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المقدمــــــــــة  
 

كيػتػب الكثير تحت عنكاف تاريخ الفقو اإلسبلمي أك ما ييشبيو أك ييػػػػدانيو ، 
 (فػقػو  )كتاباته تفاكتػػػت كثيران في مستكاىا ، كما تخالفػت مف حػيث مفيػػكـ كممة 

الػػػػػذم نصبٍت نفسػػػيا لمعالجػة تاريخو ، ذلؾ المفيكـ الػػذم كثيران مارأيناه يختمط بػػػ 
كأيضان تفػاكتت مف حيث غػػرض  . (الحديث  )كبػػ  (السيػٌنة  )كبػػ  (الشػريعة  )

.  الكاتػب كما يسػعى إليو ، كمف حيث المنيج الذم اتٌبعو فػيما خطٌػتو يػػػداه 
كالحقيقةي التي ينبغي التصريح بيا كأخذىا باالعتبار منذ البداية ، أف ىػذا 
النمط مف الكتابة التاريخٌية ىك أعصاىا عػمى عامؿ البحػث ، كأقػٌميا طكاعٌيةن لعمؿ 

ػػدىثي ، سياسٌيان كاجتماعػٌيان ، بالفركع الكثيرة ليػذا الثاني . الباحػث  التاريخ الحى
، يتعامػؿ مع ظكاىػر تحػدث في بينية المجتمع ، يمكف رصػدىا  (االجتماعي)

كتسجيميا كتركيبيا ، بحيث يمكف أف تأتي في النياية عػمى ًطػٍبػؽ ميػراد الباحث كما 
أٌمػا التاريخ الثقافي، أك ما ىك أحػرل بأف ييسػٌمى تاريخ الحياة العقػػمٌية ، . سػعى إليو

فيك يتعامؿ مع أيمػكرو تحػدث تحت مستكل المبلحظة العادٌية ، أم أٌنػو ما مف 
ٌنما نرصػدىا غالبان مف خبلؿ سػيرة كسػمكؾ . سػبيؿو إلى رصػػدىا رٍصػػدان مباشػران  كا 

النيخبة ، التي تيعٌبر بأعماليا الفكػرٌية األصيمة عٌما ىك كامف ، مضى ينضج بيػدؤ 
في أرحاـ العقػكؿ ، اسػػتجابةن لميقتضىن سػياسػػٌي أك اجتماعٌي أك منيجٌي ، كالينقصو 

سػػػػكل الٌنٌص، المكككؿ تكليػده حٍصػران إلى اإلنساف النُّخبكم ، الػذم يكلٌػده تكليػدان 
فإذا ىػك كقع في خطيئة التخميؽ ، أتى الكليػد أشػبو بالخديج ، . كليػس ييخٌمقو تخميقا

كسػػػنػقػًػؼي إف شػػػػػاء اهلل في . مف الٌرًحػـ إلى القبر : رحمتو في ىذه الدنيا قصيرة 
.   طٌيات الكتاب عػمى نماذج مف االثنيف ، نماذج مف التخميؽ ، كنماذج مف التكليػد 
. كلقػد شػغؿ مكضكع ىػذا الكتاب بالي، ككاف مكضع اىتمامي مػدة طكيمة 
. كػنت أثناءىا مييػتمان بكضع ىػيكؿو لمبحث ،  ظٌؿ دائمان عيػػرضةن لمتبػديؿ كلمتعػديؿ 
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 إلى جانب ممؼو خاص بالمعمكمات التي قػد أقعي عمييا ، كتبػدك لي ذات عبلقةو 
 . بمكضكع الكتاب العتيػد ، أيغػٌذم بيا الممٌؼ الٌسػميف 

كمع أف ذلؾ العمؿ التمييػدم كاف يتقػٌدـ باستمرار، كالممؼُّ الخاص بو 
كما ذلؾ إال . ينتفخ بما ييضاؼ إليو ، فإٌنني تيٌيبتي الشركع في تركيب البحث 

ألٌنني لـ أكػف مقتنعان بما فيو الكفاية بأٌنني ، بما اجتمع لػدٌم مف معمكمات ، قػد 
أعني تمؾ المحظة الخارقة ، التي تيكلٌػد حالةن تتجاكز نفسيا، . ممكتي ناصية البػداية 

فتككف بمثابة البادئ لسمسمةو متصمةو مف األعماؿ ، ترمي كتنتيي بالفعؿ إلى إنتاج 
التاريخ الٌسٌرم  )إلى أف اكتشفتييا  بعممي عػمى كتابي السابؽ . النٌص الفػقيي 

ـٌ لتككف الٌرافعة ( ع ) أعني بادرة اإلماـ الصادؽ  . (لئلمامة  إلى إعػداد قيػػػػػ
كالحاضنة لئلنطبلقة األيكلى باتجاه استيبلد نظاـ فكرم إحيائي ، ييعيػد لئلسبلـ 

و الميسػتىػمىػبىة  مف ضمنو طبعان إعادة األحكاـ اإلسبلمٌية األصيمة إلى مكقعيا . ركحى
 . الطبيعي ، بكصفيا الٌناظـ لمعبلقات في كافة أكجو النشاط كالعمؿ

 . مف ىنا كانت البداية ، إف نحف أخذنا االستمرار بعيف االعتبار 
بيغيتنا في ىػذا الكتاب بكيتيبو األربعة أف نحكي القٌصة الرائعة لحركة الفكػر 

الشريعة بكصفيا التشريع الرٌباني . اإلمامي ، انطبلقان مف الشريعة باتجاه الفػقو 
الذم ال ميبٌدؿ لو مف حيث المبػدأ ، كالفػقو باعتباره حصيمة الجيد البشرم اجتيادان 
كاستنباطان كتفصيبلن كتنفيػذان لمشريعة كلمسيػٌنة كلمحػديث ، بكصفيا مصادر الفػقيو 

كىي حػػركة اقتضت جيكد أجياؿو مف النيخبة الميفٌكػرىة ، . الفتكل / الستنباط الفػقو 
ػة ، بؿ ىي  مضت تبني كتيعمي البناء ، ككأٌنيا في عمميا تستيدم بخطةو ميحكمى

المييـٌ أٌف تمؾ الحػركة ما تزاؿي عالقةن كسػتبقى إف شػاء اهلل ، في . بالفعؿ كذلؾ 
.  عبلقةو حٌيةو مع بيئتيا كمقتضياتيا 

في الذىػف اآلف خٌطةه لممشركع كٌمو تقضي برٍصػد حركة الفكػر، الذم 
ـٌ فػبغػداد فالحٌمة فجبؿ عامؿ : مضى يسػتكلػد الفػقػو في مػػدارسو األساسٌية األربعة  قيػ
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 . كما لػـ يطػرأ تعػديؿه عػمى ىػػذه الخٌطة أثناء العػمؿ لسػببو مػا أك لغيػره 
ـٌ تركيبيا مف كقػتو  كنظران ًلمػػا يتطٌمبو تنسيؽ أككاـ المعمكمات كمف ثىػػػ

يػد ، فإٌنػنا سػنقسػمو إلى أربعة كيتيب  نخٌصص األٌكؿ منيا بالحػركة األيكلى ، . كجي
ـٌ كمػػداىا الحيكم في إيراف كما كراء النيػر بينما نترؾ باقي الكتاب . أعني قيػػ

كيتيب ألٌف كٌؿ بحثو منيا  ألجزائو اسػـ كقػد اخترتي  .لممدارس الثبلثة الباقيات 
يا . ييمكف أف يككف كتابان ميسػتقبلن بنفسو  ف يكيػف تكامميا في عمؿو كاحػد يمنحي كا 

. نكيةن خاٌصة 
بعػد كبلـو ال بيػٌد منو عػمى الميصطىمىح يستكعب كامؿ الفصؿ األٌكؿ مف 
الكتاب األٌكؿ ، سػنبدأ في الفصؿ الثاني مف ىػذا الكتاب بقضاء حٌؽ الككفة أٌياـ 

. ، ليس ألٌنو مف إشكالٌيات البحث ، بػؿ ألٌنو حؽّّ تأسػيػسيّّ مىنككر  (ع  )عمي 
فيو سنًصؼي ، بقػدر ما تيعطينا إٌيػاه المصادر ، كيؼ عمؿ اإلماـ عػمى اصطناع 
بدايةو منيجٌيةو النطبلقةو معػرفٌيةو إسبلمٌية رشػيدة ، ميتقػٌدمة بالقياس ًلمػا ىػك معمكؿه 

كتككف البديؿ لمسياسة الٌرسمٌية تجاه النٌص النبكم ، التي قضت . بػو يكمػذاؾ 
ٍصر تداكلو  األمر الذم ترؾ مساحة فراغو كاسعة ، ال ييؤمىف أف . بمنع تدكينو ثػـ بحى

تيستغٌؿ مف ًقبىؿ أم سيػمطة لممئيا بما ييناسب أغػراضيا كمرامييا الضٌيقة ، كليس 
األمػر الذم سيحصؿ بالفعؿ عػمى يدىم معاكية كعبد . بما يعكد بالنفع عػمى األيٌمػة 

.  الممؾ بف مركاف 
ـٌ اإلماـ ، عػمى الرغـ مف ىمكمو الثٌقاؿ في الككفة ، بأف يؤٌسػس لعمؿو  اىت

. منيجٌي ، تػدٌؿ أسماءي ما صػدر عػػف أربابو مف تصانيؼ عػمى أصالتو كأسبقٌيتو 
كلكال أٌف ىػذا المشركع انقطع بفاجعة الشيادة المفاجئة لئلماـ ، لكاف أىػبلن ألف 

يككف الٌرافعة األيكلى لعمؿو تأصيمٌي متطٌكر ، سيككف ىك الذم يسػتدرؾ ما يمكف 
كلـ . استػدراكو مف أخطاء السياسػة ، كبذلؾ كاف سػيدخؿ في إشكالٌيات الكتاب 

سيرعى  (ع  )يكف عمينا أف ننتظر زيىاء قرف مف الزماف ، حيث اإلماـ الصادؽ 
ـٌ حاضرةن عػممٌية ، لتحمؿ المشعؿ كتيغػٌذ بو السير إلى األماـ ، كما  كييكٌجو ظيكر قػ
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.    ال يزاؿ كسيبقى كسػتبقى إف شػاء اهلل 
:  سػتككف اإلشكالٌيات األسػاسػٌية أماـ البحث كالباحػث في ىػذا الباب األٌكؿ 
ماذا فعمػػت قيػـ ، أك ماذا كاف دكرىا في إطبلؽ العمؿ النيضكم الذم قاده كرعاه 

ػطىػػٍت إلى األماـ باتجػاه نشػػػأة الفػقػو ، ثػػـ ما الذم  (ع  ) اإلمػاـ الصادؽ  ؟ أيف خى
مكث في األرض مف إنجازاتيا ؟ ثػـ كيؼ كأيف انتشػر حضكريىا الفكرم في 

الفضاء الميحيط بيا ، ككيؼ انتيى كانتيػت ؟ ثػـ ما ىي اإلنجازات الباقية مف ىػػذه 
الحركػػة إجماالن ؟  

/ مف المعمكـ لػدل القارئو العارؼ المبيب أٌف كٌؿ ىػذه التساؤالت 
.  أعني أٌنيا لـ تيطػرىح في سيػكؽ الفكر مقػدمة لمعالجتيا. اإلشػكالٌيات غير مسبكقة

رجاؿ األشعػػرييف مػف  )أنني كقػفػتي عمييػػا قػػبػؿ بضع سػػنيػف في كتابي  كأتذٌكػر
ٌنػػني أرجػػك أف . ، ككعػدت القارئ بالعػكدة إلييػا  (المحػٌدثيف كأصحػاب األئمة  كا 

ف أتى اآلف تحت  أكػكف قػد كفيت لو بيػذا الكتاب بما كنت قػد كعػدتو بػػو ، كا 
. عنكافو مختمؼ 

كأسػػألو سػبحانو . الشػكر هلل سػبحانو عػمى ما كفٌػؽ كأعػاف في ىػػذا البحػث 
.  أف ييتابع نعمتو عػمٌي فػيما بقي منو 

.  كالحمػد هلل رب العالميػػف 

ق 1436 رمضاف 23ليمة القػدر ليمة الجمعة : بعمبؾ 
 ـ  2015 تمكز 9المكافؽ 
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 الفصل األّول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

ُمـقـّدماٌت منيجّيـة  
:  ـــــ كـالٌم عـمى الـُمـصـَطـَمــحـات 1 

ـنّـة ، احلـديـث ، الـػـؼـه      الّشـريعُة ، السُّ
 (تمييػػد  )

ػدكدى الٌدقػيػقػةى ليػذه الكممات  / عػمينا في ميقتبىػؿ البحػث أف نضػعى الحي
كػي ال تختمطى األيمػكري عػمينا ، مثمما نػراىا أحيانان ، كما . الميصطمحات األربعػة 

نزاؿ نػراىا كثيران في االسػتعماؿ الجػارم حتى بيػف عػاٌمػة أىػؿ العمػـ مف مختمؼ 
.  المذاىب 

كمف المعمكـ أٌف كٍضعى الحػدكد الػٌدقيقة لمميصطىمىح ، ىػك شػػرطه أساسيّّ في 
بػدكًنو قػػد يختمطي األمػري . كىحػدة المغػة الٌسػارية في البحػث مف الكاتػب باتجػاه القارئ 

خصكصػان كأٌف . عػمى القارئ ، كقػد يضيعي بعضي المقصػكدي كالغػرض مف الكاتػب 
الميصطمىحات  كانت في الماضي مكضكعػان لعمؿو سػياسػيٍّ / بعض ىاتيؾ الكممات 

أك السػتعماؿو عشػكائٌي غاًلػبو ، أخػرجػيا عػػف داللًتيا األصمٌية ، لحسػاب داللةو 
ػراـو ال عبلقة ليا مكضكعٌيان بما ىي لػو  ة ، بحيث تقكد إلى مى . ارتجالٌيةو ميبرمىجى

كباتت تفتقػري افتقاران شػػػديػدان إلػى الػٌدقٌػة . كبذلؾ فقػدت اليكـ داللتيا األصمٌية 
كىػذا التعميؿ . كاسػتمػٌر ذلؾ مف بعػدي بػقػػٌكة االسػػتمػرار ليػس غيػر . كالٌضبػط 

ٍسػػػف الظٌػٌف فػقػط  ال فػإٌف بعضى تمؾ االسػتعماالت . لبلسػػتمرار ىك مػػػف باب حي كا 
ػصُّ منيا اسػتعماؿى كممتىي السُّػٌنة كالحػديث بمعنىن ، أمػره كاضػحي  العشػكائٌية ، أخي

كسػنًقػؼي عػمى . الفسػاد معمكـي المنشػأ عػنػد العارفيف ، كأٌنػو كاف تعميػةن مقصػكدة 
.  فذلكة ىػذا الحكـ بعػد قػمػيػؿ 
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بيػد أٌف ما يييػٌكفي مف . بعضي الٌتحػديػدات اآلتػيػة قػد تككف مكضػعى نقاش 
أمػًره كأمػًرىػا ، أٌف ما سػنقكليػوي عػمييا ىػك بيػافه ًلمػا نقصػده نحف مف كٌؿ ميصطمىحو 

كعػمى كػٌؿ حاؿ ، فػإٌنػو ال . منيا ، اسػتنادان إلى اعػتباراتو قائمػةو في مكضكًعيا 
.  ميشػاٌحػةى في االصطػبلح 

 األمػري الجاًمػعي بيػف ىػػػػػذه األربعػة الميصطمىحات ،  أٌنيا جميعيا بشػركًطيػػػا
ػرمػةن ،  ػكبػان كحي  أحكاـه في حػٌؽ الميكمٌػؼ ، أك منشػأه ألحكاـو بعمًؿ الفػقيو عمييا ، كيجي

رشػادان  فيػي مف ىػذه الجيػة سػػػكاءه ما مف فػرؽ عممٌيػان بينيػا بالنسػبة . أمػران كنييػان كا 
ٌنمػا تتفاكتي في الطػريؽ الميكًصػؿ إلييا . لمميكٌمؼ  فشػتٌاف ما بيف طريؽ العمؿ . كا 

بالشػريعة كالسُّػٌنة بكصفيا يقينٌية ، كبيف طػريؽ العمؿ بالفػقػو كالحػديث بكصفيا 
.   كسػيأتي بيػافي ذلػؾ إف شػاء اهلل . ظٌنٌية  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 "الّشـريعة "  (1)

 (1)  

 صمكات اهلل األحكام الُمنزَلـُة في كتاب اهلل تعالى عـمى خاتـم أنبيائـوىػي 
كىي تٌتًصػؼي بأٌنيا ميطمىقةه ليسػت تتغٌيػري كال تػتػبػٌدؿي إال بػتػبػدُّؿو ينػاؿي . عػميو كآلػو

كـ لحاقان بػتػبػدُّؿ . مكضكعىيا المنصكص عػميو أك المعمكـ  إذ ذاؾ قػد يتغٌيػر الحي
.  المكضكع 

قػٌيػكمػٌيػة الرجاؿ عػمى : مف أمثمة تغيُّػر الحكـ بتغيُّػر المكضكع في الشػريعة 
الرجاؿ قػٌكامػكف عػمى : " المنصكص عػمييا في قكلػو تعالى . النسػاء في األيسػػرة 

يـ عػمى بعضو كبما أنفػقػكا مف أمكاًليـ  اآلية . . . . . " النسػاء بما فٌضؿ اهلل بعضى
 ( .  33/ النساء  )

فػإذا نحف تقٌبمنا أٌف تعػميؿ القٌيكمٌيػة ميػرٌكػبه عػمى نحك الكيٌمي مف عينصػريىف 
أم أٌنػو بالتالي فػإٌف القٌيكمٌيػة تسػقط بسػقػكط أحػد عيػنصرٌم التعميؿ عػمى . اثػنػيػف 
ػػػرىضٌي اجتماعٌي ، كليس . األقػٌؿ  باإلضافة إلى تػقػبُّػػؿ فكػرة أٌف التفضيؿ ىنا عى

ثػـ أٌنػيا مىشػػػػركطىػةه بتفػٌرد الرجػؿ دكف المػرأة . ذاتٌيػان مػف ًخمقة الرجؿ كًخمقة المػرأة 
ػو ، فػإف قٌيكمٌية الرجؿ  باإلنفاؽ عػمى األيسػرة ، ػػػػػػػ إذا نحف تقٌبمنا كٌؿ ذلؾ أك بعضى
عػمى المرأة قػد تصبح محػٌؿ بحػثو كنظػر في حاؿ دخكؿ الػزكجػة ميػداف العمػؿ 
ػٍمػؿ أعػبػاء األيسػػػػرة ، كما ىك االتجاه الغالب  كاالنتاج ، كمشػاركًتيا الرجػؿ في حى

.  اليكـى عػمى الكثيػر مف  ميجتمعاتًػنػا 

ٍصػران  . شػػػػػػرع لكـ مف الديف " ثػـ أٌف اهلل تعالى نسىػبى التشػريع إلى نفسػو حى
 ( . 51/ المائدة . . . " ) لكيؿٍّ جعمنا منكـ شػرعةن " ،  ( 13/ األنبياء  ). . . " 

ـٌ   أـ ليـ شيػركاء شػرعػكا ليـ مف الديف " كنسبيا إلى غيػره في معرض اإلنكار كالٌذ
 (.  21/ األنبياء  ). . ." ما لـ يأذف بو اهلل 

فيػذا كذاؾ في معنى كقػٌكة التصريح بأٌف التشريع كالشريعة ىما لػو كمنو 
.  تبارؾ كتعالى حٍصػران 
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 (2 ) 

: نخميػصي مف ىػذا التحميؿ إلى نتيجتيىػف نراىمػا ىاٌمتيىػف 

عػمى كػٌؿ ما  (شػػػريعة إسػبلمٌية  )أٌف إطػبلؽ اسػػػػـ أك صفػة : ػػػػػػ األيكلػى 
ضػركرةى أٌف  . في كيػتيػب األحكاـ عػنػدنا ىػك إطبلؽه يػفػتػقػػر افتقاران شػػػػديػدان إلى الػػدّْقٌػػة 

ػدكر عػمى األقػٌؿ عػف الٌشػارع  ػٍصػران النػصُّ اإللييّّ المىقطكع الصُّ الشػريعة ىي حى
نعمؿي بمقتضاه . بينما أكثػري ما في ىاتيؾ الكيػتيػب ىي اجتياده بشػػػػرٌم . عػػٌزكجػٌؿ 

كنمتػثػػؿ لػو ، كنقػكؿ أٌنػو مينٌجػػزه لؤلحكاـ في حػقٌػػنا ، كميعػػٌذره في حاؿ ميخالفتو 
. لمحكػػـ الكاقعٌي ، نعػـ ، كلكٌنػنا مع ذلػؾ نقػػكؿي ايضػان أٌنػو يفتقػػري إلى صفة القىػطعٌيػة 

.  كما أٌنػو قػػد يتبػٌدؿ بتبػدُّؿ نظػر أك منظػكر الميجتيػًد نفًسػو أك غيػًره 

أٌف التشػريع القػػرآنٌي إليػٌي عػابًػػػره لمحاضػر، أم كقػت التنػزيػؿ ، : ػػػػػػػ الثانية 
ناظػره أيضان إلػػػى الميسػتػقػبػؿ ، كما قػد يحممو مػػػف ًصػيىػغو كبينى اجتماعػٌية ، مختمفة 

كمػو . عػػػػػف تمػؾ التػػػػػػػي كانت الٌسػائػدة في زمػاف التنػزيػؿ  ذلػؾ ما نقػرأه في تعميؽ حي
عػمى مكاصفاتو اجتماعػٌيةو قائمةو بالفعػؿ ، كما في ذلؾ مف داللػةو عػمى ميسػػتكل 

بما ييعطي الحكـ ضمنان صفة الميتغٌير ، . المفيػكـ الكامف في نٌص آيػة القٌيػكمٌيػة 
ػًرنان قاببلن السػتعياب غيرى بينيػةو كصيغػةو اجتماعػٌية  .  كيجعمو مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 "السُّـّنـة"( 2)

 (1)  
ٍصػران في االستعماؿ الٌرسالٌي ، أم عػمى لساف النبي   (ص  )كىػي حى

 عػمى المسػمميف إعبلنان عػاٌمػان  (ص  )ما أعػمنو النبي : كلسػاف صحبو األٌكليف 
ػًمػؿ بػػو عاٌمػةي المسمميف إٌبػاف حياتػو بأمػػػًره  .  ميقابميػوي البػدعػة . مقصػكدان ، كما عى

مػف أمثمتيا عػػػػػدد فرائض الصبلة اليكمٌيػة كركعات كؿٍّ منيا ، كأجػزاء 
ػتػعػة ، ككاليػة عػمي  إلى . مف بعػده عػمى المسمميف  (ع  )األذاف ، كًحػمٌػٌيػة زكاج المي

.  غػيػر ذلؾ ، كىػك كػثػيػر
في  (ص  )الدليؿ عػمى أٌف ذلؾ ىك حٍصػران معنى السُّػٌنػة قػكؿي الرسػكؿ 

.  1 "إذا أتاكم الحديث فاعـرضوه عـمى كتاب اهلل عـّز وجّل وُســّنتـي: " حٌجػة الكداع 
.  2" عـميكم بالسُّــّنة ، فعمـٌل قميٌل في السُّـّنة خيـٌر من عـمـٍل كثيـٍر في البـدعـة: "كقػكلو 
كقكؿي .  2" َمـن تمّســك بُســّنتي في اختالف ُأمتي كان لـو أجـر مائة شـييـد : " كقكلػو 
ػة  (ع  )عػمي  :     ميخاطبان ابف عباس ، كقػػػد بعثو إلى الٌنيػػركاف لميجػادلة الميحٌكمى

ولكن حاججيم بالسُّـّنة فإّنيم لن .  التخاصميم بالقرآن ، فإّن القرآن حّماٌل ذوو وجوه "
سػأؿ كفػدان أتاه في  (ص  ) كجاء في األثػر أٌف الرسكؿ  ".3يجدوا عنيا َمحيصا

فكد التي تتالػت كيركدان فيما ييعػرؼ بػ عاـ  " المدينة" مف عبػد القيس ، مف جممة الكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  ، عف الطبرسي 108/ اإلسبلـ كمتطٌمبات العصر :  ػػػػػػ مطيرم 1
 .  261 / 2:  ػػػػػػ بحار األنكار 2
كما مف  . 18/72:ـ1967/ق1387القاىرة . شرح نيج الببلغة ، ط:  ػػػػػػ ابف أبي الحديد 3

عميّّ : "ك (ع  )يـك الغدير في حٌؽ اإلماـ  (ص  )شؾٍّ في أٌف اإلماـ كاف ييريد ما قالو النبي 
.  كىما مٌما ينطبؽ عميو تعريفنا لمسٌُّنة . كمثميما" مع الحؽ كالحؽ مع عمي  يدكر معو حيثما دار
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فكد خير إخوان ، أالنوا :"فقالكا " كيف رأيتم كـرامَة إخوانكم لكم وضيافَتيم إّياكم ؟:" الكي
إلى " .  1 وُسـّنة نبّينافُـْرَشـنا ، وأطابوا َمطعمنا ، وباتوا وأصبحوا يعّمموننا كتاب رّبنا 

.  غير ذلؾ كىك كثير 
كمػٌمػا ىك في الغاية مف الكضكح ، لمىػف ييحسػف التمعُّػف في ىػذه النصكص 

فييا ليػػػس اإلخبار بما سػػػػػمعو مػػف النبي   " السُّػػػػٌنػة " الميتضاًفػرة ، أٌف المقصكد بػ 
أك رآه الشخص فأكثر قػػميبلن ، بؿ ماىػػػك معمػكـه عنػد الكافٌػة مف المسمميف،  (ص  )

كمىعمكؿه بو عنػد عاٌمػٌتيـ منذ زمف البعثة ، مػٌما ىك ليس مكضع خبلؼو أك 
.  اختبلؼو بينيـ مف حيث كيركده عػمى األقٌؿ 

كيظير مف كبلـو لمشيخ المفيػد رضكاف اهلل عػميو أٌف ىػػػذا المعنى لمسُّػٌنة كاف 
إعـمم أّن ُأصول األحكام الشرعـّية ثالثة : " كذلؾ حيث قاؿ . ىػػك الحاضر في ذىنو 

حيث ". 2كتاب اهلل سـبحانو ، وُسـّنة نبّيو ، وأقوال األئمة الطاىـرين من بعـده: أشياء 
، " سيػػػػنػٌة " نػراه ييمٌيػزي بكضكح بيف ما ىك مىسػنكفه عف النبي ، فيخٌصو باسػـ الػ 

كلك اٌف مقصكدىه كاف ًصػٍرؼ األقكاؿ ". أقكاؿ : " كبيف ما ىػك مأثػكره عف األئمة 
مٌمػا أصبح جميعيو فيما بعػد عنػد . في الحاليىف عنػد الكيػٌؿ لىمػا مٌيػز عػمى ىػذا النحػك

" .  سيػػػػٌنة " جميعنا 
كمف المعمكـ أٌف كممػة السُّػػٌنػة في أصؿ المغػة ، أم قبؿ تطٌكرىا ألسيػنٌيان في 
 سػػػياؽ العمؿ اإلعػػدادم الٌنبكم ،  كحاجًتو إلى لغػةو تيغطي كافػة احتياجاتو ، كػػػػػػػػػػاف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
قارف اسـ كتاب الصحابي . العبادات : ىنا " السيٌنة"كالمقصكد بػ  . 206 / 4:  ػػػ ميسػند أحمد 1

 . (رجاؿ النجاشي ، الترجمة األيكلى  ) (السينف كاألحكاـ كالقضايا  )الجميؿ أبي رافع القبطي 
نظرات في تراث الشيخ  ): انظر.  ػػػػػػ كذلؾ في كتاب أيصكلو المفقكد كلـ يًصمنا إال ميختصريه 2

بيركت . لمدكتكر ميدكم راد ، ط (تدكيف الحديث  )نقمناه عػف  . 193/ لمسٌيد الجبللي  (المفيد 
 .  28 ػػػػ 27/  ـ 2006/  ق1427
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ػة  أم الحالة التي ينتقؿي . يعني الطريؽ المىسػػمككىة ، أك الطريقة المألكفػة المعمكمى
فييا سيػػمكؾه بشػػرمّّ بعينو مف مف حالة فردٌية تخضع لبلختيار الشخصي ، إلى 
حالػةو سػائػدة أك عػمى األقػٌؿ غالبة ، يككف ما يختمؼي عنيا خركجان عػمى ما ىك 

لى افتعاؿ ىػذا االنتقاؿ ألمحى الحػديث المعركؼ  . محمكد كمقبكؿ لػدل الجماعة  كا 
" .  َمن ســّن ُســــّنًة حســنًة فمـو أجـُرىا واجـُر َمـن عـمـل بيا إلى يوم القيامـة " 

 ( 2 ) 
، أف غػػدت أيضان في ميقابؿ الفىػٍرض  "الُسنة"ثػـ كاف مف التطػٌكر األلسيػني لػ 

ػقابػؿ البػػػدعػة  كمف ذلؾ ما عػف . الكاجػب ، مع االحػتػفػػػاظ بمكاًنيا الٌسػػػػابؽ في مي
كػـ المضمضة كاالسػػػػػتػنشػاؽ فػػػي  (ع  )اإلمػػػػاـ الصادؽ  ، جكابػان لمىػف سػػػػألو عػف حي

فإن نسيتيما لم يُكـن عـميك . ىما من السُّــّنة : " أجػزاء الكضػكء ، فقػاؿ في الجػػكاب 
ػػػة  ". 1إعادة  كىػذا تشػػقيؽه عػمى المعنى األصمي الجامع ، أم عػمى الطريقػة المعمكمى

المعمكؿ بيا ، حيث تككف مػػٌرةن سيػػػٌنػةن في فػػريضة ، كتككف أيخػػػرل سيػػػٌنةن في غػيػػر 
كمىيا عػمى كٌؿ حاؿ  كلكنيما في الحاليف سػكاء مف حيث . فػػريضػػة ، فتأخػػذاف حي

. أٌنيما سيػػٌنةه معمكؿه بيا 
 (3 ) 

كمف المعمػكـ أٌف ىػػػػذا الباب مف أبكاب العمـ بالديف ، أم ما ىك تحت 
إجماالن ، سيػٌنةن كحػديثػان ، كاف مكضكعان لعمؿو  (ص  )عنكاف المأثػكر عػف النبي 

رمى في أٌكؿ أطكاره إلى حجبػو كالحػؤكؿ دكف انتشػاره ، خصكصان بيف األجياؿ 
ثػـ كاف مف . البلحقة التي لػـ تشػيد زمػف النُّػبػٌكة كتسػتكعػب مفاىيميا كميعطياًتيا 

بعػدي مكضكعان لعمؿو معاكػػسو ، رمى إلى إغػػراؽ العػقػػؿ كالكيجػػػداف العاـ بمجمكعةو 
.  مف المفاىيـ كالكالءات الخادمػة لمشػركعو سيػمطكم ميييمػف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  430 / 1:  ق 1391بيركت . كسػائؿ الشيعة ، ط:  ػػػػػػػ الحػٌر العاممي 1
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ؿ فيػرض بقػٌكة السُّػػمطة منعي تدكيف كتػداكؿ تمؾ   في زمػف الخمفاء الثبلثة األيكى
بيننا وبينكم كتاب اهلل ، فاســـتحّموا حالَلـو وحـّرمـوا " إٌمػا تحت شػعار. المأثكرات 
 إلى غػير ذلػؾ مػػف. 2 " إّني واهلل ال أُلِبـس كـتــاَب اهلل بشـٍئ أبـدا" أك . 1" حــراَمــو 
الحقيقٌية تحت شػعار الخشية " السُّػٌنػة " مٌمػا ينتيي إلى أيطػركحة تجييؿ . الٌذرائع 

.  مف تٍرؾ القرآف كاالشتغاؿ بغيره ، أك مف اختبلط الحديث بالقرآف 
كلقػد كاف ذلؾ التدبير، كما قػيػؿ في تسػكيغو مف ميختمػؼ الٌذرائع، مػكضعى 

ػٌدٌيػتػػػػو ، كتػنػػاكؿ الٌذرائع . نػقػػػدو دقػيػؽو مػف غيػػر باحػػػث كمصٌنػؼ  تػنػػاكؿ التػدبػيػػر كجى
كذلؾ بالنظػر إلى أٌنيا ىػػػؿ ىػي تيكًصؿي حػقػػػان إلى المقصكد الميعمىف ، . كصٌحتيا

كبالنظػػر أيضان إلى أٌنيا ىػؿ كانت حقان الدافع كالحافػز إليو ، أـ أٌف كراءىىا غػرضه 
ىػػك القطع كالفصؿ بيف المسمميف كبيػف ما تػػػػركيػـ عػميو رسػكؿي اهلل . 3آخػػر خػفػػػيٌ 

الكتاب كالعترة ، بكصفيما مصػدراف : كفي رأسػو ثينائػٌيػة الثٌػقىػميىف . عػميو  (ص  )
حصرٌياف لمقسػط عػمى المسػتكل السياسي كاالجتماعي ، كمصػدراف لمحٌؽ كالحقيقة 

كمف المعمكـ أٌف ىػذه الحصرٌية تتعارض كيمٌيان مع . عػمى مسػتكل مصػدر المعػرفة 
ما انتيت إليو األيمكر ، سػػػػكاءه عمى المستكل السياسي أـ عمى مستكل مصدر 

.  الحٌؽ كالحقيقة  
 (4)  

كلـ تعيػٍد ميقتصػرة . كدارت األياـ ، كمػع دكراٌنيا تبٌدلت المقاصد كالغايات 
.  (ص  )عػمى ًصػٍرؼ القىطع  كالفػصؿ بيف المسمميف كبيف ما تركيػػـ عػميو نبٌييػػـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ٌفاظ ، ط:  ػػػػػػػ الذىبي 1 بيركت ، دار إحياء التراث العربي ، ميصٌكرة عف طبعة كزارة . تذكرة الحي

 .  1 / 1: معارؼ الحككمة اليندٌية 
 . 49/  ـ 1949دمشؽ باعػتناء يكسؼ العػػٌش . تقييد العمـ ، ط:  ػػػػػػ الخطيب البغدادم 2
 كما 15/ق1418بيركت . منع تدكيف الحديث ، ط:  ػػػػػػػ انظر ، مثبلن ، عمي الشيرستاني 3

. حيث انتيى إلى نتيجةو مىفادىا ما ذكرناه في الجممة األخيرة في المتف أعبله . بعدىا 
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ػقٌػػػقػان ، بقياـ سيػػػمطةو سػياسػٌيةو اسػتعادت  بعػد أف صار ذلؾ أمػػران كاقعان كميكتسىػبان محى
كجػٌدت أجياؿه لػـ تيعايػش . بيا قػريػشي ما فػقػػدتػو باإلسػبلـ ، بػؿ كأكثػر بما ال ييقاس 

كباتػت السُّػمطة تعمؿي اآلف عػمى تثبيت . فترة النبٌكة ، كلـ تسػتكعػب معطياتيا 
كػـ كمفيػكـ ككمصػدر ككمكضع لممراقبة  ميكتسباتيا نيائٌيان ، عف طريؽ انتزاع الحي
يكاًؿ كؿ ذلؾ ػػػػػػ كيالمػدىػاء ػػػػػػػ إلى اهلل  رادتيـ كحقكقيـ ، كا  كالميحاسػبة مف الناس كا 

رادتًػو كحسػابًػو  .  تعالى كا 
ذلؾ ىك المشػركع الذم كضع لو الًخطٌػة كنفٌػذه ببراعةو ميذىمة معاكية بف 

.  أبي سػفياف 
مٌما ال ريب فيو أٌف معاكية لـ يكيف لو أف يينجػز ىػذا اإلسبلـ البديؿ ، أك 
كـ المنطقة الٌشامٌية مػػٌدة عػقػػديف مػػف الػػػػزماف أك  باألحػرل الميضاٌد ، لك لـ ييفػػرىد بحي

كميا ، . كاف أثناءىا ممكان حقيقيان بكؿ ما لمكممة مف معنى . تػزيػد قميبلن  ينفػردي بحي
كينفردي بتعييف كافة أجيػزتيا السياسٌية كاألمػنػٌيػة كالقضائٌية ، كينفػػردي بالتصػرُّؼ 

 .بعكائػدىا المالٌية دكنما رقيبو أك حسػيب ، خبلفان لكؿ كيالة المناطؽ 
أككػؿ إليو إعػادة تشػكيؿ عػقػؿ . في ىػذا السبيؿ أنشػأ جيازان دىٍعػػكٌيػان كبيران 

كلػػيى فػريػؽه . ككيجػداف الناس عػمى أكسػع نطاؽ ، بما يتناسػب مع مقاصػده كغاياتو 
 . (ص  )منو ، يػرأسيػػػوي أبك ىيػريػرة الدُّكسػي ، كٍضعى األقػػػكاؿ عػمى لسػػاف رسكؿ اهلل 

ػػػػػف . ككليى فػػػػريػػؽه آخػػػري نٍشػػػرىىا عػمى الكافٌػػػة في المساجػػػػػػػد كالجكامع  ىػػؤالء ىػػػـ مى
القيٌصاص ، الذيف اسػػتحدثيػـ ، ككانت كظيفػتيـ : ييسػٌمكف في مصادر الفترة 

قاؿ : "كدائمان تحت عنكاف . تحػػديث الميصٌميف عػقػيػب كؿ فػػريضة بمػا ليػػقػٌػنػكا 
" .  قاؿ رسكؿ اهلل" . "رسكؿ اهلل

. بيػذه الكسػيمة نشػر فكػػران كظيفتو الكحيػدة قمع الناس قٍمعان داخمٌيان ذاتػٌيػان 
بمعنى أٌنػو يبنى مكانع دينٌية أك أخبلقٌية ، تحكؿي دكف اعتراض الناس عػمى الحاكـ 

.  الفعمي ، ميما أنػزؿ بيـ مف صنكؼ الظمـ ، أك ارتكب مف المعاصي 
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.  مف ذلؾ القكؿ بأٌف اهلل تعالى ىك الفاعػؿ الحقيقي كأٌنو ىك كحػػدىه الػميػريػػد 
كعػميو فعنػدما . أم بالنتيجػة أٌف كٌؿ أفعاؿ اإلنساف إنما تجػرم بإرادتػو كفعمو تعالى 

يرفض إنسافه الخضكع لحاكـو أٌيان كاف ، أك يعتػرضي عػمى سػمككو ، يككف فػعػمػو 
رادًتو  .  بمعنى اإلعتراض عػمى اهلل كا 

كمف ذلؾ فكػرتا التككُّػؿ كالصبػر، األصيمتاف في الفكػر كاألخػبلؽ القػرآنٌية ، 
كلكٌنيما في النحك  . بمػا ال يتنافػى مع ليػػزكـ الٌسػعي البشػػرم إلػى اإلصػبلح كالعمؿ 

زاحػة الٌسػػعي  الذم نشػػره معاكية ، بػدىاءو ما بعػده دىاء ، يػرمي إلى تعطيؿ كا 
غػػراء الناس بالػقػعػكد في الػميمٌمػات كحيث يًجػػب  البشػرم السػياسػٌي كاالجتماعٌي ، كا 

إلى مفيػػػكـ شىػػٌؽ عصػا . كانتظار الػفػػػػرىج كالفعؿ مػف عػنػد اهلل تعالى كحػده . العمػؿ 
ػركج عػمى الجماعػة ، كعػدالة الصحابة أجمعيف  مٌما يخػرجي بٍسػطي . المسػمميف ، كالخي

.  الكبلـ عػميو عػف غػرضنا اآلف 
مف الكاضح أٌف  ذلؾ الٌنظاـ الفكرم ػػػػػػػ األخبلقي يضعي في خػدمة الحاكـ 

 : الفعمي أداتيىف قمعٌيػتػيىػف 
.  الفاعػػؿ الحقيقي ىك اهلل ، التكٌكػؿ ، الصبر : ػػػػػػػػػ أداة قمعو ذاتٌي 

.  شػػػٌؽ عصا المسمميف ، الخيركج عػمى الجماعة : ػػػػػػػػػ أداة قمعو ًعػقابٌي 
كما أٌف مف الكاضح أيضان ، أٌف الغػرضى األسػاس منو ليس إال إطبلؽ يػد 

قبػكؿ مف  ػفو مى الحاكـ الفعمٌي في فػٍعػؿ ما يشػػػاء كيؼ يشػاء ، كىػػػػك في مػأمى
.  االعتراض أك االنتقاض عميو 

 (5 ) 
 نخمصي مف ىػذا الٌسػرد إلى الػقػكؿ ، أٌف معاكية كالعامميف لػو بػٌثكا كؿَّ تمؾ 

". قاؿ رسكؿي اهلل :" األفكارتحت العنكاف الذم ال يسىػع ميسػممان مف حيث المبػدأ رٌده 
عػف معناىا األصيؿ ، الذم بػدأنا  " ُســّنـة" كفي ىػذا الٌنطاؽ جػرل تحكيؿ كممة 

ابتغػػػػاء " . قػػاؿ رسػػػكؿ اهلل " بػبػيػانػو ىػػذا الفصؿ ، ليشػمؿ كػؿ ماىػػك تحػت عػنكاف 
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، التي كانػػت ماتػزاؿي ميحتفػظةن بمعػناىا  "  السُّــّنـة" االسػتفادة مف قيػػػٌكة كممة 
ػف يػراىػػػػػـ عػمى . األصيؿ  ثػـ رأينػاه ييتابع تكظيػؼ الكممة نفًسػيا ، بػأف اجتػػػرح لمى

كفي . ، أم الػػػػذيف تػقػٌبػمكىا كعممػػػكا بميقتضاىا  " أىـل السُّـّنـة" ًخطتو كنيجػو اسػػػػػػػـ 
كما تزاؿ ىػذه الكممات . ، أم الذيف أبػكا كرفضكا ذلؾ بػزعمػو " الرّافضة" الميقابػؿ 

حيث كضعيا ، إلى جانػب غيرىا مف القامكس الكاسػع الػذم دٌبجػػو ، مٌمػا أشػرنا 
.  إلى بعًضػو أعػبله 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الحـديــث  ( 3) 

 (1)  

كمف معانيو في أصػؿ المغػة ما يحكيو أك ينقػمػو القائػؿ عػف غيػره ، أك حتى 
ذ أسىػرَّ النبيُّ إلى بعًض أزكاًجػًو " كمف ىػذا األخير قكلو تعالى . مف نفسػو  كا 
ػر ىك الحػديث في ميقابؿ القػديـ . (3/التحريـ)" حػديثػان  .  باإلضافة إلى معنىن آخى

كالظاىػر أف منشػأ الكممة في المغة االصطبلحٌية ىك مف قػكؿ الحاكي في 
فإذا صٌح ذلؾ . ، ثػـ يسػكؽي سػػنده إلى مصػدره األٌكؿ " حػٌدثنػي : " ميقتبىػؿ كبلمػو 

، أسػبؽ  (ص  )، بمعنى المأثكر عف النبي " سيػػػػٌنة " دٌؿ عػمى أٌف اسػتعماؿ كممة 
ذلؾ ألٌف الذيف كانكا يتػداكلكف . في المعنى نفسو " حػديث " اسػتعماالن مف كممة 

تمؾ المأثكرات عػمى نطاؽو كاسػعو في دمشػؽ ، حيث حصؿ االىػتماـ البالغ بيا 
" قاؿ رسكؿ اهلل " تحت عنكاف " سيػٌنة " ألٌكؿ مػٌرة ، كانكا يسػكقكنيا بكصفيا 

" حػٌدثني " كلـ يككنكا ييصػٌدركنيا بإيراد الٌسػنػد كفي مطمعو . ميباشػرةن كما عػرفنا 
كاسػتمػٌر العمؿ عػمى ذلؾ إلى أف اسػػتقػدـ عبػد الممؾ بف " . الحػديػث " لتيػكلّْػػػػػػػدى 
شػيابى الديف الزيىػرم إلى دمشػػػؽ ،  ( ـ 705 ػػػػػػ 684/  ىػ 86 ػػػػػػػػ 65 )مركاف 

ػدكد السنة  قال رسول :" حيث خاطب مىف سمعيـ يقكلكف.  ـ 701/  ىػ 82في حي
يا أىــل الشـــام ، ما لي ال أرى أحاديثكم ليــــس ليا " : فقاؿ  " قال رسول اهلل. اهلل 

.  1 " فتمّسـك أصحاُبنا باألسـانيـد من يومئـذٍ  . [ أم ليس ليا أسػناد ]! أزّمـٌة وال ُخُطم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  734 / 5: بيركت ، دار الفكر . سػير أعبلـ النببلء ، ط:  ػػػػػػ الذىبي 1
، حيث أخػذ " المدينة " ىػذا مع ضركرة مبلحظة أٌف الزيىػرم ييمثٌػػؿ مدرسة الحديث في 

كمف ىنا . االىتماـ بالحديث كتداكلو منحىن مختمفان تمامان في مقاصػده كتقاليػده عػنو في دمشؽ 
" .  أحاديثكـ " رأيناه  يكرد في خطابو كممة 

كليس ىػذا . مػدنٌيػة " حػديث " دمشػقٌية ، ككممة " سيػٌنة " كمف ىنا يمكف القكؿ أٌف كممة 
الفارؽ إال أحػد الفيػركؽ الكثيرة بيف صحيحي البخارم كمسمـ ، المذيف تغمبي عػمييما الصفة 

.  الدمشقٌية ، عػف صحيح أحمد كمكطأ مالؾ ، المذيف تغمب عػمييما الصفة المدنٌية 
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كلمميصٌنفيف عػمى ىاتيف . أيضان الخبر كاألثػر " الحديث " كقػد ييقاؿ في 
أك عػدمػو ، كبلـه طكيػؿ ، ذىبكا فيو " الحػديث " الكممتيىف ، كالفػرؽ بينيما كبيف 

و عػٍرضان جٌيػدان ميسػتكًعػبان صػديقينا الشيخ ميػدكم راد في . مذاىػب شػػٌتى  عػػرىضى
بيػد أنػنػا النػرل اآلف في ىػذا العػٍرض ، عػمى جكدتػو ، . 1(تػدكيف الحديث  )كتابو 

كلمىف ييٌمو تفصيػؿ الكبلـ . فائػدةن لبحثنا ، كلذلؾ نكتفي منػو اآلف بيػذه اإلشارة 
.  عػميو العكدة إلى الكتاب 

 (2)  
عنػد " الحديث " لكٌف ما ينبغي الكقػكؼ عػميو كقػفػةن متأٌنية ، ىػك مفيكـ 

 .  (ص  )الميسمميف بعػد نبٌييـ 
ذلؾ أٌنيـ ييجمعكف عػمى أٌف كٌؿ ما أتاىـ عف النبي مف قكؿو أك فعؿو أك 
كـ بحسب منطكًقو أك مؤٌداه  لكٌف . تقرير، بطريؽو يركنو صحيحان ، ينطكم عػمى حي

الميشكمة الكبرل جػٌدت بعػد كبسػبب انفصاؿ المسػمميف عػف مصػدر القيادة كالتبميغ 
.  ليـ بكفاة نبٌييػـ 

كالحقيقة أٌف الشػيعة مف جانبيـ لـ يككنكا يركف في ىػذا االنفصاؿ أمَّ 
ػػٌدتىػو  (ص  )ألف النبي .  مشكمةو مف حيث المبػدأ  كاف قػد أعػػػٌد ليػػذا االستحقاؽ عي

ػدٌبػران ، . في سيػػٌنتو الميعمىػنىػة ًمػراران كتكػراران  أبرزيىػا ما أعػمنو إعبلنان عاٌمػان مقصكدان مي
كذلؾ يػـك الغػديػر، . بحيث يًصػؿي عػػمميػو إلى كٌؿ مسمـ بالميباشػػرة أك بالكاسػػطة

َمـن " مف بعػده مثؿ ما لػوي اآلف مف كاليػة ،  (ع  )حيث أعمف  أٌف لئلماـ عػمي 
 " .  ُكـنـُت مـواله فيـذا عـمـيٌّ مـواله

كالحقيقةي أيضان أٌف إعبلف يكـ الغػديػر ىك تأكيػده لمكاقػؼ سػابقةو جٌمة ، ال 
ف تكيػٍف أدنى في شيػيػكًدىا  أخيصُّ بالٌذكػػػر منيا  . تػًقػؿُّ عػنو في معناىا كمؤٌداىا ، كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.   كما بعدىا 10/  ـ 2006/ ق 1427بيركت .  ػػػػػػػ ط1
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 ما إْن . كتـــاَب اهلل وعـترتي أىــــَل بيتـــي : إّني تارٌك فيكــم الثّـَقـمـَين " السُّػٌنة / الحػديث 
الػػػػذم يعػني بمنطكًقػػػػو أٌف الًعػتػػػػرة أىػػػػػػؿ   " . تمّســــكتم بيـما لــــن تضّمــوا بعـــدي أبــــدا

كمػا يعني . ىػـ ًعػػػدؿي الكتاب ، كفي مثػػؿ ثػقػًمػو في ميػػزاف العمػؿ  (ع  )البيت 
كعػمى ىػذا . بمفيػػكمػو أٌف االنحػراؼ عػنيما إلى غيرىما سػيؤٌدم حتمان إلى الضبلؿ 

الحـديث كالٌم : " كذاؾ بنى الشيعةي تعػريفان عػمى شػػئو مف االختػبلؼ لمحػديث يقكؿ 
 " المعصوم" كمف الغني عػف البياف أٌف .  1" يحكي قوَل المعصوم أو فعمو أو تقـريـره 

، كأٌف ىػذا التعػريؼ ىػك  (ع  )كالعترة أىؿ البيت  (ص  )تعني ما يشػمؿ النبي 
 . المعمكؿ بػو عػػنػدىـ 

 (3 ) 
كقػد . أٌمػا عنػد غير الشيعة فقػد أخػذ عبلج الميشػكمة نفسػيا منحىن مختمفان 

كقػفنا قبؿ قػميؿ عػمى العكامؿ السياسٌية التي سػاقػت باتجاىيىف ميتضاٌديىػف مف 
كنيضيػؼي اآلف عػمى ما قيػمناه ىناؾ ، أٌف الٌسػعي  . (ص  )المأثكر عػف النبي 

ػػدالة الٌصحابة أجمعيػف ، تصحيحان لكؿ ما يأتي عنيـ  كبذلؾ . انتيى إلى فكػرة عى
قاؿ " أيغػمقىػت الييػػػٌكة التي كانت فاغػػػرةن دكف المصػػدر، أم دكف الطريؽ إلى مىقكلىػػة 

كالظاىػر أٌف ىػذه الفكػرة اسػتيكًلػدىت في كقتو ميتأٌخػر ، ميضاٌدةن لمفيكـ " . رسكؿ اهلل 
عػبلءن لمفيػكـ  ألٌننػا نعػػرؼ " . الٌصحابىػة " العتػرة أىؿ البيت في حػديث الثٌػقىػمىػيىػف ، كا 

ممة القامكس  المغػة التي كضعيا معاكية في / أٌف ىػذا المفيكـ ػػػػػػػ أكالن ػػػػػػ مف جي
بػادرةو  سػياؽ كخػدمػة مشػركعو ، كثانػيػان ألٌف االىتماـ بػإيػػراد الٌسػنػد إٌنػمػا حصػؿ بمي

.  مف الػزُّىػرم في زماف عبػد الممؾ بف مػركاف كما بػٌيػٌنػا قبػؿ قػميؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  2. / إيراف عمى الحجر ، الت. الكجيزة في الدراية ، ط:  ػػػػػػػ بياء الديف العاممي 1
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الـفـقـو  ( 4) 
 (1)  

كلكٌف . كمنو في القػرآف كثير بالمعنى نفسو. كىػك في أصػؿ المغػة الفىٍيـ 
مكردان كاحػدان ، مف مكارده الكاحػدة كالعشريف في القػرآف ، كاف مف حٌظو أف جعؿ 

كما : " كذلؾ في قكلػو تعالى . الػفػقػو : مف الكممة ًشػعاران لرأس العمكـ في اإلسبلـ 
كاف لممؤمنيف لينفػركا كافٌػةن فمكال نفػرى مف كٌؿ فػرقةو منيـ طائفةه ليتفٌقيػكا في الديف 

 ( .  122/ التكبة  )" كليينػذركا قكمىيـ إذا رجعػكا إلييـ لعٌميـ يحػػػذركف 
، بكصفيا مٌمػا أدخمػو اإلسػبلـ في المغػة " الػفػقػو " فمنيبلحظ أكالن أٌف كممة

ػة بيف المؤمنيف ، مثػميا في ىػذا مثؿ . الخ. . . كيضػكء ، صػبلة ، صياـ : الٌداًرجى
:  ، ػػػػػػ ىػذه الكممة تنطػكم حسػب اآلية عػمى أمػريىػف أك درجتيىف اثػنػتػػيىػف 

، كالتي عٌبػر " قكمىيػـ " المػاٌدة التي ينبغي لحاممييا أف ييبٌمغكىا : ػػػػػػػ األٌكؿ 
منيا . أم أٌنيا ماٌدةه ميحػٌددةه لحاممييا ًسػبقا كسػمفان " . الػديػف " عنيا نصُّ اآلية بػ 

ػقكقٌية  ػٍبػط تبلكة الكتاب ، كمنيا ماىك أحكاـ أخبلقٌية أك عبادٌية أك حي .  ماىك ضى
أف الذم سػييبٌمغ ىػذه الماٌدة ينبغي أف يككف قػد خضع إلعػدادو : ػػػػػػ الثاني 

ىػػػػػذه . الفيػـ " : الػفػقػو " ، بحيث يًصػؿي بػو اإلعػدادي إلى حالػة "يتػفػٌقيػكا " ميسػبىؽو 
أٌمػا عػمى ميسػتكل المفيػكـ ، فيي تقكؿي . ىي داللػة اآليػة عػمى ميسػتكل الػمىنطكؽ 

ػف لػـ يخضع ليػذا اإلعػداد ، كلػـ يًصػٍؿ إلى درجػة الػتفػقُّػو ، فميس لػو  ضمنان أٌف مى
.  أف يتمٌبػس ىػذه الصفة كيػؤٌدم ىػذا العمؿ 

ػٌدم الحاـز كضعى القػرآفي ما يجب اعتباره الٌشػرط األساس  بيػذا البػياف الحى
مٌما كاف مكضكعان لتطٌكرو ميعػقٌػدو ، ظػٌؿ عالقان لمػٌدة . بيف المؤمنيف " الديف"في نٍشػػر 

.  كما نتػداكلػيما اليكـ مفيػػكمان ككممة "  الفقيو"ك " الػفػقػو"قػركف ، إلى أف كصؿ إلى 
كالحقيقةي أٌف حكاية ىػػػذا التطٌكر عنػد أصحابنا اإلمامٌية ىػػك مكضكع 

كمف ىنا فميست بيغيتنا اآلف ، إال ما يتعٌمؽ بمسػار الكممة ألسيػنٌيان . الكتاب كمٌػو 
.  كىػي تتطػٌكر ، كبياف معناىا كما انتيػت إليو اليكـ 
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:       كعػمػيػػو نقػكؿ 
الفيـ في زماف التنزيؿ ، لـ " / الػفػقػو " مف الكاضح أف المعنى العممي لػ 

مباشػرةن ، أك مٌمػف قػد  (ص  )يكيػف إال استيعاب ما قػد يتمٌقاه الميتفٌقو مف النبي 
كالحقيقة أٌنني بعػد البحث ، لـ أقع عػمى ما . يككف مكضع ثػقػتػو مف الميحيطيف بػو 

بىػٌكػػرة مف تاريخنا  يينير آلٌيةى التػفػقُّػو ، إٍف يكيػػف ثمة آلٌية ميحػػػػٌددة ، في تمؾ الفتػرة المي
 . كلكٌنػنا ال نػراىا تخػرج عػمى أحػد ذينؾ الٌسػبيميىف . الثقافي 

 (2 ) 
. انفصؿ المسػممكف عػف مصػدرو أساسيٍّ لمتفٌقو  (ص  )بكفاًة النبي 

. كالحالةي السياسٌية التي جػػػٌدت مف بعػده فاقمػت كثيران مف تأثير ىػػػػذا االنفصاؿ 
حاكؿى المينظٌػركف . كبيػذا كذاؾ انسػػػاقت األيمػكر باتجاهو لػـ يخػػػؿي مف فػكضى اآلراء 

.  1ىـ جميعان مجتيػدكف بالفعؿ أك بالقػٌكة (الٌصحابة  )فيما بعػػػػد تسػكيغيا بالقػكؿ أفٌ 
ػفػتػكف  كلكٌننا نبلحػظ أٌف ىػذا الٌنػمػػط مف . أم أٌنيـ فيما يأتكف ليسػكا نىػقىػمىػة بػؿ ىػػـ مي

قػػػٌررة ، بؿ كاف ميفتقػران إلى الحػٌد األدنى  (االجتياد  ) لـ يكيف ميسػتنػدان إلى قكاعػد مي
ؿ خصكصان في ظػٌؿ طيػكؿ . منيا ، مٌمػا يجعمو أقػػرب إلى األىػػكاء كالرأم الميرتجى

كخصكصان أيضان أٌف  . (ص  )فترة المنع مف تداكؿ المأثكر عف رسػكؿ اهلل 
ٍمعيػـ كاف قػػريػب العيػػد باإلسػبلـ كرسػػػكمو  أم أنو بالتالي ال يمكػف القكؿ بأف . جى

القكـ قػد ىجػركا كٌؿ ما شػٌبكا عػميو ، كما اليمكف نفي التأثٌػػػر بمػا رسػػػخ في أنفسػيػـ 
تمؾ الفترة ، ليػرل  (اجتيادات  )كالحػقيقة أٌف الميتمٌعػػف البصيػر ببعػض . مف قػبؿ 

.  كذلؾ عػمى كٌؿ حاؿ مف طبيعة البشػر. فييا تأثير الركاسب الجاىمٌية كاضحان جمٌيػان 
فعمى . أفضؿى حاالن بكثير  (ع  )في ىػذا النطاؽ لػـ يكيػف شػيعةي األئمة 

ػتػمٌيػػزيف في كالئيػػـ ، كمػػػف ضمنو أٌف األئمػػة ىػػػػػـ الثّْػػقػػؿ الثانػي مػػػػػع   أنيػػػـ كانػػػػكا مي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي ، : محمد بف الحسف الفاسي :  ػػػػػػػػ انظر ػػػػػ مثبلن ػػػػػ 1
  . 288 / 1:  ىػ 1396المدينة . ط
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الكتاب ، ػػػػػػػػ مع ذلػػػؾ فإنػنػا لػػـ نػػػىرىىيػػػـ ، أك باألحػػػػػػػرل لػـ ييػتىػػح ليػػـ ، أف ييػكلػػػػكا 
.  األمرى ما ييػفػتػرىض مف اىتماـ بحسب ما ليـ مف صفة 

كلقػد ظٌؿ األمػر عػمى ىػذا المنكاؿ ، إلى أف أتى اإلماـ الباقػر  ثػـ تبله 
  . (ع  )الصادؽ 

نقػكؿي ذلؾ حتى مع عممنا بالكثيريف مف أصحاب الفيػتػيػا الذيف أخػذكا عف 
كلكٌننا أخذنا بعيف .  1 (ع  )األئمة األربعة عػمي كالحسف كالحسيف كزيف العابديف 

االعتبار فيما ذىبنا إليو ، أٌف الػتػفػقُّػو غػدا عػمى يػد اإلماميىف عمبلن منيجٌيػان 
مٌمػا باف أثػريه قػكٌيػان في بيئتيـ . مىقصكدان، لػو طيبٌلبيػو الٌدائمكف الكثيركف الميبلزمكف 

:  كمحيطيـ، بحيث سٌجمو المىعنٌيكف بػرٍصػد مثؿ ىػذه الميتغٌيػرات ، كمف ذلؾ 
 ال يعـرفـون [ (ع  )أم الباقػر ]كان الشـيعة قبل أبي جعفر " 

حتى كان أبـو جعفـر ففتَح ليم . مناسَك حّجيم وصالتيم وحـراميم 
.   2" وبّيَن ليم 

ابتػداءن مف العمػؿ : في ىػذا اإلطار مف العمؿ المنيجي بػدأ خطّّ تطٌكرٌم 
كاتيا األكائؿ مجمكعةن عشػكائٌيان أم مثمما  عػمى األحاديث بأسنادىا ، كما تركيا ري

إلى األحاديث نفسيا ميبٌكبىػةن بحسب مكضكعاتيا ، إلػى نقػػػدىا بما يؤٌدم . صػدرٍت 
ليًصػؿى . إلى النٌص الميسػتىػٌمػٌد مف ألفاظيا دكف الٌسػنػد . إلى تصحيحيا أك عػدمػو

أخيران إلى النٌص الذم يصكغيػو الفقيو ، بعػػػد أف يككف قػػػػد استػنبطو اسػتنػبػاطان مف 
كىػذا االسػتنباط ىك الذم اسػػتػقػٌر عميو معنى . مصادره ، كىك الفتػكل أك الحكـ 

بعػد أف تطٌكرت الكممة ألسيػنٌيان ، بمكازاة تطٌكرىا . كما ىك اليـك " فػقػو " كممة 
.  مكضكعٌيػان 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػٌدان شيخنا السيبحاني في كتابو تاريخ الفقو اإلسبلمي كأدكاره ، ط1 بيركت .  ػػػػػػ أحصاىـ عى

 .  40 ػػػػػػػ 135/ ـ 1999/ىػ1419
 .  203 ػػػػػػ 202/ كمثمو باختبلؼ يسير في تفسير العٌياشي  . 20 / 2:  ػػػػػػػ الكافي 2
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، كما آؿى إليو أمػري العمؿ كالكممة ، " فػقػو : " مف ىػذا الٌسػبػر نعػرؼ أف الػ 
ػدكره كثباتو لتطػٌكر البحػث الفقيي ، كلتغٌيػر بيئة  ىك نصّّ بشػػػرٌم ، خاضعه في صي

أم أٌنػو ، بالنتيجة ، الكجػو . الحكـ ، كقػد يتػٌبػػٌدؿ كفػقػان لمىنظػكر الفػقػيػو كاجتياده 
ػر لمشػريعة ، التي ال تػتػبػٌدؿ إال بػتػبػدُّؿو يناؿ مكضكعػيػا  .  اآلخى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 " المدرسة "  ــــــ في معـنى 2

وفي آلـّيـة ُنشـــــوئـيــا 
 (1 ) 

بيغيػتػنا فيما تحت ىػذا العنكاف ، أف نيتابع مف حيث النقطة التي انتيينا  
.  إلييػا في الفصؿ السػابؽ 

ػدكد الصحيحة فيما نػرل لمميصطىمىح الػدائػر في  نحػف ىناؾ قػػد كضعنا الحي
كبذلؾ غػدا مػف حقػنػا أف نأمػؿى أف نككف نحف كالقارئ قػد بػتػنػا . المغػة الفػقػاىػتػٌيػة 

بعػد أف تحػٌررنا ، كما نأمػؿ . نحمؿ المعانػي نفسػيا لمميفػردات الٌدائػرة في الكتاب 
أف نككف قػد حػٌررنا القارئ معنا ، مف االلتباسػات اليائمة كالميػربكػة الٌسػائدة في لغػة 

. مكتبات التفسػير كالحديث كالفػقػو 
أٌمػا فيما نحف ميقبمكف عػميو في كؿ أجػزاء الكتاب ، مف تحقيبو زمانٌي ػػػػػػػ 
ػٍػبػرى تػتػبُّػع ظيكرات سػػمسػمةو مف مػراكػز البحػث العاممة في  مكانٌي لمبحث الفػقيي ، عى

التي سنيسٌمييا مدارس بالنظر لييػكٌية كؿٍّ منيا الفكػرٌية  )الميػػػػداف الفػقػاىػػتي ، 
، في أنحاءو مختمفةو مػف إيػػػراف كما كراء النير كالعػػػراؽ كالشػاـ ، ػػػػػػػػ فػإٌف  (الخاصػة 

ػركًفػػو  مػٌمػا سػنػرمي إليو ىناؾ ، تػبػيػاف العبلقػػػة بيف المكاف ػػػػػػػػ الزماف كصفاتو كصي
ػعػمىػـ أك ذاؾ مف معاًلػـ  كميقتضياتو ، حقكقٌيةن كاجتماعٌيةن كسياسٌية ، كبيف ىػذا المى

آخذيف بعيف االعػتبار أٌف ىػذا الًحػراؾ الزماني ػػػػػػػػ المكاني . تطػٌكر البحػث الفػقيي 
تػرافؽ غالبػان مع ًحػراؾو داخمي بينيكم ، نقػرأه في قػمػب كمكاصفات الناتػج الفػقيي ، 

. مف صفاتو أٌنػو قػػػػػٌدـ البحثى دائمػان خطكةن إلى األماـ 
 (2 ) 

ػطػمىػب ، أٌف الفػقيو المجتيػد ال يعمؿي في فػراغ  ثػـ أٌنػو ال .  ميسػػػٌكغ ىػذا المى
ػتػنػػػػاىػػيػة  ػة بػػػدقٌػػػػػةو مي بػػؿ إٌنػػػػو  . يتعامػػػػؿي فػقػػط مع عالىػػػػػػـو مف الكممػات الفػٌنػٌيػة المىصكغى
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ػػتػحػػػٌرؾ /  يتعػامػػػؿي أيضػػػان مع كاقػعو حػيٍّ اجػتػمػػػػاعػػػي  أعػنػػي  )كظػيػفػتػػػو . عيمػػػراني مي
أف ييػػػػرافػؽ ًحػػػػػػراؾى الكاقع بما ييحػقٌػػؽ الغايػة القيصكل مػف التشػػريع كاليػداية  (الفػقػيو 

الػػٌرٌبػػانٌية  
لقػػػد أرسػمنا ريسيػػػمػنػػػػػػا بالبٌينػػػات كأنػػػػزلنا معيـ الكػتػاب كالميػزاف ليقػػكـى الناسي " 
 . 1 ( 25/ الحديد  )" اآلية . . . . بالػًقػٍسػػط 

ػٍمب  نقكؿ ذلؾ خصكصان كأٌنػنا نحػف القائػمكف بأٌف البيغػية مػف التشريع ىػػي جى
كأف المصمحة كالمفسىػدة ، أك ما ييسػٌمى في المغة . المصمحػة كدىٍرء المىفسىػدة 

سىػف كالقبيح ، قائمةه في مكضكع التشػريع قبؿى طيػركء الحكـ عػميو  . الكبلمٌية الحى
نا ، بؿ في تحقيؽ  ٍصػران كما يذىبي إليو غيري كليسػت في الحكـ الشػرعي بنفسػو حى

ػٍمػب المصمحة كػدٍرء المفسػػدة الكامنيىف في مكضكع  الحكـ  .      جى
في عػنكاف ىػذا " المػدرسػة " كعػمى كٌؿ حاؿ ، فػمنقيػػػٍؿ أٌكؿي ماذا نعني بػ 

:  كىػنػا نػقػكؿ . الفصػؿ 
ٍمعه مف أىػؿ البحث كالٌنظػر في مكضكعو بعينو ، " : المدرسػة " نػعػنػي بػ  جى

يعممكف عػمى منيجو ميػتشابو في معالجة إشػػكالٌيات بحثيػػـ ، كيًصمكف بالبحػث أخيران 
ف تكيف ىػذه النتيجة ثمػرة كضعو ًحكارٌم تمثٌػػػؿ فيو أيضػان  إلى نتائج بعػيػًنيػا ، حتى كا 

ػر الميخاًلػؼ ليػـ  كبذلؾ يكتسبكف ىيػكٌيػةن فكػرٌيػة خاٌصػةن بيـ ، ييػنػتىػزىع اسػمييا . اآلخى
ٌمػػا مػف اسػػػـ البمػػد الػػػذم صػادؼ أف عاشػػكا   إٌمػػا مػف خصكصٌيػات منيجيػػـ ،  كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ف يكيػف 1  ػػػػػػػ مع ضركرة اإللفات إلى أف القسط في اآلية اليعني العػدؿ كما ىك شائع ، كا 

بؿ ىك كظيفةه اجتماعػٌية أسػػػػمى، تعني أف يقـك نظاـ العبلقات داخؿ الميجتمع عػمى . يتضٌمنو 
، كىي ، فيما  (قسطاس  )كالكممة،فيما يبػدك، قادمة مف . قاعػدة التكازف بيف الحقكؽ كالكاجبات 

 (. 82/  كالشعراء35/ اإلسراء )" كًزنكا بالقسطاس المستقيـ"ميزاف : تعني. ييقاؿ، يكنانٌية األصؿ
الحظ ىػنا براعة انتزاع ما تكحيو الكممة ، التكازف بيف الحقكؽ كالكاجبات ، مف حالة 

.  ، الكممة التي كردت بصيغتيا العربٌية في اآلية " الميزاف" التكازف بيف كٌفتٌي 
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. كعممكا كأنتجكا فيو 
ـٌ ، أك مػػػدرسػة بغػػداد ، إلػػمػاعػػػان إلى  فػنػحػػػػف نػقػػػػكؿي ػػػػػػػ مثػبلن ػػػػػ مػػدرسػػػة قيػػػػ
خيصكصٌيةو غالبةو عػمى الفكػر الذم أنتجػو كعمؿ في ظمٌػو باحثكىما ، حػدث أف 

كقػد يتضٌمف أيضان إلماعان إلى أٌنو . نضجت كاسػتكت في إحػدل ىاتيف المدينتيىف 
قػػػػػػد يكػكف لمكاصفات المدينتيىف السػياسػٌية أك العيمػػػػرانٌية ، بالمعنى الخمػدكني ليػػػػػذه  

.  الكممة ، أثػره البٌيف عػمى ىيػػكٌية المدرستيىف 
أٌمػا حينما نقػكؿ المدرسػة النقػمٌية ، في مقابؿ المدرسػة االجتيادٌية العػقػمٌية ، 

.   فإٌنػنا بذلؾ نيكلي اىػتمامنا لمييػػكٌيػة المنيجٌية لكؿٍّ مف الفػريػقػيىػف 
عػمى أٌنػو مف الميمكػف ، في الكقػت نفسػػػػو ، أف يػتػقػاطع االعػتباراف ، 

ـٌ الٌنػقػمٌيػة ، . المكانػي كالمنيجػي، عػمى مكضػػكعو كاحػػػػدو  فنقػكؿي ػػػػػػ مثبلن ػػػػػػػػ مػدرسػػػة قيػػػ
.   االجتيادٌيػػة / كمػدرسػػة الحمٌػة العقػمٌية 

 (3  ) 
أظػفي أف قارئػان حصيفػان ، أحسػف التمعيػف في كمماتنا ىػػػػػذه ، ليحػسُّ منيا أٌف 

آلػٌي ًحيادٌم ، خاضػع لميعطيات النٌص  (اسػتنباط  )الػٌنػٌص الفػقيي ليػس ًصػٍرؼ 
نعػـ ، مف الثابت كالمؤٌكػد أٌنػو الغنى لمفػقػيػو عػف االسػتناد إلى نصٍّ ، . األصمي 

كلكٌف حافػػػػػزه األسػاسٌي كراء قػراءة النٌص . ًكٍفػؽ األيصكؿ المعمكؿ بيا عػنػد الفػقياء
قػػراءةن  كظيفٌيةن ، بحيث قادت إلػى نتيػجػةو بعينيا ، قػػػػد تككف كامنةه في الكاقع 

.  السياسي أك العيمػػراني أك في كمييما 
ػدفػة أبػدان ، أٌف النيج العػقمٌي االجتيادم قػػد ازدىػػر كأثمػر  مف ىنا فميس صي

حيث . ألٌكؿ مػٌرة في تاريخ الفػقػو اإلمامي في مػديػنػة الحٌمة العػراقٌية كما سػػػنعػرؼ 
نيض مجتمعه سػياسػي، منفػصؿه كميتمٌيػزه سياسٌيان عػف سيػػػػمطة الخبلفة الغالبة في 

كـ  كمف ىنا تكفٌػرت . بغػداد ، بحيث مارس نمطان مف ذاتٌية السياسػة كذاتٌية الحي
الدكاعي لمفػقيو لمتفكير في آلٌيةو لمسيػمطة ، تغٌطي عمى مستكل مفيكـ الشػرعٌية 

.  بعض الحاجات المعنكٌيػة لممجتمع في كضعو الجػديػد 
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/ ’ ثػـ أف إيػبلء الفقيو صبلحٌياتو عمبلنٌيػة ذات صفةو حقكقٌية أك قيادمٌ 
سياسٌية  ، قػػػد جػػػرل التنظيػر لػػيا فػقيػػٌيػان كالعمؿ بميقتضياتو ألكؿ مػػٌرة فػي مػػدرسة 
جػبػؿ عامؿ ، فػػػي سػػياؽ مشػػركعو سياسٌي رمى إلى اسػػتعادة  الٌذاتٌية المىسػمكٌبػة ، 
كمقػػاكمػػػًة اجتياح غػريػب ، اجتياحان سيػػٌكانٌيػان كسػياسػٌيػان كثقافيان ، لممناطؽ الشيعٌية 

.  مف لبناف ، كما سنعػػرؼ أيضان 
مف تمؾ المحظة ىػنػا كىػنػاؾ ، في الحٌمة العراقٌية ثػػـ فػي جبؿ عامؿ 
ر مف العبلقة الميستحيمة بيف سيػػمطة اإلماـ كبيف السُّػػػمطة  الشػامي ، بػدأ التحػػرُّ
ذلؾ . الغصبٌية ، القاضية بػأٌف كؿ سيػمطةو غير سيػمطة اإلماـ ىي سيػمطة غػصبٌية 

ر الذم نعػػرؼ أٌنو استمػٌر ، إلى أف انتيى إلى ما نعػرفو اليكـ باسػـ كالية  التحػرُّ
.  الفقيو 

ٌنني أظف أٌف مف الكاضح لدل لقارئ العارؼ المبػيػب ، أٌف كٌؿ  ىػػذا ، كا 
كجػكه ذلؾ الًحػراؾ الفكػرم ػػػػػػػػػ السػياسػػي محككمػةه كخاضعػةه لمقاعػػػدة العمرانٌية 

ػقػٌنػنان ، صنعو . ما مف سيػمطةى بػدكف نػٌص : القائمة  ران مي ػرَّ سػكاءه كاف نٌصػان ميحى
أـ كاف نٌصان شػػػفػكٌيان أك تقميػدان معمػكالن بػو . المينٌظركف لػو في المجتمعات الميتقػٌدمة 

كلكنيما ، عػمى كؿ حاؿ ، مٌمػا . ، كمػػا في المجتمعات البػدائٌية أك البػدكٌيػة 
أنتجتو الثقافة المحمٌية ، كىي تسعى باتجاه نىػٍظػػـ أمػػػػرىا كاكتساب الٌذاتٌية السياسٌية 

ككؿُّ ذلؾ سػػػنػػًقػػؼي عػميو كعػمى كجكىو إف شػاء .  ، كبالنتيجة النيائػٌيػة حماية نفسيػا
.  اهلل بالتفػصيؿ الميناسػب فػيما سػيأتي 

 (4 ) 
ثػٌبػطػان ،  ىكػذا فإٌنػنا سػنًجػدي العامؿ السياسي، إيجابٌيان أـ سػمبٌيان ، ميحػٌركػان أـ مي

في الخمفٌيػة القريبة أك البعيػدة لمًحػراؾ الفػقيي اإلمامي ، سػكاءه عػمى الميسػتكل 
الداخمي الٌنظىػرم كالتٌنظيرم ، أـ عػمى ميسػتكل الظاىػرة العمبلنػٌية ، أم فػي صميـ 

في أنحػاءو مػف إيراف كما كراء  (المػدارس  )حػركة نيشػػػكء المػراكػز العممػٌيػة المتكالية 
. النيػر كالعػراؽ كالشػاـ 
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قػكلىػةه فمسػفٌيةه معػركفػة تقػكؿي  أم أٌنػو . إٌف الشػئ ال يػكجػد حتى يًجػب : ثمػة مى
 لكػي ينتقػؿ الشػئ مف مرتػبػة الميمكػف الػكجػكد إلى مػرتػبػة المكجكد بالفعؿ ، البيػٌد 

ذ ذاؾ فػقػط يجب كيجكده بتماـ  مف طيػركء عامػؿو إضافٌي عػميو آتو مف خارًجػو ، كا 
ػػػػد  أٌمػا عػمٌػة العػدـ ، أم البقاء في مػرتػبػة اإلمكاف فػيما ليس ميستحيبلن . عٌمتو فيكجى

أم ، فيما نحف فيو ، حضكر أك غياب العامؿ . عػقمٌيان ، فيػي عػػدـي الػعػمٌػة 
. السياسي أك العمػراني المؤاتي 

ػػرشػػػدان لػنػا في عػممنػػػا  ػقػػكلىػػة الػٌذكٌيػة الجميمة ، تصميحي دليػػػبلن كمي ىػػػػذه الػمى
بحيث اتخػذت كؿُّ . عػمى اكتشػاؼ آلٌية نيػشػػكء تمؾ المػدارس بذلؾ النحػك الميتكالي 

ما مف شػػػػئو يًجػػػػػػٌد عػمػػػى صعػيػػػػػػػػػد  . مػػػدرسػػػػػةو منيا ىيػػػكٌيػةن ميخػصّْصةن كخاصػةن بيػػػػا 
 الصياغػة الفكػرٌية ، كما عػمى صعيػد الػبيػنػيػة االجتماعٌية ، إال أف يككف ضػركرةن 

كلكٌنو قػد ال يمبث أف ييصبح . ككاجػبػان ، مف كيجيػة نظػر أصحابيا عػمى األقػػػػٌؿ 
قاصػران عف كظيفتو ، في ظٌؿ ميتغٌيػرو اجتماعي أك سياسي ، إذ ذاؾ ينشػأ تطٌكره 

ػر   . آخى
كالحقيقة التي ينبغي اإللفات إليو اآلف ، أٌف ظييػكر تمػػػػػػػؾ المػدارس عػمى 
ذلؾ النحػك الميتػكالي ، كبحيػث كانت حػركة الجميع في اآلف نفسو ، عػمى اختبلؼ 
األمكنة كاألزماف ، باتجػاه كضػعو تطػٌكرٌم ثابػتو صاًعػػد ، ػػػػػػػػػ ىذا الظيكر الميتػكالي 

ظاىػػػػرةه فػػريػدةه في التاريػػخ الثػقػافي اإلسػػػبلمي ، اختٌص بػػو التاريخ الػثػقػػػػافي 
فكػأٌنػنػػا في . فيػك بذلؾ دليؿه سػاطعه عػمى أصالتو في الثقافة كاالجتماع . اإلمامي 

سػػػباؽ بالػػػٌرايػات ، ال تسػػقطي الػػػػػػٌرايػةي مف يػػػػػػػدو حتى تتمقٌػفػيا يػػػػػػده ، إلى أف تًصػؿى إلى 
كفي ىػػػػػػذا دليؿه صػريػحه عػمى حيػكٌيػة الحالػة . مقصػػػػدىا اآلنػي كىكػػػػػػذا دكاليؾ 

األسػاسٌية ، الػتي انطمقكا جميعان منيػا ، عػامميف عػمى  (اإليديكلكجٌية  )الفكػركٌيػػة 
الٌتسػامي بالثػقػافػة الخاٌصػة ، بحيث تمتقػي بالحاجات الميتغٌيػرة لميجتمعاتيـ 

.  كمقتضياتيا 
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ىػذا ، كمػف المفيػد جػػٌدان أف يقارف القارئ العارؼ في ذىنو بيف ىػذه 
المبلحظة ، كبيف حقيقة معركفة ىػي أف نشػأة المذاىػب األيخػرل في اإلسػبلـ كانت 

. دائمػان جػػزءان مف مشػػركعو سيػػمطكم 
أرجك أف يحتفظ القارئ بيػذه الفذلكة في ذىنو ، لحاجتنا إلييا في كٌؿ 

.  فصكؿ الكتاب 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  



39 
 

 الـفـصـل الـثـانـي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

الكوفة  : الحـركة اأُلولـى 
 

  (تمييػػد  )
يراف كما كراء  كانت خطتنا في بعض مراحؿ العمؿ أف نيجًمؿى الككفة كا 

النير في فصؿو كاحػدو ػ ألٌف باحثي ىاتيؾ البمػداف جميعان ، مف ميحػٌدثيف كرجالييف 
 (ع  )كمصٌنفيف ، عػممكا في بػدك أمػرىػـ ، أم في زماف اإلماميف الباقػر كالصادؽ 

ثػـ في زماف مىػف بعػدىما مف األئمة ، عػمى مكضكع بحثنا بنحػكو مف االسػتمرار بما 
.  يقػريبي مػف التكازم زمنٌيان تقػػريبػان 

ثػػـ أٌف عمميـ جميعان انحصػر في أٌنيػـ اشػتغمكا أسػاسػان عػمى الثػركة الكبيرة 
ؿ قػػد جمعػكىػا كسٌجمكىا كطرحكىا  كاة األيكى مف النصكص الحػديثٌية ، التي كاف الػػػرُّ

مىػة الحديث  مى أك كانكا ما يزالػكف يجمعػكنيا، عف . لمركاية لمىػف يأتي بعػدىـ مف حى
دكف أف يخػرجػكا فيما اشتػغمكه عػمييا عػمى . الميتأخػريف  (ع  )أئمة أىؿ البيت 

ػرؼ ، كأيضان دكف أف يخػرجكا عػمى إعماؿ ميعطيات  تقاليػد المنيج الٌنقمي الصّْ
ٍف تفاكتكا أحيانان تفاكتان في الشػكؿ فػقػط في . النص إعماالن مباشػران في األحكاـ  كا 

.  معالجة ىػذه النصكص 
أًضػٍؼ إلى ذلؾ أٌف رجاؿ تمؾ البمداف قػد ضػربػكا بالسػيـ األكفػر في 

حياطة كحػراسػة تمؾ الثركة الكبيرة مف الحػديث ، مف عبث الكٌضاعػيف كاشػتبلؽ 
.  المتساىميف كتحػريؼ الغاليف 

كمف الغني عػف البياف أٌف دكرىـ في ىػذا تاريخي ، كأف تمؾ الحراسػة 
ػػػػػػصُّ  كالحياطة قػد جعمت مييٌمة الجػيػؿ التالي مف كبار الميحٌدثيف الجكامعػيػيػف ، أخي

بؿ يمكف القػكؿ أٌنو لكال ذلػػػػػؾ ،  .  الكميني كالٌصػدكؽ ، أكثػر سيػيكلةن بمػا ال ييقاس 
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أم  لػك تيػرؾ الحبؿي عػمى الغارب ألكلئؾ العابثيف ، لكانت مييٌمة الجيؿ التالي في 
. معنى الميسػتحيؿ أك ما شابيو 
المراكز قػػػػد تكازت في الزمػػػاف كتشػػابيػت في النيػػج ، / إذف فياتيؾ البقاع 

ٍف اختمفػت في المكاف مٌمػا ال يأخػػػػذ الكثير الميعتىػػٌد بو مف كحدتيا األسػاسػٌية في . كا 
فينبغي بالتالػي . كاحػدة " حركةن "كىػػػػذا كػاؼو كزيػادة في اعػتبػارىػػػػا . الزماف كالنيج

.  تناكليا في بحثو كاحػػػػد ، ًحفاظػان عػمى كحػدتيا المكضكعٌية كالمنيجٌية 
لكنني لػدل إعادة النظر في األمػر كجػدتي أف في ىػذه الخٌطة حيؼه عػمى 

تمؾ المدينة التي ، عمى الرغػػـ مف الصكرة القاتمة التي اكتسبتيا جػزاءن . الككفة 
كفاقان لنزىقيا السياسي كتركيبتيا البشػرٌية اليىٌشػة ، كانت المنبع األساسي بشػػرٌيػان 

منيا انتشػر الشيعة في مختمؼ األقطار ، كفػييا بػدأ بنػاؤه . كفكػرٌيػان لمشيعة كالتشٌيع 
ٍف ىػك ازدىػر كآتى أنكيػمىػو في غيرىػا  كما مف بقعة في األرض تكازم . الفكػرم ، كا 

.  أسػبقٌيتيا في ىػذيػف الشػأنيف 
لذلؾ رأينػا أف نبػدأ بالككفة بكصفيا النبضة األيكلػى في الحػػركة األيكلى 

ُـّ أيضػان إيراف كما كراء النيػر  .  التي تضػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 (ع  ) ـــــ الكوفة أيام عـمي 1
 
 (1 ) 

، " الحركة األيكلى"قػبؿ الكلكج مف ىػذا الباب العػريض باتجاه ما سػٌميناه 
عػمينا أف نفي حٌؽ سػمؼو رائػدو ليا ، لػـ تيػتًػح لو تصاريؼ الزماف أف يستمػٌر كيينتج 

كلػك اٌنو اسػتمػٌر لكاف آىبلن . مع أٌنو بػدأ بدايةن كاًعػػدة كعٌبػدى الطريؽ . إنتاجان ذا أثػر 
.  ألف يتصؿى كيًصمنا بالينابيع األيكلى لممعرفة في زمػفو ميبٌكػر 

ٌكاد ، يجمع ما بينيـ أنيـ مف أصحاب اإلماـ  أعني بذلؾ عػددان مف الري
، كأنيـ صٌنفكا فػيما أخػذكه كرككه عػنو ميصٌنفات ميبٌكبة مكضكعٌيان ،  (ع  )عػمي 

أم أٌف كٌؿ كتابو مٌمػا صٌنفكه يختٌص ببابو أك بعػٌدة أبكابو مف األحكػاـ منفصمة 
.  كبيػذا كذاؾ اكتسػبكا صفة الٌريادة . بعناكينيا 

كمٌما يجػدر بنا أف نػنػٌكه بو قبؿ أف نشػرع في الكبلـ عػمى أعماؿ أكلئؾ 
ػػٍنًع الخػمػيفػة األٌكؿ تػػػػدكيػف كتػػػػػداكؿ الحػػػػػديػػث ،   الػػػٌرٌكاد ، أٌنيا أتػػٍت فػػػي ظػٌؿ مى

مٌمػا نػفيػػـ منو أٌف األمػر اختمؼ اختبلفان بػٌيػنػان . كأٍمػػػػًر الثػاني باإلقػػػبلؿ مف تداكلو 
ف نحف لـ نػقٍع عػمى أمػرو صريحو منو بذلؾ  . (ع  )في عيػد أمير المؤمنيف  كا 

ضركرةى أٌف اإلماـ كاف عػمى اطٌػبلعو كال ريػب عػمى أعماؿ أصحابو ، . كًشػبًيو
بؿ كييػؤخػذي مٌمػا . كبعضيـ عػمى األقػٌؿ كانكا مف الميقػٌربيف منو كالعامميف في إدارتػو 

فيػذا . قالتو المصادر عػمى بعض تمؾ التصانيؼ ، أٌنيا كانت مف إمبلئػو ىػػك 
دليؿه سػاطعه عػمى أٌنػو رعػى تػداكؿى كتػدكيفى العمـ بنفسػو ، بالمقػدار الميتاح لػو أثناء 

كمػػو  .  الفترة القصيرة الميضطػربة لحي
 (2 ) 

:  ميما يكيػٍف فػإٌف أكلئؾ الػٌرٌكاد الخمسة ىػػػـ 
عيػرؼ ىكػذا بكنيتو ، مع أٌنػو ما مف كلػدو لػو . أبػك رافػع القبطي : ػػػػػػػ األٌكؿ 

ػف نعػػػرؼ اسػمو رافع  كذلػػؾ أمػره مػألكؼه في القادميف إلى اإلسػبلـ يكمػػػػذاؾ . في مى
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فيسػتبدلكنيا بكنيةو ما إمارةن عػمى .  مف بيئةو غػريبة ، حامميف أسماءىـ األعجمٌية 
مثاليو أيضان أبك خالد الكابيمي ، نسبةن إلى كابؿ ، عاصمة  ). القٍطػع مع ماضييـ

كالػذم يظيػػر مف نسػػػبة  . (ع  )أفغانسػػػتاف اليـك ، صاحب اإلماـ زيػػػف العابديف 
كاف مكلىن لمعباس بف . أٌنػو مف أصػؿو مصػرم أك حبشي " القبطي " أبػػي  رافع 

.  ، كعنػدما أتػتػو البيٌشػػرل بإسػبلـ العباس أعػػتقػو  (ص  )عبػد الميٌطمب فكىػبو لمنبي 
ثػػـ لػـز . كشيػد مع النبي مشاىػده كٌميا " . المدينة " ىاجػر مف مكة إلى 

فيك مف ًقمٌػةو شػيدت مع االثنيف . بعػده أمير المؤمنيف ، كشيػد معو أيضان مشاىػده 
.  كؿَّ مشاىػدىػما 

 .  1إلى الككفػة ، حيث كاٌله بيت مالػو (ع  )انتقؿ مع اإلماـ 
ٌنؼ في اإلسبلـ . 2(الُسـنن واالحكام والقضايا)لػو كتاب  . كىك أكؿ كتاب صي

تػبػة أٌكؿ مىػف جمع الحػديث كرتٌػبػو عػمى األبكاب  . كبذلؾ اسػتحؽ ري
ػـ لو أعػبله . عػمي بف أبي رافع : ػػػػػػػػػ الثاني  تابعي صاحب . ابف الميتػرجى
لػو كتابه كبير ميػرتٌػبه . أيضان ككاتبيػو ، كشػيد معو مشػاىػده  (ع  )أمير المؤمنيف 

.   3. عػمى األبكاب في فػقػو الكضكء كالصبلة كأبكابو غيرىا 
ػبػيػد اهلل بف أبي رافع : ػػػػػػػػ الثالػث   718/  ق 100حكالى السنة . ت  )عي

أيضان ككاتبو ، كمػا شيد معو ( ع ) تابعي مف أصحاب أمير المؤمنيف  . (ـ 
 تسمية َمن شـيد مع أمير المؤمنين الجمل )لػو . ركل عف أبيو كأيمػو سيػممى . النيركاف 

ػٌنػػؼ . 4 ( قضايا أمير المؤمنين) ك  ( وصّفين والنيـروان مـن الصحابـــة كىػما أٌكؿ ما صي
 . في المغازم كالسّْػيىػر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  . 145 / 1:  ـ 998/ق1419بيركت. منتيى المقاؿ في أحكاؿ الرجاؿ، ط:  ػػػػػػػػ المازندراني1
.  الترجمة األيكلى /  ػػػػػػػ رجاؿ النجاشي 2
.  كمصادره الكثيرة  (أعػبلـ الشيعة  )كانظر الترجمة لو في كتابنا .  ػػػػػػ نفسػو 3
كانظر أيضان الترجمة لو في .  ـ 1983/  ق 1403بيركت . الفيرسػت ، ط:  ػػػػػػ الطكسي 4

.  كتابنا نفسو كمصادره 
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. تابعي مف أصحاب أمير المؤمنيف أيضان . ربػيػعػة بف سػميع : ػػػػػػػػ الػرابع 
كيبػدك مف سػنػد . ركل عنو كتابان لػـ ييذكىػٍر باسػمو ، مكضكعػو زككات النّْػعىػػـ 

أٌنػو مف إمبلء " عن ربيعة بن سـميع عن أمير المؤمنين . . . . "النجاشي إلى الكتاب 
.  1اإلماـ ككىػتٍػب ربيعة ، أك أٌف اإلماـ كتبو كدفػعػو إلى ربيعة 

ػعػفػي : ػػػػػػػػ الخامس  ػػػٌر الجي ػبيػد اهلل بف الحي  . ( ـ 670/ ق 50كاف حٌيػان سنة  )عي
. باإلضافة إلى أٌنو كاف فارسػان شػاعػران . تابعي مف أصحاب أمير المؤمنيف كسػابقيىو

مجمػػػػكعه في  " نسـخة" كالمقصكد بػ .   2 " لـو نسـخٌة يروييا عن أمير المؤمنين" 
.  الحديث متشابية السػنػد 

. كمف أسػؼ فػإٌف مصػدرنا إليو لػـ يػقيػػػؿ لنػا ماذا كاف مكضكع تمؾ النسػخة  
ٍمع عػمى النيج المذككر، في تمؾ الفترة الميبٌكػرة ،  كلكٌف ميجػٌرد التصنيؼ أك الجى

. ألمػره يسػتحٌؽ التنكيو 
 (ع  )كقيؿ أٌف التابعي بيرير بف خيضيػر اليٍمداني، صاحب أمير المؤمنيف 

لكٌننا ، باستثناء المصدر . 3كمف شػيداء يكـ كرببل، لو كتابه في األحكاـ كالقضايا
.  الذم اخذنا عنو المعمكمة ، لـ نًجػد لو كال لكتابو ذكػران حيث ييتكٌقع أف ييػذكىػرا 

 (3 ) 
إٌف الميتأٌمػؿ الحاذؽ في ميجًمػؿ تمؾ السّْػيىػر، ليركعو كيشػغؿ بالىػو سػػػؤاؿه ، 

كبنتيجػػػة التأمُّػؿ تكٌصػػػؿى . طػرحػو الكاتبي عػمى نفسػو قػبؿ أف يكدعو ذىػػػف القػػػػارئ 
كمف .  كىا نحف نيمٌخص السػؤاؿ كالجكاب عػنو فػي صيغةو كاحػدة. إلى جكاب عنو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 2/  ػػػػػػ النجاشي ، الترجمة رقـ 1
 (ع  )كقػد استندنا في تاريخ حياتو إلى أٌنو أدرؾ إمامة اإلماـ الحسيف  . 5/  ػػػػػػ نفسػو برقـ 2
. كركل عػنو أيضان  (ـ680ػػػػػ670/ ىػ 61ػػػػػ50)
: إيراف عمى الحجر التا . تنقيح االقكاؿ في عمـ الرجاؿ ، ط:  ػػػػػ عبد اهلل بف حسف المامقاني 3
1 / 167  . 
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.  المعمكـ أٌف الصياغة الصحيحة لمسػؤاؿ ىي نصؼي الطريؽ إلى الجكاب 
: كعػمػيو نػقػكؿ 

ما ىك الحافػز كالميحػٌرؾ كراء اىتماـ أكلئؾ الػٌرٌكاد الخمسػة بالتصنيؼ في 
مكضكعاتو ، تٌتًصػؼي جميعيا بأٌنيا غير مىسػبكقىة ، كبأٌنيا التزمػت نيجػان ميتشػابيان ، 

أك باألحػرل بالنيج نفسػو ؟  
مف الميسػتبعىػد جػٌدان أف يككف ىػذا المىسػار الميعقٌػػػػد ، بما فيو مف حافػزو 

كاألقػػرب . كنيج غيػر مىسػبكقيىػف ، نتيجة ميجػٌرد تكارد خكاطػر بيف خمسة أشػخاص 
كاألجػدر أف نبحثى عف عامؿو خارجي مؤثٌػر، قادىـ جميعان باتجاه العمؿ نفسػو ، 

.  كما كٌجو عمميـ فػيما يخػٌص النيػج 
، كاف  " عامٍل خارجّي ُمؤثّـر" كالحقيقة أٌف الجكاب ، أم ما عٌبػرنا عػنو بػ 

كلـ يكيػف عػمينا كيمػا نممسػو لىٍمػسى اليػد إال . كلكٌنو كاف مكٌزعػان متفػٌرقان . دائمان أمامنا 
ـٌ ما تػكٌزع  إذ ذاؾ سػتبػدك لنا الحػقػيقػة سػاطعةن ال ريب . أٍف نجمع ما تفػٌرؽ كنضػ

كمػف المعمكـ لػدل الميتمٌرسػيف بيػذا النمط مف البحػث كشػؤكنػو ، . كال ًشػػػيةى فػييا 
أٌف الحقيقة كثيران ما تككف ضائعةن في تفصيبلت ًسػٌيػر الرجاؿ ، كال تنكشػؼ إال 

ػة ما تشػابو منيا بعضو إلى بعض  .  بميػراكمى
ٌكاد كانكا جميعان مف  ذلؾ األمػر الجامع ، ىك أٌف أكلئؾ الخمسػة الرُّ

ػقػػػٌربػيػػف  (ع  )أصحػاب أميػر المؤمنيف  ػػػف . المي حػبة اإلمػاـ بػػمى كمػػف المعمػػكـ أٌف صي
حبة الطػريؽ  يأنػػسي المتصاحباف إلييػا كيستعػػػيػنػاف .  يعػتػقػػػد إمامتىو ليست كصي
حتى إذا انتيى الٌدرب ، ككصؿ كػؿّّ إلى . بيػػػػػا عػمى المسافات طالما ىي أمامىيما 

حبة ، كلـ يبػؽى منيػا إال الذكػػرل الطٌيبة  حبةي . مقصػػػػػًده ، تػبلشػػٍت الصي بػػؿ ىػي صي
كمف الجية األيخػرل شػيادةه ضمنٌيةه .  إرشادو كتكجيوو كقيادةو دائمة مف جية 

ـي إليو  . لمصاحب بأٌنػو الثقة كاألىػؿ فػيما انتػدبو اإلما
ٌكاد ، كخصكصان  إذف ، فالميتعٌيػف كما تػدؿُّ عػميو ميبلبسػات ًسػيىػر أكلئؾ الػرُّ
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 ما في أعماليـ مف كىحػدةو في المادة كالمنيج ، أٌنيػـ إنمػا عممكا ما عممكه كأنتجػكا 
. ما أنتجػكه بإرشػادو كتكجيػوو مف إماميػـ 

ىكػػذا يًصػػؿي بنا البحث كالتأمُّؿ في تمؾ الميبلبسػات إلى نتيجةو بديعةو ، لػػػػـ 
أراىا اآلف كاضحػةن جمٌيػةن في مثؿ .  تكيػف محػؿَّ التفاًت كاعػتػبػاًر أحػدو مف قبمنا 

، عػمى ىمكمػو الػثػقػيمة في  (ع  )ىي أٌف اإلماـ أمير المؤمنيف . ضػػكء النيار
الككفػة ، افتتح العمؿ في ىػذا الٌنطاؽ ، كبػدأه بًجػػػػدٍّ كدأبو ، بػدايػةن ميتكاممػػةن في 

ـي المصػدر كالمضمكف المعػرفي  الماٌدة كالنيج ، كأٌف ما رمى إليو ىػك تػرمي
كالكيجػداني لعػقػؿ كضميػر اإلنسػاف المسػمـ ، بعػد أف عاث فيو العائػثػكف، كعػٌطمػو 

كذلؾ بقيادتو كتكجػييو كرعايتو . الميعٌطمكف ، كتطفٌػؿ عػميو مىػف ليس بمأمكف 
ٌكاد الخمسػة  .  الشػخصٌية ألعماؿ أكلئؾ الػرُّ

كاف ذلؾ ىػك السػبيؿ الكحيػد الميمكػف لمعمؿ بحجمػو كعػديد رجاًلو الخمسة 
عػمى األقػػٌؿ ، في ظػٌؿ الكضع السػياسػي الفػتػنػكم البالػغ االضطراب لمعػػراؽ ، أثػنػاء 

كفي ظػٌؿ مااقػتػضاه مف . في الككفػة  (ع  )السػنكات األربع التي قضاىا اإلماـ 
معارؾ متتالية ، أنيكػػت المدينة ، كخسػرت فػييا أكثػرٌيػةى نيخبػتػيا مف صحابةو 

 .كتابعيف كقيػػػػٌراء 
، ثػـ  (ع  )بيػد أٌف ما جػػٌد بعػد قػميؿ ، كفي رأسػو طبعػان شػيادة اإلماـ 

بالتصػٌدم اليكمي لخٌطة معاكية ، عػمى  (ع  )انشػغاؿ خمىفو اإلماـ الحسػف 
المسػتكل السياسي كعػمى المستكل اإلعػدادم ، قػد أكقػؼ ما بػدأ عنػد النقطة التي 

كمف المعمكـ أٌف ىػػػػذه الحالػة  . (ع  )انتيى إلييا العمؿ عػمى عيػد أمير المؤمنيف 
البالغة القسػكة ، فضبلن عػف أٌنيا تسػتنفػد قػكل الرجاؿ ، قػد اسػتمٌرت مف بعػدي بضع 
ػرَّة الػرىيبيىػف ، كما تػرتٌػبى عػمييما مف  ػقػكدو مف السػنيف ، شػيدت يكمي كػرببل كالحى عي

ػرمػة أىػؿ بيػت رسػكؿ اهلل  ػريمات ، بما فيو حي ػرمػة  (ص  )سيػقػكط كٌؿ الحي كحي
ػنػٌكرة كمىػف فييا  ٌكاد ، كلػـ يبػؽى . مػديػنػتػو المي أثناءىا ضاعػت كؿي أعماؿ أكلئؾ الػرُّ

.  منيا إال أسػماءه كعناكيف تناقػمتيا المصادر إلى أف كصمت إلينا 
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ٌكاد قػد حاكؿ أف ييتابع العمػؿ  نعػـ ، ىناؾ ما يػدؿُّ عػمى أٌف أحػد أيكلئؾ الػرُّ
ذلؾ ىػك عيبيػد اهلل بف أبي رافػع ، الػذم يبػدك  . (ع  )بعػد شػيادة أمير المؤمنيف 

ـى اإلماـ ، كعاش حتى حكالي السنة  .   ـ719/ ق100أٌنػو كاف في طػكر الػفيػتػٌكة أيا
. كلذلؾ فإنػو لـ يػرًك عػنو ، بؿ انحصرت ركايتو عػف أبيو ىػك كعػف أيٌمػو سيػممى 

كلكٌنو صٌنؼ كتابيىف رائػديىف في مكضكعاتو تأريخٌية ، كما سػبؽ مٌنػا القػكؿ قػبؿ 
ـي في بعض أصحابو قػد بقػيت . قميؿ  فيػذا دليؿه عػمى أٌف الركح التي نفخيا اإلما

. حػٌيػةن لفترةو قصيرةو ، قبؿ أف تنطفئ كتػذكم 
 95 ) (ع  )ىكػذا سػيككف عػمينا في ىػذا البحػث أف نػنػتظػر اإلماـ الباقػر 

كأعمالىػػو الٌرامية إلى  رٌد الػٌركح إلى مشػػػركع جػػػػٌده  ( ـ 732 ػػػػػػػ 713/ ق 114ػػػػػػ 
 61 ) (ع  )بعػد فتػرة انتقالٌية قادىا اإلماـ زيف العابػديف  . (ع  )أميػػػر المؤمنيف 

ٌدة الٌشػاممة ، . ( ـ 713 ػػػػػػ 680/  ق 95ػػػػػػ  عػمؿ أثناءىىا عػمى اسػتيعاب حالػة الػرّْ
ابتغػاء إنقاذ ما كمىػف يمكف إنقاذه مف رسػكـ اإلسػبلـ كمػف البقٌيػة الباقيػة مف 

كأيضان ابتغاء تىػػػػٍرؾ األخطاء الفظيعة كالغبٌية التي ارتكبتيا السيػمطة . المؤمنيف 
ػرَّة ،  األيمكٌيػة يػكـ كربػبل كتػداعياتو ، ثػـ تابعػتيا بغبػاءو ما بعػػده غػبػاء يكـ الحى

تتفاعػؿ عػمى ميسػتكل أكسػع الجماىير، مينتجػةن رأيػان عاٌمػان جػديػدان ، ميتحػٌرران إلى حػدٍّ 
مػاعي ، الػذم بػرع بتنظيمو مؤٌسػسي ميمؾ البيت األيمػكم  . بعيػد مف التضميؿ الجى

ـٌ الجػديػد  )نعػػرؼي أٌنػو  بػدأ يظيػر تىػػػػػٌكان بعػد يػكـ كػربػبل ميباشػػرةن  (أم الػرأم العا
1  .

ـٌ العكامؿ التي ىٌيأت لعمؿ اإلماميىف الباقػر كالصادؽ   . (ع  )ككاف مف أىػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 (مككب األحزاف) كما بعدىا مف كتابنا 37/ص (الحدث الكرببلئي يتفاعػؿ  ) ػػػػػػػ اقػرأ فصؿ 1
كيمكف االطبلع عػمى . مف منشكرات مركز بياء الديف العاممي لؤلبحاث كالدراسات كالتدريب 

الكتاب عػمى رابط المركػػز  
http:// www.mobdie.org  

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  (ع  ) ـــــ الكوفة أّيـام الباقـر والصادق 2
 

اإلمام المؤسس  ( 1) 
ماعػٌيػة ، بكصفو اإلماـ  (ع  )يسػكػفي اإلماـ الباقػر  الػٌذاكػرة الشػيعٌيػة الجى

مٌمػا نًجػدي التعػبير قػكيػان عنو ، . الػذم كىػػب التشػٌيع ذاتػٌيػتىػو في العػقيػػدة كاألحكاـ 
ٍف يكيػٍف مجػزكءان مف كيجيػة نظػرنا ، في مأثػكر غيػر مىنسػكب يقػكؿ  :  كا 

ال يعـرفـون مناسـك  [ (ع )أي الباقـر  ]كان الشـيعة قـبل أبي جـعـفـر " 
حتى كان أبو جـعـفـر فـفـتح ليم ، وبّيـن ليم مناسـك . حـّجـيـم وصـالتيم وحـراميم 
حتى صـار الناس يحتاجون إلييم ، بعـدما كانوا . حّجـيم وصـالتيم وحـراميم 

 1" يحتاجـون إلى الناس 

في األيكلى . مف الكاضح أٌف النٌص ييسٌجػؿ لحظةن تاريخٌيةن بيف مرحمتيىف 
كاف الشيعة جػزءان مف الحالة الٌشػاممة ، التي لػـ تخؿي مف فكضى الميبادرات 

كفي الثانية كليى . الممغػكمة سياسٌيان باتجاه تنظيـ شؤكف المجتمع اإلسبلمي الناشئ 
ـي الباقػر  بنفسو ، باالستقبلؿ عف السيمطة ألٌكؿ مػٌرة ، العمؿى نفسػو ،  (ع  )اإلما

األمػر الذم عػٌبػر عػنو نػصُّ الخبر تعبيران قاصػران . كفاز فيما رمى إليو فكزان ميبينا 
فـتح "مف جية أٌنو حصر عممو بالقاعػدة الشػيعٌية فقط : عف الحقيقة مف جيتيف 

حّجيـم وصالتيم " ، كمف أيخرل أٌنو حصػره أيضان بأحكاـ العبادات كالميحػٌرمات " ليـم
في حيف أٌف مف المؤٌكػد أٌف كبل الحصريىف غير دقػيؽ، كما سػننبٌيف عػف  ". وحـراميم

. كمف ىنا كصفنا التعبير أعػبله بأٌنػو قكٌم كلكٌنو مجػزكء . قػريب إف شاء اهلل 
ـى اكتسػب عػنػد  مٌمػػا يجػػػػديري بنا الكقػكؼ عػنػػده في ىػػػػذا الٌسػياؽ ، أٌف اإلما

بحػذؼ الميضاؼ إليو ،  " الباقـر"، الذم انتيى إلى " باقـر العـمـم"شػيعتو كغػيرىـ لػقػػب 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 كتفسير العٌياشي 20 / 2: ق باعتناء عػمي غػٌفارم 1377طيراف . الكافي ، ط:  ػػػػػػػ الكميني 1
/ رجاؿ الكٌشي :  كباختبلؼو يسػير 203 ػػػػػ 202/  ق باعػتناء ىاشـ رسكلي 1380قػػـ . ، ط

 .  425/ ق باعػتناء حسف مصطفكم 1348مشيد . معرفة الناقميف ، ط
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ٍصػًر الصفة بالمكصكؼ،  ٍصػر، أم حى كلكنو استعاض في الميقابػؿ باإللماع إلى الحى
.  لمكاف أؿ التعػػريؼ مف المقب 

 الباقر الفاتح ( 2) 
صفةه تػػػدؿُّ عمى أٌف الفاعػؿ قػػػد شػػػٌؽ كاسػػػتخػرج ماىػػك مكجػكد " الباقـر"ك 

بالفعؿ ، كلكٌنػو كاف كامنان كراء حجابو متيف ، السبيؿ لمكصكؿ إليو إال بتحريػػره 
.  قيػران مف ًحجابو ، كذلؾ حػقػان ما فعمو اإلماـ 

قػتػبىػس   " فـفـتح ليم: " ىػذه الصكرة نًجػدي مايشػبييا في قكلو في النٌص المي
.  ما كاف ميغمىقان دكنيـ : يعني لمشيعة ، ككأنو يػريػدي أف ييتابع فيقػكؿ 

كماييكمؿ ىػذا الٌنػفىػسى االحتفالي، لػدل الذيف تأثٌػركا مباشػرةن بأعماؿ اإلماـ ، 
أّن جابر بن عـبد اهلل  " ( ـ 1153/  ق 548:ت  )ما ركاه الفضؿ الطبرسي 

كان يقعـد في مسجد رسـول اهلل وىو ُمعـتجـٌر بعمامة  [م 697/  ىـ 78ت   ]األنصاري 
فكان يقول ال . وكان أىل المدينة يقولون جابر ييجـر . فكان ينادي يا باقَر العـمم . سـوداء 

واهلل ماأىجـر ، ولكنني سمعـُت رسول اهلل يقول ، إنك سـُتدرك رجـاًل مّني اسـمو اسـمي 
.  1" وشمائمو شمائمي يـبـقـر العـمم بْقـرا 

ٌننا إٌنما أفضنا في تحميؿ المقب كبياف مأخػذه كمصػدره ، ًلما انطكل في  كا 
ػػػػؿ بيف اإلماـ كجميكره الميتأثٌػر تأثيػػػػران عميقان بعممػػو ، في   ذلؾ مف صكرةو نادرةو لمتفاعي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كما ييشبو  . 272/  ـ 2004/  ق1424بيركت .  ػػػػػػػ إعبلـ الكرل بأعبلـ اليػدل ، ط1

منيا مافي تاريخ دمشػػػؽ البف عساكر ، عف . مضمكف ىػذا الحديث مىػركمّّ بطيػريؽو كثيرة 
قاؿ أبي ، أجمسني جػػػػػػٌدم الحسيف في ًحجػره كقاؿ لي ، رسػػػػػكؿ اهلل ييقرئػػػػؾ  : " (ع  )الصادؽ 
 ( . 4/404: ـ1982/ ىػ1402بيركت . سير أعبلـ النببلء ، ط: الذىبي  )عػف " السبلـ 

فقاؿ لي ، اكشؼ . أتاني جابر كأنا في الكيٌتاب  : (ع  )كعػػػف أيباف بف تغػمػػػػب ، عػػػف الباقػػػػػر 
أمػرني رسػػػػكؿ اهلل أف أيقػػػػرئػػؾ مػنػو : فألصؽ بطنو ببطني ثـ قػػاؿ لي . عف بطنؾ فكشػػفػػػت 

: الصدكؽ  ) (ع)كالكاقعة مىركٌية أيضان عف اإلماـ زيف العابديف  . (نفسو / سػير  )السػػػػػبلـ 
.  فالركاية إذف مف المشيكرات بالمعنى  . ( 91/ ق 1388إيراف . االعتقادات ، ط
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كالتقاطي ىػذه المحظة كمثميا ىػك مف صميـ عمؿ الباحػث . لحظةو تاريخٌية مفصمٌية 
 . في التاريخ االنسػاني 

 أرضّية عـمل اإلمام ( 3 ) 
عػمى أٌنػنا قػبؿ أف نخػكض في العالىػـ الفكػرم الخصيب لئلماـ ، البػٌد لنا 
مف أف نػًقػؼ الكقػفة الميناسػبة عنػد الكعاء كالميناخ الذم عمؿ فيو ، ًلما ىنالؾ مف 

نعني بالكعاء المشركع السيمطكم الذم عمؿ عميو . عبلقػةو بيف الكعاء كما اسػتكعاه 
كنعني بما استكعاه ما  . (ـ 705ػػػػػ684/ ق86 ػػػػػػ 65 )عػبد الممؾ بف مركاف 

ثـ تابعو مف بعػده بالتكالي أبناؤه الثبلثة . سػػػٌخػػر لػو مف أدكاتو فكػرٌيةو معنكٌية 
كلقػد قػٌررنا فيما  . (ـ 742 ػػػػػػػػ 684/  ق 125 ػػػػػػػػ 86)الكليد كسميماف كىشاـ 

قػٌدمنا بو كيجكدى عبلقةو دائمةو أك غالبةو بيف اإلطار االجتماعي ػػػػػػ السياسي ، كبيف 
. فميكيػػف ىػذا مف ذاؾ . تطٌكر البحث الفػقيػي 

، حيث كاف ييػعتبر " المدينة"فمقػد جاء عبػدي الممؾ إلى الحكـ ، قادمان مف 
كلكٌنو أدار . مف أىؿ العمـ فػييا ، كمٌمف ييتكٌقع لو أف يككف مف الفقياء البارزيف 

ظيػره فجأةن لكٌؿ ماكاف فيو ، بعػد أف رأل ممؾ بيتو ينيار تحت كطأة عار ما 
كانغمس في صراعو عنيؼ مع ابني الزيبير، أكصمو . ارتكبو يكـ كرببل كتداعػياتو 

في النياية إلى منصب الخبلفة عمى نيرو مف الدماء ، كصراعو خفي بعػد الخبلفة 
مع الفرع السػػفياني مف بيتو ، بكصؼ ىذا الفػرع ىك المسؤكؿ عػف اإلدارة القاصرة 

، بحيث انتيى إلى جريمة يكـ كػرببل المىيكلة (ع  )لمنزاع مع اإلماـ الحسيف 
كـ األيمكم  .  كتداعياتيا ، كما ترتٌػب عمييا مف انييار الحي

لكٌف عبػد الممؾ كاف ييػدرؾ جٌيػدان ، فػيما تػدؿُّ عػميو الٌدالئؿ ، أٌف استعادتو 
كـو دائـو ميسػتىتًػٌب لو كلبيتو مف بعػده  كأف زلزاؿ كرببل قػد . ممؾ بيتو لف يكفي لحي

أظير بالمممكس ىشاشةى البينية الفكػرٌية ػػػػػػػ األخبلقٌية التي جيػد سػمفو معاكية في 
كأف ال بيػد مف بنائيا مف جػديد عمى قكاعػػػد . إشػادًتيا مف مكقع الٌداىية الميتمٌكػف 
.  متينة ، تسػٌد ما فييا مف ثغػرات 
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ميحػٌدثػان لػـ يكيػف مف ذكم الشػأف " المدينة " في ىػذا السبيؿ استحضر مف 
  (الحػديث  )فييا ، ىك شياب الديف الزيىػػرم، كجعمو المسؤكؿ األكؿ عػف آلة إنتاج 

كبذلؾ يككف قػػػد اسػتنسػخ بادرة سػمفو معاكية مف قػبػمو، يـك استحضر . في دمشػؽ 
.  أيضان أبػا ىيػريػرة الٌدكسػي ، ككضعو في المكقػع نفًسػو " المدينة " مف 

ما ييٌمنا مف ىػػػػذا الٌسػػرد التاريخي ، الذم يعمؿي عػمى كصػؼ الميناخ الذم 
، أٌنو ما أف استػتػػٌب األمػري لعبػػد الممؾ حتى اتجو  (ع  ) عمؿ فيو اإلماـ الباقر 

كـ بيتو ، كاسػتدراؾ مكاضع الخمؿ كالنػقػص في خطة  إلى ترميـ القاعػدة المينيارة لحي
فػػػػػدأبى طكاؿ . معاكية مف قبمػو ، ميسػتػفػيػػدان مف خبراتو الغػنٌيػة في ىػػػػػػذا النطاؽ 

كمو عػمى عػٍقػد جمسػاتو شػبو يكمٌية  ، حتى أثناء أسػفاره ،  السػنكات الباقية مف حي
ىػك كالزيىػػرم ليػس معيما إال كاتبه يكتب ما ييممى : يحضرىا ثبلثة أشخاصو فقط 

كطبعان كاف الخميفة العاًلػـ أثناءىىا صاحب القػرار فيما ييكػتىػب ، كىػك . عميو 
ثـ كاف الزيىػرم ىػك الذم يصكغػو ، . صاحب الًخبػرة العالية في ىػذا الشػأف 

لييككىؿى مف بعػدي إلى . أك أحػد أصحابو  (ص  )عف رسكؿ اهلل  (حػديثان  )بكصفو 
كاة كالقيٌصاص أف ينشػركه عػمى أكسػع نطاؽ  .  جيشو مف الرُّ

بيػذه الكسػيمة قبض عبػد الممؾ عػمى ناصية كؿ ما يًصػؿ إلى مسامع 
بحيث غػدا ميتمٌكنان مف تكييؼ  . (ص  )الناس ، بكصفو صادران عػف رسكؿ اهلل 

ثـ . عقكؿ أكسػع الجماىير في االتجاه الذم ييناسػب مراميو ، بكصفو حاكمان ميطمقان 
.  1أٌف  أبناءىه الثبلثة بالتكالي تابعػكا الخٌطة نفسػيا مف بعػده 

مف الكاضح أٌنو لك تيػرؾ ىػذا المشػركع الخطير يسػتمػٌر دكف ميناًزع أك 
ميعارض ، لكاف مف المحتكـ الذم ال راٌد لػو ، أف ينتيى مشركع خاتمة الرساالت 

إلى أف يككف أداةن طٌيعةن في يػد كؿ مىػف يستكلى عػمى السيػمطة بأم كسػيمة ، كميما  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

إلى شياب  (ع  )رسالة اإلماـ زيف العابديف :  ػػػػػػ لتفصيؿ كؿ ىػذا اإلجماؿ كتابنا القادـ 1
. الديف الزيىػرم 
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كبالمنظار اآلني أف تضيع ثمػػرات شػػيادة اإلماـ الحسػيف .  تكيػف أعمالو كأكصافو 
 . ، بعػد أف غػدت دانػيػة القطكؼ  (ع  )

 اإلمام يتصدى ( 4) 
ف شػئت قيػػمتى كاالجتماعي ، الذم  ذلؾ ىػك اإلطار السياسي ػػػػػ الفكػػرم ، كا 

ف يكيػف ذلؾ ليس عػمى نحك العٌمة التاٌمػة ، . بػدأ اإلماـ داخمىو العمؿ فيما نحسىػب  كا 
ذلؾ أٌف كظيفة األئمة ىي عػمى كٌؿ حاؿ ميتابعة . بؿ عػمى نحك الحافػز اآلني 

. الرسالة ، ككؿُّ ما سنعرفو ىػك منيا 
ػػدٍّ  كلكٌننا نبلحظي ىنا أٌف مف بعض ما سنعرضو مف ًخٌطتو ما ىك تىصى

صريح مباشػر لمفكػر القٍمعي االستبلبي ، الذم بػدأ نٍشػرىه معاكية ، ثـ تابعو عبػدي 
كفي الميقابؿ أٌننا رصػدنا لػدل الزُّىػرم ما يػدؿُّ عػمى أٌنػو كاف شػديد الٌضيؽ . الممؾ 

كالمتأمؿ يفيـ مف ىػذا كذاؾ أف معركةن حاميةن كانت . 1بأعماؿ اإلماـ في الككفة 
.  تػدكر بصمت بيف حاممىػي مشػركعيىف ميتعارضيىف في الصميـ 

" المدينة . " كالككفة " المدينة " طفػؽ اإلماـ يكٌزع حضكره الشخصي بيف 
حاضرةن لمدكلة  (ص  )بكصفيا الػمػقػٌر الطبيعي لبيتو ، منذ أف اتخػذىا رسكؿ اهلل 

كاتو في ذلؾ األكاف . اإلسبلمٌية  ػمٌػة الحػديث كري كالككفة . ثـ بكصفيا مركزان لحمى
كلنيبلحظ ىنا   . (ع  )بكصفيا الحاضنة ألكبػر تجٌمػعو لمشيعة ، منػذ أف نػزليا عػمي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
:   ػػػػػػػ عف الػزيىػػػرم 1
" لكال أحاديث سالت عػمينا مف المشػرؽ ، نيػنكرىا ال نعػرفيا ، لىػما كتبتي حػديثان كال أذنتي بكتابو " 
"  إذا سمعتى بالحػديث العراقي فارديد بو ثـ ارديد بو " 
"  يخػرج الحػديثي مف عنػدنا شػبران فيرجع إلينا مف العػراؽ ذراعان " 
. ط (مباحث في تدكيف السيٌنة الميطٌيرة  )ينقميا ميتفاخران عف مصادره عطٌية الجبكرم في  )

 ( .  17/ بيركت ، دار الندكة الجديدة ، التا 
ىك ماكاف " الحديث العراقي " ك " أحاديث مف المشرؽ " كمف الغني عف البياف أف المقصكد بػ 

. ، النحصار الكصؼ بػو  (ع  )عف اإلماـ الباقر 
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جريحان قبؿ زيىػاء  (ع  )أٌنػو كاف أكؿ إماـو ينزليا منػذ أف خػرج منيا اإلماـ الحسف 
 . حيث تكفػي " المدينة " نصؼ قػرف ، ميتجيان إلى 

أحػد أصحابو ، ما يضعيػنا  (ع  )في كبلـو لو خاطبى بو اإلماـ الصادؽ 
ما أحـٌد أحيى ذكرنا : " في بداية تصٌكر لمًحػراؾ الفكرم الذم قاده في الككفة ، قاؿ 

، وأبو بصير ليث الُمـرادي ، ومحمد بن ُمسمم ،  [ بف أعػيف الشيباني ]وأحاديث أبي إال ُزرارة 
  . 1 " ولوال ىؤالء ما كان أحـٌد يستنبط ىـذا. وبـريـد بن معاوية العجمي 

، أبػرز مىػف أخػذ عػف  (ع  )فيؤالء األربعة ىػـ ، بشيادة اإلماـ الصادؽ 
.  أبػيػو في إباف الفترة التأسيسٌية الككفة 

كييػؤخػذي مف كبلـو ألحػد كبار الميحٌدثيف مف الجيؿ التالي ، أف كؿ كاحدو مف 
. أكلئؾ األربعة كاف بدكره مػركػزان لعمؿو فػرعٌي يأخػذكف فيو عف أحػد تبلميػذ اإلماـ 

: فقال ! ما أحسَن محضَرك وأزيَن مجمسك : عن ابن أبي ُعميـر ، قال قمُت لجميل بن دّراج " 
.   2 " ما ُكـّنا حول ُزرارة بن أعـَين إال بمنزلة الّصبيان في الُكّتاب حوَل المعـّمم! أي واهلل 

فمف ىنا نعػرؼ أف عمؿ اإلماـ في الككفة قػد بػدأ بأعػدادو قميمةو مف 
ثػـ أٌنػو أخػذ باالتساع شػيئان فشػيئان اعػتمادان عػمى اآلىميف مف الٌسػابقيف . التبلميػذ 

كبذلؾ بػرزت تقاليد . عمييـ ، حيث غػدكا بػدكرىـ ميعٌمميف لمىف بعػدىـ كىكػذا 
أكاديمٌية جديدة ، جعمت العمؿ اإلعػدادم مف دكائرى متداًخمىة ، في قمبيا اإلماـ ، 

فأبػرزي تبلميػذىـ ، فتبلميذ ىػػػؤالء ، إلى أف تًصؿ إلى الدائرة الخارجٌية حيث 
كبيػذه الكسػيمة ما عتـٌ العمؿي أف أصبح يضـٌ بضع أيلكؼ عػمى عيػد . المبتدئيف 

كم . كما سػنعػرؼ  (ع  )ابنو الصادؽ  كاعترافان بفضؿ أكلئؾ األربعة المؤٌسػسيف ري
بـريد بن معاوية العجمي ، وُزرارة ، : أحـبُّ الناس إلّي أحياًء وأمواتًا أربعة : " عػنو أٌنو قاؿ 

رارةى بمكقعو خاصو بػو مف الفضؿ حيث قاؿ. 3"ومحمد بن مسمم ، واألحول :   كقػد أفػردى زي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  136/  ػػػػػػػ رجاؿ الكشي 1
 .  134/  ػػػػػػ نفسػو 2
 .  135/  ػػػػػػ ايضان 3
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كما أٌف االعػتػػراؼ بمكانػةو خاٌصةو بػػو .  1"لوال ُزرارة لظـنـنـُت أّن أحاديث أبي سـتذىـب"
كمف ذلؾ أٌف ابػػػف النديػػػػـ كصفػػػػو . في ىػػذا المكقع التأسيسي كاف محػٌؿ تنكيوو عػػاـ 

كان :  " كالنجاشي .  2 " أكبـــر رجال الشـــيعة فــقيًا وحديثًا ومعرفـــًة بالكالم والتشّيع"بػ 
قـارئـــًا فقـييًا متكممًا شــاعـرًا أديبًا ، قـد اجــتمعــت فيو ِخـالل الفضل والدين ، صادقًا فـيما 

كمٌما يجػػديري بنا ذكػره أيضػان ليػػػذا الػعىػمىػـ البارز ، أنو ارتفع بنفسو بمكاىبو " . 3 يرويو
كبفضؿ . كاف أبكه عػبػدان ركمٌيػان لرجؿو مف بني شيباف . مف مستكل العيػبكدٌية 
حبة اإلماـ الباقػر  كما يزاؿ ذكػره مؿء . غػػػػدا أحػػػػد أشير عمماء زمانو  (ع  )صي

 . الصحائؼ 
 عالمو الفكري ( 5) 

فإذا نحف أردنا أف نخكض في العالىػـ الفكػرم التأصيمي الذم عمؿ عػميو 
، كرٌبػى عػميو تبلميػذه كانتشػر عػنػو ، فإٌف عػمينا أف نيسػارع إلى  (ع  )اإلماـ الباقػر 

ىي أنػو لـ ييٍعػفى عػمى اإلطبلؽ بالتٌنظير . تسجيؿ مبلحظةو في الغاية مف األىمٌية 
مع أٌف أزمة عصػره . تحت عنكافو خاصٍّ لمسػألة السيػمطة أك لمفيكـ الشػرعػٌية 

ذلؾ ألٌف مفيكـى اإلسبلـ ككظيفة األيٌمػة . كانت مع السيػمطة كمشػركًعيا كما عػرفنا 
ذلؾ . قػد بػاتػا اآلف في القمب مف دائػرة الخطػر ، ككؿ ما عػداىا في مػرتػبػةو أدنى 

كـ ، حتى  في  أمػره لػـ يفيمػو الميسػتعجمكف ، الذيف أرادكا أف يقػفػزكا مباشػرةن إلى الحي
أعني بذلؾ . ظػٌؿ غياب القاعػدة الٌشػعبٌية القادرة بالفعؿ عػمى انتػزاعو كاالحتفاظ بو 

.  بالتحػديد أخاه الشييد زيػد كالٌزيػدٌية ثـ اإلسماعيمٌية مف بعػدىػـ 
 سػػػػػنقتًصػدي الحػديثى في نيج اإلماـ كًخٌطتوو عػمى ذكػر عناكيف المكضكعات 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  133/  ػػػػػػ أيضان 1
 .  367/  ـ 2002/  ق 1422بيركت .  ػػػػػػ الفيرسػت ، ط2
/  ق1408بيركت باعتناء محمد النائيني . رجاؿ النجاشي ، ط: ػػػػػ أحمد بف عػمي النجاشي 3

 .  175/  ـ 1988
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ػطَّ عنايتو   : التي كانت مىحى
اجتنب كنيى عف الخكض في المسائؿ التي ال تكًصػؿ . ػػػػػػػػ في التكحيػد 

تكّمموا في خمق . " كىي عػمى كؿ حاؿ تػرؼه فكػرم يمكف االستغناء عنو . إلى يقيف 
وقـع فيـُمـك   فـمـا، فإّن الكــــالم في اهلل ال يـزداد صاحـبو إال حـيـرة . اهلل ، وال تتكّممــوا في اهلل 

كلـ تكيػػػف كممتو الٌسػائػػػػػػػرة عػمى . " عـميـو فيـو ِخـالفُـو ، ال ُيشـبيو شـٌئ وال تُـدركـو األوىام 
ال جبر وال تفويض ولكن أمـٌر " أفعاؿ اإلنساف ، كأنيا في مرتبةو بيف الجبر كالتفكيض 

رٌدان عػمى تػبػٌنػي السيػمطة كعػمى نٍشػرىا منػػذ . ، لػـ تكيػف إال فٍعػػؿ ضػركرة 1 "بين أمـرَين
.  معاكية فكػرة الجبػر ألغػراضو سػياسٌية باتػت معركفة لػدل القارئ 

كماالن لػمػنبػٌكة  . ػػػػػػػ منح عنايةن خاصػةن لمتنظير لئلمامة ، بكصفيا إتمامان كا 
كلذلؾ فإٌنيا كالنبٌكة ليست تثبت . بػدكنو ستػػبقى قاصػرةن عف بمكغ أغػراضيا العممٌية 

. كذلؾ استنادان لمكتاب كالسيػٌنة الثابتة. كما أٌف اإلماـ معصكـه كالنبي . إال بالٌنٌص 
كقػػػػػػػٌدـ . ػػػػػػػػ أسػقط القياس مف المصادر التي يسػتنبط منيا الفقيو األحكاـ 

ػو كنٌصػو بكصفو إمامان بػديػبل عػنػو  . نيجى
رى الحديثى الصالح لمعمؿ بػو في األحكاـ بما كرد عػف أىؿ البيت . ػػػػػػػ حصى
كذلؾ أمػره مفيكـه جػػػػػٌدان ، بالنظر إلى الفكضى اليائمة في الػػػػػركايػػػػة ، تحت عػنكاف 

، كفي سػياؽو يعمؿ عػمى تكظيفيا سػياسػٌيان " قاؿ رسكؿ اهلل " ، " قاؿ رسكؿ اهلل " 
ّـّ مف . كما عػرفنا فيما سػمؼ  ، يفكؽ بكثير جػدان ما  (األحاديث  )بحيث تراكـ كػ

. ييمكف أف يككف قػد صػدر عػف النبي أثناء حياتو 
ظ أٌف تػٌيػار الغمٌك بأىػؿ . ػػػػػػػػ حارب دكف ىػكادة االتجاىات الغالية  كالمبلحى

البيت قػد انفجػر في تمؾ الفترة ، ألسبابو تستحٌؽ أف تككف مكضكعان لبحثو خاص، 
كما مف ريبو في أٌف الفػضؿ . يتناكؿ أسػبابو كأيطػركحػتىػو كبػيػئػتًػياالحاضنة كرمكزه 

في انكفاء ذلؾ التػيػار بسػػرعة ، يػػرجع إلى اإلجػراءات الحازمػة التي اتخػػذىا اإلماـ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  92 ك82 / 1:  ق 1381طيراف . الكافي ، ط:  ػػػػػػػػ محمد بف يعقكب الكميني 1
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 . بحؽ الغيبلة كالغمػػٌك 
ـى لؤليٌمػة ، كليس لمشيعة عػمى نحك الحصر ،  بذلؾ يككف اإلماـ قػد قػػػػٌد

كالميتمٌعػػف الحصيؼ في عناصػر . مشػركعان ميتكامػبلن في ميقابػؿ مشػركع السيػمطة 
 ىػػػػذا المشػركع ليػػػػرل فيو ثػكرةن بكػٌؿ ما لمكممػة مف معنى،  تناكلػت المنيجى المعػرفٌي 

كذلؾ ايضان . ىنا أيضان نقكؿ ، ذلؾ ما لػـ ييػدركو الميتعٌجػمكف . كالمىػرمى كالغايػة منو
ما لػـ ييػدركو آنػٌيػان حتى بعضي شػػػيعػتًػو ، كقػد قػرأناه في النٌص االحتفالي المجػزؤ 

.  الػذم اقتبسػناه في مطمع ىػذا الفصػؿ 
ف يكيػف لػـ  في ظػٌؿ ىػذا اإلنجاز الكبيػر ، حصؿ تغيُّػره ذك مغػزلن كبيػر، كا 

نقػرأي مف خبللػو الػتٌػبػٌدؿ العميؽ في نظػرة أتباع أىػؿ . يحػظى بما يسػتحقٌػو مف تقػدير
ٍمعيـ  (إمامٌيػة  )تمثٌػػػؿ في ظيػكر كممػة . البيت إلى ذاتيػـ  بعػد أف . اسػػػػمان لجى
، أم أتػبػاعػان كمؤٌيػديف لحٌؽ ىػػذا اإلماـ أك غيػره ، في  (شػػيعة  )كانكا مف قػبػؿي 

. ميقابؿ السيػمطة الفعمٌية الغاصبىػة 
ـي الباقػر مسػألة مفيػكـ السيػمطة مف  (ع  ) أٌمػا اآلف ، كقػػػػد أخػرج اإلما

ػعػمىػنىة التي يعمؿي عػمييا  دكف أف يعني ذلؾ بالضػركرة التنازيؿ . دائػرة اىتمامػو المي
كأنجػزى كنشػػػرى مشػركعان معػرفٌيػان . عف الحٌؽ باسػتبلـ السيػمطة عنػدما تتيٌيػأ االسػباب 

ميتكامػبلن، في قمبو اإلماـ الفعمي مف األئمػة دكف تحػديد ، ػػػػػػػػػػ فقػد بػات الكالء 
عبلنان ليػذا االنقبلب المكضكعي العميؽ نػبػتت . لممشػركع  .  1 (اإلمامية  )كا 

إشػعاران بأٌف أصحابو قػد تجاكزكا ميسػتكل االتباع لشخص ، ميما يبمغ مف عػمٌك 
المقاـ ، كميما يكف االنتساب إليو شػرفان، إلى مسػتكل ينطكم عػمى االنتماء إلى 

كتمؾ نػقػمػػػةه  . أيطركحػػػػػػةو فكػرٌيػػة ميتكاممػػػػة ، في قمًبيا إمػػاـه بكصفو مصػػػػػدريىا كراعييا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

أسامي الشيعة كما  )مف كتابنا  (إمامٌية  ) ػػػػػػػ لممزيػد عػمى ىػذا البحث ، راجع فصؿ 1
كىك ( . مبػدع ) نشر مركز بياء الديف العاممي لؤلبحاث كالدراسات  (فييا مف خفايا تاريخيـ 

. مىعركض في مكقع المركز عػمى الشبكة 
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قػد نيسخت ، بؿ بقيت كما  (شيعة  )طبعان دكف أف يعني ذلؾ أف . نكعٌيةه كبيرة 

 . تزاؿ 
اإلمام الصادق يتابع  ( 6) 

 732/  ىػ148 ػػػػػػػ 114 ) (ع  )مف الغنٌي عف البياف أٌف اإلماـ الصادؽ 
قػد تابعى العمؿى في االتجاه الذم أٌسػس لو أبكه مف قػبمو ، ثػـ أٌنػو بنى  (ـ 765ػػػػػػػ 

.  عميو فػأعػمى البػنػاء 
قػد  (ع  )عػمى أٌف مف المعمػكـ أٌف العمؿى الػذم أٌسػس لو اإلماـ الباقػر 

اٌتسع في عيػد ابػنػو كعػمى يػده اتساعان كبيران ، بحيث بمغ عػديػدي الػٌركاة عنو األيلكؼ 
كبحيث أف الميحػٌدث . مف ميختمؼ البمػداف ، كمنيـ مىػف ىػـ مف ميختمػؼ المذاىب 

الٌزيػدم الجاركدم ابف عيقػدة صٌنؼ كتابان في أصحاب اإلماـ ، أنياىػـ إلى أربعة 
 ( ـ 835/  ق 220: حي  )كعف الحسف بف عػمي الكٌشاء البغػدادم .  1آالؼ 

إّني أدركُت في ىـذا المسـجد ـــــ يعني مسجد الكوفة ـــــ تسعمائة شيخ كـلٌّ يقول ، : " أنو قاؿ 
، مٌما يػدٌؿ عػمى أٌف الحضكر الباىػر لئلماـ ، في كسػط  2" حـّدثني جعفـر بن محمد 

مىػة الحديث في الككفة ، كاف طاغيػان مف بعػده لمػدةو طكيمة ، تيقاس بالعيقػكد مف  مى حى
ماع . السنيف  كاة الذيف أحصاىـ ابف عػقػدة ىػك جى كالظاىػر أف ذلؾ العػديد مف الػرُّ

مىف رككا عنو ميباشػرةن ، باإلضافة إلى مىف كانكا يسػمعكف مف كبار أصحابو ، كفػػػؽى 
اآللٌية األكاديمٌية التي كصفناىا قبؿ قميؿ ، حيث قيػػمػنػا أف اآلخػذيف عف اإلماـ 

ككاف اإلماـ يأمر بعض  . كانكا مػف مػراتػػب مختمفة بحسػب األقػػدمٌية  (ع  )الباقػر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  270/ ـ 1962/ق 1381النجؼ  . اإلرشاد في حيجج اهلل عمى العباد ، ط:  ػػػػػ المفيد 1
 . 770 / 3:  ق 1382إيراف . مستدرؾ الكسائؿ ، ط: كالنكرم 

  137 / 1: ـ 1988/  ق 1409بيركت . رجاؿ النجاشي ، ط:  ػػػػػػ أحمد بف عػمي النجاشي 2
 .  381 ك 379 / 3: كمستدرؾ الكسائؿ ،  
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  . 1أصحابو بالركاية عٌمف ىـ أقػدـ منيـ كأعػرؽ في الركاية 

ػتػتػبػٌع ، تحػػػت عػنػػكاف  مشاىـيـر الثـقـات من " كلقػػػػد أحصى باحػػثه ميعػاصػره مي
أربعػةن كسػػتيف شػػيخان مف كبار شػػػيكخ أىػؿ " من الشــيعة  [ الصادؽ ]ُرواتــــــــو 
ػػػػػػف تحٌمػؿ عنو آالؼ األحاديث . 2الحػديػػث منيـ مى

 ، كمنيـ مىػف صٌنػؼ الكيتيػب 3
.  4الكثيرة 

كالقارئ الػذم ييػرجع البصػر إلى ماقيػػمناه قبؿ قميؿ عػمى عػديػد أصحاب 
، ثـ يقارنػو بعػديػد أصحاب ابنػو ، ليػركعػو حجـ اإلنجاز الذم  (ع  )اإلماـ الباقػر 

ما حصؿ أثناءىا ىك إنقبلبه . تحقٌػؽ في بػرىة قصيرة ، ال تزيد عػمى نصؼ قػرف 
حػقيقٌي ، اخترؽ كؿ الحكاجػز التي جيػدت الييئات السيمطكٌية في بنائيا بيف 

ػف ييعيػد . المسمميف  األمر الذم يػدٌؿ ، اكالن ، عػمى أٌف األيمػة كانت تتطٌمع إلى مى
كثانيػان عػمى أٌف نيج اإلماـ كشخصٌيتو اإليجابٌية . إلييا أصالتىيا الثقافٌية المفػقكدة 

كمف . قػد نجحػا في التعبير عف ىػذا الػتٌػكؽ نجاحان غير منقػكص كال مسػبكؽ 
اإلمارات الباقية حتى اليكـ ، ذات العبلقة بيػذه الميبلحظة ،   أٌنػو العمىػـ الكحيػد ، 

طبعان ، الذم حظي كما يزاؿ بإجبلؿ كتقػديػر المسمميف  (ص  )بعػد رسكؿ اهلل 
. قاطبة عػمى اختبلؼ مذاىبيـ كأىكائيـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
أما لكـ مف ميستىراحو تستريحكف إليو : "  ػػػػػ مف ذلؾ قكلو لجماعةو منيـ ككيمو يكنس بف يعقكب 1

اإلماـ الصادؽ ، : محمد الحسيف المظٌفرم  )! " ما يمنعكـ مف الحارث بف المغيرة البصرم ؟
 ( . 151 / 2:  ـ 1950/ق1369النجؼ . ط
 .  91 ػػػػػ 144 / 2:  ػػػػػػػ نفسو 2
نٌكه اإلماـ بذلؾ ، كأمػر أيباف بف عثماف .  ػػػػػ ركل عنو أيباف بف تغمب ثبلثيف ألؼ حديث 3

 ( .  145 / 2: ايضان  ). األحمر الككفي بأف يركييا عنو 
كلحسيف بف سعيد  (2/151:ايضان ) ػػػػػػػ لحريز بف عبد اهلل األزدم الككفي عػدة كيتيب في الفقو 4

.  كما ىػذاف كمىف سػبقيما إال أمثمةه مف كثير . (3/308:مستدرؾ)األىكازم ثبلثكف 
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 أىّم نتائج عـمل اإلمامين ( 7) 
ـٌ نتائج ىػػذا االنجاز التاريخي كالمفصمي الكبير ، الذم أنجػزه  إٌف مف أىػػ

اإلماماف عػمى التكالي ، ىك أٌنػيما انتػزعػا نيائٌيػان مف السيػمطة الفعمٌية حػٌقيا 
الحٍصػرم في اإلمسػاؾ بتبلبيػب كأنفاس الًحػراؾ الفكػرم ، الذم كانت تكٌجيػو دائمان 

كػـ اليادئ الميسػتػتػٌب    . كأبػدان حصرٌيان في صالحيا في الحي
ذلؾ اإلنجػاز انعكػس عػمى الحالة الفكػرٌيػة اإلسبلمٌية إجمػاالن في ىػذا 

ٍجػػػػر الػػػػػػذم كاف مضركبان عػمييا،  الٌنطاؽ ، فػرأيناىا كقػػػػد تحػٌررت مف الحى
ػر بػػػركاية ما سيػػػػػػػٌمي زكرا غػالبػػػان بػػػػػ  كمػذ ذاؾ بػدأت تظيػر  . (الحديث  )كالميحاصى

.  المذاىبي الفػػقيٌية تًػباعان 
ثػػػـ أٌف ذلؾ ىك المعنى الحقيقي كالعميؽ ًلما ييقػاؿ كيتػرٌدد ، مف أف أربابى 

، الذم نفيـ منو أٌنػو إشػعاره بأنيا  (ع   )المذاىب جميعان ىػـ مف تبلميػذ الصادؽ 
كلكاله لىما كاف ليا أدنى فرصة في .  نبتت في الميناخ الفكػرم الذم نشػػره اإلماماف 

كذلؾ أفضؿ بكثيػر، كػثيػر جػٌدان ، مف خٌطة كنيج معاكية كعبػد الممؾ . الظيكر
.  كمىػف عمػؿى ليما 

نسػكؽي ىػذا التحميؿ ، حتى مع أخذنا باالعتبار مػا أيثًػػػػر عػف اإلماـ أبي 
نفسىػو ، كبػ  " الُنعـمان" ، يعني بػ  "لـوال السـنتان ليمك الُنعـمان: " حنػيػفػة أٌنػو كاف يقػػكؿ

،  (ع  )المػٌدة التي يقكؿ ضمنان أنو اتصؿ أثناءىا باإلماـ الصادؽ " السنتان" 
ذلؾ أٌنػنا ، بصرؼ الٌنظر عف . كاستفاد منو بنحكو أنقػذه مف اليمىكىة عػمى ما قاؿ 

بؿ . صٌحة الكبلـ كصدقو ، لـ نيبلحظ عػمى الرجؿ أم تأثُّػػرو بمنيػج كًخػطٌػة اإلماـ 
إٌف مذىػبو قاـ عػمى قاعػدة العمؿ بالقياس، بكصفو مصدران أساسٌيان مف مصادر 

ػػػػٌدد لػو النيي . الفػقيو في استنباط االحكاـ  كلـ . كلطالما نياه اإلماـ عف ذلؾ كجى
كمف المعمكـ أٌف سػببى . ييذكىػر عػنو أٌنػو أجاب عف أدلٌػة اإلماـ بما ييػؤٌيػد مذىػػبىو 

مع أٌنو كاف إلى . إقبالو عػمى القياس ًقػمٌػة ما اعتبره كسػٌممو مف نصكص الحديث 
حـديثي حديُث أبي ، وحديُث أبي : "جنػب اإلماـ ، كىػػك الػػػذم أثيػػػػػر عنو أٌنػو كاف يقػكؿ 

  



59 
 

 حــديُث جّدي ، وحـــديُث جّدي حـديث عـمي بن أبي طالـــب ، وحـــديُث عمي حـــديُث رســول 
كمع ذلؾ كٌمو فمـ ييػؤثىػر عف أبي حنيفة كال عف أحػدو مف أصحابو أٌنو كتب  . 1" اهلل 

ٌجػة كال أجاب عف دالئؿ اإلماـ كغيػره في . في إثبات مذىبو ، كال ذكػر في تقػريػره حي
ٌجٌيػة عنو  كالذم يبػدك لػنػا ، أٌنػو إٌنما قاؿ ماقاؿ سػعيان إلى . 2إنكاره كنفي الحي

االستفادة مف الحيضكر الباىػػر لئلماـ ، يكـ كاف ىك فػقػييان غير ذم كبير شػأف في 
ف مذىبيو في بغػداد مف ًقػبىػؿ السيػمطة ، كييمنحي تمميػذيه أبك  الككفة ، قػبؿ أف ييحتضى
يكسػؼ ذلؾ المقاـ العالي فػييا، بحيث غػدا مذىبيو رسػمٌيان ، بؿ الرسػمي تحت 

 " . مػذىب أىػؿ العػراؽ "شػعار 
الُبنية الفكرية التي بناىا الصادق   (8) 

، كما سػاؽ (ع  )بيػذا الكبلـ عػمى التأثير الجانبي ألعماؿ اإلماـ الصادؽ 
إليو مف مكقػؼو لػو مف نابػتػة القياس ، نككف قػد دخمنا عػفكان في البيػنػيػة الفكرٌية التي 

.  عمػؿ عػمى بنائيا كالٌدفاع عػنيا 
كمػف الغػنٌي عػػف البياف ، أٌف العناصر األسػاسػٌية فػػي الجانػػب اإليجػابػٌي 
العمبلني مف اإلثنيف ، ال تخػرجي عٌمػا بسػطناه في كبلمنا عػٌما قميؿ مف عناكيف 

باسػتثناء مكقػفو مف . عنايتىػو (ع  )المكضكعات التي أكالىا كالػديه اإلماـ الباقػر 
مع ضركرة . نابػتة القياس التي لػـ تكيػف مطركحةن أيػاـ أبػيو ، كىك فػعػؿه دفاعٌي 

ػٌد منيا عػمى الحياة العقمٌية في زمانو كشيػجكنيا ، ثػـ ما أضافو  إضافة ما جى
كىػػػػذه األخيػرة كٌميا سػنيشػػػير إلييػػا إشػػارةن مػػف  . مػػف عػناكيف جػديػػػدة  (ع  )الصادؽ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  ،الباب الثامف مف أبكاب صفات القاضي 26/ برقـ18/58:كسائؿ الشيعة:  ػػػػػػػ الحر العاممي1
فأبك .  ػػػػػػ المعركؼ أٌف اإلماـ الشافعي ىك أٌكؿ مىف كتب في القياس كأكرد عمييا األدٌلة  2

عبد : انظر  ). حنيفة ىك أٌكؿ مف استعمؿ القياس ، كالشافعي استعممو كأٌصمو كقٌعػد لو القكاعػد 
 ( 80 ػػػػػػ 178/  ـ 1977/  ق 1397مصر . اإلماـ جعفر الصادؽ ، ط: الحميـ الجندم 

.  حيث ساؽ بحثان جيدان عمى المسألة ، عػٌززه بإيراد ما احتٌج بو اإلماـ عػمى أبي حنيفة شخصٌيان 
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 . قػبيؿ تكميؿ الصكرة ، ألٌنيا خارج خٌطة الكتاب التي تػدكر عػمى الفػقو كمػدارسػو 
ػٌد عمى الحياة العػقمٌية في أيامو أمػراف   : مف أبػرز ما جى

ظيػكر تٌيار زيىػدٌم ، ىك نفسيػو الذم يكمفي في خمفٌية ما سػييعػرؼ : ػػػػػػػػ األٌكؿ
.  بعػد قميؿ بالتصٌكؼ 

ف يكيػف مف الكيجية األخبلقٌية اإلسبلمٌية مكضعى حػٌث كتنكيو ،  كالٌزىػػػػدي كا 
كلكػف إٌنمػا بكصفو ميمحقان بالعمؿ كالسعي كالتػدبيػر، كظيفتو أف ييػػػٌذبػػيا كيمنحيا 

أٌمػا حينما . كليس بكصفو مشػركعان قائمػان بنفًسػو كبديبلن عػػنيا . ًمسػحةن أخبلقٌية 
يغػػػػدك ىػػك المشػػػػركع ، كىػػك المىطمىػب كمينتيى ماعػميو الفعػؿ كالعمؿ ، فيكػكف 

ىيػػركبان مف المييٌمة االجتماعٌية التبميغٌية ، المكككلة إلى األيٌمػة بما ىي ايٌمػة كسػط 
عمييا أف تيحٌصؿى كؿ ما في . بيف خاتػـ الريسيػػؿ كالرسالة الخاتمة كبيف األيمػػػـ 

سػعيا بالعمؿ كالتدبير كاإلنتاج  ، ( 39/النجـ ) (كأف ليس لئلنساف إال ماسعى  )كي
.  كأف تيحٌصفى نفسىػيا باكتسػاب القػٌكة كالًمػنػعىػة 

مف ىنا رأينا اإلماـ ينعى في مكاطف متعػػػػٌددة عػمى الذيف ينفػيػػركف كيينفٌػركف 
يػدىـ في العبادة ، أك الييعنػكف بتػدبير رزقيـ  مف الٌسػعي ، أك يسػتفرغػكف كقػتىيـ كجي

بٌينان أٌف السػعي كالتػدبير كالعبادة . كرزؽ مىف يعكلكف ، بكممات قاسػيةو أحيانان  مي
يا بعضا  .  1بشػركًطيا األخبلقٌية كأحكاًميا أيمػكره ييكمؿ بعضي

ماىي إال " ظيكر تػيارو دىػرٌم ، يينكػر الخالؽى كالخمؽى كالتٌػدبير : ػػػػػػػػػ الثاني 
، كيينكركف تبعان   ( 23/ الجاثية  )" حياتنا الدنيا نمكت كنحيا كما يييمكنا إال الػدىػر 

. لػو أبطالو كرمػكزه مف النُّخبػة الميفٌكػرة . الًبعثةى كالتكميؼ ى كالتنػزيؿى كاليكـى اآلًخػر
ٍعػػد بف درىػـ ، كأبك  منيـ عبد الكػريـ بف أبي العكجاء ، كعبػد اهلل بف المقػٌفع ، كالجى

.  شاكػر الػٌديصاني 
الغػريػػػػػب أٌف ىػػػؤالء األربعػػػػػة كانػػػػػكا يقصػػػدكف اإلمػاـ دكف غػيػػره بأفكارىػػػػـ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.   كما بعػدىا 235 / 1: اإلماـ الصادؽ :  ػػػػػػػػ أكرد بعض نصكصيا المظفرم في 1
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كشيكككيـ، فيستمع إلى أقكاليـ عػمى ما فػييا مف ضحالة، بؿ كجيؿ ميدقع أحيانان ، 
كلـ ييذكىػر إطبلقان أٌنػو . كيبٌيف ليـ كيفتح عقكليـ عػمى مكاطف الخمؿ في أفكارىـ 

نيػرى أحدىـ أك عٌنفػو ، عػمى ما في كبلـ بعضيـ مف كقاحة 
لقػد كانكا يعرفكف .  1

 . جٌيػدان أمَّ صاحب قػمبو كبير ييخاطبكف 
ماعى ما في تمؾ الميطارحات كنزه ثميف ، يضعينا في صكرة  كالحقيقة أٌف جى

كـ . بعض ما كاف يضطرـي داخؿ العػقؿ الميسمـ آنذاؾ  ال ريب في أٌف أنظمة الحي
كذلؾ بما ارتكبتو مف تشػػػكيوو ميتعٌمػد . القمعٌية اإلستبلبٌية الميتكالية مسػؤكلة عنػو 

لمديف كلمتٌػدٌيف ،  كضعى اإليماف في مكقع الخادـ الستئثػارىـ كاستبدادىػػـ
فكأٌف  . 2

في خمفٌية أيطركحة ىػؤالء الٌدىػرييف فعؿ انتقاـ مف أكلئؾ الذيف سػمبكا الناسى حقكقيـ 
 .فما كاف منيـ إال أف أعػمنكا إنكاره مف رأس . باسػـ الديف 

 الصادق وتمميذه ابن حّيان ( 9) 
يػد الٌدفاعي أك الٌتصحيحي ، الذم قػرأناه في الٌتصػٌدم  في ميقابؿ ىػذا الجي
لنابتة القياس كظيكر التٌياريىف الزيىػدم كالٌدىػػػرم ، نًجػدي أٌف اإلماـ قػد أضاؼ إلى 
عناكيف المكضكعات التي أكالىا أبكه عنايتىو عنكانان جديػدان عػمى الثقافة اإلسبلمٌية 

: ت )في كؿ تجمٌياتيا ، مثٌػمتو أعماؿي تمميػذه النجيب جابر بف حٌياف الككفي 
  .  (ـ 777/ق161

فمف المعمكـ أٌف ىػذا الكيميائي كالطبيب كالعارؼ كالفيمسكؼ ، الذم حمؿ 
عف جػدارةو كاستحقاؽ لقبى أٌكؿ كيميائٌي في تاريخ العمـ ، قػد ترؾ مصنفاتو كثيرة 

يػػا مػػادة ىػػػػذيػف العمميىػف  . في الكيمياء كالطػػٌب كالتأٌمبلت الفمسػفػٌيػة التي تطػرحي
تيػنػبئي بمجمكًعيا عػف عاًلػػػـو فػػػٌذ ، اختػرؽ البيػنػيػةى المعرفٌية الٌسػائػدة في عصػره ، كنفػػذى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
إلى متى تدكسكف :"  ػػػػػػػػ مف ذلؾ أٌف أحػدىـ خاطب اإلماـ كىك في المسجد الحراـ ، فقاؿ لو 1

. ، يعني الطكاؼ ! " ىذا البيػدر ؟
.  الكافي ، كتاب التكحيد بمختمؼ فصكًلػو :  ػػػػػػػ أكثؽ مصػدرو لتمؾ الميطارحات في 2
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أصيبلن رائػدان في منيجػو التجريبي ، . منيا إلى جانبو لػػـ يكيػٍف مىنظكران مف قػػبمػو 
كلكٌنو ، . الفػٌنػٌيػة ، دقيقان في مصطمحاتو الػفػٌنػٌيػة / ميجػػػٌددان في ليغتػو التقنٌيػة 

ػنػتىػػػـو لمػدرسػة 1خصكصان في تأمػبلتو الفمسػفٌية ، متٌصػؿه بالمفاىيـ كالمغة القرآنٌية  ، مي
 . أىػؿ البػيػت 

ما ييٌمنا اآلف ىػك أٌف مف الثابت كالميؤٌكػػػد ، أٌف جابػران قػػػػد أخػػػػذ ماأكدعػو 
كىك في عاٌمػة ميصنفاتو ال يمػؿُّ  . (ع  )كيػتيػبىػو الكثيرة عػف أسػتاذه اإلماـ الصادؽ 
ران  كذلػػؾ أمػره نادره فػيما درج عػميو . مف التذكيػر بيػػػذه الحقيقة ميعيػدان ميكػػػرّْ

فمك اٌنو لـ يكيف مف األىمٌية بمكاف لدل قائمو ، لىمػا أكػػد عػميو ىػػػػػذا . المؤلفػػكف 
.  التأكيػػد كما عػرفػنػا 

فإٍف يكيػف مصػدر جابر فيما صٌنفو يرجع . ىػذه الحقيقة تطرحي أسئمةن ميحٌيػرة 
لكػف ليس مٌما يقتضيو بحثينا اآلف أف . إلى إماًمػو ، فماذا عف مصػدر اإلماـ ؟ 

يكفي أف نقػكؿ إجماالن ، أٌف اإلماـ فيما أٌسػػس . 2نخكضى في أسػرار ىػذه اإلشكالٌية 
ـه جػديػد ،  لو بما لػقٌػنو تمميػذىه النجيب ، نػراه يػتطٌمعي إلى المستقبؿ البعيػد ، حيث عالىػػػ

ػر . يتماشػى فيو الحػؽُّ مع القػٌكة الميسػتػندة إلى المعػرفػة  كذلؾ ىػك الكجػو اآلخى
.  الميكمؿ لمقاكمتو لمتٌيػار الػزيىػدم 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  باالنكميزٌية  (دائرة المعارؼ اإلسبلمٌية  )في  (جابر بف حٌياف  ) ػػػػػػػ انظر مادة 1
العالىـ الفكرم لئلماـ الصادؽ  ) ػػػػػػ لمف يرغػب في معالجة بعض جكانب ىػذه اإلشػػػػكالية بحثينا 2
نشرتو المستشارية الثقافية لمجميكرية  (اإلماـ جعفر الصادؽ دراسات كأبحاث  )، في  (ع  )

 .  68 ػػػػػ 61/ اإلسبلمية اإليرانية بدمشؽ ، التا 
اإلماـ الصادؽ : محمد يحيى الياشمي : كانظر أيضان الكتاب الجٌيػد الذم أكعى المسألة بحثان 

جابر : كزكي نجيب محفكظ . ـ 1993/ق 1413ميميـ الكيمياء ، نشرة بيركت ، دار األضكاء 
 .  1961مصر . بف حٌياف ، ط

.  كالميصٌنفات كاألبحػاث بمختمؼ المغات عػمى ىػذا الرائػد الكبير كأعػماًلو تفكؽي اإلحصا
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 تدوين اأُلصول ومغزاه ( 10) 
النتيجة األكثػر أىمٌيةن ليػذا المىٍخػض بالنسبة إلينا في ىػذا البحث ، ىي 

التي سػتغػدك  . (األيصكؿ األربعمائة  )تأليؼ ماييعػرىؼي في األدبٌيات اإلمامٌية بػ 
. غير بعيػد المادةى التي سػتيبني منيا كيتيب الحديث الرئيسػة ، بعػد نقػدىا كتبكيبيا 

كمف ىػذه سػيبػدأ عمؿه اجتيادٌم لػـ يتكقٌػؼ عف التطٌكر، ميتفاًعػبلن مع ميختمؼ كجػكه 
.  البينى االجتماعٌية كالميقتضيات السياسٌية الميتغٌيػرة 

كالقارئ المبيب الذم ييحًسف التمٌعػف في الًحراؾ الذم قاده اإلماماف، ميقارنان 
الحالةى البائسػة التي بػدأ منو أكلييما ، بما ساقػت إليو عػمى يػد ثانييما كما تػزاؿ ، 
ـٌ عػمى مستكل القكاعػد كالمنيج ، أم عػمى  ليركعػو أف ذلؾ العمؿ االنقبلبي قػد تػ
المستكل النظرم الذم في قمبو اإلماـ كمفيكـ اإلمامة ، كجذبى المئات مف نيخبة 

ـٌ أثنػاء نصؼ قػرف فقط  الرجاؿ الذيف سييصبحكف أبطالىو كريمكزه ػػػػػػػػػػ ، كٌؿ ذلؾ قػد تػ
.  تقػريبان مف الزماف 

ػٌدة انطمؽ ما  كالحقيقة التي لف نػىًمػؿَّ مف تكػرارىا ، أٌنػو اثناء تمؾ المي
سػييعػرؼ بعػد قميؿ بالنيضة المعػرفٌية اإلسبلمٌية ، دكف أف يقكؿ لنا أحػده كيؼ 

كلكٌف شيادة تمؾ األيلكؼ مف الرجاؿ الذيف تحٌمقكا حكؿ إماـ . كبفضؿ مىػف حصمت 
.  الزماف ، قادميف مف ميختمؼ الًبقاع تقػكؿي لنا الحقيقة بمسػاف الفعؿ 

ىي مجمكعةه مف كيتيب الحديث المىػركٌية عف  (األيصكؿ األربعمائة  )ك
كلػـ يبؽى منيا اليكـ إال عػدده . ، كمف تأليؼ أصحابو غالبان  (ع  )اإلماـ الصادؽ 

قػميؿ ، بعػد أف أٌدت ميٌمتيا بالنحك الذم ذكرناه أعبله ، كتحٌكؿ االىتماـ إلى كيتيب 
الحديث الرئيسػة التي استكعبتيا ، ًلمػا تمتاز بو مف نقػدو كتبكيػب ، جعميا أجػدل 

.  بالنسبة لغاية الفقيو الذم يستنبط األحكاـ مف مصادرىا 
في كقتو كاحػد أك ميتقارب حافؿه  (األيصكؿ  )كمع ذلؾ فإٌف ظيكر تمؾ 

بالمغازم ، ذات العبلقة بالركح التي سػكنت ذلؾ الجمع الكبير الرجاؿ الميتحٌمقيف 
.  حكؿ إماميـ 
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ر مف نمط الثقافة الٌشػفكٌية التي حكمت العقػمٌية  فيك، أكالن، يػدؿُّ عػمى التحػرُّ
فعنػدما يعمػدي ذلؾ الجمع الكبير مف النيخبة إلى تػدكيف المعمكمات .  العربٌية طكيبلن 

فػكران ، فيػذه إمارةه عػمى ميتغٌيػرو منيجٌي أساسٌي ، ال ريب في أٌنو لـ يحصؿ عػمى 
ذلؾ النحك الكاسع بمبادرةو مف الكثيريف الذيف دٌكنكه ، ككأٌنو مف تكارد الخكاطر 

.  بؿ امتثاالن ألمػر مىػف كاف يقكد كيكٌجػو ًحػراكيـ إجماالن . عػمى أمػرو كاحػد 
ـٌ  ثـ أٌف ىػذه الظاىػرة غير المىسػبكقىة تػدؿُّ عػمى أٌف مىف سػاؽى السػمكؾى العا

فاإلنساف حيف ييػدٌكف ما يعػرفػو فإٌنمػا . باتجاىيا كاف ينظري أيضان إلى المستػقػبؿ 
.  كذلؾ ما حػدث بالفعؿ كما عػرفنا . أيضان برسػػـ اآلتيف مف بعػده 

ىنا عػمى القارئ المبيب أف يقارف ماابتيػمي بو الحػػديث المىنسػكب إلى النبٌي 
مف سػياسػاتو ميتناقضة ، بيف منعو كحظػر، إلى إسػراؼو كتبػذيػر دكف  (ص  )

مع ضركرة مبلحظة أٌنػو لكال منع . ضكابط ، ابتغاء تكظيفو في مشػركعو سيػمطكٌم 
التدكيف في البداية ، لىمػا غػػػدا فػيما بعػدي ماٌدةن سػائبةن يكٌظفيا القابض عػمى ناصية 

فيي في كجييا . ذلؾ أٌف عممٌية التػدكيػف ذات كجييىف . الحكـ كيؼ يشػاء 
اإليجابي تيػثػبػتي كتػؤٌصػؿي مضمكنىيا ، كلكٌنيا أيضان تنفي ضمنان ما ليس منيا أك 

في حيف أٌف تمؾ األيصكؿ . كألجػؿ ىػذا كذاؾ ييػدٌكف الناس معارفيـ . فػييا 
كاتيا، كتداكلييا بيف الجمع الغفير مف  األربعمائة جػرل تدكينيا عػمى أيػػػدم ري

. مٌمػا جعميا أبعػد بكثير عف الكضع كالتحريؼ . العارفيف، في عصر مصدًرىا 
كمع ذلؾ ، فإٌنيا خضعت غير بعيػد إلى النقػد الدقيؽ عػمى أيػدم ميحٌدثيف 

بؿ كما تزاؿ ىػذه العممٌية النقػدٌية عالقةن لػدل أرباب المدرسة األيصكلٌية . ميتمٌرسػيف 
كىػذه مف مكاطف الخبلؼ بينيا كبيف المدرسة األخبارٌية ، . في الفػقػو حتى اليـك 

.  التي تػذىب إلى أٌف كؿ ما في كيتيب الحديث األربعة صحيح الٌصػدكر
 العمل التدويني يّتسع ( 11) 

عمى أٌف تمؾ األيصكؿ لػـ تكيػف الٌثمػرات الكحيػدة التي تمٌخضت عنيا تمؾ 
بؿ كاف إلى جانبيا مجمكعةه كبيرةه مف المصٌنفات في مختمؼ المكضكعات . الفترة 
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مٌما .  التي كضعيا أصحاب اإلماـ ، تػٌتًصػؼ أيضان بالٌريادة كغير المىسػبكقىة 
طبلؽ النيضة المعرفٌية اإلسػبلمٌية   . ييعػٌزز أيضان كأيضان دكرى اإلماـ في دٍفػع كا 

في األلفاظ ،  (ـ 802/ ق 187: ح)مف ذلؾ ما صٌنفو ىشاـ بف الحكـ 
كالٌرٌد عػمى الزنادقة ، كالتكحيػد كاإلمامة كالقػدىر ، كالػػٌرٌد عػمى الثٌنكٌية ، كالػٌرٌد عػمى 

كميصٌنفات محمد بف عػمي بف النيعماف البجمٌي ، مؤمف الطاؽ . الخ . . . 1أرسطك
ثبات الكصٌية كالمناظرات  (ـ 776/  ق160: ح.ت ) ، في اإلمامة كالمعرفة كا 

أٌكؿ مىف صٌنػؼ في غػريب  (ـ 758/  ق 141: ت)كأيباف بف تغمب  . 1كالتاريخ
صنؼ أربعة  ( ـ 765/  ق148: ح  )كحػػريػز بػػػف عػبػػد اهلل األزدم  . 1القػػػػػرآف
صنؼ كيتيبان  ( ـ 786/  ق 170: ح  )كالحكػػػػـ بػػف مسكيػػف الككفػػػي    . 2كيتيػػػب

رارة بف أعيف ، كمحمد بف  . 3في الكصايا كالطبلؽ كالٌظيار إلى ما صٌنفو زي
الٌسائب الكمبي ، كعػمي بف يقطيف ، كمحمد بف إسحؽ الكمبي كغيرىـ كثيركف، 

بػؿ كينػديري أف تًجػد  . (الفيرسػت  )مٌمػا بسطو الشيخ الطكسي في كتابو الشػيير 
.  مف أصحاب اإلماـ مىف ليس لو كتاب 

 نحو االستنباط واالجتياد ( 12) 
نذكر أيضان في ىػذا الٌسياؽ مف التجديد كالٌريادة ، جيكدى اإلماـ الحثيثة 

كذلؾ بأف بٌيف ليـ . باتجاه إعػداد كتدريب أصحابو عػمى االستنباط كاالجتياد 
المقصػد الذم نًجػدي اإلعبلف الصريح . األيصكؿ الجامعة التي تيستنبط منيا األحكاـ 

كقػد جمع ".  إّنما عـمينا أن ُنمقي إليكم اأُلصول وعميكم التفـريع : "عنو في قكلتو الشييرة 
الفصكؿ المييٌمة في أيصكؿ  )الشيخ الحػٌر العاممي تمؾ األيصكؿ في غػضكف كتابو 

فبمغ بيا مائتيف كثمانية أصؿ ، مع تحٌفظنا عػمى بعضيا لجية اعػتبارىا    (األئمة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػ انظر الترجمة لو كثبتان بكيتبو في كتابنا 1
 .  325/ الفيرست :  ػػػػػ ابف النديـ 2
 . 158 / 2: ـ 1999/ ق 1420بيركت .  ػػػػػػػػ مكسكعة طبقات الفقياء ، ط3
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 . مف األيصكؿ 
قىػة ىنا ىي في أٌف فيـ الشيخ لكظيفة تمؾ  ، كما  (األيصكؿ  )لكٌف الميفارى
ذلػػػػؾ أٌف غػػرضو مػػػػػػػػػف . كاف الحافػػػػزى عنػده لجمعيا ، ىػػػك تمامان عكػػس المقصػكد 

بٍسػػطيا ذلػػػؾ البسػط ىػػػك تعػػزيػػػز مذىػبو األخبارٌم في نفػػي الفػقػػػو كاالجتيػػػاد ، كما 
كأٌف الناس جميعان ىـ مقٌمدكف لؤلئمة ، ليس . يترتٌػب عمييا مف تقميػدو كمقمٌػػديف 

عمييػػػـ إال أخػذ األحكاـ مف األحاديث الصحيحة الكاردة عػنيػػػـ، كفي رأسػيا عنػده 
ػػػٍرعه سػػػػكاء. 1(األيصكؿ  )تمؾ  .  كالناس عػنػده في ىػذا مػف بعػدي شى

ػٌر لـ يمتفت أك لػـ يأخػذ بعيػف االعػػتبار أٌف تمػػؾ األيصكؿ ،  لكٌف الشيخ الحي
، قػد ألقاىا إلى نيخبةو مف العمماء العارفػيف مف  (ع  )كأكثػػػػريىا عػف اإلماـ الصادؽ 

أصحابػو، القادريف بما لدييـ مف معػرفةو كخبرةو عػمى إعماًليا عػمى الصٌحة ، 
كذلؾ أمػره ميتعػٌذر بالتأكيػد . كاالسػتفادة منيا في اسػتنباط كمعػرفة األحكاـ بحٌقيـ 

فكيؼ بمىػف . لمىػف لـ يكيػف بمثؿ ذلؾ المستكل البلئػؽ أك بما ييقاربػو عػمى األقػٌؿ 
كاف أيٌمػٌيػان ، أك بمىػف ليس ييحًسػف العػربٌية إال لمػامان ، كأكثػر الناس اليكـ كفيما 

األمػر الذم يتعارض بشػٌدة مع الغػرض الذم . مضى ، أك كاف مف غير العػػرب 
. أكردىا مف أجمو 

لذلؾ نقكؿ ، إف مٌمػا ال ريػب فيو أٌف غػرض اإلماـ مف إلقاء األيصكؿ إلى 
أصحابو إٌنما ىػك تدريبيـ عػمى اسػتػنباط األحكاـ ، في الفركع التي ليس فييا نصّّ 

مىػف كاف عػمى يقيف فشػٌؾ فميمًض عػمى يقينو ، فإٌف الشػؾ ال " مف مثؿ . مباشػر 
كؿ شػئو فيو حػػػػػػبلؿه  " ، " كؿ شػئو ميطمىػؽ حتى يػػػػًردى فيو نيي " ، " ينقض اليػقػيػػػػف 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:   ػػػػػػػػ باإلضافة إلى ما في اسػػػػـ الكتاب مف داللة عمى ذلؾ ، فيك يقكؿ في مقػػػػدمػػػة الكتاب 1

ارجع إلى ىػذه القكاعد الكمٌية المركية كاألصكؿ المميدة الثابتة بالنصكص المتكاترة " . . . . 
كاستغًف عف االستنباطات الظنية كاألدلة الضعيفة  [ . . . . . ]المركية عف العترة الطاىرة 

 . ( ق 1378النجؼ . الفصكؿ الميمة ، ط )" العقمٌية 
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مٌمػا ىػك . إلى غير ذلؾ " كحػراـ فيك لؾ حبلؿ حتى تعػرؼ الحراـ بعينو فتػدعػو 
اليكـ أصػؿي كميسػتىػنىػد قػكاعػػد شػػػػػرعٌية ميحػٌررة في كيتيب األيصكؿ العممٌية ، تحت 

 .الخ . . . االستصحاب ، أصؿ البراءة ، أصػؿ اإلباحة : عنكاف 
، أك تحت  (ع  )ىكػذا، فػإٌف ىػذه البادرات الثبلث مف اإلماـ الصادؽ 

، التي عػممنا عػمى أف نيبٌيف  (التسجيؿ كالتصنيؼ كالتدريب  ): رعايتو كقيادتو 
لمقارئ معناىا كمؤٌداىا كمسػػػارىىا كمغػزاىا كمػرماىا ، كانت بمثابة البادئ كالمينطمىػؽ 

ػعيػػػدان  مٌمػا سػيككف كصفػو كبياف . لعمػػػؿو نيضكٌم كبيػر ، لـ يتكقٌػؼ عػف التطٌكر صي
مرابعػو كالبيئات االجتماعٌية كالسياسٌية الحاضنة لكؿٍّ منيا مكضكع ما بقي مف 

.  الكتاب 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 الفصل الثالـث
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 قُـــــــّم اأُلّم 
تمييد تاريخي  ( 1) 

الٌنيضكٌية ، فإٌف الكبلـ لف  (ع  )ميما نػقيػػٍؿ عػمى أعماؿ اإلماـ الصادؽ 
ـٌ حاضرةن  يستكمؿ مػا لػػػـ نًقػؼى الكقػفػة الميناسػبة عػمى بادرتو الميػذىمة في اسػتحياء قػػ

ذلؾ ًلمػا لػئلمػاـ مف دكرو تاريخي في اسػتحيائيا ىػػذا ، . عممٌية حيث لػـ يتكقٌػع احػد 
ثػـ ًلمػا سػيككفي لممدينة مف مػكقعو فػػػػذٍّ في تاريخ نشػأة البحث الفػقػيي كتطػٌكره ، 

ػتنػاكؿ كعػيػف  بفضؿ ميناخ الحػػرٌيػة النسػبٌية الذم اكتسػبتو مف مكقعيا البعيد عف مي
كأيضان الميًطػٌؿ عػمى مدينة الػٌرٌم العػريقة كما كاالىا ، كمنيا . السيمطة المركزٌية 

.   بحيث أٌف نيضتيا انػداحت إلييما كما سػنعػرؼ . عػمى ماكراء النيػر كبمػدانو 

ـٌ كاف يبابان خاليان أك  كالمعػركؼ الثابت أٌف المكقع الذم ميٌصرت عميو قيػػ
ذلؾ ألٌف أرضيا ممحه كماؤىا أجاج ، تغطييا الميستنقعات . يكاد مف السيػٌكاف 

إلى أف . كاآلجاـ التي تعجُّ باألفاعي كالعقارب ، فضبلن عػف مناخيا القاٌرٌم القاسػي
استصمحيا كمٌصرىا قكـ مف أىؿ الككفة ، باينكا منازليـ فػييا ىػربان مف بطش 
الحٌجاج ، كاتجيكا شػرقان صكب إيراف يمتمسكف بقعةن ينزلكنيا آمنيف ، إلى أف 

انتيت بيـ دركبيـ الطكيمة إلى ذلؾ المكقع ، فنزلكه ميكرىىيف ال لسبب إال ألٌنيـ لػػػـ 
.  يدفعيـ عنو ميدافع كأٌنو ليس مكضع رغبة أحػد 

أكلئؾ المياجركف ىػـ الذيف سػيدخمكف التاريخ مف أكسػع األبكاب تحت 
ػػدٍّ بعيػدو ليػػـ  (األشػعػرييف  )اسػػـ  .  ، نسبةن إلى جى

ماعتٌػػـ أكلئؾ الميياجركف المينيىككف أف اجترحكا في كطنيـ الجديد 
.  جعمكا القىػفػر عامػران ، كجعمكا اليباب حاضرة عممٌية : عجيبتيىف 

إٌف يكيػػف تفسير عجػيبة االستصبلح ممكنان بالقػكؿ أنيـ كانكا أماـ ًخيػارو  
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ٌما المكت  فكيؼ نيػفٌسػػر أنيـ اسػتػنػبػتكا مف بؤسيـ كغيػربتيـ بيئةن . كحيػد ، إٌما ىػذا كا 
عممٌية عاممة ، كاف ليا مف الحضكر الباىػر مايػزاؿ أثػره الطٌيب حتى اليػكـ ؟  

ذلؾ أٌف مف المؤٌكػد أف األشعرييف اليمانيي األصؿ لـ يكيف ليـ إٌباف 
تاريخيـ القصير في الككفة أدنى حضكر أك تجػربة في المعرفة كشػؤكنيا ، عػمى 

فكيؼ تأتٌػى أليكلئؾ المساكيف أف يبعثكا في ذلؾ القػفػر اليباب ما . ضآلتيا آنذاؾ 
جعؿ منو حاضرةن عظيمة مف حكاضر العمـ ؟  

 لغز نيوض قُــم ( 2) 

رجاؿ  )الحقيقة أٌف ىذه الميعضمة قػد حٌيرتني طكيبلن أثناء انشغالي بكتابي 
، دكف أف أقع عػمى ما يينير لي 1(األشعرييف مف الميحٌدثيف كاصحاب األئمة 

بحيث بدأت أيفٌكػػر أف في األمر ظاىػػرة ال تيػفسَّػػر بأعماؿ . الجكاب أك الطريؽ إليو 
مع يقيني بأٌف ىػذا التفسير قػد ييريح مف . البشر، أم أنيا تدبير إليٌي محض 

ثػـ ليقيني بأٌف ىناؾ تفسػيػره خفيّّ . عبء السؤاؿ ، كلكٌنو بالتأكيػػد ال ييجػدم 
ػب التاريخ الكثيفة  جي .  لمميعضمة كامفه خمؼى حي

كالحقيقة أٌف ىػذا التفسير كاف دائمان أمامي دكف أف التفت إليو ، كامف في 
قىة بالكتاب ، كبالتحػديد في الجػدكؿ رقـ  الميخٌصص  ( 4 )أحػد الجداكؿ الميمحى

.  مف األشػعػرييف في قػػـ  (ع  )بأصحاب اإلماـ الصادؽ 
:  التمعُّف في ىػذا الجػدكؿ ييظير جممةن مف الحقائؽ ىي 

ىـ جميعان مف أصحاب اإلماـ ، أم . أٌف عػٌدتيـ سػتة عشػر : ػػػػػػػػ األيكلى 
.  مف تبلميػذه الذيف أخػذكا منو كرككا عنو 

كخمسة . أٌنيـ جميعان ، باستثناء كاحػدو منيـ ، مٌمف حٌدثكا عنو : ػػػػػػػ الثانية 
.  منيـ ، باإلضافة إلى ذلؾ ، مف أرباب التصانيؼ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. ـ 2008/ق1329 ػػػػػػ نشرة مركز العمـك كالثقافة اإلسبلمية في قػـ 1
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. تسعةه منيـ مف أبناء عبػد اهلل بف سػعػد بف مالؾ األشػعرم : ػػػػػػػ الثالثة 
كالمعمكـ أف سػعدان . أم أنيـ مف الجيؿ الثاني مف الذيف ىاجركا مف الككفة إلى قػػـ 

كأم أٌف أبناء عػبد اهلل  . كاف مػػف قػادة ككبار المككب الذم خػػػػرج ىػػاربان مف الككفة 
لػػػد  ػػػف كي التسعة كانكا يػكمػػذاؾ في ميعة الصبا أكميقػتبؿ الشباب ، أك أٌف منيـ مى

ـٌ  . أٌمػػا الباقػػكف مف أكلئؾ السػتة عػػشر فيػـ مف أبناء أكلئؾ التسعة. فػػػػػػي قيػػػػػ
باسػتثناء كاحػدو منيـ ، ىك عػمي بف محمد بف حفص الذم ال نعػرؼ مكقعو مف 

.  شػجرة األيسػرة األشػعػرٌية بميختمؼ فركعيا 
إٌف تحميؿ كتركيب ىػذه الكمٌية الممتازة مف المعمكمات ييبٌيف لنا الحقائؽ 

:  الخفٌية التالية 
ٌكاد كطميعة تحٌكؿ األيسػرة األشػعرٌية : ػػػػػػػػ األيكلى  أٌف أكلئؾ الستة عشػر ىػـ ري

مف أيسػرة تفتقػر إلى أدنى الحيضكر كالتجػربة في شػؤكف المعػرفة كما قيمنا إعبله ، 
.  إلى كضًعيا الجػديد المختمؼ في ميجػًرىا 
يًصػؼي أحػدىـ ، مكسػى بف  (تاريخ قػـ  )كالجػديػر بالذكػر ىنا أٌف مؤلؼ 

ابتـدأ في قــم بإظيار مذىـب الشـيعة ، ثم اقتـدى أىُميا بـو ، "عبػد اهلل بف سػعػد ، بأٌنػو 
كالمفيكـ مف ىػذه العبارة ذات األىمٌية الٌداللٌية الفػػػٌذة أٌف . 1"وأظيـروا مذىـب الشـيعة 

ـٌ نفخ فييا ركحان  مكسى ىػك أٌكؿ مف اتصؿ باإلماـ كأخػذ عػنو، كبعكدتو إلى قيػػػػػ
ثـ أٌف إخػكتػو تتابعكا مف " بإظيار مذىـب الشـيعة"غير مسػبكقو، عٌبػر عنيا المؤٌرخ 

.  بعػده 
لسنا نعرؼ أيف كاف أكلئؾ الستة عشر يمتقكف باإلماـ كيأخذكف : ػػػػػػػ الثانية 

كذلؾ جػزءه مف مشكمتنا مع كيتيب الرجاؿ عنػدنا ، . عػنو بعػد أف خرجكا مف الككفة 
كلػـ تكًؿ . كىي التي صٌبػت جيػدىا عػمى حاؿ الٌراكم مف حيث الكثاقة كعػدميا 

ـٌ مف تاريخنا الثقافي . سػيرتىو أدنى عناية  . كبذؾ ضاع جػزءه كبير كىا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  278/ تاريخ قػـ ، نشػرة جبلؿ الديف الطيراني :  ػػػػػػػ الحسف بف محمد القٌمي 1
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إٌف إقباؿ أكلئؾ الستة عشر األشػعرييف عػمى طمب العمـ دفعةن : ػػػػػػػ الثالثة
كاحػدة ، كربما في كقػتو كاحػدو أك أكقاتو ميتقاربة عػمى األقػٌؿ ، مٌما يصعبي جػٌدان 

خصكصان كأننا عػرفنا أف ليس لؤليسػرة مف قبؿ أدنى . تصٌكر حصكلو بػبادرةو منيـ
.  سابقة في ىػذا الباب 

ـٌ مف الشيباف ، الذيف  كعػمى كؿ حاؿ ، ماالذم يجعؿ ذلؾ العػدد الجػ
يعيشكف في بقعةو جدباء قصٌية ، ما مف حياةو عػقػمٌيةو فييا ، يندفعكف ىػذا االندفاع 
الجماعي باتجاه الحضكر عػمى اإلماـ ، دكف أف يككف ليـ ال في تاريخيـ األيسػرم 

كال في الكسػط الذم يعيشكف فيو ما قػد ييغػرم أك يدفع بذلؾ االتجاه ؟  
قػد سػبؽ ابنىو إلى االعتناء بنشر   (ع  )أًضػؼ إلى ذلؾ ، أٌف اإلماـ الباقػر 

كمع ذلؾ فإننا لـ نػرى فييـ أحػدان ممف بقي . العمـ في الككفة ككاف لو فييا تبلميػذه 
الميـ إال كاحػدان منيا لـ يؾي بذم شػأف ، تقكؿ . في الككفة مف األيسػرة األشػعرٌية 
.   في شأفو العبلقة لو بالعمـ كأىمو 1"المدينة"في (ع  )ركايةه أٌنو التقى اإلماـ الباقر 

ىك صاحب  (ع  )كؿ ذلؾ يدؿُّ داللةن قػػكٌيةن جػٌدان عػمى أٌف اإلماـ الصادؽ 
كمف . الميبادرة في دٍفع تمؾ النيخبة مف األشعرييف األكائؿ في قـ إلى طمب العمـ 

.   2ىؤالء الٌرٌكاد تناسؿ أبناؤىـ كأحفادىـ كأخبلفيـ 
ـٌ ذلؾ االنبعاث العجيب كالغامض ، يرجعي في  إذف فالفضؿ في انبعاث قػػػ

.   اإلماـ لطميعةو كبيرةو مف أبنائيا دفعةن كاحػدة 3مبػدئػو كأسػاًسػو إلى مبادرة كرعاية 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  135 / (رجاؿ األشعرييف  )الترجمة لو في كتابنا .  ػػػػػػػ ىك قيس بف رٌمانة األشعرم 1
رجاؿ  ) ػػػػػػ انظر الميشٌجرة الكبرل ألبناء كأحفاد كأخبلؼ عبد اهلل بف سػعد بف مالؾ في 2

 .  207 / (األشػعرييف 
 ركايةن جميمةن عػمى العيػرل الكثيقة التي شػٌدت اإلماـ 32 ػػػػػ 331 / (رجاؿ الكشي  ) ػػػػػػ اقرأ في 3

.  إلى أشعريي قـ 
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ثـ أٌف تمؾ الطميعة تابعت إنتاج ذاتيا جيبلن بعػد جيؿ ، عػمى الخط الذم 
ماميـ  بحيث استكممت حضكرىا كعبلقتيا باألئمة . كضعيـ عػميو أستاذىـ كا 

.  1بؿ إلى ما بعػد انتياء فترة الحضكر العػمني لؤلئمة . الميتكاليف 
كاليكـ إذ نحف نيػقػٌيػـ بادرة اإلماـ الٌسػاطعة ، كاضعيف إياىا في سياقيا 

. التاريخي الميستمػٌر، نػرل فييا عامبلن تاريخٌيان خػبٌلقػان ما يزاؿ حٌيػان فاعبلن حتى اليكـ 
ـٌ ، بكصفيا أكؿ حاضرةو عممٌية إمامٌية في إيراف ،  ذلػػؾ بالنظػر أكالن إلى دكر قػػ
حافظىت عػمى عبلقةو متينةو باألئمة الميتكاليف مف بعػده ، كعمػمت عػمى تسجيؿ 

ثػػػـ ثانيان بالنظػر إلى تػػداعيات حضكرىا الباىػػػر باتجاه . حديثيـ كنقػده كتػبػكيػبػو 
ثـ  . (تركمانستاف كما كراء النيػر  )ماحكليا ، كيصكالن إلى بمػداف آسية الكسطى 

مٌمػا يجػبي . مػػف كػػٌؿ تمؾ األصقاع كالبقاع باتجػػاه بغػػػداد فالحٌمة فجبػؿ عامػؿ 
فيمػو ككصفو كتحميمو باعتباره نيضجػان لمكامف الثقافي ، بكصفو منبعان معػرفٌيػػػان 

الينضب ، كايضان بكصفو حافػزان سػمككٌيػان ييطالب كيدفع باتجاه المػزيػد كالمػزيػد مف 
مٌما سػػػيككف كمٌػو مكضع العناية فػيما يػأتي مف الكتاب . الٌتسػامي بالثقافة الخاٌصػة 

.  إف شػاء اهلل 
ع ، كىػـ يػرمػكف  ىكػذا يصنع األفػػذاذ التاريخى الحػيَّ بيػدكءو كصمػتو كتكاضي

بحيث يتساءؿ مىػف  يأتكف مف . بأبصاػرىػـ نحػك المسػتقػبؿ الذم قػد يكػكف بعيػدان 
مىػف ، كيؼ ، أٌنػى ؟ ثػـ أٌنيػـ اليحصمكف عػمى الجكاب ، إف ىػػـ حصػمػكا : بعػدىػػـ 

.  بالفعػؿ ، إال ى بميقارناتو شػاقٌػةو كتمؾ التي خيضنا غيػمارىا قػبؿ قػميؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

الجداكؿ بأصحاب كؿ إماـو إماـ ، حتػى  (رجاؿ األشعرييف  ) ػػػػػػ انظر في ممحقات كتابنا 1
 . نياية فػترة الغيبة الصغرل 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ـــــ قُــّم تـنـيـض 2
 

ســرٌّ تاريخي ضائع  ( 1) 
ـٌ ، بحيث راصفػت الككفة زمنان ثػـ تجاكزتيا في المنيج ،  إٌف نيكض قيػػ

ػػٌسيا الباحثكف مف قبؿ فيما أعػمـ  ذلؾ . ليػك مف أسػرار تاريخنا الثقافي التي لػـ يمى
عػمى الرغػػـ مف أىمٌيتيا الميطمقة ، بكصفيا النيضة التي أٌسػست ًلما بعػدىا مف 

طبعان مع االحتفاظ بمكافو رىٍحػبو لمككفة ، ميكافئ ًلمػا . سػمسػمة نيضاتو ميتكالية
اسػتػنبػت فييا اإلماماف الييماماف مف زرعو ، سػرعاف مااشػتػٌد عػمى سيػكقو فأعطى 

.  فمػكاله لىمػا كاف مف الميمكػف أف تػنػبػت قيػػـ بالنحػك الذم نػبػتت فيو . كأغنى 
مف السػيكلة بمكاف أف نػرل إلى ذلؾ النيكض عبػر األسػماء الكثيرة مف 

ىػي المٌدة ما بيف بػىػػدء . العمماء الذيف أنجبتيـ أثناء قػرنيىف مف الزماف تقػريبان 
في أكاخػر القػرف األكؿ  (ع  )اتصاؿ أبنائيا مف األشػعػرييف باإلماـ الصادؽ 

. لميجػرة ، إلى آخػر مىف نعػرفيـ مف أبناء تمؾ األيسػرة في أكاخػر القػرف الثالث 
كالحقيقة أٌنػنا يٌسػرنا ذلؾ المطمب لمىػف يكتفي بيػذا المنظكر، كذلؾ بالجداكؿ التي 

رجاؿ  )كضعناىا ألسػماء أصحاب كؿ إماـو إماـو مف األيسػرة في خاتمة كتابنا 
.  (األشعرييف مف المحٌدثيف كأصحاب األئمة 

كلكٌف ىػذا المنظكر ، عػمى مافيو مف فائػدة كتيسير ، الييعنى بػذكر 
ثػـ أٌنػو ال يقكؿ ماذا كاف يجرم . العيػمماء الكثيريف أيضان مف غير أبناء األيسػرة 

فالعمؿ الفكرم ، في ىػذا كفي . عػمى أيػدم ىؤالء كأكلئؾ في ذلؾ الزمػف الطكيؿ 
ؤل كحػكافػز النياية ليا  ٍبػط عػدسػتػنا . غيره ، ىػك ذك ألكاف كأشكاؿ كري ال بيػػٌد مف ضى

ػقىػػػٌربىة كنحف نتمٌعػف فيو ، كيما تيظيػرى لػنػا بالكضكح الكافي ماييخفيو مػف  المي
.  ىي ىي التاريخ لػك كانكا يعممكف . تفصيبلت  دقػيقػة 

ػتػغٌيػر السياسي ػػػػػػػ االجتماعي الجػذرم  ـٌ إلمػامان ما بالمي لكٌف عمينا قػبؿي أف نيػًمػػ
 (ع  )ذلؾ أٌف اإلماـ الصادؽ . الذم ناؿ التشػٌيع اإلمامي مف رأس في ىػذه الفتػرة 
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ـٌ ، ىك أيضػان رائػػد العمؿ التنظيمي الٌسػػٌرم الػذم   الذم عػرفناه رائػدان لنيضة قيػػػػ
يػراف كما  عػمػؿ عػمى تنظيـ الشػيعة حيثما ىػػـ ، كخصكصان في أنحػاء العػراؽ كا 

ثػـ أٌف العمؿ تصاعػد بسػرعة أياـ . كراء النيػر ، كذلؾ بنظاـ الككبلء الذم ابتػدعػو 
، بحيث أصبح تنظيمان شػامبلن أشػبو ما نيسػٌميو اليكـ  (ع  )ابػنػو اإلماـ الكاظـ 

ليا رجاليا العاممكف في مختمؼ الشػؤكف ذات الٌصمة ، مف . الدكلة العميقة 
كاف لػو مف األثػر، أف غػػدا الشيعة جػزءان . تنظيمٌية كمالٌية كمعمكماتٌية كاجتماعػٌية 

كفي ىػذا الٌسػياؽ . مف الكاقػع السياسي الذم ال يمكف لمسيػمطة المركزٌية تجاىمو 
ػديػد عػمى اإلماـ الكاظـ  ػٍرب الٌسػجف المى ، ابتغاء قٍطع ما  (ع  )عمػد الرشػيد إلى ضى

ثػـ أٌف ابنو المأمكف اعتمػد . بيف التنظيـ  كرأًسػو ، حتى إذا خاب سػعيو اغتالو 
، لتعطيؿ العمؿ أك إرباكو عػمى  (ع  )خٌطة أكثر دىاءن كمكػران مع اإلماـ الرضا 

. األقػؿ ، كذلؾ بتمثيمٌية كالية العيػد المعركفة ، حتى إذا خاب تػدبيػره أيضان اغتالو 
.   1 (التاريخ الٌسػٌرم لئلمامة  )ككؿ ذلؾ بسػطناه البسػط الميمكف في كتابنا 

ـٌ كاف ليا مف ىػذا الميتغٌيػر السياسي حظّّ  مٌمػا ال ريب فيو إجماالن ، أف قيػػػػػػ
كما ذلؾ إال ألٌنػنػا نخػكض في عالىػـو . يسػييػػػؿي القػكؿ كيعسيػػري التفػصيؿ . كنصيب 

.  مف األسػرار العميقة ، المىحركسىػة بدقٌػةو ككفاية مف أجياؿو مف الميتمٌرسػيف 
قـــم المقَصـد  ( 2) 

ـٌ غػدت في ىػذه الفتػرة مقصػدان أك منػزالن لمجمكعةو  لكٌنػنا نيبلحظ أيضان أف قيػػػ
ػٌدان  . (ع  )مف الرجاؿ المعارؼ ، الميتحػٌدريف مف اإلماـ الصادؽ  أحصاىـ عى

:  ، ىػـ  (ميسػتدرىؾ كسائؿ الشػيعة  )الميحػٌدث الٌنكرم في كتابو 
.  ػػػػػػػػ الحسيف بف الحسيف بف جعفر بف محمد بف إسماعيؿ بف الصادؽ 
.  ػػػػػػػػ الحسف بف عػمي بف محمد بف عػمي بف الصادؽ ، الميمقٌػب بالديباج 

.  ػػػػػػػػ الحسف بف عيسى بف محمد بف عػمي بف الصادؽ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.   ػػػػػػػ نشرة مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي في بيركت 1
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.  ػػػػػػػ عػمي بف الحسيف بف محمد بف عػمي بف الصادؽ 
.  ػػػػػػػػػ أحمد بف القاسـ بف أحمد بف عػمي بف الصادؽ 

ػػػػػػػ الحسف بف عػمي بف جعفػػر بف عبد اهلل بف الحسف بف عػمي بف 
. الصادؽ 

ػػػػػػػػ مكسػى الميبرقىػع 
1  .

نذكػر ايضان نزكؿى السٌيدة فاطمة ، الميمٌقبىة بالمعصكمة ، كىي أيخػت اإلماـ 
ـٌ ، في العاـ نفسػو الػػػػذم كٌلى المأمكف فيو أخاىا كالية عيػػػػػػػػده  (ع  )الرضا  ، قيػػػػػػ

كميػذ ذاؾ صار ضريحيا قمب المدينة . ككفاتيا فييا  ( ـ 816/  ىػ 201) 
.   ـ 818/ ىػ203ثـ اغػتياؿ المأمكف لئلماـ سػنة . الٌنابض 

ـٌ عػمى المأمكف، بقيادة  بعػد سبع سػنكات مف اغػتياؿ اإلماـ قامت ثكرة قيػػػػػ
ػدىني تحت شػعار منع . أحػد أبنائيا مف البيت األشػعػرم  بأف أعػمنكا العصياف الػمى

فكٌجػو إلييـ حممةن قضت عػمى الثكرة ، كىػدمت سيػكر المدينة ، كقتمت . الخػراج 
كسنعكد إلى إيراد . 2يحيى بف عمراف األشػعػػرم ، الذم يبػدك أٌنػو كاف قائػد الثكرة 

. فيمنا لمغزل الحدث فػيما يأتي 
ليس مف العسير عػمى القارئ المبيب ، الذم كعى قػمبيو ماقيػػمناه عػمى ذلؾ 

الميتغٌير السياسي الجذرم لكضع الشيعة ، أف يػرل في تمؾ األحػداث ، خيرىا 
ـٌ كحٌظيا مٌمػا اسػػتجػٌد  .  كشػػػػٌرىا ، شػيئان مٌمػا عٌبػرنا عنو أعبله بنصيب قيػػػػػ

ـٌ مف معارؼ آؿ البيت، زائريف أك نازليف،  فعنػدما يقصػدىا ذلؾ العػدد الجػ
دائمان . في أزماف متقاربة ، فيػذا يسػتدعي سػؤاالن عػف السػبب كماذا كانكا يفعمكف 

كانت السيػمطة العباسػٌية تيػرًجػؼ كتجأر بالشككل مف الماؿ كالسػبلح الذم يأتي مف 
ـٌ ليػذا اإلماـ أك ذاؾ ، خصكصان لئلماميف الكاظـ كاليادم  ذاؾ كبلـه  . (ع  )قيػػ

كالحػقػيػقػة أٌف  . كلكٌنو صحيح بالنسبة لؤلمكاؿ . باطؿه بالتأكيػد فيما يخٌص السػبلح 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  427 / 3: إيراف عمى الحجر . مستدرؾ كسائؿ الشيعة ، ط:  ػػػػػػػ النكرم 1
. 440/ ق 1377مصر .فتكح البمداف، ط: ق كالببلذرم 210 ػػػػػػػ تاريخ الطبرم حكادث السنة 2
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ـٌ كانػػت مف مصػػادر التمػػػكيػؿ الياٌمػة لمتنظيػػـ  ككاف فػػييػػا  . األمػػػكاؿ الػػكاردة مػف قيػػػػػ
فكاف األئمة الميتػكالكف . أكقاؼه ىاٌمػة ، يبػدك أف الكالية عػمييا كانت إلماـ الكقت 

كأطكلييـ . يستنيبكف عػمى رعايتيا كاإلشػراؼ عػمى استثمارىا أحػد فقياء المدينة 
.  1كاليةن في ىػذا أحمد بف إسحؽ بف سػعد األشعػرم 

كمع أخذنا بعيف االعػتبار أٌف تمؾ السمسمة مف األحػداث ، ابتداءن مف قصد 
أكلئؾ المعارؼ المدينة ، كصكالن إلى ثػكرتيػا اليائػمػة عػمى السيمطة المركػزٌية ، التي 
يبػدك لنا أٌنيا ذات عػبلقة بتحٌكؿ سياسة المأمكف نحك الشيعة باتجاه أقصى العنؼ 

، ػػػػػػػػ ىي أحػداثه ميترابطة ، سيػػػػػػداىا كليحمتيا 2 (ع  )بعػد اغتيالو اإلماـ الرضا 
ـٌ بعػػد زيىػاء ما يزيػػد قػميبلن عػمى القػػػرف مف  الكضع القػكم الذم آلت إليو قيػػػػ

مع ذلؾ كمٌػو . تمصيرىا ، بحيث باتػػت عنصران أساسٌيان فيما اسػػػػتجػػٌد عػمى التشٌيع 
إف يكف الفػضؿ في االنطبلقة : فإٌف السػػػؤاؿ الذم يفػػرض نفسو عػمى البحث ىػػػػك
تجاىيا ، كقػد عػرفناىا فيما  (ع  )األيكلى لممدينة يرجع إلى بادرة اإلماـ الصادؽ 

سػبؽ ، فكيؼ تابعت المػدينة مف بعػػدي بحيث غػػػدت مالكػةن لحضكرو مركزٌم في 
الحػركة الفكػرٌية  الشيعٌية إجماالن ؟  
 تحت رعاية الصادق ( 3) 

في سػبيؿ الحصكؿ عػمى الجػكاب عػف ىػػػذا السػؤاؿ اليػاـ ، رجعنا إلى 
بأصحاب كؿ إماـو إماـو منيـ ، فباف  (رجاؿ األشػعػرييف  )الجداكؿ الميمحقىة بكتابنا 

كفي ذلؾ درسه لي كلمباحثيف . الجكاب كاضحان كيضكحى الشمس في رائعة النيار
كبذلؾ قػد تغػدك آىمػةن لجبلء نيقاطو . بضػركرة كفائدة تنظيـ المعمكمات كتنسػيقيا 

غامضةو سػيطرحيا متابعة البحث ، حتى في أسػئمةو لػـ تكيف في ذىػف الباحػث كىػػك  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

التاريخ  )الميمحقة بكتابنا  (ع  ) ػػػػػػ انظر الجداكؿ لككبلء األئمة الجكاد كاليادم كالعسكرم 1
 .  (السٌرم لئلمامة 

.  فػي كتابنا نفسو ( الدكلة تصطدـ بالتنظيـ)مف الباب الثالػػث تحت عػنكاف  (4) ػػػػػػ انظػر القسـ2
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كالحقيقة أٌنػنا كيٌنا قػػػد ألمحنا فػيما سػػبؽ قػبؿ قػميؿ تحػػػت عػنػكاف  . يينٌظـ المعػمكمات 
ػٍبػر تمؾ الجداكؿ ، حيث قيػمنا  " تمصير قُــمّ "  أن تمك الطميعة " إلى مااستنتجناه مف سى

 .  كىػذا أكاف التفصيؿ. " تابعـت إنتاج ذاتيا جياًل بعـد جيل 
، " (ع  )األشعريون من أصحاب اإلمام الصادق "تحت عنكاف ( 4 )الجدكؿ رقـ

. أم أٌكؿ مىف تػتممذ عػميو منيـ كتحٌممكا عنو حديثو ، أحصينا سػتة عشر اسمان 
ـٌ الذيف نشركا حديثو فػييا  باستثناء كاحد منيـ ، . غػدكا جميعان أٌكؿ المحٌدثيف في قيػػ

لػـ ييذكىػر فيمىف تحٌممكا الحديث عف اإلماـ ، مع أٌنو ييذكىػر في ًعػداد أصحابو ، ىك 
.  شيعيب بف عبد اهلل بف سعد بف مالؾ 

مىة الحديث ، سػبعة تابع أبناؤىـ عػمى خٌطة  مف أكلئؾ الخمسة عشر حمى
سنسػردي أسماءىـ ، ثػـ نيمحؽ . بؿ إٌف منيـ مىػف غػدكا مف كبار الميحدثيف . اآلباء 

.  بيا أسماءى أبنائيـ الذيف تابعكا مف بعػدىػػـ 
 الجيل الثاني في قُــمّ  ( 4) 

ابنو زكرٌيا مف أصحاب األئمة الكاظـ .  ػػػػػػػ آدـ بف عبد اهلل بف سعد 1
وكان لو وجٌو . ثـقـة جميل عـظيم الَقـدر " كصفو النجاشي بػ  . (ع  )كالرضا كالجكاد 

.   1 " ولو كتاب مسائمو لمرضا. عنـد الرضا 
ابنو زكرٌيػا  . (ع  ) ػػػػػػػ إدريس بف عبد اهلل بف سػعد أدرؾ اإلماـ الكاظـ 2

ككاف الٌنجاشي .  2 (ع  )أبك جرير القيٌمي ، مف أصحاب اإلماميف الكاظـ كالرضا 
ككاف كجيان ، يركم عف الرضا عميو : " قد ذكره في الترجمة ألبيو حيث قاؿ 

.   3لو كتاب . السبلـ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .  462 برقـ 393 / 1 ػػػػػػػػ النجاشي 1
 بما ىك ميقتبىس عف غيره ترجمة مضطربة ال 455 برقـ 393 / 1:  ػػػػػػػ ترجـ لو النجاشي 2

.  تخمك مف تخميط كلـ يكثٌقو 
 .  260 ػػػػػػ 1:  ػػػػػػ النجاشي 3
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ابنو . أيضان   (ع) ػػػػػػػػ إسحؽ بف عبد اهلل بف سػعد أدرؾ اإلماـ الكاظـ 3
كأمينان عػمى  (ع  )أحمد الذم عػرفناه قبؿ قميؿ ككيبلن لمجكاد كاليادم كالعسكرم 

ـٌ  ككاف كافد القمييف ، أم الذم يحمؿ رسائميـ إلى اإلماـ . األكقاؼ في قيػػ
ركل عف الجكاد كاليادم . كأجكبتيا منو ، كالمعمكـ أٌف ىػذا المنصب يقػٌرره اإلماـ 

 .  1 (ع  )ككاف خاصة العسكرم  . (ع  )
ابنو سػػػيػؿ ، ركل عف .  ػػػػػػ اليسع بف اليسع بف عبد اهلل بف سػػػػػعػػد 4

 . (ع  )كحفيػده محمد ، ركل عف الرضا كالجكاد . 2ثقة  . (ع  )الكاظـ كالرضا 
.  3لػو كتاب 
 . (ع  ) ػػػػػػػ حمزة بف اليسع بف عبد اهلل بف سػعد أدرؾ الكاظـ كالرضا 5

، لكنو لـ  " لو كتاب نوادر ثقة ثقة" ابنو أحمػد ، ذكػره النجاشي مع تكثيقو ميكػٌرران 
.   5 (ع  )ركل عف الرضا . كأخاه اليسع بف حمزة .  4يقيػؿ عٌمػف ركل 

ػمػػػراف بف عبد اهلل بف سػػػعػد 6 ابنػو مرزباف مف أصحػػػاب الصػػادؽ .  ػػػػػػػػػ عي
كلكٌف ابف ىػذا ، . كلكف يبػدك أٌنػو لـ يأخػذ عنو ، ككذلؾ حفيػده محمد  . (ع  )

لكػػػػٌف الشيخ الطكسي . كاسمو عيمػػػػراف ، ذكره النجاشي ذكران فاتػػػران ، كأٌف لػػػػو كتاب 
كذكر  (الفيرست  )، كما ذكره أيضان في 6ككثٌػقػو  (ع  )ذكره في أصحاب الرضا 

.  7كتابو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  234 / 1: ػػػػػػػػ النجاشي 1
 .  420 / 1:  ػػػػػػػ النجاشي 2
 .  273 / 2:  ػػػػػػػ نفسػو 3
 .  234 / 1:  ػػػػػػ أيضان 4
 .  124 / 20:  ػػػػػػ معجـ رجاؿ الحديث 5
. 381/ـ1961ىػـ1381النجؼ . رجاؿ الطكسي ، ط:  كالطكسي 141 / 2:  ػػػػػػ أيضان 6
  .  149/  ـ 1983/  ق 1403بيركت . الفيرست ، ط: ػػػػػػػ الطكسي 7
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ابػنو محمػػػػػد ،  . (ع  ) ػػػػػػػ عيسػػى بف عػبػػد اهلل بف سػػػػػعػػد أدرؾ الكػاظػػػـ 7
ودخل عـمى الرضا عميو . متقـّدم عنـد السمطان  . شيخ القّميين ووجو األشاعـرة" أبكعػمي ، 

. "1 لو كتاب الخطب. [(ع  )أم الجكاد ] وروى عن أبي جعفر الثاني. السالم وسمع منو 
 دخـل عـمى موالنا أبي الحسـن الرضا عميو السـالم"كأخػػك ىػػػػذا الميسٌمى إدريس، الذم 

. كحفيده أحمد شيخ القمييف كرئيسيـ " .  2ثقة . عـنو حديثًا  وروى
كما . كمف الممكف طبعان لمىف ييٌمو األمر متابعة السمسمة في األعقاب 

أٌننا نأخذ في االعتبار احتماؿ أف يككف قػد فاتنا ذكػر بعض مىف ىـ مف الجيؿ 
ٌما لعكؿ المصادر عف االستيعاب ، أك حتى مىف ىػـ مف الجيؿ  الثاني ، إٌمػا سػيكان كا 

 روى "كمف ىػذا أف النجاشي يترجـ إلبراىيـ بف محمد األشعرم قائبلن أٌنو . األكؿ 
ثـ ألخيو الفضؿ ، الذم ركل عنو الحسف بف " .  3عن موسى والرضا عمييما السالم 

ـٌ  . 4عمي بف فٌضاؿ كلكٌننا لـ نقع . مٌما ييفيـ منو أٌنيما مف الجيؿ الثاني في قيػػ
ككذلؾ فاتنا سيكان في كتابنا . عمى اسـ أبييما محمد في ًعػداد المياجػػريف األكائؿ 
ألبناء سعد بف مالؾ ، ربما  (1)ذكر األحكص بف سعد بف مالؾ في الميشٌجرة رقـ 

. كلـ يكف ابنو سػعػد مف أىؿ الحديث . بسبب أٌف ىػػذا لـ يكف مف أصحاب اإلماـ 
سمع مػف اإلماميف . كأٌكؿ محٌدث مف أعقابو ىك حفيػده سػعد بف سػعد بف األحكص 

.  5 (ع  )الرضا كالجكاد 
كعمى كؿ حاؿ، فإٌف فػيما سػبرنا مف أسماء ، كما بٌيٌناه مف مبلبسات ، ما 

:   كىك ، لمتذكير، اإلجابة عػف سؤاؿ . يكفي لمغاية التي رمينا إلييا مف كراء ذلؾ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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ـٌ ، بعد الٌرٌكاد األكائؿ مف تبلميذ اإلماـ الصادؽ  ، إنتاجى ذاتيا  (ع  )كيؼ تابعت قيػػ
.  بحيث غػدت مالكةن لحضكر قكم في الكسػط الشيعي اإلمامي إجماالن 

القارئ المبيب الذم استكعب معطيات ما سبرناه ، ليػرل بكضكحو تاـ أٌف 
فكاف . الجيؿ الثاني لسبعةو مف اآلباء المؤٌسسػيف، قد تجاكزكا آباءىـ بمسافةو طكيمة 

منيـ محٌدثيف فقياء ميصٌنفيف مف كزف زكريا بف آدـ ، كزكريا بف إدريس ، كأحمد 
بفضميـ خطىػػػتٍ  . بف إسػػحؽ ، كأحمػػػد بف حمػػزة ، كمحمد بف عيسى ، كابنو أحمػد 

يد العممٌي ،  المدينة الناشئة خطكةن كبيرةن إلى األماـ ، باتجاه الميساىمة في الجي
. (ع  )الرامي إلى تعػزيػػز الٌذاتٌية اإلمامٌية، التي زرعيا كرٌكاىا اإلماـ الصادؽ

التاسع لمميبلد ، التي تصادؼ إمامة / بحيث أٌنػو لػـ تأًت بداية القرف الثالث لميجرة 
بػأف اتجيت . ، حتى كانت قػد ظيػرت عمييا إماراتي النضج  (ع  )اإلماـ الرضا 

إلى تطكيػر الثركة الٌنٌصٌيػة التي باتػت طكع يػدىا ، بما يأكؿي إلى جعميا أكثػر 
.  كذلؾ بتبكيب النٌص الحػػديثي عػمى مكضكعاتو المختمفة . طكاعٌيةن ًلمػا تيػػػراد منو 

 بيػد أٌنػنا قػبؿ دخكؿ ىػذا الباب مف أبكاب البحث ، البيػػٌد لنا مف الكقكؼ 
عػمى جانبو أسػاسػٌي مف جكانب النيمػٌك الداخمي لممدينة ، كمنو طبعان اسػتيعاب 

.     النٌص اسػتيعابان ميمنيجان 
 الكوفة في قُــــمّ  ( 5) 

ذلؾ أٌف القارئ الذم رافقنا منذ بداية البحث ، قػد عػرؼ أف اندماج المدينة 
، قػد حصمت باتصاؿ  (ع  )الجديدة في الحالة التي نٌظميا كقادىا اإلماـ الصادؽ 

نخبة مف أبنائيا شخصٌيان بػو كبميحيطػو لمػٌدة محػدكدةو كال ريب ، بالمقػدار الذم 
أم أٌنيـ لـ يممككا الفػرصة . يكتفي فيو الطالب القادـ إلى مػركػزو عممٌي لؤلخػذ فيو 

لئلحاطة عمبلنٌيان بتمؾ الحركة الكاسػعة ، التي كانت عالقةن في الككفة أثناء ثبلثة 
ـٌ كانت أسػيرة تجربتيا المحػدكدة ، . عقكد كنٌيؼ مف السنيف  كأم بالتالي أٌف قيػػػ

مكانٌيات ىػذه التجػربة بطاقًتيا  بحيث أٌنيا لـ تكف تممؾ الفػرصة لتجاكز ميعطيات كا 
كمف المعمػكـ أٌف أىػػؿ الحػديث كانػكا يعممكف دائمانعػمى التحػػٌرر مف إطارىػـ . الٌذاتػٌيػة
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ٍصػؿ أسػػنادىػػػـ بما ىػػػك أكسػع مف إمكانٌيات ميحيطيـ  .   الجغرافي بالرحمة ، ابتغاء كى
.  مػٌما يمنحيا قكةن نقػدٌيةن إضافٌية 

ىنا يأتي الدكر التاريخي لممحػٌدث الجميؿ أبي إسػحؽ إبراىيـ بف ىاشػـ  
ـٌ مف أزمتيا  . الككفي في تحػريػر قيػػػػ

كالثابت مف سػػػيرة أبي إسػحؽ أنػو أخػذ الحػػديث مف األئمة عػف اإلماـ 
، كلكٌنو لـ يمقىو  (ع  )مع أٌنو كاف قد أدرؾ اإلماـ الرضا . فقط  (ع  )الجػكاد 

،  (ع  )كما أنو لػػـ يمػؽى اإلماميف اليادم كالعسكػرم . بسبب صغػر سػػػٌنو فػيما يبػػػدك
ربمػػػا ألنييما لػـ يمنحا ىػذا الشػػػأف اىػتمامان خاصان بسػبب الظػركؼ التي أحاطت 

" المدينة " بيما ، أك ألٌف أبا إسػػػحؽ لػػػػػػػـ تكيػف لديو الفػرصة لمكصكؿ إلييما في 
بحيث . كلكٌنػو عػكضان عػػػف ذلػػؾ اسػتنفػد أك كاد الثػركة الحػديثٌية لمككفة . كسػامٌرا 

ػػػػػػٌدان أستاذنا  ػد في الػٌركاة مف ييػدانيو في كثػرة الشػيكخ ، مػٌمػف أحصاىـ عى أٌنػو اليكجى
كبحيث أٌنػو كقػع اسػمو في أسػناد ستة آالؼ كأربعمائة . الخكئي بػدقٌػتو المىعيكدة 

  ."  1  وال يوجـد مثمو في كثـرة الّرواية. "كأربعة عشر حػديثان 
ـٌ  كما نػدرم ىػؿ كاف ذلؾ . حمػؿ أبك إسػحؽ كنػزه الثميف كيػٌمػـ شػطػر قيػػ

ػٌميا  أـ كاف لحافػزو . عػف إدراؾو منو كفيػـو ألزمػة المدينة ، كقػيمػة ما اسػتكعاه في حى
ثػـ أٌنػنػا ما نػدرم متى كاف ذلؾ ككػـ . غيػره مٌمػا يسػكؽ الناس في مختمؼ الديركب 

كلكف يبػدك أٌف إقامتو فػييا امتػٌدت طيمة ما بقي مف حياتو إلى أف تكفي . اسػتكطنيا 
فييا ، كأف إقامتو فييا لػـ تكيػػف بالقصيرة ، بدليؿ أف اسػػػػػمو في عاٌمػػػة المصادر 

.  فكأف الجميع قػد نسػػكا أٌنػو ككفي المنبت كالٌنشػأة " . القيٌمػػي " ييػػػػػذٌيػػػؿ بػػ 
ـٌ ذلؾ الٌسػيؿ الثٌػٌر مف الحػديث ، فتقٌبمتو قىبكالن حسػنان ،  ىكػذا انصػٌب في قيػػ

كىكػذا ثانيان دخؿ إبراىيـ بف ىاشػـ القيػٌمػي التاريخ . كتمٌشػى سػريعان في مفاصميا 
إال كديعػػػػػػػػػة   " حـديث الكوفـيين" كما " . 2أّول َمـن نشـر حديَث الكوفـيين في قُــّم " بكصػفػو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ـٌ فيما نحسىػب غير ما . فييا  (ع  )اإلماميىف الباقر كالصادؽ  كىكػذا ثالثان غػدت قيػػ
.  كانت قبمو بعػد أف استكعبت حديث اإلماميىف بفضؿ أبي إسحؽ  

ـٌ التي أعطاىا ابف ىاشـ فأحسػف العطاء ، كتقٌبػمتو ىػي  كالحٌؽ أف قيػػ
ذلؾ أف الرجؿ ، عػمى طيػكؿ باعػو . فأحسنت التقبُّػؿ ، لػـ تيقٌصػر مف جانبيا نحػكه 

بحيث أف العبٌلمة . في الحػديث ، كعظيـ بذلػو في تحٌممو ، ال تكثيؽ صريحان لو 
 لـم أِقــْف ألحـٍد من أصحابنا عـمى قـوٍل فـي القــدح فــيو ، وال عـمـى تعــديــٍل : " الحمٌػػػي يقػػػكؿ 
" .   1لـو بالتنصيص

لكٌف أيسػػتاذنا الخكئي ، الػذم ال ييسػتغنى عػف تحميبلتػػػو العمػيػقػة فػػػػػػي ىػذا 
أنـو أّول َمن " السػياؽ كمثمو ، عقػػد بحثان ميسيبان عػمى ىػذه اإلشكالٌية ، انتيى بػو إلى 

وفييم َمن ىو ُمسـتصعـٌَب . والُقمّيون قـد اعـتمـدوا عـمى رواياتـو . نشـر حديث الكوفيين بقُـــّم 
فمو كان فيو شائبة الغمـز لم يُكـن ُيتساَلـم عـمى أخـذ الرواية عـنو وقبول . في أمـر الحديث 

كمف ىنا يمكف القػكؿ أٌف تمٌقي الفػقياء مف بعػدي أحاديثىو ، بما ىك معركؼه " . 2قولـو 
ـٌ ، ىك فػرعه مف تمٌقي القيمييف لػو  .  مف تقػٌبػؿ عػا

 من قم إلى الكوفة ( 6) 
ـٌ ، باتجاه استكماؿ شخصٌيتيا بكصفيا مركزان لمحديث ،  عػمى أٌف حركة قيػػ

.  لػـ تقػؼ عنػد تقبُّػؿ إبراىيـ بف ىاشػـ ذلؾ الػتٌػقػبُّػؿ 
ففي تاريخو ميقاربو لدخكؿ ىذا المدينة  خػرج منيا الميحػٌدث األبرز في 

 274: ح  )زمانو ، كشيخ القٌمييف كرئيسػيـ ، أحمد بف محمد بف عيسى األشعرم 
فأتى الحسف بف عػمي .  الككفة : ، قاصػدان المركزى التاريخي لمحديث ( ـ 887/ ىػ 

الكشىػا البغػدادم ، ليستجيزه كتاب أيباف بف عثماف األحمر ككتاب العبلء بف رزيف  
 !ما عـجـمتـك ؟ : فػقػاؿ لو  ! . ُأحـّب أن تُـجـيـزىـما لي: فمٌما أخرجيما لػػػو قاؿ لو . القىػبٌل 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  4/  ػػػػػػ خبلصة األقكاؿ 1
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 لو عممُت أّن ىذا :فقاؿ  . ال آمُن الَحـَدثان: فقاؿ لو  . اذىب فاكتبيما واسمع من بعـد
يعني مسجد  ]الحديث يكون لو ىـذا الطمب الستكثرُت منو ، فإّني أدركُت في ىـذا المسجد 

ىنا مف الضركرم جػٌدان . 1 تسعمائة شيخ ، كلٌّ يقول حّدثني جعفر بن محمد [الكوفة 
" لو عممُت أّن ىـذا الحديث يكون لو ىـذا الّطمب :" لمقارئ أف يبلحظ ما في قكؿ الكٌشػا 

مف إمارةو كدليؿ عػمى التقػٌدـ الكبير الػذم حصؿ في العناية العاٌمػة بأحاديث األئمة 
ـٌ  .  كتدكينيا في قيػػػ

فبعػد قميؿ رأينا ميحػٌدثان كبيران . كلقد تابعت المدينة ىػذا السعي بنحػكو أكسػع 
، (ـ 991/  ىػ 381: ت  )ىك محمد بف عػمي بف بابكيو القٌمي ، الشيخ الصػدكؽ 

ـٌ ، يخػرج في طمب الحػديث  فسػػػػمع في  . بعػد أف اكتفى مف الٌسػماع مف ميحػٌدثي قيػػػػػ
يبلؽ  كىػذه األخيرة مف بمػداف ماكراء  )الػػػػٌرٌم كنيسػابكر كبمخ كبغػػػػداد كالككفة كا 

كما أممى الحػديث في مجالس كثيرة . كسػمرقػنػد كفرغانو كسػرخػس كفىػٍيػػػػد  (النيػر 
كأثناء رحمتو . 2( األمالي ) ، كسػٌجؿ أماليو فييا في كتابو  ( مجمسان 97)في بغػداد 

الذم أكدعػو األحاديث التي  (كتاب مىف اليحضػره الفقيو  )بػدأ تأليؼ كتابو الشػيير 
كسػيغػدك مف بعػد ثاني الجكامع الحػديثٌية األربعة التي عػمييا . صٌح لديو العمؿ بيا 

 .   (الكافي  )العمؿ بعػػد 
ـٌ إلى اسػتيعاب الثػركة الحديثٌية   كقػد . ذلػؾ فيما يرجع إلى سػعي قيػػػػػ

ضربنا عػميو مثاليىف ، أٌكليما عػمى ما أتاىػا كسػعى إلييا بشخص أٌكؿ مىف نشػػرى 
يدٌؿ بالتضٌمف  " أّول" مع اإلشارة إلى أٌف قكليـ في كصفو . حديث الككفييف فييا 

كثانييما عػمى ما سػعت ىي ، بشخص كبيريىف . الخ . . . أنو كاف ثمة ثافو كثالث 
كلقػد كاف مف غيػر . مف ميحػٌدثييا في أكانيما ، إلى اكتسػابو مف منابعو كأكطانو 

ـٌ إلى المثاليىػػف أمثػػػػػػػػاالن كثيرةن لػيمػا  ػػػ كلكػٌننا نػرل فيما سيػػػػقناه كفايػػػػػة  . العسير أف نضي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  379 / 3: ػػػػػػػ مستدرؾ كسائؿ الشيعة 1
.  كمصادره  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 2
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.  3عػمى المقصكد
فماذا عػف عمًميا عػمى مابات طػكع يػدىا مف ثركة حػديثٌية تكاد تككف 

ـٌ فقط أف نعػرؼ  جامعة ؟ ككيؼ سػاسػتيا كاسػػتػثمػرتيا ؟ ذلؾ أٌنو ليس مف المنيػ
ماذا اكتسبت ككػـ اسػتجمعت ، عػمى أىمٌيػتػو ، بؿ أيضان كيؼ تعاطػت مع ما 

بؿ لعٌؿ ىػذا ىك األصػرح كاألصػدؽ تعبيران عف شػخصٌيتيا ، كعػف مكقعيا . اكتسبتو
.  فيما نػتػتػٌبعػو مف ًحػراؾو فكػرٌم ، خطػكةن إثػر خطػكة ، كمكقعان مف بعػػد مػكقػع 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـٌ كالككفة كانت عامرةن بالسالكيف مف الميحٌدثيف اآلتيف كالرائحيف 3 . ػػػػ مف ذلؾ أف الطريؽ بيف قيػ

ـٌ إلى الككفة  عبد اهلل بف محمد بف عيسى األشعرم، حسف بف عمي الحٌجاؿ، : مف ىؤالء، مف قيػ
كمنيـ مف الككفة . عبد اهلل بف جعفر الحميرم ، جعفر بف حسيف بف عمي بف شيريار القمي

ـٌ  .  عبد الرحمف بف حٌماد الككفي ، محمد بف بشير، محمد بف عمي بف إبراىيـ : إلى قيػ
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ــــــ عـمل قُــــّم عمى الحديث 3
بالتٌػتىػبُّػع كالتحميؿ كتركيب المعمكمات كقػفنػػا عػمى ثبلثػػػة مػكارد مػٌمػا سػاسػػػػػت  

ـٌ شػأف الحػديث ىي  :  بو قيػػػػػ
ػٍبػط تػداكلػو  .  ػػػػػػػػػ مػراقبة كضى

. ػػػػػػػػػػ التصػٌدم كًحػرابة الغمٌك كالغيبلة 
.  ػػػػػػػػػػ العمؿ كاالجتياد في تبكيبو تبكيػبػان مكضكعٌيان 

مع مٍنح األىمٌية . كسػنيفٌصػؿ الكبلـى عػمى كؿٍّ مف ىػذه بقػدر الحاجة 
ـٌ عمبلنٌيان بذلؾ مف صفة بادرةو تاريخٌيةو ،  الخاصة لمتبكيب ، ًلما الىتماـ ميحٌدثي قيػػ

.  سنػبػٌيػنيا لمقارئ إف شػاء اهلل في محمٌػو 
 : مـراقبة وضْبط تــــداول الحديث ( 1) 

ًحػرصان عػمى أف اليككف عمبلن فردٌيػان ًصػرفػان ، خاضعان أك ميتأثٌػران بما يككف 
.  بيف األفػراد مف تفاكتو في المستكل ، أك اختبلؼو في النظػر 

مف ذلؾ أٌف الميحػٌدث البارز أحمػد بف محمد بف خالػد البرقي
، الػذم كاف 1

 . 2ثػقػةن في نفسػػو ، كلكٌنو كاف يػركم عػف الضعفاء ، كقيؿ أٌنػو اعػتمػد المراسػيؿ
بػؿ إٌف أبا جعفػر أحمد بف محمد بف عيسى . كليػذا كذاؾ طعف القيٌمٌيػكف بحػديثو 

ـٌ ، ثػـ أعاده كاعتػذر  األشػعػرم ، شػػػيخ القيمييف ككجييـ كفقػيػييـ ، أبعػده مػف قيػػػػ
ثػػـ أٌنػو عنػدما تكفي البرقي مشى أبك جعفػر في جنازتو حافيان حاسػران ، . 3إليو

عػبلنػان صػريحػان بنػدمو عػمى ما فػػػػػٌرط في حػقٌػػػو ، إذ   4لييبػرئ نفسػو عٌما قػػذفػو بػػػو ، كا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ػػػػػػ ككفي األصؿ ، ىرب جػٌده عبد الرحمف مف الحٌجاج كمعو ابنو خالد إلى إيراف ، كسكف 1
ـٌ  كد في نطاؽ قيػػ .  فنيسػبت األيسػرة إلييا . بمدة برؽ ري

 .  205 / 1:  ػػػػػػػ النجاشي 2
 .   155 / 1: ـ 1999/ق1419بيركت . نقػد الرجاؿ ، ط:   ػػػػػػػ التفرشي 3
 .  14/ الخبلصة :  ػػػػػػ الحٌمي 4
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.  أقػدـ عػمى إىانػتػو تمؾ اإلىانة الفظيعة 
ثػػـ أٌف أبػا جعفػر نفسػو ما كاف يػركم عف الميحػٌدث الجميؿ حسف بف 

محبكب الٌسػٌراد الككفي ، مف أجػؿ أٌف القيٌمييف يٌتيمػكنو في ركايتو عف أبي حمػزة 
لػد سػنة 150ًلما ييقاؿ أٌف الٌثمالي تكفي سػنة . الٌثمالي ق ، 149ق، كابف محبكب كي

فكيؼ تصٌح ركايتو  . 1فيككف عمػره اليػزيػد عف سػنة كاحػدة بتاريخ كفاة الٌثمالي
كلكٌف أبا جعفػر عاد فرجع أيضان عف مكقػفػو مف ابف محبكب ، لسػػبب ! عنو ؟

غػيػػػر مػذككر ، قيؿ أٌنػو ما تحقٌػؽ لديو مف االشػتباه بتاريخ كفاة الثمالي أك كالدة 
 . كبذلؾ ارتفع اإلشػكاؿ  . 2ابف محبكب 

لكٌف ماكاف مكضع استغرابو مف غير ميصٌنؼ ، استغرابان بمغ حػدَّ 
ـٌ ، كخصكصان ما قيؿ عػمى مكقؼ أبي جعفػر  اإلستيجاف ، ىػك مكقؼ بعض قيػػػػ

ػر ىك يكنس بف عبػد الرحمف ، كصؿ إلى حػٌد  3نفسػو أيضان ، مف ميحػٌدثو جميؿو آخى
الٌنيػؿ الشخصي ، بػؿ القػذؼ الٌشػنيع بأحاديث مكضكعة عػمى لسػاف أحػد األئمة ، 

.   4بكبلـو مٌمػا اليمكف أف يصػدر عف لسػاف مىػف ىك أدنى مقػامػان مف اإلماـ بكثير
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  989 برقـ 512/  ػػػػػػػػ الكٌشػي 1
.   ىا 217 / 1: ػػػػػػػػػ الحظ تعميقة ميحقؽ رجاؿ النجاشي 2
ثػـ ما  . 331 / 10: ػػػػػػػػ انظر ما عٌمقو السيد محسف األميف عػمى ذلؾ في أعياف الشيعة 3

مكتب : محمد رضا جبارم )الركايات التي تذـٌ يكنس  (مكتب حديثي قـ)كصؼ بو مؤلؼ 
 .  181/ ق 1384حديثي قـ ، نشر آستانو قدس قـ 

 ػػػػػػ آدـ بف محمد قاؿ حٌدثني عمي بف محمد القمي ، قاؿ حٌدثني أحمد بف محمد بف عيسى ، 4
. عف عبد اهلل بف محمد الحٌجاؿ ، قاؿ كنتي عند أبي الحسف الرضا إذ كرد عميو كتابه يقرأه 

. ىذا كتاب زنديؽ لغير ريشػده . فقرأه ثـ ضرب بو األرض فقاؿ ، ىذا كتاب ابف زافو لزانية 
كال ريب عنػدم أٌف اسػـ أبي  . ( 954 برقـ 496/ الكشي  )فنظرتي إليو فإذا كتاب يكنس 

.  جعفر قػد زٌجػو زٌجػان في السند كاضعي ىػذا الكبلـ البالغ الكقاحة كسيػكء األدب 
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ـٌ مف يكنػس لـ يكيف إال تشػٌددىا البالغ ، في  كالحقيقة أٌف سػبب مكقؼ قيػػ
ىػذه المرحمة مف تطٌكر البحث الفقيي فييا ، بااللتزاـ الحػرفي بالنٌص المىركٌم 

كىك ماكاف األئمة . في حيف كاف يكنس ربما اجتيد في التفريع. ركايةن كعمبلن 
. ييدٌربكف نيخبة أصحابيـ عميو كيضعكف ليـ األيصكؿ، كما عػرفنا فػيما سبؽ

ما يمقى من أصحابو من  "(ع  )كلطالما اشتكى يكنسي إلى اإلماميف الكاظـ كالرضا 
" 1يايونس ارفق بيم فإّن كالمك يـدقُّ عـمييم:" يقكؿ لو (ع  )فكاف الكاظـ " الوقيعة
كما جاء في حديثو عػف عػبد العػػزيػػز . "2دارِىم فإّن عـقوليم ال تبمغ"  :(ع  )كالرضا

ما تقوُل في  : " (ع  )بف الميتػػػدم األشعرم القيٌمي أنػو كتب إلى اإلماـ الجكاد 
ْن كان يخالفك أىل  أحّبو وترّحـم عميو ، : "فكتب إليو بخٌطو  " يونس بن عبد الرحمن ؟ وا 

 " .   !3 بمدك
تاب واسـتغـفر " ىػػنػا أيضان كأيضان أف أحمػػػد بف محمػػػد بف عػيسى  كالطػريؼ

 " . 4 اهلل من وقـيعـتو في يونـس
فيػػػذه مكاقؼ ثبلثػػة نيسػػػبت إلى أحمػد ، كقػػؼ فػييا ، إف صٌحػت كمُّيا ، 
. مكقفان حػٌدٌيػان ظالمان مف ثبلثةو مف كبار شػيكخ الحديث ، ثـ أٌنػو عػاد فتاب كاسػتغفػر

كبالتدقيؽ في تمؾ المكاقػؼ نًجػػدي أٌف األمػرى الجامعى بينيػا ىػك، أكالن ، أٌف كٌؿ 
كثانيان أف ذلؾ المكقؼ الحػػٌدٌم منيـ . ضحاياىا الثبلثة الكبار ككفٌيكف بأيصكليـ 

عػمى حػٌد عبارة اإلماـ ،  " أىـل بمـدك" قػػد بػدأ كاسػتمػٌر في الكسػط الحديثٌي القيػػٌمػي ، 
كسػار معو أك سػايػره لفترةو شػيخيـ ككجيييـ كفػقيييـ أبك جعفػر ، ميضطػٌران فيما 

مثمما يضطػٌر أم شػخصو قيادٌم بارزو في جماعة إلى ميجاراة رأمو عاٍـّ . نحسىػب 
مثمما رأيػنػػا فػػػػػػػػػي   . ضاغػطو ، مقػػػػٌدمةن التخاذ مكقػؼو عمنٌي قػكٌم ييصٌحح فيو الخطػػػأ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  928 برقـ 488/  ػػػػػػػ الكشي 1
 .  929/  برقـ 488/  ػػػػػ نفسػو 2
 .  931/  برقـ 489/  ػػػػػػػػ الكشي 3
 .  952/  برقـ 496/  ػػػػػػػ نفسػو 4
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ال فإٌف امرئن كصػؿ إلى مثؿ مكقعو . سػيػره في جنازة البرقي حافيان حاًسػران  كا 
ـٌ في ذلؾ األكاف ،  القيادم بأكثػر مف معنى، في مدينةو ذات حيكٌيةو خارقة كمثػؿ قيػػ
ال يمكف لك تيػرؾ كشػأنو أف يككف عػمى تمؾ الػػػدرجة مف التسػرُّع كالقسكة كاالفػتقار 
إلى التٌػثػبُّػت ، في ثبلثة مكاقؼ متتالية متشابية مف ميحػٌدثيف كبار، ألسبابو ال 

.  تستحٌؽ مثؿ تمؾ اإلجػراءات البالغػة القسػكة 
عػمى أٌف ىػذا التحميؿ المؤلػـ لمباحث ، كلكف أيضان الذم لػـ يكيف منو 

ـٌ في ذلؾ  ميػرىب خضكعان لميعطيات النصكص التي بيف يػديو ، ال ينفي أبػدان أٌف قيػػ
األكاف نفسػو قػد ضربت بالٌسػيـ األكفػر في دفع غائمة الكٌضاعيف كالميدٌلسيف ككٌؿ 

ػػػف ىػػك مػػف أىػػؿ الػػٌريبة في صػػدقػو  ـٌ كمنعيػػػـ مػف . مى  إلى درجػػة إخػػراجيػػػػػـ مف قيػػػػػ
سيػكناىا كتػداكؿ الحديث فييا ، ابتغاء المحافظة عػمى نقائيا ، مف أف تػتػمػٌكث 

.  كىؤالء مػٌمػف نًجػدي ذكػرىػػػػـ مبسكطان في كيػتيػب الرجاؿ . بيئتييا الحديثٌية بأعماليـ 
 : التصـّدي وِحـرابة الغمّو والُغـالة ( 2) 

. الغمٌك في التدٌيف، ىك منحي أحػد البشػر صفةن إليٌيةن تفكؽ الصفات البشرٌية 
ٌما بنسبة صفاتو إليٌيةو إليو ، كالخمؽ كالتدبير كالتصرُّؼ كالرزؽ ،  إٌمػا بتألييو ، كا 

ٌمػا بػزٍعػػـ  تفكيض اهلل لو في ذلؾ  .  إٌمػا بقػدرتو الذاتػٌيػة ، كا 
كرة . كالغمٌك ىػك آفػة التػدٌيػف في القػديػـ كالحػديث  فالتدٌيف ، بحسػب الصُّ

القرآنٌية لنشأة كتطٌكر اإليماف ، دائمان يبػدأي تكحيػدٌيػان ، ثػـ ينحػدر إلى الٌشػرؾ أك 
.  ككبلىما مف أشػكاؿ الغمػٌك . الكثػنػٌيػة 

كلقػد ناؿ التشٌيعى الكثيرى مف ىػذه اآلفػة ، عػمى الرُّغػـ مف استنكار األئمة 
ـٌ لػـ تػٍنػجي مف آفػتػو ، عػمى . الشديد كالميتكالي ، كنٍبػػًذ أىمو كاستبعادىـ  حتى قيػػػػ

. الرغػـ مف أٌف نشأتيا كنمٌكىا حصبل تحت رقابةو ميحكىمة مف األئمة كمف رجاليا 
كعػمى الرغـ مف أٌنيا ىػي أيضان اتخػذت بحٌؽ الغمٌك كأىمو أقسػى المكاقػؼ 

ػٌدم . كالتدبيرات الٌرامية إلى عػٍزلػو فكرٌيػان كعمميػان  ككاف مف ميضاعفات مكقفيا الحى
في الشػػػػأف الفكػػرم أصػداء ميستػنًكػرة ، كصمت إلى حػػػػٌد اتياميا بالتقصير في حػػٌؽ 
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.   األئمة ، كما سػنعػرؼ بعػد قػميؿ 
األمػر . كالغمٌك، أخصُّ الذم تسػمٌػؿ إلػى التشٌيع ، لػو سماتيو الخاٌصة بػو 

كىػـ بعػد ذلؾ آراءه . الجامع بػيػف مختمػؼ ًسػػماتو أٌنو دار عػمى األئمة حٍصران 
 . كأىػكاء كثيػرة 

فالغيبلة منيـ مىف قاؿ بأيلكىٌية األئمة أك أحدىػػـ ، أك بككنيـ شػركاء هلل 
أك أٌف اهلل قػد حػٌؿ . تعالى في المعبكدٌية أك البعػث أك الخمؽ أك الرزؽ أك التدبير 

. أك أٌنيـ يعممكف الغيب عممان ذاتٌيػان . فييػـ ، أك في أحػدىػـ ، أك اتحػد بيـ أك بػػو 
أك أٌنػو تعالى خمقيػـ ثـ أٌنػو فػٌكض إلييـ أمػر الخمؽ كالرزؽ كالرُّبكبٌية كاإلماتة 

أك بأٌف . كربما قػاؿ بعض الغيػبلة بتناسيػخ أركاحيـ بعضيا مف بعض . كاإلحياء 
ػرمة المعاصي ، كما أٌنيا تيغني عػف جميع  معرفػتيـ تكفي ، فترفع التكميؼ بحي

.  الطاعات 
يػراف  كمع ذلؾ ، مع كٌؿ ىػذا التنٌكع ، فإٌف الغمٌك في التشٌيع في العراؽ كا 

أم أٌنػو لػػـ يتحٌكؿ فييما إلى طائفةو أك مذىػب أك تػٌيػار . بقي عمبلن كاتجاىان فػردٌيػا 
في تمؾ الفترة ، كما حصؿ فػيما بعػد في األناضكؿ كالجزيرة كبعض أنحاء الشػاـ ، 

ذلؾ ، أكالن ، فيما . بحيث أنجػب ما اصطمحنا عػمى تسميتو التشػٌيع الشامي 
ػٌؿ ، مف األئمة كمف كبار  نحسػب ، بفضؿ المقاكمة القكٌية التي لقييا حيثما حى

كثانيان ، ألٌف أربابو لػـ يكػف بينيـ مىػف يممؾ الكارزمٌية ، أم . الميحٌدثيف كالفقياء 
ػٍذب المؤٌيػديف كاألتباع  بؿ كانكا إجماالن مجمكعة مف . الصفات الميػؤٌىمة لمتأثير كجى

الفاشػميف ، الذيف عجػزكا بسبب ضعؼ كفاءاتيـ عف االندماج كاكتساب المكقع 
فمجأكا إلى . الػذم يػركمػكنو في الًحػراؾ المتنٌكع الذم قاده كرعاه األئمة المتكالكف 

ػعىػفىػة الناس ، بأف زعمكا ألحػد األئمة صفةن مف تمؾ الصفات اإلليٌية ،  اسػتتباع ضى
التي تيحػٌرؾ خياؿ البيسػطاء ، مع مٍنػح أنفسػيـ دائمان مكقعان خاصػان في تػركيبة 

ػة ، كىػذا ىك المطمكب  ىؤالء جميعان لػـ يػبػؽى منيـ إال . الميعتقػد كالسيػمطة المػزعكمى
أسػػػماء ضائعة في متكف الكيتيػب ، مشفكعػػػةن بسػيرةو ميمتبسػة ، ال يخرج منيا الميػدقٌػؽ 
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.  1 بكبير نتيجة 
نقكؿي ذلؾ مػع اسػتثناء العراقٌييىف محمد بف الفرات كمحمد بف نيصير، 

كلكف ليس بفضؿ ما كاف لدييما مف . المػذيىف عاشػػا كما يزاالف في التشٌيع الشامي 
كفاءاتو فػيما نحسػب ، بؿ ألف حظكظيما قادت اسمييما إلى بيئةو ثقافٌية شػيعٌية لـ 
تككف محركسىػة بمثػؿ الحراسػة الي ضػربيا األئمة كأصحابيـ عػمى البيئة المكازية 

يػراف  كىكػذا عاش اسػماىما في التشيع الشامي ، الغالب حتى اليـك . في العػراؽ كا 
 . عػمى التشٌيع التاريخي فيو 

ـٌ كسػيميا في ىػذا الميعتىػرىؾ ، فإٌنػنا نخٌص بالذكػر أمػريف  :  بالعكدة إلى قيػػػ
أسماء رجاؿو عيػرفكا بالغمٌك ، كبالعمؿ عػمى تركيجو كبػثٌػو  : األمـر األّولػػػػػػػ 
ـٌ اىتٌمػكا اىتمامان عاليان بعػٍزليـ كمقاطعػتيـ ، بؿ أحيانان . بيف الناس  كأٌف رجاؿ قيػػػػػػ

ػؿ بشأنيـ مع اإلماميف اليادم . بالعمػؿ عػمى اغتياليـ  كؿ ذلؾ يجػػرم بالتكاصي
 .  ( ـ 873 ػػػػػػػ 835/  ق 260 ػػػػػػػ 220 ) (ع  )كالعسػكرم 

:  أكلئؾ ىػـ 
الذم يبػدك أٌنػو كاف كاسػع ،  ػػػػػػػػ فارس بف حاتـ بف راىكيو القزكيني 1

يتنقٌػؿ بيف بمداف إيراف ، حيثما يكجػد شػيعة ، . النشاط خفيؼ الكعب ذًلػؽ المسػاف 
تػتػٌبػعان  . (ع  )زاعمان أنو باب اإلماـ اليادم  كقػد ذكػره اإلماـ ، الذم نعرفو مي

ألكضاع الشيعة بػدقٌػػةو حيثما كانكا ، في عػددو مف الرسائؿ الميكٌجية إلى قادة ككجكه 
.  شيعتو في غير بمػدو مف بمػداف إيراف ، ميحػٌذران فييا مف الرجػػؿ ، آمػػػػران إياىػػػػـ بنبػذه 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ػػػػػػػػ مف مثؿ أبك الخطاب محمد بف مقبلص ، كبياف التٌباف ، كصائػد النيػدم ، كالمغيرة بف 1

سػعػػيد ، كحمػزة بف عػمارة البربرم ، كبزيع الحائؾ ، كبياف بف سمعاف النيدم ، كمحمد بف 
بشير، كىاشـ بف أبي ىاشـ ، كجعفر بف كاقد  ، كأحمد بف ىبلؿ الكرخي ، كمحمد بف عػمي بف 

انظر فيرست الكتاب في نشػػرة  )ببلؿ كغػيرىػػػـ ، مٌمف نًجػد ذكرىػـ في رجاؿ الكشي 
.  باإلضافة إلى القمييف منيـ ، الذيف سنخٌصيػػـ بالذكػػػر بعػد قميؿ  . (المصطفكم 
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التاريخ الٌسػٌرم  )اقتبسنا نصكصيا عػػػف مصادرىا في الممحؽ األكؿ بكتابنا 
.   1 (لئلمامة 

في  (ع  )ذكػره اإلماـ العسكرم .  ػػػػػ عػمي بف مسعكد بف حسكة القيٌمي 2
صٌرح فييا بمعنو كالبراءة منو كاألمر بيجره ، اقتبسنا . رسالة منو إلى أحػد رجالو 

كما أٌنو مكضكع رسالةو سػطرىا أحمد بف محمد .  2نٌصيا أيضان في كتابنا نفسػو 
كفي الجكاب صػٌرح اإلماـ بمعنو كأمػر . بف عيسى األشػعرم إلى اإلماـ بشػأنو 

 . 3بيجػره كالبػراءة منو 
 (ع  )كاف يقكؿ أٌف العسكرم .  ػػػػػػػ الحسف بف محمد ابف بابا القيٌمي 3

.   4كفي اليػد رسالتاف مف اإلماـ اليادم بالبراءة منو كلعنو . بعثو نبٌيػان كأٌنو باب 
ىك أيضان مكضكع رسالةو مف .  ػػػػػػػ القاسـ بف يقطيف الٌشػعراني القيٌمي 4

كفي الجكاب بٌيف لو اإلماـ . (ع  )أحمد بف محمد بف عيسى إلى اإلماـ العسكرم 
 .  5 " أفعال القاسـم ليست من ديـنـنـا" أٌف 

. كىك ميحػٌدثه ككفي األصؿ .  ػػػػػػػ محمد بف عػمي بف إبراىيـ القيٌمي 5
ـٌ حيث نػزؿ في ضيافة أحمد بف محمد بف عيسى  فمما ظيرت منو . انتقؿ إلى قيػػ

.  6أحاديث فيو غػمػٌك أخػرجو منيا 
كان أحمد بن محمد بن عيسى يشيد . "  ػػػػػػػػ سيؿ بف زياد األدمي الٌرازم 6

. فعيػرؼ بالرازم . 7 " وأخرجو من قُــّم إلى الّري. عميو بالغمّو والكـذب 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  35ك 16 ك14 ك 13 ك 12 ك11 ك 5:  ػػػػػػػ ىي الرسائؿ ذكات األرقاـ 1
 .  30 ػػػػػػػ ىي الرسالة ذات الرقـ 2
 .  29 ػػػػػػػ ىي الرسالة ذات الرقـ 3
 .  15 ك14 ػػػػػ ىما الرسالتاف ذاتي الرقـ 4
 .  29 ػػػػػػػػ ىي الرسالة ذات الرقـ 5
 .  155/  ػػػػػػػػ خبلصة األقكاؿ 6
 . 66/  ػػػػػ نفسو 7
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ـٌ كقػتى كانكا ييخػرجكف .  ػػػػػػػػ الحسيف بف عيبيػد اهلل القيٌمي 7 أيخػرج مف قيػػ
منيا مىػف اتيمكه بالغمكٌ 

1   .
كلقػد بمغ مف انػدفاع القيمييف الشػديػد فػي قٍمع مىف ييتيـ بالغمػٌك ، أٌف 

الميحػٌدث محمد بف أكرمة القيٌمي غمػزكا عػميو كرمػكه بالغمػٌك ، حتى دٌسػكا عػميو مىػف 
كمف المعمكـ أٌف الغيبلة  )يفتؾ بو ، فكجػدكه ييصٌمي مف أٌكؿ الميؿ إلى آخػره 

بعض " كيقػكؿ النجاشي عف . فتكقٌػفكا عنو   (ميسػتغنكف بزعميـ عف الطاعات 
ـٌ في بػراءة ابف  (ع  )أنو رأل تكقيعان مف اإلماـ العسكرم  " أصحابنا إلى أىؿ قيػػ

 .  2أكرمة مٌمػا قيػذؼ بو 
فيػذه أسماء غيبلة أك ميتيمكف بالغيمػٌك أكثرىـ قيمٌيكف ، ليست تػٌدعي 

االسػتيفاء ، كىػي عػمى كٌؿ حاؿ لػـ تقصػده ، كلكنيا تكفي بمجمكعيا لكضع 
ـٌ مف ىؤالء ، كفػي سػعييا الحثيث برعاية اإلماميف  القارئ في صكرة ميعاناة قيػػ

باتجاه تعطيؿ تأثيرىـ الميػدٌمػر عػمى التشػٌيع ، كىك ييكافح  (ع  )اليادم كالعسكرم 
مٌما يػدٌؿ عػمى األىمٌية البالغة التي . بقيادة األئٌمة الميتكاليف لتحقيؽ ذاتٌيتو الفكرٌية 

ـٌ في ذلؾ  كاف اإلماماف ييعٌمقانيا عػمى الػٌدكر التاريخي الذم كانت تضطمع بو قيػػػػػ
كبالتالي ضركرة حراسػتو كحمايتو مف كؿ ما يشػػػكبػو كيحػػػرفػػػو عػػػف . األكاف 

ػػرٌجػػػح أف ينجػػح أكلػئػػػؾ . مقاصػػػده  كلػػكال ذلػػػػػؾ ، لكػاف مػػف الممكف بػؿ مػف المي
االنحػرافٌيكف في العبث بقمب المشػػركع اإلحيائي ، الذم كاف رجاليا يعممكف عػميو 

.  بكامؿ طاقػتيـ 
فذلؾ ىك األمػر األٌكؿ مف األمػريف المذيف قمنا أٌنػنا سنخٌصيما بالذكػر في 

ـٌ لمغمٌك كالغيػبلة  .  سػياؽ الكبلـ عػمى ميناىضة قيػػػػ
مف ذلؾ بحثيػػػـ  . ميناىضة الغمػٌك عػمى المستكل الفكػرم : ـــــ األمـر الثاني 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  990/  برقـ 512/  ػػػػػػػ الكٌشػي 1
 .  892/  برقـ 12 ػػػػػػ 211 / 2:  ػػػػػػػ النجاشي 2
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. في مسػألة إمكاف السيك مف النبي كاإلماـ ، كذلؾ قكؿه معركؼه مشيكره عنيـ 
شيخ  " (ـ916/ق304:ت)حتى لقػد نيسػب إلى محمد بف الحسف بف الكليػد القيٌمي 

أنو كاف يقكؿ أكؿ درجة الغمػٌك نفي الٌسػيك عف النبي  "  1 الُقميين وفـقيييم ووجييم
بقكلو ما  (ـ1022/ق413:ت)األمػر الذم عٌمؽ عػميو الشيخ المفيد . كاإلماـ 

معناه ، إف صٌحت ىذه الحكاية فيك ميقٌصػر ، مع أنو مف عمماء القيٌمييف 
 .  2كمشيختيـ 

لكف فمنبلحظ ىنا ، تعميقان عػمى قكؿ الشيخ المفيػد ، أٌف ىػذا القػػكؿ لػـ يكيػف 
مف مقالة ابف الكليػد كحػده ، بؿ ىػك مذىب تمميػذه الشيخ الٌصدكؽ أيضان ، كىك 

وعالمة الُمفّوضة والُغالة وأصنافيم نسبتيم مشايخ قُــم وعممائيم : " الذم كاف مف قكلو 
كبؿ ىك مقالة كبار القيٌمييف عمكمان ، بشيادة ما قيؿ أعبله  " . 3إلى القول بالتقصير

ـٌ كؿَّ مىػف اتيمكه بالغمٌك ، كمنو عنػدىـ نفي الٌسػيك عػف  أنيـ كانكا ييخرجكف مف قػػ
كبعض ىؤالء الكبار مٌمػف عاش في زمػاف اإلماميف اليػادم . النبي كاألئمة 
فسػككتيما عػنو . ، كلػـ يػًرد عػنيما أٌنيما اسػتنكراه أك نييا عػنو  (ع  )كالعسػػكػرم 

ػٌجػة  كبؿ ثػانػيػان أٌف القكؿ نفسػو كاف فاشػيان بينيـ في زماف . مع اشػتياره بينيـ حي
: الشيخ المفيػد ، بشػيادة أٌنػو عٌقب عمى قكلتو التي اقتبسناىا بالمعنى أعبله بقكلو 

 وقـد وجـدنا جماعـًة وردوا إلينا من قُــّم ُيقّصــرون تقصيـرًا ظاىــرًا في الـدين ، وُينـزلون "
ورأينا في أولئك َمن يقول ، أنيم ُممتجؤن في حكم الشـريعة إلى الـرأي . األئمة عـن مـراتـبيم 

. 4"وىـذا ىـو التقصيـر الــذي الُشـبية فيو . والظـنون ، ويّدعــون مع ذلـك أّنيـم من العمماء 
.  كمنػذ المفيد بات القكؿ بنفي الٌسػيك عف النبي كاألئمػة المػذىػػب الرسػمي لئلمامٌيػة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  1043/  برقـ 301 / 2:  ػػػػػػػ النجاشي 1
 .  240/  ػػػػػػػ تصحيح اعتقادات الصػدكؽ 2
 .   224/ ق 1419بيركت . تاريخ الفقو اإلسبلمي كأدكاره ، ط:  ػػػػػػ جعفر السبحاني 3
 .  240/  ػػػػػػ تصحيح اعتقادات الصدكؽ 4
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كالقػارئ الػمػبيػب الػػذم اسػتكعػػب كجػػكه الرأم في ىػذه المسألة ، يككف قػد 
ف لـ نقصػد إلى  ـٌ كمػدرسػة بغػداد ، كا  بػدأ بالفعؿ في ميبلمسػة الفيػركؽ بيف مدرسة قيػػ

ٌنما سػػاقت إليو شيػجكف الحديث . ذلؾ قٍصػدان  .  كا 
كسػنفي ىػذا المكضكع حٌقو إف شػاء اهلل في الكتاب التالي ، حيث نيتابع 

ػعيػػدان في مدرسػة بغػػػػداد   . حركة الفػقو اإلمامي ، كىك يتطٌكري صي
. العمل عمى تبويب الحديث تبويـبـًا موضوعـّيًا  ( 3) 

ـٌ شػأف الحػديث  كبالمنظكر التاريخي . كىك الباب الثالث مٌما سػاسػت بو قيػػ
ـٌ في ىػذا الشػأف أىمٌيةن  . أكثػر كجكه سياسة قيػػ

كالحقيقة أٌف قيػػـ لػـ تكيػف الػٌرائػدة في ىػذا الفػف التصنيفي ، الميتقػٌدـ نسبٌيػان 
. عػمى ما كػاف معمػكالن بػو عػمى نطاؽو عػاـ في ذلػؾ األكاف ، كالبالػغ األثػر تاريخٌيػان 

 . (ع  )بؿ إٌف شػػػػرؼ الٌريادة فيو محفػكظه حٍصػران لمككفة في زماف أمير المؤمنيف 
حيث كٌجػو كقاد بنفسػو أٌكؿى ميحاكلة لتسجيؿ العمـ ميبٌكبػان في اإلسبلـ ، في ميقابؿ 

ػػػػٌده مٌمف سػبقو ، مٌمػا بسطناه في أكؿ ىػذا الفصؿ  ٍظػره أك حى .  حى
كلمتػػذكيػػػػػر نقػػػكؿ أف صاحػػب اإلمػػػاـ ، أبػػػػك رافع القػبػطػي ، ألٌػػػؼ كػتػابػػػو  

كالكتابي مفػقكده مف أسػؼ ، مثؿ كؿ كيتيب تمؾ  . (السُّنف كاألحكاـ كالقضايا  )
أم ما  " الّسـنن" كلكٌننا نفيـ مف اسمو أٌنو كاف جامعان ، أكعى . المرحمة الميبٌكػرة 

أم فقو  " " األحكام" عيمؿ بو في حياة النبي ، أك أعمنو إعبلنان عامػان مقصكدان ، ك 
.  أم فصكلو لمخصكمات  "  والقضايا"،  (ع  )اإلماـ عمي 

ثػـ أٌف ابف أبي رافػع الميسػٌمى عػمي ، صٌنؼ كتابان كبيران ميػرتٌبان عػمى 
األبكاب في فػقػو الكضكء كالصبلة كأبكابو غيرىا ، كأٌف صاحبو أيضان ربيعة بف 

 . (ع  )سيػميع صٌنؼ كتابان في زككات الٌنعػـ ركاه أك ركل فيو عف أمير المؤمنيف 
مع ضركرة مبلحظة أٌف األمػر الجامع بيف تمؾ األعماؿ أٌف ماٌدتيا جميعيا ميبٌكبة 

فيػذا دليؿه صػريحه عػمى أٌف اإلماـ ىك الذم اجتػرح عػف غيػر سػابقة . مكضكعٌيػان 
.   تػبكيبى مػاٌدة العمـ في اإلسػبلـ 

  



97 
 

كمع ىػذه البػداية الكاًعػػدة ، فإٌنػنا نبلحظي أٌف الجيؿ التالي ، الذم التٌؼ 
فتدكيف األيصكؿ . ، لػـ ينسػج عػمى منكاليا  (ع  )حكؿ اإلماميىف الباقػر كالصادؽ 

بؿ كاف أربابييا يكتبكف ما يسػمعكف . األربعمائة لـ يكيف ميػرتٌػبان عػمى أبكاب الفقو 
فإذا سمع أحػدىـ في مناسبةو أك مجمس كاحػد كبلمان عمى . مف األئمة كما سػمعكىا 

 . مكضكعاتو ميتعػٌددة فإٌنػو يسٌجمو كيركيو كما سػمعو 
ال نستثني مف ىػذه المبلحظة سػػػكل حالةو فػريػدة ، لـ نػرى ليا ثػانية في 

محمد بف  (ع  )ىي حالة صاحب اإلماـ الصادؽ . أكانيا الميبٌكػر بمقػدار مابحثنا 
ذلؾ أٌنو يينسب إليو أٌنو  . (ـ 722/ ق114: ح  ) 1عػمي بف أبي شيػعبة الحمبي

صٌنؼ كتابان ميبٌكبان في الحديث 
ىػذا  مف بيف أصحاب اإلماـ ، رائػد ، فيك ، إذف. 2

. الفػػٌف التصنيفػي ، إف لػػػـ يكيػف ثمػة غػيػره مٌمػػف ضاع ذكػػره  أك فاتػنػا العمػـ بػػو 
عػمى أٌف فػرادتو أمػر ميمًفته حقان ، سػكاءه نظرنا إلييا مف زاكية معنى كمغزل بادرتو 
بنفًسيا ، أـ مف زاكية أٌنيا لػـ تسػتدًع مثمىيا أك أمثالىيا ، مع أٌنيا تأصيؿه ميعػًرؽه إلػى 

ـى عػمي  .   قػبؿ بضع عػقكدو مف السػنيف  (ع  )سػابقةو عػرفتيا الككفة أيا
لكٌنو ىػذه المػرة مف أصحاب . نذكػر أيضان، ما دمنا في العراؽ، رائػدان آخػر 

ق 160:ت)ىػك الربيع بف صبيح السعدم البصرم .  فيما ييقاؿ  3(ع  )الباقػر
كقيؿ أنو أكؿ مىف . ، الذم ييكصىؼ بأنو مف أعياف البصرة كساداتيا  (ـ776/

لكٌف الميشكمة مع ىػذا الٌرائد ، إف كاف رائػدان حقان ، أنو كيصؼ . صٌنؼ كبٌكب فػييا 
ػػػٌدان  كأيضان فإٌنػػػو  . بأنو مف أصحاب الباقػر، مع أٌنو عاش بعػده سػػػتٌان كأربعيف سػنةن عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
خكتو يٌتجركف .  ػػػػػػػػػ ما ىك مف حمب كلـ يقطنيا ، بؿ ككفي مكلدان كنشأةن 1 كلكٌنو كاف ىك كا 

. نقكؿ ذلؾ دفعان لكىـ يكحي بو بعضي اسمو . إلييا ، فغمبت عمييـ النسبة إلييا 
كىك تكفي في حياة . كمصادرىا الكثيرة  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 2

.  فما سطرناه أعبله عمى تاريخ حياتو ىك القدر الميتيٌقف . إمامو 
 . 121/ رجاؿ الطكسي :  ػػػػػػػ انفرد الشيخ الطكسي بالقكؿ بصحبتو لئلماـ  في 3
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كال ييذكػر لو كتاب ، كلـ يػًرد  . (ع  )ال ييذكىػر أٌنػو تابػعى فاتصؿى بالصادؽ كالكاظـ 
كعميو فإٌنػنا حفظنا لػو حٌقو . ماذا صٌنػؼ كبػٌكب؟ : ، إذف 1اسمو في مكارد الحديث

بالذكػر، استنادان إلى ما قالتو المصادر عػميو ، مع إيراد ما بػدا لنا مف تحٌفظات ، 
.  مٌمػا ىػك مف حٌؽ القارئ 

ٌكاد إبراىيـ بف محمد المػدني  : ت  )نذكػر أيضان في سػياؽ كبلمنا عػمى الػرُّ
أيضػان ، كشيخه ( ع ) كىك مف أصحاب اإلماـ الصادؽ  . ( ـ 800/ق184

،  " حـّدثني َمـن ال أتّـيم: " كاف يذكػره فيما يػركيو عنو بقكلو . لئلماـ الشافعي 
ميزاف  )قاؿ فيو الذىبي في . ألسبابو تتصؿ بمذىب المىػركٌم عنو فيما يبػدك 

كقيؿ أٌف كيتيب محمد بف عمػر " . 2 مـن أوعـية العمم وأحـد االعالم : " (االعتػداؿ 
 .الكاقػدم سػائرىا كيتيب إبراىيـ ىػذا ، نقميا الكاقػدم كاٌدعاىا 

 المييـٌ بالنسبة إلينا اآلف أٌف ىػذا الميصنّْؼ ذا الصفة المكسكعٌية ألٌػؼ 
كتابان ميبٌكبػان في الحبلؿ كالحراـ عػف جعفر بف محمد 

3   .
مف أصحاب   (ـ 765/ق148:ح )نذكر أيضان كىيب بف حفص الككفي 

ق 148: ح  )، ككىيب بف سالـ األحمػر  (ع  )اإلماميىف الصادؽ كالكاظـ 
ق 183:ح) ، كغياث بف إبراىيـ األسبذم ( ع ) مف أصحاب الصادؽ  (ـ 765/
ككٌميـ مف أصحاب كيتيب . أيضان ( ع ) مف أصحاب الصادؽ  ( ـ 799/ 

الفقو الميبٌكبة/ الحديث 
 3 . 

فيػذه خمسة نماذج مؤٌكػدة ، ال تػٌدعي االستيفاء كلػـ تػتطػمٌػبػو ، تػدؿُّ 
بمجمكعيا عػمى أٌنو في غيمار االىػتماـ الغالب بتسجيؿ كركاية األحاػديث عف 

كاتييا ، كانت فيمىف حكلو طميعةه ميمٌيزة ،  (ع  )اإلماـ الصادؽ  كما سمعيا منو ري
عادة   لمست الحاجػة إلى تسػييؿ عػمؿ العامميف عػمييػا ، بػفىػػػٍرط نظاميا الػٌزمني ، كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  ػػػػػػػػػ الترجمة لو في كتابنا نفسو 1
 .  157 / 1: ق 1382بيركت .  ػػػػػػ ط2
.   ػػػػػػ الترجمة ليـ جميعان في كتابنا نفسو كمصادره 3
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ػػػر مكضكعي  كذلػػؾ ، عػمى كػٌؿ حػاؿ ، أمػػره ليػس بحاجػةو . تركيبيا كفػقػػان لنظاـو آخى
عماؿ فكػػرو إلدراؾ ضػركرتػو كنػفػعػو  .  إلى كبيػر حصافػةو كا 

كمع ذلؾ نقكؿ ، إٌف ذلؾ العػدد ضئيؿه جػٌدان بالقياس إلى عػديػد أصحاب 
مٌمػا يمكف أك يجػب أف نفيـ . كتبلميػذ اإلماـ  ، الذيف نعػرؼ أٌنيـ كانكا باأللكؼ 

منو أٌف االنشػغاؿ بتحٌمػؿ كتسػجيؿ الحػديث ، كاف يأخػذ المحٌؿ األٌكؿى في سيػٌمـ 
كذلؾ أمػره مفيكـه جػٌدان ، بالنظػر إلى أٌف الميقتضي كالحاجة األساسٌية . أكلكٌياتيـ 

في تمؾ المرحمة مف البناء ، كانت إلى المعػرفة كمادتيا بذاتيا، بعػد االنقطاع 
أٌما تسييؿ االستفادة منيا لمػٌراغبيف فإٌنػو يأتي . الميػزمػف عػف مصادرىا الصحيحة 
 . كىػذا كاضح . بالدرجة الثانية التي سػيأتي كقػتيا 

لكٌننا سػنًجػدي غير بعيدو زمنٌيػان ميحػٌدثان مف آؿ البيت ، أكقػؼ عممىو عػمى 
ىك المصرم منزالن إسماعيؿ بف اإلماـ . تأليؼ كيتيبو في الحػديث كٌميا ميبٌكبػة 

الديات ، : ذيكػرت بأسمائيا ىكػذا  . ( ـ 825/  ق210: ح  ) (ع  )الكاظـ 
الدعاء ، الحدكد ، الزكاة ، الصبلة ، الطبلؽ ، الطيارة ، الجنائز ، الحج ، الرؤيا 

ػبػٌكب ، الذم . 1 ، الحدكد ، السنف ، النكاح فضبلن عػػف كتابو الفػقيي الجامع المي
ػف انتشػر عنو ىك المحٌدث  . (األشعػثٌيات  )كصؿ إلينا ، الميسػػٌمى  ألٌف راكيو كمى

كىػذه خطكةه  . 2ركاه عف ابف مؤلفو مكسػى بمصػر. محمد بف محمد بف األشػعث 
.  نػكعٌية إلى األماـ في االتجاه التبكيبي الذم سػاؽ إليو سػابقكه 

ػف بػذؿ  كعػميو فيمكف القكؿ أٌف إسماعيؿ ىػذا ، ىك ، فيما يبػدك ، أٌكؿي مى
. مجيػكدان صادقان في سػبيؿ كضع تبكيبو يكاد يككف شػامبلن لمكضكعات الحديث 

كالظاىػػر أٌنػو كػاف لنزكلػو مصر كتحػػديثو بيػا إلػػى أف تكفي كديفػػػف فػييػا ، عػبلقػػةه  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 33/  كالفيرست لمطكسي 110 / 1:  ػػػػػػػ النجاشي 1
كىك  . (الجعفرٌيات  )ككتابو منشكر باسـ .  ػػػػػػػػ انظرالترجمة إلسماعيؿ كتابنا نفسػو كمصادره 2

.  اسـه مأثكر أيضان 
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ذلػؾ ألٌنػو ىػنػػاؾ تبػٌدلػت الميعػطيات كاليمػػكـ عٌمػػا كانػػػػت  . بخطكتػو التػاريخٌية ىػػػػذه 
ـى اإلماـ الصادؽ  ـٌ األكبر الجٍمع . كتبلميػػذه  (ع  )عػميو أيػا كلـ يعيػػػد اليػػػ

كالميػراكمىة ، بػػػػؿ سػػػػيكلة الكصػكؿ إلػػػى المعمكمات ، كجػدكل بٌثيا بيف الناس بنحػكو 
 . كىػذا أيضان كاضح . يسػعيـ االنتفاع بيا  

ـٌ  ـى لمقارئ ، لمػدخكؿ إلى عػالىػـ قيػػ بيػذا الٌسػػرد نككف قػد عػٌبػدنا الطػريؽ أما
ىا نحف قػد بػٌيػٌنػا لػو معنى الخطكة كأىمٌيتػيا . في نطاؽ نقػد الحػديث كتبكيبػو 

كمف . كبػذلؾ بػات ميٌيأن لتفيٌػـ دكرىا التاريخي في ذلؾ الٌنطاؽ . كتطٌكرىا كأبطاليا 
المعمكـ أٌف أعظـ اإلنجازات البشػرٌية تبػدأي ميبادرةن أك ميبادراتو فػردٌيػةو ميتشػابية ، 

كمف ىػػػذا الطػػريؽ تمتػػٌد كتػتٌػًسػع  ، بحيث . تيػثػبػتي عمبلنٌيػان جدارتيا كجػدكاىا 
ػز إال بمعػرفة . تفػرض نمطىيا عػمى الٌسػاحة كٌميا  ىػنػا ال ييمكف تػػفيُّػػػـ كتثميف المينجى

.  ما كاف قػبؿ أف يككف 
المشكمة التي يكاجييا الباحث العامؿ عػمى ىػذه المسػألة ، ىي أٌنػو ال 

ذلؾ أٌنػو ، بصٍرؼ النظر . يجػدىا في المصادر األصمٌية  تحت عنكاف خاص 
بؿ البػد مف . عػف أىمٌية الحػدىث ، فإف مف الصعكبة بمكاف قػراءتو لمىػف في داخمو 

ميػركر فترة زمنٌية كافية ، ينضج الحػدثي إٌبانيا ، كيبتعػد زمانٌيان مسػافةن كافيةن ، 
كذلؾ ما لػـ يفعمو أمُّ مصٌنؼو أك . بحيث يمكف لمناظر أف يشػممو بنظػرةو كاحػدة 

.  باحػث أكلى عنايتو لمتاريخ الثقافي الشيعي بشػكؿو أك بغيػره 
لذلؾ لـ يكيػف أمامنا غيػر التنقػيب في كيتيب الٌسػيىػر كالطبقات كالفيارس عػف 

األعبلـ ، مف ميصٌنفيف كميحػٌدثيف ، الذيف ييذكػركف بما نفيـ منو أٌنيـ قػد ضربكا 
كىي مييٌمةه غير سػيمة، ألٌف الباحث يبحث عػف . بسػيـو في اإلشػكالٌية التي نيعالجيا

حيث االسػتفادة مػرىػكنةه بػدقٌػػة نظػر الباحػث ، كًخبػرتػو . أمػرو ال عػنكاف لو دائمان 
.  في فيػػػـ مغػازم النصكص 

ـٌ بنقػد  بنتيجة البحث اجتمع باليػد نصكصه دالٌػة عػمى حجػـ اىتماـ رجاؿ قيػػ
:  يمكفي تصنيفيا في مجمكعتيىف . كتبكيب الحديث 
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.  المحػٌدثكف الذيف بػٌكبػكا حديثىيـ : ػػػػػػػػ المجمكعة األيكلى 
 . الذيف بػٌكبػكا حػديثى غيػرىـ : ػػػػػػػػ المجمكعة الثانية 

:  أبػرزي رجاؿ المجمكعة األيكلى 
 (ع  )ركل عػف الرضا كالجػكاد .  ػػػػػػػػ سػعد بف سػعد بف مالؾ األشػعرم 1

كتابو الميبٌكب
كفي ىػذا إمارة عػمى أٌف المحٌدثيف في ىػذا الٌطكر طفقكا ييبٌكبكف ما .  1

. يسمعكنو مف األئمة فكران 
لو :  ػػػػػػػ محمد بف عػمي بف محبكب األشػعرم ، شيخ القيٌمييف في زمانو 2

نكادر ، الصبلة ، الجنائز ، الزكاة ، الصـك ، الضياء كالنكر في : كيتيب 
كمف الغنٌي عف البياف أٌف .  2كبير (النكادر؟  )الحككمات ، الزمٌردة ، التكلٌػد 

.  أسماء ىػذه الكيتيب تػدٌؿ عػمى أٌنيا ميبٌكبة عػمى مكضكعات عناكينيا 
لو مائة كتاب في االعتقاد كالفقو .  ػػػػػػػ أحمد بف محمد بف دؤؿ القيٌمي 3

ضاع عاٌمتيا، . 3أكرد النجاشي أسماء سبعةو كسػبعيف كتابان منيا . كالسػيرة كالطػٌب 
. كالٌداللة فييا كمثؿ ما في سػابقيا. 4كلـ يًصمنا منيا إال كتاب الحدائؽ في التكحيد

ـٌ ، .  ػػػػػػ جعفر بف محمد بف قكلكيو 4 كىك أٌكؿي ميحػٌدثو غير أشػعرم في قيػػ
أكرد لو النجاشي أسماء سبعةو كعشريف كتابان،  " . منو َحـَمل" كأستاذ الشيخ المفيػد ك

.   5في الفػقو كاألدعية كالتاريخ كالطٌب 
لو ثبلثكف كتابان في .  ػػػػػػػ مكسى بف الحسف بف عامر األشػعرم 5

باإلضافة إلى كتابو في . أكرد النجاشي أسماء ثمانية منيا . مكضكعاتو فػقيٌية 
ػر في الطػٌب  .   6األدعية كآخى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  468/  برقـ 405 / 1:  ػػػػػػػ النجاشي 1
 .  941/  برقـ 245  / 2:  ػػػػػػ نفسو 2
 .  221/  برقـ 33 ػػػػ 232 / 1:  ػػػػػػػ أيضان 3
.   ػػػػػػػ انظر الترجمة لو في أعبلـ الشيعة كمصادرىا 4
 .  316/  برقـ 307 ػػػػػػ 306 / 1:  ػػػػػػ النجاشي 5
 .  1079/  برقـ 338 / 2:  ػػػػػػػ نفسو 6
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كقػد ذكرناه غير مػٌرةو فيما .  ػػػػػػػ أحمد بف محمد بف عيسى األشػعرم 6
لو كيتيبه في العقيػدة كالفضائؿ كالفػقو كغيرىا ، باإلضافة إلى كتاب نكادر . سػبؽ 

غير ميبٌكب 
1  .

،  (نكادر الحكمة  )لو كتاب .  ػػػػػػػ محمد بف أحمد بف يحيى األشػعرم 7
ٍمعو مف كيتيب الفػقو  فيك كتابه كبير . كليػذا الكتاب داللةه خاصة . في فصكًؿ جى

ـٌ ، . ميبٌكبه عػمى كيتيب الفػقو كمف ىنا ناؿ كتابو شيػيرةن كانتشػاران كاسػعيىف بيف أىػؿ قيػػ
ـٌ ،  . (دىٌبػة شػبيب  )بحيث سػٌمكه اسػمان ظريفان ىك كشػبيب ىػذا كاف بائع بيقػكؿ في قيػػ

ٌبػة كبيرة ذات بيكت ، في كؿٍّ منيا صنؼه مٌما يبيعو  بحيث يميػدُّ يػده . كانت لػديو دى
في البيت الميناسػب ، ليتناكؿ منو لكٌؿ ميشػترو مايطمبو ، كبذلؾ ييمٌبي حاجات 

كىكػذا الكتاب ييمٌبي أيضػان حاجةى كٌؿ طالبو مف كٌؿ . الجميع مف كعػاءو كاحػد 
كاف أٌكؿ  (نكادر الحكمة  )مٌمػا يػكدعي في ذىػف الميتأٌمػؿ أف . المكضكعات الفػقو 

فالكتاب بيذا المعنى تاريخٌي ، كأبه لكٌؿ . كتابو قيٌمػي جامعو لكٌؿ أبكاب الفػقو 
 . الكيتيب الفقيٌية الجامعة 

كلػو باإلضافة إلى كتابو ىػذا ، كتابه في المبلحـ ، كتابه في الطػٌب، 
ػزار كتاب مقتؿ الحسيف ، كتاب األىٌمة ، كتاب المى

2  .
لػو كيتيب ، أكرد النجاشي .  ػػػػػػ أحمد بف إسحؽ بف عبد اهلل األشػعػرم 8

كتاب ًعمؿ الصكـ كبير ، كمسائؿ الرجاؿ ألبي الحسف : اسمىي كتابيف منيا ىما 
 . 3 (ع  )الثالث أم اليادم 

:  أٌمػا أبػرز رجاؿ المجمكعة الثانية 
ألحمد بف  (النكادر  )ىك الذم بٌكب كتاب .  ػػػػػ داكد بف كػكرة األشػعرم 1

كالظاىر أٌف تبكيبو  .  محمد بف عيسى ، الذم ذكػػرناه كذكػرنا كتابىو ىػػػػذا قبؿ قميؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  196/  برقـ 18 ػػػػػ 217 / 1:  ػػػػػػ النجاشي 1
 .  940/ برقـ  . 44 ػػػػػ 243 / 2:  ػػػػػػنفسو 2
 .  223/  برقـ 35 ػػػػػ 234 / 1 ػػػػػػ أيضاي 3
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فيػذا يػدٌؿ عػمى أٌف الكتاب غير الميبٌكب بات بسػرعة . كاف بطمبو مف شيخو مؤٌلفو 
ناقص االعػتبار بيف الميحٌدثيف ، بحيث سػارع ميصٌنفو ، ذك المقاـ الٌرفػيع بيف أىؿ 

ـٌ ، إلى تبكيبو عػمى يػد صاحبو ابف ككرة  ككذلؾ أيضان بػٌكب ابف ككرة كتاب . قيػػ
، أم عػمى المادة  " عـمى معاني الفـقو" المشيخة لمميحػٌدث الحسف بف محبكب الٌسػٌراد 

. 1الفػقيٌية التي ركل فييا الٌسػٌراد عف ىػذا الشيخ أك ذاؾ 
بٌكب . األزدم القيٌمي /  ػػػػػػػػػ أحمد بف الحسيف بف عبد الممؾ األكدم 2

مشيخة شيخو الحسف بف محبكب الٌسػٌراد أيضان ، بعػد أف كاف منثكران ، كجعمو عػمى 
 . أسماء الرجاؿ 

و الذيف ركل عنيـ دكف  ككتاب المشيخة ىػذا ذكر فيو ميصٌنفيو مشايخى
فإذا كاف لو عػٌدة أسانيد إلى رجؿو كاحػدو ، فإٌنو يذكرىا . ترتيب فػرتٌبو األكدم 

ميتكالية ، بعػد أف كانت ميتفٌرقة 
كمنو يظير الفػرؽ بيف عممو عػمى ماٌدة الكتاب  . 2

/ كالظاىػر أٌف األكدم . الرجالٌية ، كعمؿ ابف ككرة عػمى ماٌدة الكتاب الفػقيٌية 
. األزدم ىك رائد ىػذا الفف مف فنكف التبكيب 

تعػقيبان عػمى ما سػردناه مف أعماؿ أكلئؾ الرجاؿ العشػرة ، فمنيبلحظ أٌف 
/ ق 254 ػػػػػ 183 ) (ع  )عاٌمتيـ عاشػكا في فتػرة األئمة الرضا كالجكاد كاليادم 

األمػر الذم يطػرح عػمى مىػف ييحسػف التأٌمؿ سػؤاالن في الغاية  . ( ـ 868 ػػػػػ 789
:  مف األىمٌية 

ـٌ ذلؾ االنػدفاع في أزمافو ميتقاربة إلى تبكيب  ىػؿ كاف انػدفاع رجاؿ قيػػ
الحػديث بإيعازو أك إلفاتو أك تشػجيعو مف األئمة أك أحػدىـ ؟  

كلكٌننا نعػرؼي جٌيػدان ، . ما مف نصٍّ كال حتى مف إشػارةو إلى شػئو مف ذلؾ 
أف األئمػة الثبلثػػة كانػػكا يبسػطكف رعايػػػةن خاٌصػػػة كدقػيقػة عػمى كػٌؿ صغيػػرةو ككبيػػرة  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  65 ػػػػػ 364 / 1:  ػػػػػػػػ النجاشي 1
.  ػػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا أعبلـ الشيعة كمصادره الكثيرة 2
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ـٌ كرجاًليا ، حتى الشػخصٌية منيا  مٌمػا نجػده مبسػكطان ، كلكف . مػف شػؤكف قيػػػػ
كليس عػمى مىف ييٌمػو األمػر إال أف ييػرٌكبىػو ، . ميجػػٌزءان ، في كيتيب السػيرة كالرجاؿ 

. لتبػدك لػو الصكرة كاممة 
 ػػػػػػػ 220 ) (ع  )أكثػر مف ذلؾ ، أٌنيـ ، خصكصان اإلماـ الييماـ اليادم 

، الػذم كصؿ التنظيـ الشيعٌي الٌشامؿ في عيػده  ( ـ 868 ػػػػػػػػ 835/  ق254
كبقيادتو البيٌية إلى أقصى سػطكتو كحيضكره ، قبؿ أف ينحػدر مف بعػده كيصكالن إلى 
فترة الغيبة الصغػرل ، ػػػػػػػػػ كاف ييمسػؾي بيػدو مف حػديػد كافة شػؤكف الشيعة الػديػنػٌيػة 

يراف ، إدارةن كرعايةن كتكجييان كحراسةن  فيؿ يمكف ، . كالسياسٌية كالمالٌية  في العراؽ كا 
كالحالة ىػػذه ، أف نتصٌكر أٌف ىػػػذا الشػأف كحػػده ، مف بيف كػٌؿ الشػػؤكف األيخػرل ، 
كبعضيا مٌمػا ىػك أقػػػٌؿ أىمٌيػةن بكثير، كاف بمعػزؿو أك غائبان عػف كٌؿ ما ىػك مكضع 

 اىتماميـ ؟ 
كليس قكلنا ىػذا ! اهلل تعالى أعمـ : كمع ذلؾ نقكؿ . نسػتبًعػد ذلؾ بشػٌدة 

باألمػر البًػٍدع ، مف بيف الكثير مف معالـ تاريخنا في تمؾ الفترة ، التي ليحمتيا 
بحيث أننا ال نعػرؼ . كسيػػػػػداىا العمؿي تحت سػتارو ميحكىػـو مف الٌسػٌرية الميطمقة

.  الكثيػر مٌما كاف يجػرم إال مف آثاره كنتائجو 
يراف بأئمتيـ الميتأٌخػريف ،  كممةه أخيػرةه عػمى نػمػط عبلقة الشيعة في العراؽ كا 

ـٌ طبعان ، في الشػأف التعميمي ػػػػػػػ التربكم ػػػػػػػ اإلعػدادم ، مٌمػا ينتيػي  كمف ىػذه قيػػػػ
:  بعػد تمٌقيو كركايتو عػنيـ إلى أف يغػدك مف الحػديث ، نقػكؿ 

إف نمط الحيضكر الشػخصي المينتظـ عػمى اإلماـ لمتحٌمػؿ عنو ، كىػك 
النمػط الػػػذم كاف معمػػكالن بػو بنحػػكو كاسػعو عػمى عيػػػدم اإلماميىف الباقػػػر كالصادؽ 

، ىػذا النمط جػرل التخمٌػي عنو  ( ـ 789 ػػػػػػػ 713/  ق 148 ػػػػػػػ 95 ) (ع  )
بػؿ كاف مف األئمة المتأخػريف مػف ضػرب عػمى نفسػو الحجاب ، ًخبلفان . تدريجيان 

ألسبلفو الذيف كانت أبكابيـ مفتكحة لمزائريف دكف أدنى تحٌفظ ، سػكل االستئذاف 
ػو عػف لقاء حتى شػيعتو ، ألسػبابو تتصؿي بكضعو األمنٌي . الشخصي كأعمف امتناعى
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 الدقيؽ ، بعػد أف بات ييديػري دكلةن داخػؿ الدكلة ، كىػك ما ييسػٌمى في األدبٌيات 
.  الػدكلة العميقة ، أك الدكلػة الخفٌية : السياسٌية اليكـ 

مٌمػا ال ريػػب فيو ، أٌف السيػػػمطة الرسػػػمية كانػت تعػػرؼ بكجػػكد تمؾ الدكلة 
العميقة عػمى نحك اإلجماؿ ،  كلكٌف السيػمطة كانت عاجػزةن عػف اتخاذ أٌم إجػراء 

جػذرٌم بكجييا ، بفضؿ الٌسػٌرية الميطمقة المضركبة عػمى األشخاص القيادييف فػييا 
كعػمى أعماليـ أكالن ، كثانيان بفضؿ صبلبة التنظيـ كتماسكو كسطكتو ، كثالثان 

كلذلؾ كٌمو كانػت أجيػزة . بفضؿ اٌتسػاع البيئة الحاضنة التي ينشط كيعمؿ داخميا 
السيمطة تجتنب االصطػداـ بػالتنظيـ ، عػمى الرغػـ مف انزعاجيا كضيقيا الشػديديىف 

ككػاف اإلماـ . كما كانت تعػػرؼ جٌيػػدان أف اإلماـ الحالي ىك رأسيو كميحٌركو . بػػو 
كلذلؾ . كال ريػػب يعػرؼ كػؿَّ ذلؾ ، كييػػدرؾ جٌيػػدان أٌف اغػتيالو قيػػػػٌرة عػيف السيػمطة 

فإٌف منيـ مىف كاف ال يأكؿ إال مف طعاـ أيًعػػٌد لػو خٌصيصان في منػزؿو ميعٌيف 
  . 1كبإشراؼ أشخاصو مكثكقػيف 

في مقابؿ ىذه اإلجراءات القاسية كغير المألكفة لمشيعة ، فإف األئمة كانكا 
ييرشػدكف السائميف إلى مىػف يرجعكف إليو مف العمماء المكثكقػػيػف في المسػائؿ التي 

.  تعػرض ليػػػػـ 
ثػػـ أٌف نظاـ الككبلء الميحكىـ كالكاسع االنتشار ، قػٌدـ لممؤمنيف كسيمةن سيمةن 

ـٌ يتكٌلى نظاـ . كفٌعػالة لبلتصاؿ بأئمتيـ ، عف طريؽ الكىتٍػب إلييـ  كمف ثػ
عادة  االتصاالت ، كىك مف مرافؽ التنظيـ األساسٌية ، إيصاؿ الرسالة لئلماـ كا 

كمف ىنا نًجػػدي اليكـ في المجمكعات الحديثٌية أحاديث كثيرة جػدان . الجكاب منو 
.  أم اإلماـ  (كػتػبى  )مف الٌسائؿ ك  (كتبتي  )بعنكاف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ػػػػػػػػػ بالنسبة إلى تفصيؿ كتكثيؽ ىػػػػػذه المعمكمات الميكػثػػػٌفىػػة ، نرجػػػك القػػارئ الرجػػػكع إلى كتابنػػػػا 1
، كخصكصان الفصؿ المتعٌمؽ بنظاـ االتصاالت ، كالٌدراسة عمى  (التاريخ الٌسػٌرٌم لئلمامة  )

.  في خكاتيـ الكتاب  (ع  )سػيرة اإلماـ اليادم 
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ـٌ التاريخٌية في تطكيػر البحث الفػقيي في تمؾ  بالعكدة إلى إنجازات قيػػػػ
الفترة الميبٌكػرة ، مٌمػا ىك مف الباقيات الصالحات ، نيشػير إلى إلبادرة ذات األىمٌية 

"  1شـيخ الُقميين في عـصـره وُمتقــّدميم وفـقيييم وثقـتيم" الخاٌصػة  في ىذا الٌسػياؽ لػ 
، بحيػث اسػػػتحػػٌؽ  (ـ 940/  ق 329: ت  )عػمي بف الحسيف بف بابكيو القيٌمي 

أّول َمـن " صاحبييا الذكػر، باإلضافة إلى مااقتبسػناه أعػبله مف أكصاؼ ، بأٌنػو 
 .  " 2ابتكـر طـْرح األسـانيد ، وجمَع بين النظائـر ، وأتى بالخبـر مع قـريـِنـو

ىػذا النٌص في الغاية مف األىٌمٌية ، مف حيث أٌنػو يكقفنا عػمى أٌكؿ ميحاكلةو 
ػركٌيػان ركايةن  . نعػرفيا مػف قيػٌمػٌي إلنػتػاج نصٍّ فػقػيػٌي ميسػتىػنػبىػطو اسػتػنػباطان ، كليػس مى

ليس يعني رمييا جانبان كعػدـ أخػذىا بعيف  "  طْرح األسـانيـد"ذلػؾ بميبلحظة أٌف 
يا ًذٍكػران فػقػػط ، كاالكتفاء بتحػٌرييا  االعػػتبار في صٌحة النٌص ، كػبل ، بػؿ إٌنمػا طٍرحي
ضمنان مػف  صاحب النٌص ، بحيث كصػؿ إلى االطمئناف بصحة المتف ، استنادان 

كاتيا عنػده ، إلى ما ىنالؾ مف اعتبارات  فيػذا ، باإلضافة إلى . إلى صػدؽ ري
الجمع بيف النظائػر ، كاإلتياف بالخبر مع قػػريػنًػو ، ليس إال لكنػان بسػيطان نسػبٌيػان مف 

ٌف لػـ يحمؿ اسػمىو ، الذم يينتجي بو الفقيو نٌصػو ىػك، أم ما  ألػكاف االجتياد ، كا 
  . (الفػتػكل  )سػييسػٌمى فيما بعػد 

ـٌ تقػديمان ذكٌيػان ذا  الطػريؼ ىػنػػػا ، أٌف شػيخ القيٌمييف قػػػٌدـ بادرتىػو إلػى قيػػػػ
كذلؾ . ككأٌنػو كاف ييحاذر مف أف يسػػتػفػٌزىا فبل تػتػقػٌبميا بيئتييػا قبػػػكالن حسػنان . مغػزل 

األكبر منيما محمد : بػأف جعميا رسػالةن كٌجييػػا إلى ابنو ، أم إلى أحػد األخكيف 
الػػػػػذم سػييعػرىؼ فػيما بعػػػد بالشػػػيخ الٌصػػػػدكؽ ، أك الحسيف الػػذم كاف ميحػػٌدثػػػػػان بارزان  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 682/  برقـ 89 / 2:  ػػػػػػ النجاشي 1
كالميحٌدث النكرم نقؿ ىػذا النص عف مجمكعة الشييد  . 528 / 3:  ػػػػػػػػ مسػتدرؾ الكسائؿ 2

. كىي اليـك مف كنكزنا الضائعة  ( ـ 1384/  ق 786: ؽ  )األكؿ محمد بف مكي الجزيني 
.  كىػك استقاه عف الشيخ أبك عػمي ابف الشيخ الطكسي 
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ككأٌنػو كاف يقػػٌدميا إلى المجتمع القيٌمي ، ليس ألٌنػو ىػك المقصكد بيا . أيضان 
بالذات ،  بػؿ عػمى سػبيؿ أخػذ العمػـ مثػبلن ، باعػتػبػارىا ليست أكثػر مف عمؿو 

تػػربػػكٌم إعػػػدادٌم ميكٌجػػوه مف أبو شػػػػفكؽ إلى ابنو ، كلذلؾ فإٌنػو عمؿ عػمى جعمو 
أم . أسػيػؿ تناكالن ، ييتـ بتقديـ الخبلصة العممٌية ، كما ىي إال ميتكف األحاديث 

أٌنػػو بالنتيجة ليس أيطػركحػةن ثػكرٌيػةن ، في ًقباؿ النيج الٌنقػمي الصػاـر المعمكؿ بو في 
ـٌ  . أكساط قيػػ

ـه ذك مغػزل  . 1(الشػػػػرائع  )كلكٌنو في الكقت نفسػو منحيػا اسػػػػػـ  كىك اسػػ
 غيػػر خفٌي ، مػػف السػيؿ اكتشافػػػو بمقارنتػو بأسػػػػماء المجمكعػػػات الحديثٌية الميبٌكبػػػػة 

ـٌ عػمى تأليفيػا ، ككانكا يمنحػػكنيػػا غػالبػػان اسمان  األيخػرل ، التي درج محػػػٌدثػػك قيػػػ
ٍف مف طػٍرؼ إلى عمػؿ مصٌنفو . ييشػػػيػػر إلى مكضكعيا  أٌمػا ىػذا ، فػإنػو ييشػير كا 
كأرجك أف يككف ىػذا كاضحػان . ، كليس ركايات   (شػػػػػػرائع  )عػميو ، بحيث أنتج 

.  بمػا فيو الكفاية 
ـٌ ، عػمى عكػس ما ىك ميتكٌقع منيـ حسب تحميمنا ، تقٌبمكا  لكٌف رجاؿ قيػػػ

كذلػؾ اسػتنادان أيضان إلى شػيادة الشػييػد األٌكؿ ، . رسػػػالة شػيخيا بأحسػف القبكؿ 
إّن األصحاب كانوا يأخـذون الفتاوى من رسالة : " ، حيث قاؿ  (الٌذكػرل  )في كتابو 

" .  2 عـمي بن بابويو ، إذا أعـوزىم النّص ، ثقًة واعـتمادًا عـميو
بذلؾ يككف عػمي بف بابكيو مف المؤٌسسيف األكائؿ لمنيج االجتيادم الػػذم 

ف يكيػف في ًحراكو سيسمؾ طريقو الصاعػد عػمى طريقة . سيتصاعػػد كيسػكد   كا 
كلكٌف ذلؾ ليػػس باألمػر الغػػريب كال النادر . خطكة إلى األماـ ، خطكة إلى الكراء 

.  في حػركة الفكػر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  682/  برقـ 90 / 2:  ػػػػػػػ النجاشي 1
لصعكبة الكقكؼ عمى أصمو  ( 529 / 3: مستدرؾ الكسائؿ  ) ػػػػػػ اقتبسنا نٌص الشييد عف 2

.  الضخـ غير الميفيرىس  (الذكػرل  )في كتاب 
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ـٌ الباقي بخيرو مٌمػا نقػرأه  أخيران لسنا قادريف عػمى تصكير تأثير مدرسة قيػػػ
كالكثير منيا ما يزاؿ مكضع . في المكتبة الكبرل التي صٌنفيا كأٌلفيا رجالييا 

مٌمػا نًجػديه بيف األيػدم ، أك نًجػدي ذكػرىه في كيتيب . العناية كاالنتفاع حتى اليـك 
.  الرجاؿ كالفيارس ، عػمى تنٌكعيا ككثرتيا 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 الـفـصـل الرابــع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 قُـــّم تـنـتـشـــر 
 (توطـئــة  )

ـٌ اإليجابٌية،  بيغيتنا مٌمػا سػنأتيو تحت العنكاف أعبله ، أف نػرصػد أصػداءى قيػػػ
.  كىي تػتفاعػؿ مع ماحكليا كما اتصػؿ بيا مف قػريػبو أك بعيػد 

لسنا نعني بذلؾ عبلقػتىيا  العيضكٌية ببعض القيػرل الصغيرة الميطيفة بيا ، 
كد ، التي خرج منيا الرجالي الشػيير أحمد بف عبد اهلل بف أحمد  مثػػؿ بػرؽ ري

ألف ىػذا كمثمو مف  . ( ـ 893 أك 887/ ق 280 أك 274: ت  ) 1البرقي
ـٌ كىػك يعمك كيينتج كييضيػؼ ، كليس مف األصداء التي تجاكبت منيا في  صكت قيػػػػػ

ـٌ باتجاه تمؾ البقاع ، حامميف . البقاع األبعػد عػنيا  تػارةن بفضؿ انتشػار رجاؿ قيػػػ
كأحيانػان بالعكػس ، أم حيف يقصػد المدينة .  معيـ ىيػكٌيػة مػدينتيـ الفكػرٌية كىمكميا 

ـٌ مف . أحػػػدي رجاؿ ىاتػو البقػاع مينتجعػان  ككبلىما فػرعه كنتيجةه عٌمػا حقٌػقػتػو قيػػػػػ
ػد لكالىا  .  إنجازاتو ميتقػٌدمػة ، ما كاف لػو أف يكجى

نعني بذلؾ بالتحػديػد مدينة الػػػٌرٌم ، كبمػداف ما كراء النيػر، كىي اليكـ مف 
.  بمػداف ما ييعػرؼ بآسػية الصغػرل 

ذلؾ أنػو في ىػذه كتمؾ نيضػت حػركةي عمؿو كتصنيؼ ، بمغ مف أصالًتيا 
كلكٌف أصالةى تمؾ دليؿه كشػاىػده عػمى . أٌنيا تجاكزت أيٌميا في بعض ماأنتجتو 

.  ضػركرةى أٌنػو ما مف أصيؿو يتكلٌػد مف غير أصيؿ . أصالة ىػذه 
كعميو فإٌنػنا سنتناكؿ بالبحث كبلِّ مف الػٌرم كبمداف ما كراء النيػر بالتكالي 

.  بادئيف بالػٌرم ألنيا األقػرب مكانان . تحت عنكافو مستقٌؿ لكؿٍّ منيما 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كٌمٌيات في معرفة :  ػػػػػػػ ىذا ىك اسمو تبعان لما حٌققو األستاذ الشيخ جعفر السبحاني في كتابو 1
 . 72/  ـ 1990/ ق 1410بيركت . الرجاؿ، ط
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 ـــــ الــّرّي 1
 

المدينة  ( 1) 
بذلؾ كصفيا البمداني . مػدينة مشػيكرةه مف أيميات البمػداف كأعبلـ الػميػديف 

ػػػديف إيراف . الثالث عشر لمميبلد / ياقكت في القرف السابع لميجرة  كىي مف مي
.  الميعػػرقػة في الًقػدـ 

مف الٌشػكاىػد ما يػدٌؿ عػمى أنيا كانت مكجكدة في حػدكد القػرنيىف السابع 
مف ذلؾ أٌف ياقػكت يقتبس عف بطميمكس تعييف مكقعيا . كالثامف قػبؿ الميبلد 

كلكٌنيا اليكـ ضاحيةه مف ضكاحي العاصمة  . 1عػمى خطكط الطكؿ كالعرض
عػمى الطريؽ .  كمـ عػف مركزىا14تبتعػػػدي . طيراف ، إلى جية الجنكب منيا 
.  2الرئيس السػريع باتجاه كٌراميف 

فيما يرجع لتركيبتيا السيٌكانٌية التاريخٌية ، يقكؿ ياقكت أٌنيا في زمانو كانت  
رستاقيا " كلكٌف  " شافعّية وىم األقــّل ، وحنفّية وىم األكثر ، وشيعة وىم الّسـواد األعـظم" 

كالرسػتاؽ كممة مف الفارسٌية األصمٌية ، تعني البمػداف كالقيػرل " . 1 كمو شـيعة
. كالمزارع الميطيفة بالمػدينة الرئيسػة 

ثػـ أٌنػو يكرد فذلكةن لخمفٌية ىػذه الصكرة ، خبلصتيا أٌف اىميا كانكا جميعان 
سيػٌنة ، إلى أف تغٌمب عػمييا أحمد بف الحسف المارداني ، فأظير التشٌيع كأكـر أىمو 

أم "  1واستمّر ذلك إلى اآلن . 275وتغّمبو عمييا سنة . وكان ذلك أيام المعـتمد " كقػٌربيـ 
. كىػذا تفسيره سيػمطكمّّ كاهو، يتجاىؿ الناس كًحػراكيـ في صناعة التاريخ . إلى زمانو

ـٌ  . فضبلن عف أٌنػو يتعارض مع ما سػنسكقو مف تأثٌػرىا الفكرٌم ػػػػػػػ الثقافي بقيػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

" .  الػٌرٌم "  ػػػػػػػػػ معجـ البمػداف ، مادة 1
 .  459. / ش. ق1379إيراف . شيرىام إيراف ، ط:  ػػػػػػػ عبد الحسيف سعيدياف 2
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  الّرّواد األوائل ( 2) 
ـٌ  ، في مطمع عنايتنا بػتػتػبيػع كجػكه العبلقة بيف الرم كبيف قيػػػ ٌنػا لنذكػري كا 

، الذم  1(ـ 765/ ق148: ح  )كعالىميا ، مىػف اسػمو يحيى بف العػبلء الرازم 
كىك . ، كأٌنػو أخػػػذ كركل عػنو  (ع  )ييكصىؼ بأٌنػو مف أصحاب اإلماـ الصادؽ 

كلكف ال يبػدك أٌنػو كاف لػكجكده فػػييا ، بكصفو تمميذان كراكيان  . ككفي اسػتكطف الػػػٌرم 
ػػػر مع أٌنػو اسػتقػٌر فييا ميػدة طكيمة ، بحيث اكتسب النسبة . عف اإلماـ ، أثػػػره ييذكى

ػؿَّ . إلييا  ذلػؾ ربما ألٌنػو كاف قاضيان فييا ، كأٌف عممو كاف يسػػػتغرؽي كؿَّ أك جي
يػده  فضبلن عػف أف الرٌم ، في ذلؾ األكاف الميبٌكػر ، لـ تكيػف قػد غػدت . اىتمامو كجي

ف يكيف  البيئة الصالحة لبلسػتفادة مف كجكد رجؿو مف أىؿ الحديث فييا ، حتى كا 
.  2مف تبلميػذ اإلماـ

ثـ أٌنػنا نذكػر ابػنػان ليحيى ىػذا اسػمو جعفػر، اسػػتقػٌر بػو المقاـ مف بعػػػد أبيو 
أخمط بنا من أبيو " كثٌقو النجاشي ككصفو بأٌنػو . في الػٌرٌم ، ككاف مف أىػؿ الحػديث 

 " 3وأدخل فـينا
/  ق255: ح )نذكػري أيضان في ًسػياؽو مشػابوو سيؿ بف زياد األدمي الٌرازم 

، كاف مٌمف شػيد عػميو " كان ضعـيفًا في الحديث " كىكميحػٌدثه قيٌمي ،  . ( ـ 868
ـٌ إلى الػٌرٌم  . أحمد بف محمد بف عػيسى األشعرم بالغمٌك كالكػذب ، فأخػرجو مف قيػػػ

كاتَب أبا محمد  العسكري عميو السالم ، عـمى يـد وكيمو فييا محمد بن عـبد " كمنيا أٌنػو 
كنحف إٌنما ".  4لمنصف من شير ربيع اآلخر سنة خمٍس وخمسن ومائتين الحميد العّطار 

لػـ نذكره فيمىف  أخرجيـ ابف عيسى مف قيػػـ لسببو أك غيره ، مع أٌنو مف الشػكاىد 
.  عػمى سياستو فػػييا ، الستغنائنا عف ذكػره بمىف ىػك أكثر أىمٌيةن منو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  (ع  ) ػػػػػػػػ استفدنا تاريخ حياتو التقريبي مف أٌنو عاش بعػد اإلماـ الصادؽ 1
.  كمصادرىا الكثيرة  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 2
 .  325 برقـ 309 / 1:  ػػػػػػ النجاشي 3
 .  488/  برقـ 417 / 1:  ػػػػػػػ نفسو 4
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إخراجو إلى الػٌرٌم ، ثػػـ : الميـٌ بالنسبة إلينا اآلف ، أٌف ىػذا الخبر بشػٌقيو 
مكاتبتو اإلماـ عػمى يػد ككيمو فػييا ، يبػدكاف لنا بالتحميؿ ككأٌنيما ينطكياف عػمى 

.  داللتيىف ميتعارضتيىف 
ـٌ ىػك ،  فإخراج األدمي إلى الػٌرٌم دكف سػكاىا ، ابتغاء إبعاد خطػره عف قيػػػػ
إف نحف افترضنا الصكابى في عمؿ ابف عيسى ، يػدٌؿ عػمى أٌف الػٌرم لػـ تكف عنػده 

كما مف . في ذلؾ األكاف البيئة الفكػرٌية التي ينبغي أيضػان الًحفاظ عػمى نقائيا 
محػذكرو ًجػٌدٌم مف اتخاذىا مػرمى ، ييقػػػذىؼ إليو مف ييسػتنكىػؼي عػف أعمالو كييخشى 

ـٌ   .كليفعٍؿ ىنػاؾ مايشػػاء . خطػػػره في قيػػػ
فػييػا ليػػػدٌؿ داللػػػةن  (ع  )كبالمقابػػؿ فإٌف كجػػكد ككيؿو لئلماـ العسكػرم 

رعاية مختمػؼ شػؤكف : ًلمػا نعػرفػو جٌيػدان مػف أف كظيفة الككيؿ ىي . ميعاكسػػػة 
ـٌ إنفاقيا حسب الحاجة كاألمػر ، أك  القاعػػدة ، كجباية األخماس منيا ، كمف ثىػػ
تسػديدىا لمقٌيػـ المالٌي المركػػزم ، كأف يككف الٌصمة بيف المؤمنيف كاإلماـ عػف 

.  طريؽ الميكاتبىة 
إذف ، فكجكد ككيؿو لئلماـ في الػٌرٌم ، ليػدٌؿ داللةن قاطعةن عػمى كيجكد 

كىػػػذا بػدكره مف الشػركط االجتماعٌية لقياـ . قاعػدة عػريضة مف الشيعة آنػذاؾ فييا
بػدكنيا ال سػبيؿ كال فرصة . حػػراؾو فكػرٌم ميعتىػبىػر ، ميناسػب لييكٌية ىػذه القاعػدة 

.  كىػػذا كاضػح . لحصكؿ أمػرو كيػذا 
كالذم يبػدك لنا بمػزيػدو مػف التأٌمػؿ كالتػدقيؽ أٌف الميشكمة ىي أىػكف بكثيػر 

تبعان ألف خيطكرة األدمي لػـ تكيػف بتمؾ الخيطكرة العالية التي صٌكرىا . مٌمػا نتصػٌكر
كبالتالي فإٌف إخراجو إلى الػٌرٌم الينطكم عػمى داللةو عػمى . نصُّ النجاشي 

ذلػؾ بدليؿ . االستيانة بشػأنيا ، باعتبار أٌنػو لػـ يكيػف فييا ما يستحٌؽ الخكؼ عػميو 
كمٌمػف تحٌمػؿ عنو . أٌف األدمي تابع نشاطىو فييا ميحػٌدثػان ككأٌنػو لػـ يتغٌير عػميو شػئ 

، الككفي األصؿ  ( ـ 924/ ق312: ت  )فييا محمد بف جعفر األسػدم الٌرازم 
ٌجة . كنػزيؿ الٌرٌم  كىػك مف شػيكخ الميحػٌدث  . (ع  )كمػا كاف فػييا ككيبلن لئلماـ الحي
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كمف شػيكخ عػمي بف محمد . 1 األبػرز محمد بف يعػقػكب الكيميني ، سػمع منو كثيران 
كالػػٌداللة نفسيا نػػػراىا . ، خاؿ الكيميني كأيستاذه 2الػٌرازم الكميني ، المعػركؼ بعػػبٌلف 

في ميكاتبتو اإلماـ العسكرم ، عػمى يػد ككيمو محمد بف عبػد الحميػد العطٌػار، الذم 
فمػك اٌنػو كاف غاليان عػنػد ابف عػيسى ، كمػػػا .  3نظػػٌف أٌنػو قيٌمٌي مف البيت األشػعػػرٌم 

 قيؿ ، فمماذا ييكاتػبي اإلماـ ، ككيؼ يقبؿي ككيميػو مكاتبتو كيكػكف الكاسػػطة فػييػا ، 
ػٌجػػػة  بػؿ ككػيؼ يتحٌمػؿ عػػنو األسػدمُّ الحػديػثى ، كىػػك مف عػيكف ككبلء اإلمػاـ الحي

كـ ككالتو أف  . (ع  ) كردت فيو تكقيعاته كثيرة تػدؿُّ عػمى ثقتو ، ييفتػرىضي فيو بحي
يككف عػمى اطبلعو جيػدو عػمى رجاؿ مكضع ككالتو ، كما ىػك شػأف ككبلء األئمة ، 
فضبلن عػف أٌنػو مف شػيكخ ميحػٌدثيىف جميميىػف بدرجة الكيميني كخالػو ، عيػرفا بحرصيما 

!  كؿَّ الًحػرص عػمى نقاء سىػماعيما ؟ 
إٌف المػزيػد مف التأٌمػؿ يػدفع إلى الشػؾ في أصؿ الصكرة التي بػػدأٍت مف 

كىػك الذم صػٌكر دائمان أحمػد بف محمد بف عيسى األشػعرم كىػك . نػٌص النجاشي
ـٌ لمشػٌؾ بعقيػدتيـ أك بصػدقيـ ، ثػػػـ يعػػكد  يسػكؽ الميحػػٌدثيػف بعصاه خارج قيػػػػػ

.  فيسػتغػفػػر كينػػدـ 
ـٌ بإرادتػػػو  كالحقيقة أٌنػني ال أسػتبعػػد أبػدان أٌف األدمي إٌنمػػا خػػرج مف قيػػػػػ

كبذلػؾ كػػػػػػػاف مػف الػٌرٌكاد . كاختيػػاره ، كلػػـ ييخػػرىج منيػا قيػران بأمػرو مف ابف عيسى 
ـٌ  لكٌف الفرؽ . كىك كذلؾ عػمى كؿ حاؿ . األكائؿ إلقامة الٌصمة بيف الػٌرم كقيػػػػ

كاضحه ككبير بيف أف تككف ريادتو عف اختيارو كقصػد، أك أنػو أيكػػًره عمييا إكػراىػان ، 
.  أم أٌنػو بالنتيجة كاف بطبلن ريغػػـ أنفػو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
مكسكعة  )كمصادره الكثيرة ، كخصكصان  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 1

 .   383 / 4 : (طبقات الفقياء 
 . 680/  برقـ 88 / 2:  ػػػػػػ النجاشي 2
.  محمد بف يحيى العٌطار األشعرم ، شيخ الكيميني :  ػػػػػػػ قارف 3

  



114 
 

،  (ـ 10/  ق 4القرف : ح )نذكػري أيضان كأيضان يعقكب بف يكسػؼ الٌرازم 
كفيو يصفو في أحػد أسانيده . يػركم عنو في األمالي كثيران . شيخ الٌصدكؽ أيضان 

. كىػك أٌكؿي رازٌم نعرفو حمؿ ىػذا الكصػؼ مف أىؿ الحديث ". 1 شـيخ أىـل الــّريّ " بػ 
، عيػرؼ  (ق 4القرف : ح  )ثػـ جعفر بف عػمي بف أحمد اإليبلقي القٌمي ثـ الرازم 

ذكػره عبد . بابف الرازم ، عاصرى الشيخ الصدكؽ ، كركل كؿّّ منيـ عف اآلخػر 
، ناقػػبلن عػػػف الكراجكي فػي كتابػو المفػقػػكد اليػػكـ   (الفكائػػد الطريفة  )اهلل أفنػػدم في 

ـٌ كالػػػرٌم  (الفيرسػػت  ) ػػػر فػيمػػػا . أٌنو صٌنػؼ مائتيف كعشػػريف كتابان بقيػػ كلكٌنو لػػـ ييذكى
 بيف أيدينا مف كيتيب الرجاؿ ، مع أٌنو مف المؤلفيف المعركفيف ، كمؤلفاتو دائػرةه بيف 

.  عػمى حػٌد قػكؿ عػبػد اهلل أفنػدم  2االصحاب
/  ق302:ح )كنذكر أيضان أحمد بف الحسف بف عبد رٌبػو القٌطاف الٌرازم 

، كمف مشػايخ الصدكؽ أيضان ، " وىو شيٌخ كبيٌر من أصحاب الحديث " ،  (ـ 914
كمحمد بف جعفر .  3 (إكماؿ الديف  )ك  (األمالي  )أكثرى الركاية عنو في 

، يركم عف محمد بف  (ـ 924/ ق312: ت  )األسػدم الككفي ، الٌسػاكف بالٌرٌم 
ـٌ  إسماعيؿ البرمكي الٌسػاكف بقيػػػ

براىيـ بف عػمي بف عيسى الٌرازم .  4 ترجـ لو . كا 
تاريخ  )ناقبلن عػف عػمي بف بابكيو في كتابو المفػقػػكد  (لساف الميػػػزاف  )الذىبي في 

يعني "  5شيٌخ من الشيعة ُيحّدث عن أحمد بن يحيى العّطار:  " ، فػقػػػاؿ  (الػػٌرٌم 
.  كباستثاء ذلؾ فبل ذكػر لو في كيتيبنػا . األشعػرم القيٌمي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
رؾ 1 كاة  )طبقات أعبلـ الشيعة :  ػػػػػػػػ آغا بيػزي ـٌ ، مؤسسة إسماعيمياف ، التا. ط (نكابغ الري : قيػػ
1 /334  .
 . 170/ ـ 2006/ ش 1385قـ باعتناء ميدم الرجائي .  ػػػػػػػػ الفكائد الطريفة ، ط2
كاة  ) ػػػػػػػ طبقات أعبلـ الشيعة 3  .  24 ػػػػػ 23 / (نكابغ الري
 .  348/  ػػػػػػػػ نفسو 4
 .  85 / 1: ـ 1971/  ق 1390بيركت .  ػػػػػػػػ لساف الميزاف ط5
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فيؤالء ىػـ الػٌرٌكاد األكائؿ الذيف صنعكا أساسى مجػد الػٌرٌم ، كعاٌمتيـ قيمٌيكف 
كعػمى كٌؿ حاؿ ،  . قػد اليككف ألمٍّ منيـ بنفسػو كبير أثػر. أك مف الذيف درجكا فييا

كلكٌنيـ بمجمكعيـ ييصٌكركف لنا الحركة . فنحف لػـ نػتػتػٌبع أسماءىـ ليذا الغػرض 
ـٌ إلى الػٌرٌم  . الميتجية مف قيػػػػ

 الُكـميني ( 3) 
أكلئؾ الػٌرٌكاد ىػـ الذيف نراىـ ميصطىػٌفيف في خمفٌية صكرة الػٌرٌم كىي 

 329 ػػػػػػ 260 )تنيض ، كالتي سػيممؤىا بالتكالي محمد بف يعقكب الكيميني الرازم 
، ثػػػػػـ محمد بف عمي بف بابكيو القيٌمي الٌرازم ، الشيخ  ( 950 ػػػػػػػ 873/ ق 

.  بحضكرىما الباىػر  (ـ 991ػػػػػػػػ 918/  ق381 ػػػػػػػ 306 )الصدكؽ 
كالكيميني ، نسبة إلى كيميىف ، قريةه كانت في نطاؽ الػٌرٌم ، الكجكد ليا 

 كيبػدك أٌنيا مٌما اسػػتكعػبتو طيػراف في تكٌسػعيا الميستمٌر منػػػذ ثبلثة قػػػػركف ، . اليـك 
ـٌ  ػٍرس قيػػػ لػد فػييا ، ػػػػػػػػػ ىػك أيضان مف غى : فأبػرز شيكخو قيٌمٌيػكف . كما يبػدك أٌنػو كي

أحمد بف إدريس األشعرم ، داكد بف ككرة القيٌمي ، الحسيف بف محمد األشعرم ، 
محمد بف يحيى بف العطٌػار األشعرم ، كعمي بف إبراىيـ بف ىاشـ القيٌمي كركاياتو 

ثػـ أٌنػو اسػػتقػػٌر في الػػػٌرٌم مػدة غيػػر معمكمة ، حيث غػػػػدا .  مكردان 5984عنو تبمغ 
كلكٌننا النًجػدي لو  فييا  . 1عػمى قكؿ النجاشي " شيخ أصحابنا في وقتو بالّرّي ووجييم" 

ثػـ إذا بنا نػراه يخرج منيا فجأةن ، كلػـ . أثػران ممحكظان مٌما تحفظو أسانيد الحديث 
. كنزؿ بعمبؾ كحػٌدث بيا فيما قػيػؿ . يػرىىا بعػد ذلؾ ، ميتجيان إلى الشاـ ييطٌكؼ فييا

 ـ اسػػػػتقػػٌر بو المقاـ في بغػػػداد مػػػدة سنتيف ، ككاف لو 948/ ق327كفي السنة 
ػقػػدة أحمد بف عػمي بف سػػػعػيػد . فييا مجمسه حافؿ  كمٌمف سمع منو فييا ابف عي

رارم أحمد بف محمد  (ـ 944/ ق 333: ت )الككفػػي  : ت ) ، كأبك غالب الزي
/  ق 340:ت) ، كابف أبي زيػنػب محمد بف إبراىػيػػـ النعماني  (ـ 978/ ق 368

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 .  1كقبره فييا معػركؼ. إلى أف تكفي فػييا . ( ـ 951
مف المؤٌكػد ، أك مايشبيو عػمى األقػٌؿ  ، أٌف تطكاؼ الكميني في أنحاء 

ػمىػة مف المحٌدثيف  كعػمى . الشاـ لػـ يكيف الغرض منو تحٌمػؿ الحديث ، شػأف الرُّحى
كما أف مقكلة أٌنػو حػٌدث في بعمبؾ ىي مكضع  . 2كٌؿ حاؿ ما مف أحػدو زعػػـ ذلؾ

ألٌنػنا نعػرؼي جٌيػدان أف بعمبؾ لـ يكف فييا في ذلؾ األكاف . ريػبو كبيرو لدينا كأكثػر
ـٌ بالحديث كأىمو  .  مىػف ييت

ذا صٌح ما ييقاؿ أٌنػو أمضى عشػريف سػنة في تحػريػر كتابو  ،  (الكافي  )كا 
كىذا مكضع ريبو عندنا ، عػمى األقٌؿ ألٌف الكميني لـ يقيؿ ذلؾ ، فيػذا يعني أنو 

كاختياره . كاف في األثناء مينصرفان كٌؿ االنصراؼ إلى العمؿ عػمى كتابو العتيػد
التجكاؿ أثناء عممو الدقيؽ قػد يككف لغير مامف سػبب شػخصٌي ، مػٌما المطمع لنا 

.  في الحصكؿ عػمى جكابو شػاؼو عنو ، فبل داعي لتجٌشػـ السػؤاؿ عنو 
السؤاؿ الذم ييمحُّ عمينا في ىػذا ، كقػد ألٌح عػمى غيرنا مف قبؿ ، ىك لماذا 

، بعػد أف أتٌمو أثناء  (الكافي  )اختار الكيميني بغػداد دكف غيرىا لييطمؽ فييا كتابو 
ماالسػبب في أٌنػنا النًجػدي أدنى : رحمتو ؟ كالسؤاؿ ييًطػؿُّ بالسائؿ عػمى سػؤاؿو أكبػر

مماء الشيعة في ذلؾ  إشػارةو إلى عبلقة الكيميني ، بما ييمٌثمو مف مكقعو رفيع بيف عي
كمف ذلؾ أٌنػو تجٌنب بغػداد  . (ع  )األكاف ، بالسػفراء األربعة لئلماـ الغائب 

ـٌ كتابػو ؟   كالسفراء األربعة الميتكاليف فييا ، إلى أف أتػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  كمصادره الكثيرة  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 1
مف .  ػػػػػػ الميـ إال ما قيؿ مف كبلـو غير مبني عػمى البحث كالتمعف في النصكص كالمبلبسات 2

بيركت . ط (دراسات في الحديث كالميحٌدثيف  )مثؿ ماقالو السيد ىاشـ معركؼ في كتابو 
استمّرت نحوًا من عشرين عامًا "حيث صٌكر رحمة الكميني أنيا  . 127/ ـ 1978/ق1398

 [ . . . ]يجوب فييا البمدان من بمدٍة إلى بمدٍة في البحث عن الحديث وُمذاكرة الُمحّدثين 
! يالمغرابة ، تنقيبه عف األيصكؿ في بمػداف الشػػاـ ؟  " . والتنقيب عن األصول األربعمائة
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ثمة ميبلحظة ينبغي اإلدالء بيا قبؿ محاكلة معالجة السؤاؿ ، ىي أف 
لد سنة كفاة اإلماـ . سنٌي حياة الكيميني تيغٌطي فترة الغيبة الصغرل بكامميا  فيك كي

، كتكفي سنة كفاة آخػر السفراء األربعة عػمي بف محمد الٌسػمرم ،  (ع  )العسكرم 
. ىػذه مبلحظةه طريفة كعجيبة ، نعـ ، كلكٌنيا دكف مغػزل .  1بؿ في الشير نفسو 

السؤاؿ الجدير بالطرح كالحامؿ لممغزل ىػك ماأشػرنا إليو أعبله مف انقطاع  الٌصمة 
.  بينو كبيف السفراء األربعة جميعان 

كمف المعمكـ أٌف السؤاؿ قػد طرحو غير كاحدو مف أىؿ البحث ، أك أجاب 
 . (كقيؿ  )أك  (البيػػٌد  )عنو بما سػٌكغ ما فيو مف إشكاؿ في نظره ، عػمى طريقة 
كلكٌف الحقيقة أٌف اإلجابة . كذلؾ كبلـه ال ييجػدم ، مع أٌنو قػد يشفي غميؿ البعض 

كذلؾ بسبب الكضػع . عنو كانت كماتزاؿ أشبو بميحاكلة إصابة ىػدؼو في الظبلـ 
بعػد أف . البالغ الٌدقٌػة كالخيطكرة الذم عانى منو الشيعة طكاؿ فترة الغيبة الصغػرل 

ثػـ بػدأ  . (ع  )كصمكا إلى قٌمة سطكتيـ كحضكرىـ عػمى عيػد اإلماـ اليادم 
كضعيـ ينحػدر بسػرعة بعػد انتياء فترة الحضكر العمني لؤلئمة ، بؿ قبؿ ذلؾ في 

ف ىػػـ احتفظكا بحػػدٍّ مقػبكؿو . عيػد سػفارة رابع السيػفراء عػمي بف محمد الٌسمرم  كا 
تػػكاليػف مف  مف الًمنعػة بفضػؿ المكاسػػب الكبيػرة التي تحقٌػقػػت عػمى أيػػػدم األئمة المي

كمػع ذلؾ فقػد  . (التاريخ الٌسػٌرٌم لئلمامة  )قبؿ ، مػٌمػا بسطناه في خكاتيـ كتابنا 
كاف البيػٌد مف الحػذر كالحيطة ، كااللتزاـ بالٌسػٌرٌيػػة الميطمقىػة ، التي تمٌرسػكا بيا أثناء 

 . القػرف كنصؼ القػرف الماضية 
في ىػذا الظرؼ الميدليـٌ ، فإٌف الجكاب عػمى السؤاؿ اإلشكالٌي قػد يككف 
كامنان في تدبيرو مػا اقتضاه المكقػػؼ ، أك تفصيؿو مف تفاصيؿ العبلقات القائمة 

لكف يبػدك لنا مف المؤٌكػد أف السبب ليس مكقػفػان . كالميمتبسػة بيف الشيعة كالسيمطة 
ثػـ أٌنو يبػدك لنا أيضان أٌف لؤلمػر عبلقة ما  . لمكميني مف السػفػراء األربعة كال العكػس

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 27/  كالفيرست لو أيضان برقـ 242/  ػػػػػػػ قارف الغيبة لمطكسي 1
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فمٌمػا أٍف أتٌمػو رأيناه . في كضعو أشػبو بالتخٌفي في أنحاء الشاـ  (الكافي  )بتأليفو 
ـٌ لػك  يطرحو في بغػػداد حيث آخػر السػفراء دكف سػكاىا ، مع أٌف لو في الٌرٌم كقػػ
شػاء منػدكحة عػنيا ، كىػك الذم عػرفناه في األيكلى منيما شػيخان ككجيان ، كفي 

.  الثانية ميتمٌقيان عف أعػرؼ شػيكخيا 
ميما يكػف ، فإٌف الكتاب أخػذ المحٌؿ الذم يستحٌقو ، فػكر طرح صاحبو 

إياه في مجالسػو الحافمة في بغػداد ، باعتباره أٌكؿ كتابو مف نكعو في سػياؽ تطٌكر 
كاتو  .  حركة الفقو اإلمامي العالقة ، كبسػرعػة بات لمكتاب ري

ٌنني أدعك القارئ إلى الميقارنة في ذىنو ، بيف الكضع األشبو بالتخٌفي  كا 
كمف الجدير . لمؤلفو أثناء تأليؼ الكتاب ، ككضعو الميختمؼ اآلف بعػد أف أتٌمو 

يسػكؽي ركايةن  (ـ 1058 ػػػػػػػػ 983/  ق 450 ػػػػػػ 372 )بالٌذكػر ىنا ، أٌف النجاشي 
تقكؿ أنػو دخػؿ في . نادرةن ، لستي أدرم إذا كاف سػكقو ليا عف استيعابو لمغزاىا 

عػمى أحػد  (الكافي  )صباه أحػد مساجد بغداد الكبيرة ليًجػػػػػدى الناس يقرأكف 
الميحٌدثيف

.  كىػذه سػابقةه غير مسبكقىة في بغػػداد ، ذات معنىن غير خفٌي  . 1
 الّصـدوق ( 4) 

 ػػػػػػػ 306 )أٌمػا محمد بف عػمي بف بابكيو ، األشػير بمقبو الشيخ الصدكؽ 
، القيػٌمي مكلػدان الػػٌرازٌم منزالن كمدفنان ، أم أٌنو مف ىػػػػذا  (ـ 991 ػػػػػػػ 918/  ق381

المنظكر األنمكذج الميعاكس لسػمفو الكميني ، ػػػػػػػػػػ فيػك مف ذلؾ النمط النادر جػٌدان 
مف الرجاؿ ، الذيػف يجمعكف بشخصيـ صكرةى عصرىػػػـ ، كيستكعبكف فيما ثقػفكه 
كاسػتكعبكه كتعٌممكه ، كمػا في أعماليـ ، ما تراكـ فيو مف إنجازات بفضؿ الذيف 

كبذلؾ يغػدكف مؤٌىػميف ألف يخطكا ، فػيما ىػك مكضكع عنايتيـ ، خطكةن . سػبقػكىػػـ 
كبذلؾ بات مف حقٌػو أف يأخػذ مساحةن رحبةن . ككذلؾ فعؿ الصدكؽ . إلى األماـ 
.  في كتابنا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  92 ػػػػػػػ 291 / 2:  ػػػػػػػ النجاشي 1
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ـٌ  ػمىػة مف شيكخ قيػػػػػ ذلؾ أٌنػو . كالصدكؽ ىك أٌكؿ مىف استحٌؽ كصؼ الػرُّحى
بعػد أف سػمع عػمى معارؼ شػيكخ بمػده ، كعػمى رأسػيـ أبكه ، الذم عػرفناه مف قبؿ 
شيخ القيٌمييف في عصػره كفػقػيييـ ، خػرج برحمةو كاسػعة شممت الػٌرٌم ، حيث أقاـ 
ميػدةن غير قصيرة ، كقػد كقػفػنا عػمى بعض شػيكخو فييا ، كنيسابكر كسػرخس ، 
يبلؽ كسمرقند  كمف العراؽ الككفة كبغػداد ، كمف كراء النير كتركمانستاف بمخ كا 

كقد أحصاىـ . كشيكخو كاآلخذكف عنو في تمؾ البمداف معركفػكف . كفرغانو 
 . 1 شػيخان 211الميحٌدث النكرم عػٌدان فبمغ بيـ 

تتقاطعي حياةي الصدكؽ مع حياة الكميني كمع فترة الغيبة الصغػرل مػدة 
كما تتقاطع سيرتييما في أٌنيما كبلىما اىػتٌما بجمع الحديث . ثبلثو كعشريف سػنة 

كفي أٌنيما كبلىما قصػدا بغداد . في مجمكعو كاحد ، عػمى اختبلؼو في منيجييما 
كسنترؾ الكقكؼ عػمى معنى ذلؾ كمغزاه كأثػره إلى محٌمو ، إذ نتحٌدث . بحديثيما 

 .عػف مدرسػة بغػداد إف شاء اهلل 
 . (كتاب مىف ال يحضره الفقيو  )يرتبط اسـ الصدكؽ بكتابو الحٌي 

كلتأليؼ ىذا الكتاب قٌصة جميمة تستحٌؽ أف تيركل بالتفصيؿ ، ًلما فييا مف جماؿو  
.  كًعبػرة 

ذلؾ أنو في إيبلؽ ، كىي مف بمداف تػركمانسػتاف ، كأٌنيا مٌما قصػده 
بحػػػديثو ، الػتػقى بالشػريؼ محمػػػد بف الحسف العمكم المكسػػكم المدني ، المعػػركؼ 

ـ ، كىك مف مشايخو  ، 978/  ق368كذلؾ سػنة  (ـ 982/ق372: ح )بنعمة 
ػػػذاكػرة أتػيػا عػمى ذكػػػر كتػػػاب الطبيب . كما أٌف الشػريؼ يػركم عػنو  كأثػنػػاء المي
فاقتػرح الشػػريؼي عػمى  (كتاب مىف اليحضره الطبيب  )محمػػػد بػػػف زكػػرٌيػػا الػػػػٌرازم 

ًلػدىت فكػرة . صاحبو أف يؤلٌػؼ في الفػقػو كتابان مثمىو  كتاب مىف اليحضره  )كىكػذا كي
بنٌي عػمى مبػدأ إنزاؿ العمؿ بالحديث  (الفػقيو  ، أٌكؿ كتابو في الحديث ػػػػػػػػػ الفػقو مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  524 / 3:  ػػػػػػ مستدرؾ الكسائؿ 1
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ة ، إلى مستكل القارئ العادم ، بعػد أف كضع فيو  مف ميستكل النيخبة الميتخٌصصى
.  مؤلفيو خبرتىو الٌنقػدٌية العميقة الكاسػعة 

ثـ كاف مف تصاريؼ الحػدىثاف بأىميا ، أٍف عػاد االثناف فالتقيا في إيبلؽ 
ـٌ تأليؼ كتابو العػتيػد ، فسػمعو الشريؼ منو ،  نفسيا ، بعػد أف كاف الصدكؽ قػد أتػ

 1 ىػػػ 372كاإلجػػػػػازة كصمػتػنا بنٌصيا مػؤٌرخػػػةن بسػػنة . كأجازه الٌصػػػدكؽ بسػػػػػماعػػػو 
ـٌ في ميػدةو  . (ـ982) =  كمف ىنا نعػرؼ أف تأليؼ ىػذا الكتاب الٌرائػد قػػد تػػػػػػ

. قياسٌيةو نسبٌيان ، تقػٌؿ قميبلن عػف الخمس سنكات ، ىي مابيف تاريخي المقاءيف 
باإلضافة إلى مافي ىػذا الٌسػياؽ مٌما ىػك السػبب في إيراده ، فإٌنو يكقػفيػنا 
: بالتضٌمف عػمى نمط العبلقة الٌرفيع كالحميـ التي قامت بيف الصدكؽ كالشريؼ 

ثػـ أٌنػو ال . الشريؼ يقتػرح كالصدكؽ يتػقػٌبػؿ اقػتػراح صاحبو قبكالن حسػنان كيعمؿي بػػو 
ٌنما ىػك لصاحبو ،  ـي أٌف الفػضؿ في أصؿ الفكرة الٌذكٌية الميبتكػرىة ليس لػو كا  يكتػػ

كفػػي نياية . فينشػر ذلؾ عػمى المػػػؤل في فاتحػػة كتابػػو ، كعنو أخػذنا القٌصة 
، عػمى ما  " من أّولـو إلـى آخــره" الٌسػياؽ يسػػمع الشػػػػػريؼ الكتاب مػف فػـ مؤلػفػو 

كفي كٌؿ ذلؾ مااليخفى مف بساطةو كشػفافٌية كتمقائٌيةو . جاء في نٌص اإلجازة 
.  كتكاضع 

كمػا ييػقػػٌكم ىػػػذه الميبلحظة بالنسػبة لمشيخ الٌصدكؽ كصفاتو العالية ، أٌنو 
ػر  تماـ النعمة  )يقػكؿ في فاتحػػة كتابػػو اآلخى ، كىػػػك مػف أكائػػؿ  (إكمػاؿ الديف كا 

كيػػتيػبو ، أف فكػػرة الكتاب ىػي لمىػف اسػمو أيضان محمد بػف الحسف ، كلكٌنو ىػذه المػٌرة  
: ت )نظٌف أٌنػو شيخو محمد بف الحسف بف أبي يزيد أحمد بف الكليػد القيٌمي  )قيٌمي 
 .  (ـ 954/ ق343

ػع العمماء كشػػػرؼ العمـ ما ىػك في غػنىن عػف  كفي ىػذا كذاؾ مف تكاضي
 . الٌذكػػر كالتنكيو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  260 / (نكابغ الركاة  ) ػػػػػػػػ طبقات أعبلـ الشيعة 1
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 موقع عمَمي الكميني والصدوق ( 5) 
األمػر الجامع بيف عممىي الكميني كالٌصدكؽ كبلىمػا ، أٌنيما ، عػمى ما بيف 
منيجييما مف اختبلؼ ، كبلىما ثمػرة عمؿو نقػدٌم كاسػع كعميؽ لمثركة الحديثٌية ، 

ـٌ ، ناؿ التصحيح كالتػبكيب  كقػد عػرفنا . التي تراكمت حتى تاريخيما في أكسػاط قيػػػػ
ػٌب عػمػؿ ميحػٌدثي  مف الفصؿ السابؽ أٌنيما ، أعني التصحيح كالتػبكيب ، كانا مىصى

ـٌ أكثر ما يككف   . قيػػ
اإلضافة في عمًميما ، أٌنيما تػناكال تمؾ الثركة جممةن في عمؿو كاحػد لكؿٍّ 

ـٌ إجماالن مف قػبميما تناكلتو ميجػٌزءان عػمى األبكاب في أعماؿو  منيما ، في حيف أٌف قيػػ
كلػـ نًجػد في محػٌدثييا مىػف عػمؿى عػمى كتابو جامعو لممكضكعات . مسػتػقٌمةو بكؿ باب

كىػذه خطكةي تقػدُّمٌية إلى األماـ ، تفٌسػر لنا بالمعمكؿ المكقع العالي . 1 المختمفة
ػدكرىما حتى اليكـ  .  الذم اكتسبو الكتاباف منػذ لحظة صي

ـٌ باعتبارو آخػر ذلؾ . ليس ىػذا فقط ، بؿ إٌنػنا نػرل أف االثنيف قػد تجاكزا قيػػػ
.  إذ أدخبل المتفى باإلضافة إلى السػند في اعتبارات التصحيح كعػدمػو 

ـٌ قػد بذلكا جيػدان خارقان في تحػٌرم الحػديث كتبكيبو كتػنقيػتو  حؽّّ أٌف رجاؿ قيػػػ
كما تشػػػٌددكا دكف أدنى تسػاىػؿ أك تياكف في أحاديث . مػٌمػا ىػك مكػذكب أك مشػبكه 

الميٌتيميف بالػغيػمٌك أك بالٌتسػاىيػػؿ في الػركاية باألخػذ عػف القكم كالضعيؼ ، بؿ حتى 
كلكٌنيـ في عمميػػػـ النقػػػدم كانػػػكا .مىف ييخالفيـ فػػي تفصيػبلت العػقػيػدة كمػنيا الكقػؼ

ػر فػإذا ىػػػػـ كجػػػدكا في  . ينظػػػركف دائمان إلى الٌسػػنػد قػبؿ أك حتى دكف أم اعػتبػارو آخى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ػػػػػػػ تحػٌريان لمصدؽ في ىػذا الحكـ ، نذكػر سابقةى الميحػٌدث العراقي ىػركف بف مكسػى التمعكبرم 1
روى جميع اأُلصول والمصنفات ، ولو ُكـتُـٌب منيا الجوامع " الذم ( ـ 995/  ق 385: ت  )

كلكننا ال نشيد . ، الذم نفيـ مف اسمو أنو كاف جامعان لكؿ أبكاب الفقو  " في عموم الدين  
الكينى : عباس القمي  )ليذا الكتاب أم أثػر ، فضبلن عف أٌنػو خارجه عمى عمكد جغرافٌية البحث 

. 2/408: كالكتاب ذكره النجاشي أيضػان  . ( 122/ 2. : ش. ق1368طيراف . كاأللقاب، ط
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كاتػو مىغمػزان أك شيػبيةن تركػكا حديثو جممةن كتفصيبلن  .  أحػد ري

ممػةن كاحػدة ،  أٌمػا الكميني فػقػد تناكؿ الحػديثى في عممو النقػدم الٌشػامؿ جي
آخػػذان في االعػتبار الٌسنػد كالمتف معان ، كباإلضافػة إلييمػا الميبلبسػات التي قػد 

ذلػؾ أٌنػو اعػتبػر الكثػػكؽ الٌشػخصي بالحػػديػث ، ميما يكيػػف منشػػػؤه ،  . تيحيػط بيمػا 
كبذلػؾ بات عممو النقػػدم .  مف الشػركط األسػاسػٌية العتباره كاعتماده قبكالن أك رٌدان 

مسػألػة اجتيادٌية ، كليس ًصػرؼ تطبيقاتو آلٌية ، تخضع لشػركطو ميحػٌررة معمكمة 
. إف ىي تكفٌػرت في سػند الحػديث كاف عػميو أف يقبمو كيعمؿ بػو . ًسػبقان كسػمفان 

كاتو ، كاف عميو  ف ىي انخػػرمت في أم مكضعو مف السػند ، أك في سػيرة أحػد ري كا 
كلذلؾ ، فيما نحسىب ، اقتضى عػممو عػمى . أف يػريٌده ، بصرؼ الٌنظػر عف القرائف 

ذلؾ الػزمػف الطكيؿ ، مع أٌنػو ميحػٌدثه ميتمػٌرس ، يعمؿ عػمى نصكصو  (الكافي  )
لقػد كاف . مػٌرت مف قبمو بسمسمةو مف المصافي، عػمى أيػدم خبراء ميتمٌرسػيف أيضان 

ػزيػد تمٌعػف كتأمُّػؿ  .  يعمؿي طبقان لمكازيف كاعتباراتو غير مسبكقة ، اقتضت منو مى
كتاب مىف ال  )كاألمػر نفسػو يمكف أف ييقاؿ عػمى عمؿ الٌصدكؽ في 

ٍف لػـ ييصػٌرح بػو  . (يحضره الفقيو  . بؿ ربما كاف األمػري عنػده في ىػذا أبيف ، كا 
دكر، بؿ باإلضافة إلى ذلؾ  ألٌف ما بيف دفتىي كتابو ليس ما صٌح لديو بحسػب الصي
. ما اطمأٌنت إليو نفسػو كيعمؿ كييفتي بو ، كبذلؾ ييغني الكتابي عػف حضكر الفػقيو 

.  كفي ىػذا مممىحه اجتيادمّّ غير خفٌي 
كمع ذلؾ نقػكؿ ، إٌف خطكتىي الكميني ثػـ الٌصدكؽ تبػدكاف لنا نككصٌية ، 
في الشكؿ عػمى األقػٌؿ ، بالقياس إلى بادرة عػمي بف الحسيف بف بابكيو القيٌمي 

كىك ميعاصره لمكميني ، بؿ تكفي ، كيا . الشُّػجاعىة كالخجكلىػة في الكقػت نفسػو 
ياه في سنةو كاحػده ، ىي أيضان سنة كفاة الٌسػمرم آخػر السػفراء  لمميصادفىة ، ىك كا 

كابف بابكيو ىػك الذم عػرفناه مف قػبػؿ . األربعة ، كسابؽه عػمى ذم قيػربػاه الٌصدكؽ 
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 " .  أّول َمـن ابتكـر طْرح األسانيـد ، وجمع بين النظائـر ، وأتى بالخبر مع قـريـنـو " 
حسػنان ، إف يكيػف الكميني قػد منح ذلؾ االعتبار : ىنا ييًمػحُّ عمينا سػؤاؿ 

ٍف يكيػف  لمكثكؽ الٌشخصي بالحديث ، استنادان إلى القػرائف ، ميما يكيػف منشػؤه ، كا 
الٌصدكؽ أتى في كتابو بما اطمأٌف إليو كيعمؿ كييفتي بو ، فمماذا مآل كتابييما 

باألسػناد ، كلػـ يطرحاىا طػٍرحى ابف بابكيو ليا ؟ ىػذا ، مع ضػركرة مبلحظة ، أٌف 
ـٌ في زمانػػو ،  ابف بابكيو لػػـ يخػػػرج فػي منيػجػو عػمى مػاكػػاف سػػائػػػدان في أكسػػاط قيػػػػ

كؿُّ ما في . كلػػػـ ييسػػػٌكغ بادرتو باعتباراتو إضافٌية ، كما فعؿ الكميني كالٌصدكؽ 
األمػر أٌنو طػرحيا ، دكف أف ييبٌيف مسػتػنػدىا عػمى مستكل الٌنظػرٌيػة ، ككأٌنػو ال 

كلذلؾ ، فيما يبػدك ، لػـ تينأ بالعيش كماتت فػكر . يػػرمي إلى أكثػر مف التيسػير
ًلػػد قبؿ أف يسػتكمؿ الٌنمػٌك   . كىي حػقػان كانت كذلؾ . كالدتيا ، ككأٌنيا خػديجه كي

ألٌنػو . كمف الكاضح أٌف السػؤاؿ أكثػر إلحاحان بالنسبة لمٌصدكؽ ككتابػو 
عػقمىػو باعػتماد االطمئناف اسػتنادان إلى القػرائف ، . أكدع كتابو عػقػمىػو كضميرىه 

كذلؾ ما لـ يفعمو الكميني ، الذم اكتفى في . كضميػػرىه بتحٌمػؿ مسػؤكلٌية الفتكل 
إجابًة لَمـن طمب منو كتابًا يجمع من جميع فنون الدين ما " فاتحة كتابو بالقكؿ أٌنػو أٌلفػو 

أم أٌنػو يضع بيف يػديػو المادة التي إف  " . يكتفي بو الُمتعّمم ، ويـرجع إليو الُمسـترِشــد
.  أحسف الميتعٌمـ اسػػتخداميا تككف ميرشػػدان لو 

 الكميني والصدوق من منظوٍر تأريخي ( 6) 
:        بالعكدة إلى الٌصػدكؽ بعػد ىػذه الميقارنات نقػػكؿ 

، الذم أٌلفو الٌصدكؽ  (كتاب مىف ال يحضره الفقيو)مػٌمػا ال ريػب فيو أف 
،  (الكافي)بينما . في أقٌؿ مف خمس سػنكات ، قػد أصاب نجاحان شػعبٌيان ممتازان 

الذم اقتضى مف صاحبو عمؿى عشريف سنة فيما ييقاؿ، ظػٌؿ يػدكر في األكساط 
الفكقٌية ، حيث احتفى بو الخاٌصة احتفاءن ىائبلن، ككضعو بعض قيػدامى المحػٌدثيف 

. فكؽ مستكل الشبيات، كأحاطتو المدرسة األخبارٌية بيالةو مف التقديس كالتعظيـ
كمف الكاضح  . قبؿ أف تيكٌجػو إليػػو سياـ الٌنػقػد، التي نجػا مف مثميػػا عمؿي الٌصػػػدكؽ
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 أٌف النجاح الشعبي لكتاب الٌصػدكؽ يعػكد إلى أٌنػو خاطب ىمكـى الناس خطابان 
ٍف مؤٌقتان عف  مباشػران ، ككفػى ليـ بالفعؿ بما كعػدىـ بػو في اسػـ كتابو ، فأغناىـ كا 

.  حضكر الفػقيو
يػدٌؿ عػمى الصيت العريض الذم اكتسبو الٌصدكؽ كفاءى كتابو ، أٌنػو إذ 
يحضر إلى بغػداد مػٌرةن بعػد مػٌرة ، كاف ييعقىػد لو فييا كٌؿ أيسػبكع مجمساف حافبلف 

كقػػػد سػػٌجؿ أماليو في تمػؾ المجالػػس في . ييممي فييما كتابو تارةن كأماليى أيخػػػرل 
ككاف سػٌيد بغػداد   . (أمالي الٌصدكؽ  )، المطبكع بعنكاف  (األمالي  )كتابػػو الباقي 

غير مينازىع كالميمسػؾ بزمػاـ السيػػمطة فػييا آنػػػذاؾ ، ركػف الدكلػة الحسػف بػػف بابػكيػو 
بػؿ كيؤخػذي مف أسػماء . ، يحضر مجالسىػو  (ـ 976ػػػػػػػ 946/ق366 ػػػػػػػ335) 

.   1بعض مؤلفات الٌصدكؽ أٌف ركف الدكلة كاف يعقػد لػو مجالس خاٌصة بو كحػدىه 
ثػـ أٌف ىناؾ ما يػدٌؿ بما ال ريب فيو عمى أٌف صيتو الطٌيػب قػػػد انػداح في 

. فكانت الرسائؿ تػًردي عميو منيا ، فييجيب عػمييا . البمػداف بعيػدان شػػػػػرقان كغػػربان 
عػرفنا ذلؾ مف بعض مػا ذيكػر في ثبت مصنفاتو ، مػف جكابات عػمى رسػائؿ 

كردت إليو مف كاسط كقػزكيف كمصػر كالبصرة كالككفة كالمدائف كنيسابكر كبغػػػداد 
، فضبلن عػف  (الحظ أٌف أكثرىا عػراقػٌيػة ، كىػذه مبلحظة ذات مغزل غير خفٌي  )

ػٍفػؿ مف اسػػػػػـ البمػػػد  .   2جكابات أيخػرل عػمى مسػػػائؿ غي
كلنيسػٌجػؿ ىنا ، أٌف الٌصدكؽ ىػك أكؿي عالػـو إمامي يحظى بمثؿ ىػذا 

.  الصيت كالحضكر العػريضيىػف 
بفضؿ الكميني كالٌصدكؽ كصمت الػٌرٌم إلى قٌمػة حضكرىا لتترٌبع عػمييا 

ثػـ أٌنيا بػػػدأت تػنحػدر مف بعد األخير منيما ، ًكفػقػان ًلمػا تقضي بػو سيػٌنة . زمنان 
.  الحياة في البشػر كأعماليـ ، كبتأثير حالةو سياسٌية سنفرغ ليا في نياية الفصؿ 

.  كلكػػٌف إنجػػػازىا التاريخي في تطكيػػػػػر البحث الفػػقيػي بقػػي حٌيػان كما يػػػػػػزاؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 " .  بين يـدي ركن الدولة" ىنا يذكر خمس مجالس جػرت لو  . 315 / 2:  ػػػػػػػ النجاشي 1
 .  16 ػػػػػػ 315 / 2:  ػػػػػػػ نفسػو 2
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كنيػػمٌخصػو  . كقػػد قػرأنػاه قػبػؿ قػميؿ فػي الميػراجعػة الٌنقػدٌيػة لكتابػييما الػػٌرائػػديىػف الباقػيػيىػف 
اآلف بالقػكؿ أٌنيمػا بكتابييمػا قػػػٌدما مشػػػركعى الفػػقػو االجتيػادم كشخصٌية الفػقػػيو 
لٌػػػػػػد لمٌنػػٌص خطػكةن كاسػعةن إلى األمػاـ عػمى الطػريؽ الطكيؿ ، الذم ما زاؿ  ػػػكى المي

كىػك ىػك المشػركع العتيػد الػذم رأيناه مػف قػبػؿ في أعماؽ ىمـك . عػميو أف يسػمكو 
كمراميو ، كىػك يحػثُّ نخبة أصحابو كييػدٌربيـ عػمى التأٌمػؿ  (ع  )اإلماـ الصادؽ 

مع األخػذ بعيف االعتبار أٌف رؤيػة اليػدؼ البعيػد . كالٌنظػر كالتأصيؿ كالتفػريع 
ـٌ كممحو بالبصػر ػػٌر بمراحمو ، . يمكف أف تػتػ أٌمػا الكيصكؿ إليو ، فػبل بيػٌد لػو مف أف يمي

ػػرَّ بمحظات إحباطو كنيكػكص ، كلحظات . مػرحمػةن إثػػر مرحمة  كما ال بيػػٌد مف أف يمي
كما مف ريبو في أٌف إنجاز الٌرٌم ، . خطكةه إلى األمػاـ ، خطكةه إلى الكراء : تقػٌدـو 

ـٌ ، كانتا بالتكالي خطكتاف كبيرتاف ، كال بػديؿى  التي بػنىػٍت عػمى إنجاز أيٌميػا قيػػػػػ
 . عػنيما ، إلى األمػاـ 

 الـّرّي بعـد الّصدوقين ( 7) 
ػتػتػٌبػع سػمسػمةه مف  مػف بعػد ذيػنػؾ العػمميىف ، تمػرُّ أمػاـ عيف الباحث المي

كلكٌنيـ بمجمكعيـ يػدلٌػكف عػمى أٌف الػٌرٌم . االسػماء ، يتفاكت أصحابييا في أقػدارىػـ 
ف ىي فػقػدت القيػػدرة عػمى الميبادرة  ال لسببو إال ألٌنيا استػنػفػدت . لػـ تفػقػد الٌركح ، كا 

كبات عػمييا أف تنتظر الشركط . إمكانات التطٌكر بحسػب الميعطيات القائمة 
كسػنرل أٌنيا . الميبلئمة لخطكةو كبادرةو جديدة ، اليجب بالضركرة أف تككف فػييا 

.  ستككف بعيػدان عػنيا في بغػداد 
ممةو مف  في سػبيؿ قضاء ما بقي مف حػٌؽ الٌرٌم عػمينا ، سػنقػؼي عػمى جي

ثػـ نيعػٌقب عمييا بذكػر ما تػكحي بو . أعػبلميا ، مع التعػريؼ بكؿٍّ منيـ باختصار 
:  ًسػيىػر حيكاتيـ مف مغازم كدالالت 

  .  (م 11/  ه 5القرن : ح  )ـــــ عـمي بن محمد الخـزّاز الرّازي 1
ـٌ كفييا نشػأ ثػـ استكطف الػٌرٌم  كليس في . سمع مف الٌصدكؽ . أصمو مف قيػػ

كفاية األثر في الٌنٌص عػمى  )بقي مف آثاره كتابو . بقٌية شيكخو مىف ىك مف الػٌرٌم 
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كفيو معمكمات نادرة عف ميحػٌدثيف ضاع . كىك مطبكع  ( األئمة االثنى عشر 
كقػد استفػػدنا منو كثيران في بحثو لنا عػمى ميحػٌدثي مدينة حمص في كسػػط . ذكرىـ 
  . (حمص  )، مادة  (دانشنامو جياف إسبلمي  )، منشكر في  1سكريا

 
  (م 53 أو 1051/ ه 45 أو 443: ت)ــــــ إسماعـيل بن عـمي الرّازي 2

: كىك شخصٌية مكسكعٌية كبيرة . عيػرؼ أكثر بكنيتو أبي سعيد الٌسٌماف 
سمع في الٌرٌم كالشاـ كالعراؽ كالحجاز كببلد . حافظ فػقيو كبلمٌي محػٌدث مفٌسػر 

قاؿ فيو . كلكٌنو لدل عػٌدة مصنفيف إمامٌية منيـ . قيؿ أٌنو كاف معتزلٌيان . المغرب 
 " .  ثـقـٌة وأّي ثـقـة : " (الفيرست  )بمدٌيو منتجب الديف في 

كامتازت مصنفاتو بػتػنٌكع . كاف عػمى اطبلعو كاسعو عػمى مختمؼ المذاىب 
كما كانت لو عناية خاٌصة بفػقػو الخبلؼ كالتكفيؽ بيف مختمؼ . مكضكعاتيا 

 . 2كلكٌنو صٌنؼ كتابان مستقبلن في اإلمامة . األقكاؿ 
 
 (م 1081 ــــ990/ ه474: ـــــ ح380)ــــــ جعفر بن محمد الُدورَيستي3
يراد اسمو في أعبلـ الٌرٌم مبنٌي عػمى شػيءو مف التسامح ، ألنو مف   كا 

كمف المعمكـ أٌف كؿ مركزو عػممي يينشئ حكلو . دكريىست ، كىي قرية بجكار الٌرٌم 
مجاالن الحيكٌم يعكس تأثير المركػز ، كمف ىنا فبل ميشػاٌحة في ذكره مع أعبلـ 

.  الٌرٌم 
 كفييا حضر عػمى الشيخ المفيد كالسيد المرتضى ،  .ارتحؿ إلى بغداد

كمنيا رجع إلى بمده ، كفييا قرأ عميو كتخٌرج بو . كتخٌرج عمييما في الكبلـ كالفػقو 
: ؽ )ككاف الكزير نظاـ الميمؾ الحسف بف عػمي الطكسي . جمعه مف األعبلـ 

.  يقصده مف الػػٌرٌم مػػػرةن كؿ أيسبكعيىف يقػػرأ عػميو كيسػػػمع منو  (ـ 1092/ ق 485
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  ػػػػػ انظر ترجمة لو أكثر تفصيبلن في كتابنا أعبلـ الشيعة كمصادره الكثيرة 1
.   ػػػػػػ نفسػو 2
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 تيذكػري لو مصنفات في الفػقو كالكبلـ كٌميا مفػقػكدة 
1  .

 
ه 485:ت )ــــــــ عبد الرحمن بن أحمد الخزاعي النيسابوري الرّازي 4

 . (م 1092/
ارتحؿ إلى بغػداد كفييا أخذ . أصمو مف نيسابكر، كيبػدك أٌف منشػأه فييا 

السٌيد المرتضى عمػـ الييػدل ، كحمزة بف عبد العزيز : عف جمعو مف عممائيا 
، كالكراجكي الطرابمسي، كالشيخ الطكسي، كابف البٌراج  (سبٌلر  )الديممي 

كييؤخذ مف ىذه السمسمة ، بما فييا مف تعٌدد طبقة ، أٌف إقامتو في . الطرابمسي 
.  بغػداد لـ تكف بالقصيرة 

  .2كفييا تكفي ". شيخ األصحاب بالّريّ " استكطف الٌرٌم حيث غػدا 
 
 .  (م 1152/ه547: ت )ـــــ سعد بن أبي طالب الرّازي 5

ككاف ييقرئ . تخٌرج في عمـ الكبلـ عمى عٌمو عبد الجميؿ بف عيسى الٌرازم 
 .  1كفييا تكفي. كلو مصنفات كٌميا كبلمٌية . عمـ الكبلـ في الٌرٌم 

 
 .  (م 1160/ ه556: ح  )ــــــ عبد الجميل بن مسعـود الرّازي 6

كما مف ذكػرو ألساتذتو . كلكٌنو درس كدٌرس في الٌرٌم . أصمو مف قزكيف 
.  كشػيكخو فييا 

مف تبلميذه فييا محمد بف عػمي بف شيػرآشػػكب المازنػدراني ، كمنتجب 
ػبيد اهلل الٌرازم  كقد كصفو . كترجـ لو كبلىما في كتابييما . الديف عػمي بف عي

فمف ذلؾ نفيـ أٌنو دٌرس " . ُأستاذ عمماء العراق في اأُلصولَين : " منتجب الديف بقكلو 
 . 1في العراؽ أيضان 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.   ػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا المذككر أعبله 1
.   ػػػػػػػ أيضان 2
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 .  (م 1157/ه552:ح )ــــ حسين بن عـمي الرازي ، أبو الفتوح الرّازي 7
لػد أبك . أيسرتو بيت عػمـ في نيسابكر  تحٌكؿ كالده إلى سيكنى الٌرٌم حيث كي

.  الفتكح 
كفييا درس عػمى الحسف بف محمد الطكسي . أقاـ أياـ شبابو مدة في بغػداد

.  ككاف لو فييا مجمس كعظ في خاف عبٌلف . ابف الشيخ الطكسي 
رجع إلى الٌرٌم حيث أمضى ما بقي لو مف العمر في التدريس كالتصنيؼ 

 .  (الفيرست  )كمف تبلميذه مينتجب الديف الرازم صاحب . حتى كفاتو فييا 
كىك تفسيره كبيره لمقرآف بالفارسٌية ،   (ركض الجناف  )مف مؤلفاتو الباقية 

سنٌية في اإلمامة  )ك  ركح األحباب كركح  )ك. ، كبلىما مطبكع  (الرسالة الحي
 .  1، كبلىما مخطكط( تبصرة العكاـ في معرفة مقاالت األناـ ) ك  (األلباب 
  

 .  (م1116/ه510:ح)ـــــ الحسن بن الحسين ابن بابويو الُقّمي الرّازي8
ـٌ كالد . مف بيت العمـ القيٌمي المعركؼ آؿ بابكيو القيمييف  كىك ابف عػ

مماء الشيعة كميصٌنفييـ  )الٌصدكؽ ، كجػٌد مينتجب الديف صاحػب   (أسماء عي
 . (الفيرست  )المطبكع باسػػـ   

ػػذ مػف  . ارتحؿ إلى النجؼ حيث قػرأ عمى الشيخ الطكسي جميع كيتيبو  كيؤخى
.  ذلؾ أٌف إقامتو فييا كانت طكيمة 

حيث تتممذ عميو أك ركل عنو ابنو عػبيد اهلل ، كالميفٌسر . بعكدتو نزؿ الٌرٌم 
أجازه سنة . ، كمحمد بف أبي القاسـ الطبرم  (مجمع البياف  )الطبرسي صاحب 

 .  1ق ، كمنو أخذنا تاريخ حياتو510
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػػػ الترجمة لو كلمىف قبمو في 1
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:  ــــــ ح504 )ـــــ عمي بن عبيد اهلل ابن بابويو الرّازي ، ُمنتَجـب الدين 9
 . (م1189 ـــــ1110/ه 585

لػد في الٌرٌم ، كفييا اتجو منذ الٌصغر إلى طمب العمـ . حفيد سابقو  كي
ثـ بدأ رحمةن طكيمة لمغرض نفسو ، زار أثناءىا إصفياف كقزكيف كخكارـز . كالٌسماع

بحيث استحٌؽ في نيايتيا ما . حيث لقي عددان كافران مف الشيكخ . كنيسابكر كبغداد 
التدكيف في أخبار  )كصفو بو تمميذيه عبد الكريـ الرافعي الشافعي ، في كتابو 

يـِقـلُّ َمن ُيدانيو في ىــذه االعـصار في كثرة الجْمع والّسماع : " حيث قػاؿ  (قزكيف 
 " .  والشيوخ

صٌنؼ عددان مف الكيتيب ، أكثرىا شييرةن كتابو الذم ذكرناه أعبله في الترجمة 
ـٌ بالتأريخ لبمده ، بينما كانت شمسيا تميؿ لؤليفكؿ ، . لجػٌده  كما ييذكىر لو أٌنو اىت

. 1 (تاريخ الٌرٌم  )كذلؾ في كتابو المفػقكد مف أسؼ 
 

 600: ح )ــــــ محمود بن عمي بن الحسن الِحْمصي الرّازي اليَمداني 10
. (م 1203/ه 

يرادي النّْسىب بيذا الترتيب مقصكد  فأصمو مف مدينة حمص في كسط . كا 
.  سكرٌية ، كمكلده كنشأتو كالشطر األكبر مف حياتو في الٌرٌم ، كنيايتو في ىمىداف 
كال ًعبرة بالكبلـ االرتجالي الذم زعػػـ أٌنو الحيمُّصي ، ألٌف أباه كاف يبيع الحيٌمص 

كما كاف منيـ مىػف . فآباؤه معركفكف باالسماء كاالكصاؼ !! . المسمكؽ في الٌرٌم 
فضبلن عف أدٌلة . أك مٌمف شػػػأنو أف يمتيف بيع الحيمُّص مسمكقان أك غير مسمكؽ  

 .  (أعبلـ الشيعة  )أيخرل ، بسطناىا حيث ترجمنا لو في كتابنا 
كلكػٌننا ال نعػرؼ مف أساتػػذتو فػييا إال حسػيف بػػف فتح اهلل . درس في الػٌرٌم 

كليذا مغزاه طبعان ، سنذكره في تعقػيبنا عمى ىػذه . البكرآبادم ، درس عميو الفػقو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.   ػػػػػػػ أيضان 1
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كقد حضر مينتجب الديف درسىػو . كما كاف لو فػييا مجمس درس حافػؿ . الترجمات 
.  سػنيف ، كسمع منو أكثر كيتيبو 

ػداف ، كىػذا أيضان لػػػػػو مغػػػػزاه  في أكاخر عمره تحػٌكؿ إلى سيكنى مدينة ىمى
" الحاجب جمال الدين"كفييا بنى لػػػػو مىف اسػػػميو . بالتأكيػد ، كسػنعرض لو أيضان 

ـى بانييا  ـٌ بناءىا في جمادل  (الجمالٌية  ): مػدرسةن سٌماىا بما يناسػػب اسػػػػ ، أتػػػػػ
كىػػػػذه معمكمػةه قػػػػد فاتػػتػنػا مػف . كمنو أخذنا تاريخ حياتو  . 1ق600األيكلى سػنة

، مػٌمػا كاف  (أعبلـ الشيعة  )أسػػؼ في الترجمة التي عػمٌػقػناىػػا لػػػو فػػي كػتابنا 
 .السػبب فػي ذكػر تاريػػخ حياةو غػيػر دقػيػؽ لػػػو 

بنٌي عمى التركيز كاستكناه  أفضنا في إيراد ىذه الترجمات ، خبلفان لنيجنا المى
المعمكمات اسػتكناىان ، ليس فقط ًلما فييا مف دالالتو مباشػرة ، بؿ باإلضافة إلى 

ذلؾ ًلما فييا مف مغازو خفٌية ، ليست تيػفػصح عٌما تكتمو إال مف خبلؿ قػراءةو 
.  شػاممةو تنظري إلى ما يضيع في غيمار التفاصيؿ ، كال ييظيره إال التٌػػػراكيػػـ 

: كعػميو نيػعػقٌػب بما يمػي 
أثناء مػٌدة القرف كنصؼ القرف تقريبان ، ىي ما بيف حياتىي عمي : ػػػػػػػ أكالن 

. الخٌزاز كمحمكد الحمصي ، لـ تينجب الػٌرٌم أك ينزليا سكل أيكلئؾ العشرة األعبلـ 
. كىػػذه نتيجةه التيػقػاس بما كانت عػميو حالييا قيبيؿ كأثناء حياة الكميني كالٌصدكؽ 

تػدٌؿ بما ال ريب فيو عػمى أٌف المدينة بدأت تنحدر عف القٌمة التي تػػػرٌبعت عمييا 
. أياـ ذينؾ العمميىف 
ليس بيف أكلئؾ العشرة ميحٌدث عػمى شيءو مف البركز في الحديث  : ػػػػػػػ ثانيان 

أٌما الباقكف فيـ بيف كبلمٌي  . الميـ إال عػمي بف محمد الخػٌزاز الٌرازم تمميذ الٌصدكؽ
ز في الحديث ، شػأف أسبلفيـ . كمكسكعٌي جامع   الميـٌ أٌنػنا ال نًجػدي بينيـ مىف بػري

.   في الٌرم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ليس مف أكلئؾ العشػرة مىف سمع الحديث في الٌرٌم سكل اثنيف ، : ػػػػػػػػ ثالثان 
سماعيؿ الٌرازم  . أٌمػا الباقكف منيـ فأربعة درسكا في العراؽ . ىما عػمي الخٌزاز كا 

ىـ جعفر الديكريستي ، كعػػبػػد الرحمف الخزاعي ، كأبك الفتػكح الػػػٌرازم ، كالحسػف بػف 
ٍف يكيػف أكثػػر سماعو في إيراف كلكف في غير الػػػٌرٌم . بابػكيػػػو  . كمينتجػب الديف كا 

ف سػػػػمع في الػػٌرٌم  ، لكف شػػػػيخو الكحيد فييا لػـ  أٌما محمكد الحمصي فإٌنػو ، كا 
كىذاف كصفاف ىٌيناف ، . 1 " فـقيو صالح" ك  "  واعــظ"يكصىؼ بأكثػػر مف أٌنػػػو 

كأٌف قػراءة الحمصي عميو كانت مف قػبيؿ ال . يػداٌلف عػمى أٌف الرجؿ لـ يكيػف بذاؾ 
.  ييتػرىؾ الميسػكر بالمعسػكر

ػف لػو عناية تيػػذكىػر بالحديث  .كعمى كؿ حاؿ، فما ألحدو مف أكلئؾ األربعة مى
ثمة داللةه خاصةه فػيما كقػفػنا عػميو مف سيرة محمكد الحمصي ، : رابعان 

بؿ . نقرأىا في أٌنػو لػـ يًجػد في الػٌرٌم مىػف يأخػذ عنو الفقو سػكل شػيخو البكرآبادم 
الحقيقة أٌنػنػا النًجػدي في كيػتيػب الرجاؿ كالسّْػيىػر كالطبقات ، ذات العبلقة بالفترة ، 

مٌما نفيـ منو أٌف الحمصي إٌنػما كصػؿ بسعيو . ذكػران لػرازٌم ميحػٌدثو أك فػقػيػوو بارز
ذلؾ ألٌف الكضع الػػػػػػػػػػذم . الشخصي إلى أف غػدا لػو في الػٌرم مجمػس درسو حافػؿ 

كاف ييتيح لمػٌرٌم إنتاج فػقياء كميحٌدثيف كبار قػد بػات اآلف جػػػػزءن مف الماضي 
.  المجيػد الػذم خٌمفتو اآلف كراءىا  

ثػـ أٌنػنػا رأيناه في خكاتيـ عمػره يتػرؾ كؿَّ ما كاف لػو فػي الػٌرٌم مف مقاـ 
ػداف  حيث يبػدك أٌنػو أمضى كػٌؿ ما بقي لو مف العيػميػر . كمػكقع كيمضي إلى ىمى

كىػػػذه ميبلبسػات تػقػػكدي ذىػػػفى الميتأٌمػػؿ باتجػاه أٌف الػػػػٌرٌم لػػػـ تعيػػػٍد المكػاف . كتكفي 
كرٌبػما ييفٌسػػر مػيػمىػو لبلبتعاد عػنيا . الميبلئـ الػػذم يٌتسعي لشػخصو مف كزف الحمصي 

قبؿ أف ييجػرىا نيائٌيان ، بحيث أقػاـ في الحمٌػة مػدةن طكيمة بضيافة األمير الكػردم 
نقػػػذ مف التقػميػد  )صٌنػؼ أثػناءىا كتابػو . العارؼ كٌراـ بف أبي فػػراس  ، كربمػػػػػا   (المي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ػػر بػؿ إٌنػنػا  . (األمالي العػػراقػٌيػػة في شػرح الفصكؿ اإليبلقٌية  )أيضػان كتابو اآلخى
بيػػػد أنػنػا سػػػنيػرجئ . نظف أٌف الحمصي ىػك آخػر فػقػيوو رازٌم بارز في ذلؾ الػػٌدكر 

ألٌف الظاىػرة . معالجة ىػػػذه الميبلحظة االشػػكالٌية الخطيػرة إلى خكاتيـ الكتاب 
.  مكضع الميبلحظة ال تختصُّ بالػٌرٌم كحػدىا 

ػف يػريػد أف  ىكػػذا ، فكأٌف الػٌرٌم قػد اقشػعػٌرت كصٌكح نػبػتييػا ، كلػـ يػبػؽى لمى
ككػأٌف . ثػـ أٌنيػا ما لبثت أٍف انطفأت نيائٌيػان . يرتعي مف خيراتيا العممٌية إال اليشػيـ 

ـٌ الظبلـ  يػا كعػ .  عػاديان طػرؽى دنيػا تشػٌع باألضكاء ، فأطفأ سيػػػريجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 الـفـصـل الخامـس
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مـا وراء النيــر  
 

 (توطئة وتـمـيـيـد  )
سػػنعمؿي في ىػذا التمييػد عػمى تعػريؼ القارئ بحقيقة ىذا االسـ الغامض 

مٌما نػرل أٌنو سيككف ميعػينان لػو عػمى فيػـ ميػداف كبػيػئػة . تعػريفػان جغػرافٌيػان ػػػػػػػ بشػرٌيػان 
الًحػراؾ الفكرم ػػػػػػػػػ الثقافي الذم سػيكػكف عػمينا أف نػتػػتػٌبػعو في منشئو كتطٌكره 

كما سنعمؿي عػمى ميحاكلة تفسير كجكد قاعػػدة . كمنتياه ، مثمما فعمنا في الػٌرٌم 
.  بشرٌية شيعٌية فيو ، بحيث أنتجت ذلؾ الًحراؾ 

:      كعػميو نقػكؿ 
ـه أطمقو الفاتحكف العػرب عػمى منطقةو تاريخٌيةو مٌما ىك  ما كراء النيػر اسػ

آمك داريا : ىي المنطقة الكاقعة بيف النيريىف العظيميىف . اليـك مف آسية الكسطى 
كالحقيقة . سيحكف ، المذيىف يحٌدانيا مف الشرؽ كالغػػرب / جػيحكف ، كسػير داريا / 

أٌف ىذا االسػـ العػربي لممنطقة ليس إال ترجمةن السػـو يكناني ػػػػػػػػ التيني قػديـ ىػػػك 
 . ماكراء نير األككسيػػػػػس : ، يعني  Trans  Oxaniaترانس أككسانيا 

كاالسـ في تطٌكره في الشكؿ ، كاتحاده في المضمكف ، يحمؿ ًسػمةن نعػرفييا 
أم أٌف صاحب الٌتسمية . جٌيػدان في الٌتسميات التي تيطمىػػؽ عػمى البقاع مف خارجيا 

بيف  )كمثؿ ذلؾ ييقاؿ عػمى . البػٌراني يضع ليػا االسـ مف مكقعو كمىنظكره ىػك 
.  عػمى المنطقة المعركفة ( الشرؽ األكسػط ) عػمى العراؽ ، ك  (النيريىف 

كالقاعػػػدة أٌف البٌراني إٌنما ييسٌمى منطقةن ما مف منظكره ، ألٌنيا مكضع 
كلذلؾ فإٌف ىذا النمط مف تحػريؼ أسماء البقاع ال . اىتمامو كأٌف لو فػييا مصالح 

كأنمكذج اسػػػمي . يػنػزؿ إال ببقػػاعو ذات خيػراتو كمنافع ، تجعميا مطمعان لؤلقػػكيػػاء 
.  دليؿه عػمى ما نقػكؿ  (الشرؽ األكسط  )ك  (بيف النيػػريف  )

كمف ذلػػػؾ . البمػػػداني ياقػكت ييطنػب في كصػؼ إقػميػـ ماكراء النيػػػر كأىػمػو 
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وأىـمو يـرجعـون إلى رغـبٍة في الخـير . أنزه األقـاليم وأخـصـبيـا وأكـثرىا خـيراً " قػكلو أٌنو
مع . مع قـّمة غـائمة ، وسماحة بما ممكت أيدييـم . والّسـخـاء  واستجابٌة لّمن دعـاىــم إليو 

.   " 1شـوكٍة ومنعٍة وبأس وُعـّدٍة وآلـٍة وُكـراع وسـالح
 أٌمػػا شػرقٌيو ، أم ما ىػك اليكـ كازاخستاف ، فيك ماسػٌماه العػرب بػبلد 

أىميا مف . كىي منطقة بادٌيػةه شاسعة تمتػد إلى حػدكد ركسيا كالصيف . اليياطمة 
التركٌية الٌرعػكٌية الشديدة الًمػراس ، التي ثبتت مػدة طكيمة / الشعكب الطكرخانٌية 

ثػـ آؿى أمػريه بعػد حركبو طكيمةو إلى أف . لمفاتحيف المسمميف ، كحالت دكف تقػػػٌدميـ 
صػار المنبع الرئيس لمػٌرقيؽ العسػكرم ، الذم اسػتكلى عػمى السيمطة في مختمؼ 

ثػـ أٌنػو صػٌدر إلييا أعنؼ مكجػةو تػػدميرٌيػة نزلػت بو ، . أنحاء مشػرؽ ببلد اإلسػبلـ 
.  تمتيامكجتاف بقيادة غازاف كتيمكرلنؾ . ىي الغزكة التػتػارٌية بقيادة المغػكؿ 

تحمؿ اليكـ أسماءن تيشير إلى الييػكٌية القػكمٌية  (ما كراء النيػر  )منطقة 
.  تركمانستاف ، أكزبكستاف ، طاجيكستاف : لعيٌمار ىذا الجزء أك ذاؾ منيا 

بيػد أٌف ىناؾ حقيقة ضائعة ما بيف ذلؾ االسػـ البػٌراني كىػػذا األقكامي ، 
ػبىػرىىػا ياقػػكت ًذٍكػران بسػرعة  ىي أف اإلقػميـ في الحقيقة ليػس إال كالية خكارـز مع . عى

 .  1جػزءو مف خػراسػػػػاف
كمع أٌنػنا نػرل أٌف ىػػذيف االسػميف ىما األصػدؽ مف منظكرو جغػرافٌي ػػػػػػػػ 

، ألٌنػو ىػػك الٌدائػر في كافػة  (ما كراء النيػر  )تاريخٌي ، فإٌنػنا سػنحتفظ ىنا باسػـ 
.  النصكص التي سػػنتعامؿي معيػا في بحػثػنا 

ػو كاإلجابة عنو قبؿ الدخكؿ في صميـ  بيػد أٌف ىاىنا سػؤاؿه يحسيػف طػرحي
:  البحػث ىػك 

ـٌ قػػد قػاـ عػمى قاعػػدةو سيػٌكانٌيةو شػيعٌيةو قػدمػت مف الككفة ،  إف يكيػف مجػد قيػػػ
كمف قبؿي مف اليمف ، فما ىي القاعػدة الميماثمة التي سػيقكـي عػمييا كٌؿ ما سػػػنقػكلػػػػػو  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ؟  (ما كراء النيػر  )عػمى منطقة  
أم بالنياية كيؼ حصؿ أف غػدت منطقة ماكراء النيػر حاضنةن إنسػانٌيةن 

ٍف يكيػف مؤٌقتػان  ؟  لًحػراؾ عممٌي شػيعي إمامٌي ميػزدىػر ، كا 
:  في الجػكاب نػقػكؿ 

أٌف الجكاب االجمالٌي كامفه في االنسػياح العربٌي الكاسػع  مٌما ال ريػب فيو
كلكف يعسيػري التفصيؿ بالمقػدار كالنحك الذم . شػػػرقان كغػػربان باتجػػاه البمػداف المفتكحة 

.  رأيناه في ىجػرة األشػعرييف 

ذلؾ أٌف حركػة الفتكح اليائمة قػد أٌدت ، مف الناحية السيػٌكانٌية ، إلى نتيجتيىف 
:  ميتػرابطتيىف ىمػػا 

ػدكد التي كانػت قائمةن بيف مختمؼ : ػػػػػػػػ األيكلى  أٌف الفتح قػػد أسػقط الحي
ػة كجغرافػيػٌػػتىيػا ،  ػة ، بأف أسػػػقط الييكٌيػة التاريخٌية لممناطؽ المىفتكحى األقاليـ المفتكحى

، التي تػتٌػسػع مبػدئػٌيػان لكؿ مىػف ىػك  (دار اإلسػبلـ  )لصالح ىيػكٌيػةو جػػديػػدة عنكانيا 
كبذلػؾ باتػت . في داخميا ، بصػرؼ النظر عػف ىيػكيتيـ األقكامٌية أك المذىبٌية 

كأٌدل ذلؾ مع . حػركة الناس الٌرائحيف كالغاديف في نطاقيا ميتحػٌررةن مف كافػة القيكد
ة ، لمعػرب الفاتحيف منيا  الكقت إلى صػكرةو سيػكانٌيةو جػديػدةو في الببلد المفتكحى

.  نصيب األسد

ـٌ فتحي منطقة   (ماكراء النير  )مف ذلؾ ، عػمى سػبيؿ المثاؿ ، أٌنو عنػدما تػ
أسػكف الفاتحكف العػرب جكالي منيـ في عػددو مف الميػديف أىٌميا سػمرقنػد

 ، كأٌنو 1
كاف فييا قكـه مف بكر بف كائؿ 

ككاف مف أبكاب بخارل بابه اسمو باب بني .  2
كالقاعػدة الثابتة في ىػذا كفي غيره أف أبكاب  .  3أسػد ، كآخػر اسػمو باب بني سػعػد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   .245 / 2:  ػػػػػػػػػ الطبرم 1
 .  307/  ػػػػػػػ االصطخرم 2
 .  306/  ػػػػػػ نفسو 3
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ػف تيػفػضي إلييـ داخميا  كيقكؿ البمداني الحميرم . المدينة تيسٌمى بما ييناسػب مى
أٌف عػػػػػرب سػػػمرقػػنػػػد ىػػػػػػػػػـ   (الركض المعطار في خبػػػر االقطار  )صاحب كػتػػػػاب 

" .  1 من ُمحارب وشــيبان واألزد وباىمـة وطــئ" 
وفي جميع ُمُدن خراسان قـوٌم من العـرب من مضـر وربيعـة : " كيقػػكؿ اليعقػػكبي 

ككثيػران ما كانػت الحمػبلت العسكرٌية تحمؿ محاربيف مف  " . 2وســائر بطــون الـيـمـــن
خصكصػان . بعضيـ يختار اإلقامة نيائٌيان في الببلد المفتكحػػة . 3البصرة كالككفة

مػف خصػبو كرفػاه  (مػاكراء النيػر  )كأٌنػنػا قػد عػػرفنا مٌمػا فػػات ماتمتاز بو بمػػداف 
.  عيش بالقياس إلى البمداف التي خرج منيا الفاتحكف 

ىػذا باإلضافػة إلػى ىجػراتو مػدنٌيػةو ، عمادىا جماعاته مينتجعة تتحػٌكؿ إلى 
نتاجٌية ممتازة ، التيعػدىؿ  سيػكنى تمؾ البمػداف ، ًلما تمتاز بو مف صفاتو مناخٌية كا 

.  بيا مكاطنيـ األصمٌية البادية في الحجاز كالعػراؽ 
ىػذا فضبلن عف أف الشيعة كانكا إجماالن يميمكف إلى االبتعاد عػف المراكز 
. المدينٌية السيمطكٌية ، حيث تككف يػد السيمطة كأجيزتيا أقكل ماتككف كأقسى ماتككف

ىػذا إف . كلكٌف ذلؾ الٌنمط مف الحركات السيكانٌية ال يفكز عػادةن بعناية المؤرخيف 
كلكال أٌف ىجرة األشعرييف قػد حصمت ضمف إطارو تاريخٌي . ىػـ الحظكه أصػبلن 

سيمطكٌم عػنػيػؼ ، مف النمط الذم يجكؿي فيو المؤرخكف الرسػمٌيكف كيصكلكف ، ثػـ 
ماكاف ألكلئؾ المياجريف مف كبير حضكرو كعظيـ أثػر ، لربما لػـ تصمنا أخبارىا 

.  كلضاعػت نيائٌيػان 
إف أكلئؾ الٌناقمة قػد حممكا معيػـ ثقافػتيػـ كىمكميـ الفكرٌية ، : ػػػػػػ الثانية 

ليزرعػػكىا في أكطانيـ الجػديػػػػدة ، كمنيا طبعان لغػتيـ العػػربٌية كمذاىػػبيـ كميكليػػػػػػػػػػـ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  323 / 1980مصر . الركض المعطار ، ط:  ػػػػػػػ الحميرم 1
 .  60/ ـ 198/ ق 1408بيركت . ػػػػػػػ البمداف ، ط2
.  ػػػػػػػ انظر الفصؿ السادس مف كتاب امتداد العرب في صدر اإلسبلـ لمدكتكر صالح العمي3
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كمع الكقت أنبػتػت حالةن ثقافٌية ميزدىػرة ، بات ليا رمكزىا كأبطاليا . السياسٌية 
،  (الترمػػذم  )، كتػػرمػػذ  (البخارم  )المعركفكف ، مف المنسكبيف إلى بخارل 

،  (السمرقنػػدم  )، كسػػػمرقنػػد  (الخكارزمي  )، كخػكارـز  (المركزم  )كمػرك 
ػػػػش  كمف مصٌنفاتيـ . أكثرىػػػـ صٌنؼ كألٌػػؼ بالعػربٌية . كغيرىا  (الكٌشػي  )ككى

.  كمؤلفاتيـ  مااليػػزاؿ مكضع العناية كالتقػدير حتى اليـك 
ف إجماالن ، ظيكر نشاطو عممٌي شيعي ىاـ  فيػذا كذاؾ ييفٌسػر لمقارئ ، كا 
. في تمؾ البقاع ، سيككف عمينا فيما يمي أف نتػتػٌبػعػو في نشأتو كتطٌكره كمينتياه 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ـــــــ  َكــّش 1
 

 شئ عـمى ُعـمرانيا وتاريخيا ( 1)
ٌنما نبػدأ بيا ، مع أٌنيا مف كيجية نظرو عيمػرانٌية مػديػنػٌيػة أقػٌؿ أىمٌية بكثير  كا 

مف مدينة سػمرقند غير البعيدة عنيا كثيران ، ألٌف كىػػػش فػيما تػدؿُّ عػميو الٌدالئؿ 
أسػبؽ منيا زمانان في االنتظاـ بالًحػراؾ السػياسػي الشػيعي الكبير ، العالؽ آنػذاؾ 

يػػػراف  سػع في كصفػو كبػيػاف كجكىػػو كآثاره في . في أنحػػاء العػػػراؽ كا  مٌمػا بػذلنا الكي
 .  (التاريخ الٌسػٌرم لئلمامىة  )كتابنػػا 

ػٍغػد ، حسػب القسػمة الجغرافٌية  كسػمرقند ككػػش كبلىما مف ببلد الصُّ
ـ بيا البمػدانٌيكف المسممكف ، تبعان ًلمػا ىػك مألكؼ لدييـ مف نسبة  البشػرٌيػة التي ييغػرى

كلكػٌنيا قسػمة ميضٌممة لمقارئ . البمداف كالبقاع إلى عيٌمارىا مف شػػعػكبو كقبائػػػؿ 
اليكـ ، الذم لػـ تعيػد ىػذه التسميات األقكامٌية تعني لو الكثير ، بعػد أف تغٌيػرت 

.  الخ. . . طاجيؾ ، قرغيز ، أكزبؾ : كتبػٌدلػت 
ػرجاف  = الفرسخ  ).  1كلكف ياقكت يقػكؿ أٌف كػٌش تبعػد ثبلثة فراسخ عف جي

ىػذه المعمكمة ربمػا تيسيٌػػؿ عمينا كثيران . ، كىػذه مف إقميـ الجبؿ في إيراف  ( كمـ 6
تصٌكر الطريؽ الذم سمكتو التأثيرات الشيعٌية ، التي سػنػًقػؼ عمييا بعػد قميؿ ، 

.   بحيث كصمت إلى كػػٌش 
ميما يكيػف فػقػد رصػدنا ىػذه التأثيرات في الترجمة التي عػٌمقيا غير كتاب 

 (األبكاب)أقدميا زمانان كتاب. مف كيتيب رجاؿ الحديث لجعفر بف معركؼ الكٌشػي 
( . رجاؿ الطكسي ) المطبكع بعنكاف  (ـ 1067/ق460: ت )لمشيخ الطكسي 

.  كعنو أخػذ الترجمة لجعفر الكىٌشػي كؿي مىف جاء بعػده 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 462 / 4:  ػػػػػػػ معجـ البمداف 1
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 :         قػػػاؿ 
 "1 وكيل وكان ُمكاِتباً . من أىـل كــّش . جعفر بن معروف الكّشي " 

مكضع اىػتمامنا في العبارة ىك الكممات الثبلثة األخيرة منيا ، فمٌيزناىا 
ألٌنيا تنطكم عػمى إشػارةو نادرة جػٌدان ، ذات دالالتو في الغاية مف . بخطو تحتيا 

.  األىمٌية 
تعني أٌنػو ميمثٌػؿ اإلماـ في منطقة  " وكيل"ذلػؾ أٌنػنا نعػرؼ جٌيػدان أٌف كممة 

فتعني أٌنػو ، باإلضافة إلى صفتو التمثيمٌية ىػػذه ، يحػٌؽ لو  " ُمكاِتب" أٌمػا . ككالتو 
أف ييراًسػػؿ اإلماـ ميباشػرةن عنػد االقتضاء أك التكميؼ ، ميسػتخػدمان نظاـ االتصاالت 

ىي  " وكيل ُمكاتب" كمف الكاضح أٌف صفة . الميحكىػـ كالٌشػامؿ الذم أنشػأه األئمة 
فقط ، ألنيا تتضٌمف أف الشخص محؿ ثقةو عالية  "  وكيل"أرقى بكثير مف صفة 

.  عػنػد اإلماـ  
ـٌ ما نستػفػيػده مف ىػذه المعمكمة ، أٌنػو كاف في كػػٌش كمنطقػتيا في  أٌكؿ كأىػ
ذلؾ األكاف قاعػدة سيػٌكانٌية شػيعٌية كاسػعة ككبيرة ، كربما أيضػان عػمى حػدٍّ مقبكؿو مف 
اليسػار، بحيث اقتضت مف إماـ العصػر أٌيػان كاف أف ييعٌيف ليا ككيبلن مف ًقػبىػمػو ، 

ػف أيمػر بتسػديدىا  يرعى شػؤكف شػيعتو فييا ، كيسػتكفي منيـ االخماس لتسػديدىا لمى
إليو ، كييخابره بما يقتضي أف يككف اإلماـ عػمى عمـو بو مف مختمػؼ شػػؤكنيـ 

.  كشػجكنيـ 
لكٌف ما يحكؿ بيننا كبيف االستفادة الميتكٌخاة مف ىػذه العبارة الثمينة ، أنػنا 

كىػذه ميشكمتنا الكبرل مع . ال نعػرؼ عػمى نحك التحػديػد زماف حياة جعفر ىػذا 
كيتيب الرجاؿ عنػدنا ، كىي التي منحت كٌؿ عنايتيا بالنٌص لتكثيؽ أك تجريح 

مع أٌف سػيرة الرجؿ ىي جػزءه ال يتجػٌزء . الٌراكم ، دكف االىتماـ بسػيرتو الشػخصٌية 
.  مف مسألة التكثيؽ كعػػدمو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 458/  ػػػػػػ رجاؿ الطكسي 1
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ـ 765/  ق 148لكٌننا عػمى بصيرةو كيقيف مف أٌنػو عاش ما بيف السنتيف 
، كنياية إمامة  (ع  )أم بيف بىػدء إمامة اإلماـ الكاظـ .  ـ 873/  ق 260ك 

ذلؾ ألٌنػنا نعمـ عمـ اليقيف ، أٌنو أثناء ىػذا القرف نشيػط  . (ع  )اإلماـ العسكرم 
نقكؿ ذلؾ مع عممنا أٌنو لػـ يػرًك . نظاـ الككبلء كما يتصؿ بو ،  كبمغ ذركة عممو 

األمػر الذم قػد يككف السبب فيو راجعان إلى بيعػده عػنيـ في . عف أحػدو مف األئمة 
.  مسكنو القصٌي 

حيف نيقاطع ىػذه المعمكمة كما أضفناه إلييا مف تحميؿ كتركيب ، مع ما 
ـٌ في خبلفػة الكليد األٌكؿ بف   ييطبؽي عػميو كافة المؤٌرخيف ،  مػف أٌف فتح كػػػٌش قػػػػػد تػػ

نصػؿي إلى نتيجةو ىي األيخػرل  . ( ـ 714 ػػػػػػػ 705/  ق 96 ػػػػػػ 86 ) 1عػبػد الممؾ
في غاية األىمٌية ، تقػكؿ أٌف تمؾ الجالية الشيعٌية الكبيرة في كػػٌش قػد تنامػت فييا 
بسػرعة قياسػٌية ، ال تػزيػد عف نصؼ قػرف مف الزماف ، ىي مابيف فتح المسمميف 

انتػقػمت الجاليةي أثناءه مف معػدكمة كمٌيػان ، . المدينة كتعييف ككيؿو مف اإلماـ عمييا 
.  إلى ذات عػديد يقتضي مف اإلماـ أف يجعؿ ليـ ككيبلن ميكاتبان 

التفسػير الكحيد الميمكف لذلؾ ىػك حصكؿ حركػةو سيػٌكانية كبيرة ، اتخػػذت 
كليس . شػػػػكؿ ىجػػػػرةو جماعػٌية كبيرة ، ربما خػرجػت مف نكاحي جيرجاف القػػريبة 

ذلؾ كمثمو باألمػر الييجػف في تمؾ الفترة ، التي قيػػمنػا عػمييا قػبؿ قميؿ ، أٌف مف أىػـ 
ػدكد بيف مناطؽ ميتجاكرة ، أك فمنقيػؿ غير ميتباعػدة كثيران ،  صفاتيا سػقكط الحي

كلكٌنيا ذات صفات مناخٌية إنتاجٌية ميختمفة جٌيػدة أك ممتازة ، مٌما يدفع الناس إلى 
فكأٌنػنا . االنتجاع طػمػبان لمتمٌتع بامتيازات الميجػر، فاندفع الناس في االتجاىات 

أماـ تجمعاتو مائٌيةو متفاكتػة منفصمة ، فجاء مف كصؿ بينيا فجأةن ، فانطمقت 
التيارات في كؿ اتجاه ، كلػـ تيػدأ إال بعػد أف كٌكنػت صكرةن جػديػدة مختمفة عف تمؾ 

كمف الكاضح أف أمػران كيػػػػذا ما كاف يمكػػػػف  . التي كانت مف قبؿ ، كلكٌنيا ميستػقػػػػٌرة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 59/ البمداف لميعقكبي :  ػػػػػػػ مثبلن 1
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 . أف يحصؿ قػبؿ قميؿ 
ػؼ جعفر بف معركؼ بأٌنػو شيخ محمد بف عمر بف عبد العزيز  يكصى

كركل عنو أربعة مػكارد في . ، الذم سػنعرؼ مكانتو العالية بعد قػميؿ  1الكٌشػي 
 إذف فيمكػف أف نػػػػرل إليػو أيضػػػػػػان . ركل ىػك فػييما عف شػػيخيىف عػػراقييىف .  2كتابو 

باعتباره أٌكؿ، أك عػمى األقٌؿ مف أكائؿ، مىف حممكا مؤثٌػرات ثقافٌية شػػػيعٌية إلى كػػػػٌش  
مىة الحػديث . كمنطقػتيا  . كىي التي سػتتجاكب في جنباتػيا بعػد قميؿ بركايات حمى

  ثقـة مأمـون كثيـر" مف مثؿ األخكيىف إبراىيـ بف نيصير الكٌشي ، الػذم كيصؼ بأٌنػػو 
ككبلىما يركياف عف ميحٌدثي الػٌرٌم . كحمػدكيو "  3الروايـة 

، ككبلىما أيضان مف 4
.  األمػر الذم يعكس لنا تأثير الػٌرٌم ىػذه المػٌرة .  5شيكخ محمد بف عيمر

المؤثرات عمى َكــّش  ( 2) 
كما أٌنػنا نػرل ميختمؼ المؤثٌػرات التي انصٌبػت عػمى كػٌش ، في شػخص 

كان ُمقيمًا بكـّش ، لـو " جبرائيؿ بف أحمد الفاريابي األصؿ الكٌشػي المنزؿ ، الذم 
كثير الرواية " ، "  6 وكان فاضاًل ُمتحّريًا ، كثير االفضال عـمى الّطمبة. حمقة ، كثير الرواية 

كىك مف شػيكخ محمد بف مسعكد بف " .  7عن العمماء بالعراق وقُــّم وخراسان
العٌياشي السمرقندم، الذم سػنعرفو كنعرؼ حضكره الباىر في سػمرقند بعد /عٌياش
جعفػػر بػػف أحمػػػد : ثػـ طاىػػػػػر بف عيسى الكٌشػي ، الذم يركم عػػػف القيمييىف . قميؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـٌ مؤسسة إسماعيمياف ،التا . مجمع الرجاؿ ، ط:  ػػػػػػ عناية اهلل القيبائي 1  .  44 / 2: قيػػ
 . 89، 61، 60، 53:  ػػػػػػػ رجاؿ الكٌشي ، الًفػقىػر 2
 .  439/  ػػػػػ رجاؿ الطكسي 3
 .  6 / (نكابغ الركاة  ) ػػػػػػػ طبقات أعبلـ الشيعة 4
 13" / إبراىيـ بف نيصير"  ػػػػػػػ رجاؿ الكٌشي ، في مكاطف كثيرة ، انظر فيرست الكتاب مادة 5
 .  104" / حمدكيو بف نيصير " ك 
 .  95 ػػػػػ 94 / 2: ػػػػػ لساف الميزاف 6
 .  458/  ػػػػػػ رجاؿ الطكسي 7
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كعػمي بف محمد بف  . 1 ابف التاجر ، كمحمد بف الحسيف ابف أبي الخطاب
كمحمد بف نصير " . 2  كان ُمقيمًا بكـّش ، كثير الرواية"فيركزاف القٌمي ، الذم 

ف تكف طبقتو بعػدىما  )الكٌشػي  ىؿ ىك ثالث األخكيىف إبراىيـ كحمدكيو ؟ ربما ، كا 
ـٌ عػمى " . 3 من أىل كـّش ، ثقٌة جميل القـدر كثير العمم" كىػك  (فيما يبدك  سماعو في قيػػ

كسعيػػػد بف جنػػػػاح . 4محمد بف الحسيف ابف أبي الخطػاب كسيؿ بف زيػػػػاد األدمي
الكػػٌشػي ، شيخو عػمي بف محمد بػف يػػزيػد القػٌمي ، كىػػػك شػػيخ محمػد بف عمػر 

 ، الذم يبػدك أٌنو ميحػػػػٌدثه عػػػراقي  6كمحمػد بػػػف الحسػػػػف البيػػػػراثي الكٌشػي.  5أيضػان 
. تحٌكؿ إلى كػػٌش، كىك مف شيكخ محمد بف عمر أيضان  (بيراثا مف محاٌؿ بغػداد  )

إلى غير ىػؤالء مف أسماءو كثيرة ،  يجػػديىا الباحث الذم يكطٌػف نفسو عػمى مشػٌقات 
كبيا يقػرأ المؤثٌػرات التي تمٌقتيا مدينة كػٌش، . التنقيب، منثكرةن في أسناد األحاديث

.  فجعػمت منيا حاضرة عمـ بعػد أف لػـ تكيػف مف قبؿي شػيئان مذككرا 
األسماء التي أكردناىا ، كأصحابيا ىـ مف أعػرؼ العمماء المنسكبيف إلى 
ـٌ ، بحيث يمكف ،  كىػػٌش ، تيظيػر لنا بكضكحو كاؼو أٌنيا تمقٌػت أقكل المؤثٌػرات مف قيػػ

دكف أف نيغفػؿ تأثير الػٌرٌم كالعػراؽ . بؿ يجػب ،  أف نعتبر كػٌش ابنتيا الٌشػرعٌية 
كلػـ يكيػف . عػمى يػد جعفر بف معركؼ كجبرائيؿ بف أحمد ، ميما يكيػف ضئيبلن 

ينقص معمكماتنا عف أكلئؾ الرجاؿ ، الذيف يعكد إلييـ الفضؿ في تمؾ الحركة 
ـٌ باتجاه كػػٌش ، إال أف يككف القميؿ مٌما عػػرفناه مف ًسػػػػػيىرىػػػػـ ميحٌمىن  الخارجة مف قيػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 158 / 9: ػػػػػػ معجـ رجاؿ الحديث 1
 .  478/ ػػػػػػ رجاؿ الطكسي 2
.  كانظر الترجمة لو في كتابنا أعبلـ الشيعة كمصادره الكثيرة  . 497/ ػػػػػػػ نفسو 3
.  ػػػػػػػػػػأيضػان 4
 .  135/  ػػػػػػػ نكابغ الركاة 5
 .  96 ػػػػػػػ 295/  ػػػػػػػ نفسػػػو 6
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ما مف ريبو في أٌنيا لك كانت . بالتاريخ ، عػمى األقؿ تأريخات حياتيـ أك كفياتيـ 
.  بيػدنا أك شػئه منيا ألتػت الصكرة أكثػر كضكحان كجػبلءن كبيػاءن 

 أشير َمن أنجبتو َكــــّش  ( 3) 
بيػد أف ىاىنا أمػره ، ال بيػػٌد مف أٌنػو قػد ألفػت انتباه قارئو لبيب ، تمٌعػف فيما 

كتبناه عػمى ًسػيىػر أكلئؾ الرجاؿ مف أعبلـ كػػٌش كاستكعبو ، ىػك أٌف األمػر 
الميشػتػرىؾ بيف أكثرىػػػـ ، أٌنيـ مف شػيكخ أبي عمػرك محمد بف عيمػر بف عبد العزيز 

الكٌشػي ، أشير مف أنجبتو كػػٌش أثناء عمػرىا القصير، قبؿ أف تػػػذكم كيخبك 
ـٌ الظػبلـ   فكأٌف كؿ الطػاقػػػة التي اجػتمعػػػػت في كػػػٌش ، قادمػػةن أكػثػػر. ضػكؤىا كيػعػػػػػػ

ـٌ كما عػػرفنا ، كبعضيا مف الػٌرٌم ، قػػػد أفػػرغػت شػحنتيا كطاقتيا  مايككف مف قيػػ
.  بكاسػػطة كعػمى يػػد ىػػػػذا الرجػػؿ 

دخؿ محمد بف عمر الكٌشي التاريخ ، ألٌنػو امتمػػػؾ مف الحٌس التاريخي ما 
دعػػػاه إلى تسجػيؿ تاريخ منطقتو قػبؿ أف يضيع كيينسػى ، كذلػػػؾ في كتابو 

تمامان  . (رجاؿ الكػٌشي )كاألشػير بػ  (اختيار معرفة الرجاؿ  )المعركؼ اليـك بػ 
مثمما سػيفعؿي محمد بف الحسف الحػٌر العاممي بتاريخ بمػده جبؿ عامؿ ، حيث 

، قبؿ أف يضيع  (أمؿ اآلمػؿ في عمماء جبؿ عامؿ  )سػػػػٌجمو في كتابو الشيير 
 . كيينسػى ىك أيضان 

مف فكائد ىػذه المشيخة ، أٌنيا تقػكؿ لنا بمساف حاليا ، أٌف أكلئؾ األعبلـ 
جميعان ، بمف فييـ أعػرفيـ أبك عمرك محمد بف عمػر الكٌشػي ، قػد عاشكا في 

مف طبقةو : سػنكات متقاربة ، أك كما يقػكؿ أرباب عمـ رجاؿ الحديث كالٌسػيرة 
كياليتنا نعرؼ تاريخ حياة أك عػمى األقػٌؿ كفاة أبي عمرك ، إذف لعػرفنا . كاحػدة  

. تاريخ تمؾ الفترة المجيػدة الكحيػػدة التي عػػرفػػتيػػػا كػػػػٌش في كٌؿ تاريخيا المعركؼ 
كلكٌف الذم يبػدك مف ميبلبسػات ًسػيىػر أكلئؾ الرجاؿ إجماالن ، أٌنيـ عاشػكا أثػنػاء 

/ كربما أدرؾ بعضيـ القػػرف الخامس . العاشر الميبلدم / القػرف الرابع اليجرم 
.  الحادم عشر 
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إذف فيػذه ىي الفترة المجيػدة مف عمػر كػػػٌش ، قػبؿ أف تنيض إلى جنبيا 
كمف إمارات ىػذا التحٌكؿ ، أٌف رجميا األعػرؼ . مدينة سػمرقند ، فتكسػؼ شمسىيا 

أبا عمرك بػػدأ في كػػٌش ، كلكٌنو انتيى في سػمرقػنػػد ، كبالتحػديػد في دار محمد بػػػف 
، الذم سػنعرفو صاحبى  " 1من غممان العّياشي"  مسػعكد العٌياشػي ، فكيصػؼ بأٌنػو 

.  الفضؿ األٌكؿ في بػناء مجػدىا التميػد 
الَكــّشي وموقع كتابو من  ( 4) 

مكتبة عـمم الرجال 
نختـ ىػذه الدراسػة عػمى كػػٌش بالتعريؼ بكتابو ، الذم اليػزاؿ ما كصمنا منو 

ـٌ كأغنى كيػتيػب رجاؿ الحػديث األربعة عنػدنا  : كىي باإلضافة إليو . مف أىػ
 1058/ ق 450: ت )ألحمد بف الحسيف النجاشي  (الفيرست  )ػػػػػػ كتاب 

 ( .رجاؿ النجاشي ) ، المعركؼ بػ  (ـ 
، المعركؼ بػ  (ـ1067/ق460:ت)لمشيخ الطكسي  (األبكاب  )ػػػػػػػ كتاب 

 .  (رجاؿ الطكسي  )
.  لو أيضان  (الفيرسػت  )ػػػػػػػ كتاب 

. تمؾ الكيتيب األربعة تختمؼ اختبلفاى بٌينان في الغرض منيا كنيجيا كنٍسػقيا 
بؿ إٌنػنا سػػنخٌص . كليس مف خٌطة ىػذا البحػث اآلف بسػط الكبلـ في ىػذا الشػأف 

ألٌنػو . كتاب صاحبنا أبي عمػرك الميشار إليو أعػبله بالتعػريؼ كالمراجعة النقػدٌية 
. (ماكراء النير  )مف النتائج النادرة الباقية لنيضة التشٌيع القصيػػػرة العمػػر في 

يكػفػينا اآلف مف الميقارنة أف نعػػػػػػرؼ أٌنػو الرائػػػػدي العممي لممكتبة الرجالٌية ، كالفاتح 
ػف أتػى كتابع مف بعػده  . لمى

كىك  . (معػػرفة الٌناقػميف عف األئمة الصادقيف  )كضع الكٌشي كتابو بعنكاف 
 . عنكاف كاضح ، يشي بذىػػػنػٌيػة صاحبو الػػػٌدقيقة ، التي تيسػٌمي االشػياء بأسػػمائيػا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  كالعبارة تعني أٌنو مف التبلميذ الثابتيف لديو  . 497/  ػػػػػػػػ رجاؿ الطكسي 1
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ـٌ بػو  " معـرفـة الـناقـمين"يقػػكؿ فيو أٌنو يػرمي مف كتابو إلى  عػمى النحػك الذم ييػتػ
 . الميحػػػٌدث ، بما يخػػٌص حٍصػران رجػػاؿ الحػػديػػػث الػػذيػػػف رككا عػػػف األئمة ميباشػػػػرةن 

كتحت ىػذا العنكاف يدخؿ مىػف كاف منيـ شػيعٌيػان إمامٌيان اثنى عشرٌيان خالصان ، كمف 
كاف منيـ مف الكاقػفة عمى ىػذا اإلماـ أك ذاؾ ، أك مف الغيػبلة ، أك مف المذاىب 
األيخرل ، مف كاف صادقان أك كاذبان ، ممػدكحان أك مذمكمان ، ضابطان أك ميشتمقان ، 

ـٌ أف يككف مٌمػف . الخ. . . . مىػف يركم عنيـ أك حاطب ليؿ  ميتحٌريان فػػػػػي المييػ
رككا عف أحػد األئمة مباشػرةن أك بالكاسػطة ، فيذكػر كػؿَّ كاحػدو منيـ بما فيو مف 

 . صفات 
ثػـ أٌف عممو ىػذا لػـ يكيػف مبنٌيػان عػمى اجتياده الشخصي ، بؿ جمع فيو 

إذف فيػك . ركايتو ىك في كٌؿ ما كرد عف األئمة بما يخٌص أحكاؿ رجاؿ الحػديث 
كمف ذلؾ أٌف مادتو غير . في الشكؿ كتاب حػديػث ، كفي المضمكف كتاب رجاؿ 

بؿ ركعي في تػرتيبيا األقػدمٌية فقط ، بػدءان . منسكقة ألفبائٌيان عػمى أسػماء الرجاؿ 
، كصػكالن إلى أصحػػاب  (ع  )، فأصحػػاب عػمي  (ص  )بأصحاب رسكؿ اهلل 
 .  (ع  )اليػادم كالعسػكػرم  

:    إٌف تجػربتي الطكيمة مع ىذا الكتاب الثميف تيتيح لي أف أقػػكؿ 
  إف المنيػػج الميمػتبس بيف الحػػديث كالػػػرجاؿ الذم اتبعػػػو مؤلػػؼ الكتػػػاب ، 

ألزمو كثيران بأف ييضٌمنو مادة منػٌكعة ، قػد تخػػرج عػف شػػرط الكتاب الميبٌيف في 
ـه بأف ال ييسػقط منو شيئان . العنكاف  مػػزى . باعتبار أٌنو ما داـ يركم حديثان ، فإٌنو مي

كعف ىػذا الطريؽ تسػٌممت إلى الكتاب معمكمات نادرة في التاريخ كالسػيرة ، ليسػت 
.  مٌما نًجػػػدىا عنػد غيره 

كعنػدم أٌف تمؾ المادة ىي مف أثمف ما في الكتاب كأعػكدىا كأكثػرىا نفعػان 
كمف . كقػد اسػتفػدنا منيا كثيران في غير بحثو مف أبحاثنا . لغيػر أىػؿ الحػديػث 

المؤٌكػد أٌنػو لكالىػا لضاعػت نيائٌيػان أخبار كثيرة مػٌما يتصػؿ بنيضة التشٌيع في 
  .(ماكراء النير  )منطقة 
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ربما كاف ىػذا التركيب الميمتبس ، كافتقاره إلى الٌصبلبة كالتماسيػػؾ ، 
بالقياس إلى كؿ مانعرفو مف الكيتيػب الثبلثة المكازية ، ىك ما دعا الشيخ الطكسي 

عػمى حػػٌد  " ُمسـقطًا منو الّزوائــد " (اختيار معرفة الرجاؿ  )إلى أف  ينتخب منو 
.   1عبارة الشيخ السبحاني 

كمع أٌنػنا ال نعػرؼ عػمى نحك التحػديػد ماذا أسػقط الشيخ مف الكتاب كماذا 
الطكسي ما ىك األقػرب  " اختيار" اسػتبقى ، فإٌنػنا نػرل في ما فيمو السبحاني مف 

 .   2إلى طبيعة األصؿ كما بقي منو في الفرع 
الشيخ الطكسي كسػػؼى األصؿ ، بحيث فيػقػػػدت نيسختػػػو   " اختيار" المييػػـ أف 

.  كما بيف األيػدم اليكـ ىك فػقط ما اختاره الشيخ . مػف بعػده بثبلثة قركف تقػريبان 
التي أسػقػطيا الشيخ ؟  " الزكائد " ما ىي : يبقى أف نتساءؿ 

مف الكاضح أٌف الجكاب األكيػد يقتضي المقارنة بيف األصؿ كبيف ما 
.  كىك أمػره متعػٌذر لمسػبب الذم  قيػػمناه . اختاره منو

ف يكيف أدنى   لكٌف التأٌمػؿ الٌنقػدم يمكف أف يكصمنا إلى جكابو ميقػًنع ، كا 
.  درجةن مف الميقارنة الميباشػرة مف حيث درجػػة اليقيف 

:  كعػميو نقػكؿ 
مف الميرٌجح جػٌدان أف الشيخ لـ ييسػػقػط بعض أجػزاء األحاديث الكاردة في 

ف لـ تكيػف ذات عػبلقةو بالرجاؿ كشػػؤكنيـ  كما أٌنػو بالتأكيػد لػـ . الكتاب ، حتى كا 
ييسػػػقط أمَّ مادة ذات عبلقػػػة بالغػرض األساس مف الكتاب ، أم تمييز الػثػقػػػة عػػػػػػف  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  59/ ـ 1990/ق1410بيركت . كميات في عمـ الرجاؿ ، ط:  ػػػػػػػػ جعفر السبحاني 1
إّن األصل كان في رجال العاّمة والخاّصة ، فاختار :"  ػػػػػػػػ قارف مافيمو القيبائي حيث قاؿ 2

فكأنو لـ يٌطمع عػمى نسخة الطكسي ،  . ( 17 / 1: قامكس الرجاؿ  ) " منو الشيخ الخاّصة
، الذيف رككا عف األئمة ،  (العاٌمة حسب عبارتو  )كىي الحافمة بتراجـ ميحٌدثيف مف أىؿ السيٌنة 

.  كبذلؾ دخمكا في شػٍرط الكتاب 
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كلعٌميا الماٌدة التي قمنا أعبله . فمـ يػبػؽى إال مادة ليست مف ىػذا كال مف ذاؾ . غيره
أٌنيػػا انطػػكت عػمى معمكمات ، ال تػػػدخػؿ ميباشػػػرةن فػي عػمؿ الميحػٌدث ، كلكنيا قػد 

. كاهلل أعمـ . تنطكم عػمى معمكمات نادرة في التاريخ كالٌسػيرة 
:  كعميو أيضان نقكؿ 

ما مف لـك كال تثريػب عػمى شيخ الطائفة مف حيث المبػػدأ عػمى ما عممو 
خصكصان كأٌنػػػو ، . بػؿ إٌف عممو الغبار عػميو مف كجية نظرو منيجٌية. بالكتاب

حسػػػب ما فيمناه ، ييطابؽ بنحػكو أفضؿ بيػػػػف الكعػػػػػد الذم قطعػػو المؤلؼ عػمى 
كذلؾ . نفسو لمقارئ في عنكاف الكتاب ، كبيف المادة التي احتكاىا الكتاب نفسػو 

.  مف أٌكؿ ما ينبغي لمناقػد المبيب أف يمحظو في عممو النقػدم 
:  كمع ذلؾ نقػكؿ أيضػان 

يا ليت الشيخ تػرؾ لنا الكتاب يشػػؽُّ طريقىو بنفسػػو كما استكلػده مؤٌلفيو ، 
كما مف امتحافو . 1خصكصان كأٌنػػو أثػبػت عممٌيػان أٌنػو أىػؿه لذلؾ بدليؿ بقائو قركنان 

فضبلن عػف أٌنػو ما مف ريػبو في أٌف المادة . لمكتاب ، أٌم كتاب ، أصػدؽ مف ذلؾ 
المحػذكفة كثيرة ، بشيادة أٌف الشػيخ في ثبػت مؤلفاتػو نسػػػػب ما اخػتػػػاره منو إلى 

كلك اٌف عػممٌية االنتخاب كانػػت سػػػػطحٌية كضئيمة لىػمػػػػا  .  2نفسػو بكصفو مف مؤلفاتو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كانت عنػد السيد أحمد بف  (معرفة الناقميف  )ػػػػػػ يقكؿ الشيخ السبحاني أف نسخة مف أصػػؿ 1
، بشيػادة أٌنػو بػٌكب مػادة الكتاب ، كضٌمو إلى  (ـ 1274/ق673: ت )مكسى ابف طاككس 

حػٌؿ اإلشػكاؿ في معػرفة  )عػػػٌدة كيتيػبو مف الكيتيػب الرجالٌية ، كجعؿ الجميع كتابان كاحػدان سػٌماه 
 1505/ق965ػػػ911)ككانت نسخة األصؿ منو ىػذا أيضان عػنػػػػد الشييد الثاني  (الرجاؿ 

 ( .  64 / 7: بيركت ، دار األضكاء ، التػا . الذريعة ، ط: آغا بزرؾ : انظر . ) (ـ 1558ػػػػػػ
/  ـ 1983/  ىػ 1403بيركت . الفيػػرسػػت ، ط : ػػػػػػ انظر ثبت مؤلفاتو بقػػممو في كتابو 2

عمى أٌف التسمية ىنا ال داللة ليا ، بسػبب بؤس النسػخة  . (اختيار الرجاؿ  )ىنا سػٌماه  . 194
.  كافتقارىا إلى الحػٌد األدنى مف التحقيؽ 
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 . أقػدـ عػمى ذلؾ 
إذف ، فمػٌمػا نرٌجحو بقٌكة أٌف ما أجػراه الشيخ الطكسي عػمى الكتاب ، ربما 
جعمو أكثر صبلبةن كتماسيػكان ، كلكٌنو بالمقابؿ  أدل إلى خسػارة معمكمات ، لػك أٌنيا 

.  بقيت لكاف الكتاب ، عػمى نفعػو الكبير فيما كصمنا منو ، أعػكد كأنفػع 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ــــــ ســمـرقـنـد 2
 

أرضّيٌة تاريخّية   ( 1) 
ىي اليـك ثاني أكبػر  . (ماكراء النير  )مدينة عػػريقة ، مف كيبريات ميػديف 

ػػػديف جميكرية أيكزبكستاف  .  مي
كأكؿ مىػف رصػدناه مف أسػباب اتصاؿ سػمرقند بالتشػٌيع كأىمو مىػف اسػمو 

ػنػبىػتو  " الكوفي" عػمي بف إبراىيـ الككفي ، الذم تػدؿُّ نسػبتو  ينفػرد . عػمى أصمو كمى
ثـ أٌف أيستاذنا السٌيد الخكئي اقتبس عػنو ما ترجـ لو في .  1بذكػره الشيخ الطكسي 

.  ما يػدؿُّ عػمى أٌنػو لػـ يًجػد لو ذكػػران لػدل غيره  . 2كتابو دكف زيادة
. قطن سـمرقند " ثـ يقكؿ أٌنو  " . راٍو مصّنف زاىـد عاِلـم:" كصفو الطكسي بػ 

كىػذه أكصاؼه  " . 1وكان نصر بن أحمد صاحب خراسان ُيكرمو وَمن بعـده من المموك
ػـ لػو  مع أٌنػو سػابؽه عػمى . كعناصرسػيرة تػدٌؿ عػمى اطبلعو جيػٌػد عػمى أحكاؿ الميترجى

إذف فمف شػًػػبو المؤٌكػد أٌنػو اسػتقى معمكماتو عػف مصدرو . الشيخ بقػرفو عػمى األقػٌؿ 
، كلكف ال ىك كال الخكئي قاال لنا عٌمف  " راوٍ " يػؤٌيػد ذلؾ أٌنو كصفو بػ . مجيكؿ 

ثػـ . فضبلن عػف أٌنػنا ال نجػد لػو ركاية في كيتيب الحديث . ركل كال مىػف ركل عنو 
، الميخٌصص  (الفيرست  )، كلكٌنو لػـ يترجـ لو في كتابو  " ُمصّنف" أنو كصفو بػ 

كتفسػير كٌؿ ىػذه الميفارقات ىػك ، فيما . لتراجـ ميصٌنفي الشيعة كذكر ميصٌنفاتيـ 
فكأٌف نزكلو ىػذا البمػد القصٌي  " . قـطـن ســمـرقـنـد" يبػدك ، خبيءه في العبارة التالية 

كىػذا . قػد قطع ما بينو كبيف ريصفائو مف أىؿ الحديث ، فجفػكه فيما حػٌرركه كرككه 
. البيعػػد جػفػا : تصديؽه لممثىػػؿ القائػؿ 

ما يػزيػػػػد سػيرة الرجػؿ غػػرابةن أٌنػػػػو ، أيضان باالسػػػتناد لمشيخ الطػكسي ، فػػػػػي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 438/  ػػػػػػػ رجاؿ 1
 .  262 / 1:  ػػػػػػػ معجـ رجاؿ الحديث 2
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منزلػو الجػديػد اقتصػر نشاطو عػمى عبلقتو الشخصٌية بالممؾ الساماني عػمى 
 كمف ذلؾ أٌنػو لػـ ييذكىػر أٌنػو حػػػٌدث . خراساف ، كمنيا أجػػزاء كاسعة مٌما كراء النيػػػر 

ػػػف يسػػػمع . فييا ، كلػػك اٌنػػو فػعػؿ لىمػا خػفػي عػٌنػا ، إف لػـ يكيػف بنفسػو  فبآثػػاره  ألٌف مى
مٌمػا يكدع في نفس المتأٌمػؿ ، أٌف ىػذا . مػنػو سػػػػيػذكره في سػنػد ركايتو ال محالة 

الككفي الذم كاف في مكضع الػػػٌريػادة لعبلقةو ما بيف التشٌيع كسػػػػمرقػنػد ، لػـ يمنح 
كاكتفى بأف يعيش ميكػٌرمان في كنؼ الممؾ . فرصتو التاريخٌية حٌقيا مف العناية 

السػاماني نصػػػػر األكؿ ابف احمػد بػػف أسػد ، ثاني  ميػمكؾ األيسػػػػرة الٌسػػامػانػٌيػػة ، 
ثػػػـ في كنؼ  . ( ـ 892 ػػػػػػػ 864/  ق279 ػػػػػػػ 250 )الحاكمة بخراساف كغيرىا 

، عػمى حػٌد عبارة الشيخ الطكسي ، التي تعني بمنطكقيا أٌف  " َمـن بعـَده من المموك" 
كتػدٌؿ بمكازميا عػمى أٌف مػػٌدة إقامتو في . الرجؿ قػبع في سػمرقنػد في عيشػةو راضية 

 . ميجػره لػـ تكيػف بالقصيرة 
ىكػذا ػيعكد بنا نػٍقػػؿي نٌص الشيخ الطكسػي كتحميميو إلى الميػرٌبػع األٌكؿ ، أم 

كىك سػؤاؿه طرحنا مثمىو . إلى التسػاؤؿ عػف الذم ارتاد الٌصمة بيف التشػٌيع كسػمرقنػد 
.  مف قػبؿ كعالجناه بالنسػبة لكىػٌش ، كأكصمنا إلى نتائج كاضحة 

:           كمػع ذلؾ نقػكؿ 
حػؽّّ أٌف األمػؿ الػذم عٌمقناه عػمى إبراىيـ بف عػمي الككفي ، بكصفو راكيان 
كعالمان كميصٌنفان ككفػٌيػػان ، تحػٌكؿ إلى سيػكنى سػمرقنػد العطشػى إلى مثمو ، ػػػػػػػػػ قػد 

يػد في تقميش كتركيب المعمكمات عنو لػف يػذىب  خاب ، ػػػػػػػػ فإٌف ما بذلناه مف جي
ػف لػديػو الخبػرة الكافية بذىنٌيػة . كٌمو ىباءن منثكرا  بؿ ىاىنػا فائػدةه خفٌيةه ، يػراىا مى

كػـ كالحاكػـ في ذلؾ األكاف ، بؿ كحتى مف قبمو كمف بعػده  .  الحي
القاعػدة التي قػد ال تخمك مف اسػتثناء ، كمع ذلؾ فإٌنيا تبقى صحيحة إلى 
أف يثبت العكػس ، أف حاكمان ، مف مستكل ممؾ أك سػمطاف يحكـ بالغمبة كالقيػر، 
إذ ييقػٌرب إليو فػقػييان غػريب الػٌدار كصاحبنا الككفي فػػييكػرمو ، ثػـ يعمؿي بسػياسػتو 

ػف بعػػدىه مػػف أخبلفػػػو ، فما ذلؾ مف بػػاب قضاء حػٌؽ العمػػـ كأىمػػػو ، كال مػػف  ىػػػػذه مى
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بػػػػؿ فػقط ألف الحاكـ بحاجػةو ماٌسػػة .  باب التسػميـ بما لو مف منزلة معنكٌية عػالية 
إٌنػو بحاجةو ماٌسػةو . إلى المصداقٌية كالقٌكة التمثيمٌية التي يممكيا الفػقػيو عند الناس 

كىػي نفػسيا المييٌمػة التي تػؤٌدييػػا . إلى مىػف يككف الكاسػػػطة بينو كبيف الجميػػكر
ىكػذا . المؤٌسػػػػسات الدسػتكرٌية اليػكـ في الديكؿ ذات النظاـ السياسي الميتقػٌدـ 

فعنػدما يضع حاكـ مف ذلػػؾ النمط  فػقػييان تحػػت كػنفو ، كييقابمو الفػقػيو بػػػأف يػركػف 
إليو ، فإٌف أقػٌؿ ما يعنيو ذلؾ لػدل الجميكر أٌنػو بعممو يؤٌدم شػيادة ضمنٌية في 

.  صالح الحاكـ 
بػنػاءن عػمى ذلؾ ، فإٌف المغػزل الٌداللي الخفٌي الكامف في عبلقة ذلؾ العالـ 
الككفي بالممكؾ السامانييف في سػمرقند ، أٌنػو كاف فػييا في ذلؾ األكاف ، أم في 

التاسع لمميبلد ، قاعػدة سيػٌكانٌية شػيعٌية كبيرة فاعمة / اكاسػػط القػػرف الثالػث لميجػػرة 
ػٍبػػرى فػقيوو مف  مؤثٌػرة ، بحيث ييتـٌ حاكمييا بتػدبير عبلقتو بػيا أك عبلقػتيا بػو ، عى

.  مذىػػبيا ، ًلما لػديو مف قػٌكةو تمثيمٌية ال تيػدانييا قػٌكة غيره مف الناس 
ػة كانت في ذلؾ األكاف جػديػدةن  نظٌف أٌف تمؾ القاعػدة الشيعٌية الميفتػرىضى

، بدليؿ أٌنػو حتى نياية  (ماكراء النير  )عػمى سػمرقند كربما غيرىا مف حكاضر
 ـ ، لػـ نقع عػمى ذكػػر ككيؿو 873/ ق260فترة الحضكر العمني لؤلئمة ، أم سنة 

كىػـ الذيف نعػرؼ جٌيػدان أٌنيـ نشػػركا ككبلءىـ حيثما . ألحػدو مف األئمة فييا جميعيا 
يراف  مف ىنا فإٌف . كانت تكجػد قاعػػدة شػػيعٌية ذات اعتبار في أنحاء العراؽ كا 

غياب ككبلء األئمة عف المنطقة يصمحي إمارةن عػمى أف ال كجكد شيعٌيان ميعتىػٌدان بو 
كعػمى كؿ حاؿ ، فنحف عنػدما . فػػييا ، إال أف يككف ىناؾ سػببه آخػر ال نعػػرفو 

ػٌدة جالية شػيعٌية في المنطقة نفسيا ، نقػكؿ أٌنيا قػد نشػأت أك نمىػت عػف  نػرل بعػد مي
.  قػػػريب 

ىػذه نتيجة جٌيػدة كفي صالح البحث ػ نأمػؿ أف تسػاعػػدنا في تفسػير 
اإلشكالٌيات ذات العبلقة بػالبارقة الٌسػاطعة التي سػػتيضئ سػماء سػمرقنػد فيما ييشػبو 

. الفجأة ، ثػـ لتنطفئ أيضان فػيما ييشػبو الفجأة 
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ثمػة ميحػٌدث سػمرقندم ميبٌكػر انفرد بذكره ، مف بيف كؿ ما تحت يدنا مف 
اسػمو محمد بف محمد بف الٌزاىػد السمرقندم ، . 1كيتيب الرجاؿ، آغا بزرؾ الطيراني

كىػذا األخير مف مشايخ . يركم عنو محمد بف سػعيد بف عزيز السمرقندم 
 .  (ـ 991/  ق 381:ت)الٌصدكؽ 

كآخػر اسمو جعفر بف أحمد بف أيكب السمرقندم ، الميكٌنى بابف التاجر ، 
يركم عنو أبك عمرك الكٌشي ، الذم عػرفناه جٌيػدان في القسـ السابؽ ، كركايتو عنو 

   .2بكاسطة طاىر بف عيسى الكٌشػي 
الحقيقة أٌنػنا احتممنا أف يككف ىػذا الميحٌدثاف أك أحدىما رائػدا نيضة 

خصكصان أٌف الثاني منيـ سمع مف . سػمرقند ، ال لسػبب إال لمناسبة طبقػتيما 
أٌمػا األٌكؿ . كلكٌننا صرفنا النظر عف نسبة ىذا الشرؼ إلييما . محٌدثيف قيٌمييف 

فًمما ما في المعمكمات عنو مف التباس ، منشػؤه تفػٌرد شػيخنا الطيراني بالترجمة لو 
كأٌمػا الثاني فؤلٌنػنا ال . كىك الذم عػٌكدنا عػمى غير ذلؾ . دكف إرجاعو لمصػدر 

، عمى  " 2من أىل سـمرقـند" نعرؼ مف عبلقتو بسػمرقند سػكل نسػبتو إلييا ، كأٌنػو 
نعـ ىك يتصؿ بشػرؼ الٌريادة بكاسطة تمميػذه . حػٌد عبارة الشيخ الطكسي 
 محمػد بف مسعكد بف محمػد بف عٌياش السُّممي 3السمرقندم النجيب كالكحيد

نجاز كرعاية النيضة العممٌيػة في . السمرقنػػدم  ػتػػٌكج اليػػػاـ بشػػػػرؼ إطبلؽ كا  المي
ـٌ أٌنػو باتصاؿ سػيرة الٌسػمرقندٌييىف العٌياشي كابف أيكب ، نقترب . بمػده سػمرقنػد  الميػػ

مف تشكيؿ صكرةو عػمى شػئو مف الكضكح النطبلؽ سػػمرقند مركزان عممٌيان ، عاش 
ػٍقػع البعيػد ألمػره يستحٌؽ  . ما قيػٌدر لو أف يعيش  كلكٌف مجػٌرد انطبلقو في ذلؾ الصّْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 303/  ػػػػػػػػ نكابغ الركاة 1
 .  50 / 4:  كمعجـ رجاؿ الحديث 458/  كرجاؿ الطكسي 301 / 1:  ػػػػػػ النجاشي 2
انظر . أٌما ركاية الكشي عنو فقػد عػرفنا أنيا بكاسطة طاىر بف عيسى .  ػػػػػػػ النجاشي نفسو 3

 .  376/ الكشي ، الفقرة 
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 . التنكيو كالٌدراسػة 
 العّياشي بطل نيضة سمرقند ( 2) 

كان في أّول أمـره عاّمّي " أٌكؿي ما ييمفتي في سػيرة العٌياشػي الحافمة أٌنػو 
" .   1وكان حديث الّسـّن . ثم تبّصـر وعاد إلينا . المذىب ، وسمع حديث العاّمة فأكثر منو 

ىػػػػذه العبارة ، عػمى أىمٌيػتيا في التاريخ الٌشػػخصي لمعياشػػي ، تبػػػدك لػنػػػػػػػػػا  
سمع حديث "  تتعارض مع  "تبّصـر" أم حيف  " كان حديث الّسـنّ " فقكلو . ميتيافتة 

، خصكصان حيف نيضيؼ إلييا بعض ماعٌمقو النػديـ عػمى سػيرتو ، " العاّمة فأكثر منو
كتاب سيرة أبي بكر ، كتاب سيرة عمـر ، كتاب : ومّما صّنفو من رواية العاّمة: " حيث قاؿ 

 .   " 2سيرة عثمان ، كتاب سيرة معاوية ، كتاب معيار االخبار ، كتاب الموضح 
إف امرئن يسمع الحديث فييكثًػر ، ثـ ييصنؼ مف سػماعو ستة كيتيب ، 

.  يصعبي قػبػكؿ أنو كاف بعػد ذلؾ كٌمو حيف اسػتبصر كاف حديث الٌسػٌف 
قبيمة "كىـ  (سيػمىـ  )، أٌنو منسكبه إلى  " السُّـممي" ثـ أنو ييفيـ مف نسبتو 
كقائمو السمعاني يذكر أسماءى كثيرة منسكبة  " . 3من العرب مشيورة تفّرقت في البالد

يراف إذف ، فيك مف العػرب الذيف انيالكا  . 3إلييا نزؿ أصحابييا أنحاء خراساف كا 
كاليضبة اإليرانٌية إجماالن ، فغٌيركا تركيبتيا السيٌكانٌية  (ماكراء النير  )عػمى بمداف 

. التاريخٌية مؤقٌػػػتػػان ، قبؿ أف تعكد فػتػتػمثٌػػميـ في نسيجيا الثقافي كاألقكامي 
كالحقيقة أف تحٌكؿ العياشي إلى التشٌيع ، كاف لحظةن مف لحظات الدىر 

كليس ىذ الحكـ العريض مصادرةن . ليس لسمرقند كحػدىا ، بػؿ لخراساف إجماالن 
كسنعكد إلييا . عػمى البحث، بؿ ىك إشارة تمييدٌية ساؽ إلييا الكبلـ عػمى تػشٌيعو 

.  إف شاء اهلل بما ككما ينبغي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  247 / 2: ػػػػػػ النجاشي 1
 .  335/ ـ 2002/ ق 1422بيركت . الفيرست، ط:  ػػػػػػ النديـ 2
. 3/279: ـ 1988/ق1408بيركت . االنساب ، ط:  ػػػػػػػ السمعاني3
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 كمٌما يدٌلنا عػمى شػػخصٌية العياشي ، كخصكصان ميمو لئلحاطػػة كالكماؿ ، 
كىي مف أىـٌ صفات العاًلػـ ، اٌنػو لػـ يقؼ عنػد حػٌد خبلصو الشخصي بانتحاؿ 
التشٌيع ، بؿ زٌكاه بالسعي إلى طمب الحديث مف طيػريؽ مذىبو الجػديد ، أم أٌنو 

 . ضرب عػمى كؿ ما عمؿ عػميو في ماضيو ، كبػدأ بدايةن جػديػدة 
في ىذا السبيؿ شػٌد الرحاؿ إلى العراؽ ، حيث لقي عػددان مف ميحػٌدثي 

الككفة كبغػػػػداد كالبصرة ، فأخػذ عف بعضيـ مٌمف ارتضاىػػػـ ، كنػػػػػٌكه تنكييػػػان خاصان  
بشيخو الميحػٌدث البارز عمي بف الحسػػف بف عػمي بف فٌضاؿ

الذم عاش في .  1
فمف ذلؾ نعرؼ ، . التاسع لمميبلد / 2أكائؿ النصؼ الثاني مف القػرف الثالث لميجرة

ف عػمى نحك التقريب ، تاريخ ارتحاؿ العٌياشي في طمب الحػديث  عػمى أٌف . كا 
ػػٌدان  كمف أبرزىـ عػمي بف . قائمة شيكخو أكبر بكثير مٌمف أحصاىـ تمميذه الكٌشي عى

.  3محمد القٌمي ، الذم ركل عنو كثيران 
أفضنا في تشريح سػيرة العياشي بذلؾ التفصيؿ ، ألف الرجؿ فيما نرل ، 
. كسػيرل معنا القارئ إف شاء اهلل ، صاحب دكرو بيطكلٌي تاريخٌي في بمػده سػمرقند 

فكبلىما . ال أجػدي لو شبييان مف بعض النكاحي إال دكر الشييد األكؿ في جػٌزيف 
ككبلىما نقؿ بمػده مف . أنجػز لكحػده عمبلن يحتاج إلى فػريؽو كبيرو حسىػف التدريب 

غاية األمر أف الشييد . ككبلىما رٌبى بجيده عشػػرات التبلميذ . حاؿو إلى حاؿ 
.  فػقػيو فػػٌذ ميجػٌدد يجتيػد ، كمف اجػتياده ينشػأ النص المنسكب إليو كيبقى مف بعده 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كأشار إشارة .  ػػػػػػػػ ذكر شيكخو في ىذه البمداف ، عػدا خراساف ، لتمميذه أبي عمرك الكٌشي 1

كأكثر ركاياتو في  . 1014الكٌشي ، الفقرة : انظر " . ناحية خراساف " ميجممىة إلى أٌنو سمع في 
 . 271/ انظر فيرست الكتاب . ىذا الكتاب ىي عػف ابف فٌضاؿ 

كاستفدنا التاريخ التقريبي لحياتو مف أف كالده .  ػػػػػػػػ ما مف ذكرو ألم تاريخ يتصؿ بو مباشرة 2
.  ـ 873/ ق 260ـ ، كتكفي أخكه األصغر منو سٌنان أحمد سنة 838/  ق 224تكفي سنة 

. كىي ما يقرب مف خمسيف مكردان  . 271/  ػػػػػػػػ انظر ثبت ركاياتو عنو في فيرست الكٌشي 3
  



157 
 

ثػـ أٌف الشييد . أٌما العٌياشي فيك ميحػٌدث ، غاية سػعيو أف يػركم النٌص كما كصمو 
استمٌر بتبلميذه كالميتأثريف بفكره جيبلن بعػد جيؿ ، كما تزاؿ بعض بصماتو الفكرٌية 

أٌمػا العياشي فقػػراءة تأثيػػره أعسػػػر بكثيػػر، ألٌف جانب االبداع . مقرؤةن حتى اليكـ 
الشخصي عػنػده مفػقػكد ، إال في جانبو ضئيؿ ىػك الٌسػعي لتحصيؿ نصٍّ صادؽو 

كعمى كٌؿ حاؿ ، فػإٌنػنا سنعرض في ختاـ ىػذا الفػصؿ إف شػاء اهلل . عف صادقيف 
  .(ماكراء النير  )لممصير البائس لمحكاضر العممٌية في إيراف ك 

ـٌ شػخصٌيتو  لذلؾ . ثػـ أٌف البطكلة ىػي سػػػػػرُّ البطؿ ، الكامف في كٌؿ مىسػا
فكٌمما رفعنا الغطاء عف تػفػصيبلت شػخصٌيتو ، كٌمما غػدكنا أقػػػػػدر عػمى فيـ 

نجازاتػو   . بكاعػثو كا 
نحف حتى اآلف سػٌجمنا لبطمنا ، أٌنػو انتحؿ التشٌيع بػديبلن عف المذىب الذم 
لػد عميو ، كأٌنػو كاف قػبػؿي قػػػػد انصرؼ ميبٌكػران إلى طمب الحديث  في بيئتو الغنٌية  كي

مىتو بحمى
ثـ أٌنػو ما أف تحٌكؿ إلى التشيع حتى شػٌد الٌرحاؿ إلى العراؽ كالٌرم  . 1

كخراساف في طمب الحػديث مف طيػريؽ الشيعة فسمع كأكثػر ، سػاعيان إلى إعادة بناء 
األمػر الجامع بيف تمؾ . أك ترميـ ذاتو الفكػرٌية بما يتناسػب مع اختياره الجديد 

الخطكات الميتعاقبة ، أٌنيا فػعػؿي إنسػافو ال يقػبؿ باأليمػكر كيفمػا كػاف ، بؿ ييخضعيا 
فإذا ىك اختار، سػار بما يقتضيو كضعو الجديد المىبني عمى . الختياره الشخصي 
. اختياره إلى النياية 

ميما يكيػف فإٌنػو رجع إلى كطنو ميكمٌػؿ الياـ بمجػد مااكتسبو في رحمتو 
كالظاىػر أٌف رجكعو إلى سمرقند كاف لو . الكاسعة مف لقاء الشيكخ كالٌتحػمُّػؿ منيـ 

قعو الحسػف لػدل األقػمٌية الشيعٌية فػييا ، التي يبػدك أٌنيا لػـ تػتمٌتع بكجكد مثمو  كي
.  كىػذاف عنصراف تتشابو فييما سػيرتو مع سػيرة الشػييد األكؿ . بينيا مف قػبؿ 

قػػػػٌرب أبك جعفر الٌزاىػػػد أحمد بف عػيسى العمػكم العيمىػرم   كيقكؿ تمميػذه المي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  لمنسػفي حيث ترجـ لممئات منيـ  (القند في ذكر عمماء سمرقند  ) ػػػػػػػػػ انظر كتاب 1
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ٍلد عيمىر بف عمي  )  ، أٌنػو حصؿ في يػػػػػد العٌياشي ثبلثمائػػػة ألػػػؼ دينار،  (ع )مف كي
 1كىػك مبمغ ىائؿ جػٌدان . ىي تركة أبيو ، الذم يبػدك أنػو تكفي أثناء غياب ابنو 

فمنقيػؿ . ىذا الزماف فكيؼ بػزمانو ، يضعي الخبرى في مكضع الشػؾ  حتى بمقاييس
كلكف . أٌف تركة األب كانت ثبلثة آالؼ دينار ، أك ثبلثيف ألفان عػمى أبعػد تقػدير 

راكيان أك ناسخان مف الكثيريف الذيف مػٌر الخبر بيف أيدييـ لػـ يضبط الٌسػماع ، أك 
 . رغػب في أف ييقٌكم شيػحنة الخبر، فجعميا كما كصمتنا 

ميما يكيػف فإٌف صاحبنا أنفؽ كٌؿ ما نالو مف التركة الكبيرة عػمى العمـ 
ػٌمػػاره  " كالمسـجـد"ذلؾ أٌنػػو جعؿ منزلو . كالحػديث  عػمى حػٌد تعبير النجاشػي ، لكٌف عي

ككأٌنما ذلؾ لكي .  2" مممؤة من الناس . بين ناسـٍخ ، أو ُمقاِبـل ، أو قارئ ، أو ُمعّمق " 
ـٌ التشابو الميدىش بيف خطتي العٌياشي كالشييد  الشييد بنى مدرسة ، أٌمػا . يتػ

، أنفؽ عػمى 3العياشي فإٌنو جعؿ منزلو ، الذم ال بيػٌد أٌنػو كاف كاسػعان ، كالمدرسػة 
أٌمػا الشييػد فإٌنو ، في سبيؿ تمكيؿ مشركعو . طمبة العمـ فػييا كؿَّ ماكرثو مػف أبيو 
ػمس المكاسػب  ، بعػػػد أف كػاف العمؿي بػو قػد ىيجػر منػذ 4الكبير، أحيا العمؿ بخي

.  كىحػدةي ىػدؼو كاختبلؼي طريؽ . قػػركف ، كجعؿ أمػر جبايتو كصٍرفػو لمفػقيو 
لسػنا نعػرؼ عػمى نحك التحػديػد ماالػذم كاف يجرم في سػمرقند بقيادة 

كلكٌننا ما نشؾ في أف حػػركةن غير عادٌية كانػػػػػػت  . العٌياشي في تمؾ األياـ الكاعػدة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  كمغ ذىبان 1500 ػػػػػػػػ بعممٌية حسابٌية بسيطة نعرؼ أٌف ىذا المقدار مف الدنانير الذىب يسػاكم 1
 . كمغ 1500 = 1000÷ غراـ 1500000 = (كزف الدينار) غراـ 5×300000

 .  248 / 2:  ػػػػػػػ النجاشي 2
ف يكيف النجاشي قػد شػٌبييا بالمسجػد 3 ذلؾ ألف المسجػد كاف يكمذاؾ يقـك بميياـٌ عػديدة .  ػػػػػػػ كا 

كلـ تكف المدرسة المؤٌسػسة قد دخمت الثقافة . منيا مكاف لقاء الشيخ أك الميدٌرس بتبلميذه 
. كأٌكؿ مدرسة لمشيعة سػتيبني بعد النجاشي بقميؿ في طرابمس لبناف . الشيعٌية بعػد 

نشر مركز بياء الديف  . (الشييد األكؿ عصره سيرتو أعمالو كما مكث منيا) ػػػػػػػ انظر كتابنا 4
.  العاممي لؤلبحاث كالدراسات 
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لػـ يػبػؽى في يػدنػا منيا اآلف إال إشارات سػطحٌية ، . تجػرم في داره عػمى قػدـو كسػاؽ
مممؤة من "مف مثؿ ما ختـ بو النجاشي عبارتو ، حيث كصػؼ دار العٌياشي بقكلو 

كلكف مػف شػبو المؤٌكػد لدينا . ، كىي عبارة تكحي بأمػرو كبيرو دكف أف تيػبػٌيػف " الناس
أٌف ىػذا الذم كصفو النجاشي بعبارتو الميكحية كاف أمػران غير مسػبكؽ في تاريخ 

، حيث  (القند في ذكػر عيػمماء سػػػمرقنػد  )كنحف قػد سػبرنا كتاب النسػفي . سػمرقند 
كالحقيقة أٌف أكثرىـ مٌمف لـ يعرفػػكا  )" ُعـمماء سمرقند"ترجػـ لممئات مٌمف سػٌماىـ 
ف مف بعيد، سػابقةى  (سمرقند إال عابرم طريؽ  فمـ نػقع فيو عػمى أم ماييشبو ، كا 

.  العٌياشي 
لكٌف األثػرى األبػرز ، كضمنان األبقى ، ألعماؿ العٌياشي النًجػده مكصكفان 

. كصفان مباشػرانعػمى النحك الذم نبحثي عنو ، لغياب األبحاث التركيبٌية عػمى تراثػنػا 
من "بؿ نًجػده ميتفػٌرقان في المصادر الرجالٌية بأسماءو بالعشػرات لممكصكفيف بأنيػػـ 

كالميؤٌدل " . يروي عن العّياشي"، أك " من أصحاب العّياشي"، أك "   1غممان العّياشي
بالنسبة إلينا كاحػد ، يقػكؿ أف ىؤالء إجماالن ىػـ مٌمف أخػذكا عنو أكتتممػذكا عػميو 

ػرت  ػٌدةو طالػت أك قصي حيث ليس عػمى الباحث إال أف يجمع ما تفػٌرؽ ، إذ ذاؾ . لمي
 . تبػدك لو مف خبلؿ التراكيـ حقيقة أك حقائؽ كانػت خػفػٌيػة 

كبنتيجة . تػتػٌبػعنا المكصكفيف بأحػد تمؾ األكصاؼ الثبلثة في كيتيب الرجاؿ 
مانشػؾُّ في أٌنيػـ مىف ساعػدتيـ حظكظييـ . البحث اجتمع لدينا أربعة كثبلثكف اسػمان 

تبة التي تؤٌىميـ لمٌذكػػػػػر، في كيػتيػػػب ذات طابػػػػػػػعو   كجيكدىـ ، عػمى الكيصكؿ إلى الػػػرُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

الٌذكىػر : ال تعني ىنا معناىا في أصؿ المغة ، أم  (غبلـ  ) ػػػػػػ مع ضركرة مبلحظة أف كممة 1
كىك تطٌكره ألسيػنٌي . أٌكؿ مايبمغ ، بؿ التمميذ الميتأٌدب عػمى أيستاذه الذم صحبو صيحبةن طكيمة 

عريؽه لمكممة نشػأ في جك تمٌقي الحػديث الذم كثيران ما يبػدأه الميتمٌقي في سػفٍّ ميبٌكػرة ، أم يـك 
مجمع البياف في تفسير القرآف لمطبرسي ، : انظر . كىك يرقػى إلى زمف األئمة . يككف غبلمان 

 .  504 / 3: صيدا . ط
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نيخبكٌم ، تقتصر عنايتيا عػمى الذيف سمككا في نقىػمىػة الحديث ، مٌمف كانت تمتمئ 
أم أٌنيـ خيبلصةه لمجمكعةو أكبر ، يبػدك أٌف أسماء أصحابيا . بيـ دار العٌياشي 
 . قػػد ضاعػت نيائٌيػان 

 :  أبػرز مىف كقعنا عمى أسمائيـ ثبلثةه ىػـ  
ترٌبى  . (ـ916/ق304:ح) حيـدر بن محمد بن نعيم السمرقندي ػػػػػػػػ 1

كما ركل عف محمد بف عمر . كركل عنو جميع مصنفاتو . عػمى يػد العٌياشي 
كسمع في . ككبلىما مف تبلميذ العٌياشي . الكٌشي كعف أحمد بف عيسى العمكم 

ـٌ مف جعفر بف محمد بف قكلكيو ، كمحمد بف الحسف بف الكليد ، كالحسيف بف  قيػ
.  أحمد بف إدريس األشعرم 

حتى قػيؿ أٌنو يركم جميع ميصٌنفات  . عالـه مكسكعٌي ، عيػػرؼ بسعة الركاية 
.  1الشيعة كأيصكليـ 

كىك مٌمف ترٌبى أيضان عػمى يػػد . أحمد بن يحيى السمرقندي ػػػػػػػ 2
.  العٌياشي

كىك فقيو جامع ، ذك اطبلعو كاسعو عػمى فػقػو الًفػرىؽ ، بحيث أٌنػو كاف في 
" .  2يفتي العاّمة بفتواىم ، وُيفتي الحشوّية بفتواىم ، والشيعة بفتواىم"سمرقند 

.  كىك الذم عرفناه جٌيدان في القسـ السابؽ  . محمد بن عمر الكّشي ػػػػػػػػ 3
أٌما الباقكف فمنيـ مىف ىك مف سمرقند ، كمف كرماف ، كمف يػزد ، كمف 

. شيباني ، أزدم : بؿ إف منيـ مىف ىك مف أيصكؿ عػربٌية . كىػػٌش ، كمف الٌشػاش 
 .  3إلى جانب أسماءو كثيرة لػـ ننجح في نسبة أصحابيا إلى أيصكليـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 (أعبلـ الشيعة)كانظر الترجمة لو في كتابنا  . 289/  كلمنديـ 90/ ػػػػػػ الفيرست لمطكسي1

.  كمصادره الكثيرة 
. ابك نصر بف يحي : بعنكاف  . 18 برقـ 520/  ػػػػػػػػ رجاؿ الطكسي 2
كنقكؿ أف أكثر تمؾ .   ػػػػػػػ لـ نيسند مادة ىذه الفقرة إلى مصادرىا خشية اإلطالة غير الميجػدية 3

.  باب مىف لـ يػرًك عف األئمة / األسماء في رجاؿ الطكسي 
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المغػزل األٌكؿ لذلؾ الخميط مف الطيبٌلب الذيف جمعتيـ دار العٌياشي ىك 
،  (مدرستو)في الخميط نفسو ، الذم يػدؿُّ عػمى الجاذبٌية القكٌية التي حظيت بيا 
ف لـ تكف تحمؿ ىػذا العنكاف ، كلكٌنيا كانت كذلؾ بالفعؿ  بحيث قصدىا . حتى كا 

.  الطامحكف مف بمدافو دانية كقصٌية 
كما مف ريبو في أٌف تمؾ الجاذبٌية ترجع إلى السُّمعة الطٌيبة كالمكانة 

العالية لصاحًبيا أكالن ، باإلضافة إلى الٌرعاية التي كاف الطبٌلب يمقكنيا مف شيخيـ 
.  كأيستاذىـ ، بحيث أنفؽ عمييـ التركة الطائمة التي كرثيا مف أبيو 

أظػػٌف أٌف ىػػػذه الظاىػػرة ، بما قػد عػػرفناه مف مكاصفاتيػا ، ىػي األيكلى مػػف  
.  نكعيا في تاريخ الثقافة الشيعٌية ، بؿ اإلسبلمٌية إجماالن 

كمٌمػػػا ييكمؿ كيؤٌكػػػػد ىػػػػػػذه الميبلحظة ، أف ميفيػػػػرسي كيػتيػبو يذكػػركف بينيػػػػػا 
فيػذا دليؿ عػمى انتشار صيتو ، " . 1 كتاب جوابات مسائل وردت عميو من عـّدة بمدان "

كبذلؾ يككفي ثاني فقيوو شػيعي . كعػمى اعتماده اعتمادان عاٌمان في منطقة كاسعة 
.   كثالثيـ السٌيد المرتضى . إمامٌي يفػكز بيػذا االمتياز ، أٌكليـ الشيخ الٌصدكؽ 

 
ما الذي مكث من أعمال العّياشي ؟  ( 3) 
ما الذم مكث مف أعماؿ العٌياشي ؟  :    كاآلف نسػأؿ 

ىػذا أعصى االسئمة عػمى الجكاب الميباشػر، ألٌف تأثير الشخص ميما عظيػـ 
كلذلؾ فإٌنػنػا سػنمجأ إلى ما سػٌجمو اثناف مٌمػف ىـ . يضيع مف بعػده في أعماؿ غيره 

.  أقػػربي مٌنػا زمنٌا إليو ، عكسػا بما سػٌجبله انطباع معاصرم العٌياشي عنو 
، كىك  (ـ990/ق380:ت)محمد بف أبي يعقكب إسػحؽ النديـ : أٌكليما 

براء  مف ميعاصرم العٌياشي بتفاكتو زمنٌي ضئيؿ ، فضبلن عػف أٌنػو أحػد أعظـ خي
كقػد أكرد في  . شػاىػده عػمى ذلؾ  (الفيرسػت  )عصره بعالىػـ الكيتيب ، ككتابو الباقي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 169/ الفيرست :  ػػػػػػػػ الطكسي 1

  



162 
 

 1أستفادىا مف كتابو حػٌرره حيػدر. كتابو ىػذا أسماء ميصنفات العياشي كتابان كتابان 
بف محمد بف نعيـ ، الذم عػرفناه قبؿ قميؿ بكصفو أحػد أبرز غمماف العٌياشي في 

نسخة ما صٌنفو : سػمرقنػد ، أكرد في آخػره ثبتان بأسػماء مؤلفاتو ، تحت عنػكاف 
 . العياشي 

أوحـد دىـره وزمانو . من فقياء الشيعة اإلمامّية : " يقكؿ النديـ كاصفان العٌياشي 
 ولُكتُبو :"ثـ ييعقٌػب بعبارةو ىي محػطُّ اىتمامنا األٌكؿ اآلف ، قاؿ". في غـزارة العمم

فيػذا دليؿه ساطعه عػمى ماكاف لمعٌياشي ككيتيبو " .  2بنواحي خراسان شـأٌن من الشـأن 
 ، بعػد كفاتو "بنواحي خراسان " مف حضكرو كتأثيرو كبيريىف ، في منطقةو شاسعة 

 . بنصؼ قػرفو عػمى األقػٌؿ 
ترجـ لو في كتابو  . (ـ 1067/ق460:ت )الشيخ الطكسي : ثانييما 

ككٌميا ميقتبسىةن  . أيضان ترجمةن عػٌقب عمييا بذكر أسماء كيتيبو  (الفيرست)الميسٌمى بػ 
.   3لمنػػػػديـ  (الفيرسػت  )بنٌصيا عف 

  (رجاؿ الطكسي  )المطبكع بعنكاف  (األبكاب  )كلكنو في كتابو اآلخػر
أكثـر أىــل المشــرق عـممًا : " كصفو بما لـ نػػػرىه كصؼ بو غيػرىه مف االعبلـ ، قاؿ 

فيػذه عبارة جامعةه  صريحةه ، كما أٌنػنػا " .  4وفضـاًل وأدبـًا وفيمـًا وُنـباًل في زمانو 
نػراىػا بريئةه مف الميبالغة ، تعكػس انطباع الطكسي كانطباع أىؿ الخبرة مف أىػػؿ 

.  الػفػقػو كالحػديث عف العياشي ، بعػد زىاء القرف كنصؼ مف كفاتو 
كمػػػف المؤسػػػؼ حقػػان أٌف ميصنفات العٌياشػػي الكثيػػػػرة ، التي تيػػدىػػػػش القارئ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
قارف الركاية . ، تصحيؼ  (جنيد  ) ػػػػػػػػ مع ضركرة مبلحظة أف االسـ كرد في الفيرست 1

 .  250 / 2: نفسيا تقريبان عنػد النجاشي 
. 333/ الفيرست :  ػػػػػػػ النديـ 2
 .  68 ػػػػػػ167/ الفيرست :  ػػػػػػػػ الطكسي 3
 . 497/  ػػػػػػػػ رجاؿ الطكسي 4
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المبيب بتنٌكعيا كحصافة مكضكعاتيا ، عػمى ما تػدٌؿ عػميو أسػماؤىا ، قػد ضاعت 
كلـ يبؽى منيا إال تفسػيره الثميف ، الذم طيبع جزءه . كٌميا في ككارث األياـ اآلتية 

مع أٌنػو األنمكذج  . (تفسير العٌياشي  )منو أسػكأ طباعةو ييمكف تصٌكرىا بعنكاف 
الكحيػد الباقي لنيج األئمة صمكات اهلل عمييـ في التعاطي مع كتاب اهلل  ، تعاطيان 

كمف ىنا  ) " . يجري كما يجري الميل والنيار" قائمان عػمى التطبيؽ ، الذم يجعمو 
ػٍرم : ييسٌمى أيضان  تفسػيران كما يزعـ الكثيركف ، مف الذيف ( يفٌسره ) كال  . (الجى

 . عممكا أف يجعمكا القرآف كعاءن ألفكارىـ ىػػػػـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ــــــ في مختمف بمـدان ماوراء النيـر 3
 

 (تمييــد  )
بات مف المعمـك لمقارئ أف االنتشار العربي ػػػػػػػ اإلسبلمي السػريع في 

البمداف المفتكحة ، تبله كنتج عنو مباشرةن ىجراته مف كؿ مايخطر بالباؿ، صغيرة 
.  الخ..... ككبيرة، ألسبابو سياسٌية أك لميجٌرد االنتجاع كطمب الٌرفاه 

كربما كاف لمشيعة إجماالن سػببه إضافي لميباينة أكطانيـ ، ىػك عبلقتيـ 
البالغة السُّػكء بالسيػمطة كأجيزتيا ، فمذلؾ كانكا يسػعىػكف لبلبتعاد عف مراكزىا ، 

ككاف لميضبة . ابتغاءى اجتناب تأثيرىا الضاغط عمييـ ، أك عػمى األقػٌؿ تخفيفو 
كأيضان لػبمػداف . اإليرانٌية ، خصكصان المنطقة الجبمٌية منيا ، نصيبه كافػره منيـ 

كنحف قػد كقفنا حتى اآلف عػمى مسارح ثبلثة مف ىػذه كتمؾ ،  . (ماكراء النير)
امتاز الشػيعةي فػييا بحضكرو ثقافي كبير، أتاح لنا أف نيدخميا ضركرةن ديخكالن ىٌينػان 

.  في إشكالٌيات الكتاب 
لكف كاف إلى جنب تمؾ المسارح الثبلثة الرئيسة مكاطف أيخػرل عػديػػدة ، لػـ 
ػبيا مف قػٌكة الحضكر ككبير األثػر مثؿى ما رأينا لمػٌرٌم ككىػٌش كسمرقند . يكيػف ليا كلنيخى

فصار ًلزامان . كلكٌنو كاف عػمى كؿ حاؿ حضكران بدرجةو ما ، ال بيػػٌد أٌنػو ترؾ أثػػران 
ف  عػمينا أف نًقػؼى عمييا ىي أيضان الكقػكؼى الممكف بحسػب ميعطيات المصادر ، كا 

.  نكيػف نظف أنػو أقػٌؿ بكثير مٌمػا تستحٌقو 
ىنا ال بيػػٌد لنا مف التنبيو ًسػبقان كسػمفان عػمى أٌنو ، بحسب الميعطيات التي بيف 

كلكٍف مع التنبيو أيضان . أيدينا ، فإٌف أثػرىا ضئيؿه نسػبٌيان في تطكير البحث الفػقيي 
عػمى عنصرو أساسي مٌما جعؿ الكقكؼ عمييا ًلزامان كما قيػػمػنػا ، ىي أٌنيا كثيران ما 

ـٌ كمدرسػتيا  كذلؾ . تعكس التأثير القكم الطاغي كالميمتػٌد إلى أصقاعو بعيػدة لقيػػػػػ
ـٌ " عػمى كٌؿ حػاؿ أمػره رصدناه حتى اآلف في كٌؿ مراحؿ البحث منػذ فصػؿ  قيػػػػػػػػ

" .  تنتشػػر 
  



166 
 

ػتٌػؿ كالٌشػاش :      نعني بذلؾ  يػبلؽ كفرغانػو كخي نػده كا  جى  . بيخارل كبمخ كخي
كالحقيقة التي ينبغي التصريح بيا منذ اآلف ، كي ال يعتبر القارئي ما قيمناه 

.  أعبله كعػدان بما ىػك فكؽ ماسيككف في كسػعنا أف نفي بو 
ذلؾ أٌف كؿ مالدينا عٌمػا كاف يجػرم في تمؾ البمػداف ، ىك ميجػٌرد أسماء 

عبلقتيا ببحثنا . ضائعة في أسناد األحاديث ، أك مذككرةو بسػرعة في كيتيب الرجاؿ 
جنػػدم ، اإليبلقي : ىي في أٌنيا تأتينا منسكبة  كفػيػمػا . الخ . . . . البخارم ، الخي

كخصكصان مػا مف . خػػػبل ذلػؾ ، فػغالبان مػا مػػػف معمكمػػػات شػافيةو عػػػف  أصحابيا 
ٍمعٌيػان كاف عاًلػقػػان فػػػي بمػػدو مف تمؾ التي ىـ منسكبكف  شئو يػػػػدٌؿ عػمى أف ًحػػػراكان جى
إلييا ، عػمى نحك ما رصػدناه في كىػػٌش كأخكاتيا االثنتيىػف ، بحيث غػدت ىػػػػػػذه 

.  مراكز عػممٌيػة حقيقٌيػة 
. غاية ما تيعطينان إياه أحيانان، أٍف تنسػب ميحػٌدثان أك فػقػييان إلى بمػديىف بالتكالي 

اإلصفياني البخارم ، الذم ييفيىػـ منو أٌنػو إصفياني المنبت بخارم : كأف تقكؿ 
أك تذكػر . القزكيني نزيؿ خكارـز ، كىكنصّّ عػمى مثؿ سػابقو : أك تقكؿ . المنزؿ 

في سػيرتو ، أك يىػًرد في أسناد أحاديثو أٌنو ، كىك الٌرازم مثبلن ، قػد سػمع مف شيخو 
كبيػذا كذاؾ يغػدك بمقػدكرنا أف نرصػدى جانبان مف الحركة العالقة جيئةن . في إيبلؽ 

ـٌ األيـٌ . كذىػػكبان بيف ىاتيؾ البقاع  .  كغالبان بينيا كبيف قيػػ
كعػميو فإنػنا سػنذكػر مىػف كقعنا عػميو مف أسػماء منسػكبىة ، مع التعميؽ 

.  عػػمييا بما ييناسػب إف كاف ثمػة ماييقاؿ مٌما ذكرناه أعبله 
عػمى أننا النزعػـ أف مىػف سػنذكرىـ ىـ عػمى نحك االسػتيفاء كاالسػتقراء 

ـٌ ، ألف ذلؾ شػبو مستحيؿ بالنظر إلى مصادرنا إلييـ  إذف فمنقيػؿ أٌنيػا مف . التا
ػكد مف المكجكد كأمثمةه عػمى المقصكد  .  قبيؿ الجي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ُخجنـده  ( 1) 
بينيا وبين سـمرقنـد عشـرة . بمـدة مشيورٌة بما وراء النيـر عـمى شاطئ سـيحون " 
. أم ما يقػريب مف اثني عشػر كيمك متران  " . 1أيام ُمشـّرقًا 

كىي اليـك مف بمداف جميكرية طاجيكستاف ، كاسميا الدائر عمى األلسنة 
جند"ىناؾ  .  2"  خي

: نعػرؼ مف المنسكبيف إلييا أربعة ميحٌدثيف 
.  3فاضؿي كاعػظ لو نظـه كنثػر . محمد بن عـمي الحسني الخجندي ـــــــ

كالظاىػػػر أنو ابػػػػػف . 4نزيؿ الػػػٌرٌم . ــــــ عـمي بن محمد الحسني الخجندي 
. سػابقػو  

 . 5ــــــ أحمد بن الخضر بن أبي صالح الُخجندي 
   . 6ـــــــ غياث بن مصعب بن عبده أبو العباس الُخجـندي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  347 / 2:  ػػػػػػػػ معجـ البمداف 1
" . خيجند "  ػػػػػػػ دانشنامو جياف إسبلمي ، مادة 2
. فػقيو فاضؿ :" 283 / 2: كفي أمؿ اآلمؿ  . 454 برقـ 118/ ػػػػػػػػ الفيرست لمنتجب الديف 3

 / 103: بحار األنكار : كأيضػان لو ذكر في  . (مع أٌف الرجؿ لـ يقيػؿ ذلؾ  )قالو منتجب الديف 
278  . 

 .  253 / 102:  ػػػػػػػ بحار االنكار 4
تماـ النعمة ؛ 288 / 53:  ػػػػػػػ ذيكر في بحار االنكار5 لكف في  . 509 / 2 كفي إكماؿ الديف كا 

كالظاىػػػر أف . أحمد بف الحسف بف أبي صالح الخجنػػػدم  : 196 / 53: بحار االنػػػػػكار 
 / 2: معجـ رجاؿ الحديث )كالمذككر في . تصحيؼ اآلخر  (الحسف كخضر  )أحػػػػدىػػما 

.  أحمد بػف الخضػر  : (10 ػػػػػػ 109
 / 53:  ك بحار االنكار 191 / 1: ـ 1964/ق1384بغداد .  ػػػػػػػ األمالي لمطكسي ، ط6

288 . 
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بخـارى  ( 2) 

كىي اليـك " . 1بينيا وبين جيحون يومان . من أعظم ُمـُدن ماوراء النير وأجّميا " 
. مدينة غػػرب جميكرية أيكزبكستاف 

:  نعػرؼ مف المنسكبيف إلييا خمسة ميحٌدثيف 
ذكره . شيخه لجعفر بف محمد بف مركاف . ـــــ إسماعيل بن إبراىيم البخاري 

الشيخ الطكسي بيذه الصفة أثناء الترجمة لتمميذه إسماعيؿ ىػذا ، في باب مىف لـ 
.  ، كلـ ييفرده بترجمة 2يرًك عف األئمة مف رجالو

ال . مف أىؿ بخارل .  ييكٌنى أبا عكؼ .ــــــ أحمد بن أبي عوف البخاري 
 . 3بأس بو 

.  4البأس بو. مف أىؿ بخارل . ــــــ محمد بن أحمد بن أبي عـوف البخاري
ق  630:ت) تػػرجػػـ لػػػو ابػػػفي أبي طػٌي الحمبي .ــــــ جعفر بن أحمد البخاري 

اقتبس ( . اإلمامٌية / رجاؿ الشيعة / تاريخ ) في كتابػػػػػػػػػػػػػو المفقكد  (ـ1232/ 
كال ذكر لو في كيتيب  . (لساف الميزاف  )منيا ابف حجر عمى عادتو في كتابو 

.  الرجاؿ عنػدنا 
صاحب أصؿ  " راوية أبي عمرو الكّشي" ييكصؼ ، حسب ابف حجر ، بأنو 

كأٌنو صٌنؼ كتابان في ًسػيىر . المعركؼ برجاؿ الكٌشي  (معرفة الناقميف  )كتاب 
فإذا صٌح ذلؾ ". حيمؿ عنو " رجاؿ الشيعة أصاب حٌظان مف االنتشار ، بحيث 

ٌكاد التصنيؼ في ىذا الفٌف  .  فيك مف ري
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  (بيخارل  ) ػػػػػػ معجـ البمداف ، مادة 1
 .  25/   برقـ 461 ػػػػػ رجاؿ الطكسي 2
 .  17/  برقـ 440/ ػػػػػػػ نفسو 3
. 37/  برقـ 497/  ػػػػػػػ أيضان 4
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 كـــان فاضاًل جميـــل" كصفو ابفي أبي طػٌي ، كدائمان حسػػػب ابف حجػػػػر ، بأنو 
كمف الكاضح أٌف تصنيؼ ميحػٌدث بخارٌم  ". 1(معرفة رجال الشيعة  ) لو كتاب .القـدر

ؿو قكٌم بيف ميحٌدثي  كتابان جٌيػدان بيذا المعنى بحيث حيمؿ عنو ، لدليؿه عػمى تكاصي
. المنطقة كالحػركة الحديثٌية الشيعٌية كرجاًليا إجماالن 

 (ـ991/ق381:ت)ذكره الشيخ الصدكؽ . ــــــ محمد بن الحسن األشعري 
ورد إلينا من بخارى شيٌخ من أىل الفضل والعمم والنباىة ببمـد :" فقاؿ  (إكماؿ الديف)في 

 . . ]وىو الشيخ الدّين أبو سـعيد محمد بن الحسن بن عمي  [. . .]قُــّم ، طالما تمنّيُت ُلقاه 
كمف ىػذا " . 2.لخا. . .   وكان أبي يروي عن جّده محمد بن أحمد ] . . . [ األشعري  [. 

النٌص النادر نعػرؼ أٌف ىذا الشيخ بما كاف لو مف أكصاؼو عالية كاف ييقيـ في 
ـٌ إلى بيخارل ، تيكمؿي  . 1بيخارل  كىػذه إشارةه صريحةه كمباشػرةه إلى امتػداد تأثير قيػػ

.  كتؤٌيػد المبلحظة التي ختمنا بيا الفػقػرة السابقة 
 

فرغانو  ( 3) 
، مدينة في شػػػرؽ جميكرٌية أكزبكستاف " فىػٍرغػكنو "  بالمغة األيكزبكٌية 

.  اليػػكـ
كالحقيقة أٌنػنا لػـ نقع في كؿ ماسبرناه مف كيتيب الحديث عػمى مىػف ىك 

كلكف كٌؿ الذيف ترجمكا لمشيخ  . (أعبلـ الشيعة  )منسكبه إلييا ، كال في كتابنا 
كالمعركؼ عف ىذا الميحٌدث الجميؿ أنو لـ . الٌصدكؽ يقػكلكف أٌنو سمع في فرغانو 
فسماعو فييا دليؿه ضمنٌي عػمى أنو كاف . يكيف يسمع مٌمف اليستحٌؿ الركاية عنو 

مف أىؿ الحديث مىف ضاع  (ـ991/ق381:ت)في تمؾ البقعة القصٌية في زمانو 
.  ذكريه ، مٌمف لك اننا عػرفناه لكاف مف حٌقو أف ييضـٌ إلى مادة ىذا البحث 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  (لساف الميزاف)كمصادره كمنيا  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 1
تماـ النعمة ، ط:  ػػػػػػػ الٌصدكؽ 2  .  3/ ـ1970/ق1389النجؼ . إكماؿ الديف كا 
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بـمـخ   ( 4) 

كاليـك مدينة في شماؿ . كىي مف مدائف خراساف التاريخٌية العريقة 
:  ال نعرؼ مف المنسكبيف إلييا مٌمف ىك مف شػرط بحثنا إال . جميكرٌية أفغانستاف 

.  كىك ميحٌدثه كرجالٌي بارز كشاعر بالعربٌية . نصر بن صباح البمخي ػػػػػػػ 
بأٌنو مف الغيبلة ، بؿ مف  (معرفة الٌناقميف  )كصفو تمميذه الكٌشي في 

كمع ذلؾ فقد نقؿ عنو في كتابو ثمانيةن كخمسيف مكردان ، ككذلؾ . أركانيـ 
.  كنسب ابف داككد إلى ابف الغضائرم أٌنو قاؿ فيو مثؿ قكؿ الكٌشي . النجاشي 

. من أىل بمخ :"ذكره الشيخ الطكسي في باب مىف لـ يػرًك عف األئمة ، فقاؿ
إال أنو قـيـل كان من . لقي ُجّمة َمن كان في عـصره من المشايخ والعمماء وروى عـنيم 

 . "الّطّيارة غاٍل 
من " كاصفان إياه بأٌنو  (أعياف الشيعة  )كترجـ لو السٌيد محسف األميف في 

دكف أف ييشير إلى مقالة  " . ُمتبّحـٌر في عـمم الرجال والتاريخ. كبار شـــيوخ الشيعة 
مٌكه  .  الكٌشي كغيره لجية غي

مٌكه ، كفي ركاية الكٌشي عنو ، ميحتمبلن أف  كقػد ناقش أستاذنا الخكئي في غي
.  تككف ركايتو عنو بكاسطة محمد بف مسعكد العٌياشي 

. كىذا كاضح . كعػمى كٌؿ حاؿ فإٌف ما ييمنا مف شػانو ىنا أيمكره أيخػرل 
ـٌ ، كأٌنػو حػٌدث في  فيما خبل كؿ ذلؾ ، فإٌف مف الثابت أٌنػو سػمع مف ميحٌدثي قيػػ

كٌش أك سمرقند ، فضبلن عف أٌنو صٌنؼ كتابان في رجاؿ الحديث ، كآخػر في ًفػرىؽ 
كداللة ذلؾ ، باإلضافة إلى ما في ركايات الكٌشي عنو مباشرةن أك . الشيعة 

 .  1بالكاسطة ، تػدؿُّ عػمى حضكره الميؤثػػٌر فيما كراء النير
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

معجـ رجاؿ  )كمصادره الكثيرة ، خصكصان  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 1
 .  38 ػػػػػػػ 136 / 19 : (الحديث 
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أبونصر ليث بن محمد بن نصر بن الميث : "ككرد في أسانيد أمالي الطكسي 

/ ق261ركل حديثان عف أحمد بف عبد الصمد بف ميزاحـ اليركم سنة  . "البمخي
كما مف شػؾو في .  1 " أبو نصر بشـر" كتكٌرر ذكره في السياؽ نفسو باسـ . ـ 874

ػر " بشر"ك " ليث"أف كبلِّ مف  . كال ذكر لو في كيتيب الرجاؿ . تصحيؼ اآلخى
إيالق  ( 5) 

مدينٌة من بالد الشاش الُمتصمة ببالد الُترك ، عـمى " كىي عمى ماقالو ياقكت 
" .   2عشرة فراسخ من مدينة الشاش 

كالحقيقة أٌنػنا لػـ نقع فيما بيف أيدينا مف كيتيب الحديث كالرجاؿ عػمى ذكػر 
 .  (أعبلـ الشيعة  )مىف ىـ منسكبه إلييا ، ككذلؾ في كتابنا 

 991/ ق 381: ت  )كلكٌننا كيٌنا قػد عػرفنا فيما سػبؽ أف الشيخ الٌصدكؽ 
الشريؼ محمد بف الحسف العمكم المكسكم ، :التقى في ىػذه المدينة بمىػف اسػمو (ـ 

 .  (ـ 978/ ق 372: ح )المعركؼ بنعمو أك نعمة اهلل 
كىػذا الشػريؼ ميحٌدثه لػـ نًجػد لو ذكػران في كؿ كيتيب الرجاؿ ، كخصكصان 

مع أٌنػو يبػدك لنا . أليستاذنا الخكئي  (معجـ رجاؿ الحديث  )في أكسعيا كأدٌقيا 
كمف . مٌمػا سػنذكره أٌنػو كاف عاًلمػان فاضبلن مف ذكم الذىػف الكقٌػاد كنفىػسو ريادٌم 

كما أٌنػو ىك الذم اقترح عػميو تأليؼ كتابو . ذلؾ أٌف الشيخ الٌصدكؽ يركم عنو 
،  (كتاب مىف ال يحضره الفػقيو  )ذم المكقع الميمتاز في تطٌكر الحركة الفػقيٌية 
كأنزؿ العمؿ بالحػديث مف مستكل . الذم أكدع فيو مؤلفو خبرتو الٌنقػدٌية الكاسعة 
النخبة الميتخٌصصة إلى مستكل القارئ العادم

3  . 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  بالتكالي 130 / 2:  ك 91ػػػ 2/90: ػػػػػػػ أمالي 1
 .  291 / 1:  ػػػػػػػػ معجـ البمداف 2
.  مف الكتاب 107/  ػػػػػػػػ راجع الصفحة 3
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ما دعانا إلى العكدة إلى ىػذه المعمكمات ، ىك ما فػييا مف معمكمةو 

. ضمنٌيةو نادرةو عػف انتشػار ميحػٌدثينا إلى مثؿ ىػذه البقعة القصٌية مف ببلد التُّػرؾ
كذلؾ انتشػار كاف يمكف أف يككف سػبب خيرو كبركةو عاٌميىػف ، لكال ما سيحيؽي بيا 

مف بػبلء ميتمػادو ، ما أٌدل ليس فػقط إلى كأد تمؾ الحػركة كىي ما تزاؿ طػرٌيػػة 
العيػػكد ، كلكف أيضان إلى ضياع ذكػر أربابيا ، مثمما ضاع ذكػري صاحبنا العمكم 

.  كما الحظنا 
ُخـتّـل    ( 6) 
، " أّوُل ُكـورة عـمى جيحـون من وراء النيـر. " كىي كيػكرةه كاسػعةه كثيػرة الػميػديف 

.  " 1وىي عـمى تخوم الّسـند" 
:  نعػرؼي مف المنسكبيف إليو ميحػٌدثيىف اثنيف 

ٌتمي: ػػػػػػػػػ أٌكليما  199:ح)، عيػرؼ أيضان بالمشرقي 2ىشاـ بف إبراىيـ الخي
ق في 199سنة ( ع ) لقي اإلماـ الرضا . كىك ميحػٌدث ككبلمي  . ( ـ814/ق

واهلل :" كأثناء تداكؿ الحديث كاف مٌمػا خاطب بػو اإلماـ أٍف قاؿ . جمعو مف الشيعة 
فيو جميع ما تكّمـم  (كتاب الجامع  )وعـندنـا كتاٌب سميناه . ما نقول إال ما يقـول آباؤك 

ّنما نتكّمم عـميو . الناُس فـيو عـن آبائك  " .  3وا 
كركل عنو يكنس بف عبدالرحمف ،  . (ع  )ركل عف اإلماـ الرضا 

براىيـ بف ىاشـ القٌمي ، كسعد بف سعد بف األحكص  كمحمد بف راشد ، كا 
.  األشعرم ، كمحمد بف عيسى ابف يقطيف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  346 / 2:  ػػػػػػػػ معجـ البمػداف 1
. الجبمي ، كىك تصحيؼ بشيادة كصفو أيضان بالمشرقي :  ػػػػػػػ كفي بعض النيسخ 2
كنحف إنما اقتبسنػا . كالنٌص ىنا طريؼ كغنٌي بالمعمكمات  . 956 برقـ 499/  ػػػػػػػ الكٌشي 3

. منو ما ىك مكضع الحاجة 
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. 1كأخذ عنو جعفر بف عيسى ابف يقطيف عمـ الكبلـ 
ٌتمي : ػػػػػػػػػ ثانييما  ذكره الشيخ الطكسي . إبراىيـ بف محمد بف عباس الخي

وغـيره من الُقّميين ، وعن عـمي بن  [ األشعرم القيٌمي ] يروي عن سـعد بن عبد اهلل : "قائبلن 
 . 2" وكان رجاًل صالحاً . الحسن بن فّضال 

وىو شيُخ الكّشـي ، : " كييضيؼي أيستاذينا الخكئي بعػد أف أثبت نٌص الطكسػي
ٌتمػي ]وروى ىو . روى عـنو في عـّدة موارد ، منيا في فـضل الّرواية والحديث  في  [ يعني الخي

ثػـ أنػو اسػتظير اتحاده  . "3الُقّمي [ األشػػعػرم ]جميع ىذه الموارد عن أحمد بن إدريس 
مع الميسٌمى إبراىيـ بف المختار

ػدركػو ًلمػا اسػتظيره 4 .  ، دكف أف ييبٌيف مى
كالذم يستنتجو الميتأٌمؿ مف ميجمؿ ىذه المعمكمات عػف ىػذا الميحػٌدث ، 

ـٌ  ككٌؿ الذيف ذيكركا مف . أٌنػو سػمع في العراؽ ، كأٌف أكثر سػماعو كاف في قيػػ
.  شيكخو ىػـ مف عػيكف أىؿ الحديث 

ػتٌػؿ إٍف كاف منبتو فييا أـ أٌنػو في غيرىا ثػـ  كال نعرؼ مف نسبتو إلى خي
ف يكيف االحتماؿ األٌكؿ أظير. نزليا  ألٌف العادة الجارية غالبان أف يينسب . كا 

. بالتكالي إلى بمػد المكًلػد ثـ إلى بمػد المنزؿ 
ـٌ ، كامتػداد تأثيرىا عبرىمػا كاضحه جمٌي  . كعبلقة ىػذيف الميحػٌدثيىف بقيػػػ

ٌتمي: كفي أسناد أمالي الطكسي  كال ذكر لو في  . 5مجاىد بف مكسى الخي
. فأثبتنا اسمو كما كرد دكف تعميؽ . كيتيب الرجاؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  كمصادره الكثيرة  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 1
 .  438/  ػػػػػػػ رجاؿ الطكسي 2
كيمكف تتٌبع ركايات الكٌشي عنو باالستعانو  . 85 ػػػػػػػ 284 / 1:  ػػػػػػػ معجـ رجاؿ الحديث 3

.  بالفيرس الميفٌصؿ في خاتمة الكتاب بتحقيؽ الميصطفكم 
 .  296/ ػػػػػػػ نفسػو 4
 .  126 / 2:  ػػػػػ أمالي 5
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 تفميس  ( 7) 
افتتحيا المسممكف في أياـ  . "وىي مدينة قديمٌة أزلّية " " بمـٌد بأرمينية اأُلولى " 
كمف بعػدي تداكلتيا أيدم .  ـ 12/  ق 6كبقيت بأيدييـ إلى أكائؿ القرف . عثماف 

. عاصمة جميكرية جكرجيا كأكبر ميدينيا Tblisiكىي اليـك . 1الكرج كالخكارزمٌية 
.  أكثر أىميا مسيحٌيكف أكرثكذككس مع أقػمٌػٌية مسممة 

أصمو ككفي انتقؿ . نعرؼ مف المنسكبيف إلييا شػريؼ بف سػابؽ التفميسي 
بكاسػطػة  (ع  )ركل عػػف اإلماـ الصادؽ  . 2لو كتابه يركيػو جماعة. إلى تفميػػس 

كأكرد لو الشيخ الطكسي حديثان ركل . 3راكو كاحػدو ىك الفضؿ بف أبي قػٌرة الٌسمندم 
. 4 (ع  )فيو عف حٌماد السمدرم عف اإلماـ الصادؽ 

كقد كرد ذكر ابف سابؽ ىػذا في سند حديث ركل فيو عنو حمراف المدائني 
كما مف ذكرو  . 5قاضي تفميس كعنو سبط ابف سابؽ محمد بف الحسف بف بياف

.   لقاضي تفميس ىػذا في كيتيب الرجاؿ 
كالحقيقة أٌف ىػذا الميحػٌدث غير ذم الشػأف، أعني ابف سابؽ ، خارجه 

كلكٌننا رأينا فيو حالةن نادرةن النتشار . جغرافٌيان بالنظر إلى منزًلػو عف خٌطة بحثنا
، فرأينا  (ماكراء النير  )ميحٌدثينا في منطقةو مسػػيحٌيةو كما تػػػزاؿ ، نائيةو ميسػامتة ًلػ 

.  تزييف البحث بإثباتيا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  37 ػػػػػػػ 35 / 2:  ػػػػػػػػ معجـ البمداف 1
 .  520 برقـ 436 / 1:  ػػػػػػػػ النجاشي 2
 .  19 / 9:  ػػػػػػػ معجـ رجاؿ الحديث 3
 .  44 / 1:  ػػػػػػػػأمالي الطكسي 4
 .  190 / 2:  ػػػػػػػ نفسػػػو 5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 الفـصـل السـادس
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نـيـايــة الـَمـطــاف
 خريطة الطريق ِلـما بقي من الكتاب ( 1) 

. ىانحف قػد انتيينا مف التطكاؼ في بقاعو شاسعة ميتباعػػػدة االطراؼ 
نيبلحؽ الخطكات الميبٌكػرة لحركة الفقو اإلمامي في كبيف مكاطنيا األيكلى ، مف 

ابتغاء الخركج بصكرةو ليا عػمى حػدٍّ كاؼو ، أك . الككفة إلى إيراف إلى ماكراء النير
.  عػمى األقٌؿ مقبػكؿو ، مف حيث الشُّػػمكؿ كالكضكح 

كالحقيقة أٌف ىػػذه المطمب كاف أحيانان أشػبو بمحاكلة اسػتعادة مبلمح إنسافو 
. عاش في الماضي البعيػد، استنادان فػقػط إلى بعض ما بقي منو مف ًمػزىؽو كأشػبلء 
حيث مف المؤٌكػد أف الصكرة العتيػدة لػف تػأتػي ميطابقةن تمامان لؤلصؿ ، ميما يبذؿ 

يػد في رسػػـ كتبياف معالميا  .  العامؿ عمييا مف جي
في سػبيؿ متابعة السػعي باتجاه ىػػذا المطمب العسػير سيككف عمينا ، فيما 
لى أٌم حػػدٍّ نجحنا  سػيأتي إف شاء اهلل ، أف نستعرض نتائج مسعانا ، فنرل أيف كا 

لى أٌم حػػدٍّ خاب سعينا  كالنتيجة في الحاليىف نمطه مف . فيما رمينا إليو ، كأيف كا 
تنظيـ التفكير في كٌؿ ما فرغنا منو حتى اآلف ، كيما نفكز إٌمػا بفرحة الفائزيف أك 

كما أٌنو في الحاليىف أيضان رٍىػفه بكفػرة المعمكمات أك عػكليا عػف . بقناعة العارفيف 
.  اإلشكالٌيات التي يطرحيا البحث 

بيػد أٌف عمينا اآلف أف نطرح سؤاالن ، يدكر عمى كيؼ كألٌية أسبابو انتيت 
تمؾ الحػركة الخٌيػرة ، بعػد أف تجاكبت أكناؼي المنطقة زمنان بأصكات الميحػٌدثيف ، 

كبصرير أقبلـ الميتحٌمميف كالمؤلفيف كالميصٌنفيف ، كبأصػداء خيطى الٌرائحيف 
ذلؾ ألٌنػنا أكالن نعػرؼ أٌنيا . كالغاديف بيف ىاتيؾ البمػداف في طمب العمـ كلقاء أىمو 

ثـ ألٌنػنا أيضان نعػرؼ ، أنو ما مف شػئو ينيض عمى صعيد االجتماع أك . انتيت 
العمراف البشرم ، فكػرٌيان أك سياسٌيان ، إال كتككف لو نياية ، مركران بصعكده كاستكائو 

" .  كتمؾ األياـ نداكليا بيف الناس . " كىبكطو 
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عمى أٌف قكلنا أٌنيا انتيت ، كىي حقان قػػد انتيت مثمما انتيى غيرىا ، ليس 
نجازاتيػا قػػد ضاعػػت  كػػبل ، فيػذا ييعانػػد السُّػنف التي أكدعيا . يعني أٌف نتائجيا كا 

ينتيى الكػدح ، كيذىب الكادحكف ، كيمكث . البارم سػػبحانو فػي اإلنساف ككػػٍدحو 
" . كأٌما ماينفع الناس فػيمكث في األرض " كبتراكمو ينبني التقػػػٌدـ البشرم . النافع 

كالحقيقة التي أطمع أف أيعػدم القارئ المبيب بمممًسػيا البديع ، أٌف فقو 
ٌكاد ، كًلمػا عانكه في  مدرسة أىؿ البيت مىديفه حتى اليكـ كسػيبقى ألعماؿ أكلئؾ الرُّ
ـٌ األيـٌ ، ثػـ  سبيؿ حفظ كصيانة كنقػد كتبكيب أيصكلو كتيسيرىػا ، خصكصان في قيػػػػػ

كمنيما مضت في مسػيرىا الخصب ، باتجاه كفي . في ابنتيا األيكلى الٌرٌم 
فكأٌنػنا في سػباؽو بالرايات ، كؿّّ ييسػمـ الراية لمىف يميو ، ليغػػػػٌذ . مدارسيا المتتالية 

لى األماـ  ػعيػػدان كا  ماعي ذلػؾ المىسػير، الذم لػـ يتكقٌػؼ حتى . بيا الٌسػير دائمان صي كجى
. اليكـ ، قٌصةه مف أعظـ مبلحـ الفكػر اإلنسػاني 

 لكٌؿ ذلؾ عٌجمنا بالسػؤاؿ عػمى نياية تمؾ الحركة فمحاكلة اإلجابة عنو ، 
.  قبؿ اسػتعراض النتائج كما فييا مف نافعو ماكػث 

العالقة بين المنيج وُأطروحة البحث  ( 2) 
لماذا لـ يطرح أحده مف أىؿ البحث كالنظر السؤاؿ : لطالما تسػاءلتي 

الميقًمػؽ عػف سػبب انطفاء تمؾ المعاىػػد ككأٌنما فجػأةن ، بعػد أف ازدىػرت زمنان 
برجاليا ، كأثمػرت مؤلفاتو كتصانيؼ ، بعضيا ما ىك بمثابة األسػاس في البناء 

الثقافي لمدرسة أىؿ البيت ؟  
كالذم يغمب عػمى الظػٌف جكابان عػف السػؤاؿ ، أٌف العٌمة في الٌصدكؼ عػف 

طرح السؤاؿ ، بؿ الٌصدكؼ عػف األسئمة اإلشػكالٌية إجماالن ، ىك في المنيج 
ذلؾ . الٌسػردم الذم يبسػط سيػمطانان شػبو ميطمؽ عػمى ما يصػدر كيينشىػر في مكتبتنا 

سػعو أف ييقػػػٌدمػو لممعرفة ، أف ييعيػػد  أٌف مف طبيعة ىػذا المنيج أٌف أقصى ما في كي
ترتيب المعمكمات المتكفٌػرة بالفعؿ الترتيب الذم يتبلءـ مع مقاصػد الكاتب، 

.   الػػخ . . . . قػػاؿ ، كقػػاؿ : باقتباسػيا اقتباسػػػػان كاحػدةن تمػػك األيخػرل ، تحػػت شػػعار 
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فػإف لػـ يكيػف في جعػبة الكاتػػب أك متناكلػو ما قػػػػد سػػػبؽ كأف قػػيػؿ ، فإٌف الحافػز 
.  لمبحػث يغيب مف رأس 

ىػذا بخبلؼ المنيج التركيبي ، الذم يسػعى باتجاه إعادة تركيب مكضكع 
اإلشكالٌية ، بحيث تككف أقػرب ما يمكف مف الذم قػد جػرل بالفعؿ ، ميسػتخدمان في 

. بناء القٌصة الماٌدة نفسػيا التي استنطقيا المنيج الٌسػردم 
ينطمؽ مف حػدسو  (التركيبي  ) الفارؽ بيف النيجيف ينشػأ مف أف األٌكؿ 

كاضحو لػدل الباحػث ، كظيفتو أف يقكد عممىػو كيكٌجيو باتجاه امتحاف مػدل صػدؽ 
ثـ أٌنػو كىػك في طريقو يبني الصكرة العتيػدة يفضح أٌم فػراغ أك تيافػت .  حدسػو 

أك نقص في ما ىك ميتكفٌػر منيا ، كيييٌيئ إلمكانٌيات مىمئو باسػتخداـ الماٌدة الميتكفٌػرة 
.  بالفعؿ 

أمػا المنيج الٌسػردم فإٌنػو ييراكـ أك يرصػؼ المادة التي جمعيا أك انتقاىا 
كىػذه ىي اإلضافة الٌشػكمٌية الكحيػدة عػمييا كما ىي في . الكاتب مف مصادرىا 

المصادر األصمٌية ، كعػمى القارئ األلمعٌي أف يتػدٌبػر أمػره في شػأف ما قػػد يضٌج 
.  في رأسػو مف أسػئمة 

نا لمسػؤاؿ عف غير سابقة ىك ثمرةه مف ثمرات المنيج  إذف ، فإٌف طٍرحى
كدائمان كاف تركيب الصكرة سػببان في اكتشاؼ . التركيبي الذم التزمناه في بحثنا 
كفي ىػذا درسه لي كلكٌؿ مىػف يشاركني القمؽ عػمى . مكاطف النقص في عناصرىا 

.  مستكل البحث في تراثنا النبيؿ 
بعػد ىػذا التكطئة المنيجٌية ، التي نرجػك أف تككف قػد أصابت اليػدؼ 

المرجػٌك منيا ، نشػرع في بياف ما أكصمنا إليو البحث مف أسػباب انييار كؿٍّ مف 
تمؾ المراكز ، مينفصمةن حيث ينبغي الفصؿ الختبلؼ األسباب ، كميجممةن حيث 

ـٌ ، ًلػمػا عػػرفناه مػػػػف . ينبغي اإلجماؿ لكحػدة السػبب  كسػنقػؼي أكالن عػمى ما يخٌص قيػػ
أصالة ىػذه المػدينة بالقياس إلى كٌؿ األيخػريات ، كدكرىا التاريخٌي في اسػتنباتيا 

.   مركزان بعػد مركز ، مثمما تػنػبػتي الفسػيمة إلى جنب أيٌميػا 
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  قُــّم في عـين العاصفة ( 3) 
ـٌ تمتاز مف بيف كٌؿ بمػداف اإلسػبلـ ، بأٌنيا  بات في عمـ القارئ ، أٌف قيػػػ

ثػـ أٌنيا ظمٌػت في . بينػيػت منػذ لحظة تمصيرىا مف قاعػػػدة سيػٌكانٌية شػيعٌية خالصة 
ٌنما ىي مف . كٌؿ تاريخيا ميحتفظة بيػذه الصفة دكف قصػدو كتخطيطو مف أحػد  كا 

.  ضمف طبيعة األيمػكر كمجارييا 
طبعان كاف ليػذه الصفة الفاقػعػة ثمنيا ، في ظٌؿ التنافػر الحػاٌد بيف أنظمة 

كمف المعمكـ أٌف التشٌيع ، خبلفان . الحكـ الميتكالية كسياستيا كبيف شػخصٌية المػدينة 
لكثير مف المذاىػب ، كاف دائمان عػصٌيػان عػمى تنظيرات التكفيؽ ، التي برعػت فييا 

بحيث أٌنيا ال تبخػؿ عػمى أم شػكؿو مف أشكاؿ . مذاىب اإلسػبلـ السيمطكم 
كلذلؾ فإٌف عػبلقتو . السيػمطة بتمفيؽ صيغةو إلعبلف شػرعٌيتو كما يترتٌػب عمييا 

البكييييف  )بكافة أشػكاؿ الحكـ كالسيػمطة ، حتى المىحسػكبة عػميو بدرجةو أك بأيخػرل 
ػمتبسػة عػمى األقػػٌؿ  (، مثبلن  .  كتًصػؿي إلى حػػٌد العػػداء الصريح غالبان . ، كانت مي

كمع ذلؾ فإٌف المدينة نجحػت في أف تشػٌؽ طريقيا الٌصعب ، مف بقعةو 
إلى ممجػأ لمجمكعةو مف النازحيف ، الذيف باينكا أكطانيـ ىػػربان . شػبو قٌػٍفػػر يػبػاب 

ثػػـ إلى مدينةو عممٌيةو ناىضةو ، ذات صفةو . بأنفسػيـ كأيسػراتيـ مف بطػشو ال يرحـ 
ػر مف البمػداف  مركزٌيػػة في الًحػراؾ الفكػرم الشيعي ، التيػدانييا مكانةن أمُّ بمػدو آخى

كطبعان كاف لؤلئمة ، بػدءن مف . الميعػرقػة ذات التجربػة الٌسػابقة في ىػذا الميػداف 
، اليػد الطيػكلػى في تمؾ العجيبة التي آؿ إلييا أمػػر المدينة  (ع  )اإلماـ الصادؽ 

كما مف ريبو في أٌف السيػمطة كأجيزتيا كانت تيراقب ما يجرم داخؿ . عػف قػريػب 
أسكار المدينة ، دكف أف تجػد سػببان لبلعتراض أك االسػتنكار، مادامت األمكر بريئة 

. بظاىرىا مف العمؿ السياسي الميباشػر 
لكف نظرة السيػمطة إلى المدينة بدأت تتغٌيػر، مع صعكد الحضكر السياسي 
لمشيعة عمكمان ، بفضؿ التنظيـ السياسي الٌشامؿ كالبارع الذم قاده كرعاه األئمة 

فباتت االتيامات تيكاؿ جزافان لممدينة ، بأٌنيا مصػدر  . (ع  )الميتكالكف منػذ الصادؽ 
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كىي اتيامات غير صحيحة . األمكاؿ كالسبلح المىػزعػكـ الذم يًصػؿ إلى األئمة 
ـٌ أٌنيا كانت حاضرةن بػقػٌكة فكرٌيان .  بالتأكيػد كالسبب الحقيقي النزعاج السيػمطة مف قيػػ

كلكٌف سياسة العاصمة بغػداد تجاه . كتنظيمٌيان في العمؿ الشيعي السياسي الميباشػر
ذلؾ العمؿ أياـ ىػركف الرشػيد كشػطران مف أياـ المأمكف كانت تميؿ باتجاه استيعابو 

.  سياسٌيان دكف االصطداـ بو 
التغٌيػر السياسي الجذرم تجاه الشيعة كتجاه العمؿ الشيعٌي السياسٌي 
الميباشػر ، حصؿ عػمى أثػر كبسبب الفػػشؿ الذريع لسياسة االستيعاب ، التي 

حيث رأينا  . (ع  )كصمت إلى ذركتيا بتمثيمٌية تكلية المأمكف عيده لئلماـ الرضا 
المأمكف يتحٌكؿ بعػد فشميا كاغػتياؿ اإلماـ إلى سػياسة القػبضة الحديدٌية ، بعػد أف 

.  1اسػتػنفػد كافػة أدكات النفاؽ كالًخػداع الكثيرة التي بػرع فػييا 
ـٌ سنة  في ىػذا الٌسػياؽ السياسي الجديد حصؿ أٌكؿ اجتياحو عسػػكػرم لػقيػػ

حيث ثبلثةه مف قيػػٌكاده المحٌمييف .  ـ ، كذلؾ بأمػرو مف المأمكف 825/ ق 210
ـٌ بعساكرىػػػـ ، مٌمػا يػدٌؿ عػمى أف النٌية كالقصػد كاف تكجيو ضربة قاسػية  قصػدكا قيػػ

كانتيت الممحمة . كبالفعؿ سػػػػقػطت المدينة بعػد أف دافع أىمييا عػف أنفسيـ . ليا 
بػإخضاعيا كىػدـ أسػكارىا كأبنيتيا ، كقتٍػػؿ يحيى بف عمػراف األشػعرم ، الذم يبػدك 

.  ثػـ أعاد أىمييا بناء ما تيػػػٌدـ .  2أٌنػو ىك الذم ترأس كنظٌػػػػـ الدفاع عنيا 
 ـ في ظٌؿ سػياؽو 868/  ق 254االجتياح الثاني لممدينة حصؿ سنة 

ػػشػػابػػو ، كىػػك ىػػذه المػٌرة اغػتياؿ اإلمػاـ اليػادم  ، الػػػذم نػػػرل أٌنػػػػػو   (ع  )سػػياسٌي مي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . (التاريخ الٌسػٌرم لئلمامة  ) ػػػػػػػ اإلسناد كالتفصيؿ في الفصؿ الثالث مف كتابنا 1
ـٌ ، ط:  ػػػػػػ حسف بف محمد األشعرم 2 ـٌ . تاريخ قيػػ :   كالحميرم 94/  ـ 2006/  ق 1427قيػػ

 ، 472/ ـ 1980مصر باعتناء إحساف عباس . الركض المعطار في خبر األقطار ، ط
كال عبرة عندنا بما سٌكغ بو  . 614 / 8: مصر ، دار المعارؼ التا . كتاريخ الطبرم ، ط

فيػذا عند العارؼ . الطبرم ماأينزؿ بالمدينة ، بالقكؿ أٌنيا امتنعت عف تسديد ما عمييا مف خراج 
.  بذىنٌية كتقاليد الحكـ في ذلؾ الزماف ميجٌرد إخػراج كافتعاؿ ذرائع 
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نياية فترةو طالت ما يقٌؿ قميبلن عػف نصؼ قػرفو مف الزماف ،  (أم االغتياؿ  )كاف 
امتازت بسػطكة كاقتػدار الشيعة في الدكلة العباسٌية ، بفضؿ القيادة الحكيمة 

كلكٌف  . ( ـ 868 ػػػػػػػ 835/  ق 254 ػػػػػػػػػ 220 ) (ع  )كالشيػجاعة لئلماـ اليادم 
أجيزة الدكلة نجحت في اختراؽ االجراءات الدقيقة كالحازمة التي اتخذىا اإلماـ 

ـٌ  لحماية نفسػو فاغتالتو بالسيػػػػ
كفكران سػارعت السيػمطة بأمرو مف الخميفة الميعتٌز . 1

ـٌ ، فقصدىا القائد التركي مكسى بف بيغػا بعساكره ، فقتؿ مف أىميا  إلى الػتػػنكيؿ بقيػػ
 . 2كمػرة ثانية سػارع أىمييا إلى إعادة بنائيا . مقتمةن عظيمة ، كأخػربيا 

ـٌ دكف غيرىا ، عنػد كٌؿ استحقاؽو  كمغزل ميسارعة السيمطة إلى التنكيؿ بقيػػػ
تػدؿُّ بما ال يػقػبػؿ الٌريػػػب . سياسٌي كبير في النزاع الميػزمػف مع الشيعة غير خػفػٌيػة 

عػمى ما تعٌمقو مف أىمٌيةو فائقةو عػمى دكر المدينة السياسي الميعارض ليا ، ربما 
يسييػػؿي القػكؿ كيعسػري . عبر نشاطيا الفكرم ، كربما غير ذلؾ مٌمػا النعػرفػو 

.  التفصيؿ 
لسػنا نػدرم ماذا كاف ًكٍقػع ىػذيف الحػدثيف الفظيعيىف ، كخصكصان الثاني 

ـٌ  كالحقيقة أٌنني نٌقبتي كثيران في كيتيب . منيما ، عػمى العمؿ العممي العالؽ في قيػػػػػ
الحديث كرجالو عػف إشارةو ، ميما تكيػف ضئيمة ، إلى ما نػزؿ بالمدينة مف صنكؼ 
التنكيؿ قتبلن كتدميران ، فمـ أخػرج بطائػؿ، باسػتثاء ىػذه اإلشارة الكاردة في اليامش 

فكأف أكلئؾ الػرجػاؿ الػذيف تمؤل أسماؤىػػـ أسنادى األحاديػث كانػػكا يعػيشػكف فػي  . أدناه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. الذم خصصنا بو سػيرة اإلماـ (التاريخ الٌسػٌرم لئلمامة  ) ػػػػػػػ انظر الفصؿ األخير مف كتابنا 1
ـٌ 2 كلنبلحظ أٌف ىػذا الحػادث ال ذكػر لو في  . 381 / 8:  كتاريخ الطبرم 95/  ػػػػػػػػ تاريخ قيػػػ

لٌما تكجو " حيث أحػد الميحٌدثيف يركم أنو . مصادرنا ، الميـ إال عػرىضػان كفي سػياؽو مختمؼ 
ـٌ فكطأىا كطأةن خشنة ، كعظيـ بيا ما  (مفمح كباجكر : حسب الطبرم  )مكسى بف بيغا  إلى قيػػػ

كاف فعؿ بأىميا ، كتبكا بذلؾ إلى أبي محمد صاحب العسكر عػميو السبلـ ، يسػألكنو الدعػاء 
 ( .  507/ رجاؿ الطكسي  )" الخ . . . . فكتب 
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عالىميـ الفكرم الخاص بيـ ، كالعبلقة لو كليـ بما يجػرم مف حكليـ ، مف 
ؿ كارتفاع غيرىا  ٍف بدرجةو . أحػداثو عػنيفة ، كسػقكط ديكى كاألمػر نفسػو خبرتيػو ، كا 

ػػمماءىه ، كما عػرضيـ الحػٌر العاممي في  أقػٌؿ حيكدان ، فيما يخٌص جبؿ عامؿ كعي
، حيث لػـ نػرىه ييشػير أدنى إشػارة ، إلى ما كاف ينزؿ  (أمؿ اآلمػؿ  )كتابو الشيير

بالجبؿ مف صنكؼ الببليا ، عػمى أيػدم الميمٌثميف المحمييف كعػمبلء الدكلة 
ـٌ أحػدى مىػف . العثمانٌية  الميـ إال في حاالتو نادرة ، أصاب فييا رشػاشي الببلء العا

ـٌ الحػػرُّ بالترجمة ليـ   . اىت
كمع ذلؾ ، مع كٌؿ ىػػػذا التجاىػؿ لؤلحكاؿ القاسػية التي اضطػػربت فػييا 
ـٌ كأىػميا ، كمنيـ طبعان ميحػٌدثكىا كفػقياؤىا ، ػػػػػػػػ فإٌنػنا ما نشػٌؾ في أٌف أمػرىا  قيػػػػ

كأمػرىـ ، بعػد تينؾ الحممتيىف ، قػد انحػدر كثيران عٌما كاف عػميو مف قػبؿ ، يكـ كاف 
كضع التشٌيع كأىمو في العػراؽ كالمشرؽ في الغاية مف الًمنعػة كالرعاية ، بفضؿ 

ـٌ ، . التنظيـ السياسي الشامؿ برعاية األئمة  كىك الكضع الذم انبعػثت فيو قيػػػػ
.  بحيث غػدت بفضمو الحاضػرة العػممٌية الشيعٌية األيكلى 

كالػذم نظٌنو أٌف مف آثار كعػقابيؿ ىػذا االنحػدار حػركة بعض أعبلميا 
كىػـ يخرجكف منيا كيقصػدكف ىػذا أك ذاؾ مف البمػداف القريبة كالبعيػدة ، مٌمػػف 

كبذلؾ نشػركا بركػات بمػدىػـ في مختمؼ البقاع . كقػفػنا عػمى بعضيـ فػيما سػػػػبؽ 
. فيػذه الحركة ، إف صػٌح حدسيػنا ، تككف مف قبيؿ فػكائػد المصائػب . كما رأينػا 

.  كهلل أمػره ىػك بالغو ، كلكف أكثػر الناس ال يعػػممكف 
فيػػػذا ماكصمنا خبػػره مٌمػا أنػػزلتو الدكلة العٌباسػٌية بقيػػػػػـ في زمػف قيػػػػٌكة الدكلػػة 

.  كبىػٍسػط يػػدىػا 
ـٌ لػـ تكػف أفضؿ في ظػٌؿ حالة االنحبلؿ  كلكٌف الحقيقة أيضان أٌف حالة قيػػػ

حيث قادة العسػكر ذم الغالبٌية . التي ضربت الدكلة بسػػبب الفكضى العسكرٌية 
التركٌية قػػٌرركا أف يسػتكلكا عػمى السيػػمطة، بديبلن عػف حمايتيا لمصمحة مىػف اشػتركىـ 

كبمػػكازاتيػػػػػػػػا  . كبػذلػػػؾ أصبحػت السػياسػػػة كأىػػميػا لعػبة العػسكػػر بامتياز. كدٌربػػكىػػػػػػـ 
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نشػػػػأت لػعػبػػة تصفيات داخمٌية بيف العسكر ، تمٌخضت عػف بركز قيادات ذات 
كمكسى بف بيغا ، قائد الحممة . سػطكة ، باتت تحمي السيػمطة لمصمحتيا ىي 

الثانية عػمى قيػػـ حسػب المصادر ، أك مفمح كباجكر قائداىا حسػب الطبرم ، ىـ 
مف أكائؿ تمؾ القيادات العسكرٌية الجديدة ، التي اقتعػدت فكران محػٌؿ السيػمطة 

ـٌ كبحضكرىا داخػؿ . كمنظكرىا لؤليمػكر  ككاف مف ذلؾ أٌنيا كرثت عػنيا ضيقيا بقيػػػ
 (ع  )الحراؾ الشيعي بمختمؼ أشكالو ، فسػارعت عػمى أثر اغػتياؿ اإلماـ اليادم 

. إلى تنظيـ تمؾ الحممة التدميرٌية عػمييا 
ثمة تأثيره جانبٌي لحالة الفكضى العسكرٌية في المركز العباسي ، ناؿ 

ـٌ كما ناؿ غيرىا  ذلؾ أٌف اسػتيبلء العسكر التركي عػمى . تأثيره السػئ فيما ناؿ قيػػػ
السيػمطة في بغػداد  كما عػرفنا ، فػتح شػيٌية كؿ القادريف في إيػراف كالمشػرؽ عػمى 
. أف يقتػدكا بيـ ، كذلؾ بأف يقتطع كؿُّ قادر ما تطالو يػػده كحكمو بنفػسو لنفػسػو 

بعض النافػذيف فييا بػدأكا . ىػكذا ماافتتح نزاعان ال نياية لػو بيف أيسػرات نافػذة 
عٌماالن لمدكلة المركػزٌية ، فػمما رأكا أٌف يػػدىا قػد باتػت رخكةن ضعيفة أعػمنكا استقبلليـ 

كىػذه الخطكة حٌركػت بػدكرىا قيػكلن محمٌية باتجاه أٌنيا األحٌؽ باالسػتيبلء . عػنيا 
.  عػمى السيػمطة مف أيكلئؾ العٌمػاؿ الغيػرباء

ىكػذا باتت البمػداف في تمؾ المنطقة الشاسعة كيػرةن تتقاذفيا مراكز القكل 
كطبعان فإٌنػو في ىػذا الجك البالغ االضطراب كاف السكاف . الجديدة الميتغٌيػرة 

.  المدنٌيكف ىػـ الخاسػر األكبػر دائمان 
كلقػػػػد أحصينا أٌنػو أثػنػػاء الفتػػرة ما بيف حكػـ األيسػػرة الٌسػامانٌية في المػػٌرة 

، كبيف استيبلء السبلجقة عػمى الحكػـ في إيراف  ( ـ 900/  ق 289 )األيكلى 
، أم أثنػػاء مػدة قػرف كنصؼ تقػريبان ، تبادلت  ( ـ 1040/ ق 433 )كغيرىا 

ـٌ ما ال يقٌؿ عػف سػػػػػت مػػٌرات أم بمعػٌدؿ دكلة كؿ خمس كعشريف  الػدُّكؿ عػمى قيػػػػػ
ـٌ دائمان بالطريقة الخػػشنة ، أم بػقػتػؿ . سنة  كما أٌف مف المعمكـ أٌف التبػٌدؿ كاف يتػػػ

. المينافػس أك دحػره ، بينما يككف الضحايا مف المدنٌييف الذيف ال يذكرىـ أحػد 
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ـٌ ، قػػد تػمػٌر في  ىػذا رٌبما ييػفٌسػػػر لمميػدقٌػؽ أمػكران كثيرة مف ًسػػيىػر أعبلـ قيػػػ
لكٌف تتٌبعيا ، مٌمف . سػيرتيـ عابرةن ، بشػكؿ تفصيبلت صغيرة نقرأىا في الكيتيػب 

يػدان كبيران  .  ييٌمو األمػر ، يقتضي جي
إال أٌف ىػذا الكضع البالغ الٌسػػػكء ، بالمقػدار الذم كصفناه ، ييقػٌدـ لنا 
بالتأكيػد تفسػيران سػيبلن النحػدار نشػػاط المدينة العممي ابتػداءن مف القػرف الرابع 

العاشر الميبلدم ، كيصكالن إلى خػػراب أكثػػرىا في كقػػػتو  ما مف النصؼ / اليجػرم 
كالظاىر أف كضع . 1الثالث عػشر لمميبلد/ األٌكؿ مف القػػػرف السابع لميجرة 

بحيث نظف أٌنػو لكال كجكد مقاـ . المدينة استمٌر عػمى ىػذه الحاؿ مػدةن طكيمة جػدان 
المعصكمة فػييا النػدرسػت نيائٌيان ، كلعادت بقعتييا خرابان يبابان كما كانت قبؿ قػدكـ 

.  األشػعرييف 
 1377كأذكػر أٌنني في أٌكؿ زيارةو لي لممدينة الميقٌدسػة في زمف الفيتػٌكة سنة 

ـ ، فكجئتي بأف ىػذه المدينة ذات السُّػمعة الطائرة التي تخمب األلباب، 1957/ ق 
لـ تكف بينيتييا تػزيد عػمى شػارعيف اثنيف رئيسيىف ييطيفاف بالحـر ، تخترقييا أزقٌػةه 

ىػذا مع األخػذ بعيف االعػتبار أٌنيا في . ضٌيقة ، كأكثر أبنيتيا طينٌية بائسػة 
كضعيا ىػذا كانػت أفضؿ بكثير مٌما كانت عػميو ، قبؿ أف يتحٌكؿ الشيخ عبد 
الكريـ الحائرم إلى سيػكناىا مػف حكزتو في مدينة أراؾ ، كمعو جمع غفير مف 

كىي خطكة عبقػرٌيػة ، رمى منيا . ـ 1921/ ق 1340أصحابو كتبلميػذه ، سػنة 
حياء حكزتيا العممٌية التاريخٌية، بعػد أف مضت قركف عمى انييارىا ،  إلى تجػديػد كا 

إٍف تكيف خطكة الشيخ الحائرم : ما نريػد التساؤؿ عنو ىنا . كنجح في ذلؾ بامتياز
ذا  قػػػػػد أٌدت كال ريػػب إلى تحٌسػفو سػػػريعو نسػبٌيػان في كضع المدينة العمػػػراني ، كا 

كػػػػاف كضعييا عػمى ما كصفناه مف بيػػػػؤس أثناء زيارتنا ليػػػا ، إذف ، فػكػيػؼ كانػػػػػػت  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.      آثار الببلد كأخبار العباد، ط : (ـ 1283/ق682:ت ) ػػػػػػػ انظرزكريا بف محمد القزكيني 1
ـٌ  ]واآلن أكثـُرىـا :"  ، حيث يقكؿ 442/ـ1960/ق1380بيركت   " .  خـراب [يعػني قيػػػ
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قػبؿ أف ييػقػًدـ الشيخ الحائرم عػػمى خطكتو اإلحيائٌية التاريخٌية قبؿ أربعة عػقكد 
 تقريبان مف السػنيف ؟ 

لكف ما مف ريبو إجماالن في أٌنػيا كانت . اهلل أعمـ : كفي الجكاب نقػكؿ 
.  أكثر بؤسػان 

ـٌ ، أيـٌ المدارس اإلمامٌية ، بعػد فاتحتيا الككفة ، في  فيػذه ىي حكاية قيػػػ
ركيناىا ميجػٌزأةن كبإيجاز، ًكفػؽى . نيكضيا كعظمتيا كانحػدارىا كأخيران تجديدىا 

كبقػدر ما يتعمؽ بيا غػرضي الكتاب ، كًكفػؽ كبقػدر ما أتاحتو لنا المصادر التي 
إذ ذاؾ سنحظى بقػراءة . كلكـ أتمٌنى أف تيكتىػب بالتفصيؿ الذم تستحٌقو . بيف يدينا 

.  إحػدل أعظـ كأجمؿ مبلحػـ الفكػر اإلنسػاني 
 الخـراب ينتصـر ( 4) 

كبعػػد ، ماذا بشػأف غيرىا مف البمػداف ، التي عػرفنا أٌنيا ضربت بسػيـو في 
نػتػقػمة ؟  تمؾ الحركة المي

كالحقيقة أٌف مصيرىا كاف أشػػػٌد كأدىى إٌبػاف الفكضى العسػكرٌية اليائمة التي 
ضربت إيراف ككٌؿ المشػػرؽ ، بكصفيا صػدلن كعػرىضػان مف أعػراض الفكضى 

.  الميكازية في مركز الخبلفة  
ـٌ قػد حماىا نسػبٌيان مكقعييا كمكاصفاتيػو ، كخصكصان فػقػر  كالظاىػر أٌف قيػػػػػ
تربتيا الممحٌية ، مٌمػا جعػميا غير مينتجػة زراعٌيػان ، أم غير ذات كبير جػدكل 
بالنسبة لتمؾ الذئاب التي كانت تتقاتؿ عػمى السيػمطة ، يعني في النياية عػمى 

كما أٌنػنا ال نستطيع أف نتجاىؿ احتماؿ أف يككف كيجكد مقاـ المعصكمة . الخػراج 
قػد منح المدينة صفةن قيػدسٌية منحتيا ، ربما ، شػيئان مف الحصانة أنجاىا مف مثؿ 

.  ما نػزؿ بغيرىا 
كالحقيقةي أيضان أٌنػو يمكف القكؿ عػمى نحك اإلجماؿ ، أٌف كؿ ما ذكرناه 

ككقػفػنا عميو مف ميػديفو ذات اعتبار ، بمناسبة أٌنيا سػمكت في ذلؾ الًحػراؾ الفكرم 
ئػػػد كىػػك اليزاؿ في طكر الفيػتػٌكة كميقتبؿ العيػمػػر، بسػػػبب   ـٌ ، قػػد كي الذم انطمؽ مف قيػػػ
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لػػد كشػٌب ذلؾ الًحراؾ فػييا ، مٌمػا أصبح   الخػراب الٌشػامؿ الذم نػزؿ بالبيئة التي كي
.  معػمكمان إجماالن لػدل القارئ 

كمع ذلؾ فإٌف الباحث الٌصبكر ليجػػدي فيػركقػان فيما صار إليو أمػري ىػذا البمػد 
كمف ذلؾ أٌنػو حيف كانت بمػداف ماكراء النيػر تيعاني األمػٌريف مف العساكر . أك ذاؾ

ـٌ البكػر، تنعـ بفترةو مف اليػدكء  التيركٌية بمختمؼ أسمائيا ، كانت الػٌرٌم ، إبنة قيػػػ
كـ السبلطيف البكييييف   ػػػػػػػ 947/  ق 420 ػػػػػػػ 336 )كاالزدىار المعنكم تحت حي

. ، الذيف كانكا ييحٌبكف أف ييظيركا أنفسػيـ مثقفيف كريعاةن لمثقافة كأىػميا   ( ـ 1029
. ميمتقى األدباء كالشعراء  ( ـ 982/  ق 372: ت  )فكاف ببلط عػضػد الدكلة 

كمف قبميـ . كما كاف كزيرا الدكلة ابف العميد كابف عٌباد مف أكابر أيدباء زمانيما 
 ػػػػػػػػ 935/  ق 336 ػػػػػػػػػ 324: حكمكا الٌرٌم  )كاف بعض األيمػراء الٌسػامانييف 

كفي ىػذا الجك المؤاتي . قػد سػػػبقػكىـ إلى رعاية بعض أىػؿ األدب  ( ـ 947
 ق 329: ت  )عاش كعمؿ الشيخاف الٌرائػداف الكبيراف محمد بف يعقكب الكيميني 

 .  ( ـ 991/  ق 381: ت ) كمحمد بف عػمي بف بابكيو الصػدكؽ  ( ـ 950/ 
كلكف ما أف استكلى محمكد بف سبكتكيف الغػزنكم عػمييا ، حتى دخمت 

انتزعيا مف محمكد   (ـ 1030/ ق 421 )ففي سنة كاحدة . في الدائرة المييًمكة 
كغمب عمييا مغامػره عسكرم ال فائدة مف ذكر اسمو ، ليستعيدىا منو محمكد ، ثـ 

/  ق 430لتككف البنو مسعكد لفػتػػرةو ضئيمة ، ثػػػـ لمغيػػٌز ، الذيف نيبكىا سنة 
.   ـ 1041/ ق 433قبؿ أف يستكلي عمييا التيػرؾ بنك سػمجكؽ سنة .  ـ 1038

مف الكاضح لػدل كٌؿ عارؼ ، أٌف استيبلء التيػرؾ السبلجقة عػمى الٌرٌم 
ذلؾ أٌنيا . كاف ميتغٌيػران جػذرٌيان عميقان غير مسبكؽ عػمى تاريخ المدينة في اإلسبلـ 

ػػػػٌران ، رتعػت فيو الطكائؼ كالمذاىب بكامؿ  كانت قبؿ اسػتيبلئيـ عػمييا ميمتقىن حي
ػػٌرٌيػة ، كمنيػـ ميحػٌدثكنا كفػقياؤنا  أٌمػا اآلف فقػد تبػٌدؿ ذلؾ الميناخ الميؤاتي تبػٌدالن . الحي

تاٌمػان بمجئ ىؤالء التيػرؾ ، كىػـ الذيف عيػرفكا أينما حٌمكا كحكمكا بتعٌصبيـ المذىبي 
الضٌيػؽ الػػػٌذميػػػػـ ، الذم يظيػػػػر أثػػػػريه الٌسػػػئ فػػكران عػمى البيئة كنتاجيػػا الفكػرٌم ، إف  
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. كانػت مف ذكات السػابقة في ىػذا الشػأف 
مف السػيكلة بمكاف عػمى القارئ المبيب الذم رافػقنا في ىػذا البحث ، أف 
يػد العممي لممدينة بحيث ىجػرىا  يكًصػؿى بيف ماسبؽ أف كصفناه مف انحػدار الجي
آخػر أعبلميا الكبار سػديد الديف الحمصي ، بعػد فترةو مف التألٌػؽ ، كبيف اسػتيبلء 

.  بني سػمجكؽ عػمييا 
يًصػؼي ياقكت الحمكم األياـ األخيرة لمػٌرٌم ، قبؿ تدميرىا نيائيان كما 

كلذلؾ فػإٌنػنا سػنقتبسػو ، مع ذكػر . سػنعرؼ ، كىك كصؼه نادره مف شػاىػد عياف 
:  قاؿ . ما قػد يككف لنا مف تحفٌػظو عػميو 

واتفق أّنني . مدينة عـظيمة خـرب أكثرىا  [ يعػني الرم ]وكانت " . . . 
، وأنا منيزم من التّـتـر، فرأيُت حيطان خرابيا قائمة 617اجتزُت في خرابيا في سنة 

إال أنيا . ، ومنابرىا باقية ، وتـزاويق حيطان خرابيا بحاليا ، لُقرب عيـدىا بالخراب 
أّمـا : فسـألُت رجاًل من عـقالئيا عن السبب في ذلك ، فقال . خاوية عـمى عـروشيا 

: كان أىل المدينة ثالثة طوائف . السبب فضعـيف ، ولكّن اهلل إذا أراد أمـرًا بمغو 
ألّن اىل . شافعية وىم األقـّل ، وحنفّية وىم األكثر ، وشيعة وىم الّسـواد األعـظم 

البمد كان نصفيم شيعة ، وأّمـا اىل الرستاق فميس فييم إال شيعة ، وقميٌل من 
فوقعت العصبّية بين السنة والشيعة ، . ولم يكن فييم من الشافعية أحــد . الحنفيين 

وتطاولت بينيم الحروب حتى لم يتركوا من . فتضافر عمييم الحنفّية والشافعّية 
فمما أفنوىم وقعت العصبّية بين الحنفّية والشافعّية ، ووقعت . الشيعة َمـن ُيعـرف 

إال . ىـذا مع قّمة عـدد الشافعّية . بينيم حـروب ، كان الظفر في جميعيا لمشافعّية 
وكان أىـل الرستاق ، وىم حنفّية ، يجيئون إلى البمـد . أّن اهلل نصرىم عـمييم

. بالسـالح الّشـاّك ، ويسـاعدون أىل نحمتيم ، فمم ُيغـنيم ذلك شـيئًا حتى أفنوىم 
 1" فيـذه المحاّل الخـراب التي تُــرى ىي محاّل الشيعة والحنفّية 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 أجػدرىػما باالعػتبػػػػار . مف الكاضح أٌف ىػػػػذا الٌنٌص جسػػػػده ذك ركحيىػف اثنػتيف
كىي عنػدنػا ، مف كجيةو نقػدٌيةو ، ال مأخػذ أسػاسٌيان عمييا بحػدكد . مشاىدات ياقػكت 

.  ما عاينو ككصفو ببراعتو المعيكدة 
لكٌف ما بقي مف النص ىك عبارةه عػف كيجية نظر شػخصو كاحػدو فػػي 

مبلحظتنا األساسٌية عمى كيجيػة النظػر ىػذه ، . السبب فػيما آؿى إليو أمػري المدينة 
كـ التيػرؾ  أٌنيا تتجاىؿ تمامان العامؿ السياسي الذم طػرأ عمى الػٌرٌم بدخكليا تحت حي

مف بني سػمجكؽ ، بما نعػرفػو عػف ىؤالء مف تعٌصػبو مذىبٌي ذميػـو عػنيؼ ، 
كمف ىنا فإٌنػنا نػرل فػييـ . اليتكٌرع عػف اضطياد الميخالؼ لميجػٌرد االختبلؼ 

. العامؿ األسػاس في كؿ القسػكة كالدمار المذيف كصفيما النص كصفان جٌيػػدان 
آخذيف في االعتبار أٌف أبناء المذاىب نفسيا تعايشػكا في المدينة نفسيا قركنان 

نما نشػب بينيـ ما كصفو مف نزاعو مػديػد مييمؾ بعػد دخكؿ  بسػبلـو ككئػاـ تاميىػف ، كا 
األمػر الذم يدفع تفكيرنا باتجاه أنو . بني سػمجكؽ في الصكرة السػياسػٌية لممنطقة 

ذلؾ أٌف التعٌصب يستػنػبػػت . لـ يحصؿ إال بسػبب السياسة السمجكقٌية المعركفة 
ػر ، كاالضطياد يسػتدعي رٌد فعؿو مف نكعو عػمى الميضٌطًيػد  التعٌصب عػنػد اآلخى

. كمف ىنا تنشػأ حالةه في غير صالح الجميع . كما عػمى أبناء مذىبو المحمٌييػف 
ػف ييدقٌػؽ في النص بعيفو خبيرةو غير قميمة  . كالشػكاىػد عػمى ذلؾ لمى

حتى يطرؽ الغيػزاة التٌػػتػر  ميما يكيػف فػإٌنػو لػف تمػٌر إال سػنيف معػدكدات
كمعركؼه ما يفعمو التٌػتػر بما كمىػف . ، أك باألحػرل ما بقي منيا 1المدينة العػػريقة 

.  يقعي تحت أيدييػػػـ 
ىكػذا خرجت ىػذه المدينة العريقة مف التاريخ كٌمو ، كليس فقط مف التاريخ 

ٌنػنا سػنػراىا كقػد خرجت فػيما بعػد مف  . الثقافي الذم نصنعو اآلف في كتابنا  بؿ كا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. الكامؿ ، ط: ابف األثير : انظر مف كيتيب التاريخ مثبلن . ـ 1230/ق628 ػػػػػػػػػ كذلؾ سنة 1
 .  12/496: ـ 1966/ ق1386بيركت
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الجغرافيا ، ذلػؾ بعػد أف ابػتػمعػػتيا العاصمة طيراف في تكٌسػعيا اليائؿ الميسػتمػٌر، 
ػف يعػػػرؼ ميسػاىماتيػػا الجميمػة في  بحيث باتػػػت الػػػػٌرٌم ميجػػػٌرد ذكػرل عػًطػػػرة لمى

الماضػػػػػػي ، كلكٌنيا ماٌدٌيػان ضاحية مف ضكاحي العاصمة ، تحتكم عػمى مدافػف 
 . مقصكدة مف الزائريف  لبعض مف عاش فػييا أٌياميا الجميمة  

ـٌ كالػٌرٌم ، كفي  بمػداف ما كراء النيػر نزؿ بيا أيضان مثػؿ مانزؿ بسػابقتييا قيػػ
كما ذلػؾ السػبب إال سػقكط مركز الدكلة اإلسبلمٌية في . األساس لمسبب نفسو 

ـٌ ككنتيجةو طبيعٌيةو ليػذا السػقكط  استنساخ  الفكضى العسكرٌية الػٌدكٌيػة ، كمف ثىػػػ
ـه قػػد أفمت مف عقالو ،  مثيبلتيا في كٌؿ المشرؽ ، الذم يبػدك لنا اآلف ككأٌنػو عػالىػ

ككثيره مٌما قيػػمناه عػمى الٌرٌم ينسحبي عػمى بمػداف . فمضى ييػدٌمػر نفسػو دكف ضكابط 
. ما كراء النير

في ىػذا السياؽ القاسي العنيؼ انطفأت أضكاء سػمرقند ككػٌش كغيرىا ، 
كضاع نيائٌيػا أكثػر ما أنتجػو رجالييا في نيضتيا التي تيشػبو في ًقصػر عمػرىا 

.  كسػػػػرعة غيابيا ككاكب األسحار 
كىؤالء ، . إال أٌف ىػػػذه ابتيػميػت أيضػان آخػر أمػرىا بمىػف ييعػرفكف بالخكارزمٌية 

كغيرىـ مف صنكؼ العسكر بمختمؼ االسماء التي حممكىا ، فصيؿه مف فصائؿ 
التيػرؾ ، الذيف مضكا ييػدٌمػركف بمػداف اإلسػبلـ مف أدناه إلى أقصاه بنحكو ليس كراءه 

نما فقط خضكعان لشػيكة النيب كالتػقػتػيػؿ كالتدمير كقػػد . مػف غػرضو سياسٌي ، كا 
 1203/  ق 682 ػػػػػػ 600 )كصؼ البمػدانٌي المعاصر زكريا بف محمد القزكيني 

ألٌنػو . عمميـ بما كراء النير كصفان ميعٌبػران يسػتحٌؽ أف ييقتبىػس بنٌصو  ( ـ1283ػػػػػػػػ 
يختصر حكاية تمؾ المنطقة المػديػدة ، إلى أف أنػزؿ بػو التػتػر ما أنزلكه فدٌمػركىػا 

:  قاؿ . تدميػرا  
. وجميع ماوراء النير ثغـٌر ، من حـدود خوارزم إلى اسبيجاب " 

" .  وىناك الُترك الُغـّزّيـة ، ومن اسبيجاب إلى فرغانة التُـرك الخمخّية 
ولم يـزل ماوراء النيـر عـمى ىـذه الصفة إلى أن ممكيا خوارزم " 
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 شاه محمد بن تكش سنة سـتمائة ، وطـرد الخطاة عـنيا ، وقتل مموك 
 . وكان في كّل قطٍر ممك يحفظ جانبو . ماوراء النيـر المعروفين بالخانّية 

فسـّمـط عـميو . فمّمـا اســـتولــــى عـمى جميع الّنــواحي عجــــــــز عـــن ضبطيـا 
فـبقـيــت تمــك الديـار، التــي .  عسـاكــره حتى نيبــوىا ، وأجـمى الناس عـنيا 

ومياىيا ُمنـدفـقة .  ُوصفت بالجنان لُحسـنيا ، خاويًة عـمى عروشـيا 
" .  ُمعــّطمة 

وقـد ورد بعـد ذلك عسـاكـر التـتـر في سـنة عشـرة وستمائة " 
" .   1واآلن بقي بعـُض ما كان عـمييا . وخّربوا بقاياىا 

ييبٌيف لنا المصير الٌرىيب الذم آلػػت . كىػػك نصّّ دقيؽ بغنػىن عف التعميؽ 
كطبعان كاف مف آثػار كببليا ذلؾ المػآؿ ، . إليو منطقة ما كراء النيػر الجميمة الغػنٌية 

ـٌ ، ثـ انداحت إلى الكثير مف  أٌف تمؾ المكجة الفكػرٌية ػػػػػػػػ البحثٌية التي خرجت مف قيػػػ
. بمػدانو ، قػد خمػدت أخيران كانطفأت ، كىي ما تزاؿ فػتػٌيػة لػـ يكتمؿ نيمػٌكىا 

 كمع ذلؾ فإٌف بعض ما بقي مف نتاج أبنائيا ما يػػػزاؿ مف الكيتيب ذات 
كلعػٌميا لػك أيكتػيػت عمػرىا الطبيعي . االمتياز لػدل كٌؿ مذاىب المسمميف الكبرل 

. كاشػتٌد عػكديىا لساىمت ميسػاىمةن تيذٌكػػر في الحياة العقمٌية الٌدائػرة مف حكليا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  558/  ػػػػػػػػ آثار الببلد كأخبار العباد 1
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نـتـــائـــج 
َـّ النتائج التي أكصمنا إلييا البحػػث ، معكنػػػػػةن  نسػػتعػرض في ىػػػػذا الختاـ أىػػ

أخصُّ القارئ الذم . لمقارئ عػمى نقػد الكتاب ، أم عػمى استيعاب خصكصٌيتو 
. ليس لديو الخبرة الكافية بالمستكل الذم كصمت إليو األبحاث في مكضكع الكتاب 
فػيعػرؼ بيذه الخاتمة اسػتنادان إلى تقػدير الكاتب أيف كفى بكعػده لػػو كألٌيػة درجة ، 

كذلؾ . كأيف حاؿى غيابي المعمكمات أك عػكلييا عف األسػئمة بينو كبيف ما يركـ 
مطمبه ىاّـّ جػٌدان ، خصكصان في ظٌؿ الغياب الميزمف لمناقػد الميختٌص ، كىػك الذم 

فييبٌيف لػو أسػػػػراران كخفايػػا نقػدٌية . مف كظيفتو أف يككف الكاسػطة بيف القارئ كالمؤٌلؼ 
ليػس في كسػعو غالبان أف يقػػػرأىا كحػػدىه بقػراءتو لمكتاب ، مع أٌنيا قػػػػد تككفي 

.  معػركضةن أمامو بطريقةو مػا ضمنان 

إٌف الصكرة النمطٌية التي نقرأىا في المصادر المعنٌية بالنٌص النبكٌم ، الذم 
، أٌنػو كاف مف بعػد النبي مكضعان  (السُّػٌنة  )ك  (الحديث  )عيػرؼ فيما بعػد باسػـ 

ثػػـ . لسياسةو ميترٌددة ، اسػػتػقػٌرت عػمى منع تدكينو كىتٍػبػٌيػان كعػمى حٍصر تداكلو شػػفػكٌيان 
أٌف االعتراؼ الػٌرسػػمٌي الٌصػريح بأصالة النٌص النبكم لـ يحصؿ إال مع نياية 

القػرف األٌكؿ ، أم بعػد أف لعبت فيو األيادم كذىبت بو كٌؿ مذىب ، دائمان بعيػدان 
.  عف أغراضو الحقيقٌية 

ـٌ النتائج التي كصؿ إلييا بحثينا أٌف ىػذه الصكرة غير دقيقة ،  إٌف مف أىػ
الجزءي الغائب ىك ميبادرة . ذلؾ ألٌف ما قالتو مع أٌنو حقيقة ، لكٌنو ليس كٌؿ الحقيقة 

، التي عارضت في الصميـ سػياسػة مىػف سػبقو مف الخمفاء ، (ع )اإلماـ عمي 
كذلؾ عػمى أيػدل . بعمًميا عػمى تدكيف األحكاـ ميبٌكبةن عػمى مختمؼ أبكاب الفقو 

ػٌنػػفػػٍت أٌكؿ . خمسػةو مف أقػرب أصحابو كأكثرىـ ميبلزمةن لػو  كفي ىػذا السياؽ صي
كمف الكاضح أٌف خطكة اإلماـ ىػذه كانت جذرٌية ، جمعت . الكيتيب في اإلسبلـ 

دفعةن كاحػدة بيف الركاية كالتدكيف كالتبكيب ، ككأٌنيا تػريػد أف تسػتدرؾ الخطر الذم 
حػاؽ بمصدرو أسػاسٌي لممعػػرفة في اإلسػبلـ قػبػؿ أف يسػػتفحؿ ، كما سػػػػػيحػصؿ بعػػدي 
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.   بالفعؿ عػػمى يػدم معاكية كعبد الممؾ بف مركاف كأجيػزًتيما 

كما مف شػؾٍّ في أٌف خطة اإلماـ لك اٌنيا اسػػتمػٌرت ، لكانػت خطكةن إنقػبلبٌية 
قػبؿ أف يعػمػػػد معاكيػػػػػة كعبد الممؾ . صائبةن في الصميـ بكٌؿ ما لمكممة مػف معػنى 

سيػمككٌي في / بالتكالي إلى تسييس ماسػٌمكه السُّػٌنة ، كتكظيفيا أداةى تكجيوو فكػرٌم 
عبر إغػػراؽ العػقؿ الميسمـ بطكفاف مف . االتجاه الذم يخػدـ مشػركعيما السياسي 

المفاىيـ كالًقيـ الدينٌية كاإلخبلقٌية الميحػٌرفىػة ، التي لػـ ييقيصػد منيا إال تعطيؿ كظيفة 
األيٌمػة كاإلنساف الميسمـ في الرقابة عػمى السيػمطة السياسٌية كفي العمؿ عػمى نشػػػػر 

ثـ ضاع ما . كلكٌف شػيادة اإلماـ الميفاجئة كأدت المشركع . أينمكذج الحػٌؽ كالعػدؿ 
أينجػز منو في خضـٌ األحػداث البالغة العنؼ التي غػػرؽ فػييا عالىػـ اإلسبلـ الفتٌي 

ػٌرة  .  بعػد شيادة اإلماـ ، كخصكصان يكمي كرببل كالحى

كمع ذلؾ فإٌف بادرتو الٌرائػدة ىػي األساس الذم سػيبني عػميو اإلماماف 
مٌما يػدٌؿ عػمى الكحػدة . في مشركعيما اإلحيائٌي الشامؿ  (ع  )الباقر كالصادؽ 

كالتكامؿ في المنيج كاليػدؼ ألعماؿ األئمة الميتكاليف ، حتى مع فارؽو زمنٌي بطكؿو 
.  يزيػد عػمى نصؼ قػرف كالذم يفصؿي بيف اإلماميىف كجٌدىما 

النتيجة الثانية مف حيث األىمٌية كمف حيث الترتيب الزمني ، ىي عمؿي 
ـٌ الناشػئة ، باتجاه جعميا  (ع  )اإلماـ الصادؽ  عػمى تكجيو كرعاية تحكيؿ بمػدة قيػػػػػ

حاضنة فكػرٌية إمامٌية ، تعمؿي ضمف ىامشو كاؼو مف الحػٌرٌية ، كداخؿ بيئة ثقافٌية 
كذلؾ مف ضمف مشػركعو األشػمؿ العامؿ عػمى إحياء . ميتجانسػة تجانيسػان عميقان 

.  كتجػديد كتأصيؿ المعرفة في اإلسػبلـ 

التاريخ  )كالحقيقة أٌنني كنتي  قػد ألممتي بيذه النتيجة في كتابي السابؽ 
أٌمػا ىػػػاىػػنا . ، كلكٌنيا ىناؾ أتت في سياؽ بحثو تاريخٌي بحتو  (الٌسػٌرم لئلمامة 

فإٌنني أراىا أقػرب إلى سياقيا الصحيح ، المينسػجـ مع ما قبميا كمع ما بعػدىا ، بؿ 
كمف المعمكـ أٌف الفكرة حيف تنبني ضمف سػياقيا . جزءان ال يتجػٌزأ مف فكػرة الكتاب 

.  الطبيعي تأتي أكثر سيػطكعان كبياءن 
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ٌمػػا بالكاسػطة  ـٌ ، إٌمػا مباشػػرةن كا  أم . ما بقي مف الكتاب دار كٌمو عػمى قيػػػػػ
إٌمػػا بما يحكي قٌصة بنائيا المعنكم الداخمي ، الذم تابعت بػو أعماؿ اإلماـ 

التأسػيػسػٌية ، التي انصٌبٍت عمييا فحٌكلتيا مف حاؿو إلى حاؿ ، أم  (ع )الصادؽ 
ثـ كاف مف األجياؿ . مف البمػد الممجػأ ، إلى البيئة الحاضنة لمشػركعو نيضكٌم 

ٌمػا بما يحكػػػػي . الميتبلحقة مػف ًكػبػار ميحٌدثػييا كفػقيائيا أف أعػمكا البناء كمٌكنػكه  كا 
قصة انتشػػارىا فػيما حكليػا ، مثػمما تنػػداح األمػػكاجي في بػػػركػةو أيلقػي فػييا حجػػره 

أعني بذلؾ الًحػراؾ العممٌي الذم انبعث في الػٌرٌم كفي سػمرقند ككىػػٌش . ثقػػيؿ 
جنػد كغيرىا مف بمػداف ما كراء النيػر، الذم كاف صػدلن لمصكت الذم تجاكب  كخي

ـٌ ، كمنيا في الػٌرٌم  ـٌ لىمػػػػا كاف ثمػة أدنى فرصػة . في قيػػػػ أم أٌنػو بالتالي لكال قيػػػػػػػ
لنشػػؤ ذلؾ الًحػراؾ الكاسػع ، الذم لك اٌنػو اسػػتمػٌر ، كلػـ ييػكأد بينما كاف ما يزاؿ 

يخطك خطكاتو األيكلػى ، لترتٌػب عػميو ما ييغٌيػر كجػػو ذلؾ الشػرؽ كمٌػو ، كالنتػزع منيا 
بػذكر الٌشػػػٌر الػذم سػيدٌمػرىا ، كسػينداح منيا حامبلن الٌدمار كالخػراب إلى أكثػر 

.  أقطار العالىػـ اإلسػبلمي 

ـٌ األيـٌ كما في نكابتيا  كمف الكاضح أٌف ىػػػػػذا الًحػراؾ بكجييو ، في قيػػػػػ
ُـّ نتائجػو عػمى اإلطبلؽ  .  كفػركعيا ، ىػك ذركة البحث كأىػػ

عػمى أٌف ىػذا ال يعني نفي األصالة عف تمؾ الفركع التي نبتت حكؿى 
ـٌ األـي  ـٌ كًلػيىػت بكامؿ الجػدارة ميراكمة كتسجيؿ كحماية . كبتأثير قيػػػ كػبل ، قيػػ

. كتحصيف كتبكيب الثركة الحديثٌية ، مف منابعيا التي تنتيي عنػد األئمة الميتكاليف 
كلكٌف العمؿ النقػدم الجامػع عػمى تمؾ الثركة ، الذم كاف المقػدمة الضركرٌية 

ـٌ في خارجيا ،  السػتشػراؼ كاالقتراب مف حالة إنتاج النٌص الفػقيي القادمة ، تػػ
كبالتحػديد في مدينة الػٌرٌم العػريقة غير البعيدة كثيران عػػنيا ، حيث كيضعت أٌكؿ 

األعماؿ الحديثٌية الكاممة ، الميكٌجية إلى الميكمٌػؼ بديبلن عف حضكر اإلماـ ، كما 
.  تزاؿ حتى اليـك مكضع االعػتماد 

تمػؾ الحػػركػػة الٌرائعػػة ، التي يعػػػكد إلييا الفػضؿ فػػػػي تأسػيػس أسػػػاس الفػقػػو 
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ػػكديىا كتًصػؿى إلى معارجيا ،   اإلمامي ، انيػػارت قػػبػؿ أف تستكمؿى كيصميبى عي
بتأثيػػر الفكضى العسكرٌية التي ضربت كامؿ منطقتيا ، كعرضو مف أعػراض 

انييار سػػػطكة الدكلة في المركػػز ، لتنبػت بعيػدان في بغػداد ، التي سػتػتػمػقٌػؼ الرايػة 
. كىػذا ىك مكضكع الكتاب التالي إف شػػاء اهلل . كتتابع العمؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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المقـدمة  

لماذا ؟ . . . ىـذه الُمـقـّدمـة 
درج المصنفكف كالمؤلفػكف عػمى كضع مقػٌدمةو كاحػدةو لكيػتيػبيـ ميما 

لػذا فػريٌب قارئو يتساءؿ اآلف عػف الغاية مف تخصيص ىػذا . تعػٌددٍت أجزاؤىػا 
.  الكتاب بمقػٌدمةو خاصػةو بو ، بعػد أف كيػٌنػا قػد قػٌدمنا لؤلٌكؿ بما ييناسػب / الجػزء 

كالحقيقةي التي أتػكقٌػع أف يككف القارئي المبيب قػد الحظيا ، أٌف مقػٌدمة ما 
قػد عػرضٍت لفكػرة المشركع إجماالن ، كما أيعػمنىػٍت في " الكتاب األكؿ"سػمٌيتو 
ثـ بػٌيػنٍت اإلشكالٌيات ذات العبلقة بالصيػركرة الميبٌكرة لنشػأة الفقو اإلمامي  . اسػمو 

ـٌ ، الػٌرٌم ، بعض بمػداف ما كراء النيػر : في مػرابعو األيكلى  كىي . الككفة ، قيػػػ
يا في ىػذا  الكتاب "إشكالٌياته ميختمفةه تمامان عػف تمؾ التي سيككف عػػمينا أف نعالجى

ـٌ كما كاالىا كبيف بػيػئة " . الثاني منشػؤه االختبلؼ في الٌصميـ بيف بيئتىي قيػػػػ
ػٍبػرو باأليكلى منيما ،  بغػداد ، مٌمػا أتكقٌػع أيضان أف يككف القارئ قػد بػات عػمى خي

ـٌ مقارنتو بالثانية كما سػنيػبػٌيػنيا  كليػذا السبب آثػػرنا أٍف نيصٌنػؼ المشػركع . كمف ثىػػ
ذلؾ أٌف االختبلؼ بيف البيئتيىػف بمغ مػف قػٌكتػو ، أٌنػػو . إلى كيػتيػب كليس إلى أجػزاء 

. يسػٌكغ لمباحػث أف يجعػؿ كؿَّ بػيػئػةو مف االثنتيىػف مكضكعان لكتابو ميسػتقػػؿو بنفًسػو 
. كىػذا التسكيغ يصمح أيضان لمكتابيف الثالث كالرابع 

:  بعػد ىػذا البياف ندخػؿي فيما ىك األساس مف المقػدمة ، فنقػكؿ 

ـٌ كما اسػتػنػبػتػتو مف حكليا ، نككف قػد  بمغادرتنا البػيػئػة الميتجانسػة لقيػػ
حيث لػـ يكيػٍف عػمينا إال أٍف نػتػتػٌبعى أعماؿى رجاليا . غادرنا نعيـ البحػث الٌسيػؿ 

كصكالن إلى . عػمى الٌنقػمػٌيػات التي كانت بيف أيدييـ تػدكينان كتحصينان كنقػدان كتبكيبان 
المجمكعيىف الشامميىف لمٌصدكقػيػىف ، كما أتيانا بو ، مف خطكةو صغيػرة الحجػـ كبيػرة 
المعنى ، باتجاه إزاحة العمؿ الٌنقػدم باتجاه الميتكف ، بعػد أف كاف محصكران مف 

كاتيا  ػٍبػرى ري .  قبؿي بطريقيا إلييػـ عى
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أٌمػا اآلف فيا نحف نػدخػؿ بغػداد ، بما تعنيو مف عػالىػـو اسػتػقػبػؿ كػؿَّ ما 
مٌما أتخميا بميختمػؼ االفكػار، . يخطػر بالباؿ مف المػؤثٌػرات ، مف القػريب كالبعػيػد

كصػٌيػر منيا بػيػئػةى حػكارو كجػػدىؿ ، ال مثيؿ ليا في كٌؿ ما نعػرفو مف الػدنيا 
بؿ إٌنػني ألظػفُّ أٌنػيا فػريػدةه ، مف ىػذا المنظكر ، في كٌؿ التاريخ . يكمػذاؾ 

 . الفكػرٌم لمبشػر 

مف الغنٌي عف البياف أٌف بػيػئػة بغػداد ، مثمييا في ىػذا مثؿى كؿّْ بػيػئػةو 
تممؾ مف عناصػر القػٌكة مثػؿى ما ممكػٍت ، ال بيػٌد مف أٍف تيػػمػزـي بمػكاصفاًتيا كؿَّ مىػف 

ىكػذا فعػنػػدمػا بػدأ رجاؿي اإلمامٌية ًحػراكىيـ الفكػرٌم فػييا، . يضطػػربي فػييا بفكػػره 
بات عػمييـ أٍف يخكضكا ىػػـ أيضػان حالةن حػكارٌيػةن داخمٌيةن ، لـ تكيػٍف مف شػكاغػميـ 

 . كىمكميـ في مكاطًنيـ السػابقة 

: ىػذه الحالة مف اتجاىػيىػف 

ػػر الميخالػًػؼ ، ىػك كبلميّّ إجماالن ، أم أٌنػو  ػػػػػػػػػ أحػديىما يتٌجػو إلى اآلخى
ٍف سيككف عػمينا أٍف نعػػرضى لػو ، بكصفو . يقعي خارجى اىػتمامنا في ىػذا البحػث  كا 

.  ظييػران تاريخػٌيػان كأحيانان فكػرٌيان ًلما ىك األسػاسي مػف بحػثػنػا 

كلكٌنو عػمى . ػػػػػػػػ ثانييما داخمي ، أم أٌنػو بيف رجاؿ اإلمامٌية أنفسػيػـ 
ذلؾ ألٌف ميجػٌرد كجكدىػـ . عػبلقػةو مػتػيػنػةو بالحالة الحكارٌية الٌسػائػدة مف حػكًليػـ 

. داخمىيا ، سيككف سػببان كافيان كأكػثػر لتحػريؾ فكػًرىػػـ بما ييناسبييا أك يتػأثٌػر بيا 
ٍف يكيػٍف مػؤقٌػتػان ، إلى مكاقعى عػمى شئو مف  األمػر الذم سػيقػكدىػػـ حتمان ، كا 
االختبلؼ فيمػا بػيػنػيػـ ، كما ىك الشػأفي دائمػان إذ تخػرجي جماعػةه عػف سػبيًميا 

ػعػٌبػد المىسػمكؾ  كسػنًقػؼي في مطاكم البحػث عػمى غير مثاؿو لػبلختػبلؼ . المي
ظاىػرة االجتياد الميبٌكػر البف أبي عقيؿ كابف  ). الػداخمػي بيف رجاؿ اإلمامٌية 

نيػد  فضبلن عػف ظكاىػر أيخػرل . ثػـ ظاىػرة الفػقو اليقيني لمسػٌيد الميػرتضى . الجي
 .  (كبلمٌية كثيػرة ال عػبلقة ليا ببحثنا 
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سػيككف عػمينا ، بادئ ذم بػدء ، أٍف نعػكدى بالقارئ بممحةو سػريعةو إلى 
المحطٌػات األسػاسػٌية ًلمًحػراؾ الفكػرم ، الذم كيػٌنػا قػد خيضنا غيمارىه في الكتاب 

لنػنفيػػػذى إلى حٍمبة بغػداد ، . كذلؾ عػمى سػبيؿ رٍبػط ما ىػك قادـه بما قػد سػمؼ. األٌكؿ
ػٍبػر عنكانيىف . ميػزٌكديف بػرؤيةو كاضحةو إلى خمفػٌيػًتيا  بغػداد بكصًفيا  ): كذلؾ عى

 ( . الثقافات كتفاعيػميا في بغػداد ) ك  (بػيػئةن فكػرٌيةن 

الٌظيير التاريخي لمدرسة بغداد  )في الفصؿ الثاني ، تحت عنكاف 
ٍصػػد أشكاؿ الحضكر الشيعٌي الٌسابقة فػي  (الفقيٌية اإلمامٌية  ، سنعمؿي عػمى رى

اإلرىاصات األيكلى لنشػأة الفػقو اإلمامي ، ماكاف منيا سياسٌيان ػػػػػػػ اجتماعػٌيان ، كما 
ذلؾ أٌنػو لكالىا لىػمػا كػاف مف الممكف نشػكءي المدرسػة  الفػػقيٌية . كاف منيا فكػػرٌيػان 

ُـّ بالتعػريؼ بأعماؿ ثبلثةو . في بغػداد ، بالنحك الذم نشأٍت فيو  ىػذا الٌرصػد سػيتػػ
ىشاـ بف الحكـ ، محمد بف أبي عيمير، أبي سيؿ إسماعيؿ بف : مف أبطالو 

ثـ أٌف كبلِّ منيـ ييمثٌػؿ . اختػرناىـ باعػتبار حضكرىـ الميميَّػز . عػمي النكبختي 
 . أنمكذجان مختمفان لذلؾ الحضكر 

نبػدأي ذركةى مف ذيرل البحث ،  (الٌصػدكقاف في بغػداد  )في الفصؿ الثالث 
،  (الكافي  )كذلؾ مع الكيميني ككتابو . بعػد ماميٌػدنا بو في الفصميىف السابقيىف 

 .  (كتاب مىف ال يحضره الفػقيو  )ثـ مع الٌصػدكؽ ككتابو 

إٌف كجػو أىمٌية دخػكؿ الٌصػدكقيف بغػداد بكتابييما ، ىك أٌنػو أٌكؿي اتصاؿو 
فضبلن عػف أٌنيما حمبل معيما رؤيةن جديدةن . مباشػرو لممدينة بالفػقو اإلمامي

ـٌ ماعػمينا في ىػذا الفصؿ أٍف نبٌينيا ، . لكظيفة كصبلحٌيات الفػقيو سيككف مف أىػ
بحيث ترتٌػب . كأٍف نضعيا في المكقع الذم تستحٌقو مف تطٌكر الفػقو اإلمامي 

عميو كعػمييا مف النتائج غير بعيػد، ماال تػزاؿي آثاره كتأثيراتو عػالقةن مينتجةن حتى 
بؿ كسػتبقى إف شاء اهلل ما بقي عػمى ظيرىا بشػر يستميمكف الكحيى . اليـك 

.  الرٌبانٌي في تنظيـ شػؤكنيػـ 
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قبؿ أف نػدخؿ ميعتىػرىؾ بغػداد مع أٌكؿ بطمىػي المػرحمة ، سيككف عػمينا أٍف 
نػًقػؼى عنػد الظاىػرة الميػدىشػة التي ييمثٌػميا الفقيياف ابف أبي عػقيؿ العٌماني كابف 

ػنػيػد األسػكافي  ٍف نكيػف عػمى يقيفو . فنعمؿي عػمى كصفيا كمآًليا كأسػبابو . الجي كا 
سػمفان ، مف أٌنيا كظاىػرةو إحػدل التفاعيبلت الداخمٌية لمحالة الحكارٌية لمفػقو اإلمامي 

ىػذه اإلشكالٌية سػنعالجيا في .  في بػيػئة بغػداد كىي تنفصؿي عف جػذكرىا القيػٌمػٌيػة 
  . (العٌماني كابف الجنيػد البغػدادٌياف  )الفصؿ الرابع تحت عنكاف 

، سنًقػؼي  (الميقػنعة  )المفيد ككتابو  )في الفصؿ الخامس، تحت عنكاف 
عػنػد الشيخ المفيػد كمنيًجو ، كىك ييكافح في سبيؿ تجاكز األزمة العميقة ، التي 
حاقت بتطٌكر الفػقو اإلمامي، بسبب الخطكة الميتعٌجمىة لسمفيىو العٌماني كاألسكافي، 

حيث سػنيبػٌيػف كيؼ نجح . كخصكصان الثاني منيما ، باتجاه تكليػد فػقػوو اجتيادم 
كبذلؾ دخػؿ التاريخ بكصفو أٌكؿ فػقيوو إمامٌي ، مف ضمف . المفيد فػيما رمى إليو 

، بكصفو أٌكؿ كتابو فقيي  (المقػنعة  )كما نجح كتابيو . المسمؾ التطٌكرم العالػؽ 
 . إمامي ، بمعنىن مف المعاني ، ما يزاؿ باقيان حتى اليكـ 

ـى الخط التطٌكرم الصاعػد الذم نػتػتػٌبػعػو ما  كمع ذلؾ ، فما يزاؿ أما
أعني بذلؾ أيطركحةى السٌيد المرتضى الميحيّْػرىة ، التي رمػٍت إلى . ينبغي تخٌطيو 

سػنعرضي لو في الفصؿ السادس . مػرمىن غػير مىسػبكؽ ، ىػك إنتاج فػقػوو يقيني 
 .  (السٌيد المرتضى كالفػقو اليقيني ، خطكةه إلى الكراء؟  )تحت عنكاف تسػاؤلٌي 

نًصؿي إلى  (الشيخ الطكسي شيخان لمطائفة  )في الفصؿ السابع كاألخير 
كالحقيقةي . ذركة البحث ، كمعو إلى ذركة تطٌكر الفػقو اإلمامي في مدرسة بغػداد 

الػتي سػػيككف عػمينا اكتافيا كبيانيا فػي ىػػػػػذا الفػصػؿ ، أٌف الشػيخ الطػكسي 
.  عػػف كامؿ الجػدارة كاالسػتحقاؽ  (شيخ الطائفة  )اكػتسب لػقػػػب 

     كالحمد هلل رب العالميف  
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 الفصل األول
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بـغـــداد

 ـــــ َعـــْوٌد عـمى بــدء  1

أمضينا الكتاب األكؿ مف ىػذه الػرُّباعٌية نتتٌبعي الفكر التشريعٌي اإلمامٌي 
ـٌ ، ثػػـ مف ىػذه إلى الٌرٌم ،  كىك ينمك كيسػرم بيف األقطار، مف الككفة إلى قػ

ميحاكليف بناء صكرةو متحػػٌركةو التجاىػات ىػػذا . كيصكالن  إلى بمدافو مٌما كراء النيػر
. الفكر كىك ينمػك كيتراكـ كيتحػٌكؿ 

كٌؿ ذلؾ ، عمى اختبلؼو ما بيف ىػاتيؾ األقطار كالبمداف في حجـ كنكع 
تػنامي الميتحػٌكؿ  لكٌننا نراىا جميعيا قػد . مساىمتيا في ذلػػؾ الًحػراؾ الحٌي المي

ػػػراكمة المؤثٌػرات ، كأيضػان في حػػػػركة تبػٌدؿ  سػػػاىمت بدرجػػػػةو أك بأيخػػػػػرل في مي
لسػنػا نستثني مف المساىمة . تمػؾ المؤثرات تبػٌدالن نمكذجٌيان مف كمٌيةو إلى نكعػٌية 
الػػٌرائػػػدة في الككفة ،  (ع  )في ىػذا الًحػراؾ سػػػكل بادرة اإلماـ أمير المؤمنيف 

كلكٌف تراكمىيا الكٌمٌي انقطع فجأةن . التي بػػػدأت منػذ خطكاتيا األيكلى نكعػٌية 
.  بفاجعة شيادتو 

كمع ذلؾ فإنػنػا ال نزعػـ أٌف تمؾ البادرة ، بما ليا مف خصكصٌية ريادٌيػة، 
كبٌل ، فػفي عالىـ األفكػار ، كما في . قػد ضاعت كبادت دكف أف تيخمٌػؼ أثػران 

ٌنمػػا ىي تحػكالته كأطكار تختفي  عالىػـ المادة ، ما مف شػيءو يفنػػى كؿَّ الفناء ، كا 
ػر  كنحػػف ، فػيما يخصُّ بادرة اإلماـ الػٌرائػدة ، . فييا األشياء لتظير في طكرو آخى

نعرؼ أٌنيا مازجت بعض العقػكؿ ، كاستكت في مصنفاتو تداكليا الناس زمنان ، 
مٌما يتركنا عػمى شػبو اليقيف مف أٌف شيئان منيا قػد ركس كال بيػػٌد عميقان في بعض 

كمع ذلؾ فإٌنػنا عاجزكف عف تحديد مكقعيا في التطٌكرات التالية ، .  األذىاف 
التبكح بمكنكنيا عفكان ، خصكصان  ألٌف عقكؿ البشػر الذيف قبسػكىا حصكفي أسػػػرار و

،   (ع  )في ظٌؿ انقطاعو عاـو بالغ العنؼ ، كيذا الذم بػدأ بشيادة أمير المؤمنيف 
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ػػػٌرة الرىػيبيىف   .كتابع شيػػػػركرىه بيكمي كػػرببل كالحى

  ـــــــ بين بيئَتي قُــّم والـّري2

ميما يكيػف ، فإٌف عػمينا أف نمحظ أف ذلؾ الًحػراؾ الحٌي ، الذم استطاؿ 
زيىاء ثبلثة قركف مف الزماف ، كاف يػدكر في بيئاتو عػمى قػػػٍدرو كبيرو مف 

ـٌ العربٌية الشيعٌية ، . التجانػس تجانسه كامؿه بشػرٌيان كتجانيػسه كامػؿه ثقافٌيان في قيػػػػػػػ
كتجانػسه . التي غػرسػت نفسػيا عػميقان بكامؿ مكاصفاتيا في تيػربػػة بيئتيا الجديدة 
.  أقػػٌؿ بشػرٌيان كثقافٌيان في مدينة الػػػػٌرٌم العػريقة كفي بمدافو مػٌما كراء النيػػػر

ـٌ المدينة نبتػت في  كمف البٌيف أٌف السػبب في الفارؽ بيف البيئتيف ، أف قيػػ
. أرضيا اليباب مػف غير أسػاسو تاريخٌي ، أمػا غيرىا فػذك أسػػاسو مكيفو عػػريؽ 
ػػػػؿى األفكار في ىػذه  كمف الضركرم الذم ال راٌد لو كال محيص عنو ، أٌف تفاعي

ىنا نقكؿ أيضان أننا عاجزكف عف . سػيأتي عػمى غير ما يككف عميو في تمؾ 
كسػنعكد إلى ىػذه المبلحظة بعػد . التحديد ، لمسبب نفسو الذم أكردناه قػبؿ قميؿ 

ـٌ أسباب التقػٌدـ ، إف لػـ يكيػف . قميؿ عػمى أٌنػنا مٌمػف يػرل إجماالن أف الحكار مف أىػ
.  كما مف حػكارو دكف خبلؼو كاختبلؼ. أىػٌميا عػمى اإلطبلؽ 

عمى أٌنػو مف الضركرم جػٌدان التعقيب فكران عمى ىػذه العبلقة الحٌدٌية 
تػػدحػرجة  بالقكؿ أٌف التجانس  (مف االختبلؼ ، إلى الحكار ، إلى التقػػٌدـ  )المي

ـٌ األيكلى ، مع أنػو ضمنان كبالضركرة نفيه لمحكار  الكامؿ الذم تمٌتعت بو قيػػػػ
كذلؾ بالنظر إلى الميٌمة التأسػيسٌية . الخبٌلؽ ، كاف ضركرةن مرحمٌية حتمان 

. الجميمة التي أخذتيا عػمى عاتػقيا ، بكصفيا أٌكؿ تجمُّعو عممٌي شيعي إمامٌي 
ثـ تابعت أجيالييا  . (ع  )نيؿ رٌكاديه األكائؿ ما اسػتطاعػكا مف اإلماـ الصادؽ 

كاة حديثيـ الككفييف ، تسجيبلن  التالية العمؿ نفسو مع األئمة مف بعػده ، كمع ري
كبذلؾ االنكباب الميػرٌكػز نجحت في أف تػبػنػي القاعػدة األساسٌية . كنقػدان كتبكيبان 

الػتي سػػػيككف عػمى األجػيػاؿ القػادمػػػة أف تيخػضعيػػػا لمبحػث كالنظػػر االجػتيػػادم ،  
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كما ىػػذا الميسػتقػٌر إال إنجاز الفقو ، بكصفو نٌصػان ميستنبىطان . كيصكالن إلى ميسػتقٌره 
قػػٌررىة   .طبقان لقكاعػد عمبلنٌية مي

ـٌ كيًصػؿ إلى  ـٌ ال يمكف أف يسػتتػ مف ىنا فإٌف العمؿ الذم كليتو قيػػ
ـٌ غير المنقكص  كىك بالتأكيد ال . مقاصػده المرحمٌية إال في جػكٍّ مف التجانس التا

كىػذا ييفٌسػر لنا . يتحٌمؿ أدنى درجةو مف الخبلؼ كاالختبلؼ دكف أف ينيار 
ـٌ تداكؿ الحديث في جنباتيا ، بحيث  الحػٌدٌيػة الميرىػًػقة التيً أخضعت ليا قيػػ

كصمت إلى درجة الٌنيؿ الشخصي كالتدبير القاسي بحٌؽ كؿ مىػف يخػرج عػمى 
كما أنػو ييفٌسػر لنا عجزىا عف تجاكز مرحمة التسجيؿ كالتحصيف . قكاعػػدىا 

مف الممكف أف . ذلؾ أٌف الناس إذ يتٌػفػقػكف يػقػفػكف حيث ىػػػػـ . كالنقد كالتبكيب 
ـٌ ، أمػٌػا التطٌكر النكعي فيػييات   . ينمك خػػزينيـ كٌمػٌيػان ، كما حصؿ بالفعؿ في قيػػػ

 ـــــــــ في خّطة قُـم ونيِجيا 3

يػد أجياؿ في  ـٌ تأكؿ كتيطًعػػـ مػػف زادىػػػا الٌنقمٌي الذم بذلت جي كانت قيػػػػػػ
كلذلؾ فإٌننا . ضبطو كتنقػيتو كحمايػتػو كتػبػكيػبًػو ، كما كػػاف ليػا مف زادو سػكاه 

نراىا قػػد حرصت ، حرصى الفقير الميعٌنى عػمى درىمو الكحيػد ،  عػمى أف ال 
.  تمػٌكثى زادىىا الشككؾي كال اختبلؼ اآلراء 

كانت أدنى شبية في صػدؽ الٌراكم أك ضبطو أك تحٌريو ذلؾ فيمىف يركم 
بؿ ربمػػػا كصؿ األمػر إلى حػػٌد نبػػػػذه . عنو ، سػػػببان كافيان لنبػذ نٌصػو مف رأس 

ـٌ ، كقػػػد حصؿ ذلؾ غير مػػػػٌرة  كما كاف . كعػٍزلػو ىػػػك عممٌيػان بإخراجو مف قيػػػػ
كخصكصان أدنى ما . لمخركج عػمى اآلراء المحمكدة في أكساطيا قكة ميماثمة 

ُـّ منو رائحة الغمػػٌك  ذلؾ أٌف الغمٌك كاف دائمان خطران كبيػران ماثبلن في ذلؾ . ييشػػػػػػ
األكاف ، يمكف أف يناؿ بتأثيره التحريفٌي الميػدٌمػر كامؿ الميػرٌكػب العػقػيػدم ػػػػػػػػػػ 

ـٌ كؿَّ اإلحسػاف ، كأجادٍت كؿَّ اإلجادة ، في . التكميفي  كحقػان لقػد أحسػنٍت قيػػػػػػ
. تصػٌدييا الحػٌدم لمغمٌك كالغيبلة 
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  ـــــــ الـّرّي وعـراقـُتيا4

لذلؾ فقػد كاف عػمى التطٌكر التالي أف ينتظر نبات الػٌرٌم إلى جنب أيٌميا 
ـٌ ، مثمما تنبت الفسػيمةي في أصػؿ الشػجػرة  حقػان سػتحمؿ الفسػيمة كال بيػػٌد الكثير . قيػػػػػػ

مف خكاٌص كصفات أيٌمػيػا كصفاتيػػا ، كلكنيا أيضان سػتأخػذي مف بيئتيا الخاصة 
 .ما تأخػذ ، بعػد أف تسػتكمؿ حػٌقيا مف الٌنماء كتسػتكم عػمى سيػكقيا 

كلقػد ألمحنا قبؿ قميؿ إلى أف الػٌرٌم كانت مدينةن عػريقة ، كبيػذه الصفة 
فبل بػٌد أف ذلؾ قػػد منحيا حيكٌيةن لػـ يكيػف أليٌميا . فػقػد كانت أقػٌؿ تجانيسػان مف أيٌميا 

كعػمى كؿ حاؿ ، . ثػـ ال بيػػٌد أف ذلؾ قػد انعكػس في نتاجيا . أف تتمتٌػع بمثميا 
ـٌ ، خصكصان  فإٌف مف المؤٌكػد أف ىمكميا المنيجٌية كانت مختمفةن عػف ىمكـ قيػػػػػػ
كأٌف ىػذه قػد أٌدت قسطيا مف العمؿ بما ندبػٍت نفسػيا إليو ، فسػٌجمٍت كنقػدٍت 

أٌمػا الػٌرٌم ، بشخص شيخيىيا الجميميىف الكيميني . كبػٌكبٍت بما ال مػزيػد عػميو 
كالٌصػدكؽ ، فنحف نراىا ، مف مكقعنا العالي في الزماف ، قػد صرفػت جيػدىا 

ـٌ مكضعى االسػتفادة  إلى كضػع الثركة الكبيرة مف الحديػث التي ىٌيػأتيا قيػػػػػػ
كاالسػػتثمار، بما يأكؿ إلى أف تكػكف برسػػػػـ المعنييف بيا مباشػػرةن ، أك بمػا ىػػػػك 

. أقػػػػرب إلػى الميباشىػػرة 

 ـــــــ فـي ُىوّية الـّرّي  5

إٌف ىيػكٌيػة الػٌرٌم المنيجٌية تبػدك لنا أكضح ما يككف في عممىي الشيخيىف 
ك  (الكػػػػافي  )القيميػيىػف ػػػػػػػػ الػػػػػػٌرازييىػف الكميني كالٌصػػػدكؽ فػػي كتابييػمػػػا الػػػػػػٌرائػػػديىػف 

كيمكف . المذيف ألٌػفػاىما في تاريخيىف متقاربيىف  (كتاب مىػف ال يحضػره الفػقػيػو  )
لمىػف يشػاركنا  ىمكمنا البحثٌيػة في ىػذا أف يبػػػػدأ استبياف مقاصدىما مف عممييما 
بالتمٌعف في االسػميىف المذيف اختاراىما لكتابييما ، كما فييما مف كعػد غير خفٌي 
بأف يككف فييما الكفاية كالغنى عٌمػا سػكاىما ، يعني عف كٌؿ ما سػبؽ أف أنتجتو 

ـٌ  مٌمػا يػدٌؿ عػمى أٌف اختيارىما لئلسميىف لػـ يكيػف عف نػزكعو شػخصٌي بحػػتو ، . قيػػػػػ
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 بؿ أيضػان عػف إدراؾو عػميؽو ناضجو ألزمةو معمكماتٌية ، ينبغي تكٌجػو األفياـ 
 . كاألقبلـ لعبلجيا 

كالحقيقة التي ليس مف العسير عػمى القارئ الحصيؼ الذم رافقنا في 
ـٌ أثناء  الكتاب األٌكؿ أف يراىا ، أٌف الكتابيف قػد كضعا خمفيما كٌؿ ما أنجػػزتو قيػػػػػ

 . زىاء ثبلثة قػركف مف العمؿ 

بالمعنػػى . كلكٌنو مقػصػكده أيضػػان ! ىػػػػذا الكبلـ ذك معنى ميمتبػػػػس ، نعػـ 
الكٌمي ، فإف الكيػميني كالصدكؽ كبلىػػمػا قػػػػد اسػػػػتندا في كتػابييمػػا كػػػػٌؿ / الماٌدم 

ـٌ أف صرفت كٌؿ جيػدىا إلى ميػراكمتيا كنقػػػدىا  االستناد إلى المادة التي سػػػبؽ لقيػػػػ
.  كتبكيبيا ، كما كاف ليما أف يأتيانا بكتابييما لػكالىػا 

بمسافةو غير  (أعني المادة  )كلكٌنيما بالمعنى المنيجي قػد تجاكزاىا 
.  قصيرة 

المكضكعات التي ىي محٌؿ / بأٌف كتابييما جامعاف لؤلبكاب : ػػػػػػػػػػػ أكالن 
ـٌ في عمميا التبكيبي قػد كقػفػت عنػد . الميكٌمؼ / اىػتماـ الفػقػيو  في حيف أٌف قيػػػػػ

.  أبكابو منفصمة بحسػب مكضكعاتيا 

ـٌ كاف :  ػػػػػػػػ كثانيان  كىػذا ىك األكثر أىمٌيةن بكثيػر، أٌف العمؿ الٌنقػدم لقيػػػػػ
ـٌ كفػؽ مقاييػس نقػدٌية تتناكؿ الٌسػنػد فػقػط  بحيث يسػتند الحكـ بصٌحة المتف . يتػ

أٌما الكميني كالٌصدكؽ كبلىما . إلى الصدؽ كالٌضبط كتحػٌرييما في رجاؿ الٌسػند 
كمف ىػػذا . فقػػد تناكال الحديث جممةن كاحػدة ، آخذيىف باالعػتبار الٌسػند كالمتف معان 

الطريؽ دخمت كيجية نظر الناقػد الشػخصٌية في عمميما النقػدم ، إٌمػا تحت 
. عنكاف مااطمأنػت نفسػو شػخصٌيػان إلى صٌحتو ، ميمػا يكيػف منشػػػأ ذلؾ االطمئنػاف

ٌمػا تحت عنكاف ما يعمػػؿ كييفتي ىػك بو ، بكصفيما كمييمػا جزءن مف عممو  كا 
كمف الكاضح لمقارئ العارؼ أف ىػذا مممحه اجتيادم غير . النقدم كنتيجة لو 

.  خفٌي كغير مسػبكؽ 
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ػف يتتٌبع معنا العبلقة بيف البيئة كعمميا ، أف  الميـٌ أيضػان ، بالنسػبة لمى
االثنيف قػد اختارا أف يطرحا عمميما في بغػػداد دكف سػكاىا ، كما عػرفنا مف 

كبذلؾ أفسحا الطريؽ لمرحمةو جديدةو في الحراؾ العالؽ باتجاه . الكتاب األكؿ 
 . الفقو ، ميدانيا بيئةو مختمفة كٌؿ االختبلؼ عٌمػا سػبقيا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ـــــ بغـداد بوصفيا بيئة فكرّيـة 6

 كالٌم عمى النشأة

كاف نقؿي العباسييف مركز الخبلفة مف دمشؽ إلى العػراؽ ألسبابو  
ثـ أتى تمصير بغداد لتككف عاصمةن لمدكلة الجديدة ، في .  1سياسٌيةو غير خفٌية 

البقعة التي كانت غير بعيد عنيا عاصمة لمدكلة الٌساسانٌية ، ليضعى حاضرة 
اإلسبلـ في المكقع الذم يييؤىا لتمٌقي مؤثٌػراتو جٌمةو كمتنػٌكعة ، جديدة إجماالن 

.  عػمى الميػرٌكػب الثقافي اإلسػبلمي يكمػذاؾ 

فالعراؽ ، بعػربو كفيػرسػو ، كاف مكطنان لثقافاتو قديمة ، نمت كازدىرت 
بيف الشعكب التي عمرتو في ماضييا القريب كالبعيد مف كمدانٌيةو كأشكرٌيةو 

سػاىمت في منح البشرٌية معارفيا األيكلى في الفمؾ كالتقػاكيػـ . كسػكمرٌية 
ثـ جاء قياـ . كما كاف منذ أياـ االسكنػدر متأثٌػران بالثقافة اليكنانٌية . كالرياضيات 

الدكلة العباسٌية عػمى سكاعػد الخراسانييف لينظـ نيخبان فارسٌية ، حممت معيا 
ثـ حركة الترجمة عف الفارسٌية . حضارتيا العريقة ، في نسيج الدكلة الجديدة 

فضبلن عػف الفتكحات التي ألغػٍت الحػدكد كقػٌربٍت . كالسريانٌية كاليكنانٌية كاليندٌية 
.  ما كاف مف قػبػؿ ميتباعػػدان 

 ىػكذا ما جعؿ مف بغػداد ميمتقىن عالمٌيان ، سػاىػمت فيو المعارؼي كالكتابي 
الفارسي كاليندم كالسرياني كاليكناني ، كتبلقت داخؿ أسػكارىا كما لـ تمتًؽ في 

كما تًجػػدي فييا العالـ كالمغكم كاألديب كالشاعػر كالفيمسكؼ . أم مكاف مف الدنيا 
كالميحػٌدث كالفقيو الذم تضربي جذكره غير البعيػدة إلى أصؿو فارسٌي أك ىنػدٌم أك 

لى ما . سػػػريانٌي  كتمؾ ميزةه لـ تتمٌتع بمثميا أٌم مدينةو في الدنيا يكمػذاؾ ، بػؿ كا 
.   بعػده بزماف طكيؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 : 1961القاىرة . ضحى اإلسبلـ ، ط: أحمد أميف :  ػػػػػػػ انظر ، مثبلن ، عمى تمؾ األسباب 1
.   كما بعدىا 172 / 1
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  ــــــ الثقافات وتفاعـميا في بغـداد7

 : ذلػؾ التبلقي الخصب يطرح عػمى المتأٌمػؿ المبيب سؤاالن 

أمُّ الثقافات التي انيالت عػمى العاصمة السياسٌية الجػديػدة لئلسبلـ مف 
الػٌداني كالقاصي كانت أبعػد أثران كأقكل نفكذان كسمطانان عػمى العقػكؿ ؟  

ما مف ريبو في أٌف الثقافة : مف السيكلة كالٌصػدؽ بمكاف أف نقكؿ 
العربٌية اإلسبلمٌية ، بدينيا كلغتيا كآدابيا ، كبما ليا في كؿ ذلؾ مف أصالةو 

كقاعػدةو شعبٌيةو عػريضة ، ثـ بما تتمٌتع بو مف حراسػةو كحياطةو عػمى المستكييىف 
الفكرم كالسياسي ، ىي حصران المؤٌىمةي لمغمبة في حٍمبة بغػداد فيما اختٌصت بو 

.  كاختٌص بيا 

لكف عالىـ الفكر ليس دينان كلغةن كأدبان فقط ، بؿ ىناؾ الفمسفة كالطب 
كالييأة اليكنانٌية ، كالحساب كاليندسة كالييأة اليندٌية ، كاآلداب كالًحكىػـ كأنظمة 

كـ كاإلدارة كأيسمكب العيش الفارسٌية  ككٌؿ ىػذه دخمت كذابت في عناصر . الحي
كعناصر الثقافة تػتعاطى فيما . الثقافة الفاعػمة ، حاممةن معيا لغتيا كمفرداتيا 

يا مف بعض  فػرٌب مسألةو دخمت مف باب الفمسفة تسػمٌػمت إلى . بينيا كيأخػذ بعضي
كنحف نعػرؼ أٌف . بعض المفيكـ الغالب عػمى ما ىك ميعتبىػره مف مسائؿ الديف 

بعض ما شػجػر بيف أرباب المذاىػب الكبلمٌية قػد دخؿ مف باب الفمسفة اليكنانٌية 
بؿ إٌف مجػػػٌرد اتساع أيفيػػػؽ المػرء بمعالجة إشكالٌيات جديدة ، أك . أك الينػدٌية 

االطبلع عػمى تجاريب غيره في الحكمة أك السياسة ، سيمنحو أدكات كمقاييس 
.   بحثو كمطالع رأم ليست طكع مىػف لـ ييعانيا أك يٌطمع عمييا 

ـٌ أف نيجيبى عمى  في ىػذا النطاؽ مف التفاعػؿ الخبٌلؽ لـ يعيػد مف األىػػػ
ذلؾ أف ليس مٌما يزيػد المعرفة شػرفػان كرفعةن أف . السؤاؿ الذم طرحناه أعبله 

إٌنيا كالنيػر المتدفٌػؽ الذم . تككف امتيازان حصرٌيػان كمحصكران ال ييعطي كال يأخػذ 
يجتػػاز البقاع ناشػػػران الػػػػٌرٌم كالخصب حيثمػػا سػمػؾ ، دكنمػا أدنى اكتػػػراثو بما بيػػػف 
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بؿ إٌف شػرفيا .  مىػف ىػـ عػمى ضفافو مف فػػركؽو في الجنػس أك المغػة أك الديف 
كشػرفو إٌنما ىما في العطاء غير المجذكذ ، كفي األخذ مف أم رافػدو يزيده غػزارةن 
كنفعان ، طالما كاف الرافػػد نقٌيػان غيػر ميمٌكث ، أك طالما كاف التمٌكث بالدرجة التي 

.  ال يعجز النيػري عف ىػػضميا كتمثٌػػميا في ليٌجتو 

فمنقيػػؿ إذف أنػو بذلؾ غػدت بغػداد المركػز األٌكؿ لمحضارة كالثقافة في 
ٌنفػت بالعػربٌية كيػتيػبه في كؿ . عالىػـ اإلسبلـ ، بؿ ربما في العالىػـ كٌمو  فييا صي

كفييا ديٌكنػت العمكـ الٌنقمٌية مف تفسير كحديث كفقو كأيصكلو ، . العمكـ تقػريبان 
. كعمكـ المغة كاألدب ، كالعمكـ العقمٌية مف فمسػفةو كرياضٌيات كمنطؽو ككبلـ 

كفييا تيرجمت كيػتيػبي الفمسفة كالمنطؽ كالرياضٌيات كالفمؾ كالطػب ، كسػرعاف ما 
 . بػدأ العمماء العػرب ييصٌنفكف في شػرحيا كنقػدىا كتكسيعيا 

ىكػذا ، كبالنظػر إلى بيغيتنا مف إيػراد ىػذا البياف ، كفي سػبيؿ العىػكد 
بالبحث إلى مقاصػده ، نقكؿ أٌف الكميني كالٌصػدكؽ ، إذ عمػدا إلى إطبلؽ 

كتابييما الٌرائديىف في بغػداد ، كانا ينظػراف إلى ما تيمثٌػمو مف قابمٌيةو ىائمةو عػمى 
كىي التي استقبمت كاستكعػبت ، بييسػرو ما بعػده ييسػػر، كؿَّ . االستيعاب كالتداكؿ 

ثػـ أٌف التاجػر الذكي ىػك . ذلؾ المزيج البالغ التنٌكع في مكضكعاتو كمصادره 
الػذم يعػرض بضاعػتو في سيػػكؽو نًشػطة ، تختمػؼ فييا األذكاؽ ، فبل تبػكر فييا 

كسػيككف عػمينا فيما سػيأتي إف شػاء اهلل أف ندخػؿ مدرسػة بغػداد مف باب . سػمعة 
التفاعيػؿ الذم جػٌد فػييا كعػمييا ارتكاسػان عػمى كتابىي الٌصػدكقيىػف ، بكصفيما 

ـٌ بالظيير التاريخي الميجانػس . طميعةن لمدرسػة بغػداد  كلكف عمينا قبؿي أف نيػػًمػػ
.  الكامف خمؼ خطكتيما الػٌرائػدة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 الفصل الثاني

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الظييـر التاريخّي لمدرسة بغـداد الفقيـّية اإلمامّية 

 ـــــــ ىـذا الفصل ، لماذا ؟    1

إلى تفحُّص كاسػتػبػياف معالـ الحضكر الشيعي  " الظييـر" يرمي ىػذا 
الفكػرم في بغػداد ميمػا يكيػف تكٌجيػو ، في الفترة السابقة عػمى بػدء / المعنكم 

تشػكُّؿ مدرسة بغػداد الفػقيٌية اإلمامٌية  ، أم فػيما يتعٌمؽ بالمكضكع األساسي 
.  لمبحث كأغػػراضو 

ًلما " ظييـر" كمف الكاضح أٌنػػو ، بما أٌنػنا نػتػكٌمـ كنعمؿ عػمى تركيب 
سػنخكض فػيو ، مٌمػا يقعي تحت عػنكاف الكتاب ، فإٌف مف الضركرم كالمتكٌقع أٌنػػنػا 
سػػػػنككف مضطػريف إلى العكدة بالبحػث تاريخٌيان مسػافػةن إلى الكراء ، أم إلى ما 

ضركرةى أٌنػو في عػالىػـ . قػبػؿ بىػػدء التشػكُّػؿ الفعمي لمدرسػة بغػػػداد الفقيٌية اإلمامٌية 
ما . الفكػر ما مف شػئو ينبني عػمى غير أساسو مف جنسػو كمػادتػو كما يناسػػبيما 

مف ميػزارعو ذكػٌي ييػمقػي بيػػذكره في تػربػةو ما لػـ يكيػف قػد تثٌبػت عػمى األقػٌؿ أٌنيػا لف 
مثمما يرفضي الجسػـ الحػٌي عضكان أك مادةن غػريبةن عنو ، . ترفضيا كتحاصرىا 

فيحاصرىا بما لػديو مف كسائؿ الدفاع عف ذاتػو كما ىػك ذاتػيُّ لػو ، بما يؤٌدم 
ـٌ محاصرتيا كنبػذىا خارجو  . إلى فصميا عف النشاط العضكم العاـ ، كمف ثىػػ

مٌما يػدٌؿ داللةن أكيػدةن . كذلؾ أمػره لػـ يحصؿ لكتابىي الٌصػدكقيىف ، كما سػنعػرؼ 
.  عػمى أٌف بػيػئػة بغػداد كانت ميٌيئةن بدرجةو كافية لتقػٌبؿ سػابقػتيما 

ـٌ أمػكران سياسٌية ػػػػػػ اجتماعٌية ، عػرضناىا بما  إٌف معالـ ذلؾ الحضكر تضػ
كالعكدة إلييا اآلف سػيككف مف  . (التاريخ السّْػٌرٌم لئلمامة  )فيو الكفاية في كتابنا 

. التكرار الذم الييضيؼي جديدان ، فضبلن عف أٌنػو خارج غػرضنا الميعمىػف اآلف 
ػٍبػر الكقكؼ عػمى أبػرز  كعميو فإننػا سػنكٌجو االىتماـ إلى الحضكر الفكرم عى

.  أبطالو 
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 ــــــ ىشـام بن الحكم 2

كأٌكؿ مىػف نعرفو مف رجاالت الفكػر الشيعة البارزيف ، مٌمف سػمؾ في 
البيئة الفكػرٌية البغػدادٌية ، كأثبت رجمو فػػي ميدانيا الحافػؿ ، الميحػٌدث كالكبلمي 

كىػػـ  الككفي المكلد ،  . ( ـ 802/  ىػ 187: ح  )كالميصٌنؼ ىشػػػاـ بػػف الحى
كلكٌنو تكفي في الككفة ميستتران بعػد أف نكبى ىركفي الرشيد . البغدادم المكطف 

 .  1كالظاىر أٌنو تكفي بعػدي بيسػير. البرامكة في التاريخ المذككر 

كالحقيقةي أٌف العارؼ ، إذ يتمٌعف في سػيرة ىشاـ الغنٌية ، ليًجػدي مف 
قكؼي كقػفػةن خاٌصةن عػنػد محٌطتيىف منيا ، ًلما فييما معػان مف  األسػباب مايدعػكه لمكي

:  مغػزل عميؽ 

 (ع  )عاصػر ىشاـ ثبلثة أئمة ، الصادؽ كالكاظـ كالرضا : ػػػػػػػػ األيكلى 
أم أٌف اتصالو بيـ طالت مػدة تزيد عػمى األربعة عقكدو . كتكفي في زماف األخير 

كالثابت أٌف بيركزه ، بكصفو كبلمٌيان حاذقان  . 2مف السنيف ، ربما بؿ األرجح بكثير
دخؿ  . (ع  )كمناظران قديران ، قػد حصؿ بالرعاية التاٌمة لو مف اإلماـ الصادؽ 

ىذا : " عػميو بمنى كىك غبلـه أٌكؿى مااختٌط عارضاه فرفع مجمسىو كقاؿ ألصحابو 
: ثـ أٌنػػػو كػػػاف مٌمػػا خاطبو بػو فػيما بعػػػػػد أف قػػػػػاؿ  ". ناصـــرنا بـقـمبو ولســانو ويــــده

مثُمك فمُيكّمم . إذا ىممَت باألرض ِطـْرت . ال تكــاد تقع حتى تموي رجميك ! ياىشام " 
تفٌسػرىا الجممة التالية ، تشبييان لػو بالطائر  " تمـوي رجميك" : كقػكلتو ".  1الناس

.  كىػك يتيٌيػأ لئلقبلع 

ييػؤخػذي مف ميبلبسات سيرة ىشاـ، كمنيا قكلةي اإلماـ الثانية لو ،  : ػػػػػػ الثانية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  كمصادره الكثيرة  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػػ تفصيبلت سيرتو في كتابنا 1
مدة ثبلثو  (187ػػػػػ114) ػػػػػ تمتد إمامة الثبلثة األئمة بيف بدء إمامة الصادؽ ككفاة ىشاـ 2

 . كذلؾ ىك سبب الترجيح . كسبعيف سنة 
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.  أٌف تكٌطنو بغػداد ، بعد الككفة كغيرىا ، قػد حدث في زماف اإلماـ نفسو أيضان 

ثػـ أٌف مايجمك لمقارئ المبيب مغزل ىاتيف الممحكظتيىف ، كيسػاعػده عػمى 
قراءتيما قراءةن تركيبٌيةن ، أف نيضيؼى أٌف دخكؿ ىشػػاـ بغداد كاف في الكقت الػػػػػذم  

اسػػتكٍت فيػػو المذاىػػػب الكبلمٌية عػمى مكاقعيػا كالػتػقػٍت في حٍمبة بغػػداد، حػيث 
طىػؿ مىف يخالفو  .  مضػت تتجادؿ، كؿّّ منيا يسعى إلى إثبات صٌحة مذىبو كخى

أعتقد أٌف القارئ الذم استكعػب ىػذه الميعطيات لف يككف مف العسير 
، الذم رعى ىشاـ كندبو  (ع  )إٌف اإلماـ الصادؽ : عميو أف يًصػؿ إلى مغزاىا 

، أم إلى أف يخػكض معيـ في الجدىؿ الكبلمي ، ليس  " يكّمم الناس" إلى أف 
بعيػدان عف قرار انتقالو إلى حٍمبة بغػداد ، كىك الذم بذؿ عنايتو كرعايتو لكٌؿ مىف 

كما أٌنػو لػـ يترؾ بابان مف أبكاب . تكٌسػـ فيو خيػران لمشركعو النيضكم الشامؿ 
إنسػاف كيػذا في سػعة . العمؿ النافع لمشركعو إال كفتحو أك ضرب فيو بسػيـ 

الرؤية كشػمكؿ المطمىػب لف يترؾ حٍمبة بغػداد ، كىي التي تمثٌػمت فييا كافة 
بؿ الشػؾ في أٌف الغياب . المذاىب ، خاليةن مٌمػف ييمثٌػمو ىك كييمثٌػػؿ خٌطو الفكرم 

كأٌنى إلماـو أمضى سنكات . في ىذه الحاؿ سيككف لو معنى كأثػر التجييؿ 
سػعو عػمى نشر فكره أف يتجاىػؿ أك  إمامتو األربع كثبلثيف يعمؿي بكؿّْ ما في كي

! ييمؿ الفرصة االستثنائٌية التي تيمثٌػػميا بغػداد 

ميما يكيػف فإٌف الذم الريب فيو أٌف ىشاـ ىك أٌكؿ مىػف فتؽ الكبلـ في 
ككانت مف قبمو . أك ، كما نقػكؿي اليكـ ، ىك أٌكؿ مىػف  نظٌػرى لئلمامة . اإلمامة 

 (ع  )، كبفضؿ أعماؿ اإلماـ الصادؽ  (شػيعة  )انتماءن لشخص اإلماـ الفعمي 
.   1 (إمامٌية  )إجماالن ، كمنيا ما خرج عػمى يػد تمميذه ىشاـ ، غدكنا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. ، نشرة مركز بياء الديف العاممي  (أسامي الشيعة  )مف كتابنا  (إمامٌية  ) ػػػػػػػػ انظر فصؿ 1
 www.mobdie.orgكنص الكتاب معركض في مكقع المركز عمى الشبكة العالمٌية 

  

http://www.mobdie.org/
http://www.mobdie.org/
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ثػـ أف مف الميرٌجح جػٌدان أف جػزءن عػمى األقػؿ مف عممو التنظيرم قػد أطمقو 
الػٌرٌد عػمى مىػف قاؿ بإمامة  )ك  (اإلمامة  ): كمف ذلؾ كيػتيػبو الخمسػػة. في بغػداد 
ك    ( اختػبلؼ الناس في اإلمامة ) ك ( المجالػػس في اإلمامة ) ك (المفضكؿ 

فضبلن عف مناظراتو الكثيرة مع المخالفيف ،  . (الكصٌية كالػٌرٌد عػمى مىف أنكرىا  )
كمف كٌؿ ذلؾ كيصؼى ىشاـ بأٌنو أٌكؿي . ككٌميا تدكر عػمى ما اختٌص بو اإلمامٌية 

ثـ أٌف أسماء بعض كيتيبو ، . مىػف فتؽ الكبلـ في اإلمامة ، كما سبؽ مٌنا القكؿ 
التي ضاعت ميسٌمياتيا مف أسػؼ ، تػدؿُّ عػمى أٌنيا كيضعٍت في البيئة البغدادٌية 

 . كما كاف عالقان فييا مف جػدؿو كبير 

إذف ، بفضؿ حضكر ىشاـ البارز في المجتمع الفكرٌم ببغػداد ، دخؿ 
مفيـك اإلمامة كالفكػر اإلمامي في المكضكعات التي يدكر عمييا الجدؿ العالؽ 

كذلؾ ، فػيما تدؿُّ عػميو الدالئؿ ، أٌكؿ اتصاؿو فكرٌم ذم أثػر بيف اإلمامٌية . فييا 
كبالتالي أٌكؿ عناصر الظيير الذم نبحث عف تشٌكمو في . كالمدينة الصاعػدة 

 . ىػذا الفصؿ 
 ــــــــ محمد بن أبي ُعمير األزدي البغدادي 3

أينمكذجه مختمؼ عف سمفو  ( ـ 832/ ق 217: ت  )كابف أبي عيمير 
ذلؾ أٌنو كاف ، إلى جانب مكقعو الفكرم كاالجتماعي في بغػداد ، . ابف الحكـ 

 ، 1مف النُّخبة التي اندمجت بكٌؿ ما عنػدىا في العمؿ التنظيمي اإلمامي السّْػٌرم
الذم كصؿ إلى ميستكلن عاؿو مف اإلحكاـ كاالنتشار كبيٍعػػػد األثػػػر بقيادة إماـ 

 .  (ـ 987ػػػػ765/ق183ػػػػػػ148 ) (ع  )زمانو اإلماـ الكاظـ 

زت في المجتمع البغدادم ،  كاف ابف أبي عيمير أكؿ شخصٌية شيعٌية بري
كانت داره في بغػداد مقصدان لمناس ، مع  . بما اجتمع فيو مف محاسف الصفات 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.   كما بعدىا 100 / 2015بيركت . التاريخ السٌرم لئلمامة ، ط:  ػػػػػػ انظر كتابنا 1

  



219 
 

كيت عنو كيتيبي . كما كاف ميحٌدثان فقػييان كبلمٌيان مصنفان . تماـ التعظيـ كالتبجيؿ  ري
حاطػة  (ع  )مائػػػػةو مف أصحاب الصػادؽ  إلػػى كرعو . ، مٌمػػػا يػػػػدؿُّ عػػمى تػتػػبُّػػعو كا 

.  كما كاف عػمى شػئو مف الثػراء . كنيٍسػؾو كعبادة 

تقديران لتمؾ الصفات ظاىران كلغيرىا باطنان ، ندبػو الرشػيد ليمي القضاء 
كالقارئ العارؼ يرل في بادرة الرشيد ىػذه سابقةن في الغاية . في عاصمتو فأبى 

ذلؾ أٌف منصب القضاء ، خصكصان القاضي المركزم في . مف الغرابة 
ػقاى بالسيػمطة كمينفٌػذان إلرادتيا كسياستيا  فكيؼ تنػدبي . العاصمة ، كاف منصبان ميمحى

وجـٌو "إليو شخصان لػـ يكيػف يخفى عػمى أحػدو في بغػداد أٌنو ، كما كصفو الجاحظ 
ة لمخبلفة  ،1 "من وجوه الّرافضة  أم أٌنو بحكـ عػقيدتو ككالئو في مكقع الميعارضى

كالحقيقة أٌنػنا ال نعػرؼ لتمؾ البادرة مثيبلن ال مف قبؿ كال مف !. كالخميفة 
كأف لػػػػػدل الخميفة مػػف . مٌمػا يػدٌؿ عػمى أٌف كراء األكمة ما كراءىا . بعػد 

األسػػػػباب ما انكشؼ فيما بعػد ، كالظاىر أٌف ابف أبي عيمير كاف يعرفيا، ككانت 
باًء الرجؿ  كما أشار إلييا المؤٌرخ كالرجالي أحمد . السبب كراء عػٍرًض الخميفة كا 

إشارة ال ييدرؾ غكرىا إال مىػف أحاط  (ـ 1058/ ق450:ت )بف عمي النجاشي 
ليمي القضاء ، بل ليدّل ال " بمكاصفات الفترة كأسػرارىا، حيث فٌسػػر البادرة بأٌنيػػا 

.   2" عـمى مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر

كالحقيقة التي نطقت بيا المبلبسات التالية ، أٌف ابف أبي عيمير كاف 
الميمسؾ بالقيكد العاٌمة لمعامميف في التنظيـ الشػيعي السّْػٌرم ، أك ما نيسٌميو اليكـ 

كأٌف بيغية الرشيد مف عػٍرض منصب القضاء عػميو ، إٌنما ىػػك . قاعػدة البيانات 
احتكاؤه لمحصكؿ منو عػمى تمؾ القيكد ، كبذلؾ يغدك مف السيكلة بمكاف لمسيمطة  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  88 / 1 : 1982بيركت .  ػػػػػػ البياف كالتبييف ، ط1
 .  205 / 2: ـ 1988/ق1408بيركت .  ػػػػػػػ رجاؿ النجاشي ، ط2
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ثبت ذلؾ لدينا يقينان مف أف . أف تيبلحؽ رجالىو كتقضي عمى التنظيـ الخطير 
قػبض عمى ابف أبي عيػميػر ، كأنػػػزؿ  (ع  )المأمكف بعػد أف اغػتاؿ اإلمػاـ الرضا 

كلكف ابف أبي . بو سيػكءى العػذاب ليناؿ منو ما عجز أبكه عف نيمو باإلغػراء 
ػديػػد كالعػػذاب الشديػػد ، فضبلن عف ميصادرة كٌؿ  عيمير صبػػػرى عػمى الٌسػجف المى

كبفضؿ صٍبػره نجػػا . أمكالو المنقػكلة كغير المنقػكلة ، كلػػػـ يمنح الخميفة ما يػػريػد 
.   1التنظيـ مف المصير الذم ينتظره عػمى يػد الخميفة الػٌداىية 

بعػد ىػذا الٌسػرد الذم لـ يكيػف منو بيػػٌد ، ألف سػيرة أم إنساف ىي كحػدةه 
ف يكف  متكاممةه ليس مف الصكاب تناكليا تفاريؽ أك عػمى نحك االنتقاء ، حتى كا 

يا يبػدك ككأٌنو خارج عمػكد البحث ، ػػػػػػػػػ بعػد ذلؾ نرجعي بالكبلـ إلى ما  بعضي
يتصؿي بالبحث مف أعماؿ ابف أبي عيمير كسػيرتو ، مٌمػا كاف الميسػٌكغ لدىٍرجو في 
الرجاؿ الشيعة الذيف ضربكا بسيـو في الحركة الفكرٌية العالقة في بغػداد ، مٌما 

 . نػراه إرىاصان بمدرستيا الفػقيٌية اإلمامٌية 
" . ُمحّدثا فقـييًا كالمّيًا ُمصنفًا " كلقػد أشػرنا قبؿ قميؿ إلى أٌف الرجؿ كاف 

بيػد أٌف الحقيقة أٌف ىػذه اإلشارة ال تينصفو ، أم أٌنيا بالتالي ال تيحقػٌػؽ ما كاف لو 
مف صكتو كحضكرو في الميجتمع الفكرم البغػدادم، يكازم حضكره االجتماعي ػػػػػػػػ 
السياسي فييا ، بكصفو أحػد كبار الككادر العامميف في التنظيـ الشيعي ، الذم 

.  لػـ يكيف كجكده إجماالن خفٌيان في بغػداد عػمى أحػد 
نقػرأي حضكرىه الفكرم ىػذا في عػديد رجاؿ الحديث المعارؼ الذيف أخػذكا 
عنو ، حيث نًجػدي بينيـ مىف ىك قادـه مف الككفة ، إبراىيـ بف ىاشـ الككفي ثػػػـ 

أحمد بف عيسى األشعرم : كالقيػٌمياف . القيٌمي ، كعمي بف الحسف بف فٌضاؿ 
إبػػػػراىػػيػـ كعػمػي ابػنػػا ميػػػػزيػػػار  : كاألىػػػكازيػٌيػػف . كالحسػػف بػػػػف محػبػػكب األشػػعػػرم 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  108 ػػػػػػ 100/ التاريخ الٌسٌرم :  ػػػػػػ لتفصيؿ ىذه المعمكمات كتكثيقيا كتابنا السابؽ الذكر 1
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ككػٌؿ ىؤالء يبػػػدك لنػا أٌنيػـ كانػػػكا  . 1األىكازييىف كمحمػػد بف خالػػد البرقي ، كغيرىػػـ
ذلؾ أف القاعػدة . يقصدكف شػػيخيـ حيث ىػك، أم في بغػداد ، الستبعاد العكس 

كما عميو العمؿ كالٌديدف تقضي بأٌف الميحػٌدث الٌطمكح يقصد الشيخى البارزى 
مٌما ينتيي بنا إلى تصٌكر حركة أىػؿ الحديث اإلمامٌية الٌرائحيف . لمٌسماع منو 

 . كالغاديف ، التي أثارىا ابفي أبي عيمىير مف حكلو ، ألٌكؿ مػٌرة في بغػداد 
كما نقػرأ الحضكرى الفكرٌم نفسىػو في عػديػػػد كمكضكعات مؤلفاتو 

ػػػػػػٌدان  تًمػؼى أكثريىا فػي . كميصٌنفاتو الكثيرة ، التي قيؿ أٌنيا بمغت المائتيىف عى
كلػـ يًصمنا إال أسماء . السػنكات األربع التي كاف أثناءىا قيػد الٌسػجف كالعػذاب 

أكثػرىا يػدكر عػمى مكضكعات تكميفٌية ػػػػػػػ عبادٌية مٌما يخكض فيو . عشػريف منيا 
كلكٌف منيا ما ىػك عػمى مسائؿ إشكالٌية ، مٌما كاف مػف مكاضع . أىؿ الحػديث 

االحتجاج في اإلمامة ، : الجػدىؿ العالؽ بيف أرباب المذاىب الكبلمٌية 
مٌما يػدٌؿ عػمى أف صاحبيا كاف ضالعان فيما كاف . االستطاعة ، البًػداء ، المتعة 

.  يػدكر عميو البحث كالنقاش بينيـ 
فمف كٌؿ ذلؾ نقكؿ أٌف ابف أبي عيمىير كأعمالو ىك الٌظيير الثاني كراء 

.  مدرسة بغػداد الفقيٌية اإلمامٌية 
 

 ــــــــ أبو سيل إسماعيل بن عـمي ابن نوبخت  4
كىـ أيسػرة فارسٌية . مف بيت العمـ كالفضؿ كاألدب كالسياسة آؿ نكبخت 

. األصؿ ،  دخمت بغػداد مع المكجة الفارسٌية التي حممت المأمكف إلى الخبلفة 
بؿ كغػػػػدكا مػف المينافحػيف عػنو ،  . ثـ أنيـ تحػٌكلػػكا مف بعػػػدي إلػى التشٌيع اإلمامي 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1104 ك589   ك556/  كالكٌشي 204 / 2: ػػػػػػ راجع ثبتان كافيان بيـ في رجاؿ النجاشي 1
. 1105ك
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.  كالمكطٌػديف آلساسو ، كالعامميف عػمى نشػر أيصكلو كدحض مناكئيو 
في ىػذا السبيؿ صٌنؼ أبناؤه كيتيبان كرسائؿ جٌمػة ، منحتيـ بمجمكعيا 
بؿ . مرتبةن طميعٌيةن بيف الكبلمييف اإلمامٌية ، كالمؤٌسػػسيف لقكاعػد جدليـ الكبلمي 

كما كانكا في الكقت نفسػػػو مػػػػػػػػف . كغػدا بعضيـ مف أصحاب األئمػػػة كخكاٌصيػػـ 
 .  1 كبار كيػتٌػاب ديكاف الخبلفة كأعياف الببلط العٌباسي ذكم النفكذ

لماذا : كرٌب قارئو يتساءؿ بعػػػد أف عػػرؼ مكقع البيت النكبختي إجماالن 
حصرنا الكبلـ عمى البيت بشخص ابنو أبي سيؿ فػقػط ، مع أٌف في بيتو غيره ، 

 مٌمف ضرب بسػيـو في الغػرض الذم مف أجمو عػقػدنا ىذا الفصؿ ؟ 
إٌنػنا إٌنما آثرناه بالذكر عػمى سػكاه ، ألٌنو أبرزي أبناء : كنقكؿ في الجكاب 

إذف ، فميكيف تخصيصو بالذكر مف قبيؿ إيػراد . بيتو كأبعدىـ أثػػػران في ىػذا الباب 
األنمكذج ، الذم ييغني بذكره كالكقكؼ عػمى أعمالو عف اإلطالة كاإلطناب بذكر 

.  كٌؿ أبناء بيتو الكثيريف 
/   ق 311ػػػػػػػ237 )كالحقيقة أٌنو في عيػػد كبفضؿ أبي سػػيؿ إسػماعػيؿ 

بمغ البيتي النكبختي قٌمةى حضكرىه فكػػرٌيػان كسػػياسػػػٌيان في مجتمع  ( ـ 923 ػػػػػػػ 851
.  بغػداد 

كاف ألبي سػيؿ مكقعه رئيسػيّّ ، بؿ ربما المكقع الرئيسي ، بيف الشيعة 
كبنحكو ميػكازو بمغ الشيعةي في األكاف نفسػو مكقعان غير مسبكؽ في الحضكر . فييا 

 ػػػػػ 295 )خبلفة المقتػػدر: كذلؾ بفضؿ تقاطيع أيمكرو ثبلثة . السياسي كالفكرم 
، الذم لـ يكيف ييخػفي ميمو إلى الشيعة كالتشٌيع ،  ( ـ 932 ػػػػػػػ 907/ ق 320

كزارات بني الفرات الشيعة ، كنفكذ أبي سيؿ الكبير في الببلط العباسي ، بحيث  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

آؿ :  ػػػػػػ ترجمنا ليـ جميعان في كتابنا أعبلـ الشيعة ، فميرجع إليو مف أحٌب تحت عنكاف 1
.  فيرس الكنى كاأللقاب : نكبخت ، تحت العنكاف الجامع 
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ًصػؼ بأٌنو يمي منصبى الكزير أم السيمطة التنفيذٌية  كمف الكاضح أٌف ميؿ . كي
كىذا . الخميفة إلى الشيعة كنفكذ أبي سػيؿ القػكٌياف ىما فرعه لمنفكذ القكٌم لمشيعة 

بػػػدكره دليػؿه عػمى أٌف العمػؿ التنظيمي الدقػيؽ كالبارع ، الذم بسػطناه فػي كتػابنػػا 
،   (ع  )، الذم سػمؾ فيو الشػيعة منذ اإلماـ الصادؽ (التاريخ الٌسػٌرم لئلمامة  )

ذلؾ إنجػػازه . ما زاؿ يؤتي أيكيػمىو حتى ما بعػد انتياء فترة الحضكر العمني لؤلئمة 
ما كاف لو أف يحػصؿ كيسػتمٌر لكال الًعمارة الجديدة لمجسـ الشيعي ، بحيث 

ػر ، بفضؿ اإلدارة الميتعػػػٌددة الكجكه لمعمؿ التنظيمي  .  أنشػأتو خمقػػػان آخى
في ظٌؿ ىػذا الكضع المؤاتي ، دٌكنٍت النخبةي الفكرٌية اإلمامٌية أيصكلىيا 

مف . الكبلمٌية ، بحيث استقٌرت عػمى قكاعػد ثابتة مكينة كمكضع اتفاؽو بينيـ 
ذلؾ أٌنيا تحٌررت نيائٌيان مف بعض االلتباسات الفمسفٌية التي كقع فيو أسبلفييـ ، 

كخصكصان في مسائؿ التجسيـ . جٌراء عػدـ استقرار الميصطمىح في المغة الكبلمٌية 
.  كالرؤية كالتشبيو 

ز أبك سػيؿ بطبلن مف أبطاؿ المحظة  . في ىػذا الٌسياؽ مف العمؿ بػري
كمف أكثر أعمالو الفكرٌية أىٌمٌيةن عممو الٌريادم عػمى تأصيؿ مبػدأ اإلمامة ، 

بحيث . بأف أثبت كيجكبىيا باألدٌلة العقمٌية كالنقمٌية . بكصفيا فػػرعان ميتٌممان لمنبٌكة 
باتػت األصؿ الخامس مف أيصكؿ الديف ، إلى جانب التكحيد كالعدؿ كالنبٌكة 

.  كالمعاد 
إٌف قائمة مصنفات أبي سيؿ تيظيري لنا بكامؿ الكضكح أنو منحى مكضكع 
تأصيؿ عقائد اإلمامٌية كالدفاع عػنيا ، كخصكصان مسألة اإلمامة ، اىتمامان غير 

بحيث يمكف القكؿ أٌف مصنفاتو في اإلمامة قد ظيرت عػمى .  1مسبكؽ 
مصنفات جميع مىف سػبقكه مف كبلميي اإلمامٌية ، كباتت مرجعان لآلتيف بعػده مػػف  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.   ػ راجع ثبت مصنفاتو بذيؿ الترجمة لو في كتابنا أعبلـ الشيعة 1

  



224 
 

كنخيصُّ بالذكػر . الشيخ المفيد كالسػٌيد المرتضى كالشيخ الطكسي : كبار فقيائيـ 
، حيث  (الشافي في اإلمامة  )السٌيد المرتضى في كتابو ذم الصفة المرجعٌية 

.   1نراه يعتمػد ما أكرده النكبختي مف أدلٌػة 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  15 ػػػػػػ 14/  ق 1395إيراف .  ػػػػ ط1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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يضاح  نـتـائـج وا 
 

أ ـــــ نتائج 
اجتزنا بما سػردناه مف ًسػيىػر كأعماؿ أكلئؾ الثبلثة الكبار حقبةن مف الزماف 

أثناءىا نجح التشٌيع اإلمامي بفضميـ كبفضؿ أعماليـ في . تزيػد عػمى القػرف 
ٍمبػتػيا  بحيث بات . اختراؽ الثقافة الٌرسػمٌية في ًعػقػػر دارىا ، كأثػبػت قػدميو في حى

كباتػت آراؤه كخصكصٌياتو جػزءن ال يتجػٌزء مٌمػا تػتػنػاكلو األبحاث كتػدكر عػميو 
كذلؾ إجماالن إنجازه كبير ، لػـ ينجح بمثمو كحجمو أمُّ نظاـو فكػرٌم . المناظرات 

اإلسماعيمٌيكف ، القرامطة ، الػٌزيدٌية ، الخكارج ،  )يقػتعػػدي خارج الثقافة الٌرسػمٌية 
 . (الدىرٌيكف 

ثمػة نتيجةه ثانيةه ىاٌمػةه جػػٌدان ليػذا المىسػار ، مكضكعييا التشٌيع اإلمامي 
نفسيػو بنفًسػو ، أك نفسيػو أماـ نفًسػو ، نقػرأىا في التطٌكر الٌنكعي في التنظير لمبػدأ 
اإلمامة ، بحيث نيًظػـ أك انتظػـ في أيصكؿ الديف عػمى يػد النكبختي ، كما عػرفنا 

مع ضػركرة التأكيػد عػمى أٌف النكبختي في عممو ىػذا كاف ينطمؽي مف . قبؿ قػميؿ 
أم أٌنػو كاف قارئػان كمينٌظمػان كميسػتقػرئػان لمٌنػٌص . أصؿو قائـو معمكؿو بو فيما أضافو 

بػتػػدعػان لؤلشػػػياء مف عنػػػد . كميقتضياتو العقػمٌية فػقػط  كأم أٌنػو بالتالػي لػـ يكيػػف مي
ال فإٌف ما نظٌػر لػو نقػرأه نفسيػو مػف قبًمػًو عممٌيػان في االنتقاؿ مف . نفسػػو ابػتػداعػان  كا 

.   1" إمامٌية" إلى مفيػـك " شػيعة " مفيـك 
ـه لمحالة  ػتٍػ ما نػكدُّ التأكيػد عػميو اآلف ، أٌف ىػذا االنجاز ىك نتيجةه حى

.  الحػكارٌيػة التي كجػػد أكلئػػؾ الػرجػػاؿ الثبلثػػة أنػفسػيػػـ في قػمػبيا ببغػػػػداد / الجػػػدلٌية 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 p.d.fكنٌص الكتاب  . (أسامي الشيعة  )في كتابنا " إمامٌية " ك " شيعة "  ػػػػػػ انظر فصمي 1
 www.mobdie.orgعمى الشبكة العالمٌية  (مركز بياء الديف العاممي  )معركض في مكقع 
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بحيث أٌنيـ لـ يكيػف مف المعقػكؿ أف ينأكا بأنفسػيـ عػف تأثيًرىػا كالتعاطي معيا 
فكاف أٍف اسػتجابػكا لمتحػػػٌدم الثقػػػػافي بما يناسػبو كييناسبيا ، بأف . بما يناسػب 

أم . صرفكا جيكدىـ إلى التنظير بكافة مراحمو ، مف ابف الحكـ إلى النكبختي 
أٌف االنجاز كاف مف ثمػرات التحػٌدم الثقافي ، لػكاله لىمػا تكفٌػػػػػػرت لػدييـ الحكافػػزي 

.  لذلؾ مف رأس 
إذف ، ففي ذلؾ الزماف ، كبفضؿ االندماج أك التعاطي مع الكضع 

الجػدلي العالؽ في بغػداد ، اكتسػب التشٌيعي اإلمامٌي مكسػبيف ىاٌمينػف ، / الحكارم 
 :لػـ يككنا بيػده مف قبؿ 

ٌكادي كأبطاؿي ذلؾ اإلنجاز اضطراران إلى االنصػراؼ : ػػػػػػ األٌكؿ  اضطػرَّ ري
.  إلى التنظير عػقػمٌيان لمبادئيـ 

بالنتيجة فػرضى فكػرىه كخصكصٌياتو فػٍرضػان عػمى الحالة الفكرٌية : ػػػػػػػ الثاني 
. العالقة في بغػداد 

كفي ىػذا كذاؾ دليؿه سػاطػعه عػػمى التأثير اإليجابي لمحكار ، مٌمػا سػنراه 
. إف شػاء اهلل في كافة أشكاؿ الًحػراؾ الفكرم اإلمامي فػػييا 

 
ب ــــــــ إيضاح  

ىػػذا ، ثػـ أف كصفنا لمحراؾ الفكرم اإلمامي ، قبؿ بػداية التشػكُّؿ الفعمي 
ـٌ عبػرى سػٍرد ًسػيىػر كأعماؿ أكلئؾ الثبلثة  لمدرسة بغػداد الفػقيٌية اإلمامٌية ، قػد تػ

.  األبطاؿ 
مف الضركرم ، عػمى سػبيؿ حػفػظ حٌؽ كػؿ ذم حػٌؽ مػمَّف ساىمكا فيو ، 

أف نقكؿ أف اقتصارنا عػمى أكلئؾ الثبلثة كأعماًليـ ال يعني أٌنو لـ يكف ىناؾ 
.  سػكاىػـ ، مٌمف ضربكا بسػيـو ميما يكيػف فيما عممكا عػميو 

.  نذكػػػر منيػـ عػػميان بف يقطيف ، كمحمػد بف بػػزيع ، كعيسى بف ركضػة 
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كلكٌننا رمينا . ككٌؿ ىػؤالء بغدادٌيكف ، كمف أصحػاب األئمة كأرباب التصانيؼ 
فيما كصفناه كسردناه إلى أف نًقػؼ عػمى المحٌطات الرئيسة ، كي نًصػؿى بالقارئ 

كأف ال نيشػتٌػت ذىنو في سػردٌيػات مكضكعيا . مف أقػرب السُّػبيػػؿ إلى المقػصكد 
ػف ليػس لو مثؿ ذلؾ األثػر الباقي  .  مى

.  نقكؿ ذلؾ عػمى سػبيؿ اإليضاح ، كحفظان لحػٌؽ كػؿ ذم حػٌؽ 
ثػـ أٌف ىا ىنا أيضان ، مٌمػا يمػـز اإلشارة إليو في ىػذا الٌسياؽ ، إشارةن 

عػمى األقػٌؿ ، الٌصمة الحميمة التي قامت بيف الػٌرٌم كبغػداد ، كنًجػدي اإلشػارة إلييا 
 (الفيرسػت  )ضمنان في الترجمات التي عػٌمقيا مينتجػب الديف الػٌرازم في كتابو

لكٌف ما يحكؿ بيننا كبيف االسػتفادة منيا ، أٌنيػا  . 1لعمماء رازٌييف عاشكا في بغػداد
ػـ ليـ  فضبلن عػف أٌنيا حافمة باألكصاؼ . ميبتسىػرىة خاليةن مف التأريخ لمميتىػرجى

لذلؾ فإٌنػنا . العػريضة الميبالىػغ فييا ، عػمى عػادة مينتجىب الديف في مىػف يترجـ ليـ 
. نكتفي منيا بيػذه اإلشػارة الٌسػريعة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـٌ . الفيرست ، ط:  ػػػػػػ انظر عػمى سبيؿ المثاؿ 1 باعتناء جبلؿ الديف ميحٌدث . ش.ق1366قيػػػ

 .  235 ك 227 ك 226 ك 220 ك 1أيرمكم ، الترجمات ذكات االرقاـ 
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الـفـصـل الثالـث 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الّصـدوقان في بغـــــداد 
 

 ــــــ تعريٌف وتمييـد 1
 ق 329 ػػػػػػػ 260 )نعني بالٌصدكقػيىف محمػد بف يعقكب الكيميني الػٌرازم 

 ق 381 ػػػػػػ 306) كمحمػد بف عػمي بف بابكيو القيٌمي الػٌرازم  ( 950 ػػػػػػ 873/ 
 .  ( ـ 991 ػػػػػػ 918/ 

" . الٌصدكؽ"كالحقيقة أٌف ىػذا األخيػر ىك الذم حمؿى في زمانػو لقػب 
كلكف مف المؤلفيف مىػف درجكا عػمى تٍسػرية المقب إلى سػمفو الكيميني ، حيث يأتكف 

عػمى ذكػر االثنيف معػان ، طمبان لبلختصار ، كربما أيضان كي التكػكف صفة 
ػٍكػران عػميػو  ػػر كحي مع أٌنػو ليس لمصفات . الٌصػػػدؽ خاٌصػةن بأحػدىما دكف اآلخى

كىا نحف ، فػيما كضعناه مف عنكاف . مفيكـ كما يقكؿي أىؿ عػمـ المعاني بحٌؽ 
. أعبله ، قػد قمٌػدنا سػمفنا الصالح لؤلسباب نفػسيا 

ثػـ أٌنػنا إٌنما نخٌصيما بالذكػر في مطمع البحػث ، ألٌنػنا نػرل فييما أٌكؿ 
كسػنعمؿ عػمى إيضاح ذلؾ فيما . فاتحةو عممٌيةو لمدرسػة بغػداد اإلمامٌية الفػقيٌية 

. سػيأتي مف البحػث إف شػاء اهلل 
 

 (الكافي  ) ــــــ الُكميني وكتابو 2
ـ ، أم بيعيػد كفاة أبي سػيؿ النكبختي بسػت عشػرة 948/ ىػ327سػنة 

سػػنة فػقػط ، دخؿ الميحػٌدث الكبلمٌي الرجالٌي كالميصٌنؼ محمد بف يعػقػكب الكيميني 
بغػػداد ، قػػادمػػان إلييا مف رحمػةو طكيمػة ، قيؿ أٌنػو كػاف أثناءىا يتجػػٌكؿ في أنحػاء 

و  (الكافي  ): الشػاـ ، حامبلن معػو كتابػان ذا عػنكاف احتفاليٍّ عػػريض  ، كطرىحى
.  فييػا لمٌسػماع 
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ػػو  عػمينا أف نبلحظ ىنا أٌف كبل األمػريف، أعػني عػنكاف الكتاب ، ثػـ طػٍرحى
 في بغػػػػداد دكف سػػػكاىػا مف البمداف ، ينطكم عػمى ما يسػتػدعي الكقكؼ عػنػده ، 

.  كقػفػةى ميتأٌمػؿو يتطمٌػب تفسػيرى ما كراءىاألمػريف كمغػزاىما 
 : كىا نحف نػقػكؿي أٌكؿي فػػيما يتصػؿ بعنكاف الكتاب  

، بكصفو عنكانػان لمكتاب ، (الكافي  )مف الكاضح لمىػف ييحًسػف التأمُّػؿ أف 
ـٌ األـي مف قػبؿ  ينظػري إلػى تسجيميا : ميػكٌجػوه بحيث ينظػر إلػى كػؿّْ ماأنجػزتو قيػػػػػ

لمحػديث ، نػقػػػًدىا لػو ، تبكيبيا إياه ، نظػرةى اعتػراؼو بماٌدتػو كمنيجػيػا في العمؿ 
. عػميو إجماالن ، بػدليؿ أٌف الكتاب يغػػرؼي مف مىعػيػًنيػػا اليتجاكزه في قميؿو كال كثيػر

ػػػز غػير كاؼو ، إف  ٍف بالٌتضٌمػف ، أٌف كٌؿ ذلؾ العمؿ المينجى كلكٌنو يقػكؿي أيضػان ، كا 
ػة ، كأٌف ىػذا الكتاب ىػك الكافي ، بالمعنى  نحف لحظنا ميختمؼى مقاصػده الميفتػرىضى

كمف ىنا كصفنا العنكاف أعػبله . المغكم المباشػػػػر لمكممة ، كعػمى نحك الحٍصػر
احتفالي ًلما فيو مف دعػػكةو ضمنٌيةو لبلحػتػفػاؿ كاالحتفاء " . احتفالّي عـريض"بأٌنػو 

كعػريض ًلمػا فيو مف اٌدعػاءو بأٌنػو كحدىه الذم . بػػو عػمى حسػاب غيػًره ، كؿّْ غيػًره 
، كما فييا مف  (الكافي  )لمكاف األلؼ كالبلـ في كممة  )يكفي مىػف اعػتمػده 
 .  (معنى االنحصار

: ىػذا التحميؿ ييحػٌدد مكضعى الٌتسػآؿ أك التسػاؤؿ  
 فأيف ، مف كيجية نظػر الكيميني بالتحػديػد  ، مكضع النقص أك الخػمػؿ 

يػد الكبيػر الذم بػذلػو أسػبلفيو القمٌيكف ، أثناء زىاء ثبلثة قػركف مف  في ثمػرات الجي
ػٍرؼ الٌشػطر الطكيؿ  العمؿ الػٌدائػب عػمى الحػديػث ، بحيث صػرؼ جيػدىه إلى صى

كاألفضؿ مف عيمػره في تأليؼ كتابو ، يكفي ما لػـ تكًفػًو أعماؿي كٌؿ أيكلئؾ 
الميحػٌدثيف الذيف سػبقكه ؟  

في سػبيؿ الجكاب عػف ىػذا التسػاؤؿ اإلشػكالي ، ال نًجػدي بيػٌدان مف أف 
نستػنطؽ الكميني نفسػو ، سػعيان إلى اكتشاؼ حكافػزه لتأليؼ كتابو ، حيث سػييبٌيػف  
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.  مكضع النقص أك الخمؿ ىناؾ ، كفي المقابؿ مكضع الكفاية في كتابو 
في المقٌدمة الٌضافية التي كضعيا لكتابو ، رأيناه ينتيي ، بعػد الكبلـ 

اإلنشػػائي المعيػػػكد فػي مػثػػؿ ىػػػػػذا المقػػاـ ، كمػا فػيو مػػف تحػميػػدو كتمجػػيػػدو لمبػػػػارم 
شػادةو بأداء النبي  مف بعػده في تبميغ الرسالة  (ع  )كاألئمة  (ص  ) سػبحانو ، كا 

كتكضيحيا ، ػػػػػػػػػػ بعػػد كٌؿ ذلؾ ، رأيناه ينتيي إلى كبلـو ميكٌجػوو إلى مىػف خاطبو بػػ 
ضّيعـوا "مف حيث أنيـ " اصطالح أىـل دىـرنا عـمى الَجيالـة"خبلصتو ،  " يـا أخـي" 

ليًصػؿى مف ىػذا الطريؽ إلى تكصيؼ معاناة الناس في الكيصكؿ  ". العمم وأىمو
 : قكلو  " األخ" إلػى العمـ ، بأٍف يقتبسى مف كبلـ ذلؾ 

أّن ُأمـورًا قـد أشـكمت عـميك ، ال تعـرُف حقائقيا الختالف   وذكـرتَ "
وأّنــك ذكـرَت أّن اختالف الـرواية فيو الختالف عـمميا . الرواية فـييا 

  ، يجمع من جميع  كافٍ وأّنك ُتحـبُّ أن يكون عنـدك كتابٌ " ، " وأسبابيا 
ويأخـذ منو َمـن .  المتعـّمم ، ويرجع إليو المسـترشـد يكتفي بوفنون العمم ما 

يريد عمم الدين والعمل بو ، باآلثار الصحيحة عن الصادقين ، والسُّـنن 
وأّنو ال يَسـُع أحـدًا تمييز شـٍئ مّما اختمفت " . " القائمة التي عـمييا العمل 

" . الرواية فيو عن العمماء برأيـو 
. ثـ رأيناه ييعقٌػػب عػمى كبلـ صاحبو بما ييصٌرح فيو بأٌنو يؤٌيػد أيطركحتو 

قـد يّسـر اهلل تأليَف ما سـألت ، وأرجو أن يكون حيث : " كينتيي إلى بشػارتو بأف 
.   1" توّخيت 

كقبؿ الدخكؿ في تحميؿ النصكص نيمفت إلى ما في النٌص أعبله ، مف 
مٌما يػدؿُّ عػمى أٌف المعنى مقصكد ، " . ُيكتفى بـو"ك " كـافٍ "كصؼ الكتاب بأنو 

.  كليس ًصػٍرؼى تشريؼو لمكتاب ، كما بػٌيػٌنػا قبؿ قػميؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  9 ػػػػػػ 5/ كالنصكص ميقتبسة مف مقدمة الكتاب  : 1381طيراف .  ػػػػػػ الكافي ، ط1
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تػػآزرة ، كأٍخػػػذان بأصالة صٌحػػة النٌص كأٌف كػػػػٌؿ   فمػػف ىػػػػذه النصكص المي
 :عناصره مقصكدة لقائميا ، ما لػـ يقيػـ الدليؿ عػمى العكس ، نأخػذ 

أٌف الحػافػػػز إلػى تألػيػؼ الكػتػػاب لـ يكيػػف مبنٌيػان عػمػػػى مسػألػػػةو :  ػػػػػػػػ أكالن 
منيجٌيةو نظػرٌيػةو نضجت في ذىػف صاحبيا بالتأمُّػؿ الميجػػػٌرد ، بؿ عػمى سببو 
مكضكعي قائـ بنفسػو ، ىك انسػداد باب العمـ عػمى الميكٌمؼ العادم ، إذا ىػػك 

ـٌ أثناء تاريخيا الطكيؿ حتى ذلؾ األكاف  كأٌف الناس . اعػتمػد فػقط ما أنجزتو قيػػ
ييعانكف مف الجيالة ، بسػبب اختبلؼ الركاية عف العمماء ، كعجػزىـ عف تمييز 

.  الصحيح منيا عػف غيػره 
إٌف حػٌؿ المشكمة لف يتأٌتى إال بتػأليؼ كتاب ، يجػب أف يتحٌمى : ػػػػػػػػػ ثانيان 

:  بصفتػيىف أسػاسٌيتيىف  
كلنبلحظ " . يجمع من جميع فنون العمم ما يكتفي بو الُمتعـّمم " ػػػػػػػػػػ  أف 

.  ىنا أساسٌية في الفكػرة ، تعني غيػرى العاًلػـ  " ُمتعّمـم" أٌف كممة 
اآلثار الصحيحة عن الصادقين ، والسُّـنن القائمة " أف تككف مادتو مف ـــــ 

.  1أم مف الحديث الصحيح كالسُّػٌنة المعمكؿ بيا  . "التي عـمييا العمل 
ًلػد   .  (الكافػي  )ىػكػػذا كي

ألػـ تكيػف تينؾ الصفػتيف متكفٌػػرتيىف فيما سٌجمتو كنقػدتػو : كاآلف نسػأؿ 
ـٌ مف قبػؿ ؟   كبٌكبػتػو قيػػػػ

!  كػبل : كفي الجكاب نقػكؿ 
:  كذلؾ 

ـٌ في عمميا التبكيبي كقػفػت عنػد كٌؿ بابو باب  الجامع بيف . ػػػػػػػػػ ألٌف قيػػ
ـٌ جػػػٌرا  .  كػػؿٍّ منيػػا كحػػدةي المكضػكع ، فػػكاحػػػده في الصبلة ، كثػػػافو فػي الحػػػٌج كىػمػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.   ػػػػػػ راجع التمييز بيف السيٌنة كالحديث فيما ميٌػدنا بو لمكتاب األٌكؿ 1

  



233 
 

بحيث أٌف مف يرمي إلى اإلفادة منيا جميعيا في ميجمػؿ عممو كعمًمو ، سػيككف 
كذلؾ أمػػػره عسػير جػػػٌدان في ذلػػػؾ األكاف ، إف  . عػميو أف يجمعيا كٌميا كتابان كتابان 

 .كىك كذلؾ بالفػعػؿ . لـ نقيػػؿ أٌنػو شػبو مستحيؿ عػمى الشخص العادم 
يػدان خارقان في نقػد النٌص  كلكٌف نقػدىا كاف مبنٌيػان  ! نعػـ . ػػػػػػػػػ أٌنيا بذلػت جي

بيػد أٌف ىػػػذا المحاظ النقػدم ، عػمى أىميتو التي ال . عػمى صٌحػة الٌسػند فػقػط 
ًمػراء فييا ، ال ييفيػد الميكٌمؼ العادم في شػئ ، خصكصان في ظٌؿ اختبلؼ 

الركايات الٌشائع مع أٌنيا كمُّيا صحيحة مف حيػث الٌسػنػد ، التي سػيًقػؼي أزاءىا 
ذلؾ ألٌف ضٍربى الركايات المختمفة بعضيا . حائران ، كقػد أيسػقط ما في يده 

ببعض ، بالجمع بينيا حيث ييمكف ، أك بإسقاط أيخػرل عف العمؿ ألسبابو في 
المتف ، كأف تككف ميخالفةن لمكتاب ، أك مكافقةن لممخالفيف في ميقابؿ ما ييخالفيـ ، 

، ػػػػػػػػػ ىػذا كمٌػو ال يتػأتٌػى إال لعاًلػـ ، كليس مف . الخ. . . أك خبلؼ الميجمىع عميو 
. شػأف كطػكؽ المكٌمؼ العادم

كذلؾ بأٍف جػعػمو حػاكيػان . ىاتاف المشػكمتاف تجاكزىما الكيميني في كتابو 
األيصكؿ : أم لكٌؿ ماىك مكضكعه لحكـو أك أدبو شػرعي ،  "فنون العمم" لكػػٌؿ 

اآلثار الصحيحة " ثػػـ بأف اقتصر فيو عػمى. كالفركع كاألخبلؽ كالمكاعػػظ كاألداب 
أم أٌنو بالنتيجػة أخذ بعيف  " . والسُّـنن القائمة التي عـمييا العـملعن الصادقين ، 

. االعتبار في تمييز الركايات السػند كالمتف معان ، كالميبلبسات التي تيحيط بيما 
كلقػد نٌكىنا فيما فات إلى ما في ىػذا الٌنيج مف مممحو اجتيادٌم غير خفٌي كغير 

.  مسبكؽ 
فذلؾ كٌؿ ما يحسيػف بػنػا قكلػو عػمى عنكاف الكتاب ، بكصفو ميشػيران إلى 

.  نيجو كمكضكعو ، كما ىك شػأف العناكيف الٌصائبة 
.  فماذا ، ثانيان ، عػف سػبب أك أسباب إطبلقو في بغػداد دكف سػكاىا 

كذلػؾ أمػره يتجٌنػبػو . مف الكاضح اٌف ىػػػػذا السػػؤاؿ يتفٌحػص نٌية صاحبو 
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 الباحث ، ألٌنػو بحثه في الٌسػريرة ، كىي ممؾ صاحبيا كعػٍمـ الميٌطمع عػػمى 
كمع ذلؾ فإٌنػنا سػنعرض ما يؤٌدل بنا إليو التأٌمػؿ مف . السرائر تبارؾ كتعالى 

.  احتماالت ، عسى أف يككف أحػديىا الجكابى الصحيح  
كالػذم يخطر بالباؿ ، كنحف نيجيؿ النظػرى في المشكمة ، أٌف خيارات 
ـٌ كالػٌرٌم باإلضافة إلى بغػداد  . الكميني في مكاضع إطبلؽ كتابو محصكرةه في قيػػػػػػ

.  األمػري الذم ييحػٌدد ميػداف البحث كالتأمُّػؿ 
 : كعميو نسػأؿ 

ـٌ التٌػقػبُّػػؿى الذم ييرضي   ىػؿ ياتيػرل خشػي أف ال ييتقػٌبػؿى الكتابي في قيػػػػػ
صاحبو ، كىي التي نعػرؼي أٌنيا درجػت في عمًميا عػمى الحػديث عػمى نيجو دقػيػؽ 
لػـ تىٍعػػػػديهي في كٌؿ ماصػدر عنيا ، كىك نيجه مختمؼ عف ذلؾ الذم بنى الكيميني 

كتابىو عػميو ؟ 
:  ذلؾ ميمكفه جػٌدان بالتأكيػد ، بدليؿ : كنقكؿي في الجكاب 

ما قػمناه عػمى عػنػكاف الكتاب ، كصػػٌرح بػو الكيػميني في مقػٌدمػػػة : ػػػػػػػػػػ أكالن 
ـٌ مف قبؿ في مضمار الحػديث  كتابو كما رأينػا ، أٌنػو ينظػػر إلى كؿ ماأنجػزتػػػػو قيػػػ
بكصفو غػير كاؼو لممكٌمؼ العادم ، الػذم يريده دليبلن كميرشػػػػدان لػو في مختمؼ 

ـٌ لػف تنظػر إلى كبلمػو ىػذا بعيف . كظائفو الشػرعٌية  كمف الغنٌي عف البياف أٌف قيػػػ
كما أٌف مف الغنٌي عػف البياف أٌف الكيميني . الػٌرضى ، كتنسػٌمـ ببسػاطةو بكجاىػتػو 

ـٌ كالخبيػر العارؼ . كاف يعػرؼ ذلؾ حٌؽ المعػرفة  فيك في النياية ربيػب قيػػػػػ
. بشػعابيا كمسالكيا 
مانعػػػرفػو عػػف البيئات العممٌيػة قػػديمػان كحػديثػػان، أٌنيػػا مػاأف تًصؿ : ػػػػػػػ ثانيان 

إلى كتستػقػػٌر عػمى لػػػكفو كنمػطو فكػػرمٍّ ترتاح إليو كتعمػؿي بػو ، حتى تنتػقػػؿ إلي 
ف يكيف الخركج . مكقػػع الػػػٌدفاع عػنو بكجػو كؿ مىػف ييخالفو أك يخػرج عػميو  حتى كا 

عػميو محصػكره فػيما ىػك غير ماىػػػػك أساسٌي ، كمثػؿ حجػػػػـ الفارؽ المنيػجي بػيػف  
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ـٌ ككػتػاب   . (الكافي  ) مػدرسػة قيػػػػػػ
أٌنػنا ، في كؿ ماصػدر مف تنكيياتو ميعاصػرةو بالكتاب ، كىي : ػػػػػػػػ ثالثان 

ػدكره ال قبكالن  ـٌ كممةن كاحػدةن ، عٌمقػػت بيػا عػمى صي كثيػرة ، لػـ نسػمع مف رجاؿ قيػػػػػػػ
فكأٌنػنا في ىػػػذا . كالتحفُّظػان ، أك أٌنيا قػد عػرفػت أك سػمعػت بػو عػمى األقػػػػػٌؿ 

التجاىيػؿ أماـ تعبيرو صامتو مييػٌذبو عػف غضػبو مكتكـ عػمى ابفو مف أبنائيا 
ف تمميحان ، مف قػيمة كٌؿ عػمميا في تاريخيا الطكيػؿ كالغنٌي ، كمف  انػتقػص ، كا 

.  ما فيو مف جػدكل عممٌيػة بالنسبة لممتعمٌػـ 
.  أٌمػػػا بالنسبة لمػٌرٌم فاألمػر أكضح 

ذلؾ أنػنػا نعػرؼي مف خكاتيػـ الفصؿ األخير مف الكتاب األكؿ ، أٌف كضػعى 
ىػذه المدينة قػد اضطرب اضطرابان عػنيفػان ، كأٌف أيػاـ عػٌزىا القصيرة قػد دالػت إلى 

كما مف . غيػر رجعػة ، جػػػٌراء ًسػػرايػة الفكضى العسػكػرٌية العالقة في بغػػػداد إلييا 
ريػب في أٌف ذلؾ قػد انعكػس عػمى أدائيا العممي ، بػؿ دٌمػره في النياية تػدميػرا ، 

.  بحيث لػـ يبػؽى منو إال أنفاسه تتػرٌدد ، تػرٌددى أنفاس محتًضػر
مف الكاضح لػدل العارؼ ، أٌف ىػذا الٌدرىؾ الذم ىبطت إليو المدينة 

المنككدة سػيجعؿ الكيميني ، كمػا غيػرىه ، يفٌكػر ألػؼ مػٌرة قبؿ أف يطػرح كتابو ثمػرةى 
بؿ ربما كاف ىك السػبب . عيمػره في مدينةو مشػغكلةو بنفًسػيا قمقةو عػمى مصيػًرىا 

. الحقيقي لخركجو منيا ، ليقضي عشػريف سػنة ميتجػكالن في أنحاء الشػاـ كما قػيؿ
كمف المعمكـ أٌف الشػاـ بيئةه  . (مع ضػركرة ميبلحظة أٌف الكيميني لػـ يقيػػٍمػو  )

، إٍف صػٌح . غػريبةه عػنو ، كما ىػك غػػريػبه فػييا مف كيجيػة نظػرنا ىػكذا فعؿي إنسػافو
و كليػس يرمي فػقػط إلى . بالنحػك الذم قػيػؿ ، فإٌف صاحبو يػريػد أف ييخفي شػخصى

بؿ ما مف ريػبو في أٌنػو ، لػك كاف ىػذا . أف يتفػٌرغ لتأليؼ كتابو ، كما قػيؿ أيضػان 
ىػك حػقٌػان ميػراده ، لكجػد منػدكحػةن عػف الشػاـ فيما ىػك أقػربي إليو مف البمػداف بأكثػر 

.  مف معنى مف معاني القيػػرب 
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ػرى مختمفان كػؿَّ االختبلؼ في كٌؿ شػئو  أٌمػا بغػداد فػقػػػد كانػت عالىمػان آخى
.  تقػريبػان 

ـٌ بػؿ ككالػػٌرم أيضان إلػى حػػدٍّ مػا ػػٌددىة ، كقيػػػػ .  لػػػـ تكيف ذات ىيػػكٌيػةو فكػػػرٌيػةو ميحى
 بػؿ كانػت ميمتقػىن خصبػان كاسػعػان ، تبلقػت فػييا مختمؼ المػدارس كاألىػػكاء ، كمف 
ضمنيا التشػٌيع اإلمامٌي ، كما عػػرفنا مٌمػا سػبؽ لنا الكقػكؼي عػميو كعػمى أبطالػو 

رأينػا . في بغػداد في الفصػؿ الٌسػابؽ ، في حالػةو مف الحػكار كالجػدؿ الخػبٌلؽ
كمف المعمكـ أٌف ذلػؾ . ىناؾ كيؼ انعكػس إيجابٌيػان عػمى صكرة التشٌيع أماـ نفسػو 

 إنػجػػازه سػػػاطػعه ، لػػػـ يػتػأتَّ مثػمو لقيػػػػػٌػـ كلكٌؿ مػػػا اسػػتػكلػدتػػو مػف حػػكًليػا مػف 
كمف ىنا فمـ يكيػف . مػراكػػػز عػممٌية ، مٌمػا بسػطنا الكبلـ عػميو في الكتاب األٌكؿ 

 . لػدل الكيميني أدنى خشية مف أف يتعارض كتابو مع أم ثابتو منيجٌي فػييا 
حػؽّّ أٌف بغػداد عانػت في تمؾ الفتػرة مف ميسمسؿو مف الًفتػف ، كأٌف 

الفكضى العسػكػرٌية التي ضػربػت مشػرؽ العالىػـ اإلسػبلمٌي قػد سىػػرىٍت إليو منيا ، 
بحيث أٌدت بالٌتمػادم إلى تدمير حالتو العممٌية في الػٌرٌم كفي بعض بمػداف ما 
ـٌ  كراء النير ، فجعمت منيا ىشػيمان تػذركه الرياح ، كأصابػت فيما أصابتو قيػػ

ٍف بنحك أقػػػٌؿ قسػكةن  .  نفسػيا كا 
كمع ذلؾ ، فإٌف خصكصٌية بغػداد ، بكصفيا مقػٌر الخبلفة كما كاف قػد 

بقي ليا مف ثػقػؿو معنكٌم ، قػد منحيا عػنصػران ثابػتػان بيف كٌؿ تمؾ الميتغٌيػرات 
ـه كبير بالمعنى االجتماعي ػػػػػػػ البشػرم كأيضػان . المأسػاكٌيػة  ثػـ أٌف بغػداد جسػ

أم أٌنيا كانػت اكثػر قيػدرةن بمػا ال ييقػاس عػمى امتصاص . بالمعنى الفكػرم 
ف مؤقٌػتػان ، . الميثٌبطات كالعكائؽ كاإلببلؿ بسػرعة مف تأثيرىا  بحيث مضػت ، كا 

. في االنتاج الفكرم بأنكاعو ، كبالحكار بيف مختمؼ المذاىب التي تساكنٍت فييا 
كالحقيقة أٌف ىػذا الٌسػرد السػريع ييمٌخػص لنا أكضاع المدينة البائسػة منػذ المتكٌكػؿ 

لى ما بعػػػدىا  ( ـ 861 ػػػػػػ 846/  ق 247 ػػػػػ 232)  .  حتى فتػرة البحػث بػؿ كا 
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نظفُّ أٌف السػبب الػذم دعػا الكيميني إلى أف يختار طػٍرحى كتابو العتيػد في 
أثبتناىا بنحك االسػتقراء الذم . بغػداد دكف سػكاىا كامفه بيف تمؾ الميعطيات 

ألف زٌج رأينا . سػعينا إلى أف يككف تاٌمػػػػػان ، دكف أف نيغمٌػبى عامبلن منيا عػمى غيره 
 الخاص في ىػذا ينطكم عػمى تفٌحص سػريرة الرجؿ ، كىك أمػره نتجٌنبو لمسػبػب 

بؿ كيمكف القػكؿ أٌف كٌؿ تمؾ الميعطيات تمثٌػمػت في . الذم أشػرنا إليو قػبؿ قػميؿ 
كأف ييقاؿ ، مثبلن ، أٌف الكضع . قػراره ، مع اختبلؼ طريقة كحجـ التأثير 

ـٌ كما كاالىا كاف قػكةى نٍبػػػوذ صرفتو عػػنيا  في حيف أٌف الجػػٌك . السياسي األمني لقيػػػ
ػتػنػػٌكع  كالنشيط في بغػداد كاف قػٌكة جػٍذب صرفتو إلييا  كىػذه نتيجةه كاضحةه ، . المي

.  كما أٌنيا ثمػرةه لسػبرنا الدقيؽ ًلما اضطربت فيو كافةي مكاطنو 
قبؿ ميغادرة الكيميني ككتابًػو أعتقػد ، انسػياقان مع اتجاه البحػث ، أٌف عػمينا 

:  أف نطػرح سػؤاالن ىك في الصميـ مف سػياؽ البحث 
ىػؿ ييمكػف أف نعتبػرى كتابىػو خطكةن تقػٌدمٌيػةن باتجاه تػكليػد الفػقػو ؟  

:  بػدليؿ ! نعػـ بالتأكيػد : كنقػكؿي في الجػكاب 
ألٌنػو ألٌكؿ مػٌرة أدخػؿى كيجيػة نظػر الفقيو الخبيػر الشخصٌية ، : ػػػػػػػػ اكالن 

. فيما يتعمٌػؽ بمتف الحػديث ، باالعػتبار في تمييػز ما يصٌح العمؿ بػو عػف غيػًره 
كبػذلػؾ باتػت خبػػرة الفػقػيو ، كمقػػػدرتػو فػي مبلحظة القػػرائػف كالميبلبسػات الميحيطة 

ػو إلى المكمٌػؼ العادم  ػحه .  بالمتػف ، جػػزءن ال يتجػػػٌزأ مف عممػو الميػكجَّ كذلػؾ مممى
.  اجتيادم فػقػاىتي في الغايػة مف الكيضكح 

أنػو ، ألٌكؿ مػٌرةو أيضػان ، كضعى بميتناكؿ الميكٌمفيف كتابان جامعان : ػػػػػػػ ثانيػان 
! ىػذه نقطةه ليسػت في األساس ، نعػـ بالتأكيػد. لؤلحكاـ التي ىي محػٌؿ ابتبلئيـ 

أم أٌنيا بػنىػٍت نمطان مف . كلكػػٌنيػا قػٌربىػٍت المسػافة الفاصمػة بيف المعػػرفة كطالًبييا 
األمػري الذم سػينعكػس حتمػان عػمى أعماؿ . العبلقة الميباشػرة بيف الميتفػقٌػو كالفػقػو 

الذيف سػييتابعػػكف العمػؿ مػف بعػده ، مثمما تػنعكػسي إشػارةي الػٌرائػػد الياديىػة عػمى كػػػٌؿ 
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.  كىكػذا كاف كما سػنػرل إف شػاء اهلل .  سػالكي الطريؽ خمفػو 
 (جامػع عٌباسي  )نظيري ذلؾ فيما بعػد ، بمعنىن مف المعاني ، كتاب 

، الػػػػػذم كػػػاف كاسػػًمو أٌكؿى  ( ـ 1620/  ق 1030: ت  )لبيػػاء الديف العاممي 
. . .  كتابو جامعو لممطالب الفقيٌية ، فضبلن عف اآلداب كالميستحٌبات كالٌزيارات 

. كما أٌنػو كسػر المغة الفػقيٌية التقميػدٌية العسيرة ، لحساب لغةو مييٌسػرىة . الخ  
كبذلؾ اكتسب انتشاران كاسعان لػـ يتأٌت لكتابو مثػًمو مف قبمو ، بحيث ظٌؿ حتى 
كقتو قػريب مكضعى عناية الناس باالنتشار بينيـ ، كمكضع عناية الفػقياء 

.     بالتعميؽ عػميو 
 

 (كتاب َمن ال يحضره الفقيو  ) ــــــ الّصـدوق وكتاُبو 3       
بعػػد ثمػافو كعػشػريف سػػػنة مف دخكؿ الكيميني بغػػػػداد ، حامػبلن معػػو كتابىػو 

 كمعو مكتبة حافمة ، حكت جميع 1، رأينا الٌصػدكؽ يدخميا أيضان  (الكافي  )
ٍمميا معو أينما . مؤلفاتو كمصنفاتو حتى ذلؾ األكاف  ككاف مف دأبو كديدنو حى

دعائـ اإلسبلـ في معرفة الحبلؿ  )كفي رأسيا كتابو الفػقيػد . 2حػٌؿ أك ارتحػؿ 
 .  3" وسـمع منو شـيوخ الطائفة وىو َحـِدُث الّسـّن  . " (كالحراـ 

لػـ  (كتاب مىػف ال يحضره الفػقيو  ) عػمينا أف نيػنػٌبػو عػمى أٌف كتابو الباقػي 
ًلما ىػػػك  . يكيػف بالتأكيػد ضمف مكتػبتو التي حمميا معو إلى بغػػػداد في دخػكلو ىػػػذا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. ـ ، أثناءىا كاف لو فييا األثر الكبير965/ ق 355 ػػػػػػػػ في رجاؿ النجاشي أنو دخميا سنة 1

، دكف أف يظير لو أم  (انظر ىامش محػػقٌػػؽ الكتاب أدنى ) ق 352كلكنو دخميا قبؿي سنة 
.   ربما بسبب اضطراب كضع المدينة أٌكؿى استيبلء البكييييف عمى السيمطة فييا . أثر فييا 

 .  3/  ػػػػػػ اإلشارة إلى ذلؾ في مقدمة كتابو ، كتاب مف ال يحضره الفقيو 2
 .  12 ػػػػ 311 / 2:  ػػػػػػ رجاؿ النجاشي 3
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ـ ، أم بعد ثبلث عشرة سنة 978/ ق 368ثابته ، مػف أٌنػو أٌلفو بيعيػد السنة 
كىػػػػذا ييفٌسػر لنا غياب اسـ الكتاب عف الثٌػٍبػت الشامؿ الذم أكرده . عػمى األقػٌؿ 

النجاشي لميؤلفاتو ، بحٌؽ ركايتو لو عف أبيو تمميػذ الٌصػدكؽ ، الذم أخذ عنو 
.   بذلؾ التاريخ

كما مف داعو لمخكض في سػبب أك أسباب إيثاره بغػداد أيضان مطػرىحان 
لحديًثو ، ألٌنػنا النراىا تخػرج في األساس عػػف تمؾ التي عػرضناىا آنفػان فػيما 

لكٌف سػيرىه عػمى الٌدرب الذم عٌبػده سػمفيو ، يػدٌؿ عػمى أٌف اختيػارى . يخٌص سػمفو 
 . الكيميني كاف في محمٌػو ، كأٌف أسبابىػو كانت ما تػزاؿ قائمةن فاعػمػة 

ة ، التي كانت قائمةن فػػػي   لكٌف سػببان ىامػان جػدان مف بيف األسباب الميفتػػرىضى
ـى الكيميني  ذلؾ أٌنػو بعػػػد كفاة ىػػػذا بخمس سػنكات تقػريبان ، . المدينة ، لػـ تكيف أيا

استكلى ميعػػٌز الػػدكلة أبػك الحسيف أحػمد ابف بػػكيو عػمى السُّػػمطػة الفعػمػٌيػػة في 
يراف مػػػٌدة قػػػػرفو . بغػداد  فػتشٌكمت اإلمارة البكييٌية الكراثٌية التي حكمت العراؽ كا 
.  تقػريػبػان 

كاف كجػكدي البكييٌييف في دار الخبلفة بمثابة دـو جديػدو سػػػرل في شػػػراييف 
ذلؾ بأٌنيػـ ، بما حممػكه مف ىيبةو ، كبكصفيـ ميمثٌػميف لتجربة . الدكلة الميتيالكة 

حضارٌية عػػريقة ، نٌظمػكا اإلدارة كضبطكا المالٌية كدعػمكا الػٌزراعػة كحمكا الطيػريؽ 
ثػـ أٌنيػػـ لػػػػـ يتػدٌخمػكا فػي ضميػػر الناس ، بأف فرضكا عػمى الناس رأيػان . التجارٌية 

أك مذىبان أك كيجيػػة نظػػرو ميحػٌددىة في مسػػائؿ كبلمٌيػة ػػػػػػػ أيصكلٌية ، كما فعػؿ 
ىػػػـ بكصفيـ شػيعة قادميف مف بيئةو زيػدٌيػة ، ! نعػـ . المأمكف كالمتكٌكػؿ مف قػبؿ 

ػػكا الشػعائر المعمكؿ بيا بيف الشػيعة  ػراسـ : رعى االحتفاؿ بيكـ الغػديػر، إحياء مى
األمػري الذم رأل .أك باألحػرل سمحكا لمشيعة بأف ييحيكىا . شػير الميحػٌرـ الحراـ 

فيو بعضي غيرىػػػـ اسػتفػزازان يسػتدعي ماييقابمو ، بحيث أٌدل الفعؿ كرٌد الفعؿ إلى 
.  مسمسؿو مف الًفتػف ، التي ال ميسٌكغ ليا إال الٌنظرة السيمطكٌية إلى الديػف كشعائره 
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مع ضركرة األخػذ بعيف االعتبار أٌف البكييييف لػـ يمنعكا غير الشيعة مف إحياء 
ػراسػميـ كما يشػاؤكف  .  شػعائرىـ كمى

ما دمنا قػد كلجنا باب الميقارنة بيف مااضطرب فيو الٌصدكؽ ، كبيف ما 
اضطػػرب فيو الكيػمػيػنػي في بغػػداد ، فػػإٌف عػمينا أف نيضيػؼ ،  أٌف الٌصػػػدكؽ كػػاف 

مػف ذلؾ الطػراز الػٌنػادر مف الميحػٌدثيف الذيف يحممكف عػػف استحقاؽ لقػب 
ػمىة) يعني الذم صرؼ شػػطػران جٌيػدان مف عمره في الٌضػٍرب في البمػداف  . (الػرُّحى

مبلءن  بؿ نػراه أٌكؿى مىػف حمميا مف . طمبان لمحديث كالٌتحػديث سىماعان أك تمقػينان كا 
فػسمع في الٌرٌم كبمػدافو مػف إيػراف كخػػراساف كما كراء النيػػر كفي . الٌقٌمييػف 
كفي نيشابكر كبغػداد  (ع  )كحػػػٌدث كأممى في مشيػػػػد اإلماـ الرضا. الككفة 
أما قائمة ميصٌنفاتو . كقائمة شيكخو تضـٌ مائتيف كأحػد عشر شيخان . كغيرىا 

حسب النجاشي ،  ففييا أسماء مائة كستة كأربعيف مصٌنفان بيف كتابو كبيػرو كرسالة
 . 1لكٌف عػديػدىا أكػثػر

ميما يكيػف ، فياىك الٌصدكؽ في بغػػػػداد ، بعػد أف سػبقو إلييا صيتو 
كسػرعاف ما تشػٌكمت مف حكلو حٍمقةه . العريض ، بكصفو ميحػٌدثان كفػقييان بارزان 

كاف فييا مف المعارؼ عػمي بف محمػد الخػٌزاز . مٌمػف قصػدكه لمٌسػماع عػميو 
كعػمي بف أحمػد . ، الذم يركم فيو عف شػيخو كثيران  (كفاية األثػر  )ميصٌنؼ 

النجاشي ، كالػد الٌرجالي الشيير أحمد ، الذم كاف مف فضمو عػمى بحثنا أٌنو 
كالٌرجالي الشيير أيضان الحسيف . ركل لنا عف أبيو أكثؽ المعمكمات عف شيخو 

األكثر أىميةن لبحثنا أٌنػو كاف مف بينيـ شػػابه . بف عيبيد اهلل الغضائرم كغيرىػـ 
طيمعػةه طمكحه ، قادـه مف قػػريةو عػػراقػٌيةو صغيػرةو مف تكابع عكبيػرا ، غير البعيػدةو عف  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (كتاب مف ال يحضره الفقيو  ) ػػػػػػػػػ أحصى شيكخو كمصنفاتو عػػٌدان ككثٌػػقيا ميحقػػؽي كتابو 1

.  السٌيد حسف الخرساف في المقدمة الٌضافية التي كضعيا لمكتاب 
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بغػداد ، اسػػميا سيػكيقة ابف البصرم ، أٌمػا اسمو فيػك محمد بف محمد بف النيعماف  
سػيككف لو شػأفه أٌم شػأف بعػػػد قميؿ ، بحيػث عيػػرؼ بعػدي بالشػيخ . الحارثي 
. ىك الػذم سػيػبػني األيسػػػس النظرٌية لمدرسة بغػداد في الفػقو اإلمامي . المفػيػػػػد 

ػًرج  بيف  فكأٌف الزماف كاف في تمؾ المحظة يضعي نقطةى البػداية لمعاًلػـ التفاعيػؿ الحى
ػتػمثٌػػػػمػةن  ـٌ العػػػريقػػة ، كلكػف أيضػان التي كانػػػت شػػمسييا تميػؿ لمغػيػػػاب ، مي  مػػدرسػة قيػػػ
. بشػخًص آخػػػػًر أكابػػػػًرىا ، كبيف مدرسػة بغػداد الصاعػػػدة بشػخص باعػثػيا المفيػد

.  مٌما سػيككف مكضع عنايتنا فيما سػيأتي إف شاء اهلل 
لكٌف عػمينا ، قػبؿ أف نطػريؽى باب الميعتػرىؾى القادـ ، أف نًقػؼى عػمى جانػب 
. الٌصػػػدكؽ منػػو ، باعػتباره القيػطػبى الثٌػابػتى الػػذم تػػفػاعػػؿ معو القيػطػبي الميتحػػػػٌكؿ 
كبنتيجة التفاعيػؿ نشػػػأت مػدرسػػػةه جديػػدة ، فييا مف الثٌػابػت شػئ ، كفييا مف 

كقػد قيػػمنا فيمػا فات مف . الميتحٌكؿ ما اكتسػبو مف خصكصٌية بيئتو البغػدادٌيػة 
.  البحث مايحسيػف بػنػا قكلػو عػمى ىػذه البيئة كتمؾ 

ككما فعػمنا فػيمػا يخٌص الكميني ، فإٌنػنا سنستػنطؽي كتابى الٌصػدكؽ األبػرز 
كاألبقى كاألبعػد أثػران ، بػيانػػان لمٌػكف أك الخػػٌط الفكػرٌم الػػػذم حممػو إلى بغػداد ، أم 

كسػػنتػػرؾ لمكتاب أٍف يقػػكؿى لػنػا خبيئةى " . الـُقطـب الثابـت " ما كصفناه أعػبله بػ 
.  كسػنقػتػبسي مف مقػٌدمة كتابو ما نػرل فيو بيانان ًلمػا نػركـ . ذىػنػػو في ىػذا النطاؽ 

القسػـ األٌكؿ . كالحقيقة أف ما ييٌمنا مف مقػدمة الكتاب ىػك مف قسػميىف 
أٌمػا في الثاني . بٌيف فػيو الٌصػدكؽ باعثىػو المباشػر، الظٌػرفي اآلني ، لتأليؼ كتابو 

و فيو  نا إال إذا نحف . فقػد بٌيػف فيو عممىػو في الكتاب كمنيجى َـّ لنػا غػرضي كلػػف يػتًػ
.  تناكلنا اإلثنيف بالذكػر كالتحميؿ 

:  قاؿ في نٌص القسـ األٌكؿ 
أّما بعُد فإّنو لّما ساقني القضاُء إلى بالد الُغـربة ، وحّصمني القَدُر " 

 منيا بأرض بمخ من قصبة إيالق ، وردىا الشريف الّدّين أبو عـبد اهلل محمد 
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فذاكرني بكتاٍب صّنفو  [ . . . . . ]بن الحسن المعروف بنعـمة 
. محمد بن زكرّيا الُمتطّبب الرّازي ، ترجمو بكتاب َمن ال يحضره الطبيب 

وسألني أن ُاصّنَف كتابًا مثمو في الحالل والحرام . وذكر أّنو شاٍف في معناه 
" .   1وأُترجمو بكتاب َمن ال يحضره الفقيو  [ . . . ]

و ،  كلقػد كيػٌنػا قػػػػػد أكردنا معاني ىذا الكبلـ في الكتاب األٌكؿ دكف نصّْ
أم أٌف إيراده اآلف بنٌصو كتحميمو ليس مف التكرار الذم ال . لكف لغػرضو مختمؼ 

 . كسيٌتضح ذلؾ لمقارئ المبيب عػمى التٌػػػػٌك . فائدة منو 
لكٌنػنا الحظنا أٌف كٌؿ الذيف رأيناىـ عػرضكا لمكتاب كمؤٌلًفو يسكقكف ذلؾ 
. الكبلـ نفسػو بما ييفيػػػػـ منو أٌف الكتاب فكػػرةن كمنيجان ىػػػك مف بنات أفكػػػار نعمة 

أٌمػػػػػا نحػف ، فإٌنػنا بالتػدقيؽ في ميعطيات النٌص كميبلبسات تأليؼ الكتاب ، 
.  سػنًصؿي إلى نتيجةو مختمفةو تمامان 

ما اقترحو نعمة عػمى الٌصػدكؽ ىك فكػرةه ، تتػمٌخص بأف ييؤلٌػؼى كتابان ييغني 
الميكٌمؼى العادمَّ عف حضػكر الفػقيو الٌشػخصي في معػرفة األحكاـ ، عػمى نسؽ 

أم أٌنػو . كتاب الٌرازم الذم ييغني المريضى عػف حضػكر الطبيب في الٌشػفاء 
يسػتكلػد آلٌيػةن جديدة لكصكؿ الميكٌمؼ إلى الحكـ الشرعي بحقٌػو ال تمػٌر عبر 

ىػذه فكػرةه عػاٌمػةه ، ليسػت تنطكم عػمى آلػٌيػة . التكاصؿ الشخصي مع الفػقيو 
ػر . تنفيػػذىا  يا ، كما نقػكؿ اليكـ ، : كبتعبيػرو آخى إٌف الفكػػرةى شػػػئه ، كلكٌف إخػراجى

ػر  .  كاإلبػداعي كؿُّ اإلبػداع ىك في ىػذا . شػػػئه آخى
أًضػٍؼ إلى ذلؾ أٌف سيػػػرعة تماـ تأليؼ الٌصػدكؽ لمكتاب ، بحيث أجاز 

 ـ ، أم أٌف الفاصؿى الػٌزماني بيف االقتراح 982/  ق 372صاحبىو نعمة بو سػنة 
كاإلجػػازة يػًقػػػؿُّ عػػف األربع سػنكات بالتأكػيػػد ، كبالمقابػػػؿ عػشػػريف سػػنة أمضػاىػػػػػػػػػػػػا  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 3 / 1:  ـ باعتناء السيد حسف الخرساف 1957/ ق 1377النجؼ .  ػػػػػػ ط1
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، ػػػػػػػػ لىػيػػػدؿُّ داللػػةن قاطعػةن عػمى أٌف المشػركع كػػػػػػػػاف   (الكافي  )الكيمينػي فػػي تألػيػؼ 
ككٌؿ ما أضاؼ إليو نعمة . جاىػزان أك شػبو جاىػزو عػمى األقػػػٌؿ لػدل الصدكؽ 
كعػميو فػقػد  " . شـاٍف في معناه" اسػـ الكتاب ، الػذم أتى ميكافػقان تمامان لممشػركع 

كلذلؾ فإٌننا اعتبرنا كتابىو ىذا منمٌثبلن لمخٌط . تقٌبمو الٌصػدكؽ دكف أدنى تػردُّد 
.  الفكػرم الذم حممو إلى بغػداد ، مع أٌنو لـ يكيػف قػد أٌلفػو بعػد 

ال يػػػػػدؿُّ   " وصّنفُت لو ىـذا الكتاب: " ىػذا ، مع ضركرة ميبلحظة أٌف قكلػػػو 
.  عػمى أكثر مف أٌنو خػدمو بو ، عػمى عادة كثيرو مف المصنفيف في ذلؾ األكاف 
لػى تحميًمو ككٍشػًؼ خبيئػو   . فػذلؾ ما يػرجع إلى القسػـ األٌكؿ مف الٌنػٌص كا 

:  أٌمػا في القسـ الثاني منو فإٌنػو يقػكؿ 
ْن "  وصّنفُت لـو ىـذا الكتاب بحـْذِف األسانيد ، لئال تكثُـَر ُطـُرقُـو ، وا 

بل . ولـم أقُصـد فيو قْصـَد المصنفين في إيـراد جميع ما رووه . كثُـرت فوائـُده 
قصـدُت إلى إيـراد ما ُأفتي بو وأحكم بصحتو ، وأعـتقـُد فيو أّنـو ُحـّجـٌة فيما 

وجميع ما فيو مسـتخـَرٌج من ُكـتُـٍب مشـيورة ، عـمييا . بيني وبين رّبـي 
لييا الًمـرجـع  ." .  الخ . . . الُمعـّول وا 

الٌنػصُّ ، عػمى ًقصػره ، يتناكؿ ثبلثة عناصر منيجٌية مٌما أكدعو المؤلػؼ 
:  كتابىػو 

كذلؾ بأف اقتصرى عػمى ذكػر الٌراكم . حػٍذؼ أسانيد األحاديث : ػػػػػػػػ األٌكؿ
يعني ، فيما يبػدك  " . لئال تكثـر ُطـُرقو: " كسػػػػػػٌكغ ذلؾ بقكلو . األٌكؿ عف اإلماـ 

لنا ، أٌف الحديث إذ يصدر عف المعصكـ ، يككف ػػػػػػػػ مثبلن ػػػػػػ بركاية راكو أٌكؿ 
كاتيػو . كاحػد  األمػر الذم . ككٌمما تقػٌدـ العمػر بالحديث تفػٌرعػػػت طيػريقو ككثيػػػر ري

ألٌف مف أٌكؿ ما عػميو ، أف يتفٌحص . يػػػػزيػد مػف عػبء مىػف سػيتناكلو في النياية 
كؿ رجاؿ السػند كاحػدان كاحػدان في كافٌػة طيػريقػو ، كينظر في أحكاليـ ، فإف كجػدىـ 
ال اطٌػػرحػػو  .  جميعان مػػف أىػػؿ الٌصػػدؽ كالٌضبػػط ، كاف لػو أف يأخػػػذ بما رككا ، كا 
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كبما أف غػػرض الٌصػدكؽ ىك أف يضع . كذلؾ أمػره ال يتأٌتي إال لمعارؼ الخبير 
في متناكؿ الميكٌمؼ  ما يكًصمو مباشػرةن إلى األحكاـ ، فػيككف مف الميناسػب بؿ 

.  مػف الضػركرم حػٍذؼ األسانيػد 
ـٌ مف قػبؿ فيما : ػػػػػػػػ الثاني إٌف الػػٌديػػدف الػػذم درج عػميو الميحػػٌدثكف في قيػػػػػ

، أم مٌمػا صػٌح  " جميع ما رووه" صٌنفكه ، كباألحػرل فيما أٌلفػكه ، ىػػك إيػراد 
ما ُأفـتي بـو وأحكـُم بصّحتو ، " أٌمػا ىػك فػإٌنػو سػيكردي فػقط . لدييـ بحسػب سػنػده 

كىػػػػذا يقتضي فػيما يقتضيو أٍخػػذى مػتػف  ". وأعــتـقــُد أّنـو ُحّجـٌة فيما بيني وبين رّبـي
ٌجٌيػة  الحػػديػث بعيف االعػتبػار ، ألٌنػو في مقاـ المسػؤكلٌية الكاممة عػف الفتكل كالحي

ـٌ لػو إال بالنظػر . كالعمؿ ، كليس في مقاـ النقؿ كالػركاية فػقط  األمػر الػذم ال يػتػ
كتمػػؾ خطػكةه كاف الكيميني قػػػد سػػبقو . في الميبلبسات كالقػػرائف الميحيطة بالحػديث 

كلكٌف . ،  كما رأينػا مف قػبؿ  (الكافي  )إلى مثػميا أك إلػى ما ييشػبييا في 
اإلضافةى التي أتانا بيا الٌصػدكؽ ىػنػا ، أٌنػو ذكػر صراحػةن أٌنػو يتحٌمػؿ كامؿى 

بؿ إٌف مجػٌرد التصريح بأٌنػو في مقاـ . المسػؤكلٌية في تمؾ المقامات الثبلثة 
الفتكل ىك نقمةه كبيػرة ، مف مسػتكل إلى مسػتكل أعػمى نكعػٌيػان فيما يخػصُّ كظيفة 

.  الفػقيو ، لػـ نػػرى أحػػدان أقػدـى عػمى مثًميا مف قبػمو 
ما داـ الٌصػدكؽ قػد ذكػر الحٌجٌية فيما بينو كبيف ربّْػو ، : ػػػػػػػ الثالث

كضمنان فيما بينو كبيف مىػف سػيعمؿي بما أعػطاه صفػةى كمعنى الفتػكل في كتابو ، 
ٌجٌية  مػٌحػان عػف منشػأ ىػذه الحي إلى ـى أك مىػف اسػػتنػد ، كىػك . فيػذا يطػرح سػؤاالن مي

ال ىػك مف الحػديػث بكامؿ ما يعنيو  بعػد . الذم خػرج عمى الناس بميػرٌكػبو جػديػد 
كال ىػػك مف الفتكل ألٌنػو نٌص الحػديث كليس نٌص . أف حػذؼى منو األسػانيػد 

.  الميفتي ؟  بدكف الجكاب عػنو لف يككف مشػركعو ميقػًنعان 
العبارة األخيرة مف النٌص المقتىػبىػس تشػيػد بأٌف صاحبىو كاف يعي تمامان 

وجـميع ما : " كعػميو فقػػػد رأيناه ييسػارعي إلى بػيػاف مآخػػػػذه . ىػذا السػؤاؿ ػػػػػػػ المػأزؽ 
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لييا الَمـرجـع ، مثل كتاب  . .  فيو ُمسـتخـَرٌج مـن ُكـتُـٍب مشـيورة ، عـمييا الُمـَعــّول وا 
ـٌ قػػػػد رجعى . كأكثرىا مف كيػتيػب القٌمييف  " .الخ.  إذف ، فيػاىػك إذ خػرج عػمى قيػػػ

ىػػػذه . إلييا ، ذلػؾ بػأٍف عػػٌكؿ عػمى ما سػبؽ ليا ىػي أف عممػٍت كعػػػٌكلػٍت عػميو 
. تيػؤٌصػؿ كتيطػٌكري في آفو معػان . حػػركػةه مف الخمفػٌيػة بعيػدان كلكػف باتجاه األماـ 

. إٌنيا تيطػٌكري مف حيث تيػؤٌصػؿ : كمػا يمكف أف نصكغيا صياغػةن أبيف بأف نقػكؿ 
 . (كتاب مىف ال يحضػره الفػقيو  )ىػذه نقطةه ميضيئػةه إلى حػػٌد السُّػطكع في 

.  سػػيككف عػمينا أف  نيػراقب تفاعػميا مع البيئة البغػدادٌية القػادمػة 
مٌمػا ال ريػب فيو ، أٌف الفػضؿ في الصيػت العريض الذم احتٌمو كما 

يزاؿي يحتٌمو الٌصػدكؽ في تاريخ كتطٌكر الفػقو اإلمامي ، يرجع بالػدرجة األيكلػى إلى 
ـٌ في مكػتبة مصنفاتػو  كتابو كمنيًجػو ىػذا ، ثػـ إلى الغنى الميػدىػػػػش بالٌنػكع كالكػػ
كمؤلفاتػو الحافمػة ، كأيضان إلى حػيػكيػٌتػو الميدىػشػة ، بحيث أٌنػو لـ يكيػف يسػتقػٌر بو 

إلى أف . المقاـ في بمػدو إال ليطيرى منو إلى غيره ، ميحػٌدثػان كميػمميػان حيثما حػػٌؿ 
اسػتراحت بو دركبيػو الطكيمة إلى قبػرو في الػٌرم ، في ضكاحي طيػراف اليكـ ، ما 

.  يزاؿ مقصػدى الػٌزائريف 
ٍف مف طىػٍرؼو ، إلى درجػًة احتفاء أىؿ العمـ بػ  كتاب  )كمػٌمػا ييشػيري ، كا 

( مدينة العمـ ) ، أٌنػو صػرفيـ عف كتابو سػابؽو لػو اسػمو  (مىف ال يحضػره الفػقيو 
بحيث عيػدمػت " . 2 عـشـرة أجـزاء" ، في "  1 أكبر من َمـن ال يحضره الفقيو" 

كالظاىػر أٌف آًخػر مىف رآه ىػػك الحسيف بف عبد الصمػد . نسػختيو فيما بعػد نيائٌيػان 
باعي  .  3 ( ـ 1576/ ق 984: ت  )الجي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  189/ ـ 1983/ق1403بيركت . الفيرسػت ، ط:  ػػػػػػػ الشيخ الطكسي 1
 . 112/ بيركت ، دار األضكاء الت . معالـ العيمماء ، ط:  ػػػػػ ابف شػيرآشكب 2
. كتابع القراءة فيو ًلما ذكره مف معمكماتو ىاٌمة عف الكتاب . 252 / 20:  ػػػػػ الذريعة 3
  



246 
 

عػمى   (القسـ السادس مف الفصؿ الرابع  )كلقػد كقػفػنا في الكتاب األٌكؿ 
يراف، كبحيث  كجكه ذلؾ الٌصيت إٌباف حياتو ، بحيث انػداح في مصر كالعراؽ كا 

كذلؾ إنجازه كبير ، . خميصنا إلى أٌنو أٌكؿ عاًلػػـو إمامٌي حظي بمثػؿ ذلؾ الحضكر
يتجاكز شػخصى الٌصدكؽ ، ال ييقػٌدره حٌؽ قػدره إال مىػف يعػرؼ ما كاف عػميو 

ما مف ريبو في أٌنو ىػك قػػد . التشٌيع اإلمامي قبؿ قػرفو كنصؼ القػرف مف الزماف 
ضرب فيو بسػيـو غير مىنككر، كلكٌنو جنى فيو أيضان ثمػراًت جيكد أجياؿ ، عػمى  

ـٌ  (ع  )رأسيػػـ األئمة  ، حتى نياية فػتػػرة الحضكر العػمني ليـ ، ثػػػـ جيكد قيػػػػ
التاريخ الٌسػٌرم  )ككٌؿ ذلؾ كيػٌنػا قػد كقػفنا عػميو في كتابنا . كمػااسػتػنػبػتػو مف حكليا 

باعػٌية  (لئلمامة  .  كفي الكتاب األٌكؿ مف ىػذه الرُّ
: خػبلصػةي الػقػكؿ 

ىكػذا دفػع الكيميني كالٌصدكؽ بالتكالي البحػثى باتجاه إنػتػاج الفػقو خطكةن 
ػبػنػيّّ عػمى ماٌدة . كاسػعةن إلى األماـ  األمػري الجامعي بيف عممييما ، أٌنيما كبلىما مى

ـٌ تسػجيبلن كنقػدان كتبكيػبػان  .  الحػديث الكبيرة التي أنجػزتيا قيػػػ
لكػٌف الفارؽ بينيما أٌف األٌكؿي كضع بيف يػدم المكٌمؼ كتابان جامعان 

ذلػؾ بػأٌنػو اختار فيو األحاديث التي . لؤلحكاـ ، قػكاميػو انتخابيّّ ػػػػػػػػػ انتقائيّّ بحػت 
تاركان . اجػتمعػٍت فييا شػػػػركطي الٌصػٌحػة لػديػو سػػنػدان كمػتػنػان ، مينٌسػقػةن مكضكعػٌيان 

أٌمػا . لقارئػو أف يفعؿ بمػا أكدعػو فيو ما يػراه ، أك بما تيمميو عػميو درجتيو مف العمـ 
الثاني فػإٌنػو أضػاؼ إلى ذلؾ التصريحى بأٌف ما في كتابو ىك ما يعمؿي كييفتي بػو ، 

كبذلؾ خطا خطػكةن . كىػك بالتالي يتحٌمػؿ كامؿ المسػؤكلٌيػة عػنو تجاه الميكمٌػؼ 
و . ثانيةن باالتجاه نفًسػو ، أم إنتاج الفػقو ، إلى األماـ  ذلؾ بػأٍف كضع نصكصى

ػبىة عػمى ىامش الفتكل ، كليس في حػقػؿ كجانػب الفتكل نفسػيا  ألٌف . المينتخى
. الفتكل ىي في النياية نصُّ الفقيو الميسػتػبىػط اػسػتنباطان مف ميجمىػؿ مصادره 

كليسػت ًصػٍرؼى عػمػؿو انػتػقائػي يتناكؿي نصكصى األحاديث تفاريػؽ ، ميما يكيػف مىػف 
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يػد ، كميما يكيػف قػد   انتخبو قػد أحكمىو ، كميمػا يكيػف قػد بػذؿ فيو مف ًخػبػرةو كجي
.    تحٌمؿ فيو مف مسػؤكلٌية 

ىكػذا ، كعػمى يػدم الٌصػدكقيىف بالتكالي ، ألقى البحثي الفػقييُّ اإلماميُّ 
عػمى أٌنػو يجبي التنبيو عػمى أٌف ذلؾ لػـ يكػف اختياران شػخصٌيان . ًجػرانىػو في بغػداد 

ػة ، التي قػرأناىا فيما سػبؽ في  منيما ، بؿ إٌف لػو أسبابو المكضكعٌية الميمػًزمى
اضطراب أمػر مراكػػزه التاريخٌية ، كبقاء بغػػداد دكف سػكاىػا ميمتقىن خصبان لميختػمػػؼ 

بؿ إٌف ميجػػػٌرد اختيارىما ليا . التٌػٌيػارات الفكػرٌية ، حيث مضت تضطػربي كتتفاعػػؿ 
.  مطرحان لحػديثيما ليحمؿي الػٌداللػةى نفسىػيا 
 ــــــ ختام الفصل 4

:  قبؿ أف نغػػادر ىػذا الفصؿ عػمينا أف نقػكؿ 
مف الغنٌي عف كػٌؿ بياف أٌف أعماؿ الٌصػدكقيىف في بغػداد كانت خيػرى 

تمييػدو ، بػؿ أمػران ضػركرٌيػان جػٌدان لمبطػؿ اآلتي الشيخ الميفيػػد ، مٌمػا سػيككف مكضكع 
. فصؿو قادـو إف شػاء اهلل 

:  حػؽّّ أٌنػو ليس مف حػٌؽ المؤٌرخ كال مف كظيفتو أف يتساءؿى أك أف يسػأؿ 
ىػؿ كاف مف : ؟ أم ، فػيما يخػصُّ المقاـ . . . ماذا كاف سػيحػدث لػك لػـ 

الميمكػف أف يظيػرى الشيخ المفيػد ، بكامؿ ما يعػنيو ، ليضػعى كيبني األسػاس 
لمػدرسػة بغػداد الفػقيٌيػة اإلمامٌية ، لػك لػـ ييميٌػد لػو الٌصػدكقاف الطػريؽ ؟  

أك ، عػمى األقػػٌؿ ، سػيككف ذلػؾ في الغايػة مف ! كػبٌل : الجػكابي قطعػان 
ػدكد الميسػتحيؿ  ٌنػني أظف أف ىػذا الجكاب مف الكضكح . الصعػكبة ، كربمػا في حي كا 

. لػدل القارئ المبيب ، بحيث ييغنينا عػف تجشُّػـ الدليؿ 
بيػد أٌنػنا ما دمنػا قػد طػرقنا باب التمييػدات كالمييٌيئات ، فػإٌف عػمينا أف 

الذم نعتقػد أٌنػو مكجكده غالبان ، إٍف لػـ يكيػف . نيضيؼ ما يتصؿ بالعامؿ السياسي 
.  دائمان ، في ظيير كٌؿ ميتغٌيػرو عػمى مستكل الفكػر
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:  كعػميو نقػكؿ 
مف المعمكـ كالثابت ، أٌف دخكؿى البكييييف في الصكرة السياسٌية في 

العراؽ ، قػد كفػؿ نمطان مف االستقرار األمني الٌنسبي لػـ يكيف متكفٌػران ألىمو مف 
. فضبلن عػف أٌنيـ التزمكا جانبى الحياد أزاء التيارات الفكرٌية كمذاىػبيا . قػبؿ 

كانكا عسػكران . تاركيف أمػرى الثقافة كبمباليا ألىػميا يضطربكف فػييا كما يحمك ليـ 
بؿ قػيؿ أٌنيـ كانكا يتكٌممكف لغػةن . غػريبان حضارٌيان كثقافٌيان عػف بيئة بغػداد الخصبة 

فضبلن عػف  . غير مفيػكمة حتى لػدل الفيػػرس كالميتكمميف بالفارسػػٌية مف أىػؿ إيػراف 
كعميو . أٌنيـ قادمكف مف بيئةو زيدٌية ، ليحكمكا بمػدان ليس فيو زيػدمّّ كاحػده مذككر 

فقػد كاف مف الحكمة ، كػؿَّ الحكمػة ، أف ييجٌنبكا أنفسىػيػػـ كؿَّ ما اليتصؿ بحٌبًة 
كـ اليادئ الميسػتىػتػًػػٌب : عينيـ  . الحي

في ىػذا اإلطار أتى الشيخ الميفيػد بحضكره البيٌي مف حيث ال يحتسب 
أحػده ، ليمؤلى ما ىػػػك فارغه مف صكرة بغػػداد الفكػرٌية ، كليمنح اختياراًت سػمػفيو 
الكبيريىف الكيميني كالٌصػدكؽ ، في النيػج كفي ميػػػداف العمػؿ ، معنىن كمضمكنان 

ػػػػػديدا   . كمػآالن جي
لكٌننا قبؿ أٍف ندخؿ ميعتىػرىؾ بغػداد مع الشيخ المفيد ، سػنًقػػؼي كقػفػةن ىي 
أشػبو باالسػتػراحة بيف مرحمتيىػف ، مع الظاىػػػرة الميػدىشىػة ، اآلتػيػة مف خػارج كػػٌؿ 

.  التٌػكٌقعات ، التي تيممييا عػمينا الحػركةي الميتطٌكرة ، كما رصػدناىا حتى اآلف 
ابفي أبي عػقيؿ :  أعني بذلؾ ظاىػرةى الفػقػيييىف بكٌؿ ما لمكممة مف معنى 

نيػد األسػكافي   .  الحسف بف عػمي العىٌماني ، كمحمد بف أحمػد بف الجي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 الفصـل الـرابــع

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

الَعـّماني وابن الُجنيد البغـدادّيان 
 

 ــــــ ابن أبي عـقيل العّماني 1
النصؼ األٌكؿ :ح  )ىك الحسف بف عػمي بف أبي عػقيؿ العٌماني الحػٌذاء 

 .  ( ـ 10/ ق4مف القرف 
كقبؿ الخكض فيما ييبلمس بحثىنا مف سيرتو كأعماًلو ، سػنًقػؼي عند 

:  إشكالٌيتيىف تتصبلف بمنبًتو كأصًمو 
. ميما تكيف قراءتنا ليا  (العماني  )كىي تدكر عػمى كممة : ػػػػػػػ األيكلى 

ًلػد أك عاش فيو ميقتبىؿى عمػره ، كما جػرت  مف حيث أٌنيا تيشير إلى البمد الذم كي
ذلؾ أٌنيا كردت في المصادر األصمٌية دكف تحػريؾ، . عػميو العادة في األنساب

ػػػرىٍت عػػميو العػػادة أيضػػان  ـٌ العػيف كفػػتٍػح الميـ ، فػتكػكف  : كػػػأف ييقػػاؿ ، كما جى بضػػ
ػػماف  )، نسػػػبةن إلػػى  (العيماني  ) البمػد المعػركؼ فػي أقصى جػنػكب الجزيرة  (عي

نسبةن  (العىٌماني  )بفتػػح العػيػف كتشػػديػػػد الميػػػـ ، فػتكػػكف :  أك أف ييقػػاؿ . العػػربٌية 
.  في األيردفٌ  (عٌماف  )إلى 

قراءةن ارتجالٌية ، أم دكف  (العيماني  )أغمبي المصادر المتأٌخػرة تقػرأىا
،  (العىػٌماني  )أٌما نحف فػقػػػػد آثرنا قراءتيا . إيراد أٌم دليؿو عػػمى الكجو الميختار 

كبالميقابؿ فإٌف عيماف مف  . 1ألٌف عٌماف مف المراكػز الشيعٌية القديمة في الشاـ
  رياض )كقػد الحػظ ذلؾ عػبػد اهلل أفػندم في كتابو . منازؿ اإلباضٌية قػػديمان كحػديثان 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

/  ق 1413بيركت . التأسيس لتاريخ الشيعة في لبناف كسكرية ، ط:  ػػػػػػػػػػ انظر كتابنا 1
.  كما بعدىا 180: ـ 1992
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كعػمى كٌؿ حاؿ ، فإٌنيا لـ تكيػف أبػدان مف منازؿ الشيعة ، بحيػث أٌنػنا لػػـ  . (1العيمماء
.  نًقؼ عػمى أم شيعيٍّ مذككر خرج منيا  

نا الطيراني ضمف الترجمة البف : ػػػػػػػ الثانية  ييممييا عػمينا كبلـه ساقو شيخي
، واسمو جـّده أبو عـقـيل وأّما :"قاؿ  . (طبقات أعبلـ الشيعة  )أبي عػقػيؿ في كتابو 

يحيى بن المتوّكل، فقـد ترجم لو الخزرجي في خالصة تيذيب الكمال ، فقال ، يحيى بن 
ويروي عـنو . المتوّكل ، مولى آل ُعـمـر ، أبو عـقيل المـدني ، صاحُب ُبيـّية ويروي عـنيا 

: قكلىػػػو  (االنساب   )كما يقتبس عف السيمعاني في " . 196وكيع الذي توفي سنة 
ىاجر من المدينة إلى الكوفة ، وروى عنو . أبو عقيل يحيى بن المتوّكل ، المـدنّي أصاًل " 

 أًضػٍؼ إلى ذلؾ أٌف ابف حجػر " . 3 163أصحاب الحـديث ، إلى أن توفي سنة 
  " .4 الكوفي الحـّذاء"العسقبلني يصفو بػ 

كنية يحيى بأبػي عػقػيؿ ، أٌنو ككفي ، كأٌنو ييمٌقب :  فيذه إماراته متعػٌددة 
كالكنية كالمقب حمميما صاحبينا حفيديه الحسف ، بالتجاكز عف اسـ أبيو . بالحٌذاء 

كما ييفٌسر لنا كجكدى الحفيد في بغػداد . عػمٌي ، كذلؾ أمػره لو مغػزاه غير الخفٌي 
تفسيران سيبلن ميقنعان ، بأٍف يككف جٌده تحٌكؿ إلييا فيما بعػد مف الككفة

 ، شػأف غير 3
كفييا فيما يبػدك . كاحدو مف الميحٌدثيف الذيف سارعكا إلى سيكنى المدينة العظيمة 

ًلػد حفيديه الحسف نػػا  . كي األمري الذم يؤٌيػدي بقٌكة النتيجةى البارعة التي كصؿ إلييا شيخي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ــ
 ق باعتناء السيد احمد 1401قـ .  ، طمع أّن أىل ُعمان كميم خوارج ونواصب :"قاؿ   ػػػػػػػػ1

.  كمصادرىا الكثيرة  (أعبلـ الشيعة)كاقرأ الترجمة لو في كتابنا . 203 / 1: الحسيني 
كاقرأ أصؿى النص الميقػتبىػس لػدل ابف  . 95 / 1: قػػـ ، مؤسسة إسماعيمياف ، الت .  ػػػػػػػػ ط2

 .  384 /4:  ـ 2001/ ق 1421بيركت . تيذيب التيذيب ، ط: حجر العسقبلني في 
.  نفسو /  ػػػػػػػ تيذيب التيذيب 3
" .  في مدينة أبي جعفـر [ابف عػقيؿ  ] مات:" نفسو /  ػػػػػػػػ يقكؿ في 4
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ٍمع بيف معمكماتو ميتناثرةو ، كردٍت في مصادر ميتباعػدىة  .  رحمات اهلل عػميو ، بالجى
لكٌف الػذم ييريبينا مف ىػػػذه النتيجة ىػك بالتحػديػد غيابي اسػـ الجٌد عف 

مٌما يدفعي باتجاًه الظٌف . طيػريؽ الحديث الشيعٌية في الككفة ، مع أٌنو حػٌدث فػييا 
ٍف في  القكٌم أٌنػو كاف يسػترفػدي كيرفيػػدي بحػديثو طيػػػريؽى الحػػديػث غػيػػر الشػيعٌية ، كا 

ٍف فػي فػتػػػرة إمامػة اإلمػػاـ الكاظـ  ق 183ػػػػػػػػ148 ) (ع  )الككفػػة ، بػػؿ كا 
التاريخ الٌسػٌرم ) كبما ليا مف خصكصٌية ، عرضناىا في كتابنا  (ـ 789ػػػػػػػ765/

كذلؾ ليس باألمػر الييٍجػف كال الميستغػرىب ، بعػد أف عػػرفنا عٌمػف كمىػف  . (لئلمامة 
 " . المدينة " حػٌدث في 

ـي كٌؿ شػٌؾ ، . إذف ، فالجػدُّ لـ يكيػف شيعٌيان بالتأكيػد  يؤٌيػد ذلؾ بنحكو يحسػ
. 1أف كؿ كيتيب رجاؿ الحديث غير الشيعٌية تيضٌعفو ألسبابو ال تتصؿ بمذىػبو 
كلك اٌنػو كاف شػيعٌيان أك يميؿي إلى التشٌيع الكتفػػٍت بكممةو كاحػدةو ، تيغػنػييا عػف 

. تجشُّػػـ األسػباب الكثيرة التي اسػتعػرضتيا 
ذف ، فصاحبينا مف أيصكؿو مػدنٌية غير شػيعٌية  ذف ، ثالثان ، مف أيف . كا  كا 

نا ؟  (العيماني  )، كما رٌجحنا، أك (العٌماني  )اكتسب صفتىو  ، كما ذىب إليو غيري
ثـ مف أيف ككيؼ اكتسػب التشػٌيع ؟  

مع أٌنػنا فيما يخصُّ ! اهلل أعمـ : كنقػكؿي في الجكاب عػمى السؤاليىف 
السؤاؿ الثاني ، نعػرؼي استنادان إلى ما عػرفناه مف كفاة جػٌده في بغػداد ، أك عػمى 

أك لعػٌؿ أباه عػمي . األقػٌؿ نيػرٌجحي ، أٌف حفيػدىه اكتسب التشٌيع فييا اكتسابػٌا كال بيػػٌد 
ىك الذم اسػتبصر، ميتأثٌػران بالًحػراؾ الشيعي الكبير كالميتنٌكع الذم كانت تعجُّ بو 

ز ابنيو ، بكصفو أٌكؿى فػقيوو إمامٌي عػمى . بغػداد في ذلؾ األكاف  حيث سػيبػري
ييرٌجحي ذلؾ عػندنا ، أٌف أعمالىو   . (فػقيو  )اإلطبلؽ ، كذلؾ بالمعنى الكامؿ لكممة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  حيث استكعػب كٌؿ تمؾ الكيتيب ذكران ، بيانان لئلجماع عػمى تضعيفو .  ػػػػػػػػ أيضان 1
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لى التأٌمػؿ فيما كعاه  الكثيرة كالميتنٌكعة تػدؿُّ عػمى أٌنػو انصرؼ إلى العمـ كطمًبو كا 
.  منو ميبٌكػران 

ػٌدة ما . ثمة ميبلحظة أخيرة في غاية األىمٌية  ز في المي ىي أٌف العٌماني بػري
كمع ذلؾ فإٌنػو  ليس لػدينا أم دليؿ . بيف نيػػزكؿ الكيميني ثـ الٌصػدكؽ المػدينة 

 . عػمى أٌنو التقى األٌكؿى منيما، مع أٌف سػػيرتيما تتقاطع في المكػاف كفي الػٌزمػػػاف 
إٌف بيػركز العٌماني الميفاجئ كاف في الفػقو عػمى كجػو . أكثري مف ذلؾ 

! كلكف ماذا عػنو ميحػػػٌدثػػػان ؟. الحصر ، كما أشػػػػرنا ، ككما سػنكسعو إف شػاء اهلل 
.  ال شػئ : الجكاب 

إٌف كٌؿ أرباب المصادر الشيعٌية قديميا كحػديثيا ، كلكٌنيـ جميعان مف 
المتأٌخريف عنو ، ال ييحػٌدثكننا إال عػف مكانتو العالية فػقييان ، كعف ميصنفاتو 

دكف أدنى إشػارة إلى أٌنػو يركم عف أحػدو مف . الياٌمػة في عممىي الفػقو كالكبلـ 
الٌراكم الكحيػد عػنو أبك القاسـ . أىؿ الحػديث ، أك أٌف احػدان منيـ يركم عنو 

، ركل عنو كيتيبىو ،  (ـ 978/ ق368:ت )جعفر بف محمد بف قكلكيو القيٌمي 
فيؿ يًجػب أف نفيـى مف ذلػؾ أٌنػو كاف ميعػًرضان عف الحديث .   1إجازهي بيا كتابةن 

كلكٌف مبادرتىو ىك إلى إجازة ابف قكلكيو . كؿ اإلعػراض ؟ ذلؾ أمػره غير معقكؿ 
أـ أٌنػو كاف كفػقياء اليكـ الذيف يعممكف دكف أف  . 1بكيتيبو كتابةن كاضحة المغػزل

تككف ليـ ركاية بالضركرة ، اعػتمادان عػمى المجاميع الحػديثٌية ، كعػمى اجتيادىـ 
كم فػييا ؟   في صٌحة أك عػدـ صٌحة ما ري

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كتب إلّي الحسن بن عـمي بن أبي عـقـيـل ُيجيُز :" قاؿ الميجاز  . 154 / 1:  ػػػػػػػػ النجاشي 1

فكأٌنو يريػد بما قاؿ أف يبٌرئ نفسىو مف  " . وسائر ُكتُبو [بحبؿ آؿ الرسكؿ  ] لي كتاَب الُمتمّسك
ـي عػنػده ىػك . أٌنو ىك الذم طمب اإلجازة  كليس ىػذا باألمػر الغريب مف ميحػدثو قيٌمي ، العم

.  الحػديث حصػران 
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ػفىػرو لنا مف األخػذ بيػذا الثاني جكابان  كمف المعمكـ أٌنػو في . ما مف مى
قػد انتشػر بيف األيػدم ، كمف قبًمػو األيصكؿ  (الكافي  )زمانو كاف كتاب 
فمف ىنا نعػرؼي أٌنػو رائػد فػقيائنا اليكـ ليس في الماٌدة فقط ، . األربعمائة الشييرة 

كىػذه نتيجةه أرجك أف تيػريح القارئ ، بعػد أف أنيكناه  . بػؿ في آلػٌيػة العمؿ أيضان 
.  كنحف نيركؿ كراء أسئمةو ال جكاب حاسػمان ميػريحػان عنيا 

 
 ـــــ ابن الُجنيـد 2

نيد األسكافي  قيبيؿ : ت )أٌما الثاني منيما فيك محمد بف أحمد بف الجي
من نواحي الّنيروان بين " نسبةه إلى قػريةو عػراقٌية  " األسكافي" ك . (1ـ 987/ق377

كانوا رؤساء ىذه . أسكاف بني الُجنيـد " ، اسمييا " 2بغـداد وواسط من الجانب الشرقي
. أسكاف ىي النيروانات "ك " . 2وكان فييم كرٌم ونباىة ، فُعـرف الموضع بيم. الناحية 

وحين ممَك المسممون العـراق في أيام عمر بن . وبنو الُجنيد متقـّدموىا من أيام كسرى 
والُجنيد ىو الذي عمل الشاذروانات عـمى . الخّطاب أقّرىم ُعـمـر عـمى تقــّدم الموضع 

" .  3النيروان في أيام كسرى 
إذف ، فيك ابف بيتو عػربٌي ميعػًرؽو نابوو ، أصيػؿو في العيركبة ، كأصيؿو 

كليس ذلؾ باألمػر اليٌيف الٌشػائع في . في التقػدُّـ ، مف بيكت الشيعة في العػراؽ 
خصكصان كأف ذكر البيت كالقػريًة التي تختٌص بو يبػدك أٌنو ظٌؿ . ذلؾ األكاف 

، كلكال ذلػػؾ    (ـ 1228/ق626: ت)محفكظان في ذاكػرة الناس حتى زماف ياقكت 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كلكف معاصره النديـ يقكؿ في . ـ 991/ق381 ػػػػػػػػ المنقكؿ في غير مصدر أنو تكفي سنة 1
، كىك صٌنؼ " قريب العيـد" أنو 335/ ـ 2002/ ق 1422بيركت . ط (الفيرست)كتابو 

.  ، مٌما فيمنا منو التاريخ التقريبي الذم ذكرناه أعبله  ( 60/ نفسو  ) 377كتابو سنة 
" .  أسكاؼ" ػػػػػػػػػ معجـ البداف ، مادة 2
 .  112/ الٌسػرائر:  ػػػػػػػػػ ابف إدريػس 3
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عػمى أٌنػنا ال . لىما كاف لو أف يكردى تمؾ المعمكمات المفٌصمىػة عػمييما في كتابو 
ف نكيف نعػرؼي أف العػراؽ كالشاـ بكتقةه . نعػرؼي كيؼ اكتسب البيتي التشٌيع  كا 

مقان جديػدان  .  ىائمةه ، تيذيب األقكاـ ، ثـ تيعيدي سبكىيـ مف بعػدي خى
 ، كىػػك كصؼه يخػػتصُّ  " 1الكاتب" أًضػٍؼ إلى ذلؾ أٌف النجاشي يًصفو بػ 

ككاف غػيػر كاحػػدو مف الشػيعة يشغػػمكف ىػػػػذا  . بالكيتٌػاب البارزيػف في دكاكيػف الدكلػة 
التاريخ الٌسٌرم )كقد كقػفنا في خكاتيـ كتابنا . المنصب في ذلؾ األكاف كقبمو 

.  عػمى بعضيـ  (لئلمامة
لكٌف ما ييثيػري عنػدنا أقصى العجػب ، أٌنػنا ال نًجػدي لو بيػذه الصفة كال لبيتو 

أدنى ذكػر في المصادر التاريخٌية ، مع تكفٌػر الٌدكاعي لذلؾ بالنسبة إليو في 
ػراقتو كنباىتو  فكأٌف نكػدى الحٌظ ييبلحؽي ىػذا . خصكصٌية منصبو ، كفي بيتو في عى

. الػٌرائػد في كٌؿ ما اضطرب فيو مف تصاريؼ ىػذه الحياة الدنيا 
 

 ــــــ في أعـماليما ومافييا من مغـاٍز 3
أ ــــــ ابن أبي عـقـيل 

نيػد معان باسػـ   تيشيري المصادر الشيعٌية إجماالن إلى ابف أبي عػقػيؿ كابف الجي
ـه ينطكم عػمى معاني جٌمة ، منيا ريادتيما كأصالتيما ،  . (القػديميىف  ) كىػك اسػ

ىػػك سػمػؼه لػػػػ  (القػػديػـ  )ضػركرة أٌف . كأٌنيما معػان شػػػػريكاف في ىاتيف الصفتيىف 
المييـٌ أٌنيما كبلىما مف ًسػنخو . ، بؿ ىك منو بمثابة األساس مف البناء  (الجػديد )

كذلؾ لو معنى االعتراؼ بأٌنيما لػـ يخرجا عف الجاٌدة ، مع أٌف المكقؼ . كاحػد 
ػو في لحف كبلـ ابف قكلكيو ، يقكؿ العكس  ـٌ منيما ، كقػد رأينا أينمكذجى .  البارد لقيػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  306 / 2 ػػػػػػػػ 1
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بالنسبة لػؤلٌكؿ منيمػا ، فػإٌف الػٌرجالٌي البػارز أحمػػد بػػف عػمي الٌنجػػاشػػػػي   
، أم أٌنو معاصره بفاصؿ بضع عقكدو مف  (ـ 1058ػػػػػ982/ق450ػػػػػػ372) 

مة لو  لـو ُكتُـٌب في . فـقيٌو ُمتكّمم ثقـة : " السنيف ، ػػػػػػػػػ يقكؿ فيما عٌمقو عػمى الترجي
وقيل ما . الفـقو والكالم، منيا كتاب الُمتمّسك بحبل آل الرسول، كتاٌب مشيوٌر في الطائفة 

وسمعـُت شيخـنا أبـا عـبـد اهلل رحمو اهلل   . ورد الحـاجُّ من خـراسان إال واشـترى منو ُنسـخًا 
وقـرأُت كتابو الُمسّمى  " . " ُيكثر الثناء عـمى ىذا الرجل رحمو اهلل [يعني الشيخ المفيد  ]

وىـو كتاٌب في اإلمامة ، مميح . كـتاب الَكـّر والَفـّر عـمى شيخـنا أبي عبـد اهلل رحمو اهلل 
".  1الوضع مسألٌة وقْمُبيا وعكُسيا

ػذي مف ىػذا الكبلـ الػٌدقيؽ جممة أيمػكر   : يػؤخى
 (الميتمٌسؾ  )أٌف أكسع الجميكر الشيعي قػد احتفى بكتابو : ػػػػػػ األٌكؿ 

كالنجاشي خبيره  " . كتابًا مشيورًا في الطائفة" احتفاءن قكٌيان ، بحيث غػدا بسػرعة 
. كبيره بالتشٌيع كأىًمو ، فبل بيػٌد لنا مف أخػذ كبلمو ىػذا عػمى مىحمؿ الًجػػٌد 

ٍف بنحك القػيؿ ، حيث قاؿ  ما : " خصكصان إٍف نحف أضفنا إليو ما عػقٌػب بو ، كا 
الذم نفيـ منو أٌف الكتاب بات  " . ورد الحاّج من خراسان إال طمب واشترى منو ُنسخاً 

في زمانو سػمعةن رائجةن ، يشترم منو الحاجُّ الخراساني نيسخان ميتعػٌددة لبيًعيا في 
بمده ، عػمى ما جػرت عػميو عادة الحجيج في االستفادة مف حركتيـ بيف األقطار، 

، لبيعيا في غيًره  كبذلؾ يكسبكف ما ييعٌكضي . فيشتركف الٌسمع الميتكٌفرة في قطرو
.  ليـ شػيئان مٌما أنفػقكه عػمى حٌجيـ 

كلنيبلحظ أٌف ىػذا أٌكؿ كتابو شيعٌي يفػكزي بيػذه الدرجة مف القبكؿ السػريع 
.  كاالنتشار 

، كلكٌنو لػـ يذكػر منيا  "  لـو ُكُتٌب في الفـقو والكالم : "أٌنو يقػكؿ : ػػػػػػػ الثاني 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  154 / 1:  ػػػػػػػػػ الرجاؿ 1
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كالحقيقة أٌف ىػذا أيضان شأف كؿ مىػف تناكؿ سػيرة ابف أبي  . باالسـ إال كتابيىف اثنيىف
حسنان ، إف  . أم أٌنيـ جميعان أخػذكا ىػذه المعمكمة عف النجاشي . عقيؿ مف بعػده 

يكيػف الكتاب قػد لقي ذلؾ الحػٌظ ، فمماذا لػـ يذكػره غيره مف الكثيريف جػٌدان مف 
، الذم (ـ 1325ػػػػػػػ1249/ق726ػػػػػػ647 )الذيف عػرفكه ، كمنيـ العبٌلمة الحٌمي 

 أم أٌف كيتيبو الفػقيٌية كانت باقية إلػى " 1 ونحن نقمنا أقواَلو في ُكتُبنا الفـقيّية: " يقكؿ 
ما بعػدىه بقيػركف ؟  

ثػـ ىػؿ ىػذه الميبلحظة تدعػكنا إلى الٌشػٌؾ في كبلـ النجاشي ؟  
اسػتنادان إلى شيادة العبٌلمة الحٌمي عػمى ! كبل بالتأكيػد: نقػكؿي في الجػكاب

األرجحي عنػدنا أٌف ذلؾ السككت الميػريب ىػك انعكاسه إضافٌي لممكقػػؼ . األقػٌؿ 
ـٌ ، كًلمػا بقػػػي مػف سػػطكًتيػا ، مف ميجمىػؿ أعماؿ كنيج ابف أبي عػقيؿ  .   البػارد لقيػػػػػػ

كاف  ( " أبا عـبـد اهلل" في الٌنص  )إٍف يكيػف الشيخ المفيػد : ػػػػػػػػ الثالػث 
و الفػقيي ػػػػػػػ االجتيادٌم  ييكثًػري مف الثناء عػمى ابف أبي عػقيؿ ، فػمماذا لػـ ييتابع نيجى

الٌصمػب كما سػنعػرؼ ؟  
أٌف التطٌكرى في الشأف . نظفُّ أف الجكاب ىك فيما أشػرنا إليو مف قبؿ 

بؿ ىك يأخػذ . العقمٌي ال يحػدث كما الطكفاف الكاًسػح ، فيجرؼي كؿَّ ما كاف قبمىو 
كما ىػذا الذم نيسػٌميو . خيطكةه إلى األماـ ، خيطكةه إلى الكراء : شػكؿى إيقاعو ثابػت 

ػع ما ىك إلى الكراء  كهلل في . تطكُّران إال تراكيػـ ما ىك إلى األماـ ، في ميقابؿ تراجي
.  كما كتابينا ىػذا إال ميػراقبة ىػذه اآللٌية . خمقو شػؤكف 

ػر الميسٌمى : ػػػػػػػ الػرابع  الكىػرُّ  )يذكػري النجاشي كتابى ابف أبي عػقيؿ اآلخى
 " . كتاٌب في اإلمامة ، مميح الوضع مسألٌة وقـْمُبيا وعـكُسيا " ، ثػػػـ يًصػفيػػػو بأٌنػو  (كالفىػػػػرُّ 

نيبلحظي أٌف ىذا التعريؼ بالكتاب مكضكعػان كنيجػان ، باإلضافة إلى اسمو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 40/  ػػػػػػػػػ خبلصة األقكاؿ 1
 

  



257 
 

مع أٌف النجاشي يعرفو جٌيػدان ، كىك .  الغريب ، لـ يػزدنا بو معرفةن زيادةن تيػذكىػر 
.  الذم قػرأه عػمى شيخو 

ػكي  لكػٌننا نعػػرؼي أٌف الفػقػيو الطربمسٌي محمػد بف عػمي بف عػثماف الكراجي
، كىك أيضان تمميذه لمشيخ المفيد ، صٌنؼ كتابان باالسـ  (ـ 1057/ ق 449: ت )

كاالسـ عنػد الكراجكي ميستعاره مف أيسمكبو مف أساليب القتاؿ .  كالمكضكع نفسو 
ػر  ثـ . أك الميبارزة ، يتبادؿ فيو الميتبارزاف المكاقع ، فػيكرُّ أحديىما ، كيفػرُّ اآلخى

مناسبة االستعارة ، أٌف الكتاب ييصٌكري مجمػسى جػدؿ بيػف . العكس ، كىكػذا دكاليؾ 
فيطرح أحديىػـ سؤاالن ، فكأٌنو . ييكدم كمعتزلي كشيعي إمامي :  ميختمفيف 

كالظاىػر أٌف . بطٍرحو يكػػٌر، كييجيبي عػميو المسؤكؿ ، فكأٌنو بجكابًػو يػػًفػػػٌر 
ـى كتابػًو  الكراجكي كالنجاشي قػرأ الكتاب أيضان عػمى شيخو نفًسػو ، كعػنو أخػػػذ اسػػ

مػع افتػراض بعض اإلضافات كالتعػديبلت عػمى األصؿ ، مٌما ال . 1كفكػػرًتو
. يصعيػبي عػمى خبيرو كبيرو بالجػدىؿ مف كزف الكػراجيكي أف يمحظىيا 

الميتمسؾ بحػبؿ  )ثمػة داللة أك مغػزل في اسػـ كتابو الفػقيي : ػػػػػػػػ الخامػس
، نػراىا حػرٌيػةن بالكقػكؼ عنػدىا ، كقػفةى تػأمُّػؿو تػرمي إلى كٍشػؼ  (آؿ الرسكؿ 

 . كذلؾ بناءن عػمى أصالة الصٌحة كالقٍصػد في الٌنٌص . خبيًئيا 
ػر  :  كبعتبػرو آخى

لماذا اختار ابفي أبي عػقيؿ لكتابو اسمان بعيػدان ًجػٌدان عػف مكضكعو الفػقيي 
البىحػت ، بحيث أٌف قارئ االسػـ ، إف كاف خالي الذىػف عػف مكضكع الكتاب ، 

كالتمٌسػؾي . لػف يمتفػت إلى ماٌدتًػو ، كما ىػك الشػأف في االسػماء الػدقيقػة لمكيتيػب 
ـٌ   ـٌ يمكف أف يػتػ بحبؿ آؿ الرسكؿ ، بكصؼ الكتاب ميرشػدان كىاديػان إليو ، معنىن عا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
الكراجكي عصره ، سيرتو ، عالمو الفكرم :  ػػػػػػػ التعريؼ بالكتاب اسمان كمكضكعان في كتابنا 1

ـٌ . كمصنفاتو ، ط   .  99 ػػػػػػػ 198. / ش.ق1392قيػػ
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 عبػرى غػير بابو مف أبكاب العمـ  ؟

أغػمبي الظػٌف أٌف ىػذا االسػـ ييخاطبي كؿَّ الذيف سػينظركف بعيف الػٌريب أك 
، كىػػـ  (فػقػو  )أكػثػر إلى الكتاب ، الذم حػكل نصكصان في األحكاـ لمؤلفو 

ػركٌيػةن عػف لسػاف إمػاـو معصكـ  كذلؾ . الػػذيف تمػٌرسػكا طكيػبلن بأخذىا حٍصػران مى
بالقػكؿ ضمنػان أٌنػو إف تكيػف تمؾ التي عػرفتمكىا كعممتـ بيا مف قػبػؿ عػف آؿ 

كىػك خطابه ال يخمػك مف . الػرسػكؿ ، فإٌف ما أتػى بػو في كتابًػو ميتمٌسؾه بحبًميـ 
ػديفه لػو  ػزءان مف نيجٍػح الكتاب مى .  البػراعػة ، أعػتقػػدي أٌف جي

ب ــــــ ابن الُجـنـيـد 
نيػد أكػبػري كأعػقػػدي بكثير مٌما / ميشػكمتينا  إشػكالٌياتنا البحثٌية مع ابف الجي

.  بسػطناه كعػالجناه مع سػمًفو كرائػده ابف أبي عػقيؿ 
يػكرد لػو أسماء أربعة عشػر كتابان في  (الفيػرست  )ذلؾ أٌف النػديـ في 
بما يػزيػد  (الرجاؿ  )ثػـ أٌف النجاشي أتانا في كتابو . 1الفػقو كالػرُّدكد كعػمـ الكبلـ 

 (ـ 990/ ق 380: ت )كالنػديـ .  2كثيران عػٌمػا أكرده النػديـ كاكثػر تفصيبلن 
/  ق 450: ت  )أٌمػا النجاشي . ميعاصػره البف الجنيػد ، بفاصػؿ عيقػكدو قميمة 

ػػركو فيما قالو كؿّّ مف االثنيف . فيػك أبعػػدي عيػدان  ( ـ 1058 كمع ذلؾ فما مف غى
كال تأثيـ ، فكبلىما خبيػره كأىػؿه لمثقة ، ككبلىما قاؿ ما يعػرؼ كسػكت عٌما 

.  اليعػرؼ 
، مف جانبػو ، ييكردي أسػػػماء بعض  (ـ1067/ق460:ت )الشيخ الطػكسي

 مصنفات ابف الجنيػد ، ناقبلن عػف النػديـ فيما يبػدك ، مع أٌنو اٌطمع عمى الفيرست 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  335/ الفيرست: ػػػػػػػ النديـ1
 .  310 ػػػػػػػ 307 / 2: ػػػػػػ الرجاؿ2
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يعني  ]وىو طويل :" ثػـ أٌنػو عػقٌػب بالقػكؿ. الشامؿ الػذم كضعو الرجؿ لميصنفاتو 
. كىػػذا اعتػذاره عػجيبه منو رحمو اهلل ". 1ولم نذكـره ألّنو ال فائدة فـيو [الفيرست 

ال فائـدة "فكيؼ يككف إيرادي أسماء جميع كيتيب فػقيوو مصنؼو مف حجـ ابف الجنيػد 
إّني لّما رأيُت جماعًة من شيوخ طائفـتنا "،مع أٌنو إٌنما كضع كتابىػو تحت شػعار"فيو

ولم أِجْد أحدًا . عمموا فيرست ُكتُـب أصحابنا وما صّنفوه من التصانيف ورووه من اأُلصول 
السؤاؿ ". 2ولم يتعـّرْض أحٌد منيم الستيفاء جميعو  [ . . . ]استوفى ذلك وال ذكـر أكثَره 

ماداـ ذلؾ غػرضو مف تصنيؼ كتاًبو ، فمماذا لـ يسػتكًؼ فيو مؤلفات ابف : ىنا
نيػد ؟ ! الجي

ـي مكقػفان حػٌدٌيػان  مف الكاضح عنػدنا أٌف ىػذا االعتػذار مف شيخ الطائفة يكت
مف ابف الجنيػد نفسو كمف كٌؿ ما صٌنفو ، عٌبػر عػنو ىػك بالقػكؿ في مطمع ما 

جّيـد التصنيف حسـنو ، إال  [ يعػني ابف الجنيػد ] وكان : "عٌمقو عػميو في كتابو نفسػو 
ل عـمييا " .  1 أّنـو كان يـرى القوَل بالقياس ، فـتُـرَكـْت لذلك ُكتُــُبــو ولم ُيعـوَّ

ألنو عػػنػده ىػك  " ال فائـدة منيا" إذف فعنػده أٌف مصنفػػػات ابف الجػنيػد 
 " .  3كان يـرى القـوَل بالقياس" أيضػػان 

كالحقيقةي أٌف ىػذا المكقػؼ مف الشيخ ىك انعكاسه لمكقػؼو مؤٌسسه مف 
ػمتبسان جػٌدان  إذف فمف تماـ البحث أٍف نًقػؼى عنػده . قٍبػؿ ابف الجنيػد ، ثـ أٌنػنا نػراه مي
كعميو فإننا سنصرؼي الكبلـ باتجاه . الكقػفة التي تجمك ما نػراه فيو مف التباس 

ػدكده ، ثػـ حقيقة ما ييقاؿ عػف عػمؿ ابف الجنيػد بػو   القياس بكصفو ميصطمىحان لػو حي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

تيذيب الشيعة )منيا  . 164/  ـ 1983/  ق 1403بيركت . الفيرست ، ط: ػػػػػػػ الطكسي 1
. كبير نحكان مف عشريف مجٌمدان يشتمؿ عمى كيتيب الفقو عمى طريقة الفقياء  (ألحكاـ الشريعة

. في الفقو ميجٌردان  (المختصر األحمدم في الفقو الميحٌمدم)كمنيا 
 .  28 ػػػػػػ 27/  ػػػػػػػ نفسو 2
 .  164/  ػػػػػػ أيضان 3
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ـٌ المعنى الحقيقي كما يأكؿي إليو قػكؿي مىػف قاؿ ذلؾ  . في فقيو ، كمف ثىػ
ج ــــــــ ابن الجنيـد والقياس  

بأٌنػو آلٌيةه في استنباط الحكـ الشرعي فػيما النٌص  (القياس)ييعىػٌرؼ 
كـ مف المعمكـ إالى المجيكؿ  كذلؾ . صػريحان مقبكالن عػميو ، ابتغاء تسػرية الحي

ػر قياس معمكـ الحكـ الميسػٌمى . بقياس الثاني عػمى األٌكؿ منيما  أك بتعبيػرو آخى
كـ عػمى األصػؿ(الفػرع)عػمى مجيكًلػو الميسػٌمى(األصؿ) كـ عميو بمثػػؿ الحي  . 1، بالحي

كمف المعمكـ كالثابػت أٌف أٌكؿ مىف عػمؿ بالقياس في فػقيو ىػك الفػقيو 
ثـ أٌف اإلماـ الشافعي أضاؼ إلى العمؿ بو تنظيرىه ، كلػو . العػراقي أبك حنيفة 

كلمشيعة اإلمامٌية كيجيةي نظػرو معػركفةه . عػمى ىػذا التنظيػر كبلـه طكيػؿ معػركؼ 
كىك  )في المقػاـ ، تقضى بعػػػدـ اعػتباره دليبلن شػرعػيان في غيػر منصكص العػمٌػة 

بحيث بات القػكؿ كالعمػؿ بو مف أحػدىـ بمعنى أك  (ليس مف القياس في الحػقػيػقة 
كبيغػيتنا في ىػذا . بمثابػة الخػركج عػف الجاٌدة ، كمخالفة ما ىك مكضع إجماع 

القسػـ أف ننظػر نظػرةن تأكيمٌيةن ، تػرمي إلى كٍشؼ المآؿ الحػقػيػقي ، فيما ىػك 
تػدىاكؿه في الكيتيػب ذات االىػتماـ ، مف نسبة القػكؿ كالعمؿ بالقياس إلػى ابف  مي

الجنيػد ، مٌما كاف لػو أبمغ األثػر عػمى مكقعو في حػركة التطػٌكر لمفػقػو اإلمامي في 
. بغػداد 

ػر، أف نبلحظى أٌنػو ما مف أحػدو مٌمف نسب ابف  عػمينا قبؿ أم أمػرو آخى
نيد إلى القكؿ كالعمؿ بالقياس قػد أسػند قكلىػو إلى كاقعةو أك نٌص مف كقائع  الجي

مع ما لمػرجؿ مف ميصٌنفاتو كثيرةو ميتنكعة ، كمع أٌف مف . سػيرتو أك مف نصكصو 
ػفٌكػػران االعػػتػداد بالػػػٌرأم ، كاالسػػتقبلؿ بالتفػكيػػر، كعػػػدـ التييُّػػػب مػػف  أبػرز صفاتػػو مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ػػػػػػػ اقػرأ لدل استاذنا السيد محمد تقي الحكيـ رحمو اهلل بحثان ضافيان عػمى تعريفات القياس في 1

 .  305 ػػػػػ 303/ 1963بيركت . األصكؿ العاٌمة لمفقو المقارف ، ط: كتابو 
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كميجمىؿ نيجو كأعمالو شػاىػدي . اتخػاذ الميبادرة فيما يػػرل أٌنػو الحػؽُّ كالٌصكاب 
كقػد كقػفنا قبؿ قميؿ عػمى قػكؿ الشيخ الطكسي عػميو بضرسو . صػدؽو عػمى ذلؾ 

، كأٌف قكلػو ىػذا ىك السػبب الكحيػد لتػٍرؾ كيػتيبو " كان يـرى القـوَل بالقياس : " قاطعو 
وسمعـُت : " كمف قبؿي ختـ النجاشي ما ترجـ لػو بو بالقػكؿ . كعػدـ التعػكيؿ عػمييا 

عػرؼ مصنفاتو معػرفةن  مع أٌنػو. 1" شيوَخـنا الثقات يقولون عـنو أّنو كان يقول بالقياس 
ػر ، بشيادة إحصائو األكفى ليا ، كما  ممتازة ، ربما أفضؿ مف أم شخصو آخى

كأف ال يكتفي . كبذلؾ كاف حػرٌيػان بإيػػػراد بعض األدٌلة عػمى مؤٌدل عػبارتو . عػرفنا 
 " .  ثـقـات" بإسناًدىا إلى شػيكًخو ، ميما يككنكا 

كلكػف فمنيبلحظ أيضػان أٌف النجاشي في كبلمو عػمى نسبة القكؿ بالقياس 
إليو في ختاـ الترجمة لو ، قػد سػاؽ الكبلـ بسػرعة كبكمماتو قميمةو ، كأٌنو سمع 
ذلؾ مف شػيكخو الثقات ميجػٌرد سىػماع ، مٌما يػدؿُّ ضمنان كبمحػف القػكؿ أٌنػو كاف 

 . ضٌيؽ الصػدر بما سمعو ، بػؿ كيجعػمنا نحػسُّ أٌنػو ليس مف رأيػو ىػك 
في كبلـ القػكـ ، ميختمؼه  (القياس  )ثمة ما يػدؿُّ عػمى أٌف معنى كممة 

كثيران عػف ذلؾ الػذم عمؿ بػو مىف عػػمؿ حػقٌػان كبالفعػؿ ، مٌما كمٌمف افتتحنا بذكػره 
.  ىػػػذا القسػـ 

مف ذلؾ أٌف الشيخ الٌصػدكؽ ، بعػد أف أكرد ما ييفتي بو في مسػألةو مف 
وىــذا مّمـا زّلــْت . وقال الفضُل ابن شـاذان بخالف قـولنا : " مسائؿ اإلرث ، رأيناه يقػكؿ 

" .   2 وىـذا سـبيُل َمـن يقـيـس. بـو قـدُمـو عـن الطــريق الُمسـتقـيمة 
لو . ميحٌدث كبلميّّ جميؿ  (ـ 978/ق266:ت )كالفضؿ بف شاذاف 

ػػٌد مف أصحاب اإلماميف اليادم   (ع  )ركاياته كثيرةه عف اإلماـ الرضا  ، كعي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  310/  ػػػػػػػػػ النجاشي 1
 .  141 / 4 : (باب ميراث األبكيف مع كلد الكلد  ) ػػػػػػػ كتاب مىف ال يحضره الفقيو 2
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، كاختٌص بالميحػٌدث ذم المقػػػاـ الرفيع محمػػد بف أبي عيمير  (ع  ) كالعسكػرم 
كما كاف بالتأكيػد مػػف أىػػػؿ القياس ، بالمعنى الذم عػػرفناه كعػٌرفناه . 1األزدم 

.  قػبػؿ قميػؿ 
ر نقرأه في سػمؼو البف شاذاف ، ىػك يكنػس بف عػبػػد الرحمف  أنمكذجه آخى

كىك الميحػٌدثه ذك المقاـ الرفيع أيضان ، كمف أصحاب  . ( ـ 823/ق208:ت )
ـٌ ، الذيف  . (ع  )اإلماميف الكاظـ كالرضا  كلكٌنو لقي عنتان شػديدان مف ميحػٌدثي قيػػػ

في حيف أٌف يكنس . تشٌددكا تشػدُّدان بالغان بالنٌص الحرفي لمحػديث ركايةن كعمبلن 
يدٌربكف  (ع  )كىك ماكاف األئمة منػذ الصادؽ . كاف ربما اجتيد في التفػريع 

عػميو نيخبة أصحابيـ ، كيضعكف لو األيصكؿ ، تدريبان ليـ عػمى االستنباط 
 " . إّنما عـمينا أْن ُنمقي لكم اأُلصول وعـميكم أْن تُـفـّرعـوا" كاالجتياد ، تحت شػعار 

ما يمقى مف القيمييف  (ع  )كلطالما اشتكى يكنس إلى اإلماميف الكاظـ كالرضا 
". 2يايونس ارِفـق بيم فإّن كالمك يـدقُّ عـمييم: "فكاف الكاظـ يقػكؿ لو. مف الكقيعة بو 

مف رسالةو   (ع  )كيقكؿ اإلماـ الجكاد " . 3 دارِِىـم فإّن عـقوليم ال تبُمغ: " كالرضا 
" .  ؟ ما تقـول في يونـس بن عـبد الرحمن: " لو إلى أحػد القيٌمييف ، كتب إليو يقػكؿ 
ْن كان : "كفي الجكاب كتب إليو اإلماـ بخٌطو  ُيخالفك أىل  أحـّبو وتـرّحـم عـميو ، وا 

كسػؤاؿي السائؿ كجكاب اإلماـ عػنو ، يداٌلف بما ال يقبؿ الٌريػب عػمى أٌف  " . 4بمـدك
ما كاف يشكك منو يكنس إٌبػاف حياتو ، كاف ما يزاؿ ميستمٌران بيف القيٌمييف حتى ما 

 .بعػد كفاتو ، لـ يكيف مف القياس في شئ ، بؿ مف التفريع 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  (أعبلـ الشيعة  )ػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 1
 .  928/  برقـ 488/ ػػػػػػ الكشي 2
 .  929/  برقـ 488/  ػػػػػػ نفسو 3
 .  931/  برقـ 489/  ػػػػػػ ايضان 4
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أفضنا في إيػراد تينؾ األنمكذجيف كما تضٌمناه مف نصكص ابتغاء 
:  الكصكؿ إلى عػٌدة نتائج 

أٌف النزاع الذم زيٌج فيو ابفي الجنيػد زٌجػان ىك نػزاعه ميػزمػفه ، : ػػػػػػ األيكلى 
أم ما بيف أينمكذج يكنس بف . يرجع إلى ما قبمو بقػرفو كنصؼ القػرف عػمى األقػٌؿ 

  . (ق377قيػبيؿ : ت)، كبيف أينمكذج ابف الجنيػد  ( ق 208: ت )عػبد الرحمف 
أٌف المسألة ليست مسألة القكؿ كالعمؿ بالقياس عػند ابف : ػػػػػػ الثانية 

نيػد  بؿ مػدل حػرٌية العامؿ عػمى النٌص الشرعي ، . شاذاف كيصكالن إلى ابف الجي
ىؿ ىي مقصكرةه عػمى ركاية النص ، أـ االستنباط منو استنباطان ، كأقٌمو الجمع 

ػو ىك  ،  (الفتكل  )بيف نصكصو كاستنباط األصؿ ، كأقصاه استنباط الفقيو نصَّ
 .  (االجتياد )أم ما ىك 

أٌف نػٍبػػزى ابف شاذاف ثػـ ابف الجنيػد بأنيما عامبلف بالقياس لـ : ػػػػػػػ الثالثة 
رمى منو مىػف شػيركه إلى التمكيػو كاإللباس . يكيف إال سػبلحان مف أسمحة النزاع 

كبذلؾ ييكظَّػؼي المكقػؼي اإلمامٌي التاريخي . بيف القياس كبيف االجتياد بدرجتيىو 
مف القياس في غيػر صالح العامميف عػمى التفريع كعػمى االستنباط بمختمؼ 

.  درجاتو 
كالجدير بالذكر ىنا ، أٌف ابف الجنيد كانت لديو فكرة كاضحة عف حقيقة 

ىػذا المػرمى ، بدليؿ أٌنو صٌنؼى كتابيىف اثنيف في المعنى الحقيقي لبلجتياد 
كبالتالي رٍفػع الغطاء عٌما ثٌمػة مف تمكيو . كالقياس ، كبياف ما بينيما مف فػرؽ 

لباس  ك  (كٍشؼ التمكيو كااللتباس عػمى أعماؿ الشيعة في أمػر القياس  )ىما . كا 
إظياري ما سػتره أىؿي العناد مف الركاية عػف أئمة الشيعة في أمػر االجتياد  )

1 . )
ف لػـ يًصػبل إلينا ، مثػؿ كػػٌؿ أعػػمالو ،  كلكٌف ما ىػػك في الغايػػػة مػػف   كالكتاباف كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  309 / 2:  ػػػػػػػ النجاشي 1
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ٌنفا ابتغاء كشػؼ تمكيو كالتباس عػمى الناس في  الكضكح في عنكانييما ، أٌنيما صي
ظيار سىػٍترو مقػصكدو ًلما كرد عف األئمة في أمػر االجتياد  .  أمر القياس ، كا 

 
د ـــــــ تسـاؤٌل ورجاٌء أخيـر 

ثمة في الباؿ تساؤؿه أخيره عمى بطمىي ىػذا القسػـ مف البحث ، كىػػك كما 
ـه حافػؿه باإلشػكالٌيات ، البػٌد مف طػٍرًحػو  قبؿ أف نغكصى في  (التساؤؿ  )رأينا قسػ

:   اآلتي مف الكبلـ عػمى  بغػداد كمدرستيا 
نيػد ، مف القكؿ  ػمىػفيػو ابفي الجي لماذا نجػا ابفي أبي عػقػيؿ مٌمػا ريمي بو خى

كالعمؿ بالقياس ، مع أٌنػو ىك الٌرائػد كالمؤٌسػس لمنيج االجتيادم كنٌصػو الفتكائي، 
ثـ تابعو مف بعػده خمفيو ؟  

كاالحتماؿ الكحيػد الذم بػدا لنا بعػد طػكًؿ تأمُّػؿ ، أٌف األٌكؿ كاف أكثػر 
بمعنى أٌنػو أخػذ بعيف . حكمةن كبيعػدى نظػرو مف الثاني في إطبلؽ كطػٍرح مشركعو 

. االعػتبار قػدرةى جميكره ، أك القاعػػػدة التي كٌجػو إلييا عػممىو ، عػمى االستيعاب 
فمـ ييخاطبيا بما يػيػزلػػزؿ ميػرتكػزاتو كمكاسػبى ، بذلٍت أجيالييا الميتعاقػبىػة جيكدان 

في مقابؿ فػتاكل ، ميما تكيػف فإٌنيا نصكصو . جبارةن في اكتسابيا ركايةن كعمبلن 
في حيف أٌف ما أًلػفىػو كعػػرفػو كعػمؿ بػو ميعارضكه الكثيركف ىػك نصكصه عف . ىػػك

كمف ىنػا رأينػاه ييسػػٌمى كتابو الكحيد . أىؿ العصمة ، كشػػتٌاف ما بيف ىػذا كذاؾ
فكأٌنػو ضمنػان ييخاطب قػػيػػػػٌراءه كالعامميف  . (اليمتمٌسؾ بحبؿ آؿ الرسكؿ  )في الفػقو 

بما في كتابػو قائبلن ،  إٌنػػػو اليسكقييـ  سػكقان بعيػدان عٌما ىك مألكؼه مقبكؿه لػدييـ ، 
الحػظ ىنا الًكٍقع  )بؿ سيبقكف معو كمع كتابو ميتمسكيف بحبؿ آؿ الرسػكؿ 

آل " ك " الُمتمّسك"كما تيػممح إليو مف معنى الكاسطة بيػػف " حـبـل"الخاص لكممة 
مٌما . في اآليػة القرآنٌية المعركفة " حبل اهلل"، كما تستعيػده مف إلفاتو إلى  " الرسول

 .   (يػدؿُّ عػمى بػراعػتو  في تحريؾ ذىػف مىف ييخاطبو إلى المكقع المناًسػب لغػرًضو 
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كلطالما كاف األئمة ييػكصكف ًكبار أصحابيـ بأف ييخاطبكا الناس بما 
.  يفيمكنو كيتفٌيمكنو 

نيد ، فإٌنػنا رأينا كيؼ أغػػرؽ العػقؿى الشيعي الميتنامي ، كلكٌنو  أٌما ابف الجي
ػًذر أيضان ، بعشػرات المؤلفات التي أكدع الفػقييَّ منيا فتاكاه  األمػر الذم . الحى
كلـ ينفعو كٌؿ ما . سيٌػؿ عػمى خصكمو الفكػرييف شػٌف ذلؾ اليجكـ الٌساحؽ عػميو 

أكرده في كتابيو المذكػكريف أعبله ، المػذيف دافع فييما عػف نيجو الطريؼ ، 
كما . المػذمـك  (االجتياد )كعمؿ فييما عػمى رٍفع االلتباس بيف اجتياده ىػك كبيف 

مع أٌنػنا ال نشػٌؾ في أٌنػو أحسػف فييما . أٌنػو بػٌيػفى أٌنػو لػـ يمجأ فيو إلى القياس 
الػٌدفاع عػػف نفسػو كعػف مشػركعو الػٌرائػد ، استنادان إلى ما ىػك معػركؼه عنو مف 

 . كىكػذا جػرفػو تٌيػار خصكمو . بػراعة أيطػركحةو كًبسػطًة عمـ 
كالظاىػر أف ما حاؽ بابف الجنيػد لػـ يمبػث أٍف سػحب خمفو ابفى أبي 

عػقيؿ ، عػمى الػرغػـ مف الحفاكة الكبيرة الػتى اسػتقػبؿ بيا الجميكري كتابىػو الفقيي 
بادم الرأم ، بحيث عيػدمىػت نسػختيو فيما بعػد ، كىػي التي كانت لفتػرةو سػمعةن 
رائجةن ، يقصػدىا مف األقطار البعيػدة مىف يقػٌدرىا حػٌؽ قػدًرىػا ، كيتنافسػكف في 

 . اقتنائيا كاالنتفاع بيا 
ميما يكيػٍف ، فإٌف كػؿَّ ما بقي مف إرث ابف أبي عػقػيؿ كخمىفػو ابف الجنيػد 

كبلىما ، أٌف المصادر الشيعٌية ، خصكصان منػذ مدرسػة الحمٌػة العقػمٌية االجتيادٌية، 
كما تكردي أسماء تصانيفيما ، كعاٌمتيػيا . تتطابؽي عػمى كصفيما بكٌؿ جميؿو كجميؿ 

ػو  فكأٌنيا بذلؾ . في الفػقو ، الفػقو بالمعنى الميجػٌرد لفتاكل الفػقيو كاجتياًده كنصّْ
.  ترثػييما ، كتنػدب سػكء حٌظيا منيما 

كلنبلحػظ اآلف بسػرعة ، أٌف أعمالىيما بنيجيا كبحجميا اليائؿ تتجاكزي 
فكأٌنيما ظاىػرةه مستقٌمةه بنفًسيا . بمسافةو طكيمةو كؿَّ التطٌكر الذم سػبرناه مػف قػبػؿ 

كبقػكانػيػًنيا ، أتػٍت مف المجيػػكؿ ، ثػػػـ غابػت في المجيػكؿ ، بحػيث لػػـ يػبػؽى منيػػا 
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 ( ـ 1325/ ق 726: ت )الٌميػـ إال ما ضٌمنو منيا العػبٌلمةي الحٌميُّ .  أثػػػػره 
الذم تػتػٌبػع فيو اختبلؼى فػقياء  (ميختمؼ الشيعة في أحكاـ الشريعة  )كتػابىػػػو 

نيػد في كتابىو . الشيعة في األحكاـ  المختصر  )ميعتمػدان فػيما ضٌمنو فتاكل ابف الجي
فكأٌف العبٌلمة الجميؿ ، في اعػتنائو الخاٌص  . (األحمػدم في الفػقو المحٌمػدم 

نيػد  عػمى . بإيراد فتاكل سمفو ، ييعٌبػري عػػػف يقظةن فكػرٌيةن عػمى أىمٌية نٌص ابف الجي
أٌف ذلؾ ليس باألمػر الغػريػب عػمى أحػد أبػرز رمكز مدرسػة الحٌمة ، التي سػنعػرؼي 
أٌنيا رفعػت عاليان لػكاء الخػٌط العقػمي االجتيادم في الفػقو اإلمامي ، الػذم حممو 
نيػد غػػٌذ بالػرايػةى مف بعػًده فأبعػػد بيػا  ميبٌكػران ابف أبي عػقػيؿ ، ثػـ أٌف خمفىػو ابفي الجي

.  1أكثػر مٌمػا كاف يحسيػف بػو أٍف يفػعػؿ 
ػنيػد ،  ثػـ عػمينا أف نرجك القارئ أف ال تذىبى بو عباراتينا كعباراتي ابف الجي

فيما كصفػو بالتمكيو كاإللباس كالٌسػتػر ، إلى أٌف المقصكد عنػده كعنػدنا ىػك 
ذلؾ أٌف الجميع  ربمػا يختمفكف كقػد ! كبل ، كحاشػا . التضميؿ العىػٍمػػػد المقصكد 

كلكٌنيـ في الحاليىػف يتعاممكف  فيما سػػيًقػػػفكف بو أماـ بارئيـ ، كيستقػرُّ . يتفػقكف 
.  في ميزانيـ كحسابيـ  ، كىـ العمماء األبػرار 

 كلنسػتًعػٍد جٌيػدان في ىػذا المقاـ ، أٌف لمتطٌكر في ىػذا كما في غيػًره 
كفي ىػذا المسػار فإٌف ما قػد . خطكةه إلى األماـ ، خيطكةه إلى الكراء : قكانينو 

يككف في مرحمةو مف مراحًمو خطكةن إلى األماـ ، قػد يغػدك في مرحمةو الحقةو خطكةن 
.  إلى الكراء 

ـٌ التي قاتمػٍت بحػٍزـو ، كصػؿ أحيانان  ىكػذا فػإٌف مف الطبيعٌي جػٌدان أف قيػػ
إلى حػٌد القسكةو ، إنما فعمػت كؿَّ ذلؾ ففي سبيؿ حراسة كحياطة كنػًزىا الثميف مف  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
مف فتاكل  (مختمؼ الشيعة  ) ػػػػػػػػ جمع الفقيو اإليراني عػمي بناه االشتياردم ما في كتاب 1

نيد  في كتابو حمؿ اسػػـ  نيد  )ابف الجي .  ىػ 1416إيراف . ، ط (مجمكعة فتاكل ابف الجي
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كمف ىػنػا فإٌنيا قػد تيػقاتؿي أيضان ما قػد يبػدك ليا . الحػديث مف الميتساىميف كالغيػبلة 
لمكىمة األيكلى فيما بعػدي مىػف تػرل أٌنػو يعمؿي عػمى رمي كنًزىا الثميف ظيػرٌيػا ، 
لحساب نصٍّ ىػػك عنػدىا ، ميما يكيػف قكيػػػان كتقػٌدمػٌيػان ، ليػس أكثػر مف نػتػاجو 

.  بشػػػػػرٌم ، كبيػذه الٌصفة يككف قابًػبلن لمخطػأ كالٌصػكاب  
كلنتػدٌبػر بالمناسػبة أف األئمة ، كقػد عػرفنا أنيـ كانكا ييدٌربكف بعضى 

ػزافان ،  أصحابيـ عػمى االستنباط كاالجتياد ، لػـ يككنكا ييمقكف كبلميـ في ىػذا جي
مٌمػا نفيـ منو أٌنيـ ييراعػكف ، أك أٌنيـ يأخػذكف بعيف . بؿ  إلى الخكاٌص منيـ فقط 

االعتبار ، القػػدرةى عػمى اسػتيعاب االنتقاؿ مف مستكل التمٌقي إلى ميسػتكل النظر 
كما أٌنيـ ، حيف كاف بعضي أكلئؾ النيخبة الميختارىة يشككف إلييـ ما . كالٌتكليػد 

يمقكنو مػف إخكانيـ مف عػنتو في ىػذا السبيؿ ، كانكا ينصحكنيـ بمػزكـ ميػدارىة 
كفي ىػذا ما يػدؿُّ عػمى . البلئميف ، ألٌف عػقكليـ ال تبميغ ماىـ عػميو مف مرتبة 

 . أٌنيـ ينظركف إلى األمػر بنظرةو كاقعٌية ، ال تطمبي ما ىك فػكؽ الػميمكف 
نيػد رضكاف اهلل عػميو تػدٌبػر ذلؾ حػؽَّ التػدبُّػر لىما  كلك أٌف شيخنا ابف الجي

نػزؿ بو ما نػزؿ ، كلىما سػحب خمفو سػمفو ابف أبي عػقيؿ ، كلتغٌيػر المسػاري 
.  التطٌكرم لمفػقػو اإلمامي 

هلل أمػره ىك بالغو ، كلكٌف أكثر الناس ال : كمع ذلؾ فػإٌنػنا نقكؿ أيضػان 
.  يعػممكف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 الفصـل الخامس

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  (الُمقنعة  )المفـيـد وكتابو 
 ــــــــ مالمح أساسّية من سـيرِتو  1

 (ـ1022ػػػػػػ935/ق413ػػػػ334)ثمػة غيػر مممحو مف سػيرة الشيخ المفيد 
كنحف . الحافمة ، لػـ نػرى أٌف أحػدان قػػػد كقػؼ عنػدىا ، أك أشػار إلييا بما تسػتحػٌؽ 

. سػنػذكػر تمؾ المبلمح كاحػدٌا كاحػدان ، ثـ نتناكليا بشئو مػف البحػث كالتحميؿ  
. األٌكؿ ػػػػػػػػػ أٌنػو دخػؿ بغػػػداد قادمان مف بيئةو قػػػركٌية فػقيػػػرةو خامػدة فكػػػرٌيػان 

لػـ ييعػرىؼ عػنيا أٌنيا قػػد أنجبػػت مف قبؿ أمَّ شػخصٌيةو فكػرٌيػة أك أدبٌية شػيعٌيةو بأٌم 
.  معنىن مف المعاني 

الثاني ػػػػػػػػػ أٌنػو انغمػس بقػٌكةو في الحالة الجػدلٌية العالقة فييا ، دكف أف 
.  يممؾ أٌكؿى أمػًره سػكل قػٌكة عارضتو كبػراعػة جػدًلػو 

الثالث ػػػػػػػ أٌنػو صعػد في المجتمع البغػدادم إجماالن عػمى قاعػدة تمٌكػنػو 
ٌط . كأدائػو في عػمـ الكبلـ  ػحى لكٌف صكرتىػو األبقى بيف اإلمامٌية ، كالتي ىي مى

.  اىػتمامنا في ىػذا البحػث ، ىي في أدائػو كأثػره فػقييان 
لػد في قػريةو  فيما يرجع لممممىح األٌكؿ ، فإٌف ما في غيػر مصػدر ، أٌنػو كي
أك مزرعةو صغيرةو ، يبدك أٌنيا درسػت بعػػدي ، فيما درس مف بمػداف كقيػرل كمزارع 

 (ديجيؿ  ) ، مف تكابع بيميػػدةو مف نكاحي 1(سيػكيقة ابف البصرم  )العػراؽ ، اسميا 
ػٍكػبيػػرا  ): الباقػية حتى اليػػكـ ، تحمػؿ األيكلى منيما اسػػمان سػػػريانػٌيػػا  ثػػػػـ أٌف   . 2 (عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  كمصادره الكثيرة  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 1
.  142 / 4: معجـ البمداف :  ػػػػػػػػ ياقكت 2
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.  أباه انتقػؿ بػو في ًصباه إلى بغػداد  
 كالٌنجاشي يسػػػكؽ لػػو نسػػبان يًصػؿي بػػو إلػى يعػػػريب بف قحػطػػاف ، لػػػـ نػفيػػـ 

ػػػػكًقػو إيػاه بػذلػؾ النحك العميؽ العػريؽ  كمػا أٌنػو لػـ . مغػزاه  كال مػرماه مف تكمُّػًؼ سى
.  1يقيػؿ لنا مف أيف أتى بػو 

كليس في كالدة المفيػد في تمؾ المزرعة الخامػدة ، ثػـ في بيػركًزه بعػدي ذلؾ 
ذلػؾ أٌف الكثيريف مف كبار . البيػركز القػكٌم في بغػداد ، ما ىػك شػػػػاذّّ أك نادر 

لػدكا مكًلػدىه أك ما ييشػبيو  ثػـ أٌنيـ أصابكا . العمماء كالشعراء كاأليدباء قػد كي
ػػػديف الكبيرة ، حيث يككف إيقاع الحياة أسػػرعى كأنسػبى لبيركز ذكم  حظكظىيـ في المي

.  المكاىػػب 
لكف فمنيبلحػظ أٌف ىػذه أكؿي مػٌرةو في بحثنا نًقػؼي فييا عػمى سػيرةو ميماثمةو 

ذلػؾ إٌف كٌؿ الذيف . في عصامٌيًتيا ، كفي صعكد صاحًبيا مف بيف الغيمار 
اعػتػنػينا بيـ حتى اآلف ، قػػػػد فتحػكا أعػينىيـ عػمى الدنيا في بيئاتو باعػثػةو كمبلئمةو 

.  ًلما آؿ إليو أمػريىػػـ 
ثػـ أٌف الشعراء كاأليدباء يكلىػدكف شعراء كأيدباء ، ىػبػةن مٌجػانٌيػةن ليػـ مػف 

ػيػػده كدأبػو اكتسابان ، . خالقيػـ  ػٌده كجي أٌما صاحبنا فإٌنو اكتسب كؿَّ معارفو بجى
بحيث عػبىػػرى بنفسػو المسافةى الطكيمةى بيف قػريتو البائسة كما ييمكف أف تمنحو 

ألىػػًميا ، كبيف المستكل الػذم جعؿ منو أحػػػد أبػرز ميحػٌركي اآللة الفكػرٌية في 
األمػري الذم يدٌلنا . زمانًػو ، في أبػرًز مركػزو لمحضارة كالثقافة في العالىػـ يكمػذاؾ 

عػمى أٌف الصبيَّ القػادـى مف الػٌريؼ الفػقيػر الخامػد لػـ يًجػد كبيػرى صعكبةو في 
االنػػدماج بقػٌكةو بالميجػتمع المتػػقػػػػٌدـ ، الػذم كضعتو حركةي أبيو مف الريؼ إلى 

لكالىا لىمػا كاف لنا اآلف أف نعػقػػدى ىػذا الفصؿ ،  . بغػداد فيو دكف قٍصػدو كرؤيةو منو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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بػػؿ كربمػػػا لػـ تظيػػر إلى الكجػػكد مدرسػة بغػػػداد في الفػقو اإلمامي ، بالنحػك الػػػذم  
كفي ىػػذا الٌربط بيف أطكار سػيرة الرجؿ دليؿه أيضػان، عػمى أٌف ًحػػراؾى . ظيػرت فيو

بػادرةو ىػٌينةو ، أممػتيا عػمى أصحابيا  التاريخ في الجميؿ مف األيمػكر، قػػد يبػدأ بمي
.  مطالبي حياتيـ الصغيػرة 

ثمػة عامؿه إضافيّّ في بيػركز الشيخ ، سياسيّّ ىػذه المػٌرة ، يتمثٌػؿ في 
كلكٌف ابف كثير . الػدكلة البكييٌية ، ىك في غنىن عػف التكثيؽ لشيػيرتو ككضكحو 

أشػار إليو إشارةن بارعة ، ربط فييا بيف براعػتو في الكبلـ كالجػدؿ كالميناظػرة ، 
مام الــّرافـضة : " كبيف تعظيػػـ الدكلػة لػو ، حيث قاؿ  ] . . . . [ عـاِلـم الشـيعة وا 

وكان ُيناظـر أىـل كل عـقيـدٍة بالجاللة والعـظمة في . البـــارع في الكالم والجـدل والُمناظـرة 
" . 1 الدولة البيّية البوييّية

ـى بو أبكه مف قػريتػو البائسػة سػيػدى الحركة  ىكػذا بات الصبٌي الذم قػػػًد
.  الفكرٌية في بغػداد غير مينازىع 

نسػكؽي ىػػػػذه المػبلمح لنكػكف كالقارئى ، كنحػػف نػتػأٌىػػػبي لػػدخػػكؿ مػدرسػػةى 
ٍبػرو بالػرجؿ الػٌرائػد الذم يعػكد إليو الفضؿ ، كؿَّ الفضػؿ ، في  بغػداد ، عػمى خي

.  إطبلًقيا كرعايًتيا أثناء فيػتػٌكًتيا ، مف حيث لػـ يكيػف يحتسػبي أحػد 
 

 ــــــــ عاَلَمـو الفكـري 2
حيف نبحثي المنظكمة الٌداخمٌية التي خاض بيا الشيخي في الميجتمع 

ػر أٍف نيبلحػظى أٌف ىػذه أكؿى مػٌرةو ، في سػياؽ  البغػدادم ، فإٌف عػمينا قبؿ أٌم شئو آخى
ـى رائػدو  ميبلحقتنا لمسػار ًحػراؾ الفػقو اإلمامي في المكاف كالزماف ، نككفي فييا أما

ٌكاده ، أبػػػرزي صفػاتػو أٌنػػو لػػـ يػكيػػف مػػف أىػػػؿ الحػػديػث كفػػقًيػو بالػػػٌدرجػػػة   مػػف ًكبػار ري
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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أم أٌف عبلقتو بالحػديث كفػقًيو كانت . األيكلى ، بػؿ كػػاف مف أىػؿ الكبلـ كجػدًلػو 

شػرطى أف ال نفيـ مف ذلؾ ، أٌف تأثيػرىه الكبير كالميتمادم قػد . تػأتي بالٌدرجة الثانية 
.  حافظ دائمان عػمى ىػذا التكازم كالتٌػراتيػب في ػدرجة العناية كاالىػتماـ 

و  )المينتمي / ذلؾ أٌف مف صفات الميثقٌػؼ العيضكم  كالفقيو أنمكذجي
أٌف عػبلقتو بالفكػر كشػػػؤكنو  (األٌكؿ كاألقكل تمثيبلن لػو في ثقافػتنا اإلسػبلمٌية 

قػكدةه دائمان لمقتضيات قاعػدتًػو اإلنسانٌية كحاجاًتيا الميتبػٌدلىػة ، كبؿ أيضان لقػدرتيا  مى
ػٍرؼ النظػر عػف سػيرًتو الشخصٌية ، كما قادتو إليو . عػمى االسػتيعاب  بصى

كىك . الظركؼ الػتي اضطػرب فػػييا في طػكرو أك غيًره مف أطػكار حياتًػو الميتعػٌددة 
نيػد .  إٍف لػـ يفعؿ فػإٌنػو سػيفػقػد سػريعان مكقعىو التمثيمي  ٌف لنا فيما حاؽ بابف الجي كا 

كلعٌمنا سػنبدأ التطٌمعى مف ىػذه . كفػقيو الميتقػٌدـ ألقكل كأصػدؽ شػاىػدو عػمى ما نقكؿ
نيػد  عػمى الٌرغػـ . النافػذة إلى الشيخ المفيػد ، بكصفو األينمكذج الميعاكس البف الجي

كمػا ذاؾ إال ألٌف الشيخ . مف تقػػٌدـ ىػذا في فػقيو مسافةن كاسػعةن عػف فػقو خمىًفػو 
نيػد  المفيػد نجح نجاحان ممتازان في تمثيؿ كخطاب قاعػػدتو ، في حيف فشػؿ ابف الجي

.  فشػبلن ذريعان في ذلؾ 
.   إٌف في ذلؾ لعبرةن أليكلي األلباب 

ػو في ذلؾ ،  ىػػذا ، بػؿ إٌنػنا ال نسػتبًعػد أٌف بػداية المفيػد كبلمٌيان ، كنجاحى
بما ممػؾى مف قػٌكة عارضةو كبػراعػًة جػػدؿ ، ىي التي فتحت لػو أكسػع األبكاب إلى 

كيجػداف الشيعة المأزكـ في بغػػداد ، كمنحتو قػػٌكةن تمثيمٌيةن فػريػدةن كغػيػر مىسػبكقىة 
ػف ييمثٌػػميػػػـ  كييمثٌػػؿ عػقيػدتىيػػـ في  بينيـ ، لحاجػتيـ الماٌسػػة في ذلؾ األكاف إلى مى

كلكٌنػو ماعػتٌػـ أٍف تحػٌكؿ سػريعان ، ليمػؤل . الميعتىػرىؾ الكبلمٌي الجػدلٌي العاًلػؽ فػييا 
الٌسػاحةى التي كانػت تشػكك مف الفػراغ ، باإلضافة إلى كبلمو ، فػقيان كأيصكؿى فػقو 

حػػاطػتػو  . كحػديثػػان كتػاريخػان كسػيػػرةن كتػفسػيران  ػػػركنتػو كا  كفي ىػػػذا دلػيػؿه سػاطعه عػمى مي
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.  ميفٌكػران كباحثػان كمصنفان 
ىػك ذا عارؼه أتى في الػزماف كالمكاف الميناسػبيىف ، كما أٌنػو عػػرؼ جٌيػدان 

.  كيؼ يتفاعػػؿي مع ميقتضيات زمانًػو كمكانًػو 
كمع ذلؾ فػإٌنػنا ينبغي أٌف نػتكقٌػع أف يكػكف لتمكُّنو كبلمٌيان ايثػره البالغ عػميو 

ذلػؾ أٌف عػقػؿ اإلنسػاف ، أٌم إنسػاف ، ىػك كحػدةه ميتكاممىػة ، يمكف أف . فػقييان 
تػتعاطى فييا الخبػراتي كالمعارؼي ، حتى إٍف كانػت عػمى شئو مف التضاٌد كالتٌنافي 

بؿ قػد يككف ليػذا التعاطي بيف الميتضاٌدات أثػره الطٌيػب عػمى . في مناىًجيا
اإلثنيف ، فيخػرجي صاحبييا عػمى قاعػدتو بميػرٌكػبو جػديػد ، فيو مف ىػذا شئ ، كمف 

عػمى أٌنػنا يًجػب أٍف نأخػذ بعيف االعػتبار، أٌف ىػذا اإلنجاز الخػبٌلؽ . ذاؾ غيػره 
مػرىػػػكفه بقػػػدرة المفٌكػر عػمى رؤيػة الميشػترىكات كالتٌػقػاطعات بيف عناصػر المعرفة 

ٌنػنا لنػزعػػـ أٌف ىػػػػذه الػرؤيػة ىػػي أبػرزي ما امتاز بػو الشيخ . الميتساكنة في ذىػنًػو  كا 
.  المفيػد ، بالقياس إلى كٌؿ مىػف نعػرفػو مف أسػبلفػو 

 
 ــــــــ مصنفاتو  3

 قراءٌة لمدالالت والمغازي 
إٌف نظػرةن ميتفٌحصػةن في المكتبة الكبيرة كالميتنٌكعة لمصنفات المفيػد ، 

سكؼ تسػاعػدنا عػمى البىػدء في اكتناه سػػػػٌر الرجؿ ، الذم مايزاؿي يبسػط سيػمطانىان 
شػػػرط أف ننقػؿ تفٌحصنا فػكران باتجاه . عػمى ميجمؿ الفكػر اإلمامي كبلمٌيػان كفػقيٌيػان 
.  فػقيو ، إبػتغاء الحفاظ عػمى عمػكد البحػث 

كتب المفيػد عػددان كبيػران مف الكيتيب في ميختمؼ المكضكعات ، كانػت 
كنحف سػنذكػر عػديدىا ثػػـ مكضكعاتيا ، ًلمػا في . كما تػزاؿ مكضعى االىتماـ 

.  االثنيىف مف داللةو عػمى ما ىك مكضكع بحثنا اآلف 
،   (الرجاؿ  )كأفضؿي كأكفى مصػدرو ليا بيف أيدينا اليكـ ىك النجاشي في
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كقػػد كيضع ليا فيػرسػته شػامؿه  . (1معالػـ العمماء  )كابف شػيرآشػكب في 
 إٌبػػػػػػػاف 2

 . ، يبػدك أف النجاشػي قػػػد اعػتمػػده فيما أكرده مف مسػرىد مؤلفاتػػػو  حياتو فػيما نظػفٌ 

كبالجٍمع بيف االثنيف نًصػؿي إلى أٌف مجمكعيا يناىػز . لكٌنو فيػػقػػػد مف بعػده 
.  المائتيف  بيػف كتابو كبيػرو كرسػالة 

كعػمى ما في ىػذا الػرقػـ الكبير مف غػكايػة ، كلؤلرقاـ دائمان غػكايتييا ، 
فإف الػداللة األعمؽ، كاألقػكل تحػفػيزان لمعجب كاإلعجاب ، ليست في الػرقـ بنفسو، 
بػؿ في الفتػرة التي كتب فييا المفيػد ميصنفاتو المائتيف كمكاصفاًتيا ، خصكصػان 

.  في مكاصفاًتيا 
إٌف الميػزةى الخاٌصػة ألكثػر ماكتبو كامنةه في أٌنيا تأصيمٌيػة ، أم أٌنيا 

.  تؤٌصػؿي أليطػركحاتيا ، كليسػت تنسج عػمى منكاؿ غيًرىا 
بػيػد أٌف عػمينا أٍف نبلحظ أيضان ، أٌف تاريخنا الثقافي حافػؿه بأعبلـو كبار، 

لكٌف عػاٌمػة ما صٌنفكه ال . صٌنفكا مثؿ ذلؾ العػديد مف الكيتيب كالرسائؿ كأكثػر 
يعػدك أف يككفى إعػادةى صياغةو ألفكارو كأيطركحاتو معػركفىةو مؤٌسػسىػةو عػمى أيػدم 

أٌمػا . بػؿ إٌف منيا ما ىػك منسكخه نىٍسػخان عػف مصنفات أكلئؾ األسػبلؼ . أسبلفيـ 
الشيخي المفيػد فإٌنػو عمؿ في فترةو كاف التشٌيع اإلمامي أثػناءىىا يعمؿ بكؿّْ طاقًتو 

مٌما كاف غيريىـ قػد . عػمى تأصيؿ ذاتًػو كما ىك ذاتيّّ لػو فػي بيػنيػػةو فكػرٌيةو ميتكاممة
سػبقكه فيو بمسافةو طكيمة ، كحشػدكا كراءىه الكثيريف مف ذكم األسػماء البلمعة في 

اخصُّ بالػذكػر منيـ المعتزلة في عػمـ الكبلـ ، كأبا حنيفة كمىف . سػماء بغػداد 
كتمؾ مييٌمة كبيرة أقػؿُّ ما ييقاؿ عمييا أٌنيا ميحاطىػةه  . سمؾ مسمكىو في الفػقو 

نيػد في رككبيا ،  . بالمخاطػر القاتمىػة   كلقػػد رأينا مف قػبؿ كيؼ كلماذا فشػؿى ابفي الجي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 14 ػػػػػ 113/  كمعالـ العمماء 31 ػػػػػػػ 2/327: ػػػػػػ الرجاؿ 1
 .  186/ الفيرست :  ػػػػػػػ الطكسي 2
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ليػس ألٌنػو جانػبى الصكاب في األسػاس مػف مشػركعو الػٌرائػد في الفػػقو االجتيادم، 
بشػيادة ما حصؿى عػميو مف تنكيياتو عػاليةو مف بعػًده ، بػؿ ألٌنػو لػػـ يًجػػػٍد الجميكرى 
الػذم يحًسػفي تػقػبُّػػؿ عناصػر ريادتػو قػبػكالن حسػنان ، ال لشػئو إال ألٌنػػو لػػـ يكيػػف قػػػد 

بػػػؿ كػػػاف ما يػػػزاؿ ميعػمٌػقػػػان فػػي مػكقػعو مػػا بػيػف فػػتػػػػرة  . ىيػػػٌيء ليػػا الٌتيػيئػػةى الميبلئػمػىػة 
كمكاصفات الحضكر العمني لؤلئمة ، كبيف فتػػرة بمكغ الرُّشػػػد الفكػرم كتحٌمػؿ 

كفي ذلؾ إمارةه ال تيخطئ عػمى . المسػؤكلٌية الكاممة في تػنػمػيػة ذاتػو كالٌتسػػامي بيا 
ٌنػني أرجك أٍف . أزمةو عػانى منيا جميكريه مؤقٌػتػان ، ما لبػث تحػٌرر منيا فيما بعػد  كا 

تػزداد مادةي ىػذه الفػقػرة كضكحان كتػثػبػيػتان لػدل القارئ المبيب مع تقػػػػدُّـ ىػذا البحػث 
.  إف شاء اهلل 

إٌف التمعُّػف في أسػماء ميصنفات الشيخ المفيػد كما كردٍت في المصػدريىػف 
المػذككريىف ، ابتغاءى تصنيًفيا بحسػب مكضكعاتيا، مقػٌدمػةن لدراسة الفػقيٌي منيا ، 

ٌجػةى كالػدليؿى عػمى ما اجتيػدنا فيو اجتيادان حتى اآلف  ـي الحي .  لىيقػٌد
:  بالتمعُّػف نحصؿي عػمى الميصٌنػؼ التالي 

.  ػػػػػػػ ثبلثة كيػتيػبو في الحػديث 
.  ػػػػػػػ أربعػة كيػتيػبو في التاريخ كالٌسػيرة 
.  ػػػػػػػ خمسػة كيػتيػبو في أيصػكؿ الفػقو 
.  ػػػػػػػ إثنا عشػر كتابان في القػرآنٌيات 
.  ػػػػػػػػ كاحػده كأربعكف كتابان في الػفػقو 

ػػػػػػػ تسعكف كتابان في عػمـ الكبلـ ، إٌمػا في االسػتدالؿ عػمى صٌحػة 
ٌمػا في الػٌردّْ عػمى مىػف ييخالفيـ  .  معتقػدات اإلمامٌية ، كا 

أٌمػا الباقيات مػف المائتيف فيي . المجمكع مائة كخمسةه كخمسكف كتابان 
فػقيػدةه مػف أسػؼ ، فضبلن عػف أٌف اسػماءىا ميمتبسػة ، بحيث ال تػدؿُّ بنفًسيا عػمى 

.  مكضكعاًتيا 
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 إنػنا إذ نتػنػاسػى مؤقٌػتػان أنػنا نعمؿ عػمى تػتػبُّػع المسػار التطٌكرم لمفػقو 
اإلمامي ، فػإٌف المغػزل األٌكؿ كاألكثػر أىمٌيػةن ليػذا الميصنَّػؼ ، أٌف صاحػبى ىػذه 
ػة ، قػػد غػٌطى باىتمامػو كعػمًمو كافػة ما لعاًلػػػػػـو مف مثًمو  المكتبة الكبيرة الميتنٌكعى

.  كمكقًعػو أف ييغػٌطيو
ػٍصب ، الميتشػٌكًؽ  ىػكذا نحف ككأٌنػنا قبالةى زارعو بارعو غػيكرو عػمى حقًمو الخى

كىا نحف إذ نيعيػػدي النظػرى في ميصٌنًفػو نػػػراه ، كأٌنمػػا . لمىػف ييحسػفي استثماره كتػنميتو 
فإذا بالحقػؿ قػػد .  رأمى العيف ، كىك يركم كييخٌصػب ىػنا ، كييشػٌذبي كييػنػقٌػي ىنالػػؾ 

أم ، إٍف نحف غادرنا المثاؿى إلى ما ييمػثٌػػميػو في . أيػنػع كأمػرعى بميختػمػؼ الػثٌػمػار 
الحقيقة كالكاقػع ، إذا بالتشػٌيع اإلمامي قػد بػدأ يخطك خطكاتو كاسػعةو كاثػقػةو باتجاه 

ر مف أزمتو التاريخٌية  كنقكؿ إٌف الفػضؿى كؿَّ الفػضؿ في ىػذا اإلنجػاز إٌنمػا . التحػرُّ
ىػك لمشيخ المفيػد ، باألسػاس فيما حػػٌررى كصٌنؼ كأٌصػؿ ، كبالعىػرىض في حضكًره 

بحيث انتيى مف ىػذا كذاؾ إلى . الباىػر في مجتمع بغػداد ميحاًضػران كميناًظػران 
أقػامة بيػنػيػةن فكػرٌيػةن ليسػت تشكػك مف نىػٍقػص ، فضػبلن عػف أٌنيا ما تػزاؿي حػٌيػةن فاعػمػةن 

.  بمعالًميا األسػاسػٌية حتى اليكـ 
حػؽّّ أٌف بعضى مىػف سػبقكه قػػػد سػاىمكا بالتنظير لبعض عناصػر تمؾ 

لكٌنو . البيػنػيػة ، مٌمػف عػرضنا ليـ بالتكالي الػٌزمني فػيما سػبؽ مف ىػػذا الكتاب 
يا شػػئ مٌمػا ىك مف تماًميا  ػػف أقاميا بيػنػيػةن ميػتكاممىػة ال ينقػصي ٌف لنا . كحػدىه مى كا 

فػيما عػػرضناه مف ميصٌنػفو المكضكعي عػمى األقػٌؿ ، ثػػـ فػيما كصفنا بو أعمالىػو 
إجماالن مف أصالةو كتأصيؿ ، كبالٌنظػر إلى اشػتماًليا عػمى كٌؿ المكضكعات ذات 

ـٌ كاسػعه . الصفة اإلشكالٌية ػػػػػػػػ ، لشػاىػد صػدؽو عػمى ما نقػكؿ  كالبحثي مف ثىػػػػ
حٌبػذا لػك نًجػدي لػو . عميؽ ، ليس مف ًخطٌػة ىػذا الكتاب الخػكضى فيو بما يسػتحٌؽ 

مىػف ييشػٌمػري لػو عػف سػاعػد الًجػػٌد ، فيأتينا ببحػثو ميقارفو عػمى ما قػبؿى ىػذا الكبيػر 
. كما بعػدىه في المياديف التي أكالىا العناية 
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ذلؾ اإلنجاز التاريخي ىك الٌسػٌر الكامف كراء الػتنػكييات العالية بو في 
بؿ نكتفي . ميختمؼ كيتيب التاريخ كالٌسػيرة ، مٌمػا لػف نيسػٌكد الصفحات في اقػتباًسػو 

بالقػكؿ ، إنػو ما مف أحػدو ، مف الشيعة كمف غيرىػـ ، ذكػػرىه بمناسػبةو أك غيرىا ، 
.  إال كأطنب بكصفو بكٌؿ جميؿ مٌما ىك مف شػأف كبار العمماء العامميف 

 
 ــــــ األصدق تمثياًل من تراثو 4

نا مف الخكض في العالىػـ الفكػرٌم لمشيخ  اآلف ، كبعػد أف اسػتكفينا غػرضى
:  المفيػد ، حػؽَّ عػمينا أف نسػأؿ 

أمّّ مف تمؾ العناصػر المكضكعٌية السػتة لميصٌنفو أصػدؽ تمثيبلن لييكٌيػتػو 
الفكػرٌيػػة ؟  

عػمى سػبيؿ تضييؽ محٌؿ السػؤاؿ ، تسييبلن عػمى البحث كالباحػث ، 
ليس تيػكينان مف شأف الثبلثة . نقكؿ أٌنػو محصكر بيف عػمـ الكبلـ كالفقو كالحػديػث 

ؿ ىي ميػداف  الباقيات ، خصكصان عيػمكـ القرآف العػزيػز ، بؿ ألف الثبلثة األيكى
أٌمػا عمكـ القػرآف فيي . التحػٌدم الذم كاف التشٌيع اإلمامي يكاجيو في ذلؾ األكاف 

.  مكضعي تثػاقيػؼو كاتفاؽ إجماالن كالحمػد هلل 
. ىناؾ االعػتبار الكٌمي ػػػػػػػػ العػددم . الجكاب خاضعه ألكثػر مف اعػتبار

ثػـ ىناؾ أيضان الزاكية التي ننظػري منيا إلى مكضكع السػؤاؿ ، ىػؿ ننظػري إلى 
يا عػميو  صػدؽ التمثيؿ مف زاكية الشيخ نفًسػو كىمكمو ، كاألكلكٌيات التي تفػرضي
طبائع النقاش الكبيػر العالؽ مف حكًلػو ، أـ مف زاكية جميػكًره الذم كاف يتمٌقى 

كيتفاعػؿ مع أعمالو بكامؿ الٌجػٌدٌيػة ؟  
مٌما ال ريػب فيو أٌف جػدلىػو الكبلمٌي البارع ، كاف أٌكؿى ما جػذبى انتباه 

ٌجػة القادـ مف الػٌريؼ  عكدىه . الجميكر إلى الشػاٌب الطيمٍعة البالػغ الحي كما أف صي
كالحػقػيػقػػةي أٌنػػو ظػػٌؿ أمػيػنػان عػمػى ىػػػػػػػػػػػػػػػذه  . الٌسػػريع الثٌػابػػت قػػػد بػػػدأ مف ىػػػذا المكقع 
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ثػـ . الحقيقة طكاؿ حياتو ، بدليؿ أٌف أكثػر مصٌنفاتو ىي في عػمـ الكبلـ كما رأينا 
أٌف المجالػس الغفيػرة التي كاف يعقػػدىا في بغػداد ، بعػد أف بات سػٌيدىا الفكػرم 

، تسػكديىا األبحاثي الكبلمٌية ، أك  (األمالي  )غير مينازىع ، كما سيػٌجمت في كتابو 
.  التي تيغػٌذم النقاش الكبلمي 

كمع ذلؾ فإٌنػنا نعتقػػد أٌف الماٌدة الفػقيٌية ، التي تأتي في الدرجة الثانية 
مػف حػيػث عػػديػد مصٌنػفاتو كما رأينػا أيضػان، ىػي الػتي انغػػػرست عػميػقػػان في كيجداف 

ميػكره كمنحتو ما لو مف مكانةو سػاميةو غيػر مسػبكقىػة  ليػس فػقط ألٌف المعػرفة . جي
الفػقيٌية تيػػػراًفػػػؽي الميكٌمؼ طػكؿى عمػػًره ، كمػا أٌنيا تػتغػمغػػؿي في تفاصيؿ حياتًػو 

اليكمٌية ، خبلفان لعمـ الكبلـ ذم الصفة الٌنخبكٌيػة البحتىػة ، بػؿ بالٌدرجة األيكلى فيما 
نػرل ألٌنػو نجػح في تجاكز كٌؿ المآزؽ التي تجٌنػبيا أك سػقط ضحػٌيتىيا كؿُّ الذيف 

حاكلكا مف قػبًمو إنتاج نصٍّ فػقيٌي بشػرٌم بػدرجةو أك بأيخػرل ، مف عػمي بف الحسيف 
أّول " ، الذم عػرفناه مف قبؿ بأٌنو  ( ـ 940/ ق 329: ت  )بف بابكيو القيٌمي 

فػي كػتػابػػو       " من ابتكـر طـــْرَح األسـانـيد ، وجـمَع بين الّنـظائــر ، وأتـى بالخـبـر مع قـريـِنو
نيػد الذم بات القارئي الذم رافػقنا في ىذا البحث عػمى  (الشرائع  ) ، إلى ابف الجي

ٍبػرو كاؼو بطريقًتو االجتيادٌية ، كبما آؿ إليو أمػريىػا كأمػريه   .  خي
 

 (الُمقِنعة  ) ـــــ كتابـو 5
رائػدان كدليبلن  (الميقػًنعة  )سػنتخػذي مف كتاب الشيخ المفيػد الباقي الميسػٌمى 

لكػف بعػد إشارةو ضركرٌية ، إلى أٌف في مجػٌرد بقاء . لنا فيما ذىػبنا إليو أعػبله 
ـٌ مف ميعاصريو كمىف بعػدىػـ  . الكتاب حتى اليكـ لدليؿه عػمى تمٌقيو بالقبكؿ التا

فالناس ال ينسخكف الكتاب إال إذا كاف مكضعى حاجًتيـ ، كبقاؤه إٌنما ىك ثمػرة 
.  كىػذه إمارةه كاضحةه عػمى ما قيػػمناه . استمرارىـ في نسخو جيبلن بعػد جيؿ 

ىػذا ، ثػػـ أٌف الشػرح الميسػيىػب الذم كضعو لو تمميػذيه الشيخ الطكسي في 
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.  ما ييعػٌززي بقػٌكةو ىػذه الميبلحظة  (تيػذيب األحكاـ  ) كتابو الباقي أيضػان 
كبناءن عػمى أصالة القصػد فػيما يقكليو القائمكف ، فإٌنػنا نػرل أٌف في اسػـ 

.  الكتاب داللةه تستحؽُّ الكقكؼى عػنػدىا
:  االسػـ يػدعػكنا إلى طػٍرح السؤاؿ 

ىػؿ كاف ميصٌنفىػو ، كىك يتأٌىػب لكضع كتابو ،  يرل نفسىػو في مكقع 
الٌدفاع عػف أمػرو ما ، مػٌما سػيخكض بػو في الكتاب ، بحيث يػرمي منو إلى أف 

ػف يتػكقٌػع منو أف ينظػر بعيف الػٌريػب إلى ما أك بعض ما فيو ؟  " ُمـقـِنعــاً " يكػكف  لمى
نحػػف ال نػرل ذلػػؾ إال في نيجػو الفػقاىػػتي ، الػػػذم رأينػا كرأل معػنػا القػػارئي كػيػػؼ 

ػف اٌتعػظ بغيػًره : كلقػد قيؿ . انتيى بنفًسػو كبمىػف ركبكه مف قػبؿ  كاهلل . العاقػؿي مى
. تعالى أعػمـ 

: نعني بذلػػؾ قكلػو . بعض ما افتتح بو الشيخي كتابىو يػزيػػػدي السؤاؿ حػػرىجػػان 
وبعـُد فإّنـي ممتثـٌل ما رسـمو السّيُد األميُر الجميل ، أطـــال اهلُل في عــــّز الدين والدنيا أياَمــو " 
من جْمع مختصٍر في األحكام ، وفرائض المّمة ، وشـرائع اإلسالم ، ليعـتمـده  [ . . . . ]

 " .  1. الخ. . . . الُمرتاُد لـديـو 
عىضد الدكلة البكييي ببل ريب ، الذم كاف أمير  " األمير" المقصكد بػ 

 ـ كفييا 982 ػػػػػػػػ 977/  ىػ 372 ػػػػػػػ 367األيمػراء في بغػداد ما بيف السنتيىف 
كالمعركؼ عنو أٌنو كاف عارفان بالعربٌية كالنجكـ ، أديبان شاعػران ، ميحٌبان . تكفي 

، كألجمو صٌنؼ غير كاحدو منيـ ، أعػرفيـ كأخٌصيـ بو كتابان 2لمعمـ كالعمماء 
كمف ىػنا فميس مف الغػريب أف ييصٌنؼ الشيخ  . (يتيمة الدىر  )الثعالبي في 

.  عػمى حػٌد عبارة الشيخ  "  رســـِمو" امتثاالن لػ  (الميقنعة  )المفيػد 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـٌ .  ػػػػػػػ الميقنعة ، ط1  . 27/  ـ 1993/  ىػ 1414قيػػ
.  كمصادرىا الكثيرة  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 2
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كلكف ، كىذا ىك قصدينا بالتحػديػد مف إيراد ىذه المعمكمة ، ىػؿ منحى 
الشيخي كتابىو ىػذا االسػـ لميبلبسةو رافػقػٍت طمبى عضد الدكلة منو تصنيؼى الكتاب ؟ 

كأف يككف قػد شٌكؾ أماـ الشيخ بإمكاف إببلؿ الفػقو مف النكسة التي حاقت بو 
نيػد ، أك بقيػدرة التشٌيع عػمى العكدة إلى النيج الفػقيي بعػد سػقكط  بشخص ابف الجي

كعػمى . أبػرز كأشجع تجػربة لو في ىػذا النطاؽ ، أك أم شئ مف ىػذا القػبيؿ 
األثػر ، كفي سبيؿ إقناع األمير بكجية نظػرو مختمفةو ، كىك الذم كاف يحمؿ 

لى مٍنًحو  نيػد كلفػقيو ، بادر إلى تصنيؼ كتابو ، كا  تقػديػران عاليان ألستاذه ابف الجي
ال ستككف ميحاكلة  ! ىػذه فرضٌيةه ، نعػـ . ىػذا االسػػـ بالػذات  كلكف ال بيػٌد منيا ، كا 

اإلقناع في غير محٌميا ، بؿ أكثر مف ذلؾ ، ستككف تصرُّفان غير الئؽ بحػٌؽ 
األمير العاًلػـ ، الػذم لػـ يكيػٍف ميقٌصران في تجميؿ شػيخو ، بحيث كاف يػزكره في 

. بيتو كيحضر مجالسىػو 
:  ثمة ثبلثة فكائد إضافٌية ليػذا التػدقيؽ 

أٌف الشػيخ المفػػيػد قػػػػػد اكػتسب صفػتىػو التمثػيػمٌيػة الػػٌرفػػيعػة بػيػػف  : ػػػػػػ األيكلػػػى 
الشيعة في بغػداد ، كبالتٌػبػع ما كاف لو مف مكانةو عاليةو لػدل أميػًرىاعضػد الدكلة ، 

ػػػٍرخ الشػباب   .  1( سنة 33 = 334 – 367 )بينما كاف في شى
أٌف ىػذا النقاش الميفترىض عػمى الفػقو كاف يػدكر في أكسػاط : ػػػػػػػػ الثانية 

نيػد في سػػنٌي حياتػػو األخيرة  . ـ 991/ ق 381: ت )بغػػػداد بينما كاف ابػػفي الجي
لكٌف السؤاؿ الكبير كالميقمؽ الذم  . ( ـ 982/ ق 372كتكفي عضػد الدكلة سػنة 

أيف كاف ابفي الجنيػد إٌباف تمؾ السنيف ، كلماذا : يطرحي نفسىو عػمينا بيػذه المناسػبة 
بات ؟ كىػػؿ انعػػزؿ أك عػػػزؿ نفسىػػو   ال نًجػد لو أدنى ذكػػر في كػػٌؿ ىاتػيػؾ الميضطرى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . ىي سنة كالدة الشيخ المفيد 334 ىك تاريخ بػدء إمارة عضد الدكلة في بغداد ك367 ػػػػػػ 1

 . كبطرح الرقـ الصغير مف الكبير نًصؿي إلى المطمكب 
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بعػد السُّػقكط الميػدٌكم لتجػربػتًػو ؟  
في سػنٌي الشباب ،  (الميقػنعة  )أٌف الشيخ المفػيػػد قػػد صػٌنػؼ : ػػػػػػػػ الثالثة 

ًلػد سنة  )بالتحػديد بينما كاف في ثبلثينٌيات عمره  كقػد قيػمنا .  ـ 935/  ق 334كي
 ك 367قبؿ قميؿ أٌف عضػد الدكلة كاف أميرى األيمػراء في بغػداد ما بيف السنتيف 

 . إذف ، فػييمكف القػكؿ أٌنػو مف أكائؿ تصانيفو  . ( ق 372
ميمػػا يكيػف ، فإف كػػػؿَّ ما عػػنػدنا يػػػػدؿُّ عػمى أٌف الكتػاب قػػػػػد بػػات بسػػػرعػة 

إمامُا لممسترشدين ، ودلياًل " كتابى المكسػـ ، كأٌنػو حقٌػؽ غػرضى ميصٌنًفػو منو فبات 
كأٌف اسػتجابػتىو لمتحػٌدم التاريخي قػد نجحػت نجاحان   " . لمطالبين ، وأمينا لمُمتعـّبـدين

ػد الػػدكلة أف يشػيػػدى تمؾ النتيجة . كامبلن  ذا كانػت فػرصة العمر قػػد أتاحػت لعضي كا 
الباىػػػرة ، ثػػـ إف كانػػت تحػميبلتيػػنػا األخػيػػرة في محػٌميػا ، فمعػمٌػو قػػػػد اقػػتػنػع بفػضػػؿ 

بأٌف دكرى الفػقػو آتو ال محالىػػػة ، ميمػا يػكيػػف طػريػقػو عػسيرة ، حافػػمػػةن  (الميقنػعة  )
.  بالميعػٌكقات البػنػيػكٌيػػة 

ًلػػدى أٌكؿي كتابو فػقيٌي لئلمامٌية ما يػزاؿ باقيان حٌيػان حتى اليكـ  كفي . ىكػذا كي
ذلػػؾ دليؿه ال ييػػدحىض عػمى ما أصابػو كرافػقػو مف قىػبػكؿو عػاٍـّ طكاؿ الطػػريؽ التي 

. كقػػػػد أشػرنا إلى ذلؾ كأكردنا البرىافى عػميو فػيما فػػػات قػبػؿ قػميػػؿ .  سػمكيا إلينا 
.  كىػػػك عػمى كٌؿ حاؿ كاضػح 

:  اآلف حػؽَّ عػمينا أف نسػػأؿ 
كيؼ نجػح الشيخي المفيػد في ىػػذا ، حيث فشػؿ كؿ الذيف سػبقكه ؟   

:   في الجػكاب نقػكؿ 
الميػتمًسػػؾ  )مع األخػػػػذ بعػيف االعػتبار بػػػػادرةى ابف أبي عػػقػيػؿ في كتابػػو 

نيػد  (بحبؿ آؿ الرسػكؿ  يا المؤقٌػت ، قبؿ أف تكتسػحيا معيا بادرةي ابف الجي ، كنجاحى
إٌف ىناؾ ما قػد يػدؿُّ عػمى أٌف الشيخ الميفيػد قػد : الػمػؤكدىة ، ػػػػػػػػ مع ذلؾ نقػكؿ

اسػتفاد مػف تجػػربػة ابػػف أبي عػػقػيؿ فػيما نجح ىػك فػيو ، كفي الكقػت نفسػو اجػتػنػػب 
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نيػد قػػكعى فػيمػا كقػع فػيو ابفي الجي فمػـ يعمػٍؿ عػمى دٍفػع الناس بحػركةو كاحػدةو ، .  الػكي
ليقطعكا المسػافة الطكيمة الفاصمة مػف نػٌص اإلماـ إلى نػٌص الفػقيو ، بؿ إٌنػنا نػراه 

.  كقػد اتخػذ بيف ذلؾ سػبيبل 
لقػد رأينػا مف قبؿ ، أٌف ابف أبي عػقيؿ قػػػػٌدـ كتابىػو إلى الناس تحت عػنػكاف 

، كرأينا في ذلؾ اختياران بارعان ، ككأٌنػو يقكؿ لمناس  (الميتمًسؾ بحبؿ آؿ الرسكؿ  )
بػو ، ككػذلؾ  " ُمتمسكٌ " أٌنػو في فػقيو لػـ ييػفػًمػت مف يػده حبؿى آؿ الرسػكؿ بؿ ىك 

كبذلؾ اجتاز كتابيػوي العػقػبػة الكؤكد ، كانتشػر ذلؾ . ضمنان مىػف سػيعممكف بػو 
.  االنتشػار الذم عػرفناه 

ػر  ذلؾ . أٌمػا الشيخ الميفيػد فإٌنػنا نػراه قػد سػمؾ إلى الغػرض نفًسػو سػبيبلن آخى
نقػكلىػة  بػأٍف جعؿ نصكصى كتابو تتحػٌرؾ بيف الفتكل االجػتيادٌية كبيف الػركاية المى

بػػؿ إٌنػػو كثػيػران ماييعػقٌػػػب فػتاكيػو بدلػيػًميػػا الػػٌركائػػػػي أك الفػقػػػػاىػػتي أك . عػػػف اإلمػػاـ 
بػأٌم اعػتبػارو أيصػكلػٌي مقبكؿو آخػىػػر، كبذلؾ جعػؿ القارئ لكتابًػو أكثػر أينسػان 

.  بأصالًتيا 
 : كىا نحف نسػكؽي أمثػمىػةن عػمى كؿٍّ منيا 

ػس بنيي آؿ محمد عنيا ، ًخػبلفان  ـٌ الصائػـ لمنرجي ػػػػػػػ تعميؿي كػراىة شػ
.  1لممكؾ الفيػرس الذيف كانكا يستعينكف عػمى العطش في الصياـ بشٌميا 

ػػػػػػػػ أفتى بأٌف مىػف فاتو شئه مف شير رمضاف ، إٍف شاء قضى ميتتابعان ، 
ػتػفػػػٌرقان ، ثػـ أٌنػو عػػقٌػػب فػتػكاه بإيػػراد ركايػةو عػػػف اإلمػاـ الصػادؽ  ف شػػػاء قضى مي كا 

.  2بالمعنى نفًسػو  (ع  )
أكرد  . الخ. . . ػػػػػػػػ تحت عنكاف كيجػكه الصياـ بيف كاجبو كحػراـو كتأديبو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  358/  ػػػػػػػ الميقنعة 1
 .  359/  ػػػػػػػ نفسو 2
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. 1عػمى كؿٍّ منيا دليمو مف الركايات عف المعصكميف 
. ػػػػػػػػ أكرد عػددان كبيران مف األحكاـ بصيغًتيا كما كردٍت في الركايات 

كتاب مىف ال يحضره  )فكأٌنػو بػذلػؾ يرجػع القيقرل إلى أينمكذج الٌصػػدكؽ في 
 .  2 (الفػقيو 

ٍف كاف  ػػػػػػػػ تعميؿ عػدـ كيجػكب تطييػر الثكب مف دـ البراغيث كالبػٌؽ ، كا 
باحة الصبلة فيو ، دفعان لمحػرج كالمشػٌقة  . 3كثيػران ، كا 

ىػذا فضبلن عػف أٌنػو بػدأ الكثير مف فصكؿ الكتاب بإيػراد اآليات القرآنٌية 
.  4ذات العبلقة بمكضكعيا 

كاألمثمة عػمى ذلؾ كمثًمػو كثيرةه جػػػٌدان في الكتاب، بػؿ ىي طابعػو الميمٌيػز 
كبذلؾ يككف مصٌنفيو قػد كضعو في مكاف كسػطٌي بيف أينمكذج الٌصػدكؽ . لػػو 

نيػد  ػػر ، يتقػٌدـ خطػكةن كاسػعةن باتجاه الفػقو . كأينمكذج ابف الجي أم أٌنػو ، بتعبيػرو آخى
كيتخمٌػؼ باالعػتبار نفسػو عػػف . عػمى األينمكذج األٌكؿ ، بما فيو مف فتاكل 

.  األينمػكذج الثاني ، بمػا حشػػدى فيو مػف ركايػػات 
بػتىػكىػر قػد يبػدك عادٌيػان جػػٌدان ، كغير ذم اىمٌية تيػذكىػر ،  ىػذا المنيج المي

كلكٌنو في الحقيقة ، كخصكصػان باعػتباره عمبلن . بالنسبة لمقارئ غير الخبير اليـك 
ميػكٌجيان لمقارئ العادم ، ابتػػػداعه ذكػيّّ كغيػر مىسػبكؽ لميصٌنؼ الكتاب ، بقػػػدر ما 

لسنا نػرل فيو ، مف مكقعنا العالي في الزماف، إال خطابان لػقيػٌرائػو بأٌنػيػـ ، . نعػرؼ 
ـ المعصػػػكـ   ػػرى حتى كىػػػـ في نطاؽ  الفػتػكل االجتيادٌيػة ، ما يػزالػػكف في حمى الحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  68 ػػػػػػ 363/  ػػػػػػػػ أيضان 1
 .  53 ػػػػػػ 444/  ػػػػػػػ أيضان 2
 .  70/  ػػػػػػػ أيضان 3
 .  680 ك 666 ك590 ك586 ػػػػػػ انظر ، مثبلن ، الصفحات 4
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كقػد رأيػنػا كيؼ نجػح  . العاًصػـ ، الذم ارتاح إليو أسػبلفييـ كتطمئفُّ إليػو نفكسيػػػيـ 
 . الكتابي في ذلؾ نجاحان تاريخٌيػان 

كالحقيقةي التي أظػفُّ أٌف القارئ المبيب لػـ يعيػٍد بحاجةو إلى أكثػر مف إلفاتو 
، بالمنيج الميبتكىػر الذم التػـز بو ، كبميػراعاتو  (الميقػنعة  )سػػػريعو إلييا ، أٌف كتاب 

ـٌ لجميػكًره ، كأيضػان لقيػدرتو عػمى اسػتيعاب التطػٌكرات الٌسابقة ، قػد  لممػزاج العا
كضع الفػقو عػمى رأس الطػريؽ الذم سػيككفي عػميو منػذ اآلف أف يكسػعى خيطاه 

كىك سػيفعؿي ذلؾ بالتأكيػد، كسػييتابع خٌطو التطكرٌم الٌصاًعػد الذم لػف . عػمييا
يتكقٌػٍؼ ابػدان ، الميـ إال لفترةو غير طكيمة بمقاييس التطٌكر الفكرٌم ، كفي إطارو 

أعػني بذلػػؾ األزمػػػة التي اصطػنعػػتيا المػدرسػػة األخػبارٌيػػة ، دكف أدنػػى  . محػػػدكد 
ػقػتػػضو منيجٌي ، أك ضػركرةو بػػأٌم معػػنى مػف المعػاني ، كنشيػطػػٍت فػي القرنيف  مي

كعممٍت بإصػرارو . السابع كالثامف عشر لمميبلد / الثاني كالثالث عشر لميجػرة 
ػي الكيميني كالٌصػدكؽ ، أم بالنتيجة  ميػدىػش عػمى العكدة باألحكاـ إلى أينمكذجى
عػمى إلغاء كٌؿ اإلنجازات البنيػػكٌيػة في الفػقو ، التي تكالى عػمى العمؿ عػمييا 

ليعكد النيجي الفػقييُّ االجتيادمُّ . أجياؿه مف كبار الفيػقياء ، قبؿ أف تنػدثػر نيائٌيػان 
بعػدىىا إلى ميتابعة خٌطو التطٌكرٌم الٌصػاًعػػد نفسػو أقػكل مٌمػا كاف ، كما يػزاؿ 

.  كسػيبقى إف شػاء اهلل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 الفصل السادس
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ــــــ الّسـّيـد الُمرتضى ومشروع الفـقو اليقيني  2

 ُخطـوٌة إلـى الـوراء ؟ 
 ــــــــ لـفيٌف من سـيرتـو  1

،  (ـ 1044 ػػػػػػػػ 965/  ق 436 ػػػػػػػ 355 )عػمي بف الحسيف المكسػكم 
ػٌمػؿ لػقػب  (عػمىػـ الييػػدل  )عيػرؼ أيضان بػ  ،  (ذك المجػديىف  )، كما حمؿى أك حي

. يعني فػيما يبػدك مجػدى الٌشػرؼ المكركث ، كمجػدى المكانة العممٌية الميكتىسىػب 
كيبػػػدك أيػػضػان أٌف االعػتناء بالمٌػقػػب كالتٌػمػقُّػب تػػػراث بيتػو ، فػػقػػػد حمػؿ أبػػػكه مػف قػػبًمو 

.  1 (ذك المناقػب  )ك  (الطاىػر  )لػقػبىػي  
ًلػدى في بيت عػزٍّ كجػاه ، يرتفع بنسبو إلى اإلماـ الكاظـ  بخمس  (ع  ) كي

مارة . كسائط  شػغؿ أبكه أبك أحمػد منصبى نقابة الطالبييف كالنظرى في المظالـ كا 
 406:ت )الحٌج ، ثـ كاف المنصبي مف بعػده البنو محمد الشريؼ الٌرضي 

ككاف . ، قبؿ أف ينتيى إلى أخيو المرتضى بعػد كفاة الٌرضي  (ـ 1015/ق
األبي عػظيـ المنزلة في الدكلة البكييٌية في العػراؽ ، مسمكع الكممة لػدل الكافٌػة ، 
كلذلؾ فػقػد كاف ييكمَّؼ عػمى أعمى مستكل بمياـو سياسٌيةو دقيقة يككف النجاح حميفو 

كالظاىر أٌنو ، بما تحٌمى بو مف صفات مكركثةن كميكتسػبىػةن ، كاف . فػييا دائمان  
ز مف أجياؿ األيسػرة في بغػداد ، بعػد أف تحٌكؿ إلييا مف البصرة  أٌكؿ مف بػري

1 . 
لكف يبػدك أٌف بركزىه لـ يكيف ميستندان إلى صفاتو فكػرٌيةو ، بؿ إلى نسًبو الشريؼ 

ثـ أٌف ابنىو أضاؼ إلى مكقع األيسػرة حيضكرىه . ككياسػتو كذكائو االجتماعي 
.  العممٌي كالدينٌي الباىػػػر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. كمصادره  (أعبلـ الشيعة  ) ػػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 1
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ثمة قٌصةه تيركل لمتحٌكؿ الكبير في سيرة االبػف باتجاه طمب العمـ ، تقػكؿ 
حفيدة اإلماـ الناصر الصغير الحسف  )أٌف أيٌمو فاطمة ، كىي مف أيصكؿو زيػدٌية 
، حممت كلدييا الصغيريىف محمدان  (أحمد ابف الناصر الكبير، النقػيب ببغػداد 

كطبعان اسػتجاب الشيخي . كعػميان إلى الشيخ الميفيػد لتطػمبى منو أٍف ييعػٌمميما الفػقػو 
لطمب السٌيػدة الجميمة دكف  تػردُّد، كتكٌلى تعميميما أك اإلشػراؼى عػمى تعميميما في 

فإٍف صٌحت القٌصة فيي تعنػي أٌف عبلقة المرتضى بشيخو طالت زيىاء . البػداية 
.   كذلؾ أمػره لػـ يذكره أحػد ، مع أٌنو يستحؽُّ التنكيو . الخمسيف سنة 

بعد كفاة  أيسػتاذه الشيخ المفيػد احتػٌؿ المكقع األٌكؿ بيف الشيعة اإلمامٌية 
ػػدٌرسى  ( 436 ػػػػػػػ 413 )فػي بغػػػداد مػػػٌدة ثػبلثو كعػشػريف سػػنة   ، كػػػاف أثػنػاءىىػػا المي

ـى الديف ذا المقاـ  كالمصٌنػؼ األبػرز في الكبلـ كالفػقو اإلمامييىف في بغػداد ، كعاًلػ
ككانػت داره .  عػمى األقػٌؿ 1الذم ال يينازعو فيو أحػد بيف الشيعة في العػراؽ كالشاـ

بمثابة دارو لمعمـ ، ييدٌرسي فييا مختمؼ العمكـ ، كيخصُّ البارزيف مٌمػف حػكلػو بنفػقةو 
كمف أعػرفيـ الشيخ أبك جعفر الطكسي ، كعػبد العزيز بف البٌراج . ثابتة 

الطرابمسي ، كسبٌلر بف عبد العػزيز الديممي ، كأبك يعمى محمد بف الحسػػف 
كلكػٌؿ ذلؾ فػقػد اعتبػرناه الميػمثٌػػػؿى الثاني . الجعفػػػرم ، كأحمد بف عػمي النجاشػي 

.  لمدرسة بغػداد في الفػقو اإلمامي 
 ــــــــ عـاَلمو الفكـري 2

مٌما ال ريػب فيو أٌف السٌيد المرتضى كاف ، كما أيسػتاذه ، كبلمٌيان بالدرجة 
.  األيكلى، إلى جانب ككنو فػقػييان كميفٌسران كلغكٌيان كأديبان كشاعػران ، إمامان في ذلؾ كمّْو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
السٌيد المرتضى حضكره الفكرم في لبناف "  ػػػػػػػ عمى مكقعو في الشاـ بخاصةو انظر مقالتنا 1

المركز االسبلمي لمدراسات االستراتيجية في  )التي ييصدرىا  (العقيدة  )في مجمة " كما كااله 
. 86 ػػػػػػ277 / 3: ، السنة األيكلى  (النجؼ 
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في اإلمامة ، الذم أعاد فيو بمغتو الرفػيعة كبيانو  (الٌشػافي  )كما يزاؿ كتابو 
. العػٍذب صياغةى النظرٌية اإلمامٌيػػة في ىػػػذا البػاب ، كتػابػان ال غػنى عنو في بابػػو 

 (تحقيؽ اإلرادة  )ك (تنزيو األنبياء كاألئمة  )فضػبلن عػػف كتابيو الكبلمييىف أيضان 
ر  )أٌما كتابو المطبكع أيضان . ككبلىما مطبكع ر كالػدُّرى ، المعركؼ أكثر بػ  (الغيػػرى

شػػكالٌيػات ،  (األمالي  ) ، فيك كتػابه فػػريػػده في بابػػو ، بمػا حػػكاه مػف طػرائؼ كا 
كؿُّ . تػػػػدؿُّ بمعػػالجػػتيػػاعػمػى مقػدرتو الٌنقػدٌية الفائقة ، إلى إحاطةو كاستيعابو لممأثكر

.  ذلؾ ، كما ىك الشػأف دائمان ، تيػػزٌيػنػو كتيحٌميو طػبلكةي لغتو البالغة الجماؿ 
مف الغنٌي عػف البياف أٌف بقاءى الكثير مف كيتيبو حتى اليكـ ، كنحف لػـ 
يا ، لدليؿه عػمى احتفاء القيػػػٌراء بيا جيبلن بعػد جيؿ ، عػمى تنٌكع  نذكػر إال بعضى

ذلؾ أٌف المعػركؼ أٌف اإلبػداع كالعبقػػرٌية في عمـو . مكضكعاتيا كاختبلؼ مداركيا 
ػيكر، ليست تتعايشي مع ما يينافسػيا  ـى عبقػرٌيةو . أك فػفو ىي حسناءه غى كلكٌننا ىنػا أما

جامعةو تكاميمٌيةو ، تساكنت فييا العمكـي العقػمٌية مع الٌنقػمٌية مع المكىبة الشعػرٌية مع 
ة   !فسػبحاف ميقٌسػـ األرزاؽ . اإلبداع األدبي مع براعة الميعالجى

كلتكيػف ىػذه اإلشػارة . بيػدى أٌف إشػكالٌيتنا الكبرل معو ىي حٍصػران في فػقيو 
.   مدخمنا لنٍسػقو في بحثنا 

 
 ــــــــ نظرّيـتـو في الحـديث ، مراجعٌة نقدّية 3

فػاجػأ السٌيدي المرتضى الكسػطى اإلمامٌي ، الذم كاف قػد بػدأ يرتاح مف 
اإللتباسات السابقة بيف الحػديث كالفػقو ، إلى كبفػضؿ إنجاز الشيخ الميفيػد كانحياًزه 

الناجح إلى صػٌؼ الفػقو كالفقيو ، ػػػػػػػػػ فاجػأه بنظرٌيػةو غير مسػبكقةو ، تضػربي 
بمنطكًقيا ، إٍف ىػك أيعػًمػؿى حقػان بكامًؿ آلٌيتو كمػآًلػو ، النتائجى التي صػرؼ الٌسػمؼي 

قػركنان في إحكاًمػيا ، كصرفنا نحػف كػػٌؿ ما سػػبؽ مف ىػػذا البحث في تتٌبعيا 
ػبػنٌيػةو عػمى قكاعػد . كبيانًػيا  ػة آلٌيػةو أرادىا جػديدةو لعمؿ الفػقيو ، مى كذلؾ ميقػٌدمػةن إلقامى
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فكػػأٌنػو بػػؿ إٌنػػو بيػػػذا كذاؾ يحػػاكؿ أف يبني نظػػرٌيػػػػةن جػػديػػدة ، ال .  مختمفػػػة 
تخػػػػرجي عػمى مفيكـ الفػقو كالفػقيو كمػا اسػتقػٌر كعػرفناه عػمى يػدم أيسػتاذه ، كلكٌنيا 
تػًقػؼي سػٌدان منيعان بينو كبيف مصػدرو أساسيٍّ جػٌدان في العمؿ ثػـ في االسػتنباط ، 
بالنحػك الذم استٌنو ألنفػسيـ السابقػكف منذ عصر الحيضكر، كيصكالن إلى عصر 

كذلؾ تحت شػعار أٌنػو دليؿه . الفػقو االجتيادم ، ىك النٌص المىػركم عف األئمة 
.  ظٌنػٌي ال ييػػفػيػدي عممان كال عمػبلن 

ىػذه األيطػركحة الميػذىمة في شجاعػػًتيا ، تنتيي عند السٌيد المرتضى إلى 
ػبػنػٌيػان عػمى  القكؿ بالتضمُّػف ، أٌنػو يتعيػػٌػدي بأف يبني فػقيان اسػتداللٌيان شامبلن ، مى
أحاديث يقػينٌية ، ليس فػييا شػئه مف أخبار اآلحػاد الظػٌنػٌيػة ، كعػمى إجماع 

، باإلضافػة إلػػى  " الخاّصـة دون العاّمـة" ىنا تعني الشيعة  " الخاّصة " ). الخاٌصة 
 " ( .  1 الُعـمماء دون الُجّيـال" 

كيػؼ ذلػؾ ؟  
" الخبر" دائمان يقكؿ  )" الخبـر" مينطمىػؽ السٌيد إلى نظرٌيتو ىك تصنيؼي 

فإٌنو  (الحديث)أٌما . أبػدان ، تذكيران بأٌنو يحتمؿ الصدؽ كالكػذب  (الحػديث)كليس 
، ػػػػػػػػ ييصٌنفو إلى متكاتر  (قػد ييعمي مف شأنو قػميبلن ، كذلؾ ما ال ييناسب مقاصدىه 

.  كخبر آحاد أك خبر آحادم 
مف الضركرم أف نيبلحظ بادئ ذم بػدء ، أف ىػذا التصنيؼ لـ يكف مف 

كذلؾ لسػببو . قبؿي جػزءن مف المغة الفػٌنػٌية كال معمكالن بو بيف الميحٌدثيف اإلمامٌية 
مػٌك الحديث الذم يتداكلكنو مف  بسيط ، ىك أٌنيـ لـ يككنكا بحاجةو إليو ، لخي

ألٌف األئمة ، كىـ المصدر األٌكؿ لمحديث ، لـ يككنكا في المكقع الذم  . المتكاتر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. ، ط  (رسائؿ الشريؼ المرتضى)جكابات المسائؿ التٌبانٌيات ، ضمف :  ػػػػػػػ السٌيد المرتضى 1
. 15/ المجمكعة األيكلى : 1405قـ 
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ػٍمعى الػػػػذم يسػتحػيػؿ تػػكاطػػؤيه عػمى الػكػػػػذب ،   ييػتػيػػػح ليػػػـ أف ييخاطػبػكا بحػديػثيػػػـ الجى
ليركم ىؤالء ما استكعػكه عف أحػًدىـ إلى جٍمعو مثًمو ، كىكػذا إلى أف يًصػؿى النصُّ 

ـٌ لو الٌشػرط األساسي لصفة التكاتر، عند غػير . إلينا  كبذلؾ يككف الحديث قػػػد تػػػ
 . الشػيعة ، كعنػد مف أخػذه عػنيـ مف الشيعة اإلمامٌية 

إٌف أٌكؿ تعػػريػؼو إمامٌي جامعو مانعو لممتكاتػًػػػر نًجػػديهي لػػػدل الشيػيػد الثػاني 
 ( . 1الرعاية لحاؿ البداية في عمـ الدراية) في رسالتو  ( ـ 1558/ق965: ؽ )

كنحف نعػرؼي أٌف ىػذه الرسالة ىي عبارةه عػف  . 2كىك أٌكؿ كتابو إماميٍّ في بابًػو
صياغةو شيعٌيةو لماٌدة ىػذا العمـ ، كما ىي لػدل غيرىـ ، مٌمف سبقكا إلى التصنيؼ 

ذف ، فاىتمامو بإيراد تعريؼو . إذف ، فيك قػد نسج فييا عػمى منكاؿ غيره . فيو  كا 
كؿُّ ما . دقيؽو لمتكاتر ال يحمؿ مغزلن يمكف أف يأكؿ إلى أٌف األمر ييٌمو كفػقػيو 

.  في األمر أٌنو كجػده عند القكـ فأكرده 
ـٌ بإيراد تعريؼو  لكٌف ما نستغػربو أشػدَّ االستغراب ، أٌف المرتضى ال ييت

بؿ يكتفى بإيراد أمثكالتو عػميو ، . لمتكاتر عنػده ، كمثؿ الذم قرأناه عنػد الشييد 
أراد منيا رٍفع االسػتغراب عف كثرة الميتكاتر ، كأٍف ليس مف الضركرم كثػػرة الػٌركاة  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كلكٌف المؤلؼ سػٌماىا في فاتحة الرسالة . كذا االسػـ في النشػرة  . 59/ ق 1423قـ .  ػػػػػػ ط1
كعػمى كؿ حاؿ فإٌنو قاؿ عػمى تعريؼ . 58: الذريعة : انظر  (البداية في عمـ الدراية  )

واستمّر ذلك ،  ما بمغت ُرواُتو من الكثرة مبمغًا أحالت العادُة تواطؤىم عمى الكذب : "المتكاتر 
. الوصف في جميع الطبقات حيث تتعّدد ، بأن يرويو قوٌم عن قوٍم ، وىكذا إلى األّول 

وىو استحالة . فيكون أّوُلو في ىذا الوصف كآخره ، ووسطو كطرفَيو ، ليحصل الوصف 
 " .  التواطؤ عمى الكذب ، لمكثرة في جميع الطبقات الُمتعـّددة

 (دراية الحديث ) ، تحت عنكاف 56 ػػػػػػ 8/54: ػػػػػػػػ قارف ما أكرده شيخنا الطيراني في الذريعة2
ٌنفو الشيعة في ىذا العمـ ، حيث ال نًجػدي كتابان سابقان عػمى رسالة الشييد  . حيث يذكر ما صي

ػري لعمي بف محمكد المشغرم  .  ثـ كٌرٍت السُّبحة بعدىما . يتمكه كتابه لممحقؽ الكركي ثـ آخى
  



290 
 

في كؿ الطبقات بما يستحيؿ معو تكاطؤىـ عػمى الكػذب ، بػؿ يكتفي بكثرتيـ في 
كلُّ واحٍد مّنا يسمع األخبار مّمن " كيضربي عػمى ذلؾ مثبلن بأٌف . الطبقة األخيرة فقط 

ُيخبره عن ُعمان وسجستان والُبمدان التي ما شاىدىا فيعمُم صدَقيم إذا عِمَم أّن العادة لم 
" .  1 تجئ في مثل َمن خّبره عن ذلك بالكذب لعـدم جواز اتفاق الكذب والتواطـؤ

و ىك  ػر أقػرب إلى ما ييعالجي العمم " ثـ أٌنو يضرب عػمى ذلؾ مثاالن آخى
، يعني مثاؿ مىٍسح الرأس كالرجميىف في الكضؤ "  1 بالنّص الذي ينفـرُد بو اإلمامّية

ػرمة الفقاع   .  كىػي معػركفػة . الخ. . . . دكف الغسػؿ ، كحي
ىذا األيسمكب الغريب في االستدالؿ يتكػٌرري منو كثيران في كتاباتو ، ككأٌنو 

ال يعػرؼ أٌف تمؾ األيمثكالت ليست أخباران تحتمؿي الٌصػدؽ كالكػذب، بؿ ىي 
بلن لمدليؿ بما ىك ميتكاتػر أك غير ميتكاتًػر ال نككف . معمكماته يقينٌية ، ليست محى كا 

.  كمىف يطمب الدليؿ عػمى كٌؿ كأٌم شئو ، حتى لك كاف مف أكضح الكاضحات 
ران  ثػـ إٌف المغزل في إيراده تمؾ األيمثكالت في الكثير مف كتاباًتو ميكرّْ

.  كميعيػدان أٌنػو ال يممؾ غيرىىا 
ماذا بشػأف ما يختمؼ فيو فيػػقياء اإلمامٌية أنفسييـ : ىػػػذا يطرح سؤاالن 

كىك كثير؟  ىػؿ عػمينا أف نغيٌض الطٌػٍرؼى عػنو ، أك أٍف نصرؼ النظر عنيا ، 
كما يفعػؿ ىك إذ يحصر أيمثػكالتًػو فػيما انفػػردكا بو عػف غيرىػػػـ مف أرباب 

المذاىػػب ؟ أـ عػمينا حٍصران أف نيعالجو بمقكلتىي التكاتػر كاإلجماع ، كىك بالتأكيد 
ليس محبلن ليما ؟  

السؤاؿ يكبيػري أمامنا إذ نذكػري كنيػذٌكػػري بأٌف األئمة كانكا ييمقكف أحاديثيـ 
ػػف يستحػٌؽ   عػمى أصحابيػػـ ، كيحثٌػكنيـ عػمى ركايًتيا كنٍشػًرىا ، كييشيدكف بفػضؿ مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
رسائؿ الشريؼ  )ضمف  (جكابات المسائؿ الٌرسٌية األكلى  ) ػػػػػػ المسألة السابعة مف 1

 .  338 / 2 : (المرتضى 
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منيـ اإلشادةى بأعمالو في ىػذا السبيؿ ، مع أٌنيـ كانكا يعرفػكف حػٌؽ المعػرفة أٌف 
ركاياتيـ عػنيـ لػف تككف مف غير أخبار اآلحاد ، كلف يككف حظُّيا مف التكاتيػػػر 

كعػمى ذلؾ األساس بنى كؿُّ مف أتى بعػدىػـ في عصر الغيبة ، . شػيئان مذككرا 
مف ميحػٌدثيف كفػقياء ، في كؿ ما عممكه تسجيبلن كنٍقػدان كتبكيبان كاستنباطان ، في 
مسيرةو بديعةو ىي مف أركع مغامرات الفكر اإلنساني ، أمضينا كٌؿ ماسػمؼى مف 

.  ىػذا البحث في استكشاًفيا كاعػتبار مغازييا 
: بعػػػد ىػػػػذا كمٌػو يأتينا السػٌيػد رحماتي اهلل عػميو ليقػػكؿ ػػػػػػػػ كيا لمغػػػرابىػة ػػػػػػػػ 

وأّما الطريق إلى معرفة خطاب الرسول صمى اهلل عميو وآلو واإلمام عـميو السالم فـقـــد " 
وَمن نأى عـنيما . يكون بالُمشافية لَمـن يشيدىما ، ويعمم ضرورة إضافة الخطاب إلييما 

 " .  1 فطريقو إلى ىـذه المعرفة الخبُر المتواتر الذي ُيفضي إلى العمم
ممةن  ىذا النٌص ال ييسقػطي فقط كٌؿ األحاديث المىػركٌية عف األئمة جي
كتفصيبلن ، باستثػناء ماىك متكاتر عنػده مٌما مثٌػؿ بو ، بؿ يجػرؼي معو كؿ 

األصكؿ الميستنبطىة منيا ، كالتي كانكا ييدٌربكف أصحابىيـ عػمييا ، ثػػـ انتيت إلى 
كقػد بٌيٌناىا كاسػتػثػبػتناىا فػيما سػبؽ . القكاعػد الفػقيٌية المعػركفة في األيصكؿ العممٌية 

. مػف الكتاب األٌكؿ 
 " 2يجري في وقوع العمم مجرى التواتر والُمشافية" مسألة اإلجماع ، بكصفو 

غايةن كطريقان ، التػًقػؿُّ إثارة لعجػًبنا عػف مسألة حٍصر األخػذ بكبلـ المعصكميف 
.  غايةن بأٌف فائدتو العمػـ، كطريقان بأٌنػو يتضٌمػف رأم إماـ العصػر.بالميشافية كالتكاتيػر

أٌمػا مسألةي العمـ اليقينػي ، بكصفػو غايةن لمفػقيو ، فػإٌنػنا سنيناقشييا فيما 
.  سػيأتي إف شاء اهلل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  11 / 1 : (رسائؿ الشريؼ المرتضى  ) ػػػػػػػػ جكابات المسائؿ الٌتٌبنٌيات ، ضمف 1
.   ػػػػػػػػ نفسػو 2
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ٌجٌية اإلجماع ، باعػتباره  ، فقػد " 1ُحّجـًة في كل حكٍم ليس لو دليـل" كأٌمػا حي
ٌجٌية اإلجماع بديخكؿ اإلماـ فػيو ، ثػـ  عػقػػد ليا فصبلن ضافيان ، عالج فيو إثبات حي

.  2كيفٌية العمـ بديخػػكؿ اإلماـ في اإلجماع 
جٌية اإلجماع  يػدان صادقان في إثبات حي ذلؾ أٌف . كالحقيقة أٌنو بػذؿ جي

ٌجٌيتو دليبلن شػرعٌيان لػـ تكيػف ميعنػكنىػةن عػنػد فيػقياء اإلمامٌية مف قبؿ ، تمامان كالتكاتيػر  حي
ٌجػٌيتو يقع عػمى عاتقو كحػدىه . كلمسبب نفًسػو  كعػميو . أم بالنتيجة أٌف التأسيس لحي

ليس " فإٌنو ، بعقمٌيتو المنيجٌية الػدقيقة ، انبرم أٌكؿي إلى تعػريفو حيث قاؿ أٌنػو  
الُمشار باإلجماع ، الذي نقطع عـمى أّن الُحّجة فـيو ، إلى إجماع العاّمة والخاّصة والُعمماء 

ّنما الُمشار بذلك إلى إجماع العمماء الذين ليم في األحكام الشـرعـّية أقـواٌل . والُجّيال  وا 
 . كىػذا الكبلـ بكصفو تعػريفان صحيحه كمتيف مف حيث المبػدأ  ". 3مضبوَطـة معـروفة

ٌجٌية  وىو أن ُيعَمـَم عـنـد عـدم " مف ىػذا الباب ينفػذي مباشػرةن إلى إثبات الحي
" . ُيـوثَـُق بأّن قـولو داِخـٌل في ُجممة أقـواليم  [ . . . . ]تمييـز عـين اإلمام وانفـراد شـخِصو 

أّن الرسول واإلمام إذا كان ُمتمّيزًا ُمتعـّينًا ُعـممْت مذاىبو وأقوالو بالُمشافية " كذلؾ بتكجيو 
ن كان مقطوعًا عـمى وجوده . أو بالتواتُـر عـنو  ذا كان ُمستترًا غـير ُمتمّيز العـين ، وا  وا 

واختالطو بنا ، ُعممت أقوالو بإجماع الطائفة التي نقطع عـمى أّن قولو في جممة أقواليم ، 
ن كان العمُم بذلك من أحوالو ال يعـدو إّما بالُمشافية أو بالتواتُـر ّنما يختمف الحاالن . وا  وا 

 " .  4بالتمييز والتعـيين في حاٍل ، وفـقدىما في ُأخـرى 
مٌما الريب فيو أٌف ىػذا التكجيو الميبتىكىػر، كالذم سػيترٌدد كثيران مػف بعػػده ،  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  16/  ػػػػػػػػ أيضان 1
 .  20 ػػػػػػػ 11/  ػػػػػػػ أيضان 2
 . 17/  ػػػػػػػ أيضان 3
 .  11/  ػػػػػػػػ أيضان 4
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يشيدي لصاحبو بالمقػدرة عػمى االستفادة مف التنكيعات الفكػرٌية التي بيف يػديو ، 
ٍمًع بينيا يؤٌدم إلى فكػرةو جديدةو تمامان ، ال يبدك   أك باألحػرل تركيبيا ، بما ، كالجى

ـٌ صفات الباحػث . ألٌكؿ كىمة أٌنيا ذات عبلقةو بطرفييا  الشػٌؾ في . كىذه مف أىػػ
.  أٌنػو استفادىا مف طكؿ الميمارسػة في عػمـ الكبلـ 

ىك في النياية افتراضي ، ليس يستندي إلى  (أعني التكجيو  )بيػد أٌنو 
كاقعو محسكس أك دليؿو مممكس، بؿ عمى فػرضٌيات ذىػنػٌية بحتة، ىي أشبو 

ُمستتر وغـير الُمتمّيز "فما كمىػف الذم ييثبتي أف اإلماـ الػ . بالتصٌكرات كالخياالت 
العمماء " ثـ أٌف . ميشارؾه في العمؿ الفػقاىتي بالنحك الذم يتكاٌله الفػقياء ؟ " العـين

، كأقكاليـ عنػده بحٌؽ ماٌدةي " الذين ليم في األحكام الشـرعـّية أقـواٌل مضبوَطـة معـروفة 
نقطع عـمى " اإلجماع ، معركفػكف بأسمائيـ كسيرتيـ كأنسابيـ ، فعمى أم أساس 

 فضبلن عػف أٌف سػيرة األئمة في عصر الحيضكر تػدؿُّ ؟ " !أّن قولو في جممة أقواليم 
عػمى أٌنيـ لػـ يعممكا عػمى بناء إجماعات ، بؿ إٌنيـ أداركا الحكار بيف أصحابيـ 

مف ضمف سياسةو تعمؿ عػمى الًحفاظ عػمى حػرٌية الرأم . فػيما ىػػـ فيو مختمفػكف 
إلى غير ذلؾ مف .  كحٌؽ الخبلؼ كاالختبلؼ ، كعػمى ذلؾ رٌبػكا أصحابيـ 

جٌية العجيبة  ضركب النقكد التي مف السيكلة بمكاف أف تيػكٌجػو إلى ىػػػػذه الحي
 . الغػػريبة 

،  "اإلجماع ُحّجـٌة في كــّل حكٍم ليـس لــو دليل"أًضػٍؼ إلى ذلؾ إٌف فكػػرة أٌف 
ٌجٌية ظاىػر )ىنػا تعنى عنػده حٍصران التكاتير" دليل"حيث كممة  طبعان باإلضافة إلى حي

دليؿه مف الدرجة الثانية ، ( اإلجماع )، ػػػػػػػ ىذه الفكرة تقػكؿي بالٌتضٌمف أٌنػو  (الكتاب
. أك كما قػد ييقاؿ في لغػة الفػقياء ، دليؿه في طكؿ التكاتيػػر كليس في عػٍرًضػو 
ػنػػان كلكٌف  ػتىػضمَّ ٍف يكيٍف مي ػٍمػؼه كاضح ، يجعػػؿي مف قػػكؿ اإلماـ ، كا  كفي ىػذا خي

.  كيجكدىه مىقطػػكعه بػو عػنػػده كما رأينا ،  دليبلن بيػذه المثابػة مف المكقعػٌية األضعػػؼ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  11/  ػػػػػػػ أيضان 1
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كلػػك اٌنػنا شػػئنا أف نيسػايرى السٌيد المػرتضى قميبلن في طريقة تفكيره في المقاـ ، 
فسيككف عػمينا أف نقػكؿ دكف تػرٌدد ، أٌف اإلجماع باعتباره ميتضٌمنا لقكؿ إماـ 

العصر يجب أف يككف لو المكقع األٌكؿ بكصفو دليبلن شػرعٌيان ، أك أٌنو عػمى األقػٌؿ 
ألٌف االثنيف نػٌداف في الصفة ، كما ىي إال أٌنيما كبلىما مػف . مف درجة التكاتيػر

.  قػكؿي اإلماـ 
 : بقي لدينا سػػؤاؿه أخيػره مف شػقٌػيىػف 

لماذا خػرج السٌيدي المرتضى رضكاف اهلل عػميو بنفسو كبمنيًجػو الػفػٌذ ، 
ػذرٌيان ، عػف المسار الطكيؿ الذم سػار كعمؿ عػميو جميعي  ػركجان يكاد يككف جى خي
ػديفه  أسػبلفػػو ، كثبت عػممٌيان جػػدكاه بما حػقٌػقو مف إنجػػازاتو باىػػػػرة ، ىػك نفسػو مى
ليا ، عػمى األقػٌؿ بكصًفو أحػد ثمرات الخٌط التطٌكرٌم الذم تػتػٌبعناه فصكالن فيما 

سػبؽ مف ىػذا البحث ؟  
: الجكاب اليقػينٌي الكحيػد الذم ينبغي أف ييقاؿ عػف ىػذا السؤاؿ كمثمو 

.  ألٌف السػؤاؿه ىػك عػف الٌنكايا ! اهلل تعالى أعػمـ 
كمع ذلؾ فإٌنػنا ال ييمكػف أف نيغػًفػؿ أٌف لغمبة المنيج الكبلمي ػػػػػػػػػ الفمسفي 

إف العػقػؿ الذم . أثػره البٌيػف ، الذم ال تيخطئو العيفي الخبيرة الٌناقػدة ، عػميو فػقييان 
كغػيرىه مف األبحػاث الكبلمٌية البػديعػة ، لػػـ يسػتػًقػػٍؿ  (الٌشػافي في اإلمامىة  )أنتج 

ٍمػؼ المنيجي . كينتحي جانػبػان في أعمالػو في الفػقو كأيصكًلػو  ذلؾ ىػك مكضع الخي
.  الذم أكصمىػو إلى العػدىمٌية فػقييان 

العمـ ، بحسب  )ييكػٌرر السٌيػدي كييػعيػد أٌنػو يسػعى في فػقيو إلى اليقيف 
، كأٌف كػٌؿ ما سػكاه أك أقػٌؿ منو إٌنمػا ىػك  (الكممػة التي تػتكػٌرر كثيػران في كبلمو 

.  ظػفّّ ال ييفػيػدي عػممان كال عمبلن 
كلكف ، ىؿ مف الممكف حػقٌػان أف نبني فػػقيػان يقػينيػٌػان اسػػػتػداللٌيػان شػػػامبلن 

بأٌيػة كسػيمة، حتى إٍف نحػػف صػرفػنػا الٌنظػػرى عػػف العػيػػكب المنيجٌيػة اليػائمػة ، الػتي 
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 اسػتعرضناىا بإيجاز في نقػدنا لمفيػكمػي التكاتيػػػر كاإلجماع عنػده ، بكصفيما 
؟   " عـمـم" عنػده أيضان طػريقػيىف حصػرٌييىػف لمػ 

ػر   : كبتػعػبػيػرو آخى
ىػؿ مف الميمكػف حػقٌػان أف يككف الفػقػو عػممان غير ظٌنػٌي ؟  

ثػػـ ىػؿ الظػٌف كٌمو كعػػاءه كاحػػد ، لكي ييقاؿ بالميطمىػؽ كمف دكف تمييػز 
؟ أم سػػػكاءه كاف ظػٌنػان بىػػػٍدكٌيػان سػػاذجان ، خاضعػػان  "  ال ُيفيـد عممًا وال عـمالً "أٌنػو 

، ك  " ال ُيـغــني من الحـق شــيئأً " لميػػػكل كالتقػميػػد كما إلييما ، ىػػك حػقٌػػان ذلػؾ الػػػذم 
أـ كاف ظػٌنػان اجتيادٌيػان ، ناشػئان مف اسػتػقػراء الفػقيو  " . ال ُيفـيـُد عممًا وال عمـالً " 

ـٌ يبػذؿ  سػع ، كمػف ثىػػػػ اآلًىػػؿ األدلٌػةى الميتكفٌػرةى لػديػو اسػتقػراءن شػامبلن بحسػب الػكي
سػعػو في إعماليا كاسػتنطاقيا ، بما يؤٌدم إلى حصيمػةو اجتيادٌيػةو ، ينتيي إلى  كي
. صياغػتيا بشػكؿ فتكل ، ىي بالفعؿ ظػٌنػٌيػة بالتأكيػد ، كلكػف بالمعنى الذم قيػػمناه 

. كشػتٌػاف ما بيف الظػٌنيػف 
:  كنقػكؿي في الجػكاب 

إٌف عػمـ الفقو ال يمكفي أف يككف إال ظػٌنػٌيػان ، باسػتثناء بعض : ػػػػػػػػ أكالن 
حاليػو في ىػػذا كحاًؿ كافػة العمكـ كالمعارؼ اإلنسػانٌية ، . أحكامو الثٌػابتة بالضركرة

كما طمػبي اليقيف فيو كفييا إال . بػؿ ككحاًؿ الكثيػػر مف مسائؿ العمكـ التجػػريبٌية 
.  مػف قػبيؿ طمب ما ىػك ضػٌد طبيعة األشػياء 

الغاية مف كراء تمؾ العمـك ىي الكصكؿ إلى نتائج التػرقى فػكؽ مسػتكل 
كىي بالتػأكيػد التطمح إلى الكصكؿ إلى اليقيػف . الظٌػٌف ، ظػفُّ العارؼ طبعػان 

.  القطعٌي ، بؿ كليس ذلؾ مف شػأنيا 
ىػذا ، مع ضركرة ميػراعػاة شػرطو أسػاسػٌي ، ىػك أٍف يككف سػعيي أرباًبيا 

ػقػػكدان ككفػؽى المناىج الميقػٌررىة كالخاصػة بكٌؿ عػمـو عػمػـو منيا  الخػركجي عػمييا إلى . مى
غيػرىا دكف دليؿو كاؼو كميقػنًػع ، ييػثبًػتي بالمحسكس أٌنػو يمكف عف طػريقيا الكصكؿ 
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 إلى نتائج ميػرضيىة بالنظر إلى الغاية الميعٌمقة عػميو ، بحيث تسػمؾي في نطاؽ 
الحػركة التطٌكرٌيػة لمعػمػـ ، ػػػػػػػ ذلػؾ الخػركج سػيككف مغامػرةن غير مضمكنة النتائج ، 

بػذكؿ في سػياؽ تمؾ الحػركة ، مثمما حصؿ  يػد المى بػؿ قػد تيػؤٌدم إلى إرباؾ الجي
. بالفعؿ جػٌراء مشػركع الفػقو اليقيني لمسػٌيد المرتضى 

العبادات كالميعامبلت ،  : إٌف عػمـ الفػقو ىػك، بفػرعيىو الكبيريىف : ػػػػػػػػ ثانيػان 
إذف، " . ليقـوم الناُس بالقسـط"تشػريعه يػرمػي إػمى تنظيـ شػبكة العبلقات في المجتمع 

فما مف غنىن لػو عػف أٍف يتحٌرؾ بحػركةو ثابػتػةو تطٌكرٌية ، بالنحك الذم تػتػٌبعناه 
أم مع تطٌكر البينى االجتماعٌية بكافة كجكىيا ، كأيضان مع . كنػتػػتػٌبعػو كسػنتػتٌبعو 

 . التطٌكر الداخمي البنيكم لمعمـ نفسػو 
بيػذا االعتبار، فإٌف القػكؿ بأٌف غايتو حٍصران ىي الكصكؿ إلى أحكاـو 
يقينٌية ، ككؿُّ ماسكاىا ال ييػفػيػػػدي عػممان كال عػمبلن ، أم بالتالي تجميػد حػراكو عنػد 

األحكاـ المىػزعػكمة يقينٌية ، ىػذا القػكؿ ، باإلضافػة إلػى اسػػتحالتو ، ىػك / النتائج 
 . بمعػنى كأًده كمنع تطٌكره ، كما حصػؿ  لمذاىب أيخػرل تحت شػعارو ميشػابػو 

كلػذلؾ فإٌنػو . ىػػذه كٌميا أيمػكره لػـ يمحظيا السٌيدي المرتضى في مشػركعو 
.  سػرعاف ما انػدثىػر ، بػؿ إٌنػنا نػراه قػد عجػز عػف اإلقبلع 

إٌف أبمغ إمارةو عػمى ما نقكؿ نػراىا في ضػآلػة المادة الفػقيٌية في تػراثو 
يػد كالعمؿ في سػبيؿ . الغني كالكبير  بؿ إٌنػنا نػرل بالميقارنة أٌنػو قػد صػرؼ مف الجي

ككتاباتيػو . الدفاع عػف مشػركعو الطَّمػكح ، أكثػر مػٌمػا صػرؼ في سػبيؿ تنفيػذه 
الكثيرة ، في غػير كتابو لو ، كفي جكابات األسئمة التي كيٌجيت إليو في ىػذا 

كاسػتنادان إلى ىػذه المبلحظة قيػمنا أف . النطاؽ ، شػاىػد صػدؽو عػمى ما نقػكؿ 
.  مشػركعو عجػز عػف اإلقبلع 

:  أكثػر مف ذلؾ 
عػمى الرغػػـ مف االىػتماـ كاألىمٌية الكبيػريىف المذيف عػٌمقيما عػمى الحػديث  
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المتكاتػر ، فإٌنػنا ال نًجػد لو كبيرى أثػرو فػيما عالجػو مف مسائؿ فقيٌية ، كما أكرده 
ف يكيػف ال . فييا مف أدلٌػةو عػمى ما يذىب إليو  كفي ىػذا دليؿه مبيػفه عػمى أٌنػو ، كا 

ٌجٌية المتكاتػر ، كلكٌنو أشبو باألماني ، جميمةه في التٌػغػٌني ، لكٌف  ريب إطبلقان في حي
كذلؾ ما لػـ يحصؿ لمسػبب الذم . نفعيا مىػرىكفه كمىشػركطه بأٍف تكجػدى بالفعؿ 

.   بسػطناه قبؿ قػميؿ 
. كقػد عػرضنا ليا فػيما سػبؽ أيضان . مسألة اإلجماع عػنػده أكثػر تعػقيػدان 

 : كنيضيؼي اآلف أٌنػنا في ىػذا أماـ مشكمةو مفيػكمٌية نطػرحيا بالسؤاؿ التالي 
عػنػده ؟   (اإلجماع  )ما ىك معنى 

إجماع العمماء الذين ليم في " أٌنػو  (جكابات المسائؿ التٌٌبانٌيات  )يقكؿ في 
جكابات  )كقػد أٌكػد ىػذا المعنى في . " 1األحكام الشـرعـّية أقـواٌل مضبوَطـة معـروفة 

 ] . . . [ ىو إجماع الفـرقة الُمحّقة من اإلمامّية: "فقاؿ  (المسائؿ المكصمٌيات الثالثة 
كلكٌنو " .  2فإذا ىـم أطـبـقـوا عمى مـذىـٍب من المـذاىـب عـممنا أّنــو ىـو الحـق

داخٌل في  (اإلمام  )عمى بعض األقـوال يوَثُق بأّن قولو جماعٍة إجماُع " يقػػكؿ أيضػان أٌنػػو 
جٌيةو . كىػذا يشيد بأٌف مفيكـ اإلجماع عنػده متغٌير " .  3جممة أقـواليم  فيكتارةن ذك حي

جٌيتو ناشئةه مف الثقة بأٌف قكؿ اإلماـ  (التعريؼ األكؿ  )ذاتٌية  ، كثانية أف حي
كثالثة أنو إجماع الفرقة الميحٌقة ، كرابعةه أٌنو إجماع . داخؿه في جممة أقكاليـ 

كربما كاف ىذا االضطراب عمى مستكل المفيكـ، ىك الذم منحو القػدرة . جماعة 
إّن أصحابنا كميـم سـمفيم وخمفيم ومتقّدميم ومتأّخـرىـم يمنعـون من : " عػمى أف يقكؿ

 " .  4العـمل بأخبار اآلحـاد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  23 / 1:  ػػػػػػػ رسائؿ الشريؼ المرتضى 1
 .  205/  ػػػػػػػػ نفسو 2
 . 11 / 1:  ػػػػػػػ أيضان 3
 .  203 / 1:  ػػػػػػػػ جكابات المسائؿ المكصمٌيات الثالثة 4
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مٌما نعمـ عػمـ اليقيف ليس فقط أٌنو كبلـه غير دقيؽ ، بؿ أيضان أف الصحيح 
ليم في األحكام الشرعـّية أقواٌل " مىف  " أصحابنا" إال إذا كاف يقصد بػ . عكسػو تمامان 

فػقط ، بما ييخػًرج كافة أىؿ الحديث عف االعتبار، ألٌف ىؤالء  " مضبوطة معـروفة
كاة ، كليسػكا أصحاب   " .األحكام الشـرعـّية " في "  أقوال "عػنػده ري

 
 ــــــــ تسـاؤٌل أخيـر 4

اآلف ، كبعػد أٍف سػبرنا مشػركع السٌيد المرتضى في الفػقو بمختمؼ 
:  جكانبو فػيما نػزعػػـ ، نعكد إلى التساؤؿ الذم طرحناه ضمف عنكاف ىػذا الفػصؿ 

 " خطوًة إلى الـوراء ؟" فيػؿ كاف مشػركعو ذاؾ 
! نعػـ ككػبٌل : نػردُّ في الجػكاب 

ػٌدة ريبع قػرف عػمى ! نعػـ  باعػتػبار أٌنػو عػطٌػؿ تطٌكر الفػقو اإلمامي لمي
خصكصان كأٌنػػو ىػك . كمجػٌرد تعطيؿ التطػٌكر ىػك بنفسو خطػكةه إلى الػكراء . األقػػٌؿ 

. نفسػو لػـ ييػنػتػج إٌبانيا إال أعماالن فػقيٌيةن قػميمة ، لػـ يطيػٍؿ بيا العمػر قبؿ أف تنػدثػػػر 
ػزئػٌيػا الصغير حجمان  ػؿي العمـ كالعمؿ  )حتى كتابو الفػقيي جي مى ، إف يكيػف قػد  (جي

بقي ، فبفضؿ شػرحىي صاحبيو الشيخ الطكسي كابف البػٌراج الطرابمسي ، المػذيف 
ىػذا مع ضركرة ميبلحظة أٌف اسػػػتنكاؼ الطكسي . تقاسػما العمؿ عػمى الكتاب 

عػف شػػرح القسـ الفػقيي مف الكتاب لػو معنى كداللة مكقػؼ مف فػقو المرتضى 
.  كسنعكد إلى مؤٌدل ذلؾ كداللتو فػيما سػيأتي إف شػاء اهلل . إجماالن 

باعػتبار أٌف أعماؿ أيستاذه الشيخ المفيػد الباىػرة الػذكٌيػة في فػقيو، ! ككػبٌل 
قػبػاؿ ، ىي خطكةن كاسعة إلى األماـ في تطٌكر البحث  كما لقيتو مف قبكؿو كا 

.  بعػدىا لػـ يعيػػػٍد بكسػع أحػدو أف ييعيػد عقارب الساعة إلى الكراء . الفػقيي اإلمامي 
تمؾ الحالػة ، التي عػنكانيا اإلحباط الفكػرم ، كانت برسػـ بطؿ المرحمة 

. القادمة شيخ الطائفة الشيخ الطكسػي 
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 الـفـصـل السـابع

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 الشـيخ الطـوسـي ، شـيخًا لمطائفة
 ـــــــ إضاآٌت عـمى سـيرتو 1

 . ( ـ 1067 ػػػػػػ 995/  ق 460 ػػػػػػػ 385 )محمد بف الحسف الطكسي 
لييا يينسىػب  ًلػد كنشػأ في طكس مف خػراساف ، كا  ككانت يكمػذاؾ بمػدةن صغيػرةن . كي

،  (. الخ. . . نكقاف ، طابراف  )بػدأت تنتعػش كتضـٌ إلييا ماحكليا مف قيػرلن 
 . (ع  )بفضؿ التفاؼ الشيعة الميتكاثريف حكؿ مقاـ ثامف األئمة اإلماـ الرضا 

كىػذا االلتفاؼ بػدكره عىػرىضه مف أعػراض ارتفاع أمػر الشيعة في إيراف عمكمان 
كشماليا خصكصان ، بفضؿ التنظيـ الٌشػامؿ كالناجػح لمشيعة ، الػذم عػػرضناه 

 .  (التاريخ الٌسػٌرٌم لئلمامة  )كبػٌيػٌنػا معالمو في كتابنا 
إذف ، فالشيخ الطكسي ، بما يعنيو شػخصان ، ىػك مف ثمرات التحكالت 

ككـ ليػذه المؤثٌػرات التاريخٌية البعيػدة . الجػذرٌية لمتشٌيع في القػرنيف الٌسػابقيىف لكالدتًػو
.  كلكٌف اكثػر الناس اليعػممكف . مف دكرو في صناعػة األشخاص كمصائػًرىػػػـ 

بات حياًتو إٌبػػاف نشأًتو األكلى بمسػقط  لسنا نعػرؼي شػيئان عػف ميضطرى
مٌمػا . لكٍف ما مف سػببو لػديػنا لمشػؾُّ في أٌنيا كانػت عادٌيػةن في كٌؿ شػئ . رأًسػو 

ًلػد كنشػأ في قريةو عػراقٌيةو بائسػة  ثػـ . ييػذٌكػرنا بسػمفو الكبيػر الشيخ المفيػد ، الذم كي
.  أصاب حظكظىو كافيةن إذ تحٌكؿ إلى بغػداد ، كما سػيفػعػؿي خػمىػفيػو البعيػد 

 ـ ، أم يكـ كاف يػدرجي إلى الثالثة ك 1017/ ق408في السػنة 
 .  1العشػريف مف العيػمػر ، ىاجػر إلى بغػداد

لسنا نعػػرؼ ماالػػذم حػدا بػػو إلى سػػمكؾ ذلؾ الطػريؽ الطكيؿ نحػك بغػداد  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  ".مف كقت دخكلي إلى بغداد كىي سنة ثماف كأربعمائة : " . . (الغيبة) ػػػػػػػػ قاؿ في كتابو 1
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بالػػػٌذات ، كىػػؿ ىػػػك طمبي العمـ ، أـ غػيػر ذلػػؾ مٌمػػا يػدعػػػك النػاس إلػػى اليػجػػػرة ؟ 
ما ييػرٌجح أنو الطمب ىك أٌنػو ما أف اسػتقػػٌر بػو المقاـ فػييا ، أك بيعيػد ذلؾ ، أك 

. غيػر بعيػد كثيػران عػمى األقػٌؿ ، حتى رأينػاه في ًعػداد تبلميػذ شػيًخيا الشيخ المفيػد 
كالظاىػري أٌنػو قضى بضع سػنكات مف الخمػس التي تفصؿي بيف تاريخ كصكلو إلى 

. في الٌدراسة عػميو  (ـ 1022/ ق 413: ت  )بغػداد ككفاة الشيخ المفيػد 
ػزيػدي بياف   .كسػيأتي ليػذه المبلحظة مى

ثػـ أٌف الظاىػر أيضان أٌنػو تأٌىػؿ تأىُّػبلن ما في كطنو ، قبؿ أف يياجػر إلى 
بغػداد ، عػمى شيخيىف أحػدىما عػبد الحميد بف محمد الميقػرئ النيسابكرم ، كالثاني 

عػمى أٌنػنا ال نعػرؼ ما يكفي . الحمراني الطكسي /محمد بف سميماف الحمداني
كالمظنكف أٌنػو تمٌقى منيما األكلٌيات ، خصكصان إف . عػف مرتبة ىػذيف في العمـ 
.  ، فػمعمو أخػذ عنو التبلكة  " الُمقـرئ" نحف الحظنا صفة أٌكليما 

إٍف صػٌح ذلػؾ ، كىػك صحيحه إجماالن دكف ريػب ، فيػذا يعني أٌنػو أٌكؿي 
كىػذا بػدكره ينطكم أيضػان  . 1شػيعيٍّ إمامٌي خػرج مف طكس في طمب العمـ بالفػقو

ػر  ذلؾ أٌف الحافػػز إلى خطػكةو غػير عادٌيػةو كيػػذه ليست . عػمى مؤٌشػػرو تاريخٌي آخى
ميجػػٌرد ًخيارو شػخصٌي مف بيف ًخياراتو أيخػرل ، مثمما يختار المػرءي مينتو مف بيف 

ػة في مجتمعو  . بؿ ىي ، باإلضافة إلى ذلؾ ، ًخػيػاره اجتماعي . الميف الميتاحى
/  فنحف نعػرؼ جٌيػدان أٌف المجتمع ، أٌم مجتمعو كػاف ، ال ييػنػتػج المثقػػؼ المينتمي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ػػػػػػػػ أٌكؿ أينمكذج لممثقؼ الشيعٌي اإلمامٌي الطكسي ىك أحمد بف إبراىيـ الطكسي ، المعركؼ 1

ًعػداده في أصحاب اإلماميف اليادم  . (ـ 971 ػػػػػػ851/ق309ػػػػػ237 )بابف حمدكف الكاتب 
كلكٌنو لغكمّّ نحكمّّ شاعػر كمصنفاتو كٌميا في ىذا النطاؽ ، أم أٌنو لـ تكيف  . (ع  )كالعسكرم 

كالذم . كمصادره  (أعبلـ الشيعة  )انظر الترجمة لو في كتابنا . لو عناية خاصة بالفػقػو 
ييمارس كيتيػب السيرة كالطبقات ، يمكنو أف يبلحظ بسيكلة أٌف عاٌمة أىػؿ الفػقػو كالحػديػث 

.  الطكسػييف قػبػؿ زماف الشػيخ ىػػـ مػف غػير الشيعة 
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ٍصػرا  )العيضػكم  إال حيف يطمئف إلى ذاتًػو  (كمثالو في اإلسبلمٌي آنػذاؾ الفػقيو حى
كما ىك ذاتيّّ لػو ، فػػتػنشػأي عنػده الحاجػةي إلى مىف ييسػامي بثقافتو الػٌذاتٌية ، كتمؾ 

إذف ، فعندما قصػد الشيخ الطكسي بغػداد في طمب . ىي كظيفة الميثقٌػؼ المينتمي 
العمـ بالفػقو ، كاف ييعٌبػري بأمانةو كصػدؽ عػف كصكؿ الشيعة في كطنو إلى ىػذه 

.  المػرتػبػة مف حيث الطمأنينة فالحاجػة 
قيىف  بيػػذا البياف نػػرل الشيخ الطكسي كاقػفػان بقامتو العػريضة عنػد ميفترى

كىػذه الميبلبسة كمثميا ، بمختمؼ أشكاليا ، نػراىا في عيمؽ . تاريخػييَّػف في كطنػو
: كمف ىػذا الباب بمصراعيو . سػيرة الكبار ، إذ يتفاعػمكف تفاعيبلن ناجحان معيا 

مكاصفات المحظة التاريخٌية في جكانبيا السياسٌية كاالجتماعٌية كالفكرٌية أك في 
ـٌ التفاعيػؿ الناجح معيا ، يدخمكف التاريخ بكصفيـ مؤٌسػسيف  بعضيا ، كمػف ثىػػ

 . لممسار الحٌي العالػؽ مف بعػدىػػػػـ 
 ـــــــــ َرْفـع وىــــم  2

لكٌننا ، قبؿ الدخكؿ في العالىػـ الفكػرٌم لمشيخ ، يحسيػفي بنا أف نًقػؼى عنػد 
نصكصو تتػرٌدد في غير المصادر الشيعٌية ، تقػكؿ أٌنو نشػأ شافعٌي المذىب ، ثػػـ 

.  أٌنػو بتأثير أيستاذه الشيخ المفيد تحٌكؿ إلى التشٌيع 
كالذم يبػدك لنا ، بعػد أف تتٌبعنا تمؾ النصكص في مختمؼ مصادرىػا ، 

تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير )أٌف أصميا يرجع إلى الذىبي في كتابيو 
بغـداد  [الطوسي  ]قـدم :" قاؿ في األٌكؿ منيما ( . ًسػيىػر أعبلـ النببلء)ك  (كاألعبلـ

كنصّّ مثمو " .  1 ولـزم الشيخ المفيـد مـّدة فتحـّول رافـضّيـاً . وتعـّين ، وتفـّقـو لمشافعي 
ثـ أٌف األسػػنػكم أخػػػذ ىػػػذه المعمكمػة كصاغيػا بمػػػػػػا  .  2بيسير اختػبلؼ في الثػاني 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  491 ػػػػػ 490/  ـ 460 ػػػػػػ 441حكادث : ـ1994/ق1414بيركت.  ػػػػػػػػ ط1
 .  35 ػػػػػػ 334 / 18 : 1984 /1405بيركت .  ػػػػػػػ ط2
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 (طبقات الشافعٌية الكيبػرم  )ييسػػػٌكغ لػػو دٍرجى الترجمة لمشيخ تحت عنكاف كتابو 
كعف ىػذا كذاؾ انتشر في مختمؼ ". 1كان ينتمي إلى مذىـب الشافعي" : فقاؿ 

سػع فػيما ترجمنا لو في كتابنا  المصادر الميماثمة ، مٌما اسػػتكفػيناه ذكػران بحسب الكي
 .  (أعبلـ الشيعة)

ػٍركو عنػدنا في ذلؾ كال بأس بحسػب المبػدأ  يكد المػرء . كما مف غى بؿ إٌف حي
إلى طػػريػؽو بػػػاف لػو أٌنو ىػك الحػػٌؽ ، بعػػد أف يكػكف قػػػػد سػػمػؾ غػيػرىه ، مٌمػػا ييشػػػػٌرؼي 

كلكٌننا نػرل الذىبٌي فيما اجترحو قػد كقع في خطأيىف كبيريىف ، يكفي . أمَّ إنسػاف 
 : كاحػده منيا لمحكـ عػمى نٌصو بالتيافيػت كعػدـ اسػتيعاب الميعطيات 

، الذم ييفيـ منو  "  وتفـّقو لمشافعي وتعـّينقـدم بغداد:" في قكلو : ػػػػػػػ األكؿ 
أم بات مف عػيكف الشافعٌية في بغػداد ، قبؿ أف يتصؿ بشيخو  " تعـّين" أٌنو 

كالثابتي المؤٌكػد أٌنو قضى السنكات الخمس ما بيف قدكمو بغػداد ككفاة . المفيػد 
الشيخ المفيد في صحبتو ، كحضكريه البارز في كيتيبو كما سػنرل شػاىػد صػدؽو 

بكصفو فػقييان شافعٌيان ؟ كبؿ كيؼ يخفى  " يتعـّين" فمتى أيتيح لو أف . عػمى ذلؾ 
الذىبي ، الذم عاش بعد الطكسػي بثبلثة قػركف  (اكتشفو  )ذلؾ إٍف صػٌح حتى 

 . (ـ 1346/ ق 748: ت )تقريبان 
حػؽه أٌف الشيخ قػد حضر في بغػداد عػمى غير كبلمٌي ، كمػا : ػػػػػػػػ الثاني

سػمع مف غػير ميحػٌدث مف غير الشيعة ، كمنيـ بالفعؿ مىف ىك شافعي المذىب ، 
كلكٌف ميشػكمة الذىػبي في نٌصػو . ذلؾ أمػره معػركؼه مشيكر ليػس فيو خفػاء 

الميتسػٌرع أٌنػو لـ يستكعب معنى ذلؾ ، بػؿ انػتػقػؿ مف ىػػذه الكاقعة المعػركفػة إلى 
ما ىػك معمكؿه بو مىرككزه في األذىاف في زمانو ، فبنى عػمى ذلؾ أٌف حضكر 

ما لـ ييػدركو أٌف االنػفػتػاح عػمى  . الشيخ عػمى بعض الشافعٌية يعني أٌنو كاف منيـ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  51 / 3: بيركت ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة الت .  ػػػػػ ط1
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مختمؼ المذاىػب ذات المصػداقٌية الفكػرٌيػة كاف تقػميػػدان معمكالن بيف كبار عمماء 
بحيث أٌنيـ ال يستنكفػكف . الشيعة في ذلؾ األكاف ، بػؿ كمف بعػده بػزمافو طكيػؿ 

عػف طمب االسػتزادة مف العمـ مف أىمو حيثما تأتٌػى ، دكف االنغبلؽ داخػؿ حػدكد 
.  مذىػبيـ ، كما حصػؿ بالفعؿ في مذاىب أيخػػػرل 

 
 ـــــــ ىـل تتممـذ لممرتضى ؟ 3

ثمػة إشػكالٌيةه كبيػرةه أيخػرل ، تعتػرضي طػريقنا إلى ًعػمػارة سػيػرةو دقػيػقةو 
:  لػمشػيخ ، نطػرحيا باالتسػاؤؿ التالي 

ىػؿ تػتممػذ حػقٌػػان لمسػٌيػد المػرتضى ؟  
 .  1المصادر القػديمة ال تقػكؿ إال أٌنػو تػتػمػمػذ لمشيخ الميفيػد

ٌنػنػا مع عممنا المؤكػد أٌنو تتممػذ كأخػذ عػف كثيريف غيره ، أعػرفيـ  : كا 
، كأحمد بف عبد الكاحد  (ق411:ت)الحسيف بف عيبيد اهلل الغضائرم البغدادم 

: ح)، كعمي بف أحمد ابف أبي جيػد القمي  (ق423:ت)ابف الحاشػر البٌزاز
،  (ق409:ت)، كأحمد بف محمد ابف الٌصمػت األىكازم البغدادم  (ق408

ٍصػرى تتممذه  (ق410:ت)كجعفر بف الحسيف ابف حسكة القمي  ، أم بالتالي أٌف حى
بالشيخ المفيد باطؿه يقينان  ، ػػػػػػػػ مع ذلؾ كػمٌػو ، فإٌف عػػػدـ ذكػػر السٌيد المرتضى 
بالخصكص في تمؾ المصادر القػديػمة في ًعػداد أسػاتػذتو ، لػو مػغػزل كمعنى 

.  الٌنفي ، كذلؾ لطيػكؿ الًعٍشػرة ، كقيػػػػٌكة الحضػكر ، كبيػٍعػػد الٌصػيػت  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، كىك شػريؾ الشيخ في  (الرجاؿ  ) في مفيد ، فيما تػرجـ بو لؿ332 / 2:  ػػػػػػ يقكؿ النجاشي 1
كيقكؿ " . مف تبلمػذة شيخنا أبي عبػد اهلل : "بعض أشياخو ، أم أٌنػو عػرفو معػرفةن كثيقػة  

 (خبلصة األقكاؿ في أحكاؿ الرجاؿ  ):  في كتابو مفيد أيضان العبٌلمػة الحٌمي ، فيما ترجـ بو لؿ
ككاف تمميذ الشيخ المفيد محمد بف محمد بف  : "148/ ـ 1961/ق1381النجؼ . ، ط

" . النعماف 
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لكٌف المصادر المتأٌخػرة إجماالن تيصٌكر الطكسي عػمى أٌنو صنيعة السٌيد 
في كٌؿ شػئو تقػريبان ، كأٌنػو كاف يرعاه رعايةن تامةن ، ابتػداءن مف  تكجييو كتػدريًسػو 

 .  1إلى القياـ بنفقاتو 
كال ميشاٌحة في أٌف الشيخ كاف يمقى مف المػرتضى رعايةن خاٌصةن ، 

و بأعمى راتبو ، مٌما كاف يخصُّ بو بعضى تبلميػذه  . عػنكانييا األبػرز تخصيصي
ػػره النًجػدي عػميو دليبلن ، خصكصان كأنيما كانا  كلكٌف مسألة التتمميػذ عػميو شػأفه آخى

بؿ إٌف الطكسي كاف أقػربى مػكٌدةن مف الميرتضى لػدل . زميمىي درس عػمى المػفيػد 
كبؿ إٌنػنا نًجػدي دليبلن عػمى نفيو ، باإلضافة إلى نٌصٌي النجاشي . أيسػتاذييما 

نا الطيراني ذلؾ ضمنان حيث قػػاؿ . كالحٌمي ، فيما سػنقكلو تػػػٌكان  : كقػد الحظ شيخي
 . " عاصـر" فػقط ،  " 2 سنة28السيَد المرتضى  [الطوسي  ]وعاصـر " 

ػة التي قامػت بيف اإلثنيف  ػًرجى ػر عػمى نمط العبلقة الحى ثمة مؤٌشػره آخى
ػٌدة الطكيمة التي تعاصرا فييا ، نقػرأه في أٌنػنا ال نًجػد في مؤلفات  أثػناء تمؾ المي

في حيف أٌنػنا نػراه قػد . الطكسي أدنى ذكػرو لممرتضى فقييان سػكل ميخالػفػان لػو 
بركاياتو ال حٍصػر ليا عف المفيػد ، بؿ يكاد يككف كمُّػو  (األمالي  )شػحف كتابىو 

شػػرحان  (تيػذيب األحكاـ  )فضبلن عػف أٌنػو صٌنؼ كتابىػو الكبير . عػف شيخو ىػذا
كؿُّ . ، كالشػرح ىنا لو معنى التأييػد لؤلصؿ  (المقنعة  )لكتاب المفيػد الفػقيٌي 

مؿ العمـ كالعمؿ  )ىػذا باإلضافة إلى أٌنػو اقػتصر في شػرًحو لكتاب المرتضى   (جي
 .  (العمؿ  )، تاركان البف البٌراج الجانبى الفػقيي  (العمـ  )عػمى الجانػب الكبلمي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 280/ 5:ـ1999/ق1420بيركت. مكسكعة طبقات الفقياء، ط:  ػػػػػػػ انظر عمى سبيؿ المثاؿ1

كمقػدمة الشيخ كاعظ زاده  . 8/ ـ 1964/ق1384بغداد . كمقدمة محٌقؽ أمالي الطكسي ، ط
 ، 7. / قـ ، مؤسسة النشر اإلسبلمي ، الت. لمطكسي ، ط (الرسائؿ العشر  )الخراساني لػػ 
. كغيرىا كثير  . 24/ ش .ق1367قـ. لمطكسي، ط (العػػػيٌدة  )كمقدمة محقؽ

 .  161/ الطبعة الثانية ، قػـ ، مؤسسة إسماعػيمياف ، الت (النابس) ػػػػػػ طبقات أعبلـ الشيعة 2
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ـٌ اسػتنكافو  و مف الكتاب ، كمػف ثىػػػػػ ذلؾ كٌمو ، خصكصان فيما كلػيى شػرحى
 (الشافي)عػف شػرح الجانب الفقيي منو، باإلضافة إلى تمخيصو لكتاب المرتضى 

لػو معنى كمؤٌدل مكقػؼ مف فػقو المرتضى ، كبالتحػديد مف مشػركعو الػٌرامي 
. رأينا في الفصؿ السابؽ كيؼ كلماذا انتيى إلى الفشػؿ الػٌذريع . إلنتاج فػقوو يقيني

. كمف الغنٌي عػف البياف أٌنػو مكقؼه ميعاكسه لشػرحو الكبير عمى كتاب المفيػد 
كالحقيقة أٌف الباحػث حيف يينعـ النظػر في ىػذه الميبلبسات ، ليممػسي أك 

ـى البارد أك الحياد الٌسػمبي الػذم سػاد العبلقةى بيف االثنيف  . يكاد ما أيسػٌميو الٌسػمػ
الٌسٌيػد الشػريؼ الٌنسػب ، ذك المقاـ العالي لػدل السيػمطة كلػدل الناس، كذك الثركة 

كلكٌف ىػػػػذا ، إذ يتقػٌبػؿي العطايا ، كأٌنػو . العػريضة أيضان ، يغمػري الشيخى بعطاياه 
كلكٌنو . كاف ييػػراقػػػبي بصمت العارؼ كفاحى السػٌيد الميسػتديـ في سبيؿ مشػركعو 

 . صمػته أبمغ مف الكبلـ ، أك فمنقيػػؿ ىػك صمػته حيث يعػػػػزُّ الكبلـ 
ميما يكيػٍف ، فػإٌنو ما أف تكفي السٌيدي المرتضى ، حتى تسػٌنـ الطكسي 

كعػمى الفػكر انصػرؼ إلى ميتابعة العمؿ . المكقع العالي الػذم كأٌنػما كاف بانتظاره 
كىػذا . الذم كاف قػد بػدأه في حياة أيسػتاذه الشيخ المفيػد ، كربما بيىػػدم منو 
. مػدخمنا ًلما ىك مكضكع كتحػت عػنكاف القسػـ التالي مف ىػذا الفصػؿ 

 
 ــــــــ عـاَلـمو الفكـري 4

 ثػمػة تشابو عػميؽ بيف بعض مكاصفات الظػرؼ الذم عمؿ فيو الشيخي 
ػر الذم سػيعمؿ فيو الشيخي الطكسػي  ىػػك أٌنيما كبلىما أتيا عػمى . المفيػد ، كاآلخى
مٌمػا سػيػرتٌػب عػمييما مييٌماتو . أثػػر فتػػرةو قػمػقػة ، عنكانييا فشػؿي سػمؼو لكؿٍّ منيما 

رأينا فػيما سػبؽ كيؼ عػالجيا الميفيػد بمينتيى البراعة ، . إضافٌية ميتفاكتة في ثقػميا 
.  كسػنرل كيؼ بنى عػمييا تمميػذيه 

ػنػيػػد  كالتفاكت في ثػقػؿ المييٌمة ، منشػؤه التباييػف الكبير بيف تجػػربة ابف الجي
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ـٌ بيػف تجػػربة المرتضى كتجػػربة الطػكسي .  كتجػربػة المفػيػػد مف جية  كمف ثىػػػػػػ
.  مػػػػف جيػةو أيخرل 

ذلؾ أٌف تجربة األٌكؿ منيما صمبة كأصيمة ، كىػي إٍف تكيػٍف قػد فشػمت 
كلك . كانت أشبو بقػٍطًؼ ثمػرةو في غػيػر أكاف نضجيا . فؤلسبابو ظرفٌيةو محضة 

ػب كالجميكر،  نيػد كاف أكثر كعيان عػمى المػزاج الفكػرٌم السائد بيف النُّػخى اٌف ابف الجي
ثػػـ لػك اٌنػو كٌيؼى تجربتىو الػٌرائػدة بما يناسبي ىذا المػزاج ، لكاف مف الميرٌجح أف 

.  يػدخؿ التاريخ بكصفو رائػد الخٌط العقمي االجتيادم في الفػقو اإلمامي
كانت . أٌمػا تجػربة السػٌيػد الميرتضى فػقػد فشمت ألسبابو منيجٌيةو عػميقة 

ػػػكدو   ػػػكدو ليػس لػػو جػػػذكر، أك باألحػػػرل مػػف عي أشػػػبو باسػتػنبػات شػػجػػػرةو ميثمػػرةو مػف عي
قيطعػٍت منو الجػذكر، كاسػتيبػدًلػٍت بأيخػرل ليا شػكؿ أك كىػػػػـ الجػذكر، كليس ليا مف  

فكاف مف المحتكـ الذم ال راٌد لػو أف يناؿ اليباسي مف العيػكد كىك في . فعًميا شػئ 
 . كىكػػذا كاف . يػد زارًعػػو ، قبؿ أف يػكرؽى كييػثػمػر

 (الميقنعة  )ىػؿ نفيـي مف ميبادرة الشيخ الطكسي إلى شػرح كتاب أيستاذه 
، أٌنػو كاف ييػدرؾ ميبٌكػران األزمة التي ييعاني  (تيذيب األحكاـ  )ذلؾ الٌشػرح في 

نيػد عػمى  منيػا الخػطُّ التطٌكرم لمفػقو اإلمامي ، مٌما ظيػػر في سيػقكط بادرة ابف الجي
الرغـ مف أصالتيا ، كأٌنػو بػدأ العمؿى عػمى عبلًجيا بكتابو ىػذا ؟  

لماذا  : (عػمى الرغػػػـ مف أٌف السػػؤاؿ ىػك عػف النكايا  )نقػكؿي في الجػكاب 
خصكصان كأٌنػنا نعػرؼي أٌنػو بػػدأ عممىػو عػمى كتاب أيستاذه ىػذا . عػمى األقػٌؿ ! ال ؟ 

 ، ككػػػػػػػػػػاف  1في الكقػت الذم كانت تقكـ فيو عبلقةه دافئةه حميمةه مػتػيػنةه بيف االثنيف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

سمعُت شيخنا أبا عـبـد اهلل أّيـده  : " (تيذيب األحكاـ  ) ػػػػػػػػ يقكؿ الطكسي في مقػدمة كتابو 1
 " . وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد اهلل أيده اهلل. " . "الخ . . . اهلل يـذكـر

 .  3/  ىػ 1400قيػػـ .  ػػػػػػػػ ط2
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ثػػػػػـ  . المفيػد يبسطي حضكرىه الباىػػػر عػمى كامؿ الًحػراؾ الفكػرم اإلمامي في بغػداد 
أٌف ىٌمو األساس كاف آنػذاؾ إعادة الحيكٌية إلى ذلؾ الخٌط التطٌكرم بعػد مػا نػزؿ 

، كما بٌيػٌنػا في خكاتيـ دراستنا (الميقػنػعة  )كفي ىػذا السبيؿ كضع كتابو . بو 
ككؿُّ ىػذه االعتبارات كالميبلبسات تػدفع باتجاه تػرجيح القكؿ أف . السابقة عػميو 

كاف ثمػرة تػبػافو ، أك عػمى األقػؿ ثمػرة  (التيذيب  )ميبادرة الطكسي إلى تصنيؼ 
بػؿ كربما ييفيـي مف بعض ما قالو الطكسي . إدراؾو ميشػتػرىؾو ، بينو كبيف أيسػتاذه 

فإذا صٌح ذلؾ ، تككف . في مقػدمة كتابو ، أٌف الميفيد ىػك صاحب فكػرة الكتاب 
،  (االقتصاد  )ىػذه حالةن ثانيةن تيضاؼ إلى أيخػرل مؤٌكدة ىي تصنيفو لكتاب 

مارسمو الشيخ األجّل أطال اهلل " الذم ييصٌرح في مقدمتو أٌنو امتثػؿ في تصنيفو 
 . " 1بقاءه

 (التيػذيب  )كعػمى كؿ حاؿ ، فإٌف الحقيقة التي ينبغي التنكيو بيا ، أٌف 
. ىػك أكثػري بكثير مف ميجػٌرد شػػرح ، بما يكحي بػو الٌشػرح مف افتقارو إلى األصالػة 

.  بػؿ ىػك عمؿه أصيؿه بكؿ ما لمكممة مف معنى 
بمثابة دليؿو أك ميػرشػدو أك برنامجو لمػاٌدة كتابًػو ،  (المقػنعة  )حػؽّّ أٌنػو اتخػػذ 

 (التػذكػرة  )كحػؽّّ أيضان أٌنػو التػـز المباني األيصكلٌية التي بٌينيا المفيػد في كتابو 
كما سػنعػرؼ ، كلكػٌف الميػزاكجة بيف االثنيف ليسػت ًصػٍرؼ عمؿو آلػٌي ، في كسػع 

بػؿ إٌف اإلبػداع كٌؿ اإلبػداع ، كالفػقاىة كٌؿ . أم إنساف أف يػؤٌديو بالكفاءة نفسػيا
كذلؾ . الفػقاىػة ، ىي في الميطابقة الناجحة بيف ما ىك الماٌدة كما ىك المنيج 

.  ىي في الفػقو ، كما ىي أيضػان في غيػًره 
ثالػث كتابو فػقيٌي إمامٌي اجتيادٌم شامؿ لجميع أبكاب  ( الميقنعة )ك 

نيػد   (الميتمسؾ بحبؿ آؿ الرسكؿ  )الفػقػو ، بعػد كتابىي ابف أبي عػقػيؿ  ، كابف الجي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 3/  ق 1400طيراف . االقتصاد ، ط:  ػػػػػػػ الطكسي 1
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كمف ىنا ، فإٌف تصنيفو يعني  . (المختصر األحمػدم في الفػقو الميحٌمػدم  )
ضمنان كبالضركرة انحيازى ميصٌنفو إلى جانػب الفػقو االجتيادم الميجػٌرد ، في ميقابػؿ 

كنحف نعػرؼ ، مٌمػا سػبؽ لنا مف ىػذا البحث ، ما آؿى إليو .  الفػقو بالركايات 
 . (الميقػنعة  )سػعيي ككتابػا ذينؾ الفقػيييىف ، بحيػث لػـ يػبػؽى في الميػداف اآلف سػكل

كعػميو فعنػدما اتخػذ منو الطكسٌي أصبلن لمشركعو الرائػد ، كاف يعمؿي عػمى ًعمارة 
بيػنػيػةو فػقيٌيةو شػاممة ، ميزتييا كخصكصٌيتيا بالقياس إلى كٌؿ ماسبقيا ، أٌنيا 

 . مشػفكعةه بالدليؿ كراء ما فيو مف اجتيادو كفتاكل 
 

 (تيذيب االحكام  ) ــــــ منيجو في 5
، ىي أٌنػو ، إٍف نحف افترضنا أٌف  (التيػذيب  )ثمػة داللةه أيخػرل في 

، كىك فػٍرضه ال بيػٌد الميفيد عمؿى الطكسي عػمى الكتاب قػد اسػتمػٌر بعػد كفاة أيستاذه 
يػد ، ػػػػػػػػػ فإٌف ذلؾ يعني أٌنػو في  منو بالنظر لحجـ الكتاب كما بيػذؿ فيو مف جي

الكقت الذم كاف فػيو السٌيػد المػرتضى يعمػؿي جاًىػػػدان عػمى التػنػظير لفػػقيو اليقػػيني 
أعػني نحػك إنتاج . ، كػاف الطػكسػػيُّ يػذىػب بصمػتو في االتجاه الميعاكػس تمامان 

بػني عػمى قكاعػد ضابطة ، بٌينيا  فػقوو ىػك ظٌنٌي بالتأكيػد ، كلكٌنو الظػٌف المنيجي المى
.  بيانان دقيقػان شػػامػبلن فيما قػػػػٌدـ بػو لكتابو 

قػػػاؿ ، بعػد أٍف بٌيػف أٌف ما يقصػده بكتابو ليس مٌمػا يتعٌمؽ باأليصكؿ 
:  االعتقادٌيػة ، كما كردت في األصػؿ 

وأذكـُر مسألًة مسألة ، فأسـتدلُّ عـمييا إّمـا من ظاىـر القرآن أو مـن صـريِحـو "  
ّمـا من الُسـّنة المقطـوع بيا ، من األخبار الُمتواتـرة ، أو . أو فحـواه أو دليمو أو معـناه  وا 

ّمـا من إجماع المسممين ، إْن . األخبار التي تقتـرن إلييا القـرائن التي تـدلُّ عـمى صّحتيا  وا 
ثم أذكـر بعـد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا . كان فـييا ، أو إجماع الفـرقة الُمحـّقة 

وأُبّيـُن الوجـو فـييا ،  . وأنظــُر فيما ورد بعـد ذلك مّمـا ُينافـييا وُيضاّدىا . المشـيورة في ذلك 
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إّمـا بتـأويل أجمُع بينيا وبينيا ، أو أذكـُر وجـو الفسـاد فـييا ، إّمـا من َضـْعـف أسـنادىا ، أو 
فـإذا اتفق الخبـران ، عـمى وجـٍو ال تـرجيح ألحـدىما عمى . عمل العـصابة بخالف ُمتضمّنيا 

اآلَخــر ، بـّيـنـُت أّن العـمـَل يـجــُب أن يكـوَن بـمـا ُيـوا ِفــق داللـَة األصــل ، وتــْرك العــمـل بـمــــــا 
وكـذلـك إْن كـان الُحكـم مّمـا ال نـّص فـيو عـمى التعــييـن ، حـممتُـو عـمى ما .  ُيخالفو 

وميما تمّكنُت من تأويل بعـض األحاديث ، من غير أن أطعـَن في . يـقـتـضـيو األصـل 
.  أسـناِدىا ، فـإّنـي ال أتـعـّداه 

وأجتيـُد أْن أروي في معـنى ما أتـأّول الحـديَث عـميو حـديثًا آَخـر يتضّمُن ذلك 
ْن . حتى أكوَن عاماًل عـمى الفُـتـيـا والتأويل باألثـر . المعـنى ، إّمـا من صـريِحـِو أو فحـواه  وا 

وأجـري عـمى عادتي . كان ىـذا مّمـا ال يِجـُب عـمينا ، لكّنو مّمـا ُيـؤِنـُس بالّتمسُّـك باألحاديـث 
 " . 1ىـذه إلى آِخـر الكتاب

ىػكذا ، فػيما نظػفُّ ،  أٌكؿي بيافو مف مثػًمو ، كمف مكقعو مف عمؿ عامؿو 
عػمى مثؿ ما يعمؿي عػميو الطكسي في كتابو ، في كػٌؿ ما حػٌرره السػابقكف في 

أٌكؿي ، ليس عنػد اإلمامٌية فػقط ، بػؿ كعنػد جميع فيػقياء : األحكاـ ، ػػػػػػػ أقػكؿ 
فضبلن . األمػري الذم يصمح دليبلن عػمى ذىػنٌية صاحبو الٌدقيقة الٌصارمة. المسمميف 

عػف مقػدرتو الفػٌذة عػمى رسػـ الطػريؽ الذم ينبغي لمباحث ، العامؿ عػمى استنباط 
بحيث يقطعي سػبيؿ األعػذار في كػٌؿ . الحكـ الظاىػرم في حقٌػو ، أف يسػمكو 

.  فبل يًقػؼي عاجػزان تجاه أم حالػةو مف أحكالػو . مينعىػرىجو مف مينعىػرىجاتو 
:  فيك ، أكالن ، ييػرتٌػب األدلٌػة بحسػب أكلكٌيػتًػيا 

: مثالو  )القػرآف ، صػريحو كمعناه كظاىػره ، أك فحػكاه : ػػػػػػػ األٌكؿ 
( .  عمكـ العمٌػة : مثالو ) ، أك دليمو  (مفيكـ الٌشػرط ، مفيػكـ الميػكافػقة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 / 1:  ـ 1959/  ق 1378النجؼ ، الطبعة الثانية . تيػذيب األحكاـ ، ط :  ػػػػػػػػ الطكسي 1
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،  (المتكاتػر  )ما كاف منيا مقطكعان بػو . الحػديث / السُّػٌنػة : ػػػػػػػ الثاني 
.  أك التي تقتػرفي إلييا القػرائف التي تػدؿُّ عػمى صٌحػتيا 

جماعي فػقيػػػػػػاء: ػػػػػػػػ الثالػػث   إجماع المسػمميف إٍف كاف فػػييا إجماع ،  كا 
.  اإلمامٌية 

كاتًػو : ػػػػػػػػ الرابع  التي يبػدك . األحاديث المشيكرة بيف أىػؿ الحػديث كري
ٌجػةه لػديو ، فيأخػذ بيا حتى لػك لػـ تكيػف قػد كصمت إلى حػٌد التكاتيػر ، أك لػـ  أٌنػيا حي

.  تكيػٍف مقتػرنىػةن بما يػدؿُّ عػمى صٌحتيا 
:  ثػـ أٌنػو ييفػٌرع عػمى ىػذا األخير تػفػريعػيىػف 

أٍف يػًردى بعػد ذلؾ مف الحػديث ما يينافي المشيكرات أك : ػػػػػػػػ اٌكليما 
ـٌ . ييضاٌدىا  فييبٌيف أٌف كظيفة الفػقيو ىنا أٍف ييبٌيف كجػوى التٌنافي أك الٌتضاٌد ، كمف ثىػػ

:      يعمؿي عػمى رفػًعػو ، كذلؾ 
داللػٌيػان / إٌمػا بالجٍمع بيف المشيكر كبيف ما يينافيو أك ييضاٌده جٍمعان عيػرفٌيان 

الحػديػث القائػػؿ أٌف الميتكضئ إف نػاـ كىػػك جالػسه فػميس عػميو كضػػكء ،  : مثالو  )
فيككف إزالة الٌتضاٌد بالجمع بيػف المشيكر كما ييضاٌده . كىك ميخالؼه لممشيكر

بالقػكؿ ، أٌف المىعنٌي بالنكـ في ذلػؾ الحػديػث ، ما ليػس يغػمػب عػمى العػقػؿ 
 ، أم 1

فيككف االختبلؼ في  . (بشيادة أٌنػو جالس  )ما ال ييخرجو مف حالة الكعي 
.  الحكـ ىنا مف باب االختبلؼ في المكضكع 

ٌمػا بأف يككف الميخالؼ مكافقان لغير اإلمامٌية  كبذلؾ ينكشؼ أٌنو قػد  ).كا 
  . (صػدر في مقاـ التقٌية 

 .  (االستبصار )ك (التيذيب  ) كاألمثمةي عػمى ذلؾ كثيرة جػٌدان في كتابيو
ٌمػا بأف يظيػرى لػدل الفػقيو كجػوي الفساد في غير المشيكر ، إٌمػا بضٍعػؼ   كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ٌمػا بأف يككف عمؿي فػقياء اإلمامٌية عػمى خبلفػػو  فػييػتػػرؾي العمؿ بػػو في .  سػنده ، كا 
.  الحاليىف 

ما إذا اتفػؽ الخبراف في كصفػييما ، بحيث ال ترجيح ألحػدىمػػػػػا : ثانييما 
ػر، كلكٌنيما مع ذلؾ اختمفا في داللتيما  ىنا يمجأي إلى األصكؿ ، أم . عػمى اآلخى

إلى القكاعػػػػد الكيػمٌػٌية الميسػتفادىة مف األحكاـ ، فيأخػذي بما يكافػقيا ، كيترؾ ما 
ككػذلؾ إٍف كاف الحكـ مٌمػا ال نٌص فػيو ، فيأخػذ أيضان بما يكافػؽ . ييخالفيا 
.  األصػؿ 

فبل يمجأي . كفي الختاـ ييصػٌرح ببياف أصالة العمؿ بما صٌح مف الحػديث 
طالما  (الميخالفة لممشيكر أك ًلما عػميو العمؿ  )إلى الطعػف في أسناد األحاديث 

أم أٌنػو ييػرٌجػحي الجمعى الػٌداللي كال يتخٌطاه لمصمحة . يجػد كجيان لتأكيؿ مؤٌداىا 
ػر يؤٌيػد التأكيؿ ، . تػرجيح الٌسػنػد  يػد الٌصادؽ في البحث عف نصٍّ آخى مع بػذؿ الجي

كبذلؾ تأتي الفتكل عػمى كؿ حاؿ مبػنػٌيػةن عػمى . إٌمػا تأييػدان صريحان أك بالفحكل 
ف يكيػٍف ثمػرة تأكيؿ / األثػر  .  النٌص ، كا 

 بيػػذا البياف غػير المىسػبكؽ كضع الشيخي الطكسٌي القػكاعػػػدى الٌشاممةى لعػمػػؿ
آخػذان بعيف االعػتبار كافػة الميشكبلت البػنػيػػكٌيػة التي يكاجييا في األثػناء ، . الفػقيو 

ػمكؿ المناسػبة لكٌؿ ميشكمةو ميشكمةو منيا ـٌ بياف الحي ككؿُّ ذلؾ بىػٌيػفه كاضحه . كمػف ثىػػػػ
.  لمقارئ المبيب ، بحيث ال يقػتضي أكػثػرى مف ىػذه اإلشػارة 

لكػٌف ما ينبغي التػنػكيو بػو فػيما أرل ، أٌف الطكسيَّ عاش كعػمػؿ في ظػٌؿ 
 كثمانيةه خمسه منيا في ظٌؿ أيستاذه الميفيػد ، .  سنة ثبلثو كثبلثيفكبيػريىف ميػدة 
 إال بعػد أٍف كاف حضكرىماأم أٌنػو لػـ يتحػٌرر مف .  الميرتضى ميعاصران كعشركف 

كمع أٌف األٌكؿ منيما أكثػري أساتذتو تأثيران عػميو ،  . قػد تجاكز الخمسيف مف العيػميػر 
ـٌ كما كاالىا ، كأٌف  كعػنػو أخػذ انحيازىه الٌصػريح إلى الفػقو في ميقابػؿ مدرسػة قيػػػػػ

ػف فػييػػـ الميفيػد ،   الثاني عمؿ عػمى أف يضػربى عػمى إنجازات كٌؿ مىػف سػبقػكه ، بمى
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تجاكز الميفيػد في . ػػػػػػػػ مػع ذلؾ كمٌػو ، فػإٌنػنا نػرل الطكسػيَّ قػد تجػاكز االثنيف مػعػان 
التفصيبلت المنيجٌية لتأسػيس الفػقو الظٌػٌني ، كما رأيناىا فيما اقتبسناه كحٌممناه مػف 

ػو  كمػا تجػػاكز المػػرتضػى ، إلى حػػػٌد عػػدـ االكػتػػراث ، فػي محاكلتػو تأسػػيػس . نصّْ
كنحف نػرل في .  الفػقو اليقػيني ، إال فيما سػييثبتي بو جكاز العمؿ بخبػر الكاحػد 

ىػذا التجاكز بشػقٌػيىو ، كخصكصان بالنظػر إلى  قػٌكة حضكر ذينؾ الكبيػريىف في 
ال نعيػديىا في الذيف ييعممكف . بغػداد ، إمارةن عػمى اسػتػػقبللٌيةو فكػرٌيػةو ميػدىػشىػةو 

فكػرىىـ في ظػٌؿ ظيػركؼو ميماثمة ، حيث يغػدك التجػديػد ، بما ينطكم عػميو مف 
ػفىػة الصعكبػة  كنيػذٌكػري بيػذه المناسىػبة بما قػد . خبلؼو كاختبلؼ ، ميٌمػةن ميضاعى

ف يكػف صاحبيو قػػد كضعو  (التيػذيب  )سػبؽ لػنػا أٍف قيػمناه قػبؿ قميؿ ، أٌف  ، كا 
، كلكػٌف الحقيقة ، التي أرجك أف تككف قػد باتػت  (الميقػنعػة  )ليكػكف شػػػػرحػػان لػ 

بػؿ إٌنػو، . كاضحةن كؿَّ الكضكح لمقارئ المبػيػب ، أٌنػو أكثػري بكثيػرو مف ميجػٌرد شػػرح 
بما حػفػؿ بػو مف قكاعػد عمبلنٌية ، تأسيسه ثافو ميييمػفو ًلػ كعػمى التأسيس األٌكؿ 

.   الذم سػبؽ إليو أيسػتاذيه 
 (االسـتبصار  ) ــــــــ كتابو 6

لكف ىاىنا مكضع خػمػؿو منيجػٌي ال بػٌد أٌف القارئ العارؼ الحصيؼ 
ىػك أٌف كٌؿ النصكص كالتحميبلت ، التي . الػذم رافػقنا في ىػذا البحػث قػد الحظو 

أكردناىا حتى اآلف عػمى االتجاىػات الفكػرٌية لمشيخ ، ىي فػقػط مف لػػػديف كتابػو 
ـٌ   .  (تيػذيب األحكاـ  )اليا

حػؽه أٌف ىػذا الكتاب ىػك أٌكؿ مصنفاتو فيما يبػدك ، كأٌنػو أمضى في 
نيػقػٌدري اسػتنادان لبعض الميبلبسات أنيا تػزيػد عػمى  )العمؿ عػميو السػنكات الطػكاؿ 

، فضػبلن عػف أٌنػو أكدع فيو خبلصة ما اسػتفاده مف أيسػتاًذه كماأضاؼ  (العشػر
عػميو مف تفصيبلتو عمبلنٌية ، ػػػػػػػػػ كمع ذلؾ كٌمو ، فػإٌف مف الضركرم أيضان 

أخػػصُّ . الػكقػػػكؼ عػمى أعمػاؿو لػو أيخػػرل ، مػٌمػػاىػػك ذك عبلقػػػةو بمكضكع البحػػث 
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العيػٌدة في ايصكؿ  )ك  (االستبصار فيما اختمؼ مف األخبار  ) بالذكر منيا كيػتيػبىػو 
.  ككمُّيا أعماؿه أصيمةه في باًبيػا . في الفػقو ( المبسػكط ) ك  (الفػقو 

.  ألٌنػو األقػرب إلى ما بػدأنا بو مكضكعان كزمانان  (االستبصار  )كسػنبػدأي بػ 
أٌمػػا مكضكعػػػان ، فؤلٌنػو قػػػد طٌبػػؽ فػيو القػػكاعػػػدى الػتي أعػمنيػا قػبػؿي فػػي    

، كباألخػٌص اآللٌيات التي ينبغي عػمى الفػقيو اعػتمادىا ، لػرٍفػع ما  (التيػذيب  )
كسػنبٌيػف ذلؾ عػمى الػتٌػػٌك فيما سػنقتبسو . يبػدك مف تضادٍّ أك تػنػاؼو بيف األخبار 

 . (االسػتبصار  )مف مقػدمة 
 .  1(التيػذيب  )كأٌما زمانان ، فؤلٌنػو انصػرؼ إلى تأليفو بعػد 

:  يقكؿي في مقػٌدمة الكتاب 
ثم ُأعـّقـُب بما . ابتـدُئ في كل باٍب بـإيـراد ما أعـتمـده من الفتوى واألحاديث فـيو " 

وأُبـّيـُن وجـَو الجمـع بينيا ، عـمى وجـٍو ال ُأسـقُط منيا شـيئًا ما أمكـن . ُيخالفيا من االخبار 
وأْن  . [ (التيذيب  )يعني  ]وأجــري في ذلـك عـمى عادتي في كتـابي المذكـور . ذلك فـيو 

ُأشـيَر في أّول الكتاب إلى جممٍة مّمـا ُيـرّجُح بعـضيا عـمى بعـض ، وألجمو جـاَز العمُل بشـٍئ 
" . 2منيا دون جميِعيا 

إذف ، فػفكػرة الكتاب تػدكر عػمى المسائؿ التي كقػع االختبلؼي في أصميا 
فيعػمؿي عػمى بياف كجػو الجٍمع بينيػػػا ، بنحػكو يسػعى فػيو عػمى أٍف  . مف األحاديػث 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـٌ . ، ط (العيػػػٌدة  ) ػػػػػػػ يقكؿ في كتابو 1 وقـد ذكـرُت عـنيم عـمييم  : " 137/ ق 1417قيػػ

السالم من األحاديث المختمفة التي تختصُّ الفـقو في كتابي المعـروف باالستبصار وفي 
كعػميو . ىك أٌكؿي مصنفاتػو في الحديث  (التيذيب  )كمف الثابػت أٌف " . كتاب تيـذيب األحكام

 .  (النياية  )بينيما أك أثناءىػما كتابو الفػقيي . ثانييا  (االستبصار  )فيككف 
النجؼ ، دار الكتب اإلسبلمٌية، . االسػتبصار فيما اختمؼ مف االخبار ، ط:  ػػػػػػ الطكسي 2

 .  3 / 1. : الت 
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ػدكر كلكٌنو عػمى ميسػتكل العػمؿ . ال ييسػًقػطي منيػا شػيئان عػمى مسػتكل صٌحة الصُّ
ٌنما يسػتػفيػدىا مف ميبلبسات األخبار التي  ييػرٌجح بينيا بميػرٌجحاتو ال ضابط ليا ، كا 

.  بيف يػديو 
ػتٌػبًػعه في نيػجػو ًلمػا كػاف قػػػد قػػٌرره كبػٌيػنو سػػػابقػػان فػػي    ذف ، فالكػتػاب مي كا 

، كلكٌنو في خٌطتو رائػده ، نظٌنو غيػر مسػبكؽ في كٌؿ ما حػٌرره  (التيذيب  )
 : كفي ذلؾ إمػارةه عػمى أمػريىػف . ميحػٌدثك كفػقياء اإلمامٌية مػف قبمو 

أٌف العمؿ الفقاىتى عنػد اإلمامٌية قػد بػدأ مرحمة االسػتقػرار ، :  ػػػػػػػػ األٌكؿ 
كبػدأ ييػكلي العناية في البحث بالميشكبلت . بعػد التطٌكرات كاألزمات الٌسػابقة 

. التفصيمٌية ، كيصػرؼ جيػدىه إلى معالجػًتيا في أعماؿو ميسػتػقػمٌػة 
قػدرة ميصٌنفو عػمى رؤيػة اإلشكالٌيات البحثٌية مف ميختمؼ : ػػػػػػػػػػ الثاني 

فيك ، مثبلن ، كاف . الػزكايا في اآلف نفسػو ، كبالنتيجة تخصيصيا بالميعالجة 
، مف آلٌيات رٍفػع ما يبػدك مف تناؼو  (التيػذيب  )يمكف أف يعتبر ما ساقو في 

زى  (االستبصار  )كلكٌنو في . كتضػادٍّ في األحاديث ، كافيان كافيان بالمطمكب  فػػػرى
يػد  ـٌ عالج . ىػذه الميشكمة ، كتػتػٌبع مفرداتيا ، مع ما يقتضيو ذلؾ مف جي كمف ثىػػ

.  كؿَّ ميشػكمةو ميشػكمةو منيا بالعبلج المناسػػب ليػا 
  (الُعــّدة في ُأصول الفـقو  ) ـــــــ كتابو 7

كىك أٌكؿي كتاب لئلمامٌية مف بابو ، مف حيث شػمكلو لكافػة مسائؿ ىػذا 
.   1العمـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
ولم يصّنف أحٌد من أصحابنا في ىذا المعنى ، إال ما ذكره :"  ػػػػػػػػ يقكؿ في مقدمة الكتاب 1

شيخنا أبو عـبد اهلل رحمو اهلل في المختصر الذي لو في ُأصول الفـقو ولم يستوفو ولم 
الفػقػيػد ، الػػػػذم لـ يًصمنا منو إال مختصره في كػتػاب  (التػػذكرة  )يعني بذلؾ كتاب  " يستقصو

. لمكراجكي (كنز الفكائد  )
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ذلؾ ألٌف مصنفو ناقػش فيو كافػة اإلشكالٌيات . ثػػـ أٌنػو كتابه ميعقَّػده جػدان 
أدّلــة الفـقو وما " ذات العبلقة بعمـ أيصكؿ الفػقو ، بكصفو العمـ الذم ييعنى بػػ 

باَحـة وغــير ذلـك من االقسام عـمى طـريق الُجممة كلكػٌنػػػػو  " .  1تقتضيو من إيجاٍب وَنـدٍب وا 
فػيما ناقشػو اضطر اضطراران إلى العيركج عػمى آراءو كبلمٌية كغير كبلمٌية لدل 

لذلؾ فإٌنػنا . األمر الذم منح الكتاب طابعان جدلٌيان طاغيان . اإلمامٌية كغيرىـ 
أحدىما في مناقشة مسألةو مٌما ىك مكضع . سنكتفي في تعػريفنا بالكتاب بمثاليىف 

كالثانية مع . اختبلؼ بيف اإلمامٌية ، ىي ميعضمة جكاز العمؿ بالخبر الكاحػد 
ككبلىما ، عػمى كٌؿ حاؿ ، مٌما . غيرىـ ، ىي مفيكـ االجتياد كالمكقؼ منو 

.  يػدكر حكلو مكضكع الكتاب 
في ذكر الخبر الواحد وجممٍة " في الفصؿ الرابع مف الكتاب ، تحت عنكاف 

يستعػرض كافة اآلراء في اإلشكالٌية عنػد اإلمامٌية كعنػد  " من القول في أحكامو
: قاؿ . ، ليخميص إلى ما اختاره 2غيرىـ

وكان ذاك . إّن خبر الواحد إذا كان واردًا من طريق أصحابنا القائمين باإلمامة " 
مروّيًا عن النبي صّمى اهلل عميو وآلو وسّمم،أو عن واحٍد من األئمة عمييم السالم ، وكان 

ولم تُكن ىـناك قـرينٌة تدلُّ عمى صّحـة ما . مّمن ال ُيطعن في روايِتو ، وكان سـديـدًا في نقِمو 
ألّنو إن كانـت ىـناك قـرينٌة عـمى صّحـِة ذلـك كان االعـتبار بالقرينة وكان  .تضـّمنو الخبر
" .  3جـاز العمُل بـو  [ . . . ]موجبًا لمعمم 

ـٌ يشرع في بياف أدلتو عػمى مااختاره  . سػنذكر عناكينيا طمبان لئليجػاز. ثىػػػ
 :  (العيػٌدة )مع اإلشػػارة إلى أٌف ما سػنكجػزه ، ىػػك خبلصة خمػس عشػرة صفحة مف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  7/  ػػػػػػ العيػٌدة 1
 .  126 ػػػػػػػ 100/  ػػػػػػ نفسو 2
 .  126/ ػػػػػػػ أيضػان 3
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 [ . . . ]عـمى العمل بيـذه األخبار [ . . . ]إجماع الفرقة الُمحّقة : " ػػػػػػػػ األٌكؿ 
جماعيم فيو  ]...[ من عيـد النبي صّمى اهلل عميو وآلو وسّمم ومـن بعـده من األئمة وا 

كلك كاف لدييـ أدنى إشكاؿ عػمى ذلؾ " . معصوم ، ال يجوز عميو السيو وال الغمط 
.  الستنكركه كما استنكركا العمؿ بالقياس 

االختبلؼ بيف فقياء اإلمامٌية في الفتكل ، الذم يرجع إلى : ػػػػػػػ الثاني 
ذلؾ مف حيث أٌف . اختبلؼ أنظارىـ فيما يأخذكف بو أك يفيمكنو مف األحاديث 

ىػذا االختبلؼ يػدؿُّ ضمنان عػمى أٌنيـ ال خبلؼ بينيـ في أصؿ األخذ بخبر 
ٌنما في تفػصيبلت ذلؾ مٌما ذكػرناه   .كىػذا دليؿه ذكيّّ عميؽ الغىػػٍكر. الكاحػد ، كا 

اىتماميـ البالغ بتمييز الرجاؿ الكاردة أسماؤىـ في أسناد : ػػػػػػػػ الثالث 
ػد عػمى حديثو ،  ػد أك ال ييعتمى األحاديث ، مف حيث الكثاقة كالضعؼ ، كمىف ييعتمى

فمكال أٌف العمؿ بما يسمـ مف الطعف ، كبركاية مىف . إلى غير ذلؾ مف االعػتبارات 
يػد في التمييػز  ؟  1ىك مكثكؽ ، كاف جائزان لػدييـ ، فمماذا يتجٌشػمكف كٌؿ ذلؾ الجي

نخميصي مف ىػذا الٌسػبػر ألبحاث الشيخ ، كما عػرضيا في كتابو ، إلى 
:  أٌنػو ييصٌنؼي الحػديث إلى ثبلثة أقساـ 

.  كىك مكجبه لمعمـ . المتكاتػر : ػػػػػػػػ أٌكليا 
. كىك مكجبه لمعمـ كالمتكاتػر. غير الميتكاتر المحفكؼ بالقػرائف: ػػػػػػػػػ ثانييا
، " 1من طريق أصحابنا مّمن الُيطعن في روايتو"خبر الكاحػد الكارد : ػػػػػػػػ ثالثيا

فيػذا ال ييكجبي عػممان ، أم أٌنػو ظٌنٌي ، كمع ذلؾ فإٌنو يجكز العمؿ بػو لؤلدلٌػة 
.  الثبلثة التي أكردىا 

بيػذا البياف الذم ينضحي فكران كفطنةن كعػممان ، ييحػٌرؾي الطكسيُّ أشػكاقنػا 
خصكصان كأٌف ليا عػنػػده ذلؾ الفعػؿ القػكٌم ،  . إلى معػرفة مايعنيو بالٌضبط بالقػرائف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  42 ػػػػػػ 126/  ػػػػػػػػ أيضان 1

  



317 
 

ثػـ أنيا كانت مكضع اىتماـو . بحيث تػزيحي النٌص مف مػرتبة الظػٌف إلى اليقيف 
عماؿو مف قبمو ، لكٌنني ال أذكػري أنني رأيتي مىف حػٌرر عػمييا قكالن بػٌيػنػان ، ييخػرجيا  كا 

.  مف الصػكرة الغائمة التي تكحي بيا الكممة ، إلى درجة التػعػريؼ الدقيؽ 
كالحقيقة أٌنػنا لػف نبعيػدى حتى نػراه قػد شػرع في بياف مفػرداًتيا ، تحت 

في ذكـر القرائن التي تـدّل عـمى صّحة أخبار اآلحاد أو عـمى بطالِنيا ، وما تُـرّجُح " عنكاف 
 :كىي أربع  " . 1بو األخباُر بعـضيا عـمى بعـض

فمتى ورد الخبُر متضمنًا  [ . . . ]أن تكون موافـقًة ألدّلة العـقل : " ػػػػػػػػ األيكلى
لمحظر أو اإلباحة ، وال يكون ىـناك ما يـدلُّ عـمى خالفو ، وجب أن يكون ذلك دلياًل عـمى 

أم أٌنيا ليست بالضركرة دليبلن عػمى صٌحة صػدكر النٌص ، بؿ  . "صّحة ُمتضّمنو 
 .فػقط عػمى صٌحة ميتضٌمنو 

أْن يكون الخبر ُمطابقًا لنّص الكتاب ، إّمـا خصوصو ، أو عمومو ، : " ــــــ الثانية 
إال أْن يـدّل دليٌل يوجب العمم ، يقـتـرُن بذلك الخبر، يـدلُّ عـمى  [ . . . ]أو دليمو ، أو فحـواه 

" .  جـواز تخصيص العموم بـو ، أو تَـْرِك دليل الخطاب ، فيجب حينئـٍذ المصير إليو
" .  أن يكون الخبُر موافـقًا لمسُّـّنة المقطوع بيا من جية التواتُـر:ػػػػػػػ الثالثة 
 " .  2أن يكون موافقًا ِلما أجمعت الفـرقة الُمحّقة عـميو:  " ػػػػػػػ الرابعة 

كقػد بٌيػف في ثنػايا العناكيف التي اقػتبسناىا مػف كبلمو تفػصيبلتو كثيػرةو 
كنحف إٌنما لػـ نًقػػٍؼ عنػدىػا الكقكؼ الذم تستحٌقو ، ألٌف . جػٌدان كفي غاية األىػمٌية 

كعػميو . بيغيػتػنػا تقتصػر اآلف عػمى تعػػريؼ القػارئ بأساسٌيات فكػره في ىػذا النطاؽ 
مع اإلشػارة إلى أٌف  .  3فػإٌنػنا نحػثُّ القارئ الطُّمعة عػمى االطٌػبلع عمييا في األصػؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  4 ػػػػػ 3 / 1:  ػػػػػػػػػ االستبصار 1
.  نفسو /  ، كاالستبصار 143/  ػػػػػػ العيػٌدة 2
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فما ىي ، مثػبلن ، الفائػدة العممٌية لمفػقيو . بعضيا قابؿه لمنقاش مف حيث الجػدكل 
مف مناقشة القػرائف الميحيطة بحػديثو بػعينو ابتغاء تثبيت مضمكنو ، ما داـ ىػذا 

المضمكف ثابػتػان في السُّػٌنة المقطكع بيا ؟ 
 . (العيػٌدة  )فذلؾ ما يرجعي إلى مػذىبو في الخبر الكاحػد ، كأدلٌػتػو عػميو في

؟   (االجتياد  )فمػاذا عػف مػكقػفو ، كليس رأيػو الخاص ، في 
كالحقيقةي التي ينبغي اإللماح إلييا ، أٌف لميحػٌدثي كفػػقياء اإلمامٌية إجماالن 

، بمكازاة مكقػفيـ مف القياس ، يػرجع إلى  (االجتياد  )مكقػؼه حادّّ جػٌدان مف 
كمف ىنا .  1نيصكصو صػريحة مف أئمتيـ ، تنفي دليمٌيتيما كتحظػر استعماليما 

وأّمـا القياس واالجتياد فعـنـدنا أّنيما ليسـا دليمَين ، :" قيػمنا أٌف الطكسي إذ يقكؿ ، مثبلن 
، فيك الييعٌبػر بذلؾ عػف رأمو شػخصيٍّ ، بؿ عػف "  2 بل محظوٌر استعماليما

.  المكقػؼ الٌرسمي لمذىبو 
مف ىنا ، فإٌنػنا إذ نعقػػدي ىػذه المراجعة لقػكلو ، فإٌنما نػرمي فػقط إلى رٍفػع 

المحظكر ، كبيف االجتياد الذم عػمػؿ عػميو  (االجتياد  )االلتباس المفظي بيف 
،  (العيػٌدة  )عػمى الميسػتكل الٌنظرم في كتابو . ىػك في كافػة أعمالو ذات العبلقة 

 .  (المبسكط  )ك  (التيذيب  )كعػمى المستكل العممي في عمميو الفػقيٌييىف 
ذلؾ أٌف االجتياد تارةن يككف في ميقابؿ النػٌص أك في غياب الٌنػٌص ، 

في الحالة األيكلى ، كىي مكضع عنايتػنا اآلف ، . كأخػرل ميسػتػنػبىػطان مف النٌػٌص 
يككف رأيػان شخصٌيان لمفػقيو ، يمجأي إليو في مقاـ ترجيح نصٍّ مف نصكص الكتاب 

كما يمكف يككف دليبلن عػمى نحػػك . أك السُّػٌنة ، فيككف ضميمةن ميػرٌجحةن ًلمػا اختػاره 
.  االسػتقبلؿ في حالة غػيػاب الٌنػٌص 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  كسائؿ الشيعة ، الباب السادس مف أبكاب صفات القاضي :  ػػػػػػػ انظر ، مثبلن 1
 .  8/  ػػػػػػ العيػٌدة 2
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كالمعػركؼ أٌف أٌكؿ مف بنى فػػقيو عػمى ىػذا النمط مف االجتياد ىػك أبػك 
تو فػيما ذىػب إليو  . (فػقو الػٌرأم  )كمف ىنا عيػرؼ فػقيو بػ . حنيفة  كقػد عارضى

كاسػتمػٌر . ، ابتػداءن مف أئمتيـ ، كما قيػػمنا مف قػبػؿ  (ع  )مػدرسػةي اىػؿ البيت 
ػنيػد  )كمنيػـ الشيخ المفػيػد في كتابػو . عػمى ذلؾ عيػمماؤىػػػػـ  الٌنقض عػمى ابف الجي
قػتىػبىػػػس أعػبله  (في اجػتيػػاد الػػػرأم  مػع . ، كيصػكالن إلػى الطكسي فػي الٌنػٌص المي

كلكٌف قػٌكة الكممة ، . أٌنيػػمػا كبلىػػمػا فػقييػاف اجتيادٌيػػاف، بكٌؿ ما لمكممة مف معنى 
أك باألحػرل قػٌكة ما كراءىىا مف مكقػؼ ، حاؿى فػيما يبػدك ، دكف كٍسػًر الحٍظػًر 

ػػر ، أعني الميجتيد بالػرأم ، كاف كامنان . عػمى الكممة  خصكصان كأٌف اآلخى
، حيث لمتقػييػد معنىن ميميّْػػػزان  ( "اجتياد الرأي " الحظ ىنا عبارة الميفيد ). بالمػرصاد
. غير خفٌي 

لكػٌف الكممة مالبثػت أف تطػٌكرت ألسيػنػٌيػان كعػمبلنػٌيػػانعػمى أيػدم فػقياء 
سػنيػرجئ الكبلـ . اإلمامٌية القادميف ، بحيث اكتسبت معنىن كمػكقػفػػان جػديػديىػف 

عػمييما إلى محٌمو المناسػب ، مػف ضمف بحثنا القادـ إف شػاء اهلل عػمى مػديػنػة 
 .الحػمٌػة كمػدرسػتيا الفػقيٌيػة 

إٌف الميػزاكجة . كنقػكؿي في ختاـ ىػذه الميػراجعة لمفيػكـ االجتياد المحظكر 
ـٌ المكقػؼ منيما في نصكًصنا  بينو كبيف القياس في النصكص المأثكرة ، كمػف ثىػػػػػ
ػػرىضاف مف إعػػراض التٌػنكُّػر لؤلحاديث  الميسػتفيضة ، ناشػئةه مف أٌنيما كبلىمػا عى

 (ص  )، كاالقتصار عػمى ماكرد منيا عف النبي(ع )الكاردة عػف أئمة أىػؿ البيت 
ػٍكؿ ىػذه عػف ميعالجة إشػكالٌياتو جػٌدٍت مف بعػدي ، . كعػف أصحابو  كبالنػتػيجػة عى

. األمػرالذم حاصػرى الفػقػيو في كضػعو ميسػتحيؿ . كلػـ تكيف مطػركحةن في عصػرىػػػـ
ٌمػا  لػـ يًجػٍد منو مىخػرىجان إال ، إٌمػا باعػتماد قياس مجيكؿ الحكـ عػمى معمكًمػو ، كا 

ػةن ، أك بكصفو دليبلن . باعػتماد رأيػو الشػخصي  ػحى كىػذا إٌمػا بكصفو ضميمةن ميػرجّْ
.  ميسػتػقػبلِّ 
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 (المبسـوط  ) ـــــــ كتابو 8
كىػك أٌكؿي كتابو فػقييٍّ ، بالمعنى الحقيقي الكامؿ لمكممة ، صٌنفو فػقيوه 

ككامؿ مف حيث أٌنػو . حقيقٌي مف حيث أٌنو حاكو لنصكص فتاكل مؤلفو . إمامٌي 
.   كيػتيػب الفػقو / يشتمؿ عػمى جميع أبػكاب 

كلقػد كاف الشيخي قػد صٌنؼ قػبؿي كتابان كسػطان بيف ما ىػك ركايػة كما ىك 
 :  تفػريع ، ذكػر منيجو فيو بأٍف قاؿ 

جميع ما رواه أصحاُبنا في ُمصّنفاتيم وُأصوِليا من المسائل ، [ فيو  ] ذكـرتُ " 
ولــم  [ . . . . .]. ورتّـبـتُـو تـرتيَب الفـقو ، وجمعـُت بين النظائر . وفـّرقـوه في ُكـتُـبيـم 

أتعـّرض لمتفـريع عمى المسائل ، وال لتقعـيـد األبواب ، وترتيب المسائل وتعميقيا والجْمع بين 
" .  1بــل أوردُت جميَع ذلك أو أكثره باأللفاظ المنقوَلـة . نظائرىا 

كىك إنما اتٌػبع فيو  . (النياية في ميجػٌرد الفػقو كالفتاكل  )ذلؾ ىك كتابو 
التفـريع عـمى المسائل " أم مف  " . ال يسـتوحشوا من ذلك" ما بػٌيػنو مف نيج ، فمكي 

مٌما يػدؿُّ عػمى أٌنػو ، عػمى ما كاف لو مف كممةو مسمكعةو كمقاـو  " . 1. الخ. . .
. عػاؿو ، كاف شػديد االعتناء بالمزاج الٌسػائد ، كبمقػدرتو عػمى اسػتيعاب الميتغٌيػر

كدائمان كانت ىناؾ مسافةه بيف اسػتيعابيا لػدل النُّخبة ، كبيف اسػتػيعابيا نفسػو مف 
ال كقع في مثؿ . الجميكر  عػمى الميفٌكػر الحصيؼ أف يأخػذىا بعيف االعتبار ، كا 

. ما كقع فيو بعضي مىػف عػرفناىـ 
تحػت عػنكافو خاصٍّ بػو ، فؤلٌنػنا  (النياية  )كنحف إٌنما لػـ نًقػٍؼ عنػد 

آثػرنا ، كما نفعػؿي غالبان ، أف ال يككف كقػكفيػنػا إال عنػد المحطات األساسٌية في 
ػبٌلؽ ، كمف الكاضح أٌف  ليس منيا بالتأكيػد إذا  (النياية  )تػتػبُّػع ىػذا التطٌكر الخى

ٍف يكيػف مػػف الممكػف القػػكؿ أيضػان ، أٌنػػػػو    . (المبسػكط  )ىػك كيضع إلػى جػانػػب  كا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  15 / 1: ق ، باعتناء جماعة المدرسيف بقـ 1433قػػـ .  ػػػػػػػػ المبسكط ، ط1
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عػػػدادو لػو ، بما يعػنػيػو كػػؿّّ منيما  بػدلػيػؿ الفاصؿ الػػٌزمنػي  . كػػاف بمثابػة تميػيػدو كا 
ػدكر االثػنيف   .1الطكيؿ بيف صي

و في  :  ميفٌصػىبلن ، ذلػؾ إذ قػاؿ  (المبسكط  )ميما يكيػٍف ، فػإٌنػو ييػبػٌيػف منيجى
أْن أعمَل كتابًا في الفـروع خاّصـًة ، ينضاُف إلى كتاب النياية " 
ثـم رأيُت أّن ذلك . يكوُن كاماًل كافيًا في جميع ما ُيحتاُج إليو . ويجتمع معو 

ألّن الفـرع إّنما يفيمو إذا ضبط . يكون َمبـتـورًا يصعـب فيُمو عـمى الناظـر فـيو 
فعـدلُت إلى عمِل كتاٍب يشتمُل عـمى عـدد جميع ُكـتُـب الفـقو التي . األصل معو 

أذكـُر كلَّ كتاٍب منو عـمى غايـة ما . فّصميا الفُـقياء ، وىي نحو ثمانين كتابًا 
 وأقتصـُر عـمى ُمجـّرد الفـقو ، دون األدعـيـة واآلداب  .ُيمكـُن تمخيصو من األلفاظ

وأعـقُـُد فيو األبواب ، وأقّسـم فيو المسائل ، وأجمُع بين النظائر ، وأسـتوفيو . 
وأقوُل ما عـنـدي . وأذكر أكثَر الفـروع التي ذكـرىا الُمخالفون . غاية االسـتيفاء 

فيو ، عـمى ما تقتضيو مذاىـُبنا وتوجُبُو ُأصولنا ، بعـد أن اذكـر جميع ُاصول 
" .  المسائل 

ذا كانت المسألُة او الفـرع ظاىـرًا ، أقـنُع فيو بُمجـّرد الفُـتيا "  ْن . وا  وا 
ليكون . كانت المسألة أو الفـرع غـريبًا أو ُمشـكاًل أومُئ إلى تعميميا وجيـة دليِميا 

" .  الناظـُر فـييا غير ُمقّمـٍد وال ُمبّحـث 
ذا كانت المسألة أو الفـرع مّما فيو أقــواٌل لمعمماء ، ذكـرُتيا وبـّيـنـُت "  وا 

. وأُنـّبـو عـمى جيـة دليِميا ، ال عـمى وجـو القياس . عـمميا والصحيح منيا واألقـوى
ذا شـّبيُت شـيئًا بشئ ، فعمى وجـو المثال ، ال عـمى وجـو َحْمــِل أحـداىما عـمى  وا 

وال . األخـرى ، أو عـمى وجـو الحكاية عـن الُمخالفين دون االعـتـبار الصحيح 
" .  أذكـُر أسـماء الُمخالفين في المسـألة ، لئال يطول بـو الكتاب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كلكٌف الشيخ يقكؿ في مقػدمة .  ػػػػػػ نقكؿ ذلؾ مع أٌننا ال نعرؼ كـ كاف ذلؾ الفاصؿ بالتحديد 1
 " .   وكنُت عـممُت في قـديم الوقت كتاب النياية : "(المبسكط  )
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:  ثػػـ أٌنػو ييػردؼي قائبلن في ختاـ المقػػػػٌدمة 
ىـذا الكتاب ، إذا سـّيـل اهلل تعالى إتمامو ، يكون كتابًا ال نظير لو " 

ألّنـي إلى اآلن ما عـرفـُت ألحـٍد من . في ُكـتُـب أصحابنا وال في ُكـتُــب المخالفين 
 بل ُكـتُـُبـيم ، . الفـقياء كتابًا واحـدًا يشتمل عـمى اأُلصول والفـروع ُمســتوفـيًا مذىـبًا 

ْن كانت كثيـرة ، ليس يشتمل عمييا كتاٌب واحـد  وأّمـا أصحابنا فميس ليم في . وا 
وأوفى ما ُعـمـل في ىـذا . بل ليم ُمختصـرات . ىـذا المعـنى شئ ُيشـاُر إليو 

" .  1، وىو عـمى ما قـمـت  (النياية)المعـنى كتابنا 
مف السػيكلة بمكاف أٍف ييحٌبػر الكاتبي الصفحاًت الطٌػكاؿ في تحميؿ ىػذا 
الٌنػٌص الػذم جمػع بيف الػٌدقٌػة كالبػراعػة كاإلبػداع ، كخصكصان في مكضًعػًو مف 
تطػٌكًر العػمؿ الفػقاىػتي عػمكمان ، باتجاه إنػتػاج فػقػوو خاًلػصو شػػامؿو إلى ميسػتقىػػٌره 

أك باألحػرل إلى حيث سػيبػدأي مرحمةن جػديػدةن مف تطػٌكره اآلتػي . بعػد طيػكؿ الٌسػفػػر
بػيػدى أٌنػني أراني إٍف فعمػتي أكػكفي قػػد كقعػػتي فػيما ىػػػرب منو صاحبيػو ، إذ . الػٌدائػػػـ 
 .  "لئال يطـوَل بـو الكتاب : " قػاؿ 

ػػٌر ، فػإٌنػني  لػذلػؾ ، كرغػبػةن مٌني بػأٍف يشػاركني القارئ متعةى التػأٌمػؿ الحي
قػػارنػتػو بمػا عػٌمقنا بػو أعػبله عػمى كتابػػو     سػػػػأكػتػفػي بػػدعػػكة القػارئ المبػيػب إلى مي

كبذلؾ نػػرل  . (النياية  )، ثػـ بما كصػؼ بػو ىػك نفسػو كتابىػوي  (التيػذيب  )
خصكصان كأٌف . كاضحةن جػمٌيػةن ، غػنػٌيػةن عػف البياف  (المبسكط  )أصػالػةى كريػادةى 

صاحػبو الخبيػر بالٌسػكابؽ كالٌضميع بمآًليا لػـ يبخػؿ عػمينا بالبياف حػيث كصػؼ 
 " .  1يكـوُن كتابًا ال نظـير لو في ُكـتُـب أصحابنا:  " كتابىػو بػقػكلػػو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  16 ػػػػػػ 15 / 1:  ػػػػػػػ المبسكط 1
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 ــــــــ ختام الفصـل  9
يحمػك لي أٍف اعػتقػػد ، أٌنػني بيػذا الػتٌػتىػبُّػع الػٌزمني ػػػػػػػػػػػ المكضكعػي ألعماؿ 
ػمػٌمػع بالفػقػو ، أك الفػقو  ػتػػػدىٌرجة البارعػػػة ، ابػتػػداءن مف الحػديث المي شػػيخ الطائفػة المي

، كانػتػيػاءن إلى الفػقو الخالص الٌشػػامؿ  (التيػذيب  )الميمٌمع بالحػديث ، فػي كتابػػو 
ػػػركران بػ  (المبسػكط  )في  ، ػػػػػػػ يحمك  (النياية  )ك  (العيػػػػٌدة في أيصػكؿ الفػقػػو  )، مي

لي أف أعػتقػػػد أٌنػني بذلؾ قػػػػد كضعتي القارئ عػند األبكاب التي كلػػج منيػا الشيخي 
الطػكسٌي إلػى قػػمػب الًحػػػراؾ الفػكػػرٌم الفػقاىػتي اإلمػامٌي العاًلػػػؽ فػي بغػػػداد ، 

فتجاكز ما كػػاف قػػػد حاؽ بػػو مف أزماتو ميتكالية ، كمنحػو معنىن كحيػكٌيػةن كآلػٌيػاتو 
ػبػػرىىا إلى عالىػػـ التشػٌيع اإلمامي . جػديػػػدة  كػػاف مف أصالًتيػػا كقػػٌكًتيػػا أف نػفػػذ عى
ػػػٌدة قػركف عػمى كامػؿ التطػٌكرات . كمٌػو  بحيث بسػط حضكرىه الباىػر مف بعػد لمي

سػكاءه بما رسػػخ منيا كما يػػػزاؿ ، أـ بما أثػػاره مف نقاشػاتو أشػرعػت . القادمػة 
األبكاب لػرؤلن جػديػدة ، مٌمػا سػيككف عػمينا أف نتابعيا فيما سػيأتي إف شػاء اهلل 

ككبل ما رسػخ منيا كما أثػار مف نقاشػات . فيما سػنػًقػؼي عػميو في مػدرسػة الحػمٌػة 
ىػمػا عنػد العارؼ سػكاءه ، بما تػعػنيو مف كػكًنيا ارتكاسػان حتمٌيػان كصٌحػٌيػان عػمى 

.  اإلبػداع كاألفكػار الخػبٌلقىػة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  16/  ػػػػػػػ نفسػو 1
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نـتــائـج 
  

 (1 ) 
تػقاًربىػةو ، كؿّّ منيما  كاف ديخكؿ الٌصػدكقيىف بغػداد بالتكالي كفي سػنكاتو مي

ػو في  يحمؿ مػعػو كتابان في الحديث ، جػػديدان كميجػػػدّْدان بمنيجػو ، قاصػدان طػٍرحى
تػأٌمػؿى إلى . حمبًتيا الػغػنٌية ، ػػػػػػػػ كاف حػػدىثػػان سػاطػعػان بنفسػو كبآثػاًره  يكاد يػدعػك المي

.  التفكيػر بأفى كراءىه عػقػؿه أك ًخػٌطةه تػرمي إلى أمػرو كبيػر 
كعػمى األثػر بػدأت في المػدينة حػركةه جػديػدةه ، مضػٍت تتفاعػؿي بثبػاتو 
ػةن كػؿَّ طػريؼو ميجػدّْدو في الفكػر التشػريعي اإلمامي ، كاف منيا ما  كدأب ، مينتجى

كلكٌنيا بمجمكًعيا نجحػٍت في . ثػبػت كاسػتػقػٌر، كمػا كػاف منيا ما سػػقػط كاضمحٌؿ 
ػنػزىؿ كمف الػٌنػٌص  أف تيػنػتػجى الفػقػو ، بكصفو نٌصػان بشػػرٌيػان ميسػتػنػبىطان مف الػٌنػٌص المي

عػممنا في الصفحػات السػابقة عػمى تػتػبُّعيا ، عػٍبػرى قػراءة أعماؿ . المىعصكـ 
كمبادرات أبطاًليا السػتة قػػػػراءةن تػركيػبػٌيػةن ، رمػػٍت إلى كضػًعيا جميًعيا في إطػارو 

 .جامػع 
 (2 ) 

اآلف ، كبعػد أٍف انتيينا مف سىػٍبػر أطكار تطٌكر الفػقو اإلمامي في مػدرسػة 
ػٍبػرى رصػد أعماؿ أكلئؾ السػتةو مف أبطالػو نقػكؿ ، كٌميـ كانكا أبطاالن ،  بغػداد ، عى

عػػمى . بالنظػر إلى ما بػذلػكه مف مجيػكد ، مف مكاقعيـ بكصفيـ عمماء عامميف 
ثػـ . الػرغػػـ مف أف بعضيـ يختمؼي عػف بعضو في مكقعو مػف الًحػراؾ إجماالن 

كمع ذلؾ نقػكؿ ، إٌف النتيجة . عػمى الرغػـ مف أٌف بعضيـ نجح حيث فشػؿ غػيػريه 
ػػف نجح  . النيائٌية ىي حصيمةي فشػًؿ مىف فشػؿ ، بمقػدار ماىي حصيمةي نجاًح مى

حػػركة : ذلؾ ألٌف مف طبيعة آلػٌيػة التطٌكر عنػد البشػر، أٌنػيا دائمان مف اتجاىيىف 
كما الٌتطػٌكر في النياية إال ثمػرة التٌػػراكيػـ الناشػػئ . إلى األماـ ، حػػركة إلى الكراء 
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. حيث ييسػاىـ فيو الفاشػمكف، بما ييقػٌدمػكه مف درسو كعػبػرة .  مف االتجاىيىف معػان 
كالكػؿُّ جػزءه ال . كييسػاىـ فيو الناجحػكف ، بما أضافػكه مف إنجػازو طػريػؼو ذكػٌي 

.  يتجػٌزأ مف الحػركة كمقاصػدىا 
 (3 ) 

بيػد أٌف ىاىنا بطؿه سػابع أيضػان ، البػٌد أٌف القارئ المبيب قػد عايػنػو أك 
. عايف أثػرىه ، كنحف نتحػٌرؾي عػمى الطػريؽ الطكيؿ مػف الكيميني حتى الطكسػي 
ىػذا البطػؿ ىك الجميكر ، بكصفو الذم يتمٌقى فكػرى أكلئؾ االفػذاذ ، ثػـ يككف 
ـى عمييا في النياية ، فيقبمييا كيعمؿي بمقتضاىا ، أك ييممييا كأٌنيا لـ تكيػٍف  ػكىػ . الحى

ـه ال ردَّ لػو كال ميػراجعة فيو  .  كحكميو في الحاليىف مبػرى
ػٌر بيف  مضمكف ىػذه المبلحظة ييػؤٌشػري أكالن إلى الػٌتماىي الكامؿ كالحي

كما ييؤٌشػري أيضان إلى امتيازو لمفػقو اإلمامي عػػف فػقو المذاىػب . الفػقيو كجميكًره 
ػٍت عػمى الناس فػٍرضػان بقػرارو . ذات الطبيعة السُّػمطكٌية  التي نعػرؼي أٌنيا فيػرضى

كالعارؼ بالطريقة التي انتشػرٍت بيا تمؾ المذاىػب . مينفػردو مف السُّػمطة الحاكمة 
ٍصػري العمؿ بيا بقػرارو سيػمطكمٍّ أيضان ، يتفٌيـ جٌيػدان  جغرافٌيػان ، ثػـ كيػؼ جػرل حى

.  معنى كميػؤٌدل كمغػزل ما نقػكؿ 
 (4 ) 

ىي أٌف ذلؾ الًحػراؾ . ثمػة ميبلحظةه أيخػرل ذات صمةو بما سػبقيا 
التطٌكرٌم الٌصاًعػد كالػدائػـ الذم تػتػٌبػعناه كاسػتقرأناه ، ابتػػداءن مف تسػجيؿ الحػديث 

ـٌ ، كيصػكالن إلى إنتػاج النٌص الفػقيػي  في بغػداد ، ليػدؿُّ داللػةن ال  (الفتكل  )في قيػػػ
ريػب كال لىػٍبػس فييا ، عػمى أٌف ميحػٌركات كحػكافػز تطػٌكر الفػقو اإلمامي كامنةه في 

أم في الحالػة الفكػرٌية بػذاًتيػا ، كىي في كضع التفاعيػؿ مع الحالة . داخًمو 
الينقػصيا لكي تنطمؽ . الحكارٌية العالقة ، التي ىي جػزءه منيا كمع مقتضياًتيا 

.  كتعمػؿ بكامػؿ طاقػًتيا إال تكفُّػػػر البيئة المناسػبة 
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تيػرينا كجيان آخػرى مف . ىػذه مبلحظةه ال تًقػؿُّ قػيمةن كأىمٌيةن عػف سػابقػًتيا 
ىػك، ىػػذه المػٌرة ، مع البيئة التي . كيجػكه الٌتماىي بيف الفػقو ككعائو اإلنسػاني 

أم بالتالي أٌف . يعمؿ الفػقو كالفػقيو فػييا ، كبالػٌتحػديػد مع مكاصفاتيا كمقتضياتيا
تطٌكره ليس فكػرٌيان فػقط ، بؿ ىػك باإلضافة إلى ذلؾ عمبلنٌي ، ينظػر كيتعامؿ مع 

كتمؾ درجةه ىػي أسػػمى ما يتطٌمع إليو أمُّ فكػػرو .  كعائو االجتماعي بكؿّْ ما يعنيو 
كسػتػزدادي ىػذه المبلحظة قػكةن ككضكحان فػيما سػيأتي مف ىػذا الختاـ .  تشػريعٌي 
. عػمى الػتٌػكٌ 

 (5 ) 
المغػزل األساسي الذم نأخػذه مف المىٍسػح الميػداني لمدرسة بغػػداد في 

كأٌنػو حيث يمتقي المختمفكف . الفػقػو اإلمامي ، أٌف الحكار ىػػك بذاتو طاقػةه كحافػػز 
.  سيككنكف أقػدر بكثيػر عػمى االبتكار كالتجػديػد 

ىكػذا فإٌف أكلئؾ االبطاؿ السػتة الكػبػار ىػـ أبناءي الفكػػر الذم استنبتو 
كرعاه األئمة الميتكالكف ، ثػـ أٌنػو نما كاسػتطاؿ إلى أٍف استكل عػمى سيػكًقو في 

ـٌ كما كاالىا  ػػر الميختمؼ في ! نػعػـ . مػدرسة قيػػػػ كلكٌنيـ أيضان أبناءي المقاء باآلخى
كلػك اٌف الشيخ المفيػد أك الشيخ الطكسي، مثبلن ، عاشػا . مػدرسػة بغػػداد إجماالن 

ـٌ أك الػٌرٌم لػػربما ، بؿ عػمى األرجح ، لػف يكػكنػا إال أحػدى ًكػبػار  كعمبل في قيػػػػ
كلىمػا تكاليا عػمى التنظير كالعمؿ كاالجتياد ، بكامؿ الػتُّػؤدة كالخطكات . ميحػػػٌدثييا 

الػذكػٌيػة المىحسػكبىة ، بحيث أشػػػرعا لنا األبكاب باتجاه تكليػد الٌنٌص الفػقيي مف 
نيػد ،  كطالبي . مصػادًره  ميتجاكزيف في األثناء عجمةى الميتعٌجػميف بشخص ابف الجي

. ما لػف يككف بشخص الٌسػٌيد المرتضى 
ىي . لكٌننا حيف نقارفي بيف المدرسػتيىف نًصػؿي إلى نتيجةو مختمفةو تمامان 

ـٌ ، كضمنان انػتػفػاء الحكار مع ميختمؼ ، قػد يككف ضركرةن أيضان  . أٌف التجانيػس الػتٌػا
ـٌ لػـ تكيػٍف عػمى ما قػػػد عػػرفػنػاه مف تجانيػػس ، لىمػا كػػػػػػػاف ليػا أف  كلك اٌف مػدرسػػة قيػػػػػ
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.  تضبطى عممىيا عػمى الحػديث بالنحك الذم عػػرفناه 
بحيث . إذف ، فالمسػألة ىنا ىي مسػألة تناسيػب بيف مرحمةو كميقػتضياتيا 

أٌف ما قػد يككف في مرحمةو خطكةن إلى األماـ ، قػد يككف في غػيًرىا خطكةن إلى 
كفي ىػذا التناسيػب كااللتزاـ بػو دليؿه ثالػثه عػمى إبػداع كأصالة كميػركنة . الكراء 

ػٍمػعي الػذم قػاد كرعػى ذلؾ الًحػراؾ في مػرحمتيىو  .  العػقػؿ الجى
الحمػدي كالشػكػر لممكلى سػبحانو عػمى ما كفٌػقػنا إليو في ىػذا البحػث ، 

سائبلن أف ييتابع نعمتىو عػمػٌي . آمػبلن أٍف يكػكف قػد نجػح فيما كعػد بػو في عػنكانو 
.  فػيما بقي 

            كالحمػد هلل رٌب العالميف 
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الفيرسـت الّتحميمي الّشامل 
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الـمـقــّدمــة 

سنتفٌحص في ىذا الكتاب كالكتاب التالي كجكهى الحياة العػقمٌية ، ذات 
العبلقة بإشكالٌية الكتاب اإلساسٌية ، في منطقتيىف باعػدت بينيما الجغرافيا 

كالثقافة المحٌمٌية المكركثة ، في حيف قاربت بينيما أنشطةي البحث كنتائجو ، 
كذلؾ تشابوه لـ نشيده ، . بحيث جعمت منيما بيئة فكرٌية ميتشابية ًجػٌد التشابو 

كليس ذلؾ الفارؽ ًلما بيف . كال ما ىك أقٌؿ منو بقميؿ ، بيف بيئتي قيػـ كبغػداد 
بؿ ألٌنيما ، أعني . الرجاؿ ىنا كىناؾ مف افتراؽو في مطارح الفكر كميستقٌره 

، كانتا تسيراف عمى طريؽ تطٌكرٌم صعب ، فمف الطبيعي  (بغداد)ك  (قيػـ)
. كالميبلـز أف يحصؿ االختبلؼ بيف أبنائيما عمى أٌم طريؽو ىك الميكصؿ حٌقان 

أٌما بعػد أف يستقٌر باإلثنيف الٌنكل كيستريحاف مف دركبيما الطكيمة ، فإٌف مكاضع 
نجحت في حػٌؿ  (الحٌمة)كسنعػرؼي أٌف . الصكاب تغدك أبعػد عف الخبلؼ 

جبؿ )كتبعيا . إشكالٌيات فػقيٌية ميزمنة ، ثـ أٌنيا نجحت في تثبيت حمكليا نيائٌيان 
كذلؾ ىك السػٌر الكامف كراء ما قيمناه أعبله ، أٌف . في ىذا كذاؾ كأضاؼ  (عامؿ
.  قػػد تشابيتا ًجػٌد التشابو  (جبؿ عامؿ)ك (الحٌمة)بيئتي

إشكالٌيات تفصيمٌية جٌمة ، سنعمؿ عمى بيانيا ،  (الحٌمة)تطرح نيضة 
بعد أرضٌيةو تاريخٌية ، ابتغاء ربط ما ىك آتو مف البحث بما سمؼ ، ثـ كصؼ 

: الكاقع الذم برزت كعممت فيو  

ضركرة أف تمصير مدينةو جديدة في منطقةو . تمصيرىا بذاتو : ػػػػػػػػػ أٌكليا 
تضـٌ حاضرةى الخبلفة ، كبمعزؿو عنيا كبتجاىؿو لكجكدىا ، ليست بادرةن ىٌينة ، 

خصكصان كأٌننا سنعرؼ أٌف تركيبة . يصحُّ العيبكر مف فكًقيا ككأٌف شيئان لـ يكيف 
المدينة الجديدة السيٌكانٌية ضٌمت عناصر ىامشٌية ، عربٌيةن ككردٌيةن كسريانٌية ، 

بعيدة كٌؿ البيعػد ، كمختمفة كٌؿ االختبلؼ ، عف التركيبة البشرٌية لمسيمطة الحاكمة 
أم أٌنيا بالتضمُّف تؤٌسس . بالفعؿ ، ما كاف منيا سياسٌيان كما كاف منيا عسكرٌيان 
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 لسيمطةو جديدة ، بالمعنى الفكػرم كتبعان بالمعنى السياسي ، ىي في عيمؽ 
بحيث أٌننا ال يمكف أف نفيـ الٌنيضة في كجكىيا ، إال ببياف . نيضًتيا اآلتية

مكاصفات كمرامي أصؿ تمصير حاضنًتيا ، باإلضافة إلى الميرٌكب البشرم 
.  الذم احتضنيا

كعميو فإٌننا سنيعنى ببياف تمؾ المكاصفات كالمرامي ، ما كاف منيا سياسٌيان 
كامنان في سياسة السيمطة صاحبة المبادرة إلى تمصيرىا ، كما كاف منيا ثقافٌيان 
 . كامنان في التركيبة البشرٌية الميعقٌػدة لممدينة الجديدة كالخمفٌيات الثقافٌية لعناصرىا 

إف النيضة بذاتيا ىي تبػٌدؿه أساسيّّ طارئه عمى مكضكًعيا : ػػػػػػػ ثانييا 
كمحمّْيا، نقمو مف حالة الخمكؿ كالحياد ، إلى حالة القمؽ الفكرم الخبئ كراء كؿ 

نجاز في ىذا النطاؽ  كلكٌنيا كاف مف الميمكف . كانت بعد أف لـ تكيف . نشاطو كا 
 . أف ال تككف ، في ظٌؿ غياب شركط كآلٌيات حصكًليا 

لذلؾ ، كبناءن عمى أٌف النيضة ىي أمره طارئه عمى مكضكعيا كمحٌميا ، 
كما قيمنا أعبله ، ام أٌنو انصٌب عميو مف خارجو ، فإٌف عمينا أف نكلي أقصى 

العناية لبياف اآللٌية التي انتقمت فييا بذكرىا مف محضنيا األساسي ، إلى ميدانيا 
  . (الحٌمة)الجديد في 

مف غير الٌسيؿ . النيضة كمفيكـ ىي أمره ميعقٌػػده كنسبٌي : ػػػػػػػ ثالثيا 
ما ىٌكف عمينا األمر ىنا ، أٌف إشكالٌية الكتاب . اإلحاطة بكامؿ كجكىيا 

.  محصكرةه في التطٌكر الفقيي 

لذلؾ فإٌننا سنحصر البحث ، في الفصؿ األخير مف الكتاب ، بالتعريؼ 
بأعماؿ ثبلثةو مف كبار الفػقياء الحٌمييف في حقؿ إشكالٌية الكتاب ، ىـ محمد بف 

إدريس الحٌمي ، كجعفر بف الحسف بف سعيد األشير بمقب الميحٌقؽ الحٌمي ، 
كالحسف بف يكسؼ ابف الميطٌير األشير بمقب العبٌلمة الحٌمي ، باعتبار أٌف ىؤالء 

مىة لكاء التطكير لمدرسة  مع اإلشارة إلى مساىمات غيرىـ  . (الحٌمة)ىـ حمى
.  بإضافاتو تفصيمٌية 
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، كمف ضمنيا مساىمة فػقيائو في الحركة التطٌكرٌية (جبؿ عامؿ)نيضة 
تبػدأي مف نقطة تشٌكمو سيٌكانٌيان ، . لمفػقو اإلمامي ، تطرح إشكالٌياتو ميختمفة 

كانتياءن بإشكالٌية نيكضو ، اآلتي مف خارج كٌؿ الٌتكقُّعات آللٌية حصكؿ الٌنيضة 
مكؿو كىمٌية خيالٌية ، . نمكذجٌيان  ىاتاف اإلشكمٌيتاف كانتا مف قبمنا مكضكعان لحي

مكؿو تاريخٌية حقيقٌية في كتابنا  التأسيس لتاريخ الشيعة )نقدناىا كاستبدلناىا بحي
 .  (في لبناف كسكرٌيا

الحٌمة ، كما عػرفنا ، نشأٍت كنيضٍت مف قاعػدةو متصمةو بأكثر مف تاريخو 
ٍصب ، بأكثر مف معنىن مف معاني الخصكبة  أٌما جبؿ عامؿ فإٌنو نشأ . خى

قىٍطعه  : (التاريخ)كنيض مف حالة انقطاع عػنيفة مع كٌؿ ما يدخؿ تحت اسـ 
ماعػٌية ، كقىٍطعه مع الثقافة  كمع . مع األرض ػػػػػػػ الكطف ، كقىٍطعه مع الٌذاكرة الجى

ذلؾ فإٌنو نجح في تجاكيز أزمتو ، بفضؿ سمسمةو مف األبطاؿ ، تٌكجيػـ كأكصؿ 
مساعػييـ إلى مقاصدىا ، أحدي أعظـ فػقياء الشيعة في كٌؿ العصكر محمد بف 

.  الشييد األٌكؿ / مٌكي الجٌزيني 

في الباب الثاني مف الكتاب ، الذم سنخصُّ بو جبؿ عامؿ ، سنبدأ 
ػبلن إلى كصؼ تأثير ذلؾ عمى الحالة  بميعالجة أصؿ تشٌكمو سيٌكانٌيان ، تكصُّ

ثػـ كبالتالي . االجتماعٌية الثقافٌية البائسػة التي كاف عػمييا أىمو قبؿ النيضة 
إلى كصؼ الحكافز التي قادت خيطى رٌكاد نيضتو ، إذ اتجيكا كاحػدان إثرى كاحػدو 

ليرجعكا إلى كطنيـ ، الذم كاف ييعاني ، باإلضافة إلى . إلى الحٌمة القصٌية 
كاف مف . انقطاعاتو ، مف اجتياحو سيٌكانٌي شبو كامؿ مف جماعاتو طارئة 

لى األبػػد  ذرٌيان كا  مف الكاضح لمقارئ . الميمكف أف يؤٌدم إلى تغييػر كجيو جى
ٌكاد إلى االلتحاؽ بالحٌمة ، ينطكم عمى  المبيب أٌف ميجػٌرد مبادرة أكلئؾ الرُّ

تشخيصو متقػٌدـو لدييـ لؤلزمة كلمميشكبلت الجاثمة عمى صدر كطنيـ ، كتصٌكرو 
.  عميؽ كصادؽ لكجكه كسيػبيػؿ عبلجيا 
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. البحث سيًصػؿي إلى ذركتو مع بطؿ الٌنيضة كباعػثيا الشييد األٌكؿ 
ػٍبػرى دراستيىف  :  كذلؾ عى

التطكير النظرم الذم أدخمو عمى صبلحٌيات كسيمطة الفػقيو : ػػػػػػػػػ األيكلى 
. بحيث كصؿ بيا إلى ميستكل غير مىسػبكؽ . بكصفو نائبان عاٌمان عف اإلماـ 

ٍبرىا مف الٌسمات . بات ميػذ ذاؾ مف الٌسمات األسػاسٌية لمدرسة جبؿ عامؿ  كعى
.  األساسٌية أيضان لمفػقو اإلمامي إجماالن 

التفاعػؿ العمبلني الذم قاده ، مف ضمف خٌطةو دقيقةو ، بيف : ػػػػػػػ الثانية 
بحيث باتػت عمى يػده مشركعان . أزمة كميشكبلت كطنو ، كبيف نظرٌيتو الفػقيٌية 

مكؿ لمشكبلتو فقيٌية  .  سػياسػٌيان ، بعػد أف كانت في الحٌمة مجػٌرد حي

كسنختـ الباب بفصؿو صغير نستعرضي فيو نتائج البحث ، باإلضافة 
قٌػبىػة  .  إلى رؤيةو مستقبمٌية إلمكانات التطٌكر الفقيي الميتػرى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  



339 
 

الباب األّول  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الحّمــة  
        أرضـّيـة تاريخـّيـة 

عـوٌد عـمى بـدء  ( 1    ) 

ما يزيد قميبلن  (ـ 1067ػػػػػػ 995/ ق460ػػػػػػػ385)أمضى الشيخ الطكسي 
 (ـ 1059ػػػػػػػػػ 1017/ ق451 ػػػػػػػ 408)عػمى األربعة عػقكد مف السنيف في بغػداد

أيكالىما فكػرٌيةه داخمٌية نشبت . خاض أثناءىا معػػركتيىػف أساسػٌيتيىف . حافمة بالعمؿ 
داخؿ البيت الشيعي ، انتيٍت إلى تحقيؽ إنجازو تاريخي ىػك االعتراؼ النيائي 
الٌشامؿ بالنٌص الفػقيي االجتيادم الميسػتىػنػبىط ، في مقابؿ العمؿ حصران بالنٌص 

كثانيتيما . المعصكـ المىػركم ، بالنحك الذم بسطناه في خكاتيـ الكتاب الثاني 
سػياسٌيةه ، رمى منيا إلى شكؿو مف أشكاؿ التعاييػش أك االستيعاب أك الصمكد 

 447 ػػػػػػػ 334)ًقباؿى الميتغٌيػر السياسي الجػذرم ، الميتمثٌػؿ بانتياء الحقبة البكييٌية 
 .، كبٍسػط السبلجقة األتػراؾ سػمطانيـ عػمى العػراؽ  ( ـ 1055 ػػػػػػػ 945/ ق 

بين البويييين والسالجقة  ( 2) 

حػؽه أٌف البكييييف كالسبلجقة سػكاءه مف حيث أٌنيما كبلىما جػزءه ال 
يتجػزأ مف حالة الفكضى العسكرٌية ، الضاربة أطنابيا في العػراؽ منػذ ما قبميما 

كجعمٍت مف بمػد الخبلفة نييبةن لمميتغمٌػب ، سػكاءه مف أتراؾ الداخؿ ، . بزمفو طكيؿ 
أـ مف أم قػٌكة عسكػرٌية تػنبت في الشػرؽ ، كتػممس مف نفسيا القٌكة عػمى بسط 

.  سمطانيا عػمى قػمب العالىػـ اإلسػبلمي  

لكٌف الفارؽ بيف االثنيف أٌف البكييييف ىػػـ مف أبناء الحضارة الفارسٌية 
كمف . العػريقة كمخزكنيا الثقافي، كما راكمتو مف خبرات في السياسة كفٌف الحكـ 

ىنا فإٌنيـ تػرككا أمر المذاىب كشعائرىا ألىػميا ، كما أٌنيـ أدخمكا تحسينات جٌمة  
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أٌمػا الذيف عيػرفكا باسـ السبلجقة ، نسبةن إلى جػٌدىـ .  عػمى اإلدارة المحمٌػٌية 
سػمجكؽ ، فيػـ مف القبائػؿ التركٌية التي عاشت في السيػكب الكاسعة الميمتػػٌدة فػػػي 

ثـ أٌنيـ ما عٌتمكا أف اكتػشفكا . خراساف الكيبرل ، حياةن عمادىا الػٌرعي كالغػزك 
اإلمكانات اليائمة الكامنة في كضعيػـ االجتماعي كأيسمكب عيشيـ الخًشػف الذم 
يينجب رجاالن شػديدم الًمػراس ، منػػذ أف طفػؽ الخمفاء العباسيكف يستخػدمكنيـ 

األمػر الذم انتيى إلى أف تحٌكلكا فقػٌرركا العمؿ .عسػكرييف ميحترفيف في خػدمتيـ
ثـ . كىكػذا نشػأت أٌكؿي دكلة تركٌيةو في اإلسػبلـ، ىي ىػػذه السمجكقٌية . لحسابيـ 

أٌنيـ ، ككػٌؿ الشعكب التركٌية ، دخمكا في اإلسبلـ متأخػريف ، كعػمى المذىب 
كبذلؾ كانت خبرتيـ في التعامؿ مع مسألة . الحنفي حصػران ، لـ يعرفكا غيره 

األمػر الذم انعكػس في سياستيـ الحػٌدٌيػة . المذاىب في اإلسبلـ بائسة عػنيفة 
.  تجاه الشعػكب التي حكمكىا ، كما يزالكف عػمى ما كانكا عػميو 

السالجقة في بغداد  ( 3) 

ـ دخؿ السمطاف 1055إبريؿ / نيساف /  ق 447في شير المحٌرـ 
كفكران سارع الخميفة القائـ بأمػر اهلل . طغرلبؾ السمجكقي بغػداد دخكؿ الفاتحيف 

.  1إلى االعتراؼ بو سمطانان عػمى جميع المناطؽ التي يبسط سمطانو عػمييا 
:  كفكران أيضان تشٌكمت في بغػداد أربع قكلن سياسٌية محمٌػػٌية 

ػػػػػػػػ الخميفة، الضٌيؽ ذرعان بالسمطة البكييٌية، كىي التي ذىبت بممكو، كلـ 
كالظاىػر أٌف الخميفة . تترؾ لو إال ذكرى اسمو في الخطبة كنقشىو عػمى الٌسػٌكة 

كاف تحت تأثير كىػـو بأٌف ىؤالء الفاتحيف سػيعٌززكنو كسييعيدكف الخبلفة إلى عػٌزىا 
كلذلؾ . كذلؾ باعػتبارىـ سيػٌنة ميتشٌدديف، كليسكا كالبكييييف اإلسماعيمييف . التٌػميػد

فإٌنو نٌظـ كفػريقيػو استقباالن جماىيرٌيان حافبلن لمسمطاف الجديد كعسكره ، بحيث دخمكا  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

راحة الصدكر كآية السركر، : ق كالراكندم 447الكامؿ ، حكادث السنة :  ػػػػػػ ابف األثير 1
 . 106/  ـ 1960/ق1379القاىرة . الترجمة العربٌية ، ط
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ػس الشديد لغيرىـ . المدينة في جػٌك مف الفرح ينػدر مثالو .  في مقابؿ التكجُّ
ػػػػػػػػ كراءى الخميفة يصطؼُّ جميكر المدينة مف أىػؿ السُّػٌنة بمختمؼ 

مذاىبيـ ، الذيف ساءتيـ السياسة البكييٌية تجاه الخميفة ػػػػػػػػ الرمػز ، فضبلن عف 
كىـ الذيف . أنيا قضٍت بالٌسػماح لجميع الًفػرؽ بإقامة شعائرىا الدينٌية دكف تمييػز

 .يركف أٌنيـ أصحاب حؽٍّ حصرٌم في ىذا النطاؽ 

ػػػػػػػػػػ العسكر التركي المحٌمي ، الذيف استمرأكا السيمطة في األزمنة 
فػمٌما ناؿ الضعؼ مف . حتى البكييٌيكف استعممكىـ في خػدمتيـ . الميتطاكلة 

دكلتيـ ، قكم نفكذ أيمػراء العسكر التركي ، بحيث طغى نفكذىـ عػمى سمطاف 
.  سادتيـ البكييييف 

ػػػػػػػ الشيعة ، الذيف كانكا قػد نما عػديدىـ نمٌكان كبيران أثناء القرنيف 
الماضييف ، بحيث بات ليـ منطقة خاٌصة بيـ في بغػداد ىي الكػرخ ، في مقابؿ 

.  الرصافة ذات األغػمبٌية السُّػنٌية 
:  مف كيجية نظرو عمبلنٌية، فإٌف االنشطار السياسي ترجـ نفسو بكتمتيىف 

ػػػػػػػػ كتمة غالبة ىي الخميفة كجميكره ، كمف كرائيـ العسكر السمجكقي في 
.  جانب 

ػػػػػػػػػػ كتمة أيخػرل مغمكبة ىي العسكر التركي المحٌمي ، كمعو الشيعة 
.  المتكٌجسػكف في الجانب الميقابؿ 

كمع ذلؾ فإٌف األيمكر بقػيت سػاكنة لمػٌدة سنة تقػريبان بانتظار فرصةو 
. مناسبة لمعمؿ ، ألٌف ميزاف القكل الفعمي كاف يميؿ بقػٌكة لصالح الفػريؽ األٌكؿ 
أثناءىا كاف قائػد العسكر التركي المحٌمي أرسبلف البساسيرم يعمؿ في الخفاء 

.  لترتيب كضعو سياسٌي ػػػػػػػ عسكرٌم عػمى حػدٍّ مقبكؿو مف التكازف 
. كاف البساسيرم أبرز قادة العسكر التركي في بغػػداد قػبؿ السبلجقة 

ثػػٌمثة  (بسػا  )كاسمو ىػذا نسبة إلى المدينة الفارسٌية  كىػك حػرؼه ليس . بالباء المي
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كالنسبة إلييا  (فػػسا  )كلذلؾ فإٌف العػرب يمفظكف اسميا بالفاء .  مف العربٌية
كيقػكؿ أىؿ . (البساسيرم  )أٌما الفػرس فالنسبة إلييا عنػدىـ . (فسكم  )عندىػػـ 

. 1األنساب أٌف مناسبة نسبة الرجؿ إلييا أٌف سػٌيده األٌكؿ منيا، فػنيسػب ىك إلييا 
كمػف المؤرخيف الميحدثيػف مىف يػذىػػب إلى أٌف الرجػؿ كػػػاف شػػيعيػان ، يميؿ 

كما مف دلػيؿو عػنػدنا عػمى . 2إلى الفاطمييف في مصػػر كيتصؿ بيػػػـ في الخفاء 
كمف المؤٌكػد أٌف ما جمعو بشيعة بغػداد ىك فقط مصابيما . تشػٌيعو المزعكـ 

كنيػرٌجح أٌف عبلقتو المؤٌكػدة بالفاطمييف قػد نشأت في ظٌؿ . الميشترؾ بالسمجكقييف 
كبسبب الكضع السياسٌي ػػػػػػػػ العسكػرٌم الصعػػب ، الذم كػاف يحيػط بالػػرجػؿ 

كبفػػريقو مػف العػسكػر التركي في بغػداد ، الذم خسػر كافة امتيازاتو بعػد دخكؿ 
كأٌف اتصالىو بالفاطمييف كاف ابتغاء جذبيـ بما ليـ مف قػٌكة سػياسػٌيةو . السبلجقة 

كلعٌؿ ىؤالء ، . كعسػكرٌيةو كبرل نحػك بغػػداد كما يضطػرب فػييا كتضطػرب فيو 
كلكٌنيػـ انتظػركا أف يػػػركا . بما ىك معركؼه عنيـ مف دىاء ، قػػد مٌنػكه بما يركـ 

حجػػمو الحقػيقي الػفعػمي في الميػداف ، قبؿ أف يتخػذكا قػراران كبيران في حجـ 
.  االصطداـ بالقػٌكة السمجكقٌية اليائمة 

حركة البساسيري  ( 4) 
ـ كاف البساسيرم 1056ديسمبر / كانكف األكؿ/  ق448في شير شكاؿ 

قػد أعمف العصياف الشامؿ ، بعد أف اتخذ مف منطقة المكصؿ شماؿ العراؽ 
ثـ أٌنو خاض معػركةن حاميةن مع العسكر السمجكقي انتصر فييا . قاعػدةن لعممٌياتو 
ػبػينػان  .  كبذلػػؾ تٌمػػٍت لو السيطػػرة عػمى بػقعػػةو كاسعةو مف شػػماؿ العػػػراؽ . انتصاران مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 650 /9:كابف األثير . 346 / 1: ـ 1988/ق1408بيركت . االنساب ط:  ػػػػػػ السمعاني1
. إيراف كالعراؽ في العصر السمجكقي ، ط:  ػػػػػػػ انظر ، مثبلن ، عبد النعيـ محمد حسنيف 2

 . 46/ ـ 1982/ق1402بيركت 
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.  حيث أعمف تبعٌيتو لمدكلة الفاطمٌية 
كاف ليذا التطٌكر غير الميحتسىػب ًكٍقع الصاعقة عػمى الخميفة كفػريقو ، 

بؿ إٌف كضعو قػد . كىك الذم كاف قػد بػدأ يطمئف إلى أٌف األيمكر قػد اسستػتػٌبػٍت لو
فيؤالء كانكا عػمى األقٌؿ يخطبكف . بات اآلف أسػكأ مٌما كاف عميو أياـ البكييييف 

أم أٌف . أٌمػا البساسيرم فقػد جعؿ الخطبة لمخميفة الفاطمي في القاىػػرة . باسمو 
. الدكلة المدكد قػد باتت اآلف في عػقػػر دار الخميفة العباسي، أك عػمى أعػتاب بابو
فسػارع إلى االسػتنجاد بالسػمطاف طغرلبؾ ، الػذم تكٌجػو بعسكػره المجب إلى حيث 

البساسػيرم ، الػػذم  لػـ يًجػد بيػٌدان مف االنسحاب إلى الشاـ ، لعممو بعجزه عف 
كمػرة ثانيةو دخؿ طغػرلبؾ بغػداد ، ليينٌظـ الخميفة كفػريقو استقباالن . مناجزة عػدٌكه 

  . 1حافبلن لو ، كليمنحو لقب سمطاف المشرؽ كالمغػرب 
كاتتو . ظٌؿ البساسيرم كامنان في الشاـ بانتظار فرصةو أيخػرل لمكثكب 

ـى النزاع عػمى السيمطة  يكـ غادر طغرلبؾ بعسكره العراؽ إلى إيراف ، ابتغاءى حٍس
فاتجو ىػك إلى المكصؿ كمنيا إلى بغداد ، ليحتػػٌميا . مع أخيو إبراىيـ يىٌناؿ 

.  ـ 1059جانيكرم /  كانكف الثاني 11/  ق450 ذم القعػدة 8بسيكلة بتاريخ 
. كما أعمف الخطبة لمخميفة الفاطمي . بؿ كأسػر الخميفة كأكدعو السجف في عػانػة

.  كبذلؾ بات العراؽ كٌمو تقريبان تحت سػمطتو . ثـ استكلى عػمى كاسط كالبصرة 
ذلؾ الكضع السياسي الميمتبس ، بما حممو مف ميتغٌيراتو أساسٌية ، 

استمٌر زىاء عاـ ، إلى أف عاد طغػرلبؾ إلى العراؽ ، فأعاد الخميفة إلى بغداد ، 
كالحؽ البساسيرم كأكقع بو ىزيمةن حاسمة في معركة طاحنة نشبت بالقػرب مف 

فبراير /  شباط 18/  ق 451الككفة ، انتيت بقتمو بتاريخ منتصؼ ذم الحٌجة 
.   ـ 1059

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  107/  ػػػػػػػ راحة الصدكر 1
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الشيعة وشيخيم الطوسي في الُمعتَرك   ( 5) 
أفضنا في بٍسػط تمؾ االنقبلبات السريعة ، التي كانت بغداد في مكقع 

:  القمب منو ، كيصكالن إلى السؤاؿ التالي 
أيف كاف مكقع الشيعة في بغداد كشيخيـ الطكسي مف ذلؾ الميعترىؾ كما 

حممو مف متغٌيراتو سػريعةو متكالية ؟  
مف السيؿ لمىف ينظر إلى ظاىر األيمكر أف يقكؿ في الجكاب ، أٌنيـ 

كىك تحميؿ ليس بعيػدان كٌمو عف . كانكا خارجيا ، كأٌنيـ لـ يككنكا طرفان فػييا 
تمؾ معركة دارٍت عػمى النفكذ بيف عسكػريىف كبلىما مف التُّػرؾ ، كما . الصكاب 

كاف لؤلقػمٌػٌيػة الشيعٌية في بغػػػداد مف مصمحة كال قيػػػدرة عػمى أف يضربكا فػييا 
بؿ إنيـ عممكا كٌؿ ما في كيسعيـ الحتكاء المكقؼ السمجكقي منيـ كبناء . بسيػـ 

عػمى الرغـ مف أٌف ىؤالء لـ يكفٌػركا كسيمةن لئليحاء ليـ  . 1عبلقة صٌحٌية معيـ
بأٌف األيمكر قػد باتت في غير صالحيـ ، كأٌف عمييـ أٍف يخضعػكا ًلما ييممى 

ػس مٌما يجػرم ، ميدركيف أٌف .  2عػمييـ  األمػر الذم جعميـ في الغاية مف التكجُّ
أم أٌنيـ بالتالي في . كضعيـ مىػرىكف بالنتائج النيائٌية لتمؾ الميتغٌيرات الميتكالية 

ٍف لـ يككنكا طػرفان فييا كما قيػػمنا  _ بحيث أٌف أم ميتغٌيرو سػياسػي . القمب منيا ، كا 
كمف ذلػؾ ،  . عسػكرٌم مٌمػا بسػطناه آنفػان كاف يظيػر أثػره فػكران فيما يجػرم عػمييـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 أنو عندما دخؿ السمطاف طغرلبؾ 447 ػػػػػػػ مف ذلؾ ما يركيو ابف األثير في أخبار السنة 1

بغداد بعسكره كصػدر مف ىؤالء ما أغضب العاٌمة ، فطفقكا يقتمكف كؿ مف صادؼ كجكده مف 
. الغيػػٌز في محاٌؿ بغػداد ، إال أىؿ الكرخ ، فإنيـ لـ يتعٌرضكا ليـ ، بؿ جمعكىـ كحفظكىـ 

 ( .  611 / 9: ابف األثير  ). األمر الذم كاف محٌؿ تقدير كشكر السمطاف 
 ػػػػػػػ مف ذلؾ أٌف الخميفة الميغتىػر كالسمطاف طغرلبؾ أمػرا أىؿ الكرخ أف يبػٌدلكا بعض شعائر 2

 ( .  632 ك 614/ نفسو  )األذاف بما ال يتناسػب مع ما يعتقدكف صٌحتو 
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ـ ىكجمت 1057/ق449أٌنػو غػػداة دخػكؿ طغرلبؾ بغػداد دخكلىو األٌكؿ سنة 
الكػرخ ىجكمان شػامبلن ، بحيث أٌف الشيخ الطكسي التجأ إلى مشيد اإلماميىف 

.  1في الجانب الغربي مف بغػداد ، فنييبىػت داره كأيخػذ ما فييا  (ع  )الجكاديىف 
رؾ بػأٌنػو  من ُكبـراء " كفييا قهػتػؿ أبك عػبػد اهلل بف جػبلب ، الذم يصفو آغػا بيػزي

ق 451كىػذه سػابقة تكػٌررت فيما بعػد سنة ".   2عمماء الشيعة في محّمة الكـرخ ببغـداد
ـ ، عػمى أثػر اتجاه السمطاف نفسو إلى العراؽ قادمان مف إيراف ، بعػد أف 1060/

. ثار أىـُل باب البصرة إلـى الكـرخ فنيبوه"فػ . حسـ الصراع عػمى السُّمطة مع أخيو
" ككاف أىمو قػد أينػذركا بما ييػدٌبػري ليػـ ،  " . ونيـب بنو شـيبان الناس وقتموا كثيرًا منيم

.  ، أم عػمى الٌدكاٌب "  3فرحموا بنسائيم وأوالدىم في دجمة وعـمى الظَّْيـر
ذلؾ المناخ الفػتنكم بمغ مػداه ، بؿ الغاية منو في الحقيقة ، في الحػريؽ 

احترقـت بغـداد ، الكـرخ وغـيره وما بين "فػػػ . الشامؿ الذم ناؿ بغػداد في السنة التالية 
كناؿ الحػريؽي خزانةى الكيتيب التي كاف الكزير البكييي أردشير قػد " . 3 السُّـورَيـن

كجاء . ككاف بيا عشػرة آالؼ كأربعمائة مجمٌػد . أكقفيا ، كنييبٍت بعض كيتيبيا 
عميػد الممؾ الكندرم كزير طغرلبؾ ، فما عمؿ إلنقاذىا إال أٍف قػعػدى يختار منيا 

لنفسو خيرىىا
مٌمػا ينطكم عػمى داللةو .  ، تاركان ما بقي طيعمةن لمنار كالٌنيػب 4

رمزٌيةو ، ىي ما أشػرنا إليو آنفان مف فارؽو حضارمٍّ عػريضو بيف الدكلتيىف البكييٌية 
كٌمػا أٌنو يػدؿُّ داللةن ال ريب فػييا ، عػمى أٌف بيغية الحكـ الجديد كاف . كالسمجكقٌية 

ـٌ ، كأٌف إيقػاد الفػتنة بيف سيػػٌنة بغػػداد كشػيعػتيا لػػـ يكيػػف إال   التػدميػر العشػػكائي العػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  ( ق 449حكادث السنة  ) 637 / 9:  ػػػػػػػ ابف األثير 1
 .  10. / قػـ مؤسسة إسماعيمياف الت. ، ط (النابس  ) ػػػػػػ طبقات أعبلـ الشيعة 2
 .  ( ىػ 450حكادث السنة  ) 646/  ػػػػػػػ ابف األثير 3
 . (ق 451حكادث السنة  ) 8 ػػػػػػػػ 7 / 10:  ػػػػػػ أيضان 4
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ابتغاء تسعير الغرائز كبػٌث الفكضى ، مقدمةن كتييئةن ًلمػا يبتغكف ، ثػـ كاف 
.  بالنحك الميتػدحػرج الذم كصفناه مف خطكةو إلى ما يمييا 

في ظػٌؿ ذلؾ المناخ الفػتػنكم التػدميرم البالغ السػكء كالباعػث عػمى اليأس  
يا  . كصمٍت مدرسة بغػداد اإلمامٌية الفػقيٌية إلى نقطة النياية  فغادرىا شيخي

الطكسي نيائٌيان إلى النجؼ ، بعػد أف أمضى فػييا ما يػزيػد قميبلن عػمى أربعة 
كلكٌف إنجازه التاريخي أثناءىا بات  . ( 1 ق451 ػػػػػػػػ 408 )عػقكد مف السنيف 

عػمى رغػـ الجيكد التي سػيبذليا بعػد قػركف . اآلف مكسبان نيائٌيان ال رجعة عنو 
أربابي المدرسة األخبارٌية ، عػمى مستكل النظرٌية ، كعػمى مستكل التركيج ، 
باتجاه إعادة عقارب الساعة إلى الكراء ، لصالح النٌص المىػركم ، مقابؿ نىػٍزع 

. صفة الفػقو عف النٌص الميسػتنبىػط 
لكٌف الػرؤية الشاممة لتمؾ السياسة كفعًميا تػدعػكنا إلى أٍف نمتفػت كأٍف 

بؿ إٌف ما . نيػمًفػت إلى أٌف الػمدرسػة اإلمامٌية لػـ تكيػف ىي المقصػكدة بالذات منيا 
ػؿ الًحػراؾ الفكرم الذم مػازى  نػزؿ بيا مف بػبلء كاف عاٌمػان شػامبلن ، ناؿ ميجمى

اآلف باتػت بغػداد التٌػنػٌكع كالحػكار الخػبٌلؽ جػزءن مف . بغػداد في القرنيف الماضييىف 
بػٌدؿي األحػكاؿ  . الماضي الذم لػف يعػكد ، إال أف يشػاء مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ، كىك ما أٌدل بنا إليو البحث ، نتيجة 451 ػػػػػػػػ ىذا مىبنيّّ عمى أٌنو غادر بغداد نيائٌيان سنة 1

 اعتمادان عمى ركاية 161/قارف ما ذىب إليو شيخنا الطيراني في النابس. ميقارنات تاريخٌية 
.  ق 449حكادث / ابف الجكزم في مرآة الزماف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الـفـصـل األّول  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

       الـِحـمّـة ، األرض وُعـّمـارىا 
 

، قراءٌة ُلغـوّية اجتماعـّية " الـِحـمّـة" ـــــ 1
فيي . الكممة مف المجاز الميػرسىػؿ ، مف باب تسمية المحٌؿ باسػـ الحاٌؿ 

نيػقػػؿي مجازان إلى  . (ًحػمٌػة  )في أصػؿ المغة القكـ الكيثيػر يحٌمكف أرضان ، فيػـ فػييا 
كلكٌنو في ىػذه الحاؿ يككف غالبان مضافان  . (ًحٌمة  )المػحػٌؿ ، فسيػٌمى ىك أيضان 

ِحـّمـة بـدر بن " إلى مىػف يحٌمكف فيو أك إلى اسػـ رئيسػيـ ، كمف ذلؾ ، مثبلن ، 
.   2بين واسـط وبغـداد " ، وِحـّمـة بني قـيمة  " 1ُميـَـميـل

ػظي أٌف الكممة بنحػكىم استعماليا لػـ تيػذكىػر إال في العػراؽ ، مٌمػا  كالميبلحى
يدفعي إلى الظػٌف أٌنيا مف التيػراث المغكم المحمٌػي ، الغنٌي بما فيو مف بقايا لغاتو 

مكؿ بمعنى . سػػامٌية  ٍف يكيف اشػتقػاقييػا عػربٌي أصيؿ ، مف الحي نقكؿ ىػذا كا 
ذلؾ أٌف المغات الٌسػامٌية تػتعاطى فيما بينيا ، تعاطيان يػرقى إلى . االسػتقػرار

 .  3أصًميا البعيػد المجيػكؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  647 / 9:  ػػػػػػػ ابف األثير 1
" .  حمٌػة "  ػػػػػػػػ معجـ البمداف ، مادة 2
 ػػػػػػ نيشيري بالمناسبة إلى أٌف ابف بطكطة يذكػر بمػػدان عمى الحػػدكد بيف الحجاز كاليمػف ييسػميو 3
ىما بالمعنى نفسو ػ  (حمى  )ك  (حٌمة )مكضع المبلحظة ىنا أف  . (حمى ابف يعقكب  )

فإذا صٌح ذلؾ فإٌنو يككف . األمر الذم يدٌؿ عمى أصميما الميشترىؾ الذم ال بيػٌد أف يككف سامٌيان 
االستثناء الكحيد الذم نعرفو مف اختصاص الكممة بالعراؽ ، كيؤٌيػد كجكد أصؿو سامٌي بعيػد 

. لمكممة 
 .  (في دائرة المعارؼ اإلسبلمٌية ، الترجمة العربٌية " حمى " انظر مادة  ) 
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نيضٍت المدينة في منطقة كاسػعةو مف أدنى العػراؽ ، تكٌكنت تيػربتيا 
الٌطمي الذم يحممو نيػرا / البالغة الخصكبة أثناء القركف الميتعاقبة مف الغػٌريف 

يركييا فػرعه مف فيػركع . دجمة كالفػرات ، شػأنييا في ىػذا شػأف كٌؿ أدنى العػراؽ 
،  1كمف ىنا فػقػد نشػأت فييا قبؿ الحٌمة فػيما يبػػػدك عػشػػرات القيػػرل . دلتا الفػرات 

عيٌمارىا األساسٌيكف . التي سػنػراىا في األساس السُّػٌكػاني كالثقػافػػي لممػدينة القادمػة 
الغالبكف عػمييا آنػذاؾ كحتى اليـك مف بني أسػػد ، إلى جانب طكائؼ مف عػػرب 

. خفاجة كعيػقيؿ كعبادة كغػيػرىػـ 
ما دمنا نتكٌمـ عػمى ميختمؼ ميكاصفات األرض التي نيضت فػييا الحٌمة ، 
فإٌف عػمينا أف نيضيؼ إضافةن نػرل أٌنيا ستككف ذات أثػرو فيما عػقػدنا ىػذا البحث 

ىي أٌنيا أرض حضاراتو قػديمة ، بابمٌية ككمػدانٌية كسيػكمػرٌية ، سػادت . ألجمو 
كلكٌف اندثػارىا سياسٌيان ال يعني أبػدان أٌف تراثيا الحضارم الثقافي . زمنان ثػـ بادت 

مىتو مف الناس قػد بادت كبادكا ىػػـ أيضان  خصكصان كأٌنيا حضاراته . كحمى
ازدىػػرٍت في الماضي ، كرادٍت المعرفة البشرٌية في فٌف الزراعة كعمكـ الفمؾ 

مٌمػا ال بيػٌد أٌف أثػران منيا كاف ما يزاؿ حٌيان بنحػكو . كالتقاكيـ كالرياضٌيات كاليندػسػة
 . ما في سيػٌكاف تمؾ القػرل الكثيرة 

 ـــــ الـنُّـْبـط  2
ػػػرفػػكا بيػف العػػػرب باسػػػـ  ػػف عي أك  (الػنيػبٍػط  )نيػشػيري بالجممة األخيػرة إلػػى مى

كما ىػـ إال بقايا الشػعػكب التي أنشػأت تمؾ الحضارات ،  (الٌنػبًػط  )أك  (الٌنػبىط  )
يا بمغػتيـ السريانٌية  .  كمنيا كرثكا بعض المعارؼ ، كما حػٌرركىا بعضى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ػػػػػػػػ يكردي رائد تاريخ الحٌمة يكسؼ كرككش الحٌمي أسماء أربعو كأربعيف قرية في المنطقة ، 1

النجؼ . تاريخ الحٌمة ، ط )انظر لػو . أكثرىا فيما يبدك سابؽ زمنٌيان عمى تمصير الحٌمة 
 ( .  5/ ـ1965/ق1385
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فكاف مف عممائيـ . بالفتح اإلسبلمي انتشر أكلئؾ الػنُّػٍبػط انتشاران عجيبان 
ػػف احتفظ بمعارفيـ الميتقػٌدمة في الػٌزراعة ، كمنيا اسػتنباط المياه ، التي قيؿ أٌف   مى

اسميـ ميشػتؽّّ منيا ، كتػرجـ أيصكلىيا الميحػٌررة إلى العربٌية
كما كًليى ترجمة  . 1
ثػػـ كاف منيـ مىػف . كيػػتيػب اليكنػاف في الفمسػفة كالطػٌب كالرياضٌيات إلى العػػربٌيػة 

استفادت الدكلة العٌباسٌية مف معارفيـ المكركثة، بأٍف استفادٍت مف خبراًتيـ في 
ػػف أسػممكا كحسيػف إسبلميـ ، كأندمجكا . إدارة كتنظيـ دكاكينيا  كمف ىؤالء مى

بالمسمميف اندماجان عػميقان ، بحيث تيػنكسي أصميـ البعيػد ، كبني الفػرات الشيعة ، 
كمف نػبػط بابؿ الفػقيو العػراقي أبك .  2الذيف بػٌرزكا كيتٌػابان ككزراء لمعباسييف كلغيرىـ

 .  3حنيفة ، النعماف بف ثابػت بف زكطي 
 (زكطي  )إٌف ىػذا النسػب ، مف : كلمىػف يطمب طرائؼ المعاني نقكؿ 

االسـ السرياني ، الذم ربما كاف صاحبو عػمى مذىبو مف مذاىب المسيحٌية 
ػشػػكبة بالشّْػػرؾ ألبنػػاء تمػػػػػػػؾ   الشػرقٌية ، التي كرثػػػػت األديػاف القػػػديمة التكحيػدٌيػة المى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
البف كحشٌية أحمد بف عػمي الكسػدانٌي ، نشرة  (الفبلحة النبطٌية  ) ػػػػػػػ انظر ، مثبلن ، كتاب 1

 .  1993دمشؽ . المعيد الفرنسي لمدراسات العربٌية بدمشؽ باعتناء تكفيؽ فيػد ، ط
عـّدة قُـرى من بابل ، منيا : " حيث يقكؿ  (معجـ البمػداف  )في " صريفيف "  ػػػػػػػػػ انظػر مادة 2

كقػد ذٌكػر المتنبي بذلؾ " . أصل آل الفـرات الوزراء عـند العباسيين ، وىم بابمّيوا صريفين 
في قصيدتو المقصكرة بيجاء كافكر اإلخشيدم ، حيث ثػٌنى بيجاء كزيره الفاضؿ جعفر بف 

:  بقكلو  (ـ1000/ق391:ت)الفضؿ بف الفػرات 
          ككـ ذا بمصػر مػف الميضحكػات كلكػػػػٌنػو ضحػػػػػػؾ كالػبيػػػػػكػػػػػا  
           بيػا نبًػطػيّّ مف اىػػػػػػػػػػػػؿ السػٌػػكاد ييػػدٌرس أنسابى اىؿ الفبل 

 ( . 167 / 1: مصر ، مطبعة السعادة ، الت . ديكانو ، ط )
 .  325 / 13: ـ 1931/ق1349مصر . تاريخ بغػداد ، ط:  ػػػػػػػ الخطيب 3
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لػد عػمى  (ثابت  )الحضارات ، إلى  االسـ العػػربي ، الذم قيؿ أٌف صاحبو كي
اإلسبلـ كما قيؿ غيريه ، إلى النعماف الفػقيو الكبير، ػػػػػػ ىذا التسمسؿ أينمكذج عٌما 

مىًتيا في  نحاكؿي كسنحاكؿي بيانو ، مف تغمغؿ الحضارة النبطٌية السريانٌية كحمى
.  النسيج البشرم الذم نيضٍت فيو مػدينػة الحمٌػة 

كم عػف عػمي  كربما كاف المغػزل األعػمؽ كاألعػػرؽ في كػٌؿ ىػذا ، ما ري
" . إٌنػنا نبطه مف ككثى : " أٌنػو أجاب مىف سػألو عػف أصؿ قكمو فػقاؿ  (ع  )

" . 1نحف معاشر قريش حػيّّ مف النبط مف أىػؿ ككثى: "كعف ابف عباس أٌنػو قاؿ
و بعضان ينظري إلى األصؿ البعيػد  كمف الكاضح أٌف ىػذا الكبلـ الذم ييطابؽ بعضي

المجيكؿ أك المنككر لقػريش ، كيػرمي إلى التػنػكيو بسكاسية الناس ، بصرؼ 
ػرىـ   .   النظر عػف أنسابيـ التي ىي مكضع تفاخي

 
 ـــــ الُكـرد  3

أتى . ككاف في الحٌمة جاليةه كػردٌيةه كبيرة كقػكٌيػة مف قبيمة اسػميا جاكاف 
قبيمة من األكـراد سكنوا الحّمة " فقاؿ إٌنيـ  (تاج العركس  )عػمى ذكػرىا الزُّبيدم في 

كىي عبارةه تفتقػر إلى الػٌدقٌػة ، إف نحف أخػذنا بعيف االعػتبار . "  2المـزيـدّية بالعـراق 
ذلؾ أٌف الحقيقة أٌف  " . سكنوا الحّمة المـزيـدّية: " ما ييػكحي بػو القسـ األخير منيا 

سكػنىيـ المنطقة كاتصاليـ ببني مػزيػد سابؽه بمػٌدةو طكيمةو عػمى تمصير الحٌمة سنة 
كالثابت الميؤٌكػد أٌنيـ كانكا ىناؾ في أٌياـ .  ـ كما سػنعػرؼ 1101/  ق 495

 ػػػػػػػػ 403 )أٌكؿ األيمػراء المػزيػدييف أبي الحسػف عػمٌي األٌكؿ بف مػزيىػد األسػدم 
في نكاحي  ( ميسػػاف ) ، حينمػػا كػػػاف ما يػػػزاؿ في( ـ 1017 ػػػػػػػػ 1012/  ق408

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  كال ذكر ليذه القرية اليـك مف قيرل السكاد في العراؽ " . ككثى "  ػػػػػػػػػ معجـ البمػداف ، مادة 1
 .  213 / 34:  ـ 2007/ ق 1428بيركت .  ػػػػػػ ط2
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كمف  . (النيؿ  )، أم قػبؿ نيػزكحو بقػكمو كبمىف معو مف األكػراد إلى  (األىكاز  )
أيمػرائيـ البارزيف في ىػذه الفترة الميبٌكػرة األميػػر كٌراـ بػف محمد الجػاكاني ، الذم 

ليو 1العاشر لمميبلد/ كاف حٌيػان في النصؼ الثػاني مػػػف القػرف الرابع لميجػرة  ، كا 
. تينسىػب األيسػػػرة الكٌرامٌية الٌحػمٌػٌية ذات المكانة 

 كالمعػػركؼ أٌف الكطف الٌسػابؽ لمجاكانييػف كاف الجانب الٌشػػرقي لػػدجمػػة ، 
شػػػرقي بغػػػداد   (النيػػركاف  )كالظاىػػػر أٌنيـ امتػٌدكا عػمى . حػيػاؿ طػػريؽ خػػراسػػاف 

كما أٌف عػديػدىـ كاف كبيران ، . 2اليـك  (الكػكت  )قػيػػرب مدينة  (جرجريا  )إلى 
 ـ كانكا ييقاسمكف 1326/  ق 727بحيث أٌنيـ يكـ زار ابف بٌطكطة الحٌمة سنة 

، كما يزاؿ في الحٌمة حتى 3ككانت محٌمتيـ تيعػرؼ باألكػراد. أىميا مػدينتيـ الكبيرة 
ككانكا في مكاطنيـ . (5األكراد ) أك  (4الكراد الجٌكاني)اليكـ محٌمةه تيعرؼ بػ 

األيكلى شػافعٌية ، كمف أعبلميـ في ىػذه الفترة الفػقيو محمد بف عػمٌي الجاكاني 
كلكٌنيـ مػاعػٌتمكا أف تحٌكلكا إلى التشٌيع . (ـ 1057/  ق 468: ت  ) 6الشافعي

اإلمامي ، بؿ اسػتعػربكا كذابكا في الييػكٌية الغالبة ، فبل تًجػد منيـ اليكـ في 
. المنطقة مىػف احتفػظ بييػكٌيػتػو الكػردٌيػة األصمٌية 

كمع أٌف الجاكانييف كانكا مف ًعماد القٌكة العسكرٌية لممػزيدييف ، بؿ كاف  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 420 / 10 ك 9/193:  ػػػػػػػػ ابف األثير 1
:  ػػػػػػػػػ انظر مقالة لمدكتكر مصطفى جكاد في مجٌمة المجمع العممي العراقي ، المجمد السابع 2
 .  27 / 1: لكرككش  (تاريخ الحٌمة  )نقبلن عف  . 96 / 1
 . 213/ ق1405بيركت .  ػػػػػػػ تحفة النيٌظار ، ط3
 .  27 / 1:  ػػػػػػػ كرككش 4
. كالمؤلؼ حٌمٌي النشأة  . 22 / 1. : قـ ، دار البياف الت. البابمٌيات ، ط:  ػػػػػػ اليعقكبي 5
. 367 / 1: ق 1391بغداد . طبقات الشافعٌية ، ط:  ػػػػػػػ السيبكي 6
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مػف ايمػػرائيـ مىػف كلي قيادى عسػكرىػػػـ ، كمنيـ مىػف حظي باإلقطاعو الجػميؿ منيـ ، 
كمىػف كاف أميران لمحاٌج ، بؿ كمنيـ مىػف كاف الحاكـ الفعمي لمحٌمة في الفترة التي 
كانت تيتػزُّ فييا سيػػػمطة أميػرىا المػزيػػػدم في الخضـ العنيؼ لؤلحداث ، مٌمػف 

 . 1البػػف األثيػػر (الكامػػػؿ  )نًجػػػدي أخبػارىػـ منثػػكرةن فػػي كتاب 
كمع ذلػػؾ فػػإٌف تأثيػرىػػـ المعنػكم ، كميسػاىػػمتيـ كدكرىػـ فػػػي الًحػػػػراؾ 
الفكرم لمحٌمة بمختمؼ كجكىو ، كاف مف الضآلة بحيث اليكفي ألف يؤٌىػػمىيـ 
لشىػٍغػػؿ مكافو ييذكىػر في اإلشكالٌية األساسٌية لمبحث ، يكازم أك يقارب حجميـ 

كما ذلؾ إال ألنيػـ ، فيما يبػدك ، كانكا غػػرباء المساف . السيػٌكاني كالسياسي 
 . كالثقافة 

مف ىنا ، فنحػف إٌنما خصصناىـ بالذكػر أعبله تحت عػنػكافو خاصو ، 
فما إال ألٌنيـ كانكا جػزءان مف التركيبة السيػٌكانٌية الفعػمٌية ، التي نيضت الحٌمة مف 

كلك اٌنػنا لػـ نفعؿ لػريٌب قارئو عارؼو سيتساءؿ ، لماذا لػـ . كعمى قاعػدتيا البشرٌية 
نىػًفػًيػـ حٌقيـ مف الذكػر ، مع ماعػرفناه كما ىك معػركؼه ليػـ عػمى كؿ حاؿ مف 

.  العػديػد الكبير كالحيضكر الباىػر 
 

 ــــ الُمـرّكـب السكاني لمحّمة وتفاعـمو 4
مف الغنٌي عػف البياف ، مف حيث المبػدأ ، أٌف ذلؾ الميػرٌكػب السيػكاني ، 
بعنصريىػو األساسييىػف العػرب كالنبط ، قػد تفاعػؿ في المػدينة الٌناىضة ، فػأنتػج 

نقكؿ . كما كٌؿ ميػرٌكػبو ثقافٌي حالةن جػديدة ، فييا مف ىػذا شػئه كمف ذاؾ غيػره 
ىػذا، عػمى الػرغػـ مف أٌنػو مف شػػبو الميسػتحيؿ أف نيحػػػٌدد أيف بالذات حصؿ مؤثٌػػػره  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 27 ك 10/8 ك649 ك629 ك 626 ك538 ك 534 ك491 ك9/390:  ػػػػػػ الكامؿ 1
 .  282  / 12 ك420ك
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ذلؾ ألٌنػنا فػيما سنقػكلو ىنا لسػنا نتحػػٌدث عػمى أمػػرو ماٌدم . بعينو كماذا أنتػج 
أشكالو كىيكٌيػتػو كبػيػئػتو ، : يمكػف رٍصػده بدٌقة كضبط ، بػؿ عػمى طػرائؽ التفكير

. كىي تعمؿي جاىػدةن عػمى معالجة اإلشكالٌيات كالميعضبلت التي بيف يػدم أربابيا 
ضافػةو تاريخٌيةو  أم أٌف ذلؾ ليس يعني أبػدان أٌف ما سػػكؼ نخكض فيو مف تطػٌكرو كا 

، قػػد تأثٌػػر بمػا كاف لػدل األسػبلؼ القػدماء لمنبط مف  (الحٌمة)لمفػقػو اإلمامي في 
ػٌؿ ما نػرمي إليو ، مف . فكػرو تشػريعٌي أك سػياسػٌي أك عممٌي مثبلن  كبل ، بؿ إٌف جي

الكبلـ عػمى عناصر الميػرٌكػب الثقافي الذم نيضت فيو الحٌمة ، إٌنما ىػك كصؼ 
يا الباىػر كما . البيئة كالميناخ كالكعاء الثقافي ، الذم نيضت فيو المػدينة نيكضى

ػة إجماالن  ػفػتىػػرىضى تمامان مثػمما فعػمنا فػيما . البيػػٌد أف يككف بيف االثنيف مف عبلقةو مي
قػمناه عػمى بغػداد كميػرٌكبييا الثقافي العػربي ػػػػػػ اإلسبلمي باإلضافة إلى الػػٌركافػد 

الفارسٌية كاليكنانٌية كاليندٌية ، كالحالة الحكارٌية الخصبة الخبٌلقة التي سػادت عػمى 
ثػـ كاف الخمفٌية التي ساىمت مساىمةن ال . قاعػدة ذلؾ الميرٌكب بميختمؼ عناصره 

ريب فييا في نجاح الفػقو اإلمامي في اجتياز أزمتو التاريخٌية الميستحكمة ، 
بحيث أنتج كثٌبت الٌنٌص الفػقيي االجتيادم ، الذم بات ميػذ ذاؾ ًسػمتىو كشػعارىه 

.  غير مينازىع 
ػٌد فييا مف  و بيف الحٌمة كبيف ما جى مثؿ ىػذا يجػب ال محالة أف نفترضى

ف . مٌمػا سيككف مكضع عنايتنا إف شاء اهلل . تطٌكرو إضافٌي في الميداف نفسو  كا 
ذلؾ ألٌنػنا . يكيػف ىناؾ ، أم في البيئة البغػدادٌية الحكارٌية ، أبيف كأقػكل بكثير 

مىتيا بيف  ىناؾ أماـ فكػرو كمدارس ، ليا نظرٌياتيا كليا نصكصيا الميحػٌررىة كحمى
كما أٌنػنا ىناؾ أماـ تقاليػد كتجارب عمبلنٌية ، اندمج أربابييا في البيئة . الناس 

كشػتٌاف ما بيف ذلؾ كبيف تػراث الحٌمة ، . العاممة ، كباتكا جػزءن فاعبلن منيا 
ٍف يكيف عػمى كػٌؿ  المىقطكع الغػريػب مكضكعٌيان إجماالن عػف اليمكـ اإلسبلمٌية ، كا 

.  حاؿ ميتمثٌػبلن فييا بدرجػةو مػا 
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كعػمى كٌؿ حاؿ ، فإٌنػنا سػنًقػؼي في مطاكم البحث اآلتية إف شاء اهلل 
.  عػمى بعض التأثيرات الميباشػرة لتراث المػدينة القػديـ عػمى بعض أعبلميا 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الـفـصـل الـثـانـي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

القاعـدة العمالنّية لمنيضة 
 

 ـــــ البيئة الحّمّية من الّداخل 1
المعنكٌية التي كانت  الشػركط كالمكاصفات" القاعـدة العـمالنّية " نعػني بػ 

قائمةن في المكقع الذم حصمت فيو النيضة ، كتجٌمياتيا في اإليقاع الفكػرم 
ـٌ مٍنحيا . لممػدينة  مٌما كاف لػو دكره في جٍعػؿ حصكليا ممكنان ، كمف ثىػ

أشػبو بالحٍمػؿ الذم يسػبؽ  (أعني القاعػدة العمبلنٌية  )إٌنػيا . مكاصفاتيا الخاٌصة 
ف تكيػف ، أعني تمؾ الشػركط كالمكاصفات ، ال تضمف بالضركرة . الكالدة  كا 

حصكؿ النيضة ، إال بػأٍف يأتي مىف يكٌظفيا فينقػمىيا مف مستكل الممكف إلى 
ىػك ذا ما يمنح الػرٌكاد دائمان . مسػتكل الكاجب ، بأٍف يػركدىا الػٌريادة المنشػكدة 

. صفة األبطاؿ 
 ـــــ خصـوصـّيـتـيا  2

كمع أٌف البيئة الحٌمٌية لػـ تكيػف قاعػدتيا العمبلنٌية بمثؿ التػنػٌكع الفكػرم الذم 
تمٌتعت بو أيختيا البغػدادٌية مف قبؿ ، كما فٌصمنا الكبلـ عػمييا تفصيبلن في الكتاب 
الثاني ، فإٌنيا ػػػػػػ كيالمغػػرابة ػػػػػػػػ أتػتػنػا تمؾ ، أم الحٌمٌية ، بحصيمةو أكثر تنٌكعػان مف 

مف الكاضح أٌف  ىػذه المقارنة تػتػناكؿ الكسىط اإلمامي حٍصران في  )ىػػذه بكثير
ذلػؾ  فيما نحسىػب كنيخٌمػف ، ألٌف البيئة البغػدادٌية اإلمامٌية كانت  . (بغداد 

رىة تمامان في ىمكميا الكبلمٌية ػػػػػػػػ الفػقيٌية ، بما تنطكم عػميو مف أزمات  ميحاصى
حيث كظيفة الفكػر كالمفٌكػر أف يعالجيا ، إٌمػا في . حاٌدةو كبلميان ميتػكاليةو فػقيٌيػان 

ٌمػا في مقابؿ الٌرصيؼ ػر الميختمؼ كبلمٌيان ، كا  الٌشػريؾ الذم فشؿ في /ميقابؿ اآلخى
مكؿ المناسبة فػقيٌيان  .  تقديـ الحي
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.  أٌما البيئة الحٌمٌية فػقػػد كانت ميتحػٌررة مف كٌؿ ذلؾ
ذلؾ ألٌنيا كانت ميتجانسة كبلمٌيان، أم أٌنيا لـ تكيف ميمػزىمىةن أماـ نفسيا 

كما أٌنيػا كانت . كأماـ جميكرىا بأف تخفيػر كتيحامي عػف مكقعيا اإليماني 
ميستقػػٌرة فػقيػٌيان عػمى ما انتيت إليو المػػدرسػة البغػػدادٌيػػة  كأٌصمتو نيائٌيان عػمى يػد 

 . خاتمة أبطاليا الشيخ الطكسي 
نقػكؿ ىػذا ، حتى إٍف نحف لػـ نػتنػاسى ، بػؿ آخػذيف بعيف االعػتبار 
ميساىمات الحٌمة الكبلمٌية القميمة نسبٌيان ، ثػػـ المغة النقػدٌية الحاٌدة لمحمػد بف 

إدريس الحٌمي ، في ميػراجعتو الٌنقػدٌيػة ألعػماؿ الشيخ الطكسي الفػقيٌية ، لؤلسباب 
التي سػنيدلي بيا إٍف شاء اهلل فػيما سػيأتي ، حيث نػًقػؼي الكقػفة الميناسبة عػمى 

.  مػراجعة ابف إدريس 
 ـــــ االختالف بين البيئتين الحّمية والبغدادّية 3

ىػػذا ، باإلضافة إلى أٌف خمفٌية الحٌمة الثقافٌية المكركثة تختمؼ اختبلفان 
بػٌيػنان عميقان عػف خمفٌية بغػػداد ، التي كانت في ىػذه عػف غير تػراثو يخٌصيا ، 
بمعنى أٌنػو قػػد نػبػت في أرًضيػا ، بػؿ تجٌمع مف التػراث الشػخصي لػرٌكادىا 

القادميف مف مختمؼ الثقافات ، كأيضان مٌمػا انيمػر عػمييا مف األعماؿ الميترجمة 
. القادمة مف التٌػراث اليكناني كالينػدم كالفارسي 

:  نقػرأ ذلؾ التنٌكع في ميػدانيىف اثنيىف 
في العػديػد الكبير مف األيدباء كالشػعراء البارزيف الذيف أنجبتيـ : ػػػػػػػ األٌكؿ 

الثاني عشر لمميبلد ، / الحٌمة كمػداىا الحيكم ابتػداءن مف القػرف السادس لميجػرة 
فكأٌف . مٌما لػـ نًجػد لو مثيبلن في مػدرسة بغػداد . تمامان بمكازاة إنجابيا لمفػقياء 

ػقيػكده كخاضعه لمحكافػز نفسيا  .  إنجاب الحٌمة في الحاليىف مى
ٍف أنجبت ذلؾ العػديػد مف األيدباء  لكف عػمينا أف نيبلحظى أيضان أٌنيا كا 

نىػثػكره : فكأٌنيا كانػت أيٌمػػان مف طػرازو غػػريب . كالشعراء ، فإٌنيا لػـ تكيف تسػتكعػػبيـ 
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 بالبنيػف األجياد ، كلكػٌنيا ما أٍف يشػٌبكا عػػف الطٌػكؽ كينجبكا حتػى تيػػنكػرىػػػـ 
 .  1كتػتػنٌكػػر ليـ ، فيعيشكا كييبػدعػكا كغالبان يمكتكف في غيرىا مف مختمؼ البمػداف

كالحقيقة أٌنني بعػد التأمُّػؿ في ىػذه الٌظاىػػرة اإلشػكالٌية ، كتقميب األمػر 
كاالحتماؿي األقػػربي إلى الظػف ،  فيما . عػمى كجكىو ، لػـ أًجػد ليا سببان ميقنعان 

نيخٌمف ، ىك حاجة أيكلئؾ األيدباء كالشػعػراء إلى مىػف يخػدمكنو بمصٌنفاتيـ 
كيمػدحكنو  بشػعػرىػـ ، فػيرعاىػـ بالميقابػؿ أك ييجيزىـ ، شػأف أمثاليـ في ذلؾ 

مٌما لػـ يكيػف مكضع اىتماـ كاعػتػناء حاكمي الحٌمة ، خصكصان األيمػراء . األكاف 
ػٍزيػىػػديػيػف الثمانية  كربما نًجػد تأيػيػدان ليػذا التخميف ، في أٌف أينمكذج الحافظ . المى

لػػػػًد فػػػي      ( ـ 1410/  ق 813: حك. ح )رجب البيػرسي الشػييػر  ، الػػػػذم كي
ربما ألٌنػو . قػريػة في نطاؽ الحٌمة ، كعػاش طكاؿ عمػره المػديػد في ىػذه  (بيػػٍرس )

، كلـ يتكٌسب  (ع  )كاف شاعػػر عػقيػدة ، خٌص بشػعػره الكثير الجػٌيػد أىػؿى البيػت 
 . بشعػره أبػدا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

،  (ـ 1229 ػػػػػػ 1174/ق627 ػػػػػ 570 )راجح بف إسماعيؿ األسدم :  ػػػػػػػ منيـ كأبػرزىػـ 1
 ػػػػػػػػ 470 )عمي بف أفمح العٍبسي. شاعػػػػر غازم ابف صبلح الديف األيكبي ، أمير حمب

انتقؿ بعػدي إلى بغداد كخدـ . ، كاتب سيؼ الدكلة المزيدم  (ـ 1145ػػػػػػػػ 1077/ ق540
محمد بف عػمي بف أحمد ابف حميدة ، النحكم كصاحب . الخميفة المسترشد ، حتى كفاتو فييا 

محمد بف عمي ابف حمداف الحٌمي . عاش كصٌنؼ في بغػػداد كفييا تكفي . المصنفات الكثيرة 
سكف إربؿ كتكفي في ببلد . إماـه عاًلـه بالنحك كالفقو كلو مصنفات . (ـ1165/ق 561: ت  )

عاش في بغداد كتكفي  . (ـ 1183/ق579:ت )محمد بف أحمد ابف جيا الحٌمي .  العجـ 
، النحكم المغكم الشاعػر  (ـ 1204/ق601:ت )عػمي بف الحسف ابف شميـ الحٌمي . فييا 

بدر الديف بف جعفر أبك النجـ األميرم ، نسبةن إلى . عاش في المكصؿ كديار بكر. الميصٌنؼ 
عاش  . (ـ1214ػػػػػػ1142/ق611ػػػػػ537)في نطاؽ الحٌمة  (النيؿ)مػف قيػرل  (األميرٌية  )

 (الثقات العيكف/طبقات أعبلـ الشيعة)ك (البابميات)انظر الترجمة ليـ في ). كتكفي في بغداد 
. لكرككش  (تاريخ الحٌمة  )ك 
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. اعػتػناء العػديػد مف رجاليا بما كاف ييسػٌمى عػمكـ األكائػؿ : ػػػػػػػ الثاني 
ٌنما ىي مكركثة عػف األحقاب  الذم يعني العمكـ غػير األصيمة في اإلسػبلـ ، كا 

كبالنسػبة إلى أيكلئؾ الرجاؿ الحمٌػييف ، ىي حصران المكركثة عػف . القػبػؿ إسػبلمٌية 
الػنُّػبػط كأسبلفيـ مف أشػكرييف ككمػداف كسػكمػرييف ، مٌما بسػطنا الكبلـ عػمييا 

مػكضع الميقارنة ىنا بيف البيئتيىػف ، ىػك أٌنػنا ال نًجػد بيف . كعمييـ قػبؿ قػميؿ 
ػف ييػذكىػر أٌنػو أكلى تمؾ العمكـ عػنايتو  باستثناء بعض . ميثقٌػفي الشيعة في بغػداد مى

 ، 1بني نكبخت ، كأعػرفيـ بالعناية بعمـك األكائؿ الحسف بف سيؿ بف نكبخت
كعػبد اهلل بف سيؿ بف نكبخت مينٌجـ المأمكف

. 3، كالفضؿ بف نكبخت المينٌجـ2
مٌمػا يػدعػـ . كلكٌف ىؤالء يرتٌػدكف في ذلؾ إلى منبتيـ الفارسي ، كما ىك كاضح 
.  ما ذىبنا إليو ، مف أٌنػو في الحٌمة إرثه محٌمٌي ، بالنحػك الذم قػمناه 

 : نعػرؼ مف أيكلئؾ الحٌمييف المىعػنييف بعمكـ األكائؿ سػبعةن ىػـ 
. أحمد بف الحسيف بػف محمػد المعػركؼ بابف متكيو : ػػػػػػػػ األٌكؿ 

قاؿ شػيخنا الطيراني أٌنػو ىػػػك  " . 4بمد الّسـريان " (سيػػػػكرل  )سيػػػػكراكم ، نسبةن إلى 
ـُحــَف اإلدريسـّية من السـورّية إلى العـربـّية " الػػػذم  وأدرجـو المجمسي كـّمو فــــــي . نقـل الصُّ

فػي الػٌنػٌص  )كلنبلحظ أٌف معػػػرفػتو بالمغة السػػػػػريانٌية " .  5كتاب الــدعـاء مـن البحــار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 114. / بيركت ، دار اآلثار ، الت. إخبار العمماء بأخبار الحكماء ، ط:  ػػػػػػػ القفطي 1
 .  149/  ػػػػػػ نفسو 2
  . 168/  ػػػػػػػ ايضان 3
" .  سػكرا "  ػػػػػػػػ معجـ البداف مادة 4
. كىك في أعبلـ القرف الرابع لميجرة  . 27 / (نكابغ الٌركاة  ) ػػػػػػػ طبقات أعبلـ الشيعة 5

كلكٌف شيخنا المؤلؼ لػـ ييػؤٌرخ ليػذا الرجػؿ ، كما أٌنػو لػـ يقيػػؿ إلى ـى اسػتنػد في إدراجو في أعبلـ 
.  ىػذا القػرف 
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قػتىػػىبىػػػس  ابن " ، فضبلن عف لقبو غير العػربي  (، كالكممتاف بمعنى  " السـورّية" المي
.  ، يداٌلف عػمى أٌنػو مػف أصػؿو نػبػطي  " متويو

.  1إسماعػيؿ بف الحسػف بف غػني الحٌمي ، الماسح الحاسػب : ػػػػػػػػ الثانػي 
  ".2مف بيػتو معػركؼو بالكتابة كالمساحة كالحساب. " ( ـ 1283/ق681: ح  )

 رجـٌل . "عػبػد الحميػد بف كاسػع ، ييعػرؼ بابف تػرؾ الحٌمي : ػػػػػػػػ الثالػث 
لـو في الحسـاب . حاسـٌب عـالٌم بصناعـة الحساب ، ُمـقـّدٌم فييا ، مـذكوٌر بين أىميا 

 " . 3تصانيف مشـيورة 
ػػػػػػ 1371/ق813ػػػػػػ773)الحافظ رجب بف محمد البيرسي : ػػػػػػػػ الرابع 

كاف باإلضافة إلى أٌنو شاعػره كبير، صاحب اليػد الطُّػكلى في عػمـ  . (ـ1410
.  الحػركؼ كاألعػداد كأسػرارىا 

 ػػػػػػػػ 589)رضٌي الديف عػمي بف مكسػى ابف طاككس الحٌمٌي : ػػػػػػػ الخامس
. العالـ الشيير، مف بيت العمـ الحٌمٌي الجميؿ  . (ـ 1265 ػػػػػػػ1193/ ق664

كلكٌنو الكحيػد بيف أقػرانو الذم عيػرؼ بعنايتو البالغة بالعمكـ الٌسػٌرٌية ، كخصكصان 
األمػر الذم كاف كال بيػػٌد مكضع اسػتشكاؿو في . بالتػنجيـ كالميغٌيػبات كماإلييا

فػػرىج الميمكـ في معرفة نيج )فكضع كتابو . الكسػط الثقافي الغالػب عػمى الحٌمة 
بمعرفة منيج الحبلؿ كنسخة الحراـ مف عمـ / . . الحبلؿ كالحراـ مف النجكـ

. 4عػمى اختبلؼ النُّسخ بيف مخطكطو كمطبكع(في تاريخ عمماء النجكـ/. . النجكـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .
 .  81 / 1:  ػػػػػػػ البابمٌيات 1
.   ػػػػػػػػ انظرالنص ضمف الترجمة لو في مجمع اآلداب 2
 .  155/  ػػػػػػػ إخبار العمماء 3
بيركت ، دار األضكاء ، الطبعة الثالثة . الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ، ط:  ػػػػػػػػ الطيراني 4

 .  57 ػػػػػػ 156 / 16. : ، الت
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عمؿى فيو عػمى محاكلة نفي ميخالفة التنجيـ ألحكاـ الٌشػػػرع ، كعػمى إثبات أٌنو 
كالمعركؼ أٌف بني طاككس، . ليس الكحيػد العامؿ بو بيف فػقياء الشيعة الٌسػابقػيف

األسرة التي ستككف ذات شأف في القرنيف السابع كالثامف، نشأكا نشأتيـ األيكلى 
كمنيا انتقمكا إلى  . 1بمػد السرياف ، ككاف ليـ منصب النقابة فييا (سيػكرل)في 
فمف ىذه الميبلبسىة نكتشؼ عامبلن ميحتمىبلن جػٌدان الىتماـ السٌيد  . (الحٌمة)ك (بغػداد)

. رضٌي الديف بذلؾ الفٌف مف عمكـ األكائؿ 
القػرية  (الٌنيؿ  )محفكظ بف عيسى الٌنيمي ، نسبةن إلى : السادس

عيػرؼ بابف المسيحي ، الذم يؤٌشػػػػر إلى أصمو . المعػركفة في نطاؽ الحٌمة 
 . 2الثاني عشر/ كاف طبيبان مشيكران في الحٌمة في القرف السادس . النبطي 

كاف  . (ـ1029/ ق 420:ت)سعيد بف عػبد العػزيز النيمي : السابع 
اختصار كتاب المسائل لُحنين ، وتمخيص : ولو من التصانيف . عالمًا بصناعة الطّب "

فييعػرؼ مف ذلؾ أٌنػو كاف متمٌكنان مف " . 3شرح فصول بقراط لجالينوس وغـير ذلك 
 . 3كالظاىر أٌنو نبطٌي ، بشيادة أٌف جػٌده الرابع اسمو طيفكر. المغة السريانٌية 

ىؤالء األعبلـ السػبعة ، بما كاف الػٌداعي لنسقيػـ في سػياؽو كاحػد ، 
العاشر كالرابع عشر /كالذيف تمتػد حيكاتيـ ما بيف القػرنيىػف الرابع كالثامف لميجرة

لمميبلد ، ليػدٌؿ داللةن ال ريب فييا عػمى بعض ما امتازت بو البيئة الحٌمٌية عػمى 
مٌما يكفي لمقػكؿ أٌنيـ كأٌف ىيػكٌيتيـ الفكػرٌية كانت جػزءان ال . سابقًتيا البغػدادٌية 

خصكصان . يتجػٌزأ مف البيئة الحمٌػػٌية الداخمٌية ، عػمى صعكبة التحػديد أيف بالذات 
ـٌ في كٌؿ مىػف يدخؿ تحػػت   إٍف نحف أخػذنا باالعػتبار، أٌنػنا النػٌدعي االسػتقػراء التا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  64 / 1:البابمٌيات :  ػػػػػػػ اليعقكبي 1
 .  327/  ػػػػػػػػ إخبار العمماء 2
.  11/218. :مصر، دار المعارؼ ، الت. معجـ األيدباء، ط:  ػػػػػػػ الحمكم3

  



361 
 

 
 ذلؾ أٌننا في بحثنا عػنيـ كٌنا نتعامؿ مع مصادفات ، إف . العنكاف الجامع بينيـ 

ال بػقػيػنا مػع أسػئػمتنا الحائػػرة  بسبب غػياب العنايػػة  . ىػي أقبمػت فيػػػزنػا كأمػرعػنا ، كا 
بأمثاليـ تحت العنكاف الميبلئـ لمبحث فيما يخٌص الحٌمة بالذات ، كاالىتماـ 

ػف ييمثٌػمكف الثقافة الٌسػائدة مف فػقياء ككبلمييف بالدرجة  الميطمىػؽ كالمحصكر بمى
.  األيكلى ، ثػـ باأليدباء كالشػعػراء بالػدرجة الثانية  

ػر مف كجػكه التمايػز كاالختبلؼ بيف البػيػئػتػيىػف ، نممسػو في  ثػمػة كجػوه آخى
كفػرة األسػرات العممٌية في الحٌمة ، في مقابؿ غيابيا التاـ في الكسػط العممي 

.  اإلمامي في بغػداد 
بني نىمػا األكراد الجاكانييف : نعػرؼ مف تمؾ األسػرات في الحٌمة 

ػعػٌيػة االشػػػراؼ الحسػنييف ، كبني سػعػيد الييػػػذلييف ،   األسػدييف بالكالء ، كبػني مي
، كآؿ أبي الفضؿ  كبني طاككس الحسنػيػيػف أيضػػان ،  كبني معػٌد المكسػكييف

. العمكييف، كبني كشػػاح ، كبني بطريؽ السريانيي األصؿ ، كبني شػكر العمكييف 
زٍت في اإلدارة ، كأنجبت فػقييان كاحػدان ، يبػدك  كثمة أيسػرة عيػرفػت بآؿ الحػٌداد بػري
أٌنػو لػـ يكيػف ذا كبير شػأف ، ىػك تقي الديف مبارؾ بف أبي الفػرج ابف الحػٌداد 

. الحٌمي 
مف الكاضح لمعارؼ أٌف ىػذا التمايػز يرجع إلى تماييػػػػزو أكبػر ، ىػك الفارؽ 

ذلؾ أٌف الحٌمة نبتت في كسػطو قىػبىػمٌي . الكبير في التركيبة السيػكانٌية بيف االثنتيىف 
ػػػػرم ، حيث تككف رابطة الٌنسػب في الغاية مف القػٌكة كالفعػؿ  بحيث . عشػائرٌم أيسى

أٌنػو كاف يكفي أف يبػرز أحػد أفػراد األيسػرة عممٌيان ، ليمحؽ بػو كليككف قػدكةن حسنة 
أٌمػا بغػداد فقػد تجٌمعت مف األفػراد الذيف قػدمكا إلييا مػف ميختمؼ . لبعض أبنائيا 

.  البمػداف كاالقطار عػمى أثػر تمصيرىا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الـفـصـل الـثـالـث  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

الـحـمّـة الـمـديـنـة 
 

 ــــــ حركة التمدين في العراق 1
نػبػتت الحٌمة في رقػعةو مف األرض شاسعةو خصبة ، عامػرة بعشػرات 

 (النيؿ)ك (سيػكرل)ك (الجامعػيىػف)المراكػػػز السيػػػٌكانٌية ، ما بيف بمػدةو كبيرة ، مثػػؿ 
كلكٌنيا . ، كبيف بمػدةو صغيرة كقػريةو كمػزرعةو  ، مثؿ أكثر مابقي  (صريفػيف  )ك

ػػػػديفو كبػرل مف حجـ  الكمدانٌية  (بابؿ)كانت في ماضييا البعيػد كالقػريب عػامػرة بمي
.  الفارسٌية كغيػرىا  (المدائف)األشكرٌية ك (نينكل)ك 

ك        (الكػكفػة)كعػنػػدما فػتػح المسػممػكف العػػراؽ ، أنشػػػأكا فػيػو مدينتػيىػف 
/  ق 86سنة  (كاسػط)ثػـ أنشػأ الحٌجاج الثقفي .  ـ 639/ ق17سػنة  (البصػرة)

كتػػػبله أبػك جػعػفػػػر المنصكر ، . اليـك  (الكػػػكت) ـ ، حيث أك بجكار مػدينة 705
/  ق 221سنة  (سػامٌرا)ثػـ الميعتصـ .  ـ 763/  ق 145سنة  (بغػداد)فأنشػػػأ 
فتمؾ الحػكاضػر األربعػة كانت . ـ التي لػـ يطيػٍؿ عػمػرانيا كأسػرع خػرابييا 836

. أكبػر ميػديف العػراؽ في عصػر البحث 
 ـــــ تمصير الحّمة ومغـزاه 2

ـ أنشػأ األميػر سػيؼ الدكلة أبػك الحسػف 1101/  ق 495كفي السنة 
 1107 ػػػػػػػػػ 1050/  ق 501 ػػػػػػػ 442 )صػدقة بف منصكر ابف ًمػػٍزيىػػد األسػدم 

ٍزيػدييف ، مػديػنػة الػحػمٌػة  (ـ  التي لػـ تمبث أف غػدت خامػسىػة . ، ثالػثي األيمػراء المى
ػػديف العػراؽ  .  مي

نجػازو طكبػكغػػرافٌي كبيػرو  إٌف إنشػػاءى مدينةو ليػس ميجػػٌرد عػمؿو سيػٌكانػٌي كا 
ينطكم عػمى رؤيػة الػبيػنػاة  . بػؿ ىك ، باإلضافة إلى ذلػؾ ، عػمػؿه سػياسػٌي . فػقػط 
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ـٌ . لمكقعيـ السياسي كميقتضياتو  كيػرمي إلى تػثػبػيػت ىػذا المكقع ماٌدٌيػان ، كمف ثىػػ
إنطبلقان مف التجٌمع السيػكاني ػػػػػػػػ السياسي ػػػػػػػػ . الٌسػيػر بو إلى غاياتػو المنشػكدة 

العسػكرم الذم تضٌمػو  المدينة الجػديػدة ، كطبعان باإلضافة إلى رمػزٌيػة السيػمطة 
.   الحاكمة فػييا 

إٌنما أنشأىما الفاتحكف لتككنا مػركػز تجٌمع  (البصرة)ك  (الككفة)فػ 
لمميقاتميف المسمميف القادميف مف ميختمؼ االنحػاء ، كمنٌصتيىف لمتابعة الفيػتػكح 

أنشػػػأىا الحٌجاج ، بعػػػد أٍف  (كاسػػط)ك. انطبلقان منيما شػػػرقان ، كما حصؿ بالفعؿ 
فقػد ابػتػنػاىا  (بغػداد)كأٌما " . 1 اسـتوطن الكوفة فآنـس من أىميا الَمـالل والُبغـض لـو" 

قيػػػػرب  (الياشمٌية)المنصكر، بعػػػد أف كاف أخػػػكه أبػك العػبػاس الٌسػػػفٌػاح قػػػد اخػتػٌط 
  " . 2  أىـل الكوفة كانوا ُيفسـدون ُجـنـده"كشػػػػػرع في عمارتيا كنػزليا ، ألٌف  (الككفة)

فيػذه نماذج أربعة عػف الدكافع السياسٌية التي تككف دائمان كراء إنشػاء 
أكردناىا عػمى سبيؿ تسكيغ السػؤاؿ الذم سػنطرحو عػف السبب السياسي . الميػديف 

.  ، ككي ال يككف ًصػٍرؼى فػرضٌيةو ذىػنػٌيػة  (الحٌمة)الكامف كراء إنشاء 
 

 ـــــ الّدافع السياسي لتمصيرىا 3
فما ىػك ، إذف ، الػٌدافع السياسي تحػديػدان كراء تمصير األمير الييماـ 

سيؼ الدكلة صػدقػة مدينة جػديػدة ؟  
:  في الجػكاب نػقػكؿ 

ػزيىػد  ػٍزيػدٌية بدأت باألمير سػنػد الدكلة عػمي بف مى مف المعمكـ أٌف اإلمارة المى
ككانػػت   . (ـ1017 ػػػػػػ1012/ ق408 ػػػػػػ 403)األسػػدم المعػػركؼ بعػمي األٌكؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  " . كاسط "  ػػػػػػػ معجـ البمداف ، مادة 1
" .  بغداد" ػػػػػػ نفسو ، مادة 2
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حيث الثقؿ السيٌكاني . ، التي اسػتعادت اسميا اليـك  (ميساف)حاضرة إمارتو 
ػػػرفػكا ببني ناشػػػرة بػف نصػر، الػتػي يػنػتػسب إلييػػػا   لبطػفو مف بطػػكف بني أسػػػػػد ، عي

ػر منيـ ىـ بنك عػفػيػؼ الناشػػرٌيكف أيضان . المىزيدٌيكف   . إلى جانب بطفو آخى
عػمى أثػر نشػكب نػزاعو أٌدل إلى القتاؿ تكػراران بيف البطنيىف ، جبل األمير 

كانتشػرت . ، كاتخػػذىػا قاعػػػػدةن لػػو  (الػنػيػؿ)مف أرض  (الػدٍَّكر)عػمي بقػػكمو إلى 
كفػييا ، فػيما يبػدك، التحؽ بػو . الكاسػع الخصيب  (بػابػػؿ)عػشائػػره في ريػػؼ 
كفييا اسػتػقػػٌركا جميعان عػربان كأكػرادان مػدة حكـ األمير التالي . األكػراد الجاكانٌيكف 

 1017/ ق 474ػػػػػػػ 408)دبيس بف عػمي ، التي طالت سػتان كسبعيف سنة 
كىػك الذم أعمف االنفصاؿ عػف الدكلة العباسٌية ، كقطعى الخطبة  . ( ـ1081ػػػػػػػػػ

ليـ ، كجعػمىيا لمفاطمييف ، بالتنسيؽ مع البساسيرم ، كما سبقت اإلشارة إليو 
/  ق 479 ػػػػػػ 474)ثـ مػػٌدة إمارة خمفو أبك كامؿ منصكر بػف دبيػس . أعبله 
إلى أف كصػمت اإلمارة إلى بطؿ ىػذا الٌسػياؽ سيؼ الديف  . (ـ1086 ػػػػػػػػ 1081

.  صػدقة باني الحٌمة 
أفضنا بيػذا الٌسػرد ، ابتغاء الكصكؿ بالقارئ إلى تصػٌكرو كاضحو لمسياؽ 
السياسي ، الذم انتيى أك باألحػرل أٌدل إلى اتخاذ صػدقة ذلػؾ القػرار الخطيػر، 

مع . غير المىسبكؽ ألمثالو ، بتمصير سادس الميػديف في العراؽ حتى تاريخو 
ضركرة ميبلحظة أٌف كٌؿ الذيف سػبقكه إلى مثؿ بادرتو ، التي ماتزاؿ تيػػدىػشنا ، 

كعػمى كؿ حاؿ فإٌف . كانكا ثبلثة خمفاء ككاؿو في مثؿ سػطكة الحٌجاج كجبركتو 
ىػذا لػـ ييقػدـ عػمى تنفيػذ مشػركعو ، إال بعػد أف تمٌقى أمػران بذلؾ مف خميفة الكقػت 

 . 1عػبػد الممؾ بف مركاف
إذف فعنػػدما يقػػٌرر صدقة مينفػػردان بناء مدينة ، كػاف ضمنان ييعػمف اسػػتقبللػو  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
" .  كاسط "  ػػػػػػ معجـ البمداف ، مادة 1
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عػممٌيان عػف السيػمطة المػركػزٌية في بغػداد ، بؿ يمكف القكؿ أٌنػو مف ضمف التكٌجو 
حتى في ظٌؿ ما ييقاؿ مف أٌف كاليتو بدأت . إلى إنشاء دكلة بمعنىن مف المعاني 

ذلؾ أٌف السػياسػة ىي فػفُّ الممكف  . 1بإقػرار الخميفة لو بمكاف أبيو بعػد كفاتػو
كلقػد عممنا مٌما سػبؽ قبؿ قػػميؿ أٌف لبيتو سػابقةه لمثؿ ذلؾ . حيث ككما ييمكف 
مٌما يػدؿُّ عػمى أٌف البيت كاف مسككنان بمثؿ ذلؾ التكٌجػو . أيػاـ دبيس األٌكؿ 

.  االستقبللي 
 

 ــــــ إشكالّيـتان برسـم اآلتي 4
:  اآلف بات عػمينا أف نسػأؿ 

ماذا كاف تأثيػر ذلؾ التحٌكؿ السياسي الجػذرم غير المسبكؽ في الكسػط 
عػمى الييكٌية الفكرٌية لمحٌمة ،  (باستثاء الككفة طبعان )الشيعي اإلمامي في العػراؽ 

كخصكصان في الميػداف الفػػقيي ؟   
كلكف قبؿ أف نيجيػب عػف ىػذا السػؤاؿ ، بكصفو اإلشػكالٌية األساسٌية 

تػبة ىي ، كيؼ بػدأت النيضة  لمبحث ، ينبغي أف نيعالج إشػكالٌية أيخػرل سػابقة الػرُّ
في الحٌمة ، كما ىي الخمفٌية التي انطمقت منيا ، ككيػؼ تطٌكرت ؟   

.  ىػذا ما سػيككف مكضكع الفػصؿ التالي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 215 / 9:  ػػػػػػػ ابف األثير 1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الـفـصـل الـرابـع 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الـحـمّـة تـنـيـض 
 

 ــــــ في الـّريادة والـّرّواد  1
في الكقػت الػذم كانػت بغػداد التنػٌكع كالحػكار الخػبٌلؽ تجتاز سػنكات 
نػكؼ الفػتػف  عمػرىا األخيرة القاسػية ، ميحاطىػةن بكٌؿ ما يخطػر بالباؿ مف صي

 (لبناف)العظيمة ، عػمى الساحؿ مٌما ىك اليكـ  (طرابمػس)ككانػت . كالقبلقػػؿ 
ي التشٌيع في   . 1(الشػاـ)ك  (العػراؽ)الجميكرٌية ، رائػدةى كٍصػؿ ماانقطع بيف جناحى

ػػػػػػػػ  . ، تػتمٌتعاف بأياـ عػٌزىما القصيرة (سػكرٌيا)في شػماؿ  (حمػب)ككانت رصيفػتيا 
، منػذ القػرف  (الحٌمة)في ذلؾ األكاف ، بػدأنػا نػرل في المنطقة التي ستنشأ فييا

 ، ًحػػراكان ألفػراد نيخبكيٌيػف ، باتجػاهو غيػر 2الحادم عشر لمميبلد/ الخامس لميجرة 
ػػػد  أيكلػئػؾ ىػػػـ األبطاؿ . مسػبكؽ ألبناء المنطقة ، نحػك طمػب العمـ مػف حيث يكجى

الػػٌركاد لممػديػنػة الناىػضة القادمة ، التي سػػتككف فػي المسػتقػبػؿ القػريػب حاممة 
الػٌراية ، التي سػػقطػت كيػػٍرىػان مف يػد الشيخ الطكسي ، آخػرى مىػف حمميا في 

 . (بغػداد)
ككمػػػا يحصؿ غالبػان ، فػإٌف بعض أيكلئؾ الػػػػٌرٌكاد ، الػػذيف عػٌبػػػدكا الطػريػػػؽ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. ط (الكراجكي ، عصره ، سيرتو ، عالىمو الفكرم كمصنفاتو  ) ػػػػػػػػ لبياف ىذه اإلشارة كتابنا 1

. ش .ق1392قيػػـ مؤسسة تراث الشيعة 
/ طبقات أعبلـ الشيعة ) ػػػػػػ استندنا في ىػذا التحقيب إلى الشيخ الطيراني في كتابو الٌرائػد 2

مع مبلحظة أٌف ىذا الجزء . حيث أكرد أسماء أكلئؾ الٌركاد فيمىف ترجـ ليـ  (الثقات العيكف
ف يكيف مخٌصصان ألعبلـ القرف السادس ، ألف حيكاتيـ استمرت إلى ىذا القرف ، فإٌف  كا 

.   ريادتيـ بدأت في القرف السابؽ 
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كاسػتٌنكه لمىػف سػيأتكف بعػػدىػػـ ، سػيينسىػكف كيضيعي ذكػرىػػػـ ، كسػيككف الجػاهي 
تمػؾ ىي سيػٌنة الحياة في . العػريض كالذكػري الحميػد لمىػف جػنػكا ثمػار ماازدرعػػكه 

. كعػمى كٌؿ حػاؿ ، فػإٌف لكؿٍّ مػف الػٌزارع كالجاني فضؿ . ىػذا الشػأف كفي غػيره 
كما عػمينا ، نحف الذيف نػتػأٌمػؿ اليػكـ فيما زرعػو الػٌزارعػكف كجناه الجانػكف ، إال 
. أٍف نيػبػٌيػف ما أمكػف مكقع ىػػؤالء مف ميجمؿ الًحػػراؾ الفكػرم العالؽ كمكقع أيكلئؾ 

ػٍسػرو كييسػػر  .  عػمى ما بيف االثػنػيػف مف فارؽو كبيػرو في البحػث بيف عي
 

 ـــــ ممحوظـتان بين يـدي البحـث 2
ثمػة ممحكظتاف ىامتاف عػمينا أف نيسػارع إلى إيػرادىما ، قػبػؿ أف نفػرغ 

:  ًلػمػا في ذلؾ مف فائػدةو كمغػزل . لمػٌركاد 
غادرنا الشيخ الطكسي قبؿ قميؿ ، كقػد يٌمـ كجيو : ػػػػػػػػ الممحكظة األيكلػى 

 .  (بغداد)، بعػد أف استغمقت عميو كٌؿ الدركب في  (النجؼ)شػطػر 
كالحقيقة أٌف ىذه الخطكة التاريخٌية يرل فييا غير باحثو مف أصدقائنا 
العراقييف تأسيسان ًلما آؿ إليو كضعي المدينة ، فجعؿ منيا ذات الحضكر البيٌي 

.  في البحث الفػقيي ، مٌما ىك معركؼه مشككر
التي دخميا الشيخ ، كقضى فييا ما بقي  (النجؼ)كلكٌف الحقيقة أيضان أٌف 

ـ ، ثـ تبله في مكقعو ابنو 1067/ ق460لو مف العمر حتى كفاتو فييا سنة 
، ػػػػػػ لـ تكيف في ذلؾ األكاف في  (ـ1121/ ق 515:ح)كتمميذه أبك عمي الحسف 

كانت قريةن . الحالة التي تسمح ليا باالستفادة مف كجكد كبيرو بحجـ الشيخ 
، يقطنيا أفراد ليس  (ع  )صغيرةن ، تيطيؼ بيكتيا القػميمة البائسة بمرقد اإلماـ 
ثـ أٌف مف المؤٌكػد أٌنيا لـ تكيف . لدييـ سببه لسيكناىا غير ميجاكرة المرقػد الميطٌير

ذات تجػربةو في نطاؽ العمـ كتداكلو ، دراسةن كتدريسان كتصنيفان كميذاكرةن كحكاران ، 
بحيث تؤٌىػػميػا لػمٌنيػػكض أك ريادتػػػو بأٌم معػنىن مػػػف المعاني ، ميما يكيػػف الكضع  
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كمف اإلمارة . الذم اجػتػػٌد عمييا ، بكجػػكد الشيخيىف فييا بالتكالي ، كاعػدان آىبلن 
ػف قػرأ عمى أحػدىما عمى ذلؾ ، أٌننا ال نًجػد مف أىػميا مى

، أثناء العقكد الستة 1
كانا ، أك كاف األب عمى األقٌؿ ، أكبر . التي نعيمٍت القػرية أثناءىا بكجكدىما 

كلذلؾ فإٌف العبلقة بيف . بكثير مف الكعاء الذم اضطٌر إلى استكعاء نفسو فيو 
كلكالىا لىما أدار . كشيخييا ظٌمت عبلقةن مكانٌية ، أممتيا الضركرة  (النجؼ)

، الميـ إال  (النجؼ)كلىما كاف لديو أٌم سببو لقصد . الطكسيُّ ظيره لبغداد 
.  بمقػدار زيارة مرقػد إمامو  ، شػأف غيره مف الػزائريف 

،  (النجؼ)كمع ذلؾ ، فإٌنػنا ال نييٌكف إطبلقان مف أثػر شخكص الشيخ إلى 
ػر  (الحٌمة)التػفػػػتنا إليو بفضؿ البحث كالتأٌمؿ في عٌمة نيػكض . لكف لسػببو آخى

حيث اإلشكالٌية . ذلؾ النيكض الباىر، بعػد أف لـ تكيف مف قبؿ شيئان مذككرا 
األساس أماـ الباحث في ىذا كمثمو تكمف في الخطكات األيكلى باتجاه النيضة ، 

لييـ يعكد الفضؿ في جٍعػػؿ كٌؿ ما . كفي معػرفة الٌرٌكاد األكائؿ الذيف خطكىا  كا 
أصحاب "كمىػف تبلىا كتبلىػـ أمػران ممكنان ، بمىػف فييـ مىػف كصفناىـ قبؿ قميؿ بػ 

ما ليا  (الحٌمة)، أعني بيـ الًكبار الذيف سيمنحكف " الجاه العـريض والّذكـر الحميـد
كسػنعػرفيـ إف شاء اهلل ، . مف مكانةو عػالية في تطٌكر البحث الفػقيي اإلمامي 

كنيسارع اآلف إلى القػكؿ أٌف أيكلئؾ . كسػنعػرؼي أيضان الذيف ارتادكا ليـ الطػريؽ 
،  (النجؼ)الػٌرٌكاد جميعان ىػـ مف تبلميػذ الشيخ أبي عمي الحسف الطكسي في 

 . عػمى أف نيبٌينيـ باالسػماء كاألعماؿ بعػد قميؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. مثبلن  ( 6 ك 5/ مكسكعة طبقات الفقياء) ػػػػػػػ انظر ثبت تبلميذىما في الترجمة ليما في 1
 (ع)مع اإلشارة إلى ركاية محمد بف أحمد بف شيريار الخازف لمكتيب المكجكدة في مرقد اإلماـ 

كلكٌف ىذا االستثناء الكحيد ال  .  (178/الثقات العيكف )كتاب سيميـ بف قيس فقط عف الشيخ 
. ييمغي القاعدة 
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التي لػـ تيػتػح ليا حظكظيا أف تستفيد االستفادة  (النجؼ)إذف ، فػ 
فكأٌنيا أيّـّ بكٌؿ ما لمكممة مف   . (الحٌمة)المىػرجٌكة مف كجكد الطكسي فييا ، ىي أيُـّ 

كسيأتي بياف ذلؾ . معنى ، تمنح ابنتيا ما لـ ييػتًػٍح ليا أف تحظى كتتمٌتع بو 
 .ميفٌصبلن إف شاء اهلل 

ىػكػػذا نككف قػد رأينا الشػيخ الطػكسػي فيما سػبؽ مف البحث كاقػفػػػان بقامتو 
، بعػد أف منح التشٌيع اإلمامي  (بغداد)المػديػدة العالية عػنػػد نػقػطػة الخػتػاـ في 

 (النجؼ)كىا نحف نراه اآلف يؤٌسػس بانتقالو إلى . كجيو الفػقاىػتي دكف مينازع 
دكف أف ننسػى في . لممدرسة التي سػتغػٌذ بالٌراية نفسػيا خطكةن كاسعةن إلى األماـ 

فمكالىػـ كلكال ريادتيـ ىػـ أيضان ، . ىػذا الٌسػياؽ فضؿ الػٌرٌكاد الذيف عػٌبػدكا الطػريؽ
كنقػكؿ مػف . أف تستفيد مف كجكد الشيخ بالقيػرب منيا كتػنيض  (الحٌمة)ما كاف لػ 

.  هلل أمػره ىػك بالغػو : قػبؿ ىػذا كذاؾ كمف بعػده 
يركعنا كنحف نيجيؿي النظر في األسماء الكثيرة : ػػػػػػػ الممحكظة الثانية 

الثاني عشر لمميبلد خصكصان الكثرةي / في القرف السادس لميجرة  (الحٌمة)ألعبلـ 
كمف  .  1 (السُّػكراني ، السُّػكراكم، السُّػٌيكرم)بينيـ  (سيػػكرل)الكاثرة لممنسكبيف إلى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ىبة اهلل : الثاني عشر لمميبلد /  ػػػػػػ مف ىؤالء ، كأكثرىـ مف أعبلـ القرف السادس لميجرة 1
بف رطبة السكراكم ، كابناه الحسف كالحسيف ، كابف ىذا ىبة اهلل ، كابنا ىذا الحسيف ، 

كالحسيف بف أحمد بف طحاؿ المقدادم السيكرم ، كعمي بف فرج السكراكم ، كالحسيف بف 
أحمد السكراكم ، كنجيب الديف محمد السكراكم ، كعمي بف ثابت بف عصيدة السكراكم ، 
كالحسيف بف محمد بف أبي الفضؿ السكراكم ، كأبك الحسف البغدادم السكراكم ، كسالـ بف 

محفكظ السكراكم ، كمحفكظ بف عزيز بف كشاح السكراكم ، كابنو سالـ ، كالمقداد بف عبد اهلل 
السيكرم ، كعمي بف يحيى بف عمي السكراكم ، كيحيى بف محمد بف يحيى بف فرج السكراكم، 

ككٌؿ ىؤالء نًجػد الترجمة ليـ في . كأبك تغمب بف الحسيف بف محمد بف أبي الفضؿ السكراكم 
.  كفي غيره  (الثقات العيكف/ طبقات أعبلـ الشيعة )

  



371 
 

كانت بمػد  (سيػكرل)المعمكـ لمقارئ الحصيؼ الذم رافػقنا في ىذا البحث ، أٌف 
النبط ، كمػركزان مف مراكز ثقافػتيـ المينتشػرة في منطقةو شاسعة ، تمتػدُّ / السػرياف 

فيػذا . ، كمف ذلؾ اشػتيػٌؽ اسػمييا فيما يبػدك  (تركيا)ك  (سكريا)إلى ما ىك اليـك 
/ دليؿه ، ييضاؼي إلى ما سػبؽ لنا أف أدلينا بو ، عمى أٌف مف أىػميا الٌسػرياف 
النبط مىف دخمكا في ديف اهلل أفكاجا ، كأٌنيـ تبعان لذلؾ اسػتبدلكا أسماءىىـ بما 

كلكٌف األكثر أىمٌيةن بالنسػبة لبحثنا ، أٌنيـ حممكا معيـ مف تراثيـ . يناسػب 
الثقافي العػريؽ أشػػكاقىيـ العممٌية كتجربتيـ الثقافٌية ، ليككف التعبير عنيا بما 

فكاف أف . يتناسػب مع حاليـ اآلف ، بعد أف غػدكا مسمميف شيعة كهلل الحمد 
انتيز بعضيـ الفرصة غير الميترقٌػبىة بنزكؿ أبػرز عمماء الشيعة آنذاؾ إلى 

، فحضر منيـ مىف حضر عمى ابنو أبي الحسف عمي مف  (النجؼ)جكارىـ في 
كىكػذا بات أيكلئػؾ الذيف ييمثٌػمكف ثقافػةن . بعػده ، مٌمف سنعرفيـ جميعان إف شاء اهلل

كفي ىػذا أينمكذجه ساطعه عمى . ماضيةن بائػػدة ، ميمثٌػميف لثقافةو حاضرةو صاعػػػدة 
ثػـ أٌف فيو أينمكذجه أكثر . كهلل في خمقو شػػؤكف . ذرائعػٌية في منتيى الذكاء 

سيػطكعان عمى قيػدرة التشٌيع عمى التماىي كالنفاذ مف أشػد المصاعب ، بؿ 
.  كمثؿ ذلؾ في تاريخو الحافػؿ كثير . كتحكيميا إلى فرصةو جديػدة 

  ـــــ الـّرّواد األوائل3
 ، الذم كاف لو شػرؼ جمال الدين ىبة اهلل بن رطبة السُّـوراوي : أّوليم 

، حيث قػرأ عمى أبي عمي ابف الشيخ الطكسي في  (النجؼ)افتتاح الطريؽ إلى 
كلكف يبدك أٌف فرصة العمر لـ تطيػٍؿ بو ، أك أٌف أمػران أقعػده عف  . (النجؼ)

بدليؿ أٌف الحٌر العاممي اقتصر فيما ترجـ لو عمى . العمؿ بما أخذه عف شيخو 
" .  1يروي عن الشيخ أبي عمي بن الشيخ أبي جعفر.  كان فـقـييًا محّدثًا صدوقًا :"القػكؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  343 / 2:  ق 1385بغداد باعتناء أحمد الحسيني .  ػػػػػػ أمؿ اآلمؿ ، ط 1
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مع تسجيؿ احتماؿ أٌف ذلؾ يعكد . دكف أف يقػكؿ أٌف أحػدان ركل عنو أك قرأ عميو 
ـٌ باالستفادة منو  (الحٌمة)فبل . بكٌؿ بساطة إلى أٌنو لـ يكيف ثمة حكلو مىػف ييت

كانت قػد نشأت ، كال في النطاؽ كٌمو ، بما فيو مف عشرات البمداف كالقيػرل ، مىػف 
.  ىك قابؿه كمييٌيأه لؤلخػذ عػنو 

، الذم  (ـ1164/  ق560: ح) ُمنتجب الدين الحسين ابنو : ثانييم
كلكف االبف حظي بما .  ، مف بعػده عمى األرجح 1حضر أيضان عمى أستاذ أبيو

إذ تحٌمؽ حكلو جٍمع مف الطبلب يدرسكف عميو ، منيـ . لـ يحظى بو أبكه مف قبمو 
ابنو ىبة اهلل ، محمد بف : الناىضة  (الحٌمة)مىف سػيغدك مف ذكم المكانة في 

أبي البركات ، مكسى بف جعفر بف طاككس ، عمي بف فػرج السكراكم ، عػربي 
في زمانو كانت قػد  (الحٌمة)ألٌف . كما مف غىػركو في ذلؾ كال عػجب . 2بف مسافر

ميٌصرت ، كغػدت مدينةن كبيرة عػامػرة ، كعاصمةن لدكلةو فػتػٌيػة ، كميمتقى لمقادميف 
كدائمان كانت المدينة كالتمديف أداة جػٍذبو لمطامحيف ، . مف أنحاء ريفيا الكاسػع 

 . الٌساعيف إلى حيظكظو ال سبيؿ إلى مثػميا في المجتمع الريفي 
 ، الذم ال ييذكر مٌمف تتممذ عػميو إال محمد الحسنابنو اآلخػر : ثالثيم 

/ ق 768:ؽ)كلكٌف الشييد األٌكؿ محمد بف مكي الجزيني  . 3ابف إدريس
كالعارؼ برجاليا ، يقكؿ في إجازتو البف الخازف ( الحٌمة)، كىك تمميذ  (ـ1384

فكأٌف انصرافىو إلى التصنيؼ قػد حاؿ بينو كبيف . 4الحائرم أٌف لو مصٌنفات
. كعمى كٌؿ حاؿ ، فإٌف عممو ىذا ريادة . االعتناء بالتدريس كالٌدارسيف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
قػـ باعتناء جبلؿ . الفيرست ، ط :  ، كمنتجب الديف الرازم 105 ػػػػػػػػ 104 / 2: ػػػػػػ نفسو 1

 .   52. / الديف أيرمكم ، الت
 .  83/  ػػػػػ الثقات العيكف 2
 .  80 / 2:  ػػػػػ أمؿ اآلمؿ 3
 .  70/  ػػػػػ الثقات العيكف 4
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ق 539:ح) الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي السُّـوراوي: رابعيم 
. ـ 1096/ ق 490كاف يحضر عمى أبي عمي الطكسي سنة  . (ـ1144/ 

ق ، 539تتممذ عميو محمد بف عمي ابف شيرآشكب المازندراني ، قرأ عميو سنة 
كىبة اهلل بف نيما، قرأ عميو بالسنة نفسيا، كىبة اهلل بف الحسيف بف ىبة اهلل بف 

ـ ، كعمي بف إبراىيـ العيريضي ، كعمي بف 1136/ق531رطبة ، قرأ عميو سنة 
ككؿ ىؤالء إٌنما حضركا عميو .  1(مينية الٌداعي)محمد بف عمي صاحب كتاب 

، ًلما ىك ثابت أٌنو استقٌر فييا بعد كفاة أيستاذه ، مثابران عمى خٌطة  (النجؼ)في 
 . 2األيستاذ في االىتماـ بالتدريس

كىك مف مشايخ محمػد بف  . عـمي بن إبراىيم الُعـريضي: خامسيم 
إدريس ، كمحمد بف محمد بف الكآؿ ، كاألمير الكردم العارؼ كٌراـ بف أبي 

  . 3الجاكاني  فراس
كلف ننسى في ىػذا الٌسػياؽ مف التنكيو أف نذكر رائدى الٌرٌكاد الخمسة ، 
. ىبة اهلل بف رطبة السُّػكراكم ، الذم أشرع لؤلربعة التٌاليف الذيف تمكه الطريؽ 
كمنيـ ابناه الحسيف كالحسف ، خصكصان منيما األٌكؿ ، الذم يبدك أٌنو أكثر 

كلكف ذكػر ىذا المؤٌسس األٌكؿ تنكسي ، كما يككف . رفاقو نشاطان كأبعػدىـ أثػران 
ال ذٍكػر حضكره عمى شيخو . شأف الٌرٌكاد األكائؿ غالبان  كلـ يبؽى لنا إال اسمو ، كا 

. الطكسي أبي عمي 
نذكر أيضان، عمى سبيؿ إيفاء كؿ ذم حؽٍّ حٌقو ميما يكيف ىٌينان ، عمٌيان 

كلكف ال ذكػػػػر  . فيك ميعاصره ألكلئؾ الخمسة الػػٌرٌكاد كلشيخيػـ . بف عمي بف نيما 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  74 ػػػػػػ 73/  ػػػػػػػػ نفسو 1
 197/  ػػػػػػػ أيضان 2
 .  78 ػػػػػػ 177/  ػػػػػػػ أيضان 3
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كاقتصر ما ىك مذككر مف . ألٌم نحك مف أنحاء االتصاؿ لو بالشيخ أبي عمي 
ركايتو عمى ما ىك عػف عمي بف إبراىيـ العيريضي ، كعػف الحسف بف عمي بف 

كقد عػرفنا األٌكؿ تمميذان لمشيخ أبي  . (ـ1196/ ق 593:ت)حمزة األقساسي 
عمي كشيخان لفػقياء معػارؼ ، كلكٌف الثاني شاعػػر كأديػب كػكفي ، مف بيت 

 ، كليس 1(الككفة)نصبو الناصر العٌباسػي نقػػيبان لمطالبييف في . األدب كالػٌرياسػػػة 
.  لػو أٌم ػذكر في ًعػػػػداد أىػػؿ الفػقو أك الحديث 

كمع أٌف صاحبنا ىذا مف أيسػرة آؿ نيما الكردٌية الجاكانٌية ، التي سيككف 
في المستقبؿ القػريب ، فإننا نيبلحظ أٌف  (الحٌمة)ألبنائيا الشأف الكبير بيف عمماء 

ىؤالء  االبناء جميعان ىػـ مف نسػؿ قريبو ىبة اهلل ، الذم ذكرناه قبؿ قػميؿ في 
 . ًعػداد تبلميذ الحسيف بف أحمد بف طحاؿ المقدادم 

 
 ـــــ دالالت ومـغـاٍز  4

ثمة مغازو كدالالتو جٌمة ، يمكف لممتأٌمؿ العارؼ استخراجيا مف ىذا 
 (الحٌمة)الٌسػرد ، الذم أردناه ميفٌصبلن بقدر ما تيعطينا إٌياه المصادر، لرٌكاد نيضة 

:  نذكػر منيا . األكائؿ كتبلميذىػـ 
الحسيف كالحسف ابنا ىبة : ػػػػػػػ أٌف أربعةن مف أيكلئؾ الخمسة الٌرٌكاد ، ىـ 

، ىـ ذكك الفضؿ 2، كعمي العيريضي (النجؼ)اهلل ، كابف طحاؿ المقدادم نزيؿ 
كذلؾ بتربية . بالدرجة األيكلى في كٍضع مدينتيـ عمى طريؽ النيضة اآلتية 

.  ثبلثة منيـ لمعديد الكبير مف تبلميذىػػـ ، كافتتاح الحسف حػركة التصنيؼ فػييا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  316 / 5. : مصر ، الت. البداية كالنياية ، ط:  ػػػػػػ ابف كثير 1
ـٌ 2  ػػػػػػػ انظر المخٌطط لرٌكاد النيضة مف تبلميذ أبي عمي الطكسي في النجؼ ، كمف ثىػػ

.  تبلميذىـ الحٌمٌيكف في الحٌمة في ختاـ ىذا الفصؿ 
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ىػـ الذيف بدأكا منحيا ىيػكٌيتيا الفكرٌية التي ستككف مكضع عنايتنا فيما سيأتي إف 
.  كبذلؾ بات مف حٌؽ تبلميذىـ أف يككنكا ذكم الفضؿ بالدرجة الثانية . شاء اهلل

، بؿ أكثر المنطقة  (الحٌمة)مكضع التنكيو كالتقدير ىنا أٌف انتقاؿ 
ـٌ  الكاسعة الميطيفة بيا ، مف حالة الخمكد التٌػاـ فكرٌيان إلى حالة النيضة ، قػد تػػػػػ

فكأٌف المدينة كانت . أثناء عمر جيؿو كاحػػػدو فػقط ، ىـ تبلميذ أبي عمي الطكسي
ػف ييعًمػؿ البادئ لتنطمؽ كتعمؿ  مسككنةن بالعظىمة ، التي لـ تكيػف تنتظر إال مى

ىػػػذا إنجازه ميػذىػؿ ، ال نًجػد لو مثيبلن في . كأنما كانت بكامؿ األيىبة كاالستعداد 
لسػنا نًجػدي لػو تفسيران إال في التأثير التمديني لػ . كٌؿ ما نعرفو مف تاريخنا الثقافي 

باإلضافة إلى ما تكػتػنػزه المنطقة في . ، كما نفخو مف ركحو في قاطنػييا  (الحٌمة)
كقػد بٌيٌناه . أحشػائيا مػػف تراثو ثقافٌي مجيد ، يرقى إلى تاريخيا المػديػد القػديـ 

فػيما سػمؼ ، ككقػفنا عمى آلٌية استمراره ، حتى في ظٌؿ التبٌدؿ الجذرم  لنمطيا 
  .كسنزيده بيانان فيما سيأتي إف شاء اهلل . الفكرم 

ػػػػػػػ مٌما ييكمؿ كيدعػػػـ مضمكف ىػػػذا التحميؿ ، أٌف ثبلثػػةن مف أعػػػػػرؼ 
كألمع األيسرات العممٌية الحٌمٌية كأكثرىا نشاطان ، قػد تأٌسػست في ىػذه المرحمة 

ىـ بنكسػعيد بشخص يحيى األكبر بف سػعيد ، تمميذ عػػربي بف ميسافر، . الميبٌكػرة 
كبنك طاككس بشخص مكسى بف . كىػذا تمميذ الحسيف بف ىبة اهلل بف رطبة 
كبنك نيما  بشخص ىبة اهلل بف نيما ، . جعفػر ابف طاككس ، تمميذ الحسيف نفسو 

.  تمميذ ابف طحاؿ المقػدادم 
ػػػػػػػػ ثػـ أٌف مٌما يػدؿُّ عمى الٌسطكة الكبيرة لممدينة الٌناشئة ، في كضعيا 
الميستجٌد بكصفيا حاضرةن عممٌيةن صاعدة ، بعد أف كانت في نشأتيا األيكلى 
ميجٌرد تجٌمعو قىػبىػمٌي ػػػػػػػػ عسكرٌم مف بني ًمزيىد األسدييف ، كمىف التحؽ بيـ مف 
األكراد الجاكانييف ، الذيف عرفنا أٌنيـ كانكا مف قبؿي سيػٌنة ، ػػػػػػػػ أٌف ىؤالء لـ 

ػف انػػدمػج  يتحػٌكلكا فػقط إلى التشٌيع ، كما قيػمنا فػيما سػبؽ ، بؿ كػاف منيػـ أيضان مى
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 بسرعةو في البيئة العممٌية الجديدة ، بحيث أنتجكا أيسرةن مف حجـ كفعؿ بني نيما ، 
.   كأعبلمان مف لكف كٌراـ بف أبي فراس 

 
 ـــــ نتائج الفصل 5

نتاج نيضةو ليك أمره في الغاية مف الٌتعػقػيد  ال يمكف أٍف . إٌف تحريض كا 
ـٌ كيحصؿ إال بتماـ كتكاميؿ شركطو  كليس ييجدم فيو قراره سياسيّّ فقط ، أك . يػتػ

استيراده كاستعارةه كحدىما مٌمف ىما لديو ، إال أٍف يككف كراء القػرار أك االستيراد 
.  استعداده كقابمٌيةه ليما ، كامناف في مكضكعيا 

ذلؾ . بيذا البياف نكتشؼ األىمٌية القيصكل لمبادرة كأعماؿ أكلئؾ الٌرٌكاد 
كماالن لشرطيىف نرل أٌنيما كانا كامنيىف في   (الحٌمة)مف حيث أٌنيا أتٍت تتكيجان كا 

بدكف ريادتيـ ، حتى بكجكد ذينؾ الشرطيىف ، مف المؤٌكػد أٌنيا ستبقى . كنطاقيا
ػػػٌر  مجٌرد إمكانٌية كاستعداد غير عامميىف بالفعؿ ، ستضمحبٌلف كتضيعاف مع كى

مثمما ضاع غيرىا في تاريخنا قديمو كحديثو ، كمنيا المشركع . السنيف كاالعكاـ 
.  اإلسبلمي نفسو 

الشرطاف الكامناف باتا معركفيىف إجماالن لمقارئ المبيب ، الذم رافقنا في 
كنعكد إلييما اآلف بشئو مف التفصيؿ ، عمى سبيؿ تركيز . ىػذا البحث 

.  المعمكمات ، كلحاجتنا الماٌسة إلييما فيما ىك آت 
الشرط األٌكؿ تاريخي ، ىك الغنى الثقافي ، اآلتي مف التراث الغنٌي 

الذم سينداح أثره حتى ليشمؿ غير عناصر ذلؾ التراث ، . كالعريؽ لممنطقة 
، أكبابو مف أبكاب  ألف عناصر المعرفة تتعاطى فػيما بينيا، كالمعرفة بأمػرو

كعمى كٌؿ حاؿ ، فػقد . العػرفة ، تستدعي مثيمتيا أك ما ييشبييا أك يتصؿ بيا
لمسنا أثرى ذلؾ الغنى لمسى اليد في ميساىمة السكراكييف التاريخٌية في إطبلؽ 

غػنائيا  كسػػتزداد ىػػػذه المبلحظة كضكحػػان ، . النيضة ، ثػػـ في االندماج فػييا كا 
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 (الحٌمة) كسػتتأٌكػد لدل القارئ المبيب ، بالنظر في الميخٌطط التالي لرٌكاد نيضة 
حيث سيػرل أٌف أربعةن  . (النجؼ)الخمسة ، مف تبلميذ أبي عمي الطكسي في 

في المراحؿ التالية  (سيػكرل)كبما سػنًقػؼي عميو مف أعماؿ أبناء . منيـ سكراٌيكف 
 . (الحٌمة)مف تطٌكر 

كمف المعمكـ أٌف . بنفسو (الحٌمة)الشرط الثاني تعبكمّّ ناجػز، ىك تمصير 
 المدينة تيحٌرر ساكنييا مف القيكد الباىظة التي تطٌكؽ عنؽ المجتمع الريفي ػػػػػػػ 

فٌية . القػبىػمي التقميدم كتكتـ أنفاسػو  كما أٌنيا تقػٌدـ لقاطنييا خيارات جٌمة ، ًحرى
. كاجتماعٌية كمعاشٌية ، تيطمؽ قابمٌياتيـ كمكاىبيـ التي ستبقى مكتكمىة لكالىا 

باإلضافة إلى درجة الٌرفاه النسبي الذم يمنح قاطنييا فيسحةن ، يصرفكنيا فيما 
 .يزيد عمى تحصيؿ حاجاتيـ األساسٌية 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ٌكاد نيضة الحٌمة الخمسة ، تبلميذ أبي عمي الحسف الطكسي في النجػػؼ  ري
 . كأكثرىـ عػديدان كأىمٌيةن سكرانٌيكف . كتبلميذىـ في الحٌمة بعد أف استقٌركا فيو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ىبة اهلل بن رطبو الُسوراوي 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

الحسين بن ىبة اهلل بن رطبو 
 

عمي بف فرج    ابنو ىبة اهلل    محمد بف أبي البركات  مكسى ابف طاكس  عربي بف مسافر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
الحسن بن ىبة اهلل بن رطبو 

 
ا 

محمد بف إدريس  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي الُسورائي 

 
عمي بف إبراىيـ العيريضي  ىبة اهلل بف نىما   عمي بف محمد بف عمي  ابف شيرآشكب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

عمي بن إبراىيم الُعريضي  
 

محمد بف محمد بف الكآؿ   كٌراـ بف أبي فراس   محمد بف إدريس  الحسيف ابف طحاؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الـفـصـل الخامس 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

الـحـّمة في الـقـّمـة 
 

 ــــــ المنطمقات وأبطاليا  1
ٌكاد  . كقػفنا في الفصؿ السابؽ عمى الجيميىف األٌكليىف مف الرُّ

عمى أبي  (النجؼ) األكؿ منيما أكلئؾ الذيف ارتادكا التمٌقي كالطمب في 
.  عمي الحسف ابف الشيخ الطكسي 

بالدراسة عمى الجيؿ  (الحٌمة)كالثاني الذيف ارتادكا اإلعػداد كالتعميـ في 
.  األٌكؿ ، ثـ تابعكا العمؿ عمى تبلميذىـ 

. كقػد رصدنا االثنيف ىناؾ أسماءن كأعماالن 
كاآلف عمينا أف نرصد الحركة العالقة داخؿ المدينة الناىضة ، ابتداءن 

ألٌف ىذا الجيؿ ًحػٌميّّ أصيؿ غالبان بحسب . مف الجيؿ الثاني مف عممائيا 
ٍف يكيف غير حٌمٌي بحسب النسبة ، ألٌف مكلده . المسكف كبحسب محٌؿ العمؿ  كا 

، عمى  (الحٌمة)كما أٌنو أٌكؿ مىػف عمؿ في  . (في سيكرل أكثر ما كاف)في غيرىا 
ككاف لعممو مف الفضؿ . طبٌلبو مف أىميا كمف غير أىميا ، إعػدادان  كتعميمان 

كحميد األثر ما ال يقؿُّ قيمةن عف عمؿ الٌرائد األساسي الذم ىك الجيؿ األٌكؿ في 
ؿ فإٌنيـ أٌسػسكا ، . فأعمى  (الحٌمة)ألٌف ذاؾ ىك الذم بنى في  . (النجؼ) أٌما األيكى

لكٌف الفارؽ لصالح الجيؿ الثاني ، ىك أٌف . كلكؿٍّ مف االثنيف فضؿه غير منككر
ٍف يكيف ال غنى عنو ، لكٌف مصيره أف  ييدفف عميقان في األرض  األساس ، كا 

أٌما البناء فإٌنو سيعمك . فيبقى حيث ىك كعمى ما ىك ، بعػد أف أٌدل ما عميو 
بؿ كنقػػكؿ، إٌف رجاؿ  . كسيزداد عمٌكان كظيكران ، طكران بعػد طكر، كجيبلن بعػػػػد جيؿ 
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 الجيؿ الثاني قػد فاقكا أسبلفيـ الميؤٌسػسيف الٌرٌكاد فضبلن كحميدى أثػرو في نٍشػر 
كذلؾ عمى أيدم مىف أعٌدكىـ كرٌبكىـ مف تبلميذىػـ . صيت المدينة في األقطار

مٌمف ىـ مف غير أىميا ، ألٌف ىؤالء سيرجعكف إلى بمدانيـ كأقطارىـ  ، حامميف 
ػٍرؼ الحاضرة الجديدة التي رٌكتيـ مف  في أذىانيـ كعمى أنامميـ الٌراعفة طيبى عى

.  ليبانيا 
كالحقيقة التي يكتشفيا الباحث المتأٌمؿ بسرعة ، أٌف أكثر أبناء الجيؿ 

الحسيف : األٌكؿ مف تبلميذ أبي عمي الطكسي دأبان كنشاطان كطيبى أثػر ىما اثناف 
بف ىبة اهلل بف رطبة السيكراكم ، كالحسيف بف أحمد بف طحاؿ المقػػدادم 

مع دكرو كحضكرو أقػػٌؿ أىػػمٌيةن بكثيػر لعمي بػف إبػراىػيـ . السيػكراني أيضان 
كأقٌؿ منو لمحسف بف ىبة اهلل السيكراكم ، الذم اقتصر التتممذ عميو . العيػػريضي 

 . عمى ابف إدريس لسببو غير معركؼ 
كلنيبلحظ ىػػنا أٌف األٌكلػيىػف كاألكثر نشاطان ىما سػػكراكٌياف ، األمػر الذم 

ييؤٌكد أيضػان كأيضػان األثػػرى الباىػر الميستمػٌر ألبناء ىػػذه البمدة السريانٌية ، في 
الذم أرجعناه كسنظٌؿ نيػرجعو دائمان إلى الظييًر  . (الحٌمة)إطبلؽ كرعاية نيضة 
.  الثقافي العريؽ لبمدىـ 

،  (الحٌمة)في سبيؿ معػكنة القارئ عمى قراءةو أٌكلٌيةو لمتطكر العالؽ في 
، ثـ الجيؿ الثاني مف تبلميذىـ   (النجؼ)بفضؿ الجيؿ األكؿ مف الٌركاد في 

، سػنضع الميخٌططات األربعة التالية ، كؿّّ منيا لعمىـو مف  (الحٌمة)األٌكؿ في 
.  أعبلميا األربعة ، كيصكالن إلى تبلميذىـ ، كمىف بعػدىػػـ 
  



381 
 

األعالم اأُلَول لنيضة الحّمة ومسمسل تالميذىم  
الحسين بن ىبة اهلل الّسوراوي  

عمي بف فرج   عربي بف مسافر  ىبة اهلل بف الحسيف   مكسى ابف طاكس   محمد بف ابي البركات 
          
أحمد القٌسيني        

         
         
         
         
         
         
         
          

 
الحسيف بف أحمد بف طحاؿ المقدادم السكراكم 

 
 
 
 

عمي بف إبراىيـ العيريضي  
 
 

الحسف بف ىبة اهلل السكراكم 
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:  ىػذه الميخٌططات تيظير لنا بكامؿ الكضكح 
االمتياز الكبير لمحسينيىف السيػكرانٌييىف عمى العيػريضي ، الكحيد : ػػػػػػػػ أكالن 

،  (الحٌمة)غير السيكراني بينيـ ، في العمؿ اإلعػدادم لمعمماء مف تبلميذىـ في 
كما نػدرم ما ىي الظركؼ التي حالت بيف الحسف بف ىبة . كفقان ًلما قمناه أعبله 

كلعٌمو ألٌنو لـ تيػتػٍح لو فرصة . اهلل كبيف أف يككف في مثؿ أداء أخيو كبمدٌيو 
عمى أٌف مشيختو لعاًلـو طيمعةو مف كزف محمد ابف إدريس ، الذم سنفرغ لو . العمر

 .  بعد قميؿ ، نقطةه في صالح صكرةو ميشرقةو لو 
ز عػدده مف أعػرؼ عمماء : ػػػػػػػػ ثانٌيان   : (الحٌمة)أٌنو في ىػذه المرحمة بػري

عربي بف مسافػر ، فخار بف مىعػٌد ، محمد بف إدريس ، يحيى بف الحسف بف 
سعيد المعركؼ بيحيى األكبر ، عمي بف محمد بف عمي ، أحمد بف صالح 

.   القيٌسػيني ، محفكظ بف كشاح ، محمد بف محمد بف الًكآؿ كغيرىـ 
فييا أيضان تأٌسػسٍت طميعةي أبرز ثبلثو مف األيسػرات العممٌية : ػػػػػػػػ ثالثان 

كبنك سعيد ، بشخص يحيى . بنك طاككس ، بشخص مكسى بف جعفر : الحٌمٌية 
. ككبلىما مف تبلميذ الحسيف بف ىبة اهلل . يحيى األكبر/ بف الحسف بف سعيد 

.  كبنك نما ، بشخص ىبة اهلل بف نما ، تمميذ ابف طحاؿ 
ما يزاؿ السيكرانٌيكف في ىذه المرحمة أيضان يحتفظكف بمكانتيـ : ػػػػػػػ رابعان 

عمي بف فرج الٌسكراكم ، : نذكر منيـ . في الطميعة ، أك قريبان منيا عمى األقٌؿ 
عمي بف ثابت الٌسكراكم، سالـ بف محفكظ الٌسكراكم، ىبة اهلل بف الحسيف بف ىبة 
اهلل الٌسكراكم ، محفكظ بف كشاح الٌسكراكم ،عمي بف يحيى بف عمي الٌسكراكم ، 
نجيب الديف محمد الٌسكراكم ، يحيى بف محمد الٌسكراكم ، كأبك القاسـ بف مانع 

ككٌميـ . السيكراكم ، الشيخ الفػقيو المتكٌمـ ، العارؼ بعمـ النجكـ كالمعركؼ بو 
باستثاء . مف تبلميذ الحسينيىف ابف ىبة كابف طحاؿ ، أك مف تبلميذ تبلميذىـ 

كربما ،  . ابف مانع ، الذم ال نعرؼ مف تحصيمو العممي ماينفع في ىذا الٌسياؽ 
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بؿ األرجح، أٌف ىناؾ غيرىـ مٌمف ضاع ذكرىـ ، أك مٌمف لػـ نيكٌفؽ إلى مبلحظة  
أسمائيـ ، أثناء عممٌية البحث الٌشاٌقة في نظاـ العبلقات ، الذم كاف قائمان في 

كحتى ىذه النتيجة التي حصدناىا، لػـ . في ذلؾ األكاف دراسةن كركايةن  (الحٌمة)
تكيف ممكنةن لػكال جيػػكد شػيخنا ، كشيخ كٌؿ الباحػثيػف الشيعة في كػٌؿ العصكر، 
رؾ رحمات اهلل تعالى  الباحث البارز محمد ميحسف الطيراني الشيير بآغا بيزي

، الذم التيعػرىؼ قيمتيو إال بميعاناة  (طبقات أعبلـ الشيعة)عميو ، في كتابو الػٌرائػد 
. البحث الٌدقيؽ العميؽ ذم العبلقة بمادة مكضكعو 

،  (بغداد)ثمة مقكلةه متداكلةه تربط بعبلقةو عكسٌيةو بيف تدمير : خامسان 
بالٌزعػـ أف  . (الحٌمة)ـ  كبيف نييكض 1258/  ق 656باجتياح التػتػر ليا سنة 

ما ارتكبو الغيزاة مف فظائع ميكلة في العاصمة ، قػد أٌدل إلى قىٍصـ النشاط 
، التي نجت بنفسيا  (الحٌمة )فنشأت حالة فراغ ، استفادت منيا . الفكرٌم فييا 

 . مف القسكة التترٌية ، كىكػذا نيضت 
تمؾ الميخٌططات تيظير بما ال يقبؿ الٌشؾ ، أٌف ىذا الكبلـ قػد قيؿ عف 

كؿ ما في األمر أف قائمو ، أك باألحرل قائميو ، قػد رأكا ما . غير تثبُّتٍّ كتػدبُّػر 
في الفترة نفسيا تقريبان ،  (الحٌمة)مف ببلء ، كرأكا ارتفاع شأف  (بغداد)نزؿ بػ 

دليمنا عمى ما نقػكؿ، أٌف نيكض ىذه . فقالكا أٌف تكفيؽ ىذه مف سيػكء حٌظ تمؾ 
فضبلن عف أٌف الفضؿ األٌكؿ . كتداعياتو بمػٌدة مديدة  (بغداد)سابؽه عمى تدمير 

في الخطكات األيكلى باتجاه النيضة ، ىك لجيكد كأعماؿ رٌكادىا األربعة مف 
ـٌ انيماكيـ بالعمؿ اإلعدادم في  (النجؼ)تبلميذ أبي عمي الطكسي في  ، كمف ثىػػ

 . (بغداد)كىك أمره ليس لو أدنى عبلقة بما نزؿ بػ . ، كما عػرفنا  (الحٌمة)
األكثر أىمٌيةن مف كٌؿ ما سردناه ، عمى أىميتو الكبيرة ، أٌف ىػذا الٌسياؽ، 

ـٌ تبلميذ تبلميذىـ  (الحٌمة)مف تبلميذ الٌرٌكاد األكائؿ في  ، قػد . الخ. . . ، كمف ثىػػ
منح المدينة الٌناشئة، كضمنان منح تطٌكرى البحث الفػقيٌي اإلمامٌي ، ثبلثة فػقياء 
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، كغػٌذكا بيا خطكةن كبيػرةن كتاريخٌيةن (بغػداد)تمقٌػفكا الػٌراية التي سػقطت مف يػد.  كبار
 1148/  ق 598 ػػػػػػػػ 543: حك )محمد بف إدريس العجمي :  إلى األماـ ، ىـ 

، كجعفػر بف الحسف بف سعػيد ، المعػركؼ بالميحقٌػؽ الحٌمي  ( ـ1201 ػػػػػػػ 
، كالحسف بف يكسؼ ابف الميطيٌػر  ( ـ1277 ػػػػػػػػ 1205/  ق 676 ػػػػػػػ 602)

كسيككف  . (ـ1325ػػػػػػػػػ726/1249ػػػػػػػػ 647)الحٌمي ، المعركؼ بالعبٌلمة الحٌمي 
. عػمينا ، فيما بقي مف ىذا البحث ، أٍف نًقػؼ عمى أداء أكلئؾ الثبلثة األعبلـ 

كيما نػرل أيف كضعكا بالتكالي الفػقو اإلمامي ، بالقياس إلى المكقع الذم تركو 
.  عنػده الشيخ الطكسي ، قبؿ زيىاء قػرنيىف كنصؼ القػرف مف الزماف 

 
  (الّسرائر) ـــــ ابـن إدريـس و كتابو 2

كذا اسمو كنسبو في . محمد بف منصكر بف أحمد بف إدريس الًعٍجمي 
إذف . نسبة إلى بني ًعٍجؿ ، بطفه مف ربيعة "  الِعْجمي"ك . 1أكثؽ المصادر

.  فالرجؿ عػربي صميبةن 
ثـ أٌننا نستفيد مف ىذا الٌنسب ، بؿ كمف أٌم نسبو غيره مٌما ذيًكػرى لو ، 
أٍف ليس في آبائو ، حتى كال في قػكمو بمقدار ما نعػرؼ ، مىف ىك معركؼه بأٌنو 

كلـ يتكئ في . مٌما يدٌؿ عمى أٌنو  عصاميّّ بنى نفسو بنفسو . مف أىؿ العمـ 
فإذا . بناء نفسو عمى مساعػدةو أك دعػـو مف كٍضع أيسػػرتو شأف رصيفيىو مف بعػده 

ز فيو ،  لػده مىف ييماثمو أك ييشبيو فيما بري نحف أضفنا إلى ذلؾ ، أٌننا ال نًجػدي في كي
ـٌ انبٌتت مف فكؽ األرض  لقيػػمنا كأٌنو دكحةه كارفة نبتت في صحراء دكنما جذكر، ث

كىي تػػنيض ، نقرأه اآلف   (الحٌمة)ىكذا بابه مف تأثير . دكف أٍف تترؾ أٌم فركع 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، حيث ينقؿ المؤلؼ عف خٌط الشييد األٌكؿ نسب ابف 290 /  (الثقات العيكف) ػػػػػػػػ انظر 1
.  كقد أشرنا فيما سبؽ إلى خبرة الشييد بالحٌمة كبأبنائيا . إدريس 
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في رٍفع بعض أبنائيػػا مف الغيمار إلى قٌمػة التركيبة االجتماعٌية فػييا ، شػػػأفى كػٌؿ  
 . عكامؿ التغيير االجتماعٌي الجذرٌية 

ثػـ أٌف نظرةن في الميخٌطط األخير ، تيرينا أٌف ابف إدريس سمؾ في إعداد 
ة  فقرأ ، أك ركل عمى األقٌؿ ، عمى كٌؿ تبلميذ الٌرٌكاد . نفسو كٌؿ الدُّركب الميتاحى

ؿ كتبلميذىـ مف بعدىـ  باإلضافة إلى غيرىـ ، مٌمف ىـ خارج . األربعة األيكى
غرضنا مف الميخٌطط 

كبمػزيػد تدقيؽ نيبلحظ أٌنو الكحيد بيف ثبلثة أجياؿ الذم . 1
امرؤه بيذه  . (الحٌمة)نشر حضكره طالبان بيذا النحك في الكسط العممي في 

المثابة مف التصميـ كالًجٌدٌية ، لف يمرَّ في مستقبؿ أيامو ميركران عابران في سماء 
.  المدينة الناىضة 

ماذا أتى : اآلف، كبعد أف عرفنا ما يكفي عف معدف ابف إدريس ، نسأؿ 
كماذا أضاؼ كأيف اجتيد ، كيما يحظى بما لو حتى اليكـ مف مكقعو عاؿو بيف 

كبار الفػقياء؟ ًلما نعرفو جٌيػدان أٌف المكانة كالشُّيرة الباقية المصحكبة بالتقدير، في 
كلكٍف مع كىػٌر . مثؿ أينمكذجو ، التأتي صاحبيا عفكان كمف دكف جدارةو كاستحقاؽ 

فبل يبقى عمى مف ييٌمو األمر، إال أف . األعكاـ تمكث الشيرة كييتناسى سببييا 
يبحث في مبلمح كخصكصٌيات زمانو فيما اعتنى بو كصرؼ جيكده إليو ، 

نجازاتو في النطاؽ نفسو ، كيما يظير لو الٌسػرُّ المكتكـ  .  بالميقارنة مع أعمالو كا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

،  (ـ1177/ق573:ح) ػػػػػػػػ درس أيضان عمى شرؼ شاه بف محمد الحسيني النيشابكرم 1
كركل لمشيخ الطكسي بثبلثة . كعمى راشد بف إسحؽ بف إبراىيـ البحراني ، كمييما في النجؼ 

عف عربي بف ميسافر ، كعف محمد بف عمي ابف شيرآشكب ، كعف عمي بف إبراىيـ : طيريؽ 
تفصيؿ ذلؾ في . كالطريقاف األٌكالف بحٌؽ الٌسماع . العيريضي ، بطريؽ كؿٍّ منيـ إلى الشيخ 

ففي ارتحالو في طمب العمـ إلى النجؼ ، مع غػنى بمده  . (91 ػػػػػػ290/الثقات العيكف)
. بالشيكخ اآلىميف ، دليؿه عمى أنو لـ يكيف يكٌفر كسيمةن لبلستزادة عممان إال اقتنصيا 
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مادةن نبحث فييا  (الٌسرائرالحاكم لتحرير الفتاكل)سنتخذ مف كتابو الباقي 
ًلما نعرفو أٌف سػػػٌر مؤلفو كامفه في ىذا الكتاب ، عمى األقٌؿ ألنو . عف الجكاب 

كمف المعمكـ أٌف بقاء أٌم كتابو ، بعد زيىاء عشرة قركفو . كما قمنا كتابو الباقي 
مف تصنيفو ، دليؿه قاطعه عمى عناية الناس البالغة كانتفاعيـ بو ، بحيث 

كما أٌنو طيبع قبؿ بضع سنكات ، باعتناء . يتجٌشمكف عناء نسخو جيبلن بعد جيؿ 
ـٌ " ، التي بذلت جيدان " مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعةي لجماعة الميدٌرسيف بقيػػػ

. كلذلؾ مغزاه الكاضح أيضان . مشككران في تحقيؽ نٌصو 
إٍف نحف افترضنا الٌدٌقةى كالقصد في اسـ الكتاب ، كىك فٍرضه ال معػدل 

حيث نيبلحظ أكالن كممة  . عنو كال ميربى منو ، فإٌف عمينا أف نبدأ بحثنا ىنا
، أم ما يكتمو أك ما كاف يكتمو المرءي في نفسو  (سريرة)، كىي جمع "السػرائر"

فإذا أضفنا إلى ىذه المبلحظة أٌنو . كال ييفصح بو لمناس ، كىا ىك يكشفو اآلف 
ـ ، أم عاـ كاف في الخامسة 1191/ ق 588قارب ختاـ الكتاب في السنة 

. كاألربعيف ، كقبؿ كفاتو بعشرة أعكاـ ، ػػػػػػ نعرؼ أٌف ىذا الكتاب ىك ثمرة عمره 
صٌنفو بعد أف أنضج منيجو الخاص في البحث الفػقيي ، الذم كاف يعمؿي عميو 

أم " الحاكم لتحرير الفتاكل "فإذانحف لحظنا ما بقي مف اسػػػـ الكتاب  . 1بصمت
تصحيحيا ، فإٌننا نفيـي أٌف عممو كؿَّ ىاتيؾ السنيف ينظر إلى فتاكل غيره ، نظرةى 

 . ناقػدو يعمؿ عمى تصحيحيا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 فإّنو كتاٌب لم أزل عمى : " ػػػػػػػػ يقكؿ في مقدمة الكتاب ، ذاكران عناءىه كمذىبىو في تصنيفو 1
واّدًا . فارط الحال وتقادم الوقت ُمالحظًا لو ، عاكفًا الفكر عميو ، ُمنجذب الرأي والّروّية إليو 

أذىُبو في طريق  [ الكتابي  ]و [ . . . . ]أن أِجـَد مياًل أِصمو بو ، أو خماًل أرتقو بعممو 
تحّريت فيو التحقيق ، وتنّكبُت زلل كل . البحث والدليل والنظر ، ال الرواية الضعيفة والخبر 

 ( .  38 / 1:  ق 1428قيػػػـ . السرائر ، ط) " طريق
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إلى عمؿ مىف كاف يػرمػي بمنظاره : ىذا الجكاب يطرحي بدكره سؤاالن 
النقدم ، عامبلن عمى تصحيحو ؟  

ما أف   (السرائر)ذلؾ أٌف مؤلؼ . لف نبتعد كثيران في بحثنا عف الجكاب 
انتيى مف بياف ما أراد بيانو مف منيجو الخاص في البحث في مقػٌدمة الكتاب ، 
حتى سارع إلى استعراض مناىج مىف سبقكه ، بادئان بالسٌيد المرتضى ، الذم فاز 

كثػٌنى بذكر الشيخ المفيد ذكران سريعان ، ال .  1منو بأكسع بياف بالقياس إلى غيره 
كثٌمث باقتباس كبلـو عف الشيخ .  2يخمك مف تعريضو بافتقاره في فتاكاه إلى الٌدٌقة 

، الذم كاف مف  (النياية)، ذكر فيو كتابو اآلخر  (المبسكط)الطكسي في كتابو 
ناعيان عميو افتقارىه إلى الفتكل ، . الكيتيب الػفػقيٌية الٌسائرة في زماف ابف إدريس 

 [يعني الطكسي  ] كيف ُيحال إلى الرجل "ليختـ بالتساؤؿ . بكصفيا نٌصان لمفقيو 
 .  3 " وُينَسُب إلى أّن جميع ما أورده حقٌّ وصواب ال يحلُّ رّده وال خالُفو

ٍف يكيف مف . في رأينا أٌف ىذا التساؤؿه ىك في غير محٌمو  ذلؾ أٌننا ، كا 
قبؿ ابف  (الحٌمة)المستحيؿ التثٌبت مف األمر عممٌيان ، بسبب ضياع كيتيب فقياء 

مبالغةن كبيرة ، عمى " اليحلُّ ردُّه وال خالفو"إدريس ، كمع ذلؾ فإٌننا نرل في قكلو 
إذ المؤٌكد أٌنو ما مف أحػػػدو . األقػٌؿ ألٌنو يينافي المزاج الفقيي اإلمامي في الصميـ 

عمى أٌف فيمنا ىذا ال ينفي كيجكد . أبدان أفتى بحيرمة ردّْ أك خبلؼ غير المعصكـ 
أك فمنقيػؿ باألحرل العجػز مؤٌقتان عف . مقدارو مف التيٌيب المانع مف خبلؼ الشيخ 

إٌف الخطكات الكبيرة تتطٌمب  . (المبسكط)مجاراتو في المنيج الذم فرضو بكتابو 
. كقتان الستيعابيا كالٌسػيًر بيا بعد قبكليا ، اك بعد أف تفػرض نفسيا بجدارًتيا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  44 ػػػػػػ39 / 1:  ػػػػػػػ السرائر 1
 .  45 / 1:  ػػػػػػ نفسو 2
 .  46 / 1:  ػػػػػػػ أيضان 3
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إذف ، فالكتاب ىك بمعنىن مف المعاني مراجعةه نقدٌيةه لفتاكل الشيخ 
تصحيحه لمفتاكل مف تأثيره / أك باألحرل ىك تحريره  . (المبسكط)الطكسي في 

، الذم كاف ما يزاؿ مستمٌران بعد ما يزيد  (الحٌمة)الطاغي عمى الكسط الفػقيي في 
مع ضركرة التأكيد عمى أٌف ىذه المراجعة غير . عمى قرفو كريبع القرف مف كفاتو 

ٌنما ىي نتيجة لمذىب  ٍف أكحى اسـ الكتاب بذلؾ ، كا  مقصكدة بذاتيا كلذاتيا ، كا 
. الناقػد في البحث الفػقيي 

ٌنني أدعك القارئ المبيب إلى التمعُّػف في مغػزلن مف مغازم ىذه  كا 
مف حيث أٌنيا تدؿُّ كتيشير إلى قيػػدرة فػقينا كميمو القكم إلى تجاكز نفسو . النتيجة

. باستمرار ، خصكصان عمى أثػر اإلنجازات الكبرل في حركة تطٌكره إلى األماـ 
بحيث أٌنو ما أف يفرض إنجازه تقػٌدميّّ نفسو ، بما يتحٌمى بو مف كجاىةو كصكاب 
كأصالة ،  كيستقٌر عميو العمؿ بيف الفػقياء مف بعده ، حتى ينبرم مف أبنائو مىف 

كىػذه قاعدةه كديدفه عامبلف حتى . يراجعو ناقدان ، ميشػًرعان الباب لتطٌكرو إضافٌي 
 . اليـك كالحمد هلل 

:   بالعكدة إلى عمكد البحث ، بعد أف انقطع بإيراد ىذه المغزل ، نقػكؿ 
. مشحكفه بميخالفة الشيخ في الكثير مف فتاكاه  (السرائر)الحقيقة أٌف 

.  ككمُّيا مبنٌيةه عمى كميستندةه إلى منيج ابف إدريس الخاص في البحث الفػقيي 
ما ىي خصكصٌية مذىبو بالقياس : ىذه الميبلحظة تطرح سؤاالن آخػر

إلى منيج الطكسي ، بحيث أٌدل إلى خبلفو معو في مسائؿ كثيرة ؟  
الجكاب نًجػده عنػده في تماـ النٌص الذم اقتبسنا مكضع الحاجة منو في 

 أذىـُبو في طريق البحث والدليل : "اليامش قبؿ قميؿ ، حيث قاؿ كاصفان كتابو بأٌنػو 
أكثر الكيتيب الفقيٌية  (الٌسرائر)يعني أٌف  . "والنظر ، ال الرواية الضعـيفة والخبر

ثـ أٌنو ييتابع . اعتمادان في الدليؿ فيما ييفتي بو عمى البحث كالدليؿ كالٌنظر
إّمـا كتاب اهلل سبحانو ، أو ُسـّنة رسولو صّمى  : فإّن الحقَّ اليعدو أربع ُطـُرق " : مكضحػان 
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 "  1دليل العـقـل اهلل عميو وآلو الُمتواترة الُمّتفـق عمييا ، أو اإلجماع ، أو 
ىػػذه كممةه جديدةه عمى قامكس المغة الفػقيٌية عنػدنا حتى "؟ ! العـقـل " 

كلكٌننا نجػدىا اليكـ حيثما يأتي الحديث عمى أدٌلة . ذلؾ األكاف كفي ىذا المقاـ 
الذم نظر دائمان إلى العقؿ كاختراؽو عػدٌك . الفقيو ، ما عػدا األخبارٌم منيـ طبعان 

ػرمة النٌص الصادر عف المعصكـ  ػػرىـ كحي ذلؾ ألٌف عمؿ الفقيو ىك البحث . لحى
عف الكظيفة الشرعٌية كما صدرت عٌمف لو األمر كالنيي كاإلرشاد سبحانو ، 

 . ليمتثؿ ألمػًره 
إذف ، ىكذا مفتاح الٌسػٌر في عٌمة الحضكر الباىر لمشيخ ابف إدريس في 

إٌنما ضاع ، ألٌف األخػذ بدليؿ  (أم الٌسػرٌ )كىػك. الٌذاكػرة كالبحث الفػقيي اإلمامٌييىف
العػقؿ ما لبث أف أصبح خارج كٌؿ نقاش ، ضمف األدٌلة األربعة المعركفة التي 
يعتمدىا الفقيو في استنباط الحكـ الشرعي، ككأٌنو كاف دائمان يترٌبع عمى ىذا 

ـٌ بو بيذه الٌصفة، أم . المكقع الٌرفيع المقاـ بحيث أٌنو، في ظٌؿ التسميـ العا
بكصفو دليبلن شػػرعٌيان، لـ يعيػد يخطر ألحدو بباؿ أٌنو لـ يكيف في يكـو مف األياـ ، 
.  قبؿ ابف إدريس، شيئان مذككران في األدٌلة الشرعٌية كيما يتساءؿ عف بادئو كمبػدئو
حسػنان ، كلكف ىذه النتيجة الجميمة لمبحث ، ال تمبث أف تطرح عمينا 

ما معنى العػقػؿ عنػد ابف إدريس ؟  : أيضان سؤاالن كبيران 
ف  ما ييممي عمينا ىذا السؤاؿ ، ىك أٌف الكممة ذات داللةو كاسعة جػٌدان ، كا 

ما يستقٌؿ بو إعماؿ الفكػر بنحكو ما ، : يكيػف مف الممكف تحديدىا إجماالن بالقكؿ
عمى أف ذلؾ ال ييعفينا مف أٍف نيسػائؿ ابف إدريس . بمعزؿو عف النٌص المنقػكؿ 

نفسو عٌما ييريد بالضبط ، باعتباره رائػد الفكرة ، كطبعان العامؿ بمقتضاىا ، 
كبناءن عميو فإٌنػنا سنصرؼ . كبالتالي صاحب الحٌؽ األٌكؿ في بياف ماذا يعني بيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  38 / 1:  ػػػػػػػ السرائر 1
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البحث مؤٌقتان إلى إيراد أمثمةو مف مراجعاتو النقدٌية لفتاكل الشيخ ، خصكصان ما 
.  استنػد فيو إلى ما يقضي بو إعماؿ الفكر 

:   ػػػػػػػػػػ في باب الطيارة ، ييعٌمؽ ابفي إدريس عمى الفتكل التالية لمطكسي 1
، ػػػػػػػػػػ  " 1 متى وقع في البئر ماٌء خالطو شٌئ من النجاسات ُنـزح منيا أربعون دلوًا لمخبر"

بل ُيعتَبر النجاسة الُمخالطة لمماء الواقع في . إّنو قوٌل غير واضٍح وال ُمحـّكـك :" بقكلو 
ن كانت النجاسة غير منصوٍص . البئر ، فإْن كانت منصوصًا عمييا ُأخـرج المنصوص  وا 

ثـ أٌنو ييعٌمؿ ما ذىب إليو " عمييا ، فتدخُل في باب ما لم يـِرْد فيو نّص ُمعّين بالّنْزح 
الصحيح من المذىب واالقوال ، الذي يعضده اإلجماع والنظر واالعـتبار : "بالقكؿ 

 .يعني في الحالة الثانية " . 2 .الخ. . . واالحتياط نزح جميع ماء البئر 
فأنت ترل في ىذيف النٌصيف الفارؽى الكبير بيف العمىميىف الكبيريىف في 

حديثو كاحدو ، استراح إليو / الشيخ الطكسي أخذ بمنطكؽ خبرو . طريقة التفكير
أٌما ابف إدريس فإٌنو أخذ بعيف االعتبار نكع كحجـ النجاسة . كبنى فتكاه عميو 

التي لٌكثت ماء البئر، كربط بينيا كبيف طريقة عبلجو ، بحيث يستعيد ماؤه صفة 
الحديث الذم بنى عميو / مع عممو كال ريب بالخبر. الصبلحٌية لمشرب كالتطيير

. فتجاىمو لمصمحة تقديـ اإلجماع كالٌنظر كاالعتبار كاالحتياط . الطكسي فتكاه 
كمف الكاضح لمميتمٌعف أٌف ىذا تفكيره عمميّّ عميؽ كصائب ، نظر إلى أيٌس 

لى أنجع الطرائؽ لعبلًجيا ، ببراعة ميحٌمؿ أحاط بكافة جكانب المسألة  المشكمة كا 
لى ما يقضى بو النظر كييحقٌػؽ المصمحة التي رمى إلييا  في فتاكل الفػقياء ، كا 

.   الٌشارع 
 إّن : "  ػػػػػػػػ في باب كيفٌية الكضكء ،  ينقؿ فتكل الطكسي حيث يقػػكؿ 2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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" . 1 فمتى خالفو وجبت عميو اإلعادة. البدأة في الغسل من المرافق واجٌب ال يجوز خالفو 
والصحيح من المذىب أّن خالف ذلك مكروه شديد الكراىة ، " : ثـ ييعٌمؽ عميو بالقكؿ 
وكذلك . ألّن الحكم إذا كان عـندىم شديد الكراىة يجئ بمفظ الحظر. حتى جاء بمفظ الحظر 

، وألّنو ال دليل عمى  [ . . . . ]إذا كان الحكم شديد االستحباب ، جاء بمفظ الوجوب 
ألّنو . بل القرآن يعضد مذىَب َمن قال ذلك عمى االستحباب ، وخالفو مكروه . الحظر 

وَمن غسل يده من األصابع إلى المرافق فقد تناولو اسم . تعالى أمرنا بأن نكون غاسمين 
 " .  2غاسل بال خالف

الطكسي أخذ بأف كممة . ىنا أيضان نيبلحظ الفارؽ نفسو أك ما ييشابيو 
الحظر في الٌنٌص األصمي تدؿُّ دائمان عمى النيي، المؤٌدم إلى الفساد ، كبالتالي 

أٌما ابف إدريس فقد الحظ الكممة نفسيا في ميختمؼ . البيطبلف ككيجكب اإلعادة 
. مكاردىا ، فرأل أٌنيا تدٌؿ عمى ما ىك أعـٌ مف الكراىة الشديدة إلى المنع 
ف يكيف مكركىان  . كانتيى مف ذلؾ إلى أٌف غسؿ اليديف المنككس صحيح كا 

كالغسؿي بأم . كعضد فتكاه بأٌف النٌص القرآني أمر بالغسؿ دكف تحديد الكيفٌية 
 .شكؿو حصؿ ييحقٌػؽ االمتثاؿ 

إذا رأى اإلنسان عمى ثوبو الذي ال : "  ػػػػػػػ ثـ أٌنو ييناقش فتكل الشيخ 3
عادة صالتو من آخر ُغسٍل اغتسل  ُيشاركو فيو غيره منّيًا ، فإّنو يجب عميو الُغسل ، وا 

والذي أذىُب إليو وُأفتي بو في ذلك ، أّنو ال يجُب عميو إعادة : " بأف قاؿ  " 3لرفع الحَدث
ألّن إعادة الصالة تحتاج إلى دليٍل شرعّي قاطٍع . الصموات ما بين الُغسمَين واالحتالمَين 

واإلنسان الُمصّمي قاطٌع متيّقن لبراءة ذّمـتو بصالتو التي صاّلىا فـــــي  . لمُعـذر ُمزيٍل لمّريب 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ذلك الثوب ، وىو ُمجّوٌز أن تكون ىذه الجنابة من نومو فيو ىذه الميمة ، وُمجّوٌز أّنيا من 
فال ُيتَرك الُمتيّقن . والصموات التي صاّلىّن ُمتيّقنات ، وقد وقعن شرعـّيات . ليالي قبميا 

 " . 1بل يِجُب عميو إعادة صالتو التي انتبو وصاّلىا فحسب. لممشكوك فيو 
فمنيبلحظ ىنا أف مناقشة ابف إدريس مبنٌيةه عمى قاعػدتيف فػقيٌيتيىف لـ 

ال كيجكب دكف دليؿو شرعٌي ، ال ييترىؾ الميتيقَّف : يمحظيما الطكسي في فتكاه 
 . لممشككؾ فيو 

كالمثاالت عمى ما خالؼ فيو ابفي إدريس الشيخى الطكسي كثيرةه جٌدان في 
، بحيث ال تكاد صفحةه مف صفحات الكتاب بجػزئيو تخمك مف مثؿ (السرائر)

فضبلن عف ميخالفاتو لمشيخ نفسو في كتابو الميتقٌدـ . األمثمة الثبلثة التي أكردناىا
، كلسبٌلر  (غينية النَّزكع)، كالبف زيىرة في كتابو (النياية في ميجٌرد الفقو كالفتاكل)

.  ، كلمسٌيد المرتضى في غير كتابو مف كيتيبو كغيرىـ  (المراسـ)الديممي في 
المييـٌ بالنسبة لبحثنا أٌنيا إجماالن  تيظيري لنا بكامؿ الكضكح ، أٌف منشأ 

.  الخبلؼ ىك في العمؽ كفي األساس منيجٌي 
بأف ثٌبتى . الطكسي خطا بالفقو اإلمامي خطكةن كبيرةن إلى األماـ ببل ريب 

لىة ك أك / الفتكل نيائٌيان ، بكصفيا نٌصان بشرٌيان ميستنبىطان مف نصٍّ أك نصكصو مينزى
كلكٌنو ظٌؿ في فتاكيو . كذلؾ إنجازه كبير بالقياس إلى ما كمىف قبمو . معصكمىة 

بحيث أٌف نٍقمتىو مف ػػػػػػػ . أسيرىىا ، أسيرى النٌص المينزىؿ ، كأسيرى الٌنٌص المعصكـ 
خالية مف منيجٌية ميقٌررىة . إلى لـ تخرج عف إطار المغة ، مسألة صياغة ال أكثػر

كميعمنىة سبقان كسمفان ، تقكؿ أيف كمتى ككيؼ نستخدـ النٌص ، كما ىي حدكده ؟ 
ـي أيصكؿ الفقو بشٌقيو  : تمؾ األسئمة التي سيحمؿ عبءى الجكاب عنيا فيما بعد عم

.  األيصكؿ المفظٌية كاأليصكؿ العممٌية 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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أٌما ابف إدريس، فإٌف النصكص عنده تمرُّ بعممٌية ذىنٌية ميعقٌػدة سابقة 
عمى الفتكل ، تتعامؿي مع نصكص المسألة ، بحيث تأتي في المرتبة الثانية 

المكضكع ، : بعدىا ػ أم أٌف عمؿ الفػقيو الميفتي عنده يتدٌرج في الحمقات التالية 
.  استقراء نصكصو ، العممٌية الذىنٌية كما سنفٌصميا ، الفتكل 

، فإٌننا نزعـ أٌف ىذه العممٌية  (السرائر)كاستنادان إلى سىػٍبرنا لميناقشاتو في 
 : الٌذىنٌية تتآزر فييا الخبرات التالية 

 ػػػػػػػ خبرتو العميقة بمغة النصكص ، المبنٌية عمى تدٌبرىا في مختمؼ 1
.  مكاردىا 

مىة الحديث 2  ػػػػػػػػ  معرفتو بالقكاعػػد الشرعٌية ، اك ما ييسٌمى في لغة حمى
 .  (األيصكؿ)منذ عصر األئمة بػ 

 ػػػػػػػػػ إدراؾ غػرض الشارع مف الحكـ في النٌص األصمي ، بحيث تأتي 3
.  فتكل الفقيو محٌققةن لمغرض منيا ، كليست ميجٌرد استفادة لفظٌية فارغة 

ككٌؿ ذلؾ يجػد القارئ الميتمٌعػف أينمكذجان منو في المثاالت الثبلثة التي 
ككاف اختيارىا مقصكدان بحيث تساعدنا عمى الكصكؿ بالقارئ إلى ما . أكردناىا 

.  كالحمد هلل . عممنا عمى إيصالو إليو 
كىكذا ما جعؿ منو أحػد الٌرٌكاد  . ( العقل )ىكذا ما ييسٌميو ابفي إدريس 

كىكذا السػٌر . الكبار في تطٌكر فقينا اإلمامي األيصكلي إلى ما ىك عميو اليكـ 
بنفسو ، دكف " الّسـواد الَمسطور" الكامف كراء الٌنظرة الميتدٌنية لديو إلى النقؿ 

كىكذا ما دعا سديد الديف محمكد  . كفؽ منيجو" الدليل الواضح والبرىان الالئح"
فالحمصي ابف الٌرم ، التي " . 1 ُمخّمٌط ال ُيعتمـد تصنيفو"الحمصي إلى نبزه بأٌنو 

لػػـ تخرج عف نطاؽ الػٌركاية خطػكةن كاحدة ، فما مف غػػركو كال عجػب في أٌنػو لػػػػػػػػـ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الميتقػٌدـ بمسافةو طكيمة عٌما " يعتمـد تصنيفو"ييضـ طريقة تفكير ابف إدريس ، كلـ 
بؿ إٌننا نظٌف ، استنادان إلى معرفتنا الكافية بتجربة الحمصي ، . ىك مألكؼه لديو 
:  فكأٌنو بكصفو لو ذلؾ الكصؼ القاسي يذٌكرنا بقكؿ القائؿ . أٌنو لـ يستكعبيا 

 ىػذا حصػرـه رأيػتيػوي في حمبً 
كأخيران ، ىكذا حقيقة كمضمكف كحجـ خبلفو لمشيخ الطكسي ، ذلؾ 

الخبلؼ الذم تيطنب بعض المصادر في تضخيمو كحٍرفو عف حقيقتو كحجمو ، 
مع أٌف ابف إدريس لـ يذكر الشيخ في . إلى حػدّْ إخراجو عف حٌد الٌمياقة كاألدب 

كلكٌف الخبلؼ كاالختبلؼ بيف العمماء شػئه . إال بكامؿ الٌتجٌمة كالتقػدير (السرائر)
. آخػر ال يينافي االحتراـ ، كما أٌنو ال يخرج عػمى أيصكؿ النقد العممي 

كلنًقؼ في خكاتيـ ىذا القسـ مف البحث عمى نصٍّ جميؿو البف إدريس ، 
جٌية كمكقع دليؿ العػقػؿ عنده ، بأف قاؿ  :  ييبيف فيو عف كجو حي

ال يكون تكميفًا ِلما ال . إّن اهلل تعالى ال ُيكّمفنا شيئًا إال وينصب عميو األدّلة "  وا 
فمّما ُعدمت النصوص والخطاب من جية الّشارع ، كان لنا . ُيطاق ، وتعالى اهلل عن ذلك 

".  1أدّلة العقول منارًا وعَممًا نيتدي بيا إلييا
كنحف نكتفي عف التعميؽ عمى ىذا النٌص بما أكردناه أعبله عمى معنى 

جٌية في دليؿ العقؿ ، . العػقؿ عنده كما ىاىنا ليس إال إضافة تيبٌيف كجو الحي
.  كتيبٌيف مكقع العقؿ مف فػقيو 
 ــــــ ُسـمطة الفقيو عند ابن إدريس 3

قبؿ مغادرة ابف إدريس إلى خمىفو ، ال بيٌد لنا مف الكقكؼ عمى دكره في 
التأسيس لسيمطة الفقيو ، التي سيككف ليا مف الشأف في مستقبؿ األٌياـ ، ماجعؿ 

كذلؾ بالقكؿ أٌف الفقيو الجامع . منيا ميزة التشٌيع اإلمامي كشعاره بيف المذاىب 
في مقابؿ النائب الخاٌص ، الذم كاف أحػػدي  . لمٌشػػػرائط ىك نائبه عاّـّ عف اإلماـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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مٌما بٌيٌناه . األئمة يعٌينو شخصٌيان نائبان عنو بصبلحٌيةو معٌينة كفي منطقةو معمكمة 
أٌما النائب العاـ فيك يتعٌيف بنفسو  . (التاريخ الٌسٌرٌم لؤلئمة)بالتفصيؿ في كتابنا 

. بمجٌرد تكامؿ أكصاؼو معمكمةو فيو 
مف شػػػبو المؤٌكد عػندنا ، بعد البحث كالتنقيب ، أٌف كصؼ الفقيو 

، قػد كرد في المكتبة الفقيٌية " النائب عف اإلماـ " الجامع لصفاتو معمكمػػػةو بػػػ  
  . (السرائر)اإلمامٌية ألٌكؿ مٌرةو في 

 في تنفيذ األحكام وما يتعّمُق بذلك مّمن لو إقامة الحدود "يقكؿ تحت عنكاف 
تنفـيذ األحكام الّشـرعـّية والحكم بُمقتضى التعـّبد بيـــا ، من فُــروض األئمة  " : "  واآلداب

وال لَمن لم  ] . . . [ ولم يُجـْز لغير شيعتيم المنصوبين من ِقَبميم توّلي ذلك [ . . . . ]
 " .  1 في الُحكم من شيعتوالنائب عن اإلماميتكامل لو شروط 

ثـ أٌنو يعكد في الفصؿ نفسو، إذ يبحث مسألة ىؿ لمحاكـ أف يحكـ 
 أن يحكَم النائب من ِقبل اإلمامإّن لمحاكم :" بعممو، أم بما عنػده مف عمـ ، فيقكؿ

" .   2 فييا بعممو، كما أّن لإلمام ذلك
لكٌننا نبلحظ أيضان أٌف ىذه العبارة ذات الخطر ، لـ نرىىا تستند عنػده 
إلى نظرٌيةو أك دليؿ ، ًكفقان ًلما درج عميو في كتابو ، حتى فيما ىك أدنى بكثير 

مع تسجيؿ احتماؿو بأف يككف قد فعؿ ذلؾ في كتابو . كأقٌؿ خطران مف المسائؿ 
رمفقكد  كلكٌف ىذا االحتماؿ ضئيؿ جٌدان، ألٌنو لك كاف فعؿ ألحاؿ إليو، كما . آخى

كيخطر بالباؿ أٌنو لـ يقصد مف ىذه اإلشارة السريعة ، إال أف . درج عميو أيضان 
ـٌ مراقبة رٌد فعمو عمييا ، . يرمييا في الكسط الفكرم العامؿ مف حكلو  كمف ثىػػػػ

.  ليبني عمى الشئ ميقتضاه 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  577 / 3:  ػػػػػػػ السرائر 1
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كعمى كٌؿ حاؿ ، فإٌنػو سػيككف مف مقاصدنا األساسٌية ،  فيما سيأتي 
مف البحث إف شاء اهلل ، أف نراقب الفكرة كىي تنمك كتتطٌكر، كتضرب جذكرىا 

 .عػميقان في األرض الفكرٌية لمتشٌيع اإلمامي 
ىؿ مف عبلقةو بيف ما انتيى إليو تفكير بف إدريس :      بقي أٍف نسأؿ 

في ىذه المسألة كمثميا ، كبيف المكاصفات الخاٌصة القائمة في البيئة السياسٌية  
؟  (الحٌمة)كاالجتماعٌية في 

؟  !كيؼ ال : في الجكاب نقكؿ 
مف المفركغ منو أٌف مصادر الفقيو لمفتكل ال تخرج عف تمؾ األربعة 
المعركفة ، كمٌما الريب فيو أٌف ابف إدريس في بادرتو ىذه لـ يمجأ إلى طريقةو 

ٌجٌية العقؿ كما عػرفنا ،  جديدةو في االجتياد ، الميـ إال إذا نظرنا إلى تأسيسو لحي
كلكٌننا عاجزكف عف القطع ، ألف ابف . التي يمكف أف تككف ذات عبلقة باألمر

.  إدريس لـ ييبٌيف دليمو إلى ما انتيى إليو اجتياده في المسػألة  
يجب .  لكٌف ذلؾ كٌمو حديثه في مصادر االستنباط، كليس في آلٌيتو 

األيكلى تبػدأ بالحافز . عمينا أف نيمٌيز بكضكح بيف آلٌية االستنباط كبيف مصادره 
الذم قد يككف تكميفان شرعٌيا ، . الذم يدعك الفقيو إلى البحث كالتأٌمؿ كاالجتياد 

كمف ىذه . الخ. . . تعريفان كأداءن، أك ظرفان سياسٌيان أك اجتماعٌيان أك معاشٌيان 
. النقطة يبػدأ إعماؿ مصادر االستػنباط 

 (الحٌمة)مف الجمٌي أٌف الظرؼ السياسٌي الذم عمؿ فيو الفقيو في 
ـٌ ك الٌرٌم ك بغداد  ىنا . مختمؼه جذريان عف ذلؾ الذم عمؿ فيو مف قبؿي  في قيػػ

كاف يعمؿي في منطقة فراغ سياسٌي بحسب فكره الخاٌص ، تفصمو عنيا مسافةن 
أٌما ىناؾ ، في المدينة  ػػػػػػػ . طكيمة ، طكؿى ما بيف دكلة اإلماـ كالدكلة الغصبٌية 

ٍف لػػـ تكيػف دكلة اإلماـ ، كلكػٌنيا عمى األقػػػٌؿ  ليست  اإلمارة الشيعٌية ، التي كا 
كبػػذلؾ تككف  . تٌدعي أٌنيا ىي الشرعٌية ، كال ترل ضيران ليا في تأسيس شرعٌية 
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قد نشأت نقطة فراغ محٌمٌية ، تمتقي بالفراغ الذم نشأ بانتياء فترة الحضكر 
.  ما ييكامؿي حافزان كافيان لمفقيو ألف يتكٌلى مؤلىا . العمني لئلمامة 

 
 ــــــ الُمحقّـق الحّمي وكتابو  4

  (شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام  )
 676 ػػػػػػػ 602)أبك القاسـ نجـ الديف جعفر بف الحسف ابف سعيد الييػذىلي 

إذف ، فالرجؿ . القبيمة المعركفة ( ىيذيؿ)، نسبةن إلى  ( ـ1277 ػػػػػػػ 1205/ ق 
كعميو فمنبلحظ منذ اآلف، أٌف الثبلثة الذيف بػػٌرزكا في البيئة  . أيضان عػربيّّ صميبة

عمى الرغـ مف فضؿ . الحٌمٌية عربه أقحاح ، كأٍف ليس بينيـ سكراكمّّ كاحد 
ذلؾ مف حٌظ . ىؤالء العميـ في ريادة نيضة المدينة كرعايتيا في بدك صعكدىا 

يؤٌسسكف ليبني غيرىـ ، كيزرعكف ليحصد . الرٌكاد غالبان ، إٍف لـ يكيف دائمان 
.  اآلخركف 

لد كشٌب في بيت ميعرؽ  كخبلفان لسمفو ابف إدريس ، فإٌف الشيخ جعفر قد كي
،  (ـ1187/ق583:ح)فجٌده ألبيو يحيى بف الحسف بف سعيد . في العمـ 

المعركؼ بيحيى األكبر، تمييزان لو عف ابف عٍـّ لو يحمؿ االسـ نفسو ، كىك أٌكؿي 
كمع ذلؾ فإٌف  . (الحمة)مىف نجيبى في األيسرة ، ػػػػػػػػ كاف مف معارؼ الفقياء في 

ما يدؿُّ . األيسرة نيسبت إلى جٌدىا األعمى الميسٌمى سعيد ، فعيرفت بآؿ سعيد 
عمى أٌف الجدَّ كاف يتمٌتع بشئو مف المكانة ، بحيث لـ تػرى األيسرة ضيران في 

ككذلؾ كاف أبكه كأيستاذه الحسف فقييان معركفان ، . االنتساب إليو دكف حفيده الفقيو
.   1بؿ لعٌمو أكثر ذكران في الكيتيب مف أبيو 

لد في  ثـ  . كالظاىر أٌنو تمٌقى أٌكؿ أمره عمى كالده . كفييا نشأ  (الحٌمة)كي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  55 / 7:  ػػػػػػػػ مكسكعة طبقات الفقياء 1
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تابع عمى محمد بف جعفر بف ىبة اهلل بف نما ، كفخار بف معػٌد المكسكم ، 
كسالـ بف محفكظ بف عزيزة بف كشاح السكراكم ، شيخ الكبلمييف آنذاؾ في 

كىك غير عمي بف إبراىيـ . ، كعمٌي بف الحسف بف إبراىيـ العيريضي  (الحٌمة)
ٌكاد الحركة العممٌية في المدينة ، عمى ما  العيريضي ، الذم عرفناه أحد أكائؿ ري

رؾ الطيراني  .   1حٌققو شيخنا آغا بيزي
كيقكؿ شيخنا نفسو أٌنو قرأ أيضان عمى الحسف بف معالي التقي البقبلكم 

كعمى كٌؿ حاؿ ، . كلـ نًجػد ىذه المعمكمة عند غيره .  دكف ذكره ميستنده 1الحٌمي
 . 2فالذم يبدك أٌف ىذا الشيخ لـ يكف ذا كبير شأف

كىك أٌكؿ مىف حمؿ ىذا المقب . يشتير الشيخ جعفر بمقب الميحٌقؽ الحٌمي 
كما كصفو ابفي أيختو محمػد . الػٌرفيع بيف مىف نعرفيـ مف كبار الفػقياء اإلمامٌية 

كان أفضل أىل "العبٌلمة الحٌمي في إحدل إجازاتو بأٌنو / بف الحسػف بػػػف الميطٌير 
باعي  ". زمانو في الفقو ق 1011ػػػػػػ959)ثـ أٌف الحسف بف  زيف الديف الجي

لو ترك التقييد بأىل زمانو : " عٌمؽ عمى كبلـ العبٌلمة بالقكؿ (ـ1602 ػػػػػػػ 1551/
 .  3كان أصوب ، إذ ال أرى في فقيائنا مثمو عمى اإلطالق

ىذا كبلـه لو خبيءه ، صدر عف عالميىف كبيريىف ، السبيؿ إطبلقان لمٌريب 
عيرفا، خصكصان الثاني منيما، . بسعة اطبلعيما عمى أعبلـ مذىبيما كأعماًليـ 

ٍسف اختيار مفرداتيا  كنحف ال نرل إال أٌف ىذا الخبيء كامفه . بدٌقة العبارة كحي
 .  (شرائع اإلسبلـ): في أشير مصنفاتو 

:  يصؼي الميحقٌػػؽ كتابو في مقػػدمتو بكصؼو فيو ما اليخفى مف التكاضع 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.   بالتكالي 44/  ك 103  / (األنكار الساطعة  ) ػػػػػػػ طبقات أعبلـ الشيعة 1
 . 44/  ػػػػػ نفسو 2
ـٌ مكتبة إسماعيمياف ، الت. ركضات الجٌنات ، ط:  ػػػػػػ الخكانسارم 3  .  182 / 2. : قػػ
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مختصٌر في األحكام ، متضّمٌن لرؤوس مسائل الحالل والحرام ، يكون كالُمفتي الذي " 
كقد أصاب الكتاب فكران انتشاران لـ ينقطع ، بحيث أٌنو ما يزاؿ بعد  ". 1 ُيصـَدُر عـنو

فيك بيذه . زيىاء ثمانية قركف عمى تصنيفو مكضعى االىتماـ كالٌدراسة كالتنكيو 
كمف ذلؾ في زماننا أٌف كزير األكقاؼ في . الصفة فريدي المكتبة الفػقيٌية اإلمامٌية 

مجمع التقريب بيف المذاىب )أحمد حسف الباقكرم ، كالسكرتير العاـ لػ  (مصر)
محمد تقي القيٌمي رحميما اهلل ، اختاراه دكف غيره مف كيتيب الفقو  (اإلسبلمية

اإلمامي الكثيرة كالميتنٌكعة المناىج كالمشارب ، كذلؾ في سياؽ مسعاىما لمتقريب 
بيف المذاىب اإلسبلمٌية كبناء تعارفيا فيما بينيا، فاعتنيا بنشره عمى نفقة الكزارة، 

 كىػك أٌكؿ كتابو في الػفقو اإلمامػػػػػػػػي  . (الجامع األزىػػػر)كتقػٌرر كتابان دراسػػػٌيان في 
. كرجاؤنا أٍف ال يككف األخير . يحظى بمثؿ ىذه العناية 

إذف ، فالكتاب ظاىرةه نادرة ، إٍف لـ نقيؿ أٌنيا ، بقدر ما نعرؼ ،  فريدةه 
ىذه المبلحظة تطرحي عمينا سؤاالن ييشبو السؤاؿ الذم طرحناه مف . بيف أمثاليا 
ـى : فنسأؿ . كمصٌنفو  (السرائر)قبؿ عمى  بماذا أتى الكتاب كماذا أضاؼ كبػ

امتاز ، كيما يحظى بذلؾ االنتشار الميذىؿ ، ثػـ يككفى السببي بأف يحظى 
صاحبو بما لو حتى اليكـ مف مكقعو عاؿو بيف كبار الفػقياء ؟   

ػٍبػرو كتأٌمؿو في الكتاب اكتشفتي أف الجكاب عف  الحقيقة أٌنني بعػد طكؿ سى
مجمكعةه مف : فالكتابي في مظيره الٌسطحي بسيطه جػٌدان . السؤاؿ ليس سيبلن أبدان 

مف الكيتيب الفقيٌية ، ليككف بالنسبة  " روؤس المسائل" الفتاكل ، اشتممت عمى كؿ 
.  كصٌمى اهلل كبارؾ  " . الُمفتي الذي ُيصـَدُر عـنو" لقارئو بمثابة 

ىي . نكتشؼي ميزةن ىاٌمةن في الكتاب  (السرائر)ثـ أننا بمقارنتو بسمفو 
ر الميختمؼ إطبلقان  /  كتابه حكارٌم  (السرائر)في حيف أٌف . أٌنو لـ ينظر إلى اآلخى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  11 / 1: ـ 1988/ق1409بيركت .  ػػػػػػػ شرائع اإلسبلـ ، ط1
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جدلٌي ، قائـ عمى نظرٌيةو ميعمنىةو كاضحة ، عمييا بنى فػقيو ، كعمييا أيضان بنى 

كبذلؾ  . (الشيخ الطكسي بالدرجة األيكلى)ميراجعتىو النقدٌية لفػقو اآلخػر الميختمؼ 
سٌيؿ لنا نقػدىه ، كأيضان سٌيؿ لنا اكتشاؼى مكقعو الخاٌص في المكتبة الفػقيٌية 

 . اإلمامية 
مع أٌنو أسيـ . (شرائع اإلسبلـ)كؿُّ ذلؾ لـ يكيف محؿَّ عناية الميحٌقؽ في 

نيج الكصكؿ إلى )ك  (معارج األيصكؿ)في تطكير عمـ ايصكؿ الفقو بكتابيو 
يسكؽ ( شرائع اإلسبلـ)إسيامان ما ، ػػػػػػػ مع ذلؾ فإٌننا نراه في  (معرفة األيصكؿ

ال نستثني مف ذلؾ إال بعض . فتاكاه سىػكقان سيبلن بمغةو بسيطةو ، خاليةو مف التعقيد
يعني في الركايات ، " األشير"مف ذلؾ . الميصطمحات التي لـ يكيف منيا بيػػٌد 

أم مف الفقياء ، " األكثر"أم بما دٌؿ عميو الدليؿ ، " األشبو"في الفتكل ، " األظير"
أم بالدليؿ كشييػػػرة  الفتػػػػػػكل ،  " األنسب"معناىا كاضح ، " األولى" "األحوط" "األصحّ "
كفيما خبل ذلؾ ، فإٌف الكتاب . أم حيث يتعارض دليبلف دكف ميرٌجح " وفيو تردُّد"

ٍسػف التنسيؽ كجكدة البياف كسييكلة التناكؿ كاستيفاء المسائؿ  . في الغاية مف حي
كقد ألمح الميحٌقؽ إلى أٌف تمؾ الصفات كانت مف خٌطتو كقصده مف كتابو حيث 

ما يقتضي أف ال يًجػد الميستفتي أدنى " . يكون كالُمفتي الذي ُيصَدُر عـنو" : قاؿ 
.  صعكبةو في الحصكؿ عمى بيغيتو منو 

نظٌف بقٌكة أٌف ىذا ىك سػػرُّ الشُّيرة كالمكانة المتيف حظي بيما الكتاب 
 . كمصٌنفو 

فيما نرل ، بالقياس إلى  (الشرائع)اإلضافة التي أتى بيا الميحٌقؽ في 
، أٌنو بما تحٌمى بو مف صفاتو غير مسبكقة قد  (السرائر)ك (المبسكط)سمفيىو 

ما مف ريبو في أٌف . أنزؿ الفقو مف بيرجو العاجٌي إلى مستكل الميكٌمؼ العادم 
الكتابيىف السابقيىف عػميو قػػد خطا كؿّّ منيما خطكةن كبيػرةن إلى األمػػاـ في الحػػػػركػػػة  
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التطٌكرٌية لمفقو اإلمامي ، كما يجب أف يككف قد بات معمكمان لمقارئ المبيب الذم 
كلكٌنيما ، بسببو مف منيجيما االجتيادم . رافقنا في مراحؿ البحث السابقة 

النقدم ، بقيا حبيسىي الكسط الفقيي الميختٌص ، كلـ يكيف ليما أدنى عبلقةو 
بيمكـ كمطالب الميكٌمؼ العادم ، الذم بقي سبيمو الكحيد لئلستػفػتاء ىك ميسػاءلة 

، تمامان كما " يكون كالُمفتي"لػ  (الشرائع)فجاء .  حامؿ الفقو ، كما كاف قبميما 
ػٍرـ الذم كاف يحكؿ بيف الميستفتي كالفتكل إال  أراده صاحبو ، كبذلؾ كسػرى الحى

 . بتكٌسط كعف طريؽ حامؿ الفقو 
ٍف بدرجةو أدنى ، رأيناه فيما سبؽ في  مثؿ ىذا اإلنجاز الٌنكعي ، كا 

، الذم قٌدـ لقارئو مادةن حديثٌيةن مينتقاة برسـ العمؿ  (كتاب مىف ال يحضره الفقيو)
ٍف ىك لـ يخرج عف حدكد النٌص " كالُمفتي"أم أٌنو ىك أيضان كاف . بيا  ، كا 

كلكٌنو ، عمى األقٌؿ ، منح قارئو متعة . المىركم ، كلذلؾ قمنا أٌنو مف درجةو أدنى 
.  التعامؿ الميباشر مع الٌنص الحامؿ لمحكـ الشػرعي في حٌقو ، دكف تكٌسػط أحػد 

 .  (الكافي)كبذلؾ اكتسب عند الجميكر مكانةن أكسع مف قرينو 
ىكذا يشترؾ الٌصدكؽ كالميحٌقؽ كبلىما في أٌنيما قػد استرشدا في 

عمى الرغـ مف . عممييما بحٌسيما الصائب الميشير إلى الناس كما يصبكف إليو 
كعمى الرغـ أيضان مف أٌنيما عمبل عمى مادتيف . الفارؽ الزمني الكبير بينيما 

كمع ذلؾ فقد كصبل إلى آلٌيةو ميتشابيةو تتجو . مختمفتيىف في بيئتيىف مختمفتيف 
كفي ذلؾ دليؿه عمى أصالة الفقيو اإلمامي ، كعمى انغراس . مباشرةن إلى الجميكر

بحيث يككنكف ىـ الميخاطىبكف ، كىـ أصحاب . فقيو عميقان في كيجداف الناس
كـ عمى نتيجة عمؿ الفقيو   . الكممة الفٍصؿ في الحي

نني إخاؿ أٌف ىذه الميبلحظة تقكد ذىف القارئ العارؼ بتاريخ المذاىب  كا 
أٌف فقو ما . في اإلسبلـ كجغرافٌية انتشارىا ، باتجاه مقارنتيا بما ىك معركؼ 

عدا التشٌيع اإلمامي مف المذاىب ، قد فيرض عمى الناس فرضان بقرارو سياسٌي ، 
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كىذا ييفٌسر لنا جغرافية المذاىب كما .  مدعكـو بجيكد فػقياء السيمطة كلمصمحتيا 
ابف )كما ييفٌسر ضياع فقوو كثيرو لغير أرباب المذاىب المحظكظة . ىي اليـك 

حـز األندلسي ، األكزاعي البعمبكي ، سفياف الٌثكرم كسعيد بف الميسٌيب المدنٌياف 
، ال لسبب إال ألٌنو لـ يقٌيض لو مف أصحاب السيمطة مىف يرل  (.الخ. . . 

مصمحتىو في نشره ، عف طريؽ فػرضو فٍرضان عمى الناس ، كذلؾ ىك السبب 
. الكحيد لضياع فقو ىؤالء كغيرىـ 

ككفاءن بكعػدنا لمقارئ في خكاتيـ دراستنا عمى ابف إدريس ، أف نتابع 
تطٌكر فكرة النيابة العاٌمة لمفػقيو عف اإلماـ كما قرأناىا عنده ، فإف عػمينا أف نًقؼى 

 . ىنا ميتسائميف عف اجتياد الميحقٌػؽ في مسألة سيمطة الفػقيو بكصفو نائبان عاٌمان 
بنٌية عمى النيابة العاٌمة ، بما  (الشرائع)كالحقيقة أف  حافؿه بالفتاكل المى

ػٍرؼ . يتجاكز ما قرأناه عند ابف إدريس  كذلؾ في بابي الجياد كفركعو كصى
.  الزككات كاالخماس 

 (يًجب عمى الحاكـ: عند الميحٌقؽ)فيك يكافؽ ابف إدريس في أٌف لمحاكـ 
 مىف كييفتي بأف مىف يممؾ صبلحٌية الدعكة لمجياد ىك اإلماـ أك. 1أف يحكـ بعممو

بىو أم ييدخميـ في ذٌمة  )كأٌف مىف لو الحٌؽ في أف ييػػػػذـٌ ألىؿ الحرب .  2نصى
بىوىك اإلماـ ككذا  (المسمميف  كييجٌكزي أف ييعقد العيدي مع الميحارب  . 3 مىف نصى

كـ اإلماـ أك  بىوعمى حي  ُيراعى في الحاكم كمال العقل " ، مع اشتراط أف مىف نصى
. الفقيو الجامع لشرائط الحكـ كالفتكل " َمن نَصَبو"كىك يعني بػ ". 4واإلسالم والعدالة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  34 / 8:  ػػػػػػ الشرائع 1
 .  325 / 2:  ػػػػػ نفسو 2
 .  334 / 2:  ػػػػػػ ايضان 3
 .  39 ػػػػػػ 338 / 2:  ػػػػػػػ أيضان 4
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  مـن الفقيو المأمونإلى  [الزكاة  ] إذا لم يُكن اإلمام موجودًا ُدفعت"كىك أيضان ييفتي بأٌنو
ثالثة لمنبي صّمى : ُيقَسم إلى ستة أقسام : "كفي مصرؼ الخيمس يقكؿ  . 1اإلمامّية

  . 2 لإلمام القائم مقامووثالثٌة لإلمام عميو السالم ، وبعَده . اهلل عميو وآلو 
فيػذه ست فتاكل مفصمٌية تيبٌيف بما ال يقبؿ الٌريب أٌف مسألة سيمطة الفقيو 

كمىف ييكٌمؼ نفسو عناء .  الميطمىقىة أك شبو الميطمىقىة كانت محسكمةن عند الميحٌقؽ 
ميقارنة ىذه الفتاكل بمثميا عند ابف إدريس ، سيرل أٌف الميحٌقؽ يتجاكز سمفىو 
بمسافةو طكيمة باتجاه المىزيد كالمىزيد مف السيمطة لمفػقيو ، خصكصان في مسألة 

ما يدؿُّ عمى أٌف االتجاه  . 3مصارؼ الخيمس التي ترٌدد بشأنيا ابفي إدريس كثيران 
كاف يميؿ لصالح سيمطة الفقيو ، خبلفان  (الحٌمة)الغالب عمى الكسط الفقاىتي في 

كقد بٌيٌنا مف قبؿ عبلقة ىذا االتجاه  . (قيػػـٌ )ك  (بغداد)لػًما كاف عميو االتجاه في 
.  بالكضع السياسي لممدينة ػػػػػػػػػ اإلمارة 

 
 ـــــ العاّلمة الحّمي 5

 جماؿ الديف أبك منصكر الحسف بف يكسؼ بف عمٌي ابف الميطٌير 
 ػػػػػػػ 1250/ ق726 ػػػػػػػ 648 )األسدم الحٌمي ، األشير بمقب العبٌلمة الحٌمي 

 .  ( ـ1325
كاألسدم نسبة إلى بني أسد ، القبيمة الكبيرة التي كانت تنتشر كما تزاؿ 

، كمنيا  (الحٌمة)إلى نطاؽ  (الككفة)في منطقةو شاسعة ، تمتٌد مف نطاؽ 
كىذه مبلحظة قرأنا مثميا لدل سمفو الميحٌقؽ ، كسٌجمنا . المزيدٌيكف أيمراؤىا 

.  كالكبلـ الكبلـ نفسو ىنا . مغزاىا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  469 1:  ػػػػػػ أيضان 1
 .  505 / 1:  ػػػػػػػ أيضان 2
 .  99 ػػػػػ 497 / 1:  ػػػػػػػ السرائر 3
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لد في  ألبو مف فقيائيا، يبدك أٌنو لـ يكيف لو كبير شأفو بالقياس  (الحٌمة)كي
كما يبدك أٌنو أٌكؿ مىف نجيبى مف األيسرة، بدليؿ . إلى ما سيككف البنو مف بعده 

بؿ نراه قػػد التحؽ راكيان . أٌننا ال نًجػدي في أسماء مىف يركم عنيـ ذكران ألبيو 
فخار بف معٌد ، كعمي بف ثابت  : (الحٌمة)كدارسان بالجيؿ الثالث مف فقياء 

السيكراكم ، كسالـ بف محفكظ السيكراكم ، كمحمد بف نما ، كعمي بف طاككس ، 
كما ركل عف . كالحسيف بف رده النيمي ، كيحيى بف محمد بف فرج السيكراكم 

محمد بف الحسف الحسيني البغدادم ، كالخكاجو نصير الديف الطكسي ، كأحمد 
 . بف يكسؼ بف أحمد العيريضي

كفي كثرة ىذه االسماء في مشيخة فقيوو مف فقياء الجيؿ الرابع في 
، دليؿه ساطعه عمى الغنى الذم آؿ إليو كضعي المدينة الناىضة أثناء  (الحٌمة)

في حيف أف عديدىـ لـ يكيف يزيد عمى أربعة فػقياء في . حياة أربعة أجياؿ فقط 
.  الجيؿ األٌكؿ 

ذلؾ ىك الكضع الميؤاتي الذم سيترٌبع عػميو كيقكده ابنو العبٌلمة بعد 
في أٌيامو قد بمغت قٌمة حضكرىا المعنكم كسطكتيا  (الحٌمة)حيث سنرل . قميؿ 

.  الفكػرٌية ، المذاف انداحا إلى مسافةو بعيدةو خارجيا 
. بدأ العبٌلمة حياتو بدايةن عػريضة ، بعد أف أعٌده كالده في المبادم 

فحظي بالرعاية التاٌمة تربيةن كتعميمان منذ أف شٌب عف الٌطكؽ مف خالو كسمفو 
كدرس الفمسفة كالرياضٌيات عمى محمد بف محمد بف الحسف ، الخكاجا . الميحٌقؽ 

كمف المعمكـ أٌف ىذيف العمىميف  . (ـ1270/ق 672:ت)نصير الديف الطكسي 
كمع .  كانا أشير عمماء عصرىما ، األٌكؿ في الفقو ، كالثاني في عمكـ األكائؿ 

ذلؾ أف الحياة الميضطربة التي . ذلؾ نقكؿ أٌف العبٌلمة ىك مف غىػٍرس خالو 
كًقبلع اإلسماعيمٌية  (قيستاف)ك (نيسابكر)ك  (طكس)عاشيا الطكسي، بيف 

، ػػػػػػػػ  ذلؾ النمط مف الحياة ال   (بغداد)كصيحبة ىكالكك حتى كفاتو في  (مراغة)ك
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ـى كاتب الترجمة لو في  ،  (مكسكعة طبقات الفقياء) يسمح لنػا بأف نيتابع زىٍعػػػ
، بما تعنيو الميبلزمة مف رفقةو "1الزم الفيمسوف نصير الدين الطوسي: "حيث قاؿ 
، أثنػػاء  (الحٌمة)بؿ نرل األمر أقرب إلى أف يككف قد التقى بو في . ميستديمة 

.  زيارات الطػكسي لممػدينة ، حػيث لقي أيضػان كالػدى العبٌلمػة فقرأ عميو كاستجازه 
.  كفي ىذه المقاآت أخػػػذ عنو  بعض الدركس كركل عنو 

كالكبلـ نفسو أك ما يشبيو نقكلو عمى ما ييقاؿ مف تممذتو لكماؿ الديف 
،  (ـ1282 ػػػػػػ 1239/  ـ 681:  ػػػػػػػ ح636 )ميثـ بف عمي بف ميثـ البحراني 

حيث التقى بابف  (بغداد)مٌرةن كحيدةن فيما يبدك ، فدخؿ  (العراؽ)الذم زار 
 .  2حيث التقى بالعبٌلمة كغيره مف فػقياء المدينة (الحٌمة)الفكطي ، ثػـ دخؿ 

الذيف . كما أٌنو ركل عف كثيريف مف الفقياء الحٌمييف كغير الحٌمييف 
 .  3(األنكار الساطعة)ذكرىـ شيخنا الطيراني في 

لكٌننا نرتاب كثيرا في صٌحة ما يقكلو شيخنا الطيراني في كتابو نفسو ، 
 . 4أٌنو يركم عف ستةو مف العمماء السٌُّنة ، ذكرىـ كاحػدان كاحػدان بأسمائيـ كأنسابيـ

ذلؾ ألننا بالتدقيؽ في ًسػيىر أكثر ىؤالء ، كجدنا أٌف ميفردات ًسيىرىـ كخصكصان  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

عمى أٌف كاتب الترجمة ليس ىك المسؤكؿ كحده عف ىذه الميفارقىة ، . 8/78:  ػػػػػػػ مكسكعة1
/ ق1385مصر . الدُّرر الكامنة ، ط: ألٌنو فيما يبدك أخذىا بنٌصيا عف ابف حجر في 

 .  2/71: ـ1966
.  ػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا أعبلـ الشيعة كمصادره 2
 .  52/  ػػػػػػ  األنكار الساطعة 3
 ػػػػػػػ ىـ عمي بف عمر الكاتبي القزكيني ، كمحمد بف محمد الٌنسفي ، كعٌز الديف الفاركقي 4

الكاسطي ، كعبد اهلل بف جعفر ابف الٌصٌباغ الككفي الحنفي ، كمحمد بف محمد بف أحمد 
.  ، كحسف بف محمد الصنغاني  (خطأ . الكٌشي : في المصدر  )الكيشي 
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كعمى كٌؿ حاؿ ما مف سببو  . (الحٌمة)أنسابيـ ال تتناسب مع القكؿ أٌنيـ دخمكا 
. كانت مقصكدة مف الفقياء غير الشيعة  (الحٌمة)مفيكـو لذلؾ ، كلـ ييذكىر أٌف 

ىػذا، فضبلن . كلـ ييعرىؼ عف العبٌلمة أٌنو ارتحؿ في طمب لقاء الشيكخ كالمدٌرسيف
عف أٌف منيـ مىف يستحيؿ أف يكػكف العبٌلمة قػػػػد التقى بو ميجٌرد لقاء

1 .  
كلنبلحظ ىنا أٌف ركايتو عػػف ىػػؤالء الستة ، بالنحك الػػذم أكرده 

، يعني بو "إجازة صاحب المعالم"الطيراني، مذككرةه فػقػط ، عمى ماقاؿ ىك ، في 
باعي الذم تكفي سنة   ، أم 2ـ1602/ ق 959الحسف بف زيف الديف الجي

كلـ نىػػػػرىىػا قد ذيكرت مف أحػػػًد . بفاصؿ ثبلثػة قػركف عػف تاريخ كفاة العبٌلمة
معاصريو ، أك مف الكثيػػريف المتقػٌدميف عمى ابف زيف الديف ، مف الذيف اعػتنكا 

الكحيد الذم ثبتت قراءة العبٌلمة عميو مف . بالتفاصيؿ الدقيقة لسيرة العبٌلمة 
غير الفقياء كالعمماء الشيعة ، ىك محمد بف محمد بف أحمد الكيشي الشافعي ، 

نصافو في البحث في إجازتو الكبيرة لبني زيىػػػرة الذم ذكره مينٌكىان بفضمو كا 
3  . 

وكنُت :  " كالظاىػػر، استنادان إلى لحف كبلمو عميو في اإلجازة نفسيا حيث قاؿ 
، أٌف لقاءاتو بو كاف ليا طابع الٌدكاـ كالتكرار " أقرُأ عميو وُأورُد عميو اعتراضات

ـٌ في  كيخطر بالباؿ  . (الحٌمة)كسييكلة االتصاؿ ، مٌما ييفيـ منو أٌنيا كانت تػتػ
ىنا ، استنادان إلى ماذكرناه مف ميبلبسات المقاء كما تكحي بو ، أف شػػيخو  ىػػػػػػػذا  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
عند الطيراني خطأن )الصاغاني /  ػػػػػػ ىك الفقيو المغكم حسف بف محمد الصنغاني 1
ألبي ( تاج المغة كًصحاح العربٌية)لػ ( الصمة)ك ( الذيؿ)ك ( التكممة)مؤلؼ  (" الصنعاني"

انظر . ق ، أم يـك كاف عمر العبٌلمة سنتيف فقط 650كىك تكفي سنة . عمي الفارسي 
( . 7/70:مكسكعة طبقات الفقياء)الترجمة لو في 

.  ػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا أعبلـ الشيعة 2
:  ػػػػػ بحار األنكار 3
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 ، حيث كانت تيػقػيـ أقمٌيةه 1كاف مف سكنتيا أك عمى األقٌؿ مٌمف أقاـ بيا زمنان ما
.  سيٌنٌية شافعٌيةه كما تزاؿ 

. ذلؾ ىك الٌظيير اإلعػدادم الذم تستند إليو السيرة الحافمة لمعبٌلمة 
كنحف نفتقد فييا كثرة األسماء فيمىف ساىمكا في إعداده الشخصي ، بحيث لـ 
يبؽى في يدنا بعد غػربمتيا إال اسـه كحيد ، تنطبؽ عميو صفة األيستاذ الميرٌبي ، 

 . ىك خالو الميحٌقؽ 
كلكٌف أداء المػرء ليس ثمرة إعداده الناجح لشخصو فقط ، بحيث يككف 

ٍف يكيف ذلؾ شرطان ال  ميبلئمان كفي اتجاه  ميتطٌمبات المجتمع الذم سيعيش فيو ، كا 
بؿ ىك أيضان مكاصفات المجتمع نفسو ، كما يمنح ابنو . غنى عنو كال بديؿ لو 

الٌنخبكم مف فيرص لمٌتسامي بما ىك ذاتيّّ لممجتمع ، سكاءه كاف ىذا الٌذاتٌي فكرٌيان 
، أـ سياسٌيان ، أـ كسائؿ كأدكات عيش ، أم إٍف نحف جارينا في ىذه المغة 

.  اقتصادٌيان : الٌصحفٌية الجارية 
في نطاؽ إشكالٌية البحث ، أعني تطٌكر الفقو اإلمامي ، نقكؿ ، إٌف 

في أٌياـ العبٌلمة ، باتت تترٌبع اآلف عمى قٌمة كٌؿ اإلنجازات الكبرل ،  (الحٌمة)
التي باتت مكاسب . التي تحٌققت في القركف السبعة أك الثمانية الماضيات 

.  نيائٌية ، يستحيؿ عمى أم قٌكةو في األرض أف تنتزعيا منيا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ػػػػػػ لـ نظفر بترجمةو لمكيشي في المصادر الكثيرة التي تحت يدنا ،  لنقطع في ىذا التفصيؿ 1
كىذا ييعٌزز أٌنو ، عمى األقٌؿ ، لـ يقًض حياتو في إحدل المناطؽ التي عيني . مف سيرتو 

. الميصٌنفكف غير الشيعة بالترجمة ألعبلميا، كمف ىنا تجاىمو أك جيمو أرباب التراجـ كالسّْػيىر 
.   المعركفة في الخميج الفارسي  (كيش  )ىي إلى جزيرة " الكيشي " عمى أٌف نسبتو النادرة 

كىذه نتيجة قد تتعارض مع  ما احتممناه  . ( 123 / 5: لمسيمعاني  (األنساب )انظر  )
.  كاهلل أعمـ . أعبله 
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:      كبتعبيرو آخػرى نقػػكؿ 
 : إٌف تطٌكر الفقو اإلمامي اشتغؿ عمى قضٌيتيف رئيستيىف 

نقؿي حامؿ الفقو ، مف مستكل الٌراكم لؤلحكاـ كالكظيفة : ػػػػػػػػ األيكلى 
  .  (الفتكل)الشرعٌية ، إلى ميستكل المينشئ لنٌصيا 

، بمساعي  (بغداد)كقد عػرفنا أٌف ذلؾ قد تـٌ كأصبح قضٌيةن ميحٌكمة في 
نيد ،  ميتكالية بدأت بدايةو ناجحةن بابف أبي عػقيؿ العٌماني ، كانتكست بابف الجي

كاستمكنت بالشيخ الطكسي، الذم كضع نقطة الختاـ في نياية الميراكحة بشأنيا 
ػدي إال اهلل . فاستراح كأراح  .  كال ييحمى

الماٌدة الفقيٌية مف مستكل حامؿ الفقو حصران ، / نقؿي المعرفة : ػػػػػػػ الثانية
.  إلى مستكل الميكٌمؼ ػػػػػػػػ الميتفػٌقو 

كقد عرفنا أيضان أٌف ذلؾ قد بدأ ميبٌكران كمحاكلة أيكلى عمى يد الشيخ 
ـٌ كاستكفى منيجان في  . (كتاب مىف ال يحضره الفقيو)الٌصدكؽ في  كلكٌنو تػ

كالكتاب ىك أبي كٌؿ الكيتيب . لمميحٌقؽ الحٌمي  (شرائع اإلسبلـ)بكتاب  (الحٌمة)
. ام ما سييسٌمي فيما بعد بػاالرسالة العممٌية. الفػقيٌية الجامعة لفتاكل كبار الفػقياء

.  يعني المكضكعة ليعمؿ بيا المكٌمفكف 
/ النتيجة العمبلنٌية الحتمٌية لذينؾ اإلنجازيىف ىي إنتاج مفيكـ لمشرعٌية 

سيمطة عضكٌية ، ما شئت فعٌبر، تككف ميتكافقةن أك باألحرل تنفيذان / سيمطة مينتمية 
بدكنيا ستككف المنظكمة، ميما تكيف مف البراعة، . عممٌيان لممنظكمة الثقافٌية 

كميما تبمغ مف الشأف كالشأك، تبقى عند الناس ًصػٍرؼى ظاىرة كبلمٌية ، ما مف 
لى تطٌمعاتيـ الطبيعٌية المىشركعة ، شأنييا في ىذا  ثمرةو عممٌيةو ليا بالنسبة إلييـ كا 

.  شأف كٌؿ منظكمةو ميماثمة 
أيضان عمى يػد الفػقيو الطميعي ابف  (الحٌمة)كقد عرفنا أٌف ذلؾ قد بدأ في 

ثػـ بػدأ تطٌكرىه بسرعة عمى يػد خمفو الميحقٌػػؽ  . (السرائر)إدريس الحٌمي  في كتابو 
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ككٌؿ ذلؾ حصؿ في إطار الكضع السياسي  . (شرائع اإلسبلـ) الحٌمي في كتابو 
أم أٌنيا . ، بكصفيا مدينة ػػػػػػػػ إمارة ذات حضكرو فكرٌم سٌباؽ (الحٌمة)الخاص لػػ 

استجمعت في كضعيا شرطىي االستقبلؿ أك شبو االستقبلؿ ، باإلضافة إلى 
كنحف قػد كعدنا القارئ بأف نيتابع تطٌكرى الفكرة إف شاء . الخميرة الفكرٌية الجاىزة 
كلكٌننا نستبؽ البحث بالقكؿ ، إٌف ذلؾ التطٌكر الخبٌلؽ . اهلل فيما بقي مف الكتاب

قد بمغ غايتو اآلف في إنتاج أٌكؿ دكلةو إسبلمٌية ناىضة ، قائمةو عمى ذلؾ 
: كنقكؿ ىنا أيضا  . (إيراف)ىي الجميكرٌية اإلسبلمٌية في . اإلنجاز التاريخي 
.  ال ييحمىدي إال اهلل 

أرجك أف أككف بيذا الٌسرد المكجز ، الذم لٌخصتي فيو السياؽ التاريخي 
الذم سمكو الفقو اإلمامي ، كىك يتطٌكر أثناء القركف السبعة أك الثمانية 

، في (الحٌمة)الماضيات ، قد نجحتي في كٍضع القارئ المبيب في مكاصفات بيئة 
 . العبٌلمة الحٌمي : أٌياـ أكثر أبنائيا شييرةن 

: انطبلقان مف مضمكف ىذا الٌسرد ، يمكننا القكؿ أٌنو 
: ػػػػػػػػػػ في أٌيامو كاف دكر األبطاؿ المؤسسيف قد استكمؿ غاياتو كانتيى 

استقٌؿ الفقو بإنتاج نٌصو، ثػـ أٌنو بات في متناكؿ القارئ الميتفٌقو غير الميختٌص ، 
. كما أٌنو بػدأ إنتاج مفيكمو الخاص لمشرعٌية ، ككٌؿ ذلؾ قد كقػفنا عميو فيما سبؽ
ٍف يكيف قد بقي شئ فيك مجٌرد تفصيبلت ، باإلضافة إلى قطاؼ كجني الثمار  كا 

.  اليانعة ًلما كاف قد زرعو المؤٌسػسكف 
ػػػػػػػػػ كفي أيامو أيضان كاف دكر المعارؾ الكيبرل ، التي دارت عمى مكقع 

كلـ يعيػد مف الميمكف أف نشيد سقكط . الفقيو كأدكات عممو ، قد انتيى أيضان 
لى  نيد كاألسكافي ، كآخرىـ ، في الميداف الفػقيي خصكصان ، كا  ضحايا كابف الجي

كٌؿ ذلؾ بانتظار ظيكر الحركة األخبارٌية بعد زيىاء . حػدٍّ ما السٌيد المرتضى 
.  األربعة قركف ، كارتفاع شأنيا ثـ سقكطيا العنيؼ 
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في ىذا السياؽ نذكر عٌدةى أيمكر تختمؼي في مبناىا كمعناىا كمجاؿ 
كقد تيضيؼ إليو .  اىتماميا، كلكٌنيا تمتقي في أٌنيا جميعيا تستثمر ذلؾ التطٌكر

أك تكٌظؼ كتستفيد مف . بعض اإلضافات التي كصفناىا بأٌنيا تفصيبلت 
.  الحضكر المعنكم الطٌيب الكاسع ، الذم باتت المدينة تػتمٌتع بو 

 : مف ذلؾ 
عمى مستكل الحديث ، تفػػريعو إلى أربعة مستكيات باعػتبار : ػػػػػػػػػ األٌكؿ 
كلكؿٍّ منيا حكمو . الصحيح ، الحسف ، الميكٌثؽ ، الضعيؼ : الٌصحة كالضعؼ 

بينما كاف ما عميو القدماء ، أٌف . مف حيث العمؿ بو أك إسقاطو عف االعتبار 
الحديث إٌما أف يككف صحيحان ، كىك ماركاه الثقات باإلضافة إلى أٌنو محفكؼه 

، فييعمىؿي  (ع  )أك اإلماـ  (ص  )بالقرائف الٌداٌلة عمى صٌحة صدكره عف النبي 
.  بو ، كغيره الضعيؼ الٌساقط عف االعػتبار 

كالمعػركؼ أٌف أٌكؿ مىف اخترع ذلؾ التػفريع مف اإلمامٌية ىك أحمد بف 
، الذم عرفنا  (ـ 1271/ ق 673: ت )مكسى  بف جعفر ابف طاككس الحٌمي 

كلكٌننا نظف أف العبٌلمة . كالدىه في ًعداد تبلميذ الحسيف بف ىبة اهلل السيكراكم 
ـٌ  كمف . بأخذه بيذا التفريع الجديد كالعمؿ عميو ، ىك الذم منحو القبكؿ العا

. نتائج ذلؾ أٌف شرط أف يككف الحديث محفكفان بالقرائف بات ميػذ ذاؾ ميجكرا 
باتت في ذلؾ األكاف جسمان  (الحٌمة)كفي ذلؾ دليؿه صريحه لمف يتأٌمؿ ، عمى أٌف 

كذلؾ شرطه افتقدناه ، أك . ميفٌكران ، يتعاطى أبناؤه األفكار الطريفة النافعة تمقائٌيان 
 .  (بغداد)أٌننا عمى األقػؿ لـ نمحظو ، في 

ـي كالميصٌنؼي المكسكعي : ػػػػػػػ الثاني  كفي نطاؽ الحديث أيضان ، كليى العال
 (ـ1339 ػػػػػػػػ 1249/ ق 740:  ػػػػػػػ ح647 )الحسف بف عمي بف داكد الحٌمي 

أمرى ميراجعة كتنظيـ كنقػد شاممة لمادة كٌؿ الكيتيب السابقة ، المعنٌية بًسػيىر رجاؿ 
 (األبػػػػػكاب)اسػػتقاىا مف كتاب  . (كتاب الرجاؿ)الحديث ، في كتابو كاحد سٌماه 
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أيضان ، باإلضافة إلى كيتيب  (الفيرست) المعركؼ برجاؿ الطكسي كمف كتابو 
كأعماؿ النجاشي كالكٌشي كابف الغضايرم كالبرقي كالعقيقي كابف عيقدة كالفضؿ 

كتاب )فجمع مادتيا في كتابو كاحد سٌماه . بف شاذاف كابف عبدكف كغيرىـ 
فضبطى . ، كجعميا ميرتٌبةن عمى األلفباء في االسماء كفي أسماء اآلباء (الرجاؿ
. كما جعؿ لكٌؿ مصدر مف مصادر كتابو رمزان ليعػرؼ القارئ مآخذه . االسماء

كما يزاؿ كتابو ىذا حتى . كىك ميبتكر ىذا األيسمكب في التصنيؼ في ىذا العمـ 
. اليكـ مف أىـٌ كيتيب الرجاؿ اإلمامٌية 

إيبلء االىتماـ عمى ىامش االستنباط . كىك في نطاؽ الفقو : ػػػػػػػ الثالث 
كىك ففّّ مف الفنكف الفػقيٌية ، يعمؿ عمى مبلحظة . ًلما سيػٌمي باألشباه كالٌنظائر

يراد شبيو المسألة كنظيرىا  فإذا طيرحت المسألة أكرد الفقيو اجتيادىه فييا ، ثػـ . كا 
. دعمو بإيراد أشباىيا كنظائرىا في المسألة، اك فيما تشترؾ معو في أصؿو كاحدو 
راميان بذلؾ إلى اإليحاء بأٌف اجتياده ليس ىيجنةن أك غػريبان عف االتجاه الفقاىتي 

 . إجماالن في ذلؾ الٌنمط مف المسائؿ 
الفارؽ بيف ىذا الفٌف كبيف االستدالؿ بالقياس لدل أرباب المذىبيف 

الحنفي كالشافعي، الذم كقؼ أئمة أىؿ البيت ، كتبعيـ شيعتيـ طبعان ، مكقفان 
فإذا كاف إيراد األشباه . حٌدٌيان صارمان منو ، ىك في مكقعو مف العمؿ االجتيادم 

ف كاف الحقان ليا ، . كالنظائر سابقان عمى الفتكل كدليبلن عمييا فيك قياس  كا 
.  كابتغاء االستػئػناس بأمثاليا كنظائرىا ، فيك مف ذلؾ الفٌف كما عٌبػرنا 

يحيى بف أحمد بػػف   (الحٌمة)كأٌكؿ مف صٌنؼ في ىػذا الفٌف مف فػقياء
، كىك مف  (ـ1291 ػػػػػػػػ1204/ق690ػػػػػػػػػ 601)سعيد، المعركؼ بيحيى األصغر
  1(نزىة الٌناظر في الجمع بيف األشباه كالٌنظائر)الجيؿ الثالث فييا، كذلؾ بكتابو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.   ػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا أعبلـ الشيعة كمصادره الكثيرة 1
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 ػػػػػػػ 647 )ثـ تابعو ، بعد بيػرىة مف الزماف ، الحسف بف عمي بف داكد الحمٌػي  
، الذم أتينا عمى ذكره قبؿ قميؿ ، بكتابو  (ـ1339 ػػػػػػػػ 1249/ ق740: ح
.  المفقكد أيضان 1(عقد الجكاىر في األشباه كالنظائر)

لكٌننا نيبلحظ ىنا اٌنو مف بعػدىما فتر االىتماـ بيذا النمط مف التصنيؼ ، 
ٌنؼ فيو بالفعؿ ، ال لشئ ، فيما يبدك، إال ألٌنو ميجٌرد تفٌنفو ذك  بؿ كفيػقػػد ما صي

كمع ذلؾ فإٌف اىتماـ فقيييف . تابع استعراضي ، كال تحصؿي منو أٌم ثمرةو عممٌية 
كبيريىف مف فقياء المدينة بو ، ينطكم عمى مؤٌشػرو غير خفٌي ، إلى أٌنيا بدأت 

ترتاح إلى كضعيا الفكرم ، كباتت تكلي شيئان مف االىتماـ بما ىك مف 
 . الكمالٌيات المنيجٌية 
كىك االعتناء بما كرد فيو الخبلؼ بيف . في الفػػقو أيضان : ػػػػػػػػ الرابع 

أم ما نسٌميو . الفقياء ، سكاءه في المذىب الكاحد ، أـ بيف المذاىب الميتعٌددة 
. اليكـ بالفػقو الميقارىف 

كأٌكؿ مىف صٌنؼ مف اإلمامٌية في ىذا الباب ، الشيخ الطكسي في كتابو 
 . 2كىك مبنيّّ عمى منيجو جدليٌ  . (الخبلؼ في االحكاـ)

. كلكٌف العبٌلمة الحٌمي ىك الذم أكلى عمـ الخبلؼ اىتمامان خاصان 
ذكر فيو خبلؼ فػقياء  . (مختمىؼ الشيعة في أحكاـ الشريعة)فصٌنؼ كتاب 

مينتيى )كأيضان كتاب . اإلمامٌية خاصة ، كدليؿ كؿٍّ منيـ ، كما ييرٌجحو المؤلؼ 
عمؿ فيو عمى أف يستكفى ذكر جميع مذاىب  . (المطمب في تحقيؽ المذىب

كمف ذلؾ . المسمميف في الفػقو ، كيرٌجح ما يراه ، بعد إبطاؿ دليؿ الميخالؼ 
ـٌ منو حتى  . نعػػػػػرؼ ضخامة المشركع الذم عػػمؿ عميو العبٌلمة مػػٌدة طكيمة  كأتػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  ػػػػػػػ الترجمة لو في كتابنا نفسو 1
 .  235 / 7:  ػػػػػػػػ انظر تعريفان ميفٌصبلن بالكتاب في الذريعة2
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ـ ، أم عاـ كاف في الخامسة كاألربعيف  1293/ ق 693شير ربيع اآلخر سنة 
مف العيميػر ، سػػبعة مجٌمدات 

كالظاىر أٌف ىػٌمتػػو قػد فترت عف إتمامو ، بعد . 1
ىذا، باإلضافة إلى ذلؾ ، . أف قارب ميغادرة الكييكلة كدخؿ في سػػػػٌف الشيخكخة 

،  (تذكرة الفقياء)أٌنو أكلى الخبلؼ اىتمامان خاصان في كتابو االستداللٌي الكبير 
  .2بيف الفػقياء فأشار في ختاـ كٌؿ مسألةو إلى ما فييا مف خبلؼو 

كما صٌنؼ صاحبنا الحسف بف عمي بف داكد الحٌمي كتابان في المكضكع 
لكٌننا ، في ظٌؿ فقػداف نسخة الكتاب ، . 3(خبلؼ المذاىب الخمسة)نفسو باسـ 

ٍف نكيف عمى يقيفو مف أٌف . ما ندرم يقينان ما ىي تمؾ المذاىب الخمسة  كا 
كالظاىر أٌف المىعنٌي بالمذاىب األيخرل ىك ىػذه . اإلمامٌي خاصةن ىك منيا 

. األربعة المعركفة 
زماف العبٌلمة  (الحٌمة)كمف الغنٌي عف البياف ، أٌف ذلؾ االىتماـ مف 

بعمـ الخبلؼ بالنحك الذم بسطناه، لدليؿه عمى اتساع منظكرىا كميػداف اىتماميا 
ػر  .  البحثي ، كالثٌقة التاٌمة بأيطركحتيا كبذاتيا الفكرٌية في ًقباؿ اآلخى

ييعنى ببياف سعي عممائيا الٌذكٌي . كىك ىذه المػٌرة سياسي : ػػػػػػػػ الخامس 
إلنقاذ مدينتيـ مف الببلء التتارم ، الذم اجتاح كدٌمػر منطقةن شاسعةن جػدان مف 

، الميسامتة (خراساف الكيبرل)ببلد اإلسبلـ ، ابتػداءن مف الحدكد الشمالٌية الشرقٌية لػ 
،  (بغداد)كىا ىك في فترة البحث ، يًقؼي عمى أبكاب   . (الصيف)ك  (ركسيا)لػ 

.  كييًعػدُّ كيستعٌد إللحاقيا بما سبقيا 
  (الحٌمة)كاف ردُّ الفعؿ الغريزم عمى التيديػد الكجكدم المؤٌكد، ىك إخبلء 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 325/ تاريخ الفقو اإلسبلمي كأدكاره :  ػػػػػػ جعفر السبحاني 1
 .  44 / 4:  ػػػػػػػػ الذريعة 2
 . 112. / ش. ق1343طيراف . كتاب الرجاؿ ، ط:  ػػػػػ ابف داكد 3
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، حيث  (البطائح)مف سيٌكانيا، كلجؤىـ إلى منطقة الميستنقعات الكاسعة الميجاكرة 
بؿ إٌف الجيش . سيككنكف بمأمفو مف عدٌكىـ ، لصعكبة اقتحاميا بالقػٌكة العسكرٌية 

الغازم سيضيع حتمان بيف غابات القصب اليائمة التي تيغٌطي أرضيا ، تاركةن 
مٌما يجعؿ حركة العسكر بخيكليـ . ممٌراتو ضٌيقة بيف تجٌمعاتيا أشبو بالمتاىات 
.   كأدكات قتاليـ صعبةن جػٌدان إلى حػػٌد االستحالة 

التقٍت لمتداكؿ فيما . بقيت ثيػػمٌػةه مف العمماء في المدينة شبو الخالية 
أبرزىـ الشيخ سديد . يمكف عممو إلنقاذىا مف المصير الرىيب الذم ينتظرىا

كبنتيجة التداكؿ ، فيما قيؿ ، قػػػػٌر الرأم عمى . الديف يكسؼ ، كالد العبٌلمة
: كالمشيديىف  (الككفة)ك (الحٌمة)ميخاطبة ىكالكك شخصٌيان بكتاب ييعمنكف فيو 

حممو شخصه تصفو المصادر بأٌنو أعجمٌي ، . ميدينان مفتكحة  (النجؼ)ك (كرببل)
بؿ إٌننا ال نستعبد أٍف يككف كاحدان مف . يبدك أٌنو كاف ييحسف لغة الغيزاة 

 . مقػػٌدمةن الجتياحو  (العراؽ)الجكاسيس الذيف مؤل ىكالكك بيـ 
 (الحٌمة)مٌما ال ريب فيو عندنا أٌف ىكالكك كاف يعرؼي جٌيدان ماذا تعني 

كعمى الرغـ مف الصكرة . حضكران فكرٌيان كمعنكٌيان عمى مستكل العالىـ اإلسبلمي 
الدمكٌية التي دخؿ فييا الرجؿي التاريخ باستحقاؽ ، فإٌنو كاف يحمؿ تقديران عاليان 

كمف ىنا فإٌنو أكصى . لمعمـ كالبراعة كأىميما ، كيعرؼ كيؼ يستفيد منيا 
الخكاجا نصير الديف الطكسي ، : عسكره بأف ال يمٌسكا بسػكء ثبلثة أشخاص

عندما  (ألمكت)كالحسف بف الصباح ، المذيف كانا في قبلع اإلسماعيمييف في 
أخضعيا التتػر، كتقي الديف الحشائشي البعمبكي ، الذم ال نعرؼ أيف كاف قبؿ 

أف تًصؿ إليو أيدييـ ، ػػػػػػػػػػ ًلما لدل أكلئؾ الثبلثة مف معرفةو عاليةو بالفمؾ 
مٌما يدؿُّ عمى معرفة ىكالكك ميفٌصبلن كمسبقان . كالرياضٌيات كالحشائش الطبٌية 
.  بخصكصٌيات البمداف كأىميا 

ثـ أٌننا ال نتصٌكر أبدان أٌف الخكاجو الطكسي،الذم كاف في ركاب ىكالكك  
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، كمىسمكع الكممة لديو ، سيقؼ دكف اكتراث مف التيديد  (العراؽ) كىك يدخؿ 
.  المحتكـ لتمؾ البمداف األربعة ، كما في بعضيا مف مشاىد مقٌدسػة 

 لكٌؿ ذلؾ فإٌننا نظفُّ بقػػٌكة ، أٌف بػػػػػادرة العمماء الحٌمييف تمػؾ ، لـ تكيػف إال
 إخراجان عممٌيان، ساىـ فيو الطكسي بما ساىـ ، كربما كافؽ الميؿ كاليكل المكتكـ 

كليذا كذلؾ فإٌنو استجاب لطمب أكلئؾ العمماء كمنح تمؾ البمداف . لدل ىكالكك
ٍت . األماف  كرصيفاتييا مٌما حاؽ بغيرىا مف مئات البمداف  (الحٌمة)كبذلؾ نجى
كلكالىا ، ربما ، لنزؿ بيا . كتابعت سيرتيا الفكرٌية ككأٌف شيئان لـ يكيف . كالقرل 

ما نزؿ بسكاىا ، كلتغٌير بالنتيجة المىسار التاريخي الذم نعمؿي عميو في ىذا 
كذلؾ ما سٌكغ لنا ضـٌ ىذا اإلنجاز السياسي إلى مختمؼ ضيركب . البحث 

 .   1نشاطيا في ذلؾ األكاف
قضٌية إعبلف السمطاف المغكلي محمد خدابنده بف أرغكف : ػػػػػػػ السادس 
التشٌيع في منطقة  (ـ1315 ػػػػػػػػ 1303/ ق 716 ػػػػػػ 703)بف أبقا بف ىكالكك 

، كالخطبة كضٍرب الٌسٌكة بأسماء  (العراؽ)ك  (آذربايجاف)ك (إيراف)حكمو في 
.  األئمة االثنى عشر، كما كاف لمعبٌلمة الحٌمي مف دكرو مىزعػكـو في ذلؾ 

كالحقيقة أف ىذه المسألة تيعطى في كافة المصادر فارسٌيةن كعػربٌية ، 
كدكف أف . بمختمؼ اتجاىات كأىكاء مصٌنفييا ، حجمان أكثر مٌما تستحٌقو بكثير

ييدرؾ الجميع ، أٌف مسألة التديُّف عند الحاكميف مف طراز ىػػػذا السمطاف ، ليست 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ػػػػػػػػػ يحسيفي بالقارئ ىنا أف يقارف ىذا التحميؿ لممعمكمات التاريخٌية ذات الٌصمة بالكاقعة ، بما 1
كٍشؼ )، نقبلن عف كتاب  (201 ػػػػػػ 200 / 8: ركضات الجٌنات )يسكقو الخكانسارم في 

ليرل الفرؽ بيف التفسير الغيبي كاآلخر . لمعبٌلمة الحٌمي  (اليقيف في فضائؿ أمير المؤمنيف
كم عف اإلماـ في ىذه الكاقعة . الكاقعي  : كلكٌننا نقكؿ . عمى أٌننا ال ننفي أصؿ صٌحة ما ري

.  ما مف حاجةو إليو ، بكصفو تفسيران لمبادرة ، في ظٌؿ الكقائع الٌراىنة كما تقتضيو 
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ٌنما ىي تدبيره . ًخياران شخصٌيان بحتان ، يخضع فيو صاحبيو لمدليؿ كالبرىاف  كا 
ينظري بالدرجة األيكلى إلى ما ىك أحرل كأعكد . سياسيّّ ، كأداةه مف أدكات الحكـ 

لصاحبو ، كليس إلى ما ىك حؽّّ أك باطؿ ، خطأه أك صكاب ، بالمقاييس 
.  المعمكؿ بيا عند أىؿ اإليماف 

دابنده أك خربنده ، عندما  مف الٌسػذاجة البالغة أف نذىب إلى أٌف محمد خي
اآلذربايجانٌية ،  (سيمطانٌية)إلى ببلطو البعيد في  (الحٌمة)استدعى العبٌلمة مف 

تحت طائمة البحث عف حؿٍّ كريـو لمعضمة طبلؽ إحدل زكجاتو ثبلثان في مجمسو 
كاحد ، أك حيرتو أزاء الجدؿ المذىبي العالؽ ، لـ يكيف يكتـ أمران ، بؿ تأٌثر 

ببراعة أيطركحة أك جدؿ العبٌلمة ، فاتخذ قراران لـ يكيف عنده بباؿ ، كمف دكف 
ىذا كبلـه بعيده جٌدان عف الصكاب ، قائمو . األخذ بعيف االعتبار كقعو السياسي 

خصكصان . ال يعرؼ شيئان عف منازع أىؿ السيمطة فيما يتخذكف مف قرارات 
كالقرار كبير، في حجـ تبديؿ اتجاه البكصمة المذىبٌية ، في ظٌؿ الكضع المذىبي 

 .الميحتدـ في منطقة حكمو ، بؿ في العالىـ اإلسبلمي كٌمو  
:  في ًقباؿ ىذه القراءة الساذجة لمكاقعة نقكؿ 

لقد حكـ المغػكؿ منطقةن شاسعة ، ىـ غرباء عنيا بكؿ المقاييس : ػػػػػػػػ أكالن 
ذلؾ كٍضعه يمكف أف يحصؿ دكف تعاريض مع مقاييس القٌكة . الحضارٌية كالثقافٌية 

. كلكٌنو غير قابؿو لتأسيس حكـو ميستتٌب في مقاييس السياسة . كالفتح كالبطش
كما مف شرعٌيةو . خصكصان أف المغكؿ البكذييف ىـ كيٌفار في عيرؼ المسمميف 

لذلؾ رأينا غازاف أخك صاحبنا ييسارع . عند ىؤالء قاطبة لحكـ الكافر لممسمـ 
ـ ، كييضيؼ إلى 1394/ ق 694إلى إعبلف إسبلمو يـك اعتبلئو العرش سنة 

إلى  (محمد)، كما سيفعؿ أخكه أكلجايتك، حيث إضاؼ  (محمكد)اسمو كممة 
 12تحديدان بتاريخ )ثـ زٌكى غازاف خيارىه ىذا بعد بضع سنكات . اسمو األصمٌي 

، بإعبلنو االسػػتقػبلؿ عػػػف السيمطة المغػػكلٌيػػة   (ـ1301آذار14/ ق 701رجػب 
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 .  (قره قكـر) المركزٌية كأٌنو لـ يعيػد تابعان لخاقانات المغكؿ الًعظاـ في عاصمتيـ 
يبدك أٌف ىذه الخطكة لـ تكيف كافية ، أك أٌنيا غير ميجدية : ػػػػػػػػ ثانيان 

لذلؾ فإٌننا سنرل ىذا في السنة الخامسة . بالمقدار المطمكب لدل أخيو مف بعػده 
كمو ييعمف أٌنو تحٌكؿ إلى التشٌيع اإلمامي  كعمى األثر أمر بضٍرب سكةو . لحي
ال بػٌد أٌنيا كانت كبيرةن جٌدان كيما  )جديدة رقـ عمييا أسماء األئمة االثنى عشر 

تتسع ألسمائيـ عمييـ السبلـ ، باإلضافة إلى اسـ اهلل تعالى كرسكلو صمى اهلل 
خاٌصة ، ( ع ) ، كبأف ييذكػر في الخيطبة اسـ اإلماـ أمير المؤمنيف  (عميو كآلو 

 . دكف غيره مف الصحابة 
كاف ليذه الخطكة غير المىسبكقة صدلن ىائبلن كميتضاٌدان ، اخترؽ العالىـ 

لعبت بعقمو اإلمامّية فترّفض وأسقط من " فمف السيٌنة مىف فٌسرىا بأٌنو قد . اإلسبلمي 
قد " ثـ أٌنو عاد فعٌزل نفسو كذبان بأٌنو  " . 1 الُخطبة في بالدنا ذكر األئمة إال عمّياً 

" . رجع عن الّرفض وأظير شعار أىل الُسّنة ، وأعاد ضرب الّسّكة باسم النبي وصحبو
 : كفي ذلؾ قاؿ قائمييـ 

رأيتي لخربندا المعيف دراىمان ييشابييا في ًخٌفة الكزف عقمو 
عمييا اسـه لخير المرسميف كصحبو  

 1                              لقػد رابنػي ىػػػػػذا الٌتسٌنػػػػػػػػػػف كمٌػػػػػػو

القصٌي ، مىف نظـى الميطكالت في  (جبؿ عامؿ)كمف الشيعة ، حتى في  
.  إلى غير ذلؾ ، كىك كثيره عنػد الطرفيف .  2مديحو كاإلشادة بخطكتو نفسيا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 468 / 3. : مصر ، دار الكيتيب الحديثة ، الت. الديرر الكامنة ، ط: ػػػػػػػػ العسقبلني 1

ق 736:ح) ػػػػػػ انظر قصيدة الفقيو العاممي الميبٌكر إبراىيـ بف أبي الغيث البخارم 2
، في مديح خدابنده ( جبؿ عامؿ)مف قرل ( مجدؿ ًسًمـ)، الذم كاف ميقيمان في  (ـ1335/

 .  265 / 2005دمشؽ . ، ط (جبؿ عامؿ بيف الشييديف)كاإلشادة بتشٌيعو ، في كتابنا 
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فما أف تكفي حتى . عمى أٌف خطكة خدابنده لـ تًعش إال بقػدر عمره 
عمى  (ـ1335 ػػػػػػػ 1316/ ق 736 ػػػػػػػ 716)أقدـ ابنو كخميفتو أبك سعيد بيادر

كمع ذلؾ فإٌف قبر األب ما يزاؿ مىشيدان مقصكدان مف الزائريف . خطكةو ميعاكسة 
كىك مف القبكر النادرة ، كربما الفريدة ، الباقية مف  . (سيمطانٌية)حتى اليـك في 
.  مٌما يدؿُّ عمى ما سنقػكؿ كسػنبٌيف مغزاه . ذلؾ األكاف 

 : بعد ىذا الٌسرد نسأؿ 
لماذا أقدـ ذلؾ السمطاف المغكلي عمى ما أقدـ عميو ؟  

الجكاب في رأينا كامفه في االتجاىات التي كانت سائدة في زمانو ، 
.  كالتي رمى إلى تكظيفيا فيما يعكد عمى ممكو بالثبات كاالستػتباب 

إال منذ  (إيراف)ثمة فكرةه خاطئة تقكؿ أٌف التشٌيع لـ يغػدي صبغة 
ىذه الفكرة صحيحة إذا . الصفكييف ، أم بعد زىاء قرنيف مف زماف خدابنده 

أم إلى الحاكـ كسنده . نحف نظرنا إلى أشكاؿ السيمطة القائمة سياسٌيةن أك معنكٌية
أٌما إذا كيٌنا نعني التٌيارات الٌشعبٌية الميدٌكمة تحت السطح ، أم . الفقيو الٌرسمي

.  االتجاىات المضغكطة كالمكبكحة عف التعبير، فإٌنيا بعيدة جٌدان عف الصكاب 
الحقيقة التي ليس مف الصعب عمى المؤٌرخ اإلنساني أف يقرأىا ، ىي 

كاف آنذاؾ األمؿى الذم تتعٌمؽ بو تمؾ االتجاىات الشعبٌية  (إيراف)أٌف التشٌيع في 
لمخبلص مف كضعيا الميزرم ، كلمتحٌرر مف اإلسبلـ السيمطكم أك السيمطة 

كنكتفي اآلف . كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرةه كمكككلةه إلى بحثو خاص . الميتأسممة 
ـٌ فييا الصفكٌيكف تحكيؿ بمدىـ  بالقكؿ ، إٌف ىذا التحميؿ ييفٌسر لنا السيكلة التي أت

نيائٌيان إلى التشٌيع اإلمامي ، بمعكنة احترافٌية ، فقط احترافٌية ، مف مياجرم 
بدليؿ أٌف الميعارضة الكحيدة التي كاجيت مشركعىيـ كانت مف  . (جبؿ عامؿ)

ـٌ الٌسيؿ، . السيمطة كفقيائيا أٌما الناس فقد تعاممكا مع الخٌطة الصفكٌية بالقبكؿ التٌا
ككأٌنيا، بؿ ألٌنيا، ماكانكا يتطٌمعكف إليو أثناء قػركف مف القيػر كالٌنػزاعات الػٌدمكٌية  
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. األقكامٌية الميتقػٌنعة بقناعات مذىبٌية 
تمؾ ىي الحقيقة التي اكتشفيا محمد خدابنده بعد تجربة خمس سنكات 

كبذلؾ تككف خطكتو في محٌميا الصحيح ، إلرساء حكمو عمى . مف الحكـ 
كلكٌف خطيئتو أٌنو سقط في الفٌخ السيمطكم نفسو ، فاكتفى أك كقؼ . أرضو صمبة 

عند القرار السياسي ، باإلضافة إلى ضٍرًب السٌكة بأسماء األئمة كبالتبديؿ الذم 
ال ييخٌفؼ مف خطيئتو إال أٌنو استدعى العبٌلمة الحٌمي إلى . أدخمو عمى الخيطبة 

كىي . ببلطو  كما عرفنا ، فقط ابتغاء تظيير خطكتو لدل أكسع الجماىير 
كلكٌف العبٌلمة اكتشؼ ما . خطكةه ذكٌيةه كال ريب ، تستحؽُّ مٌنا اليكـ كٌؿ التقدير 

كفي ىذا . في سياسة كخٌطة السمطاف مف خمؿو خطير، كعمؿ عمى استدراكو 
، التي نتصٌكر أٌنيا  (المدرسة السٌيارة)السبيؿ أنشأ ما تيسٌميو المصادر الشيعٌية بػ 

لكٌف الذم يبدك أٌف ىذا . كانت بمثابة جياز تبميغٌي ميتنٌقؿ ، بمعنىن أك بغيره 
نا إٌياه ، لـ يستمٌر طكيبلن في العمؿ ألسبابو غير  الجياز، إٍف صٌح تصٌكري

كعمى كٌؿ حاؿ ، فإٌف عمؿى المدرسة كاف محصكران بالفترة القصيرة . معركفة 
التي مكث فييا العبٌلمة ميرافقان لمسمطاف ، كىك يتنقٌػؿ بيف عاصمتو كغيرىا 

1  . 
إذف ما شٌكؿ الفارؽ بيف خطكة السمطاف المغكلي كاآلخر الصفكم ، أٌف 
ىذا أطمؽ يػدى الشيخ عمٌي بف عبد العالي الكركي في العمؿ التبميغي الميحتًرؼ ، 

، كزٌكدىـ بالٌدعـ البلئؽ  (جبؿ عامؿ)كمف خمفو عشرات العمماء الميياجريف مف 
كمف . أٌما ذاؾ فما مف شئو يدؿُّ عمى أٌنو فعؿ ذلؾ أك شيئان منو . سياسٌيان كمالٌيان 

ػػربة ىػػػذا المغكلي الحضارٌية كالثقافػٌية ، ىي التي حالت بينو كبيف   الكاضح أٌف غي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كما أجاز تمميذه محمد بف محمد  . (سيمطانٌية) ػػػػػػػػ فرغ العبٌلمة مف تأليؼ أحد كيتيبو في 1
انظر . اإليرانٌية  (كٌراميف)ق في بمدة 713 شعباف 3بتاريخ  (ـ1374/ ق 776:ت)الٌرازم 

 . 329/ لشيخنا السبحاني  (تاريخ الفقو اإلسبلمي كأدكاره )نٌص اإلجازة في 
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كلك اٌنو فعؿ لدخؿ . رؤية األيفػػؽ الكاسع البلئح أمامو لك كاف يعمـ أك يعػرؼ 

 .التاريخ مف أكسع األبكاب 
ٍمعي الٌنٌفاذ ،  كمع ذلؾ ، فإٌف الجميكر ، مف جانبو ، أدرؾ بعقمو الجى
األبعاد الحقيقٌية كالبعيدة المرمى لبادرة السمطاف خدابنده ، بالنسبة إليو ، أعني 

ة المؤكدة  لى آمالو الميستباحى كمف ىنا رأيناه ييحافظ عممٌيان بصمتو . الجميكر ، كا 
. كتصميـو مدىشيىف عمى التعٌمؽ بذكراه كبذكرل عممو ، أثناء القركف التالية 

كذلؾ بالميثابرة جيبلن بعد جيؿ عمى الحفاظ عمى ضريحو كعمى ميداكمة زيارتو 
. حتى اليـك 
 

 ــــ نياية المطاف 6
:  كمعيا نقػكؿ  (الحٌمة)     في نياية ىذا المطاؼ في 

نرجك أف نككف ببياف كتحميؿ تمؾ المعالـ الستة ، مف كيجكه نشاط 
فكرٌيان كسياسٌيان أٌياـ عبٌلمتيا ، باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره مف شأنيا  (الحٌمة)

فيما سبؽ مف ىذا الفصؿ ، كمنو ما ىك فكرمّّ ػػػػػػ سياسيّّ ، أك باألحرل سياسيّّ 
ػػػػػػػ فكرمّّ في اآلف نفسو ، ػػػػػػػ نرجك أف نككف قد كفيناىا حٌقيا مف الٌذكر كالتنكيو 

ٍسف تركيبيا .  كاستيفاء المعمكمات كحي
نقكؿ ىذا مع ضركرة تسجيؿ احتماؿ أف نككف قد فاتنا ميبلحظة بعض 

يدان في تقميش المعمكمات مف مصادرىا . شػػؤكنيا لكٌف . مع أٌننا لـ نكفٌػػر جي
اإلحاطة بكافة جكانب حراؾو فكرٌم ، في مثؿ اتساع كحيكٌية ما كانت عميو 

المدينة في زماف أعبلميا الثبلثة الًكبار، ال ييؤمف معو أف تككف قد نػٌدت عٌنا 
معمكمة ، اك فشمنا في ميبلحظة بادرة ، أك في إعطاء أيخػرل ما ىك حٌقيا مف 

. التقييـ كاالعتبار 
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عمى أٌننا يجب أف نقكؿ أيضان ، إٌننا في بحثنا لـ نطرؽ إال األبكاب 
كلك اٌننا طرقنا . الكيبرل ، حيث كراءىىا تكمف األفكار الميغٌيرة الباقية كأصحابيا

األبكاب كيفما كاف التسع البحثي اتساعان أشبو بالكـر ، بؿ قد يغدك ميجٌرد سىػٍردو 
دكف منظكرو نقػدم ، كدكف أف يؤٌدم إلى نتائج حقيقٌية ، . مىنسكخو مف المصادر 

بما ىك مف إشكالٌية البحث األساسٌية ، التي ما نشػؾُّ اٌف القارئ المبػيػب قػد بات 
ٍبرو كاؼو بيا  .  عمى خي
ترٌبعت أٌياـ العبٌلمة عمى القٌمة ، التي ارتقت إلييا  (الحٌمة)كالحقيقة أٌف 

: ىـ بالتسمسؿ التالي . بسػرعةو ميدىشة عىبر أربعة أجياؿ فػقط ، خامسيـ العبٌلمة
الٌرائد الحسيف بف ىبة اهلل بف ريطبة السيكراكم ، عربي بف مسافر ، فخار بف 

 . مىعىػٌد ، الميحٌقؽ الحٌمي ، كأخيران العبٌلمة الحٌمي
بحيث أٌف الباحث . كلكٌننا رأيناىا مف بعده تنحدر عف القٌمة بسرعةو أكبر

لـ يعيػٍد يعثر اآلف ،  فيما تركو المؤٌرخكف ككيتٌاب السيرة عنيا، إال عمى أسماء ، 
قد تًردي في المصادر مصحكبةن بألقاب التعظيـ كالتفخيـ التقميدٌية المألكفة ، كلكٌف 
. الباحث بعد التأٌمؿ ال يًجػد ألصحابيا مف الحضكر كاألثر مايستحٌؽ أف ييذكىر

عبد  : (البحريف)ك  (األحساء)عدده جٌيده منيـ قادـه مف شرؽ الجزيرة العربٌية ، 
اهلل بف سعيد بف الميتٌكج البحراني، كابنو أحمد ، كحفيده ناصر، كمحمد بف عمي 

أًضؼ إلى ذلؾ أٌف مف . ابف أبي جميكر األحسائي ، كأحمد بف فيد األحسائي 
ىؤالء مىف ييمٌثمكف ىيػكٌيةن فكرٌيةن بعيدة كٌؿ البيعػد عف الييكٌية االجتيادٌية الٌصمبة 

، كما عالجناىا كرصدناىا لدل أعبلـ  (الحٌمة)كاليـٌ االجتماعي الخبٌلؽ لػ 
كذلؾ لحساب . المدينة السابقيف ، بالتكازم مع الكضع السياسي الخاٌص لممدينة 

كبالميقابؿ لـ نعيػٍد . منيجو نقمٌي ، ييكلي اىتمامو لئلصبلح الشخصٌي الباطنٌي 
، إال في بعض االسماء التي ال تيقاسي عديدان  (الحٌمي) : (الحٌمة)نرل النسبة إلى 

ٍسػفى أثػػر بما كمىف كاف  .  كحي
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نقكؿ ذلؾ ، مع استثناءو كحيدو ، ىػك محمد ابف العبٌلمة ، األشير بمقب 
. الذم ستككف لنا كقفةه خاٌصة عنده بعد قميؿ إف شاء اهلل . فخػر الميحٌققيف 

مٌما ال ريب فيو أٌف ىذا االنحدار عمى عبلقةو سببٌيةو متينةو بالكضع 
.  السياسٌي العاـ 

ذلؾ أٌف الجائحة التترٌية المىيكلة بقيادة المغكؿ ، بعد أف عممت تدميران 
بما نالتو سيكؼي ىؤالء كىؤالء مف البمداف كاألقطار، بدأ رجاليا المحٌمٌيكف 
يخضعكف لميقتضيات كضعيـ السياسٌي الجديد ، بكصفيـ حاكميف لببلدو 

فأعمف غازاف إسبلمو ، كما . إسبلمٌية ، يأبى أىمييا الخضكع لحكـ غير ميسمـ 
عرفنا ، ثػـ تبله أخكه محمد خدابنده ، الذم باإلضافة إلى إعبلف إسبلمو تخٌمى 

كمو فتػػرة سبلـو كأمافو . عف القسكة التي عيػرؼ بيا أسبلفيو  فكانت مػػػػٌدة حي
كمو  الٌشاسعة ، طكاؿ السنكات الستة  كطمأنينة ، أًمف فييا الناس في منطقة حي

.  أك السبعة عشر لسمطنتو 
 ػػػػػػػ 1316/ق736 ػػػػػػػ 716: حكـ )لكٌف ابنو كخميفتو أبك سعيد بيادر

سرعاف ما انقمب عمى سياسة أبيو ، التي بػٌيػٌنػا قبؿ قميؿ مقاصدىا  (ـ1335
كـ  مما يدٌؿ عمى أٌنو لـ يكيف . الحقيقٌية البعيدة الغىػٍكر ، كالتي ىي في صالح الحي

حاجبو أمير / كما أٌنو كاف خاضعان لتأثير كزيره . في مثؿ فطنة كحصافة أبيو 
طيمة ما بقي مف حياة الكزير ، أم في النصؼ  (ـ1326/ق727:ت)جكباف 

كلقد كاف ىذا ذا عصبٌيةو مذىبٌيةو ذميمةو ، أعمتو . األٌكؿ مف مٌدة حكـ أبك سعيد 
كقيؿ أٌنو ىك الذم كاف كراء . عف أف يرل المرامي السياسٌية العميقة لخدابنده 

.  انقبلب ابنو عمييا 
فكلي الٌسمطنة . بعد أبكسعيد سقطت الدكلة اإليمخانٌية في الفكضى 

آرباكاكف بضع شيكر ، ثـ تبله مكسى خاف عٌدة شيكر : سمسمةي مف الفاشميف 
يا سػػػػميماف أربع   أيضان ، كمف بعده السمطانة ساتي خاتكف سنة كاحػػػػػدة ، ثـ زكجي
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. كبكفاتو انقرضت الدكلة اإليمخانٌية . سنكات، كأخيران  أنكشيركاف الميمٌقب بالعادؿ
فكأٌف ذلؾ إيذافه بطكرو جديدو مف الفكضى ، حيث استكلى كؿُّ أميرو عمى ما 

.  1تحت يده مف  أشبلء الدكلة 
/ ق 771:ت)ىذه الصكرة القاتمة تيفٌسر لنا لماذا كاف فخر الميحققيف 

. قبؿ أف تنطفئ( الحٌمة)االلتماعة األخيرة في الٌسيرة الفكرٌية المينيفة لػ  (ـ1369
حيث أٌنو أثناء الخمس كأربعيف سنة مف حياتو كأعمالو بعد أبيو ، بسط حضكرىه 
. الطٌيب ما أمكف عمى ما بقي مف ميجمؿ الحراؾ الفكرم في المدينة المأزكمة 

كلكٌف الحقيقة أٌنو كاف كمىف ينفخي في رمادو بارد ، أك كمىف يحاكؿ أف يمنح الحياة 
. لجسدو في طكر االحتضار 

في تمؾ الحالة مف الفكضى الٌشاممة ، الٌضاربة أطنابىيا في كٌؿ مفاصؿ 
بالتٌبع كبسببيا ،  انتيت  (العراؽ)المجتمع ، في مشرؽ العالىـ اإلسبلمي كفي 

تمؾ األٌياـ العظيمة ، التي كانت المدينة أثناءىا تعجُّ بعشرات العمماء ، كأكثًر 
منيـ مف تبلميذىـ ، في حالةو مف اليـٌ المعرفي كاإلنتاج الفكػرم الجامع 

كالطريؼ ، الذم منح التشٌيع فكران كآلٌيات بحث ، في كقت كاف بأمٌس الحاجة 
لى نتائجو  .  إلى الفكر نفسو كا 

، حتى كىي في طكر االحتضار الميؤلـ ، لـ تترؾ الٌراية  (الحٌمة)لكٌف 
بؿ أسممتيا إلى . تسقط مف يدىا ، لتمٌزقيا رياح الفكضى العاتية كٌؿ ميمٌزؽ 

رجؿ قادـو مف بقعة قصٌية ، لـ تكيف حتى ذلؾ األكاف شيئان مذككران بيف األقطار ، 
بؿ . كبذلؾ بقي فكرىا حٌيان فاعبلن . فحمميا كأحسف حٍمميا  . (جبؿ عامؿ)اسميا 

كارتحؿ بعيدان فػػػيما بعػػػد، كانتشر عػمى أيػػػػدم أبنػاء النيضة العاممٌية المياجػػريف ، 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 (معجـ االنساب كاألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسبلمي) ػػػػػػػ انظر تفصيؿ ىذا الٌسرد في 1
.   كما بعدىا 362/ لزمباكر 
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كالتفصيؿ مكككؿه إلى . بحيث غػدا بعضو ًسمة التشٌيع في الفكر السياسي 

 .البحث اآلتي إف شاء اهلل 
ذلػػػػؾ الرجؿ ىػك محمػد بف مٌكي الجػزيني ، األشيػر بمقػب الشييػد األٌكؿ  

، كىك تمميذ فخر الميحقٌػقيف ، كباني أيعجػكبة  (ـ1384/  ق 786: ؽ ) 
كسػنرل . النيضة العممٌية العظيمة ، اآلتية مف خارج كٌؿ التكقعات ، في كطنو 

إعػػدادان كفكران ، خصكصان في فكره  (الحٌمة)إف شاء اهلل أٌف الشييد ىػك ابف 
.  كنيجو الفػقيي ػػػػػػػػػ السياسي 

كليكف ىذا مدخمنا إلى الباب الثاني مف الكتاب ، الذم سنخصُّ بو 
.  كدكره في أطكار الفػقو اإلمامي  (جبؿ عامؿ)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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نـتـائــج  
 
(1 )

، تمدينان كسياسةن كفكران ، حصيمة تمازجو إيجابٌي بيف ثبلثة  (الحٌمة)كانت 
: عناصر سيٌكانٌية 

ػػػػػػػػ العرب ، كىـ مف بني أسد أكثر ما يككف ، ييضاؼ إلييـ أقٌمٌياته مف 
. قبائؿ أيخرل 

ػزيدييف  . ػػػػػػػػ األكراد الجاكانيٌيكف الميتشٌيعكف ، أحبلؼ األيمراء المى
ػػػػػػػػ السرياف الميتعػػٌربكف الميتأسممكف كالميتشٌيعكف أيضان ، كىـ السيٌكاف 

ككانت حاضرتيـ التاريخٌية . التاريخيكف لممنطقة التي ميٌصرت فييا المدينة 
ٌكاد نيضتيا . ، التي أنجبت العشرات مف الفقياء  (سيكرل)مدينة  . كمنيـ ري

كامتزاج تمؾ العناصر الثبلثة ، عمى ما بينيا مف اختبلفات عميقة في 
كٌؿ شئ تقريبان ، امتزاجان ىٌينان إيجابٌيان  ميستمٌران ، يدٌلنا عمى قيدرة التشٌيع الفٌذة عمى 
ىضـ كتمثُّػؿ الفكارؽ األقكامٌية كمضمكنيا الثقافٌي في ذاتو ، كفي مشركعو كاحدو 

ػػػػدو ، كلما فيو مصمحة جميع أطرافو دكف تمييز .  ميكحّْ
كمف الجدير بالذكر بالمناسبة ، أٌف ىذه ليست التجربة الناجحة الكحيدة 

بؿ إٌننا نعرفيا تاريخٌيان ، بنحكو أبيف ك أشمؿ كأكمؿ . لمتشٌيع في ىذا الميداف 
. بالٌنيضة الصفكٌية ، بعد قرنيف مف الزماف تقػريبان  (إيراف)بكثير، في تجربة 

حيث تمازجت تحت شعار التشٌيع عناصري بشرٌية ، سالت دماءه غػزيػرةه بينيا مف 
كقد تناكلناىا بالبحث في . كىي تجربةه باقيةه ما تزاؿ كستبقى إف شاء اهلل . قبؿ 

اليجرة العاممٌية إلى إيراف في العصر الصفكم ، أسبابيا التاريخٌية ، )كتابنا 
 .  (كنتائجيا السياسٌية كالثقافٌية

 (الحٌمة)إٍف يكيف ىذا البياف يبسطي لنا مكاصفات القاعػػدة البشرٌية لنيضة 
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 الفكرٌية بالخصكص ، التي جعمت النيضة ميمكنة أك ضركرٌية ، فإٌنو ال ييفٌسر 
ٌنما عمى . حصكؿ النيضة بذاتيا  ضركرة أٌف ىذه ال تيبنى مف كعمى فراغ ، كا 

فإذا ىي تناكلتيا بحٌقيا، كأحسنت البناءى عمى . أساسو ينصبُّ عمييا مف خارجيا
ذلؾ األساس ، كالٌسيرى كالٌتسامي بما اكتسبت ، فإٌف النيضة تنتقؿ مف طكر 

كفقان لمقاعدة الفمسفٌية القائمة ، إٌف الشئ ال يحدث . اإلمكاف إلى طكر الكجكب 
.  حتى يًجب 

تتممذكا عمى . الفضؿ في ىذه الخطكة التأسيسٌية يرجع إلى خمسة رٌكاد 
أربعةه منيـ سيػػػػػكراكٌيكف ،  . (النجؼ  )أبي عمي الحسف ابف الشيخ الطكسي في 

أٌما خامسيـ فيك مف .  يبدك أٌف أصميـ البعيد أك المتكٌسط مف الٌسرياف 
بعد أف استكممكا  (الحٌمة)ىؤالء اسػتقػٌر بيػـ المقاـ في . األشراؼ الحسينييف 

حيث . أربيـ مف شيخيـ لطكسي ، يجذبيـ فػيما نظف كضعييا المدينٌي الميزدىػر
انصرفكا إلى إعداد مىف أقبؿ عمييـ مف التبلميذ ، الذيف سيككف منيـ طميعة 

كبيذا كذاؾ كضعكا األساس لمبناء األٌكؿ في . عممائيا في المستقبؿ القريب 
قباؿي تبلميذىـ عمى الٌطمب مف دكف سابقة في نمط . كضع المدينة الفكرم   كا 

حياة الناس في بيئتيـ ، يدؿُّ عمى أٌف المدينة كانت تكتـ في أحشائيا شكقان إلى 
ياىـ كانكا عمى مكعػػػػػد . ما كجدتو لدل أكلئؾ الٌرٌكاد  .  فكأنيا كا 

(2 )
كببيانو أعبله نككف قد بيحنا . طريقيا إلى نيضتيا  (الحٌمة)ىكذا سمكت 

دائمان تككف ًسػيىػر . بسػػػػػرٍّ ىك عادةن مف أعقػد األسرار كأعصاىا عمى الكٍشؼ 
.  األحداث كاألشخاص أعصى ما تككف فيما يتعٌمؽ  ببدايات أمرىا كأمرىـ  

ماذا قٌدمت : السؤاؿ األكثر أىمٌيةن ، بالنظر إلى إشكالٌية البحث كٌمو 
لقضٌية الفقو اإلمامي ؟   (الحٌمة)

:  في الجكاب نيذٌكر بإيجاز بأربعة أيمكر 
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طبعان . نيائٌيان في مصادر االستنباط  (العػقؿ)إدخاؿ : ػػػػػػػ األٌكؿ 
. باإلضافة إلى المصادر الثبلثة المعركفة 

 التي تطٌكرت بعدي ، بحيث باتت مف. التأسيس لسيمطة الفقيو : ػػػػػػ الثاني 
.  سمات التشٌيع األساسٌية البارزة ، كما سنراىا في جبؿ عامؿ 

ثـ لمميحٌقؽ الحٌمي . ككبل اإلنجازيف معقكد المكاء البف إدريس تأسيسان 
. تثبيتان 

.  كٍسري كؿ الحكاجز الفاصمة بيف الفقو كالميتفٌقو : ػػػػػػ الثالث 
شرائع اإلسبلـ في مسائؿ الحبلؿ )كىك لمميحٌقؽ الحٌمي في كتابو 

 .  (كالحراـ
مجمكعةه مف اإلضافات غير األسػاسػٌية ، كالميتفاكتة مػف : ػػػػػػػ الرابع 

مف صيتو كحضكرو  (الحٌمة)حيث قيمتيا ، لآللٌيات الفػقيٌية ، كلتكظيؼ ما لػ 
.  معنكٌم عريض في معالجة مشكبلتو سياسٌيةو كبرل كاجيتيا بجدارة 

: تمؾ اإلضافات ىي 
لكؿٍّ منيا حكمو مف حيث . أ ػػػػػػ تفريع الحديث إلى أربع مستكيات 

. العمؿ بو أك إسقاطو مف االعتبار 
كثٌبتو مف بعده نيائٌيان . كىك ألحمد بف مكسى ابف طاككس الحٌمي 

. العبٌلمة الحٌمي 
. ب ػػػػػػ مراجعة شاممة لعمـ رجاؿ الحديث ، أتت بمنيجٌية جديدة  

.  كىك لمحسف بف عمي بف داكد الحٌمي 
ج ػػػػػػ إيبلء االىتماـ لفٌف االشباه كالنظائر ، بكصفو فػقط مؤٌيدان لفتكل 

ببيانو عمٌك كعبو ، كسػعة اٌطبلعو عمى اجتيادات الفقياء في المسألة . الفقيو 
. كىك عند بعضيـ مف شركط االجتياد . مف قبمو 

.  كىك ليحيى بف احمد بف سعيد الحٌمي 
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. د ػػػػػػ إيبلء االىتماـ لفقو الخبلؼ 
ف سبقو إلى شئو منو الشيخ الطكسي . كىك لمعبٌلمة الحٌمي  . كا 
مف مكقعو معنكٌم فػػريد في ذلؾ األكاف ،   (الحٌمة)ق ػػػػػ تكظيؼ ما لػ 

. تكظيفان عمبلنٌيان ، في إنقاذىا مف الببلء التتػػرم 
.   كليو فريؽه مف عممائيا 

ك ػػػػػػػ تكظيفو أيضان في مكاكبة العبٌلمة الحٌمي لبادرة السمطاف المغكلي 
 .  (إيراف)محمد خدابنده ، حيث أعمف ألٌكؿ مٌرة التشٌيع مذىبان رسمٌيان في 

كمف الغنٌي عف البياف أٌف كبلِّ مف ىذه إنجازات تاريخٌية ، ما تزاؿ 
.  بنفسيا أك بآثارىا قائمةن فاعمةن حتى اليكـ 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ُمشـّجرات األسرات العممّية في الحّمة 

 
بنو سعيد الُيذليين  

 (جٌد األيسرة)سعيد الييذلي 
        

         
         
         
         
         
         

         
 

بنو طاووس الحسنّيون  
  (الميمٌقب بالطاككس ، جٌد األيسرة  )محمد بف إسحؽ 
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بنو َنما 

 (أيسرةه مف الجاكانييف الكيرد ، أسدٌيكف بالكالء)

ىبة اهلل بف عمي بف حمدكف بف نما               حمدكف بف عمي بف حمدكف بف نىما 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

بنو ُمعّية الحسنّيون     

الحسف بف ميعٌية  
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بنو وشاح السورانّيون 

  كىي األيسرة الكحيدة الٌسكرانٌية

محفكظ بف كشاح السكراكم 

محمد بف محفكظ                سالـ بف محفكظ 

   (مف شيكخ كقيضاة الحٌمة )                               (لو مصنفات يركييا العبلمة )
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الـكـتاب الـرابــع 
 

جبل عامـل  
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 فـيـرسـت المـوضـوعـات 
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 أرضـّيـٌة تـاريـخـّيـة

 ـــــ األرض وُعـّمـارىا  1
 

ألٌنيا في الحقيقة . بقعةه مف غػػرب الشاـ ، ليس ليا مف الجبؿ إال اسمو 
يا بعضان كمما أكغػمىٍت  مجمكعةه مف التبلؿ كاليضاب الميتراكبة ، التي يعمك بعضي

ألٌف اليكاء الميشبىع بالرطكبة ، القادـ . كلذلؾ فيي فقيرةه شحيحة المطر. شرقان 
ػٌيػرىة مف فكقيا ، لييمقييا عمى المناطؽ  مف البحر غػربٌييا ، يمٌر بحمكلتو الخى

.  األعمى شػرقػٌييا 
كاالسـ إرثه مف قبيمة عاممة اليمانٌية ، التي عمرتو زمنان طكيبلن قبؿ 

كاتجيت إلى . اإلسػبلـ ، ثـ أخمتو عمى أثر الفتح اإلسبلمي لممنطقة الشامٌية 
األناضكؿ في أثر سادتيا الٌركـ المىيزكميف ، شأف كؿ العرب المتػنٌصريف مف 

ليبقى الجبؿي خاليان أك شبو خاؿو مف السيٌكاف مػف بعػدي . سيٌكاف المنطقة الشامٌية 
/ إلى أف عاكد االمتبلء في أكاخر القرف السادس لميجرة . مٌدة ستة قػركف 

الثاني عشر لمميبلد ، بالمياجريف إليو مف الشيعة مف أنحاء األيردٌف كفمسطيف 
كالساحؿ ، ىربان مف الببلء الصميبي القادـ مف أكركبا ، الذم نزؿ بالمنطقة ، 

أٌما مىف سارع إلى النجاة بنفسو منيـ ، فػقد . فقتٌػؿ مىف نالتو سيكفيـ مف أىػميا 
. التجأ إلى أقرب الجباؿ ، جبؿ عامؿ 

ىكذا يككف جبؿ عامؿ الذم نعرفو سيٌكانٌيان ثمرةى حربيىف ضركسيىف ، 
الفتح اإلسبلمي أخبله مف سيٌكانو العرب : تفصؿي بينيما مػٌدة ستة قركف 

المسيحييف ، ثـ أتى الغزك الصميبي المسيحي لييعاكد مىػؤله ، كلكف بسيٌكافو شػيعة 
سػػيككف ليـ في الػزمػػػاف اآلتي ، مف المكقع كالفعؿ كاألثػر، مػا يفػكؽ  . ىػذه المػٌرة 
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.  شػطحات أخصب الناس خياال 
مىف ذا الذم يقكؿ أٌف التاريخ ليس لو ربّّ ييديو ، كيقكد خيطاه إلى 

دو مىرسكـ ؟ !   مقصى
لبث سيٌكاف جبؿ عامؿ الشيعة قرنيىف مف الزماف إال قميبلن رازحيف تحت 

عيشةي أىميو أشػبو بعيشًة عبيػدو أقنافو ، يممكيـ مالؾي . االحتبلؿ الصميبي 
.   األرض بحٌؽ الفتح أك الكراثة ، كييصٌرفيـ فػيما فيو نفعو كػيؼ يشاء 

كاف مف آثار تمؾ الًعيشة الٌزرٌية ، أٌنيـ انقطعكا أثناءىا انقطاعان باتٌان 
مىًتيا  ما مف كتابو ، كما مف قارئو ، كما . عػف كٌؿ مصادر المعرفة كأدكاتيا كحمى

حتى عمى النحك الذم كانكا عميو مف قبؿ الصميبييف ، مٌما . مف حامًؿ عمـ 
ييكحي بو كبلـي عاًلـ الشاـ عػشٌية الغزكات الصميبٌية ، أبك الفتح محمد بف عمي 

حيث . ، في غير كتابو مف كيتيبو  (ـ1057/ ق 449:ت)الكراجكي الطرابمسي 
ييشير عفكان إلى حياةو عقمٌيةو ، عمى حػدٍّ جٌيػدو مف الخصكبة كاألصالة ، في 
كىك . مكاطف الشيعة التاريخٌية في طبرٌية كصيدا كصكر كنابمس كعٌماف كغيرىا 

برو كميعاينة ، ألٌنو تجٌكؿ في أرجاء المنطقة ، كخبرىا  الذم قاؿ ما قالو عف خي
خبرةن ممتازة ، كعػرؼ أىػمييا معرفةن جٌيدة ، قبؿ أف يعصؼى بيا الببلء الصميبي 

بحيث أٌف أىؿ طبرٌية ، مثبلن ، المدينة الغنٌية التي كانت . فجعؿ عالييا سافميا 
تيصٌدر الكيتٌاب إلى دكاكيف الدكلة ، باتكا بعد أف أيخرجكا منيا ، كاضطٌركا إلى 
.  المجكء إلى جبؿ عامؿ الميجاكر، عمى مثؿ ما كصفنا بو حاؿ النازحيف إجماالن 
في ظٌؿ ىذه الحالة ، التي ال نمؿُّ مف كصفيا بالٌزرٌية ، كخصكصان في 
ظٌؿ انقطاع الناس عف أرضيـ كمكاطنيـ ، كضمنان عف كٌؿ مصادر المعرفة ، 

ماعٌية  مػدة حياة أجياؿ بعدىا أجياؿ ، حصؿ تحٌكؿه جذرمّّ في الٌذاكرة الجى
لمنازحيف ، المكركثة مف ماضييـ المجيد ، بحيث غػدت محشٌكةن بمجمكعةو مف 

كبنحكو ميكازو نىمىٍت طبقةه مف الميشعكذيف ، التي  . األكىاـ كالخرافات كالخزعػببلت 
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 .  1تػتعػٌيػش عمى ىػػػذه  الحالة الػٌرديئة ، كترفػدىا بما فيو مصمحتيا
تمؾ ىي األكضاع البالغة الصعكبة التي تعاممت معيا نيضة جبؿ 
عامؿ القادمة ، ثـ ما لبثت أف نجحت في تجاكزىا ، باستعادة الكجو الفكرٌم 

.  األصيؿ لمتشٌيع 
لكٌف عمينا قبؿ أف ندخؿ عالىـ النيضة ، أف نقرأ إرىاصاًتيا العممٌية في 

ٌكادىا األكائؿ  ضركرة أف ما . مكضكعيا ، كأف نٌطمع عمى مقٌدماتيا في أعماؿ ري
ٍف عمى أٌم مستكلن آخر ، دكف  مف نيضةو تحصؿ ، إٍف عمى مستكل الفكر ، كا 
نيضج شركطيا البعيدة ، ما كاف منيا عممٌيان قائمان في مكضكعيا ، كما كاف منيا 

ٌكادىا  .  أعماالن لؤلكائؿ مف ري
 ــــ إرىاصات النيضة ومقّدماُتيا 2

كحدىا بمدة جٌزيف، في أعالي جبؿ عامؿ الشمالٌية الميٌتصمة بجبؿ لبناف، 
أكالن بفضؿ مكقع البمدة الجبمٌية . ظٌمت بمنأل عف االحتبلؿ كالميحتٌميف الصميبييف 

الكًعػر البالغ الحصانة ، كثانيان بفضؿ ذكاء أىمييا األشاكس كاستبساليـ في 
ػٌد احتبلليـ إلييا  .  الدفاع عنيا ، في المٌرة الكحيدة التي حاكؿ الميحتٌمكف مى

كمف ىنا فما مف غىػركو كال مف عجىبو في أٌف جٌزيف ستحمؿ ، دكف 
كفي ىذا . سكاىا مف بمداف جبؿ عامؿ ، لكاء النيضة القادمة عاليان في كطنيا 

رٌية ىي الكعاء الضركرٌم الميناسب لئلبداع  عمى . دليؿه ال ييدحىض عمى أٌف الحي
ػٌرٌية ىي بذاتيا إبداع  .  أٌف الحي

كلقد كيٌنا قػٌدمنا الكبلـ في الباب السابؽ عمى آلٌية حصكؿ الٌنيضة ، بما 
.  ذلػؾ حيث قيػمنا أٌف بػذكرىا ال تنبت في أرضيا نباتػػػػػػان . ينبغي التذكيػر بو اآلف 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 كما بعدىا 52/جبؿ عامؿ بيف الشييديف:  ػػػػػػػ ىذا الكصؼ البالغ اإليجاز ميستػؿّّ مف كتابينا 1
. فميرجع إلييما مف يرغب في تكثيؽ ما قمناه كتفصيمو . الفصؿ الثاني / ك الكراجكي 
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كلمسنا تصديؽ . بؿ ينبغي استيرادىا مف حيث ازدىػػرت كأثمرت في بقعةو أيخرل 
ٌكاد مجدىا عمى الحسف الطكسي  ذلؾ في تتممذ عددو مف أبناء منطقة الحٌمة كري

. الذم صادؼ أف كيًجػد فييا بسبب إخراج أبيو مف بغداد. في النجؼ الميجاكرة 
كلكال أٌنو أيخرج لربما لـ تكجد الحٌمة حاضرةن عممٌية ، كلربما لـ نرى ابف إدريس 

 . كلربما لـ يكيف فػقييػنا عمى ما ىك عميو اآلف . كالميحقؽ الحٌمي كالعبٌلمة الحٌمي 
! ألػـ نقيػػؿ قبؿ قميؿ أٌف لمتاريخ ربّّ ييديو ؟ 

في تاريخو ما غير معركؼ ، كبينما كاف أكثر جبؿ عامؿ تحت 
االحتبلؿ ، خرج مف جٌزيف مىف اسمو إسماعيؿ بف الحسيف العىٍكدم الجٌزيني ، 

مييٌمما شطر الحٌمة البعيدة ، فحضر عمى عممائيا ، ثـ رجع إلى بمده حيث تكفي 
. كلو أيرجكزة نظـ بيا كتاب الياقكت ، أك ىي شرحه لو . ـ 1184/  ق580سنة 

كىذا كتابه مشيكر في عمـ الكبلـ ألبي إسحؽ إسماعػيؿ بف أبي سيؿ النكبختي 
كلو أيضان قصيدة غديرٌية طكيمة ، كصمتنا أبياتييا منثكرةن  . (ـ846/ ق 232:ح)

في كتاب مناقب آؿ أبي طالب لميعاصره ابف شيرآشكب المازندراني
كييؤخذ مف .  

.  مٌما ال نعرفو  1 " غير ذلك" قكؿ الحٌر العاممي في أمؿ اآلمؿ أٌف لو 
مع ضركرة . ىكذا كٌؿ ما نعرفو عف الٌرائد األٌكؿ لنيضة جبؿ عامؿ 

ميبلحظة أٌف ميجٌرد إيراد ميعاصره ابف شيرآشكب ، الذم عاش كاختتـ حياتو في 
حمب ، ما أكرده مف شعره ، ليدٌؿ عمى أٌف العىٍكدم كاف شخصٌيةن معركفةن في 

  (ـ1693/ق1104:ت)ثـ أٌف إيراد الحٌر العاممي . المنطقة إٌباف حياتو 
الترجمة لو في كتابو ، يدٌؿ عمى أٌنو كما ذكره أك أشار إليو مف أعماؿ العىٍكدم ،  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
بيركت . الطميعة مف شعراء الشيعة، ط:  ، محمد السماكم 1/41: ػػػػػػ أمؿ اآلمؿ 1

:  ، مناقب آؿ أبي طالب 319 / 3:  ، أعياف الشيعة 28 ػػػػػػ127 / 1:ـ 2001/ق1422
.  في مكاضع متفرقة ، انظر فيرست أعبلـ الكتاب 
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ألٌف الحٌر استقى . كانت معركفةن في جبؿ عامؿ بعد ستة قركف مف كفاتو 
لىة في كطنو  .  معمكماتو في أمؿ اآلمؿ مف الٌذاكرة الٌشفػكٌية الميتداكى

لكٌف ما ييحٌرؾ فػينا أقصى الدىشة ، ىك نفسي اجتراح العكدم ىذه 
المبادرة العظيمة ، باالرتحاؿ إلى الحٌمة في طمب العمـ ، عف غير سابقة مف 

ػٍػكؿى المعمكمات عمى سيرة الرجؿ تحكؿ بيننا كبيف . مثميا في كطنو لكٌف عى
ٍكض في ىذه اإلشكالٌية بما تستحٌؽ  مع تسجيؿ احتماؿ أف يككف مف سيبللة . الخى

كىـ الذيف ىيٌجركا منو مع . بني العىٍكد ، الذيف كانكا فقياء كسركاف قبؿ نكبتو 
فمعٌؿ ، بؿ األرجح ، أٌف ىذا . مىف ىيٌجركا مف أىمو إلى جٌزيف ، كما سنعرؼ 

بؿ سار عمى الٌدرب الذم . الٌرائد لـ يصدر في بادرتو الفٌذة عف غير أساس 
كحتى اليـك ما تزاؿ أيسرة العكدم مف . 1عٌبدتو مف قبؿ أنسرتو الكسركانٌية العريقة

. األيسرات المعركفة في منطقة جػٌزيف كغيرىا مف لبناف 
ميما يكيف فإٌف مف الميؤٌكد أٌف العكدم ىك أٌكؿ فقيوو عاممٌي ، كأٌف كتابو 

.  في نٍظـ أك شٍرح الياقكت ىك أٌكؿ كتابو نظمو أك صٌنفو عاممٌي 
/ ق 664: ح )بعد العكدم سار عمى دربو يكسؼ بف حاتـ المشغرم 

فارتحؿ إلى الحٌمة أيضان ، حيث . ، نسبةن إلى قرية مشغره المعركفة  (ـ1265
كما درس عمى الميحٌقؽ .  2تتممذ لعمي بف مكسى ابف طاكس، كناؿ منو إجازةن 

األربعكف ): كصٌنؼ كتابيف  . 3الحٌمي كابف عٌمو يحيى بف الحسف بف سعيد
الػػػدٌُّر الٌنظيـ في مناقػب األئمػة  )، كىػػك مطبػػكع ، ك  (حديثان عػف األربعيف رجػػبلن 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. الشييد األٌكؿ محمد بف مكي الجزيني باعث النيضة في لبناف ، ط:  ػػػػػػ انظر كتابنا 1
 .  59/ بيركت ، دار بياء الديف العاممي لمنشر

 .  45 / 107:  ػػػػػػ نٌصيا في بحار األنكار 2
 .  319 / 10: ػػػػ أعياف الشيعة 3
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.  كىما أٌكؿ مؤٌلفيىف كصبل إلينا لمؤلؼو عاممٌي . 1، منو عٌدة نيسخو خٌطٌية (المياميـ
، نسبةن إلى قػرية  (ـ1327/ ق 728:ت)بعده طكماف بف أحمد المىنارم 
كىي اليكـ مف المنطقة الميحتٌمة مف . المنارة ، في أقصى شرؽ جبؿ عامؿ 

كفييا درس عمى محمد بف أحمد بف صالح . ارتحؿ إلى الحٌمة أيضان . الييكد 
القٌسيني ، كناؿ منو إجازةن ، كانت نسختييا األصمٌية لدل الحسف بف زيف الديف 

باعي ، كأدرج قسمان منيا في إجازتو المعركفة بالكبيرة  كفييا يصفو  . 2الجي
إذف فيك أٌكؿ مف ناؿ درجة " . 3المجتيدالشيخ األجّل العالم الفاضل "أيستاذه بػ 

كما أٌنو أٌكؿ مف ارتاد حػركة التدريس فيو ، حيث . االجتياد في جبؿ عامؿ 
كييذكىر مف تبلميذه مكٌي بف محمد بف حامد . كاف ييقصد في بمده لمدراسة عميو 

 .  4الجٌزيني ، كعبلء اليف ابف زيىرة الحمبي
، نسبةن إلى  (ـ14/ق8أكائؿ القرف : ح)ثـ صالح بف ميشرؼ الٌطٌمكسي 

كىي مف القيرل . طٌمكسة ، مف قيرل جبؿ عامؿ ، ما تزاؿ تحمؿ االسـ نفسو 
.   الفرنسٌية Toulouseالتي مٌصرىا الصميبٌيكف ، عمى اسـ مدينة 

كفييا درس عمى العبٌلمة الحٌمي . كىذا أيضان ارتحؿ إلى الحٌمة 
.  كىذا كٌؿ ما نعرفو مف سيرتو  . 3(ـ1325/ ق 726:ت)

، الذم  (ـ1327/ ق 728: ح)ثـ مكي بف محد بف حامد الجٌزيني 
ثـ أنو بعد كفاة شيخو ارتحؿ إلى الحٌمة ، حيث  . عرفناه قبؿ قميؿ تمميذان لممنارم 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
دمشؽ . جبؿ عامؿ بيف الشييديف ، ط :  ػػػػػ تفصيؿ سيرتو كما يتعٌمؽ بكتابيو في كتابنا 4

 .  72 ػػػػػ 68/  ـ 2005
  .  17 / 109:  ػػػػ بحار األنكار 2
.   ػػػػػػ نفسو 3
 .  102 / 1:  ػػػػػػ أمؿ اآلمؿ 4
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/ ق 771:ت)درس عمى محمد بف الحسف الحٌمي ، الشيير بمقب فخر المحٌققيف 
 .  (ـ1369

ٌكاد األكائؿ ، جماؿ الديف إبراىيـ بف أبي  بعد ىؤالء خاتمتيـ مف الري
الذم عاش عاٌمة عيمػره في بمػػدة  . (ـ1335/  ق 736:ح)الغيث البخارم 

.  مجػػدؿ ًسػًمـ العاممٌية 
كالبخارم أٌكؿ عاًلػػػـو عاممٌي حظػي بمػكقع عػػاؿو في جبؿ عامؿ كٌمو ، 

بحيث أٌننا نًجػد الترجمات لو فػقط . كأٌكؿ عاًلػػـو عاممي انتشر صيتو خارج كطنو 
أٌمػا ىػذه فقػد جيمتو فمـ تأًت عمى ذكره إطبلقان ، . في غير المصادر الشيعٌية 

، مع أٌنو عػرؼ سابقيو كترجـ  (أمؿ اآلمؿ)تبعان لعدـ ذكر الحػٌر إٌياه في كتابو 
.  ليـ 

كالذم ييؤخػذي مف ميجمؿ تمؾ المصادر ، أٌف البخارم بػدأ سعيىو الدراسي 
،  (ـ1278/  ق 677:ت)في جٌزيف عمى الحسف بف الحسيف ابف العىكد الحمبي 

/ ق 658:ت)ثػـ في حمص عمى الميبارؾ بف يحيى الغٌساني الحمصي 
ليتٌكج سعيو بأف ارتحؿ إلى الحٌمة شأف كٌؿ سابقيو ، حيث درس  . (ـ1256

ليعكد منيا إلى كطنو ، حيث أصاب ما أشرنا إليو مف . عمى العبٌلمة الحٌمي 
كمف ذلؾ أٌنو أنشأ حكلو في بمدتو مجدؿ . مكانةو عاليةو ، ًكفاء أعماًلو الٌذكٌية 

ٍف نكيف ال نًجػدي . ًسًمـ حركةن دراسٌية نشيطة ، جذبت عددان جٌيدان مف الطبٌلب  كا 
.  ذكران ألحدو مف ىؤالء ، لمسبب الذم سػنًقؼي عميو بعػد قميؿ 
ّـّ جناه مف : مٌما ال ريب فيو أٌف امرئن يتمٌتع بتمؾ الصفات  ػػ عمـه جى

مختمؼ المكاقع كالرجاؿ ، مكانة عػريضة بيف ذكيو في جبؿ عامؿ ، نشاطه 
ػوه مع اىتماـ خاٌص بإعػداد كتربية مجمكعة جٌيدة مف التبلميذ ، عبلقات  مكجَّ

كاسعة مع ذكم الشأف في المنطقة ، كىي صفات تتطابؽ تطابيقان مدىشان مع ما 
سنًقؼي عميو لدل بطؿ النيضة القادـ الشييد األٌكؿ ، ػػػػػػػػ امرؤه كيذا نراه مؤٌىبلن 

.  تمامان لدكرو نيضكٌم كبير، بعد أف تحٌررت المنطقة مف االحتبلؿ 
  



444 
 

ػر  . لكٌف مقاديرى البخارم ، كمعيا مقادير جبؿ عامؿ ، كاف ليا رأمه آخى
ذلؾ أٌف السيمطة المممككٌية ، التي يبدك أٌنيا تكٌجست شػٌران منو كمٌما كاف لو مف 

مكانة عالية ، كمف ضيركب نشاطو غير المسبكقة ، عمدت إلى ما نيسٌميو اليكـ 
األمر . ، كما يقكؿ غير مصدر" ُكِبس داُره ، وُنيبْت ُكتُُبو"الضربة االستباقٌية ، فػ 

الذم أٌدل إلى أف يتفٌرؽ تبلميذيه كأف يضيع ذكرىػـ ، ثػـ إلى أف يعػزؿ نفسو ، 
  . 1في تاريخو غير مذككر  كيكقؼ كؿ نشاطو لو حتى كفاتو

 
 ــــ قراءٌة في الُمقّدمات ومغازييا  3

ىكذا يككف جبؿ عامؿ ، بيف ككنو تجمُّعان ظرفٌيان أليناسو مرعكبيف 
ىاربيف مف ىمجٌية كقسكة االحتبلؿ الصميبي ، كبيف ككنو مينتجان لنيخبةو متكالية 
بثباتو مف العمماء األفػذاذ ، ثـ بيف الٌرائد األٌكؿ إسماعيؿ بف الحسيف العكدم 

الجٌزيني ، كبيف األخير إبراىيـ بف أبي الغيث البخارم ، أم فيما يزيد قميبلن عف 
القرف كنصؼ القرف مف الزماف ، ػػػػػػػػ يككف قد اجتاز المسافةى الميستحيمة بيف 

بيف رمزٌية الٌرائد الميستكًحد أك شبو الميستكًحد . الكعاء الٌظرفي كبيف الكطف 
بشخص العكدم ، كبيف الٌرائد الذم اقترب كثيران مف الٌريادة الشاممة بشخص 

ثـ بأٌكؿ . مركران بأٌكؿ فقيوو عاممٌي مجتيدو ميدٌرسو بشخص المنارم . البخارم 
.  فقيوو عاممٌي ميصٌنؼو بشخص الٌطٌمكسي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 كما 78 / (جبؿ عامؿ بيف الشييديف) ػػػػػػػ لمتفصيؿ كالتكثيؽ انظر ، باإلضافة إلى كتابنا 1

الكافي بالكفيات ، نشرة المعيد األلماني لمدراسات الشرقٌية في : ابف أيبؾ الصفدم : بعدىا 
. أعياف العصر كأعكاف النصر، ط: كلو أيضان  . 76 / 6: بيركت في سنكات متفاكتة 

ذيؿ مرآة الزماف ، : كمكسى بف محمد اليكنيني  . 107 / 1: ـ 1998/ ق 1418بيركت 
تاريخ اإلسبلـ ككفيات : كالذىبي  . 435 / 3: ـ 1954/ ق 1374حيدر آباد . ط

 .  486 برقـ 676ـ ، كفيات السنة 1999بيركت . المشاىير كاألعبلـ ، ط
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مف الكاضح لمقارئ العارؼ ،  الذم رافقنا فيما سمؼ مف سىػٍرد ، أٌف ذلؾ 
التطٌكر الخبٌلؽ ، الذم ييثير عنػدنا اليكـ أقصى العجب كاإلعجاب ، ليس مىدينان 

بؿ ىك بالدرجة األيكلى تعبيره ، أدركو ككعاه . لمطمكح الشخصٌي ألربابو فقط 
كاستجاب لو أيكلئؾ الٌرٌكاد استجابةن ناجحة ، بالمقدار الذم يتحٌممو كيٌتسع لو 

ماعيٍّ إللغاء كتجاكز  الٌسياؽ التطٌكرم ، ػػػػػػػػ ذلؾ التطٌكر ىك تعبيره عف تىػػٍكؽو جى
. القىٍطع التاريخي مع الٌذات الثقافٌية ، بكصًفيا ميكٌجيان كحافزان لسيمكؾ الجماعة 

ماعٌية انفصاالن عػنيفان  ىك القىٍطع الذم عػرفنا أٌنو حصؿ نتيجة انفصاؿ الٌذاكرة الجى
كمف المعمكـ أٌف قىػٍطعان كيذا ، . عف جغرافٌيتيا ككطنيا الذم نىمىٍت كعاشت فيو 

ماعٌية ،  حيث يناؿ مجتمعان بأكممو ، يؤٌدم عادةن إلى انييار الٌذاكرة التاريخٌية الجى
.  كبالتالي إلى انفصاؿ الجماعة انفصاالن باتٌان نيائٌيان عف ذاتيا الثقافٌية 

يا تظير لػػدل  كالحقيقة أٌف بكادر ذلؾ االنييار كانت قد بدأت أعراضي
رافة كالغمٌك عمى عػقػكؿ الناس . سيٌكاف جبؿ عامؿ  بعد . ميتخذةن شكؿ سيطرة الخي

أٍف حٌمت مكاف الٌنٌص الثقافي المىدركس المكركث مف الٌسمؼ ، بمختمؼ مصادره 
كعمى ىامش ذلؾ . مثمما حصؿ في مكاطف شيعٌيةو أيخرل معركفة . كأنكاًعو 

التطٌكر المىعككس نشأت طبقةه مف الميشعكذيف ، الذيف عمدكا إلى إنشاء نصٍّ 
رافٌية  سنرل فيما يأتي مف البحث إف شاء . جديد ، يتناسب مع أيطركحتيـ الخي

اهلل ، أٌف ىؤالء كانكا سبب ميعاناةو دائمة لبطؿ النيضة القادـ الشييد األٌكؿ ، ثـ 
.  كانت مف العكامؿ التي ساقىػػٍت إلى شيادتو الفاجعة 

كاد كآللٌية ظيكرىـ بثباتو  لكف ، كمع تقديرنا الكبير ألعماؿ أيكلئؾ الرُّ
كتكاؿو ، فإٌننا ال نيعٌمؽ أىمٌيةن كبيرةن عمييا كعمييـ ، بالقياس إلى حجـ األزمة 

كذلؾ بسبب أٌنيـ أثناء . الميستحكمة التي كاف ييعاني منيا كطنيـ كما تقتضيو 
مػدة القرف كنصؼ القرف التي عاشكا فييا ، كاف ثٌمة فكاصؿ زمنٌية بينيـ ، 

كبحيث أٌف تأثير كؿٍّ منيػػـ ، . بحيث أنو لـ يمتًؽ اثنػاف منيـ زمنٌيان في كقتو كاحد
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 ًكٍفؽى ما تقتضيو طبيعة األشياء ، كاف محصكران في بيئتو القػريبة ، المتصمة بو 
ثـ بسبب أٌنو ال دليؿ عمى أٌف منيـ مىف . اتصاالن شخصٌيان ، في أحسف األحكاؿ 

أحسػف تفٌيـ أزمة شعبو بالعيٍمؽ الذم تستحٌقو ، ثـ عمؿ عمى معالجًتيا بما 
طبعان باستثناء البخارم ، الذم رأينا كيؼ استجمع في نفسو كفي . ييناسب 

كلكٌننا رأينا أيضان كيؼ قيمع قمعان عنيفان، بينما . سمككو ميكاصفات القائد الميغٌير 
كاف مشركعو ما زاؿ يخطك خطكاتو األيكلى ،  بحيث ذىب ىباءن منثكرا ككأٌنو لـ 

إلى درجة أٌنو ضاع مف الٌذاكرة الٌشعبٌية ، التي استقى الحػٌر العاممي . يكيف 
.  كتابو منيا 

كمع ذلؾ فإٌف تحميمنا ىػذا ، كما بنينا عميو مف فيـو كتقدير ، ال ينتقص 
ٌكادان كليس أكثر  ٌكاد الستة ، إٌنما بكصفيـ ري كانت . أبػدان مف أىمٌية أكلئؾ الرُّ

ريادتيـ تمييدان كشرطان ضركرٌيان ، ال بيػػٌد منو كال بديؿ عنو ، لظيكر بطؿ 
الذم . النيضة القادـ عف قػريػب ، الشييد األٌكؿ محمد بف مٌكي الجٌزيني 
. سػنخٌصو بالفصؿ التالي ، بعػد أف ىٌيأنا لو بيػذه األرضٌيةو تاريخٌية 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 الـفـصـل األّول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

الشيـيد األّول  
 

  1 ـــــــ سيرتـو األّولـّيـة 1

 . (ـ 1384 ػػػػػػ 1323/ ق 786 ػػػػػػػػ 724 )محمد بف مكي الجٌزيني 
لد في جٌزيف عمى األرجح  كفييا تمٌقى دركسو . كلكٌنو نشأ فييا بالتأكيد . كي

ثـ . األيكلى ، ربما عمى كالده ، الذم عػرفناه قبؿ قميؿ تمميذان لطكماف المنارم 
ارتحؿ إلى الحٌمة ، حيث درس عمى جمعو مف فػقيائيا ، أبرزىـ محمد بف الحسف 

.  الحٌمي ، المعركؼ بمقب فخر المحقٌػقيف 
بعد أف قضى كطره مف الحٌمة ، رجع إلى كطنو ميصطحبان أك تبعو 
فبنى . ثبلثةه مف تبلميذه ، آنس منيـ األىمٌية لمعاكنتو فيما كاف يضع الخٌطة لو 

نٌظـ انطبلقان منيا كقاد كرعى حركة دراسة كتدريس . أٌكؿ مدرسة في جبؿ عامؿ 
كاف الشييد كمعاكنكه يمكف . كاسعة ، جذبت أعػدادان غير مسبكقة مف الطبٌلب 

.  بينما اىتـٌ ىك اىتمامان خاٌصان بكضع الكيتيب الدراسٌية ليـ . تدريسيـ 
يـ إلى  ما أف بدأت مدرسة جٌزيف في إنتاج المؤٌىميف ، حتى بادر شيخي

ميػككبلن إلييػػـ مييٌماتو تبمػيغػٌيػة  .  نٍشػػرىػػـ في مختمؼ مكاطف الشػيعة في المنطقة 
كاجتماعٌية ، ستككف ىي كخمفٌيتيا الفػقيٌية كأغػراضيا السياسٌية مكضع عنايةو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
الشييد األٌكؿ محمد ) ػػػػػػ سنستػٌؿ سيرة الشييد ميمٌخصةن مف الفصميىف الثاني كالثالث مف كتابنا 1

، دكف الدخكؿ في التفاصيؿ كالميناقشات الكثيرة  (بف مكي الجٌزيني باعث النيضة في لبناف
ثـ دكف االىتماـ . التي عالجناىا ىناؾ ، ألٌننا نراىا غير ذات عبلقةو بسبب العكدة إلييا ىنا 

ألٌف ذلؾ سيككف تكراران ، يمؤل الصفحات بما ليس . بتكثيؽ مفرداتيا ، بعد أف كثٌقناىا ىناؾ 
.  كليس عمى مىف ييتـٌ بيذا كذاؾ إال أف يرجع إلى األصؿ . فيو فائدة إضافٌية لمقارئ 
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 . خاٌصة فيما سيأتي إف شاء اهلل ، لعبلقػًتيا الماٌسػة بإشكالٌية الكتاب األساسٌية 
ذلؾ الٌنيج التغييرم استفػٌز السيمطة المممككٌية في دمشؽ ألسبابو سياسٌيةو 

كما استفٌز الطبقة . كاضحة ، كستزداد كيضكحان فيما سيأتي إف شاء اهلل 
الميستفيدة مف األكضاع الثقافٌية اليزيمة القائمة ، التي كقفنا عمييا قبؿ قػميؿ ، 

ـي األدكار بيف الفريقيىف انتيى إلى القبض . ألٌنو يتعارض مع مصمحتيا  كتقاسي
. عمى الشييد ، كتنظيـ ميحاكمتو أماـ محكمةو خاٌصةو في دمشؽ ، قضت بقتمو 

.  فقيتؿ بالسيؼ ، ثـ ريجـ ، ثـ أيحرؽ 
سيقنا ىذه الترجمة البالغة اإليجاز لمشييد ، ابتغاء تعػريفيا لمىف لـ ييسبىؽ 

حتى إذا انتخبنا منيا في غاية البحث اآلتية ما لو عبلقة . بأٌكلٌياًتيا مف القارئيف 
برو كاؼو بميجمىؿ  بو ، عمى ما تقتضيو الخٌطة المىرسػكمىة ، كاف القارئ عمى خي

. بدكنيا سيككف البحث خٍبطى عشكاء . الٌسػيرة 
 

 ــــــ المواصفات التاريخّية لبيئة عمل الشييد 2
عمى أٌننا قبؿ الدخكؿ في الكبلـ عمى مشركع الشييد كأعمالو التغييرٌية ، 

نيضيفييا إلى ما كقفنا . ال بيػػٌد لنا مف اإللماـ بمكاصفات البيئة التي عمؿ فييا 
ذلؾ ألٌف مشركعىو كميداف أعمالو لـ . عميو مف مقػٌدمات النيضة التي قادىا 

بؿ إف حكافزه كأعمالو نظرت إلى مقتضيات . يكيف محصكران في جبؿ عامؿ 
األكضاع التي كاف عمييا كٌؿ الشيعة الذيف كانكا منتشريف في الساحؿ ، الميمتىػٌد 

باإلضافة إلى جبؿ . مف مدينة طرابمس شماالن ، حتى ما بعد صكر جنكبان 
. عامؿ طبعان ، كمدينة بعمبؾ كمنطقتيا الكاسعة شػرقٌا 

 ما سنقكلو سنستمُّو بإيجاز أيضان مف الفصؿ األٌكؿ مف كتابنا نفسو ، 
.  كبالٌنيج نفسو الذم بٌيٌناه في اليامش السابؽ 

: بناءن عمى كٌؿ ذلؾ نقػكؿ 
  



449 
 

الثاني عشر لمميبلد ، / حتى السنكات األخيرة مف القرف الخامس لميجرة 
كاف الشيعة يبسطكف حضكرىـ السيٌكاني عمى كامؿ الرُّقعة التي ىي اليكـ لبناف 

ػكارنػة بتاريػػػػػخو . السياسي  باسػتثناء األعالي الشػمالٌية لجبػؿ لبناف ، التي نػػزليا المى
كباستثناء منطقة الشُّكؼ في أكاسط جبؿ لبناف .  ميقارب لمفتح اإلسبلمي 

. الجنكبي ، التي كاف يعمرىا المكٌحدكف الٌدركز ، كما يزالكف 
.  ثـ نزؿ بو كبيـ الببلء الصميبي 

كلقد كاف الببلء الصميبي بنفسو ضربةن قاصمة لمشيعة ، كذلؾ باحتبلؿ 
ثـ باحتبلؿ كادم األيردٌف . كامؿ الساحؿ مف طرابمس إلى صكر، كتيجير أىمو 

كحاضرتو طبرٌية ، التي كانت عاصمة التشٌيع في تمؾ المنطقة ، فضبلن عف 
ثـ أٌنو كاف بمثابة البادئ لسمسمةو مف . القرل كالمزارع الكثيرة الميطيفة ببحيرتيا 

ٌكاـ المماليؾ  .  النكبات الميتكالية التي ارتكبيا كنٌظميا كرعاىا الحي
ذلؾ أٌنو ما أف أنيى ىؤالء ما بقي مف االحتبلؿ الصميبي في السكاحؿ ، 

يدىـ المعنكم كالعسكرم إلى إخراج الشيعة مف المناطؽ ذات  حتى كٌجيكا جي
فبدأكا مٌرةن بعد . مدعػػكميف بفػقياء السُّػكء الذيف بخدمتيـ . الصفة االستراتيجٌية 

كسركاف : مػٌرة باجتياح المنطقة الجبمٌية الميمتٌدة بمكازاة الساحؿ شماؿ بيركت 
بيؿ، المعمكرة بالشيعة الذم أيخرجكا قبؿ زيىاء قرنيف مف طرابمس  . كالمتف كجي

كبالنتيجة ، كاستكماالن لممذابح الكحشٌية التي ارتكبكىا ، ىٌجركا أكثرى مىف بقي مف 
.  السيٌكاف في تمؾ المناطؽ باتجاه الٌداخؿ 

كالحقيقة أٌف اجتياح كسركاف كما كاالىا ىك أىـٌ حدىثو في تاريخ لبناف ، 
. ما تزاؿ آثاره السيٌكانٌية كالسياسٌية تتػداعى حتى اليكـ ، ميٌتخػذةن مختمؼ االشكاؿ 
فالفراغ السيٌكاني الذم نشأ بالنتيجة ، مؤلتو السيمطة الحاكمة باستيراد مجمكعةو 

كلكٌف ىؤالء لـ يتكٌيفكا مع الطبيعة الجبمٌية . كبيرةو مف ريعاة االغناـ التركماف 
ػػديف الٌسػاحػمػٌيػة الػػٌدافػئػة ،  . القاسية لمساكػنيػـ الجديػػدة  فطفػقكا ييبػطكف باتجػاه المي
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كبذلػؾ نشػػػأ عامػؿه سيػٌكانٌي إضافي ، ضاغػػطه . حيث تتكٌفر المراعي لمكاشييـ 
ػػديف ، مدعكـ مف السيػمطة السياسٌية  . عمى السيٌكاف األصمييف الشيعة في تمؾ المي

فكاف منيـ مىف خضع لميقتضياًتيا بالتحٌكؿ . بدىٍت آثاريه عمييـ بأشكاؿو مختمفة 
. ككاف منيـ ًمػف بدأكا ييجركنيا باتجاه الجباؿ الميجاكرة . إلى مذىب الغالب 

باع  كمف ىؤالء ، مثبلن ، أٌف مف أىػػؿ صيدا مىف اتجو إلى التبلؿ الميجاكرة ، جي
كمف أىػػؿ بيركت مىػف اتجو إلى الشُّكؼ ، حيث ىـ حتى اليكـ في . كما جاكرىػػا 

.  بمدتي كيفػكف كالقماطٌية 
ذلؾ ىك الكضع السياسي الميتمادم الذم كاجيو الشييد ، ككاف مف 
كلذلؾ . العكامؿ األساسٌية ، بؿ العامؿ األساسي الفعمي كراء حركتو ذات الكيجكه 

فإٌننا ، مف مكقعنا الميستكعب لميكاصفات تمؾ األياـ ، نرل أٌف ذلؾ الكضع ، في 
كجييو السيٌكاني كالسياسي ، ىػك األحرل مٌنا بالتحميؿ كباالىتماـ ، بكصفو 

يان بنظرٌيةو فقاىػتٌية ، أنتجت ًحراكان اجتماعٌيان سياسٌيان ، أك بالعكس  .   مكجَّ
لقد كاف الشيعة في أغمب البقعة التي ىي اليكـ  لبناف السياسي أماـ 

.  تيديدو كيجكدٌم شامؿ 
الكجو : كعميو فإٌننا سنعمؿ منذ اآلف عمى قراءة حركتو في كجيييا 

.  الٌنظرم ػػػػػػػ الفػقيي كالثاني العمبلني ، انطبلقان مف ىػذه الرؤيػة 
 

 ـــــ الشييد في ميدان العـمل  3
كلقد قيمنا آنفان أنو بدأ العمؿ بإنشاء مدرسةو في جٌزيف ، كصفناىا بأٌنيا 

ذا نحف أخذنا بعيف االعتبار التجربة الشيعٌية في . أٌكؿي مدرسةو مف نكًعيا  كا 
في  (دار العمـ)المنطقة إجماالن نقكؿ ، إٌف ىذه المدرسػػػة ىي الثانية ، بعػػػػد 

.  طرابمس ، قبؿ زيىاء قػػرنيف مف الزماف 
كالحقيقػػة التي ينبغي أف تككف كاضحةن لمقارئ ، أٌف ىػػذه البػػادرة لػـ تكيػػٍف  
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ًصٍرؼ عػمؿو تعميمٌي ، يػرمي إلى إنتاج فػػقياء ، يصرفػػكف جيػػكدىػػػػػـ إلى العػمؿ 
بؿ ىك ، باإلضافة إلى ذلؾ ، . التبميغي الذم يدكر عمى التكميؼ الشخصي 

يرمي إلى إعػداد نيخبةو مف القيادييف المؤٌىػميف ، الذيف سيككىؿ إلييـ أمرى تكجيو 
نقكؿ ىذا ليس عف تخميف ، . كقيادة شعبيـ في الظرؼ الميدليـٌ الذم ييحيط بو 

.  كلكف بالٌنظر إلى نصكصو مؤٌكػدىة سنًقػؼي عمييا فيما ىك آت 
كالحقيقةي أيضان أٌف تمؾ البادرة ، بؿ كٌؿ ما سنعرفو مف نيج الشييد 

بؿ ىي ميستٌنةه بكامميا . كطرائؽ عممو ، لـ تكيف مف عنػدٌياتو كال مف ابتكاره 
 ػػػػػػ 114)لسابقةو ميماثمةو لؤلئمة منذ اإلماـ الصادؽ إلى العسكرم عمييـ السبلـ 

، كصفناىا كبٌيٌنا معالميا بالتفصيؿ الميمكف في  (ـ873 ػػػػػػػ 732/ ق 260
كمف ذلؾ أٌف الشييد بدأ عممو بما ييشبو بداية  . (التاريخ الٌسػٌرم لئلمامة)كتابنا 

عمى أٌف . كذلؾ باالىتماـ بإعػداد المؤٌىػميف فكرٌيان  . (ع  )عمؿ اإلماـ الصادؽ 
مف الميفيد ىا ىنا أف نقكؿ ، أٌف كجو ضركرة ذلؾ بالنسبة لمشييد كاف أشػٌد ، ًلما 

كىك كضعه كاف . كصفناه مف الكضع البائس ألىؿ جبؿ عامؿ تحت االحتبلؿ 
كما أٌننا . ما يزاؿ ميستمٌران كال ريب يكـ عاد الشييد مف الحٌمة ، كاستقٌر في جٌزيف 

. سػنًقػؼ عمى كجكهو أيخرل مف التشابو بيف النيجيىف إف شاء اهلل 
. كالحقيقةي ثالثان ، أٌف الشييد نجح في البادرة األيكلى لمشركعو نجاحان بٌينان 
عرفنا ذلؾ مف عػديد الذيف درسكا في مدرستو ، حيث بمغنا بيـ في دراساتنا 
السابقة عميو ثمانيةن كعشريف اسمان لفػقياء رٌباىـ كدٌربيـ ، بمساعدة ثبلثةو مف 

مٌما يدؿُّ .  ، استحضرىـ منيا ليعاضدكه فيما كاف يخٌطط لو 1تبلميذه في الحٌمة
عمى أٌنو كاف منذ أٌيامو األخيرة في الحٌمة عمى األقٌؿ يضع الًخطط ًلما سينيمؾي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ف يكيف بحثنا ىنا مبنٌيان عمى االختصار الشديد ، ألٌننا لـ نًجدىـ مجمكعيف 1  ػػػػػػػ سنذكرىـ ، كا 

محمد بف الخازف الحائرم ، محمد بف عبد العالي بف نجدة ، المقداد : ىـ . في مصدرو كاحد 
. كما مف ريبو عندنا في أٌف اختيار الشييد ليـ دليؿه قكمّّ عمى جدارتيـ. بف عبد اهلل الٌسٌيكرم 
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 . فيو بعػد عكده إلى كطنو 
 قػدمكا إلى جٌزيف مف ميختمؼ 1كمٌما يجػدر بنا ذكره أٌف أيكلئؾ الطيبلب

يراف  فيذه إمارةه في . بمداف جبؿ عامؿ ، كمف الكرؾ  كحمب ككسركاف كالعراؽ كا 
الغاية مف الكيضكح عػمى أٌف جبؿ عامؿ قد انتقؿ بفضمو ، في برىة عقديىف مف 
السنيف ، إلى مركزو عممٌي يجذب إليو الطامحيف مف مختمؼ األقطار كالبمداف 

. بعد أف كاف قبؿ قميؿ اليجتمع فيو فػقيياف في زمفو كاحػد . الٌدانية كالقاصية 
أٌما اآلف فيا ىكذا قد بدأ يينتج العػديد مف المؤٌىػميف لمعمؿ اإلرشادم كالتبميغي 

خصكصان كأٌنيـ يسترشػدكف بالفكػر السياسي الذم . كالقيادم المكككؿ إلى الفػقيو 
.  كسػنػرل أٌنو خطا بو خطكةن كبيرةن إلى األماـ . حممو شيخيػـ مف الحٌمة 

 
 ـــــــ فكـره السياسي 4

إٌف القارئ لميصٌنفات الشييد الفػقيٌية ، إف كاف يبحثي عٌما نبحثي عنو 
 (النائب العاـٌ )تحت ىذا العنكاف ، لييبلحظ أٌنو أتى بمغةو فػقيٌيةو تدكر عمى مفيكـ 

مؤٌداه أٌف كٌؿ فػقيو اجتمعت فيو أكصاؼي . لئلماـ ، كما استقاىا مف الحٌمة 
مع ضركرة ميبلحظة أٌف الكصؼ بػػ . معمكمةه يككف نائبان عاٌمان عف اإلماـ الفعمي

كىك آتو مف أٌف . ىنا ىك لمٌنائب ػػػػػػ الفػقيو كليس لمنيابة بالضركرة " عاـٌ "
التٌنصيص عميو قد كرد عمى أكصاؼو كشركط ، كٌؿ ًمف اجتمعٍت فيو يكتسبي 

كذلؾ في مقابؿ النائب الخاٌص ، الذم . صبلحٌياتو قضائٌية كًحٍسبٌية كتنفيذٌية 
. كاف أحدي األئمة ينصُّ عميو بالٌذات ، مع تحديد صبلحٌياًتو المكانٌية كالعمبلنٌية 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػٌدان بأسمائيـ في كتابنا 1 ثـ  . 68 ػػػػػ 67 / (جبؿ عامؿ بيف الشيييىف) ػػػػػػػ أحصيناىـ عى

 (الشييد األٌكؿ محمد بف مٌكي الجٌزيني باعث النيضة في لبناف )استكممناىـ عػٌدان في كتابنا 
كنتكٌقع أف نًقؼى عمى أسماءو إضافٌية مع ظيكر مصادر جديدة ، عمى رأسيا  . 92 ػػػػػ 91/ 

.  المفقكد حتى اآلف  (نسيـ الٌسحر)كتاب 
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. نيصكصي ىذه المغة كثيرة ، مبثكثةه في غير كتابو مف كيتيبو الفػقيٌية 
:  كفيما يمي نماذج منيا 

ويِجُب الّترافع . وفي غيبة اإلمام ينفُذ قضاُء الفقيو الجامع لمّشرائط " 
"   1وحكُمُو ُحكُم الَمنصوب من ِقَبل اإلمام خصوصًا . إليو 

وفي الغيبة ينفذ . وظيفُة اإلمام أو نائبو  [ يعني القضاء ]وىو " 
ُقضاة / فَمن عدل عنو إلى قضاء . قضاُء الفقيو الجامع لشرائط اإلفتاء 

" .   2الَجْور كان عاصيًا 
فيجوز في حال . والُحدود والتعـزيرات إلى اإلمام ونائبو ولو عـمومًا " 

وعمى . الغيبة لمفقيو الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتيا مع األمن 
" . 3فيعصي مؤثر الُمخاِلف ويفُسق. العاّمة المصير إليو والّترافع في االحكام 

ويجوز لمفقياء في حال الغيبة إقامة الحدود مع األمن ، والُحكم بين " 
ويأثم الرّاّد . ويجب الّتراُفع إلييم . الناس ، مع اتصافيم بصفات الُمفتي 

  " . 4عمييم 
ثالثٌة لإلمام ، ُيصَرُف إليو إن كان . ستة أقسام  [الخيمس]وُيقَسم " 

" .  5حاضرًا ، أو إلى ُنّوابو إن كان غائباً 
يعقد فصبلن ضافيان عمى شيركط انعقاد  (ذكرل الشيعة)ثـ أٌنو في كتابو 

أم  " الُسمطان العادل أو نائبو" يذكر تسعة شيركط ، أٌكليا . صبلة الجمعة 
 ألّن " يٌتجو في ختامو إلى انعقادىػػػا أيضان بكجكد النائب العاـ . النائػػب الخاٌص 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  67 / 2 : 1412قػػـ . الدركس الشرعٌية في فقو اإلمامٌية ، ط:  ػػػػػػ الشييد 1
 .  89/ ـ 1990/ ق 1410بيركت .  ػػػػػػ المُّمعة الدمشقٌية في فقو اإلمامٌية ، ط2
 .  48 ػػػػػػ 47 / 2:  ػػػػػ الدركس الشرؤعية 3
 .  84/  ػػػػ المُّمعة 4
 .  28/  ػػػػػػػ نفسو 5
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فيذا . الغيبة ُيباشرون ما ىو أعـظم من ذلك كالُحكم واإلفتاء  الفقياء في حال
" .   1أولى 

ىذه النصكص التي انتخبناىا مف ثبلثة كيتيب لمشييد حافمةه بالمعاني 
بحيث تتػركنا نعتقد أٌف صاحبىيا ييدير في ذىنو مشركع سيمطةو مكازية . كالمغازم 

:  لمسيمطة الفعمٌية ، بؿ تتقػٌدـ عمييا ، قػرأناه في 
ػػػػػػػػ قضاءو مستقٌؿ عف النظاـ القضائٌي القائـ ، يفصؿي الخصكمات ، 

.  كيًجب الٌرجكع إليو حٍصران عنػد االقتضاء . كينٌفذ الحدكد كالتعػزيرات 
ٍرمة خبلفو  .  ػػػػػػػػ جياًز إفتاءو ميماثؿ ، لجية انحصاره كحي

.  ػػػػػػػػػ نظاـً جبايةو كصٍرؼو مالٌي 
ىذه بميجمميا خطكةه ىائمةه إلى األماـ بالميرٌكب الثقافي الذم خاطبو 

كىك الميرٌكب الذم عرفنا مٌما سبؽ كـ كاف مأزكمان باالنفصاؿ . الشييد بفتاكاه 
كلقد قيمنا سابقان كنؤٌكد اآلف أٌنيا بحجـ تأسيس . تاريخٌيان عف حاضنتو كمصادره 
كما أٌنيا عند العارؼ استعادةه كتأصيؿه لمتجارب . سيمطة مكازية لمسيمطة الفعمٌية 

، كعػرضناىا  (ع  )السياسٌية التي عمؿ عمييا األئمة منذ اإلماـ الصادؽ 
 . (التاريخ الٌسٌرم لئلمامة )بالتفصيؿ الميمكف في كتابنا 

مع " : نيبلحظ أيضان أٌف اليَـّ األمني حاضره بقٌكة في لغة تمؾ الفتاكل 
" . مع األمن  [ . . . ]يجوز " ك " مع األمن  [ . . . ]يِجُب " ك " الُمكنة 

. كفي ىذا دليؿه صريحه عمى القمؽ الذم كاف يعمر نفس الشييد كىك يخطُّ فتاكاه 
فكأٌف تمؾ الشركط كصٌيةه ضمنٌيةه لشعبو بضركرة التزاـ أقصى الحػذر كالًحيطة 

كالعبلقةي بيف مضمكف ىذه المبلحظة ، كبيف مكاصفات . كىك يعمؿي بفتاكاه 
.  الٌظرؼ السياسي الذم صدرت تمؾ الفتاكل فيو ، غنٌيةه عف البياف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  21 ػػػػػػ 220/  ػػػػػػػ ذكرل الشيعة 1
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ثـ أٌف مٌما ال ريب فيو ، أٌف جذكر تمؾ الفتاكل قد استحضرىا الشييد 
كحػيث شيػػدنا  . حيث سػػػاد المنيج األيصكلي ػػػػػػػ العقمي ػػػػػػ االجتيادم . مف الحٌمة 

البدايات األيكلى لمفكر السياسي اإلمامي في عصر الغيبة ، عمى يػد الٌرائد 
ثـ طٌكرىا مف بعده الميحٌقؽ الحٌمي ، كأٌيدىا تمميذه . الكبير محمد بف إدريس 

كىاىك الشييد في فتاكاه . العبٌلمة الحٌمي ثـ كلده فخر الميحٌققيف أستاذ الشييد 
مكؿو لمشكبلتو ظرفٌية ، . يبمغ بيا غايةن غير مىسبكقة  بحيث نقميا مف ميستكل حي
خصكصان إف نحف نأخذ بعيف االعتبار التدبيرات . إلى ميستكل مشركعو سياسي 

.  العمبلنٌية التي سػنًقؼي عمييا بعد قميؿ 
ىكذا نبدأ ، انطبلقان مف ىذه النقطة ، في استبياف معالـ المشركع الذم 

راميان إلى تحريؾ الكتمة الشيعٌية الكبيرة في كطنو ، . كاف الشييد يعمؿ عميو 
بحيث تغػدك في . كلكف الخامدة كالمغمكبة عمى أمًرىا ، إلى مكقعو سياسي 

المكقع الذم ييؤٌىػميا ألف تككف مالكةن ألمرىا ، كقادرةن عمى استعادة بعض ما 
أك ، عمى األقػٌؿ ، الٌصمكد لعكادم . سمبتو منيا ككارثي القركف الثبلثة الماضية 

.  الزماف ، في ظػٌؿ السياسة المممككٌية العدائٌية كأدكاتيا المحٌمٌية 
التنفيذٌية لفكػر الشييد / االستبياف يدعػكنا إلى تتبُّع اإلجراءات العمبلنٌية 

.  الفػقيي ، التي اتخذىا في ىذا الٌسياؽ 
 ـــــ فكرُه في ميدان العـمل 5

عمينا منذ اآلف أف نراقب كنتفٌحص معالـ العمؿ السياسي الذم سيقكده 
الشييد ، بكصفو الحصيمة لنشاط مدرستو في جٌزيف كما خٌرجتو مف فػقياء ، 

.  كأيضان بكصفو التطبيؽ العممي ألطركحتو في ما لمفػقيو مف صبلحٌيات 
عند ىذا الميستكل مف البحث كالتأمُّؿ، نفتقػد المعمكمات  التي تساعدنا 
عمى تركيب صكرةو لمفترة التي نتكٌقع أف تككف األعماؿ اإلعدادٌية لمشييد أثناءىا 

كما ذلػػؾ  . قػػػد نضجػت ، كباتت صالحةن لمتكظيؼ في اتجػاه األىػػػداؼ المىنشكدة 
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ـٌ لمتسجيبلت التاريخٌية الخاٌصػة ، التي يكتبيا أفػػػراده  إال بسبب الغياب التٌا
ذلؾ أٌف جبؿ عامؿ ، . معػنٌيكف بميػراقػبػة كتسػجػيػؿ أحداث تمؾ األٌياـ ذات الخطر

. الذم كاف آنذاؾ يحبك باتجاه نيضتو القادمة ، لـ يكيف قد أنجب مؤٌرخان كاحدان 
كالتسجيبلت الكحيدة التي كتبيا ميراقبكف محٌمٌيكف ، ىي تمؾ التي ييشير إلييا 

.  عمى سيرة الشييد مٌما كتبو بعض تبلميذه 1(ميختصر نسيـ الٌسحر)كتاب 
فالناس إٌنما يكتبكف تاريخيـ شعكران منيـ بذاتٌيتيـ . كذلؾ الغياب مفيكـه جػٌدان 

األمر الذم لـ يحصؿ إال بعػد أف اكتسب جبؿ عامؿ . الخاٌصة  كبأىمٌيتيـ 
أمؿ اآلمؿ في عمماء جبؿ )فكتب الحٌر العاممي كتابو الشيير . كيانٌيتو الثقافٌية 

 .  ، الذم ترجـ فيو ألعبلـ النيضة  (عامؿ
:  إٌف كؿ ما بيػد الباحث عمى ما تحت العنكاف أعبله ىػك مف قسميف 

تسجيبلته محٌمٌية ، تًصؼي ريدكد فعؿو محٌمٌية أيضان ، ذات : ػػػػػػػ األٌكؿ 
.  صفةو عنيفة ، عمى أعماؿ الشييد 

تسجيبلته كتبيا ميراقبكف لؤلحداث مف خارج المنطقة ، إٌما : ػػػػػػ الثاني 
ٌما بأقبلـ مؤٌرخيف ميحترفيف  .  بمساف السيمطة ، كا 

: مف القسـ األٌكؿ 
 ػػػػػػػػػ ما يقكلو تمميذ الشييد األثير المقداد بف عبد اهلل السييكرم ، في 1

أىل السواحل "سياؽ كبلمو عمى أسباب حبس الشييد مقٌدمة لميحاكمتو ، عف 
.  الذم كتبكا خطكطيـ ميضاٌدةو لمشييد ، كأٌدل إلى حبسو " . من الُمتسّننين

ىذه إشارةه نادرةه ، كتبيا شاىد عياف ، تًصؼي ظاىرةن مكضكعيا 
جماعاته شيعٌيةه في األساس ، تأٌثرت باالكتساح السيٌكاني التركماني لمدينتي 

كمف المعمـك أف جماعة مف ىػػذا  . بيركت كصيدا ، فتحٌكلت إلى مذىب الغالب 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.   ػػػػػػػ انظر نٌصو كما عٌمقناه عميو في ممحقات كتابنا الشييد األكؿ 1
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القبيؿ تككف أكثر ًحٌدةن في مكاقػفيا ، لحاجًتيا إلى تقػديـ الٌدليؿ تمك الٌدليؿ عمى 
.  صٍدؽ تحٌكليا 

مكضعي الٌداللة في ىذه المعمكمة عمى ما نبحث عنو اآلف ، ىك أٌنيا 
تقكؿ ضمنان أٌف مف أعماؿ الشييد ما كاف مف القٌكة بحيث أنتج حالة فػٍرزو 

حيث يتأٌثر . اجتماعٌي  كاسعة ، كما يحدث غالبان في ىذا الٌنمط مف المؤٌثرات 
كلذلؾ فإٌف . الناس في مكقػفيـ منيا بشبكة عبلقاتيـ كمنظكمة مصالحيـ اآلنٌية 

ىذه الظاىرة لـ يحدث ما ييشابييا مف حيث أسباب حصكليا في جبؿ عامؿ ، 
. لبيعػده عف مؤٌثرات ميماثمة 

يعني بيـ مىف " .  الُمرتـّدين " ػػػػػػ ظاىرة مىف ييسٌمييـ المقداد أيضان بػ 2
الذيف رأكا بحٌؽ في نيج كأعماؿ الشييد ما . كصفناىـ نحف مف قبؿي بالميشعكذيف 

فكاف منيـ أف نٌسقكا . يييػٌدد مكاقعيـ كامتيازاتيـ المكركثة مف فترة االحتبلؿ 
كقد حفظ لنا التاريخ اسماء ثبلثة . ميضاٌدةن لمشييد " الُمتسّننين"جيكدىـ مع 

أحدىـ محمد بف تقي الديف الخيامي البابمي، كالثاني . أشخاص مف ىؤالء 
عمى أٌننا نظٌف أٌنو كاف ثمة . يكسؼ بف يحيى ، كالثالث محمد اليالكشي 

لى طكؿ مٌدة . كثيركف غيرىـ مثميـ  كذلؾ بالنظر إلى حجـ نشاطيـ ، كا 
.  االحتبلؿ كمكاصفاتيا ، التي ال بػٌد أٌنيا قػد أنتجت ما يناسبيا 

.  كمكضع الٌداللة ىنا ميماثؿه لسابقو 
بجكار " ُقبور الشيداء" ػػػػػػػػ ما تيسٌميو المىركٌيات الشفكٌية الميتدىكالة 3

. حيث بقعة كاسعةه مف األرض تممؤىا قبكره عمييا مبلمح القدـ . مدينة النبطٌية 
ييقاؿ أنيا لشيداء قيتمكا في معركةو  " . محمد الشييد" أعبلىا قهٌبة لمىف اسمو 

.  نشبت بيف أنصارو لمشييد كخصكميـ 
كلكٌف . كال ندرم مىف ىؤالء ، كال مىف أيكلئؾ ، كال مىف ىك محمد الشييد

مكاصفات األثػػػػر الماٌدٌيػة ، كًحػفػاظي الناس عمييا تمؾ األزماف الطكيمة، فػيما ييشبو  
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ال . عٌبر عف نفسو ذلؾ التعبير العنيؼ . التقديس ، يدٌؿ عمى مؤٌثرو قػكٌم 
كذلؾ أيضان أمره مألكؼ في ذلؾ . تفسير لو إال ما تقكلو المىركٌيات الشفكٌية 

.  الظٌػرؼ ، كما أٌف داللتو كاضحة 
ػػػػػػ ما يقكلو تمميذي الشييد المقداد أيضان كأيضان ، أٌنو كاف مٌما أيخػذ 4 

" .  كان عاماًل " عمى شيخو ، كأٌدل إلى الميحاكمة التي انتيت بقتمو ، أٌنو  
قادمةه مف المغة الٌديكانٌية كال ريب ، أم مف المغة " عامل"كالكممة 

كبذلؾ تيشير ضمنان إلى المصدر الذم أخذىا . الميستعممىة في دكاكيف الدكلة 
المقداد عػنو ، أعني ما أذاعتو السيمطة المممككٌية في دمشؽ في سياؽ التحضير 

كأدخميا الخائف الخيامي في المحضر الذم كلي تػنظيمو بالتنسيؽ . لقمع الشييد 
.  كالتعاكف مع أىؿ السكاحؿ 

كمف ىنا نعرؼ قٍصد . كالكممة تعني الذم ييمسؾ الحسابات كينٌظميا 
لقد أراد أف ييثير حفيظة السيمطة عمى الشييد ، . الخيامي مف تضمينيا المىحضر

بالقكؿ أٌنو ييمسؾ حسابات نظاـو مالٌي لمجباية كالٌصٍرؼ خاصو بو ، في ميقابؿ 
قكامو األمكاؿ المىجبٌية مف خيمس فاضؿ النفقة مف . الٌنظاـ الذم تيديره الدكلة 

مكاسب الميكٌمفيف ، الذم عرفنا أٌنو أمرى شعبو بتسديدىا إلى النائب العاـ عف 
ككٌظفو في اإلنفاؽ عمى الجياز التبميغي ػػػػػػػػ القيادم ، الذم . اإلماـ ، يعني إليو 

كمف المعمكـ أٌف . أنشأه مف الفقياء مف تبلميذه كخٌريجي مدرستو كما سنعرؼ 
ىذا اإلجراء ينطكم عمى استفزازو مباشر لمدكلة في أمػرو تراه مف أخٌص 

. خصكصٌياتيا 
:  كمف القسـ الثاني 

لمشييد ،  " أعوان"  ػػػػػػػػ ما يقكلو مؤٌرخاف ميعاصراف معركفاف عمى 1
، ضيربت عنقو في  " كان عمى ُمعتقـده " " عـرفو" لو اسمو  "  رفيقٍ "كعف 

.  مدينة طرابمس شماؿ لبناف ، في تاريخو ميقاربو لقتؿ الشييد في دمشؽ 
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ال تعني غير فػريؽ عمؿ ، عمى شئو مف " أعوان"مف الكاضح أٌف كممة 
كربما كاف ىذا الفػريؽ . التنظيـ عمى األقػٌؿ ، يتمٌقى األكامر مف رئيسو الشييد 

ػديد مف تبلميػذه ، الذيف نشرىـ في ميختمؼ القيػرل كالبمػداف ،  أك منو الفػقياءي الجي
خصكصان الٌساحمٌية منيا ، باعتبارىا مييػٌددة بما كصفناه مف اجتياحو سيٌكانٌي 

كمف ىػذه المنطقةي الميجاكرةي لطرابمس ، حيث صمد في ىضابيا . تركماني 
يـ ما يزاؿ فييا حتى اليكـ . بعض الشيعة الذيف ىيٌجركا منيا  .  كبعضي

الذم كاف عمى ميعتقىػد الشييد ، فيي تدؿُّ عمى معنىن " رفيق لو "أٌما 
كلكٌف الٌسياؽ الذم كردٍت فيو الكممة ، باإلضافة إلى . عاٍـّ يصعيبي تحػديػديه 

في طرابمس ، ليككف قتمو بمثابة رسالًة " الرفيق"ًحػٍرص السيمطة عمى قتؿ ذلؾ 
تيػديػد ميكٌجيةو إلى قكمو ، ػػػػػػػػ كؿُّ ذلؾ يتركنا نعتقػد أٌف السيمطة كانت في مكقع 

.  ميبلحقة تنظيـ كاسع االنتشار 
كعمى كٌؿ حاؿ ، فإٌف ما استنتجناه مف ىذا النٌص سيتأٌيػدي بقٌكة في 

.  النٌص التالي 
 ػػػػػػػ نصُّ التكقيع الذم أصدرتو السيمطة المممككٌية ، في دمشؽ عمى 2

ـ ، أم 1362إبريؿ /  أٌيار 17/ ق 764 جمادل اآلخرة 25األرجح ، بتاريخ 
ػٍكد الشييد إلى جٌزيف  بمنع أىل " كقضى . بعد سبع أك ثماني سنكات مف عى

كىك نصّّ " . صيدا وبيروت وأعماِليا من اعتقاد الرّافضة والشيعة وردعيم 
كسنختار منو ىنا ما .  1طكيؿ أثبتناه كحٌممناه فقرةن فقرةن في كتابنا الشييد األكؿ

.  يفي بحاجتنا منو اآلف 
يقكؿ التكقيع بعد مقٌدمة ىزيمة، عرضى فييا رأيو في الشيعة كعقيدتيـ 

كأعماليـ ، تكصُّبلن إلى إيػػراد كصؼو فػػريػػػدو لمكاطف كمعالـ حػػركةو شػػػيعٌيةو كاسعة  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  35 ػػػػػػ 126 ػػػػػػػػ انظر نٌصو كتكثيقو في ممحؽو خاصٍّ بالكتاب ، كتحميمو في الصفحات 1
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 :االنتشار ، ىك أكثر عناصر التكقيع أىٌمٌيةن لبحثنا 
وقد بمغنا أّن جماعًة من أىل بيروت وضواحييا ، وصيدا ونواحييا ، " 

وأعماِليا الُمضافة إلييا ، وجياتيا الَمحسوبة عمييا ، ومزارع كلٍّ من الجيتَين 
وضياعيا ، وأصقاعيا وبقاعيا ، قد انتحموا ىذا المذىب الباطل وأظيروه ، 

واتخذوه دينًا يعتقدونو ، وشرعًا . وبّثوه في العاّمة ونشروه. وعمموا بو وقّرروه
وتدّينوا بو . وأّصموه وفّرعوه . وسمكوا منياَجو ، وخاضوا ُلجاَجو . يعتمدونو 
" .  وحّصموه وفّصموه . وشّرعوه 
وعّظموا أحكاَمو ، وقّدموا ". وبّمغوه إلى نفوس أتباعيم ووّصموه"
عظاَمو. ُحّكاَمو . فيم بباطمو عاممون ، وبُمقتضاه يتعاممون . وتّمموا تبجيَمو وا 

ولمفساد قابمون ، وبغير الّسداد قائمون ، وبحَرم . وألعالم عممو حاممون 
حراِمو عائذون ، وبحمى حمايتو الئذون ، وبكعبة ضاللو طائفون ، وبُسّدة 

" .  شّدتو عاكفون
ىذا الٌنٌص الميذىؿ فيما أكرده مف تفصيبلت ، قد نٌمقو كاتبه في ديكاف 

ثـ كاف مف . نائب السيمطاف في دمشؽ ، كنشرتو السيمطة عمى نطاؽو كاسع 
ٍسف حٌظنا أٍف أكرده القمقشندم في كتابو  بح األعشى في صناعة اإلنشا)حي  (صي

ػػػػػػػػػػ نراه . بكصفو أينمكذجان ييحتذل في مثؿ ىذا الٌنمط مف التكقيعات الٌرسمٌية 
:  يىًصػؼي أمريىف في غاية األىمٌية ًلما نخكض فيو اآلف 

كصؼه لحػػركةه شػيعٌيةه كاسعة ، جػػػٌدت . في الفقػػرة األيكلى : ػػػػػػػ األٌكؿ 
، أم في المنطقة الٌساحمٌية " أىل بيروت وضواحييا ، وصيدا ونواحييا " فػػي 

الميمتػٌدة مف بيركت إلى صيدا ، كفي نكاحي ىذه بالخصكص ، أم في جبؿ 
كىك يعني انتقاؿ الشيعة ، في مكاطنيـ التاريخٌية تمؾ ، مف المكقع . عامؿ 

السُّككني ، الخاضع لمٌضغط السُّكاني لمجماعات التركمانٌية الٌطارئة ، المىدعكـ 
.  مف السيمطة المممككٌية ، إلى مكقعو حركيٍّ اعتراضٌي 
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أٌف ىذه الحركة لـ تحصؿ عفكان ، بؿ ىي  . في الفقرة الثانية : ػػػػػػػ الثاني 
بّمغـوه إلى نفوس أتباعيـم ووّصموه ، وعّظـموا " ثمػرة كنتيجة أعماؿ مىػف 
كىك نصّّ صريحه عمى أٌنو كاف ىناؾ جماعةه كبيرةه "  . أحكاَمو ، وقّدموا ُحّكاَمو

بحيث غٌطٍت بنشاطيا تمؾ المنطقة الكاسعة ، فضبلن عف أٌنيا حسنة التنظيـ ، 
ؤيةو سياسٌية ميحٌددة ، ىي التي عممت قٍصدان بذلؾ االتجاه  . عممت انطبلقان مف ري

كما مف ريبو في أٌف تمؾ الجماعة ىي ممَّف جٌنػدىـ الشييد مف تبلميذه ، 
ر  كنشرىـ كقادىـ كرعى خيطاىـ ، ابتغاء تحريض قكمو عمى الٌنيكض ، كالتحرُّ

.   مف الحالة السُّككنٌية الخاضعة الميفتقرة إلى ركح الميبادىرىة 
لؤلمير صالح بف يحيى ، مف أيسرة  (تاريخ بيركت) ػػػػػػػػػ نصّّ كرد في 3

ػػرىضان في سياؽ . بني بيحتير أيمراء غػرب بيركت الدُّركز ُموجب انقالب "أكرده عى
 [أم أسباب انقبلب بيدمر ] فمن ذلك: "فقاؿ . ، يعني كالدىه " بيدمر عمى الوالد

لّما تحّركْت الشيعة في بيروت ، وأظيرْت القيام بالسُّـّنة ، ومعيم مرسوم 
وَجَرْت من ذلك حركٌة . وكانوا في الباطن قائمين بمذىب الشيعة . ُسمطاني 
" .   1رديئة 

ىذا النٌص ، عمى عبٌلتو ، يؤٌيد إجماالن بقٌكة النتائج التي كصمنا إلييا 
كذلؾ حيث ينفرد مف بيف كٌؿ مؤٌرخي الفترة بذكر تحرُّؾ . في الفقرة السابقة 
. كبذلؾ يمتقي كيتقاطع مع ما قالو نصُّ التكقيع بيذا الشأف . الشيعة في بيركت 

كلك اٌنو بٌينيا كما . كلكٌنو فيما عػدا ذلؾ حافؿه باإلشارات الغامضة كبالميغالطة 
.  يًجب لكاف نٌصو الفػريػد اكثر فائدة لمباحث 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كقد كثٌقنا ىذا النٌص ، خبلفان ًلما درجنا  . 111/ ـ 1990بيركت .  ػػػػػػػ تاريخ بيركت ، ط1

عميو في ىذا الفصؿ ، اعتمادان عمى تكثيؽ ما فيو في كتابنا الشييد األكؿ ، ألٌننا لـ نمتفت 
.  إليو ىناؾ ، فاقتضى التنكيو 
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كىك كبلـه نتقٌبمو مبدئٌيان ، ". وأظيروا القيام بالسُّـّنة: "فمف الميغالطة قكلو
ييمميو عمينا فيمينا لحكافز كطبيعة . مع ضركرة إجراء تعديؿو أساسٌي عميو 

طارىا الصحيح  فحركة المسمميف . الحركة ، بعػد أف كضعناىا في سياقيا كا 
ميكٌجيةه ضػٌد السيمطة . الشيعة التي رآىا ابف يحيى مذىبٌية ، نراىا نحف سياسٌية 

كىي التي قادت كارتكبت كٌؿ ما رأل فيو الشيعة . المممككٌية كصنائعيا المحٌمييف 
ٍمب . بحٌؽ سببان كافيان لخكؼو ميقيـو عمى الكيجكد  ابتػداءن مف اجتياح كسركاف ، فجى

ـٌ نزكليـ إلى السكاحؿ ، فالتٌػداعيات السيٌكانٌية كالسياسة  التركماف إليو ، كمف ثىػ
كعمى كٌؿ حاؿ ، فإٌف البف يحيى عيػذره . ليذا المىسػار العدائي ، كقد عػرفناىا  

. في عػدـ إدراكو أك ذكره ما كراء تمؾ األحداث ، كحٍصرىا بالمسألة المذىبٌية  
ألٌنو بالٌنظر لتركيبتو الثقافٌية يًقػؼي في جانب السيمطة كاألقكل دائمان ، بصرؼ 

.  الٌنظر عف أٌم اعػتبارات أخبلقٌية أك إنسانٌية 
ما ىي حقيقة ىػذا " . ومعيم مرسوٌم ُسمطاني: "كمف الغيمكض قكلو 

، كمىف أصدره ، كماذا تضٌمف ؟ أسئمة لـ نجػٍد جكابان عميو " المرسوم الُسمطاني"
.  بعد التأٌمػؿ العميؽ كالبحث الحثيث 

كىي إشارةه ال تًقؿُّ " . وَجــَرْت من ذلك حركٌة رديئة"كمنو أيضان قكلو 
كمع ذلؾ فإٌننا نفيـ منيا ، بمعكنة استيعابنا لميجمىؿ . غيمكضان عٌما سبقيا 

األحداثٌيات التاريخٌية لممنطقة ، أٌف كالده ضمع في قىػٍمع حركة شيعٌية حصمٍت في 
كلكف يبػدك أٌنو . بيركت ، مثمما ضمع قكميو بنك بيحتيػر مف قبؿ في نكبة كسركاف 

فشؿ في ذلؾ ، األمري الذم أٌدل إلى غػضب نائب الٌسمطنة في الشاـ بيدمػر 
 . 1عميو ، فنىػٍزع اإلقطاع الذم كاف بيػده

كعمى كٌؿ حاؿ ، فإٌف مف الكاضح أٌف ىػػذه اإلشارة كما فيمناه منيػػػػا ،  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .  ػػػػػػػػ نفسو 1
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يشيد بأف حركة الشيعة في بيركت كانت مف القٌكة بحيث استعصٍت عمى األيسرة 
بؿ كربما ييمكف القػكؿ أٌنيا ىػػزمتيا ، بحيث صٌح البف يحيى . البيحتيػػرٌية القكٌية 
" . رديئة "أف يًصفيا بأٌنيا 

أظػفُّ أٌنني ، بإيراد كتركيب كٌؿ تمؾ المعمكمات كالنصكص ، قد كصمتي 
مع  القارئ الذم ييشاركني التأٌمػؿ إلى تصٌكرو غير مىسػبكؽ إلنجازات الشييد في 
الميداف السياسي العممي ، الٌرامية إلى تحريؾ الكتمة الشيعٌية ، التي كصفناىا 
قبؿي بأٌنيا كانت كبيرة كلكٌنيا خامػدة ،  بسبب غياب القيادة كالرؤية السياسٌية ، 

كىا نحف اآلف نرل أٌنيا باتت فاعمة ، سكاءه بفعميا أـ بردكد . إلى مكقعو فاعؿ 
ر عمى فعػميا  .  ككبلىما عند العارؼ كجياف لمعيممة نفسيا . اآلخى

كمف الغنٌي عف البياف ، لقارئو لبيبو كعى قمبيو ما قيمناه قػبؿي عمى فكر 
الشييد الفقيي ، أٌف ىذا اإلنجاز الخارؽ عمى الميستكل السياسي العممي ، ماىك 

ما كاف مف الميمكف أٍف يضطمع . إال ثمرةه لفكره عمى الميستكل الفػقيي الٌنظرم 
.  في خٌطتو الميعقٌػػػدىة لكاله 

في نياية المطاؼ كصمت حركةي الشييد إلى ما ييتكٌقع أف تًصؿى إليو 
د ، ككيعكرة بؿ  حركةه اٌتسمت بيذا المقػدار مف الفركسٌية ، أم نيػٍبػؿي المقصى

فأقدمت عمى قتمو . استحالةي الطريؽ إليو ، في مقابؿ السطكة المممككٌية الجٌبارة 
.  بعد ميحاكمة ميدٌبرة 

مٌما الريب فيو أٌف السيمطة قد أرادت بقتمو أف تيعيدى عقارب الساعة إلى 
. الكراء ، كأف تيرجع الشيعة إلى ما كانكا عميو مف كضعو خامد ، كلكف ىييات 

ذلؾ أٌنو كاف مف حكمة الشييد كبيٍعػد نظره ، كربما مف تقديره لممخاطر الحقيقٌية 
التي ستيحيط بشخصو في المستقبؿ ، أٌنو بنى مشركعو منذ الخطكات األيكلى 

عمى قاعدة مؤٌسسٌية ، بحيث يمكف أف يستغني عف البطؿ المؤٌسس عند 
كلذلػػؾ فإف مدرسػتو ، بفضؿ مىف فػػييا مف أفاضؿ تبلمػػػذتػو ، ظٌمت  . الضػركرة 
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تعمؿ كتينتج أثناء سػػجنو الطكيؿ كبعػػػد شيادتو ، ككػػػأٌف رٌبيا ما يزاؿ كما كاف  
 . عمى رأسيا 

ىكذا اسػػتمٌر جبؿ عامؿ الجديد في الٌنمػٌك كالحركة بقيادة تبلميذ الشييد 
كلـ ييعػتٌػـ أف أصبح األكثر . باتجاه استكماؿ النيضة ، ميتسٌمحان بفكػر باعػػثيا 

تبة مػٌدة قػػػرنيف مف . حيكٌيةن فكرٌيان في كٌؿ العالىـ اإلسبلمي  كحافظ عمى ىػػذه الرُّ
جبؿ  )كتمؾ قٌصة عظيمة كجميمة ركيناىا بالتفصيؿ الميمكف في كتابنا . الػػزماف 

إلى أف أقػػدـ العثمانٌيكف عمى . ، فميرجع إليو مىػف أحػٌب  (عامؿ بيف الشييديىف 
باعي ، فػمػنحو أىػػؿ جبؿ  جػػريمتيـ الٌنكػراء كالغبٌية بػقػتٍػػؿ زيف الديف بف عمي الجي

ممائو بالعشػرات . عامؿ لػقػػب الشييد الثاني  كفي ىػذا الٌسياؽ انبعثت ىجرة عي
إيراف ، حامميف معيـ الفكرى السياسي كالٌسػابقة السياسٌية : إلى أرض المستقبؿ 

ليٌتحػد ىناؾ بالنيضة الصفػكٌية ، . العمبلنٌية ، الميبنٌية عػمى فكر شيخيـ األٌكؿ 
.  التي كٌحػدت إيراف بعػد طيػكؿ تمػٌزؽ ، ككضعػتيا عمى خطٍّ تطكرمٍّ جػديػد 

ىكػذا اٌتحػدت النيضتاف ، مانحةن مىخػزكف تمؾ الحضارة العػريقة فػرصةن 
إلى أف كصمت ، بعػد طيكؿ ميعاناة طبعان ، إلى إنتاج ديٌرةى . االنبعاث مف جديد 

فكأٌف اإلسبلـ قػد انبعث مف جػديػد ، بكامؿ . الجميكرٌيػةى اإلسبلمٌية : العصر 
كبذلؾ رجع الخٌط التطٌكرم الٌصاعػػد لمفػقو اإلمامي إلى مرابعو . حيكٌيتو األيكلى 

ـٌ ، كتناضج في العػراؽ كالشػاـ ، ثػـ انتيت ثمرة الكٌؿ إلييا : األيكلى  . بػدأ في قيػػػػ
.  فكأٌف الػزماف ييعيػدي أمانتو إلى حاضنتو األيكلى 

كلكٌف أكثر الناس ال يعممكف  . كهلل أمػره ىػك بالغيػػو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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قــراءٌة ُمسـتـقـِبـَمة إلشكالّية الكتاب 

. . . . . . كاآلف 
ماذا عػف المسػتقػبػؿ ؟  

كؿُّ ما طٌكفنا عػميو أك مف حكلو في الكيػتيػب األربعة كاف بحثان في تطٌكر 
كقػد رأينا أٌنو كاف عػمى عبلقةو متينةو . الفػقو اإلمامي في ما مضى مف الزماف 

بحيث أٌنو كاف دائمان استجابةن صحٌيةن لحكافز . بالبيئة كمكاصفاتيا كمقتضياتيا 
أم أٌنو لـ يكف في الفػراغ ، كما أٌنػو لـ يكيػف فيو . كبكاعث كدكاعي مكضكعٌية 

.  خاضعان إلمبلء ميػمػؿو كال لخٌطة سيمطاف 
   لكٌف مف النتائج التي باتػت في اليػد اآلف ما يػدعكنا كييغػرينا بؿ 

. كييمػزمنا بطػٍرح سػػؤاؿو عػمى المستقبؿ الذم يًجػب أف ينيػػدى إليو فػقييػنا في اآلتي 
:  خصكصان في ظػٌؿ ثبلثػة اعػتباراتو أساسٌية  

ػو عػمى أم نظاـو فكػرٌم ػػػػػػػػ أخبلقٌي  ػػػػػػػػ إيقاع الحياة الميتساًرع ، كما يفػرضي
.  أف يكاكبو بتشػريعاتو كسػمككٌياتو مناسػبة 

ػػػػػػػ الٌتحػٌدم الحضارم الذم يسػتقػرُّ اإلسػبلـ ، بكصفو عقيػدةن كشػريعةن 
حيث تككف خيارات قادتو كنيخبتة الميفٌكػرة محصكرةن في . ألىمو ، في القػمب منو 
فإٌمػا أف تسػتجيب لو االستجابة الٌصحٌية ، بأف تبني نمط . خياريىف ال ثالث ليما 

دارة كغايةن لمٌسػعي البشػرم  ٌمػا أف . تقػٌدميا الخاٌص ، مفيكمان كأيسػمكبى حياة كا  كا 
تػتػنازؿ عػف ىػذا المييٌمة ، تاركةن لمتٌيارات المينيالىػة الميسػٌمطة عػمييا مف الخارج أف 
تقػٌرر عػنيا ما لف يككف بصالحيا ، بؿ بصالًح الخارج  كيناسػب سياستو الٌرامية 

كحيث لف تككف حٌصة اإلنساف الميسمـ مف مسػيرة التقػٌدـ . إلى الٌتسمُّط كالٌنيب  
ـٌ إال صكرةن ميسػتىػعارىةن ميشػٌكىةن عف أصميا الذم يتشٌبث بو صانعيو كلػف . العا

.  يمنحنا إٌياه ، كيككف في يػده أف يستعيػدىا أك ييحبطيا ساعة يشػاء 
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ليس فػقط بكصفيا نظامان سياسٌيان . ػػػػػػػػ قياـ الجميكرٌية اإلسبلمٌية في إيراف
بؿ أيضان كبالٌدرجة األيكلى ، مشركع . ذاتٌيان ميتحػٌرران مف اإلمبلءات الخارجٌية 

.  قيادة كتسيير مجتمع في كٌؿ كيجكه عبلقات أبنائو ككامؿ أعمالو كنشاطاتو 
كمف الكاضح لمقارئ الحصيؼ ، أٌف فٍصؿى ىذه االعتبارات ، عمى ىذا 

ألٌنيا . الٌنحك، ىك فٍصؿه تحميمٌي ، اقتضتو طبيعةي البحػث ، كليس فٍصبلن كاقعٌيان 
فمثبلن ، إٌف قياـ الجميكرٌية اإلسبلمٌية ىك . في الحقيقة كيجكهه ميتقاطعة فػيما بينيا 

في الكقت نفًسػو استجابةه صحٌية لمٌتحػٌدم الحضارم ، كىػي أيضان في قمب إيقاع 
. ىكػػذا . . . . الحياة الميتساًرع ، ك

إٌف المغػزل الكبير الذم نستفيده مف ميجمؿ بحثنا ، ىػك أٌف عكامؿ تطٌكر 
الفقو اإلمامي ، خبلفان لفػقو المذاىب اإلسبلمٌية األيخػرل ، كامنةه في أصػؿ 

ـٌ ميقتضياتيا كميكجباتيا . تككينو  . بحيث أٌنيا تككف جاىػزةن لمعمؿ ما أف تسػتػػػتػ
كلقػد لمسػنا ذلؾ في مدرسػة بغػداد ، التي نقمت الفػقو اإلمامي مف بيئةو ميتجانسىػة 

كفي مدرسػتي الحٌمة كجبؿ عامؿ ، المتيف كضعتاه في قمب . إلى بيئةو حكارٌية 
ككانت استجابتيو في الحاالت الثبلث ، عػمى ميسػتكل الفكر . تٌحػػدٍّ سياسٌي 

.  الفقيي كالتطبيؽ العممي ، صٌحٌيةن كفي الٌصميـ 
قياـ : ىػذا يدعػكنا إلى العكدة بقػراءتنا الميسػتقبمة إلى االعتبار الثالث 

ػدىث الٌسػاطع ، الذم أخػرج الفػقو اإلمامي مف . الجميكرٌية اإلسػبلمٌية  ذلؾ الحى
ميسػتكل التكميؼ الٌشػخصي ، إلى ميسػتكل تكميؼ الٌدكلة تجاه المكاطنيف ، 

مف ميسػتكل االجتياد الفػردم كراء . كبالميقابؿ تكميؼ المكاطنيف تجاه الٌدكلػة 
األبكاب الميغمىقىة ، كبمعكنة الٌنصكص المىسػطكرة في الكيتيب ، إلى ميسػتكل 

ماعي العمني كالمؤٌسػسي الجارم في مؤٌسػساتو دسػتكرٌية ، مىعنٌية  (االجتياد) الجى
كؿُّ ذلؾ يعمػؿ في ظػٌؿ مكقعو . بميعالجة ميشػكبلتو مف كٌؿ ما يخطر بالباؿ 

ػب ، خاضعو لمميراقبة كلمميحاسىػبىة عػنػد االقتضاء  .  شػرعٌي قيادٌم مينتخى
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إٌنو إف يكيف مكجبه سياسٌي ، مف الحجـ المىحٌمي الػذم طرحتو : السػؤاؿ 
بيئتػا الحٌمة كجبؿ عامؿ الٌسػياسٌيتيىف ، قػػد أدخؿ عمى الفػقو اإلمامي ميتغٌيران 

أسػاسػٌيػان ، نػاؿ كظيفة الفػقو كالفػقيو ، فماذا عػف ميتغٌيػرو جػذرٌم كبيػر عميؽ الغىػكر 
مف حجـ كمعنى سػابقة الجميكرٌية اإلسػبلمٌية ؟  

كيؼ سػتككف تفاعبلتو داخؿ الحركة الفكرٌية الفػقاىػتٌية ، كماذا سػيككف 
تأثيره عػمى تطٌكر الفػقو اإلمامي ؟  

كلكٌنو يبعثي األمػؿ كالتأٌمػؿ . السػؤاؿ كبيػر ، ثـ ىػك مف الغػيػبو المىسػتكر
شػكالٌيات ، . عػمى األقػٌؿ  يا مف تسػاؤالتو كا  كيغػرينا بطػٍرح تحميبلت ال يخمك بعضي

ػرٌيةن باالىتماـ  األداء السياسي لؤليٌمػة ، : تدكر عػمى أربع قضايا نراىا ميمٌحة كحى
: الفػٌف ، المػرأة ، المصرؼ ،  سنتناكليا كاحػدةن كاحػدة بالترتيب 

  
 ــــــــ إنتاج الُسـمطة واألداء السياسي لأُلّمة 1

ميني ، رضكاف اهلل عػميو ، بعػد عكدتو الميظفٌػرىة مف المنفى   اإلماـ الخي
عبلف الجميكرٌية ، أجاب عػف سػؤاؿو طيرح عػميو عف الٌنظاـ السياسي الذم يػراه  كا 

 " .  !اسـألوا الناس: "بديبلن عف النظاـ المىخمكع ، بأف قاؿ 
ذلؾ أٌف اإلماـ مف . الجكاب فاجػأ الكثيريف كأدىشيـ حتى داخؿ إيراف 

ًكبار المينٌظريف لكالية الفػقيو كاليةن عاٌمػة ، فكاف مف المينتظىػر كالميتكقٌػع أف تككف 
كـ كاليتو  .  ىذه فػرصتو التاريخٌية لمقبض عػمى السيػمطة بحي

أٌما في الٌدكائر الغػربٌية ، التي كانت تيػراقب ما يجػرم بكماؿ الػدقٌػة ،  
. فكانت مف جانبيا تػنػتظػر أف يككف شػأف اإلماـ شػأف قادة الثكرات في الشرؽ 

يا القاعػدةي الميشاركةي في العممٌية  كـ ، كبذلؾ يفػقػػد الحصانة التي تمنحي فيسػتبٌد بالحي
كتمؾ ىي فػرصة تمؾ الٌدكائر، التي تنتظػرىا كتمٌرست . السياسٌية لقيادتيا 
فتعمػػدي إلى تطػكيؽ النظاـ الجػديػد الفاقػػد الحصانػة ، كدفٍعػػو . باسػتغبلليا طكيػبل 
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 .  باتجاه الٌسقكط في ًشػراًكيا ، بحيث ال يممؾ أدنى فػرصة لمخبلص منيا 
كالحقيقة التي لـ ييدركيا كٌؿ الذيف أساءكا فيـ األيطركحة ، أٌف كالية 

الفػقيو ال تعني االستبداد بالسيمطة ، كال عػٍزؿ القاعػدة الٌشػعبٌية عف حٌقيا الطبيعي 
ـٌ إيجاد . بكصفيا مصدر السُّمطات  بؿ إٌف مف كظائؼ إماـ األصؿ أك نائبو العا

الٌشركط التي تقػكد إلى ميمارسة األيٌمػة حػٌقيا الطبيعي بكصفيا المصدر العممي 
فإٍف ىي نجحٍت في اختيار القيادة اآلىمة الٌصالحة حصدٍت النتيجة . لمسُّػمطة 

ف فشمت تككف ىي المسؤكلة عف فشًميا . بٍسػطان لمعػدؿ كتكفيران لمٌرفاه كلؤلمف ، كا 
، بعػد  (ع  )كلنا في ذلؾ بحثه ميستفيض ، مىبنيّّ عمى قراءة سيمكؾ اإلماـ عمي

.  ليس ىذا مقاـ بٍسػًطو . أف تػنكُّػرت األيٌمػة لبيعة يكـ الغػديػر
ٍرؼ الٌنظر عف الٌنقاش الفػقيي عػمى أيطركحة كالية الفػقيو ،  المييـٌ ، كبصى

ـٌ عػمى  أٌنو انطبلقان مف ذلؾ المكقؼ التاريخي ، جرل تنظيـ أٌكؿ استفتاء عا
أف يككف أداءىـ السياسي في ظٌمو ، " الناس" الٌنظاـ السياسي الذم ييرضي 

أجاب عنو الشعبي اإليرانٌي بفيرسػو كعػربو ككيرده كأتراكو كتركمانو كبيمكجو ، 
بشيعتو كسيٌنتو ، كربما بمسيحييو كزرادشتيٌيو ، بإعبلف اختيارىـ اإلسبلـ أصبلن 

، بؿ ىػذا اإلسبلـ الذم أثبت أىمٌيتو كجدارتو  (إسبلـ  )ليس أٌم . لمٌنظاـ 
ىػػذه نتيجةه ميذىمة ال ييمكف أف يخرج بمثًميا استفتاءه عاّـّ في . بإنجازاتو السياسٌية 

ػر كىي شػيادةه ضمنٌية بأٌف كٌؿ أيكلئؾ الميستفتىكف ، عػمى ما . أٌم بمػدو إسبلمٌي آخى
بينيـ مف فيػركؽ عػرقٌية كدينٌية ، يثقكف باإلسبلـ أمينان عمييـ حيف يككف ميمثٌػميو 

تمتو .  إنسافه في مثؿ سيػمٌك اإلماـ كأصالة الٌنظاـ الفكرم األخبلقي الذم أنجبو 
كبيذه الكسيمة بنىػٍت . سمسمةه مف االستفتاءات الميماثمة عند كٌؿ مينعطىؼو سياسي 
كـ الشعب نفسىو بنفًسو  . إيراف صيغتىيا الخاٌصة الفػريػدة لحي
:  ىنا نًصػؿي إلى مكضع تساؤؿ ال نػرل بيػػػػػٌدان منو 

بنٌية عمى  :   إٌف التجربة اإليرانٌية في ىػذا الٌنطاؽ ليا خصكصٌيتيا، المى
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ػػػػػػػ خبرة رجاالتيا التاريخٌية في العبلقة المتينة بيف ىيكٌية بمدىـ كبيف 
ذلػؾ أٌف إيػراف ىي عػبارةه عػف تجٌمعو سػياسػٌي . عػقيدة األكثػرٌية الٌسػاحقة لمناس 

أثبت الػٌزماف قػرنان بعػد قػرف .  لعػددو مف القكمٌيات ، شػٌدت عيػراىا عػقيػدةه جامعة 
أم بالتالي كجكد حالة . قػٌكتيا كاستعصاءىا عػمى كؿ عكامؿ الفػرقة كالتٌفػريػؽ 

.  كعي عاٌمة بأٌف الٌتخٌمي عنيا ىي ميغامرةه غير محمكدة العكاقب 
.  ػػػػػػػ التػزاـ شػعػبيا الميطمىػؽ بالمىنظػكمة التشػػريعػٌية كاألخبلقػٌية اإلسبلمٌية 

.   بحيث تبقى ىػذه ميحٌصنىة كخارج كٌؿ ميسػاءىلىة 
ىػذه أيضان مٌما لػـ يفيمو الغرب ، أك باألحػرل مٌمػا يتظاىػر بأٌنو لػـ 

كمف ىنا فإٌنو ، مػع اعتراًفو بصػدؽ الميشاركة العاٌمة لمشعب اإليراني . يفيمو 
ـٌ ، ما يزاؿ يجأر بالشككل مف نقص أك افتئات ما ييسػٌميو  باألداء السياسي العا

كمف ذلؾ ، مثبلن ، تحػريـ . حقكؽ اإلنساف ، بالٌنظػر لمفيػكمو ىػك بيذا الشأف 
نزاؿ العقاب بميرتكػبييما ، كما  الخمكر كضيركب الفحشػاء كالٌشػذكذ الجنسي ، كا 

.  إلى ذلؾ 
ىػذا التحميؿ يسػكقنا إلى القكؿ، إٌف مكاصفات التجربة اإليرانٌية السياسٌية 
 إذ أنجبت الجميكرٌية اإلسبلمٌية محصكرةه بظػرفيا كخصكصٌيتو ، كال ييمكف أف 

: األمػر الذم يطرح تساؤالن برسػـ البحث الفقيي . تعمؿ في ظرؼو مختمػؼ 
ماذا عف ميجتمعاتو إسبلمٌية ميختمفة ؟ ككيؼ يمكف أف تيشارؾ في 
العممٌية السياسٌية ، مف مكقعيا بكصفيا جماعةن إسبلمٌية ميمتزمة  ، تيشاركيا 

الميكاطنىة جماعةه أك جماعاته غير إسبلمٌية ؟  
 

 ــــــ الفنون  2
ليس يخمك . الخ. . . المكسيقى، الغناء:  المكقؼ الٌشػرعي مف الفنكف 

. ينبغي العمؿ بالكسػائؿ الميناسػبة عػمى الٌتحػٌرر منو . مف التباس 
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الفتكل المشيكرة بيف أكثر الفػقياء كالمعمكؿ بيا مف المؤمنيف ىي 
ػرمة  ػرمة البٌث كاإلذاعة ، : الحظػر كالحي ػرمة االستماع ، كحي حيرمة األداء ، كحي

ػرمة اقػتناء أدكاتيا كالتعاميػؿ بيا  .  كحي
. كال ًمػراء في ذلؾ . كىـ طبعان ليـ أدٌلتيـ عػمى ما أفتكا بو 

. جانبه مٌما سٌميناه التباس نشأ بعػد كبسبب قياـ الجميكرٌية اإلسبلمٌية 
فعمى األثر رأينا إعبلمىيا المىسمكع كالمىنظكر، فضبلن عف إعبلـ الجيات المحٌمٌية 
 الميتماىية معيا ،  يبٌث عػف غيػر سابقةو مف مثميا أناشيدى مىصحكبىةن بالمكسيقى 

.  الٌصادرة مف أحػدث أدكاتيا دكف أٌم إشكاؿ 
: سػأركييا ًلما فييا مف مغػزل . كلي في ذلؾ ذػكرل طريفة 

كعنػد . ذلؾ أٌنني كغيػرم ديعػينا إلى احتفاؿو في أحػد مساجػد بعمبؾ 
دخكلنا المسجد رأينا فرقةن مكسيقٌية بكامؿ رجاليا كأدكاًتيا تتصٌدر المسجد بجكار 

. محرابو ، اسػتعػدادان لمميشػاركة في إحياء المناسبة بأناشػيدىا كمكسػيقاىا 
ثػقٌػفيف المعركفيف  الذم ما أف . كصادؼ جمكسي بجنب صػديؽو ىػك أحػد المي
ىؿ كاف يخطري : " اسػػتقػٌر بنا المقاـ حتى التفت إلٌي ليقكؿ ، ميشيران إلى الفرقة 

ببالؾ أنؾ في يػكـو مف األٌيػاـ ستدخؿ مسجدان لتًجػػػدى أمامؾ ىػػذا المنظر، بديبلن 
! ".  عػف الٌراكعيف كالٌسػاجديف؟ 

كلكٌف الظٌػرؼ ىك الذم تغٌير ! كبٌل بالتأكيد: "في الجكاب قمتي لصاحبي 
كالنشيد . لقػد بتنا اآلف بحاجةو ماٌسػةو إلى أدكات خطابو ميختمفة لجميكرنا. اآلف 

بما يصحبو مف مكسيقى ، كما يطرحو مف تحػريض كتعبئة ، ىك جػزءه ال يتجػٌزأ 
" .  مف الخطاب العػتيػد

إذف ، فيػذا الٌنمط مف المكسيقى كالغناء ، حتى إٍف سٌميناه نشيدان ، ىك 
.  بؿ إف نحف الحظنا كظيفتىو كتأثيػرىه قػد يككف أكثر مف ميباح . مف الميباحات 

فػقيػاؤنا ، إذ ييحاكلػكف تعػػريؼ الغناء الميحػٌرـ لمقمٌػػدييػػـ ، ال يًجػػدكف مػػػا 
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الُمتعاَرف عـنـد "  ييمٌيز بيف ميحػٌرمو كميباًحو إال أف يقكلكا أٌف الميحػٌرـ منو ىػك 
التي . كىك تعػريؼه قادـه مف نيصكص الباب األصمٌية فيما يبػدك". أىـل الُفُسـوق 

تتكفٌػر الٌدالئؿ ، لمىػف ييحًسػفي التأٌمػؿ ، عػمى أٌنيا دارٍت عػمى الغناء بكصفو جػزءان 
.  مف الحياة الفاسػقة ، كليس بكصفو فٌنان بريئان 

ذف ، فالغناء كالمكسيقى الكظيفػٌييىػف ، ىما مف الميباحات كربما أكثر،  كا 
. طبقان لمجػدكل كالٌنػفع الميترٌتب عػمى أدائيما 

 كلكٌنيما ميحػػٌرمتاف إف كانتا ، في بػيػئػتػيما كفي المغة الميغٌناة ، تترافقاف 
.  أك تػنطكياف عمى عمؿو أك مضمكفو غير أخبلقي 
.  ىػذا كبلـه كاضحه كسػديػد كال غيبار عػميو 

كلكف، ماذا بشػأف الغناء كالمكسػيقى ، حيث تككناف فٌنان سػاميان لو 
أك حيث تككناف . مدارسػو كأيصكليو كقكاعػػده ، كما ىك عػنػد حضاراتو أيخػرل 

لميجػٌرد االستمتاع البػرئ ؟  
أعتقػد أٌف ىػذه المسػألة يجب أف تككف برسػـ البحث الجاٌد الميسػتقبمي في 

مع العمـ أٌف ىناؾ اجتيادات فػردٌيػة بيػذا الشػأف ، كلكٌنيا لػـ . الكسػط الفػقيي 
.  تًصػؿ بعػدي إلى مسػتكل أف تيكٌكف رأيػان عامػان عمييا بيف المؤمنيف 

كما أٌنني أعتقػدي جاًزمان ، أٌف االىتماـ بالبحث الجػاٌد عػمييا ىك ذك صفةو  
ألٌف التقصير في رعاية التػراث الفٌني الذم ال يخمك منو . ميمٌحػة بنحػكو خاص 

قطره مف األقطار اإلسػبلمٌية ، كالتقصير في تػشػجيع اإلبداعات المحٌمٌية كأربابيا 
في ىذا الٌنطاؽ ، سيفتح الباب ميشػػرىعان الختراؽو ثقافٌي أجنبٌي في ىذا الباب ، 

كبذلؾ يػزٌج في مجتعاتنا مؤثٌػراتو غير . يسػتغٌؿ حالة الفػراغ ليمؤلىا بفٌنو 
.  مىػرغػكبىة ، بػؿ في غاية الخيطكرة عػمى عػقكؿ ككيجػداف كثقافة شػبابنا 

الكبلـ نفسػو ييمكف أف نسػحبىو ، عػمى مسػتكل التحميؿ كالبحث كالنتيجة ، 
.  إلى الٌرسػـ كالٌنحػت 

  



472 
 

 ـــــ المـرأة  3
مسػألة المػرأة الميسػممة كمكقعيا في األيسػرة كالمجتمع اإلسػبلمييف إجماالن 

سػف معالجتيا ، عمى المستكل . ىي مف التحػٌديات الميسػتقبمٌية  يتكقٌػؼ عػمى حي
ـٌ النتائج عػمى صعيػد بناء التقػٌدـ أك تثبيت  الفػقيي كاألخبلقي كالعمبلني ، أىػ

.  الٌتخمُّػؼ 
كلقػػد سػاؿ حبػره كثيره في الػٌدفاع عٌما يػػرل فيو كاتبكف إسبلمٌيكف دفاعػػػػػان 

 عػٌمػا يفيمكنو مف نيصكص كأحكاـ كسيػمككٌيات إسبلمٌية معمكؿو بيا في ىػذا 
ػػرعػػب . الٌنطاؽ  و مي أكثريىا خطابٌيػات تيػكٌجػو عػػينان عػكراء إلى ما ىػك كاقع ، بعضي

ػف يػتػفػٌكػػر فػػي معناه كمآًلو  كمثاالن عػمى ذلؾ سأسكؽ مثاالن كاحدان ، ىك ما . لمى
ػرمة خيركج الٌزكجة مف بيت زكجيا إال بإذنو  ف في الكيتيب الفػقيٌية بحي  .ييعنكى

ػبه تعاقيػدٌم ينشأ بعقػد الٌزكاج  أم . إٌف حالػة الٌزكجٌية في شػرعنا ىي مكجى
ػٌرة ، الميعٌبػر عنيا صراحةن مف الطػرفيىف ، ىي كحػدىا التي  أٌف إرادة الطٌػرفيىف الحي

. كىك ككٌؿ عقػدو يمكف أف يتضٌمف شػركطان خاٌصةن لكؿٍّ مف طػرفيىو . صنعتو 
كحسنان جػٌدان فعمٍت الجميكرٌية اإلسبلمٌية ، حيث فػرضػٍت عػمى الفػقيو الميشػرؼ 
عػمى إجراءات العقػد ، أف ييطمعى الطػرفيىف عػمى ما يمكف لكؿٍّ منيما أف ييضٌمف 
. صيغة العقػد مف شيػركط ، ستككف ميمػًزمة ليما في حياتيما الػٌزكجٌية الميسػتقًبمة 

كأم أٌنػو بالتالي ليس عػقػد اسػتخداـ يممؾ أحػد طرفيو بميقتضاه قيػٌكة عمؿ اآلخػر 
ػب العقػد  .  ، كينتزع منو جػزءن مف حريتو في استخداـ الكقت بما يتنافى مع مكجى
ىػػػذا بنفًسػو إنجازه إنساني لمٌشػرع اإلسبلمٌي تاريخٌي كخارؽ ، لػـ يمحؽ 

أم إلى حيف ابتػداع الحضارة الغػربٌية . بػو غيػر المسمميف إال بعػد قػركف طكيمة 
.  الٌزكاج المػدني ، عػمى أنقاض الٌزكاج الكينكتي 

كيؼ انتيت ىػذه الصيغة الجميمة : بعػد ىػذا العىػٍرض الكاضح نسػأؿ 
ػػركج الػػزٌكجة مػػػػػػف  ػػرمة خي إلى شػػػرطو قيػػرٌم لـ يينٌص عػميو في متف العقػػد ، ىك حي

  



473 
 

ما ىي الفمسػفة أك الفكػرة كراء :  بيت الػٌزكجٌية إال بإذف الػٌزكج ؟ أك بتعبيرو آخػر 
ػرٌيػة الػزكجة ؟   كـ االسػتبلبي لجانبو صغير كلكٌنو أساسٌي مف حي ىػذا الحي

إٌف عقػد الزكجٌية يمنح الػزكجى : مف الفػقياء مف يقكؿ جكابان عػمى السػؤاؿ 
ػٌرٌيػةن ميطمىقىةن في االسػتمتاع الجنسي بزكجًتو  ػركجيا مف بيت الػٌزكجٌية ساعة . حي كخي

ٍف ميػؤٌقتان ، ىػذا الحٌؽ  .   تشػاء يسػمبو ، كا 
كأٍف ال حػٌؽ . الجػكاب يفتػرض أف حػٌؽ االستمتػاع محصكره بالػػٌزكج فقط 

ػٍمػؼ بالتأكيػد  كليٌف مثؿ الذم عمييٌف " ميماثػؿ لمزكجة المسػكينة ، كىػػك خي
فمنتصٌكر بناءن عػمى تمؾ الفمسفة أك الفكػرة أٌنيا ،  . (228/ البقرة )" بالمعركؼ

مثبلن ، طالبت بحػٌقيا الميقاًبؿ باالسػتمتاع الٌدائـ ، فيؿ سػنيػرتٌػب عػمى تمؾ الفمسفة 
ػركج زكًجيا إال بإذنيا ؟   ػرمة خي أك الفكػرة حي

، كلكٌنني مع ذلؾ أكردتييا لبياف مػدل بيػؤس ! ىػذه صكرةه سػاًخػرة ، نعػـ 
.  ىػذا الٌنمط مف التفكير 

ػػبىػؽو دائًػػػـ ، كأٌف كظيفة  كما يفترض أٌف الػٌزكج الفحػؿ ىػك في حالة شى
يكزٌية زكجتو آناء الميؿ كأطراؼ النيار لتمبية  الٌشػػرع كالٌشػارع ليست إال تأميف جي

حتى لػك أٌدل ذلؾ إلى تػركيا ميكػرىىىػةن عػمى أف تككف قعيػدة . رغػباتو الميمٌحة 
.  البيت دائمان ، في حالة انتظارو ال تػنتيي 

ككأٌف صاحبىو لـ . ىػذا تفكيره أقػؿُّ ما ييقاؿي فيو أٌنػو تفكيره بائػسه أيحادٌم 
يتؿي كتاب اهلل سػبحانو ، كما عٌمقو عػمى كرامة اإلنساف بكصفو إنسػانان ، بصػٍرؼ 

ػٌرياتو األساسٌية  . الٌنظر عف ككنو ذكػران أك أينثى ، كأيضان عػمى ما عٌمقو عػمى حي
كخصكصان عػمى فكػرة القسػط الٌسػامية النػبػيمة ، التي تعني ، فػيما تعنيو ، أٌنو ما 

كىي الفكػرة . مف حػٌؽ إال في ميقابمو كاجب ، كما مف كاجبو إال في ميقابمو حػٌؽ 
كما أٌنيا مف المعالػـ األساسٌية . التي ال ينفػؾُّ كتاب اهلل عػف التذكيػر بيا 

. كالميمٌيػزىة في فكػره الحقػكقي 
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تػدٌبػران عػمى قكلىو تعالى  كمف آياتو أف خمؽ : "  ككأٌنو أيضان لػـ يًقػؼ مي
،  (21/الركـ)" لكـ مف أنفسكـ أزكاجان لتسكنكا إلييا كجعؿ بينكـ مكٌدةن كرحمة 

ػٍمػؽ  بحيث لػـ يػرى ىك إال الجانب الجسػدم . بما فييا مف سيػميٌك كًرقٌػة كعي
.   الٌشػيكاني منيا 

ىػذه الفتكل ، التي اختػرتييا عػامػدان ًلمػا فييا مف بػؤسو كاضح ، ىي 
. ميجػٌرد أينمكذج لو أمثاؿه ال تًقػؿُّ بػؤسػان فيما بيف أيػدم الناس مف فػقو المػرأة 

عػادة الٌنظر،  اعتقػػد جاًزمان أيضان أٌنيا بمجمكعيا يجػػب أف تككف بػرٍسػـ البحػث كا 
كفػقان ًلما .  ابتغاء إنتاج فػقو ييسػاىـ حػقٌػان في رسػـ معالـ التٌقػٌدـ اآلتي إف شػاء اهلل 

.  تػتػٌبعناه كرصدناه في متف الكتاب 
 ـــــ المصرف 4

المصارؼ ، أك ما ييسػٌمى أيضان بيكت الماؿ ، باتت اليكـ مف 
المؤٌسػػسات التي ال ييمكػف ألم دكلػة أك مؤسػٌػسة إنتػػاجٌية أك تجارٌيػػػة أف تعػمػؿى 

ذلؾ بسػبب تقػاريب العالىػـ ، كنشػاط الحػػركة التجارٌية بيػف أطػرافػػػػػػو . بمعػزؿو عػنيا 
األمر الذم اقتضى مؤٌسسات مف كظائفيا تنظيـ تباديؿ األمكاؿ . ميما تباعػدت 

دكف حمًميا نقػػدان ، بالنحك الذم ييػؤٌدم كيضمف غػرض كمصمحة الطرفيىف مف 
كلكٌف ىػذا الذم . المسألة طبعان  ليست كمُّيا بيػذه البساطة أك البراءة . عممو 

قػػػٌدمة لعىػٍرض إشكالٌية  قيػػمناه عمييا يكفي لبياف ما ينبغي بيانو عػمى سػبيؿ المي
.  الفػقػرة 

مثؿي ىػذه المؤٌسػسات كاف مكجكدان في تاريخنا لمغػرض نفسػو ، أك 
لبعًضو فيما يناسب احتياجات الناس البسيطة نسػبٌيان في ذلؾ األكاف ، كذلؾ 

الذم كاف مف مييٌماتو نٍقػػؿ األمكاؿ بكاسطة أكامػر دٍفع مف . بشػخص الٌصيرفي 
ػر، كانت تيسػٌمى باسـو فارسي األصؿ  ، الميعػٌربة مػف  (سػفتجو  )صيرفٌي إلى آخى

ثػمٌػثىػة بػدالن عف الفاء  ألٌف ىػػػذا الحػرؼ ال كيجػكد لػو في .  الفارسٌية التي بالباء المي
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ما ييشير إلى أصًميا في الحضارة الفارسٌية قبؿ أف يسػتنسػخيا .  األلفباء العربٌية 
ة منيا ، تستفيد مف . المسممكف  ككانت الحػركات السياسٌية ، خصكصان الميعاًرضى

كقػد عػرضنا . خدمات أيكلئؾ الٌصيارفة في تحريؾ األمكاؿ خفيةن عػف السيػمطة  
لمثًميا بخػدمة الحػركة الشيعٌية الٌسػٌرٌية الكاسعة في الجانػب المالي منيا في كتابنا 

 .  (التاريخ الٌسػٌرٌم لئلماًمة  )
كطبعان كاف أرباب تمؾ الميؤٌسػسات الصيرفٌية ، كما ىػـ اليكـ ، يتقاضكف 

.  عيميكالتو  في ميقابؿ ما ييقػٌدمكف مف خدمات 
إذف ، كما دامت المسألة بيػذه المثابة مف البساطة كالضركرة ، فما ىي 
الميشكمة التي تدعػكنا اآلف إلى اعػتباًرىا مف الميشكبلت التي ينبغي لمفػقو كالفػقيو 

يا ؟   الميسػتقبىمي أف ييعالجى
الحقيقة أٌف الميشكمة كامنة في التعارض بيف الٌضركرة مف جية ، كبيف 
الفائدة الٌربكٌية التي يتقاضاىا المصرؼ مف عيمبلئو  أك يدفعييا ليـ ، في سياؽ 

بحيث ييعطي القميؿ كيأخػذ الكثير أثناء التحػريؾ صاًعػػػػػدان . تحريؾ الكتمة المالٌية 
كمف المعمكـ أٌف الشػريعة اإلسػبلمٌيػة . ليستفيد مف الفػرؽ بيف الحالتيىػف .  كىابطان 

فٌي منيا ، تحػػػريمان قاطعػان ال اسػتػثػناء فيو ،   تيحٌرـ كافة أشكاؿ الػػػػٌربا ، حتى الخى
. إال حيػث يكػكف بيف األب كابنًػو 

كمف ىنا نعػػرؼ أٌنػو مػػا مػف إشػكاؿ فػيمػا تتقاضاه تمػػؾ المؤٌسػػسات مف 
ػػػكالتو في ميقابؿ ماتيػقػػٌدمو مف خدمات ، ألٌنيا في ميقابؿ عػمػؿو مشركع  . عيمي

كمف المعمكـ أٌف . شػرطى أف تككف العيمكالت معمكمىة القيمة سػمفان عنػد الطرفيىف 
. ىػذا الٌشػرط مف الشُّػركط العاٌمة في كٌؿ عػقػد 

 الميشػكمة كانت مكضعى عنايػةو خاٌصةو مف أيسػتاًذنا الشػييد السػٌيد محمد 
البنؾ  )كفي ىػذا الٌسػبيؿ صٌنؼ كتابو الٌشيير . باقػر الصػدر رضكاف اهلل عػميو  

كلكٌنو اقتػرح ". البنؾ " كفيو تػقػٌبؿ مف حيث المبػدأ فكرة . (البلربكم في اإلسبلـ 
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.  آلٌياتو تيحػٌرره مف الٌسػقكط في غائمة الػٌربا 
ما نيبلحظو أٌف األعماؿ الجاٌدة لفػقياءو إمامٌية في ىػذا الٌسػبيؿ قػد تكٌقفػت 

في حيف تابع فقياءه مف مذاىب أيخػرل أبحاثىيـ . مف بعػده بمقػدار ما نعػرؼ 
يا . بينيت عػمييا عػٌدة مؤٌسػساتو مصرفٌية ىي قيػػد العمؿ اآلف . عػمييا  بعػضي

كـ عمى أصالًتيا . اكتسػبت مكقعػان عالىمٌيان  لستي في المكقع الذم يؤٌىمني لمحي
.  كلكٌف ما سػٌجمىتو كتيسػٌجمو مف نجاحاتو عممٌية أمػره يسػتحؽُّ التٌػنػكيو . كصػٍدقيا 

 ***
فيػذه مكضكعاته أربعة ، نػرل أٌف عػمى الفػقو كالفػقيو الميسػتقػبىمٌي أف 
. ييبادر إلى االجتياد فييا بما ييحقٌػؽ المصمحة كالقصػد الذم رمى إليو الٌشػارع 

كاضعان نىٍصػبى عػينيو أٌننا نعيشي في عالىػـو . أك أف يينتج صياغاتو مشػركعةو ليا 
بحيث أٌف جميكرنا بات في مكًقعو يسػمح لو بأف ييقارف بيف . ميتقاربو ميتكاًصػؿ 

ػر الميختمؼ عػٌنا حضارٌيان كثقافٌيان  كأف يحكـى عػمى . ماعنػدنا كبيف ما عنػد اآلخى
ػر الميختمؼ . التشػريعات المعمػػكؿ بيػػا عػندنا مف خبلؿ الميقارنىة  كبحيث أٌف اآلخى

لف يكفٌػر فيػرصةن لتكجيو الٌنقػد القاسي لنا عنػد أدنى ميفارقىة ، بكصفو جػزءن مف 
التي يشػٌنيا عػمينا ، يككف ليا فعؿ الٌتحػريض عػمى  (الناعمة)الحػرب المعنكٌية 

.  ذاتنا كذاتٌيتنا عنػد طميعتنا الميتطٌمعة لمتقػػػدُّـ كالحػرٌيػة 
كقبؿ ىػذا كذاؾ أف يككف ىاجس الفقيو  األساسي قضٌية بناء التقػدُّـ 

ـٌ إال بػرٍفع كٌؿ الميعٌكقات مف الطػريؽ الٌشػاؽ كالطكيؿ الذم  الٌذاتكم ، الذم لػف يتػ
.  عػمى ميجتمعاتنا أف تسػمكو 

                    كالحمػػد هلل رب العالميف 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الفيـرسـت التحميمي الّشـامـل 
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مكتبة البحـث  
 

 


