
 

[1] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وكالء األئمة
 يف القرن الثاني اهلجري
 دراسة تأرخيية وحديثية



 

[2] 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجيع حقوق الطبع والنشر حمفوظة ألمانة مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به
www.masjed-alkufa.net 

 

 اسم الكتاب:
 

 : تأليف
 الغالف:

 اإلخراج الفين:
 الطبعة:
 الكمية:
 الناشر:

 
 سنة الطبع:

ي، وكالء األئمة يف القرن الثاني اهلجر
 .دراسة تأرخيية وحديثية

 .د. علي عبدالزهرة الفحام

 م. جناح الدجيلي.

 ميثم حبر.

 األوىل.
 نسخة. 1000

 ديوان الوقف الشيعي، 
 أمانة مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به.

 .م2012 -هـ 1341

 



 

[4] 

 
 
 

 

 

 

 
 

 وكالء األئمة
 يف القرن الثاني اهلجري

 ة وحديثيةدراسة تأرخيي
 
 

 تأليف:
 د. علي عبدالزهرة الفحام



 

[3] 



 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

[1] 



 

[7] 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 األمانة مقدمة
شكلت موضوعة الوكالة والسفارة عن أئمة أهل البيت علـيمم السـالم حيـزا    
واسعا يف املوروث الفكري لدى الشيعة اإلمامية واخذ كل واحد من علمـاء هـذ    

ا القدامى منمم ــ ينظر هلاتني املفردتني مبنظار يكاد يتبـاين بعـ    الطائفة ــ والسيم
الشيء عن اآلخر مما استدعى بأصحاب الرجـا  اىل ان يعـعوا معـايم ومقـايي      
ألصحاب األئمة عليمم السالم جتعل واحدة من هاتني املفردتني او كلتيمما تطبـ   

ر كـل أحـد نيلـه أو    عليمم، حيث جند أن لقب وكيل اإلمام أو سـفم  لـي  مبقـدو   
احلصــو  عليــه عال بعــد تحــي  وتــروي  للــنف  وللجســد وامــتال  للقابليــات   
الذهنية والعلمية اليت تؤهله هلذا األمر وصـدور تزكيـة مـن اإلمـام املعصـوم بمـذا       

 اخلصوص.
رمبا يتبادر اىل الذهن معيار االختيار لشخ  الوكيل هل هي منوطة باإلمـام  

ب او ادعــاء الشــخ  نفســه، تظمــر النصــوص ان  حصــرا ام بالعلمــاء واالصــحا
اجلوانب الثالثة هذ  هي احملور الذي تـدور عليـه تلـال االلقـاب، فـا ا بـني االمـام        
املعصوم ان فالنا وفالنا وكالؤ  فمذا مما ال مراجعة فيـه الن قـوهلم حكـم وامـرهم     

لـما  حتم ولنـا يف روايـة حـواريي االئمـة الـذين ينـادي علـيمم يـوم القيامـة الـيت نق          
الكشي عن االمام موسى بن جعفـر عليـه السـالم خلـم شـاهد علـى كالمنـا، وا ا        
استنتج األصـحاب والعلمـاء مـن خـال  اختصـاص واحـد مـن اصـحاب االئمـة          
خبصوصية لدى االمـام مـن حيـث القـرب منـه او توكيلـه يف بعـ  امـور  وان           

امجعـت علـى   يصرح هلم املعصوم علنا بمـذا االمـر فمـو ممـا  انعقـدت العصـابة و      
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توثيقه وعلو شأنه وخصوصيته من بني اقرانه، اما ادعاء الشخ  بالوكالة لإلمـام  
فمذا مما حيتاج اىل برهان وتدبر، حيث زخرت كتب الرجا  بالعديـد مـن اءـاء    
املدعني للوكالة والسفارة و لـال لالمتيـازات املاديـة واملعنويـة الـيت حيصـل عليمـا        

هذين املصطلحني بني الشيعة االثين عشـرية   الشخ  الذي ينطب  عليه واحد من
لدرجة ان االئمة عليمم السـالم قـد كـذبوا مـن ادعـى مـنمم الوكالـة او السـفارة،         
لتكون مثرة هذا اجلماز يف مسمته التطورية أن تظمر لنا شخصيات من بـني هـؤالء   

ان الوكالء عرفوا بالسفراء األربعة فكـانوا الواسـطة بـني النـاني وبـني االمـام بعـد        
حجـب االمـام الثـاني عشـر ةاحلجـة بـن احلسـنهلل عجـل اهلل فرجـه الشـريف عــن           

 اللقاء بشيعته والظمور هلم اىل ان يأ ن اهلل له.   
كــان اهلــدف مــن جمــاز الــوكالء الــذي شــكله االئمــة علــيمم الســالم ليكــون 
الرابط احلقيقي بيـنمم وبـني شـيعتمم وحمبـيمم وكـان مـن اعقـد االجمـزة واكثرهـا          

رية نظرا لألخطار احملدقة عليمم من السلطة العباسية وجواسيسـما ومـن   كتمانا وس
بع  املنحرفني  ايعا، لذلال جند ان جمـاز الـوكالء بـدا بـالظمور يف اواخـر ايـام       
االمام الصـادق    بعـد وصـو  ابـي جعفـر املنصـور اىل السـلطة وتتبعـه للمـوالني          

وحتى وفـاة االمـام سـنة     هـ141ألهل البيت ومعارضي الدولة العباسية منمم  سنة 
ـــ    137هـ ، واستمر هذا اجلماز بالتطور والرتسيخ يف ايـام االمـام الكـاظم   ة   137
هـــهلل ولكنــه شــمد تراجعــات خطــمة بعــد  مــن خيانــة بعــ  الــوكالء لألمانــة    183

والعمــد الــذي كــان يف عــنقمم لإلمــام والــذي يــأتي بعــد  فاحــدثوا اكــ  شــر  يف  
ــال    ــن خ ــيعي م ــاء الش ــل البن ــة     هيك ــة وظامل ــة شرس ــوكالء حلمل ــؤالء ال ــزعم ه   ت

استمدفت تكذيب االمـام الرضـا عليـه السـالم لـي  شـيء سـوى بعـ  الـدنانم          
والـدراهم الـيت كانـت يف ايـديمم كأمانـات وحقـوق لإلمـام الكـاظم امتنعـوا عــن          
دفعما لولد  الرضا   بدعوى عدم حتق  وفاته، لـذلال كـان علـى اإلمـام مواجمـة      



 

[9] 

الذي واجمه من هؤالء واجلماعة اليت شكلت من قبلـمم والـيت    هذا اخلطر الكبم
عرفت بالواقفة، واعادة تشـكيل جمـاز الـوكالء الـذي اصـابه التصـد  واالهتـزاز        

 جراء ما قام به هؤالء املنحرفون من مواقف واعما .  
ــة مــن     امثــا  هــذ  املواضــيع واحملــاور الشــحيحة املصــادر يف احلقــب التارخيي

بيت واتباعمم  واليت   يسلط عليما العوء كثما، كانـت ماثلـة   مسمة ائمة اهل ال
امام االمانة العامة ملسجد الكوفة متمثلة بالسـيد موسـى اخللخـالي والفريـ  الـذي      
مبعيتــه  فقــاموا ومبباركــة ودعــم مــن رئاســة الوقــف الشــيعي  يف تشــجيع البــاحثني  

يف حقـب تارخييـة   واصحاب املعرفة ومـن تتلـف البلـدان علـى الكتابـة والتـاليف       
ــه         ــدم حول ــل او تنع ــب تق ــة أو جان ــددة حبقب ــا حم ــة فيم ــاور الكتاب ــون حم ــة تك معين
الدراســات ممــا يتعلــ  مبدينــة الكوفــة ورجاالتمــا وجوانبمــا احلعــارية والعمرانيــة   
ــة تكــون مــن ضــمن منمــاج وبــرامج واعمــا       والفكريــة مــن خــال  مســابقة دولي

جد الكوفـة يف اخلـام  مـن شـوا      ممرجان السفم الـذي تعقـد  سـنويا أمانـة مسـ     
ملناسبة دخو  مسلم بن عقيل اىل الكوفة، حيث تتبارى فيما االقالم وتوضع امـام  
جلنـــة علميـــة تتصـــة لتقيممـــا تعـــم خـــمة األســـاتذة والبـــاحثني االكـــاد يني  يف 

 اجلامعات واحلوزات العلمية.
انـت للباحـث   ان الدراسة اليت بني أيدينا هي مثرة من مثـار هـذ  املسـابقة، وك   

السيد علي عبد الزهرة الفحام بعنـوان ةوكـالء األئمـة يف القـرن الثـاني اهلجـريهلل       
وحصلت على املركـز الثالـث يف مسـابقة ممرجـان السـفم بنسـخته الرابعـة  للعـام         

هـــ، وهــي دراســة عــن املوضــو  الــذي صــدرنا كالمنــا حولــه وهــو جمــاز     1342
نقـل األحاديـث واألحكـام الـيت      الوكالء لدى االئمـة والـذي تنوعـت ممامـه بـني     

يصدرها اإلمام يف أجوبة الرسائل اليت ترد عليه من اتباعه والوصايا اليت يوصـيما  
بمم اإلمام مـع قـب  احلقـوق واملسـتحقات املاليـة الشـرعية املرتتبـة علـى الشـيعة،          
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فعال عن عيصا  احلقوق الشرعية وما خترج من أموا  من اإلمام اىل مسـتحقيما،  
عرض ملواقف كل واحد من هؤالء الوكالء وما قاله أصـحاب الرجـا     مع تقديم

 حبقه مع عرض موجز ألبرز مروياته.
استقرأ الباحث يف دراسته اليت تكـاد ان تكـون أصـيلة يف بابمـا وان المسـت      
قسما من الدراسات موضوعة حبثه  وهذا جائز يف مثل هذا النو  مـن الدراسـات   

يثيــةهلل وهــذا مــا اعطــى هلــا خصوصــية جعلــت  املتشــعبة األاــراض ةتارخييــة وحد
االمانة العامـة ملسـجد الكوفـة تقـوم علـى طبعمـا ونشـرها يف سلسـلة نشـرياته الـيت           
اصدرها مركـز هـانب بـن عـروة التـابع ألمانـة املسـجد حيـث الحظـت فيمـا الدقـة            
والتبويب املنمجي ملفردات املوضو  مما اعطاها  لال الرونـ  املتسلسـل يف عـرض    

 سة وتفرعاتما فعال عن االنتقاء اجليد ملصادرها.مباحث الدرا
ان هذ  الدراسة حوت يف طياتما على معلومات وآراء مثينة كان يستلزم علـى  
الباحــث ان يكمــل مشــروعه هــذا بدراســة وكــالء بــاقي االئمــة حتــى نمايــة عصــر 

هـ  لتكون نسيجا متكامال وهذا ما نطمح من الباحـث الشـرو  بـه     429الغيبة سنة 
 ابة فيه حتى تكتمل حيثيات املوضو  من كافة جوانبه الزمانية واملكانية.     والكت

نسا  اهلل التوفي  لكـل مـن سـاهم وأسـمم ويسـاهم بنشـر تـراث وفكـر اهـل          
البيت واخبارهم  والسيما مؤلف هـذا الكتـاب واالخـوة العـاملني علـى اخراجـه       

 ونشر  وملثل هذا فليتناف  املتنافسون، واهلل املوف ...
                                 

 االستا  الدكتور عمار عبودي نصار                                                    
 النجف االشرف                                                             

  1341شعبان / ميالد حميي شريعة سيد املرسلني/                                    
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 مقدمة الباحث

مـد  حم ،أمجعني هم على خم خلقسلَّو رب العاملني وصلى اهلل احلمد هلل
  :بعدو ،رينهالطيبني الطا هل بيتهوأ

ــوم   ــالمية اليـ ــة اإلسـ ــان املكتبـ ــعلـــى يوليت –فـ ــاعا مـ ــد  -ا مواتسـ تفتقـ
حبيـث  كـن    ،هللم السالممعليةللدراسات التفصيلية اليت تتناو  وكالء األئمة

ام تارخييـة  ممن م هوما اضطلعوا ب ،ممحياتمراحل لوقوف على ا امن خالهل
م مودراسـة عالقـت   ،يف نقل الرتاث الفكري للتشيعم هال سيما دور ،وروائية

ة مـ م الشيعية مـن ج هومع اجلما ،ةمم السالم من جمل البيت عليهمع أئمة أ
  .أخرى

الء يف الرتاث الشـيعي يف جوانـب ضـيقة مـن     لقد تركز احلديث عن الوك
ــب الرجـــا   ــمة حيـــاة       ،كتـ ــن سـ ــية عنـــد احلـــديث عـ أو يف أحبـــاث عرضـ

فـرد مصـنف   وقلمـا ي   ،م الفكريـة والسياسـية  هـ وأدوار هللم السالممعليةاألئمة
حبيث يتم الرتكيز على شخصية الوكيل  ،خاص يف البحث عن سمة الوكالء

ــة همــن موقعــ  ــن موقعــ  ،يف الوكال ــة   هفعــالع ع ــي أو العقــدي يف املنظوم العلم
 .االجتماعية هوعالقات ،الشخصية هوالبحث يف حيات ،الشيعية

م هـ م السـالم ودور معلـي  األئمـة عن اخلروج برؤية واضـحة حـو  وكـالء    
ما هأحـد  :مية علمية علـى مسـتويني  هيكتسب أ الروائيهللةالتارخيي واحلديثي

يف عدارة م السـالم  ميل البيـت علـ  هـ أئمـة أ جيـة  ميسلط العوء على منتارخيي 
وحماربـة   ،واحلفاظ على األقلية الشيعية يف العا  اإلسالمي ،شؤون املسلمني
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 ؛املشرو  الفكري للحالة الشيعية جوعنعا ،النظم الفكرية والسياسية الفاسدة
املسـتوى  أمـا   ،ج العابط يف حفـ  األمـة مـن العـيا  واال ـراف     مليكون املن

الرجاليـة واحلديثيـة كقواعــد    اهــبكـل أبعاد  ةيـ حــث الروائابيتعلـ  بامل فاآلخـر  
والتارخييـة  ودراسة الظروف املوضوعية  ،ركاتوتييز املشَت ،اجلرح والتعديل

 هولـ  ،يف املدرسـة الشـيعية  م مصادر التشـريع  همن أ  باعتبار ،للن  الروائي
 ،ا التفصــيليةميــة وبيــان مســائلميف تأصــيل املبــاني العقديــة والفقدور أســاني 

 .البحوث األخالقية والتفسمية والتارخييةفعالع عن 
 هللجـري يف القـرن الثـاني اهل   م السـالم ماألئمـة علـي  وكالء ةلقد جاء كتاب

مشــرو  حــو  دور الــوكالء يف  محاولــة لتقــديم مقاربــة تارخييــة جديــدة     ك
و مـن القـرون   هـ جـري و السـيما يف القـرن الثـاني اهل    ،هللم السـالم معليةاألئمة

حبيــث تبلــورت املدرســة  ،الشــيعية نظومــةاملدت حتــوالت كــبمة يف مالــيت شــ
، وتـأطرت ضـمن قالـب فكـري     يـة مالعقديـة والفق ا مـ الشيعية واتعـحت معامل 

وسط موجة من التقلبـات السياسـية الـيت    ، تميز عن احلالة اإلسالمية العامةم
ــة عىل أن      ــيعية يف مراحــل معين ــة الش ــلت باحلال ــدة وص ــديات جدي ــزرت حت أف

ارايف وة السياسـية احلاكمـة واحملـيط الـد     ختوص "صـرا  وجـود" مـع السـلط    
 .هللم السالممعليةل البيتهاملختلف فكرياع ونفسياع مع أ

 ج التقليـدي يف ماملنيقدم الكتاب أسلوباع جديداع يف ترمجة الرواة يتجاوز 
مـن   امـ مـا يتعلـ  ب  باحـث الوثاقـة و  عنـى فقـط مب  ت كانـت  الكتب الرجالية الـيت  

ــرواة   ــز ال ــد الطبقــات وتيي ــادة  ف ،حتدي ــد حــاو  البحــث اإلف ــات   ق مــن املروي
من خال   ،هيف رسم املعا  العلمية والروحية لشخصيت هنفساحلديثية للراوي 

مـع   هوعالقتـ  ،هللم السـالم معلـي ةل البيـت هـ بأي راوالـ ذا هعالقة  الكشف عن
املوضـوعات   وطبيعـة  ،هسعة علمفعالع عن  ،االجتماعية هوارتباطات ،الشيعة
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كــان ام واملســؤوليات الــيت مــومسـتوى امل  ،امــب تمهــاالــيت واملباحـث العلميــة  
 .ا الكبمما يف منظومة الوكالة ومشروعمب معطلعاع

ويف هذ  املناسبة فانين أشكر أمانة مسـجد الكوفـة واملـزارات امللحقـة بـه      
ــيمم الســالم       ــاء دور األئمــة عل ــام مبممــة عحي الــيت أخــذت علــى عاتقمــا القي

من خال  عقامة املواسم الثقافية وممرجـان  وسمتمم املباركة يف مدينة الكوفة 
السفم الثقايف وعطالقما ملسابقة مسلم بن عقيل ةعليه السالمهلل اليت سـاعدت  
يف عاناء املكتبة اإلسالمية بالكتب املمتمـة حبركـة اإلمامـة وممـن صـحبمم مـن       
الثقات واحملدثني بعد أن خصصت كل دورة منما لدراسة قرن هجري واحد 

 ات الــيت حــدثت نتيجــة ظلــم الســلطات احلاكمــة علــى مــر   لتســد هــذ  الثغــر
التاريخ لألئمة ةعليمم السالمهلل وملن الزممم من جمة أخرى ، و ن نأمل أن 
تستمر األمانة باقامة هذا املمرجـان املبـار  وباسـتمرار هـذ  املسـابقة السـيما       

عـة  و ن مقبلون بـا ن اهلل يف العـام القـادم علـى مـرور الـذكرى امللويـة الراب       
وجـل أن   إلختيار الكوفة عاصمة للدولة اإلسالمية سـائلني املـوىل عـز     ةعشر

يأخذ بأيدي القائمني على عدارة مسجد الكوفة املعظم وخصوصا أمينه السيد 
 خم عنه نعم املوىل ونعم النصم. موسى تقي اخللخالي ملا فيه

ــاب مــن   ــألف الكت ــذكر مــاألو  من خــت ا ،فصــو  مخســةيت ــة هأا ب  مي
تمـت  ها يف حـني  ،ةوالرجاليـ  ةالتارخييـ  حث عـن حيـاة الـوكالء يف املسـائل    الب

ــن   ــاب م ــو  الكت ــل الثــ  فص ــذكر    اني الفص ــام  ب ــل اخل ــالرتاعىل الفص م ج
يل أربعة مـن أئمـة   جري الذي مة يف القرن الثاني اهلاألئالتفصيلية لوكالء 

م موالكـاظم والرضـاهلل علـي    البـاقر والصـادق  ةمهـ م السـالم  مالبيـت علـي   لهأ
از الـوكالء  مـ لكـل عمـام فصـالع خاصـاع للحـديث عـن ج       وقد أفـردت   ،السالم
ا بـذكر ومعـات مـن    مـ ت  األو  منخي ،مباحثولكل فصل ثالثة  ،هالتابع ل
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 ،دايـة األمـة  هالعقـدي يف    الفكـري ودور  هحياة اإلمام وبيان موجز ملشـروع 
يف  ،إلمـام د امالوكالء يف عا فيقف عند الصفات العامة ملنظومة مما الثاني منأ

 ،الثالث بالدراسة التفصيلية للحيـاة العامـة لـوكالء اإلمـام     تم املبحثهحني ا
منـا ج   تقـديم مـع   ،م يف مدرسة احلديث الشـيعية موموقع ،م التارخييهودور

  .يف علم احلديث هوريتوحم هوافية من مرويات الوكيل للداللة على مكانت
ــام ــاتعــاىل أن يقيــل عث فــاني أســأ  اهلل ،ويف اخلت ــا ،راتن  ،ويتقبــل أعمالن

، وأن يكـون  خـراع لـي ولوالـدي      ،الكـريم  مـه ذا القليل خالصاع لوجهوجيعل 
كمــا نشــكر أمانــة  ،بقلــب ســليم يــوم ال ينفــع مــا  وال بنــون عال مــن أتــى اهلل

مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به على حتفيزنا لكتابة البحوث وعلى طبعما 
 .ملنيرب العا واحلمد هللهلذا الكتاب 

  
 املؤلف                                                                        
 هـ 1342 شعبان  -الكوفة املقدسة                                                     
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 وم الوكالة لغة واصطالحًاهمف

 
أي أن  ،ل اللغة على أن الوكالـة تتعـمن معنـى النيابـة    هاتفقت كلمات أ

دون أن يعــين  ،وعنفــا  األوامـر  ،يف أداء األعمـا   هينـوب الوكيــل عـن موك ل ــ  
ــتقالل  ــال اسـ ــاألمر ه لـ ــرد ،بـ ــؤولية  أو تفـ ــ ؛باملسـ ــو  وهلـ ــر َق أبـ ــذا فـ ال  هـ

ا عىل متعـاىل ونسـبت   هلل بـني نسـبة الوكالـة عىل اهلل   هــ  492ت حبـدود  ةالعسكري
 بني الوكيل يف صفات اهلل ،ووكالة العباد الفرق بني وكالة اهلل» :العباد قائالع

مبعنـى املتـولي القـائم     أن الوكيل يف صـفات اهلل  :العباديف صفات  هتعاىل وبين
ــدبم خلقــ  ــال هلــ  هألنــ ؛هبت ــيم بمال ــم  ،ممــم رح ــفات ا ــا ي   ويف ص عقــد عمن

«بالتوكيل
  ع ا استكفا :فالناع ل فالٌنووّك» :هللهـ 711ت ة، وقا  ابن منظورهلل1ة 

ــر ــ   أم ــزاع ،هثقــة بكفايت ــام بــأمر نفســ    أو عج ــن القي ــ  .هع  :األمــر هووكــل علي
«همسّل

 .هلل2ة
و هـ الوكيل على الشـب  » :هللهـ 1082ت ةيقو  الطرحييويف معنى الوكيل 

تمد على الرجل و أن تعهوالتوكيل  ...هوالذي يدفع العرر عن هالقائم حبفظ
«عنـال  نائباع هوجتعل

 ،معـروف  ،الوكيـل » :هللهــ  1202ت ةالزبيـدي  ويقـو   ،هلل4ة
القيــام  هل عليـ قــد وكّـ  هألن موكلـ  ؛هي بـ م س ــ ،و الـذي يقــوم بـأمر اإلنسـان   هـ و

وقـد يكـون    ،عيل مبعنى مفعو و َفهذا هفعلى  ،األمر هو موكو  عليمف ، بأمر
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فتوكـل   هعلي هفوض ،يف األمر توكيالع هلوقد وّك .الوكيل للجمع واألنثى كذلال
«كسروي  ،بالفتح ،كالةواالسم الَو ،هب

 .هلل1ة
ــ ع  عن الوكيل يف بعـ  النصـوص   د ي وق ُقـو ام  وال ،أو القـائم  "مي القَـ " ب

ومجــع  ،م الــوكالء القــائمون بــأمور الوقــفهــو ،ار وكــافرمجــع قــائم كُكّفــ
ــأمر اإلمــام عليــ مــاخلمــ  وســائر احلقــوق وعدارت  وقــد ورد يف  ،الســالم ها ب

«هعلـى خلقـ   ام اهللو  ن قُـ » :احلديث
م ونقـوم  هأي  ـن مـن يتـوىل أمـر     هلل2ة 

م قي  هومن ،هلياملستولي ع :والقيم على الشب» :ويف جممع البحرين ،مه بشأن
أي الـذي   ،نمم السـماوات واألرض ومـن فـي   أنـت قـي    :هومن ،اخلان واحلمام

كـل   يتـؤت  ،هواشـتملت عليـ   هوحف  من أحاطت ب ،اما ومراعاتمتقوم حبفظ
«من خلقال  من تدبم  مبا ترا يءوتقوم علي كل ش ،هوامق  هما ب شيء

 ، وهلل4ة
 ،الشخصي لإلماممهلل بالوكيل القي ةبع  النصوص اختصاص لف  ر منميظ
 .عند احلديث عن أنوا  الوكالة  تي على  كرو ما سنأهو

اللغوي املعنى و ال خيتلف كثماع عن مفكالة للَوأما التعريف االصطالحي 
ــياات ــية هعال يف ص ــر     ف ،التخصص ــانون  ك ــم الق ــطلحات عل ــي مص ــارث ف ح

 عدرا عـن  -السلطة اليت يـأ ن األصـيل   » :يهأن الوكالة  سليمان الفاروقي
وكـذا السـلطة الـيت     ،احائز هلـ  هنأا أو يعت  مللنائب أو الوكيل مبباشرت - همن

النائب  أن ،من الفطنة وحسن التقدير معقوالع يفرتض أي شخ  أوتي حظاع
 هوعالقاتـ  هـه ذا األخـم جتا هـ ا من األصيل حبكـم سـلو    أو الوكيل قد خوهل
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«همعــ
النيابــة عــن » :يهــ يــة فقــد  كــروا أن الوكالــةمأمــا يف املباحــث الفق ،هلل1ة
«التفــوي  ،أصــيل

االســتنابة يف ةأو هللتوليــة الغــمةامــا بأنمــوقــد يعــ  عن ،هلل2ة
 ،ة متعلقـة مـ وخاصـة مـن ج   ،ة التصـرف مـ عما عامة مـن ج »ي هو ،هللالتصرف

 ،امـ أو وقف ،امـ معينة مـن بيع  يف مجيع التصرفات املمكنة يف دار هكما ع ا وكل
ة مـ خاصة من ج ،و بالعك أ ،ا من التصرفاتهوام اموعصالحا مأو عجارت

أو  ،هيف بيـع مجيـع مـا  لكـ     هلـ كمـا ع ا وكّ  ،ة متعلقـة مالتصرف وعامة من ج
يف مجيع التصرفات املمكنة يف مجيـع مـا    هتني كما ع ا وكلمعامة من كلتا اجل

«ه لك
 .هلل4ة

 ،اســم للتوكيــل ،بــالفتح والكســر ،الوكالــة»أيعــاع  هيف كتــب الفقــوورد 
فخـرج بقيـد التصـرف     ،علـى االسـتنابة يف التصـرف   ا العقـد الـدا    مواملراد ب
ــدخل الوصــية ،الوديعــة ــة ال تبطــل مبــا تبطــل بــ  عحــداث و امــألن ؛و  ت  هالي
ــة الــيت أحــدث ألن الوصــي يتصــرف  ؛الوكالــة ــاإل ن ها لــمبالوالي  ،امليــت ال ب

أو  ،أو اإلامــاء ،بــاملوت هولــذلال تبطــل وكالتــ ؛يتصــرف بــاإل ن ،والوكيــل
«د املوت وال وكالةع  ال ع ن بع ،اجلنون

 .هلل3ة
 ،ري بني النانيجي ذيالوكالة ال عقدالتعريفات ناظرة عىل   ذهعن  :أقو 

و مـا  هـ و ،وكل ما يتعل  مبسائل املعـامالت  ،مموعجارت ،مموشرائ ،مميف بيع
عن مجلة  لإلمامالتوكل  يف حني خيتلف  ،"الوكالة الشخصية"بـ هي صطلح علي

ولـي  عقـداع خيعـع     ،اعواجبـ  اعتكليفـ  هونـ ك اأوهلـ  ؛الوكاالت بـأمور عـدة    ذه
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اجلنون أو اإلامـاء   هال يصيب هعلي كما عن اإلمام سالم اهلل ،لإلجياب والقبو 
الـة الوكيـل مبـوت    كوأمـا بطـالن و   ،العـوارض   ذهـ مبثـل   هحتى تبطـل وكالتـ  

ألن اإلمام الالح  خيلف  ؛هبل الدليل على خالف ،اإلمام فغم معلوم باليقني
ا أمـر  مـ ومن ،اإلمامـة ويف كل أمر يتعلـ  بشـؤون    ،يف كل شيء اإلمام الساب 

فلـي  عنـدنا مثـا  واحـد علـى جتديـد        ،دة علـى  لـال  هوالسمة شا ،الوكالء
  .مبوت أحد من األئمة ،امأو علغائ ،وكالة وكيل

 ،اهـ عـن ام م السـالمهلل  معلـي ةالوكالة عن األئمـة  ومثة صفات أخرى تيز
 ،علمـاء م مـ وكـالء األئمـة ف  أمـا   ،العدالـة  امـ فالوكالة بني النـاني ال يشـرتف في  

 ،فقلـة قليلـة  م موأما من ا ـرف مـن   ،درجات العدالة يف أعلى ،ثقات ،أجالء
م تبطـل مبجـرد   موسـيأتي مـا يـد  أن وكـالت     ،ممنا  حكمة من توكيلهكانت 
كانوا بل  ،ممبابطا  وكالت هلل   يكتفواالسالم ممعليةئمةاألبل عن  ،مما راف

وتـر    ،مهونبـذ  ،ممالشـيعة بلعـن   ونويـأمر  ،ام النـاني أمـ  ممفعـح عمدون لي
 .ممجمالست

والقـانون   هم من خالصة التعريفـات اللغويـة واالصـطالحية يف الفقـ    مونف
ذا الوكيـل يصـبح   هـ ل" شخصاع فان ع ا أراد أن "يوّك هللمالسال هعليةأن اإلمام

مور األبـ تعلـ   ت اليت املسؤولياتوممارسة  ،امميف أداء بع  امل همن قبل توالع
كالقعـاء  ام اإلمامـة  مـ أو تتصل ببع  التفريعات التنفيذية علـى م  ،التنظيمية

ــؤمنني  ــني املـ ــاجني  ،بـ ــراء واحملتـ ــة الفقـ ــدي أل ،ورعايـ ــوالتصـ ــال  هـ ل العـ
اخلاصــة بتفصــيالت ورمبــا تكــون الوكالــة يف األمــور الشخصــية  ،واال ــراف

 .عاىلت عن شاء اهلل لال عرف كما سن املعصوماحلياة الشخصية لإلمام 
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 أنواع الوكاالت 

ر مـن خـال  النصـوص واملرويـات التارخييـة أن الوكالـة لألئمـة تقـع         ميظ
  ذهـ و ،على أنـوا  عـدة حبسـب سـعة أو ضـي  دائـرة الصـالحيات املمنوحـة        

  :يهاألنوا  
 

  :أوال: الوكالة العامة

النائـب أو الوكيـل   مـنح  وتتعـمن   ،"السفارة"أو  "النيابة"بـا مع  عنوقد ي 
ام القعاء أو األمور ملقيام مبا :، مثلإلدارة شؤون الشيعةحيات واسعة صال

تشـكيل   ،عدارة األوقـاف  ،احلسبية كجمع األمخاني والزكـوات والكفـارات  
ا ممـ  ثمبكـ القيـام مقـام اإلمـام     ،السالم هحلقة الوصل بني الشيعة واإلمام علي

 ،ممالعرر عن ودفعداية الناني هاإلفتاء وا كماإلمامة وواجباتيتعل  بشؤون 
ر مـ وقـد تظ  ،وتقوية العـعفاء  ،داية العالنيهو ،وفعح املفسدين واملنحرفني

دون أن يعين  لال أن النائـب أو السـفم أو الوكيـل     ،م الكراماتميديأ على
بـل يكــون   ،السـالم  هالتنفيذيــة عـن اإلمـام عليــ   هأو عجراءاتـ  هيسـتقل بقراراتـ  

السـالم سـواء باألسـباب     هالعمل يف أعلـى درجـات التنسـي  مـع اإلمـام عليـ      
 .طرق الغيبيةالطبيعية أم بال

و مـا جـرى مـن أمـر السـفراء      هـ وأوضح مثا  على حالـة الوكالـة العامـة    
  :مهالغيبة الصغرى و عصراألربعة يف 

 .هللهـ 212ت ةالسمان ،األسدي ،العمري ،عثمان بن سعيد بن عمرو. 1
 402ت ةاألسـدي  ،العمـري  ،أبـو جعفـر   ،حممد بن عثمان بن سعيد. 2

 .هللهـ
 .هللهـ 421ت ةالنوخبيت ،أبو القاسم ،احلسني بن روح. 4
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 .هللهـ 429ت ةالسمري ،أبو احلسن ،علي بن حممد. 3
 

عـة فقـط دون   ثبـوت الوكالـة العامـة للسـفراء األرب    بعـ  احملققـني   ويرى 
ر عـدم ثبـوت الوكالـة    هوالظـا » :السـيد حممـد علـي األبطحـي    يقـو    ،مهام

موالنـــا احلجـــة ألربعـــة واألبـــواب عـــن قبـــل  العامـــة ألحـــد اـــم النـــواب ا 
كمـا ثبتـت الوكالـة يف أمـور الـدين       ،هللالشـريف  هتعاىل فرج عجل اهللةاملنتظر
م يف هكمــا  كرنــا ،هللالســالم هعليــةها جلماعــة عــن قبلــهــاحلقــوق و و وأخــذ

م السـالمهلل  معلـي ةرينهوكـان لكـل واحـد مـن األئمـة الطـا       ،هطبقات أصـحاب 
م مم الشخصية على مـا أشـار علـي   هيف أمور ماعم قواكما أن هل .وكالء يف  لال

ــب  ــحابنا يف كت «ممأص
ــا ،هلل1ة ــ  معــ هوالظ ــن    هر أن احل ــوص م ــا ورد يف النص مل

الصالحيات االستثنائية واملميزات اليت كانت عند السـفراء األربعـة رضـوان    
«أخـ   مـن الوكالـة   »وقـد  كـر السـيد اخلـوئي أن السـفارة       ،ممعلي اهلل

 ،هلل2ة
م ي شـاملة هلـ  مـ أما الوكالة ف ،ؤالء األربعةمارة تتصة بيقصد أن السف هولعل

 .مهولغم
اجلليلة حكيمة بنـت اإلمـام اجلـواد     ةومن لطيف ما ورد يف أحوا  السيد

الســفراء ا مــن مــا بأنها الســالم أن بعــ  املــؤرخني واحملــدثني وصــفو مــمعلي
ا كانـت مـن فعـليات    مـ وال شـال أن  ،هلل4ةالسالم هدي عليملإلمام املواألبواب 

ا حمـل  مـ ولكن عطالق لفـ  "السـفم" علي   ،ومستود  أسرار اإلمام ،لعلوياتا
ال صـار الســفارة بشـخ  واحـد يف كـل عصـر كمــا ال       ؛نظـر وتأمـل عنـدي   

                                                 

 .142\1تمذيب املقا   .1

 .280\1معجم رجا  احلديث  .2

 .79\99حبار األنوار  .4
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 واهلل ،ا كانـت مــن األبـواب أو الــوكالء  مــال مـانع مــن القـو  أن   ،نعــم ،خيفـى 
 .تعاىل أعلم

م مموقعو ،موبيان حاهل ،ما قرأت يف وصف السفراء أمجل وأمنتومن 
حممـد بـن    شـيخنا األقـدم أبـو عبـد اهلل      ما أورد ،يف املنظومة العقدية الشيعية

 هرمحـ ةقـا   ،بعـ  أحاديـث الغيبـة    هيف شـرح  هللهـ 410تةيم النعمانيهعبرا
بـن   حـديث عبـد اهلل   -ذا الفصـل  هـ يف احلديث الرابـع مـن    هويف قول» :اهللهلل

 ،يـرى  دى وال علمـاع ه ا عماممكيف أنتم ع ا صرمت يف حا  ال ترون في -سنان 
لسـفراء الـذين كـانوا بـني     ادة مبـا حـدث مـن أمـر ا    مداللة علـى مـا جـرى وشـ    

ألن  ،مموانقطا  نظـام  ،ممهلل وبني الشيعة من ارتفا  أعيانالسالم هعليةاإلمام
فلمـا تـت احملنـة علـى      ،و العلمه هوبني شيعت هالسفم بني اإلمام يف حا  ايبت

هلل السـالم  هعليـ ةر صـاحب احلـ   مـ تـى يظ م وال تـرى ح اخلل  ارتفعـت األعـال  
 :وقـا  يف موضـع آخـر    ،هلل1ة”ا أوليـاء اهلل مـ ووقعت احلمة اليت  كرت وآ ننـا ب 

 هعليـ ةا بـني اإلمـام  مـ ي الغيبـة الـيت كانـت السـفراء في    مـ ف ،فأما الغيبـة األوىل »
ــاع   ــ  قيام ــني اخلل ــالمهلل وب ــوبني ،الس ــا ،منص ــخاص   ،رينهظ ــودي األش موج

واألجوبـة   ،وعـوي  احلكـم   ،اـوام  العلـم  م مخيرج على أيدي ،واألعيان
ي الغيبـة القصـمة   هـ و ،مـن املععـالت واملشـكالت    هعن كل ما كان يسأ  عن

«اما وتصرمت مدتماليت انقعت أيام
  .هلل2ة

 
 
 

                                                 

 .113ايبة النعماني  .1

 .178املصدر نفسه  .2
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  :الوكالة اخلاصة :ثانيًا

ا أحيانـاع وتعـي    مع دائرتخاصة تتس واليةوتتعمن تفوي  الوكيل أداء 
  :حيات واحدة أو أكثر من األمور اآلتيةالصال  ذهوتتعمن  ،أخر أحياناع
ل هروايات أ م وف هوعفتاؤ ،م يف الصالةموعمامت ،القعاء بني الشيعة. 1

ورعايـــة  ،وقـــد يتصـــل بـــذلال عدارة أمـــور الشـــيعة ،م الســـالممالبيــت علـــي 
 .هووراثة من ال وارث ل ،مموعصالح  ات بين ،القاصرين

صالت والكفارات وما مجع احلقوق الشرعية من اخلم  والزكاة وال. 2
 هورمبـا يعطـي اإلمـام وكيلـ     ،السـالم  هوعيصا  تلال احلقوق لإلمام علي ،هأشب

ال ســيما الزكــوات علــى الفقــراء صــالحيات يف صــرف بعــ  تلــال احلقــوق 
 .الواجبة واملندوبة

ــ  . 4 املباشـــرة  هاتـــمالســـالم وتوجي هالتكفــل بايصـــا  أوامـــر اإلمـــام علي
واالبـُا مـا    ،ات اليت تقع حتت والية الوكيلللقواعد الشيعية يف املدن والقصب

بــاحلوادث الواقعــة ســواءت أكانــت سياســية أم فكريــة يف  تتعلــ  تلــال األوامــر 
ــمواج ــد املنح  ة م ــرق والعقائ ــ  الف ــبالد     بع ــر يف ال ــأت تنتش ــا فت ــيت م ــة ال رف

ــار يف اهل  ــذلال نقــل االســتفتاءات    ،شــيماإلســالمية انتشــار الن ــد يتصــل ب وق
  .هعلي مام سالم اهللة لإلجالعاجلة أو احلر

ا عمــا يف ما أصــحابمــوقــاف مــن املســاجد واملــزار  الــيت يوفق . عدارة األ3
  .هعلي تعاىل للفقراء واملساكني واأليتام أو لإلمام سالم اهلل سبيل اهلل

   
  :الوكالة الشخصية :ثالثًا

بقعاء حوائج اإلمام  هأحد شيعت هللالسالم هعليةا توكيل اإلماممونقصد ب
الوكيل  لال ومن األمثلة على  ،كالبيع والشراء واإلجارة والزواج الشخصية
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توكيـل  و ،هلل1ةإلدارة أرض فـد   هللا السـالم مـ عليةراءهـ السـيدة الز  هالذي عينتـ 
 ،يف املدينـة  هالصميف لقعاء بع  حوائجـ  اعسدير هللالسالم هعليةاإلمام الباقر

مجـا    ل الكوفـة  ات هـ امـرأة مـن نسـاء أ    هطب لأن خي همنكما طلب اإلمام 
 هللالســالم هعليــةومــن األمثلــة علــى  لــال أن اإلمــام الرضــا ،هلل2ةوحســن تبعــل

د علـى  مفأشـ  هعحـدى نسـائ  حممد بن عيسى العبيدي اليقطـيينهلل بتطليـ    ةلوّك
ادي وكـان اإلمـام اهلـ    ،هلل4ةورجـالع آخـر   هللهــ  210ت ةا صفوان بن حييىمطالق
مـن   هابهلل يف شـراء بعـ  مـا حيتاجـ    لّـ عسـحاق اجلَ ةالسـالم يعتمـد علـى    هعليـ 

ثابتــة “ارودي أن الوكالــة الشخصــية مويــرى الشــيخ النمــازي الشــ  ،هلل3ةأمــور
]رســو   فعــن اــوالي الللــالي أن ،وعمــالع ا الشــار  قــوالعهبــالفطرة وأمعــا

عمرو بن أميـة العـممي يف قبـو  نكـاح أم      َلوّك وآلههلل هعلي صلى اهللة[اهلل
نـة والنجاشـي يف   أبا رافـع يف قبـو  نكـاح ميمو    َلووّك ،حبيبة وكانت باحلبشة

السعاة يف قب   َلووّك ،عروة البارقي يف شراء شاة األضحية َلووّك ،هتزوجي
بــن  وعبــد اهلل عقــيالع  الســالمهلل أخــا هعليــةأمــم املــؤمنني َلووّكــ ،الصــدقات

«جعفر يف جمل  عثمان
 .هلل2ة 
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واحلـ    ،هلل1ةمهلل على الوكيل الشخصيالقي ةوقد رجح البع  عطالق لف 
 لــال يف مبحــث عىل كمــا أشــرنا  ،ممــن القــي  يــل أعــم الوكف ؛ذا صــحيحهــعن 

 .ذا املعنى بنحو اإلمجا هالروائية تؤيد  هكما عن عطالقات ،الداللة اللغوية
م يف الواقع عمـا وكـالء   هذا الكتاب هم معن الوكالء الذين يعتين برتمجت

ألداء بعـــ  األمـــور  هللم الســـالممعلـــيةم األئمـــةمعي ـــن ،ُقـــوامهللةشخصـــيون
 هوأمر عائلت هوشؤون هوالقيام على رعاية أموال ،خت  اإلمام الشخصية اليت

وكـالء تتعـوا بالوكالـة اخلاصـة ومارسـوا صـالحيات معينـة        م هأو  ،هأو عيال
وال  ،تتعل  بأمور فكرية معرفية أو جوانـب تنظيميـة أو عدارة للحالـة الشـيعية    

ا يف م عاشــومــألن ؛الســفراءهللةذا الكتــاب حلــا  الــوكالء العــامني أوهــيتطــرق 
 .ذا الكتابهأي يف حقبة زمنية خارجة عن دائرة  ،القرنني الثالث والرابع

 
 التحوالت والصراعات  عصر. .جريالقرن الثاني اهل

دت احـداثاع دراماتيكيـة   مجري مـن القـرون الـيت شـ    يعد القرن الثاني اهل
ممــا ألقــى  ،اــمت صــورة اخلارطــة السياســية والفكريــة يف العــا  اإلســالمي 

علـى  مة على حركة األئمة وفرض حتـديات متعـددة اجلوانـب كـان     بظال  كب
ــالحية  ا ــاريع اإلص ــةملش ــيعت لألئم ــل معموش ــم أن تتعام ــي    ،ام ــن تلخ و ك

  :يجري مبا يأتية يف القرن الثاني اهلاألحداث السياسية والفكر
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 التطورات السياسية  :أواًل

الفة املستباحة ال وسلطة اخل الثامن امليالديهللةجريدخل القرن الثاني اهل
م أئمـة  ماشم وعلـى رأسـ  هاألعداء التقليديون لنيب  مهو ،تزا  بيد بين أمية

جـري الثـاني حتـى تـويف     دخـل القـرن اهل  ن أمـا  ف ،م السـالم مل البيت عليهأ
يزيـد بـن    هوتوىل ابـن عمـ   هـ، 101احلاكم األموي عمر بن عبد العزيز يف عام 

 –العـا  الشـيعي    همبـا فيـ   –سـالمي  العـا  اإل  كانو ،عبد امللال زمام احلكم
ر بـن عبـد العزيـز بعـد أن اتبـع      مـ دوء النسـيب يف زمـان ع  مرحلة من اهلد مش

والتخفيــف مــن حــدة  ،احلــاكم األمــوي اجلديــد سياســة اسرتضــاء املعارضــة 
 ،ا احلكومـات السـابقة  مجيـة اإللغـاء الـيت مارسـت    موحتييـد من  ،القبعة األمنيـة 

فقـد عـادت السياسـة األمويـة      ،يـدم طـويالع  ذا االسرتخاء النسـيب    هولكن 
مـن اضـطرابات     دمـ ع  دمشـ  ومـا  ،ا مع وصو  يزيـد بـن عبـد امللـال    ملسابق

على مـا  ، واستمر احلا  هلل1ةهـ 102 لب يف العراق عام مثورة يزيد بن املأمنية ك
 ،ام بن عبد امللالشه  أخو هيزيدهلل وخلفةتويف حني هـ 102حتى عام  هو عليه

ال يتــور  عــن ارتكــاب املنكــرات وســفال    ،بياع ســكماعوقــد كــان جلفــاع ناصــ 
ا العـا  اإلسـالمي   عانى خالهلـ  ،املشؤوم عشرين سنة هاستمر حكم ،الدماء

 هعليةداف اإلمام الباقرمذا امللعون عىل استهفقد عمد  ؛رمويالت الظلم والق
يد زيـد بـن علـي بـن     موقمـع انتفاضـة الشـ    هــ،  113بالسم سـنة   هقتلو هللالسالم

بدايـة السـقوف    هل حكمـ مث ـ  ،شام ماجنـاع خليعـاع  هوكان  هـ، 122سنة احلسني 
ى ابـن  حتـى تـولّ   هــ  122لـال سـنة   هفمـا عن   ،للدولة األموية الغايـة الفعلي 

 هوبوصــول ،الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد امللــال مســؤولية اخلالفــة الباطلــة  هأخيــ
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 اضا داخلياعمأنتجت اجعائلية للحكم دخل البيت األموي سلسلة صراعات 
فقـد   ،الـبالف احلـاكم  نسيج تصدعات كبمة يف  خلفتو ،للمنظومة السلطوية

الذي تسلم احلكم  يزيدهللةهابن على يد هـ 121خلليفة الوليد بن يزيد سنة تل اُق
مروان بن حممـد   هوحل حمللال هما لبث أن و ،ور قليلةميم لشهعبرا همع أخي

عات حتـى سـقوف   واسـتمرت الصـرا   هـ، 127مروان احلمار سنة  :بـور ماملش
ا العباسـيون يف  مـ مد قام ببعد حتركات طويلة األ هـ، 142الدولة األموية عام 

مسـتغلني حالـة االنفصـام النفسـي بـني       ،وال سيما يف خراسان ،مناط  تتلفة
ل هـ ومتلبسني بلباني الدعوة ملظلومية أ ،م وبني احلكم األموي اجلائرهاجلما

 .هلل1ةم السالممالبيت علي
حتى عام  هاستمر حكم ،و  ملو  بين العبانياني السفاح أكان أبو العب

ــ ور مملشحني توىل أبو جعفر املنصور ا هـ، 141  ،زمـام األمـور   "الـدوانيقي " ب
اسـتطا    هالعديد من الثورات والتصـدعات الداخليـة عال أنـ    هد حكمموقد ش

أو  رة مــن رمحــة  هلــم يكــن يف قلبــف ،سياســة النــار واحلديــدب هالقعــاء عليــ
شـر  يف بنـاء مدينـة بغـداد      هــ  132ويف عـام   ،والسيما علـى العلـويني   ،شفقة
وحتديـداع يف شـوا     ،وبعـد ثـالث سـنني    ،ا عاصمة للخالفة اإلسالميةهليتخذ

مت  هــ  123ويف عـام   ،السـالم بالسـم   هاإلمـام الصـادق عليـ    قتـل قام ب هـ، 138
ا مـ اإلعالن الرءـي عـن قيـام بغـداد عاصـمة للخالفـة العباسـية واطلـ  علي        

 .هلل2ةدار السالمهللةاسم
د موقـد شـ   ،ديمـ امل هواسـتلم احلكـم ابنـ    هــ،  128تويف املنصـور يف عـام   

بع  االضـطرابات وقامـت بعـ  الثـورات كثـورة احلسـنيني يف مكـة          دمع
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داء يف مويبدو أن دماء الشـ  هـ، 119يد فخ يف العراق سنة موثورة ش ،واملدينة
فاسـتلم   ،اميف السـنة نفسـ   دي العباسـي مـ ال  املمـ الثـورات قـد عجلـت ب     ذه

ارون هـ   لـال وتـوىل اخـو   هطويالع حتـى   هو  يدم حكم ،ادياهل هاحلكم ابن
 هالكـ هالرشيد زمام االمور ليحكم البالد اإلسالمية بقبعة مـن حديـد حتـى    

ت مبقتل األمني على يد مانت ،مني واملأمونفكانت الفتنة بني األ هـ، 194سنة 
ليسـد  السـتار علـى     هـ 198ليد السلطة عام خم مقاوتسلم األ ،املأمون هاخي

 .هلل1ةجرياحلداث السياسية يف القرن الثاني اهل
 

 التطورات الفكرية والعقدية :ثانيًا

علـى  جـري بظـال  كـبمة    ألقت التطورات السياسـية يف القـرن الثـاني اهل   
ب هفلم تكن املـدارني الفكريـة واملـذا    ،د الفكري يف الساحة اإلسالميةماملش

منعكســـاع  تبـــل كانـــ ،أقـــل تنوعـــاع وتنافســـَا مـــن احلالـــة السياســـيةالعقديـــة ب
ولعبـت دوراع كـبماع يف    ،ها يف الوقت نفسـ ميف بلورة احداثوعامالع  ،املتطورات

ت الفكرية يف القرن الثاني اهم االجتاهو كن امجا  أ ،االصطفافات الشعبية
  :يمبا يأت
 ،هللهـ101تةعبد العزيز عمر بن دمعملية تدوين السنة النبوية يف ع. بدء 1

بكر بن حممد بن عمرو بن حـزم أن يكتـب حـديث     ع  أوعز عىل القاضي أبي
ي حماولة لتثبيـت قواعـد حـديث السـلطة     هو ،هلل2ة!!أو حديث عمر رسو  اهلل

 .رحلةعن احلديث الشيعي الذي بدأ بال وز يف تلال امل  لتمييز
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ــ. ظ2 ــن    مــ ــة بــ ــي حنيفــ ــد أبــ ــى يــ ــراق علــ ــرأي يف العــ ــة الــ ور مدرســ
يم الــرأي والقيــاني همفــا وقــد توســعت يف اســتعما  ،هلل1ةهللهـــ120تةالنعمــان

اإلسـالمي الـيت    همنظومـة الفقـ   مـة يف ما أركانـاع م موجعلت من ،واالستحسان
 .على الرواية -يف الغالب  –كانت تعتمد 

 ،لمـ ور موجة اإلحلاد والزندقة بسبب انتشار الفسـاد وتفشـي اجل  مظ. 4
داف هـ تخذ شـكل تكـتالت بشـرية  ات أ   وقد كانت بع  حركات الزندقة ت

ووصـلت عىل  فـارني  بالد كبع  حركات الزنادقة اليت انتشرت يف  ،سياسية
ذا هـ وقيل عن  ،"عقن امٌل" بـور ما املشهدت بانتحار قائموانت ،رمبالد ما وراء الن

الكـثم مـن األتبـا  وقـاد      هالرجل كان يقو  بتناسخ األرواح وقد مجع حولـ 
 .هلل2ةدي العباسيمالعباسية آنذا  يف زمن امل حركة أربكت احلكومة

 ،كــالفكر املعتزلــي واألشــعري  ،ور املــدارني العقديــة للمخــالفنيمــ. ظ3
ومجاعات اخلوارج على  ،مية والصوفيةمواجلوكجماعات املرجلة والقدرية 

اد والـرأي مـن   مـ ل االجتهوأ ،ل احلديثهأواحلشوية من  ،اماختالف طبعات
 .اء العراقمفق

كانشـــقاق   ،شـــقاقات عقديـــة كـــبمة يف احلالـــة الشـــيعية    . حصـــو  ان2
وانشـقاق   ،السـالم  هاد اإلمام الصادق عليماإلءاعيلية والفطحية بعد استش

 .هلل4ةهللالسالم هعليةاد اإلمام الكاظممالواقفة بعد استش
ب االرتفــا  يف العقيــدة وال ســيما يف  هور مجاعــات الغلــو ومــذا مــ. ظ1

 .هلل1ةاهوفرقة املفوضة واممية كاخلطابية واملغ ،احلالة الشيعية
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بعـد أن وفـرت    ؛العامـة مدرسة . انتعاش حركة التدوين والتأليف عند 7
ــة  ــات املاديــ ــل اإلمكانــ ــلطة كــ ــية ،الســ ــانة السياســ ــازات  ،واحلصــ واالمتيــ

مــة يف مفــ زت مؤلفــات م ؛وأربــاب احلــديث ،اء الســلطةمــلفق ،االجتماعيــة
ويف التفسـم والعقائـد    ،لتاريخوالسمة وا ،هوأصول هوالفق ،هاحلديث ودرايت

 .هلل2ةوعلم الكالم
 

 نظرة تارخيية على نظام الوكالة 

ــظ ــة يف ع  مــ ــام الوكالــ ــح األوىل لنظــ ــرت املالمــ ــاممــ ــاقر د اإلمــ ني البــ
ي احلاضــرة األقــوى للمــد هــكانــت الكوفــة  ع  ،هللالســالم مــامعليةالصــادقو

ويبدو  ،نيواخلزين االسرتاتيجي لرجاالت الشيعة من الرواة واحملدث ،الشيعي
السالم عبـان تلـال احلقبـة كـان منصـباع علـى        ممعلي اج  األك  لألئمةأن اهل

الـيت  السـلطوية  تأسي  منظومة احلديث الشـيعية يف مقابـل مدرسـة احلـديث     
فكانـت اخلطـوات األوىل    ،ا بقـوة املـا  والسـلطان   هـ ا وقوي نفو هاشتد عود

ر بـــن يزيـــد تصـــدير بعـــ  املرجعيـــات احلديثيـــة املوســـوعية كجـــابتقتعـــي 
وأبـان بــن تغلــب   ، ي اخلمسـة والســبعني ألـف حــديث   هللهـــ 127تةاجلعفـي 
الذي حف  مخسـة وأربعـني    هللهـ120تةوحممد بن مسلم ،هللهـ131ت ةالبكري

ائـل مـن الـرواة واحملـدثني الـذين   يقتصـروا       هم َكعىل جانب  ،ألف حديث
ميـة  بـل انتشـروا يف تتلـف احلواضـر اإلسـالمية املرتا      ،على الكوفـة وحسـب  

راع يف اخـرتاق  هجناحـاع بـا   هللالسـالم  هعليـ ةوقد جنح اإلمام الصـادق  ،األطراف
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يف  هلـ هاحلـديث الكـويفهلل رقمـاع صـعباع ال  كـن جتا     ةوصـار  ،مدرسة املخـالفني 
ل هـ ذا احلعور الالفت لروايات فعـائل أ هوما  ،منظومة احلديث اإلسالمية

ود مـ ة لتلـال اجل م عال مثـر هيف صـحاح العامـة ومسـانيد    هللم السـالم معليةالبيت
 .العلمية املعنية لتذويب الن  الشيعي داخل املنظومة اإلسالمية العامة

منصبة يف تأسي  مدرسـة   هللالسالم هعليةاإلمام الصادق ودمو  تكن ج
جيـة متوازيـة علـى    ممبن هعليـ  وعمنـا عمـل اإلمـام سـالم اهلل     ،وحسباحلديث 

ممـن   ،هص مـن شـيعت  ل اإلخالهمستعيناع بأ ،هاز الوكالء اخلاص بمتأسي  ج
املفعـل بـن   بـن أبـي يعفـور و    عبد اهللكأمثا   ،مموحيرز عدالت ،مميث  بأمانت

 –عىل جانــب اإلفتــاء بالروايــة  –وكانــت الوكالــة ال تتعــدى  ،هلل1ةعمــر اجلعفــي
مجع األموا  اليت تكون يف باب صلة اإلمام أو اخلم  والزكاة ومـا شـاكل   

م ونظـر يف حالهلـ   ،ممروى حـديث ملـن   القعـاء عىل جانب ععطاء وكالة  ، لال
  .أن يكون حكماع وقاضياع بني الشيعة ،مموحرام

 هعليـ ةاد اإلمـام الكـاظم  موقد تعرض نظام الوكالة النتكاسة بعـد استشـ   
علـي بـن أبـي محـزة      :مممنوامهلل الُقةحني أعلن جمموعة من الوكالء هللالسالم

أعلنـوا   ،هلل2ةوعثمان بن عيسـى الرواسـي   ،وزياد بن مروان القندي ،البطائين
م متسليم مـا بأيـدي  م عن موامتناع ،هللالسالم هعليةم على اإلمام الكاظمموقف

ويبدو مـن خـال  املرويـات     ،السالم هلإلمام الرضا عليمن األموا  العخمة 
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بينمـا   ،هوعاد للح  ومـات عليـ   هالتارخيية أن عثمان بن عيسى رجع عن وقف
بــني  امــهر أمرمفاشــت ،ماتــا علــى الوقــف البطــائينوقنــدي مــن املــرجح أن ال

 ،اممولعن اممروايات يف  م هللالسالم هعليةالشيعة وصدرت من اإلمام الرضا
 ،مـن الثقـات والـرواة الصـلحاء    م هأو  أمـر ؤالء الـوكالء الثالثـة   هوقد كان 

 هم عال أنـ مكـان مطلعـاع علـى سـوء عـاقبت      هللالسـالم  هعليـ ةولعل اإلمام الكـاظم 
ا مكمـة قــد ال نقـف علــى تفاصــيل  حل ؛عـن قصــد وتعمــد  يف أو  األمــرم ملـ وّك

والشـيعية علـى    ،م تداعيات السـاحة اإلسـالمية عمومـاع   محبكم قصورنا عن ف
 .اخلصوص هوج

بنـاء   هللمـا السـالم  معليةأبو جعفر الثاني هابن  ن بعد أعاد اإلمام الرضا وم 
م يف دعـم  مـ ؤالء الـوكالء حعـور م  وكان هلـ  ،هلل1ةبشكل جيد منظومة الوكالء

كما  ،ا خراسانهللممبا في هعقليم عيران وملحقاتةبالد الشرقيةحركة التشيع يف ال
ر علـى  مـ حركات الواقفة وبع  الفـرق املنحرفـة الـيت بـدأت تظ     هوقفوا بوج

وأبـي  ادي يف زمان أبـي احلسـن اهلـ    وقد وصل أمر الوكالء ،الساحة الشيعية
التنظـيم والرتتيـب    درجـات كـبمة مـن   عىل  هللالسـالم  مـا معليةحممد العسـكري 

  .د بشكل أكثر يف احلواضر احملتعنة للوجود الشيعيوالتمد
 

 بحث الرجاليالوكالة يف امل

الرجاليـة القد ـة    سـائل مـن امل م السـالم  متعد مسألة الوكالـة لألئمـة علـي    
ففـي مباحـث    ،ذا الفنهاليت أخذت مساحة من اجلد  والنقاش بني أرباب 
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ورمبـا   ،ووثاقـة الـرواة   الوكالـة املالزمـة بـني   عمارات الوثاقة ي ز احلديث عن 
والبع  يوسـع الـدائرة أكثـر لتشـمل      ،يتوسع الكالم ليشمل تييز املشرتكات

ــو    ــة ح ــائل عقدي ــةممنمس ــة  جي ــأأئم ــت ه ــيل البي ــار  معل ــالم يف اختي م الس
 .ممم ومعتمديموكالئ
 :عدة أقوا املسألة عىل   ذهيف  الرجاليوناء ومالفقوقد انقسم   

م السالم مبني كون الراوي وكيالع لالئمة علي املالزمة عثبات :القو  األو 
 قـد و ،فيبقـى الوكيـل علـى أصـالة الوثاقـة مـا   يثبـت العكـ          ،هوبني وثاقت

مــن القــدماء   اء وعلمــاء الرجــا  مــالفقمــن  الكــثمذا القــو  هــب عىل هــ 
  :ممنذكر من ،واحملدثني

يف  لـال   هوتبعـ  ،ر مـن اخلالصـة  مـ كمـا يظ  هللهــ  721ت ةالعالمة احللي. 1
فقد  كر مجاعة من الـوكالء يف صـنف    ،هللهـ 730ت ةاحلليابن داود   ميذتل

 .هلل1ةاملمدوحني
ــة » :قــا  ،هللهـــ 1011 تةصــاحب املعــا  الشــيخ حســن. 2 ومقــام الوكال

«امبل ما فوق ،يقتعي الثقة
 .هلل2ة 

ر مـن  هالظـا » :قـا   ،هللهــ  1172تةحممد جعفر اخلراساني الكرباسـي  .4
 - همن ام  كر ما يد  على ضـعف  -أصحاب الرجا  حيث يطلقون الوكيل 

مــا يف ترمجــة خــمان   ويؤيــد ،يســاوق التوثيــ  هوأنــ هيــد  علــى حســن حالــ
«.. ".ذا يد ه"  :  أبي عمرواخلادم قو

 .هلل4ة 

                                                 

 .73رجا  ابن داود ص .1

 .19\1منتقى اجلمان  .2
 .8عكليل املنمج يف حتقي  املطلب ص .4
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[42] 

وقـد أشـرنا يف صـدر الرسـالة     » :قـا   ،هللهـ 1202 تةانيمبمالوحيد الب .3
«الوكالة تومي عىل الوثاقة أنعىل 

الزم تـ لوكالـة  ا» :وقا  يف موضـع آخـر   ،هلل1ة 
«بل والوثاقة واجلاللة ،حسن العقيدة

 .هلل2ة 
وال ينبغـي  » :قـا   ،هللهــ  1294تةدي الكجـوري الشـمازي  ممالشيخ . 2

م مبل كانوا يأمرون بالتنفر عن ،م ما كانوا يوكلون فاسد العقيدةمالريب يف أن
وكـذا مـا كـانوا يوكلـون عال مـن كـانوا        ،ممبل وأمـروا بقتـل بععـ    ،مموعيذائ

 ل ويؤكــد  لــال أن ج ــ ،أيعــاع بــل وكــان عــادالع ،هويثقــون بــ هن عليــيعتمــدو
وعـن مجـع    ،ممر من ترامجمم كانوا يف ااية اجلاللة والوثاقة كما يظموكالئ

م أن  كنوا الكفـار  هوحاشا ،ة الوكالةماحلكم بالعدالة وقبو  الرواية من ج
بـــل  ،م عــن املنكــر  هومــ و  ين ،ممم و  ينكــروا علـــي موالفســاق يف وكــالت  

«ممويبسطوا علي ،ممم ويتلطفوا بمنوا معهويدا
 .هلل4ة 

ن جل الـوكالء كـانوا   ع» :قا  ،هللهـ 1414ت ةالسيد علي ال وجردي. 1
ر من مالسالم كما يظ هعلي عمامبل من حواري كل  ،يف ااية اجلاللة والوثاقة

فقد أشرنا أن جمرد الوكالة  ،قليل هولعل ،ممعلم  لال منومن   ي  ،ممترامج
م هـ وام ،ائيموشيخنا الب ،واملمزا ،العالمة هب عليهوقد   ،يف الوثاقة كاٍف

ــا    ــة الرج ــن أئم ــبع      .م ــبة عىل ال ــن بالنس ــذم والطع ــن ال ــا ورد م ــا م  ،وأم
ر مـ   وأظر وبـد  وأمـا مـن اي ـ    ،ممر بعد املالحظة يف تـرامج ميظ هفاجلواب عن

لتفـوي   ر فسـاد نسـبة الغلـو وا   مـ وممـا  كـر ظ   ،م مـا ورد مفقد ورد في ،البد 
ــل  ،مــا بالنســبة عىل مــن   ينعــز   وأمثاهل ــن عمــر[ كاملفع ــن   ،]ب وحممــد ب

                                                 

 .274يقة على منمج املقا  تعل .1

 .499املصدر نفسه  .2

 .104ص للشيخ ممدي الكجوري الشمازيالفوائد الرجالية  .4
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[41] 

قـد أشـرنا يف ضـمن     ،مهألحـد  وكـيالع  هكونـ » :وقا  يف مورد آخـر  ،هلل1ة”سنان
بــل  ،علــى الوثاقــة والثبــات وحســن العقيــدة  ممــا يــد  هكــثم مــن الرتاجــم أنــ

م من حواريبل م ،خلصني يف الغالبامل من هم يد  على كونمالتوكيل من قبل
 .هلل2ة”م السالممعلي

يف معرض قا   ،هللهـ 1414ت ةيم بن حممد الكلباسيهأبو املعالي عبرا. 7
يعلـم بـالتتبع    هقد حكى السيد السند النجفـي أنـ  » :عن حممد بن سنان هحديث

وكـان   ،ممأن حممد بن سنان كان من خواص األئمة األربعة الذين روى عـن 
م السالمهلل يقعي حبسن معليةممن خواصم هوال خفاء يف أن كون ،مهل وكيالع

بــل  ؛هحبســن حالــ ي تقعــي أيعــاعمــم فوأمــا الوكالــة هلــ  .هبــل وثاقتــ ،هحالــ
«هبوثاقت

 .هلل4ة
اعت  أن مـن عمـارات الوثاقـة     :هللهـ 1412ت ةاملامقاني . الشيخ عبد اهلل8

 هعليـ  همنـ  هفانـ  ،أو كاتبـاع  ،أو مالزمـاع  ،أو خادمـاع  ،اختا  اإلمام رجـالع وكـيالع  »
 ،لغـم العـد  الثقـة    هلعدم تعقل صدور شيء مـن  لـال منـ    ؛هم تعديل لالسال

شيء من  لال عىل عم العد  مفاسد عظيمة ال يعقل  عرجا ضرورة استلزام 
«...امالسالم من هعلي هتكين

 .هلل3ة
 .عتقان املقا  هر من كتابمكما يظ هللهـ 1424ت ةجنف ه. الشيخ حممد ط9
 ،ذيب املقـا  مـ ت هر مـن كتابـ  مـ يظكمـا   ،والسيد حممد علي األبطحـي  . 10

م معلـي ةرينهومما عد من أمارات الوثاقـة الوكالـة ألحـد األئمـة الطـا     » :يقو 
                                                 

 .428\2طرائف املقا   .1
 .211\2املصدر نفسه  .2

 .120\2الرسائل الرجالية  .4
 .210تنقيح املقا ، املقدمة ص .3
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ا مـن أقـوى   مأناني  مبمعن الوحيد الببل  ،صرح بذلال مجاعة بل ،هللالسالم
م معلـي ةممألن مـن املمتنـع عـادة جعلـ     ،ةوالعدالـ  ،بل الوثاقة ،أمارات املدح

ا مـن  هـ علـى الزكـاة و و   ع ا كـان وكـيالع   سـيما  ،هلل ام العـدو  وكـيالع  السالم
  مـن أمـور   ال يكـل عاقـل أمـراع    هفان ،األمر كما أفيد :قلت .تعاىل حقوق اهلل

بـال   ،ر ملن راجع الوجـدان هذا ظاهو .هفيما أوكل علي هوث  ب عال ع ا  عىل ام
م موعن كانــت املالزمــة يف وكــالت ،هللم الســالممعلــيةمهلــ بالوكالــة اختصــاص

بل ومن  ،م الثقات من املمدوحنيمأصحاب بل جيعل وكالء ،كالم رة بالهظا
لكـن يـد     ،التوثي  مطابقة أو تعـمنا  فان التوكيل وعن   يد  على .الثقات

فكمــا يؤخــذ بتوثيــ  الثقــات لفظــا يؤخــذ    .وال فــرق يف  لــال ،التزامــاع هعليــ
 هلـ  ر العدالـة والوثاقـة كانـت الوكالـة    هظـا  فكلما كان املوكل ،م عمالمبتوثيق

ذا فالوكيــــل لألئمــــة هــــوعلــــى  .واضــــحة الداللــــة علــــى الثقــــة بالوكيــــل
ثــم عن .. .ممعلــي م فيمــا أوكــلهم الســالمهلل يكــون ثقــة عنــدمعلــيةاملعصــومني

املســائل  الوكالــة عن كانــت عامــة يف األمــور أو خاصــة يف أمــور الــدين وأخــذ
ــوق      ــذ احلق ــدين وأخ ــا  ال ــيم مع ــائل وتعل ــات املس ــب وجواب ــا  الكت  وعرس

 ،ي تــالزم الوثاقــة ال حمالــةمــف ،هلل و ــو  لــالم الســالممعلــيةمما علــيهلوعرســا
 .يف األمـور الدنيويـة اجلزئيـة بنحـو أوىل     هاألمـور يوثـ  بـ     ذهيف  هواملوثوق ب

 فــال تــالزم  وأمــا عن كانــت يف األمــور اجلزئيــة والشخصــية مــن شــراء و ــو  
«مةما الوثوق يف األمور املمفي هالوثوق ب

 .هلل1ة 
ويــرى ثبــوت الوثاقــة  :هللهـــ 1309ت ةانيمالفــاني االصــف . الســيد علــي11

الوكـاالت   هورمبـا ينـدرج حتتـ    ،للوكالة اخلاصـة بـأمور التبليـح وحفـ  الـدين     

                                                 

 .141\1تمذيب املقا  يف تنقيح كتاب الرجا  للنجاشي  .1
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ــة واحلســبية ــ ،الوقفي ــ هيقــو  يف كتاب  وهــ املقــام يف والصــحيح» :الرجــا  هفق
 :ماهل ثالث ال موردين اثنني خصوص يف املالزمة بثبوت االلتزام

 .واخلطمة مةمامل األمور من هفي الوكالة كانت ما - األو 
 .العدالة أو الوثاقة لثبوت مستلزمة هفي الوكالة كانت ما - الثاني

م هأمـور  خصوص ويف املتشرعة عن فعالع العقالء ديدن فالن األو  أما
 وأي .هعليـ  األمـور   ذهـ  ينيطـون  من ووثاقة صحة من والتأكد التثبت اخلطمة

 ولـذا  ؛هفيـ  الـدني  وقـو   ومـن  ،العـيا   من نالدي حف  من مهوأ أعظم شب
 بل وبعـ   ،آنفاع   كر املتقدم األو  القسم حتت ينعوي من كل بوثاقة نلتزم
أحكـام   عجـراء  يف شخصـاع  االمـام  توكيـل  نفـا  ،مطلقـاع  ال الثـاني  القسم أفراد

«فاسقاع كا باع هكون هفي حيتمل ال مما وقائية
 .هلل1ة 

هلل م الســـالممعلـــيةومـــا كـــانوا» :هقـــا  يف عدتـــ ،الكـــاظمياحملقـــ  . .12
 هوانى يعتمدون على الفاسد و يلون علي ،ليعتمدوا اال على ثقة سا  العقيدة

 ، م عزلـو هر الفسـاد مـن أحـد   مـ ومـن ثـم ع ا ظ   ؟!وينأون هون عنمم مما ينهو
وصــاحب  ،الطريقــة اــم واحــد مــن األصــحاب كالعالمــة   ذمــوقــد عــد  ب

 ،نـا تعـرف مقـام املفعـل بـن عمـر      هومـن   ،مهـ ائي وامموالشيخ الب ،جماملن
«م بارتفا  القو معلي َزم ما وان ُاهوحممد بن سنان وام

 .هلل2ة 
وا عـن استبعـا    مـ هلل نم السالممعليةممنع» :. املمزا الط سي النوري14

 ،هسـفي  هبأنـ  هللم السـالم معلـي ةفحكموا ،يف اخبار كثمة هشارب اخلمر وائتمان
ــوم قولــ   ــدخل يف عم ــاىل هفي ــوا اة:تع ــفوال تؤت ــوالكمملس ــة هلل،اء أم ويف  .اآلي

ــادقي  ــي   -الص ــروي يف العياش ــو  اهلل -امل ــاىل ق ــف ة:تع ــوا الس  هلل..اءموال تؤت
                                                 

 .112حبوث يف فقه الرجا  ص .1
 .213\2نقلما عنه احملدث النوري يف خاتة املستدر   .2
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و عـدم  هـ ان املـانع يف شـارب اخلمـر     :هر منـ مـ ويظ ،همن ال يث  بـ  :قا  ،اآلية
هلل م السـالم معلـي ةوامـ ون ،ال يـؤتن علـى مـا     هة لفكل من ال وثاق ،هالوثوق ب

ــة مــن األحاديــث   واملعــيع ،عــن ائتمــان اخلــائن  ويف  .واــم املــؤمن يف مجل
ع ا  كـذباع  من عرف من عبـد مـن عبيـد اهلل   " :-يف الباقري  -اختصاص املفيد 

 كـان حقـاع   ،علـى أمانـة   هثم ائتمنـ  ،وخيانة ع ا ائتمن ،ع ا وعد لفاعوخ  ،حدث
ي هالنـوا   ذهـ ومـع   ،" وال يـأجر  ،هثم ال خيلـف عليـ   ،امفي هان يبتلي على اهلل

 ،م عىل ام الثقةهلل دفع ماهلم السالممعليةممف جيوز ان ينسب عليألكيدة كيا
«؟!هوفعل ههلل عىل قولم السالمميعلةمموسكون ،يف التجارة هم عليهلواتكا

 .هلل1ة
 ليعتمـدوا هلل السـالم  ممعلـي ةكـانوا  ومـا » :و الفعل حافظيان البابليأب. 13

 ممـا  مهـ و هعلي و يلون الفاسد على يعتمدون وانى ،العقيدة سا  ثقة على اال
 عـد   وقـد  ، عزلـو  مهأحد من الفساد رمظ ع ا ثم ومن ؟!وينأون هعن ونمين
 والشـيخ  ،جماملن وصاحب ،كالعالمة األصحاب من واحد ام الطريقة  ذمب

 سـنان  بـن  وحممـد  ،عمـر  بـن  املفعـل  مقـام  تعرف ناه ومن ،مهوام ائيمالب
«القو  بارتفا  ممعلي امز وان ماهوام

 .هلل2ة 
مـن   وكـيالع »يـرى أن الـراوي ع ا كـان    و :قا  ،فر سبحانيجعالشيخ . 12
 ه م  كن أن تكون قرينة على وثاقت هو  يرد في ،طيلة سنوات اإلمامجانب 

عـدة   اإلمـام مـن جانـب    ع  من البعيد أن يكون الكـا ب وكـيالع   ،هوثبات قدم
«هفيعزل لإلمام هر كذبمسنوات وال يظ

 .هلل4ة 

                                                 

 .213\2خاتة املستدر   .1
 .430\2رسائل يف دراية احلديث  .2

 .434كليات يف علم الرجا   .4
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[30] 

يان داللة الوكالة علـى الوثاقـة فقـا     ب يف بمأس ،. الشيخ حممد السند11
والصــحيح أن  الوكالــة يف األمــور الشــرعي ة ولــو جبايــة األمــوا  » :هيف مباحثــ

الوظائف الشرعية مسنداع   ذهنظراع لكون  ؛ا داّلة على الوثاقةهكاخلم  و و
هلل يف نظـر عام ـة   السـالم  هعليـ ةهمـع االلتفـات عىل االنتسـاب لـ     ،ومنصباع شرعياع

معافاع عىل أن  احليطة يف أداء تلال الوظيفة الشرعية عن ما يتم  بوضـع   ،املكّلفني
وتشـتد  الداللـة كّلمـا اتسـعت دائـرة مـورد        .بصماع أيعاع هالثقة مع زيادة كون

ولــال أن تتمث ــل  لــال بــالوكالء عــن  ،ا يف النــو اب والســفراءهــالوكالــة وأعال
األحكـام الشـرعي ة أو   أو يف بيـان   سواء يف األوقاف أو األموا  ،علماء الدين

مبثابـة تثيـل عـن  لـال العـا        هفان ـ  ،يف حل  اخلصومات بالصـلح و ـو  لـال   
 هفرجــ الروايــة املتقد مــة حيــث جعــل عج ــل اهلل هذا مــا تشــم عليــهــو .الــديين

 هنفي الشال يف نفس ومن َثم  قد م هفرج عج ل اهلل هالشال يف " حاجز " شال في
والـتمع ن والتـدب ر يف  لـال يعطـي أن       ، ربـأم  هثم  يف من يقـوم مقامـ   ،الشريفة

وكذلال احلـا  يف وكـالء    ،الشال يف الوكيل يرجع ُلب اع يف سداد توكيل املوّكل
و هــو ،ولــذلال ورد يف معــمون الروايــة ،ةهــمــن يكــون وكــيالع عــن  ي وجا

ومـن ثـم     ،هللالرسو  دليل عقل امُلرس ـل ةمملا يف املثل احلكمي من قوهل مطاب 
 ،الة يف األمور العادية أو الشخصية أو النو اب علـى احُلسـن  ر قريني ة الوكميظ

ــاّلء أو الثقـــ    ــرواة األجـ ــون الـ ــرى ركـ ــذلال تـ ــذكر ولـ ــا يـ ــوالي   ات عىل مـ مـ
يكون قـد خفـي   كأن  ،هللم السالممعليةمذييالع ألقواهلهلل تم السالممعليةاألئم ة

هلل السـالم  هعليـ ةصـادف " مـوىل اإلمـام الصـادق    " م   أشيء على الراوي فيس
 هفقـد تقـد م أن ـ    ،ا بالعدالـة موأم ا الطعن يف داللة الوكالة بعدم اشـرتاط  ...هعن
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شـرتاف  و االها ممبل وج ،و لالشرتاف الشرعيهاملالزمة والداللة لي   هوج
«ا لإلضافة واإلسناد عىل املوّكلمحبسب حكم اآلداب ومنشليت

 .هلل1ة 
الـة  ذا والصـحيح داللـة الوك  هـ » :قـا   ،الشيخ حممد بـاقر اإليروانـي  . 11

ألن السـمة العقالئيـة قـد جـرت علـى عـدم توكيـل شـخ  يف          ؛على الوثاقـة 
 ،للكــذب  وعــدم تعمــد هقعــية معينــة ع ا   حيصــل الوثــوق الكامــل بصــدق

وع ا قيـل ع ن كيـف تفسـرون     ،وجر ب  لال من نفسال جتـد صـدق مـا نقـو     
م أجبنـا بـأن اال ـراف قـد حصـل هلـ       ؟الذم الصادر يف ح  كثم من الوكالء

 .الوكالة وبعد  لال ينحرف هومننح هم الوكالة فكم شخ  نث  بممنحبعد 
يف  لـال ااـا     هوع ا قيل عن توكيل شخ  يف جما  معـني يقتعـي وثاقتـ   

يف جما  بيع  هوعدم كذب هفتوكيل شخ  يف بيع دار يستلزم وثاقت ، دون ام
 .و حمل كالمناهالدار فقط دون اااالت األخرى كمجا  نقل احلديث الذي 

عن العاقل ع ا   حيرز الوثاقة املطلقة يف الوكيـل فـال يقـدم     :كان اجلواب
يف اااالت األخرى فلرمبـا يسـري  لـال     همادام حيتمل كذب هألن ؛هعلى توكيل

ــ     ــن املناســب     ،الوكالــة هعىل ااــا  اخلــاص الــذي مــنح في وال اقــل لــي  م
ئن يف بعـ   و خـا هـ مـة عىل مـن   مامل  السالمهلل عيكا  بع  أمـور  هعليةلإلمام

«اااالت
 .هلل2ة 

 .م السـالم مألحـد األئمـة علـي    وكـيالع  هكون» :قا  ،. علي أك  افاري17
ألن مــن املمتنــع عــادة  ،بــل الوثاقــة والعدالــة مــن أقــوى أمــارات املــدح هفانــ

                                                 

 .110حبوث يف مباني علم الرجا   .1

 .24دروني تميدية يف القواعد الرجالية ص .2
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 ا من حقوق اهللهعلى الزكوات و و م السالم ام العد  وكيالعمم عليمجعل
«مطلقاع

 .هلل1ة 
 

ذا القو  هر مويظ ،لوكالة تد  على املدح دون الوثاقةعن ا :القو  الثاني
 شعب املقا  يف درجاتةهيف كتاب هللهـ1419ت ةمن املمزا أبي القاسم النراقي

م مـن  مهلل فقد وضع مجلة من الوكالء يف شـعبة املمـدوحني اـرد كـون    الرجا 
دي ذا القو  أيعاع من الشـيخ أبـي اهلـ   هر مويظ ،م السالممئمة عليوكالء اال

 كـون الـراوي وكـيالع   »الذي جعل من عمارات املـدح   هللهـ1421ت ةباسيالكل
«م السالممألحد من األئمة علي

 .هلل2ة 
 

ا ال موعدم داللت ،ة مطلقاع بني الوكالة والوثاقةعدم املالزم :القو  الثالث
يف مقدمـة   بقـوة السـيد اخلـوئي     ذا الرأي تبناهو ،على الوثاقة وال على املدح

الوكالـة ال تسـتلزم   » :اهلل هع  قا  رمحـ جا  احلديثهلل معجم رةممالش هكتاب
ذا هـ وعنطالقـاع مـن    ،هلل4ة”وبـال عشـكا    وجيوز توكيل الفاس  عمجاعاع ،العدالة

الة عـدد كـبم مـن الـوكالء     مجب اهللهلل هرمحةفقد حكم السيد اخلوئيالتأصيل 
ذا القو  أيعاع ب هلهوممن   ،ورةمشم من الطرق املموثاقت  ممن   يثبت عند

من أسباب  عد وقد ي “ :قائالع هلشيخ حممد حسني احلائري فقد أورد يف فصولا
م ال يوكلـون  مـ ألن ؛حد األئمـة أل الراوي وكيالع ا كونممن ،التعديل أمور أخر

العدالـة   هلو كـان التوكيـل فيمـا يشـرتف فيـ      ،نعم ،رهام ظا مهووج ،الفاس 
                                                 

 .122احلديث دراسات يف دراية  .1
 .338\2ءاء املقا  يف علم الرجا   .2

 .71\1معجم رجا  احلديث  .4
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و ـو   باإلفتـاء   و أمـر علـى الصـغم أ   قيمـاع  هنصـب  هنـادر ومثلـ   هلكنـ  ،امد  علي
 .هلل1ة” لال

 
 القول املختار

ع ا تـوفر يف   ،بل جاللـة القـدر   ،والعدالةاحل  عن الوكالة تستلزم الوثاقة 
  :شرطانالراوي 
  ل االختصاصهادات أمأو ش ،روائيةبالنصوص ال هوكالت َتأن تثب  :أوالع

ســيما مــع وجــود القــرائن  ،ممويطمــلن الباحــث بتحقــيق ،مممــن يوثــ  بقــوهل
 .ماخلارجية على أقواهل

أو جـرح مفسـر    ،هعـن وكالتـ   هأو عزلـ  ، م من اإلمام هفي َدِرأن ال َي :ثانياع
 .مؤيد باألدلة النقلية

 
أما أدلتنـا علـى ثبـوت املالزمـة بـني الوكالـة والوثاقـة وفـ  الطـرح الـذي           

  :ا مبا يأتيمفيمكن تلخيص  قدمنا
عيكـا  األعمـا    د عن الشريعة املقدسة نصت على وجوب التحـرز عنـ  . 1

 هل اــم املـ ر خصوصـاع يف زمــان يكثـر فيــ   هوحـذرت مــن التسـا   ،عىل النـاني 
 ،والظـــا  ،والكـــا ب ،فمنعـــت توكيـــل اخلـــائن ،اخلـــم هويقـــل فيـــ ،الشـــر

ل هـ فقـد ورد عـن أ  و ،م ممـن ال يليـ  بشـرف الوكالـة    هومـن سـوا   ،واألمح 
ن اخلـائن وقـد   وال تأت ،هم من ائتمنتملي  لال أن تت» :م السالممالبيت علي

                                                 

 .403الفصو  الغروية  .1
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«هبتجر 
من ام مؤَتمن ائتمن »م السـالم  معن املعصومني عليوورد أيعاع  هلل1ة 

«على اهلل هفال حجة ل
 .اخلائن :احذر من الناني ثالثة» :أيعاعورد  مماو ،هلل2ة 

ومن  ،ومن ظلم لال سيظلمال ،ن من خان لال خانالأل ؛والنمام .والظلوم
 :امـ ؤتن على ثالثـة فيؤدي حتى ي  أميناعال يكون األمني  .عليال م عليال سين  من 

 .وال تستعن بكـذاب  .ال تشاور أمح  .والفروج ،واألسرار ،على األموا 
«وال تث  مبودة ملو 

 .هلل4ة 
ــا نف ــعنن ــن م ــم م ــوص   ذه ــريفة النص ــوامالش ــاف يف  ا ه ــوب االحتي وج

ــة ــي هــوأ ،الوكال ــت عل ــى اإلســالم  هــم الســالم مل البي ــاني عل  ،م أحــوف الن
وحجـة   ،ومحـاة الشـريعة   ،م أصـو  الـدين  هبل  ،باألحكام م تسكاعهوأكثر

 م أن املعصـوم سـالم اهلل  هفـال  كـن التصـور والـو     ،َ َلَختعاىل على من  اهلل
أو يغفـل عـن شـيء     ،أحكـام الشـريعة   هيـ ل يف أمر شددت علهرمبا يتسا هعلي

 .والعيا  باهلل ،من  لال
سـواء   ،أو الكا ب. عن السمة العقالئية قائمة على قبح توكيل الفاس  2

السـمة تتأكـد مـع املعصـومني       ذهـ و ،تعل  التوكيل بشـؤون الـدين أو الـدنيا   
ــي ــاني مــألن ؛م الســالممعل  ،م علــى مصــاس املســلمني موأحــوط ،م أعقــل الن

وال شال يف أن توكيل الفاس  مفسدة كـبمة ال سـيما    ،وشريعة سيد املرسلني
ونقـل أحكـام    ،عصـوم لو تعل  األمر بشـؤون الـدين كايصـا  األوامـر مـن امل     

ــريعة ــوق وتوزيع  ،الش ــع احلق ــومج ــيم   ،ام ــاني وتعل ــة الن ــة  ،مموتوعي ورعاي

                                                 

 .298\2الكايف  .1

 .299\2املصدر نفسه  .2
 .411حتف العقو   .4
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ا كبـار الثقـات   محبملـ  عـنى ام الـيت ي مـ ا من املهوام ،مماملستععفني وتبصرت
 .!؟م يف الدينفكيف بالفساق الذين ال حرجية هل ،واألخيار

 ،األجالءوم السالم جرت على توكيل الثقات مل البيت عليهعن سمة أ. 4
ــا عن وكــالء األئمــة علــي  م مــن أوثــ  النــاني عنــد  هــم الســالم موال نبــالح ع ا قلن

م علـى  موأحـوط  ،م يف الـدين هوأتقا ،م حجةهوأعال ،جةم هلموأصدق ،الناني
ستجد  همسحاع لوكالئ م السالم واعملمعليوخذ من شلت من األئمة  ،املؤمنني

الســالم  هدي عليــمــام املويكفيــال أن اإلمــ ، ودقــة مــا حققنــا ، صــواب مــا قلنــا
تعـاىل بـني النـاني     ا اهللمعلـ جرةهلل الـيت  هالقـرى الظـا  ةممأنبوصف وكالء األئمة 

«م السالممم األئمة عليهو»ا موبني القرى اليت بار  في
 .هلل1ة

وسائل يسأ  عن املذمومني مـن الـوكالء الـذين     ،ورب معرتض يعرتض
 ؟ذا مع  ا ه فكيف جيتمع ،مموخيانت ،مماستفاضت األخبار بسوء عاقبت

ؤالء الـوكالء  هـ عننـا لـو نظرنـا عىل     :تعـاىل  اجلواب بعد االتكـا  علـى اهلل  
م هيف بداية أمركانوا  – مجيعاع –م مم لتبني لنا أنودققنا يف حاهل ،"املذمومني"

 ،ممـ م وورعمال يشال الشيعة يف صدق نوالثقات الذي ،من الصاحلني األتقياء
ــح العــال  بعــد مــد  موعمنــا حصــل هلــ  ــزمنالزي ــااواء   ،ة مــن ال مــدفوعني ب
 هنـ أو ملنصـب زي   ،ممنأو ألتبـا  يسـتجلبو   ،هنعما ملا  يكسبو ،الشيطان الرجيم

تعـاىل   ام مـن اهلل باهلـ  – هعلي وما عن يستشعر اإلمام سالم اهلل ،مالشيطان هل
 هذا الوكيــل أو  ا  حتــى يعاجلــ هــأن بــوادر الشــر قــد تســللت عىل قلــب    –

ــدعو ا ،تــال والفعــيحةباهل ــوي ــ هلشــيعة عىل لعن ــذلال مــفتنت ،هوالــ اءة من ي ب
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يف بدايـة    ي تدعم التأسي  الذي أسسناهو ،حجة لنا ال علينا  ذهو ،هوكالت
  .بعدم اجتما  الوكالة مع الفس  واال رافكالمنا 

ذا أمحد بن مف ؛سوء عاقبة بع  الثقات والصاحلني كثمةواألمثلة على 
  كـان يف أو  أمـر   ،هووقانا سـوء عاقبتـ   اهلل هلعن هللهـ 217ت ةال  الع تائيه

«صـاس الروايـة  » هالنجاشـي بأنـ   هوقـد وصـف   ،مستقيم السمة
 هأخـذ عنـ  و ،هلل1ة

ذا فقـد  هـ ومـع   ،الكلـيين يف الكـايف   هوأخـرج لـ   ،امـ وثقاتالطائفـة    ذهـ   وجو
رمبـا   ،حممد بن عثمان بـن سـعيدهلل  ةأن ينصب العداء للسفم الثاني  ى أمرمانت

ومـا   ،وصـغر سـن حممـد بـن عثمـان      ،هن رأى ك  سـن بعد أ ،هحسداع من نفس
ويصــبح الرجــل  ،الســالم هدي عليــمــتعــاىل ليحظــى بثقــة اإلمــام امل اهلل هوفقــ

 ،نخلـزي واخلـذال  عىل ات عاقبـة الع تـائي   مـ فانت ،هالثاني عند الشيعة يف زمان
يف ذا األمـر رمبـا يفسـر لنـا تشـكيال الشـيعة       هـ و ،هسـوء منقلبـ    وجزا اهلل هلعن

 ،مموال اءة من همن  موم وتوقيعات مشددة على لعن ها ورد فيان مب لال الزم
 ،أن يصــدر التأكيــد تلــو التأكيــد هللالســالم هعليــةديمــاإلمــام امل حتــى اضــطر

 .هوال اءة من هعلى وجوب لعن ،ثم اإلنذار والتشديد ،والتحذير
قـا    ،هللهــ  412ت قبل ةحممد بن علي الشلمغاني ،العزاقر يذا ابن أبهو

احلسد ألبي القاسم احلسني  هفحمل ،يف أصحابنا كان متقدماع» :جاشيالن هعن
 هحتـى خرجـت فيـ    ،ب الرديـة هب والدخو  يف املذاهبن روح على تر  املذ

«هوصــلب هالســلطان وقتلــ  فأخــذ ،توقيعــات
الشــيخ الطوســي يف   وأورد ،هلل2ة 

                                                 

 .84رجا  النجاشي  .1
 .478رجا  النجاشي  .2
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مقــاالت  هرت منــمــوظ ،ثــم تغــم ،كــان مســتقيم الطريقــة» :رســت قــائالعمالف
«ببغداد هوصلب هفقتل ،السلطان  أخذعىل أن  ،منكرة

 .هلل1ة 
 ،السالم هممن وقف على اإلمام الرضا علي ،ذا زياد بن مروان الَقنديهو

ة اإلمام خاصالشيخ املفيد من   عد ، واستبد بأموا  احلقوق اليت كانت عند
فكـان   ،هلل2ةهمـن شـيعت   هل الـور  والعلـم والفقـ   هوأ ،هوثقات ،موسى بن جعفر

  جزا ،مات على الوقفو ،ثم ا رف عن جادة الصواب ،يماعقمست  أو  أمر
  .مبا يستح  اهلل

 هكـان وكـيالع لإلمـام الكـاظم عليـ     فقد  ،وأما علي بن أبي محزة البطائين
 هوأو  مــن وقـف علــى اإلمــام الرضــا عليــ  ،رأني الواقفــةثــم صــار  ،السـالم 
لطوسـي يف  الشـيخ ا   وقـد  كـر   ،يعـد  مـن أصـحاب األصـو      هعال أنـ  ،السالم

ــ ــت   هعدت ــرجني يف رواي ــن املتح ــانت  ،ممم ــوقني يف أم ــى   ،مماملوث ــانوا عل وعن ك
ى عىل مـ ثـم انت  ، كـان مـن الثقـات أو  أمـر     هذا يد  أنهو ،هلل4ةب فاسدةهمذا

  .سوء العاقبة والعيا  باهلل
ــة أيعــاع   ــو طــا :ومــن األمثل   كــان أو  أمــر ،ر حممــد بــن علــي بــن بــال   هأب

 هعليـ ةصـحب اإلمـام العسـكري    ،هلل3ةهالطوسي يف رجال الشيخ هوقد وثق ،مستقيماع
ــ هللالســالم  ،هوكانــت التوقيعــات ختــرج عليــ  ،مــا مكاتبــاتموكانــت بين ،هوتوكــل ل

وكـان مـن الـوكالء املـرتبطني      ،هللالسالم هعليةديمالن  على اإلمام امل هوروى عن
م و السـف هـ  هوادعـى أنـ   ، طمعـاع باملـا  واجلـا   ما لبـث أن ا ـرف    هعال أن ،بالسفراء

                                                 

 .223الفمرست  .1
 .238\2اد اإلرش .2

 .120\1عدة األصو   4
 .301رجا  الطوسي  .3
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الـيت قـام    وعيـد حمـاوالت النصـح وال   هو  تنفع مع ،بد  حممد بن عثمان العمري
وبقـي أبـو    ،ا السـفم الثـاني أيعـاع   مـ وقـام ب  ،هبنفسـ  هللالسـالم  هعليةديماإلمام امل هب

 هعليــةديمــفخرجــت مــن اإلمــام امل ، وعنــاد هر الباللــي مصــراع علــى ا رافــهطــا
 .من الوكالة  ردوط هوال اءة من هدة بلعنتواقيع ع هللالسالم

  حيدث مرة واحدة أن أحداع من األئمـة   :فاننا نقو وتأسيساع على ما تقدم 
 ،أو معــروف بالكــذب ،م الســالم قــام بتوكيــل شــخ  فاســ ماملعصــومني علــي

فخرجـوا   ،م بعد مدة من الـزمن موعمنا كان ا راف من ا رف من ،وسوء السمة
 .تعاىل ال راف حبمد اهللكالة وام الوهفلم جتتمع عند ،من الوكالة

 وقفـوا  ،ديمـ من اإلمام الرضا وحتى اإلمام امل ،م السالممعن األئمة علي. 3
 ،مموصلت أحياناع عىل اإلفتـاء بقتلـ   ،جداعمواقف متشددة الوكالء املنحرفني  جتا 

 ،ممتصل تباعاع عىل املدن الشيعية تأمر بلعن هللالسالم هعليةوكانت توقيعات اإلمام
مـن العقائـد   وحتصـني ااتمـع    ،م أمـام النـاني  موفعـح  ،مماءة مـن وال  ،مموسب

 .من النانيوخيدعون البسطاء والسذج  ،انحرفة اليت كانوا يروجون هلامل
  أمـر  رماشـت جند وكيالع ا رف بعد استقامة عال و فاننا   ، مما سب   كرو

فـنحن نقطـع أن    ،ل اجلرح والتعديلهعند أ  أخبارواستفاضت  ،بني الشيعة
و علـى  مـ ف ،هو  ترد الروايـات يف  مـ   ،ل اجلرح والتعديلهأ هن سكت عنم

فان الوكالـة مـن عمـارات التوثيـ  الـيت ال شـال        هوعلي ،هووثاقت هأصل عدالت
  .امعندي يف ثبوت
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 :املبحث األول

 السالم( هعلي)مام الباقرومضات من حياة اإل
 

 الشريف هنسب

ال خيفى على أحد النسب الشريف واملنحـدر األصـيل والسـلف الصـاس     
ت كـاع    وعمنـا نـذكر   ،ما السالمهللمعليةعمامنا حممد بن علي الباقر هالذي نشأ من
م معلـي ةل البيـت هـ مـام خـام  أئمـة أ   و اإلمـام اهل مـ ف ،ارماألط هبسلسلة آبائ

م معلـي ةمد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالبحم ،السالمهلل أبو جعفر
  .الصالة والسالمهلل

ايي مجع بني الشـجرة احلسـنية   هالسالمهلل أو   هعليةويعد عمامنا الباقر
ي فاطمـة بنـت اإلمـام    هـ امـرأة جليلـة القـدر شـريفة األصـل       هفأم ؛واحلسينية

 هعليـ ةعن البـاقر » :السـالمهلل  هعليـ ةهولذلال قيل يف حقـ  ،السالمهلل هعليةاحلسن
 ؛نيوفاطمي مـن فـاطميَ   ،نيوعلوي من علوَي ،ايينيهايي من هالسالمهلل 

«م السالمهللمعليةوالدة احلسن واحلسني هأو  من اجتمعت ل هألن
  .هلل1ة

روي عن أبـي  فقد  ،اماملرأة الشريفة من خمة النساء يف زمان  ذهوكانت 
 ،اجلدار فتصد  ،عند جدار كانت أمي قاعدة» :قا  هأنالسالمهلل  هعليةجعفر

لـال يف   مـا أ ن اهلل  املصـطفى  ال وحـ    :اهدة شـديدة فقالـت بيـد   هوءعنا 
«ا أبي مبائة دينارمفتصدق عن ،هحتى جازت فبقي معلقاع ،السقوف

ا هو كر هلل2ة
                                                 

 .448\4مناقب ابن شمرآشوب  .1
، وقا  املوىل حممد صاس املازندراني: 18، الدعوات للراوندي ص319\1الكايف  .2
معنا  أشارت بيدها ال تسقط أوال تنز  أو قالت وح  املصطفى  «فقالت بيدها ال»قوله »
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كانـت صـديقة     » :فقـا   يومـاع  السـالمهلل  هعليـ ةالصـادق  اإلمام أبو عبـد اهلل 
«امدر  يف آ  احلسن مثلي 

 .هلل1ة 
 

 امليمونة هوالدت

 ،ارة رجـب  يوم اجلمعة ،هـ 27سنة املنورة املدينة يف  السالمهلل هعليةولد
 ،هــ  113سـنة   ي احلجـة   يفالسـالمهلل   هعليـ ةوقـب   ،الثالث مـن صـفر   :وقيل

ــل ــ :وقي ــع األو ميف ش ــن    ،ر ربي ــام احلس ــة اإلم ــع يف قب ــن يف البقي ــةودف  هعلي
 هيـ علةاحلسـني   فعـاش مـع جـد    ،ومخسـني سـنة   سبعاع  وقد مت عمر ،السالمهلل

عاصر يف  ،سنة 18 هوكانت مدة عمامت سنة 49 هومع أبي ،السالمهلل أربع سنني
ما معليةهفقد عاش بعد أبي ،الشريفة مخسة من طواايت بين أمية همدة عمامت

 ،عبـد امللـال   وملـال سـليمان بـن    ،بقية ملال الوليد بن عبد امللـال  السالمهلل يف
 وتـوفى  ،بـد امللـال  شـام بـن ع  هو ،ويزيد بن عبد امللال ،وعمر بن عبد العزيز

 هءــ» :الصــدوق هبــن بابويــحممــد بــن علــي  وقــا  أبــو جعفــر   ،هلل2ةهيف ملكــ
 .هلل4ة”يم بن الوليد بن يزيدهعبرا

 
 
 

                                                                                                                         

شرح أصو  الكايف  - ”حتى أجوز حا  كونما مشمة بيدها الما أ ن اهلل لال يف السقوف 
7\230. 
 .18، الدعوات للراوندي ص319\1الكايف  .1
 .212\31حبار األنوار  .2

 .430\4مناقب ابن شمرآشوب  .4
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 املباركة  هألقاب

السـالمهلل دون سـائر األئمـة     هعليـ ةخيت  عمامنا أبو جعفر حممد بـن علـي  
لـة  ويف ع ، ذا اللقـب اـم  مـ د أحداع من األئمة ُلقب بمو  نش ،الباقرهللةبلقب

عـن الـراوي     الرمحـة بسـند   هذا اللقب الشريف روى الشيخ الصدوق عليه
ي البـاقر  م س ـ  َ  :هلـ  سألت جابر بن يزيد اجلعفي فقلت :عمرو بن ير قا 

 ولقـد  - اراعمـ عظ  رمـ واظ شـقاع  هأي شـق  - بقـر العلـم بقـراع    هألن» :قا  ؟باقراع
 هوآل هعلي ى اهللصل ءع رسو  اهلل هاألنصاري ان حدثين جابر بن عبد اهلل

ستبقى حتى تلقى ولدي حممد بن علي بن احلسـني بـن    يا جابر عنال" :يقو 
 ،"منى السالم  فاقرأ هفا ا لقيت ،يف التوراة بباقر علي بن أبي طالب املعروف

يـا اـالم    :هيف بع  سكال املدينة فقا  ل األنصاري جابر بن عبد اهلل هفلقي
 هقا  ل ،بن علي بن أبي طالب سنيانا حممد بن علي بن احل :قا  ؟من أنت

 يائـل رسـو  اهلل   :فقـا   ،دبر فأدبرأ هثم قا  ل ،قبلأف أقبليا بين  :جابر
على رسو   :فقا  ،يقرؤ  السالم رسو  اهلل ،يا بين :ثم قا  ،ورب الكعبة

وعليـال يـا    ،السالم ما دامت السـماوات واألرض  هوآل هعلي صلى اهلل اهلل
أنت الـذي   ،أنت الباقر حقاع ،يا باقر :جابر هفقا  ل ،غت السالمبّل جابر مبا

ورمبـا الـط    ،هفيعلمـ  ،هفيجل  بني يديـ  هثم كان جابر يأتي ،تبقر العلم بقراع
  ويـذكر  هفـمد عليـ   هوآلـ  هعلي صلى اهلل رسو  اهلل عن هجابر فيما حيدث ب

د ميا باقر يا بـاقر يـا بـاقر أشـ     :وكان يقو  ،هويرجع عىل قول هفيقبل  لال من
«عنال قـد أوتيـت احلكـم صـبياع     باهلل

وقـد أورد الصـدوق أيعـاع يف معـاني      ،هلل1ة
 :يقـا   هومنـ  ،والتفـتح  أصـل التبقـر التوسـع    :قـا  األصـمعي  » :األخبار قـا  

                                                 

 .244\1علل الشرائع  .1
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بقـر   هألنـ  ؛وءـي أبـو جعفـر " البـاقر "     .هوفتحتـ  هو شـققت هـ " عمنا ه"بقرت بطن
«هوفتح هالعلم أي شق

الشـريف مـا   ذا اللقـب  هـ ومـن روائـع مـا قيـل يف      ،هلل1ة 
 هعليـ ةبع  املصادر من قـو  موالنـا أبـي جعفـر حممـد بـن علـي البـاقر         هروت

فبقـرت عـن    ،هالباطل يف جوفـ   وقد حوا ،استصرخين عن احل » :السـالمهلل 
ر وانتشــر بعــد مــا خفــي  مــحتــى ظ ،همــن حجبــ واطلعــت احلــ  ،هخاصــرت

«واسترت
 .هلل2ة

 هأقـر بـ   وقـد  ،ذا اللقـب الشـريف معروفـاع عنـد العامـة واخلاصـة      هـ وكان 
 -و من  وي احلقد والتعصبهو –يب هذا احلاف  الذمف ،العدو قبل الصدي 

 هفعــرف أصــل هأي شــق ،بقــر العلــم :مــن ،ر أبــو جعفــر بالبــاقرموش ــ» :يقــو 
األمـوي فيجعـل    هوميلـ  هيب ال يستطيع أن خيفـي نصـب  هولكن الذ ،هلل4ة”هوخفي

العلمـاء    أشـبا اإلمام الباقر أقل مرتبة من مجلة مـن رجـاالت املخـالفني مـن     
ولقـد كـان   » :هفانظروا لقول ،هلل3ةالذين ارتووا من آجن وخلطوا احل  بالباطل

                                                 

 .280معاني األخبار  .1
هلل، 104: 2ألبرار ربيع اةنقالع عن 212مناقب أهل البيت للموىل حيدر الشمواني ص .2

مرآة الزمان يف تواريخ االعيان اجلزء ةنقالع عن 24\1حياة اإلمام الباقرةعليه السالمهلل 
هلل،، وهلذ  املقولة الشريفة دالالت عظيمة رمبا نأتي على  كرها عند تطوف -اخلام 

 احلديث عن الدور الرسالي لإلمام الباقرةعليه السالمهلل.
 .302\3سم أعالم النبالء  .4

ومن التعليقات اجليدة على عسفاف الذهيب ما أورد  املرحوم الشيخ باقر شريف  .3
وا رف الذهيب عن احل  يف تقد ه ع  قا :ة 104\1القرشي يف كتابه حياة اإلمام الباقر 

فان هؤالء االعالم ال  البن كثم، وأبي الزناد وربيعة وقتادة وابن شماب على االمام؛
بن أعَين وحممد بن مسلم وجابر بن يزيد اجلعفي فان ما أثر يقاسون بتالميذ  كزرارة 

عنمم من الفعل والعلم يفوق بكثم مما أثر عن ابن كثم ومجاعته، وقد كان قتادة قد 
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يبلـح يف   ولكـن ال  ،كـبم الشـأن   ،لكتـاب اهلل  تاليـاع  ،داعمـ جمت ،أبـو جعفـر عمامـاع   
وال يف  ،وربيعة ،أبي الزناد ةدرج هوال يف الفق ، القرآن درجة ابن كثم و و

 ،ه يـف عليـ   وال ،هفال  ابيـ  .ابمدة وابن شاحلف  ومعرفة السنن درجة قتا
«من صفات الكما  هملا جتمع في يف اهلل هو ب

 .هلل1ة 
وبـني   هذا احلب الذي يساوي بـني أصـل العلـم ومعدنـ    ه قاتل اهلل :أقو 
وبني علماء السوء من  هل البيت يف زمانهبني سيد أ !، ل ومستقذرم روة اجل

ُقـل  ِعن    :تعـاىل  يب كمـا قـا  اهلل  هذوأقو  للـ  ،ادمل البد  والرأي واالجتهأ
ا هَكاَن َآَباؤ ُكم  َوَأب َناؤ ُكم  َوِعخ َوان ُكم  َوَأز َواج ُكم  َوَعش َمت ُكم  َوَأم َواٌ  اْقَتَرْفت م و

 هَوَرس ـول   ها َأَحب  ِعَلـي ُكم  م ـَن اللَّـ   ما َوَمَساك ن  َتر َضو َنهَوت َجاَرٌة َتخ َشو َن َكَساَد
ــْأت َي اللَّــ هف ــي َســب يل اٍد مــَوج  د ي اْلَقــو َم مــَلــا َي هَواللَّــ  ب ــَأم ِر هَفَتَرب ص ــوا َحت ــى َي

اْلَفاس ق نَي
  .هلل2ة

ا هرة نـذكر مالسـالمهلل ألقـاب أخـرى أقـل شـ      هعليـ ةوقد ورد ألبـي جعفـر  
 هعلي صلى اهلل رسو  اهلل  جد هكان يشب هألنةهالشبي ،األمني :هالتماساع ل كت

  .هلل4ةدهالشاو ،الصابرو ،ادياهل ،شاكرال ،وسلمهلل هوآل

                                                                                                                         

ال يعرف ما يقو ، وال يدري كيف يتخل  مما  خاصمه االمام واحتج عليه فوىل منمزماع
بالكراهية واحلقد على آ  النيب  مرتعاع متحجراع هو فيه... ولكن الذهيب كان  لال ضمماع

 وشيعتمم كما أعلن  لال يف كثم من حبوثه، وما أبد  ما قيل فيه: ]صلى اهلل عليه وآله[

 تســـــميةع اليـــــوَم بالـــــذهيب  يَتم س ـــــ
 

 ال الـــذهب   هـــاب العقـــلِ مـــن َ  مشـــتقةع  
 ...هلل. 

 .302\3املصدر نفسه  .1

 . 23 –التوبة  .2
 .430\4مناقب ابن شمرآشوب ، 211دالئل اإلمامة  .4
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 السالم( هعلي)اإلمام احلسني هيف زمن جد هحيات

سـيد    اء أربع سنوات من حياة جـد هالسالمهلل ز هعليةأدر  اإلمام الباقر
ــيةداء احلســني علــيمالشــ ــوم    ،م الســالمهللمعل ــائع املفجعــة ي وقــد عــاين الوق

منحـة السـيب    كمـا كابـد   ،هوعشـمت  هوأعمامـ   عاشوراء وما جرى علـى جـد  
  !من صغم كم حتمل من مصاعب  در هفلّل ،هوخاالت هواألسر مع عمات

وقد حدثتنا كتب السـمة والرتاجـم عـن مجلـة مـن املواقـف واألحـداث        
وما أعقب  لال من احملن والبالء يف   السالمهلل يف زمان جد هعليةلإلمام الباقر
 هعليـ ةهون عدراكـ ا املؤرخـ هويبدو أن أو  املواقف اليت يرصـد  ،واقعة الطف

 10يف سـنة   هلعلـ  –السالمهلل ملا جرى يف مكة املكرمة من تدف  السيو  العرمـة  
قد روى الشيخ الكليين والشيخ الصدوق بالسند املـذكور  ف-ا بسنة مأو قبل هـ

 ،؟الســالمهلل هعليــةأدركــَت احلســني لهــ :ســألت أبــا جعفــر :قــلزرارة عــن 
  :السالمهلل هعليةقا 

السـيل والنـاني    هوقـد دخـل فيـ    ،املسجد احلراميف  هنعم أ كر وأنا مع»
 هوخيـرج منـ   !السـيل  هب بـ هـ قـد     :يقومون على املقام خيرج اخلارج يقو 

 :لــتؤالء؟ فقهــ: يــا فــالن مــا صــنع لــيفقــا   .هو مكانــهــ :اخلــارج فيقــو 
 فقـا : نـاد أن اهلل   ،ب باملقـام هـ خيافون أن يكون السـيل قـد     أصلحال اهلل
وكان موضع املقام الذي  .فاستَقر وا !هب بهن ليذعلماع   يك هتعاىل قد جعل

 هنـا  حتـى حو لـ   هعند جدار البيت فلـم يـز     السالمهلل هعليةيمهعبرا هوضع
 هعليـ  لى اهللصةفلما فتح النيب .اليوم هو فيهلية عىل املكان الذي هل اجلاهأ

فلـم   السـالمهلل  هعليـ ةيمهعبـرا  هعىل املوضع الذي وضع  هلل مكة ردوسلم هوآل
فسأ  الناني من منكم يعرف املكان  ،  عىل أن ولَي عمر بن اخلطابناهيز  

حـزام  ةبنسـع   املقام؟! فقا  رجل: أنا قد كنت أخذت مقدار هالذي كان في
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عىل  لـال    ثـم رد  ،هفقاسـ  هبـ   فأتـا  هو عندي فقا : عئتين بمف هلل للبعم وام
«املكان

  !هلل1ة 
قــاطع روائيــة م الســالمهلل وبعــ  املــؤرخني ممعلــيةوقــد روى لنــا األئمــة
يف يـوم كـربالء ويف رحلـة      السالمهلل وحعـور  هعليةتوث  وجود اإلمام الباقر

 هاملـؤر  اليعقـوبي يف تارخيـ     ومن  لال مـا روا  ،السيب من الكوفة عىل الشام
قتل جـدي احلسـني ولـي أربـع     » :قا  هالسالمهلل أن هعليةعن أبي جعفر الباقر

«لوقتوما نالنا يف  لال ا ،هوعني أل كر مقتل ،سنني
 .هلل2ة

السـالمهلل فـموي مقطعـاع آخـر مـن تواجـد اإلمـام         هعليـ ةأما اإلمام الرضـا 
الكــاظم عــن  هالســالمهلل يف يــوم عاشــوراء عنــدما ينقــل عــن أبيــ  هعليــةالبــاقر

 صــلوات اهللةاحلســني ملـا قتــل جـدي  » :قــا  هالصـادق عــن اإلمـام البــاقر أنـ   
«أمحر وتراباع مطرت السماء دماع ،هللهعلي

السـيد ابـن     امـا رو من  لال و ،هلل4ة
ل األسدي هم حرملة بن كاماد الطفل الرضيع بسمطاووني من مقطع استش

فلمـا امتألتـا رمـى     هالـدم بكفيـ  السـالمهلل   هعليـ ةتلقـى احلسـني    :قائالع ،اموحين
ثم يقو  ابن  ،«بعني اهلل هو َن علي  ما نز  بي أنه» :بالدم  و السماء ثم قا 

م يسـقط مـن  لـال الـدم قطـرة عىل      فلـ » :السـالمهلل  هعليـ ةقا  الباقر :طاووني

                                                 

قا  احملق  التسرتي ، ويف هامش األخم: 234\2، من ال حيعر  الفقيه 3/224الكايف .1
فان خطاب اإلمامةعليه السالمهلل  تصحيفاع أو ة " أن فيه سقطاعيلصاحب " االخبار الدخ

ية هو أيعا بأصلحال اهلل يف اا ابن ابنه وهو ابن أقل من أربع سنني بيا فالن وجوابه
" فقا  لرجل: يا فالن ما  الكايف " فقا  لي: يا فالن " والظاهر أن األصل البعد، ويف

 حف.يصنع هؤالء فقا : أصلحال اهلل " فص 

 .420\2تاريخ اليعقوبي  .2
 .112أمالي الصدوق  .4
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«األرض
أصيب احلسني بن علـي  » :قا  هالسالمهلل أن هعليةهكما روي عن ،هلل1ة

ثالمثائـة وبعـعة وعشـرين طعنـة بـرمح أو ضـربة بسـيف أو رميـة          هووجد بـ 
«ممبس

 هعليـ ةهألنـ  ؛مـه ووج  ا يف صـدر مكانـت كلـ  » :روايـة أخـرى   ويف ،هلل2ة
«يولي كان ال السالمهلل

 .هلل4ة
   

  هأبي يف زمن هحيات

ــاقر  ــةعــاش اإلمــام الب ــةزيــن العابــدين هالســالمهلل مالزمــاع ألبيــ  هعلي  هعلي
السالمهلل يف مرحلة احملن والفنت اليت عصفت باإلمة اإلسـالمية عقيـب واقعـة    

بدءاع من واقعة احلرة حتى قيام ابن الزبم وحركـة التـوابني واملختـار     ،كربالء
ــ       ا  الــدين  مــن انتمــ هومعاصــرة حقبــة احلجــاج بكــل قســاوتنا ومــا اختزنت

  .انة باحلرمات واملقدساتمواالست
الســالمهلل منصــباع علــى جتميــع متفرقــات   هعليــةم اإلمــام الســجادهــكــان  

 ،ااموعة الشيعية التأسيسية اليت انطلقـت بصـبغة جديـدة بعـد واقعـة الطـف      
 هوأشـكال  ها االنفصا  عن الواقع العقدي املنحرف على اختالف ألوانهمدار

م اخللفـاء الشـرعيني وأئمـة    هم السـالمهلل باعتبـار  معلـي ةبيـت ل الهوالرجو  أل
السـالمهلل كـان حريصـاع علـى      هعليـ ةويبـدو أن اإلمـام السـجاد    ،الدنيا والـدين 

السالمهلل ملا لذلال من أثـر كـبم يف    هعليةتعريف الشيعة بشخصية اإلمام الباقر
 ا عمامنـا أبـو جعفـر يف بنـاء األسـاني     مـ مة الرسالية اليت سيعطلع بميل املمتس

                                                 

 .19يف قتلى الطفوف ص اللموف .1
 .189 روضة الواعظني .2
 .23\4 شرح األخبار .4
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الفكري والعقدي وتشييد القاعدة الشيعية العريعة اليت سـتنطل  عىل أرجـاء   
 .املعمورة ناشرة اإلسالم احل  بعيداع عن شرا  اال راف والبد  والعالالت

وقــد تيــزت تلــال احلقبــة بقلــة عديــد الشــيعة وبســاطة احملتــوى العقــدي    
افيـة لدولـة   بسبب التأثم الواضـح لرتاكمـات احلقبـة اال ر    ؛مهوالفكري عند

السقيفة ودولة بين أمية اليت سيطرت على وسائل اإلعـالم كاملنـابر وجمـال     
وعملت على ترسيخ عقيدة السلطة مبعونة املنظومة العلمائية التابعة  ،احلديث

ــة الــيت كانــت تتلــال صــالحيات واســعة لنشــر اال ــراف      لقــريش وبــين أمي
  .والفساد

يف  –السـالمهلل   هعليـ ةم البـاقر وحتدثنا املصادر عـن لقـاءات مجعـت اإلمـا    
ورمبا أيعاع مـع   هلل1ةاالنصاري وَسدير الصميف مع جابر بن عبد اهلل -هحياة أبي

 .أبي محزة الثمالي وجابر اجلعفي
 

  هالنص على إمامت

النصوص  :السالمهلل يف مستويني هعليةيقع الن  على عمامة اإلمام الباقر
 هعليـ ةم اإلمـام البـاقر  مومـن  العامة يف الن  على أءـاء األئمـة االثـين عشـر    

ــواترة أو مستفيعــة يف كتــب الشــيعة  هــالســالمهلل و واملســتوى  ،ي نصــوص مت
 هعليـ ةاإلمام السـجاد  هي النصوص اخلاصة باإلمام الباقر من قبل أبيهالثاني 

 .هلل2ةا ثقة اإلسالم يف كتاب الكايفهوقد أورد ،السالمهلل

                                                 

 .118\1من ال حيعر  الفقيه ، 389\1الكايف  .1
 .402\1الكايف  .2
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ــموا يف عما   ــد اختصـ ــيعة قـ ــاريخ أن الشـ ــام   حتـــدثنا كتـــب التـ ــة اإلمـ مـ
ما معليةمن األئمة كالكاظم والرضا  السالمهلل كما حدث مع ام هعليةالباقر

 :ولعل السبب يف  لال يعود عىل عوامل عدة ،السالمهلل
فقــد كــان التشــيع منحصــراع يف   ،قلــة عــدد الشــيعة يف  لــال الزمــان  :أوالع

 ،ل الفعـل والـور  والعلـم   هـ من أ هوكل رجاالت ،بيوتات معروفة يف الكوفة
تكن البد  والعالالت ودعوات اإلمامة الباطلـة قـد تسـربت عىل احلالـة      و 

 .الشيعية كما حصل فيما بعد
فلم يكن أحد  ،السالمهلل هعليةاياب الشخصية املنافسة لإلمام الباقر :ثانياع

خلمـو   كـر الشـيعة يف  لـال      ؛من العلويني يفكر يف تقمـ  منصـب اإلمامـة   
 .وي على البالد اإلسالميةوسيطرة املد واإلعالم األم ،الزمان

كشخصـية علميـة حمرتمـة مـن قبـل      عليه السالمهلل ةبروز اإلمام الباقر :ثالثاع
فلم يكـن ألي حركـة معـادة سـوق رائجـة بـني صـفوف         ،املخالف واملوالف

 .األقلية الشيعية آنذا 
السالمهلل كانـت واضـحة    هعليةوالرواية اآلتية تثبت أن عمامة اإلمام الباقر

 ،عن احلسني سعيدـ ،حدثنا أمحد بن حممد:ا الصفار قا هوردأ ،عند الشيعة
عن علـي بـن    :يينة قا تانا احلكم بن ع أ :عن احلرث البصري قا  ،عن فعالة

فخرج ح مران بن أعـَين   :قا  «يف آية واحدة هكل  يٍّعل علَم عن » :احلسني قا 
ن ع :مهللالسـال  هعليـ ةفقا  ألبي جعفر ،فوجد علي بن احلسني قد قب  هلأليس

السـالمهلل   هعليـ ةعن علم علي :ن علي بن احلسني قا أينة حدثنا َياحلكم بن ع 
 :قـا   ؟وهـ مـا   يومـا تـدر   :السـالمهلل  هعليـ ةقا  أبو جعفر ،يف آية واحدة هكل

وما أرسلنا من قبلال من رسو  ةتبار  وتعاىل و قو  اهلله» :قا  ،ال :قلت
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« ...هللوال نيب وال حمدث
اب هعفوية ح مران يف الذ فاملالَح  من الرواية ،هلل1ة

مما يؤكد تسليم احلالة الشيعية  ،السالمهلل دون ترٍو ونظر هعليةعىل اإلمام الباقر
 .امالسالمهلل وحتق  اإلمجا  الشعيب علي هعليةإلمامة أبي جعفر الباقر

 
 السياسي هنشاط 

مبسـلال االنعـزا  والتقيـة     ،البـاقر   ومـن بعـد ولـد    ،التزم اإلمام السـجاد 
يم هذا االلتـزام مبفـا  هـ ويف العقيدة الشيعية يـرتبط   ؛واقعة كربالء الشديدة بعد

 ،ا شـروف القيـام بوجـود العـدد الكـايف مـن األنصـار       مـ ية عديدة منوسنن عهل
ا وجوب تنقيـة املـؤمنني مـن االزدواجيـة أو العـبابية يف الرؤيـة العقديـة        مومن

دون  تعـاىل  ة  ـو احلجـة املنصـوب مـن قبـل اهلل     مـ حبيث تكون البوصـلة متج 
مـا مـن   هو ،وم الغربلـة والتمحـي   مـ ذا الشـرف األخـم مـرتبط مبف   هـ و ، ام

 .ية الثابتة أيعاعالسنن اإلهل
د مالسالمهلل كان اائبـاع عـن املشـ    هعليةذا ال يعين أن اإلمام الباقرهولكن 

دايـة  هالشـرعية يف   هفـان مسـؤوليت   ،هاع لشـيعت مالسياسي رصداع وحتليالع وتوجي
 ،يف السـر والعلـن   هورعايت هاتموتوجي  اضراع بأوامراألمة تقتعي أن يكون ح

وقــد ســج ل لنــا   ،د أحــداثاع سياســية متنوعــة مشــ هد عمامتــمــخصوصــاع وعن ع
ــن مــروان بعــرب الســكة اإلســالمية       ــد امللــال ب ــاريخ مشــورة اإلمــام لعب الت

ــدرا ــة    هلل ــة الرومي ــت العمل ــد أن كان ــدنانم بع ــم وال ــبالد  ه ــائدة يف ال ي الس
 .هلل2ةاإلسالمية

                                                 

، واآلية املشار عليما ام مروية من طري  حف  عن عاصم 489بصائر الدرجات  .1
 املشمورة اليوم يف مصاحف املسلمني.

 .91\1حياة احليوان الك ى  .2
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م الســالمهلل أن معلــيةل البيــتهــم بعــ  النصــوص الروائيــة عــن أوتشــ 
ــاقر ــةاإلمــام الب ــة يف    هعلي ــة اجتماعي ــة صــمت وعزل الســالمهلل دخــل يف مرحل

ي سنوات حكومـة الوليـد بـن    هو ،الشريفة هالسنوات السبع األوىل من عمامت
وكانت االنطالقة الفعلية للحركـة الشـاملة لإلمـام     ،سليمان هعبد امللال وأخي

عمـر بــن عبــد  ةعنــد وصــو  احلـاكم األمــوي  هــ  100تــدأت حبـدود ســنة  قـد اب 
  بع  املرونة جتـا  -بدوافع سياسية –ر موالذي أظ ،العزيزهلل عىل سدة اخلالفة

ممـا   ،السـالمهلل مـن علـى منـابر املسـلمني      هعليةالشيعة ورفع سب أمم املؤمنني
داع عــن بعيــ هأتــاح ملوالنــا أبــي جعفــر املرونــة يف احلركــة والتواصــل مــع شــيعت 

ن القاسـم  عـ   فقـد روى الكشـي بسـند    ،ا القمعيةمزتممعايقات السلطة وأج
 ،بـن احلسـني وبـني حممـد بـن احلنفيـة       كنـت أتـردد بـني علـي    » :بن عوف قا 

ما السالمهلل معليةاحلسني ولقيت علي بن :قا  ،ذا مرةهذا مرة وهوكنت آتي 
 علماع تودعنا م أنا اسهل العراق فتخ هعيا  أن تأتي أ ،ذاهيا » :فقا  لي

 وعيا  أن تستأكل ،ني بنا فيععال اهللأوعيا  أن ترت ،ما فعلنا  لال فانا واهلل
يف اخلم خم لال من أن تكون  ن تكون  نباعأأنال  واعلم ،فقراع بنا فيزيد  اهلل

فـان حـدث    ،يومـاع   من حيدث عنـا حبـديث سـألنا    هواعلم أن ،يف الشر رأساع
وعيـا  أن تشـد    ،كـذاباع  اهلل هكتبـ  كـذباع  وعن حـدث  ،صـديقاع  اهلل هكتب صدقاع

تطلـب العلـم حتـى  عـي لكـم بعـد مـوتي سـبع          نـا هما تـأتي  مراحلة ترحل
ا السالم تنبت احلكمة معلي من ولد فاطمة لكم االماع ثم يبعث اهلل ،حجج

فلما معى علي بن  :القاسم بن عوف قا  .«كما ينبت الطل الزر   يف صدر
ور والسـنني فمـا زادت   ما األيام واجلمـع والشـ  ما السالمهلل حسبنمعليةاحلسني
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م معلـي  صـلوات اهلل  -بن علي بن احلسـني   وال نقصت حتى تكلم حممد يوماع
«باقر العلم -

السالمهلل يف حمـرم سـنة    هعليةوقد كانت وفاة اإلمام السجاد ،هلل1ة
ذا هو ،هلل2ةهـ 99يف حني تسلم عمر بن عبد العزيز اخلالفة يف صفر سنة  هـ 93

مة يف تسليط العوء على جانـب مـن الفرصـة الـيت أتيحـت ملوالنـا       مالرواية م
مـن تدشـني املرحلـة     هومكنتـ  هالسالمهلل دون املاضني مـن آبائـ   هعليةأبي جعفر

 هعليـ ةويف الرواية ما يشم أن أمر اإلمام السـجاد  ،التأسيسية يف تاريخ التشيع
ان ذا الصـمت كـ  هـ ومثـل   ،السالمهلل للشيعة بالصمت أيعاع مدة سبع سنوات

وختفيـف   -م عمـر بـن عبـد العزيـز    ممبـا فـي   –واج  األمويني هماع يف عزالة مم
ا ممـا يتـيح البـدء باملشـرو      مـ الرقابة األمنيـة علـى شخصـيات الشـيعة ورجاالت    

   .هعلي الفكري لإلمام الباقر صلوات اهلل
 

 الفكري  هنشاط

ا مـ السـالمهلل بأن  هعليـ ة كن للباحث املدق  أن يصف مرحلة اإلمام البـاقر 
ــة ومدرســة فق     ــة عقدي ــة الشــيعية كحال ــاء املنظوم ــة التأسيســية" لبن ــة م"املرحل ي

متمايزة عن املدارني العقدية والفكرية املنحرفة اليت كانت وال زا  قائمـة يف  
الفكـري    ودمالسالمهلل عن جم هعلية، وقد عب ر اإلمام الباقراإلسالميةالساحة 

ــة يف   ــدة احلقـ ــان العقيـ ــبم يف بيـ ــودور  الكـ ــا ذ هـ ــة بقولـ ــ » هملرحلـ  عن احلـ

                                                 

 .112\2، حبار األنوار 449\1اختيار معرفة الرجا   .1

 .401\2تاريخ اليعقوبي  .2
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واطلعـت   ،هفبقـرت عـن خاصـرت    ،هالباطل يف جوفـ   استصرخين وقد حوا
«ر وانتشر بعد ما خفي واسترتمحتى ظ ،همن حجب احل 

 .هلل1ة
عىل زمن رسـو     دميرجع ع -وماع واصطالحاعممف –وال شال أن التشيع 

ذا هـ عن » السـالمهلل  هعليـ ةالذي قا  حب  أمم املؤمنني هوآل هعلي صلى اهلل اهلل
«م الفائزون يوم القيامـة هل هوشيعت

عال أن انقـالب السـقيفة األسـود ومـا      ،هلل2ة 
د أمـم  مـ مـن ع  ،م السـالمهلل معلـي ةمن حكومات جائرة   تسـمح لألئمـة   هتلت

بتأسـي  منظومـة    ،جرةمايات القرن األو  للمالسالمهلل وحتى ن هعليةاملؤمنني
ولعل من أسباب  لال ما  ،مةية متمايزة عن احلالة اإلسالمية العامعقدية وفق

 :يأتي
ــريف        :أوالع ــوي الش ــديث النب ــة احل ــع رواي ــة مبن ــات املتعاقب ــام احلكوم قي

األحاديـث مـن معـامني      ذهـ  ها خبطورة مـا حتتويـ  ماستشعاراع من ،هلل4ةهوتدوين
دم األسـاني الفكـري والشـرعي ملشـرو      مـ ية وتفسمية صحيحة تمعقدية وفق

ــة  ــلطة احلاكم ــد احلــ  هو ،الس ــذا مت تقيي ــيعيك ــر ،ديث الش ــا   وحص يف الزواي
وتنشـأ األجيـا  الـيت ال     ،العامـة  هحبيث ال تطلع علي ،العيقة والغرف املغلقة

 .تعرف عال شرعية احلديث املكذوب املوضو 

                                                 

مرآة الزمان يف تواريخ االعيان اجلزء ةنقالع عن 24\1حياة اإلمام الباقرةعليه السالمهلل  .1
ربيع ةنقالع عن 212هلل، مناقب أهل البيت للموىل حيدر الشمواني صتطوف -اخلام 
هلل، وهلذ  املقولة الشريفة دالالت عظيمة رمبا نأتي على  كرها عند 104: 2األبرار 

 إلمام الباقرةعليه السالمهلل.احلديث عن الدور الرسالي ل
 .377\2فتح القدير  .2
، يروي روايات عديدة عن عحراق أبي بكر لالحاديث ومنع عمر 2\1تذكرة احلفاظ  .4

 من رواية احلديث.
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تصــدير بعــ  الشخصــيات املنحرفــة كمرجعيــات فكريــة ملختلــف   :ثانيــاع
 ؛السـالمهلل م معلـي ةل البيـت هـ لتكون بديالع عـن مرجعيـة أ   ؛املعارف اإلسالمية

بن  بن مسعود وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل برزت عائشة وعبد اهلل هففي الفق
ويف التفســم كعــب األحبــار وابــن  ،بــن عمــرو بــن العــاص عبــاني وعبــد اهلل

ويف  ،مهـ ريرة وعائشة وأن  بن مالال وامهويف رواية احلديث أبو  ،عباني
كـذا انتشـرت يف   هو ،ماهالقراءات زيد بن ثابت وأبو موسى األشعري وام

بــالد الكوفــة والبصــرة واحلــرمني وبــالد الشــام اآلالف مــن املنــابر وحلقــات   
ل بيــت هــو  يكـن أل  ،املرجعيـات الفاســدة   ذهــالـدرني الــيت ال تعـرف عال   

 .ا عال صبابة كبابة اإلناءمم املخلصني نصيب منمالعصمة وشيعت
كـبمة مـن   اب السلطة والتصفية اجلسـدية ضـد جمموعـة    هممارسة عر :ثالثاع

اء كعمار بن ياسر وأبي  ر وميـثم  مم رواة احلديث والفقمرموز الشيعة مبا في
م مــن أصــحاب الــنيب واألئمــة  هــالتمــار وعمــرو بــن احلمــ  اخلزاعــي وام 

وعز   ،دف من  لال تصفية املد الفكر الشيعيوكان اهل ،ممعلي صلوات اهلل
الفكــري والســلوكي ومنــع التمــايز  ،م اإلســالميةهاحلالــة الشــيعية عــن اجلمــا

للمجموعــات الشــيعية حبيــث ختــتلط األوراق وتعــيع املــوازين الصــحيحة يف 
  .ااتمع

ــاع ــاب        :رابع ــن اخلط ــر ب ــة وعم ــي قحاف ــن أب ــر ب ــي بك ــة أب ــيخ مركزي ترس
مـا أو  ما حبيـث يكـون  م  مكشخصيات ورموز دينية مقدسة ال جيوز املساني ب

وبذلال ال تستطيع  ،يما خروجاع عن اإلمجا  ومسوااع للعقاب السلطوهنقد
 هوأنـ  ،السـالمهلل باإلمامـة   هعليـ ةاحلالة الشيعية التعبم عن أحقية أمـم املـؤمنني  

ــ هعليــ صــلى اهللةصــاحب الوصــية مــن رســو  اهلل  ألن  لــال  ؛وســلمهلل هوآل
واملالحــ  علــى أالــب التيــارات   ،مــا بااتصــاب اخلالفــة امــاع هلمســيكون ات
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ــالمي األو  أن   ــرن اإلس ــة يف الق ــالفكري ــتم ــدي     ا كان ــة والتق ــدين بالوالي ت
م متفقون على صـحة واليـة   مفالعثمانيون واألمويون واخلوارج كل ؛للشيخني

 .ماار االحرتام هلمووجوب عظ ،ماموحسن سلوك ،األو  والثاني
السـالمهلل يلحـ  بوضـوح     هعليـ ةعن املتابع للمشرو  الفكري لإلمام الباقر

معاكسة مشرو  السـلطة   عوية لإلمام قد تركزت علىمأن احلركة الفكرية الن
أن حتقـ  جناحـات كـبمة علـى أرض      -يف مدة قياسية –املنحرف واستطاعت 

م موامتـازت مدرسـت   ،فقد توضحت املعا  الفكرية والعقدية للشيعة ؛الواقع
وتكــو ن لــدى الشــيعة خــزين  ،عــن املــدارني األخــرى خبطــوف فــرز واضــحة 

والواليات اإلسـالمية حتـى   لينتشر يف تتلف املدن  -كماع ونوعاع -بشري امتد 
بات يشكل خطراع كبماع على احلكومات املتعاقبة ومصدر قل  يق  معاجع 

  السـالمهلل يوصـي ولـد    هعليـ ةكـان اإلمـام البـاقر    هومن أجل  لال كلـ  ،الطغاة
 ،ممم وتعلـيم مالـذين أمعـى سـنني يف تـربيت     هالسالمهلل بأصحاب هعليةالصادق
السـالمهلل أن يواصـل املسـمة يف     هعليةالصادق اإلمام أبو عبد اهلل  دهوقد عا

م عمــا يف أيــدي مم فكريــاع وعقــدياع حبيــث يســتغنون بعلــوممم وحتصــينمتعلــيم
شـام بـن   هروى  لال شيخنا ثقة اإلسالم الكليين بسند قـوي عـن    ،املخالفني

السـالمهلل   هعليـ ةملـا حعـرت أبـي    :السالمهلل قـا   هعليةعن أبي عبد اهلل ،سا 
 واهلل ،جعلت فدا  :قلت ،خماع بأصحابي أوصيال ،يا جعفر» :الوفاة قا 

«فال يسأ  أحداع -م يكون يف املصر موالرجل من -م مألدعن
 .هلل1ة 

وتأسيساع على مـا تقـدم  كـن عمجـا  املالمـح العامـة للمشـرو  الفكـري         
  :السالمهلل يف النقاف اآلتية هعليةلإلمام الباقر
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 تعزيز منظومة احلديث الشيعية :أواًل

 هعليــةا مشــرو  اإلمــام البــاقرمــكــان الــيت اعتمــد عليم األرهــو مــن أهــو
و أحــد األعمــدة الرئيســة يف هــعلــى اعتبــار أن احلــديث الشــريف   ؛الســالمهلل

وقد تعرض احلـديث الشـيعي عىل تعـيي  واسـع      ،منظومة املعارف اإلسالمية
وممارسات ظاملة من قبل احلكومـات اجلـائرة الـيت توالـت علـى حكـم الـبالد        

ا ى تأسي  منظومة حلديث السلطة اشرتت مـن خالهلـ  اإلسالمية وعملت عل
تعـاىل   ل النفـاق الـذين ال يتحرجـون مـن الكـذب علـى اهلل      هـ ضمائر بع  أ

 .هورسول
أن  –املخلصـني   همبعونـة مـن شـيعت    –السـالمهلل   هعليةاستطا  اإلمام الباقر

يفــرض وجــود احلــديث الشــيعي يف احلواضــر اإلســالمية ال ءيــا يف الكوفــة 
دير احملدثني والرواة من الشيعة عىل املدن والواليات األخرى اليت بدأت بتص

كالبصرة واحلجاز وتكنت من اخـرتاق منظومـة احلـديث السـلطوية وتركـت      
ذا الكــم هــومــا  ،بصــمات واضــحة علــى كتــب الســنن والصــحاح واملســانيد 

م السـالمهلل املوجـود يف كتـب احلــديث    معلـي ةل البيـت هـ ائـل مـن فعـائل أ   اهل
م يف تذويب العديد مـن  مود املتميزة لألئمة وجناحمج تلكم اجل"السنية" عال نتا

  .هلل1ةرواة الشيعة داخل املدرسة احلديثية للمخالفني
 
 
 
 

                                                 

للوقوف على تفاصيل دور رواة الشيعة يف منظومة احلديث "السنية"  كن مراجعة  .1
 د السنةهلل حملمد جعفر الطبسي.كتابةرجا  الشيعة يف أساني
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 االلتزام بالتقية  :ثانيًا

مـا  معليةزين العابدين  أبو    يرت  اإلمام الباقر مسلال التقية الذي بدأ
سـلال مسـلكاع يـوازن     هعال أنـ  هــ،  100ورام انطالقة اإلمام يف سـنة   ،السالمهلل

لتجنب عثارة احلاكم وتكني الشـيعة مـن    ؛بني العمل ونشر التشيع وبني التقية
ذا الســياق ورد عــن هــويف  ،امالتحــر  بعيــداع عــن عيــون الســلطة وجواسيســ

وال ع ان ملن  ،التقية من ديين ودين آبائي» :هالسالمهلل قول هعليةاإلمام الباقر
«هال تقية ل

ا حـني تنـز    مـ ا أعلم بميف كل ضرورة وصاحب التقية» :هوقول هلل1ة 
«هب

 .هلل2ة 
السـالمهلل يعمـد عىل عفتـاء الشـيعة أحيانـاع بفتـاوى        هعليةوكان اإلمام الباقر

ي الكامـل للتسـرت علـى    مـ دف رفـع التمـايز الفق  مـ تتلفة يف املسـألة الواحـدة ب  
م مع وضع األس  والقواعـد  ت األنظار حوهلمم حيثما توجمالشيعة وحفظ

  ومن الروايات الدالة على ما  كرنا ما روا ،لتمييز اختالف األخباراحلديثية 
عـن   هسـألت  :السـالمهلل قـا    هعليـ ةعن أبي جعفر ،عن زرارة بن أعَينالكليين 

ثـم جـاء    ،خبالف ما أجابين ها فأجابمعن هرجل فسأل  مسألة فأجابين ثم جاء
ن فلمـا خـرج الـرجال    ،خبالف ما أجابين وأجاب صـاحيب  هرجل آخر فأجاب

ل العـراق مـن شـيعتكم قـدما يسـأالن      هـ رجالن من أ يا ابن رسو  اهلل :قلت
ذا هعن  !يا زرارة» :فقا  ؟هصاحب هما بغم ما أجبت بمفأجبت كل واحد من

خم لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناني علينا 
«ولكان أقل لبقائنا وبقائكم

 .هلل4ة 
                                                 

 .219\2الكايف  .1

 املصدر نفسه. .2
  12\1الكايف  .4
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 رجعية الشرعيةالتأكيد على امل :ثالثًا 
م معلـي ةل البيـت هـ السـالمهلل علـى ترسـيخ أ    هعليةحرص عمامنا أبو جعفر

السالمهلل كمرجعية أوحدية للمعارف اإلسالمية عمالع حبديث الـثقلني املتـواتر   
علـى وجـوب    هوآلـ  هعليـ  صـلى اهلل  رسـو  اهلل  هبني املسلمني والذي ن  فيـ 

م معليةل البيتهالعزيز وأ هللالتمسال بثنائية املمانعة العقدية املتمثلة بكتاب ا
السـالمهلل وسـعاع يف    هعليـ ةويف مسار متواٍز   يدخر اإلمـام البـاقر   ،هلل1ةالسالمهلل

لسـلمة  يقـو     فنـرا  ،ا السلطة احلاكمـة ماسقاف املرجعات الفاسدة اليت أنشأت
عال  صـحيحاع  با فال جتدان علمـاع وار  قاشر » :هلل4ةواحلكم بن عتيبة هلل2ةيلمبن ك
«ل البيــتهــدنا أخــرج مــن عنــ شــيلاع

ســألت أبــا  :بصــم قــا  وأبــوروى  ،هلل3ة
عن احلكـم   :فقلـت  ،ال :فقا  ؟ادة ولد الزنا جتوزمالسالمهلل عن ش هعليةجعفر

 هعنللحكم  ما قا  اهلل ،هم ال تغفر  نبمالل» :فقا  .ا جتوزمبن عتيبة يزعم أن

                                                 

ُكتبت يف ختريج حديث الثقلني وبيان مصادر  وطرقه وشرح أبعاد  مؤلفات عديدة،  .1
مطبعة اآلداب، النجف،  –نذكر منما: كتابةحديث الثقلنيهلل لنجم الدين العسكري 

مركز األحباث العقائدية،  وكتابةااية  –مليالني وكتابةحديث الثقلنيهلل للسيد علي ا
حتقي  السيد علي عاشور، وقد صدر كتاب قيم  – 2املرامهلل للسيد هاشم البحراني ج

جبزأين حتت عنوانةحديث الثقلني يف كتب اخلاصةهلل للسيد حسني الرجائي والشيخ 
 شيعة.حسن شكوري تعمن تفصيالع ملصادر هذا احلديث الشريف وأسانيد  من طرق ال

 ”االمام الثبت احلاف “سلمة بن ُكميل بن حصني احلعرمي الكويف، قا  عنه الذهيب:  .2
 .289\2سم أعالم النبالء  – 122ويعد من أركان احلديث عندهم، تويف سنة 

احلكم بن عتيبة من كبار الرواة الثقات والفقماء عند العامة، وصفه الذهيب بأنه  .4
 .208\2سم أعالم النبالء  – ھ 112، تويف سنة ”لكوفةاالمام الكبم عا  أهل ا“

 .499\1الكايف  .3
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لذكر لال ولقومال
لـم  ال يؤخـذ الع  فواهلل ،وياالع ب احلكم  يناعهفليذ هلل1ة

« السـالمهلل  هعليـ ةم ج ئيـل مل بيـت نـز  علــي  هـ عال مـن أ 
وأورد شــيخنا  ،هلل2ة 

السالمهلل  هعليةأبا جعفر ءعت :سليمان قا  عن عبد اهلل اهلل هالصفار رمح
 عن احلسـن  :و يقـو  هـ عثمان األعمى و هل البصرة يقا  لهرجل من أ  وعند

 ،النـار ل هـ م أمريـح بطـون   ييزعم أن الذين يكتمـون العلـم يـؤ     هلل4ةالبصري
وما زا  العلـم   ،مؤمن آ  فرعون لال ع اعمف» :السالمهلل هعليةفقا  أبو جعفر

 ،ويـاالع  احلسـن  ينـاع   بهفليـذ  ،السالمهلل هعليةنوحاع منذ بعث اهلل مكتوماع
«نـا ميهما يوجـد العلـم اال    فواهلل

 هلل2ةأمـا قتـادة املفسـر البصـري املعـروف      ،هلل3ة
 :هالســالمهلل لــ هعليــةعفــر البــاقرفينقــل لنــا الشــيخ الكلــيين قــو  اإلمــام أبــي ج

 لكـت هالقـرآن مـن تلقـاء نفسـال فقـد       عمنا فسـرت يا قتادة عن كنت  وحيال»
وحيال .. .،لكتهلكت وأهمن الرجا  فقد  هوعن كنت قد أخذت ،لكتهوأ

«هخوطب ب يا قتادة عمنا يعرف القرآن من
 .هلل1ة 

 
 
 

                                                 

 .33الزخرف:  .1
 .300\1املصدر نفسه  .2

من كبار أئمة احلديث والفقه عند املخالفني، وردت يف  مه روايات عن أهل البيت  .4
 .213\3راجع: سم اعلم النبالء  – ھ 110عليمم السالم، تويف يف رجب سنة 

 .29ر الدرجات صبصائ .3
العصر، قدوة املفسرين واحملدثني أبو  بن دعامة، حاف قا  عنه الذهيب:ةقتادة  .2

 .219\2سم أعالم النبالء  -بواسطهلل  ھ 117... مات سنة اخلطاب السدوسي البصري

 .411\8الكايف  .1
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 نزع القدسية عن الشيخني :رابعًا

الة التقـدي  عـن أبـي بكـر وعمـر      هالة مة نز  الشرعية وعزملقد كانت م
 ،السـالمهلل  هعليـ ةا موالنـا اإلمـام البـاقر   مـ ام الكبمة والصعبة اليت قام بممن امل

علـى تقـدي     -م بعـ  العوائـل الشـيعية   ممبا في –فقد تربت أجيا  املسلمني 
وكـان علـى    ،ماهما أو حتـى نقـد  مذين الرجلني وعـدم اجلـرأة علـى تسـقيط    ه

سالمهلل أن ينشب ثقافة جديدة قائمـة علـى أسـاني الـ اءة     ال هعليةاإلمام الباقر
م أبو بكـر بـن أبـي قحافـة     مم السالمهلل وعلى رأسمعليةل البيتهمن أعداء ا

 هوما تلتـ  ،ا العقل املدبر النقالب السقيفة األسودهوعمر بن اخلطاب باعتبار
ويف املقابـل كـان علـى     ،م السالمهللمعليةل البيتهمن ظالمات وقعت على أ

فكانـت   ،يف دولـة الظـاملني   هج التقية الذي التـزم بـ  مأن ال خيرج عن مناإلمام 
و هـ شـيء و  هالسـالمهلل ال يصـعب عليـ    هعليـ ةمة صـعبة عال أن اإلمـام البـاقر   مم

ــة اهلل ــاىل يف أرضــ  حج ــيعة      هتع ــون الش ــن عي ــاوة ع ــة الغش ــح يف عزال ــد جن فق
شيعية م السالمهلل جزءاع من العقيدة المعليةوصارت ال اءة من أعداء آ  حممد

م يف معلـي  ود اإلمـام صـلوات اهلل  مـ وقد بينـت نصـوص عديـدة ج    ،الراسخة
 :ثقـة اإلسـالم يف الكـايف عــن َسـدير الصـميف قــا        ا مــا روامـ من ،ذا ااـا  هـ 

 ،ماميا أبا الفعل ما تسألين عن» :ما فقا مالسالمهلل عن هعليةسألت أبا جعفر
 ا اليـوم عال سـاخطاع  ومـا منـ   ،مـا معلي ما مات منا ميت قط عال سـاخطاع  فواهلل

 ،ومنعانا فيلنا ،ما ظلمانا حقنامعن ،يوصي بذلال الكبم منا الصغم ،مامعلي
ــاع    ــا بثق ــا علين ــا وبثق ــب أعناقن ــن رك ــا أو  م ــاعهللةوكان ــالميف  أي خرق ال  اإلس

«حتى يقوم قائمنا أبداع أي ال ي َسدهللةر سكَّي 
  ومن الروايـات أيعـاع مـا روا    ،هلل1ة
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السالمهلل يف قو   هعليةعن أبي جعفر ،العجلي ريدب عن  الشيخ الصفار بسند
مـن الكتـاب يؤمنـون     أوتوا نصـيباع  عىل الذين أ  تر. .» :تبار  وتعاىل اهلل

باجلبت والطااوت
دى هـ ؤالء أهـ للذين كفروا  ويقولون ،فالن وفالن هلل1ة
من الذين آمنوا سبيالع

دى من هؤالء أه ،عىل النار الئمة العال  والدعاة هلل2ة
فلن جتد  ومن يلعن اهلل م اهللمأوللال الذين لعن ،م سبيالعممد وأوليائآ  حم

م نصيب من امللال* أم هل نصماع هل
فا ا ال  –واخلالفة  يعين اإلمامة - هلل4ة

يؤتون الناني نقماع
« ن الناني الذي عنى اهلل هلل3ة

 .هلل2ة
 

                                                 

 .21النساء:  .1
 .21النساء:  .2
 .24-22النساء  .4
 .24اء: النس .3
 .188\20حبار األنوار  .2



  

 ...................................... الفصل الثاني: وكالء اإلمام الباقر ةعليه السالمهلل

 

[74] 

 
 املبحث الثاني

 (هـ119-49)السالم( هعلي)د اإلمام الباقرهالوكالة يف ع
 

 ،داع تأسيسـياَ مـ السـالمهلل كـان ع   هعليـ ةد اإلمـام البـاقر  مـ  كرنا سـابقاع أن ع 
وجنح يف  ،اإلمام ببقايا الشيعة من بني ركام السقيفة ودولة بين أمية ه  فيمن

  .ا لتغطي أرجاءت واسعة من املعمورةتأسي  مدرسة عظيمة امتدت ظالهل
أن يكمـل   –ص علـى مـا يبـدو مـن النصـو      –اج  األك  لإلمام كان اهل

 ،ذا الفصـل هـ يف املبحـث األو  مـن    هالفكري الـذي تعرضـنا ملالحمـ    همشروع
ــار أن رســالت  ــة التأســي    هعلــى اعتب ــة  هــيف مرحل ي باألســاني رســالة فكري

ــة والفق  ــاء القواعـــد العقديـ ــة لإلســـالم احلـــ  مإلرسـ ــو ،يـ ــو عســـالم أهـ ل هـ
سـيدت  اال رافـات الفكريـة الـيت ت    هوالوقـوف بوجـ   ،م السـالمهلل معلـي ةالبيت

 هوكونت عقالع مجعياع يصعب اخرتاق ،الساحة اإلسالمية  و قرن من الزمان
 .من قبل أي مشرو  عصالحي

السالمهلل معنياع بنصب الـوكالء الـذين يـديرون     هعلية  يكن اإلمام الباقر
  ذهــألن مثــل  ؛األوقــاف أو جيمعــون األمخــاني أو ينظمــون احلالــة الشــيعية 

وتثبيـت   ،أي بعد مرحلة التأسي  ،رار الفكرياألعما  عمنا تأتي بعد االستق
نيـة  هات ورواسـب احلقبـة املاضـية مـن الذ    مونـز  الشـب   ،دعائم العقيدة احلقة

املرحلة كانت حباجة عىل مدة زمنية كافية استوعبت كل   ذهو ،الشيعية الفتية
 .د اإلمام الباقر تقريباعمع

ــان اجل  ــد ك ــلق ــاقر  م ــام الب ــي لإلم ــةد التنظيم ــالمهلل  هعلي ــى  الس ــباع عل منص
 ،امـ وتربيت ،مرجعيات حديثيةهلل قادرة على اسـتيعاب احلالـة الشـيعية   ةتنصيب
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 ،أو التفسم أو العقيدة أو التـاريخ  هوحل املسائل االبتالئية على مستوى الفق
كــل  لــال ليعــمن تنــامي احلصــانة الفكريــة يف ااتمــع الشــيعي حتــى يكــون   

 ،وأخذ زمام املبادرة ،تحدياتة المومواج ،جمتمعاع قادراع على التمدد والنمو
 ،يف مرحلة صرا  الوجود مع بقية املدارني اليت كانت تغزو البالد اإلسالمية

 .ا املدارني احملسوبة على السلطة احلاكمةمويف مقدمت
ــاءت علــى مــا تقــدم  ــاقر   ،وبن ــةبــرز مــن أصــحاب اإلمــام الب الســالمهلل  هعلي

كـانوا   ،ة الور وشد ،وسعة احلف  ،شخصيات عظيمة امتازت بغزارة العلم
يف عبـال  أحكـام الـدين     ،الصادق  ولد  وم ن بعد  ،حمط اعتماد اإلمام الباقر

أبـان   ،هللهــ  147ت ةجابر بـن يزيـد اجلعفـي    :ممنذكر من ،من العيا  هوحفظ
 ،هللهــ  120ت ةحممد بن مسـلم الثقفـي الطحـان    ،هللهـ131ت ةبن تغلب البكري

 .هللهـ 120ت ةمعاوية العجلي ب ريد بن ،هللهـ 120ت ةزرارة بن أعَين الشيباني
السالمهلل  هعليةو  حتدثنا كتب التاريخ أو كتب احلديث أن اإلمام الباقر

م معلـي  هالعـادة مـع أبنائـ    هقد اعتمد نظام الوكالء بالشـكل الـذي جـرت عليـ    
  :ولعل  لال األمر يعود لألسباب اآلتية ،الصالة والسالم

 
 :هقلة عدد الشيعة يف زمان :أواًل

ي املقــر الــرئي  هــالســالمهلل  هعليــةيف زمــان اإلمــام البــاقر كانــت الكوفــة
ا مـن احلواضـر اإلسـالمية    هـ للشيعة و  يكن مثة وجـود شـيعي فاعـل يف ام   

حبكــم األوضــا  الــيت كانــت ســائدة وموجــة الفــنت الــيت عصــفت بالســاحة    
الـذي الحـ     هللهـ 92ت ةاإلسالمية السيما مرحلة احلجاج بن يوسف الثقفي

م مبـن  مم وشخصـيات موقتـل كـثماع مـن رجـاالت     ،ومدر الشيعة حتت كل حجر
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السالمهلل من أمثـا  قنـ     هعليةم من املخعرمني من أصحاب أمم املؤمننيمفي
 .هلل1ةوكميل بن زياد النخعي

يقلـل احلاجـة عىل    ،مهوا سـار وجـود   ،ومن املعلوم أن قلة عدد الشيعة
القصـبات مـع   وربـط   ،مـة عدارة احلالـة الشـيعية   ماز تنظيمي معقد يتوىل ممج

فــال توجــد عنــد  ،وتنظــيم الفعاليــات االجتماعيــة للمجتمــع الشــيعي ،امبععــ
الشــيعة يف  لــال الوقــت أوقــاف أو مــزار  أو مشــاريع كــبمة تســتح  نصــب  

ات والوصـايا واملسـائل الشـرعية فقـد     مـ أمـا التوجي  ،امـ الوكالء أو القوام علي
ا علــى أمت مــيغا وتبلمــة عيصــاهلمتكفــل رواة احلــديث مــن أصــحاب اإلمــام مب

 .هوج
 

 سياسة اإلمام بعدم أخذ اخلمس من الشيعة :ثانيًا

م معلـي ةعن املتابع للنصوص الروائية الشـريفة يلمـ  بوضـوح أن األئمـة    
م بـدفع  م  يطـالبوا شـيعت   ،من أمـم املـؤمنني وحتـى اإلمـام البـاقر      ،السالمهلل

وقــد وصــلتنا روايــات كــثمة عــن عباحــة اخلمــ  يف تلــال  ،مخــ  املكاســب
يعـود عىل ضـعف    –تعـاىل أعلـم    واهلل –السياسـة    ذهملدة، ولعل السبب يف ا

يم الشـيعية يف قلـوب الشـيعة    هوعدم تشـرب املفـا   ،احلالة العقدية عند الشيعة
م الســالمهلل بثقــل اخلمــ  علــى معلــيةأو لرمبــا استشــعاراع مــن األئمــة ،آنــذا 

قـد اسـتعلموا    م اهللمالسـيما وأن بـين أميـة لعـن     ؛ل الشيعة يف تلال احلقبةهكا
 ،مموقطـع عطـاءات   ،ممـ م يف أرزاقمسياسة "تفقـم الشـيعة" مـن خـال  حمـاربت     

م حبيــث ال يتمكنــون مــن طلــب مأو مطــارت ،م مــن الــديوانموحــذف أءــائ
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وقـــد وردت يف  لـــال روايـــات عديـــدة يف حقبـــة اإلمـــامني البـــاقر   ،الـــرزق
الشيخ   اومن  لال ما رو ،ماموالسيما األو  من ،ما السالمهللمعليةوالصادق

 هعليـ ةم عـن أبـي جعفـر   ممسلم كل أبي بصم وزرارة وحممد بنالطوسي عن 
لـال  ه» :السـالمهلل  هعليـ ةأبـي طالـب   قا  أمم املؤمنني علي بـن  :السالمهلل قا 

أال وعن شـيعتنا مـن    ،علينا حقنا م   يؤدوامم ألنمم وفروجمالناني يف بطون
«م يف حله لال وآباء

جعلـت   :يـة قـا   عـن جن   ومن  لـال أيعـاع مـا روا    ،هلل1ة 
 ،عن لنـا اخلمـ  يف كتـاب اهلل    ،يا جنية» :قا  ؟فدا  ما تقو  يف فالن وفالن

 - أو  من ظلمنا حقنا يف كتاب اهلل ما واهللهو ،املا  ولنا صفو ،ولنا األنفا 
 مـه ثم أقبـل علينـا بوج   :قا  ،قد أحللنا  لال لشيعتنا م عنامالل - :عىل أن قا 

«يم امنا واـم شـيعتنا  هعبرافطرة  يا جنية ما على :فقا 
ا مـا روي  مـ ومن ،هلل2ة 

 عن اهلل» :قـا   -يف حـديث   -السـالمهلل   هعليـ ةعن أبي جعفـر  ،أبي محزةعن 
 :فقــا  تبــار  وتعــاىل ،يف مجيــع الفــب ثالثــة اماعمل البيــت ســهــجعــل لنــا أ

  وللرســو  ولــذي القربــى   همخســ واعلمــوا أمنــا انمــتم مــن شــب فــأن هلل
السبيلواليتامى واملساكني وابن 

وقـد   ،يءأصحاب اخلم  والفـ  فنحن هلل4ة
مـا مـن أرض    ،يا أبـا محـزة   واهلل ،منا على مجيع الناني ما خال شيعتنار َح

علـى مـن    عال كـان حرامـاع   ه  فيعرب على شـب منـ  م َخوال مخ  ي  ،تفتح
«. احلديث..كان أو ماالع هلل3ة[اعجر َف] ،هيصيب

 .هلل1ة
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 أنما كانت يف أولويات املشرو  الفكري لإلمام الباقرةعليه السالمهلل.
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ام املنوطة بالوكالء يف من املم ،وملا كان مجع احلقوق الشرعية من الشيعة
النقطـة مـن مجلـة العوامـل الـيت        ذهـ فاننـا نسـتطيع أن جنعـل     ؛قادم األزمنـة 

الســالمهلل عىل قلــة االعتمــاد علــى الــوكالء يف مــدة  هعليــةدفعــت اإلمــام البــاقر
حبسب ما وصلنا من النصوص التارخيية واحلديثية عن تلـال   ،الشريفة هعمامت

 .احلقبة املباركة
 

 ترتيب األولويات  :ثالثًا

 كرنا يف ما معى أن املشرو  الفكـري التأسيسـي كـان يشـكل أولويـة يف      
ود اإلمـام منصـبة   موكانت ج ،السالمهلل هعليةجية العمل عند اإلمام الباقرممن

مـن   هلتمكينـ  هاملشرو  وتوفم عوامل النجاح واالسـتمرارية لـ    ذهيف عنعاج 
م يف الســاحة اإلســالمية بعــد  مــمنافســة املشــاريع املعــادة وحتقيــ  اخــرتاق م 

 .تغييب املشرو  الشيعي  و قرن من الزمان
ام التواصـل واملتابعـة   مـ مـن م  هاز فاعل من الوكالء وما يرافقـ معن بناء ج

ة تـاطر املالحقـة   مـ ومواج ،وصـرف عمكانيـات بشـرية    ،وداع كبمةميتطلب ج
مـام  العوامـل رمبـا دفعـت اإل     ذهـ كـل   ،امزة السلطة وجواسيسـ ممن قبل أج

السـالمهلل عىل تأجيـل العمــل بنظـام الـوكالء املعـروف واالقتصــار       هعليـ ةالبـاقر 
 .هوبني شيعت هعلى صيح التواصل العامة بين

  تسعفنا النصوص التارخيية واملنقـوالت الروائيـة يف    ،بناءت على ما تقدم
ما هأحـد  ،م السـالمهلل مـا خـال شخصـيتني    معليةتشخي  وكالء لإلمام الباقر

أي وكالـة  ةالسـالمهلل  هعليـ ةوكيالع شخصياع لإلمام البـاقر  –يبدو  على ما –كان 
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و َسـدير  هـ .. اخلهلل و.مرتبطة بأمور اإلمام الشخصية كالبيع والشراء والـزواج 
الســفراء ةكــان مــن هوالثــاني نــ  الشــيخ الطوســي أنــ  ،بــن ح كــيم الصــميف

 .تعاىل اهلل هو الثقة اجلليل ح مران بن أعَين الشيباني رمحهاملمدوحنيهلل و
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  :املبحث الثالث

 السالم( هعلي)احلياة العامة واملكانة العلمية لوكالء اإلمام الباقر
 

 (هـ 131تويف بعد سنة )َسدير بن ُحكيم الصرييف  .1

 .موىل ،كويف ،يكنى أبا الفعل ،يب الصميفمكيم بن ص َسدير بن ح و ه
مـا  ميعلةذا العنـوان يف أصـحاب علـي بـن احلسـني     مـ ب هالشـيخ يف رجالـ     كر

ــاقر  ،هلل1ةالســالمهلل ــةويف أصــحاب الب ــوان الســالمهلل هعلي ــن حكــيم   بعن ــدير ب َس
ويعـد َسـدير    ،هلل4ةالسـالمهلل  هعليـ ةيف أصـحاب الصـادق    كما  كر ،هلل2ةالصميف

مة تنفع مم مبواقف مممن كبار احملدثني ومن قدماء الرواة الذين ارتبطت حيات
  .لشيعيةالباحثني املشتغلني بتاريخ التشيع والدراسات العقدية ا

وقــد أخــذ َســدير  ،هلل3ةوكــان صــمفياع ،بين ضــبةلــوىل ح َكــيم مــ  كــان أبــو
ر مـن  مـ ويظ ،حمل صمفة يف سـوق الكوفـة    فكان عند هالصمفة وراثة عن أبي

م السـالمهلل علـى   معلـي ةاألئمـة  هالروايات أن َسديراع كان انياع موسراع وقـد حثـ  
  الطوسـي بسـند  فقـد روى الشـيخ    ،مممساعدة فقراء الشيعة وقعاء حـوائج 

 هالسالمهلل ع  دخل عليـ  هعليةكنا عند أبي عبد اهلل :عن داود بن سرحان قا 
عال  يا َسدير مـا كثـر مـا  أحـد قـط      » :هفقا  لـ  ،َسدير الصميف فسلم وجل 

 :فقا  ،«ا عن أنفسكم فافعلوامفان قدرمت تدفعون هتعاىل علي كثرت احلجة هلل
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ثـم   ،حـوائج عخـوانكم مـن أمـوالكم     بقعاء» :فقا  ؟مبا ا يا ابن رسو  اهلل
 ،واشـكروا مـن أنعـم علـيكم     ،امـ تلقـوا الـنعم يـا َسـدير حبسـن جماورت      :قا 

 ،الزيادة فانكم ع ا كنتم كذلال استوجبتم من اهلل ،وأنعموا على من شكركم
للن شكرمت ألزيدنكم :ثم تال ،«ومن عخوانكم املناصحة

شام هويروي  ،هلل1ة
ما » :السالمهلل هعليةقا  لي أبو عبد اهلل :قا  ،عن َسدير الصميف ،بن احلكم

ال » :فقـا   ،ال حيتمـل  لـال مـالي    :فقلت - ؟« نعال أن تعت  كل يوم نسمة
 :فقـا   - ؟أو معسراع موسراع :فقلت - ؟”اعمسلم تقدر أن تشبع كل يوم رجالع

«الطعام يموسر قد يشتعن امُل»
 .هلل2ة 

والء الشـيعي بشـكل     تكـن قـد اصـطبغت بـال     هويبدو أن َسدير وعائلت 
ل هـــا  ـــو أموعمنـــا جـــذب ،جـــري الســـادنيايـــة العقـــد اهلمملحـــوظ حتـــى ن

م مـن النـاني   هـ م السالمهلل امليل العاطفي العـام الـذي جـذب ام   معليةالبيت
دون الدافع العقائدي كما احلـا  مـع املخلصـني مـن أصـحاب أمـم املـؤمنني        

  يكـن لَسـدير   ولـذلال   ،م أمجعنيمعلي احلسنني سالم اهلل هولدي  ومن بعد
 هعليـ  فقد نشأ صلوات اهلل ،السالمهلل هعليةصلة ومعرفة باإلمام السجاد هوأبي

وترعر  يف املدينة املنورة و  يكن الكوفيون على معرفة وثيقة باإلمام بعد أن 
حيـدثنا َسـدير الصـميف عـن      ،مـا السـالمهلل  معليةيدمالشـ  هتسلم اإلمامة من أبي

 هعليــةمـع اإلمـام علـي بـن احلسـني      همـ وع  وجـد   و وأبـو هـ  هأو  لقـاء مجعـ  
دخلت أنـا وأبـي وجـدي وعمـي     » :السالمهلل يف مّحام باملدينة املنورة ع  يقو 

ل هـ من أ :فقلنا ؟ممن القوم :باملدينة فا ا رجل يف بيت املسلخ فقا  لنا اماعمّح
ل الكوفـة  هـ بكم يا أ مرحباع :فقا  ،كوفيون :قلنا ؟وأي العراق :العراق فقا 

                                                 

 ، واآلية هي السابعة من سورة عبراهيم.402األمالي للطوسي  .1
 .493\2احملاسن  .2



  

 ...................................... الفصل الثاني: وكالء اإلمام الباقر ةعليه السالمهلل

 

[81] 

صلى  فان رسو  اهلل األز رما  نعكم من  :ثم قا  ،دون الدثار أنتم الشعار
فبعـث عىل أبـي    :قـا   ،عـورة املـؤمن علـى املـؤمن حـرام      :قا  هوآل هعلي اهلل

ا فلمـا كنـا   مـ ثم دخلنـا في  ثم أخذ كل واحد منا واحداع ،ا بأربعةمكرباسة فشق
ــدي   ــمد جل ــار ص ــت احل ــدةيف البي ــا  هلل أي قص ــا ك :فق ــي ــن  م ــال م ــا  نع ل م

 ،"و خـم مـين ومنـال ال خيتعـب    هـ أدركـت مـن   " :جـدي  هفقا  ل ؟عاباخل
و خـم  هـ ومن  لـال الـذي    :قا  ،يف احلمام هفغعب لذلال حتى عرفنا اعب

و ال هـ السـالمهلل و  هعليـ ةأدركت علي بـن أبـي طالـب   " :]جدي[فقا   ؟مين
ل ميا ك :صدقت وبررت ثم قا  :فقا  وتصاب عرقاع هفنك  رأس ،"خيتعب

و خـم مـن   هـ قـد خعـب و   هوآلـ  هعليـ  صلى اهلل اهلل عن ختتعب فان رسو 
فلما خرجنـا   :]َسدير[قا   ،وعن ترت  فلال بعلي سنة ،السالمهلل هعليةعلي

 هما السـالمهلل ومعـ  معليةو علي بن احلسنيهمن احلمام سألنا عن الرجل فا ا 
«حممد بن علي هابن

 .هلل1ة
مــام عن املتــابع املــتفح  يف تــاريخ التشــيع يلمــح بوضــوح أن انتقــا  اإل 

صـلى    عىل مدينـة جـد   ههلل مـن الكوفـة ورجوعـ   هـ 39تةالسالمهلل هعليةاحلسن
م يف انكفاء احلالة الشيعية الكوفية خال  عشـرين عامـاع   هقد سا هوآل هعلي اهلل

حيث كان املخلصون من الشـيعة عمـا قتلـوا يف كـربالء أو      ،حتى واقعة الطف
يف حواضـر العـراق   و مـا أفـرز ابتعـاد املـوالني     هو ،ايبوا يف ظلمات السجون

هلل خصوصـُا ممـن   هــ  93تةالسالمهلل هعليةعن االتصا  املباشر باإلمام السجاد
   هوعمـ   وجـد   ذا لي  اريبـاع أن َسـدير وأبـا   هوعلى  ،م يف سن الشبابه
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السـالمهلل كحـا  كـثم مـن املـوالني عبـان        هعليـ ةيكونوا يعرفون اإلمام السـجاد 
 .تلال احلقبة احلرجة من تاريخ التشيع

السـالمهلل قـد أسـ  لعالقـة      هعليـ ةذا اللقاء مع اإلمام السجادهأن ويبدو 
ا مـ وفتح صـفحة جديـدة يف حيـاة َسـدير عنوان     ،م السالمهللمعليةَسدير باألئمة

القائمـة علـى أسـاني االعتقـاد بامامـة       هج يف سـمت مصدق الوالء وأصالة املـن 
ــيةل البيــتهــأ وراــم أن َســدير يصــنف ضــمن   ،ممم الســالمهلل وعصــمتمعل

السالمهلل عال أن كتب احلديث ومصادر السـمة   هعليةمام السجادأصحاب اإل
السالمهلل باستثناء اللقاء املذكور الـذي   هعليةعن اإلمام هختلو تقريباع من روايت

  .اماياتمالسالمهلل أو ن هعليةكان يف أواسط حياة اإلمام السجاد هيبدو أن
م معلــيةمــةونسـتطيع القــو  عن االنطالقــة احلقيقيــة لعالقــة َســدير مــع األئ 

حيـث   ،هللهــ  113تةالسالمهلل كانت مع اإلمام أبي جعفر حممد بن علـي البـاقر  
 ،حنـانهلل ةهابن هالسالمهلل مصطحباع مع هعليةحرص َسدير أن حيعر عند اإلمام

 هصـفاء السـريرة فأخـذ يعلمـ     هالسـالمهلل قـد ملـ  فيـ     هعليـ ةوكأن اإلمام البـاقر 
السـالمهلل   هعليـ ةالبـاقر  وحيدثنا َسدير أن اإلمام ،أصو  التشيع وأحكام الدين

ـــ  ـــ  هطلــب من الســالمهلل ليقـــوم   هعليـــةأمــام اإلمـــام البــاقر   هأن يعــرض عقيدت
ذا اللقـاء التعريفـي   هـ ويبـدو أن   ،أكان تقصماع أم عاراقـاع والـواع   ،اماعوجاج

قـا  أبـو   » :يقـو  َسـدير   ،السـالمهلل  هعليـ ةكان يف بواكم اتصا  َسدير باإلمام
 هأ كر لنا أمر  الـذي أنـت عليـ    ،َسديريا  :ومعنا ابين ،السالمهلل هعليةجعفر

 :]َسدير[قا   ،أرشدنا  وعن كان مقصراع ،هااراق كففنا  عن هفان كان في
 عن ،أمسـال حتـى أكفيـال    :السـالمهلل  هعليـ ةأتكلم فقا  أبو جعفـر  أنبت هفذ

 ،السـالمهلل  هعليةعند علي هوآل هعلي صلى اهلل العلم الذي وضع رسو  اهلل
 هعليـ ةاحلسـن   ثم كان من بعد ،كان كافراع  ومن جحد كان مؤمناع همن عرف
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ا عىل مـ مـا كـان دفع   هوقـد كـان منـ    ،كيف يكـون بـذلال املنزلـة    :قلت  السالمهلل
ــ ،اســكت :فقــا  ؟معاويــة ــم مبــا صــنع  هفان ــوال مــا صــنع لكــان أمــر    ،أعل ل

«عظيم
  .هلل1ة

عارفــاع حبــ   -يف  لــال الوقــت  –يتعــح مــن الروايــة أن َســدير   يكــن  
وكـان يعتقـد    ،م السالمهلل كما جيـب أن تكـون املعرفـة   معليةل البيتهومقام أ

  يصب احل  عندما وّقـع   - والعيا  باهلل -السالمهلل   هعليةأن اإلمام احلسن
 هعليــةاإلمــام البــاقر  رمــوقــد ن ،اتفاقيــة الصــلح مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان 

 ،تعـاىل  و مسدد من قبل اهللهأن اإلمام أعلم مبا يصنع و هالسالمهلل وأوضح ل
 .يف قو  أو فعل هأو يتأخر عن ه  للمؤمن أن يتقدم عمامولي

املعرفة السطحية اليت وءت عقليـة َسـدير   تكـن اريبـة علـى        ذهعن 
يرقــد يف ظلمــات  -الســالمهلل  هعليــةبعــد وفــاة أمــم املــؤمنني -جمتمــع مــا زا  

ــدة  ،لمــاجل ــة  ،وضــعف العقي ــة املعرف ــة    ،وقل ــة اإلعالمي ــدما عملــت املاكن عن
ا مة تالقـت مـع سـطحية املعرفـة الـيت عاشـت      هتصدير ثقافة مشبو األموية على

وتســلم التيــار  وآلــههلل هعليــ صــلى اهللةاألمــة كــل األمــة منــذ وفــاة رســو  اهلل
ــيةل البيــتهــاالنقالبــي زمــام األمــور بعــد أن أزاحــوا أ   م الســالمهلل مــن  معل

  .مممناصب
ــاقر      ــام الب ــأ  اإلم ــميف يس ــدير الص ــرى أن َس ــرى ن ــة أخ ــةويف رواي  هعلي

ع  يبـدو أن الدعايـة األمويـة     ،أبي بكر وعمرهللةيف الشيخني هلسالمهلل عن رأيا
 ،م األمـر مكانت مـؤثرة يف السـواد األعظـم مـن الكـوفيني حبيـث اخـتلط علـي        

 ،ا صـبيان الشـيعة  مـ م الرأي حتـى بـاتوا يسـألون يف مسـلمات يعرف    مفي هواشتب
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الفعـل مـا    يـا أبـا  » :ما فقا مالسالمهلل عن هعليةسألت أبا جعفر :يقو  َسدير
وما منا اليوم  ،مامعلي ما مات منا ميت قط عال ساخطاع فواهلل ،مامتسألين عن

 ،مـا ظلمانـا حقنـا   معن ،يوصي بذلال الكبم منـا الصـغم   ،مامعلي عال ساخطاع
يف  أي خرقـاعهلل ةوكانـا أو  مـن ركـب أعناقنـا وبثقـا علينـا بثقـاع        ،ومنعانا فيلنـا 

 :السالمهلل هعليةثم قا  ،حتى يقوم قائمنا اعأبد أي ال ي َسدهللةر سكَّال ي  اإلسالم
 ،ما ما كان يكتمهتكلم متكلمنا ألبدى من أمورأو لو قد قام قائمنا  أما واهلل

ما أسست من بلية وال قعية جتري  واهلل ،رمما ما كان يظهولكتم من أمور
واملالئكـة والنـاني    مـا لعنـة اهلل  ما فعليمـا أسسـا أوهلـ   هل البيت عال هعلينا أ

«أمجعني
  .هلل1ة

وجنــد يف روايــة ثالثــة أن َســديراع اســتغرب مــن وجــود تشــٍ  يف أصــحاب 
ب الفاسدة هور املذاماإلمام الباقر يف الكوفة على خلفية اجلد  العقائدي وظ

وعلــى خلفيــة املوقــف السياســي املتــأزم يف حاضــرة        ،كالكيســانية والبرتيــة 
ألبــي  قلــت   :عــن َســدير قــا     فقــد روى الشــيخ الكلــيين بســند     ،الكوفــة

 :قـا   ،م مـن بعـ   مبععـ  أالسالمهلل تركت مواليال تـتلفني يتـ    هعليةجعفر
م فيما والتسليم هل ،الناني ثالثة معرفة األئمة عمنا كلف اهلل ،وما أنت و ا »

«هم فيما اختلفوا فيموالرد علي ،مميرد علي
   .هلل2ة

ر من الروايات أن َسديراع كان حيظى بـاحرتام ومكانـة خاصـة عنـد     مويظ 
 هم السـالمهلل يرابونـ  معلـي ةوكـان األئمـة   ،ما السالمهللمعليةمني الصادقنياإلما

 هم ويوعدونــمل البيــت وشــيعتهــعلــى حســن الواليــة أل هبعمــل اخلــم وحيثونــ
  .بعظيم األجر يف اآلخرة
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  :ذا املوضو هوالروايات اآلتية تلقي بع  العوء على  
 -قـا    هالسـالمهلل أنـ   هعليـ ةعـن أبـي عبـد اهلل    ،عن احلسني بـن علـوان  * 

وعنا وعياكم يا َسدير  ،بالبالء اتاع هات ع ا أحب عبداع عن اهلل» : -َسدير  وعند
«ومنسي هلنصبح ب

  .هلل1ة
دخـل َسـدير    :الكـويف قـاال   عن اخلطاب الكويف ومصعب بن عبد اهلل* 

فقـا    ،همجاعـة مـن أصـحاب     السالمهلل وعند هعليةالصميف على أبي عبد اهلل
ما  ،معصومني ،مستورين ،حمفوظني ،بنيونا مرعيا َسدير ال تزا  شيعت» :هل

 ،ممم ألئمـت موصحت نيات ،ممم وبني خالقمم فيما بينمأحسنوا النظر ألنفس
وتصــدقوا علــى  وي الفاقــة    ،ممفعطفــوا علــى ضــعيف   ،مموبــروا عخــوان 

«...مممن
 .هلل2ة

كنـت عنـد أبـي عبـد      :عن احلسن بن حمبوب عن َسـدير الصـميف قـا    * 
يـا أبـا الفعـل أال     :فالتفت علي فقا  ،املؤمن  كروا عندالسالمهلل فذ هعليةاهلل

روح  ع ا قب  اهلل» :فحدثين قا  ،بلى :قلت ؟أحدثال حبا  املؤمن عند اهلل
ربنا عبد  فالن ونعم العبـد كـان لـال     :عىل السماء فقاال  املؤمن صعد ملكا

فمـا ا تأمرنـا مـن     ،عليـال  هوقد قبعت ،يف معصيتال بطيلاع ،يف طاعتال سريعاع
 ،وكونا عند ق  عبـدي فامحـداني   ،عىل الدنيا بطاها :ماهل فيقو  اهلل ؟ عدب

« من ق  هواكتبا  لال لعبدي حتى أبعث وك اني ،النيّلهو ،وسبحاني
.. .هلل4ة

 . واحلديث طويل اختصرنا
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 السالم(  هعلي)مع اإلمام الباقر هودور هوكالت

 هعليـ ةام البـاقر   تصرح النصوص الروائية بوكالة َسدير الصـميف لإلمـ   
 -مـن خـال  القـرائن الروائيـة      -السالمهلل عال أن الباحث يسـتطيع أن يسـتد    

ــى أنــ  ــ       هعل ــاء بع ــاقر يف قع ــام الب ــل لإلم ــياع" أي يتوك ــيالع شخص ــان "وك ك
 .الوكالة الشخصيةهللةيف ما سب  هو ما اصطلحنا عليهالشخصية و هحوائج

  :ي كما يأتيمالنتيجة ف  ذهأما النصوص اليت توضح 
عند  هبقعاء بع  احلوائج ل هالسالمهلل يكلف هعليةكان اإلمام الباقر :أوالع

 .هلل1ةمع اإلمام يف املدينة املنورة هعقامت
امـرأة مـن نسـاء     هأن خيطـب لـ   هالسـالمهلل وّكلـ   هعليةعن اإلمام الباقر :ثانياع

  .هلل2ةل الكوفة  ات مجا  وح سن تبعلهأ
ــاع ــيظ :ثالث ــع    م ــدير مج ــولي َس ــ  النصــوص ت ــوق  ر مــن بع أمــوا  احلق

 .م السالمهللمعليةلألئمة
السـالمهلل   هعليـ ةد اإلمـام البـاقر  ماجتاز َسدير مرحلة ععداد عقائدي يف ع

جانباع من الوعي الشيعي املستباح يف الثقافة  ،مبساعدة اإلمام ،ااستعاد خالهل
ذا اإلعداد الفكـري والنفسـي أسـ  لعالقـة وثيقـة الصـلة       هو ،الكوفية آنذا 

السـالمهلل حتـى كـان مـن املقـربني مـن        هعليـ ةإلمـام الصـادق  بني َسـدير وبـني ا  
ا أيامــاع مــوكــان حيــرص علــى الســفر عىل املدينــة املنــورة واملكــوث في  هأصــحاب

ــام الصــادق   ــةيســتمع حلــديث اإلم ــة   الســالمهلل لينشــر  هعلي ــني رواة الكوف  ،ب
كذا توسعت املنظومة املعرفيـة لَسـدير وأصـبح مـن كبـار أصـحاب اإلمـام        هو
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الــذين يعتمــد   وأصــحاب ســر همــن خواصــ هولعلــ ،لســالمهللا هعليــةالصــادق
وقـد ازدادت مكانـة َسـدير الصـميف      .م سر آ  حممدمم ليستودعماإلمام علي

 هل الكوفة يوكلونـ هالسالمهلل فكان أ هعليةد اإلمام الصادقمعند الشيعة يف ع
ذا هـ ويتعـح   ،على اإلمام يف املدينـة  هم عند قدوممم وحاجاتمبعرض مسائل

عن َسدير الصـميف   ،يم بن أبي البالدهعبراالشيخ الصفار عن   روا املعنى مما
مسـائل قـد    هعـرض عليـ  أالسـالمهلل   هعليـ ةعبد اهلل يكنت بني يدي أب» :قا 

«...ا أصحابنامأعطاني
عـن حنـان بـن    ويـروي شـيخنا الكلـيين يف الكـايف      ،هلل1ة

 ا جاريــة نائحــة فجــاءت عىل أبــيكانــت امــرأة معنــا يف احلـي وهلــ  :َسـدير قــا  
اجلاريـة    ذهـ عـز وجـل ثـم مـن      يا عم أنت تعلم أن معيشيت مـن اهلل  :فقالت

السـالمهلل عـن  لـال فـان كـان       هعليـ ةالنائحة وقد أحببت أن تسأ  أبا عبد اهلل
 واهلل :ا أبيفقا  هل ،بالفرج ا حتى يأتي اهللما وأكلت من مثنموعال بعت حالالع

فلمـا   :قـا   ،املسـألة   ذهـ عـن   هالسالمهلل أن أسأل هعليةعني ألعظم أبا عبد اهلل
 :قلت ؟أتشارف :السالمهلل هعليةأنا بذلال فقا  أبو عبد اهلل هأخ ت هقدمنا علي

ــارف أم ال  واهلل ــا أدري تشـ ــا  ،مـ ــ » :فقـ ــل هلـ ــا    :اقـ ــل مـ ــارف وتقبـ ال تشـ
«أعطيت

عنـد الشـيعة ان الـراوي الثقـة      هومن  الدالئل على عظـيم مكنتـ   ،هلل2ة
«علت فدا ج » :هَسدير قا  لبن مسكان كان ع ا حتدث عىل  عبد اهلل

 .هلل4ة
ــميف دوراع م  ــدير الص ــاني علــى عمامــة اإلمــام      مأدى َس ــت الن مــاع يف تثبي

وحـاو  يف   ، ومعـاجز  هفقد روى الكثم مـن كراماتـ   ،السالمهلل هعليةالصادق
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ات الـيت كانـت   معحدى املرات اختبار علم اإلمام بالغيب ولذلال لدفع الشـب 
رآشـــوب مفقــد روى ابـــن ش  ،مهللالســـال هعليـــةتثــار حـــو  اإلمـــام الصــادق  

وقـد اجتمـع    دخلـت علـى أبـي عبـد اهلل     :َسدير الصميف قا املازندراني عن 
لكـي أعلـم    دينـاراع  هوكنـت حبسـت منـ    هعليـ  هفأحببـت دفعـ   هلل1ةعلى مالي بيان

يـا َســدير خنتنــا و  تــرد   :فقــا  لــي هأقاويـل النــاني فوضــعت املــا  بـني يديــ  
مـن   اخـذت شـيلاع   :قـا   ؟دا  وما  لـال جعلت ف :قلت ،خبيانتال عيانا قطيعتنا

علـم  أن أصـدقت جعلـت فـدا  عمنـا أردت      :قلـت  ،بناهحقنا لتعلم كيف مـذ 
وعنـدنا   هنعلمـ  هأمـا علمـت أن كـل مـا حيتـاج عليـ      » :قو  أصحابي فقا  لـي 

يف امام مبني  وكل شب أحصينا تعاىل أما ءعت قو  اهلل ، لال
علم ع هلل2ة

وعلمنا من علم األنبياء فأين  ،تمع عندناجم ،أن علم األنبياء حمفوظ يف علمنا
 .هلل4ةعلت فدا ج  صدقَت :قلت ؟”ب بالهذي 

الصـدوق    السـالمهلل مـا روا   هعليـ ةباإلمام الصـادق  هومن طرائف عالقت 
الســالمهلل  هعليــةدخلــت علــى أبــي عبــد اهلل :عــن َســدير الصــميف قــا   بســند
 :فقلت ؟ى علما علمأخذت ،النعل  ذهيا َسدير ما  :فقا  ،نعل بيعاء وعلي 

لشراء نعل بيعاء    من دخل السوق قاصداع» :فقا  ،جعلت فدا  ال واهلل
وأخ نـي أبـو    :الـراوي قـا    .«من حيث ال حيتسـب  ا حتى يكتسب ماالعمل ب ي 

                                                 

يف مدينة املعاجزةوقد اجتمع علي ماله ملاتهلل، والظاهر كونه من ح  اإلمام  .1
الصادقةعليه السالمهلل من اخلم  والصالت كان َسدير جيمعما من الشيعة أو انما من 

 ماله اخلاص.

 .12ي :  .2
 .101\1، مدينة املعاجز 423\1مناقب ابن شمرآشوب  .4
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تلال النعل حتى اكتسب ملة دينار من حيث  ِلب   ي  هان  أخ  ن َسديراعأنعيم 
  .هلل1ة  حيتسب

 
 الصفات النفسية لَسدير 

ر من املرويات واآلثار أن َسديراع كـان شخصـية تواقـة لرؤيـة انتصـار      ميظ
ــيةوتكــني األئمــة ،احلــ  ــدين والعــد  معل  ،م الســالمهلل يف األرض إلقامــة ال

م بنـو  هـ و ،ا حكـام العـال   هوعماتة البد  الـيت نشـر   ،واقتال  الظلم واجلور
ــد    ــن بع ــذا  وم ــة آن ــاني هأمي ــو العب ــة    ،م بن ــع اآلثــار املروي ــن  والــذي يتتب ع

 هكان يتجـ  هم السالمهلل جيد أن اخلط الرتبوي الذي ساروا عليمعليةالصادقني
ي هـ و ،ثقافـة التسـليمهلل  ةه و تنشلة احلالة الشيعية الفتية علـى مـا  كـن تسـميت    

وم التســليم مــتعتمــد علــى ترســيخ مف ،ثقافــة تنبــع مــن عمــ  القــرآن الكــريم 
 ،ال بـأمر النـاني   أمر اهللالعـاملني بـ   م خلفاء اهللهوالطاعة لوالة األمر الذين 

م متعـاىل طـاعت   الـذين أوجـب اهلل   ،ممم وآرائمال عن أنفس الناطقني عن اهلل
ود األئمــة منصــبة يف تصــعيد احلمــاني  مــنــا   تكــن جهومــن  ،مموالــرد علــي

ألن احلميـة ع ا   تكـن مـؤترة     ؛ممواحلمية بني األتبا  واملخلصني من شـيعت 
لقـد   ،ا أعظـم ها أكـ  وشـر  هوكـان فسـاد   ،ا نفـع   يكـن هلـ   ،تعـاىل  بأمر اهلل

 ،الفـرجهلل ةالروايـات  هأو ما تسـمي  اهللهللانتظار أمر ةالص هلل وةيمهأضحت مفا
ــة   ــتعداد للطاع ــتوى االس ــعيد مس ــة  ،وتص ــة الظامل ــ  األنظم ــيخ  ،ورف وترس

 ،ة الفــنت وحمطــات االمتحــان واالختبــارمــواالســتعداد ملواج ،اإلخــالص هلل

                                                 

 .22ثواب األعما  ص .1
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مـن   هلل1ةا اجليـل األوسـط  مـ الـيت نشـأ علي   ي السمات البـارزة للثقافـة  هأضحت 
ــة  ــحاب األئم ــيةأص ــالمهللمعل ــدير   ،م الس ــن َس ــو –و  يك ــر  ه ــأثر بعص و مت

فكانـت   ،يمهاملفـا   ذمقد تشرب ب –الصراعات السياسية والسيما يف العراق 
 ،السـالمهلل  هعليـ ةلإلمـام الصـادق   هر الناصـح املوجـ  ما مبظمر فيممواقف يظ هل

ا مـ أن القعـية ال تعـدو كون   هبـاألمر ظنـاع منـ    وضمـ ا على اخلروج والنمفي هحيث
املـــا  والرجـــا  كمـــا بقيـــة  هانقالبـــاع سياســـياع  كـــن أن حيصـــل ع ا تـــوافر لـــ

وقـد قرأنـا قبـل     ،ا بعروش العـراق والشـام  ماالنقالبات اليت أطاحت عواصف
السالمهلل مع معاويـة   هعليةقليل كيف اعرتض َسدير على صلح اإلمام احلسن

  .«أعلم مبا صنع هعن» :السالمهلل وقا  هعليةاإلمام الباقر  رمفن
عــن  ،ابــن محــاد األنصــاري عــن عبــد اهلل  روى الشــيخ الكلــيين بســند

 واهلل :هالسالمهلل فقلـت لـ   هعليةدخلت على أبي عبد اهلل :َسدير الصميف قا 
ــا َســدير :فقــا  ،مــا يســعال القعــود لكثــرة مواليــال وشــيعتال   :قلــت ؟و  ي

الســالمهلل مــا لــال مــن الشــيعة   هعليــةاملــؤمننيلــو كــان ألمــم   وأنصــار  واهلل
يا َسدير وكـم عسـى أن    :فقا  ،تيم وال عدي هواألنصار واملوالي ما طمع في

 :ومـائيت ألـف قـا     ،نعـم  :قلـت  ؟مائـة ألـف   :قا  ،مائة ألف :قلت ؟يكونوا
خيف عليال  :فسكت عين ثم قا  :نعم ونصف الدنيا قا  :قلت ؟مائيت ألف

فسرنا حتى صرنا عىل أرض   :عىل أن قا . ..نعم :قلت ،أن تبلح معنا عىل ينبع
يا َسـدير لـو    واهلل» :السالمهلل هعليةفقا  ،محراء ونظر عىل االم يرعى جداء

ونزلنـا وصـلينا فلمـا     ،«اجلـداء مـا وسـعين القعـود      ذهـ كان لي شيعة بعدد 
 .هلل2ةي سبعة عشرها فا ا مفرانا من الصالة عطفت على اجلداء فعددت

                                                 

 نقصد باجليل األوسط جيل ما بعد عاشوراء وما قبل الغيبة الصغرى. .1

 .232\2الكايف  .2
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ــة َســدير   هعليــةمــام الصــادقذا كــان اإلوهلــ الســالمهلل حيــرص علــى تربي
يا َسدير ألزم بيتال » :يف حديث آخر ها فقا  لمبالثقافة اليت أشرنا علي هوأمثال

ار فــا ا بلغــال أن مــواســكن مــا ســكن الليــل والن همــن أحالســ وكـن حلســاع 
«السفياني قد خرج فارحل علينا ولو على رجلال

ذا األمـر بالسـكون   هو ،هلل1ة
ل ها أمي حالة عممهم البع  بل همر لي  تتصاع بَسدير كما تووانتظار األ

ــت ــيعت معلــيةالبي ــالمهلل يف ش ــة راســخة يف األجيــا     مم الس ــبحت ثقاف م وأص
  .الالحقة

عبــد الســالم بــن عبــد الــرمحن األزديهلل مــع  ةَســدير الصــميفهلل وةوكــان
الســالمهلل حــني  هعليــةمجاعــة مــن الشــيعة قــد بعثــوا برســالة لإلمــام الصــادق 

 141م أتبا  أبي مسلم اخلراسانيهلل حبدود سـنة  هوةسو دة يف الكوفةرت املمظ
م بالسـيطرة علـى الكوفـة مسـتغلني حالـة      وطلبوا من اإلمـام أن يسـمح هلـ    هـ

فكــان موقــف اإلمــام شــديداع مــن تلــال    ،ل األمــينهــالفــرا  السياســي والرت
دم وثقافـة عـ   ،الصـ هلل ةا ال ترسخ عال ثقافة االسـتعجا  يف قبالـة  مألن ؛الرسالة

 ،م السـالمهلل معلـي ةل البيـت هـ ا أهـ ثقافة التسليمهلل اليت أرادةاالنعباف يف قبالة
بت بكتاب عبد ه  :عن املعلى بن خني  قا   فقد روى الشيخ الكليين بسند

السالمهلل حني  هعليةالسالم بن نعيم وَسدير وكتب ام واحد عىل أبي عبد اهلل
ذا االمر هد قدرنا أن يؤو  ر ولد العباني بأنا قمقبل أن يظ هلل2ةدةرت املسو مظ

                                                 

 .212\8املصدر نفسه  .1

]اخلراساني[ دة بتشديد الواو وكسرها: من التسويد واملراد بمم أبو مسلم املسو  .2
ولي  املراد بمم ولد عباني وعن  ،يسودون لباسممألنمم كانوا  ءوا بما؛ وعساكر ،

 . 331\12شرح أصو  الكايف  – كانوا يسمون بما أيعاع
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مــا أنــا  ،أٍف أٍف» :فعــرب بالكتــب األرض ثــم قــا  :قــا  ؟عليـال فمــا تــرى 
«عمنا يقتل السفياني هؤالء بامام أما يعلمون أنهل

 .هلل1ة
ؤالء الشيعة أوقع َسديراع وعبد السـالم  ذا احلرا  السياسي هلهويبدو أن 

 ،ا يف الكوفـة موكتا وقويت شـ هيف سجون السلطة العباسية بعد أن اشتد عود
  باسـناد  هروى الكشـي يف رجالـ   ،مامما اإلمام الصادق فُفر ج عنوقد دعا هل

ألطـوف   عنـي  :قـا   ،وزعم لي زيد الشـحام  :قا  ،بكر بن حممد األزديعن 
جتـري علـى    هالسـالمهلل ودموعـ   هعليـ ةأبي عبد اهلل حو  الكعبة وكفي يف كف 

ثـم قـا     ،ثـم بكـى ودعـا    ،ييا شحام ما رأيت ما صنع ربي علـ  :فقا  ،هخدي
ي يف َسدير وعبد السالم بن عبد الـرمحن  طلبت عىل اهل عنييا شحام » :لي

«مامما لي وخلي سبيلمبهوكانا يف السجن فو
ذا الـدعاء دليـل علـى    هـ و ،هلل2ة

مــا   يكــن اســتكباراع أو مما وأن  مــا صــدر منممــا وصــحة عقيــدتمســالمة نيت
م معلـي ةل البيـت هـ شروف القيام عند أوقلة وعي ب ،ممعناداع  وعمنا عن سوء ف

ذا حـديث معتـ  يـد     هو»ذا اخل  هقا  العالمة احللي تعلقاع على  ،السالمهلل
«مــامعلــى علــو مرتبت

 :ذا احلــديثهــأمــا األردبيلــي فقــا  بعــد أن أورد   ،هلل4ة
«مامواحلديث يد  على شرف ،ذا سند معت هو»

 .هلل3ة
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الــروايتني مصــحفة َســديرهلل املــذكورة يف ةويــرى بعــ  احملققــني أن كلمــة
وكيفمـا   ،هلل1ةو ابن عبـد الـرمحن األزدي وشـقي  عبـد السـالم     هديدهلل وَشةمن

  .كان فكل االحتماالت تبقى قائمة
ــدير أنــ    ــة يف شخصــية َس ــاف   هومــن الصــفات اإلجيابي كــان شــديد االحتي

حريصاع على  ،م السالمهللمعليةل البيتهعظيم احلب أل ،هوالور  يف أمر دين
يف كـل يـوم     مـن سـطح دار    فقـد كـان يـزور    ،لسـالمهلل ا هعليـ ةزيارة احلسـني 

عـن   ،يون  بن عبد الرمحانعن   بسند هروى  لال ابن قولوي ،عشرين مرة
 هعليـ ةقـا  أبـو عبـد اهلل    :قـا   ،يف حـديث طويـل   هعـن أبيـ   ،حنان بـن َسـدير  

السـالمهلل يف كـل    هعليـ ةيا َسدير وما عليـال ان تـزور قـ  احلسـني    » :السالمهلل
 هن بيننـا وبينـ  أجعلـت فـدا     :قلـت  ،«ل يوم مـرة مجعة مخ  مرات ويف ك

ثـم ترفـع    ،تصعد فوق سطحال ثم تلتفت  نة ويسـرة » :فقا  ،فراسخ كثمة
 :ثـم تقـو    ،السـالمهلل  هعليـ ةثم تتحرى  و قـ  احلسـني   ،رأسال عىل السماء

يكتب لال  .هوبركات السالم عليال ورمحة اهلل ،السالم عليال يا أبا عبد اهلل

                                                 

ألخبار يف  كر هذا االحتما  السيد أمحد بن زين العابدين العلوي العاملي يف مناهج ا .1
يف ترمجة بكر بن حمم د بن عبد  ]النجاشي[و كر قا :ة 281ص4شرح االستبصار ج 

الر محن األزدي ان عمومية شديد وعبد الس الم وفى ترمجة زيد الشحام ان ه موىل شديد 
اعهلل، ال َسدير بن عبد الر محن فلعل  الد عاء يف احلديث لألخوين فيكون املذكور شديداع

عاع احملق  علي أك  افاري يف حتقيقه لروايات حتف العقو ، قا : و هب عىل  لال أي
حتف العقو   - «عبد الرمحن  الظاهر ان الذي دعا لهةعليه السالمهلل هو شديد بن»

422. 
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ار أكثـر مـن   مـ يف الن هفرمبـا فعلتـ   :قـا  َسـدير   ،«وعمـرة والزورة حجة  ،زورة
 .هلل1ةعشرين مرة

 عـن  ،هأبيـ  عـن  ،يمهعبـرا  بن الكليين عن علي  ما روا هومن دالئل ورع
 َسـدير  عـن  ،عمـارة  بـن  خالـد  عـن  ،بشـم  بـن  جعفـر  عن ،السندي بن صاس

 احلسـن  عـن  ،بلغـين  حـديث  :السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  ألبي قلت :قا  الصميف
 بلغـين  قلـت  ؟وهـ  ومـا  :قا  ،راجعون هعلي وعنا هلل فانا حقاع كان نفا البصري

 اسـتظل  مـا  الشـم   حـر  مـن  هدمااـ  الـى  لو :يقو  كان البصري احلسن أن
 وهـ و ،مـاء  صـميف  دار مـن  يستسـ     عطشاع  كبد تفرث ولو ،صميف حبائط
 :قا  ثم فجل  ،وعمرتي حجي هومن ودمي حلمي نبت هوفي وجتارتي عملي

 بيـد   ما فد  الصالة حعرت فا ا ،سواء وأعط سواء خذ ،ناحلس كذب»
«صيارفة كانوا فمالك أصحاب أن علمت أما ،الصالة عىل  موان

 .هلل2ة
 

 ... عصيدة بكل لون .َسدير

عن حممد بـن   هالكشي يف رجال  ورة عن َسدير ما رواممن الروايات املش
َسـدير  » :ر فقـا  َسـدي   كر عند   :السالمهلل قا  هعليةعن أبي عبد اهلل ،عذافر

«عصيدة بكل لون
 .هلل4ة

ل هـ و ،اجلملـة   ذهـ وقد اختلف الرجاليون وأصحاب الرتاجم يف معنـى  
من املدح وخـالف   هب األكثر عىل كونهفذ ،قيلت على سبيل املدح أم القدح

 .ا من روايات الذمهالبع  فعد
                                                 

 .380كامل الزيارات  .1
 .114\2الكايف  .2

 .319\2الكايف  .4
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 ،على سبيل املمازجـة   و ما ي عصد أي ما خيلط بغمهيدة يف اللغة ص والَع
أي أن َسـدير يتلـون مـع     ،هلل1ةن ويطـبخ هتطل  على الدقي  الـذي  ـزج بالـد   و

  .اما كما تتلون العصيدة باأللوان عندما تزج معمتلون املواقف واختالف
ذا هـ أربـاب    ولكـن حبسـب مـا  كـر     ،و معنى حيتمل املدح كمـا الـذم  هو

  :ممجلة من أقواهل  ذهو ،ا كلمة مدحمالفن فان الغالب على الظن أن
والعصـيدة طعـام معـروف    » :قـا   ،هللهــ  1471تةالسيد حمسـن األمـني   .1

م مم بلـون ميتلون مع همن املخالفني ألن هال خياف علي هان "أيى املقا  مويف منت
األبي   اإلبرسيمكما أن  أيم فالن كاإلبريسم األبي  فال يعرف نظم قوهل

دح فـماد  و نو  مـن املـ  مف ،"ممو يتلون مع الناني بلونهيقبل كل لون كذلال 
و هذا ه ،ءبشي هكل قوم حبيث ال يقدرون على علزام هوتاطبت هحسن تصرف

ى مــقبــل اطالعنــا علــى منت همنــ  منــامو الــذي فهــو ،ذا اخلــ هــر مــن هالظــا
«املقا 

 .هلل2ة
بـل حيتمـل    ،ا على الـذم مال داللة في» :قا  هللهـ 1311تة. السيد اخلوئي2
 هال تـتغم حقيقتـ   أن َسديراع :ملةاجل  ذما على املدح الحتما  أن يراد بمداللت

«هوعن اختلفت ألوان ،و عصيدة على كل حا مف ،بأي لون كان
 .هلل4ة

مــن  هال خيــاف عليـ  هيعنــى أنـ »:. احملقـ  الكـبم علــي أكـ  افــاري قـا     4
ــ ؛املخــالفني وال يعــرف  ،ممم تقيــة حبيــث خيفــى علــي مم بلــونمــيتلــون مع هألن

«ملتزم بالتقية الواجبة هبالتشيع وأن
  .هلل3ة

                                                 

 .291\4لسان العرب  .1
 .182\2أعيان الشيعة  .2

 .48\9يث معجم رجا  احلد .4

 .422حتف العقو  بمامش ص .3
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علـى   هالكالم على الذم الشـيخ املنتظـري فقـا  يف تعليقـ      ذهوممن محل 
 عحساسـي رجل  هوان ،معقود بكل لون هر انهعلى الظا هواملراد من» :الرواية

ملتزم بالتقية الواجبة ويتلون  هال ان ،مزاجي ام مستقيم حبسب الفكر والدقة
ع  لو كـان كـذلال      .كما يف تنقيح املقا  ،هنفس هعند كل فرقة بلون حيف  ب

«يكن يقع يف سجن املخالفني
  .هلل1ة

ا الشـيخ  هـ لي  يف الروايات ما يشم عىل مزاجيـة َسـدير الـيت ادعا    :أقو 
ــان يدفعــ  ،املنتظــري ــا ك ــرف عخالصــ  هوعمن ــأل هف ــته ــيةل البي ــالمهلل معل م الس

 ، و حا  كثم من الرواة املخلصني امهو ،مموقيام دولت ،مهالستعجا  أمر
القطع واليقني الحتما  أن  ه سجن املخالفني فلم يثبت على وجيف هأما وقوع

العبـارة تبقـى مثـاراع      ذهـ وباجلملـة فـان    ،شديدهلل كمـا  كرنـا سـابقاع   ةهيقصد ب
السـالمهلل   هعليـ ةمع اإلمام الصادق هعال أن املتتبع حلا  َسدير وعالقت ،للجد 

قصـود مـن   مـا كـان املعنـى امل   مم ،عىل ترجيح كفة املـدح علـى الـذم    هتيل نفس
علـى أن   ،بكل لـون أو شـيء آخـر    هو االلتزام بالتقية أو ثبات حقيقتهاملدح أ

 .هلل2ةذا احلديث بععف السندهعدداع من احملققني قد ردوا 
 

 َسدير يف كتب احلديث الرجال

يبهلل أدر  أمم مص ة فجد ،ينتمي َسدير عىل عائلة عرفت برواية احلديث
روايـة عـن    هيبهلل لـ مح كـيم بـن ص ـ   ة بووأ ،هالسالمهلل وروى عن هعليةاملؤمنني

السالمهلل كأبي سعيد عقيصـا   هعليةبع  املخلصني من أصحاب أمم املؤمنني
                                                 

 .229\1دراسات يف والية الفقيه  .1

، معجم رجا  211ةطبعة حجريةهلل، شعب املقا  997\2رسائل الشميد الثاني  .2
 .48\9احلديث 
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وكان أحـد السـبعة الـذين دفنـوا ميـثم       ،هلل1ةماهللمعلي رضوان اهللةومثيم التمار
ا حيث تلقى رواية هنشأ يف أزقة الكوفة ومساجد ه، ويكفي َسديراع أنهلل2ةالتمار

 .م السالمهللمعليةالبيت لهاحلديث عن شيعة أ
و هـ وةم مـن رواة للحـديث كحنـان بـن َسـدير     ملَسدير الصميف أوالد جل

ــادق      ــاقر والصــ ــام البــ ــحاب اإلمــ ــار أصــ ــن كبــ ــات ومــ ــرواة الثقــ ــن الــ مــ
ومجيل بن َسدير وخالد بن َسدير واحلسـني بـن    ،م السالمهللهللمعليةوالكاظم

 .م حنانمرة من أخيمم أقل شهَسدير و
ل هــوثاقـة وحســن احلـديث حتـى عنــد رجـا  أ    عـرف َسـدير الصــميف بال  

عال التشـيع الـذي يعـد     هم ال لشـائبة فيـ  مبعع هوقد طعن علي ،ممالسنة وحمدثي
  .م الرجالية العرجاءمجرماع يف موازين

 
  :م حب  َسديرمجلة من أقواهل  ذهو
«دير الصميف وكان ممن يغلو يف الرف َس» :هللهـ 422تة. العقيلي1

  .هلل4ة
ــان2 ــن حبـ ـــ 423ت ة. ابـ ــا  هللهـ ــداع » :قـ ــديث جـ ــر احلـ ــة   منكـ ــى قلـ علـ
«هروايت

  .هلل3ة

                                                 

 .411كما  الدين  .1
، ويف الرواية خياطب ميثم صديقه 129\32، حبار األنوار 292\1اختيار معرفة الرجا   .2

بنداءةأبا حكيمهلل والرجل اءهةحكيمهلل وكنيتهةأبو صميبهلل، فلعل مثة تصحيفاع يف ح كيماع 
 الكلمة، وهذا لي  اريباع على نسخ رجا  الكشي.

 .179\2ضعفاء العقيلي  .4
 .432\1كتاب ااروحني  .3
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ا مولَسدير بن حكيم الصميف أحاديث يروي» :هللهـ 412تة. ابن عدي4
وأما يف احلـديث فـاني    ،عفراف يف التشيع هوقد  كر عن ،قليل هل الكوفة عنهأ

«هال بأني ب هأرجو أن مقدار ما يروي
  .هلل1ة

 .حكـيم الصـميف الكـويف    َسـدير بـن  » :هقـا  عنـ   هللهــ  738تةيبه. الذ3
وروى أمحـد بـن أبـي     .بهمـذموم املـذ   :وقـا  اجلوزجـاني   .صاس احلديث
وقـا    .كـان يكـذب   :قا  ابـن عيينـة   :وقا  ابن اجلوزي .ثقة :مريم عن حييى

«مرتو  :وقا  الدارقطين .لي  بثقة :النسائي
 .هلل2ة

صـحف   هابـن اجلـوزي فتـبني أنـ     همـا نقلـ   هللهـ 822تةوقد تتبع ابن حجر
حيدث  هيتأقا  ابن عيينة ر» :قا  يف لسان امليزان ،يكذبهللةحيدثهلل عىلةةكلم

ا ابن مفصحف ،بصيغة الفعل املعار  عن التحديث ،يف نسخة معتمدة ،بكذا
  .هلل4ة”كذب: يبـاجلوزي 

  .هلل3ة”صاس احلديث“ :هبأن هوصف ،. ابن أبي حامت الرازي2
 

 ،هققـني علـى وثاقتـ   أما يف كتب الرجا  عند الشيعة فقد اتفقت كلمـة احمل 
  :ممجلة من أقواهل  ذهو ،هوعلو مرتبت ،هوحسن عقيدت

 .هلل2ةكان يرتعي َسديراع هأن همحدوي ه. نقل الكشي عن شيخ1

                                                 

 .434\4الكامل  .1
 .111\2ميزان االعتدا   .2
 .9\4لسان امليزان  .4
 .341\8تاريخ اإلسالم  .3
 .840\2ختيار معرفة الرجا  ا .2
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 هعليـ ةمـن خـواص أصـحاب الصـادق      عـد  :هر آشـوب مناقبـ  م. ابن ش2
 .هلل1ةالسالمهلل

يف َسـدير وعبـد السـالم بـن     نقل روايـة   ،. السيد حسن صاحب املعا 4
ر يف علـو  هظـا  ،ذا حـديث معتـ  السـند   هن ع» :اموقا  يف  يل ،نعبد الرمح

«ماممرتبتي
 .هلل2ة

«...َسدير الصميف اجلليل» :انيمبم.الوحيد الب3
 .هلل4ة

 :هقا  بعـد أن  كـر جمموعـة مـن رواياتـ      :روديه. الشيخ النمازي الشا2
يف طريـ  ابـن    هعىل وقوعـ  معـافاع  هووثاقت هوكمال هر حسنمظ هومن  لال كل»

«يف املائدة  يم يف تفسمهوعلي بن عبرا ،39يف كامل الزيارة باب  هقولوي
 .هلل3ة

مـن أكـابر    هر مـن الروايـات كونـ   مـ وباجلملة يظ» :. السيد حمسن األمني1
مــن كثــرة الروايــة وروايــة األجلــة ومــن أمجعــت   هعىل مــا فيــ الشــيعة معــافاع

«هالعصابة كابن مسكان عن
 .هلل2ة

 عن َسـديراع  :هللتنقـيح املقـا   ةقـاني وقـا  املام » :. احلاج حسـني الشـاكري  7
 ،وقالباع م السالمهلل قلباعمعليةل البيتهحمب أل ،تعاىل عمامي ممدوح حمبوب هلل

وقـــد عـــد الرجـــل يف  .ممم وأحلـــانمم كلمـــاتمم والعـــارف مـــنمومـــن بطـــانت

                                                 

 .412\4مناقب ابن شمرآشوب   .1
 .290التحرير الطاووسي  .2

 .8حاشية جممع الفائدة وال هان ص .4
 .12\3مستدركات علم رجا  احلديث   .3
 .182\2أعيان الشيعة  .2
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يف القسم األو  املعد ]احللي[ العالمة   و كر .هلل ممدوحاعللمجلسيةالوجيزة
«للثقات واملمدوحني

 .هلل1ة
يم القمـي بـذلال   هادة علـي بـن عبـرا   ملش هحكم بوثاقت :. السيد اخلوئي8

  .هلل2ة يف تفسم
 مـن  فاضـالع،  ،الشـيعة  رجـا   كبـار  من وكان» :. الشيخ جعفر سبحاني9

 الدولـة  أواخـر  يف يسـعى  وكان ،السالمهلل هعليةالصادق اهلل عبد أبي خواص
  .هلل4ة”-السالمهلل هعلية-  بيد اإلسالمي العا  قيادة زمام جعل عىل األموية
 

 يف احلديث  همشاخي

مـن   هأو من صـغار الثالثـةهلل يف احلـديث ألنـ    ةيعد َسدير من الطبقة الرابعة
 مجيعـاع م موقد روى عن ،م السالمهللمعليةأصحاب السجاد والباقر والصادق

عالوة على  لال حد ث َسدير عن  ،ما السالمهللمعليةخصوصاع عن الصادقني
  :مممجلة من الرواة والتابعني من

 ،خالـد الكـابلي   وأبـ  ،ح كيم بن ج بم األسـدي  ،يبمح كيم بن ص   والد
 .عكرمة ،احلسن بن احلسن بن علي بن أبي طالب

 
 
 
 

                                                 

 342\8موسوعة املصطفى والعرتة للحاج حسني الشاكري  .1

 .49\9معجم رجا  احلديث  .2
 .229\2وعة أصحاب الفقماء موس .4
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 هتالمذت

ــ   ،حنــان واحلســني ومجيــل  أبنــاؤ :ممفخلــ  كــثم مــن هأمــا مــن روى عن
 ،ومجيــل بــن صــاس ،و األزديهللهــوةوبكــر بــن حممــد ،وعســحاق بــن جريــر

بـن   وعبـد اهلل  ،بن محـاد األنصـاري   وعبد اهلل ،افالصحبن نعيم واحلسني 
 ،يم بـن أبـي الــبالد  هعبـرا  و ،شـام بـن احلكـم   ه ،اشـم بـن املثنـى   هو ،مسـكان 

عمـرو   ،عبد الـرمحن بـن احلجـاج    ،واحلسن بن حمبوب ،واحلارث بن حريز
وعلــي بــن  ،والعــالء بــن رزيــن ،داود بــن ســرحان ،بــن أبــي نصــر األمنــاطي

وسـفيان   ،عائـذ بـن حبيـب    ،د َكـني فعـل بـن   وال ،وفعالة بـن أيـوب   ،رئاب
ريم بـن سـفيان واحلسـن بـن     هـ و ،وشـريال بـن عبـد اهلل    ،الثوري وابن عيينـة 

ــاس ــي  ،ص ــري  الوابش ــن   ،ش ــد ب ــاروخال ــارأو ةعم ــن   ،ةهللعم ــاب ب واخلط
 ،الكـويف  اخلطاب الكويف ومصعب بن عبـد اهلل   ،ري  بن الزبموز  ،مصعب

 .اشم بن املثنىه
 

 هوفات

كـان حيـاع    هبيـد أنـ   ،هيف كـل املصـادر الـيت حتـدثت عنـ      هفات  يرد  كر و 
 هعليــةذا التــاريخ روايــة عــن الصــادق هــحيــث روى يف  هـــ 148حتــى ســنة 

روايـة عـن اإلمـام     هد لـ مـ و  تع ،هلل1ةهالسالمهلل كما  كر  لال الكشي يف رجال
السـالمهلل   هعليةتويف يف زمن الصادق هلذا فالراجح أن ،السالمهلل هعليةالكاظم

  هـ. 138 - 148سنوات أي بني ال
 

                                                 

 .283\2اختيار معرفة الرجا   .1
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  همناذج من روايات

يف   أن َســدير الصــميف ورد  كــر  ه كــر الســيد اخلــوئي يف معجــم رجالــ  
اإلحصـائية خاصـة بالكتـب األربعـة وعال فـان        ذهولعل  ،هلل رواية18ةأسناد

لتشــمل  هوقــد تنوعــت رواياتــ  ،روايــات َســدير الصــميف تفــوق  لــال بكــثم  
ــن     ــة م ــالمية املختلف ــارف اإلس ــاملع ــم عىل التــاريخ    هالفق ــدة والتفس عىل العقي

البـد أن نشـم عىل جمموعـة مـن      هوقبل أن نسرد منا ج من مروياتـ  ،واألخالق
  :املالحظات حو  تلكم الروايات

عن كثماع من الروايات العقدية لَسـدير تركـزت حـو      :املالحظة األوىل -
يف طيــات  وقــد  كرنــا ،ا مــن مســائل وحبــوثمــدويــة ومــا حيــيط بمالقعــية امل

البحث أن السبب يف  لال رمبا يعود عىل نفسـية َسـدير التواقـة لرؤيـة انتصـار      
 .م السالمهللمعليةل البيتهاحل  على الباطل ورفع الظلم واحليف عن أ

ية لَسدير تعمنت مسائل ابتالئية يف معن الروايات الفق :املالحظة الثانية -
 هور  الــذي اتصــف بــذا األمــر عمنــا يعكــ  شــدة الــهــو ،التجــارة والصــمفة

   .حتى ال يقع يف الربا أو أكل الس حت هيف دين هيف التفق هورابت ،َسدير
ــة  - ــة الثالثـ ــن طريـــ       :املالحظـ ــت عـ ــدير رويـ ــات َسـ ــب روايـ عن أالـ

 .الذي كان من ثقات الرواة ،حنانهللةهابن
م معلـــيةعن بعــ  الروايــات تشــم عىل أن األئمــة     :املالحظــة الرابعــة   -

 هوخيصــون ،أحيانــاع هوكــانوا يكنونــ ،دؤون َســديراع بــالكالمالســالمهلل كــانوا يبتــ
املواقف تؤشر املكانة العالية الـيت كـان     ذهوكل  ،أحياناع دون سار اجلالسني

 .ما السالمهللمعليةذا احملدث اجلليل عند اإلمامني الباقر والصادقها محيظى ب
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 العقدية  هروايات :أواًل

 ،الـبالد  أبـي  بـن  يمهعبرا عن ،سنياحل بن حممد حدثنا :الشيخ الصفار .1
 ذاهـ  أمـركم  عن» :قـا   السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبي عن ،الصميف َسدير عن

 هب يقر  فلم األنبياء على وعرض ،املقربون اال هب يقر  فلم املالئكة على عرض
«املمتحنون اال هب يقر  فلم املؤمنني على وعرض ،املرسلون اال

 .هلل1ة 
 عن ،عيسى بن حممد بن اهلل عبد عن ،حييى بن مدحم :. الشيخ الكليين2

 ءعـت  :قـا   الصـميف  َسـدير  عـن  ،رئـاب  بـن  علـي  عن ،حمبوب بن احلسن
 :وجـل  عـز  اهلل قـو   عـن  :السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبـا  يسـأ   أعـَين  بـن  ح مران

واألرض السـماوات  بديع  عـز  اهلل عن» :السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبـو  ، قـا 
 السماوات فابتد  ،هقبل كان مثا  ام على هلمبع امكل األشياء ابتد  وجل

 :تعـاىل  هلقولـ  تسـمع  أما ،أرضون وال ءاوات نمقبل يكن و  واألرضني
2املاء على هعرش وكان   كـر  جـل  هقول أرأيت :ح مران هل فقا  :   عـا 

 من عال» :السالمهلل هعليةجعفر أبو ، فقا أحداع هايب على رميظ فال الغيب
 الغيب عا  هقول وأما ، ارتعا ممن حممد واهلل وكان رسو  من ارتعى

 يف هويقعـي  ،شيء من يقدر فيما هخلق عن ااب مبا عا  وجل عز اهلل فان 
 علـم  ،ح مـران  يـا  فـذلال  ،املالئكـة  عىل هيفعي أن وقبل ،هخيلق أن قبل هعلم

 فأما ،ه عي فال هفي هل ويبدو ،أراد ع ا هفيقعي ،املشيلة هفي هعلي ، عند موقوف
 عىل ىمـ انت الـذي  العلم ومف هو عي هفيقعي وجل عز اهلل  يقدر الذي العلم

«علينا ثم هوآل هعلي اهلل صلى اهلل رسو 
 .هلل4ة
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 عـن  ،عمـم  أبـي  ابن عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين4
 السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبـا  ءعـت  :قـا   الصـميف  َسدير عن ،املثنى بن شامه

 هوخلق هخلق هشب هفي يعرف ،الولد هل يكون أن الرجل سعادة من عن» :يقو 
 أبا يعين ،ويائلي وخلقي خلقي هشب ذاه ابين من ألعرف وعني ،هويائل

«السالمهلل هعليةاهلل عبد
 .هلل1ة

 أبي ابن عن ،احلسني بن حممد عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين3
 عبــد أبــا ءعــت :قــا  الصــميف َســدير عــن ،أيــوب بــن فعــالة عــن ،جنــران

 هعليـ ةيوسـف  مـن  اعمشب االمر ذاه صاحب يف عن» :يقو  السالمهلل هعليةاهلل
 ومـا » :لـي  فقـا   :قـا   ؟هايبتـ  أو هحياتـ  تذكر كأنال :هل قلت قا  ،«السالمهلل

 السـالمهلل  هعليـ ةيوسـف  عخـوة  عن ،اخلنازير  أشبا األمة  ذه ، لال من تنكر
 ،هعخوت مهو ، وخاطبو  ايعووب ،يوسف تاجروا األنبياء أوالد أسباطاع كانوا

  ذهـ  تنكـر  فما ،أخي ذاهو يوسف أنا :قا  حتى  يعرفو فلم ،مهأخو وهو
 فعـل  كمـا  األوقات من وقت يف هحبجت وجل عز اهلل يفعل أن امللعونة األمة

  والد وبني هبين وكان مصر ملال هعلي كان السالمهلل هعليةيوسف عن ،بيوسف
 ســار لقــد ، لــال علــى لقــدر هيعلمــ ان أراد فلــو ،يومــا عشــر مثانيــة مســمة

 ،مصـر  عىل مهبـدو  من أيام تسعة البشارة عند  وولد السالمهلل هعليةيعقوب
 أن ،بيوسـف  فعـل  كمـا  هحبجتـ  وجـل  عـز  اهلل يفعـل  أن األمة  ذه تنكر فما

 ،ليوسف أ ن كما هل  لال يف اهلل يأ ن حتى ممبسط ويطأ ممأسواق يف  شي
يوسف أنا :قا  ؟يوسف النت أئنال :قالوا

هلل2ة
»

 .هلل4ة 
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 عــن ،بنــدار بــن حممــد بــن وعلــي احلســن بــن حممــد :. الشــيخ الكلــيين2
 الصـميف  َسـدير  عـن  ،األنصاري محاد بن اهلل عبد عن ،عسحاق بن يمهعبرا
 يســعال مــا واهلل :هلــ فقلــتالســالمهلل  هعليــةاهلل عبــد أبــي علــى دخلــت :قــا 

 وأنصـار   وشـيعتال  مواليـال  لكثـرة  :قلـت  «؟َسـدير  يـا  و » :فقا  ،القعود
 واألنصــار الشــيعة مــن لــال مــاالســالمهلل  هعليــةاملــؤمنني ألمــم كــان لــو واهلل

 ؟«يكونوا أن عسى وكم َسدير يا» :فقا  ،عدي وال تيم هفي طمع ما واملوالي
 مائيت» :قا  ،ألف ومائيت ،نعم :قلت ،«؟ألف مائة» :قا  ،ألف مائة :قلت
 أن عليـال  خيـف » :قـا   ثـم  عـين  فسـكت  ،الدنيا ونصف نعم :قلت ،«؟ألف
 فبــادرت ،ي ســرجا أن وبغــل حبمــار فــأمر ،نعــم :قلــت ،«َين ب ــع عىل معنــا تبلــح

 البغـل  :قلـت  ،«؟باحلمـار  تؤثرني أن أترى َسدير يا» :فقا  ،احلمار فركبت
 ،البغل وركبت احلمار فركب فنزلت ،«بي أرف  احلمار» :قا  ،وأنبل أزين

  ذهـ » :قـا   ثـم  ،”نصـلي  بنـا  انز  َسدير يا» :فقا  ،الصالة فحانت فمعينا
 ونظر محراء أرض عىل صرنا حتى فسرنا ،«امفي الصالة جتوز ال سبخة أرض

  ذهـ  بعـدد  شـيعة  لـي  كـان  لـو  َسـدير  يـا  واهلل» :فقـا   جداءت يرعى االم عىل
 عطفـت  الصـالة  مـن  فرانـا  فلمـا  وصـلينا  ونزلنـا  ،«القعود وسعين ما اجلداء

 .هلل1ةعشر سبعة يه فا ا امفعددت اجلداء على
 بـن  حممد عن ،زياد بن لمس عن ،أصحابنا من عدة :. الشيخ الكليين1

ــ عــن ،ســليمان ــدير عــن ،هأبي ــا  الصــميف َس ــي قلــت :ق ــد ألب ــةاهلل عب  هعلي
 هروحـ  قـب   علـى  املؤمن  يكر له اهلل رسو  ابن يا فدا  جعلت :السالمهلل

 هلـ  فيقو   لال عند جز  روح لقب  املوت ملال  أتا ع ا هعن واهلل ال» :قا 
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 وآلـههلل  هعليـ  اهلل صلىةحممداع بعث فوالذي جتز  ال اهلل ولي يا :املوت ملال
  :قا  فانظر عينال افتح ،حعر  لو رحيم والد من عليال وأشف  بال أبر ألنا

 واحلسـن  وفاطمـة  املـؤمنني  وأمـم  وآلـههلل  هعلي اهلل صلىةاهلل رسو  هل و ثل
 وأمم اهلل رسو  ذاه :هل فيقا م السالمهلل معليةمم ريت من واألئمة واحلسني
 :قـا   ،رفقـاؤ  ما السالمهلل معليةواألئمة واحلسني واحلسن وفاطمة املؤمنني

 امـ أيت يـا  :فيقـو   العـزة  رب قبـل  مـن  منـاد  هروح فينادي فينظر هعين فيفتح
هلل بالواليـة ةراضـية  ربـال  عىل عرجعـي  هبيتـ  لهـ وأ حممـد  عىل املطملنة النف 
 جنيت وادخلي هللهبيت لهوأ مداحم يعينةعبادي يف فادخليهلل بالثوابةمرضية

«باملنادي واللحوق هروح استال  من هعلي أحب شب فما" 
 .هلل1ة 

 أخ نـا  :قـا   الشـيباني  لمس بن حبر بن حممد حدثنا :. الشيخ الصدوق7
 بـن  أمحـد  أخ نـا  قـا   اجلواشـين  منصـور  ابـن  سـعيد  عـن  ،احلارث بن علي
 واملفعـل  أنـا  دخلـت  : قا الصميف َسدير عن ،أبي أخ نا :قا  البديلي علي

 هعليةالصادق اهلل عبد أبى موالنا على تغلب بن وأبان ،بصم وأبو ،عمر بن
 ،جيـب  بـال  مطـوق  خيـ ي  مسح هوعلي ،الرتاب على جالساع  فرأينا السالمهلل

 نـا   قـد  ،احلـري  الكبـد   ات ،الثكلـى  هالوال بكاء يبكي وهو ،الكمني مقصر
 وهـ و هحمجريـ  الـدموج  وأبلـى  ،هضـي عار يف التغـيم  وشـا   ،هوجنتي من احلزن
اد ي َواب َتز ت  م ن ي َراَحَة مَوَضي َقت  َعَلي  م  ،َسي د ي َاي َبت اَل َنَفت  ر َقاد ي» :يقو 

َوَفْقـد  اْلَواح ـد  َبع ـَد     ،َسي د ي َاي َبت اَل َأو َصَلت  م َصاب ي ب َفَجـائ ِع اْلَأَبـد    ،ُفَؤاد ي
َفَما ُأح    ب َدم َعٍة َتر َقى م ن  َعي ن ي َوَأن نٍي َيْفت ر  م ن   ،َواْلَعَدَد اْلَواح د  ي ْفن ي اْلَجم َع

ِعلَّـا م ث ـَل ب َعي ن ـي َعـن  َاـَواب ِر       ،َعن  َدَواِرِج الر َزاَيا َوَسَوال ف  اْلَبَلاَيـا  هلل2ة َصد ِري
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ائ ــَب َمخ ُلوَطــٍة ب َغَعــب اَل َوَنَو هلل1ةاهــا َوَأن َكِرها َوَبــَواق ي َأَشــد ما َوَأْفَعــع مــَأع َظم 
َوَتَصد َعت   ،اعمَفاس َتَطاَرت  ع ُقوُلَنا َوَل :َقاَ  َسدير ،”َوَنَواِزَ  َمع ج وَنٍة ب َسَخط اَل

َسـَمَت   هَوَظَنن ـا َأن ـ   ، ائ ِل َواْلَحاد ث  اْلَغائ ـلِ مُقُلوب َنا َجَزعاع م ن  َ ل اَل اْلَخْطب  اْل
َيا اب َن َخي ِر  هَلا َأب َكى اللَّ :َفُقْلَنا ،ِر َبائ َقٌةهم َن الد  هو  َحلَّت  ب َأ ،ٍة َقاِرَعٍةهل َمْكر و
َوَأي ُة َحاَلـٍة   ،َوَتس َتم ط ر  َعب َرَتاَل  م ن  َأي ة  َحاد َثٍة َتس َتن ِزف  َدم َعَتاَل  َعي َني اَل  اْلَوَرى

السـالمهلل َزْفـَرةع ان ـَتَفَخ     هعليـ ةلص ـاد ق  َقاَ :  َفَزَفَر ا ،َذا اْلَمْأَتَمهَحَتَمت  َعَلي اَل 
َنَظـر ت  ف ـي ك َتـاب  اْلَجْفـِر      هلل2ة َوي َلُكـم  » :َو َقاَ  ،ها َخو ُفمَواش َتد  َعن  ها َجو ُفمم ن 

َو اْلك َتاب  اْلم ش َتم ل  َعَلى ع ْلِم اْلَمَناَيا َواْلَبَلاَيا َوالر َزاَيا هَو ،َذا اْلَيو ِمهَصب يَحَة 
م َحم داع َواْلَأئ م ـَة   هب  هِم َما َكاَن َوَما َيُكون  ِعَلى َيو ِم اْلق َياَمة  الَّذ ي َخ   اللََّوع ْل

 ، َوِعب َطـاءَ  ،هَوا يَبَت ،َمو ل َد َقائ م َنا هَوَتَأم ْلت  م ن  ،م السالمهلل[م]ةعلي  م ن  َبع د 
م  مَوَتَول َد الش ُكو   ف ي ُقُلـوب   ،لز َماِنَوَبْلَوى اْلم ؤ م ن نَي ف ي َ ل اَل ا  َوُطوَ  ع م ِر

م  ِرب َقـَة اْلِاس ـَلاِم م ـن     مـ َوَخْلَع ،م مم  َعـن  د يـن   هَوار ت َداَد َأْكَثـرِ  ،هم ن  ُطوِ  َاي َبت 
 ،هلل4ة هف ي ع ن ق   طائ َر  َوُكل  ِعنساٍن َأْلَزم نا   َتَقد نَي   ْكر  هم  الَّت ي َقاَ  اللَّمَأع َناق 

َيا اب َن َرس وِ   :َفُقْلَنا ،«َفَأَخَذت ن ي الر قَُّة َواس َتو َلت  َعَلي  اْلَأح َزان  ؛َيع ن ي اْلَوَلاَيَة
 ،م ـن  ع ْلـِم َ ل ـالَ    هَكر م َنا َو َفع ْلَنا ب ِاش َراك اَل ِعي اَنا ف ي َبع ـِ  َمـا َأن ـَت َتع َلم ـ     هاللَّ

ــ» :َقــاَ  ــٍة م ــَن هــَتَعــاَلى َأَداَر ل ْلَقــائ ِم م ن ــا َثَلاَثــةع َأَداَرَتَبــاَرَ  َو هِعن  اللَّ ا ف ــي َثَلاَث

                                                 

و الغوابر و البواقي  املاضي.الغوابر مجع اابر: نقي  قا  حمق  كتاب كما  الدين:  .1
يف قبا  الدوارج و السوالف يف املستثنى منه، و صحف يف بع  النسخ و البحار بالعوائر 

كن يف توجيمه، وحاصل املعنى: انه ما يس -رمحه الّله -و الرتاقى وتكلف العّلامة االسي 
 .من الباليا املاضية اال وعو ض عنه من األمور اآلتية بأعظم منما شيء يب
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َوَقد َر  ،السالمهلل هعليةَتْقد يَر َمو ل د  م وَسى  م السالمهلل َقد َر َمو ل َدمعليةالر س ِل
 هعليـ ةن ـوحٍ  َتْقد يَر ِعب َطاء   َوَقد َر ِعب َطاَء ،السالمهلل هعليةَتْقد يَر َاي َبة  ع يَسى هَاي َبَت

 هعليـ ةَأع ن ي اْلَخع ـرَ  -م ن  َبع د  َ ل اَل ع م َر اْلَعب د  الص ال ِح  هَوَجَعَل َل ،السالمهلل
َعـن    هاْكش ـف  َلَنـا َيـا اب ـَن َرس ـوِ  اللَّـ       :هَفُقْلَنـا لَـ   ،” َدل يلعا َعَلى ع م ِر -السالمهلل 

 ،السـالمهلل  هعليـ ةو ل ـد  م وَسـى  َأم ا َم» :السالمهلل هعليةَقاَ  ،اْلَمَعان ي  ذ ه  و ج و
  َنة  َفَدل ومَأَمَر ب ِاح َعاِر اْلَك  َعَلى َيد  هَفِان  ف ر َعو َن َلم ا َوَقَف َعَلى َأن  َزَواَ  م ْلك 

ب َش   ب ُطوِن  هَوَلم  َيَز   َيْأم ر  َأص َحاَب ،َيُكون  م ن  َبن ي ِعس َرائ يَل هَوَأن  ،هَعَلى َنَسب 
َني فـاع َوع ش ـِريَن َأْلـَف     هَحت ـى َقَتـَل ف ـي َطَلب ـ     ،م ِل م ن  ن َساء  َبن ـي ِعس ـَرائ يلَ  اْلَحَوا
 هب ح ْفـ   اللَّـ   ،السـالمهلل  هعليـ ةاْلو ص و   ِعَلى َقت ـِل م وَسـى   هَوَتَعذ َر َعَلي  ،َمو ُلوٍد

َلم ا َوَقُفوا َعَلى َأن  َزَواَ   ،انِيَوَكَذل اَل َبن و ُأَمي َة َوَبن و اْلَعب  ، َتَباَرَ  َوَتَعاَلى ِعي ا
 ،م  َعَلى َيد  اْلَقائ ِم م ن ا َناَصـب وَنا اْلَعـَداَوةَ  مم  َوم ْلال  اْلُأَمَراء  َواْلَجَباب َرة  م ن مم ْلك 

 ،هَوِعَبـاَدة  َنس ـل    ،وآلـههلل  هعلي صلى اهللةم  ف ي َقت ِل آِ  الر س وِ مَوَوَضع وا س ي وَف
َعـز  َوَجـل  َأن  َيْكش ـَف     هَوَيـْأَبى اللَّـ   ،م  ف ي اْلو ص وِ  ِعَلى َقت ِل اْلَقائ ِممَطَمعاع م ن 

َوَأم ـا َاي َبـُة    ، اْلم ش ـِرُكونَ   َوَلـو  َكـرِ     ل َواح ٍد م ـَن الظََّلَمـة  ِعلَّـا َأن  ي ـت م  ن ـورَ       َأم َر
 هم  اللَّمُقت َل َفَكذ َب هَفَقت  َعَلى َأن وَد َوالن َصاَرى ات مالسالمهلل َفِان  اْلَي هعليةع يَسى

َكـَذل اَل َاي َبـُة    ،هلل1ة م مـ َل هَولك ـن  ش ـب     َوما َصـَلب و   َوما َقَتُلو : هب َقو ل   َجل    ْكر 
َيُقو   َلم  ي وَلد  َو َقائ ٍل  هذ ي ب َأن مَفم ن  َقائ ٍل َي ،اما ل ُطول هاْلَقائ ِم َفِان  اْلُأم َة َست ن ك ر 

ِعن   :هَعـز  َوَجـل  ب َقو ل ـ    هَوَقائ ٍل َيع ص ي اللَّ ،َيَتَعد ى ِعَلى َثَلاَثَة َعَشَر َوَصاع داع  هِعن 
َلم ـا   هالسـالمهلل َفِان ـ   هعليـ ةَوَأم ا ِعب َطاء  ن ـوحٍ  ، ي َكِل َاي ِرهر وَح اْلَقائ ِم َين ط    ف ي 

ــى َقو   ــُة َعَل ــت ن ِزَلت  اْلع ُقوَب ــاس  ــَث اللَّــ   هم  ــَماء  َبَع ــَن الس  ــر وَح   هم  ــل  ال ــز  َوَج َع
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َتَبـاَرَ  َوَتَعـاَلى    هِعن  اللَّـ  هَيا َنب ي  اللَّـ  :السالمهلل  ب َسب ِع َنَوَياٍت َفَقاَ  هعليةاْلَأم نَي
ق ي م  ب َصاع َقٍة م ـن  َصـَواع   هؤ َلاء  َخَلائ ق ي َوع َباد ي َوَلس ت  ُأب يد هَيُقو   َلاَل ِعن  

 ،اَدَ  ف ـي الـد ع َوة  ل َقو م ـالَ   مَوِعْلَزاِم اْلح ج ة  َفَعاِود  اج ت  ،ِعلَّا َبع َد َتْأك يد  الد ع َوة 
ا ِعَ ا ما َوِعد َراك ما َوب ُلوا مالن َوى َفِان  َلاَل ف ي َنَبات   ذ هَواْاِرني   هَفِان ي م ث يب اَل َعَلي 

َفَلم ـا َنَبَتـت     ،َفَبش ر  ب َذل اَل َمن  َتب َعاَل م َن اْلم ـؤ م ن نيَ  ،َصَأث َمَرت  اْلَفَرَج َواْلَخَلا
َبع َد َزَماٍن  ،اما الت م ر  َعَلي هاْلَأش َجار  َوَتَأز َرت  َوَتَسو َقت  َوَتَغص َنت  َوَأث َمَرت  َوَز

َتَبـاَرَ  َوَتَعـاَلى َأن     هاللَّـ   َرَوَتَعاَلى اْلع ـَدَة َفـَأمَ   هس ب َحاَن هَطِويٍل اس َتن َجَز م َن اللَّ
اَد َوي َؤك َد اْلح ج َة َعَلى مَيغ ِرنَي م ن  َنَوى ت ْلاَل اْلَأش َجاِر َوي َعاِوَد الص ب َر َوال اج ت 

 :َوَقاُلوا ،م  َثَلاث م اَئة  َرج ٍلمَفار َتد  م ن  هَفَأخ َبَر ب َذل اَل الطََّوائ َف الَّت ي آَمَنت  ب  هَقو م 
َتَبـاَرَ  َو   هخ ْلٌف ث ـم  ِعن  اللَّـ   هن وٌح َحّقاع َلَما َوَقَع ف ي َوع د  َرب  هَلو  َكاَن َما َيد ع ي

ا ما َمر ةع َبع َد ُأخ َرى ِعَلى َأن  َاَرَسمع ن َد ُكل  َمر ٍة ب َأن  َيغ ِرَس  َتَعاَلى َلم  َيَز   َيْأم ر 
َطائ َفٌة َبع َد َطائ َفٍة  هاَل الطََّوائ ف  م َن اْلم ؤ م ن نَي َتر َتد  م ن َسب َع َمر اٍت َفَما َزاَلت  ت ْل

َتَباَرَ  َوَتَعـاَلى ع ن ـَد َ ل ـاَل     هَفَأو َحى اللَّ ،ِعَلى َأن  َعاَد ِعَلى َني ٍف َو َسب ع نَي َرج لعاع
َعي ن اَل ح نَي َصر َح اْلَح   َعن  اْلآَن َأس َفَر الص ب ح  َعِن اللَّي ِل ل  ،َيا ن وح  :َوَقاَ  هِعَلي 

 ،َخب يَثـةع  هَوَصَفا اْلَأم ر  َواْلِاَ ان  م َن اْلَكَدِر ب ار ت َداد  ُكل  َمن  َكاَنت  ط يَنت  هَمح ع 
َلْكت  اْلُكفَّاَر َوَأب َقي ت  َمن  َقد  ار َتد  م َن الطََّوائ ف  الَّت ي َكاَنت  آَمَنت  هَفَلو  َأن ي َأ

اَل َلَما ُكن ت  َصد ْقت  َوع د َي الس اب َ  ل ْلم ؤ م ن نَي الَّذ يَن َأخ َلص وا الت و ح يَد م ـن   ب 
م  مم  د يَنمم  ف ي اْلَأر ِض َوُأَمك َن َلمب َأن  َأس َتخ ل َف  َقو م اَل َواع َتَصم وا ب َحب ِل ن ب و ت ال

م  مم ـن  ُقُلـوب     اب  الش ـال  هَ  اْلع َباَدُة ل ـي ب ـذَ  م  ب اْلَأم ِن ل َكي  َتخ ُلمَوُأَبد َ  َخو َف
م  َمـَع َمـا   مـ َوَكي َف َيُكون  ال اس ت خ َلاف  َوالت م ك ني  َوَبَد   اْلَخو ف  ب اْلـَأم ِن م ن ـي لَ  
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[ َوس ـوء    م مم ]ط يَنت مُكن ت  َأع َلم  م ن  َضع ف  َيق نِي الَّذ يَن ار َتد وا َو خ ب ث  طين
م  َتَسن م وا م ن ـي  مَفَلو  َأن  هلل1ةم  الَّت ي َكاَنت  َنَتائ َج الن َفاِق َو س ن وَح الع َلاَلة هِرَسَرائ 

م  َلَنَشُقوا هَلْكت  َأع َداَءهالَّذ ي ُأوت ي اْلم ؤ م ن نَي َوْقَت ال اس ت خ َلاف  ِعَ ا َأ  اْلم ْلاَل
]َو[ َتَأب ــَدت  ح َبــا   َضــَلاَلة   هلل2ة م من َفــاق  َوَلاس ــَتح َكَمت  َســَرائ ر  هَرَوائ ــَح ص ــَفات 

م  َعَلى َطَلب  الر َئاَسة  َوالت َفر د  هم  ب اْلَعَداَوة  َوَحاَرب ومم  َوَلَكاَشُفوا ِعخ َواَنمُقُلوب 
م ـؤ م ن نَي  ِي َوَكي َف َيُكون  الت م ك ني  ف ي الد يِن َو ان ت َشار  اْلَأم ِر ف ـي الْ مب اْلَأم ِر َوالن 

َواص َنِع اْلُفْلاَل ب أعَيننا َو َوح ي نا َمَع ِعَثاَرة  اْلف َتِن َوِعيَقاِ  اْلح ر وب  َكلَّا
َقاَ   ،هلل4ة

ل ي َصـر َح اْلَحـ      هَتم َتد  َأي ام  َاي َبت ـ  هَوَكَذل اَل اْلَقائ م  َفِان  :السالمهلل  هعليةالص اد ق 
َخب يَثةع م َن  هَ ان  م َن اْلَكَدِر ب ار ت َداد  ُكل  َمن  َكاَنت  ط يَنت َوَيص ُفَو اْلِا هَعن  َمح ع 

م  الن َفاق  ِعَ ا َأَحس وا ب االس ت خ َلاف  َوالت م ك نِي َواْلَأم ِن مالش يَعة  الَّذ يَن ي خ َشى َعَلي 
 .«السالمهلل هعليةد  اْلَقائ ِمماْلم ن َتش ِر ف ي َع

الن َواص ـَب َتـز ع م  َأن      ذ هـ َفـِان    هَيا اب َن َرس ـوِ  اللَّـ   :َفُقْلت  :َقاَ  اْلم َفع ل  
َلـا  » :َفَقـا َ  ،السـالمهلل  هعليةاْلآَيَة َنَزَلت  ف ي َأب ي َبْكٍر َوع َمَر َوع ث َماَن َوَعل يٍّ  ذ ه
م َتَمك ناع  هَوَرس وُل هاللَّ  َمَتى َكاَن الد ين  الَّذ ي ار َتَعا ،ُقُلوَب الن اص َبة  هد ي اللَّمَي

َوار ت َفـاِ  الش ـال  م ـن      ،امـ اب  اْلَخـو ف  م ـن  ُقُلوب   هَوَ  ،ف ي اْلُأم ة   ب ان ت َشاِر اْلَأم ِن
السالمهلل َمَع ار ت َداد   هعليةد  َعل يٍّمَوف ي َع ،ؤ َلاء هد  َواح ٍد م ن  ما ف ي َعهص د وِر

م  َواْلح ـر وب  الَّت ـي َكاَنـت  َتن َشـب  َبـي َن      مَتث ور  ف ي َأي ـام   اْلم س ل م نَي َواْلف َتِن الَّت ي

                                                 

ولعل   «شبوح العاللة» ويف بععما «شيو  العاللة» أي ظمورها ويف بع  النسخ .1
 نقالع عن حمق  كتاب كما  الدين. - «ةشيو  العالل» الصواب

يه.  -كفرحه -و نشقه «من أثر نفاقمم”و يف بععما «مرائر نفاقمم”يف بع  النسخ  .2
 نقالع عن حمق  كتاب كما  الدين. - «تأيد حبا  ضاللة قلوبمم» و يف بع  النسخ
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َحت ى ِعَ ا اس َتي َأنَي الر س ل  َو السالمهلل  هعليةث م  َتَلا الص اد ق  ،«م ماْلُكفَّاِر َوَ ي َن
م  َنص ــر ناهم  َقــد  ُكــذ ب وا جــاءَ  مــَظن ــوا َأن 

ع ن ــي َوَأم ــا اْلَعب ــد  الص ــال ح  أَ   ،:هلل1ة
 ،ها َلهل ن ب و ٍة َقد َر  َتَباَرَ  َوَتَعاَلى َما َطو َ  ع م َر هالسالمهلل َفِان  اللَّ هعليةاْلَخع َر

م َن اْلَأن ب َياء   هَكاَن َقب َل ا َشِريَعَة َمن مَوَلا ل َشِريَعٍة َين َسخ  ب  ،هَعَلي  هَوَلا ل ك َتاٍب ي َنز ُل
َتَبـاَرَ    هَبَلى ِعن  اللَّ ،ها َلما َوَلا ل َطاَعٍة َيْفِرض مال اْقت َداَء ب   ع َباَد َوَلا ل ِاَماَمٍة ي ْلِزم 

السـالمهلل ف ـي    هعليةَأن  ي َقد َر م ن  ع م ِر اْلَقائ ِم هَوَتَعاَلى َلم ا َكاَن ف ي َساب ِ  ع ْلم 
ب م ْقـَداِر َ ل ـاَل اْلع م ـِر ف ـي       ع َباد  َما ي َقد ر  َوَعل َم َما َيُكون  م ن  ِعن َكاِر هَأي اِم َاي َبت 

ــة      ــا ل ع لَّ ــاَل ِعلَّ ــِر َســَبٍب ي وج ــب  َ ل  ــال ِح ف ــي َاي  ــد  الص  ــَر اْلَعب  الط ــوِ  َطــو َ  ع م 
السالمهلل َول َيْقَطَع ب َذل اَل ح ج َة اْلم َعان د يَن  هعليةَعَلى ع م ِر اْلَقائ ِم هال اس ت د َلاِ  ب 

«ح ج ٌة هَن ل لن انِي َعَلى اللَّل َللَّا َيُكو
 .هلل2ة 

 هعنـ  اهلل رضي - املتوكل بن موسى بن حممد حدثنا :. الشيخ الصدوق8
 حـدثنا  :قا  ،يزيد بن يعقوب عن ،احلممي جعفر بن اهلل عبد حدثنا :قا  -

 َســدير عــن ،احلجــاج بــن الــرمحن عبــد عــن ،فعــا  بــن علــي بــن احلســن
 م السـالمهلل معلـي ة جـد  عـن  ،هأبي عن ،دحمم بن جعفر الصادق عن ،الصميف

 السـالم  امـ علي فاطمـة  نـور  خل  :هوآل هعلي اهلل صلى اهلل رسو  قا » :قا 
 يهـ  فليسـت  اهلل نـيب  يا :الناني بع  فقا  .والسماء األرض ختل  أن قبل

 وكيف اهلل نيب يا :قا  عنسية حوراء فاطمة :هوآل هعلي اهلل صلى فقا  ؟عنسية
 ع  آدم خيلـ   أن قبـل   نـور  من وجل عز اهلل امخلق :قا  ؟عنسية حوراء يه

 نـيب  يـا  :قيل .آدم على عرضت آدم وجل عز اهلل خل  فلما األرواح كانت
 نيب يا :قالوا ،العرش ساق حتت ح قة يف كانت :قا  ؟فاطمة كانت وأين اهلل
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 عز اهلل خل  فلما .والتحميد ،ليلموالت ،التسبيح :قا  ؟امطعام كان فما اهلل
 صـليب  مـن  امـ خيرج أن وجـل  عز اهلل أحب هصلب من وأخرجين دمآ وجل

 السـالم  :لـي  فقـا   السـالمهلل  هعليـ ةج ئيـل  امب وأتاني اجلنة يف تفاحة امجعل
 حبييب اهلل ورمحة السالم وعليال :قلت ،حممد يا هوبركات اهلل ورمحة عليال

 وديع هالسالم وعلي همن :قلت .السالم يقرئال ربال عن حممد يا :فقا  .ج ئيل
 اجلنـة  مـن  عليـال  وجـل  عـز  اهلل اهداهأ تفاحة  ذه عن حممد يا :قا  .السالم
 .امُكلـ  :هجاللـ  جل اهلل يقو  حممد يا :قا  .صدري عىل اموضممت امفأخذت

 امكلـ  ؟تأكل ال مالال حممد يا :فقا  همن ففزعت ساطعاع نوراع فرأيت امففلقت
 :قلت ،فاطمة ألرضا يف يهو السماء يف املنصورة النور  لال فان ،ختف وال

 ؟" فاطمة"  األرض ويف"  املنصورة"  السماء يف ءيت و  ،ج ئيل حبييب
 وفطــم النــار مــن امشــيعت فطمــت امــألن"  فاطمــة"  األرض يف ءيــت :قــا 

 :وجـل  عز اهلل قو  و لال"  املنصورة"  السماء يف يهو ،امحب عن اهأعداء
يشـاء  مـن  ينصـر  اهلل بنصر*  املؤمنون يفرح يوملذ

 فاطمـة  نصـر  يعـين  هلل1ة
«امحملبي

 .هلل2ة
 :قـا   ،حـدثين احلسـني بـن أشـكيب     :قـا   ،محد بن مسعود :. الكشي9

 ،عن أبي طالـب القمـي   ،عن حممد بن خالد ال قي ،هحدثين حممد بن أورم
 عن :السـالمهلل  هعليـ ةقلـت ألبـي عبـد اهلل    ،قـا   ،هعن أبي ،عن حنان بن َسدير

 مـن  كلـوا  الرسـل  امأي يا :قرآنا بذلال علينا يتلون ،ةآهل أنكم يزعمون قوماع
عليم تعملون مبا عني صاحلاع واعملوا الطيبات

 ءعـي  َسـدير  يـا » :قا  ،هلل4ة
                                                 

 .2-3الروم  .1
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 مممـن  اهلل بـر   ،بـراء  ؤالءهـ  مـن  ودمـي  وحلمـي  وبشـري  وشعري وبصري
 القيامة يوم مهوعيا جيمعين واهلل ،آبائي ودين ديين على ؤالءه ما ،هورسول

 خـزان » :قـا   ؟فـدا   جعلـت  أنـتم  فما :قلت :قا  .«ساخط ممعلي وهو عال
 ىمـ ون بطاعتنـا  اهلل أمـر  ،معصومون قوم و ن اهلل وحي وترامجة اهلل علم
 قا  .«األرض وفوق السماء دون من على البالغة احلجة  ن ،معصيتنا عن

 .هلل1ةاهلل شاء عن َسدير عن طالب أبي من ءعت :أشكيب بن احلسني
 

 ية هالفق هروايات :ثانيًا

 عـن  ،عيسـى  بـن  حممـد  بن أمحد عن ،حييى بن حممد :الشيخ الكليين .1
 ألبي قلت :قا  الصميف َسدير عن ،رزين ابن العالء عن ،حمبوب بن احلسن
 يف هفدفنــ هبــ فــانطل  مــا  هلــ كــان رجــل يف تقــو  مــا :الســالمهلل هعليــةجعفــر
 املوضـع  فـاحتفر  هموضـع  مـن  هليخرجـ  بهـ   احلـو   هعلي حا  فلما ،موضع

 هعنـ  ثم سنني ثالث  لال بعد فمكث ،هيصب فلم مدفون هفي املا  أن ظن الذي
 :قـا   ؟هيزكيـ  كيـف  هبعين املا  على فوقع هكل هجوانب من الذي املوضع احتفر

«هاحتبس كان وعن هعن اائباع كان هألن ؛واحدة لسنة هيزكي»
 .هلل2ة

 ،عيسـى  بـن  محـاد  عـن  ،هأبيـ  عـن  ،يمهعبـرا  بن علي :. الشيخ الكليين2
 أطعم :السالمهلل هعليةاهلل عبد ألبي قلت :قا  الصميف َسدير عن ،حريز عن

 عـداوة  وال بواليـة  هتعرفـ  ال مـن  أعـط   نعـم » :فقـا   ؟مسـلماع  هأعرفـ  ال سائالع

                                                 

 .298\22، حبار األنوار 293\2اختيار معرفة الرجا   .1
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سناعح  للناني وقولوا : يقو وجل عز اهلل عن للح 
 نصب من تطعم وال هلل1ة

«الباطل من شب عىل دعا أو احل  من لشب
 .هلل2ة

 أبي عن ،السياري عن ،أمحد بن حممد عن ،حييى بن حممد :. الكليين4
 دخلـت  :قـا   الصـميف  َسـدير  عـن  ،د َكـني  بن الفعل عن ،اخلواص سليمان

  ذهـ  مـا  َسـدير  يـا » :فقـا   بيعاء نعل وعلي  السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي على
 دخل من» :فقا  ،فدا  جعلت واهلل ال :قلت ،«؟علم على اماحتذيت النعل

 .«حيتسب ال حيث من ماالع يكتسب حتى اميبل   بيعاء لنعل قاصداع السوق
 النعـل  تلـال  يبل   هأن َسدير أخ ني :[د َكني بن ]الفعل نعيم أبو قا 

 .هلل4ةحيتسب ال حيث من دينار مائة اكتسب حتى
 شـام ه عـن  ،عمـم  أبـي  ابـن  عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :. الكليين3

 يأخـذ  السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبـا  رأيـت  :قـا   الصـميف  َسـدير  عـن  ،املثنـى  بن
 .هلل3ةهحليت ويبطن هعارضي

ــدوق 2 ــيخ الص ــا  :. الش ــدير ق ــميف َس ــت الص ــي قل ــد ألب ــةاهلل عب  هعلي
 فتحت ع ا َسدير يا» :فقا  ؟الرزق طلب يف الرجل على شيء أي :السالمهلل

«عليال ما قعيت فقد بساطال وبسطت بابال
 .هلل2ة

                                                 

 .84البقرة:  .1
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 بــن حنــان عــن ،حمبــوب بــن احلســن عــن  وباســناد :. الشــيخ الطوســي1
 يف يقعـي  أبـي  كان» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو قا  :قا  َسدير عن ،َسدير
«فريعة صالة يتم وال ،بالليل ارمالن نوافل السفر

 .هلل1ة
 ،َسدير بن حنان عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي عن :. الشيخ الكليين7

 ؟قاعـد  وأنـت  النوافـل  أتصـلي  :السالمهلل هعليةجعفر ألبي قلت :قا  هأبي عن
ــا عال امأصــلي مــا» :فقــا  ــذ قاعــد وأن  ذاهــ وبلغــت اللحــم ذاهــ محلــت من
«السن

 .هلل2ة
 حممـد  عـن  ،حممـد  بن أمحد عن ،حييى بن حممد عن :. الشيخ الكليين8

 قلـت  :قـا   هأبيـ  عـن  ،َسدير بن حنان عن ،مجيعاع حمبوب وابن عءاعيل بن
 عند أفعل شب من ما» :فقا  ؟أفعل العبادة أي :السالمهلل هعليةجعفر ألبي

عـز   ومـا أحـد أبغـ  عىل اهلل    ، عنـد  مما ويطلب يسأ  أن من وجل عز اهلل
« وال يسأ  ما عند هوجل ممن يستك  عن عبادت

 .هلل4ة
 بـن  حممـد  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عن ،حممد بن حييى :. الشيخ الكليين9

 عبــد وأبــو جعفــر أبــو قــا  :قــا  هأبيــ عــن ،َســدير بــن حنــان عــن ،عءاعيــل
«التلبية فاقطع مكة أبيات رأيت ع ا» :السالمهلل مامعليةاهلل

 .هلل3ة
 بـن  حممـد  عـن  ،عن أمحد بن حممـد  ،حممد بن حييى :. الشيخ الكليين10

 هعليــةجعفــر ألبــي قلــت :قــا  ،هأبيــ عــن ،َســدير بــن حنــان عــن ،عءاعيــل
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 أن للمحـرم  ينبغي ال» :قا  ؟للمحرم زعفران هفي امللح يف تقو  ما :السالمهلل
«الطيب شيلاع من وال ،عفرانز هفي شيلاع يأكل

 .هلل1ة
عـن حممـد بـن     ،حـدثين حممـد بـن جعفـر الـرزاز      :ه. الشيخ ابن قولويـ 11

عــن منيــع بــن  ،قانهبــن حممــد الــد عــن عبــد اهلل ،احلســني بــن أبــي اخلطــاب
 هعليـ ةقـا  لـي أبـو عبـد اهلل     :قـا   ،هعـن أبيـ   ،عن حنـان بـن َسـدير    ،احلجاج
مـن   هان :قلت ،«احلسني بي عبد اهلليا َسدير تكثر من زيارة ق  أ» :السالمهلل

 ،لـال بـذلال الزيـارة    كتـب اهلل  هع ا أنت فعلت اال أعلمال شيلاع :فقا  ،الشغل
ااتسـل يف منزلـال واصـعد عىل سـطح     » :فقا  لي ،بلى جعلت فدا  :فقلت

«بالسالم يكتب لال بذلال الزيارة هدار  واشر علي
 .هلل2ة

 اهلل عبـد  بـن  سـعد  نعـ  ،اهلل هرمحـ  أبي حدثين :ه. الشيخ ابن قولوي12 
 ،هأبي عن ،ال قي خالد بن حممد بن أمحد عن ،احلممي جعفر بن اهلل وعبد

 عـن  ،النخعـي  احلكم بن احلسن عن ،احلسن بن اهلل عبد بن العظيم عبد عن
 هعليـ ةجعفـر  أبـي  عنـد  كنـا  :قـا   ،الصـميف  َسـدير  عـن  ،االعرابـي  محاد أبي

 هعليــةأبــو جعفــر هلــ فقــا  ،الســالمهلل هعليــةاحلســني قــ  فتــى فــذكرالســالمهلل 
ــا مــا» :الســالمهلل ــ اهلل كتــب اال خطــوة فخطــا عبــد  أت  هعنــ وحــط حســنة هل

«سيلة
 .هلل4ة
عـن حنـان بـن َسـدير      ،هعـن أبيـ   ،يمهعلي بـن عبـرا   :. الشيخ الكليين14

 جعلنـا اهلل  :هالسـالمهلل أنـا وأبـي فقلنـا لـ      هعليـ ةدخلنا على أبـي عبـد اهلل   :قا 
م فيـذحبون لنـا الـدجاج والفـرا      موعنا نأتيعن لنا خلطاء من النصارى  ،فدا 
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م يقولون على مفان ،اهوال تقربو ،اهال تأكلو» :فقا  :قا  ؟امواجلداء أفنأكل
فلمـا قـدمنا الكوفـة دعانـا      :]حنان[قا   ،«امم ما ال أحب لكم أكلم بائح

 :قـا   ؟اليـوم   ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتمـو  :ب فقا هم فأبينا أن نذمبعع
 انا وزعم أنكم تقولون على  بائحكم شيلاعمالسالمهلل ن هعليةلنا ن عاملاعع :فقلنا

وأعلـم مـن    ،أعلم الناني ذا واهلله ،ذا العا همن  :فقا  ،امال حيب لنا أكل
 .هلل1ةالسالمهلل هعليةبسم املسيح :عنا لنقو  صدق واهلل ،خل  اهلل

 ،حـدثنا سـعد بـن عبـد اهلل     :قـا   اهلل هأبي رمحـ  - :. الشيخ الصدوق13
 هسـألت  :قـا   هعـن أبيـ   ،عن حنان بن َسدير ، عن حممد بن احلسني عمن  كر

 ،يعد  صوم سـنة  هم يزعمون أنمجعلت فدا  أن :عن صوم يوم عرفة فقلت
 :قـا   ؟و  جعلـت فـدا    :قلـت  ،«ال يصـوم  السـالمهلل  هعليةكان أبي» :قا 

ان   فـأختوف أن يعـعفين عـن الـدعاء وأكـر      ،ومسألة يوم دعاء ةيوم عرف»
«وأختوف أن يكون يوم عرفة يوم األضحى ولي  بيوم صوم هومأص

 .هلل2ة
 

 الروايات يف األخالق :ثالثًا

 بـن  حممـد  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عن ،حممد بن حييى :. الشيخ الكليين1
 :السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبو قا  :قا  هأبي عن ،َسدير بن حنان عن ،عءاعيل

«والفرج البطن عفة العبادة أفعل عن»
 .هلل4ة

 بــن حنــان عــن ،ءاعــة بــن حممــد بــن احلســن عــن :الشـيخ الطوســي . 2
 املـؤمن  عالمـات  مـن » :قـا   السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبي عن ،هأبي عن ،َسدير
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 ،الـدين  يف هوالتفقـ  ،النائبـة  علـى  والصـ   ،املعيشـة  يف التقدير حسن :ثالث
ــا  ــا :وق ــم م ــل يف خ ــد ال رج ــت يف يقتص ــا ،همعيش ــلح م ــدنيا ال يص  وال  ل
«هآلخرت

 .هلل1ة
 حممد عن ،حممد بن أمحد عن ،حييى بن حممد وعن :. الشيخ الكليين4

السـالمهلل   هعليـ ةجعفـر  أبـي  عـن  ،هأبي عن ،َسدير بن حنان عن ،عءاعيل بن
 للمـرء  املصـلح  القسـم  مـن  عن :وآلـههلل  هعلي اهلل صلىةاهلل رسو  قا » :قا 

 وع ا ،هحفظتـ  امـ عن ااب وع ا ،هسرت امعلي نظر ع ا امرأة هل تكون أن املسلم
«هأطاعت اهأمر

 .هلل2ة
حدثنا حممـد   :قا  اهلل هحدثنا حممد بن احلسن رمح :. الشيخ الصدوق3

عـن القاسـم بـن حممـد      ،هعـن أبيـ   ،عن أمحـد بـن حممـد    ،بن احلسن الصفار
 :قـا   هعـن أبيـ   ،عـن حنـان بـن َسـدير     ،يمهعـن عسـحاق بـن عبـرا     ،ريهاجلو

 هوال جاريت هالرجل امرأت ال جيامع» :السالمهلل يقو  هعليةءعت أبا عبد اهلل
«الزنا هفان  لال يورث ؛ويف البيت صيب

 .هلل4ة
 حممـد  عـن  ،حممـد  بـن  أمحد عن ،حييى بن حممد عن :. الشيخ الكليين2

ــل بــن ــع بــن عءاعي ــان عــن بزي ــ عــن ،َســدير بــن حن  ألبــي قلــت :قــا  هأبي
 يف عال جــزاء هلــ لــي » :قــا  ؟ أبــا الولــد جيــزي لهــ :الســالمهلل هعليــةجعفــر

 هفيقعي دين هعلي ويكون ،هفيعتق هابن هفيشرتي مملوكا الوالد يكون :خصلتني
«هعن

 .هلل3ة
                                                 

 .88\17، وسائل الشيعة 241\7تمذيب األحكام  .1

 .49\20، وسائل الشيعة 427\2الكايف  .2

 .143\20، وسائل الشيعة 202\2علل الشرائع  .4

 .201\21، وسائل الشيعة 114\2الكايف  .3
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عـن   ،عن حنان بـن َسـدير   ، أبي القاسم الكويف وام :. الشيخ ال قي1
 السـالمهلل حيـب أن يـرى الرجـل تريـاع      هعليـ ةكان علـي بـن احلسـني    :قا  ،هأبي

 .هلل1ةالتمر هوآل هعلي صلى اهلل حلب رسو  اهلل
 هأبيـ  عـن  ،َسـدير  بن حنان عن ،أصحابنا من عدة عن :قي. الشيخ ال 7

 بـأني  ومـا » :قـا   ؟قائمـاع  الشـرب  عـن  السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبـا  سألت :قا 
«قائم وهو السالمهلل هعليةعلي بن احلسني شرب  قد ،بذلال

 .هلل2ة
 عـن  ،عيسى بن حممد بن أمحد عن ،حييى بن حممد :. الشيخ الكليين 8
السـالمهلل   هعليـ ةاهلل عبـد  أبـو  قا  :قا  ميفالص َسدير عن ،حمبوب بن احلسن

 ،هأمام يقدم مثا  همع خرج  ق  من املؤمن اهلل بعث ع ا» :طويل حديث يف
 حتزن وال تفز  ال :املثا  هل قا  القيامة يوم أحوا  من والعه املؤمن رأى كلما

 عـز  اهلل يـدي  بـني  يقـف  حتـى  ،وجـل  عز اهلل من والكرامة بالسرور وأبشر
 :املؤمن هل فيقو  هأمام واملثا  اجلنة عىل هب ويأمر يسماع حساباع هفيحاسب وجل

 بالسرور تبشرني زلت وما ق ي من معي خرجت اخلارج نعم اهلل يرمحال
 السـرور  أنـا  :فيقـو   ؟أنـت  مـن  فيقـو   ، لـال  رأيت حتى اهلل من والكرامة

 همنـ  وجـل  عـز  اهلل خلقـين  الدنيا يف املؤمن أخيال على أدخلت كنت الذي
«بشر أل

 .هلل4ة
 حـدثنا  :قـا   هعنـ  اهلل رضـي  احلسن بن حممد حدثنا :. الشيخ الصدوق9
 يوسـف  بـن  القاسـم  عـن  ،عبيـد  بـن  عيسـى  بـن  حممـد  عن ،اهلل عبد بن سعد

                                                 

علي بن : 432\1، وروا  الكليين يف الكايف 141\22، وسائل الشيعة 241\2اسن احمل .1
 .. احلديث.عبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن َسدير، عن أبيه

 .233\22، وسائل الشيعة 240\2احملاسن  .2
 .190\2الكايف  .4
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 ،الصـميف  َسـدير  بـن  حنـان  عـن  ،الكاتـب  القاسم بن يوسف بن أمحد أخي
 وا تـ  وال تقـارن  ال» :السـالمهلل  هعليـ ةجعفر أبو قا  :قا  الصميف َسدير عن

 ينفعال أن يريد هفان األمح  أما ،والكذاب واجلبان والبخيل األمح  :أربعة
 ربمـ ي هفانـ  اجلبـان  وأما ،يعطيال وال منال يأخذ هفان البخيل وأما ،فيعر 

«يصدق وال يصدق هفان الكذاب وأما ،هوالدي وعن عنال
 .هلل1ة

 عبـد  أبـي  بـن  أمحـد  عـن  ،أصـحابنا  مـن  عـدة  وعن :. الشيخ الكليين 10
 أبـي  عـن  ،هأبيـ  عـن  ،َسـدير  بـن  حنان عن ،محاد بن الرمحان عبد عن ،اهلل

 مـع  الدنيا باليا من بلية سبعني لتدفع الصدقة عن» :قا السالمهلل  هعليةجعفر
 يف املصـاحب  يـدخر  ما مع أبداع السوء ميتة  وت ال امصاحب عن ،السوء ميتة

«اآلخرة
 .هلل2ة

 
 روايات يف التفسري  :رابعًا

السـالمهلل   هعليـ ةجعفـر  أبـي  عـن  ،هأبيـ  عـن  ،َسـدير  بن حنان :. العياشي1
 :فقلـت  ،ثالثة عال وآلههلل هعلي اهلل صلىةالنيب بعد ردة لهأ الناني كان“ :قا 

 بعد أناني عرف ثم ،الفارسي وسلمان  ر أبو و املقداد» :قا  ؟الثالثة ومن
 جاؤوا حتى يبايعوا أن وأبوا ،الرحى ممعلي دارت الذين ؤالءه :فقا  يسم
 عال حممـد  ومـا  :اهلل قـو   و لال ،فبايع اعهمكرالسالمهلل  هعليةملؤمننيا بأمم

 ومن أعقابكم على انقلبتم قتل أو مات أفان الرسل هقبل من خلت قد رسو 
الشاكرين اهلل وسيجزي شيلا اهلل يعر فلن هعقبي على ينقلب

هلل4ة
»

 .هلل1ة 
                                                 

 .233اخلصا   .1

 .487\9، وسائل الشيعة 1\3الكايف  .2

 .133آ  عمران:  .4
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 مهللالسال هعليةجعفر أبي عن ،هأبي عن ،َسدير بن حنان عن :. العياشي2
  رية العاملني على عمران وآ  يمهعبرا وآ  ونوحاع آدم اصطفى اهلل عن :قا 

بع  من امبعع
«العرتة تلال بقية و ن ،مممن  ن» :قا  ،هلل2ة

 .هلل4ة
ــان عــن :. العياشــي4 ــ عــن ،َســدير بــن حن ــةجعفــر أبــي عــن ،هأبي  هعلي

 قـوم  ولكـل  منـذر  أنـت  عمنـا  :تعـاىل  اهلل قـو   يف يقو  هءعت :قا  السالمهلل
اده

 ،ادياهلـ  وعلـي  املنـذر  أنـا  :هوآلـ  هعليـ  اهلل صلى اهلل رسو  قا » :هلل3ة
«هفي وه الذي للقرن اده عمام وكل

 .هلل2ة
حدثنا حممد بن احلسن بـن أمحـد بـن الوليـد رضـي       :. الشيخ الصدوق3

 ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،حدثنا حممد بن احلسن الصفار :قا  هعن اهلل
قلــت ألبــي  :قــا  هعــن أبيــ ،ان بــن َســديرعــن حنــ ،عــن حممــد بــن عءاعيــل

 :فقـا   هحني دعا علـى قومـ  السالمهلل  هعليةأرأيت نوحاع ،السالمهلل هعليةجعفر
م يعلوا عباد  هعنال ان تذر ،رب ال تذر على األرض من الكافرين دياراع

كفاراع وال يلدوا عال فاجراع
ال ينجـب مـن    هعلـم أنـ  » :السـالمهلل  هعليـ ةقا  هلل1ة

ال يؤمن من  هان هعلي قا  أوحى اهلل ؟وكيف علم  لال قا  قلت ،م أحدمبين
«ذا الدعاءمم بمذا دعا عليهفعند  ،قومال عال من قد آمن

 .هلل7ة

                                                                                                                         

 .444\22، حبار األنوار 199\1 العياشي متفس .1

 .44آ  عمران:  .2
 .222\24، حبار األنوار 118\1 العياشي تفسم .4
 .7الرعد:  .3
 .303\42، حبار األنوار 203\2 العياشي تفسم .2

 .27نوح:  .1
 .284\2، حبار األنوار 41\1 الشرائع علل .7
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 روايات تارخيية  :خامسًا

 السالمهلل هعليةجعفر أبي عن ،هأبي عن ،َسدير بن حنان عن :. العياشي1
 ودا الـ  حجـة  يف هوآلـ  هعلي اهلل صلى اهلل رسو  على ج ئيل نز  ملا» :قا 

 مـن  عليـال  انـز   مـا  بلـح  الرسـو   امـ أي يـا  طالـب  أبـي  بن علي أمر باعالن
ربال

 أتى حتى ثالثا هوآل هعلي اهلل صلى النيب فمكث :قا  اآلية آخر عىل هلل1ة
 يف الغـدير  يـوم  اجلحفـة  نـز   فلمـا  ،النـاني  من فرقاع  بيد يأخذ فلم ،اجلحفة

 الـنيب  فقـا   ،نـاني ال فـاجتمع  ،جامعـة  الصـالة  :فنادى يعةمم هل يقا  مكان
 اهلل :فقـالوا  روامـ فج :قـا   ؟أنفسكم من بكم أوىل من :هوآل هعلي اهلل صلى

 :فقالوا الثالثة مهل قا  ثم ،هورسول اهلل :فقالوا الثانية مهل قا  ثم ،هورسول
 فعلـي   مـوال  كنـت  مـن  :فقـا   السـالمهلل  هعليـ ةعلـي  بيد فأخذ ،هورسول اهلل

 مـن  واخـذ    نصر من وانصر ، عادا من وعاد  واال من وا  ممالل ، موال
 من نيب ال هأن عال موسى من ارونه مبنزلة مين وهو همن وأنا مين هفان ،هخذل

«بعدي
 .هلل2ة

 هعليـ ةعـن أبـي جعفـر    ،هعـن أبيـ   ،حنـان عـن    بسـند  :. الشيخ الكلـيين 2
م كانوا مولكن ،ال» :قا  ؟كان ولد يعقوب أنبياء هلل4ةما :هقلت ل :السالمهلل قا 

نبياء و  يكن يفارقوا الـدنيا عال سـعداء تـابوا وتـذكروا مـا      أسباف أوالد األ

                                                 

 .17املائدة:  .1
 .149\47 ، حبار442\1 العياشي تفسم .2
 يف البحار:ةأو كان ولد يعقوب أنبياءهلل، ويف تفسم العياشيةكان ولد يعقوب أنبياءهلل. .4
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وعن الشــيخني فارقــا الــدنيا و  يتوبــا و  يتــذكرا مــا صــنعا بــأمم  ،صــنعوا
«واملالئكة والناني أمجعني ما لعنة اهللمفعلي ،السالمهلل هعليةاملؤمنني

 .هلل1ة
 

 (هـ 191تويف قبل )ُحمران بن أعَين الشيباني .2

أبــو  ،ح مــران بــن أعــَين بــن س نس ــن ،حملــدث الكــبموا ،و الثقــة اجلليــلهــ
 ،مـن قـدماء أصـحابنا    ،الشـيباني بـالوالء   ،الكـويف  ،وقيل أبو محـزة  ،احلسن

بالتشـيع يرجـع عىل زمـان موالنـا أبـي حممـد         دملعل ع ،ومن الشيعة األوائل
فقـد ورد يف بعـ  النصـوص     ،السـالمهلل  هعليةعلي بن احلسني زين العابدين

يف رجـا     ام أن الشيخ الطوسـي   يـذكر   ،هلل2ةهمن أصحابوكان  هأدرك هأن
 بـن  ح مـران » :يف رجا  الباقر قائالع  وعمنا  كر ،السالمهلل هعليةاإلمام السجاد

«تـابعي  ،محـزة  أبـو  :وقيـل  ،احلسـن  أبـا  يكنـى  ،مهموال ،الشيباني أعَين
 ،هلل4ة

 .هلل3ةالسالمهلل هعليةبلف  مقارب يف رجا  الصادق  كما أورد
                                                 

، ي الح  يف 9\11، حبار األنوار 12\1، تفسم العياشي 231\8، الكايف 231\8الكايف  .1
هذ  الرواية وامها تركيز اإلمام الباقرةعليه السالمهلل على تغذية عقلية َسدير بالعقيدة 

يعية األصيلة القائمة على أساني الت ي من أعداء اهلل تعاىل، وعسقاف كل الرمزيات الش
املصطنعة ألعداء أهل البيت عليمم السالم، وهذ  اجلمود "الباقرية" قد اتت مثارها يف 
"َسدير" ويف ام  من األصحاب املخلصني الذين نقلوا لنا روايات اهل البيت عليمم 

 السالم.

رواية يرويما ح مران نفسه أوردها الصفار يف بصائر الدرجات يظمر  لال من  .2
، كما ن  على  لال أبو االب الزراري يف 201، والط ي يف دالئل اإلمامة 472ص

 .11تاريخ آ  زرارة ص
 .142رجا  الطوسي  .4

 .193املصدر نفسه  .3
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اليت تعد من احلواضن  ،عىل أسرة آ  أعَين الكوفية الكبمة ينتمي ح مران
ا دور كـبم يف تـاريخ التشـيع بـدءاع مـن زمـن       وهلـ  ،الشيعية العريقة يف الكوفـة 

مـا السـالمهلل وحتـى ايبـة موالنـا      معليةموالنا أبي جعفر حممد بـن علـي البـاقر   
ــلوات اهلل  ــان ص ــاحب الزم ــاىل عليــ  ص ــاالت   ،هتع ــان لرج ــوك ــرة   ذه األس

 .م السالمهللمعليةا ملسات واضحة يف حركة التشيع عىل جانب األئمةمئونسا
 ،اسـانهلل ةوكـان مـن بـين    ،بـاع يف بـالد الـروم   هرا هلل1ةس نس نهللةمهكان جد 

ــا  عنــ  ــالم    هويق ــروم يف أو  اإلس ــالد ال ــل ب ــدو أنــ  ،دخ ــا    هويب ــد االتص فق
أعَينهلل يف عحدى معار  الروم حني ُأسر أعَين من قبل املسـلمني وصـار   ةهبابن

س نس ـنهلل  ة وكـان أبـو   ،األو  يف بـالد الشـام    فصـار مسـتقر   ،معبداع مملوكاع هل
  .هلل2ةعلى ما تذكر املنقوالت التارخيية  يأتي من بالد الروم ويزور

حلـبهلل يف  ةاحلـا  يف مدينـة   هويبدو من النصوص أن أعَين قد استقرت ب
بـن   عبـد اهلل ةهرجل كويف مغمور من بين شـيبان اءـ    ع  اشرتا ،بالد الشام

وقـد تبنـى    ،هلل4ةهللل بـن شـيبان  همام بن مرة بن  هعمرو السمني بن أسعد بن 
 ،األدب هوعّلمـ  ،هباإلسالم فأسلم علـى يديـ   هوعر ف ،ذا الرجل تربية أعَينه

 .هلل3ةفصار ينتسب عىل بين شيبان بالوالء ،القرآن هوحّفظ
  ذها مر من النصوص تصور واضح عن الطريقة اليت دخلت فيموال يظ

عال أن احملدث اجلليل أبا االب الزراري يـروي يف   ،الكبمة يف التشيع األسرة

                                                 

 ي َسم ى َأع جم يٌّ اسٌم: كمد هٍد، بعم السيَنني ونون ساكنة بينمما، قا  الزبيدي:ةس نس ن 1.
 بابةسننهلل.  – 402\18تاج العروني  -الس َواد ي ون..هلل  به
 .4تاريخ آ  زرارة ص .2
 .172رجا  النجاشي  .4

 .3تاريخ آ  زرارة ص .3
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م التشـيع يرجـع عىل أبـي    عن آ  زرارة ما يشم أن السـبب يف دخـوهل   هرسالت
م التشـيع يف زمـان   مو من األركان األربعة الـذين دار علـي  هو ،خالد الكابلي

 :الـزراري  يقـو  أبـو االـب    ،السـالمهلل  هعليـ ةموالنا أبي حممد زيـن العابـدين  
ا أو  مـن  مـ ويقـا  ان  ،أم األسـود  :اإلخوة زرارة أخـت يقـا  هلـ    ]وكان[»

«خالد الكابلي ية أبمم من جممر منذا األهعرف 
ويف مكان آخر يـروي   ،هلل1ة

ذا هـ ن أو  مـن عـرف   ع» :هالسالمهلل قولـ  هعليةأبو االب عن اإلمام الصادق
ران عن أبي خالد ح م هثم عرف ،هلل2ةمن صاس بن ميثم هعرف ،االمر عبد امللال

«م اهللمالكابلي رمح
ذا األمـر متـأخراع علـى    هـ وقد عـرف زرارة   :أقو  ،هلل4ة

ب حتى من  هوكان عامي املذ ،فقد كان أصغر من ح مران وعبد امللال هعخوت
 .مبعرفة احل  هتعاىل علي اهلل

د أمـم  مـ ويف النصوص ما يشم عىل وجود بذرة التشيع يف آ  أعني منذ ع
ــؤمنني ــةامل ــالمهلل هعلي ــائري أن   ،الس ــر الغع ــد  ك ــَيفق ــالع »ن أع ــان رج ــن  ك م
ــ  الســالم ليســلم علــى يــد  هقصــد أمــم املــؤمنني عليــ  ،الفــرني  ،هويتــواىل علي
«ممحتـى تـواىل علـي     شـيبان فلـم يـدعو    قوم مـن بـين   هيف طريق هفاعرتض

 ،هلل3ة 
وعن كانـت   ،أعـَين  هوى الشـيعي" الـذي كـان عليـ    ذا الـن  يشـم عىل "اهلـ   هو

ر مــن بعــ  مــويظ ،الفكــري هالعقديــة واصــطفاف هاتــمعــن توج األدلــة قليلــة
الســالمهلل  هعليــةاملرويــات التارخييــة أن أعــَين بــن س نس ــن أدر  اإلمــام البــاقر  

                                                 

 . 10تاريخ آ  زرارة ص .1

 لعله صاس بن ميثم التمار. .2
 .124تاريخ آ  زرارة  ص .4
 .101ص  آ  أعنيشرح تكملة رسالة أبى االب الزراري يف .3
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ــ ــت     ،هلل1ةهوروى عن ــدأ واش ــَين عمنــا ب ر يف زمــان اإلمــام  موأن التشــيع يف آ  أع
عىل الدرجة اليت دفعت احلجاج بن يوسف  هللهـ93ت ةالسالمهلل هعليةالسجاد

أمــراع بألقــاء القــب  علــى كــل مــن  هأن يصــدر عىل شــرطت هللهـــ92ت ةيالثقفــ
حيـث   هــ  72الكوفـة سـنة    هو لال عند قدوم ،من آ  أعَين يف الكوفة هجيدون

«ال يستقيم لنا امللال ومن آ  أعَين رجل حتت احلجر» :قا 
املقولة   ذهو ،هلل2ة

وانيني دة يف نفوني املرهاألسرة ااا  ذه هتنبب عن حجم الرعب الذي أدخلت
م بعد أن اختفـوا وتـواروا   مفلم يستطع الظفر ب  وقد خاب مسعا ،واألمويني

 . وعراحة الناني من شر هالكمتعاىل عن األمة ب عن األنظار حتى فرج اهلل
م مـن الـرواة األجـالء والثقـات     مجل ،أخلف أعَين سبعة عشر ولداع  كراع

وكـان مليـال   » :يما الشـيخ عبـاني القمـ   مب قا  عنعَنام مليال وَق ،األخيار
«ممني إلخــوتب العامــة تــالَفهبان مــذهوقعنــب ابنــا أعــَين يــذ 

وع ــرف  ،هلل4ة 
ا مـ عارفةهلل ونقـل أن ةاما العالمة احللي بأنموصف ،ألعَين من البنات أم األسود

ا مويبدو أن الثقافة املعرفية اليت تتع ب ،هلل3ةهأامعت زرارة بن أعَين عند موت
فقد أبدعوا يف  هانعك  عجياباع على أبنائ بالقرآن واألدب قد هأعَين واضطالع

 ،كثم من العلوم واملعارف كقراءة القـرآن وروايـة احلـديث والنحـو والكـالم     

                                                 

كما يظمر من رواية ح مران عن أبيه عن الباقرةعليه السالمهلل كما يف مناقب ابن  .1
، ورواية زرارة عن أبيه عن الباقرةعليه السالمهلل كما يف شرح نمج 413\4شمرآشوب 

، ورواية بكم بن أعَين عن أبيه عن الباقرةعليه السالمهلل كما يف وسائل 109\3الالاة 
 نقالع عن نوادر األشعري. 280\22الشيعة 

 بتصرف يسم.  7تاريخ آ  زرارة ص .2
 .141\1الكنى واأللقاب  .4

 .401خالصة األقوا  ص .3
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ة والقـدرة  مـ م باملعرفة وقـوة احلافظـة وحعـور البدي   موكان الناني يشمون علي
 .على احلوار واملناظرة

 ،ممومـن مصـنفي الشـيعة يف زمـان     ،كان حُلمران أوالد من رواة احلديث
  :مهو

 ،هلل1ةالسـالمهلل  هعليـ ةمـن أصـحاب اإلمـام الصـادق     :. محزة بـن ح مـران  1
ب كم بـن   هتزوج ابنة عم ،هلل4ةكتاب هل ،هلل2ةالسالمهلل أيعاع هعليةروى عن الباقر

 .هلل3ةأعَين
 ه، لـ هلل2ةالسـالم  همـن أصـحاب اإلمـام الصـادق عليـ      :. حممد بن ح مران2

يم بـن حممـد بـن    هعبـرا ةهنواب ،هلل1ةمع مجيل بن دراج هكتاب اشرت  يف تصنيف
 .هلل7ةح مرانهلل من رواة احلديث أيعاع

 هروى عـــن الصـــادق عليـــ ه كـــر النجاشـــي أنـــ :. ع قَبـــة بـــن ح مـــران4
  .هلل8ةالسالم
 
 

                                                 

 .190، رجا  الطوسي 130رجا  النجاشي  .1

 .142رجا  الطوسي  .2
 .81، معا  العلماء 120الفمرست  .4

 .123\1الكايف  .3

 .414رجا  الطوسي  .2

 .130، معا  العلماء 221الفمرست  127رجا  النجاشي  .1
 .273\2احملاسن  .7
 .130رجا  النجاشي  .8
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 مه. أكرُب آل أعَين وأجلُّ.ُحمران

 ،القـرائن   على ما ينقل بع  احملققـني ومـا تؤيـد    ،كان ح مران بن أعَين
ولـد حبـدود    هأنـ  –يف احلـديث   هة أسـاتذت بداللـ  –نـرجح   ،هلل1ةأك  أوالد أعَين

وقـد   ،وكان على درجة عالية من العلم والـور  وحسـن العقيـدة    هـ، 10سنة 
ذا يعـين  هـ و ،ذا األمر قد اع على يد أبي خالد الكابلي كما مـر  علينـا  هعرف 

جـري  تشيع يف أواسط العقد السابع أو بدايات العقد الثامن من القرن اهل هأن
 .األو 

وتـر    ،قة اجلليل ح مران بن أعَين نبواـاع يف العديـد مـن العلـوم    ر الثمأظ
ا مـا  مـ بصمات واضحة على ام واحد من جماالت املعرفة اإلسالمية نذكر من

  :يأتي
 

 .  رواية احلديث 1

يف علـم   هتعاىل عند احلديث عن مكانتـ  عن شاء اهلل هوسنأتي على تفصيل
 .الشريفاحلديث 

 
 . النحو وعلوم اللغة2

 كـان عاملـاع  » :قـائالع  هأبو االب الـزراري يف رسـالت    على  لال حفيد ن  
«بالنحو واللغة

 هرسـت عنـد حديثـ   مكما  كر  لال الشيخ الطوسي يف الف ،هلل2ة 

                                                 

 .104تاريخ آ  زرارة ص .1

 .23تاريخ آ  زرارة ص .2
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ذا العلم عن أصحاب أمم هولعل ح مران أخذ  ،هلل1ةزرارةهللةهعن ترمجة أخي
فيـل عـامر   رين يف علوم العربية والنحو كأبي الطمالسالمهلل املشت هعليةاملؤمنني

م هم وتعلـم عنـد  مع  روى عـن  ،بن واثلة وأبي حرب بن أبي األسود الدؤلي
 .قراءة القرآن

 
 . قراءة القرآن 3

ن  على  لال املوالف  ،كان ح مران بن أعَين من قراء الكوفة املعروفني
يب الـذي قـا    هحتى كبار النواصب كاحلاف  الذ هواعرتف بفعل ،واملخالف

«القرآن يتقن كان» :هحبق
 وكـان » :أبـو االـب الـزراري     حفيد هوقا  عن ،هلل2ة

 أحـد  فكـان  ،ممفـي  يشـال  ال املفعـلني الـذين   الشـيعة  مشايخ أك  من ح مران
 علـى  قـرأ  هأنـ  وروي ،كتـب القـرآن   يف هاءـ  ويـذكر  يعد ومن ،القرآن محلة

«..ما السالمهللمعليةعلي بن حممد جعفر أبي
 .هلل4ة

و هـ و ،هلل3ةبن حبيـب الزيـات  القار  املعروف محزة  هوقد تتلمذ على يدي
 ،هلل2ةعحـدى القـراءات السـبعة    هوممن تنسب علي ،ورينمأحد القراء السبعة املش

                                                 

 .143الفمرست ص .1
 .103\1ميزان االعتدا   .2
 .23تاريخ آ  زرارة ص  .4
 .22\4التاريخ الكبم  .3

اءات، وعمنا القرآن عندهم واحد نز  أهل البيت عليمم السالم ال يؤمنون بتعدد القر .2
من عند الواحد، وعندما ينقل ح مران قراءة بعينما فمذا حيتمل وجوهاع: منما عنه روى 

، ومنما أنه ھ 73 لال قبل تشيعه، كما يشم له روايته عن عبيد بن نعيلة املتوفى سنة 
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 قرأ علـى عبيـد   هكما ورد أن ،السالمهلل هعليةقرأ ح مران على أبي جعفر الباقر
 :قــا  هروى أبــو االـب الــزراري يف رسـالت   ،هللهــ  73تةاخلزاعــي نعـيلة  بـن 

وقـا    ،هلل1ة”مـا السـالمهلل  معليةعلـي  بـن  حممـد  جعفـر  أبـي  على قرأ هأن وروى»
 ،الليثـي  واثلـة  بـن  عـامر  الطفيـل  أبـي  :عـن  روى» :ذيب الكمـا  ماملزي يف ت

 :الكسـائي  عـن  ،حـامت  بـن  ارونه .. وقا .القرآن هعلي وقرأ نعيلة بن وعبيد
 بـن  وح مـران  ،ليلـى  أبـي  ابـن  علـى  قرأت :قا  ؟قرأت من على :حلمزة قلت
 وقرأ ،اخلزاعي نعيلة بن عبيد على :قا  ؟أقر من على فح مران :قلت .أعَين
 صـلى  النيب على اهلل عبد وقرأ ،اهلل عبد على علقمة وقرأ ،علقمة على عبيد

«وسلم هعلي اهلل
 .هلل2ة 

 
 . علم الكالم  9

ا قـدماء أصــحابنا مــن رواة  مــيعـد علــم الكـالم مــن العلــوم الـيت أبــد  في   
علــم الكــالم مــن م الســالمهلل علــى تنقيــة معلــيةوقــد حــرص األئمــة ،الشــيعة

م من الوقو  يف شر  ماملباحث الفلسفية وطرق اجلدا  امللتوي حمذرين شيعت
م مومؤكـدين علـى لـزوم االسـتنارة بأحاديـث املعصـومني وطـريقت        ،الشيطان

روى  لال الشيخ الكليين يف الكـايف   ،عند الكالم يف املعارف الدينية املختلفة
جعلـت   :السـالمهلل  هعليـ ةلصـادق قا  لإلمام ا هعن يون  بن يعقوب أن  بسند

 ،ويل ألصحاب الكـالم يقولـون   :ى عن الكالم وتقو مفدا  انى ءعتال تن
                                                                                                                         

لناني كما أوصى يروي قراءة أهل البيت عليمم السالم، ومنما أنه كان يقرأ كما يقرأ ا
 اإلمام الباقر عليه السالم، واهلل تعاىل أعلم.

 .1تاريخ آ  زرارة ص .1
 .407\7تمذيب الكما   .2
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ذا ال هـ و هذا نعقلـ هـ و ،ذا ال ينساقهذا ينساق وهذا ال ينقاد، وهذا ينقاد وه
م ان تركـوا مـا   فويـل هلـ   :عمنا قلت» :السالمهلل هعليةفقا  أبو عبد اهلل ،هنعقل

«بوا عىل ما يريدونهأقو  و 
 .هلل1ة

 ،ويعـد شــيخنا أبـو محــزة ح مـران بــن أعـَين مــن كبـار املــتكلمني الشــيعة     
ا م جنح من خالهلمصوالت وجوالت مع علماء املخالفني ورجاالت هوكانت ل

م عىل مدايتهـ م وكسـب الكـثم مـن النـاني و    مم وكسـر شـوكت  ميبتهيف عسقاف 
دى، وقـد نـ  يـون  بـن يعقـوب يف عحـدى الروايـات أن        طري  احل  واهلـ 

«حيسن الكالم»ان كان ح مر
 هالسـالمهلل امتدحـ   هعليـ ةوأن اإلمام الصـادق  هلل2ة

«فتصيب األثر على الكالم جتري» :فقا 
ذا يعين أن ح مران كان من هو ،هلل4ة

م معلـــيةتـــابع آلثـــار املعصـــومني  ألن الكـــالم عنـــد ؛املـــتكلمني املمـــدوحني
ــالمهلل ــات ،الس ــل    ،ممأي رواي ــو  يف الباط ــن الوق ــأمن ع ــون يف م ــالي يك  وبالت

 .تعاىل باآلراء واملقايي  والقو  يف دين اهلل
وعلـو   هوسعة علمـ  همما يشم عىل فعل هومن طرائف ما روي عن مناظرات

شام ه عن  بسند هالسالمهلل ما أورد الكشي يف رجال هعليةعند الصادق همنزلت
 ،هالسـالمهلل مجاعـة مـن أصـحاب     هعليـ ةكنا عنـد أبـي عبـد اهلل    :قا  ،بن سا 

أبـو عبـد     فلما دخل سلم فأمر ،هالشام فاستأ ن فأ ن لل هفورد رجل من أ
بلغين  :قا  «؟ا الرجلمحاجتال أي» :هثم قا  ل ،السالمهلل باجللوني هعليةاهلل

 هعليـ ةفقا  أبـو عبـد اهلل   .ناظر عليال أل فصرت  هسأ  عنأنال عا  بكل ما ت 
ــالمهلل ــا ا يف» :الس ــا  ،«؟م ــرآن وقطعــ  :ق ــكان هيف الق ــ هواس ــب هوخفع  هونص

                                                 

 . 171\1الكايف  .1
 .174\1الكايف  .2
 .174\1املصدر نفسه  .4
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فقـا    ،«ح مران دونال الرجـل »يا  :السالمهلل هعليةفقا  أبو عبد اهلل ،هورفع
ن ع» :السـالمهلل  هعليـ ةفقـا  أبـو عبـد اهلل    ،امنا أريد  أنت ال ح مـران  :الرجل

فأقبــل الشــامي يســأ  ح مــران حتــى اــرض   .«البــت ح مــران فقــد البــتين 
 ،”؟كيف رأيت يـا شـامي  » :السالمهلل هعليةفقا  أبو عبد اهلل ،هوح مران جييب

 هعليـ ةفقـا  أبـو عبـد اهلل    ،هعن شب اال أجابين فيـ  هما سألت حا قاع هرأيت :قا 
فقــا   .يكشــر]ح مــران[  هفمــا تركــ ،«يــا ح مــران ســل الشــامي» :الســالمهلل
 هعليـ ةفالتفـت أبـو عبـد اهلل    ،أنـاظر  يف العربيـة   أريد يا أبا عبد اهلل :الشامي

 .تر  الشامي يكشر فما  فناظر ،« يا أبان بن تغلب ناظر» :السالمهلل فقا 
يـا  » :السـالمهلل  هعليـ ةفقـا  أبـو عبـد اهلل    ،هأريد أن أناظر  يف الفق :فقا 

أريــد أن أنــاظر  يف  :قــا  .فمــا تــر  الشــامي يكشــر  فنــاظر ،« زرارة نــاظر
ما ثم تكلم مفسجل الكالم بين  فناظر ،« يا مؤمن الطاق ناظر» :الكالم قا 

فقـا    ،د أن أنـاظر  يف االسـتطاعة  أريـ  :فقـا   .هبـ  هفغلب همؤمن الطاق بكالم
أريد أكلمـال يف   :ثم قا  .يكشر هفما ترك هفكلم :قا  ،«امفي همّلَك»:1ةللطيار

 همـا ثـم خصـم   مفسجل الكـالم بين  ،«هكلم» :شام بن سا فقا  هل ،التوحيد
يا أبا  همل َك» :شام بن احلكمفقا  هل ،أريد أن أتكلم يف اإلمامة :فقا  .شامه

فبقي يعحال أبو  :قا  ،وال  ري يحيل وال هلل2ةيريم هفما ترك هفكلم ،«احلكم

                                                 

ورد يف بع  الروايات أنةحممد بن الطيارهلل كان من املتكلمني يف زمان اإلمام  .1
هلل يف حممد بن عبد اهلل الطيار، وقد  كر الشيخة214\1احملاسن  –الصادق عليه السالم 

، و كر ابنهةمحزة بن 287رجا  الطوسي  –أصحاب اإلمام الصادقةعليه السالمهلل 
 .190رجا  الطوسي  –حممد الطيارهلل يف رجا  الصادق أيعاع 

و أن ، ويبد290\2النماية يف اريب احلديث  – يقا : رام يريم ع ا برح وزا  من مكانه .2
 املعنى أن تسمر يف مكانه و  حير  ساكناع هلو  ما صدمته املناظرة.
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كأنـال أردت أن   :فقـا  الشـامي   . السالمهلل حتـى بـدت نواجـذ    هعليةعبد اهلل
يـا أخـا   » :ثـم قـا    ،و  ا هـ  :قـا   ؟ؤالء الرجا هخت ني أن يف شيعتال مثل 

وسألال عن حرف  هفغلبال بلسان هفحزقال فحرت ل :ل الشام أما ح مرانهأ
فمغـث حقـا بباطـل فغلبـال وأمـا       :وأما أبان بن تغلب ،هلم تعرفمن احل  ف

 ،فكان كالطم يقع ويقوم :واما الطيار ،قياسال هفقاسال فغلب قياس :زرارة
فأح  أن يقع  :شام بن سا هوأما  ،وض لالموأنت كالطم املقصوص ال ن

ل هيا أخا أ ،سواال بريقال فتكلم باحل  فما :شام بن احلكمهوأما  ،ويطم
ما مثم أخرج هلل1ةماممن الباطل فمغث من احل  وضغثاع أخذ ضغثاع ن اهللع الشام

وبعـث   ،ا األنبياء واألوصياءمما ففرقمثم بعث أنبياء يفرقون بين ،عىل الناني
وجعل األنبيـاء قبـل األوصـياء لـيعلم النـاني مـن        ،األنبياء ليعرفوا  لال اهلل

كـل   ،لى حـدة ولو كان احل  على حدة والباطل ع ،ومن خيت  يفعل اهلل
 ولكـن اهلل  ،مـا احتـاج النـاني عىل نـيب وال وصـي      ،هما قائم بشـأن مواحد من

 ،« م السـالمهلل مـن عبـاد   معليةما عىل األنبياء واألئمةمما وجعل تفريقمخلط
ن ع» :السـالمهلل  هعليـ ةأبو عبد اهلل :فقا  ،قد أفلح من جالسال :فقا  الشامي

يـل وميكائيـل وعسـرافيل    ج ائ هكـان جيالسـ   هوآل هعلي صلى اهلل رسو  اهلل
و مـ باخل  مـن عنـد اجلبـار فـان كـان  لـال كـذلال ف        هيصعد عىل السماء فيأتي

 هعليةفقا  أبو عبد اهلل !اجعلين من شيعتال وعلمين :فقا  الشامي .«كذلال
قـا  علـي بـن     .«لـال  فاني أحب أن يكـون تلمـا اع   هشام علمهيا » :السالمهلل

شـام بعـد مـوت أبـي عبـد      هند رأينا الشامي ع :منصور وأبو مالال احلعرمي

                                                 

املغث: التباني الشجعاء يف احلرب واملعركة. واملغث: العر  يف »قا  ابن منظور:  .1
 .190\2لسان العرب  - ”: مرثه. واملغث: اللطخاملصارعة. الدواء يف املاء  غثه مغثاع
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دايا هـ   شـام يـزود  هو ،ل الشـام هـ دايا أمـ ويأتي الشامي ب ،السالمهلل هعليةاهلل
 .هلل1ةوكان الشامي  كي القلب :قا  علي بن منصور .ل العراقهأ

  :اهأبرز ،الرواية مالحظات عدة  ذهوعندنا حو  
 ســابقاع مــن نبــو  ح مــران يف علــوم  الروايــة مــا  كرنــا  ذهــأكــدت  :أوالع

 هواسكان هيف القرآن وقطع»على عفحام الشامي  هالنحو واللغة والقرآن وقدرت
 .«هورفع هونصب هوخفع

السـالمهلل اعتمـدت التخصصـية يف     هعليةعن مدرسة اإلمام الصادق :ثانياع
م املعرفيـة  مة بوصـلت مـ ا أنتجـت رجـاالع حولـوا وج   مـ مبعنى أن ،املعارف الدينية

 ،املـ همـا  بقيـة املعـارف أو جتا   هع ختصصي معـني دون أن يعـين  لـال     باجتا
أن زرارة  –عىل جانب نصوص أخـرى   –الرواية   ذهفعلى سبيل املثا  تشم 

وأن ح مران كان أعلم بعلـوم القـرآن    ،هلل2ةح مران همن أخي هبن أعَين كان أفق

                                                 

 .223\2اختيار معرفة الرجا   .1

يف التمذيب يف عن زرارة عن ح مران قا :ةقا   الطوسي ما روا ومن تلال الروايات  .2
لي أبو عبد اهللةعليه السالمهلل عن يف كتاب عليةعليه السالمهلل ع ا صلوا اجلمعة يف وقت 

هذا ما ال يكون، اتقا ، عدو اهلل اقتدى به؟ قا   فصلوا معمم، قا  زرارة قلت له:
  أسأله هو الذي ابتدأني وقا  يف كتاب عليةعليه السالمهلل  كيف اتقاني وأنا ح مران:

ع ا صلوا اجلمعة يف وقت فصلوا معمم كيف يكون يف هذا منه تقية؟ قا  قلت قد اتقا  
وهذا مما ال جيوز حتى قعى عنا اجتمعنا عند أبي عبد اهللةعليه السالمهلل فقا  له ح مران 

أن يف كتاب عليةعليه السالمهلل ع ا أصلحال اهلل حدثت هذا احلديث الذي حدثين به 
صلوا اجلمعة يف وقت فصلوا معمم فقا  هذا ما ال يكون، عدو اهلل فاس  ال ينبغي لنا أن 
نقتدي به وال نصلي معه. فقا  أبو عبد اهللةعليه السالمهلل يف كتاب عليةعليه السالمهلل ع ا 

عتني أخريني. صلوا اجلمعة يف وقت فصلوا معمم وال تقومن من مقعد  حتى تصلي رك
قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي   اقتد به؟ فقا  نعم. فسكت وسكت صاحيب 
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وأن زرارة    ،اعمدون أن يعين  لال أن ح مران   يكن فقي ،زرارة همن أخي
 .يكن عاملاع بالقرآن

ب التخصصـية لـبع    هـ من فوائد الرواية تسليط العوء علـى املوا  :ثالثاع
 ،السـالمهلل فأبـان بـن تغلـب يف علـوم العربيـة       هعليـ ةأصحاب اإلمام الصـادق 

والطيــار يف  ،شــام بــن ســا  يف التوحيــدهو ،ومــؤمن الطــاق يف علــم الكــالم
  .شام بن احلكم يف اإلمامةهو ،االستطاعة

ــاع ــة مــــدح :رابعــ ــام  عن يف الروايــ ــا  اإلمــ اع جلــــيالع حُلمــــران عنــــدما قــ
فلعــل  «ان البــت ح مــران فقــد البــتين» :الســالمهلل للشــامي هعليــةالصــادق

أن ح مــران كــان تلميــذاع جنيبــاع   -العــا  واهلل –الســالمهلل يقصــد  هعليــةاإلمــام
مـن   هالسالمهلل يف املناظرات مبا أخـذ عنـ   هعليةيستح  أن  ثل اإلمام الصادق

 هعليــةوقــد بــني اإلمــام الصــادق ،احلــوار واملنــاظرةوتنــور بأســاليب  ،العلــم
 :ل الشام أمـا ح مـران  هيا أخا أ» :هالسالمهلل أسلوب ح مران يف املناظرة بقول

 ،«هوسألال عن حرف من احل  فلـم تعرفـ   هفغلبال بلسان هفحزقال فحرت ل
 هأي رجعـت لـ   هوحرت ل ،هلل1ةو شد وجذب الرباف والوترهواحلزق يف اللغة 

  شد عليال يف النقاش فلم تستطع جواباع وحتـمت يف رد  همبعنى أن ،لال  بشد
ثـم سـألال عـن شـيء مـن احلـ  فلـم         ،هو  تتلال زمام املبادرة فغلبال بلسان

 .هتعرف

                                                                                                                         

ع  يظمر منما معرفة زرارة بلحن القو  أكثر من  ،28\4تمذيب األحكام –هلل ورضينا
محران، وهو بذلال أفقه منه يف هذ  املسألة، ولكن هذا ال يعين أن األمر مطل ، فلرمبا 

رى أفقه من زرارة، وأكثر فمماع للعقيدة، كما سيأتي يف طيات كان ح مران يف مواطن أخ
 هذا املبحث.

 . 48\4كتاب العني  .1
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 السالم( هعلي)مع اإلمام الباقر هودور هوكالت

مـة  ميعد ح مران بن أعَين من أوائل الوكالء الشيعة الذين لعبـوا أدوراع م 
وكـانوا علـى درجـة عاليـة مـن االنعـباف        ،لسـالمهلل م امعلـي ةيف حركـة األئمـة  

م يف تفعيل أواصر التواصل بني مم حعور موكان هل ،مموالتقيد بأوامر أئمت
وقد ن  على وكالة ح مران مجلة من  ،ممم السالمهلل وشيعتمعليةل البيتهأ

عنـدما  كـر    هم الشـيخ الطوسـي يف ايبتـ   كـان أوهلـ   ،الرجاليني وأرباب السم
ونــ  علــى  ،هلل1ةم الســالمهللمعلــيةفراء املمــدوحني لألئمــةح مــران كــأو  الســ

 مـا  الشـيخ  عـن  اخلاتة يف وسيجب» :قائالع هاني يف تعليقتمبمالوحيد الب هوكالت
السـيد حممـد علـي األبطحـي       كما عـد  ،«والوكالء القوام من هكون همن رميظ

 أكـابر  مـن » هيف "تـاريخ آ  زرارة" بأنـ   هوورود وصـف  ،هلل2ةمن الوكالء الثقـات 
«املمدوحني هووكالئ هوحواري السالمهلل هعليةجعفر أبي صحابأ

 .هلل4ة
السـالمهلل   هعليـ ةح مران مع اإلمام الباقر هويبدو أن الدور الذي اضطلع ب

وقد  كرنا سـابقاع أن   ،اما وحتدياتمكان منسجماع على طبيعة املرحلة ومقتعيات
 هل حيثياتـ السالمهلل تعـد مرحلـة تأسيسـية للبنـاء الشـيعي بكـ       هعليةعمامة الباقر

دف عىل حتقي  حالة الفرز والرؤية الواضحة لدى مكانت ت ،يةمالعقدية والفق
ا عىل اآلخر ما القدرة على االستمرار وعيصا  رسالتماجلماعة الشيعية مبا  نح

 .بيةهالفكرية واملذ هبكل تنوعات
وبسبب الدور الكبم الذي قام شيخنا اجلليل ح مـران بـن أعـَين يف تلـال     

ــة فا ــ  احلقب ــا  كــن أن نعت ــاقر    نن ــة" يف مشــرو  اإلمــام الب ــة"رأني احلرب  هعلي
                                                 

 . 413ايبة الطوسي ص .1
 .144\1تمذيب املقا  يف تنقيح كتاب رجا  النجاشي  .2
 .102تاريخ آ  زرارة ص .4
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ذا الـدور  هـ ااتمعيـة مـن أداء    هالعلمية ومكانتـ  هالتهمؤ هوقد مكنت ،السالمهلل
و كن اختصار الدور الذي أوكـل عىل ح مـران يف    ،بكثم من التميز واحلرفية

  :تلال املرحلة بنقطتني
 

 تكثري السواد الشيعي :األوىل

فلـم   ،التوزيع الد وارايف للكوفة بشـكل كـبم بعـد واقعـة كـربالء     اختل 
م مـا بـني شـريد    مأما "املوالون" و "احملبون" ف ،ا من الشيعة أحد ي ذكرميكن في
  ووالء هوبـني خـائف يكـتم حبـ      ،وبني سجني ومغيب يف املعتقالت ،وطريد

ــأل ــته ــيةل البي ــالمهللمعل ــال كلــ   ،م الس ــف عىل  ل ــدي   هأض ــع العق عن الوض
و  يكن يعرف ح  اإلمام  ،الع جداعهذا اخلليط كان مرتحلصانة الفكرية هلوا

ــن    ــن العابــدين م ؤالء عال أشــخاص قليلــون علــى عــدد أصــابع اليــد      هــزي
 هعليـ ةيشـكو لإلمـام البـاقر     احلالـة فنـرا    ذهـ وقد استشعر ح مـران   ،الواحدة

 !اهـ لوم لو اجتمعوا على أكل شاة   يكممالسالمهلل قلة عدد الشيعة حبيث أن
 قلت :قا  أعَين بن ح مران عن  روى  لال شيخنا ثقة اإلسالم الكليين بسند

 مـا  شـاة  علـى  اجتمعنـا  لـو  !أقلَّنـا  مـا  فدا  جعلت :السالمهلل هعليةجعفر ألبي
 بواه  واألنصار اجرونمامل ، لال من بأعجب أحدثال أال» :فقا  ؟اهأفنينا

 ؟عمار حا  ما فدا  تجعل :فقلت :ح مران قا  ،”ثالثة -  بيد وأشار - عال
«يداعمش وقتل بايع ،اليقظان أبا عماراع اهلل رحم» :قا 

 .هلل1ة
ــدعوة عىل التشــيع يف      ــال يف مشــرو  ال ــ  بعــد  ل ــدو أن ح مــران انطل ويب

عىل  -رجـاالع ونسـاءت    –ااتمع الكويف وجنـح يف اسـتقطاب الكـثم مـن النـاني      

                                                 

 .233\2الكايف  .1
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احلقيقــة   ذهــ والروايــة اآلتيــة تســلط العــوء علــى جانــب مــن  ،معرفــة احلــ 
ويف روايـات أخـرى    –السـالمهلل   هعليـ ةر اإلمـام البـاقر  مـ ويظ ،مـة مالتارخيية امل

يف دعـوة مـن ال    ه  نفسـ هـ اع حُلمـران أن ال ير مـ موج -السالمهلل  هعليةالصادق
فـان   ،مـة الرجـل  هأوالع أن جي  النب  ويتحرى  هوعمنا علي ،دايةيستح  اهل

ــادة زادهــأ  وجــد منغلقــاع عــن ءــا  احلــ     رآوعن  ،للحــ   ودعــا  الع للزي
 عـن روى  لال الشـيخ الكلـيين    ،أوىل هفالرت  لدعوت ،الباطل همنغمساع يف تي

 :الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد ألبــي قلــت :قــا  ح مــران عــن ،القمــاف خالــد أبــي
 اليـوم  وأنـا  حا  على كنت :فقلت ،«نعم» :فقا  - اهلل أصلحال - ؟أسألال

 فينقـذ  واملـرأة  واالثـنني  الرجل فأدعو األرض أدخل كنت ،أخرى حا  على
 الناني بني ختلي أن عليال وما» :فقا  ؟أحداع أدعو ال اليوم وأنا شاء من اهلل

 :قـا   ثـم  ،«هأخرجـ  نور عىل ظلمة من هخيرج أن اهلل أراد فمن ،ممرب وبني
 أخ ني :قلت ،”نبذاع الشيء هعلي تنبذ أن خماع أحد من آنست عن عليال وال»

مجيعـاع  النـاني  أحيـى  فكأمنـا  اهأحيا ومن :وجل عز اهلل قو  عن
 :قـا   هلل1ة

 اهـ دعا :أن األعظـم  امتأويلـ » :قـا   ثـم  ،سـكت  ثـم  ،«اـرق  أو حـرق  من»
ــ فاســتجابت «هل

لنشــر التشــيع يــروي   هوكــان ح مــران مــن شــدة اندفاعــ   ،هلل2ة
اء الـبالف  مـ أحاديث الشـيعة لـبع  علمـاء املخـالفني مـن رمـوز السـلطة وفق       

  ذهــالسـالمهلل أن   هعليــةوقـد رأى اإلمــام البـاقر   ،هلل4ةم احلكــم بـن عتيبــة مومـن 

                                                 

 .42املائدة:  .1
عن الصادقةعليه السالمهلل، أما يف  242\1اسن ، وروا  ال قي يف احمل211\2الكايف  .2

 ، فالرواية عن الباقرةعليه السالمهلل.118األصو  الستة عشر ص

 ، الكويف ،الكندي..، احلكم بن عتيبة.»قا  الشيخ النمازي الشاهرودي يف ترمجته:  .4
زيدي برتي من أصحاب السجاد والباقرين عليمم السالم.  من فقماء العامة،، أبو حممد
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ــون الســلطة وأج    ــد جتــر علــى ح مــران عي ــة ومنابرمــزتماخلطــوة ق ا هــا القمعي
وااللتــزام مبســلال  ،ؤالءهــبــالكف عــن حتــديث أمثــا   هفنصــح ،"التســقيطية"

 ،ا خبصوصـيات العقيـدة  مـ والسيما ما يتعلـ  من  ،هلهكتمان احلديث عال عن أ
ــات املناقــب  ــاء لــ   روى   ،ورواي ــد أو  لق ــَين عن ــن أع ــال زرارة ب ــام  هل باإلم

 هلقيتـ  ع ا» :هثـم قـا  لـ    ،اإلمام عـن ح مـران   هالسالمهلل عندما سأل هعليةالباقر
 أن عـين  هلل1ة]عتيبـة[  بـن  احلكـم  حـدثتَ  ل ـمَ  :هلـ  وقـل  ،السـالم  مـين   فاقرأ

«احلديث ذاه مبثل ههوأشبا هحتدث ال ،حمدثون األوصياء
 .هلل2ة 

 
 الشيعيتنمية الوعي  :الثانية

السـالمهلل اعتمـد    هعليـ ةقلنا يف ما سب  أن املشرو  الفكري لإلمـام البـاقر   
عىل جانب تأسي  القوة البشرية الد وارافية  ،التنمية النوعية للحالة الشيعية

 هوداع معـاعفة مـن وكـالء اإلمـام وتالمذتـ     مـ ذا األمر تطلـب ج هو ،العااطة
ــيةل البيــتهــم أونشــر علــو هبتحصــني ااتمــع الشــيعي الفــيت وتعليمــ   م معل

                                                                                                                         

ت روايات يف  مه: منما قو  الصادق عليه السالم: عن احلكم بن عتيبة ممن قا  ورد
اهلل:ةومن الناني من يقو  آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما هم مبؤمننيهلل فليشرق احلكم 
وليغرب! أما واهلل ال يصيب العلم عال من أهل بيت نز  عليمم ج ئيل. ومنما قو  الباقر 

مستدركات علم  - «وياالع فر له  نبه! فليذهب احلكم  يناععليه السالم: اللمم ال تغ
 - ”ھ 112عابد قانت ثقة صاحب سنة، تويف »، وصفه الذهيب بأنه: 230\4رجا  احلديث 

 .432\1الكاشف 
يف املصدرةعيينةهلل والصحيح أنه بالتاء املنقطة فوقما نقطتان فكثماع ما يقع التصحيف يف  .1

 هذ  الكلمة.

 .313\1فة الرجا  اختيار معر 2
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 ،ة النظريات الفكرية املنحرفةمالقدرة يف مواج هلتكون ل ؛ممالسالمهلل ومعارف
م موكان حُلمران دور م ،وتسخيف البد  والعالالت وعسقاف رموز الباطل

ام يف جانـب تنميـة   مـ مـن م  هو كن تلخـي  مـا قـام بـ     ،دفذا اهلهيف حتقي  
  :الوعي الشيعي بالنقاف اآلتية

ــة تنقــل حــديث أ    .  العمــل1 ــة يف الكوف ــة فكري ل هــعلــى تكــوين مرجعي
وتقف بالعد من مدرسة احلديث  ،م السالمهلل عىل ااتمع الكويفمعليةالبيت

 ،ل املنظومـــة الروائيـــة باألحاديـــث املوضـــوعة هـــالرءيـــة الـــيت أثقلـــت كا
ل هـــوالســـيما يف بـــاب الفعـــائل املنحولـــة ألعـــداء أ  ،والروايـــات الكا بـــة

والتفسـم احملـرف    ،فعـالع عـن نشـر البـد  واألباطيـل      ،مهللم السالمعليةالبيت
م يف نقـل الـرتاث الشـيعي الصـايف مـن      موكان حُلمران دور م ،للقرآن الكريم

ــات فق ــحتريف ــلطة ورموزم ــاء الس ــ ؛اه ــدوهل ــام      ذا جن ــؤا  اإلم ــن س ــر م يكث
ا يتعلـ   مبععـ  ،السالمهلل عـن مسـائل تتلفـة مـن املعـارف الدينيـة       هعليةالباقر

والبع  األخر يتصل بفرو  األحكام مـن الصـالة والزكـاة     ،يدةبأصو  العق
 :قـا   هفقد روى الشيخ الصفار عن ح مـران أنـ   ،وسائر العبادات واملعامالت

ــألت» ــا سـ ــر أبـ ــةجعفـ ــالمهلل هعليـ ــن السـ ــياء عـ ــن أشـ ــالة مـ ــديات الصـ  والـ
«والفرائ 

ر مـ عن العقيدة وتفسم القرآن كمـا يظ  هعضافة عىل كثرة سؤال ،هلل1ة
 .يف كتب احلديث والتفسم هت املنقولة عنمن الروايا

                                                 

، ويبدو من رواية أخرى أن الباقرةعليه السالمهلل قد ءح 300بصائر الدرجات ص .1
حلمران وزرارة برواية هذا احلديث، بل أمر زرارة أن يرويه للحكم ين عيينة نفسه، فقد 

أرسل أبو جعفر عليه السالم عىل زرارة أن يعلم »عن عبيد بن زرارة قا : روى الكليين 
 .270\1الكايف  - «ن عتيبة أن أوصياء حممد عليه وعليمم السالم حمدثوناحلكم ب
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والسـيما رمـوز    ،. العمل على عسقاف الرموز املزيفة ملدرسـة املخـالفني  2
ل اجلـرح والتعـديل عنـد    هـ ذا اتفـ  كـثم مـن أ   وهل ،"اخلالفة" املغتصبة األوىل

 ،هلل1ةاراع للتشـيع والـرف   مـ م عظهالعامة أن ح مران كان أكثـر آ  أعـَين وأشـد   
ار مــومــن جانــب عظ ،الســليمة هار عقيدتــمــمــن جانــب عظ ذا األمــر يعــينهــو

 .من أئمة اجلور وحكام العاللة هبراءت
. التصدي للحركـات املنحرفـة الـيت حاولـت اخـرتاق الصـف الشـيعي        4
 حييـى  بـن  زكـار  عـن  ،فقـد روى درسـت بـن منصـور     ،كاملغمية مـثالع  ،آنذا 

 هفقـا  لـ   ،هلل4ةز[حريـ ]كنت عند الفعـيل بـن يسـار أنـا و     :قا  ،هلل2ةالواسطي
 ،حيـب أن يسـمع احلـديث منـال يف العلـم      عن زكاراع !هلل3ةيا أبا علي :ز[حري]

ذا مــب د   أر  :قلــت  ؟مــا لــال وللخصــومة  :فقــا  ،فأقبــل علــي فعــيل  :قــا 
يـا  » :السـالمهلل  هعليـ ةمـران فقـا  أبـو عبـد اهلل    أنـا وح   كنـت   :فقا  ،اخلصومة

 ،هلل2ةة وبيان البيانتركت املغم :قا  «؟كيف تركت املتشيعني خلفال !مرانح 
 :مـران فقـا  حلُ  .العلـم تلـوق   :ويقـو  اآلخـر   ،العلـم خـال    :ماهيقو  أحد

فقا  أبو  :ا  ،  أقل شيلاع :مرانفقا  ح  «؟مرانيا ح  أنَت شيء قلَت فأي »
                                                 

 . 408هامش ص7، تمذيب الكما  ج182\1ضعفاء العقيلي  .1

 –من أصحاب األصو ،  كر  الشيخ يف رجا  اإلمام الصادقةعليه السالمهلل  .2
 .21، رجا  الطوسي 143الفمرست 

 .يف املصدرةحريرهلل، ولعل الصواب ما أثبتنا  .4
، وال مانع من 409املشمور أن كنية الفعيلةأبو القاسمهلل كما يف رجا  النجاشي ص .3

 تعدد الكنى.

املغمة بن سعيد ااٍ  معروف، أما بيان البيان فمو مصحف عن بيانةأو بنانهلل التبان،  .2
وهو من الغالة ايعاع، ادعى أن اإلمام الباقرةعليه السالمهلل أوصى له، فأخذ  خالد 

 .291\2راجع: اختيار معرفة الرجا   –تله القسري فق
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ففـز    :قـا   ،«؟لـي  خبـال  وال تلـوق    :أفال قلت» :السالمهلل هعليةعبد اهلل
 َ د يَـ َك ،هو مـن كمالـ  هـ » :فقـا   :ا قـ  ؟وهـ فـأي شـيء    :فقا  ،لذلال محران

«منال
 .هلل1ة
 

 م السالم( هعلي)عند األئمة همنزلت

ــرض اهلل    ــذين ف ــن ال ــات ع ــوص والرواي ــافرت النص ــاعت تظ ــدح مط م مب
 ،م السـالمهلل معليةالرفيعة عند األئمة هومكانت ،العظيمة هوبيان منزلت ،ح مران

  :وتركزت أالب الروايات يف بيان احلقائ  اآلتية
 .ل اجلنةهمن ا هم يف الدنيا واآلخرة وأنمن شيعتم ه. أن1
باالرتدادات أو التصدعات العقدية   مبعنى عدم تأثر ،ال يرتد أبداع ه. أن2

 .اليت ستحصل مع الشيعة
اإلمــام يف بعــ  النصــوص مقياســاع للشــيعة ملعرفــة احلــ  مــن    ه. َجَعَلــ4

 .الباطل
 

  :م النصوص الواردة يف مدح ح مرانهويف ما يأتي أ
 بن ح مران عن ،زايدة بن حجر روى الكشي واملفيد عن :الرواية األوىل

 أخرج ال ،داعمع اهلل أعطيت عني :السالمهلل هعليةجعفر ألبي قلت :قا  ،أعَين
 شـيعتكم  أمـن  :قلت ،«َسل » :لي فقا   ،أسألال عما خت ني حتى املدينة من
«واآلخرة الدنيا يف نعم» :قا  ؟أنا

 .هلل2ة

                                                 

 .113األصو  الستة عشر  .1

 .121، االختصاص ص312\1اختيار معرفة الرجا   .2



  

 ...................................... الفصل الثاني: وكالء اإلمام الباقر ةعليه السالمهلل

 

[134] 

عـن   ،روى الكشي واملفيد عن حممد بـن عيسـى بـن عبيـد     :الرواية الثانية
 رجـل  هعنـ » :ح مران يف قا  هأن السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،القندي زياد

«اجلنة لهأ من
 .هلل1ة 

 
 قـا   :قـا   ،األخـرني  خالـد  أبـي  عن  روى الكشي بسند :الرواية الثالثة

 أال تحلفـ  أنـي  فـدا   جعلـت  :السـالمهلل  هعليـ ةجعفر ألبي ،أعَين بن ح مران
 ما ا فرتيد :السالمهلل هعليةجعفر أبو فقا  :قا  ،أنا ما أعلم حتى املدينة أبرح

«واآلخرة يف الدنيا شيعة لنا أنت» :قا  ؟أنا ما خت ني :قا  ؟ح مران يا
 .هلل2ة 

 
 كنـت  :قـا   ،اهلل عبـد  بن حريز عن  روى الكشي بسند :الرواية الرابعة

 بـن  وجويريـة  أعـَين  بـن  ح مـران  هعليـ  فدخل السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عند
 ،َنحَـ َل هالسالم بكالم فوقع عنـد جويريـة أنـ    هعلي فتكلم أبو عبد اهلل ،أءاء

 ،اشم واملؤمل لألمور اجلسام تلحن يف كالمـال هأنت سيد بين  :هقا  فقا  ل
 وأمـا  ،فمؤمن ح مران أما» :قا  ،خرجا فلما ،«ذاهال مدعنا من تي» :فقا 

 .هلل4ة لال بعد جويرية ارونه فقتل ،«أبداع يعلم ال فزندي  جويرية
 ؛مموال يصدر اللحن عن ،م السالم أفصح النانيمل البيت عليهأ :أقو  

مـن تالمـذة نـافع مـوىل ابـن       ،بصـري خبيـث   ،ذاهـ  أءـاء  بن ولكن جويرية
 هكــالم باطــل يســيء لإلمــام الصــادق عليــ  هوال عجــب أن يصــدر منــ ،عمــر

                                                 

 .121، االختصاص ص312\1اختيار معرفة الرجا   .1
 .313\1اختيار معرفة الرجا   .2
 .313\1املصدر نفسه  .4
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 هو  تشـر عىل قعـية مقتلـ    ،هلل1ةهــ  174تويف سـنة   هحتدثت املصادر أن ،السالم
  .ارونهعلى يد 
 

 عـن  ،عن سـعيد العطـار   ،أيوب بن نوح  الكشي بسند :الرواية اخلامسة
 هعليةجعفر ألبي قلت ،يقو  ،أعَين بن ح مران ءعت :قا  ،الزيات محزة

 مـن  أحد وما ،واآلخرة الدنيا يف واهلل أي» :قا  ؟أنا شيعتكم أمن :السالمهلل
  ،قا  .«عنا مممن يتوىل من اال هأبي واسم هاء عندنا مكتوب وهو اال شيعتنا

 يـا » :قـا   ؟املعرفـة  بعـد  عـنكم  يتـوىل  مـن  شيعتكم من أو فدا  جعلت :قلت
 فكتبنا ،احلديث ذاه يف فتناظرنا :محزة قا  .«ممتدرك ال وأنت نعم ح مران

 مهـ » :فكتـب  ؟جعفـر  أبـو  هبـ  استثنى عمن هنسأل السالمهلل هعليةالرضا عىل هب
«ما السالمهللمعليةجعفر بن موسى على الواقفة

 .هلل2ة 
 

 حججت :قا  ،أعَين بن عن ب َكم  روى الكشي بسند :الرواية السادسة
 السـالمهلل  هعليـ ةعبـد اهلل  أبي فسطاف عن فسألت ،م نى عىل فصرت حجة أو 

  أر فلـم  مهوجـو  يف أنظـر  فأقبلت مجاعة الفسطاف يف فرأيت ،هعلي فدخلت
 يـا » :قـا   ثـم  « !علـي   ُلـم  ه» :فقـا   ،حيـتجم  الفسـطاف  ناحيـة  يف وكان ،ممفي

 ممـ أي» :قـا   فـدا   اهلل جعلـين  ،نعـم  :قلـت  ،«؟أنـت  أعـَين  بـين  أمـن  اـالم 
 حيـج    :قلـت  «؟ح مران فعل ما» :لي قا  ،أعَين بن بكم أنا :قلت «؟أنت

                                                 

 .231\2، التاريخ الكبم 142تاريخ خليفة بن خياف  .1

 121، عال أن محزة بن حبيب الزيات تويف سنة 712\2اختيار معرفة الرجا   .2
هلل، و  يدر  عصر الرضاةعليه السالمهلل، فالظاهر حصو  التصحيف 421\1ةالكاشف ھ

 ، واهلل تعاىل أعلم.سعيد العطار أوأيوب بن نوح وأن اجلملة األخمة من كالم 
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 عليـال » :فقـا   ،السـالم  عليـال  يقـرأ  وهـ و ،عليال همن شديد شوق على العام
 ال واهلل ال ،أبـداع  يرتـاب  ال ،اجلنـة  لهـ أ مـن  مـؤمن  ح مـران  ،لسالما هوعلي
« خت  ال ،واهلل

 .هلل1ة 
 

 وأنا املدينة قدمت :قا  ،زرارة عن  روى الكشي بسند :الرواية السابعة
 قومـاع  فرأيـت  ،مبعنـى  السالمهلل هعليةجعفر ألبي سرادقاع فدخلت ،أمرد شاب

 ناحيـة  جالساع رجالع ورأيت دأح هفي لي  اال  وصدر الفسطاف يف جلوساع
 فسـلمت    ـو  فقصـدت  السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبـو  هأن برأيي فعرفت ،حيتجم

 بـين  أمـن » :فقا  .هخلف واحلجام هيدي بني فجلست ،علي السالم فرد ،هعلي
 ،هبالشـب  عرفتـال  عمنـا » :فقـا   ،أعـَين  بـن  زرارة أنا نعم ،فقلت «؟أنت أعَين
 حقـاع  املؤمنني من هعن» :فقا  ،لسالما يقرئال وهو ال :قلت ،«؟ح مران أحج

 بـن  احلكـم  حـدثت    :هل وقل ،السالم مين  فاقرأ هلقيت ع ا ،أبداع يرجع ال
«احلديث ذاه مبثل ههوأشبا هحتدث ال حمدثون األوصياء أن عين ]عتيبة[

 .هلل2ة
 

                                                 

لعله حفاظاع على ح مران من العجب،  «  ال خت»، وقوله 312\1اختيار معرفة الرجا   .1
 واهلل العا .

، وهذ  الرواية مشابمة لسابقتما، فلعلمما من خلط الرواة، 313\1اختيار معرفة الرجا   .2
أو لعل احلادثتني وقعتا بشكل منفصل فعالع، مرة بني زرارة والباقرةعليه السالمهلل، 

 وأخرى بني ب كم والصادقةعليه السالمهلل.
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 مـن  عـدة  عـن  ،عمـم  أبـي  ابـن  عـن   روى الكشي بسـند  :الرواية الثامنة
 أعَين بن ح مران» :يقو  كان ،قا  السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،أصحابنا

«أبداع واهلل يرتد ال مؤمن
 .هلل1ة 

 
 أبي عن ،احلكم بن شامهعن   روى الشيخ املفيد بسند :الرواية التاسعة

 بـن  حُلمران وأبي أنا الشفيع نعم» :يقو  هءعت :قا  السالمهلل هعليةاهلل عبد
«مجيعاع اجلنة ندخل حتى هنزايل وال  بيد  نأخذ ،القيامة يوم أعَين

 .هلل2ة 
 

 أبـو  قـا   :قـا   زرارة عـن   روى الشيخ الطوسي بسـند  :الرواية العاشرة
 ثـم  ،أبـداع  واهلل يرتد ال» : - أعـَين  بن ح مران و كرنا - السالمهلل هعليةجعفر
«أبداع واهلل يرتد ال أجل :قا  ثم ،نيلةه أطرق

 .هلل4ة 
 

 وحممـد  ،محـزة  عـن   ندروى الشيخ الصدوق بس :الرواية احلادية عشرة
 مـن  مجاعـة  يف السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبي عند اجتمعنا :قاال ،ح مران ابين
 فقا  ،ساكت وح مران املناظرة يف فخ عنا أعَين بن ح مران وفينا هموالي أجلة

 سـيدي  يا :فقا  .«ح مران يا تتكلم ال مالال» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو هل
 هعليـ ةاهلل عبـد  أبـو  فقـا   .هفيـ  تكـون  جمل  يف لمأتك ال أني نفسي على آليت 

 ال أن دمأشـ  :ح مـران  فقـا   .«فتكلم الكالم يف لال أ نت قد عني» :السالمهلل
 احلدين من خارج ،ولداع وال صاحبة يتخذ   ،هل شريال ال  وحد اهلل عال هعل

                                                 

 .312\1صدر نفسه امل .1

 .121االختصاص ص .2
 .431ايبة الطوسي  .4
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 ،تفوي  وال ج  ال القولني بني القو  احل  وأن ،هالتشبي وحد التعطيل حد
 هكلـ  الـدين  علـى   رمـ ليظ احلـ   ودين دىباهل هأرسل هورسول عبد مداعحم وأن
 بعـد  البعـث  وأن ،حـ   النـار  وأن ،حـ   اجلنـة  أن دموأش ،املشركون  كر ولو

 وأن ،هلـ مج النـاني  يسـع  ال هخلق على اهلل حجة علياع أن دموأش ،ح  املوت
 ثم ،علي بن حممد ثم ،احلسني بن علي ثم ، بعد من احلسني وأن  بعد حسناع

 .ح مـران  الرتتـر  :السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبو فقا  .مهبعد من سيدي يا أنت
 سـيدي ومـا   يـا  :قلـت  ،«العـا   وبـني  بينـال  املطمـر  مـد  ح مـران  يا» :قا  ثم

 ومـ ف األمـر  ذاهـ  على خالفال فمن ،البناء خيط هتسمون أنتم» :فقا  ؟املطمر
 هعليــةاهلل عبــد وأبــ فقــا  ؟فاطميــاع علويــاع كــان وعن :ح مــران فقــا  .«زنــدي 

«فاطمياع علوياع حممدياع كان وعن» :السالمهلل
 .1ة 

مـا ال   ،والفعل الكبم ،الرواية الشريفة من املدح العظيم  ذهيف  :أقو  
 نفسـي  علـى  آليـت   سـيدي  يـا » :ا قو  ح مرانموأو  ما يلفت النظر في ،خيفى
 هوتعظيمــ هو يــد  علــى حســن أدبــهــو ،«هفيــ تكــون جملــ  يف أتكلــم ال أنــي

ويف الروايـة   ،الصحيحة حلـ  اإلمـام   هومعرفت ،السالمهلل هعليةلإلمام الصادق
 .عشارة واضحة عىل اعتبار عقيدة ح مران مقياساع ملعرفة احل  من الباطل

  
 بـن  ابمشـ  عن ،عن زرارة  روى ابن عقدة بسند :الرواية الثانية عشرة

 :فقـا   ،مهللالسـال  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عنـد  ح مـران   كر جرى :قا  ،هرب عبد
«مؤمناع واهلل مات»

 .هلل2ة 
 

                                                 

 .212معاني األخبار  .1
 .143خالصة األقوا  ص .2
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قا  لي  :قا  ،عن زيد الشحام  روى الكشي بسند :الرواية الثالثة عشرة
 ،وأطـا  أمـري   ،خـذ بقـولي  أ أحـداع  ما وجدت » :السالمهلل هعليةأبو عبد اهلل

بن أبي يعفور  عبد اهلل :ما اهللموحذا حذو أصحاب آبائي ام رجلني رمح
م عنـدنا  هأءاؤ ،ما مؤمنان خالصان من شيعتنامنعما أ ،وح مران بن أعَين

«حممداع يف كتاب أصحاب اليمني الذي أعطى اهلل
 .هلل1ة 

 
 يف علم احلديث  همكانت

وقد اتفقت كلمات  ،يعد ح مران بن أعَين من كبار وقدماء الرواة الشيعة
 هويكفيـ  ،هوجاللتـ  هوعلـو شـأن   هل احلديث والرجا  من الشيعة على وثاقتهأ

م السـالمهلل عال أن مـن تـام    معليةمن املدح على لسان املعصومني هقما ورد حب
  :من عبارات الثناء هأن نذكر ما ورد حبق هحق

ــي 1 ــن ح مــران» :. العالمــة احلل ــابعي ،مــوىل كــويف ،الشــيباني أعــَين ب  ت
مـا  معليةحممـد  بـن  وجعفـر  علـي  بـن  حممـد  حـواريي  مـن  هأنـ  وروي .مشكور
«..عارف هان :عقيقيال أمحد بن علي وقا . ..،.السالمهلل

 .هلل2ة
«معظم ممدوح ،زرارة أخو أعَين بن ح مران» :. ابن داوود2

 .هلل4ة
يف مجلة "الثقات" الـذين رووا الـن  اإلمـام      أورد :رآشوبم. ابن ش4

 .هلل3ةالسالمهلل هعليةالكاظم

                                                 

 .318\2اختيار معرفة الرجا   .1
 . 143خالصة األقوا  ص .2

 .82رجا  ابن داود  .4
 .341\4مناقب ابن شمرآشوب  .3
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 هانـ  حتـى  همدحـ  يف تـواتر » :وقـا    هر جاللتماستظ :انيمبمالوحيد الب. 3
 الشـيخ  عـن  اخلاتة يف .. وسيجب.زرارة من حسنوأ أجل كان هان اممن رميظ
 يف اإلشـارة  ومـر   ر املصـنف    كر كما والوكالء القوام من هكون همن رميظ ما

«مموجاللت مموثاقت ورمظ عىل الكتاب صدر
 .هلل1ة

ــ. الســيد م2 ــوم م ــد» :دي حبــر العل ــن ح مــران مــدح يف جــاء وق ــَين ب  أع
«التواتر تبلح كادت أخبار ،هحمل وعظم هوجاللت

 .هلل2ة
«هعن هاللَّ رضي مشكور تابعيٌّ كويفٌّ» :. املمزا أبو القاسم النراقي1

 .هلل4ة
 :وقا  أيعاع ،«الرواة يف اجلليل أعَين بن ح مران» :. الشيخ األنصاري7

«الدؤلي األسود أبي على والقارئني الرواة أكابر من»
 .هلل3ة

«مشكوراع ،صدوقاع ،تابعياع كان» :. أمحد بن عبد الرضا البصري 8
 .هلل2ة

ــي ال وجــردي 9 ــن ح مــران» :. الســيد عل ــو الشــيباني أعــَين ب  محــزة أب
«ثقة .. جليل.تابعي

 .هلل1ة
 أخـو  :الشـيباني  أعَين بن ح مران» :روديه. الشيخ علي النمازي الشا10
مـا  معليةوالصـادق  الباقر أصحاب من .محزة أبو :وقيل ،احلسن أبو .زرارة

                                                 

 .129تعليقة على منمج املقا   .1

 .222\1الفوائد الرجالية  .2

 .73شعب املقا  يف درجات الرجا  ص .4

 .292\1، 418\1. كتاب الصالة 3

 .107فائ  املقا  يف احلديث والرجا   .2

 .17\2طرائف املقا   .1
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 باالتفـاق  جليـل  ثقة وهو .كذلال قيوال  .هرجال يف الشيخ هقال كما السالمهلل
«مامحواري من السالمهلل هعليةالكاظم  وعد

 .هلل1ة
اعت  أن الروايات يف الروايات املعت ة كفاية يف عثبات  :. السيد اخلوئي11

 .هلل2ةجاللة ح مران
 مرجاهل من امفي هيعارع ال مهعند همنزلت» :. احلاج حسني الشاكري12

«نادراع عال
 .هلل4ة

 
 يف كتب العامة   ُحمران والتطرف

مة الرف  والتشيع كانت كافية لتسقط ح مران مأما يف كتب العامة فان ت
  ارمو يد  على اشتهو ،م العرجاء يف اجلرح والتعديلماعتماداع على موازين

 ،هم مـن الروايـة عنـ   مـ بالرف  ولذلال حترج كـثم مـن روات   هرتهبالتشيع وجما
  لـيالع آخـر عنـدنا علـى جاللـة قـدر      يعد د هم عال أنهذا وعن ع د  جرحاع عندهو

م م أقـواهل هوعليـال قائمـة بـأ    ،اهفان األمـور ت عـرف بأضـداد    ؛هوصحة عقيدت
  :حب  ثقتنا اجلليل ح مران

ــن معـــني  1 ــيء » :قـــا  مـــرة  :. حييـــى بـ «لـــي  بشـ
 :وقـــا  أخـــرى  ،هلل3ة

«ضـعيف »
 الشــيعة مــن» :عـن ح مــران فقـا    هســأل هوروى ابــن حنبـل أنــ  ،هلل2ة

«مراسيل أحاديث هأحاديث الكبار
 .هلل1ة

                                                 

 .217\2مستدركات علم رجا  احلديث  .1
 .274\7معجم رجا  احلديث  .2

 .438\10موسوعة املصطفى والعرتة  .4

 .238\1تاريخ ابن معني  .3
 .341\2مل الكا .2
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«بثقة لي  أعَين بن ح مران» :قا  ،. النسائي2
 .هلل2ة

 عبـد  أخـوة  ثالثـة  كـانوا » :قـا   هالعقيلـي أنـ   هنقـل عنـ   :. سفيان الثوري4
 وكــان ،شــيعة كــانوا ،أعــَين بــن وزارة أعــَين بــن وح مــران أعــَين بــن امللــال

«أعَين بن ح مران األمر ذاه يف مهأشد
 .هلل4ة

عن عبـد امللـال   “ : ن أمحد بن حنبل سأ  أباب . ويف العلل أن عبد اهلل3
محـران بـن أعـني      وأخـو  ،سـفيان  هكان يتشيع وقد روى عنـ  :بن أعني فقا 

«كان يتشيع
 .هلل3ة

 أعـَين  بـن  ح مران عن داود أبا سألت :اآلجري عبيد أبو قا » :. املزي2
«رافعــياع كــان :فقــا 

 وقــا » :ذيب الكمــا  املطبــو مــامش تهــوورد يف  ،هلل2ة
 كان مهأاال ح مران"  :وزرارة امللال عبد هأخوي يف تكلم أن بعد اجلوزجاني

 ثقـة  كـويف  :العـعفاء  يف   كر حينما العقيلي جعفر أبو وقا "  سوء رأي على
 ابـن   و كـر  .بالساقط لي  :عدي ابن وقا  .بثقة لي  :النسائي وقا  .يشيع
 ابن ا رج يف يبهالذ وقا  .الععفاء يف اجلوزي ابن  و كر .الثقات يف حبان
«ضعيف :حجر ابن وقا  .يرتف  :ماجة

 .هلل1ة

                                                                                                                         

 .1\4العلل  .1

 .117كتاب الععفاء واملرتوكني للنسائي  .2

 .182\1ضعفاء العقيلي  .4
 .221\1العلل  .3
 .407\7تمذيب الكما   .2
 . 408هامش ص7تمذيب الكما   ج .1
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محران بن أعني الكويف موىل بـين شـيبان ضـعيف رمـي     » :. ابن حجر1
«بالرف  من اخلامسة

 .هلل1ة
اسـتطا  ح مـران اخـرتاق املنظومـة احلديثيـة       ،هذا كلـ هوعلى الرام من  

أمحد بن حنبل  هع  روى ل ،السنية وسجل حعوراع يف  كتب السنن واملسانيد
 هوقـد ورد توثيقـ   ،هلل2ةهواحلـاكم يف مسـتدرك   ،هيف سـنن  هوابـن ماجـ   ،  مسنديف

 هيف كتابـ   ابـن حبـان و كـر    هفقد وثق ،عند ام واحد من كبار القوم هومدح
ونقل  ،هلل3ةاحلاكم النيسابوري على شرف الشيخني هوصحح حديث ،هلل4ةالثقات

اجلـرح   ويف بعـ  نسـخ   ،هلل2ةشـيخهلل ةهحبقـ  هقولـ  هابن أبي حامت الرازي عن أبي
«شيخ صاس» :والتعديل كما نقل ابن حجر

  :الصاحلي الشامي هوقا  عن ،هلل1ة
«تعاىل اهلل هرمح أعَين بن ح مران»

أما الرجالي الكبم ابن عدي فكـان   ،هلل7ة
 :هأحاديث منكرة فقا  يف ترمجتـ  هولي  ل هيرى أن ح مران ممن يكتب حديث

 حـديثاع  هلـ  أَر و  ،كثمبال ولي  احلديث من  كرنا ما ام هل ذاه وح مران»
«هحديثـ  يكتـب  ممـن  احلـديث  اريـب  وهـ و ،هأجل من فيسقط جداع منكراع

 ،هلل8ة
ح مران عن علـي أمـم     و ما رواهاريب  هواحلديث الذي زعم ابن عدي أن

                                                 

 .230\1تقريب التمذيب   .1

 ، املستدر  على391\1، سنن ابن ماجة 13\3راجع على سبيل املثا : مسند أمحد  .2
 .334\1الصحيحني 

 .179\3ثقات ابن حبان  .4

 .241\2و  334\1املستدر  على الصحيحني  .3
 .212\4اجلرح والتعديل  .2
 .22\4تمذيب التمذيب  .1
 .74\4سبل اهلدى والرشاد  .7

 .341\2الكامل  .8
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ا الناني عن العلـم  ميا أي» :خطب الناني يوماع فقا  هالسالمهلل أن هعليةاملؤمنني
فلن تسألوني عن آية  ،فقدوني فسلونيواني أوشال ان ت سريعَا ليقب  قبعاع

من بعدي  نكم لن جتدوا واحداععو ،ا وفيما أنزلتمعال نبأتكم ب من كتاب اهلل
«حيدثكم

 .هلل1ة 
 

  هوفات

فقد روى  ،السالمهلل هعليةاملتيقن أن ح مران تويف يف زمان اإلمام الصادق
ماتوا  كماععبد امللال وعبد الرمحن وب  هو كر أن عخوت ه لال الكشي يف رجال

وبقـــي زرارة عىل زمـــان اإلمـــام  ،الســـالمهلل هعليـــةأيعـــاع يف زمـــان الصـــادق
نـ  أو   هبالدقـة فلـم يـرد فيـ     هأمـا تعـيني سـنة وفاتـ     ،هلل2ةالسالمهلل هعليةالكاظم

نعم وردت رواية أن ح مران أدر  أبـا جعفـر الـدوانيقي الـذي صـار       ،رواية
 .هـ 138 - هـ 141بني  ه، وبالتالي  تمل وفاتهلل4ةهـ 141خليفة سنة 

 
 يف احلديث هأساتذت

السـجاد والبـاقر    :م السـالم مدى عليروى ح مران عن ثالثة من أئمة اهل 
وأبـي   ،كما روى عن أبي الطفيل عامر بـن واثلـة   ،م السالمهللمعليةوالصادق

 .اخلزاعي نعيلة بن عبيدو ،حرب بن أبي األسود الدؤلي
 
 

                                                 

 .347\2املصدر نفسه  .1
 .482\1اختيار معرفة الرجا   .2
 .411\8الكايف  .4
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  يف احلديث   هتالمذت
 ،ومن قـدماء احملـدثني   ،قطاب احلديث الشيعةيعد ح مران بن أعَين من أ 

م مــن رواة العامــة هــوام ،امــالطائفــة وثقات  ذهــاء مــجــل فق هوقــد أخــذ عنــ
  :ممنذكر من ،ممائموفق

وأبـو   ،وأبو خالـد القمـاف   ،وأبو مجيلة ،وأبو أيوب اخلزاز ،،أبو أسامة
أمحـد بـن حبيـب     ،يم بـن عبـد احلميـد   هعبرا ،وأبان بن عثمان ،والد احلناف

 ،انهبشـم الـد   ،أيـوب بـن احلـر    ،عسـرائيل  ،رانمـ عءاعيـل بـن م   ،العامري
 ،حسني بن علي الكـويف  ،ومجيل بن دراج ،وثعلبة بن ميمون ،وبشم النبا 
احلـارث   ،محـاد بـن عثمـان    ،ومحزة بن ح مـران  ،حبيب الزياتومحزة بن 

 ،وداود بـن فرقـد   ،راشـد وداود بـن   ،وداود االبزاري أبو اليسع ،بن املغمة
ــن أعــَين وزرارة  ــدير الصــميف  ،ب ــن عمــمة  ،َس ــيف ب ــوري  ،س  ،وســفيان الث

وعبد الرمحان بـن أبـي    ،وعبد الرمحان بن أبي عبد اهلل ،وصفوان بن حييى
وعلي بن  ،بن فرقد وعبد اهلل ،بن سنان وعبد اهلل ،بن بكم وعبد اهلل ،عقبة

بـن   هللوعبـد ا  ،وعمـر بـن حنظلـة    ،وعمـر بـن أ ينـة    ،أبـان وعمر بـن   ،رئاب
عبـد الـرمحن بـن     ،عبد الغفار بـن القاسـم  و ،بن مسكان وعبد اهلل ،سليمان

وحممد بن  ،وحممد األحو  ،وحممد بن أبي محزة ،بن محاد عبد اهلل ،سيابة
ونشـيب اللفـائفي أبـو عبـد      ،والنعـر بـن سـويد    ،وحممد بـن مسـلم   ،ورممج
ويون  بـن   ،ويسار بن  را  ،وحييى بن أبي خالد ،شام بن احلكمهو ،،اهلل

  .م كثمهوام ،يعقوب
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  همناذج من روايات
ذا الكتـاب  هـ وال نسـتطيع يف   ،اعر خلف ح مران بن أعَين منتوجاع روائيـاع ثَـ  

مباشرة عن املعصومني للداللة   وعمنا نورد منا ج مما روا ،هعحصاء كل مرويات
  :يف احلديث هومكانت هعلى علم

 
 رواية( 11) العقدية هروايات :أواًل

 أعـَين  بـن  ح مـران  عـن  ،األحـو   حممـد  عن :.أصل درست بن منصور1
 ،تبتـد   أحكـام  الفـنت  وقـو   أو  ان» :السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبو قا  :قا 

 احل  أن ولو ،رجاالع رجاٌ  امفي يتوىل ،اهلل حكم امفي خيالف ،يتبع هلل1ةواءمف
 خيَف   هب فع مل ُأخل  الباطل أن ولو ،اختالف يكن   هب فع مل ُأخل 

 هبعع فيعرب ، ا من وضغث  ا من ضغث ي ؤخذ ولكن ،حجى  ي على
 مهلـ  سبقت الذين وينجو ،هأوليائ على الشيطان يستوىل  لال فعند ،ببع 

«احلسنى اهلل من
 .هلل2ة

 عـن  ،جعفـر  بن موسى عن ،موسى بن عمران حدثنا :. الشيخ الصفار2
 أبـي  عـن  هأبيـ  عـن  ،األشـعري  لمسـ  بن اهلل عبد حدثنا :قا  علي بن احلسن
 :هلـ  وقـا   السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبي على أعَين بن ح مران دخل :قا  اليسع

 لتنـز   واهلل املالئكـة  عن» :فقا  ،عليكم تنز  املالئكة ان يبلغنا فدا  جعلت
 ثــم اهلل ربنــا قــالوا الــذين عن تعــاىل اهلل كتــاب تقــرأ امــا فرشــنا تطــأ علينــا

                                                 

 ايات أخرىةأهواءهلل.كذا، ويف رو .1

 .114األصو  الستة عشر  .2
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 كنتم اليت باجلنة وأبشروا حتزنوا وال ختافوا اال املالئكة ممعلي تتنز  استقاموا
«توعدون

 .هلل1ة
 عـن  ،حمبـوب  بـن  احلسـن  عـن  حممـد  بن أمحد حدثنا :. الشيخ الصفار4

 أبـي  عـن  يسـلل  أعـَين  بـن  ح مـران  ءعـت  :قـا   َسـدير  عـن  ،رئاب بن علي
 أبـو  قـا   واألرض السـماوات  بـديع  تعـاىل  اهلل قو  عن السالمهلل هعليةجعفر

ــد ا اهلل عن» :جعفــر ــ األشــياء بت ــى امكل ــا  اــم عل ــ كــان مث ــد  ،هقبل  وابت
 هلقولـ  تسمع أما واألرضون ءاوات نمقبل يكن و  واألرض السماوات

املاء على هعرش وكان تعاىل
هلل2ة

 هقولـ  أرأيـت  :أعـَين  بن ح مران هل فقا  ،«
 ــ علــى رمــيظ فــال الغيــب عــا أحــداع هايب

ــ فقــا  ،هلل4ة  هعليــةجعفــر أبــو هل
 هخلفـ  ومـن  هيديـ  بـني  يسـلال  هفانـ  رسـو   مـن  ارتعـى  مـن  اال» :السالمهلل

رصداع
 اهلل فـان  الغيب عا  هقول واما ،ارتعى ممن حممد واهلل وكان هلل3ة

 هعلم يف هويقعي شيء من يقدر فما ،هخلق عن ااب مبا عا  وتعاىل تبار 
 ،موقـوف  علـم  ح مـران  يـا  فـذلال  املالئكة عىل هيقبع أن وقبل هخيلق أن قبل
 الذي العلم فأما ،ه عي فال هفي هل ويبدو أراد ع ا هفيقعي ،املشية هفي هعلي  عند

 هوآل هعلي اهلل صلى اهلل رسو  عىل ىمانت الذي العلم ومف هو عي اهلل  يقدر
«علينا ث م

 .هلل2ة

                                                 

 .111بصائر الدرجات  .1
 .7هود:  .2
 .21اجلن:  .4
 .27اجلن:  .3
 .144بصائر الدرجات  .2
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 ابــن عــن ،صــفوان عــن ،احلســني بــن حممــد حــدثنا :. الشــيخ الصــفار3
 أبــا يعنــى يخالشــ ءعــت قــا  ح مــران عــن ،زايــدة بــن حجــر عــن مســكان

 مـات  ومـا  رفـع  مـا  آدم مع يز    الذي العلم» :يقو  السالمهلل هعليةجعفر
«هعلم به  عا 

 .هلل1ة
 عــن ،عمـم  أبـي  ابــن عـن  ،يزيـد  بـن  يعقــوب . الشـيخ الصـفار: حـدثنا   2

ــرا ــن يمهعب ــد ب ــد عب ــي احلمي ــزا وأب ــن ،املع ــران ع ــن ح م ــَين ب ــن ،أع ــي ع  أب
 يف عن ،ح مـران  يـا » :وقـا   ،هلل2ةكـبم  بيت عىل أشار :قا  السالمهلل هعليةجعفر

 ولـو  ،اهلل رسـو   وامالء علي خبط  راعاع سبعون اطوهل صحيفة البيت ذاه
«الصحيفة  ذه يف ما َنع د    ،اهلل انز  مبا ممبين حلكمنا الناني ولينا

 .هلل4ة
 عـن  ،سـعيد  بـن  احلسـني  عـن  ،حممد بن أمحد . الشيخ الصفار: حدثنا1
 بـن  ح مـران  عـن  ،احلـر  بـن  أديـم  عـن  ،ابـان  بـن  عمـر  عـن  ،أيوب بن فعالة
 علي ورث اهلل رسو  قب  ملا» :قا  السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،أعَين
 علي عىل صار ثم ،واحلسني احلسن عىل صار ثم ،نالاله وما هوسالح هعلم

«احلسني بن
 .هلل3ة

 عـن  ،سـعيد  بـن  احلسـني  عـن  ،حممد بن أمحد حدثنا :. الشيخ الصفار7
 قـا   ح مـران  عـن  ،حـر  بـن  أيـوب  عـن  ،احللـيب  يـى حي عـن  ،سويد بن النعر
 آيـات  وهـ  بـل  وتعـاىل  تبـار   اهلل قو  عن السالمهلل هعليةاهلل عبد أبا سألت

                                                 

 .141املصدر نفسه  .1
 يعين حجرة كبمة. .2

 .141بصائر الدرجات  .4

 .197املصدر نفسه  .3
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العلم أوتوا الذين صدور يف بينات
  أن عسى من» :قا  ،؟مه أنتم :قلت ،هلل1ة

«؟يكون
 .هلل2ة

 عـن  ،حييـى  بـن  صفوان عن ،احلسني بن حممد حدثنا :. الشيخ الصفار8
 هعليــةاهلل عبــد ألبــي قلــت :قــا  أعــَين بــن ح مــران عــن ،القمــاف خالــد أبــي

 انكـم  قلـت  انـال  ممـ أت ال من حدثين فقد قلت ،ال :قا  ؟أنتم أنبياء :السالمهلل
 قـا   جـر ها ع ا كنـت » قـا   ،نعـم  :قلـت  ،؟اخلطاب أبو ؟وه من :قا  ،أنبياء
«داود آ  حبكم  كم قا  حتكمون فبما قلت

 .هلل4ة
 عـن  ،سـعيد  بـن  احلسـني  عـن  ،حممد بن أمحد حدثنا :. الشيخ الصفار9
 ،النعـري  املغـمة  بـن  احلـرث  عـن  ،املختـار  بن احلسني عن ،عيسى بن محاد

 السـالمهلل  هعليـ ةعليـاع  عن» :السـالمهلل  هعليةجعفر أبو لي قا  :قا  ح مران عن
 مـا  :قـالوا  ،بعجيبـة  جلتكم :مهل فقلت أصحابي عىل فخرجت ،«م َحد ثاع كان

 :قـالوا  ،حمـدثاع  علـي  كان :يقو  السالمهلل هعليةعفرج أبا ءعت :قلت ،ي؟ه
 حـدثت   عنـي  :هلـ  فقلـت  هعليـ  فرجعـت  ،؟هحيدث من هسألت أال ،شيلاع صنعَت ما

 :لي فقا  ،؟هحيدث من هسألت أال ،شيلاع صنعت ما قالوا ،حدثَتين مبا أصحابي
 :قــا  ثــم ،هلل3ةكــذاه  يــد فحــر  :قــا  ،نــيب هعنــ :فيقــو  :قلــت ،ملــال هحيدثــ

«همثل وفيكم قا  هأن بلغكم أوما القرنني كذي أو وسىم وكصاحب»
 .هلل2ة

                                                 

 .39العنكبوت:  .1
 .222بصائر الدرجات  .2

 .278فسه املصدر ن .4

 أي بالنفي. .3
 .431املصدر نفسه  .2
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 صـفوان  عـن  ،احلسـني  بـن  حممد عن ،حييى بن حممد :. الشيخ الكليين10
 هعليـ ةجعفـر  أبـي  عـن  ،ح مـران  عـن  ،حجـر  عـن  مسـكان  ابـن  عن ،حييى بن

 صــحيفة ســلمة أم عىل دفعــت هأنــ النــاني يتحــدث عمــا هســألت :قــا  الســالمهلل
 هعليـ ةعلـي  ورث قب  ملا هوآل هعلي اهلل صلى اهلل رسو  عن» :فقا  تتومة

 عىل صــار ثــم احلســن عىل صــار ثــم نــا ه ومــا هوســالح هعلمــ الســالمهلل
 امقبع ثم سلمة أم اماستودع نغشى أن خشينا فلما ما السالمهللمعليةاحلسني

 عىل صـار  ثـم  نعـم  :فقلـت  :قـا   ،«السـالمهلل  هعليـ ةاحلسني بن علي  لال بعد
 .هلل1ةنعم :قا  ،عليال  لال بعد وصار عليال ىمانت ثم أبيال

 حييـى  حـدثنا  :قا  ،سعيد بن حممد بن أمحد أخ نا :. الشيخ النعماني11
 سـيف  بـن  علـي  حدثنا :قا  ،ومائتني وسبعني ثالث سنة شيبان بن زكريا بن
 سـألت  :قـا   ،أعـَين  بـن  ح مـران  عن ،عثمان بن أبان حدثنا :قا  ،عممة بن
 أنكــر مــن» :فقــا  ،م الســالمهللمعلــيةئمــةاأل عــن الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد أبــا

«األموات أنكر فقد األحياء من واحدا
 .هلل2ة

 حـدثنا  :قـا   ،و ةهـ  بـن  أمحـد  سـليمان  أبـو  حـدثنا  :. الشيخ النعماني12
 ،األنصـاري  محـاد  بـن  اهلل عبـد  حـدثنا  :قا  ،اونديمالن عسحاق بن يمهعبرا
 جعفـر  ألبـي  لـت ق :قـا   ،أعَين بن ح مران عن ،بكم بن اهلل عبد حدثنا :قا 

 ميـان ه حقوي ويف املدينة دخلت قد عني ،فدا  جعلت :السالمهلل هعليةالباقر
 أو ،دينـاراع  دينـاراع  ببابـال  امـ أنفق أنـين  دامـ ع اهلل أعطيت وقد ،دينار ألف هفي

 .«دنانم  تنفقن  وال ،جتب سل ،ح مران يا» :فقا  .هعن أسألال فيما جتيبين
 صـاحب  أنـت  وآلـههلل  هعليـ  اهلل صـلى ةاهلل رسو  من بقرابتال سألتال :فقلت

                                                 

 .242\1الكايف  .1
 .128ايبة النعماني  .2
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 :فقـا   ؟وأمـي  أنـت  بـأبي  ،وهـ  فمـن  :قلـت  .ال :قـا   ؟هبـ  والقـائم  األمـر  ذاه
َعـِريٌ  َمـا َبـي َن     ،اْلم َشر ف  اْلَحـاج َبي نِ  ،اْلَغائ ر  اْلَعي َني ِن ،ح م َرةع  َ اَ  اْلم ش َرب “

« م وَسى هح َم اللََّر ،َأَثٌر مهَوب َوج  ،َحَزاٌز هب َرْأس  ،اْلَمن ك َبي ِن
 .هلل1ة

ــا :. الشــيخ النعمــاني 14 ــن أمحــد أخ ن ــا و ةهــ ب ــا  ،ليهالب ــدثنا :ق  ح
 ،األنصـاري  محـاد  بـن  اهلل عبـد  حـدثنا  :قا  ،اونديمالن عسحاق بن يمهعبرا
 هأن السالمهلل هعليةجعفر أبي عن ،أعَين بن ح مران عن ،بكم بن اهلل عبد عن
  يـرد  ال ثـم  ،هبدمـ  يفحـ   خعـاع متخع يـزا   ال ذاهـ  بدينكم كأنين» :قا 

 يف ويـرزقكم  ،عطـاءين  السـنة  يف فيعطـيكم  البيـت  لهأ منا رجل عال عليكم
 بكتاب امبيت يف لتقعي املرأة أن حتى هزمان يف احلكمة وتؤتون ،رزقني رمالش
«وآلههلل هعلي اهلل صلىةاهلل رسو  وسنة تعاىل اهلل

 .هلل2ة
 علـي  حـدثنا  :قـا   ،عيدس بن حممد بن أمحد حدثنا :. الشيخ النعماني13

 بـن  ثعلبـة  عـن  ،بكم بن اهلل عبد عن ،األصم خالد بن حممد عن ،احلسن بن
ــون ــن ،ميم ــن ،زرارة ع ــران ع ــن ح م ــَين ب ــن ،أع ــي ع ــر أب ــد جعف ــن حمم  ب

"  ،هلل4ة عند مسمى وأجل أجالع قعى ثم :تعاىل هقول يف السالمهلل هعليةعلي
 مـا  :ح مـران  هلـ  قـا  ف. «موقـوف  وأجـل  ،حمتـوم  أجل :أجالن مامعن» :فقا 

 أجل يكون أن ألرجو عني :ح مران قا  .«املشيلة هفي هلل الذي» :قا  ؟احملتوم
ــ واهلل ال» :الســالمهلل هعليــةجعفــر أبــو فقــا  .املوقــوف مــن الســفياني  ملــن هعن

«احملتوم
 .هلل3ة
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 أبـي  عـن  ،فعـا   بـن  علي بن احلسن . احلسن بن سليمان احللي: عن12
 قـا   :قـا   أعَين بن ح مران عن ،راشد بن اودد عن ،املثنى بن محيد املعزى

 هعليـ ةعلـي  بن احلسني جاركم يرجع ولسوف» :لناالسالمهلل  هعليةجعفر أبو
«الك َبِر من هعيني على  حاجبا تقع حتى فيملال ،ألفاعالسالمهلل 

 .هلل1ة 
 

 رواية(  11) يةهالفق هروايات :ثانيًا
 بــن ســنياحل عــن ،حممــد بــن أمحــد :442\4الشــيخ الكلــيين الكــايف  .1

 عــن ،اهلل عبــد أبــي ابــن الــرمحن عبــد عــن ،أبــان عــن ،فعــالة عــن ،ســعيد
 يصـلي  السالمهلل هعليةأبي كان» :قا ما السالمهلل معليةماهأحد عن ،ح مران

 جعل مخرة تكن   فا ا ،امعلي ويسجد هلل2ةالط نف سة على امجيعل اخلمرة على
 .«يسجد حيث الطنفسة على حصى
 بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،حييى بن حممد :. الشيخ الكليين2

ــد ــن ،حدي ــل ع ــن مجي ــن ،دراج ب ــران ع ــن ح م ــَين ب ــا  أع ــت :ق ــي قل  ألب
 مهـ و اجلمعـة  يـوم  ؤالءهـ  مـع  نصـلي  عنـا  فـدا   جعلـت  :السالمهلل هعليةجعفر

 عىل ح مـران  فخـرج  ،«ممـ مع واّلصَـ » :فقا  ؟نصنع فكيف الوقت يف يصلون
 ذاه يكون ما :زرارة فقا  ممبصالت مممع نصلي أن أمرنا قد :هل فقا  زرارة

 هلـ  فقـا   هعليـ  فـدخلنا  :قـا   ،همنـ  تسمع حتى قم :ح مران هل فقا  بتأويل عال
 فـأنكرت  ممـ مع نصـلي  أن أمرتنـا  أنـال  زعـم  ح مران عن فدا  جعلت :زرارة

                                                 

 .117تتصر البصائر  .1

م، البساف الذي له مخل رقي ، وهي ما جتعل حتت الرحل على كتفي البع الط نف سة: .2
 .14\4جممع البحرين  -واجلمع الطناف  
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 ممـ مع يصـلي  مـا معلي اهلل صـلوات  احلسـني  بـن  علـي  كـان » :لنـا  فقا   لال
«ركعتني مامعلي فأضاف قام فراوا فا ا الركعتني

 .هلل1ة 
 عـن  ،عمـم  أبـي  ابن عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين4

 هأنـ  ح مـران  عـن  ،مسـلم  بـن  وحممـد  ،وزرارة؛  الفعـيل  عـن  ،أ ينـة  بن عمر
 ليلـة  يف  أنزلنـا  عنـا  :وجـل  عـز  اهلل قـو   عـن السـالمهلل   هعليـ ةجعفـر  أبا سأ 

2 مباركة
 العشر يف رمعان رمش يف سنة كل يف يهو القدر ليلة ،نعم» :قا 

 يفـرق  امـ في :وجـل  عز اهلل قا  القدر ليلة يف عال القرآن ينز  فلم واخر اال
 عىل السنة تلال يف يكون شب كل القدر ليلة يف يقدر» :قا  «حكيم أمر كل
 يف قدر فما رزق أو وأجل ومولود ومعصية وطاعة وشر خم قابل من اممثل

 ليلـة  :قلـت  :قا  ،«املشيلة هفي جلو عز وهلل احملتوم ومف وقعى السنة تلال
 الصـاس  العمـل » :فقـا   ؟بـذلال  عنى شيء أي  4رمش ألف من خم القدر

 امفي لي  رمش ألف يف العمل من خم اخلم وأنوا  والزكاة الصالة من امفي
 اهلل ولكن بلغوا ما للمؤمنني وتعاىل تبار  اهلل يعاعف ما ولوال؛  القدر ليلة

«بناحب احلسنات مهل يعاعف
 .هلل3ة 

 عن ،ءاعة بن حممد بن احلسن عن ،زياد بن محيد :. الشيخ الكليين3
 هعليـ ةجعفـر  أبـي  عـن  ،ح مران عن ،الرمحن عبد عن ،أبان عن ،واحد ام

                                                 

 .472\4الكايف  .1
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 اخلفـني  ويلـب   عزار همعـ  يكن   ع ا السراويل يلب  احملرم» :قا السالمهلل 
«نعل همع يكن   ع ا

 .هلل1ة 
 بـن  لموسـ  ،حممـد  بـن  أمحد عن ،ابناأصح من عدة :. الشيخ الكليين2
 أبـي  عـن  ،أعـَين  بـن  ح مـران  عـن  ،رئـاب  ابـن  عـن  ،حمبـوب  ابـن  عـن  ،زيـاد 

  وحـد  النسـاء  طـواف  هعليـ  كـان  رجـل  عـن  هسـألت  :قا السالمهلل  هعليةجعفر
 همنزلـ  عىل فخـرج   يبـدر  أن فخـاف  هبطنـ   امـز  ثـم  أشواف مخسة همن فطاف
 تام طوافني بالبيت يطوفف يرجع ثم يغتسل» :قا  ،هجاريت اشي ثم فنف 

 طـاف  كـان  وعن ،يعـود  وال اهلل ويسـتغفر  ،هطوافـ  مـن  هعليـ  بقي قد كان ما
 ،هحجـ  أفسـد  فقـد  فغشـي  خـرج  ثـم  أشـواف  ثالثـة  همن فطاف النساء طواف

«أسبوعاع فيطوف يعود ثم ويغتسل ب دنة هوعلي
 .هلل2ة

 احلسـن  عـن  ،عيسـى  بـن  حممد عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين1
 هعليةجعفر أبي عن ،أعَين بن ح مران عن ،احلناف والد أبي عن ،حمبوب بن

 :قـا   ؟عمـداع  واملـروة  الصـفا  بـني  فيمـا  طـماع  قتل حمرم :هل قلت :قا السالمهلل 
 :قـا   ؟عمـداع  الكعبـة  يف هفعل فان :قلت :قا  ،«ويعزر واجلزاء الفداء هعلي»
« ام ينكل كي للناني ويقام احلد دون ويعرب واجلزاء الفداء هعلي»

 .4ة
 عمـر  عن ،عمم أبي ابن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين7

 مائـة  البدنـة  بلغـت  حتـى  مبنـى  سـنة  البـدن  عـزت  :قـا   ح مـران  عن .أ ينة بن
 :قـا   ،«امـ في اشـرتكوا » :فقا   لال عنالسالمهلل  هعليةجعفر أبو فسلل دينار

                                                 

 .497\3املصدر نفسه  .1
 .497\3املصدر نفسه  .2
 .491\3الكايف  4
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 عـن » :قـا   ؟جتـز   كـم  عـن  :قلـت  ،«أفعـل  وه خف ما» :قا  ؟كم :قلت
«سبعني

 .هلل1ة
 بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عن ،حييى بن . الشيخ الكليين: حممد8

ــن موســى عــن ،احلكــم ــا  ح مــران عــن ،زرارة عــن ،بكــر ب ــا ســألت :ق  أب
 و  الغشيان دون اممن يصيب له أمة اشرتى رجل عنالسالمهلل  هعليةجعفر
 مـن  كانت تتما فان ،همال من وصارت اماستوجب ع ا نعم» :قا  ؟اميست ئ

«همال
 .هلل2ة
 ،اجلعفري اشمه أبي عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين9

 هسـألت  :قـا   السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبي عن ،أعَين بن ح مران عن ،هأبي عن
 املتدخلـ  السـكني  تقلب وال تكتف وال فأرسل  حبت ع ا» :فقا  الذبح عن
  جب يف تردى فان خاصة للطم واالرسا  فوق عىل هوتقطع احللقوم حتت من
 أو هقتلـ  الـرتدي  تـدري  ال فانـال  هتطعمـ  وال هتأكلـ  فال األرض من دةهو أو

 وال يـداع  تسـكن  وال  شـعر  أو هصوف فأمسال الغنم من شب كان وعن الذبح
 هعباطـ  عىل هأخفافـ  فشد البعم وأما ،الذنب اطل  امفاعقل البقر وأما ،رجالع

 هفارم عليال ند أو ه حب تريد وأنت لطما من شب أفلتال وعن هرجلي وأطل 
«الصيد مبنزلة هفذك سقط وه فا ا مالمبس

 .4ة
 ابـن  عـن  ،زيـاد  بـن  لمسـ  عـن  ،أصـحابنا  مـن  عـدة  :. الشيخ الكلـيين 10
 هعليــةاهلل عبــد بــأبي كــان :قــا  ح مــران عــن ،ميمــون بــن ثعلبــة عــن ،فعـا  
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 هفأكلــ الســماق هعليــ وجيعــل األرز هلــ يطــبخ أن فــأمر الــبطن وجــع الســالمهلل
 .هلل1ةف  

 ابــن عــن ،حممــد بــن أمحــد عــن ،حييــى بــن حممــد :. الشــيخ الكلــيين11
 :قـا   ح مـران  عـن  ،ح مـران  بـن  محزة عن ،العبدي العزيز عبد عن ،حمبوب
 يؤخـذ  أن الغـالم  علـى  جيـب  متـى  :هلـ  قلـت  السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبا سألت

 ،«وأدر  تمالي هعن خرج ع ا» :فقا  ؟امب ويؤخذ هعلي وتقام التامة باحلدود
 أو سـنة  عشـر  مخسـة  بلـح  أو احتلم ع ا» :فقا  ؟هب يعرف حد فلذلال :قلت

 ،«هل واخذت امب واخذ التامة احلدود هعلي أقيمت  لال قبل أنبت أو أشعر
 :قـا   ؟امـ ب يؤخذ و اهل وتؤخذ التامة احلدود امعلي جتب متى فاجلارية :قلت

 تسع اوهل امب ودخل تتزوج ع ا اجلارية عن الغالم مثل ليست اجلارية عن»
 والبيــع الشــراء يف اهــأمر وجــاز اماهلــ امــعلي ودفــع اليــتم امــعن بهــ  ســنني

 الشراء يف  أمر جيوز ال والغالم ،امب اهل واخذ التامة احلدود امعلي وأقيمت
 أو يشـعر  أو حيـتلم  أو سنة عشر مخسة يبلح حتى اليتم من خيرج وال والبيع
« لال قبل ينبت

 .هلل2ة
 بـن  وعلـي  ،حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،حييـى  بـن  حممـد  :يين. الشيخ الكلـ 12

 ،اخلـزاز  أيـوب  أبـي  عـن  ،حمبـوب  ابـن  احلسن عن ،مجيعاع هأبي عن ،يمهعبرا
 ويقتـل   بولـد  والد يقاد ال» :قا  ما السالمهللمعليةماهأحد عن ،ح مران عن

«اععمد  والد قتل ع ا الولد
 .هلل4ة
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 بـن  حممد عن دحمم بن معلى عن ،حممد بن احلسني :. الشيخ الكليين14
 خيتلــف فــيم :الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد أبــو قــا  :قــا  ح مــران عــن ،ورمــمج

 :لـي  فقـا   :قـا   ،أصـلح  الثالثـاء  يـوم  يف احلجامة أن يزعمون :قلت ؟الناني
 :فقـا   :قا  ،الدم يوم هأن يزعمون :قلت ؟« لال يف بونهيذ ما] ا[ وعىل»
 سـاعة  الثالثـاء  يوم يف أن علموا أما هيوم يف  يجومي ال أن فأحرى صدقوا»

«اهلل شاء ما أو  وت حتى هدم يرق   اموافق من
 .هلل1ة

مـا  معليةماهعن أحد ،وروي عن محران بن أعني :. الشيخ الصدوق13
تربـع فـا ا ركـع ثنـى      السالم ع ا صلى جالسـاع  هكان أبي علي» :قـا   هللالسالم

«هرجلي
 .هلل2ة

 بـن  مـران ح  عـن  أيـوب  أبـي  عن حمبوب بن احلسن :. الشيخ الطوسي12
 فارفقوا منكم امليت اسلتم ع ا» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو :قا  :قا  أعَين

 ثـم  الكـافور  من شيلاع ها ني تقربوا وال مفصالع هل تغمزوا وال  تعصرو وال هب
 وابـرز  هخلفـ  مـن  امـ طرفي واطـرح  هرأسـ  على مثنية اهفانشرو هعمامت خذوا

 وموضـع  همنخريـ  يف وضـع ي» :قـا   هبـ  أصـنع  كيـف  واحلنوف :قلت  «هتمجب
 تعـم  هسفلي هب فتشد خرقة تأخذ» :فقا  فالكفن :قلت ،”هومفاصل  سجود

 بقمـي   يكفـن  ثـم  أفعـل  القطـن  مـن  يصـنع  وما نا ه ما ليعم امب هفخذي
«الكفن هفي جيمع وبرد ولفافة

 .هلل4ة
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 حممـد  عـن  عيسـى  بـن  حممـد  بن أمحد  روا ما فأما :. الشيخ الطوسي11
 عـن  السـالمهلل  هعليةجعفر أبا سألت :قا  ح مران نع خالد أبي عن سنان بن

«مري  أو راكب عال جالساع ؤ ني  ال» :قا  ؟جالساع اال ان
 .هلل1ة

 أبـو  القاضـي  حـدثنا  :قـا   ،حممـد  بـن  حممـد  أخ نا :. الشيخ الطوسي17
 :قـا   ،بشـر  بـن  حممـد  بـن  احلسـني  حـدثنا  :قـا   ،اجلعـابي  عمـر  بن حممد بكر

 حـدثنا  :قـا   ،أبـان  بن عءاعيل حدثنا :قا  ،عبيد بن احلسن بن علي حدثنا
 احلسني ق  زرت :قا  ،هللاهلل هرمحةأعَين بن ح مران حدثين :قا  ،مريم أبو
 هعليـ ةعلـي  بن حممد جعفر أبو جاءني قدمت فلما ،ما السالمهللمعليةعلي بن

 هعليــةجعفــر أبــو لــي فقــا  ،علــي بــن اهلل عبــد بــن علــي بــن وعمــرالســالمهلل 
م السـالمهلل  معليةحممد آ  داءمش قبور زار فمن ،رانح م يا أبشر» :السالمهلل

«هأم هولدت كيوم ه نوب من خرج ،هنبي وصلة بذلال اهلل يريد
 .هلل2ة

 
 روايات( 1)يف األخالق هروايات :ثالثًا

 عـن  مسـكان  بـن  درسـت  عـن  اهلل عبيـد  وحدثين :. درست بن منصور1
 عـن مهلل السـال  هعليـ ةجعفـر  أبـا  سـللت  قا  أعَين بن ح مران عن انهالد بشم
 ع ا :هوآلـ  هعليـ  اهلل صـلى  اهلل رسو  وقو  هلل4ةهمن بروح مهوأيد اهلل قو 

 شـــــيلني عىل تـــــر أ » :فقـــــا  ،اال ـــــان روح همنـــــ خـــــرج العبـــــد زنـــــى
 والـذي  القلـب  يـرح  ملـال  وهـ  باخلم يأمر شب قلبال يفهلل يعتلجانةخيتلجان

 فمن ةمل وللشيطان ملة للملال ،القلب ا ن يف ينفث الشيطان وه بالشر  يأمر
                                                 

 .402\1املصدر نفسه  .1

 .313أمالي الطوسي  .2
 .22ااادلة:  .4
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 الشــيطان ملــة ومــن الثــواب ورجــاء بــاحل  وتصــدي  بــاخلم ايعــاد امللــال ملــة
«بالشر وايعاد اخلم من وقنوف باحل  تكذيب

 .هلل1ة
 عـن  ،عبيـد  بن عيسى بن حممد عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين2
 بـن  ح مـران  عـن  ،اللفـائفي  نشـيب  اهلل عبد أبي عن ،الرمحن عبد بن يون 
 :واآلخرة الدنيا مكارم من ثالث» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو  قا :قا  أعَين
«عليال لمج  ع ا وحتلم ،قطعال من وتصل ،ظلمال عمن تعفو

 .هلل2ة
 عـن  ،عيسـى  بـن  حممد بن أمحد عن ،حييى بن حممد :. الشيخ الكليين4
 هعليـ ةجعفـر  أبـي  عـن  ،ح مـران  عـن  ،القمـاف  خالد أبي عن ،سنان بن حممد

ــ» :قـــا الســـالمهلل   علـــى الندامـــة مـــن وأيســـر أفعـــل العفـــو علـــى ةالندامـ
«العقوبة

 .هلل4ة
 عـن  ،هأصـحاب  بع  عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين3

 هعليــةجعفــر أبــي عــن ،ح مــران عــن ،أســامة أبــي عــن املختــار بــن احلســني
 الرجـل  دهـ يتعا كمـا  بالبالء املؤمن دهليتعا وجل عز اهلل عن» :قا السالمهلل 

«املري  الطبيب حيمي كما الدنيا هوحيمي الغيبة من ديةباهل هلهأ
 .هلل3ة

 ،يـون   عـن  ،عيسـى  بن حممد عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين2
السـالمهلل   هعليـ ةجعفـر  أبـا  سألت :قا  ،ح مران عن زرارة عن ،بكم ابن عن

                                                 

 .110األصو  الستة عشرةدرستهلل ص .1

 .107\2الكايف  .2

 .108\2املصدر نفسه  .4

 .222\2الكايف  .3
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 اهلل عن» :قـا   ؟اآلخـرة  يف هعليـ  أيعاقـب  الـرجم  يف احلد هعلي أقيم رجل عن
« لال من أكرم

 .هلل1ة
 عـن  ،عيسـى  بـن  حممد بن أمحد عن ،حييى بن حممد :. الشيخ الكليين1

 ،هأبيـ  عـن  ،ح مران بن محزة عن ،سنان بن اهلل عبد عن ،حمبوب بن احلسن
 أن  أمـر  مـن  كـان  ع ا وجـل  عـز  اهلل عن» :قـا  السالمهلل  هعليةجعفر أبي عن

 فان اجةباحل  ابتال هل  لال يفعل   فان ،بالسقم  ابتال  نب هول عبدا يكرم
  أمر من كان وع ا ،الذنب بذلال هليكافي املوت هعلي شدد  لال هب يفعل  
 هعلي وسع  لال هب يفعل   فان ،هبدن صحح حسنة  عند هول عبدا نيمي أن
«احلسنة بتلال هليكافي املوت هعلي ونه هب  لال يفعل   وه فان ،رزقة يف

 .هلل2ة
 بـن  وعلـي  ،زيـاد  بـن  لمسـ  عـن  ،أصـحابنا  مـن  عدة :. الشيخ الكليين7

 ءعـت  :قا  سا  بن شامه عن ،حمبوب ابن عن ،مجيعاع هأبي عن ،يمهعبرا
 مـن  عىل انظـر  ح مـران  يـا » :أعَين بن حُلمران يقو السالمهلل  هعليةاهلل عبد أبا
 لال أقنع  لال فان املقدرة يف فوقال وه من عىل تنظر وال املقدرة يف دونال وه

 الدائم العمل أن اعلم ،ربال من الزيادة تستوجب أن وأحرى لال قسم مبا
 .يقني ام على الكثم العمل من   كر جل اهلل عند أفعل يقني على القليل
 و املـؤمنني  أ ى عـن  والكـف  اهلل حمـارم  جتنـب  مـن  أنفـع  ور  ال هأنـ  واعلم
 باليسـم  القنـو   مـن  أنفـع  مـا   وال اخلل  حسن من نأهأ عيش وال ممااتياب

«العجب من أضر لمج وال اازي
 .هلل4ة

                                                 

 .334\2ر نفسه املصد 1

 .333\2املصدر نفسه  2

 .233\8املصدر نفسه  4
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 هرمح - الوليد بن أمحد بن احلسن بن حممد حدثنا :. الشيخ الصدوق8
 عـن  ،سـعيد  بـن  احلسـني  عـن  ،أبـان  بـن  احلسن بن احلسني حدثنا :قا  - اهلل

 يف السـالمهلل  هعليـ ةجعفر أبي عن ،ح مران عن ،زرارة عن ،أبان عن ،فعالة
 مـن  لرجـل ا حفوف التفث» :قا  هلل1ةممَثَفَت ليقعوا ثم :جل عزو اهلل قو 

«الطيب هل حل  هنسك قعى فا ا ،الطيب
 .هلل2ة

 
 رواية( 19) يف التفسري هروايات :رابعًا

عن أبي أسامة قا  ءعت ح مران بـن أعـَين    :. أصل عاصم بن ح ميد1
 واهلل ،هلل4ةليشفعن شيعتنا واهلل» :يقو  السالمهلل هعليةءعت أبا جعفر :يقو 

فمالنا من شـافعني   يقو  عدوناليشفعن شيعتنا حتى  واهلل ،ليشفعن شيعتنا
ن لنا كرة فنكون من املؤمننيأفلو * وال صدي  محيم * 

هلل3ة
»

 .هلل2ة
ــفار 2 ــيخ الص ــدثنا :. الش ــد ح ــن أمح ــد ب ــن ،حمم ــفوان ع ــن ،ص ــن ع  اب

 اهلل قـو   يف السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبي عن ح مران عن ،احلجر عن ،مسكان
ونيعـدل  هوبـ  بـاحل   دونمـ ي أمة خلقنا وممن وتعاىل تبار 

 مهـ » :قـا   ،هلل1ة
«األئمة

 .هلل7ة

                                                 

 .29احلج:  1
 .448معاني األخبار  2

 ويف بع  الرواياتةلنشفعن لشيعتناهلل. .4

 .102-100الشعراء:  .3
 .23األصو  الستة عشر  .2

 .181األعراف:  .1
 .21بصائر الدرجات  .7
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 عـن  ،احلكـم  بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بن أمحد حدثين :. الشيخ الصفار4
 :قـا   السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبـي  عـن  ح مران عن ،زرارة عن ،العجلي داود

 ،أجاجاع ماحلاع وماء عذباع ماء خل  اخلل  خل  حيث وتعاىل تبار  اهلل عن»
 فقـا   ،شـديداع  عركـاع  هفعركـ  رضاأل أديـم  مـن  طينـاع  فاخـذ  ،املاءان فامتزج

 ألصحاب وقا  ،بسالم اجلنة عىل يدبون  كالذر ممفي مهو اليمني ألصحاب
 بلــى قــالوا ؟بــربكم الســت :قــا  ثــم ،أبــالي وال النــار عىل يــدبون :الشــما 

 علـى  امليثـاق  أخذ ثم ،اافلني ذاه عن كنا عنا القيامة يوم تقولوا أن ،دنامش
 علي ذاه وأن اهلل رسو  حممد ذاه وأن :قا  ثم ،بربكم الست :فقا  النبيني

 أال العزم أولوا على امليثاق وأخذ النبوة مهل فثبتت ،بلى :قالوا ،املؤمنني أمم
 والة  بعـد  مـن   وأوصـياؤ  ،املـؤمنني  أمـم  وعلي ،رسولي وحممد ربكم عني

 وأنتقم ،دوليت هب رموأظ ،لديين هب أنتصر ديمامل وأن ،علمي وخزان أمري
 و  ،رب  يـا  دناموشـ  أقررنا :قالوا ،اعهوكر طوعاع هب وُأعبد ،أعدائي من هب

 آلدم يكن و  ،ديمامل يف اخلمسة ؤالءهل العز ة فثبتت ،يقر و  آدم جيحد
 قبـل  مـن  آدم عىل دنامـ ع ولقـد  وجـل  عـز  هقولـ  وهـ و ،هب االقرار على عزم

«عزماع هل جند و  فنسي
 .هلل1ة

 وأمحد حييى بن صفوان عن ،احلسني بن حممد حدثنا :. الشيخ الصفار3
 بن حجر عن ،مسكان ابن عن ،صفوان عن ،سعيد بن احلسني عن حممد بن

 لهـ أ يا تعاىل اهلل قو  يف السالمهلل هعليةجعفر أبي عن ،ح مران عن ،زايدة
 مـن  علـيكم  انـز   ومـا  واإلجنيل التورية تقيموا حتى شب على لستم الكتاب

                                                 

 .112، اآلية من سورة طه: 90بصائر الدرجات  .1
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وكفراع طغياناع ربال من عليال انز  ما مممن كثما وليزيدن ربكم
  يه» :قا  هلل1ة

«السالمهلل هعليةاملؤمنني أمم والية
 .هلل2ة

 يمهعبـرا  ]عـن[  ،ورمـ مج بـن  حممد بن احلسن عن ،هوعن :. اخلصييب2
 عـن  ،ابـان  بـن  عمـر  عـن  ،فعالة عن ،زيارمم بن علي هأخي عن ،زيارمم بن

 مثـل  :اهلل قـو   عن ،السالمهلل هعليةجعفر أبا سألت :قا  ،أعَين بن ح مران
مصـباح  امـ في كمشـكاة   نور

 يـتكلم  االمـام  وهـ  املصـباح » :فقـا   ،اآليـة  ،هلل4ة
«بالوحي هسن بصغر

 .هلل3ة
 ،عيسـى  بـن  حممـد  بـن  أمحـد  عن ،أصحابنا من عدة :الشيخ الكليين .1

 السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـا  سألت :قا  ح مران عن ،ثعلبة عن ،احلجا  عن
 امـ خلق تلوقـة  اهلل روح يهـ » :قا  هلل2ةهمن وروح :وجل عز اهلل هقول عن
«وعيسى آدم يف اهلل

 .هلل1ة
 بن احلسني عن ،حممد بن أمحد عن ،حييى بن حممد :. الشيخ الكليين 7
 عــن ،األحــو  حممــد عــن ،احللــيب حييــى عــن ســويد بــن النعــر عــن ،ســعيد

 :وجـل  عز اهلل قو  :السالمهلل هعليةاهلل عبد ألبي قلت :قا  أعَين بن ح مران

                                                 

 .18املائدة:  .1
 .93بصائر الدرجات  .2

 .42النور:  .4
 . 410اهلداية الك ى  .3

 .172النساء:  .2
 . 144\1الكايف  .1
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الكتاب يمهعبرا آ  آتينا دفق
 :قـا   ؟احلكمـة  :قلـت  ،النبـوة » :فقا  ؟هلل1ة

«الطاعة :فقا  ؟عظيماع ملكاع مهوآتينا :قلت ،والقعاء ممالف
 .هلل2ة

 أمحـد  عـن  ،زيـاد  بن لمس عن ،أصحابنا من ،عدة :. الشيخ الكليين8
 عـن  ،فرقـد  بـن  اهلل عبـد  عـن  ،سـرحان  بـن  داود عن ،نصر أبي بن حممد بن

 اهلل صـبغة  :وجـل  عـز  اهلل قـو   يفالسالمهلل  هعليةاهلل عبد أبي عن ،ح مران
صبغة اهلل من أحسن ومن

«االسالم يه الصبغة» :قا  هلل4ة
 .هلل3ة

 ح مـران  عـن  ،زرارة عن ،بكم بن اهلل عبد عن ،هعن :. الشيخ الكليين9
 عنـا  :وجـل  عـز  هقولـ  عـن السـالمهلل   هعليـ ةاهلل عبـد  أبـا  سـألت  :قا  أعَين بن
كفوراع وعما شاكراع عما سبيلال  ديناه

 تار  وعما شاكر ومف آخذ عما» :قا  هلل2ة
«كافر ومف

 .هلل1ة
 أبـي  ابـن  عـن  ،هأبيـ  عـن  ،يمهعبـرا  بـن  علـي  حدثين :. الشيخ الكليين 10

 قلـت  :قـا   ح مـران  عـن  ،القمـاف  خالـد  أبـي  عـن  ،عقبـة  بن علي عن ،عمم
 كتبنـا   لـال  لأج من :وجل عز اهلل قو  معنى ما السالمهلل هعليةجعفر ألبي
 قتل فكأمنا األرض يف فساد أو نف  بغم نفساع قتل من هأن عسرائيل بين على

7 مجيعـاع  النـاني 
  قتـل  فامنـا  ،مجيعـاع  النـاني  قتـل  فكأمنـا  وكيـف  :قلـت  :قـا 

                                                 

 .23هذ  وما بعدها من سورة النساء:  .1
 . 201\1املصدر نفسه  .2

 .148البقرة:  .4
 . 13\2الكايف  .3

 .4اإلنسان:  .2
  .483\2الكايف  .1

 .42املائدة:  .7
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 لو املهأ عذاب شدة يمينت هعلي نممج من موضع يف يوضع» :فقا  ،واحداع
 :قـا   ؟آخـر  قتل هفان :قلت ،«املكان  لال يدخل كان عمنا مجيعاع الناني قتل

«هعلي يعاعف»
 .هلل1ة

 حييــى بــن حممــد حــدثنا :قــا  - اهلل هرمحــ - أبــي :. الشــيخ الصــدوق11
 بـن  جعفـر  عـن  ،عمـر  بـن  موسـى  عن ،حييى بن أمحد بن حممد عن ،العطار

 هعليةجعفر أبي عن ،ح مران عن ،خالد أبي عن ،االب عن ،حييى بن حممد
قليــل عال همعــ آمــن اومــ :وجــل عــز اهلل قــو  يف الســالمهلل

 كــانوا» :قــا  هلل2ة
«مثانية

 .هلل4ة
 :قـا   ،الوليـد  بـن  أمحد بن احلسن بن حممد حدثنا :. الشيخ الصدوق12
 بـن  صـفوان  عـن  ،سـعيد  بـن  احلسـني  عـن  ،أبان بن احلسن بن احلسني حدثنا
 هعليــةاهلل عبــد أبــا ســألت :قــا  ،ح مــران عــن ،زائــدة بــن حجــر عــن ،حييــى

الرجـا   من املستععفني عال :وجل عز اهلل قو  عن السالمهلل
 مهـ  :قـا   هلل3ة

 الـدين  يف بواليـة  ليسـت  امـ عن أمـا » :فقا  ؟والية وأي :قلت .«الوالية لهأ»
 وال بــاملؤمنني ليســوا مهــو واملخالطــة واملوارثــة املناكحــة يف الواليــة امــولكن

«وجل عز اهلل ألمر املرجون مهو ،بالكفار
 .هلل2ة

 بـن  سـعد  حـدثنا  :قـا   - اهلل همحـ ر - أبـي  حـدثنا  :. الشيخ الصدوق14
 عـن  ،األشـعري  خالـد  بـن  حممـد  عـن  اهلل عبـد  أبـي  بـن  أمحـد  عن ،اهلل عبد

                                                 

 . 271\7 الكايف .1

 .30هود:  .2
 .121معاني األخبار  .4

 .98النساء:  .3
 .202معاني األخبار  .2
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 ،القمـاف  خالـد  أبـي  عـن  ،ميمـون  بـن  ثعلبة عن ،األشعري حممد بن يمهعبرا
 القـرآن  رمـ ظ عـن  السـالمهلل  هعليةجعفر أبا سألت :قا  ،أعَين بن ح مران عن

 مبثـل  عملـوا  الـذين  هوبطنـ  ،لقـرآن ا ممفـي  نـز   الـذين   رمـ ظ» :فقـا   .هوبطن
«أوللال يف نز  ما ممفي جيري مأعماهل

 .هلل1ة
اهلل عليه السالم عـن قـو     سألت أبا عبد :عن محران قا  :. العياشي13

جلمم فال يسـتأخرون سـاعة وال يسـتقدمون   أع ا جاء اهلل 
هـو  » :قـا   ،هلل2ة

«الذي ءى مللال املوت عليه السالم يف ليلة القدر
 .هلل4ة

كـان يقـرأ    :عن محران عـن أبـي جعفـر عليـه السـالم قـا        :ياشي. الع12
بعثنا عليكم عبادا لنا أوىل بأني شديد

وهو القائم وأصحابه » :ثم قا  هلل3ة
«بأني شديد واأول

 .هلل2ة
عـن احلسـني    ،عن أمحد بن حممد ،أخ نا أمحد بن عدري  :. القمي11

عــن  ،عــن درســت بــن أبــي منصــور ،النعــر بــن ســويد ]عــن[ ،بــن ســعيد
هلل عـن  ليـه السـالم  عةألت أبـا عبـد اهلل  سـ  :ن قـا  مران بن أعَيعن ح  ،األحو 

 عال محيماع*  وال شراباع ال يذوقون فيما برداع*  بثني فيما أحقاباعالقو  اهلل 
اقاعس وَا

«هذ  يف الذين ال خيرجون من النار» :قا  ،هلل1ة
 .هلل7ة

                                                 

 .421معاني األخبار  .1

 .39يون :  .2
 .124\2تفسم العياشي  .4

 .2اإلسراء:  .3
 .281\2املصدر نفسه  .2
 .22-24النبأ:  .1
 .302\2تفسم القمي  .7
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 املبحث األول

 السالم( هعلي)ومضات من حياة اإلمام الصادق
 

 الشريف هنسب

 ،م السالمهلل أبو عبـد اهلل معليةل البيتهو اإلمام العظيم سادني أئمة أه
م الصـالة  مجعفر بن حممد بن علي بن احلسني بـن علـي بـن أبـي طالـب علـي      

  .والسالم
 ،ا فاطمـة مـ قيـل عن اء  ،بكر أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أبي هأم 

 ا القاسم من ثقاتهوكان أبو ،هلل1ةما أءاء بنت عبد الرمحن بن أبي بكرمأم
ــدين    ــن العاب ــن احلســني زي ــي ب ــةأصــحاب عل ــد حتــدث   ،هلل2ةالســالمهلل هعلي وق

ا مـ الصاحلات القانتات ومـن اتقـى نسـاء زمان    منكانت أم فروة  املؤرخون أن
كانت أمي ممـن آمنـت   » :امهلل قا  حبقالسالم هعليةا أن اإلمام الصادقمويكفي

ــنت واهلل  ــت وأحس ــنني  واتق ــب احملس «حي
ــام وروت عــن  ،هلل4ة ــن  اإلم ــي ب عل

دعو ملذنيب اني أل ،يا أم فروة» :اهل ها قولمأحاديث منالسالمهلل  هعليةاحلسني
ويص ون على ما ال  ألنا نص  على ما نعلم ؛ة مرةلشيعتنا يف اليوم والليلة م

«يعلمون
 عبـد اهلل   السالمهلل مـن أم فـروة أيعـاع ولـد     هعليةللباقر وقد و لد ،هلل3ة

                                                 

 .1\37حبار األنوار  .1

 كر عند الرضا عليه السالم القاسم بن حممد خا  روى احلممي أنه ، و372\1الكايف  .2
 .428قرب اإلسناد  - «مركانا على هذا األ»أبيه، وسعيد بن املسيب فقا : 

 . 372\1الكايف  .4
 .71عيون املعجزات  .3
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 هيشـار عليـ  ممـن   اهللهلل هرمحـ ةوكـان  ،هلل1ةأحد ااـرمني مـن بـين أميـة     هالذي قتل
 .هلل2ةبالفعل والصالح

 
 الوالدة املباركة

يف  ،وقيـل يـوم االثـنني    يوم اجلمعـة  ،املنورةاملدينة يف  هعلي سالم اهللولد 
يف  الســالمهلل هعليــةوقــب  ،هـــ 84ســنة   ر ربيــع األومالســابع عشــر مــن شــ

ودفـن يف البقيـع عىل جانـب     ،هــ  138سنة ر شوا  ماخلام  والعشرين من ش
 ،سنةالشريف مخساع وستني   وقد مت عمر ،ما السالمهللمعليةاإلمام الباقر هأبي

 هومـع أبيـ   ،أحدى عشـرة سـنة   السالمهلل هعليةاحلسنيعلي بن   فعاش مع جد
 .هلل4ةسنة 43 الشريفة هوكانت مدة عمامت ،سنة 41

 
 املبارك هلقب

ور مو لقب مشـ هو ،"الصادق"بـجعفر بن حممد  ع رف عمامنا أبو عبد اهلل
ذا اللقـب روايـات تشـم أن    هـ وقـد رويـت يف علـة     ،املوالف واملخالف هيعرف

بالصادق تييزاع عن "جعفر الكذاب" ابـن   هلقب هوآل هعلي صلى اهلل رسو  اهلل
السـالمهللعلى   هعليـ ةديمـ المهلل الـذي نـاز  اإلمـام امل   السـ  هعليـ ةادياإلمام اهل

عـن أبــي    الرمحـة بســند  هفقــد روى الشـيخ الصــدوق عليـ   ،منصـب اإلمامـة  
دخلــــت علــــى ســــيدي علــــي بــــن احلســــني زيــــن   :خالــــد الكــــابلي قــــا 

بالـذين فـرض    أخ ني يا ابن رسو  اهلل :هما السالمهلل فقلت لمعليةالعابدين
                                                 

 .109مقاتل الطالبيني  .1

 .171\2اإلرشاد  .2
 .4\37حبار األنوار  .4
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بعــد  ممــاالقتــداء ب  علــى عبــاد وأوجــب ،ممم ومــودتمعــز وجــل طــاعت اهلل
مـر الـذين   يـا كنكـر عن أولـي األ   » :فقا  لـي  ؟هوآل هعلي صلى اهلل رسو  اهلل

أمم املؤمنني علي  :ممم طاعتمجل أئمة للناني وأوجب علي عزو م اهللمجعل
ثـم احلسـني ابنـا علـي بـن أبـي        ،احلسـن  السـالمهلل، ثـم   هعليـ ةبن أبي طالـب 

يـا سـيدي روي لنـا عـن      :هفقلت ل .«سكتثم  .ى االمر علينامثم انت ،طالب
عـز وجـل    مـن حجـة هلل   أن األرض ال ختلـو  السالمهلل هعليةأمم املؤمنني علي

 يف هواءــ ،ابــين جعفــر» :قــا  ؟فمــن احلجــة واالمــام بعــد   ، علــى عبــاد
 هومن بعد حممد ابن ،و احلجة واإلمام بعديه ،يبقر العلم بقراع ،التوراة باقر

يا سيدي فكيف صار  :هفقلت ل ،«سماء الصادقل الهعند أ هواء ،جعفر
ــ ،حــدثين أبــي :قــا  ،؟الصــادق وكلكــم صــادقون  هاءــ مــا معليةهعــن أبي

 ع ا ولـد ابـين جعفـر بـن    » :قـا   هوآلـ  هعليـ  صلى اهلل السالمهلل أن رسو  اهلل
  م السـالمهلل فسـمو  معلـي ةحممد بن علي بن احلسني بن علي بـن أبـي طالـب   

جعفـر يـدعي اإلمامـة اجـرتاء      هاءـ  اعولد  من ولد فان للخام  ،الصادق
 ،عز وجل الكذاب املفرتي على اهلل جعفر و عند اهللمف هعلي وكذباع على اهلل

 لـال الـذي    ،هواحلاسـد ألخيـ   هاملخالف على أبي ،لهبأ هواملدعي ملا لي  ل
بكــي علــي بــن   ثــم ،عــز وجــل عنــد ايبــة ولــي اهلل يــروم كشــف ســرت اهلل

كـأني جبعفـر الكـذاب وقـد      :ثـم قـا    ،شديداع ما السالمهلل بكاءتمعليةاحلسني
والتوكيل  واملغيب يف حف  اهلل ،على تفتيش أمر ولي اهلل هطااية زمان محل

يف  وطمعـاع  ،هعن ظفـر بـ   هعلى قتلـ  هوحرصا من ،هبوالدت همن العمج هحبرم أبي
 يـا ابـن رسـو  اهلل    :هفقلـت لـ   :قا  أبو خالد .«هبغم حق  حتى يأخذ همماث

عن  لال ملكتوب عندنا يف الصحيفة اليت  عي وربي» :فقا  ،نوعن  لال لكائ
قا  أبو   «هوآل هعلي صلى اهلل اهلل ا  كر احملن اليت جتري علينا بعد رسو مفي
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الغيبـة بـولي    ثم تتـد » :قا  ،؟ثم يكون ما ا يا ابن رسو  اهلل :فقلت :خالد
 هوآلــ هعليــ صــلى اهلل الثــاني عشــر مــن أوصــياء رســو  اهلل ،عــز وجــل اهلل

واملنتظـرين   هالقـائلني بامامتـ   هل زمـان ايبتـ  هيا أبا خالد عن أ . واألئمة بعد
م من العقو  هتبار  وتعاىل أعطا ن اهللأل ؛ل كل زمانهأ أفعل من  ورملظ

م يف موجعلـ  ،دةهم مبنزلـة املشـا  هالغيبة عنـد  هب ام واملعرفة ما صارتمواألف
 هوآلــ هعليــ صــلى اهلل رســو  اهلل دين بــني يــديهــ لــال الزمــان مبنزلــة ااا

عـز   اهلل والـدعاة عىل ديـن   ،وشيعتنا صدقاع أوللال املخلصون حقاع ،بالسيف
«راعموج وجل سراع

 .هلل1ة
األنصـاري   عـن جـابر بـن عبـد اهلل      اخلصييب بسـند  هويف ن  آخر يروي 

ع ا ولد جعفر بن حممد بن علي » :وآلههلل هعلي صلى اهللةرسو  اهلل قا  :قا 
  يولـد مـن ولـد    هفانـ  ؛جعفر الصادق  فسمو هللهعلي اهللصلوات ةاحلسني بن

 هعلـى أخيـ   هعلـي وبغيـ   همـن جرأتـ   هويـل لـ   ،جعفـر الكـذاب   هيقـا  لـ   ولـد 
«ل بييتهدي أموعمام اخلل  وم صاحب احل 

 .هلل2ة
 

 هأئمة اجلور يف زمان
 هــ  142ايـة الدولـة األمويـة سـنة     مالسـالمهلل ن  هعليةعاصر اإلمام الصادق

الشــريف حــافالع باألحــداث   فكــان عصــر ،لعباســيةوبدايــة تأســي  الدولــة ا
د انكفاء األمويني بعد مرحلة صعبة من الظلم مفقد ش ،والتطورات السياسية

م الســـالمهلل  معلـــيةل البيـــتهـــواحلـــور والولـــو  يف دمـــاء املســـلني الســـيما أ
و   ،ويف املقابل برز آ  العباني علـى السـاحة بعـد طـو  مخـو       ،مموشيعت

                                                 

 .419كما  الدين  .1
 .238، وروا  الط ي يف دالئل اإلمامة ص238داية الك ى اهل .2
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عن   نقـل   ،هل البيـت مـن سـابق   هقل ظلماع وعداوة أليكن عصر العباسيني أ
ع  قتلــوا  ،وعن سـيل الـدماء قـد ازداد تـدفقاع     ،عن اجلـور قـد تعـاعف واشـتد    

وأ اقوا الشـيعة صـنوف الـويالت     ،م السالمهللمعليةل البيتهسبعة من أئمة أ
  :حتى قا  الشاعر يف  لال ،من القتل والسجن والتشريد

 ر ما فعلت بنو العبانيممعشامما فعلت أمية في واهلل
 

معاصـراع مخسـة مـن     هالسالمهلل يف عمامتـ  هعليةوقد عاش اإلمام الصادق 
  :ممفأما ملو  بين أمية ف ،ملو  بين أمية واثنني من ملو  بين العباني

 هللهـ 122 – 102ةشام بن عبد امللاله -1
 هللهـ 121 – 122ةالوليد بن يزيد بن عبد امللال -2
 هللهـ 121ت ةيزيد بن عبد امللال -4
 هللهـ 121يوماع من عام  70ةيم بن الوليد بن عبد امللالهعبرا -3
 هللهـ 142 – 121ة"مروان احلمار"بـمروان املعروف  -2

  :مموأما ملو  بين العباني ف
 هللهـ 141 – 142ة"السفاح"بـبن حممد املعروف  عبد اهلل  -1
 هللهـ 128 – 141ة"املنصور الدوانيقي"بـأبو جعفر املعروف -2
ويـؤدي   ،أن التنو  السياسي ينعك  تنوعاع فكرياع واجتماعيـاع والواضح  

و هو ،ات الدينيةهوامليو  واالجتا ،بيةهور الكثم من الفرق وامللل املذمعىل ظ
ذا اخلليط ااتمعي واملعريف أمراع صعباع حيتاج عىل عال م هما جيعل التعامل مع 

ــل اهلل    ــن قب ــدد م ــوم مس ــام معص ــد اهلل   وعم ــأبي عب ــاىل ك ــادقا تع ــةلص  هعلي
  السالمهلل.
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  هالنص على إمامت
أبي   ا من موالنا أبي جعفر حممد الباقر عىل ولدمانتقلت اإلمامة ومواريث

وسلمت كل الشيعة لطاعة اإلمـام دون أن   ،ما السالمهللمعليةالصاق عبد اهلل
و  يـرو   ،الشـريفة  هحتدث منازعات واضحة أو اختالفات كبمة حو  عمامتـ 

تب الفرق والنحل صراعاع حقيقياع بني الفرق املنتحلـة للتشـيع   لنا التاريخ أو ك
قالت فرقة بامامة حمم ـد   السالمهلل هعليةتوّفي الباقر مّلا» :النوخبيت  عال ما  كر

" العلمي ـة "   :همقـيم جببـل يقـا  لـ     حي     ت هوأن  ،القائم هوأن  بن عبد اهلل
«السالمهلل هعليةأبي جعفر ر القو  بذلال بعدمأظ ،مموكان املغمة من

 .هلل1ة 
مجلـة مـن    هالسـالمهلل مـن أبيـ    هعليةوقد روى الن  على اإلمام الصادق

كــ اء األصــحاب والــرواة كســدير الصــميف وجــابر بــن يزيــد اجُلعفــي وأبــي   
اد  يف عمامة اإلمـام  ذا االنتقا  اهلهولعل أسباب  ؛الصباح الكناني وآخرين

ا عند احلديث عـن عمامـة   هااألسباب اليت  كرن هالسالمهلل تشاب هعليةالصادق
ا قلة عدد الشيعة وعدم تغلغل دعـوى  مالسالمهلل، وملخص هعليةاإلمام الباقر

وعـدم وجـود شخصـية منافسـة      ،اإلمامة بني صـفوف ااتمـع الشـيعي الفـيت    
بــني النــاني مــن الشــيعة  هار علــم اإلمـام وفعــل مواشــت ،لإلمـام مــن العلــويني 

 .املخالفني
السـالمهلل   هعليـ ةنـا أن اإلمـام البـاقر   ها مومن األسـباب الـيت  كـن عضـافت    

ــات أيامــ  ــين  هالشــريفة أن يوصــي البتــ  هحــرص يف أخري ــر بشــكل عل  ،جعف
وأن يكتــب الوصــية علــى مــرأى ومســمع مــن  ،ود علــى  لــالموي حعــر الشــ

روى  لال الشيخ الكلـيين   ،األصحاب حتى يقطع ألسن املشككني واملنافقني
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عـن يـون  بـن عبـد      ،عيسـى عن حممـد بـن    ،يمهعلي بن عبرابسند قوي عن 
 هعليـ ةعن أبي :السالمهلل قا  هعليةعن عبد االعلى عن أبي عبد اهلل ،الرمحن
 وداعماد  لــي شــ :الوفــاة قــا  هفلمــا حعــرت ،نــا هاســتودعين مــا  الســالمهلل

 ،اكتـب  :بن عمر فقا  م نافع موىل عبد اهللمفي ،أربعة من قريش هفدعوت ل
الـدين فـال تـوتن     اصطفى لكم اهلليا بين عن  هيعقوب بني هذا ما أوصى به

عال وأنتم مسلمون
أن   وأوصى حممد بن علي عىل جعفر بن حممـد وأمـر   ،هلل1ة

وأن يربـع   ،هبعمامتـ  هوأن يعممـ  ،اجلمعـة  هالذي كان يصلي في  يف برد هيكفن
 :ودمثـم قـا  للشـ    ،هعند دفنـ   أطمار هأربع أصابع وأن حيل عن هويرفع ، ق 

ذا هـ ما كـان يف   -بعد ما انصرفوا  -يا أبت  :هت لفقل ،انصرفوا رمحكم اهلل
 ،ه  يوص علي هعن :غلب وأن يقا ت أن ت هيا بين كر» :فقا   هد عليمبأن تش

«فأردت أن تكون لال احلجة
 .هلل2ة 

 
 السالم( هعلي)مرحلة اإلمام الصادق

السـالمهلل   هعليـ ة كن للباحـث املـدق  أن يصـف مرحلـة اإلمـام الصـادق      
ـــ  ا مرحلـــة التوســـعمـــبأن الفكريـــة  هوالتمـــدد للوجـــود الشـــيعي بكـــل حيثيات

ا يف السـاحة  هـ حبيث تكنت احلالـة الشـيعية مـن فـرض وجود     ،والد وارافية
وانتقــل  ،ا مــن املعادلــةما أو شــطبموأصــبح مــن املســتحيل حــذف  ،اإلســالمية

 ،الشــيعة مــن مرحلــة االنعــزا  واالنكمــاش عىل مرحلــة التمــدد واالتســا        
ــد ر الشــ    ــة تص ــارت الكوف ــ      وص ــدء بع ــع ب ــرى م ــدن األخ ــة امل يعة عىل بقي

حتـى أن   ،جرة لنشر التشيع وتكثم السـواد الشـيعي  الشخصيات بعمليات اهل
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السالمهلل اعت  يف بع  الروايات أن اتسا  التشـيع ومـا    هعليةاإلمام الصادق
ود كبمة يف نشر احلديث الشـيعي وعقيـدة اإلمامـة    مرواة الشيعة من ج هقام ب

ى احلجة على نسبة كبمة من الناني ونفى صفة "املستععف" بني الناني قد ألق
 السـمط  بـن  سـفيان  عن فقد روى الشيخ الكليين بسند جليل ،ممعن كثم من

 ؟املستعـعفني  يف تقـو   مـا : السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  ألبـي  قلـت  :قا  الَبَجلي
 ؟املستعـعفون  وأين ،مستععفاع يكون أحداع فرتكتم» :بالفز  اعمشبي لي فقا 

 هبـ  وحتدث ،نهخدور يف العوات  عىل العوات  ذاه بأمركم مشى لقد اهللفو
 .هلل1ة”املدينة طري  يف السقايات

 هعليـ ةفـان مشـرو  اإلمـام الصـادق     ،وبناء علـى طبيعـة املرحلـة اجلديـدة    
وعمنا اتسم بالشمولية ليعم  ،عوياع فحسبمالسالمهلل   يعد مشروعاع فكرياع ن

علـى   هوتربيتـ  ،ميـة البشـرية واحتعـان ااتمـع    عالقة بالتن هكل ما ل هبني طيات
عضافة عىل عدارة  ،وعلى مستوى الوعي الفردي ،املستوى الفكري وااتمعي

ونقـــل اخلطـــاب الشـــيعي عىل الفـــرق  ،الطريقـــة املثلـــى للتعامـــل مـــع اآلخـــر
ــالمية   ــم اإلس ــى ا ــة     ،اإلســالمية وحت ــدارني الفكري ــار وامل ــل األفك ــد ك ونق

 .الوضع السياسي واألمين القائم هبحبسب ما يسمح  ،املنحرفة
السـالمهلل بالنقـاف    هعليـ ة كن ان نلخـ  مشـرو  اإلمـام الصـادق     هوعلي

  :اآلتية
. تأسي  املرجعيات الفكرية التخصصية الـيت  كـن للشـيعة يف املنـاط      1

م السالمهلل يف العقيدة معليةل البيتها يف "نقل" علوم أماملختلفة االعتماد علي
م السـالمهلل  معلـي ةل البيـت هوقد شدد أ ،التاريخ واألخالقوالتفسم و هوالفق
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روايــة احلــديثهلل واالبتعــاد عــن الــرأي  ةجيــةمأن تعتمــد تلــال املرجعيــات من 
ا توقـع األمـة يف   مـ ألن ؛ادات الذاتيـة موالقياني واالستحسانات العقلية واالجت

 .هلل1ةاملدارني األخرى املنتسبة عىل اإلسالم هاال راف الذي وقعت في
ال  ،هيل طرق التواصـل بـني اإلمـام وشـيعت    مالوكالءهلل لتسةظام. تعزيز ن2

و مـا سـنأتي علـى    هـ و ،سيما أوللال الـذي سـكنوا خـارج اجلغرافيـة الكوفيـة     
 .ذا الفصلهيف  هتفصيل
الغاية األساسية مـن الرتبيـة     . التأكيد على تنمية الفرد الشيعي باعتبار4

ــة ــتم عمــا بشــكل مباشــر مــن    ذهــوكانــت  ،الديني ــة ت ــ الرتبي  هاإلمــام أو مبعون
 .هووكالئ هاصحاب

. التأكيد على ضرورة نقل الرتاث الشيعي العقدي والفكري عىل الفرق 3
ذا النقـل مـن نقـد واضـح للفـرق      هـ  همبـا يسـتبطن   ؛واملدارني الفكرية األخرى

 ؛رةمـ العالة واألفكار املنحرفـة البعيـدة عـن روح القـرآن الكـريم والسـنة املط      
ــام الصــادق   ــذلال نشــط اإلم ــةل ــحاب  هعلي ــادارة   هالســالمهلل وأص املخلصــون ب

و أسـلوب رفيـع يف دحـ     هـ و ،املناظرات مع الشخصيات العلميـة املختلفـة  
منـاظرات مـع    هفكانـت لإلمـام وألصـحاب    ،املبطلني ونق  املـروجني للباطـل  

رؤوني الزندقة واإلحلاد يف  لال الزمان كمـا مـع شخصـيات مـن النواصـب      
ل هـ جـودة علـى السـاحة اإلسـالمية كأ    واخلوارج فعـالع عـن بعـ  امللـل املو    
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وأصــحاب   العتــزا  والتفــوي  واإلرجــاء والتصــو ف والــرأي والقيــاني     ا
 .هلل1ةاألحاديث الباطلة املوضوعة

واحلـرص علـى    ،. محاية الشيعة من حتديات احملـيط السياسـي املعـادي   2
لــتمكني  ؛م مــن احليــف والظالمــاتمورفــع مــا يقــع علــي ،ممتــوفم احتياجــات

وحتييـد السياسـات احلكوميـة الراميـة      ،ي من االستمرار والبقـاء ااتمع الشيع
مـن املعادلـة    هأو حذفـ  هيـداع لشـطب  مت هعىل تشتيت الوجـود الشـيعي وحماصـرت   

  .اإلسالمية
وقد انتشـرت   ،. حتصني املنظومة الشيعية من احلركات الفكرية املنحرفة1

وتفشـت   ،ادقـة السالمهلل حركات امللحدين والزن هعليةد اإلمام الصادقميف ع
 ،ب العقديــة الفاســدة كالقــائلني بالقــدر أو اجلــ  أو التفــوي  هبعــ  املــذا

 هعليـ ةوقد وجدنا لإلمام الصادق ،وبع  حركات الغالة كاملغمية واخلطابية
مواقف وسـجاالت طويلـة ومؤلفـات خاصـة يف الـرد علـى        هالسالمهلل ولشيعت

صــني الــرتاث األصــناف الفكريــة املنحرفــة حبيــث مت حت   ذهــكــل صــنف مــن  
ومـن األمثلـة علـى ارتبـاف      ،الشيعي من الوقـو  يف شـرا  الفتنـة واال ـراف    

عـن     الشيخ الصـدوق بسـند    اجلماعات بالسلطة األموية ما اورد  ذهبع  
جعفـر بـن    - وكـان زنـديقاع   -أتى رجل من بـين أميـة    :قا  ،رمحة بن صدقة

امل  :هعز وجل يف كتاب قو  اهلل :ما السالمهلل  فقا معليةحممد
 يءأي ش 2

 هممـا ينتفـع بـ    هوأي شـيء فيـ   ؟مـن احلـال  واحلـرام    هفي يءوأي ش ؟ذامأراد ب
 :فقــا  ،مــا الســالمهللمعليةفااتــاظ مــن  لــال جعفــر بــن حممــد  :قــا  ؟النــاني

و "  ،و " امليم " أربعون ،أمسال وحيال " األلف " واحد و " الالم " ثالثون»
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 هفقـا  لـ   .وثالثون ومائـة  ىأحد :فقا  الرجل ،«كم معال ،الصاد " تسعون
ع ا انقعـت سـنة عحـدى وثالثـني ومائـة      » :ما السالمهلل معليةجعفر بن حممد

فنظرنا فلما انقعت سنة عحدى وثالثني ومائة  :قا  .«انقعى ملال أصحابال
 .هلل1ةبين أمية ب ملالهيوم عاشورا دخل املسودة الكوفة و 

مسـلال اسـرتاتيجي   جية التقية كمالسالمهلل مبن هعليةالتزم اإلمام الصادق  
ي طويـل األمـد   ا واسـتحقاقات املشـرو  اإلهلـ   مطبيعة املرحلة وحتديات هتفرض

ليشـمل كـل أرجـاء املعمـورة       م السالمهلل  على تنفيذمعليةالذي يعمل األئمة
الســالمهلل  هعليــةعلــى الــرام مــن أن اإلمــام الصــادق  ،مــن احملــيط عىل احملــيط

ــت لـــ  ــل ا    هأتيحـ ــ  يف مراحـ ــة أكـ ــر  حبريـ ــة التحـ ــلرتفرصـ ــى هـ ل والفوضـ
مـن مرحلـة الفـرا      ها سقوف الدولة األموية ومـا تبعـ  مواالسرتخاء اليت فرض

 .فقيام الدولة العباسية الفتية
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 املبحث الثاني

 (هـ191 - هـ 119)السالم( هعلي)د اإلمام الصادقهالوكالة يف ع
 

مـاع يف  ممثة العديد مـن العوامـل والعناصـر الـيت جعلـت نظـام الـوكالء م        
وأفرزت زيادة االعتماد من قبل اإلمام  ،السالمهلل هعليةاإلمام الصادقزمان 

وعقامة الـوكالء يف تتلـف الـبالد اإلسـالمية الـيت       ،هعلى املخلصني من شيعت
  :العوامل  ذهومن  ،ا املد الشيعي الواعدميتواجد في

 
  ه. طول مدة إمامت1

م معلـي ةيـت ل البهـ السـالمهلل عـن بقيـة أئمـة أ     هعليـ ةامتاز اإلمام الصـادق 
فقـد   ،هبطو  مـدة عمامتـ   – هفرج دي عجل اهللمباستثناء اإلمام امل –السالمهلل 

د ماملدة الطويلة نسبياع حتتاج عىل ج  ذهو ،هلل عاماع من الزمان43ةامتدت قرابة
 ،ودرجة عالية مـن التنسـي  يف أداء األعمـا  املتصـلة باإلمامـة      ،تنظيمي كبم

م علـوم  موتعلـيم  ،مماء حـوائج وقعـ  ،مممن رعايـة شـؤون الشـيعة ومحـايت    
 ،م فكريـاع وعقـدياع مـن احملـيط املعـادي     موحتصـين  ،م السـالمهلل معليةل البيتهأ

والتصـــدي للحركـــات الفكريـــة  ،م مـــن الســـلطة السياســـية الظاملـــةمـــوحفظ
ــة ــيع   ،املنحرفـ ــة للتشـ ــات املنتحلـ ــيما اجلماعـ ــخلطورت ؛وال سـ ــداث مـ ا يف عحـ

 .التصدعات الداخلية يف احلالة الشيعية
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 . التحوالت السياسية 2
د حتـوالت  مالسـالمهلل شـ   هعليـ ةتكلمنا فيما سي  أن عصر اإلمام الصادق

تثلت بسقوف الدولة االموية الظاملة  ؛سياسية دراماتيكية يف العا  اإلسالمي
ذا التحـو  فـرض   هـ وال شـال أن مثـل    ،اموقيام الدولة العباسية على أنقاضـ 

من عقنـا    هالسالمهلل الذي كان ال بد ل هعليةعلى اإلمام الصادق حتدياع جديداع
العقل الشـيعي الفـيت بعـرورة عـدم االنسـياق وراء الشـعارات ال اقـة الـيت         

ــرفع ــيونم ــام ،ا العباس ــدماء أ  موقي ــأر ل ــة الث ــت مظل ــم حت ــته ــيةل البي م معل
جيــة التعامــل مــع منطيــة جديــدة مــن مكمــا فــرض حتــدياع جديــداع ملن ،الســالمهلل

ذا هيتمكن الشيعي من الص  والتحمل وسط سياسة احلكام اجلائرين حبيث 
 .ا حكام بين العباني املتعطشون للدماءمائل من الظالمات اليت خلفالكم اهل
 

 . التحديات الفكرية 3

السـالمهلل بأقـل    هعليـ ة  تكن التحديات الفكرية يف زمان اإلمام الصادق
كثم  ا يفهبل رمبا تتجاوز أخطار ،خطراع وضرراع من الوضع السياسي القائم

ــان مســتوى اخلطــر السياســي   ــار أن الســلطة السياســية   ؛مــن األحي علــى اعتب
ا وتكتـوي يوميـاع   ماحلاكمة مكشوفة للحالة الشـيعية الـيت تعـرف عـدم شـرعيت     

ي عمـا  مـ أمـا احلركـات املنحرفـة  ات الطـابع الفكـري ف      ،اها وجورمبنار ظلم
عـات  ات وجدت مساااع وموطـأ قـدم يف ااتم  محركات دخلت من خال  شب

ذا مـا  هـ و ،السـالمهلل  هعليـ ةكااتمع الشـيعي يف زمـان اإلمـام الصـادق     ،الفتية
وأحياناع تلج تلال احلركـات مـن خـال      ؛حركات اإلحلاد والزندقة هلعبت علي

فت دخل  ،وتعزف على األوتار احلساسة ،شعارات حتاكي الغرائز والعواطف
ــثالع – ــات أ     -م ــة مقام ــت مظل ــو حت ــد الغل ــعقائ ــته ــيةل البي ــالمهلل  ممعل الس
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السالمهلل إلنتاج دين الواقفـة   هعليةديمأو تأو   روايات اإلمام امل ،ممومعرفت
 .وعقيدة اإلءاعيلية والكيسانية وبع  أجنحة الزيدية

 هعليــةالتحــديات الفكريـة أن يتحــر  اإلمــام الصــادق   ذهــلقـد فرضــت  
 لتوعيــة النــاني ؛از الــوكالءمــالســالمهلل مســتنفراع كــل األجنحــة التنظيميــة يف ج

وحتصني الشيعة بالذات من تغلغل ااموعات الفكرية العـالة الـيت حاولـت    
 .ا حواضن جمتمعية عند بع  املنحرفني وضعاف النفونيأن جتد هل

 
 . بداية التمدد الشيعي9
ــاقرمــجتــاوز ااتمــع الشــيعي مرحلــة التأســي  يف ع     ــةد اإلمــام الب  هعلي

تــى خــرج الوجــود  الســالمهلل ح هعليــةد الصــادقمــومــا عن جــاء ع ،الســالمهلل
ــة الرت       ــتغالع حال ــدد مس ــدأ بالتم ــة وب ــرنقة الكوف ــن ش ــيعي م ــالش ــين ه ل األم

ــة    ــدن العراقي ــاط  وامل ــم املن ــي يف معظ ــر بععــ  ،والسياس ــرة مفانتش م يف البص
ذا االنطـالق بتعزيـز منظومـة    هـ فكان البد من التعاطي مـع   ،وواسط واألنبار

 هعليـ ةاإلمـام الصـادق  وبالرام من  لال فانا جنـد أن أالـب وكـالء     ،الوكالء
وعـدم   ،رمبا بسبب قلة الشيعة يف املنـاط  األخـرى   ؛السالمهلل كانوا يف الكوفة

 .ل الفعل والعلمهمن الثقات وأ هوجود من ي عتمد علي
د مـ ومن خال  تتبع النصوص والروايـات واسـتقراء حيـاة الـوكالء يف ع     

از الوكـاء يف  مجلالسالمهلل  كننا ان نرسم املالمح العامة  هعليةاإلمام الصادق
  :الشريف بالنقاف اآلتية هزمان

ــة وضــواحي   :أوالع ــة الكوف ــوكالء يف مدين ا العاصــمة هــا باعتبارمتركــز ال
ويبــدو أن مــن  ،مي للمجتمــع الشــيعيهوحمطــة املــد اجلمــا ،الكــ ى للتشــيع

أسباب  لال أيعاع اتسـا  الصـراعات الفكريـة وتنـامي احلركـات املنحرفـة يف       
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ة مــن وجــود عــدد كــاٍف مــن الــوكالء ليتمكنــوا مــن مواجفــال بــد مــ ،الكوفــة
م حبيث يتم جتاوز العقبات وعجناز مالتحديات الفكرية وتتوز  املسؤوليات بين

 .مات الصعبةمامل
ــاع مــة بعــ  الــوكالء بالســرية التامــة حتــى عن نصــر بــن    ماتســمت م :ثاني

 هر بـ السالمهلل عشرين سنةع دومنـا يشـع   هعليةقابوني ظل وكيالع لإلمام الصادق
ذا يكشـف عـن رابـة اإلمـام يف التحـر  بعيـداع عـن عيـون السـلطة          هـ و ،أحد

 ،ا الذين كانوا يرتبصون بكل نشاف يصدر عن الشيعة يف العـراق موجواسيس
 .ممويتحينون الفرص لإليقا  برموز الشيعة ورجاالت

دائـم   ،هالسالمهلل كان شديد احلب لوكالئـ  هعليةعن اإلمام الصادق :ثالثاع
ة مــم املوجمودفـع كـل الـت    ،ممات عـن متمـاع بازالـة كـل الشـب    مم ،مالرعايـة هلـ  

ويـ ز   ،من وسـائل العمـل ومقومـات النجـاح     هوتلبية كل ما حيتاجون ،ممعلي
مــن  هذا املعنــى  لــال بوضــوح يف مســالة امُلفع ــل بــن عمــر ومــا أثــم حولــ   هــ

ــب ــيعي وخارجـــ  مالشـ ــت الشـ ــل البيـ ــن داخـ ــا   ،هات مـ ــدى عمامنـ حبيـــث تصـ
كمـا يـ ز  لـال     ،ها يف حيـاة امُلفع ـل وبعـد مماتـ    هـ هلل لردالسـالم  هعليةالصادق

قتـل امُلعّلـى بـن خ َنـي        السـالمهلل جتـا   هعليةأيعاع يف ردة فعل اإلمام الصادق
ألو   –السـالمهلل   هعليةدنا أن اإلمام الصادقمع  ش ،على يد الوالي العباسي

املدينـة  بقتـل قائـد الشـرطة يف     هويأمر ابنـ  هخيلع ثوب التقية ويتقلد سيف –مرة 
 .هلل1ةاهللعن كانت وقعة فانا هل:ةويقو  ،املنورة

السالمهلل كانت  هعليةعن العالقة املتبادلة بني وكالء اإلمام الصادق :رابعاع
 ،وعلـى مسـتوى عـاٍ  مـن التنسـي       ،على درجة كبمة من االحرتام والتعاون

                                                 

 يراجع القسم املتعل  بامُلفع ل بن عمر وامُلعّلى بن خ َني  يف هذا الفصل. .1
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  ذهـ و ،بـن أبـي يعفـور    فقد كانت العالقة طيبة بني امُلفع ل وامُلعّلى وعبد اهلل
م هـ العالقة الطيبة تكشف ان مثة تنسـيقاع كـان جيـري بـني الـوكالء يف اداء دور     

 .هواايات هدافهم يف عنعاج مشرو  الوكالة وحتقي  أهمما سا ،ممامموم
 

ومن خـال  البحـث والتنقيـب ثبـت عنـدنا وجـود مخسـة وكـالء لإلمـام          
فمـا   ،ممـ ذا أن األمر كان منحصراع بهدون أن يعين  ،السالمهلل هعليةالصادق

  :مهؤالء الوكالء هو ،خفي علينا كان أعظم
 .بن أبي يعفور العبدي . عبد اهلل1
 .. امُلعّلى بن خ َني 2
 .. امُلفع ل بن عمر اجُلعفي4
 .. نصر بن قابوني اللخمي3
 .. عبد الرمحن بن احلجاج الَبَجلي2
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 املبحث الثالث

 السالم( هعلي) قاحلياة العامة واملكانة العلمية لوكالء اإلمام الصاد
 

 (هـ131تويف بعد سنة )بن أبي يعفور عبد اهلل .1
بن أبي يعفور العبدي من رواة احلديث الذين  يعد الثقة اجلليل عبد اهلل 

مـة علـى صـعيد البحـث التـارخيي يف      مم جمموعة مـن احملطـات امل  مختتزن حيات
 .عيجية احلديث الشيمومن ،وتاريخ التشيع ،م السالمهللمعليةحياة األئمة

يـ ز   ،م السـالمهلل معلـي ةل البيـت هـ فعلى صعيد البحث يف تـاريخ أئمـة أ   
السـالمهلل الـذين    هعليـ ةكون ابن أبي يعفور من أوائل وكـالء اإلمـام الصـادق   

م يف عجنـاح املشـرو    مـ وتـأثم م  ،م حعـور فاعـل يف السـاحة الشـيعية    كـان هلـ  
عنـد  مكانـة خاصـة    هأمـا يف روايـة احلـديث فلـ     ،الفكري واإلصالحي لإلمـام 

مـة  مية وعقدية ممروايات فق هول ،السالمهلل هعليةالصادق اإلمام أبي عبد اهلل
 .يف جوانب معرفية تتلفة

 
 هونشأت هنسب

 كـر   ،العبـدي بـالوالء   ،الكـويف  ،بـن أبـي يعفـور    عبـد اهلل  ،و أبو حممده
واسم أبي يعفور وقدان  ،هلل1ةموىل عبد القي  ]العبدي[ هالشيخ الطوسي أن

ــد ــت ،هلل2ةأو واق ــد اهللماش ــور بكونــ   ر عب ــي يعف ــن أب ــام    هب ــحاب اإلم ــن أص م

                                                 

 .213رجا  الطوسي  .1

 .214رجا  النجاشي .2
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ــةالصــادق ــالمهلل هعلي ــد عدراكــ   ،الس ــا يؤك ــة م ــاقر  هعال أن مث ــام الب ــةلإلم  هعلي
السالمهلل الواردة  هعليةومن  لال رواية اإلمام الكاظم ،هعن هالسالمهلل وروايت

مــن حـــواريي اإلمــام البـــاقر     يف االختصــاص وروضــة الـــواعظني باعتبــار   
بـن أبـي    ويزيـد  لـال تأكيـداع تصـريح عبـد اهلل      ،هلل1ةا السالمهللممعليةوالصادق

ــاقر   ــام الب ــةيعفــور بالتحــديث عــن اإلم ــاني يف   هعلي ــة النعم الســالمهلل يف رواي
 .هلل2ةالغيبة

 ،بن أبي يعفور من أسرة كوفيـة معروفـة بروايـة احلـديث     ينحدر عبد اهلل
وأالـب   ،امـة واقد أو وقدان العبدي ي َعد  يف الثقـات املعـروفني عنـد الع     فأبو

ويؤيد ما نقو  جمموعة مـن   ، ب العامة خبالف أوالدهكان على مذ هالظن أن
 :يهو ،القرائن التارخيية

كمــا    ،م الســالمهللمعلــيةل البيــتهــعــن أحــد مــن أ هعــدم روايتــ :أوالع
فقد روى  ،معن مجلة من املناوئني هل هبل روايت ،ر بالرواية عن الشيعةميشت

 ،بن عمر بن اخلطاب وعبد اهلل، بن أبي أوفى وعبد اهلل ،أن  بن مالالعن 
 .هلل4ةومصعب بن سعد بن أبي وقاص

                                                 

 .284، روضة الواعظني 11االختصاص  .1

أخ نا أمحد بن هو ة الباهلي، قا : حدثنا »، وفيه قا : 412ايبة النعماني ص .2
عن عبد اهلل بن محاد األنصاري، عن احلسني بن العالء،  عبراهيم بن عسحاق النماوندي،
عفر الباقرةعليه السالمهلل: عن لولد " قا  لي أبو ج قا : عن عبد اهلل بن أبي يعفور،

يشيب فيما الغالم احلزور، ويرفع اهلل عنمم النصر،  العباني واملرواني لوقعة بقرقيسياء
 .«وسبا  األرض: اشبعي من حلوم اجلبارين، ثم خيرج السفياني ويوحي عىل طم السماء

 .310\40، تمذيب الكما  38\9اجلرح والتعديل  .4
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 ،يـون   هعال ابنـ  هعن أحداع مـن رواة الشـيعة املعـروفني   يـرِو عنـ      :وثانياع
 .و لي  قد اع أو راسخاع يف التشيعهو

 .اليت ال تنسجم مع املعارف الشيعية هطبيعة مرويات :وثالثاع
فلـو كـان    ؛هلل1ةل كبار أئمة العامة يف اجلرح والتعـديل من قب هتوثيق :ورابعاع

 ،ممكمـا فعلـوا بـرواة الشـيعة وثقـات      ،هوشنعوا علي هشائبة تشيع لطعنوا في هفي
 .هلل2ةيون  هم مع ابنموكما فعل بعع

بـن أبـي    النتيجة تـدلنا علـى جانـب تفـي مـن شخصـية عبـد اهلل         ذهعن 
وتـأثراع بـاملوروث العـائلي أو       يأخـذ التشـيع تقليـداع لءبـاء     هو أنـ هو ،يعفور
و هـ و ،انهـ واتبـا  للحجـة وال    ،عن معرفة وبصمة هوعمنا كان تشيع ،القبلي

ذا الســـبب ورد ان اإلمـــام وهلـــ ،النصـــوص واملرويـــات التارخييـــة همـــا تثبتـــ
ا ويـرت  مـا يريـد    هبأن يتزوج املـرأة الـيت يريـد    هالسالمهلل نصح هعليةالصادق

م معلـي ةل البيـت هـ ما حبـ  أ موعدم معرفت ،اممبهرمبا بسبب سوء مذ ؛ والدا
الفكريـة   هاتميف توج هعلى االقرتان من امرأة ال توافق هحبيث جي ان ،السالمهلل
 عـن والط سي يف مكـارم األخـالق    هذيبمروى  لال الطوسي يف ت ،والنفسية

 امرأة أتزوج أن أردت عني :السالمهلل هعليةللصادق قلت :قا  يعفور أبي ابن
«أبوا  وىه اليت ود  ويته الذي تزوج» :قا  ،اهام أراد أبوي وعن

 .هلل4ة
ــ ،بــن أبــي يعفــور يف الكوفــة  ســكن عبــد اهلل ــاع مــن بيــت   هوكــان بيت قريب
وكـان قارئـاع للقـرآن     ،تلميذ أبي حنيفة هللهـ181 - هـ 114ةالقاضي أبي يوسف

 هولـ  ، يعمـل مـن كـد يـد     هوعلمـ  مهو عىل جنب فقهو ،يقرأ يف مسجد الكوفة
                                                 

 .108\11تمذيب التمذيب  .1

 .497\11املصدر نفسه  .2
 .247، مكارم االخالق 492\7تمذيب األحكام  .4
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ــة يســرتزق منــ دكــان يف الك ــيةذا ديــدن كــل أصــحاب األئمــة هــو ،هوف م معل
م مم للعلـم وروايـت  مكانوا يكدحون يف طلب الرزق عىل جانب طلب ،السالمهلل

أو  ،م قد عطل طلب الرزق حبجة طلـب العلـم  مو  جند أحداع من ،للحديث
 .أحجم عن طلب العلم تذرعاع بطلب الرزق

 ،  بـن أبـي يعفـورهلل   يـون ةعبد الكـريم بـن أبـي يعفـورهلل و    ةمن األخوة هل
كان يفـرف   هم بزعم أنمبعع هوقد ضعف ،ور يف كتب العامة أكثرموالثاني مش
ــيع ــد اهلل ،هلل1ةيف التشـ ــام    صـــحب عبـ ــار أصـــحاب اإلمـ ــور كبـ ــي يعفـ ــن أبـ بـ

شام بـن سـا    هالسالمهلل كزرارة بن أعني وامُلعّلى بن خ َني  و هعليةالصادق
 .الصباح بن سيابةوأبي بصم ومحاد بن عيسى و

 
 باملرض  هتالؤاب

أي  ،بــن أبــي يعفــور كــان مســقاماع تشــم النصــوص الروائيــة أن عبــد اهلل
لنـا مـن روايـات      ذا األمـر رمبـا يفسـر مـا روا    هـ و ،دائم العلة ،شديد املرض

  :ومن تلال الروايات ،هالص  على البالء وحتمل آالم املرض وشدت
ن أبــي بــ عــن عبــد اهلل ،عــن أبــي حييــى احلنــاف* روى الشــيخ الكلــيين 

 -السـالمهلل مـا ألقـى مـن األوجـا        هعليةشكوت عىل أبي عبد اهلل :يعفور قا 
يف  األجـر مـن   هلو يعلم املؤمن مـا لـ   ،يا عبد اهلل» :فقا  لي - وكان مسقاماع

«قرض باملقاري  هاملصائب لتمين أن
 .هلل2ة
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 ،عن ابن أبي يعفـور  ،عن علي بن رئاب* وروى الشيخ الكليين أيعاع 
«اإل انالص  رأني » :السالمهلل قا  هعليةعن أبي عبد اهلل

 .هلل1ة
 هعليـ ةعن أبي عبد اهلل ،عن ابن أبي يعفور ،فعيل بن عثمان* وروى 

قعاء عال كان  هعز وجل ل عجبت للمرء املسلم ال يقعي اهلل» :السالمهلل قا 
وعن ملـال مشـارق األرض    ،هلـ  وعن قرض باملقـاري  كـان خـماع    ،هل خماع

«هل ا كان خماعمومغارب
 .هلل2ة

 هعليـ ةءعـت أبـا عبـد اهلل    :عن ابن أبي يعفور قا * ويف رواية أخرى 
عن العبـد مـن عبيـدي املـؤمنني ليـذنب       :عـز وجـل   قا  اهلل» :السالمهلل يقو 

 هفيمـا فيـ   هعقوبيت يف الدنيا واآلخرة فأنظر لـ  هالذنب العظيم مما يستوجب ب
بذلال الذنب  هزيألجا ؛يف الدنيا هالعقوبة علي هفأعجل ل ،هيف آخرت هصالح

ولـي يف   ،ام ممعـى  موقوفاع هعلي هوأترك هواقدر عقوبة  لال الذنب وأقعي
ثـم   ،هعلى عمعـائ  فأتردد يف  لال مراراع هوما يعلم عبدي ب ،املشيلة هعمعائ

فأتطو   ،هعلي  عن عدخا  املكرو وحيداع هة ملساءتهكرا هفال أمعي هأمسال عن
ا علـي يف  ماليت يتقرب ب هلكثم نوافل هحمبة ملكافات ،والصفح هبالعفو عن هعلي
ولي  موقوفاع هوتركت هوقعيت هوقد قدرت ،هفأصرف  لال البالء عن  ارمون هليل

وأوفر   وأدخر ،عظيم أجر نزو   لال البالء هثم أكتب ل ،املشيلة هيف عمعائ
ــ ــر هل ــعر بــ  ، أج ــل عليــ  هو  يش ــا اهلل ، أ ا هو  يص ــرؤوف   وأن ــريم ال الك

«الرحيم
 .هلل4ة
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ذا املـرض  همن  هوكيفية شفائ ،هوابتالئ هأورد الكشي تفاصيل سقموقد 
  ع  روى بسـند  ،السـالمهلل  هعليـ ةبـأوامر اإلمـام الصـادق    هوالتزام  ب كة ص 

كـان ع ا   :قـا   ،عن ابـن أبـي يعفـور    ،عن ابن مسكان ،عثمان بن عيسىعن 
 ،هشـرب احلسـو مـن النبيـذ فسـكن عنـ       هاألوجا  فا ا اشـتدت بـ    ذه هأصابت

ع ا شـرب احلسـو    هوأن هبوجع  السالمهلل فأخ  هعليةل على أبي عبد اهللفدخ
 هاج بـ هفلما أن رجع عىل الكوفة  ،«هال تشرب» :هفقا  ل .همن النبيذ سكن عن

سـكن   هفسـاعة شـرب منـ    ،حتى شـرب  هفلم يزالوا ب هلهأ هفأقبل علي ،هوجع
يا » :هفقا  ل .هوشرب هبوجع  السالمهلل فأخ  هعليةفعاد عىل أبي عبد اهلل .هعن

ولو قـد   ،و الشيطان موكل بالهعمنا  .حرام هفان ،ال تشرب !ابن أبي يعفور
 ،أشـد مـا كـان    هوجعـ  هاج بـ هـ فلمـا أن رجـع عىل الكوفـة     «بهـ يل  منال  

وكـان   هفأيسـوا منـ   .قطرة أبـداع  هما أ وق من واهلل :مفقا  هل ،هعلي هلهفأقبل أ
 ،الوجـع أيامـاع   هواشتد بـ  .هفلما ءعوا أيسوا من ،وال حيلف يءم على شميت

 .هلل1ةهعلي حتى مات رمحة اهلل هفما عاد علي ،هعن هب ب اهللهثم أ 
 

 السالم(  هعلي)مع اإلمام الصادق هودور هوكالت
بن أبي يعفـور العبـدي كـان مـن أوائـل        كرت رواية الكشي أن عبد اهلل

تـاب  جـاء  لـال يف ك   ،السالمهلل هعليةم اإلمام الصادقهالوكالء الذين اعتمد
الكشـي    روا ،اإلمام عىل امُلفع ـل بـن عمـر بعـد وفـاة ابـن أبـي يعفـور         هأرسل
 السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـو  كتب :قا  ،العبيدي احلسني بن علي عن  بسند

 مفعـل  يـا » :يعفـور  أبي بن اهلل عبد معى حني اجُلعفي عمر بن امُلفع ل عىل
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«هعليـ  اهلل تصلوا يعفور أبي بن اهلل عبد عىل كان ديمع عليال دتمع
 ،هلل1ة

احلقيقــة   ذهــأالــب احملققــني الــذي ترمجــوا البــن أبــي يعفــور عىل  هو  يتنبــ
 .الوكالة  ذهمع وجود القرائن األخرى اليت تؤكد  هفأافلوا  كر وكالت

السـالمهلل عىل ابـن أبـي يعفـور جمموعـة مـن        هعليـ ةأسند اإلمام الصـادق   
ــة املبكــرة مــن   مــامل ــام الــيت تتناســب وطبيعــة املرحل ع  كــان  ،الشــريفة هعمامت

ــ ــدأ     اهل ــيت ب ــية ال ــة التأسيس ــتكما  املرحل ــ  باس ــبم يتعل ــام هاج  الك ا اإلم
ا حــو  تثبيــت حموريــة مــي مرحلــة تتمحــور مالحمهــو ،الســالمهلل هعليــةالبــاقر

 ،همن املخاطر وتوعيتـ  هواحلفاظ علي ،اإلمامة يف نفوني ااتمع الشيعي الفيت
 همتميــز عــن الفقــ ه عــن تأســي  فقــفعــالع ،بــالفكر والعقيــدة احلقــة هوحتصــين

 .اء السلطةمالرءي لفق
ــوص         ــذين وصــلتنا النص ــرواد ال ــوكالء ال ــور مــن ال ــي يعف ــن أب يعــد اب

ــاء     ،ممالصــرحية بوكــالت ــة يف تلــال األعصــار تقتصــر علــى عفت وكانــت الوكال
والفصـل يف منازعـات الشـيعة     ،م السـالمهلل معلـي ةل البيـت هالشيعة مبرويات أ

وتوزيـع   ،حلقوق الشـرعية مـن األمخـاني والزكـوات    ومجع ا ،مموخصومات
عىل جانـــب رعايـــة الشـــيعة وتقويـــة  ،املســـاعدات علـــى الفقـــراء واحملتـــاجني

م والتصدي حلركات الغلو واال راف الـيت تنشـأ يف بعـ  احلواضـر     معقيدت
 هأنـ  ،تعـاىل  هلل هوعخالصـ  ،يف الدين هوشدة احتياط هوكان من ورع ،الشيعية

 :الفقراء في سأ  عـن  لـال فيجيـب    هالزكاة بني أصحاب كان يبكي عندما يوز 
 ،يف جمتمـع الكوفـة    وبسبب قوة حعور ؛هلل2ة!«ا من قبليمأن اأخاف أن يرو»

اإلمـام بالتصـدي لـبع      هكلفـ  ،السـالمهلل  هعليـ ةعند اإلمـام الصـادق   هووثاقت
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محـاد بـن   عـن    الشيخ الكلـيين بسـند    من  لال ما روا ،ممالغالة وقتل قادت
 عن بزيعـاع  :السالمهلل هعليةقلت ألبي عبد اهلل :بن أبي يعفور قا عن ا ،عثمان

 :]ابن أبي يعفور[قا   ،«هيقو   لال فاقتل هعن ءعت» :نيب فقا  هيزعم أن
 .هلل1ةام مرة فلم  كين  لال هفجلست ل

اء الـذين  مبن أبي يعفور من الفق أما يف اجلانب العلمي فقد كان عبد اهلل
وكان عىل جانـب  لـال    ،يا وأخذ احلديث والروايةم الشيعة يف الفتميرجع علي

ال يكــل وال  ــل عــن طلــب العلــم وأخــذ الروايــة عــن ثقــات الشــيعة وكبــار   
فقــد أورد الكشــي وصــاحب االختصــاص بالســند املــذكور عــن      ،ممائمــفق

 هعليـ ةقلـت ألبـي عبـد اهلل    :بن أبي يعفور قا  عن عبد اهلل ،زينالعالء بن ر 
ة ألقـا  وال  كـنين القـدوم وجييـب الرجـل مـن       عني لي  كـل سـاع   :السالمهلل

فما  نعال مـن حممـد   » :قا  هأصحابنا فيسألين ولي  عندي كلما يسألين عن
«اعموجي مرضياع  قد ءع من أبي وكان عند هفان ؛بن مسلم الثقفي

ومن  ،هلل2ة
 ،بن حممد عن عبد اهلل ،حممد بن حييىالشيخ الكليين عن    لال أيعاع ما روا

قـا    ،بـن أبـي يعفـور    عن عبـد اهلل  ،عن أبان بن عثمان ،حلكمعن علي بن ا
ذا هـ حعـر ابـن أبـي يعفـور يف      هوحدثين حسني بن أبـي العـالء أنـ    :]أبان[

من  هالسالمهلل عن اختالف احلديث يروي هعليةسألت أبا عبد اهلل :اال  قا 
 داعهشا هع ا ورد عليكم حديث فوجدمت ل» :قا  ؟هم من ال تث  بمومن هنث  ب

وعال فالـذي جـاء    ،هوآل هعلي صلى اهلل أو من قو  رسو  اهلل ن كتاب اهللم
ــ هكــم بــ «هأوىل ب

مــن التفصــيل  ،امومــا قبلــ ،الروايــة األخــمة  ذهــويف  ،هلل4ة
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ي هو ،م السالمهللمعليةوالوضوح ما ينفع املسرتشد عن سمة أصحاب األئمة
الشــيعة  م وبــنيمتؤســ  لطبيعــة العالقــة الــيت كانــت قائمــة بــني الــرواة أنفســ

بن أبي يعفور ليأخذ  ب عىل عبد اهللهم  مفمن احتاج املسالة من ،بشكل عام
م معلــيةل البيــتهــو  يكــن ابــن أبــي يعفــور ملمــاع بكــل روايــات أ ،الروايــة

 –  هباحلـديث لمجـع عليـ    همن هو أفقهعىل من   السالمهلل فسأ  اإلمام أن يرشد
الكـويف   هالفقيـ  –لطحـان  اإلمـام عىل حممـد بـن مسـلم ا      فأرشد –عند احلاجة 

 ،«يـاع موج مرضـياع   وكـان عنـد   ،قد ءع من أبي» هوعلل  لال بأن –الفريد 
ــد  هــو ،هلل ألــف حــديث31ةوحممــد بــن مســلم كــان حيفــ    و رقــم يفــوق عدي

  هلل1ة!!الروايات املوجود يف كتاب الوسائل  ي الثالثني ألف حديث
ا مـ عال وسـأ  عن  هبن أبي يعفور ال يوفر مسألة ختطر يف بالـ  وكان عبد اهلل

ــا عبــد اهلل مــن املســائل  مــهال ســيما يف مــا يواج ،الســالمهلل هعليــةالصــادق أب
ارة والــزواج والطــالق واملأكــل واملشــرب وســائر     مــاالبتالئيــة يف أمــور الط 

روايــات كــثمة  هيف كتــب الفقــ هولـ  ،األحكـام مــن الواجبــات عىل املســتحبات 
وكـان ع ا     ،اجلعفـري  هورة يف الفقمصارت معوالع للعديد من الفتاوى املش

يرسـل أحـد    ،السـالمهلل يف املدينـة   هعليةالفرصة بلقاء اإلمام الصادق هتسنح ل
ــ ــة عنــ    هثقات ــة لســؤا  اإلمــام وأخــذ الرواي   ومــن  لــال مــا روا  ،همــن الكوف

عن  :السـالمهلل  هعليـ ةقلـت ألبـي عبـد اهلل    :الصباح بن سيابة قـا  العياشي عن 
يقـو    :قـا   ؟يهـ ومـا   :فقـا   ،ائلابن أبي يعفور أمرني أن أسـألال عـن مسـ   

 عن اهلل» :قــا  ؟ر رمعــان وأنــا يف منزلــي ألــي أن أســافرمع ا دخــل شــ :لــال
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ر رمعـان  مشـ  هفمـن دخـل عليـ    هلل1ةهمفليص ـ  َرممنكم الش  َدِمفمن َش :يقو 
أن يسـافر عال حلـج أو عمـرة أو يف طلـب مـا  خيـاف        هفلـي  لـ   ،هلهو يف أهو

قلت ألبي  :قا  هلل4ةن الصباح بن سيابةعكما روى الشيخ الصدوق  ،هلل2ة”هتلف
عنا  :قا  ،بن أبي يعفور أمرني أن أسألال عن عبد اهلل :السالمهلل هعليةعبد اهلل

 :السـالمهلل  هعليـ ةفقـا   ،أو أكـ   هنستقرض اخلبز مـن اجلـمان فنـرد أصـغر منـ     
الصـغمة والكـبمة    هفيكون في  ن نستقرض اجلوز الستني والسبعني عدداع»

«فال بأني
 .هلل3ة

ــد اهلل   عن ــة تتحــــدث أن لعبــ ــة والتارخييــ ــي  املنقــــوالت الروائيــ ــن أبــ بــ
ــور ــي اهللةيعف ــ رض ــد اهلل    هللهعن ــي عب ــد أب ــة عن ــة خاص ــادق مكان ــةالص  هعلي

وكـان مـن تـوقم     ،هورعايتـ  هتمامـ هوحمـط ا  ،هفقد كـان موضـع ثقتـ    ،السالمهلل
اخلطـاب   هبالكالم وتوجيـ  هعادة ما خيص هأن هالسالمهلل ل هعليةاإلمام الصادق

 .السالم من املدينة عىل الكوفة هويرسل علي ،من احلاضرين  دون ام
السـالمهلل صـو ب    هعليةأن اإلمام الصادق مهوسعة فق هوقد كان من علم 
  ومن  لال ما روا ،على زرارة وامُلعّلى بن خ َني   ام مرة مفعالع عيا  فتاوا

 هلل2ةفالحـاني كنا باملدينـة   :بن أبي يعفور قا  عن عبد اهللثقة اإلسالم الكليين 
 ،أفعـل  هنتف :وقا  زرارة ،أفعل هحلق :فقلت ،هزرارة يف نتف اإلبط وحلق
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و يف احلمـام يطلـي وقـد    هالسالمهلل فأ ن لنا و هعليةفاستأ نا على أبي عبد اهلل
ذا ملـا ال جيـوز لـي    هـ فعـل   هلعل ،ال :قا  ؟يكفيال :فقلت لزرارة ،هأطلى عبطي

 ،هارة الحاني يف نتف اإلبـط وحلقـ  عن زر :فقلت ؟فيما أنتما :فقا  ،هأن أفعل
ا هأصبت السنة وأخطأ» :فقا  ،أفعل هنتف :وقا  زرارة ،أفعل هحلق :قلت

«هأفعل من حلق هوطلي ،هأفعل من نتف هحلق ،زرارة
ومن  لال أيعاع ما  ،هلل1ة

أن ابـن أبـي يعفـور وم عّلـى بـن خ َنـي  كانـا        الكشي من أكثر من طريـ     روا
السـالمهلل فاختلفـا يف    هعليـ ةد أبي عبد اهللمعلى ع ناحية يف العراقهللةهلل2ةبالنيل

فلما صارا عىل أبي عبد  ،فأكل م عّلى و  يأكل ابن أبي يعفور ،ودم بايح الي
 .هلل4ةأ امُلعّلىفرضي بفعل ابن أبي يعفور وخّط ، السالمهلل أخ  هعليةاهلل

م يف حتصـني ااتمـع الشـيعي مـن احملـيط      مـ م ابن أبي يعفـور بـدور م  هسا
 ،يف احلالـة الشـيعية    ج التقيـة وتعزيـز  مواملعادي من خال  سلو  مـن املخالف 

السـالمهلل مبينـاع أن ابـن     هعليـ ةاإلمـام الصـادق   هو الدور الذي طاملا أشاد بـ هو
ذا هـ يف  هالـذي كـان يتبـع وصـيت     هو الوحيد من بني أقرانهأبي يعفور العبدي 

لط املخالفني بن أبي يعفور كان خيا وتتحدث الروايات أن عبد اهلل ،املوضو 
ومـن ثـم تقييـد     ،بـالرف   هامموحتاشياع من ات ،مهوحتى النواصب اتقاءت لشر

ل البيـت  هـ يف خدمـة الشـيعة ونشـر حـديث أ      دور همـن ممارسـ   هومنع هحركت

                                                 

 .427\3الكايف  .1

النيل: بكسر أوله، بلف  النيل الذي تصبح به الثياب، يف مواضع: أحدها بليدة يف  .2
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ل معن س ،عن عدة من أصحابناالكليين   م السالم، فمن  لال ما أوردمعلي
 :قا  ،بن أبي يعفورعن ا ،عن عبد العزيز العبدي ،عن ابن حمبوب ،بن زياد
ــان َخ ــك ــاب اجُلّط ــاعَم ــد    ين خليط ــب آل  حمم ــديد النص ــان ش ــا وك ــيةلن م معل
للخلطـة    أعود هفدخلت علي :قا  هلل1ةوكان يصحب جندة احلروري ،السالمهلل

  ،ما لي ولال يا علي :يقو  هيف حد املوت فسمعت هو مغمى عليهفا ا  ،والتقية
 :السـالمهلل  هعليـ ة  أبـو عبـد اهلل  السالمهلل فقـا  هعليةفأخ ت بذلال أبا عبد اهلل

«ورب الكعبة  رآ ،ورب الكعبة  رآ»
 .هلل2ة

السـالمهلل كـان    هعليـ ةأن اإلمام الصادق هوعلو مكانت هومما يد  عل فعل 
الكلـيين بسـند     مثـا   لـال مـا روا    ،من احلاضـرين   بالكالم دون ام هخيص
مهلل أنا السال هعليةكنت عند أبي عبد اهلل :عن عيسى بن أبي منصور قا  قوي

يا ابن أبي يعفور قا  » :هبن طلحة فقا  ابتداء من وابن أبي يعفور وعبد اهلل
 كان بني يدي اهلل هست خصا  من كن في :وآلههلل هعلي صلى اهللةرسو  اهلل

 :قا  ؟ن جعلت فدا هوما  :فقا  ابن أبي يعفور ،«عز وجل وعن  ني اهلل
مـا   هاملـرء املسـلم ألخيـ     رويك ،هلهما حيب ألعز أ هحيب املرء املسلم ألخي»

كيـف   :فبكـى ابـن أبـي يعفـور وقـا       ،«الواليـة  هويناصـح  ،هلـ هألعـز أ   يكر
 همـ ه هبتلال املنزلـة بثـ   هيا ابن أبي يعفور ع ا كان من» :قا  ؟الوالية هيناصح

مـا يفـرج     و حزن وعن كان عنـد هعن  هو فرح وحزن حلزنهعن  هففرح لفرح
 :السـالمهلل  هعليـ ةثـم قـا  أبـو عبـد اهلل     : قـا  ،«هلـ  وعال دعا اهلل هفرج عن هعن
وأن تنتظـروا   ،وأن تطـؤوا عقبنـا   ،ثالث لكم وثالث لنا أن تعرفـوا فعـلنا  »

                                                 

دة بن عامر احلنفي احلروري، من رؤوني اخلوارج، ما  عليه أصحاب ابن الزبم جن .1
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و هم من هعز وجل فيستعب بنور كذا كان بني يدي اهللهفمن كان  ،عاقبتنا
م منـل مم   يمم من دونهم يرامفلو أن وأما الذين عن  ني اهلل ،ممأسفل من

م هـ م ال يـرون و وما هلـ  :فقا  ابن أبي يعفور ،«ممفعلالعيش مما يرون من 
أمـا بلغـال    ،م حمجوبون بنور اهللمابن أبي يعفور عن يا» :فقا  ؟عن  ني اهلل

عن  ني  خلقاع عن هلل :كان يقو  وآلههلل هعلي صلى اهللةاحلديث أن رسو  اهلل
م أبي  من الثلج وأضوء من هموجو ،وعن  ني اهلل ،بني يدي اهلل ،العرش

ؤالء الـذين حتـابوا يف   هـ  :فيقا  ؟ؤالءهيسأ  السائل ما  ،الشم  العاحية
«جال  اهلل

 .هلل1ة
ــو  ــ  يف  :أق ــيالح ــالروايــة وام  ذه ــور     ه ــي يعف ــن أب ــرعة تــأثر اب ا س

 ،و يسأ  عن ح  املناصحة لإلخوان املؤمننيهيبكي و  حبيث رأينا ،باملواع 
  ذهـ و ،فقـراء الشـيعة   بتوزيـع الزكـاة علـى    هحا  قيامـ   وقرأنا قبل  لال بكاء

 ،والثقـة اجلليـل   ،ذا الوكيل الفذهالصفة تكشف لنا جانباع خفياع من شخصية 
علـى   ،وسـالمة النيـة   ،ارة الـنف  مـ وط ،فسرعة البكاء دليل على رقة القلـب 

 ،وكثـرة الـذنوب   ،يد  على قسـوة القلـوب   يالنقي  من "مجود العني" الذ
 :السـالم  ها قو  أمم املؤمنني عليممن ،ذا املعنى روايات عديدةهوقد ورد يف 

ا هفـا ا وجـدتو   ، تعـاىل  كـر   بكاء العيون وخشية القلوب من رمحة اهلل»
ــدعاء ــااتنموا ال ــو ،«ف ــةهعن ــاح  البكــاء مــن خشــية اهلل » :الســالمهلل هعلي مفت

ويعصـم   ،ينم القلـب  البكاء من خشية اهلل» :السالمهلل هعليةهعنو ،«الرمحة
ما جفـت الـدمو  عال   » :السالمهلل هعليةهد عن، وأيعاع ور«من معاودة الذنب

«لقسوة القلوب وما قست القلوب عال لكثرة الذنوب
 .هلل2ة
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 السالم( هعلي)يف كالم اإلمام الصادق همكانت

بــن أبــي يعفــور    كرنــا ســابقاع جانبــاع مــن مكانــة شــيخنا اجلليــل عبــد اهلل  
 هجعلـ  حتى هكان موضع ثقت هوأن ،السالمهلل هعليةالعبدي عند اإلمام الصادق

ومعتمداع يف عدارة املشرو  اإلصـالحي لإلمـام، وقـد وردت نصـوص      ،وكيالع
بـن أبـي يعفـور     وتصـف موقـع عبـد اهلل    ،املكانة املرموقـة   ذمد بممتظافرة تش

  :امالسالمهلل ومن هعليةعند اإلمام الصادق
الســـالمهلل يف  كـــر حـــواريي اإلمـــامني  هعليـــة. روايـــة اإلمـــام الكـــاظم1

أيـن حـواري حممـد بـن علـي       يثـم ينـاد  » :قـا   ،المهللما السمعليةالصادقني
وزرارة بـن   ،بن شريال العـامري  فيقوم عبد اهلل ؟وحواري جعفر بن حممد

وليـث بـن    ،وأبو بصـم  ،وحممد بن مسلم ،وبريد بن معاوية العجلي ،أعني
 ،بن جذاعة وعامر بن عبد اهلل ،بن أبي يعفور وعبد اهلل ،البحرتي املرادي
ثـم ينـادى سـائر الشـيعة مـع سـائر        ،نمـران بـن أعـيَ   وح  ،وحجر بن زائـدة 

ؤالء أو  السابقني وأو  املقربني وأو  ميوم القيامة ف م السالمهللمعليةاألئمة
«املتحورين من التابعني

 .هلل1ة
عـن حممـد بـن     ،عن حممد بـن احلسـن   ،عدة من مشاخينا :. الشيخ املفيد2

عـن حممـد    ،انعن أبـي جنـر   ،عن أمحد بن حممد ابن عيسى ،احلسن الصفار
أردت اخلروج عىل مكة فأتيـت ابـن أبـي     :عن محاد بن عثمان قا  ،بن حييى

السالمهلل  هعليةنعم تقرأ أبا عبد اهلل :قا  ؟ألال حاجة :فقلت هل يعفور مودعاع
مـا فعـل ابـن    » :لين ثم قـا  ءفسا ،هفقدمت املدينة فدخلت علي :قا  ،السالم

 هوقـد أتيتـ   ،هدي بـ مـ خـر ع آ ،جعلت فـدا   ،صاس :قلت :قا  «؟أبي يعفور
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 ،السـالم   أقـرأ  ،السـالم  هوعليـ » :قـا   ،فسألين أن أقرئال السـالم  هل مودعاع
«هدتال عليمن على ما عُك :وقل ،هعلي صلى اهلل

 .هلل1ة
حـدثين   :قا  ،حدثين علي بن حممد :قا  ،حممد بن مسعود :. الكشي4

 ،عـن منصـور بـن العبـاني     ،مـداني عن حممد بن موسى اهل ،حممد ابن أمحد
قـا  لـي أبـو عبـد      :قـا   ،عـن زيـد الشـحام    ، عمـن روا  ،عن مرو  بن عبيد

اخذ بقولي وأطا  أمري وحـذا حـذو    ما وجدت أحداع» :السالمهلل هعليةاهلل
بن أبي يعفور ومحران بن  عبد اهلل :ما اهللمأصحاب آبائي ام رجلني رمح

ب م عنـدنا يف كتـا  هأءـاؤ  ،مؤمنـان خالصـان مـن شـيعتنا     مـا معن أما ،أعني
«حممداع أصحاب اليمني الذي أعطى اهلل

 .هلل2ة
 :قـا   ،حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بـن قتيبـة النيسـابوري    :. الكشي3

عــن عــدة مــن   ،عــن ابــن أبــي عمــم  ،حــدثنا أبــو حممــد الفعــل بــن شــا ان  
يقبل  ما وجدت أحداع» :السالمهلل يقو  هعليةكان أبو عبد اهلل :قا  ،أصحابنا

«بن أبي يعفور عبد اهلل عال ،وصييت ويطيع أمري
 .هلل4ة

 ،عن علي بن أسباف ،عن علي بن احلسن ،حممد بن مسعود :. الكشي2
السـالمهلل   هعليـ ةكنت عند أبي عبد اهلل :قا  ،هعن شيخ من أصحابنا   يسم

 ،هرجل من أصحابنا فنا  من -بسوء  أي  كر –بن أبي يعفور  فذكر عبد اهلل
 ،ورعـاع  هذا الـذي يـزعم أن لـ   هـ » :ا فقـ  .وأقبل علينـا  هفرتك :قا  ،هم :فقا 

« مبا يذكر  و يذكر أخاهو
 .هلل3ة
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ــ :. الكشــي2 عــن علــي بــن حســان   ،عــن احلســن بــن موســى  ،همحدوي
كتـب أبـو عبـد     :قـا   ،حدثنا علي بن احلسني العبيـدي  :الواسطي اخلزاز قا 

بـن أبـي    السالمهلل عىل امُلفع ل بن عمر اجُلعفي حـني معـى عبـد اهلل    هعليةاهلل
بـن أبـي يعفـور     دي كـان عىل عبـد اهلل  مـ عليال ع دت مع ،يا مفعل» :يعفور

 هعـز وجـل ولرسـول    هلل موفيـاع  هعليـ  فمعى صلوات اهلل ،هعلي صلوات اهلل
 ،حممـود األثـر   هعلى روحـ  وقب  صلوات اهلل ،ود هللمد املعمبالع هوإلمام

ــ مغفــوراع ،مشــكور الســعي ــ هوعمامــ هورســول برضــا اهلل مرحومــاع ،هل  ،هعن
 ما كان يف عصرنا أحد أطو  هلل هوآل هعلي صلى اهلل من رسو  اهللوالدتي بف

  وصـم  هبرمحتـ  هعليـ  اهلل هفما زا  كذلال حتى قبع ،همن هوإلمام هولرسول
 هعليةوأمم املؤمنني هوآل هعلي صلى اهلل ا مع رسو  اهللمفي مساكناع ،هعىل جنت

 صـلوات اهلل ةنيبـني املسـكنني مسـكن حممـد وأمـم املـؤمن       اهلل هالسالمهلل أنزل
ومغفـرة مـن     رضى مـن عنـد   اهلل  ماهلل وعن كانت املساكن واحدة فزادمعلي

«هفعلة برضاي عن
 .هلل1ة

عــن احلكــم بــن  ،حــدثنا حممــد بــن احلســني :قــا  ،همحدويــ :. الكشــي1
بن أبـي   عن عبد اهلل ،حدثين أبو محزة معقل العجلي :قا  ،مسكني الثقفي

ــور ــا  ،يعف ــد اهلل   :ق ــي عب ــت ألب ــةقل ــالمهلل هعلي ــة    واهلل :الس ــت رمان ــو فلق ل
دت أن الــذي قلــت حــال   ملشــ ،ذا حــال هــذا حــرام وهــفقلــت  ،بنصــفني

«رمحال اهلل ،رمحال اهلل» :فقا  ،وان الذي قلت حرام حرام ،حال 
 .هلل2ة

 ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،أبو حممد الشامي الدمشقي :. الكشي7
 هعليةت أبا عبد اهللءع :قا  ،عن زياد بن أبي احلال  ،عن علي بن احلكم
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بـن   عبـد اهلل  عالفينـا   هعليـ  ما أحد أدى علينا ما افرتض اهلل» :السالمهلل يقو 
«أبي يعفور

 .هلل1ة
ــي8 ــ :. الكش ــا  ،همحدوي ــوح    :ق ــن ن ــوب ب ــن    ،حــدثنا أي ــد ب ــن حمم ع

الســالمهلل  هعليـ ةدخلــت علـى أبـي عبــد اهلل   :قـا   ،عـن أبــي أسـامة   ،الفعـيل 
 واهلل ،ناني قد محلتم الناني على أبييا زيد مالكم ولل» :فقا  لي ،هودعأل

 عبد اهلل ،اهلل هرمح واحداع رجالع عاليطيعين ويأخذ بقولي  ما وجدت أحداع
«فاتبع أمري واخذ بقولي هبوصيت هوأوصي هأمرتفاني  ،بن أبي يعفور

 .هلل2ة
عـن احلسـن    ،عن أمحد بن حممد بن عيسـى  ،مد بن حييىحم :. الكليين9

 عبد اهلل :السالمهلل هعليةقلت ألبي عبد اهلل :م  قا معن أبي ك ،بن حمبوب
 السالم ع ا أتيت عبـد اهلل  هعليال وعلي» :قا  ،بن أبي يعفور يقرئال السالم

 هانظــر مــا بلــح بــ  :عن جعفــر بــن حممــد يقــو  لــال  :هالســالم وقــل لــ  فــاقرأ
فــان  ،هفالزمــ وآلــههلل هعليــ صــلى اهللةالســالمهلل عنــد رســو  اهلل هعليــةعلــي
 وآلـههلل  هعليـ  صـلى اهلل ةعند رسو  اهلل همنا بلح ما بلح بالسالمهلل ع هعليةعلياع

«بصدق احلديث وأداء األمانة
  .هلل4ة

ــة   ذهــيف  :أقــو   ــد تارخيي ــن عمــر   :امــمن ،النصــوص فوائ ــل ب عن امُلفع 
ا مـ الـيت أوصـى ب   هأو وصـيت  هبن أبـي يعفـور يف وكالتـ    اجُلعفي خلف عبد اهلل

نـا  مكانـة رفيعـة عنـد اإلمـام       بن أبـي يعفـور   عن عبد اهلل :امومن ،هاإلمام علي
 :مـني مالسـالمهلل بـأمرين م   هعليةأصحاب اإلمام هالسالمهلل لسبق هعليةالصادق

ذان األمـران مـن العنــاوين   هـ و ،التسـليم لإلمـام واسـتعما  التقيـة والكتمـان     
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م الســالمهلل معلــيةل البيــتهــمــة الــيت أخــذت مســاحة واســعة مــن كــالم أمامل
ر مـن الـرواة القالئـل الـذين   يـرد      ولذلال يعد ابن أبي يعفـو  ،مماتموتوجي

ــاب أو  م ظــامفــي ــيةري مــن األئمــةهم عت الشــديد  هاللتزامــ ؛م الســالمهللمعل
يف تقويم األوضا  القائمـة    ادموعدم اجت ،م السالمهللمعليةبتوصيات األئمة

م السـالم  مج األئمـة علـي  مولذلال كان معنياع بتطبي  مـن  ،اموبناء األحكام علي
ا االلتـزام مبسـلال   مـ مهومـن أ  ،ممم وتوصـيات ماتمـ وتنفيـذ توجي  ،بشكل دقي 

ابـن أبـي يعفـور     همة يف بيان ما كـان عليـ  مومن الروايات امل ،التقية والكتمان
  م مـا اورد معلي من الور  وااللتزام بالتقية وكتمان سر آ  حممد صلوت اهلل

 هعليـ ةدخلـت علـى أبـي عبـد اهلل     :عـن أبـي أسـامة قـا     الط سي يف املشكاة 
قد محلتم الناني علي  !يا زيد ما لكم وللناني» :فقا  لي ،هودعالسالمهلل أل

عبد  رحم اهلل ،ما وجدت أحدا يطيعين ويأخذ بقولي عال رجل واحد واهلل
فــاتبع قــولي وأخــذ  ،بوصــية هبــأمر وأوصــيت هأمرتــ هبــن أبــي يعفــور فانــ اهلل

 هيف جوفـ  هباحلديث لو أمسـك  هعن الرجل منكم ليأتيين فأحدث واهلل ،بأمري
حيتـاج النـاني عىل مـا يف     ،ما لـي  عنـد النـاني     وكيف ال يعز من عند ،عز ل

حتى  هفال يزا  يذيع هأن يكتم  مرآف ،وال حيتاج عىل ما يف أيدي الناني ،هيدي
ذا عـن  هـ  جعلـت فـدا  عن رأيـت كـف      :قلـت  .«هيذ  عنـد النـاني ويعـم بـ    

 ،احلـ   هللعني أقـو  وا » :فقا  ،ممذا عنال ش  عليهم مع ا بلغ همواليال فان
مـا حـدثال    :فيأتيـال عخوانـال ومعارفـال فيقولـون     ،الكوفـة  أنال تقـدم اـداع  

وال  هقصـر عنـ  أال  ،هم مـا تـأمرني بـ   أقـو  هلـ   :قـا   «؟فما أنـت قائـل   ؟جعفر
يطـيعين ويأخـذ    هقـر  مـن تـرى أنـ    أ» :السـالمهلل  هعليـ ةقـا   ، عىل ام  أعدو

 ،اد هللماالجتو ،ممدين والور  يف ،م بتقوى اهللمأوصي ،م السالممبقولي من
ذا جاء مفب ،حسن اجلوار ،وطو  السجود ،وأداء األمانة ،وصدق احلديث



  

 .................................. الفصل الثالث: وكالء اإلمام الصادق ةعليه السالمهلل

 

[214] 

فـان رسـو     ؛ا مـن بـر أو فـاجر   مـ وأدوا األمانة عىل مـن ائتمـنكم علي   ،حممد
 ،مهوا يف عشائرصّل ،كان يأمر برد اخليط واملخيط وآلههلل هعلي صلى اهللةاهلل

فان الرجل مـنكم   ،مموأدوا حقوق ،مهوعودوا مرضا ،مهدوا جنائزمواش
مع النـاني   هقُلخ  َنس وَح ،وأدى األمانة ،وصدق احلديث ،هع ا ور  يف دين

وع ا كـان علـى    ،ذا أدب جعفـر" هقالوا " ،ني  لالذا جعفري" فيسر هقيل "
عن الرجـل كـان    :لقـد حـدثين أبـي    واهلل ؛ وعار  ام  لال دخل علي بالؤ

 ،م للحقوقهفكان أقعا - هيعل رضوان اهلل -يكون يف القبلة من شيعة علي 
 هيسأ  عنـ  ،ممم وودائعهوصايا هعلي ،م للحديثموأصدق ،م لألمانةهوأدا

جـروا علينـا    ،وال تكونوا شـيناع  وكونوا زيناع فاتقوا اهلل ؟فالن من مثل  :فيقا 
لنا ح  يف  ،ما قيل لنا فما  ن كذلال هفان ،وادفعوا عنا كل قبيح ،كل مودة
ووالدة  م من اهللموتط وآلههلل هعلي صلى اهللةو  اهللوقرابة من رس كتاب اهلل

وتالوة  ،و كر املوت ،أكثروا  كر اهلل ،ا أحد امنا عال كذابمال يدعي ،طيبة
عشـر   هفـان الصـالة عليـ    وآلـههلل  هعليـ  صلى اهللةوالصالة على النيب ،القرآن

«اهلل وأستودعال هخذ مبا أوصيتال ب ،حسنات
 .هلل1ة 

شـيخنا اجلليـل ابـن أبـي يعفـور       هلذي التـزم بـ  عن مسلال التقية الشديد ا 
واالحتفـاظ بعالقـات طيبـة مـع      ،ما تالطة العامةأوهل ،كان قائماع على أمرين

ار العقيدة احلقة اليت يؤمن مما تر  عظموثاني ،م املعروفة يف الكوفةمشخصيات
ذا األمر رمبـا يفسـر   هو ،م السالمهللمعليةم حبديث آ  حممدموعدم حتديث ،امب

ذا العلـم  هـ والرتاجـم عـن املخـالفني مـن  كـر       ،والسمة ،ب احلديثخلو كت
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 ،ال مـدحاع وال قـدحاع   ،هوال عـن مروياتـ   ،هفلم تتحدث ال عن شخص ،الكبم
 .مماحلديثي يف كتب الشيعة ومصنفات همع ازارة منتوج

ولكــن  ،بيــةهاملذ هكــان عاملــاع حبقيقتــ هولكــن يبــدو أن بعــ  املقــربني منــ 
 ،النبيلة اليت مجعت صفات التقوى وحسن العشـرة  شخصية ابن أبي يعفور

ابـن أبـي   الطوسـي أن    د لـذلال مـا روا  ميشـ  ،هفرضت علـى اجلميـع احرتامـ   
 :أبـو يوسـف   ها عند أبي يوسف القاضي فقا  لـ مد بمادة فشمش هيعفور لزمت

مــا علمتــال عال  ،مــا عســيت ان أقــو  فيــال يــا بــن أبــي يعفــور وأنــت جــاري 
ميلــال عىل  :قــا  ؟يهــومــا  :اخلصــلة قــا  طويــل الليــل ولكــن تلــال صــدوقاع
 ،يـا أبـا يوسـف    :ثـم قـا    هفبكى ابن أبي يعفور حتى سالت دموعـ  ،الرتف 

 .هلل1ةهادتموأجاز ش :م قا منسبتين عىل قوم أخاف ان ال أكون من
 

 يف علم احلديث  همكانت
روايـات كـثمة    هولـ  ،بن أبي يعفور من كبار احملدثني الشيعة يعد عبد اهلل

ــف  ــن الفقــ   يف تتل ــالمية م ــارف اإلس ــنوف املع ــالق عىل   هص ــدة واألخ والعقي
ولكـن الـذي يلفـت النظـر أن أحـداع مـن حمـدثي العامـة أو          ،التفسم والتأريخ

قـط يف كتـب     رجاالت السمة والرتاجم أو أرباب اجلرح والتعديل   يـذكر 
وال يف كتب  ،وال يف كتب الرجا  ، كر ال يف كتب احلديث هفلي  ل ،العامة

عىل مسـلال التقيـة الشـديد     -كمـا  كرنـا    –ذا األمـر يرجـع   هـ ولعـل   ،لتأريخا
ل هـ و شديد التحف  على روايات أمف ،بن أبي يعفور عبد اهلل هالذي التزم ب
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م وال مال يـروي عــن  هوكــان خيـتلط مـع العامــة ولكنـ    ،م السـالمهلل معلـي ةالبيـت 
  .لأحد بالرتمجة أو باجلرح والتعدي هذا   يتعرض لوهل ،ميروي هل

 ؛حممـد بـن أبـي يعفـورهلل    ةمعروف يف كتب العامـة باسـم   هويغلب الظن أن
 :عباد بن يعقوب قا ذيب الكما  روى حديثاع ميد  على  لال أن املزي يف ت
 ،عن جعفـر بـن حممـد    ،عن حممد بن أبي يعفور ،حدثنا يون  بن أبي يعفور

اخليانـة  ال يبنى علـى   هفان هما بين عليمفم ،على خصا  اإلنسانيبين » :قا 
«والكذب

بـن أبـي    عـن عبـد اهلل   هذا احلـديث بعينـ  هـ وقد روى األربلـي   ،هلل1ة 
 ،هلل4ةوورد  كــر حممــد بــن أبــي يعفــور أيعــاع مــن قبــل ابــن مــاكوال  ،هلل2ةيعفــور

 هذا االسم للتقية والتمويهن أن ابن أبي يعفور كان يستعمل هويقرب يف الذ
م معلـي ةل البيـت هـ وراع عند السلطة بروايـة احلـديث عـن أ   محتى ال يكون مش

 .السالمهلل
وقـد حـدث    ،وثقـات الـرواة   ،و من قدماء احملـدثني مأما يف كتب الشيعة ف

عـن  كما روى  ،ما السالمهللمعليةالصادق أبي عبد اهللعن أبي جعفر الباقر و
ومـوىل   ،وامُلعّلى بن خ َني  ،وأبي الصامت ،عبد الكريم بن أبي يعفور هأخي

 .لبين شيبان
ا همـ اء الطائفـة ووجو مـ م مجـع افـم مـن فق   مـ ف هعنـ والـرواة   هأما تالمذت

يم بـن عبـد   هوعبـرا  ،وأبـان بـن عثمـان    ،وأبو حييى احلنـاف  ،أبو مجيلة :مممن
 ،وحبيـب اخلثعمـي   ،وجـابر املكفـوف   ،بشـم و ،عسحاق بـن عمـار  و ،احلميد

ومحــاد بــن  ،واحلســني بــن املختــار ،رانمــواحلســني بــن علــي بــن م ،وحريــز
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وعبـد   ،وسليمان الرحـا   ،اد بن أبي احلال وزي ،ومحاد بن عيسى ،عثمان
وعبـد   ،بن سنان وعبد اهلل ،وعبد الكريم بن عمرو اخلثعمي ،العزيز العبدي

 ،والعـالء بـن رزيـن    ،بن مسـكان  وعبد اهلل ،بن عون الشامي أبو احلسن اهلل
وعيســى  ،القالنســي وعــون بــن معــني ،وعلــي بــن رئــاب ،علــي بــن محــادو

وحممد  ،مالال بن عطيةو ،وكرام ،قتيبة األعشىو ،وفعالة بن أيوب ،الفراء
 ،ومنصــور بــن حــازم ،وحممــد بــن القاســم ،حممــد بــن فعــيلو ،بــن محــران

يــون  بــن أبــي و ،شــام بــن ســا هو ،نــوح بــن دراجو ،وموســى بــن أكيــل
 .يعفور

 
  هوثاقت

ــد اهلل  ــد عبـ ــ       يعـ ــتغنوا بتوثيـ ــذين اسـ ــرواة الـ ــن الـ ــور مـ ــي يعفـ ــن أبـ بـ
و مـن  هـ و ،ممم عـن أقـوا  الرجـا  وتقـو     ميتم السـالمهلل  وتـزك  معلـي ةاألئمة

م وتوثيـ   مالرواة الذين أمجعـت الطائفـة قـد اع وحـديثاع علـى العمـل بـروايت       
  :من عبارات املدح والثناء هم ما قيل فيهويف ما يأتي أ ،مممنقوالت

بن أبي يعفور العبدي واسم أبـي يعفـور    عبد اهلل» :. الشيخ النجاشي1
كريم على  ،جليل يف أصحابنا ،ثقة ثقة ،أبا حممديكنى  ،وقيل وقدان ،واقد

«السالمهلل هعليةأبي عبد اهلل
  .هلل1ة

 مــــن خــــواص أصــــحاب أبــــي عبــــد اهلل  عــــد :رآشــــوبم. ابــــن ش2
 .هلل2ةالسالمهلل هعليةالصادق

                                                 

 .214رجا  النجاشي .1

 .300\4مناقب ابن شمرآشوب  .2
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بن أبي يعفور رضـوان   العبد الصاس عبد اهلل» :. السيد ابن طاووني4
«هعلي اهلل

 .هلل1ة
 جعفـر  أبـي  حـواريي  مـن  هأنـ  وير»حسن بن زيـن الـدين العـاملي:    . 3

 وال قدحاع هفي أر   اني :أنا وأقو  ،حممد بن جعفر وحواريي علي حممد بن
«رهظا رهبا هل واملدح ،قدح ةمشب

 .هلل2ة
«ثقة جليل» :. احملق  البحراني2

 .هلل4ة
«بن أبي يعفور الثقة اهلل عبد» :انيمبم. الوحيد الب1

 .هلل3ة
أبــي يعفــور ثقــة جليــل يف   بــن عبــد اهلل» :. الســيد علــي ال وجــردي7

مـن حـواري البـاقر     ،يقـرأ يف مسـجد الكوفـة    كـان قاريـاع   ،األصحاب كـريم 
روايـات كـثمة يف    هوفيـ  ،مـات يف حيـاة الثـاني    ،ما السـالمهلل معليةوالصادق

«السالمهلل هعليةعند الصادق ها يد  على عظم منزلتمبل بعع ،همدح
 .هلل2ة

مات يف حياة  .باالتفاقجليل  ،ثقة ثقة» :روديه. الشيخ النمازي الشا8
والرؤسـاء   ،األعـالم اء مـ الشيخ املفيد مـن الفق   عد .السالمهلل هعليةالصادق

م وال مالذين ال يطعن علـي  ،م احلال  واحلرام والفتيا واالحكامماملأخو  من
«ممطري  لذم واحد من

 .هلل1ة

                                                 

 .127فالح السائل  .1
 .417التحرير الطاووسي  .2

 .91\3احلدائ  الناضرة  .4

 .727حاشية جممع الفائدة وال هان ص .3

 .29\2طرائف املقا   .2
 .374\3مستدركات علم رجا  احلديث  .1
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 ،الكـويف  العبدي يعفور أبي بن هالّل عبد» :الشيخ حممد حسن املظفر. 9
 وال ،اهلل عبد أبي زمن ومات ،ما السالمهللمعليةالصادَقني صحابأ من كان

 هعلي كان وما ، قدر جاللة عن وتفصح ،همقام علو  عن تفر  كلمة حتعرني
«العقيدة يف واالستقامة ،اليقني وقو ة ،اال ان صالبة من

 .هلل1ة
 

  همؤلفات
م ثابـت بـن   معـدة مـن أصـحابنا مـن     هعنـ  هكتاب يرويـ  هل» :قا  النجاشي

قـا    ،مـام هحـدثنا أبـو علـي بـن      :أخ نا أمحد بن حممد اجلندي قا  .حشري
حـدثنا   :حدثنا احلسن بن حممد بن ءاعة قا  :أمحد بن حممد بن رباح قا 
«هب هشام عن ثابت بن شريح عنهصاس بن خالد وعبي  بن 

 .هلل2ة
 

 هوفات
تـويف يف حيـاة    هباستثناء مـا ورد أنـ   ه  تتحدث الروايات عن تاريخ وفات

وقد رجح بع  احملققني أن  ،هلل4ةالسالمهلل عام الطاعون هعليةاإلمام الصادق
 ،هلل3هــة  141الطاعون الذي اجتاح العراق وبالد الشام سنة  هيكون املقصود ب

رمبـا مـن املسـتبعد أن     هذا الطاعون وعن كان معروفاع يف كتب التاريخ عال عنهو
  :ألسباب هـ 141يكون ابن أبي يعفور قد تويف يف سنة 

                                                 

 .127\2اإلمام الصادقةعليه السالمهلل   .1

 .214رجا  النجاشي  .2

 .212\2رجا  الكشي  .4

 .2/423موسوعة طبقات الفقماء  .3
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ومن البعيـد أن   هـ، 114د عند أبي يوسف القاضي املولود سنة مش ه. عن1
  وقـد قيـل عن أو  مـن وال    ،عامـاع  18مـن العمـر    هيكون قد تـوىل القعـاء ولـ   

 .هلل1ةادي العباسيالقعاء اخلليفة اهل
 ،السـالمهلل  هعليةالصادق هو يأتي ال  أبيهد اإلمام الكاظم ومش ه. عن2

 هـ، 144سنوات لكان  لال سنة  2ا هالكاظم عند ولو فرضنا أن عمر اإلمام
 هـ. 141سنة  هذا ينفي وفاتمف

من املرجح أن يكون ابـن أبـي يعفـور قـد تـويف بـني        هفان ،وعلى أية حا 
مجـع افـم مـن النـاني      هوقد دفن يف الكوفة وحعـر جنازتـ   هـ، 144و  141

 ،"عةمرجلـة الشـي  م اإلمـام " هم بع  الناني الـذين أءـا  مومن بين ،والشيعة
 هداعيـاع كـل أصـحاب    ،السالمهلل ام مـرة  هعليةاإلمام الصادق هوقد ترحم علي
م السـالمهلل   معلـي ةل البيـت هـ بالتسـليم أل  هجـ مويسـموا علـى ن    أن حيذو حذو

 .مهم وكتمان أمرموطاعت
 

  همناذج من روايات
ــد اهلل  ــف عب ــخماع     خل ــديثياع ض ــاع ح ــور تراث ــي يعف ــن أب ــم   ،ب ــت أزع ولس
  وعمنا أكتفي بذكر منـا ج ممـا روا   ،من أحاديث هوخلف  اإلحاطة بكل ما روا

 :م السالمهلل معليةمباشرة عن األئمة املعصومني
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 العقدية هروايات :أواًل
عـن فعـالة    ،عـن ال قـي   ،حدثنا حممد بن عبد اجلبـار  :. الشيخ الصفار1

 هعليــةقــا  لــي أبــو عبــد اهلل :بــن أبــي يعفــور قــا  عــن عبــد اهلل ،بــن أيــوب
تبار  وتعاىل واحد متوحد بالوحدانيـة   ا ابن أبي يعفور ان اهللي» :السالمهلل

م يـا بـن أبـي يعفـور     هـ م لذلال األمر فـنحن  هفخل  خلقا ففرد  متفرد بأمر
 هعلـى علمـ   هوخزانـ  هوامنائـ  هيف خلقـ   داؤموشـ   يف عبـاد  فنحن حجج اهلل

«و القائمون بذلال فمن أطاعنا فقد أطا  اهلل هوالداعون عىل سبيل
 .هلل1ة

 ،عـن حممـد بـن أبـي عمـم      ،اشـم هيم بن هحدثنا عبرا :شيخ الصفار. ال2
 :بـن أبـي يعفـور قـا      عن عبد اهلل ،عن نوح بن دراج ،عن حممد بن مسكني

عمنا مثل السالح فينا مثل التابوت » :السالمهلل يقو  هعليةءعت أبا عبد اهلل
«يف بين عسرائيل حيث ما دار التابوت دار العلم

 .هلل2ة
 ،شامهحدثين عبي  بن  :حدثنا احلسن بن علي قا  :. الشيخ الصفار4

قلـت   :بن أبي يعفـور قـا    عن عبد اهلل ،حدثنا كرام بن عمرو اخلثعمي :قا 
أو  هكت يف قلبالسالمهلل لين  هعليةنا نقو  عن علياعع :السالمهلل هعليةألبي عبد اهلل

بـن  ا]قـا    ،«السالمهلل كان حمـدثاع  هعليةعن علياع» :قـا   ،هوا ن  نقر يف صدري 
السالمهلل كـان يـوم بـين     هعليةعن علياع» :قا  ،هفلما أكثرت علي :[أبي يعفور

«هحيدثان  وميكائيل عن يسار هقريظة وبنى النعم كان ج ئيل عن  ين
 .هلل4ة

عـن الوشـاء    ،عن م عّلـى بـن حممـد    ،احلسني بن حممد :. الشيخ الكليين3
عـن مـوىل لـبين     ،عـن ابـن أبـي يعفـور     ،عن قتيبة األعشى ،عن املثنى احلناف

                                                 

 .194\1الكليين يف الكايف  ، وروا 81بصائر الدرجات  .1
 .248\1، وروا  يف الكايف 202بصائر الدرجات  .2
 .431بصائر الدرجات  .4
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على   يد ع ا قام قائمنا وضع اهلل» :السالمهلل قا  هعليةعن أبي جعفر ،شيبان
«ممأحالم هم وكملت با عقوهلمرؤوني العباد فجمع ب

 .هلل1ة
عـن علـي بـن     ،بن حممد عن عبد اهلل ،حممد بن حييى :. الشيخ الكليين2

ثين وحــد :قــا  ،بــن أبــي يعفــور عــن أبــان بــن عثمــان عــن عبــد اهلل ،احلكــم
سألت أبـا   :ذا اال  قا هحعر ابن أبي يعفور يف  هحسني بن أبي العالء أن

م مـن ال  مومـن  همن نثـ  بـ   هالسالمهلل عن اختالف احلديث يروي هعليةعبد اهلل
أو  مـن كتـاب اهلل   داعهشـا  هع ا ورد عليكم حديث فوجدمت ل» :قا  ؟هتث  ب

«هأوىل ب هكم ب وعال فالذي جاء هوآل هعلي صلى اهلل من قو  رسو  اهلل
 .هلل2ة

عـن صـفوان    ،عن حممد بـن عبـد اجلبـار    ،أمحد بن عدري  :. الكليين1
سـألت أبـا عبـد     :عـن ابـن أبـي يعفـور قـا       ،عن فعيل ابن عثمان ،بن حييى

أمـا   :وقلـت  و األو  واآلخـر هـ  :عز وجل السالمهلل عن قو  اهلل هعليةاهلل
لـي  شـيء عال يبيـد     هعن» :فقا   وأما اآلخر فبني لنا تفسم  األو  فقد عرفنا

يلة عىل هومن  ،أو ينتقل من لون عىل لون ،التغم والزوا  هأو يدخل ،أو يتغم
ومن نقصان عىل زيادة عال  ،ومن زيادة عىل نقصان ،ومن صفة عىل صفة ،يلةه

و األو  قبـل كـل شـيء    هـ  ،  يز  وال يزا  حبالة واحـدة  هرب العاملني فان
الصفات واألءاء كما ختتلف  هوال ختتلف علي ،و اآلخر على ما   يز هو

 ومرة رفاتاع ،ودماع ومرة حلماع ،مرة مثل االنسان الذي يكون تراباع ، على ام
 ،ومرة تراع ،ومرة رطباع ،سراعومرة ب  ،وكالبسر الذي يكون مرة بلحا ،و رميماع

«عز وجل خبالف  لال األءاء والصفات واهلل هفتتبد  علي
 .هلل4ة

                                                 

 .22\1الكايف  .1
 .19\1املصدر نفسه  .2
 .413، التوحيد 112\1الكايف  .4
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عن حممد بن حييـى   ،عن أمحد بن حممد ،عدة من أصحابنا :. الكليين7
 هعليــةءعـت أبــا عبـد اهلل   :شـام عــن ابـن أبــي يعفـور قــا    هعــن  ،اخلثعمـي 

م أولو العزم من الرسـل  هسادة النبيني واملرسلني مخسة و» :السالمهلل يقو 
 هعلي يم وموسى وعيسى وحممد صلى اهللهم دارت الرحى: نوح وعبراموعلي

«يع األنبياءوعلى مج هوآل
 .هلل1ة

عـن   ،عن جعفر بن حممـد  ،حممد بن حييى واحلسن بن حممد :. الكليين8
عـن ابـن    ،عن احلسن بن علي عن أبي املغرا ،القاسم بن عءاعيل األنباري

ويــل لطغــاة » :الســالمهلل يقــو  هعليــةءعــت أبــا عبــد اهلل :أبــي يعفــور قــا 
 ؟ائم من العـرب جعلت فدا  كم مع الق :قلت ،”من أمر قد اقرتب ،العرب

ال » :قا  ،م لكثممذا االمر منهعن من يصف  واهلل :قلت ،«نفر يسم» :قا 
بــد للنــاني مــن أن  حصــوا و يــزوا ويغربلــوا ويســتخرج يف الغربــا  خلــ   

«كثم
 .هلل2ة
عـن   ،عـن الوشـاء   ،عن أمحد بـن حممـد   ،عدة من أصحابنا :. الكليين9

 :الســالمهلل قــا  هعليـ ةاهللعــن أبـي عبــد   ،عــن ابـن أبــي يعفـور   ،داود احلمـار 
م عـذاب  م وهلـ ميـوم القيامـة وال يـزكي    م اهللمـ ثالثة ال يكلم» :يقو  هءعت

ومن زعم  ،ومن جحد عماما من اهلل ،هليست ل من ادعى عمامة من اهلل :أليم
«اعما يف االسالم نصيبأن هل

 ،احلسني بـن حممـد  وروى الكليين أيعاع عن  ،هلل4ة

                                                 

 .172\1الكايف  .1
 .212، ايبة النعماني 470\1الكايف  .2
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عـن ابـن    ،عن علي ابـن ميمـون   ،د املسرتقعن أبي داو ،عن م عّلى بن حممد
 .هلل1ةهمثلأبي يعفور 

 :عـن الوشـاء قـا     ،عن م عّلى بـن حممـد   ،احلسني بن حممد :. الكليين 10
سـألت أبـا عبـد     :عـن ابـن أبـي يعفـور قـا       ،حدثين عبد الكـريم ابـن عمـرو   

من مات ولي  » :هوآل هعلي صلى اهلل السالمهلل عن قو  رسو  اهلل هعليةاهلل
 ،«ميتـة ضـال   » :قـا   ؟ميتـة كفـر   :قلـت  :قـا   ،«ليةهميتة جا هفميتت عمام هل

«نعم» :فقا  ؟ليةهميتة جا هفميتت ،أمام هفمن مات اليوم ولي  ل :قلت
 .هلل2ة

عـن   ،تارخعن احلسني بن امل ،عن ابن سنان ،هعن أبي ،هعن :. الكليين11
كــن   ي» :الســالمهلل قــا  هعليــةعــن أبــي عبــد اهلل ،بــن أبــي يعفــور عبــد اهلل

« لو كان ام :يقو  لشيء قد معى وآلههلل هعلي صلى اهللةرسو  اهلل
 .هلل4ة

 ،اهلل هحــدثنا حممــد بـن موســى بــن املتوكــل رمحــ  :. الشـيخ الصــدوق 12
عـن   ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،بن جعفر احلممي حدثنا عبد اهلل :قا 

د قـا  أبـو عبـ    :قـا   ،عن ابن أبي يعفور ،عن عبد العزيز ،احلسن بن حمبوب
 ، متفرد بأمر ،متوحد بالوحدانية ،أحد ،واحد عن اهلل» :السالمهلل هعليةاهلل

 م يا ابن أبي يعفور  ن حجة اهللهفنحن  ،هم أمر دينمففوض علي خل  خلقاع
 ،هعلـى علمـ   هو خزان ،هعلى وحي  وأمناؤ ،هعلى خلق  داؤموش ، يف عباد

 هوباب ،الواعي هو قلب ،الناط  هولسان ،هيف بريت هوعين هالذي يؤتي من مهووج
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 ،بنا عرف اهلل ،هوالداعون عىل سبيل ، و ن العاملون بأمر ،هالذي يد  علي
«ولوالنا ما عبد اهلل ، ن األدالء على اهلل ،وبنا عبد اهلل

 .هلل1ة
حـدثين سـعد بـن     :قـا   هعنـ  حدثنا أبي رضـي اهلل  :. الشيخ الصدوق14

عن أمحد بن حممد بن أبي  ،عن حممد بن احلسني ابن أبي اخلطاب ،عبد اهلل
عـن   ،بن أبـي يعفـور   عن عبد اهلل ،عن عبد الكريم بن عمرو اخلثعمي ،نصر

ا مـ فما تعارف من  جمند  عن األرواح جنود» :السالمهلل قا  هعليةأبي عبد اهلل
 ،ذا احلجـر األسـود  هو يف ها يف امليثاق منا وما تناكر منهاهيف امليثاق أيتلف 

ولقـد كـان أشـد بياضـا مـن       ، لقاع ولساناع  نني وفماعلعينني وأ هان ل أما واهلل
«واملنافقني فبلح كمثل ما ترون هاللنب ولكن اارمني يستلمون

 .هلل2ة
حـدثنا أمحـد بـن     :قـا   ،حدثنا عبـد الواحـد بـن عبـد اهلل    . النعماني: 13

حدثين احلسن بن  :قا  ،حدثنا أمحد بن علي احلممي :قا  ،حممد بن رباح
 ،بـن أبـي يعفـور    عـن عبـد اهلل   ،ريم بـن عمـرو اخلثعمـي   عن عبد الك ،أيوب

 ،رجـل يتـوالكم ويـ أ مـن عـدوكم      :السـالمهلل  هعليـ ةقلت ألبي عبد اهلل :قا 
ويزعم أن األمر فيكم   خيـرج مـنكم عىل    ،وحيرم حرامكم ،وحيلل حاللكم

م األئمـة القـادة وع ا   هـ م ومم قـد اختلفـوا فيمـا بيـن    مـ أن :يقـو   هامكـم عال أنـ  
عن مـات  » :السالمهلل  هعليةفقا  ،ذاه :قلنا ،ذاه :لى رجل فقالوااجتمعوا ع

«ليةهذا فقد مات ميتة جاهعلى 
 .هلل4ة

حـدثين علـي بـن     :قـا   ،حدثنا أمحد بن حممـد بـن سـعيد    :. النعماني12
 ،عـن احلسـني بـن تتـار     ،عن محاد بن عيسى ،زيارمعن علي بن م ،احلسن
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 :الســالمهلل هعليــةعبــد اهللقــا  لــي أبــو  :قــا  ،حــدثين ابــن أبــي يعفــور :قــا 
وخــروج  ،-اســم رجــل مــن بــين العبــاني  -ال  الفالنــي هــأمســال بيــد  »

 ،ومـا الصـوت   :قلـت  ،«وجيش اخلسف والصوت ،وقتل النف  ،السفياني
الفـرج  » :ثم قـا   ،«ذا األمرهعرف صاحب ي  هوب ،نعم» :فقا  ؟و املناديه

«ال  الفالني من بين العبانيه هكل
 .هلل1ة

يم بـن  هحـدثنا عبـرا   :قـا   ،ليهو ة البـا ه نا أمحد بن أخ :. النعماني11
عــن احلســني بــن  ،بــن محــاد األنصــاري عــن عبــد اهلل ،اونــديمعســحاق الن

 هعليـ ةقـا  لـي أبـو جعفـر البـاقر       :قـا   ،بـن أبـي يعفـور    عن عبد اهلل ،العالء
ا الغـالم  مـ عن لولد العباني واملروانـي لوقعـة بقرقيسـياء يشـيب في    » :السالمهلل
 :ويوحي عىل طم السـماء وسـبا  األرض   ،م النصرمعن فع اهللوير ،احلزور

«ثم خيرج السفياني ،اشبعي من حلوم اجلبارين
 .هلل2ة

 
  :يةهالروايات الفق :ثانيًا

عـن   ،عـن الوشـاء   ،عـن م عّلـى بـن حممـد     ،احلسني بن حممـد  :. الكليين1
 السـالمهلل  هعليـ ةسألت أبا عبد اهلل :عن ابن أبي يعفور قا  ،محاد بن عثمان

وال يتوضأ  ،ع ا كانت تعرف الوضوء» :قا  ؟أيتوضأ الرجل من فعل املرأة
«من سؤر احلائ 

 .هلل4ة
 ،عـن حممـد بـن القاسـم     ،ورمـ عن ابـن مج  ،بع  أصحابنا :. الكليين2

ال تغتسـل  » :قـا   :السـالمهلل قـا    هعليـ ةعن أبي عبـد اهلل  ،عن ابن أبي يعفور
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و ال هـ ا اسـالة ولـد الزنـا و   مـ ا اسالة احلمام فـان في ممن البلر اليت جتتمع في
  خيل  خلقا  عن اهلل ،ماهو شرها اسالة الناصب ومر عىل سبعة آباء وفيميط

أخ نـي   :قلـت  .«مـن الكلـب   ون على اهللهشرا من الكلب وعن الناصب أ
 ؟ودي والنصراني وااوسـي ماجلنب والصيب والي هعن ماء احلمام يغتسل من

«بععاع هر بععمر يطمعن ماء احلمام كماء الن» :فقا 
 .هلل1ة

 ،مجيعاعوأبي داود  ،عن أمحد بن حممد ،عدة من أصحابنا :. الكليين4
عن ابن أبـي يعفـور    ،عن العالء ،عن احلسني بن سعيد عن صفوان بن حييى

السـالمهلل عـن رجـل بـا  ثـم توضـأ وقـام عىل         هعليـ ةسـألت أبـا عبـد اهلل    :قـا  
«احلبائل عمنا  لال من ،ال يتوضأ» :قا  ؟الصالة فوجد بلالع

 .هلل2ة
عـن ابـن    ،عـن ابـن أبـي عمـم     ،هعـن أبيـ   ،يمهعلي بن عبـرا  :. الكليين3

 هعليــةقلــت ألبــي عبــد اهلل  :عــن ابــن أبــي يعفــور قــا   ،عــن حريــز ،املغــمة
ثم  ،وة فيستيق  وينظر فال جيد شيلاعمالرجل يرى يف املنام وجيد الش :السالمهلل

فال  وعن   يكن مريعاع ،فليغتسل عن كان مريعاع» :قا  ؟ كث بعد فيخرج
ن الرجـل ع ا كـان   أل» :فقـا   ؟مـا مفما فـرق بين  :هفقلت ل :قا  ،«هشيء علي
«جاء بدفقة وقوة وع ا كان مريعا   جيب عال بعد صحيحاع

 .هلل4ة
عـن   ،عـن الوشـاء   ،عـن م عّلـى بـن حممـد     ،احلسني بن حممـد  :. الكليين2

 :السـالمهلل قـا    هليـ عةعن أبي عبد اهلل ،عن ابن أبي يعفور ،محاد بن عثمان
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وعن خفـي   هفااسـل  هعن عرفـت مكانـ  » :قـا   ؟عن املين يصيب الثوب هسألت
«هكل هفااسل هعليال مكان

 .هلل1ة
 ،عـن صـفوان   ،عن الفعل بـن شـا ان   ،حممد بن عءاعيل :. الكليين1

عـن أبـي    ،وعنبسـة بـن مصـعب    ،عن ابن أبـي يعفـور   ،عن منصور بن حازم
تيت البلر وأنت جنـب و  جتـد دلـوا وال    ع ا أ» :السالمهلل قا  هعليةعبد اهلل

فتيمم بالصعيد فان رب املاء ورب الصعيد واحد وال تقع يف  هشيلا تغرف ب
«مهالبلر وال تفسد على القوم ماء

 .هلل2ة
عن احلسن بن علي  ،عن م عّلى بن حممد ،احلسني بن حممد :. الكليين 7

أبـا عبـد   سـألت   :عـن ابـن أبـي يعفـور قـا       ،عـن محـاد بـن عثمـان     ،الوشاء
أيتيمم  هلشرب همن املاء قدر ما يكفي هالسالمهلل عن الرجل جينب ومع هعليةاهلل

نصـــف  هعمنـــا جعـــل عليـــ هالتـــيمم أفعـــل أال تـــرى أنـــ» :قـــا  ؟أو يتوضـــأ
«ورمالط

 .هلل4ة
 ،عن عثمان بن عيسى ،عن أمحد بن حممد ،محد بن حييى :. الكليين8

السـالمهلل   هعليـ ةبـد اهلل سألت أبا ع :عن ابن أبي يعفور قا  ،عن ابن مسكان
ال يقطـع صـالة   » :فقـا   ؟هشيء مما  ر بـني يديـ   هل يقطع صالتهعن الرجل 

«املؤمن شيء ولكن ادرؤوا ما استطعتم
 .هلل3ة
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عـن عثمـان بـن     ،عـن احلسـني بـن سـعيد     ،أمحد بـن حممـد   :. الكليين 9
 هعليــةعــن أبــي عبــد اهلل  ،عــن ابــن أبــي يعفــور  ،عــن ابــن مســكان  ،عيســى

«امع ا سجدت املرأة بسطت  راعي» :السالمهلل قا 
 .هلل1ة

عن ابن  ،عن يون  ،عن حممد بن عيسى ،يمهعلي بن عبرا :. الكليين10
السـالمهلل عـن    هعليـ ةسـألت أبـا عبـد اهلل    :عـن ابـن أبـي يعفـور قـا       ،مسكان

ثــم يقــوم  ،د ويســلمميتشــ» :قــا  الرجــل ال يــدري ركعــتني صــلى أم أربعــاع 
 ،د ويسلممثم يتش ،بفاحتة الكتابا مفيصلي ركعتني وأربع سجدات يقرأ في

اتان هوعن كان صلى ركعتني كانت  ،اتان نافلةهكانت  وعن كان صلى أربعاع
«وموعن تكلم فليسجد سجدتي الس ،تام األربع

 .هلل2ة
عن احلسن بن علـي   ،عن م عّلى بن حممد ،احلسني بن حممد :. الكليين11
 هعليـ ةبـي عبـد اهلل  عـن أ  ،عن ابن أبي يعفـور  ،عن محاد بن عثمان ،الوشاء

نعـم أنـا قـد كانـت     » :فقـا   هسـلل عـن الرجـل يسـرتيح يف طوافـ      هالسالمهلل أن
«امتوضع لي مرفقة فأجل  علي

 .هلل4ة
كنـت   :عـن ابـن أبـي يعفـور قـا       ،عن بشم ،ابن أبي عمم :. الكليين12

 :هرجـل مـن أصـحابنا فقـا  لـ      هالسالمهلل ع  دخل عليـ  هعليةعند أبي عبد اهلل
 همبا أصاب الرجل منا العي  أو الشدة فيدعا عىل البناء يبنير هعن أصلحال اهلل

 هعليـ ةفقا  أبو عبد اهلل ؟ا فما تقو  يف  لالمأو املسناة يصلح هر يكريمأو الن
وعن لي ما  ،م وكاءأو وكيت هل ،م عقدةما أحب أني عقدت هل» :السالمهلل
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رادق من نار عن أعوان الظلمة يوم القيامة يف س ،ال وال مدة بقلم ،امبني البتي
«بني العباد حتى حيكم اهلل

 .هلل1ة
عــن  ،عــن احلســن بــن علــي الكــويف ،أبــو علــي األشــعري :. الكلــيين14

عــن أبــي عبــد  ،عــن ابــن أبــي يعفــور ،عــن عبــد الكــريم ،شــامهعبــي  بــن 
 :قـا   ،همـا  فأحـب أن يأخـذ منـ      السـالمهلل يف الرجـل يكـون لولـد     هعليةاهلل

شـيلا عال قرضـا علـى     هن تأخـذ منـ  حيـة فمـا أحـب أ    هفليأخذ فان كانت أم»
«امنفس

 .هلل2ة
عـن   ،عن ام واحد ،عن احلسن بن حممد ،محيد بن زياد :. الكليين13

ع ا اختلفـا يف   :السـالمهلل قـا    هعليةعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اهلل ،أبان
 :فقـا   ،مهـ مبائـة در  :م وقـا  اآلخـر  هـ بـألف در  هنتهر :ماهن فقا  أحدهالر
بينـة حلـف صـاحب املائـة وعن      هبينة فان   يكن ليسأ  صاحب األلف ال»

و هـ  :ماهفقـا  أحـد   :]قلـت[  ،«ن أو أكثـر واختلفـا  هن أقل مما رهكان الر
يسأ  صـاحب الوديعـة البينـة    » :فقا  ”؟و عند  وديعةه :ن وقا  اآلخرهر

«نهبينة حلف صاحب الر هفان   يكن ل
 .هلل4ة

 ،علـي بـن احلكـم   عـن   ،حممد بن حييى عن أمحد بن حممـد  :. الكليين12
السـالمهلل   هعليـ ةعـن أبـي عبـد اهلل    ،عـن ابـن أبـي يعفـور     ،عن عالء بن رزين

«نمال تزوج  وات اآلباء من األبكار عال با ن آبائ» :قا 
 .هلل3ة
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 يف األخالق هروايات :ًاثالث
عـن احلسـن    ،عن أمحد بن حممد بن عيسـى  ،حممد بن حييى :. الكليين1

ءعت أبا عبـد   :ن ابن أبي يعفور قا ع ،بن حمبوب عن عبد العزيز العبدي
عن العبد من عبيـدي املـؤمنني    :عز وجل قا  اهلل» :يقو  السالمهلل هعلية اهلل

 هفـأنظر لـ   ،عقوبيت يف الدنيا واآلخرة هالذنب العظيم مما يستوجب ب ليذنب
بـذلال   هألجازي ؛يف الدنيا هالعقوبة علي هفأعجل ل هيف آخرت هصالح هفيما في

ام ممعى ولي  موقوفاع هعلي هوأترك هوبة  لال الذنب وأقعيالذنب واقدر عق
ثم  ،هعلى عمعائ فأتردد يف  لال مراراع هوما يعلم عبدي ب املشيلة  هيف عمعائ

فأتطو   ،هعلي  عن عدخا  املكرو يداعوَح هة ملساءتهكرا هفال أمعي هأمسال عن
ا علـي يف  مرب باليت يتق هلكثم نوافل هحمبة ملكافات ،والصفح هبالعفو عن هعلي
 موقوفـاع  هوتركتـ  هوقعـيت  هوقـد قدرتـ   ،هفأصرف  لال البالء عن ، ارمون هليل

  عظيم أجر نـزو   لـال الـبالء وأدخـر     هثم أكتب ل ،املشيلة هولي يف عمعائ
الكـريم الـرؤوف    وأنـا اهلل  ، أ ا هو  يصل علي هو  يشعر ب  أجر هوأوفر ل
«الرحيم

 .هلل1ة
عـن عبـاني    ،مـا هديان واممالن ،حابناعن عدة من أص ،هعن :. ال قي2

عن أبـي   ،بن أبي يعفور عن عبد اهلل ،عن جابر املكفوف ،بن عامر القصيب
ال  هواحجبوا بالتقية فان ،على دينكم اتقوا اهلل» :قا   السالمهلل هعليةعبد اهلل

عمنا أنتم يف الناني كالنحل يف الطم لو أن الطم تعلم ما  ،ها ان ملن ال تقية ل
ولـو أن النـاني علمـوا مـا يف      ،ها شـيء عال أكلتـ  مـ ف النحل ما بقي فييف جو

                                                 

 .339\2املصدر نفسه  .1



  

 .................................. الفصل الثالث: وكالء اإلمام الصادق ةعليه السالمهلل

 

[241] 

م ولنحلـوكم يف السـر   مل البيـت ألكلـوكم بألسـنت   هـ أجوافكم أنكم حتبوننا أ
«عبدا منكم كان على واليتنا رحم اهلل ،والعالنية

 .هلل1ة
 ،عـن ابـن حمبـوب    ،ل بـن زيـاد  معـن سـ   ،عدة من أصحابنا :. الكليين4

 :قا  السالمهلل هعليةعن أبي عبد اهلل ،أبي يعفور عن ابن ،عن علي بن رئاب
 ،ل رأفة وعلم وحلمهأ ،  بل الشفا ،عن شيعة علي كانوا مخ  البطون»

«ادمبالور  و االجت هفأعينوا على ما أنتم علي ،بانيةهيعرفون بالر
 .هلل2ة

عـن   ،عـن ابـن حمبـوب    ،عن أمحد بن حممد ،حممد بن حييى :. الكليين3
عن أبي  ،بن أبي يعفور عن عبد اهلل ،د العزيز العبديبن سنان وعب عبد اهلل
 جعـل اهلل  همـ همن أصبح وأمسى والدنيا أك  » :قا  السالمهلل هعليةعبد اهلل

ومن  هل و  ينل من الدنيا عال ما قسم اهلل  وشتت أمر هتعاىل الفقر بني عيني
« أمر هومجع ل هالغنى يف قلب جعل اهلل همهأصبح وأمسى واآلخرة أك  

 .هلل4ة
عن أمحد  ،حدثين سعد بن عبد اهلل :قا  اهللهلل هرمحةأبي :. الصدوق2

 ،بــن ســنان وعبــد العزيــز عــن عبــد اهلل ،عــن احلســن بــن حمبــوب ،بــن حممــد
 قـا  رسـو  اهلل   :السالمهلل قـا   هعليةبن أبي يعفور عن أبي عبد اهلل]عن[ ا
 هلـ  جعـل اهلل  ،همـ همن أصبح وأمسى واآلخـرة أكـ    » :هوآل هعلي صلى اهلل

 ؛هو  خيرج من الدنيا حتى يسـتكمل رزقـ   ، أمر هومجع ل ،هالقناعة يف قلب
وشـتت   ،هالفقـر بـني عينيـ    جعـل اهلل  ،همهومن أصبح وأمسى والدنيا أك  

«هو  ينل من الدنيا عال ما قسم ل ، أمر هعلي
 .هلل3ة
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 هعليـ ةبـن أبـي يعفـور عـن الصـادق      يف رواية عـن عبـد اهلل   :. الصدوق1
 ،جعلـت فـدا  علمـين    :فقلـت  ،«تعلم يا بن أبـي يعفـور  » :قا  ليالسالمهلل 

وعيــا   ،يــذيب شــحم الكليــتني هعيــا  واالضــطجا  يف احلمــام فانــ» :فقــا 
وعيا  والتمشط يف  ،يورث داء الدبيلة هواالستلقاء على القفاء يف احلمام فان

يـورث وبـاء    هوعيا  والسوا  يف احلمام فانـ  ،يورث وباء الشعر هاحلمام فان
وعيا  ان تدلال  ،هيسمج الوج هوعيا  ان تغسل رأسال بالطني فان ،اناألسن

وعيا  ان تدلال حتت قـدمال   ،هب مباء الوجهيذ هال مبيزر فانمرأسال ووج
ا جيتمع موعيا  ان تغتسل من اسالة احلمام ففي ،يورث ال ص هباخلزف فان

م هو شـر هل البيت وهودي والنصراني وااوسي والناصب لنا أماسالة الي
ل هتبار  وتعاىل   خيل  خلقا أجن  من الكلب وان الناصب لنا أ ن اهللفا

«هالبيت أجن  من
 .هلل1ة

 :قــا  اهلل هحــدثنا احلســني بــن أمحــد بــن عدريــ  رمحــ    :. الصــدوق7
عن حممـد بـن احلسـني بـن      ،حدثنا حممد بن علي بن حمبوب :حدثين أبي قا 

عـن أبـي    ،يعفورعن ابن أبي  ،عن موسى النممي ، بيان بن حكيم األزدي
عمنا جعل اجلماعة واالجتما  عىل الصالة لكي » :قا  السالمهلل هعليةعبد اهلل

ولوال  ،ومن حيف  مواقيت الصالة ممن يعيع ،يممن ال يصل ييعرف من يصل
الن من   يصل يف مجاعة  ؛د على أحد بصالحمأن يش  لال   يكن أحٌد

ال صالة  :قا  هوآل هعلي هللصلى ا الن رسو  اهلل ،بني املسلمني هفال صالة ل
«ملن   يصل يف املسجد مع املسلمني عال من علة

 .هلل2ة
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عن أمحد بن  حدثنا سعد بن عبد اهلل :قا  اهلل هأبي رمح :. الصدوق8
حممد عن حممد ابن عءاعيل بن بزيع عـن أبـي عءاعيـل السـراج عـن عبـد       

السـالمهلل   هعليـ ةابن أبي يعفور عن أبـي عبـد اهلل   بن مسكان عن عبد اهلل اهلل
يف الـــوتر ســـبعني مـــرة تنصـــب يـــد  اليســـرى وتعـــد   اســـتغفر اهلل» :قـــا 

«باليمنى
 .هلل1ة

 
 (هـ 133ت ) امُلعّلى بن ُخَنيس الكويف املدني .2
كـان مـوىل لـبين أسـد      ،َنـي  امُلعّلى بن خ  ،أبو عبد اهلل ،يدمو الثقة الشه

ثـم   ،همواليـ  فصـار مـن مجلـة    هالسـالمهلل وأعتقـ   هعليةاإلمام الصادق  فاشرتا
 هكلفـ  ،السـالمهلل  هعليـ ةوكان وكيالع شخصياع لإلمـام الصـادق   ،هصار من ُقوام

ــة أموالــ   ــام برعاي ــؤون   هاإلم ــبع  ش ــام ب ــر ،هوالقي ــيخ يف رجالــ    ك يف  هالش
امُلعّلــى بــن خ َنــي  »الســالمهلل حتــت عنــوان  هعليــةأصــحاب اإلمــام الصــادق

«الســالمهلل هعليــةمــوىل أبــي عبــد اهلل  ،املــدني
 :النجاشــي هقــا  عنــ، بينمــا هلل2ة

«ي ن ـ و مـن اَ ه :قا  سعد ...كويف»
كـان   هفانـ  ؛، وال تعـارض بـني القـولني   هلل4ة

 هثم صار مدنياع عند جميلـ  ،السالمهلل هعليةاإلمام الصادق هكوفياع قبل أن يشرتي
 .السالمهلل هعليةاملدينة املنورة برفقة اإلمام

 هعليــةللم عّلــى بــن خ َنــي  حيــاة حافلــة باألحــداث مــع اإلمــام الصــادق  
 ،وصالبة املوقف ،فقد امتاز بقوة العقيدة ،هالسالمهلل ومع املخلصني من شيعت

 ،هوترحالـ  هوحلـ  ، ارمـ ون هالسالمهلل يف ليلـ  هعليةوكان مرافقاع لإلمام الصادق
                                                 

 .413\2املصدر نفسه  .1
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وكـان اإلمـام    ،هدكان صغم يف املدينة املنورة يرتـزق منـ   هوكان ل ،عمل بزازاع
الشـيخ    مـن  لـال مـا روا    ،علـى طلـب الـرزق    هالسـالمهلل حيثـ   هعليـ ةالصادق

السـالمهلل وقـد    هعليةرآني أبو عبد اهلل :قا  هعن امُلعّلى بن خ َني  أنالصدوق 
«عىل عز  ااد » :فقا  لي ،تأخرت عن السوق

 .هلل1ة
ورمبـا روى عـن    ،هسليمانهلل كان مقالع يف روايتةهأخلف امُلعّلى ولداع اء

 الـديلم  أبـي  بـن  احلميـد  عبـد ةبـابن أ  يعرف  هوكان ل ،هلل2ةالشيء القليل هأبي
عوف بن عبـد الـرحيمهلل   ةو كرت كتب الرجا  أن الراوي الثقة ،هلل4ةالغنويهلل

 .هلل3ةيف التجارة هكان شريك
 

 السالم(  هعلي)مع اإلمام الصادق هودور هوكالت
ورد الن  على وكالة امُلعّلى بن خ َني  يف مجلة من الروايات وكلمات  

الرمحــةهلل يف مجلــة  هعليــةطوســيالشــيخ ال  فقــد اورد ،ل صــنعة الرجــا هــأ
 ،م امُلعّلى بن خ َنـي  مومن» :م السالمهلل  فقا معليةالوكالء املمدوحني لألئمة

 ،هداود بـن علـي بسـبب    هوعمنـا قتلـ   ،السالمهلل هعليةوام أبي عبد اهللوكان من ُق
فـروي عـن أبـي     ،ورممشـ   وأمـر  ،هاجـ مومعى علـى من  ، عند وكان حمموداع

عظـم  لـال علـى     ،هعلي امُلعّلى بـن خ َنـي  فصـلب    ملا قتل داود بن :بصم قا 
علـى مـا قتلـت     !يـا داود » :هوقـا  لـ   هالسالمهلل واشتد علي هعليةأبي عبد اهلل

يف  ،منـال  عنـد اهلل  هألوجـ  هعنـ  واهلل ؟موالي وقيمـي يف مـالي وعلـى عيـالي    
                                                 

 .192\4من ال حيعر  الفقيه  .1

 .78\2راجع على سبيل املثا : الكايف  .2
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«حديث طويل
 مـوالي  قتلـت » :السـالمهلل  هعليـ ةويف ن  آخر قا  اإلمام ،هلل1ة

«عيالي على وثقيت ووكيلي
  .هلل2ة

ر من النصـوص الشـريفة أن امُلعّلـى بـن خ َنـي  كـان وكـيالع شخصـياع         ميظ
و هـ و ،القي مهللةبـالنصوص  هولذلال ع ت عن ،السالمهلل هعليةلإلمام الصادق

 ،هوقعـاء حوائجـ   ،وعدارتمـا  ،الذي يكون مسؤوالع عن رعاية أمـوا  اإلمـام  
ز أحياناع مسـألة الرعايـة   ويبدو عن نشاطه جتاو ،هوعيال هلهتمام حبوائج أهواال

يد  على  لـال اتمـام بعـ      ،الشخصية ألموا  اإلمام الصادق عليه السالم
جيمـع األمـوا  مـن    كـان  علـى بـن خنـي  بأنـه     جواسي  الدولة العباسـية للم  

عليه السالمهلل مـن  ةوكان هذا االتمام سبباع يف عحعار اإلمام الصادق ،الشيعة
الــدوانيقي، روى الكلــيين بســند  عــن   املدينــة عىل الكوفــة بــأمر مــن املنصــور 

محلــت أبــا عبــد اهلل عليــه الســالم احلملــة الثانيــة عىل    :صــفوان اجلمــا  قــا 
الكوفة وأبو جعفر املنصور بما فلما أشرف على اهلاييـة مدينـة أبـي جعفـر     

ببغلـة شـمباء ولـب  ثيـاب بـي        اأخرج رجله من ارز الرجل ثم نـز  ودعـ  
فقـا    ،لقـد تشـبمت باألنبيـاء    :له أبـو جعفـر   وكمة بيعاء فلما دخل عليه قا 

لقــد  :فقــا  «؟بعــدني مــن أبنــاء األنبيــاءى ت وأن ــ» :أبــو عبــد اهلل عليــه الســالم
 لـال   وَ » :هممت أن أبعث عىل املدينة من يعقر خنلما ويسيب  ريتمـا فقـا   

خنـي  يـدعو عليـال    فقـا  رفـع علـي أن مـوال  املعلـى بـن        «؟يا أمم املؤمنني
 .هلل4ة...موا وجيمع لال األ

                                                 

 .431وسي ايبة الط .1

 .224اهلداية الك ى  .2
، ويف تكملة الرواية يثبت اإلمام الصادقةعليه السالمهلل أن هذا االتمام 332\1الكايف  .4
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وسؤا   ،هبأمر دين هكان امُلعّلى حريصاع على التفق ،على املستوى العلمي
 هممـا يـدلل علـى شـدة ورعـ      ؛مـن مسـائل ابتالئيـة    هاإلمام عن كـل مـا يعرتضـ   

علـى مسـائل    هكـان يركـز بعـ  أسـللت     هكمـا يالحـ  أنـ    ،يف الدين هواحتياط
ل ختــ  القــرآن وكــذلال مســائ ،اما ومقتعــياتما وشــروطمــاإلمامــة مــن ادلت

الســالمهلل  هعليــةديمــومســائل اإلمــام امل  ،بــالرأي  الكــريم وحرمــة تفســم  
ــ وعالمـــات ظ ــ  ،الشـــريف   رومـ الفعـــل يف نقـــل أدعيـــة اإلمـــام      هكمـــا لـ

 كـل  الـدعوات  يف باب يف اإلقبا فمن  لال ما روي  ،السالمهلل هعليةالصادق
 بـن  دحممـ  الفـرج  أبـو  فقـا   ،هكتابـ  يف أيعـاع  الطرازي   كر ما رجب من يوم

 أمحد بن حممد عيسى أبو أخ ني :قا  ،اهلل هرمح الكاتب القزويين موسى
 ظبيـان  بـن  يون  عن ،سنان بن حممد  جد عن ،هأبي عن ،سنان بن حممد بن

 بـن  امُلعّلـى  علينـا  دخـل  ع  السـالمهلل  هعليةاهلل عبد أبي موالي عند كنت :قا 
 دعـاء  علمـين  سـيدي  ايـ  :امُلعّلـى  فقا  ،هفي الدعاء فتذاكروا رجب يف خ َني 

 أسـألال  عنـي  ممالل :م عّلى يا قل» :فقا  امكتب يف الشيعة هأودعت ما كل جيمع
 أنت ممالل ،لال العابدين ويقني ،منال اخلائفني وعمل ،لال الشاكرين ص 

 العبـد  وأنـا  ،احلميـد  الغـين  وأنـت  ،الفقم البائ  عبد  وأنا ،العظيم العلي
 وحبلمال ،فقري على بغنا  وامنن ،دحمم وآ  حممد على صل ممالل .الذليل

 حممـد  علـى  صـل  ممالل ،عزيز يا قوي يا ضعفي على وبقوتال ،ليمج على
 يـا  واآلخـرة  الدنيا أمر من مينهأ ما واكفين ،املرضيني األوصياء حممد وآ 

 كان ما الدعاء ذاه لال مجع لقد واهلل م عّلى يا» :قا  ثم .«الرامحني أرحم
«هوآل هعلي اهلل صلى حممد عىل اخلليل يمهعبرا لدن من

 .هلل1ة 
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 هعليـ ةال ينفـال عـن نصـرة اإلمـام الصـادق      ،هكان امُلعّلى صـلباع يف عقيدتـ  
ومن  ،السالمهلل ضد بع  الفرق املنحرفة كالزيدية واتبا  حممد النف  الزكية

 عنـد  قاعـداع  كنـت  :قـا   سعد بن علي عن  الشيخ الصفار بسند   لال ما روا
 بــن م عّلــى هلــ فقــا  أصــحابنا مــن أنــاني  وعنــد الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد أبــي

 :الطيـار  هلـ  قـا   ثـم  ،احلسـن  بـن  احلسـن  مـن  لقيـت  مـا  فدا  جعلت :خ َني 
 بـن  اهلل عبـد  بـن  حممـد  لقيـت  ع  السكال بع  يف أمشي انا بينا فدا  جعلت
 ،علـي   علـي   الرجـل  امـ أي :لـي  فقـا   الزيدية من أناني هحول محار على احلسن

 فـذلال   بيحتنـا  واكـل  قبلتنـا  واستقبل صلواتنا صلى من :قا  اهلل رسو  فان
 فقلـت  ،ظعـن  شـاء  ومـن  أقـام  شاء من ،هرسول و مة اهلل  مة هل الذي املسلم

 ويـروي الصـفار أيعـاع عـن     ،هلل1ةحولـال  الـذين  ؤالءهـ  تغرنـال  وال اهلل ات  :هل
 وال وصي نيب ما من» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو قا  :قا  خ َني  بن م عّلى

 هفيـ  احلسـن  بـن  اهلل عبـد  بـن  حملمد ما واهلل ال ،عندي كتاب يف اال المل وال
«اسم

 بـين  يف قـا   السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  وكذلال روى امُلعّلى عن أبـي  ،هلل2ة
 تقولـوا  أن علـي  أحـب  كـان  بـاألمر  واحتجـوكم  سألوكم ع ا أنكم لو» :هعم
 ومن هلهأ وه من عند العلم ذاه نطلب قوم ولكنا يبلغكم كما لسنا عنا :مهل

 ؟هصـاحب  ومن ؟وه من عند اجلفر وهو ؟وه من عند السالح وهو ؟هصاحب
«نعلم حتى هنطلب فانا امكم عند يكن وعن نبايعكم فانا عندكم يكن فان

 ،هلل4ة
حـو    همة اليت الصقت بـ مد على نفي التها خم شامالروايات حبد  ات  ذهو

 .احلسين اتبا  املغمية او مبايعة حممد بن عبد اهلل
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ــى وعظــيم شــأن  و  ــة امُلعّل ــ همــن جالل روى الــن  علــى عمامــة اإلمــام   هان
أورد  لال شـيخنا ثقـة    ،واإلمام ال يزا  طفالع صغماع ،السالمهلل هعليةالكاظم

 خ َنـي   بن امُلعّلى عن ،الوليد بن ساب  عن  اإلسالم الكليين يف الكايف بسند
 كسـبيكة  نـاني األد مـن  مصـفاة  محيـدة » :قـا   السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبا أن

 واحلجة لي اهلل من كرامة علي أديت حتى امحترس االمال  زالت ما ،بهالذ
«بعدي من

 .هلل1ة
ــام         ــيعة اإلم ــن ش ــني م ــ  املخلص ــع بع ــدة م ــات جي ــى عالق ــان للم عّل ك

بـن أبـي    عبـد اهلل ةال سـيما الثقـة اجلليـل    ،السـالمهلل يف الكوفـة   هعليـ ةالصادق
شــيعة مــن الكوفــة عىل و الــذي أوصــل رســالة بعــ  الهــو ،يعفــور العبــديهلل

عنـدما دخلـت قـوات أبـي مسـلم       هــ  141السالمهلل سـنة   هعليةاإلمام الصادق
اخلراساني للكوفة وقـد أشـرنا عىل  لـال يف الفصـل السـاب  يف ترمجـة سـدير        

 بن امُلعّلى عن سيابة بن صباح عن  روى  لال الشيخ الكليين بسند ،الصريف
 عىل واحـد  ام وكتب وسدير نعيم بن السالم عبد بكتاب بته  :قا  خ َني 

 ولـــد رمـــيظ أن قبـــل املســـو دة رتمـــظ حـــني الســـالمهلل هعليـــةاهلل عبـــد أبـــي
  كغـم  –ر من بع  النصوص أن امُلعّلـى كـان   مويظ ،هلل2ة... احلديث.العباني

وترفـع   ،م السـالمهلل معلـي ةل البيتهتماع أن تكون الدولة بيد أمم –من الشيعة 
 عـن  ،يمهعبـرا  بن علي :د جليل عنروى الشيخ الكليين بسن ،ممالظالمة عن

 :قـا   خ َنـي   ابـن  امُلعّلـى  عن ،عثمان بن محاد عن ،عمم أبي ابن عن ،هأبي
 مه وما فالن آ   كرت فدا  جعلت :يوماع السالمهلل هعليةاهلل عبد ألبي قلت

 يـا  اتمـ يه» :فقـا   ،معكـم  لعشـنا  علـيكم  ذاهـ  كـان  لـو  :فقلـت  النعيم من هفي
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 ارمـ الن وسـياحة  الليـل  سياسـة  عال كـان  مـا   ا  كـان  لـو  أن واهلل أما ،م عّلى
 اهصـم  قط ظالمة رأيت لمف عنا  لال فزوي ،اجلشب وأكل اخلشن ولب 

«؟ ذه عال نعمة تعاىل اهلل
 .هلل1ة

 
 . األسباب والِعَبر .اد امُلعّلىهاستش

ــي  مــن الشــيعة األقويــاء يف عقيــدت    ــى بــن خ َن األشــداء يف  ،ممكــان امُلعّل
و  يكن يعبأ بكـل التطـورات وموجـة     ،م السالمهللمعليةل البيتهم ألموالئ

يف خطـــأ  هذا األمـــر أوقعـــهـــو ،التحـــديات الـــيت عصـــفت باحلالـــة الشـــيعية 
وكفـارة   ،الشريفة مثناع لتلال األخطـاء  هحيات هاسرتاتيجي ام متعمد دفع بسبب

ات الـيت صـدرت مـن اإلمـام     مـ من عدم التزام باألوامر والتوجي هملا صدر من
 .السالمهلل هعليةالصادق

علـى   -عبـان تلـال احلقبـة     -السـالمهلل حيـرص    هعليـ ةكان اإلمام الصـادق 
 ،م السـالمهلل معلـي ةل البيـت هـ ج منعـبط يف نشـر علـوم أ   مضرورة االلتزام مبـن 

م معلـي ةل البيـت هـ و عسـالم أ هـ و –حبيث تبقى نتـائج الـدعوة لإلسـالم احلـ      
خراج الناني وا ،اهوتكثم سواد ،ة  و تعزيز احلالة الشيعيةممتج –السالمهلل 

زات ارتداديـة  هـ دون أن يـؤدي  لـال عىل    ،من ظلمات الباطل عىل نور احل 
ام احلكومــات اجلــائرة أو معرضــة لســ هتعــر بــالوجود الشــيعي الفــيت وجتعلــ

م كـل الـدوائر   مل البيـت وشـيعت  هـ احمليط العقائدي املخالف الـذي يرتبـ  بأ  
 .م من املعادلة اإلسالميةمم أو شطبهلتحييد دور
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السالمهلل أشـد   هعليةحرص اإلمام الصادق ،جيةماملن  ذهعلى  وتأسيساع 
احلــرص لكــي تبقــى بعــ  العلــوم واألســرار يف حــدود الــدائرة العــيقة         

م موالسيما األمور الغيبية ومقامـات األئمـة وكرامـات    ،للمخلصني من الشيعة
وأن ال خترج  ،م يف العملمجيتموبع  األسرار اليت تتعل  حبركة األئمة ومن

أو أدعيـاء اخلالفـة مـن     ،ل النصـب واخلـالف  هاو أ ،ل الريب والشالهعىل أ
 .زة أمنية وعلمائية وععالميةمم من أجمسالطني اجلور وما يرتبط ب

كـان   هر انـ مـ السـالمهلل ت ظ  هعليـ ةعن النصوص املروية عـن اإلمـام الصـادق   
يكرر النصيحة ويشدد القو  على امُلعّلـى بـن خ َنـي  بوجـوب التقيـد بالتقيـة       

ــدنيا   هــان وعــدم ع اعــة والكتمــ ــة املؤكــدة يف ال ذا الســر وعال اســتح  العقوب
 يا» :هالسالمهلل قا  ل هعليةأن اإلمام الصادق هفقد روى امُلعّلى نفس ،واالخرة

 يف هبـ  اهلل  أعـز  هيذعـ  و  أمرنـا  كـتم  مـن  هفانـ  ،هتذع وال أمرنا اكتم م عّلى
  .نةاجل عىل  يقود اآلخرة يف هعيني بني نوراع هوجعل ،الدنيا
 من النور ونز  ،الدنيا يف هب اهلل هأ ل هيكتم و  أمرنا أ ا  من :م عّلى يا

  .النار عىل  يقود ظلمة هوجعل ،اآلخرة يف هعيني بني
 يـا  .هلـ  تقيـة  ال ملـن  ديـن  وال ،آبـائي  وديـن  ديـين  من التقية عن :م عّلى يا
 :م عّلى يا .نيةالعال يف يعبد كما السر يف يعبد أن حيب وجل عز اهلل عن :م عّلى

«هل كاجلاحد ألمرنا عن املذيع
 .هلل1ة

ا عنـد شـيخنا امُلعّلـى    هالتحذيرات املغّلظة   تأخـذ مأخـذ    ذهويبدو ان 
با اعـة بعـ  األسـرار     –دون قصد او تعمـد للمخالفـة    –فقام  ،مع األسف

علـى يـد    هومقتلـ  هادتمذا ما كان سبباع يف شـ هو ،وتر  التقية يف بع  املوارد
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 ،هلل1ةهللهــ  144ت ةبـن عبـاني   دينة العباسي داود بن علي بـن عبـد اهلل  والي امل
 ؛يف النصوص والروايات  كما سنأتي على  كر هكفارة لذنوب هادتمفكانت ش

مية مبكان أن نؤكد أن ع اعة السر من قبل امُلعّلى ما كان هولذلال فان من األ
ولـو كـان مثـة     ، مـر املعاندة لإلمام وتالفـة أ  هأو عمالع تعمد في ،أمراع مقصوداع

 هوسـوء منقلبـ   هذا الفعل مدعاة لنز  التوفي  عنـ هتعمد أو قصد للعناد لكان 
 .هلل2ةاهللهلل هلعنةكأبي اخلطاب  يف االخرة كما حصل مع ام

ــد واضــح ملا  ــا حتدي ــة الســر الــذي ا اعــ ه  يردن ــى هي ــ ،امُلعّل  ؟هكيــف قال
السـالمهلل أو   هعليـ ةعلـى اإلمـام الصـادق    هوتبعاتـ  هوما ا كانت نتائج ؟،ول َمن 

عال أن بع  النصوص وكلمات بع  احملققني تشم عىل واقعـة   ؟على الشيعة

                                                 

هو عم أبي العباني السفاح اخلليفة العباسي األو ، كان من كبار قادة بين العباني،  .1
ووال  املدينة وأحد املؤسسني لدولتمم الغاية، وال  عمه الكوفة وسوادها ثم عزله منما 

، كان قاسياع مولعاع بسفال الدماء، تويف بعد أن دعا عليه اإلمام واليمامةومكة واليمن 
، تاريخ 111\1تاريخ الط ي  –   144الصادقةعليه السالمهلل، و لال يف ربيع األو  سنة 

 .433\8اإلسالم 
أبو اخلطاب، وقيل أبو الظبيان، وقيل أبو عءاعيل حممد ابن أبي زينب مقالني،  .2

الوالء، الكويف، األجد ، ال اد، وقيل البزاز، وقيل الزراد. وقيل مقالص األسدي ب
داعية ملعون، اا ، فاسد العقيدة. ادعى ألوهية ونبوة اإلمام الصادق عليه السالم، 
واستحل احملارم، وجاء بالقبايح واملفاسد، ومجع حوله مجاعة من األشقياء، وتسموا 

إلمام الصادق عليه السالم ودعا عليه وقا  باخلطابية نسبة عليه، فثار عليه الناني، ولعنه ا
وعلى فراشي، اللمم أ قه  وقاعداع عليه السالم: اللمم العن أبا اخلطاب فانه خوفين قائماع

حر احلديد، ولعنه اإلمام احلجة عليه السالم يف عحدى توقيعاته. قعى عليه وعلى أتباعه 
الفائ  يف رواة وأصحاب  – وقتلمم مجيعاع 134بالكوفة عيسى بن موسى العباسي سنة 
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 ،ي السـنة الـيت أعقبـت تفشـي الطـاعون يف العـراق      هـ و هـ، 142حدثت سنة 
فطلـب مـن اإلمـام     ،ممواالطملنـان علـي   هلـ هأ هوكان للم عّلى شوق كبم لرؤي

 –ا عىل الكوفـة  مليلـة نفسـ  اإلمـام يف ال  هفأرسـل  ،مماب لـرؤيت هبالذ هالسماح ل
م ورجـع عىل املدينـة املنـورة يف    مواطمأن علـي  هلهفالتقى بأ –بطري  ععجازي 

  السـالمهلل حـذ ر   هعليةوتشم بع  النصوص أن اإلمام الصادق ،تلال الليلة
 ،مهللال تكون سبباع يف نقمة الناني ونفور ؛املعاجز أمام الناني  ذهمن كشف 

وفــتح البــاب  ،وخــرق مبــدأ التقيــة ،هتوســخط الســلطات علــى اإلمــام وشــيع
ا باخلرافة من قبل املنافقني واملرتابني وضعاف مللطعن يف العقيدة احلقة ووصف

 احلقيقة ما روي من ام طري  عن  ذهومن الروايات اليت توضح  ،النفوني
 هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عنـد  كنت :قا  ،خ َني  بن امُلعّلى عن ،عثمان بن محاد

 ومـا  العـراق  عن بلغين :فقلت ؟«حزيناع كليباع أرا  مالي» :لي فقا  السالمهلل
 أيسـر  » :فقـا   .نا ه ومالي وداري عيالي فذكرت ،الوباء من هلهأ أصاب

 .مه ــو المــوج فحــو  . لــال ليســرني هعنــ ،واهلل عي :فقلــت ،«؟مهتــرا أن
 ممثلـة  وولـدي  لـي هوأ داري فـا ا  ،يمـ وج علـى   بيد فمسح ،يموج فحولت

 عىل نظـرت  حتى امفدخلت .«دار  ادخل» :فقا  :قا  .عيين نصب يدي بني
 ثــم ،مممــن مللــت حتــى ســاعة بقيــت ثــم ،ومــالي عيــالي مــن امــفي مــا مجيــع

ــت ــا  ،خرج ــي ق ــو » :ل ــوج ح ــت ،«الم ــوج فحول ــرت ،يم ــم فنظ  أَر فل
  ذهـ السالمهلل بني  هعليةمة مفصلة يربط اإلمام الصادقمويف رواية م ،هلل1ةشيلاع

يـروي  لـال الشـيخ الصـفار      ،سـر وخـرق التقيـة   الواقعة وبني مسألة ع اعـة ال 
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 هعليـ ةاهلل عبـد  أبـى  علـى  دخلـت  :قـا   هلل1ةالتمـار  األبـي   عن حفـ    بسند
 أمـرت  عنـي  حفـ   أبـا  يـا » :لـي  فقـا   خ َنـي   بن امُلعّلى صلب أيام السالمهلل

 وهـ و يومـاع  هعليـ  نظـرت  عنـي  ،باحلديد فابتلي فخالفين بأمر خ َني  بن امُلعّلى
 وولـد   ومالـال  لـال هأ  كـرت  كأنال م عّلى يا مالال :هل فقلت حزين كليب

 :فقلـت  ،مـه وج فمسحت مين فدنا ،مين أدن :قلت ،أجل :قا  ،«وعيالال
 تـأل  حتـى  هفرتكتـ  ولدي ذاهو زوجيت  ذه بييت يف أراني :قا  ،؟ترا  أين

 أدن :هل قلت ثم ،هلهأ من الرجل ينا  ما اممن نا  حتى مممن وأسرت مممن
 ذاه املدينة يف معال أراني :فقا  ؟ترا  أين :فقلت مهوج فمسحت فدنا مين

 هدينـ  هعليـ  اهلل حفـ   علينـا  حفـ   مـن  حديثاع لنا عن م عّلى يا :هل قلت ،بيتال
 من ـوا  شـاؤوا  عن ،حبـديثنا  النـاني  أيدي يف أسرى تكونوا ال م عّلى يا ، ودنيا

 نـوراع  اهلل هجعل حديثنا من الصعب كتم من هعن ،قتلوكم شاؤوا وان عليكم
  ت   حديثنا من الصعب أ ا  ومن ،الناني يف العزة اهلل هورزق هعيني نيب

 مقتـو   وأنـت  خ َنـي   بـن  م عّلـى  يـا  ،هلل2ةكـبالع   ـوت  ان السـالح  هيععـ  حتى
«فاستعد

الروايـة يف حتديـد     ذهـ وقد أفـاد املـمزا النـوري الط سـي مـن       ،هلل4ة
 :اهلل هفقـا  رمحـ   هامُلعّلى وكان مـأموراع بكتمانـ    رمواظ هاملوضو  الذي أ اع

 هوفعـل بـ    أ ا  مـا رآ  هنـ ع ،امـ ا بعـد التأمـل وتقييـد مطلقات   محاصل معـمون »
 ،امـ ا عليمـ ومن ،األرض مـن املدينـة عىل الكوفـة    مـن طـي    السالمهلل هعليةاإلمام

                                                 

هلل، ويف بع  النسحةحف  بن نسيب حف  بن نسيب فرعانة32يف ايبة النعماني ص .1
 هلل.حف  بن نسيب بن عمارة:ة331\1بن فرعانهلل ويف طرائف املقا  

 الَكبل، هو السجن واحلب . .2

 .324الدرجات  بصائر .4
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ن اإل اعة كانـت مـن األمـراض العامـة بـني      أ ،هلل1ة"معروف"يف ترمجة  وقد مر 
«مهام عن م السالمهلل فعالعمعليةممخواص أصحاب

 .هلل2ة
وال يلتـزم   ،اب الطغـاة مـ ومثة رواية أخرى تبني أن امُلعّلى كـان جريلـُا ال ي  

 ها الكشـي يف رجالـ  هـ أورد ،م أمـام النـاني  مر لعنمويظ ،بالتقية من السالطني
ع ا كان يوم العيد خرج عىل الصحراء  اهلل هكان امُلعّلى بن خ َني  رمح» :قا 

ثـم   . و السـماء   يد عد اخلطيب املن  مد فا ا ص ،وفميف زي مل غ اعم  عثاعَش
م موموضع أمنائال الذين خصصت ،ذا مقام خلفائال وأصفيائالهم مالل :قا 

وال جيـاوز احملتـوم مـن     ،وأنت املقدر لألشـياء ال يغلـب قعـاؤ     ،اها ابتزومب
حتـى   ،رادتال كعلمال يف خلقالععلمال يف  ،تدبم  كيف شلت وأنى شلت

 يــرون حكمــال مبــدالع ،ورين مــبرتينمــ مق  مغلــوبنيؤعــاد صــفوتال وخلفــا
وســنن نبيــال   ،ات شــرايعالمــوفرايعــال حمرفــة عــن ج   ،وكتابــال منبــو اع 

م من األولني واآلخرين والغادين هءم العن أعدامالل .مرتوكة هصلواتال علي
ــ  ،والــراحيني واملاضــني والغــابرين    م مم والعــن جبــابرة زماننــا وأشــياع    مالل

«رعلـى كـل شـيء قـدي    نـال  ع ،ممم وأعوانمم وأحزابموأتباع
ذا ورمبـا هلـ   ،هلل4ة

 :قـا  ابـن حجـر    ،ر امُلعّلى بن خ َني  بـالرف  يف كتـب العامـة   ماشت  ههوأشبا
«الرواف  كبار من الكويف خ َني  بن م عّلى»

  .هلل3ة
 هــ  142السـالمهلل سـنة    هعليـ ةفقد كشف اإلمام الصادق ،وعلى كل حا 

 هوأنـ  ،اعـة وتـر  التقيـة   مـن اإل   هأن امُلعّلى استح  القتل كفارة ملـا صـدر منـ   
                                                 

 لعله يقصدةمعروف بن خربو هلل الثقة. .1

 .420\2خاتة املستدر   .2
 .179\2اختيار معرفة الرجا   .4
 .14\1لسان امليزان  .3
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ــد اهلل     ــة عن ــة الرفيع ــينا  الدرج ــل س ــذلال القت ــاىل ب ــو ،تع ــة اه ــي درج ل ه
 وأنـت  خ َنـي   بـن  م عّلى يا» :هقا  ل هوقد مر  علينا أن ،م السالمهللمعليةالبيت

السـالمهلل أبـا بصـم جبانـب      هعليـ ةكما أخ  اإلمام الصـادق  ،«فاستعد مقتو 
 أبـي  عند كنت :يقو  أبو بصم ،القتلذا هوالعلة من  ،من قصة مقتل املعلى

 اكـتم  ،هلل1ةبـين  يـا » :قا  ،خ َني  بن امُلعّلى  كر فجرى السالمهلل هعليةاهلل عبد
 مبـا  عال درجتنـا  ينـا   كان ما هعن» :قا  .أفعل :قلت .«امُلعّلى يف لال أقو  ما

 :قـا   ؟همنـ  علـي  بـن  داود ينـا   الـذي  ومـا  :قلـت  .«همنـ  علـي  بن داود ينا 
 .«هويصلب ،هعنق فيعرب هب ويأمر - اهللهلل هعنلة- هب يدعو»

 :]اإلمـام الصـادق[   قـا   .راجعـون  هعليـ  وعنـا  هلل عنـا  :]أبو بصم[ قا 
  فـدعا  ،امُلعّلـى  قتـل  فقصـد  ،املدينـة  ولـي  قابل يف كان فلما .قابل يف  لال»

 هأصـحاب  مـن  أعـرف  مـا  :قـا   ،هلـ  مميكتب أن اهلل عبد أبي شيعة عن هوسأل
 هلـ  أعرف ولست ،علي هيتوج وما هحوائج يف أختلف جلر أنا وعمنا ،أحداع

 كانوا لو واهلل !ددنيمت بالقتل :قا  .قتلتال كتمتين عن عنال أما :قا  .صاحباع
 اهلل شاء عن اهلل ليسعدني قتلتين وللن ،لال ممعن قدمي رفعت ما قدمي حتت

«هفقتل :قا  .اهلل ويشقيال
 .هلل2ة

مـن    وما جرى بعد ،هى وكيفيتاختلفت الروايات يف تفاصيل مقتل امُلعّل 
 هالسـالمهلل يف الثـأر لوكيلـ    هعليـ ةاإلمـام الصـادق   هتبعات واملسلال الـذي اتبعـ  

ا بشكل عام تتف  مـن حيـث املعـمون علـى اخلطـوف      معال أن ،هوثقت هوصاحب
ا مـا  مـ نـذكر من  ،د كـثمة مذا املشـ هـ والروايـات الـيت وثقـات     ،العامة للحدث

  :يأتي
                                                 

 يف مناقب ابن شمرآشوبةيا أبا حممدهلل وهو ألي  يف املقام. .1

 .422\4، مناقب ابن شمرآشوب 227دالئل اإلمامة  .2
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ملا  :قا  ،عن املسمعي ،عن محاد الناب ،نعن ابن أبي جنرا :. الكشي1
 :م عّلــى هفقــا  لــ ،هوأراد قتلــ هأخــذ داود بــن علــي امُلعّلــى بــن خ َنــي  حبســ 

عىل  هفأخرج ؟د بذلالموما ال حتى أش كثمَا يناعأخرجين عىل الناني فان لي َد
ا الناني أنا م عّلى بن خ َني  من عرفين ميا أي :قا  .السوق فلما اجتمع الناني

دوا أن ما تركت من ما  عني أو دين أو أمة أو عبـد أو دار  مشع ،رفينفقد ع
صـاحب شـرطة داود    هفشـد عليـ   :قـا   ،و جلعفر بن حممـد مأو قليل أو كثم ف

حتـى   هالسـالمهلل خـرج جيـر  يلـ     هعليـ ةفلما بلح  لـال أبـا عبـد اهلل    :قا  .هفقتل
يــا داود قتلــت » :فقــا  ،هخلفــ هوعءاعيــل ابنــ ،دخـل علــى داود بــن علــي 

 واهلل» :قـا   ،وال أخـذت مالـال   همـا أنـا قتلتـ    :قـا   ،«موالي وأخذت مـالي 
 هولكـن قتلـ   همـا قتلتـ   :قـا   ،«على من قتل موالي وأخـذ مـالي   اهلل ألدعون 

قـا  يـا    ، نـي عبغـم   :قا  ،«؟أو بغم ا نال با نال» :فقا  ،صاحب شرطيت
 .هيف جملسـ  هحتى قتلـ  هفخرج عءاعيل والسيف مع :قا  هعءاعيل شأنال ب

 هعليـ ةفلـم يـز  أبـو عبـد اهلل     :قا  ،وأخ ني املسمعي عن معتب :قا  محاد
  :و سـاجد ينـادي  هـ يف آخر الليـل و  هفسمعت :قا  وقائماع ساجداع هالسالمهلل ليلت

ا م أني أسألال بقوتال القوية ومبحالال الشديد وبعزتال اليت خلقال هلمالل»
مـا   فـواهلل  :قـا   ،«السـاعة    ليل أن تصلى على حممد وآ  حممد وأن تأخـذ 

مـات داود بـن علـي     :فقـالوا  ،حتـى ءعنـا الصـاحية     من سـجود  هرفع رأس
 هعلي بدعوة بعث اهلل هعلي ني دعوت اهللع» :السالمهلل هعليةفقا  أبو عبد اهلل

«ها مثانتممبرزبة انشقت من هفعرب رأس ،ملكاع
 .هلل1ة

                                                 

 . 172\2اختيار معرفة الرجا   .1



  

 .................................. الفصل الثالث: وكالء اإلمام الصادق ةعليه السالمهلل

 

[237] 

 ،وحممـد بـن مسـعود    .حدثنا حممد بن عيسـى  :قا  ،همحدوي :. الكشي2
يم بـن  هعـن عبـرا   ،قا  حدثنا حممد بـن عيسـى   ،حدثنا ج يل بن أمحد : قا

قــا  داود بــن علــي ألبــي عبــد   ،قــا  ،عــن الوليــد بــن صــبيح  ،عبــد احلميــد
ــةاهلل ــا قتلتــ  :الســالمهلل هعلي ــى همــا أن ــ» :قــا  ،يعــين م عّل ــا  ،«؟هفمــن قتل  :ق

 :قـا   ،قـد أقـدتال   :قا  ،«هقدنا منأ» :قا  ،هرطتوكان صاحب ش  ،السمايف
يـأمروني   ،يـا معشـر املسـلمني    :جعـل يقـو    ،قتـل م لي د خذ السمايف وقُـ فلما ُأ

 .هلل1ةفقتل السمايف ،م ثم يقتلونيم هلمبقتل الناني فأقتل
 ،حدثنا ابن أبي عمم :قا  ،الفعل كتب علي  :قا  ،حممد بن مسعود. 4

ــرا  ــن عب ــد هع ــد احلمي ــن عب ــابر   ،يم ب ــن ج ــل ب ــن عءاعي ــا  ،ع ــو   :ق ــدم أب ق
فقـام   :قـا   ،قتـل امُلعّلـى بـن خ َنـي      هكر لفذ  ،السالمهلل من مكة هيعلةعسحاق
لـو كانـت   » :قـا   ؟بهأين تذ هيا أب :هعءاعيل ابن هفقا  ل ،هجير ثوب مغعباع

يـا  » :هفقـا  لـ   .فجاء حتى دخل على داود بـن علـي   ،«امنازلة ألقدمت علي
 قتلـتَ » :ا قـ  ؟وما  ا  الذنب :قا  ،«لال اهلل  ال يغفر داود لقد أتيت  نباع

 هفقـا  لـ   .«عن شـاء اهلل » :ثـم مكـث سـاعة ثـم قـا       ،«ل اجلنـة هـ من أ رجالع
 :قا  ،«؟وما  ا  الذنب» :قا  ،لال اهلل  ال يغفر وأنت قد أتيت  نباع :داود

األموي فقد زوج  عن كنت زوجت فالناع» :قا  ،األموي زوجت ابنتال فالناع
ما أنا  :قا  .«أسوة   اهللولي برسو ،عثمان هوآل هعلي صلى اهلل رسو  اهلل

 فلمـا  :قـا   ،«هفأقدنا من» :قا  ،السمايف هقا  قتل ،«؟هفمن قتل» :قا  ،هقتلت
 ،يـا عبـاد اهلل   :فجعـل يصـيح   ،هفقتلـ   كان من الغـد اـدا عىل السـمايف فأخـذ    

 .هلل2ةم الناني ويقتلونييأمروني أن أقتل هل
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حــدثنا  :قــا  ،أبــو علــي أمحــد بــن علــي الســلولي املعــروف بشــقران . 3
عـن   ،عن يعقوب بن يزيـد  ،عن حممد بن أورمة ،القمي احلسني بن عبيد اهلل

دخلـت علـى أبـي عبـد      :عن امُلفع ل بن عمـر اجُلعفـي قـا     ،سيف بن عممة
أال تـرى   يا بن رسو  اهلل :هفقلت ل ،امُلعّلى هلب فيالسالمهلل يوم ص  هعليةاهلل

 ،«؟وهـ ومـا  » :قـا   ،ذا اليـوم هـ ذا اخلطـب اجلليـل الـذي نـز  بالشـيعة يف      ه
قـد كنـت أتوقـع  لـال      ،ىعلّـ م  رحم اهلل» :قا  .تل امُلعّلى بن خ َني ُق :قلت

بأعظم مؤنة علينا من املـذيع علينـا    ولي  الناصب لنا حرباع ،أ ا  سرنا هألن
السـالح أو   ه  يفارق الدنيا حتى يععـ  هلهفمن أ ا  سرنا عىل ام أ ،سرنا

« وت خببل
 .1ة

عـن حممـد بـن     ،عـن أمحـد بـن الفعـل     ،بـن منصـور  أمحـد   :. الكشي2
دخلـت   ،قـا   ،عن عءاعيل بن جـابر  ،عن عبد الرمحن بن احلجاج ،زياد

 :قلت ،«؟يا عءاعيل قتل امُلعّلى» :السالمهلل فقا  لي هعليةعلى أبي عبد اهلل
«لقد دخل اجلنة أما واهلل» :قا  ،نعم

 .هلل2ة
 ،جنـران  أبـي  ابـن  نعـ  ،حممـد  بن أمحد عن ،حييى بن حممد :. الكليين1

 بـن  امُلعّلـى  علـي  بـن  داود قتـل  ملـا  :قـا   املسـمعي  عـن  عثمـان  بـن  محـاد  عن
 مـوالي  قتـل  مـن  علـى  اهلل ألدعون» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو قا  خ َني 
 :محـاد  قـا   ،بـدعائال  ددنيمـ لت عنـال  :علـي  بن داود هل فقا  ،«مالي وأخذ

 هليلتــ يــز    الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد أبــا أن م عت ــب فحــدثين :املســمعي قــا 
 عنـي  مماللـ » :ساجد وهو يقو  هءعت السحر يف كان فلما ،ساجداع و راكعاع

 أن ، ليـل  هلـ  خلقـال  كـل  الـذي  ،الشـديد  وجباللال ،القوية بقوتال أسألال
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 هرأسـ  رفـع  فمـا  ،«السـاعة  السـاعة   تأخـذ  وأن هبيت لهوأ حممد على تصلي
 السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـو  عفرفـ  علي بن داود دار يف الصيحة ءعنا حتى
 فعـرب  ملكـاع  هعلي وجل عز اهلل بعث بدعوة اهلل دعوت عني» :وقا  هرأس
«فمات همثانت اممن انشقت حديد من هلل1ةبةَزر مِب هرأس

 .هلل2ة
والربيـع   ،روى األعمـش  :رآشـوب ممناقـب ابـن ش   :. العالمة االسـي 7

وأبـو   ،أبو املغـرا و ،و حسني بن أبي العال ،وعلي بن أبي محزة ،وابن سنان
امُلعّلـى بـن خ َنـي      َلتَـ بـن العبـاني ملـا قَ    أن داود بن علي بـن عبـد اهلل   ،بصم

أما  ،وأخذت مالي ،قتلت موالي» :السالمهلل هعليةقا  الصادق ،هوأخذ مال
ألدعون  أما واهلل ؟وال ينام على احلرب ،علمت أن الرجل ينام على الثكل

فرجـع   ،هز  بقولـ مكاملسـت  ،«؟بدعائالددنا مت» :داود هفقا  ل .”عليال اهلل
فبعـث   ،وقاعـداع  ،قائمـاع  هكلـ  هفلم يز  ليل  السالمهلل عىل دار هعليةأبو عبد اهلل

 ،هن أبــى فــائتوني برأســافــ ،هائتــوني بــ :داود مخســة مــن احلــرني وقــا  هعليــ
فــــان   » :قــــا  ،أجــــب داود :هو يصــــلي فقــــالوا لــــهــــو هفــــدخلوا عليــــ

و خـم لكـم يف دنيـاكم    هـ  هفانصـرفوا فانـ  » :قـا   ،أمرنا بأمر :قالوا،«؟أجب
 ،مامثم بسط هما على منكبيمفوضع هفرفع يدي ،هفأبوا عال خروج ،”وآخرتكم

 حتــى ءعنــا صــراخاع ،«الســاعة الســاعة» :يقــو   فســمعنا هثــم دعــا بســبابت
بعـث  » :لل فقـا  فس ـ  !فانصـرفوا  ،”عن صاحبكم قد مـات » :مفقا  هل ،عالياع
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حبربة  ملكاع هعلي فبعث اهلل ،باالسم األعظم هفدعوت علي ،علي ليعرب عنقي
«هفقتل  يف مذاكم هفطعن

 .هلل1ة
 بات داود تلال الليلة حائراع :هلل2ةبن العباني بابة بنت عبد اهللويف رواية ُل 

وثعبان قد   على قفا مستلقياع هفوجدت ،يف الليل  فقمت أفتقد ،هقد أامي علي
 هدي يف كمـي فتناولتـ  فأدخلـت يـ   ،هعلـى فيـ    وجعـل فـا   ، انطوى على صدر

 هت داود فوجدتـ مـ وأنب ،فانسـاب يف ناحيـة البيـت    هعلـي فرميـت بـ     فعطف فا
ثـم   .هوجزعـت عليـ   ،مبـا كـان    ت أن أخـ  هـ فكر ، قـد امحـرت عينـا    حائراع

مثـل الـذي فعلـت املـرة      هففعلـت بـ   ،انصرفت فوجدت  لـال الثعبـان كـذلال   
حتـى    مـن سـجود   هفما رفع جعفر رأس ،ميتاع هوحركت داود فأصبت ،األوىل

 .هلل4ةءع الواعية
 عن ،الصفار أمحد بن جعفر عن خالد بن حممد عن هوعن :. اخلصييب8
 أبـي  هلل3ة]أبـين[  واحلسـني  احلسـن  عـن  احلسـني  بـن  علـي  عن ،علي بن حممد

 عبـد  أبـا  ءعـت  :قـا   بصم أبي عن املغمة أبي عن ،العالء أبي عن ،العالء
 ،خ َنـي   بـن  املعلـى   كـر  جـرى  وقـد  :يقـو   عليههلل اهلل صلواتةالصادق اهلل

 فقـا   ،؟هحالـ  ومـا  ،سـيدي  يـا  :فقلـت  ،«خ َني  بن امُلعّلى اهلل رحم» :فقا 
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 يـا  أفعـل  :فقلـت  ،«خ َني  بن امُلعّلى يف أقو  حممد ما أبا يا علي اكتم» :لي
 بن علي بن داود همن نا  مبا اال درجتنا ينا  كان ما امُلعّلى عن» :فقا  سيدي

 ،علـي  بـن  داود ينـا   الـذي  وما فدا  جعلت :هل قلت ،«نيعبا بن اهلل عبد
 هل يثبت بأن هفيطالب الدار وسوء اهلل لعنة هعلي املدينة تقلد ع ا هب يدعو» :قا 

 :فقلت ،«هويصلب هعنق فيعرب ،يفعل فال ،ممليقتل وأوليائنا شيعتنا أءاء
 مـن  كـان  فلمـا  ،«قابـل » :قـا   ؟ لـال  يكـون  ومتـى  ،راجعون هعلي وعنا هلل عنا

 عـن  هفسـأل  خ َنـي   بن امُلعّلى فاحعر اهلل هلعن علي بن داود املدينة ولي قابل
 هلــ فقـا   ،هلـ  مميكتـب  أن هوأوليائـ  عليـههلل  اهلل صـلوات ةالصـادق  جعفـر  شـيعة 
 وأتـردد  ،هلـ  أنف  ،هوكيل انا وعمنا ،أحداع هوأوليائ هشيعت من اعرف ما :امُلعّلى

 قـا   ،فأقتلـال  تكـتمين  ال :قـا   ،صاحباع وال شيعة هل اعرف وما ،هحوائج يف
 امـ رفعت مـا  قـدمي  حتـت  كانوا لو واهلل ،ددنيمت أفبالقتل» :خ َني  بن امُلعّلى

 وص ـلب  هعنقـ  فعـرب  هبـ  فأمر ،«ويشقيال اهلل لي سعدني قتلتين وللن ،ممعن
 عليـههلل  اهلل صلواتةالصادق اهلل عبد أبو هعلي فدخل ،االمارة دار باب على
 ،«عيـالي  علـى  وثقـيت  ،ووكيلي ،موالي قتلت ،ليع بن داود يا» :هل فقا 
 اهلل صـلوات ةالصـادق  قا  ،أدري ما :قا  ،هقتل فمن :قا  ،هقتلت أنا ما :قا 

 رضـيت  مـا  واهلل ،وتكـذب  جتحد حتى هوقتلت هصلبت أن رضيت ما» :عليههلل
 هوعنـ  ،هبقتلـ   تنـو  وأن ،هب رمتش أن أردت هصلبت ثم وعدواناع ظلماع هقتلت أن

 ،رفيعة اهلل عند همنزلت ،أمثالال ومن منال اهلل عند هألوج هعن واهلل ،موالي
 اهلل ألدعـون  واهلل ،امـ من ختلـ   كيـف  فـانظر  ،النـار  يف وضـيعة  منزلة ولال

 مـا  اصـنع  بـدعائال  ددنيمـ ت :علـي  بن داود هل فقا  ،«هقتلت كما اهلل فيقتلال
 فخـــرج  ،علـــي  فـــاد  لـــال اســـتجيب  فـــا ا ،لنفســـال واد  صـــانع أنـــت

 ااتسـل  الليـل  هعليـ  جـن  فلمـا  ،مغعباع  عند من عليههلل اهلل صلواتةالصادق
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يـا  اي يـا     اي يـا » :وقـا   ،وجـل  عـز  اهلل عىل لمـ وابت الصـالة  ثيـاب  ولب 
ثـم قـا     ،«هقلبـ  هبـ امال علـى داود بـن علـي يفلـ      ممن س ماعمارم س ،ه وي

يـا   :وقا  ،فخرج ورجع الغالم ،«اخرج اءع الصرا  على داود“ :هلغالم
 السـالمهلل سـاجداع   هعليـ ةالصـادق  فخـر   ،وقد مات ،هعلي   عاٍ موالي الصرا

للقـائم الـدائم الـذي جييـب املعـطر ع ا       شكراع ،للكريم شكراع» :و يقـو  هو
ــا ــوء   دع ــف الس ــاع   ،«ويكش ــي ميت ــن عل ــ وأصــبح داود ب ــيعة  ،اهلل هلعن والش

فقـا    ،همبوتـ  هنلونـ موي عليـههلل  صلوات اهللةالصادق رعون عىل أبي عبد اهللمي
بثالث كلمات لو  هعلي ولقد دعوت اهلل ،بقد مات على دين أبي هل» :مهل

 هعىل عم ها فأجابين وعجل عليما على األرض لزالت ومن عليمب دعوت اهلل
«اويةه

 .هلل1ة
عن أبـي   ،بن محاد عن عبد اهلل ،يم بن عسحاقهحدثنا عبرا :. الصفار9

عـن   ،بهـ ين ومعاويـة بـن و  هعن معاوية بن عمـار الـد   ،بصم وداود الرقي
كنـا باملدينـة حـني بعـث داود بـن علـي عىل امُلعّلـى بـن خ َنـي            :قا  ابن سنان

 ،هن يأتيأان ائتين فأبى  هفبعث علي ،راعمش هفلم يأت فجل  أبو عبد اهلل ،هفقتل
 هأو برأسـ  هن أبى فائتوني بـ اائتوني ف :قا  ،مخ  نفر من احلرني هفبعث علي

أجـب داود بـن    :لـزوا  فقـالوا  ا همعـ  يو ـن نصـل   يو يصـل هو هفدخلوا علي
وما أظنكم » :فقا  ،سالأبر هأمرنا ان نأتي :قا  ،”فان   أجب» :قا  ،علي

 ،مـا نـدري مـا تقـو  ومـا نعـرف اال الطاعـة        :قالوا ،«تقتلون ابن رسو  اهلل
ال ننصـرف   واهلل :قالوا ،«خم لكم يف دنياكم وآخرتكم هانصرفوا فان» :قا 

بون اال هفلمـا علـم أن القـوم ال يـذ     ،رأسالب بهب بال معنا أو نذهحتى نذ
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 هما علـى منكبـ  مفوضـع  هقد رفـع يديـ    رأينا ،هوخاف على نفس هاب رأسهبذ
 فسمعنا صراخاع «الساعة الساعة» :يقو   فسمعنا هما ثم دعا بسبابتمثم بسط

ذا الصـرا   هـ و ،ن صاحبكم قد ماتعما أ» :مهل فقا  ،قم :هفقالوا ل ،عالياع
 ،«قمـت معكـم   هذا الصـرا  عليـ  هـ فان   يكـن   ،منكم فابعثوا رجالع هعلي

ذا هو ،ؤالء قد مات صاحبكمهيا  :بل فقا أقن أم فما لبث ممن فبعثوا رجالع
 :قـا   ،هفـدا  مـا كـان حالـ     جعلنـا اهلل  :هفقلـت لـ   ،فانصـرفوا  ،هالصرا  عليـ 

فلمـا عن   هتيـ آأن  ير فبعـث علـ  ممنذ ش هتآقتل موالي امُلعّلى بن خ َني  فلم »
األعظـم   هباءـ  ليعـرب عنقـي فـدعوت اهلل    يفبعث علـ  هتآلساعة   كان ا

فرفع اليدين ما  :هفقلت ل ،«هفقتل  يف مذاكم هحبربة فطعن ملكاع هعلي فبعث اهلل
 ،«التعــر » قــا  ؟امــفوضــع يــديال ومجع :فقلــت ،«ا مــاالبت» :قــا  ؟وهــ

«البصبصة» :قا  ،ورفع اإلصبع :قلت
 .هلل1ة

ــيين10 ــى   :. الكل ــن حيي ــد ب ــد   ،حمم ــن حمم ــد ب ــن أمح ــن    ،ع ــد ب ــن حمم ع
عـن أبـي عبـد     ،عن معاوية بـن عمـار   ،عن أبي عءاعيل السراج ،عءاعيل

السـالمهلل علـى داود بـن     هعليةأبو عبد اهلل هالسالمهلل أن الذي دعا ب هعليةاهلل
 :السـالمهلل  هعليـ ةعلي حـني قتـل امُلعّلـى بـن خ َنـي  وأخـذ مـا  أبـي عبـد اهلل         

ال يطفى وبعزائمـال الـيت ال ختفـى وبعـز      م عني أسألال بنور  الذي مالل»
فرعون  هالذي ال ينقعي وبنعمتال اليت ال حتصى وبسلطانال الذي كففت ب

«السالمهلل هعليةعن موسى
 .هلل2ة

 محـاد  عـن  ،عمـم  أبي ابن عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :. الكليين11
 هعليــةاهلل عبـد  أبـي  عىل رجـل  جـاء  :قـا   صــبيح بـن  الوليـد  عـن  ،عثمـان  بـن 
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 هلـ  فقـا   ،حبقـي  بهـ   :فقا  هعلي ديناع خ َني  بن امُلعّلى على يدعي مهللالسال
 قـم » :للوليـد  قـا   ثم ،«هقتل الذي حبقال به »السالمهلل:  هعليةاهلل عبد أبو
 كــان الــذي  جلــد هعليــ أبــرد أن أريــد فــاني ،هحقــ مــن هفاقعــ الرجــل عىل

«بارداع
 .هلل1ة
 الوليـد  عـن  ،عمم أبي ابن عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :. الكليين12

 فـألفى  يومـا  هعليـ  دخلت :قا  هأن السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،صبيح بن
 عبد أبو فقا  ،هيدي بني فقمت ،«اممطاوي على اهرد وليد يا» :وقا  ثياباع عىل
 بـن  قيـامي  هشب هأن فظننت ،«خ َني  بن امُلعّلى اهلل رحم» :السالمهلل هعليةاهلل
  بالء دار الدنيا عمنا ،للدنيا أٍف للدنيا أٍف» :قا  ثم ،هييد بني امُلعّلى بقيام هيدي

 :فقلـت  ،«كـذا ه ليسـت  داراع اهَبعـدَ  وعن  ،هوليـ  علـى   عـدو  امفي اهلل يسلط
«األرض عىل  بيد وأشار ناهم» :فقا  ؟الدار تلال وأين فدا  جعلت

 .هلل2ة
 :اممهأ ،االثنيت عشرة رواية وقفات عديدة  ذهولنا مع 

داود بــن ةمــن قبــل جــالوزة الــوالي العباســي هى مت اعتقالــعن امُلعّلــ :أوالع
ا العتقا  املعارضـني يف مكـة واملدينـة سـنة     مضمن محلة واسعة قام ب ،عليهلل
وقـد أشـارت مصـادر التـاريخ بشـكل عـابر عىل محلـة اإلعـدامات          هـ، 144

ونسـبت القعـية    ،امـ وكثرة القتلـى الـيت خلفت   ،امعلى الرام من شراست  ذه
 هــ:  144قـا  الطـ ي يف احـداث سـنة      ،بع  بقايـا بـين أميـة   عىل تصفيات ل

«أمية مبكة واملدينة قتل داود بن علي من كان أخذ من بينا موفي»
و كر  ،هلل4ة

وملا قدم داود بن علي مكة أخذ من كـان باحلجـاز مـن بـين أميـة      » :يبهالذ
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«لالهو ،فلم  تع ،م ص اموقتل
ولكن احل  أن احلملة كانت أوسع مـن   ،هلل1ة

  .ويلت كل املعارضني للحكم العباسي الغاشم ، لال
ر ربيـع األو   ممـات داود بـن علـي باملدينـة يف شـ     » :قـا  الطـ ي   :ثانيـاع 

«رمفيما  كر حممد بن عمر ثالثة أشـ  هوكانت واليت
ذا يـد  أن داود  هـ و ،هلل2ة

ادة املعلى كانت أيعاع يف ربيع سنة موأن ش هـ، 142اية سنة مقدم احلجاز يف ن
 هـ. 144
ورفــ  اإلدالء عــن أءــاء  ،ر امُلعّلــى صــالبة منقطعــة الــنظممــأظ :الثــاعث

 ،و  يلبث كـثماع يف السـجن حتـى ُقتـل مـن قبـل اجلـالوزة        ،وبيوتات الشيعة
 .يف الروايتني الرابعة والثامنةهللةص لب هوحتدثت بع  النصوص أن

  ذه  ر ردة فعل قوية جداع جتامالسالمهلل أظ هعليةعن اإلمام الصاق :رابعاع
م ماءاعيـل متقلـدين سـيوف    هأخذ ابنـ  هوحتدثت نصوص متعددة أن ،احلادثة

مــــــن رئــــــي  شــــــرطة  -ا ميف الســــــاعة نفســــــ –وقــــــاموا باالقتصــــــاص 
املسؤو  املباشر عن عملية القتل بعد أن ت أ الـوالي مـن    هلل4ةالسمايفهللةاملدينة

ي هـ ا مولعلـ  ،هلل4،2،1يف الروايـات  ةهالفعلة وادعى أمام الناني   يـأمر بقتلـ  
ا مـ الـيت جنـد في   -السـالمهلل   هعليـ ةاد اإلمـام احلسـني  مبعد استشـ  –املرة األوىل 

عءاعيل بقتـل    ثم يأمر ولد ،وخيرج عىل امليدان ،عماماع معصوماع  تش  سيفاع
السـالمهلل   هعليةالصادق أبو عبد اهلل هذا موقف خرج فيهو ،صاحب الشرطة

                                                 

 .433\8تاريخ اإلسالم  .1

 .111\1تاريخ الط ي  .2

 – هذ  النسبة عىل سماف، وهو من بالد فارني مما يلي خد كرمان على طرف البحر .4
 ، و  أظفر برتمجته أو  كر  يف كتاب التاريخ.427\4األنساب للسمعاني 
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 هالـذي سـار عليـ    ،ولـزوم البيـت   ،عـن مسـلال التقيـة    -ولو بشـكل مؤقـت   –
 .األئمة بعد واقعة الطف

داود بـن علـيهلل   ةالسالمهلل توعـد الـوالي   هعليةعن اإلمام الصادق :خامساع
وتفر  يف الليل  هوبالفعل رجع اإلمام عىل بيت ،هعز وجل علي سيدعو اهلل هبأن

فمـا أصـبح الصـباح حتـى صـاح       ،تعاىل أن ينتقم مـن الـوالي   للدعاء من اهلل
 ،نم وبــل  املصــممــوانتقــل عىل ج ها روحــمــنــت فيداود بــن علــي صــيحة كا

ولي  يف  ،وتفردت الرواية التاسعة بأن الدعاء وموت داود كان عند الزوا 
 ،ر مــن مقتــل املعلــىمكمــا تفــردت أن مــوت داود حصــل بعــد شــ  ،الصــباح

 .ا الشذو  باملقارنة مع بقية الرواياتموعموماع الرواية التاسعة يبدو من
 ،الصادق تأثراع كبماع حبادثة مقتل امُلعّلى بن خ َنـي   ر اإلماممأظ :سادساع

 ،ل اجلنـةهلل همن أةهبأن هويصف هوكان دائماع ما يرتحم علي ،هدين هفقد قعى عن
 .هكان كفارة لذنوب هويؤكد للشيعة أن قتل

الروايات  هبينما وصفت ،وكيلهللةهوصفت الرواية الثامنة امُلعلى بأن :سابعاع
  .السالمهلل هموىل اإلمام الصادق عليةهة بأناألوىل والسادسة والسابع

مثـل ألفـاظ الـدعاء     ،يوجد يف الروايات اخـتالف حـو  التفاصـيل    :ثامناع
 هوطبيعـة النقـاش الـذي جـرى بينـ      ،السـالمهلل  هعليةا اإلمام الصادقاليت قاهل

ومثـل   ،أم مبرزبـة  ،ي حبربـة هـ ل هـ  ،وطريقـة قتـل داود   ،وبني داود بن علـي 
ــة   ذهــ ــات مقبول ــؤمــألن ؛يف التفاصــيل االختالف ــة  ا ال ت  ثر علــى أصــل الواقع

االختالفات موجودة يف كـثمة مـن مـوارد التـاريخ       ذهوألن مثل  ،اموصحت
 .واختالف األسانيد ،السيما مع تعدد الرواة
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 الرد على تضعيف امُلعّلى
  تلميـذ  هثـم تبعـ   ،ة يف تعـعيف امُلعّلـى مـن ابـن الغعـائري     منشأت الشـب  

 ،ما على  لال بعـ  املتـأخرين  مثم تابع ،هشديد التأثر ب النجاشي الذي كان
ادات ابــن مـ ذا االختصـاص   يقبلــوا باجت هــعال أن اجلمـع األكــ  مـن رواد   

اسـتناداع ملـا تـواتر     هالغعائري والنجاشي وحكموا بوثاقة امُلعّلى وحسـن حالـ  
فعـالع عـن ضـعف     ، وجاللة قـدر  هوحسن عاقبت همن النصوص الشريفة حبق

 .ا أمام النقد العلميهوعدم صمود ،هة عليماملوجم مكل الت
  :مبا يأتي هوتتلخ  عبارات اجلرح اليت قيلت حبق

 
 . الضعف1

«هال يعو  علي ،ضعيف جداع» :قا  النجاشي
 :وقا  ابن الغعــائري ،هلل1ة

«هوال أرى االعتماد على شيء من حديث»
ادية ال مأحكام اجت  ذهو ،هلل2ة

وال حتـى مـا يصـلح أن يكـون قرينـة علـى        ،العو  يذكرا دلـي  ،تقوم على بينة
 هوعلي ،هأو قو  ألحد معاصري ،هفلم يستندا عىل استقراء لروايات ،ذا اجلرحه

 .ما قيمة علمية يف املوازين الرجالية السليمةال يكون لقوهل
 
 

                                                 

 .317رجا  النجاشي  .1
يف أحكامه، وقلما يسلم منه راٍو من جرح ، وهو متشدد 87رجا  ابن الغعائري ص .2

يف حديثه أو طعن يف مذهبه وعقيدته، وال توجد للكتاب نسخة معتمدة، ولذلال يرى 
بع  احملققني أن مثة تالعباع مقصوداع يف كتاب ابن الغعائري بمدف تععيف رواة الشيعة 

 والطعن يف الثقات األثبات.
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 . االنتماء السابق للفرقة املغريية 2
الـذي تظـافرت   املنحـرف الكـبم    ،ا مجاعة املغمة بـن سـعيد  مواملقصود ب

ة مالشـب   ذهـ و أو  من أثار هوابن الغعائري  ، وكفر هوتكذيب هاألخبار بلعن
«غمياعم   كان أو  أمر» :هبقول

 ،هام كالقو  يف سابقمذا االتهوالقو  يف  ،هلل1ة 
ومـا   ،اهـ بل النصـوص الـيت  كرنا   ،بينة من النصوص هأمر ظين ال تقوم علي

 هوخلو الروايـة مـن انتمائـ    ،على اإلمامة هتوثبا ،ها صالبة امُلعّلى يف عقيدتمفي
ذا الكــالم هــا أدلــة تفنــد مكلــ ،الســالمهلل هعليــةلغــم مجاعــة اإلمــام الصــادق

 .الفار 
 

 بن احلسن  . الدعوة حملمد بن عبد اهلل3
  هوينــا هوكــان يــدعي اإلمامــة لنفســ  ،و املعــروف بــالنف  الزكيــةهــو 

 – هلـ  افر اهلل –الغعائري مة أيعاع ابن مومصدر الت ،احلكم العباسي القائم
  الظنـة أخـذ    ذهـ ويف  ،بن احلسـن  ثم دعا عىل حممد بن عبد اهلل» :الذي قا 

«هداوود بن علي فقتل
بن احلسن  وال ندري كيف يدعو حملمد بن عبد اهلل ،هلل2ة

مـة  مفـال تكـون ظنـة بـل ت     ،؟ فامـا أن يكـون داعيـة حقيقيـاع    ؟ثم يؤخـذ بالظنـة  
 !هال معنى ألن نقو  كان يدعو لأو يكون ُأخذ بالظنة ف ،الزمة
 :عـن امُلعّلـى   هيف دفاعـ  عليههلل رضوان اهللةيقو  املمزا النوري الط سي 

التفـاق األخبـار املتقدمـة     هفبعـد التسـليم فبعـدم معـريت     مغمياع هما عن كونأ»
وكيـف جيـوز العاقـل أن يكـون يف أيـام       ،بعد  لـال  هوحسن حال هعلى عماميت

                                                 

 .87رجا  ابن الغعائري ص .1

 .87لغعائري صرجا  ابن ا .2
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من أصحاب املغمة   عىل آخر عمر السالمهلل هعليةهعلى عيال هوقيمومت هخدمت
ن ع -قبـل  لـال    هومغميتـ  ؟!هوالـ اءة منـ   هلعنـ  السـالمهلل  هعليةهالذي تواتر عن

مـن األعـاظم الـذين      كغـم  هوتوبتـ  هبعـد رجوعـ   ،هال تعر بروايات -صحت 
مـن دعـاة حممـد     هما عن كونـ أو .م جم افمهوقفوا ثم رجعوا و ،زلوا فثبتوا

ــد اهلل  ــن عب ــ ب ــب الواضــحة بعــد مالحظــة أحاديــث العــرتة     هفان مــن األكا ي
«رةهالطا

يـة  هة الوامالشـب   ذهـ ثم ساق جمموعة من الروايـات الـيت تفنـد     ،هلل1ة
ام احد الوشاة للم عّلى بالدعوة حملمد بـن  ما رواية املنصور الدوانيقي واتمومن

 هعليــةب كــة اإلمــام الصــادق  هافتعــاح هبــن احلســن ثــم تــبني كذبــ  عبــد اهلل
والعجـب أن املنصـور عـرف كـذب     » :الروايـة   ذهالسالمهلل فقا  معلقاع على 

 هيف كتابـ  هيف ما نسب عىل امُلعّلى وأثبت هوالغعائري صدق ،القرشي املخزومي
ذا الكـذب  هـ وممـا يزيـد يف توضـيح     !هلكـة سـوء الظـن بـ    موالقى العلماء يف م

استقصـى يف   اني اخلـبم بفنـون التـواريخ قـد    معن أبـا الفـرج األصـف    ،الصريح
وشرح حا  حممد من  ،مقاتل الطالبيني كل من كان مع حممد قتل أو   يقتل

وال  كــن عــادة اطــال    ،أصــالع هولــي  مُلعّلــى  كــر يف كتابــ  ، عىل آخــر هأولــ
«هعلى مثل أبي الفرج املتقدم علي  وخفاء هالغعائري علي

 .هلل2ة
النجاشـي مـن   ابـن الغعـائري و   هب عليـ هـ و  يعبأ كثم من احملققني مبـا   

يقو  الشيخ حسني  ، وجاللة قدر هتععيف امُلعّلى بن خ َني  وحكموا بوثاقت
علـى تلـال    اعتمـاداع  هحكـم بوثاقتـ  :ةعن امُلعّلى بـن جنـي    هالساعدي يف كتاب

 ،وأمحد بن طاووني ،والعالمة واحللي ،الروايات املتقدمة كل من الطوسي
 ،واجلابلقي ،د حبر العلوموالسي ،وأبو علي احلائري ،واخلواجوي ،ائيموالب

                                                 

 .410\2خاتة املستدر   .1

 .414\2خاتة املستدر  .2
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ــاري  ،وال وجــردي ــي العلي ــأل عل ــي  ،وم ــاحوزي البحران ــنيب   ،وامل ــد ال وعب
 ،والشـيخ النمـازي   ،والسيد اخلوئي ،والسيد األعرجي الكاظمي ،الكاظمي

وعبـــاني  ،ادويهـــدي مـــوم ،وحممـــد آصـــف احملســـين ،ومســـلم الـــداوري
 .هلل1ةهللمهوالسيد علي الصدر وام ،احملمودي الدشيت

 ،هنــذكر مجلــة مــن أقــوا  األعــالم يف توثيــ  شــيخنا املرتجــم لــ    و ــن  
  :املدني ،الكويف ،املعلى بن خ َني  ،يدمد الشهوااا ،الوكيل الثقة

ــي 1 ــيخ الطوس ــي   » :. الش ــن خ َن ــى ب ــد     ،امُلعّل ــي عب ــوام أب ــن ق ــان م وك
 ، عنــد وكــان حممــوداع ،هداود بــن علــي بســبب هوعمنــا قتلــ ،الســالمهلل هعليــةاهلل

« وأمر ،هاجممن ومعى على
 .هلل2ة

 املـدح  هيف حقـ  ورد ملـا  هروايتـ  قبـو   واحل » :. السيد علي ال وجردي2
«الروايات من

 .هلل4ة
 ،وقــدحاع مــدحاع تتلفــة هفيــ واألخبــار» :. املــمزا أبــو القاســم النراقــي 4
«ثقة هكون واحل  

 .هلل3ة
 القـدر  جليـل  الرجـل  أن تقـدم  ممـا  لنـا  حتصـل  والذي» :. السيد اخلوئي3
 أن علـى  ،متعافرة همدح يف الروايات فان ،اهلل عبد لصي شيعة أبيخا ومن

 داود هقتل اجلنة لهأ من كان هبأن التصريح اموفي ،مر كما صحاح اممن مجلة
 ،اجلنـة  لـدخو   ومسـتحقاع  ،هنفسـ  يف خـماع  كـان  هأن  لال من رمويظ ،علي بن

 ال ةدرجــ هلــ تكــون أن يف همعــايق ال ،نعــم .هيقتلــ   علــي بــن داود أن ولــو
                                                 

 .98امُلعّلى بن خ َني   .1
 .431ايبة الطوسي  .2

 .108\1طرائف املقا   .4

 .219شعب املقا  يف درجات الرجا   .3
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 ومقتعـى  ،الروايـات  مـن  مـا تقـدم   بعـ   يف هبـ  صرح كما ،بالقتل عال ايناهل
 ،للجنة مستحقاع يكون الكذاب أن  كن كيف ع  ،صدوقاع رجالع كان هأن  لال

«السالمهلل هعليةالصادق لعناية مورداع ويكون
 .هلل1ة

«هب بأني ال ،ثقة» :. الشيخ أمحد بن عبد الرضا البصري2
 .هلل2ة

 عـ ة  ال همدحـ  علـى  األخبـار  ات فاق بعد» :التسرتي . الشيخ حممد تقي1
 نشـر  علـى  هَوَلعـ  سـوى  هفيـ  قـدح  همنـ  يستشـم   األخبـار مـا   يف فلـي   ،مابقوهل

م معليةمموب هب اجلبابرة سبباع إلضرار  لال كون مع م السالمهللمعليةمممقامات
«الععف من أعم  ماهو ،مهفق كما  وعدم السالمهلل

 .هلل4ة
 أثـم  ومـا  ،ثقـة  خ َنـي   بـن  امُلعّلـى  أن» : كـر  ،. الشيخ جعفـر سـبحاني  7

«بتامة ات ليستمالشب من هحول
 .هلل3ة

ــن املظفــر   8 امُلعّلــى بــن خ َنــي  مــوىل أبــي عبــد      » :. الشــيخ حممــد حس
واملعرفـة   هل الفقـ هـ مـن أ  هعـرف أنـ   هِعن مـن تتبـع أحاديثـ    ،السالمهلل هعليةهالّل

عنــد  هامــوالــذي يــد   علــى علــو  مق ،ومــن أعيــان األصــحاب ،مبنزلــة اإلمــام
ـــ    مغعـــباع جيـــر  رداء  مـــن دار هوخروجـــ ،هاإلمـــام ح ـــزن اإلمـــام علـــى قتل

و يقو  " ِعن املرء يص  على الثكل وال يصـ  علـى   هو ،هخلف هوِعءاعيل ابن
لقـد دخـل    هأمـا واللّـ   :السالمهلل مّلا ُقتل امُلعّلى هعليةوقا  الصادق ...احلرب "

عىل مـا سـوى  لـال     ،هعلى ولي ـ   ا عدو مفي هسّلط الّل ،ُأفٍّ للدنيا :وقا  ،اجلن ة
كـان مـن قـوام أبـي عبـد       هداود ِعال ألنـ  هومـا قتلـ   ،باملنزلة الرفيعـة  هد لممّما يش

                                                 

 .218\19معجم رجا  احلديث  .1

 .112فائ  املقا   .2

 .112\10قاموني الرجا   .4

 .227رجا  كليات يف علم ال .3
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فـأبى   ،هعلـى شـيعة الصـادق وأصـحاب     هليدلّـ  هوبعث علي ،السالمهلل هعليةهالّل
د علـى  هذا شاهو ،فأصر  على الكتمان  بالقتل ِعن   خي   د دمامُلعّلى ف هعلي
 هفرضـوان اللّـ   ،دون تلـال الصـفوة املنتجبـة    هبنفسـ  هوسخائ ،يف الدين هجحتر 
«مموعلي هعلي

 .هلل1ة
 

 همناذج من روايات
 العقدية  هتارواي :أواًل

 ،الصـامت  أبـي  عـن  اخلثعمـي  كـرام  عـن  ،الوشاء عن ،هلل2ةهعن :. ال قي1
 نأ لـو  م عّلـى  يا» :السـالمهلل  هعليةاهلل عبد أبو قا  :قا  ،خ َني  بن م عّلى عن

 ،الليـل  ويقـوم  ارمـ الن يصـوم  ،واملقـام  الركن بني ما عام مائة اهلل عبد عبداع
 هل يكن   حلقنا العهجا ،رماعه هتراقي وتلتقي هعيني على  حاجبا يسقط حتى

«ثواب
 .هلل4ة

 ،عثمـان  بـن  م عّلـى  عـن  ،حييى بن صفوان عن ،هأبي عن ،هعن :. ال قي2
 النـاني  كـان  لهـ  السـالمهلل  هعليةاهلل عبد أبا سألت :قا  خ َني  بن م عّلى عن
 كـذلال  يزالـوا   » :فقـا   - ؟نـوح  كـان  منـذ  هبطاعتـ  أمـروا  قد من مموفي عال

«يؤمنون ال مهأكثر ولكن
 .هلل3ة

 ،ميمـون  بـن  ثعلبـة  عـن  ،فعـا   بن علي بن احلسن عن ،هعن :. ال قي4
 مـا » :السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبو قا  :قا  خ َني  بن م عّلى عن ،هحدث عمن
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 عقـو   هتبلغـ  ال ولكـن  اهلل كتـاب  يف أصـل  هولـ  عال اثنان هفي خيتلف مرأ من
«الرجا 

 .هلل1ة
 بـن  م عّلـى  عـن  ،صـفوان  عـن  ،احلسـني  بـن  حممد دثنا :. الشيخ الصفار3

 اهلل قـو   يف السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن خ َني  بن م عّلى عن ،عثمان أبي
تعلمون ال كنتم ان الذكر لهأ فسللوا وجل عز

 ،حممـد  آ  مه» :قا  ،هلل2ة
 شـاؤوا  ان ممعلـي   لـال  ،جييبـوا  أن ممعلـي  ولي  ،مهيسألو أن الناني فعلى

«جييبوا   شاؤوا وان أجابوا
 .هلل4ة

 عـن  ،سـعيد  بـن  احلسـني  عن ،حممد بن أمحد حدثنا :. الشيخ الصفار 2
 خ َنـي   بـن  م عّلى عن ،احلر بن أديم عن ،احلليب حييى عن ،سويد بن النعر
 اعملوا[ وقل] وتعاىل تبار  اهلل قو  يف السالمهلل هعليةهللا عبد أبي / عن

واملؤمنـون  هورسول اهلل فسمى
 هعليـ  اهلل صـلى  اهلل رسـو   وهـ » :قـا   ،هلل3ة

«مخي  كل  العباد أعما  ممعلي ت عرض ،واألئمة هوآل
 .هلل2ة

 عسـحاق  عـن  ،سـنان  ابن عن ،حممد بن أمحد حدثنا :. الشيخ الصفار1
 عبـد  أبـا  سـألت  :قـا   ،خ َنـي   بـن  م عّلـى  عن ،عفوري أبي ابن عن ،عمار بن

 األمانات تؤدوا أن يأمركم اهلل نع وجل عز اهلل قو  عن السالمهلل هعليةاهلل
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 شيء كل  بعد االمام عىل يدفع أن األو  االمام اهلل أمر» :قا  ،املهأ عىل
« عند

 .هلل1ة
 عـن  ،عمـم  أبـي  ابن عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين7

 هأنـ  السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عـن  ،خ َنـي   ابـن  م عّلى عن ،البزاز يوسف
 عمـل  ثـم  عـدالع  وصـف  مـن  القيامـة  يـوم  حسـرة  النـاني  أشـد  مـن  عن» :قا 
« بغم

 .هلل2ة
 عـن  ،فعـا   ابـن  عن ،اجلبار عبد بن حممد عن هعن :. الشيخ الطوسي8

 عبـد  أبي عند تكن :قا  األمناف بيا  ارونه بن احلسن عن ،ميمون بن ثعلبة
 سـمة  خبـالف  القـائم  أيسـم  :خ َني  بن م عّلى هفسأل جالساع السالمهلل هعليةاهلل

 بـامَلن  سـار  السـالمهلل  هعليـ ةعليـاع  أن و لـال  ؛نعـم » :قا  ؟السالمهلل هعليةعلي
 ممفـي  سـار  قـام  ع ا القـائم  وعن ،ممعلي رمسي ظ هشيعت أن علم هألن ؛والكف
«ابداع  بعد من ممعلي رميظ   هتشيع أن يعلم هأن و لال ؛والسيب بالسيف

 .4ة
ــا :. الشــيخ النعمــاني9  حــدثنا :قــا  ،ســعيد بــن حممــد بــن أمحــد أخ ن

 بــن عبــي  حــدثنا :قــا  ،هكتابــ مــن حــازم بــن احلســن بــن حممــد بــن القاسـم 
 بـن  عيسـى  عـن  ،جبلـة  بـن  اهلل عبـد  عـن  ،األحـو   بشر بن حممد عن ،شامه

 :يقـو   السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبا ءعت :قا  ،خ َني  بن م عّلى عن ،أعني
 يف السـفياني  خـروج  احملتـوم  ومـن  ،مبحتوم لي  ما هومن ،حمتوم األمر من»

«رجب
 .هلل3ة
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 قـا   ،اهلل هرمحـ  مسرور بن حممد بن جعفر حدثنا :.  الشيخ الصدوق10
 مـن » :قـا   السالمهلل هعليةحممد بن جعفر عن أصحابنا من واحد ام حدثين
«مريب ومف الريب لهأ جال 

 .هلل1ة
 ،عمـي  حدثين قا  ،هماجيلوي علي بن حممد حدثنا :الشيخ الصدوق .11

 لـي  » :يقـو   السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبا ءعت قا  ،خ َني  بن امُلعّلى عن
 حممداع أبغ  أنا يقو  أحداع جتد ال ألنال ؛البيت لهأ لنا نصب من الناصب

 نـا تتولو أنكـم  يعلـم  وهـ و ،لكـم  نصـب  مـن  الناصـب  ولكن ،]حممد[ وآ 
«أعدائنا من وتت ؤون

 .هلل2ة
 

 ية هالفق هروايات :ثانيًا
 سـألت  :قـا   ،خ َني  بن م عّلى عن ،عثمان عن ،صفوان عن :. ال قي1

 ،ال» :فقــا  - ؟الطريــ  رمــظ علــى الصــالة عــن الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد أبــا
«الطري  اجتنبوا

 .هلل4ة
 األعلـى  عبـد  عـن  ،ميمون بن ثعلبة عن ،فعا  ابن عن ،هعن :. ال قي2

 مـن » :قـا   السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبي عن ،خ َني  بن م عّلى عن ،أعني بن
«هدعوت جييب أن املؤمن على للمؤمن الواجبات احلقوق

 .هلل3ة
 م عّلـى  عـن  ،عثمان بن م عّلى عن ،حييى بن صفوان عن ،هعن :. ال قي4

 اهلل صلى اهلل نيب أكل ما» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو قا  :قا  ،خ َني  بن
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 ،بـامللو   هيتشب أن  يكر كان ،هقبع حتى اهلل هبعث منذ متكب وهو هوآل هعلي
«نفعل أن نستطيع ال و ن

 .هلل1ة
 م عّلـى  عن ،عثمان بن م عّلى عن ،صفوان عن ،هأبي عن ،هعن :. ال قي3

 ؟الوضوء بعد السوا  عن السالمهلل هعليةاهلل عبد أبا سألت :قا  ،خ َني  بن
 - ؟يتوضـأ  حتـى  نسـي  عن أرأيـت  :قلـت  ،«يتوضأ أن قبل  االستيا» :قا  -

«مرات ثالث يتمعم  ثم يستا » :قا 
 .هلل2ة

 بكــم بـن  اهلل عبــد عـن  ،احلكــم بـن  علــي عـن  ،هعنــ :. الشـيخ الكلـيين  2
 قلـت  :قـا   السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبي عن ،خ َني  بن م عّلى عن ،جرياهل

 نممـن  مـا  ،واجبـات  قـوق ح سـبع  هلـ » :قا  ؟،املسلم على املسلم ح  ما :هل
 هوطاعتـ  اهلل واليـة  مـن  َجَرَخ شيلاع اممن َعي َض عن ،واجب هعلي وهو عال ح 
 يـا » :قـا   ؟يهـ  ومـا  فـدا   جعلـت  :هلـ  قلـت  ،«نصـيب  من هفي هلل يكن و 

 :قا  ،«تعمل وال وتعلم حتف  وال تعيع أن أخاف ،شفي  عليال عني م عّلى
 لنفسـال  حتـب  مـا  هلـ  حتب أن اممن  ح أيسر» :قا  ،باهلل عال قوة ال :هل قلت

 همرضـات  وتتبـع  هسـخط  جتتنـب  أن الثـاني  واحل  ،لنفسال  تكر ما هل  وتكر
 ،ورجلال ويد  ولسانال ومالال بنفسال هتعين أن الثالث واحل  ، أمر وتطيع
 تشـبع  ال أن اخلـام   واحلـ   ،هومرآتـ  هودليلـ  هعينـ  تكـون  أن الرابـع  واحل 
 لـال  يكـون  أن السـادني  واحلـ   ،عرىوي تلب  وال ويظمأ تروى وال وجيو 
 ويصـنع  هثيابـ  فيغسل خادمال تبعث أن فواجب خادم ألخيال ولي  خادم
 وتعـود  ،هدعوتـ  وجتيـب  هقسـم  تـ   أن السـاب   واحلـ   ،هفراش دمو  هطعام
 وال امقعـائ  عىل  تبـادر  حاجـة  هلـ  أن علمـت  وع ا ،هجنازت دموتش ،همريع
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 واليتـال  وصـلت   لـال  فعلـت  فا ا ،مبادرة  تبادر ولكن اميسألك أن هتلجل
«بواليتال هوواليت هبواليت

 .هلل1ة
 بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عن ،حييى بن حممد :. الشيخ الكليين1

 عبــد أبــا ءعــت :قــا  خ َنــي  بــن م عّلــى عــن ،مســكان ابــن عــن ،النعمــان
 فقد وليا لي انهأ من :يقو  وتعاىل تبار  اهلل عن» :يقو  السالمهلل هعليةاهلل

«أوليائي نصرة عىل شيء أسر  وأنا حملاربيت أرصد
 .هلل2ة

 ابــن عـن  ،زيــاد بـن  لمسـ  عــن ،أصـحابنا  مـن  عــدة :. الشـيخ الكلـيين  7
 هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عـن  ،خ َنـي   بـن  م عّلـى  عن سا  بن شامه عن ،حمبوب

 قد :وجل عز اهلل قا  :وآلههلل هعلي اهلل صلىةاهلل رسو  قا » :قا  السالمهلل
«املؤمن عبدي أ   من نابذني

 .4ة
 فعـالة  عـن  ،سـعيد  بـن  احلسني عن ،حممد بن أمحد :. الشيخ الكليين8

 هعليةاهلل عبد أبي عن ،خ َني  بن م عّلى عن عثمان أبي م عّلى عن ،أيوب بن
 وىه ع ا ما السالمهللمعليةاحلسني بن علي كان» :يقو  هءعت :قا  السالمهلل
«يك  وهو انكب ساجداع

 .هلل3ة
 بـن  احلسني عن ،حممد بن أمحد عن ،حييى بن حممد :. الشيخ الكليين9
 أبـي  امُلعّلـى  عـن  ،احللـيب  عمـران  بـن  حييى عن ،سويد بن النعر عن ،سعيد
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 أن  كـر » :قا  السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،خ َني  بن م عّلى عن ،عثمان
«صفراء مرفقة على أو أصفر فراش على احملرم ينام

 .هلل1ة
 ،عثمـان  أبـي  م عّلى عن ،انصفو عن ،هأبي عن ،هعن :. الشيخ الكليين10

 الرجـل  عـن  السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـا  سـألت  :قـا   ،خ َنـي   بن م عّلى عن
 الناني  ا وه بدينال يعر هعن :يقو  كان أبي عن» :فقا  البحر فمكب يسافر

«ممومعيشت ممأرزاق يصيبون
  .هلل2ة

 ،يون  عن ،مرار بن عءاعيل عن ،هأبي عن ،هوعن :. الشيخ الكليين11
 هعليــةاهلل عبــد ألبــي قلــت :قــا  خ َنــي  بــن امُلعّلــى عــن فرقــد بــن اودد عــن

  ؟نأخــذ مــامبأي آخــركم عــن وحــديث أولكــم عــن حــديث جــاء ع ا :السـالمهلل 
 ،«هقول فخذوا احلي عن بلغكم فان ،احلي عن يبلغكم حتى هب خذوا» :فقا 
ــا» :الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد أبــو قــا  ثــم :قــا   فيمــا عال نــدخلكم ال واهلل عن

«يسعكم
 .هلل4ة

 عـن  ،عمـم  أبي ابن عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :. الشيخ الكليين12
ــي  ابــن امُلعّلــى عــن ،دراج بــن مجيــل  هعليــةاهلل عبــد أبــا ســألت :قــا  خ َن

 أمـر  ،املـاء  همنـ  فيسـيل  الطريـ   علـى  فيمـر  املاء من خيرج اخلنزير عن السالمهلل
 ،بأني فال»:قا  ،بلى :قلت ،«؟جاف شيء  وراء ألي » :فقا  ؟حافياع هعلي
«بععاع امبعع رمتط األرض عن

 .هلل3ة
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 عــن ،حممــد بــن أمحــد عــن ،أصــحابنا مــن عــدة :. الشــيخ الكلــيين14
 بـن  امُلعّلـى  عـن  ،احللـيب  حييـى  عـن  ،سـويد  بن النعر عن ،سعيد بن احلسني
 الشـم   مـن  احملـرم  يسـترت  ال» :قـا   السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،خ َني 
«ببع  هبعع يسترت أن بأني وال بثوب

 .هلل1ة
 بـن  حممـد  حـدثين  :قـا   احلسـن  بـن  حممـد  حـدثين  :. الشيخ الصـدوق 13

 بن اهلل عبد عن ،عسحاق بن يمهعبرا عن ،أمحد بن حممد عن ،العطار حييى
 هعليــةاهلل عبــد أبــا ءعــت :قــا  خ َنــي  بــن امُلعّلــى عــن ،األنصــاري محــاد

 ؛العبـادة  اـم  بشـيء  لنيشتغ فال اجلمعة يوم منكم واف  من» :يقو  السالمهلل
«الرمحة وتنز  للعبادة تغفر امفي فان

 .هلل2ة
 عبـد  أبـو  رآنـي  :قا  هأن خ َني  بن امُلعّلى عن روي :. الشيخ الصدوق12

«عز  عىل أاد» :لي فقا  ،السوق عن تأخرت وقد السالمهلل هعليةاهلل
 .هلل4ة

 بـن  م عّلى عن عثمان بن م عّلى عن صفوان عن هعن :. الشيخ الطوسي11
 نصــف العتمــة وقــت آخــر» :قــا  الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد أبــي عــن َنــي خ 

«الليل
 .هلل3ة
 بــن محــاد عــن ،فعــالة عــن ســعيد بــن احلســني :. الشــيخ الطوســي17
 عبـد  أبـا  ءعـت  :قـا   خ َني  ابن امُلعّلى عن ،عمار بن عسحاق عن ،عثمان

 دمأشـ  ،أكـ   اهلل أك  اهلل أك  اهلل أك  اهلل» :فقا  يؤ ن السالمهلل هعليةاهلل
 صـلى  اهلل رسـو   حممداع أن  دمأش ،اهلل عال هعل ال أن  دمأش اهلل عال هعل ال أن 

                                                 

 .422\3املصدر نفسه  .1

 .47ثواب االعما   .2

 .192\4من ال حيعر  الفقيه  .4
 .274\1االستبصار  .3
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 علـى  حـي   ،هوآلـ  هعليـ  اهلل صـلى  اهلل رسـو   حممداع أن  دمأش هوآل هعلي اهلل
 خم على حي  ،الفالح على حي  الفالح على حي  ،الصالة على حي  الصالة
 أكـ   اهلل هلل آخـر  يف وقـا   اال ان مـن  فر  ىحتةالعمل خم على حي  العمل

«اهلل عال هعل ال اهلل عال هعل ال ،أك  اهلل
 .هلل1ة

 بـن  العبـاني  عـن  ،حييـى  بـن  أمحـد  بـن  حممد روى :. الشيخ الطوسي18
 عبـد  أبـي  عـن  ،خ َنـي   بـن  م عّلى عن ،عثمان أبي عن صفوان عن ،معروف

 هرأسـ  رفـع  وقـد  هركتـ فأد بركعـة  االمـام  سبقال ع ا» :قا  السالمهلل هعليةاهلل
«امب تعتد وال همع فاسجد

 .هلل2ة
 

 رواياته التفسريية  :ثالثًا
وروى املعلى بن خنـي  عـن أبـي عبـد اهلل عليـه السـالم يف        :العياشي. 1
كونوا مع الصادقني :قوله

 .هلل3ةبطاعتمم هلل4ة
عن  ،عن القسم بن سليمان ،حدثين أبي عن النعر بن سويد :القمي .2

النجم رسو  اهلل صلى  :ن أبي عبد اهلل عليه السالم قا ع ،بن خني  ىاملعل
 .هلل2ةوالعالمات األئمة عليه السالم ،اهلل عليه وآله

وحممـد بـن احلسـن بـن      ،حدثنا أبي :كتاب التوحيد :الشيخ الصدوق. 4
عن أمحـد بـن    ،حدثنا سعد بن عبد اهلل :قاال ،أمحد بن الوليد رمحمما اهلل

                                                 

 .401\1االستبصار  1

 .38\4االستبصار  2
 .119التوبة:  4
 .117\2تفسم العياشي  3
 .484\1تفسم القمي  2
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عـن أبـي    ،عـن حممـد بـن أبـي عمـم      ،اهلل عن علي بن عبـد  ،حممد بن عيسى
ــي    ،احلســن احلــذاء  ــن خن ــى ب ــا  ،عــن املعل ــد اهلل قلــت أل :ق ــي عب ــه ةب علي

ــه تعــاىل   :الســالمهلل ــم   :مــا يعــين بقول ــدعون عىل الســجود وه ــد كــانوا ي  وق
ملوناس

 .هلل2ةوهم مستطيعون :قا  ؟هلل1ة
 

 (هـ 114تويف قبل )امُلفّضل بن عمر اجُلعفي .3
ــ ــيخ اجلليــل ه ــبم وا ،و الش ــة الك ــة  ،لثق ــع ســر  ،معتمــد األئم م هوموض

الشــيخ   أورد ،الكــويف ،امُلفع ــل بــن عمــر اجُلعفــي ،أبــو عبــد اهلل ،ممــوعلم
 عمـر  بـن  مفعـل » :السالمهلل بعنـوان  هعليةالطوسي يف رجا  اإلمام الصادق

«الكــويف اجُلعفــي
 هعليــةبلفــ  مقــارب يف رجــا  الكــاظم     كمــا أورد ،هلل4ة 

- فعـالع عـن السـجاد    -لإلمام البـاقر   هعدراك و  يرد شيء عن ،هلل3ةالسالمهلل
 .ال يف كتب احلديث وال يف كتب الرجا  ،ما السالمهللمعلية

 ؛مميعد امُلفع ل بن عمر من الرواة اليت ينبغـي الوقـوف عنـد سـمة حيـات     
مـن   هشخصـيت  هوملا انطوت عليـ  ،ا حافلة بالعلم واملعرفة وخدمة األئمةملكون

م التـاريخ كـثماع   مـ من الرواة الثقات الـذي ظلم  هولكون ،كرم الطبا  واإليثار
ــحاب     ــ  أص ــد بع ــة عن ــة املعرف ــد وقل ــبب احلس ــذي    ،هبس ــد ال ــبب التقلي وبس

القواعد الرجالية يف تلقي أحكـام اجلـرح والتعـديل دون حتقيـ       هاصطبغت ب
  .أو تدقي 

                                                 

 .34القلم:  1
 .421التوحيد  2
 .407رجا  الطوسي  .4

 .434املصدر نفسه  .3
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ــة الــيت  هــو ،هلل1ةج عفــيهللةينتمــي امُلفع ــل عىل قبيلــة   ي مــن القبائــل الكوفي
ف ز  ،م السالمهللمعليةل البيتها بالتشيع وموالة األئمة من أمع رفت رجاالت

وامُلفع ـل بـن عمـر     ،اءاعيـل  هوابن هللهـ147ت ةم جابر بن يزيد اجُلعفيممن
 .تلميذ جابر اجُلعفيهللةوالراوي عمرو بن ير اجُلعفي ،حممد هاجُلعفي وابن

 
 السالم( هعلي)مع اإلمام الصادق هودور هوكالت

لرجالية يف توكل امُلفع ل بـن عمـر لإلمـام الصـادق     النصوص الروائية وا
السالمهلل نصوص كثمة ومتظافرة سواء من الروايات  هعليةللكاظم  ومن بعد

فقــد أورد الكشــي عــن  ،الشــريفة أو مــن أقــوا  احملققــني يف تــراجم الرجــا  
أقام امُلفع ل بن عمر وكـيالع يف الكوفـة بعـد     هالسالمهلل أن هعليةاإلمام الصادق

أو  141بن أبي يعفور العبديهلل و لـال حبـدود سـنة    عبد اهللةثقة اجلليلوفاة ال
الكشـي    اإلمام عىل امُلفع ل بن عمـر روا  هورد  لال يف كتاب أرسل هـ، 144
 السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـو  كتب :قا  ،العبيدي احلسني بن علي عن  بسند

 مفعـل  يـا » :يعفـور  أبي بن اهلل عبد معى حني اجُلعفي عمر بن امُلفع ل عىل
«هعلي اهلل صلوات يعفور أبي بن اهلل عبد عىل كان ديمع عليال دتمع

و  ،هلل2ة
ــي يف ايبتــ     ــيخ الطوس ــرى أن الش ــدالئل األخ ــن ال ــر هم ــوكالء     ك ــمن ال ض

                                                 

اجُلعفي: بعم اجليم وسكون العني املمملة ويف آخرها الفاء، هذ  النسبة عىل القبيلة  .1
وهو من مذحج، وكان وفد على النيب  بن سعد العشمة، يجعف]تنسب عىل[ وهي 

 – ويف فيما النيب صلى اهلل عليه وسلمصلى اهلل عليه وسلم يف وفد جعفة يف األيام اليت ت
 .17\2األنساب للسمعاني 

 .218\2اختيار معرفة الرجا   .2
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و  يتغموا مبرور األيام وبتغم الظروف  ،املمدوحني الذين ثبتوا على الوالية
 .هلل1ةهوأورد الطوسي ثالث روايات يف مدح ،واألحوا 

ــوص        ــ  النص ــي وبع ــات الطوس ــي ورواي ــة الكش ــى رواي ــاع عل وتأسيس
من ثقات الوكالء الذين  هوكون ،هقد ن   أالب احملققني على توكل ،األخرى

م العالمـة املازنـدراني   ممـن  ،م السالمهللمعليةمعوا حممودي السمة مع األئمة
 ،هلل3ةهالـ واخلاقـاني يف رج  ،هلل4ةهوالشيخ عبد النيب يف تكملتـ  ،هلل2ةهى مقالميف منت

ــيد األبطحـــي يف ت ــوالسـ ــمـ ــر  ،هلل2ةهذيب مقالـ ــد حســـن املظفـ  هلل1ةوالشـــيخ حممـ
وقد نصت مصـادر تارخييـة أخـرى أن امُلفع ـل بـن عمـر كـان بابـاع          ،وآخرون

ويقصـدون مـن    ،هلل7ةمـا السـالمهلل  معليةلإلمام الصادق وكذلال اإلمام الكاظم
ص و اصطالح يطلـ  عـادة علـى اخلـوا    هو ،الباب مستود  العلوم واألسرار

م السالمهلل  بصلة وثيقـة وكـانوا   معليةمن األصحاب الذين ارتبطوا مع األئمة
دايــة هم مــن شــؤون اإلمامــة ومشــرو  األئمــة يف هــام هيعرفــون مــا ال يعرفــ

  .الناني

                                                 

 .431ايبة الطوسي  .1

 .417\1منتمى املقا   .2
 .97\3نقل  لال عنه الط سي يف خاتة املستدر   .4
 .123رجا  اخلاقاني  .3

 .144\1تمذيب املقا  يف تنقيح كتاب الرجا  للنجاشي  .2

 .241\1اإلمام الصادقةعليه السالمهلل  .1

، ون  431، دالئل االمامة 44جمموعة نفسية يف تاريخ األئمة للكتاب البغدادي ص .7
 على أنهةبواب اإلمام الكاظمةعليه السالمهللهلل. 438\4يف مناقب ابن شمرآشوب 
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 هعليةد عمامة اإلمام الصادقمام جسيمة يف عمأنيطت بامُلفع ل بن عمر م
و كـن مجـع تلـال     ،السـالمهلل  هعليـ ةيف زمان ولد الكاظم  السالمهلل ومن بعد

  :املسؤوليات يف العناوين اآلتية
 

 املسؤوليات التنظيمية :أواًل
 ؛هالسالمهلل وشـيعت  هعليةا قيام الوكيل بتنسي  العمل بني اإلماممونقصد ب

ات اإلمــام عىل مــفينقــل توجي ،مبعنــى أن يكــون حلقــة الوصــل بــني الطــرفني  
نفيـذ تلـال األوامـر    يلـة الظـروف والعوامـل الالزمـة لت    مالشيعة ويعمـل علـى ت  

م مـن  مة أخرى يقوم بنقل مطالب الشـيعة واحتياجـات  مومن ج ،اتموالتوجي
 .األسللة واالستفتاءات وطلب الدعاء واملساعدات املالية

الســالمهلل كــان يعتمــد علــى   هعليــةوتشــم النصــوص أن اإلمــام الصــادق 
مــات ســواء يف الكوفــة أو يف    موأداء امل ،امُلفع ــل يف قعــاء بعــ  احلــوائج   

ورمبا استعان امُلفع ل بالراوي الثقة درست بن أبي منصور الواسطي  ،ملدينةا
يل عمليـة  مالسـالمهلل لتسـ   هعليـ ةوبني اإلمام الصـادق  هليلعب دور الوسيط بين

ر من بع  الروايات مويظ ،هلل1ةهالتواصل وتباد  املعلومات بني اإلمام ووكيل
ســيما عنــد وال ،هأن املفعــل كــان يصــحب اإلمــام الصــادق يف بعــ  ســفرات

 .هلل2ةهللهـ141-142ةد أبي العاب  السفاحمللكوفة عبان ع همقدم
ر من نصوص أخرى أن امُلفع ل كان مكلفاع بالتواصـل مـع بعـ     مويظ  

ومن  لال  ،السالمهلل هعليةام شخصية تتعل  باإلمام الصادقمالشيعة ألداء م
 بـن  امُلفع ـل  علـي  أرسـل  :قـا   ،اجلما  صفوان عن هال قي يف حماسن  ما روا

                                                 

 .221\2احملاسن  .1

 .133\2تفسم العياشي  .2
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 بثمــانني مجـالع  فاشـرتيت  مجـالع  السـالمهلل  هعليــةاهلل عبـد  ألبـي  أشـرتِ  أن عمـر 
 حيمـل   أتـرا  :لـي  فقـا   السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبي على هب فقدمت ،ماعهدر

ــ فشــددت ؟القبــة ــة هعلي ــ القب ــاني أن لــو» :قــا  ثــم ،هفاستعرضــت هوركبت  الن
«يمةمبب االوا ما الععيف على اهلل محالن هكن يعلمون

 .هلل1ة
السالمهلل اختذ مع الشيعة سياسة  هعليةوتشم الروايات أن اإلمام الصادق

تزكية أمو  الشيعة من خال  فرض التزامات ماليـة شـرعية كـاخلم  وصـلة     
ي هـ و ،الصـلةهلل ةالسـالمهلل علـى   هعليـ ةر الرتكيز يف زمن الصادقمويظ ،اإلمام

ــى ع  ــيعة عل ــأن يعمــل الش ــيا   ه ــائ  األش ــن األمــوا  ونف ــام شــيلاع م ء داء اإلم
خبـالف اخلمـ     - هلل2ةر النصـوص هحبسب ظا –ا االستحباب املؤكد موحكم

 اخليــ ي عــن ،عمــر بــن وقــد روى امُلفع ــل ،األولــي الوجــوب هحكمــ هفانــ
 شيء من ما» :يقو  السالمهلل هعليةاهلل عبد أبا ءعنا :قاال ظبيان بن ويون 

 يف مهالدر هل ليجعل اهلل وعن االمام عىل مهالدرا عخراج من اهلل عىل أحب
 الذي  ا من :هكتاب يف يقو  تعاىل اهلل عن» :قا  ثم ،«أح د جبل مثل اجلنة

كـثمة  أضعافاع هل هفيعاعف حسناع قرضاع اهلل يقرض
 يف واهلل وهـ » :قـا   ،هلل4ة

«خاصة االمام صلة
ي يوصـل أمـوا    هـ ر امُلفع ـل و مـ د آخـر يظ مويف مشـ  ،هلل3ة

 أن هعليـ  اهلل صـلوات  هفقـد روي عنـ   ،السـالمهلل  هعليـ ةالشيعة لإلمام الصادق
 مــا» :هلـ  فقـا   ،هيديـ  بـني  هفوضـع  شـيء  هومعـ  هعليـ  دخـل  عمـر  بـن  امُلفع ـل 

                                                 

 .148\2احملاسن  .1

صت على عقوبات أخروية ملن  تنع عن صلة اإلمامةعليه السالمهلل، بع  الروايات ن .2
 وهذا االمر رمبا يفيد الوجوب ولو عمجاالع، واهلل تعاىل أعلم.

 .232البقرة:  .4
 .247\1الكايف  .3
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 ،مفعـل  أي» :فقا  ،فدا  اهلل جعلين ،وعبيد  مواليال صلة :فقا  «؟ذاه
 ثـم  ،«هبـ  ممألزكـي  عال هأقبلـ  وما ،هعلي حاجة من هأقبل ما وواهلل  لال ألقبلن

 هدفعتـ  الـذي  السـفط  لمـي ه» :اهل فقا  ،جارية هفأجابت ،«جارية يا» :نادى
 رهجـو  هفي فا ا ،هيدي بني هفوضعت خوص من بسفط هفجاءت ،«البارحة عليال

 يف أمـا  ،مفعـل  أي» :فقـا   ،النـار  كشـعل  شعل هل ،اتقاداع يتقد ،همثل أَر  
 أقـل  ويف ،واهلل ،بلـى  ،فدا  اهلل جعلين :هل فقلت «؟حممد آ  يكفي ما ذاه

 من :يقو  أبي ءعت» :قا  ثم ،اجلارية عىل هودفع هعلي أطب  ثم ،ذاه من
 هعليـ  وجل عز اهلل ينظر   ،كثر أو قل مبا همال من يصلنا فلم سنة هل معت

 لنا اهلل امفرض فريعة امعن ،مفعل أي» :قا  ثم ،«يعفو أن عال ،القيامة يوم
 فـنحن  ،حتبـون  ممـا  تنفقوا حتى ال  تنالوا لن :يقو   ع  هكتاب يف شيعتنا على

«دىاهل وسبل والتقوى ال  لهأ
 .هلل1ة

السـالمهلل قـد أعفـى الشـيعة مـن اخلمـ         هعليـ ةويبدو أن اإلمام الصـادق 
م لفقــراء مم وصــلتمم بــاخوانهوجعــل بــدالع مــن  لــال بــر ،ة مــن الــزمنهــبر

 عبـد  أبـو  قـا   :قـا   اهلل هروى  لـال شـيخنا امُلفع ـل بـن عمـر رمحـ       ،الشيعة
 فقــد ،أمــوالكم يف مــ علــيكم اخل فرضــت كنــت قــد»الســالمهلل:  هعليــةاهلل

«عخوانكم بر همكان جعلت
 .هلل2ة

 
 
 

                                                 

، ولعل أمثا  هذ  الروايات اليت حتتاج عىل تسليم وقوة ع ان، 28\1دعائم اإلسالم  .1
 ون على املفعل، ويرمونه بالععف.جعلت بع  نقاد الرجا  ينقم

 .184مشكاة األنوار يف درر األخبار ص  .2
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 الرتبية الفكرية للشيعة :ثانيًا
ــالمهلل مشــروعاع فكريــاع رائــداع تكلمنــا      هعليــةأطلــ  اإلمــام الصــادق   الس

وكـان امُلفع ـل    ،ذا الفصـل هـ يف الباب األو  من  هباختصار عن بع  مالحم
 هيف تنفيــذ مشــروعا اإلمــام مــبــن عمــر واحــداع مــن األدوات الــيت اعتمــد علي

وحتييد كافة العقبات والصعوبات الـيت  كـن    ،هدافهوحتقي  أ هوضمان جناح
السالمهلل للعـي  بـن املختـار     هعليةوقد أقر  اإلمام الصادق ،امأن يتعرض علي

روى  لال  ،أن أحاديث امُلفع ل كانت مستقيمة وترفع االختالف بني الشيعة
علـى اإلمـام    دخـل  املختـار  بن لعي ا القاضي املغربي يف دعائم اإلسالم أن

 بـني  الـذي  االخـتالف  ذاهـ  مـا  ،فـدا   جعلت :فقا  ،السالمهلل هعليةالصادق
 يف أجلـ   رمبـا  :قـا   ،«؟ممبيـن  ،ي ع ـ  يـا  ،االختالف أي» :فقا  ؟شيعتال

 ،امُلفع ـل  عىل فأرجع ،مموحديث ممالختالف أشال أن فأكاد ،بالكوفة ممحلقت
 :هعليــ اهلل صــلوات اهلل عبــد أبــو فقــا  ،هعليــ فأســكن ،أريــد مــا  عنــد فأجــد

 .هلل1ة”...ي ع  يا ، كرت كما وه ،أجل»
 ،هالسالمهلل يفعي للمفعـل مـن تـزون علمـ     هعليةوكان اإلمام الصادق

مـع   ،ا عال املؤمنـون املخلصـون املمتحنـون   مومن أسرار العلوم الـيت ال حيتملـ  
 ،لشـيعة العلـوم يف دائـرة املخلصـني الـواعني مـن ا       ذهـ على أن تبقى  هحرص

ر تلـال الروايـات لعـعاف النفـوني واملنـافقني      مـ فيكرر على امُلفع ـل أن ال تظ 
م مالشــاكني وللمتصــيدين باملــاء الــذين يقتــاتون علــى خــدا  النــاني وتعــليل  

 ذاهـ  خذ !مفعل يا» هفكان فيقو  للمفعل بعد تعليمـ  ،بالتأويالت الفاسدة
«هلـ هأ عىل عال هخترجـ  ال هومكونـ  العلـم  تـزون  من هفان

د آخـر  مويف مشـ  ،هلل2ة
                                                 

 .21\1دعائم اإلسالم  .1

 .129احملتعر  .2
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 عبـد  أبـا  سـألت  :قـا   هأنـ  عمـر  بـن  امُلفع ـل  عـن  ،القاسـم  بـن  اهلل يروي عبد
 أما ، فيذيعو ،السفل هب حتدث ال» :فقا  ؟جابر تفسم عن السالمهلل هعليةاهلل

الناقور يف نقر فا ا :وجل عز اهلل كتاب يف تقرأ
 ،مسـترتاع  عماماع منا عن ،هلل1ة

 اهلل بأمر وأمر رمفظ  ،نكتة هقلب يف نكت  مرأ ارمعظ وجل عز اهلل أراد فا ا
«وجل عز

 .2ة
ــادق   ــام الص ــل اإلم ــد أوك ــةوق ــل م  هعلي ــالمهلل عىل امُلفع  ــدوين  مالس ــة ت م

ا احلالــة الشــيعية عــن بقيــة مــي خطــوة متقدمــة رياديــة تيــزت بهــو ،احلــديث
 :قـا   ،عمـر  بن يروي شيخنا الكليين عن امُلفع ل ،املدارني عبان تلال احلقبة

 فـان  ،عخوانـال  يف علمـال  ث وب ـ  اكتـب » :السالمهلل هعليةاهلل عبد وأب لي قا 
 عال هفي يأنسون ال ٌجر َه زمان الناني على يأتي هفان ،بنيال كتبال فأورث مت
«ممبكتب

ومـا وصـلنا    ،مـة اجلسـيمة  مامل  ذهوكان امُلفع ل أميناع على اداء  ،هلل4ة
 هوباقي كتب ،يلجةلهكتوحيد امُلفع ل وكتاب اإل هذا عمنا بع  كتبهعىل زماننا 

 .أو اندثرت يف زوايا التأريخ ،عما توزعت يف كتب احلديث هوروايات
 

 التصدي للغالة وللحركات املنحرفة  :ثالثًا
السالمهلل انفتاحاع فكرياع ءح للكثم من  هعليةد عصر اإلمام الصادقمش 

احلركــات املنحرفــة والفــرق الباطلــة بالتســرب للســاحة اإلســالمية وحتــى        
فقــد عــانى ااتمــع اإلســالمي مــن بــروز حركــات فاعلــة للزنادقــة     ،الشــيعية

رة الغلــو أو الفــرق العــالة هدت احلالــة الشــيعية تفشـي ظــا موشــ ،وامللحـدين 
                                                 

 .8املدثر:  .1
 .124االمامة والتبصرة  .2

 .22\1الكايف  .4
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احلقـائ     كالفرقة اخلطابيـة الـيت باتـت جتـذب األتبـا  وتعـلل النـاني وتشـو        
 .م السالمهللمعليةل البيتهباسم التشيع والدعوة أل
ام اجلسيمة موجة الفكرية الشعواء واحداع من املامل  ذلقد كان التصدي هل

وكان للمفعـل   ،السالمهلل هعليةاليت ألقيت على عات  وكالء اإلمام الصادق
ا وتوعيـة الشـيعة   ماحلركـات وحماصـرت    ذهم يف حتييد انتشار مبن عمر دور م

الت همن ثقـل يف جمتمـع الكوفـة ومـؤ     همبا ل همتموقد جنح يف م ،اهمن تاطر
ل واحلســد فــراح مــب ضــحية اجلهــ  –مــع األســف  – هعال أنــ ،ةعلميــة كــبم

و بريء من  لال بـراءة الـذب مـن دم    هبامليل للفرقة اخلطابية و هممالبع  يت
  !يوسف

ــام      ــل بعــث برســالة عىل اإلم ــاريخ واحلــديث ان امُلفع  ــب الت وحتــدثنا كت
ويطلـب مـن    ،الفرقـة   ذهم عقائد ها على أمفي هالسالمهلل يطلع هعليةالصادق

  ذهـــوبيـــان احلـــ  مـــن الباطـــل يف  ،مـــام وضـــع النقـــاف علـــى احلـــروفاإل
السـالمهلل جبـواب طويـل يتعـمن      هعليةاإلمام الصادق هفبعث ل ،االعتقادات

 ،العقائــد الشــركية  ذهــبيانــاع تفصــيلياع عــن اخللفيــات الفكريــة والعقديــة ملثــل 
 وحـذر اإلمـام   ،وموقف القرآن والسنة الشريفة من تلال األقـوا  واألباطيـل  

ــيعت ــل   – هش ــ  امُلفع  ــن طري ــاب     -ع ــي اخلط ــة أب ــن مجاع ــذر م ــزوم احل  ،بل
تعـاىل   ا حتـى يفـرج اهلل  مـ وعـدم االخـتالف مع   ،ا اجتماعياعوعزهل ،امواجتناب

الرسـالي    ويف الكتـاب مـدح جليـل للمفعـل ودور     ،مهويكفي الشـيعة شـر  
مع  ،اممة منموبسبب طو  الرواية سنأخذ بع  املقاطع امل ،هوسالمة عقيدت

 عــن صــباح  روى شــيخنا الصــفار بســند ،لتعليــ  والتوضــيح قــدر اإلمكــانا
 ذاهــ  فجـاء  السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبــي عىل كتـب  هأنـ  امُلفع ـل  عـن  املـدايين 
 ونفسـي  أوصـيال  فـاني  ،بعـد  أمـا » :السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبي من اجلواب
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 مأنينةوالط هلل والتواضع والور  الطاعة التقوى من فان هوطاعت اهلل بتقوى
 ما واجتناب همرضات يف واملسارعة هلرسل والنصيحة  بأمر واألخذ ادمواالجت

 هكل اخلم وأصاب اهلل با ن النار من هنفس أحرز فقد يت  من هفان ،هعن ىمن
 املتقني من اهلل جعلنا ،املوعظة أفلح فقد بالتقوى أمر ومن ،واآلخرة الدنيا يف

 سالمتال على اهلل فحمدت هفي ذيال متموف هفقرأت كتابال جاءني ،هبرمحت
  .«واآلخرة الدنيا يف هعافيت وعيا  اهلل البسنا ،عيا  اهلل وعافية

مـن   هوبيان مـا كـان عليـ    ،ذا املقطع مدح كبم لشيخنا املفعلهيف  :أقو 
 .بالعافية يف الدنيا واآلخرة هودعاء اإلمام ل ،العافية وسالمة العقيدة

 أعجبال كان ،ممأعرف أنا ،قوماع أن كرتذ كتبَت» :ويستمر اإلمام فيقو 
 و  مهلـ  امـ تهكر ،ممعـن  يـروى  أمـوراع  ممفي ُأبلغت وأنال ،مموشأن مه و

 وه عمنا الدين أن يزعمون ممأن وبلغال ،وختشعاع ورعاع حسناع طريقاع اال مهتر
 قـد  أنال و كرت ،شلت ما فاعمل ممعرفت ع ا  لال بعد ثم ،الرجا  معرفة

 ممـ أن بلغـال  هأنـ  و كرت ،اهلل فوفقال ة الرجا معرف الدين أصل أن عرفت
 واملسـجد  والعمـرة  واحلـج  رمعان رمش وصوم والزكاة الصالة أن يزعمون

 رمـ الط وأن ،رجـل  وه احلرام رموالش احلرام واملشعر احلرام والبيت احلرام
 وهـ   عبـاد  على اهلل امافرتض فريعة وكل ،رجل وه اجلنابة من واالاتسا 

 اكتفـى  فقـد  الرجـل   لـال  عـرف  مـن  أن ممبزعم  لال  كروا مموأن ،رجل
 وااتسل واعتمر وحج وصام الزكاة وآتى صلى وقد ،عمل ام من هب هبعمل

 مموأن ،احلرام واملسجد احلرام رموالش اهلل حرمات وعظم رموتط اجلنابة من
 هل فلي  ،اونميت أن هل جاز هقلب يف وثبت  ووجد هبعين ذاه عرف من  كروا

  ذه همن قبلت فقد الرجل  لال عرفوا ع ا ممان وزعموا ،العمل يف دمجيت ان
 .«امب يعملوا   مه وان املوقت احلدود
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 ،ت الصورة عند املفعل وبعـ  الشـيعة  هر قد شوهيبدو أن املظا :أقو 
 ،مهرهوصالح ظا ،ؤالء "اخلطابيني"هحبسن ءت  –ولو مؤقتاع  –فاخندعوا 

ي احلاكمة يف عملية هر هاملظاو  جيعل ،لكن الريبة تسللت عىل قلب املفعل
 .د على  لالهخم شا  ذه هورسالت ،التقويم العقدي

عباحة احملرماتهلل ةينتقل اإلمام عىل مقطع خطم من الرسالة يتعل  بعقيدة 
 هوأن» :هعلي فيقو  سالم اهلل ،اليت كانت صفة مميزة للفرقة اخلطابية املخذولة

 والربـا  وامليسـر  اخلمـر  امعن اهلل ىمن اليت الفواحش أن يزعمون ممأن بلغال
 نكـاح  مـن  اهلل حـر م  مـا  أن و كـروا  ،رجـل  وهـ  اخلنزيـر  وحلم وامليتة والدم

 حر م وما ،األخت وبنات األ  وبنات واخلاالت والعمات والبنات اتماألم
  لـال  سـوى  ومـا  ،نساء الـنيب  نكاح بذلال عنى عمنا النساء من املؤمنني على

 دونمويشــ ،الواحـدة  املـرأة  يرتادفــون ممـ ان بلغـال  هأنــ و كـرت  ،هكلـ  مبـاح 
  .«هيعرفون وبطناع راعمظ ذاهل أن ويزعمون ،بالزور لبع  ممبعع
و الــذي حــر  هــ اهللهلل هرمحــةهوأنــ ،ثــم يرجــع اإلمــام لكتــاب املفعــل  

 :فيقـو   ،واملمارسـات الشـا ة املنحرفـة    ،العقائـد الفاسـدة    ذهاألجواء على 
 عـن  تسألين وكتبت ،حرام؟ أم أحال   لال يف مقوهل عن تسألين وكتبت»

 كتبت  وقد ،ةمشب وال عمى يف  لال من تكون ال حتى ؛هأبين وأنا  لال تفسم
 هكتابـ  يف اهلل قا  كما ،هكل هفاحفظ هعن سألَت ما تفسم ذاه كتابي يف عليال

واعية ا ن اموتعي
 ،اهلل شـاء  عن هحرامـ  عنـال  وأنفي هحبالل لال هوأصف هلل1ة

 قـوة  وال اهلل عن شاء  تنكر فال اهلل شاء عن هتعرف حتى هومعرفت وصفت كما
 .«مجيعاع هلل والقوة ،باهلل اال
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حبيث ال يـد   جمـاالع    ،الفرقة  ذهثم يصدر اإلمام حكماع قاطعاع حب  أتبا  
 كتبـتَ  اليت الصفة  ذمب يدين كان من هأن أخ  » :فيقـو   ،للشال والتأويل

 ،هفيـ  شال ال الشر  بي ن ،وتعاىل تبار  باهلل مشر  عندي ومف امعن تسألين
 و  ،هلـ هأ عـن   يعقلـو    مـا  ءعـوا  قـوم  من كان القو  ذاه أن وأخ  

 األشـياء  تلـال  حـدود  فوضـعوا  ءعوا ما حد يعرفوا و  ، لال ممف يعطوا
 كـذباع  أمـروا  ما حدود على اهيععو و  ،معقوهل ىمومنت ،ممبرأي مقايسة
فكفـى   ،املعاصـي  على وجرأة هوآل هعلي اهلل صلى هورسول اهلل على وافرتاء

 اهوقبلو ،مهل ح دت اليت اهحدود على اهوضعو ممأن ولو ،العمج مهل ذامب
 اهلل بـأمر  اونوامـ وت وكـذبوا  وتعـدوا  ،اهـ حرفو ممولكـن  ،بـأني  هبـ  يكن ، 

 .«هوطاعت
ــحيحة لف        ــة الص ــابطة العقدي ــيلي الع ــكل تفص ــام بش ــبني اإلم ــم ي ــث م م

ــ     و اإلمــام هــو ،واإلحســان رجــلالنصــوص والروايــات الــيت قالــت عن ال
م الطواايـت الـذي يـدعون حقـاع     هـ و ،وعن الفحشاء واملنكر رجـل  ،املعصوم
م معلــيةترجــع لألنبيــاء واألئمــة همبينــاع عن أصــو  الــدين وفروعــ  ،ملــي  هلــ
وأن األنبياء عمنا بعثوا لكي يدعو النـاني عىل الـ  واإلحسـان وعقـام      ،السالمهلل

كمـا عن األنبيـاء    ،والصوم وسائر العبـادات الصالة وعيتاء الزكاة وحج البيت 
فمـن آمـن بـالنيب واألئمـة      ،اميهواألئمة أوضحوا للناني حدود الشريعة ونوا

مـن عمـل الواجبـات     ،اإلتيـان بـالفرو    هوجب عليـ  ،م الصالة والسالممعلي
 أن أخـ    عنـي  ثـم » :الرائـع فيقـو    هثم يواصل اإلمـام بيانـ   ؛وتر  احملرمات

 وهـ و اال ـان  وهو ،اليقني وه الرجل و لال ،رجل وه الدين وأصل الدين
 ومن ،هودين اهلل أنكر  أنكر ومن اهلل عرف هعرف فمن هزمان لهوأ هأمت عمام

 الصالة عن قلت  لو أني وأخ  .. .هوشرايع  وحدود هودين اهلل لمج هلمج
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 احلرام والبيت احلرام واملسجد والعمرة واحلج رمعان رمش وصوم والزكاة
 وهـ   لـال  كـان  فريعة وكل اجلنابة من واالاتسا  ورموالط احلرام واملشعر

 ولوال ،بالنيب يعرف عمنا هكل  لال أن ؛لصدقت  هرب عند هب جاء الذي النيب
 عرف ما هل والتسليم هب واال ان وسلم هوآل هعلي اهلل صلى النيب  لال معرفة
يعـين   السالمهلل أن التمسال باألصـل ال  هعليةثم بني اإلمام الصادق ،« لال

ادة أن حممـداع  مال تعـين تـر  شـ    عال اهلل هادة أن ال علمكما عن ش ،تر  الفر 
دف املعرفـة احلقـة   هـ موضـحاع أن   ،وسـلمهلل  هوآلـ  هعليـ  اهلل صلىةرسو  اهلل

 اهلل يقبل فامنا» :هعلي قا  سالم اهلل ،ا قبو  األعما  ال تر  األعما موفائدت
 مـن  معرفـة  مع اهحدود على اهلل امافرتض اليت بالفرائ  العمل العباد من

 هطاعت ثم ،هعلي دعا من معرفة  لال من فأو  ،هعلي مهودعا  عند من مهجاء
  رهظـا  احلـرام  حـر م  ،أطـا   عـرف  مـن  هوأنـ  ،هلـ  طاعـة  ال مبـن  هبـ  يقـر  فيما

 رهالظـا  حـرم  وعمنـا  ،رهالظـا  واسـتحال   البـاطن  حتـريم  يكـون  وال ،هوباطن
 وبـاطن  والفـرو   األصـل  يكـون  وال ،مجيعـاع  معاع رهبالظا والباطن بالباطن

 ال وكذلال ،رهالظا ويستحل الباطن حيرم وال ،حال   رهوظا حرام احلرام
 وال الزكـاة  وال ،رهالظـا  صالة يعرف وال الباطن صالة يعرف أن ال يستقيم
 ، وشعائر اهلل حرمات ومجيع احلرام واملسجد العمرة وال احلج وال الصوم

 ع ا اممن واحدة تر  عن يستقيم وال ، رمظ هاطنب ألن الباطن معرفة تر  وعن
 زعـم  فمن ،رهبالظا الباطن هيشب عمنا همن رهفالظا ،خبيثاع حراماع الباطن كان

 ،واشـر   كـذب  فقد طاعة بغم اكتفى عرف ع ا هأن املعرفة يه عمنا  لال أن
 ال هفان ،اخلم من شلت ما واعمل ععرف قيل وعمنا ،ي طع و  يعرف    ا 

 الطاعة من شلت ما لنفسال فاعمل عرفَت فا ا ،معرفة بغم منال لال  يقبل
 الفواحش وحرم ،الكبائر اجتنب عرف .. ومن.منال مقبو  هفان كث ر أو قل 
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 هعلي اهلل صلى النيب مبعرفة ألن ؛امكل احملارم وحرم ،بطن وما اممن رمظ ما
 مما وخرج وسلم هوآل هعلي اهلل صلى النيب هفي دخل فيما دخل هوبطاعت هوآل

 .«هوآل هعلي اهلل صلى النيب همن خرج
ا ليستعرض العقائـد واملمارسـات الباطلـة لـبع      هثم ينتقل اإلمام بعد  

 هعليـ ةفيقـو   ،اليت وردت يف الرسالة األصلية للمفعل ،الفرقة  ذهمنتحلي 
 حـرم  الـيت  ،األرحام  وات نكاح يستحلون ممان  كرت ما وأما» :السالمهلل

 صـلى  الـنيب  نساء نكاح بذلال ح رم علينا عمنا هأن زعموا ممانف ،هكتاب يف اهلل
 وتعظـيم  هرسـول  وكرامة اهلل ح  تعظيم همن بدء ما أح  فان ،هوآل هعلي اهلل
 ان لكـم  كـان  وما هقول بدأ من هنسائ ونكاح هتابعي على اهلل حرم وما ،هشأن

 أبداع  دبع من هأزواج تنكحوا ان وال هوآل هعلي اهلل صلى اهلل رسو  تؤ وا
عظيمــاع اهلل عنــد كــان  لكــم عن

 أوىل الــنيب وتعــاىل تبــار  اهلل وقــا  ،هلل1ة
 وال قــا  ثــم هلل2ةمهلــ أب وهــو مماتمــأم هوأزواجــ ممأنفســ مــن بــاملؤمنني

 ومقتـاع  فاحشـة  كـان  هانـ  سـلف  قـد  مـا  اال النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا
سبيالع وساء

 يف اهلل حـرم  فقـد  ال لـ  اهلل لتحـريم  الـنيب  نساء حرم فمن ،هلل4ة
 مــن اهلل حــرم ومــا ،األخــت وبنــات األ  وبنــات واخلــاالت العمــات هكتابــ

 فمـن  ،هوآلـ  هعليـ  اهلل صلى النيب نساء حتريم  لال [حتريم] ألن ،هارضاع
 نساء نكاح من والعمات واألخوات والبنات اتماألم من اهلل حرم ما حرم

                                                 

 .24األحزاب:  .1
ف برواية ، وما ورد من قولهةوهو أب هلمهلل ام موجود يف املصح1األحزاب:  .2

 حف  عن عاصم، وهو مذكور يف بع  الروايات.
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 ع ا أشـر   فقـد  اهلل محـر  ما استحل ومن ،وسلم هوآل هعلي اهلل صلى النيب
 .«ديناع  لال اختذ
مبينـاع أن   ،ثم ينقد اإلمام بشدة صورة أخرى من صور تلال اال رافـات  

تعاىل عندما أحل املتعـة مـن النسـاء فقـد وضـع لـذلال شـروطاع وحـدوداع          اهلل
واتبا  ام مـا شـر      ،اموال جيوز ألحد القفز علي ،امينبغي للمؤمن االلتزام ب

 فأعو  الواحدة املرأة يرتادفون الشيعة أن  كرت ما وأما» : فيقو ،تعاىل اهلل
 اهلل أحـل  مـا  حيـل  أن هدينـ  عمنـا  ،هورسـول  اهلل ديـن  مـن   لال يكون أن باهلل

 احلــج يف املتعــة كتــاب يف النســاء مــن اهلل أحــل مــا عن ،اهلل حــرم مــا وحيــرم
 علـى ف املـرأة  مـن  يتمتـع  ان املسلم الرجل أراد فا ا ،مامحيرم   ثم مامأجل

 األجــرة مــن أحبــا مــا علــى تراضــيا ،ســفاح اــم نكــاح ،هوســنت اهلل كتــاب
 جنـاح  وال نهأجور نهفآتو نممن هب استمتعتم فما اهلل قا  كما ،واألجل

الفريعة بعد من هب تراضيتم فيما عليكم
  األجل يف ي مد ا أن أحبا ماه نع ،هلل1ة

 اـروب  بـل ق األجـل  ينقعـي  أن قبـل  امأجل من يوم فآخر األجر  لال على
 يصلح   همن يوم آخر معى فان ،أحبا ما األجل يف وزادا هفي مد ا الشم 

 [أرادت] فـان   سوا هلل2ة[عال لرجل] عدة مامبين ولي  مستقبل مرأ ما اال
 شـاءت  عن ثـم  ،مـماث  مـا مبين ولي  ،يوماع واألربعني مخسة اعتدت  سوا

 ،سبعة من اءتش يه عن ،القيامة يوم عىل ماهل حال  ذامف ،آخر من تتعت
 على ماهل حال  ذاه كل ،الدنيا يف بقيت ما ان ،عشرين من شاءت يه وعن

 احلج يف املتعة أردت وع ا ،هنفس ظلم فقد اهلل حدود يتعد ومن ،اهلل حدود
 ،بالبيــت طفــت قــدمت مــا فمتــى ،متعــة امواجعلــ ،العقيــ  مــن فــاحرم

                                                 

 .23النساء:  .1
 أثبتنا  من تتصر البصائر. .2
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 تصـلي  ثـم  ،أشواف سبعة وختمت هب وفتحت ،األسود احلجر واستسلمت
  سبعة واملروة الصفا بني فاسَع البيت من اخرج ثم ،يمهعبرا مقام عند ركعتني
 كـان  ع ا حتـى  فص ت  لال فعلت فا ا ،باملروة وختتم بالصفا تفتح أشواف

 ،بـاحلج  واملقام الركن بني أحرم ثم ،بالعقي  صنعت ما الرتوية صنعت يوم
 ،وحتـل  ،وتـذبح  ،اجلمـرات  ترمـى  ثـم  ،بـاملوقف  تقـف  حتى حمرماع تز  فلم

 اهلل قـو   وهـ و أحللت فقد  لال فعلت أنت فا ا ،البيت تزور ثم ،وتغتسل
دىاهل من استيسر فما احلج عىل بالعمرة تتع فمن

  .«تذبح أن هلل1ة
لواحــدة مــن أشــد اعتقــادات الفرقــة   اإلمــام نقــد هويف مقطــع آخــر يوجــ

وقـد أشـار اإلمـام     ،ها املفعل يف كتابهوقد كان  كر ،اخلطابية الوَا وا رافاع
 ؤالء اخلطــابيني بعقيــدة الغــالة الــذين قــالوا عن اهللهــعقيــدة  هأن املفعــل شــب

 يف  كرت ما وأما» :السالمهلل هعليةقا  ،اهللهللوالعيا  بةو أمم املؤمننيهتعاىل 
 ،هوآل هعلي اهلل صلى النيب وه العاملني رب اهلل أن يزعمون ممأن كتابال آخر

 السنن أن عرفت فقد ،قالوا ما علي يف قالوا ينالذ بقو  مقوهل تمشب وأنال
 كانـت  لـو  حتـى  ،همثل سيكون عال معى فيما شيء يكن   ،كائنة واألمثا 

 ،ممقبلـ  كـان  مـن  بعـاللة  قـوم  سيعل هأن واعلم ،همثل ناميه كان بشاة شاة
 تبـار   اهلل أن أخـ    ؟هبـ  أرادوا ومـا  ؟وهـ  ما  لال مثل عن تسألين كتبت

 وهو ،واآلخرة والدنيا واالمر اخلل  هل ،هل شريال ال ، اخلل خل  وه وتعاىل
 واحـتج  ،هبأنبيائـ   يعرفـو  أن وأحـب  ،اخللـ   خلـ   ،هوخالق شيء كل ربال

تلـوق   عبـد  ،اهلل علـى  الـدليل  وهـ  هوآلـ  هعليـ  اهلل صـلى  فالنيب ممب ممعلي
 هولسان ،هخلق يف هخليفت هفجعل امب هوأكرم ،هبرسالت هلنفس  اصطفا مربوب
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 ال ،اهلل قـو   هقولـ  ،واألرضـني  السـماوات  يف هوخازن ،ممعلي هينوأم ،ممفي
 ،اهلل عصـا  اهلل  عصـا  ومـن  ،اهلل أطا  هاطاع من ،احل  اال اهلل على يقو 

 يقر أن أبى فقد بالطاعة هل يقر أن أبى من ،هوولي هرب اهلل كان من موىل وهو
 اهلل صلى لنيبفا  داهو اهلل أطا  هبطاعت أقر ومن ،وبالعبودية بالطاعة هلرب
 ،املـ ور  الوالـد  وهو ، أو أنكرو  لال عرفوا ،مجيعاع اخلل  موىل هوآل هعلي

 .«للكبائر وجمانب البار الوالد ومف هواطاع هأحب فمن
 وقـد  ،هعن سألتين ما لال كتبت  قد» :هاملفصل بقول هثم خيتم اإلمام كتاب

 اهووضـعو  اهحرفو بل ،امب يقولوا فلم  ذه صنعتنا ءعوا قوماع أن علمت 
مـن قـوم    هورسـول  قـد بـر  اهلل   ،بلغـال  قـد   و مـا  على اهحدود ام على

 مموبين بيننا حيكم واهلل ،امب الناني رمانا ، وقدم اخلبيثةيستحلون بنا أعماهل
ــ ــات احملصــنات يرمــون الــذين يقــو  هفان ــوا الغــافالت املؤمن ــدنيا يف لعن  ال

 كـانوا  مبـا  مموأيدي ممألسنت ممعلي دمتش يوم *عظيم عذاب موهل واآلخرة
 احلـ   وهـ  اهلل ان ويعلمـون  السـيلة  مأعمـاهل  اهلل مميـوفي  يوملـذ *  يعملون

املبني
 هأكرم فقد هصفت من ممصفت يكون أن وختوفت  و و كتبت ما واما ،1

 الـيت  صاحبنا صفة  ذه صفيت .كبماع علواع يقولون عما وجل عز تعاىل اهلل
 ،اهلل علـى   جـزاء  فان ،احل  أفعل عنا اهلل  فجزا ،أخذنا هوعن ،هل وصفنا

«هلل  والقو ذاه كتابي ممفتف
 .هلل2ة

                                                 

 .22-24النور:  .1
، واملصدر املطبو  فيه تصحيف كثم، 281\23، حبار األنوار 231بصائر  الدرجات  .2

ط نصوصما، وبيان معانيما، ولكننا ضبطنا  ولي  مثة مصدر آخر  كن التعويل عليه لعب
 على وف  نسخة البحار.
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وباجلملـة فـاخل  يف   » :الروايـة   ذهـ علـى   هقا  احملدث النـوري يف تعليقـ   
عىل براءة ساحة املفعل  معافاع هر منمويظ ،داعهشا هوكفى مبتن ،ااية االعتبار
الــيت   اللــة قــدروج ،م الفاســدةمالــذين تعــمن اخلــ  مقــاالت ،عــن اخلطابيــة

سـبب   ،ذا البيان الطويـل مب هالسالمهلل جبواب كتاب هعليةهتمامها اميكشف عن
م مبهم ليعرف مذاهم وعاشرمكان خالط هر أنهفان الظا ،هم فيهم من توهتو

م عىل هي أخبـار مـ م فينمم مكنـون سـريرت  مم ويسـتخرج مـن طـواايت   موطريقت
الغــيب أو احلاســد ل هــفظــن اجلا ،الســالمهلل علــى بصــمة ورويــة  هعليــةهعمامــ

 هيف كتابـ   م مـا أبـدا  معىل أن وقف علي ،ممبهم وتدثر مبذمصبا علي هأن ،الغوي
«ممار ال اءة منمالسالمهلل ثم صار مأمورا إلظ هعليةهعلي

 .هلل1ة 
ــات امل ــة مــمــة يف توثيــ  جمومــن الرواي  ،اد املفعــل ضــد الفرقــة اخلطابي

 :قـا   هأنـ  ها روي عنم ،ممعتهالسالمهلل مبنا هعليةمن اإلمام الصادق هوتكليف
 هفرأيتــ هعليــ اهلل صــلوات حممــد بــن جعفــر اهلل عبــد أبــي علــى يومــاع دخلــت

 اهلل سبحان» :فقا  ؟فدا  جعلت ،مالال :هل فقلت ،مستع اع منقبعاع مقارباع
 الكـذاب  ذاهـ  زعم ،مفعل أي ،كبماع علواع الظاملون يقو  عما اهلل وتعاىل
 الذي وه ،آبائي ورب ربى وه عال هعل الو ،اهلل فسبحان ،اهلل أنا أني الكافر
 عىل أخـر ج   ،العظمـى  واحلجـة  دىاهل أعالم فنحن ،وخو لنا ،وأعطانا خلقنا

 مربوبـون  وعبـاد  تلوقون عنا مهل فقل ،اخلطاب أبي أصحاب يعنى ،ؤالءه
 نـور  و ـن  ،لنا عال تصلح وال ،امنا أحد اينزهل   منزلة ربنا من لنا ولكن

  ـن  ،النـار  يف ومـ ف اخللـ   مـن  خالفنا من وسائر ،منا تناوشيع ،اهلل نور من
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 أطـا   ومـن  ،اجلنـة  يف ومـ ف وأطاعنـا  منـا  قبـل  فمن ، دار يف اداع اهلل جمان
«النار يف ومف الكذاب الكافر

 .هلل1ة
 

مع الفطحية  هالسالم( يف حمنت هعلي)نصرة اإلمام الكاظم :رابعًا
 واالمساعيلية

ــات     ــوص واملروي ــال  النص ــن خ ــدو م ــة   يب ــة الفطحي ــة أن احلرك التارخيي
م االنشقاقات اليت عصـفت باحلالـة الشـيعية عبـان     هواالءاعيلية كانت من أ

الســالمهلل الــذي كــان حريصــاع كــل   هعليــةحيــاة وبعيــد وفــاة اإلمــام الصــادق 
وقـد اعتمـد    ،املنزلقـات اخلطـمة    ذهـ احلرص على أن ال تقع الشيعة يف مثـل  

املخلصــني يف توعيــة احلالــة  هعلــى وكالئــالوقائيــة  هاإلمــام يف جــزء مــن خطتــ
ــيعية ــين ،الش ــاموحتص ــوروث      ا جت ــن امل ــاق  م ــة تتن ــادات طارئ ــرب اعتق تس

عقيـدة الشـيعة اإلماميـة يف الـن       هالعقدي والروائي الرصني الذي تستند علي
ا مــمــن مقتعــيات اإلمامــة وموانع ،مموبيــان صــفات ،مموتعييــن ،علــى األئمــة

م عنـد  مواضحة عند املؤمنني وال تـز  أقـدام  حبيث تكون السبيل  ،اموشروط
 .املنعطفات احلرجة

وتشم بع  الروايات أن امُلفع ل بن عمـر كـان صـديقاع شخصـياع للسـيد      
وقـد نشـأت    ،مـا السـالمهلل  معليةاءاعيل ابن اإلمام جعفر بن حممد الصادق

العالقة رمبا بسبب تقـارب السـن وكثـرة التواصـل بـني امُلفع ـل واإلمـام          ذه
نـا تـ ز مظلوميـة أخـرى للمفعـل حـني زعمـت        هو ،السـالمهلل  هعليةقالصاد

بعــ  النصــوص أن امُلفع ــل كــان حيــاو  عاــراء عءاعيــل بــن جعفــر علــى   
! !هاإلمام الصـادق عـن  لـال ولعنـ      اماعتناق العقيدة اخلطابية املنحرفة وقد ن
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بالتفصـيل عن   هذا الكالم ال يصمد حبا  أمام النقد والتحقي  وسنأتي عليـ هو
 .اتمتعاىل عند احلديث عن دفاعنا عن امُلفع ل بن عمر ضد الشب ء اهللشا

فقد روى الشيخ الكليين عـن   ،اءاعيل هتأثر امُلفع ل كثماع بوفاة صديق
 امُلفع ـل  آتـي  أن السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـو  أمرنـي  :قـا   يعقـوب  بـن  يون 

ــ ــل هوأعزي ــرأ» :وقــا  باءاعي ــل اق ــ وقــل الســالم امُلفع  ــا :هل ــ عن  أصــبنا دق
 وجـل  عـز  اهلل وأراد أمـرا  أردنـا  عنـا  ،ص نا كما فاص  ،فص نا باءاعيل

«وجل عز اهلل ألمر فسلمنا ،أمراع
 .هلل1ة

السـالمهلل   هعليـ ةوكان امُلفع ل يرسل الناني الشـكا  عىل اإلمـام الصـادق   
 ال عءاعيـل وال عبـد اهلل   هويعلمـوا انـ   ، ليقفوا على حقيقـة اإلمـام مـن بعـد    

 عــن  الكشــي بســند  مــن  لــال مــا روا ،مــا باإلمامــةمعلياألفطــح منصــوص 
 عبــد أبــي علــى دخلــت :قــا  ،عــامر بــن عءاعيــل عــن ،عثمــان بــن محــاد

 من وعءاعيل :قلت ،هعلي يتمانت حتى األئمة هل فوصفت السالمهلل هعليةاهلل
 أن عىل دعـا   ومـا  :إلءاعيـل  فقلت محاد قا  ،«فال  ا أما» :فقا  ،بعد 
ولعـل الـبع     ،هلل2ةعمـر  بـن  امُلفع ل أمرني :قا  ؟عد ب من وعءاعيل تقو 

 ،كـان معتقـداع بامامـة عءاعيـل     هالرواية  ماع للمفعـل وانـ    ذهم أن يف هيتو
ــو ــبم هــ ــأ كــ ــا  ؛ذا خطــ ــان ظــ ــأمر   هفــ ــد أن يــ ــل تعمــ ــة أن امُلفع ــ ر الروايــ

من جواب  هعءاعيل بن عامرهلل بالسؤا  من اإلمام الصادق ليتبني لةالراوي
ذا األمـر سـيكون أبلـح يف الـنف  وأكثـر      هـ و ،ل لي  عماماعاإلمام أن عءاعي

اد األجلـة مـن   مالسـالمهلل علـى عشـ    هعليـ ةوقد حرص اإلمام الصـادق  ،عقناعاع
 ،اءاعيل ليقطع احلجة علـى كـل مشـكال مرتـاب      على موت ولد هأصحاب
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ــن ش  ــد أورد ابـ ــوب يف مناقبـــ مفقـ ــن  هرآشـ ــا   عـ ــني قـ ــن أعـ ــ :زرارة بـ  ادعـ
 ،وأبـا بصـم   ،ومحران بن أعني ،بن كثم الرقيداود  السالمهلل هعليةالصادق

 :فقـا   وأتى جبماعة حتى صاروا ثالثني رجـالع  ،امُلفع ل بن عمر هودخل علي
يـا   هتأملـ » :فقـا   مـه فكشف عن وج ،«عءاعيل هعن وج اكشفيا داود »

علـى   هفجعـل يعرضـ   ،و ميـت هـ بـل   :فقا  «؟و أم ميتهأحي   داود فانظر
ثـم   .«دمم اشمالل» :السالمهلل هعليةفقا  ،مهرجل رجل حتى أتى على آخر

فحسـر عـن    ،«مـه احسـر عـن وج   ،يـا مفعـل  » :ثـم قـا     يـز موجت هأمر بغسل
و يـا سـيدنا   هبل  :فقا  ،«أمجعكم  انظرو ؟و أم ميتهأحي » :فقا  مهوج

 ،هوقد تعجبوا من فعل .نعم :قالوا ،«؟ دمت بذلال وحتققتمومش» :فقا  ،ميت
يا » :قا  ، فلما وضع يف حلد  محل عىل ق  ثم ،«ممد عليمم اشمالل» :فقا 

و أم هـ انظـروا أحـي   » :فكشف فقا  للجماعـة  ،«مهمفعل اكشف عن وج
سـمتاب   هفانـ  ،دمم اشـ ماللـ » :فقـا   ،بل ميت يـا ولـي اهلل   :فقالوا ،«؟ميت

 الســالمهلل هعليــةعىل موســى أومــبثــم  ،ا نــور اهللواملبطلــون يريــدون أن يطفــؤ
الرتاب ثم أعـاد   هثم حثوا علي ،«الكافرون  كرولو   متم نور واهلل :وقا 

 ،«؟وهـ ذا اللحـد مـن   هامليت املكفن احملنط املدفون يف » :فقا  ،علينا القو 
و ه» :خذ بيد موسى فقا أثم  ،«دمم اشمالل» :فقا  ،عءاعيل ولد  :قلنا

«اماألرض ومن علي عىل أن يرث اهلل هومن هح  واحل  مع
 .هلل1ة

الفعــا  يف ترســيخ عمامــة   ات عديــدة تــبني دوروقــد روى امُلفع ــل روايــ
رســتاني مــن مجلــة رؤســاء  مالش  الســالمهلل حتــى  كــر هعليــةاإلمــام الكــاظم

مـا السـالمهلل    معليةالشيعة الذين اجتمعوا على القو  بامامة موسى بـن جعفـر  
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روايات تفيد ان امُلفع ل وأبا بصـم    وقد أورد الكشي وام ،هلل1ةهبعد وفاة أبي
 هالشيعة الذين أعلنوا البيعة لإلمام السابع موسى بن جعفر ليـ كانا من أوائل 

 .هلل2ةالسالم
عن البحث والتحقيـ  التـارخيي يثبـت أن امُلفع ـل بـن عمـر مـن األركـان         

ات مالسالمهلل ورفع الشب هعليةالرئيسة يف تثبيت وترسيخ عمامة اإلمام الكاظم
موسـى بـن    وكـان امُلفع ـل يشـعر بانـدفا  فطـري وعقائـدي  ـو اإلمـام         ،هعن

فقـد أورد الشـيخ األقـدم أبـو جعفـر       ،السـالمهلل  هعليةهجعفر حتى يف حياة أبي
 أبـي  على دخلت :قا  عمر بن امُلفع ل الصفار القمي يف بصائر درجات عن

 هرقبتـ  ويف ،هابنـ  موسـى  اقبـل  ع   عنـد  جـال   أنا فبينا السالمهلل هعليةاهلل عبد
 عبـد  ألبـي  قلـت  ثـم  ،علي هوضممت هفقبلت هب فدعوت ،االظ ريش امفي قالدة

 :فقا  ،؟موسى رقبة يف الذي ذاه شيء أي فدا  جعلت :السالمهلل هعليةاهلل
 لتأتينـا  امـ عن ،نعـم » :قـا   ،؟لتأتينكم اموان :فقلت «املالئكة أجنحة من ذاه»

«امـ أجنحت مـن  موسـى  رقبـة  يف الـذي  ذاهـ  وعن ،فرشنا يف وتتعفر
ومـن   ،هلل4ة

 عبـد  أبـو   كـر  :قـا   عمـر  بـن  امُلفع ل الكليين عن  الروايات األخرى ما روا
 ذاهـ »:فقا  - االم يوملذ وهو - السالمهلل هعليةاحلسن أبا السالمهلل هعليةاهلل

 :لـي  قا  ثم ،«همن شيعتنا على بركة أعظم مولود فينا يولد   الذي املولود
«عءاعيـل  جتفـوا  ال»

مـة الــيت  مالروايـة دليــل قـوي يف دفــع الت    ذهــويف  ،هلل3ة
 .هفعل من القو  بامامة عءاعيل أو الدعوة عليألصقت ظلماع بامل
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 عبد أبي عند كنت :قا  عمر بن امُلفع ل الكليين أيعاع عن  ا ما روامومن
ــو فــدخل الســالمهلل هعليــةاهلل ــةيمهعبــرا أب  :فقــا  ،اــالم وهــو الســالمهلل هعلي

«أصحابال من هب تث  من عند  أمر وضع ،هب استوص»
يؤكـد  لـال مـا     ،هلل1ة

 دخلـت  :قـا   عمـر  بن امُلفع ل عن  الرمحة بسند هليالشيخ الصدوق ع  روا
 دتمـ ع لـو  سـيدي  يـا  :فقلـت  ،مـا السـالمهلل  معليةحممد بن جعفر سيدي على
 ابـين  بعـدي  مـن  االمـام  ،مفعـل  يـا » :لـي  فقـا   ؟بعـد   مـن  اخللف يف علينا

 علي حممد بن علي بن احلسن ابن" د م ح م" املنتظر املأمو  واخللف موسى
«موســى بــن

الشــيخ النعمــاني يف العيبــة   مــة مــا أوردموايــات املومــن الر ،هلل2ة
ءعـت امُلفع ـل بـن عمـر يسـأ  أبـا عبـد         :قـا   ،عـن مجاعـة الصـائح     بسند

 هفقا  ل ؟خ  السماء هطاعة عبد ثم يكتم ل يفرض اهلله :السالمهلل هعليةاهلل
وأرحـم مـن أن     أجل وأكرم وأرأف بعباد اهلل» :السالمهلل هعليةأبو عبد اهلل

ثم طلـع أبـو    :قا  .«ومساءت خ  السماء صباحاع هعبد ثم يكتم يفرض طاعة
أيسـر   » :السـالمهلل  هعليـ ةأبـو عبـد اهلل   هالسالمهلل، فقا  ل هعليةاحلسن موسى

وأي شـيء يسـرني ع ن    :امُلفع ـل  هفقا  ل .«أن تنظر عىل صاحب كتاب علي
ذا صاحب كتاب علي الكتاب املكنون الذي هو ه» :فقا  ؟أعظم من  لال

«رونمعال املط هال  س :عز وجل قا  اهلل
 .هلل4ة

السـالمهلل يف عبطـا     هعليـ ةداع على فعل اإلمـام الكـاظم  هوكان امُلفع ل شا
 فقد روى امُلفع ل ،يذا املقام اإلهلهل هاألفطح وبيان عدم لياقت عمامة عبد اهلل

 بـن  اهلل عبـد  اإلمامـة  فـادعى  ،السـالمهلل  هعليـ ةالصـادق  جعفـر  تـويف  ملـا  :قائالع
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 ، دار وسـط  يف كـثم  حطـب  جبمـع  السـالمهلل  هعليـ ةموسـى  فـأمر  ، ولد جعفر
 هعليـ ةموسـى  ومـع  ،هعليـ  صـار  فلمـا  ،هعليـ  املصـم  هيسـأل  اهلل عبد عىل وأرسل
 ،احلطـب  يف النـار  جيعـل  أن موسـى  أمـر  ،االمامية  وجو من مجاعة السالمهلل

 وسـط  يف هبثيابـ  وجلـ   ،السـالمهلل  هعليـ ةموسـى  قام ثم مجراع هكل صار حتى
 فقـا   .اال  عىل ورجع ،هثوب ونف  قام ثم ،ساعة القوم  و أقبلو ،النار
 :قالوا .« لال يف فاجل  ،أبيال بعد االمام أنال تزعم أنت» :اهلل عبد هألخي

 هعليةموسى دار من خرج حتى ، رداء جير فقام ،هلون تغم قد اهلل عبد فرأينا
 .هلل1ةالسالمهلل

 هوحسن عاقبت هوجاللت ومن الدالئل األخرى على سالمة عقيدة امُلفع ل
السـالمهلل ممـا يؤكـد صـحة املسـار       هعليـ ةمن رواة الن  على اإلمام الرضا هأن

ــذي ســلك  ــات حياتــ  هالعقــدي ال ــى يف اخري ــن  الشــيخ   ،هحت روى  لــال ال
 أبـي  علـى  دخلـت  :قـا   عمر بن الصدوق بسند من ثقات الرواة عن امُلفع ل

  حجـر  يف هابنـ  مهللالسـال  هعليـ ةوعلـي  السـالمهلل  هعليـ ةجعفر بن موسى احلسن
 أنـت  بـأبي » :ويقـو   هعليـ  هويعـم  هعاتق على هويعع هلسان و   هيقبل وهو

 فـدا   جعلـت  :قلت «!؟فعلال وأبني خلقال رموأط رحيال أطيب ما وأمي
 يا» :لي فقا  لال عال الحد يقع   ما املودة من الغالم ذاهل قليب يف وقع لقد

 واهلل بعـ   من امبعع ة ري السالمهلل هعليةأبي من مبنزليت منى وه مفعل
«عليم ءيع

 نعـم » :قـا   ؟بعـد   مـن  مراأل ذاه صاحب وه قلت :قا  ،هلل2ة
«كفر  وعصا رشد هاطاع من

 .هلل4ة
                                                 

 .147الثاقب يف املناقب  .1
 .43آ  عمران:  .2
 .30\2عيون أخبار الرضا  .4
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 رعاية األقلية الشيعية املستضعفة :خامسًا
اعتمـاداع كـبماع علـى     مـا السـالمهلل  معليةاعتمد اإلمامان الصادق والكاظم

ي يف تربيـة احلالـة الشـيعية نفسـياع     امُلفع ل بن عمر يف تنفيد املشـرو  اإلصـالح  
م اقتصادياع موحتصين ،م سلوكياعموتنقيت ،م َعَقدياعهوععداد ،وروحياع وأخالقياع

ــاع ــايت ،ومالي ــاعمومح ــرواة والفق    ،م أمني ــن ال ــة م ــة جمموع ــال مبعون ــل  ل ــك اء م
 .هعلي رضوان اهلل هم شيخنا املرتجم لموعلى رأس ،والوكالء

ــا ســابقاع أن امُلفع ــ  ــني   وقــد  كرن ل كــان مســؤوالع تنســيقياع بــني الشــيعة وب
السـالمهلل يتـوىل    هعليـ ةد اإلمـام الصـادق  مـ فكان يف ع ،م السالمهللمعليةاألئمة

من قلـة    صلة اإلمامهلل ملا  كرناةمة نقل األموا  واألشياء اليت تقع يف بابمم
أمــا يف زمــن اإلمــام  ،الســالمهلل علــى اخلمــ  هعليــةاعتمــاد اإلمــام الصــادق

 هجية اإلمـام كانـت تقتعـي استحصـا  اخلمـ  ومجعـ      ممن الكاظم فيبدو أن
ــر      ــى  ك ــنأتي عل ــدم س ــر دور متق ــن عم ــل ب ــان للمفع ــام    وك ــاة اإلم يف حي

 .السالمهلل هعليةالكاظم
السالمهلل يف رعايـة الشـيعة يلمـ      هعليةعن املتابع لسياسة اإلمام الصادق

جــَا دقيقــاع شــامالع اســتوعب تتلــف النــواحي الــيت كانــت  ات   مبوضــوح من
على مقاومة مصاعب احليـاة وجتـاوز    هخلية يف سلو  الفرد أو تعزيز قدرتمد

ا  كننا أن نذكر هومن تلال السياسة اليت كان امُلفع ل طرفاع يف تنفيذ ،امعقبات
  :النقاف اآلتية

 
 اإلصالح وفك النزاعات بني الشيعة .1

لإلصـالح بـني    هالسـالمهلل جـزءاع مـن أموالـ     هعليةخص  اإلمام الصادق
و هـ وكان امُلفع ل  ،م من خصومات ومنازعاتموحل ما يعرض بين ،ةالشيع
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 أبـي  شـيخنا الكلـيين عـن     ومـن املواقـف مـا روا    ،العمليـة   ذهـ املسؤو  عن 
 ،مـماث  يف نتشـاجر  هلل2ةوختين وأنا امُلفع ل بنا مر :قا  ،هلل1ةاحلاج ساب  حنيفة
 بأربعمائـة  بيننـا  فأصـلح   فأتينا املنز  عىل تعالوا :لنا قا  ثم ساعة علينا فوقف

 :قا  ،هصاحب من منا واحد كل استوث  ع ا حتى  عند من علينا امفدفع مهدر
 تنـاز   ع ا أمرنـي  السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـو  ولكـن  مـالي  من ليست امعن أما

 مـن  ذامـ ف ،همالـ  مـن  اموأفتـدي  مامبين أصلح أن شيء يف أصحابنا من رجالن
«السالمهلل هةعليةاهلل عبد أبي ما 

 .هلل4ة
 

 . قضاء حوائج املؤمنني 2
ا مـ و مـن املبـاد  األخالقيـة والسـلوكيات االجتماعيـة الـيت حـث علي       هو

مة على ع ان الفرد ما من األدلة املهم السالمهلل  كثماع وجعلومعليةل البيتهأ
ا اإلمــام مــر فيمــذا الشــأن يظهــوللمفعــل روايــات كــثمة يف  ،هوحســن ســمت

ممـثالع    باعتبـار  هوب رعايـة عخوانـ  عىل وج  و يرشدهالسالمهلل و هعليةالصادق
  ومـن تلـال الروايـات مـا روا     ،السـالمهلل يف الكوفـة   هعليةعن اإلمام الصادق

                                                 

 .180رجا  النجاشي  –اءهةسعيد بن بيان، اهلمدانيهلل، وثقه النجاشي  .1
 اخل ت ن: زوج البنت أو زوج األخت. .2
، قا  الشيخ عبد النيب الكاظمي يف 412\1، وروا  الطوسي يف التمذيب 209\2الكايف  .4

 وكيالع كان أنه على يدالن اخل ان وهذان»تعليقه على هذ  الرواية وأخرى مشابمة هلا: 
نقل  لال احملدث النوري يف خاتة املستدر   - ”عليه السالمهللةأمر   تثل كان وأنه، وأميناع

3\97. 
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 هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عـن  ،امُلفع ـل  عـن  ،هلل1ةكـردم  بن عن بكار  الكليين بسند
  هوافعل احل  هأن واعلم ،لال أقو  ما اءع مفعل يا» :لي قا  :قا  السالمهلل

 :قــا  ؟عخــواني عليــة ومــا فــدا  جعلــت ،قلــت ،«عخوانــال عليــة هبــ وأخــ 
 هألخيـ  قعـى  ومـن » :قـا   ثـم  :قـا   ،«ممعخوان حوائج قعاء يف الراابون»

  لـال  مـن  حاجـة  ألف مائة القيامة يوم هل وجل عز اهلل قعى حاجة املؤمن
 ال أن بعـد  اجلنـة  هوعخوانـ  هومعارفـ  هقرابتـ  يـدخل  أن  لال ومن اجلنة اأوهل

 أمـا  :هلـ  قـا   هعخوانـ  مـن  أخا احلاجة سأ  ع ا مُلفع لا وكان ،«ن ص اباع يكونوا
  ومــن الروايــات األخــرى مــا روا  ،هلل2ةاالخــوان عليــة مــن تكــون أن يمتشــت

 عبــد أبــي عــن ،عمــر بــن امُلفع ــل عــن ،يزيــد بــن الكلــيين أيعــاع عــن خالــد 
 ممانتجـب  خلقـة  مـن  خلقـاع  خلـ   وجـل  عـز  اهلل عن» :قـا   السـالمهلل  هعليةاهلل

 تكون أن استطعت فان ،اجلنة  لال على ممليثيب شيعتنا فقراء حوائج لقعاء
«فكن مممن

 .هلل4ة
 

 . التحصني األخالقي للشيعة3
السالمهلل بايصـا  توصـيات    هعليةكان املفعل موكالع من اإلمام الصادق 

 ،واجتنــاب احملرمــات ،حــو  العمــل مبكــارم األخــالق  ،هاتــموتوجي ،اإلمــام
ــاني   ــن الن ــف ع ــو ،والك ــت  ه ــان يس ــدور ك ــياع   دف حتمذا ال ــيعة نفس ــني الش ص

ــاع ــاع وأمني ــار أن احملــيط ااتمعــي املخــالف للشــيعة كــان     ،واجتماعي علــى اعتب
                                                 

من ال حيعر  الفقيه  –كويف، من أصحاب األصو ،  كر  الصدوق يف مشيخته  .1
3\221. 
 .194\2الكايف  .2

 .193\2املصدر نفسه  .4
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ــ وبــني اال ــراف  ،بــني اال ــراف األخالقــي والســلوكي  همتنوعــاع يف ا رافات
ــا    ،العقــدي كمجتمــع النواصــب    ذهــوكــل  ،وبــني أصــحاب الســلطة وامل

بالشكل  ها   يتم حتصينديدات قد تشكل خطراع على الوجود الشيعي ع مالت
القاضي املغربـي    ا ما روامذا املعنى روايات عديدة منهوقد ورد يف  ،الالزم

 أي» :للمفعـل  قـا   هأنـ  هعليـ  اهلل صـلوات  حممـد  بن جعفر اهلل عبد أبي عن
 واجتنــاب اهلل حمــارم عــن بــالكف علينــا دعــاة كونــوا :لشــيعتنا قــل ،مفعــل
 علينــا النــاني كــان ،كــذلال كــانوا  اع ممفــان ،اهلل رضــوان واتبــا  ،همعاصــي

«مسارعني
 عـن  ،عن زرعة بن حممـد احلعـرمي   هان قولوي  ا ما روامومن ،هلل1ة

 أن من خم تزورون»السالمهلل:  هعليةاهلل عبد أبو قا  :قا  ،عمر بن امُلفع ل
 ،ريمـ ظ قطعـت  :قلـت  :قا  ،«تزورون أن من خم تزورون وال تزورون ال

 ،بالسفر أنتم هوتأتون ،حزيناع كليباع هأبي ق  ىلع بهليذ أحدكم ان تاهلل» :قا 
«ا اع شعثاع [ ]تأتو حتى كال

 الصـدوق عـن حممـد بـن سـنان        ومـا روا  ،هلل2ة
 مـن  هان مفعل يا» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو قا  :قا  عمر بن امُلفع لعن 

ــرض ــلطان تع ــائر لس ــابت ج ــة هفأص ــؤجر   بلي ــعلي ي ــرزق و  ام ــ  ي  التص
«امـــعلي

ورمبـــا كـــان املفعـــل حلقـــة وصـــل يف عيصـــا  بعـــ  األوامـــر   ،هلل4ة
 بـن  أمحـد  الكشي عـن   ومن  لال ما روا ،الشيعة  ات اآلنية لوجوموالتوجي

 ائت» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو لي قا  :قا  ،عمر بن امُلفع ل عن ،النعر

                                                 

 .28\1دعائم اإلسالم  .1

 .220كامل الزيارات  .2
 .238ثواب األعما   .4
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 لال يقو  :هل فقلت ،علي فأشرف ،همنزل يف هفأتيت ،«يتكلم ال  فمر األحو 
 .هلل1ةأص  أال فأخاف :قا  ،ال ت كلم السالمهلل هعليةاهلل بدع أبو

ــة مشــ   ــدة مــورة للشــيعة مجــع فيموللمفعــل بــن عمــر وصــية معروف ا زب
جـاع عمليـاع   ما للشـيعة كـي تكـون من   موكتب ،م السالمهللمعليةاملواع  عن األئمة

 ،الوصية كبار احملـدثني كـال قي والكلـيين     ذهوقد نقل عن  ،ممحيكم سلوك
ا شـيخنا األقـدم ابـن شـعبة احلرانـي يف حتـف العقـو  بعنـوان         مملـ ا بأكهوروا

 وقولـوا قـوالع   اتقـوا اهلل ة:ةامـ جاء في ،الشيعة" جلماعة عمر بن امُلفع ل "وصية
وال  علـى سـنة اهلل   وحـافظوا  .هواخشـوا سـخط   وابتغوا رضـوان اهلل  .معروفاع

لكم  فيما هوارضوا بقعائ .يف مجيع أموركم وراقبوا اهلل .تتعدوا حدود اهلل
 .وعليكم

 .ي عن املنكرمباملعروف والن باألمرأال وعليكم 
وافعلـوا   .عحسانا واعفوا عمن أساء علـيكم   أال ومن أحسن عليكم فزيدو

 .بكم  ما حتبون أن يفعلو بالناني
ــا تقــدرون عليــ  هأال وخــالطو ــوا   هم بأحســن م وعنكــم أحــرى أن ال جتعل

  .سبيالع عليكم
ــيكم بالفقــ  ــن اهلل هعل ــور  عــن حمارمــ و يف دي ــن   هال وحســن الصــحابة مل

 .كان أو فاجراع صحبكم براع
صـلوا الصـلوات    .فـان مـال  الـدين الـور      ،أال وعليكم بالور  الشديد

 .اهوأدوا الفرائ  على حدود امملواقيت

                                                 

 .342\2اختيار معرفة الرجا   .1
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فـاني ءعـت    ،عليكم ومبا يرضى عـنكم  أال وال تقصروا فيما فرض اهلل
 هفان ،وال تكونوا أعراباع يف دين اهلل وامتفق» :السالمهلل يقو  هعليةأبا عبد اهلل
. وعلـيكم بالقصـد يف   «يوم القيامة هعلي ينظر اهلل   يف دين اهلل همن   يتفق

فـاني ءعـت أبـا عبـد      ،علـى اآلخـرة   واستعينوا ببع  الـدنيا  .الغنى والفقر
تكونـوا كـال    وال  ذهـ علـى    ذهـ استعينوا بـبع   » :السالمهلل يقو  هعليةاهلل

 . «على الناني
ــالطتمو    ــن خ ــع م ــال  جبمي ــيكم ب ــنيع عليــ    عل ــن الص ــاكم  .هوحس أال وعي

عن أسـر  الشـر عقوبـة    » :السالمهلل كـان يقـو    هعليةفان أبا عبد اهلل ،والبغي
 عليكم من الصالة والصـوم وسـاير فـرائ  اهلل    أدوا ما افرتض اهلل .«البغي

يــا »قــا  الســالمهلل  هعليــةا فــان أبــا عبــد اهللملــهعىل أ وأدوا الزكــاة املفروضــة
. «مب هلهوعني ضامن ملا   املهالزكاة يف أ يععون :مفعل قل ألصحابال

 أصـلحوا  ات بيـنكم وال يغتـب    .هوآلـ  هعلي عليكم بوالية آ  حممد صلى اهلل
وتالقــوا  .تــزاوروا وحتــابوا وليحســن بععــكم عىل بعــ      .بععــكم بععــاع 

جـران  وعياكم والتصارم وعيـاكم واهل  ،بععكم عن بع  وحتدثوا وال يبطنن
ال يفـرتق رجـالن مـن     واهلل» :السـالمهلل يقـو    هعليةفاني ءعت أبا عبد اهلل

 لـال   وأكثـر مـا أفعـل    هما ولعنتـ هجران عال برئـت مـن أحـد   شيعتنا على اهل
 :قـا   ؟ذا الظا  فمـا بـا  املظلـوم   هجعلت فدا   :معتب هفقا  ل ،«مامبكلي

ناز  اثنان من ع ا ت» :و يقو هءعت أبي و ،هعىل صلت  ال يدعو أخا هألن»
يـا   :هحتى يقو  لـ  هاآلخر فلمجع املظلوم عىل صاحب ماهشيعتنا ففارق أحد

تبار  وتعاىل حكم  عن اهلل ،مامفيما بين جرانأخي أنا الظا  حتى ينقطع اهل
ــا    ــن الظ ــوم م ــذ للمظل ــد  يأخ ــراء شــيعة آ     ،«ع ــوا فق ــروا وال جتف ال حتق

 مهلـ  اهلل هاحل  الذي جعلـ م من هوأعطو ،مهوألطفو ،م السالمهللمعليةحممد
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فاني ءعت أبا عبد  ،ال تأكلوا الناني بآ  حممد .مميف أموالكم وأحسنوا علي
فرقـة أحبونـا    :افرتق الناني فينـا علـى ثـالث فـرق    » :السالمهلل يقو  هعليةاهلل

 ،وحفظوا كالمنا وقصروا عن فعلنـا  فقالوا ،انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا
كالمنـا و  يقصـروا عـن     وفرقة أحبونا وءعـوا  .عىل النار م اهللهفسيحشر

اجلــو   ممم نــارا يســلط علــيمبطــون ليســتأكلوا النــاني بنــا فــيمال اهلل  ،فعلنــا
وفرقـة أحبونـا وحفظـوا قولنـا وأطـاعوا أمرنـا و  خيـالفوا فعلنـا          .والعطش

 .«مممنا و ن من فأوللال
 نيـاع مـن كـان ا   :م السـالمهلل  مـن أمـوالكم   معلـي ةوال تدعوا صلة آ  حممـد 

م هـ أ هلـ  فمـن أراد أن يقعـي اهلل   ، فبقـدر فقـر   كـان فقـماع   ومـن  ، فبقدر انا
ال  .همـن مالـ   هبـأحوج مـا يكـون عليـ     ممفليصـل آ  حممـد وشـيعت    هاحلوائج علي

فـان   ،هاحل  ع ا صدعوكم ب لهوال تبغعوا أ .تغعبوا من احل  ع ا قيل لكم
السالمهلل مرة  هعليةوقا  أبو عبد اهلل .هاملؤمن ال يغعب من احل  ع ا صد  ب

فلمـا انصـرفت عىل الكوفـة     ،قليـل  :فقلـت  ؟يا مفعل كم أصحابال :هوأنا مع
ويشتمون عرضي حتى  يأكلون حلمي :أقبلت علي الشيعة فمزقوني كل ممزق

الكوفـة   م قعـد لـي يف سـكال   مي وبععـ مـ م اسـتقبلين فوثـب يف وج  معن بعع
 ،السـالمهلل  هعليـ ةتان حتى بلح  لال أبا عبد اهللمورموني بكل ب ،يريد ضربي

علي أن  هبعد تسليم هيف السنة الثانية كان أو  ما استقبلين ب هعلي فلما رجعت
ومـا   :قلـت  ؟ؤالء يقولون لال وفيـال هالذي بلغين أن  ذاهيا مفعل ما  :قا 

عنـال   ،مهلـ  أيغعـبون بؤسـاع   ،مم لـال علـي   " أجـل بـل   :قا  ،معلي من قوهل
ولـو كـانوا لنـا شـيعة مـا       شـيعة  م لنـا هـ مـا   ال واهلل ،عن أصحابال قليـل  :قلت

 ،هعلي مهشيعتنا بغم ما  لقد وصف اهلل ،هاعبوا من قولال وما ايأزوا من
ح   وخاف اهلل  ورجا سيد هوعمل خلالق هوما شيعة جعفر عال من كف لسان
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أو قـد صـار    ،م مـن قـد صـار كاحلنايـا مـن كثـرة الصـالة       مم أفـي مـ وحي ،هخيفت
أو  ،أو كالعين من الصيام ،من اخلشو  أو كالعرير من شدة اخلوف هكالتائ

مـن   هم من قد أدأب ليلـ مل فيهأو  ،والسكوت كاألخرني من طو  الصمت
ا مــلــذات الــدنيا ونعيم هأو منــع نفســ ،مــن الصــيام  ارمــطــو  القيــام وأدأب ن

ــا  خوفــا مــن اهلل ــون -ل البيــت هــأ -وشــوقا علين ــا شــيعة وان أنــى يكون م مــلن
 .ريـر الكلـب  هرون مـ م ليمـ م عـداوة وان هليخاصمون عدونا فينا حتـى يزيـدو  

م بـال  مم أن أاـري موأما عني لوال أنـين أختـوف علـي    ،ويطمعون طمع الغراب
م مـا بقيـت ولكـن ان    مأن تدخل بيتال وتغلـ  بابـال ثـم ال تنظـر علـي     ألمرتال 

م على مم واحتج بمم حجة على أنفسمقد جعل فان اهلل ،ممجاؤو  فاقبل من
ا مــجتما وبمــرتها وزمــا مــن نعيممــتــرون في ال تغــرنكم الــدنيا ومــا  .م "هــام

رب  واحلمــد هلل .املــهمــا صــلحت أل فــواهلل ،ال تصــلح لكــم امــا فانمــوملك
 .هلل1ةهللهللرينهالطا هحممد النيب وآل على سيدنا العاملني وصلى اهلل

 
  هات عنهودفع الشب هوثاقت

ال يشكن أحد بعد الذي مر من ترمجة امُلفع ل بن عمـر ومـا سـيأتي مـن     
كان من ثقات الرواة ومـن خـمة األصـحاب وقـد حـاز علـى        هأن هحبقاملدائح 

ر هاـم أن الـد   ،مستوى رفيع من الوثاقة والعدالة والعلم والعـبط واالتقـان  
جنيبَا مـن   أن يظلم تلميذاع هال نستغرب من م السالمهللمعليةالذي ظلم آ  حممد

ويـروي   هم ويعـعف رواياتـ  مبـالت  هم كامُلفع ل بن عمر اجُلعفي فمميـ متالمذت
  .هوالتنقي  من شأن همن مكذوبات النصوص لذم هعلي
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امُلفع ـل   هم وعثبـات مـا عليـ   موقد تصدى مجع من احملققني لرد تلكـم الـت  
تعاىل يف اإلدالء بدلوي يف  وأنا أحتسب األجر عند اهلل ،من الوثاقة واجلاللة

  فنقـو  بعـد االتكـا    ،ذا املوضو  بالتحقي  التارخيي للنصوص والرواياته
  :تعاىل على اهلل

 ،هأو بعد وفات هم سواء يف حياتمنسبت للمفعل بن عمر جمموعة من الت 
  :م بالنقاف اآلتيةمو كن تلخي  الت

 
 االنتماء للفرقة اخلطابية  :أواًل

و الكشـي يف ترمجـة   هـ للفرقـة اخلطابيـة    هة انتمائـ ملعل أو  مـن أثـار شـب   
ثـم رجـع    ،مـع اخلطابيـة   هو  فيـ يقـ  هعلي وكان منقطعاع» :قا  ،املفعل بن عمر

«دبع
أبـو عبـد    ،اجُلعفي ،املفعل بن عمر» :هابن الغعائري بقول هثم تبع ،هلل1ة

«خطابي ،مرتفع القو  ،افتممت ،ضعيف ،اهلل
 .هلل2ة

الفرقــة املنحرفــة عىل الزنــدي  العــا  حممــد بــن أبــي زينــب     ذهــتنســب 
يماع يف مسـتق   كـان أو  أمـر   ،قـالصهلل م ةواسـم أبـي زينـب    ،األسدي الكـويف 

ر مــا كــان يســتبطن مــن    مــوأظ  واهــر ثــم أخلــد عىل األرض واتبــع   هالظــا
التأويالت الباطلة واألقوا  الزائغة وأسـ  حركـة يف داخـل ااتمـع الكـويف      

 هعليـ ةا بفعـل اإلمـام الصـادق   ها وأمخد سعمها سرعان ما خبت نارمعال أن
قـة قائمـة   اخلطابيـة كفر  تمـ وانت ،هووكالئـ  هخلصـني مـن أصـحاب   السالمهلل وامل

أبــــو اخلطــــابهلل علــــى يــــد الــــوالي  ةعلــــى األرض مبقتــــل زعــــيم الفرقــــة 
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م عال أفـــراد مفلـــم يبـــ  مـــن هعيســـى بـــن موســـىهلل وتشـــتت اتباعـــةالعباســـي
 .هلل1ةمعزولون

تنوعت عقائد الفرقة اخلطابية ما بني االعتقاد بنبـوة اإلمـام عىل االعتقـاد    
يـان املنكـرات   رت مفاسـد سـلوكية كـثمة كـرت  العبـادات وعت     موأظ ،هيتهبألو

ــتغالع   ــات مس ــى     هواحملرم ــوبة عل ــات احملس ــ  اجلماع ــد بع ــوعي عن ــة ال شاش
 .التشيع

لقد  كرنا سابقاع أن امُلفع ل بن عمر لعب دوراع كبماع يف التصـدي للقرقـة   
ورة مـع اإلمـام   ميف  لـال مكاتبـات مشـ    هولـ  ،اما وا رافماخلطابية وبيان فسق

لـذلال فـان مـن العجيـب      ؛فيما سب ا مالسالمهلل  كرنا جزءاع من هعليةالصادق
حاو  عاراء عءاعيل  هوأن ،احلركة  ذهكان واحداع من دعاة  هحقاع القو  أن

فكيـف   ،م يف الفرقـة اخلطابيـة  مـ السـالمهلل ليـدخل مع   هعليةبن اإلمام الصادق
 .؟؟ذا مع  ا هيستقيم 

ــراد     ــد عي ــي بع ــوري الط س ــمزا الن ــو  امل ــة     يق ــات املادح ــة الرواي مجل
بـل   ،ا يف مـدح املفعـل  مـ مجلة من األخبار الـيت وقفـت علي    ذه» :للمفعل

ــدر  ــة ق ــ  جالل ــروا هونيابت ــيين  ه ــالم الكل ــة االس ــل ثق ــدثني   ،ا مث ــي  احمل ورئ
وأبـو عمـر الكشـي يف     ،وشـيخ الطائفـة   ،والشيخ املفيـد  ،والصفار ،الصدوق

ومثل أمحد بن  ،ومن أصحاب االمجا  ، ا صحيح واممبأسانيد في ،ممكتب
 هلـ هيف شـدة التـوقي عـن الروايـة عمـن لـي  بأ       هيسى املعلوم حالـ حممد بن ع

فغــم قابــل  هوأمــا مــا ورد يف  مــ .امــفــال جمــا  للتأمــل والتشــكيال في ، واــم
  يف قبــا  مــا روا هانفــراد الشـيخ الكشــي بنقلــ  :األو  : للمعارضـة مــن وجــو 
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فيكـون مـن الشـا  النـادر الـذي جيـب        ،و أيعـا هبل  هؤالء املشايخ يف مدحه
وعـن   ،عـن شـريال  أي الذامـةهلل  ةو كر أيعا بع  احلكايات :.. الثاني.هكتر

 :الثالث .ام قابلة للنقل وام حمتاجة للجرح ،اهوام ،كتب الطيارة الغالية
مـن   هنا من حيث الداللة واملعـمون فـان حاصـل األخبـار الثالثـة كونـ      ها هو

و مـن  هالذي  الصالة ها حتى تركميرجع علي هوكل ما  كر في ،اخلطابية الغالة
كمــا أوضــحنا  لــال يف الفائــدة  ،ســمة اخلطابيــة كغــم الصــالة مــن الفــرائ 

م يبيحون مجيـع احملـارم عىل   موأن ،الثانية يف شرح حا  كتاب دعائم االسالم
 اخلطابيـة يف  يف هعـدم دخولـ   هر لنـا مـن حالـ   موالذي ظ ،ام  لال من املناكم

«دخل ثم رجع هوضعف ما قيل أن ،وقت
 .هلل1ة 

جمموعـة مـن الروايـات     هلل مرقـد  عّطـر اهلل ةكر املمزا احملدث النوريثم   
ا رسـالة امُلفع ــل يف فعـح اخلطابيـة ســالفة    مومــن ضـمن  ،هالـيت تنفـي خطابيتـ   

ــار اايــة يف فــاخل  وباجلملــة» :ا قــائالعمــثــم عقب ،الــذكر ــ وكفــى ،االعتب  همبتن
 الــذين ،ةاخلطابيــ عــن امُلفع ــل ســاحة بــراءة عىل معــافاع همنــ رمــويظ ،داعهشــا

 امـــعن يكشـــف الـــيت  قـــدر وجاللـــة ،الفاســـدة مممقـــاالت اخلـــ  تعـــمن
 مـن  مهتـو  سـبب  ،الطويـل  البيـان  ذامـ ب هكتابـ  جبـواب  السالمهلل هعليةهتمامها

 ممبهمــذا ليعــرف مهوعاشــر ممخــالط كــان هأنــ رهالظــا فــان ،هفيــ مهتــو
 عىل مهأخبـار  يمـ فين ممسـريرت  مكنـون  ممطـواايت  مـن  ويسـتخرج  مموطريقت

ــ ــعةهعمام ــالمهلل هلي ــمة علىالس ــة بص ــن ،وروي ــاجلا فظ ــيب له ــد أو الغ  احلاس
 هكتابـ  يف  أبـدا  مـا  ممعلي وقف أن عىل ،ممبهمبذ وتدثر ممعلي صبا هأن ،الغوي

«مممن ال اءة ارمإلظ مأمورا صار ثم السالمهلل هعليةهعلي
 .هلل2ة 
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ة أن امُلفع ـل كـان خطابيـاع ثـم     مالشب  ذه كر البع  للخروج من  :أقو 
  :ذا واضح البطالن والفساد ألمورهو ،ذا القو  وعاد عىل احل هرجع عن 

وكتـب لإلمـام    ،هعن امُلفع ل كان أو  من فعح أبا اخلطاب واتباع :أوالع
م مثم يكتـب لإلمـام بشـأن    ،مماإلمام بسبب هم ويلعنمفكيف يكون من ،ممبشأن

؟! ال يقـو  بـذلال عال متخـبط خفيـف     ؟ويطلب اإلرشاد واملعونـة مـن اإلمـام   
 !.أو متعنت ال يتحرج عن الكذب ،لهأو جا ،لعقلا

يف  هالسالمهلل أقام امُلفع ل بن عمر وكـيالع لـ   هعليةعن اإلمام الصادق :ثانياع
و لـال بعـد وفـاة     ،هوزندقتـ   ار أبـي اخلطـاب لكفـر   مـ الكوفة بالتزامن مـع عظ 

 144و 141بن أبي يعفور العبديهلل الـذي تـويف مـا بـني      عبد اهللةالوكيل الفذ
السـالمهلل يقـيم للشـيعة وكـيالع فاسـداع       هعليـ ةنتصور أن اإلمام الصادق وال هـ،

منحرفــاع يف حلظــة مــن أصــعب اللحظــات الــيت مــرت علــى احلالــة الشــيعية يف 
 .الكوفة

عـن الصـادق    هعن كل الروايات املادحة للمفعل سواء ما روي منـ  :ثالثاع
 هورجوعـ    تتحدث عن توبـة امُلفع ـل   م السالمهللمعليةأو الكاظم أو الرضا

كان خطابياع ثـم رجـع لوجـدنا مثـة مـا يـد         هفلو كان األمر كما قيل عن ،للح 
 .ولي  مثة شيء من  لال ،م السالمهللمعليةعلى  لال يف كالم املعصومني

عن النصــوص الــيت رويــت يف نســبة امُلفع ــل عىل اخلطابيــة ال ختلــو  :رابعــُا
ا مبيـنني  ه ـن نـذكر  و ،امـ ا أو متنها من النقد واملناقشـة سـواء يف سـند   ممجيع
  :اما وموارد اخللل فيهعوار

 
حدثين حممـد   :قا  ،ج يل بن أمحد :روى الكشي قا  :الرواية األوىل

 هعليةءعت أبا عبد اهلل :قا  ،عن محاد بن عثمان ،عن يون  ،بن عيسى
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 ،«يا كافر يا مشر  مالـال والبـين  » :السالمهلل يقو  للمفعل بن عمر اجُلعفي
ثم رجـع   ،مع اخلطابية هيقو  في هعلي وكان منقطعاع ،عفريعين عءاعيل بن ج

 .هلل1ةبعد
 

  :املالحظات
 ،و  احلـا  يف كتـب الرجـا    مجم ،شيخ الكشي ،. عن ج ئيل بن أمحد1

فـان الكشـي    ،هبقرينة عكثار الكشي من الروايـة عنـ   هوعلى فرض ثبوت وثاقت
تـاب  الروايـة مـن ك    ذهـ روى  هوأالـب الظـن أنـ    ،نا   يصـرح بالتحـديث  ه

الروايـة    ذهـ قا  قبـل   هيد  على  لال أن ،ها منمج ئيل بن أمحد و  يسمع
وجـدت يف كتـاب ج يـل بـن أمحـد      » :بن بكر األرجاني يف ترمجة عبد اهلل

ا رويـت  مـ ذا مما يععف من اعتمادنا علـى الروايـة ألن  هو «...هالفاريابي خبط
 .بالوجادة

يقو   هعلي وكان منقطعاعة. لي  واضحاع ملن ينسب القو  يف  يل الرواية2
و محـاد بـن عثمـان أم الكشـي أم     هـ ل هـ  ،هللثـم رجـع بعـد    ،مـع اخلطابيـة   هفي

احلـدني     ذا القـو  منشـأ  هـ ؟ فان كان قو  الكشي فواضح أن ؟شخ  آخر
ــواالجت ــما َ م ــَ  والس ــي  احل ــد أ  موبين ،اد  ول ــبم عن ــون ك ــا ب ــم ــة ه ل املعرف

ل املقصــود أن مــف ؛كمــا لــي  واضــحاع مــن املقصــود مــن الكــالم   ،باحلــديث
ــل   ــة كــانوا يقولــون بامامــة عءاعي ؟ أم أن عءاعيــل مــع ؟امُلفع ــل واخلطابي

ل رجـع امُلفع ـل   هـ  ،؟ ومن الذي رجع؟امُلفع ل كانوا يقولون بقو  اخلطابية
 .؟؟أم رجع عءاعيل
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 ،يم ابنـا نصـم  هوعبـرا  هحدثين محدوي :روى الكشي قا  :الرواية الثانية
 هأنـ  ،عن امُلفع ل بـن عمـر   ،عن علي بن احلكم ،ىحدثنا حممد بن عيس :قاال

 .هلل1ةعنكما ملن املرسلني يبشر أبا اخلطاب وفالناعكان 
ــة ال تصــح أيعــاع هــو ــة     ،ذا الرواي ــني الثق ــن احلكــم مــردد ب ــي ب ــان عل ف

ــ    ،و مـــواا   يـــدر  زمـــن اإلمـــام    هفانـــ ،هوعلـــى فـــرض ثبـــوت وثاقتـ
السـالمهلل   هعليـ ةام الرضـا رواية عن اإلمـ  هد لمفلم تع ،السالمهلل هعليةالصادق

ويف الروايــة  ،مــا الســالمهللمعليةزمــان الصــادق والكــاظم هفعــالع عــن عدراكــ
املذكورة   يصرح التحديث أو السما  فالرواية مرسلة فتسقط ام مأسوف 

 .امعلي
 

وجدت خبط ج يل بن أمحـد الفاريـابي يف    :الكشي قا  :الرواية الثالثة
ب هـ عـن معاويـة بـن و    ،ن أبـي عمـم  عـن ابـ   ،حدثين حممد بن عيسـى  :هكتاب

فقلنـا لـو    ،السـالمهلل  هعليـ ةخرجنا نريد زيارة احلسني :وعسحاق بن عمار قاال
فأتينا الباب فاسـتفتحنا   ،جيب معنا  امُلفع ل بن عمر فعسا مررنا بأبي عبد اهلل

اســتخرج احلمــار وأخــرج فخــرج علينــا وركــب   :فقــا  ،فخــرج علينــا فأخ نــا
ــا ــا الفجــر  ،وركبن ــع لن ــا فصــلينا    فطل ــة فنزلن  ،علــى أربعــة فراســخ مــن الكوف

قـد   :فقـا   ؟أال تصـلي  فقلنـا يـا أبـا عبـد اهلل     ،وامُلفع ل واقف   ينز  يصلي
 .هلل2ةصليت قبل أن أخرج من منزلي

                                                 

 .112\2املصدر نفسه  .1
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سـابقاع مـن     الرواية أيعاع ساقطة سنداع ومتناع، اما سنداع فلمـا  كرنـا    ذهو
الحتمـا  التحريـف    ؛ادةالة ج يل بن أمحد وعدم اعتبار األخـذ بالوجـ  مج

وأمــا متنــاع فســأكتفي بالبيــان الرائــع مــن خاتــة احملــدثني   ،والزيــادة يف الكتــب
 تـر   حكايـة  وأمـا » :الروايـة   ذهـ املمزا النوري الط سي ع  قا  معلقاع علـى  

 مـن  ،عمـار  ابـن  وعسـحاق  ،بهـ و بـن  معاويـة  مثـل  رمأظ بني رةهجما الصالة
 مـن  أشـنع  وهـ  مبـا   اعتـذار  ثـم  سـالمهلل ال هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  أصـحاب  أجالء

 يف كـان  امُلفع ـل  فـان  ،الئحـة  امـ من الوضـع  فعالئم ؟!القصة صحت لو هجرم
 الصـالة  بـرت   رهيتجا فكيف السالمهلل هعليةهأصحاب كبار من معدودا رهالظا

 همنـ  طلبـا  و  ؟مـا معلي خفـي  فكيـف  هخطابيت أيام يف كان فان ؟!مممن مبرأى
 السـيد  احملقـ   قـا   ما ولنعم ؟وال اءة بااانبة ورينمأم كانوا ممأن مع املرافقة

 أن بالبـا   خيطـر  الـذي  :علـي  أبي رجا  على هتعليقت يف العاملي الدين صدر
 أطـالوا  ممـ ألن عمـا  ،هب يشعروا فلم بالصالة مشتغلون مهو صلى كان امُلفع ل

 ممـ ألن أو وضـوء  على وكان باملقدمات اشتغلوا ممألن أو ،وخفف الصالة يف
 ، لال لنحو أو ، محار على راكب وهو هب يأتي أن ورأي بالتعقيب الواتشا
 عـن  هتغافلـ  يف هاالعـرتاض عليـ   يتعـمن  ؟تصـلي  أال :الـرجلني  قـو   كان وملا

ــالة ــل الص ــعن هوتكاس ــاهالعتقاد ،ام ــ م ــز    هأن ــد ين ــامأجاب ،بع ــواب م  ج
 أو الليـل  صـالة  وقصـد  ،أخـرج  أن قبـل  صـليت  قـد  بـأني  :املـداعب  الظريف

 بـأربع  الفجـر  قبـل  الصـالة  عيقـا   فـدعوى  وعال ، لال  و أو العشاءين صالة
 ليســت امــوقت قبــل الصــالة ألن ،البتــة الصــالة بــرت  عقــرار أكثــر أو ســاعات

                                                                                                                         

وال عخراج الزكاة، وال صوم شمر رمعان، وال حج البيت، وكانوا يستبيحون عضافة عىل 
  لال احملرمات.
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 بزيـارة  يصـنع  شـيء  أي الصـالة  بـرت   التصريح من يستحيي ال ومن ،بصالة
«؟!!السالمهلل هعليةاحلسني

 .هلل1ة
 

 ض ل الغلو والتفويهالقول مبقالة أ :ثانيًا
ا أو مـ وقد وردت يف  لال بع  الروايات الـيت ال ختلـو مـن جـرح لروات    

ممن جاءوا بعـد مـوت    –ام بقيام بع  الغالة مذا االتهوقد تعزز  ،امنقد ملتون
ــنني   ــل بس ــبت     –امُلفع  ــخافات ونس ــالغلو الس ــة ب ــب املليل ــ  الكت ــع بع ا مبوض

 :الكتب  ذهومن  ،للمفعل
الرســالة   ذهــمتحــدثاع عــن  رانــيميقــو  الشــيخ الط ،هللفــتهلاة. كتــاب1

هلل املنســوبة عىل امُلفع ــل اجُلعفــي صــاحب " فــت واألظلــةاهلة...» :املوضــوعة
 ،وجدت بني الطائفة امُلفع ـلية يف سـوريا   باباع 17ذا يف هفت واهل ،التوحيد "

ا مثم عثر مصطفى االب بنسخة أخرى من ،1910مر ببموت اا عارف تمفطبع
ا أك  من نسخة عارف مبابا لكن 17عا يف ي أيهفت الشريف " وا " اهلماء
«1913ا دار األندل  يف سورية مفطبع ،تأمر

 .هلل2ة
م أن نذكر أن بع  كبار علماء الطائفة العلويـة قـد نفـوا صـحة     مومن امل

م الشيخ حسـني أمحـد   مومن ،هوشككوا مبعمون ،ذا الكتاب للمفعلهنسبة 
الكـثم مـن    هفيـ » :2012\4\2بتـاريخ   هعليـ  هاملظلوم الذي قـا  يف اسـتفتاء و جـ   

                                                 

 .128\3خاتة املستدر   .1
 .247\22الذريعة  .2
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لعـدم صـحة    هولسـنا مكلفـني فيـ    ،ج املعصـومني مـ االضطراب واجلنـوح عـن ن  
«هعلي هنسبت

 .هلل1ة
جمموعة من األحاديث يف التعريـف بالصـراف   و هو ،هللالصرافةكتاب. 2
لـف  ل اخُلهـ ل اإلقـرار، ومصـم أ  هـ ، وبيان صفة خالص املؤمن مـن أ هوعقاب

وقـد   ،امـ ويلقى العوء علي ،لنصميةالعقائد ا يقرتب منالكتاب و .واجلحود
تحقيـ  املنصـف   ب  ،2002 ،دار املدار اإلسـالمي املطبوعة عن  هصدرت نسخت
   .بن عبد اجلليل

ا نسـبت امُلفع ـل اىل   مـ وقد نقل الكشي عن بع  كتب الطيارة الغاليـة أن 
ومـن الغريـب علـى رجـل ثقـة مثـل        ،روايات شنيعة هالقو  بالغلو وروت في

ؤالء الغـالة اخلـارجني عـن اإلسـالم يف الطعـن      هـ د أقـوا   الكشي كيف َيعتمـ 
روى عـن أحـد رواة    هالكشـي أنـ   هومما نقلـ  ،م السالمهللمعليةبأصحاب األئمة

ذا النقل سـاقط  هو ،للمفعل للغلو هحييى بن محيد احلمانيهلل نسبتةاملخالفني
م السـالمهلل ال سـيما   معلـي ةل البيـت هأيعاع لوضوح سقوف عدالة املخالفني أل

 .هلل2ةذا ام موث  عندنا يف كتب الرجا هى احلماني وأن حيي
حدثين احلسـني بـن احلسـني بـن      :ذا املوضو   قا هالكشي يف   ومما روا
 :قـا   ،بـن أبـي خلـف القمـي     حـدثين سـعد بـن عبـد اهلل     :قـا   ،بندار القمي

عـن صـفوان    ،حدثين حممد بن احلسني بن أبي اخلطاب واحلسـن بـن موسـى   
وعـامر بـن    ،دخل حجـر بـن زائـدة    ،قا  ،مسكان بن عن عبد اهلل ،بن حييى

ان  ،جعلنـا فـدا    :هالسـالمهلل فقـاال لـ    هعليةجذاعة األزدي على أبي عبد اهلل
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مــا يقــدر  واهلل :فقــا  .امُلفع ــل بــن عمــر يقــو  انكــم تقــدرون أرزاق العبــاد 
ولقد احتجت عىل طعام لعيالي فعـاق صـدري وأبلغـت عىل     ،ارزاقنا اال اهلل

وبـر    اهلل هلعنـ  ،ا طابـت نفسـي  هم فعنـد متى أحرزت قـوت الفكرة يف  لال ح
 هورسـول  بـر  اهلل  هوابـرءا منـ    نعم فالعنـا  :قا  ؟هوتت أ من هأفتلعن :قاال ،همن
 .هلل1ةهمن

 
 املالحظات على الرواية

عـامر بـن جذاعـة األزديهلل كانـا مـن املنـافقني       ةحجر بن زائـدةهلل و ة. عن1
وكانا يكثران من الوقيعة والطعـن   ،الذين يرتبصون باملؤمنني الدوائر ،اخلبثاء

ــل ــيين أن اإلمــام الصــادق   ،يف امُلفع  ــد روى الشــيخ الكل ــةوق الســالمهلل  هعلي
 ،هعـن أبيـ   ،يمهعلي بن عبـرا ]عن[  :قا  الكليين ،ماما وت أ من قوهلهرمن

عـن احلســني بـن ســعيد    ،عـن أمحـد بــن حممـد بــن عيسـى     ،وحممـد بـن حييــى  
عـن يـون  بـن     ،بـن أمحـد املنقـري   عـن حسـني    ،عن ابن أبي عمـم  ،مجيعاع

ذين الـرجلني عـن   هـ ى مـ السالمهلل: أال تن هعليةقلت ألبي عبد اهلل :ظبيان قا 
ى مـ أال تن :قلـت  «؟ذين الرجلنيهذا الرجل ومن همن » :فقا  ؟ذا الرجله

يا يـون  قـد   » :فقا  ،حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة عن امُلفع ل بن عمر
 هما وجعلتمما وكتبت عليمما وسألتمفدعوت ،فلم يفعال هفا عنما أن يُكمسألت

لكثم عزة أصدق يف  فواهلل ،ماهل فال افر اهلل ،هما فلم يكفا عنمحاجيت علي
  :ما فيما ينتحالن من مودتي حيث يقو ممن همودت
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لو  أما واهلل ،امكر   رم علي ع ا أنا   يُك  امبالغيب أال أحب أال زعمت   
«أحباني ألحبا من أحب

 .هلل1ة 
السـالمهلل كـان يتقـي     هعليـ ةر رواية الكشي أن اإلمـام الصـادق  ه. عن ظا2

ولقد احتجت عىل طعام لعيالي فعاق صدري وأبلغـت  ةقا  هما بداللة انممن
ذا الكالم هو ،هللا طابت نفسيهم فعندمعىل الفكرة يف  لال حتى أحرزت قوت

و هـ و كيـف  ،فال يعـي  صـدر اإلمـام لعـي  املعيشـة      ؛اإلمام عال تقية هال يقول
ثم عن اإلمام مؤيد  ،عاد  بني الناني هالذي علمنا أن الرزق مكفو  قد قسم

فآثـار التقيـة    ،د يف التفكم الستحصا  الرزقمتعاىل فال حيتاج عىل ج من اهلل
 .واضحة على الرواية

حـدثين   :الكشـي أيعـاع قـا      ذا الباب ما رواهومن الروايات احملكية يف 
حدثين عبـد   :قا  ،سحاق بن حممد البصريحدثين ع :قا  ،حممد بن مسعود

كنت أنا وامُلفع ل بن عمر وناني من  :قا  ،عن خالد اجلوان ،بن القاسم اهلل
فقلنا مروا عىل باب أبـي عبـد    :قا  ،وقد تكلمنا يف الربوبية ،أصحابنا باملدينة

                                                 

حممد بن مسعود، عن عسحاق بن : 114\2، وروا  الكشي يف رجاله 474\8الكايف  .1
البصري، قا : أخ نا حممد بن احلسني، عن حممد بن سنان، عن بشم الدهان،  حممد

قا ، قا  أبو عبد اهللةعليه السالمهلل حملمد بن كثم الثقفي، ما تقو  يف امُلفع ل بن عمر؟ 
قا : ما عسيت أن أقو  فيه، لو رأيت يف عنقه صليبا ويف وسطه كستيجا لعلمت على أنه 

تقو  فيه ما تقو . قا ، رمحه اهلل لكن حجر بن زائدة، على احل ، بعد ما ءعتال 
وعامر بن جذاعة أتياني فشتما  عندي، فقلت هلما: ال تفعال فاني أهوا ، فلم يقبال 

 .. احلديث.فسألتمما وأخ تمما أن الكف عنه حاجيت فلم يفعال، فال افر اهلل هلما
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و هـ فخـرج علينـا و   :قـا   ،فقمنـا بالبـاب   :قـا   ،هالسالمهلل حتـى نسـأل   هعليةاهلل
«يعملون  م بأمرهبالقو  و هل عباد مكرمون ال يسبقونب» :يقو 

 .هلل1ة 
  :ويف الرد على الرواية عندنا مالحظتان

 ،.  عن اسحاق بن حممد البصري جمروح من النقاد بأشد عبارات اجلرح1
وكـان يعـع األحاديـث علـى لسـان       ،م بالغلو والتخلـيط والتفـوي   مو متمف

 .هلل2ةامُلفع ل
 هوكل ما دلت علي ،أن امُلفع ل كان يتبنى الغلو . عن الرواية ال تشم عىل2

واجتمعوا على الرجـو  يف  لـال لإلمـام     ،م حو  الربوبيةمأن حواراع دار بين
 .السالمهلل ألخذ القو  الفصل واملعتقد احل  هعليةالصادق
 

 العالقة مع إمساعيل :ثالثًا
  نســجت بعــ  الروايــات أن امُلفع ــل بــن عمــر كــان يقــو  يف أو  أمــر  

 هوتشـم روايـات أخـرى أنـ     ،ل لإلمامةهو املؤه همة عءاعيل أو يعتقد أنباما
تنــاق   هذا حبــد  اتــهــو ،حــاو  أن جيــذب عءاعيــل  ــو الفرقــة اخلطابيــة 

ملبايعة   ة نظر امُلفع ل عماماع فعالم يدعومفا ا كان عءاعيل من وج ؛مفعوح
 ؟ ؟أبي اخلطاب

دور امُلفع ـل يف تثبيـت    مـن   ذا االدعاء ما اوردنـا هويكفي يف الرد على 
 هعليةوكيف أن اإلمام الصادق ،السالمهلل هعليةوترسيخ عمامة اإلمام الكاظم

ذا األمـر  مب هوكانت معرفت ،ذا ااا هود امُلفع ل يف مالسالمهلل اعتمد على ج
وقـد روى أعـداء امُلفع ـل بعـ       ،السـالمهلل  هعليـ ةمنذ طفولة اإلمـام الكـاظم  
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اليت توحي بأن امُلفع ل كان يعمد عىل عضال  الروايات الساقطة عن االعتبار 
بالعقيــدة  هأو توريطــ ،باإلمامــة هعمــا مــن خــال  عارائــ  ،أو خــدا  عءاعيــل

  :افتممن نقاف الععف والت ها ثم نبني ما فيهنذكر ،اخلطابية
 

حــدثنا  :قــا  ،بــن نصــم هحــدثين محدويــ :قــا  الكشــي :الروايــة األوىل
شــام بــن احلكــم ومحــاد بــن هعــن  ،عــن ابــن أبــي عمــم ،يعقــوب بــن يزيــد

الســالمهلل: ائــت  هعليــةقــا  أبــو عبــد اهلل ،عــن عءاعيــل بــن جــابر  ،عثمــان
  .هلل1ةهتريد أن تقتل ؟ما تريد عىل ابين !يا كافر يا مشر  :هامُلفع ل فقل ل

 
  :املالحظات

ــد  1 ــن يزي ــوب ب ــراوي يعق ــا    ،. عن ال ــب الرج ــاع يف كت عال أن  ،وعن موثق
فالرجـل كـان مولعـاع     ،اجلارحـة للـرواة   هد على رواياتعندي توقفاع يف االعتما

كتـاب  ة بنقل كل حديث يف  م كبار الـرواة حتـى أفـرد مصـنفاع خاصـاع أءـا      
 ،هلل2ةعلـى الثقـة اجلليـل يـون  بـن عبـد الـرمحن        هالطعن على يون هلل شن ع في

أي  ،مـن ُكتـاب املنتصـر العباسـي     -أي يعقوب بن يزيد  –ذا الرجل هوكان 
؟ أيكون مثل ؟النجاشي والطوسي هوال أدري كيف وثق ،سلطةمن املقربني لل

ويكـون امُلفع ـل وجـابر اجُلعفـي      ،ذا الطع ان املتعـاون مـع بـين العبـاني ثقـة     ه
عن مـوازين علـم الرجـا      :مـن قـا    رحـم اهلل  ،؟؟وامُلعّلى بن خ َني  ضـعفاء 

 !  !عرجاء عوراء
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ل قبـل  الرواية مع نصوص أخرى عن حسن حا  امُلفع   ذه. تعارض 2
 . موت عءاعيل وبعد

 
 حـدثين  :قـا   ،بـن نصـم   هحـدثين محدويـ   :قـا  الكشـي   :الرواية الثانية

 بن عءاعيل عن ،عثمان بن محاد عن ،عن ابن أبي عمم ،حممد بن عيسى
 حتـى  األئمة هل فوصفت السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي على دخلت :قا  ،عامر

 فقلت محاد قا  ،فال  ا اما :فقا  ،بعد  من وعءاعيل :قلت ،هعلي يتمانت
ــل تقــو  أن عىل دعــا  ومــا :إلءاعيــل ــي :قــا  ؟بعــد  مــن وعءاعي  أمرن

 هلل1ةعمر بن امُلفع ل
ا كانـت  مـ ألن ؛هالروايـة حتسـب للمفعـل ال عليـ      ذهـ وقد بينـا سـابقاع أن    

 ،ود امُلفع ل يف حماربة بوادر نشوء اخلط اإلءاعيلي والفطحيمجزءاع من ج
 بـن  امُلفع ـل  أمرنـي ةد على مـا نقـو  عنـدما يقـو  الـراوي     هو يل الرواية شا

  ملـا أمـر   هنـ ههلل فلو كان امُلفع ل يريد أن يرسخ العقيـدة اإلءاعيليـة يف    عمر
ألن األمر يتناق  مع العقيدة اليت تـأتي باإلقنـا  وحريـة     :أوالع ،بذلال األمر

ذا الكـالم  هـ د عن امُلفع ل كان عاملاع أن اإلمام الصـادق سـم   :وثانياع ،االختيار
السياســة جــاءت بالتنســي  مــع اإلمــام    ذهــفــاملظنون جــداع أن  ،ويــبني احلــ 

 .إلسكات األصوات اليت حتاو  خلط األوراق
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 مصادقة رفقاء السوء :رابعًا
 ،كان جيلـ  عىل رفـاق السـوء    هم الظاملة اليت ألصقت بامُلفع ل أنممن الت

م مالـت   ذهـ ويبدو أن أكثـر   ،نم يف الديوال حظوة هل ،م بالعلمممن ال ح  هل
مــاع تسـقيطية قيلـت عـن قصــد    ما تمـ م اكثـر مـن كون  مــاع مـن سـوء الف  لكـان ناشـ  

 .وعمد
ا نشــأت بســبب اســتياء بعــ   مــم وأنمالــت  ذهــيــروي امُلفع ــل بــدايات  

روى  لـال   ،السـالمهلل  هعليـ ةا عند اإلمـام الصـادق  الشيعة من تصرحيات قاهل
 هوآلـ  هعليـ  اهلل صـلوات  اهلل عبـد  أبـو  سـأ   :قائالع هالقاضي املغربي يف دعائم

 قــدم فلمــا ، لــال ممفــبلغ ،قليــل مهــ :فقــا  ،بالكوفــة هأصــحاب عــن امُلفع ــل
ــي ــالوا ممعل ــ ن ــوموامت همن ــ مــواهو   ن ــح ، وتوعــدو هب ــا  لــال فبل ــد أب  اهلل عب

 وما :قا  ،«؟بلغين الذي ذاه ما» :هل قا  ،انصرف فلما ،هعلي اهلل صلوات
  لنا مه ما واهلل ،ممعلي  لال بل ،أجل» :قا  ،فدا  جعلت ،مقوهل من علي

 ولقـد  ،همنـ  ايـأزوا  وال ،قولـال  مـن  اعبوا ما شيعة لنا كانوا ولو ،بشيعة
 هلسـان  كـف  مـن  عال جعفـر  شـيعة  ومـا  ،هعليـ  مهـ  مـا  بغم شيعتنا اهلل وصف
 مـن  كاحلنيـة  يصـم  حتـى  هخيفتـ  ح  اهلل وخاف  سيد ورجا ،هخلالق وعمل

 وكالعاني ،اخلشو  من وكالعرير ،اخلوف شدة من وكالناقة ،الصالة كثرة
 أدأب قد من ممفي له أم ،السكوت طو  من وكاألخرني ،الصيام كثرة من
 الدنيا لذات من هنفس منع أو ،الصيام من  ارمن وأدأب ،القيام طو  من هليل

 مهـ و شيعة لنا يكونون أنى ،البيت لهأ علينا وشوقاع اهلل من خوفاع ،امونعيم
 الكالب ويطمعون ريره رونموي ،عداوة  يزيدو حتى فينا وناعد خياصمون

 أن ألمرتـال  ،بـال  ممأاـري  أن أختـوف  أنـي  لوال هعن واهلل أما ؟الغراب طمع
 ع ا ولكـن  ،أبداع بقيت ما هوج يف مهل تنظر ال ثم ،بابال وتغل  بيتال تدخل
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« عباد عن التوبة نقبل بقية جعلنا اهلل فان ،فاقبل تائبني جاءو 
ى وحك ،هلل1ة

أن الشـيعة حـني     عـن ابـن أبـي عمـم بأسـناد      :نصـر بـن الصـباح   الكشي عن 
الســالمهلل  هعليــةخرجــوا عىل أبــي عبــد اهلل :أحــدث أبــو اخلطــاب مــا أحــدث 

 :قـا   ؟من االحكام هيف أمر ديننا وما  تاج علي هنفز  علي أقم لنا رجالع :فقالوا
ــي     » ــرج عل ــدكم ع ــاج أح ــا احت ــى م ــال مت ــاجون عىل  ل ــع مــ  ال حتت ين وء

 هقـد أقمـت علـيكم امُلفع ـل اءعـوا منـ      » :فقـا   :البـد  :فقـالوا  ،«وينصرف
كـثم   هعليـ  فلـم يـأت    ،«وعلـي اال احلـ    ال يقو  علـى اهلل  هفان ،هوأقبلوا عن

ال يصلون ويشربون  هأصحاب :وقالوا ،هوعلى أصحاب هعوا عليشيء حتى شن 
ــذ ــو ،النبيـ ــام هـ ــحاب احلمـ ــ   ،م أصـ ــون الطريـ ــل يقـــ  ،ويقطعـ م مربوامُلفع ـ

 .هلل2ةممويدني
 ،حممـد بـن سـنان   الكشي أيعاع عـن    ذا ااا  ما رواهومن الروايات يف 

عن امُلفع ـل   :السالمهلل فقـالوا  هعليةل الكوفة كتبوا عىل الصادقهأن عدة من أ
فينبغـي أن تكتـب    ،يشربون الشراب جيال  الشطار وأصحاب احلمام وقوماع

م هوأمر ،مموختم ودفع علي ل كتاباعفكتب عىل امُلفع  ،مماال جيالس  وتأمر هعلي
 ،فجاؤوا بالكتاب عىل امُلفع ـل  .م عىل يد امُلفع لمأن يدفعوا الكتاب من أيدي

وحجـر بـن    ،وأبـو بصـم   .وحممد بن مسـلم  ،بن بكم وعبد اهلل ،م زرارةممن
الـرمحن   بسم اهلل :هفا ا في ، وقرأ هعىل امُلفع ل ففك ،ودفعوا الكتاب ،زائدة

 ،هممـا قـالوا فيـ    وال كـثماع  و  يذكر قلـيالع  ،كذا وكذا واشرت كذا الرحيم اشرت
 ىودفع زرارة عىل حممد بن مسلم حتـى أر  ،عىل زرارة هفلما قرأ الكتاب دفع

ذا مـا  عظـيم حتـى    هـ  :قـالوا  ؟مـا تقولـون   :فقا  امُلفع ـل  ،الكتاب عىل الكل
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ــرا  بعــد ننظــر يف  لــال    رادوا وأ .ننظــر وجنمــع و مــل عليــال   نــدر  اال ن
 هووجــ ،هم لغدائــمفحبســ ،حتــى تغــدوا عنــدي  :فقــا  امُلفع ــل ،االنصــراف

م كتـاب أبـي عبـد    موا فقـرأ علـي  ؤفجـا  ،ممالذين سعوا ب هامُلفع ل عىل أصحاب
 ، ؤالء ليتغـدوا عنـد  هـ وحـب  املفعـل     فرجعوا من عند ،السالمهلل هعليةاهلل

 ،وأقل وأكثرألفا وألفني  هم على قدر قوتمفرجع الفتيان ومحل كل واحد من
ؤالء من هم قبل أن يفر  هفحعروا أو احعروا الفي دينار وعشرة آالف در

ن أتظنـون   ،ؤالء مـن عنـدي  هـ تـأمروني أن أطـرد    :م املفعلفقا  هل .الغداء
 .هلل1ةتعاىل حيتاج عىل صالتكم وصومكم اهلل

 ؛وقد حكم بع  احملققني املعاصرين علـى الروايـة السـابقة بغرابـة املـنت      
 ،اء الشـيعة كمحمـد بـن مسـلم    مـ ا الطعـن علـى مجلـة مـن كبـار فق     مالستلزام

 هوج هذا اإلشكا  وعن كان لهو ،هلل2ةبن بكم وعبد اهلل ،وأبي بصم ،وزرارة
ؤالء األعــالم علــى حســن الظــن علــى هــعال أننــا  كــن أن  مــل  ،رهيف الظــا

ــبع     ماحلكمــة علــي  هاعتبــار ايــاب وجــ   ــن جمالســة املفعــل ل الشــطار م م
 هعليـ ةأن اإلمـام الصـادق   -العـا   واهلل –ويغلـب الظـن    ،موأصحاب احلما

م هرهؤالء األصـحاب ممـن ظـا   هـ امُلفع ل عىل جمالسـة   هو الذي وج هالسالمهلل 
م محلسـن سـريرت   ،وحسـن العاقبـة   ،م اخلـم مولكن يرجـى مـن   ،عدم الصالح

 ،ممم وعصــالحمولعــل الســبب يف  لــال احتماليــة التــأثم فــي  ؛ممونقــاء بــاطن
كما  كن اإلفادة  ،يف توفم الدعم املالي وقعاء حوائج الشيعة ممواإلفادة من

ؤالء مـن  ديدات األمنية اليت ملا هلـ مم يف محاية الشيعة من األخطار أو التممن
 :أما مـا ورد يف  يـل الروايـة مـن قـو  املفعـل       ؛نفو  أو حظوة عند السلطان
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 .229راجع ما كتبه عبراهيم الشبوف يف كتابهةضعفاء الرواةهلل ص .2
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مقبـو  لـو   معنـى   هفانـ  ؛«تعاىل حيتاج عىل صالتكم وصـومكم  ن اهللأتظنون »
وحاصل املعنـى   ،همن احلدة على عخوان هلوال ما في ،الصحيح مهم من وجمف

 ،هوصـالت  هيف عبادتـ   كما خيتـ   ،هوتصدق  تعاىل خيت  املؤمن يف عيثار أن اهلل
أعظـم أجـراع    ،مموعدم اإليثار علي ،وقعاء حوائج املؤمنني ،ام أن الصدقة

 .ونفع للمؤمنني ،ا من نكران للذاتمتعاىل ملا في عند اهلل
  

  هالروايات يف مدح امُلفّضل ووثاقت
وحسن  ،هار بوثاقة امُلفع ل وعدالتماستفاضت الروايات عن األئمة األط

 ،م السـالمهلل معلـي ةباألئمـة  هوعظـيم معرفتـ   ،هوعلو شـأن  ، وجاللة قدر ،هبالئ
 ،هوقدحـ  هالنصوص تدح  كل الروايات الععيفة اليت رويت يف  م  ذهو

 ،ة يداع خفيـة حاولـت أن تعبـث بسـمعة امُلفع ـل بـن عمـر اجُلعفـي        وتبني أن مث
أو بسـبب سـوء    ،أو املكيـدة بالتشـيع   ،الفعائع عما بسبب احلسد هوتنسب علي

م معلــيةل البيــتهــاو بســبب تــدني املعرفــة بروايــات أ  ،م وقلــة التــور مــالف
 .السالمهلل

ا مـن  مـ النصوص مبيـنني مـا يـرد في     ذهتعاىل  اكرون  و ن عن شاء اهلل 
 :نقاف الععف ومواضع القوة

 اهلل رضي مدانياهل جعفر بن زياد بن أمحد حدثنا :. الشيخ الصدوق1  
 :قـا   سـنان  بـن  حممـد  عن ،هأبي عن ،اشمه بن يمهعبرا على حدثنا :قا  هعن

 ،هبسـن  ]عىل[ العـراق  ي حمـل  أن قبل السالمهلل هعليةاحلسن أبي على دخلت
 :قـا   ،لبيـال  :فقلت «حممد يا» :لي فقا  ،هيدي بني السالمهلل هعليةهابن وعلي

 يف  بيـد  ونكـت  أطـرق  ثـم  ،«امـ من جتـز   حركـة  السـنة   ذهـ  يف سـيكون  هعن»
 مـا  اهلل ويفعـل  الظـاملني  اهلل وي عـل  » :يقـو   وهـ و علي هرأس ورفع ،األرض
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 وجحد ،هحق ذاه ابين ظلم من» :قا  ؟فدا  جعلت  ا  وما :قلت ،«يشاء
 ،هحقـ  السـالمهلل  هعليـ ةطالب أبي بن علي ظلم كمن كان ،بعدي من هعمامت

 ود   ،هنفس علي نعى قد هأن فعلمت  ،«السالمهلل هعليةحممد بعد هعمامت وجحد
 هلـ  وألقـرن  هحقـ  هعليـ  ألسـلمن   عمـري  يف اهلل مـد   لـلن  واهلل :فقلـت  هابن على

 هدينـ  عىل والـداعي  هخلقـ  علـى  تعاىل اهلل حجة بعد  من هأن دموأش باإلمامة
 يقـوم  مـن  هوامامـ  هعمامتـ  عىل وتـدعو  عمـر   يف اهلل  ـد  حممـد  يا» :لي فقا 
 :قلـت  ،«هابنـ  حممـد » :قا  ؟فدا  جعلت  ا  من :فقلت ،« بعد من همقام

 هعليـ ةاملـؤمنني  أمـم  كتـاب  يف وجـدتال  كذلال نعم» :قا  ،والتسليم فالرضا
 يـا » :قا  ثم ،«الظلماء الليلة يف ال ق من أبني شيعتنا يف انال أما ،السالمهلل

 حرام ،مامومسرتاح مامأنس وأنت ،ومسرتاحي أنسي كان امُلفع ل ان حممد
«أبداع تسال أن النار على

 .هلل1ة
 هأما سنداع فبناء على مـا اثبتـ   ،الرواية جليلة القدر سنداع ومتناع  ذه :أقو 

بسـند آخـر عـن الكشـي      هوقد رويت عنـ  ،حممد بن سنانهللةالتحقي  من وثاقة
حدثين حممد  :قا  ،هلل2ةثين احلسن بن موسىحد :قا  ،بن نصم همحدويعن 

ي من روايات الن  على اثنني من أئمة موأما متناع ف ،هلل4ة.. احلديث.بن سنان
 ها جاللـة قـدر امُلفع ـل بكونـ    مـ وفي ،مـا السـالمهلل  معليةدى الرضـا واجلـواد  اهل

ا داللـة علـى   مـ كمـا في  ،السـالمهلل  هعليـ ةمصدر األن  والراحة لإلمام الكاظم
ي هـ و هــ،  179ا أيعـاع أن املفعـل تـويف قبـل سـنة      متفاد منويس ،هحسن عاقبت

 .السالمهلل هعليةسنة اعتقا  اإلمام الكاظم
                                                 

 .30\2عيون أخبار الرضا  .1
 ن موسى، مردد بني اخلشاب والنوخبيت، وكالهما ثقة.احلسن ب .2
 .791\2اختيار معرفة الرجا   .4
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جــر بــن زائــدة وعــامر بــن  حلالســالمهلل  هعليــة. مــر  علينــا قــو  الصــادق2
«لو أحباني ألحبا من أحب أما واهلل» :امُلفع ل بن عمر بشأنجذاعة 

 .هلل1ة
عن احلسني بن  ،ن عيسى[]بحدثنا أمحد بن حممد  :. الشيخ الصفار4
 ،ن أسد بن أبـي العـالء  ع ،ن أمحدب هلل2ةعن ابن أبي عمم عن احلسن ،سعيد

السـالمهلل وانـا    هعليةدخلت على أبى عبد اهلل :قا  ]األمحر[شام بن هعن 
يف يـوم شـديد    ،هلـ  هلل4ة]ضـيعة[ و يف هو ،عن امُلفع ل بن عمر هأريد ان أسأل

نعم » :فابتدأني فقا  ، صدر على ]فيجري[  والعرق يسيل على خد ،احلر
حتـى أحصـيت    «و الرجل امُلفع ل بـن عمـر اجُلعفـي   هاال  هالذي ال ال واهلل

«[والدال]و والد بعد هعمنا » :ا وقا ها ويكرروثلثني مرة يقوهل بععاع
 .هلل3ة

                                                 

حممد بن مسعود، عن عسحاق بن : 114\2، وروا  الكشي يف رجاله 474\8الكايف  .1
حممد البصري، قا : أخ نا حممد بن احلسني، عن حممد بن سنان، عن بشم الدهان، 

مهلل حملمد بن كثم الثقفي، ما تقو  يف امُلفع ل بن عمر؟ قا ، قا  أبو عبد اهللةعليه السال
لعلمت على أنه  ويف وسطه كستيجاع قا : ما عسيت أن أقو  فيه، لو رأيت يف عنقه صليباع

على احل ، بعد ما ءعتال تقو  فيه ما تقو . قا ، رمحه اهلل لكن حجر بن زائدة، 
تفعال فاني أهوا ، فلم يقبال وعامر بن جذاعة أتياني فشتما  عندي، فقلت هلما: ال 

 .. احلديث.فسألتمما وأخ تمما أن الكف عنه حاجيت فلم يفعال، فال افر اهلل هلما

 يف رجا  الكشيةاحلسنيهلل. .2
 كذا يف ايبة الطوسي وامها. .4
وفيهةوالد بعد والدهلل، ولعل ما أثبتنا  أصوب، كما ورد يف ايبة  227بصائر الدرجات  .3

حدثين عبراهيم بن قا :  113\2  الكشي يف اختيار معرفة الرجا  ، وروا431الطوسي 
حممد، قا : حدثين سعيد بن عبد اهلل القمي، قا : حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى، عن 

.. عن أسد بن أبي العال، عن هشام بن أمحر. ابن أبي عمم، عن احلسني بن أمحد،
 احلديث.
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عـن حممـد بـن     ،ل بـن زيـاد  معـن سـ   ،علي بـن حممـد   :. الشيخ الكليين3
أخ نـي مـن كـان عنـد أبـي احلسـن        :عن حييى بن حبيب الزيات قا  ،الوليد
 هوأحـدثوا بـ   هألقوا أبا جعفر فسـلموا عليـ   :قا  ،السالمهلل جالساع هعليةالرضا

كـان ليقنـع    هامُلفع ل عن اهلل يرحم » :فقا    القوم التفت علي مفلما ن ،داعمع
«ذاهبدون 

 .هلل1ة
 ،بن حممد بن خلـف  حدثين عبد اهلل :قا  ،حممد بن مسعود :. الكشي2

 :قـا   ،حـدثين موسـى بـن بكـر     :قـا   ،نا علي بن حسان الواسـطي حدث :قا 
مـوت امُلفع ـل بـن      تـا أملا  :السالمهلل يقو  هعلية]موسى[ءعت أبا احلسن 

«قد اسرتاح هأما أن ،كان الوالد بعد الوالد اهلل هرمح» :قا  ،عمر
 .هلل2ة

حـدثين عسـحاق    :قـا   ،حدثين نصر بن الصـباح  :. وقا  الكشي أيعاع1
عـن عيسـى بـن     ،حدثين احلسن بن علـي بـن يقطـني    :قا  ،صريبن حممد الب

فــدا   جعلــين اهلل :قلــت ،قــا  ،الســالمهلل هعليــةيمهعــن أبــي عبــرا ،ســليمان
امُلفع ـل قـد    رحـم اهلل » :قـا   ،هلـ  فلـو دعـوتَ   خلفت موال  امُلفع ـل علـيالع  

 ،مـات امُلفع ـل   قـد واهلل  ،مفخرجت عىل أصحابنا فقلـت هلـ   :قا  ،«اسرتاح
 .هلل4ةو قد مات قبل  لال بثالثة أيامهلت الكوفة وع ا ثم دخ :قا 

حـدثنا جعفـر بـن     :بسـند ثالـث قـا     ه. أورد الشيخ الصفار رواية وفاتـ 7
قلت عن أصـحابنا قـد    :عن خالد بن جنيح قا  ،عن عثمان بن علي ،عسحاق

                                                 

حدثين محدويه بن قا :  120\2معرفة الرجا  ، وروا  الكشي يف اختيار 420\1الكايف  .1
نصم، قا : حدثين حممد بن عيسى، عن حممد بن عمر بن سعيد الزيات، عن حممد بن 

 ... احلديث.حبيب

 ، 112\2اختيار معرفة الرجا   .2

 .121\2املصدر نفسه  .4
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قـد  » :قـا   ،هلـ  قدموا من الكوفة فذكروا ان امُلفع ل شديد الوجـع فـاد  اهلل  
 .هلل1ةبثلث أيام هذا الكالم بعد موته وكان ،«اسرتاح

حـدثين   :قـا  الصـدوق[   ه]بـن بابويـ  حممـد بـن علـي     :. الشيخ املفيـد 8
عـن حممـد بـن     ،يمهحـدثنا علـي بـن عبـرا     :حممد بـن موسـى بـن املتوكـل قـا      

ــد   ــن عبي ــى ب ــد األزدي   ،عيس ــي أمح ــن أب ــد اهلل  ،هلل2ةع ــن الفعــل   عــن عب ب
ما السـالمهلل  ع  دخـل   مليعةكنت عند الصادق جعفر بن حممد :ايي قا اهل

فـوربي   ،يا مفعل علي » :ثم قا  ،هضحال علي هر بفلما بص  ،امُلفع ل بن عمر
يا مفعل لو عرف مجيع أصحابي ما تعرف  ،عني ألحبال وأحب من حيبال

لقد حسـبت أن أكـون    يا ابن رسو  اهلل :امُلفع ل هفقا  ل ،«ما اختلف اثنان
 نزلت املنزلة اليت أنزلال اهللبل ُأ :مهللالسال هعليةفقا  ،نزلت فوق منزليتقد ُأ

 .هلل4ة.. احلديث.امب
ــيين 9 ــدين احلس ــرف ال ــيخ روى :. ش ــو الش ــر أب ــد جعف ــن حمم ــن ب  احلس

 هرجالــ عــن  باســناد :األنــوار مصــباح هكتابــ يف هللهروحــ اهلل قــدنيةالطوســي
  ات السـالمهلل  هعليـ ةالصـادق  علـى  دخلت :قا  بن عمر امُلفع ل عىل مرفوعاع

ــوم ــا  ي ــي فق ــ» :ل ــل اي ــ مفع ــت له ــاع  عرف ــداع وعلي ــة حمم ــن وفاطم  واحلس
 ؟مممعرفت هكن وما سيدي يا :قلت ،«؟مممعرفت هكن م السالمهللمعليةواحلسني

 ،اخلعـرة  الروضـة  جبنـب  اخلالئـ   عن هلل3ةطم يف ممأن تعلم مفعل يا» :قا 

                                                 

 .283بصائر الدرجات  .1

 هو حممد بن أبي عمم. .2
 قوي متقن، رواته ثقات أجالء.، وهذا السند 211االختصاص  .4

 كذا، و  أفمم معنا . .3
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 عرفين :قلت :قا  ،«األعلى السنام يف مؤمنا كان مممعرفت هكن ممفمن عرف
 .سيدي يا  لال
 ، وبـرأ   و رأ وجـل  عـز  اهلل خل  ما علموا ممأن تعلم مفعل يا» :ا ق

 ،والبحار والرما  واجلبا  واألرض السماوات وخزان كلمة التقوى مموأن
 اهارموأن البحار ماء وكيل ،اجلبا  ووزن ،وملال جنم يف السماء كم وعرفوا

 وال األرض ظلمات يف حبة وال - اهعلمو - عال ورقة تسقط من وما اموعيون
 .« لال علموا وقد ،ممعلم يف وهو كتاب مبني يف عال ياب  وال رطب

 يــا نعــم» :قــا  .وآمنــت هبــ وأقــررت  لــال علمــت قــد ســيدي يــا :قلــت
 اجلنـة  لال وطابت طبت ،طيب يا نعم ،حمبور يا نعم ،مكرم نعم يا ،مفعل
«امب مؤمن ولكل

 .هلل1ة
 ،اهلل بـد ع بـن  سـعد  حدثين :قا  ،هقولوي بن حممد وحدثين :. الكشي10

 خالد عن ،عيسى بن عثمان عن ،ال قي عن ،عيسى بن حممد بن أمحد عن
 مـا » :السـالمهلل  هعليـ ة]موسـى[  احلسـن  أبـو  لـي  قـا   ،قا  ،اجلوان جنيح بن

 ،نصـرانياع  أو وديـاع مي هبـ ه هفيـ  يقولـون  :قلـت  ،«؟عمـر  بن امُلفع ل يف يقولون
 كذلال عندي ما ، أنزلو ما أخبث ما ممويل» :قا  ،صاحبكم بأمر يقوم وهو

«همثل ممفي ومالي
 .هلل2ة

عـن علـي    ،حدثين سـلمة بـن اخلطـاب    :قا  ،علي بن حممد :. الكشي11
السالم  هكنت يف خدمة أبي احلسن علي ،قا  ،عن موسى بن بكر ،بن حسان

                                                 

 .388تأويل اآليات  .1
 .120\2اختيار معرفة الرجا   .2
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ولرمبـا رأيـت    ،اال مـن ناحيـة املفعـل بـن عمـر      هيصل علي و  أكن أرى شيلاع
 .هلل1ةعىل املفعل هيقو  أوصلو همن هالرجل جيب بالشيء فال يقبل

 عـن  ،جـابر  بـن  عءاعيـل  عـن    روى بسند :. حممد بن جرير الط ي12
 :... فقـا  السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  على دخلت :قا  ،الكابلي خالد أبي

«معنا فأنت أبشر ،مفعل يا»
 .هلل2ة

 
 يف احلديث هوثاقت

دق وأبـي  الصـا  حتص ل مما تقدم أن امُلفع ل كـان مـن ثقـات أبـي عبـد اهلل     
األئمة  هوترحم علي ،دايةمات على اهل هوأن ،ما السالمهللمعليةاحلسن الكاظم

اـم حمتـاج لتوثيـ  مـن قبـل الرجـا         –بـذلال   –و هـ و ،هوبعد مماتـ  ،هيف حيات
وعتامـَا   ،مموأرباب اجلرح والتعديل فقد استغنى بتوثي  املعصـوم عـن تـوثيق   

  :هم حبقللفائدة نذكر مجلة من أقواهل
 مــن شــيو  أصــحاب أبــي عبــد اهلل »مــن ضــمن   عــد :املفيــد . الشــيخ1

 .هلل4ة”-م معلي رضوان اهلل -اء الصاحلني مالفق هوثقات هوبطانت هوخاصت
 .هلل3ةيف مجلة السفراء والوكالء املمدوحني   كر :. الشيخ الطوسي2
مـا  معليةمن مجلة األبواب للصـادق والكـاظم    عد :رآشوبم. ابن ش4

 .هلل2ةو مدح كبمهو ،السالمهلل

                                                 

 .120\2املصدر نفسه  .1
 .313دالئل اإلمامة  .2
 .211\2اإلرشاد  .4
 .431ايبة الطوسي  .3

 .438\4مناقب ابن شمرآشوب  .2
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 ورضـوان  ،هلل1ةاهلل هرمحـ  عمـر  بن امُلفع ل» ،:. السيد ابن طاووني قا 3
«هعلي هجالل جل اهلل

 .هلل2ة
 هومدحـ  هوجاللتـ  هثقت على يد  ما املفيد عرشاد يف» :. العالمة االسي2
«أقوى عندي

 .هلل4ة
 الرتمجــة  ذهــ أمثــا  يف مّمــا رمــيظ» :. حممــد بــن اءاعيــل املــانزدراني1
 خ َنـي   بن وامُلعّلى سنان بن وحمم د عمر بن امُلفع ل مثل عىل الغلو  نسبة فساد
 مهومكَّنـو  م السـالمهلل  معليةممعلي يرتد دون كانوا الَّذين اجلماعة من مهوام
ــي الــدخو  مــن ــي وألقــوا مموجمالســت ممعل  مهوعلَّمــو واحلــرام احلــال  ممعل

 سـوء  عـن  مهومـ ن وال مهيزجـرو  و  ممـ ب وتلطَّفـوا  مهلـ  وانبسـطوا  األحكام
 ممومصـاحبت  مممعاشـرت  عن الناني حذ روا وما بل ،ممبقتل أمروا وال قيدةع

«املنكـر  عـن  يمالن مراتب مممع يعاملوا و 
 ومّمـا » :وقـا  يف مـورد آخـر    ،هلل3ة

 هعليــةالكــاظم وكــالء مــن هكونــ هووثاقتــ هوجاللتــ بــل  الــو  عــدم علــى يــد  
 بالتتب ع رمظي كما مامخد ام ومن مديدة مد ة السالمهلل هعليةوالصادق السالمهلل

 بل ،بذلال ما السالمهللمعليةرضيا ملا االياع كان فلو ،ريب همع يبقى ال وراعمظ
 مـا مروات عـن  مـة مالت ويرفـع  املـدح  أخبـار  يـرج ح  ذاهـ و ، ام يف كما  َلَطرَدا
 يف ويأتي زرارة يف مر  وما والكايف الصدوق وتوحيد  توحيد والح  ،فتأم ل

«...م السالمهللمعليةمهل البوابني نم  عد  أيعاع والكفعمي الكتاب آخر
 .هلل2ة

                                                 

 .249\1عقبا  األعما   .1

 .218فالح السائل ص .2
 .424\74حبار األنوار  .4
 .184\2منتمى املقا  يف احوا  الرجا   .3

 .417\1منتمى املقا   .2
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 هوجاللتـ  بـل  هوثاقتـ  علـى  الداللة يف ويكفيال» :. الشيخ علي اخلاقاني7
 بـل  مديـدة  مـدة  مـا السـالمهلل   معليةوالكاظم الصادق وكالء من هكون مهعند
 شـام ه خـ   يف مـا  ءعـت  كمـا   يـد  علـى  اال األموا  من يأتي يقبلون ما وال

 ومــن بــل الوكالــة مــن املنزلــة  ذمــوب بــل يالعوكــ كــان فــا ا ،بــن بكــر وموســى
  لـال فاسـد   مـع  يكون فكيف البوابني من  عد هان الكفعمي عن البوابني كما

«هعلي يعو  وال هب يعبأ ال واا  خطابي هوان بهواملذ العقيدة
 .هلل1ة

 :املقـا   خنبة ويف» :وقا  هر وثاقتماستظ :روديه. الشيخ النمازي الشا8
 ممـن  وعـدة  احملقـ  الوحيـد   هعليـ  واعتمـد  .ألسـرار ا  و األبـرار  مـن  عـد   وه

 عشـرين   كـر  حيـث  أفـاد  وأجـاد  هفيـ  الكـالم  أطا  فقد املامقاني مممن :تأخر
 عىل :قـا   ثـم  والعيون الكايف ومن الكشي رجا  من هوجاللت همدح رواية يف

 يف  دمج ااية وبذ  هوجاللت الرجل عدالة على الدالة األخبار  لال من ام
 وأجـاب  ه مـ  يف روايـات  عـدة   كر ثم .باملوت مسرتحيا هوكون هعمام خدمات

ــم .هوجــ بأحســن امــعن ــا  ث ــا ممــا فــتلخ  :ق ــ  كرن  صــحيح الرجــل أن هكل
ــة االعتقــاد ــل ثق ــا  .اخل - جلي ــوان بعــد الوســائل يف وق ــة :عن ــد وثق  يف املفي

 هووكالتـ  هجاللتـ  يقتعـى  بليغـا  مـدحا  هلـ  وروى الكشـي  .هعلي وأثنى  عرشاد
«هوثقت

 .هلل2ة
 التفـوي   نسـبة  أن  كرنـا  ممـا  يتحصـل  والـذي » :قـا   ،السيد اخلوئي .9

ــة ــل عىل واخلطابي ــن امُلفع  ــر   ب ــت عم ــان ،تثب ــال ف ــدم وعن  ل ــن تق ــن ع  اب
 اـم  هعليـ  اإلشـارة  مـرت  كمـا  ،  تثبـت  هعليـ  الكتاب نسبة أن عال ،الغعائري

 ،ياعخطاب صار ثم مستقيماع امُلفع ل كان أن كان وعن الكشي كالم رهوظا ،مرة
                                                 

 .123رجا  اخلاقاني  .1

 .377\7مستدركات علم رجا  احلديث   .2
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 هعن وقيل"  :قا  حيث النجاشي كالم  لال ويؤكد ،هعلي دهشا ال ذاه أن عال
 مـن  تقـدم  مـا  وأما .قائل هقال قو  هوأن ،هارتعائ يشعر بعدم هفان خطابياع كان

 ثـالث  عن نعـم  ،امـ السـند من  ضعيف وه مبا يعتد فال ه م يف الواردة الروايات
 تقاوم ال امفان ،املهأ عىل امعلم در من بد ال هأن عال ،السند تامة اممن روايات

 اهالعلم بصدور دعوى يبعد ال اليت املتعافرة الكثمة الروايات من متقدم ما
 اممن محل فالبد ،سنداع الصحيح وه ما امفي أن على ،عمجاالع املعصومني من

 ،مسـلم  بـن  وحممـد  ،زرارة  م يف الروايـات  مـن  ورد مـا  هعليـ  محلنا ما على
ــن  ــد اب ــة ويزي ــراب معاوي ــة.مموأض ــل أن ... والنتيج ــن امُلفع  ــر ب ــل عم  ،جلي

«ثقة
 .هلل1ة

 هعليــةالصــادق عــن الروايــات» :. الشــيخ احملقــ  حممــد تقــي التســرتي10
 يف مت فقـة  السـالمهلل  هعليـ ةالكـاظم  عـن  امأن  عاّل ،تتلفة هفي كانت وعن السالمهلل

 يف  وخـــ  ،الوالـــد بعـــد والـــد هأن ـــ الســـالمهلل هعليـــة خـــ ا :امـــومن ،همدحـــ
 هعليـــةالرضـــا تـــرح م وكـــذا ،همبوتـــ  وعخبـــار هعليـــ الســـالمهلل هعليـــةهمـــترح 

 ،حريـز  بـن  حمم ـد  عـن  سـعيد الزي ـات   بـن  عمـر  بن حمم د خ  يف هعليالسالمهلل
 .الزي ـات  حبيـب  بـن  عـن حييـى   ،الوليـد  بن حمم د عن واإلرشاد الكايف  وروا
 هتابوك .ُأخر مواضع ويف ناه  أخبار من ككثم الكش ي يف ما حتريف رهوالظا

 " فك ــر كتــاب"  :هبقولــ النجاشــي هعنــ عب ــر اّلــذي ،امُلفع ــل بتوحيــد املعــروف
 يكــون أن علــى ملحــد كــل  رمــيق هفان ــ ،هاســتقامت علــى عملــي دهشــا أقــوى

«حمّق  ام هوقدح حمّققاع همدح كون احل   :وباجلملة .موح داع
 .هلل2ة

 
                                                 

 .429\19معجم رجا  احلديث  .1
 .212\10قاموني الرجا   .2
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  همؤلفات
  :همن كتبهلل1ة كر النجاشي

اال ـان  و كتـاب  هـ و لـى اجلـوارح مـن اال ـان    ع كتاب ما افرتض اهلل .1
أخ نـا   :قـا   .همعطربون الرواية لـ  هالرواة لوزعم النجاشي أن  ،واالسالم

حدثنا أبو عمـر أمحـد    :حدثنا علي بن حامت قا  :بن شا ان قا  أبو عبد اهلل
يم هعـن عبـرا   ،ل السـعدي مبن س عن احلسني بن عبيد اهلل ،بن علي الفائدي

عـن أبـي    ،عـن القاسـم بـن بريـد بـن معاويـة       ،بن صـاس  عن بكر ،اشمهبن 
 .]اجلعفي[عن املفعل بن عمر  ،عمرو الزبمي

 .كتاب يوم وليلة .2
و ما ي عرف هو ،كتاب يف بدء اخلل  واحلث على االعتبار :كتاب فكر. 4

 هعليــةيــد  علــى  لــال أن اإلمــام الصــادق ،هللتوحيــد املفعــلةاليــوم بكتــاب
نبدأ يا مفعل بذكر خل  اإلنسـان  » :اب التوحيديف أو  كت هالسالمهلل يقو  ل

«هفاعت  ب
 .هلل2ة

الطوسي فقا   ،ها سابقاع يف طيات ترمجتهوقد  كرنا ،وصية املفعل . 3
 ،ا ابن أبي جيدمأخ نا ب ،اموصية يروي هل .املفعل بن عمر» :رستمالف هعن

 ،عن حممـد بـن احلسـني    ،عن الصفار واحلسن بن متيل ،عن حممد بن احلسن
عـن   ،عن التلعك ي ،مجاعة هأخ نا ب ،كتاب هول ؛هعن ،حممد بن سنان عن

عـن أبـي شــعيب    ،عـن أمحـد بـن احلســن البصـري     ،عـن محيــد  ،مـام هابـن  
«هعن ،احملاملي

 .هلل4ة
                                                 

 .311رجا  النجاشي  .1

 .12توحيد املفعل ص .2

 .221الفمرست  .4
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بـن شـا ان    أخ نـا أبـو عبـد اهلل    :قا  النجاشي ،كتاب علل الشرائع .2
عـن   ،موسـى عن عمـران بـن    ،هعن أبي ،حدثنا أمحد بن حممد بن حييى :قا 
 .هلل1ةعن املفعل ،عن حممد بن سنان ،اشمهيم بن هعبرا

ا املفعل عن حوار طويـل جـرى   مو رواية يرويهو ،ليلجةهكتاب اإل. 1
تتعـمن الروايـة    ،ندي ملحدهالسالمهلل وبني طبيب  هعليةبني اإلمام الصادق

اد بأمثلــة مــن علــم ممــع االستشــ ،تعــاىل حــديثاع مفصــالع يف عثبــات وجــود اهلل
ذا هـ وقد  كـر   ،نديي احلوار با ان الطبيب اهلموينت ،وعلم النجوم ،الطب

 ،هلل2ةكالسيد ابـن طـاووني   ،ل املعرفة باحلديثهالكتاب مجلة من احملققني وأ
 .مهوام ،هلل3ةوالعالمة االسي ،هلل4ةرآشوب املازندرانيموابن ش

   
  هوفات

لسـالمهلل  ا هعليـ ةاملعلوم أن امُلفع ل بن عمر تويف يف زمـان اإلمـام الكـاظم   
ولـي  مثـة تــاريخ    هــ،  179أي قبــل سـنة   ،قبـل أن حيمـل اإلمـام عىل السـجن    

 .هوفاتسنة دقي  لتحديد 
 

   همناذج من روايات
ونـذكر   ،امـ مجلـة من  هوقد أوردنا يف ترمجت ،روايات امُلفع ل كثمة جداع 

  :يف احلديث هومكانت هنا بع  النما ج البسيطة للداللة على علمه
                                                 

 .311رجا  النجاشي  .1

 .9، كشف احملجة 11فرج املمموم  .2

 .129معا  العلماء  .4

 .13\1حبار األنوار  .3
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 العقائدية هروايات :أواًل
 ،سـعدان  بـن  موسـى  عـن  ،اهلل عبـد  بن علي عن ،هعن :89\1. احملاسن 1

 عبــد أبــي عــن ،عمــر بــن امُلفع ـل  عــن ،احلعــرمي القاســم بــن اهلل عبــد عـن 
 وجـل  عـز  اهلل عن» :السـالمهلل  هعليـ ةجعفـر  أبـو  قـا   :قا  ،السالمهلل هعليةاهلل

 كان هتبع فمن ، ام علم مموبين هبين لي  ،هخلق وبني هبين علماع علياع جعل
 .«مشركاع كان هفي شال ومن ،كافراع كان  جحد ومن ،مؤمناع
 هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عـن  ،عمـر  بـن  امُلفع ـل  روايـة  ويف :100\1. احملاسن 2

 مـن  املـؤمن  خلـ   وجل عز اهلل ان» :السالمهلل هعليةعلي قا  :قا  ،السالمهلل
 رد فقـد  هلقو هعلي أورد املؤمن على طعن فمن ،هك يائ وجال  هعظمت نور

  .«الشيطان شر  وه وعمنا شيء يف اهلل من وه ولي  ،هعرش يف اهلل على
 ،املثنـى  بن حممد عن ،اخلطاب بن سلمة حدثنا :32. بصائر الدرجات 4

 السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبا ءعت قا  امُلفع ل عن ،ديمالن عمران أبي عن
 أو مرسل نيب أو مقرب ملال اال هحيتمل ال مستصعب صعب حديثنا» :يقو 

 .«لإل ان هقلب اهلل امتحن مؤمن
 حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،احلسني بن حممد حدثنا :133. بصائر الدرجات 3

 مـع  كـان  هانـ  اخلثعمـي  سـعد  بـن  ءاعـة  عن ،الكريم عبد عن ،نصر أبي بن
 فــدا  جعلــت :امُلفع ــل هلــ فقــا  الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد أبــي عنــد امُلفع ــل
 اهلل ال» :قـا   ،السـماء  خ  هعن حيجب ثم لعبادا على عبد طاعة اهلل يفرض

 السـماء  خ  هعن حيجب عبد طاعة هعلي يفرض أن من بالعباد وأرأف أكرم
 .«صباحاع

 امُلفع ـل  عـن  ،هحدثـ  عمـن  ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :213\1. الكايف 2
 هعليـ ةاهلل عبد أبي عن ،روينا :السالمهلل هعليةاحلسن ألبي قلت :قا  عمر بن
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 ،االءا  يف ونقر القلوب يف ونكت ومزبور اابر علمنا عن :قا  هأن هللالسالم
 يف النكت وأما ،يأتينا فما املزبور وأما ،علمنا من تقدم فما الغابر اما» :فقا 

 .«امللال فأمر االءا  يف النقر وأما امفاهل القلوب
 علـي  بـن  حممد عن ،زياد بن لمس عن ،حممد بن علي :331\1. الكايف 1

 هعليـ ةاهلل عبـد  ألبـي  قلت :قا  امُلفع ل عن ،محاد بن علي عن ،يمهاعبر بن
 ربنـا  عنـد  كنـا  مفعـل  يا» :فقا  ؟األظلة يف كنتم حيث كنتم كيف :السالمهلل

 ومـا   ومنجد هللمون هونقدس هنسبح ،خعراء ظلة يف ،امنا أحد  عند لي 
 مـا  فخل  ،األشياء خل  يف هل بدا حتى امنا روح  ي وال مقرب ملال من

 .«علينا  لال علم ىمأن ثم ،مهوام املالئكة من شاء كيف شاء
 عــن ،هأبيــ عــن ،ورمــمج ابــن عــن ،أصــحابنا بعــ  :374\1. الكــايف 7

 هوجـ  قا  عمر بن امُلفع ل عن ،القاسم بن اهلل عبد عن ،ءاعة بن سليمان
 على أحرق أن احلرمني على هوالي وهو زيد بن احلسن عىل املنصور جعفر أبو

 الباب يف النار فأخذت اهلل عبد أبي دار يف النار فألقى ، دار حممد بن جعفر
 :ويقو  امفي و شي النار يتخطى السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو فخرج ،ليزهوالد

 .«السالمهلل هعليةاهلل خليل يمهعبرا ابن أنا ،الثرى أعراق ابن أنا»
 ،اهلل هرمحـ  هماجيلويـ  علـي  بـن  حممـد  حـدثنا  :38. التوحيد للصدوق 8

 حممد عن ،ال قي اهلل عبد أبي بن أمحد عن ،القاسم أبي بن حممد هعم عن
 ،عمـر  بـن  امُلفع ـل  عن ،هأبي عن .راشد بن سليمان عن ،اليقطيين عيسى بن

 يلــد   الــذي هلل احلمــد» :يقــو  الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد أبــا ءعــت :قــا 
 .«فيشار  يولد و  ،فيورث

 اهلل رضــي الفــامي ارونهــ بــن دأمحــ حــدثنا :80. التوحيــد للصــدوق 9
 أمحـد  عـن  ،هأبيـ  عن ،احلممي جعفر بن اهلل عبد بن حممد حدثنا :قا  ،هعن
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 عن ،عمم أبي بن حممد عن ،ال قي خالد بن حممد عن ،عيسى بن حممد بن
 هخبلقـ  اهلل هشـب  من» :قـا   ،السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،عمر بن امُلفع ل

 وقع ما وكل شيء مهيشب وال شيلا هيشب ال عاىلوت تبار  اهلل عن ،مشر  ومف
 .«هخبالف ومف مهالو يف

 ،اهلل هرمحـ  هماجيلويـ  علـي  بـن  حممد حدثنا :129. التوحيد للصدوق 10
 ،محـاد  بن علي عن ،الصميف علي ابن حممد عن ،القاسم أبي بن حممد عن
 اهلل نع» :قـا   ،السالمهلل هعليةاهلل أبي عبد عن ،اجُلعفي عمر بن امُلفع ل عن

 هكنـ  يبلغـون  وال هصـفت  علـى  العبـاد  يقدر وال ،هقدرت تقدر ال وتعاىل تبار 
 وصـدق  ظلمـة  هفيـ  لـي   نور وه ، ام شيء ولي  ،هعظمت مبلح وال هعلم
 يز    كذلال ،باطل هفي لي  وح  ،جور هفي لي  وعد  ،كذب هفي لي 

 وال ليل وال ءاء وال أرض يكن   ع  كان وكذلال ،اآلبدين أبد يزا  وال
 اهلل عن ثم ،رياح وال مطر وال سحاب وال جنوم وال قمر وال ي  وال ارمن

 وجيلون  ك ياء ويك ون هعظمت يعظمون خلقا خيل  أن أحب وتعاىل تبار 
 .«وتعاىل تبار  اهلل قا  كما فكانا ،ظلني كونا :فقا  .هجالل

 لوليـد ا بـن  أمحد بن احلسن بن حممد حدثنا :178. التوحيد للصدوق 11
  احلسن بن احلسني حدثنا :قا  ،العطار حييى بن حممد حدثنا :قا  ،اهلل هرمح

 عـن  ،محـزة  بـن  صـاس  عـن  ،حمبوب ابن عن ،أورمة بن حممد عن ،أبان بن
 :قـا   ،السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،عمر بن امُلفع ل عن ،أسد عن ،أبان

 اهلل كان لو ،ر أش فقد شيء على أو شيء من أو شيء يف اهلل أن زعم من»
 ولـو  ،حمصـوراع  لكـان  شـيء  يف كـان  ولو ،حمموالع لكان شيء على وجل عز

 .«حمدثاع لكان شيء من كان
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 عمـران  بـن  حممـد  بن أمحد بن علي حدثنا :412. التوحيد للصدوق 12
 بن خ َني  عن ،الكويف اهلل عبد أبي بن حممد حدثنا :قا  ،اهلل هرمح الدقاق

 عبــد أبــي عــن ،عمــر بــن امُلفع ــل عــن ،خلــزازا حييــى بــن حممــد عــن ،حممــد
 :قـا   ،«أمـرين  بني أمر ولكن تفوي  وال ج  ال» :قا  ،السالمهلل هعليةاهلل

 معصـية  علـى  هرأيتـ  رجـل  مثل  لال مثل» :قا  ؟،أمرين بني أمر وما :قلت
 هفرتكتـ  منال يقبل   حيث فلي  ،املعصية تلال ففعل هفرتكت هينت فلم هيتمفن

 .«عصيةبامل هأمرت الذي أنت
 عبـد  بـن  سـعد  حـدثنا  :قا  ،اهلل هرمح أبي :311. التوحيد للصدوق 14

 ،احلعـرمي  عـن  ،عءاعيـل  بـن  حممد عن احلسني بن حممد حدثنا :قا  ،اهلل
 مـن  مفعـل  يـا » :السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبو قا  :قا  ،عمر بن امُلفع ل عن
 .«لاله الرئاسة طلب ومن ،لاله كان كيف اهلل يف فكر

 :قـا   ،بن يون  حدثنا عبد الواحد بن عبد اهلل :297النعماني  . ايبة13
يم بـن عسـحاق   هحدثنا عبـرا  :قا  ،ليهو ة الباهأمحد بن  حدثنا أبو سليمان

 ،عن املفعل بن عمـر  ،بن محاد األنصاري حدثنا عبد اهلل :قا  ،اونديمالن
يـا  » :وقا  ،فنظر علي ،السالمهلل بالطواف هعلية" كنت عند أبي عبد اهلل :قا 

 ،جعلـت فـدا    :هفقلت ل :قا  ،«؟موما متغم اللونمما لي أرا  م ،مفعل
 ،ذا امللـال والسـلطان واجلـ وت   هـ م مـن  منظري عىل بين العباني وما يف أيدي

أمـا لـو كـان  لـال        ،يا مفعـل » :فقا  ،معكم هفلو كان  لال لكم لكنا في
 هشـب  ،شنولب  اخل ،وأكل اجلشب ،ارموسباحة الن ،يكن عال سياسة الليل

فزوى  لال عنا فصرنا نأكل ونشرب  ،السالمهلل وعال فالنار هعليةأمم املؤمنني
 .«!؟ذاهنعمة مثل  ا اهللمل رأيت ظالمة جعلهو
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 يةهالفق هتارواي :ثانيًا
سـألت أبـا عبـد     :ل بن عمر قا فع امُل :482\4ر آشوب ه. مناقب ابن 1

 ،«حتليـل الصـالة   هانـ » :قـا   ؟عن علة التسليم يف الصـالة  السالمهلل هعليةاهلل
ن امللال املوكل يكتـب احلسـنات علـى    أل» :قا  ؟فااللتفات عىل اليمني :قلت

 .«اليمني
 ،هأبيـ  عـن  ،ورمـ مج ابـن  عن ،الكويف حممد بن أمحد :137\4. الكايف 2

 عبـد  بـن  اهلل عبـد  وحـدثنا  :قـا   عمـر  ابـن  امُلفع ـل  عـن  ،سـنان  بن حممد عن
 السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عـن  ،مسـلم  بن حممد عن ،حريز عن ،الرمحن

 تسـحوا  وال األكفـان  جتمـروا  ال :هعليـ  اهلل صلوات املؤمنني أمم قا » :قا 
 .«احملرم مبنزلة امليت فان ،بالكافور عال بالطيب موتاكم

 عســحاق بــن يمهعبــرا عــن ،بنــدار بــن حممــد بــن علــي :104\3. الكــايف 4
ــد عــن ،األمحــر ــل عــن ،محــاد بــن اهلل عب ــ امُلفع  ــد أبــي عــن ،عمــر نب  عب

 عن» :فقـا   ،صـائمة  يهـ و صـائم  وهو هامرأت أتى رجل يف السالمهلل هعليةاهلل
 امــوعلي كفــارة هفعليــ هطاوعتــ كانــت وعن ،كفارتــان هفعليــ اهماســتكر كــان

 كانت وعن ،احلد نصف سوطاع مخسني ضرب هفعلي اهمأكر كان وعن ،كفارة
 .«سوطاع وعشرين مخسة وضربت سوطاع وعشرين مخسة ضرب هطاوعت
 ،يـون   عن ،مرار بن عءاعيل عن ،يمهعبرا بن علي :117\3. الكايف 3

 فتيـات  لنـا  عن :السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  ألبـي  قلت :قا  عمر ابن امُلفع ل عن
 :قــا  ،العطــش مــن مميصــيب مــا شــدة مــن الصــيام علــى يقــدرون ال وشــباناع

 .«حيذرون وما ممنفوس هب تروى ما بقدر فليشربوا»
 ابـن  عـن  ،محـاد  أبـي  بـن  صـاس  عـن  ،حممد بن علي :324\2 . الكايف2
 يف يقـو   السـالمهلل  هعليةاهلل عبد أبا ءعت :قا  عمر بن امُلفع ل عن ،سنان
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 فيحمـل  ،العـورة  موضـع  يف يـرى  أن أحـدكم  يسـتحيي  أما ،اهدعو» :املتعة
 .«هوأصحاب هعخوان صاحلي على  لال

 :قا  القمي هبن قولوي القاسم جعفر بن حممد وأب :90. كامل الزيارات 1
عـن حممـد    ، عمن  كر ،هلل1ةعن أبي علي األشعري ،حدثين حممد بن يعقوب

 هعليةاهلل بد على أبي َع دخلت  :قا  ،حدثين املفعل بن عمر :بن سنان  قا 
 عني :هل قلت  ،؟هعلي اَلفما شوُق :قاَ  ،يِرعىل الَغ اق اشَت عني :فقلت  ،السالمهلل

 ،هيارت ـ ِز عـلَ َف تعـرف   ل مـ ف :قاَ  ،السالمهلل هعليةاملؤمننَي أمَم وَرأز  أن  ب أح 
ــنَ  ،ال :قلــت  ــا ب ــَر ي ــعر َف اهلل وِ س  ــاَلفن  ــاَ  ،ي  ل ــارَة ع ا أردَت» :ق ــِم زي  أم

 عليٍّ وجسَم ،وٍحن  وبدَن ،آدَم عظاَم ال زائٌرن أم السالمهلل فاعَل هعليةاملؤمننَي
 ِعطَلــيف َم هلل2ةيبند َربَســبط هــآدم  عن :قلــت  ،الســالمهلل هعليــةبــن أبــي طالــب

ــ ــَعوَز مِ الش  ــع  وا أن م  ــت يف َب هظاَم ــ اهلل ي ــَف راِماحَل ــاَر فكي ــت ع ص  هظام 
و يف هـ السالمهلل و هعليةوٍحى عىل ن عاىل أوَحوَت َ تباَر اهلل عن  :قاَ  ،؟وفة بالُك
 َ َزم َنث  ،هعلي كما أوحى اهلل بالبيت  طاَفَف ،وعاعأسب  بالبيت  وَفُطَي أن  فينة الس 

 وف يف َج التابوَت َلَمَحَف ،آدَم ظام ع  هفي بوتاعتُا َجخَرفاسَت هتيكَبيف املاء عىل ر 
 عىل بـاب   َدَرَو م ث ـ  ،طـوفَ َي أن تعـاىل   اهلل ما شـاءَ  بالبيت  حتى طاَف فينة الس 
َماَء   اب َلع ي :لألرِض اهلل ا قاَ مففي ،اهد سج َم ط س يف َو وفة الُك

 ت لَعفب هلل4ة
 الذي كاَن اجلمع  َقوتفر  ،اهد من مسج  كما بدأ املاء  الكوفة  سجد ا من َمهماَء

 ِلَبمن اجَل طعٌةق  َوهو .يِريف الَغ هَنفدَف التابوَت وٌحن  َذَخأف ،فينة يف الس  وٍحمع ن 
                                                 

هلل، وهــو يــروي 3املتقــدم ترمجتــه يف احلــديث رقــمة  أمحــد بــن عدريــ  بــن أمحــد هــو  .1
 بواسطتني على األقل عن حممد بن سنان، و للحديث سند متصل من ام طري  الكليين.

 .  211\4معجم البلدان  -ظيمة يف حبر هركند بأقصى بالد اهلندهي جزيرة ع .2

 من سورة هود.   33من اآلية  .4
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 هعلي َذَخوات  ،قديساعى َتعيَس هني عليوقد  ،كليماعى َتوَسم  هعلي اهلل َمالذي كلَّ
مـا   واهلل ،ناعسـكَ َم للنبـينيَ  هوجعَل ،بيباعَح اعَدَمَحم  هعلي َذَخوات  ،ليالعَخ يَمهعبرا

 هعليةاملؤمنني من أمِم أكرم  ،ونوٍح آدَم ،يِنَرهاالطَّ هأبوي بعَد أحٌد هفي َنَكَس
 عليٍّ َمس وج  ،وٍحن  َنَدوَب ،آدم ظاَمر ع ز َف ف َجالن  َبجان  رَتفا ا ز  .السالمهلل

 صلى اهللةداعم َحوم  ،األولنَي اآلباَء زائٌر فاناَل ،السالمهلل هعليةن أبي طالبب
 أبـواب   هلـ  ح فـتَ ت   َرزائ ـ  فـان   ،نَيي ص ـ الَو سـيدَ  وعلياع ،نَيالنبي  خامَت وآلههلل هعلي
 .«اعاَمو َن ِمن عن اخَلُكفال َت ،هت عَوَد عنَد ماء الس 

 
 يف األخالق  هروايات :ثالثًا

 قـا   ،عمـر  بن امُلفع ل عن ،القماف سعيد أبي عن ،هعن :8\1اسن . احمل1
 تكـون  حتـى  العبـد  ع ان ل يكم  ال» :يقو  السالمهلل هعليةاهلل عبد أبا ءعت

 ،هقولـ  مـن  الفعـل  و سـال  ،هنفسـ  وتسـخو  ،هخلق حيسن ،أربع خصا  هفي
 .«ما  من الفعل وخيرج
 ،راشد بن احلسن  جد عن ،حييى بن القاسم عن ،هعن :11\1. احملاسن 2

 لهـ أ أحبنـا  من» :قا  ،السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،عمر بن امُلفع ل عن
 يف اال ان وجدد ،هلسان على احلكمة ينابيع جرى هقلب يف حبنا وحق  البيت

 وعمـل  يداعمشـ  وسـبعني  صـديقاع  وسـبعني  نبيـاع  سـبعني  عمـل  هلـ  وجدد ،هقلب
 .«سنة سبعني اهلل عبد عابداع سبعني
 بــن حممــد عــن ،علــي بــن حممــد عــن :413\2الكــايف  ،101\1اســن . احمل4
 كـان  من» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو قا  :قا  ،عمر بن امُلفع ل عن ،سنان

 ،سـور  ألـف  سـبعني  اجلنـة  وبـني  هبينـ  اهلل ضـرب  ،حجـاب  املؤمن وبني هبين
  .«عام ألف سبعني مسمة السور عىل السور بني ما مسمة
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 عـن  ،سـنان  بـن  حممـد  عـن  ،علـي  بـن  حممـد  عـن  ،هعن :101\1احملاسن  .3
 دار هلـ  كانـت  مـؤمن  أ ـا » :السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد - أبو قا  :قا  ،امُلفع ل
 خبـل  مالئكـيت " :وجـل  عـز  اهلل قـا   اهـ عيا هفمنع اهسكنا عىل مؤمن فاحتاج

 .«"أبداع جناني يسكن ال وجاللي وعزتي ،الدنيا بسكنى عبدي على عبدي
 عـن  ،عمـر  بـن  امُلفع ل عن ،سنان بن حممد عن ،هعن :104\1. احملاسن 2

 امـ ب يريـد  ،روايـة  مـؤمن  علـى  روى مـن » :قـا   ،السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي
 والية عىل هواليت من اهلل هأخرج ،الناني أعني من ليسقط همروءت دمهو هشين

 .«الشيطان
 اهلل رضـي  موسـى  بـن  أمحـد  بن علي حدثنا :213. اخلصا  للصدوق 1

 عبيد بن احلسني حدثين :قا  الكويف اهلل عبد - أبي بن حممد حدثنا : قا هعن
 ،حييـى  بـن  القاسم عن ،عبيد ابن عيسى بن حممد حدثين :قا  األشعري اهلل

 عبــد ألبــي قلــت :قــا  عمــر بــن امُلفع ــل عــن ،راشــد بــن احلســن  جــد عــن
 :قــا  ،«أعيــاد أربعــة» :فقــا  ؟عيــد مــن للمســلمني كــم :الســالمهلل هعليــةاهلل

 الثـامن  يـوم  اموأشرف امأعظم» :لي فقا  ،واجلمعة العيدين عرفت قد :لتق
 هوآل هعلي اهلل صلى اهلل رسو  هفي أقام الذي اليوم وهو احلجة  ي من عشر
 يف علينا جيب ما :قلت :قا  ،علماع للناني هونصب السالمهلل هعليةاملؤمنني أمم

 أن لهـ أ هأنـ  مـع  هلـ  ومحدا هلل شكرا هصيام عليكم جيب :قا  ؟اليوم  لال
 الـذي  اليوم يصوموا أن اهأوصياء األنبياء أمرت وكذلال ،ساعة كل يشكر

 سـتني  عمـل  مـن  أفعـل  كـان  هصـام  ومـن  ،عيـداع  هيتخذونـ  الوصي هفي يقام
 .«سنة

حـدث أبـو احلسـن     :قـا   ،السـيد ابـن طـاووني    :119. مجا  األسبو  7
دثين حممد ح :حدثنا حممد بن علي الرازي قا  :علي بن أمحد الطوسي قا 
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كنت  :بن عءاعيل عن عبد الرمحن بن أبي جنران عن املفعل بن عمر قا 
 وعسحاق بن عمار وداود بن كثم الرقـي ومجاعـة عنـد سـيدنا أبـي عبـد اهلل      

م وكثـرة الـدين   فدخل عءاعيل بن قي  فشكى الغم واهل هعلي صلوات اهلل
ت او ،ااتسـل ع ا كان يوم اخلمي  بعـد العـحى ف  » :هللالسالم هعليةهفقا  ل

يف كل ركعة فاحتة الكتاب وعشر مرات  أتقر ،وصل أربع ركعات ،مصال 
م صـل علـى   ماللـ :ةة مـرة ائسلمت تقو  م]فا ا[  ،يف ليلة القدر  انا أنزلنا

عشـر   يـا اهلل  يـا اهلل :ةثم ترفع يديال  ـو السـماء وتقـو     ،هللحممد وآ  حممد
ثـم   ،هللطع النف يا رب يا رب حتى ينق:ةثم حتر  سبابتيال وتقو  ،هللمرات

  :وتقو  هللعشر مرات يا اهلل يا اهلل:ةال وتقو متبسط يديال تلقاء وج
ويا أكـرم   ،ويا أجود من اعطى ،يويا خم من دع ،يجيا أفعل من ر 

م مالل ،أجاب ييا من حيث ما دع ،هما يفعل هويا من ال يعز علي ،من سلل
 ،ممبوجبات رمحتال وأءائـال العظـام وبكـل اسـم لـال عظـي       عني اسألال

واســألال باءـال الــذي ع ا   ،ال الكــريم وبفعـلال القـديم  مـ بوج واسـألال 
واسألال باءـال العظـيم العظـيم     ،أعطيت هأجبت وع ا سللت ب هدعيت ب

عال  هال عل بأنال أنت اهلل واسألال ،ي رميمهالعظام و يحمي ،ديان يوم الدين
 ،يوال تعسـر علـ   ين تيسر لـي امـر  أان تصلى على حممد وآ  حممد و ،أنت
 احلاجـات يـا قـديراع    ييا قاض ،ل لي مطلب رزقي من فعلال الواسعموتس

 .«يا ارحم الرامحني وأكرم األكرمني ،أحد ام  هعلى ماال يقدر علي
 

 يف التفسري  هروايات :رابعًا
 حممـد  عـن  ،حسـان  بـن  حممـد  عن ،األشعري علي أبو :434\1. الكايف 1

 عبــد أبــي عــن ،عمــر بــن امُلفع ــل عــن القاســم بــن اهلل عبــد عــن ،علــي بــن
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النـاقور  يف نقـر  فـا ا  :وجل عز اهلل قو  يف السالمهلل هعليةاهلل
 عن» :قـا   هلل1ة

 هقلبـ  يف نكـت  ، أمـر  ارمعظ   كر عز اهلل أراد فا ا ،مسترتاع مظفراع عماماع منا
 .«وتعاىل تبار  اهلل بأمر فقام رمفظ نكتة

 بن اهلل دعب عن ،حممد بن م عّلى عن ،حممد بن احلسني :318\1. الكايف 2
 عبـد  ألبـي  قلـت  :قـا   عمـر  بـن  امُلفع ـل  عـن  ،سـنان  بـن  حممـد  عن ،عدري 

ــةاهلل ــالمهلل هعلي ــ :الس ــز هقول ــل ع ــل :وج ــؤثرون ب ــاة ت ــدنيا احلي ــا  ،«ال  :ق
 السـالمهلل  هعليـ ةاملـؤمنني  أمـم  واليـة  :قا  ،وأبقى خم واآلخرة ممواليت»
وموسى يمهعبرا صحف * األوىل الصحف لفي ذاه عن

هلل2ة
». 

 بـن  أمحـد  عـن  ،زيـاد  بـن  لمسـ  عـن  ،حممـد  بـن  علـي  :319\1الكايف  .4
 عـن  ،سـنان  بـن  حممـد  عـن  ،ورمـ مج بن حممد عن ،يزيد بن عمر بن احلسني
 :تعـاىل  اهلل قـو   عـن  السـالمهلل  هعليةاهلل عبد أبا سألت :قا  عمر بن امُلفع ل

هبدل أو ذاه ام بقرآن ائتالسالمهلل هعليةعليا بد  أو :قالوا» :قا  هلل4ة». 
 :قـا   هعنـ  اهلل رضـي  موسـى  بـن  أمحد بن علي حدثنا :403. اخلصا  3
 بـن  حممـد  بـن  جعفـر  حـدثنا  :قـا   العباسـي  العلـوي  القاسـم  بن محزة حدثنا
 :قـا   الزيـات  زيـد  بـن  احلسـني  بـن  حممـد  حـدثنا  :قـا   الفزاري الكويف مالال
 بـن  جعفـر  الصـادق  عن ،عمر بن امُلفع ل عن ،األزدي زياد بن حممد حدثنا

 ابتلــى وع  :وجــل عــز اهلل قــو  عــن هســألت :قــا  مــا الســالمهلل معليةمــدحم
بكلمات هرب يمهعبرا

 اهتلقا اليت الكلمات يه» :قا  ؟الكلمات  ذه ما هلل3ة
                                                 

 .8املدثر:  .1
 .19-11هذ  اآليات من سورة األعلى:  .2
 .12يون :  .4
 .123البقرة:  .3
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 وفاطمة وعلي حممد حب  أسألال رب يا :قا  هأن وهو هعلي فتاب هرب من آدم
 .«حيمالـر  التـواب  وهـ  هعنـ  هعلي اهلل فتاب ،علي تبت اال واحلسني واحلسن

 يعين» :قا  ؟" نمفأت"  هبقول وجل عز يعين فما اهلل رسو  ابن يا :هل فقلت
 قا  .«احلسني ولد من تسعة عماماع عشر اثين السالمهلل هعليةالقائم عىل نمفأت

ــ فقلــت :امُلفع ــل  :وجــل عــز اهلل قــو  عــن فــأخ ني اهلل رســو  ابــن يــا :هل
هعقب يف باقية كلمة اموجعليف اهلل امجعلـ  اإلمامـة  بذلال يعين» :قا  ؟هلل1ة 

 فكيـف  اهلل رسـو   ابـن  يـا  :هلـ  فقلـت  :قـا   .«القيامـة  يوم عىل احلسني عقب
 مــاهو ،مــا الســالمهللمعليةاحلســن ولــد دون احلســني ولــد يف اإلمامــة صــارت

 ؟اجلنـة  لهـ أ شـباب  وسـيدا   وسـبطا  هوآلـ  هعليـ  اهلل صلى رسو  ولدا مجيعاع
 فجعـل  أخـوين  مرسـلني  نبيني ناكا ارونهو موسى عن» :السالمهلل هعليةفقا 

   :يقو  أن ألحد يكن و  ،موسى صلب دون ارونه صلب يف النبوة اهلل
   :يقو  أن ألحد لي  وجل عز اهلل من خالفة اإلمامة وعن ، لال اهلل فعل
 يف احلكــيم وهـ  اهلل الن ،احلســن صـلب  دون احلســني صـلب  يف اهلل امجعلـ 
 .«يسألون مهو يفعل عما يسلل ال ،هأفعال

 حممد بن وجعفر ،القاضي ارونه بن أمحد حدثنا :121. كما  الدين 2
 :قـالوا  ممعـن  اهلل رضـي  املـؤدب  هشا وي بن احلسني - بن وعلي ،مسرور بن

 عن ،أبي حدثنا :قا  احلممي جامع - بن جعفر بن اهلل عبد بن حممد حدثنا
 فع ـل امُل عـن  ،سـنان  بـن  حممد عن ،الدقاق اخلطاب أبي بن احلسني بن حممد

 اهلل قـو   عـن  ما السالمهلل معليةحممد بن جعفر الصادق سألت :قا  عمر بن
 العصـر » :السـالمهلل  هعليـ ةقـا   ،خسر لفي االنسان عن والعصر :وجـل  عز

                                                 

 .28الزخرف:  .1
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 ،أعـداءنا  يعـين  خسـر  لفي االنسان عن السالمهلل هعليةالقائم خروج عصر
آمنوا الذين عال بآياتنا يعين، الصاحلات وعملوا االخوان اساةمبو يعين 
باحل  وتواصوا باإلمامة يعين، بالص  وتواصوا

 .«الفرتة يف يعين هلل1ة
 هعنـ  ،السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عن ،امُلفع ل :233\1. شرح االخبار 1

املؤمنني قلوب يف السكينة أنز  الذي وه :تعاىل اهلل قو  يف قا 
 :قـا   .هلل2ة

 مه واملؤمنون ،هل والتسليم السالمهلل هعليةعلي املؤمنني أمم والية السكينة»
 .«هعلي سكنوا الذين هشيعت

 هعنـ  ،السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عـن  ،امُلفع ل :232\. شرح االخبار 7
العظيم احلنث على يصرون وكانوا :تعاىل اهلل قو  يف :قا 

 وهـ » :قا  هلل4ة
 اهلل رسـو   أخـذ  وقـد  ،السالمهلل هعليةعلي والية من ال اءة على مهعصرار

 .«امفي ممعلي هوآل هعلي اهلل صلى
 

 (هـ 113تويف بعد )نصر بن قابوس اللَّخمي .9
الشـيخ     كـر  ،الكـويف  ،هلل3ةاللَّخمـي  ،و الشيخ اجلليل نصر بـن قـابوني  ه 

 قـابوني  بـن  نصر» :السالمهلل قائالع هعليةالطوسي يف أصحاب اإلمام الصادق
«عنه أسند ،الكويف اللخمي

 هعليـ ةام الكـاظم يف أصحاب اإلمـ   كما  كر ،هلل2ة

                                                 

 اآلية وما قبلما من سورة العصر. .1
 .3الفتح:  .2
 .31الواقعة:  .4
 وخلم، خلم عىل النسبة هذ ، املعجمة اخلاء وسكون املشددة الالم بفتح: الّلخمي .3

 .142\2األنساب للسمعاني  -الشام  نزلتا اليمن من قبيلتان وجذام

 .413رجا  الطوسي  .2
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 ،السـالمهلل  هعليـ ة كراع يف أصحاب اإلمـام الرضـا   ه  يورد ل هولكن ،السالمهلل
 .الشريف  لعصر هعلى الرام من قيام القرائن على عدراك

وقـد   ،هعنـ  كان موجـوداع يف الكوفـة عبـان ثـورة زيـد بـن علـي رضـي اهلل        
حممـد   شـام بـن  هيقـو    ،يف الُكناسة هجبثمان زيد وصلب هحد ث بتفاصيل جميل
 حـني  هعليـ  واهلل فنظـرت  :قـا   قـابوني  بـن  نصر حدثين» :بن السائب الكليب

 مـن  فـألقي  ،رويهـ  صـفر أ قمـي   هوعلي ،باحلبا  دش  قد مجل على هب قبلأ
 وصـلب  ،بالكناسـة  فصـلب  هبـ  فـأمر  .جبـل  هكأن فخر القصر باب على البعم

«العبسي خز ة بن ونصر ،ندياهل وزياد ،عسحاق بن معاوية همع
 .هلل1ة

كما  ،هلل2ةمامما رويا عن أبيماحلسن وعليهلل  كر النجاشي أنةلنصر ولدان
 .هلل4ةاحتمل العالمة التسرتي أن يكون نعيم القابوسي أخاع لنصر بن قابوني

 
 السالم( هعلي)مع اإلمام الصادق هودور هوكالت

ــ      هعليـــةلإلمـــام الصــادق  هنــ   الشــيخ الطوســـي يف الغيبــة علـــى وكالت
يف مجلــة الــوكالء   و كــر هـــ، 128منــذ ســنة  هلــ كــان وكــيالع هوانــ ،الســالمهلل

م معلـــيةم مـــع األئمـــةماملمـــدوحني الـــذي   يغـــموا و  يبـــدلوا يف مســـمت
 كـان  هأنـ  فـروي  ،اللخمـي  قابوني بن نصر ممومن» :اهلل هقا  رمح ،السالمهلل

 خـــماع وكـــان ،وكيـــل هأنـــ ي علـــم و  ،ســـنة عشـــرين اهلل عبـــد ألبـــي وكـــيالع
«فاضالع

طـت  أحي همة وكالتمعشارة ان م هفي «وكيل هأن ي علم و » :هوقول ،هلل3ة
                                                 

 .98مقاتل الطالبني  .1

 .327رجا  النجاشي  .2
 .498\10قاموني الرجا   .4
 .437ايبة الطوسي  .3
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وأن اإلمام الصادق كان يعتمد علـى اكثـر مـن     ،بالكثم من السرية والكتمان
ويبـدو أن تلـال الوكـاالت قـد      ،اإلصالحي يف األمـة  هوكيل يف عدارة مشروع

ام العلمية والفكرية والدعوية ماصطبغت بالطابع التخصصي حبيث انيطت امل
ام اللوجستية لالتصـا  بـني   موامل ،ام املالية بوكالء آخرينموامل ،عيننيبأناني م

ورمبـا يقـوم الوكيـل الواحـد      ،اإلمام والشـيعة مبجموعـة أخـرى مـن الـوكالء     
مــن قــدرات ومــن مكانــة يف احلالــة  همــة اعتمــاداع علــى مــا  تلكــمبــأكثر مــن م

  .هوحبسب الظروف والعوامل احمليطة ب ،الشيعية
 ،نصر بن قـابونيهلل قليلـة جـداع   ةاملواقف املروية عن الوكيلالروايات و عن 

بعيـداع عـن األضـواء حبيـث يعمـل       هسـابقاع مـن بقائـ     ذا ينسـجم مـع قـدمنا   هو
 ،الســالمهلل عشـرين عامــاع وال أحــد يعلــم بــذلال  هعليــةوكـيالع لإلمــام الصــادق 

لعب دوراع يف عملية تثبيت الشـيعة علـى القـو  بامامـة اإلمـام       هولكن يبدو أن
فكـان   ،الشـريفة  هو من مجلة رواة الن  على عمامتمالسالمهلل ف هعليةظمالكا

 ،عـني حلركـات الفطحيـة واالءاعيليـة    همن الثابتني علـى اإلمامـة ومـن املنا   
فـأدر  شـيلاع مـع     هاد اإلمام الكاظم عليـ مالعمر عىل ما بعد استش هوقد امتد ب

ط حمنــة وســ هالســالمهلل وثبــت علــى القــو  بامامتــ  هعليــةعصــر اإلمــام الرضــا
 .ا الشيعةمالواقفة اليت عاشت

 
 يف احلديث  هوثاقت

اتفقت كلمات احملققني وأرباب اجلرح والتعديل على القو  جباللـة قـدر   
و ن  اكـرون   ،م السالمهللمعليةل البيتهعند أ هنصر بن قابوني وعلو منزلت

  :طائفة من تلكم األقوا 
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 هوثقاتـ  السـالمهلل  هعليـ ةخاصـة اإلمـام الكـاظم    مـن   عـد  ،. الشيخ املفيد1
 .هلل1ةهشيعت من هوالفق والعلم الور  لهوأ

 ذاه فد » :قائالع ه كر حديثاع عن نصر بن قابوني وعل  علي ،. الكشي2
«اهلل شاء عن هدين بأمر هتمامهوا هعقل من الرجل منزلة على احلديث

 .هلل2ة
«فاضالع خماع وكان» :قا  ،. الشيخ الطوسي4

 .هلل4ة
 صــحة عىل مشــكور الرجــل ذاهــ ان» :. الشــيخ حســن صــاحب املعــا 3
«هعقيدت

 .هلل3ة
ــرتي  2 ــني الشبسـ ــد احلسـ ــيخ عبـ ــر» :. الشـ ــن نصـ ــابوني بـ ــي قـ  ،اللخمـ

 ،خـماع  وكـان  ،االماميـة  حمـدثي  وثقات اءموفق علماء من .الكويف ،القابوسي
ــالع ــ ،فاض ــاب هول ــان .كت ــيالع ك ــام وك ــادق لإلم ــةالص ــالمهلل هعلي ــرين الس  عش

«سنة
 .هلل2ة

 
 هروايات

 ،مـا السـالمهلل  معليةني عن اإلمامني الصادق والكاظمروى نصر بن قابو
و  أنعثـر علـى    ،هلل1ةالسالمهلل هعليةروى عن اإلمام الرضا هو كر النجاشي أن

ابن يزيد اجُلعفـيهلل   هولعلةكما روى عن جابر ،تلال الرواية يف كتب احلديث

                                                 

 .238\2اإلرشاد  .1
 .737\2تيار معرفة الرجا  اخ .2
 .437ايبة الطوسي  .4
 .281التحرير الطاووسي  .3

 .420\4الفائ  يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق  .2

 .327رجا  النجاشي  .1
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احلسـن    ابنـا   :ممـ ف هوالراوون عنـ  هاما تالمذت ،هلل1ةشام بن عروة بن الزبمهو
صـاس   ،سليمان الصـيدي  ،ممسعيد بن أبي اجل ،يمهاسحاق بن عبرا ،وعلي

شـام بـن   ه ،يم األشـعري هالفعلهلل بن عبـرا ةامُلفع ل ،عمر بن أ ينة ،بن عقبة
 .حممد بن السائب الكليب

ومـا   ،اموالن  علي ،تدور حو  اإلمامة هوقد وجدت  أن أالب مرويات 
 همـن مروياتـ    ملا وجدناويف ما يأتي استعراض  ،ا من نصوص قرآنيةميتعل  ب

  :يف الكتب
 

 الروايات العقائدية  :أواًل
عـن حممـد بـن عمـرو بـن       ،بـن عءاعيـل   يحدثنا علـ  :. الشيخ الصفار1

لت أبــا عبــد أســ :عــن نصــر بــن قــابوني قــا   ،عــن بعــ  أصــحابنا  ،ســعيد
* وماء مسكوب * وظل ممدود عز وجل  عن قو  اهلل :السالمهلل هعليةاهلل

مقطوعة وال ممنوعة ال* ة كثمة موفاك
لـي  حيـث    هنع ،يا نصر» :قا  ،هلل2ة

«هو العا  وما خيرج منهب الناني عمنا هتذ
 .هلل4ة

عـن حممـد بـن عمـرو بـن       ،حدثنا علي بن عءاعيـل  :. الشيخ الصفار2 
ســألت أبــا عبــد   :عــن نصــر بــن قــابوني قــا   ،عــن بعــ  أصــحابنا  ،ســعيد

                                                 

  جند روايته عن هشام بن عروة بن الزبم، عال أن الذهيب  كر  لال يف ترمجة هشام  .1
 .34\1سم أعالم النبالء  –
 .43-41الواقعة:  .2
 .222بصائر الدرجات  .4
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ة وقصر مشيدوبلر معطلعز وجل  عن قو  اهلل السالمهلل هعليةاهلل
 :قا  ،هلل1ة

«والقصر املشيد االمام الناط  ،البلر املعطلة االمام الصامت»
 .هلل2ة

 أمحد حدثنا :قا  - اهلل هرمح - أبي حدثنا :الشيخ الصدوق قا   وروا
 بن حممد عن ،السندي بن علي عن حييى بن أمحد بن حممد عن ،عدري  بن

 عبــد أبــا ألتســ :قــا  قــابوني بــن نصــر عــن ،أصــحابنا بعــ  عــن ،عمــرو
وبلـر معطلـة وقصـر مشـيد     :وجـل  عز اهلل قو  عن السالمهلل هعليةاهلل

 ،هلل4ة
«والقصر املشيد االمام الناط  ،البلر املعطلة االمام الصامت» :قا 

 .هلل3ة 
 بـن  حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،اهلل عبـد  بن سعد حدثنا :. الشيخ الصدوق4
 عـن  ،ممـ اجل أبي بن سعيد حدثنا :قا  احلجا  حممد بن اهلل عبد عن ،عيسى

 :مـا السـالمهلل   معليةجعفر بن موسى يمهعبرا ألبي قلت :قا  قابوني بن نصر
 فلمـا  ؟وه أنت أنال فأخ ني ؟بعد  الذي من السالمهلل هعليةأبا  سألت عني

 وأصـحابي  وقلـت  ويـاالع   يناع الناني به  السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو تويف
«السالمهلل هعليةعلي ابين» :قا  ؟بعد  يكون الذي من فأخ ني بال

 .هلل2ة
 عــن ،موســى بــن احلســن حــدثين :قــا  ،همحدويــ حــدثين :. الكشــي3

 هعليـ ةاحلسـن  أبـي  عنـد  كنـت  :قـا   ،قـابوني  بـن  نصر عن ،الصيدي سليمان
 البـاب  فـدفع  ،الـدار  مـن  هلل1ةبيـت  علـى  فـوقفين  بيدي فأخذ همنزل يف السالمهلل

                                                 

 .32احلج:  .1
 .222بصائر الدرجات  .2

 .32احلج:  .4
 .111معاني األخبار  .3
 .737\2، اختيار معرفة الرجا  48، ايبة الطوسي ص49\2عيون اخبار الرضا  .2
 البيت هنا مبعنى احلجرة. .1
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 نصـر  يـا » :لـي  فقـا   ،هفيـ  ينظـر  كتـاب   يـد  ويف السـالمهلل  هعليـ ةهابنـ  علي فا ا
 الكتاب ذاه ما أتدري نصر يا» :قا  ابنال علي ذاه نعم :قلت ”؟ذاه تعرف
 أو نـيب  اال هفيـ  ينظـر  ال الـذي  اجلفـر  ذاهـ » :قا  ،ال :قلت «؟هفي ينظر الذي
  أتـا  حتـى  ارتـاب  وال نصـر  شال ما فلعمري :موسى بن احلسن قا  .«وصي

 .هلل1ةالسالمهلل هعليةاحلسن أبي وفاة
 حـدثنا  :قـا   ،أمحـد  حـدثنا  :قـا   ،عمـر  أبـو  حـدثنا  :. الشيخ الطوسي2
 حـدثنا  :قـا   ،أبـي  حـدثنا  :قـا   ،يم[ األشـعري ه]بن عبـرا  امُلفع ل بن حممد
 بـن  اهلل عبـد  بـن  علـي  بـن  حممـد  عـن  ،جـابر  عـن  ،اللخمـي  قـابوني  بن نصر

 عال النـاني  مـن  أحـد  فرش املالئكة وطلت ما» :عباني ابن قا  :قا  ،عباني
«فرشنا

 .هلل2ة
 

 ية هروايات الفقال :ثانيًا
 ألبـي  قلـت  :قـا   قـابوني  بـن  نصـر  عـن  :وازيهـ احلسني بن سعيد األ .1

 علـى  هبـ  فاسـتعان  آت  أتـا  هأن أبيال عن بلغين :السالمهلل هعليةاملاضي احلسن
 ، لـال  هلـ  فـذكر  ،السـالمهلل  هعليـ ةاحلسـن  فـأتى  ،معتكف هأن هل فذكر ،هحاجت
 رينمشــ كــافاعت مــن خــم املــؤمن حاجــة يف املشــي أن علمــت أمــا» :فقـا  

                                                 

احل ، وهي تنفي أن ، وهذ  الرواية تد  على ثباته على 737\2اختيار معرفة الرجا   .1
يكون قد شال أو تردد يف احل  طرفة عني، ومعنى  يل الرواية أن نصر بن قابوني   
يشال يف عمامة الرضاةعليه السالمهلل، وكان عارفاع باإلمام بعد وفاة الكاظمةعليه السالمهلل، 

 واهلل العا .
 .422، 274أمالي الطوسي  .2
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 :السـالمهلل  هعليـ ةاحلسـن  أبـو  قـا   ثم ،«مامبصيام احلرام املسجد يف متتابعني
«رهالد اعتكاف ومن»

 .هلل1ة
 عبـد  أبـي  عـن  ،قـابوني  بن نصر عن ،عقبة بن صاس :. الشيخ الكليين2

 رقـاب  عشـر  عتـ   مـن  علـي  أحـب   مـؤمن  إلطعـام  » :قـا   السـالمهلل  هعليةاهلل
 ،نصر يا» :فقا  :قا  ؟حجج شروع رقاب عشر :قلت :قا  ،«حجج وعشر

 مـن  هلـ  خـم  واملـوت  هفيسأل ناصب عىل فيجب هتدلون أو مات  تطعمو   عن
   فـان  ،مجيعـاع  الناني أحيى فكأمنا مؤمناع أحيى من نصر يا ،ناصب مسألة

« أحييتمو فقد  أطعمتمو وعن  أمتمو فقد  تطعمو
 .هلل2ة

 ،خالـد  بـن  مـد حم بـن  أمحـد  عـن  ،أصحابنا من عدة :. الشيخ الكليين4
 :قـا   قـابوني  بـن  نصـر  عـن  ،هأبيـ  عـن  ،أ ينة بن عمر بن حممد عن ،هأبي عن
 هفأعلمـ  عخوانـال  مـن  أحـداع  أحببت ع ا» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو لي قا 

 :قا  ،املوتى حتيي كيف أرني رب :قا  السالمهلل هعليةيمهعبرا فان ،« لال
قليب ليطملن ولكن بلى :قا  ؟تؤمن   أو

  .هلل4ة
                                                 

 .37كتاب املؤمن ص .1
 .203\2الكايف  .2

، وجه الربط بني اآلية وبني مورد الرواية عن عبال  211، سورة البقرة: 133\2لكايف ا .4
األ  مبا يف قلبال من حبه سيكون عالمة على صدق األخوة بينكما فيقوى قلبه ويزيد 

ععالم  ع انه بتلال األخوة، واهلل العا ، قا  الشيخ املازندراني يف شرح هذا احلديث: "
يف الطرفني وحصوهلا لءخر عن   تكن وهو جمرب، وقد أخ ني احملبة موجب لثباتما 

فلم أنسه منذ أخ ني بما وأنا أخ ت بععا آخر ثم  هبع  أخواني بما وبالح يف صدق
لقيته بعد سنني كثمة فأخ ني بأنه   ينسين منذ أخ ته بما.ةفان عبراهيمة ليه السالمهلل 

ن قا  بلى ولكن ليطملن قليبهلل على اخللة قا ةرب أرني كيف حتيي املوتى قا  أو  تؤم
وبمذا التقرير يتعح التقريب والذي يد  عليه ما روا  الصدوق يف الباب اخلام  عشر 
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 رضـي  الوليـد  بـن  أمحد بن احلسن بن حممد حدثنا :.  الشيخ الصدوق3
 ،الكـويف  علـي  بـن  احلسن عن ،الصفار احلسن ابن حممد حدثنا :قا  هعن اهلل
 هعليـ ةاهلل عبد أبا ءعت :قا  قابوني بن نصر عن ،يمهعبرا بن عسحاق عن

 يةواملغن ،ملعون والساحر ،ملعون نهوالكا ،ملعون املنجم» :يقو  السالمهلل
 املـنجم » :السـالمهلل  هعليـ ةوقـا   ،«ملعـون  امكسـب  وأكـل  اهـ آوا ومن ،ملعونة
«النار يف والكافر ،كالكافر والساحر ،كالساحر نهوالكا ،نهكالكا

 .هلل1ة
 هللهـ 204تويف حبدود ةعبد الرمحن بن احلجاج الَبَجليهلل 2ة
 ،عبـد الـرمحن بـن احلجـاج     ،الكبم والوكيل اجلليل أبـو علـي   هو الفقيه

السـالمهلل   هعليـ ةالصـادق  أدر  اإلمـام أبـا عبـد اهلل    ،الَبَجلي بـالوالء  ،الكويف
 هالسـالمهلل ومـن وكالئـ    هعليـ ةثم صار من خواص اإلمام الكـاظم  ،هوتوّكل ل
علـى مـا    هالسـالمهلل ومـات يف زمانـ    هعليـ ةأدر  عصر اإلمـام الرضـا   ،املقربني

                                                                                                                         

من كتاب العيون باسناد  عن علي بن حممد بن اجلمم قا : حعرت جمل  املأمون وعند  
 ني عن قو  الرضا علي بن موسى عليمما السالم، فقا  املأمون لهةعليه السالمهلل: أخ

عن اهلل تبار  وتعاىل أوحى عىل »عبراهيمة رب أرني...هلل اآلية، قا  الرضاةعليه السالمهلل: 
عبراهيمةعليه السالمهلل عني اختار من عبادي خليال أن سألين أحياء املوتى أجبته فوقع يف 

ي نفسهةعليه السالمهلل أنه  لال اخلليل فقا : رب أرني كيف حتيي املوتى قا : أو  تؤمن ب
 .107\11شرح أصو  الكايف  –" «قا : بلى ولكن ليطملن قليب على اخللة

 الذي هو امللعون املنجمةمعلقاع: عنه اهلل رضي ، قا  الشيخ الصدوق297اخلصا   .1
وجلهلل، وقد روى الشيخ الكليين جزءاع  عز وخالقه مبفلكه يقو  وال، الفلال بقدم يقو 

، عبراهيم بن عسحاق عن، علي بن احلسن عن، األشعري علي من هذ  الرواية عن أبي
 ملعون، ملعونة املغنية: يقو  عليه السالمهللةاهلل عبد أبا ءعت: قا  قابوني بن نصر عن
  .120\2الكايف  - كسبما أكل من
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 ،هلل2ةيالنجاشـ   بقليل على مـا  كـر    أو بعد ،هلل1ةهالشيخ الطوسي يف ايبت   كر
و أســتا  الثقــة اجلليــل هــو ،اء األصــحابمــوكــان عبــد الــرمحن مــن كبــار فق

وكان عىل جانب  ،هلل4ةهالشيخ الطوسي يف رجال  صفوان بن حييى على ما  كر
 .وراع بالور  وكثرة العبادة والتحرج يف الدينممش هوعلم مهفق

ــة  ــة   ،ســـكن عبـــد الـــرمحن يف الكوفـ ــارة الثيـــاب املعروفـ ــتغل بتجـ واشـ
يف بلـدة مـن بـالد فـارني      ضرب من الثياب الرقاق تعمـل  يهو ،هلل3ةيبالساب ر

 هعليـ ةانتقـل عىل بغـداد يف حيـاة اإلمـام الكـاظم      هويبـدو أنـ   ،هلل2ةسـابور  تدعى
السـالمهلل   هعليةيف زمن اإلمام الرضا هحتى وفات ها مستقراع لهواختذ ،السالمهلل
 عبــد بــن يمهعبــراةورون مــا عــداماوالد مشــ هو  يع ــرف لــ ،بقليــل  أو بعــد

  .هلل1ةيف بع  األسناد  احلجاجهلل الذي ورد  كر بن الرمحن
 
 
 
 

                                                 

 .438ايبة الطوسي  .1

 .248رجا  النجاشي  .2

 .441رجا  الطوسي  .4
 .449، 441، رجا  الطوسي 247رجا  النجاشي ص .3
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 السالم( هعلي)مع اإلمام الصادق هودور هوكالت
دلت الروايات ونصوص الرجاليني أن عبـد الـرمحن بـن احلجـاج كـان       

وصـار مـن الـوكالء البـارزين يف زمـان       ،السالمهلل هعليةوكيالع لإلمام الصادق
 هوممن ن   على  لال الشيخ الطوسي يف ايبتـ  ،السالمهلل هعليةاإلمام الكاظم

يف مجلة الوكالء املمدوحني الذين   يغموا و  يبدلوا مع أئمة   حينما  كر
 ألبـي  وكـيالع  احلجـاج  بـن  الرمحن عبد وكان» :م السالمهلل  فقا معليةدىاهل

«هواليت على السالمهلل هعليةالرضا عصر يف ومات ،السالمهلل هعليةاهلل عبد
 .هلل1ة

رمـــي » هلعبـــد الـــرمحن بـــن احلجـــاج أنـــ هنجاشـــي يف ترمجتـــ كـــر ال  
«بالكيسانية

ال سـيما و ـن ال    ،مـة   تثبـت  مت  ذهأن   ويتعح من تعبم ،هلل2ة
ر يف مســمة مــو  يظ ،اممــد روائــي يؤيــد  لــال االتهمنتلــال أي دليــل أو شــا

مــع الشخصــيات  هأو عالقاتــ هأي شــائبة تــد  علــى ا ــراف يف عقيدتــ هحياتــ
 .م السالمهللمعليةل البيتهم ما عدا أئمة أهاشم أو امه البارزة من بين

 هيف الفق هول ،اء الشيعة يف الكوفةمكان عبد الرمحن بن احلجاج من فق  
 هوتعـد رواياتـ   ،مة ومتنوعة يف شتى مباحث العبـادات واملعـامالت  ممسائل م

ا يف تأصـيل  مـ ومـن النصـوص املعتمـد علي    ،ذا الشـأن هـ من الطـراز األو  يف  
واحلـديث   هريصاع على متابعة جمال  الفقحوكان  ،د الشرعية الروائيةالقواع

يف  هللهـــ131ت ةفقــد كــان حيعــر جملــ  أبــان بــن تغلــب  ،همنــذ بــدايات شــباب
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 ،وأخذ العلم عن كبار أصحاب األئمة كزرارة وبكـم ابـين أعـني    ،هلل1ةالكوفة
الصـادق والكـاظم    :مهـ دى وفعالع عن ثالثة من أئمة اهلـ  ،وحممد بن مسلم

 .م السالمهللمعليةالرضاو
وصـار مـن كبـار     ،رز عبد الرمحن بن احلجاج الَبَجلـي يف علـم الكـالم   ب

 هوقـد اسـتفاد منـ    ،املناظرين الشيعة الذين يذبون عن حريم الوالية واإلمامـة 
ل هـ أ هم فقـ موتعلـي  ،السـالمهلل يف دعـوة النـاني للتشـيع     هعليـ ةاإلمام الصـادق 

وكــان  ،الفني لطريــ  احلـ  وكســر شـوكة النواصــب واملخـ   ،ممالبيـت وعلـوم  
وكـان   ،علـى الكـالم ومنـاظرة اخلصـوم     هالسـالمهلل حيثـ   هعليـ ةاإلمام الصـادق 

 عبـد  أبو وكان» :هقا  الكشي يف رجال ،هيفتخر أن يرى يف رجا  الشيعة مثل
 فاني ؛املدينة لهأ كّلم الرمحن عبد يا :الرمحن لعبد يقو  السالمهلل هعليةاهلل

«ثلالم الشيعة رجا  يف ي رى أن أحب
 .هلل2ة

 هعليـ ةالصـادق  وقـف علـى معجـزات أبـي عبـد اهلل      هأن هومن عظيم شأن 
 :قـا   هأنـ  هومـن  لـال مـا روي عنـ     ،ا للمخلصني مـن الشـيعة  هالسالمهلل وروا

 وأنـا  ،بغلـة  علـى  وهـ و ،واملدينة مكة بني السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي مع كنت
 حــ  عظــم مـن  جيــب مـا  ،ســيدي يـا  فقلــت ،أحـد  معنــا ولـي   ،محــار علـى 

 واهلل فنظرت ،«لسار رس  اجلبل ذاهل قا  لو ،الرمحن عبد يا» :فقا  ؟االمام
 .هلل4ةفوقف «أعنال   عني ،واهلل» :فقا  هعلي واهلل فنظر ،يسم اجلبل عىل

اء العامــة مــويبــدو أن عبــد الــرمحن بــن احلجــاج كــان تالطــاع لــبع  فق 
بـي ليلـى   فقد كـان علـى صـلة بالقاضـي ابـن أ      ،م يف الكوفةمم وقعاتموروات
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 ،كما كان مطلعاع على قعاء حييى بن سعيد القطان وابـن شـ مة   ،هوروى عن
ل الـراي  هـ السالمهلل أن حيعر جمـال  أ  هعليةوقد استجاز من اإلمام الصادق

تعـاىل   وأن ينصـح هلل  هم وال يعمل برأيـ ماإلمام بشرف أن ال يكون من  فأجاز
ــول ــوأل هولرس ــته ــيةل البي ــي بســ  ،م الســالمهللمعل ــن عبــد   ندروى ال ق  ع
 عيـا  » :هلـ  قـا   هأنـ  السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عـن  ،احلجـاج  بـن  الرمحن

 وروى ،«تعلم ال ما تقو  وأن ،برأيال الناني تفتى أن ،لكتنيمم وخصلتني
 أصـحاب  جمالسـة  عـن  السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـا  سـألت  :قـا   هأيعاع أن هعن

 تـدين  أن ،جـا  الر مـا مفي لـال مت وخصـلتني  وعيـا   ،ممجالس» :فقا  الرأي
«علم بغم الناني وتفيت ،رأيال من بشيء

الدقة  هولست  أعرف على وج ،هلل1ة
رمبا حبكـم   ،املخالطة والرتدد على تلكم ااال   ذهملثل  هالسبب الذي دفع

ل هـ أ هأو بسـبب الرابـة يف طـرح فقـ     ،اجلوار املكاني والعالقات االجتماعيـة 
تسـيدون السـاحة يف الكوفـة    م السالمهلل وعدم جعل فقـاء الـرأي ي  معليةالبيت
أو بســبب الرابــة يف قعــاء حــوائج املــؤمنني ودفــع الظلــم واحليــف  ،اهــوام

 .م قدر ما يستطيعمعن
ــن  علــى اإلمــام      ــي مــن رواة ال ــد الــرمحن بــن احلجــاج الَبَجل يعــد عب

وقد  ،الشريفة هوكان من الثابتني على القو  بامامت ،هلل2ةالسالمهلل هعليةالكاظم
 هعليةبة يف املشرو  اإلصالحي لإلمام اإلمام الكاظمكرأني حر  تعزز وجود

ا عن هـ ادوار متميزة يف مشرو  الوكالـة سـنأتي علـى  كر    هوكانت ل ،السالمهلل
 هعليةتعاىل يف الفصل الرابع عند احلديث عن وكالء اإلمام الكاظم شاء اهلل
   .السالمهلل
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بـن   السالمهلل أنبأ عبـد الـرمحن   هعلية كرت الروايات أن اإلمام الصادق
 هوأنـ  ،ويف روايـة أخـرى بـني احلـرمني     ،سيموت يف املدينة املنورة هاحلجاج أن

عـن حممـد     روى  لال الشيخ الكليين بسـند  ،سي بعث من اآلمنني يوم القيامة
من مـات يف املدينـة   » :قا  السالمهلل هعليةعن أبي عبد اهلل ،بن عمرو الزيات

 ،وأبو عبيـدة احلـذاء   ،حبيب حييى بن :مميف اآلمنني يوم القيامة من اهلل هبعث
«وعبد الرمحن بن احلجاج

 مجيـل  املذكور عـن   فيما روى ال قي بسند ،هلل1ة
 احلـرمني  بـني  مـات  من» :السالمهلل قا  هعليةاهلل عبد أبي عن ،]بن دراج[

 عبيدة وأبا احلجاج بن الرمحن عبد ان أما ،القيامة يوم اآلمنني يف اهلل هبعث
«مممن

 .هلل2ة
فقـا  الطوسـي    ،التقـرييب  هلرواة اختلفوا يف تاريخ وفات كرنا سابقاع أن ا

و كـر   ،هللهــ  204أي قبـل سـنة   ةالسـالمهلل  هعليةتويف يف عصر اإلمام الرضا هعن
أي بعـد سـنة   ةالسالمهلل هعليةأن عاش عىل زمن اإلمام اجلواد  النجاشي وام

 .هللهـ 204
 

 يف احلديث هوثاقت 
علـي عبـد الـرمحن بـن     ال يرتاب الباحـث يف وثاقـة شـيخنا اجلليـل أبـي       

 ،هتـ هوفقا ،هلتظافر الروايات ونصوص احملققني على عدالت ؛احلجاج الَبَجلي
و ـن   ،ممم السـالمهلل  وخـدمت  معلـي ةلألئمـة  هوتوكلـ  ،هوعبادتـ  هوحسن ءتـ 

  :ذا األمرهنا مجلة النصوص الدالة على هنذكر 
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ــام الصــادق 1 ــة. اإلم ــ :الســالمهلل هعلي ــيالع لــ  هجعل بــالكالم   وأمــر ،هوك
ا الن  على عمامـة  مام منميف كثم من امل هوكان يعتمد علي ،ناظرة اخلصوموم

عن عبد الرمحن بن احلجاج يبعث  هوقد مر علينا قول ،السالمهلل هعليةالكاظم
 .يف اآلمنني يوم القيامة

وكـيالع وقي مـاع    هوجعل ،كثماع هاعتمد علي :السالمهلل هعلية. اإلمام الكاظم2
عرسـا  املسـلمات أن اإلمـام     هي حـديثاع أرسـل  وقد روى الكش ،على األموا 

 ،حسـني بـن ناجيـة   وروى مسـنداع عـن    ،اجلنـة  هد لـ مالسالمهلل ش هعليةالكاظم
 :فقـا   ،السالمهلل و كر عبد الرمحن بن حجاج هعليةءعت أبا احلسن :قا 

«لثقيل على الفؤاد هنع»
لثقيـل   هعنـ »بلفـ    ها الصدوق يف الفقيهوقد روا ،هلل1ة

«يف الفؤاد
العبـارة    ذهـ ومجلـة احملققـني أن    ،رمـ األصح علـى األظ  وهو ،هلل2ة

 ،الفـؤاد  علـى  لثقيـل » :ى املقـا  مـ يقو  املازنـدراني صـاحب منت   ،تفيد املدح
 وهـ  مـن  هبـ  عـرف  احلج ـاج  فـان   ،الكلمتني اتنيه ثقل هب أراد يكون أن  كن
 اهلل هلعنـ  ملجـم  ابـن  اسـم  الـرمحن  وعبـد  ،م السـالمهلل معليةالبيت لهأ عدو

 هلــ أن  يــراد أن أيعــا  كــن :قيــل ورمبــا .ةهــمكرو هبــ التســمية عن  :قيــل حت ــى
 فؤاد على ثقيل هأن  أو -هالفقي عن   و ممف ورمبا - واخلاطر النف  يف موقعاع

 القــدح مــن ختي ــل قــد فمــا - األخــمة كــش روايــة هعليــ هينب ــ كمــا - املخــالفني
«مــدفو 

ومعظــم يف  مــوقر» :ى احلــديثنــاني أن معمــبموقــا  الوحيــد الب ،هلل4ة
 هعليـ ةكـان يعظـم أبـا احلسـن     هالقلوب أو يف قلـيب و كـن ان يكـون املـراد انـ     

م خبالف ما لو قيـل علـى الفـؤاد ثـم     همدح الزم كما تو هر انهالسالمهلل والظا
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«بعلى من النسـا   "يف" كر حديث ابن ناجية و كن ان يكون تبديل 
أمـا   ،هلل1ة

  ومعنا ،مدح مجلةهلل الفؤاد يف لثقيلةمجلة» :هالسيد اخلوئي فقا  يف معجم
 مــن الكشــي مــن تقــدم مــا أن رهوالظــا ،القلــب يف وعظمــة مكانــة هلــ أن
«حتريف هفيهلل الفؤاد على لثقيل هعنةالسالمهلل هعليةهقول

 .هلل2ة
 هد لـ مالسـالمهلل شـ   هعليـ ةر من بعـ  النصـوص أن اإلمـام الكـاظم    مويظ

 .هلل3ةهائلورس هاإلمام الكاظم ام مرة يف كتب هوقد ترحم علي ،هلل4ةةهبالفقا
السـالمهلل   هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  أصـحاب  يف شيو    كر  :. الشيخ املفيد4

الصــاحلني الـذين رووا الـن  علـى اإلمــام     اءمـ الفق هوثقاتـ  هوبطانتـ  هوخاصـت 
 .هلل2ةالسالمهلل هعليةالكاظم

م معلــيةيف مجلــة الــوكالء املمــدوحني لألئمــة   كــر :. الشــيخ الطوســي3
ــر   ــا م ــالمهلل  كم ــا  ،الس ــات» :وق ــرع يف وم ــا ص ــةالرض ــالمهلل هعلي ــى الس  عل

«هواليت
 .هلل1ة

 بنت بنت وكانت ،اعموج ،ثبتاع ،ثقة ثقة وكان» :قا  ،. الشيخ النجاشي2
«العبادة من هعلي كان ما امسلف عن تذكر عجائزنا مع تتلطة هابن

 .هلل7ة
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يف مجلة الثقات الذين رووا الن     كر :رآشوب املازندرانيم. ابن ش1
 .هلل1ةالسالمهلل هعليةعلى اإلمام الكاظم

 ال الـذين  مـن مجلـة األعـاظم     عـد  ،دي حبـر العلـوم  مـ . السيد حممد م7
 .هلل2ةممحديث صحة يف وال ممثقت يف ي تأمل
ــاني 8 ــي اخلاقـ ــيخ علـ ــر ،. الشـ ــذين    كـ ــحاب الـ ــمن األصـ ــوثق ضـ  ممـ
 وجعلـوا  ،مهبأخبـار  والعمل ،ممعلي بالرجو  وأمروا م السالمهلل معليةاألئمة

 .هلل4ةواالمناء الوكالء مممن
مـا  معليةالكاظم الصادق عن روى» :قا  ،. الشيخ حممد حسن املظفر7

 مـن  وكـان  ،هأيامـ  يف ومـات  ،السالمهلل هعليةالرضا لقي حت ى وعاش السالمهلل
 اءمـ الفق هوثقاتـ  هوبطانتـ  هوخاص ت السالمهلل هعليةهالّل عبد أبي أصحاب شيو 

م معلــيةاألئمــة مــن هعليــ والثنــاء هِعطرائــ يف الكــثم الشــيء وجــاء ،الصــاحلني
 هعنـ  امـ يروي كتـب  هولـ  ،املنقلـب  وحبسـن  باملدينة باملوت  بش رو وقد السالمهلل 

 الكــالم رجــا  مــن وكــان ،اإلمجــا  لهــأ مــن مموبععــ ،األعــالم الثقــات
 عبــد أبــو هلــ قــا  حت ــى ،العارضــة يف والقــو ة الالزمــة احلج ــة  وي البــارزين

 يف يـرى  أن أحـب   فاني املدينة لهأ كّلم الرمحن عبد يا"  :السالمهلل هعليةهالّل
 لقليـل  ِعال هألصـحاب  بـالكالم  ليسـمح  كـان  مـا  هأنـ  علـى "  مثلال الشيعة رجا 

 واخلـروج  العثار من حذراع ،ماهسوا ونفر والطي ار تغلب بن أبان أمثا  مممن

                                                 

 .342\4مناقب ابن شمرآشوب  .1
 .32\4الفوائد الرجالية  .2

 .71رجا  اخلاقاني  .4
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 يف هأدبـ  وح سـن  هح ج تـ  علـى  يعتمـد  ملن ِعال ألحد يسمح فال ،التقي ة ربقة عن
«املناظرة

 .هلل1ة
 

 همناذج من روايات
 العقدية  هروايات :أواًل

 عبــد عــن ،املغــمة بــن اهلل عبــد عــن ،هأبيــ عــن ،هعنــ :202\1. احملاســن 1
 وخصـلتني  عيا » :قـا   السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،احلجاج بن الرمحن

  .«تعلم ال ما تقو  وأن ،برأيال الناني تفتى أن ،لكتنيمم
 بـن  ثعلبـة  عـن  ،فعـا   بـن  علـي  نبـ  احلسن عن ،هعن :202\1. احملاسن 2

 السـالمهلل  هعليةاهلل عبد أبا سألت :قا  احلجاج بن الرمحن عبد عن ،ميمون
 مـا مفي لـال مت وخصلتني وعيا  ،ممجالس» :فقا  الرأي أصحاب جمالسة عن

 .«علم بغم الناني وتفيت ،رأيال من بشيء تدين أن ،الرجا 
 عـن  ،عبيـد  بـن  عيسـى  بـن  حممـد  عـن  ،يمهعبرا بن علي :32\1. الكايف 4
 عبـد  أبـو  لي قا  :قا  احلجاج بن الرمحن عبد عن ،الرمحن عبد بن يون 

 تفـيت  أن عيـا   :لـال ه مـن  لاله مامففي وخصلتني عيا » :السالمهلل هعليةاهلل
 .«تعلم ال مبا تدين أو برأيال الناني
 ،احلسني بن حممد عن ،أصحابنا بع  حدثنا :48.  بصائر الدرجات 3

 تبـار   اهلل عن» :قـا   احلجـاج  بـن  الـرمحن  عبـد  عـن  ،عيسـى  بن عثمان عن
 فـوق  طينة من ممقلوب وخل  ،عليني طينة من حممد وا  حممداع خل  وتعاىل
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 فـوق  طينـة  من ممشيعت قلوب وخل  ،عليني طينة من ممشيعت وخل  ، لال
 .«عليني
 ،ال هـ  بن أمحد عن ،علي بن احلسن حدثنا :237. بصائر الدرجات 2

 عبــد أبــو قــا  :قــا  احلجــاج بــن الــرمحن بــدع عــن ،محــاد بــن خلــف عــن
 ما ويقرأ ،ويكتب يقرأ كان هوآل هعلي اهلل صلى النيب عن» :السالمهلل هعليةاهلل
 .«يكتب  

 عـن  ،اجلبـار  عبـد  بـن  حممـد  عـن  ،األشعري علي أبو :472\2. الكايف 1
 :قا  السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن ،احلجاج بن الرمحن عبد عن ،صفوان

 .«احملاب  وضي  احلديد حر هعلي اهلل سلط سرنا با اعة  ارمن استفتح من»
 وحممد ،اجلبار عبد بن حممد عن ،األشعري علي أبو :248\2. الكايف 7

 عـن  ،حييـى  بـن  صـفوان  عـن  ،مجيعـاع  شـا ان  ابن الفعل عن ،عءاعيل بن
 آخـر  قـام  ع ا السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـو  كان :قا  احلجاج بن الرمحن عبد

 و هـ  علـى  أعـين  مماللـ » :ويقـو   الـدار  لهـ أ يسمع حتى هصوت رفعي الليل
 خـم  وارزقين املوت قبل ما خم وارزقين املعجع ضي  علي ووسع املطلع

 .«املوت بعد ما
 العطـار  عبـدوني  بـن  حممـد  بن الواحد عبد حدثنا :411. كما  الدين 8

 علـي  حـدثنا  :قـا   مسعود بن حممد حدثنا :قا  الكشي عمرو أبو حدثنا :قا 
 عبـد  عن ،عمم أبي بن حممد عن ،عيسى ابن حممد عن ،شجا  بن حممد بن

 ،علـي  بـن  حممـد  هأبيـ  عن حممد بن جعفر الصادق عن ،احلجاج بن الرمحن
مـا  معليةعلـي  بـن  احلسني قا  :قا  م السالمهلل معليةاحلسني بن علي هأبي عن

 بـن  موسـى  مـن  وسـنة  ،يوسـف  مـن  سـنة  ولـدي  مـن  التاسـع  يف» :السالمهلل 
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 وتعـاىل  تبـار   اهلل يصـلح  ،البيت لهأ قائمنا وهو ما السالمهلل معليةرانعم
 .«واحدة ليلة يف  أمر

 عـن  ،احلسـني  بـن  حممـد  عـن  ،حييى بن حممد عن ،هوعن :18\1. الكايف 9
 هعليةاهلل عبد أبا سألت :قا  احلجاج بن الرمحن عبد عن ،حييى بن صفوان

ــو  عــن الســالمهلل ــاىل اهلل ق ــرمحن :تع ــى ال ــ عل ــتوى رشالع اس
ــا  1ة  :فق

 ،بعيـد  همنـ  يبعـد    ،شيء من هعلي أقرب شيء فلي  شيء كل يف استوى»
 .«شيء كل يف استوى ،قريب همن يقرب و 

 
 يةهالفق هروايات :ثانيًا

 الـرمحن  عبد عن ،حييى بن صفوان عن ،هأبي عن ،هعن :13\1. احملاسن 1
 :السـالمهلل  هليـ عةاهلل عبـد  ألبـي  قلـت  :قـا   تغلـب  بـن  أبـان  عـن  ،احلجاج بن
 - !اثـنني  قطـع  :قلـت  ،اإلبـل  من عشرة امفي :فقا  امرأة أصبع قطع رجل»

 ثالثـون  نمفـي  :قـا   أصابع ثالث قطع :قلت ،اإلبل من عشرون مامفي :قا 
 أيقطـع  :قلـت  ،اإلبـل  مـن  عشـرون  نمفـي  :قا  أربعا قطع :قلت ،اإلبل من

 :قـا   ؟!اإلبـل  نم عشرون اموفي أربعا ويقطع اإلبل من ثالثون نموفي ثالثا
 الرجـل  وارتفع املرأة سفلت الرجل دية من الثلث بلغت ع ا املرأة عن ،نعم
 بقعــاء تــؤمر وال امصــوم بقعــاء تــؤمر امــأن تــرى أال ،تقــاني ال الســنة عن

 .«الدين حم  قيست ع ا السنة وعن بالقياني حدثتين أبان يا ،امصالت
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ــ  :349\2. احملاســن  2  بــن  نالــرمح  عبــد  عــن  ،حمبــوب  ابــن  عــن  ،هعن
 املائدة حعرت ع ا» :يقو  السالمهلل هعليةاهلل عبد أبا ءعت :قا  ،احلجاج
 .«أمجعني ممعن أجزأ مممن رجل وءى
 بـن  الـرمحن  عبـد  عـن  ،صفوان عن ،هأبي عن ،هعن :378\2. احملاسن 4

 عنالســالمهلل هعليــةاهلل عبـد  أبــا سـألت  :قــا  حنظلـة  بــن علـي  عــن ،احلجـاج 
 :قا  ،«امصفت يف علي  واختلفوا واحد ام امعن سألين قد» :فقا  ؟هلل1ةالربيثا

 علـي  فـرد  ،امـ عن هفسألت هعلي اممحلت ثم وعاء يف فجعلت امب فأمرت فرجعت
 هبـ  لـي  » :فقـا   ، عيا امفأريت ،فعحال امب جلتال قد :فقلت ،رد الذي مثل

 .«بأني
 الـرمحن  عبـد  عن ،عمم أبي ابن عن ،هأبي عن ،هعن :281\2. احملاسن 3

 عبـد  هعليـ  دخـل  ع  السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبد أبي عند كنت :ا ق ،احلجاج بن
 :قـا   ،شـلت  عن :فقـا   - ؟قائم وأنا أشرب اهلل أصلحال :فقا  القمي امللال

 يف ويـدى  فأسـجد  :قـا   ،شلت عن :قا  - ؟أروى حتى واحد بنف  فأشرب
 مـا  واهلل عنـي » :السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـو  قا  ثم ،شلت عن :قا  - ؟ثوبي

 .«عليكم أخاف مهوشب ذاه من
 أبــي ابــن عــن ،اشــمه بــن يمهعبــرا حــدثنا :24. بصـائر الــدرجات ص 2
 :قـا   السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـى  عـن  احلجـاج  بن الرمحن عبد عن ،عمم

ــ يســتغفر العلــم طالــب» ــان شــيء كــل هل  جــو يف والطــم البحــار يف واحليت
 .«السماء

                                                 

بكسر الراء  ييثب ضرب من السمال له فل  لطيف. وعن الغوري الر “قا  الطرحيي:  .1
جممع البحرين  - «وتشديد الباء: ضرب من السمال، ويقا  الربيث والربيثة: اجلريث

2\140. 



 

 وكالء األئمة يف القرن الثاني اهلجري .................................................

 

[413] 

 بـن  الـرمحن  عبـد  عـن  ،حمبـوب  ابـن  عـن  ،هوعنـ  :411. قرب اإلسـناد  1
 احتجـت  عن أرأيـت  :السـالمهلل  هعليـ ةموسـى  احلسـن  ألبي قلت :قا  احلجاج

 هينفعـ  ال هألنـ  ،نعـم » :قـا   ؟هلـ  وأدعـو  هعليـ  أسلم ،نصراني وهو طبيب عىل
 .«دعاؤ 
 بــن وحممــد ،احلســني بــن حممــد عــن ،حييــى بــن حممــد :42\4. الكــايف 7

 الـرمحن  عبـد  عـن  ،حييى بن صفوان عن ،شا ان بن الفعل عن ،عءاعيل
 تكـون  الكسـم  عـن  السـالمهلل  هعليـ ةالرضـا  احلسن أبا سألت :قا  احلجاج بن
 ،اجلنابـة  اسل وعند ،بالوضوء يصنع كيف اجلراحة هب تكون أو اجلبائر هعلي

 هعليـ  لـي   ممـا  رمـ ظ ممـا  الغسـل  هعليـ  وصل ما يغسل» :قا  ؟اجلمعة واسل
 يعبـث  وال بـائر اجل ينز  وال هاسل يستطيع ال مما  لال سوى ما ويد  اجلبائر
 .«هجبراحت
 وحممـد  ،شـا ان  بـن  الفعـل  عـن  ،عءاعيل بن حممد :47\4. الكايف 8

 بـن  الـرمحن  عبـد  عـن  ،حييى بن صفوان عن احلسني بن حممد عن ،حييى بن
 :فقـا   ؟واخلفقتني اخلفقة عن السالمهلل هعليةاهلل عبد أبا سألت :قا  احلجاج

 هنفســ علــى االنســان بــل :يقــو  اهلل عن واخلفقتــان اخلفقــة مــا أدري مــا»
بصمة

 أو قائمـاع  النـوم  طعـم  وجـد  من :يقو  كان السالمهلل هعليةعلياع عن هلل1ة
 .«الوضوء هعلي وجب فقد قاعداع
 بن وحممد ،شا ان بن الفعل عن ،عءاعيل بن حممد :97\4. الكايف 9
 الـرمحن  عبد عن ،حييى بن صفوان عن ،مجيعاع احلسني بن حممد عن ،حييى

 يهـ و الـدم  ترى احلبلى عن السالمهلل هعليةاحلسن أبا سألت :قا  احلجاج بن
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 تـرت  » :قـا   ،الصـالة  ترت  له رمش كل يف  لال قبل ترى كانت كما حامل
 .«دام ع ا

 بن وحممد ،شا ان بن الفعل عن ،عءاعيل بن حممد :100\4. الكايف 10
 الـرمحن  عبد عن ،حييى بن صفوان عن ،مجيعاع احلسني بن حممد عن ،حييى

 فمكثـت  نفسـت  امرأة عن السالمهلل هعلية يمهعبرا أبا سألت :قا  احلجاج بن
 عن» :قـا   ؟صـفرة  أو دمـاع  رأت ثـم  وصـلت  رتمـ ط ثـم  أكثـر  أو يومـاع  ثالثني
 .«الصالة عن تسال وال ولتصل فلتغتسل صفرة كانت

 ابن عن ،شا ان بن الفعل عن ،عءاعيل بن حممد :449\4. الكايف 11
 السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عـن  ،احلجاج ابن محنالر عبد عن ،عمم أبي
 .«ونافلة فريعة صالة كل يف» :فقا  القنوت عن هسألت :قا 

 بـن  وحممـد  ،احلسـني  بـن  حممـد  عـن  ،حييى بن حممد :421\4. الكايف 12
 عبـد  عـن  ،حييـى  بـن  صـفوان  عـن  ،مجيعـاع  شا ان بن الفعل عن ،عءاعيل
 يـتكلم  الرجل عنالسالمهلل هعليةاهلل عبد أبا سألت :قا  احلجاج بن الرمحن

 يســجد ثــم هصــالت يــتم» :فقــا  ،صــفوفكم أقيمــوا :يقــو  الصــالة يف ناســياع
 .«بعد» :قا  ؟بعد أو ماه التسليم قبل ومالس سجدتا :فقلت ،«سجدتني

 صـفوان  عـن  ،احلسـني  بن حممد عن ،حييى بن حممد :413\4. الكايف 12
 السالمهلل هعليةاحلسن أبا ألتس :قا  احلجاج ابن الرمحن عبد عن ،حييى بن

 علـى  أيصـلي  هعليـ  يصـ   أن يسـتطيع  وهـ و هبطنـ  يف الغمـز  هيصيب الرجل عن
 ععجـاالع  خيـف  و  الصـ   احتمـل  عن» :فقـا   :قا  ؟يصلي ال أو احلا  تلال
 .«وليص  فليصل الصالة عن

 بـن  وحممـد  ،احلسـني  بـن  حممد عن ،حييى بن حممد :477\4. الكايف 14
 عبـد  عـن  ،حييـى  بـن  صـفوان  عـن  ،مجيعـاع  شا ان بن لالفع عن ،عءاعيل
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  خلف الصالة عن السالمهلل هعليةاهلل عبد أبا سألت :قا  احلجاج بن الرمحن
  لـال  فـان  بـالقراءة  امفي رمجي  ال اليت الصالة أما» :فقا  ؟هخلف أقرأ االمام
 لينصت رمباجل أمر فامنا امفي رمجي اليت الصالة وأما ،هخلف تقرأ فال هعلي جعل

 .«فاقرأ تسمع   وعن فأنصت ءعت فان هخلف من
 ،العلـوي  عسـحاق  بـن  اهلل عبـد  عـن  ،حممد بن علي :498\4. الكايف 13

 بـن  الـرمحن  عبد عن ،ال ه بن اهلل عبد ابن حممد عن ،علي بن احلسن عن
 املسـلمني  سـوق  أدخـل  عنـي  :السـالمهلل  هعليةاهلل عبد ألبي قلت :قا  احلجاج

 فـأقو   للتجـارة  الفـراء  مممن فأشرتي االسالم دعوني الذين اخلل  ذاه أعين
 امـ أن علـى  امـ أبيع أن لي يصلح لمف ،بلى :فيقو  ؟ كية يه ألي  :املصاحب

 اماشرتيت الذي لي شرف قد :وتقو  امتبيع أن بأني ال ولكن ،ال» :فقا   كية
 للميتـة  العـراق  لهأ استحال » :قا  ؟ لال أفسد وما :قلت ،« كية امأن همن

 على عال  لال يف يكذبوا أن يرضوا   ثم ه كات امليتة جلد دبا  نأ وزعموا
 .«وآلههلل هعلي اهلل صلىةاهلل رسو 
 عـن  ،عمـم  أبـي  ابـن  عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :330\4. الكايف 12

 يصـلي  الرجـل  يف السـالمهلل  هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عن احلجاج بن الرمحن عبد
 ال نعــم» :فقــا  ؟هبــ تمــتوج حيــث هدابتــ علــى وهــو األمصــار يف النوافــل

 .«بأني
 

 روايات خمتلفة :ثالثًا
 بـن  موسـى  عـن  ،علي بن حممد عن ،رانمم بن أمحد :137\7. الكايف 1

 يف السـالمهلل  هعليـ ةيمهعبـرا  أبـي  عـن  ،احلجـاج  بن الرمحن عبد عن ،سعدان
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بالقطر؛  امحييي لي » :قـا   هلل1ةامموت بعد األرض حييي :وجل عز اهلل قو 
ــون رجــاالع اهلل يبعــث ولكــن ــى العــد  فيحي ــاء األرض فتحي  ،العــد  إلحي

 .«صباحاع أربعني القطر من األرض يف أنفع هلل احلد وإلقامة
 عبـد  بـن  سـعد  حـدثنا  :قـا   - اهلل هرمحـ  - أبـي  :223. معاني األخبـار  2

ــن يعقــوب عــن ،اهلل ــد ب ــن عــن ،يزي ــي اب ــد عــن ،عمــم أب ــن الــرمحن عب  ب
 فعـحكت  :وجـل  عز اهلل قو  يف سالمهللال هعليةاهلل عبد أبي عن ،احلجاج

باسحاق اهفبشرنا
 .«حاضت» :قا  هلل2ة

 اهلل رضـي  - املتوكل بن موسى بن حممد حدثنا :491. معاني األخبار 4
 :قـا   ،يزيـد  بـن  يعقـوب  عـن  ،احلممي جعفر بن اهلل عبد حدثنا :قا  - هعن

 سـدير  عـن  ،احلجـاج  بن الرمحن عبد عن ،فعا  بن علي بن احلسن حدثنا
 م السـالمهلل  معلـي ة جـد  عـن  ،هأبي عن ،حممد بن جعفر الصادق عن ،الصميف

 السـالم  امـ علي فاطمـة  نـور  خلـ  » :هوآلـ  هعلي اهلل صلى اهلل رسو  قا  :قا 
 يهـ  فليسـت  اهلل نـيب  يا :الناني بع  فقا  .والسماء األرض ختل  أن قبل

 .«...عنسية
 بـن  سـني احل بـن  حممـد  عـن  ،علـي  بن أمحد وروى :10. ايبة الطوسي 3

 هعليــةيمهعبــرا أبــا ءعــت :قــا  احلجــاج بــن الــرمحن عبــد عــن ،عءاعيــل
 طـا   وعن و ا  :وقـا   وحيبسـونين  يأخذونين فالن بين عن» :يقو  السالمهلل

 .«سالمة فاىل
 أمحـد  بـن  منصـور  بن عءاعيل عن :اخلصا  :118\74. حبار األنوار 2

 علــي بــن أمحــد عــن ،العلــوي حممــد بــن القاســم بــن حممــد عــن ،القصــار
                                                 

 .17احلديد:  .1
 .71هود:  .2
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 بـن  الـرمحن  عبـد  عـن  ،ثعلبـة  عـن  ،فعـا   ابـن  عن ،ال قي عن ،األنصاري
 خــذوا وجــل عــز اهلل قــو  يف الســالمهلل هعليــةاهلل عبــد أبــي عــن ،احلجــاج

مسجد كل عند زينتكم
 وينجز الشعر وحيسن ،الرزق جيلب املشط» :قا  هلل1ة

 اهلل صـلى  اهلل رسو  وكان ،البلغم ويقطع ،الصلب ماء يف ويزيد ،احلاجة
 هعنـ  :ويقـو   مـرات  سـبع  امفوق ومن مرة أربعني هحليت حتت يسرح هوآل هعلي

 .«البلغم ويقطع نهالذ يف يزيد
 أبـا  ءعـت  :قا  احلجاج بن الرمحن عبد عن :17\1. تفسم العياشي 1

 .«القرآن من الرجا  عقو  من أبعد لي » :يقو  السالمهلل هعليةاهلل عبد
 أبـا  سألت :قا  احلجاج بن الرمحن دعب عن :194\1. تفسم العياشي 7

  هعلي استطا  من البيت حج الناني على وهلل هقول عن السالمهلل هعليةاهلل عبد
 .«همال يف والقدرة هبدن يف الصحة» :قا  هلل(2سبيالع
 أبـا  ءعت :قا  احلجاج بن الرمحن عبد عن :22\2. تفسم العياشي 8

 آية أعلم ما» :فقا  ،نهدبر يف النساء اتيان  عند  كر السالمهلل هعليةاهلل عبد
 دون مــن وةمشــ الرجـا   لتــأتون نكــمع واحـدة  اال  لــال أحلــت القـرآن  يف

4النساء
 اآلية». 

 أبـا  سألت :قا  احلجاج بن الرمحن عبد عن :228\2. تفسم العياشي 9
تبذيراع تبذر وال هقول عن السالمهلل هعليةاهلل عبد

 يف شيلاع أنف  من» :قا  هلل3ة
 .«مقتصد ومف اخلم أنف  ومن ،مبذر ومف اهلل طاعة ام

                                                 

 .41األعراف:  1
 .79آ  عمران:  2

 .81األعراف:  4

 .21اإلسراء:  3
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 املبحث األول

 السالم( هعلي)ومضات من حياة اإلمام الكاظم
 

 الشريف هنسب

، م السـالمهلل أبـو احلسـن   معلـي ةل البيـت هـ مام سابع أئمـة أ و اإلمام اهله 
م مبن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب علـي  موسى بن جعفر بن حممد

  .الصالة والسالم
السالمهلل  هعليةا اإلمام الباقرهوكانت جارية اشرتا ،ح َميدةهلل ال بريةةهأم

عسـحاق   هاإلمـام موسـى بـن جعفـر وشـقيقي      هجعفر فولدت منـ  ها البنهداهوأ
و هـ  السـالمهلل  هعليـ ةوقد  كرت أحدى الروايات أن اإلمام البـاقر  ،هلل1ةوفاطمة

السالمهلل وكـان الوسـيط يف    هعليةا للصادقهداهاجلارية وأ  ذهالذي اشرتى 
ومثــة روايــة  ،هلل2ةابــن عكاشــة بــن حمصــن األســديهلل ةهذا البيــع رجــل اءــهــ

السـالمهلل عـن    هعليـ ةو اإلمـام الصـادق  هـ ا ها تن  أن الذي اشرتامعارضة هل
يف املـرأة الشـريفة مـن خـمة النسـاء        ذهـ وكانـت   ،هلل4ةشـام بـن أمحـر   هطري  

وقد ورد يف  ،تعاىل تعاىل لتلد حجة من حجج اهلل ا اهللهوممن اختار ،امزمان
 هعليــةفمــن  لــال قــو  اإلمــام البــاقر ،ا الكــثم مــن النصــوصما وفعــلمشــأن

«اآلخـرة  يف حممـودة  الدنيا يف محيدة» :السالمهلل
وكانـت تعـرف حبميـدة     ،هلل3ة 

                                                 

 .7\38حبار األنوار  .1

 .371\1الكايف  .2

 .721. أمالي الطوسي 4
 .371\1الكايف  .3
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 هعليـ ةقمـام الصـاد  ا أن اإلما وعلـو شـأن  ممـ ا وفقموكان مـن فعـل   ،هلل1ةامُلص فاة
ن أحكــام الــدين منســاء الشــيعة وتعلــيم ها يف تفقيــمــالســالمهلل كــان يعتمــد علي

ــريعة  ــو  الش ــادة   ،هلل2ةوأص ــتمرت بالعب ــا اش ــمت  ،كم ــن الص ــة  ،وحس ومعرف
عليـه  ةوهـي أحـد اخلمسـة الـيت اوصـى هلـم اإلمـام الصـادق         ،العقيدة احلقـة 

   .المهللعليه السةالسالمهلل للتغطية على أمر خليفته اإلمام الكاظم
 

 الوالدة املباركة
يف  ،األحـد يوم  ،موضع بني مكة واملدينة ،يف األبواء هعلي سالم اهللولد 

ــن شــ   ــابع م ـــ 128ســنة ر صــفر مالس ـــ 129وقيــل  ه يف اخلــام  وقــب   ،ه
الغربـي يف املقـ ة    ودفـن ببغـداد باجلانـب    ،هـ 184سنة والعشرين من رجب 

 أربعـاع  وعـاش  ،ت بـاب احلـوائج  فصـار  ،املعروفة مبقابر قريش من باب التني
ثم ملال  ،هللهـ128ت ةملال املنصور بقية هوكان يف سين عمامت ،ومخسني سنة

 ،عشـر يومـاع   ادي سنة ومخسـة ثم ملال اهل ،وأياماع راعمدي عشر سنني وشمامل
معـي   وبعـد  ،رين وسبعة عشر يوماعموعشرين سنة وش اعثم ملال الرشيد ثالث

 علـى يـدي   هيف حبسـ  د مسـموماع ممخ  عشرة سنة مـن ملـال الرشـيد استشـ    
وقيـل خلمـ  خلـون     ،ال يوم اجلمعة لست بقني مـن رجـب  هالسندي بن شا

 .هلل4ةسنة ثالث ومثانني ومائة من رجب
 
 

                                                 

 .342\4، مناقب ابن شمرآشوب 23\2عيون اخبار الرضا  .1

 .401\3الكايف  .2

 .1\38حبار األنوار  .4
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 املباركة هوألقاب هكنا
أبــو  :امــمن ،الســالمهلل جمموعــة مــن الُكنــى  هعليــةعرفــت لإلمــام الكــاظم

 ،وأبو علـي  ،يمهوأبو عبرا ،وأبو احلسن املاضي ،أبو احلسن األو و ،احلسن
ورة يف الروايـات الشـريفة ورمبـا    ماملشـ  هو من ألقابـ هوةويعرف بالعبد الصاس

ــتعمل للتقيــة والتوريــةهلل   ــة  ،اس ــن اات ،والــنف  الزكي ــوايف ،دينمــوزي  ،وال
 هالشـريفة وكرمـ   هر بأخالقـ هـ ز هر ءي بذلال ألنـ هوالزا ،واألمني ،والصابر

 هملا كظم هبوءي  ،"الكاظم"بـ ر يف األعصار املتأخرةموقد اشت ،املعي التام
 .مميف حبسـ  حتى معـى قتـيالع   هالظاملون ب هعما فعل  وا  بصر ،من الغي 

 همن املتوءني فيعلم مـن يقـف عليـ    كان واهلل :وقا  الربيع بن عبد الرمحن
فلذلال ءـي   ،مممن هم ما يعرفوال يبدي هل ،ممعلي هويكظم ايظ ،هبعد موت
 .هلل1ةالكاظم

ــ اع وي عـرف اليـوم أيعــ    ، الزائــرون علـى قــ   هملـا يلتمسـ   ؛"باب احلــوائج"ب
وتيسم  ،ممبقعاء حوائج هتعاىل وألطاف من عناية اهلل ،هوالوافدون عىل مقام

وتقعـى   ،مممومموي فرج عن م ،مهوي ج  كسم ،ممفي شفى مريع ،مهأمور
رة الذين هو من نسل العرتة الطاموال شال يف  لال ف ،احلاجات العظام هب كت

ذا األمـر معـروف حتـى عنـد     هـ و ،ماعمم تطهرمم الرج  وطمعن ب اهللهأ 
ق  موسى الكاظم » :كان يقو  هم الشافعي أنمفقد روي عن عمام ،املخالفني

«الرتياق اارب
عن علـي بـن اخلـال       باسناد هاخلطيب يف تارخيوروى " ،هلل2ة

 ل اهللمعال سـ  همين أمر فقصدت ق  موسى بن جعفر وتوسلت بـ هما » :قا 

                                                 

 .347\4مناقب ابن شمرآشوب  .1
 .1رسالة يف عثبات كرامات األولياء ص .2
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«تعاىل لي ما أحب
 يهت وامرأة يف بغداد رؤيرآشوب أن مروى ابن شو .هلل1ة

فقـا    ،ب  ابـين ح ـ  هفانـ  ،عىل موسى بن جعفر :قالت ؟عىل أين :رو  فقيلمت
ن تـريين  أحب  املقتـو  يف احلـب     :فقالت ،قد مات يف احلب  هنع :ا حنبليهل

ولـذلال قـا     ،هلل2ةهز  جبنايتـ ما قـد أطلـ  واخـذ ابـن املسـت     مـ فـا ا بابن  ،القدرة
  :هالشاعر حبق

 اـــــــــا أو َصاممصّلى ب هَمن  م ثُلــيـــب  أسوتهِج يف الَغياـباب  احَلوائ  
 ـــــاعأعوامـــــــ هأصبو عىل ش ب اك النــــ ــــوى  ما حيليت والَوج د  َسع ر  

 
  هالنص على إمامت

الكاظم يف   لدالسالمهلل على ترسيخ عمامة و هعليةحرص اإلمام الصادق
 ،ات اليت  كن أن تطرح يف الساحة الشـيعية مودفع كل الشب ،نفوني املؤمنني

ذا هــممــن ال يسـتح     أو الرتويـج لغـم   هسـواء مـن خــال  التشـكيال يف عمامتــ   
السالمهلل يف  هعليةود اإلمام الصادقمو كن تلخي  ج ،ي الرفيعاملقام اإلهل

  :بالنقاف اآلتية املوضو  املممذا ه
وقـد  كرنـا يف الفصـل السـاب  أن      :اءاعيـل  هتأكيد على مـوت ابنـ  . ال1

 ؛اءاعيل هعلى وفاة ابن هاد علية القوم من أصحابماإلمام الصادق تعمد عش
 .يف اإلمامة هوارث أبي ه   ت وأن هة عند الناني أنمللال تبقى شب

 هوحيتعـن   فكـان يرعـا   ،السـالمهلل  هعليـ ةموسـى  ه. منح اخلصوصية البنـ 2
وقـد  كـر    ،مـن األوالد   دون اـم  هتمام بـ هوبدا كثم اال ، مة أظفارمنذ نعو

 ، و املولود األعظم بركة على الشيعة مـن بقيـة اوالد  ه هان هجلملة من أصحاب
                                                 

 .144\1تاريخ بغداد  .1
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وال  ،اإلشـارة بشـكل مبكـر لـدى الكـثم مـن املقـربني         ذهـ وبالتالي وصـلت  
 ه  بامامتـ مـاع يف تثبيـت النـاني علـى القـو     مالذي لعبـوا دوراع م  ،سيما الوكالء

 .الشريفة
ــاظم   4 ــام الك ــة اإلم ــى عمام ــح عل ــن  الواض ــة. ال ــالمهلل هعلي ــ ،الس  هوأن

السالمهلل أن  هعليةالصادق تم أبو عبد اهللهوقد ا ، الوصي والوارث من بعد
ذا الـن  حبيـث ال تبقـى شـائبة يف     هـ علـى   هد مجاعـة كـثمةع مـن أصـحاب    مي ش

 وامُلفع ـل  ،جعفـر علي بن جعفـر واسـحاق بـن      أخوا :ؤالءهومن  ،النفوني
وعبـد   ،ومعا  بن كثم ،ويزيد بن أسباف ،وزرارة بن اعني ،بن عمر اجلعفي

وسـليمان بـن    ،ويعقوب السراج ،والفي  بن املختار ،الرمحان بن احلجاج
ويزيـد   ،ويـون  بـن ظبيـان    ،وداود بن كثم الرقـي  ،وصفوان اجلما  ،خالد

بـن   عيسى بن عبد اهللو ،يم الكرخيهوعبرا ،هللهمع مجاعتةبن سليط الزيدي
ونصر  ،هللالسالم هعليةابن أخت اإلمام الصادقةعمر بن علي بن ابي طالب

  .هلل1ةبن قابوني اللخمي
 

 السالم( هعلي)مرحلة اإلمام الكاظم
السالمهلل تطورات سياسية وفكريـة كـبمة    هعليةد عصر اإلمام الكاظممش

ال بد لإلمام وخلقت حتديات جديدة كان  ،ا على طبيعة املرحلةألقت بظالهل
حبيـث حيفـ     ،ا مبا  تلال من طاقـات علميـة ومـوارد بشـرية    ممن التعاطي مع

اإلمـام البـاقر وأشـرف     هاخلط البياني للمشرو  الفكـر والتنمـوي الـذي أسسـ    
 .ما السالمهللمعليةاإلمام الصادق  وتطوير هعلى توسعت
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  :التحديات باألمور اآلتية  ذهو كن تلخي  
 

 اسيةالتحديات السي :أواًل
ل هـ وتتمثل بوصـو  أعتـى ملـو  بـين العبـاني ظلمـاع وعـدواناع ونصـباع أل        

ارون هـ و ،ادي العباسـي واهلـ  ،كاملنصـور الـدوانيقي   ،م السـالمهلل معليةالبيت
 ،م  يف دمـاء الشـيعة  مم آثـار سـيلة الصـيت يف ولـوا    الذين كانت هلـ  ،الرشيد
بين أمية حتى فاقوا ظلم  ،م العلويني واملوالني حتت كل حجر ومدرمومطارت

 .م معرب املثل بالقسوة واجلفاء وشدة البالءموصارت أيام
ــ ور متسلم أبو جعفر املنصور املشـ   141"الدوانيقي" مقاليـد احلكـم سـنة    ب

جمموعـة    د عصـر موشـ  ،والقسـوة  ،وشـدة البخـل   ،لموكان معروفاع باجل هـ،
بـن   وال سـيما اتبـا  عبـد اهلل    ،ا احلسـنيون هـ من االنتفاضات العلوية اليت قاد

وتكن الدوانيقي من  ،عال أن شيلاع من تلال احلركات   ينجح ،احلسن املثنى
م موكـان يـأتي ببععـ    ،ا التـأريخ مم قتلـة   يسـمع مبثلـ   مم وقتلـ مقمع انتفاضت

ــع ــوق    مفيع ــم يصــب ف ــاء ث ــطوانات البن ــ     مم يف اس ــن اجل ــاء م ــواد البن م م
 .هلل1ةواللنب
دي مقاليـد  مـ حممـد امل  هفتسـلم ابنـ   هــ،  128لال املنصور الدوانيقي سـنة  ه
املسـرح السياسـي يف     دموعلى الرام من االنفـراج النسـيب الـذي شـ     ،امللال

حبيث خفف من وطأة السلطة على املعارضني السياسيني وأصدر عفواع   دمع
للفســ   هد حتــدياع آخـر تثــل مبيلــ مشــ  عال أن عصــر ،عـن الكــثم مــن املعـتقلني  
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وأسـرف يف   ،هلل1ةواجلواري الغانيـات  فقرب املغنني املخنثني ،واخلالعة وااون
وال شال أن تصـرفات   ،و والفجورموعقد جمال  الطرب والل ،شرب اخلمر

تنعك  علـى الرعيـة ممـا ولـد موجـة ا رافـات أخالقيـة رمبـا           واءهاحلاكم وأ
ا علـى حالـة الـوعي لـدى األمـة      وتلقـي بظالهلـ   ،دد النسيج ااتمعيمباتت ت

 .ع احل  وتعاليم اإلسالما اكثر عن منابهفعالع عن ابتعاد
ذر مـ دي العباسي رجالع مسـرفاع ي مكان امل ،البخيل هوعلى العك  من أبي

وقـد جعـل خزينـة بيـت مـا        ،امـ املا  يف أمسيات الفس  والفجور الـيت يقيم 
وســط حالــة مــن الفقــر واحلرمــان  ،هوأوالد عمومتــ هبــاع بيــد أبنائــماملســلمني ن

 .تعصف باألمة اإلسالمية
أي  ،هوج وتـ  هالعباسي بعد عشر سنوات تقريباع مـن ملكـ  دي ملال امله 

، فابتليت األمـة بطـااوت آخـر مـن طواايـت بـين العبـاني        هلل2ةهـ 119يف عام 
يف ارتكـاب    وكان شاباع اراع فاحشـاع ماجنـاع يفـوق أبـا     ،ادي العباسيو اهلهو

وعىل جانب  لال كان سفاحاع ال يتور  عن سفال  ،ا  احملارممالفواحش وانت
 ،شـديداع  م خوفـاع موأخـاف  ،أس يف طلب الطـالبيني وقد  ،وقتل األبرياء الدماء

 هو  يـدم حكمـ   ،هلل4ةم مـن األرزاق واألعطيـة  هلـ  هدي جيريموقطع ما كان امل
و  تكــد األمــة  ،بصــورة اامعــة هالكــمت بمــور انتمســوى ســنة وبعــعة شــ

 ،حتى ابتليت بواحد من شـرار حكـام بـين العبـاني      دمتصحو من صدمة ع
دي مما من اوالد املهوكال ،اديو أخو اهلهون املعروف بالرشيد  وارهو هو

 .العباسي
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اراع ملحوظـاع يف  هـ دت األوضا  السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة ازد   مش
فقد توسعت بغداد لتكون  ،ارونهللهةد الطااوت العباسي اجلديدمبدايات ع

وسـوقاع   ،ةومعـ اع حلركـات التجـار    ،من اكـ  احملطـات االقتصـادية يف العـا     
حبيــث كانــت تعــج وتعــج  ،ومقــراع للصــناعات املختلفــة ،لتصــريف البعــائع

 .باجلاليات األعجمية من كل بالد الدنيا
 ،امـ ارون صفة واحدة من صفات الشر والر يلة عال وتقمـ  ب ه  يوفر 

وينف  املاليني على الغانيـات   ،فكان كان سكماع مخماع يعش  الطرب والغناء
اب عن ينف  خراج واليـات  موكان يعش  اجلواري وال ي ،ننيوالراقصني واملغ

ة هــوتفــنن يف بنــاء القصــور الفار ،هكاملــة علــى جمموعــة صــغمة مــن جواريــ 
ا ال امكة موكان قد حو  الدولة عىل عقطاعيات تتحكم ب ،قةهوالبنايات الشا

كمـا أنفـ     ،زبيدة وجمموعة من املقربني وأصـحاب الـوالء السياسـي    هوزوجت
فكــان  ،هطائلــة يف تســخم الطاقــات العلميــة والدعائيــة ملصــحة مملكتــ  امــواالع

ويغـدق مـن بيـت مـا  املسـلمني علـى        ،احنييسرف يف عطايـا الشـعراء واملـد    
م بــالعرض  هم وضــمم ماء الــبالف وعلمــاء الســلطة الــذي بــاعوا ديــن     مــفق

رجل سفاح ال يتـور  عـن قتـل األبريـاء      هو عىل جانب  لال كلهو ،هلل1ةاألدنى
كـذا عانـت األمـة الشـيعية يف     هو ،يما العلويني واملعارضـني السياسـيني  وال س

علــى اعتقــا  اإلمــام  ها عقدامــهــاصصــاع مــن الظلــم واجلــور كــان آخر هزمانــ
يف  هوااتيالــ هومــن ثــم ســجن هـــ 179الســالمهلل يف شــوا  ســنة  هعليــةالكــاظم

 .هلل2ةهـ 184رجب سنة  22السجن يف 
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 التحديات الفكرية :ثانيًا
السـالمهلل أقـل    هعليـ ةتحديات الفكرية يف زمان اإلمام الكـاظم   تكن ال 

ب هاراع ملحوظـاع للفـرق واملـذا   هـ ازد  د عصـر مفقـد شـ   ،وطأة مـن السياسـية  
فتنشر الكفـر   ،اإلسالمية اليت ما فتأت تبتد  العقائد الباطلة واألقوا  العالة

 وتسنج األحكام املخالفـة للقـرآن وللصـحيح مـن سـنة رسـو  اهلل       ،واءهواأل
ل هـــا عـــن أهـــومـــا  لـــال عال بســـبب ابتعاد ،وســـلم هوآلـــ هعليـــ صـــلى اهلل

  .م السالمهللمعليةالبيت
ومـن ثـم قـام     ،ا أبـو حنيفـة  ماليت أسسـ  ،ف زت يف الكوفة مدرسة الرأي

ومقربـاع مـن    ،هالـذي كـان قاضـي القعـاة يف زمانـ      ،أبـو يوسـف    ا تلميذمعلي
ستحسان على السـنة  ويقدم الرأي واال ،حيكم بالبد  والقياني ،خلفاء اجلور

 .والقرآن
الـيت   ،اما يف املدينة وباقي احلواضر فقد بـرزت مدرسـة حـديث السـلطة    

ا عنشــاء مؤسســة دينيــة تابعــة للــبالف احلــاكم تعنــى بنشــر مــأخــذت علــى عاتق
ا ويف املقابـل تعمـل علـى    مـ ا والرتويـج لرجاالت ماألحاديث املوضوعة وتـدوين 

دد شرعية السلطة ممن خطورة  ت هثلتعيي  اخلناق على احلديث الشيعي ملا  
 .هلل1ةزة ومؤسسات وشخصيات نافذةما من أجماحلاكمة وكل ما يتعل  ب

عىل فـرض   ،منـذ زمـان املنصـور الـدوانيقي     ،وقد سعت الدولـة العباسـية  
ــاد اجت  ــيات واعتم ــاداتمشخص ــذام ــة    مب فقها كم ــمح لبقي ــة ال يس ــة رءي ي

حدث بالفعل مع ما كان يعرف  ذا ماهو ،اما أو التجاوز عليماء مبخالفتمالفق
املوطـأهلل بـأمر مـن اخلليفـة أبـي      ةهكتابـ املدينة مالال بن أنـ  الـذي ألـف     هبفقي
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املـالكي   هيف تعمـيم الفقـ   هذا العمل ضـمن سياسـت  هوقد جاء  ،جعفر املنصور
مـن حـديث أو مـا     هعلى البالد اإلسالمية ومحل الناني قسـراع علـى مـا يرويـ    

قولال كما تكتب  كتنب أل» :هاملنصور قا  لفقد روى مالال أن  ،من رأي  يرا
«هم عليمفألمحلن ،عىل اآلفاق هبعثن بوأل ،املصاحف

   .هلل1ة
ويف اجلانب الفكري العام بـرزت وانتشـرت يف العـا  اإلسـالمي حركـة      

وحبكــم  ،التــدوين والرتمجــة واالحتكــا  مــع الشــعوب والثقافــات االخــرى 
المية بـدأت تتـأثر مبوجـة املـدارني     فان الثقافة اإلسـ  ،القانون والسنن البشرية

الفكرية املستوردة كالفكر الفلسفي اليونـاني أو املـدارني الشـرقية كالـديانات     
و مـا أنـتج موجـة مـن أفكـار الزندقـة       هـ و ،ندية واملدارني الفكرية الصينيةاهل

ا اإلسـالمية مـن خـال     مـ او بطبعات ،ا السافر الصـريح معما بشكل ،هلل2ةواإلحلاد
 ،هوأصـو  الفقـ   ،فصـارت علـوم الفلسـفة    ،ماء املسلمنيا للعلهتسرب أفكار

ــا   ــم االجتم ــوم املنطــ   ،وعل ــيم ،وعل ــة املختلفــة    ،والتنج ــوم التطبيقي والعل
وقد محلـت   ،امتتسرب عىل الثقافة اإلسالمية لتصبح جزءاع أصيالع من مكونات

ونشـرت يف بـالد املسـلمني     ،والصـحيح والسـقيم   ،ا الغث والسـمني ميف جعبت
ــن   ــثم م ــائل الك ــة  املس ــة والفقمي ــو    العقدي ــريم ولألص ــرآن للك ــة للق املخالف

ا يف هم الســالمهلل عىل نشــرمعلــيةل البيــتهــوالثوابــت الشــرعية الــيت ســعى أ 
  .هلل4ةااتمع
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ارون العباسـي حركـة   هـ   لقد بدأت يف زمن املنصور الدوانيقي ومن بعد
السـلطة  ب ها مذامسواء العلوم اإلسالمية اليت أنتجت ،واسعة لتدوين العلوم

ــيات ــم والفقــ   ،اموشخص ــديث والتفس ــوم احل ــول هكعل ــم   هوأص ــد وعل والعقائ
ا بالعلوم املستوردة كالفلسفة واملنط  وعلـوم الفلـال   مأو ما يتعل  من ،الكالم

ا من موارد هندسة والطب والكيمياء والبصريات واموالعلوم التطبيقية كاهل
جديــداع علــى اإلمــام  احلركــة تفــرض حتــدياع  ذهــوكانــت  ،هلل1ةاملعرفــة البشــرية

ذا البحر الزاخر هالسالمهلل حبيث ال يعيع النتاج الشيعي وسط  هعليةالكاظم
 .بية واملشارب الفكريةهواألمواج املتالطمة من الفرق املذ

 
 التصدعات الشيعية الداخلية  :ثالثًا

ور االنشـقاقات  مـ داع فاحتـاع لظ مالسالمهلل ع هعليةد اإلمام الكاظمم ثل ع  
ومنعكسـاع   ،لداخلية اليت كانت جزءاع من مراحل التمحـي  الـذاتي  الشيعية ا
ا بعـ  اجلماعـات   مـ شاشة الفكرية وضعف احلصانة الـيت تلبسـت ب  حلالة اهل

ود الفكري ومشـاريع التنميـة   مواليت   تستفد من اا  ،الطارئة على التشيع
مــا معليةا اإلمامــان البــاقرانمــا وأشــرف عليمالعقديــة والروحيــة الــيت أسســ 

  .السالمهلل
زعمت أن اإلمام بعـد جعفـر    ي فرقةهو ،ةفقد برزت الفرقة اإلءاعيلي 

كـان   :وقالوا ،هوأنكرت موت عءاعيل يف حياة أبي ،عءاعيل بن جعفر هابن
وزعموا أن عءاعيل ال  ،ممعن هنفس هخاف علي ه لال يلتب  على الناني ألن

 .هلل2ةئمو القاه ه وت حتى  لال األرض ويقوم بأمور الناني وعن
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رت بعيد وفاة اإلمام جعفر بن موكانت الفطحية من أخطر الفرق اليت ظ
الفرقة عن اإلمامة بعد جعفـر يف    ذهقالت فقد  ،السالمهلل هعليةحممد الصادق

 أكـ  أوالد اإلمـام الصـادق   كـان   هنـ ألو لال  ،بن جعفر األفطح عبد اهلل هابن
وقـد اسـتد    و ،دواناعظلمـاع وعـ  وادعـى اإلمامـة   زوراع  هوجل  جمل  أبي سناع

 هأن السالمهلل هعليةالصادق عن أبي عبد اهلل هحبديث يروونالفرقة   ذهزعماء 
مـن   جل  ر القو  بامامة عبد اهللمفأظ ،اإلمامة يف األك  من ولد اإلمام :قا 

 جعفر بن حممد ام نفر يسـم عرفـوا احلـ  فـامتحنوا عبـد اهلل      هقا  بامامة أبي
 ،علمـاع   ام مـن الصـالة واـم  لـال فلـم جيـدوا عنـد       مبسائل يف احلـال  واحلـر  

 :مموقا  بعع ،كان أفطح الرأني ذا االسم ألن عبد اهللموءيت الفطحية ب
ل هــم مــن أنســبوا عىل رئــي  هلــ :وقــا  بعــ  الــرواة ،كــان أفطــح الــرجلني

مشـايخ   عـدد مـن  الفرقـة    ذهـ ومـا  عىل   .بـن فطـيح   عبـد اهلل  هالكوفة يقا  ل
  بـن جعفـر ويف ولـد     يشكوا يف أن اإلمامـة يف عبـد اهلل  و  ،امائمالشيعة وفق

فرجع عامـة الفطحيـة عـن القـو       ،و  خيلف  كراع فمات عبد اهلل ، من بعد
وقـد كـان    ،عىل القو  بامامـة موسـى بـن جعفـر     -م مسوى قليل من - هبامامت

 ،مـا السـالمهلل  معليةعىل موسى بـن جعفـر   م يف حياة عبد اهللمرجع مجاعة من
 هم علـى القـو  بامامتـ   موبقي بعع ،هعن القو  ب هم بعد وفاتممتثم رجع عا

 هبـن جعفـر بعـد أبيـ     وعـاش عبـد اهلل   ، ثم عمامـة موسـى بـن جعفـر مـن بعـد      
 .هلل1ةيوماع سبعني
و  تكن احلالة الشيعية آنذا  مبعز  عـن ارتـدادات احلركـات الشـيعية       

ا بقايا عما على مت منالسابقة كالزيدية واملغمية واخلطابية والكيسانية اليت بقي
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مســتوى األفــراد أو علــى مســتوى الفكــر التــنظمي املبثــوث يف الكتــب او        
 ،حممد بن عيسى بن عبيدعن   فقد روى الكشي بسند ،األحاديث املوضوعة

 :هفقـا  لـ   ،وأنا حاضـر  هان بع  أصحابنا سأل ،عن يون  بن عبد الرمحن
فما الذي  ،أصحابنا ها يرويوأكثر انكار  مل ،يا أبا حممد ما أشد  يف احلديث

ءع أبا عبد  هشام بن احلكم أنهحدثين  :فقا  ؟حيملال على رد األحاديث
 ،اال ما واف  القرآن والسـنة  ال تقبلوا علينا حديثاع» :السالمهلل يقو  هعليةاهلل

 اهلل هفان املغـمة بـن سـعيد لعنـ     ،من أحاديثنا املتقدمة داعهشا هأو جتدون مع
وال تقبلوا  فاتقوا اهلل ،ا أبيمي أحاديث   حيدث بدني يف كتب أصحاب أب

 ،فانا ع ا حدثنا هوآل هعلي علينا ما خالف قو  ربنا تعاىل وسنة نبينا صلى اهلل
 :قـا  يـون    .«هوآل هعلي صلى اهلل وقا  رسو  اهلل ،عز وجل قلنا قا  اهلل

 السـالمهلل  هعليـ ةا قطعـة مـن أصـحاب أبـي جعفـر     مـ وافيت العـراق فوجـدت ب  
م مفســمعت مــن ،الســالمهلل متــوافرين هعليــةأصــحاب أبــي عبــد اهلل ووجــدت

السـالمهلل   هعليـ ةا مـن بعـد علـى أبـي احلسـن الرضـا      مفعرضـت  ،مموأخذت كتب
 .السالمهلل هعليةا أحاديث كثمة أن يكون من أحاديث أبي عبد اهللمفأنكر من
 السـالمهلل لعـن اهلل   هعليـ ةن أبا اخلطاب كذب على أبي عبد اهللع» :وقا  لي

ديـث عىل  احاأل  ذهـ وكذلال أصـحاب أبـي اخلطـاب يدسـون      ،خلطابأبا ا
فـال تقبلـوا علينـا     ،السـالمهلل  هعليـ ةذا يف كتب أصحاب أبي عبـد اهلل هيومنا 

 نا عن اهللع ،ن حتدثنا حدثنا مبوافقة القرآن وموافقة السنةعنا اخالف القرآن ف
الم ان كـ  ،فيتناق  كالمنـا  ،وال نقو  قا  فالن وفالن ، دث هوعن رسول

فـا ا اتـاكم مـن     ،وكالم أولنا مصـادق لكـالم آخرنـا    ،آخرنا مثل كالم أولنا
فان مع كل  ،هوقولوا أنت اعلم وما جلت ب هعلي  حيدثكم خبالف  لال فردو
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فذلال مـن قـو     هوال نور علي هفما ال حقيقة مع ،نوراع هقو  منا حقيقة وعلي
«الشيطان

  .هلل1ة
 

 ج اإلمام الكاظم ومشروع املمانعة الناض
السـالمهلل أبعـاداع    هعليـ ةاختذ املشـرو  اإلصـالحي املمـانع لإلمـام الكـاظم     

جنح يف التعـاطي مـع التحـديات     ،فقد كان مشروعاع شامالع ومتطوراع ،متعددة
ة مع كل رموز الفتنة والعال  مبا  ّكن احلالة مالقائمة ووضع خطوف املواج

دمات الـيت  كـن أن   الشيعية من امتال  الزخم الكايف للبقاء واستيعاب الصـ 
 .ا الصعبة احلافلة باملنعطفات اخلطمةما خال  مسمتممتواج

 هعليةو كننا تلخي  املالمح العامة للمشرو  اإلصالحي لإلمام الكاظم
 :السالمهلل مبا يأتي

 
 توسيع نظام الوكالة  :أواًل

السالمهلل اتساعاع ملحوظاع  هعليةد اإلمام الكاظممد نظام الوكالة يف عمش 
بالتفصيل يف الباب   و ما سنأتي على  كرهو ،ماتموعاع يف الواجبات واملوتن

 .ذا الفصلهالثاني من 
 

 املمانعة السياسية السلبية  :ثانيًا
السـالمهلل جانبـاع سـلبياع ممانعـاع يف التعـاطي مـع        هعليـ ةاختذ اإلمـام الكـاظم   

النكفاء عـن  املمانعة باالنعزا  وا  ذهوتتمثل أركان  ،احلالة السياسية القائمة
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د السياسي مبا يوحي بشيء من الـرف  واملعارضـة الصـامتة لسياسـات     ماملش
 هوقيمـ  هوطريقـة عدارة الدولـة البعيـدة عـن اإلسـالم وتعاليمـ       ،احلكم اجلـائرة 

 .هواخالق
املمانعة بتصعيد حالة الـرف  لـدى الشـيعة      ذهوتثل اجلانب اآلخر من 

ف الشرعية الذي  كـن أن  وسحب بسا ،اهضد احلكومات الطااوتية ورموز
 ،الدولــة بــني عامــة النــاني جلــذب األتبــا  وخــدا  البســطاء والســذج   هتشــيع

 هوصــاحب  الســالمهلل عاتــب تلميــذ هعليــةوحيــدثنا التــأريخ أن اإلمــام الكــاظم
ارون الرشيد كي هل هأكرى مجال هران اجلما  ألنمالكبم صفوان بن م هالفقي

شيء منال حسن مجيل ما خال  يا صفوان كل» :هفقا  ل ،ا للحجمب بهيذ
اكـراؤ  مجالـال مـن    » :قـا   ؟جعلت فـدا  أي شـيء   :قلت ،«واحداع شيلاع

وال لصـيد   وال بطـراع  أشـراع  هما أكريتـ  واهلل :قلت ،«ارونهذا الرجل يعين ه
بنفسـي    وال أتـوال  ،ذا الطريـ  يعـين طريـ  مكـة    هلـ  هولكـين أكريـ   ،وموال لل

 :قلـت  «؟ممأيقـع كـراؤ  علـي    يا صـفوان » :فقا  لي .ولكن أنصب الماني
 :قلت «؟م حتى خيرج كراؤ مأحتب بقائ» :فقا  لي :قا  ،نعم جعلت فدا 

 .«م كـان ورد النـار  مومن كان من ،ممو منمم فمفمن أحب بقائ» :قا  ،نعم
 ،ارونهــفبلــح  لــال عىل  ،اهــبت وبعــت مجــالي عــن آخرهفــذ :قــا  صــفوان

 :فقـا   ،نعـم  :قلـت   ؟يا صفوان بلغين أنال بعـت مجالـال   :فدعاني فقا  لي
ــا شــيخ كــبم وأن الغلمــان ال يفــون    :قلــت ؟  ات مــيه :فقــا  .باألعمــا أن
مــالي  :قلــت ،ذا موســى بــن جعفــرمــمــن أشــار عليــال ب ألعلــمات أنــي مــيه
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لـــوال حســـن صـــحبتال  ذا عنـــال فـــواهللهـــد   :فقـــا  ،وملوســـى بـــن جعفـــر
 .هلل1ةلقتلتال

 هم وشــيعتارون كــان يتجســ  علــى اإلمــام الكــاظ هــوتشــم الروايــة أن 
مما يؤشر حجم اخلوف الذي كان مسـيطراع   ،ممم وما جيري بينهويعلم أخبار

 .على عقلية السلطة احلاكمة
 

 توسيع املنظومة املعرفية للشيعة :ثالثًا
مـا  معليةا اإلمامـان البـاقر والصـادق   مجنحت املدرسة الفكرية اليت أسسـ 

ــة الــيت حاولــت اخــرتا  الســالمهلل يف صــد كــل اهل  ق الســاحة جمــات اإل رافي
عىل  ،عىل فـرق الغلـو والباطنيـة    ،بدءاع من حركات الزندقـة واإلحلـاد   ،الشيعية

ية القائمة معىل املدارني الفق ،مشرو  السلطة العابث مبنظومة احلديث النبوي
عىل التصدعات الشـيعية   ،ادات واآلراء واملقايي معلى أساني البد  واالجت

رسـو    هالذي ن  علي هن خطالداخلية اليت حاولت حرف مسار اإلمامة ع
 .هللوسلم هوآل هعلي صلى اهللةاهلل

دت تلـال املدرسـة الرائـدة    مشـ  ،السـالمهلل  هعليـ ةد اإلمام الكاظممويف ع 
ــ  ،-كم ــاع ونوعــاع    –اتســاعاع ملحوظــاع   اســتطا  أصــحاب اإلمــام     هففــي الفق

ب هالشيعي املتميز عن بقية املذا هالسالمهلل من رسم مالمح الفق هعليةالكاظم
ية تفريعات كثمة تتناسب وحجـم املرحلـة   مدت املسائل الفقموش ،ميةاإلسال

أمـا يف اجلانـب العقـدي فقـد كـان       ،من حتوالت وتطورات جديـدة  هوما حتوي
ــة الشــيعية مــن كــل الشــوائب   مــتمــام واضــحاع يف تهاال ذيب املنظومــة العقدي
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ة يف اج سياسة دقيقمالسالمهلل عىل انت هعليةوعمد اإلمام الكاظم ،واال رافات
 :طرح املسائل العقدية تتخل  بالنقاف اآلتية

ــى دور 1 ــز عل ــأداة للف ة. الرتكي ــلهلل ك ــالعق ــؤمن م ــة للم ــة باطني ، م، وحج
ا واجتنـاب  مـ ا معرفة املراد من النصوص الشرعية للعمل بيستطيع من خالهل

م مـ والف ،لمالعلم مع اجل هدور تشريعي خيتلط في هدون أن يكون ل ،امياتممن
ولإلمـام أبـي    ،والـن  الشـريف مـع اآلراء واملقـايي      ،وىالصحيح مع اهلـ 

شـام بـن احلكـم عـن دور     هالسالمهلل رواية تفصـيلية مـع    هعليةاحلسن الكاظم
 .هلل1ةهميتهالعقل وأ

البعيـد عـن ملوثـات املــدارني     ،م التوحيـد الصــحيح مـ . الرتكيـز علـى ف  2
ــبي   ــت التش ــيت أدخل ــة ال ــات    هاملنحرف ــوي  عىل أدبي ــ  والتف ــيم واجل والتجس

الشـريفة يصـب يف تنظـيم املعرفـة      هفكان كـثم مـن رواياتـ    ،عقائد اإلسالميةال
 .ذا املسار الصحيحهالشيعية  و 

ا والرتكيـز علـى   ممـة ختـ  اإلمامـة ونصوصـ    م. التأكيد على مسـائل م 4
حتاشـياع مـن الوقـو      ؛ الن  على عمامة اإلمام علي بن موسى الرضا من بعد

 .ب يف الفتنة اليت تأكل األخعر واليا
 

 از احلكومي للسلطة العباسيةهاخرتاق اجل :رابعًا
السـالمهلل دخـو  بعـ  رمـوز الشـيعة       هعليـ ةد عصر اإلمـام الكـاظم  مش 
از احلاكم وتسنموا محبيث تكنوا من اخرتاق اجل ،ا يف أعما  السلطانموثقات

دف "تشـييع"  موكانت سياسـة اإلمـام تسـت    ،مناصب رفيعة يف الدولة العباسية
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أو  ،م يف مشرو  العمل الشيعي املعـارض من السلطة وعدخاهل بع  املقربني
زر  بع  العناصر الشيعية املخلصة والواعيـة يف مفاصـل معينـة مـن الدولـة      

ذا االخرتاق العمل علـى ختفيـف وطـأة املظـا      هدف من وكان اهل ،العباسية
اليت  كن أن تلحـ  بالشـيعة جـراء اإلجـراءات التعسـفية اجلـائرة ضـد دمـاء         

ذا النفـر القليـل مـن    وكـان هلـ   ،ممم ومقدسـات هم وضد رموزعة وأمواهلالشي
 ،اء الشيعة الذين تسربوا للمنظومة احلاكمة دور فاعل يف مساعدة الشيعةمفق

ومـن   ،مموقعـاء حـوائج   ،مموعيصا  النفـع علـي   ،ممورفع الظلم واحليف عن
كـان  ةعلي بـن يقطـني   :م رجاالت الشيعة الذين دخلوا يف الدولة العباسيةهأ

مـن املسـؤولني   ةاحلسن بـن راشـد   ،هلل1ةارون الرشيدهللهرئي  الوزراء يف زمن 
ــة  ــدي   ،ارونهللهــيف دول ــن مــروان الَقن ــاد ب ــد   ةزي ــا  عن ــاع لبيــت امل كــان خازن

ــور وامل  ةبــن ســنان  عبــد اهللو ،ديهللمــامل ادي دي واهلــمــكــان خــانزاع للمنص
 .هلل2ةوالرشيدهلل

  
 تعزيز اجلانب القيمي للمجتمع  :خامسًا
رداع علـى تفشـي    هللالسـالم  هعليـ ةالدور الفاعل لإلمام الكاظم ذاهويأتي 

حبيث اكتظت بغداد حبانـات   ،وانتشار الفساد والر يلة ،حالة الفس  وااون
وأصـبح للفحـش والبغـاء سـوق رائجـة يف       ،و والغنـاء موجمـال  اللـ   ،اخلمور

 .بالد املسلمني
م بـاآلداب  السالمهلل على تربيـة جيـل واٍ  ملتـز    هعليةعمل اإلمام الكاظم

حبيث يتشـكل جـدار    ،ومنعبط بأوامر الشريعة املقدسة ،الصحيحة لإلسالم
                                                 

 .741\2اختيار معرفة الرجا   .1

 .213راجع على سبيل املثا : رجا  النجاشي  .2



  

 الفصل الرابع: وكالء اإلمام الكاظم ةعليه السالمهلل ....................................

 

[489] 

 ،هومن األخـالق عىل جانـب الفقـ    ،من الور  عىل جانب العلم  احلصانة عند
 .ومن العبادة عىل جانب العمل
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 املبحث الثاني

 (هـ113-191)السالم( هعلي)د اإلمام الكاظمهالوكالة يف ع
 
كمــا أحملنــا  -الســالمهلل  هعليــةد اإلمــام الكــاظممــيف عد نظــام الوكالــة مشــ
ويبـدو أن الظـروف احمليطـة وطبيعـة      ،تطوراع كبماع واتساعاع ملحوظـاع   -سابقاع 

من حتديات واستحقاقات كانت تتطلب من اإلمـام الكـاظم    هاملرحلة مبا حتوي
ام واملسـؤوليات مبـا يعـمن    مـ وتوزيـع امل  ،االعتماد بشكل أك  على الـوكالء 

ا عند احلديث عن املالمـح  مداف وتبين املسؤوليات اليت أشرنا عليهقي  األحت
 .السالمهلل هعليةاإلمام الكاظم  العامة ملشرو  املمانعة الذي تبنا

السـالمهلل عىل   هعليـ ةو كن عمجـا  األسـباب الـيت دعـت اإلمـام الكـاظم      
  :م مبا يأتيموزيادة االعتماد علي هتوسيع شبكة وكالئ

 
 د اجلغرايف للتشيعاالمتدا :أواًل

السـالمهلل بدايـة اتسـا  الوجـود الشـيعي       هعليـ ةد اإلمام الصادقمد عمش
ــة  ــنة الكوفيـ ــارج احلاضـ ــالمية يف     ،خـ ــمة اإلسـ ــاء العاصـ ــع عنشـ ــيما مـ والسـ

جـرة  ومع تبين بع  العوائل وااموعات الشيعية سياسة اهل ،بغدادهللةمدينة
ــدن واحلواضــر الشــيعي    ــة امل ــة واالســتقرار يف بقي ــراض   ،ةمــن الكوف ــا ألا عم

أو بسـبب   ،دف نشر التشيع ودعوة النـاني عىل اإلسـالم الصـحيح   معقائدية ب
ا عىل منـاط  أكثـر   مـ رباع مـن بطـش السـلطة وجـور حكام    هأو  ،العائقة املالية

 .أمناع
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 ،هذا االمتـداد اجلغـرايف للتشـيع أن تتـد يـد الرعايـة عليـ       هوقد استوجب 
تلــال املنــاط  لتــتمكن مــن البقــاء  وأن تــوفر احتياجــات "اجلاليــة" الشــيعية يف  

ومن ثم التكاثر والتوسع لتشكيل قوة د وارافيـة فاعلـة قـادرة     ،واالستمرار
 .العقدية واألثنية هعلى منافسة احمليط اجلغرايف بكل تناقعات

ــاع  ــال عوتأسيس ــى  ل ــى الكوفــة      ،ل ــوكالء مقتصــراع عل ــود ال ــد وج   يع
وعمنـا   ،السـالمهلل  هعليـ ةدقو الغالـب يف حقبـة اإلمـام الصـا    هـ كمـا   ،اموقصـبات 

دنا حعوراع للـوكالء يف مدينـة بغـداد ورمبـا يف بعـ  املـدن والنـواحي يف        مش
 .بالد فارني

 
 زيادة التحديات  :ثانيًا

ا ه كرنا يف ما سب  أن نظام الوكالة كان واحداع من األدوات اليت سـخر 
الســـالمهلل للتعـــاطي مـــع حتـــديات املرحلـــة السياســـية  هعليـــةاإلمـــام الكـــاظم

ذا األمر يسلط العوء على موضوعة اتسـا  دائـرة صـالحيات    هو ،فكريةوال
 .ومسؤوليات الوكالء لتكون منسجمة مع املرحلة اجلديدة

ففــي اجلانــب املــالي فرضــت حالــة الرخــاء االقتصــادي وزيــادة الــدخل   
صـلة اإلمـامهلل ضـمن السياسـات املاليـة      ةاخُلم  هلل عىل جانـب ةالفردي أن ي ز

ــة أمــوا  الشــيعة ا اإلمــام لتهالــيت اختــذ ــز التكافــل االجتمــاعي  ،زكي  ،وتعزي
وصــار عنــد  ،ورعايــة األقليــات الشــيعية يف املــدن البعيــدة واملنــاط  احملرومــة 

ــ ةاإلمــام الكــاظم   الســالمهلل وكــالء تتصــون يف مجــع اخلمــ  وبقيـــة       هعلي
ا وفـ  ختويــل  مـ ا عىل املدينـة املنــورة أو التصـرف ب  املسـتحقات املاليـة وعيصـاهل   

 .هوعشراف  نظراإلمام وحتت 
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ذا التوسـع يف املـوارد املاليـة للـوكالء كـان واحـداع مـن        هـ فـان   ،ولألسف
ور فرقة الواقفة اليت كانت أك  تصد  يف النسيج ماألسباب اليت أدت عىل ظ

الفاعــل يف   وألقــت ظــالالع كــبمة يف مســمة التشــيع ودور ،ااتمعــي الشــيعي
  .اريخ التشيعوتركت آثاراع سيلة الصيت يف ت ،داية األمةه

فـان التحـديات الـيت     ،أما على اجلانب الفكري ومشرو  الدعوة للتشيع
ا ما كان على مستوى الساحة ممن ،ا عصر اإلمام كانت كثمة ومتنوعةهدمش

ر علـى شـكل تصـدعات وانشـقاقات داخـل      مـ ا مـا ظ مـ ومن ،اإلسالمية العامة
ــة الشــيعية  ــوك    ،املنظوم ــى ال ــذين فكــان الواجــب يقتعــي االعتمــاد عل الء ال

ليتمكنوا مـن بنـاء جـدار     ؛والور  وحسن السمت وقوة التأثم ه تازون بالفق
و التلـوث  أاحلصانة الفكرية القادر على محاية العقلية الشيعية من االخرتاق 

وبناء منظومة فكرية واعيـة متسـلحة بـالعلم     ،باحمليط الفكري والثقايف الفاسد
وتنطلـ  يف مشـرو     ،امملبـادرة بأيـدي  الصحيح وباملعرفة احلقة لتمسـال زمـام ا  

الدعوة للتشيع ونشر اإلسـالم الصـحيح الـذي ينبغـي أن حيـل حمـل اإلسـالم        
 .واحملرف  املشو

ــة       ــات احلساس ــيعي يف املنعطف ــيج الش ــة النس ــوكالء يف محاي ــح ال ــد جن وق
موا يف تثبيـت الشـيعة علـى القـو  بامامـة      هوسـا  ،واخلطمة من تاريخ التشيع

 ،وسـلم  هوآلـ  هعليـ  صـلى اهلل  م رسـو  اهلل مالذين ن  علياألئمة الشرعيني 
ل الشـال والريـب عىل جـادة الصـواب بعـد أن أزالـوا عـن        هـ وعرجا  بع  أ

 .ات والفنتمم ستار الشبعقوهل
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 حمنة السجن  :رابعًا
السالمهلل كان عاملاع أن حمنة السجن الـين   هعليةوال شال أن اإلمام الكاظم

شريفة كانت ستلقي بتبعات خطمة علـى احلالـة   ال ها يف اخريات عمامتمسيعاني
م معلـي ةل البيـت هـ ا أحد أئمـة أ مي املرة االوىل اليت يغيب فيه  ذمف ،الشيعية

ــة نســبياع   ذوهلــ ،ذا الشــكلمــالســالمهلل ب ــدة الطويل ــتمكن مــن   ،امل حبيــث ال ي
ات الــيت مم الشــيعية وســط موجــة اال رافــات والشــب هالتواصــل مــع اجلمــا 

زات ارتداديـة كـبمة أو تصـدعات    هـ يت  كـن ان تولـد   والـ  ،تعصف بااتمع
 .عميقة كما حصل بالفعل مع حمنة الواقفة

 
 زعماء الواقفة 

أنـتج   هالسـالمهلل أنـ   هعليـ ةاإلمام الكـاظم  هاز الوكالء الذي أسسمأمتاز ج
ثالثة من كبار زعمـاء الواقفـة الـذي لعبـوا دوراع سـلبياع يف تفريـ  النـاني عـن         

  :مهو ،المهللالس هعليةاإلمام الرضا
ــائين  . 1 ــزة البط ــي مح ــن أب ــي ب ــة  :عل ــوزعيم ،رأني احلركــة الواقفي  ،ام

ا مـن  ممستقيماع وقد صنف كتبـاع كـثمة ع ـد  بععـ      وكان يف أو  أمر ،اهومنّظر
عال  ،ا مدار أحكام الشـريعة عنـد الشـيعة   مضمن األصو  األربعمائة اليت علي

وجحـدوا عمامـة    ،شـرعية كان من أوائل الذين استبدوا بأموا  احلقـوق ال  هأن
 .السالمهلل هعليةاإلمام الرضا

اء الكبـار الـذي خلفـوا    مـ كان أيعـاع مـن الفق   :زياد بن مروان الَقندي. 2
انقلـب   هولكنـ  ،الشـيخ املفيـد يف اإلرشـاد    هوقـد وثقـ   ،كتباع تعـد مـن األصـو    

 .والعيا  باهلل ،منقلب سوء ومات زنديقاع
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ن استبدوا باألموا  ووقفوا كان من الذي :عثمان بن عيسى الرواسيب. 4
 ،ما لبـث أن تـاب وعـاد عىل احلـ      هعال ان ،السالمهلل هعليةعلى اإلمام الكاظم

اــم  هوثقــ ،نــا هوانتقــل عىل جنــب احلــائر احلســيين الشــريف ومــات ودفــن 
 .النقادواحد من 

 
رمبـا يشـكلون عالمـة     -ال سـيما األو  والثـاني    –ؤالء الرجا  الثالثـة  ه 

وخصــوص وكــالء اإلمــام  ،م الســالمهللمعلــيةالء األئمــةفارقــة يف عمــوم وكــ
ورب سـائل يسـأ  عـن السـبب الـذي يكمـن وراء        ،م السالمهللمعليةالكاظم

ؤالء ليكونوا جـزءاع مـن منظومـة    هالسالمهلل أمثا   هعليةاختيار اإلمام الكاظم
ا الوقـوف  األموا  الطائلة اليت اسـتطاعوا مـن خالهلـ     ذهالوكالء ويتسلموا 

الســـالمهلل وعاــراء البســـطاء بــل وحتـــى بعـــ     هعليـــةلرضــا اإلمـــام ا هبوجــ 
ــوا العــداء   مــاألصــحاب مــن الفق ــرواة ليكونــوا يف صــف الواقفــة ويعلن اء وال

 ؟ذا اإلشكا هفكيف نستطيع أن  ل  ،السافر للوصي واخلليفة الشرعي
 

  :على شكل نقاف هاجلواب  كن صياات
م ود هلــمات واملشــم كــانوا مــن الثقــمؤالء الــوكالء الثالثــة كلــهــعن  :أوالع

  يكـون منحـرفني مـن بدايـة      ،م مـن أصـحاب األصـو    هو ،والور  هبالفق
ذا الكتـاب أن األئمـة   يوكلـوا    هيف   ذا يؤكد القو  الذي تبنيناهو ،مهأمر

وعمنـا كـل الـوكالء كـانوا علـى درجـة        ،أشخاصاع فاسقني أو منحـرفني ابتـداءت  
 .يما بعدحتى الذين ا رفوا ف ،عالية من العلم والرو 

 ،تعـاىل  مـن قبـل اهلل    نؤمن بعصمة اإلمام وتسـديد  -الشيعة – ن  :ثانياع
 ،عـز  وجـلهلل  ةمـن اهلل  هفال يعمل عمالع أو يقدم على شيء عال بعلـم وتوجيـ  
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فاإلمـام أدرى   ؟وما األسـباب  ؟وملا ا ؟كيف :فلي  من حقنا أن نسأ  هوعلي
ــا التســليم لفعلــ  ،مبــا يفعــل كــان عــني احلكمــة   هوالشــال أن مــا فعلــ  ،هوعلين

كمـا خفـي علـى أصـحاب      ،احلكمـة   ذهـ  هوعن خفـي علينـا وجـ    ،والصواب
علـى   هاحلكمة من مصاحلة معاويـة وتسـليط   هالسالمهلل وج هعليةاإلمام احلسن

 .رقاب املسلمني
 :واالحتماالت لتفسم فعل اإلمام موجودة ومقبولة

 ،ممتقامتم يف منظومـة الـوكالء يف حـا  اسـ    هأن اإلمـام عمنـا اعتمـد    :اممن
دايــة مم بمموا يف وقــتهورمبــا ســا ،هم علــى أمت وجــهفكــانوا يقومــون بــأدوار

ام ومسؤوليات الوكالة موقاموا مب ،مموقعاء حوائج ،مموتفريج كرب ،الناني
 .خم قيام
 ،مهتقتعـي تحـي  النـاني واختبـار     هتعاىل وحكمتـ  أن سنة اهلل :امومن

 ،مـن املعـدن املغشـوش    ب اخلـال  هويستبني الـذ  ،ليتميز اخلبيث من الطيب
م الحقـاع نقطــة اختبـار مفصــلية لتنقيــة   مؤالء ثـم ا ــراف هــفكـان وجــود أمثـا    

ال بـد وأن تكـون     ذهـ وعملية الغربلـة   ،احلالة الشيعية من املنافقني واملرتابني
اض الداخلي اليت تنشـأ  مومنع حاالت اإلج ،مة يف تصحيح مسار الشيعةمم

 .األمة الشيعيةعن استشراء النخر الذاتي يف جسد 
 هعليــةوبشــكل عــام فقــد وقفنــا علــى ســبعة مــن وكــالء اإلمــام الكــاظم   

  :مهو ،السالمهلل
 . امُلفع ل بن عمر اجلعفي1
 .. عبد الرمحن بن احلجاج الَبَجلي2
 .. علي بن أبي محزة البطائين4
 .. عثمان بن عيسى الرواسي3
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 .. زياد بن مروان الَقندي2
 .َجليبن ج ند ب الَب . عبد اهلل1
 .. أسامة بن حف 7
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 :املبحث الثالث

 السالم( هعلي) احلياة العامة واملكانة العلمية لوكالء اإلمام الكاظم 
 

 (هـ 114تويف قبل )ر اجلعفيَمامُلفّضل بن ُع .1
فقـد   ، كرنا يف الفصل الساب  ترمجـة وافيـة للم فع ـل بـن عمـر اجلعفـي      

و أيعـاع  هـ و ،السـالمهلل  هليـ عةكان من كبـار الـوكالء يف زمـان اإلمـام الصـادق     
ومـن الـذين أدوا    ،السـالمهلل  هعليةواحد من أوائل وكالء أبي احلسن الكاظم

  وتســلموا مواقــع متقدمــة يف املشــرو  اإلصــالحي الــذي تبنــا   ،مــُامادواراع م
 .السالمهلل هعليةاإلمام الكاظم

السـالمهلل   هعليـ ةقلنا فيما سب  أن قلب امُلفع ل تعل  حبب اإلمام الكـاظم 
فقــد روى الشــيخ  ، كــان اإلمــام طفــالع صــغماع حيبــو بــني يــدي والــد  منــذ أن

 عبـد  أبـي  علـى  دخلـت  :قـا   عمـر  بـن  امُلفع ل عن  بسند اهلل هالصفار رمح
 قـالدة  هرقبتـ  ويف ،هابنـ  موسى اقبل ع   عند جال  أنا فبينا السالمهلل هعليةاهلل

ــ هبــ فــدعوت ،اــالظ ريــش امــفي  عبــد ألبــي قلــت ثــم ،علــي هوضــممت هفقبلت
 :فقا  ،موسى؟ رقبة يف الذي ذاه شيء أي فدا  جعلت :السالمهلل هعليةهللا
 لتأتينـا  امـ عن ،نعـم » :قـا   ،؟لتأتينكم اموان :فقلت «املالئكة أجنحة من ذاه»

«امأجنحت من موسى رقبة يف الذي ذاه وعن ،فرشنا يف وتتعفر
  .هلل1ة

اإلمـام  أجنز امُلفع ل بن عمر اجلعفـي دوراع متميـزاع يف روايـة الـن  علـى      
وقـد روينـا يف الفصـل     ،هوتثبيت الشيعة على القو  بامامتـ  ،موسى بن جعفر
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دور أيعـاع يف نقـل الـن  علـى      هكما كان ل ،الساب  يف  لال نصوصاع متعددة
ميــة كــبمة يف هالنصــوص أ  ذهــوحتتــل مثــل  ،الســالمهلل هعليــةاإلمــام الرضــا

مـن األدلـة الدامغـة    ا مألن ؛م السالمهللمعليةل البيتهاملنظومة العقدية لشيعة أ
وقـد   ،ممم وسـقوف مقـالت  مد احلية على كذب الواقفة وفساد عقيـدت هوالشوا
 :الرمحةهلل يف عيون أخبار الرضـا قـا    هعليةذا الن  شيخنا الصدوقهروى 
 أبـي  بـن  أمحـد  عـن  ،اهلل عبـد  بن سعد حدثنا :قا  هعن اهلل رضي أبي حدثنا

 بـن  امُلفع ـل  عـن  ،الـرمحن  عبـد  بـن  اهلل عبـد  عـن  ،هأبي عن ،ال قي اهلل عبد
 الســالمهلل  هعليــةجعفــر بــن موســى احلســن أبــي علــى دخلــت :قــا  عمــر
 علـى  هويعـع  ،هلسـان  و ـ   ،هيقبلـ  وهـ و  حجر يف هابن السالمهلل هعليةوعلي

 رمـ وأط رحيـال  أطيـب  مـا  ،وأمـي  أنـت  بـأبي » :ويقـو   ،هعليـ  هويعم ،هعاتق
 الغـالم  اذهلـ  قلـيب  يف وقـع  لقـد  فدا  جعلت :قلت «!؟فعلال وأبني خلقال

 من مبنزليت مين وه ،م فع ل يا» :لي فقا  لال عال ألحد يقع   ما املودة من
علـيم  ءيـع  واهلل بعـ   مـن  امبععـ   ريـة  السـالمهلل  هعليـ ةأبي

هلل1ة
 قـا   ،«

 هاطاع من ،نعم» :قا  ؟بعد  من االمر ذاه صاحب وه :قلت :]امُلفع ل[
«كفر  وعصا رشد

 .هلل2ة
  :ةالرواية وقفات متعدد  ذهولنا مع 

ألن اإلمـام   ؛ا بقليـل هأو بعـد  هـ 120الرواية كانت حبدود سنة   ذه. عن 1
 هعليـ ةذا يعـين أن اإلمـام الكـاظم   هـ و هـ، 138السالمهلل ولد سنة  هعليةالرضا

السـالمهلل   هعليـ ةالرضـا   السالمهلل كان حريصاع على تعريف الشيعة بامامة ولـد 
 .ةيف وقت مبكر حتى ال يكون ألحد حجة يف تبين دين الواقف

                                                 

 .43آ  عمران:  .1
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. عن امُلفع ل بـن عمـر كـان  تلـال فطـرة سـليمة حبيـث عن حـب اإلمـام          2
 هعليــةكمــا دخــل حــب اإلمــام الكــاظم هالســالمهلل دخــل يف قلبــ هعليــةالرضــا

 .سابقاع هالسالمهلل يف قلب
 ،الشـريفة  هالرضـا بنفسـ   هالسـالمهلل فـدى ابنـ    هعليـ ة. عن اإلمام الكـاظم 4

 .م السالمهللمعليةمنيذا مدح جليل ومقام عظيم لثامن األئمة املعصوهو
 ،السـالمهلل  هعليـ ة. عن  يل الرواية يشم عىل كفر من يلتـوي علـى الرضـا   3

 ،م على الوقف مات كافراعمفمن مات من ،ولعل اإلشارة يف  لال عىل الواقفة
 .تعاىل أعلم واهلل
ــر با    ــن عم ــل ب ــي امُلفع  ــاظم   هحع ــام الك ــن اإلم ــاص م ــام خ ــةتم  هعلي

مـن أسـرار العلـوم     هويعلمـ  ،هويدنيـ  هربـ السـالمهلل يق  هعليـ ةفقد كان ،السالمهلل
ية مما جعل بع  املؤرخني ين  على كون امُلفع ـل بـن   ودقي  املعارف اإلهل

«هللالسالم هعليةباب اإلمام الكاظم»عمر 
مسـتود  علـوم اإلمـام     همبعنى أن هلل1ة

 . وموضع سر
جمموعة  –وكيالع مقرباع من اإلمام الكاظم   باعتبار –أسندت عىل امُلفع ل 

فقد كان مسؤوالع عن مجع احلقوق الشرعية  ،ام والصالحياتمة من املواسع
 هو الوكيل الوحيد الذي أجـاز لـ  هو ،من الناني ومن الوكالء على حد سواء

اإلمــام الكــاظم أن يتصــرف بــأموا  األمخــاني والزكــوات والصــالت وفــ    
 ميزة   تتوفر يف أي مـن الـوكالء    ذهو ،ا مسبقاع مع اإلماممسياسة متف  علي

أورد  لـال شـيخنا    ،عال قلة قليلة كالسـفراء األربعـة يف زمـن الغيبـة الصـغرى     
 هعليـ ةيمهمحلـت عىل أبـي عبـرا    :شـام بـن أمحـر قـا     هعن  هالطوسي يف ايبت
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 ،«ا عىل امُلفع ــل بــن عمــرمــا فادفعهــد ر » :فقــا  الســالمهلل عىل املدينــة أمــواالع
عن موسى بـن   ى أيعاعورو ،ا على باب امُلفع لما عىل جعفي فحططتمفرددت

يصـل   السالمهلل فلم أكن أرى شـيلاع  هعليةكنت يف خدمة أبي احلسن :بكر قا 
 همنـ  هفـال يقبلـ   ءبالشـي ولرمبـا رأيـت الرجـل جيـب      ،عال من ناحية امُلفع ـل  هعلي

«عىل امُلفع ل هأوصل» :ويقو 
 .هلل1ة

ــات تشــم عىل املنحــى الــذي اختــذ    ذهــو   ــةاإلمــام الكــاظم  الرواي  هعلي
ذا هـ ويتناسـب   ،ذا الفصـل هـ يف الباب الساب  مـن   هي أملعنا عليالسالمهلل والذ

دت انفراجـاع  مفاحلياة االقتصادية شـ  ،األسلوب اجلديد مع مقتعيات املرحلة
وحتســن حالــة األفــراد بســبب حركــة  ،كــبماع يف العديــد مــن املــدن اإلســالمية

ا ذهـ ولكن  ،التجارة وتوفر فرص العمل ووجود اجلاليات األجنبية يف البالد
فـان كـثماع مـن القصـبات      ؛ال يعين أن البالد كانت تعيش يف النعـيم والرخـاء  

وشـظفاع يف العـيش    ،وتعـييقاع مـن قبـل الـوالة     ،مـاالع كـبماع  هواملناط  عانـت ع 
فقـد قربـوا    ،ا احلكـام العباسـيون  مبسبب السياسات التمييزية اليت كان  ارس

ويتزلـف   ،من مواليـاع هلـ  وفعلوا يف العطاء من كـا  ،ممم وأبناء عمومتمعوائل
أو األحاديـث   ،أو الفتاوى الباطلة ،أو الغناء والرق  ،م بالشعرمعلى بالط
وكانــت  ،رة الطبقيــة االجتماعيــة الفاحشــةهكــذا تشــكلت ظــاهو ،املوضــوعة

بســـبب  ؛احلالـــة الشـــيعية تثـــل اخلـــط االجتمـــاعي األكثـــر فقـــراع يف ااتمـــع  
م حلكـام اجلـور   مـ سـبب عـدم تلق  م وبمـ املمارسات اجلائرة اليت ارتكبـت حبق 

 .والعاللة
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 هعليـ ةالكاظم هعلى عمام هومن الروايات اليت تبني حب امُلفع ل وشفقت 
 امُلفع ل شفقة من بلح ،قا  ،عن صفوان هالكشي يف رجال  السالمهلل ما أورد

 امويبيع امرؤوس فيأخذ ،هلل1ةاحليتان السالمهلل هعليةاحلسن ألبي يشرتي كان هأن
 .هلل2ةهعلي شفقة ناعحيتا امب ويشرتي
 هعليـ ةا امُلفع ل عـن اإلمـام الكـاظم   مر من خال  الروايات اليت نقلمويظ

 هعليـ ةيف زمـان اإلمـام الصـادق     كان يستكمل الـدور الـذي بـدأ    هالسالمهلل أن
مـن   همبـا حتويـ   ،ع  كـان السـعي حثيثـاع عىل تـذويب العقيـدة الشـيعية       ،السالمهلل

لرفـع الرصـيد    ؛نظومـة الشـيعية  يف داخـل امل  ،مسائل عقديـة تفصـيلية وعميقـة   
ــراد  ــريف لألف ــذ    ،املع ــايز امل ــة التم ــذير حال ــدارني اإلســالمية   هوجت ــن امل يب ع

 ،وحتصني العقل الشيعي من منعكسات اال رافات الفكريـة آنـذا    ،األخرى
 بـن  عـن علـي    الشـيخ الكلـيين بسـند     عن علم اإلمـام مـا أورد   هفمن مرويات

ــ عــن ،يمهعبــرا  ألبــي قلــت :قــا  عمــر بــن مُلفع ــلا عــن ،هحدثــ عمــن ،هأبي
 عن :قــا  هأنـ  الســالمهلل هعليـ ةاهلل عبــد أبـي  عــن روينـا  :الســالمهلل هعليـ ةاحلسـن 

 الغـابر  أمـا » :فقـا   ،االءـا   يف ونقر القلوب يف ونكت ومزبور اابر علمنا
 ،امفاهل القلوب يف النكت وأما ،يأتينا فما املزبور وأما ،علمنا من تقدم فما

«امللال فأمر ا االء يف النقر وأما
  هلل4ة

داع على معجزة اإلمـام  هوقد  كرنا يف الفصل الثالث أن امُلفع ل كان شا 
 هليتـ هوبيـان عـدم أ   ،األفطـح  السالمهلل يف عبطـا  عمامـة عبـد اهلل    هعليةالكاظم

 هعليـ ةالصـادق  جعفـر  تـويف  ملـا  :قـائالع  فقـد روى امُلفع ـل   ،ذا املقـام الرفيـع  هل
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 السـالمهلل  هعليةموسى فأمر ، ولد جعفر بن اهلل عبد اإلمامة فادعى ،السالمهلل
 فلما ،هعلي املصم هيسأل اهلل عبد عىل وأرسل ، دار وسط يف كثم حطب جبمع
 موسـى  أمر ،االمامية  وجو من مجاعة السالمهلل هعليةموسى ومع ،هعلي صار

ــل أن ــار جيع ــب يف الن ــى ،احلط ــار حت ــ ص ــراع هكل ــم مج ــام ث ــى ق ــةموس  هعلي
 قــام ثــم ،ســاعة القــوم  ــو وأقبــل ،النــار وســط يف هبثيابــ وجلــ  ،الســالمهلل

 أنـال  تـزعم  أنـت » :اهلل عبـد  هألخيـ  فقـا   .االـ   عىل ورجـع  ،هثوبـ  ونف 
 فقام ،هلون تغم قد اهلل عبد فرأينا :قالوا .« لال يف فاجل  ،أبيال بعد االمام

 .1ةالسالمهلل هعليةموسى دار من خرج حتى ، رداء جير
السـالمهلل قليلـة    هعليةعن اإلمام الكاظما املفعل معن الروايات اليت يروي

أي بعـد سـنوات    ،الشـريفة  هتويف يف زمان مبكر من عمامت همما يوحي أن ،جداع
ارون هــتــويف قبـل تسـلم    هذا نـرجح أنـ  وهلـ  هـــ، 138اإلمامـة يف   همـن اسـتالم  

  هـ. 170ملقاليد احلكم حبدود سنة 
 

 (هـ 203تويف حبدود )عبد الرمحن بن احلجاج الَبَجلي .2
 كرنا يف الفصل الساب  الرتمجة التفصيلية للثقة اجلليل عبد الرمحن بن 

السالمهلل وتشـرف   هعليةكان وكيالع لإلمام الصادق هوقلنا عن ،احلجاج البجلي
السـالمهلل   هعليـ ةثم صار من خواص اإلمام الكاظم ،َرَدحاع من الزمن هخبدمت

مهلل ومــات يف الســال هعليــةأدر  عصــر اإلمــام الرضــا ،املقــربني هومــن وكالئــ
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  بقليل على مـا  كـر    او بعد ،هلل1ةهالشيخ الطوسي يف ايبت  على ما  كر هزمان
 .هلل2ةالنجاشي

 
 السالم(  هعلي)الفاعل مع اإلمام الكاظم هدور

 هعليـ ةحظي عبد الرمحن بن احلجـاج مبكانـة كـبمة عنـد اإلمـام الكـاظم      
العلميـة   هاتام متنوعة تتناسب وقدرماإلمام الكاظم م هفقد أوكل ل ،السالمهلل

  :نذكر االمور اآلتية هام اليت أوكلت لمومن امل ،ااتمعية هومكانت
 

 مجع احلقوق الشرعية :أواًل
 ،ها مسـتقراع لـ  ممن الكوفـة عىل بغـداد وجعلـ    هانتقل عبد الرمحن يف سكن

وحبكم املوقع املركزي لبغداد تكن من التواصل مع املدن والقصبات احمليطـة  
م يف نقــل احلقــوق واألمــوا  مــن تلــال مــدور م هكــان لــو ،ا كواســط مــثالعمــب

ذا هـ فمـن الروايـات يف    ،السـالمهلل  هعليـ ةا عىل اإلمام الكاظماملناط  وعيصاهل
 اشــرتى كــان هأنــ ناجيــة بــن جعفــر بــن علــي عــن احلمــمي  البــاب مــا أورد

 هعليةاألو  احلسن أبي عىل همع هومحل ،مهدر مبائة أزرق هلل4ةطرازياع طيلساناع
 الـرمحن  عبـد  مـع  أنا أخرج كنت :قا  ابن ناجية .أحد هب يعلم  و السالمهلل

                                                 

 .438ايبة الطوسي  .1

 .248رجا  النجاشي  .2

واحد الطيالسة، وهو ثوب حييط بالبدن ينسج للب  خا  عن التفصيل  الطيلسان، .4
 –للعجمة ألنه فارسي معرب تالشان واخلياطة، وهو من لباني العجم، واهلاء يف اجلمع 

لسان  – والطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان، فارسي أيعاع، 82\4جممع البحرين 
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 فبعـث  ،السالمهلل هعليةاألو  احلسن ألبي قيماع  ا  ع  وه وكان ،احلجاج بن
 فلـم  باملدينـة   فطلبو ،«أزرق طرازياع ساجاع لي اطلبوا» :فكتب ،همع كان مبا

 هعلي هب ثوافبع .هل عال هب جلت وما ،معي وه  ا وه :هل فقلت ،أحد عند يوجد
 همثل طيلساناع اشرتيت قابل من كان وملا .جعفر بن علي مع  أصبنا :هل وقالوا
 لـي  اطلبـوا » :ممعلي أرسل املدينة قدمنا فلما ،أحد هب يعلم و  معي هومحلت

 هبـ  فبعثـوا  ،معـي  وه  ا وه :فقلت فسألوني ،«الرجل  لال مع همثل طيلساناع
 مـن  استقرضـت  :قـا   احلجاج بن محنالر عبد عن هويف املصدر نفس ،هلل1ةهعلي

 شـيلاع  علـي  ودفع ،بعاعيت امب تت ،مهدر آالف ستة - الربيع موىل - االب
 حاجتال مهدر آالف الستة من قعيت ع ا :وقا  األو  احلسن أبي عىل هأدفع

 ،معـي  كـان  مبـا  هعليـ  بعثـت  املدينـة  قـدمت  فلما ،احلسن أبي عىل أيعاع امفادفع
 :فقلـت  ،«؟مهـ در آالف السـتة  فـأين » :علـي  لفأرسـ  ،االب قبل من والذي

 .عليـال  امـ ب بعثـت  متـاعي  بعت فا ا ،عليال امأدفع أن وأمرني همن اماستقرضت
، ويشـم  يـل   هلل2ةهعليـ  امـ ب فبعثـت  «امـ علي  تـاج  فانـا  لنـا  امعجل» :علي فأرسل

ــة األمــوا  بالنســبة ملشــرو  اإلمــام الكــاظم  هالروايــة عىل أ الســالمهلل  هعليــةمي
، يف ععانــة الفقــم، وتــزويج الشــباب هفقــد كــان يســتعمل ،نعاإلصــالحي املمــا

ــة امللــ ــاج وف، وتنفــي  الكــروب، ودفــع ظلــم الظــاملني  موعااث ، ورفــع احتي
ــائرين   ــيعة للحـــاكم اجلـ ــوي أن فقـــد ر  ،الشـ ــر لإلمـــام   هـ ارون الرشـــيد أمـ

 :ا اإلمـام وقـا   هر فأخـذ هالسـالمهلل بص ـرة مـن األمـوا  واجلـوا      هعليةالكاظم

                                                 

 .442قرب اإلسناد  .1
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ا من عزاب بين أبـي طالـب لـلال ينقطـع     مب هأرى من أزوجلوال أني  واهلل»
«ا أبداعمما قبلت هنسل

 .هلل1ة
ــام ومتعلقات      ــوا  اإلم ــى أم ــؤتن عل ــرمحن امل ــد ال ــان عب ــوك ــا فيم ــا مب ا م

 ،احلجـاج  بـن  الـرمحن  عبـد  فقد روى الط سـي عـن   ،املستندات واملكاتبات
 وكتب ،العما هرب عبد بن ابمش من السالمهلل هعليةاحلسن أبو استقرض :قا 

 قـا   .هفخرق حدث بي حدث عن :اب[م]ش وقا  ،يدي على هووضع كتاباع
 ،مبنـى  وأنـا  السالمهلل هعليةاحلسن أبو فلقيين مكة عىل فخرجت :الرمحن عبد

 الكوفــة وقــدمت ،ففعلــت ،«الكتــاب خــرق ،الــرمحن عبــد يــا» :لــي فقــا 
 [ يف]اإلمام علي  أومأ الذي الوقت يف مات قد وه فا ا ،ابمش عن وسألت

 .هلل2ةالكتاب خرق
عبـد   هود الكبم الذي كان يبذلـ مومن الروايات األخرى الدالة على اا 

ــد عــن الكشــي بســند قــوي   الــرمحن الَبَجلــي يف مجــع األمــوا  مــا روا    عب
 ألبـي  كـثم  مـا   ومعـي  األعوام من عاماع خرجت :قا  ،احلجاج بن الرمحن

مـة العاليـة للشـيعة يف دفـع     ذا يؤشر على اهله، وهلل4ة...السالمهلل هعليةيمهعبرا
ذا األمـر عـن سـبب    هورمبا يكشف لنا  ،أموا  اخلم  والصالت والزكوات

 .كالبطائين والقندي هلل3ةجتمع األموا  الطائلة عند وكالء الوقف
 

                                                 

 .211\17وسائل الشيعة  .1
 .342الثاقب يف املناقب  .2
 .740\2اختيار معرفة الرجا   .4

 هذا الكتاب ومعنا  الوكالء الذين استبدوا باألموا  ووقفوا على مصطلح سيتكرر يف .3
 اإلمام الكاظمةعليه السالمهلل.
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 التواصل بني اإلمام والشيعة :ثانيًا
ا شـيخنا الثقـة اجلليـل عبـد     مـ ام اللوجسـتية الـيت اضـطلع ب   مي من املهو  

 ،فقـد كـان يتواصـل بـني اإلمـام الكـاظم يف املدينـة املنـورة         ،َجليالرمحن الَب
 ،دف عىل تنسـي  العمـل  مـ يف حركة مكوكية ت ،وبني الشيعة يف بغداد والكوفة

 ،مبا خي  تنظيم احلالة الشيعية هات من اإلمام عىل شيعتمام والتوجيمونقل امل
 اإلمـام  وكذلال نقل حاجـات الشـيعة وطلبـات الـدعاء واملسـائل العلميـة عىل      

 .السالمهلل هعليةالكاظم
املتنفذ  ،وعلى ما يبدو أن مثة تنسيقاع كان جيري بني الوزير علي بن يقطني

وبني عبد الرمحن الَبَجلي حبيث كان التواصل والتنسي   ،يف البالف العباسي
ــاع مبين ــا دائم ــاظم   ،م ــام الك ــتبعد أن اإلم ــةوال نس ــم    هعلي ــان يرس ــالمهلل ك الس

يف خدمـة الشـيعة     ودمـ تفصيلية حلركـة ابـن يقطـني وج   اخلطوات التنفيذية وال
وقــد روى الشــيخ الكشــي روايــتني  ،ممم ورفــع املظــا  عــنموقعــاء حــوائج

باســنادين مــن ثقــات الــرواة تــبني جانبــاع مــن التواصــل بــني الوكيــل الَبَجلــي    
  :والوزير ابن يقطني
 بـن  حممـد  حـدثين  :قـا   ،مسـعود  بن : حممدقا  الكشي  :الرواية األوىل

 عبـد  عـن  ،عمـم  أبـي  بـن  حممـد  عـن  ،عيسـى  بـن  حممـد  حـدثين  :قـا   ،نصـم 
 بـن  علـي  عن :السـالمهلل  هعليـ ةاحلسـن  ألبـي  قلـت  :قـا   ،احلجـاج  بن الرمحن

 ،«؟اآلخـرة  أمـر  يف» :فقـا   هلـ  الـدعاء  أسـألال  برسـالة  عليـال  أرسلين يقطني
 يقطـني  بـن  لعلي ضمنت» :قا  ثم ، صدر على  يد فوضع :قا  ،نعم :قلت

«أبداع النار هتس أال
 .هلل1ة
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 بــن حممــد حـدثنا  :قــا  ،مســعود بـن  حممــد :قـا  الكشــي  :الروايـة الثانيــة 
 خرجـت  قـا   ،احلجاج بن الرمحن عبد عن ،حمبوب بن احلسن عن ،عيسى

 أودعـين و ،السـالمهلل  هعليـ ةيمهعبـرا  ألبـي  كـثمٌ  مـا ٌ  ومعـي  األعـوام  من عاماع
 املا  وأوصلت حوائجي من فرات فلما ،الدعاء هسأل رسالة يقطني بن علي

 :فقــا  ،هلــ اهلل تــدعو أن يقطــني بــن علــي ســألين فــدا  جعلــت :قلــت ،هعليــ
 لعلـي  ضـمنت » :قـا   ثـم  ، صدر على  يد فوضع :قا  ،نعم :قلت ؟لءخرة

«النار هتس أال يقطني بن
 .هلل1ة

من قبل اإلمـام   هلرمحن بن احلجاج تكليفا عبد اهام اليت أجنزمومن امل  
بالكف  هشام بن احلكم وعيصا  األمر لهاب عىل هالسالمهلل بالذ هعليةالكاظم

-128ةدي العباسـي مـ حـدث  لـال يف أيـام امل    ،عن الكالم ومناظرة اخلصـوم 
م مل الكــالم وحتــاو  التعــيي  علــيهــحينمــا كانــت الدولــة تراقــب أ هللهـــ119

وقـد   ،لذين يسمون يف اخلـط املنـاو  للسـلطة   وال سيما ا ،ممواحلد من نشاط
ي عمنـا كـان حصـراع يف    مـ ا أن النمـ فمن ،ذا املوضو  روايات تتلفةهوردت يف 

ا أن مـ ومن ،- ي األقرب عن شـاء اهلل هو –شام هدي وقد التزم بذلال مأيام امل
وكـن سـبباع    هشام عمنا كف  عن الكالم قليالع ثم عاد عليهي كان مطلقاع وأن مالن

ولعل مـا   ،السالمهلل هعليةمة الرشيد على الشيعة واعتقا  اإلمام الكاظميف نق
مـن املـدح يؤيـدان الصـنف األو  مـن       هشام من اجلاللة وما ورد بشـأن ه هعلي

 حــدثين :قــا  هالكشــي يف رجالــ  وردأفمــن تلــال الروايــات مــا   ،الروايــات
 :شــامهل قلــت ،قــا  ،يــون  عــن ،عيسـى  بــن حممــد حــدثين :قــا  ،همحدويـ 
 الـرمحن  عبـد  مـع  عليـال  سرح السالمهلل هعليةاحلسن أبا أن حيكون الأصحاب
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 عبـد  اتـاني  :قـا   ؟سـا   بـن  شـام ه واىل الكـالم  عن أمسال أن ،احلجاج بن
 أمسـال » :السالمهلل هعليةاحلسن أبو لال يقو  لي وقا  ،احلجاج بن الرمحن

 هوفيـ  ،النـاني  مقـاالت  هلـ  ص ـنف  قـد  ديمـ امل وكان ،«األيام  ذه الكالم عن
 يـذكر  و  ،الشـرقية  يف الكتـاب   لـال  وقـرأ  ،سا  بن شامه جلواليقيةا مقالة
 الكـالم  عـن  فأمسكت :هل قا  احلكم بن شامه أن يون  وزعم ،شامه كالم

 مــات حتــى فأمســال ،األيــام  ذهــ لــي قــا  وامنــا ،ديمــامل مــات حتــى أصــالع
 .هلل1ةديمامل

 
 ود املعرفية هاجل :ثالثًا

فقـد كـان     ،ل العلـم هـ مـن كبـار أ   يعد عبد الرمحن بن احلجاج الَبَجلي 
وقـد اعتمـد    ،م السـالمهلل معليةل البيتهعارفاع بعلوم أ ،ياع راوياع للحديثمفق

 هام ضــمن مشــروعمــالســالمهلل يف عجنــاز بعــ  امل هعليــةاإلمــام الكــاظم هعليــ
ــا عىل شــيء مــن خصائصــ    ــذي أملعن ــاني مــن   هالفكــري ال ذا هــيف املبحــث الث

ل هــمــن علــوم أ هســالمهلل يفــي  عليــال هعليــةوكــان اإلمــام الكــاظم ،الفصــل
ــت ــيةالبي ــرار معل ــالمهلل وأس ــث عليــ  هم الس ــد بع ــ هم، فق ــم   هوخص ــية أم بوص

ع   ،ا كانت من الكتب املذخورة عند اإلماممويبدو أن ،السالمهلل هعليةاملؤمنني
 احلجـاج  بـن  الـرمحن  عبـد  عـن  ،حييـى  بـن  صفوان عنروى الشيخ الكليين 

 هعليـ ةاملـؤمنني  أمـم  بوصـية  مهللالسـال  هعليـ ةموسـى  احلسن أبو علي بعث :قا 
 .هلل2ةاحلديث ...يهو السالمهلل
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د لعبـد الـرمحن بـن    مويف بع  النصوص ما يفيد أن اإلمام الكـاظم شـ  
 ولـد  :قـا   احلجاج بن الرمحن عبد عنفقد روي  ،ةهاحلجاج الَبَجلي بالفقا

 هفيـ  خببـي   النحـر  يـوم  علينـا  فأرسـل  مبنـى  مولـود السالمهلل  هعليةاحلسن ألبي
ــا فأكلــت :الــرمحن عبــد قــا  ،حلقنــا قــد كنــاو زعفــران  ليهالكــا وأبــى ،أن
الســالمهلل  هعليــةاحلســن أبــو فســمع ،البيــت نــزر   :وقــاال يــأكال أن ومــرازم

 كانوا شيء أي يف :-هب جاءنا الذي الرسو  وه وكان - ملصادف فقا  كالمنا
 :فقـا   ،بعـد  نـزر    :وقـاال  اآلخـران  وأبـى  الرمحن عبد أكل :قا  يتكلمون

 .هلل1ةالرمحن عبد بأصا
ــن طبيعــة األســللة الــيت كــان عبــد الــرمحن يوج       ــدو م ا لإلمــام ممــويب

فمـثالع روي   ،تماع بأمور القعاء بني املـؤمنني مكان م هأنالسالمهلل  هعليةالكاظم
 هعليـ ةيمهعن أبي عبرا ،عن عبد الرمحن بن احلجاج ،صفوان بن حييى عن 

ي ممـن ال  هـ أ ،الـة ما جبمدتعن الرجـل يتـزوج املـرأة يف عـ     هسألت :السالمهلل قا 
ا بعـد مـا تنقعـي    مـ فليتزوج ،الـة ما جبمأما ع ا أنكح ،ال» :قـا   ؟أبدُا هحتل ل

بـأي   :قلـت  .«و أعظـم مـن  لـال   هـ الـة مبـا   موقد يعذر الناني يف اجل ،امعدت
ا يف مـ بأن هالتـ مأو جب ؟ه لـال حمـرم عليـ    أن يعلـم أن   هالتـ مأجب ؟التني يعـذر ماجل

حـرم   الـة بـأن اهلل  ماجل :ون من األخـرى ه أالتنيمعحدى اجل» :فقا  ؟امعدت
و يف األخرى مف :فقلت .«امال يعذر على االحتياف مع هو لال بأن ،ه لال علي

 .«امــو معــذور يف أن يتزوجمــا فمع ا انقعــت عــدت ،نعــم» :فقــا  ؟معــذور
 هالذي تعمد ال حيل ل» :قا  ؟لمواآلخر جي ما متعمداعهعن كان أحد :فقلت

«أبداع هأن ترجع علي
 .هلل2ة
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السـالمهلل بتقـارير    هعليةوكان الوكيل عبد الرمحن يبعث لإلمام الكاظم 
حو  احلالة العلمية وطبيعة املواضيع العقائدية اليت تطرح يف جمـال  الشـيعة   

ا ورسم احلدود اليت ينبغي أن ما من باطلما وبيان حقها ونقدملغرض تصويب
 بن حممد بن رجعف عنفقد روى الكشي  ،مها الشيعة يف عقائدميتحر  ضمن

 ومجيـل  ،احلكـم  بـن  شـام هو ،سـا   بن شامه اجتمع :قا  ،اخلثعمي حكيم
ــد ،دراج بــن  بــن وســعيد ،محــران بــن وحممــد ،احلجــاج بــن الــرمحن وعب

 احلكـم  بـن  شـام ه فسألوا ،أصحابنا من رجالع عشر مخسة من و و ،ازوان
 وجـل  عـز  اهلل وصـفة  التوحيـد  من هفي اختلفوا فيما سا  بن شامه يناظر أن

 عنـد  يـتكلم  أن سـا   بن شامه فرضي .حجة أقوى مامأي لينظروا  لال وام
 ،شـام ه بـن  حممد عند يتكلم أن احلكم بن شامه ورضي ،عمم أبي بن حممد

 بن شامهل احلجاج بن الرمحن عبد قا  ،وقا  .مامبين جرى ما وساق فتكاملا
 هتشـب  أن قـدرت  مـا  وحيـال  ،هفيـ  وأحلـدت  العظـيم  بـاهلل  واهلل كفـرت  :احلكم
  !هب يعرب العود اال ربال بكالم

 احلسـن  أبـي  عىل فكتب ]عبد الـرمحن[  :حكيم بن حممد جعفر بن قا 
 القـو   ما هيعلم أن هويسأل مموكالم ممتاطبت هل حيكي السالمهلل هعليةموسى

 مـت مف» :هكتابـ  عـرض  يف هفأجابـ  ؟اجلبـار  هصف من هب اهلل ندين ينبغي الذي
 هكن يبلح أن من وأعظم وأعلى أجل اهلل أن اهلل رمحال واعلم ،اهلل رمحال

« لال سوى عما وكفوا ،هنفس هب وصف مبا  فصفو هصفت
 .هلل1ة 
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 ة الوقف هالرد على شب
عــن شــيو  الواقفــة  هيف معــرض حديثــ هيبتــ2 كــر الشــيخ الطوســي يف  

م أن عبد الرمحن بن احلجاج الَبَجلـي كـان ممـن وقـف علـى اإلمـام       هورموز
 هعليةثم عاد عىل احل  ورجع عىل القو  بامامة الرضا ،هللالسالم هعليةالكاظم
قـا    ،هبعد أن وقف على معجزات اإلمام ورأى من عظيم كراماتـ  ،السالمهلل

السـالمهلل   هعليـ ةر من املعجـزات علـى يـد الرضـا    مما ظ» :اهلل هالطوسي رمح
ا رجـع مجاعـة   موألجلـ  .ي مـذكورة يف الكتـب  هو ،هالدالة على صحة عمامت

 ،ورفاعــة بــن موســى ،عبــد الــرمحن بــن احلجــاج :ف مثــلمــن القــو  بــالوق
ؤالء هـ و ،مهومحاد بن عيسى وام ،ومجيل بن دراج ،ويون  بن يعقوب

«ثـم رجعـوا   هالـذين شـكوا فيـ    همن أصحاب أبي
ذا املعنـى  هـ ر مـ ورمبـا يظ  ،هلل1ة

 هعليــةبعــد أبــي احلســن يوبقــ» :هأيعــاع مــن كــالم النجاشــي الــذي قــا  عنــ  
«السالمهلل هعليةالرضا يالسالمهلل ورجع عىل احل  ولق

 .هلل2ة
و  يورد نصاع  ،أرسل الكالم عرساالع اهللهلل هرمحةالشيخ الطوسي :أقو 

والسيما ما خي  شيخنا  ،الدعوى  ذهأو رواية تصلح كدليل أو قرينة على 
ولـي  بـني أيـدينا مـن النصـوص مـا يؤيـد كـالم          ،عبد الرمحن بـن احلجـاج  

ا أن عبـد  مر مـن بععـ  مـ ظفي ،موجـودة  هبـل النصـوص علـى خالفـ     ،الطوسي
والتعــرف علــى  ،امــتمــاع بالســؤا  عنمم ،الــرمحن كــان واعيــاع ملســالة اإلمامــة

ة مذا ااا  روايتان تصلحان كقرينـة لنفـي شـب   هوعندنا يف  ،اما وشروطمأدلت
  :هالوقف عن
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 :قـا   حممـد  بـن  أمحد عن  ا الشيخ الكليين باسنادهروا :الرواية األوىل
ــدثين ــو ح ــي أب ــاني عل ــي األرج ــا  ،الفارس ــألت :ق ــد س ــرمحن عب ــن ال  ]ب

 :هل فقلت السالمهلل هعليةاملاضي احلسن أبو امفي أخذ اليت السنة احلجاج[ يف
 يف هعنـ  بلغـال  لمف يصم ما عىل ندري وما ذاه يد يف صار قد الرجل ذاه عن

 ،املسـألة   ذهـ  عـن  يسـألين  أحداع أن ظننت ما :لي فقا  ؟شيء  ولد من أحد
 مسـجد  يف  دار يف كـذا  بيت يف وه فا ا همنزل يف مدحم بن جعفر على دخلت 

 ،هدعائـ  علـى  يـؤمن  السالمهلل هعليةجعفر بن موسى ه ني وعلى يدعو وهو هل
 فمـن  ،لـال  وخـدميت  عليـال  انقطـاعي  عرفت قد ،فدا  اهلل جعلين :هل فقلت

 فقلـت  ،«هعلي وساوى الدر  لب  قد موسى عن» :فقا  ؟بعد  الناني ولي
 .هلل1ةشيء عىل اذه بعد أحتاج ال :هل

 هتمني بالسـؤا  عـن دينـ   مـ االستدال  أن عبد الرمحن كـان مـن امل   هووج
ــةالروايــة وعن كانــت ختــ  عمامــة الكــاظم    ذهــو ،هوعقيدتــ  ،الســالمهلل هعلي

ر مـ ا ت ظمـ عال أن ،السالمهلل هعليةد اإلمام الرضامة الوقف عمنا طرأت يف عموشب
وكــان  ،إلمــامأن عبــد الــرمحن كــان علــى عطــال  بصــفات اإلمــام وشــروف ا

 .بالعلم واملعرفة هحريصاع أن ي َحص ن نفس
 بشـم  بـن  الصـمد  عبد ا الشيخ الصدوق بأسانيد عنهروا :الرواية الثانية

 احلسـن  أبـو  أوصـى  :قـا   احلجـاج  بـن  الـرمحن  عبـد  عـن  ،محاد بن وخلف
 كتابـاع  هلـ  وكتـب  السـالمهلل  هعليـ ةعلـي  هابن عىل السالمهلل هعليةجعفر بن موسى

 .هلل2ةاملدينة لهأ  وجو من رجالع ستني هفي دمأش
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ــة واضـــحة  ذهـــو ــ ،ونـــ  جلـــي ،روايـ ــن   هيف معرفتـ ــي احلسـ ــ  أبـ حلـ
فـانين أسـتبعد أن يكـون     هوعليـ  ؛هالوصي بعد أبيـ  هوأن ،السالمهلل هعليةالرضا

رمبا مر  مبدة  ،نعم ،عبد الرمحن بن احلجاج الَبَجلي قد وقف ولو ملدة قصمة
ما لبث  هلكن ،لبدة يف أجواء احلالة الشيعيةمن احلمة والرتدد بسبب الغيوم امل

ر الوقف تقية من جمتمع الواقفـة الـذي كـان    مأظ هأو لعل ،هأن عاد وقوي ع ان
فلمـا تشـتت جمتمـع الواقفـة ورجـع       ، لال األموا  والرجـا   ، قوياع أو  أمر
الصـحيح   هاحلقـة وع انـ   هر عبد الرمحن عقيدتـ مأظ ،م عىل احل ممن رجع من
 .السالمهلل هعليةضاباإلمام الر

 
 (هـ 201تويف حبدود )علي بن أبي محزة البطائين .3
 ،البطـائين  ،واسم أبي محزة سا  ،علي بن أبي محزة ،و أبو احلسنه 

لقـي اإلمـام أبـا عبـد      ،كان قائداع ألبي بصم حييى بن القاسـم  ،موىل األنصار
ــادق اهلل ــةالصـ ــالمهلل وروى عنـــ  هعليـ ــام    ،هالسـ ــالء اإلمـ ــن وكـ ــار مـ ــم صـ ثـ

فقد  ،امعال أن األمور خبواتيم ،مستقيماع  كان أو  أمر ،السالمهلل هعليةلكاظما
أن يكـون مـن زعمـاء الوقـف الـذين جحـدوا        –مع األسف  –األمر  هى بمانت

 ،السالمهلل هعليةأبو احلسن الرضا هفت أ من ،السالمهلل هعليةعمامة اإلمام الرضا
ومـات   ،امأبى أن يعطيف ،من حقوق اإلمام  باألموا  اليت كانت عند هوطالب

 .هلل1ةمن سوء العاقبة نعو  باهلل ،على الكفر والزندقة
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 السالم(  هعلي)مع اإلمام الكاظم هودور هوكالت
م التأكيد مراراع أن علي بن أبي محزة البطـائين كـان مسـتقيم    معن من امل 

يعـين يف مـدة عمامـة اإلمـامني الصـادق       ، ب يف أو  أمـر هالسمة صحيح املذ
ومـن رواة احلـديث    ،اءمـ بـل كـان مـن كبـار الفق     ،ما السـالمهلل معليةموالكاظ

والدليل على  لال أن كبار  ،م يف طلب العلممالثقات الذين ت َشد الرحا  علي
نـذكر   ،وأخذوا العلم واحلديث ،ها قد تتلمذوا على يديمالطائفة وثقات  وجو

بـن  علـي   ،احلسـن بـن حمبـوب    ،صفوان بـن حييـى   ،حممد بن أبي عمم :مممن
مكانــة رفيعــة عنــد  هذا يــد  أن لــهــو ،م مــن األعــالم الثقــاتهــأســباف وام

 .كان معروفُا حبسن اخلل  وصحة العقيدة وازارة العلم هوأن ،الشيعة
م بأبي مكان علي بن أبي محزة مالزماع للثقة اجلليل حييى بن القاسم الش

ث ويف ال سـيما يف حلقـات احلـدي    هيف جتوالـ   وكـان يقـود   ،هللهــ  120ت ةبصم
وروى  ،العلم واحلديث هوقد أخذ عن ،السالمهلل هعليةجمال  اإلمام الصادق

 ،وملا تويف أبو بصم بعد سـنتني مـن تـولي اإلمـام الكـاظم اإلمامـة       ،كثماع هعن
اإلمـام ضـمن شـبكة      وقد اعتمـد  ،صار علي بن أبي محزة خصيصاع باإلمام

ام ومسـؤوليات  مـ ز موصـار مـدار اعتمـاد اإلمـام يف عجنـا      ،يف الكوفـة  هوكالئ
وتوفم وسائل التواصل بني اإلمام  ،ا مجع احلقوق من الشيعةمومن ،الوكالة
 .ممعلي هاتمإليصا  أوامر اإلمام وتوجي هوشيعت
 :قــا  ،محــزة أبــي بــن علــي عــن هالطــ ي يف دالئلــ  فمــن  لــال مــا روا 

 لـي   :قلـت  ،الوازارين لهأ من رجل عىلالسالمهلل  هعليةاحلسن أبو أرسلين
 :قلـت  .«اللحـم  اـدد  يشرتي الذي الوازارين» :قا  .الوازارين عرف[]أ
 فان» :قا  .نعم :قلت «؟اجلواري هفي يبا  زقاقاع هفي أتعرف» :قا  .هعرفت قد

 هيبيع ،نبع هفي طب  هيدي بني ،الطري  رمظ على يقعد شيخ الزقاق باب على
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 الثمانيـة   ذهـ  هوأعطـ  ،السـالم  مين  واقرأ هفأت ،فل  بفل  للصبيان هبنفس
 امـ فان ،مهالـدرا   ذمـ ب انتفـع  :احلسـن  أبـو  لـال  يقو  :هل وقل ،ماعهدر عشر

 يف  أجــد فلــم الرجــل فطلبــت ،املوضــع فأتيــت :قــا  .«تــوت حتــى تكفيــال
 :فقلـت  جـاء  أن ألبـث  فلـم  ،جييء الساعة  ذه :فقالوا ،هعن فسألت ،هموضع

 فبكـى  .تـوت  حتـى  تكفيـال  امفان ،اهخذ الدنانم  ذهو ،السالم يقرئال فالن
! ؟نفسـي  علـي   ن عيـت  وقـد  أبكـي  ال و  :قـا   ؟يبكيـال  مـا  :هلـ  فقلـت  ،الشيخ
 بـن  علـي  أنـا  :قلـت  ؟أنـت  مـن  :قـا   .هفي أنت مما لال خم اهلل عند ما :فقلت

 عليـال  باعث أنا» :وموالي سيدي لي قا  ،كذبين ما ،واهلل :قا  .محزة أبي
 ؟عخواني من أعرفال ال ،أنت ومن :فقلت .«برساليت محزة أبي بن علي مع

 دار عند ال بر، سكة يف :قا  ؟املنز  وأين :قلت .صاس بن اهلل عبد أنا :قا 
]ابـن أبــي   قـا   .نـا  ه عـين  ســألت ع ا ،منزلـي  يف معـروف  وأنـا  ،داود أبـي 

 فأتيـت  ،أيـام  منذ شاٍ  هأن فخ ت ،هعن وسألت ليلة عشرين فلبثت :محزة[
 ،1ةفـأثبتين  هعليـ  فسـلمت  ،وتاملـ  حـد  يف الرجـل  فـا ا  ،وصف الذي املوضع

 عال أخلف لست ،علي يا :قا  .مالي من  أنفذ ،أحببت مبا أوصين :هل فقلت
 وال ،عخوانال من أحببت ممن ابنيت فزوج مت أنا فا ا ،الدويرة  ذهو ،ابنيت
 امـ مثن وامحـل  داري فبع ،فعلت فا ا ،بدينال اهلل يدين رجل من عال امتزوج

 اسـلي  أحـد  يلـي  وال ،بالوصـية  لـي  دمولتشـ  ،السـالمهلل  هعليةاحلسن أبي عىل
 هابنتــ وزوجـت  ،هبــ أوصـاني  مـا  مجيــع ففعلـت  .قـ ي  تــدخلين حتـى  اـم  

ــالع ــن رجـ ــحابنا مـ ــ أصـ ــن هلـ ــت ،ديـ ــت ، دار وبعـ ــثمن ومحلـ ــي عىل الـ  أبـ
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 هعليـ ةاحلسـن  أبـو  فقا  .هب أوصاني ما جبميع هوأخ ت ،السالمهلل هعليةاحلسن
«ي عرف ال وكان ،ناشيعت من كان قد ،اهلل هرمح» :السالمهلل

 .هلل1ة
رآشـوب يف  موروى املفيد يف االختصاص والط ي يف الـدالئل وابـن ش    

أيعـاع يف تعلـيم الشـيعة     هاملناقب مـا يفيـد أن اإلمـام الكـاظم كـان يعتمـد عليـ       
 هأبيـ  عـن  ،محـزة  أبـي  بـن  بـن علـي   فقد أوردوا عن احلسن ،احلال  واحلرام

 أن ام من مبتدئاعالسالمهلل  هعليةاحلسن أبو لي قا  :قا  ،محزة أبي بن علي
 ،عين يسألال ،املغرب لهأ من رجل اداع يلقا  ،علي يا» :شيء عن هأسأل
 سأ  وع ا ،السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو لنا قا  الذي اإلمام واهلل وه :هل فقل
 ،طـوا   رجـل » :قـا   ؟هعالمتـ  مـا  :قلـت  .«عـين  هفأجب واحلرام احلال  عن

ــيم ــ ،جس ــوب هاء ــو ،يعق ــ وه ــ درائ ــب وع ا ،هقوم ــ أن أح  علــي هتدخل
 ،جسـيم  طـوا   رجـل  علـي  أقبل ع  ،الطواف لفي عني ،فواهلل :قا  .«هفأدخل

 عـن  :قـا   ؟أصحابي أي عن :قلت .صاحبال عن أسألال أن أريد عني :فقا 
 من :قا  ؟أنت أين من :قلت .يعقوب :قا  ؟اءال ما :قلت .فالن بن فالن

 علياع ال  :لي فقا  ،منامي يف آٍت انيأت :قا  ؟عرفتين أين من :قلت .املغرب
 :فقلـت  .عليـال  دللـت  حتـى  عنـال  فسـألت  ،هعليـ  حتتـاج  ما مجيع عن هفاسأل
 ثـم  ،فطفـت  .اهلل شـاء  عن وآتيـال  ،طوايف من أفر  حتى املوضع ذاه يف اقعد

 هعليـ ةعلـى أبـي احلسـن    هأدخلـ  أن علـي  وطلـب  ،عـاقالع  رجـالع  فكلمت ،هأتيت
يـا  “ :قـا    السـالمهلل فلمـا رآ   هعليـ ةا احلسـن فأتيـت أبـ    فأخذت بيـد  ،السالمهلل
قدمت أم  ووقع بينال وبـني عسـحاق أخيـال    » :قا  ،لبيال :قا  ”!يعقوب

ذا من ديين وال من ديـن  هولي   شر يف موضع كذا ثم شتم بععكم بععاع
                                                 

، األرجح أنةي عرفهلل على البناء للمجمو ، أي كان مغموراع ال 440دالئل اإلمامة  .1
 تعرفه الشيعة، واهلل العا .
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فانكمـا   هال شـريال لـ    وحـد  أحـد مـن النـاني فاتقيـا اهلل     هوال يأمر بـ  ،آبائي
قبـل أن يصـل عىل     أخـا  سـيموت يف سـفر    أما عن ،مبوت مجيعاعستفرتقان 

وســتندم أنــت علــى مــا كــان منــال و ا  أنكمــا تقاطعتمــا فــبرتت          هلــهأ
كان أجلال قد حعر حتـى  » :قا  ؟متى أجلي :الرجل هفقا  ل ،«أعماركما

]ابن قا   ،«يف أجلال عشرين سنة فأنسى اهلل ها بموصلت عمتال مبا وصلت
فــن يف حتــى د  هعىل منزلــ   يصــل  خ  الرجــل أن أخــا فــُأ :أبــي محــزة[ 

 .هلل1ةالطري 
 ،حججت أربعني حجـة  :قا  ار القميّكَبومن  لال أيعاع ما ر وي عن   

حتى يصدر الناني ثم  ا أصبت بنفقيت فقدمت مكة فأقمتهفلما كان يف آخر
 وأنظـر عىل سـيدي   ،وآلـههلل  هعليـ  صـلى اهلل ةأصم عىل املدينة فأزور رسو  اهلل

بيدي فـأمجع شـيلا    وعسى أن أعمل عمالع ،السالمهلل هعليةأبي احلسن موسى
فخرجت حتى صرت عىل املدينة فأتيـت   ،طريقي عىل الكوفة على هفأستعني ب

ثــم جلــت عىل املصــلى عىل  ،هعليــ فســلمت وآلــههلل هعليــ صــلى اهللةرسـو  اهلل 
 لـي عمـالع   يسـبب اهلل  رجـاء أن  هفقمـت فيـ   ،هلل2ةةَلَمالَع هاملوضع الذي يقوم في

فجلـت   ،ةلَـ َمالَع هذلال ع ا أنا برجل قد أقبل فاجتمع حولـ فبينما أنا ك .هأعمل
ن اعني رجل اريب فـ  يا عبد اهلل :فقلت هب جبماعة فاتبعتهم فذممع فوقفت

نعـم   :قلت ؟ل الكوفةهأنت من أ :م فتستعملين قا ممع ب بيهرأيت أن تذ
وكنـا   ا أياماعمفعملت في ،عىل دار كبمة تبنى جديدة هب فانطلقت معها  :قا 

وكــان العمــا  ال يعملــون  ،واحــداع عال يومــاع نعطــي مــن أســبو  عىل أســبو  ال
                                                 

 .312\4، مناقب ابن شمرآشوب 444، دالئل اإلمامة 89اص االختص .1

 – ام بناء أو من العمل يف طني أو حفر أو  ة: القوم يعملون بأيديمم ضروباعَلَموالَع .2
 .371\11لسان العرب 
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قـد   :م فقـا  مـ م وأعمـل مع مأسـتعمل  م حتـى ماسـتعملين علـي   :فقلت للوكيل
 .مماستعملتال فكنت أعمل وأستعمل

ــ     :قــا  ــوم علــى الس  م ع  نظــرت عىل أبــي احلســن   ّلفــاني لواقــف  ات ي
 علـي   هثـم رفـع رأسـ    ،يف الـدار لم قـد أقبـل وأنـا يف الس ـ     السـالمهلل  هعليةموسى

مـا تصـنع   » :فتنحى ناحية فقـا  لـي   :فنزلت قا  ،«جلتنا انز  ،بكار» :فقا 
 ،بنفقيت جبمع فأقمت عىل صدور النـاني  جعلت فدا  أصبت :فقلت «؟ناهم

فبينمـا أنـا قـائم ع      فقلت أطلب عمالع ثم عني صرت عىل املدينة فأتيت املصلى
 :فقـا  لـي   ،ممكمـا يسـتعمل   ن يسـتعملين أ هب برجا  فسألتهجاء وكيلال فذ

جـاء   هفلما كان مـن الغـد وكـان اليـوم الـذي يعطـون فيـ        .ذاهيومال  [قم]أ
بـت  هكلمـا    ،هيدعو برجل رجـل يعطيـ   فقعد على الباب فجعل[ الوكيل]

ادن فدنوت فدفع  :قا  علي ،مهكان يف آخر حتى ع ا ،كذا  ألدنو قا  لي بيد
ثـم   .نفقتـال عىل الكوفـة    ذهـ خـذ   :لـي  قـا   ا مخسة عشر ديناراعمصرة في يعل

ب هـ   ثـم  ، و  أستطع أن أرد ،جعلت فدا  ،نعم :قلت ،خرج اداعأ :قا 
 .«بهقبـل أن تـذ   ئـتين اـداع  ا» :قـا  أبـو احلسـن    :فقـا   ،وعاد علي الرسو 

اخرج الساعة حتى » :فقا  هفلما كان من الغد أتيت .ءعا وطاعة[ :]فقلت
ذا الكتـاب  هـ ا  هو ،خيرجون عىل الكوفة   قوماعتواف فانال هلل1ةدي تصم عىل َف

مـا تلقـاني خلـ      فانطلقـت فـال واهلل   :قـا   ،«عىل علي بن أبـي محـزة   هفادفع

                                                 

فيد: بالفتح ثم السكون، ودا  ممملة: بليدة يف نصف طري  مكة من »قا  احلموي:  .1
احلاج فيما أزوادهم وما يثقل من أمتعتمم عند أهلما، فا ا  الكوفة عامرة عىل اآلن يود 

من  لال، وهم مغوثة للحاج يف مثل  رجعوا أخذوا أزوادهم ووهبوا ملن أودعوها شيلاع
 لال املوضع املنقطع، ومعيشة أهلما من ادخار العلوفة طو  العام عىل أن يقدم احلاج 

 .282\3معجم البلدان  – «فيبيعونه عليمم
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 ،للخــروج عىل الكوفــة مــن الغــد  يــؤامفــا ا قــوم قــد ت ،حتــى صــرت عىل فيــد
فقلـت أصـم عىل منزلـي     ا لـيالع مم عىل الكوفـة فـدخلت  موصـحبت  فاشرتيت بعماع

فأتيـت   ،محـزة  م أاـدو بكتـاب مـوالي عىل علـي بـن أبـي      ثـ   ذهفأرقد ليليت 
فلمــا أن  ،منزلــي فــأخ ت أن اللصــوص دخلــوا حــانوتي قبــل قــدومي بأيــام 

 ،حـانوتي  ب لـي مـن  هـ أصبحت صليت الفجر فبينما أنا جال  متفكر فيما  
 موسـلّ  هفخرجت فا ا علـي بـن أبـي محـزة فعانقتـ      ،ع ا أنا بقار  يقر  الباب

 يءنعـم كنـت علـى ااـ     :قلـت  ،ات كتـاب سـيدي  هبكار يا  :ثم قا  لي علي 
فأخرجـت الكتـاب    ،سـياع م ات قد علمت أنال قـدمت م  ه :قا  ،لساعةا عليال
 :قـا   ؟مـا يبكيـال   :فقلت ،وبكى هعلى عيني هووضع هوقبل  فأخذ هعلي هفدفعت
يــا بكــار دخــل عليــال  :وقــا  هثــم رفــع رأســ  وقــرأ هففكــ ،عىل ســيدي شــوقاع

 :قـا   .نعـم  :قلـت  ؟مـا يف حانوتـال   فأخذوا :ا []ق ،نعم :قلت ؟اللصوص
ب هـ   قد أخلف عليال قد أمرني موال  وموالي أن أخلف عليال ما عن اهلل

أربعــون  هب فــا ا قيمتــهــفقومــت مــا   :قــا  ،منــال وأعطــاني أربعــني دينــاراع
 هب مـن حانوتـ  هادفع عىل بكار قيمة ما   :هالكتاب وقا  في ففتح عليٌّ ديناراع

 .هلل1ةديناراع أربعني
  :امعىل أمور من –عن صحت  –وتشم الرواية 

 هعليـ ة. عن علي بن أبي محزة كان كثم احلب والشوق لإلمـام الكـاظم  1
 ،كان ع اناع "م عاراع" هعال أن ،يف تلال املدة هذا يد  على حسن ع انهو ،السالمهلل

 . عمر  عىل آخر هفلم يثبت يف قلب

                                                 

 .3812، حبار األنوار 419\1، اخلرائج واجلرائح 211ب يف املناقب الثاق .1
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مة من موارد املستحقات أموا  كث  . عن علي بن أبي محزة كانت عند2
ات اإلمــام مــا حبســب توجيموكــان يصــرف  ،املاليــة كــالزكوات واألمخــاني  

 .ومساعدة ضعفاء الشيعة ،ال  واخلم  السالمهلل يف وجو هعليةالكاظم
ام ممن مسؤوليات وم هب  ومن الروايات اليت توضح ما كان اإلمام يأمر 

 :قـا   محـزة  أبـي  بـن  ]عـن[ علـي   :رآشوب املازندراني قا مابن ش  ما روا
 ميمنــة يف  جتــد عنـال » :وقــا  حنيفــة بـين  مــن رجــل عىل احلسـن  أبــو أرسـلين 
 أعطيـال  حتـى  وكـذا  كذا يوم ائتين :قا  ثم فقرأ هكتاب هعلي فدفعت .«املسجد

 لبثـت  ثـم  ،الكتاب جواب فأعطاني وعدني كان الذي اليوم يف هفأتيت ،هجواب
 عىل قابل من رجعت فلما ،مات قد الرجل ان :فقيل هعلي ألسلم هفأتيت راعمش

 علي يا» :فقا  .اهلل هرمح :فقا  هكتاب جواب هوأعطيت احلسن أبا لقيت مكة
 .هلل1ةمين فاتت قد :قلت «؟هجنازت دمتش    َ 

والغريب أن مثة روايات تؤكد أن علي بن أبي محزة ءـع الـن  علـى    
نقـل األمـوا    ي  وكـان يف أو  أمـر   ،للناني  ورا ،السالمهلل هعليةاإلمام الرضا

وقـد   ،–الكاظم  هيبدو بعد اعتقا  أبي –السالمهلل  هعليةعىل أبي احلسن الرضا
 :قـا   املتوكـل  بـن  موسـى  بـن  حممـد  حـدثنا  :روى  لال الشيخ الصدوق  قا 

 بـن  احلسن عن ،عيسى بن حممد بن أمحد عن ،العطار حييى بن حممد حدثنا
 :فقلنا ومتا  ما  هومع  محز أبي بن علي ومعنا مكة عىل خرجنا :قا  اخلزاز

ــا ــ م ــا  ؟ذاه ــد :ق ــاس للعب ــةالص ــالمهلل هعلي ــي الس ــ أن أمرن ــي عىل هأمحل  عل
 .هلل2ةهعلي أوصى وقد السالمهلل هعليةهابن

                                                 

 .312\4مناقب ابن شمرآشوب  .1

  لال أنكر محزة أبي بن علي أن»: الشيخ الصدوق ، قا 47\2عيون أخبار الرضا  .2
 .«عليه السالمهللةالرضا عن املا  وحب  عليه السالمهللةجعفر بن موسى وفا  بعد
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كيـف كـان    ،هذا الرجل واعتـ  حبالـ  هعىل  –ا القار  الكريم مأي –فانظر 
فمـات علـى الكفـر والزندقـة      هثـم سـاء منقلبـ    ،على اخلم والصالح  أو  أمر
 ،هوقـديم صـحبت   هوال طـو  خدمتـ   ،هعلمـ  هوكيـف   ينفعـ   ،ة اإلمامومعصي

 .تعاىل من سوء العاقبة وسلب التوفي  نعو  باهلل
 

 األسباب والتداعيات  ...حركة الواقفة
يســتلزم احلــديث عــن  ،علــي بــن أبـي محــزة  ،عن احلـديث عــن البطــائين 

النسـيج  ا واحدة من أخطر االنشقاقات اليت ضـربت  هباعتبار ،حركة الواقفة
وتركــت أثــراع ســيلاع يف تــاريخ الشــيعة وحركــة احلــديث  ،االجتمــاعي الشــيعي

يف الوسـط الشـيعي    –كمـاع ونوعـاع    –ا ها مـن امتـداد  مـ وتأتي خطورت ،الشيعي
م علمــاء كبــار ووكــالء ممــن بيــن ،وت أعــداداع كــبمة مــن النــانيمحبيــث اســت

فعالع عما  ،ائالعها زمخاع اجتماعياع هاألمر الذي أعطا ،معروفون عند الشيعة
ا من أموا  طائلة من املستحقات الشـرعية الـيت كانـت    متوفر يف أيدي زعمائ

م يف شراء الـذمم  همما ساعد ،السالمهلل هعليةم عند وفاة اإلمام الكاظممبأيدي
 –بشـكل أو بـآخر    –ا مـ وال نستبعد أيعـاع تـواطب السـلطة مع    ،وتويل احلركة

 .من أجل عضعاف اخلط الشيعي األصيل
الفرقة ركـزوا علـى اجلانـب املـادي       ذهن أالب الذين كتبوا يف تاريخ ع 

أن مجلــة مــن وكــالء  هوملخصــ ،يف النصــوص والروايــات  الــذي ورد  كــر
 ،مماألئمة طمعوا يف أموا  األمخاني والزكوات والصالت اليت كانت بأيدي

ذا هـ و ،فاخرتعوا عقيدة الوقف حتى يستحو وا علـى تلـال األمـوا  الطائلـة    
ويعـ  عـن    ،ال يرسم الصورة كاملة هعال أن ،ةمر وعن كان صحيحاع من جاألم

  فان نشوء حركة الواقفة   يكن أمراع عفويـاع منشـأ   ،امجزء من احلقيقة ال كل
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ا األسـباب وتتسـع   مـ وعمنا تتعقد في ،الطمع والرابة يف مجع األموا  وحسب
 ،الشــيعية يف احلالــة هالفرقــة احداثــ  ذهــحبجــم االخــرتاق الــذي اســتطاعت  

ب الواقفـة بـاألمور   هور مـذ مـ وبشكل عام  كن عمجـا  األسـباب العامـة لظ   
  :اآلتية

 
 التأويل  :أواًل

م السالمهلل على ضـرورة التعـاطي الصـحيح مـع     معليةل البيتهحرص أ
م األسـ  والقواعـد العامـة    مالروايات والنصـوص الشـريفة فوضـعوا لشـيعت    

حبيث تنعبط عمليـة   ،امحيصونقد األحاديث وت ،اهم النصوص وتفسمملف
او سوء  ،وت منع عملية االنفالت يف التأويل ،االستنطاق ضمن األطر السليمة

القواعد العامـة فسـتكون يف     ذموطاملا بقيت احلالة الشيعية ملتزمة ب ،التفسم
 .ات والعقائد الفاسدةممأمن من الوقو  يف شر  الفنت وحبائل الشب

ل هـ ارخيية أن مثة أخبـاراع رويـت عـن أ   ر من النصوص والروايات التميظ
تتعــمن ألفاظــاع  ،الســالمهلل هعليــةم الســالمهلل يف اإلمــام الكــاظم معلــيةالبيــت

و صاحب ه هوأن ،و اإلمام القائم املنتظر املوعوده ها أنمم منموعبارات قد ي ف
واحلــ  عن تلــال النصــوص  ،هســيملال األرض بعــد طــو  ايبتــ هوأنــ ،الغيبــة

كـن أن ختعـع الحتمـاالت التأويـل والتوظيـف        ،ةمتعمنت عبارات متشاب
احلالـة يتمثـل بتحديـد      ذهـ والواجب يف مثـل   ،لصاس أجندات عقدية معينة

ومــن ثــم ت عــرض وت ــرد كــل   ،ا األســاني وامليــزانمالروايــات احملكمــة وجعلــ
ــاب  ــوص املتش ــم  مالنص ــتم تفس ــات لي ــى احملكم ــات  هة عل ــقف الرواي ــ  س ا وف

يحة البعيـدة عـن كـل ا ـراف مـن الـو أو       احملكمة الـيت تثـل العقيـدة الصـح    
 :قـا   هالسـالمهلل أنـ   هعليـ ةلذلال روي عن اإلمـام الرضـا   ،تقصم أو ام  لال
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عن يف  :دى عىل صراف مسـتقيم ثـم قـا    هالقرآن عىل حمكمة  همن رد متشاب»
ا عىل ممالقرآن وحمكما كمحكم القرآن فردوا متشاب ها كمتشابماخبارنا متشاب

«ا فتعلواما دون حمكمممابا وال تتبعوا متشمحمكم
 .هلل1ة

م السالمهلل أن اإلمام الثاني معليةل البيتهعن الثابت احملكم يف نصوص أ
 ،دي املنتظـر مـ و اإلمـام امل هـ  ،السـالمهلل  هعليـ ةعشر والتاسـع مـن ولـد احلسـني    

ثـم   ،سـيغيب عـن النـاني    هوعنـ  ،ما السالمهللمعليةاحلجة بن احلسن العسكري
وقـد   ،طاع وعـدالع كمـا مللـت ظلمـاع وجـوراع     تعاىل ليمالع األرض قس اهلل  رميظ

ــل  هوعر  ورمــوعالمــات ظ ه كــرت النصــوص الشــريفة صــفات  اصــات مــا قب
اخلطـوف    ذهـ وبالتالي ال  كن التسليم بأي ن  خيـالف   ،اهور وما بعدمالظ

 ،السـالمهلل  هعليـ ةوالروايـات الـيت قيلـت يف اإلمـام الكـاظم      ،الروائية القطعية
ا وال عرض علـى النصـوص احملكمـة وختعـع هلـ     ا كشأن بقية الروايات تمشأن

 .امتكون حاكمة علي
م ان اإلمــام هأمــا األلفــاظ الــيت وردت يف بعــ  النصــوص والــيت تــو   

  :ا مبا يأتيدي فيمكن عمجاهلمو القائم املهالسالمهلل  هعليةالكاظم
ذا هو ،و "القائم"هوردت نصوص أن اإلمام موسى بن جعفر  :. القائم1

م قائم باألمر الذي مفكل من ،م السالمهللمعليةيع األئمةاللف  مشرت  بني مج
 هعليةعن أبي عبد اهلل ،أبي خدجية  فقد اورد الكليين بسند ،و أمر اإلمامةه

واحـد بعـد واحـد     ،كلنـا قـائم بـأمر اهلل   » :سلل عن القائم فقا  هالسالمهلل أن
فا ا جاء صاحب السيف جاء بأمر اـم الـذي    ،حتى جييب صاحب السيف

«كان
مـة  مذا اللفـ  روايـة م  هـ وقـد روى الشـيخ الطوسـي يف خصـوص      ،هلل2ة

                                                 

 .211\2عيون أخبار الرضا  .1

 .241\1الكايف  .2
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عن سعد بن  ،روى أبو احلسني حممد بن جعفر األسدي :قا  ،اما بكاملمننقل
م حممـد بـن احلسـني بـن أبـي اخلطـاب       معن مجاعة من أصحابنا من ،عبد اهلل

عـن حممـد بـن سـنان      ،واحلسن بن موسى اخلشاب وحممد بن عيسى بن عبيد
 هعليـ ةقلت ألبي احلسن موسـى  :قا  - هيف حديث ل -احلسن عن احلسن بن 

فـاني ال أعـرف    ؟مـن تعـين   :فقلـت  «سـل عمامـال  » :فقا  ؟أسألال :السالمهلل
سـيدي أنقـذني مـن     :قلـت  .«كنييت هو علي ابين قد  لته» :ام  قا  عماماع
 :قـا   !ذا االمـر مـ عنال أنت القائم ب :السالمهلل قا  هعليةفان أبا عبد اهلل ،النار

و هـ يف أمة عال و يا حسن ما من عمام يكون قائماع» :ثم قا  ؟  أكن قائماعأو 
 ،ممو القائم واحلجة حتى يغيب عـن ه هم فالذي يليمفا ا معى عن ،ممقائم

مـا   واهلل واهلل ،عىل ابين علي هفكلنا قائم فاصرف مجيع ما كنت تعاملين ب
« ا  حباع هفعل ب بل اهلل ،هأنا فعلت  ا  ب

 .هلل1ة
ذا من األلفـاظ الـيت تطلـ  أيعـاع علـى مجيـع       هو :ذا األمره صاحب. 2
 .م السالمهللمعليةاألئمة
فقـد وردت   ،ممذا من األلفاظ اليت تطلـ  علـى األئمـة كلـ    هو :. امَللال4

عظيمـاع  لكـاع م م هوآتينـا  :عز وجـل  قو  اهللروايات مستفيعة يف تفسم 
 هلل2ة

«الطاعة املفروضة» :قا 
 .هلل4ة

 
 
 

                                                 

 .30ايبة الطوسي  .1
 .23النساء:  .2
 .181\1الكايف  .4



  

 الفصل الرابع: وكالء اإلمام الكاظم ةعليه السالمهلل ....................................

 

[322] 

 التحريف :ثانيًا
أي تغيم  ،و التحريفه ،رموز الواقفة هسلوب الثاني الذي وقعت فياأل 

الكلمات أو العبارات يف النصـوص الشـريفة حبيـث تعطـي معنـى اـم املعنـى        
ذا اإلجـراء كمـا جيـري عمـداع بقصـد تعـليل الـرأي        هـ و ،اماألصلي املراد من

 لمـ و وقلـة احلفـ  واجل  مقد يقع بسبب أخطـاء اـم متعمـدة كالسـ     هفان ،العام
ــاملعنى  ــل ب ــام      ،والنق ــ  اإلم ــيت خت ــوص ال ــن النص ــثم م ــت الك ــد تعرض وق

ومـن   ،السالمهلل للتحريف حبيـث صـارت مالئمـة لقـو  الواقفـة      هعليةالكاظم
  :أمثلة تلال التحريفات

حدثنا محيد  :قا  ،مامهحدثنا حممد بن  :. روى النعماني يف الغيبة قا 1
حـدثنا أمحـد بـن     :قـا   ،حدثنا احلسـن بـن حممـد بـن ءاعـة      :قا  ،بن زياد

دخلـت علـى    :قا  ،هعن أبي ،عن حممد بن عسحاق ،احلسن بن حممد امليثمي
و ه» :قا  لي ، عن صاحب األمر من بعد هالسالمهلل فسألت هعليةأبي عبد اهلل
هلل1ةةَمم صاحب الَب

 هومعـ  السـالمهلل يف ناحيـة الـدار صـبياع     هعليةوكان موسى ،«
«الـذي خلقـال   اسجدي هلل» :او يقو  هلهمكية و هلل2ةناقَع

وقـد حر فـت    ،هلل4ة
أي الصـادق عليـه    –ثـم قـا    ةالعبارة  ذه هذا احلديث فأضافت عليهالواقفة 
 .هلل3ةهللكما مللت ظلما وجوراع وعدالع ا قسطاعهالذي  ال هأما عن :-السالم

                                                 

الَبم مُة: الصغم  من َأوالد الَغَنم العْأن و امَلَعز و الَبَقر من الوحش وامها، الذَكر   .1
 .21\12لسان العرب  –واأُلن ثى يف  لال سواء 

 .211\4جممع البحرين  –نة ناق: األنثى من أوالد املعز قبل استكماهلا السالَع .2

 .431ايبة النعماني  .4

ةيف بـ، نقالع عن كتاب علي بن أمحد املوسوي العلوي املعروف 22ايبة الطوسي  .3
 نصرة الواقفةهلل.
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 :قـا   ،حـدثين علـي بـن حممـد بـن قتيبـة       :قـا   ه. روى الكشي يف رجال2
وحممـد   ،حممـد بـن احلسـن الواسـطي    حدثنا  :قا  ،حدثين الفعل بن شا ان

حججـت يف سـنة    :قـا   ،حـدثنا احلسـن ابـن قيامـا الصـميف      :قـاال  ،بن يون 
جعلت  :السالمهلل فقلت هعليةوسألت أبا احلسن الرضا ،ثالث وتسعني ومائة

فكيف أصنع حبديث  :قلت ، معى كما معى آباؤ :قا  ؟فدا  ما فعل أبو 
السـالمهلل   هعليـ ةان أبـا عبـد اهلل   :عن أبي بصم ،يعقوب بن شعيب هحدثين ب

  ونفعــوا نب وُقــن وُلــّفــذا مــات وُكهــن ابــين أعن جــاءكم مــن خيــ كم  :قــا 
كـذا  هكـذب أبـو بصـم لـي      » :فقا  ؟هفال تصدقوا ب  م من تراب ق مأيدي
«مرذا األهامنا قا  عن جاءكم عن صاحب  ،هحدث

 .هلل1ة
حــدثين  :قــا  ،حــدثين علــي بــن حممــد بــن قتيبــة :. روى الكشــي قــا 4

 :قـاال  ،وحممـد بـن يـون     ،حدثنا حممد ابـن احلسـن الواسـطي    :قا  ،الفعل
السـالمهلل   هعليـ ةسألت أبا احلسن الرضـا  :حدثنا احلسن بن قياما الصميف قا 

م معلــية معــى كمــا معــى آبــاؤ :قــا  ؟جعلــت فــدا  مــا فعــل أبــو  :فقلــت
 ،زرعـة بـن حممـد احلعـرمي     هفكيف أصنع حبديث حدثين ب :قلت .السالمهلل

 هذا فيـ هـ عن ابـين   :السالمهلل قـا   هعليةان أبا عبد اهلل ،رانمعن ءاعة ابن م
السـالمهلل ويغيـب كمـا     هعليـ ةمن مخسـة أنبيـاء حيسـد كمـا حسـد يوسـف       هشب

 ،كذا حديث ءاعةهكذب زرعة لي  » :قا  .ااب يون  و كر ثالثة أخر
سـة  مـن مخ  هشـب  هالسالمهلل في هعليةذا االمر يعين القائمهصاحب  :امنا قا 

«و  يقل ابين ،أنبياء
 .هلل2ة

                                                 

 ، وقولهةكذبهلل رمبا يعين أيعاع أخطأ.774\2اختيار معرفة الرجا   .1
 .773\2املصدر نفسه  .2
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 ،ثـم ا ـط أكثـر    ،وقد وقع علي بن أبي محزة البطائين يف شر  التأويـل 
 هعليـ ةيروي  لال اإلمام الرضـا  ،ل الكذب والوضع والتحريفهفصار من أ

 ،الســالمهلل مبينــاع أن البطــائين تــأوالع تــأويالت باطلــة عــن النصــوص الشــريفة  
ا هفسـاد  هثم ملا تـبني لـ   ، واتبعو  وفأخرج تلال التأويالت للناني الذين صدق

ــ    وصــار يبتــد  النصــوص ويعـــع     ،العــزة بـــاإلثم  هأبــى أن يرتاجــع وأخذت
روى احلممي يف قـرب اإلسـناد عـن     ،األو  هالروايات املكذوبة لتأييد موقف

ثقـةهلل عـن   ةنصـر  أبـي  بن حممد بن أمحد عن ،ثقةهللةعيسى بن حممد بن أمحد
  هفان محزة أبي ابن وأما» :قا  ،طويلالسالمهلل يف حديث  هعليةاإلمام الرضا

  وكر هفي فلج الناني عىل  فألقا ،هعلم يؤت و  ،هحيسن   تأويالع تأو  رجل
 يـؤت  و  امتأويلـ  حيسـن  و  اتأوهلـ  بأحاديث هقول عبطا  يف هنفس عكذاب

 مثـل  هعنـ  خ  ما لعل يدِر   ،بذلال آبائي يصدق   ع ا هأن ورأي ،امعلم
 قـو   يسـقط  لـي   :مهلـ  وقـا   ،شيء همن يكون ال كائن هأن  وام السفياني

 عـن  هعلمـ  قصـر  ولكـن  ،شـيء  آبـائي  قـو   يسـقط  مـا  ولعمري ،بشيء هآبائ
«هفي فوقع أمٍر من وَفر  ،هعلي هوش ب  هل فتنة فصار ،هوحقائق  لال اايات

 .هلل1ة
ا علـي بـن   مـ ر من نصوص أخرى أن طبيعة العقليـة الـيت كـان  تلك   مويظ

م الدقي  ملراد األئمـة  م كانت تتسم بقصر النظر وعدم الفأبي محزة البطائين
 أبـي  بـن  علـي  الراونـدي عـن    فمن  لال مـا روا  ،م السالمهللمعليةاملعصومني

  ـن  فبينـا  ،بصم أبي مع السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي على دخلت :قا  محزة
 واهلل ذاهـ  :نفسـي  يف فقلـت  ،حبرف السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو تكلم ع  قعود

 يف فنظر :قا  .قط همبثل - واهلل - أءع حديث   ذاه ،الشيعة عىل هأمحل امم

                                                 

 .421قرب اإلسناد  .1
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 عن ،امـ وج سـبعون  هفيـ  لي الواحد باحلرف أتكلم نيع» :لي قا  ثم ،يموج
«كذا احدث شلت وعن ،كذا احدث شلت

 .هلل1ة
 

  :ا علي بن أبي محزةهومن النصوص احملرفة أو املوضوعة اليت روا
 روي عــن ،مــدى عىل عيســى بــن موســىهلل عن رأني املمــدي ي ةحــديث. 1
 :قـا   عمـر  بـن  أمحـد  عـن  ،سـعد  بـن  سـعد  عـن  ،عيسـى  بن حممد بن أمحد

  يروي الذي وه ألي » :محزة أبي ابن يف يقو  السالمهلل هعليةالرضا ءعت
 :وقا  .السفياني صاحب وهو ،موسى بن عيسى عىل دىمي  ديمامل رأني أن
ــا عن ــرا أب ــةيمهعب ــالمهلل هعلي ــود الس ــةمثان عىل يع ــ ي ــا ،رمأش ــتبان فم ــ اس  مهل

«؟هكذب
 .هلل2ة

 هعليـ ةاحلسن أبي عن ،محزة أبي بن علي عن ،داود بن سليمان . عن2
 واسـلين  وامعـين  مرضـين  هأنـ  أخـ    مـن  علـي  يـا  :لي قا  :قا  السالمهلل

 .هلل4ةهتصدق فال ق ي تراب من  يد ونف  حلدي يف ووضعين
 :قـا   محزة أبي بن علي عن ،الصرمي داود عن ،سليمان بن . جعفر4

 ،ذاه ابين مرض هأن :لال فقا  جاء  من :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو لي قا 
 .هلل3ةهتصدق فال ، ق  تراب من  يد ونف  ، حلد يف هووضع هواسل هوأامع

                                                 

 .711\2رائح اخلرائج واجل .1

 .19ايبة الطوسي  .2

ةيف بـ، نقالع عن كتاب علي بن أمحد املوسوي العلوي املعروف 21املصدر نفسه  .4
 الواقفةهلل.

ةيف نصرة بـ، نقالع عن كتاب علي بن أمحد املوسوي العلوي املعروف 22املصدر نفسه  .3
 الواقفةهلل.
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ــذ     ــرويج م ــاعدت يف ت ــيت س ــة ال ــور املنحرف ــن األم ــام  هوم ــة قي ب الواقف
كــان ممــن فقــد  ،ب الوقــفهحممــد بــن بشــمهلل باعتنــاق مــذةالزنــدي  املشــعو 

ــاظم   ــام الك ــى اإلم ــذبون عل ــةيك ــالمهلل يف حياتــ  هعلي ــا  ،هالس ــو  فلم ــى أب مع
وكــان  ،جــاء حممــد بــن بشــم  ،الواقفــة هالســالمهلل ووقــف عليــ  هعليــةاحلســن

ــفــاد  ،بــذلال صــاحب شــعبذة وتــاري  معروفــاع  يقــو  بــالوقف علــى  هعى أن
 راعهو كـان ظـا  هـ السـالمهلل   هعليـ ةوأن موسـى  ،السالمهلل هعليةموسى بن جعفر

ــني ــ  يرونــ  ب ــاع هاخلل ــرتاءى أل ،مجيع ــي ــالنور ه ــور ب ــوأل ،ل الن ــدورة ه ل الك
اخللـ    َبج ـ ثـم ح   ،م باإلنسـانية والبشـرية اللحمانيـة   مـ بالكدورة يف مثل خلق

م حمجوبـون  مـ اـم أن  ،م موجـود كمـا كـان   مو قائم بينهو .هعن ادراك مجيعاع
ل هـ أذا مـن  هـ وكان حممد بـن بشـم    .هكالذي كانوا يدركون هوعن ادراك هعن

ن موسى بن جعفر    ت أأصحاب قالوا ب هول ،الكوفة من موالي بين أسد
 هيف وقــت ايبتــ هوأنــ ،ديمــو القــائم املهــو ،اــاب واســترت هوأنــ ،و  حيــب 

 هوعلمـ  هخاتـ   وأعطـا  هوصـي  هوجعلـ  ،استخلف علـى األمـة حممـد بـن بشـم     
  أمـر  مجيـع  هوفوض علي ،مهم ودنياممن أمر دين هرعيت هومجيع ما حتتاج علي

ذا هـ وكـان   ،-م مبـزعم   –  فمحمد بن بشـم االمـام بعـد    ،همقام نفس هوأقام
م يف تكثم هاخلبيث يستعمل السحر والشعو ة خلدا  البسطاء والسذج مما سا

 ،حـر احلديـد   هأن يذيقـ  هاإلمام الكاظم يف حيات هوقد دعا علي ،سواد الواقفة
 .هلل1ةة من الزمنهبرم مفقتل من قبل السلطة العباسية بعد أن حتالف مع
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  وة الزعامة والرئاسةمش :ثالثاع
من الرجا  املتنفـذين   ،من وكالء الوقف  وام ،كان علي بن أبي محزة

 ،وفــ  النزاعــات ،م يرجــع النــاني ألخــذ احلــديثمعلــي ،يف احلالــة الشــيعية
م حـب  ام عبلـي  الـذي زيـن هلـ    مم عرضـة لسـ  ممما جعلـ  ،وطلب املساعدات

 ،م يف ظلمــات الســجون ماإلمــام الكــاظم اــاب عــن  ال ســيما وأن ،الرئاســة
ــةواإلمــام الرضــا  ــامت ةالســالمهلل يف طــور الصــمت  هعلي ــام ص ــت  ،هللعم فكان

 ،ممم منــاز  تكــ  حجــوممفــأنزلوا أنفســ ،ممالســاحة الشــيعة خاليــة لزعــامت
واإلمـام   ،ا للنـاني مـ ا وععالنمـ فبـدأوا با اعت  ،م فكـرة الوقـف  هونعجت عند

ــاع موجــوداع يف  ويبــدو أن الســلطة العباســية قــد   ،الســجن الكــاظم مــا زا  حي
و   ،ا لتنتشـر بـني النـاني   مـ االدعاءات واعت الطـرف عن   ذهتناامت مع 

يسجل لنا التاريخ أن الدولة العباسية اختذت أي عجراء حبـ  زعمـاء الواقفـة    
مما يد  علـى وجـود    ،ال بااتيا  وال باعتقا  وال حتى باستجواب ،امودعات

ذا سـجل لنـا التـاريخ أن شـرطة السـندي بـن       وهل ،اطاء من السلطة احلاكمة
السـالمهلل علـى اجلسـر نـادوا يف      هعليةال ملا وضعوا جنازة اإلمام الكاظمهشا

ال  وت فانظروا  هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافعة أنه» :مأل الناني
«[همات حتـف أنفـ  ] هعلي

 :ذا النـداء هـ وقـد أفـادت السـلطة أمـرين مـن       ،هلل1ة 
 :مــاموثاني ،ممبــزعم همــات حتــف أنفــ هألنــ ؛قتــل اإلمــام مــةمنفــي ت :مــاأوهل

ا يف عضــعاف موفائــدت ،اهم املســب  بفســادمــالرتويــج لعقيــدة الواقفــة مــع علم
 .من الداخل هالتشيع وضرب
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 األموال وحب الدنيا :رابعًا
ــن       ــرات اآلالف م ــج بعش ــت تع ــوكالء كان ــة ال ــوص أن خزين ــم النص تش

وأو  مــا يلفــت النظــر   ، لــال الوقــت ي أمــوا  كــبمة جــداع يف هــو ،الــدنانم
األمـوا  العـخمة بأيـدي الـوكالء       ذهـ و السؤا  عن كيفية جتمـع  هللباحث 

ــالفقراء واحملتــاجني وســط موجــة التمييــز السياســي     واحلالــة الشــيعية تعــج ب
 !؟السلطة العباسية هالطائفي الذي كانت تارس

ــة اعتقــا       ــوكالء كــان مــع بداي ــدأ ا ــراف ال اإلمــام يغلــب الظــن أن مب
حيـث بـدت السـاحة الشـيعية      هــ،  179السالمهلل يف شـوا  سـنة    هعليةالكاظم

م موكثم من الشيعة ال يعرف سـوى الـوكالء للرجـو  علـي     ،خالية من الرقيب
فبـدأ الـوكالء باالسـتفادة مـن      ،يف دفع الزكوات واحلقوق الشـرعية األخـرى  

د ماستشـ  م حتـى هفرتاكمـت املبـالح عنـد    ،األموا  للمصلحة الشخصـية   ذه
وقـد اسـتفيد مـن تلـال األمـوا  كـثماع يف حماربـة اإلمـام          هـ، 184اإلمام سنة 

 ،وتعـليل البسـطاء والسـذج    ،ب الواقفـة هونشـر مـذ   ،السـالمهلل  هعليـ ةالرضـا 
 .وشراء الذمم

و  يكن مـن الـوكالء    ،هلل1ةو ابن السراجهولعل أو  من استبد باألموا  
السـالمهلل يف   هعليـ ةاإلمـام الرضـا   كـر  لـال    ،باالحتيا  هبل اقتطع املا  لنفس

عىل تالفتنـا    أمـا ابـن السـراج فامنـا دعـا     » :رواية البيزنطي املارة حيـث قـا   
عظيم  هعلي عدا على ما  ألبي احلسن صلوات اهلل هأن ،واخلروج عن أمرنا

م موالنـاني كلـ   ،هوأبى أن يدفع هوكابرني علي ،يف حياة أبي احلسن هفاقتطع
فلما حدث ما حدث من  ،ا عليمم األشياء كلميممون جمتمعون على تسلمسّل

                                                 

راجع: شرح  –هلل أمحد بن أبي بشر السراج الكويف الواقفيقا  كثم من احملققني هوة .1
 .114\11، قاموني الرجا  12\3، مستدركات علم رجا  احلديث 394\12أصو  الكايف 
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ــي احلســن صــلوات اهلل هــ ــ ال  أب ــي محــزة    هعلي ــن أب ــي ب ــراق عل ــنم ف اات
 هابـ هاملـا  و   همـن علـة عال اقتطاعـ    هولعمري ما بـ  ،وتعلل ،عياي هوأصحاب

«هب
ذا املا  ألبي احلسـن وأوصـى أن   هأن  هذا اخلبيث عند موتهوقد أقر  ،هلل1ة

 هعليــةالســالمهلل و  يــذكر اإلمــام الرضــا هعليــةاظميعطــى لورثــة اإلمــام الكــ
 .!!هلل2ةالسالمهلل

روايـة   اهللهلل هرمحـ ةالقمـي  هيروي لنا الشـيخ علـي بـن احلسـني بـن بابويـ      
مة عن يون  بـن عبـد الـرمحن تؤشـر عىل حجـم األمـوا  العـخمة الـيت         مم

 حممد بن اهلل عبد عن ،عدري  بن روى عن أمحد ،ؤالء الوكالءهكانت بيد 
 عبـد  بن يون  عن ،الفعل بن أمحد عن ،يمهعبرا بن حممد نع ،عيسى بن

 عال أحـد  هُقو امـ  مـن  ولـي   ،السـالمهلل  هعليـ ةاحلسـن  أبـو  مـات  :قا  ،الرمحن
 عنـد  وكـان  ،هموتـ  مهوجحـود  مموقوف سبب  لال فكان ،الكثم املا   وعند
 ألــف ثالثـون  محـزة  أبــي بـن  علـي  وعنــد ،دينـار  ألـف  ســبعون الَقنـدي  زيـاد 
فلما رأيت  لـال وتـبني   » :ويف رواية أخرى يقو  يون  ،هلل4ة. احلديث.دينار

مـا علمـت تكلمـت     السـالمهلل  هعليـ ةاحلسـن الرضـا   ياحل  وعرفت من أمر أب
ذا عن كنت تريـد  هما يدعو  عىل  :فبعثا علي وقاال لي :قا  هودعوة الناني علي

فأبيـت   ،ف كُـ  :وقـاال لـي   ،املا  فـنحن نغنيـال وضـمنا لـي عشـرة آالف دينـار      
رت مـ ع ا ظ :م قـالوا مـ م السـالمهلل ان معلـي ةعنا روينا عن الصـادقني  :مهل وقلت 

نـور اال ـان ومـا     هفـان   يفعـل سـلب منـ     هر علمـ مـ البد  فعلى العا  ان يظ

                                                 

 .421قرب اإلسناد  .1
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ــكنـــت ألد  اجل ــر اهللمـ ــي    اد يف أمـ ــمرا لـ ــباني وأضـ ــا  فناصـ ــل حـ ــى كـ علـ
«العداوة

 .هلل1ة
معـى  » :قـا   هعن بعـ  أصـحاب   ،يعقوب بن يزيد األنباريوروي عن 

وعنــد  ،الســالمهلل وعنــد زيــاد الَقنــدي ســبعون ألــف دينــار هعليــةيمهأبــو عبــرا
 .مبصر هومسكن ،عثمان بن عيسى الرواسي ثالثون ألف دينار ومخ  جوار

لكم مـن املـا    َبالسـالمهلل أن امحلـوا مـا ق ـ     هعليةم أبو احلسن الرضامفبعث علي
وقد  ،هقاموقائم م هفاني وارث ،وما كان اجتمع ألبي عندكم من أثاث وجوار

قبلكم وكالم  هوال عذر لكم يف حب  ما قد اجتمع لي ولوارث هاقتسمنا مماث
وكـذلال زيـاد     و  يعرتف مبـا عنـد    أنكر هفأما ابن أبي محزة فان .ذاه هيشب

   هعليـ  عن أبـا  صـلوات اهلل   هكتـب عليـ   هوأما عثمان بن عيسى فان .الَقندي
قد معى  هوأعمل على أن ،طلو مبممات ف هومن  كر أن ،و حي قائمه ت و

ــو   ــا تق ــال    :كم ــيء علي ــدفع ش ــأمرني ب ــم ي ــتق   ،فل ــد أع ــواري فق ــا اجل ن موأم
«نموتزوجت ب

 .هلل2ة
وقد وردت نصوص أخـرى تؤكـد مسـألة اسـتبداد علـي بـن أبـي محـزة         

ــاألموا  ــمن ،ب ــوي  م ــن العل ــن احلس ــى ب ــن    هلل4ةا أن حيي ــن احلس ــرب ب ــأ  ح س

                                                 

 .242\1الشرائع علل  .1

 .12ايبة الطوسي  .2

حييى بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهلل بن احلسني بن علي بن احلسني علي بن أبي  .4
طالب عليمم السالم، أبو احلسني، العا  الفاضل الصدوق. روى عن الرضا عليه 

رجا  النجاشي  – ، منما: كتاب نسب آ  أبي طالب، كتاب املسجدالسالم. صنف كتباع
331. 
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ــان ــا:ةهلل1ةالطح ــل ةم ــي مح ــن عل ــي ب ــزة أب ــى مح ــرأ أن عل ــ ب ــن  – همن أي م
 :فقا   لال عن املساور بن حييى سألت :قا  ؟ وحسد -السالمهلل هعليةالرضا

 .هلل2ةهللهللواآلخرة الدنيا يف اهلل هليشقي هاقتطع الذي همال من  عند كان ما همحل
والذي يراجع النصوص جيد أن علي بن أبـي محـزة كـان  تلـال نفسـية       

 هعليةيف زمان اإلمام الكاظم ا منذ ان كان وكيالعماألموا  ومجع  مريعة جتا
 ابـن  عـن  ،ثقـةهلل ةهأبيـ  عن ،ثقةهللةيمهعبرا بن فقد روى الكليين علي ،السالمهلل

 هعليــةاحلســن ألبــي قلــت :قــا  محــزة أبــي بــن علــي عــن ،ثقــةهللةعمــم أبــي
 أجيـوز  لـال مف مهدر آالف أربعة عندي هل كانت نصراني أو وديمي :السالمهلل

«مهخت  حتى ال» :فقا  ؟كان كم ممأعلم وال هورثت أصاس أن لي
 .هلل4ة 

ا سابقاع أن علي بن أبي محزة استبد بـاألموا   هويبدو من نصوص نقلنا 
 هالسالمهلل وينقل علي هعليةوكان يتصل باإلمام الرضا ،الحقاع بعد ابن السراج

 هــ،  179سـنة   هالسـالمهلل وبعـد اعتقالـ    هعليةيف حياة اإلمام الكاظم ،األموا 
رأى االسـتبداد   ،للنصـوص  هتأويالتـ  هوارتـ  ،وقفر القـو  بـال  مملا أظ هولكن

روى  لـال   ، وتكمـيم األفـوا   ،واستجالب األتبـا   ،هباألموا  لتمويل حركت
 علـي  ومعنـا  مكـة  عىل خرجنـا  :قا  اخلزاز بن احلسن الشيخ بسند مذكور عن

                                                 

حرب بن احلسن الطحان كويف، قريب االمر يف احلديث، له كتاب قا  النجاشي:  .1
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 هعليـ ةالصـاس  للعبـد  :قـا   ؟ذاهـ  مـا  :فقلنـا  ومتـا   مـا   هومعـ  محـزة  أبـي  بن
 .هلل1ةهعلي أوصى وقد السالمهلل هعليةهابن علي عىل هلأمح أن أمرني السالمهلل
 

 علي بن أبي محزة بني املدح والذم 
ــوح أنــ   ــم وض ــف   هرا ــى الوق ــات عل ــام    ،م ــر اإلم ــليم ألم ــ  التس ورف

 ،تتأرجح بني املدح والذم هفان النصوص الواردة حبق ،السالمهلل هعليةالرضا
لكن قبل  لال و ،وسنعرض لكليت الطائفتني من الروايات بالنقد والتمحي 

  :ينبغي أن نلمح للمالحظات اآلتية
وروايـات   ،ا علـى املـدح ضـعيفة   مـ . عن روايات املدح أقل عـدداع وداللت 1

 .الذم اكثر عدداع وأوضح من حيث الداللة على الذم
و مـا  هو ،ه. عن االبية روايات املدح مروية عن علي بن ابي محزة نفس2

 .اميععف مصداقيت
ــد 4 ــات امل ــة رواي ــاظم  . االبي ــادق والك ــان الص ــت يف زم ــا معليةح كان م

مما يثبت  ،السالمهلل هعليةا عال رواية واحدة يف زمن الرضامولي  في ،السالمهلل
 .من سوء العاقبة نستجم باهلل ،مات على الوقف والعاللة هأن

 
  :روايات املدح :أواًل

 أبـي  بـن  علي عن ،الوشاء عن ،البغدادي جعفر بن موسى :. احلممي1
 يرى ال ،واهلل ال» :يقو  السالمهلل هعليةموسى احلسن أبا ءعت :قا  محزة

                                                 

 بعد  لال أنكر محز  أبي بن علي أن: الشيخ الصدوق ، قا 47\2عيون أخبار الرضا  .1
 عليه السالمهلل.ةالرضا عن املا   وحب عليه السالمهللةجعفر بن موسى وفا 
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 أن يلبـث  فلـم  ،أصـحابنا  فأخ ت الكوفة فقدمت. «أبداع اهلل بيت جعفر أبو
 يـرى  ال ،واهلل ال :فقلـت   لـال  يف أصـحابنا  لـي  قـا   الكوفـة  بلح فلما ،خرج
 ذاه بعد بقي :فقالوا علي أيعا اجتمعوا البستان عىل صار فلما .أبدا اهلل بيت

 أبـا  أتيـت  ميمـون  بلـر  نـز   فلمـا  .أبداع اهلل بيت يرى ال واهلل ال :قلت ؟!شيء
 رفع ثم ،السجود فأطا  سجد قد ،احملراب يف هفوجدت السالمهلل هعليةاحلسن

 الواعيـة  فسـمعت  فخرجت. «الناني يقو  ما فانظر اخرج» :فقا  علي هرأس
 اهلل بيـت  لـمى  كـان  امـ  ،أك  اهلل» :فقا  هفأخ ت فرجعت ،جعفر أبي على
«أبداع

 .هلل1ة
أن علي بـن أبـي محـزة سـّلم ألمـر اإلمـام        ،املدح يف الرواية هوج :أقو 

والروايـة مرويـة عـن     ،هوكان  لال أيـام اسـتقامت   ،هو  يشال في ،اإلعجازي
 .هالبطائين نفس

 احلسـني  عـن  ،عيسى بن حممد بن أمحد عن ،حييى بن حممد :الكليين. 2
 أبـي  عن ،محزة أبي بن علي عن ،ريهاجلو حممد نب القاسم عن ،سعيد بن

 ولقـد  ،رمأشـ  سـبعة  منـذ  ملوعـو   عنـي » :لي قا  :قا السالمهلل  هعليةيمهعبرا
 يف تأخـذ  ال امـ أن أشـعرت  علينـا  تعـاعف  يهـ و راعمش عشر اثين أبين وعال

 يف أخذت ورمبا هأسفل يف تأخذ و  اجلسد أعلى يف أخذت رمبا ،هكل اجلسد
 لـي  أ نـت  عن فـدا   جعلـت  :قلـت  ،«؟هكل اجلسد أعلى يف تأخذ و  هأسفل

 باملـاء  اسـتعان  وعـال  ع ا كـان  هأن ،جد  عن ،بصم أبي عن حبديث حدثتال
 مـا مبين يـراوح   جسد على وثوب البارد املاء يف ثوب :ثوبان هل فيكون البارد

 :فقـا   ،حممـد  بنـت  فاطمـة  يـا  الـدار  بـاب  علـى  هصـوت  يسـمع  حتى ينادي ثم
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 ما» :فقا  ؟دواء عندكم للحمى وجدمت فما فدا  جعلت :قلت ،«صدقت»
 حممد علي فأرسل اشتكيت عني البارد واملاء الدعاء عال دواء عندنا اهل وجدنا

 قييـت  ع ا ألني هأشرب أن فأبيت قي هفي بدواء فجاءني هل بطبيب يمهعبرا بن
«مين مفصل كل زا 

 .هلل1ة
عـن البطـائين    والروايـة مرويـة   ،ري واقفيهاجلو حممد بن القاسم :أقو 

اإلمـام علـى    هحدث اإلمام حبديث فصـدق  هالداللة عن املدح أن هووج ،هنفس
 .هل هعلى اإلمام وحب هفعالع عن شفقت ،هحديث

 ،هأبيـ  عن ،محزة أبي بن علي بن احلسن عن ه. روى الط ي يف دالئل4
 فلـم  ،علـي   يـدخلون  أصـحابنا  وكـان  ،املرض شديد وأنا املدينة دخلت :قا 

 بـن  عسـحاق  فـأخ ني  ،عقلـي  بهفـذ  ،حصـر  أصابين هأن و لال ،ممب أعقل
 يـدفنين  حتـى  امـ من خيـرج  ال هأن يشال ال أيام ثالثة باملدينة علي أقام هأن عمار

 افتحـوا  :ألصحابي فقلت ،عسحاق خروج بعد وأفقت فخرج ،علي ويصلي
 وأرسـل  .ففعلـوا  .أصـحابي  يف اهواقسـمو  ،مهـ در مائة همن وأخرجوا كيسي

 أبـو  لـال  يقـو   :الرسـو   فقـا   ،مـاء  هفيـ  بقـدح السالمهلل  هعليةسناحل أبو علي
  .«تعاىل اهلل شاء عن شفاء  هفي فان ،املاء ذاه تشرب» :السالمهلل هعليةاحلسن

ــت ــ ،ففعل ــينمفأس ــرج ل بط ــا اهلل وأخ ــت م ــد كن ــين يف  أج ــن بط  .األ ى م
ــدخلت ــى ف ــي عل ــن أب ــةاحلس ــالمهلل  هعلي ــا الس  جتــد كيــف ،علــي يــا» :فق

 :فقا  .بطين يف  أجد كنت ما عين به  قد ،فدا  لتجع :قلت ،«؟نفسال
 وصو  رجل ولكنال ،أخرى بعد مرة حعر قد كان أجلال عن أما ،علي يا»

«أخرى بعد مرة أجلال يف اهلل فأنسأ ،وعخوانال لقرابتال
 .هلل2ة
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والروايـة مرويـة عـن     ،همحزة ولقفي كأبيـ  أبي بن علي بن احلسن :أقو 
 .ضحوا هاملدح في هووج ،هالبطائين نفس

عـن حممـد بـن     ،حدثين حممد بـن حممـد   :قا  ،علي بن حممد :. الكشي3
شـكوت عىل أبـي    :قـا   ،عن علي بن أبـي محـزة   ،عن رجل ،مدانيعلي اهل

يـا علـي   » :فقـا   ، وعن جد هباحلديث عن أبي هالسالمهلل وحدثت هعليةاحلسن
أو قـد  » :ثـم قـا    ،فبكيـت  :قـا   ،«مـا السـالمهلل  معليةكذا قا  أبي وجديه

«لال يف العالنية أن يغفر لال هلال أو أسأل هللسألت ا
 .هلل1ة

 .هو أيعاع مروي عن البطائين نفسهو ،يلهيف احلديث جما :أقو 
عـن أمحـد بـن حممـد بـن       ،حممد بن أمحد بن حييـى  :. الشيخ الطوسي2

السـالمهلل   هعليـ ةعن احلسن بن علي ابن أبي محزة عن أبي احلسن ،أبي نصر
مـا  د هلموانـا ممـن أشـ    ،ماهاريتني قد دبرلال وتر  جهن أبي ع :هقلت ل :قا 

مـع حممـد    هعـن أبيـال ورفعـ    رضـي اهلل » :فقـا   ؟دين كثم فما رأيـال  هوعلي
«عن شاء اهلل هخم ل هقعاء دين ،هلهوأ هوآل هعلي صلى اهلل

2. 
ذا احلـديث لتجميـل   هـ م بوضع ماحلسن بن علي بن أبي محزة مت :أقو 
طيـات الرتمجـة روايـات أخـرى      وقـد ورد يف  ،تعاىل أعلـم  واهلل ،هصورة أبي

ا يف مـ وحوادث ،ها مروية عن علي بن أبي محزة نفسموكل ،الرواية  ذمماثلة هل
يعين أيـام اسـتقامة علـي بـن أبـي محـزة        ،السالمهلل هعليةزمن اإلمام الكاظم

 .مات واقفياع ها وبني كونمفال تنايف بين ،البطائين
ف فقــا  يف مــات علــى الوقــ هوقــد توقــف الشــيخ جعفــر ســبحاني بكونــ 

ز مخ  روايات تد  هما يناومرسال ت عن أبا عمرو الكشي روى مسنداع:ةهحق
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تعمــد  همــا يــد  علــى أنــ  هكمــا روى الشــيخ يف ايبتــ  ،هعلــى ا ــراف عقيدتــ 
 هأو أنـ  ،ب اإلماميـة هعلى مذ باقياع هنا روايات تد  على كونهالكذب عال أن 

 ،يف ايبـة النعمـاني  الروايـات مبثوثـة     ذهو رجع عن الوقف وصار مستبصراع
بـل يف رجـا     ،السـالمهلل  هعليـ ةوعيون أخبار الرضـا  ،وكما  الدين للصدوق

املعارضة ال  كن رمي   ذهوألجل  ،عن الوقف هالكشي ما يد  على رجوع
 .هلل1ةهللالرجل بالبقاء على الوقف بقو  قاطع

 
 الروايات الذامة  :ثانيًا

  :امم منهي كثمة نقتصر على ااموعة األهو
 أبـي  بـن  حممـد  بن أمحد عن ،ثقة جليلهللةحكيم بن معاوية :حلممي. ا1
 دار مسـجد  عىل ليلـة  السـالمهلل  هعليـ ةالرضـا  احلسن أبو وعدنا :ثقةهلل قا ةنصر

 حني ،اهلل نور عطفاء على دوامج قد الناني عن» :فقا  .فسلم فجاء ،معاوية
 يـتم  أن عال اهلل وأبـى  ،هوآلـ  هعليـ  اهلل صـلى  هرسول وتعاىل تبار  اهلل قب 

 أبـو  معـى  حـني  اهلل نـور  عطفـاء  علـى  محـزة  أبـي  بـن  علي دمج وقد . نور
 ألمر اهلل داكمه وقد ، نور يتم أي عال اهلل فأبى ،السالمهلل هعليةاألو  احلسن

 :يقـو   كـان  جعفـرا  عن ،هبـ  علـيكم  من ما على اهلل فامحدوا ،الناني هلمج
 وقـد  ،املعـار  :واملسـتود   اال ـان  مـن  ثبـت  مـا  :فاملستقر ،ومستود  فمستقر

«هب عليكم من ما على اهلل فامحدوا الناني هلمج ألمر اهلل داكمه
 .هلل2ة

حــدثين احلســن بــن  :قــا  ،قــا  ،هحــدثين محدويــ :الكشــي قــا   وروا
وقــف علــي أبــو  :قــا  ،عــن أمحــد بــن حممــد ،عــن داود بــن حممــد ،موســى
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ت يا أمحد قل :هو رافع صوتهفقا  لي و ،السالمهلل يف بين زري  هعليةاحلسن
د النـاني يف  مـ ج هوآلـ  هعليـ  صـلى اهلل  ملـا قـب  رسـو  اهلل    هعن» :قا  :لبيال

فلمـا   .السـالمهلل  هعليـ ةبأمم املؤمنني  اال أن يتم نور فأبى اهلل اطفاء نور اهلل
طفاء عيف  هد علي بن أبي محزة وأصحابمالسالمهلل ج هعليةتوفى أبو احلسن

م داخل سروا مع ا دخل في ل احل هوأن أ ، اال أن يتم نور فأبى اهلل نور اهلل
م علـى يقـني مـن    مـ و لـال أن  ،هم خـارج   جيزعـوا عليـ   موع ا خرج مـن  ،هب

م موع ا خـرج مـن   ،هم داخل سروا بـ مل الباطل ع ا دخل فيهوأن أ .مهأمر
 هجـل جاللـ   ان اهلل ،مهم على شال من أمرمو لال أن ،هخارج جزعوا علي

فمستقر ومستود يقو  
السالمهلل املستقر  هعليةثم قا  أبو عبد اهلل ،قا  هلل1ة

«[رعاامُل]واملستود   ،الثابت
 .هلل2ة

 الـدقاق  عمـران  بـن  حممـد  بـن  أمحد بن علي حدثنا :. الشيخ الصدوق2
 جريـر  حـدثين  :قـا   الكـويف  اهلل عبد أبي بن حممد حدثنا :قا  هعن اهلل رضي

 ممفـي  الواقفـة  من مجاعة الرضا على دخل :قا  مسروق أبي عن ،حازم بن
 رانمـ م بن واحلسني عمار بن عسحاق بن وحممد البطائين محزة يأب بن علي

 أخ نـا  فدا  جعلت :محزة أبي بن علي هل فقا  املكاري سعيد أبي واحلسن
 من فاىل :هل فقا  ،«معى قد هعن» :هل فقا  ؟هحال ما السالمهلل هعليةأبيال عن

 علي ئالآبا من أحد هقال ما قوالع لتقو  عنال» :هل فقا  ،«علي » :فقا  ؟دمع
 آبـائي  خـم  هقالـ  قـد  لكـن » :قـا   ،«هدونـ  فمن السالمهلل هعليةطالب أبي بن

 أمـا  :هلـ  فقـا   :هلـ  فقـا   «هللوسـلم  هوآلـ  هعلي صلى اهللةاهلل رسو  مموأفعل
 أن معينــا امــعلي كنــت امــعلي خفــت لــو» :فقــا  ؟نفســال علــى ؤالءهــ ختــاف
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 رسو  هل فقا   ددمفت بهل أبو  أتاوسلمهلل  هوآل هعلي صلى اهللةاهلل رسو 
 كـذاب  فأنـا  خدشـة  قبلـال  من خدشت عن :وسلمهلل هوآل هعلي صلى اهللةاهلل

 آية أو  يهووسلمهلل  هوآل هعلي صلى اهللةاهلل رسو  امب نز  آية أو  فكانت
 هلـ  ، فقـا  «كـذاب  فأنـا  ارونهـ  ]مـن[ قبـل   خدشـة  خدشـت  أن لكم أنز 

 ذاهفرتيد » :قا  ،القو  ذاه رتمأظ عن نطلب ما أتانا قد :رانمم بن احلسن
 لـي   ،شـيء  يف لست وأنت عمام عني :هل فأقو  ارونه عىل بهأ  أن أتريد

  لال قا  عمنا  أمر أو  يفوسلمهلل  هوآل هعلي صلى اهللةاهلل رسو  صنع كذاه
«الناني دون هب ممخص فقد هب يث  ومن هوموالي هلهأل

 .هلل1ة
 ،مماه بن حممد علي أبي عن ،هأبي عن ،احلسني أبو أخ ني :. الط ي4

 عبـد  حدثين :قا  ،السمرقندي الربعي مسعود بن حممد بن حممد حدثنا :قا 
 علـي  احلسـن  أبو علي هوج :قا  ،الوشاء علي بن احلسن عن ،احلسن بن اهلل
ــن ــةالرضــا موســى ب ــوم  ات هلل2ةخبراســان و ــنالســالمهلل  هعلي  صــالة بعــد ي

 محـزة  أبـي  بـن  علـي  تـويف  ،حسـن  يـا » :لـي  قـا   هعليـ  دخلـت  فلمـا  ،العصر
 فقاال ،الق  ملكا  فأتيا ،الساعة  ذه يف  ق  وادخل ،اليوم ذاه يف لبطائينا
 ؟دينال فما :قاال .حممد :قا  ؟نبيال فمن :قاال .ربي اهلل :فقا  ؟ربال من :هل

 .علـي  :قا  ؟وليال فمن :قاال .القرآن :قا  ؟كتابال ما :قاال .االسالم :قا 
 ؟من ثم :قاال .احلسني ثم : قا ؟من ثم :قاال .احلسن ثم :قا  ؟من ثم :قاال
 ؟من ثم :قاال .علي بن حممد ثم :قا  ؟من ثم :قاال .احلسني بن علي ثم :قا 
 ثـم  :قـاال  .جعفـر  بن موسى ثم :قا  ؟من ثم :قاال .حممد بن جعفر ثم :قا 
 أمر  جعفر بن أفموسى :هل قاال ،فسكت ،هعلي فأعادا ،هلسان فتلجلج ؟من
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 قا  .«القيامة يوم عىل بميلت ومف ، ق  على  قيافأل ،بارزبة  ضربا ثم ؟!ذامب
معـت   فمـا  ،رمالشـ  يف هومنزلتـ  اليـوم  كتبـت  خرجـت  فلمـا  :علـي  بن احلسن
 يف تـويف  محـزة  أبـي  بـن  علـي  بـأن  ،الكـوفيني  كتـب  علينـا  وردت حتى األيام
 .هلل1ةالسالمهلل هعليةاحلسن أبو قا  اليت الساعة يف  ق  وادخل ،اليوم  لال

يـا علـي أنـت وأصـحابال     » :هالسـالمهلل حبقـ   هعليةكاظم. قو  اإلمام ال3
 .«[ احلمم ]أشبا هشب

 :قــا  ،حــدثين علـي بــن احلسـن   :قـا   ،حممــد بـن مســعود  :الكشـي   روا
ــرتق   ــو داود املس ــدثين أب ــزة     ،ح ــن أبــي مح  هعليــةقــا  الرضــا  عــن علــي ب

 .. احلديث.السالمهلل
ن عـ  ،حدثنا معاوية بن حكـيم  :قا  القالنسي محدان بن أمحد :الكشي

 ،قـا   ،عـن علـي بـن أبـي محـزة      ،عن عقبة بيا  القصب ،أبي داود املسرتق
 .هلل2ةقا  أبو احلسن يعين األو 

حدثين  :قا  ،حدثين أبو احلسن :قا  ،حدثين حممد بن مسعود :الكشي
 هعليةقا  أبو احلسن موسى: قا  ،عن علي بن أبي محزة ،أبو داود املسرتق

 . احلديث .السالمهلل
عــن أبــي  ،حــدثين احلســن بــن موســى  :قــا  ،هويــحــدثنا محد :الكشــي

 ،قـا   ،عنـد علـي بـن أبـي محـزة      ،كنت أنا وعتيبة بيا  القصـب  :قا  ،داود
 .هلل4ة.. احلديث.السالمهلل هعليةقا  لي أبو احلسن موسى :يقو  هفسمعت
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بـن   عـن عبـد اهلل   ،روى حممـد بـن أمحـد بـن حييـى األشـعري       :الطوسي
يينـة بيـا  القصـب عنـد     أنـا وع   نت ك :عن أبي داود قا  ،عن اخلشاب ،حممد

قـا  لـي    :يقو  هفسمعت -وكان رئي  الواقفة  -علي بن أبي محزة البطائين 
فقا   .«احلمم  عمنا أنت وأصحابال يا علي أشبا» :السالمهلل هعليةيمهأبو عبرا

 هال أنقل علي ،ال واهلل :فقا  .لقد ءعت عي واهلل :قلت ؟أءعت :يينةلي ع 
 .هلل1ةييتقدمي ما َح

 :قا  أبو احلسن علي بن احلسن بـن فعـا    ،قا  ابن مسعود :. الكشي2
 هعليـ ةوروى أصحابنا أن أبا احلسن الرضـا  ،ممعلي بن أبي محزة كذاب مت

ــي محــزة    ــن أب ــا  بعــد مــوت اب ــع» :الســالمهلل ق ــ   هن ــد يف ق ــ  أقع ــن فس  لل ع
رب على فع  ،لل فوقففس  ى علي مم حتى انتمم السالمهلل بأءائمعليةاألئمة

«ناراع  ضربة امتالء ق  هأسر
 .هلل2ة

عـن أبـي عبـد     ،حدثين حممد بن أمحـد  :قا  ،علي بن حممد :. الكشي1
عـن   ،عـن حممـد بـن الفعـيل     ،عن أمحد بن حممد بن أبي نصر ،الرازي اهلل

جعلـت فـدا  انـي خلفـت ابـن أبـي        :قلـت  ،السـالمهلل قـا    هعليـ ةأبي احلسـن 
 ،قـا   .تعـاىل  يا عـداوة هلل ل الـدن هـ ران وابن أبي سعيد أشـد أ ممحزة وابن م

 صـلى اهلل  م كـذبوا رسـو  اهلل  مـ ان ،تـديت هما ضـر  مـن ضـل ع ا ا   » :فقا 
 ،وموسـى  وكـذبوا جعفـراع   وفالناع وكذبوا أمم املؤمنني وكذبوا فالناع هوآل هعلي

جعلت فدا  انا نـروي أنـال قلـت     :قلت .«م السالمهلل أسوةمعليةولي بآبائي
 هكيـف حالـ  » :فقـا   .أدخـل الفقـر بيتـال   نور قلبـال و  ب اهللهران أ مالبن م

م مكروبـون وببغـداد   يقـدر    هـ يـا سـيدي أشـد حـا       :قلـت  «؟هنيـ وحا  ب
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أما » :يقو  يف ابن أبي محزة هوءعت ،فسكت ،احلسني أن خيرج عىل العمرة
دى عىل عيسى مدي يمو الذي يروي أن رأني املهألي   ؟هاستبان لكم كذب

ان أبـا احلسـن يعـود عىل مثانيـة      :وقـا   ؟و صـاحب السـفياني  هـ بن موسـى و 
«؟رمأش

 .1ة
عـن   ،حـدثين ابـن علـي الفارسـي     :قـا   ،حممـد بـن احلسـني    :. الكشي7

 هعليةدخلت على الرضا :قا  ،عن يون  بن عبد الرمحن ،حممد بن عيسى
قد دخل » :قا  ،نعم :قلت ،«؟مات علي بن أبي محزة» :السالمهلل فقا  لي

سلل عـن االمـام بعـد موسـى      هما أنأ» :قا  ،ففزعت من  لال :قا  ،«النار
ضـربة اشـتعل     فعرب يف ق  هلل2ة؟ال :فقيل ، بعد ال اعرف عماماع :أبي فقا 

«ناراع  ق 
 .هلل4ة

عـن   ،حدثنا جعفر بن أمحد :قا  ،حدثين حممد بن مسعود :. الكشي8
حدثنا عءاعيل  :قا  ،عن منصور بن العباني البغدادي ،أمحد ابن سليمان

كنـت   :قـا   ،هبعـ  أصـحابنا وسـألين أن أكـتم اءـ     قا  حدثين  ،لمبن س
علي بن أبي محزة وابن السراج وابـن   هالسالمهلل فدخل علي هعليةعند الرضا

قـا  معـى    ،معـى  :قـا   ؟مـا فعـل أبـو     :ابن أبي محزة ،هفقا  ل ،املكاري
فأنــت امــام  :قــا  ،علــي :قــا  ،دمــعىل مــن ع :فقــا  ،قــا  .نعــم :قــا  ؟موتــاع

 قـا  ابـن السـراج وابـن املكـاري قـد واهلل       .نعـم  :قا  من اهلل همفرتض طاعت
ويلـال ومبـا أمكنـت أتريـد أن آتـي بغـداد وأقـو         » :قـا   ،هأمكنال مـن نفسـ  

مـا  ا  علـي وامنـا قلـت  لـال لكـم        ارون أنا امام مفـرتض طـاعيت واهلل  هل
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عندما بلغين من اختالف كلمتكم وتشتت أمـركم لـلال يصـم سـركم يف يـد      
أحـد مـن     رمـ مـا كـان يظ   رت شيلاعملقد أظ :محزة ابن أبي هقا  ل .«عدوكم

 خـم آبـائي رسـو  اهلل    هلقـد تكلـم بـ    واهلل ىبلـ » :قـا   ،هآبائال وال يتكلم ب
مجـع مـن    ،األقـربني  هتعاىل أن ينذر عشمت اهلل  ملا أمر هوآل هعلي صلى اهلل

 م تكذيباعهوكان أشد ،عليكم م اني رسو  اهللوقا  هل أربعني رجالع هل بيتهأ
ان خدشين  :هوآل هعلي م النيب صلى اهللب فقا  هلأبو هل هعم هعلي وتأليباع هل

وأنـا أقـو  عن    ،ذا أو  مـا أبـد  لكـم مـن آيـة النبـوة      مـ خدش فلست بـنيب ف 
قا   .«ذا ما أبد  لكم من آية اإلمامةممام فافلست ب ارون خدشاعهخدشين 

أبـو   هفقا  ل ؟هم مثلماعاال   انا روينا عن آبائال أن االمام ال يلي أمر :علي هل
ما السـالمهلل كـان   معليةفأخ ني عن احلسني بن علي» :السالمهلل هعليةاحلسن

علي  :قا  «؟ فمن ولي أمر» :قا  ،كان عماماع :قا  «؟عماما أو كان ام امام
كـان   :قا  «؟ما السالمهللمعليةوأين كان علي بن احلسني» :قا  ،بن احلسني

م ال يعلمـون حتـى   هـ خـرج و  :قـا   ،زيـاد  بن بالكوفة يف يد عبيد اهلل حمبوساع
ذا أمكـن  هـ ن ع» :السالمهلل هعليةأبو احلسن هفقا  ل .ثم انصرف هولي أمر أبي

و  كـن  مـ ف ،هفيلـي أمـر أبيـ    ءن يـأتي كـربال  أالسـالمهلل   هعليةعلي بن احلسني
ثم ينصرف ولي  يف حب   همر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيذا األهصاحب 

 ؟هانـا روينـا ان االمـام ال  عـي حتـى يـري عقبـ        :علي هقا  ل .«سارأوال يف 
 «؟ذاهذا احلديث ام هأما رويتم يف » :السالمهلل هعليةفقا  أبو احلسن :قا 
  اال القائم وأنتم ال تدرون مـا معنـا   هلقد رويتم في بلى واهلل» :قا  ،ال :قا 

ــل ــا  لــ  ،«و  قي ــي هق ــي واهلل :عل ــان  بل ــديث ه ــي احل ــا  لــ  ،ذا لف ــو  هق أب
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 :ثم قا  .هويلال كيف اجرتأت علي بشيء تد  بعع» :السالمهلل هليعةاحلسن
«تعاىل وال تكن من الصادين عن دين اهلل يا شيخ ات  اهلل

 .هلل1ة
عـن   ،عـن بعـ  أصـحابنا    ،روى حممد بن أمحد بن حييـى  :. الطوسي9

 كـر علـي بـن أبـي محـزة       :عن حممد بن سنان قا  ،حممد بن عيسى بن عبيد
عن علي بن أبي محـزة أراد أن ال  » :ثم قا  ،هفلعن السالمهلل هعليةعند الرضا

ولو  ،املشركون  ولو كر  عال أن يتم نور فأبى اهلل ،هوأرض هيف ءائ يعبد اهلل
كـذلال   هوعن راـم أنفـ   نعم واهلل» :قا  ؟املشر  :قلت .«اللعني املشر   كر

 هوقد جرت في ،هلل2ةمهمبأفوا ا نور اهللويريدون أن يطفؤ و يف كتاب اهللهو
«أراد أن يطفب نور اهلل هأن هويف أمثال

 .هلل4ة
تصــل حـد التــواتر أو   ،اهدهوبشـوا  ،اهالروايـات مبجمــو  أسـانيد    ذهـ  

ت مـ انت ،ي تثبت دون أدنى شال أن علي بن محزة البطـائين هو ،االستفاضة
تعـاىل   ووقانا اهلل ،زنديقاع ،مشركاع ،وقد مات ملعوناع ،عىل منقلب سوء هعاقبت

 .من سوء العاقبة
 

 يف احلديث هوثاقت
ذا ااـا  البحـث عـن وثاقـة علـي بـن أبـي محـزة         همة يف ممن املسائل امل

و  يـرت    ،فان مرويـات الرجـل كـثمة جـداع يف األصـو  والفـرو        ؛البطائين
وقـد   ،آثـاراع ومرويـات عديـدة    هجانباع من جوانب املعرفة الدينيـة عال وتـر  فيـ   

 .حلديثيةكل احملدثني وأصحاب املصنفات ا هأخرج ل
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  :ثم نعرج على القو  املختار هنورد أوالع أقوا  النقاد حبق
 .هلل1ةهبهعمنا  كر سوء مذ ،هو  يطعن حبديث   كر :. النجاشي1
بل  ،هلل2ةهرست و  يطعن حبديثموالف هيف رجال   كر :. الشيخ الطوسي2

 .أصالع ه كر أن ل
 ،هلل4ةهحبديثـ و  يطعن  ،هبهطعن مبذ ،هيف رجال   كر :. ابن الغعائري4

 .هأوث  من  وأبو :احلسن هوقا  يف ترمجة ابن
ذا مـدح عنـد   هـ أصـلهلل و  هلـ ةدون طعن وقا   أورد :ر آشوبم. ابن ش3

 .هلل3ةبع  احملققني
 .هلل2ةممكذاب مت هلقو  ابن فعا  عن هحكم بععف :. السيد اخلوئي2

 
بعـد   ،بالكـذب  هد عليـ مالسالمهلل شـ  هعليةال شال ان اإلمام الرضا :اقو 

 هعليـ ةمن العـداء واملنـاوأة لإلمـام الرضـا     هوما بدا من ،عقيدة الوقف رمما أظ
وال أقـل مـن    ،للوقـف   ارمبعد عظ هفال  كن االعتماد على مرويات ،السالمهلل

ا مرويــة بعــد مــا ع ا شــككنا أنمــوجــوب االحتيــاف والتحــرز عنــد التعامــل مع
ال سـيما   ،هو يف حا  استقامتهعمنا  هر ان االب ما روي عنموالذي يظ ،هوقف

 ،األجلة كمحمد بن ابي عمم وصفوان بـن حييـى وعلـي بـن احلكـم       ما روا
 .علمأتعاىل  واهلل
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 .111الفمرست  .2

 .84رجا  ابن الغعائري  .4

 .102معا  العلماء  .3
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  همناذج من روايات
ــ  مباشـــرة عـــن   فســـنلتزم فقـــط بـــذكر مـــا روا  ،هبـــالنظر لكثـــرة مروياتـ

  :م السالمهللمعليةاألئمة
 

 العقدية  هروايات :أواًل
 ،أسـلم  بـن  حممـد  عن ،احلسني بن حممد حدثنا :112. بصائر الدرجات 1

 :قـا   السـالمهلل  هعليةجعفر بن موسى احلسن أبي عن محزة أبي بن علي عن
  لـال  فعـرض  باإلمـام  بـدأ  اال امـر  يف اهلل هبطمي ملال من ما» :يقو  هءعت

 .«األمر ذاه صاحب عىل وتعاىل تبار  اهلل عند من املالئكة تتلف وان هعلي
 عن ،سعد بن سعد عن ،مانسلي بن عباد دثنا :173. بصائر الدرجات 2

 مصـحف  عنـدي » :قـا   السـالمهلل  هعليـ ةصـاس  عبـد  عـن  محـزة  أبي بن علي
 .«القرآن من شيء هفي لي  فاطمة
 ،حممد بن أمحد عن ،احلسني بن حممد حدثنا :181. بصائر الدرجات 4

 أبـي  عـن  ،محـزة  أبي بن علي عن ،عثمان بن أبان عن ،احلكم بن علي عن
 لـي   هأنـ  يـزعم  احلسـن  بـن  اهلل عبـد  ان هلـ  قيـل  :ا قـ  السالمهلل هعليةاهلل عبد
 اال العلم من  عند ما واهلل صدق» :فقا  الناني؟ عند ما اال العلم من  عند

 ،اجلفر وعندنا واحلرام احلال  امفي اجلامعة واهلل عندنا ولكن الناني عند ما
 امـا  ،فاطمـة  مصـحف  وعنـدنا  ،شـاة  مسـال  أو بعم أمسال اهلل عبد أفيدري

 هوآلـ  هعليـ  اهلل صـلى  اهلل رسـو   امـالء  هولكن القرآن من حرف هفي ما واهلل
 فـن  كل من الناني  جاء ع ا اهلل عبد يصنع كيف ،السالمهلل هعليةعلي وخط

 خـذون آ و ـن  جزتنـا حُب اخذين القيامة يوم تكونوا ان ترضون اما ،هيسألون
 .«هرب جزةحُب اخذ ونبينا نبينا جزةحُب
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 عــن ،اجلبــار عبــد بــن حممــد عــن ،يــ عدر بــن أمحــد :103\1. الكــايف 3
 هعليـ ةاهلل عبـد  ألبـي  قلـت  :قـا   ،محـزة  أبـي  بن علي عن ،حييى بن صفوان

 صــمدي ،جســم اهلل أن عــنكم يــروي احلكــم بــن شــامه ءعــت :الســالمهلل
ــوري ــ ،ن ــةفقــا  ،هخلقــ مــن يشــاء مــن علــى امــب  ــن ،ضــرورة همعرفت  هعلي

 وهو شيء هكمثل  لي ،وه عال وه كيف أحد يعلم ال من سبحان» :السالمهلل
 احلواني وال األبصار هتدرك وال جي  وال حي  وال حيد ال ،البصم السميع

 .«حتديد وال ختطيط وال صورة وال جسم وال شيء هب حييط وال
 عبـد  أبـا  ءعـت  :قـا   محـزة  أبـي  بن علي عن :417. مشكاة األنوار 2

 ،ممعلي يبغعنا وال الناني عىل حببنا عبداع اهلل رحم» :يقو السالمهلل  هعليةاهلل
 يتعلـ   أن أحـد  اسـتطا   وما ،أعز لكانوا كالمنا حماسن يروون لو اهلل وأيم

 .«بشيء ممعلي
 

 ية هالفق هروايات :ثانيًا
 محـزة  أبـي  بـن  علـي  عن ،عيسى بن عثمان عن ،هعن :229\1. احملاسن 1

   مـن  هفان الدين يف وامتفق» :يقو السالمهلل  هعليةاهلل عبد أبا ءعت :قا 
 يف وامـ فليتفق :هكتابـ  يف يقـو   وجـل  عـز  اهلل عن ،أعرابـي  ومـ ف منكم هيتفق

 .«حيذرون مملعل ممعلي رجعوا ع ا ممقوم ولينذروا الدين
ــ :412\2احملاســن  ،417\2. احملاســن 2  عــن ،علــي بــن حممــد عــن ،هعن

 هعليـ ةاهلل عبـد  أبـا  سـألت  :قـا   ،محـزة  أبـي  بـن  علي عن ،حف  بن بهو
 أو ،امـ خلف أو ،امـ أمام يأمشـ  ،اجلنـازة  مـع  جتخر ع ا أصنع كيفالسالمهلل 

 فـان  امـ أمام تـش  فـال  تالفـاع  كـان  عن» :قـا   - ؟اياهلـ  عـن  أو ،امـ  ين عن
 .«العذاب بألوان هيستقبلون العذاب مالئكة
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 أبـي  بـن  علـي  عـن  ،حمبـوب  بـن  علـي  عن ،هوعن :412. قرب اإلسناد 4
 عنـد  تقعـد  رأةاملـ  :قلـت  السـالمهلل  هعليـ ةموسـى  احلسـن  أبا سألت :قا  محزة
 أن بـأني  ال» :فقـا   :قـا   ؟امليـت  حـد  يف وهـ و ،حـائ   يهـ و املري  رأني
 فـان  ،هقربـ  وتتجنـب  هعنـ  تنحـت   لـال  مـن  وقرب هعلي خافوا فا ا ،هترض

 .«بذلال تتأ ى املالئكة
 بـن  حممـد  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،حييـى  بـن  محد :78\2. الكايف 3
 عبـد  أبـو  سـلل  :قـا   محـزة  أبـي  بـن  علـي  عـن  ،حممد بن القاسم عن ،خالد

 قبـل  كـان  مـا » :فقـا   الصـفرة  تـرى  املـرأة  عـن  حاضر وأناالسالمهلل  هعليةاهلل
 .«همن فلي  احلي  بعد كان وما احلي  من ومف احلي 

 بن علي عن ،رانمم بن عءاعيل عن ،زياد بن لمس :122\4. الكايف 2
 وتتــ املــرأة عــن هســألت :قــا الســالمهلل  هعليــةاهلل عبــد أبــي عــن ،محــزة أبــي

 رواية ويف .«نعم» :قا  اهولد ويستخرج امبطن أيش  امبطن يف الولد ويتحر 
 .امبطن وخياف الولد خيرج هفي زاد عمم أبي ابن

 بن احلسني عن ،حممد بن أمحد عن ،أصحابنا من عدة :97\3. الكايف 1
 أبـــي عـــن ،محـــزة أبـــي بـــن علـــي عـــن ،حممـــد ابـــن القاســـم عـــن ،ســـعيد

 ال وهو الفجر طلع ما بعد شرب رجل عن هسألت :قا السالمهلل  هعليةيمهعبرا
 وعن آخـر  يومـا  ويقعـي   لـال  هيومـ  يصـوم » :قا  - رمعان رمش يف - يعلم
 هيوم فليفطر الفجر بعد فشرب  ام [يف] أو شوا  يف لرمعان قعاء كان

 .«يقعي و  لال
 علـي  بـن  احلسـن  عن ،اجلاموراني عن ،زياد بن لمس :72\2. الكايف 7

 أرض يف يعمـل السـالمهلل   هعليةاحلسن أبا رأيت :قا  هأبي عن ،محزة أبي بن
 :فقا  ؟الرجا  أين فدا  جعلت :هل فقلت ،العرق يف  قدما استنقعت قد هل
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 ومـن  :هلـ  فقلـت  ،أبـي  ومـن  هأرضـ  يف مين خم وه من باليد عمل قد علي يا
م معلـي ةوآبـائي  املؤمنني وأمم وآلههلل هعلي اهلل صلىةاهلل رسو » :فقا  ؟وه

 واملرسـلني  النبـيني  عمـل  مـن  وهـ و ممبأيـدي  عملـوا  قـد  كـانوا  ممكل مهللالسال
 .«والصاحلني واألوصياء

 بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عن ،حييى بن حممد  :481\2. الكايف 8
 عـن السـالمهلل   هعليـ ةيمهعبـرا  أبـا  سـألت  :قا  محزة أبي بن علي عن ،احلكم
 :قــا  الرجــل تمــا ثــم وخادمــاع بيتــاع اهــرموأم هأخيــ ابــن هابنتــ زوج ،رجــل

 من وسط» :قا  ؟واخلادم فالبيت :قلت :قا  ،«املا  وسط من رمامل يؤخذ»
  ـو  والبيت ؟ديناراع أربعني ثالثني :قلت ،«اخلدم من وسط واخلادم البيوت

 .« لال من  و أو مائة  ديناراع مثانني سبعني ذاه» :فقا  ؟ لال من
 بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،حييـى  بـن  حممد :329\2. الكايف 9
 عـن السـالمهلل   هعليـ ةيمهعبـرا  أبا سألت :قا  :محزة أبي بن علي عن ،احلكم
 ال» :قا  ؟أخرى اممكان أيتزوج ،نهعحدا فيطل  نسوة أربع هل يكون الرجل

 .«امعدت تنقعي حتى
 بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،حييى بن حممد :342\2. الكايف 10
 هسـألت  :قـا  السـالمهلل   هعليةيمهبراع أبي عن ،محزة أبي بن علي عن ،احلكم

 :قـا   ،«امعـدت  تنقعـي  حتـى  ال» :قا  ؟امأخت أيتزوج امرأة طل  رجل عن
 وطأ وع ا ماهعحدا يطأ» :قا  ؟مجيعاع ماهأيطأ أختني ملال رجل عن هوسألت
  أن هل ولي  اميفارق أو الثانية توت حتى وطأ اليت األوىل هعلي حرمت الثانية

 أو امب يتصدق أو حلاجة يبيع أن عال امعلي لمجع وىلاأل أجل من الثانية يبيع
 ؟امــأخت أيتــزوج لكــتمف امــرأة هلــ كانـت  رجــل عــن هســألت و :قــا  ،«تـوت 

 .«أحب عن هساعت من» :فقا 
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 بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،حييى بن حممد :342\2. الكايف 11
 نعـ السـالمهلل   هعليـ ةاحلسـن  أبـا  سـألت  :قـا   محـزة  أبي بن علي عن ،احلكم

ــو  ــل عــز اهلل ق ــن :وج ــدو ال ولك ــراع نهتواع ــا  س ــو » :ق ــل يق  :الرج
 عال :وجل عز اهلل يقو  ،ويرفث بالرفث اهل يعرض فالن آ  بيت عد اأو
 اممـ وج علـى  باخلطبـة  التعـري   املعـروف  والقـو   معروفـاع  قوالع تقولوا أن

 .هلل1ةهأجل الكتاب يبلح حتى النكاح عقدة تعزموا وال اموحل
 بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،حييـى  بن حممد :132\1يف . الكا12
 عـن  السـالمهلل  هعليـ ةاحلسـن  أبـا  سـألت  :قـا   محـزة  أبي بن علي عن ،احلكم

ععراضاع أو نشوزاع امبعل من خافت امرأة وعن :وجل عز اهلل قو 
 :فقا  هلل2ة

 عليـال  مـا  بعـ   لـال  وأد  أمسـكين  :هل قالت امبطالق ممف كذلال كان ع ا
 .مامعلي جناح وال  لال هل حل وليليت مييو من وأحللال

 بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عن ،حييى بن حممد :131\1. الكايف 14
 عـن  السالمهلل هعليةالصاس العبد سألت :قا  محزة أبي بن علي عن ،احلكم

 وحكماع هلهأ من حكماع فابعثوا مامبين شقاق خفتم وعن :وجل عز اهلل قو 
 أو ففرقا مجعا شاءا وعن فرقا شاءا عن كماناحل يشرتف :فقا  هلل4ةاملهأ من

 .جاز مجعا
 بـن  علـي  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،حييى بن حممد :222\1. الكايف 13
 هعليـ ةاهلل عبـد  أبـي  عـن  ،بصـم  أبـي  عـن  ،محـزة  أبـي  بـن  علـي  عن ،احلكم

 .«ميتة امعن :أحياء يهو تقطع العأن أليات يف» :قا  هأن السالمهلل
                                                 

 .242البقرة:  .1
 .128النساء:  .2
 .42لنساء: ا .4
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 عـن  ،عيسـى  بـن  حممـد  بـن  أمحـد  عن ،حييى نب حممد :18\7. الكايف 12
 سألت :قا  محزة أبي بن علي عن ،حممد بن القاسم عن ،سعيد بن احلسني

 بثالثني مسلمة نسمة بعت  فأوصى لاله رجل عن السالمهلل هعليةصاحلاع عبداع
 الـذي  علـى  يزيـدوا  أن مهلـ  أرى مـا  :قـا   ؟ءي بالذي هل يوجد فلم ديناراع

 يكـن    مـا  النـاني  عـرض  من فليشرتوا» :قا  ؟جيدوا   فان :قلت ،ميس 
 .«ناصباع

ــر بـــن اهلل عبـــد بـــن حممـــد وحـــدثين :243. كامـــل الزيـــارات 11  جعفـ
 بـن  احلسـن  عن ،ال قي اهلل عبد أبي حممد بن أمحد عن ،هأبي عن ،احلممي

ــا ســألت :قــا  ،محــزة أبــي بــن علــي عــن ،الوشــاء علــي ــةاهلل عبــد أب  هعلي
  الديار لهأ على السالم» :تقو  :قا  ،القبور لهأ على نسلم كيف :السالمهلل

 شاء عن بكم وانا فرف لنا أنتم ،واملسلمات واملسلمني واملؤمنات املؤمنني من
 .«الحقون اهلل

عن  ،حدثين أبي رمحه اهلل وحممد بن احلسن :328. كامل الزيارات 17
عـن القاسـم بـن حممـد      ،عـن احلسـني بـن سـعيد     ،بـان أاحلسني بن احلسن بن 

 :قـا   ،هللعليـه السـالم  ةعـن أبـي عبـراهيم    ،بن أبي محـزة  عن علي ،وهرياجل
صـلى اهلل  ةعليـه السـالمهلل ومشـاهد الـنيب    ةو  عند قـ  احلسـني  سألته عن التط

نعـم تطـو  مـا قـدرت     » :قـا   ،رهلل واحلـرمني يف الصـالة و ـن نقصـ    عليه وآله
 .«عليه

 :دثين حممــد بــن موســى بــن املتوكــل قــا   حــ :207. ثــواب األعمــا  18
عـن احلسـن بـن     ،حـدثين موسـى بـن عمـران     :قـا   ،ثين حممد بـن جعفـر  حد
قـا  أبـو عبـد اهلل عليـه      :عـن أبـي بصـم قـا      ،عن علي بن أبـي محـزة   ،زيد

 :قلـت  ،«مدمن اخلمر كعابد الوثن والناصـب آل  حممـد شـر منـه    » :السالم
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عن شـارب اخلمـر تدركـه    » :فقـا   ؟جعلت فدا  ومن أشـر مـن عابـد الـوثن    
لقيامة وان الناصب لو شفع فيه أهل السماوات واألرض   الشفاعة يوم ا

 .«يشفعوا
عـن   ،ووري عـن علـي بـن أبـي محـزة      :420\1. من ال حيعـر  الفقيـه   19

سألته عن الرجل يشال فال يـدري أواحـدة    :قا  هللعليه السالمةالعبد الصاس
 ؟«كــل  ا» :فقــا  ؟تلتــب  عليــه صــالته ،أو أربعــاع صــلى أو اثنــتني أو ثالثــاع

 ،الـرجيم الته وليتعـو  بـاهلل مـن الشـيطان     فليم  يف ص» :قا  ،نعم :تفقل
 .«فانه يوشال أن يذهب عنه

عـن   ،روى القاسم بـن حممـد اجلـوهري    :410\2. من ال حيعر  الفقيه 20
سألته عن الرجل يدهن بدهن فيـه طيـب وهـو يريـد      :علي بن أبي محزة قا 

فيه مسال وال عن  يبقى ال تدهن حني تريد أن حترم بدهن » :فقا  ؟أن حيرم
وادهن مبا شلت من الدهن حني تريد أن حترم  ،رحيه يف رأسال بعدما حترم

 .«فا ا أحرمت فقد حرم عليال الدهن حتى حتل ،قبل الغسل وبعد 
 

 (هـ 203تويف قبل )عثمان بن عيسى الرواسي .9
من ولد  ،الرواسي ،الكالبي ،العامري ،عثمان بن عيسى ،و أبو عمروه

]أو وتـارة الرؤاسـي    ،وتارة العـامري  ،فتارة يقا  الكالبي ،رؤاني عبيد بن
 ،اممـ وكـان شـيخ الواقفـة ووج    ،موىل بين رؤاني هوالصحيح أن ،الرواسي[

الشـيخ     كر ،هلل1ةالسالمهلل هعليةوأحد الوكالء املستبدين مبا  موسى بن جعفر
عثمــان بــن » :الســالمهلل بعنــوان هعليــةالطوســي يف أصــحاب اإلمــام الكــاظم 

                                                 

 .400رجا  النجاشي  .1



  

 الفصل الرابع: وكالء اإلمام الكاظم ةعليه السالمهلل ....................................

 

[322] 

«كتــاب هلــ ،واقفــي ،الرواســي عيســى
 :يف أصــحاب اإلمــام الرضــا قــائالع ،هلل1ة

«واقفي ،كويف ،رواسي ،عثمان بن عيسى الكالبي»
 .هلل2ة

 ،هومـن ثقـات الشـيعة يف زمانـ     ،اءمـ كان عثمان بن عيسى مـن كبـار الفق   
وكـان يف الكوفـة علـى     ،و مـن الـرواة الـذين تركـوا منتوجـاع حـديثياع ازيـراع       مف

فأخذ  ،السالمهلل هعليةتبقى من أصحاب اإلمام الصادق عالقة واسعة مع من
ومحـاد بـن    ،وأبـي محـزة الثمـالي    ،م العلم واحلديث كامُلفع ل بن عمـر معن

م أسـانيد  مم ممن  كرتهوحممد بن مسلم  وام ،وابي بكر احلعرمي ،عثمان
  .الروايات وكتب الرتاجم والرجا 

 
 السالم( هعلي)مع اإلمام الكاظم هودور هوكالت

ــام الكــاظم    ال  ــن عيســى كــان مــن وكــالء اإلم ــة شــال أن عثمــان ب  هعلي
ومـن   ،ل املعرفـة بالرجـا   هـ دلت على  لال الروايـات ونصـوص أ   ،السالمهلل

  :تلال النصوص
وأحـد الـوكالء املسـتبدين    » : . قو  الشيخ النجاشي الذي أسـلفنا  كـر  1

«السالمهلل هعليةمبا  موسى بن جعفر
 .هلل4ة

 كـان  عيسـى  بـن  عثمـان  أن» :الكشـي  ه. قو  نصر بن صباح الـذي نقلـ  2
«السالمهلل هعليةموسى احلسن أبي وكيل وكان ،واقفياع

 .هلل3ة

                                                 

 .430رجا  الطوسي  .1
 .410املصدر نفسه  .2

 .400رجا  النجاشي  .4

 .810\2اختيار معرفة الرجا   .3
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 القـوام  أحـد  وكـان » :عـن يـون  بـن عبـد الـرمحن      ه. رواية ابن بابوي4
«عيسى بن عثمان

 .هلل1ة
  حتدثنا النصوص التارخيية والروايات عن دور كـبم أو موقـع خـاص     

فقـد كـان    ،السالمهلل هعليةمام الكاظملعثمان بن عيسى يف مشرو  الوكالة لإل
يــوفر مصــدراع للتواصــل بــني الشــيعة واإلمــام       –كبقيــة الــوكالء الثقــات    –

 ،ومن ضمن  ا  عملية نقل أموا  احلقـوق الشـرعية   ،السالمهلل هعليةالكاظم
وكـان   ،السـالمهلل  هعليةونقل املسائل الشرعية وحوائج الشيعة لإلمام الكاظم

 ،األســاني يف الكوفــة  مقــر ،ة والعلــمهــلفقاعثمــان علــى درجــة عاليــة مــن ا
ا خلدمة اإلمـام الكـاظم وأداء مـا يوكـل     مرمبا حعر يف املدينة ولبث في هولكن

 عـن  ،احلسني بن حممد احلممي عن  فمن  لال ما روا ،ام الوكالةممن م هعلي
 بـن  احلسن عن :السالمهلل هعليةاألو  احلسن ألبي قلت :قا  عيسى بن عثمان

 :فقـا   .هلـ  اهلل فـاد   ،مـات  عال ولـد  هلـ  يولـد  ولـي   ،هأبيـ  نمـ  عخوة هل حممد
 .هلل2ةاالمان هل فولد ،«هحاجت قعيت»

 ،األو  احلسـن  أبـي  عـن  ،عيسى بن عثمان عن ومن  لال أيعاع ما روي
 لرجـل  ولـد  أم عـن  :- هخط وعرفت - املسالة  ذه عن هأسال هعلي كتبت :قا 
 أبـا   عن : لـال  بعـد  هلـ  قالتف ،أوالداع همن فولدت ،هل امبهو الرجل أبو كان
 ســوء مــن تفــر عمنــا تصــدق ال» :قــا  .لــال بينمــي أن قبــل وطــأني كــان قــد

                                                 

 .72اإلمامة والتبصرة  .1
 .402قرب اإلسناد  .2
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«هخلق
 عيسـى  بـن  عثمـان  عـن   الكلـيين بسـند    أيعاع مـا روا  هومن مواقف ،هلل1ة
 ابمشـ  بـن  علـي  عن :السـالمهلل  هعليـ ةاألو  احلسـن  ألبـي  قلـت  :قا  الكالبي

 فليظلـل  زعم كما كان عن» :فقا  ؟حيرم أن ويريد شديد وال د هرأس يشكو
«هل أحرمت ملن فاضح أنت وأما

 .هلل2ة
  

 السالم( هعلي)على اإلمام الكاظم هوقف
استفاضت النصوص واتفقت الكلمات أن عثمـان بـن عيسـى الرواسـي     

 ،الســالمهلل هعليــةكــان يف قائمــة الــوكالء الــذين جحــدوا عمامــة اإلمــام الرضــا
أن عثمــان بــن عيســى كــان ويبــدو  ،م مــن األمــوا هواســتبدوا مبــا كــان عنــد

 ،السـالمهلل  هعليـ ةاد اإلمـام الكـاظم  مموجوداع يف مصر حينمـا أشـيع نبـأ استشـ    
مـن    بـأن حيمـل مـا عنـد     هالسالمهلل كتاباع يطالبـ  هعليةاإلمام الرضا هفأرسل علي

الوصــي واخلليفــة  ،ا عىل اإلمــام الرضــامــاألمــوا  واألثــاث واجلــواري ويبعث
 ،فأبـدى عثمـان موقفـاع سـلبياع جـداع      ،هللالسـالم  هعليـ ةالشرعي لإلمـام الكـاظم  

 هعليةو  يعرتف أن اإلمام الرضا ،السالمهلل هعليةوأنكر موت اإلمام الكاظم
 هفاسـتبد بـاألموا  وقـا  عنـ     ،و اإلمـام والوصـي الواجـب الطاعـة    هـ السالمهلل 

 ! !نمأعت  اجلواري وتزوج
  :ا ما يأتيمذا املعمون نصوص بأسانيد متعددة نذكر نهوقد وردت يف  

                                                 

 عثمان عن، النعمان بن علي بن : احلسن449، وروا  أيعاع يف ص 401املصدر نفسه  .1
 هربت ما، واهلل صدق: فقالت للجارية  لال فقيل . ويف نماية الرواية: ..قا  عيسى بن
 خلقه. سوء من عال
 .421\3الكايف  .2
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 ،عدريـ   بـن  أمحـد القمـي عـن    هعلي بن بابوي هروى الشيخ الفقي :أوالع
 بــن أمحـد  عــن ،يمهعبـرا  بــن حممـد  عــن ،عيسـى  بــن حممـد  بــن اهلل عبـد  عـن 

 ،السـالمهلل  هعليـ ةاحلسن أبو مات :قا  ،الرمحان عبد بن يون  عن ،الفعل
 مموقــوف ســبب  لــال فكــان ،الكــثم املــا   وعنــد عال أحــد هقوامــ مــن ولــي 

 بن علي وعند ،دينار ألف سبعون الَقندي زياد عند وكان ،هموت مهوجحود
 وكـان  عيسـى  بـن  عثمـان  القـوام  أحـد  وكـان  ،دينـار  ألـف  ثالثـون  محزة أبي

 أبـو  هعليـ  فبعث :قا  .اجلواري من وست ،كثم ما   عند وكان ،مبصر يكون
 . ـت    أبـا   عن :هعليـ  فكتـب  .املـا   ويف نمفـي  السـالمهلل  هعليةالرضا احلسن

 األخبـار  صـحت  وقـد  ،همماثـ  اقتسـمنا  وقـد  ،مـات  قد أبي عن» :هعلي تبفك
  لـال  مـن  لـال  فلـي   مات أبو  يكن   عن :هعلي فكتب .هعلي واحتج «همبوت

 اجلـواري  أعتقـت  وقـد  ،عليـال  شـيء  بـدفع  يـأمرني  فلم مات كان وعن ،شيء
 .هلل1ةنموتزوجت
 أمحـد  بـن  احلسن بن وحممد أبي حدثنا :قا روى الشيخ الصدوق  :ثانياع

 بـن  أمحـد  عـن  ،العطـار  حييـى  بن حممد حدثنا :قاال هعن اهلل رضي الوليد بن
 كـان  :قـا   محـاد  بـن  أمحـد  عـن  ،ورمـ مج بـن  حممـد  عن ،سعيد بن احلسني
 كـثم  مـا    عنـد  وكان ،مبصر يكون وكان ،الرواسي عيسى بن عثمان القوام
 ،املـا   ويف نمفـي  السـالمهلل  هعليةالرضا احلسن أبو هعلي فبعث ،جواري وست

 وقـد  مـات  قـد  أبـي  ان» :هعليـ  فكتب :قا  ! ت   أبا  ان :هعلي فكتب :قا 
 هعليـ  فكتـب  :قـا   ،هفي هعلي واحتج «همبوت االخبار صحت وقد همماث قسمنا
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 مـا  علـى  مـات  قد كان وعن ،شيء  لال من لال فلي  مات أبو  يكن   ان
 .هلل1ةنموتزوجت اجلواري أعتقت وقد عليال شيء بدفع يأمرني فلم حتكى

 عـن  ،الوليد بن احلسن بن حممد عن هروى الشيخ الطوسي يف ايبت :ثالثاع
 ،األنبـاري  يزيد بن يعقوب عن ،مجيعاع األشعري اهلل عبد بن وسعد الصفار

 الَقنـدي  زيـاد  وعند السالمهلل هعليةيمهعبرا أبو معى :قا  هأصحاب بع  عن
 دينــار ألــف ثالثـون  الرواســي عيســى بـن  عثمــان وعنــد ،دينـار  ألــف سـبعون 
 السـالمهلل  هعليةالرضا احلسن أبو ممعلي فبعث .مبصر هومسكن ،جوار ومخ 

 ،وجوار أثاث من عندكم ألبي اجتمع كان وما املا  من قبلكم ما امحلوا أن
 قـد  مـا  حـب   يف لكـم  عـذر  وال همماثـ  اقتسمنا وقد ،همقام وقائم هوارث فاني

  أنكـر  هفانـ  محـزة  أبـي  نابـ  فأمـا  .ذاهـ  هيشب وكالم قبلكم هولوارث لي اجتمع
 كتـب  هفانـ  عيسـى  بن عثمان وأما .الَقندي زياد وكذلال  عند مبا يعرتف و 

 ومف مات هأن  كر ومن ،قائم حي وهو  ت   هعلي اهلل صلوات أبا  عن هعلي
 ،عليـال  شـيء  بـدفع  يـأمرني  فلم :تقو  كما معى قد هأن على وأعمل ،مبطل

 .هلل2ةنمب وتزوجت نمأعتق فقد اجلواري وأما
ر مـ فـروى الثقـات أن أو  مـن أظ    :قـا  الشـيخ الطوسـي يف الغيبـة     :رابعاع

وزياد بن مـروان الَقنـدي وعثمـان     ذا االعتقاد علي بن أبي محزة البطائينه
ا واسـتمالوا قومـا   مـ حطام ومـالوا عىل  ،بن عيسـى الرواسـي طمعـوا يف الـدنيا    

وابـن املكـاري     يـع  و محـزة بـن بز   ،من األموا   مما اختانو م شيلاعفبذلوا هل
 .هلل4ةموكرام اخلثعمي وأمثاهل

                                                 

 .103\2عيون أخبار الرضا  .1

 .13ايبة الطوسي  .2

 .14ايبة الطوسي  .4
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 ويبدو من بع  النصوص أن عثمان بن عيسى ما لبث أن تاب عىل اهلل 
مــا معليةمــع اإلمــام الرضــا هوجفائــ ،علــى اإلمــام الكــاظم هتعــاىل مــن وقفــ

فتـدار    ،باالستلثار بـأموا  اإلمـام وحقـوق الفقـراء     هوسوء تصرف ،السالمهلل
 ،هلل1ةهوروى عنـ  هوصـار مـن أصـحاب    ، القو  باإلمـام ورجع عىل ،بالتوبة  أمر

ــني أنــ   ــ  احملقق ــر بع ــواد  هو ك ــام اجل ــةأدر  اإلم ــالمهلل وروى عنــ  هعلي  هالس
عـن الوقـف معتقـداع أن     هورجوع هوقد شكال السيد اخلوئي يف توبت ،هلل2ةايعاع

ال » :فقا  يف معجم رجـا  احلـديث   ،ذا الشأن ام معت مالن  الذي جاء ب
ــال يف أ  ــي الش ــاع   ينبغ ــان منحرف ــى ك ــن عيس ــان ب ــاع   ن عثم ــ  ومعارض ــن احل  ع

 هعليـ ةوقد استحل أموا  اإلمام ،هوام معرتف بامامت ،السالمهلل هعليةللرضا
ا ماألموا  بعد  لال فلم تثبت فان  ورد هوأما توبت !ها عليمو  يدفع ،السالمهلل

«و لي  بشيءهو ،رواية نصر بن الصباح
 .هلل4ة 

  :لتصدي  ألمورقريبة من ا هاحل  عن توبت :أقو 
و  يقل أحد مـن املـؤرخني أو ينقـل يف     ،. عن أحداع   يشكال يف  لال1

 .عحدى الروايات أن عثمان بن عيسى مات على الوقف

                                                 

 عن، يديز بن يعقوب عن ،زياد بن سمل عن، أصحابنا من : عدة409\3يف الكايف  .1
 ماةعليه السالمهلل: الرضا احلسن ألبي قلت: قا  عيسى بن عثمان عن، األحو  جعفر
 به. بأني ال: قا ، ام  عىل فيدفعما احلجة يعطي الرجل يف تقو 

، وقا  الشيخ النمازي الشاهرودي يف مستدركات 473\4موسوعة طبقات الفقماء  .2
األجالء روايته عن الصادق ووجدت خبط بع  الثقاف »: 222\2علم رجا  احلديث 

 .« وأبي جعفرةعليمم السالمهلل والكاظم والرضا
 .142\12معجم رجا  احلديث  .4
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 ،هعن محدويـ  هالكشي نفس  . عن رواية نصر بن صباح مؤيدة مبا أورد2
 بـاحلم   وت هأن همنام يف رأى عيسى بن عثمان نع :عيسى بن حممد قا  :قا 

 ال :فقـا   ،همعـ   وابنـا  عىل احلم وخرج ،هومنزل الكوفة فرف  ،باحلم يدفنف
 مـات  حتـى  وعـز  جـل  هربـ  يعبـد  وأقـام  ، مقـادير  اهلل ي معـي  حتـى  همن أبرح

 .هلل1ةالكوفة عىل هابني وصرف ،هفي ودفن
عن  هبع  أحكام الفق ه. عن توبة عثمان بن عيسى مؤيدة أيعاع بروايت4

 .هلل كما  كرنا سابقاعالسالم هعليةاإلمام الرضا
 

 يف احلديث  هوثاقت
 هاء بوثاقة عثمان بن عيسى مـن حيـث صـدق   مأقر العديد من النقاد والفق

 ،هوقد اتفقت كلمـات الكـثم علـى قبـو  روايتـ      ،للحديث هوضبط ،يف النقل
 هفان أمـر ا رافـ   ،هومع ثبوت توبت ،هبهبسبب سوء مذ هوعمنا جاء الطعن علي

 :هرون جانياع مما ورد من توثيقاتو ن  اك ،يناعهسيكون 
 .هلل2ةوالعلم هم بالفقود هلميف مجلة أصحابنا املش   كر :. الكشي1 

ب الذين عملت الطائفة هيف مجلة فاسدي املذ   كر :الشيخ الطوسي .2
 .هلل4ةممم لوثاقتمبروايت
 هعليــةمــن ثقــات اإلمــام الكــاظم  عــد :رآشــوب املازنــدرانيم. ابــن ش4

 .هلل3ةالسالمهلل
                                                 

 .810\2اختيار معرفة الرجا   .1

 .841\2اختيار معرفة الرجا   .2

 . 120\1العدة يف اصو  الفقه  .4
 .348\4مناقب ابن شمرآشوب  .3
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 مـن  عينا وكان ،عيسى بن عثمان» :خ أمحد عبد الرضا البصري. الشي3
 وقــا  .هعنــ يصــح مــا تصــحيح علــى أصــحابنا أمجــع :الكشــي قــا  .العيــون

«عيسى بن عثمان :أيوب بن فعالة مكان ممبعع
 .هلل1ة

وما  ،معتمدة  وأخبار ،و ثقةمف :أما عثمان» :. املمزا النوري الط سي2
 هأو لزوالـ  ،عمـا لعـدم صـحة النسـبة     ،معر ام من الوقف واخليانة هنسب علي

«عىل االستقامة  وعود
 .هلل2ة

 وابن يمهعبرا بن وعلي العدة يف هل الشيخ لتوثي  هوثق :. السيد اخلوئي1
 .هلل4ةرآشوبمش

 هعقيدتـ  فسـاد  تقدير على عيسى بن وعثمان» :. املمزا جواد الت يزي7
«ثقة

 .هلل3ة
 

  هوفات
ــل باشــا البغــدادي  كــر  ــويف   هلل1449تةعءاعي ــن عيســى ت أن عثمــان ب

 هعليـ ةلعصـر اإلمـام اجلـواد    هولكـن مـع فـرض عدراكـ     ،هلل2ةهــ  200حبدود سنة 
 هـ. 204بعد عام  هالسالمهلل ستكون وفات

 
 

                                                 

 .129فائ  املقا   .1
 .442\3خاتة املستدر   .2
 .142\12معجم رجا  احلديث  .4

 .427\1تنقيح مباني العروة  .3

 .121\1هدية العارفني  .2
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  همناذج من ورايات
عـن   ه  يرو االبية رواياتـ  هيعد عثمان بن عيسى من الرواة املنتجني لكن

مـن    نـا  اكـرون مـا روا   هو ـن   ،وكان ينقل عن بقية الـرواة  ،األئمة مباشرة
 :النصوص عن األئمة مباشرة

 عثمـان  عـن  عمم أبي ابن حممد عن أبي حدثين :471\1. تفسم القمي 1
 تـر  أ  اهلل قـو   عـن  هسـألت  :قـا   السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن عيسى بن
كفراع اهلل نعمة بدلوا الذين عىل

 ومن قريش من األفجرين يف نزلت» :قا  هلل1ة
 بنـو  وامـا  ،بدر يوم مهدابر اهلل فقطع املغمة بنو فأما ،املغمة وبين أمية بين
  عبـاد  علـى  امب أنعم اليت اهلل نعمة واهلل و ن قا  ثم حني عىل فمتعوا أمية
النار عىل مصمكم فان تتعوا مهل قا  ثم ،فاز من يفوز وبنا

هلل2ة
». 

 احلسـن  اأبـ  سـألت  :قـا  "  عيسـى  بن عثمان عن ،هعن :213\1. احملاسن 2
 يسأ  ال اهلل عن ؟وللقياني لكم ما» :فقا  ؟القياني عن السالمهلل هعليةموسى

 .«حرم وكيف أحل كيف
 بــن عثمــان عــن ،النعمــان بــن علــي بــن احلســن :400. قــرب اإلســناد 4
 يف الصــالة عتــام عــن الســالمهلل هعليــةموســى احلســن أبــا ســألت :قــا  عيســى

 .«واحدة صالة ولو ،الصالة أمت» :فقا  - واملدينة مكة - احلرمني
 بـن  يعقـوب  عن زياد بن لمس عن ،أصحابنا من عدة :409\3. الكايف 3
 احلسـن  ألبـي  قلـت  :قـا   عيسـى  بـن  عثمـان  عـن  ،األحـو   جعفـر  عن ،يزيد

 ، اـم  عىل امفيـدفع  احلجـة  يعطـي  الرجـل  يف تقـو   مـا  :السـالمهلل  هعليةالرضا
 .«هب بأني ال» :قا 

                                                 

 .28عبراهيم:  .1
 .40عبراهيم:  .2
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 عثمـان  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  نع ،أصحابنا من عدة :183\1. الكايف 2
 عـن  هسـألت  :قـا   السـالمهلل  هعليـ ةاألو  احلسـن  أبـي  عـن  ،الكالبـي  عيسى بن

 حـا   املـرأة  تعلـم  فلـم  نفيسـة  جاريـة  اجلاريـة  فولـدت  اهلـ  جارية دبرت امرأة
 أقبل ؟باملدبرة احلمل كان متى» :لي فقا  ؟مدبرة ام أو يه مدبرة املولودة

 مجيعاع مامفي أجبين ولكن أدري لست :فقلت «؟دبرت ما بعد أو دبرت أن
 اجلاريـة  فـان  امـ بطن يف ما تذكر و  حبل اموب دبرت املرأة كانت عن» :فقا 

 يف مـدبر  فالولـد  التـدبم  بعـد  احلمل حدث عمنا كان وعن ،رق والولد مدبرة
 .«هأم تدبم

 
 (هـ 203تويف قبل )زياد بن مروان الَقندي .1
   كر ،البغدادي ،األنباري ،هلل1ةنديلَقا ،نزياد بن مروا ،و أبو الفعله 

 بن زياد» :السالمهلل بعنوان هعليةالشيخ الطوسي يف أصحاب اإلمام الصادق
«الفعــل أبــو ،األنبــاري الَقنــدي مــروان

يف أصــحاب اإلمــام   كمــا أورد ،هلل2ة
 ،اشـم ه بـين  مـوىل  ،الَقنـدي  مـروان  بـن  زيـاد » :السالمهلل قـائالع  هعليةالكاظم

«واقفي ،بكتا هل ،أبا الفعل يكنى
يف أصحاب اإلمـام      يذكر هولكن ،هلل4ة

على ما يف بع  نسـخ   هعن هوروايت  لعصر هالسالمهلل رام عدراك هعليةالرضا
 .هلل3ةالكتب احلديثية

                                                 

 قصب عسل: فالسكون بالفتحهلل القندة: "221\4قا  الطرحيي يف جممع البحرين  .1
 الَقندي". فالن ومنه، السكر

 .208رجا  الطوسي  .2
 .447املصدر نفسه  .4

 .239\2كما يف النسخة املطبوعة من احملاسن  .3
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 السالم( هعلي)مع اإلمام الكاظم هودور هوكالت 
نصت بع  الروايات واملنقوالت التارخيية على توكـل زيـاد بـن مـروان     

ــةالَقنــدي لإلمــام الكــاظم  ــذين   هــو ،الســالمهلل هعلي ــة ال و أحــد أركــان الواقف
وقـد   ،السـالمهلل  هعليـ ةاستبدوا باألموا  بعد وفاة اإلمام أبـي احلسـن الكـاظم   

  :لإلمام يف النصوص اآلتية هورد  كر وكالت
 هعليـ ةمات أبو احلسـن » :عن يون  بن عبد الرمحن هرواية ابن بابوي. 1

فكـان  لـال سـبب     ،  الكـثم املـا   أحـد عال وعنـد   هولي  مـن قوامـ   ،السالمهلل
«وكان عند زياد الَقندي سبعون ألف دينار ،هم موتهم وجحودموقوف

 .هلل1ة
 الـرمحن  عبد بن يون » :عن يون  بن عبد الرمحن. رواية الطوسي 2

 املـا    وعنـد  عال أحـد  هقوامـ  مـن  ولـي   السالمهلل هعليةيمهعبرا أبو مات :قا 
 كـان  ،األمـوا   يف عـا طم ،هموتـ  مهوجحـد  ممـ وقف سـبب   لال وكان ،الكثم

«دينار ألف سبعون الَقندي مروان بن زياد عند
 .هلل2ة

 ،هاملنسوبة اليـ  ه  يصلنا شيء عن دور زياد بن مروان الَقندي يف وكالت 
ــن الســلطات        مــوالــذي يظ ــان مقربــاع م ــاداع ك ــ  النصــوص أن زي ر مــن بع

 هعليةاإلمام الكاظم  وقد أمر ،وتسّلم بع  املسؤوليات احلكومية ،العباسية
م هويفــال أســر  ،ممفيقعــي حــوائج ،املــؤمنني هالســالمهلل أن حيســن إلخوانــ 

ويبـدو أن زيـاداع كـان آنـذا  مسـتقيم       ،مع السـلطان  هليكون  لال كفارة لعمل
يف سياسـة   هالسـالمهلل كـان يعتمـد عليـ     هعليـ ةالسمة حبيـث أن اإلمـام الكـاظم   

يف حـديثنا عـن   ا مـ اخرتاق املنظومة احلكومية للسلطة العباسية اليت تكلمنـا عن 
ذا هــالســالمهلل يف املبحــث األو  مــن   هعليــةمشــرو  املمانعــة لإلمــام الكــاظم 

                                                 

 .72اإلمامة والتبصرة  .1
 .14ايبة الطوسي  .2
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مـة جـرت   مفقد روى احملدث النوري يف مستدر  الوسائل حماورة م ،الفصل
: ]روى[ :قــا  ،الســالمهلل هعليــةبــني زيــاد بــن مــروان وبــني اإلمــام الكــاظم

 بــن حممــد لفعــلا ألبــي األربعــني عــن :املــذكور الكتــاب يف اهلل بــةه الســيد
 العبـدي  مـروان  بـن  زيـاد  دخـل  :قـا   اجلمـا   رانمـ م بن صفوان عن ،سعيد
 مهلــ أتقلَّـد  » :لزيـاد  :فقــا  مـا السـالمهلل  معليةجعفـر  بــن موسـى  مـوالي  علـى 
 اني ،موالي يا :فقلت قا  «؟ ا  و » :فقا  ،موالي يا بلى فقا   ؟«عمالع
 ،زياد يا» :السالمهلل هعليةفقا  ،ما  لي ولي  ،عيلة وعلي ،مروءة لي رجل
 اهمبناقم الطم ويفصلين ،قطعاع فانقطع األرض عىل السماء من أقع للن واهلل

 ؟ملا ا عال :فقلت «[عال] ،عمالع مهأتقلد أن من علي ألحب ،مفصالع مفصالع
 ،عمـالع  مهلـ  يتقلد من وعد اهلل نع ، أسر فال أو ،مؤمن إلعزاز اال» :فقا 

 فام  ،اخلالئ  حساب من اهلل يفر  حتى نار من سرادقاع هعلي يعرب ان
«يشاء ما يفعل  لال وراء من واهلل ،واحداع عخوانال من واعزز

 .هلل1ة
  :ذا الن  وقفاتهولنا يف حتليل 

. عن زياد بن مروان دخـل عمـل السـلطان دون ع ن مسـب  مـن اإلمـام       1
 .ر من الروايةمالسالمهلل كما يظ هعليةالكاظم

يكـن ابتـداءت خلدمـة املـؤمنني وقعـاء       يف عمـل السـلطان     ه. عن دخول2
 هوعن كان قـد عـد  شـيلاع مـن نيتـ      ،دف مادي دنيويوعمنا كان هل ،ممحوائج

 .السالمهلل هعليةبعد نصيحة اإلمام الكاظم

                                                 

 .142\14مستدر  الوسائل  .1
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 :هباجلنة واملغفرة وعمنا قا  لـ   السالمهلل   يعد هعلية. عن اإلمام الكاظم4
امل يستبطن احتماليـة  ذا التعبم اهو ،«يشاء ما يفعل  لال وراء من واهلل»

 .و ما حصل فعالع مع األسفهو ،هانقالب القندي على عقبي
الروايـة أن زيـاد الَقنـدي رمبـا يكـون قـد         ذهـ .  كن التنبـؤ مـن خـال     3

ــو    ــن نف ــتفاد م ــة       اس ــوكة الواقف ــة ش ــية يف تقوي ــة العباس ــدى الدول ــد  –ل بع
عة املخلصـني  والتعـيي  علـى الشـي    -السـالمهلل   هعليـ ةاد اإلمام الكاظمماستش

 .السالمهلل هعليةالثابتني على عمامة اإلمام الرضا
ويبــدو أن الســلطات العباســية اعتقلــت زيــاد بــن مــروان الَقنــدي لــبع  

فكتــب عىل اإلمــام   ،اممــة التالعــب بــأموا  الدولــة أو اختالســ    مالوقــت بت
روى  ،دعــاء للخــالص مــن احلــب  هأن يعلمــ هالســالمهلل يســأل هعليــةالكــاظم

عـن   ،عـن بعـ  أصـحابنا    ،علي بن حممـد اإلسالم الكليين  لال شيخنا ثقة 
 هعليـ ةكتبـت عىل أبـي احلسـن األو     :عـن زيـاد الَقنـدي قـا      ،ابن أبـي عمـم  

وكـان قـد حـب  ببغـداد حيـث       ،علمين دعاء فاني قد بليت بشـيء  :السالمهلل
يا أحد من ال  :ع ا صليت فأطل السجود ثم قل» :هفكتب علي ،مم بأمواهلمات

كثـرة الـدعاء عال جـودا      يامن ال يزيد :ثم قل ،تنقطع النف " حتى  هأحد ل
يا رب األرباب أنت أنـت أنـت الـذي     :ثم قل ،وكرما " حتى تنقطع نفسال

 ففـرج اهلل  هفـدعوت بـ   :قـا  زيـاد   «يا علي يا عظيم ،انقطع الرجاء عال منال
 .هلل1ةعين وخلي سبيلي

                                                 

، وهذا يؤكد ما قلنا  من نفو   لدى السلطات العباسية حبيث استطا  428\4الكايف  .1
اخلطيب  ترير الكتاب من السجن عىل اإلمام ومن ثم عىل السجن مرة أخرى، وقد  كر

خالصة القعية اليت جرت يف زمان هارون الرشيد،  107\1البغدادي يف تاريخ بغداد 
وأما مسجد األنباريني، فينسب عليمم لكثرة من سكنه منمم، وأقدم من سكنه منمم »قا : 
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السالمهلل  هيعلةكانت لزياد بن مروان مراسالت عادية مع اإلمام الكاظم
 حممـد  الكلـيين   فمـن  لـال مـا روا    ،يةمحو  بع  احلوادث أو املسائل الفق

 :قا  مروان بن زياد عن ،احلكم بن علي عن ،حممد بن أمحد عن ،حييى بن
 :علـي  فكتـب  السـالمهلل  هعليـ ةاحلسـن  أبـي  عىل فكتبـت  مبكة وباء الناني أصاب

«التفاح لُك»
  .هلل1ة

فقـد روى الكشـي    ،ف مـا يـبطن  ر خـال مـ ويبدو أن زيـاد الَقنـدي كـان يظ   
ا أن زياد الَقندي ءع الن  على اإلمام الرضا من هرواية خطمة جداع مفاد

ر أمـر الواقفـة جحـد مـا كـان      مـ عنـدما ظ  هما السالمهلل عال انـ معليةالكاظم هأبي
بــدعوى وجــود  ،ب الواقفــةهوراح ينتصــر ملــذ ،عــن النــاني هوكتمــ ،هءعــ

حركة التأويل والتحريف اليت تكلمنا ذا يد  أن هو ،ممبهروايات تنتصر ملذ
السـالمهلل أو   هعليـ ةا بدأت منذ وقت قريب يف أواخر حياة اإلمام الكـاظم معن

حدثين  :قا  ،عن حممد بن احلسن هحدثين محدوي :قا  الكشي ،بقليل  بعد
عـن حممـد بـن     ،رانمـ وحممـد بـن م   ،عـن حممـد بـن عيسـى     أبو علي الفارسي

و  نكـن   ،كنت مع زياد الَقندي حاجاع :قا  عءاعيل بن أبي سعيد الزيات
 ات ليلـة   هثـم قصـدت   .ويف الطـواف  يف طري  مكة ومبكة اراعموال ن نفرتق ليالع

 ؟شيء كانـت احلـا    امين ابطائال فأي :هفقلت ل ،حتى طلع الفجر  فلم أر
ما معليةهابن يم وعليهما زلت باألبطح مع أبي احلسن يعين أبا عبرا :قا  لي

                                                                                                                         

اجلراح بن  -زياد الَقندي، وكان يتصرف يف أيام الرشيد، وكان الرشيد وىل أبا وكيع 
من الغالية فاختان هو ومجاعة من  ، وكان زياد شيعياعفاستخلف زياداعبيت املا   -مليح 

الكتاب واقتطعوا من بيت املا  وصح  لال عند الرشيد فأمر بقطع يد زياد. فقا : يا أمم 
 .«املؤمنني ال جيب علي قطع اليد عمنا أنا مؤتن وعمنا خنت فكف عن قطع يد 
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قولي  هذا ابين علي قولهيا أبا الفعل أو يا زياد » :فقا  ،هنالسالمهلل عن  ي
ال يقـو  علـى    هفان ،هوأقبل قول ها بفأنزهل هفان كانت لال حاج فعلي هوفعل

حتـى حـدث مـن أمـر      فمكثنا ما شـاء اهلل  :قا  ابن أبي سعيد .«اال احل  اهلل
ما معليةفكتب زياد عىل أبي احلسن علي بن موسى الرضا ال امكة ما حدث

أبـو   هفكتـب عليـ   .أو االسـتتار  مـر احلـديث  ذا األهـ ور مـ عـن ظ  هالسالمهلل يسأل
ر زياد فلما حدث مفظ .«ممر فال بأني عليال منمأظ» :السالمهلل هعليةاحلسن

لـي    :فقـا  لـي   ،ذا االمـر مـ يا أبا الفعل أي شيء يعـد  ب  :هاحلديث قلت ل
كل  لـال   غدادبالكالم بالكوفة وبب هفأحلحت علي ،قا  ،هذا أوان الكالم فيه

األحاديث   ذهوحيال فتبطل  :هعىل أن قا  لي آخر كالم ،يقو  لي مثل  لال
 .هلل1ةاهاليت روينا

 ا الشـيخ الطوسـي يف الغيبـة عـن    هـ الرواية رواية اخـرى أورد   ذهويعزز 
 وعلي  يزيد بن عمر بن حممد عن ،فعا  بن احلسن بن علي عن ،عقدة ابن
 زيـاد  حـدثين  :الرواسـي  عيسـى  بـن  نعثمـا  لنـا  قـا   :قـاال  ،مجيعاع أسباف بن

                                                 

، ممران بن عن أمحد 412\1، وروى الكليين يف الكايف 717\2رجا  اختيار معرفة ال .1
 أبي على دخلت: قا  الواقفة من وكان الَقندي مروان بن زياد عن، علي بن حممد عن

 كتابه، فالن ابين هذا زياد يا:ةلي فقا ، عليه السالمهللةاحلسن أبو ابنه وعند  عبراهيم
قولههلل، وقد رواها أيعاع الصدوق  القو ف قا  وما رسولي ورسوله كالمي وكالمه كتابي

 ،اهلل عبد بن سعد حدثنا: قا  عنه اهلل رضي أبي قا : حدثنا 49\2يف عيون أخبار الرضا 
 أبي على دخلت: قا  الَقندي مروان بن زياد عن ،عبيد بن عيسى بن حممد عن

 كالمي المهوك كتابي كتابه هذا زياد يا:ةلي فقا  ابنه على وعند  عليه السالمهللةعبراهيم
 زياد ان:ةالصدوق معلقاع على هذا احلديث قا . قولههلل فالقو  قا  وما رسولي ورسوله

 وقا  عليه السالمهللةموسى معى بعد أنكر  ثم احلديث هذا روى الَقندي مروان بن
   .عليه السالمهللهللةجعفر بن موسى ما  من عند  كان ما وحب  بالوقف
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 :قــا  ع  الســالمهلل هعليــةيمهعبــرا أبــي عنــد كنــا :قــاال ،مســكان وابــن الَقنــدي
 هعليـ ةالرضـا  احلسـن  أبو فدخل .«األرض لهأ خم الساعة عليكم يدخل»

 ،هفقبلـ  هعليـ  هفعـم  دنـا  ثـم  !األرض لهأ خم :فقلنا .- صيب وهو - السالمهلل
 .«يف  يشكان ذانه سيدي يا نعم» :قا  ،«؟ ان قا  ما تدري بين يا» :وقا 

 بـرت  :فقـا   حمبـوب  بـن  احلسـن  احلـديث  ذامـ ب فحـدثت  :أسـباف  بـن  علي قا 
 قـا   السـالمهلل  هعليـ ةيمهعبـرا  أبا أن رئاب بن علي حدثين ولكن ال ،احلديث

 والنــاني واملالئكــة اهلل لعنــة فعليكمــا  خنتمــا أو هحقــ  جحــدتا عن» :مــاهل
 :رئـاب  بـن  علـي  قـا   .«أبـداع  وأصـحابال  نـت أ تنجـب  ال زيـاد  يا ،أمجعني

 :لـال  قـا   السـالمهلل  هعليـ ةيمهعبرا أبا أن بلغين :هل فقلت الَقندي زياد فلقيت
 مـررت  وال هأكلمـ  فلـم  وتـركين  فمر .خولطت قد أحسبال :فقا  ،وكذا كذا

 هعليـ ةيمهعبـرا  أبـي  دعـوة  لزيـاد  نتوقـع  نـز   فلـم  :حمبـوب  بـن  احلسن قا  .هب
 .هلل1ةزنديقاع ومات ،رمظ ما السالمهلل هعليةالرضا امأي همن رمظ حتى السالمهلل

ــزة         ــي مح ــن أب ــي ب ــع عل ــ  م ــى حتــالف وثي ــن مــروان عل ــاد ب وكــان زي
ذين الـرجلني مـن   هـ ويبدو أن املا  والعالقات مـع السـلطة مّكنـت     ،البطائين

وقـد حـاو  الـرجالن     ،م املبتـد  مبهتوسيع دائرة اصطفاف الشيعة خلف مذ
 هب الواقفة تـارةع برتايبـ  هبن عبد الرمحن عىل مذاستما  الثقة اجلليل يون  

ظــل صــلباع يف  هباملــا  وأخــرى مبمارســة العــغط والعــداء االجتمــاعي عال انــ  
روى  لال  ،السالمهلل هعليةدور يف نصرة اإلمام الكاظم هوكان ل ،اممن هموقف

 حممـد  عـن  ،العطار حييى بن حممد عن ،يعقوب بن حممد الشيخ الطوسي عن
 عبـد  بن يون  عن ،الفعل بن أمحد عن ،ورممج بن دحمم عن ،أمحد بن
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 عال أحــد هقوامــ مــن ولــي  الســالمهلل هعليــةيمهعبــرا أبــو مــات :قــا  الــرمحن
 يف طمعــا ،هموتــ مهوجحــد ممــوقف ســبب  لــال وكــان ،الكــثم املــا   وعنــد

 بن علي وعند ،دينار ألف سبعون الَقندي مروان بن زياد عند كان ،األموا 
 أمر من وعرفت احل  وتبينت  لال رأيت فلما .دينار ألف ثالثون محزة أبي
 ،هعليـ  النـاني  ودعـوت  تكلمـت  ،علمـت  مـا  السالمهلل هعليةالرضا احلسن أبي

 وضـمنا  نغنيـال  فـنحن  املا  تريد كنت عن ؟ذاه عىل يدعو  ما وقاال علي فبعثا
 عـن  روينـا  عنـا  :مـا هل وقلـت  ،فأبيـت  .كـف  :لـي  وقاال ،دينار آالف عشرة لي

 أن العــا  فعلـى  البــد  رتمـ ظ ع ا"  :قــالوا ممـ أن الســالمهلل ممعلـي ةالصـادقني 
 اهلل وأمر ادماجل ألد  كنت وما"  اال ان نور سلب يفعل   فان ،هعلم رميظ

 .هلل1ةالعداوة لي وأضمرا فناصباني ،حا  كل على
   
 يف احلديث  هوثاقت 

ا ان مــحكــم الســيد اخلــوئي بوثاقــة زيــاد بــن مــروان الَقنــدي ألســباب من 
 الـور   لهـ وأ هوثقاتـ  خاصة اإلمام الكـاظم من   املفيد يف اإلرشاد عد الشيخ 
ر من متابعة النصوص أن وثاقـة زيـاد   موالذي يظ ،2ةهشيعت من هوالفق والعلم

يثبـت   هفـان اسـتقراء رواياتـ    هأما بعد وقف ،هوا راف هبن مروان ثابتة قبل وقف
ي هـ و ،م السـالمهلل معلـي ةل البيـت هـ ا لبقية روايات أما وموافقتمأيعاع استقامت

 .مع  لال ختعع لقواعد النقد املتين الواردة يف الروايات الشريفة
  

 يف احلديث  هأساتذت
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 ،مـا السـالمهلل  معليةروى زياد بن مروان عن اإلمامني الصادق والكـاظم 
 ،السالمهلل هعليةعن اإلمام الرضا هوقد وردت يف بع  النسخ احلديثية روايت

وحممـد بـن أبـي     ،ت بن أبي منصورودرس ،احلسني الصحافكما روى عن 
 وعبـد اهلل  ،ايياهل سليمان بن الرمحن وعبد ،رانموءاعة بن م ،محزة

 ،وعمـر بـن أ ينـة    ،اجلراح بن ملـيحهلل ةوأبي وكيع ،وعلي بن معبد ،بن سنان
 ،عمار األسدي و ،بن بكم وعبد اهلل ،سا  بن شامهو ،رانموءاعة بن م

 .ويون  بن ظبيان ،عمارة بن حممدو
 

  هوالرواة عن هتالمذت
ا مـ الشيء امللفت يف روايات الواقفي زياد بن مروان الَقنـدي أن كـثماع من  

ــذ   ــ  تلمي ــاري    جــاء مــن طري ــد األنب ــن يزي رمبــا بســبب ااــاورة   ،يعقــوب ب
مـا كـان مـن    هوكال ،مـا سـكن بغـداد   هوكال ،ما من األنبـار هفكال ،اجلغرافية

العداوة للثقة اجلليل يـون  بـن   ما كان شديد هوكال ،عما  السلطة العباسية
 .هلل1ةعبد الرمحن

 ،وأميـة بنـت ميمـون الشـعمي     ،اشـم هيم بن هعبرا :وممن روى عن زياد
 ،وحممد بن محـران املـدائين   ،وحممد بن أبي عمم ،وعبد الرمحن بن محاد

 .أمحد بن حممد بن عيسىو
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  همناذج من روايات
 بـن  علي بن احلسن أخ نا ،حممد بن سالمة أخ نا : 91. ايبة النعماني 1

 :قـا   ،ال هـ  بـن  أمحـد  عـن  ،السـياري  حممـد  بن أمحد حدثنا :قا  ،زيارمم
 أميـة  عـن  ،ال هـ  بـن  أمحـد  عن ،اخلبائي اهلل عبيد بن حممد بن علي وحدثنا

 بن موسى يمهعبرا أبا ءعت :قا  ،الَقندي زياد عن ،الشعمي ميمون بنت
 نـور  مـن  بيتـاع  خلـ   وجل عز اهلل عن» :يقو  م السالمهللمعليةحممد بن جعفر
 ،وســبحان ،تبـار   :أءـاء  أربعـة  امـ علي كتـب  أركـان  أربعـة  هقوائمـ  جعـل 

 جل قا  ثم ،أربعة األربعة ومن ،أربعة األربعة من خل  ثم .واهلل ،واحلمد
راعمش عشر اثنا اهلل عند ورمالش عدة عن :وعز

هلل1ة
». 

 زيـاد  عـن  ،حممد بن اهلل عبد عن ،يكيمالن عن ،هعن :233\2. احملاسن 2
 أكـل  مـن » :يقـو  السـالمهلل   هعليـ ةاألو  احلسـن  أبـا  ءعـت  :قـا   مروان بن

 رمـانتني  أكـل  فـان  ،صباحاع أربعني هقلب نورت الري  على اجلمعة يوم رمانة
 وسوسـة  هعنـ  وطـردت  ،يومـاع  وعشرين فمائة ،ثالثاع أكل فان ،يوماع فثمانني

 يعـ ِ    ومن ،اهلل يعِ    الشيطان وسوسة هعن طردت ومن ،الشيطان
 .«اجلنة اهلل هأدخل اهلل

 بـن  يعقـوب  عـن  ،زيـاد  بن لمس عن ،حممد بن علي :428\2. الكايف 4
 يف يقــو الســالمهلل  هعليــةاحلســن أبــو كــان :قــا  مــروان بــن زيــاد عــن ،يزيــد

 ال اهجديـد  نـار  مـن  بال وأعو  ،طفأي  ال اهحر نار من بال أعو » : سجود
 ال اممسلوب نار من بال وأعو  ،يروى ال امعطشان نار من بال وأعو  ،يبلى

 .«يكسى
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 :قـا   الَقنـدي  زيـاد  عـن  ،هأبيـ  عـن  ،يمهعبـرا  بـن  علي :328\3. الكايف 3
 احلـرام  املسـجد  يف أكـون  عنـي  فدا  جعلت :السالمهلل هعليةاحلسن ألبي قلت

 ال زيـاد  يـا » :فقـا   لـذلال  فـأاتم  قاعد وأنا بالبيت يطوفون الناني عىل وأنظر
 حتى وسعي طواف يف يزا  ال احلج يؤم هبيت من خرج ع ا مناملؤ فان عليال
 .«يرجع
 بن جعفر عن ،يلمس بن مامه بن حممد حدثين :341. كامل الزيارات 2
 زيـاد  عـن  ،املـدائين  محـدان  بـن  حممـد  حدثنا :قا  ،الفزاري مالال بن حممد

 أحـب  مـا  لـال  أحـب » :السـالمهلل  هعليـ ةموسـى  احلسـن  أبـو  قا  :قا  الَقندي
 ق  وعند وبالكوفة احلرمني يف الصالة أمت ،لنفسي  أكر ما لال  روأك لنفسي

 .«احلسني
 ،مـرار  بـن  عءاعيـل  عـن  ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :441\3. الكايف 1

 مـا  :السـالمهلل  هعليـ ةاحلسـن  ألبـي  قلـت  :قا  مروان ابن زياد عن ،يون  عن
 عال الشـروف  ومجيـع  الصـالة  شيء كل من وفر  لإلحرام يأمت رجل يف تقو 

 .«نعم» :فقا  ؟النساء ويواقع  لال ينق  أن هأل يلب   هأن
ــايف 7 ــون  :223\3. الكـ ــن ،يـ ــاد عـ ــن زيـ ــروان بـ ــا  مـ ــألت :قـ ــا سـ  أبـ

 مـا  لـال  أحـب » :فقـا   احلـرمني  يف الصـالة  عتـام  عـن السـالمهلل   هعليةيمهعبرا
 .«الصالة أمت لنفسي أحب

 
 (هـ 203تويف قبل )بن ُجنُدب الَبَجلي عبد اهلل .6
 ،بـن ج نـد ب   عبد اهلل ،والعابد الويف ،والوكيل الثقة ،دث اجلليلو احمله

الصــادق  :دىصــحب ثالثـة مـن أئمــة اهلـ    ،عربــي صـميم  ،الكـويف  ،الَبَجلـي 
ج نـد بهلل مـن أصـحاب اإلمـام     ة كـان أبـو   ،م السالمهللمعليةوالكاظم والرضا
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 هوكانـت عحـدى عينيـ    ،يف الكوفـة  سـكن عبـد اهلل   ،هلل1ةالسـالمهلل  هعليةالصادق
و معــدود يف اإلمــام هــج نــد بهلل وةمــن األوالد هلــ ،هلل2ةفع ــرف بــاألعور مصـابة 

 .هلل4ةالسالمهلل هعليةالصادق
 

 السالم(  هعلي)مع اإلمام الكاظم هودور هوكالت
بـن ج نـد ب الَبَجلـي ضـمن قائمـة        كر الشيخ الطوسي يف الغيبة عبـد اهلل 

 عبـد  ممومـن » :اهلل هفقـا  رمحـ   ،م السـالمهلل معلـي ةالوكالء املمدوحني لألئمة
 هعليـ ةالرضـا  احلسـن  وأبـي  يمهعبـرا  ألبي وكيالع وكان الَبَجلي ج ند ب بن اهلل

«االخبـار  يف روي مـا  علـى  ،ماملـدي  املنزلـة  رفيـع  عابـداع  وكـان  ،السالمهلل
 ،هلل3ة

 اهلل عبـد  مات ملا» :قا  نصم بن همحدوي الكشي عن  ما أورد هويؤيد وكالت
«همقام زيارمم بن علي قام ج ند ب بن

ل مـن  هـ د  كـر جـل مـا تـرجم     وق ،هلل2ة
 .ما السالمهللمعليةكان من وكالء اإلمامني الكاظم والرضا هاملتأخرين أن

  تتحدث النصوص التارخيية والروايات عـن الـدور الـذي كـان مناطـاع      
كـان يعمـل بعيـداع عـن      هويبـدو أنـ   ،بن ج ند ب الَبَجلـي  بالوكيل الثقة عبد اهلل

ز اجلانـب الق َيمـي للمجتمـعهلل ضـمن     تعزيـ ةدور يف عمليـة  هوكـان لـ   ،األضواء
السـالمهلل يف التصـدي حلالـة اال ـال  األخالقـي       هعليةمشرو  اإلمام الكاظم

فقـد   ،وسقوف ااتمع يف وحل الفسـاد والتفسـخ للقـيم األخالقيـة وااتمعيـة     

                                                 

 .177رجا  الطوسي  .1

 .242املصدر نفسه  .2

 .179املصدر نفسه  .4

 .438ايبة الطوسي  .3
 .822\1اختيار معرفة الرجا   .2
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 ،م السالمهللمعليةر الع باد يف أصحاب األئمةمبن ج ند ب من أش كان عبد اهلل
 هوقـد مجعتـ   ،اد يف العبـادة مـ واالجت ،وحسن السـمت  ،وكان معروفاع بالور 

صـفوان بـن   ةمـا هم ومصداقة وثيقة مع اثنني من كبار أصـحاب األئمـة وثقـات   
قا  النجاشي يف ترمجة  ،هلل1ةعلي بن النعمان النخعيهللةحييى بيا  الساب ريهلل و

 .بـن ج نـد ب وعلـي بـن النعمـان      لعبـد اهلل  وكـان شـريكاع  » :صفوان بن حييـى 
 يم صـلى مـن بقـ   ممـن مـات مـن    هاحلـرام أنـ   اقـدوا يف بيـت اهلل  م تعموروى أن

فكان يصلي  ،صفوان يفماتا وبق ،هزكات هوزكى عن هصيام هوصام عن هصالت
 هزكاتـ  يويزك ،رمويصوم يف السنة ثالثة أش ،يف كل يوم مائة ومخسني ركعة

مـا  معن يتـ     ممـا عـدا مـا  كرنـا     هعـن نفسـ   هوكل مـا يتـ   بـ    ،ثالث دفعات
«همثل

الصورة الرائعة تكشـف عـن صـدق اإلخـوة وعميـ  اإل ـان         ذهو ،هلل2ة
م معلـي ةتالمـذة األئمـة املعصـومني    ،والوكالء العظام ،ؤالء الرجا  الثقاتهل

 .السالمهلل
ــار      وقــد حتــدثت بعــ  النصــوص عــن صــور العبــادة واإلخــالص وعيث

 ،بـن ج نـد ب الَبَجلـي    ا عبـد اهلل مـ ي صفات عـرف ب هاإلخوان على النف  و
اشـم  هيم بن هام واحد من احملدثني عن الثقة اجلليل عبرا   لال ما روافمن 

 أحسـن  كـان  موقفـاع  أَر فلم املوقف يف ج ند ب بن اهلل عبد رأيت» :القمي قا 
 تبلـح  حتـى  هخديـ  على تسيل هودموع السماء عىل هيدي ماداع زا  ما هموقف من

 من أحسن قط اموقف رأيت ما حممد أبا يا :هل قلت الناني صدر فلما األرض
                                                 

عمان األعلم النخعي أبو احلسن موالهم، كويف، علي بن الن»: 273قا  عنه النجاشي  .1
روى عن الرضاةعليه السالمهلل، و أخو  داود أعال منه، وابنه احلسن بن علي وابنه أمحد 

 .«رويا احلديث. وكان علي ثقة، وجما، ثبتا، صحيحا، واضح الطريقة

 .197رجا  النجاشي  .2
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 هعليـ ةموسـى  احلسـن  أبا أن و لال إلخواني عال دعوت ما واهلل :قا  موقفال
 مائـة  ولال العرض من نودي الغيب رمبظ هألخي دعا من أن أخ نيالسالمهلل 

 تسـتجاب  أدري ال لواحـدة  معمونة ألف مائة أد  أن تهفكر ،ضعف ألف
«ال أم

ــاع مــا روا    ،هلل1ة ــال أيع ــن  ل ــند   وم ــي بس ــن  الكش ــون  ع ــن ي  عبــد ب
 عبـد  وكـان  ،عرفـة  من أفاض وقد ج ند ب ابن اهلل عبد رأيت :قا  ،الرمحن

 .اليـوم  منـذ  اد مـ اجت اهلل رأى قـد  هل فقلت :يون  قا  ،جدينماملت أحد اهلل
 ،وأفعت ذاه موقفي وقفت لقد ،وه اال هال ال الذي واهلل :اهلل عبد لي فقا 

 هعليـ ةاحلسـن  أبـا  ءعـت  ألنـي  ،واحـد  حبرف لنفسي دعوت اهلل ءعين ما
 ،السماء أعنان من ينادى الغيب رمبظ املؤمن هألخي الداعي» :يقو  السالمهلل

 لواحدة معمونة ألف[ مائة أد  ت ]أنهفكر ،«ألف مائة واحدة بكل لال
 .هلل2ةال أم امعلي أجاب أدري ال

م الشـيعة يف أخـذ   ماء الذين يرجع علـي مبن ج ند ب من الفق وكان عبد اهلل
والذي  عن يف النصوص الروائية جيـد أن   ،م السالمهللمعليةل البيتهعلوم أ

فـال   ،ذا الشيخ اجلليل كان حمصوراع باإلفتاء وف  النصوص الشريفةهمسلال 
ل هـ ولعل  لال كان سبباع من أسـباب رضـى أ   ، ادمواجت ها عىل آرائهيتجاوز

ومن بني  ،من رواة احلديث املخلصني هوعن أمثال هم السالمهلل عنمعليةالبيت
 عسـحاق  الشـيخ الطوسـي عـن     ا التاريخ ما  كرماإلفتاء اليت حيدثنا عن صور

 هنفسـ  علـى  جعـل  رجـل  عـن  حاضر وانا ميمون بن عباد هسأل :قا  عمار بن
 مـن  ءعـت  :ج نـد ب  بـن  اهلل عبـد  فقـا   ،احلـج  يف اخلـروج  وأراد صوم نذر

 هنفسـ  علـى  جعـل  رجـل  عـن  هسـأل  هانـ  السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي عن زرارة
                                                 

 .230، أمالي الصدوق 208\2الكايف  .1

 .822\2لرجا  اختيار معرفة ا .2
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 وال خيـرج » :قـا   السالمهلل هعليةاهلل عبد أبي زيارة يف نية هفحعرت صوم نذر
« لال قعى رجع فا ا ،الطري  يف هيصوم

 .هلل1ة
 

 يف احلديث هوثاقت
مـن   هبـن ج نـد ب الَبَجلـي مبـا ورد حبقـ      ال شال أن شيخنا اجلليل عبد اهلل

م السالمهلل قد استغنى عن توثيـ  الرجـا    معليةنصوص املدح من قبل األئمة
من التوثي  واملدح يف الروايات  هنا نذكر شيلاع مما ورد حبقهو ن  ،ممدائحوم

  :ويف كلمات احملققني
بــن ج نــد ب يف  تــرحم علــى عبــد اهلل  :الســالمهلل هعليــة.  اإلمــام الرضــا1
 حدثين :الكشي قا   من املدح ما روا هومما ورد حبق ،هلل4ةهوبعد ممات ،هلل2ةهحيات

 ،قـا   ،أصـحابنا  بع  عن ،اهلل عبد بن دسع حدثين :قا  ،هقولوي بن حممد
 :قـا   راضـياع  عين ألست :السالمهلل هعليةاحلسن ألبي ج ند ب بن اهلل عبد قا 

ــال واهلل اهلل ورســو  واهلل أي» ــا  .«راٍض عن ــو ونظــر :ق ــةاحلســن أب  هعلي

                                                 

 .444\3التمذيب  .1

 . 210\1كما مر علينا يف رواية تفسم العياشي  .2

قا : سألت الرضاةعليه :ة327\2كما يف رواية علي بن حديد الواردة يف التمذيب  .4
السالمهلل فقلت: ان أصحابنا اختلفوا يف احلرمني فبععمم يقصر وبععمم يتم وانا ممن يتم 

بنا يف التمام و كرت عبد اهلل بن ج ند ب انه كان يتم قا : على رواية قد رواها أصحا
 ..هلل.ن ج ند ببرحم اهلل ا
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«؟ي قـاني  ذاه» :فقا  ،مو  وهو هعلي يوماع السالمهلل
وروى الكشـي أيعـاع    ،هلل1ة

«املخبتني ملن ج ند ب بن اهلل عبد عن» :همهلل حبقالسال هعليةقو  الرضا
 .هلل2ة

 رفيــع عابــداع وكــان» :يف الغيبــة هحبقــ ه كرنــا كالمــ :. الشــيخ الطوســي2
«ماملدي املنزلة

 .هلل4ة
ــن ش4 ــدراني م. اب ــوب املازن ــا    :رآش ــام الرض ــات اإلم ــن ثق ــد م ــةع  هعلي

 .هلل3ةالسالمهلل
 رضوان اسالص العبد ج ند ب بن اهلل عبد» :قا  ،السيد ابن طاووني ،3

 .هلل2ةهلل«هعلي اهلل
ــي 2 ــن داود احلل ــان» :. اب ــجمت ك ــل ،داعم ــدر جلي ــة ،الق ــا  ،ثق ــ ق ــو هل  أب

 مـــن هعنـــ وقـــا  ،هورســـول واهلل عنـــال راض عنـــي :الســـالمهلل هعليـــةاحلســـن
«املخبتني

 .هلل1ة
 وكـان  ،الَبَجلـي  ج نـد ب  بن اهلل عبد» :. أمحد بن عبد الرضا البصري1
«أيعاع الوكالء من وكان ،املنزلة علي ،القدر جليل

 .هلل7ة

                                                 

 نفي بصيغة االستفمام، أي: هذا ال يقاني، واهلل العا . .1

 .822\2اختيار معرفة الرجا   .2
 .438ايبة الطوسي  .4
 .371\4مناقب ابن شمرآشوب  .3
 .34فالح السائل  2

 .117رجا  ابن داود  1

 .123ائ  املقا  ف .7
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 :الكـويف  الَبَجلـي  ج نـد ب  بـن  اهلل عبد» :روديه. الشيخ النمازي الشا7
 الشيخ  عد كما ،ممعلي اهلل صلوات والرضا والكاظم الصادق أصحاب من

«باالتفاق جليل ثقة .وال قي
 .هلل1ة

«..رب انياع ،عابداع ،ثقةع ،كان حمد ثاع» :. الشيخ جعفر سبحاني8
 .هلل2ة

 
  هواياتمناذج من ر

 العقدية هروايات :أواًل
 موسى بن احلسن عن ،حممد بن اهلل عبد حدثنا :132. بصار الدرجات 1

 قـا   :قـا   األزرق عءاعيل بن علي عن ،ج ند ب بن اهلل عبد عن ،اخلشاب
 من وأعد  وأجل وأعظم وأكرم حكمأ اهلل عن» :السالمهلل هعليةاهلل عبد أبو
 .«مهأمور من شيلا ممعن يغيب ثم حبجة حيتج أن

 ،عمـرو  بن حممد عن ،عيسى بن حممد حدثنا :227. بصائر الدرجات 2
 هعليةاهلل عبد ألبي قلت :قا  السمط بن عن سفيان ،ج ند ب بن اهلل عبد عن

 مـن  بـالعظيم  عنـال  فيخ نا من قبلال ليأتينا الرجل عن فدا  جعلت :السالمهلل
 :السـالمهلل  هعليـ ةهللا عبـد  فقا  أبـو  ،هنكذب حتى صدورنا بذلال فيعي  االمر

 هانـ  ارمـ وللن ارمن هان لليل فيقو » :قا  ،بلى :قلت ،«؟حيدثكم عنى ألي »
 .«فامنا تكذبنا كذبت ان فانال علينا  رد» :فقا  ،قا  ال :هل فقلت ،«ليل

 بـن  حممـد  عـن  ،حممـد  بـن  معلى عن ،حممد بن احلسني :312\1. الكايف 4
 أبــا سـألت  :قـا   نـد ب ج  بـن  اهلل عبـد  عـن  ،عيسـى  بـن  محـاد  عـن  ،ورمـ مج

                                                 

 .207\3مستدركات علم الرجا  احلديث  .1
 .244\2موسوعة طبقات الفقماء  .2
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 مملعل القو  مهل ولقد وصلنا :وجل عز اهلل قو  عن السالمهلل هعليةاحلسن
يتذكرون

 .«عمام عىل عمام» :قا  هلل1ة
 بـن  حممـد  حـدثنا  :قـا   ،السـناني  أمحد بن حممد حدثنا :337. األمالي 3

 عبـد  عـن  ،ال مكـي  عءاعيـل  بـن  حممد حدثنا :قا  ،األسدي جعفر الكويف
 أبـي  عـن  ،ج نـد ب  بـن  اهلل عبـد  عـن  ،األزدي أمحـد  أبي عن ،دأمح بن اهلل

 علـي  عـن  ،هآبائـ  عـن  ،هأبي عن ،حممد بن الصادق جعفر عن ،العجمي عمر
 :وآلههلل هعلي اهلل صلىةاهلل قا  رسو » :قا  ،هللم السالممعليةطالب أبي بن

  أ اف ،بيدي مموقلوب ،امللو  خلقت ،أنا عال هعل ال اهلل أنا :هجالل جل اهلل قا 
 جعلت قوم عصوني وأ ا ،رمحة ممعلي امللو  قلوب جعلت أطاعوني قوم

 علي توبوا ،امللو  بسب أنفسكم تشغلوا ال أال ،سخطة ممعلي امللو  قلوب
 .«عليكم ممقلوب أعطف

 نـــور اهلل"  :هقولـــ يف يمهعبـــرا بـــن علـــي قـــا  :102\2. تفســـم القمـــي 2
 أبـي  حـدثين  هفانـ "  علـيم  ءشـي  بكـل  واهلل - هقول عىل - السماوات واألرض

 السـالمهلل  هعليـ ةالرضـا  احلسـن  أبـي  عىل كتبـت  :قـا   بـن ج نـد ب   اهلل عبـد  عن
 كـان  حممـداع  فـان  بعـد  أمـا » :اجلـواب  فكتب علي ،اآلية  ذه تفسم عن اسأ 
 البيـت  لهـ كنـا أ  هوآلـ  هعليـ  اهلل صـلى  الـنيب  قـب   فلمـا  ،هخلق يف اهلل أمني
العـرب   وأنساب والباليا املنايا علم دناعن ،هارض يف اهلل أمناء فنحن ،هورثن

 نعـرف  و ـن  عال هبـ  مائـة  ديمـ وت هب مائة تعل فلة من وما ،االسالم ومولد
 وحقيقة اال ان حبقيقة  رأينا ع ا الرجل لنعرف وعنا ،اموناعق اها وقائدمسائق

 علينــا اهلل أخــذ ،ممآبــائ وأءــاء ممبأءــائ ملكتوبــون وان شــيعتنا ،النفــاق

                                                 

 .21القص :  .1
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 االسـالم  ملـة  علـى  لـي   ،مـدخلنا  ويدخلون يردون موردنا ثاقاملي مموعلي
 حبجـزة  آخـذ  ونبينـا  نبينـا  حبجزة آخذون  ن ،القيامة يوم عىل مهوام امنا

 جنا تبعنا ومن لاله فارقنا من ،حبجزتنا وشيعتنا آخذون النور واحلجزة ربنا
 كافر حيبنا ال ،مؤمن أوليائنا وتابع ومتبعنا لواليتنا كافر واجلاحد لنا واملفارق

  ن ،معنا هيبعث ان اهلل على حقُا كان حيبنا وهمات و ومن مؤمن يبغعنا وال
 يف االسالم من فلي  منا يكن   ومن ،بنا تدىهملن ا دىهو ،تبعنا ملن نور

  وبنا ،األرض عشب اهلل أطعمكم وبنا ،هوبنا خيتم الدين اهلل فتح وبنا ،شيء
 يف اخلسف ومن ،حبركم يف الغرق من اهلل آمنكم وبنا ،السماء قطر اهلل انز 

 الصـراف  وعنـد  حمشركم ويف ويف قبوركم حياتكم يف اهلل نفعكم وبنا ،بركم
ــد ــزان وعن ــد املي ــان دخــولكم وعن ــا ،اجلن ــاب مثلن ــل اهلل يف كت  مشــكاة كمث

 اهلل رسـو   املصـباح حممـد   ،مصباح امفي املشكاة فنحن الَقنديل يف واملشكاة
 الزجاجـة  رةهطـا  عنصـرة  مـن  زجاجـة  يف املصـباح  هوآلـ  هعلي اهلل صلى

 ال اربيـة  وال شـرقية  ال زيتونـة  مباركـة  شجرة من يوقد دري ا كوكبمكأن
 نور على نور القرآن نار هتسس   ولو يعب امزيت يكاد وال منكرة دعية

 شــيء بكــل واهلل للنــاني األمثــا  اهلل ويعــرب يشــاء مــن  لنــور اهلل ديمــي
عليم

 على وح  ،أحب من لواليتنا اهلل ديمالسالمهلل ي هعليةليع فالنور هلل1ة
 حـ   ،هحجتـ  اهلل عنـد  رةهظـا  هانـ همنماع بر مهوج مشرقاع ولينا يبعث ان اهلل

 داء والصاحلني وحسـن موالش والصديقني املتقني أولياءنا جيعل ان اهلل على
 يدمولشـ  ،درجـات  بعشـر  داءمالشـ  علـى  فعل مهل داؤنامفش ،رفيقاع أوللال
أفراف  و ن النجباء  ن ،درجات بتسع امنا يدمش كل على فعل شيعتنا

                                                 

 .42النور:  .1
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 أوىل و ن ،اهلل كتاب يف املخصوصون و ن ،األوصياء أوالد و ن األنبياء
 فقـا   هدين لنا اهلل شر  الذين و ن ،هوآل هعلي اهلل صلى اهلل الناني برسو 

 يا - يالعل أوحينا والذي نوحا هب وصى ما الدين لكم من شر  :هكتاب يف
 علمنـا  قـد  ،ويعقـوب  وعسحاق يم وعءاعيلهعبرا هب وصينا وما - حممد

 العلم اولي ورثة و ن األنبياء و ن ورثة ممعلم واستودعنا علمنا ما وبلغنا
مسـلمون  وأنـتم  عال وال تـوتن  الـدين  أقيموا ان الرسل من العزم وأولي

1 
 مـن  هعليـ  مهتـدعو  شركني ماامل على ك  وان هفي تتفرقوا وال اهلل قا  كما

 مـن واليـة   هعليـ  مهتـدعو  مـا  السالمهلل هعليةعلي بوالية اشر  من الشر 
ينيب من هعلي ديموي دىه هفي حممد يا السالمهلل هعليةعلي

 علي جييبال من 2
 ملا شفاء هفان هممواف  فتدبر بكتاب عليال بعثت وقد السالمهلل هعليةبوالية علي

 .«ونور الصدور يف
 

 ية هالفق هواياتر :ثانيًا
ــ :71\1. احملاســن 1 ــد بــن حممــد عــن ،هعن  بــن اهلل عبــد عــن ،احلميــد عب

 كـان  ع ا» :قـا   ،السـالمهلل  هعليةاهلل عبد أبي عن ،هرجال بع  عن ،ج ند ب
 املالئكـة  قالـت  خيـرج  فلـم  سـنة  ختلـف  ثم سنة كل يف احلج هشأن من الرجل
 ،فـالن  صـوت  فقـدنا  لقـد  :اجلبـا   علـى  مهـ  للـذين  األرض على مه الذين

 دين هحبس كان عن ممالل"  :فيقولون هيصيبون فال هفيطلبون ، اطلبو :فيقولون
 ممـ ب فعـل  أو ممعـن  ففرج حب  أو ممفأان فقر أو هفاشف مرض أو هعن  فأد

 .«ختلف ملن يدعون مهو ممألنفس يدعون والناني"  ممب فافعل
                                                 

 .142. البقرة: 1
 .14. الشورى: 2
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 ،د بج نـ  بـن  اهلل عبد عن ،فعا  بن علي عن ،هعن :388\2. احملاسن 2
 :فقا  ،السوي السالمهلل  هعليةاهلل عبد أبي عند  كر :قا  هأصحاب بع  عن

 .«بالوحي عمل عمنا»
 اهلل عبـد  عـن  ،حمبـوب  ابـن  عـن  ،حممد بن أمحد :411. قرب اإلسناد 4

 عــن هأســال الســالمهلل هعليــةموســى احلســن أبــي عىل كتبــت :قــا  ج نــد ب بــن
 وثلـثني  ،هلـ  ثلثـا  :أثالثـاع  خلموا وال  الصالة من هأعمال جيعل ان يريد الرجل

 كـان  وعن ،معلـوم  بشـيء  ،هب يتطو  مما بشيء هاعمال من ماهيفرد أو ،هألبوي
 للحي وأما ،جائز فحسن للميت أما» :علي فكتب .ميتا واآلخر حيا ماهأحد

 .«والصلة ال  عال فال
 بـن  علـي  عن ،حممد بن أمحد عن ،أصحابنا من عدة :322\4. الكايف 3

 عبـد  أبـو  قـا   :قـا   السـمط  بـن  سـفيان  عن ،ج ند ب بن اهلل عبد عن ،احلكم
ــةاهلل ــد أراد ع ا اهلل عن» :الســالمهلل هعلي ــب خــما بعب ــا فأ ن ــ  نب ــة هأتبع  بنقم

 هلينســي هبنعمــ هأتبعــ  نبــاع فأ نــب شــراع بعبــد أراد وع ا ،االســتغفار  ويــذكر
 حيث من ممسنستدرج :وجل عز اهلل قو  وهو ،امب ويتمادى ،االستغفار

يعلمون ال
 .«املعاصي عند بالنعم 1

 ،عيسـى  بـن  حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،أصحابنا من عدة :277\2. الكايف 2
 عبـد  أبـي  عـن  ،هأبيـ  عـن  ،ج نـد ب  بـن  اهلل عبـد  عن ،لمس بن عءاعيل عن
 وأسعدني ،أرا  كأني أخشا  اجعلين ممالل"  :قل» :قا السالمهلل  هعليةاهلل

 قدر  يف لي وبار  قعائال يف لي روخ ،ملعاصيال بنشطي تشقين وال بتقوا 
 يف انـاي  واجعـل  ،أخـرت  مـا  تعجيـل  وال عجلـت  مـا  تـأخم  أحب ال حتى

                                                 

 .142. البقرة: 1
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 مـن  علـى  وانصرني مين الوارثني مامواجعل وبصري بسمعي ومتعين نفسي
 .«" عيين بذلال وأقر رب يا قدرتال هفي وأرني ظلمين
 بـن  علـي  عـن  ،زيـاد  بن لمس عن ،أصحابنا من عدة :141\2. الكايف 1
 أبـا  سـألت  :قـا   السـمط  بـن  سـفيان  عـن  ،ج ند ب ابن اهلل عبد عن ،،احلكم

 .«ع لمتم كما اقرؤوا» :قا  القرآن تنزيل عن :السالمهلل هعليةاهلل عبد
 ج نـد ب  بـن  اهلل عبـد  عن ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :422\4. الكايف 7

 فقـد  الشكر سجدة يف أقو  عماالسالمهلل  هعليةاملاضي احلسن أبا سألت :قا 
 دموأشـ  د مأشـ  عنـي  مماللـ » :ساجد وأنت قل :فقا  ؟هفي أصحابنا اختلف

 ديـين  واالسـالم  ربـي  اهلل أنـال  خلقـال  ومجيع ورسلال وأنبياء  مالئكتال
 مهعـدو  ومـن  أتـوىل  ممـ ب أئميت مهآخر عىل وفالناع وفالناع وعليا نبيي وحممد

 على بايوائال أنشد  عني ممالل - ثالثا - املظلوم دم أنشد  عني ممالل ،أت ا
 وعلـى  حممـد  علـى  تصـلي  أن مهوعـدو  بعـدو   مملتظفـرن  ألوليائال نفسال

 ضع ثم ،ثالثا"  العسر بعد اليسر أسألال عني ممالل حممد آ  من املستحفظني
 وتعـي   بهاملـذا  تعييين حني فيمك يا"  :وتقو  األرض على األ ن خد 
 انياع قيخل عن كان وقد بي رمحة خلقي بار  ويا رحبت مبا األرض علي
 األيسـر  خـد   ضـع  ثـم "  حممـد  آ  مـن  املسـتحفظني  وعلـى  حممـد  على صل

"  وديمـ جم بي بلح وعزتال قد  ليل كل معز ويا جبار كل مذ  يا"  :وتقو 
 تعود ثم ،ثالثا"  العظام الكرب كاشف يا منان يا حنان يا"  :تقو  ثم ،ثالثاع

 .«تعاىل اهلل شاء أن حاجتال تسأ  ثم شكراع شكراع :مرة مائة فتقو  للسجود
 ،مجيعـاع  حممـد  بـن  وعلي ،هأبي عن ،يمهعبرا بن علي :414\1. الكايف 8

 عـن  ،حييـى  بـن  صفوان عن ،نوح بن أيوب عن ،التيمي احلسن بن علي عن
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 بـأني  ال» :يقـو   السـالمهلل  هعليـ ةاحلسـن  أبا ءعت :قا  ج ند ب بن اهلل عبد
 .«امءون وأكل امألبان وشرب اجلوامي  حلوم بأكل
 اهلل عبـد  عـن  ،صـفوان  عـن  ،احلسـني  بن حممد عن ،حييى بن حممد - 2 

 امـ وألبان اجلوامي  حلوم عن السالمهلل هعليةاحلسن أبا سألت :قا  ج ند ب بن
 .«مامب بأني ال» :فقا 

 
 (هـ 113تويف قبل )إسامة بن حفص .7

ماع ي ـكـان قـ   هنصت بع  املرويـات والنصـوص أنـ    ،و  احلا مجم ،عمامي
م االباع ما تطل  علـى  ي ـوقد  كرنا أن كلمة الق ،سى بن جعفرألبي احلسن مو

م معلــيةالــوكالء الشخصــيني الــذي يتولــون بعــ  األمــور الشخصــية لألئمــة
فعـالع عـن    ،ورعايـة بعـ  أمـال  اإلمـام     ،كادارة بع  األوقاف ،السالمهلل

 .هتمام بشؤونهخدمة اإلمام واال
  :يماظم فكان قيماع لإلمام الك هأما النصوص اليت  كرت أن

 :الســالمهلل بعنــوان هعليــةيف أصــحاب اإلمــام الكــاظم   كــر :. الطوسـي 1
«السـالمهلل  هعليـ ةهل قيما كان ،حف  بن أسامة»

كمـا أورد يف االستبصـار    ،1ة
 بـن  أسـامة  عـن  عيسـى  بـن  عثمـان  عـن  عيسى بن حممد عن» :امرواية قا  في

«..السالمهلل هعليةموسى احلسن ألبي قيما وكان حف 
 .2ة

 بــن موســى قــيم حفــ  بــن أســامة عــن» : قــا  يف تفســم :ي. العياشــ2
« ...السالمهلل هعليةجعفر

 .4ة 
                                                 

 .442رجا  الطوسي  1
 .222\4االستبصار  2

 .123\1تفسم العياشي  4
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 عثمان عن ،عيسى بن حممد حدثين :قا  ،ه. الكشي أورد عن محدوي4
ــن ــا  عيســى ب ــن أســامة :ق ــي قيمــاع كــان حفــ  ب ــةموســى احلســن ألب  هعلي

 .هلل1ةالسالمهلل
 .2ةسالمهللال هعليةهل قيماع وكان ،ممدوح حف  بن أسامة :. ابن داود3

البخــاري حــديثاع  هيوجــد يف أســانيد العامــة رجــل مغمــور روى لــ :أقــو 
شـام بـن عـروة بـن     هاسامة بن حف  املدنيهلل وقـد روى عـن   ةهاء ،واحداع
وال اسـتبعد   ،هو قريـب الطبقـة مـن شـيخنا املرتجـم لـ      مـ ف ،هللهــ  131ت ةالـزبم 

وكـون   ،ومغموريـة االثـنني   ،وتقـارب الطبقـة   ،االسـم  هلتشـاب  ؛ماماالحتاد بين
ومثة  ،تعاىل اعلم واهلل ،مدنيهللةواآلخر ،ما قيماع البي احلسن يف املدينةهأحد

أنت مين مبنزلـة  »و أن اسامة بن حف  املدني قد روى حديث هدليل آخر و
«ارون من موسىه

فان صح االحتـاد بـني االثـنني فـان اسـامة بـن حفـ          ،4ة
ا مـ الـيت حتـدثنا عن  سيكون جزءُا من مشرو  اخرتاق منظومة احلـديث السـنية   

 .يف ضمن مشرو  األئمة عبان تلال احلقبة
ا الشـيخ  هلي  ألسامة بن حف  عال حديث واحد يف كتب الشيعة روا  

 عـن  ،عيسـى  بـن  عثمـان  عـن  ،عيسـى  بـن  حممـد  الطوسي يف االستبصـار عـن  
 :هلـ  قلـت  قا  السالمهلل هعليةموسى احلسن ألبي قيماع وكان حف  بن أسامة
 اهلل كتـاب  علـى  أتزوجـال  الكـالم  يف وكـان  راعمم يسم و  امرأة تزوج رجل
 مـن  افماهلـ  امـ ب يـدخل  أن أراد أو امـ عن فمـات  هوآل هعلي اهلل صلى هنبي وسنة

                                                 

 .739\2اختيار معرفة الرجا   1
 .37ابن داود رجا   2
 .122\ 32تاريخ دمش   4
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 :فقـا   قـا   امنسـائ  ورمـ م املـ هأ يقولـون  :قلـت  قا  «السنة رمم» :قا  ؟رمامل
«السنة رمم» :قا  ،شيلاع هل قلت وكلما ،«السنة رمم وه»

 .هلل1ة
عـن أسـامة بـن حفـ  قـيم موسـى بـن         :العياشـي قـا    ا يف تفسمهوروا

ا هلـ  م عن رجـل يتـزوج املـرأة و  يسـ     هسل هقلت ل :السالمهلل قا  هعليةجعفر
امـا تقـرأ مـا قـا       :وقـا   ،ار هلـ ما العدة وال مما املماث وعليهل» :قا  ؟راعمم

ن فريعـة  ن وقـد فرضـتم هلـ   هن من قبل ان تسوهان طلقتموو هيف كتاب اهلل
«فرضتمفنصف ما 

 .هلل2ة

                                                 

 .274، سورة البقرة: 222\4االستبصار  .1
 ، ويف بع  النسخةأسامة بن جعفرهلل وهو تصحيف.122\1تفسم العياشي  .2
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 املبحث األول

 عليه السالم( )ومضات من حياة اإلمام الرضا
 

 نسبه الشريف

م السـالمهلل  أبـو   معلـي ةل البيـت هـ و اإلمام السلطان الغريب ثامن أئمة أه
 بـن علـي بـن    علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني ،احلسن

  .م الصالة والسالممأبي طالب علي
 ،تكـت مهلل وتكنـى أيعـاع أم البـنني    ةجنمةهلل أوةاماء ،جارية من العجم هأم
 ،وأدبــاع ،ا علمــاعمــ، وكــان مــن خــمة النســاء يف زمان هلل1ةســكن النوبيــة :ويقــا 
وقد ورد أن السـيدة اجلليلـة محيـدة املصـفاة زوجـة اإلمـام        ،وعبادة ،وورعاع

 وكانت ،السالمهلل هعليةا لإلمام الكاظممدتهوأ ،امالسالم اشرتت هالكاظم علي
ــم     ــراف العج ــن أش ــدة م ــة مول ــاء يف   ،جاري ــل النس ــن أفع ــ م ــا ودينمعقل ا م

ا مـ ملكت ا منـذ ما ما جلست بني يديما محيدة املصفاة حتى أنما ملوالتموععظام
ا يا بين عن تكـتم جاريـة مـ   » :السالمهلل هعليةا موسىمفقالت البن ،اهل عجالالع

طمر نسلما عن كان أفعل منما ولست أشال أن اهلل تعاىل سي  قط  رأيت جارية
 هعليـ ةالرضـا  هفلما ولدت ل ،«لال فاستوص بما خماع وقد وهبتما ،هلا نسل
وكـان   يرتعع كثماع السالمهلل هعليةالرضا قا  فكان ،رةها الطاهءا السالمهلل

ال  :فقالــت ؟لــدرأنقــ  ا :افقيــل هلــ ،أعينــوني مبرضــعة :فقالــت ،تـام اخللــ  
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وقد نق  منذ  ولكن علي ورد من صالتي وتسبيحي ،ما نق  واهلل ،أكذب
 .هلل1ةولدت

 
 الوالدة املباركة

 ،138السـالمهلل سـنة    هعليـ ةلـد و » :الشـريفة  ه كر الشيخ الكليين يف والدت
وقد  ،و ابن مخ  ومخسني سنةهو ،204السالمهلل يف صفر من  هعليةوقب 

أم ولـد   هوأمـ  ،شاء اهلل عن ،و األقصدهالتاريخ  ذاهعال أن  هاختلف يف تارخي
«ا أم البننييقا  هل

يف حادي عشر  ي احلجة والدته عليه السالم » :وقيل ،هلل2ة
بعد وفات جد  أبي عبد اهلل عليه السالم  ،سنة ثالث ومخسني ومائة للمجرة

«خبم  سنني
 .هلل4ة

 
 كناه وألقابه املباركة

ور مو لقب مشهو ،ولقب بالرضا ،السالمهلل بكنية أبي احلسن هعليةع رف
ذا اللقـب  مـ ب هويف سبب تلقيب ،وعند املخالف واملوالف ،عند اخلاص والعام

أمحد بـن حممـد   الرمحة بسند قوي عن  هالشريف يروي الشيخ الصدوق علي
م معلـي ةقلت ألبـي جعفـر حممـد بـن علـي موسـى       :قا  يالبيزنطبن أبي نصر 

املـأمون الرضـا ملـا      أبـا  عمنـا ءـا   مـن تـالفيكم يزعمـون     ان قوماع :السالمهلل
كذبوا واهلل وفجروا بل اهلل تبار  وتعـاىل ءـا    » :  فقا دملوالية ع هرضي

الرضا ألنه كان رضى اهلل عز وجل يف ءائه ورضى لرسـوله واألئمـة مـن    
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أ  يكن كـل واحـد مـن     :هفقلت ل :قا  «رضهأبعد  صلوات اهلل عليمم يف 
ــني  ــال املاض ــيةآبائ ــالمهللمعل ــى هلل م الس ــول  رض ــاىل ولرس ــة هتع ــةواألئم  هعلي

ألنه رضى بـه  » :م الرضا قا مأبو  بين يفلم ء :بلى فقلت :السالمهلل فقا 
املخالفون من أعدائه كما رضى به املوافقون من أوليائه و  يكن  لال الحد 

«مـن بيـنمم الرضـا عليـه السـالم      يعليمم السالمهلل فلذلال ءةمن آبائه
، هلل1ة

ممـا  عليةكان موسى بن جعفر :ليمان بن حف  قا سوروى الصدوق أيعاع 
ادعوا لي ولـدي   :وكان يقو  السالمهلل الرضا هعليةعلياع  يسمي ولد السالمهلل

يـا أبـا    :قـا   هوع ا خاطب ،وقا  لي ولدي الرضا ،الرضا وقلت لولدي الرضا
 .هلل2ةاحلسن
 

 النص على إمامته 
 هعليـ ةالرضـا من امللفت للنظر يف روايات الن  على سيدنا أبـي احلسـن   

مـن   هوخليفتـ  هالسالمهلل أن نرى حرص اإلمام الكـاظم علـى التعريـف بوصـي    
ــر عــدد ممكــن مــن أصــحاب    بعــد ــ هألكث ــ هوثقات ــة  ،هووكالئ ويف مراحــل زمني

وحتـى آخـر    ،السالمهلل طفـالع صـغماع   هعليةمنذ أن كان اإلمام الرضا ،متعددة
 .ايةاللحظات قبل اعتقا  اإلمام من قبل السلطات العباسية الغ

السـالم علـى علقـاء     هحرص اإلمـام الكـاظم عليـ    ،والشيء امللفت اآلخر
م مبأن يعرف ،اهاحلجة على من سيكونون يف املستقبل رؤوني الواقفة وزعماء

وقد  ،و صاحب الوصية ووارث علم النبينيهو ، و اإلمام بعده هأن علي ابن
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ان رودت نصوص خاصة عن علي بـن ابـي محـزة البطـائين وزيـاد بـن مـرو       
 .القندي

الـذين رووا الـن     هالسـالمهلل وثقاتـ   هعليـ ةومن أصحاب اإلمام الكـاظم 
ــةعلــى عمامــة الرضــا  ــذكر هعلي ــن عمــر اجلعفــي  :الســالمهلل ن ــد  ،املفعــل ب عب

يزيـد   ،حممـد بـن سـنان    ،داود الرقـي  ،نصر بن قابوني ،الرمحن بن احلجاج
حسـني   ،علي بـن يقطـني   ،ايياءاعيل بن الفعل اهل ،بن سليط الزيدي

علي بن  ،سليمان بن حف  املروزي ،منصور بن يون  ،بن نعيم الصحاف
احلسـني بـن علـي     ،حيدر بن أيـوب  ،بن مرحوم عبد اهلل ،ايياهل عبد اهلل

 ،داود بن زربي ،بكر بن صاس ،احلسني بن املختار ،سلمة بن حمرز ،اخلزاز
 .هلل1ةحممد بن اسحاق بن عمار

اد كجـزء مـن   مهلل بالكتابة واإلشـ السالم هعليةوقد استعان اإلمام الكاظم
ومنـع التالعـب او    ،السـالمهلل  هعليـ ةوسائل ترسيخ الن  على اإلمام الرضـا 

عبـد الـرمحن   فقـد ورد عـن    ،ل الشال والريـب هاإلنكار من قبل املنافقني وا
مـا السـالمهلل  عىل   معليةأوصى أبو احلسـن موسـى بـن جعفـر     :بن احلجاج قا 

ل هـ أ  من وجـو  ستني رجالع هد فيماش كتاباع هالسالمهلل وكتب ل هعليةعلي هابن
احلسني بـن املختـار   كما روى الشيخ الصدوق بأكثر من عسناد عن  ،هلل2ةاملدينة

عليه السالمهلل بالبصـرة خرجـت علينـا منـه ألـواح      ةملا مر بنا أبو احلسن» :قا 
«يعمدي عىل أك  ولد :مكتوب فيما بالعرض

 .هلل4ة
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 عصر اإلمام الرضا عليه السالم
فقد بقيت  ،السالمهلل بقلة التقلبات السياسية هعليةمام الرضاتيز عصر اإل

الذي حكم البالد بالنار واحلديد  اهللهلل هلعنةارون الرشيدهمقاليد األمور بيد 
 هلال وصـارت األمـور مـن الناحيـة العمليـة عىل ابنـ      هحني  هـ، 194حتى سنة 

 ،لسـلطة املأمون على تقاسـم ا  هوما لبث األمني أن اختلف مع أخي ،هلل1ةاألمني
ــة الع    ــن والي ــأمون م ــع امل ــام خبل ــفق ــدم ــهد وعق ــنة   ها البن ــى س ـــ، 193موس  ه

ت مبقتـل  مما حروب ومعار  انتمفاضطربت األمور بني األخوين وجرت بين
ولــذلال اســتوىل املــأمون علــى مجيــع املــدن   هـــ، 198االمــني يف مطلــع ســنة 
 .واملقاطعات اإلسالمية

قرر املأمون اسـتدعاء   ،ضةوبعد أن قعى على العديد من حركات املعار
  د وأجـ  مـ مكيـدة واليـة الع   هودبـر لـ   ،اإلمام الرضا من املدينة عىل خراسـان 

وألـب    ،هـ 201ر رمعان سنة ميوم االثنني لسبع خلون من شا يف على قبوهل
وأخـذت   ،وكتـب بـذلال عىل اآلفـاق    ،الناني األخعـر مكـان السـواد    املأمون

 هم باءـ هوضـربت الـدنانم والـدرا    ،علـى املنـابر   هودعـي لـ   ،البيعة للرضـي 
 .الشريف

اإلمـام   هومعـ  ،هــ  202عىل العـراق سـنة    اعمـ وخرج املأمون مـن مـرو متوج  
ل مو و الرئاســتني الفعــل بــن ســ ، دمــو ولــي عهــو ،الســالمهلل هعليــةالرضــا

 ،و يف احلمـام هـ ل ومفلمـا صـار املـأمون بقـوم  قتـل الفعـل بـن سـ         ، وزير
 ،مجيعـاع ما املأمون مفقتل ،دم بالسيوفاالب الرومي وسراج اخلا هدخل علي

وكـان ابـن خالـة     ،وقتـل  ا العلمـني علـي بـن أبـي سـعيد       ،مـا ممع وقتل قوماع
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عىل احلسـن بـن    هبرأسـ  هووجـ  ،هالذي دني يف قتل هوقا  عن ،لمالفعل بن س
وموسـى   ،وقتل خلف بن عمـر البصـري املعـروف بـاحلف     ،ل عىل العراقمس

 ،اخلـادم  وسراجاع ،الرومي واالباع ،طائيوعبد العزيز بن عمران ال ،البصري
دبـر املـأمون   وملـا صـار عىل طـوني     ،م الشـامتة هءـا   من قـواد  وأقصى قوماع
قريـة  بالسم يف  ما السالمهلل معليةالرضاعلي بن موسى  ا اإلمامممكيدة قتل ب

ر ربيـع  ميف شـ  بغـداد وقدم املأمون مدينـة   ،هـ 204ا النوقان أو  سنة يقا  هل
فأقام  ،م اخلعرةموالناني كل  وجند  ولباني قواد هولباس ،هـ 203األو  سنة 

قا  الرجالي "السين" املعروف ابن  !هلل1ةوأعاد لباني السواد ،امثم نزع ،مجعة
ا املـأمون  هـ عيا  ومات علي بن موسى الرضا بطـوني مـن شـربة سـقا    » :حبان

  وقـ   ،و لال يف يوم السبت آخر يوم سـنة ثـالث ومـائتني    ،هفمات من ساعت
 ،كثمة مراراع هقد زرت ،ور يزار جبنب ق  الرشيدممش ،با  خارج النوقانبسنا

وما حلت بي شدة يف وقت مقامي بطوني فزرت ق  علي بن موسـى الرضـا   
ا عنــى عال أســتجيب لــي مــعزالت ودعــوت اهلل هوعليــ  علــى جــد صــلوات اهلل

«كذلال همرارا فوجدت هذا شب جربتهوزالت عنى تلال الشدة و
 .هلل2ة 

 
 للواقفةالتصدي 

و هـ السـالمهلل   هعليـ ةت اإلمـام الرضـا  مـ م التحـديات الـيت واج  هـ ولعـل أ  
ا يف الفصـل  ما وخصائصـ مـ ور حركة الواقفة اليت أحملنا عىل شيء من تارخيمظ

ا مــن أكــ  االنشــقاقات الــيت عصــفت يف تــاريخ مــا عنمــوقلنــا يف حين ،الســاب 
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يف أصـحاب  ا الكمـي والنـوعي   هـ وتأثم ،بسـبب اتسـا  دائـرة الفتنـة     ،الشيعة
 .م رجا  كبار وشخصيات علمية واجتماعية كبمةموبين ،األئمة

مسؤولية التصدي لفتنـة   هالسالمهلل على عاتق هعليةلقد أخذ اإلمام الرضا
 ،اما وشخصـيات هـ وعسـقاف رموز  ،اماتموتفنيد شـب  ،اموفعح أكا يب ،الواقفة

وتصدوا  ،ءالذي حتملوا العنا هووكالئ هوثقات همستعيناع باملخلصني من أصحاب
 ،م االموا  واملناصب وخف  النعـا  هو  تغر ،يب والتسقيطهحملاوالت الرت

فراحوا يعملون صفاع واحداع يف حتجيم خطر الواقفة حتى رجع خل  كبم عن 
 .السالمهلل هعليةم بالوقف وصاروا من خ ّل  أصحاب اإلمام الرضاقوهل

وسائل للتصدي السالمهلل مبجموعة من ال هعليةوقد استعان اإلمام الرضا
  :وكما يأتي ،ممداية منداية من يستح  اهلهحلركة الواقفة و

 
 املناظرات :أواًل

ذا األسـلوب مـع زعمـاء الواقفـة     هـ السالمهلل  هعليةاستعمل اإلمام الرضا
 ،مم السـالمهلل علـي ةم حيملـون علـم األئمـة   مـ م الـذي كـانوا يـدعون أن   موعلمائ

ؤالء علي بن أبي هومن  ،ممم النصوص والروايات اليت تثبت عقيدتهوعند
  فمن  لال مـا روا  ،موأمثاهل ،وابن السراج ،وابن املكاري ،محزة البطائين

 اهلل رضي الدقاق عمران بن حممد بن أمحد بن علي حدثنا :الشيخ الصدوق
 ،حـازم  بـن  جريـر  حدثين :قا  الكويف اهلل عبد أبي بن حممد حدثنا :قا  هعن

 بـن  علـي  ممفـي  الواقفـة  مـن  اعـة مج الرضـا  على دخل :قا  مسروق أبي عن
 واحلسـن  رانمم  بن واحلسني عمار بن عسحاق بن وحممد البطائين محزة أبي
 عـن  أخ نـا  فـدا   جعلـت  :محـزة  أبـي  بـن  علـي  هلـ  فقـا   املكاري سعيد أبي

 مـن  فـاىل  :هلـ  فقـا   ،«معـى  قـد  عنـه » :هل فقا  ؟هحال ما السالمهلل هعليةأبيال
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 علـي  آبائـال  مـن  أحـد  هقالـ  ما قوالع قو لت عنال :هل فقا  ،«علي » :فقا  ؟دمع
 آبـائي  خـم  قالـه  قـد  لكـن » :قـا   ،هدونـ  فمـن  السـالمهلل  هعليـ ةطالـب  أبـي  بن

 أمـا  :هلـ  فقـا   :هلـ  فقـا   «هللصلى اهلل عليه وآلـه وسـلم  ةاهلل رسو  وأفعلمم
 أن معينــا عليمــا كنــت عليمــا خفــت لــو» :فقــا  ؟نفســال علــى ؤالءهــ ختــاف
 رسو  له فقا  فتمدد  هلب أبو أتا مهلل صلى اهلل عليه وآله وسلةاهلل رسو 

 كـذاب  فأنـا  خدشـة  قبلـال  من خدشت عن :صلى اهلل عليه وآله وسلمهللةاهلل
 آية أو  وهيصلى اهلل عليه وآله وسلمهلل ةاهلل رسو  بما نز  آية أو  فكانت

 هلـ  ، فقـا  «كـذاب  فأنـا  هـارون  ]مـن[ قبـل   خدشـة  خدشـت  أن لكم أنز 
 فرتيد هذا» :قا  ،القو  ذاه رتمأظ عن بنطل ما أتانا قد :رانمم  بن احلسن

 لـي   ،شـيء  يف لست وأنت عمام عني :له فأقو  هارون عىل أ هب أن أتريد
  لال قا  عمنا أمر  أو  يفصلى اهلل عليه وآله وسلمهلل ةاهلل رسو  صنع هكذا
«الناني دون به خصمم فقد به يث  ومن ومواليه ألهله

 .هلل1ة
 :قـا   ،حـدثين حممـد بـن مسـعود     :الكشـي قـا     ومن  لال أيعاع مـا روا 

عـن منصـور بـن العبـاني      ،عـن أمحـد بـن سـليمان     ،حدثنا جعفر بـن أمحـد  
قــا  حــدثين بعــ  أصــحابنا  ،لمحــدثنا عءاعيــل بــن ســ :قــا  ،البغــدادي

 هالسـالمهلل فـدخل عليـ    هعليـ ةكنـت عنـد الرضـا    :قـا   ،هوسألين أن أكتم اء
مـا   :ابن أبي محزة ،هفقا  ل ،علي بن أبي محزة وابن السراج وابن املكاري

عىل مـن   :فقـا   ،قـا   .نعـم  :قـا   ؟قـا  معـى موتـاع    ،معـى  :قـا   ؟فعل أبو 
قـا  ابـن    .نعـم  :قا  من اهلل هفأنت امام مفرتض طاعت :قا  ،علي :قا  ،دمع

ويلـال ومبـا أمكنـت    » :قا  ،هأمكنال من نفس السراج وابن املكاري قد واهلل
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مفرتض طاعيت واهلل ما  ا  علي أتريد أن آتي بغداد وأقو  هلارون أنا امام 
وامنا قلت  لال لكم عندما بلغين من اختالف كلمتكم وتشتت أمركم لـلال  

ما كان  رت شيلاعملقد أظ :ابن أبي محزة هقا  ل .«يصم سركم يف يد عدوكم
واهلل لقد تكلم به خم آبائي  ىبل» :قا  ،هأحد من آبائال وال يتكلم ب  رميظ

 ،وآله ملا أمر  اهلل تعاىل أن ينذر عشمته األقربنيرسو  اهلل صلى اهلل عليه 
وكـان   ،علـيكم  وقـا  هلـم انـي رسـو  اهلل     مجع من أهل بيته أربعني رجـالع 

عليه عمه أبو هلب فقا  هلم النيب صلى اهلل عليـه   له وتأليباع أشدهم تكذيباع
 ،ان خدشين خدش فلست بنيب فمذا أو  ما أبد  لكم من آية النبـوة  :وآله
مام فمذا ما أبد  لكم من آية افلست ب أقو  عن خدشين هارون خدشاعوأنا 

مـام  عاال   انا روينـا عـن آبائـال أن االمـام ال يلـي أمـر       :علي هقا  ل .«اإلمامة
ــ ــا  لــ  ؟همثل ــن  هفق ــو احلس ــةأب فــأخ ني عــن احلســني بــن    » :الســالمهلل هعلي

 :قـا   ،كـان عمامـاع   :قـا   «؟عليمما السالمهلل كان عماما أو كان ام امامةعلي
ــن  » :قــا  ،علــي بــن احلســني  :قــا  ”؟فمــن ولــي أمــر  » وأيــن كــان علــي ب

بـن   بالكوفـة يف يـد عبيـد اهلل    كـان حمبوسـاع   :قـا   «؟عليممـا السـالمهلل  ةاحلسني
أبو  هفقا  ل .ثم انصرف هم ال يعلمون حتى ولي أمر أبيهخرج و :قا  ،زياد

مهلل ان يأتي عليه السالةن هذا أمكن علي بن احلسنيع» :السالمهلل هعليةاحلسن
مر أن يأتي بغداد فيلي أمر فمو  كن صاحب هذا األ ،فيلي أمر أبيه ءكربال

انـا روينـا ان    :علـي  هقـا  لـ   .«سـار أثم ينصرف ولي  يف حـب  وال يف   أبيه
أمـا  » :السـالمهلل  هعليـ ةفقا  أبو احلسـن  :قا  ؟هاالمام ال  عي حتى يري عقب

بلى واهلل لقد رويـتم فيـه   » :قا  ،ال :قا  «؟رويتم يف هذا احلديث ام هذا
ذا هان  بلي واهلل :علي هقا  ل ،«اال القائم وأنتم ال تدرون ما معنا  و  قيل

ويلال كيف اجـرتأت علـي   » :السالمهلل هعليةأبو احلسن هقا  ل ،لفي احلديث
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يا شيخ ات  اهلل وال تكن من الصادين عـن ديـن    :ثم قا  .بشيء تد  بععه
«اهلل تعاىل

 .هلل1ة
 

 ظهار املعاجز الكرامات إ :ثانيًا
 ،وكـثماع مـن الواقفـة    ،هالسالمهلل أن ي طلـع شـيعت   هعليةعمد اإلمام الرضا 

ذا اإلجراء من األسـاليب املـؤثرة يف   هوكان  ،من املعجزات اهلل   على ما حبا
ل مــم والــذين توقفــوا عــن شــال وج مــال ســيما املغــرر ب ،الكــثم مــن الشــيعة

ــمة ــ    ،وح ــاد وتك ــن عن ــع الع ،ال ع ــن فرج ــد م ــبني لــ  مدي ــا ت ــام  هم مل أن اإلم
و الوحيد القادر هو ،هو اخلليفة والوارث الشرعي ألبيهالسالمهلل  هعليةالرضا

 :يقـو  الشـيخ الطوسـي يف الغيبـة     ،املعـاجز واملـور الغيبيـة     ذمـ على االتيـان ب 
عليـه السـالمهلل   ةويبطل  لال أيعا ما ظمـر مـن املعجـزات علـى يـد الرضـا      »

وألجلما رجـع مجاعـة    .هي مذكورة يف الكتبو ،الدالة على صحة عمامته
 ،ورفاعـة بـن موسـى    ،هلل2ةعبد الرمحن بن احلجـاج  :من القو  بالوقف مثل

وهـؤالء   ،عيسى وامهم ومجيل بن دراج ومحاد بن ،ويون  بن يعقوب
 ،وكذلال من كـان يف عصـر    ،من أصحاب أبيه الذين شكوا فيه ثم رجعوا

بن علـي الوشـاء وامهـم ممـن      واحلسن ،أمحد بن حممد بن أبي نصر :مثل
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[201] 

فــالتزموا احلجــة وقــالوا بامامتــه وعمامــة مــن بعــد  مــن   ،كــان قــا  بــالوقف
«..ولد 

 .هلل1ة 
ا مـ نـذكر من  ،و كر الشيخ الطوسي جمموعة من تلال املعاجز والكرامات 

 ،عن حممد بن احلسني بن أبي اخلطاب ،روى جعفر بن حممد بن مالال :هقول
و مـن آ   هـ و -د بـن حممـد بـن أبـي نصـر      عـن أمحـ   ،عن حممد بن أبـي عمـم  

ــالوقف  -ران مــم  ــا احلســن  مــوكــان علــى رأي ،وكــانوا يقولــون ب م فكاتــب أب
وأضـمرت يف   كتابـاع  هكتبـت عليـ   :السالمهلل وتعنت يف املسائل فقا  هعليةالرضا

 هي قولـ هـ عـن ثـالث مسـائل مـن القـرآن و      هأسأل هنفسي أني متى دخلت علي
دي العميأفأنت تسمع الصم أو تم :تعاىل

فمـن يـرد اهلل أن    :هوقول .هلل2ة
لإلسالميمديه يشرح صدر  

عنال ال تمدي من أحببـت ولكـن    :ه. وقولهلل4ة
اهلل يمـدي مــن يشـاء  

  فأجـابين عــن كتـابي وكتــب يف آخــر   :قــا  أمحــد .هلل3ة
 ،ها يف كتـابي عليـ  هـ ا و  أ كرمـ عن ها يف نفسـي أن أسـأل  ماآليات الـيت أضـمرت  

ذا مــن هــأي شــب  :فقلــت ،هكنــت أضــمرت فلمــا وصــل اجلــواب أنســيت مــا 
وكـذلال احلسـن بـن علـي الوشـاء وكـان        همـا أضـمرت   هثم  كرت أنـ  ؟جوابي

خرجـت عىل خراسـان يف جتـارة لـي      :قا  هأن هيقو  بالوقف فرجع وكان سبب
 -السـالمهلل يطلـب مـين حـ ة      هعليـ ةبعث علي أبـو احلسـن الرضـا    هفلما وردت
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فـرد   ،ا شـب مـ مـا معـي من   :قلـت ف -ا هـ وكانت بـني ثيـابي قـد خفـي علـي أمر     
ا مفبعثت ب :ا فكان كما قا مفطلبت ،ا يف سفط كذاما وأنمالرسو  و كر عالمت

خـرج علـي جـواب تلـال      هفلمـا وردت بابـ   ،امعن هثم كتبت مسائل أسأل .هعلي
فرجـع عـن القـو      ،امـ رتما مـن اـم أن أظ  مـ عن هاملسائل اليت أردت أن أسـأل 

  .هلل1ة...هبالوقف عىل القطع على عمامت
 

 إسقاط رموز الواقفة :ثالثُا
م اموعـة مـن   منصـب  ،ب الواقفةها مذممن الدعائم الكبمة اليت قام علي
م هوجعلــو ،ة والقــرب مــن الســلطة  هــالرمــوز ممــن ارفــوا بــالعلم والوجا   

ؤالء الرؤسـاء تـأثم كـبم يف عـوام     وكـان هلـ   ،ج الواقفـة ممرجعيات فكريـة ملـن  
من اخلم والصالح يف زمان اإلمام  هعلي مستغلني ما كانوا ،ممالناني وبسطائ

مـن مراتـب علميـة وجمتمعيـة بسـبب       هوما حازوا علي ،السالمهلل هعليةالكاظم
فعالع عن تسـخم   ،السابقنيهللةممم من وكالئموكون بعع ،م من اإلماممقرب

ل هـ يـب املخلصـني مـن شـيعة أ    هوتر ، وتكميم األفوا ،األموا  لشراء الذمم
 .مم السالمهللعليةالبيت
 همحـزة بـن بزيـعهلل عنـدما فعـح     ةالالمع الزندي  اهل هفمن  لال ما فعل  

صـفوان  روى  لال الشيخ الطوسي يف الغيبة عن  ،أمام املخلصني من الشيعة
 :السالمهلل هعليةقا  الرضا :يم بن حييى بن أبي البالد قا هعن عبرا ،بن حييى

ن أبـي  يزعم أ :فقا  .و قد قدمهو  ا ه :قلت ؟ما فعل الشقي محزة بن بزيع
فقلت  :قا  صفوان .عال على الزندقة وال  وتون اداع ،كا م اليوم َشه ،حي
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فمـا   ؟!فكيف  وتون علـى الزندقـة   ،ممشكا  قد عرفت :فيما بيين وبني نفسي
و كـافر بـرب   هـ  :هقـا  عنـد موتـ    هم أنـ محتى بلغنا عن رجـل مـن   لبثنا عال قليالع

عـن حممـد   كـذلال روى  و ،هلل1ةذا تصدي  احلديثهفقلت  :قا  صفوان .هأمات
 كـر علـي بـن أبـي محـزة عنـد        :عن حممد بن سنان قـا   ،بن عيسى بن عبيد

عن علي بن أبي محزة أراد أن ال يعبد » :ثم قا  ،هالسالمهلل فلعن هعليةالرضا
ولو كر   ،فأبى اهلل عال أن يتم نور  ولو كر  املشركون ،اهلل يف ءائه وأرضه

واهلل وعن رام أنفه كذلال وهو يف  ،عمن :قا  ؟املشر  :قلت .اللعني املشر 
ا نور اهلل بـأفواهمم ويريدون أن يطفؤ كتاب اهلل

وقـد جـرت فيـه ويف     ،هلل2ة
«أمثاله أنه أراد أن يطفب نور اهلل

 .هلل4ة
 

 عزل الواقفة عن احمليط الشيعي :رابعًا
م عن احمليط الشيعي فقد حرم مم وشيوخمومن اجل عز  الواقفة بعلمائ

م أو حعـور  مم أو تـالطت مجمالسـت  هالسـالمهلل علـى شـيعت    هعليـ ةاإلمام الرضـا 
قــا  ءعــت  ،عــن حممــد بــن عاصــمالكشــي   فمــن  لــال مــا روا ،ممحلقــات

ــةالرضــا ــن عاصــم » :الســالمهلل يقــو  هعلي ــا حممــد ب ــال جتــال    ،ي بلغــين أن
ال » :قــا  ،مم وأنــا تــالف هلــمنعــم جعلــت فــدا  أجالســ :قلــت «؟الواقفــة

وقد نز  عليكم يف الكتاب أن ع ا ءعتم  جتالسمم فان اهلل عز وجل يقو 
آيات اهلل يكفر بما ويستمز  بما فال تقعدوا معمم حتى خيوضوا يف حديث 
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اـــم  انكـــم ع ا مثلـــمم
يعـــين باآليـــات األوصـــياء الـــذين كفـــروا بمـــا   هلل1ة

«الواقفة
 .هلل2ة
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 املبحث الثاني

 (هـ203-113)عليه السالم()الوكالة يف عهد اإلمام الرضا
 

ــة عتعــرض نظــا ــة يف بداي ــةد اإلمــام الرضــامــم الوكال الســالمهلل عىل  هعلي
السـالمهلل عـن خـط     هعليةا مروق ثالثة من وكالء اإلمام الكاظممانتكاسة سبب

وحتـري    ،م بـاألموا  هواسـتبداد  ،ممووقـوف  ،السـالمهلل  هعليـ ةاإلمام الرضا
وبالتـالي كـان البـد لإلمـام مـن أن يعمـل علـى         ،هالناني علـى اإلمـام وشـيعت   

 :االنتكاسة  ذهمتوازيني لتفادي  مستويني
ا وكالء الوقف معزالة رواسب الصورة السلبية اليت خلف :املستوى األو 

يف نفــوني الشـــيعة والــيت مـــن املمكــن أن تنســـحب لبقيــة الـــوكالء الثقـــات     
 .املخلصني

ليتمكن من  هوتوسيع هوتقويت ،ععادة ترميم نظام الوكالة :املستوى الثاني
 .يام بواجبات املرحلة اجلديدةة التحديات والقممواج
السـالمهلل مـن    هعليـ ةا اإلمـام الرضـا  مـ مات اليت قـام ب مو كن تلخي  امل 

دايـة  هيف  هم ادوات تنفيذ مشروعهاجل تعزيز وترسيخ نظام الوكالة كأحد أ
  :األمة والتصدي للظاملني واملنحرفني 

 
 الوكالء املخضرمون :أواًل

من مشـرو  تعزيـز الوكالـة علـى     السـالمهلل ضـ   هعليـ ةاعتمد اإلمام الرضا 
سـواء علـى    ،جمموعة من الوكالء مـن  وي الثقـل النـوعي يف احلالـة الشـيعية     

اد يف العبـادة  مـ أم على مستوى االجت ،مستوى العلم وازارة املنتوج احلديثي
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ومن بني أوللال  ،ة واملكانة االجتماعيةهأم على مستوى الوجا ،وشدة الور 
فون بن حييـى الَبَجلـي كواحـد مـن كبـار الـوكالء       األفذا  برز الثقة اجلليل ص

وبقـي   ،هوكان أوث  النـاني يف زمانـ   ،السالمهلل هعليةواملخلصني لإلمام الرضا
 .السالمهلل هعليةوكيالع يف زمان اإلمام اجلواد

الشخصيات كـان    ذهالسالمهلل على مثل  هعليةعن اعتماد اإلمام الرضا  
وتغيم الصـورة القاتـة    ،وني الشيعةم يف تقوية مكانة الوكالء يف نفمدور م هل

ــمت يف الذ  ــيت ارتس ــوكالء "املنت   هال ــ  ال ــرفات بع ــن تص ــيعية ع ــة الش ــة مني ي
الطيبــة عنــد  هوءعتــ هيبتــهذا نظــام الوكالــة هــحبيــث اســتعاد  ،م"مصــالحيت

   .الشيعة
 

 توسيع االمتداد اجلغرايف للوكالء  :ثانيًا
السالمهلل بالتنو  اجلغرايف  هعليةد اإلمام الرضاماز الوكالء يف عمامتاز ج

فلم يعد األمر مقتصراع  ،ممواملكاني يف دائرة تواجد الوكالء وحميط مسؤوليات
وعمنا امتد األمر عىل عقليم فـارني ليشـمل منـاط      ،هعلى مدن العراق وقصبات

ذا هــويــأتي  ،مــا مــن القــرى والنــواحيمتتلفــة كنيســابور وُقــم ومــا يــرتبط ب
م بشـكل  هواتسا  وجـود  ،ريع يف أعداد الشيعةاإلجراء يف ظل االزدياد الس

ــدة   ــة جدي ــدادات جغرافي ــد شــ  ،أفقــي ليشــمل امت ــاط   موق  –دت بعــ  املن
حتوالٍت د غرافية رجحت كفة املكون الشيعي الذي بدأ يشكل  –كمدينة قم 

وتـــوفم  ،ميـــة ضـــااطة حتتـــاج عىل مزيـــد مـــن الـــدعم والرعايـــة هقـــوة مجا
والبقاء وسـط حمـيط حيـرض علـى العنـف      االحتياجات اللوجستية لالستمرار 

 .ية وعلغاء اآلخرهوالكرا
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 تركيز اجلهود يف حماربة الواقفة :ثالثًا
ي مسـألة  هـ ام الكبمة الـيت انيطـت بالعديـد مـن الـوكالء      ملعل من بني امل

وعنقــا  املعــلَّلني  ،امــوحتــذير النــاني من ،اموفعــح ،التصــدي حلركــة الواقفــة
ود الوكالء متنوعة ما بني موكانت ج ،النانيمن  هدايتهوالبسطاء ومن ترجو 

أو مجــع  ،او نقــل رســائل اإلمــام عىل الشــيعة  ،عقــد املنــاظرات واحلــوارات 
ود مـ تـدى جب هوقد ا ،وتوثي  أجوبة اإلمام على املسائل العقدية  ات العالقة

ؤالء الوكالء األفذا  جمموعة كبمة من الناني ورجعوا للقو  بامامة اإلمام ه
 .لسالمهللا هعليةالرضا

 
م اخلاصـة او  مالسـالمهلل الـذين ثبتـت وكـالت     هعليةاما وكالء اإلمام الرضا

  :ممالشخصية ف
 .. صفوان بن حييى الَبَجلي1
 .بن ج ند ب الَبَجلي . عبد اهلل2
 .وازيهِزيار األم. علي بن َم4
 .. حممد بن عيسى بن عبيد3
 تدي القميم. عبد العزيز بن امل2
 .وري. الفعل بن سنان النيساب1
 .يم بن سالم النيسابوريه. عبرا7
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 احلياة العامة واملكانة العلمية لوكالء  :املبحث الثالث

 اإلمام الرضا عليه السالم
 

 (هـ 210تويف )صفوان بن حييى الَبَجلي .1
 ،أبــو حممــد ،احملــدث ،الــور  هالفقيــ ،الشــيخ األقــدم ،و الثقــة اجلليــلهــ 

 :دىصـحب ثالثـة مـن أئمـة اهلـ      ،بالوالءالَبَجلي  ،الكويف ،صفوان بن حييى
وصار مـن الـوكالء    ،مموروى عن ،مما السالمهللعليةالكاظم والرضا واجلواد

 ،مـا السـالمهلل  معليةاملعتمدين لإلمامني أبي احلسن الرضا وأبي جعفـر اجلـواد  
الكـثم   هويف حياتـ  ،هومن أوث  احملدثني يف زمانـ  ،اء الشيعةمويعد من كبار فق

ا مـن عظـيم الفائـدة يف    ملـا هلـ   ؛سـتح  التوقـف والدراسـة   من احملطـات الـيت ت  
 .املباحث التارخيية والعقدية واحلديثية

واشــتغل بتجــارة الثيــاب املعروفــة  ،ســكن صــفوان بــن حييــى يف الكوفــة 
 قيقـة الـيت كانـت   ضـرب مـن الثيـاب الر    -كما  كرنـا   – يهو ،هلل1ة"الساب ري"بـ

السيد ابن طاووني  هصفوقد و ،هلل2ةسابور يف عحدى مدن فارني تدعى تعمل
 هر يف كتـب الرجـا  ويف األسـانيد بأنـ    مولـذلال اشـت   ،هلل4ةبالبزاز هيف بع  كتب

                                                 

 .449، 441، رجا  الطوسي 247رجا  النجاشي ص .1

والسابري: مادة س :ة – 392\1، قا  الزبيدي يف تاج العروني 422\2جممع البحرين  .2
ثوب رقي  جيد والسابري: در  دقيقة النسج يف عحكام صنعة، منسوبة عىل امللال سابور. 
وسابور  و األكتاف: ملال العجم، معرب شا  بور، معنا  ابن السلطان. وسابور: كورة 

 هلل.بفارني، مدينتما نوبندجان
 .118فرحة الغري  .4
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الـذي   ،ران اجلمـا  مـ عن صفوان بـن م   هرمبا تييزاع ل ؛"صفوان بيا  السابري"
ــاع     ــاظم أيع ــام الك ــحاب اإلم ــن أص ــان م ــا      ،ك ــاكراء اجلم ــتغل ب ــان يش وك

 .اهوتأجم
وعلـى مـا يبـدو     ،موىل بـين َبجيلـة   ه كرنا أن فقد ،العائلية هأما يف عالقات 

وكـان مـن رواة    ،بن صفوان بـن حييـىهلل  حممد ةممخلف أوالداع ي عرف  من بين
يف  هللهـــ290تةويعــد مــن مشــايخ حممــد بــن احلســن الصــفار  ،احلــديث أيعــاع

ــدرجات  ــائر ال ــة      ،بص ــم الرواي ــرزوا يف عل ــرون ب ــاء آخ ــفوان أقرب ــان لص وك
  :مممن ،واحلديث

و ابـن أخـت   هـ و ،رمالبجلـي علـى األشـ    ،أبان هد واءسندي بن حمم -
كتـاب   هيف أصحابنا الكوفيني ل اعموج ،كان ثقة» :النجاشي هقا  عن ،صفوان

حممد بن علي بن حمبوب أخ نا حممد بن حممـد عـن احلسـن     هعن  روا ،نوادر
عــن حممــد بــن علــي بــن حمبــوب  ،عــن حممــد بــن جعفــر بــن بطــة ،بــن محــزة

«هعن
عن  ،عن أبي املفعل ،مجاعة هأخ نا ب ،كتاب هل» :وقا  الطوسي ؛هلل1ة

«عن السندي ،عن أمحد بن أبي عبد اهلل ،عن الصفار ،ابن بطة
ر مـ ويظ ،هلل2ة

 .هلل4ةهكان بزازاع على سر خال همن بع  األسانيد أن
الطوسي يف أصحاب اإلمام    كر ،أيعاع هو ابن أختهو ،سعيد :ممومن -

«أخو فارني الغالي» هنأب هوصفثم  ،السالم هالرضا علي
ولسنا نعرف من  ،هلل3ة

وكـان يف   ،القـزويينهلل  هويـ هفارني بن حامت بـن ما ةفارني عال هالغالة من اء
                                                 

 .187رجا  النجاشي  .1
 .132الفمرست  .2
 .137اخلصا   .4

 .428رجا  الطوسي  .3
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السـالم أحـد    هادي عليـ وقد أمر اإلمام اهلـ  ،السالم هادي عليزمن اإلمام اهل
سـعيد بـن حـامت    ةوهـ فالرجل  ،هألبي  وكان أخا ،ذاهفا ا صح  ،هالشيعة بقتل

 .رهأمحد وطا -ام فارني –من اإلخوة  هول ،القزويينهلل هويهبن ما
 

 عليه السالم(؟)هل أدرك صفوان عصر اإلمام الصادق
 ،السالمهلل هعليةلإلمام الصادق هو البحث عن عدراكه  أو  ما نقف عند

فقد ورد يف بع  األسانيد رواية صفوان بن حييـى بالعنعنـة عـن اإلمـام أبـي      
  :ومن تلال الروايات ،مهللالسال هعليةجعفر بن حممد الصادق عبد اهلل

 :قــا  موســى بــن حممــد حــدثين :الشــيخ الصــدوق قــا  :الروايــة األوىل
 عـن  ،عسـحاق  بـن  يمهعبـرا  عـن  ،أمحد بن عن حممد ،حييى بن حممد حدثين

 أبـي  عـن  ،حييـى  بن صفوان عن ،رانمم  بن عءاعيل عن ،األصبح بن حممد
«اجلنة يف نمراع له اهلل أجرى جائعاع أشبع من» :ه السالمهلل قا عليةاهلل عبد

 .هلل1ة
ال قـي يف    ذا احلـديث روا هـ فـان   ،مثـة زيـادة يف عسـناد الصـدوق     :أقو 

 عبـد  أبـي  عـن  ،اجلمـا   صفوان عن ،رانمم  بن عن عءاعيل  احملاسن بسند
 .هلل2ةالسالم هعلي اهلل

ــة ــة الثاني ــا   :الرواي عــن  ،روى احلســن بــن حمبــوب  :الشــيخ الصــدوق ق
مـن  » :السـالمهلل يقـو    هعليـ ةءـع أبـا عبـد اهلل    هصفوان بن حييى اجلمـا  أنـ  

ومثلما مـن مـا  الـذي     ،فما ثم وجدت عند  فانما لربماوجد ضالة فلم يعر 
«كتمما

 .هلل4ة
                                                 

 .183ثواب األعما   .1

 .490احملاسن  .2
 .294\4من ال حيعر  الفقيه  .4
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ران ال مـ و صـفوان بـن م   هفان اجلما   ،التحريف يف السند واضح :أقو 
 ،ل بـن زيـاد  مسـ  :ذا السـند مـ والرواية يف الكايف الشريف ب ،صفوان بن حييى

السـالمهلل    هعليـ ةءـع أبـا عبـد اهلل    هعـن صـفوان اجلمـا  أنـ     ،بعن ابن حمبو
 .هلل1ة.. احلديث.يقو 

لـي  مثـة مـا يصـلح كقرينـة إلدرا  صـفوان بـن         ،وتأسيساع على ما تقدم
يؤيــد  لــال أن كــل احملققــني وأربــاب  ،الســالمهلل هعليــةحييـى لإلمــام الصــادق 

والرضا يف أصحاب الكاظم   الرتاجم الذين ترمجوا لصفوان بن حييى  كرو
لإلمــــام  هم عىل عدراكــــمو  ي شــــر أحــــد مــــن ،م الســــالمهللمعلــــيةواجلــــواد

 هعليـ ةالطوسي يف رجـا  اإلمـام الكـاظم     فقد أورد ،السالمهلل هعليةالصادق
 ،الســالمهلل هعليــةالرضــا وكيــل ،حييــى بــن صــفوان» :الســالمهلل حتــت عنــوان 

«ثقة
 ،هلل4ةما السـالمهلل معليةيف أصحاب اإلمامني الرضا واجلواد  كما  كر ،هلل2ة

ــا   ــالقو  أن أب  هروى عــن اإلمــام الصــادق عليــ   أمــا النجاشــي فقــد اكتفــى ب
 .هللالسالم هعليةهلعدم عدرا  صفوان لزمانكالتصريح ذا تلميح هو ،هلل3ةالسالم

  
 عبادته وشدة ورعه

 ،ورعـاع  ،فقد كان مؤمناع ،هر صفوان بن حييى عند الناني حبسن تدينماشت 
وقد نقـل لنـا    ،هبراع رؤوفاع باخوان ،ابدةاد بالعمشديد االجت ،همتحرجاع يف دين

                                                 

 .131\2الكايف  .1

 .448رجا  الطوسي  .2
 .471، 429املصدر نفسه  .4
 .197رجا  النجاشي  .3
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مـن العبـادة    هالتاريخ من الروايات وأقوا  املؤرخني صوراع عديـدة ملـا تيـز بـ    
  :ومن تلال الصور ،هوشدة والور  واإليثار على نفس

 
  كرت كتب الرتاجم أن صفوان بـن حييـى كـان شـريكاع     :الصورة األوىل

وقـد   ،بارما من ثقات الرواة األخهو ،النعمان بن وعلي ج ند ب بن اهلل لعبد
 بقــي مــن صــلى مممــن مــات مــن هأنــ احلــرام اهلل بيــت يف تعاقــدوا ممــروي أن

 يصلي فكان ،صفوان وبقي فماتا ،هزكات هعن وزكى هصيام هعن وصام هصالت
 هزكاتـ  ويزكى ،رمأش ثالثة السنة يف ويصوم ،ركعة ومخسني مائة يوم كل يف

 ،هلل1ةهلنفسـ  همـا بكـل عمـل خـم يعملـ     هل وكـان يتطـو  ويتـ      ،دفعـات  ثالث
 ور  مـن  عرفـت   ولقـد » :الواقعـة   ذهـ ويقو  السيد ابن طاووني يف وصـف  

 ممأمانـــات ومـــن ممـــوروات الســـالم ممعلـــي البيـــت لهـــأ شـــيعة مـــن مجاعـــة
 عن همصـنف  مميت ال كتاب يف وقرأت ،الرواة سائر من هأعرف   ما مموعبادات
 ابـن  وحممـد  السـالم  هعليـ  الرضـا  موسى بن علي رجا  من حييى بن صفوان

ــ اجلــواد علــي  أصــحاب مــن رجــالع أربعــني وعــن مــامعن روى الســالم هعلي
 بـن  وعلـي  ج نـد ب  بـن  اهلل وعبـد  وهـ  دهـ تعا قد وكان ،السالم هعلي الصادق

 مـن  هيعملـ  كـان  مـا  يبقـى  مـن  يعمـل  مممـن  مات عن احلرام اهلل بيت يف نعمان
 زكـاة  أدى أو حـج  كلما فكان صفوان وبقي  صاحبا فمات ،هحيات مدة مات

 مثـل  مامعن ويعمل هصاحبي عمل يعمل هحيات مدة اخلم من شيلاع أو عبادة أو
 لهــأ أمانــات مــن عرفــت  مــا أبلــح ذاهــو .مــات أن عىل هلنفســ يعمــل الــذي

«الروايات
 .هلل2ة

                                                 

 .197املصدر نفسه  .1
 .193الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف  .2
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بـن ج نـد ب وعلـي بـن      عبد اهللر من الروايات والنصوص أن ميظ :أقو 
ذا هو هـ، 204اي قبل سنة  ،السالم هام الرضا عليماتا قبل وفاة اإلمالنعمان 

مـا ملـدة ال تقـل    ميعين أن صفوان كان يصلي ويصوم ويتصدق ورمبا حيـج عن 
 .هـ 210تويف سنة  اهللهلل هرمحةهأن هسيأتي يف ترمجت هألن ،عن سبع سنوات

 
 هقـا  لـ   ،ملا كان يف مكة وأراد أن خيرج للكوفة هروي أن :الصورة الثانية

ذين الـدينارين  هامحل معال  ،يا أبا حممد :ل الكوفةهمن أ هانرجل من جم
 عن» :للكوفة فقا  للرجل هوكان صفوان قد استأجر مجاالع حتمل ،عىل منزلي

«مجالي هفي استأمر حتى قف ،مكراة مجالي
 .هلل1ة

اء مـ ا نظـماع يف سـمة الفق  صورة مـن الـور  والتحـرج قلمـا جنـد هلـ        ذهو
ذا اإلخـالص يف مراعـاة   هـ و ،مانـة والصـدق  األ  ذهـ وال شال أن  ،واحملدثني

واحـداع مـن    هكانـت أسـباباع جلعلـ    ،هعضـافة عىل اـزارة علمـ    ،تعاىل حدود اهلل
مــا  معليةوالســيما الرضــا واجلــواد    ،م الســالمهلل معلــي ةأبــرز وكــالء األئمــة  

 .من ان الوكالة تالزم أعلى درجات الوثاقة ،السالمهلل
 

ــة  ــو  النجاشــي حبقــ  :الصــورة الثالث ــ» :هق ــ توكان ــة هل  دهــالز مــن منزل
 هطبقتـ  مـن  أحـد  هعليـ  يكـن    مـا  على والعبادة الور  من وكان ...والعبادة

«اهلل هرمح
 .هلل4ةهأعبد أعل زمان هالشيخ الطوسي بأن هكما وصف ،هلل2ة
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 ،هبـراع بأخوتـ   ،هوشـدة عبادتـ   هعىل جانـب ورعـ   ،وكان صفوان بن حييى 
يف   بـن سـنان زار   عبد اهلل حتى عن احملدث الثقة ،كر اع معيافاع ،موصوالع هل

 ،فلـم يـرض ابـن سـنان     ،ليشـرتي اللحـم والبـي      فأرسل صـفوان ولـد   هبيت
ومـن الروايـات الـيت     ،هلل1ةمـن الطعـام   هما تيسر عنـد يف بيتـ   هبأن يقدم ل  وامر

 :قـا   ،حييـى  بـن  صـفوان  الكشـي عـن    م ما أوردمب  وبر ،هإلخوان هتبني حب
 فعلــت مــا ســرني فــدا  جعلــت :الســالمهلل هعليــةالرضــا احلســن ألبــي قلــت

 عىل العـراق  مـن  هنقلـ  ان ليـون   اهلل صـنع  مما ألي » :لي فقا  ،قا  ،بيون 
«هوآل هعلي اهلل صلى هنبي جوار

 .هلل2ة
 هعليةالرضا احلسن أبو هعلي فبعث يف املدينة يعقوب بن يون  مات :أقو 

  وجد هأبي وموالي هموالي وأمر ،هعلي حيتاج ما ومجيع هوكفن هالسالمهلل حبنوط
 السـالمهلل كـان   هعليـ ةاهلل عبـد  ألبي موىل ذاه :مهل وقا  ،هجنازت حيعروا أن

 هعنـ  :املدينـة  لهأ لكم قا  فان البقيع يف هل احفروا :مهل وقا  .العراق يسكن
ــ وال عراقــي ــع يف هندفن ــد ألبــي مــوىل ذاهــ :مهلــ فقولــوا ،البقي ــةاهلل عب  هعلي

 أن منعنــاكم بــالبقيع هندفنــ أن منعتمونــا فــان ،العــراق يســكن الســالمهلل وكــان
 مما السالمهللعليةموسى بن علي احلسن أبو هووج ،البقيع يف مواليكم تدفنوا

 عليـه  صـل  » :فقـا   الكوفـة  لهأ من رجالع وكان ،احلباب بن حممد هزميل عىل
«أنت

 .هلل4ة
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 وكالته ودوره مع اإلمام الرضا عليه السالم
مبكانة مرموقـة   ليههللع رضوان اهللةحعي شيخنا اجلليل صفوان بن حييى

مـــا مفكـــان موضـــع ثقت ،مـــا الســـالمهللمعليةعنـــد اإلمـــامني الرضـــا واجلـــواد
مــا يف عمــوم الكوفــة موكــيالع عن -علــى مــا يبــدو  -  وقــد جعــال ،مــاهواعتما
من أحد   وقد  كرنا سابقاع ما نعتقد ،هوعظيم منزلت  ا من جاللة قدرمونواحي

ذا هــأحملنــا أن أحــد أســباب و ،مــة الكــبمةمامل  ذأســباب اختيــار صــفوان هلــ 
السـالمهلل ععـادة تـرميم منظومـة      هعليـ ةاالختيار رمبا يعود حملاولة اإلمام الرضا

ــالء       ــ  وك ــراف بع ــر ا  ــى عث ــيء عل ــدعت بعــ  الش ــد أن تص ــوكالء بع ال
 .السالمهلل هعليةم لإلمام الرضاموحماربت ،م باألموا هواستبداد ،الوقف

واة واملؤرخني وأصحاب ن  على وكالة صفوان بن حييى مجلة من الر 
 وأبـي  للرضـا  توكـل  وقـد » :ه عندما قـا  كالشيخ النجاشي يف رجال ،الرتاجم

«الوقـف  مـن  هبـ همذ وسلم ،مما السالمهللعليةجعفر
أمـا الشـيخ الطوسـي     ،هلل1ة

يف رجا  اإلمام   فقد  كر ،هعلى صحة وكالت هن  يف ام واحد من كتب هفان
«السالم هليع الرضا وكيل» :ه السالمهلل وقا عليةالكاظم

كما نـ  علـى    ،هلل2ة
  كما أملـح عىل  كـر   ،هلل4ةالسالم هيف رجا  اإلمام الرضا علي   لال عندما  كر

أيعــاع يف كتـــاب الغيبـــة عنــدما حتـــدث عـــن الســفراء والـــوكالء املمـــدوحني    
من وكـالء   هوقد تفرد املوىل املازندراني بايراد كون ،هلل3ةم السالمهللمعليةلألئمة
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وعن كـان   ،ذا اـم واضـح مـن النصـوص    هـ و ،هلل1ةمالسال هاإلمام الكاظم علي
 .ام مستبعد

ام مـ ويبدو من النصوص أن صفوان بن حييى توىل مسؤوليات كبمة يف م
  :ا بالعناوين اآلتية كن عمجاهل ،هوكالت

 
 التواصل بني اإلمام والشيعة :أواًل

فكـان صـفوان يف    ،الوظيفة مشرتكة بني أالب الوكالء  ذهقد رأينا أن و
السـالمهلل   هعليـ ةدائم بني العراق واملدينة املنورة حيث كان اإلمام الرضـا سفر 

أو بني اإلمام اجلـواد يف بغـداد أو املدينـة وبقيـة املـدن       ،عىل خراسان هقبل نفي
دف لتنســي  العمــل يف املشــرو    مــوكــان التواصــل ي  ،والقصــبات العراقيــة 

ــيةل البيــتهــود االجتمــاعي ألئمــة أمــالفكــري واا ، فيقــوم هللمم الســالمعل
م من مم وحتذيراتهونقل أوامر ،مهات األئمة ووصايامالوكيل بايصا  توجي

م عىل مم وطلباتمتم الوكيل بنقل أسللة الشيعة وحاجتمويف املقابل ي ،السلطة
، فعالع عن حل املشـاكل وعصـالح  ات الـبني واألمـر     مم السالمهللعليةاألئمة

  رق التواصــل مــا أوردومــن األمثلــة علــى طــ ،ي عــن املنكــرمــبــاملعروف والن
 :قـا   ،حييـى  بـن  صـفوان  عـن  ،سـعيد  بـن  احلسني عن   شيخنا الكليين بسند

ــ كتبــت ــا – هعلي  مواليــال بعــ  أن - الســالمهلل هعليــةالرضــا احلســن يعــين أب
 ،منــز  وال ،مــاء املوضــع بــذلال ولــي  ،هلل2ةالعقيــ  بــبطن ي حرمــون بالبصــرة
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 وراء ومـن  ،مومجـاهل  ممأصـحاب  ممويعجلـ  شـديدة  مؤونـة   لـال  يف مموعلي
 ،هفيـ  ينزلـون  الـذي  ممنـزهل  وهو ،ماء هفي منز  ميالع عشر خبمسة العقي  بطن

أن » :فكتــب ؟ممعلــي هوخفتــ ممــب هلرفقــ املــاء موضــع مــن حيرمــوا أن فــرتى
صلى اهلل عليه وآلههلل وقت املواقيت ألهلما وملن أتـى عليمـا مـن    ةرسو  اهلل

«وز امليقات عال من علةام أهلما وفيما رخصة ملن كانت به علة فال جيا
 .هلل1ة

 
 نشر املعرفة الدينية الصحيحة  :ثانيًا

ا مـن خـال    مميتهوتأتي أ ،ي مسؤولية أخرى من مسؤوليات الوكالءهو
بشـرائح   ها الوكيـل يف ااتمـع الشـيعي واتصـال    مالعالقات الواسعة اليت  تلك

الــة وكــان لصــفوان بــن حييــى مكانــة علميــة متميــزة يف احل  ،اجتماعيــة تتلفــة
مم علـي ةم يف املشـرو  الفكـري املعـريف لألئمـة    ممن لعب دور م هالشيعية مكنت

يف علـم   هذا املوضو  اكثر عنـد احلـديث عـن وثاقتـ    هوسنتكلم عن  ،السالمهلل
م اإلمـام  ويعد صفوان بن حييى من مجلـة الثقـات الـذين بعـث هلـ      ،احلديث

 .هلل2ةالكاظم بوصية أمم املؤمنني املكتوبة
م هوقـد سـا   ،ماع يف التصدي حلركة الغالةمحييى عمالع مأجنز صفوان بن  

مـن سـلو  طـرق الغلـو      هومنعـ  ،املؤمنني يف تثبيت حممد بن سـنان  همع عخوان
 عنـد  كنـا  :قـا   ،عيسـى  بـن  حممـد  ابـن  أمحـد  روى الكشـي عـن   ،واال راف

 مـن  كـان  سـنان  بـن  حممـد  ان» :فقـا   سنان بن حممد فذكر ،حييى بن صفوان
                                                                                                                         

ورد يف بع  النصوص عندنا انةبطن للعقي هلل ميقات أهل العراق، راجع: الكايف 
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« فقصصنا الطيارة
 األسـدي  عيسـى  بـن  حممـد  بـن  اهلل عبـد  عن أيعاع هوفي ،هلل1ة

 دخـل  ع  ،منـز   يف بالكوفـة  حييـى  بـن  صـفوان  مـع  كنـت  :قـا   ،ببنان امللقب
 مـرة  اـم  يطم أن مه لقد سنان ابن ذاه :صفوان فقا  ،سنان بن حممد علينا

 ندخل كنا :وروى أيعُا عن بع  األصحاب قا  ،معنا ثبت حتى  فقصصنا
 املععالت أراد من» :ويقو  ،سنان بن حممد علينا ينظر فكان ،الكوفة مسجد

«حييى بن صفوان يعين ،بالشيخ هفعلي واحلرام احلال  أراد ومن ،فالي 
 .هلل2ة

  
 حماربة الواقفة :ثالثًا

م شيخنا اجلليل صفوان بـن حييـى الَبَجلـي بـدور فاعـل يف التصـدي       هسا
م هالواقفـة وزعمـاؤ   وقـد حـاو  رؤوني   ،مي والفكري للواقفـة هللمد اجلما

م كاجلبــل مموقــف بــوج هلكنــ ،أمــواالع طائلــة هبــاألموا  فبــذلوا لــ  هاســتمالت
قــا   ،ممم وحتجــيم حــركتمم مــع كــثم مــن املخلصـني يف فعــ هوســا ،األشـم 

 من هبهمذ وسلم ،مما السالمهللعليةجعفر وأبي للرضا توكل وقد» :النجاشي
 هلـ  بـذلوا  الواقفـة  اعةمج وكان ،والعبادة دهالز من منزلة هل وكانت ،الوقف

«كثماع ماالع
 .هلل4ة

                                                 

ويقصد بمم الغالة، ولعل اشتقاق الكلمة من الطمان، مبعنى االرتفا ، أي رفع أهل  .1
البيت عليمم السالم فوق ما وضعمم اهلل تعاىل، وقد ورد هذا املعنى أيعاع على لسان 

لسالم إلءاعيل بن عبد املعصومني عليمم السالم، ومن  لال قو  اإلمام الصادق عليه ا
اجعلونا تلوقني وقولوا بنا ما  يا عءاعيل ال ترفع البناء فوق طاقته فينمدم،العزيز:ة
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احلركــة منــذ وقــت   ذهــويبــدو أن صــفوان بــن حييــى كــان واعيــَا لــدور   
ويبـدو مـن    ،السـالمهلل  هعليـ ةوكان على اتصا  خاص باإلمـام الرضـا   ،قريب

ــات ا ــتعلم مســائل اإلمامــة والســؤا  عــن     هالرواي ــى ب ــن حيي تمــام صــفوان ب
مت يف نعـج  هحصـانة عقديـة سـا     ذا مـا أعطـا  هـ و ،امـ ا وكيفيـة ثبوت مشروط

فقـد   ،ة الواقفـة مـ من لعب دور صـمام األمـان يف مواج   هالعقدي ومكنت هوعي
 احلسـن  ألبـي  قلـت  :قـا   حييـى  بـن  صـفوان  عن  روى الشيخ الصفار باسناد

 أن هيبلغـ  حـني  امـام  هأنـ  يعلـم  متـى  االمـام  عـن  السالمهلل أخ نـي  هعليةالرضا
 ببغداد السالمهلل قب  هعليةسناحل أبي مثل ، عى حني أو معى قد هصاحب
 :قـا   ؟شـب  بأي :قلت ،«صاحبه  عى حني  لال يعلم» :قا  ،ناميه وأنت

« لال اهلل يلممه»
 حييـى  بن صفوان عن ،سعد بن سعد عن وروى أيعاع ،هلل1ة

 رجـالع  أن احلسن أبى موت يف عنال رووا ممان الرضا احلسن ألبي قلت :قا 
 كنـت  قـد  مبـا  سـعيد  جـاءني » :فقـا   ،هلل2ةسـعيد  بقـو    لـال  علمـت  لال :قا 

«جميله قبل علمت ه
 حييـى  بـن  صـفوان  عـن  ،سـعد  بـن  سعد أيعاع عن هوفي ،هلل4ة

 هعليـ  فيفـوض  شـيلاع   بعـد  مـن  يكـون  الـذي  أوصـى  ع ا االمـام  عن هسألت :قا 
 هانـ  :هلـ  فقلـت  ،«اهلل بـأمر  يقعـي  عمنـا » :قـا   ؟وه كيف أو شاء حيث هجيعل

 هو ما واهلل ال ،نشاء حيث جنعله األمر هذا أترون» :قا  هأن جد  عن حكي
«هذا هو له قلت الذي قا  مسمى فرجل رجل اهلل رسو  من عمد اال

 .هلل3ة
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فقـد عمـدوا عىل    ،ويبدو أن صفوان بن حييـى صـار العـدو األو  للواقفـة    
 هوأنـ  هم روجوا الدعايات واالكا يب حولـ ما أنمومن ،بشتى الوسائل هحماربت
أمـن   هأو أنـ  ،المهلل عـن طريـ  االسـتخارة   السـ  هعليـ ةآمـن بالرضـا   هم عنقا  هل
روى  لـال   ،السالمهلل بسذاجة تامة اـرد ادعـاء اإلمـام لإلمامـة     هعليةبالرضا

وروى » :قـا   ،هلل1ةممالرمحـة مـن طريـ  الواقفـة أنفسـ      هالشيخ الطوسـي عليـ  
 ؟بـأي شـب قطعـت علـى علـي       :قلت لصفوان بن حييـى  :قا  هلل2ةعلي بن معا 

 هذا لـي  فيـ  مـ ف ."هوقطعـت عليـ   هت عليـ واسـتخر  صليت ودعـوت اهلل " :قا 
حجـة علـى    هوعن صـح  لـال فلـي  فيـ     ،أكثر من التشنيع على رجل بالتقليد

 هوفعـل  هاملنزلـة ملوضـع    ذهـ فـوق   هعلى أن الرجل الذي  كر  لال عن ، ام
قـا    هيف مسـألة علميـة عنـ    :هفكيف يستحسـن أن يقـو  خلصـم    ،هودين  دهوز
عـن   هوالغفلـة مـا خيرجـ    همـن البلـ   هتقـد فيـ  م عال أن يعماللـ  ،باالستخارة :امفي

ســألت  :وقــا  علــي بقباقــة :ثــم قــا  ....هفيســقط املعارضــة لقولــ ،التكليــف
 هوكـان الـذي بينـ    -م مصفوان بـن حييـى وابـن ج نـد ب ومجاعـة مـن مشـيخت       

بـان لكـم فاقبـل     يءذا الرجـل الشـ  هـ قطعـتم علـى    يءبأي ش -م عظيم موبين
علــى  مجيعــاعوأحــالوا  ، قــا  فصــدقنا هأنــعال  ال واهلل :ممقــالوا كلــ ؟قــولكم

أترســلونين عىل  لــال  ،ســوءة لكــم وأنــتم مشــيخة الشــيعة  :فقلــت ،البزنطــي
«؟وأدعكــم أنــتم هالصــيب الكــذاب فأقبــل منــ 

ثــم يعلــ  الطوســي علــى   ،هلل4ة
وحـاو  الطعـن يف عقيـدة االثـين      هالروايات يف كتاب  ذهالواقفي الذي أورد 

بن ج ند ب وأمحد  مثل صفوان وعبد اهللعشرية والطعن يف رجاالت الشيعة 
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أن يتوصـل عىل الطعـن    ومن طرائف األمور» :بن حممد بن أبي نصر البزنطي
ثم  ،فونعَرعلى قوم أجالء يف الدين والعلم والور  باحلكايات عن أقوام ال ي 

لعصـبية    ذهـ عن  ،بهعلـى فسـاد املـذ    ال يقنع بذلال حتى جيعـل  لـال دلـيالع   
«رة وحتامل عظيمهظا

  .هلل1ة
ر من متابعة األسانيد أن صفوان بن حييى روى عن خل  كـثم مـن   مويظ 

قليل الرواية عن رؤوني الواقفة كزياد بـن مـروان القنـدي     هاألصحاب عال ان
 ،ما عال روايتني أو ثالثة حبسـب االسـتقراء  مفلم يرو عن ،وعلي بن أبي محزة

سـن موسـى بـن    يف حياة أبي احل ،ممكان على خصام كبم مع هذا يؤشر أنهو
ــر ــالمهلل معليةجعف ــا الس ــد استشــ  ،م ــية    ، ادموبع ــوة شخص ــادي أن ق وباعتق

مت بشكل فاعل يف كبح مجاح هسا ،العلمية واالجتماعية هومكانت ،صفوان
 .ا دور يف عودة الناني ألحعان اإلمامة احلقةوكان هل ،مجاعات الوقف

 
 عليه السالم( )تثبيت الناس على إمامة اإلمام اجلواد :رابعًا

حتدياع جديـداع للحالـة    هـ 204السالمهلل عام  هعليةمثلت وفاة اإلمام الرضا
 ،ا عمام صغم السن عىل مقام اإلمامةما املرة األوىل اليت يصل فيمفان ،الشيعية

وتسـلم اإلمامـة    هــ،  192السـالمهلل سـنة    هعليةفقد ولد موالنا أبو جعفر الثاني
د احلالـة الشـيعية   مـ  تعو  ،الشـريف مثـان سـنوات     فكان عمـر  هـ، 204سنة 

والصـادق كـان    ،عامـاع  47 هالسالمهلل تسلم االمر ولـ  هعليةفالباقر ،ذا األمره
 هولـ  هوالكـاظم صـار عمامـاع بعـد أبيـ      ،عاماع تقريبـاع  41يوم تسلم اإلمامة   عمر

 .سنة 42حبدود   السالمهلل فكان عمر هعليةأما الرضا ،عشرون سنة
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ات الشريفة أن صفوان بن حييـى  ر من النصوص التارخيية والروايمويظ  
 هوتثبيت الـن  عليـ   ،السالمهلل هعليةتما كثماع مبعرفة اإلمام بعد الرضامكان م

فعــالع عــن روايــة الكرامــات   ،ونشــر تلــال الروايــات بــني الشــيعة  ،همــن أبيــ
فمـن   ،السـالمهلل  هعليـ ةواملعاجز اليت تقوي القلوب على عمامة اإلمـام اجلـواد  

ودالئـل   هعن معاجز اإلمام اجلواد يف حيـاة أبيـ   ا صفونمالروايات اليت يروي
ــ ــا اورد هعمامت ــييب يف   م ــهاخلص ــن  هدايت ــ ى ع ــني الك ــن احلس ــد ب ــن حمم  ب

 دخلنـا  :مجيعـاع  قـاال  ريهالزا سنان بن وحممد حييى بن صفوان عن ور،ممج
 علـى  وعملنـا  قـام امُل علـى  عمـل  وقـد  ،مبكـة السـالمهلل    هعليـ ةالرضـا  أبي على

 ان رأينـا  وان خـارجون  و ـن  مقـيم  أنـت  سيدنا يا :فقلنا ،املدينة عىل اخلروج
 لنـا  فكتـب  ،هلل1ةهعليـ  بـالنظر  وبـار   فـيكم  توصية جعفر أبي عىل كتاباع لنا تكتب

 وقـد  اخلـادم  موفـ   الينا فخرج  دار عىل بالكتاب صرنا املدينة وردنا فلما هعلي
 فرأينـا  راع،مشـ  عشـر  مخسـة  الوقـت   لـال  يف هول  صدر على جعفر أبا محل

 عىل هبـ  وأشـار  الكتـاب  فاخـذ   يـد  جعفـر  أبـو  د فَم م وفَّ  عىل بالكتاب وأشرنا
 مـن  هويطويـ  الكتـاب  يقرأ قبلجعفر وأ أبو  خذوأ ،موف  هففع هليفع م وفَّ 
 سيدي سألتما» :قا  ثم  آخر على أتى حتى ويتبسم هأسفل من  وينشر  أعال

 قا  ،كان كذاه سيدنا يا :قلنا علي فنظر «لتكلماني علي كتاباع لكما يكتب أن
 فـان  حمجوباع وارددني ،عليال انظر بصري علي أردد سيدي يا :سنان بن حممد

علـى    فمسـح يـد   :قـا  ، هلل2ة]بـن جعفـر[   موسـى  وجـد   أبيال مع آييت  ذه
ــاعمــعلــى وج  ثــم رد يــد عــيين فرجعــت بصــماع   :فقلــت ،ي فرجعــت حمجوب

ع ا  هيـة ملـا يقولـ   حكا ،بـأ  بـأ    :عىل صدر موف  وقـا   هفحر  رجل ،بطرسيا
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 ال و ـن  اال الكتـاب  أخـذنا  ما سنان بن وحممد ،حييى بن صفوان قا  ،نااى
 عىل هأولـ  مـن  الكتـاب  وقـرأ  وخاطبنـا  هداللتـ  فأرانـا  هأبيـ  بعـد  االمـام  هان نشال

ا مـ ر الرواية أنهوظا ،هلل1ةعظيم انهبر ذاه ان هطفوليت حكاية عىل عاد ثم  آخر
 هعليـ ةاإلمـام اجلـواد   والدةونيـف علـى   أي بعـد سـنة    هــ،  191كانت يف سـنة  

ــام    ،الســـالمهلل ويبـــدو أن صـــفوان بـــن حييـــى أراد تأكيـــد الـــن  علـــى اإلمـ
وعســـكات املـــرجفني  ،اتموقطـــع احلجـــج والشـــب ،الســـالمهلل هعليـــةاجلـــواد

وكان  لال يف  ،مرة اخرى هوخليفت يهفسأ  اإلمام الرضا عن وص ،واملنافقني
 ،الســالمهلل هعليـ ةاإلمـام اجلـواد  أي بعـد ثـالث ســنني مـن والدة     هــ  198سـنة  

 قلــت :قـا   حييــى بـن  صــفوان يـروي  لــال شـيخنا الكلــيين بسـند جليــل عـن    
 هعليـ ةجعفـر  أبـا  لـال  اهلل بمـ ي أن قبـل  نسـألال  كنـا  قد :السالمهلل هعليةللرضا

 ،عيوننـا  فـأقر  ،لـال  اهلل هبـ هو فقد ،االماع لي اهلل بمي :تقو  السالمهلل فكنت
 هعليـ ةجعفـر  أبـي  عىل  بيد فأشار ؟من اىلف كون كان فان يومال اهلل أرانا فال

 ؟!سـنني  ثـالث  ابـن  ذاهـ  فـدا   جعلـت  :فقلـت  ،هيديـ  بني قائم وهالسالمهلل و
فقد قام عيسى عليه السالم باحلجة وهو  ،وما يعر  من  لال» :فقـا   :فقا 

«ابن ثالث سنني
 .هلل2ة

ففــي األوىل قــا  صــفوان  ،ر الروايــة الثانيــة متعــارض مــع األوىل هوظــا
 ،«هأبيـ  بعـد  االمـام  هان نشال ال و ن اال الكتاب أخذنا ما» :نانوحممد بن س

 واهلل –والـذي يبـدو لـي     ،ويف الثانية يستغرب صفوان من صـغر سـن اإلمـام   
  :احتماالن –العا  
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الذي طرأ بسـبب صـغر    هعن صفوان أراد أن يزيل الشال عن قلب :األو 
 .عمر اإلمام

 ،السـالمهلل  هعليـ ةإلمـام اجلـواد  عن صفوان كان عاملاع بالن  على ا :الثاني
السـالمهلل مبحعـر مـن النـاني لكـي ت ـزا  كـل         هعليـ ةسأ  اإلمام الرضا هولكن
 .ويعرف الناني عمكان اجتما  اإلمامة مع صغر السن ،اتمالشب

 
 عليهما السالم( )مكانة صفوان لدى اإلمام الرضا واجلواد

  ن بعـد ومـ  ،السـالمهلل  هعليـ ةتبوأ صفوان مكانة رفيعة عنـد اإلمـام الرضـا   
 وهـ  وروى» :هفقد  كر النجاشي يف ترمجتـ  ،السالمهلل هعليةاجلواد  عند ولد

«شـريفة  منزلـة   عنـد  هلـ  وكانت ،السالمهلل هعليةالرضا عن
والروايـات يف   ،هلل1ة

  :ا ما يأتيمنذكر من ،كثمة هوشأن هفعل
 

يف الـن   املـنت  مـة طويلـة   مأورد الشيخ الكليين روايـة م  :الرواية األوىل
ويف  يل الروايـة جيـري حـوار بـني اإلمـام       ،السالمهلل هعليةالرضاعلى اإلمام 

العبـاني بـن موسـى بـن      هاملنحـرف عـن خطـ    هالسالمهلل وبني أخيـ  هعليةالرضا
ا مـ والذي جاء مشككاع يف وصية اإلمام الكاظم املكتوبة اليت يلـزم في  هلل2ةجعفر

ام وجـاء يف الروايـة أن اإلمـ    ،السـالمهلل  هعليـ ةبطاعة اإلمام الرضـا   كل اوالد
فـان   ،ضـكم ر ض ع ر قولـوا مـا شـلتم فـالع     » :هخوتالسالم قا  إل هالرضا علي

واهلل عنكـم   ،فـان اهلل افـور رحـيم    تسـيلوا حتسنوا فذا  لكـم عنـد اهلل وعن   
مـا   أنه مالي يومي هذا ولـد وال وارث امكـم ولـلن حبسـت شـيلاع      نلتعرفو
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 ىت منـذ معـ  واهلل ما ملكـ  ،تظنون أو ادخرته فامنا هو لكم ومرجعه عليكم
 :فوثب العباني فقا  ،«بته حيث رأيتمعال وقد سي  أبوكم رضي اهلل عنه شيلاع

لنـا    لـال مـن رأي علينـا ولكـن حسـد أبينـا        و كذلال وما جعل اهللهما  واهلل
وال عيــا  وعنــال لتعــرف أنــي أعــرف   عيــا اهلل همــا أراد ممــا ال يســوا هوعرادتــ

وأنـت   هبريقـ  هلمت ألاصصـن صفوان بن حييى بيا  السابري بالكوفة وللن س
ــ  ـــ   ،همعـ ال حـــو  وال قــــوة عال بـــاهلل العلــــي   » :الســـالم  هفقـــا  علـــي عليـ

«...العظيم
   .هلل1ة

  :ا الفوائد والع مذا املقطع جمموعة من األمور اليت فيهويتعح من 
. عن العبــاني بــن موســى بــن جعفــر كــان مــن املنحــرفني عــن اإلمــامني    1

السـالمهلل   هعليـ ةم اإلمـام الكـاظم  مـ تفقـد ا  ،ما السـالمهلل معليةالكاظم والرضا
 .تعاىل والعيا  باهلل ،السالمهلل بالكذب واخليانة هعليةم الرضاموات ،باحلسد

 ،ؤالء املنحرفنيهالسالمهلل استعمل املداراة مع  هعلية. عن اإلمام الرضا2
ملـا   ،مهأو التقـاء شـر   ،ممأو إللقاء احلجة علي ،ممبامكانية صالح هرمبا لعلم

 .هداف اإلمام وشيعتمسوء باستمن نيات   رومأظ
علــى صــفوان بــن حييــى بيــا     ديــدم. عن العبــاني بــن جعفــر ركــز يف ت4

و التعـيي   أ ،ذا عما كناية عـن القتـل  هو ،هبريق هدد بأن يغصصهو ،السابري
صفوان بن حييى دون باقي الشخصيات دليل  هوختصيص ،والرتب  واملعاداة

مـــن قـــدماء وكـــالء  هكونـــ وعلـــى ،يف املعادلـــة الشـــيعية  علــى قـــوة حعـــور 
 ،الواقفــة هومــن أوائــل الــذين ناصــروا اإلمــام بوجــ   ،الســالمهلل هعليــةالرضــا
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ــة ومــن ضــمن   هوبوجــ ــة للســلطة أو  مكــل احلركــات املنحرف ا احلركــات املوالي
  .اماملنعوية حتت عباءت

 ،الرواية جاللة قـدر صـفوان    ذهوقد استفاد شر اح الكايف الشريف من 
ــوة دور ــرو  الو  وق ــةيف مش ــيم مكانتــ  ،كال ــا  هوعظ ــام الرض ــد اإلم ــةعن  هعلي

قا   ، وم  ماممويصوبون س ، املخالفون دون ام هدفمحبيث يست ،السالمهلل
 بـن  صـفوان  :هقولـ » :هالسيد بن الدين بن أمحد احلسيين العـاملي يف حاشـيت  

ــى ــ عىل بــذلال يشــم حيي ــةالرضــا وكيــل صــفوان أن يعــرف هأن الســالمهلل   هعلي
 وكانت ،هعلي امب ويرسل العراق لهأ شيعة من ألموا ا يقب  هوأن ،بالكوفة

«اصة همن هقلب يف
 :أما املـوىل املازنـدراني فيقـو  يف شـرح أصـو  الكـايف       ،هلل1ة

هلل بالكوفـة  السـابري  بيـا   حييـى  بـن  صـفوان  أعـرف  أنـي  لتعـرف  وعنـال ةهقول»
ه عليـ ةالكـاظم  وكيـل  وكـان  داعهزا عابداع ورعاع عينا ثقة كان حييى بن صفوان
 مممـن  يقبـل  فلـم  للوقـف  كـثما  مـاال  الواقفـة  مـن  مجاعة هل بذ  وقد السالمهلل

 مـا السـالمهلل  معليةالثـاني  جعفـر  وأبـي  للرضـا  وكـيال  كان ثم همن هبهمذ وسلم
 هألاصصـن  سـلمت  ولـلن ةهقولـ  .اهللهلل هرمحةشريفة منزلة ماهعند هل وكانت

ــ ــت هبريق ــ وأن ــا  ههللمع ــت :يق ــاء اصص ــ  بامل ــن أا ــاب م ــم ب ــا عل  اصص
ــ  ،بالتحريــال   ،هتســـيغ تكــد  فلــم  حلقــال  يف وقــف  ع ا واصــان  اــاص  افأن
 النســخ  بعــ  ويف ،هعليــ األمــر  تشــديد عــن كنايــة  ذاهــو أنــا هوأاصصــت

«املاضي من املتكلم صيغة على هألاصصن
 .هلل2ة
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 بـن  معمر عن ،سعيد بن احلسني عن  روى الكشي بسند :الرواية الثانية
 يف ضاريان  ئبان ما» :السالمهلل هعلية]الرضا[ احلسن أبو قا  ،قا  ،خالد

 :قـا   ثم ،الرياسة حب من املسلم دين يف بأضر رعاؤها عنما ااب قد انم
«الرياسة حيب ال صفوان لكن

 .هلل1ة
ا عن مـ من ،العديـد مـن الفوائـد    هال حيب الرئاسة في هعن مدح صفوان بأن  

ا طريـ  للوصـو    معلى أنم السالم مالبع  رمبا ينظر للوكالة عن األئمة علي
ــاز ونــو  مــن  ،الــرتأني عىل ــة  االمتي ــة االجتماعي يــوفر للمــرء األمــوا  واملكان

ان الـنف  رمبـا تـأمر املـؤمن     فـ  ،األمور مـن مصـائد الشـيطان     ذهو ،املرموقة
لـم يكـن مـن    فصـفوان   أمـا ، واإلكثار مـن الـدنيا  وى وحب الرتأني باتبا  اهل

 امـ الروايـة في   ذمـ ف ،تعـاىل  هلل هوطاعتـ  هو ممن أخلـ  يف نيتـ  مف ،ذا الصنفه
 .الشريفة هلنفسعظيمة تزكية 

 
 حممـد  بـن  جعفـر  روى الكشي بسند من ثقات الرواة عـن  :الرواية الثالثة

 الـة  مـن  خـرج  مـا  رفعـت  :قـا   ،خالد بن معمر أخ ني :قا  ،عءاعيل بن
 اهلل رحـم » :فقا  ،حييى بن صفوان عىل هب أوصى مبا ،اخلطاب بن عءاعيل
 صـفوان  ورحـم  حييـى  بـن  وانصـف  عىل بـه  أوصـى  مبـا  اخلطاب بن عءاعيل

 اهلل أدخلــه حزبنــا مــن كــان ومــن ،عليــه السـالمهلل ةآبــائي حــزب مــن فانممـا 
«اجلنة

 .هلل2ة
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 القمي داود بن احلسني بن علي عن  روى الكشي بسند :الرواية الرابعة
 بن وحممد حييى بن صفوان السالمهلل يذكر هعليةالثاني جعفر أبا ءعت :قا 

«قط خالفاني فما عنمما برضاي نمماع اهلل رضي» :وقا  ،خبم سنان
 .هلل1ة

 
 القمـي  طالـب  عـن أبـي    روى الطوسي يف الغيبة وام :الرواية اخلامسة

 هفســمعت  عمــر آخــر الســالمهلل يف هعليــةالثــاني جعفــر أبــي علــى دخلــت :قــا 
 ،آدم بـن  وزكريـا  ،سـنان  بـن  وحممـد  ،حييـى  بـن  صـفوان  اهلل جزى» :يقو 

«يلـ  وفـوا  فقـد  ،خماع عين سعد بن وسعد
الروايـة مـدح آخـر      ذهـ ويف  ،هلل2ة

 ن ومَـ  :قـا  تعـاىل   ،ا األجـر العظـيم  مـ تعـاىل علي  وقد وعد اهلل ،بصفة الوفاء
يماعظ َع راعؤتيه أج ي س ليه اهلل َفَع اهَدأوفى مبا َع

 .هلل4ة
 

 صفوان» :الكشي يف ترمجة صفوان بن حييى  ما اورد :الرواية السادسة
 هعليــةجعفــر أبــو هعليــ وبعــث ،ملدينــةبا وملــتني عشــر ســنة يف مــات حييــى بــن

 ]بـن جعفـر[ بالصـالة    موسـى  بـن  عءاعيـل  وأمـر  ،هوكفنـ  هالسالمهلل حبنوط
«هعلي

ولكن  هـ، 210سنة  هذا يد  أن صفوان كان يف املدينة حني وفاتهو ،هلل3ة
م يف الــن  أن مــولكــن امل ،هوال حمــل دفنــ ،هالنصــوص   تــبني ســبب وفاتــ 
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ذا هـ و ،هنيابة عنـ  هبالصالة علي هوأمر عم ،هوكفن هاإلمام اجلواد تكفل حبنوط
 .ذا الوكيل اجلليلهشرف آخر يعاف عىل مجلة املناقب اليت ميزت 

 ،وقد روى الكشي رواية اريبة بذم صـفوان بـن حييـى وحممـد بـن سـنان      
 :قــا  ،هقولويــ بــن حممــد حــدثين :قــا  ،اما ثــم نناقشــمــا ومتنها بســندهنــذكر

 أبـا  أن ،بزيـع  بن عءاعيل بن مدحم عن ،ال ه بن أمحد عن ،سعد حدثين
 :فقـا   ،سـنان  بـن  وحممـد  حييـى  بـن  صـفوان  لعـن  السـالمهلل كـان   هعليـ ةجعفر

 السالمهلل حملمد هعليةجعفر أبو قا  ،قابل من كان فلما ،«أمري خالفا مامان»
 رضـيت  فقـد  سـنان  بـن  وحممـد  حييـى  بـن  صـفوان  تـو  » :البحراني لمس بن
«مامعن

 .هلل1ة
و ملعـون مـن قبـل    هـ و ،ال  الع تـائي هد بن أمح هففي ،أما السند :أقو 

وال نسـتبعد   ،فسـاد وا ـراف   هبـ هويف مذ ،هعليـ  صاحب الزمان صلوات اهلل
وأمـا   ،ا املـ زة مكان يعع احلديث للطعن يف رجاالت الشـيعة وشخصـيات   هأن

  تالف ملستفي  النصوص يف جاللـة صـفوان وعظـيم قـدر     هاملنت فواضح أن
ال سـيما مـا مـر علينـا قبـل قليـل مـن         ،م السالمهللميعلةبأوامر األئمة هوالتزام

 فمـا  عنممـا  برضـاي  عنممـا  اهلل رضـي » :السـالمهلل  هعليـ ةقو  اإلمـام اجلـواد  
ــاني ــط خالف «ق

ــة العالمــة احملقــ  حممــد تقــي     ،هلل2ة وقــد شــكال يف مــنت الرواي
ــرتي ــة» هلل معتقــداع أناهلل هرمحــةالتس ــفوان جالل «مســلمة ص

وباجلملــة  ،هلل4ة
كمــا حصــل مــع زرارة   ،ا للتقيــةه نســتبعد صــدورفالروايــة مثــار للشــال وال 

مـن رجـو  أمـر اإلمـام      ،احلقيقة  ذهولعل  يل الرواية مما يشم عىل  ،هوأمثال
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ودفـع اخلطـر    ،مما يؤكد صدور الذم على سـبيل التقيـة   ،ما بعد سنةمعىل تولي
 .و العا هتعاىل  واهلل ،مامعن

 
 وفاته 

سـنة عشـر    اهلل هيـى رمحـ  مات صـفوان بـن حي  » :ه كر النجاشي يف رجال
«ومائتني

صـفوان بـن حييـى مـات يف سـنة عشـر       » :ومر علينا قو  الكشـي  ،هلل1ة
وأمــر  ،هوكفنــ هالســالم حبنوطــ هأبــو جعفــر عليــ هوبعــث عليــ ،تني باملدينــةلــوم

«هعءاعيــل بــن موســى بالصــالة عليــ
ابــن حجــر أن   وع ا صــح مــا  كــر ،هلل2ة

 ،هلل4ةهــ  122املتوفى سنة  صفوان بن حييى روى عن اجلارود بن عمرو الطائي
  وبالتــالي يكــون عمــر هـــ، 130يف ســنة  هفاننــا نســتطيع تقريــب تــاريخ والدتــ 

 .التقريب هسبعني سنة على وج هالشريف عند وفات
 

 وثاقته ومكانته يف علم احلديث 
يعد شيخنا اجلليل صـفوان بـن حييـى بيـا  السـابري مـن أركـان املنظومـة         

ويعد من أحاب اإلمجا  يف الوثاقـة   ،يثي كبمنتاج حد هول ،احلديثية الشيعية
و كننا وضع املميزات العلمية لصـفوان   ،وحسن النقل واالعتماد يف الفتوى

 :بن حييى يف النقاف اآلتية
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 الوثاقة  :أواًل
حاز الشيخ صـفوان بـن حييـى الَبَجلـي علـى أعلـى عبـارات التوثيـ  مـن          

فباإلضافة ملا ع رف  ،ااا ذا هل االختصاص يف هأرباب اجلرح والتعديل وأ
فقـد كـان    ،اد يف العبـادة وسـاعدة اإلخـوان   مـ د واالجتهـ مـن الـور  والز   هعن

و كشيخنا ثقة اإلسـالم الكلـيين حـاز علـى     هو ،ضابطاع ،عدالع ،متقناع ،حافظاع
 :هم النصوص الواردة يف توثيقهويف ما يلي أ ،ههللأوث  الناني يف زمانةلقب
ــي 1 ــيخ النجاش ــفوان» :. الش ــن ص ــى ب ــو ،حيي ــد أب ــي ،حمم ــا  ،الَبَجل  بي

«عني ،ثقة ثقة ،كويف ،السابري
 .هلل1ة

 بـن  صـفوان » :رستموقا  يف الف ،يف ام حمل هوثق :. الشيخ الطوسي2
 عنـد  هزمانـ  لهـ أ أوثـ   ،السـابري  بيـا   ،حممـد  أبـا  يكنـى  ،جبيلـة  مـوىل  ،حييى

«مهوأعبد احلديث أصحاب
 .هلل2ة

ووا الـن  علـى اإلمـام    ضمن الثقات الـذي ر    كر :رآشوبم. ابن ش4
 .هلل4ةالسالم هاجلواد علي

«هوأمانت هورع على املتف  حييى بن صفوان» :. السيد ابن طاووني3
 .هلل3ة

 ،عينـاع  ،صـفوان بـن حييـى كـان ثقـة     » :. املوىل حممد صـاس املازنـدراني  2
«داعهزا ،عابداع ،ورعاع

 .هلل2ة
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مـــا معليةواجلـــواد الرضـــا خـــواص مـــن كـــان» :. احملـــدث البحرانـــي1
«مهللالسال

 .هلل1ة 
 

 كونه من أصحاب اإلمجاع :ثانيًا
ــة صــفوان بــن حييــى كونــ  ممــن العالمــات امل أصــحاب ةمــن همــة يف مكان

والــذين صــححت العصــابة  ،مهم كمســانيدماإلمجــا هلل الــذي تقبــل مراســيل
اء مـن  مـ تسـمية الفق ةيف بـاب  هفقد اورد الكشـي يف رجالـ   ، احملقة كل ما روو
أمجـع  »  :هلل قـا  ممـا السـالمهلل  عليةايم وأبى احلسـن الرضـ  هأصحاب أبي عبرا

 هم بالفقـ م وأقـروا هلـ  مؤالء وتصـديق هـ أصحابنا على تصحيح مـا يصـح عـن    
م يف أصـحاب أبـي   هدون الستة نفر الذين  كرنـا  ،م ستة نفر آخرهو :والعلم

يا  ، وصفوان بن حييى بمم يون  بن عبد الرمحن، منه السالمهللعليةعبد اهلل
،  بـن املغـمة، واحلسـن بـن حمبـوب     د اهلل، وعبوحممد بن أبي عمم ،السابري

، هـؤالء يـون  بـن عبـد الـرمحن      ه، وأفقـ ...وأمحد بن حممـد بـن أبـي نصـر    
«وصفوان بن حييى

 أو  يف يدمالش رودي عنهو كر الشيخ النمازي الشا ،هلل2ة
وقـد   ،هلل4ةكاملسـانيد  امـ وأن همراسـيل  قبو  على أمجعوا األصحاب أن الذكرى

بـن أبـي   حممـد  صـفوان بـن حييـى و   ن كـالع مـن    كر الشيخ الطوسي يف العدة أ
 .هلل3ةعمم ال يرويان عال عن ثقة

                                                 

 .47\11احلدائ  الناضرة  .1
 .840\2اختيار معرفة الرجا   .2

 .211\3مستدركات علم رجا  احلديث  .4
 .481\1العدة يف األصو   .3
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حكـم العديـد مـن علمـاء الرجـا  باعتبـار روايـة         ،وتأسيساع على  لـال   
وبـذلال وثقـوا    ،صفوان بـن حييـى عـن أحـد مـن الـرواة مـن عمـارات الوثاقـة         

م الوحيـد  منـذكر مـن   ،م جـرح أو تعـديل  مـ الكثم مـن الـرواة ممـن   يـرد حبق    
والســــيد علــــي  ،هلل2ةدي الكــــوجري الشــــمازيمــــوالســــيد م ،هلل1ةانيمــــبملبا

  .هلل3ةروديهوالشيخ النمازي الشا ،هلل4ةال وجردي
 

 غزارة املنتج احلديثي  :ثالثًا
ملدرسـة احلـديث    هتيز صفوان بن حييى بغزارة املنتج احلديثي الذي قدمـ 

ــيعية ــادق       ،الشـ ــامني الصـ ــحاب اإلمـ ــن أصـ ــم مـ ــم افـ ــن جـ ــد روى عـ فقـ
قصب السب  يف نقل الكثم مـن الكتـب     هوكان ل ،ما السالمهللمعليةموالكاظ

 ىمـ أن ، فقـد مم السـالمهلل علـي ةا أصـحاب األئمـة  مـ واألصو  احلديثية اليت دون
 130 عىل األربعـة  الكتـب  يف همشـاخي " احلديث رجا  معجم" السيد اخلوئي يف

 هفقد أحصى مشاخي"  الثقات مشايخ"  مؤلف اما االم رضا عرفانيان ،شيخاع
 مشــايخ 109 مممــن والثقــات ،شــيخاع 214 ا فبلغــواهــوام األربعــة الكتــب يف

 فامنـا  شب د  عن ذاهو» :يقو  الشيخ جعفر سبحاني حبسب تقييم عرفانيان،
«رةهالطا العرتة بأحاديث هوعحاطت هوعظمت الرجل جاللة على يد 

   .هلل2ة 

                                                 

 .37الفوائد الرجالية للوحيد البمبماني  .1

  101الفوائد الرجالية للكوجري  .2
 .311\1، 444\1املقا   طراف .4

 .110\1مستدركات علم رجا  احلديث  .3

 .221كليات يف علم الرجا   .2
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يف ان رائداع ك هأن ،هاحملدث الفقي ،ومن األمور امللفتة يف شخصية صفوان 
م ما أصحاب األئمـة علـي  مننقل الكثم من الكتب واألصو  احلديثية اليت دو 

م جـ وقـد  كـر أصـحاب الرتا    ،ا عىل األجيـا  الالحقـة  مم بنقلـ هوسـا  ،السالم
ا صفوان بن حييـى  هارني مجلة من األصو  والكتب احلديثية اليت رواموالف

  :األصو  والكتبويف ما يأتي أبرز أصحاب تلال  ،اممباشرة عن أصحاب
 هل» :قا  الطوسي .ثقة ،أيوب وبأ ،عبراهيم بن عثمان اخلزاز الكويف. 1
عـن أمحـد    ،حممد بن حممد بن النعمان املفيـد  أبو عبد اهلل هأخ ني ب. .أصل

عـن   ،عن حممد بن احلسن الصـفار  ،هعن أبي ،ابن حممد بن احلسن بن الوليد
عن حممد بن أبي عمم  ،خلطابيعقوب بن يزيد و حممد بن احلسني بن أبي ا

«عن أبي أيوب اخلزاز ،وصفوان بن حييى
 .هلل1ة 

كـان يسـمي    ،أبـو صـباح الكنـاني    ،عبراهيم بن نعيم العبـدي الكنـاني  . 2
وحممــد بــن  ،حممــد بــن عءاعيــل بــن بزيــع  أصــل روا هلــ ،هامليــزان مــن ثقتــ

 .هلل2ةهوأبو حممد صفوان بن حييي بيا  السابري الكويف عن ،الفعيل
عبـد    وأخـو  ،ثقة ،واليب عربي صليب ،عسحاق بن االب األسدي. 4

ــذلال اهلل ــاعرين  ،ك ــا ش ــد اهلل   ،وكان ــي عب ــن أب ــا ع ــ روي ــالم هعلي ــا   .الس ق
 :أخ نـا حممـد بـن علـي قـا       ،عـدة مـن أصـحابنا    هكتاب يروي هل» :النجاشي

حدثنا حممد بن احلسني  :حدثنا سعد قا  :حدثنا أمحد بن حممد بن حييى قا 
«عن عسحاق بن االب ،عن صفوان ،بن حممد بن عيسى وعبد اهلل

 .هلل4ة

                                                 

 .31الفمرست  .1

 .124، رجا  الطوسي 271الفمرست   .2

 .87رجا  النجاشي  .4
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 ها عنهأصو  روا هل ،ثقة ممدوح ،عءاعيل بن جابر اخلثعمي الكويف. 3
 .هلل1ةصفوان بن حييى

 روى عن أبي عبد اهلل ،أبو عبد الرمحن احلذاء ثقة ،أيوب بن عطية. 2
 .هلل2ةالسالم هعلي

زكريـا   هوعخوتـ  ،طي، ثقـة يكنى أبا احلسني الواس ،سطام بن الزياتب . 1
 .هلل4ةكتاب هل  ،وزياد وحف  ثقات

 .هلل3ةكتاب هل ،ثقة ثقة ،أبو املنذر الكندي ،جارود بن املنذر. 7
 .هلل2ةكتاب هل ،ثقة ثقة ،النصري ،احلارث بن املغمة. 8
 .هلل1ةأصل هل ،احلسني بن أبي اندر. 9
روى عـن   ،ثقـة  ،مـوىل  ،كـويف  ،أبو خالد الصـميف  ،حكم بن حكيم. 10

   .هلل7ةالسالم،  كر  لال أبو العباني يف كتاب الرجا  هعلي أبي عبد اهلل
 هعليـ  روى عـن أبـي عبـد اهلل    ،مران بن أعـني الشـيباني  محزة بن ح . 11
 .هلل8ةالسالم
 .هلل9ةأصل هل ،خالد بن أبي عءاعيل. 12

                                                 

 .123رجا  الطوسي  .1

 .104رجا  النجاشي  .2
 .110، رجا  النجاشي 89الفمرست  .4
 .140، رجا  النجاشي 92الفمرست  .3
 .149، رجا  النجاشي 122الفمرست  .2
 .113الفمرست  .1
 .147رجا  النجاشي  .7
 .130رجا  النجاشي  .8
 .122الفمرست  .9
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موىل شـديد   ،أبو أسامة الشحام ،ابن موسى :وقيل ،زيد بن يون . 14
 روى عـن أبـي عبـد اهلل    ،كـويف  ،م األزدي الغامـدي بن عبد الرمحن بن نعـي 

 .هلل1ةما السالمموأبي احلسن علي
 هل ،هوسعدان لقب ،عبد الرمحان هواء ،سعدان بن مسلم العامري. 13

 .هلل2ةأصل
 هروى عــن أبــي احلســن موســى عليــ  ،ســندي بــن الربيــع البغــدادي. 12
  .هلل4ةالسالم
 هكتاب يروي هل .صميفال موىل بسام بن عبد اهلل ،صبيح أبو الصباح. 11

 .هلل3ةم صفوان بن حييىممن ،همجاع هعن
 .هلل2ةكتاب هل .العباني بن الوليد. 17
 .هلل1ةكتاب هل ،عمرو بن خالد األفرق. 18
 ،كـويف  ،عي  بن القاسـم بـن ثابـت بـن عبيـد بـن م مـران البجلـي        . 19
وأبـي احلسـن موسـى     روى عـن أبـي عبـد اهلل    ،ثقة ،يكنى أبا القاسم ،عربي

 .هلل7ةلسالمما امعلي

                                                 

 .172رجا  النجاشي  .1
 .131الفمرست  .2
 .187رجا  النجاشي  .4

 .204املصدر نفسه  .3
 .190الفمرست  .2

 .182املصدر نفسه  .1
 .402رجا  النجاشي  .7
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عـن صـفوان بـن     ،أيـوب بـن نـوح     كتاب روا هل ،معاوية بن عثمان. 20
 .هلل1ةهحييى عن
 .هلل2ةكتاب هل ،أبو عثمان األحو  ،املعلى بن عثمان. 21
 .هلل4ةكتاب هل ،موسى بن بكر الواسطي. 22
 .هلل3ةكتاب هل ،موسى بن بريد الكويف. 24
  .هلل2ةكتاب هل ،حممد بن عسحاق بن عمار. 23
 

 مؤلفاته 
 مسـائل  هول ،سعيد بن احلسني كتب مثل كثمة كتب هول» :قا  الطوسي

 عـن  مجاعـة  امـ جبميع أخ نا .السالمهلل وروايات هعليةموسى احلسن أبي عن
 أبـي  ابـن  امـ ب وأخ نـا  .هعنـ  ،احلسن بن حممد عن ،احلسني بن علي بن حممد
 اهلل عبـد  بـن  وسعد الصفار احلسن بن حممد عن ،احلسن بن حممد عن ،جيد

 ،يزيد بن ويعقوب احلسني بن حممد عن ،عدري  بن وأمحد حييى بن وحممد
 بـن  أمحـد  عـن  ،مجيعـاع  جيد أبي وابن اهلل عبيد بن احلسني امب وأخ نا .هعن

 سـعيد  بـن  واحلسـني  هأبيـ  عـن  ،حممـد  بن أمحد عن ،هأبي عن ،حييى بن حممد
 اـم  جاراتالت وكتاب ،والبيع الشراء كتاب :هكتب من النديم ابن و كر .هعن

 ،الوصــايا  وكتــاب  ،الفــرائ   وكتــاب  ،والوظــائف  احملبــة  وكتــاب  ،األو 

                                                 

 .311ر نفسه املصد .1
 .328، رجا  النجاشي 272الفمرست  .2
  232الفمرست  .4
 .340، رجا  النجاشي 234الفمرست  .3

 .227الفمرست  .2
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 عـن  ،عبـدون  بـن  أمحد امب أخ نا .املؤمن بشارات وكتاب ،اآلداب وكتاب
«هعن ،شيبان بن زكريا عن ،الزبم ابن

 .هلل1ة
 امـ من يعـرف  .أصـحابنا   كـر  كمـا  ،كتاباع ثالثني وصنف» :وقا  النجاشي

 كتــاب ،احلـج  كتـاب  ،الصـوم  كتــاب ،الصـالة  تـاب ك ،الوضـوء  كتـاب  :ناآل
 ،الوصــايا كتــاب ،الفــرائ  كتــاب ،الطـالق  كتــاب ،النكــاح كتــاب ،الزكـاة 
 أخ نـا  .نـوادر  البشـارات  كتاب ،والتدبم العت  كتاب ،والبيع الشراء كتاب
 عـن  احلسـن  بن حممد حدثنا :قا  احلسن بن حممد حدثنا :قا  أمحد بن علي
«هكتب بسائر صفوان عن ،الزيات اخلطاب يأب بن احلسني بن حممد

 .هلل2ة
 

 مناذج من مروياته 
 أن حييط مبرويات شيخنا اجلليل صفوان بن حييـى رضـوان اهلل    من عسا

عال أصـحاب املوسـوعات    هحبر زخار ال خيوض عباب هفان روايات ،هتعاىل علي
ا نذكر وعمن ،ذا الكتابهيف   خيرج بنا عما توخينا هفايراد كل روايات ،الكبمة

 :م السالمممباشرة عن األئمة علي  منا ج مما روا
 

  :رواياته العقدية :أواًل
 حييـى  بن صفوان عن ،احلميد عبد بن حممد عن ،هعن :237\1. احملاسن 1

 هعليـ ةيمهإلبـرا  اهلل قـو   عـن السـالمهلل    هعليـ ةالرضـا  احلسـن  أبـا  سألت :قا 

                                                 

 .132املصدر نفسه  .1

 . 402رجا  النجاشي  .2
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لـيب ق ليطمـلن  ولكن ،بلى :قا  - ؟تؤمن أو  :السالمهلل 
 هقلبـ  يف أكـان  هلل1ة

 .«يقينه يف الزيادة اهلل من أراد ولكنه ،يقني على كان ،ال» :قا  - ؟شال
 ،سـعد  بـن  سـعيد  عـن  ،سـليمة  بـن  عباد حدثنا :27. بصائر الدرجات 2

 تعاىل اهلل قو  السالمهلل يف هعليةالرضا احلسن أبي عن ،حييى بن صفوان عن
ت سألون وسوف ولقومال لال لذكر وعنه

  .«هم  ن» :قا  هلل2ة
 عـن  ،سـعيد  بـن  احلسـني  عـن  ،عيسـى  بـن  حممـد  بـن  أمحـد  وحدثنا :قا 
 .همثل الرضا احلسن أبي عن ،حييى بن صفوان

 عـن  سعد بن سعد عن سليمان بن عباد حدثنا :12. بصائر الدرجات 4
 :تعـاىل  اهلل قـا   :السـالمهلل قـا    هعليـ ةالرضا احلسن أبي عن حييى بن صفوان

الــذكر أهــل فاســألوا األئمــة هــمو تعلمــون ال كنــتم ان
 ان فعلــيمم هلل4ة

  .جييبوا   شاؤوا وان أجابوا شاؤوا ان جييبوهم ان عليمم ولي  يسألوهم
 بــن صــفوان عــن ،عءاعيــل بــن علــي حــدثنا :14. بصــائر الــدرجات 3
 عـن  يسـأ   االمـام  يكـون  :قلـت  :السـالمهلل قـا    هعليـ ةاحلسـن  أبـي  عن ،حييى

 وال عنـد   يكون قد ولكن ال» :قا  شب؟  هفي  عند يكون فال واحلرام احلال 
 .«جييب
 سـعد  بـن  سـعد  عـن  ،سـليمان  بـن  عبـاد  حدثنا :102. بصائر الدرجات 2

 رسو  عن» :السالمهلل قا  هعليةالرضا احلسن أبي عن ،حييى بن صفوان عن
 وأءـاء  بأءـائمم  فعـرفمم  الطـني  يف أمته له مثلت وآله عليه اهلل صلى اهلل

                                                 

 .210البقرة:  .1
 .33الزخرف:  .2
 .34، النحل: 7األنبياء:  .4
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 عىل اأوهلــ مــن األمــة مجيــع فــدا  جعلــت :فقلــت :ا قــ ،«وحالهــم آبــائمم
 .«عليه السالمهللةجعفر أو جعفر أبو قا  هكذا» :قا  اهآخر

 هعليـ ةاحلسـن  ألبـي  قلـت  ،حييـى  بـن  صـفوان  :112. النوادر لألشـعري  1
 أن علـى  هـاتني  ابـنيت  عحـدى  أنكحـال  أن أريد عني :شعيب قو  :السالمهلل
نـد  ع فمـن  عشـراع  أتمـت  فان حجج مثاني تأجرني

 قعـى  األجلـني  أي .هلل1ة
 أن قبل امب فدخل :قلت .«سنني عشر :هما أبعد منمما الوفاء» :قا  ؟موسى
 فالرجــل :قلــت .«ينقعــي أن قبــل» :قــا  ؟هانقعــائ بعــد أو الشــرف  عــي
 موسـى  عن» :فقـا   ؟ لـال  أجيـوز  ،رينمش عجارة امألبي ويشرتف املرأة يتزوج

 وقـد  ،يفـي  حتـى  سيبقى أنه لميع بأن هلذا فكيف ،الشرف سيتم أنه علم قد
 من السورة على املرأة يتزوج وآله عليه اهلل صلى اهلل رسو  عند الرجل كان

 يتزوج الرجل :هل فقلت .«احلنطة من القبعة وعلى ،الدرهم وعلى ،القرآن
  عليما يقدم» :قا  ؟شيلاع اميعطي أن قبل امب يدخل ،املعلوم الصداق على املرأة

 ادي ،حـدث  بـه  حـدث  عن عـرض  مـن  وفـاء  له يكون أن عال ،كثر أو قل ما
 .«بأني فال ،عنه

 بـن  اهلل وعبـد  ،عءاعيـل  بـن  علي عن ،هوعن :88. االمامة والتبصرة 7
 أبـي  عـن  ،شـعيب  بـن  يعقـوب  عـن  ،حييـى  بـن  صـفوان  عن ،عيسى بن حممد
 قومـــا فبلـــح ،اإلمـــام لـــاله ع ا :هلـــ قلـــت :قـــا  ،الســـالمهلل هعليـــةاهلل عبـــد

 يف داموا ما عذر يف يزالون ال فانمم ،الطلب يف ونخيرج» :قا . ؟ممحبعرت
 اهلل عن» :قا   ؟ممبعع خيرج أن مميكفي أو ،ممكل خيرجون :قلت .«الطلب

 ،الـدين  يف ليتفقمـوا  طائفـة  مـنمم  فرقـة  كـل  مـن  نفر فلوال :يقو  وجل عز

                                                 

 .27القص :  .1
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حيذرون لعلمم ،عليمم رجعوا ع ا قوممم ولينذروا
 املقيمون فمؤالء :قا  هلل1ة

 .«أصحابمم عليمم يرجع حتى ،سعة يف
 عــن ،اجلبــار عبــد بــن حممــد عــن ،عدريــ  بــن أمحــد :92\1. الكــايف 8

 احلسـن  أبـي  علـى  هأدخلـ  أن هلل2ةاحملـدث  ُقر ة أبو سألين :قا  حييى بن صفوان
 عــن هفســأل هعليــ فــدخل لــي فــأ ن  لــال يف هالســالمهلل فاســتأ نت هعليــةالرضــا
 عنـا  :قـرة  أبـو  فقـا   التوحيـد  عىل هسـؤال  بلـح  حتـى  واألحكـام  واحلرام احلال 
 وحملمــد ملوســى الكــالم فقســم َنبــي ني بــني والكــالم الرؤيــة قس ــم اهلل أن روينــا
 مـن  الـثقلني  عىل اهلل عن املبلح فمن» :السالمهلل هعليةاحلسن أبو فقا  ،الرؤية

 ،شب كمثله ولي  ،علماع به حييطون وال ،االبصار تدركه ال ،واإلن  اجلن
 فيخ هم مجيعاع اخلل  عىل رجل جييب كيف» :قا  ،بلى :قا  «؟حممد ألي 

 تدركــه ال :فيقــو  اهلل بــأمر اهلل عىل يــدعوهم وأنــه اهلل عنــد مــن جــاء أنــه
االبصار

علماع به حييطون وال ،هلل4ة
يءش كمثله ولي  ،هلل3ة

 يقو  ثم ،هلل2ة
 ما ؟!تستحون أما ؟!البشر صورة على وهو علماع به وأحطت بعيين رأيته أنا

 يـأتي  ثـم  ،بشـب  اهلل عنـد  مـن  يـأتي  يكون أن بمذا ترميه أن لزنادقةا قدرت
                                                 

 .122التوبة:  .1
والظاهر أنه الذي  كر  ابن حجر بعنوان: موسى بن طارق “التسرتي: قا  احملق   .2

بيديةبالفتحهلل القاضي، ثقة يغرب، من التاسعة. وقا  ةةبالعمهلل الز ر اليماني أبو ُق
املصنف: أبو قرة من أصحاب الرضاةعليه السالمهلل حكى الصاس عن بع  الفعالء أن 

اخل  فلم يكن من أصحابهةعليه  اءه علي. و  أدر ما قا ، فان أراد من يف  ا 
 .379\11قاموني الرجا   - «تمممعهةعليه السالمهلل مبجعوال السالمهلل بل حشوي حاج 

 .104األنعام:  .4
 .110طه:  .3
 .11الشورى:  .2
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 هلل1ةأخـرى  نزلـة  رآ  ولقـد  :يقو  هفان :قرة أبو قا  ،«!؟آخر وجه من خبالفه
 ؛رأى مـا  علـى  يـد   مـا  اآليـة  هـذ   بعـد  عن» :السالمهلل هعليةاحلسن أبو فقا 

رأى ما الفؤاد كذب ما :قا  حيث
 رأت ما فؤاد حممد كذب ما :يقو  هلل2ة

الك ى ربه آيات من رأى لقد :فقا  رأى مبا أخ  ثم ،عينا 
 اهلل فآيات هلل4ة

علمـاع  بـه  حييطـون  وال :اهلل قا  وقد ،اهلل ام
 فقـد  االبصـار  رأتـه  فـا ا  هلل3ة

 فقـا   ؟بالروايات فتكذب :قرة أبو فقا  ،«املعرفة ووقعت العلم به أحاطت
 ومـا  .كـذبتما  للقـرآن  تالفـة  الروايات كانت ع ا» :السالمهلل هعليةاحلسن أبو

 كمثلـه  ولـي   االبصار تدركه وال علماع به حياف ال أنه عليه املسلمون أمجع
 .«؟شب

 عـن  ،الطيالسـي  خالـد  بـن  حممـد  عن ،يمهعبرا بن علي :107\1. الكايف 9
 عبـد  أبـا  ءعـت  :قـا   بصـم  أبـي  عـن  ،مسـكان  ابـن  عـن  ،حييى بن صفوان

 معلـوم  وال  اته والعلم ربنا وجل عز هللا يز   » :السالمهلل يقو  هعليةاهلل
 ،مقـدور  وال  اته والقدرة مبصر وال  اته والبصر مسمو  وال  اته والسمع

 علـى  والسمع املعلوم على منه العلم وقع املعلوم وكان األشياء أحدث فلما
 يـز   فلـم  :قلـت  :قـا   ،«املقدور على والقدرة املبصر على والبصر املسمو 

ــاع اهلل ــا  ؟متحرك ــا  :ق ــاىل» :فق ــن اهلل تع ــال ع ــة عن  ل ــفة احلرك ــة ص  حمدث
 صـفة  الكـالم  عن» :فقـا   :قـا   ؟متكلمـاع  اهلل يـز   فلـم  :قلت :قا  ،«بالفعل

 .«متكلم وال وجل عز اهلل كان بأزلية ليست حمدثة
                                                 

 .14النجم:  .1
 .11النجم:  .2
 .18النجم:  .4
 .110طه:  .3
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 عــن ،اجلبــار عبــد بــن حممــد عــن ،عدريــ  بــن أمحــد :109\1. الكــايف 10
 اإلرادة عـن  أخ نـي  ،السالمهلل هعليةاحلسن ألبي قلت :قا  حييى بن صفوان

 هلـم  يبـدو  ومـا  العـمم  اخلل  من اإلرادة» :فقا  :قا  ؟اخلل  ومن اهلل من
 ال ألنـه   لـال  اـم  ال عحداثه فارادته تعاىل اهلل من وأما الفعل من  لال بعد

 ،اخللـ   صـفات  وهـي  عنـه  منفيـة  الصفات وهذ  ،يتفكر وال يمم وال يروي
 بلسان نط  وال لف  بال فيكون كن :له يقو   لال ام ال ،الفعل ،اهلل فارادة

 .«له كيف ال أنه كما ،لذلال كيف وال تفكر وال همة وال
 ،زيـاد  بـن  لمس عن ،احلسن بن وحممد حممد بن علي :223\1. الكايف 11

 أبـا  ءعـت  :قـا   حييـى  بـن  صـفوان  عـن  نصـر  أبـي  بـن  حممـد  بـن  أمحد عن
 :يقـو   عليممـا السـالمهلل   ةدحمم بن جعفر كان» :السالمهلل يقو  هعليةاحلسن

 .«ألنفدنا نزداد أنا لوال
 ،عيسـى  بـن  حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،حييى بن حممد - :217\8. الكايف 12

 احلسـن  أبـا  سـألت  :قـا   حييـى  بـن  صـفوان  عـن  ،أشيم بن حممد بن علي عن
 ،وآلـههلل  هعلي اهلل صلىةاهلل رسو  سيف الفقار  ي عنه السالمهلل عليةالرضا

 .«فعة حلقته وكانت السماء منعليه السالمهلل  ةج ئيل به نز » :فقا 
 مـا معن اهلل رضـي  احلسـن  بـن  وحممـد  ،أبي حدثنا :220. كما  الدين 14

 ،حييـى  بـن  صـفوان  عـن  ،عيسـى  بن حممد عن ،اهلل عبد بن سعد حدثنا :قاال
 مـا » :قا  - ما السالمهلل معليةجعفر بن موسى يعين - األو  احلسن أبي عن
 عليه السالمهلل يمتديةآدم قب  منذ قط عمام بغم األرض وجل عز اهلل تر 

 جنـا  لزمـه  ومـن   ضـل  تركه من العباد على احلجة وهو وجل عز اهلل علي به
 .«وجل عز اهلل على حقاع
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 حدثنا :قا  هعن اهلل رضي احلسن بن حممد حدثنا :228. كما  الدين 13
 :قـا   حييـى  بـن  صـفوان  عـن  ،يزيـد  يعقـوب  عـن  احلممي جعفر بن اهلل عبد

 فيمـا  يكـون  أن مـن  ختلو ال األرض عن» :السالمهلل يقو  هعليةالرضا ءعت
 .«منا عمام

 بن اهلل عبيد حدثنا :قا  ،أمحد بن علي وأخ نا :211. ايبة النعماني 12
 أبـو  قـا   :قـا   ،حييى بن صفوان عن ،احلسني ابن حممد حدثنا :قا  ،موسى
 حتـى  أعيـنكم  عليـه  دونتـ  مـا  يكـون  ال واهلل» :السالمهلل  هعليةالرضا احلسن

 .«فاألندر األندر عال منكم يبقى ال وحتى ،وتيزوا تحصوا
 أبـو  الشـيخ  :مممن ثقات مجاعة أخ نا وقد :17\1. اخلرائج واجلرائح 11
 عـن  ،الطوسي جعفر أبي الشيخ عن ،احلليب احملسن بن علي بن حممد جعفر
 بـن  أمحـد  عـن  ،القرشـي  الـزبم  ابـن  حممـد  بـن  علـي  عـن  ،عبدون بن أمحد

 بــن صــفوان عــن ،حمبــوب بــن احلســن عــن ،األزدي امللــال عبــد بــن احلســني
 أعظـم » :قـا   هأنـ  مـا السـالمهلل   معليةجعفـر  بن موسى احلسن أبي عن ،حييى

 على الطاعن :وآله عليه اهلل صلى حممد لسان على عمثا وأكثرهم ، نباع الناني
 .«معجزاتمم دواجلاح ،ناطقمم واملكذب وآله عليه اهلل صلى حممد آ  عا 

 صفوان عن ،اخلطاب أبي بن احلسني بن حممد :109. تتصر البصائر 17
ــى بــن ــةالرضــا احلســن أبــي عــن ،حيي ــ :قــا الســالمهلل   هعلي  يف يقــو  هءعت

 .«مات منمم قتل ومن ،قتل املؤمنني من مات من» :الرجعة
 

 رواياته الفقهية :ثانيًا
 - الوليـد  بـن  أمحـد  بن احلسن بن حممد حدثنا - :211. معاني األخبار 1
 حممـد  بـن  أمحـد  عـن  ،الصـفار  احلسن بن حممد حدثنا :قا  - هعن اهلل رضي
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السالمهلل  هعليةالرضا سألت :قا  ،حييى بن صفوان عن ،هأبي عن ،عيسى بن
 لي » :فقا  ؟وه شب أي ممالس يدري وال همال من ممبس يوصي رجل عن

 «؟شـب  فيمـا  المهلل عليممـا السـ  ةجعفـر  وأبـي  جعفـر  عن بلغكم فيما عندكم
ــت ــ فقل ــت :هل ــدا  جعل ــا ف ــا م ــحابنا ءعن ــذكرون أص ــيلاع ي ــ يف ش ــن ذاه  ع
 جعلـت  :فقلـت  .«مثانيـة  مـن  واحـد  السـمم » :فقـا   .م السـالمهلل معلـي ةآبائال
 ،«وجـل  عـز  اهلل كتاب تقرأ أما» :فقا  ؟مثانية من واحدا صار كيف ،فدا 
 قـو  » :قـا  ف ،هموضـع  أيـن  أدري ال ولكن أ ألقر عني ،فدا  جعلت :فقلت

 واملؤلفـة  عليمـا  والعـاملني  واملسـاكني  للفقـراء  الصـدقات  عمنا وجل عز اهلل
السبيل وابن اهلل سبيل ويف والغارمني الرقاب ويف قلوبمم

  بيـد  عقـد  ثم هلل1ة
 ،أسمم مثانية على وآله عليه اهلل صلى اهلل رسو  قسمما وكذلال :قا  ،مثانية

 .«الثمانية من واحد والسمم
 أبـــي عـــن حييـــى بـــن صـــفوان روى :19\3 هالفقيـــ  عـــر. مـــن ال حي2

 مـن  خـم  عن اسـتأجر   أبـة  يـا  :وجـل  عـز  اهلل قـو   يفالسـالمهلل  هعليةاحلسن
األمني القوي استأجرت

 ذاهـ  بنية يا :ه السالمهللعليةشعيب اهل قا  :قا  هلل2ة
 عنــي هأبــ يـا  :قالــت ؟هعرفتـ  أيــن مـن  األمــني ،الصـخرة  برفــع هعرفتـ  قــد قـوى 

 الطريـ   عىل يـين  فأرشـد  ضـللت  فان خلفي من أمشي» :فقا  هقدام مشيت
 .«النساء أدبار يف ننظر ال قوم فانا

 وحممـد  ،عيسى بن حممد بن أمحد عن ،حييى بن حممد :41\1. الكايف 4
 بـن  صـفوان  عـن  ،مجيعـاع  النيسـابوري  شـا ان  بن الفعل عن ،عءاعيل بن

                                                 

 .10التوبة:  .1
 .21القص :  .2
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 الفقـه  اتعالمـ  مـن  عن» :السـالمهلل قـا    هعليـ ةالرضـا  احلسـن  أبـي  عن ،حييى
 .«والصمت احللم
 عـن  ،عيسـى  بـن  حممـد  بـن  أمحد عن ،حييى بن حممد :124\2. الكايف 3

 :هلـ  فقلـت  ،فعطـ  السـالمهلل    هعليـ ةالرضـا  عنـد  كنت :قا  حييى بن صفوان
 صـلى  فقلـت  عط  ثم عليال اهلل صلى :فقلت ،عط  ثم ،عليال اهلل صلى

 بععـنا  يقو  اكم هل نقو  مثلال عط  ع ا فدا  جعلت :هل وقلت عليال اهلل
 علـى  اهلل صـلى  تقو  ألي  نعم» :قا  ؟نقو  كما أو ؟اهلل يرمحال :لبع 

 بلـى » :قـا   «؟حممـد  وآ  حممـداع  ارحم» :قا  بلى :قلت «؟حممد وآ  حممد
 .«وقربة لنا رمحة عليه صلواتنا وعمنا ورمحه عليه اهلل صلى وقد

ــد :90\4. الكــايف 2 ــن حمم ــل ب ــل عــن ،عءاعي ــن الفع ــا ان ب ــن ،ش  ع
 فدا  جعلت :هل قلت :قا السالمهلل   هعليةاحلسن أبي عن ،حييى بن صفوان

 ثـم  رةهطا أيام ثالثة فمكثت رتمط ثم الدم ترى أيام عشرة املرأة مكثت ع ا
 تغتسـل  مستحاضـة  هـذ   ال» :قـا   ؟الصـالة  عن أتسال  لال بعد الدم رأت

 نع زوجمـا  ويأتيمـا  بغسـل  الصـالتني  بـني  وجتمـع  قطنـة  بعد قطنة وتستدخل
 .«أراد

 عــن ،شــا ان بــن الفعــل عــن ،عءاعيــل بــن حممــد :294\4. الكــايف 1
 نسـي  رجـل  عـن  هسألت :قا  ه السالمهللعليةاحلسن أبي عن ،حييى بن صفوان

 هعليةجعفر أبو كان :فقا  العصر صلى كان وقد الشم  اربت حتى رمالظ
 نأ قبـل  يصـليما  أن أمكنـه  عن» :يقـو  السـالمهلل    هعليـ ةأبـي  كان أوالسالمهلل  

 .«صالها ثم املغرب صلى وعال بما بدأ املغرب يفوته
 بـن  صـفوان  عـن  ،احلسني بن حممد عن ،حييى بن حممد :33\3. الكايف 7

 فقـا   هلـ  مـوىل  هعليـ  دخـل  :قا السالمهلل   هعليةالرضا احلسن أبي عن ،حييى
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 :السـالمهلل  هعليـ ةاحلسـن  أبـو  فقـا   ،واهلل ال :قـا   ؟شـيلاع  اليوم أنفقت له :هل
 .«واحداع درهماع ولو أنف  ،علينا اهلل خيلف أين فمن»

 صـفوان  عـن  ،حممـد  بـن  أمحـد  عن ،حييى بن حممد - :222\3. الكايف 8
 مسـجد  مـؤخر  يف املمـر  عـن السـالمهلل    هعليةاحلسن أبا سألت :قا  ،حييى بن

 ،وآلـههلل  هعلي اهلل صلىةالنيب على أسلم وال وآلههلل هعلي اهلل صلىةاهلل رسو 
 املسـجد  فيـدخل  :قلت ، لال يصنعالسالمهلل   هعليةسناحل أبو يكن   :فقا 

 وحـني  تـدخل  حـني  عليه سلم ،ال» :فقا  ؟الق  من يدنو ال بعيد من فيسلم
 .«بعيد ومن خترج
 عــن ،شــا ان بــن الفعــل عــن ،عءاعيــل بــن حممــد :427\2. الكــايف 9

 مـا السـالمهلل  معليةالرضـا  موسـى  بـن  علـي  احلسـن  أبي عن ،حييى بن صفوان
 اـاب  وع ا سـرته  رآهـا  ع ا صـاحلة  زوجـة  من خماع فائدة عبد دأفا ما» :قا 

 .«وماله نفسما يف حفظته عنما
 وحممد ،اجلبار عبد بن حممد عن ،األشعري علي أبو :349\2. الكايف 10

 :قـا   حييـى  بـن  صـفوان  عـن  ،مجيعـاع  شـا ان  بـن  الفعـل  عن ،عءاعيل بن
 رجـل  سـأ   :فقـا   ؟همن حيرم ما الرضا  عن ه السالمهللعليةاحلسن أبا سألت

 مخ  بلح حتى واثنتان بأني بما لي  واحدة» :فقا  هعن ه السالمهللعليةأبي
 ،«لـه  قـا   هكـذا » :فقـا   ؟مصـة  بعـد  مصـة  أو متواليـات  :قلـت  ،«رضعات

 ،«الرضـا   عـن  اسـأ   مـا  أكثر ما» :وقا  تسع عىل هب ىمفانت هعن آخر هوسأل
 مـن  أكثـر  حـد  هيـ ف عند  ذاه يف أنت قولال عن أخ ني فدا  جعلت :فقلت

 الـذي  علمـت  قـد  :قلـت  ،«أبـي  فيـه  أجاب بالذي أخ تال قد» :فقا  ،ذاه
 ،أنـت  هبـ  فتخ ني هب خي    حد هفي يكون هلعل قلت ولكين هفي أبو  أجاب

 هـي » :فقـا   ؟بلـبين  جاريـة  أمـي  فأرضـعت  :قلـت  ،«أبي قا  هكذا» :فقا 



 

 وكالء األئمة يف القرن الثاني اهلجري .................................................

 

[238] 

 ؟هبلبنـ  أمـي  امترضع   أمي من لي أل  فتحل :قلت ،«الرضاعة من أختال
 اللــنب» :قــا  ،وأمــي ألبــي أخــي وهــ نعــم :قلــت ،«؟واحــد فالفحــل» :قــا 

 .«أمما وأمال أباها أبو  صار للفحل
 عــن ،شــا ان بــن الفعــل عــن ،عءاعيــل بــن حممــد :333\2. الكــايف 11

 أرضـعت  :هلـ  قلـت  :قـا  السالمهلل   هعليةالصاس العبد عن ،حييى بن صفوان
 ألخـي  فتحل :فقلت :قا  ،«الرضا  نم أختال هي» :قا  بلبين جارية أمي
 :قـا   ،آخـر  بـبطن  ولكـن  الـبطن  ذامـ ب لـي   يعـين  هبلبنـ  امترضـع    أمـي  من

 للفحـل  اللـنب » :قـا   ،وأمـي  ألبـي  أخـيت  يه نعم :قلت «؟واحد والفحل»
 .«أمما وأمال أباها أبو  صار

 احلسـن  أبـي  عـن  ،حييى بن صفوان عن ،هأبي عن ،لي :72\1. الكايف 12
 :فقـا   ،امحيعـ  من هامرأت رتمط رجل عن سلل :لسالمهلل قا ا هعليةالرضا

 ؟امـ علي الطالق أيقع دواماش :مهل يقل و  هكالم يسمعون وقوم طال  فالنة
 .«شمادة هذ  ،نعم» :قا 

 حييـى  بـن  صـفوان  عـن  ،هأبيـ  عـن  ،يمهعبـرا  بـن  علي :333\7. الكايف 14
 مـا  ام على  وضمم حيلف الرجل السالمهلل عن هعليةاحلسن أبا سألت :قا 

 .«العمم على اليمني» :قا  هعلي حلف
 بـن  سـعد  عـن  ،احلسـني  بـن  علـي  حـدثين  - 1 :292. كامل الزيارات 13

 عـن  ،اشـيم  بن أمحد بن علي عن ،عيسى بن حممد ابن أمحد عن ،اهلل عبد
 قــ  زيــارة عــنالســالمهلل   هعليــةالرضــا ســألت :قــا  ،حييــى بــن صــفوان

 .«عمرة تعد » :قا  ،الفعل من هفي شيء اي :السالمهلل  هعليةاحلسني
 اهلل رضي عدري  بن أمحد بن احلسني حدثنا :284\1. علل الشرائع 12

 عــن ،األشــعري عمــران بــن حييـى  بــن أمحــد بــن حممـد  عــن ،هأبيــ عــن ،هعنـ 
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 هعليـ ةالرضا احلسن أبي عن حييى ابن صفوان عن ، وام اشمه بن يمهعبرا
 الغـائط  علـى  وهو أحداع الرجل جييب ان اهلل رسو  نمى» :قا  هالسالمهلل أن

 .«يفر  حتى ويكلمه
 أبـــي عىل حييـــى بـــن صـــفوان وكتـــب :239\1 هالفقيـــ  . مـــن ال حيعـــر11
 و  بـو   ماهأحد فأصاب ثوبان همع الرجل عن هالسالمهلل يسأل هعليةاحلسن

 ؟يصـنع  كيـف  مـاء   عند ولي  امفوت وخاف الصالة وحعرت وه مامأي يدر
 .«مجيعاع فيمما يصلي» :قا 

ــ  . مــن ال حيعــر 17 ــن صــفوان ســأ  :302\4 هالفقي ــى ب ــا حيي  احلســن أب
 امــعن فيمســال الشــابة املــرأة  عنــد تكــون الرجــل عــن الســالمهلل هعليــةالرضــا

 يف يكون ،مصيبة مهل يكون ،امب االضرار يريد لي  اميقرب ال والسنة رماألش
 يكــون أن عال  لـال  بعـد  آمثـا  كـان  أشــمر أربعـة  تركمـا  ع ا» :قـا   ؟آمثـاع   لـال 

 .«با نما
ــ   . مــن ال حيعــر  18  أبــي  عــن  حييــى  بــن  صــفوان  روى :249\3 هالفقي
 أن هلـ  يبـدو  ثـم  العـيعة  يوقـف  الرجل عن هسألت :قا السالمهلل   هعليةاحلسن
 هلـا  جعـل  ثـم  لغمهـم  أو لولـد  أوقفمـا  كان عن» :فقا  ،شيلاع  لال يف حيدث

 حتـى  هلـم  واليتمـا  شـرف  وقـد  صغاراع كانوا وعن ،يرجع أن له يكن   قيما
 يسـلمما  و  كبـاراع  كانوا وعن فيما يرجع أن له يكن   هلم فيحوزها يبلغوا
 حيوزونمـا  ال نمم ال فيما يرجع أن فله عنه حيوزها حتى خياصموا و  عليمم

 .«بلغوا وقد عنه
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 رواياته يف األخالق  :ثالثًا
 ،اهلل عبـد  بـن  سـعد  حـدثنا  قـا   اهللهلل هرمحـ ةأبي :111. ثواب االعما  1

 هالسالمهلل انـ  هعليةاحلسن أبي عن حييى بن صفوان عن ،يزيد بن يعقوب عن
 واملسـلمات  واملسـلمني  واملؤمنات املؤمنني من إلخوانه دعا من» :يقو  كان

 .«له يدعو ملكاع مؤمن كل عن به اهلل وكل
ــ  . مــن ال حيعــر2  احلســن ألبــي حييــى بــن صــفوان وقــا  :181\1 هالفقي

 ،هبـ  آنـ   الزائـر   أتا ع ا املؤمن أن بلغين : ما السالمهللمعليةجعفر بن موسى
 .«يستوحش ال» :فقا  ،استوحش هعن انصرف فا ا

 هعليـ ةاحلسـن  أبـي  عن ،حييى بن صفوان عن :228\1. تفسم العياشي 4
 تشأ الذي أنت كنت مبشييت آدم ابن يا وتعاىل: تبار  اهلل قا » :السالمهلل قا 

 مـا  ،معصـييت  علـى  قويـت  وبـنعميت  ،فريعـيت  عىل أديت وبقوتي ،وتقو 
نفسـال  فمـن  سيلة من أصابال وما اهلل فمن حسنة من أصابال

 أنـا  و ا  هلل1ة
 أفعل عما اسأ  ال أني و ا  ،مين بسيلاتال أوىل وأنت ،منال حبسناتال أوىل
 .«يسألون وهم

 
 (هـ203تويف قبل )عبد اهلل بن ُجنُدب الَبَجلي .2
عن احملدث اجلليل عبد   كرنا يف الفصل الساب  بع  احلقائ  التارخيية 

 ،السـالمهلل  هعليـ ةواحـداع مـن وكـالء الكـاظم      بن ج ند ب الَبَجلـي باعتبـار   اهلل
وكان صديقاع مقربـاع   ،السالمهلل هعليةو أيعاع واحد من وكالء اإلمام الرضاهو
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تـويف   هوأالـب الظـن أنـ    ،صفوان بن حييـى الَبَجلـيهلل  ةوشريكاع للوكيل اجلليل
 .سانقبل ان ي نقل اإلمام عىل خرا

كـان مـن ضـمن     عنـههلل  رضـي اهلل ةبن ج ند ب الَبَجلـي  ويبدو أن عبد اهلل 
ماع يف الكوفـة يف تثبيـت   مالوكالء الذين تصدوا حلركة الواقفة ومارني دوراع م

، وقـد تعـرض بسـبب    ه السـالمهلل عليـ ةالشيعة عل القو  بامامة اإلمـام الرضـا  
باملقـدرة املاليـة    لال عىل محلة شرسة من قبل الواقفـة الـذين كـانوا يتمتعـون     

بــن  ذا بعــث شــيخنا عبــد اهللوهلــ ،واحلصــانة السياســية مــن الدولــة العباســية
السـالمهلل يشـكو مـن تصـرفات أوللـال       هعليـ ةج ند ب برسالة عىل اإلمام الرضا

ــن    ــا يتعــرض م ــقيطية ومعــايقات مــن قبــل رؤوني العــال       هوم جمــة تس
 كتب قا  ند بج  بن اهلل عبد عن  روى  لال العياشي يف تفسم ،واال راف

 الذين القوم هؤالء اهلل رمحال  كرَت» :السالمهلل هعليةالرضا احلسن أبو عىل
 لكم اخلالف من عليه صاروا والذي اخواناع لكم باألم  كانوا انمم وصفت

 اهلل صـلوات  أبـي  حياة من به تأفكوا والذين ،منكم وال اءة لكم والعداوة
 شـيطان  هلـم  سـنح  القـوم  ءهؤال عن» الكتاب آخر يف و كر ،«ورمحته عليه

 واتفقـت  فريتمم ظمرت ملا و لال ،دينمم أمر عليمم ولب  بالشبمة اارتهم
   فقـالوا  ،أنفسـمم  تلقاء من اهلدى وأرادوا ،عاملمم على وكذبوا كلمتمم

 أيـديمم  كسـبت  مبا و لال ،احتياطمم مأمن من اهللال فأتاهم ؟وكيف ومن
 الفـرض  كـان  بـل  ،علـيمم  الو هلـم   لـال  يكن و  ،للعبيد بظالم ربال وما

 مـن  جملـو   مـا  ورد ،الـتحم  عنـد  الوقوف  لال من هلم والواجب ،عليمم
ــال ــه عىل  ل ــتنبطه عامل ــو  اهلل الن ،ومس ــم يف يق ــه حمك ــو كتاب  عىل ردو  ول
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مـنمم  يسـتنبطونه  الـذين  لعلمـه  مـنمم  األمر أولي واىل الرسو 
 آ  يعنـى  هلل1ة

 وهـم  ،واحلـرام  احلـال   رفـون ويع ،القرآن من يستنبطون الذين وهم ،حممد
«خلقه على هلل احلجة

عىل  هذا الكتـاب الشـريف يف بعـ  طياتـ    هويشم  ،هلل2ة 
 ،وى الـنف  مـ واالخنـدا  ب  ،ب الواقفةهم يف ترويج مذمة وقلة الفمدور الشب

وقـد   ،ممتعـاىل وشـيعت   ومن ثم حماربة اوليـاء اهلل  ،وتعليل البسطاء والسدج
 .م بوسائل تتلفةميبهاو تر ،بع  الشيعة بذ  الواقفة أمواالع طائلة جلذب

بـن ج نـد ب    السالمهلل وبـني عبـد اهلل   هعليةوكانت جتري بني اإلمام الرضا
تمـام اخلـاص مـن قبـل األمـام بتعلـيم       هبع  املراسالت اليت تكشف عن اال

يم اإلمامـة مـن القـرآن الكـريم ليكـون واسـطة يف       هأصو  التشيع ومفا هوكيل
  فمـن  لـال مـا روا    ،ممعلـي  آ  حممد صـلوات اهلل  العلوم عىل شيعة  ذهنقل 

السماوات  نور هللا :تعاىل هقول يم القمي يف تفسمهالثقة الثبت علي بن عبرا
 اهلل عبـد  عـن  أبي حدثين :قا  عليم شب بكل واهلل - قوله عىل - واألرض

 تفسـم  عـن  السالمهلل اسأ  هعليةالرضا احلسن أبي عىل كتبت  :قا  بن ج ند ب
 ،خلقـه  يف اهلل أمـني  كـان  حممداع فان بعد أما» :اجلواب فكتب علي يةاآل  ذه

 اهلل أمنـاء  ورثنه، فنحن البيت كنا أهل وآله عليه اهلل صلى النيب قب  فلما
 من االسالم، وما العرب ومولد وأنساب والباليا املنايا علم أرضه، عندنا يف

وناعقمـا،   وقائـدها  سـائقما  نعرف و ن عال به مائة وتمدي به مائة تعل فلة
 النفـاق، وان شـيعتنا   وحقيقـة  اال ـان  حبقيقـة  رأينـا   ع ا الرجـل  لنعـرف  وعنا

امليثـاق، يـردون    وعليمم علينا اهلل أخذ ،آبائمم وأءاء بأءائمم ملكتوبون
 يـوم  عىل وامهـم  امنـا  االسـالم  ملة على مدخلنا، لي  ويدخلون موردنا
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، النـور  جـزة واحُل، ربنـا  حبجـزة  آخـذ  ناونبي نبينا حبجزة آخذون  ن ،القيامة
 لنــا واملفــارق ،جنــا تبعنـا  ومــن هلــال فارقنــا مـن  ،جزتنــاحُب وشـيعتنا آخــذون 

 يبغعنا وال كافر حيبنا ال مؤمن، أوليائنا وتابع لواليتنا كافر، ومتبعنا واجلاحد
 ملـن  نـور   ـن  معنا، يبعثه ان اهلل على حقاع كان حيبنا مات وهو مؤمن، ومن

 ،شـيء  يف االسالم من فلي  منا يكن   بنا، ومن ملن اهتدى دىوه ،تبعنا
 أنز  وبنا ،األرض عشب اهلل أطعمكم وبنا وبنا خيتمه، الدين اهلل فتح وبنا
 يف اخلسـف  ومـن  ،حبـركم  يف الغـرق  مـن  آمـنكم اهلل  وبنـا  السـماء،  قطر اهلل

 فالصـرا  وعنـد  حمشركم ويف ويف قبوركم حياتكم يف اهلل نفعكم وبنا ،بركم
ــد ــزان وعن ــد املي ــان، دخــولكم وعن ــا اجلن ــاب مثلن ــل اهلل يف كت  مشــكاة كمث

 اهلل رسـو   املصـباح حممـد   مصباح، فيما املشكاة فنحن القنديل يف واملشكاة
 الزجاجـة  رةهطـا  عنصـرة  مـن  زجاجـة  يف املصـباح   وآله عليه اهلل صلى

 ال اربيـة  وال شـرقية  ال زيتونـة  مباركـة  شجرة من يوقد دري كأنما كوكب
 نور على نور القرآن رنا تسسه   ولو يعب زيتما يكاد وال منكرة دعية

ــور  يمــدي ــا  اهلل ويعــرب يشــاء مــن اهلل لن  شــب بكــل واهلل للنــاني األمث
عليم

 وحـ   ،أحـب  مـن  لواليتنـا  اهلل عليه السـالمهلل يمـدي  ةفالنور علي، هلل1ة
 ،حجته اهلل عند ةظاهر ،منماع برهانه ،وجمه مشرقاع ولينا يبعث ان اهلل على
 والشـمداء والصـاحلني   والصـديقني  املـتقني  أولياءنـا  جيعـل  ان اهلل علـى  حـ  

 ،درجـات  بعشـر  الشـمداء  علـى  فعـل  هلـم  فشمداؤنا ،رفيقاع أوللال وحسن
 و ن النجباء  ن ،درجات بتسع امنا شميد كل على فعل شيعتنا ولشميد

 و ن اهلل كتاب يف ناملخصوصو و ن األوصياء أوالد و ن أفراف األنبياء
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 دينـه  لنـا  اهلل شـر   الذين و ن وآله عليه اهلل صلى اهلل الناني برسو  أوىل
 عليال أوحينا والذي نوحاع به وصى ما الدين لكم من شر  :هكتاب يف فقا 

 قـد  ،ويعقـوب  وعسـحاق  عبـراهيم وعءاعيـل   بـه  وصـينا  وما - حممد يا -
 اولي ورثة و ن األنبياء و ن ورثة ممعلم واستودعنا علمنا ما وبلغنا علمنا

ــن العــزم وأولــي العلــم  وأنــتم عال وال تــوتن الــدين أقيمــوا ان الرســل م
 تدعوهم املشركني ما على ك  وان فيه تتفرقوا وال اهلل قـا   كما مسلمون

مـن   عليه تدعوهم ماالسالمهلل  هعليةعلي بوالية اشر  من الشر  من عليه
ينيـب  مـن  عليـه  ويمـدي  هدى فيه حممد مهلل ياالسال هعليةعلي والية

 مـن  هلل1ة
 وافممه فتدبر  بكتاب عليال بعثت وقد عليه السالمهللةبوالية علي علي جييبال

«ونور الصدور يف ملا شفاء فانه
 .هلل2ة 

الوكيـل   هبن ج ند ب كان على تنسـي  عـاٍ  مـع صـديق     ويبدو أن عبد اهلل
ِزيار الذي قام معلي بن َم همن تسلم األمر ، وملا تويف عبد اهللان بن حييىصفو
الء العظـام عـن   ؤالء الـوك ود املشـرتكة هلـ  مـ فـأمثرت اجل  ،يف أمر الوكالة همقام

، ومـن ثـم   مم عن التمـدد داخـل النسـيج الشـيعي    ، وردعحتجيم دور الواقفة
، كمـا  ه السـالمهلل عليـ ةمة يف عودة الكثم من الشـيعة عىل القـو  بالرضـا   هاملسا

عـة حالـة   ه، ومناوعي األخالقي يف الوسط الشـيعي ال موا أيعاع يف تنميةهسا
، فعـالع عـن   متـال ا احلكم العباسي اخلليـع واملت مالتفسخ واال ال  اليت فرض

 .م الكبم يف تعزيز منظومة احلديث الشيعيةهدور
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 (هـ 219ت بعد )علي بن َمهِزيار األهوازي .3
ن مــ هأصــل ،وازيهــاأل ،الــدورقي ،أبــو احلســن ،ِزيــارمعلــي بــن َمو هــ

ندهلل من قرى فارني ثم انتقل هةوقيل سكن قرية ،خبوزستانهلل منطقةةالدورق
وتعـرف   ،هلل1ةفأسـلما  مـن النصـارى    و وأبـو هـ كـان   ،امواز واستقر فيهعىل األ

و كر الشيخ الطوسي  ،اء واحملدثنيمذا األمر وصار من كبار الفقهعلي  على 
أوصـل علـي   و الـذي  هـ وازيهلل هاحلسن بن سعيد األةأن احملدث الثقة اجلليل

فتشـرف   ،السـالمهلل  هعليـ ةعلـى اإلمـام الرضـا    هوعر فـ  ،ِزيار عىل التشـيع مبن َم
ثـم توكـل    ،بن ج ند ب الَبَجلـي  بعد موت عبد اهلل هوصار من وكالئ ،هخبدمت

  .هلل2ةما الصالة والسالممادي عليلإلمامني اجلواد واهل
 هعليــةِزيــار رأى اإلمـام الكـاظم  موتشـم بعـ  املنقــوالت أن علـي بـن مَ    

 هعليـ ةهكـان مـن خواصـ    هر آشـوب أنـ  مو كر ابـن شـ   ،هالسالمهلل وروى حديث
يف زمــان أبــي احلســن  هذا يتعــارض مــع مــا مــر  آنفــاع مــن تشــيع هــو ،الســالمهلل

ِزيارهلل الذي حدث عن معلي بن َمة، واألقرب عندي أنه السالمهللعليةالرضا
و مــن هــرانهلل ومــاحلســن بــن علــي بــن م ةو حمــرف عــنهــاإلمــام الكــاظم عمنــا 

ذا االحتمـا  عن روايـة   هـ ، ويقـوي  هلل4ةالسـالم  هب اإلمـام الكـاظم عليـ   أصحا
مل احلسـن بـن سـ   ةالصدوق اليت وردت يف بع  نسـخ ثـواب األعمـا  عـن    
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عمنـا   ،هلل1ةالسـالمهلل  ه، عـن اإلمـام الكـاظم عليـ    ِزيـار معـن علـي بـن مَ   ، البصري
 ،رانمـ عن احلسن بن علي بن م  ،لماحلسن بن سةعنا الشيخ الكليين هروا

 .هلل2ةالسالمهلل هم الكاظم عليعن اإلما
ِزيـار  موازي الذي أوصل علي بـن مَ هأضف عىل أن احلسني بن سعيد األ

د مــو  ت ع ،الســالمهلل هعليــةو مــن أصــحاب اإلمــام الرضــاهــعىل التشــيع عمنــا 
 .السالمهلل هعليةعن اإلمام الكاظم هروايت

 ،صـنف نيفـاع وثالثـني كتابـاع     ،ِزيـار مـن الـرواة املكثـرين    مويعد علي بـن مَ 
ــ ،وازي وزيــادةهــي مثــل كتــب احلســني بــن ســعيد األ  هــو مــن  هوكانــت كتب

قبل أن يصنف الشيخ الكليين  ،ا املعو  يف اإلفتاءماألصو  املعتمدة اليت علي
 .هلل4ةهما الكايف والفقيموالشيخ الصدوق كتابي

 هوكـان ابنـ   ،م احلسـن ممـن  ،ِزيار أوالد حمدثون ورواة أجـالء ملعلي بن َم
حممد بن علي ةهأما ابن ،ِزيار من احملدثني أيعاعملي بن َمحممد بن احلسن بن ع

أدر  اإلمـام   ،السـالمهلل  هعليـ ةاديو ثقة مـن أصـحاب اإلمـام اهلـ    مِزيارهلل فمَم
 ،هقلبــ هتعــاىل لــ فأصــلح اهلل ،شــاكاع  وكــان أو  أمــر ،الســالمهلل هعليــةديمــامل

حتى صار من الـوكالء الـذين ينقلـون الكتـب والتوقيعـات مـن        ،هوأزا  شك
 .هلل3ةعىل الشيعة همام وسفرائاإل
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 ،ومزار معروف ،اليوم مرقد عامر هول ،وازهِزيار يف األمتويف علي بن َم
مـن   هأن ي َحـج  عنـ   هوكان أوصى بعـد وفاتـ   ،هلل1ةواز يف عيرانهيا  مدينة األ

 .هلل2ةهأموا  ضيعة كانت ل
ِزيـار عىل زمـان   موقد شكال الشـيخ جعفـر سـبحاني يف بقـاء علـي بـن مَ        

روايـة عـن اإلمـام أبـي      هعال أنـي رأيـت لـ    ،هلل4ةالسـالم  هلعسـكري عليـ  اإلمام ا
ا مونسـب  هلل3ةذيبمـ الشيخ الطوسـي يف الت    كر ،السالمهلل هعليةحممد العسكري

ر آشـوب يف مجلـة   مابـن شـ    وقـد  كـر   ،هلل2ةِزيـار ميم بـن مَ هالصدوق عىل عبـرا 
أن  هويبـدو أنـ   ،هلل1ةالسـالم  هرواة الن  على عمامـة أبـي حممـد العسـكري عليـ     

ولــذلال ال  ،مــا الســالمهللمعليةتــويف مبكــراع يف زمــان عمامــة اإلمــام العســكري 
والصحيح  ،هلل7ةالسالم هدي عليمباإلمام امل هالراوندي من لقائ  يصح ما أورد

 .هلل8ةِزيارهللميم بن َمهعلي بن عبراةوهأن  لال 
الشـيخ الكلـيين     يف الن  علـى اإلمـام العسـكري مـا أورد     هومن روايات

عن علي بن احلسـني بـن    ،عن حممد بن أمحد القالنسي ،عن علي ابن حممد
عن كـان   :السـالمهلل  هعليـ ةقلت ألبي احلسن :قا  ،ِزيارمعن علي بن َم ،عمرو
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«عمدي عىل األك  من ولدي» :قا  ؟نفاىل َم - وأعو  باهلل -كون 
يعـين   هلل1ة

 .السالمهلل هعليةاحلسن
 

 وكالته ودوره مع اإلمام الرضا عليه السالم
بـن ج نـد ب    ملـا مـات عبـد اهلل   »بن نصم قا :  ح م دويهعن أورد الكشي 

ــن مَ  ــار مقامــمقــام علــي ب «هِزي
ــد اهللهلل2ة ــي كــان مــن    ، وعب ــد ب الَبَجل بــن ج ن

، وكان ثقةع جليل القدر ،السالمهللم معليةأصحاب الصادق والكاظم والرضا
ذا هـ و ،السـالمهلل  هعليـ ةو كما  كرنـا مـن الـوكالء البـارزين لإلمـام الرضـا      هو

ِزيـار تـوىل أمـر الوكالـة يف زمـان      مسـابقاع أن علـي بـن مَ     يرجح ما قلنـا  األمر
ــةاإلمــام الرضــا  ــدو أنــ  ،الســالمهلل هعلي ــوىل األمــر يف ن  هولكــن يب ــاة  مت ــة حي اي

ومـا أنـيط    ،باإلمام هفلم نعثر على روايات توث  عالقت ،السالمهلل هعليةاإلمام
 .ام واملسؤولياتممن امل هب

 ،ن خــواص أصــحاب أبــي جعفــر الثــانيمــ هِزيــار بأنــمع ــرف علــي بــن َم
ــةاإلمــام اجلــواد ــد   ،هللهـــ 220تةالســالمهلل هعلي ــة عن  ، فقــد كــان عظــيم املنزل

مـا مكاتبـات   موقد جرت بين ،املعروفني هوثقات ،املعتمدين هوأصبح من وكالئ
ِزيـار  مثـم أصـبح علـي بـن مَ     ،وشـؤون الوكالـة   هاختصت مبسائل الفق ،كثمة

نـ  علـى  لـال     ،هللهــ  223تةالسـالمهلل  هعليـ ةاديأيعاع من وكالء اإلمام اهل
ــا    ــدما ق ــا  عن ــي يف رج ــر  “ :النجاش ــي جعف ــا وأب ــن الرض ــا عليةروى ع مم

 هوعظـم حملـ   هوتوكـل لـ   السـالمهلل   هعليةواخت  بأبي جعفر الثاني ،السالمهلل
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ــو احلســن الثالــث    ،همنــ م يف بعــ  الســالمهلل وتوكــل هلــ   هعليــةوكــذلال أب
«خم توقيعات بكل هوخرجت عىل الشيعة في ،النواحي

 .هلل1ة 
وجنـح يف   ،داع يف التصـدي للواقفـة والفطحيـة   مـ ِزيـار ج مبذ  علـي بـن مَ   

علي بن أسباف بن سـا هلل عـن فرقـة الفطحيـة عىل عمامـة      ةعرجا  الثقة اجلليل
ومـن   ،هلل2ةمـا مالسـالمهلل بعـد مراسـالت وسـجاالت بين     هعليـ ةأبي جعفر الثـاني 

 :ِزيـار قـا   مبـن مَ  عن عليبسند قوي يف رجا  الكشي مة ما ورد مامل هروايات
 :أبو اخلّطـاب   السالم يقو  ـ وقد   كر عند  هعلي]الثاني[ ءعت  أبا جعفر 

ولعـن مـن    ،ولعـن الشـاّكني يف لعنـه    ،ولعن أصحابه ،لعن اهلل أبا اخلّطاب»
  .هلل4ة»وشال فيه ،وقف فيه

م معلـي ةل البيـت هـ ِزيار وروى لنا الكثم مـن معـاجز أ  مد علي بن َمهشا 
حممــد بــن عــن  ،الشــيخ املفيــد يف االختصــاص  مــا  كــر مــن  لــال ،الســالمهلل

أرسـلت عىل   :ِزيار قا معن علي بن َم ،ِزيارميم بن َمهوعبرا ،عيسى بن عبيد
فرجـع الغـالم علـي     قالبياعاالمـي وكـان ص ـ    السـالمهلل  هعليةأبي احلسن الثالث

وكيـف ال أتعجـب مـا زا  يكلمـين      :قـا   ؟ما لـال يـا بـين    :هفقلت ل ،متعجباع
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ذا اللسان كيال يسمع بع  معمنا أراد ب هفظننت أن ،واحد منا هبية كأنقالبالص 
 .هلل1ةممالغلمان ما دار بين

عـن علـي    ،عن حممد بن احلسـني الشيخ الصفار   ومن  لال أيعاع ما روا
 دخلـت   :ِزيـار[ م]ابـن مَ السـالمهلل قـا     هعليـ ةاديِزيار عن الطيب اهلـ مبن َم

 .هلل2ةفابتدأني وكلمين بالفارسية هعلي
 

 ثاقته و
ــوا  أ   ــات وأق ــت الرواي ــأمجع ــن    ه ــي ب ــ  عل ــى توثي ــاص عل ل االختص

م معلـي ةعنـد األئمـة   هومكانتـ  ،هوحسن عبادتـ  ، بل على جاللة قدر ،ِزيارمَم
 :ومن تلكم النصوص ،الشيعة هالسالمهلل  وعند عخوان

ِزيار وبني اإلمام أبي مجرت بني علي بن َم :هللهـ 220ت ة. اإلمام اجلواد1
 ،والعقيـدة  هالسالمهلل مكاتبات كثمة يف مسائل الفق هعليةجعفر حممد بن علي

والالفـت يف   ،هِزيـار يف وكالتـ  معلـي بـن مَ   هم الدور الـذي ُكلـف بـ   موقعايا ت
ثنـاءت بليغـاع يف اـم     هوأثنى علي هالسالمهلل دعا ل هعليةتلال املراسالت أن اإلمام

ر علـي  ا أدلة كافيـة علـى اعتبـا   مالنصوص ففي  ذهولو ثبتت  ،هواحد من كتب
ففـي   ،السـالمهلل دون منـاز    هعليـ ةِزيار أفعل أصـحاب اإلمـام اجلـواد   مبن َم
 مـا  كـرتَ   وقـد فممـت    ،كتابال قد وصل علي » :السالمهلل هعليةا يقو هأحد
وأنــا أرجــو مــن الكــايف الــدافع أن      ،  اهللفســر  ،ومألتــين ســروراع  ،فيــه
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«كيـد كـل كائـد عن شـاء اهلل تعـاىل      ال[يكفي]
 :ه  لـ قـا ويف كتـاب آخـر    .هلل1ة

وأنـا أرجـو مـن اهلل حسـن      ،ورضي عنال برضائي عنال ،  اهلل باجلنةسرَ »
«وأقو  حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،العون والرأفة

 :ويف كتاب آخر باملدينة .هلل2ة
«صم  اهلل عىل خم منز  يف دنيا  وآخرتال»

وأسأ  » :ويف كتاب آخر .هلل4ة
فأبشر فـاني   ،الويف كل حاالت ،ومن خلفال ،اهلل أن حيفظال من بني يديال

وأسأ  اهلل أن جيعل لال اخلمة فيما عزم لـال بـه    ،أن يدفع اهلل عنال أرجو
 ،شـاء اهلل عن فأخر  لال عىل يوم االثنني  ،عليه من الشخوص يف يوم األحد

ــفر   ــحبال اهلل يف سـ ــال  ،صـ ــال يف أهلـ ــال ىوأد ،وخلفـ ــل  ،ايبتـ  مَتوسـ
«بقدرته

  .هلل3ة
ــن مَ     ــي ب ــو  عل ــالت يق ــال املراس ــدى تل ــمويف أح ار عىل اإلمــام أبــي  ِزي

 :فكتب ؟التوسع علي والتحليل ملا يف يدي هأسألكتبت  :السالمهلل هعليةجعفر
وألهل بيتال ولـال يـا    ،وملن سألت به التوسعة يف أهلال ،ع اهلل عليالوس »

قدمال وي  ،وأنا أسأ  اهلل أن يصحبال بالعافية ،علي عندي من أك  التوسعة
«ع الدعاءنه ءيع ،ويسرت  بالعافية ،على العافية

ويف كتـاب آخـر سـأ      ،هلل2ة
 هالسالمهلل مكتوباع خبطـ  هعليةاجلواب من اإلمام  ِزيار الدعاء فجاءمعلي بن َم

تـدري كيـف جعلـال     لسـتَ  نال بعد امن الدعاء ف وأما ما سألَت» :الشريف
وحمـبيت   ،مع كثـرة عنـاييت بـال    ،ال باءال ونسبالورمبا ءيت  ،اهلل عندي
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 ،دام اهلل لـال أفعـل مـا رزقـال مـن  لـال      فـأ  ،ومعـرفيت مبـا أنـت عليـه     ،لال
 األعلـى وأنزلـال الفـردوني    ،وبلغـال أفعـل نيتـال    ،ورضي عنال برضـائي 

 ،ودفع الشر عنال برمحته ،وتوال  ،حفظال اهلل ،انه ءيع الدعاء ،برمحته
«يخبط وكتبت 

 .هلل1ة
 :قا  هالشيخ الطوسي يف ايبت  ا ما روامومن الرسائل الفريدة يف معامين

عن احلسني بن  ،عن أمحد ابن علي الرازي ،لتلعك يأخ ني مجاعة عن ا
عـن العـالء    ،عن أمحد بن مابندار اإلسكايف ،عن أبي احلسن البلخي ،علي

الرســالة علــى علــي بــن   ذهــقــرأت  :عــن احلســن بــن يــون قــا  ،املــذاري
وأسـكنال   ،يـا علـي أحسـن اهلل جـزا     » :هِزيار عن أبي جعفر الثاني خبطمَم

قد  ،يا علي .وحشر  اهلل معنا ،يف الدنيا واآلخرة ومنعال من اخلزي ،جنته
والقيام مبـا جيـب    ،واخلدمة والتوقم ،بلوتال وخ تال يف النصيحة والطاعة

فجـزا  اهلل   ،لرجـوت أن أكـون صـادقاع    ؛فلو قلت عني   أر مثلـال  ،عليال
 ،وال خدمتال يف احلر وال د ،فما خفي علي مقامال ،جنات الفردوني نزالع

فأسـأ  اهلل ع ا مجـع اخلالئـ  للقيامـة أن حيبـو  برمحـة        ،مـار يف الليل والن
«عنه ءيع الدعاء ،تغتبط بما

 .هلل2ة
عـن  قـا    ،يوسـف بـن السـخت البصـري    عـن   هأورد يف كتاب :. الكشي2

حتـى   هوكان ال يرفع رأسـ  ،كان ع ا طلعت الشم  سجد» :ِزيارمعلي بن َم
سـجادة مثـل    هتـ مبوكـان علـى ج   ،همبثل ما دعا لنفسـ  هعخوانيدعو أللف من 

«ركبة البعم
 .هلل4ة
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 ،ما السـالمهلل معليةروى عن الرضا وأبي جعفر» :هقا  عن ،. النجاشي4
ــاني  ــ الســالمهلل  هعليــةواخــت  بــأبي جعفــر الث ــ هوعظــم حملــ هوتوكــل ل  ،همن

 ،م يف بعـ  النـواحي  السـالمهلل وتوكـل هلـ    هعليـ ةوكذلال أبو احلسـن الثالـث  
طعـن  ال ي  هان ثقـة يف روايتـ  وكـ  ،توقيعـات بكـل خـم    هوخرجت عىل الشيعة في

ي مثـل كتـب احلسـني    هـ و ،ورةموصنف الكتب املش ، اعتقاد صحيحاع ،هعلي
«بن سعيد

 .هلل1ة
جليـل   ،اهلل هوازي رمحـ هـ ِزيـار األ معلـي بـن مَ  » :هقا  عن ،. الطوسي3
«ثقة ،الرواية واسع  ،القدر

«صحيح ،ثقة ،وازيهأ» :وقا  أيعاع ،هلل2ة
 .هلل4ة

 
 طبقته يف احلديث  

 ،م السالمهللمعليةاديواهل ،واجلواد ،اإلمام الرضاعن  ىرو :هأ. مشاخي
ــرا ،وأبــي علــي بــن راشــد  ،وعــن أبــي داود املســرتق  ــد اهللهوعب  ،يم بــن عب

وأمحــد بــن  ،ريمــوأمحــد بــن عســحاق األب ،مــدانييم بــن حممــد اهلهوعبــرا
وعءاعيـل   ،يمهوعسـحاق بـن عبـرا    ،وأمحد بن حممد بن أبي نصـر  ،،محزة
وبكر  ،وأيوب بن نوح ،مامهوعءاعيل بن  ،عبادبن  وعءاعيل ،لمبن س

واحلسن بن علي بن عثمان بـن علـي    ،اييوجعفر بن حممد اهل ،بن صاس
واحلسـن بـن علـي بـن      ،م السـالمهلل معلي،ةبن احلسني بن علي بن أبي طالـب 

واحلسـني بـن    ،ِزيـار مواحلسـن بـن حممـد بـن مَ     ،واحلسـن بـن حمبـوب    ،فعا 
وسـليمان   ،ومحاد بن عيسـى  ،واحلسني بن عمار ،واحلسني بن سعيد ،بشار
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وعثمـان   ،بن حييـى  وعبد اهلل ،تديموعبد العزيز بن امل ،وصفوان ،بن جعفر
 ،وعلي بـن فعـا    ،وعلي بن حديد ،وعلي بن عءاعيل امليثمي ،بن عيسى

 ،وفعالة بن أيـوب  ،وعمرو بن عثمان ،يمهوعمرو بن عبرا ،وعلي بن حممد
 وحممــد بــن ،والقاســم بــن حممــد ،بــن عــروة والقاســم ،والفعــل بــن يــون 

 ،وحممــد بــن عءاعيــل بــن بزيــح ،وحممــد بــن أبــي عمــم ،يم احلعــيينهبــراع
 ،وحممـد بـن راشـد    ،وحممـد بـن احلسـن القمـي     ،وحممد بن احلسن األشعري

وحممد بن  ،وحممد بن عبد احلميد ،وحممد بن سنان ،وحممد بن رجاء اخلياف
وحممــد بــن  ،ي بــن شــجا  النيســابوريوحممــد بــن علــ ،بــن مــروان عبــد اهلل
وتلـد بـن    ،وحممد بن حييى اخلـزاز  ،وحممد بن القاسم بن الفعيل ،الفعيل
وحييــى بــن أبــي عمــران  ،والنعــر بــن ســويد ،وموســى بــن القاســم ،موســى

 .مدانياهل
  

 ،ِزيارميم بن َمهوعبرا ،ال قي وأبو عبد اهلل ،هوروى عن :هب. الرواة عن
وأمحد بن حممد  ،وأمحد بن حممد ،محد بن احلسنيوأ ،اشمهيم بن هوعبرا

 ،واحلسـن بـن علـي بـن عبـد اهلل      ،ِزيـار مبـن علـي بـن مَ   واحلسـن   ،بن عيسى
ل موسـ  ،واحلسني بن سـعيد  ،واحلسني بن عسحاق ،واحلسن بن علي الكويف

 ،بن عـامر  وعبد اهلل ،والعباني بن معروف ،وصاس بن أبي محاد ،بن زياد
وعلـي بـن احلسـني بـن      ،بـن حممـد بـن عيسـى     د اهللوعبـ  ،بن حممد وعبد اهلل

 ،وحممد بن أبي أيوب ،وعيسى بن أيوب ،وعلي بن حممد الصيمري ،عمرو
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وحممـد   ،هلل1ةهلل229يف حمـرم سـنة    هروى عنةحممد بن علي بن حييى األنصاريو
 .ديميثم بن أبي مسروق النواهل ،بن عبد اجلبار وحممد بن عيسى بن عبيد

 
 مؤلفاته 

وصـنف  :ةِزيـار قـائالع  معـن مؤلفـات علـي بـن مَ     هيف حديثـ   كر النجاشـي 
 ،وزيادة كتاب الوضـوء  ،ي مثل كتب احلسني بن سعيدهو ،ورةمالكتب املش

 ،كتـاب الطـالق   ،كتـاب احلـج   ،كتـاب الصـوم   ،كتاب الزكاة ،كتاب الصالة
كتــاب التجــارات  ،كتــاب العتــ  والتــدبم  ،كتــاب الــديات ،كتــاب احلــدود

ــارات ــاب املك ،واالج ــبكت ــم  ،اس ــاب التفس ــائل  ،كت ــاب الفع ــاب  ،كت كت
، كتاب الرد على كتاب املزار ،اب التجمل واملروةكت ،كتاب الدعاء ،املثالب
 ،اداتمكتـاب الشـ   ،كتاب اخلمـ   ،كتاب املواريث ،كتاب الوصايا ،الغالة

كتـاب الصـيد    ،كتـاب التقيـة   ،كتـاب املالحـم   ،مهكتاب فعائل املؤمنني وبر
، كتاب النذور واال ان والكفارات ،كتاب األشربة ،دهكتاب الز ،والذبائح

كتــاب  ،كتــاب القــائم ،وزاد علــى كتــب احلســني بــن ســعيد كتــاب احلــروف
 .هلل2ةهللرسائل علي بن أسباف ،كتاب النوادر ،كتاب األنبياء ،البشارات
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 مناذج من رواياته 
كتاب ذا الها خيرج مِزيار فان اإلحاطة بمبالنظر لسعة مرويات علي بن َم

ــمعـــن من ــر مروياتـــ   ،هجيتـ ــى  كـ ــد اقتصـــرت علـ ــذلال فقـ ــن  هلـ ــرة عـ املباشـ
  .ا عن طري  السما  أو املكاتبةمسواء ما كان من مم السالمهللعليةاألئمة

 
 رواياته يف العقائد

عـن علـي بـن     ،عن حممد بن عمـرو الكاتـب   ،هوعن :القمي ه. ابن بابوي1
صـاحب   :أبـي احلسـن   كتبت عىل :قا  :ِزيارمعن علي بن َم ،حممد الصيمري

ع ا اـاب صـاحبكم عـن    » :فكتب ؟عن الفرج هأسأل :السالمهلل هعليةرالعسك
«فتوقعوا الفرج ،دار الظاملني

 .هلل1ة
وحممـد بـن    ،ل بـن زيـاد  معـن سـ   ،عدة من أصـحابنا  :. الشيخ الكليين2
كتـب رجـل عىل    :ِزيار قا معن علي بن َم مجيعاع ،عن أمحد بن حممد ،حييى

يف بعـ    هفأجابـ  ،هخيطـر علـى بالـ    ملمـاع  همهلل  يشـكو عليـ  السال هعليةأبي جعفر
قـد   ،عن اهلل عز وجل عن شاء ثبتال فال جيعل إلبلي  عليال طريقا» :هكالم

يعـرض هلـم الن تمـوي بمـم      اهلل عليه وآلههلل ملماع صلىةشكى قوم عىل النيب
صلى اهلل ةفقا  رسو  اهلل ،من أن يتكلموا به ،الريح أو يقطعوا أحب عليمم

والـذي نفسـي بيـد  عن  لـال      :فقـا   ،قـالوا نعـم   ؟أجتدون  لـال  :آلههللعليه و
آمنا باهلل ورسوله وال حـو  وال قـوة    :فا ا وجدتو  فقولوا ،اإل انلصريح 
«عال باهلل

 .هلل2ة
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بـن   حـدثنا عبـد اهلل   :قـا   هعن حدثنا أبي رضي اهلل :. الشيخ الصدوق4
 ،مـد الصـيمري  عن علي بن حم ،عن حممد ابن عمر الكاتب ،جعفر احلممي

 هعليــةكتبــت عىل أبــي احلســن صــاحب العســكر  :ِزيــار قــا معــن علــي بــن َم
ع ا ااب صاحبكم عن دار الظاملني » :فكتب عىل ،عن الفرج هالسالمهلل أسأل

«فتوقعوا الفرج
 .هلل1ة

عــن حممــد بــن  ،عــن حممــد بــن علــي ،الفعــل عــن :. الشــيخ الطوســي3
 هقا  أبـو جعفـر عليـ    :ا ِزيار قمعن علي بن َم ،هلل2ةعن حي بن مروان ،سنان

 ،بـني الـركن واملقـام    كأني بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائماع»السالم: 
كمـا مللـت    فيمالها عدالع ،البيعة هلل :عليه السالمهلل يناديةبني يديه ج ئيل

«وجوراع ظلماع
 .هلل4ة

 
 رواياته يف الفقه

 عـن أمحـد بـن حممـد     ،عن حممد بن احلسن الصـفار  :. الشيخ الطوسي1
سـليمان بـن    هكتـب عليـ   :ِزيار قـا  معن علي بن َم ،مجيعاعبن حممد  وعبد اهلل

بـرد نقطـة مـن البـو         هأصاب كفـ  هبا  يف ظلمة الليل وأن هأن : رشيد خي 
ن هوتسح بد ،هخبرقة ثم نسي أن يغسل همسح هوأن ، و  ير هأصاب هيشال أن

                                                 

ى قـا  الصـدوق: حـدثنا أبـي رضـي اهلل عنـه قـا :        ، ويف روايـة أخـر  480كما  الـدين   .1
حدثنا سعد بن عبد اهلل قا : حدثين عبـراهيم ابـن َممِزيـار، عـن أخيـه، علـي بـن َممِزيـار،         
عن علي بن حممد بن زياد. قـا : كتبـت عىل أبـي احلسـن صـاحب العسـكرةعليه السـالمهلل        

 قعوا الفرج.أسأله عن الفرج، فكتب علي: ع ا ااب صاحبكم عن دار الظاملني فتو

 لعلهةحسني بن مروانهلل. .2

 .324ايبة الطوسي  .4



 

 وكالء األئمة يف القرن الثاني اهلجري .................................................

 

[218] 

 هفأجابــ ؟ثــم توضــأ وضــوء الصــالة فصــلى ،هورأســ مــهووج هكفيــ هفمســح بــ
 ،أما ما توهمت مما أصاب يد  فلي  بشب عال ما حتق » :هخبط هجبواب قرأت

أن تعيد الصلوات للواتي كنت صليتمن بذلال  قت  لال كنت حقيقاعفان حّق
 ،وما فات وقتما فال ععادة عليـال هلـا   ،الوضوء بعينه ما كان منمن يف وقتما

 ،الصـالة عال مـا كـان يف وقـت    د ع   ي  أن الرجل ع ا كان ثوبه جنساع ِلَبمن ق 
أو صلى على ام وضـوء فعليـه ععـادة الصـلوات املكتوبـات       وع ا كان جنباع
ــه ــواتي فاتت ــوب خــالف اجلســد  ،الل عن شــاء  ،فاعمــل علــى  لــال  ،الن الث

«اهلل
 .هلل1ة
عـن علـي    ،بـن عـامر   عن عبـد اهلل  ،احلسني بن حممد :. الشيخ الكليين2
 ،وعلي بن حممد ،عن علي ،بن حممد وحممد بن حييى عن أمحد ،ِزيارمبن َم

بـن   قـرأت يف كتـاب عبـد اهلل    :ِزيـار قـا   معن علـي بـن مَ   ،ل بن زيادمعن س
عــن أبــي  ،جعلــت فــدا  روى زرارة :الســالمهلل هعليــةحممــد عىل أبــي احلســن

مـا  مما يف اخلمر يصيب ثوب الرجل أنمعلي صلوات اهلل جعفر وأبي عبد اهلل
عـن أبـي    ،وروى اـم زرارة  .هلل2ةامحرم شـرب عمنا  هال بأني بأن يصلي في :قاال

يعين املسكر  -ع ا أصاب ثوبال مخر أو نبيذ  :قا  هالسالمهلل  أن هعليةعبد اهلل
وعن صـليت   هكلـ  هفااسل هوعن   تعرف موضع هعن عرفت موضع هفااسل -
خـذ  » :السـالمهلل   هعليـ ةهفوقـع خبطـ   ؟هفأعلمين ما آخذ بـ  -فأعد صالتال  هفي

«ه السالمهللعليةبقو  أبي عبد اهلل
 .هلل4ة

                                                 

 .379\4، وسائل الشيعة 321\1تمذيب األحكام  .1
 لعل  لال عمنا صدر للتقية. .2

 .318\4، وسائل الشيعة 307\4الكايف  .4
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رأيــت أبــا جعفــر     :ِزيــار قــا  معــن علــي بــن مَ   :. الشــيخ الصــدوق 4
ــاني ــةالث ــة وام   هعلي ــلي الفريع ــالمهلل  يص ــالس ــارو  ه ــز ط ــة خ  ،هلل1ةينا يف جب

ا وأمرنـي بالصـالة   مـ وصـلى في  ها علـى بدنـ  ملبسـ  هو كر أنـ  ،وكساني جبة خز
 .هلل2ةامفي

محـد بـن   عـن أبـي جعفـر يعـين أ     ،عن سعد  باسناد :. الشيخ الطوسي3
رأيـت   :ِزيـار قـا   معن علي بـن مَ  ،عن العباني بن معروف ،حممد بن عيسى

السالمهلل  صلى حني زالت الشم  يوم الرتوية سـت ركعـات    هعليةأبا جعفر
 .هلل4ةمام  ينزع  نعال هوعلي ،خلف املقام

سـأ  أبـا احلسـن     هِزيـار أنـ  معـن علـي بـن مَ     باسناد :. الشيخ الصدوق2
صـالة فريعـة فـال     هن الرجل يصم يف البيداء فتدركـ السالمهلل  ع هعليةالثالث

ى أن يصـلي  مـ كيف يصنع بالصالة وقد ن ،امخيرج من البيداء حتى خيرج وقت
«يصلي فيما ويتجنب قارعة الطري » :فقا  ؟يف البيداء

 .هلل3ة
عـن   ،بـن عـامر   عـن عبـد اهلل   ،عن احلسني بن حممـد  :. الشيخ الكليين1

السـالمهلل  يتفـل يف املسـجد     هعليـ ةجعفر الثانيرأيت أبا  :ِزيار قا معلي بن َم
 .هلل2ةهو  يدفن ،احلرام فيما بني الركن اليماني واحلجر األسود

 :ِزيار قا معن علي بن َم ،هعن أبي ،يمهاعلي بن عبر :. الشيخ الكليين7
السـالمهلل    هعليـ ةجعلـت فـدا  زيـارة الرضـا     :السالمهلل  هعليةقلت ألبي جعفر

                                                 

 .31\4جممع البحرين  –ةالُطر نهلل  بالعم: اخلز، والطاروني، ضرب منه .1

 .429\3، وسائل الشيعة 212\1من ال حيعر  الفقيه  .2

 .321\3، وسائل الشيعة 244\2تمذيب األحكام  .4

 .121\2، وسائل الشيعة 233\1من ال حيعر  الفقيه  .3
 .221\2، وسائل الشيعة 470\4الكايف  .2
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زيــارة أبــي » :فقــا  ؟الســالمهلل هعليــةاحلســني أفعــل أم زيــارة أبــي عبــد اهلل
وأبـي ال   ،عليـه السـالمهلل  يـزور  كـل النـاني     ةأبا عبـد اهلل  و لال أن ؛أفعل

«يزور  عال اخلواص من الشيعة
 .هلل1ة

عـن   ،عن حممـد بـن عبـد اجلبـار     ،أبو علي األشعري :. الشيخ الكليين8
ن أصـوم  يـا سـيدي نـذرت أ    :كتب بندار موىل عدريـ   :ِزيار قا معلي بن َم

ال » :هفكتـب وقرأتـ   ؟ما يلزمين مـن الكفـارة   هكل يوم سبت فان أنا   أصم
 ولي  عليال صومه يف سفر وال مرض عال أن تكون نويَت ،ترتكه عال من علة

منـه مـن اـم علـة فتصـدق بعـدد كـل يـوم لسـبعة           أفطـرتَ  وعن كنَت ، لال
«نسأ  اهلل التوفي  ملا حيب ويرضى ،مساكني

 .هلل2ة
اشـم عىل  هكتب رجل من بين  :ِزيار قا معلي بن َم :وسي. الشيخ الط9

اخـرج   أنمنـذ سـنني    ني كنـت نـذرت نـذراع   ع :السالمهلل هعليةأبي جعفر الثاني
ــواحل البحــر عىل ناحيت   ــعىل ســاحل مــن س ــرابط فيــ م ــو  ،املتطوعــة ها ممــا ت  

 هنــأ - جعلــت فــدا  -رى أفَتــ ،ا مــن ســواحل البحــرهــم جبــدة وامممــرابط
فتدي اخلروج عىل  لـال املوضـع بشـب مـن     أأو  ،أوال يلزمين هيلزمين الوفاء ب

عن كـان  » :هوقرأت هخبط هفكتب علي  ؟تعاىل عن شاء اهلل هصم عليأبواب ال  أل
 وعال ،ءع منال نذر  أحد من املخالفني فالوفاء به عن كنـت ختـاف شـنيعة   

حيـب  وفقنا اهلل وعيا  ملـا   ،فاصرف ما نويت من نفقة يف  لال يف أبواب ال 
«ويرضى

 .هلل4ة

                                                 

 .210، كامل الزيارات 233، املزار للمشمدي 282\3الكايف  .1
 .479\10،وسائل الشيعة 321\7الكايف  .2

 .42\12، وسائل الشيعة 411\8األحكام تمذيب  .4
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 ،عـن أمحـد بـن حممـد بـن عيسـى       ،حممـد بـن حييـى    :. الشـيخ الكلـيين  10
 :ِزيـار قـا   معـن علـي بـن مَ    ،مجيعـاع ل بـن زيـاد   معن س ،وعدة من أصحابنا

وجعـل لـال    ،امـ ابتا  ضـيعة فوقف  السالمهلل أن فالناع هعليةكتبت عىل أبى جعفر
ا مـ مأو يقو  ويسأ  عن رأيال يف بيع حصتال مـن األرض  ،م يف الوقف اخُل

م أعل ـ » :السالمهلل علي هعليةفكتب :ا موقوفةمأو يدع ها بهمبا اشرتا هعلى نفس
وعن  لـال   ،مثـن  لـال علـي     وعيصا  ،من العيعة هلل1ةأنى آمر  ببيع حقي فالناع

 .«أو يقومما على نفسه عن كان  لال أوف  له ،رأيي عن شاء اهلل
ن بـني مـن وقـف بقيـة     أن الرجل  كـر أ  هعلي وكتبت  :ِزيارمقا  علي بن َم

م ملـي  يـأمن أن يتفـاقم  لـال بيـن      هوأنـ  ،شـديداع  م اختالفـاع مالعيعة علي  ذه
م مـا كـان   ممـن  عنسـان ذا الوقف ويـدفع عىل كـل   هفان كان ترى أن يبيع   بعد

وأعلمه أن رأيي لـه عن كـان قـد    » :علي هفكتب خبط ؟همن  لال أمرت هوقف ل
فانه رمبا جـاء   ،الوقف أمثل علم االختالف ما بني أصحاب الوقف أن يبيع

«يف االختالف ما فيه تلف األموا  والنفوني
 .هلل2ة

                                                 

يف الفقيه " أني آمر  ببيع حصيت ". وقا  العالمة االسي:ةحيتمل أن يكون هذا اخلم   .1
حقهةعليه السالمهلل وقد كـان أوقفـه السـائل فعـوال فلمـا   ينفذ ةعليـه السـالمهلل بطـل، و         

هلل، وقا  الفاضل هببيعأيعا ال يصح وقف ما  اإلنسان على نفسه فلذا أمر ةعليه السالمهلل 
التفرشي:ةظاهر  أنه ملال اإلمامةعليه السالمهلل مخ  العيعة املوقوفـة فلـذا جـوز بيعمـا.     
وقا  الشيخ الصدوق:ةهذا وقـف كـان علـيمم دون مـن بعـدهم، ولـو كـان علـيمم وعلـى          
أوالدهم ما تناسلوا ومن بعد على فقـراء املسـلمني عىل أن يـرث اهلل األرض ومـن عليمـا،      

 بيعه أبداعهلل.  جُيز 

 .188\19، وسائل الشيعة 230\3، من ال حيعر  الفقيه، 41\7الكايف  .2
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عـن حممـد بـن احلسـن      ،حممد بن احلسن بـن الوليـد   :. الشيخ الطوسي11
 :ِزيـار قـا   معـن علـي بـن مَ    ،ديمـ يـثم بـن أبـي مسـروق الن    عـن اهل  ،الصفار

ب هفعة ارض فـذ السـالمهلل عـن رجـل طلـب ش ـ      هعليةسألت أبا جعفر الثاني
ا مأراد بيع أنفكيف يصنع صاحب األرض  هلل1ة  ن ى أن حيعر املا  فلم َيعل

عن كـان معـه باملصـر    » :قـا   ؟صـاحب الشـفعة   ها أو ينتظر جمـب شـريك  مأيبيع
 ،باملا  وعال فليبـع وبطلـت شـفعته يف األرض    أتا فان  ،فلينتظر به ثالثة أيام

نتظر به مقدار ما وان طلب األجل عىل أن حيمل املا  من بلد عىل بلد آخر فلي
ن وافا  اف ،سافر الرجل عىل تلال البلدة وينصرف وزيادة ثالثة أيام ع ا قدم

«فعة لهوعال فال ش 
 .هلل2ة

عن علي بـن   ،ل بن زيادمعن س ،عدة من أصحابنا :. الشيخ الكليين12
السـالمهلل عـن دار كانـت المـرأة      هعليـ ةسـألت أبـا جعفـر الثـاني     :ِزيار قـا  مَم

ا ما أن أممعت ابنتفاد  ،وماتت املرأة ،فغاب االبن بالبحر ا ابن وابنةوكان هل
وبقيت يف الدار قطعة  ،اممن هلل4ةوباعت أشقاصاع ،االدار هل  ذهرت كانت صي 

ا لغيبـة االبـن ومـا    مأن يشـرتي   و يكـر هـ و ،عىل جنب دار رجـل مـن أصـحابنا   

                                                 

الن  اإلظمار، والن   احلاصل. يقا : خذ ما ن  لال من ار ال، وخذ ما ن  لال  .1
من دين أي تيسر. وهو يستن  حقه من فالن أي يستنجز . ويأخذ منه الشـب بعـد الشـب.    

مـا ظمـر وحصـل مـن مالـه، قـا : ومنـه اخلـ : خـذ          وتعن  الرجل ع ا كثر ناضـه، وهـو   
لسان العـرب   –صدقة ما ن  من أمواهلم، أي ما ظمر وحصل من أمثان أمتعتمم وامها 

7\247. 

 .301\22، وسائل الشيعة 117\7تمذيب األحكام  .2
األشقاص مجع َشق ، والشق  والشقي : الطائفة من الشب والقطعة من األرض  .4
 .38\7لسان العرب  –
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ومنـذ  » :ا ولي  يعرف لالبن خ  فقـا  لـي  هشراؤ هيتخوف من أن ال حيل ل
ينتظـر بـه ايبتـه عشـر سـنني ثـم       » :منذ سنني كثمة فقـا   :فقلت «؟اابكم 

 :قــا  ؟اهعشــر ســنني حيــل شــراؤ هايبتــ هفــا ا انتظــر بــ :هفقلــت لــ ،«ييشــرت
«نعم»

 .هلل1ة
ل بـن  معـن سـ   ،محد بـن احلسـني وعلـي بـن حممـد      :. الشيخ الكليين14

حيج  ما  هيا سيدي رجل دفع علي :هكتبت علي :ِزيار قا معن علي بن َم ،زياد
  اخلمـ  أو علـى مـا فعـل يف يـد      هيف  لال املا  حني يصم عليـ  هل عليه ،هب

«لي  عليه اخلم » :السالمهلل هعليةفكتب ؟بعد احلج
 .هلل2ة

عـن علـي بـن     ،ل بـن زيـاد  معـن سـ   ،علي بن حممـد  :. الشيخ الكليين13
السالمهلل   هعليةكتب أبو احلسن ابن احلصني عىل أبي جعفر الثاني :ِزيار قا مَم

م من يصلي ع ا مجعلت فدا  قد اختلفت موالو  يف صالة الفجر فمن :معي
م من يصلي ع ا اعرتض يف أسفل مطلع الفجر األو  املستطيل يف السماء ومن

فــان رأيــت أن  ،هاألفــ  واســتبان ولســت أعــرف أفعــل الــوقتني فاصــلي فيــ 
 هلي وكيف أصنع مع القمر والفجر ال يتبني معـ   تعلمين أفعل الوقتني وحتد

 ؟تى حيمر ويصبح وكيف أصنع مع الغيم وما حد  لـال يف السـفر واحلعـر   ح
يرمحـال   -الفجـر  » :هوقرأتـ  هالسـالمهلل  خبطـ   هعليةفكتب .فعلت عن شاء اهلل

هو اخليط األبي  املعرتض لي  هو األبي  صعداء فال تصل يف سفر  -اهلل 
هذا  وال حعر حتى تتبينه فان اهلل تبار  وتعاىل   جيعل خلقه يف شبمة من

كلوا واشربوا حتى يتبني لكم اخليط األبي  من اخليط األسود من  :فقا 
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الفجر
والشـرب يف   األكـل فاخليط األبي  هو املعـرتض الـذي حيـرم بـه      هلل1ة

«الصوم وكذلال هو الذي توجب به الصالة
 .هلل2ة

يم بـن عقبــة عنـدنا جــوارب   هعبــرا هقـا  كتــب عليـ   :ِزيــارمعلـي بـن مَ  . 12
ل جتـوز الصـالة يف وبـر األرانـب مـن اـم       مـ رانـب ف وتكال تعمل من وبر األ

«ال جتوز الصالة فيما» :السالمهلل  هعليةفكتب ؟ضرورة وال تقية
 .هلل4ة

عـن   ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،حممد بن حييى :. الشيخ الكليين11
بـن   قـرأت يف كتـاب عبـد اهلل    :ِزيار قـا  معن علي بن َم ،العباني بن معروف

ــن   ــي احلس ــد عىل أب ــةحمم ــد      هعلي ــي عب ــن أب ــدا  روي ع ــت ف ــالمهلل  جعل الس
الزكـاة   وآلـههلل  هعليـ  صـلى اهلل ةوضـع رسـو  اهلل   :قـا   هالسالمهلل  أن هعليةاهلل

ب والفعـة والغـنم   هاحلنطة والشعم والتمر والزبيب والـذ  :على تسعة أشياء
فقا   ،عما سوى  لال وآلههلل هعلي صلى اهللةوعفا رسو  اهلل ،والبقر واإلبل

 :هفقـا  لـ   ؟وهـ ومـا   :فقـا   ،شب كـثم يكـون أضـعاف  لـال    عندنا  :القائل هل
 صلى اهللةعن رسو  اهلل :أقو  لال :السالمهلل  هعليةفقا  أبو عبد اهلل ،األرز

عندنا  :وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى  لال وتقو  وآلههلل هعلي
 وآلـههلل  هعلي صلى اهللةد رسو  اهللمأرز وعندنا  رة وقد كانت الذرة على ع

«والزكاة على كل ما كيل بالصا  ،كذلال هو» :السالمهلل  هعليةعفوق
  .هلل3ة

عـن   ،ل بـن زيـاد  معن س ،من أصحابنا ،ام واحد :. الشيخ الكليين17
 همن هال تطلب هر امرأتمم هعن رجل علي هأسأل هكتبت علي :ِزيار قا معلي بن َم
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ب جيـ  ،اهـ وعمر  ا وعما حياء فمكث بذلال على الرجل عمرمعما لرف  بزوج
«ال جيب عليه الزكاة عال يف ماله» :فكتب ؟ر أم المزكاة  لال امل هعلي

 .هلل1ة
عـن   ،عن حممد بن عبـد اجلبـار   ،أبو علي األشعري :. الشيخ الكليين18

ا أو مرت مـن حيعـ  مـ السالمهلل  امـرأة ط  هعليةهكتبت علي :ِزيار قا معلي بن َم
صـامت  ر رمعان ثم استحاضت فصلت وما يف أو  يوم من شممن دم نفاس

مـن اـم أن تعمـل مـا تعمـل املستحاضـة مـن الغسـل لكـل           هر رمعان كلمش
تقعـي  » :السـالمهلل   هعليـ ةفكتـب  ؟ا أم الما وصالتمل جيوز صوممصالتني ف

عن رسـو  اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه كـان يـأمر        ،صومما وال تقعي صالتما
«فاطمة صلوات اهلل عليما واملؤمنات من نسائه بذلال

 .هلل2ة
عن علي بـن   ،ل بن زيادمعن س ،دة من أصحابناع :كليين. الشيخ ال19

عثـم ع ا حـج عـن     هل عليهالرجل حيج عن الناصب  :هكتبت علي :ِزيار قا مَم
 ،ج عـن الناصـب  حَـ ال ي » :فكتـب  ؟ل ينفع  لال الناصب أم الهو ،الناصب

«وال حيج به
 .هلل4ة

عـن علـي بـن     ،عن أمحد بـن حممـد   ،حممد بن حييى :. الشيخ الكليين20
سألت الرجل عن احملرم يشرب املاء من قربة أو سقاء اختـذ مـن    :ِزيار قا مَم

«يشرب من جلودها» :فقا  ؟ل جيوز  لال أم الهجلود الصيد 
 .هلل3ة

عـن علـي بـن     ،عن أمحد بـن حممـد   ،حممد بن حييى :. الشيخ الكليين21
السالمهلل  ليلة الزيـارة طـاف طـواف     هعليةرأيت أبا جعفر الثاني :ِزيار قا مَم
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بالدلو الذي يلي   ا بيدمالنساء وصلى خلف املقام ثم دخل زمزم فاستقى من
 .ثــم أطلــع يف زمــزم مــرتني  وصــب علــى بعــ  جســد هاحلجــر وشــرب منــ

 .هلل1ةبعد  لال بسنة فعل مثل  لال  رآ هوأخ ني بع  أصحابنا أن
رأيت أبا  :ِزيار قا معن علي بن َم ،أمحد بن حممد :. الشيخ الكليين22

السالمهلل   شي بعـد يـوم النحـر حتـى يرمـي اجلمـرة ثـم ينصـرف          هعليةجعفر
  .هلل2ةبعد ما حيا ي املسجد مبنى ماشياع  وكنت أرا راكباع

وأمحـد بـن    ،ل بن زيادمعن س ،عدة من أصحابنا :. الشيخ الكليين24
 :السـالمهلل   هعليةكتبت عىل أبي جعفر :ِزيار قا معن علي بن َم ،مجيعاعحممد 

والتقصــم يف  اإلتــامم الســالمهلل يف معلــيةعــن آبائــال أن الروايــة قــد اختلــف
ا أن يقصـر مـا   ينـو    مـ ا بأن يتم الصالة ولو صـالة واحـدة ومن  ماحلرمني فمن

ا عىل أن صـدرنا يف حجنـا يف عامنـا    مـ في اإلتاممقام عشرة أيام و  أز  على 
اء أصحابنا أشاروا علي بالتقصم ع  كنـت ال أنـوي مقـام عشـرة     مذا فان فقه

فكتـب علـي    ؟فصرت عىل التقصم وقد ضقت بذلال حتـى أعـرف رأيـال    أيام
قد علمت يرمحال اهلل فعل الصالة يف احلرمني على امهما فـاني  » :خبطة

بعد  لال  هفقلت ل :«أحب لال ع ا دخلتمما أن ال تقصر وتكثر فيمما الصالة
أي  :فقلـت  ،نعـم  :عني كتبت عليال بكذا وأجبتين بكذا فقـا   :ةمبسنتني مشاف

«مكة واملدينة» :فقا  ،تعين باحلرمنيشب 
 .هلل4ة

وأبـو علـي    ،عن أمحد بن حممـد  ،عدة من أصحابنا :. الشيخ الكليين23
رأيـت أبـا    :ِزيار قـا  معن علي بن َم ،عن احلسن بن علي الكويف ،األشعري
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ومـائتني ود  البيـت    هلل1ة]عشـرة[ السالمهلل  يف سنة مخـ    هعليةجعفر الثاني
يستلم الركن اليماني يف كـل شـوف فلمـا     ،لبيتبعد ارتفا  الشم  وطاف با
 مـه ثـم مسـح وج    واسـتلم احلجـر ومسـح بيـد     هكان يف الشوف السابع استلم

بـر الكعبـة عىل امللتـزم    ركعـتني ثـم خـرج عىل د     هثم أتي املقام فصلى خلفـ   بيد
ثـم خـرج    ،يـدعو  ثم وقف على طـويالع  هفالتزم البيت وكشف الثوب عن بطن

يف ســنة ســبع  هفرأيتــ :ِزيــار[م]علــي بــن َمقــا   ،هجــمـن بــاب احلنــاطني وتو 
يستلم الركن اليماني واحلجـر األسـود يف كـل     عشرة ومائتني ود  البيت ليالع

من الركن  فلما كان يف الشوف السابع التزم البيت يف دبر الكعبة قريباع ،شوف
 هثم أتى احلجر فقبلـ  ،هاليماني وفوق احلجر املستطيل وكشف الثوب عن بطن

وكـان   ،ثـم معـى و  يعـد عىل البيـت     هوخرج عىل املقام فصلي خلف هحومس
م معلـى امللتـزم بقـدر مـا طـاف بعـ  أصـحابنا سـبعة أشـواف وبععـ           هوقوف
 .هلل2ةمثانية

عـن علـي بـن     ،عن أمحد بن حممـد  ،حممد بن حييى :. الشيخ الكليين22
وى ر :السـالمهلل   هعليـ ةبـن حممـد عىل أبـي احلسـن     كتب عبـد اهلل  :ِزيار قا مَم

علـى   هالسالمهلل  يف الرجل يطل  امرأتـ  هعليةبع  أصحابنا عن أبي عبد اهلل
ا مـ ا أو يطلقمفيموت عن  ام بواحدة فتزوج زوجاع هفتبني من ،الكتاب والسنة

 ؟على تطليقتني وواحدة قد معـت   ا تكون عندما األو  أنمفرتجع عىل زوج
علـى    ن عنـد ا تكـو مـ م أنموروى بععـ  ،صـدقوا  :هالسـالمهلل  خبطـ   هعليةفوقع
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 ا قـد تزوجـت زوجـاع   مـ ا ليست بشـب ألن مثالث مستقبالت وأن تلال اليت طلق
«ال» :هالسالمهلل  خبط هعليةفوقع ، ام

 .هلل1ة
عـن علـي بـن     ،عن أمحد بن حممـد  ،حممد بن حييى :. الشيخ الكليين21

املـوىل يف   هاملـوت فيعتقـ    عـن اململـو  حيعـر    هأسـأل  هكتبـت عليـ   :قا  ،ِزيارمَم
فيكـون   هأو يرتك ؟يف  لال أجر  ل ملوالمف فيخرج من الدنيا حراعتلال الساعة 

يف حا  موتـه فمـو    يرت  العبد مملوكاع» :فكتب ؟و مملو هع ا مات و  أجر هل
«وهذا عت  يف هذ  الساعة لي  بنافع له ،أجر ملوال 

 .هلل2ة
روى بعـ  مواليـال    :قلـت  :ِزيـار قـا   معلـي بـن مَ   :. الشيخ الكليين27

و واجـب علـى   مـ السالمهلل  أن كل وقف عىل وقـت معلـوم ف  م معليةعن آبائال
و  باطــل مــردود علــى مــل جممــالورثــة وكــل وقــف عىل اــم وقــت معلــوم ج

«هو عندي كذا» :السالمهلل هعليةفكتب ،الورثة وأنت أعلم بقو  آبائال
 .هلل4ة

وحممـد بـن    ،ل بـن زيـاد  معن س ،عدة من أصحابنا :. الشيخ الكليين28
كتبـت عىل أبـي    :ِزيـار قـا   معن علي بن َم ،اعمجيععن أمحد بن حممد  ،حييى

يم وقـف ضـيعة علـى احلـج     هأن عسـحاق بـن عبـرا    هالسالمهلل أعلم هعليةجعفر
 هدني علـى نفسـ  ميم أشـ هوأن حممد بن عبرا ،ا للفقراءموما فعل عن  وأم ولد

يقـو  بقولنـا ممـن     هاشم من يعـرف حقـ  همبا  ليفرق على عخواننا وأن يف بين 
سـبيل الصـدقة الن    هم ع ا كـان سـبيل  مصـرف  لـال علـي   فـرتى أن أ  ،و حمتاجه

                                                 

ذا اخل  شيلان: أحدهما أن يكون الـزوج الثـاني   ، قيل: الوجه يف ه321\2 صدر نفسهامل. 1
  يدخل بما أو يكون التزويج متعة. والثاني ان يكونا حممولني على ضرب من التقية ألنه 

 مذهب أهل اجلماعة.
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فممت يرمحال اهلل ما » :السـالمهلل  هعليةفكتب ؟و صدقةهوقف عسحاق عمنا 
وما أشمد لـال بـذلال    ، كرت من وصية عسحاق بن عبراهيم رضي اهلل عنه

وما استأمرت فيه من عيصالال بع   لال  ،حممد بن عبراهيم رضي اهلل عنه
فأوصـل  لـال    ،ين هاشم ممن هـو مسـتح  فقـم   عىل من له ميل ومودة من ب

عليمم يرمحال اهلل فمم ع ا صاروا عىل هذ  اخلطة أح  به من امهم ملعنى لو 
«فسرته لال لعلمته عن شاء اهلل

 .هلل1ة
عـن   ،عن حممد بن عبـد اجلبـار   ،أبو علي األشعري :الشيخ الكليين .29

 هجعل على نفسرجل  :السالمهلل هعليةقلت ألبي احلسن :ِزيار قا معلي بن َم
ــذراع ــى اهلل ن ــ عن قع ــدرا  هحاجت ــدق ب ــى اهللهأن يتص ــ م فقع ــم  هحاجت فص
«عيدي » :فقا  ؟ا عليال أجيوز  لال أو يعيدممبا ووجهم  هالدرا

 .هلل2ة
عـن   ،عن حممـد بـن عيسـى    ،حممد بن جعفر الرزاز :الشيخ الكليين .40

ما  دائماع يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم اجلمعة :هِزيار كتب عليمعلي بن َم
بقي فواف   لال اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيـام التشـري  أو السـفر أو    

فكتـب   ؟أو كيف يصنع يا سيدي  صوم  لال اليوم أو قعاؤ هل عليهمرض 
بد  يوم عن  قد وضع اهلل عنه الصيام يف هذ  األيام كلما ويصوم يوماع» :هعلي

فوقـع  لـال    ن يصـوم يومـاع  يا سيدي رجل نذر أ هيسأل هوكتب علي ،«شاء اهلل
بـد  يـوم    يصـوم يومـاع  » :هفكتـب عليـ   ؟مـن الكفـارة   هما عليـ  هلهاليوم على أ

«وحترير رقبة مؤمنة
 .هلل4ة
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رضـي  ةحدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد :. الشيخ الصدوق41
 ،عـن العبـاني بـن معـروف     ،حدثنا حممد بن احلسـن الصـفار   :قا  ،عنههلل اهلل

كتبـت عىل أبـي جعفـر حممـد بـن علـي بـن موسـى          :ا ق ،ِزيارمعن علي بن َم
ومـن   ،مجعلت فدا  أصلي خلف مـن يقـو  باجلسـ    :م السالمهللمعليةالرضا

ال تصــلوا » :الســالمهلل  هعليــةفكتــب ؟يقــو  بقــو  يــون  بــن عبــد الــرمحن 
«بر  اهلل منمم ،وا منممؤوابر ،وال تعطوهم من الزكاة ،خلفمم

 .هلل1ة
 ،]بن احلسـن بـن الوليـد[   حممد حدثنا أمحد بن  :. الشيخ الصدوق42
 :مِزيار قا عن علي بن َم ،عن حممد بن عيسى ،عن حممد بن خالد ،هعن أبي

 ،وازهكثرة الزالز  يف األ هوشكوت علي مم السالمهللعليةكتبت عىل أبي جعفر
ــو  عن   ــا التح ــرى لن ــت ــب ،ام ــا » :فكت وصــوموا األربعــاء   ،ال تتحولــوا عنم

دعـوا  او ،يابكم وأبرزوا يوم اجلمعةواخلمي  واجلمعة وااتسلوا وطمروا ث
ومن كان مـنكم  » :قا  ،ففعلنا فسكنت الزالز  :قا  ،«اهلل فانه يرفع عنكم

 .هلل2ةم خبمودعا هل ،«مذنب فيتوب عىل اهلل سبحانه وتعاىل
عن امـرأة   هأسأل هِزيار قا  كتبت عليمعلي بن َم :. ابن عدري  احللي44

ي هــو ،ا الصــوممــفيشــتد علي ،ر رمعــانما يف شــها واــم ولــدهترضــع ولــد
أترضـع وتفطـر وتقعـي     ،وال تقـدر علـى الصـيام    ،امـ ترضع حتى يغشـى علي 

ا اختـا   مـ فان كانـت ممـن ال  كن   ؟أو تد  الرضا  وتصوم ،اما ع ا أمكنمصيام
 ،عن كانـت ممـا  كنمـا اختـا  ظلـر     » :فكتـب  ؟ا فكيـف تصـنع  همن ترضع ولد

                                                 

 .422األمالي  .1
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أفطــرت  ،ال  كنمــا وعن كــان  لــال ،وأتــت صــيامما ،اسرتضــعت لولــدها
«وقعت صيامما متى ما أمكنما ،وأرضعت ولدها

 .هلل1ة
 

 يف األخالق
وحممـد بـن    ،ل بـن زيـاد  معـن سـ   ،عدة مـن أصـحابنا   :. الشيخ الكليين1
كتب حممد بـن   :ِزيار قا معن علي بن َم ،مجيعاع ،عن أمحد بن حممد ،حييى

المهلل  يف دعـاء  الس هعليةعلي يسألين أن أكتب عىل أبي جعفر هلل2ةمحزة الغنوي
أما ما سأ  حممـد بـن محـزة مـن تعليمـه      » :الفرج فكتب علي هيرجو ب هيعلم

يا من يكفي من كل شب وال يكفـي منـه   ةيلزم :فقل له دعاء يرجو به الفرج
هلل فاني أرجو أن يكفي ما هو فيه من الغم عن هشب اكفين ما أهمين مما أنا في

ــاىل  ــاء اهلل تع ــ .«ش ــى عليــ   هفأعلمت ــال فمــا أت ــن    ه ل ــى خــرج م ــل حت عال قلي
 .هلل4ةاحلب 
عـن علـي بـن     ،ل بن زيادمعن س ،عدة من أصحابنا :. الشيخ الكليين2

بولد  همصاب هالسالمهلل  رجل يشكو علي هعليةكتب عىل أبي جعفر :ِزيار قا مَم
أن اهلل عـز   أما علمَت» :هالسالمهلل  علي هعليةوكتب :فقا  هوشدة ما يدخل هل

«  على  لالَره ليأج َسن ولد  أنَفوجل خيتار من ما  املؤمن وم
 .هلل3ة

عـن علـي بـن     ،ل بـن زيـاد  معـن سـ   ،علي بـن حممـد   :. الشيخ الكليين4
عن  :السـالمهلل   هعليـ ةعىل أبـي احلسـن   ،يمهكتـب حممـد بـن عبـرا     :قا  ،ِزيارمَم

                                                 

 .284مستطرفات السرائر  .1
 يف عدة الداعيةالعلويهلل. .2

 .212، عدة الداعي 210\2الكايف  .4

 .214\4الكايف  .3
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 هلـي بـ   يف دبـر صـلواتي جيمـع اهلل    هرأيت يا سيدي أن تعلمين دعاء أدعـو بـ  
أعـو  بوجمـال الكـريم     :تقـو  » :السالمهلل  هعليةفكتب .خم الدنيا واآلخرة

وعزتال اليت ال ترام وقدرتال اليت ال  تنع منما شب من شر الدنيا واآلخرة 
«ومن شر األوجا  كلما

 .هلل1ة
 

 (هـ 219ت بعد )حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيين .9
 ،بغـدادي  ،حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني بن موسـى  ،و أبو جعفره

مـن كبـار الـرواة     – اهلل هرمحـ  –كـان   ،أسـد بـن خز ـة   مـن   ،أسـدي بـالوالء  
وكـان   ،ومن الوكالء الثقـات واملعتمـدين   ،ومن أجالء األصحاب ،واحملدثني

بعـ  القمـيني    هظلمـ  ،السـالمهلل  هعليـ ةاديمقربُا من اإلمام اهل ،كثم الرواية
 ،و بريء من  لـال بـراءة الـذئب مـن دم يوسـف     هو ،بالغلو والععف  فرمو
 هبأن هالسالمهلل ووصف هعليةيف أصحاب اإلمام اجلواد ه رجالالطوسي يف   كر

«بغدادي»
 هالسـالمهلل مـع وصـف    هعليـ ةادييف أصحاب اإلمام اهلـ   و كر ،هلل2ة

«يونسي ،اليقطيين» هبأن
يف أصحاب اإلمام احلسـن العسـكري     كما  كر ،هلل4ة

وتشـم   ،السالمهلل هعليةأدر  اإلمام الرضا هن الثابت انأام  ،هلل3ةالسالم هعلي
ولـذا   ،السـالمهلل  هعليـ ةكام وكـيالع شخصـياع لإلمـام الرضـا     هبع  الروايات أن

 .ذا الكتابهضمن   ادرجنا
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يعـد حممــد بــن عيســى اليقطــيين مــن الــرواة املقــربني مــن يــون  بــن عبــد  
 ،يونسيهللةهوقيل ل هفقد نسب علي هب هومن شدة التصاق ،هللهـ 208ت ةالرمحن

 ،يقطنيهللةهنسبة عىل جد أبي ،يينهللاليقطةورة يف كتب احلديثماملش هومن ألقاب
 .ع بيد  نسبة عىل جد ،الع بيديهللةلقب هأما يف التواقيع الشريفة فالغالب علي

 ،وراع يف كتـب احلـديث والرجـا    ممشـ   و  أجد ،هلل1ةمن األبناء أمحد هل
 ،ويعـد جعفـر بـن عيسـى مـن احملـدثني األجـالء        ،فجعفـر وموسـى   هأما أخوتـ 

ر السـيد اخلـوئي حسـن    مواسـتظ  ،السـالمهلل ممـا  عليةروى عن الرضا واجلواد
 .هلل2ةهحال

 
 وكالته ودوره مع اإلمام الرضا عليه السالم

 همن نصوص متعاضـدة حتكـي مكاتبـات جـرت بينـ      هوكالت هر لنا وجميظ
ات ال تصـلح  مـ ا أوامـر وتوجي مويف بععـ  ،السالمهلل هعليةاديوبني اإلمام اهل

ن عيسـى كـان أيعـاع    ر مـن عحـدى الروايـات أن حممـد بـ     مكما يظ ،عال للوكيل
ذيب مـ يف التالطوسـي  الشـيخ  فقـد روى   ،السـالمهلل  هعليـ ةوكيالع لإلمام الرضا

 :قـا   ،عن حممـد بـن عيسـى اليقطـيين     ،عن حممد بن أمحد بن حييى  باسناد
ــةأبــو احلســن الرضــا  بعــث علــي  ــاٍب هعلي ــاع الســالمهلل  رزم ثي وحجــة  ،والمان

 ،عبــد الــرمحنوحجـة ليــون  بـن    ،وحجــة ألخـي موســى بـن عبيــد   ،هلل4ةلـي 
أن  ت دفلمـا أر  ،فيمـا بيننـا   فكانت بيننا مائـة دينـار أثالثـاع    ،هفأمرنا أن  ج عن

 :فقـا   ؟ذاهـ ما  :فقلت للرسو  ،أعبب الثياب رأيت يف أضعاف الثياب طيناع
                                                 

 .317\1مستدركات علم رجا  احلديث  .1
 .29\2 معجم رجا  احلديث .2

 أي أمواالع حيج بما. .4
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ثـم قـا     ،السـالمهلل  هعليـ ةمـن قـ  احلسـني    طينـاع  همبتا  عال جعل فيـ  هلي  يوج
 هعليــةوأمـر  ،و أمــان بـا ن اهلل هـ  :هلل السـالم  هعليـ ةقـا  أبـو احلســن   :الرسـو  

وأمـر   ،موقوم حماويج ال مؤونـة هلـ   ،هل بيتهالسالمهلل  باملا  بأمور من صلة أ
 ،ها عنــمــوأمرنــي أن أطلق ،هامــرأة كانــت لــ هلل1ةبــدفع ثالمثائــة دينــار عىل رحــم

 ،ا صـفوان بـن حييـى وآخـر    مـ د على طالقمشأوأمرني أن  ،ذا املا ما بموأمتع
 .هلل2ةهنسي حممد بن عيسى اء

م فرقـة مـن الشـيعة    هـ و ،وكان حملمد بن عيسى دور يف التصـدي للواقفـة  
موســى  هالســالمهلل ووقفــت علــى أبيــ هعليــةأنكــرت عمامــة أبــي احلســن الرضــا

علـى حممـد بـن عيسـى فلـم يشـال يف أمـر         وقد مـن  اهلل  ،   ت هوزعمت أن
جبمـع  كمـا قـام    ،وصنف كتاباع يف الرد على الواقفة ،اإلمامة وثبت على احل 

الشيخ روى  لال  ،ألف مسألة 12السالمهلل فبلغت  هعليةمسائل اإلمام الرضا
ن حممــد بــن عيســى عــ ،بــن جعفــر احلمــمي عبــد اهللعــن  هالطوســي يف ايبتــ

السـالمهلل   هعليـ ةملا اختلـف النـاني يف أمـر أبـي احلسـن الرضـا      » :اليقطيين قا 
«مخ  عشرة ألف مسألة هوأجاب عن همما سلل عن همجعت من مسائل

 .هلل4ة
ــل اليقطــيين دوراع م  مــاع يف التصــدي حلركــة الغــالة يف زمــن   ملعــب الوكي

ذا دليـل قـاطع علـى    هـ و ،ا يف قـم مر منمال سيما ما ظ ،السالمهلل هعليةادياهل
مـن   هوكانت التوقيعات تصل ،بع  القميني ها بممة الغلو اليت ألصقمفساد ت

أفكـار الغـالة   السالمهلل بوجوب أخذ احليطة واليقظة مـن   هعليةادياإلمام اهل
ل بن زياد محدثين س :قا  ،سعدعن   فقد روى الكشي باسناد ،مموحتركات

                                                 

 يف االستبصارةرحيمهلل. .1

 .280\4، االستبصار 30\8تمذيب األحكام  .2
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أبـو احلسـن العسـكري ابتـداء      كتـب علـي    :قا  ،عن حممد بن عيسى ،اآلدمي
 عن ،هلل1ةولعـن اهلل علـي بـن حسـكة القمـي      ،لعن اهلل القاسم اليقطيين» :همن

«اعللقاسم فيوحي عليه زخرف القو  ارور ءىترا شيطاناع
 .هلل2ة

 
 وثاقته 

لي  من شال أن وثاقة حممد بـن عيسـى بـن عبيـد واضـحة كالشـم  يف       
ا بع  القميني ونسج على ممة أطلقما عال تهولي  مثة ما يكدر ،ارمرائعة الن

ات هـ ج التحقي  العلمي ضـحية ملتا متاركني من ،ا بع  علماء الرجا منواهل
 .التقليد

ــب  ــأ الشـ ــي مولعـــل منشـ ــن عيســـى اليقطـ ــيخ  ة يف حممـــد بـ ــاء مـــن شـ ين جـ
الذي استثنى جمموعة مـن الـرواة ممـن     ،حممد بن احلسن بن الوليدهللةالصدوق
وكان حممد بن  ،نوادر احلكمةهللةهم حممد بن أمحد بن حييى يف كتابمروى عن

 ،بهللغلـو يف املـذ   هونسـب  ،ابـن الوليـد    عيسى بن عبيد اليقطيين ممـن اسـتثنا  
عتمـد  ال ي  هب يـون  وحديثـ  حممـد بـن عيسـى مـن كتـ      هما تفـرد بـ  » :هوقا  في

                                                 

كان علي بـن حسـكة مـن كبـار الغـالة، وقـد أظمـر يف الـدين بـدعاع جسـيمة، ومقـوالت             .1
لســالم هــو أن اإلمــام اهلــادي عليــه ا –لعنــه اهلل تعــاىل  –تقشــعر هلــا األبــدان، فقــد زعــم  

الرب، وأنه قديم لي  مبخلوق، وأنه أرسل علـي بـن حسـكة نبيـاع وأمـر  أن يـدعو النـاني        
عليــه! ومــن عقائــد  الباطلــة عســقاف الفــرائ  واألحكــام، وأن املعرفــة تغــين عــن الصــالة   

اختيار معرفـة  راجع:  –والزكاة واحلج والصوم، وقد لعنه اإلمام اهلادي يف مواضع كثمة 
 .803\2الرجا  

 .803\2 املصدر نفسه .2
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«هعلي
و هويبدو أن الطوسي  ،هبشيخ  يف  لال الصدوق لشدة تأثر  وقلد ،هلل1ة

الرجا   هاآلخر قلد الصدوق يف  لال فحكم على اليقطيين بالععف يف كتابي
رآشوب قّلد الطوسي والصدوق فحكـم  مر أن ابن شمكما يظ ،هلل2ةرستموالف

 !هلل4ةهو اآلخر بععفه
للدفا  عـن حممـد بـن عيسـى بـن       –قد اع وحديثاع  –وقد تصدى احملققون 

ــ ،هوبيــان وثاقتــ ،عبيــد ــ هبــل جاللت ــا عن شــاء اهلل ،هلل3ةهوعلــو منزلت تعــاىل  وأن
 ،هبـ   تعاىل يف اإلدالء بدلوي وبيان فسـاد مـا ضـع فو    أحتسب األجر عند اهلل

  :تعاىل فأقو  مستعيناع باهلل
وباألخ  مـن   ،القميني ال سيما ع ا جاءت من ،مة حمرتقةم. عن الغلو ت1

أو  درجــة يف الغلــو نفــي » :الــذي كــان يقــو  ،حممــد بــن احلســن بــن الوليــد
«هوآل هعلي و عن النيب صلى اهللمالس

فان أالب الشـيعة يف زماننـا    هوعلي ،هلل2ة
 هعليـ  صـلى اهلل  و عـن رسـو  اهلل  مم ينفـون السـ  مـ ألن ؛ ة نظـر مـ االة مـن وج 

دليالع واحـداع    م لنا ابن الوليد أو امو  يقد  ،م السالمهللمعليةواألئمة ،هوآل
بل  ،هوال من خال  مواقف ،هال من خال  روايات ،ب اليقطيينهعلى فساد مذ

 .الدليل على خالف  لال كما سنذكر

                                                 

 .444رجا  النجاشي  .1
 .211، الفمرست 491رجا  الطوسي  .2

 .141معا  العلماء  .4
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ة مـ . عننا قرأنا أن حممـد بـن عيسـى بـن عبيـد كـان رأني احلربـة يف مواج       2
ائجـــة العديـــد مـــن فـــرق الغـــالة واملنحـــرفني الـــذي وجـــدوا يف قـــم ســـوقاع ر

السالمهلل يف حماربة الغـالة علـى    هعليةاديفكيف يعتمد اإلمام اهل ،مملبعاعت
 !؟وتنطوي على اال راف وسوء العقيدة ،شخصية تستبطن الغلو

. عن حممــد بــن عيســى بــن عبيــد روى روايــات عديــدة يف نفــي عقيــدة   4
وقـد أورد   ،م السـالمهلل معلـي ةوعثبات املعرفـة احلقـة لألئمـة املعصـومني     ،الغلو

 .ع  تلال النصوص املمزا النوري يف خاتة املستدر ب
اء واحملدثني   يقبلوا نسـبة الغلـو أو العـعف عىل حممـد     م. عن كبار الفق3

ورأيـت  » :فقـد عقـب النجاشـي علـى تعـعيف ابـن الوليـد قـائالع         ،بن عيسى
ــون ،ذا القــو هــأصــحابنا ينكــرون   ــ :ويقول ــن   َم ــي جعفــر حممــد ب ــل أب ن مث

«ىعيس
و مـن  هـ و ،األصحاب أبو العباني بـن نـوح السـمايف    ؤالءهومن  ،هلل1ة

وقـد  » :كـان يقـو  حـو  اسـتثناءات ابـن الوليـد       ،كبار أئمة اجلرح والتعديل
أبـو   هوتبعـ  هأصاب شيخنا أبو جعفر حممد بن احلسـن بـن الوليـد يف  لـال كلـ     

عال يف حممـد بـن عيسـى بـن عبيـد فـال        ،على  لـال  اهلل هرمح هجعفر بن بابوي
«ر العدالة والثقةهكان على ظا هألن ،هفي هأدري ما راب

 .هلل2ة
يف  هوعمنـا كـان معـو الع عليـ     ،. عن حممد بن عيسـى   يكـن ثقـة وحسـب    2

يؤيـد  لـال مـا     ،م من العـعف والقـوة  وبيان حاهل ،ممتقويم الرجا  وتعديل
يهلل علـى  هبـن نصـم بـن شـا     ح م دويـه ةالثقـة  هالكشي من اعتماد شـيخ   أورد

 .هلل4ةأقوا  اليقطيين يف التعديل
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 ،. عننا رجحنا أن حممد بن عيسى بن عبيد كان من وكالء اإلمام الرضا1
وقــد قررنــا يف مقدمــة الكتــاب ثبــوت   ،مــا الســالمهللمعليةاديثــم اإلمــام اهلــ

شـائبة   هع  لو كان في ،ة الغلومفتنتفي بذلال شب ،املالزمة بني الوكالة والعدالة
كمـا   ، ولعنـو  هوا منوت ؤ ، تكوهم السالمهلل  ومعليةاألئمة همن  لال لفعح

  .فعلوا بالغالة واملنحرفني من الوكالء وأدعياء الوكالة والسفارة
م يف ُقـم وبغـداد والكوفـة والبصـرة     م. عن رؤساء الطائفـة وكبـار حمـدثي   7

م الثقــات موفــي ،ممم ومصــنفاتمرووا عــن حممــد بــن عيســى بــن عبيــد يف كتــب
يف بـالغالة وفاسـدي   فك ،األثبات الذين كانوا يتحرجون النقل عن الععفاء

  .هم تفصيالع يف احلديث عن تالمذتهوسنذكر أءاء ؟العقيدة
ال بـد مـن    ،وشـائبة العـعف   ،ة الغلـو مشـب  –احلمد  وهلل –وبعد أن نفينا 

ــ   ــوص التوثي ــر نص ــا ورد يف      ، ك ــى مم ــن عيس ــد ب ــة يف حمم ــارات العدال وعم
  :النصوص وأقوا  الرجا 

ــا  ،ه. مــن عالمــات توثيقــ 1 ــ ،كمــا  كرن ــيةمــن وكــالء األئمــة  هكون م معل
يف حماربة الغالة   ودمالسالمهلل على ج هعليةاديواعتماد اإلمام اهل ،السالمهلل

 .واملنحرفني
 :هبـأعلى العبـارات مـن النجاشـي ع  قـا  فيـ       ه. الن  الصريح يف توثيق2

«حســن التصــانيف ،كــثم الروايــة ،عــني ،ثقــة ،جليــل يف أصــحابنا»
فــان  ،هلل1ة

ا يف مـ فكيـف ع ا اجتمعـت مجيع   ،كاٍف يف التوثي األوصاف   ذهواحداع من 
 .شخ  واحد
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ر العدالـة  هكـان علـى ظـا   » : . قو  أبي العبـاني بـن نـوح الـذي  كرنـا     4
«والثقة

 .هلل1ة
 ،القتييبالكشي عن أبو عمرو . توثي  الفعل بن شا ان على ما أورد 3
ــا  ــا ان رمحــ   » :ق ــن ش ــل ب ــان الفع ــدي  اهلل هك ــب العبي ــثين عليــ  ،حي  ،هوي

«همثل هلي  يف أقران :ويقو  هو يل علي ،هو دح
 .هلل2ة

ل هالعدو  والثقات من أةيف مجلة  . التوثي  العمين للكشي ع  أورد2
 .هلل4ةمهللالعل

علــى   بــن نصــم باعتمــاد م دويــهمــن التوثيــ  العــمين حُل  . مـا أوردنــا 1
 .هلل3ةاليقطيين يف اجلرح والتعديل

ة عـن حممـد بـن    مـن الروايـ    لعـدم اسـتكثار  جعفر بـن معـروف   . ندامة 7
يتقلــن   هفرأيتــ هصــرت عىل حممــد بــن عيســى ال كتــب عنــ» :قــا  ع  ،عيســى

ثم اشتدت نداميت ملا تركت من  ،هو  أعد علي  فخرجت من عند ،بالسوداء
«وعلمت أني قد الطت ،ملا رجعت هاالستكثار من

 .هلل2ة
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 خرجت حاجاع» :قا  هلل1ةبورق البوسنجانيعن   الكشي بسند  . ما روا8
و هـ عـوج و  هيف أنفـ  ،فاضـالع  شـيخاع  هورأيتـ  ،مد بـن عيسـى العبيـدي   فأتيت حم

عن أبـا   :مـا لكـم قـالوا    :مفقلت هلـ  ،م مغتمني حمزوننيمعدة رأيت هومع ،القنا
فحججت ورجعت ثم أتيت حممد  :قا  بورق .ب السالمهلل قد ح  هعليةحممد

 :قـا   ؟مـا اخلـ    :فقلت ،هما كنت رأيت ب هقد اجنلى عن هووجدت ،بن عيسى
«هقد خلي عنـ 

وحسـن العقيـدة مـا ال     ،الروايـة مـن املـدح     ذهـ يف  :أقـو   ،هلل2ة
 .خيفى

ــأخرين علــى توثيقــ  9 العالمــة احللــي يف   فقــد  كــر ،ه. اتفــاق معظــم املت
«هواألقوى عندي قبو  روايت» :املمدوحني وقا 

وكذا فعل السيد علـي    ،هلل4ة
ت جليل لقوة ما ثقة ثب هواحل  أن» :احملدث النوري هوقا  عن ،هلل3ةال وجردي

«هبـ   وضعف مـا جرحـو   ،هد  علي
و ممـن  هـ » :السـيد اخلـوئي   هوقـا  عنـ   ،هلل2ة

«هوجاللت هتسا  أصحابنا على وثاقت
 :الشيخ جعفـر السـبحاني   هوقا  عن ،هلل1ة

و أيعـاع  هـ و ،مموالتمسـال بعـروت   ،مهلـ  هكان حممد بن عيسى معروفاع بوالئـ »

                                                 

اهيم الــوراق السـمرقندي :ةكـان مـن أصــحابنا    قـا  عنـه، شـيخ الكشــي، حممـد بـن عبـر       .1
ــراة، يف         ــرى ه  ــن ق ــة م ــنجان، قري ــمهلل، وبوس ــور  واخل ــالح وال ــدق والص ــروف بالص مع

 أفغانستان.

 .817\2اختيار معرفة الرجا   .2
 .232خالصة األقوا   .4
 .423\1طرائف املقا   .3
 .147\3خاتة املستدر   .2
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 هاســتناب هســالمهلل أنــال هعليــةفقــد روي عــن اإلمــام الرضــا  ،ممكــان حمــل ثقــت
«هوثقة عند املنوب عن ،أن يكون عادالع هوالنائب ال بد في ،للحج

 .هلل1ة
 

 طبقته يف احلديث 
كمـا   ،مـا السـالمهلل  معليةادياإلمام الرضا واهلفقد روى عن  :هأ. مشاخي

 ،الغـروي  أمحد بن عبـد اهلل  :ممنذكر من ،روى عن طائفة واسعة من الرواة
 ،النــوفليهللةاملزنــيهللةم بــن حممــد املــدنييهبــراوع ،يم بــن عبــد احلميــدهوعبــرا
وأمحـد بــن   ،يم الكرمـاني هوأمحـد بـن عبــرا   ،مــدانياهلم بـن حممـد   يهوعبـرا 
وجعفـر بـن    ،وأيـوب بـن نـوح    ،رانمـ وعءاعيـل بـن م    ،بـن أبـي نصـر   حممد 

واحلسـن بـن علـي بـن      ،واحلسـن بـن راشـد    ،هوجعفر بـن عيسـى أخيـ    ،بشم
واحلســني بــن  ،ســن بــن حمبــوبواحل ،واحلســن بــن علــي بــن يقطــني  ،يقطــني
وحفـ    ،وحنـان بـن سـدير    ،ومحـزة بـن الربيـع    ،ومحاد بن عيسى ،سعيد

وداود  ،وداود بــن أبــي زيــد ،الســالمهلل هعليــةوخــمان مــوىل الرضــا ،املــؤ ن
ــرمي ــؤمن  ،الص ــا امل ــدي    ،وزكري ــروان القن ــن م ــاد اب ــدي  ،وزي ــاد القن  ،وزي

ــن مســلم  ــاح  ،وســعدان ب ــن جن ــن حفــ  املــ   ،وســعيد ب  ،روزيوســليمان ب
أخــا ةر بــن حــامت القــزويينهوطــا ،وصــفوان بــن حييــى ،وســليمان بــن راشــد

 وعبـد اهلل  ،تـدي موعبد العزيز بـن امل  ،وعبد الرمحن بن أبي جنران ،فارنيهلل
بـن حممـد بـن     ،وازيهـ حصـني األ  وعبد اهلل ،بن املغمة وعبد اهلل ،بن محاد
 ،مـان بـن عيسـى   وعث ،قانهالـد  بن عبد اهلل وعبيد اهلل ،بن ميمون وعبد اهلل

وعلي بـن   ،وعلي بن احلسان ،وعلي بن أسباف ،وعلي بن عءاعيل امليثمي
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وعلـي بـن    ،بـن داود وعلـي بـن سـليمان     ،وعلي بن احلكم ،احلسن بن نافع
وعلـي بـن حييـى أبـي      ،ِزيـار موعلي بن َم ،وعلي بن املسيب ،حممد القاساني

مـد بـن أبـي    وحم ،وحممد بن عءاعيـل بـن بزيـع    ،وحممد بن عسحاق ،احلسن
وحممـد بـن    ،وحممد بن سـليمان املصـري  ،وحممد بن احلسني الواسطي ،عمم
وموسـى بـن    ،وحممـد بـن عمـر    ،وحممـد بـن عرفـة    ،وحممد بن شعيب ،سنان

والقاسـم   ،والقاسم بـن حييـى   ،والفعل بن املبار  البصري ،القاسم الَبَجلي
والنعـر   ،والنعر بن سـويد  ،ونباتة بن عمر ،وحممد بن الفعيل ،بن يوسف

 ،وياسـني العـرير البصـري    ،وياسني العـرير  ،اشم بن العبانيهو ،بن حييى
  .وحييى بن زكريا ،ويون  بن عبد الرمحن

 ،وأبـي القاسـم الصـيقل    ،وأبي زكريا األعور ،أبي مجيلة كما روى عن
وأبــي  ،حممــد األنصــاري وأبــي عبــد اهلل ،والقــداح ،حممــد األنصــاري يوأبــ

 .عاصم
أبـو   :مممـن  ،امـ الطائفـة وثقات   ثلـة مـن وجـو    هروى عنـ و :هب. الرواة عن

وأمحـد بـن    ،وأمحد بن حممد بـن خالـد   ،يم بن نصمهوعبرا ،مامهعلي بن 
واحلسـني   ،اييواحلسن بـن علـي اهلـ    ،وج يل بن أمحد ،حممد بن عيسى

بـن   ح م دويـه و ،واحلسني يـن عـامر   ،واحلسني بن عبد اهلل ،بن أمحد املالكي
بـن جعفـر    وعبـد اهلل  ،ل بـن زيـاد  موسـ  ،األشـعري  اهللوسعد بن عبد  ،نصر

والعمركي  ،القاشانيوعلي بن حممد  ،اشمهيم بن هوعلي بن عبرا ،احلممي
وحممـد بـن جعفـر     ،بن عمران األشـعري وحممد بن أمحد بن حييى  ،بن علي

 ،وحممـد بـن احلسـني    ،وحممد بن احلسن الصـفار  ،أبو العبانيالرزاز الكويف 
 ،وحممـد بـن نصـم    ،مـداني وحممد بن موسـى اهل  ،حمبوبوحممد بن علي بن 

 .وحممد بن حييى
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 مؤلفاته 
البــارز يف   النجاشــي جمموعــة مــن الكتــب الــيت تــد  علــى دور  ه كــر لــ

ومـــن تلـــال   ،الســـالمهلل هعليـــةالتصـــدي للواقفـــة ونقـــل تـــراث آ  حممـــد    
 ،ل الوقوفهكتاب الواضح املكشوف يف الرد على أ ،كتاب اإلمامة:ةالكتب

 ،كتـاب الوصـايا   ،كتـاب قـرب اإلسـناد    ،اإلسـناد كتـاب بعـد    ،عرفةكتاب امل
كتـاب   ،كتاب الطرائف ،كتاب العياء ،كتاب املسائل ااربة ،كتاب اللؤلؤة

 ،كتـاب الرجـا    ،كتـاب الفـب واخلمـ     ،كتاب التجمل واملـروة  ،التوقيعات
 .هلل1ةرهللكتاب النواد ،كتاب ثواب األعما  ،كتاب الزكاة

 
 رواياته 

 هفقد أخرج ل ،بن عيسى بن عبيد اليقطيين من الرواة املكثرين يعد حممد
ــنفات    ــحاب املص ــة وأص ــايخ الرواي ــب مش ــ ،أال ــريف   هوروايات ــو  مع  ات تن

وسأقتصـر علـى    ،والتفسـم واألخـالق والتـاريخ    هواضح بـني العقيـدة والفقـ   
م معلــيةا مباشــرة عــن املعصــومني  هــة الــيت رواممرويــات املكاتبــة واملشــاف  

 .السالمهلل
 

 واياته يف العقيدة ر
حـدثنا سـعد بـن     :قـا   ،عنـههلل  رضـي اهلل ةحدثنا أبي :. الشيخ الصدوق1

ي بـن  كتب عل :قا  ،حدثنا حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيين :قا  ،عبد اهلل
 :ببغـداد  هعىل بعـ  شـيعت   مم السـالمهلل علـي ةحممد بن علي بـن موسـى الرضـا   

                                                 

 .443رجا  النجاشي  .1
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فان يفعل فأعظم  ،فتنةعصمنا اهلل وعيا  من ال ،بسم اهلل الرمحن الرحيم»
 ن نرى أن اجلدا  يف القرآن بدعة اشرت   ،وعال يفعل فمي اهللكة !بما نعمة

وتكلـف اايـب مـا لـي       ،فتعاطى السائل ما لي  له ،فيما السائل واايب
ال جتعل له  ،والقرآن كالم اهلل ،وما سوا  تلوق ،ولي  اخلال  عال اهلل ،عليه

جعلنـا اهلل وعيـا  مـن الـذين خيشـون       ،عـالني اءا من عند  فتكون من ال
«ربمم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

  .هلل1ة
 :قـا   ،اهلل هدثنا جعفر بن حممد بن مسـرور رمحـ  ح :. الشيخ الصدوق2

عن حممد بـن   ،حدثين عدة من أصحابنا :قا  ،حدثنا حممد بن جعفر بن بطة
ا تقـو  ع ا قيـل   مـ » :السـالمهلل  هعليـ ةقا  لي أبو احلسن :قا  ،عيسى بن عبيد

قـد أثبـت   » :هقا  فقلـت لـ   ،«؟أخ ني عن اهلل عز وجل شب هو أم ال :لال
قل أي شب أك  شمادة قل اهلل شميد  :اهلل عز وجل نفسه شيلا حيث يقو 

بيين وبينكم
ع  يف نفي الشـيلية عنـه عبطالـه     ،عنه شب ال كاألشياء :فأقو  هلل2ة

للناني » :السالمهلل هعليةرضاثم قا  لي ال ،صدقت وأصبت :قا  لي ،«ونفيه
فمذهب النفي  ،وعثبات بغم تشبيه ،وتشبيه ،نفي :يف التوحيد ثالثة مذاهب

 ،ومــذهب التشـبيه ال جيــوز ألن اهلل تبـار  وتعــاىل ال يشـبمه شــب    ،ال جيـوز 
«والسبيل يف الطريقة الثالثة عثبات بال تشبيه

 .هلل4ة
ــي 4 ــيخ الطوس ــدي     :. الش ــد العبي ــن عبي ــى ب ــن عيس ــد ب ــا  روى حمم  :ق

وكانت امرأة حـرة فاضـلة    ،أخ تين رحيم أم ولد احلسني بن علي بن يقطني
 هعلية]الكاظم[عن سعيد موىل أبي احلسن  ،وعشرين حجة قد حجت نيفاع

                                                 

 .118\89، حبار األنوار 149أمالي الصدوق  .1
 .19األنعام:  .2
 .212\4، حبار األنوار 107التوحيد  .4
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حــني   حعــر هأنــ - هيف احلــب  وخيتلـف يف حوائجــ  هوكــان خيدمــ -السـالمهلل  
 .هلل1ةالسالم همات كما  وت الناني من قوة عىل ضعف عىل أن قعى علي

ــدوق:  3 ــيخ الصـ ــرائع . الشـ ــل الشـ ــناد :علـ ــعري  باسـ ــن  ،عىل األشـ عـ
عـن أبـي مثامـة     ،مـداني عن عبـد الكـريم اهل   ،عن عثمان بن سعيد ،اليقطيين

جعلت فدا  عني رجل  :هالسالمهلل وقلت ل هعليةدخلت على أبي جعفر :قا 
ارجـع عىل  » :قـا  فقـا    ؟أريد أن أالزم مكة وعلي دين للمرجلـة فمـا تقـو    

فان املؤمن ال  ،ال وانظر أن تلقى اهلل عز وجل ولي  عليال دينمؤدي دين
«خيون

 .هلل2ة
 

 رواياته يف الفقه 
 حدثنا حممد بن حممد بن عصـام الكلـيين رضـي اهلل    :. الشيخ الصدوق1

عـن   ،عن حممـد بـن حييـى العطـار     ،حدثنا حممد بن يعقوب الكليين :قا  هعن
ــد اليقطــيين قــا     ــي  :حممــد بــن عيســى بــن عبي ــن  كتبــت عل ــن حممــد ب علــي ب

ثم  ،همن مال شيلاع -فدا   رجل جعل لال جعلين اهلل :م السالمهلل معليةعلي
هو باخليار يف  لال مـا    » :قا  ؟عليال هأو يبعث ب هلنفس  أيأخذ هاحتاج علي

«ولو وصل علينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج عليه ،خيرجه عن يد 
  .هلل4ة

بـن عبيـد اليقطـيين عىل أبـي     كتـب حممـد بـن عيسـى      :. الشيخ الصدوق2
عىل  هيف رجـل دفـع ابنـ    :مـا السـالمهلل   معليةاحلسن علـي بـن حممـد العسـكري    

 :هثم جاء رجـل آخـر فقـا  لـ     ،هسنة بأجرة معلومة ليخيط ل همن هرجل وسلم
                                                 

 .240\38، حبار األنوار 23ايبة الطوسي  .1
 .132\100، حبار األنوار 228\2علل الشرائع  .2
 .187\94، حبار األنوار 222كما  الدين  .4
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أن يفسخ مـا   هل جيوز لهو ؟اخليار يف  لال هل لهسلم ابنال مين سنة بزيادة 
جيب عليه الوفاء لألو  » :هسالمهلل خبطال هعليةفكتب ؟األو  أم ال هواف  علي

«ما   يعرض البنه مرض أو ضعف
 .هلل1ة

 
 رواياته يف التفسري 

 حدثنا حممد بن حممد بن عصـام الكلـيين رضـي اهلل    :. الشيخ الصدوق1
حــدثنا علــي بــن حممــد  :قــا  ،حــدثنا حممــد بــن يعقــوب الكلــيين :قــا  ،هعنــ

سـألت   :قـا   ،سى بـن عبيـد  حدثنا حممد بن عي :قا  ،املعروف بعالن الكليين
 :عز وجل عن قو  اهلل ،ما السالمهللمعليةأبا احلسن علي بن حممد العسكري

 واألرض مجيعاع قبعته يوم القيمة والسماوات مطويات بيمينـه
 :فقـا   هلل2ة

وما قدروا  :قا  ،أال ترى أنه ، لال تعيم اهلل تبار  وتعاىل ملن شبمه خبلقه»
ــدر   ــ  ق ــالو  اهلل ح ــا  ع  ق ــة    :اومعن ــوم القيم ــته ي ــاع قبع عن األرض مجيع

 وما قدروا اهلل ح  قدر  :كما قا  عز وجل ،والسماوات مطويات بيمينه
يءش ما أنز  اهلل على بشر من :ع  قالوا

ثم نز  عز وجـل نفسـه عـن     ،هلل4ة
«سبحانه وتعاىل عما يشركون :القبعة واليمني فقا 

 .هلل3ة
 
 
 

                                                 

 .174\4من ال حيعر  الفقيه  .1

 .17الزمر:  .2
 .91األنعام:  .4
 .1\3، حبار األنوار 110التوحيد  .3
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 يف األخالق
عن حممد بن  ،حدثنا أمحد بن عدري  :قا  هعن حدثنا أبي رضي اهلل. 1
قـا    :عـن حممـد بـن عيسـى اليقطـيين قـا        ،هيم بـن محويـ  هعـن عبـرا   ،أمحد

ــةالرضــا ــالمهلل هعلي ــا     » :الس ــن خص ــا  م ــ  خص ــي  مخ ــديال األب يف ال
ــاء ــالمهلل  ةاألنبي ــيمم الس ــالة   :عل ــات الص ــه بأوق ــ ،معرفت ــخاء  ،مةوالَغ والس

«وكثرة الطروقة ،والشجاعة
 .هلل1ة

 
 (هـ 201ت بعد )بد العزيز بن املهتدي القميع .1

 ،العزيــز عبــد بــن حممــد بــن تــديمامل بــن العزيــز عبــدو الثقــة اجلليــل هــ
ــة قــم   ،القمــي ،األشــعري الشــيخ    كــر ،كــان مــن الشــيعة األجــالء يف مدين

 بـن  العزيـز  عبـد »السـالمهلل بعنـوان    هعليـ ةالطوسي يف أصحاب اإلمام الرضـا 
«قمــي ،أشــعري ،تــديمامل

أدر  اإلمــام  هاجر أنــمــالشــيخ جعفــر امل  كــر ،هلل2ة
ذا   يثبت ال يف كتب احلـديث وال  هو ،هلل4ةهالسالمهلل وروى عن هعليةالكاظم

ــم  ــا  والرتاجـ ــب الرجـ ــم ،يف كتـ ــت أنـــ  ،نعـ ــام   هالثابـ ــان اإلمـ ــي عىل زمـ بقـ
 .البارزين يف قم هوصار من وكالئ ،السالمهلل هعليةاجلواد

مـا  هكال ،وللحسني ولـدان  ،احلسنيهللةهتدي ولد اءملعبد العزيز بن امل 
روى ةتـدي مما احلسن بن احلسني بن عبـد العزيـز بـن امل   ه ،من رواة احلديث

                                                 

ومنه احلديثة كثرة الطروقة من »: 32\2، قا  الطرحيي يف جممع البحرين 298اخلصا   .1
ســنن املرســلنيهلل يريــد كثــرة اجلمــا  واشــيان الرجــل أزواجــه ومــا أحــل لــه. ومثلــهةكثرة   

 «.وقة من أخالق األنبياءهللالطر
 .410رجا  الطوسي  .2
 .91رجا  األشعريني ص .4
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 ،هلل2ةتديمويعرف اختصاراع بابن امل ،هلل1ةحممد بن احلسن بن الوليد القميهلل هعن
النجاشـي     كر ،تديمحممد بن احلسني بن عبد العزيز بن املأيعاع   من ولدو

ويف  ،هلل3ةرســتمالطوســي يف الف  كمــا أورد ،هلل4ةعبــد العزيــز  يف ترمجــة جــد
 ،م السـالمهلل معلـي ةرجا  الطوسي يف بـاب مـن   يـر عـن واحـد مـن األئمـة       

روى عـن حممـد بـن عيسـى      ،حممد بن احلسـني بـن عبـد العزيـز    » :نا هوقا  
«ابن الوليد هروى عن ،الطلحي

 .هلل2ة
 

 عليه السالم( )وكالته ودوره مع اإلمام الرضا
السالمهلل قام  هعليةذا الفصل أن اإلمام الرضاهمن   كرنا يف الباب الثاني

وال  ،از الوكالــة ليشــمل منــاط  خــارج حــدود اإلقلــيم العراقــيمــبتوســيع ج
ــا         ــيعي باالتس ــد الش ــدأ امل ــث ب ــارني حي ــالد ف ــبات يف ب ــدن والقص ــيما امل س

تمـام خـاص مـن اإلمـام     هوكانت قم من احلواضر اليت حعـيت با  ،والتمدد
اد يف مأت حركـة نـزوح شـيعية مـن منـاط  االضـط      وبد ،السالمهلل هعليةالرضا

العراق عىل مناط  أكم أمنا تتيح للدعاة ورواة احلديث حريـة التحـر  ونشـر    
 .م السالمهللمعليةل البيتهعلوم أ

م معلـي ةتـدي مـن أوائـل الـوكالء القمـيني لألئمـة      مكان عبد العزيز بـن امل 
نشـاف   هلـي  لـ  و ،اءمـ والرجل وعن   يكن معـدوداع مـن كبـار الفق    ،السالمهلل

                                                 

 .24ثواب األعما   .1

 .11\1حبار األنوار  .2

 .232رجا  النجاشي  .4

 .202الفمرست  .3

 . 347رجا  الطوسي  .2
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 ،كـان علـى درجـة عاليـة مـن الوثاقـة       هكبم يف حركة احلـديث الشـيعي عال انـ   
  ميف الوسط القمي وين هواملكانة االجتماعية حبيث استطا  أن يفرض نفس

 .هبأعباء الوكالة على أمت وج
تدي كان حريصاع علـى  ميشم النصوص والروايات أن عبد العزيز بن امل 
ــ  ــ هــ بعلــوم أ  هالتفق ، ولــذلال كــان يســأ  اإلمـــام    مم الســالمهلل علـــيةتل البي

واحملــدث  ه، الفقيــمهلل عــن وثاقــة يــون  بــن عبــد الــرمحنالســال هعليــةالرضــا
فقـد روى الشـيخ    ،م السـالمهلل معلـي ةل البيـت هـ روايـات ا  هليأخذ عنـ  ،الكبم

 ،تـدي مامل بـن  العزيـز  عبـد  حـدثين  :قا  شا ان بن الفعل عن  الكشي بسند
 :قـا   ،هالسـالمهلل وخاصـت   هعليـ ةالرضـا  كيـل و وكـان  ،هرأيتـ  قمـي  خـم  وكان

 آخـذ  مـن  فعـن  وقـت  كل يف ألقا  ال اني :السالمهلل فقلت هعليةالرضا سألت
«الـرمحن  عبـد  بـن  يـون   من خذ» :قا  ؟ديين معا 

 أيعـاع عـن    وروا ،هلل1ة
 هعليــةللرضــا قلــت ،قــا  ،تــديمامل بــن العزيــز عبــد عــن ،عيســى بــن حممــد

 ديـين  معا  فآخذ ،وقت كل يف ليالع أصل فلست بعيدة شقيت نع :السالمهلل
«نعم» :قا  ؟يقطني ابن موىل يون  من

ل بعـ  القمـيني   مـ ويبـدو أن ج  ،هلل2ة
ل الـدنيا دفـع شـيخنا الوكيـل الثقـة      هـ مبقام يون  وحسد البع  اآلخر من أ

السـالمهلل يف أمـر يـون      هعليةتدي أن يراجع اإلمام اجلوادمعبد العزيز بن امل
وتوضيحاع حل  يون  بن عبد الرمحن  ،اتمللشب ودفعاع ،زيادة يف االطملنان

ففـي رجـا     ،ل قـم هـ ل احلسـد مـن أ  هـ لـة وأ مالذي ظلـم مـن قبـل بعـ  اجل    
 أبــي عىل كتبــت ،قــا  تــدي،مامل بــن العزيــز عبــد حــدثين الكشــي أيعــاع عــن 

 :هخبطـ  علي فكتب ؟الرمحن عبد ابن يون  يف تقو  ما :السالمهلل هعليةجعفر
                                                 

 .779\2اختيار معرفة الرجا   .1

 .782\2املصدر نفسه  .2
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«بلد  أهل خيالفال كان وعن ،عليه وترحم ،هأحب »
الرواية   ذهر ه، وظاهلل1ة 

تـدي  مممـا يقـرب أن الوكيـل عبـد العزيـز امل      هللهــ  208ت ةا بعد وفاة يـون  مان
 هـ. 208تويف بعد سنة 

تـدي كـان مسـؤوالع    مر من النصوص الشريفة أن عبد العزيز بن املمويظ  
وكــان يرســل بتلــال  ،اممجــع احلقــوق الشــرعية مــن الشــيعة يف قــم وضــواحي

ا مأن يعـع  هأو كان يستأمر األئمـة فيأمرونـ   ،مم السالمهللعليةا  عىل األئمةاملو
ــد عــن  وقــد روى  لــال الشــيخ الكشــي بســند   ،ا الصــحيحةميف مواضــع  عب

 أن هعليـ  كتبـت  :السـالمهلل قـا    هعليـ ةجعفـر  أبـي  عن ،هعن  روا من أو ،العزيز
 يف مـا  قبعـت  انـي » :فكتـب  .هأدفعـ  مـن  عىل هفيـ  بأمر  فمرني شيلاع معي لال

 عنال اهلل ورضي ،وعيا  ورمحنا ، نبال اهلل وافر ،هلل واحلمد ،الرقعة هذ 
«عنال برضاي

ذا الن  الشريف من مدح جليل للشيخ هوال خيفى ما يف  ،هلل2ة
 .تديمعبد العزيز بن امل

 
 وثاقته يف علم احلديث 

 ،تدي لألئمة ردحاع طويالع من الـزمن مال شال أن توكل عبد العزيز بن امل
أدلـة كافيـة    ،السالمهلل هعليةمن املدح على لسان اإلمام اجلواد هنوما ورد بشأ

اء و  أجد مكل العلماء والفق هذا صحح حديثوهل ،هوجاللت هللحكم بوثاقت
نصوص توثيقة أخرى من النقـاد نـذكر    هوقد ورد بشأن ،أحداع توقف يف  لال

 :ا مم
 

                                                 

 .784\2املصدر نفسه  .1
 .792\2املصدر نفسه .2
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قـا  حبــ  عبــد   هروى الكشــي مـن اــم طريـ  انــ   :. الفعـل بــن شـا ان  1
السالمهلل  هعليةالرضا وكيل وكان ،هرأيت قمي خم وكان» :تديمالعزيز بن امل

«هوخاصت
«هزمان يف مهيشب قميا رأيت ما» :ه قا أيعاع أن هوروي عن ،هلل1ة

 .هلل2ة
 مــا هيف مجلــة الــوكالء املمــدوحني وروى فيــ   كــر :. الشــيخ الطوســي2
 رفـت ع وقـد  ،هلل واحلمـد  قبعـت » :السـالمهلل  هعليـ ةجعفر أبي عن هفي خرج

 .«وعياكم ورمحنا الذنوب وهلم لال اهلل افر منما عليال صارت اليت الوجو 
 برضــائي عنــال ورضــي وعيــا  ورمحنــا  نبــال لــال اهلل افــر» :هفيــ وخــرج

«عنال
 .هلل4ة
 العزيـز  عبـد  بـن  حممـد  بـن  تديمامل بن العزيز عبد» :. الشيخ النجاشي4

«السالم هعلي الرضا عن روى ،ثقة ،القمي األشعري
 .هلل3ة

 العزيـز  عبـد  بـن  حممـد  بـن  تـدي مامل بن العزيز عبد» :داود احللي . ابن4
«السالم هعلي اجلواد هل ودعا ،صاحلاع كان ثقة ،األشعري القمي

 .هلل2ة
 ،السـالمهلل  هعليـ ةالرضـا  وكيـل  وكـان  ،ثقـة  ،قمـي » :. املوىل املازندراني3

 وعيا  ورمحنا  نبال لال اهلل "افر هفي خرج اهللهلل هرمحةالطوسي الشيخ قا 
«عنال" برضاي عنال ورضي

 .هلل1ة

                                                 

 .779\2اختيار معرفة الرجا   .1

 .  792\2املصدر نفسه  .2

 .439ايبة الطوسي  .4

 .232رجا  النجاشي  .3

 .129رجا  ابن داود  .2

 .131\4شرح أصو  الكايف  .1
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 أصـحاب  خـواص  مـن » :هللهــ  1148ت ة. أبو احلسن الفتـوني العـاملي  2
 هعليـ  معتمـداع  ،هب موثوقاع ،ماهل وكيالع وكان ،ما السالمهللمعليةواجلواد الرضا

«الرجا  علماء كل عند معدالع ،ماهعند
 .هلل1ة

يف مجلــــة وكــــالء األئمــــة    كــــر :. الســــيد حممــــد علــــي األبطحــــي1
 .هلل2ةاملمدوحني

ــه الســالم    » :. الشــيخ علــي النمــازي الشــاهرودي   7 وكيــل الرضــا علي
«ي من أصحاب الكاظم عليه السالموعد  ال ق ،ثقة باالتفاق ،وخاصته

 .هلل4ة
 

 دوره يف علم احلديث 
رمبــا  ؛تــدي مــن املكثــرين يف روايــة احلــديثم  يكــن عبــد العزيــز بــن امل

ل هـ أ  ر  كتابـاع  كـر  وبالرام مـن  لـال فقـد تـ     ،مبسؤوليات الوكالة هالنشغال
 حــدثنا :قــا  حممــد بــن حممــد أخ نــا كتــاب هلــ» :قــا  النجاشــي ،ارنيمــالف

 بـن  أمحـد  حـدثنا  :قـا   املـؤدب  جعفر بن حممد حدثنا :قا  محزة بن احلسن
«هبكتابـ  العزيـز  عبـد  حـدثنا  :قـا   خالـد  بن حممد

 عبـد » :، وقـا  الطوسـي  هلل3ة
 عـن  مجاعـة  هبـ  أخ نـا  ،كتـاب  هلـ  .احلسني بن حممد جد ،تديمامل بن العزيز

«هعن ،اهلل عبد أبي بن أمحد عن ،بطة ابن عن ،املفعل أبي
 .هلل2ة 

                                                 

حتقيـ  كـاظم الشـيخ     ، ھ 1148تنزيه القميني تأليف أبي احلسني الفتوني العاملي املتوفى  .1
 ، مؤسسة آ  البيت إلحياء الرتاث.203\22تراثنا  ، جملةحممد تقي اجلواهري

 .143\1تمذيب املقا   .2

 .337\3مستدركات علم رجا  احلديث  .4

 .  232رجا  النجاشي  .3

 .439ايبة الطوسي  .2
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 أساتذته
ــن امل  ــز ب ــد العزي ــواد   مروى عب ــا واجل ــامني الرض ــن اإلم ــدي ع ــا معليةت م

 ،بـن ج نـد ب   وعبـد اهلل  ،يـون  بـن عبـد الـرمحن     :كمـا روى عـن   ،السالمهلل
 احلسـن  أبـي  مـوىل  يزيـد  بـن  املبـار   بـن  وسـيف  ،وسعد بـن سـعد األشـعري   

  .السالمهلل هعليةموسى
 

 مناذج من رواياته
 عــن ،تــديمامل بـن  العزيــز عبـد  عــن ،حممــد بـن  أمحــد :213\2. الكـايف  1

 مرضـا  باملدينـة  مرضـت  :قـا   رزيـن  بـن  داود عـن  ،الـرمحن  عبـد  بـن  يون 
 علتـال  بلغـين  قـد » :علـي  فكتـب السـالمهلل   هعليةاهلل عبد أبا  لال فبلح شديدا
 :وقل انتثر كيفما صدر  على وانثر  قفا  على استل  ثم بر من صاعاع فاشرت

 ضر من به ما كشفت املعطر به سألال ع ا الذي باءال أسألال عني اللمم" 
 حممـد  علـى  تصـلي  أن خلقـال  على خليفتال وجعلته األرض يف له ومكنت

 حولـال  مـن  الـ   وامجع جالساع استو ثم"  عليت من تعافيين وأن حممد وآ 
 :داود قـا   ،« لـال  مثـل  وقل مسكني لكل مداع مداع وأقسمه  لال مثل وقل

 .هب فانتفع واحد ام هفعل وقد عقا  من نشطت فكأمنا  لال ففعلت
 عـن  ،عيسـى  بـن  حممـد  بـن  أمحد عن ،حييى بن حممد :117\4. الكايف 2

 ع ا» :السالمهلل  هعليةاحلسن أبو قا  :قا  يون  عن ،تديمامل بن العزيز عبد
 دعوة وله عال أحد من لي  فانه عليه دخلوني للناني فليأ ن أحدكم مرض

 .«مستجابة
 حـدثنا  :قـا   هعنـ  اهلل رضـي  احلسـن  بـن  حممـد  حـدثنا  :439. اخلصا  4
 ،أسـلم  بـن  حممد عن ،السياري عن ،أمحد بن حممد عن ،عدري  بن أمحد
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 أبـي  عىل هيرفعـ  تـدي مامل بـن  العزيز عبد عن ،النيسابوري شعيب بن نوح عن
 ،الســوراني الرمــان ،الطبــايع يعــدلن أربعــة» :هلل قــا الســالم هعليــةاهلل عبــد

 .«واهلندبا ،والبنفسج ،املطبو  والبسر
 حـدثنا  :قـا   هعنـ  اهلل رضـي  أبـي  حـدثنا  :237\2. عيون أخبـار الرضـا   3
 بـن  حممـد  بـن  أمحد عن ،الكميداني جعفر أبي بن جعفر بن موسى بن علي

 يغسـل  عمنا» :هلل قا السالم هعليةالرضا عن تديمامل بن العزيز عبد عن عيسى
 .«الغمر يقبل فال الفم داخل فأما الفم خارج باألشنان

 عبــد عــن ،اشــمه بــن يمهعبــرا وروى :372\4 هالفقيــ  . مــن ال حيعــر2
 فـدا   جعلت :هل السالمهلل فقلت هعليةالرضا سألت :قا  ،تديمامل بن العزيز

 ســراع امــتزوج كـان  هأنــ وادعـى  عمــي فجـاء  هامرأتــ وتزوجـت  مــات أخـي  عن
 ،قـط  شب هوبين بيين كان ما :وقالت ،االنكار أشد فأنكرت  لال عن امألتفس

 .«عنكارها ويلزمه عقرارها يلزمال» :فقا 
 عـن  ،عيسـى  بـن  حممـد  بن أمحد  روا ما :220\3 هالفقي  . من ال حيعر1

 احلسـن  أبـا  يعنـى  - هسـألت  :قـا   سـعد  بـن  سـعد  عـن  ،تديمامل بن العزيز عبد
 مــن هوأخرجــ  فنفــا هيدعيــ ابــن هلــ كــان لرجــ عــن - ه الســالمهللعليــةالرضــا
 القـرار   الولـد  لزمـه » :مهللالسـال  هعليةفقا  ؟أصنع فكيف هوصي وأنا املماث
 .«علمه قد شب عن الوصي يدفعه ال ،باملشمد

 بـن  عيسـى  بن حممد عن ،حييى بن أمحد بن حممد :94\3. االستبصار 7
الســالمهلل  هيــعلةالرضــا عىل كتبــت :قــا  تــديمامل بــن العزيــز عبــد عــن ،عبيــد

 يصـم  حتـى   يغم وشيء اخلل هعلي فيصب مخراع يصم العصم فدا  جعلت
 .«به بأني ال» :قا  خال
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 بــن اهلل عبــد عــن ،أمحــد بــن حممــد :الكــايف :278\23. حبــار األنــوار 8
 احلسـن  أبـي  عـن  رجل عن تديمامل بن العزيز عبد وعن يون  عن ،الصلت
 حسـناع  قرضـاع  اهلل يقـرض  الذي  ا من :تعاىل هقول السالمهلل يف هعليةاملاضي

كريم أجر وله له فيعاعفه
 .«الفسقة دولة يف االمام صلة» :قا  ،هلل1ة

 تـدي مامل بن العزيز عبد عن ،هرفع اهلل عبد أبي بن حممد :91\1. الكايف 9
 اهلل هو قل قرأ من كل» :فقا  التوحيد السالمهلل عن هعليةالرضا سألت :قا 

 اهـ يقرأ كمـا  :قـا   ؟اهـ يقرأ كيـف  :قلت ،«يدالتوح عرف فقد بما وآمن أحد
 .[ربي اهلل كذلال] ربي اهلل كذلال هفي وزاد الناني
 عمران بن حممد بن أمحد بن علي حدثنا :122\2. عيون أخبار الرضا 10
 حـدثنا  :قـا   الكـويف  اهلل عبد أبي بن حممد حدثنا :قا  هعن اهلل رضي الدقاق

 بـن  بكـر  حـدثين  :قـا   احلسن بن احلسني حدثين :قا  ال مكي عءاعيل بن
 الســالمهلل عــن هعليــةالرضــا ســألت :قــا  تــديمامل بــن العزيــز عبــد عــن زيــاد

 ،«التوحيد عرف فقد بما وآمن أحد اهلل هو قل قرأ من كل» :فقا  التوحيد
 كذلال ،ربي اهلل كذلال هفي وزاد الناني اهيقرأ كما :قا  ؟اهيقرأ كيف :قلت

 .ثالثاع ربي اهلل كذلال ،ربي اهلل
 حـدثين  :قـا   هعنـ  اهلل رضـي  احلسـن  بـن  حممد حدثنا :204. اخلصا  11
 بـن  املبـار   بـن  سـيف  عـن  ،تـدي مامل بـن  العزيز عبد - بن احلسني بن احلسن

 أبــي عــن ،املبــار  هأبيــ الســالمهلل عــن هعليــةموســى احلســن أبــي مــوىل يزيــد
 .«رجب من يوم أو  السفينة ركب نوحاع عن» :السالمهلل قا  هعليةاحلسن

 
 

                                                 

 .11احلديد:  .1
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 (هـ 203تويف قبل ) ضل بن سنان النيسابوريالف .6
عال الشـيخ الطوسـي       يذكر ،و  يف كتب احلديث والرجا محمدث جم

 ،نيسابوري ،سنان بن الفعل» :السالمهلل بعنوان هعليةيف رجا  اإلمام الرضا
«وكيل

وعن كـان   ،و  احلـا  مـ جل احملققني يف علم الرجا  جم  وقد اعت  ،هلل1ة
 :هروي الـذي قـا  حبقـ   هكالشـيخ النمـازي الشـا    ،هلتـ لثبـوت وكا  هالبع  وثق

«ثقة ومف باالتفاق وكيل»
   .هلل2ة

ولكـن يبـدو مـن     ،العلميـة واالجتماعيـة   هومكانتـ   ال نعلم شيلاع عن دور 
ــام الرضــا   هــوجــود  ــابور اخلراســانية أن اإلم ــة نيس ــل يف مدين ــةذا الوكي  هعلي

من املنـاط  الـيت    السالمهلل تبنى سياسة توسيع رقعة الوكالء ليشمل أك  عدد
ا مـن  مـ مية جديدة لقربهوتعد مدينة نيسابور  ات ا ،ا املد الشيعيميتواجد في

 .السالمهلل هعليةمدينة طوني اليت ستكون مدفناع لإلمام الرضا
ــ ــتني     هأمــا روايات فقــد وجــدت أن الشــيخ علــي الط ســي قــد اورد رواي

مام أبـي عبـد   ما عن اإلميروي ،مشكاة االنوار هالفعل بن سنانهلل يف كتابةعن
حمـل   -و النيسـابوري  هـ ل هـ  هدون اجلـزم بتعيينـ   ،السالمهلل هعليةالصادق اهلل

  :اتان الروايتان كاآلتيهايي وأو اهل - الرتمجة
ــو قــا  :قــا  ســنان بــن الفعــل عــن :. الشــيخ علــي الط ســي 1 ــد أب  عب

 طعامـال  فيـأكلون  منزلال عىل عخوانال تدخل» :إلسحاقالسالمهلل   هعليةاهلل
 أمـا » :السـالمهلل   هعليـ ةقا  ،نعم :قا  «؟فراشال ويطؤون ابالشر ويشربون

 سيدي يا :عسحاق قا  ،«عليال الفعل وهلم عال بيتال من خيرجون ما عنمم
 موهلـ  منزلـي  من وخيرجون فرشي ويفرتشون طعامي ويأكلون بييت يدخلون

                                                 

 .414رجا  الطوسي  .1

 .209\1مستدركات علم رجا  احلديث  .2
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 و نوب بذنوبال وخيرجون أرزاقمم يأكلون عنمم ،نعم» :قا  ؟علي الفعل
«عيالال

 .هلل1ة
ــي . 2 ــيخ الط س ــن :الش ــل ع ــن الفع ــنان ب ــن س ــي ع ــد أب ــةاهلل عب  هعلي

 أحــدث قــد أحــدكما فــان صــاحبال أنكــر فــان قلبــال انظــر» :قــا السـالمهلل   
«شيلاع

 .هلل2ة
 
 (هـ 203تويف قبل )إبراهيم بن سالم النيسابوري .1

الشـيخ    يف شـيء مـن كتـب احلـديث والرجـا  عال مـا أورد          يرد  كر
يم هعبرا» :السالمهلل بعنوان هعليةاإلمام الرضايف أصحاب  هالطوسي يف رجال

«وكيــل ،نيشــابوري ،بــن ســالم
يم بــن هعبــرا» :وقــا  ابــن داود احللــي  ،هلل4ة 

 ،واحلـ  األو   ،سـالمة  هومن أصحابنا مـن  كـر أنـ    ،نيشابوري وكيل ،سالم
يف   م مـن أورد مالسـالمهلل ومـن   هعليةمن أصحاب الكاظم هعن :م من قا مومن

ــواد  ــا  اجلـ ــةرجـ ــال هعليـ ــ  أنـــ السـ ــا  همهلل واحلـ ــحاب الرضـ ــن أصـ ــةمـ  هعليـ
«السالمهلل

اعتمـاداع علـى ثبـوت     هوقد اسـتفاد العالمـة احللـي قبـو  روايتـ      ،هلل3ة
ــ  ــ مـــبموقـــد اســـتفاد الوحيــد الب  ،هوكالت كـــان وكـــيالع  هوأنـــ ،هاني حســـن حال
فقا  يف  ،وعن وردت عيارة "وكيل" مطلقة دون عضافة مم السالمهللعليةلألئمة
ه عليـ ةممـ ألن هم بن سالم واألقوى عندي قبو  روايتـ يهيف عبرا هقول» :هتعليقت

ــل  هال يقــا    يصــرح الشــيخ بأنــ  ،ال جيعلــون الفاســ  وكــيالع  الســالمهلل وكي
                                                 

 .184مشكاة األنوار  .1

 .188املصدر نفسه  .2

 . 424رجا  الطوسي  .4

 .41رجا  ابن داود ص .3



 

 وكالء األئمة يف القرن الثاني اهلجري .................................................

 

[108] 

ذا اصـطالح  هـ لبنـى أميـة ألنـا نقـو       كـان وكـيالع   هفلعل ه السالمهللعليةمهأحد
 هم ع ا قالوا فـالن وكيـل يريـدون انـ    ممقرر بني علماء الرجا  من أصحابنا ان

م مــمــن مــارني كالم هذا ممــاال يرتــاب فيــهــالســالمهلل و هعليــةمهوكيــل ألحــد
  يؤيــد م ال جيعلــون الفاســ  وكــيالعمــمــن ان  أقــو  مــا  كــر ،مموعــرف لســان

مـا سـيجب يف اخـر الكتـاب يف      همـداني ويعـعف  سيجب يف حممد بن صاس اهل
م حسـن  مر توكيلـ هذا وظـا هـ الفائدة الرابعـة يف  كـر املـذمومني مـن الـوكالء      

 هم اال ان يثبـت خالفـ  مم بـل وثـاقت  مم وجاللـت مواالعتمـاد علـي   حالة الـوكالء 
ــة واملغــمون معروفــون كمــا ســيجب اإلشــارة يف تلــال      ــديل وخيان وتغــيم وتب

الثقـة بـل مـا     ين مقام الوكالة يقتعـ أ هالفائدة وسيجب يف احلسني بن عبد رب
«ا فتدبرمفوق

  .هلل1ة
 

                                                 

 .32ص تعليقة على منمج املقا  .1
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 اخلالصة

 
م االحداث اليت هالبحث وا امم النتائج اليت توصل عليه كن تلخي  أ

  :ا بالنقاف اآلتيةموثق
ــة 1 ــة لألئم ــية. عن الوكال ــالمهللعل ــة  مم الس ــة للوثاق ــرد يف   ،مالزم ــا   ي م

 ،مـن قبـل اإلمـام    هونـز  وكالتـ   هوالـ اءة منـ   هالوكيل روايات يف سـوء عاقبتـ  
 .فاألصل يف كل وكيل أن يكون ثقة عدالع

 مم السـالمهلل علـي ةم األئمـة من. عن البحث أثبت أن كل الوكالء الذين عي2
م آخـر  موحتـى مـن ا ـرف مـن      ،اء األخيـار مـ كانوا من احملدثني الثقات والفق

م كعلـي بـن أبـي    هم كانوا مسـتقيمني أو  أمـر  مالوكالة فان هوس لبت عن  عمر
 .محزة وزياد القندي وعثمان الرواسي

ن تطـوراع ملحوظـاع يف القـر    مم السـالمهلل علـي ةد نظام الوكالة لألئمةم. ش4
ذا التطور متناسقاع مع تطور احلالـة  ه، وكان الثامن امليالديهللةجريالثاني اهل

ــة يف   مالشــيعية واتســاع ــامي التحــديات السياســية والفكري ا اجلغــرايف ومــع تن
 .الساحة اإلسالمية

السـالمهلل فصـاعداع    هعليـ ةد نظام الوكالء منذ زمـن اإلمـام الكـاظم   م. ش3
 ا ليشمل منـاط  أخـرى مـن العـراق    مخروجاع عن اجلغرافيا الكوفية وضواحي

السالمهلل  هعليةمر أكثر يف زمان اإلمام الرضابينما توسع األ ،وال سيما بغداد
 .ليشمل مناط  قم ونيسابور يف بالد فارني

لنوعية الوكالء جاء منسجماع بشـكل   مم السالمهللعلية. عن اختيار األئمة2
السـالمهلل اعتمـد علـى     هعليـ ةفاإلمام الباقر ،امدقي  مع طبيعة املرحلة وحتديات
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ارات وتنفع لتنظيم مرحلـة  ممتعددة املعلمية و شخصية هو ،مران بن أعنيح 
يف حـني اعتمـد اإلمامـان الصـادق      ،الشـريف   دمـ ا عمـ التأسي  اليت اتسم ب

علـى عـدد أكـ  مـن الـوكالء للتعـاطي مـع طبيعـة          مما السـالمهلل عليةوالكاظم
عليه السـالمهلل للجانـب العلمـي    ةالصادقوقد أوىل اإلمام  ،اماملرحلة وحتديات

وتتناام مـع مشـرو  اإلمـام يف     ،أهمية أك  تناسب حجم التحديات الفكرية
وعكما  مشرو  التأسي  الذي بـدأ يف عمـد اإلمـام     ،عنعاج املدرسة الشيعية

الكـبم    السـالمهلل فكـان اعتمـاد    هعليـ ةأما اإلمام الرضـا  ،عليه السالمهللةالباقر
ن حييــى يف تـرميم نظـام الوكالــة بعـد انتكاســة    علـى الشـيخ األقــدم صـفوان بـ    

ذا الرجل من قدرات علميـة كـبمة وروح ع انيـة    ه هملا يتمتع ب ؛وكالء الوقف
بــن ج نــد ب وعبــد الــرمحن بــن  اآلخــرين كعبــد اهلل هعاليــة عىل جانــب عخوتــ

 .احلجاج
جـري كانـت   ام الـيت أسـندت عىل الـوكالء يف القـرن الثـاني اهل     مـ . عن امل1

 ،ذا القرنا العقود العشرة هلماسبة مع طبيعة التحديات اليت مرت بأيعاع متن
ام العلميـة والفكريـة لبنـاء    مـ امل هالسـالمهلل أسـند عىل وكالئـ    هعليةفاإلمام الباقر

أمـا اإلمـام    ،ااتمع الشيعي الواعي يف مرحلة تأسي  احلالة الشيعية املتميـزة 
التواصل مع الشيعة ات عضافية أخرى كمالسالمهلل فقد أوكل م هعليةالصادق

وحماربة الزندقة واال رافات الفكرية وحتصني ااتمع الشيعي من التصدعات 
يف حـــني بـــدأت عمليـــة مجـــع احلقـــوق الشـــرعية مـــن الصـــالت  ،الداخليـــة

ممـــا عليةواألمخــاني بشــكل واضــح يف زمــان اإلمــامني الكــاظم والرضــا       
علـ  مبحاربـة   مـة جديـدة تت  مالسالمهلل م هعليةوأضاف اإلمام الرضا ،السالمهلل

وجنح يف كبح مجا  زعماء الواقفة ورجو  الكثم منمم  ،املد الواقفي املتنامي
 .عىل أحعان التشيع
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 مصادر الكتاب

 
  :الكتب :أوالع
 

 .القرآن الكريم
 .هللهــ  1424 تة،جنـف  هللشيخ حممد ط ،عتقان املقا  يف أحوا  الرجا 

 . هـ 1430 ،النجف ،املطبعة العلوية
منصور أمحد بن علي بن أبي طالب  وأب ،أهل اللجاجاالحتجاج على 

النجف  ،النعمان بعةمط .حممد باقر اخلرسان :حتقي  .هللهـ 238ت ة،الط سي
 .م1911 ،األشرف

 .هللهـــ 1472ت ،ةحممــد حســن املظفــر ،هللعليــه الســالمةاإلمــام الصــادق
 1497 ،تبمو ،الطبعة الثالثة ،راء للطباعة والنشر والتوزيعهدار الز :الناشر

 .م 1978 -هـ
جعفــر حممــد بــن احلســن  وأبــ ،هللرجــا  الكشــيةاختيــار معرفــة الرجــا 

ــي ـــ 310 تة،الطوســ ــ   .هللهــ ــحيح وتعليــ ــاد   :تصــ ــث ممدامــ ــم الثالــ املعلــ
 ،قـم  ،م السالمممؤسسة آ  البيت علي ،دي الرجائيمم :حتقي  ،االسرتبادي

  هـ. 1309
عمــان حممــد بــن حممــد بــن الن  املنســوب عىل أبــي عبــد اهلل ،االختصــاص

 ،علـي أكـ  الغفـاري    :حتقيـ   .هللهـ 314 تة،العك ي البغدادي الشيخ املفيد
 . هـ 1313 ،قم ،الرابعةالطبعة  ،مؤسسة النشر اإلسالمي
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حممد  عبد اهلل والشيخ املفيد أب ،العباد ىاإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عل
سـة  مؤس :حتقيـ   .هللهـ 314 - 441،ةك ي البغداديبن حممد بن النعمان الع 

الطبعـة   ،نشروالطباعة للدار املفيد  ،لتحقي  الرتاث ،م السالممعليآ  البيت 
 .م 1994 - هـ 1313 ،بموت ،الثانية

ــن    ــا اختلــف م ــاراالستبصــار فيم ــ ،األخب ــن احلســن    وأب جعفــر حممــد ب
 :الناشر ،حسن املوسوي اخلرسان :هوعل  علي هحقق .هللهـ 310 تة،الطوسي

  . هـ 1490 ،رانمط ،اإلسالميةدار الكتب 
 822 تة،أمحد بن علي بن حجر العسقالني ،اإلصابة يف تيز الصحابة

الشـيخ علـي   والشيخ عاد  أمحد عبد املوجـود   :دراسة وحتقي  وتعلي  .هللهـ
 1992 -  ه1312 ،بـموت  ،الطبعـة األوىل  ،دار الكتب العلميـة  .حممد معوض

 . م
ــو  الســـتة عشـــر   ــرواة   ،األصـ ــن الـ ــة مـ ــر .خنبـ ــرتي دار ال :الناشـ شبسـ

  . ه 1302 ،قم ،الطبعة الثانية ،للمطبوعات
ــديث    ــن احلـ ــا  عـ ــة أو دفـ ــنة احملمديـ ــى السـ ــواء علـ ــو  ،أضـ ــود أبـ حممـ

   .رةهالقا ،الطبعة اخلامسة ،نشر دار البطحاء .هللهـ1482تة،ةري
علــــي الفعــــل بــــن احلســــن   وأبــــ ،ععــــالم الــــورى بــــأعالم اهلــــدى

 ،قـم  ،إلحياء الرتاثمؤسسة آ  البيت ونشر  :حتقي  .هللهـ 238تة،الط سي
  .هـ 1317

  113تة،رضي الدين علي بن موسى جعفر بن طاووني ،األعما  عقبا 
 ،اإلسـالمي  اإلعـالم مكتـب   :نشـر  ،انيمجـواد القيـومي األصـف    :احملق  .هللهـ

  . هـ 1313 ،قم ،األوىل الطبعة
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عالء الدين مغلطاي بن قلـيج   ،عكما  تمذيب الكما  يف أءاء الرجا 
ــال وأســام بــن   ،عــاد  بــن حممــد   :حتقيــ  .هللهـــ 712 تة،يري احلنفــچالب

  هــ  1322 ،رةهالقا ،الطبعة األوىل ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،يمهعبرا
 .م 200 1 -

ر اخلراسـاني  هحممد جعفر بـن حممـد طـا    ،عكليل املنمج يف حتقي  املطلب
 الطبعـة  ،دار احلـديث  ،السيد جعفر احلسيين اإلشـكوري  :حتقي  .الكرباسي

  .1323 ،قم ،األوىل
الشـــيخ الصـــدوق أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن علـــي بـــن احلســـني   ،األمـــالي

 ،مؤسسـة البعثـة   يف اإلسـالمية قسم الدراسات  :حتقي  .هللهـ 481ت ،ةالقمي
  . هـ 1317 ،قم ،األوىلالطبعة 

كـ ي  حممد بن حممـد بـن النعمـان الع     عبد اهلل والشيخ املفيد أب ،األمالي
ــ  314 - 441،ةالبغــدادي  علــي أكـــ    -احلســني أســتاد ولـــي    :حتقيـــ  .هللهـ

 ،املطبعة اإلسالمية ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ،الغفاري
 . هـ 1304 ،قم

 :حتقيـ   .هللهـ 310 - 482،ةجعفر حممد بن احلسن الطوسي وأب ،األمالي
الطبعـة   ،مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع ،قسم الدراسات االسالمية

  . هـ 1313 ،قم ،ألوىلا
 هاحلسـن علـي بـن احلسـني بـن بابويـ       وأبـ  ،اإلمامة والتبصـرة مـن احلـمة   

مدرسـة اإلمـام    :حتقيـ  ونشـر   .هللهــ  429ت ،ة"والد الشيخ الصـدوق "القمي 
 هـ. 1303 ،قم ،السالم هدي عليمامل
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ســـعد عبـــد الكـــريم بـــن حممـــد بـــن منصـــور التميمـــي   وأبـــ ،األنســـاب
ــ  212ت ،ةالســمعاني دار  ،عمــر البــارودي   عبــد اهلل :ديم وتعليــ  تقــ .هللهـ

 .م 1988 -  هـ 1308 ،بموت ،الطبعة األوىل ،اجلنان
ــار    ــة األطمـ ــار األئمـ ــدرر أخبـ ــة لـ ــوار اجلامعـ ــار األنـ ــاقر  ،حبـ ــد بـ حممـ

 -  هـــ 1304 ،بــموت ،الطبعــة الثانيــة ،مؤسســة الوفــاء .هللهـــ 1111تة،االســي
  .م 1984

السـيد علـي    ،"فـاني األصـفماني  السـيد علـي ال   "حبوث يف فقـه الرجـا    
  هـ 1313 ،بموت ،الطبعة الثانية ،حسني مكي العاملي مؤسسة العروة الوثقى

 .م 1993 -
 .هللهــ  773تة،الفداء عءاعيل بـن كـثم الدمشـقي    وأب ،البداية والنماية

 1308 ،بموت ،الطبعة األوىل ،دار عحياء الرتاث العربي ،علي شمي :حتقي 
 .م 1988 -  هـ

ــ ــ ى بص ــرو        ،ائر الــدرجات الك ــن ف ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو جعف أب
 ،مطبعـة األمحـدي   :املطبعة ،مؤسسة األعلمي :الناشر .هللهـ 290تة،الصفار

 .هـ 1303 ،رانمط
في  حممد مرتعى  وحمب الدين أب ،ج العروني من جواهر القامونيتا

شر دار الفكر للطباعة والن .هللهـ 1202ت ،ةاحلسيين الواسطي الزبيدي احلنفي
  . هـ 1313 -م  1993 ،بموت ،والتوزيع

ــة  ــاريخ األئم ــةهللةت ــاء  ،جمموع ــدة علم ــر .ع ــ :نش ــيد همكتب ــي  الس املرعش
 . هـ 1301 ،قم ،مطبعة الصدر  ،النجفي
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حممد بن أمحـد   أبو عبد اهلل ،واألعالمتاريخ االسالم ووفيات املشاهم 
دار  ،عمــر عبــد الســالم تــدمري :حتقيــ  .هللهـــ 738ت ة،يبهبــن عثمــان الــذ
 . هـ 1311 ،بموت ،الكتاب العربي

 ،انماصـف  ،مطبعة ربـاني  .حممد على املوحد األبطحي ،تاريخ آ  زرارة
 . هـ 1499

ــو   ــم واملل ــاريخ األم ــ يهلل ةت ــاريخ الط ــ ،ت ــر    وأب ــن جري ــد ب ــر حمم جعف
 - هـــ1304 ،بــموت ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات  .هللهـــ 410ت،ةالطــ ي

 .م1984
بكــر أمحــد بــن علــي اخلطيــب      وأبــ ،المتــاريخ بغــداد أو مدينــة الســ   

دار  ،مصــطفى عبــد القــادر عطــا :دراســة وحتقيــ  .هللهـــ 314ت ة،البغــدادي
 . هـ 1317 ،بموت ،الكتب العلمية

 هحققـ  .هللهـ 230ت ة،خليفة بن خياف العصقري ،تاريخ خليفة بن خياف
 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،يل زكارماألستا  الدكتور س :هم لدوق

  . م 1994 -  هـ 1313 ،بموت
ــغرى  ــة الص ــاريخ الغيب ــدر   ،ت ــادق الص ــد ص ــد حمم ـــ 1319ت ،ةحمم  .هلله

الطبعــة  ،راء للطباعــة والنشــر والتوزيــعهــمركــز بــين الز ،انتشــارات القــدني
 . هـ 1327 ،قم ،الثانية

: بـاملعروف  بة اهللهالقاسم علي بن احلسني بن  أبو ،دمش مدينة تاريخ 
الطبعة  ،دار الفكر .علي الشمي :حتقي  .هللهـ 271ت ة،ابن عساكر الدمشقي

 . هـ 1312 ،بموت ،األوىل
 .هللهــ  221ت ة،حممد بن عءاعيل البخاري عبد اهلل أبو ،التاريخ الكبم

 .تركيا ،ديار بكر ،املكتبة اإلسالمية :الناشر
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ب بـن واضـح   هـ أمحد بن أبي يعقوب بن جعفر بـن و  ،تاريخ اليعقوبي
 .بموت ،دار صادر .هللهـ 283تة،اليعقوبي: بـملعروف الكاتب العباسي ا

شـرف الـدين علـي     ،تأويل اآليـات الظـاهرة يف فعـائل العـرتة الطـاهرة     
ــرتآبادي النجفــي    ــروي احلســيين األس  :حتقيــ  ونشــر  .هللهـــ 944ح  تة،الغ

 هـ. 1307 ،قم املقدسة ،السالم هدي عليممدرسة اإلمام امل
ر مــحلســن بــن يوســف بــن املط منصــور ا وأبــ ،حتريــر األحكــام الشــرعية

يم هالشـيخ عبـرا   :احملق  .هللهـ 721 - 138،ةاملعروف بالعالمة احللياألسدي 
 ،اعتمـاد  :املطبعـة  ،السالمهلل هعليةمؤسسة اإلمام الصادق :الناشر ،ادريمالب

 . هـ 1320 ،قم ،الطبعة األوىل
املستخرج من كتاب حل االشكا  للسيد أمحد بن ةالتحرير الطاووسي

ــ  174اووني املتـوفى ســنة  موسـى الطــ  حســن بـن زيــن الـدين صــاحب    ، هلله
مكتبـــة املرعشـــي  :نشـــر ،ريهفاضـــل اجلـــوا :حتقيـــ  .هللهــــ 1011ت،ةاملعـــا 
 . هـ 1311 ،قم املقدسة ،الطبعة األوىل ،النجفي

أبو حممد احلسن بن علي بـن احلسـني بـن     ،حتف العقو  عن آ  الرسو 
علـي   :هوالتعلي  علي هبتصحيح عين .هللمن أعالم القرن الرابعةشعبة احلراني
الطبعـة   ،جلماعـة املدرسـني   التابعـة  مؤسسـة النشـر االسـالمي    .أك  الغفـاري 

 .هـ 1303 ،قم ،الثانية
ت ،ةيبهيـ  الـدين حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان الـذ         ،تذكرة احلفاظ

 .بموت ،الرتاث العربي عحياءدار  .هللهـ 738
ــاء ــذكرة الفقم ــ ،ت ر األســدي مــملطمنصــور احلســن بــن يوســف بــن ا   وأب

مؤسســة آ  البيــت  :حتقيــ  .هللهـــ 721 - 138،ة: العالمــة احللــيبـــاملعــروف 
 .هـ 1313 ،قم ،م السالم إلحياء الرتاثمعلي
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لوحيــد : ابـــحممــد بــاقر بــن حممــد املعــروف   ،تعليقــة علــى مــنمج املقــا  
ــبمالب ـــ 1202ت ،ةانيم ــة أ .هلله ــمكتب ــي ه ــت عل ــة مل البي ــالم االلكرتوني  ،م الس

 .م 2002 – هـ 1321 ، اإلصدار األو
النظـــر حممـــد بـــن مســـعود بـــن عيـــاش الســـلمي  وأبـــ ،تفســم العياشـــي 

 هوحتقيقـ  هوقـف علـى تصـحيح    .هللهـ 420تة،السمرقندي املعروف بالعياشي
 .اإلسالميةاملكتبة العلمية  .اشم الرسولي احملالتيهالسيد  :هوالتعلي  علي

 :حتقيـ   .هللهــ  422ت،ةيم الكـويف هفرات بن عبرا ،تفسم الفرات الكويف
مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد  :الناشر .حممد الكاظم

 .م 1990 -  هـ 1310 ،رانمط،الطبعة األوىل ،اإلسالمي
ل البيـت  هـ مكتبـة أ  .هللهــ  1327ت،ةجواد الت يـزي  ،تنقيح مباني العروة

 ـ  هـ 1344 ،اإلصدار الثاني ،م السالممعلي
طبعة  ،املطبعة املرتعوية  .هللهـ 1421ت ة،املامقاني اهللعبد  ،تنقيح املقا 

 هـ. 1438 ،النجف األشرف ،حجرية
جال  الدين عبد الـرمحن بـن    ،هللشرح على موطأ مالالةتنوير احلوالال

الشيخ حممد عبد  :هوصحح هضبط .هللهـ 911ت ة،أبي بكر السيوطي الشافعي
الطبعـة   ،لعلميـة دار الكتـب ا  ،منشورات حممد علي بيعون ،العزيز اخلالدي

 . هـ 1318 ،بموت ،األوىل
جعفــر حممــد بــن  وأبــ ،يف شــرح املقنعــة للشــيخ املفيــد تمــذيب األحكــام

 ،حسن املوسوي اخلرسـان  :هوعل  علي هحقق .هللهـ 310 تة،احلسن الطوسي
  . هـ 1490 ،رانمط ،اإلسالميةدار الكتب  :الناشر
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ت ة،النيأمحد بن علـي بـن أمحـد بـن حجـر العسـق       ،تمذيب التمذيب
 1303 ،بموت ،الطبعة األوىل ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .هللهـ 822

 .م 1983 -  هـ
تمذيب املقا  يف تنقيح كتاب الرجا  للشيخ اجلليل أبي العباني أمحد   

 1317 ،قم ،نكارش :املطبعة .حممد علي املوحد األبطحي ،بن علي النجاشي
 هـ.

مجا  الدين أبو احلجاج يوسف بن  ،تمذيب الكما  يف أءاء الرجا 
 ،بشـار عـواد معـروف    :هوضبط نص هحقق .هللهـ 732 تة،عبد الرمحن املزي

  . هـ 1301 ،بموت  ،الطبعة الرابعة ،مؤسسة الرسالة
 هجعفـر حممـد علـي بـن احلسـني بـن بابويـ        ولشيخ الصدوق أبا ،التوحيد

ــ  هصــحح .هللهـــ 481تة،القمــي  ،رانــيماشــم احلســيين الط ه :هوعلــ  علي
  هـ. 1498 ،قم املقدسة ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية

السـالم علـى    هالصـادق عليـ   عمالء اإلمـام أبـي عبـد اهلل    ،توحيد املفعل
ــن عمــر اجلُ  ــياملفعــل ب ــل ،ةعف ـــ 179ت قب ــ .هلله ــعّل ــر  :ه  علي  ،كــاظم املظف

 .م 1983 -  هـ 1303 ،بموت ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الوفاء
جعفــر حممــد بــن علــي الطوســي   وعمــاد الــدين أبــ  ،املناقــب الثاقــب يف

 :الناشــر ،نبيــل رضــا علــوان  :حتقيــ  .هللهـــ 210ت،ةابــن محــزة: بـــاملعــروف 
 .هـ 1312 ،عيران ،الطبعة الثانية ،قم املقدسة ،مؤسسة أنصاريان

 423تة،حممد بن حبان بـن أمحـد أبـي حـامت التميمـي البسـيت       ،الثقات
حيدر آباد الـدكن   ،الطبعة األوىل ،عارف العثمانيةمطبعة جمل  دائرة امل .هللهـ
 .م 1974 -  هـ 1494 ،نداهل –
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جعفر حممد بن علي بن احلسني بن  وأب ،ثواب األعما  وعقاب األعما 
 :تقــديم :حتقيــ  .هللهـــ 481ت ة،الشــيخ الصــدوق: بـــالقمــي املعــروف  هبابويـ 

 ،قـم  ،يضـ منشـورات الر  :الناشـر  .دي السيد حسن اخلرسانمالسيد حممد م
 هـ. 1310

ــو    ــيقني يف أص ــارج ال ــار أو مع ــامع األخب ــدين ج ــد   ،ال ــن حمم ــد ب حمم
م ممؤسسة آ  البيـت علـي   ،عالء آ  جعفر :حتقي  .هللهـ 7القرن ة،السبزواري

 . م 1994 -  هـ 1314 ،قم ،الطبعة األوىل ،السالم إلحياء الرتاث
 .هللهــ  1101ت ،ةالغـروي  حممد بن علي األردبيلي احلائري ،جامع الرواة

 هـ. 1441 ،رانمط ،مكتبة احملمدي مطبعة رنكني
 :الناشـر  .هللهــ  190ت ة،ذليحييى بن سـعيد احللـي اهلـ    ،اجلامع للشرائع

 . هـ 1302 ،قم ،املطبعة العلمية ،داءممؤسسة سيد الش
حممد عبد الرمحن بن أبي حامت التميمي احلنظلـي   وأب ،اجلرح والتعديل

 ،الطبعـة األوىل  ،دائرة املعارف العثمانيةمطبعة جمل   .هللهـ 427تة،الرازي
  .م1922 -  ه1471 ،نداهل -حبيدر آباد الدكن 

دار القار  للطباعـة   .معاصرهللةعلي الكوراني العاملي ،جواهر التاريخ
 هـ. 1322 ،بموت ،والنشر

ت ة،حممـد حسـن النجفـي    ،جواهر الكالم " يف شرح شرائع االسـالم " 
م السـالم  مل البيت علـي همكتبة أ ،رانمط ،ةدار الكتب االسالمي .هللهـ 1211

 .م 2002 – هـ 1321 ،اإلصدار األو  ،االلكرتونية
 1202ت ة،انيمـ بمحممـد بـاقر الوحيـد الب    ،حاشية جممع الفائدة وال هان

 . هـ 1317 ،قم ،الطبعة األوىل ،انيمبممؤسسة الوحيد الب :حتقي  ونشر .هللهـ
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 1181ت ة،يوسف البحرانـي  ،رةهحلدائ  الناضرة يف أحكام العرتة الطاا
 .املقدسةقم  ،مجاعة املدرسني ،اإلسالميمؤسسة النشر  .هللهـ

 .هللهــ  1344ت ،ةبـاقر شـريف القرشـي    ،حياة اإلمام الباقر عليه السـالم 
  :موقع الرافد ،طبعة الكرتونية

http://www.rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_i

d=114 
باقر  ،حياة اإلمام علي بن موسى الرضا " عليه السالم " دراسة وحتليل

 ،الطبعـة األوىل  ،منشورات سعيد بـن جـبم   .هللهـ 1344ت ة،شريف القرشي
 هـ. 1313

دار الكتـب   .هللهـ 808ت ة،كما  الدين الدممي ،حياة احليوان الك ى
 . هـ 1323 ،بموت ،الطبعة الثانية ،يةالعلم

 .هللهـ 1420ت ة،املمزا حسني النوري الط سي ،خاتة مستدر  الوسائل
  . هـ 1312 ،قم ،إلحياء الرتاث هللم السالممعليةحتقي  مؤسسة آ  البيت

 :حتقيـ  ونشـر   .هللهــ 274 تة،قطب الدين الراوندي ،اخلرائج واجلرائح
 . هـ 1309 ،قم املقدسة ،األوىلالطبعة  ،السالم هدي عليممؤسسة اإلمام امل

 هجعفـر حممـد علـي بـن احلسـني بـن بابويـ        ولشيخ الصدوق أبا ،اخلصا 
منشــورات  .علــي أكــ  الغفــاري :هوعلــ  عليــ هصــحح .هللهـــ 481تةالقمــي

 .قم املقدسة ،مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية
بـن   منصـور احلسـن بـن يوسـف     وأبـ  ،خالصة األقوا  يف معرفة الرجا 

 :التحقيــ  .هللهـــ 721 - 138،ة: العالمــة احللــيبـــاملعــروف ر األســدي مــاملط
 1317 ،قم ،الطبعة األوىل ،اإلسالميمؤسسة النشر  :املطبعة  ،جواد القيومي

  .هـ

http://www.rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=613
http://www.rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=613


  

 

[121] 

ــدعوات ــ ،ال ــن   وأب ــعيد ب ــني س ــة اهللهاحلس ــ ب ــماملش ــدين   هور ب ــب ال قط
 ،قـم  ،هلللسـالم ا هليـ عةديممدرسة اإلمام امل :الناشر .هللهـ 274تة،الراوندي

 هـ. 1307
ــة  ــد الرجاليــــ ــة يف القواعــــ ــاقر   ،دروني تميديــــ ــد بــــ ــيخ حممــــ الشــــ

 .م 2007 ،قم ،الطبعة الثانية ،مؤسسة انتشارات مدين .معاصرهلل،ةاإليرواني
من ة،جعفر حممد بن جرير بن رستم الط ي الصغم وأب ،دالئل اإلمامة

مؤسسة  ،ميةقسم الدراسات اإلسال :حتقي  .هللجريأعالم القرن اخلام  اهل
  . هـ 1314 ،قم ،الطبعة األوىل ،البعثة

دار  .هللهــ  1489 تة،رانـي مالط گآقا بـزر  ،الذريعة عىل تصانيف الشيعة
 .م 1984 -  هـ 1304 ،بموت ،الطبعة الثالثة ،األضواء

 :الناشــر .معاصــرهللة،حســني الشــاكري ،ربــع قــرن مــع العالمــة األمــيين 
 . هـ 1317 ،قم ،الطبعة األوىل ،مطبعة ستارة ،املؤلف

-  هـ 137ة،الدين احلسن بن علي بن داود احللي يتق ،رجا  ابن داود
منشـورات املطبعـة    ،حممـد صـادق آ  حبـر العلـوم     :هوقـدم لـ   هحقق .هللهـ 707

 .م 1972 -  هـ 1492 ،النجف ،احليدرية
 ،السيد حممد صادق حبـر العلـوم   :حتقي  .علي اخلاقاني ،رجا  اخلاقاني

 .هـ 1303 ،الطبعة الثانية ،مكتب االعالم االسالمي ،شرمركز الن :الناشر
مؤسسـة املعـارف    ،حممد جعفـر الطبسـي   ،رجا  الشيعة يف أسانيد السنة

 .هـ 1320 ،قم ،الطبعة األوىل  ،االسالمية
 .هللهـــ 310 تة،جعفــر حممــد بــن احلســن الطوســي وأبــ ،رجــا  الطوســي

التابعـة جلماعـة    المياإلسـ مؤسسة النشر  ،انيمجواد القيومي األصف :احملق 
 .هـ 1312 ،قدسةقم امل ،املدرسني
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ــن احلســني الغعــائري الواســطي      ،لرجــا  البــن الغعــائري  ا أمحــد ب
حتقيــ  الســيد حممــد رضــا   .جــريهللمــن أعــالم القــرن الرابــع اهل ة،البغــدادي

 .هـ 1322 ،قم ،دار احلديثمؤسسة  .احلسيين اجلاللي
أمحـد بـن العبـاني    أبـو العبـاني أمحـد بـن علـي بـن        ،رجا  النجاشـي  

ــويف   ــدي الك ــي األس ـــ320 – 472،ةالنجاش ــ  .هلله ــبمي   :التحقي ــى الش موس
 1329 ،قدسـة قـم امل  ،مجاعـة املدرسـني   ،اإلسـالمي مؤسسة النشر  ،الزجناني

 هـ.
 .هللهــ  912 تةزين الـدين علـي اجلبعـي العـاملي     ،الثانيرسائل الشميد 

 .قم ،طبعة حجرية ،مشار  ار ،منشورات مكتبة بصمتي
ت ،ةيم الكلباسـي هأبـو املعـالي حممـد بـن حممـد عبـرا       ،ائل الرجاليةالرس

 .هـ 1322 ،قم ،دار احلديث .حممد حسني الدراييت :حتقي  .هللهـ 1412
ــاء   ــات األولي ــات كرام ــالة يف عثب ــ ،رس ــد   مش ــن أمح ــدين أمحــد ب اب ال

ـــ 1179ت ،ةالســجاعي ــة ايشــي   :الناشــر .هلله ــ ،مكتب ـــ 1491 ،بو طنعس  - ه
 .م 1971
حممـد بـن يوسـف الصـاحلي      ،والرشاد يف سمة خم العبـاد بل اهلدى س

الشــيخ عــاد  امحــد عبــد املوجــود   :حتقيــ  وتعليــ  .هللهـــ 932ت ة،الشــامي
 ،بـموت  ،الطبعـة األوىل  ،دار الكتـب العلميـة   ،الشيخ علي حممـد معـوض  و

 .م 1994 -  هـ 1313
 .هللهـــ 1421ت ة،دى الكلباســياهلــ وأبــ ،ءــاء املقــا  يف علــم الرجــا 

 ،قـم املقدسـة   ،مؤسسـة ولـي العصـر    ،السيد حممد احلسيين القـزويين  :حتقي 
 .هـ 1319
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 272 تة،حممد بن يزيد بن ماجة القزويين أبو عبد اهلل ،سنن ابن ماجة
ــاقي  :حتقيــ  .هللهـــ ــد الب ــاء الــرتاث العربــي  ،حممــد فــؤاد عب الطبعــة  ،دار عحي

  . هـ 1492 ،بموت ،األوىل
 تة،يبهمد بن أمحد بن عثمان الذي  الدين حم ،سم أعالم النبالء

 .م1994  - هـ 1314 ،بموت ،الطبعة التاسعة ،مؤسسة الرسالة .هللهـ 738
مـع    .هللهــ  1081ت ،ةملوىل حممد صاس املازندرانيا ،شرح أصو  الكايف

 ، السـيد علـي عاشـور    :ضـبط وتصـحيح   .تعالي  املمزا أبو احلسن الشـعراني 
 .م 2000 -  هـ 1321 ،بموت ،ألوىلالطبعة ا ،دار احياء الرتاث العربي

أعني لشيخ مشايخ الشيعة  شرح تكملة رسالة أبى االب الزراري يف آ 
 يحممــد علــ ،هـــ 311الغعــائري املتــوفى  احلســني بــن عبيــد اهلل عبــد اهلل يأبــ

 هـ. 1499 ،مطبعة رباني .انيماملوسوي املوحد األبطحي األصف
املتـوفى  ة،و القاسـم النراقـي  املـمزا أبـ   ،شعب املقا  يف درجات الرجا 

ــ  .هلل1419 ــي  :الناشــر ،الشــيخ حمســن األمحــدي  :حتقي  ،مــؤتر احملقــ  النراق
 . هـ 1322 ،قم ،الثانية الطبعة

حتقيـ    .هللهــ 498تة،ريهعءاعيل بن محـاد اجلـو  أبو نصر  ،الصحاح
 1307 ،لبنـان  ،الطبعـة الرابعـة   ،دار العلم للماليني ،أمحد عبد الغفور عطار

  .م 1987 -  هـ
حممد بن علي بن احلسني بـن   و جعفرأب الصدوقالشيخ  ،صفات الشيعة

 –كـانون انتشـارات عابـدي     :الناشـر  .هللهــ 481تة،القمـي  هموسى بـن بابويـ  
 .رانمط
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أبــو القاســم علــي بــن موســى   ،الطرائــف يف معرفــة مــذاهب الطوائــف 
 1300 ،قـم  ،األوىلالطبعـة   ،مطبعة اخليام .هللهـ 113 تة،ابن طاووني ،احللي

 . هـ
علـي أصـغر بـن حممـد شـفيع       ،طرائف املقا  يف معرفة طبقـات الرجـا   

السيد  :عشراف ،دي الرجائيمم :حتقي  .هللهـ 1414 تةاجلابلقي ال وجردي
 ،الطبعـة األوىل  ،مـن مب مطبعـة  ،مكتبة النجفي العامـة  :نشر ،حممود املرعشي

  . هـ 1310 ،قم
الطبعـة   ،جة البيعـاء دار احمل .معاصرهلل،ةيم الشبوفهعبرا ،ضعفاء الرواة

 .م 2010 -  هـ 1341 ،بموت ،األوىل
 هصحح .هللهـ 831ت،ةد احلليمأمحد بن ف ،عدة الداعي وجناح الساعي

 .قم ،مكتبة وجداني :الناشر .محد املوحدي القميأ :هوعل  علي
حتقي  حممد  .جعفر حممد بن احلسن الطوسي وأب ،العدة يف أصو  الفقه

 هـ. 1317 ،قم ،ستارة :طبعةامل ،رضا األنصاري القمي
 .هللهـــ 231 - 113ة،أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل ،العلــل ومعرفــة الرجــا 

الطبعــة  ،دار اخلــاني ،بــن حممــد عبــاني الــدكتور وصــي اهلل :حتقيــ  وختــريج
 .م 1988 -  هـ 1308 ،الرياض ،األوىل
جعفـر حممـد علـي بـن احلسـني بـن        ولشـيخ الصـدوق أبـ   ا ،عئلل الشـرا ع

 النجـف  ،امـ منشـورات املكتبـة احليدريـة ومطبعت    .هللهــ  481تة،القمي هبابوي
  .م 1911 -  هـ 1482 ،األشرف

جعفر حممد علي بن احلسني بن  ولشيخ الصدوق أبا ،عيون أخبار الرضا
 ،حسـني األعلمـي   :هوعلـ  عليـ   هوقـدم لـ   هصحح .هللهـ 481تةالقمي هبابوي
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 -  هــ  1303 ،بموت ،الطبعة األوىل ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات
  .م 1983
يم هحممد بن علي بن عبرا ،والي الللالي العزيزية يف األحاديث الدينيةا

 .جمتبى العراقي :حتقي  .هللهـ 930ت ،ةورمابن أبي مج: بـاألحسائي املعروف 
  . هـ 1304 ،قم ،األوىلالطبعة  ،السالمهلل هعليةداءممطبعة سيد الش

 :حتقيـ   .هللهــ  310 - 482،ةجعفر حممد بـن احلسـن الطوسـي    وأب ،الغيبة
الطبعـة   ،مؤسسة املعارف االسـالمية  ،محد ناصحأ يعلوراني مالط عباد اهلل

 . هـ 1311 ،قم املقدسة ،األوىل
عبـد احلسـني    ،الفائ  يف رواة وأصـحاب اإلمـام الصـادق عليـه السـالم     

 ،مؤسسـة النشـر االسـالمي التابعـة جلماعـة املدرسـني       .معاصـرهلل ة،الشبسرتي
 . هـ 1318 ،قدسةملقم ا ،التاريخ

أمحـــــد بـــــن عبـــــد الرضـــــا  ،فـــــائ  املقـــــا  يف احلـــــديث والرجـــــا 
الطبعـة   ،دار احلـديث  ،هحسـني قيصـري   االم :حتقي  .هللهـ 1082تة،البصري

 .هـ 1322 ،قم ،األوىل
حممد بـن   ،تح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسمف

 ،ا  الكتـب للطباعـة والنشـر   دار عـ  .هللهــ  1220تة،علي بن حممد الشـوكاني 
 – هــ  1321 ،اإلصـدار األو   ،م السـالم االلكرتونيـة  مل البيـت علـي  هـ مكتبة أ

 .م 2002
  نشـر  .هللهــ  279تة،أمحد بن حييـى بـن جـابر الـبال ري     ،فتوح البلدان

عـة  ممكتبـة الن  :النشر والطبع ،صالح الدين املنجد هارسموف هووضع مالحق
 .م 1921 ،رةهالقا ،املصرية



 

 

[121] 

القاسم علي بـن   ورضي الدين أب ،املمموم يف تاريخ علماء النجوم فرج
 .هللهـــ 113تة،موســى بــن جعفــر بــن حممــد بــن طــاووني احلســين احلســيين  

 هـ. 1303 ،قم ،منشورات الرضي
عبد الكريم  ،عليه السالمهللةفرحة الغري يف تعيني ق  أمم املؤمنني علي

مؤسســة  ،آ  بيـب  حتســني :حتقيـ    .هللهــ  194 - 137ة،بـن طـاووني احلســين  
 .م 1998 -  هـ 1319 ،قم ،الطبعة األوىل ،االسالمي هدائرة معارف الفق

حممــد حســني بــن عبــد الــرحيم   ،الفصــو  الغرويــة يف األصــو  الفقميــة
 ،قـم  ،دار عحيـاء العلـوم االسـالمية    :الناشر .هللهـ 1220ت ةالطمراني احلائري

 .هـ 1303
ن موسـى بـن جعفـر بـن     بـ  يالدين أبـو القاسـم علـ    يرض ،فالح السائل

 ،قـم  ،مكتب اإلعالم اإلسـالمي  .هللهـ 113 تة،الطاوونيبن حممد بن حممد 
 . هـ 1472

ل البيـت  هـ مكتبـة أ  .هللهــ  1202ت ،ةانيمـ بمالوحيـد الب  ،الفوائد الرجالية
 .م 2002 – هـ 1321 ،اإلصدار األو  ،م السالم االلكرتونيةمعلي

 :حتقيـ   .هللهــ  1294 تة،الكجـوري الشـمازي   يدمم ،الفوائد الرجالية
 .هـ 1324 ،قم ،الطبعة األوىل ،دار احلديث ،حممد كاظم رمحان ستايش

أبو الفرج حممد بـن أبـي يعقـوب اسـح  املعـروف       ،ابن النديم فمرست
م السـالم  مل البيـت علـي  هـ مكتبـة أ  ،حتقي  رضا جتدد .هللهـ 348ت ة،الوراق

 .م 2002 – هـ 1321 ،اإلصدار األو  ،االلكرتونية
 :احملقــ  .هللهـــ 310 تة،جعفــر حممــد بــن احلســن الطوســي  وأبــ ،تالفمرســ

   .هـ 1317 ،قم ،الطبعة األوىل ،طبع ونشر مؤسسة نشر الفقاهة .جواد القيومي
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ــا   ــاموني الرج ــرتي   ،ق ــي التس ــد تق ـــ 1312ت ة،حمم ــ   .هلله ــرحتقي  :ونش
 هـ. 1319 ،قدسةقم امل ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني

 817ت ة،جمد الـدين حممـد بـن يعقـوب الفموزآبـادي      ،حمليطالقاموني ا
 .بموت ،دار العلم للجميع .هللهـ

القرن  أعالممن ة،بن جعفر احلممي العباني عبد اهلل وأب، قرب اإلسناد
م السـالمهلل إلحيـاء   معلـي ةمؤسسـة آ  البيـت   :حتقيـ  ونشـر   .هللجريالثالث اهل

  . هـ 1314 ،قم ،الطبعة األوىل ،الرتاث
ت ،ةجعفـر حممـد بـن يعقـوب بـن عسـحاق الكلـيين الـرازي         وأب ،الكايف

دار الكتــب  :الناشــر .علــي أكــ  الغفــاري :هوعلــ  عليــ هصــحح .هللهـــ 429
  .هـ 1488  ،رانمط ،الطبعة الثالثة ،اإلسالمية

 418ت ة،القمي هجعفر بن حممد بن قولويأبو القاسم  ،كامل الزيارات
الطبعــة  ،اإلســالمية النشــر مؤسســ ،الشــيخ جــواد القيــومي :التحقيــ  .هللهـــ

  .هـ 1317 ،قم ،األوىل
الشـيباني   احلسن علـي بـن أبـي الكـرم     وعز الدين أب ،الكامل يف التاريخ

 ،بـموت  ،للطباعـة والنشـر   دار صـادر  .هللهــ  140ت ،ةابن األثم: بـ املعروف
 .م 1912 -  هـ 1482

بــــن عــــدي   أمحــــد عبــــد اهلل  وأبــــ ،الكامــــل يف ضــــعفاء الرجــــا   
دار الفكـر للطباعـة    ،يل زكـار مالـدكتور سـ   :حتقيـ   .هللهـ 412تة،اجلرجاني

 .م 1988 - هـ 1309 ،بموت ،الطبعة الثالثة ،والنشر والتوزيع
 172 - 100ة،يـدي هعبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفرا وبأ ،كتاب العني

 :الناشـر  ،يم السـامرائي هالدكتور عبرا ،دى املخزوميمحتقي  الدكتور م .هللهـ
 . هـ 1309 ،الطبعة الثانية يف عيران ،جرةمؤسسة دار اهل
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 :التحقيـ  والنشـر   .وازيهـ احلسـني بـن سـعيد الكـويف األ     ،ملؤمنكتاب ا
 . هـ 1303 ،قم ،دي الطبعة األوىلممدرسة اإلمام امل

 .هللهــ  187 تة،علي بـن عيسـى األربلـي    ،كشف الغمة يف معرفة األئمة
 .م 1982  - هـ 1302 ،بموت ،الطبعة الثانية ،دار األضواء

القاسم علي بن موسى بـن   ورضي الدين أب ،كشف احملجة لثمرة املمجة
ــن طــاووني احلســين احلســيين       ــن حممــد ب  :لناشــرا .هللهـــ 113 تة،جعفــر ب

 .م1920 – هـ 1470 ،األشرف النجف ،منشورات املطبعة احليدرية
القاسم علي بن حممد  وأب ،كفاية األثر يف الن  على األئمة االثين عشر

عبــد  :هحققــ .هللمــن علمــاء القــرن الرابــع ة،اخلــزاز القمــي الــرازي  بــن علــي
 ،قـم  ،مطبعـة اخليـام   ،بيـدار  :الناشـر  ،كمري اخلوئي  اللطيف احلسيين الكو

  . هـ 1301
مؤسســة النشــر  .معاصــرهللة،جعفــر الســبحاني ،كليــات يف علــم الرجــا 

 . هـ 1313القعدة احلرام  و ، بقم املقدسة ،االسالمي التابعة جلماعة املدرسني
جعفـر حممـد علـي بـن      ولشـيخ الصـدوق أبـ   ا ،كما  الدين وتـام النعمـة  

علــى أكــ   :هوعلــ  عليــ هصــحح .هللهـــ 481تة،القمــي هاحلســني بــن بابويــ 
 .هـ 1302 ،قم املقدسة ،مجاعة املدرسني ،اإلسالميمؤسسة النشر  ،الغفاري

 .رانمط ،مكتبة الصدر .هللهـ 1429ت،ةعباني القمي ،الكنى واأللقاب
 :نشـر  .هللهــ  481تة،الفتح حممـد بـن علـي الكراجكـي     وأب ،الفوائد كنز

 .قم املقدسة ،الطبعة الثانية ،طبعة حجرية  ،مكتبة املصطفوي
الفعــل مجــا  الــدين حممــد بــن مكــرم بــن منظــور    وأبــ ،لســان العــرب

   . هـ 1302 ،قم ،نشر أدب احلوزة  .هللهـ 711تة،اإلفريقي املصري
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ــزان ــدين أبــ مشــ ،لســان املي ــي بــن حجــر    واب ال ــن عل الفعــل أمحــد ب
الطبعـة   ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات  .هللهـ 822 تة،العسقالني

 . هـ 1490 - م 1971 ،بموت ،الثانية
جـال  الـدين عبـد الـرمحن األسـيوطي       ،لب اللباب يف حترير األنسـاب 

 .بموت ،دار صادر .هللهـ 911ت ،ةالشافعي
  چحممـد علـي بـن أمحـد القـرا      ،اللمعة البيعاء يف شرح خطبة الزهـراء 

مؤسسـة   :الناشـر  .اشم امليالنيهالسيد  :التحقي  .دااي الت يزي األنصاري
 .هـ 1318 ،قم ،طبعة األوىلال ،ادياهل

علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن حممــد بــن    ،اللــموف يف قتلــى الطفــوف
 هـ. 1317 ،قم ،دىأنوار اهل :الناشر .هللهـ 113 تة،طاووني احلسيين
املوىل حيدر علـي   ،مة من مناقب أهل البيت عليمم السالمما روته العا

 .هـ 1313 ،مطبعة املنشورات االسالمية .بن حممد الشرواني
الســيد  :حتقيــ  ،هللهـــ 1082 تة،فخــر الــدين الطرحيــي  ،جممــع البحــرين

  .هـ 1308 ،الطبعة الثانية ،مكتب النشر الثقافة اإلسالمية  ،أمحد احلسيين
كر الرجــا  املرتمجــني يف األصــو  اخلمســة  جممــع الرجــا  احلــاوي لــذ 

وعل   هصحح .هللهـ 11ق ة،بائيمبن علي الق زكي الدين عناية اهلل ،الرجالية
 . هـ 1483 ،انمأصف ،مطبعة رباني ،انيماألصفضياء الدين العالمة  :هعلي

ــ ــة  ةجمموع ــة نفيس ــاريخ األئم ــدادي ا ،يف ت ــب البغ ـــ 422ت ،ةلكات  .هلله
 ،مطبعة الصدر ،املرعشي النجفي همكتب :نشر .من علماء الشيعة ةعد :تأليف

 . هـ 1301 ،قم
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 عـين  ،هللهــ  290ت ة،جعفر أمحد بن حممد بن خالد ال قي وأب ،احملاسن
دار  ،ر باحملـدث مجال  الدين احلسيين املشت :هوالتعلي  علي هوتصحيح  بنشر

  هـ. 1470 ،رانمط ،اإلسالميةالكتب 
 :احملقـ   .جـريهلل اهلرن التاسـع  القـ ة،احلسن بن سـليمان احللـي   ،احملتعر

 . هـ 1323 - 1482 ،انتشارات املكتبة احليدرية :الناشر .سيد علي أشرف
القــرن التاســع ة،حلســن بــن ســليمان احللــيا ،تتصــر بصــائر الــدرجات

 ،الطبعـة االوىل  ،مؤسسـة النشـر اإلسـالمي    ،حتقي  مشتاق املظفر .جريهللاهل
 .  1321 ،قم

دار  .معاصـرهلل ،ةعلي خازم ،مني الشيعةمدخل عىل علم الفقه عند املسل
 1994 -  هــ  1314 ،بـموت  ،الطبعـة األوىل  ،العزبة للطباعة والنشر والتوزيـع 

 .م
اشـم  ه ،رمدينة معاجز األئمة االثـين عشـر ودالئـل احلجـج علـى البشـ      

 :نشـر  ،مـداني املـوالئي اهل  الشـيخ عـزة اهلل   :حتقيـ   .هللهــ  1107 ت،ةالبحراني
 . هـ 1314 ،الطبعة األوىل ،ةاإلسالميمؤسسة املعارف 

جــواد القيــومي   :التحقيــ  .هللهـــ 110ت ة،ديمحممــد بــن املشــ   ،املــزار
 . هـ 1319 ،الطبعة األوىل ،مؤسسة النشر االسالمي :املطبعة ،انيماألصف

مؤسسـة   .حممد حسني احلسـيين اجلاللـي   ،مزارات أهل البيت وتأرخيما
 . هـ 1312 ،الطبعة الثالثة ،بموت ،األعلمي

 .هللهــ  302تة،عبـد اهلل احلـاكم النيسـابوري    وأب  ،ملستدر  على الصحيحنيا
 هـ. 1301 ،بموت ،دار املعرفة  ،يوسف عبد الرمحن املرعشلي .د :عشراف
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مؤسســة آ    :ومجــعحتقيــ   ،مســائل علــي بــن جعفــر ومســتدركاتما    
 هإلمام الرضا عليـ ااملؤتر العاملي  :نشر ،م السالمهلل إلحياء الرتاثمعليةالبيت

 . هـ 1309 ،قم ،الطبعة األوىل ،السالم
حممـد   ،املسرتشد يف عمامة أمم املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم

 :حتقيـ   .جـريهلل ت القـرن الرابـع اهل  ة،بن جرير بـن رسـتم الطـ ي االمـامي    
 ،مؤسســة الثقافــة االســالمية لكوشــانبور  :الناشــر ،الشــيخ أمحــد احملمــودي 

 هـ. 1312  ،قم ،الطبعة األوىل
 1302تة،روديهعلـي النمـازي الشـا    ،علم رجا  احلديث اتمستدرك

  .هـ 1312 ،رانمط ،الطبعة األوىل ،شف مطبعة  .هللهـ
حتقي   .هللهـ 1302تة،روديهعلي النمازي الشا ،مستدر  سفينة البحار

مؤسسة النشـر االسـالمي التابعـة     ،الشيخ حسن بن علي النمازي :وتصحيح
  هـ. 1318 ،سةقدقم امل ،جلماعة املدرسني

 1420ت ة،النوريالط سي حسني  ،مستدر  الوسائل ومستنبط املسائل
 ،قــم ،الطبعــة األوىل ،إلحيــاء الـرتاث مؤسســة آ  البيـت   :حتقيــ  ونشـر  .هللهــ 

 .م 1987 -  هـ 1308
ــ املعـروف  جعفر حممد بن منصور بن أمحـد   وأب ،مستطرفات السرائر : ب

شـر اإلسـالمي التابعـة جلماعـة     مؤسسـة الن  .هللهــ  298ت ة،بن عدري  احللـي 
 هـ. 1311 ،قم املقدسة ،الطبعة األوىل ،املدرسني

 .هللهـــ 1490ت ة،حمســن الطباطبــائي احلكــيم ،مستمســال العــروة الــوثقى
 .هـ 1491 ،النجف األشرف ،مطبعة اآلداب ،الطبعة الرابعة
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ت ة،دي النراقـي مـ أمحد بـن حممـد م   ،مستند الشيعة يف أحكام الشريعة
د ممشـ  ،إلحيـاء الـرتاث   هللم السـالم معلـي ةقي  مؤسسة آ  البيـت حت .هللهـ 1232

 . هـ 1312 ،املقدسة
مؤسسـة النشـر    :طبـع ونشـر   .املمزا االم رضا عرفانيان ،مشايخ الثقات

  . هـ 1317 ،الطبعة األوىل ،قم ،االسالمي
املتـوفى يف  ة،الفعل علي الط سـي  وأب ،مشكاة األنوار يف ارر األخبار

 ،قـم  ،دار احلـديث  ،وينـد هدي مـ حتقيـ  م  .هللجريع اهلأوائل القرن الساب
 هـ. 1318

ل هـ مكتبـة أ  .هللهــ  288ت ،ةرآشوب املـانزدراني مابن ش ،معا  العلماء
 .م 2002 – هـ 1321 ،اإلصدار األو  ،م السالم االلكرتونيةمالبيت علي

جعفـر حممـد علـي بـن احلسـني بـن        ولشيخ الصدوق أبـ ا ،معاني األخبار
مؤسسـة   ،علـي أكـ  الغفـاري    :هعـين بتصـحيح   .هللهــ  481تة،القمي هبابوي

 هـ. 1479 ،قم املقدسة ،مجاعة املدرسني ،اإلسالميالنشر 
 ،الـدمام  ،مطابع املدوخل .أمحد فتح اهلل ،معجم ألفاظ الفقه اجلعفري

  .هـ 1312
 .هللهــ  410ت،ةالقاسم سليمان بن أمحد الط انـي  وأب ،املعجم األوسط

الناشــر دار احلــرمني للطباعــة والنشــر  ،احلــرمني قســم التحقيــ  بــدار :حتقيــ 
 .م 1992 - هـ 1312 ،رةهالقا ،والتوزيع

احلمـوي   يـاقوت بـن عبـد اهلل    عبد اهلل واب الدين أبمش ،معجم البلدان
  هــ  1499 ،بموت ،دار عحياء الرتاث العربي .هللهـ 121تةالرومي البغدادي

   .م 1979 -
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أبـو القاسـم املوسـوي     ،واةمعجم رجا  احلـديث وتفصـيل طبقـات الـر    
  هــ  1314 ،قم ،الطبعة اخلامسة ،ة االسالميةهنشر الفقا .هللهـ 1314تةاخلوئي

  .م 1992 -
ــة مع ــروق اللغوي ــ ،جــم الف ــ   .هللهـــ 492ت ،ةال  العســكريهــ وأب حتقي

 هـ. 1312 ،قم املقدسة ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني
 .رنيپو پتــي :املطبعــة .الفــاروقي حــارث ســليمان ،املعجــم القــانوني

 .م 1991 ،مكتبة لبنان :الناشر
مؤسسـة   ،حسـني السـاعدي   ،املعلى بن خني  شمادته ووثاقته ومسـند  

 هـ. 1322 ،قم املقدسة ،دار احلديث العلمية الثقافية
حممد اجلواد بـن حممـد العـاملي     ،مفتاح الكرامة يف شرح قواعد العالمة

 .1421 ،مصر ،مطبعة الشورى .هللهـ 1221ت  ةاحلسيين الشقرائي
 تة،انيمأبو الفرج علي بـن احلسـني بـن حممـد األصـب      ،مقاتل الطالبيني

مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة    :الناشــر ،كــاظم املظفــر  :حتقيــ  .هللهـــ 421
 .م 1912 -  هـ 1482 ،قم ،الطبعة الثانية ،والنشر

 .هللـهـ  822 تة،أمحد بن علي بن حجر العسـقالني  ،مقدمة فتح الباري
 .م 1988 - هـ 1308 ،بموت ،الطبعة األوىل ،دار عحياء الرتاث العربي

 تة،نصر احلسن بن الفعل الط سي ورضي الدين أب ،مكارم األخالق
 1972 -  هــ  1492 ،الطبعـة السادسـة   ،منشورات الشريف الرضـي  .هللهـ 238

 .م
الفــتح حممــد بــن عبــد الكــريم بــن أبــي بكــر أمحــد          وأبــ ،امللــل والنحــل 

 .بموت ،دار املعرفة ،يالنيكحتقي  حممد سيد  .هللهـ 238  -379ة،مرستانيالش
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 218 تة،املوف  بـن أمحـد البكـري املكـي احلنفـي اخلـوارزمي       ،املناقب
 ،مؤسسـة النشـر اإلسـالمي    :طبع ونشـر  ،الشيخ مالال احملمودي :حتقي  .هللهـ

 . هـ 1311 ،قم ،الطبعة الثانية
حممــد بــن علــي بــن   عبــد اهلل ومشــم الــدين أبــ ،مناقــب آ  أبــي طالــب

ــدراني مش ــروي املازن ــوب الس ـــ 288 تة،رآش ــحيح  .هلله ــام بتص ــرح هق  هوش
املطبعـة   ،على عـدة نسـخ خطيـة جلنـة مـن أسـاتذة النجـف األشـرف         هومقابلت

 .م 1921  - هـ 1471 ،النجف ،احليدرية
العلـوي    أمحـد بـن زيـن العابـدين     ،مناهج األخيار يف شرح االستبصـار 

 ،الطبعة األوىل ، الناشر: مؤسسة عءاعيليان .هللهـ 1027د ت حدو،ةالعاملي
 هـ. 1499 ، قم

ــان   ــحاح واحلس ــث الص ــان يف األحادي ــى اجلم ــدين أبــ  ،منتق  ومجــا  ال
 :هوعلـ  عليـ   هصـحح . هللهــ  1011 تة،يدممنصور احلسن بن زيـن الـدين الشـ   

 هـ. 1303، قم املقدسة ،منشورات جامعة املدرسني ،أك  الغفاري يعل
علــي احلــائري الشــيخ حممــد بــن  وبــأ ،حــوا  الرجــا أقــا  يف منتمــى امل

م محتقي  ونشر: مؤسسة ا  البيـت علـي   .هللهـ 1211ت ،ةاءاعيل املازندراني
 ـه1311 ،قم ،الطبعة االوىل ،حياء الرتاثالسالم إل

جعفــر حممــد بــن علــي بــن  أبــوالشــيخ الصــدوق  ،مــن ال حيعــر  الفقيــه
مؤسسـة   ،علي أك  الغفاري :حتقي  .هللهـ 481ت ة،القمي هاحلسني بن بابوي
 هـ. 1303 ،قم ،الطبعة الثانية ،النشر اإلسالمي

حممــد حســني  ،مــوارد االعتبــار يف تــواريخ أهــل البيــت علــيمم الســالم 
 هـ. 1324 ،قم ،مطبعة عرشيا .معاصرهلل،ةاحلسيين اجلاللي
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ــاء  ــات الفقم ــة  .معاصــرهلل،ةالشــيخ جعفــر سبحاني  ،موســوعة طبق مطبع
  هـ. 1323 ،قم ،اعتماد

نشــر  .هللهـــ 1340ت ،ةحســني الشــاكري  ،موســوعة املصــطفى والعــرتة  
 . هـ 1317 ،قم ،الطبعة األوىل ،ادياهل

حممد بن أمحد بـن عثمـان    عبد اهلل وأب ،ميزان االعتدا  يف نقد الرجا 
 ،بـموت  ،دار املعرفـة  ،علـي حممـد البجـاوي    :حتقيـ   .هللهـ 738 ت،ةيبهالذ

 .م1914 - هـ 1482
الطبعــة  ،دار احلــديث .معاصــرهللة،ريمحممــد الــري شــ ،مــةميــزان احلك

 . هـ 1311 ،قم ،األوىل
 .هللهـــ 1340ت ة،حســني الشــاكري ،نشــوء املــذاهب والفــرق اإلســالمية 

 . هـ 1318 ،قم املقدسة ،األوىلالطبعة  .ستارة :املطبعة
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السـعادات املبـار  بـن     وجمد الدين أبـ  ،لنماية يف اريب احلديث واألثرا

ر هطـا ومد الطناحي حممود حم :حتقي  .هللهـ 101 تة،حممد اجلزري ابن األثم
 .مؤسسة اءاعيليان ،امحد الزاوي

ــة العــارفني  ــؤلفني وآثــار املصــنفني   يف  هدي ــا   ،أءــاء امل ــل باش عءاعي
 .م 1922 ةسن ،بموت ،دار عحياء الرتاث العربي .هللهـ1449ت،ةالبغدادي
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أمحـد   :حتقيـ   .هللهــ  713 ت،ةخليـل بـن أبيـال الصـفدي     ،الوايف بالوفيات
 .م2000 - هـ 1320 ،بموت ،دار عحياء الرتاث ،األرناؤوف وتركي مصطفى

حممــد بــن احلســن احلــر   ،وســائل الشــيعة عىل حتصــيل مســائل الشــريعة  
ــاملي ــي    .هللهـــ 1103 تة،الع ــ  مؤسســة آ  البيــت عل م الســالم إلحيــاء  محتقي

  .هـ 1313 ،قم ،الرتاث
 -لبنـان    .عحسان عبـاني  :حتقي  .هلل110ت،ةابن خلكان ،وفيات األعيان

  .دار الثقافة
  

  ااالت :ثانياع
 هـ. 1318 ،قم ،مؤسسة آ  البيت إلحياء الرتاث ،جملة تراثنا* 
 

  :املواقع اإللكرتونية :ثالثاع
  :على الرابط ،موقع املكتبة اإلسالمية العلوية* 

http://www.alawiyoun.net/node/2422  

http://www.alawiyoun.net/node/2355
http://www.alawiyoun.net/node/2355
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