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فلسفة التعامل مع الشبهات العقائدية والفكرية وآثارها عند اإلمام 
 (اهلادي)

   

 

 

 الممخص 

العقائدية والفكرية وآثارىا عند اإلماـ يشّكؿ موضوع ""فمسفة التعامؿ مع الشبيات 
(" ذات أىمية بالغة وضرورة ُممّحة في وقتنا الحاضر ال سيما بعد انتشار اليادي)

( الحركات الفكية المضممة ، فبقدر ما يشّكؿ ىذا الموضوع إبراز لدور اإلماـ اليادي )
عالجات حاضرة ومكانتو العممية يقؼ في قبالو التوظيؼ األمثؿ ليذا الموضوع في م

لجممة مف الشبيات الفكرية ، وضرورة التنبو لتمؾ الشبيات وسبؿ معالجتيا بالطريقة 
المثمى ووأدىا في الميد حتى ال تنشر وتأخذ مديات أوسع في جسـ األمة اإلسبلمية ، 
نظرًا لخطورتيا ودورىا في زعزعة البناء العقائدي لممسمـ ومحاولة حرفو عف جادة الحؽ 

لسوي ، فكاف ىذا الموضوع محاولة متواضعة مف الباحث لئلسياـ في بياف والصراط ا
براز اآلثار )التصدي ليا عمى يد اإلماـ الياديجممة مف الشبيات وكيفية  ( وا 

اإليجابية التي تمخضت عنيا تمؾ المواقؼ المدروسة والناظرة ليس لمحاضر بؿ 
(مف تشخيص لتمؾ الشبيات ـ )وىذه المواقؼ المدروسة والعممية مف اإلما ،لممستقبؿ

 ومعالجتيا قطفت ثمارىا مما دعا بعضيـ إلى االعتراؼ بالخطأ والرجوع إلى جادة الحؽ.

 

 م. د. علي زناد كلش   

 املديرية العامة لرتبية ميسان
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The philosophy of dealing with ideological and 

intellectual suspicions and their implications for Imam 

Al-Hadi (peace be upon him) 

 

 

 

Abstract 

The topic “The philosophy of dealing with ideological and 

intellectual suspicions and their implications for Imam Al-Hadi 

(peace be upon him)” comprises a great importance and an urgent 

necessity in our present time, especially after the spread of atheistic 

movements, to the extent that this topic constitutes a highlight of 

the role of Imam al-Hadi (peace be upon him) and his scientific 

standing, the optimal employment of this topic stands beside of it in 

present treatments of a number of intellectual suspicions, and it is 

necessity to stimulation of those suspicions and ways treating it in 

the best way and finishing it so as not to spread and take wider 

ranges in the framework of the Islamic state, due to its seriousness 

and role in destabilizing the ideological structure of the Muslim and 

trying to corrupt him from the path of truth. However, this topic is a 

modest attempt to explain a number of suspicions and how to ward 

off it by Imam Al-Hadi (peace be upon him), it highlights the 

positive effects that resulted from these studied and theoretical 

positions, not just for the present but for the future, and these 

studied and scientific attitudes from the Imam of diagnosing and 

treating these suspicions donates their results, which prompted 

some of them to admit their error and return to the path of truth. 

 

Lect .Dr. Ali Znaud Kalsh 
The general directorate of education in the province of 

Maysan 
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 المقدمة

والصبلة  الحمد هلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو بديع السماوات واألرض وما بينيما ،

والسبلـ عمى أشرؼ خمؽ اهلل محمد بف عبد اهلل     وعمى آلو الطيبيف الطاىريف ، ومف

 سار عمى ىدييـ إلى يـو الديف .

حقبًل خصبًا في ميداف الفكر  )عميو السبلـ(تشّكؿ الدراسات المرتبطة بأئمة أىؿ البيت

ودورىا في تقويـ الحياة العامة ،  السبلـ()عميو اإلسبلمي ، نظرًا لشمولية العمـو عند أىؿ البيت

وبياف ما ُاستشكؿ عمى الناس مف قضايا تمس صميـ البناء العقائدي والفكري ليـ ، والموضوع 

الذي ارتأينا دراستو "فمسفة التعامؿ مع الشبيات العقائدية والفكرية وآثارىا عند اإلماـ اليادي 

" ي األصيؿ الذي يضع األشياء في مواضعيا ُيعّد واحدًا مف مضاميف الفكر اإلسبلم

ويقّوـ السموؾ والفكر المنحرفيف لمفرؽ والجماعات واألشخاص ، لنجد مف خبلؿ ىذه الدراسة 

الصور النوعية الضدية لؤلفكار اليدامة وسبؿ التصدي والمعالجة ليا ، وىذا ما نجده عندما 

نقؼ عمى أزاىيرىا العطرة الزاىية ،  يستمر بنا التجواؿ في ىذه الرياض النضرة المزدىرة ، أو

تطالعنا ألواف شتى مف الدروس والتوجييات ، وضروب مختمفة مف اإلرشادات والتنبييات ، وقد 

بعاده عف شذوذ التطرؼ وصده عف الخروج عمى  ُعنيت جمعيًا ببناء فكر اإلنساف المسمـ وا 

 المنيج الوسط المنزه مف اإلفراط والتفريط .

رض نفسو في ىذا المقاـ ما األسباب التي دعت لدراسة مثؿ ىكذا والسؤاؿ الذي يف

 موضوع ؟
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، سياحة روحية ، تسمو بيا النفوس ُتعدّ  ()أواًل : أف البحث والكتابة عف أئمة أىؿ البيت

ترسـ و   ،وتخشع ليا القموب ، وتزكو بيا اليمـ ، وُتشحذ فييا األرواح واألجساـ والعقوؿ والجوارح

المنيج التربوي في اإلسبلـ ، وتشرح لنا أىداؼ ىذا المنيج ومقوماتو ووسائمو ونتائجو لنا معالـ 

 ونستمد منيا ثقافة التكويف في إعداد الفرد المسمـ .

( فمـ ُيسّمط الضوء عمييا كثيرًا ، ثانيًا : قمة الدراسات المرتبطة بشخصية اإلماـ اليادي )

تحدثت عف ىذا اإلماـ اليماـ نتيجة التعتيـ مف ولعؿ أحد األسباب ىو ندرة المصادر التي 

 السمطة العباسية لتغييب ىذا الفكر الوضاء.

ثالثًا : الضرورة والحاجة الُممّحة لطرح مثؿ ىكذا موضوع في وقتنا الحاضر ، ال سيما مع 

انتشار الحركات المنحرفة  ، فيكوف ىذا الموضوع ػ إف شاء اهلل ػ مساىمة في تصحيح ما نراه 

 ـو مف فكر منحرؼ ورد عمى بعض الشبيات .الي

تنوعت موضوعات البحث في معالجة تمؾ الشبيات كٌؿ حسب مكانو في الجانب 

 العقائدي والفكري وفؽ تقسيـ موضوعي بيناه في تضاعيؼ البحث .

وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف 

 يبيف الطاىريف .محمد وآلو الط
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 موقف اإلمام الهادي من الشبهات العقائدية المتعمقة بالعدل اإللهيالمبحث االول : 

( ستة مف الخفاء العباسييف وىـ كبل مف المعتصـ                                       عاصر اإلماـ اليادي )
ىػ ( والمنتصر       ٕٚٗ-ىػ ٕٖٕىػ ( والمتوكؿ ) ٕٖٕ- ىػٕٕٚىػ ( والواثؽ )  ٕٕٚ -ىػ  ٕٛٔ) 
ىػ (  ٕ٘٘ -ىػ  ٕٕ٘ىػ ( والمعتز )  ٕٕ٘-ىػ  ٕٛٗىػ ( والمستعيف )  ٕٛٗ -ىػ ٕٚٗ) 

وكاف عصرًا يموج بالفتف واالضطرابات ال سيما بعد تسمط األتراؾ ، واشتداد المناظرات الكبلمية 
ة عّدة ، إذ ساد في عصره انحراؼ فكري بنشر بيف الفرؽ اإلسبلمية في قضايا عقائدية وفكري

الفرؽ المنحرفة عقائدىـ، وبثيـ لمشبيات الموجية نحو العقيدة الحقة؛ مف أىميا التجسيـ، وخمؽ 
 القرآف والجبر والتفويض وغيرىا .

ولما كانت ميمة أئمتنا األطيار ) عمييـ السبلـ ( تحصيف األمة عقائديًا والحفاظ عمييا 
( مواقؼ سجميا التاريخ ، وأف لـ يشبعيا الفكرية ، كاف لئلماـ اليادي )مف المنزلقات 

( وبّينت تمؾ اإلضاءات التي اسيمت تفصيبًل إال إف المصادر ذكرت مواقؼ اإلماـ اليادي )
في الحفاظ عمى العقيدة اإلسبلمية مف الغبلة والمنحرفيف الذيف يحاولوف جاىديف إثارة الزوابع 

مة لحرؼ مسارىا الصحيح الذي رسمتو السماء ، ولنا أف ُنبّيف جممة مف ىذه الفكرية في وجو األ
 ( منيا وىي كاآلتي :االنحرافات وموقؼ اإلماـ)

 ( من الصوفيةأواًل : موقف اإلمام الهادي )

( في التحذير مف االختبلط بيـ ػ أّي الصوفية ػ إذ روى أحد شّدد اإلماـ اليادي )
( في مسجد                 قاؿ : كنت مع أبي الحسف اليادي ) (صحابة اإلماـ اليادي)

النبي   وكاف بميغًا ولو منزلة  (ٔ)فأتاه جماعة مف أصحابو منيـ أبو ىاشـ الجعفري ،
( وبينما نحف وقوؼ اذ دخؿ جماعة مف الصوفية المسجد فجمسوا في مرموقة عند اإلماـ )

 ( إلى أصحابو فقاؿ ليـ :اإلماـ  )، فالتفت  ، وأخذوا بالتيميؿ جانب منو

، يتزّىدوف إلراحة  ، ومخّربو قواعد الديف ال تمتفتوا إلى ىؤالء الخّداعيف فإّنيـ حمفاء الشياطيف "
، ال ييمموف إاّل  حمراً  ، يتجّرعوف عمرًا حتى يديخوا لبليكاؼ ، ويتيّجدوف لصيد األنعاـ األجساـ
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، يكّمموف الناس  (ٕ) لمؿء العساس واختبلس قمب الدفناس، وال يقّمموف الغذاء إالّ  لغرور الناس
، وأذكارىـ  ، أورادىـ الرقص والتصدية ، ويطرحونيـ بإذالليـ في الجب بامبلئيـ في الحبّ 

، فمف ذىب إلى زيارة أحدىـ  ، وال يعتقد بيـ إاّل الحمقاء ، فبل يتبعيـ إاّل السفياء الترّنـ والتغنية
، ومف أعاف واحدًا منيـ فكػأّنما  ما ذىب إلى زيارة الشيطاف وعبادة األوثاف، فكأنّ  حيًا أو ميتاً 

 ."سفياف أعاف معاوية ويزيد وأبا

ف كاف معترفًا بحقوقكـ  ؟. فقاؿ أحد أصحابو : وا 

، مف اعترؼ بحقوقنا لـ يذىب في  دع ذا عنؾ »( وصاح بو قائبًل : فزجره اإلماـ )
،  ، وطريقتيـ مغايرة لطريقتنا ، والصوفية كميـ مخالفونا وائؼ، أما تدري أّنيـ أخّس الط عقوقنا

ف ىـ إاّل نصارى أو مجوس ىذه ااُلمة ،  ، ُأولئؾ الذيف يجتيدوف في إطفاء نور اهلل بأفواىيـ وا 
واهلل متـّ نوره ولو كره الكافروف"
( أىمية النظر لمجوىر ال ، وىنا ُيبّيف اإلماـ اليادي ) (ٖ)

بو العامة ، فاألمور الحقة توضع في نصابيا الصحيح وليس األمور  المظير الذي ينخدع
( خطاب شديد الميجة ، والذي يبدو إف الممتوية ، والخطاب الذي نمحظو لئلماـ اليادي )

( تعّمد ذلؾ لكي يكوف لمتحذير الشديد وقعو النفسي عند األخريف ليمتنعوا منيـ اإلماـ )
ف المقاطع ة االجتماعية والعزلة أشد أنواع العقوبات لمطرؼ اآلخر ليشعر ويقاطعوىـ ، ال سيما وا 

بتيميشو ودونيتو االجتماعية ليرتدع عما سمؾ مف طريؽ ممتوي ، وأشار أحد الباحثيف إلى ذلؾ 
( أصحابو وسائر المسمميف عف التواصؿ مع الصوفية بالقوؿ " ونيى اإلماـ اليادي)

نما إلراحة أبدانيـ ، وأف تيجدىـ في الميؿ لـ يكف واالختبلط بيـ ، ألف زىدىـ لـ يكف حقيقي ًا وا 
غوائيـ ، وأف أورادىـ  نما وسيمة لصيد أمواؿ الناس وا  خبلصًا في طاعة اهلل تعالى ، وا  نسكًا وا 

 .  (ٗ)ليست عبادة خالصة هلل بؿ ىي رقص وغناء ، وأف أتباعيـ ىـ الحمقى والسفياء"

 اه الصوفية اآلتي كما أشار إليو أحد الباحثيف :( تجإذ يتبّيف مف موقؼ اإلماـ اليادي )

 ػ عدـ إعطاء األىمية واالحتراـ لممرائيف مف أدعياء التصّوؼ .ٔ

 ػ إف ىؤالء القـو مف حزب الشيطاف ودورىـ تخريب الديف .ٕ
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 ػ : اتباعيـ السفياء والحمقى .ٖ

 ألوثاف .ػ  : عدـ زيارة أئمتيـ احياء واموتا ألنيا كزيارة الشيطاف وعبادة اٗ

 .(٘)ػ : عدـ مساعدتيـ فإنيا كمساعدة األموييف أمثاؿ معاوية ويزيد وأبي سفياف"٘

 ( من قضية خمق القرآنثانيًا : موقف اإلمام الهادي)

( ما يخص تبني فرقة المعتزلة  لمسألة األمر اآلخر الذي تصدى لو اإلماـ اليادي )
غاية في الخطورة أال وىي قضية خمؽ القرآف التي القت رواجًا واسعًا ال سيما بعد دعـ السمطة 
السياسية العباسية ليـ المتمثمة بالمأموف العباسي  ، فكانت الوسطية في عدـ تدخؿ الشيعة بيذا 

اسية بالخصـو ىو العبلج األنجع لمثؿ ىكذا الفخ الذي نصبتو السمطة العباسية لمتصفية السي
فتف وشبيات، وأشار إلى مدى خطورة ىذه المسألة أحد الباحثيف قائبًل : " مف المسائؿ الرىيبة 
التي ابتمي بيا المسمموف في حياتيـ الدينية ، وامتحنوا أشّد ما يكوف االمتحاف ىي مسألة ) خمؽ 

ثاروىا لمقضاء عمى خصوميـ ، وقد قتؿ خمؽ كثيروف القرآف ( ، فقد ابتدعيا الحكـ العباسي وأ
( ،  فكاف جواب اإلماـ اليادي ) (ٙ)مف جّرائيا ، وانتشرت األحقاد واألضغاف بيف المسمميف"

  ،إلى أحد شيعتو بعدـ اإلدالء بأي رأي بيذا المضمار وىو في الحقيقة خطاب عاـ لمشيعة أنذاؾ
ِقدمو ، إذ روي  كتب عمي بف محمد بف عمي بف  ال إلى جانب خمؽ القرآف ، وال إلى جانب

موسى الرضا )عمييـ السبلـ( إلى بعض شيعتو ببغداد " ) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، عصمنا اهلل 
اّل يفعؿ فيي اليمكة نحف نرى أّف الجداؿ في القرآف  ّياؾ مف الفتنة فإف يفعؿ فأعظـ بيا نعمة وا  وا 

اطى السائؿ ما ليس لو وتكّمؼ المجيب ما ليس عميو ، بدعة اشترؾ فييا السائؿ والمجيب فتع
وليس الخالؽ إاّل اهلل وما سواه مخموؽ ، والقرآف كبلـ اهلل ال تجعؿ لو اسمًا مف عندؾ فتكوف مف 

ياؾ مف الذيف يخشوف ربيـ بالغيب وىـ مف الساعة مشفقوف (" ، إذ   (ٚ) الضاّليف جعمنا اهلل وا 
يط الشيعة في ىذه المناورة السياسية التي ابتدعتيا السمطة أدت ىذه التوجييات إلى عدـ تور 

العباسية بيذا الرأي السديد ، وأشار أحد الباحثيف لذلؾ بقولو " فما أبمغ ما جاء في ىذا الكتاب 
( بأوضح بياف الكريـ المختصر الذي يجتث تمؾ البدعة مف أصوليا ، ويقّرر رأي اإلماـ )

حده ىو الخالؽ وما سواه مخموؽ قد فاض عف إرادتو سبحانو وأقوى دليؿ ، إذ اهلل تعالى و 
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ومشيئتو ، والكبلـ خارج ىذا اإلطار لغو وليو وضبللة تؤدي بالسائؿ إلى الوقوع في المحذورات 
حيف يتكمـ بما ىو مف شأف الخالؽ عز وجؿ ، وتؤدي بالمجيب إلى التكّمـ رجمًا بالغيب إذ يقرر 

 .(ٛ)عقوليا المطففة"  أفعاؿ رّبو سبحانو بحسب موازيف

 ( مع مسألة الجبر والتفويضثالثًا : تعامل اإلمام)

مف المسائؿ الميمة التي ُأثيرت وُأريد بيا زعزعة البناء العقائدي لممسمـ ما قيؿ بشأف 
الذيف ذىبوا بالقوؿ إلى أف المعاصي التي يفعميا الناس ىي مف اهلل تعالى ألنو ( ٜ)قضية الجبر

الذيف يقولوف بأف اهلل قد فّوض أعماؿ العباد إلييـ ، وىي ( ٓٔ)ذلؾ ، والتفويضجبرىـ عمى فعؿ 
( موارد الخطأ في في الحقيقة نجدىا تتأرجح بيف اإلفراط والتفريط وقد بّيف اإلماـ اليادي )

( القوؿ الفصؿ والمنطؽ ىذيف األمريف ومخالفتيما لرسالة السماء فضبًل عف العقؿ ، وبّيف )
ترؾ تشخيص المشكمة دوف بياف العبلج األنجع ليا ، وورد نص الرسالة كاآلتي"ومما الحؽ فمـ ي

( في رسالتو إلى أىؿ االىواز حيف سألوه اجاب بو أبو الحسف عمي بف محمد العسكري )
عف الجبر والتفويض اف قاؿ: اجتمعت االمة قاطبة ال اختبلؼ بينيـ في ذلؾ: اف القرآف حؽ ال 

رقيا، فيـ في حالة االجماع عميو مصيبوف، وعمى تصديؽ ما انزؿ اهلل ريب فيو عند جميع ف
ميتدوف، ولقوؿ النبي   ( فأخبر )ال تجتمع امتي عمى ضبللة(: اف ما اجتمعت )

عميو االمة ولـ يخالؼ بعضيا بعضا ىو الحؽ، فيذا معنى الحديث ال ما تأولو الجاىموف ، وال 
الجبر. فيو: قوؿ مف زعـ اف اهلل عز وجؿ جبر العباد عمى  ما قالو المعاندوف ... فأما

ـُ َربَُّؾ  المعاصي وعاقبيـ عمييا، ومف قاؿ بيذا القوؿ فقد ظمـ اهلل وكذبو، ورد عميو قولو: "َواَل َيْظِم
ـٍ ِلْمَعبِ  (ٔٔ)َأَحًدا" مع آي كثيرة في  (ٕٔ)يِد"وقولو جؿ ذكره: "َذِلَؾ ِبَما َقدََّمْت َيَداَؾ َوَأفَّ المََّو َلْيَس ِبَظبلَّ

مثؿ ىذا، فمف زعـ انو مجبور عمى المعاصي فقد احاؿ بذنبو عمى اهلل وظممو في عقوبتو لو، 
ومف ظمـ ربو فقد كذب كتابو، ومف كذب كتابو لزمو )الكفر( بإجماع االمة ... فأما التفويض 

عز وجؿ فوض إلى ( وخطأ مف داف بو، فيو: قوؿ القائؿ: )اف اهلل الذي ابطمو الصادؽ )
العباد اختيار أمره ونييو وأىمميـ(. وىذا الكبلـ دقيؽ لـ يذىب إلى غوره ودقتو إال االئمة الميدية 
عمييـ السبلـ مف عترة آؿ الرسوؿ صموات اهلل عمييـ فانيـ قالوا: )لو فوض اهلل أمره إلييـ عمى 

اب، ولـ يكف عمييـ فيما اجترموا جية االىماؿ لكاف الزما لو رضا ما اختاروه واستوجبوا بو الثو 
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العقاب إذ كاف االىماؿ واقعا، وتنصرؼ ىذه المقالة عمى معنييف: اما اف تكوف العباد تظاىروا 

كره ذلؾ أـ احب فقد لزمو الوىف، أو يكوف جؿ  -ضرورة  -عميو فالزموه اختيارىـ بآرائيـ 
ييو إلييـ، وأجراىما عمى وتقدس عجز عف تعبدىـ باألمر والنيي عف ارادتو ففوض أمره ون

محبتيـ إذ عجز عف تعبدىـ باألمر والنيي عمى ارادتو فجعؿ االختيار إلييـ في الكفر وااليماف، 
ومثؿ ذلؾ: مثؿ رجؿ ممؾ عبدا ابتاعو ليخدمو ويعرؼ لو فضؿ واليتو، ويقؼ عند امره ونييو 

عده عمى اتباع أمره عظيـ وادعى مالؾ العبد: انو قاىر قادر عزيز حكيـ، فأمر عبده ونياه، وو 
الثواب واوعده عمى معصيتو اليـ العقاب، فخالؼ العبد ارادة مالكو، ولـ يقؼ عند أمره ونييو، 
فأي امر امره بو أو نياه عنو لـ يأتمر عمى ارادة المولى، بؿ كاف العبد يتبع ارادة نفسو، وبعثو 

جة خبلفا عمى مواله وقصد ارادة في بعض حوائجو وفيما الحاجة لو فصار العبد بغير تمؾ الحا
نفسو واتبع ىواه، فمما رجع إلى مواله نظر إلى ما أتاه فإذا ىو خبلؼ امره فقاؿ العبد: اتكمت 
رادتي الف المفوض إليو غير محظور عميو الستحالة  عمى تفويضؾ االمر إلي فاتبعت ىواي وا 

قبوؿ أمره ونييو إلى عباده  ( : فمف زعـ اف اهلل فوضاجتماع التفويض والتحظير. ثـ قاؿ )
فقد اثبت عميو العجز، واوجب عميو قبوؿ كمما عمموا مف خير أو شر، وابطؿ أمر اهلل ونييو ... 
ثـ قاؿ: اف اهلل خمؽ الخمؽ بقدرتو وممكيـ استطاعة ما تعبدىـ بو مف االمر والنيي، وقبؿ منيـ 

ف عصاه وعاقبو عمييا، وهلل اتباع امره ونييو ورضي بذلؾ ليـ، ونياىـ عف معصيتو وذـ م
الخيرة في االمر والنيي يختار ما يريده ويأمر بو، وينيى عما يكره ويثبت ويعاقب باالستطاعة 
التي ممكيا عباده التباع أمره واجتناب معاصيو ألنو العدؿ ومنو النصفة والحكومة، بالغ الحجة 

اصطفى محمدًا  باألعذار واالنذار، واليو الصفوة يصطفي مف يشاء مف عباده،   وبعثو
بالرسالة إلى خمقو ولو فوض اختيار اموره إلى عباده ألجاز لقريش اختيار امية بف أبي 

وأبي مسعود الثقفي إذ كانا عندىـ أفضؿ مف محمد   (ٖٔ)الصمت   لما قالوا: " َوَقاُلوا َلْواَل
َؿ َىَذا اْلُقْرءاُف َعَمى َرُجؿٍ  يعنونيما بذلؾ فيذا ىو: )القوؿ بيف القوليف(  (ٗٔ)"ِظيـٍ ِمَف اْلَقْرَيتَْيِف عَ  ُنزِّ

  (٘ٔ)ليس بجبر وال تفويض وبذلؾ أخبر أمير المؤمنيف صموات اهلل عميو عباية بف ربعي االسدي
حيف سألو عف االستطاعة التي بيا يقـو ويقعد ويفعؿ، فقاؿ لو أمير المؤمنيف عميو السبلـ: 

ف اهلل أو مع اهلل ؟ فسكت عباية، فقاؿ لو أمير المؤمنيف سألت عف االستطاعة تممكيا مف دو 
عميو السبلـ: قؿ يا عباية، قاؿ وما أقوؿ ؟ قاؿ عميو السبلـ: إف قمت: إنؾ تممكيا مع اهلل قتمتؾ 



                                                                     

 338 (2021 حزيران) الثالثونالعدد  مجمة دراسات تاريخية

 م. د. عمي زناد كمش

ف قمت: تممكيا دوف اهلل قتمتؾ قاؿ عباية: فما أقوؿ يا أمير المؤمنيف ؟ قاؿ عميو السبلـ: تقوؿ  وا 
ف يسمبكيا كاف إنؾ تممكيا باهلل ال ذي يممكيا مف دونؾ، فإف يممكيا إياؾ كاف ذلؾ مف عطائو، وا 

ذلؾ مف ببلئو، ىو المالؾ لما ممكؾ والقادر عمى ما عميو أقدرؾ، أـ سمعت الناس يسألوف 
الحوؿ والقوة حيف يقولوف: ال حوؿ وال قوة إال باهلل. قاؿ عباية: وما تأويميا يا أمير المؤمنيف ؟ 

ـ: ال حوؿ عف معاصي اهلل إال بعصمة اهلل وال قوة لنا عمى طاعة اهلل إال بعوف قاؿ عميو السبل
اهلل، قاؿ: فوثب عباية فقبؿ يديو ورجميو. وروي عف أمير المؤمنيف عميو السبلـ حيف أتاه نجدة 
يسألو عف معرفة اهلل، قاؿ: يا أمير المؤمنيف بماذا عرفت ربؾ ؟ قاؿ عميو السبلـ: بالتمييز الذي 

وني والعقؿ الذي دلني، قاؿ: أفمجبوؿ أنت عميو ؟ قاؿ: لو كنت مجبوال ما كنت محمودا عمى خم
إحساف وال مذموما عمى إساءة وكاف المحسف أولى بالبلئمة مف المسيئ فعممت أف اهلل قائـ باؽ 
وما دونو حدث حائؿ زائؿ، وليس القديـ الباقي كالحدث الزائؿ، قاؿ نجدة: أجدؾ أصبحت حكيما 

أمير المؤمنيف، قاؿ أصبحت مخيرا، فإف أتيت السيئة  مكاف الحسنة فأنا المعاقب عمييا.  يا
وروي عف أمير المؤمنيف عميو السبلـ أنو قاؿ لرجؿ سألو بعد انصرافو مف الشاـ، فقاؿ: يا أمير 
 المؤمنيف أخبرنا عف خروجنا إلى الشاـ بقضاء وقدر ؟ قاؿ عميو السبلـ: نعـ يا شيخ، ما عموتـ

وال ىبطتـ واديا إال بقضاء وقدر مف اهلل، فقاؿ الشيخ: عند اهلل أحتسب عنائي يا أمير  (ٙٔ)تمعة
المؤمنيف ؟ فقاؿ عميو السبلـ: مو يا شيخ، فإف اهلل قد عظـ أجركـ في مسيركـ وأنتـ سائروف، 
 وفي مقامكـ وأنتـ مقيموف، وفي انصرافكـ وأنتـ منصرفوف ولـ تكونوا في شيء مف اموركـ
، لو كاف ذلؾ كذلؾ لبطؿ  مكرىيف وال إليو مضطريف، لعمؾ ظننت أنو قضاء حتـ وقدر الـز
الثواب والعقاب ولسقط الوعد والوعيد ولما ألزمت االشياء أىميا عمى الحقائؽ، ذلؾ مقالة عبدة 
االوثاف وأولياء الشيطاف، إف اهلل عز وجؿ أمر تخييرا ونيى تحذيرا ولـ يطع مكرىا ولـ يعص 

السموات واالرض وما بينيما باطبل ذلؾ ظف الذيف كفروا فويؿ لمذيف كفروا مف  وبا ولـ يخمؽمغم
النار فقاـ الشيخ فقبؿ رأس أمير المؤمنيف عميو السبلـ وأنشأ يقوؿ: أنت االماـ الذي نرجو 

جزاؾ ربؾ عنا  *(*)يـو النجاة مف الرحمف غفرانا أوضحت مف ديننا ما كاف ممتبسا  (*)بطاعتو 
فيو رضوانا  فميس معذرة في فعؿ فاحشة * قد كنت راكبيا ظمما وعصيانا فقد دؿ أمير المؤمنيف 
عميو السبلـ عمى موافقة الكتاب ونفي الجبر والتفويض المذيف يمزماف مف داف بيما وتقمدىما 

جبر وال تفويض لكنا الباطؿ والكفر وتكذيب الكتاب ونعوذ باهلل مف الضبللة والكفر، ولسنا نديف ب
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نقوؿ بمنزلة بيف المنزلتيف وىو االمتحاف واالختبار باالستطاعة التي ممكنا اهلل وتعبدنا بيا عمى 
ما شيد بو الكتاب وداف بو االئمة االبرار مف آؿ الرسوؿ صموات اهلل عمييـ. ومثؿ االختبار 

ه عمى عمـ منو بما يؤؿ باالستطاعة مثؿ رجؿ ممؾ عبدا وممؾ ماال كثيرا أحب أف يختبر عبد
إليو، فممكو مف مالو بعض ما أحب ووقفو عمى امور عرفيا العبد فأمره أف يصرؼ ذلؾ الماؿ 
فييا ونياه عف أسباب لـ يحبيا وتقدـ إليو أف يجتنبيا وال ينفؽ مف مالو فييا، والماؿ يتصرؼ في 

خر صرفو في اتباع نييو أي الوجييف، فصرؼ الماؿ  أحدىما في اتباع أمر المولى ورضاه، واآل
وسخطو. وأسكنو دار اختبار أعممو أنو غير دائـ لو السكنى في الدار وأف لو دارا غيرىا وىو 
مخرجو إلييا، فييا ثواب وعقاب دائماف، فإف أنفذ العبد الماؿ الذي ممكو مواله في الوجو الذي 

ف أنفؽ الماؿ أمره بو جعؿ لو ذلؾ الثواب الدائـ في تمؾ الدار التي أعممو أنو  مخرجو إلييا، وا 
في الوجو الذي نياه عف إنفاقو فيو جعؿ لو ذلؾ العقاب الدائـ في دار الخمود. وقد حد المولى 
في ذلؾ حدا معروفا وىو المسكف الذي أسكنو في الدار االولى، فإذا بمغ الحد استبدؿ المولى 

قات كميا إال أنو وعد أف ال يسمبو ذلؾ بالماؿ وبالعبد عمى أنو لـ يزؿ مالكا لمماؿ والعبد في االو 
فوفى لو الف مف صفات المولى  الماؿ ما كاف في تمؾ الدار االولى إلى أف يستتـ سكناه فييا

العدؿ والوفاء والنصفة والحكمة، أو ليس يجب إف كاف ذلؾ العبد صرؼ ذلؾ الماؿ في الوجو 
ف استعممو في دار فانية وأثابو عمى المأمور بو أف يفي لو بما وعده مف الثواب وتفضؿ عميو بأ

ف صرؼ العبد الماؿ الذي ممكو مواله أياـ سكناه  طاعتو فييا نعيما دائما في دار باقية دائمة. وا 
تمؾ الدار االولى في الوجو المنيي عنو وخالؼ أمر مواله كذلؾ تجب عميو العقوبة الدائمة التي 

وعرفو وأوجب لو الوفاء بوعده ووعيده، بذلؾ  حذره إياىا، غير ظالـ لو لما تقدـ إليو وأعممو
يوصؼ القادر القاىر. وأما المولى فيو اهلل جؿ وعز، وأما العبد فيو ابف آدـ المخموؽ، والماؿ 
قدرة اهلل الواسعة، ومحنتو  إظيار الحكمة والقدرة، والدار الفانية ىي الدنيا، وبعض الماؿ الذي 

ف آدـ، واالمور التي أمر اهلل بصرؼ الماؿ إلييا ىو ممكو مواله ىو االستطاعة التي ممؾ اب
االستطاعة التباع االنبياء واالقرار بما أوردوه عف اهلل جؿ وعز، واجتناب االسباب التي نيى 
عنيا ىي طرؽ إبميس. وأما وعده فالنعيـ الدائـ وىي الجنة، وأما الدار الفانية فيي الدنيا. وأما 

ة وىي اآلخرة. والقوؿ بيف الجبر والتفويض ىو االختبار الدار االخرى فيي الدار الباقي
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واالمتحاف والبموى باالستطاعة التي ممؾ العبد. وشرحيا في الخمسة االمثاؿ التي ذكرىا الصادؽ 
(" .أنيا جمعت جوامع الفضؿ وأنا مفسرىا بشواىد مف القرآف والبياف إف شاء اهلل )(ٔٚ). 

رة وحساسية ما أثير في ذلؾ الوقت ، إذ أشار أحد ويبدو أف طوؿ الرسالة ُينبئ عف خطو 
الباحثيف بالقوؿ عف ىذه الرسالة " ىي أطوؿ ما ورد في ىذا الموضوع ، باعتباره مف المسائؿ 

( إلى حد التي ُاثيرت بقوة في ذلؾ الوقت ، بحيث كانت سببًا لبلختبلؼ بيف أصحابو )
قاط عمى الحروؼ في ىذه المسألة الحساسة ، ( النالفرقة والتقاطع والعداوة ، فوضع اإلماـ )

 .(ٛٔ)مستداًل عمى المنزلة بيف المنزلتيف مف آي الكتاب الكريـ والحديث الشريؼ "

 ( من الفرق المنحرفةرابعًا : موقف اإلمام الهادي)

التي توقفت عند إمامة اإلماـ موسى بف جعفر ( ٜٔ)مف الفرؽ الضالة نجد فرقة الواقفة
( موقفًا ولـ تعترؼ بما جاء بعده مف األئمة األطيار ،فكاف لئلماـ اليادي )( الكاظـ )

منيا وأباف خطأ تصورىـ واعتقادىـ وكاف سببًا في ىداية الكثير منيـ ، إذ ورد  " عف صالح بف 
الحكـ بيايع السابري قاؿ: كنت واقفيا فمما أخبرني حاجب المتوكؿ بذلؾ أقبمت أستيزئ بو إذ 

ف فتبسـ في وجيي مف غير معرفة بيني وبينو قاؿ: يا صالح اف اهلل تعالى قاؿ خرج أبو الحس
يَح َتْجِري ِبَأْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث َأَصاَب" ْرَنا َلُو الرِّ ونبيؾ وأوصياء نبيؾ أكـر  (ٕٓ)في سميماف: "َفَسخَّ

 .(ٕٔ)عمى اهلل تعالى مف سميماف، قاؿ: وكأنما انسؿ مف قمبي الضبللة فتركت الوقؼ "

وفي السياؽ نفسو روي عف " ابو الحسيف سعيد بف سيؿ البصري المعروؼ بالمبلح قاؿ: 
دلني أبو الحسف وكنت واقفيا فقاؿ لي: اف كـ ىذه النومة أما لؾ اف تنتبو منيا ؟ فقدح في قمبي 

 . (ٕٕ)شيئا وغشى عمي وتبعت الحؽ"

المعروؼ بالمبلح  ولذلؾ ويبدو أف الفطرة ال زالت نقاوتيا موجودة عند ذلؾ الشخص 
( جاءت استجابتو لنداء الحؽ دوف تعنت ، فضبًل عف القوة التأثيرية لكبلـ اإلماـ اليادي )

 التي ناغمت فطرتو السممية وارجعتو لجادة الصواب.
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 ( في مواجهة الغالةخامسًا : دور اإلمام)

كاف لئلماـ اليادي موقفًا مف الغبلة فيما ذىبوا إليو مف بدع وأباطيؿ ال تمت لمشرع      
اإلسبلمي بصمة ، إذ ورد أف أصحابو أرسموا إليو رسالة يسألوف عف الغبلة وما يدعوف إليو ، 

( " عدؿ اهلل عنكـ ما سمكوا فيو مف وما يتخّوؼ مف فسادىـ ، فكاف جواب اإلماـ اليادي )
و ، فحسبيـ أف تبّرأ أولياؤه منيـ ، وجعؿ اهلل ما انتـ عميو مستقرًا ، وال جعمو مستودعًا وثبتكـ الغم

 .(ٖٕ)بالقوؿ الثابت في الدنيا واآلخرة ، وال أضمكـ بعد إذ ىداكـ "

( في معرض جوابو لـ يكتِؼ ببياف فساد عقائدىـ بؿ بّيف طريقة فاإلماـ اليادي )
مثابتيف عمى عقيدتيـ كتطميف نفسي ليـ وتطييب لقموبيـ ليشّكؿ دافعًا التعامؿ معيـ ، والدعاء ل

 معنويًا كبيرًا .

 (من بعض الشخصيات سادسًا : موقف اإلمام الهادي )

( ىو فارس بف حاتـ القزويني الذي طالب لعؿ أشد الذيف اىتـ بأمرىـ اإلماـ اليادي )
عييف نوع السبلح وضماف الجنة لمف ( بقتمو بؿ دعا األمر أف يتدخؿ حتى في تاإلماـ )

( أمر بقتؿ فارس بف حاتـ القزويني وضمف لمف يقتمو ، إذ ورد " أف أبا الحسف العسكري  )
قتمو الجنة فقتمو جنيد. وكاف فارس فتانا يفتف الناس، ويدعو الى البدعة، فخرج مف أبي الحسف  

(ىذا فارس لعنو اهلل يعمؿ مف قبمي فتانا داعيا الى ا ) لبدعة ودمو ىدر لكؿ مف قتمو، فمف
ىذا الذي يريحني منو ويقتمو، وأنا ضامف لو عمى اهلل الجنة. قاؿ سعد: وحدثني جماعة مف 
أصحابنا مف العراقييف وغيرىـ بيذا الحديث عف جنيد ثـ سمعتو أنا بعد ذلؾ مف جنيد: أرسؿ 

لعنو اهلل، فقمت: ال حتى  ( يأمرني بقتؿ فارس بف حاتـ القزوينيالي أبو الحسف العسكري )
أسمعو منو يقوؿ لي ذلؾ يشافيني بو. قاؿ: فبعث الي فدعاني فصرت إليو فقاؿ: آمرؾ بقتؿ 
فارس بف حاتـ فناولني دراىـ مف عنده، وقاؿ: اشتر بيذه سبلحا فأعرضو عمي، فذىبت 

اطورا فاشتريت سيفا فعرضتو عميو، فقاؿ: رد ىذا وخذ غيره، قاؿ، فرددتو وأخذت مكانو س
فعرضتو عميو، فقاؿ: ىذا نعـ. فجئت الى فارس وقد خرج مف المسجد بيف الصبلتيف المغرب 
والعشاء فضربتو عمى رأسو فصرعتو وثنيت عميو فسقط ميتا، ووقعت الضجة فرميت الساطور 
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بيف يدي واجتمع الناس وأخذت اذلـ يوجد ىناؾ أحد غيري، فمـ يروا معي سبلحا وال سكينا 
 .(ٕٗ)قاؽ والدور فمـ يجدوا شيئا، ولـ ير أثر الساطور بعد ذلؾ"وطمبوا الز 

( كتوصيات لمناس قبؿ اإلقداـ عمى وىناؾ روايات بّيف عّدة خطوات اتخذىا اإلماـ )
قتمو وىي كما وردت في الرواية عف بعض أصحابو " عف ابراىيـ بف داود اليعقوبي، قاؿ: كتبت 

فارس بف حاتـ فكتب: ال تحفمف بو واف أتاؾ فاسخؼ ( أعممتو أمر إليو يعني أبا الحسف )
 .(ٕ٘)بو"

( في أمر فارس بف وفي رواية ثانية " عف موسى، قاؿ: كتب عروة الى أبي الحسف )
حاتـ، فكتب: كذبوه وىتكوه أبعد اهلل وأخزاه فيو كاذب في جميع ما يدعي ويصؼ، ولكف صونوا 

مشاورتو وال تجعموا لو السبيؿ الى طمب الشر كفانا أنفسكـ عف الخوض والكبلـ في ذلؾ، وتوقوا 
 ".(ٕٙ) اهلل مؤنتو ومؤنة مف كاف مثمو.

( تجاه فارس القزويني بالقوؿ وأشار أحد الباحثيف مجمبًل لتمؾ الخطوات مف اإلماـ )
 ( بالمرصاد ويمكف تبياف موقفو بالتالي :" وقد وقؼ لو  اإلماـ اليادي )

 تخفاؼ بو وعدـ االىتماـ.أػ دعوة الشيعة إلى االس

 ب ػ عدـ الخوض معو بالكبلـ والمناقشات خوفًا مف إفساده .

دػ ىتكو ومكاتبة اقطاب الشيعة بأمره \جػ عدـ ادخالو بشيء مف أمور الشيعة أو مشاورتو .
 . (ٕٚ)وأمرىـ بكشفو أماـ الشيعة مع مراعاة عد تسرب األمر إلى المخالفيف"

( التخاذ مثؿ ىذا الموقؼ تجاه فارس اإلماـ اليادي ) ويبدو أف األسباب التي دعت
وكونو رجؿ لو مركز ميـ يؤىمو لقبض األمواؿ مف  ،(ٕٛ)القزويني ، ألنو كاف يمثؿ زعيـ الغبلة

وذكر عنو أيضًا إّنو  ،(ٜٕ)الشيعة ولكنو خاف األمانة وأسرؼ في ذلؾ فشكؿ خطرًا عمى التحرؾ 
،  فضبًل عف امكانيتو العممية المؤثرة ال سيما بعد (ٖٓ)البدعة" كاف "فتانًا يفتف الناس، ويدعو الى

أف أورد لو  مجموعة مف المؤلفات ومنيا " لو كتاب الرد عمى الواقفة، وكتاب الحروب، وكتاب 
التفضيؿ، وكتاب عدد االئمة )عمييـ السبلـ( مف حساب الجمؿ، وكتاب الرد عمى 
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يس معرفي قادر عمى التأثير في عقمية وتفكير الناس فيكوف بذلؾ ممتمكًا لتأس( ٖٔ)االسماعيمية

 ( أف يستجيب بقدر ذلؾ التحدي .مما حدا باإلماـ )

(  مف دعوة لقتؿ فارس ىو ورب سائؿ يسأؿ ىؿ ما أقدـ عميو اإلماـ اليادي )
 مصادرة لآلراء ومخالؼ لمشريعة ؟

ومرجعية شرعية لما  (  ىو سميؿ النبوة وما يفعمو يستند عمى أرضيةاإلماـ اليادي )
أقرتو السماء والسنة النبوية ، وما فعمو بقراره ضد فارس القزويني نجد ىناؾ في السيرة النبوية 

حاالت مشابية وقد أمر بقتميـ النبي    ال بؿ أخؼ وطأة مما فعمو فارس ولؾ أف تأخذ
ما حدث مع كعب بف األشرؼ عندما أمر النبي   محمدإذ أمَر النبي ( ٕٖ)بقتمو   

( لـ بقتمو ألنو كاف شاعر يحّرض المشركيف عمى المسمميف بشعره  ، فاإلماـ اليادي )
يخالؼ سيرة النبي بؿ كاف واجبو الشرعي واألخبلقي ُيممي عميو أف يتصدى ويتخذ قرارات حازمة 

 إزاء ىذا الخطر الذي يصيب البناء العقائدي لؤلمة. 

 ( لإلجابة عمى تساؤالت المشككين سابعًا : تصدي اإلمام الهادي)

ىناؾ نوع مف إثارة الشبيات تنطوي تحت مطالب تساؤلية عممية  تنطبؽ عمييا مقولة 
كممة حؽ يراد بيا باطؿ ( فظاىر التساؤالت عممية إشكالية لكنيا في الحقيقة محاولة مف )

في الجواب ، ( لمحط مف منزلتو أف أخفؽ السمطة إلثارة شبية ضد شخص اإلماـ اليادي )
ومف ثـ تسري تمؾ اإلشكاالت والشبيات في جسـ األمة وتشّوش أذىانيـ بسؤاؿ اإلماـ 

( عف مسائؿ وىي كما وردت في الرواية " موسى بف محمد بف الرضا : لقيت يحيى اليادي)
بف أكثـ في دار العامة، فسألني عف مسائؿ، فجئت إلى أخي عمي بف محمد )عمييما السبلـ( 

ي وبينو مف المواعظ ما حممني وبصرني طاعتو، فقمت لو: جعمت فداؾ إف ابف أكثـ فدار بين
( ثـ قاؿ: فيؿ أفتيتو ؟ قمت: ال، لـ أعرفيا ، كتب يسألني عف مسائؿ الفتيو فييا، فضحؾ )

: وما ىي ؟ قمت: كتب يسألني عف قوؿ اهلل: " قاؿ الذي عنده عمـ مف الكتاب أنا ()قاؿ
إليؾ طرفؾ " نبي اهلل كاف محتاجا إلى عمـ آصؼ ؟. وعف قولو: " َوَرَفَع  آتيؾ بو قبؿ أف يرتد

ًدا " وا َلُو ُسجَّ سجد يعقوب وولده ليوسؼ وىـ أنبياء. وعف قولو: " َفِإْف  (ٖٖ)َأَبَوْيِو َعَمى اْلَعْرِش َوَخرُّ
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ا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ َفاْسَأِؿ الَِّذيَف َيْقَرُءوَف  ، مف المخاطب باآلية ؟ فإف كاف (ٖٗ)اْلِكتَاَب "ُكْنَت ِفي َشؾٍّ ِممَّ
المخاطب النبي     ف كاف المخاطب غيره فعمى مف إذا أنزؿ الكتاب ؟. وعف فقد شؾ، وا 

قولو: " ولو أف ما في األرض مف شجرة أقبلـ والبحر يمده مف بعده سبعة أبحر ما نفدت كممات 
اهلل  " ما ىذه االبحر وأيف ىي ؟ وعف قولو: " وفييا ما تشتييو االنفس وتمذ االعيف  " فاشتيت 

فأكؿ وأطعـ ] وفييا ما تشتيي االنفس [ فكيؼ عوقب ؟. وعف قولو:" ( أكؿ البر نفس آدـ )
َناثًا " ـْ ُذْكَراًنا َواِ  َأْو ُيَزوُِّجُي
يزوج اهلل عباده الذكراف وقد عاقب قوما فعموا ذلؾ ؟ وعف شيادة  (ٖ٘)

( : المرأة جازت وحدىا وقد قاؿ اهلل: " وأشيدوا ذوي عدؿ منكـ" ؟ وعف الخنثى وقوؿ عمي )
مف المباؿ، فمف ينظر إذا باؿ إليو ؟ مع أنو عسى أف يكوف امرأة وقد نظر إلييا الرجاؿ،  يورث

أو عسى أف يكوف رجبل وقد نظرت إليو النساء وىذا ماال يحؿ. وشيادة الجار إلى نفسو ال 
وعف رجؿ أتى إلى قطيع غنـ فرأى الراعي ينزو عمى شاة منيا فمما بصر بصاحبيا خمى   ؟تقبؿ

دخمت بيف الغنـ كيؼ تذبح وىؿ يجوز أكميا أـ ال ؟. وعف صبلة الفجر لـ يجير فييا سبيميا، ف
نما يجير في صبلة الميؿ ؟. وعف قوؿ عمي ) ( البف بالقراءة وىي مف صبلة النيار وا 

( لـ قتؿ أىؿ جرموز: بشر قاتؿ ابف صفية بالنار فمـ يقتمو وىو إماـ ؟ وأخبرني عف عمي )
ف ومدبريف وأجاز عمى الجرحى ، وكاف حكمو يـو الجمؿ أنو لـ يقتؿ صفيف وأمر بذلؾ مقبمي

موليا ولـ يجز عمى جريح ولـ يأمر بذلؾ، وقاؿ: مف دخؿ داره فيو آمف، ومف ألقى سبلحو فيو 
آمف، لـ فعؿ ذلؾ ؟ فإف كاف الحكـ االوؿ صوابا فالثاني خطأ. وأخبرني عف رجؿ أقر بالمواط 

(: (: اكتب إليو، قمت: وما أكتب ؟ قاؿ )الحد ؟ قاؿ )عمى نفسو أيحد، أـ يدرأ عنو 
اكتب بسـ اهلل الرحمف الرحيـ وأنت فأليمؾ اهلل الرشد أتاني كتابؾ فامتحنتنا بو مف تعنتؾ لتجد 
إلى الطعف سبيبل إف قصرنا فييا، واهلل يكافيؾ عمى نيتؾ وقد شرحنا مسائمؾ فأصغ إلييا سمعؾ 

" ، فقد لزمتؾ الحجة والسبلـ. سألت: عف قوؿ اهلل جؿ وعز: وذلؿ ليا فيمؾ واشغؿ بيا قمبؾ
( عف معرفة ما فيو آصؼ بف برخيا ولـ يعجز سميماف )قاؿ الذي عنده عمـ مف الكتاب "

عرؼ آصؼ لكنو صموات اهلل عميو أحب أف يعرؼ أمتو مف الجف واالنس أنو الحجة مف بعده، 
هلل، ففيمو ذلؾ لئبل يختمؼ عميو في ( أودعو عند آصؼ بأمر اوذلؾ مف عمـ سميماف )

مامتو مف بعده )( في حياة داود عميوإمامتو وداللتو كما فيـ سميماف ) ( لتعرؼ نبوتو وا 
 (( وولده فكاف طاعة هلل ومحبة ليوسؼ ))لحجة عمى الخمؽ. وأما سجود يعقوبلتأكد ا
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نما كاف ( لـ يكف آلدـ ))كما أف السجود مف المبلئكة آلدـ ذلؾ طاعة هلل ومحبة ( وا 

( معيـ كاف شكرا هلل باجتماع (  وولده ويوسؼ )( ، فسجود يعقوب )منيـ آلدـ )
شمميـ، ألـ تره يقوؿ في شكره ذلؾ الوقت: " رب قد آتيتني مف الممؾ وعممتني مف تأويؿ 

يف ". وأما قولو: " فإف كنت في شؾ مما أنزلنا إليؾ فاسأؿ الذ -إلى آخر اآلية  -االحاديث 
يقرؤوف الكتاب " فإف المخاطب بو رسوؿ اهلل     ولـ يكف في شؾ مما انزؿ إليو ولكف

قالت الجيمة: كيؼ لـ يبعث اهلل نبيا مف المبلئكة ؟ إذ لـ يفرؽ بيف نبيو وبيننا في االستغناء عف 
"  المآكؿ والمشارب والمشي في االسواؽ، فأوحى اهلل إلى نبيو " فاسأؿ الذيف يقرؤوف الكتاب

بمحضر الجيمة، ىؿ بعث اهلل رسوال قبمؾ إال وىو يأكؿ الطعاـ ويمشي في االسواؽ ولؾ بيـ 
نما قاؿ: " فإف كنت في شؾ " ولـ يكف شؾ ولكف لمنصفة كما قاؿ: " تعالوا ندع أبناءنا  اسوة. وا 

لو قاؿ: عمى الكاذبيف  " و  وأبناءكـ ونساءنا ونساءكـ وأنفسنا وأنفسكـ ثـ نبتيؿ فنجعؿ لعنة اهلل
عميكـ لـ يجيبوا إلى المباىمة، وقد عمـ اهلل أف نبيو يؤدي عنو رساالتو وما ىو مف الكاذبيف، 

فكذلؾ عرؼ النبي    :أنو صادؽ فيما يقوؿ ولكف أحب أف ينصؼ مف نفسو. وأما قولو
" " ولو أف ما في االرض مف شجرة أقبلـ والبحر يمده مف بعده سبعة أبحر ما نفدت كممات اهلل 

فيو كذلؾ لو أف أشجار الدنيا أقبلـ والبحر يمده سبعة أبحر وانفجرت االرض عيونا لنفدت قبؿ 
أف تنفد كممات اهلل وىي عيف الكبريت وعيف النمر  وعيف  برىوت وعيف طبرية وحمة ماسبذاف  
 وحمة إفريقية يدعى لسناف  وعيف بحروف ، ونحف كممات اهلل التي ال تنفد وال تدرؾ فضائمنا.
وأما الجنة فإف فييا مف المآكؿ والمشارب والمبلىي ما تشتيي االنفس وتمذ االعيف وأباح اهلل 

( وزوجتو أف يأكبل منيا شجرة الحسد ( والشجرة التي نيى اهلل عنيا آدـ )ذلؾ كمو آلدـ )
عيد إلييما أف ال ينظر إلى مف فضؿ اهلل عمى خبلئقو بعيف الحسد فنسي ونظر بعيف الحسد 
ناثا " أي يولد لو ذكور ويولد لو إناث، يقاؿ  ولـ يجد لو عزما وأما قولو: " أو يزوجيـ ذكرانا وا 

 أف يكوف عنى الجميؿ ما لبست بو لكؿ اثنيف مقرنيف زوجاف كؿ واحد منيما زوج، ومعاذ اهلل
يضاعؼ لو العذاب  (*)**أثاما عمى نفسؾ تطمب الرخص الرتكاب المآثـ " ومف يفعؿ ذلؾ يمؽ 

جازت فيي القابمة  يـو القيامة ويخمد فيو ميانا " إف لـ يتب. وأما شيادة المرأة وحدىا التي
يف تقـو المرأتاف بدؿ الرجؿ جازت شيادتيا مع الرضا، فإف لـ يكف رضى فبل أقؿ مف امرأت

ؿ قوليا مع يمينيا. وأما قوؿ ال يمكنو أف يقـو مقاميا، فإف كانت وحدىا قب لمضرورة، الف الرجؿ
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( في الخنثى فيي كما قاؿ : ينظر قـو عدوؿ يأخذ كؿ واحد منيـ مرآة وتقـو الخنثى )عمي
أما الرجؿ الناظر إلى الراعي خمفيـ عريانة وينظروف في المرايا فيروف الشبح فيحكموف عميو. و 

ف لـ يعرفيا قسـ الغنـ نصفيف وساىـ بينيما، فإذا  وقد نزا عمى شاة فإف عرفيا ذبحيا وأحرقيا، وا 
وقع عمى أحد النصفيف فقد نجا النصؼ اآلخر، ثـ يفرؽ النصؼ اآلخر فبل يزاؿ كذلؾ حتى 

جا سائر الغنـ . وأما صبلة تبقى شاتاف فيقرع بينيما فأيتيا وقع السيـ بيا ذبحت وأحرقت ون
الفجر فالجير فييا بالقراءة، الف النبي     كاف يغمس بيا  فقراءتيا مف الميؿ. وأما قوؿ

( : بشر قاتؿ ابف صفية بالنار فيو لقوؿ رسوؿ اهلل  عمي )   وكاف ممف خرج يـو
فتنة النيرواف. وأما ( بالبصرة، ألنو عمـ أنو يقتؿ في النيرواف فمـ يقتمو أمير المؤمنيف )

نو يـو الجمؿ قولؾ: إف عميا ) ( قتؿ أىؿ الصفيف مقبميف ومدبريف وأجاز عمى جريحيـ ، وا 
لـ يتبع موليا ولـ يجز عمى جريح ومف ألقى سبلحو آمنو ومف دخؿ داره آمنو، فإف أىؿ الجمؿ 

نما رجع القـو إلى منازليـ غي ر محاربيف وال قتؿ إماميـ ولـ تكف ليـ فئة يرجعوف إلييا وا 
مخالفيف وال منابذيف ، رضوا بالكؼ عنيـ، فكاف الحكـ فييـ رفع السيؼ عنيـ والكؼ عف أذاىـ، 
ماـ  يجمع ليـ السبلح   إذ لـ يطمبوا عميو أعوانا، وأىؿ صفيف كانوا يرجعوف إلى فئة مستعدة وا 

رىـ ويداوي جريحيـ وساىـ بينيما أي قارع بينيما. يييئ ليـ االنزاؿ ويعود مريضيـ ويجبر كسي
ويحمؿ راجميـ ويكسوا حاسرىـ ويردىـ فيرجعوف إلى محاربتيـ وقتاليـ ، فمـ يساو بيف الفريقيف 
في الحكـ لما عرؼ مف الحكـ في قتاؿ أىؿ التوحيد  لكنو شرح ذلؾ ليـ، فمف رغب عرض 

نما عمى السيؼ أو يتوب مف ذلؾ. وأما الرجؿ الذي اعترؼ بالمواط فإنو لـ تقـ عميو ب ينة وا 
ذا كاف لئلماـ الذي مف اهلل أف يعاقب عف اهلل كاف لو أف يمف عف  تطوع باإلقرار مف نفسو وا 

 .(ٖٙ)" قد أنبأناؾ بجميع ما سألتنا عنو فاعمـ ذلؾ"  -اهلل، أما سمعت قوؿ اهلل: " ىذا عطاؤنا 

بلء ( قبؿ إيوفي رواية أخرى أف المتوكؿ دعا ابف السكيت لسؤاؿ اإلماـ اليادي )
الميمة ليحيى ابف اكثـ وعندما عجز ابف السكيت انبرى ابف أكثـ لتمؾ الميمة التي باءت 

ليؾ نص الرواية "وقاؿ المتوكؿ البف السكيت: اسأؿ ابف الرضا مسألة عوصاء ، بالفشؿ وا 
بحضرتي، فسألو فقاؿ: لـ بعث اهلل موسى بالعصا ؟ وبعث عيسى بإبراء االكمو واالبرص 

حياء الموتى  ؟ وبعث محمدا وا   عميو السبلـ(بالقرآف والسيؼ ؟. فقاؿ أبو الحسفى( :
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 فمسفة التعامل مع الشبهات العقائدية والفكرية وآثارها عند االمام الهادي 
اهلل موسى بالعصا واليد البيضاء في زماف الغالب عمى أىمو السحر فأتاىـ مف ذلؾ ما قير بعث 

حياء الموتى بإذف  سحرىـ وبيرىـ وأثبت الحجة عمييـ، وبعث عيسى بإبراء االكمو واالبرص وا 
حياء الموتى بإذف اهلل  اهلل في زماف الغالب عمى أىمو الطب فأتاىـ مف إبراء االكمو واالبرص وا 

يرىـ وبيرىـ، وبعث محمدا فق   بالقرآف والسيؼ في زماف الغالب عمى أىمو السيؼ
والشعر فأتاىـ مف القرآف الزاىر والسيؼ القاىر ما بير بو شعرىـ وقير سيفيـ وأثبت الحجة 
عمييـ. فقاؿ ابف السكيت: فما الحجة اآلف ؟ قاؿ: العقؿ يعرؼ بو الكاذب عمى اهلل فيكذب ، 

نما ىو صاحب نحو وشعر ولغة "فقاؿ يحيى بف أك  .(ٖٚ)ثـ: ما البف السكيت ومناظرتو وا 

( أجاب بما ال يترؾ مجاؿ أو منفذ ليحيى بف أكثـ أف ينفذ مف خبللو فاإلماـ اليادي )
( أو باستغبلؿ أي تقصير في الجواب لبثو في المنظومة الفكرية لمطعف بشخصية اإلماـ )

خير إفحاـ ، وداللة ذلؾ ما ورد عؿ لساف يحيى نفسو ( لممجتمع ، وقد أفحمو اإلماـ )
بالقوؿ "فمما قرأ ابف أكثـ قاؿ لممتوكؿ: ما نحب أف تسأؿ ىذا الرجؿ عف شيء بعد مسائمي ىذه 

 . (ٖٛ)وانو ال يرد عميو شيء بعدىا إال دونيا وفي ظيور عممو تقوية لمرافضة"

( إلى التدخؿ لتصويب دي)وىناؾ حادثة في زمف المتوكؿ العباسي دعت اإلماـ اليا
ما ُقرر مف قبؿ عمماء السمطة الذيف زاغو عف الحؽ ولـ يحكموا بما أنزؿ اهلل مما يؤسس ذلؾ 

( أف يقؼ موقفًا واضحًا وصريحًا مف ىذه النحرافات أخرى مستقبمية توجب مف اإلماـ)
مقربة وتماس مف  االنحرافات التي ليا خطورة أكبر كونيا صادرة ممف يسمى بالعماء ومنيـ عمى

السمطة فيكوف مستواىـ التأثيري أبمغ في العامة ، وىذه الحادثة كما رواتيا الروايات " قدـ إلى 
المتوكؿ رجؿ نصراني فجر بامرأة مسممة فاراد أف يقيـ عميو الحد فاسمـ فقاؿ: يحيى بف أكثـ قد 

يفعؿ بو كذا وكذا فأمر ىدـ إيمانو شركو وفعمو وقاؿ بعضيـ: يضرب ثبلثة حدود وقاؿ بعضيـ: 
(  وسؤالو عف ذلؾ فمما قرء الكتاب كتب: يضرب المتوكؿ بالكتاب إلى أبي الحسف الثالث  )

حتى يموت فأنكر يحيى بف أكثـ وأنكر فقياء العسكر ذلؾ وقالوا: يا أمير المؤمنيف سؿ عف ىذا 
يف قد أنكروا ىذا فإنو شيء لـ ينطؽ بو كتاب ولـ تجئ بو سنة فكتب إليو أف فقياء المسمم

وقالوا: لـ يجئ بو سنة ولـ ينطؽ بو كتاب فبيف لنا لـ أوجبت عميو الضرب حتى يموت؟ فكتب 
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ـْ َيُؾ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ " َفَممَّا َرَأْوا َبْأَسَنا َقاُلوا َآَمنَّا ِبالمَِّو َوْحَدُه َوَكَفْرَنا ِبَما ُكنَّا ِبِو ُمْشِركِ  يَف  َفَم
ـْ  ـْ َلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا ُسنََّة المَِّو الَِّتي َقْد َخَمْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىَناِلَؾ اْلَكاِفُروَف  "َيْنَفُعُي ِإيَماُنُي

(ٖٜ()ٗٓ).  

( أّسس مف خبلؿ منيجو الفكري منيج مرجعّية القرآف ، إذ كاف               اإلماـ اليادي )
( دائًما يستند إلى القرآف، إذا ) أصدر حكًما يحضر دليبًل منو ، إذا حاور العمماء وناظرىـ

وضرورة االحتكاـ إليو وعدـ  يحضر أدلتو مف القرآف، وكاف يؤّكد عمى مرجعّية القرآف الكريـ،
 نبذه وراء ظيورىـ .

( من الشبهات العقائدية المتعمقة بأصل موقف اإلمام الهادي)/ المبحث الثاني
 التوحيد

الزيغ عف طريؽ الحؽ غالبًا ما يبدأ مف أفراد ثـ تتسع دائرتو ليأخذ ُبعدًا أكثر شمولية 
وخطرًا عمى األمة ، ال سيما مع وجود مف يمتمكوف مف التأسيس المعرفي البّناء وليـ ُبعد 
كاريزمي مؤثر يستطيعوا مف خبللو التوظيؼ في مجاالت متعددة ، وليذا نجد إف اإلماـ اليادي 

( و ) طبقًا لدوره الرسالي ومسؤوليتو الشرعية في التحصيف العقائدي مف األفراد إلى الجماعات
والفرؽ إلى المجتمع واألمة قد انبرى لتمؾ المحاوالت التي أخذ بعضيـ ساعيف لنشر بذور الفتنة 
 عقائديًا وفكريًا ، ولنا اف نستعرض مجموعة مف ىؤالء وما قاموا بو وبياف الكيفية التي تصدى

( في سبيؿ المعالجة األمثؿ لذلؾ الخطر الداىـ عمى جسـ األمة بيا اإلماـ اليادي )
( تجاه القضايا المرتبطة بيذا اإلسبلمية ، ولنا اف نستبيف جممة مف مواقؼ اإلماـ اليادي)

 الشأف .

 أواًل : صفات الباري عز وجل

و وصفات اهلل الثبوتية في مجاالت اإلشكاالت العقائدية فيما يتعمؽ بالتوحيد والتشبي
( لبعض األشخاص " عف الفتح بف إذ روي في جممة مف تصويبات اإلماـ اليادي ) ،وغيرىا

( قاؿ: سألتو عف أدنى المعرفة فقاؿ: االقرار بأنو ال إلو غيره وال يزيد، عف أبي الحسف )
، وروي أيضًا "  (ٔٗ)شبو لو وال نظير وأنو قديـ مثبت موجود غير فقيد وأنو ليس كمثمو شيء"
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 فمسفة التعامل مع الشبهات العقائدية والفكرية وآثارها عند االمام الهادي 
( أسألو عف الجسـ والصورة فكتب: سبحاف عف حمزة بف محمد قاؿ: كتبت إلى أبي الحسف )

، وعف" محمد بف الفرج الرخجي قاؿ: كتبت إلى  (ٕٗ)مف ليس كمثمو شيء ال جسـ وال صورة"
( أسألو عما قاؿ ىشاـ بف الحكـ في الجسـ وىشاـ بف سالـ في الصورة فكتب: أبي الحسف )

 .(ٖٗ)ع عنؾ حيرة الحيراف واستعذ باهلل مف الشيطاف، ليس القوؿ ما قاؿ اليشاماف"د

وأشار أحد الباحثيف في تبرئة ىشاـ بف الحكـ وىشاـ بف سالـ مف ىذه التقوالت بالقوؿ " 
( ، وما نسب يما السبلـوىذاف اليشاماف كانا مف أجؿ أصحاب اإلماميف الصادؽ والكاظـ )عمي

 .(ٗٗ)التجسيـ مكذوب عمييما فيو وقد رميا بيذه الفرية لمحط مف منزلتيما "إلييما مف 

عف محمد بف عيسى قاؿ: كتبت إلى أبي الحسف عمي بف محمد وفي السياؽ نفسو روي "
)عمييما السبلـ(: جعمني اهلل فداؾ يا سيدي قد روي لنا: أف اهلل في موضع دوف موضع عمى 

في النصؼ االخير مف الميؿ إلى السماء الدنيا، وروي: أنو العرش استوى، وأنو ينزؿ كؿ ليمة 
ينزؿ عشية عرفة ثـ يرجع إلى موضعو، فقاؿ بعض مواليؾ في ذلؾ: إذا كاف في موضع دوف 
موضع، فقد يبلقيو اليواء ويتكنؼ عميو واليواء جسـ رقيؽ يتكنؼ عمى كؿ شيء بقدره، فكيؼ 

( : عمـ ذلؾ عنده  وىو المقدر لو بما ىو يتكنؼ عميو جؿ ثناؤه عمى ىذا المثاؿ؟ فوقع )
أحسف تقديرا واعمـ أنو إذا كاف في السماء الدنيا فيو كما ىو عمى العرش، واالشياء كميا لو 

حاطة"  .(٘ٗ)سواء عمما وقدرة وممكا وا 

( تدؿ عمى عممية تامة وشعور بالمسؤولية في ىذه اإلجابات مف اإلماـ اليادي )
ثارات العقائدية التي تشوش ذىنية األمة وتؤثر عمى مستوى اإليماف دحض كؿ االفتراءات واإل

( رسمت الصورة الواضحة واغمقت العقائدي عندىـ ، فاإلحاطة الشاممة في جواب اإلماـ )
 كؿ منافذ التشويش واالفتراء .
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 ثانيًا : رؤية الباري تعالى 

( ألحد السائميف عف ىناؾ ما يشير إلى عمؽ عممي في أحد أجوبة اإلماـ اليادي )
إمكانية رؤية اهلل تعالى ، إذ روي " احمد بف اسحاؽ قاؿ كتبت إلى أبي الحسف عمي بف محمد 

( اسألو عف الرؤية وما فيو الخمؽ فكتب: ال تجوز الرؤية ما لـ يكف بيف الرائي العسكري)
، وفي جواب والمرئي ىواء ينفذه البصر، فمتى انقطع اليواء وعدـ الضياء لـ تصح الرؤية

اتصاؿ الضيائيف الرائي والمرئي وجوب االشتباه، واهلل تعالى منزه عف االشتباه، فنثبت انو ال 
 .(ٙٗ)يجوز عميو سبحانو الرؤية باإلبصار، الف االسباب البد مف اتصاليا بالمسببات"

( بمفظ آخر وىو " عف أحمد بف إسحاؽ، قاؿ: كتبت إلى وورد جواب اإلماـ اليادي )
( ال يجوز الرؤية ما لـ ( أسألو عف الرؤية وما فيو الناس فكتب )الحسف الثالث )أبي 

يكف بيف والمرئي ىواء ينفذه البصر، فإذا انقطع اليواء وعدـ الضياء بيف الرائي والمرئي لـ 
تصح الرؤية وكاف في ذلؾ االشتباه  الف الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينيما 

 .(ٚٗ)وجب االشتباه وكاف في ذلؾ التشبيو، الف االسباب البد مف اتصاليا بالمسببات"في الرؤية 

ىذه األجوبة العممية دعت أحد الباحثيف إلى إثارة تساؤالت تعجبية بعممية اإلماـ اليادي            
( بقولو " فمف لقنؾ الفيزياء وعمـ الطبيعة يا سيدي وقد كنت بيف الجواري السود في )

تؾ ، ورىف الرقابة والقيود في يفاعؾ ، وحبيس السجوف والسدود منذ مطمع فتوتؾ وشبابؾ طفول
؟! مف عممؾ ىذا وانت في مرصد مف العيوف المتفتحة عميؾ واألنياب المكشرة التي لو ُأتيح ليا 

 .(ٛٗ)لنيشت لحمؾ وعّرقت عظمؾ منذ بزوغ نجمؾ حتى تدرُّجؾ نحو الكيولة؟!"

 الجسميةثالثًا : التنزيه عن 

وفي مجاؿ تنزيو توحيد اهلل عز وجؿ روي " عف إبراىيـ بف محمد اليمداني قاؿ: كتبت 
( ػ : أف مف قبمنا مف مواليؾ قد اختمفوا في التوحيد، فمنيـ إلى الرجؿ ػ يعني اإلماـ اليادي )

( بخطو: سبحاف مف ال يحد وال يوصؼ، مف يقوؿ: جسـ، ومنيـ مف يقوؿ: صورة، فكتب )
 .(ٜٗ): البصير-أو قاؿ  -مثمو شيء وىو السميع العميـ ليس ك
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 فمسفة التعامل مع الشبهات العقائدية والفكرية وآثارها عند االمام الهادي 
( عف اهلل تعالى التجسيـ وينزىو عف أف يحتويو وبيذا الجواب ينفي اإلماـ اليادي )

 مكاف ، أو يشغمو حيزًا بؿ كؿ ما يتعمؽ بالتشبيو والتصور.

 رابعًا : عمم اهلل عز وجل

في صفة العمـ عند اهلل تعالى إذ روي " ( ما استشكؿ عمى بعضيـ بّيف اإلماـ اليادي )    
( يسألو عف اهلل عز وجؿ أكاف يعمـ االشياء عف أيوب بف نوح أنو كتب إلى أبي الحسف )

قبؿ أف خمؽ االشياء وكونيا أو لـ يعمـ ذلؾ حتى خمقيا وأراد خمقيا وتكوينيا فعمـ ما خمؽ عندما 
لما باألشياء قبؿ أف يخمؽ االشياء خمؽ وما كوف عند ما كوف؟ فوقع بخطو: لـ يزؿ اهلل عا

 .(ٓ٘)كعممو باألشياء بعد ما خمؽ االشياء"

عف الفتح بف يزيد الجرجاني عف أبي الحسف                وفي لفظ آخر أكثر تفصيبًل روي "
( قاؿ: سمعتو يقوؿ: ىو المطيؼ الخبير السميع البصير، الواحد االحد الصمد الي لـ يمد )

ولـ يولد ولـ يكف لو كفوا أحد، منشئ االشياء ومجسـ االجساـ ومصور الصور، لو كاف كما 
يقولوف لـ يعرؼ الخالؽ مف المخموؽ، وال المنشئ مف المنشأ، لكنو المنشئ، فرؽ بيف مف جسمو 

شأه وبينو إذ كاف ال يشبيو شيء وال يشبو ىو شيئا، قمت: أجؿ، جعمني اهلل فداؾ، وصوره وأن
لكنؾ قمت: االحد الصمد، وقمت: ال يشبو ىو شيئا، واهلل واحد واالنساف واحد، ليس قد تشابيت 
الوحدانية ؟ ! قاؿ: يا فتح أحمت ثبتؾ اهلل، إنما التشبيو في المعاني، فأما في االسماء فيي 

ف قيؿ واحد فإنما يخبر أنو جثة واحدة واحدة، و  ىي داللة عمى المسمى، وذلؾ أف االنساف وا 
وليس باثنيف، فاإلنساف نفسو ليس بواحد، الف أعضاءه مختمفة وألوانو مختمفة غير واحدة، وىو 
أجزاء مجزأة ليس بسواء، دمو غير لحمو ولحمو غير دمو، وعصبو غير عروقو، وشعره غير 

بياضو وكذلؾ سائر الخمؽ، فاإلنساف واحد في االسـ ال واحد في المعنى، بشره، وسواده غير 
ىو واحد في المعنى، ال واحد غيره، ال اختبلؼ فيو وال تفاوت وال زيادة وال (جؿ جبللو )واهلل 

غير أنو  مؤلؼ مف أجزاء مختمفة وجواىر شتىنقصاف فأما االنساف المخموؽ المصنوع ال
 .(ٔ٘)جعمت فداؾ فرجت عني فرج اهلل عنؾ"باالجتماع شيء واحد، قمت: 
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  خامسًا : شبهة ربوبية األئمة األطهار 

( دورًا كبيرًا في تصحيح االعتقاد ورفع المبس الذي كاف سائدًا عند لئلماـ اليادي )
البعض بربوية أئمة أىؿ البيت ) عمييـ السبلـ ( ، فيو مف باب ينفي ذلؾ ويحذر منو مف باب 

( عف الكثير مف المسائؿ المتشعبة بف يزيد بعدما أجابو اإلماـ اليادي ) آخر ، فعف الفتح
( ليس بشرًا عاديًا ، فأحس وبدقة عممية متناىية وسوس لو الشيطاف بأف اإلماـ اليادي )

( مف ( ذلؾ مف الفتح دوف أف يصّرح بو األخير ، لكف عمـ ذلؾ اإلماـ اليادي )اإلماـ )
اهلل عز وجؿ لو ، إذ روي عف الفتح قولو " قاؿ فتح فخرجت فمما كاف نافذة الغيب التي فتحيا 

مف الغد تمطفت في الوصوؿ إليو فسممت عميو فرد عمي السبلـ فقمت يا ابف رسوؿ اهلل اتأذف لي 
في مسألة اختمج في صدري امرىا ليمتي قاؿ سؿ واف شرحتيا فمي واف امسكتيا فمي فصحح 

جوابيا سمعؾ وال تسأؿ مسألة تعينت واعتف بما تعتني بو  نظرؾ وتثبت في مسألتؾ واصغ إلى
فاف العالـ والمتعمـ شريكاف في الرشد مأموراف بالنصيحة منيياف عف الغش واما الذي اختمج في 
صدرؾ ليمتؾ فاف شاء العالـ انبأؾ اف اهلل لـ يظير عمى غيبو احدا اال مف ارتضى مف رسوؿ 

لـ وكمما اطمع عميو الرسوؿ فقد اطمع اوصيائو عميو لئبل فكمما كاف عند الرسوؿ كاف عند العا
تخمو ارضو مف حجة يكوف معو عمـ يدؿ عمى صدؽ مقالتو وجواز عدالتو يا فتح عسى 
 الشيطاف اراد المبس عميؾ فأوىمؾ في بعض ما اودعتؾ وشككؾ في بعض ما انبأتؾ 

ت انيـ كذا فيـ ارباب معاذ اهلل حتى اراد ازالتؾ عف طريؽ اهلل وصراطو المستقيـ فقمت متى ايقن
مربوبوف مطيعوف هلل داخروف راغبوف فإذا جاءؾ الشيطاف مف قبؿ ما جاءؾ  انيـ مخموقوف

فاقمعو بما انباتؾ بو فقمت لو جعمت فداؾ فرجت عني وكشفت ما لبس الممعوف عمي بشرحؾ 
ه راغما لؾ يا فقد كاف اوقع في خمدي انكـ ارباب قاؿ فسجد أبو الحسف وىو يقوؿ في سجود

خالقي داخرا خاضعا قاؿ فمـ يزؿ كذلؾ حتى ذىب ليمي ثـ قاؿ يا فتح كدت اف تيمؾ وتيمؾ وما 
ضر عيسى إذا ىمؾ مف ىمؾ فاذىب إذا شئت رحمؾ اهلل قاؿ فخرجت وانا فرح بما كشؼ اهلل 
 عني مف المبس بانيـ ىـ وحمدت اهلل عمى ما قدرت عميو فمما كاف في المنزؿ االخر دخمت
عميو وىو متؾ وبيف يديو حنطة مقموة يعبث بيا وقد كاف اوقع الشيطاف في خمدي انو ال ينبغي 
اف يأكموا ويشربوا إذ كاف ذلؾ آفة واالماـ غير مأوؼ فقاؿ اجمس يا فتح فاف لنا بالرسؿ اسوة 
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 كانوا يأكموف ويشربوف ويمشوف في االسواؽ وكؿ جسـ مغذو بيذا اال الخالؽ الرازؽ ألنو جسـ
االجساـ وىو لـ يجسـ ولـ يجز ابتناءه ولـ يتزايد ولـ يتناقص مبرء مف ذاتو ما ركب في ذات 
مف جسمو الواحد االحد الصمد الذي لـ يمد ولـ يولد ولـ يكف لو كفوا أحد منشئ االشياء مجسـ 

عموا االجساـ وىو السميع العميـ المطيؼ الخبير الرؤؼ الرحيـ تبارؾ وتعالى عما يقوؿ الظالموف 
كبيرا لو كاف كما وصؼ لـ يعرؼ الرب مف المربوب وال الخالؽ مف المخموؽ وال المنشئ مف 
المنشاء ولكنو فرؽ بينو وبيف مف جسمو وشّيأ االشياء إذ كاف ال يشبيو شيء يرى وال يشبو 

 .(ٕ٘)شيئا"

( واضح كوضوح الشمس في رابعة النيار في تنزيييـ عف فجواب اإلماـ اليادي )
بية ووجوب التحذير مف مغبة ما ذىب إليو ىذا الشخص بوصفو وسوسة شيطانية ينبغي الربو 

( ُيعّد غير مخصوص بؿ ىو رسالة عامة لكؿ ازالتيا وعدـ التفكير بيا ، وجواب اإلماـ )
 مف يفكر بتفكير ذلؾ الشخص.

       ػ مجاوزة الحد ػ إلى جعؿ اإلماـ اليادي        وىناؾ مجموعة ممف وصؿ بيـ الغمو
( ربًا ومنيـ عمي بف حسكة ، وىذا ما وجدناه في الرسالة التي بعثيا أصحاب اإلماـ )

ليؾ نص الرسالة وجواب اإلماـ )اليادي  ) (عمييا " كتب ( لو لبياف موقفو منو ، وا 
( : جعمت فداؾ يا سيدي اف عمي بف حسكة بعض أصحابنا الى أبي الحسف العسكري )

، وأنؾ أنت االوؿ القديـ، وأنو بابؾ ونبيؾ أمرتو أف يدعو الى ذلؾ، ويزعـ يدعي أنو مف أوليائؾ
أف الصبلة والزكاة والحج والصـو كؿ ذلؾ معرفتؾ ومعرفة مف كاف في مثؿ حاؿ ابف حسكة 
فيما يدعى مف البابية والنبوة فيو مؤمف كامؿ سقط عنو االستعباد بالصبلة والصـو والحج، 

معنى ذلؾ كمو ما ثبت لؾ، وماؿ الناس إليو كثيرا، فاف رأيت أف  وذكر جميع شرائع الديف أف
 .(ٖ٘)تمف عمى مواليؾ بجواب في ذلؾ تنجييـ مف اليمكة"

( الشافي الذي أعمف براءتو مف ذلؾ وحكـ بكفره بؿ وكاف جواب اإلماـ اليادي )
رد في جواب ا أباطيؿ  إذ و وصؿ إلى المطالبة بقتمو ليكوف عبرة لآلخريف في اتخاذ مثؿ ىكذ

( : كذب ابف حسكة عميو لعنة اهلل وبحسبؾ أني ال أعرفو في موالي ( " فكتب ))اإلماـ
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مالو لعنو اهلل، فواهلل ما بعث اهلل محمدا    واالنبياء قبمو اال بالحنيفية والصبلة والزكاة
والصياـ والحج والوالية، وما دعا محمد    اال الى اهلل وحده ال شريؾ لو. وكذلؾ نحف

االوصياء مف ولده عبيد اهلل ال نشرؾ بو شيئا، اف أطعناه رحمنا، واف عصيناه عذبنا، مالنا عمى 
اهلل مف حجة، بؿ الحجة هلل عز وجؿ عمينا وعمى جميع خمقو أبرء الى اهلل ممف يقوؿ ذلؾ وانتفى 

اهلل والجؤوىـ الى ضيؽ الطريؽ فاف وجدت مف أحد الى اهلل مف ىذا القوؿ، فاىجروىـ لعنيـ 
 .(ٗ٘)منيـ خموة فاشدخ رأسو بالصخر "

 سادسًا : التأويل الباطل لمفرائض 

( ىي تأويميـ الباطؿ ومف تمؾ األباطيؿ أيضًا التي تصدى ليا اإلماـ اليادي )
لئلماـ اليادي يخبره  لمفرائض الذي ال يستند عمى مرجعية واقعية ، إذ رفع إبراىيـ بف شيبة رسالة

عف ابراىيـ بف شيبة، قاؿ كتبت إليو جعمت ؤلوف الفرائض ، ومما جاء فييا "عف قـو عنده ي
فداؾ أف عندنا قوما يختمفوف في معرفة فضمكـ بأقاويؿ مختمفة تشمئز منيا القموب، وتضيؽ ليا 
الصدور، ويرووف في ذلؾ االحاديث، ال يجوز لنا االقرار بيا لما فييا مف القوؿ العظيـ، وال 

فنحف وقوؼ عمييا. مف ذلؾ أنيـ يقولوف يجوز ردىا وال الجحود ليا إذا نسبت الى آبائؾ، 
بَلَة َتْنَيى َعفِ  ، وقولو عز (٘٘)"اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ  ويتأولوف في معنى قوؿ اهلل عز وجؿ: " ِإفَّ الصَّ

َكاَة " بَلَة َوَآُتوا الزَّ معناىا رجؿ ال ركوع وال سجود، وكذلؾ الزكاة معناىا  (ٙ٘)وجؿ: " َوَأِقيُموا الصَّ
جؿ ال عدد دراىـ وال اخراج ماؿ. وأشياء تشبييا مف الفرائض والسنف والمعاصي تأولوىا ذلؾ الر 

وصيروىا عمى ىذا الحد الذي ذكرت لؾ، فاف رأيت أف تمف عمى مواليؾ بما فيو سبلمتيـ 
ونجاتيـ مف االقاويؿ التي تصيرىـ الى العطب واليبلؾ ؟ والذيف ادعوا ىذه االشياء ادعوا أنيـ 

عوا الى طاعتيـ، منيـ عمي بف حسكة والقاسـ اليقطيني، فما تقوؿ في القبوؿ منيـ أولياء، ود
 .(ٚ٘)(: ليس ىذا ديننا فأعتزلو"جميعا. فكتب  )

( منيـ ولعنيـ برسائؿ بعثيا إلى شيعتو وسائر المسمميف وحّذر اإلماـ اليادي )
إذ ورد " لعف اهلل  مف ذلؾ ، (وكانت تنطوي عمى بياف عقائدىـ الباطمة موقؼ اإلماـ )
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القاسـ اليقطيني ولعف اهلل عمي بف حسكة القمي، اف شيطانا ترائى لمقاسـ فيوحي إليو زخرؼ 

 .(ٛ٘)القوؿ غرورا"

ومما يدؿ عمى خطورة ىؤالء وحساسية موقفيـ نجد تكرار تمؾ الرسائؿ والتأكيد عمييا مف 
يحّذره مف أضاليؿ ىؤالء  ( إلى أحد رجاالتو( إذ كتب اإلماـ )قبؿ اإلماـ اليادي )

إذ ورد في رسالتو "أبرء الى اهلل مف الفيري، والحسف بف محمد بف بابا القمي، فأبرء  ،الغبلة
منيما، فأني محذرؾ وجميع موالي وأني ألعنيما عمييما لعنة اهلل، مستأكميف يأكبلف بنا الناس، 

بف بابا اني بعثتو نبيا وأنو باب عميو فتانيف مؤذييف آذاىما اهلل وأركسيما في الفتنة ركسا. يزعـ ا
لعنة اهلل، سخر منو الشيطاف فأغواه، فمعف اهلل مف قبؿ منو ذلؾ، يا محمد اف قدرت أف تشدخ 

 .(ٜ٘)رأسو بالحجر فأفعؿ فانو قد آذاني آذاه اهلل في الدنيا واالخرة"

الرسالة عف مدى وأشار أحد الباحثيف إلى مدى أىمية ىذه الرسالة بالقوؿ " وأعربت ىذه 
( وفزعو مف ىؤالء الغبلة الممحديف الذيف اندّسوا في صفوؼ الشيعة الختبلس تأثر اإلماـ )

 .(ٓٙ)أمواليـ ، وأخذىا بالباطؿ "
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 الخاتمة

 في ختاـ البحث البد لنا مف تسجيؿ ما تبمور بيف أيدينا مف نتائج ُتعدُّ جديرة باالىتماـ

 كاآلتي :يتوجب اإلشارة إلييا وىي 

، و جماعة دوف أخرى أو فرد دوف أخرأواًل : لـ تقتصر إثارة الشبيات عمى فرقة دوف أخرى أ

عمومًا ومف  فيناؾ مف وضع العصا في عجمة الرسالة اإلسبلمية مف داخؿ البيت اإلسبلمي

 .البيت الشيعي خصوصاً 

  :واالنحرافات يتمثؿ بأمريف( في التصدي لتمؾ الشبيات ثانيًا : كانت استجابة اإلماـ اليادي)

( لشبية وانحراؼ تصدر مف جماعة أو شخص دوف ػ استجابة ذاتية وآنية مف اإلماـ)ٔ

 إببلغو مف طرؼ آخر .

ػ استجابة لدعوات مف قبؿ أفراد أو جماعات التي كانت تصؿ إليو عبر رسائؿ أو المقاء بو مف ٕ

 وفود .

تمؾ االنحراؼ عمى بقعة جغرافية محمية بؿ تعداه ( لثالثًا : لـ يقتصر تصدي اإلماـ اليادي)

 إلى خارج سامراء كما في الرسائؿ الواردة لئلماـ مف مدينة قـ المقدسة .

 ،( مع الشبيات واالنحرافاترابعًا : االنتقاؿ المنيجي ، والتجاوب المرحمي في تعامؿ اإلماـ)

نحرافات أسيمت في والدة صيغ إذ أف ىذه االنتقاالت في قباؿ المستويات  المؤسسة لتمؾ اال

( معيا ، تجسدت صورتيا المثالية مف خبلؿ إيقاؼ جديدة في تعامؿ اإلماـ اليادي)
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العاصفة العاتية لمشبيات ووأد ىا داخؿ المنظومة المجتمعية عبر بوابة التكيؼ األمثؿ ، والتقابؿ 

  ،ي المتمثمة بحسف النظرالمنيجي المماثؿ مع الظروؼ المستجدة ، بمحاظ أدوات المنيج العبلج

ودقة المبلحظة ، وسبلمة التقدير لؤلمور ، فضبًل عف وجود البدائؿ الناجعة كعبلجات مقابمة 

 لشبيات المضمميف.

( بتحصيف المسمميف فكريًا وعمميًا لمواجية المعركة الفكرية خامسًا : اىتـ اإلماـ اليادي)

مسمميف في مأمف مف المنزلقات الفكرية التي أخذ الطرؼ اآلخر يتكئ عمييا ، مما جعؿ ال

( ُيعّد الُمضممة التي تودي بصاحبيا إلى التراجع واالرتداد ، ال سيما وأف اإلماـ اليادي)

بعادىـ عف موجات الفتف والضبلؿ .  الحامي الشرعي لتمؾ الرسالة والمسؤوؿ عف ىداية الناس وا 

مؾ الشبيات واالنحرافات فمف مواجية ( مع تسادسًا : اختمفت نوعيات موقؼ اإلماـ اليادي)

الفكر بالفكر وردىـ باألدلة القاطعة والحجج الدامغة إلى الدعوة إلى العزؿ االجتماعي والتيميش 

 والمقاطعة ليـ إلى الدعوة لقتميـ عندما تستنفد الحموؿ وال تنفع معيـ األساليب السممية والعممية .

مع تمؾ الشبيات واالنحرافات آثارًا إيجابية في إبطاؿ ( سابعًا : أفرز تعامؿ اإلماـ اليادي)

 دعاوى المضمميف وأباطيميـ فضبًل عف رجوع الكثير منيـ وىداية آخريف .
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 اليوامش

داود بف القاسـ بف إسحاؽ بف عبد اهلل بف جعفر بف أبي طالب، أبو ىاشـ الجعفري رحمو اهلل كاف  (ٔ)
ي عبد اهلل عميو السبلـ. السبلـ، شريؼ القدر، ثقة، روى أبوه عف أبعظيـ المنزلة عند األئمة عمييـ 

: ، الناشر ٘ط ،ىػ ، رجاؿ النجاشيٓ٘ٗبف العباس تأبو العباس أحمد بف عمي بف أحمد أ، النجاشي
 . ٔٔٗىػ ( ، ٙٔٗٔمؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة ) 

،   ٔىػ  لساف العرب ، طٔٔٚاألحمؽ وقيؿ األحمؽ البذي. ابف منظور ، حمد بف مكـر ت الدفناس (ٕ)
 . ٘ٛ/  ٙبيروت ) د. ت(  ،  –دار النشر: دار صادر 

ىػ ، األئمة اإلثنا عشرية ،  ٗٓٔٔالحر العاممي ، أبو جعفر محمد بف الشيخ الحسف بف عمي ت ( ٖ)
درودي ، الناشر : دار الكتب العممية ) د. ت ( ، تحقيؽ : السيد ميدي البلزوردي والشيخ محمد 

ىػ ، إكميؿ المنيج في  ٘ٚٔٔ؛ الكرباسي ، محمد بف جعفر بف محمد بف طاىر الخراساني تٜٕص
، الناشر : دار الحديث لمطباعة  ٔتحقيؽ المطمب ، تحقيؽ : السيد جعفر الحسيني االشكوري ، ط

  .ٜٕٔىػ ، ٕ٘ٗٔوالنشر ، قـ ػ إيراف 
، الناشر : مركز الرسالة ،  )عميو السبلـ(، معالـ اإلصبلح عند أىؿ البيت عبي ، عمي موسىالك( ٗ)

 .ٔٛىػ قـ ػ إيراف ، ٜٕٗٔالطبعة األولى 
( ، الطبعة األولى ، مطبعة وزارة اإلرشاد ع ػ نجؼ ، منياج التحرؾ عند اإلماـ اليادي )( ٘)

 .ٔٗٔىػ ، ٗٓٗٔاإلسبلمي 
( ، تحقيؽ اإلماـ عمي اليادي ) )عميو السبلـ(موسوعة سيرة أىؿ البيت القرشي ، باقر شريؼ ،( ٙ)

( إلحياء ميدي باقر القرشي ، الطبعة الثانية ، الناشر: دار المعروؼ ػ مؤسسة اإلماـ الحسف  )
 .ٔٓٗ/  ٖٖ،  ٕٕٔٓ )عميو السبلـ(تراث أىؿ البيت

ىػ ، األمالي ، ٖٔٛبابويو القمي تالصدوؽ ، أبو جعفر محمد بف عمي بف الحسيف ابف موسى بف ( ٚ)
؛  ٓٗٙػ  ٜٖٙ، ص  ى ٚٔٗٔمؤسسة البعثة ، الطبعة: االولى  -تحقيؽ قسـ الدراسات االسبلمية 

ىػ ، بحار األنوار ، تحقيؽ : السيد إبراىيـ الميانجي ػ محمد باقر ٔٔٔٔالمجمسي ، محمد باقر ت
 .ٛٔٔػ  ٚٔٔ/  ٜٛـ ، ٖٜٛٔف ، الناشر : مؤسسة الوفاء ، بيروت ػ لبنا ٕالبيبودي ، ط
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 فمسفة التعامل مع الشبهات العقائدية والفكرية وآثارها عند االمام الهادي 
( مع مروؽ القصر وقضاة العصر ، الطبعة األولى دار سميماف ، كامؿ ، اإلماـ عمي اليادي )( ٛ)

 .ٜٕٛـ ، ٕٓٓٓالتعارؼ لممطبوعات ، بيروت لبناف 
ىػ ، الفرؽ بيف الفرؽ وبياف ٜٕٗينظر :البغدادي ، ابو منصور عبد القاىر بف طاىر بف محمد ت( ٜ)

 . ٕٖٛ، ٜٚٚٔ -بيروت  -لناجية،  الطبعة: الثانية ، دار النشر: دار اآلفاؽ الجديدة الفرقة ا
ىػ ، الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ ٙ٘ٗالطاىري ، عمي بف أحمد بف سعيد تابف حـز  ينظر :(ٜٔ)

 .ٗ٘/  ٖالقاىرة ) د. ت ( ،  –، دار النشر: مكتبة الخانجي 
 . ٜٗالكيؼ / ( ٓٔ)
 . ٓٔالحج / ( ٔٔ)
الثقفي الشاعر المشيور ذكره بف السكف في الصحابة وقاؿ لـ يدركو اإلسبلـ وقد صدقو النبي  ( ٕٔ)
في بعض شعره وقاؿ قد كاد أمية أف يسمـ. العسقبلني ، أحمد بف عمي بف حجر  (صمى اهلل عميو وسمـ)
النشر: دار الجيؿ ، دار  ٔاإلصابة في تمييز الصحابة  ، تحقيؽ: عمي محمد البجاوي ، ط ،ىػٕ٘ٛت
 .ٜٕٗ/  ٔ، ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔ -بيروت  -
 .ٖٔالزخرؼ / ( ٖٔ)
وكاف قميؿ الحديث. ابف سعد ، ابو عبد اهلل  )عميو السبلـ(روى عف عمر وعمي بف أبي طالب( ٗٔ)

 . ٕٚٔ/  ٙ) د.ت ( ،   -بيروت  -ىػ ، دار النشر: دار صادر ٖٕٓمحمد بف سعد بف منيع  ت
، . ابف منظور ة غميظة يتردد فييا السيؿ ثـ يندفع منيا إلى تمعة أسفؿ منياالتمعة أرض مرتفع( ٘ٔ)

 . ٖٙ/  ٛلساف العرب ،  
ىػ ،  تحؼ العقوؿ عف آؿ  ٗابف شعبة الحراني ،أبو محمد الحسف بف عمى بف الحسيف ؽ  (ٙٔ)

ىػ ،  مؤسسة النشر ٗٓٗٔعنى بتصحيحو والتعميؽ عميو عمى اكبر الغفاري ، الطبعة الثانية   ،الرسوؿ
وما بعدىا  ؛ الطبرسي ، أبو منصور  ٛ٘ٗاالسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة ػ ايراف ، 

لخرساف ىػ ، االحتجاج ، تعميقات ومبلحظات السيد محمد باقر ا ٙاحمد بف عمي بف أبي طالب ت ؽ 
 وما بعدىا. ٕٔ٘/  ٕ،  ٜٙٙٔ، منشورات دار النعماف لمطباعة والنشر ، النجؼ األشرؼ ػ 

 .ٔٚػ  ٓٚالكعبي ، معالـ اإلصبلح ، ( ٚٔ)
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ينظر : األشعري ، ابو الحسف عمي بف إسماعيؿ ، مقاالت اإلسبلمييف واختبلؼ المصميف ، ( ٛٔ)
بيروت ) د. ت ( ،  –شر: دار إحياء التراث العربي تحقيؽ: ىمموت ريتر ، الطبعة: الثالثة ، دار الن

ٕٛ. 
 .ٖٙص /  (ٜٔ)
ىػ ، مناقب آؿ ابي طالب ، قاـ ٛٛ٘ابف شير اشوب ، شير الديف أبي عبد اهلل محمد بف عمى ت( ٕٓ)

 بتصحيحو وشرحو ومقابمتو عمى عدة نسخ خطية لجنة مف أساتذة النجؼ االشرؼ ، المطبعة الحيدرية
 .ٖٕٓ/  ٓ٘؛ المجمسي ، بحار األنوار ،  ٓٔ٘ـ ، ٜٙ٘ٔفي النجؼ 

ىػ ، مدينة المعاجز ، ٚٓٔٔ؛ البحراني ، ىاشـ ت ٔٔ٘ابف شير اشوب ، ، المصدر نفسو ، ( ٕٔ)
، الناشر : مؤسسة المعارؼ  ٔتحقيؽ : لجنة التحقيؽ برئاسة الشيخ عباد اهلل الطيراني الميانجي ، ط

 .ٙ٘ٗ/  ٚىػ ، ٘ٔٗٔف اإلسبلمية ، قـ ػ إيرا
ىػ ، الدر ٗٙٙميند الشامي ت بن فوز بن حاتم بن ابف حاتـ العاممي ، جماؿ الديف يوسؼ؛ (ٕٕ)

النظيـ في مناقب األئمة المياميـ، الناشر : مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ 
 . ٕٖٚالمشرفة ) د. ت( ، 

 .ٛٓٛػ  ٚٓٛ/  ٕ،  الطوسي ، رجاؿ الكشي( ٖٕ)
 .ٙٓٛ/  ٕالطوسي ، المصدر نفسو ، ( ٕٗ)
 .ٙٓٛ/  ٕالطوسي ، المصدر نفسو ، ( ٕ٘)
 .ٚٛػ  ٚٚ(، ع ػ نجؼ ، منياج التحرؾ عند اإلماـ اليادي )(ٕٙ)
 .ٜٜٖ/  ٖٖ( ، القرشي ، اإلماـ اليادي )( ٕٚ)
 .ٚٚ( ، ع ػ نجؼ ، منياج التحرؾ عند اإلماـ اليادي )( ٕٛ)
 .ٚٓٛ/  ٕالطوسي ، رجاؿ الكشي ، ( ٜٕ)
 .ٖٓٔالنجاشي ، رجاؿ النجاشي ، ( ٖٓ)
ىػ ، السيرة ٖٕٔينظر القصة الكاممة لمقتمو : ابف ىشاـ ، أبو محمد عبد الممؾ بف ىشاـ  ت ( ٖٔ)

/ ٖىػ ،  ٔٔٗٔ –بيروت  -، دار النشر: دار الجيؿ   ٔالنبوية ، تحقيؽ: طو عبد الرؤوؼ سعد ، ط
 . ٕٖٗػ  ٕٖٔ
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 . ٓٓٔيوسؼ / ( ٕٖ)
 .ٜٗيونس / ( ٖٖ)
 . ٓ٘الشورى / ( ٖٗ)
ىػ ، كشؼ الغمة في معرفة االئمة ، دار ٖٜٙأبو الحسف عمى بف عيسى تاألربمي ، األربمي ، ( ٖ٘)

 . ٙٚٗ،  لبناف )د.ت (  –االضواء بيروت 
 .ٚٓ٘/  ٖآؿ ابي طالب ، ابف شير اشوب ، مناقب ( ٖٙ)
 .ٜٓ٘/  ٖ،  وابف شير اشوب ، المصدر نفس( ٖٚ)
 . ٘ٛػ  ٗٛغافر /   (ٖٛ)
 . ٖٕٛ/  ٚالكميني ، الكافي ، ( ٜٖ)
ىػ ، االصوؿ مف الكافي ، صححو وعمؽ عميو عمى ٜٕٖالكميني ، ابو جعفر محمد بف يعقوب ت( ٓٗ)

 .ٙٛ/  ٔىػ ، ٖٛٛٔػ ، الناشر دار الكتب االسبلمية ، إيراف طيراف  ٖاكبر الغفاري ، ط
 .  ٗٓٔ/  ٔ، المصدر نفسو ،  الكميني( ٔٗ)
؛ الحر العاممي ، أبو جعفر محمد بف الشيخ الحسف بف  ٘ٓٔ/  ٔالكميني ، المصدر نفسو ، ( ٕٗ)

، تحقيؽ : محمد بف محمد الحسيف  )عميو السبلـ(ىػ ، الفصوؿ الميمة في معرفة األئمة ٗٓٔٔعمي ت 
؛  ٚٛٔ/  ٔىػ ، ٛٔٗٔ  )عميو السبلـ(، الناشر : مؤسسة معارؼ إسبلمي إماـ رضا ٔالقائيني ، ط

، الناشر :  ٔىػ ، نور البراىيف ، تحقيؽ : السيد ميدي الرجائي ، طٕٔٔٔالجزائري ، نعمة اهلل ت
 .ٕٛٗػ  ٕٚٗ/  ٔمؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة ) د.ت( ، 

. وقد دافع ٕٓٛلقصر وقضاة العصر ، ( مع مروؽ اسميماف ، كامؿ ، اإلماـ عمي اليادي )( ٖٗ)
السيد المرتضى ػ قدس اهلل سره ػ عنيما وبّرأ ساحتيما مف ىذه التيمة وذلؾ الدس الرخيص ، في كتابو  

 الشافي ( .)
 .ٕٙٔ/  ٔالكميني ، االصوؿ مف الكافي ، ( ٗٗ)
 .ٕٔ٘ ٕالطبرسي ، االحتجاج ، ( ٘ٗ)
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ىػ ، التوحيد ٖٔٛالصدوؽ ، أبو جعفر محمد بف عمي بف الحسيف ابف موسى بف بابويو القمي ت( ٙٗ)
، صححو وعمؽ عميو المحقؽ  السيد ىاشـ الحسيني الطيراني ، منشورات جماعة المدرسيف في الحوزة 

 .ٙٓٔالعممية في قـ المقدسة ) د. ت ( ، 
 .ٖٕٛوؽ القصر وقضاة العصر ، ( مع مر سميماف ، كامؿ ، اإلماـ عمي اليادي ) (ٚٗ)
 .ٕٓٔ/  ٔالكميني ، االصوؿ في الكافي ،  (ٛٗ)
 .ٚٓٔ/  ٔالكميني ، المصدر نفسو ، ( ٜٗ)
 .٘ٛٔالصدوؽ ، التوحيد ، ( ٓ٘)
 .ٔٛٔػ  ٓٛٔ/  ٖ، األربمي ، كشؼ الغمة ( ٔ٘)
معروؼ ىػ ، اختيار معرفة الرجاؿ الٓٙٗمحمد بف الحسف بف عمي بف الحسف تالطوسي ،   (ٕ٘)

برجاؿ الكشي ، تحقيؽ السيد ميدى الرجائى ، تصحيح وتعميؽ المعمـ الثالث مير داماداالسترابادي 
؛ الميرزا النوري ، حسيف بف محمد تقي بف عمي  ٗٓٛ/  ٕت ( ،  مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ )د.

،  ٔياء التراث ، طإلح )عميو السبلـ(ىػ ، خاتمة المستدرؾ ، تحقيؽ : مؤسسة أىؿ البيتٕٖٓٔمحمد ت
 . ٕٗٗ/  ٘ىػ ، ٙٔٗٔإلحياء التراث ، قـ ػ إيراف   )عميو السبلـ(الناشر : مؤسسة أىؿ البيت

 . ٗٓٛ/  ٕالمصدر نفسو ،  الطوسي ،( ٖ٘)
 . ٘ٗالعنكبوت / ( ٗ٘)
 .ٖٛالبقرة /   (٘٘)
 . ٖٓٛ/  ٕرجاؿ الكشي ،  الطوسي ،(ٙ٘)
 . ٘ٓٛ/  ٕالمصدر نفسو ،  الطوسي ،  (ٛ٘)
 . ٗٓٛ/  ٕالمصدر نفسو ،  الطوسي ،( ٜ٘)
 . ٜٜٖ/  ٖٖ( ، القرشي ، اإلماـ اليادي )( ٓٙ)
 


