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الشكر و التقدير
أتق�دم بالش�كر والتقدير اىل أس�تاذي األس�تاذ الدكت�ور عامر نصارلتش�جيعه الدائ�م يل، و وكرمه 
املتواصل معي، الذي كان له اثر كبري يف استمرار ومواصلة هذا البحث، فضاًل عن توجيهاتِه الرشيدة 
ونصائح�ه الس�ديدة وعلمه الغزير وُخلقه النبيل وصدره الفس�يح، وله الفض�ل األول يف أخراج هذه 
الدراسة عىل صورهتا الراهنة، واين ألذكر بكل العرفان والتقدير رغبته الصادقة املخلصة يف إن جينبني 
كثريًا من املزالق التي يتعرض هلا البحث، وحرصه الدائم عىل هتيئة الفرصة الكاملة الستقاليل الفكري 
حتت رعايته داخل اإلطار األكاديمي ودعمه هلذا االس�تقالل و تغذيته باملنهج العلمي الصحيح، واين 
ألرجو اهلل سبحانه أن أكون قد وفقت بالدرجة التي تتناسب مع ما قدمه يل من معونة صادقة وما بذله 

من وقت وجهد.

ك�ام ان�ه ال يفوتن�ي ان أتقدم بجزيل الش�كر اخلال�ص أيضًا اىل اس�اتذيت يف الس�نة التحضريية كل 
من االس�تاذ الدكتور طالب العنزي، واألس�تاذ الدكتور خالد موسـى واألس�تاذ الدكت�ور جابر رزاق 
الكريطي، واألس�تاذ املس�اعد الدكتور رياض محيد اجلواري، واألس�تاذ املساعد الدكتور سمري صالح 
العمر، واألس�تاذ املس�اعد الدكتور نوال موسى تركي املوسوي واألس�تاذ املساعد الدكتور هادي عبد 

النبي التميمي.

كام و أتقدم بالشكر والتقدير اىل األستاذ الدكتور جاسب عبد احلسني اخلفاجي رئيس قسم التأريخ 
يف كلي�ة اآلداب ملواقف�ه ومل�ا أبداه من مالحظ�ات قيمة واقرتاح�ات مفيدة، كان هلا أث�ر بالغ يف جتاوز 
بعض الصعوبات، كام و يطيب يل أن أس�جل وافر الش�كر والتقدير ألساتذيت األجالء يف قسم التاريخ 

واألساتذة يف كلية اآلداب / جامعة الكوفة. 

 ومن باب العرفان باجلميل أتقدم بوافر الش�كر لزوجي وعائلتي ملا أبدوه من اهتامم وما قدموه يل 
من عون وحتمل لعناِء سنوات الدراسة كام وأتقدم بالشكر لكل من قدم يل يد العون وأسهم يف تسهيل 
مهمة البحث، وأتقدمبالش�كر اجلزيل لألس�اتذة الذي�ن تفضلوا بمراجعة األطروح�ة وقوموها لغويًا 

وعلميا ً.

كام ويرسين أن أتقدم بالشكر واالمتنان إىل ادارة ومنتسبيمكتبة الروضة احليدرية والعباسية واملكتبة 
املركزية يف جامعة الكوفة وجامعة القادس�ية ومكتبة الدراس�ات العليا ومكتبة كلية اآلداب يف جامعة 

الكوفة،، ملا أبدوه من مساعدة وعون.
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املقدمة

نطاق البحث وحتليل املصادر
احلم�د هلل رب العامل�ني، والص�الة والس�الم عىل خاتم املرس�لني، س�يدنا حممد وع�ىل آله وصحبه 

أمجعني، وعىل من اهتدى هبديه إىل يوم الدين.

احل�راك س�مة مالزم�ة للمجتمع�ات البرشي�ة املختلف�ة اذ ال خيل�و جمتمع م�ا من ح�راك األفراد و 
اجلامع�ات م�ن مركز اجتامع�ي إىل مركز اجتامعي آخر، فاحل�راك االجتامعي يعرف بأن�ه الوضع الذي 
يش�ري إىل إمكانية حترك األفراد أو اجلامعات إىل أس�فل أو إىل أعىل الطبقة أو املكانة االجتامعية يف هرم 
التدرج االجتامع، بينام احلراك السيايس جزء من احلراك االجتامعي الذي هيدف اىل االنتقال او التحرك 
من موقف س�يايس اىل اخر ومن رؤية سياسية اىل اخرى ويرتبط باملامرسة السياسية واالجتامعية الذي 

جيعل اجلامعة يف صلب احلراك لتحقيق اهداف معينة سلبية او اجيابية. 

م�ن ه�ذا املنطل�ق اردنا توظي�ف مفهوم احلراك املجتمعي عىل نش�اط الش�يعة االمامي�ه القاطنة يف 
العراق بعد عرص غيبة االمام احلجة بن احلسن)عج(سنة )260ه�(،

 ترصد الدراس�ة احلراك الس�يايس واملجتمعي للش�يعة االمامية يف العراق يف تلك الفرته، ويتطرق 
املوض�وع اىل كيفي�ة تكيف هذه الطائفة مع هذا املتغ�ري اجلديد،بعد ان اصبحوا بال امام ظاهر يرجعون 
الي�ه يف مس�ائلهم الديني�ة والدنيوية رافق هذا املتغري ظهور حركات سياس�ية جديده عربت عن الفرق 
الش�يعية االخ�رى ومنه�ا االس�امعيلية، ووكذلك ظه�ور الدولة الزيدي�ة يف املرشق وجن�وب اجلزيرة 
العربي�ة، م�ع بروز حتدي اخر متثل باالضطراب احلاصل يف داخل الطائفة االمامي نفس�ها حتى عرف 
القرن الذي جاء بعد غيبة االمام اىل جميئ الش�يخ ابو جعفر حممد بن عيل بن احلس�ني بن بابويه القمي 

)260� 381ه�/874-991م( بعرص احلرية.

تزامنت كل هذه احلوادث مع تدهور السلطة احلاكمة املتمثلة بالدولة العباسية وانتهاءًا بخضوعها 
للتسلط البوهيي )334-447ه�/945-1055م ( ومن بعده السلجوقي )447�590ه�/1055-
1194م( ام�ام هذه االحداث املتس�ارعه التي انتابت املجتمع االس�المي كان هناك احداث سياس�ية 
وفكري�ة ب�ني علامء االمامية انفس�هم للتكيف م�ع الواقع اجلدي�د اضافة اىل النهوض بمس�توى عقلية 
الش�يعي االمامي البس�يط )العامة( حتى يستطيعوا احلفاظ عىل مجاعتهم خش�ية ان تذوب الطائفة بني 
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الفرق االخرى سواء اكانت الشيعية منها او الفرق االخرى 

وهي�دف املوض�وع اىل معاجل�ة امور امهه�ا التع�رف اىل الوس�ائل الت�ي اعتمدهتا الش�يعة االمامية 
للتكي�ف مع مرحلة مابعد الغيبة يف ظل املتغريات والظروف السياس�ية واالجتامعية الداخلية املحيطة 
هب�ا اذ كان لوج�ود االمامية االثنا عرشية حتت س�لطة الدولة العباس�ية التي تعد ه�ذه الطائفة من ابرز 
املعارض�ني لس�لطتها، اضاف�ة اىل خض�وع العراق لتس�لط القوى اخلارجي�ة االجنبية املتمثل�ة بالدولة 
البوهيية )334�447ه�/945-1055م ( ذات املعتقد الش�يعي اث�ره الواضح عىل الوضع املجتمعي 
لالمامية، كام كان حللول السالجقة حمل بني بويه )447�590ه�/1055-1194م( اثره عىل اوضاع 
هذه الطائفة، والننس�ى التعددية املذهبية التى يتميز هبا املجتمع العراقي يف العرص العبايس وما له من 

انعكاسات عىل وجود املكون الشيعي االمامي هبا.

قسمت الدراسة اىل متهيد واربعة فصول وهي كالتايل:

الفصل االول الذي جاء حتت عنوان«جغرافية الشيعة االمامية يف العراق حتى سقوط بغداد«تضمن 
مبحثني: االول تناول«التنوع الديموغرايف للتواجد الش�يعي يف املناطق السكانية يف العراق حتى عرص 
الغيبة«مس�حا جغرافي�ا الهم اماكن تواجد الش�يعة االمامية يف العراق وال خيف�ى مال هذا اجلانب من 
امهية بالنس�بة للدراسة كون معرفة مناطق التوزيع اجلغرايف لالمامية يف العراق يعد امرا«اساسيا ومهام 

لالنطالق نحو رصد النشاط املجتمعي لقاطني تلك املناطق.

اما الثاين«هجرات األرس الش�يعية إىل مناطق العامل اإلس�المي وصالهتم باملناطق املجاورة«فعالج 
امرين االول: انتقال بعض االرس الشيعية اىل خمتلف االقاليم االسالمية نتيجة دوافع خمتلفة واستعداد 
تلك املناطق الستيعاهبم وانصهارهم يف تلك املجتمعات سواء اكانت يف املرشق االسالمي او املغرب، 
ام�ا االم�ر الث�اين: فقد حاول رص�د اوارص العالقات التي ربطت ب�ني ابناء الطائف�ة االمامية مع اتباع 
املذه�ب يف االقاليم املجاورة منذ عرص االئمة )عليهم الس�الم( حت�ى اواخر العرص العبايس وهدفت 
الدراس�ة اىل رصد اهم املناطق التي ش�هدت تواصل اكثر من غريها مع ش�يعة العراق واهم طرق هذا 

التواصل 

 وعال�ج الفصـل الثاين موضوع«غيبـة االمام الثاين عرش )عـج( واثرها عىل اوضـاع االمامية«وفيه 
ث�الث مباحث: املبحث االول«عالج ردود فعل الش�يعة االمامية عىل حادث�ة الغيبة«وتناولنا فيه تطور 
مفهوم الغيبة وما ورد عنها يف الفكر الشيعي واختذنا ذلك كمدخل لدراسة أوضاع االمامية يف ظل هذا 
املتغري اجلديد وتداعيات عرص احلريه التى وقع فيها معظم اتباع التشيع االمامي ونشاط الفرق الشيعية 
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االخرى مس�تغلة ه�ذه االوضاع التي ادت اىل اف�رتاق اتباع االمامية اىل اجتاه�ات خمتلفة، وتطرقنا اىل 
مس�ألة اث�ر علامء االمامية يف ه�ذه املرحلة يف مواجهة عرص احلرية وحماولة احلف�اظ عىل الطائفة يف ظل 

تلك الظروف.

وتن�اول املبحث الثاين«االثر االجتامعي للس�فراء االربعة عىل املجتمع الش�يعي يف العراق«فس�لط 
الضوء عىل مؤسس�ة السفارة ودورها بعد الغيبة واثر الس�فراء عىل املجتمع الشيعي وبروز التوقيعات 

املنسوبة لالمام وماعاجلته من مواضيع كوهنا وسيلة للتواصل بني ابناء الطائفة واالمام.

 وتطرق املبحث الثالث«ظاهرة ادعاء السفارة لالمام املهدي )عج( بني احلقيقة واالدعاء«والتطرق 
اىل مس�الة ادعاء الس�فارة عىل االمام وأهم الدوافع التي حدت بعض مدعي الس�فارة لذلك واالبعاد 

االجتامعية هلذه الظاهرة داخل الوسط االشيعي االمامي.

اما الفصل الثالث تناولنا فيه«معاجلة مس�ألة التعايش بني الش�يعة االمامية االثنا عرشية واصحاب 
املذاه�ب والديان�ات املختلفة«وج�اء بمبحثني، تعرضنا يف املبحث االول«موقف الس�كان املس�لمني 
املتعايش مع الشيعة االمامية يف املناطق املختلفة«من خالله تناولنا مسألة تعايش االمامية مع املسلمني 
م�ن اتباع املذاه�ب االخرى وقد ركز عىل مس�ألة اختالف االنتامء املذهبي ملكون�ات املجتمع العراقي 
يف الع�رص العب�ايس واثره عىل وجود االمامية وطبيعة التعاي�ش مع املنتمني لتلك املذاهب واثرالفتن و 

التحزب املذهبي والطائفي عىل السلم االجتامعي يف احلقبة قيد الدراسة.

اما املبحث الثاين«التعايش بني الشيعة االمامية واصحاب الديانات«فقد جاء ليعالج طبيعة العالقة 
بني الشيعة االمامية واتباع املكونات الدينية االخرى يف املجتمع العراقي يف العرص العبايس كالنصارى 

واليهود واملجوس والصابئة.

وتن�اول الفص�ل الرابع ال�ذي مح�ل عنوان«التحديات الت�ي واجهها الش�يعة االمامي�ة من الدول 
املتعاقبة واالرس احلاكمة يف العراق«اوضاع االمامية االثنا عرشية يف ظل السلطات احلاكمة يف العراق 
يف العرص العبايس فمن املعروف ان العراق وقع حتت حكم تسلط قوتني اجنبيتني ومها الدولة البوهيية 
والدولة الس�لجوقية وقد الحظنا ان اختالف املعتقد لكل منهام اثره الواضح عىل السياس�ة العامة جتاه 
االمامية وجاء باربعة مباحث، تناول املبحث االول موضوع«اإلرهاصات والضغوط السياس�ية التي 
واجهه�ا الش�يعة اإلمامية بع�د الغيبة حتى الع�رص البوهيي« وتطرقن�ا فيه عىل الضغوطات السياس�ية 
الت�ي تعرض هلا الش�يعة االمامية بعد عرص الغيبة حتى عهد التس�لط البوهيي وه�ي احلقبة املمتدة بني 
)260-334ه��/874-954م( اذ كان الضط�راب االوض�اع العام�ة يف الع�راق وضع�ف اخلالفة 
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وتس�لط االم�راء االت�راك يف ظل ضعف مؤسس�ة اخلالف�ة واثار ذلك ع�ىل املجتمع الش�يعي االمامي 
ونشاط احلنابلة يف ظل تلك الظروف.

وتن�اول املبحـث الثاين«االوضـاع املجتمعية لالماميـة يف ظل حكم السـلطة البوهيية«وق�د تطرقنا 
في�ه اىل اثر الس�يطرة البوهيية عىل العراق، وحتكمها بدار اخلالفة عىل اوض�اع الطائفة فال خيفى ما الثر 
تش�يع البوهييني عىل اعطاء مساحة من احلرية انعكس�ت عىل الوضع املجتمعي هلم وايضا عىل نتاجهم 
الفك�ري، والس�يام يف دور قوة ام�راء بني بويه، كام تط�رق البحث اىل مرحلة ضعف الس�لطة البوهيية 
واثر ذلك يف نش�اط الفئات املجتمعية االخرى يف مضايقة االمامية واشتداد الفتن املذهبية واضطراب 

الوضع العام يف العراق حتى دخول السالجقة.

وج�اء املبحـث الثالـث بعنوان«احلـراك املجتمعـي لالمامية يف عهد التسـلط السـلجوقي« والذي 
عالج مس�ألة دخول الس�الجقة اىل العراق ودور اخلالفة يف ذلك واثر سياس�ة الس�الجقة عىل الش�يعة 
االمامية كام نرصد يف احلقبة اندالع ثورة بوجه التسلط السلجوقي اختذت صبغة شيعية اال وهي ثورة 
البساس�ريي والرتكي�ز عىل موقف االمامية منها ثم فش�لها وانعكاس ذلك ع�ىل االمامية ثم تطرقنا اىل 
سياس�ة الس�الطني الس�الجقة ووزرائهم جتاه االمامية، والس�يام الوزير نظام امللك وبن�اءة للمدارس 
النظامية واالثار املذهبية املرتتبة عىل ذلك، وتم رصد احلرا السيايس الذي مثله احد االقطاب السياسية 
لالمامية االوهو حترك دبيس بن صدقة املزيدي ضد الس�لطة السلجوقية واثر االمارة املزيدية ودورها 
كأمارة شيعيية يف مساندة ابناء املذهب وموقف السلطة العباسية منها يف ظل تدهور النفوذ السلجوقي.

وعال�ج املبحث الرابع الذي جاء حتت عنوان«األحوال املجتمعية لإلمامية بعد العرصالس�لجوقي 
حتى س�قوط بغداد«احلقبة االخرية من عمر الدولة العباس�ية من عهد اخلليفة النارص لدين اهلل وحتى 
س�قوط بغداد، واوضحنا فيه سياسة اخلليفة املذكور جتاه االمامية والظروف املحيطة بالدولة العباسية 
واث�ر ذلك عىل تلك السياس�ة وتط�رق البحث اىل اخللفاء املتأخرين وسياس�تهم جت�اه االمامية يف ظل 
تواج�د االمامية يف عمق مؤسس�ات الدولة ووصوهلم اىل مراكز حساس�ة فيه�ا يف الوقت الذي تفاقم 
اخلطر املغويل، وتدهور االوضاع يف عاصمة اخلالفة العباسية ووصل املغول اىل ابواب بغداد وما وجه 

للشيعة من اهتامات يف ذلك.



17

  نقد املصادر وحتليلها 
تكس�ب عملية حتليل املصادر قدرًا كبريًا من األمهية بالنس�بة للدراسة إذ أن ما يتوفر لدينا من مادة 
تارخيية للفرتة قيد الدراسة تتضمن معلومات يف مصادر و مراجع وان اتسمت بالتنوع، إال اهنا افتقدت 
مصادر تارخيية صنفها الش�يعة اإلمامية يف تارخيهم ما خال اجتاههم للتصنيف يف س�رية الرسول )صىل 
اهلل عليه و آله( و تاريخ االئمة االثني عرش )عليهم السالم( و ما ورد من أحاديث تروى عن الرسول 
)ص�ىل اهلل علي�ه و آله( او عن ائمة اهل البيت )عليهم الس�الم( تناولت مناقب و كرامات و معجزات 
الرس�ول و االئمة )عليهم الس�الم(، او ما صنفة علامء الش�يعة يف بعض اجلوان�ب التي ختص املذهب 
مثل مس�ألة الغيبة و التي عىل الرغم من اهنا اختصت هبذه املرحلة املهمة من تاريخ الش�يعة االمامية اال 
اهن�ا يف الغالب اقترصت عىل اقوال الرس�ول )ص�ىل اهلل عليه و آله( و االئمة و ما اخربوا به عن احوال 
ع�رص الغيبة، و ال ننس�ى ما ورد من اش�ارات تارخيية فيام صنفه كت�اب الرتاجم و الرجال حول بعض 
الش�خصيات و عالقتهم بأحداث عرصهم و التي يمكن أن يستش�ف منها تس�ليط الضوء عىل احوال 

املجتمع الشيعي االمامي يف عرص الغيبة 

وقد صنفت املصادر التي اعتمدنا عليها يف كتابه فصول االطروحة اىل جمموعات عدة وهي كالتايل:

اوالً:- كتب الشيعة اإلمامية االثني عرشية .

ثانيًا:-  الكتب التارخيية .

ثالثًا:-  كتب الرجال والرتاجم .

رابعًا:-  كتب الفرق .

خامسًا:-  كتب البلدان .

سادسًا:-  املراجع احلديثة .

أوالً:-  كتب الشيعة االمامية االثني عرشية )املجاميع احلديثية والكتب التي اختصت بالغيبة:  
احتل�ت مصنفات الش�يعة االمامي�ة االثني عرشية مكان�ه متقدمة بني املصادر التي اس�تندت اليها 
االطروح�ة وتأيت امهيتها من كوهنا قد تناولت مس�ألة الغيبة وأوردت روايات عن الرس�ول )صىل اهلل 
عليه وآله ( و ائمة اهل البيت )عليهم الس�الم( حول اإلمام الغائب والتي افادت الدراس�ة يف استنتاج 

ما خيص احوال املجتمع الشيعي بعد الغيبة ومن تلك املصادر نذكر:
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1 – املجموعات احلديثية االربع منها:

1 – الكايف يف االصول والفروع)1(. 

  ملحمد يعقوب الكليني)2(، و هو أجل كتب االصول االربعة املعتمدة والذي اش�تمل عىل اربع و 
ثالثني كتابًا . و ثالثامئة و ستة و عرشون بابًا و أحاديث حرصت يف ستة عرش الف حديث)3(.

     اما عن امهية هذا الكتاب بالنسبة لدراستنا فتأيت من املدة الزمنية التي تم هبا تأليف هذا الكتاب اذ 
كتبه الكليني يف فرتة الغيبة الصغرى يف مدة عرشين سنة)4(، و هو اول كتب احلديث االمامية املتكاملة 

بعد الغيبة و قد افرد بابًا خاصًا تناول مسألة الغيبة و مولد االمام الغائب)5( .

     كام احتاجت الدراس�ة ملعرفة ما ورد عن ائمة اهل البيت يف بعض املس�ائل التي ختص املخالفني 
من الفرق و املذاهب و اصحاب االديان و امللل االخرى فكان االستناد اىل الكايف خري معني يف ذلك .

باالضافة اىل الكتب التالية:

1. من ال يرضه الفقيه)6(، للشيخ الصدوق)7(.

2. هتذيب االحكام)8(، للشيخ الطويس)9(.

وقد رفدت هذه املصادر الدراسة باالحكام الفقهية ورأي االمامية ببعض املسائل وبشكل خاص 

)1( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف، صححه وعلق عليه: اكربالغفاري، ط3، املطبعة حيدري، ) طهران:  1984 م( .
)2(   حممد بن يعقوب بن اسحاق ابو جعفر الكليني، شيخ االمامية يف وقته يف الري و قد ورد اىل بغداد و حدث هبا تويف 
س�نة 329 له كتاب الكايف، الرد عىل القرامطة و غريها، ينظر: النجايش، ابو العباس امحد بن عيل، فهرس�ت اس�امء 

مصنفي الشيعة، ط5، ) قم: 1995م(، ص 377 .
)3( الطهراين، اغابزرك، الذريعة اىل تصانيف الشيعة، ط2، دار االضواء، ) بريوت: د.ت (، ج17، ص245 .

)4(املصدر نفسة ج17،ص245.      
)5( الكليني، الكايف، ج1، ص514 و ما بعدها .

)6( الصدوق، حممد بن عيل بن بابويه،من ال يرضه الفقيه، تصحيح وتعليق:عيل اكرب غفاري، ط2، ) قم، د.ت ( .
)7( حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه ابو جعفر القمي، فقيه الشيعة و وجههم يف وقته يف خراسان، ورد بغداد 
س�نة ) 355ه�/966م( وله كتب كثرية منها علل الرشائع، التوحيد،وغريها تويف س�نة ) 381ه�/991م(، ينظر:  

النجايش، الرجال، ص 392 .
)8(  الطويس، حممد بن احلس�ن، هتذيب االحكام، حتقيق حس�ن املوس�وي اخلراس�ان، ط3، مطبعة خورشيد، ) طهران: 

1984م( .
)9(حمم�د ب�ن احلس�ن بن عيل ابو جعفر الطويس، ش�يخ الطائفة و من اب�رز اعالمها له كتب عدة منه�ا هتذيب االحكام، 

االستبصار، النهاية و غريها، تويف سنة ) 460 ه�/1068م(، النجايش،الرجال ص 404 .      
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مايتعلق باهل الذمة .

3. النهاي�ة يف جم�رد الفقه و الفتوى، ال�ذي كان من اوائل كتب الفق�ه االجتهادية التي صنفت من 
مراجع الش�يعة يف عرص الغيبة الكربى كام جاءت به الفتاوى جمردة من الس�ند اعتامدًا عىل اصول الفقه 

االجتهادي)1(. 

4. كتاب الرسائل)2(، للرشيف املرتىض، و الذي صنفه يف بعض ما ورد من مسائل وردت عليه من 
الشيعة االمامية من مناطق خمتلفة من العراق و العامل االسالمي و التي كان هلا امهيتها بالنسبة للدراسة 
من حيث داللة  املكان الذي وردت منه اذ يعطي انطباعا حول مدى صلة اتباع الطائفة يف تلك املناطق 
بعلامء االمامية يف العراق و طبيعة املس�ائل املطروحة من قبلهم عىل العلامء يف عرص الغيبة، إذ عكس�ت 

جانبًا مهاًم من جوانب احلراك املجتمعي لالمامية يف هذه املرحلة .

2 – الكتب التي اختصت بمسألة الغيبة .

     صنف علامء الش�يعة االمامية يف مس�ألة الغيبة فجاءت مؤلفاهتم ناقلة لروايات الرس�ول )صىل 
اهلل عليه و آله( و ائمة اهل البيت )عليهم الس�الم( فيام ورد عنهم حول الغيبة و حتمية حدوثها، و قد 
الحظنا ان حرص علامء االمامية عىل احلفاظ عىل متاسك الكيان الشيعي االثنا عرشي يف تلك املرحلة 

كان احد اهم الدوافع للتأليف يف الغيبة و ما ورد عنها، و يف مقدمة هذه املصنفات:

1. كتاب االمامة و التبرصة من احلرية)3(،  ل�) عيل بن بابويه القمي(، ) ت:  329ه�/941م (.

2. كت�اب الغيبة البن ايب زينب النعامين)4(، ) ت: 360ه�/971م( الذي جاء يف مقدمته إش�ارات 
ألوض�اع الش�يعة اإلمامية عقب الغيبة الصغرى او ما اطلق عليه اس�م ع�رص احلرية كام ضمن املؤلف 

)1( الطويس، حممد بن احلسن، النهاية يف جمرد الفقه و الفتاوى، ) قم، دت (، ص3ومابعدها  .
)2( الرشيف املرتىض، عيل بن احلس�ني بن موس�ى، رس�ائل الرشيف املرتىض،  تقديم: أمحد احلس�يني، س�يد الشهداء، ) 

قم، 1994م( .
)3( ابن بابويه القمي، عيل بن احلسني، االمامة و التبرصة من احلرية، حتقيق: مدرسة االمام املهدي، ) قم: 1984م( .

)4(حمم�د بن إبراهيم بن جعفر، أبو عب�د اهللَّ الكاتب النعامين البغدادي، املعروف بابن أيب زينب، من كبار علامء اإلمامية 
وحمّدثيه�م قرأ عىل الش�يخ الكليني وأخذ عنه .وس�افر يف طل�ب العلم، وقدم بغداد، ثّم خرج إىل الش�ام، ومات هبا 

.سمع من مجع من املشايخ، منهم: ابن عقدة، واملسعودي، وحممد بن مّهام، وغريهم 
روى عن�ه أبو احلس�ني حممد بن عيل الش�جاعي، وله منه إجازة برواي�ة كتبه، صنَّف كتبًا، منه�ا: الغيبة وهو كتاب معتمد 

، ونثر اللئايل يف احلديث . مشهور، الفرائض، الرّد عىل اإلسامعيلية، تفسري القرآن، التسيلَّ
تويفيِّ حدود سنة )360ه�(، ينظر:  النجايش، الرجال، ص 383 ؛  ابن شهر اشوب، معامل العلامء، ص 153.
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كتابه روايات وردت عن الرسول )صىل اهلل عليه واله ( وائمة اهل البيت حول الغيبة وحتمية حدوثها، 
واعطاء منهجا لالمامية ملواجهة هذا املتغري فكان رافدا اساسيا لدراستنا  .

3. و كتاب الغيبة للطويس ) 460ه�/1068م ( الذي مثل احد ركائز هذه الدراسة ملا له من امهية 
بالغ�ه يف تفاصي�ل املوضوع من حيث الروايات الوارده فيه فضال عن ش�يوخ اإلس�ناد والذين ذكرهم 
يف مقدم�ة كل رواي�ة مع تواجد املؤلف يف املكان قيد الدراس�ة حيث ضم�ن الكتاب موروثا ضائعًا قد 
حفظ�ه لن�ا كت�اب الغيبة، ف�كان احد املصابي�ح التي أضاءت لن�ا عتمة املص�ادر يف احلديث عن بعض 

جوانب الدراسة.

4. كامل الدين و متام النعمة)1(، للش�يخ الصدوق الذي يعد من اجل الكتب التي صنفت يف عرص 
احل�رية للتصدي حلالة التش�تت التي م�رت هبا الطائفة بعد غيبة احلجة بن احلس�ن )عجل اهلل فرجه( و 
الذي كان له رافدًا مهاًم للدراسة يف ما اورده املؤلف حول اثبات الغيبة و الرد عىل املخالفني من الفرق 
الش�يعية االخ�رى و بي�ان بعض ما يتعلق باالم�ام الغائب )عجل اهلل فرج�ه( و ال يغفل عن ذكر كتب 
العقائد التي صنفت يف الفرتة قيد البحث و لعل يف مقدمتها كتاب االعتقادات يف دين االمامية للشيخ 
الص�دوق يف بي�ان عقائ�د الش�يعة االمامية و الذي تص�دى له املفي�د بالنقد و الرد و قد عكس�ت هذه 
املؤلفات طبيعة احلراك املجتمعي لالمامية بني اقطاب االمامية اللذين يمثلون بطبيعة احلال مدرس�تي 

قم و بغداد يف مرحلة الغيبة الكربى .

     و اس�تعانت الدراس�ة بكت�ب الزي�ارات و االدعية التي صنف�ت يف مرحلة الغيب�ة الكربى التي 
رك�زت ع�ىل اداب زيارة املراقد املقدس�ة و حرص الش�يعة يف عرص الغيبة عىل اداء مراس�يم و ش�عائر 
و زي�ارة املراق�د االئم�ة و التي تعترب من االنش�طة املجتمعية املهمة لدي الش�يعة االمامي�ة و التي كان 
هل�ا تأثريه�ا الواض�ح يف اثارة املخالفني هلم مما اثر عىل العالقة الس�ائدة بينه�م و بني اصحاب املذاهب 

االخرى يف املجتمع العراقي ذات التعدد املذهبي، و منها:

1. كتاب كامل الزيارات)2(، أليب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي )ت 368ه�/978م)3(.

)1( الش�يخ الصدوق، حممد بن عيل بن احلس�ني القمي، كامل الدين و متام النعمة، صححه و قدم له:  حس�ني االعلمي، 
مؤسسة االعلمي للمطبوعات، ) بريوت: 1991م(.

)2( ابن قولويه، ايب القاسم جعفر بن حممد، كامل الزيارات، حتقيق: جواد القيومي ) الغدير: 1996م(.
)3(  جعفر بن حممد بن قولويه ابو القاس�م القمي،حمدث ثقة جليل القدر اس�تاذ الش�يخ املفيد، روى عن أبيه عن س�عد 
االش�عري، كام روى عن الش�يخ الكلين�ي وابن عقدة، له كتب عدة منها مداواة اجلس�د، كت�اب الزيارات و غريها، 
ينظر: النجايش، الرجال، ص 124 ؛ الطويس، الفهرس�ت، ص 91 ؛ اخلوئي، ابو القاس�م، معجم رجال احلديث، 
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2. كتاب اقبال االعامل)1(، ل�ريض الدين عيل بن طاووس  )2(.

ثانيًا:-  الكتب التارخيية 
     كان�ت املص�ادر التارخيي�ة الرافد االس�ايس لالطروح�ة اذ تضمنت االخب�ار و الرتاجم بصورة 
حولي�ة حوت معلومات قيمة عن اتباع املذهب االمامي و رصدت لنا االحوال و االنش�طة املجتمعية 

لالمامية و موقف السلطة من هذه الطائفة و من اهم املصادر التي كانت داعمة لفصول الرسالة:

● كتاب جتارب األمم و تعاقب اهلمم،  ملسكويه )ت: 421ه� / 1030م( وكان هلذا الكتاب أثره 
الكبري عىل دراس�تنا إذ يعد مس�كويه من أهم مؤرخي القرن الرابع اهلجري، اس�تطاع من خالل كتابه 
جتارب األمم إن يس�هم يف إبراز اجلانب األخالقي والس�يايس والتارخيي، كام متيز املؤلف باملوضوعية 
الش�ديدة يف تعاطيه مع األح�داث التارخيية، فلم تؤثر عالقاته مع أمراء الدول�ة البوهيية ووزرائها عىل 
مواقف�ه وآرائ�ه األخالقية والسياس�ية، فكان ينتقد سياس�اهتم، ويع�رض آراؤه بكل ج�رأة، متجاوزا 
احليادي�ة التارخيي�ة إىل النقدية التارخيي�ة أن صح التعبري املرتكزة عىل دراس�ة احل�دث وحتليله واإلفادة 
منه، كام انه يعد ش�اهدا عىل عرصه اذ كان معارصا لقس�م كبري من االحداث التي ارخ هلا،  وكام رصح 
هو بالقول:)اكثر ما أحكيه بعد هذه الس�نة، ) أي بعد س�نة 340 ه� (فهو عن مشاهدة وعيان، أو خرب 

حمّصل جيرى عندي خربه جمرى ما عاينته ()3(،لذا يعد بحق مؤرخ الدولة البوهيية . 

● كت�اب تاري�خ بغداد)4(، للخطي�ب البغ�دادي )ت: 460ه�/1068م(، ال�ذي ترجم للعلامء و 
املش�اهري الذين وفدوا اىل بغداد او قاموا هبا حتى عرص املصنف و قد افادت منه الدراس�ة يف ما خيص 

خطط بغداد و تراجم الشخصيات الواردة يف دراستنا.

ط5، ) ال.م:  1992م(، ج5، ص76 .
)1( ابن طاووس، عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس، إقبال األعامل، ) قم: 1993م(.

)2( ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس احلسني، من اجّل علامء الشيعة االمامية،  وحاله يف العلم والفضل 
والزهد والعبادة والثقة والفقه واجلاللة والورع أش�هر من أن يذكر، وكان ش�اعرا أديبا منشئا بليغا ووصف بانه كان 
أزهد أهل زمانه. له مصنفات عديدة منها: كتاب مصابيح الزائر و جناح املسافر، و فالح السائل و غريها، تويف سنة 
)   664ه�/1265م (، ينظر:  احلر العاميل حممد بن احلسن، امل اآلمل يف علامء جبل عامل، حتقيق:  امحد احلسيني، 
نمون�ه، ) ق�م: 1984م(، ج2، ص205 ؛ املازن�دراين، حممد بن اس�امعيل، منتهى املقال يف اح�وال الرجال، حتقيق:  

مؤسسة آل البيت، ستارة، ) قم: 1995م(، ج5، ص73 .
)3(   مسكوية،جتارب االمم،170/6

)4( اخلطي�ب البغ�دادي، ايب بك�ر امحد بن ع�يل، تاريخ بغداد، حتقيق: مصطف�ى عبد القادر عط�ا، دار الكتب العلمية، ) 
بريوت:1997م(.
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● املنتظ�م يف تاري�خ املل�وك و األم�م)1(، أليب الف�رج عب�د الرمحن ب�ن اجل�وزي، )ت: 597ه� / 
1200م(  يعد من أهم كتب التاريخ العام و الذي ينتهي بس�نه )574ه� / 1178م( و قد رصد بدقة 
أحداث الفتن املذهبية يف العراق و بش�كل خاص بني الشيعة األمامية و خمالفيهم، وتوضح النصوص 
الت�ي اورده�ا املوقف املعادي البن اجلوزي التب�اع الطائفه فنجد انه تتبع اج�رءات اخللفاء جتاههم يف 
النص�وص التي ذكرها  وبني س�عي اخللفاء وبخاصة املس�تضيئ )566-577ه�/1170-1180م(
لتقوية مركزه ودعمه يف جمالس الوعظ يف بغداد واطالق يدة يف رصد ترصفات وحماس�بة اتباع الطائفة 

االمامية2.

● الكامل يف التاريخ )3(، لعز الدين ابن األثري )ت: 630ه� / 1160م(، يعد هذا الكتاب من ابرز 
املصادر التي اعتمدت عليها الدراس�ة كونه كتابًا حوليًا يف التاريخ العام، اس�توعب تفاصيل دقيقة من 
تاريخ الدولة العباس�ية م�ع عدم التحيز لطرف معني مع ان ابن األثري كان ش�افعيًا)4(، يف الوقت الذي 
عد واحدًا من اهم كتب التاريخ العام و الذي اعتمدت عليه الدراسة و كان مكماًل للفرتة الزمنية التي 
انتهى هبا تاريخ املنتظم البن اجلوزي يف س�نة )575ه�/1179(، اذ اس�تمر تاريخ ابن االثري اىل س�نة 
)628ه� / 1231م( و قد اس�تعانت به الدراس�ة يف الفصول اخلاصة باحوال االمامية يف ظل التسلط 
البوهي�ي و الس�لجوقي اىل عهد اخلليفة املس�تنرص ) 623 -640ه��/ 1226�1242م( كام رصد لنا 
بداي�ات التحرك املغويل عىل حدود الدولة العباس�ية و اس�تنتج عدم قدرة و رغبة احلكام املس�لمني يف 
تل�ك احلقب�ة ملواجهة املغول فقال: “ فام نرى يف ملوك االس�الم من له رغبة يف اجلهاد و ال يف الدين بل 

كل منهم مقبل عىل هلوه و لعبه و ظلم رعيته و هذا خوف عندي من العدو “ )5(.

)ت:  اجل�وزي  اب�ن  س�بط  املظف�ر  ايب  الدي�ن  لش�مس  االعي�ان،  تواري�خ  يف  الزم�ان  م�رآة   ●
654ه�/1256م(، تكمن امهية هذا الكتاب بالنس�بة للدراس�ة يف انه غطى الفرتة الزمنية التي توقف 
عندها ابن االثري يف الكامل كام انه كان معارصًا الحداث السنوات االخرية من عمر الدولة العباسية .

و لس�بط ابن اجلوزي مصنف مش�هور لدى الش�يعة االمامية و هو تذكرة اخلواص و الذي اورد به 
سرية االئمة االثني عرش لدى االمامية مما دفع بعض املؤرخني و منهم الذهبي اىل وصفه بانه ) ترفض 

)1( اب�ن اجل�وزي، ابو الف�رج عبد الرمحان بن عيل، املنتظ�م يف تاريخ امللوك و االمم، حتقيق: حممد عب�د القادر عطا، دار 
الكتب العلمية، ) بريوت: 1992م( .

ابن اجلوزي،املنتظم،222/18  )2(
)3( ابن االثري، عز الدين ايب احلسن عيل بن ايب الكرم، الكامل يف التاريخ، دار صادر، ) بريوت: 1965م(.

)4(  ابن خلكان، وفيات االعيان، ج3، ص349
)5( ابن االثري، الكامل، ج12، ص497 .
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و له مؤلف يف ذلك ( )1(.

●  كت�اب احل�وادث املس�مى خط�ًأ باحل�وادث اجلامعة و التج�ارب النافع�ة)2(، و املنس�وب البن 
الفوطى)3(، و قد بني الدكتور مصطفى جواد عدم صحة نس�بة الكتاب للمؤلف املذكور)4(، و الكتاب 
ذو أمهية واضحة للدراسة اذ انه تناول اخبار تتعلق بالعقود االخرية من عمر الدولة العباسية و حوادث 
س�قوط بغداد و احوال الش�يعة االمامية يف تلك املرحلة اذ تناول الفرتة من س�نة ) 626ه�/1229م( 
حت�ى س�نة ) 700ه��/ 1301م (، و رصد اوضاع العراق حت�ت احلكم املغ�ويل كان لكتب التواريخ 

املحلية مكانه واضحة يف دراستنا و لعل يف مقدمتها .

● تاريخ اربل أليب الربكات ابن املس�تويف األرب�يل )ت: 637ه�/1239م( )5(، حوى تاريخ اربل 
ع�ىل جمموع�ة تراج�م الرجال و املقدم�ني يف إربل و أبرز ش�خصياهتا مما أفاد الدراس�ة يف التعرف عىل 

الوجود الشيعي االمامي يف اربل .

ثالثًا:-  كتب الرجال و الرتاجم و الوفيات .
     لعل يف مقدمة كتب الرجال التي اس�تندت عليها الدراس�ة يف رفد فصوله باملعلومات ما حوته 
كتب الرجال التي كانت خري معني فيام وجد فيها من اخبار خالصة باملرتجم هلم، و من بني اهم كتب 

الرجال التي استندنا اليها كانت كتب الرجال اخلاصة بالشيعية االمامية .

● كت�اب الرج�ال)6(، ملحمد بن عمر املع�روف بالكيش)7()تويف حوايل منتصف الق�رن الرابع(، و 

)1( الذهب�ي، ش�مس الدي�ن حممد بن أمحد، ميزان االعت�دال يف نقد الرجال، حتقيق: عيل حممد البج�اوي، دار املعرفة، ) 
بريوت: د ت(، ج4، ص471 .

)2( جمهول، كتاب احلوادث، حتقيق: بشار عواد معروف، عامد عبد السالم رؤوف رشيعت، ) قم: 2005م(.
)3(  ينظ�ر، عب�د الرزاق بن امحد مجال الدين ايب الفضل الش�يباين البغدادي املعروف باب�ن الفوطي، احلوادث اجلامعة و 

التجارب النافعة يف املائة السابعة، حتقيق مهدي النجم، دار الكتب العلمية، ) بريوت: 2003م(.
)4( ينظر: مقدمة التحقيق التي كتبها الدكتور مصطفى جواد يف: ابن الفوطي جممع االداب يف معجم االلقاب مؤسس�ة 

الطباعة و النرش، ) طهران: 1995م(، 56 .
)5( اب�ن املس�تويف، اب�و ال�ربكات مب�ارك ب�ن امح�د االرب�يل، تاريخ ارب�ل، حتقيق: س�امي بن س�يد مخاس الصف�ار، دار 

الرشيد،)بغداد:1980م(.
)6( الكيش، حممد بن عمر، اختيار معرفة الرجال ) رجال الكيش(، حتقيق: مهدي رجائي، بعثت، ) قم: 1983م(.

)7( ابو عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز الكيش، من كبار علامء الشيعة يف القرنني الثالث و الرابع اهلجريني  ال يعرف 
تاري�خ والدت�ه عىل وج�ه التحديد، أقام يف بغداد وع�ارص أعيان اإلمامية فيها كالش�يخ الكلين�ي، وكان من أرضابه 
وأقرانه.. تلقى الكيش العلم عن كبار علامء اإلمامية أمثال حممد بن مسعود العيايش، وحممد بن أمحد بن شاذان، وحممد 
 ب�ن قولويه القمي، وكان من أش�هر تالميذه جعف�ر بن حممد بن قولويه القمي له كت�اب الرجال، واختلف يف تاريخ
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ال�ذي نقحه الش�يخ الط�ويس ) 460ه�/1067م (، و اش�ارت املصادر اىل انه يس�مى معرفة الناقلني 
عن االئمة الصادقني و قد اخترصه الش�يخ الطويس،   و كان س�بب االختصار انه كان جامعًا لالخبار 
الواردة يف مدح الرواة و ذمهم من العامة و اخلاصة فجعله الشيخ للخاصة و ازال عنه رواهتم و يظهر 
ان�ه كان فيه اغالط كثرية فعمد الش�يخ اىل هتذيبه و س�امه اختيار معرفة الرج�ال)1(،  كان للكتاب امهية 
لفصول الدراسة اذ انه احتوى عىل اخبار رجال الشيعة حتى عرص املصنف و بخاصة اصحاب االئمة 
و وكالئهم اذ وردت روايات مادحة او ذامة لبعضهم و افادت منها الدراس�ة يف احوال رجال الش�يعة 

االمامية و وكالء االئمة و السفراء يف عرص الغيبة الصغرى .

     فهرس�ت اس�امء مصنفي الشيعة املعروف ) رجال النجايش اليب العباس امحد بن عيل النجايش، 
ال�ذي يعت�رب من اهم االصول الرجالية للش�يعة االمامية و الذي كان مرجعًا لكل من اتى بعده و تأخر 
عن�ه يف معرف�ة اح�وال رجال الش�يعة االمامية وبذل�ك كان امهيته يف دراس�تنا قد ترك�زت عىل تراجم 

االمامية و احواهلم مع حرص املؤلف عىل ايراد كل ما يتعلق باملرتجم له و \سنة وفاة من تتوفر له .

     كانت كتب الطبقات و الوفيات و منها:

● كتاب طبقات احلنابلة، اليب احلس�ني حممد بن أيب يعيل)2(، )ت 521ه�/ 1127م( الذي ترجم 
لرجال احلنابلة ومقدميهم  و قد ابتدء بأمحد بن حنبل امام املذهب حتى هناية عرص املؤلف . و استعانت 

به الدراسة للوقوف عىل تراجم الرجال املخالفني لالمامية من احلنابلة .

● كتاب وفيات االعيان البن خلكان)3(، الذي ترجم حسب احلروف االبجدية البرز الشخصيات 
و العلامء و املَقْدمني و كان رجال الشيعة االمامية من ضمن املرتجم هلم لذا استفادت فصول الدراسة 

من ذلك .

رابعًا:-  كتب الفرق االسالمية .
     اعتمدت الدراس�ة عىل املصنفات التي كتبت يف الفرق االس�المية و مقاالهتا س�واء صنفت من 

وفات�ه فقيل س�نة 340ه��، وقيل بع�د ذلك بعرش س�نني، النج�ايش، الرج�ال ص 372، الطويس، الرج�ال، ج2، 
ص.372

)1( القمي، عباس، الكنى و األلقاب، ) طهران: د.ت(، ج3، ص116 .
)2( ابن ايب يعيل، القايض ايب احلسن حممد بن حممد، طبقات احلنابلة، دار املعرفة ) بريوت: د ت ( .

)3( امح�د ب�ن حمم�د بن ابراهيم بن خلكان ش�مس الدين الربمكي الش�افعي االش�عري ولد باربل و انتقل اىل دمش�ق و 
بعدها اىل القاهرة و يف قضاء الش�ام تويف بدمش�ق سنة) 681ه�/1282م(، ينظر:  السبكي، طبقات الشافعية، ج8، 

ص33؛  الصفدي، الوايف بالوفيات، ج1، ص164 .
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قبل الشيعة االمامية او اهل السنة و منها:

● كتاب مس�ائل االمامة ومقتطفات من الكتاب االوس�ط يف املقاالت للناشئ االكرب1 )ت293( 
وه�و م�ن اقدم املصنفات الت�ي تناولت اهم مقاالت الفرق املختلفة والت�ي مل يقترص فيها املصنف عىل 
الفرق اال سالمية انام عرض مقاالت اصحاب الديانات االخرى وفرقهم كاليهود واملجوس وغريهم، 
والذي يدخل ضمن اطار دراس�تنا مانقله املؤلف من روايات تتعلق باهم الفرق الش�يعية وانقساماهتا 
واب�رز أراء املعتنقني هلا، واملالحظ ان املؤلف لدى ذكره لفرق الش�يعه مل يرد ذكر ملصطلح االمامية كام 
انه ذكر التسلس�ل اخلاص باالئمة وتوقف عند االمام موس�ى بن جعفر )عليه السالم( وذكر) ان فرقة 
قطعت عىل موت موس�ى وذكرت ان االمام بعده عيل بن موس�ى الرضا فس�موا القطعية ...(2، وختم 
كالمه بالقول ) واىل هذا املوضع انتهى اختالف اصحاب االمامة القائلني بالنسق يف الوقت الذي كتبنا 
فيه كتابنا هذا ...(3، يف حني ان تاريخ وفاة املؤلف كان سنة )293ه�( أي يف عرص الغيبة الصغرى وان 

متغريات كثرية حدثت هلذه الطائفة مل يذكرها املؤلف.

● املقاالت و الفرق لسعد بن عبد اهلل االشعري القمي)4(، تويف يف حدود ) 299 – 300ه�/911-
912م ( .

     و يع�د م�ن ابرزاملصادر التي صنفت يف فرق الش�يعة و مقاالهتا و كتاب فرق الش�يعة اليب حممد 

)1(  أب�و العب�اس  عب�د اهلل بن حمم�د، الناش�ئ األنباري، ويع�رف ايضا ابن رشش�ري أصله م�ن األنبار أقام ببغ�داد مدة 
د وخمالفة إمجاع العلامء.  ده ونزعته إىل التم�ريِّ طويل�ة،وكان م�ن ابرز ادباء ع�رصه خاض يف علوم كثرية، وُعِرف بتف�رُّ
قًا يف جدال النُّحاة بعد  ن من علم الكالم واملنطق، وهو ما ما جعله متفويِّ كان ناش�ئ األكرب حاذقًا متَّقد الذكاء، ومتكَّ
أن أنكر أصوهلم، وناقض اخلليل بن أمحد وحاول إدخال تعديالت عىل نظامه العرويض، كام ألَّف رسالًة ينتقد فيها 
املنطق األرس�طي. كان ناش�ئ األكرب معتزليًا، وله آراء يف الفقه اإلسالمي. من أهميِّ مؤلفاته كتاب "تفضيل الشعر"، 
يف النقد األديب، أظهر فيه حس�ًا أدبيًا بارعًا وقدرة نقدية كبرية ورس�الة يف تفضيل السود عيل البيض، وكتاب مسائل 
االمامة وغريها . وكان ناش�ئ األكرب إىل جانب اهتاممه بالعلوم ش�اعر ُمكثِر جييِّد النظم، وخرج إىل مرص، فس�كنها 

وتويف هبا سنة)293ه�(.ابن النديم،الفهرست، ص217،الصفدي، الوايف بالوفيات،ج17،ص282.
)2(   الناش�ئ االكرب، ابو العباس عبد اهلل بن حممد،مس�ائل االمامة ومقتطفات من الكتاب االوس�ط يف املقاالت،حتقيق: 

يوسف فان إس،املطبعة الكاثوليكية ،)بريوت، 1971( ص 47
)3(  الناشئ االكرب، مسائل االمامة،  ص48

)4( س�عد ب�ن عب�د اهلل ب�ن أيب خلف االش�عري القمي، ش�يخ الش�يعة االمامي�ة و وجهه�ا يف وقته، لقي االمام احلس�ن 
العس�كري و س�افر يف طل�ب احلديث له كتب ع�دة منها: كتاب الرمحة، الوض�وء، الرد عىل الغ�الة و غريها، ينظر: 

النجايش، الرجال، ص 177.
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احلس�ن بن موس�ى النوبختي تويف ما بني)  300ه�/ 912م و 310ه�/ 922م( )1(، و عىل الرغم ما 
طرحه عباس إقبال من ان كتاب فرق الشيعة للنوبختي هو نفسه كتاب املقاالت و الفرق لالشعري و 
قد نسبه للنوبختي املعارص لألشعري)2(، اال ان وجود اختالفات بني نسختي الكتابني دفعت مصحح 
كتاب املقاالت و الفرق، حممد جواد مش�كور اىل القول بان فرق الش�يعة للنوبختي هو غري املقاالت و 

الفرق لالشعري)3( . 

● اوائ�ل املق�االت يف املذاهب و املختارات للش�يخ املفيد)4(، الذي صنفه يف املس�ائل الكالمية مع 
اي�راد اراء عل�امء املذاهب فيها و اكد عىل بيان الفرق بني االمامية و غريها من الفرق الش�يعية االخرى 
مثل الزيدية و غريها، و الذي اعتمدت عليه الدراسة يف بيان ردود االمامية عىل الفرق الشيعية االخرى 
و كذلك املعتزلة)5(، و ال شك ان ذلك يعكس احلراك املجتمعي البناء الطائفة يف عرص الغيبة الكربى .

خامسًا:- كتب البلدان 
     تع�د كت�ب البلداني�ات م�ن املصادر الت�ي رفدت فصول الدراس�ة ملا حتويه م�ن معلومات قيمة 
ع�ن جغرافي�ة البلدان و احوال س�اكنيها و مذاهبهم يف بعض االحيان . و من اه�م كتب البلدان التي 

استندت اليها الدراسة .

1- احس�ن التقاس�يم يف معرفة االقاليم ملحمد بن امحد املقديس البشاري)6(، الذي ساعهم يف رفد 
الدراسة فيام خيص مدن العراق حيث متيز بذكر مذاهب و ميول سكان املناطق التي ذكرها فكان لذلك 

اثر واضح يف الدراسة من خالل بيان التواجد الشيعي يف مناطق العراق املختلفة .

)1( النوبختي، احلسن بن موسى، فرق الشيعة، صححه و بيرت، مطبعة الدولة، ) اسطنبول: 1993م(.
)2( إقبال، عباس، آل نوبخت، ترمجة عيل هاشم االسدي، ) طهران: 1934م(.

)3( ينظر مقدمة املصحح، االشعري، سعد بن عبد اهلل، عني بتصحيحه:  حممد جواد مشكور، ) طهران: د.ت(،  ص20 
.

)4( حممد بن حممد بن النعامن الشيخ املفيد من ابرز فقهاء الشيعة ألف عرشات املصنفات و منها املقنعة، املسائل العرش يف 
الغيبة، االرش�اد و غريها ولد س�نة ) 336ه�/ 947م(  و تويف ببغداد س�نة ) 413ه�/ 1022م (،  ينظر: النجايش، 

الرجال، ص 398  ؛  الطويس، الفهرست، ص 211 .
)5( املفيد، حممد بن النعامن، اوائل املقاالت يف املذاهب  و املختارات، حتقيق:  ابراهيم االنصاري، دار املفيد، ) بريوت: 

1993م(، ص 34 و ما بعدها .
)6(  حممد بن امحد بن ايب بكر البناء املقديس، الرحالة اجلغرايف ولد يف القدس و مارس التجارة و س�افر يف البالد فطاف 
اكثر بالد االس�الم فصنف كتاب احس�ن التقاس�يم يف معرفة االقاليم الذي امتاز به بكثرة مالحظاته   و س�عة نظره 

)تويف نحو 380ه�/ 990م(، ينظر:  الزركيل، االعالم، ج5، ص312 .
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2- معجم البلدان لياقوت احلموي، اس�تند الدراس�ة للكتاب يف بي�ان املناطق املختلفة حيث ذكر 
البلدان و مواقعها و ابرز ما يميزها و رجاهلا و مذاهبها .

 سادسًا:-  املراجع احلديثة
     ان للمراجع احلديثة امهية كبرية لدراستنا اذ تبني اهم ما كتب عن موضوع الدراسة و اهم االراء 

و التفسريات للمؤلفني املحدثني و من بني املراجع التي رفدت فصول الدراسة:

1- كتاب املهدي املنتظر عند الش�يعة االثني عرشية جلواد عيل تعترب هذه الدراس�ة من الدراس�ات 
العربي�ة املتقدم�ة يف القرن العرشين يف تاريخ الش�يعة االمامية االثني عرشية يف ع�رص الغيبة الصغرى 
و ف�رتة الس�فراء االربعة و قد س�لط املؤلف خالهلا الضوء عىل عدة امور لع�ل من بينها معنى الغيبة يف 
املعتقد الشيعي االثني عرشي    و تعرض لغيبة االمام احلجة )عجل اهلل فرجه(، و تناول عمل مؤسسة 
السفارة التي نابت عن االمام يف ادارة شؤون االمامية و الوضع السيايس يف عرص السفراء        لذا كان 
هل�ذا الكت�اب امهية كبرية يف التعرف عىل اهم االفكار التي بينه�ا املؤلف حول هذه املرحلة احلرجة من 

التاريخ الشيعي االمامي .

2- كت�اب تطور املباين الفكرية للتش�يع يف القرون الثالثة األوىل حلس�ني امل�دريس الطباطبائي يعد 
ه�ذا الكت�اب من اب�رز ما كتب يف الفرتة املعارصة عن الفكر الش�يعي االمامي وال�ذي عالج فيه تطور 
األس�س الفكرية التي قام عليها املذهب يف مرحلة الغيبة الصغرى مما كان له اثر واضح عىل الدراس�ة 
في�ام خي�ص اوضاع الطائفة يف عرص األئم�ة املتأخرين واملرحلة التي اعقبت الغيبة واالنقس�امات التي 
عاش�تها واحلركات املنحرفة التي اس�تهدفت املذهب ودور املتكلمني وال�رواة يف احلفاظ عىل املذهب 

من املخاطر التي احاطت به من جوانب خمتلفة يف عرص الغيبة .

3- كام اس�تفادت الدراس�ة من عدد من الرس�ائل واالطاريح اجلامعية الت�ي متحورت مواضيعها 
حول جانبا من تاريخ الش�يعة االمامية، ومنها رس�الة )التجاذبات املذهبي�ة ببغداد يف العرص البوهيي( 
للطال�ب منصور حس�ني هادي، والتي عاجلت مس�الة اخلالفات الطائفية بني االمامي�ة وخمالفيهم من 
احلنابلة والتي أثرت بش�كل مبارش عىل احلياة العامة ببغداد خالل العرص البوهيي، وقد س�عى الباحث 
اىل تتبع أحداث التوتر الطائفي والوقوف عىل االس�باب املبارشة الندالع الفتن اال اننا وجدنا إس�هابا 
من قبل الباحث يف رسد االحداث السياسية يف الفرتة قيد البحث  كان من املمكن اختصارها كام اكمل 
الباحث دراسته للموضوع يف العرص السلجوقي بأطروحة الدكتوراه التي جاءت بعنوان )التجاذبات 
املذهبي�ة جتاه الش�يعة االمامية االثن�ي عرشية ببغداد 447ه�� �656ه�/ 1055م �1258م( دراس�ة 
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حتليلي�ة( وفيه�ا تتب�ع الطالب بدقة أح�داث التوت�ر الطائفي واخلالف�ات املذهبية بني الش�يعة والفرق 
املخالفة هلم وضمن الرس�الة عرضا لالحداث السياس�ية والعس�كرية التي مرت هبا الدولة العباس�ية 
يف ظل حكم الس�الطني الس�الجقة والتي قد حتوي تفصيالت اثقلت الرس�الة االان االس�تفادة منها 
يف موضوع دراستنا قد متحور حول الفتن التي تتبعا الباحث بيشء من التحليل لالحداث املرافقة هلا 
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التمهيد: 
1- مفهوم احلراك االجتامعي 

2- التطور التارخيي للشيعة االمامية حتى عرص الغيبة

أوالً:- مفهوم احلراك االجتامعي
يش�ري مصطلح احلراك االجتامعي إىل حترك األف�راد واجلامعات بني مواقع اقتصادية و اجتامعية خمتلفة 
)1(، فه�و عب�ارة عن عملية اجتامعية ينتق�ل من خالهلا الفرد أو اجلامعة من وض�ع اجتامعي معني إىل وضع 

آخر، بحس�ب اختالف الزمان واملكان، فهو الوضع الذي يشري إىل إمكانية حترك األشخاص او اجلامعات 
إىل أس�فل أو إىل أع�ىل الطبق�ة أو املكانة االجتامعية، )2(، يف هرم الت�درج االجتامعي،بمعنى انتقال الفرد أو 
جمموعة من األفراد من مس�توى طبقي إىل مس�توى أخر مما يدل عىل إن احل�راك االجتامعي يتطلب وجود 

جمتمع طبقي)3(. 

ك�ام يدل مصطل�ح احلراك االجتامعي عىل ح�ركات األفراد أو حركات الوح�دات األرسية داخل 
منظومة من الفئات االجتامعية املهنية أو داخل منظومة من الطبقات االجتامعية)4(.

ميز علامء االجتامع بني أش�كال كثرية من احل�راك االجتامعي داخل البناء املجتمعي ومن أهم تلك 
األشكال 

- احلراك االجتامعي العمودي الذي ُيش�ري إىل حركة االفرد واجلامعات بني مواقع مس�توى طبقي 
أدنى إىل مستوى طبقي أعىل.

- احلراك االجتامعي اهلابط،الذي ُيش�ري إىل هبوط االفرد أو اجلامعات من مس�توى طبقي أعىل إىل 
مستوى طبقي أدنى 

- احلراك اجلانبي الذي يشري إىل التحرك اجلغرايف بني املدن واألقاليم 
- واحل�راك اجلييل الذي يرصد دراس�ة احلراك بني األجي�ال والذي يدل عىل صعود او هبوط جيل 

)1(غدنز، انتوين، علم االجتامع، ترمجة: فايز الصباغ، ط4، املنظمة العربية للرتمجة، )بريوت: 2005م(، ص 364.
)2( الطبي�ب، مول�ود زايد، دور احلراك االجتامعي يف احلصول عىل املكانة االجتامعية وعالقة ذلك ببنية ونظام املجتمع، 

املجلة العربية للعلوم االجتامعية، العدد اخلامس، ) القاهرة: 2014م(، ص6. 
)3( الربيعي،صاحب،آليات احلراك االجتامعي،جملة احلوار املتمدن،العدد2283،لسنة1992،ص167

)4(بدوي، أمحد زكي، معجم مصطلحات االجتامعية، مكتبة لبنان )بريوت،1977م(،ص 390
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معني إزاء أجيال أخرى)1(.

ع�ىل الرغ�م من حداثة املصطلح اال ان ما احتواه من معان جعلت هناك امكانية الس�تخدام هكذا 
مصطلح�ات للدراس�ات التارخيي�ة اخلاص�ة باملجتمع�ات االس�المية،لذا كان ذلك حافزا لن�ا لتناول 
احل�راك االجتامعي للش�يعة االمامي�ة االثني عرشي�ة التي تعد احدى اه�م فئات املجتم�ع العراقي يف 
الع�رص العبايس،اذ عاش�ت ه�ذه الفرقة عدة متغريات ومس�تحدثات س�واء اكانت ع�ىل صعيد البناء 
الداخ�يل للطائف�ة او ما ييط هبا من متغريات سياس�ية واجتامعي�ة واقتصادية اثرت ع�ىل اوضاع ابناء 

الطائفة سامهت يف توجيه ذلك احلراك بني مواقع جمتمعية خمتلفة 

ثانيًا:- التطور التارخيي للشيعة االمامية حتى عرص الغيبة

َتِمعون عىل األَمر)2(، وأصل الشيعة الفرقة من الناس وقد غلب هذا االسم  الشيعة: القوم الذين جَيْ
عىل من يتواىل عيل أو أهل بيته)عليهم السالم(، حتى صار خاصا هبم)3(.

 أطلق هذا االصطالح عىل من ش�ايع عليا قبل موت النبي )صىل اهلل عليه واله(، وبعده«فالش�يعة 
هم فرقة عيل بن أيب طالب )عليه السالم( املسمون شيعة عيل يف زمان النبي)صىل اهلل عليه واله( وبعده 

معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته« )4(.

اختلف�ت االراء ح�ول بداي�ة ظه�ور التش�يع، فهن�اك م�ن أرجع�ه إىل عه�د النبي )ص�ىل اهلل عليه 
وال�ه( باالعت�امد عىل ما ورد م�ن روايات عن النبي)ص�ىل اهلل عليه واله( يف فضل عيل )عليه الس�الم( 
وش�يعته)5(.، يف حني ان هناك من يرجع بداية ظهور التش�يع اىل يوم الس�قيفة)6(، و رأهيم يف اس�تحقاق 
ع�يل )عليه الس�الم( لالمامة بعد وفاة النبي )ص�ىل اهلل عليه واله ( دون مقدم�ات ويبدوا إن عددا من 
الصحاب�ة كونوا رأهيم يف اس�تحقاق عيل لالمام�ة يف حياة النبي )صىل اهلل عليه واله(، ثم إن اس�تمرار 
طائفة من هؤالء عىل والئهم لعيل بن ايب طالب واعرتافهم بامامته يدل عىل ان قوهلم بأمامة عيل مل يكن 

)1( الطبيب، دور احلراك االجتامعي، ص 8
)2( ابن منظور،مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب، دار صادر،)بريوت،دت(،ج8، ص188

)3( الفريوزآبادي،جمد الدين حممد بن يعقوب،القاموس املحيط،دار العلم للجميع،)بريوت،دت(، ج3،ص48
)4( النوبختي،ابو حممد احلسن بن موسى، فرق الشيعة،صححه:ه� بيرت، مطبعة الدولة،)اسطنبول:1931م(،ص15

)5( ينظر،الصدوق،حممد بن عيل بن بابويه القمي،االمايل،مؤسسة البعثة،)قم،دت(،ص66
)6(ينظر للمزيد، البالذري، أمحد بن ييى بن جابر،انساب االرشاف، حتقيق: حممد محيد اهلل، دار املعارف،)مرص،1959(، 
ج1، ص579 وم�ا بعده�ا، الط�ربي، حمم�د ب�ن جرير، تاري�خ الرس�ل وامللوك، مؤسس�ة االعلم�ي للمطبوعات، 

)بريوت،دت(،ج2،ص445ومابعدها
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نتيجة افكار طارئة خلقتها ظروف بيعة ايب بكريف سقيفة بني ساعده)1(.

بين�ام ع�د البعض مقت�ل اخلليفة الثال�ث عثامن بن عف�ان بداية ظه�ور االحزاب االس�المية ومنها 
الش�يعة)2(، ومتي�ل بع�ض اآلراء اىل اعتب�ار بداية ظهور التش�يع مع ح�رب اجلمل اذ ذكر اب�ن النديم) 
ت: 438ه�/1047م(يف باب الس�بب يف تس�مية الشيعة هبذا االس�م، قال:«قال حممد بن إسحاق: ملا 
خالف طلحة و الزبري عىل عيل)عليه السالم(،وأبيا اال الطلب بدم عثامن بن عفان وقصدمها عيل عليه 
السالم ليقاتلهام حتى يفيئا إىل أمر اهلل جل اسمه،تسمى من اتبعه عىل ذلك الشيعة فكان يقول شيعتي، 

وسامهم)عليه السالم( األصفياء األولياء رشطة اخلميس األصحاب«)3(

ان مصطل�ح الش�يعة عبارة يكتنفه�ا الغموض كام اهنا مل تاخذ مدلوهل�ا االصطالحي اال بعد مرور 
فرتة طويلة عىل تاريخ اس�تعامهلا،لذا فان معظم اآلراء املطروحة حول بداية ظهور التش�يع مل تفرق بني 
التش�يع بمعناه اخلاص اي التشيع الروحي، الذي وصف الشهرستاين )ت: 548ه�/1153م( اتباعه 
بالقول:«ان هم الذين شايعوا عليا)ريض اهلل عنه(عىل اخلصوص وقالوا بإمامته وخالفته نصا ووصية 
إم�ا جلي�ا وإما خفيا واعتق�دوا أن اإلمامة ال خترج من أوالده، وقالوا: ليس�ت اإلمامة قضية مصلحية 
تن�اط باختي�ار العامة وينتصب اإلمام بنصبهم بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين ال جيوز للرس�ل 
عليهم الصالة والس�الم إغفاله و إمهاله والتفويضه إىل العامة...«)4(، والتش�يع الس�يايس او النرصة و 
االتب�اع لع�يل )عليه الس�الم( دون االلتزام بالنص ع�ىل امامته الدينية الذي اصب�ح يف خالفته منترشا« 

بصورة واسعه، ثم اخذ يتقلص يف اخر عهده ويف الفرتة التي تلت مقتله)5(

لعب�ت االحداث التارخيية اثرا كبريا يف تبلور احلركة السياس�ية الش�يعية ولعل احداث كربالء تعد 
اه�م دواف�ع تكامل احلراك الس�يايس الش�يعي اذ نج�د اهنا اث�رت يف نفوس عامة الن�اس وحثتهم عىل 
التكت�ل لن�رصة قضي�ة اهل البيت والطلب بدم احلس�ني )عليه الس�الم(،وكان ذلك بع�د مقتل االمام 
احلس�ني مبارشة، ومتثلت بحركة التوابني)6(، فيالحظ ان يف ايام احلسني) عليه السالم( ان كلمة شيعة، 
أصبحت تطلق مفردة، فيقال الشيعة وال يقال شيعة عيل أو شيعة احلسني، وهذا يعني ان مفهوم الشيعة، 

)1( فياض، عبد اهلل، تاريخ االمامية وأسالفهم من الشيعة، مؤسسة االعلمي للمطبوعات،)بريوت: 1986م(،ص36.
)2( فلهوزن، يوليوس،احزاب املعارضة السياس�ية الدينية يف صدر االس�الم، ترمجة:عب�د الرمحن بدوي، مكتبة النهضة 

املرصية، )القاهرة: 1958م(،ص146.
)3( ابن النديم،ابوالفرج حممد بن أيب يعقوب اسحق الوراق، الفهرست،حتقيق:رضا جتدد،)الم،دت(،ص223

)4( الشهرستاين، امللل والنحل، ج1، ص145.
فياض، تاريخ االمامية،ص23  )5(

)6( ينظر للمزيد: البالذري، انساب االرشاف، ج6، ص363؛ الطربي، تاريخ، ج4، ص451
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كجامعة بدأ بالوضوح والتحديد)1(، وعىل هذا فان املفيد)ت 413ه�/1022م( يرى«ان كلمة ش�يعة 
اذا أدخل�ت فيه�ا عالمة التعريف فهو عىل التخصيص ال حمالة التباع أمري املؤمنني )صلوات اهلل عليه( 
ع�ىل س�بيل الوالء واالعتقاد إلمامته بعد الرس�ول )صل�وات اهلل عليه وآله( بال فص�ل، ونفي اإلمامة 
عمن تقدمه يف مقام اخلالفة وجعله يف االعتقاد متبوعًا هلم غري تابع ألحد منهم عىل وجه االقتداء«)2(.

 بعد استش�هاد االمام احلس�ني ت�وىل االمامة ولدة االمام عيل بن احلس�ني ال�ذي )كان أفضل خلق 
اهلل بع�د أبي�ه علام وعمال، واإلمام�ة لألفضل دون املفضول بدالئ�ل العقول... كام أن�ه كان أول بأبيه 
احلس�ني)عليه الس�الم( وأحقهم بمقامه من بعده بالفضل والنس�ب... و وجوب اإلمامة عقال يف كل 
زمان، وفساد دعوى كل مدع لإلمامة يف أيام عيل بن احلسني)عليهام السالم( أو مدعى له سواه، فثبتت 

فيه، الستحالة خلو الزمان من إمام...«)3(.

 مل ي�اول االمام عيل بن احلس�ني االش�رتاك يف االح�داث التي مرت بعد مقتل ابيه احلس�ني )عليه 
السالم (وانام انرصف اىل الزهد والعبادة،فكان يلقب بزين العابدين لشدة ورعه)4(.

ت�وىل االمامة بعد عيل بن احلس�ني ابنه حممد الباقر )عليهام الس�الم(، اذ انق�ادت المامتة مجاعة من 
الش�يعة وهم الذين قالوا باس�تمرار االمامة يف اوالد احلس�ني )عليه السالم( ويشري النوبختي اىل ذلك 
بالقول:«واما الذين ثّبتوا االمامة لعيل بن ايب طالب ثم للحسن ثم للحسني ثم لعيل بن احلسني ثم نزلوا 
اىل القول بإمامة أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني باقر العلم فأقاموا عىل امامته اىل ان تويف...«)5(، يف 
الوقت الذي قال فريق اخر من الشيعة بامامة اخيه زيد بن عيل وعرفوا بالزيدية، وهم الذين قالوا:«ان 
االمام�ة فيمن اق�ام الدعوة وهنض باالمر وجترد لالمر باملعروف والنهي عن املنكر ومباينة الظاملني مع 

اجتامع االوصاف فيه من ولد احلسن واحلسني عليهام السالم«)6(.

الباق�ر س�نة )114ه�� /732م او  ابي�ه   ت�وىل جعف�ر ب�ن حمم�د الص�ادق االمام�ة بع�د وف�اة 

)1(عبد املنعم، نبيلة، نشأة الشيعة االمامية، دار املؤرخ العريب، )بريوت: د.ت(، ص77.
)2( املفيد، أوائل املقاالت، ص35.

)3( املفي�د حمم�د ب�ن النعامن، االرش�اد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، حتقيق: مؤسس�ة ال البي�ت لتحقيق الرتاث،ط2، 
)بريوت: 1993م(، ج2، ص132.

)4(عبد املنعم،نشأة الشيعة االمامية،ص79. 
)5( الناشئ االكرب، مسائل االمامة،ص 46،النوبختي، فرق الشيعة،،ص52.

العربي�ة  حس�ن،الدار  ناج�ي  الطالقاين،الزيدية،حتقي�ق  عب�اد  ب�ن  عباد،اس�امعيل  ب�ن  للمزيد،الصاح�ب  ينظ�ر   )6(
للموسوعات،)بريوت،1986(، ص160
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119ه�/737م(،وقد س�مي الش�يعة يف عهده باجلعفرية)1(، اذ تشري املصادر الشيعية ان شيعة الكوفة 
عرف�وا هبذا االس�م«فعن أيب الصباح الكناين، قال:قلت أليب عبدا هلل )عليه الس�الم(: انا نعري بالكوفة 
فيقال لنا: جعفرية ! قال: فغضب أبو عبد اهلل عليه السالم ثم قال: إن أصحاب جعفر منكم لقليل،انام 
أصحاب جعفر من اشتد ورعه وعمل خلالقه«)2(، وكام ان هناك من ينسب تسمية الرافضه، اىل املرحلة 
التي اعقبت وفاة الباقر )عليه السالم (وامامة الصادق )عليه السالم (،اذ ذكر االشعري انه«ملا تويف ابو 
جعفر افرتقت فرقته فرقتني فرقة منها قالت بامامة حممد بن احلس�ن بن احلس�ن )ذو النفس الزكية(... 
وكان املغرية بن س�عيد قال هبذا القول ملا تويف ابو جعفر حممد بن عيل، واظهر املقالة بذلك فربئت منه 
الشيعة شيعة جعفر بن حممد ورفضوه ولعنوه فزعم اهنم رافضه...وانه هو الذي سامهم هبذا االسم... 
وام�ا الفرق�ة االخرى من اصح�اب ايب جعفر حممد بن عيل فنزلت اىل الق�ول بامامة ايب عبد اهلل جعفر 

بن حممد...«)3(.

وق�د خلص�ت دراس�ات عده وفق ما ورد من روايات بش�أن هذه التس�مية اىل أن خصوم الش�يعة 
هم الذين اطلقوا عليهم هذه التس�مية الس�باب تتعلق بموقفهم من الشيخني، اما ما ورد بشأن تسمية 
احد الغالة الش�يعة هبذا االسم فهي ضعيفة الن رفض الشعية للغالة امر طبيعي خلروجهم من حدود 

االمامة اىل حد الربوبية )4( 

 اال ان هذه التس�مية اطلقت يف وقت متأخر عىل الش�يعة التي تدين بامامة عيل واحلس�ن واحلس�ني 
وابناء احلسني )عليه السالم(،اي عىل الشيعة االمامية كام ُسّموا فيام بعد والن غري الشيعة حاولوا احلط 
من ش�أهنم بتلقيبهم هبذا اللقب لذا نجد ان الش�يعة حاولوا نفي صفة الذم عن هذا اللقب«أيب بصري، 
قال: قلت أليب جعفرعليه الس�الم: جعلت فداك اس�م س�مينا به اس�تحلت به ال�والة دماءنا وأموالنا 
وعذابنا، قال: وما هو؟ قال: الرافضة، فقال أبو جعفرعليه السالم: ان سبعني رجال من عسكر فرعون 
رفضوا فرعون فأتوا موسى عليه السالم فلم يكن يف قوم موسى )عليه السالم( أحد أشد اجتهادا وال 
أش�د حبا هلارون منهم فس�امهم قوم موس�ى الرافضة،فأوحى اهلل إىل موس�ى: أن ثبت هلم هذا االس�م 
يف التوراة فانى قد نحلتهم وذلك اس�م قد نحلكموه اهلل«)5(، وهكذا فالنس�بة اختصت بالش�يعة الذين 

)1( الطربي ابو جعفر حممد بن جرير بن رستم، دالئل اإلمامة، مؤسسة البعثة،)قم: 1992م(، ص246.
)2( الكيش، الرجال، ص 525.
)3( املقاالت والفرق، ص 77.

)4( فياض، تاريخ االمامية واسالفهم من الشيعة، ص75.
)5( الربق�ي، أمح�د ب�ن حممد ب�ن خالد، املحاس�ن، تصحيح: ج�الل الدين احلس�يني، دار الكتب االس�المية، )طهران: 

1970م(،ص175
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سّموا فيام بعد باالمامية،فحاولت الشيعة تفسري هذا اللقب بام هو يف صاحلهم )1(.

يالحظ ان الش�يعة اىل عهد جعفر الصادق)عليه الس�الم( مل يطلق عليهم تس�مية االمامية بل كان 
هلم تس�ميات عىل لس�ان اإلمام فيام نقلته املصادر من رواياته فعن س�عيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد 
اهلل ) علي�ه الس�الم ( يقول: احلمد اهلل صارت فرقة مرجئه وص�ار تفرقة حرورية وصارت فرقة قدرية 
وسميتم الرتابية وشيعة عيل، واهلل ما هو إال اهلل وحده ال رشيك له و رسوله ) صىل اهلل عليه وآله ( وآل 
رس�ول اهلل ) عليهم الس�الم ( وشيعة آل رس�ول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله ( وما الناس إال هم،كان عيل 

أفضل الناس بعد رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله ( وأوىل الناس بالناس - حتى قاهلا ثالثا()2( 

 افرتقت الشيعة عىل اثر وفاة جعفر بن حممد الصادق سنة)ه�148( اىل فرق عده منها: فرقة قالت: 
إن جعف�ر ب�ن حممد حي مل�ا يمت وال يموت حت�ى يظهر وييل أم�ر الناس،وهو القائ�م املهدي.وفرقة 
زعم�ت أن اإلم�ام بعد جعفر بن حممد ابنه إس�امعيل،ثم جعل�ت طائفة من الش�يعة اإلمامة ملحمد بن 
إسامعيل بن جعفر الصادق وعرفت هذه الفرقة باالسامعيلية،ثم قالت فرقة أخرى ان اإلمامة انتقلت 
بع�د جعف�ر إىل ابنه عبد اهلل باعتباره اكرب ابناء الصادق س�نا وس�ميت هذه الفرق�ة بالفطحية، بينام قال 
قسم من الشيعة بامامة موسى بن جعفر اذ قال الشيعة )بإمامة موسى نصا عليه إذ قال والده: سابعكم 

قائمكم أال و هو سمي صاحب التوراة..( )3(. 

ويبدو ان اصطالح ش�يعة مضاف اىل امام معني جمردة كانا مها املس�تعملني دون االمامية)4( للداللة 
عىل املوالني الهل البيت اثناء امامة االمام موس�ى الكاظم فقد زاره بعد وفاة ابيه الصادق احد مواليه 

فقال )شيعتك وشيعة ابيك()5( 

 وكان قس�م من الش�يعة ادعى لدى وفاة موس�ى بن جعفر عدم وفاته وس�موا بالواقفة)6( ورفضوا 
إمامة ابنه عيل بن موس�ى الرضا ويعلل علامء الش�يعة االمامية س�بب ذلك باألطامع املادية لدى بعض 
وكالء اإلمام أبو احلس�ن موس�ى بن جعف�ر اذ نقلت املصادر)عن يونس بن عب�د الرمحن قال: ملا مات 
أب�و احلس�ن عليه الس�الم وليس من قوامه إال وعن�ده ماال كثري فكان ذلك س�بب وقفهم وجحود هم 

)1( عبد املنعم داود، نشأة الشيعة االمامية، ص94. 
)2(  الكليني،الكايف،ج8،ص80

)3( الشهرستاين، امللل والنحل، ص20
)4(  فياض،تاريخ االمامية،ص80
الكليني،الكايف،ج1،ص352  )5(

الناشئ االكرب، مسائل يف االمامة،ص48  )6(
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ملوت�ه و كان عند زياد القندي س�بعون ألف دينار وعند بن أيب محزه ثالث�ون ألف دينار قال: فلام رأيت 
ذلك وتبني يل احلق وعرفت من أمر أيب احلس�ن الرضا عليه الس�الم ما عرفت تكلمت ودعوت الناس 
إلي�ه ق�ال: فبع�ث إيل وقال يل: م�ا يدعوك إىل هذا؟ ان كن�ت تريد املال فنحن نغني�ك وضمنا يل عرشة 
آالف دين�ار وق�اال يل: كف فأبيت فقلت هلام: ان�ا روينا عن الصادقني )عليهام الس�الم( إهنم قالوا: إذا 
ظه�رت الب�دع فع�ىل العامل أن يظهر علمه فإن مل يفعل س�لب نور اإليامن وما كن�ت ألدع اجلهاد يف أمر 
اهلل ع�ز وج�ل عىل كل ح�ال فناصب�اين و أظهر ايل الع�داوة«)1(، بعد وفاة عيل بن موس�ى الرضا س�نة 
)203ه�/819م( اختلف الش�يعة، وبحس�ب ما ذكره االش�عري اهنم ص�اروا اىل مخس فرق)2(، كان 
م�ن بينها«فرقة قالت االمام بعد عيل بن موس�ى ابنه حممد بن عيل ومل يك�ن اىل غريه...وأتبعوا الوصية 
واملنه�اج االول م�ن لدن النبي )ص�ىل اهلل عليه واله («)3(، وصفت اجلامعة الت�ي قالت بإمامة حممد بن 
ع�يل اجل�واد )ت220ه�/835م( بأهنا اتبعت الوصية واملنهاج االول، يش�ري ذلك إىل أن املقصود هبم 
الش�يعة الذين تبنوا سلس�لة أالئمة التي تبناها، االمامية حني عرفت هبذا االسم فيام بعد)4(، كان لصغر 
سن االمام حممد بن عيل اجلواد حني توليه منصب اإلمامة اثر يف انقسام الشيعة حول إمكانية تويل احد 
االئم�ة مهام�ه يف هذه الس�ن املبكرة)5(، اما الذين ثبتوا ع�ىل امامته فأهنم اعرتفوا بع�د وفاته بإمامة ابنه 
االمام عيل بن حممد اذ«نزل أصحاب حممد بن عيل الذين ثبتوا عىل امامته اىل القول بامامة ابنه ووصيه 
عيل بن حممد فلم يزالوا عىل ذلك...« )6(، والذي اس�تقدمه املتوكل اىل س�امراء بس�بب مانقل اليه من 
ان قوم�ا يقول�ون انه االمام)7(، وتويف س�نة )254ه��/868م(، وقد انتقلت االمامة اىل ولده احلس�ن 
العس�كري)8(،« فقال س�ائرأصحاب عيل بن حممد بأمامة ابنه احلس�ن بن عيل،وثبتوا له االمامة بوصية 
ابيه اليه...« )9(،وبام ان وفاة العس�كري كانت س�نة)260ه�/874م( فتشري املصادر اىل افرتاق الشيعة 
بع�د وفات�ه اىل عدة فرق)10(، اذ ذكر املس�عودي ان االمام احلس�ن العس�كري«هو أبو امله�دي املنتظر، 

)1( الص�دوق، حمم�د بن عيل بن بابويه، عيون اخبار الرضا، تصحيح: حس�ني االعلمي، مؤسس�ة االعلمي، ) بريوت: 
1984م(، ج1، ص103؛ الطويس، الغيبة، ص 64.

)2( االشعري، املقاالت والفرق، ص93.
)3( املصدر نفسه

)4( فياض، تاريخ االمامية، ص 79.
)5( االشعري، املقاالت والفرق، ص98.
)6(االشعري، املقاالت والفرق، ص99.

)7( املفيد، االرشاد، ج2، ص309.
)8( الشهرستاين، امللل والنحل، ص20

)9( االشعري، املقاالت والفرق، ص 101.
)10( ينظر: االشعري، املقاالت والفرق، ص99؛ النوبختي، فرق الشيعة، ص78.
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واإلم�ام الثاين عرش عند القطعية من اإلمامية، وهم مجهور الش�يعة وق�د تنازع هؤالء يف املنتظر من آل 
النبي )صىل اهلل عليه وسلم ( بعد وفاة احلسن بن عيل وافرتقوا عىل عرشين فرقة« )1(، وقد تناولنا ذلك 
بش�كل مفصل يف دراس�تنا)2(، ويف معرض كالمه عن انقسام الش�يعة بعد وفاة االمام ابو حممد احلسن 
العسكري ذكر االشعري ان«ان فرقة منها وهي املعروفة باالمامية قالت هلل يف ارضه بعد ميض احلسن 
بن عيل حّجة عىل عباده وخليفة يف بالده، قائم بأمره من ولد احلسن بن عيل بن حممد بن الرضا، آمرناه 

مبلغ عن آبائه مودع عن أسالفه...«)3(.

مما سبق يتضح ان اجلامعة الشيعية التي قالت بالنص والوصية ودانت بإمامة عيل واحلسن واحلسني 
وابن�اء احلس�ني)عليه الس�الم( والتي اهنت سلس�لة ائمتها باالم�ام القائم اي احلج�ة صاحب الزمان، 
والذي بعد غيبته اصبح عدد ائمة االمامية اثنا عرش اماما وهو املهدي املنتظر، وصفت باالثني عرشية، 
وان مصطلح االمامية مل يصبح علام لفرقة من فرق الش�يعة اال بعد حصول غيبة االمام الثاين عرش من 

االئمة املعصومني، وان تلك الغيبة تعد االساس الذي بنيت عليه فرقة االمامية. 

)1( مروج الذهب، ج4، ص112.
)2( ينظر ص91من الرسالة 

)3( املقاالت والفرق، ص106، النوبختي، فرق الشيعة، ص90.
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الفصل األول

جغرافية الشيعة االمامية يف العراق حتى 
سقوط بغداد

•  املبحث األول:- التنوع الديموغرايف للتواجد الشيعي 	
يف املناطق السكانية يف العراق حتى عرص الغيبة 

•  املبح�ث الث�اين:- هج�رات األرس الش�يعية إىل مناطق 	
العامل اإلسالمي وصالهتم باملناطق املجاورة 
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املبحث األول:- التنوع الديموغرايف للتواجد الشيعي يف املناطق السكانية يف 
العراق 

اوال:الكوفة
 تعترب الكوفة)1(من اوائل مواطن التشيع يف العراق ويمكن القول إن بذوره تغلغلت اليها يف حقبة 

مبكرة بعد هجرة مجع من الصحابة االوائل اليها واختاذهم هلا دار هجرة وسكن

أمثال عامر بن يارس وس�لامن الفاريس وحذيفة بن اليامن وعبد اهلل بن مس�عود وغريهم حتى عدهم 
ابن س�عد قرابة س�بعني بدريا قد اس�توطن الكوفة )2(، حتى قال عمر بن اخلطاب ألهل الكوفة«بعثت 
عليك�م ع�امرا أم�ريا وعبد اهلل معل�ام ووزيرا ومها من النجب�اء من أصحاب رس�ول اهلل، صىل اهلل عليه 

وسلم، فاسمعوا هلام واقتدوا هبام« )3(.

ان وج�ود امث�ال هؤالء الصحابة يف العراق وهم معروفني بتش�يعهم ومواالهتم لالمام عيل بن ايب 
طال�ب ش�كل البذره االوىل للتواجد الش�يعي يف هذه املنطقة، فكان التش�يع ظاه�رة عراقية يف أصلها، 

حتى عده الباحثون القاعدة األساسية للتشيع يف العامل اإلسالمي )4(.

 وقد قال عنها أمري املؤمنني )( “ الكوفة أكثر اإليامن ومججمة اإلسالم وسيف اهلل ورحمه يضعه 
حيث يش�اء والذي نفيس بيده لينرصن اهلل جل وعز أهلها يف رشق األرض وغرهبا كام انترص باحلجاز 
“)5(، كام قال عن فضل الكوفة:«مكة حرم اهلل واملدينة حرم رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله ( والكوفة 

)1( أس�س الع�رب الفاحتني مدينة الكوفة، التي اختطت لتكون معس�كرًا للجيش يف اجلانب الغ�ريب للفرات أي جانب 
البادية وقامت عىل بس�يط واس�ع من األرض عىل ضفة النهر بجوار احلرية املدينة القديمة واختلفت املصادر يف سنة 
متصري الكوفة فهناك من جيعل تأسيس�ها يف سنة) 14ه�/635م( وهناك من جيعل سنة متصريها) 17ه�/637م( يف 
حني يرى اخرون بان تأسيس�ها س�نة) 18ه��/638م(، ولعل املتفق عليه اهنا مرت بمراح�ل قبل التمصري النهائي، 
وق�د ت�م اختياره�ا وتوزي�ع خططها يف الفرتة م�ن ) س�نة 17- 18ه��/637-638م(، وبعد اس�تقرار اإلمام عيل 
)( فيها يف رحب )سنة 36ه�/656م( أصبحت ملدى أربع سنوات عاصمة للخالفة، للمزيد، ينظر: اليعقويب، 
تاري�خ اليعق�ويب، ج2، ص 150؛ البالذري، امحد ب�ن ييى، فتوح البلدان، حتقيق: ص�الح الدين املنجد،)القاهرة: 
1957م(، ج2، ص 295؛ الطربي، تاريخ، ج3، ص 81؛ ناجي، عبد اجلبار، دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، 

) جامعة البرصة: د.ت (، ص156.
)2( ابن سعد، حممد بن سعد، الطبقات الكربى، دار صادر، )بريوت: د.ت (، ج6، ص65.
)3( ابن سعد، الطبقات الكربى، ج6، ص 7؛ البالذري، انساب االرشاف،، ج1، ص163.

)4( جعفريان، رسول، اطلس الشيعة، ترمجة: نصري الكعبي، املركز االكاديمي لالبحاث، )بريوت: 2013م(، ص327. 
)5( اهلم�ذاين، امحد بن حممد بن اس�حاق املعروف بابن الفقيه، البلدان، حتقيق: يوس�ف اهل�ادي، عامل الكتب، )بريوت: 
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حريم ال يريدها جبار بحادثة إال قصمه اهلل« )1(.

 ووص�ف حممد بن عيل العبايس، األقاليم اإلس�المية لدعاته كام أراد توجيه�م هلا بالقول«وأغري 
أكث�ر أه�ل العراق بمش�ايعة بن�ي أيب طالب«)2(، وق�ال ايضا:«أما الكوفة وس�وادها فهناك ش�يعة عيل 

وولده...« )3(.

 ومل�ا أعلن العباس�يون خالفتهم وكانوا آنذاك يدع�ون إىل الرضا من آل حممد اختذوا الكوفة مركزا 
هل�م، فل�ام حدث انفصاهلم عن العلويني تركوها مليوهلا العلوي�ة )4(، ومع أن كافة ثورات العلويني التي 
اعتم�دت ع�ىل تأييد أه�ل الكوفة مل حت�ض بالنجاح، إال أن أه�ل الكوفة ظلوا معروف�ني بوالئهم آلل 
البيت )(، فعرفت قبائل عدة اس�توطنت الكوفة بتش�يعها وبمواالهت�ا لعيل وأوالده )( وهذه 

القبائل هي:

1� عبد القيس التي عرفت بتشيعها القديم)5(، وقد قدر عدد العبديني مع اإلمام عيل )( يف يوم 
اجلم�ل ) اربع�ة االف رجل ( )6(، كام كان هلم مواقف مع اإلمام عيل )( يف حروبه، كاملنذر العبدي 
وزي�د ب�ن صوح�ان وأخيه صعصعه حتى قال اإلم�ام عيل )( عن هذه القبيل�ة: “ عبد القيس خري 

ربيعة ويف كل ربيعة خري “ )7(.

2� مذح�ج: وكانت بطوهنا اغلبها ش�يعة م�ن النخع وبطون جعفى و أود وم�راد)8(، فمنهم مالك 

1996م (، ص61.
)1( الكليني، الكايف، ج4، ص563.

)2( ابن قتيبة الدينوري، عيون االخبار، رشحه وعلق عليه: يوسف عيل الطويل، دار الكتب العلمية،) بريوت: 2003 
م (، ج1، ص 303؛ مؤل�ف جمه�ول، اخبار الدولة العباس�ية، حتقيق: عبد العزيز ال�دوري، عبد اجلبار املطلبي، دار 

صادر،) بريوت: د.ت (، ص 206
)3( اب�ن ايب احلدي�د، عز الدين عبد احلميد بن ايب احلديد املدائني، رشح هن�ج البالغة، حتقيق: حممد ابو الفضل ابراهيم، 

دار احياء الكتب العربية، )القاهرة: 1962م(، ج1، ص293.
)4( العيل، صالح امحد، الكوفة واهلها يف صدر االسالم،) بريوت: 2003م (، ص471.

)5( ذك�ر الثقف�ي يف ترمجة صحار العبدي ) كان عثامنيا وكانت عبد القيس تتش�يع فخالفه�ا (، ينظر: الثقفي،إبراهيم بن 
حممد الكويف، الغارات، حتقيق:جالل الدين املحدث، )هبمن: د. ت(، ج3، ص257.

)6( الثقفي، الغارات، ج2، ص784.
)7( الطربي، تاريخ، ج3، ص496. الرسائل،حتقيق:عبد السالم حممد هارون،مكتبة اخلانجي،)القاهرة:1964(

)8(ماس�نيون، لوي�س، خطط الكوف�ة ورشح خريطتها، حتقيق: كامل س�لامن اجلبوري، مجعية منت�دى النرش، )النجف: 
1978م (، ص145.
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.)1()( االشرت النخعي الذي كان فارس مذحج ومن أكابر صحابة اإلمام عيل

3� مه�دان: وص�ف اإلمام ع�يل )( مهدان يف صف�ني بالقول:«أنتم درعي ورحم�ي، فانتدب له 
نح�و م�ن اثني عرش ألف�ًا«)2(، كام قال )( فيه�م “...فلو كن�ت َبّوابًا عىل باب اجلن�ة لقلت هلمدان 
ادخ�يل بس�الم “ )3(، ويف قبائ�ل الكوفة األخرى الش�يعية كنده فقد كانت اغلب بطوهنا ش�يعية كذلك 

محري وخزاعه)4(.

كان�ت الكوف�ة يف ميوهل�ا علوي�ة وان ظه�رت البث�ور واجلامع�ات املغاي�رة لذلك املي�ول فظهرت 
العثامني�ة)5(، من�ذ اول خالفة اإلمام عيل )( والتي كانت هلا عالقة باألوضاع الس�ائدة)6(، فمن بني 
عشائر الكوفة التي أعلنت والئها لعثامن بن عفان ووصفت بأهنا عثامنية بنو األرقم وهم بطن من كنده 
والذين قالوا بعد نزول اإلمام )( للكوفة، النقيم يف بلد يش�تم فيه عثامن فخرجوا اىل معاوية ومن 
ابرز رجاهلم عدي بن عمرية بن زرارة بن االرقم، الذي هرب من عيل بن ايب طالب )( من الكوفة 
ون�زل اجلزي�رة ومات هبا)7(، ومن العش�ائر العثامنية يف الكوفة الناعطيون )8( وم�ن مهدان اليامنية وكان 

جلهم عثامنية )9(.

)1(مالك بن احلارث بن االشرت النخعي الكويف من خملص اصحاب االمام عيل )( وشهد معه مشاهده كلها وواله 
االمام عيل )( عىل مرص فرس اليه السم فامت بالعريش سنة )37ه�/657م (، ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج6، 

ص 213؛ ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج10، ص11.
)2( الط�ربي، تاري�خ، ج4، ص 209؛ املس�عودي، عيل بن احلس�ني، مروج الذهب ومعادن اجلوه�ر، دار اهلجرة، )قم: 

1984م (، ج3، ص85.
)3( اهلمذاين، البلدان، ص209؛ املس�عودي، مروج الذهب، ج3، ص 85؛ ابن عس�اكر، ابو القاس�م عيل بن احلس�ني، 

تاريخ دمشق، حتقيق: عيل شريي، دار الفكر، )بريوت:1994م(، ج45، ص487.
)4( ماسنيون، خطط الكوفة، ص142وما بعدها.

)5( العثامني�ة: ه�م االفراد واجلامعات التي متيزت بارائها يف تقدير اخلليف�ة عثامن بن عفان ودفاعها عنه من املطاعن التي 
وجهت اىل اعامله، واختاذها مواقف خاصة يف احلوادث السياسية التي جرت بعد وفاته، ينظر: العيل، الكوفة واهلها 

يف صدر االسالم، ص493.
)6( العيل، الكوفة واهلها يف صدر االسالم، ص504-493. 

)7( اب�ن س�عد، الطبق�ات، ج7، ص 476؛ اب�ن االث�ري، عزالدين أبى احلس�ن عيل بن أيب الكرم، أس�د الغاب�ة يف معرفة 
الصحابة، دار الكتاب العريب،)بريوت: د.ت (، ج3، ص3.

)8( ناعط: بطن من مهدان، وناعط اسم جبل فسمو باسمه. ابن االثري،اللباب يف هتذيب االنساب، دار صادر، ) بريوت: 
د.ت(، ج3، ص290.

)9( املنق�ري، ن�رص بن مزاحم، وقعة صفني، حتقيق: عبد الس�الم حمم�د هارون، ط2، املدين،)القاه�رة: 1962م(، ص 
532؛ الطربي، تاريخ، ج4، ص45؛ العيل، الكوفة واهلها، ص499.
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 وكان من اجلعفيني ممن اعتزل عليا )( فرحل منهم اىل الرقة الهنم عثامنيون ومن رجال النخع 
املعروفني بعدائهم لعيل بن أيب طالب )( كثري بن شهاب الذي كان عثامنيا يقع يف عيل )( ويثبط 

الناس عن احلسني.

أم�ا أب�و بردة بن ع�وف االزدي فقد ش�هد مع عيل صف�ني إال انه عندم�ا رجع اىل الكوف�ة كان قد 
كات�ب معاوي�ة الذي اكرم�ه فاقطعه بقطيعة بالفلوج�ة )1(، وكان ممن رسحهم عبي�د اهلل بن زياد برأس 

احلسني)2(.

 اس�تفاد العثامني�ة يف الكوف�ة من ت�ويل األموي�ني للخالفة خاصة واهن�م يلتقون معه�م يف نظرهتم 
اىل اخللف�اء الراش�دين الثالث�ة األوائل )3(، ويبدو إن هذه الفئة قد اختذت من الكنّاس�ة )4(، مس�تقرا هلا 
فسكنتها قبائل ضبة وعبس، وبعض بطون متيم )5(، ومما يؤيد ذلك ما ذكره املقديس بان الكوفة الشيعية 

إال الكناسة فإهنا سنة )6(،و ملا انحطت الكوفة أضحت الكناسة ضاحية منعزلة خمتصة بالسنة )7(. 

 وطد التشيع أركانه كأهم االجتاهات املذهبية يف الكوفة فربز الكثري من الرواة واملحدثني من كبار 
التابعني وعلامء القرنني األول والثاين من الشيعة، فكان أهل الكوفة يقولون يف مقام إظهار الفخر:«قد 
عل�م الن�اس ان�ه ليس يف األرض بلد امجع أهله عىل حب بني هاش�م إال الكوفة وم�ا قتل احد من بني 

هاشم يف رشق األرض وغرهبا إال وحوله قتىل من أهل الكوفة ختتلط دماؤهم بدمه...«)8(.

 وم�ن خ�الل الرج�وع إىل أهم املؤلفات الش�يعية يف علم الرجال نجد ع�رشات املحدثني من اهل 
الكوفة بلغ عددهم عند النجايش حوايل) 173( حمدثًا )9(. 

)1( الفلوج�ة: فاللي�ج الس�واد قراها والفلوجة الكربى والصغرى قريتان كبريتان من س�واد بغ�داد والكوفة قرب عني 
التمر، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، ص275.

)2( املنقري، وقعة صفني، ص5.
)3(العيل، الكوفة واهلها، ص496.

)4( الكناسة: مكان لرمي النفايات وهي حملة بالكوفة، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، ص481.
)5( ماسينيون، خطط الكوفة، ص125؛ الطائي، اسامة كاظم عمران، االجتاهات السياسية القبيلية يف الكوفة يف العرص 

االموي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، )جامعة بابل: 2005م(، ص71.
)6(املقديس، احسن التفاسيم، ص131.

)7( ماس�ينون، خط�ط الكوفة،ص125، الزبيدي،حممد حس�ني، احلي�اة االجتامعية يف الكوفة يف الق�رن االول اهلجري، 
املطبعة العاملية، )القاهرة: 1970م(، ص32.

)8( اهلمذاين، البلدان، ص147.
)9( النجايش، رجال النجايش، ص13 وما بعدها.
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ثانيًا:- البرصة.
 مرّصت البرصة من قبل الفاحتني املس�لمني خالل س�نة) 14�15ه�/635-636م( عىل يد القائد 
عتب�ة ب�ن غ�زوان يف عهد اخلليفة عم�ر بن اخلط�اب )1(، ومنذ العه�ود املبكرة لإلس�الم يف املنطقة برز 
تيار التش�يع الذي وضع بذرته األوىل أبو األس�ود الدؤيل)2(، الذي نزل هبا يف خالفة عمر بن اخلطاب 
فس�كنها وبنى هبا مس�جدا خاصا به مما يدلل عىل أن التش�يع قد نشا يف البرصة مع بدايات القرن األول 

اهلجري )3(.

 أدى تباي�ن مواق�ف أه�ل البرصة يف قت�ال اإلمام عيل )( للناكثني و بش�كل خ�اص يف معركة 
اجلمل، إىل اعتبار البرصة عثامنية اهلوى إذ “ انقس�م أهل البرصة إىل فرق فرقة مع طلحة والزبري وفرقة 

مع عيل )( وفرقة اخرى ال ترى القتال مع احد الفريقني “)4(.

 ووصف حممد بن عيل العبايس أهل البرصة بالقول:«ال أرى بلد إال وأهله يميلون عنا إىل غرينا... 
فأما أهل البرصة فعثامنية تدين بالكف...« )5(.

 إن بذرات التشيع األوىل يف البرصة أثمرت عن تبلور تيارا شيعيا كان حارضا وفاعال يف األحداث 
السياس�ية التي ش�هدهتا املنطقة بشكل عام بفضل وجود بعض القبائل الش�يعية مثل عبد القيس ومتيم 
وبكر بن وائل وربيعة فكان هلذه القبائل الش�يعية دور بارز يف حرب اجلمل)6(، فقتل من بكر بن وائل 

مخسامئة مقاتل وكذا من بني متيم وغريهم )7(. 

 كام اشرتكت قبائل البرصة يف صفني وكان من اشرتك يف القتال قبائل«متيم وخزاعة وعمر وحنظله 

)1( اهلم�ذاين، البل�دان، 229؛ لس�رتنج، ك�ي، بلدان اخلالفة الرشقية، ترمجة: بش�ري فرنس�يس، كوركي�س عواد، ط 2، 
مؤسسة الرسالة، )بريوت: 1985م(، ص64.

)2( ظامل بن عمر بن سفيان من بني كنانة وكان شاعرا متشيعا استخلفه عبد اهلل بن عباس عىل البرصة ملا خرج منها فاقره 
االمام عيل )( عليها، ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج7، ص99.

)3( املنصوري، نزار، النرصة لشيعة البرصة، ط2، مكتبة مدبويل، )القاهرة: 2004م (، ص39.
)4(الطربي، تاريخ، ج3، ص476؛ املفيد، حممد بن النعامن، اجلمل والنرصة لسيد العرتة يف حرب البرصة، حتقيق: عيل 

سيد رشيفي، مكتب االعالم االسالمي،) قم: 1983م(، ص225.
)5(الط�ربي، تاري�خ، ج3، ص515؛ ابن االثري،الكامل، ج3، ص241؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج15، ص 

.293
)6( الطربي، تاريخ، ج3، ص 515؛ ابن االثري، الكامل، ج3، ص241.

)7( ينظر:الطربي، تاريخ، ج3، ص513514.
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وربيعة ومرض وعبد قيس وبكر بن وائل«)1(. 

 ان وج�ود تيار للتش�يع يف البرصة واس�تعداد أهلها يف الدفاع عن آل البي�ت )()2(، دفع اإلمام 
احلس�ني )( ملكاتبة رؤس�اء أهل البرصة لنرصته )(،وقد اختذ ش�يعة البرصة من دار مارية بنت 
س�عد )3(، مق�را الجتامعاهت�م التي عقدوها للت�داول يف أمر نرصة احلس�ني )( “ فاجتمع ناس من 
الش�يعة بالبرصة يف منزل امرأة من عبد القيس يقال هلا مارية ابنة س�عد وكانت تتش�يع وكان منزهلا هلم 

مألفا يتحدثون فيه “ )4(.

 وق�د اخت�ذت الس�لطة األموي�ة اج�راءت احرتازي�ة ملنع الش�يعة بالب�رصة من االتصال باحلس�ني 
ونرصته«فلام بلغ ابن زياد إقبال احلسني كتب إىل عامله بالبرصة أن يضع املناظر ويأخذ بالطريق«)5(.

 كام تم قتل رس�ول احلس�ني بن عيل )( إىل البرصة وبعد أن وش�ى به املنذر بن اجلارود )6(، احد 
الذين راس�لهم احلس�ني )( لنرصته “... فٌأيت بس�ليامن موىل احلس�ني وق�د كان متخفيا عند بعض 
الش�يعة بالب�رصة، فلام رآه عبيد اهلل بن زياد مل يكلم�ه دون أن اقدمه فرضب عنقه صربا- رمحه اهلل - ثم 

امر بصلبه...« )7(.

 وحذر ابن زياد اهل البرصة من أي حترك ضد الس�لطة متوعدا بالتنكيل لكل من خيالف او خيرج 
عىل السلطة االموية )8(.

 كان لسياس�ة الش�ده والبط�ش التي مارس�تها الس�لطة األموي�ة دور كب�ري يف احليلولة دون 
مش�اركة أهل البرصة من الش�يعة إىل جانب احلس�ني )( يف كربالء، س�وى من تسلل منهم 
اىل كربالء )9(، فقد استش�هد مع اإلمام احلس�ني )( س�بعة من أهل البرصة ومن املالحظ إن 

)1( املنقري، وقعة صفني، ص 205206.
)2( ابن اعثم، أيب حممد امحد الكويف،الفتوح، حتقيق: عيل شريي، االضواء، ) بريوت: 1990م(، ج5، ص37.

)3( مارية بنت سعد او منقذ من عبد القيس كانت تشيع وكان منزهلا مالفا للشيعة يتحدثون فيه يف البرصة كام كانت من 
ذوي البي�وت وال�رشف وقد قتل زوجها واوالدها يوم اجلمل مع عيل بن ايب طالب )(، ينظر: الطربي، تاريخ، 

ج4، ص263؛ ابن االثري، الكامل، ج4، ص21.
)4( ابن االثري، الكامل، ج4، ص 21.

)5( الطربي، تاريخ، ج4، ص263.
)6( ابن اعثم، الفتوح، ج5، ص37

)7( ابن اعثم، الفتوح، ج5، ص37.
)8( ينظر: خطبة عبيد اهلل بن زياد الهل البرصة، ابن اعثم، الفتوح، ج5، ص38.

)9( الطربي، تاريخ، ج4، ص263.
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جلهم كانوا من عبد القيس)1(.

ويمكن القول إن التيار الشيعي يف البرصة قد حفز بعض العلويني الختيار مدينتهم كمركز للثورة 
يف الع�راق ضد الدولة العباس�ية )132� 656ه�/749-1258م( اذ ث�ار حممد النفس الزكية بن عبد 
اهلل بن احلسن يف احلجاز )136ه�/753م ( وأرسل أخاه إبراهيم إىل البرصة )2(، مما يؤكد أمهية البرصة 
بالنسبة للعلويني ووجود مؤيدين هلم إضافة إىل أمهيتها االقتصادية والعسكرية، مما ساهم يف اختيارها 
مكان�ا لث�ورة ابراهي�م بن عبد اهلل، ورغم ان الث�ورة مل تأت بثامرها إال أن اختي�اره للبرصة دون الكوفة 

يدلل عىل عدة أمور منها:

1� ع�ىل الرغ�م من اعتبار الب�رصة عثامنية )3(، اهلوى إال أن�ه قد وجد فيها تيارًا ش�يعيًا موال آلهل 
البيت )( أمكن معه االعتامد عليه يف تفجري الثورة ضد السلطة العباسية.

2� ان املي�ول العل�وي للكوف�ة مل يف�ز ابراهي�م الختياره�ا كمنطقة للث�ورة وقد عل�ل املؤرخون 
ذلك باإلش�ارة اىل ش�دة اجراءات الس�لطة العباس�ية )4(، ويمكن ان نظيف عىل ذلك س�ببًا آخرهو ان 
االخفاقات التي رافقت الثورات العلوية التي اختارت الكوفة ميدانا هلا يمكن ان تكون سبب يف عدم 

اختيار مكان لثورة ابراهيم )5(.

ش�هد منتص�ف القرن الثال�ث اهلجري قيام ثورة باس�م ثورة صاحب الزن�ج)6( يف البرصة من أهم 
أس�باب اندالعها )255ه�/868م( الوضع الس�يايس واالجتامعي واالقتص�ادي املتدهور يف العراق 
واتس�اع جتارة الرق التي أدت إىل وجود أعداد كبرية من الزنج انترش معظمهم من البرصة إىل واس�ط 

)1( ينظ�ر: الس�اموي، حمم�د بن طاه�ر، ابصار العني يف انصار احلس�ني، حتقيق: حمم�د جعفر الطب�يس، داراهلادي،) قم: 
2004م(، ص165�167؛ املوس�وي، نعم�ه س�اهي، التش�يع يف الب�رصة من�ذ الفتح وحت�ى هناية الغيب�ة الصغرى 
)14-329ه��/635-0941م(، اطروح�ة دكت�وراه، كلي�ة االداب، ) جامع�ة الب�رصة: 2009 م(، ص 111-

 120
)2( للمزيد، ينظر: الطربي، تاريخ، ج6، 190 وما بعدها؛ املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص294 وما بعدها. 

)3( ابن قتيبة، عيون االخبار، ص61؛ الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ) ت: (، سري اعالم النبالء، حتقيق: 
ش�عيب االرن�اؤوط، ط9، مؤسس�ة الرس�الة، )ب�ريوت: 1993م(، ج11، ص47؛ مؤلف جمه�ول، تاريخ الدولة 

العباسية، ص206�207.
)4( الطربي، تاريخ، ج6، ص252.

)5( للتفاصي�ل ينظ�ر: رزوقي، مريم، الثورا ت العلوية يف مرويات املؤرخني املس�لمني حتى هناية العرص العبايس االول 
قراءة جديدة واعادة تقويم، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االداب، ) جامعة الكوفة: 2014م(، ص172.

)6( الزنج: ش�دة العطش والزنوج: جبل بالس�ودان يمتد من بالدهم من املغرب اىل قرب احلبشة عىل اطراف نيل مرص، 
ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص 290.
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)1(، كان�ت األوض�اع االقتصادي�ة للزنوج س�يئة فلم تتجاوز أجورهم ما يس�د رمقه�م )2(، فضال عن 

املعامل�ة القاس�ية والت�ي كانوا يتلقوهن�ا ويبدو ان ذلك من أه�م العوامل التي س�اعدت عىل قيام ثورة 
صاح�ب الزن�ج واس�تمرارها للف�رتة م�ن )255� 270ه��/868-883م( )3(، وال�ذي هيمنا هو إن 
الب�رصة مي�دان لتلك الثورة من ناحية ومن ناحية أخرى ادعاء النس�ب العل�وي لصاحب الزنج، فقد 
اختل�ف املؤرخون يف نس�به فذك�ر الطربي وغريه من املؤرخني انه عيل بن حمم�د بن ابراهيم وينتهي يف 

نسبه اىل عبد القيس)4(.واشارت روايات املؤرخني اىل ذلك اذ ذكرت:

»بان�ه زع�م ان�ه عيل بن امحد بن عيل بن عيس�ى بن زيد بن عيل بن احلس�ني )( ومجع اليه الزنج 
الذين كانوا يكس�حون الس�باخ )5(، بينام ايد بعض املؤرخني صحة نسبه اذ ذكر مسكويه«... قد شكك 

قوم يف نسبه وسمعت ممن ال ارتاب بخري، انه صحيح النسب«)6(.

كان العبيد والطبقة الفقرية مادة لثورة صاحب الزنج، كام ان النسب العلوي ) ان صح ( قد ساهم 
يف انضامم اعداد غفرية من ابناء هذه الطبقة، عىل اعتبار أن العلويني كانوا دائام يتزعمون لواء حركات 
املعارضة ضد الدولة العباس�ية بش�كل خاص الث�ورات املتقاربة زمنيا مع ث�ورة صاحب الزنج ما بني 

عامي )248�256ه�/862-869م(. 

وم�ن امله�م هو التعرف عىل موق�ف اهل البيت ) ( من هذه احلركة، فق�د روت كتب االمامية 
رواية عن االمام احلسن العسكري )( يف صاحب الزنج مفادها انه عن “ حممد بن صالح اخلثعمي 

)1( للمزيد عن احداث الثورة، ينظر: الطربي، تاريخ، ج7، ص543�608؛ ج8، ص25�144.
)2( املسعودي، مروج الذهب، ج4، ص 108؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج12، ص101�332؛ ابن االثري، الكامل، ج7، 
ص205� 405؛ اب�و الف�داء، عامد الدين اس�امعيل، املخترص يف اخب�ار البرش، دار املعرفة،) ب�ريوت: د.ت (، ج2، 

ص46�53.
)3( الطربي، تاريخ، ج7، ص544 �608؛ املسعودي، مروج الذهب، ج4، ص108� 155.

)4( الطربي، تاريخ، ج7، ص544؛ املسعودي،عيل بن احلسني بن عيل ) ت: (، االرشاف والتنبيه، دار صعب، )بريوت: 
د.ت(، ص319؛ اب�ن كث�ري، اس�امعيل بن كثري الدمش�قي ) ت: (،، البداية والنهاية، حتقيق: عيل ش�ريي، دار احياء 
ال�رتاث الع�ريب، )بريوت: 1988م(، ج11، ص34؛ ابن خل�دون، عبد الرمحن بن حممد احلرضمي املغريب ) ت: (، 
تاريخ ابن خلدون املسمى بكتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف ايام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي 

السلطان االكرب، االعلمي للمطبوعلت، )بريوت: د.ت (، ج3، ص301.
)5( الطربي، تاريخ، ج7، ص543؛ مسكويه، جتارب االمم، ج4، ص 398؛ ابن االثري، الكامل، ج7، ص 205؛ ابن 

كثري، البداية والنهاية، ج11، ص24.
)6( مس�كويه، جتارب االمم، ج4، ص397؛ العمري، عيل بن حممد العلوي، املجدي يف انس�اب الطالبني، حتقيق: امحد 

املهدوي الدمغاين، سيد الشهداء،) قم: 1988م(، ص189.
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ق�ال: عزمت أن أس�أل يف كتاب�ى إىل أبى حممد )(عن أكل البطيخ ع�ىل الريق وعىل صاحب الزنج 
فأنس�يت ف�ورد عيل جوابه ال ي�ؤكل البطيخ عىل الريق فانه يورث الفال�ج وصلب الزنج ليس منا أهل 

البيت«)1(.

ان معظ�م املصادر الت�ي اوردت الرواية عن طريق حممد بن صالح ال�ذي عده بعضهم بأنه جمهول 
وأحاديثه ليست بثقة اذ وصف بأنه«ال يوجد له وصف يدل عىل قبول روايته فرتد...« )2(.

واذا ما اخذنا بنظر االعتبار أن املؤرخني املعارصين لألحداث نقلوا وجهة نظر الس�لطة العباس�ية 
لذا فقد وجهت له خمتلف االهتامات هبدف اظهاره بمظهر القائل املريق للدماء كام ادت تلك االهتامات 

اىل الشك بنسبه العلوي، لذا فال تستبعد علوية صاحب الزنج)3(.

سكن عدد غري قليل من صحابة رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله ( البرصة ممن كانوا من ذوي امليول 
الش�يعية فكان ذلك احد روافد التش�يع هبا)4(، كام برز عدد غري قليل من املحدثني والرواة من اصحاب 

االئمة)( من اهل البرصة او من سكنها وافدا”)5(.

تش�ري بع�ض الروايات اىل الوضع املذهب�ي يف البرصة عرب الفرتات التارخيي�ة فوضح حممد بن عيل 
العبايس يف القرن الثاين اهلجري باهنا«...قد غلب عليها عثامن وصنائع عثامن«)6(.

ونج�د ان املق�ديس ) ت:380ه�/ 990م( يصف احواهلا املذهبي�ة بالقول:«بان أكثر أهل البرصة 
قدرية وشيعة وثم حنابلة...«)7(.

فمن غلبة االجتاه العثامين الذي كان سمة بارزة ملنطقة مثل البرصة اىل نمو تيار شيعي امامي، وقيام 
الي�د احلركات السياس�ية التي اختذت من البرصة منطلقًا هلا مع مالحظ�ة ان هذا الثورات كانت زيدية 

)1( ابن ش�هر اش�وب، ابو عبد اهلل حممد بن عيل) ت: (، مناقب آل ايب طالب، حتقيق: جلنة من اساتذة النجف االرشف، 
)النجف: 1956م(، ج3، ص529.

)2( الربوج�ردي، ع�يل، طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال، حتقيق: مه�دي الرجائي، هبمن،) قم: 1990م(، ج1، 
ص256؛ اجلوهري، حممد، املفيد من معجم رجال احلديث، ط2، العلمية،) قم: 2003م(، ص538.

)3( عكله، منال حس�ني، الثورات العلوية والش�يعية يف العراق واثرها يف نش�وء الفرق االس�المية، رسالة ماجستري غري 
منشورة، كلية االداب، )اجلامعة املستنرصية: 2010م (، ص38.

)4( ينظر: املنصوري، نزار، النرصة لشيعة البرصة، ط2، مكتبة مدبويل، ) القاهرة: 2004م (، ص125� 301.
)5( للمزيد، ينظر: النجايش، الرجال، ص86،129،136،

)6( اجلاحظ، عمرو بن بحر، الرسائل،حتقيق:عبد السالم حممد هارون،مكتبة اخلانجي،)القاهرة:1964(، ص16.
)7( املقديس، احسن التقاسيم، ص131.
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عىل االغلب، ومما ذكره املقديس نجد«ان الشيعة والقدرية يكون اكثرية يأيت من بعدهم احلنابلة«)1(، كام 
ان اخلالفات املذهبية ادت اىل وقوع«عصبيات وحشة بالبرصة بني الربعيني وهم شيعة وبني السعديني 

وهم سنة، ويدخل فيها أهل الرساتيق«)2(. 

ويمك�ن القول إن الش�يعة االمامي�ة يف البرصة كانوا عىل صلة وثيقة بعل�امء املذهب بعد الغيبة فقد 
كتب الشيخ الصدوق )ت:381ه�/991م( جوابات مسائل وردت عليه من البرصة)3(.

اذ كتب جوابات ) املسائل البرصية ( يف الفقه وجوابات ) املسائل البرصية ( يف النحو)4(.

وقد زار الرحالة نارص خرسو البرصة يف القرن اخلامس وذكر ان هبا«ثالثة عرشمش�هدا باس�م امري 
املؤمن�ني ع�يل بن ايب طال�ب )( “ )5( وان هذه املش�اهد ترجع اىل اقامت�ه )( يف البرصة عىل اثر 
احداث حرب اجلمل اذ بقي هبا حوايل ) 72 ( يوم ثم توجه اىل الكوفة ويظهر من وصفه للمشاهد اهنا 

كانت امكنة للزيارة اذ قال: “ كل منها بموضع وقد زرهتا كلها “ )6(.

 ويوجد يف املسجد الكبري يف ذلك الوقت اثر من اثار االمام عيل )( يعرض للناس وهو قطعة 
من اخلش�ب طوهلا ثالثون ذراعا وعرضها مخسة اشبار وسمكها اربعة اصابع يقال إن عليا جاء هبا من 

اهلند)7(.

ثالثًا:- واسط. 
سجل التشيع حضورا يف بقاع العراق املختلفة ومنها مدينة واسط التي أسسها احلجاج بن يوسف 
الثقفي الوايل األموي )سنة 84ه�/990م(، قاعدة حلكمه لتوسطها بني الكوفة والبرصة )8(، وملا كان 
من املقرر أن تستخدم هذه املدينة قاعدة عسكرية جليش الشام عند الرضورة، إال إهنا رسعان ما حتولت 

)1( املقديس،املصدر نفسه، ص132.
)2( املقديس،املصدر نفسه، ص132

)3( النجايش، الرجال، ص392؛ اخلوئي، ابو القاسم، معجم رجال احلديث، ط5، ) د.م: د.ت (، ج17، ص342.
)4( الطهراين، اغا بزرك، الذريعة اى تصانيف الشيعة، دار االضواء، )بريوت: د.ت(، ج3، ص126. 

)5( خرسو، نارص، سفرنامه، ترمجة ييى اخلشاب، اهليئة املرصية العامة للكتاب،)القاهرة، 1993(،ص164.
)6( خرسوا، املصدر نفسه،ص164

)7(خرسوا،املصدر نفس�ه، ص164؛ متز، ادم، احلضارة االس�المية يف القرن الرابع، ترمجة: عبد اهلادي ابو ريده، ط5، 
دار الكتاب العريب،) بريوت: 1947م(، ج1، ص121.

)8( الب�الذري، فت�وح البل�دان، ج2، ص355؛ اليعق�ويب، تاري�خ، ج2، ص279؛ الط�ربي، تاري�خ، ج5، ص184؛؛ 
ناجي، دراسات يف تاريخ املدن العربية، ص253�254.
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إىل مدينة تكتظ بالس�كان وموضع لنش�اط العلامء والفقهاء )1(، ومنهم عدد م�ن املحدثني االمامية)2(، 
فقد س�كنها هش�ام بن احلك�م )3(، تلميذ اإلمام الصادق )( ومن كبار حمدث�ي االمامية والذي ولد 
بالكوفة ونش�ا بواس�ط وجتارته ببغداد)4( فقد حدث عنه تالمذته بواس�ط منهم سهيل بن زياد ابو ييى 
الواس�طي)5( وأص�درت كتب الرجال اس�امء جمموعة م�ن املحدثني االمامية من أهل واس�ط فقد ذكر 
النجايش اس�امء ) 11 ( راو ممن رووا عن االئمة )( منهم بس�طام بن س�ابور الواس�طي)6(، الذي 
قال عنه النجايش بأنه ثقة ممن رووا عن االمام الصادق والكاظم )( ودرست بن ايب منصور حممد 
الواس�طي)7(، كذلك، زكريا بن ييى الواسطي)8(، الذي روى عن الصادق )( وذكر بأنه له كتاب 
ومن اصحاب االمام احلس�ن العس�كري )( من اهل واسط سهيل بن زياد ابو ييى الواسطي )9(، 
وغريهم )10(، وسكن العلويون واسط وكانت نقابتهم فيها قد تزعمها ابو الربكات حممد بن ايب الفتح 
حممد بن االش�رت ال�ذي كان نقيبا ببغداد اي�ام الرشيف املرتىض ))ت: 436ه��/1044م( )11(، وبقي 

)1( جعفريان، رسول، اطلس الشيعة، ص327.
)2( املعاضي�دي، عب�د القادر س�لامن، واس�ط يف الع�رص العبايس، ال�دار العربية للموس�وعات، )ب�ريوت: 2006م(، 

ص186.
)3( هش�ام بن احلكم ابو حممد موىل عنده اصله كويف ومولده ومنش�أه بواس�ط وانتقل اىل بغداد س�نة) 199ه�/814م( 
روى عنه االمامني الصادق والكاظم )عليهام السالم( وله كتب عدة. ينظر: النجايش، الرجال، ص 433؛ الكيش، 

الرجال، ج2، ص526.
)4(الكيش، الرجال، ج2، ص526.
)5(الكيش، الرجال، ج2، ص549.

)6( بس�طام ب�ن س�ابور الواس�طي روى ع�ن االمامي�ني الص�ادق والكاظ�م )عليه�م الس�الم( ول�ه كتب ع�دة، ينظر: 
النج�ايش، الرج�ال، ص79؛ الط�ويس، حمم�د ب�ن احلس�ن، الفهرس�ت، حتقي�ق: ج�واد القيوم�ي، مؤسس�ة النرش 
االس�المية،)قم:1996م(، ص88؛ احل�يل، ابن داوود، رجال بن داوود، حتقيق: حمم�د صادق بحر العلوم، املطبعة 

احليدرية،) النجف: 1972م(، ص56.
)7(درست بن ايب منصور روى عن االماميني الصادق والكاظم )عليهم السالم( له كتب عدة، ينظر: النجايش، الرجال، 

ص163؛ الطويس، الفهرست، ص307؛ الكيش، رجال، ج2، ص830.
)8( زكريا بن ييى الواسطي ذكره النجايش بانه ثقه له كتاب، ينظر: النجايش، الرجال، ص122.

)9(سهيل بن زياد ابو ييى الواسطي قال عنه النجايش مل يكن يكل التثبيت يف احلديث له كتاب النوادر، ينظر: النجايش، 
الرجال، ص173. 

)10( ينظر: النجايش، الرجال، 192؛ ابن شهر اشوب، حممد بن عيل املازندراين،معامل العلامء، )قم: دت (، ص167�169، 
.183 ،174�171

)11(ابن عنبه، امحد بن عيل احلس�يني، عمدة الطالب يف انس�اب ال ايب طالب، حتقيق: حممد حس�ن ال الطالقاين، املطبعة 
احليدرية، )النجف: 1961م(، ص324.
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اعقابه يتولون نقابة العلويني بكل بواسط وهلم عقب هبا )1(.

 ك�ام فضل بعض رواة االمامية الس�كن بواس�ط فنج�د ان ابراهيم بن حيان او ) حنان ( االس�دي 
الكويف قد نزل واس�ط وهو من اصحاب االمام الباقر )()2(، كام عدته كتب الرجال من اصحاب 
االمام الصادق )()3(، فالتوجه من الكوفة املعروفة بأهنا علوية اهلوى اىل واسط االموية النشأة يثر 
تس�اؤال عن مدى صالحية واس�ط لتواجد اتباع مذهب االمامية، ويالحظ ان اكثر الرواة تواجدا فيها 
هم من اصحاب االمام الصادق )( وأبيه الباقر )( مما يعطي انطباعا بان واسط اواخر العرص 
االموي وبداية العرص العبايس ش�هدت تواجدا ملحوظا من قبل الش�يعة االمامية فانتقل بعضهم من 
بغداد اىل واسط مثل عيل بن بالل الذي كان ببغداد وانتقل اىل واسط)4(، وهو ممن روى عن االمام ايب 

.)5()( احلسن بن حممد اهلادي

 إن وجود عدد من اصحاب االئمة )( ومن الفقهاء واملحدثني يدل عىل نفوذ ومساحة التشيع 
يف هذه املدينة، وعىل الرغم من ان الس�نة كانوا يمثلون االكثرية من بني س�كان واس�ط اال أننا نجد أن 
تواج�د الش�يعة هب�ا كان ضمن حم�الت معينة جتمعوا هبا، ويش�ري اب�ن اجل�وزي اىل أن فتنة حصلت يف 
واس�ط س�نة )407ه�/1016م( هنب�ت فيها حمال الش�يعة والزيدية واحرقت)6(، وع�ىل الرغم من ان 
املص�ادر مل تزودن�ا بأس�امء او مواقع املحال الش�يعية االمامي�ة يف املدينة اال انه يمكن القول ان الش�يعة 
جتمع�وا يف اجلان�ب الرشقي منه�ا، فقد ذكر ياقوت احلموي أن حملة احلزامني كانت تقع رشقي واس�ط 
وان هبا«مش�هدعليه قبة عالية يزعمون أن هبا قرب حممد بن إبراهيم بن احلس�ن بن احلسن بن عيل بن أيب 
طال�ب )ريض اهلل عنهم(«)7(، ولعل من س�كن من ه�ؤالء يف اجلانب الرشقي من املدينة يرجع اىل اهنم 

أرادوا ان يستبعدوا عن سكان اجلانب الغريب اللذين كانوا من أهل السنة سكان البالد االصليني)8( 

)1(ابن عنبه، عمدة الطالب، ص324�325.
)2(الطويس،الرجال، ص123.

)3(التف�ريش، مصطف�ى ب�ن احلس�ني احلس�يني، نق�د الرج�ال، حتقي�ق: مؤسس�ة ال البي�ت الحي�اء ال�رتاث، س�تارة، 
)قم:1997م(، ج1، ص58.

)4( النجايش، الرجال، ص278؛ الكيش، الرجال، ج2، ص800؛ الطويس، الفهرست، ص161.
)5(الكيش، الرجال، ج2، ص800.

)6( املنتظم، ج15، ص120
)7( معجم البلدان، ج2، ص252

)8(املعاضيدي،عبد القادر سلامن، واسط يف العرص العبايس،الدار العربية للموسوعات، )بريوت:2006(ص189 
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حيث نجد أن الش�يعة االمامية ترسل بمسائلها للش�يخ الصدوق )1(، حول خمتلف االمور الفقهية 
لذلك استوجب جلميع هذه اجلوابات بمصنف مستقل باسم جوابات املسائل الواردة من واسط )2(.

 كام وردت عىل الرشيف املرتىض مس�ائل اهل واس�ط ثم جتميعها ضمن رس�ائل الرشيف املرتىض 
باسم جوابات املسائل الواسطيات تنوعت املسائل الواردة هبا بني االحكام اخلاصة بالزواج إذ وردت 

مسألة يف نكاح النواصب والغالة ويف الطالق ومرياث اهل الذمة وعدة وفاة الذمي )3(. 

 مم�ا يعكس م�دى اندماج الش�يعة االمامية يف جمتمع يتس�م بالتنوع باملذاهب واألدي�ان مما تتطلب 
معرفة احلكم الرشعي ضمن املذهب االثني عرشي هبذه املسائل.

رابعًا:- املوصل. 
 مدينة غريب دجلة وصفها ابن حوقل بأهنا جهة الرتبة واهلواء )4(، وهي قاعدة ديار اجلزيرة )5(، ومن 
الناحية التارخيية كان املوضع قبل متصري املوصل حصنا آشوريا عىل الضفة الغربية من هنر دجلة )6(، يف 
س�نة)18ه�/639م( تم فتح احلصن صلحا من قبل العرب املس�لمني يف ايام اخلليفة عمر بن اخلطاب 
حيث كان احلصن يشمل مدينة صغرية لليهود واخرى للمجوس وبيع للنصارى حوهلا بيوت هلم )7(، 
وقد عني عمر بن اخلطاب عتيبة بن فرقد السلمي واليا عليها والذي انزل العرب الفاحتني فيها وغدت 
عقب ذلك تس�تقبل املقاتلة واملهاجرين العرب املسلمني )8(، واملوصل كغريها من مدن العراق تواجد 

فيها الشيعة االمامية )9(.

 وق�د اش�ار املق�ديس ) ت: 380ه��/990م( اىل ذلك يف مع�رض ذكره للمذاه�ب يف املوصل اذ 
قال:«...ومذاهبهم س�نة ومجاعة... وفيه حنابلة وجلبة للش�يعة...« )10(، وذكرت كتب الرجال اسامء 
حٌمدثني من الشيعة االمامية من املوصل من أصحاب االئمة )(، فمن اصحاب االمام حممد بن عيل 

)1(ينظر، النجايش، الرجال، ص389؛ اخلوئي، معجم، ج17، ص342.
)2( النجايش، الرجال، ص392؛ الطهراين، الذريعة، ج5، ص240.

)3( املرتىض، رسائل الرشيف املرتىض، اعداد: امحد احلسيني، مطبعة اخليام، ) قم: 1989م(، ص4، 37، 44.
)4(املقديس، احسن التقاسيم، ص138؛ لسرتنج، بلدان اخلالفة، ص116.

)5(ابو الفداء، عامد الدين اسامعيل، تقويم البلدان، دار صادر، ) بريوت: د.ت (، ص287.
)6( املسعودي، مروج الذهب، ج1، ص237.

)7( البالذري، فتوح البلدان، ج2، ص407.
)8(البالذري، املصدر نفسه،ج2،ص407

)9(املظفر، حممد حسني، تاريخ الشيعة، ط2، دار الزهراء، ) بريوت: 1987م (، ص109.
)10(املقديس، احسن التقاسيم، ص142.
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الباق�ر ذكر الطويس)ت:460ه�/1067م( ايوب بن بكر بن ايب عالج املوصيل)1(، وكان من املوصل 
مجاع�ة من اصحاب االمام جعفر ب�ن حممد الصادق )( منهم زكريا ابو ييى املوصيل)2(، ونوح بن 

ابراهيم املوصيل )3(، وحممد بن اسحاق ابو نوفل التغلبي )4(.

 كام ورد يف كتب الرجال ذكر ألصحاب االمام ايب احلس�ن موس�ى بن جعفر من اهل املوصل مثل 
حمم�د ب�ن ابراهيم املوص�يل )5(، كام كان اب�و ييى املوصيل من اصح�اب االمام عيل بن موس�ى الرضا 
)()6(، ويف احلقبة التي تلت عرص االئمة )( جتد اس�امء ملحدثني من االمامية من املوصل منهم 

عبد العزيز بن عبد اهلل بن يونس املوصيل وعبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس املوصيل)7(.

 وذك�ر النج�ايش ان عيل بن حممد العدوي الذي كان ش�يخا لألمامية باجلزي�رة كام ان له كتب عده 
راى النجايش فهرس�ا هلا )8(، كام اورد ابن ش�هر اش�وب اس�امء حمدثني وش�عراء من االمامية من اهل 
املوصل )9(، ويمكن ان يكون تواجد االثني عرشية باملوصل قد حفز العلويني للتوجه هلا، فقد سكنها 
العلويون )10( ويدل وجود نقابة للعلويني فيها عىل كثرهتم هناك، وقد تولت بعض االرس العلوية النقابة 
هناك منهم اعقاب اسامعيل بن موسى بن جعفر فمنهم ابو جعفر حممد نقيب املوصل ايام نارص الدولة 

احلمداين )11(.

)1(الطويس، الفهرست، ص125؛ التفريش، نقد الرجال، ج1، ص255.
)2( زكريا ابو ييى املوصيل امللقب بكوكب الدم كان من اصحاب االمام الصادق والكاظم والرضا )(، كويف قال 
بعض العلامء يضعفه. ينظر: الطويس، الرجال، ص210؛ ابن الغضائري، احلس�ني بن امحد، رجال ابن الغضائري، 

حتقيق: حممد رضا اجلاليل، مطبعة رسور، ) قم: 2001م(، ص135؛ التفريش، نقد الرجال، ج2، ص262.
)3( الطويس، الرجال، ص314.

)4( الطويس، املصدر نفسه، ص277؛ اخلوئي، معجم الرجال احلديث، ج16، ص72.
)5(الطويس،املصدر نفسه، ص331.

)6( الطويس، املصدر نفسه، ص370.
)7(الطويس، املصدر نفسه، ص431.

)8(ع�يل بن حممد العدوي الشمش�اطي ابو احلس�ن، ش�يخ االمامية باجلزي�رة ووصف بانه فاضل اهل زمان�ه واديبهم له 
كتب كثرية منها كتاب االنوار والثامر وغريها، ينظر: النجايش، الرجال، ص265؛ العالمة احليل، خالصة االقوال، 

ص187.
)9(ابن شهر اشوب، معامل العلامء، ص86�183�185� 186.

)10(ابن طباطبا، ابو اسامعيل ابراهيم بن نارص، منتقلة الطالبية، حتقيق: حممد مهدي حسن اخلرسان، املطبعة احليدرية، ) 
النجف: 1968م (، ص317�318.

)11(العمري، املجدي يف انساب الطالبيني، ص122�124؛ ابن عنبه، عمدة الطالب، ص206.
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 ومن ش�خصيات الش�يعة االمامية البارزة يف املوصل الش�اعر ابو الرضا امحد بن عيل بن ايب زنبور 
اللغ�وي املق�رى )1(، الذي وصفت�ه املصادر بانه من«غ�الة الرافضة ومات باملوصل س�نة 613ه�«)2(، 
وحمم�د بن محدان املعروف باخلباز البلدي )3(،الش�اعر اإلمامي ال�ذي كان له قصائد عدة يف مدح اهل 

البيت )( منها: 

ومحائم نبهنني والليل داجي املرشقني             شبهتهن وقد بكي ن وما ذرفن دموع عني

 بنساء آل حممٍد ملا بكني عىل احلسني)4(.
 ان وجود ش�خصيات من الش�يعة االمامية م�ن فقهاء حمدثني وعلوي�ني يف املوصل يدل عىل مدى 
نف�وذ التش�يع االمامي يف املنطقة اذ كانت ترد مس�ائل من االمامية هن�اك اىل علامء املذهب حول بعض 
املس�ائل الفقهي�ة، فوردت مس�ائل اىل الش�يخ املفي�د ) ت: 413ه��/1022م( تطلب�ت االجابة عنها 
وتنظيمها بمصنف س�مي ) جوابات أهل املوصل ( يف العدد والرؤية، اذ ذكر فيه انه ورد عليه اس�ئلة 
م�ن أهل املوصل عن ش�هر رمضان هل يكون تس�عة و عرشين يوما كام يك�ون ثالثني يوما؟ و هل إذا 

كان تسعة و عرشين يوما يكون شهرا كامال؟ أم ال؟)5(.

 وقد اعتمد الشيخ املفيد يف هذه الرسالة اساليب استداللية إلثبات حجية ما يذهب اليه اذ استدل 
باآليات القرآنية ثم اىل االطالق العريف املفهوم املتداول عند الناس يتعرض ألدلة املخالفني )6(. 

 كام وردت عىل الرشيف املرتىض ) ت:436ه�/1044م( مسائل اهل املوصل)7(، االوىل والثيثانية 

)1(امح�د ب�ن عيل بن احلس�ني اب�و الرضا النييل س�كن املوص�ل كان ادبيا فاضال تويف س�نة )613ه��/1216م(، ينظر: 
الصفدي، الوايف بالوفيات، ج7، ص132. 

)2(الذهبي، ابو عبد اهلل شمس الدين حممد بن امحد بن عثامن ) ت: (، تاريخ االسالم، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، 
ط2، دار الكتاب العريب، ) بريوت: 1998م(، ج44، 135؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، ج7، ص132.

)3( حممد بن امحد بن محدان املعروف باخلباز البلدي نسبة اىل بلد، وهي مدينة باجلزيرة التي فيها املوصل وصفه صاحب 
اليتيمة بانه كان اميا حافظا للقران وكان يتشيع وقد عاش يف منتصف القرن الرابع اهلجري. ينظر: الصفدي، الوايف 
بالوفيات، ج2، ص43؛ الثعالبي،ابو منصور عبد امللك الثعالبي النيس�ابوري ) ت: (، يتيمة الدهر يف حماس�ن اهل 

العرص، حتقيق: مفيد حممد قميحه، دار الكتاب العريب، ) بريوت: 1983م (، ج2، ص244.
)4(الثعالبي، يتيمة الدهر، ج2، ص245؛ االمني، اعيان الشيعة، ج7، ص256.

)5( ينظ�ر: املفي�د، حممد بن النعامن، جوابات اهل املوصل، حتقيق: مهدي نجف، ط2، دار املفيد، ) بريوت: 1993م (، 
ص13. 

)6( للمزيد، ينظر: مقدمة التحقيق،املفيد، جوابات اهل املوصل، ص4.
)7(الرشي�ف املرت�ىض، رس�ائل الرشيف املرتىض، تقديم: امحد احلس�يني، مطبعة س�يد الش�هداء، ) ق�م: 1984(، ج1، 

ص169�270.
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والثالثة يف سنة 380)ه�/990م()1(، واألخرية يف سنة )420ه�/1029م( كام ذكر املرتىض يف رسائله 
)2( متح�ورت ح�ول عدة مس�ائل فقهية تعلق بعضها بالس�ؤال حول القياس )3(، وح�ول حتصيل امجاع 

االمة )4(، وحكم املس�ائل الرشعية التي ال دليل عليها من الكتاب والس�نة )5(، وبعض االسئلة املتعلقة 
بالعبادات ووجوب ) حي عىل خري العمل ( يف االذان، وارسال اليدين يف الصالة ويف احكام الصالة 
واخلم�س وال�زكاة واألنفال ويف بعض املس�ائل الت�ي ختص اجلوان�ب االجتامعية كال�زواج والطالق 

وحكم الزاين بذات البعل وزين املحارم وبعض احلدود واالرث وديات اهل الكتاب )6(.

 تنوعت املس�ائل الواردة من املوص�ل عىل الرشيف املرتىض فبينام اختصت املس�ائل الثانية الواردة 
منه�ا ح�ول ام�ور اح�وال الش�خصية فنج�د ان املس�ائل الثالثة الت�ي ذكر الرشي�ف منها وردت س�نة 
)420ه��/1029م( اكثر تنوعا يف طرح املس�ائل املختلفة كام وردت اس�ئلة اختصت ببعض املس�ائل 
اخلالفيه مع ابناء العامة كذكر حي عىل خري العمل يف االذان، وجوب ارسال اليدين يف الصالة، وحول 
ق�ول آم�ني وبطالن الصالة عند االمامية ملن قال هبا، واجلامعة يف نوافل ش�هر رمضان واعتبارها بدعة 

عند االمامية صالة الضحى اعتبارها بدعة )7(. 

 ومن املش�اهد الش�يعية التي ذكرها البلدانيون باملوصل قرب الش�يخ ايب امحد عبد اهلل بن احلس�ن بن 
املثنى املعروف بابن احلداد ويقع قربه يف قرص الريان )8(، وقد كان اسالفه خطباء باملسجد وذكر ياقوت 

ان له كرامات ظاهرة )9(. 

 ويف املوصل قامت الدولة احلمدانية الش�يعية التي اس�تقلت عن السلطة العباسية مستغلة ضعفها، 
اذ كان احلمدانيون عاّمال للعباسيني عىل املوصل واعامهلا وملا كانت الدولة العباسية قد جلات اىل طريقة 
الضامن او االلتزام يف جباية الرضائب فكان العامل يمل كل س�نة مبلغا مقررا اىل بيت املال يف بغداد، 

)1(ابن ادريس، الرسائر، ج1، ص48.
)2(الرشيف املرتىض، املصدر نفسه، ج1، ص201.

املرتىض، املصدر نفسه، ج1، ص202.  )3(
)4(املرتىض، املصدر نفسه، ج1، ص205.

)5(املرتىض، املصدر نفسه، ج1،، ص210.
)6(املرتىض، املصدر نفسه، ج1، ص219�270.
)7(املرتىض، املصدر نفسه، ج1، ص213�221.

)8( قرص الريان: يقع رشقي دجلة املوصل من اعامل نينوى قرب يعش�يقا، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، 
ص357.

)9( ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، ص357.
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ادى ذل�ك بالنتيج�ة اىل انفص�ال الواليات عن جس�م الدولة بالت�درج خاص�ة اذا كان اخلليفة ضعيفا 
والوايل قويا جزئيا،وبفضل هذا النظام اتيح للحمدانني ان يستولوا عىل اجلزيرة ويعلنوا استقالهلم كلام 

ساءت االحوال ببغداد)1(.

 اعت�رب الباحث�ون ان )س�نة 293ه�/905م(هي بداية لوالي�ة احلمدانيني ع�ىل املوصل حيث ويل 
عليه�ا ايب اهليج�اء عبد اهلل بن محدان من قب�ل اخلليفة املكتفي )289-295ه�� /901-907م(، ويف 
الوقت الذي كان فيه القادة االتراك يتنازعون عىل السلطة استغل احلمدانيون تلك االوضاع املضطربة 
و اس�تقروا بمنطق�ة ش�امل العراق وانضمت حت�ت لوائهم القبائ�ل العربية يف وادي الف�رات واجلزيرة 

السورية واطراف بادية الشام)2(.

 ك�ام انتزع�وا حلب من االخشيديني)س�نة 303ه��/915م( )3(، وما كاد الثل�ث االول من القرن 
الرابع ينتهي حتى كانت الدولة احلمدانية تش�مل ديار ربيعة وديار بكر وديار مرض وس�ورية الشاملية، 

والثغور فامتدت من حدود املوصل اىل محص)4(. 

 اتس�مت عالقة احلمدانيني بالعباس�يني ببغداد بالتناقض واالضطراب تبعا ملا متليه املصالح، فنجد 
اهنا اتسمت بالعدائية بعد التسلط البوهيي اذ خاض احلمدانيون ضد البوهيني معارك متالحقة )5(، وال 
بد من اإلشارة إىل أن اخللفاء مل يكن هلم ضلع يف هذه املواقف العدائية اذ كان عليهم القبول بالسياسة 
الت�ي رس�مها البوهييني ظلت الدولة احلمدانية يف اجلزيرة مس�تقلة فعليا حت�ى اختلف احلمدانيون فيام 
بينه�م بع�د وفاة نارص الدولة احلمداين مما هيأ للقوى املختلفة ان تس�ليهم اس�تقالهلم وبش�كل خاص 

البوهييني)6(.

 اعتنق احلمدانيون املذهب الشيعي االثنا عرشي وتشري الروايات اىل ان املراسيم الشيعية قد طبقت 
يف دولتهم، ففي س�نة )367ه�/977م( غري س�عد الدولة بن س�يف الدولة احلمداين اآلذان وزاد فيه 

)1(السامر، فيصل، الدولة احلمدانية يف املوصل وحلب، االيامن، ) بغداد: 1970م (، ج1، ص202.
)2( السامر، املصدر نفسه، ج1،ص 202

)3( للمزيد، ينظر: ابن االثري،الكامل، ج8، ص 445.
)4(الس�امر، الدول�ة احلمداني�ة، ج1، ص305؛ ع�دوان، امح�د، الدول�ة احلمدانية، منش�ورات املنش�اة الش�يعية للنرش 

والتوزيع، ) ليبيا: 1981م (، ص176�177. 
)5( ينظر للمزيد: مسكويه، جتارب االمم، ج6، ص121وما بعدها؛ اهلمداين، صلة تاريخ الطربي، ج1، ص158؛ ابن 

اجلوزي، املنتظم، ج24، ص 53 وما بعدها. 
)6(الس�امر، الدول�ة احلمداني�ة، ج1،ص202؛ س�عيد، عم�ر امحد، العالق�ات احلمداني�ة البوهيي�ة )334�380 ( جملة 

الدراسات التارخيية واحلضارية، العدد12، 2012م، مج4، ص166� 179. 



55

)ح�ي ع�ىل خري العم�ل ( حممد وعيل خري البرش )1(، ك�ام كانوا ينقلون امواهتم ليدفن�وا يف الغري)2( كام 
اهتم االمراء احلمدانيون بعامرة املشاهد فقد ادخل ابو اهليجاء احلمداين سنة )293ه�/905م( بعض 
التجدي�دات ع�ىل بن�اء مرق�د االمام عيل ب�ن ايب طالب ) ( )3(، كام بني س�عيد بن محدان)4( مش�هد 
عم�رو ب�ن احلم�ق اخلزاعي )5( الصح�ايب الذي بقي عىل حب�ه لإلمام عيل ب�ن ايب طالب )( وحني 
طلبه معاوية فر اىل املوصل وقتل هناك،وقد بنى سعيد بن محدان مشهده)سنة 336ه�/976م( مما اثار 

يومئذ فتنة بني الشيعة والسنة يف املوصل )6(.

 كان ضعف الدولة احلمدانية ورصاعها مع البوهييني قد مهد لظهور امارة بني عقيل )7(، 
كقوة جديدة فرضت نفسها يف املوصل ونواحيها.

 حيث متكن العقيلون من تأس�يس امارة استمرت حتى سنة ) 489ه�/1096م( )8(، كانت امراء 
بن�ي عقيل ع�ىل مذهب االمامية االثني عرشية اذ ذكر املؤرخون ان ام�ري الدولة العقيلية رشف الدولة 

)1(اب�ن العدي�م، عم�ر بن امح�د، بغية الطل�ب يف تاريخ حل�ب، حتقي�ق: س�هيل زكار، ال.م ) دمش�ق:1988م (، ج6، 
ص701.. 

)2(  البلداوي، اياد عيدان، تاريخ التشيع يف املوصل، ) بغداد: 2012م (، ص17.
)3( ماسنيون، خطط الكوفة، ص134.

)4(ابو العالء سعيد بن محدان ابن عم سيف الدولة احلمداين ووالد الشاعر ايب فراس ووالد الشاعر ايب فراس احلمداين 
كان ام�ريا عىل هناوند وعني واليا عىل النهروان وواس�ط ووكلف بمهام ببغ�داد وواله املقتدر املوصل وديار وربيعة 
وقد قتل عىل يد اخيه احلسني بن عبد اهلل بن محدان بسبب اخلالف حول ضامن املوصل وديار ربيعة )سنة 323ه�(. 

للمزيد ينظر: اهلمداين، صلة تاريخ الطربي، ج1، ص68�69؛ مسكويه، جتارب االمم، ج5، ص486. 
)5(عم�رو ب�ن احلمق بن الكاهن اخلزاعي صحايب هاجر بعد احلديبية، وقد س�كن الكوفة، وكان ممن س�ار إىل عثامن بن 
عفان وصار بعد ذلك من ش�يعة االمام عيل )(، وش�هد معه مشاهده كلها وأعان حجر بن عدي، معاوية وكان 
من أصحابه، فهرب إىل املوصل، فقتل ومحل راسه اىل معاوية سنة ) 50ه�/670م(، ينظر: ابن االثري، عز الدين بن 

عيل، اسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار الكتاب العريب ) بريوت: د.ت (، ج4، ص10.
)6( اكتفى ابن االثري بذكر الفتنة دون التطرق الحداثها، ينظر: ابن االثري، اسد الغابة، ج4، ص101. 

)7( ينس�ب بن�و عقي�ل اىل املقلد بن جعفر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عام�ر بن صعصعة وكانت ديارهم يف البحرين 
وبعد خالفهم مع بني تغلب خرجوا اىل العراق واجلزيرة الغربية واصبحوا من رعايا احلمدانيني وبعد ضعف الدولة 
احلمداني�ة طم�ع ابو الدرداء حممد بن املس�يب العقييل يف طلب االمارة فصل عليها بع�د ان ازاح البوهيني احلمدانيني 
منه�ا س�نة) 380ه�/ 990م(، ينظر: ينظر: اب�ن االثري، الكامل، ج9، ص55؛ ابن خل�كان، وفيات االعيان، ج5، 

ص260.
)8(ينظر: ابن اجلوزي،املنتظم، ج16، ص/64 وما بعدها؛ ابن االثري،الكامل، ج10، ص144.
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مس�لم بن قريش )1(، امر بأعامر مش�هد االماميني الكاظمني بعد غرق بغداد سنة )466ه�/1073م( 
اذ ذك�ر اب�ن االث�ري ان يف ه�ذه الس�نة )466ه�/1073م(«غرق اجلان�ب الرشقي وبع�ض الغريب من 
بغ�داد،... وغ�رق من اجلانب الغريب مقربة أمحد، ومش�هد باب التبن)2(، وهتدم س�وره، فأطلق رشف 

الدولة ألف دينار ترصف يف عامرته«)3(.

 كام كان امراء بني عقيل كثريي االحس�ان للعلويني يف املوصل واجلزيرة، فذكر الذهبي ان مس�لم 
بن قريش العقييل كان يرصف مجيع اجلزية للطالبيني )4(.

خامسًا: بغداد 

 انشأ ابو جعفر املنصور يف سنة 145ه� مدينة بغداد مع الضفة اليمني من هنر دجلة وسامها 
مدينة السالم )5(، والتي اشتهرت بكوهنا مدورة و احاطها بخندق واسع واسوار عدة، وجعل 
هلا اربعة ابواب متقابلة فسمي الباب الشاميل الغريب )بباب الشام( والباب اجلنويب الغريب )باب 

الكوفة (والباب الرشقي ) باب البرصة ( والباب الشاميل الرشقي )باب خراسان( )6(.

اىل  املدورة  املدينة  قرر حتويل االسواق يف  ان  بعد  املنصور  بناها  التي  الكرخ  تعترب حملة   

)1( مس�لم ب�ن قري�ش، رشف الدول�ة امري الدول�ة العقيلية يف املوص�ل وديار ربيعة وح�رض توىل احلكم بعد ابيه )س�نة 
453ه��/1060م( واس�توىل ع�ىل حلب ورام االس�تيالء ع�ىل بغداد ت�ويف س�نة) 478ه��/1085م(، ينظر: ابن 

خلكان، وفيات االعيان، ج5، ص267.
)2(باب التبن، حملة كبرية ببغداد عىل اخلندق بازاء قطيعة ام جعفر ويلصق هذا املوضع مقابر قريش التي فيها قرب موسى 

بن جعفر)عليه السالم(، ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1، ص306.
)3(اب�ن االث�ري، الكامل، ج10، ص91؛ اخللييل، جعفر، موس�وعة العتبات املقدس�ة، منش�ورات االعلمي، ) بريوت: 

1987م(، ج9، ص98.
)4(الذهبي، ش�مس الدين حممد بن امحد، س�ري اعالم النبالء، حتقيق: ش�عيب االرتؤوط وحممد نعيم العرقسويس، ط4، 

مؤسسة الرسالة، ) بريوت: 1986م (، ج17، ص634.
)5( للمزي�د ينظ�ر: اليعق�ويب، امحد بن ايب يعقوب، البلدان، وضع حواش�يه: حممد امني خن�اوي، دار الكتب العلمية، ) 

بريوت: 2002م (، ص25؛ اهلمذاين، البلدان، ص279؛ املقديس، احسن التقاسيم، ص120.
)6( اليعقويب، البلدان، ص 25؛ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص 94؛ لستزنج، بلدان اخلالفة، ص48.
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)ت:   )2( الواقدي  دفع  الذي  احلد  اىل  االمامية  فيها  تواجد  التي  املناطق  ابرز  من   ،)1( الكرخ 
207ه�/822م( اىل القول«بان الكرخ مفيض السفل...«)3(.

هذا  بقوله  الواقدي  عنى  بالقول:«انام  توضيحا  ذلك  اىل  البغدادي  اخلطيب  اضاف  وقد 
مواضع من الكرخ خمصوصة يسكنها الرافضة دون غريهم ومل يرد سائر نواحي الكرخ«)4(.

 ان النص السابق يعطينا داللة واضحة عىل ان تواجد الشيعة االمامية يف الكرخ قد تزايد 
اهتامم  استدعت  ملحوظة  ظاهرة  ذلك  جعل  مما  السالم  مدينة  تأسيس  من  قرن  نصف  بعد 

الواقدي.

 كام يشري ما ذكره البغدادي عىل ان اماكن حمددة يف الكرخ قد اختصت بالشيعة االمامية 
ينقل  بينام  املذاهب االخرى  اتباع  قد تكون حمل سكن لغريهم من  الكرخ  نواحي  وان سائر 
ياقوت احلموي ) ت: 626ه�/1228م («إن أهل الكرخ شيعة امامية ال يوجد فيهم سني 
البته«)5(، وهذا جزم بان االمامية هم سكنة الكرخ دون غريهم يف مطلع القرن السابع، والبد 
بان االضطرابات السياسية املذهبية كان هلا دور بعيد املدى يف هذا التحول الديموغرايف الذي 
أدى اختصاص كل واحد من حمال بغداد بطائفة معينة يمكن القول إن الوافدين من مناطق 
العراق شكلوا رافدا رئيسيا لوجود االمامية يف اجلانب الغريب من بغداد، مع مالحظة انه هناك 
مؤيدين  وجود  خالل  من  املدورة  املدينة  تأسيس  تلت  التي  املدة  يف  بغداد  يف  للتشيع  وجود 

)1(اهلم�ذاين، البل�دان، ص 25؛ اخلطي�ب البغ�دادي، تاريخ بغ�داد، ج1، ص99؛ ياق�وت احلموي، معج�م البلدان، 
ج4، ص448؛ ليس�رت، يعقوب، خطط بغداد يف العهود العباس�ية االوىل، ترمجة: صالح امحد العيل، املجمع العلمي 

العراقي، ) بغداد: 1984م (، ص258.
)2( حممد بن عمر الواقدي كان من اهل املدينة وقدم بغداد س�نة) 180ه�/796م(، وملا قدم املامون من خراس�ان واله 
القضاء بعس�كر املهدي اىل ان مات ببغداد س�نة) 207ه�/822م( ويعرب بعد ابن اس�حاق يف س�عة العلم باملغازي 
والس�ري والطبقات،عدله ابن النديم اكثر من 40 كتابا، ينظر: ابن النديم، حممد بن اس�حاق البغدادي، الفهرس�ت، 

حتقيق: رضا جتدد، ) ال.م: د.ت (، ص111؛ اخلطيب البغدادي، تاريخ، ج3، ص3.
.)3(

)4(اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص100، لييسرت، خطط بغداد، ص259.
)5( ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، ص448.
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لبعض احلركات العلوية يف العرص العبايس االول )1(.

 ويشري الباحثون اىل وجود سكك ودروب يف اجلانب الغريب قد اطلق كلها اسامء مدن 
اليعقويب عند ذكره قطائع من  الذي ورد ذكره عند  الكوفيني  عراقية خمتلفة لعل امهها درب 
الفزاري  طريق االنبار«... قطيعة واضح موىل أمري املؤمنني وولده، ودرب أيوب بن املغرية 

بالكوفة، والدرب يعرف بدرب الكوفيني«)2(.

اما اخلطيب البغدادي فقد ذكر ان منزل امحد بن حممد ابو بكر الفقيه ) ت: 285ه�/897م( )3(

كان باجلانب الغريب عىل هنر كرخايا)4(، درب الكوفيني )5(، وهناك من يرجع السبب وراء 
استقرار االمامية يف حملة الكرخ هو وقوعها امام باب الكوفة )6(، حيث غالبا ما كان الوافدون 
يدخلون بغداد من خالل هذا الباب اضافة اىل استقرار الكثري من اعيان بغداد ومن ارشاف 
الشيعة والعامل احلكوميني يف الكرخ )7(، مما اكسبها مكانة خاصة ومركز استقطاب لألمامية 

بشكل خاص.

 وم�ن حم�الت بغ�داد الت�ي س�كنها االمامي�ة حمل�ة ب�اب الط�اق )8(، اذ ذك�ر اخلطي�ب البغ�دادي 

)1(ذكر الطربي ان ابا زكريا ييى بن عبد اهلل املحتس�ب عىل اس�واق بغداد كان له صلة باتباع حممد وابراهيم بن عبد اهلل 
بع�د ان�دالع ثورهتام يف احلجاز والبرصة )45ه�/665م( وحاول اثارة العامة ضد املنصور مما اس�تدعى قتله، ينظر: 

الطربي، تاريخ، ج6، ص267؛ ليسرت، خطط بغداد، ص259.
)2( اليعق�ويب، البل�دان، ص38، وجتدر االش�ارة اىل ان د.صالح الع�يل ذكر بان موضع الدرب ال�ذي ذكره اليعقويب ال 
توج�د له اش�ارة يف الكتب كام انه يقع بعي�دا عن الدرب الذي ذكره اخلطيب البغ�دادي. ينظر: العيل، صالح، بغداد 

مدينة السالم، املجمع العلمي العراقي، ) بغداد: 1985م (، ص73.
)3( امح�د ب�ن حممد بن احلس�ن ب�ن اجلنيد ابو بكر الفقيه ذك�ر اخلطيب البغدادي ان�ه كان احد الفقهاء املش�هورين تويف) 

285ه�/897م(، ينظر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، ص191.
)4(هنر كرخايا: ذكر ياقوت بانه هنر يف بغداد ياخذ من هنر عيسى حتت املحول ويمر برباثا، ينظر: ياقوت احلموي، معجم 

البلدان، ج4، ص446.
)5( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، ص191.

)6( جواد، مصطفى، سوسة، امحد، خطط بغداد قديام وحديثا، دار مسيزويوتاميا، ) بغداد: 2013م (، ص84.
)7( جعفريان، اطلس، ص340. 

)8(ب�اب الطاق:حمل�ة باجلانب الرشقي من بغداد بني الرصافة وهنر املعىل، ينظ�ر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، 
ص 5؛ جواد، دليل خارطة بغداد، ص114.
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)463ه�/1070م( ان عبد الواحد بن احلسني بن عمر ابو طاهر احلذاء ) ت449ه�/1057م( )1( كان 
يتشيع وهو من اهل باب الطاق، كام ذكر عيل بن حممد بن امحد املعروف بابن لؤلؤ ) ت379ه�/989م 

( )2(، كان من اهل باب الطاق.

 وتعترب مقابر قريش)3(، من اهم املواضع يف اجلانب الغريب والتي هلا قدس�ية لدى الش�يعة االمامية 
كان املنص�ور ) 136�158ه�/753-774م( اول من جع�ل هذا املوضع مقربة ملا ابتنى مدينته وأول 
م�ن دف�ن فيها كان ابن�ه االكرب جعفر الذي تويف س�نة 150ه� ثم دفن هبا موس�ى بن جعف�ر الكاظم) 
183ه��/799م( وحفي�ده حممد بن عيل اجلواد )220ه��/835م( )4(، كام احتوت عىل قبور كثري من 
االعيان والس�ادة والعلامء )5(، مل يقترص وجود الش�يعة االمامية عىل جانب بغداد الغريب بل جتدهم من 
س�كنوا حمال بغداد يف اجلانب الرشقي ذات االغلبية الس�نية، فكانت حملة س�وق العطش)6(، احد حمال 
بغ�داد الرشقية التي كان فيها وجود للش�يعة االمامية ومنهم عيل بن امحد العل�وي العقيقي)7(، والذي 

كانت داره باجلانب الرشقي سوق العطش. 

 ومنه�م حممد بن عيس�ى بن عبيد بن يقطني )8(، ال�ذي روى عن االمام عيل بن حممد اهلادي 

)1(عب�د الواحد بن احلس�ني بن عمر ابو طاهر احلذاء ش�يعي م�ن اهل باب الطاق ذكر اخلطي�ب ان دكانه يف احلذائني يف 
الكرخ ) ت449ه�/1057م(، ينظر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج11، ص 17؛ ابن حجر، ش�هاب الدين 

امحد بن عيل، لسان امليزان، مؤسسة االعلمي، ) بريوت: 1971م (، ج4، ص79.
)2(عيل بن حممد بن امحد بن نصري بن عرفة ابو احلسن الثقفي الوراق يعرف بابن لؤلؤ، قال عنه اخلطيب البغدادي، كان 
ثقة، صدوقا، شيعي ) ت: 379ه�/989م (، ينظر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص88؛ ابن اجلوزي، 

املنتظم، ج14، ص327.
)3( مقابر قريش: مقربة مش�هوره ببغداد يف اجلانب الغريب فيها قرب موس�ى بن جعفر وحفيدة حممد بن عيل اجلواد)عليه 
الس�الم( وه�ي حمل�ة فيها خلق كثري، ينظ�ر: ياقوت احلموي، معج�م البلدان، ج5، ص163؛ ج�واد، دليل خارطة 

بغداد، ص 100.
)4( للمزي�د م�ن التفاصيل، ينظر: اخلطيب البغ�دادي، تاريخ بغداد، ج1، ص132؛ ياقوت احلم�وي، معجم البلدان، 

ج5، ص163؛ جواد، دليل خارطة بغداد، ص102. 
)5( اب�ن اجل�وزي، ابو الفرج عبد الرمحن بن ع�يل، مناقب بغداد، تصحيح: حممد هبجت االثري، دار الس�الم، ) بغداد، 

1923م(، ص28. 
)6(سوق العطش من اكرب حمال بغداد باجلانب الرشقي بني الرصافة وهنر املعىل. ياقوت، معجم، 284/3. 

)7(ع�يل ب�ن امح�د العلوي العقيقي ذك�ر الطويس عن امحد بن عبدون قال س�معنا منه يف داره باجلانب الرشقي يف س�وق 
العطش بدرب الش�ّواء، له عدة كتب منها: كتاب املدينة وكتاب املس�جد وغريها. الطويس، الفهرس�ت، ص163؛ 

العالمة احليل، خالصة االقوال، ص365.
)8(حممد بن عيس�ى بن عبيد بن يقطني بن موس�ى موىل اس�د بن خزيمة، وصفه النجايش بأنه جليل القدر من اصحابنا 
ثق�ه عني، له عد كتب منها: االمامة، الواضح املكش�وف يف الرواة اهل الوق�وف وغريها، ينظر: النجايش، الرجال، 
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وكانت له معه مكاتبات ومشافهة، وقد سكن بغداد يف سوق العطش)1(

 كان عامل االنتقال من مناطق خمتلفة من العراق احد روافد التواجد الشيعي يف بغداد وأيضا انتقال 
مؤسس�ة الس�فارة من سامراء س�اهم يف توجه اتباع التش�ع االمامي اليها فاصبح تركز وجود املرجعية 
االمامية يف عاصمة اخلالفة منذ عهد السفراء يف الغيبة الصغرى وصوال اىل مرجعية الشيخ املفيد )ت: 
413ه�/1022م( والرشيف املرتىض ) ت: 436ه�/1044م( والطويس ) ت: 460ه�/1067م(.

 سادسًا:- سامراء.

 اخت�ذ ثامني�ة من خلفاء بن�ي العباس من مدينة س�امراء عاصمة هلم عىل مدى اكث�ر من نصف قرن 
)221�279ه�/835-892م (، حيث اختطها املعتصم باهلل )218�227ه�/832-841م( لتكون 
مس�تقرا ل�ه وجلن�ده الرتك)2(، بع�د ان رأى ان جند بغداد ال يوث�ق هبم لكثرة االضطراب�ات التي كانوا 
يثريوهن�ا َفع�ّول عىل تأليف جيش من االتراك ملا اتصفوا به من الش�دة والقوة )3(، إال أن وجود االتراك 
ببغداد كان له مردود س�لبي اذ«كانت األتراك تؤَذي العوامَّ بمدينة الس�الم بجرها اخليوَل يف األْسَواق 

وما ينال الضعفاء والصبيان من ذلك...، فعزم املعتصم عىل النقلة منهم«)4(.

 تعود جذور التشيع يف سامراء اىل عهد االئمة املتاخرين الثالث سكنها كل من عيل بن حممد 
اهلادي )( واحلسن بن عيل )( وولد فيها االمام املنتظر )عج( فقد استقدم االمام عيل بن 
حممد بن عيل اهلادي )( اىل س�امراء من قبل الس�لطة العباس�ية اذ اشخصه املتوكل العبايس 

من املدينة اىل بغداد ثم اىل رس من راى)5(. 

 فاش�رتى االمام عيل بن حممد اهلادي )( دارا له فيها ابتاعها من دليل بن يعقوب النرصاين)6(، 
وقد لقب االمام )( بالعس�كري ملقامه بس�امراء وكانت تسمى العسكر )7(، وقد دفن يف تلك الدار 

ص334؛ العالمة احليل، خالصة االقوال، ص241؛ التفريش، نقد الرجال، ج4، ص492.
)1( النجايش، الرجال، ص334؛ العالمة احليل، خالصة االقوال، ص241

)2( اليعقويب، البلدان، 55 و ما بعدها؛ اهلمذاين، البلدان، ص368.
)3( ابن اجلوزي، املنتظم، ج11، ص54.

)4( املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص466.
)5( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص56؛ ابن عنبه، عمدة الطالب، ص199.

)6( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص57.
)7(اليعقويب، البلدان، ص52؛ ابن عنبه، عمدة الطالب، ص199؛ العمري، املجدي، ص130.
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بعد وفاته كام دفن هبا ابنه احلسن بن عيل وبعض رجاالت االرسة وسيداهتا)1(.

 ش�كل وجود االئمة املتأخرين )( يف س�امراء وكوهنا عاصمة الس�لطة حافزا للشيعة االمامية 
للتواجد يف املدينة فكان من بني االمامية من اهل س�امراء عيس�ى بن امحد ابو موسى الرس من رائي)2(، 
والذي روى عن االمام عيل بن حممد اهلادي )(، ويف س�امراء قتل حممد بن موس�ى بن يعقوب)3( 

الذي ذكر انه كان يسكن يف منطقة كرخ سامراء )4(.

 كام ذكرت كتب الرجال هارون بن مس�لم بن س�عدان الرس من رائي والذي كانت له مسائل اليب 
احلسن بن حممد )()5(، وكان ابن الفحام الرس من رائي احد مشايخ النجايش ) ت:450ه�/1058م 

( )6(، والشيخ الطويس ) ت:460ه�/1067م( )7(.

 مما س�بق نجد ان تواجد االمامية يف س�امراء قد نش�ط بفضل وجود االئمة )( هبا وبقاء اصداء 
لذلك التواجد حتى بعد اضمحالل دور سامراء بعد ان تركها اخلليفة املعتمد العبايس )279ه�/892م 
( عائدا اىل بغداد، هجرت س�امراء س�وى عدد قليل من املحال ابرزها حملة العسكر التي حوت بعض 

 .)( االمامية الذين استقروا بجوار ائمتهم

 فنش�طت حلق�ات التدري�س هب�ا اذ ذك�ر حمم�د ب�ن ايب القاس�م )8(، ع�ن ايب بك�ر حممد ب�ن امحد 

)1( املفيد، االرشاد، ج2، ص313.
)2(عيسى بن امحد بن عيسى بن املنصور ابو موسى الرس من رائي كان من مجلة من روى عن االمام احلسن عيل بن حممد 

اهلادي، ينظر: النجايش، الرجال، ص297.
)3(حممد بن موس�ى بن يعقوب الس�امري، ذكر الش�يخ الطويس يف باب من مل يرو عن االئمة )( كام ذكر بانه روى 
التلعريي ) هارون بن موسى ) ت:380ه�/990م( مما يدل عىل انه من علامء القرن الرابع، ينظر: الطويس، الرجال، 

ص444؛ التفريش، نقد الرجال، ج4، ص334؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج18، ص300.
)4( كرخ س�امراء: حملة يف س�امراء وكانت يف حملة العس�كر التي هبا من شهد العسكريني املحال الوحيدة التي بقيت بعد 

ترك سامراء من قبل السلطة، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البدان، ج3، ص176.
)5( النجايش، الرجال، ص438. 

)6(احلسن بن حممد بن ييى بن داود الفحام من اهل رس من راى اخذ عن مجاعة كثرية، قال عنه اخلطيب البغدادي كان 
ثقه عىل مذهب الشافعي وكان يرمى بالتشيع مات برس من راى )سنة 408ه�/1017م(، ينظر: النجايش، الرجال، 

ص297؛ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج7، ص436؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج6، ص144.
)7( املجليس، حممد باقر، بحار االنوار، مؤسسة الوفاء، ) بريوت: 1983م (، ج1، ص59. 

)8(حممد بن ايب القاسم بن عيل بن حممد الطربي االميل الكجي ذكره منتخب الدين يف فهرسه فقال عنه ثقة فقيه قرا عىل 
الش�يخ ايب عيل بن ايب جعفر الطويس له تصانيف منها الزهد والتقوى، ينظر: منتجب الدين، فهرس�ت، ص449؛ 
احل�ر العام�يل، حممد بن احلس�ن، امل االم�ل يف علامء جبل عامل، حتقيق امحد احلس�يني، مطبع�ة اآلداب، )النجف: 
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اخلطي�ب الدين�وري انه قد حدثه ابو احلس�ن ع�يل بن امحد بن البزار بس�امراء يف مجادى االخره س�نة) 
392ه�/1001م( )1(، وكان الش�يخ املفيد يزور س�امراء ويعقد ال�درس واملناظرة، اذ«حرض عبد اهلل 
برس من راى واجتمع عليه العباسيون وغريهم مجع كثري...« )2(، وكانت املناظرة تدور حول موضوع 

االمامة.

 وتواج�د العلوي�ون بش�كل ملح�وظ يف س�امراء، فقد ت�وىل نقابة العلويني بس�امراء ش�خصيات 
م�ن بيوت�ات عده فمن عق�ب االمام عيل بن حممد اهلادي )( توىل النقابة بس�امراء ابو احلس�ن عيل 
الشعراين وهو من ابناء جعفر الكذاب بن عيل بن حممد )3(، ومن العلويني من االمامية بسامراء القاسم 
بن عيل بن جعفر الصادق امللقب بالعرييض، فقد كان عيل بن جعفر العرييض معارصًا لالمام حممد بن 
عيل اجلواد )( ومن اوالده القاس�م بن العرييض الذي اولد بس�امراء حممدًا وجعفر)4(، ويف سامراء 
كان العب�اس ب�ن عيل بن ابراهيم من نس�ل العباس بن عيل بن ايب طالب )(، ال�ذي انتقل منها اىل 
مرص )5(، وتدل قبور العلويني يف سامراء عىل تواجدهم امللحوظ يف املدينة منها مقربة السيد ايب هاشم 
اجلعفري )6(، الذي اقر اخلطيب البغدادي بانه مات بحبس�ه يف س�امراء س�نة) 261ه�/874م(، وقرب 

جعفر الكذاب بن عيل بن حممد اهلادي)7(.

سابعًا:- إربل. 
د.ت(، ج2، ص234؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج15، ص308.

)1(الطربي، حممد بن ايب القاسم، بشارة املصطفى لشيعة املرتىض، حتقيق: جواد الفيومي، مؤسسة النرش االسالمي، ) قم: 
1999م (، ص88.

)2(املفيد، الفصول املختاره، ص342.
)3(ابن عنبة، العمدة، ص225

)4(العمري، املجدي، ص136.
)5(العمري، املجدي، ص334؛ ابن عنبه، عمدة الطالب، ص358. 

)6( داود بن القاس�م بن اس�حاق بن عبد اهلل بن جعفر بن ايب طالب ابو هاش�م اجلعفري من اهل بغداد، وكانت له منزلة 
عظيمة عند االئمة )( حبس يف س�امراء )س�نة 252ه�/865م(، وتويف يف بيته سنة )261ه�/ 874م(، ينظر: 
اخلطي�ب البغدادي، تاريخ بغ�داد، ج8، ص365؛ العالمة احليل، خالصة االق�وال، ص142؛ املحاليت، ذبيح اهلل، 

ماثر الكرباء يف تاريخ سامراء، رشيعت، ) قم: د.ت(، ج1، ص192�293.
)7( جعف�ر ب�ن عيل بن حممد بن عيل بن موس�ى بن جعفر، وتس�ميه االمامية بالكذاب الدعائه المامة بعد اخيه احلس�ن 
ب�ن عيل العس�كري، دون ابن�ه القائم. البخاري، ابو نرص، رس السلس�لة العلوية، تقديم: حمم�د صادق بحر العلوم، 
انتش�ارات الرشيف الريض، ) قم، د.ت(، ص4؛ الرازي، فخر الدين، الش�جرة املباركة يف انس�اب الطالبية، حتقيق: 
مهدي رجائي، سيد الشهداء، ) قم، د.ت(، ص79؛ املحاليت،ذبيح اهلل، ماثر الكرباء يف تاريخ سامراء،ط2،املطبعة 

االسالمية،)طهران، (، ج1، ص311.
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تع�د إرب�ل من املدن العراقية القديم�ة وقد ورد ذكرها يف املدونات البابلية واالش�ورية من بعدها، 
وق�د ازده�رت ايام االش�وريني الذين جعلوه�ا كعبتهم واحاطوه�ا بعنايته�م )8(، وخضعت للحكم 
االس�المي بعد فتح اجلزيرة )18ه� /639م( )9(، ومل يرد ذكر الربل من الكتب يقرون عديده، س�وى 
بعض االش�ارات الواردة عند بعض البلدانيني املس�لمني اذ ورد ذكرها عند اب�ن خرداذبه اثناء حديثه 
حول التقس�يامت االدارية يف العراق، فذكر بان اربل هي احدى طس�وج حلوان اخلمس)10(، واعتربها 

من اعامل اجلزيرة واملوصل بالذات.

ومل ترد يف الكتب التارخيية عن اربل سوى اشارات الحداث متباعدة يف القرن اخلامس اهلجري)11( 
اذ دل�ت االش�ارات ال�واردة عنه�ا اهنا كانت امارة ت�واىل عىل حكمها بع�ض العوائ�ل الكردية من ال 
موسك )12(وال ايب اهليجاء اهلذبايني )13( ويف سنة 521ه� /1127م دخلت حتت حكم اتابكة املوصل 

وقد توالها نيابة عنهم ال تبكتكني حتى )سنة 630ه� /1232م()14( 

وعن�د وف�اة حاكمها مظفر الدين ابو س�عيد كوبكري ب�ن عيل بن تبكتكني)15(،ع�ادت اىل حضرية 

)8(الصقار،س�امي بن مخاس،ام�ارة اربل يف العرص العبايس ومؤرخها ابن املس�تويف،دار الش�واف،)الرياض:1992(، 
ص35؛ لسرتنج، بلدان اخلالفة، ص121�122.

)9( البالذري، فتوح البلدان، ج2، ص408؛ الطربي، تاريخ، ج3، ص156؛ ابن اعثم الكويف، الفتوح، ج1، ص261.
)10(ابن خرداذبة، ابو القاسم عبيد اهلل، املسالك واملاملك، بريل، ) ليدن: 1889م (، ص9. 

)11(اول اش�ارة ورد عند ابن االثري عن اربل يف احداث س�نة) 438ه�/ 1046م( فكر انه يف هذه الس�نة قتل عيسى بن 
موس�ى بن موس�ك اهلذباين عىل يد ابن اخ له يدعى س�الر بن موسى بمس�اعدة قرواش بن املقلد صاحب املوصل، 

ينظر: ابن االثري، الكامل، ج9، ص531؛ ابو الفداء، املخترص يف اخبار البرش، ج2، ص168.
)12( ذك�ر اب�ن االثري ان االكراد اهلذبانية من بني موس�ك قد ملكوا قلعة اربل واعامهلا بين�ام ملك االكراد احلميدية عدة 

حصون جتاور املوصل، ينظر: ابن االثري، الكامل، ج9، ص549. 
)13(ابن االثري، الكامل، ج10، ص423؛ ابن املستويف، تاريخ اربل، ص206. 

)14(كان زين الدين عيل بن تبكتكينبن مظفر الدين املعروف بكوجك الرتكامين اول من حكم اربل من ال تكبتكني وكان 
حاك�ام ع�ىل املوصل واعامهلا ثم واله عامد الدين زنكي اربل حتى تويف س�نة) 563ه� /1168م(، ينظر: ابن االثري، 
الكامل، ج10، ص643؛ ابن كثري،البداية والنهاية، ج13، ص160؛ ابن تغردي بردي، يوس�ف بن تغري بردي، 

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، مطابع كوستاتسوماس، ) القاهرة: د.ت (، ج5، ص378.
)15( كوكربي ابو سعيد بن عيل بن تبكتكني بن حممد توىل حكم اربل بعد ابيه يف سن الرابعة عرش ونتيجة خلالفات داخلية 
مع قايامز القائم عىل وصايته خرج من اربل تاركا احلكم الخيه يوس�ف وانتقل يف البلدان طالب املس�اعدة والدعم 
الس�تعادة س�لطته فدخل يف طاعة صالح الدين االيويب ثم عاد اىل اربل بعد وفاة اخيه سنة (586ه� /1181م(، اذ 
بقي يف احلكم حتى فانه سنة ) 630ه� /1233م (، ينظر: جمهول، احلوادث، ص70؛ ابو الفداء، املخترص يف اخبار 
البرش، ج3، ص65؛ الذهبي، تاريخ االس�الم، ج45، ص 402؛ ابن العامد احلنبيل، ش�ذرات الذهب يف اخبار من 

ذهب، دار احياء الرتاث العريب، ) بريوت: د.ت (، ج5، ص128.
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اخلالف�ة )1( ش�هدت اربل تواجدًا للش�يعة االمامية من خالل رجاالهتا الذين ب�رزوا يف جماالت خمتلفة 
ومنهم الرشيف حممد بن نرص ابن صاليا اهلاشمي العلوي )2( الذي عني من قبل اخلليفة املستنرص نائبا 

عىل اربل سنة 635ه� / 1238م)3(.

ان تعي�ني اخلليفة املس�تنرص لعل�وي يف هذا املنصب دليل ع�ىل النفوذ الواس�ع للعلويني يف العقود 
االخرية من عمر الدولة العباسية.

وق�د حظي بن الصالي�ا باحرتام اتباع املذاهب االخرى وبش�كل خاص احلنابل�ة حيث عد عهده 
م�ودة بني احلنابلة والش�يعة اذ كانت هن�اك مودة بني ابن الصاليا وعميد الدي�ن ابن عباس احلنبيل )4(، 

فقد كتب له ابيات جاء فيها:

سالم كأنفاس النسيم إذا رسى سحريًا ورياها له عطر شمأل

عىل العلوي الفاطمي حممد ب ن نرص بن حييى املنعم املتفضل

شأى الناس تاج الدين حسن مناقب يفوق هبا فخرا عىل غريه عيل

أوايل عاله يف التغايل تشيعًا وإن كنت عند الناس أحسن حنبيل
فأجابه تاج الدين بن الصاليا بقوله:

أتاين كتاب من كـــــريم أوده وكان كنرش املسك شيب بمندل

وحقك إين لست أخشى تشيعًا عليك ولكن سوف أدعي بحنبيل

فإن نفرتق يف مذهبني فإننا سيجمعنا صدق املحبة يف عيل)5(.
 وم�ن اجلدي�ر بالذكر انه قد حدثت مراس�الت ب�ني ابن الصالي�ا والوزير ابن العلقم�ي)6(، حول 

)1( جمهول، احلوادث اجلامعة، ص52؛ ابن العامد احلنبيل، شذرات الذهب، ج5، ص284. 
)2(حمم�د ب�ن ن�رص بن صاليا تاج الدي�ن ابو املكارم اهلاش�مي العلوي وصف بان�ه كان من رجالت الده�ر عقال ورايا 
وتدبريا ويل اعامل اربل سنني عديده وقتل عىل يد املغول سنة) 656ه�/1258م(، ينظر: ابو الفداء، املخترص، ج7، 

ص16؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، ج5، ص88؛ ابن عنبه، العمدة، ج7، ص350. 
)3(جمهول، احلوادث، ص139.

)4(عمي�د الدي�ن ب�ن عباس احلنبيل، ناظ�ر االعامل للمناظ�ق املجاوره ألربل وقد مجعت�ه مودة بابن الصالي�ا نائب اربل 
الشيعي، ينظر: الصفدي، الوايف بالوفيات، ج5، ص88.

)5(الصفدي، الوايف بالوفيات، ج5، ص88.
)6(حمم�د ب�ن عيل ابو طالب البغدادي وزير املس�تعصم اخر خلفاء بني العباس، وىل الوزاره اربع عرشة س�نة، اىل حيث 
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اوضاع الش�يعة االمامية اواخر العرص العبايس، اذ راس�ل الوزير بن العلقمي ابن الصاليا العلوي بعد 
الفتنة التي اجتاحت بغداد س�نة )654ه�/ 1256م (، اذ بني له ما حلق باالمامية من ارضار جس�يمة 
بسبب تلك الفتنة و ربام كانت تلك حماوله استنهاض لنائب اربل الشيعي ليتجنب مزيدا من االرضار 
التي يمكن أن يتعرض هلا االمامية بس�بب تلك الفتنة فقد ورد يف تلك الرس�الة«... وقد عزموا ال اتم 
اهلل عزمه�م وال أنف�ذ أمرهم ع�ىل هنب احللة والنيل... فصربا مجيل واخلادم قد اس�لف االنذار ويمل 
هلم االعذار...«)1(، ويمكن القول ان حماولة االس�تنهاض هذه تدخل يف اطارالتحرك السيايس للوزير 
ابن العلقمي نتيجة ملا تعرض له االمامية يف بغداد وحماولة منه الستغالل نفوذ وقوة حاكم اربل حلامية 

ابناء الطائفة.

 يع�د ع�يل بن عيس�ى االربيل)2(، م�ن ابرز رجال االمامي�ة يف اربل وقد كت�ب البن الصاليا 
العل�وي مت�ويل اربل ثم خدم ديوان االنش�اء ببغداد ومن ابرز مؤلفاته كتاب ) كش�ف الغمة يف 
 )( وفاطمة الزهراء ) معرفة االئمة ( الذي مجع فيه احوال النبي ) صىل اهلل عليه واله وسلم
واالئم�ة االثني عرش)( وتوارخيهم ومناقبهم وفضائله�م )3(، واملالحظ ان املؤلف نقل من 
كتب ابناء العامة )4(، اذ اورد رسالة يف عيل بن ايب طالب )( واله من بني هاشم للجاحظ)5( 

 ليك�ون ذل�ك ادعاء للقب�ول )6(، اذ حاول اثبات اعتقاده بائمة اه�ل البيت )( من خالل كتب 
ابناء العامة لتحىض اراءه بنوع من املقبولية لدى الطرف االخر)7(

احتالهل�ا م�ن قبل املغ�ول) 656ه�� /1258م(، ينظر: الكتبي، ابن ش�اكر، ف�وات الوفيات، حتقي�ق: عيل حممد بن 
يعوض اهلل، امحد عبد املوجود،، دار الكتب العلمية،)بريوت: 2...م(، ج2، ص256. 

)1( الس�بكي، عب�د الوهاب بن عيل، طبقات الش�افعية، حتقيق: حممود الطناحي، دار احياء ال�رتاث، ) بريوت: د.ت (، 
ج8، ص263.

)2( هباء الدين ابو احلس�ن عيل بن فخر الدين عيس�ى بن ايب الفتح االربيل من كبار علامء االمامية له كتاب كش�ف الغمة 
يف معرفة االئمة فرغ من تاليفه )س�نة687ه�/1288م( وله رس�الة الطبق وغريها تويف )س�نة 693ه�/1294م(، 
ينظ�ر: الصف�دي، ال�وايف بالوفي�ات، ج21، ص 251؛ العالمة احليل، خالص�ة االقوال، ص8؛ احل�ر العاميل، امل 

االمل، ج2، ص195. 
)3( للتفصي�ل ينظ�ر: االربيل، عيل بن عيس�ى ابو الفتح، كش�ف الغم�ة يف معرفة االئمة، ط2، دار االض�واء، ) بريوت: 

1985م (، ج1، ص 7 ومابعدها 
)4(  االربيل،كشف الغمة،ج1،ص30

)5(  اجلاحظ،الرسائل،ص47
)6( الطهراين، الذريعة، ج18، ص47.

)7( االربيل، كشف الغمة، ج1، ص30�37.
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 إن وجود ش�خصيات ش�يعية امامية مثل ايب الفتح االربيل يف منطقة إربل يعكس لنا مدى نش�اط 
احلركة العلمية يف املنطقة يف الشطر االول من حياته قبل انتقاله اىل بغداد، فقد درس عىل يد كبار العلامء 
يف إرب�ل منتصف القرن الس�ابع اهلجري من اتباع املذاهب االخ�رى، مثل احلافظ ابو عبد اهلل الكنجي 
الش�افعي )ت: 657ه��/1259م ( )1(، فقد قرأ عليه عدة كت�ب منها:«كفاية الطالب يف مناقب ال ايب 
طال�ب )2(، والبي�ان يف اخبار صاحب الزمان«وذكر قرأها باربل س�نة ) 648ه�/1250م( )3(، كذلك 
من خالل الرواة عنه وتالميذه ومن ابرزهم ابو عيل احلس�ن بن ايب اهليجاء االربيل )4(، الذي روى عنه 
يف كش�ف الغمة إذ له منه إجازه، ومن علامء االمامية بإربل برز ابو القاس�م جربيل بن حممد بن منعة)5( 

الذي ذكر انه كان يميل اىل التشيع بدليل اشعاره التي يقول فيها:

ِم اُب ُكلُّ ظاَالاَ نْجاَ ا ياَ ُْم ُشُموٌس هِباَ إِنهَّ ُسوِل فاَ اُلوا: اْمتاَِدْح آل اَالرهَّ قاَ واَ

ِمي الاَ اِن ساَ ماَ ىلاَ مرِّ الزهَّ ْيِهْم عاَ لاَ ا عاَ ِزيُدهاَ ء ياَ ْ ْمِس شاَ ْل لِلشهَّ هاَ ُقْلُت: واَ فاَ

ْ تكن أّديتها بتامم ا لاَ ْيِهُم هِباَ لاَ لِّ عاَ ْ ُتصاَ ٍة لاَ الاَ ُكلهَّ صاَ واَ
اِم)6(  ًدا عن العلم عاّم قلت ُكّل اَإِماَ هَّ ا ُمرشاَ ل ْياَ كٍّ فاَساَ إِْن ُكنت يِف شاَ فاَ

 ويالح�ظ ان بع�ض اتباع املذهب الش�افعي بإربل كان هل�م ميول نحو التش�يع االمامي فذكر ابن 

)1( حممد بن يوس�ف بن حممد الكنجي ابو عبد اهلل الش�افعي، اماما حمدثا راوية ذكر املؤرخون انه كان يميل اىل الرفض 
ومجع كتبا يف التش�يع، قتلته العامة وس�ط جامع دمش�ق بس�بب تش�يعه س�نة) 658ه�/1260م(، ينظر: الصفدي، 
الوايف بالوفيات، ج5، ص166؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 13، ص256؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج7، 

ص80.
)2( كفاي�ة الطال�ب يف مناق�ب ع�يل بن ايب طال�ب، الفه س�نة) 647ه�/1249م( بمدين�ة املوصل يف 12باب�ا يف مناقب 
امري املؤمنني وس�نه ومولده ووصاياه ومقتله. اجلاليل، حممد حس�ني، فهرس�ت الرتاث، حتقيق: حممد جواد احلسيني 

اجلاليل، نكارش، ) قم: 2001م (، ج1، ص654.
)3( البيان يف اخبار صاحب الزمان: يشمل مخسة وعرشين بابا، اربعة وعرشون منها يف كل باب عدة احاديث يف احول 
االم�ام الثاين عرش من طريق اهل الس�نة وقد محله مؤلفه هو وكت�اب كفاية الطالب اىل الرشيف ابن الصاليا العلوي 

سنة ) 648ه�/ 1250م(، باربل، ينظر: االربيل، كشف الغمة، ج3، ص276.
)4( ابو احلسن بن اهليجاء االربيل، عامل فاضل شاعر اديب يروي عن االربيل كتاب كشف الغمة باجازة قال احلر العاميل: 
انه راها عند بعض العلامء، ينظر: االربيل، كشف الغمة، ج2، ص72؛ احلر العاميل، امل االمل، ج2، ص؛ اخلوئي، 

معجم رجال احلديث، ج5، ص268.
)5( ابو القاس�م جربيل بن حممد بن متعة بن مالك وصف بانه ش�اهد عدل دين وله طبع يف الش�عر موات، اربيل املولد 

والنشاة تويف سنة ) 589ه�/1192م(، ينظر: ابن املستويف االربيل، تاريخ اربل، ص74. 
)6( ابن املستويف، تاريخ اربل، ص74.
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املس�تويف )ت: 637ه�� / 1239م ( ابو احلس�ن ع�يل بن حممود الش�افعي)1(، وقال عنه:«انه ش�افعي 
املذهب مائال اىل الصحيح من التشيع«)2(.

ومن ش�عراء إربل من االمامية عز الدين حس�ني بن حممد االربيل)3(، الشاعر الرضير الذي وصف 
بانه كان عاملا بالعربية)4(. 

 ب�رز الوج�ود االثن�ي ع�رش يف إربل من خالل وجود ش�خصيات ش�يعة امامية كان هل�ا دورها يف 
اجلوان�ب السياس�ية والعلمي�ة وال غرو يف ان لذلك اثر يف ترس�يخ الوجود االمام�ي االثني عرشي يف 

املنطقة. 

ثامنًا:- احللة. 
تأسس�ت مدينة احللة س�نة )495ه� /1101م ( عىل يد االمري سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
مزي�د االس�دي ) ت: 501ه�� /1107م ( )5(، يف اجلامعني )6(، بعد ما ضاقت ب�ه اقطاعه يف النيل )7(، 
وبنى فيها الدور والقصور حتى صارت من احسن مدن العراق وامجلها )8(، فبعد ان كانت عىل اجلانب 
الغريب من النهر امتد بنياهنا ليشمل اجلانب الرشقي )9(، ومل يكن دورها فتطورت بشكل كبري يف خمتلف 

)1( اب�و احلس�ن ع�يل بن حممد بن حممود بن هبة اهلل الكفرعزي، وكفر عزه قرية م�ن قرى اربل، وصف بانه رجل صالح 
تنس�ك يف اخر عمره وكان يقوم اكثر الليل صالة وتس�بيحا كام كان ش�افعي يميل اىل التش�يع، ينظر: ابن املس�تويف، 

تاريخ اربل، ص90؛ الزركيل، االعالم، ج2، ص128.
)2( ابن املستويف، تاريخ إربل، ص90.

)3( عز الدين حس�ني بن حممد االربيل، ش�اعرا بصريا بالعربية وصف بانه فيلس�وف يف العقليات وقد ابتيل بالعمى تويف 
)س�نة 660ه� / 1216م (، ينظر: االمني،حمسن، اعيان الشيعة، حتقيق:حسن االمني،دار التعارف،)بريوت:دت(، 

ج6، ص144.
)4(االمني، اعيان الشيعة، ج6، ص144.

)5( صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد االسدي، سيف الدولة ويل امر بني مزيد بعد وفاة ابيه ) سنة 479ه�/1086م(، 
فبني احللة واسكن هبا اهله وعسكره سنة) 495ه�/1101م(، واتسع ملكه بعد ضعف السلطة السلجوقية فاحتل 
الكوفة وهيت وواسط والبرصة فزحف عليه السلطان حممد بن بركياروق بجيشه مما ادى اىل مقتله عند النعامنية سنة 
)501ه�� /1107م (، ينظ�ر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج17، ص76؛ ابن خل�كان، وفيات االعيان، ج2، ص263؛ 

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج5، ص196.
)6( اجلامعني: قرية تقع قرب الكوفة، وكانت احدى ضواحيها، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج2، ص96.

)7( النيل، بليده يف سواد الكوفة قرب احللة بني مزيد، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج5، ص214.
)8( ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج2، ص294.

)9( اب�ن بطوط�ة، اب�و عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الطنجبي، رحلة ابن بطوطة، حتقي�ق: حممد عبد املنعم العريان، دار احياء 
العلوم، ) بريوت: 1987م (، ص230. 
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امليادين االقتصادية واالجتامعية والفكرية)1(.

 كام ان املجتمع احليل يتكون من عنارص خمتلفة من عرب واكراد ونبط وهم سكان البالد االصليني، 
اما العرب فكان اكثرهم من بني اسد وهلم السيادة ويوجد اىل جانبهم قبائل من عرب خفاجة وعبادة 

وعقيل وغريهم )2(، من عرب العراق.

 ك�ام مكنه�ا االك�راد من قبيلة ج�اوان والش�اهجان )3(، الذين كانوا س�كنوا اجلان�ب الرشقي لنهر 
دجلة حيال طريق خراس�ان، والظاهر اهنم امتدوا الس�كنى عىل النهروان يف رشقي بغداد اىل الكوت، 

وحتالفت هذه القبيلة مع بني مزيد االسديني وشاركتهم يف حروهبم املختلفة )4(.

 فكانت الس�يادة لبني مزيد عليهم وعىل بني اس�د ومن انظم اليهم من القبائل )5(، اما عن مذهب 
تلك القبائل الكردية فقد كانت ش�افعية )6(، بينام كان املزيديون ش�يعة اثنا عرشية، اال اهنم اندجموا مع 

بني اسد وصاروا شيعة امامية اثني عرشية )7(.

 اتس�م املكون االجتامعي للحلة املزيدية بالتنوع يف عنارصه التي انصهرت حتت قيادة بني مزيد مما 
هيأ للحلة ازدهارا فكريا استمر حتى بعد زوال االمارة املزيدية سنة )558ه� /1162م ( )8(. 

ش�هدت احلركة العلمية واالدبية فيها ابتدا من القرن الس�ادس اهلجري،نشاطا« ملحوظا وبشكل 
خاص عند االمامية االثني عرشية، ويمكن ارجاع جذور ذلك اىل وقت خروج الشيخ الطويس زعيم 
الطائف�ة االثن�ي عرشية من بغداد عىل اثر اح�داث االقتتال املذهبي الذي ش�هدته بغداد مما اضطره اىل 
التوج�ه اىل النج�ف االرشف س�نة ) 448ه��/1056م( )9(، فالت�ف حوله من فيها من ش�يوخ العلم 

)1( ناجي، دراسات يف املدن العربية االسالمية، ص175.
)2( احليل، يوسف كركوش، تاريخ احللة، رشيعت، ) قم: 2009م (، ص36. 

)3( الذهبي، تاريخ االس�الم، ج38، ص361؛ السبكي، طبقات الشافعية الكربى، ج6، ص152؛ ناجي، عبد اجلبار، 
االمارة املزيدية، دار الطباعة احلديثة، ) البرصة: 1970م (، ص182. 

)4( جواد، مصطفى، جاوان القبيلة الكردية املنسيه، املجمع العلمي الكردي، ) بغداد: 1973م (، ص22�23.
)5( ناجي، االمارة املزيدية، ص182�188.

)6( من ابرز علامء اجلاوانيني، حممد بن عيل بن محدان، ابو س�عيد اجلاواين الش�افعي الذي وصفته املصادر بانه كان اماما 
مناظرا، حدث ببغداد واملوصل واربل، ينظر: الصفدي، الوايف بالوفيات، ج1، ص49؛ السبكي، طبقات الشافعية، 

ج6، ص152. 
)7( احليل، تاريخ احللة، ص36.

)8( ابن االثري، الكامل، ج11، ص296. 
)9( ينظر تفصيل ذلك يف ص 184 من الرسالة. 
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وتالميذه فتالقت بوجوده اكرب جامعة علمية لالمامية )1(، وبعد وفاته توىل ابنه ابو احلسن بن حممد ايب 
جعفر الطويس )ت: 515ه� /1121م ( )2(، زعامة املدرسة االثني عرشية فوصفه ابن حجر بانه«فقيه 

الشيعة وامامهم بمشهد عيل )عليه السالم(« )3(.

 وبوفاة الش�يخ ايب احلس�ن بن حممد بن احلس�ن الطويس )ت: 515ه� /1121م ( راحت مدرسة 
احللة تأخذ مداها يف الفقه االمامي عىل يد الش�يخ فخر الدين ابو عيل حممد بن ادريس احليل ) 543ه� 
�598ه��/1148-1201م()4(، اذ كان للرك�ود الفك�ري ال�ذي اص�اب مرك�ز النج�ف الفكري يف 
الذهني�ه الفقهي�ه وما يملكه اب�ن ادريس احليل )598ه� /1201م ( م�ن امكانيات علمية فذه جعلت 
االنظار تتجه نحو احللة فاخذت مدرس�ة احللة تنافس مدرس�ة النجف )5(، واصبح كتاب الرسائر من 
كتب الش�يعة الفقهية املعتمدة يف الدرس بعد الركود والس�بات العلمي الذي حل بحركة االجتهاد )6(، 
يف مدرسة االمامية اذ هيمنت شخصية الشيخ الطويس عىل احلياة العلمية وبقيت اراءه حية ومسلام هبا 
دون ان يتعداه�ا الفقه�اء وكاد ان خيي�م اجلمود الفكري قرابة قرن ونصف ع�ىل الفكر االمامي، االمر 
ال�ذي اضعف روح االجتهاد واالس�تنباط لوال وقوف الش�يخ ابن ادريس احل�يل )598ه� /1201م 

)1( احلكيم، حسن، النجف واحللة الفيحاء صالت علمية وثقافية، مطبعة الغري، ) بغداد: 2006م (، ص14.
)2( ابو احلس�ن بن الش�يخ ايب جعفر حممد بن احلس�ن الطويس، امللقب باملفيد الثاين تتلمذ عىل يد والده ش�يخ الطائفة، 
عاملا فاضال فقيها حمدثا، له كتاب املرشد اىل سبيل املتعيد، ينظر: بن بايوية، منتخب الدين، فهرست منتجب الدين، 
حتقيق: سيد جالل الدين االموري، مهر، ) قم: 1987م (، ص46؛ ابن شهر اشوب، معامل العلامء، ص74؛ االمني، 

اعيان الشيعة، ج5، ص244. 
)3( ابن حجر العس�قالين، ش�هاب الدين امحد بن عيل، لس�ان امليزان، ط2، منش�ورات االعلمي، ) بريوت: 1970م (، 

ج5، ص 135. 
)4( حممد بن منصور بن امحد بن ادريس العجيل احليل، كان من فضالء فقهاء الشيعة وصفته كتب العامة بانه كان عديم 
النظ�ر يف الفقه فلم يكن للش�يعة مثله يف وقته صنف عدة كتب منه�ا كتاب احلاوي لتحرير الفتاوي وكتاب الرسائر، 
وغريها، ينظر: ابن داود احليل، الرجال، ص269؛ ابن الصفدي، الوايف بالوفيات، ج2، ص129؛ ابن حجر، لسان 

امليزان، ج5، ص65. 
)5( احلكيم، النجف االرشف واحللة، ص14�15.

)6( ان الف�رتة الزمني�ة التي تلت عرص الغيبة وحيث كان العلامء قريبي عهد بعرص املعصوم كان الفقهاء يبذلون جهدهم 
يف نقل االحاديث بحس�ب املجال الفقهي فطرق االس�تدالل واالصول مل تكن قد اتضحت معاملها بش�كل واضح، 
فلامبعد الفقهاء عن عرص النص وتشعبت الفروع واصبحت موضع نقد من فقهاء العامة دعت هذه االمور املستجده 
علامء الشيعة اىل تطور طرق االستدالل وظهر االجتهاد احلقيقي وبدا العمل عىل حتديد معامله بام يتناسب مع العرص 
دون ان خيرج عن تعاليم الرشيعة واهل البيت )(، ينظر: مطهري، مرتىض، دور العقل يف االجتهاد، مركز نون، 

) ال.م: 2005م (، ص12. 
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( بوج�ه ه�ذا اجلم�ود، إذ أعلن فتح ب�اب االجتهاد عىل مرصاعيه ومناقش�ه اراء الش�يخ الطويس بدقة 
ويمكن القول ان الفكر االمامي منذ القرن السادس اهلجري قد توزع عىل مدرستني مها:

1� مدرسة النجف االرشف او مدرسة الشيخ الطويس.

2� مدرسة احللة او مدرسة الشيخ ادريس احليل.

واضاف�ة اىل ذل�ك فقد برز العدي�د من العلامء والفقهاء يف احللة ممن اهتم�وا بتقدمها الفكري منهم 
الفقيه احلس�ني بن عقيل بن س�نان اخلفاجي، له كتاب املنجي من الضالل يف احلرام واحلالل بعرشين 
جملد )1(، والفقيه الش�يخ مجال الدين احلس�ني بن هبة اهلل بن رطبة الس�وراوي ) ت:579ه�/1183م 
( )2( والذي وصفه ابن حجر بانه ش�يخ الش�يعة كام كان يروي عن ابن ادريس احليل )3(، والش�يخ ورام 
ب�ن ايب فراس عيس�ى بن محدان النخعي احليل )ت: 605ه�� /1208م ( صاحب كتاب تنبيه اخلواطر 

ونزهة النواظر )4(. 

كام اشتهرت ارس علمية يف احللة كان هلا فضل يف تقدم حركة العلم فيها من خالل الدرس والتدريس 
والتاليف والتصنيف ومن هذه االرس ارسة ال نام، اللذين برز منهم نخبة من العلامء )5(، ومن ابرزهم ابو 

البقاء هبة اهلل بن نام احليل )6(، مؤلف كتاب املناقب املزيدية يف اخبار امللوك االسدية )7(.

وم�ن املالح�ظ ان عنوان�ه ال يوحي بدقة لطبيع�ة مروياته وقد حوى اخبار ع�ن تاريخ العرب قبل 
 )( واخب�ار االمام عيل ،)االس�الم وبش�كل خاص مملكة احلرية )8(، وبعض اخب�ار البعثة النبوية)9

)1( الذهبي، تاريخ االس�الم، ج35، ص157؛ ابن حجر، لس�ان امليزان، ج2، ص229؛ االمني، اعيان الش�يعة، ج6، 
ص90. 

)2( سورى، ذكر ياقوت بانه موضع بالعراق من ارض بابل وهي قريبة من احللة املزيدية، ينظر: ياقوت، معجم البلدان، 
ج3، ص278.

)3( منتج�ب الدي�ن، الفهرس�ت، ص52؛ الصفدي، الوايف بالوفي�ات، ج13، ص51؛ ابن حجر، لس�ان امليزان، ج2، 
ص316. 

)4( احلر العاميل، امل االمل، ج2، ص 338؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج20، ص278. 
)5( للمزيد، ينظر: االمني، اعيان الشيعة، ج2، ص273. 

)6( احلر العاميل، امل االمل، ج2، ص244؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج20، ص278. 
)7( ينظر: بن نام، ابو البقاء هبة اهلل، املناقب املزيدية يف اخبار امللوك االس�دية، حتقيق: حممد عبد القادر خريس�ان وصالح 

درادكه، مكتبة الرسالة احلديثة، ) عامن: 1984م (، ص31� 41�45� 49. 
)8( اب�ن نام، املناقب املزيدية، ص98�160؛ الكعبي، نصري، مصنفات احلرية الضائعه ملؤلفها هش�ام الكلبي، مركز جملة 

دراسات الكوفة، العدد التاسع، 2008م، ص134. 
)9( ابن نام، املناقب املزيدية، ص414. 



71

ومعركت�ي اجلم�ل وصفني)1(، اال انه من الواضح ان الغرض االس�ايس م�ن تصنيف الكتاب هو ابراز 
مناقب املزيديني واظهارها وبيان منجزاهتم )2(.

ومن االرس العلمية التي سطع نجمها يف احللة ارسة ال طاووس اللذين ينتسبون اىل السيد حممد بن 
اس�حاق بن حممد بن داود بن احلس�ن املثنى من االمام احلسن )()3(، اذ برز السيد ريض الدين عيل 
بن موسى بن طاووس الذي وصف بانه عىل درجة عالية من العلم والزهد كام كان نقيب النقباء)4( يف 
العراق له عده مصنفات بلغ عدد ما عثر عليه منها 48)5( مصنفًا تويف)سنة664ه�/1265م( وعرفت 
ارسة اهلذليني بنبوغها العلمي فقد كان جد هذه االرسة منتجب الدين ييى بن احلسن بن سعيد اهلذيل 
م�ن العل�امء االج�الء املحققني)6(، وهو جد املحقق احليل نجم الدين ابو القاس�م جعفر بن احلس�ن بن 
ييى)7( وينرصف اسم املحقق اليه بالرغم من كثرة املحققني من العلامء ال سيام االمامية منهم، ووصف 
بان�ه العالمة اوحد عرصه وألس�ُن اهل زمان�ه، وكانت احلركة العلمية يف عرصه قد بلغت ش�انا عظيام 
حت�ى ص�ارت احللة من املراكز العلمية يف البالد االس�المية تويف )676ه�� /1277م( وله مصنفات 

قيمة منها: رشائع االسالم الذي ما زال مرجعا للفقهاء )8(. 

تاسعًا:- املدائن.
عرف�ت مناط�ق اخرى يف العراق بتواجد س�كاين ملحوظ لالمامية فيه�ا وان مل يكن الغالب عليها 
التش�يع االمام�ي لكن يرى واضحا م�ن خالل تيار مّثل الوج�ود االمامي االثني ع�رشي والذي أكد 
وج�وده م�ا اوردته املصادر م�ن معلومات داله ع�ىل ما ذكرنا، ومن ه�ذه املناطق املدائ�ن التي عرفتها 
كت�ب البلداني�ات عىل اهنا بليدة تقع يف اجلانب الغريب من دجل�ة، وذكرت املصادر بان«اهلها فالحون 

)1( ابن نام، املصدر نفسه، ص207�211. 
)2( ابن نام،املصدر نفسه، ص51�160�514؛ الكعبي، مصنفات احلرية، ص134. 

)3( ابن عنبه، عمدة الطالب، ص191. 
)4( العمري، املجدي، ص21؛ ابن عنبه، عمدة الطالب، ص190؛ اخلوانساري، روضات اجلنان، ج4، ص313. 

)5( آل ياس�ني، حممد حس�ن، الس�يد عيل بن طاووس )589�664ه� ( حياته مؤلفاته خزانة كتبه، جملة املجمع العلمي 
العراقي، املجلد الثاين عرش، ) بغداد: 1965م (، ص162. 

)6( احلر العاميل، امل االمل، ج2، ص345؛ االمني، اعيان الشيعة، ج2، ص365. 
)7( ابن داود، الرجال، ص62؛ اخلوانساري، روضات اجلنات، ج2، ص182؛ الزركيل، االعالم، ج2، ص123. 

)8( اخلوانس�اري، روض�ات اجلن�ات، ج2، ص82�183؛ احلر العاميل، امل االم�ل، ج2، ص48؛ وناس، ايامن عبيد، 
الصالت الثقافية بني احللة ومدن الرشق االس�المي من خالل الرحالت العلمية من القرن الس�ابع حتى هناية القرن 

التاسع اهلجريني، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية ) جامعة بابل: 2007م (، ص36. 
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يزرعون ويصدون، الغالب عىل اهلها التشيع عىل مذهب االمامية«)1(. 

 ومن�ذ العهود املبكرة لالس�الم تواج�د يف املدائن عدد م�ن الصحابة من ذوي امليول الش�يعية من 
ابرزه�م س�لامن الفاريس)2( ال�ذي كان عامال عليه�ا يف خالفة عمر بن اخلط�اب )12�23ه�/633-
643م(، كام مر هبا االمام عيل )( اثناء مس�ريه اىل صفني )3( وقد كان عامله عليها س�عد بن مسعود 
الثقفي)4(، وقد اشرتك اهل املدائن يف معركة صفني بثالثة االلف مقاتل حتت قيادة معقل بن قيس )5(، 
ونزل االمام احلس�ن )( باملدائن بعد بيعته باخلالفة مس�ريه حلرب معاوية، وبقي يف املدائن بعد ان 

جرح ونزل املقصوره البيضاء يف املدائن )6(.

 مما س�بق نجد ان هناك مرتكزات هيأت لربوز تيار ش�يعي امامي يف املدائن ومنذ وقت مبكر فكان 
لش�يعة املدائن مواقفهم الداعمة الل البيت )( ونلمس ذلك بش�كل واضح من خالل مشاركتهم 
يف ح�روب االم�ام ع�يل )( ونجاحه يف النه�روان ضد اخلوارج كام س�بق وارشن�ا وتواجد االمام 

احلسن )( بينهم يف الفرتة احلرجه التي تلت بيعته وادت به اىل عقد الصلح مع معاوية)7(.

 كام كان لش�يعة املدائن مش�اركة يف الثورات الش�يعية التي اعقبت ثورة االمام احلسني )( فقد 
كانت هلم مشاركة يف حركة التوابيني )8( اذ«كتب سليامن بن رصد اخلزاعي اىل سعد بن حذيفة بن اليامن 

)1( ياق�وت، معج�م البلدان، ج5، ص75؛ القزويني، زكريا بن حممد، اثار الب�الد واخبار العباد، دار صادر، ) بريوت، 
د.ت (، ص453. 

)2( سلامن الفاريس، صحايب جليل قال عنه رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله(:«سلامن منا اهل الببيت«توىل والية املدائن يف 
عهد عمر بن اخلطاب تويف سنة )36ه�/646م (، ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج4، ص75؛ ابن حيان، حممد حيان، 

مشاهري علامء االمصار، حتقيق: مرزوق عيل ابراهيم، دار الوفاء، ) املنصوره: 1991م (، ص76. 
)3( البالذري، انساب االرشاف، ج2، ص158؛ الطربي، تاريخ، ج4، ص59. 

)4( سعد بن مسعود الثقفي، عم املختار بن عبيده، ذكرت املصادر ان له صحبة استعمله االمام عيل )( عىل املدائن 
واقره احلسن )( عىل ذلك، ينظر: ابن االثري، اسد الغابة، ج2، ص296. 

)5( معق�ل ب�ن قي�س الرياحي من بني يرب�وع، ويعترب من القادة الش�جعان ادرك عرص النبوة وكان م�ن امراء الصفوف 
ي�وم اجلم�ل وويل رشطه االمام عيل )(، تم كان مع املغرية بن ش�عبه يف الكوفة اذ وجهه س�نة )43ه�/663م( 
حل�رب املس�تورد بن علق�ه اخلارجي جمهزه بثالثة االلف مقاتل ف�دارت بينهام معركة عىل ش�اطئ دجلة الغريب فقتل 
هناك، ينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج59، 367؛ ابن حجر، االصابة، ج6، ص241؛ الزركيل، االعالم، ج7، 

ص271. 
)6( اليعقويب، تاريخ، ج2، ص251؛ الطربي، تاريخ، ج4، ص121. 

)7( الطربي، تاريخ، ج4، ص122. 
)8( املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص94. 
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يعلمه بام عزموا ويدعوه اىل مساعدهتم، ومن معه من الشيعة باملدائن فقرا سعد بن حذيفة الكتاب عىل 
من باملدائن من الشيعة فاجابوا اىل لك«)1(. 

 مما يدل عىل ان الوجود الش�يعي باملدائن كان يش�كل نس�بة عالية امكن معه االعتامد عىل مش�اركة 
الشيعة هناك يف حركة التوابيني.

 دلت كتب الرجال عىل وجود حمدثني ممن عارصوا االئمة )( وحتى من بعدهم من اهل 
املدائ�ن، اذ ذك�ر الطويس )ت:460ه�/1067م ( حوايل )35 ( ش�خصيه من اهل املدائن ممن 
روى عن االئمة )()2(، كام برز ابو احلسن عيل بن حممد املدائني االخباري)3(، الذي كان عاملا 
بالس�ري واملغازي والفتوح وايام العرب، وعىل الرغم من ان الطويس )ت:460ه�/1067م ( 
.)4()( وصفه بانه عامي املذهب اال ان له كتب حسنة يف السرية وكتاب مقتل احلسني بن عيل

 وكان للعلويني وجود يف املدائن اذ دلت االنس�اب عىل وجود نس�بة كبرية منهم احلسن بن عيل بن 
احلسني املدائني من اعقاب االمام عيل بن احلسني زين العابدين )(، كام كانت هناك نقابة للعلويني 
يف املدائ�ن مم�ا يدل عىل كثافة وجودهم وممن توىل نقاب�ة العلويني فيها النقيب ابو امحد حممد بن ايب عبد 

اهلل وهو كذلك من اعقاب عيل بن احلسني زين العابدين )( وله عده اعقاب باملدائن)5(. 

 كام كان لالمامية يف املدائن ارتباطا وثيقا بعلامء االمامية يف عرص الغيبة، من خالل معرفة االحكام 
الرشعية منهم، اذ نجد ان من بني املسائل الوارده عىل الشيخ الصدوق ان هناك مسالة وردت عليه من 

املدائن وقد متحورت حول الطالق )6(.

 وم�ن مناطق العراق االخرى التي ش�هدت تواجد لالثني عرشية هب�ا منطقة النعامنية والتي كانت 

)1(الطربي، تاريخ، ج4، ص430؛ ابن االثري، الكامل، ج4، ص161. 
)2( ينظر: الطويس، الرجال، ص126�129�136وما بعدها. 

)3( اب�و احلس�ن ع�يل بن حممد ب�ن عبد اهلل بن ايب س�يف املدائني االخباري، كان عاملا بالس�ري واملغازي واالنس�ان وايام 
العرب تويف س�نة 224� او 225ه� /838-839م(، له مصنفات عده يف الس�رية واخبار قريش وكتاب اس�امء من 
قت�ل م�ن الطالبيني وكتاب اهل البي�ت )( وغريها، ينظر: اب�ن النديم، الفهرس�ت، ص113�116؛ الطويس، 
الفهرست، ص159؛ الذهبي، سري اعالم النبالء، ج10، ص400؛ روبنسون، جييس، البالط واملجتمع االسالمي 
وعلم التاريخ �دراس�ة يف سس�يولوجيا الكتابه التارخيية عند املس�لمني، ترمجة: عبد اجلبار ناجي، املركز االكاديمي 

لالبحاث، ) بريوت: 2014م (، ص148�151. 
)4( الفهرست، ص 159

)5( العمري، املجدي، ص221؛ ابن عنبه، عمدة الطالب، ص350. 
)6(النجايش، الرجال، ص392.
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بلدة بني واس�ط وبغداد عىل ضفة هنر دجلة معدودة من اعامل الزاب االعىل وقد وصف ياقوت اهلها 
باهنم شيعة غالية )1(، كام ذكر اجلغرافيون منطقة املذار التي تقع يف ميسان بني واسط والبرصة ووصف 

اهلها باهنم شيعة غالة )2(، وان هبا مشهد عامرة وهو قرب عبيد اهلل بن عيل بن ايب طالب )3(. 

املبحث الثاين:- هجرات األرس الشيعية إىل مناطق العال اإلسالمي وصالهتم 
باملناطق املجاورة

 ش�كلت الضغوط السياس�ية دافعا مهام حفز ع�ددا من أتباع الطائفة للهج�رة إىل مناطق جديدة و 
البحث عن مناطق أكثر أمانًا و استقرارًا بعيدة عن السلطة سواء أ كانت أموية أو عباسية إذ عانى شيعة 
أهل البيت )عليهم الس�الم( و أتباعهم األمّرين من ضغوط هاتني الدولتني خاصة بعد اش�رتاك قس�م 
كبري من العلويني و أتباعهم يف حركات و ثورات باسم التشيع )4(، فمنهم من هاجر إىل أقاليم إيران و 

املرشق االسالمي و منهم اجته غربًا إىل مرص و أفريقيا و حتى األندلس.

 وص�ف أبو بك�ر اخلوارزمي ) 383ه��/994م( أحوال الش�يعة االمامية و معاناهت�م بالقول:«و 
بحس�بكم انه ليس�ت يف بيضة اإلس�الم بلدة إال و فيها لقتيل طالبي ثّرة)5(، تش�ارك يف قتلهم األموي 
و العب�ايس و أطب�ق عليهم العدناين و القحطاين... ثم مل يرشبوا كأس�ًا من املوت إال رشهبا ش�يعتهم و 

أولياؤهم...« )6(.

 ونقل املؤرخون أوامر و ترصفات للسلطتني األموية و العباسية كانت موضحة لنا بعض مسببات 
اهلجرة املبكرة للش�يعة، فنقل ابن أيب احلديد ) 656ه�/1258م( مرس�ومًا ملعاوية يتضمن ما كتبه إىل 
عامل�ه حي�ث قال:« كتب معاوية نس�خة واحدة إىل عامله بعد عام اجلامع�ة)7(، أن برأت الذمة ممن روى 

)1( ياقوت، معجم البلدان، ج5، ص294. 
)2( املصدر نفسه، ج5، ص88؛ جعفريان، اطلس الشيعة، ص326.

)3( عبيد اهلل بن عيل بن ايب طالب انظم اىل جيش مصعب بن الزبري بعد ان هرب من جيش املختار الثقفي، فكان ضمن 
اجلي�ش ايل وجه�ه مصعب حلرب املختار فقتل باملار بني واس�ط والبرصة س�نة ) 67ه�/686م(، ينظر: ابن س�عد، 

الطبقات، ج5، ص118؛ االصفهاين، مقاتل الطالبيني، ص84. 
)4( للمزي�د، ينظ�ر: اليعق�ويب، تاري�خ، ج2، ص326- ص374؛ الط�ربي، تاري�خ، ج5، ص482، ج6، ص410، 

املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص394..
)5( الثرة: الطَّعنة الكثرية الدم، ينظر: الزبيدي، حمي الدين حممد مرتىض،تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: عيل 

شريي، دار الفكر، ) بريوت: 1994م(، ج6، ص143.
)6( اخلوارزمي، ابو بكر حممد بن العباس، الرسائل، مطبعة اجلوائب، )قسطنطينية: 1997م(، ص131.

)7( عام اجلامعة: و يقصد بذلك س�نة )41ه�/662م( التي تم فيها الصلح بني اإلمام احلس�ن بن عيل )عليه الس�الم( و 
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ش�يئًا من فضل أيب تراب و أهل بيته فقامت اخلطباء يف كل كورة و عىل كل منرب يلعنون عليًا و يربأون 
منه و يقعون فيه و يف أهل بيته...« )1(، و ترتب عىل ذلك اضطهاد للشيعة و بشكل خاص أهل الكوفة 
إذ ورد أنه«كان أشد الناس بالء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من هبا من شيعة عيل )عليه السالم( فاستعمل 
عليهم زياد بن س�مية و ضم إليه البرصة فكان يتتبع الش�يعة و هو هبم عارض ألنه كان منهم أيام عيل 
)علي�ه الس�الم( فقتلهم حتت كل حج�ر و مدر و أخافهم و قطع األيدي و األرجل و س�مل العيون و 
صلبه�م ع�ىل جذوع النخل و طرفهم و رشدهم عن العراق فلم يبق هب�ا معروف منهم و كتب معاوية 
إىل عامله يف مجيع اآلفاق أال جييزوا ألحد من ش�يعة عيل و أهل بيته ش�هادة و كتب إليهم أن انظروا من 
قبلكم من شيعة عثامن و حمبيه و أهل واليته و الذين يروون فضائله و مناقبه فأدنوا جمالسهم و قربوهم 

و أكرموهم...« )2(. 

 كام وصفت سياس�ة اخلليفة العبايس موس�ى اهلادي ضد الش�يعة بالقول:«إن موسى الحَّ يف طلب 
الطالب�ني و أخافه�م خوفًا ش�ديدًا و قطع م�ا كان املهدي جيريه هلم م�ن األرزاق و األعطية و كتب إىل 
اآلف�اق بطلبه�م و محلهم...« )3(، ك�ام طارد املتوكل الش�يعة«فحينام توىل... اخلالف�ة كان يميل اىل قتل 
س�ادات آل الرس�ول ص�ىل اهلل عليه و آله مثلام يميل ش�خص إىل هواي�ة الصيد و س�ائر اللهو... و إن 

السادة العلويني كانوا خمتبئني يف عرصه يف الزوايا و البوادي و اخلرابات حتى تويف املتوكل...«)4(.

 كانت تلك الظروف قد ش�كلت دافعا قويا لدى قس�م من اتباع الطائفة لالنتقال بني االقاليم بحثا 
عن مس�تقر هل�م، باالضافة اىل عوامل اخر لعب�ت دورها يف هذا االنتقال س�واء اكان يف داخل املناطق 

العراقية اواالنتقال منه اىل االقاليم االسالمية االخرى.

 اوال:- انتقال الشيعة اإلمامية داخل املناطق العراقية 

 دفع�ت عوام�ل عدي�دة اضافة اىل العامل الس�يايس واملذهبي اتباع التش�يع اإلمام�ي لالنتقال بني 
مناطق العراق املختلفة، اذ كان لوجود املراقد املقدسة أثر كبري يف انتقال اإلمامية إىل مناطق وجودها مما 

معاوية و الذي بموجبه تنازل اإلمام عن اخلالفة ملعاوية مقابل جمموعة من الرشوط، للمزيد، ينظر: الطربي، تاريخ، 
ج4، ص239؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج5، ص185؛ آل ياسني، رايض، صلح احلسن، ص 185.

)1( رشح هنج البالغة، ج11، ص44.
)2(اليعقويب، تاريخ، ج2، ص405.

)3( اب�ن اس�فنديار، هب�اء الدي�ن حممد بن حس�ن، تاريخ طربس�تان، ترمج�ة وتقديم: امح�د حممد ن�ادي، املجلس االعىل 
للثقافة،)القاهرة:2002م(، ص 288.

)4( ابن اسفنديار، تاريخ طربستان، ص 230.
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أس�هم يف نمو و ازدهار تلك املدن، و يمكن القول إن حب اتباع االمامية ألل الرس�ول )صىل اهلل عليه 
و آله( دفعت بعضهم لالنتقال إىل املناطق التي تتواجد فيها املراقد املقدس�ة و بش�كل خاص يف املشهد 
الغروي و احلائر احلسيني)1(، كام كان لالستقرار السيايس الذي متتعت به املدن الدينية و بخاصة مدينة 
النجف األرشف و منذ الربع األخري من القرن الثالث اهلجري عىل أثر تغري السياسات اجتاه هذه املدينة 
و بخاصة يف عهد املعتضد باهلل)2(، و من جاء بعده، و ال ش�ك يف أن أس�لوب اللني و الرأفة و املعاملة 
احلسنة من قبل القاطنني هبا يعطي حافزًا كبريًا للهجرة إىل املدينة و االستقرار فيها بعد زوال املؤثرات 
الت�ي حت�د من ذلك، و من اجلدير بالذكر ان االس�تقرار الس�يايس اس�تمر يف املدينة ط�وال فرتة العرص 
العب�ايس إضاف�ة إىل االهت�امم الكبري الذي نالته ه�ذه املدينة من قبل امراء بني بويه حيث أهنا مل تش�مل 
املش�هد الغروي فحس�ب، و إنام شملت الس�كان املقيمني و املجاورين للمشهد العلوي و محاية املدينة 
من أي طارق أو أي هجامت قد تتعرض هلا، و ذلك ببناء األس�وار فيها لتحصينها، كانت هذه األمور 
ختلق واقعًا جلذب الس�كان)3(، فلام زارها األمري البوهيي عضد الدولة بن بويه س�نة )371ه�/982م( 
كانت قرية عامرة بالس�كان يتضح ذلك من خالل العطايا التي فرضها عضد الدوله للمشهد احلائري 
إذ ذكر ابن طاووس أنه«... ت زيارة عضد الدولة للمشهدين الرشيفني الطاهرين الغروي واحلائري، 
يف ش�هر مجادى األوىل يف س�نة أحدى وسبعني وثالثامئة، وورد مشهد احلائر، )مشهد موالنا( )احلسني 
صل�وات اهلل علي�ه( لبض�ع بقني م�ن مجاد،فزاره ) صل�وات اهلل علي�ه(، وتصدق وأعط�ى الناس عىل 
اخت�الف طبقاهتم، وجعل يف الصن�دوق دراهم، ففرقت عىل العلويني فأص�اب كل واحد منهم اثنان 

وثالثون درمها، وكان عددهم الفني ومائتي اسم...«)4(. 

 و مثل�ام كان عام�ل االس�تقرار الس�يايس له أث�ر يف اجتاه أتب�اع اإلمامية إىل بعض امل�دن كان عامل 

االضطراب السيايس و الفتن التي شهدهتا البالد خالل العرص العبايس عاماًل مؤثرًا يف انتقال السكان 
م�ن بع�ض املناطق و بخاصة بغ�داد وااللتجاء إىل مناطق أخرى أكثر اس�تقرارًا، فنج�د ان الفتن التي 
صاحبت دخول السالجقة إىل العرق دفعت بالشيخ أبو جعفر الطويس ) 460ه�/1068م( بالتوجه 

)1( ينظر: الدجييل، جعفر، موسوعة النجف األرشف، دار االضواء،)بريوت: 1995م(، ج6، ص165.
)2( ينظر، ابن طاووس،عبد الكريم بن طاووس احلس�ني، فرحة الغري يف تعيني قرب أمرياملؤمنني عيل) عليه الس�الم (، 

حتقيق: حتسني آل بيب املوسوي، مطبعة حممد،)ال.م: د.ت(، ص 156.
)3( فخ�ر الدي�ن، حممد جواد نور الدي�ن، تاريخ النجف حتى هناية الع�رص العبايس، معهد العلمني للدراس�ات العليا، 

)النجف: د.ت (، ص 316.
)4( ابن طاووس، فرحة الغري، ص155.
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إىل النجف )1(، فال بد أن هناك عوامل تضافرت دفعت الختيار الشيخ الطويس للمشهد الغروي مكانًا 
للهجرة، و هي:

1 – اهلدوء و االستقرار النسبي الذي تتمتع به مدينة النجف، ألهنا كانت بعيدة عن االضطرابات 
التي ش�هدها العراق يف ذلك الوقت و التيارات السياس�ية التي كانت من أهم أسباب النزاع والرصاع 

بني املذاهب.

2 – املوقع اجلغرايف ملدينة النجف و وقوعها عىل طرف الصحراء يف موقع ناٍء، فإن انعزال املشهد و 
بعده عن مراقبة الس�لطان و علامء أهل الس�نة جيعالهنا بمثابة موقع مالئم لنرش علوم آل البيت )عليهم 

السالم( )2(. 

3 – قرب النجف من مدينة الكوفة التي تعد إحدى مراكز التش�يع و منذ عصور اإلس�الم املبكرة 
إضاف�ة إىل قرهب�ا م�ن املدن الفراتية األخ�رى املعروفة بالتش�يع يف حني كانت مدين�ة النجف تعترب من 
أهم مراكز التش�يع يف ذلك العرص حيث وجد فيها الش�يخ الطويس ضالته)3(، و يرجع بعض الباحثني 
انتق�ال طلبة الش�يخ الط�ويس معه من بغداد س�واء أ كان بصحبته أم بعده بمدة معين�ة بتأثري األوضاع 
الس�ائدة أبان التس�لط الس�لجوقي من جهة و من جهة أخرى انتقال املرجعية العامة للش�يعة اإلمامية 
إىل النجف مع انتقال الش�يخ الطويس إليها و هذا يعني بقاء الس�احة العلمية يف بغداد خالية من قطب 
من أقطاب مفكري الش�يعة، فمن غري املعقول أن هياجر دون أن يلتحق به تالميذه)4(، اس�همت هجرة 

الشيخ الطويس إىل النجف يف تفعيل النشاط املجتمعي فيها 

 وبالنس�بة لكربالء فلم تكن عامرة يف القرون اهلجرية األوىل مع ما كان من رغبة لدى العلويني و 
الشيعة يف جماورة احلائر احلسيني بسبب ضغط السلطتني األموية و العباسية.

أدت زي�ارات عض�د الدول�ة املتك�ررة إىل املرقد احلس�يني إىل مزيٍد م�ن االهتامم باملرق�د و املنطقة 
املج�اورة إذ أمر بإيصال املاء لس�كان املدينة و الضي�اء للحائر و عصمها باألس�وار العالية)5(، فأوصل 
املدين�ة بنزعة فأحياها و بالغ يف تش�ييد األبنية و األس�واق حول احلائر و أج�زل العطاء ملن جاوره من 

)1( ينظر، ابن اجلوزي، املنتظم،16/16
)2( فخر الدين، تاريخ النجف، ص331.

)3(فخر الدين املصدر نفسه، ص 332.
)4(فخر الدين، املصدر نفسه، ص336.

)5( الكليدار، عبد اجلواد تاريخ كربالء و حائر احلسني عليه السالم، مطبعة أمري، ) قم: 1998م(، ص 171. 
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العلامء و العلويني و عىل أثر ذلك تضاعف عدد املجاورين للمرقد املقدس)1(. 

 يف املدين�ة الت�ي أصبحت مقص�دًا لألدباء و العل�امء و الفقهاء فصارت النجف مركزًا رئيس�يًا من 
مراكز الدرس و البحث)2(. 

 واستقطبت بغداد بسبب وجود الزعامة العلمية و الدينية لإلمامية فيها العلامء و الطلبة من خمتلف 
األمصار التي كان الشيعة يسكنها و الذي هيمنا مناطق العراق و منها الكوفة)3(، و واسط)4(، والبرصة 

و غريها فكانوا يفدون إليها لالتصال بعلامء اإلمامية و القيادة الدينية)5(. 

 كان لتأسيس احللة من قبل بني مزيد و اختاذها عاصمة هلم دورًا يف استقطاب اإلمامية إليها سواء 
أكان�وا م�ن العامة أو م�ن العلامء و ط�الب العلم، فمن املع�روف أن بني مزيد ش�يعة إمامية و قد بقي 
ارتباطهم الروحي و املذهبي بآل البيت األطهار فهم يف نظر أهايل الفرات األوس�ط و بغداد و السلطة 
العباس�ية و بن�ي بوي�ه ينظرون إليهم عىل أهنم ش�يعة و ه�م املدافعون عن حقوقهم و ش�ؤوهنم)6(، لذا 
فلي�س من املس�تبعد أن تكون ملجأ هلم يف أوق�ات الفتن املذهبية التي عصفت ببغ�داد إذ إن االزدهار 
الس�يايس للحل�ة املزيدية يمكن إن يكون عامل جذب للش�يعة اإلمامية لالنتق�ال إليها، إضافة إىل أهنا 

كانت مقصدًا للفقهاء و العلامء و الشعراء و غريهم)7(. 

ونجد أن لالوضاع السياسية اثرًا عىل حتركات الشيعة يف املناطق العراقية فقد اضطر أهل احللة من 
بني أسد اىل اخلروج منها عىل اثر مساعدهتم احد اخلارجني عىل سلطة اخلليفة املستنجد باهلل، فذكر ابن 
االثري يف احداث س�نة )558ه�/1163م(انه )هبذه الس�نة أمر اخلليفة املستنجد باهلل بإهالك بني أسد 
أهل احللة املزيدية ملا ظهر من فس�اد هم وملا كان يف نفس اخلليفة منهم من مس�اعدهتم الس�لطان حممد 
ملا َحرَص بغداد فأمر يزدن بن قامج بقتاهلم وإجالئهم من البالد، وكانوا منبس�طني يف البطائح فال يقدر 
عليهم فتوجه يزدن إليهم ومجع عس�اكر كثرية من فارس وراجل وأرس�ل إىل ابن معروف مقدم املتفق 
وه�و بأرض البرصة فج�اء يف خلق كثري وحرصهم وس�كر عنهم املاء وصابرهم مدة فأرس�ل اخلليفة 

)1(دائرة املعارف احلسينية، تاريخ املراقد، ج1، ص298.
)2( احلكيم، الشيخ الطويس، ص 168

)3( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج3، ص21، 408؛ ج7، ص143، 161؛ ج8، ص277؛ ج12، ص45.
)4( اخلطيب البغدادي، املصدر نفسه، ج2، ص282؛ ج12، ص132.

)5( الفضيل، عبد اهلادي، تاريخ التشيع اإلسالمي، ص 317.
)6( ناجي، اإلمارة املزيدية، ص 335.

)7( ع�ن زي�ارة العلامء و الفقهاء و الش�عراء إىل احللة املزيدي�ة، ينظر: وناس، الصالت الثقافية ب�ني احللة و مدن املرشق 
اإلسالمي، ص 57 – 102.
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يعتب عىل يزدن ويعجز هو ينس�به إىل موافقته يف التش�يع وكان يزدن يتش�يع فجّد هو وابن معروف يف 
قتاهلم والتضييق عليهم وسد مسالكهم يف املاء فاستسلموا حينئذ فقتل منهم أربعة آالف قتيل، ونودي 
يف م�ن بق�ي من وجد بعد هذا يف احللة املزيدية فقد حل دمه فتفرقوا يف البالد ومل يبق منهم بالعراق من 
يعرفوا وسلمت بطائحهم إىل ابن معروف و بالدهم(1، مما سبق يتضح إن موقف اخلليفة من مساعدة 
بني اس�د س�كان احللة للحركات املناوئة للس�لطة اثرا يف هتجريهم عن مناطق تواجدهم وايقاع القتل 
هبم، اذ اعتربتاييدهم لتلك احلركات بمثابة مترد عىل الس�لطة لذا كانت الس�لطة العباس�ية قد اختارت 

اسلوب التهجري ملعاجة هذا التمرد.

ثالثًا:- حركة األرس الشيعية من العراق إىل األقاليم اإلسالمية
 ترتب عىل ذلك انتشار العلويني و من تبعهم من الشيعة يف خمتلف البلدان اإلسالمية و قد أوضح 
املؤرخ�ون أن انتش�ارهم ه�ذا ترت�ب علي�ه صعوبة يف معرف�ة أخباره�م، إذ أوضح ذل�ك األصفهاين 
بالقول«... و عىل أنا ال ننتفي من أن يكون اليشء من أخبار املتأخرين منهم فاتنا و مل يقع إلينا لتفرقهم 
يف أق�ايص امل�رشق و املغرب، و حلوهلم يف نائي األطراف و شاس�ع املحال التي يتعذر علينا اس�تعالم 

أخبارهم فيها و معرفة قصصهم الستيطاهنم إياها...«)2(.

 و من خالل اس�تعراض اهلجرات العلوية و الش�يعية إىل مناطق العامل اإلس�المي وجدنا أن أقاليم 
إيران و املرشق كان هلا حصة األسد أكثر من باقي املناطق و ذلك ألسباب عدة و هي:

1 – بعدها اجلغرايف عن مركز الدولة س�واء يف دمش�ق أو بغداد و بالتايل فإهنا خري مس�تقر لطالبي 
األمن خصوصًا أولئك الذين شاركوا يف انتفاضات ضد السلطة.

2 – ترحيب س�كان تلك املناطق باملهاجرين من البيت العلوي و الطالبي و الش�يعة فقد كان أهل 
تل�ك املناط�ق يرتم�ون العلويني و يقدس�وهم ألهنم أبناء الرس�ول )صىل اهلل عليه و آل�ه( فكان ذلك 

جيذهبم إىل تلك الديار.

3 – الثراء االقتصادي الذي كانت تعيش�ه تلك املناطق و هو الذي شجع سائر العرب عىل اهلجرة 
إىل مناط�ق إيران و االس�تقرار فيها فكانت األخرية من أفض�ل األمكنة للثورة عىل العراق الذي مل يعد 
آمنًا بالرغم من كثرة الشيعة فيه فلم خيتار العلويون أرضه لتكون مكانًا للثورة بسبب سوابقه يف خذالن 

ابن االثري،الكامل،296/11  )1(
)2( ابو الفرج االصفهاين، مقاتل الطالبني، ص 25
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أهله يف معظم الثورات الشيعية)1(.

4 – التفكري بكس�ب الطاقات و اجلامهري من أجل الثورة و حماولة اس�تثامر ميل الفرس آلل البيت 
الذي سبق و ان استثمره العباسيون يف دعوهتم فعمل العلويون عىل حماولة استغالله لصاحلهم)2(. 

 تنوع�ت نس�ب الش�يعة يف األماكن التي س�كنوا فيها يف إيران فثم�ة أمكنة ارتفعت فيها النس�بة و 
العكس إذ كانت هناك أماكن جذبت الشيعة أكثر من غريها.

 فتعد قم من أهم املناطق التي استوطنها العرب من الكوفة بشكل خاص إذ كان«أهلها الغالبني 
عليها قوم من مذحج ثم من األشعريني«)3(.

 كام ذكر اليعقويب«أن رس�تاقي)4(، رسد قاس�ان و جرمقاس�ان فيهام أرشاف من الدهاقني)5(، و قوم 
م�ن الع�رب م�ن أهل اليمن من مه�دان و مها احلد بني أصبهان و قم، و رس�تاف أردس�تان و رس�تاق 
التيمريي و مها رس�تاقان يس�كنها قوم من العرب من بني هالل و غريهم من بطون عبد القيس...«)6( 
و عندما نرى قبائل مثل مهدان و عبد القيس و مذحج و األشاعرة يف املناطق الفارسية فال بد أن نتوقع 
انتش�ار التش�يع يف تلك املناطق ألن هذه القبائل لطاملا عرفت عىل أهنا قبائل شيعية يف العراق)7(، يمكن 
الق�ول إن بداي�ة اهلجرات نحو إيران و قم بش�كل خاص كانت خالل الربع األخ�ري من القرن األول 
اهلج�ري فقد كان األش�اعرة قد انحدروا من املناطق الواقعة جن�وب احلجاز ثم انتقلوا إىل الكوفة بعد 
اإلس�الم، و يف ضوء ما قاله اليعقويب«فإن مذحج قد س�كنت قم قبل األشاعرة، و إن جميء العرب من 

الكوفة و سكناهم يف زمن احلجاج« )8(.

)1( جعفريان، رسول،الشيعة يف إيران دراسة تارخيية من البداية حتى القرن التاسع اهلجري، ترمجة:عيل هاشم االسدي، 
ط2،مؤسسة الطبع والنرش التابعة لالستانة الرضوية،)مشهد:2009(،ص 114.

)2(جعفريان، الشيعة يف إيران، ص 115.
)3(اليعقويب، البلدان، ص 84.

)4(الرستاق: كل موضع فيه مزارع و قرى و ال يقال ذلك للمدن، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1، ص37. 
)5(الدهقان: هو التاجر و زعيم فالحي العجم و رئيس اإلقليم و هو مقدم القرية أو صاحبها بخراسان و العراق، ينظر: 

الزبيدي، تاج العروس، ج18، ص213.
)6(البلدان، ص 85.

)7(جعفريان، الشيعة يف إيران، ص 102.
)8(العيل،صالح امحد، امتداد العرب يف صدر االس�الم،جملة املجمع العلمي العراقي،املجلد الثاين والثالثون،1981 م، 

ص 40؛ جعفريان، الشيعة يف إيران، ص 105.
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 و كان من رجال الش�يعة الذي التحق باملختار إىل أن استش�هد)1(، و قد ش�ارك أبناءه األحوص و 
عب�د اهلل يف ثورة بن األش�عث عىل احلجاج س�نة )83ه�/702م( )2(، فألق�ي القبض عىل األحوص و 
أطلق رساحه فرتكا العراق خوفًا من بطش احلجاج و توجها إىل قم)3(، و ذكر ياقوت احلموي أنه«كان 
عبد اهلل بن سعد أول له ولد قد تربى بالكوفة فانتقل منها إىل قم و كان إماميا فهو الذي نقل التشيع إىل 

أهلها فال يوجد هبا سني قط«)4(. 

 كام ذكر املقديس أن الصفة الغالبه عىل أهل قم هي التش�يع إذ قال«و أهل قم ش�يعة غالية قد تركوا 
اجلامعات و عطلوا اجلوامع...«)5(. 

 مل تكن مسألة انتقال أبناء سعد بن مالك األشعري مسألة فردية إنام باملقارنة مع ما أورده اليعقويب 
ت�دل ع�ىل أن أعدادًا كبرية قد انتقلت و طغى طابعها عىل املنطقة بحيث أسس�وا املدينة التي اصطبغت 

بالتشيع اإلمامي االثنا عرشي)6(. 

 لعبت عدة عوامل دفعت الشيعة إىل التوجه نحو قم و منها:

1 – املوقع اجلغرايف حيث كانت بعيدة عن عواصم الدولتني ) األموية و العباس�ية ( فتكون بذلك 
يمنًأ عن النفوذ احلكومي.

2 – الطبيعة اجلغرافية و املناخية ملدينة قم تناسب املزاج العريب الذي اعتاد عىل احلرارة و اجلفاف.

3 – الطبيعة العشائرية ألهلها و لعل استقبال عبد اهلل و األحوص بينهم دليل عىل ذلك)7(.

 جعل�ت ه�ذه العوامل قم مكانًا مناس�بًا يقص�ده كل من أراد االبتعاد عن الضغط الس�يايس الذي 
مارس�ه بنو العباس و بنو أمية من قبلهم و ال خيفى لألش�اعرة األثر األكرب يف انتش�ار التشيع يف قم فقد 
برز كثري من أعالم هذه األرسة من املحدثني من أصحاب األئمة فقد ترجم أحد الباحثني ألكثر من ) 

)1(جعفريان، الشيعة يف إيران، ص 105.
)2(البالذري، أنساب األرشاف، ج7، ص310.

)3( ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، ص396.
)4(ياقوت احلموي، املصدر نفسه، ج4، ص396.

)5( املقديس، حسن التقاسيم، ص 395.
)6( لس�رتنج، بلدان اخلالفة الرشقية، ص 245؛ الطبيس، حممد جواد، قم عاصمة احلضارة الش�يعية، مطبعة نكارش، ) 

قم: 1964م(، ص 20.
)7(بحر العلوم، حممد، األشعريون يف تاريخ قم، دار الزهراء، ) بريوت: 1977م(، ص 12.
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108 ( من خلص أصحاب األئمة من أشعرّي قم)1(.

 و جتدر اإلش�ارة إىل أن هناك روايات كثرية عن أئمة أهل البيت يف فضيلة قم و أهلها)2(، و يمكن 
القول إن هذه الروايات تندرج ضمن األحاديث املوضوعة من قبل املحدثني يف بعض البلدان من باب 

املفاخرات و الستقطاب الناس لبلداهنم. 

 و تعت�رب قم أهم مركز ش�يعي إمامي بعد الكوف�ة و بغداد إذ أضحت مركزًا للمحدثني و أصحاب 
األئمة)3(،، عىل الرغم من ارتباط األئمة األوائل بالقميني مل يكن بدرجة املتأخرين عنهم إذ يالحظ أن 
رج�ال قم ب�رزوا أكثر يف أيام األئمة املتأخرين ويمكن ان يكون س�بب ذلك ه�و هيمنة الفكر الزيدي 
يف الكوف�ة و هذا مم�ا يفرس لنا قلة وجود الكوفي�ني من أصحاب األئمة املتأخرين)4(، الذين س�جلتهم 
لن�ا كت�ب الرجال يضاف إىل ذلك بروز مدرس�ة بغداد يف هذا املجال و لكنه ليس باحليز الذي ش�غلته 

مدرسة قم.

فكان�ت مقص�دًا للمحدثني من اإلمامي�ة حيث انتقل إليها حمدثني من الكوف�ة)5(، إذ ذكر النجايش 
انتقال عدد من حمدثي اإلمامية إىل قم6. 

 و يف إط�ار رص�د األثر املجتمعي ملدينة الكوفة لألمصار اإلس�المية و ق�م بالتحديد يمكننا القول 
إن الفض�ل و القس�م االعظ�م من املحدثني القميني ال س�يام وجوههم البارزة كان�وا من العرب الذين 
هاجروا إليها)7(، بينام كان القسم األكرب من حمدثي اإلمامية بالكوفة من املوايل)8(، دللت الفقرة السابقة 
ع�ىل األثر الفك�ري الذي لعبته الكوفة يف توجيه االمصار و املناطق التي وقع عىل عاتق أهلها فتحها و 
االس�تقرار هبا من حيث نقل املوروث الفكري و املعتقدي هبذه املدينة إىل املناطق التي انس�احوا إليها 
لدرج�ة أنن�ا نالحظ من خالل النظ�ر إىل اجلبهة التي اش�رتك فيها الكوفيون يف الفتوحات اإلس�المية 

ينظ�ر: املهاجر، جعفر، رجال األش�عريني م�ن املحدثني و أصحاب األئم�ة، مركز إحياء الرتاث اإلس�المي، ) قم:   )1(
2007 م(، ص 22 – 186، الطبيس، قم عاصمة احلضارة، ص 31 – 42..

)2( ينظ�ر: الص�دوق، ع�يل ب�ن بابويه، عل�ل الرشائع، تقديم حمم�د صادق بح�ر العلوم، املكتب�ة احليدري�ة، ) النجف: 
1966م(، ج2، ص572.

)3(جعفريان، رسول، الشيعة يف إيران، ص 125 وما بعدها.
)4( ينظر: الطويس، الرجال، 381 – 405.

)5(مادلونغ، تاريخ تشيع أمامي و زيدي، إيران ص 3؛ نقاًل عن: جعفريان، الشيعة يف إيران، ص 156.
)6(  النجايش،الرجال،ص16،192،239،وغريها

)7(العيل، الكوفة وأهلها، ص128.
)8(النجايش، الرجال، ص16، 17، 82.
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نجدها هي نفسها التي انترش فيها التشيع، عكس البرصة التي غلب عىل املناطق التي غلب عىل املناطق 
التي فتحها أهلها عقائد تلك املطقة، فمن ضمن أبرز مدن اهلضبة اإليرانية التي اس�توطنها العرب من 

الكوفة هي أصبهان و جرجان و قم و الري و قزوين و خراسان)9(.

 تع�د إيران و مدهنا الوجهة األوىل للعلويني الذي�ن هاجروا من العراق، فمن خالل اإلحصائيات 
التي بني أيدينا نجد أن نسبة عالية منهم توجهوا إىل إيران، و شمل ذلك حتى املناطق التي عرفت بأهنا 
س�نية متعصبة كأصفهان فعىل الرغم مما نقله املؤرخون من تعصب س�كاهنا و كثرة خالفاهتم مع أهل 
قم ألسباب مذهبية)10(، إال أهنا كانت إحدى املناطق التي قصدها، املهاجرون من العلويني)11(،والشيعة 

سواء أكانوا من الكوفة أو مناطق أخرى)12(.

 و هذا يدل عىل تقبل تلك املناطق للعلويني أوالً و مدى احرتام أهلها من أبناء السنة ألبناء رسول 
اهلل )ص�ىل اهلل علي�ه و آله( و قبوهلم هلم بحيث اس�تقبلتهم تلك املناطق مل�ا قصدوها مهاجرين و جتدر 
اإلشارة إىل أننا يمكن أن نرصد حماولة لشيعة العراق اإلمامية إىل نرش علوم أهل البيت يف مناطق إيران 
و خصوص�ًا أصبه�ان إذ نج�د أن إبراهيم بن حممد الثقفي ) ت: 283ه��/896م ( انتقل إىل أصفهان 
و أقام هبا إذ«كان س�بب خروجه من الكوفة أنه عمل كتاب املعرفة و فيه املناقب املش�هورة و املثالب، 
فاس�تعظمه الكوفيون و أش�اروا عليه بأن يرتكه و ال خيرجه، فقال: أي البالد أبعد من الشيعة؟ فقالوا: 
أصفهان، فحلف ال أروي هذا الكتاب إال هبا، فانتقل إليها و رواه هبا ثقة منه بصحة ما رواه فيه«)13(. 

 ك�ام ش�هدت طربس�تان تواجدًا للعلويني الذي كان�وا قد انتقلوا إليها من العراق و بش�كل خاص 
من الكوفة، و ال ش�ك يف أن حترك العلويني و الش�يعة نحو هذه املنطقة كان س�ببه قيام الدولة العلوية 
بطربس�تان التي تعترب أول كيان ش�يعي مس�تقل يف املرشق س�اهم بش�كل كبري يف جذب الش�يعة إليه، 
إضافة إىل صعوبة تضاريسها مما جيعل من مسألة وصول جيوش السلطة إليها أمرًا صعبًا كام كان أهلها 
يكنون احرتامًا للعلويني باعتبارهم أبناء الرس�ول )صىل اهلل عليه و آله( كل هذه العوامل س�اعدت يف 
أن تكون طربستان مركز جذب العلويني و الشيعة اإلمامية و بخاصة من أهل الكوفة)14(، و عىل الرغم 

)9( ينظر: العيل، الكوفة و أهلها، ص 128.
)10(ذكر ابن األثري يف أحداث س�نة) 345ه� /956م( وقوع فتنة بني أهل أصبهان و أهل قم ألس�باب مذهبية، ينظر: 

الكامل، ج8، ص517.
)11(ابن طباطبا، منتقلة الطالبية،ص 19 – 31.

)12(املصدر نفسه، ص 20.
)13(النجايش، الرجال، ص 17

)14(ابن طباطبا، منتقلة الطالبية، ص 254.
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من أن التشيع الزيدي كان قد طغى عىل املنطقة إال أن التشيع اإلمامي كان له موطئ)1(، قدم فيها بفضل 
هجرة أتباع املذهب إليها. 

أم�ا األهواز فقد لعب العام�ل اجلغرايف و قرهبا و اتصاهلا بالع�راق دورًا كبريًا يف جذب املهاجرين 
م�ن مناطق الع�راق، فقد ش�هدت تواجدًا للعلوي�ني فيه�ا)2(، و كان أكثر أهلها بحس�ب املقديس«... 
ناقل�ة م�ن البرصة و فارس«)3(، انتقل إليها الش�يعة اإلمامية من أقاليم الع�راق و بخاصة من البرصة و 
الكوفة، إذ ذكرت املصادر أس�امء حمدثني من اإلمامية باأله�واز)4(، التي وصفت بأن«... تصف أهلها 
ش�يعة«)5(،وبني العم الذين ينتس�ب اليهم أمحد بن ابراهيم العمي الب�رصي)6(، وهو من ثقاة املحدثني 

االمامية، كانوا قد انقطعوا عن بني متيم اىل بالد فارس، حتى قيل فيهم: 
سريوا بني العم فاألهواز منزلكم و نر جور فام تعرفكم العرب)7(

 كام كان احلسني بن سعيد بن مهران األهوازي كويف األصل و انتقل إىل األهواز)8(. 

أس�همت حركة انتقال ش�خصيات من الش�يعة اإلمامية يف انتشار التش�يع اإلمامي يف املناطق التي 
قصدوها يف املرشق اإلس�المي، كام يالحظ وجود صالت بني اإلمامية يف تلك املناطق و بني الش�يعة 

اإلمامية يف العراق باعتباره منبع التشيع و مركز وجود مراقد أئمتهم و علامئهم

 كانت بالد الشام إحدى املناطق التي توجه إليها الشيعة اإلمامية إذ أوردت املصادر أسامء حمدثني 

)1(النجايش، الرجال، ص 283.
)2( ابن طباطبا،منتقلة الطالبية،ص16-10

)3( املقديس، احسن التقاسيم، ص403
)4(النجايش،الرجال، ص16، 22، 58، 59، 133، 227، 376.

)5(املقديس، احسن التقاسيم، ص415.
)6(امحد بن إبراهيم بن املعىل بن أس�د العمي ينس�ب إىل العم من بني متيم يكنى ابا بش�ري كان برصيا هو وابوه عمه، وثقه 
النج�ايش ووصفه بانه حس�ن التصنيف واكثر الرواي�ة عن العامة االخباريني له كتب منه�ا: كتاب التاريخ،ومناقب 

أمري املؤمنني، ينظر: النجايش،الرجال، ص96.
)7(اجلاحظ،عمرو بن بحر، البيان و التبني، املطبعة التجارية الكربى، ) مرص:1936م (، ص 430؛ النجايش، الرجال، 

ص96؛ الطويس، الفهرست، ص76.
)8(حلس�ني بن س�عيد بن محاد بن س�عيد بن مهران األهوازي، من موايل عيل بن احلسني )عليهام السالم(، ثقة، روى عن 
الرضا وأيب جعفر الثاين وأيب احلس�ن الثالث عليهام الس�الم،واصله كويف، وانتقل مع أخيه احلس�ن إىل األهواز، ثم 
حت�ول إىل ق�م، وتويف بقم له كتب عده منه�ا: كتاب الوضوء، وكتاب الصالة، كتاب ال�زكاة كتاب املالحم وغريها، 

ينظر: الطويس،الفهرست، ص112.
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انتقلوا من مناطق خمتلفة من العراق إىل بالد الشام كإنتقال ابن أيب زينب النعامين ) ت 360ه�/971م( 
من واسط إىل بغداد ثم خرج إىل الشام و مات هبا)1(.

 ك�ام ذك�رت املصادر انتقال س�المة بن حممد أبو احلس�ن األرزين إىل بالد الش�ام)2(، وكانت الصلة 
بني الش�يعة االمامية يف الكوفة وش�يعة حلب وثيقة جدا وهلذا نرى بعض البيوت العراقية ينتس�ب اىل 
حل�ب، وما ذل�ك اال لوجود الصلة التجارية او العلمية بني البلدين،فنج�د ان عبيد اهلل بن عيل بن أيب 

شعبة احللبي كان يتجر هو و أبوه واخوته إىل حلب فأشتهروا باحللبيني)3(. 

و كان النتقال العلويني إىل مناطق بالد الش�ام)4(، أثرًا يف انتش�ار التش�يع االمامي هناك)5(، ويمكن 
ان نضيف عىل ذلك وجود الدولة احلمدانية يف املوصل وحلب كان عامال اس�هم بدخول التش�يع اىل 
بالد الش�ام، فقد كان أهل حلب س�نية حنفية حتى قدم الرشيف ابو إبراهيم حممد املمدوح املعري يف 
زمن س�يف الدولة احلمداين، فصار فيها ش�يعة وش�افعية)6(، وهذا الرشيف هو جد الس�ادة بني زهره 
احللبي�ون نقب�اء حلب،الذين كان أصلهم من العراق)7(، فعن برهان الدين احللبي عن والده قال:«كان 
أهل حلب كلهم حنفية حتى قدم شخص من العراق فظهر فيهم التشيع وأظهر مذهب الشافعي ألهنم 
كانوا يتسرتون بمذهبه فلم أساله عن القادم ثم ذكر يل مرة ثانية ثم ثالثة ثم قال يل مالك التسألني عن 
القادم فقلت من هو؟ قال الرشيف أبو إبراهيم املمدوح...«)8(، فكان بنو زهرة احللبيون أصَل التشيع 

بحلب)9(. 

 رابعًا:- روابط الشيعة االمامية يف العراق باملدن الشيعية يف العال اإلسالمي
 تع�ود رواب�ط اإلمامي�ة يف الع�راق بأتب�اع املذهب يف املناط�ق املج�اورة إىل أيام األئم�ة الطاهرين 

)1( النجايش،الرجال، ص383.
)2(املصدر نفسه، ص192.

)3(النجايش، الرجال، ص231.
)4(ابن طبا طبا، منتقلة الطالبية، ص124-122.

)5( للمزيد عن انتش�ار التش�يع االمامي يف نواحي بالد الش�ام، ينظر: الطرابليس، عيل ابراهيم،التشيع يف طرابلس وبالد 
الشاماضواء عىل دولة بني عامر� دار الساقي، )بريوت: 2007م(،ص 72 وما بعدها.

)6(عيل، حممد كرد، خطط الشام، املفيد )دمشق: 1938م(، ج6، ص 258؛ االمني، أعيان الشيعة، ج3، ص9.
)7( اب�ن احلنب�يل،ريض الدين حممد بن ابراهيم بن يوس�ف احللبي، در احلبب يف تاري�خ أعيان حلب، حتقيق: حممود امحد 

الفاخور، ييى زكريا عبارة، وزارة الثقافة،)دمشق: 1973م(، ج2، ص188-178.
)8( ابن احلنبيل، در احلبب، ج2، ص188.

)9( االمني، اعيان الشيعة، ج3، ص9
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فم�ن املع�روف أن أئم�ة أه�ل البيت عليهم الس�الم كانوا عىل صلة بالش�يعة يف املناط�ق ذات التواجد 
الش�يعي اإلمامي عن طريق نظام الوكالة)1(، املعني بجمع احلقوق الرشعية من تلك املناطق و إيصاهلا 
إىل اإلم�ام؛ إضافة إىل رفع املس�ائل ال�واردة من اإلمامية إىل مقام اإلمامة)2(، كام تطلبت بعض املس�ائل 
التدخ�ل املب�ارش لإلم�ام كمحاربة بعض األف�كار الغالية و املنحرف�ة إذ جاء يف الرس�الة التي بعث هبا 
اإلمام العس�كري )عليه الس�الم( ملا ورده خرب يفيد«بإن أهل نيس�ابور قد اختلف�وا يف دينهم و خالف 
بعضهم بعضا...«)3(، فرد اإلمام )عليه السالم( عىل ذلك بالقول:«يأبى اهلل عز و جل أن يرشد أحدكم 
و أن ي�رىض عنك�م و أنتم خمالفون معطلون، الذين ال يعرفون إمامًا و ال يتولون وليًا، كلام تالقاكم اهلل 
عز و جل برمحته و أذن لنا يف دعائكم إىل احلق و كتبنا إليكم بذلك و أرس�لنا إليكم رس�والً مل تصدقوه 
فاتقوا اهلل عباد اهلل...«)4(، و قد ش�كى من زعيم الش�يعة اإلمامية يف تلك املنطقة الفضل بن ش�اذان)5(، 
إذ قال يف الرس�الة الس�ابقة الذكر«و هذا الفضل بن ش�اذان ما لنا و له، يفس�د علينا موالينا ويزين هلم 

األباطيل، وكلام كتبنا إليهم كتابًا اعرتض علينا يف ذلك...«)6(. 
كام كتب )عليه السالم( إىل أهل قم و آبة ما يمتدحه هبم حلسن طاعتهم إلمامهم)7(. 

 يالحظ عىل الرواة الذين أوردهم الطويس ) 460ه�/1068م( فيمن روى عن األئمة املتأخرين 
) اإلمام اهلادي و العس�كري عليهم الس�الم( )8(، إن أكثرهم كان من أقاليم إيران و املرشق اإلسالمي، 

مما يعطي صورة عن مدى الصلة الواضحة بني اإلمامية يف تلك املناطق و أئمتهم.

ش�كلت الرواب�ط و ال�ص��الت ل�إلم�ام�ي�ة م�ع األق�الي�م ال�م�ج�اورة ج�زءًا رئ�ي�س��ي�ًا م�ن 
ال�ن��ش�اط ال�م�ج�ت�م�ع�ي ل�ل�ش�ي�ع�ة ف�ي ح�ق�ب�ة ال�غ�ي�ب�ة ال�ص�غ�رى ف�ق�د ك�ان ل�ل�س�ف��راء 
األرب�ع��ة صالت وث�ي�ق�ة ب�ال�م�ن�اط��ق ذات ال�ت�واج�د ال�ش��ي�ع�ي اإلم�ام�ي، كام أن اإلم�امية 

)1( ينظر: ص 110من الرسالة
)2( للمزيد، ينظر: الكيش، الرجال، ص779، 797، 813.

)3( الكيش، الرجال، ص 820.
)4( الكيش، املصدر نفسه، ص820

)5(الفض�ل ب�ن ش�اذان بن اخلليل أب�و حممد النيس�ابوري روى عن االمام الرض�ا واجلواد ) عليهم الس�الم(، من فقهاء 
الطائف�ة ومتكلميه�ا تش�ري املص�ادر اىل ان�ه صنف مائ�ة وثامن�ني كتابا منها كت�اب النقض ع�ىل اإلس�كا يف يف تقوية 
اجلس�م،كتاب العروس وهو كت�اب العني، كتاب الوعي�د، وغريها، ينظر: النجايش،الرج�ال، ص307؛ الطويس، 

الفهرست، ص198.
)6( الكيش، الرجال، ص820.

)7( املصدر نفسه 
)8( املصدر نفسه، ص 404-381.
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يف ع�رص احل�ي��رة ق�د توجه��وا إل��ى س�فراء االم�ام باعتبارهم الواس�طة بني االمام واتب�اع الطائفة 
بأسئ�ل�ت�ه�م إلزال�ة ال��ش�ك ال�ذي س�اد يف ال�وس�ط ال�شي�عي بعد وفاة اإلم�ام ال�ع�س�ك�ري )1(، 
ك�م��ا حرصت الن�اح�ية امل�ق�دس�ة عىل ال�تواصل مع اإلم�ام�ي�ة خ�اص�ة يف األق�ال�ي�م ال�ب�ع�ي�دة 
يف إي��ران و ال�م�رشق و م�ح�اول�ة ح�امي�ة أت�باع ال�ط�ائ�ف�ة من ال�رك�ون إل�ى االن�ق�س��ام�ات و 
ال�ت�ح�زب�ات ال�تي س�ادت يف ال�وس�ط ال�ش�يعي ع�ق�ب الغ�ي�ب�ة ك�ام ح�ض��ر و فد من أه�ل ق�م 
ل�ت�وج�ي�ه األس��ئ�لة ل�لس�فري األول ح���ول اإلم���ام ال�مه��دي و ح���ول م���ا إذا ك���ان ق��د 
رآه )2(، ك�م�ا نجد أن ام�وال ال�ح�ق�وق ت�رس�ل من األق��ال��ي��م ذات ال��ت��واج�د ال��ش�ي��ع��ي 
إل����ى ال��س��ف��راء ف�ي ب��غ��داد من ق����م )3(، أذرب��ي��ج��ان )4(، آب�ة )5(، ب���ل�خ )6(، ق���زوي�ن 

)7(، ه���م�دان ن���ي��س�اب��ور، ال���ري )8(،...إل��خ.

و مل يقت�رص ذل�ك عىل أقاليم املرشق اإلس�المي ب�ل تلحظ أن حقوقًا رشعي�ة وصلت من مرص يف 
ع�رص الس�فري األول، إذ«ورد رج�ل م�ن أهل مرص ب�امل إىل مكة للناحي�ة فأختلف علي�ه فقال بعض 
الناس: إن أبا حممد عليه السالم مىض من غري خلف فبعث رجل... فورد العسكر و معه كتاب...«)9(.

إن ورود حق�وق رشعي�ة من مرص يف عرص الغيبة الصغ�رى ) 260 – 329 ه�/874-941م( ( 
يدل عىل وجود أتباع للش�يعة اإلمامي هناك و إهنم عىل صلة وثيقة باألئمة و بخاصة املتأخرين منهم، 

و كذلك السفراء يف عرص الغيبة.

 كان�ت حاج�ة الش�يعة اإلمامي�ة إىل معرف�ة آراء و فتاوى العل�امء يف األم�ور الدينية س�ببًا لتوطيد 
الص�الت ب�ني اإلمامية يف العراق و أتباع املذهب يف املناطق األخرى، فعكس ذلك النش�اط املجتمعي 
لإلمامية يف حقبة ما بعد الغيبة، ففي هذا اإلطار نجد أن مسائل خرجت من الشيعة اإلمامية يف مناطق 
العراق املختلفة إىل الشيخ الصدوق ) ت: 381ه�/991م ( الذي كان شيخ الطائفة يف وقته و فقيهها 

)1( الطويس،الغيبة، ص292، 356.
)2( الطويس، املصدر نفسه، ص 357.
)3( الطويس، املصدر نفسه، ص199.

)4( املجليس، بحار االنوار، ج15، ص313.
)5(الطويس، الغيبة، ص321.

)6( ابن بابويه، اإلمامة و التبرصة، ص141.
)7( املجليس، بحار األنوار، ج52، ص292.

)8( الكليني، الكايف، ج1، ص523.
)9( الكليني، املصدر نفسه، ج1،ص523
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يف خراسان )1(، و قد وردت هذه املسائل من الكوفة إذ ألف فيها كتاب أسامه جوابات املسائل الواردة 
عليه من الكوفة، و كذلك ورد عليه مس�ائل من واس�ط فألف فيها كتب جوابات املس�ائل الواردة من 
واس�ط، و كذل�ك ج�واب مس�ألة وردت عليه من املدائ�ن )2(، كام كان الش�يخ الص�دوق كان قد ورد 
الكوف�ة س�نة ) 354ه�/965م(، و س�مع من ش�يوخها فذكر أنه س�مع من حممد بن بك�ران النقاش 
)3(، و وص�ل إىل بغ�داد س�نة ) 355ه�/966م(«و س�مع من ش�يوخ الطائفة و هو حدث الس�ن« )4(، 

و ال ش�ك يف أن بغ�داد كانت و من�ذ عرص الغيبة الصغ�رى ) 260 – 329ه��/874-941م( حتى 
عرص املفيد ) 413ه�/1022م( مركزًا لتواجد فقهاء اإلمامية مع متركز الشيعة اإلمامية فيها يف منطقة 
الك�رخ، بدليل أن كبار علامء الطائفة قصدوها، كالش�يخ الكلين�ي ) 329ه�/941م( )5(، و الصدوق 
) ت: 381ه��/991م( )6(، كام أن كتب الرجال ذكرت أس�امء العديد من عل�امء الطائفة يف العراق يف 
مرحل�ة ما ب�ني الغيبة الصغ�رى ) 260 – 329ه��/874-941م( حتى تصدى الش�يخ املفيد ) ت: 

413ه�/1022م( لزعامة الطائفة.

 فوردت مس�ائل عىل علامء الطائفة يف العراق من خمتلف األقاليم اإلس�المية إذ وردت عىل الشيخ 
املفيد مسائل من الدينور، و ألف جوابات أهل طربستان، و املسائل اخلوارزمية و جوابات أهل جرجان 
يف حتريم الفقاع )7(، و جواب املسائل الواردة من أيب عبد اهلل الفاريس املقيم باملشهد بالنوبندجان)8(، كام 
وردت عليهم س�ائل من الش�يعة اإلمامية يف بالد الشام إذ نجد كتب أجوبة يف املسألة احلرانية وكذلك 
جواب أهل الرقة يف األهلة والعدد)9(، إن ورود هذه املسائل إىل علامء الطائفة يف العراق تعرب عن مدى 
االرتباط بني الش�يعة اإلمامي�ة يف األقاليم املختلفة وبني العلامء باعتباره�م املرجع األول، هم يف أمور 
دينه�م ودنياه�م فقد وردت عىل الرشيف املرتىض ) ت: 436ه�/1044م( مس�ائل من مرص ألف يف 
جواهبا كتاب املسائل املرصيات األوائل مخس مسائل، ووردت عليه عدة مسائل من بالدا لشام جاءت 

)1( النجايش، الرجال، ص 389؛ الطويس، الرجال، ص 237؛ ابن شهر اشوب، معامل العلامء، ص 146.
)2( النجايش، الرجال، ص 392.

)3( الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج1، ص118.
)4( النجايش، الرجال، ص 389.

)5( املصدر نفسه، ص 377.

)6( املصدر نفسه، ص 389.
)7( النجايش، الرجال، ص377

)8( النوبندجان: مدينة من أرض فارس من كورسابور، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج5، ص307.
)9( النجايش، الرجال، ص377.
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بعنوان جوابات املسائل احللبية األوىل والثانية والثالثة)1(. 

 وألف جوابات املسائل الطرابلسية )2(، والصيداوية)3(، وورد عليه مسائل من ميافارقني)4(، يالحظ 
أن مرجعية الرشيف املرتىض شهدت تعزيز الصالت مع اإلمامية يف مناطق بالد الشام واجلزيرة ومثل 

ذلك مع أقاليم املرشق إذ وردت مسائل من طربستان وطوس وجرجان والري)5(.

 كام نجد أن الش�يخ املفيد حاول هتذيب العقيدة الش�يعية من الش�وائب و تصحيح عقائد املسلمني 
م�ن غرائ�ب اآلراء و االهواء، فانتقد عقائد ش�يخه الصدوق ) ت: 381 ه��/991م( و التي وردت 
يف كتابه ) االعتقاد يف دين اإلمامية (، إذ كانت مقاالت الصدوق يف عقائده مش�وبة بآرائه الش�خصية 
فنهض لنقدها الش�يخ املفيد لتنزيه املذهب عن الش�ائنات و الش�ائبات، و حرصًا منه عىل العقيدة من 
الفهم الس�طحي من قب�ل البعض، لذا جاءت بداية الكتاب منطلقة من فك�رة حمورية، أال و هي أنه ال 
قداس�ة لألش�خاص حتى لو كان يف موقع علمي متقدم، بل القداسة للخط و التوجه الفكري فالشيخ 
املفي�د يرى وج�وب التدقيق يف املضامني احلديثي�ة و مقارنتها بالداللة العقلي�ة إضافة إىل عرضها عىل 

القرآن الكريم)6(.

 و يمك�ن الق�ول أن ما س�بق يقع يف إط�ار حتجيم فقهاء اإلمامية ببغداد ملدرس�ة ق�م التي وصفت 
بالغلو من قبل تلميذ الش�يخ املفيد و زعيم الطائفة يف وقته الرشيف املرتىض ) ت: 436ه�/1044م( 
ال�ذي قال:«ب�أن القمي�ني كلهم من غري اس�تثناء ألح�د منهم إال أب�ا جعفر بن بابويه )رمح�ة اهلل عليه( 
باألمس كانوا مش�بهة جمربة، و كتبهم و تصانيفهم تش�هد بذلك و تنطق به... و االختبار بيننا و بينهم 

التفتيش«)7(.

 و هذا تأكيد واضح من قبل الرشيف املرتىض بوصف مدرسة قم بأهنم مشبهة جمربة بل األكثر من 
ذل�ك وصفه�م بأهنم يأخذون بالقياس إذ قال:«و يف رواتنا و نقلة أحاديثنا من يقول بالقياس و يذهب 
إلي�ه يف الرشيع�ة كالفض�ل بن ش�اذان و يون�س)8(، و مجاعة معروف�ني، و ال ش�بهة يف أن اعتقاد صحة 

)1( النجايش، املصدر نفسه، ص 399؛ الطهراين، الذريعة، ج8، ص368.
)2(النجايش، املصدر نفسه، ص 399؛ الطهراين، الذريعة، ج8، ص277.

)3( الطويس،الفهرست،ص165
)4( النجايش،الرجال،ص 399

)5( النجايش، املصدر نفسه، ص399
)6(املفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية، حتقيق: حسني درگ�اهي، مطبعة مرص، ) قم: 1993م(، ص 28 و ما بعدها.

)7( املرتىض، الرسائل، ج3، ص310.
)8( يون�س ب�ن عب�د الرمحن:يونس بن عبد الرمحن موىل عيل بن يقطني بن موس�ى، موىل بني أس�د، أبو حممد من وجهاء 
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القياس يف الرشيعة كفر ال تثبت معه عدالة«)1(. 

 و من اجلدير بالذكر أن الش�يخ أبو احلس�ن الفتوين العاميل)2(، ) ت: 1139ه – 1726م ( أل���ف 
رسالة تنزيه القميني لبيان حال القميني و رد ما نسبه إليهم الرشيف املرتىض)3(، و قد بني يف مقدمتها«أن 
نس�بة القمي�ني إىل املج�ربة و املش�بهة كان منش�ؤها املخالف�ني...و إن نقلهم – أي القمي�ني - األخبار 
املتضمنة للجرب و التشبيه يف كتبهم ال ألجل اعتقادهم هبا و تدينهم بظواهرها، بل لغرض وصوهلم إىل 
حمام�ل و تأوي�الت صحيحة هل�ا أو لتورعهم عن رد خرب منقول عن األئمة عليهم الس�الم ملجرد عدم 

فهم املعنى«)4(

 نش�ط علامء الش�يعة لنرش عقيدة اإلمامية يف األقاليم املجاورة لذا جتد أن طلبة تلك املناطق وفدوا 

إىل بغداد و النجف لتلقي علوم أهل البيت من فقهاء الطائفة، فمثاًل كان أبو الصالح احللبي)5(، تلميذ 
الرشيف املرتىض و مارس القضاء و االفتاء و التدريس يف حلب)6(، و يف إطار تنش�يط احلركة العلمية 
اإلمامية و توس�يع رقعة وجودها، بعث املرتىض ) ت: 436ه�‘/1044م ( تلميذه املقرب إليه الشيخ 
محزة بن عبد العزيز الدليمي املعروف بس�الر)7(، إىل حلب خليفة عنه يقوم بوظيفة القضاء و االفتاء و 

الش�يعة االمامية، وروى عن االمام موس�ى بن جعفر والرضا)عليهام السالم (كانت له تصانيف كثرية، منها: كتاب 
الس�هو، كت�اب األدب و الداللة عىل اخلري،كتاب الزكاة،كتاب جوامع اآلثار، ينظ�ر: النجايش، الرجال، ص447؛ 
ابن داوود، تقى الدين احلسن بن عيل بن داود احليل، رجال ابن داوود، حتقيق: حممد صادق آل بحر العلوم، املطبعة 

احليدرية،)النجف: 1972م(، ص207.
)1(املرتىض، الرسائل، ج3، ص 311.

)2( أب�و احلس�ن الرشيف بن حممد طاهر بن عبد احلميد الفت�وين العاميل النباطي وصفه بأنه أفضل أهل عرصه و أطوهلم 
باع�ًا، روى ع�ن املجليس و احلر العاميل له كتب عدة منها الفوائد الغروي�ة و الدرر النجفية و مرآة األنوار و غريها، 
تويف يف النجف س�نة ) 1139ه�/ 1726م (، ينظر: اخلونس�اري، حممد باقر، روضات اجلنات يف أحوال العلامء و 
الس�ادات، الدار اإلس�المية، ) بريوت: 1991م(، ج2، ص55؛ النوري، خامتة املستدرك، ج2، ص/55؛ األمني، 

أعيان الشيعة، ج7، ص342.
)3(األمني، أعيان الشيعة، ج7، ص342.

)4( الفتوين،أبو احلسن العاميل، تنزيه القميني، حتقيق: كاظم حممد تقي اجلواهري، جملة تراثنا، العدد 52، ) ال.م: د.ت(، 
ص 186.

)5( تقي بن نجم احللبي أبو الصالح، تلميذ الرشيف املرتىض و قرأ عىل الشيخ الطويس له كتاب البداية يف الفقه، ينظر: 
ابن شهر اشوب، معامل العلامء، ص 65؛ العالمة احللبي، خالصة األقوال، ص 84.

)6( الفضيل، عبد اهلادي، تاريخ الترشيع اإلسالمي، دار النرص، )بريوت:1992(،ص 327.
)7(أبو يعيل سالر بن عبد العزيز الديلمي قرأ عىل الرشيف املرتىض، له كتاب املراسم العلوية يف األحكام النبوية و املقنع 

يف املذهب، ينظر: ابن شهر اشوب، معامل العلامء، ص 169.
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التدريس)1(.

 شكل وجود العتبات املقدسة يف العراق أحد العوامل التي وطدت صالت اإلمامية بأبناء الطائفة 
يف األقاليم اإلس�المية، إذ دأب لش�يعة عىل زيارة هذه املش�اهد)2(، و حفلت كتبه�م بروايات عن أئمة 
أهل البيت عىل ذلك)3(، و س�نتناول مس�ألة إحياء املراسم الش�يعية و زيارة مراقد أئمة أهل البيت التي 
ش�كلت أحد أهم األنش�طة املجتمعية للش�يعة اإلمامية يف العراق و التي كان هلا أثر واضح يف اندالع 
الفتن الطائفية التي طالت زائري املراقد من األقاليم اإلسالمية إذ ورد أنه يف سنة) 422ه�/1031م( 
اعرتض مثريي الفتن من أهل الس�نة زائري املش�هدين يف الكوفة و احلائر من القميني و قتل منهم عدد 

منهم)4(. 

 و يالح�ظ أن مواس�م احلج كانت أحد املناس�بات التي يس�تقلها أتباع الطائفة لل�ورود إىل العراق 
لزيارة املشاهد، و من األمثلة عىل ذلك ما رواه حممد بن يعقوب عن عيل بن إبراهيم عن أبيه 

 قال: حججت إىل بيت اهلل احلرام فنزلنا عند ورودنا الكوفة فدخلنا إىل مس�جد الس�هلة...« )5(، و 
مل يقت�رص ورود الزائري�ن عىل أماكن تواجد املش�اهد ب�ل تعداه إىل التواصل مع مناطق تواجد الش�يعة 
اإلمامية يف العراق إذ ورد أن الرشيف أبو املكارم محزة بن عيل بن زهرة العلوي احللبي عند عودته من 
احلج س�نة) 574ه�/ 1178م( نزل الكوفة و حدث بمس�جد السهلة)6(،«و زار احللة وحدث هبا فعن 
مج�ال الدي�ن بن املطه�ر قال:«وجدت بخط والدي رمح�ه اهلل قال: وجدت رقع�ة عليها مكتوب بخط 
عتي�ق ما صورته: بس�م اهلل الرمحن الرحيم هذا ما أخربنا به الش�يخ األجل الع�امل عز الدين أبو املكارم 
محزة بن عيل بن زهرة احلسيني احللبي إمالء من لفظه عند نزوله باحللة السيفية. و قد وردها حاجًا سنة 

) 574ه�/1178م( و رأيته00« )7( 

)1(ع�ن التواج�د الش�يعي اإلمامي يف بالد الش�ام، ينظ�ر: الطرابل�يس،، ص 83 و ما بعده�ا؛ الفضيل، تاري�خ الترشيع 
اإلسالمي، ص 339.

)2(الطويس، الغيبة، ص 202، 203؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج9، ص420.
)3(ينظر: ابن قولويه،، كامل الزيارات، ص 316 – 305.

)4(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج9، ص420.
)5(املش�هدي، حممد بن جعفر، فضل الكوفة و مس�اجدها، حتقيق: حممد سعيد الطريي، دار املرتىض، ) بريوت: د.ت(، 

ص 49.
)6( املصدر نفسه

)7(العالمة احليل، إيضاح األشباه، ص 32.
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 ك�ام زار الوزي�ر الفاطم�ي طالئع بن زريك)1(، مش�هد اإلمام عيل )عليه الس�الم( و كان ذلك قبل 
توليه الوزارة إذ«قدم يف أول أمره إىل زيارة مشهد اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه بأرض النجف 
من العراق يف مجاعة من الفقراء و كان من الش�يعة اإلمامية، و أمام مش�هد عيل )ريض اهلل عنه( يومئذ 

السيد ابن معصوم فزار طالئع و أصحابه و باتوا هنالك...« )2(. 

 و أش�ار املقريزي إىل أن الس�يد ابن معصوم كان قد«رأى يف منامه عيل بن أيب طالب )ريض اهلل عنه( و 
هو يقول له: قد ورد عليك الليلة أربعون فقريًا من مجلتهم رجل يقال له طالئع بن زريك من كرب حمينا قل 
له اذهب فقد وليناك مرص فلام أصبح أمر أن ينادي: من فيكم طالئع بن زريك فليقم إىل السيد ابن معصوم 
فجاء طالئع و سلم عليه فقص عليه ما رأى فسار حينئذ إىل مرص و ترقى يف اخلدم حتى ويل منية بني خصيب 
فلام قتل نرص بن عباس اخلليفة الظافر بعث نساء القرص إىل طالئع يستغثن به يف األخذ بثأر الظافر... فجمع 
طالئع عندما وردت عليه الكتب الناس سار يريد القاهرة ملحاربة الزير بن عباس فعندما قرب من البلد ففّر 

عباس و دخل طالئع إىل القاهرة فخلع عليه خلع الوزارة نعت بامللك الصالح..« )3(. 

 و كان ب�ن زري�ك ع�ىل تواصل م�ع اإلمامية يف الع�راق حتى بعد تولي�ه الوزارة للدول�ة الفاطمية 
بمرص إذ نجد أنه«وقف ناحية بلقس)4(، عىل أن يكون ثلثها عىل األرشاف من بني حس�ن و بني حس�ني 
ابني عيل بن أيب طالب )ريض اهلل عنهم(، و س�بع قراريط منها عىل أرشاف املدينة النبوية و جعل فيها 
قرياطًا عىل بني معصوم أمام مش�هد عيل )ريض اهلل عنه(... و يمل كل س�نة للعلوين باملش�اهد مجال« 

كبرية،وكان أهل العلم يغدون اليه من سائر البالد فال خييب امل قاصد منهم«)5(.

 كان إلع�امر املش�اهد املقدس�ة يف العراق أثٌرواض�ٌح يف تعزيز الروابط مع أبن�اء الطائفة يف األقاليم 
حي�ث نج�د أن بعض الش�خصيات الش�يعية يف األقاليم اإلس�المية كان هلا دور يف إع�امر قبور األئمة 

)1(ابو الغارات طالئع بن رزيك امللقب امللك الصالح وزير مرص كان واليا بمنية بني خيص بمن أعامل صعيد مرص فلام 
قتل الظافر إس�امعيل صاحب مرص س�ري أهل القرص إىل الصالح واس�تنجدوا به عىل عباس وولده نرص املتفقني عىل 
قتله فتوجه الصالح إىل القاهرة وتوىل الوزارة واستقل باألمور و تدبري أحوال الدولة سنة )549ه�/1154م(،وبقي 

يف وزارته اىل ان قتل سنة )556ه�/1161م(، ينظر: ابن االثري،الكامل،ج11،ص290
)2( املقريزي، تقي الدين،أمحد بن عيل، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واالثار املعروف باخلطط املقريزية، حتقيق: حممد 

زينهم، مدية الرشقاوي، مكتبة مدبويل، )القاهرة: 1998م(، ج3، ص262.
)3(املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج3، ص262؛ األميني، الغدير، ج4، ص348.

)4( قرية برشقي مرص، ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج8، ص211.
)5(املقريزي، اخلطط، ج3، ص19.
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يف الغري و احلائر احلس�يني و تش�ري املصادر إىل أن حممد بن زيد العلوي)1(، صاحب طربس�تان قد زار 
املشهد املقدس ألمري املؤمنني و أمر بعامرة القرب واعتربه بعض املؤرخني أنه كان أول من أظهر القرب)2(، 
فذكر ابن طاووس ) ت:693ه�/1294م( أنه«تويف بالكوفة ثالثامئة عرش من الصحابة ال يدري قرب 
أحد منهم إال قرب عيل )عليه السالم( و قال: جاء بن حممد و حممد بن عيل بن احلسني فزار هذا املوضع 
م�ن ق�رب أم�ري املؤمنني عيل و مل يكن إذ ذاك القرب، و مل يك�ن إال األرض حتى جاء حممد بن زيد الداعي 
فأظهر القرب«)3(، كام كانت األموال و اهلبات تصل من طربس�تان إىل العلويني يف العراق إذ«وجه حممد 
ب�ن زي�د العلوي من طربس�تان إىل حممد ب�ن ورد العطار باثن�ني و ثالثني ألف دين�ار ليفرقها عىل أهله 
ببغداد و الكوفة و مكة و املدينة فس�عي به فأحرض... و س�ئل عن ذلك فذكر أنه يوجه إليه يف كل س�نة 

بمثل هذا املال فيفرقه عىل من يأمره بالتفرقة عليه من أهله...« )4(. 

 و جتدر اإلش�ارة إىل أن عامرة املش�هد الغ�روي بعد عامرة حممد بن زيد العل�وي قد متت عىل أيدي 
أمراء الدولة البوهيية و غريهم وكذلك احلال بالنسبة لبقية قبور ومشاهد اهل البيت )عليهم السالم ( 

يف العراق ممن ذكرناهم يف مواقعهم.

وتعد خاصية دفن الش�يعة ملوتاهم يف أماكن خمصصة احد أس�باب الرتابط بني االمامية س�واء بني 
الشيعة يف داخل االقامل العراقية أو خارجها.

فق�د ح�رص الش�يعة االمامية عىل دفن موتاهم يف اماك�ن معينة مثلتها مدن العتبات املقدس�ة التي 
كانت األرض املفضلة لدفن الش�يعة الذين كانوا يطمحون لقضاء الفرتة املمتدة بني املوت واالنبعاث 
ق�رب أئمته�م انطالق�ا م�ن االعتقاد بدف�ن املوتى بعي�دا قدر االم�كان عن قب�ور اآلثم�ني وقريبا من 
األولي�اء5،ووردت رواي�ات نس�بت الئم�ة أهل البي�ت يف فضل الدف�ن يف بعض األماك�ن والتي تعد 

)1(حممد بن زيد بن إس�امعيل بن احلس�ن، العلوي احلسني، صاحب طربستان والديلم ويل االمرة بعد وفاة أخيه احلسن 
بن زيد س�نة )270ه�/883م( وكانت يف أيامه حروب وفتن، أصابته جراحات يف واقعة له مع ) حممد بن هارون( 
من أش�ياع إسامعيل الس�اماين،عىل باب جرجان فامت من تأثريها س�نة )287ه�/900م(، ينظر: مسكويه، جتارب 

االمم، ج5، ص16؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج7، ص504؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، ج3، ص68.
)2( تش�ري املصادر إىل أن أول عامرة أقيمت عىل قرب أمري املؤمنني كانت من قبل اخلليفة هارون الرش�يد س�نة) 107ه�/ 
725م(، اذ ذك�ر اب�ن طاووس )انه جعل هلا أربعة أبواب،وهي من طني أمحر، وطرحعىل رأس�ها جرة خرضاء، وأما 
الرضي�ح املقدس فإنه بناه بحجارة بيضاء ووض�ع عليه قنديال من الفريوز املرصع باجلواهر اليتيمة، وأخذ الناس يف 

زيارته والد فنل موتاه حموله. ويف سنة)180ه�/ 796م(، ينظر: ابن طاووس، فرحة الغري، ص17.
)3( ابن طاووس، فرحة الغري، ص 150.

)4(الطربي، تاريخ، ج8، ص171؛ مسكويه، جتارب األمم، ج4، ص500.
فياض، حممد، التش�يع الش�عبي يف العراق )61-656ه�/680-1258م( دراسة تارخيية، روافد، )القاهرة،2016(،   )5(
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مقدس�ة بالنس�بة للش�يعة، فعن حبة العرين قال: )خرجت مع أمري املؤمنني ) عليه الس�الم ( إىل الظهر 
فوقف بوادي الس�الم كأنه خماطب ألقوام فقمت بقيامه حتى أعييت ثم جلس�ت حتى مللت ثم قمت 
حتى نالني مثل ما نالني أوال ثم جلس�ت حتى مللت، ثم قمت ومجعت ردائي فقلت: يا أمري املؤمنني 

إين قد أشفقت عليك إن هو إال حمادثة مؤمن أو مؤانسته،قال: قلت

: ي�ا أم�ري املؤمنني وإهن�م لكذلك، قال: نعم ولو كش�ف لك لرأيتهم حلقا حلق�ا حمتبني يتحادثون 
فقلت: أجس�ام أم أرواح فقال: أرواح وما من مؤمن يموت يف بقعة من بقاع األرض أال قيل لروحه: 

احلقي بوادي السالم وإهنا لبقعة من جنة عدن ()1(. 

ص 37
الكليني،الكايف،243/3  )1(



95

الفصل الثاين

غيبة اإلمام الثاين عرش وأثرها عىل أوضاع 
االمامية

•  املبحث األول:- ردود فعل الشيعة االمامية عىل حادثة 	
الغيبة

•  املبحث الثاين:- االثر االجتامعي للسفراء االربعة عىل 	
املجتمع الشيعي يف العراق

•  املبحث الثالث:- ظاهرة ادعاء السفارة لإلمام املهدي 	
)عج( بني احلقيقة واالدعاء
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املبحث األول:- ردود فعل الشيعة االمامية عىل حادثة الغيبة

اوالً:- التطورات احلاصلة عن مفهوم الغيبة واالنتظار الفكر الشيعي حتى منتصف 
القرن الثالث اهلجري 

عرف�ت فك�رة امله�دي املنتظ�ر خ�الل العص�ور املبكرة لإلس�الم وقد حفل�ت مؤلفات املس�لمني 
بروايات وردت عن النبي )صىل اهلل عليه واله وس�لم( واألئمة )( تضمنت القول بظهور املهدي 
من آل البيت يف آخر الزمان يمال األرض قس�طا وعدال كام ملئت ظلام وجورا فقد ورد عن رس�ول اهلل 
)صىل اهلل عليه واله وس�لم( قوله: “ املهدي من ولدي اس�مه اس�مي وكنيته كنيتي أشبه الناس يب َخلقا 
وُخلق�ا تك�ون له غيبة وحريه حتى تظل اخلل�ق عن أدياهنم فقد ذلك يقبل كالش�هاب الثاقب فيمالها 
قس�طا وع�دال كام ملئت ظل�ام وجورا” )1(، كام ورد عن اإلمام ع�يل )( أخبار عدت مكملة ملا ورد 
عن الرس�ول )صىل اهلل عليه واله وسلم( حول شخصية املهدي وصفاته ووقت خروجه ومما ورد عنه 
)( قول�ه: “ أم�ا واهلل القتلن أن�ا وابناي هذان وليبعثن اهلل رجال من ول�دي يف آخر الزمان يطالب 
بدمائنا وليغيبن عنهم متييزا ألهل الضالل حتى يقول اجلاهل ماهلل يف آل البيت من حاجة “ )2(، شكل 
تأكي�د الرس�ول )ص�ىل اهلل عليه واله وس�لم ( واألئمة )( ع�ىل فكرة ظهور امله�دي يف العديد من 
املواض�ع وامل�وارد دافعا للمس�لمني لاليامن وترقب الظهور حتى قيل يف أم�ره انه قد “ برشت بظهوره 
أحادي�ث مج�ة ودونتها يف كتبهم عل�امء هذه األمة، وان اهلل تع�اىل يبعث من يمهد لواليت�ه متهيدا يتهدا 
له ش�وامخ االطواد وجيمع عىل مواالته احلارض والباد، فيملك األرض حزنا وس�هال ويمالها قس�طا 

وعدال...اما من ينكر بالكلية فال التفات إليه إذ ال يعلم له يف ذلك مسند يرجع إليه “ )3(. 

 هدف�ت الروايات الت�ي وردت عن األئمة )( حول الغيبة إىل تأكي�د وقوعها وبيان تأثري ذلك 
عليهم فعن اإلمام عيل )( قال: “ للقائم منا غيبة أمدها طويل كأين بالش�يعة جيولون جوالن النعم 
يف غيبت�ه يطلب�ون املرعى فال جيدونه إال من ثبت منهم عىل دين�ه ومل يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه... 
“ )4(. وورد عن اإلمام احلسن )( بعد صلحه مع معاوية وقد المه بعض الشيعة عىل ذلك الصلح 
فق�ال: أم�ا علمتم أنه مامنا من أحد إال ويقع يف عنق�ه بيعة لطاغية زمانه إال القائم الذي يصيل روح هلل 

)1( ابن بابويه القمي، اإلمامة و التبرصه، ص 120؛ الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة،ص286.
)2( النعامين،، الغيبة،، ص143؛ الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة، ص143.

)3( الس�لمي، يوس�ف بن يي بن عيل بن عبد العزيز املقديس الش�افعي، عقد الدرر يف أخبار املنتظر، حتقيق: عبد الفتاح 
حممد احللو،عامل الفكر، )القاهرة:1979م(، ص5.

)4( الصدوق، كامل الدين، ص287.
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عيسى بن مريم )(خلفه، فإن اهلل عز وجل خيفي والدته، ويغيب شخصه لئال يكون ألحد يف عنقه 
بيعة إذا خرج، ذلك التاس�ع من ولد أخي احلس�ني ابن سيدة اإلماء، يطيل اهلل عمره يف غيبته ثم يظهره 

بقدرته يف صورة شاب دون أربعني سنة،ذلك ليعلم أن اهلل عىل كل شئ قدير”)1(. 

 وقد ورد عن اإلمام احلس�ني)(ملا س�أله عيس�ى اخلش�اب)2(، قائال:«أنت صاحب هذا االمر؟ 
قال: ال ولكن صاحب األمر الطريد الرشيد املوتور بأبيه،املكنَى بعمه )3(، يضع س�يفه عىل عاتقة ثامنية 

أشهر« )4(. 

ويف الوقت الذي حاولت فيه الروايات ترسيخ مفهوم الغيبة وحتمية حدوثه باالستناد إىل مثل هذه 
الروايات الواردة وغريها، فإهنا باملقابل أكدت عىل ترس�يخ حالة االنتظار يف العقلية الشيعية يف حقبها 
املبكرة إذ ورد عن اإلمام عيل بن احلسني )( انه قال: “إن أهل زمان غيبته ) اإلمام املنتظر( القائلني 
بإمامت�ه واملنتظري�ن لظهوره أفضل من أهل كل زمان الن اهلل تبارك وتع�اىل أعطاهم العقول واإلفهام 
واملعرف�ة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة املش�اهدة وجعلهم يف ذلك الزم�ان بمنزلة املجاهدين بني 
يدي رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه واله وس�لم ( بالسيف أولئك املخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة 

إىل دين اهلل عز وجل رسا وجهرا... فانتظار الفرج من أعظم الفرج«)5(. 

 ووردت أخب�ار تص�ف أح�وال الش�يعة بعد الغيب�ة منها م�ا روى زرارة بن أعني ع�ن أيب عبد اهلل 
الص�ادق )()6(، قول�ه:«إن للقائم غيب�ة قبل أن يقوم، قال: يا زرارة وهو املنتظر، وهو الذي يش�ك 
الن�اس يف والدت�ه، منهم من يقول: هو مح�ل، ومنهم من يقول: هو غائب، ومنه�م من يقول: ما ولد، 
ومنهم من يقول: ولد قبل وفاة أبيه بسنتني.غري أن اهلل تبارك وتعاىل يب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك 

يرتاب املبطلون«)7(.

ومحل�ت بع�ض الرواي�ات تأكيدا عىل فك�رة الثبات وامل�والة يف عرص الغيب�ة والرك�ون إىل انتظار 

)1( الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة، ص316
)2( مل نعثر له عىل ترمجة،اال ان الواضح من سياق الرواية انه من الرواة عن االمام احلسني بن عيل)عليه السالم(

)3( اي املراد به جعفر بن أيب طالب اذ ورد ان املهدي يكنى بايب جعفر، االمني، اعيان الشيعة،ج2،ص44.
)4( ابن بابويه القمي، االمامة والتبرصة، ص511؛ الصدوق، كامل الدين، ص323

)5( الصدوق، كامل الدين، ص320؛ املجليس، بحار االنوار، ج36، ص387.
)6( للمزي�د ع�ن مروي�ات االم�ام الصادق ع�ن االمام امله�دي)(، ينظ�ر: العميدي، ثامر هاش�م، غيبة االم�ام املهدي 

والصادق، مركز الرسالة، ) ال.م: د.ت(، ص23 وما بعدها
)7( الكليني،الكايف، ج1، ص337؛ الصدوق، كامل الدين، ص321؛ الطويس، الغيبة، ص334. 
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الف�رج)1(، حتى عرفت هنالك حقبة س�ميت بعرص احل�رية إذ ذكر النعامين إن بع�ض أتباع االمامية«ملا 
وقع�ت ه�ذه املحنة التي آذننا أولياء اهلل صىل اهلل عليهم هبا مذ ثالثامئة س�نة حت�ري و وقف«)2(، فحوت 
األخبار التي نسبها الرواة إىل األئمة )( حول شخصية اإلمام الغائب وصفاته وعمره )3(، إضافة إىل 
توضيح االلتباس احلاصل يف أذهان حول ش�خصية اإلمام املهدي )( فمثال إن بعض أتباع اإلمام 
الباق�ر )( نعت�ه باملهدي فأجابه بالقول:«قد أمكنت احلش�و من أذنيك، واهلل م�ا أنا بصاحبكم،... 

انظروا من ختفى عىل الناس والدته فهو صاحبكم«)4(. 

 كان جله�ود األئم�ة )( وبخاصة املتأخرين منهم أثرها يف هتيئة األذه�ان لتقبل موضوع الغيبة 
وإع�داد الش�يعة هل�ذه املرحلة، بتأثري الظ�روف التي مرَّ هب�ا األئمة )عليهم الس�الم( والت�ي يمكن أن 

نلخصها بالتايل:

1- حب�س اإلم�ام الكاظ�م )( )5(، وتقعي�د مصطل�ح الوكالء والن�واب عن اإلمام مما أس�هم 
يف إجي�اد حال�ة من التواصل بني األئمة وش�يعتهم يف أح�وال احلبس أو اإلقامة اجلربي�ة لبعض األئمة 

وبخاصة املتأخرين منهم.

2- التبعيد لإلمام الرضا )عليه الس�الم(عن الس�احة الشيعية)6(، وجعله يف أقايص املرشق فضال« 
عن جعل األئمة بعد االمام الرضا)عليه السالم( حتت أعني السلطة حتى تقلل من عملية االتصال هبم 

3- ع�دم متكن الش�يعة يف أكثر األحيان من رؤية اإلمام اهل�ادي)7(، بعد فرض اإلقامة اجلربية عليه 
من قبل السلطة مما عزز من أمهية دور الوكالء يف هذه املرحلة وساهم يف هتيئة األذهان ملرحلة الغيبة.

 ويف إط�ار التمهي�د ملرحل�ة الغيبة فق�د صدر عن األئمة م�ا يؤكد ذلك، إذ كتب بعض الش�يعة إىل 
اإلم�ام ع�يل بن حمم�د )( بعد وف�اة أبيه حممد بن ع�يل الرضا )( يس�ألون عن أم�ر اإلمامة، “ 
فكتب )(: األمر يل مادمت حيا، فإذا نزلت يب مقادير اهلل عز وجل آتاكم اهلل اخللف مني وأين لكم 

)1( الص�دوق، ك�امل الدين، ص300؛ الطويس، الغيبة،ص459؛ ابن ش�هر اشوب،مش�ري الدي�ن أيب عبد اهلل حممد بن 
ع�يل بن ش�هر آش�وب ابن أيب نرص بن أيب حبي�يش الرسوي املازن�دراين، مناقب آل أيب طال�ب، احليدرية، )النجف: 

1956م(، ج31، ص527.
)2( النعامين،الغيبة، ص30.

)3(الصدوق، كامل الدين، ص302،303،342.
)4( النعامين، الغيبة،ص172؛ الصدوق، كامل الدين، ص305.

)5( ينظر للمزيد، اليعقويب، تاريخ، ص414-415؛ املفيد،االرشاد، ص210.
)6( الطربي، تاريخ، ج7، ص334؛ البخاري، رس السلسلة العلوية، ص48.

)7( الكيش، ص865؛ الطويس، الغيبة، ص354.
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باخللف بعد اخللف “)1(. 

 وعن أيب هش�ام داوود بن القاس�م اجلعفري«قال: س�معت أبا احلس�ن العس�كري )( يقول: 
اخللف من بعدي احلس�ن ابني فكيف لكم باخللف من بعد اخللف؟ قلت: ومل جعلني اهلل فداك؟ قال: 
ألنكم الترون ش�خصه وال يل لكم ذكره باس�مه، قلت: فكيف نذكره؟ فق�ال: قولوا: احلجة من آل 

حممد صلوات اهلل عليه وسالمه “)2(.. 

 دلت الروايات الواردة عن احلقبة التي كان فيها إمامة اإلمام احلسن العسكري)( إن األسئلة 
التي وردت من الش�يعة متحور قس�م كبري منه�ا حول من خيلف اإلمام لذا تطلب�ت اإلجابة من اإلمام 
فعن امحد بن إسحاق األشعري “ قال: دخلت عيل أيب حممد احلسن بن عيل عليهام السالم وأنا أريد أن 
 )( أسأله عن اخللف من بعده،... فقلت له: يا ابن رسول اهلل فمن اإلمام واخلليفة بعدك؟ فنهض
مرسع�ا فدخ�ل البيت، ثم خرج وعىل عاتقه غالم كان وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثالث س�نني، 
فق�ال: يا أمحد بن إس�حاق ل�وال كرامتك عىل اهلل عز وجل وعىل حججه م�ا عرضت عليك ابني هذا، 
إنه سمي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وكنيه، الذي يمال األرض قسطا وعدال كام ملئت جورا وظلام 

 .)3(“

 وم�ن الواض�ح إن اإلمام خ�ص بعض خّلص أصحاب�ه برؤية ولده املهدي نتيج�ة للمخاطر التي 
يرتتب عليه مثل هذا األمر ومن الواضح إن هذا اخلوف مل يكون يش�مل الس�لطة وأعواهنا فحسب بل 
من الداخل الش�يعي أيضا«، إذ ورد عنه )عليه الس�الم( انه ملا س�ئل عن س�بب إخفاء اخللف من بعده 
وع�دم إظه�اره إىل عامة الش�يعة قال:«والذي ال ال�ه إال هو لو أن ولد فاطمة )عليها الس�الم (أصابوه 

أوظفروا به لكانوا أشد عليه من أعدائه ولقطعوه إربا إربا حسدا وبغيا...« )4(. 

 وإضافة ملا س�بق فقد حاول اإلمام احلس�ن العس�كري )( اختاذ خطوات عدة تساهم يف إعداد 
الشيعة ملرحلة ما بعد الغيبة ومنها: 

اوال: م�ن خ�الل مراجعه املجموعات احلديثة لدى الش�يعة جتد أن طريقة إجابة اإلمام )( عن 

)1( الكليني،الكايف، ج1، ص337؛ النعامين، الغيبة، ص170؛الصدوق، كامل الدين، ص355.
)2( اب�ن بابوي�ة القمي، االمامة والتب�رصة، ص118؛ الكليني،ال�كايف، ج1، ص328؛الصدوق، عل�ل الرشائع، ج1، 

ص245.
)3( الصدوق، كامل الدين، ص384.

)4(الراوندي،قطب الدين أيب احلسن سعيد بن هبة اهلل،مكارم اخالق النبي واالئمة، حتقيق: حسني املوسوي، منشورات 
العتبة العباسية، )كربالء: 2009م(، ص 380.
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األس�ئلة الفقهي�ة اختل�ف عن طريقه األئم�ة )( الس�ابقني، اذ كانت اكثر االجوب�ة تصدر بصورة 
فتوى ومن أمثلة ذلك ماذكره الكليني عن “حممد بن احلسن الصفار)1(، كتبت إىل األخري يعني احلسن 
العس�كري )( رج�ل م�ات وعليه قضاء من ش�هر رمضان ع�رشة أيام وله وليان ه�ل جيوز هلام أن 
يقضيا عنه مجيعا مخس�ة أيام أحد الوليني ومخس�ة أيام اآلخر؟ فوق�ع )( يقيض عنه أكرب وليه عرشة 

أيام والء إن شاء اهلل “ )2(. 

كام يالحظ ان هذه الفتاوى كانت ختتم بعبارة ان شاء اهلل )3( 

ثانيا: طلب الش�يعة من اإلمام أن يؤلف هلم كتبا يف األحكام الرشعية لريجعوا إليه يف مقام العمل 
فذكر ابن ش�هر أش�وب انه قد:«خرج من عند أيب حممد )( يف س�نة مخس ومخس�ني ومائتني كتاب 
ترمج�ه يف جهة رس�الة املقنعة يش�تمل ع�ىل أكثر علم احلالل واحل�رام وأوله واخربين ع�يل بن حممد بن 

موسى “)4(. 

 كان ذلك الكتاب نسخه من كتاب يوم وليلة ملحمد بن امحد بن خانبة الكرخي)5(، فعن احلسن بن 
الوجناء قال:«كتبنا إىل أيب حممد )( نسأله أن يكتب أو خيرج إلينا كتابا نعمل به )يعمل به(، فأخرج 
إلين�ا كت�اب عمل قال الصفواين نس�خته، فقابل به كت�اب ابن خانبة زيادة ح�روف أو نقصان حروف 

يسرية “)6(. 

 وم�ن الواضح ان ه�ذه هي الطريقة االفضل للفت أنظار الش�يعة وتوجيهه�م إىل الرتاث العلمي 
إلس�الفهم وه�ي الطريقة التي ال حميص عنها يف املس�تقبل القريب فعندما ننظ�ر إىل تاريخ اإلمامة من 
بداي�ة ع�رص اإلمام العس�كري )( حتى هناية مرحل�ة الغيبة الصغرى نرى بوض�وح كيف إن هذه 
الف�رتة متث�ل مرحلة انتقالية ومتهيدي�ة للتغريات الالحقة ففي هذه الفرتة جرى تعبئة و تدريب الش�يعة 

)1( حمم�د بن احلس�ن بن فروخ الصفار، ابو جعفر الغنمي، قال عن�ه النجايش: كان يروي عناصحابنا القميني ثقه عظيم 
القدر له كتب منها كتاب الصالة وكتاب احلدود وكتاب بصائر الدرجات، النجايش، ص354.

)2( الكايف، ج4، ص124.
)3( هن�اك امثل�ة كث�رية ع�ن ذلك منه�ا م�ا ج�اء ب�ه ال�كايف، ج5، ص181،293،307؛ ج6، ص 35؛ ج7، ص 37؛ 

الصدوق، من ال يرضه الفقيه، ج1، ص141؛ ج2، ص153.
)4( ابن شهر اشوب،املناقب، ج3،ص525.

)5( حمم�د ب�ن امح�د بن عبد اهلل بن مهران بن خانبه الكرخي ابو جعفر كان لوالده مكانه اىل الرضا )( كام قيل عنه انه 
ثقة سليام له كتب منها كتاب التأديب وكتاب يوم وليلة، ينظر: النجايش، الرجال، ص346؛ التفريش، نقد الرجال، 

ج1، ص132.
)6( النجايش،الرجال،ص346؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج16، ص13.
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عىل حل مشاكلهم العقائدية والفقهية دون الرجوع إىل إمام حارض ومتت عملية التدريب والتهيئة هذه 
عىل أفضل درجة بواس�طة تعريفهم باملص�ادر العلمية املعتربة التي خلفها أس�الفهم)1(، وتوطيد ملكة 

االستنباط لألحكام عندهم.

ثالثـا: تطوير نظام النيابة ليكون واس�طة بني اإلمام والش�يعة من اجل حتضري عق�ول الناس لتقبل 
مسالة غيبة االمام املهدي )( ولكي ال يكون األمر مستهجنا كان االتصال هبم يف كثري من األحيان 
يتم عرب بعض املوثوق هبم حتى يعودوا شيعتهم فكرا وسلوكا عىل غيبة االمام)2(،فضال« عن الرجوع 

يف األحكام والفتاوى هلم.

 شكلت الروايات املتواترة عن الرسول )صىل اهلل عليه واله وسلم ( وأئمة أهل البيت )( حول 
غيب�ة اإلمام املهدي )( وظه�وره، دافعا ملحدثي االمامية للتأليف يف موضوع الغيبة وقد ذكر كتب 

الرجال أسامء من له مصنفات يف الغيبة حتى منتصف القرن الثالث ومنهم: 

1� العباس بن هش�ام أبو الفضل النارشي االس�دي تويف يف حدود س�نة) 220ه�/835م()3(، أو 
قبلها بس�نة ذكر النجايش إن له كتاب الغيبة كام ذكره الطويس يف مجلة أصحاب اإلمام عيل بن موس�ى 
الرض�ا )()4(، مم�ا له أمهية خاص�ة ملؤلفه هذا كونه أحد الرواة املبارشين ع�ن املعصوم كام ان وفاته 

قبيل الغيبة بنحو أربعني سنة. 

2� احلسن بن حممد بن سامعة تويف) 263ه�/877م( بالكوفة له كتاب الغبية)5(. 

3� عب�د اهلل ب�ن جعفر أب�و العباس القم�ي قدم الكوفة س�نة ) 290ه��/903م( له كت�اب الغيبة 
واحلرية)6( ويتضح من اسم الكتاب انه استهدف القضاء عىل حالة الشك والريبة التي انتابت املجتمع 

الشيعي عقب الغيبة. 

 عرفت احلقبة التي تلت وفاة اإلمام احلادي عرش )( للشيعة االمامية احلسن بن عيل العسكري 
)( وغيبة اإلمام الثاين عرش )( ما بني )260329ه�/874-941م( بالغيبة الصغرى وكانت 

)1( املدريس، تطور املباين الفكرية،ص114.
)2( حمم�د، ندى س�هيل عبد،النواب االربعة ومروياهتم الفقهيه، رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة، كلي�ة الفقه، ) جامعة 

الكوفة: 2007م(، ص40.
)3( النجايش، الرجال، ص280. 

)4( الطويس،الرجال، ص362.
)5( الكيش، الرجال، ج2، ص768؛ النجايش، الرجال، ص40.

)6( النجايش، الرجال، ص219؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، ص219.
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 )( م�ن أصع�ب املراح�ل التي م�ر هبا التش�يع االمام�ي اذ كان لوفاة احلس�ن ب�ن عيل العس�كري
)ت:260ه��/874م( دون أن ي�رى عامة الش�يعة خليفته ق�د عرض املجتمع الش�يعي يف العراق إىل 
خالف�ات ورصاع�ات داخلية فنتج عن ذلك ظهور فرق تبنت آراء ومعتقدات بعيدة عن خط التش�يع 
االمامي)1(، حتى اطلق مصطلح احلرية عىل احلالة التي سادت املجتمع الشيعي يف هذه املرحلة )2(. 

 )(ثانيًا:- موقف الشيعة االمامية من حادثة غيبة اإلمام الثاين عرش
1- تداعيات عرص احلرية عىل املجتمع الشيعي: 

وصف النعامين )ت: 360ه�/971م( أحوال املجتمع الشيعي االمامي يف عرص الغيبة بالقول:«فإنا 
رأينا طوائف من العصابة املنس�وبة إىل التش�يع املنتمية إىل نبيها حممد وآله صىل اهلل عليهم - ممن يقول 
باالمامة... قد تفرقت كلمها، وتشعبت مذاهبها، واستهانت بفرائض اهلل عز وجل وحنت إىل حمارم اهلل 
تعاىل، فطار بعضها علوا، وانخفض بعضها تقصريا، وشكوا مجيعا إال القليل يف إمام زماهنم...«)3(، إن 
تغلغل الشك إىل الوسط الشيعي دفع الشيخ الصدوق اىل وصفهم بالقول:«فوجدت أكثر املختلفني إيَل 
من الش�يعة قد حريهتم الغيبة، وخلت عليهم يف أمر القائم )( الش�بهة، وعدلوا عن طريق التسليم 
إىل اآلراء واملقايي�س...«)4(،ويف مباحث�ة له مع رجل من االمامية يف بغداد ذكر إن طول أمد الغيبة كان 
احد أهم األسباب التي أدت بالشيعة إىل الشك واالرتياب بل الرجوع عن القول باإلمامة، إذ قال«لقد 
كلمني رجل بمدينة السالم فقال يل: أن الغيبة قد طالت واحلرية قد اشتدت وقد رجع كثري عن القول 

باإلمامة لطول األمد، فكيف هذا؟.

فقل�ت له: إن س�نة األول�ني يف هذه األمة جارية حذو النعل بالنعل كام روي عن رس�ول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله( يف غري خرب، وأن موس�ى عليه الس�الم ذهب إىل ميقات ربه عىل أن يرجع إىل قومه بعد 
ثالث�ني ليل�ة فأمته�ا اهلل عز وجل بع�رشة فتم ميقات ربه أربع�ني ليلة، ولتأخره عنه�م فضل عرشة أيام 
عىل ما واعدهم اس�تطالوا املدة القصرية وقس�ت قلوهبم... والقصة يف ذلك مش�هورة فليس بعجيب 
أن يس�تطيل اجلهال من هذه األمة مدة غيبة صاحب زماننا )عليه الس�الم( ويرجع كثري منهم عام كانوا 

دخلوا فيه بغري أصل وبصرية«5.

)1( االشعري، سعد بن عبد اهلل القمي، املقاالت والفرق، ص89116.
)2( ينظر: النعامين، الغيبة،ص69، 167، 191، 192.

)3(النعامين، الغيبة، ص27،28.
)4(الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة، ص14.

)5(  الصدوق،:كامل الدين،ص17 
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يف ه�ذا الوق�ت كان غالبي�ة ش�يعة العراق تعاين من الش�ك واالضط�راب وكل واح�د منهم ينكر 
وجود اإلمام الغائب بش�كل من األش�كال)1(، فتش�ري الروايات إىل أن الشك ش�مل«مجهور الناس...
إال القلي�ل،... وم�ن ال�ذي ال يأبه ل�ه كثري من اخلل�ق وال يصدقون بأم�ره، وال يؤمن�ون بوجوده،... 
واس�تهزائهم باملعتقد إلمامته ونس�بتهم إياهم إىل العجز...«)2(، وتم التعبري عن هذه احلالة بأهنا«الفتنة 

التي امتحن هبا الشيعة«)3(. 

 دفعت احلرية والش�ك بأعداد من الش�يعة إىل االرتداد عن مذهبهم واالجتاة اىل املذاهب االخرى 
اذ اكد النعامين الذي تويف يف اواس�ط القرن الرابع اهلجري ان من االمامية«من تاه وحتري وافتتن وانتقل 

عن احلق وتعلق بمذاهب أهل الزخرف والباطل«)4(

ويبدو ان طول امد الغيبة كان احد الدوافع الرئس�ية التباع االمامية لالرتداد عن املذهب ويتضح 
ذل�ك م�ن خالل حوار الش�يخ الصدوق مع رجل م�ن االمامية ببغ�داد اذ قال:«كلمن�ى رجل بمدينة 
الس�الم فق�ال ىل: أن الغيب�ة قد طالت واحلرية قد اش�تدت وقد رج�ع كثري عن الق�ول باالمامة لطول 
االمد... فكان جواب الش�يخ الصدوق بانه ليس بعجيب أن يس�تطيل اجلهال من هذه االمة مدة غيبة 

صاحب زماننا )( ويرجع كثري منهم عام كانوا دخلوا فيه بغري أصل وبصرية “)5(. 

 ومن الدوافع االخرى بتحول الشيعة االمامية عن مذهبهم وااللتحاق باملذاهب االخرى استاملة 
اتباع االمامية من قبل دعاة املذاهب االخرى)6(، اذ نشطت الفرق وبخاصة الشيعية منها كاالسامعيلية 
والزيدية مستغلة غيبة االمام الثاين عرش )( واحلرية التي وقع هبا العامة من االمامية ملحاولة كسب 
اتباع هلا، اذ يالحظ ازدياد نش�اط الدعاة االس�امعيلية يف العراق لبث دعوهتم بني الشيعة االمامية ومن 
اب�رز االمثل�ة ع�ىل ما ذكرنا حتول ابو القاس�م احلس�ن بن فرج الك�ويف املعروف بابن حوش�ب )7(، من 

)1(املدريس،، تطور املباين الفكرية للتشيع، ص154.
)2(النعامين، الغيبة، ص174.

)3(الزراري، ابو غالب، تاريخ آل زرارة، رباين، )قم، د.ت(، ص5.
)4( النع�امين، الغيبة، ص29؛ املوس�وي، ياس�ني، احلرية يف عرص الغيب�ة الكربى، العتبة احلس�ينية، )كربالء:2008 م(، 

ص34.
)5(الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة، ص17.

)6(النعامين، الغيبة، ص29. 
)7(ابو القاس�م احلس�ن بن فرج بن حوش�ب بن زادن الكويف حتول من االمامية اىل املذهب االس�امعيلية فكان من ابرز 
دعاهتم يف اليمن فحققت عىل يده الدعوة الفاطمية بنجاح كبري يف اليمن تويف سنة 302 ه�، القايض النعامن، النعامن 

بن حممد، افتتاح الدعوة، حتقيق: فرحات الد رشاوي، ط2، الرشكة التونسية للطابعة، )تونس، 1986م (، ص3.
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)(االمامية اىل املذهب االسامعييل بتاثري عوامل عده يف مقدمتها طول مدة غياب االمام الثاين عرش
)1(، فمن خالل ما اورده القايض النعامن حول مس�الة حتول ابن حوش�ب اىل املذهب االس�امعييل نلمح 

حال�ة احلرية والش�ك التي وق�ع هبا بعض املنتم�ني اىل املذهب االمام�ي عقب الغيب�ة اذ)كان من أهل 
الكوفة من أهل بيت علم وتشيع...وكان ممن يذهب مذهب االمامية االثني عرشية 

 ك�ام اش�ارت املصادر اىل ارتداد بعض فقه�اء املذهب فذكر الكليني)ت 329 ه�( عن احلس�ن بن 
الفضل بن زيد اليامين )2(قال:«كتب أيب بخطه كتابا فورد جوابه ثم كتبت بخطي فورد جوابه، ثم كتب 
بخ�ط رج�ل من فقهاء أصحابنا، فلم يرد جوابه فنظرنا فكان�ت العلة أن الرجل حتول قرمطيا«)3(، بينام 
اجته البعض اآلخر لاللتحاق بفرق الغالة اذ ذكر التنوخي )ت: 384ه�/994م( انه«كان جيتمع معنا 
يف املجالس ببغداد، شيخ لإلمامية يعرف بأيب بكر بن الفالس، وكان طيبًا، فحدثنا يومًا: أنه دخل عىل 

بعض من كان يعرفه بالتشيع، ثم صار يقول بمذهب أهل التناسخ...«)4(. 

 كام تش�ري الروايات اىل وقوع عداء ش�ديد بني االمامية يصل اىل حد تكذيب ولعن بعضهم بعضا، 
فعن أبان بن تغلب )5(، قال:«قال: قال أبو عبد هلل )(: كيف أنت إذا وقعت البطشة بني املسجدين، 
يف أرز العلم كام تأرز احلية يف جحرها، واختلفت الشيعة وسمى بعضه بعضا كذابني، وتفل بعضهم يف 

وجوه بعض؟قلت: جعلت فداكام عند ذلك من خري، فقال يل: اخلري كله عند ذلك، ثالثا”)6(. 

2- افرتاق الشيعة اىل اجتاهات وفرق متعدده. 
انقسم الشيعة بعد وفاة احلسن بن عيل العسكري )( اىل فرق متعدده فقد كان هناك من يطرح 
 ،)7( )(مقاله يف االمامه وجيمع حوله االنصار باالضافة اىل النزاع حول خليفة االمام احلادي عرش

)1(القايض النعامن، افتتاح الدعوة، ص4.
)2(احلس�ن بن الفضل بن زيد اليامين ورد كره انه كان فيمن ش�اهد القائم وانه دخل رس من راى وانه شاهد دالالت عىل 

مولد احلجة بن احلسن )(، ينظر: الطويس، الغيبة،ص282؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج6، ص88.
)3( الكايف، ج1، ص520.

)4( نشوار املحارضة، ج8، ص250.
)5(ابان بن تغلب بن رباح أبو سعيد البكري اجلريري وصفته املصادر بانه عظيم املنزلة يف أصحابنا، لقي عيل بن احلسني 
وأبا جعفر وأبا عبد اهلل عليهم السالم، روى عنهم، وكانت له عندهم منزلة وقدم وله كتب عدة: منها تفسري غريب 
الق�ران وكت�اب الفضائل، ينظر: النجايش،الرجال، ص11؛ الطويس، الفهرس�ت، ص57؛ العالمة احليل، خالصة 

االقوال، ص73.
)6( الكليني،الكايف، ج1، ص40.

)7(النوبختي، فرق الشيعة،، ص8094؛ االشعري، املقاالت والفرق، ص102116؛ املسعودي، مروج الذهب، ج4، 
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مما ادى اىل ظهور فرق عدها االش�عري مخس�ة عرش فرقة )1(، بينام ذكر النوبختي )ت:384ه�/994م 
( واملفيد )ت:413ه�/1022م(ان عدد الفرق التي ظهرت بعد وفاة احلسن العسكري )( اربعة 
 )( يف ويبدو ان اس�باب االختالف والنزاع حول مس�ألة خليفة اإلمام العس�كري ،)ع�رش فرق�ه)2
أوصلت عدد الفرق اىل عرشين فرقه بحسب ما ذكر املسعودي)3(، مما عكس حالة التشتت التي وصل 

اليها الشيعة بعد وفاة احلسن بن عيل العسكري )( وفيام ييل نرصد هذه الفرق بحسب مقاالهتا: 

1. االمامية االثني عرشية )4(. 

2. القائلون بحياة االمام احلسن بن عيل العسكري)(، وانه مل يمت وانام غاب وهو القائم )5(. 

3. فرق اعتقدت بوفاة احلسن بن عيل العسكري )( فمنهم من قال بانه مات وعاش بعد موته 
وهو القائم املهدي، بينام قالت فرقة اخرى اقرت بوفاة االمام احلس�ن بن عيل العسكري)( اال اهنا 

ثبتت الراي القائل بان االمامة انقطعت اىل ان يشاء اهلل )6(. 

4. وفرق�ة ذهبت اىل وفاة احلس�ن العس�كري)( وامامة اخيه جعف�ر)( بنص منه وهؤالء 
يعرفون باجلعفرية )7(. 

5. القائل�ون بامام�ة جعفر بن ع�يل بنص من االمام اهلادي )( وترى ه�ذه الفرقة بطالن امامة 
 .)8()( احلسن بن عيل العسكري

ص112.
)1( املقاالت والفرق، ص 112116.

)2( فرق الشيعة، ص 8094؛ الفصول املختارة، ص318.
)3( مروج الذهب، ج4، ص112.

)4( الفرق الثانية عرش عند النوبختي، فرق الش�يعة، ص90؛ االوىل عند االش�عري، املقاالت والفرق، ص102106؛ 
االوىل عند املفيد، الفصول املختارة، ص318.

)5( االش�عري، املقاالت والفرق، ص 106� 107؛ عدها املفي�د الثانية، املفيد، الفصول املختارة، ص 316، الطويس، 
الغيبة، ص147.

)6(عده�ا النوبخت�ي الفرقة الثانية، النوبختي، فرق الش�يعة، 8182؛ بينام عدها االش�عري الثالثة والرابعة،االش�عري، 
املقاالت والفرق،ص 107108؛ الطويس، الغيبة، ص 48.

)7(عده�ا النوبخت�ي الفرقة الثالث�ة، النوبختي، فرق الش�يعة، 81؛ بينام عدها االش�عري السابعة،االش�عري، املقاالت 
والفرق، ص110؛ عدها املفيد، الرابعة، الفصول املختارة، ص 319.

)8(عن�د النوبختي الفرقة الرابعة والثالثة، النوبختي، فرق الش�يعة، 82؛بينام عند االش�عري، الثامنة، املقاالت والفرق، 
ص110 املفيد عدها اخلامسة، الفصول املختارة، ص319.
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6. املحمدي�ة، القائل�ون بامامة حممد بن عيل املت�ويف يف حياة ابيه ونظروا اليه ع�ىل اعتبار انه القائم 
املنتظر وان احلسن وجعفر قد ادعيا االمامة بعد )1(. 

7. القائلون بامامة حممد بن احلس�ن )( وانه ولد بعد ابيه بثامنية اش�هر وهو املنتظر واكذبوا من 
زعم انه ولد يف حياة ابيه)2(. 

8. فرقة اقرت بوالدة ابن االمام احلسن العسكري)( اال اهنم قالوا اسمه عيل وكذبوا من قال 
ان اسمه حممد وهي فرقة قليلة يف ناحية سواد الكوفة)3(. 

9. املنكرون لوالدة ابن لالمام العسكري يف حياته ويعتقد هؤالء ان احدى اماء االمام محلت بولد 
يعتقدون انه االمام بعد ابيه متى ولد حتى لو كان بعد مائه سنة)4(. 

10. وقال�ت فرق�ة ان االمامة قد بطلت بعد احلس�ن بن عيل )( وان ذل�ك من غضب اهلل عىل 
العباد بحسب معصية الناس )5(.

11. الفرق�ة النفيس�ية القائلة بامام�ة حممد بن عيل اهلادي يف حياته وتعتقد ه�ذه الفرقة بامامة اخيه 
.)6()(جعفر من بعده بنص من حممد ويذكر اتباع هذا القول امامة االمام احلسن بن عيل العسكري

12. الشكاكون يف اإلمامة ويعتقدون بوفاة اإلمام العسكري)( وعدم خلو االرض من حجة 
لكنهم ينتظرون وضوح أمر اإلمامة)7(. 

13. القائل�ون بوجود ولد منتظر لالمام العس�كري يدعى حممدا اال اهن�م يذهبون اىل وفاته وبعثه 

)1( عند النوبختي اخلامس، فرق الش�يعة،ص83؛ االش�عري عدها العارشة، املقاالت والفرق، ص112؛ املفيد عدها 
السادسة، الفصول املختارة، ص 320.

)2( عند النوبختي السابعة، فرق الشيعة،ص85؛ املفيد عدها السادسة، الفصول املختارة، ص 320.
)3(االشعري، املقاالت والفرق، ص114؛ املفيد، الفصول املختارة، ص 320.

)4( النوبختي عدها الثامنة، فرق الش�يعة،ص85؛ عدها االش�عري اخلامس�ة عرش، املقاالت والفرق، ص115؛ املفيد، 
الفصول املختارة، ص 320.

)5( النوبخت�ي عده�ا التاس�عة، ف�رق الش�يعة،ص87؛ عدها االش�عري الرابعة، املق�االت والف�رق، ص107؛ املفيد، 
الفصول املختارة، ص 320؛ الطويس، الغيبة،ص69.

)6( النوبختي عدها احلادية عرش، فرق الش�يعة،ص89؛ عدها االش�عري العارشة، املقاالت والفرق، ص112؛ املفيد، 
الفصول املختارة، ص 320؛ الطويس، الغيبة،ص68.

)7( النوبختي عدها الثامنة عرش، فرق الش�يعة،ص89؛ عدها االش�عري اخلامس�ة عرش، املق�االت والفرق، ص115؛ 
املفيد، الفصول املختارة، ص 321.
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بعد ذلك)1(. 

14. فرقة قالت بان االمر اشتبه عليهم وال يدرى هل للحسن ولد ام ال وهؤالء ينتظرون وضوح 
املسالة)2(.

15. القائلون إن لالمام املنتظر ولد وان االئمة ثالثة عرش)3(. 

 ان مقاالت هذه الفرق وان تشاهبت يف كثري من االحيان اال أهنا تعطينا صورة واضحة عن أحوال 
املجتم�ع الش�يعي بعد الغيب�ة، اذ ترصد مدى االختالف يف ردود افعال االمامي�ة ازاء هذا احلدث، اال 
ان�ه من الثابت أن معظم هذه الفرق قد اندثرت بس�بب قل�ة اتباعها، مما يدل عىل أن تأثريها االجتامعي 
كان حم�دودا« يف تل�ك احلقبة،إذ أق�ّر املفيد بذلك بالقول:«و ليس من هؤالء الف�رق التي ذكرناها فرقة 
موجودة يف زماننا هذا و هو من س�نة ثالث و س�بعني و ثالثامئة إال اإلمامية االثنا عرشية القائلة بإمامة 
اب�ن احلس�ن... ومن س�واهم منقرضون ال يعل�م أحد من مجلة األرب�ع عرشة فرقة الت�ي قدمنا ذكرها 
ظاه�را بمقال�ة وال موجودا عىل ه�ذا الوصف من ديانات ه�و إنام احلاصل منهم حكاية عمن س�لف 
وأراجي�ف)4( بوج�ود قوم منهم ال تثبت«)5(، كام اس�تدل الطويس من خالل انقراضها عىل بطالن هذه 

املقاالت«مل يبق قائل يقول بشئ من هذه املقاالت ولو كان حقا ملا انقرض«)6(.

)( ك�ام يالح�ظ أن الع�راق كان مركزًا هلذه االجتاه�ات املختلفة عىل الرغم م�ن تواجد االئمة
املتأخري�ن في�ه واتباعهم،وبخاصة الكوفة التي كانت عىل مقربة من س�امراء إذ كانت عىل صلة بأتباع 
االمام العس�كري املقربني إال أهنا س�ادهتا اجتاهات خمتلفة، ووقع اهلها يف حرية، اما االقاليم االخرى 
التي تواجد فيها االمامية فإهنا كانت تنظر ألمر أهل العراق بش�ان خليفة اإلمام العس�كري)( بعد 

حتريهم )7(. 

كان لالوضاع السياس�ية اثرها يف تعميق الش�ك واحلرية يف صفوف الشيعة ففي هناية القرن الثالث 

)1(املفيد، الفصول املختارة، ص 321؛ الطويس، الغيبة،ص68.
)2( الطويس، الغيبة،ص69150.

)3(الطويس، املصدر نفسه، ص 153.
)4( االراجيف: االخبار وارجفوا يف اليشء أفاضوا فيه،اجلوهري،الصحاح،1363/4

)5( املفيد، الفصول املختارة، ص 321.
)6( الطويس، الغيبة،ص 68؛ اقبال، آل نوبخت، ص196.

)7( اخلصيبي، اهلداية الكربى، مؤسسة البالغ، )بريوت: 1991 م (،ص390.
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أنش�أ الزيدية يف اليمن )1(، واملرشق االس�المي )2(، دوال مستقلة كام وصل ال بويه املؤيدين للشيعة اىل 
السلطة يف النصف االول من القرن الرابع ثم استولوا عىل بغداد نفسها واخلالفة)3(. 

 ك�ام ارتق�ى رجاالت الش�يعة االمامي�ة اىل املناصب احلكومي�ة العليا )4(،ووصل نف�وذ املذهب اىل 
درجة ان وصف القرن الرابع بقرن الش�يعة)5(، إضافة إىل قيام اخلالفة )الفاطمية( الش�يعة االس�امعلية 
التي فرضت نفس�ها بقوة يف غرب العامل االس�المي )6(، اثارت تلك التطورات تس�اؤالت حول العلة 
من طول مدة الغيبة مع حتسن الظرف العام للشيعة مما ساهم يف توسيع دائرة االضطراب والشك لدى 

اتباع الطائفة. 

وعىل الرغم من القول بانقراض الفرق السابقة الذكر إال أن هناك فرقة لعبت دورًا مؤثرًا يف الوسط 
الشيعي االمامي منذ الفرتة السابقة للغيبة أي يف حياة االمامني العسكريني واستمرت اىل ما بعد ذلك 

وهم اتباع جعفر بن عيل الذي تسميه االمامية بالكذاب الدعائه االمامه)7(. 

 )( كان أساس هذا االدعاء يعود اىل أن شجارًا نشب بني مساعدي االمام عيل بن حممد اهلادي 
وه�م فارس بن حاتم ب�ن ماهويه القزويني)8(، وعيل بن جعفر العامين)9(، ويبدو إن االمام قد وقف اىل 
جان�ب عيل بن جعفر يف ذلك اخل�الف وطلب من وكالئه بايقاف التعامل مع فارس بن حاتم اذ كتب 
للش�يعة يف اقليم اجلبال حيث كان فارس بن حاتم يش�كل حلقة وصل بني االمام والش�يعة هناك فقال 

)1(للمزيد، ينظر: املس�عودي، مروج الذهب، ج4، ص216؛ اليامين،ابو املحاس�ن،تاج الدين عبد الباقي بن عبد املجيد 
اليامين، هبجة الزمن يف تاريخ اليمن، حتقيق: مصطفى حجازي، دار الكلمة، )صنعاء: د.ت(، ص44؛ ابن خلدون، 

تاريخ، ج4، ص10.
)2( ينظر: الطربي، تاريخ، ج8، ص257؛ املسعودي، مروج الذهب، ج4، ص278.

)3( ينظر: اهلمداين، تكملة تاريخ الطربي، ج1، ص88.
)4( للمزيد، ينظر: الكعبي، فالح عبد عبادي، دور رجاالت الشيعة يف ادارة الدولة العباسية حتى سنة 334ه�/945، 

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية للعلوم االنسانية، )جامعة البرصة: 2015م(، ص 57وما بعدها.
)5( متز،احلضارة العربية، ج1، ص132.

)6( ينظر: ابن االثري، الكامل، ج8، ص218.
)7(الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة، ص319.

)8(فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني ذكر النجايش انه نزيل العسكر؛ وذكره الكيش فقال عنه كان مستقيام ثم انحرف 
واظه�ر الق�ول بالغل�و وقد خرج لعنه م�ن قبل االمام عيل ب�ن حممد اهلادي له كت�ب ذكرها النج�ايش منها الرد عىل 
الواقعة، ينظر: الكيش، رجال الكيش، ج2، ص806؛ النجايش، الرجال، ص310؛ ابن الغضاريف،امحد بن احلسني 

الواسطي، رجال ابن الغضاري، حتقيق: حممد رضا اجلاليل، مطبعة رسور، ) قم: 2001 م (، ص85.
)9(ع�يل ب�ن جعفر اهل�امين احد وكالء االمام عيل ب�ن حممد اهلادي وكان من قري�ة مهينيا من قرى بغ�داد، ينظر: الكيش، 

رجال، ج2، ص865؛ النجايش، الرجال، ص280؛ ابن الغضائري، الرجال، ص139.
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هل�م يف كتابه:«كذبوه وهتك�وه ابعده اهلل واخزاه فهو كاذب فيام يدعي ويصف ولكن صونوا انفس�كم 
ع�ن اخلوض والكالم يف ذل�ك...«)1(، ويبدو ان فارس بن حاتم اس�تمر يف جتاوزاته عىل مقام االمامة 
واخ�ذ جيمع احلقوق الرشعية من الش�يعة لنفس�ه وانه دعا الناس اىل البدع�ة)2(، ويبدو أن خطورة أمر 

فارس بن حاتم قد تفاقمت اىل احلد الذي أمر اإلمام اهلادي )( أتباعه بقتله)3(. 

)( والذي هيمنا من هذه املس�الة ان فارس�ا هذا كان يعتقد بأن اإلمام بعد عيل بن حممد اهلادي 
ه�و ابن�ه حممد لذلك ادعى انصاره بع�د وفاة االمام اهلادي)( أن حممدا قد ع�ني أخاه جعفرًا إماما 
بعده لذلك فان اإلمام هو جعفر بن عيل اهلادي وليس اإلمام العسكري )()4(، وبام ان الصله وثيقه 
ب�ني ف�ارس بن حاتم وجعفر الك�ذاب اذ ان االخري قد قام بتزكية فارس ومدح�ه بالرغم من لعن ابيه 

واخيه له )5(، فنتج عن ذلك اندماج اتباع فارس بن حاتم واتباع جعفر مدعني امامة االخري.

 ل�ذا ف�ان االمر انعكس ع�ىل اتباع جعفر وحت�ول اىل عداء ش�ديد بني اصحاب اإلمام العس�كري 
)( وانص�ار جعف�ر، حتى اضطر اثنان من انص�ار جعفر كانا قد دعا الن�اس المامة جعفر يف حياة 
 )( اىل اهلرب اىل الكوفة بسبب مطاردهتم من قبل اتباع االمام العسكري )( االمام العسكري

)6()( إذ أقاما هبا ومل جيرؤا عىل العودة اىل سامراء حتى وفاة االمام العسكري

 إن توج�ه اتب�اع جعفر اىل الكوفة يعطينا دالله عىل اهنا غ�دت مركز جذب التباع االهواء املختلفة 
وملج�ا للفارين من مطاردات أتباع االمامية الذين حاولوا مواجهة املنحرفني عن خط االثني عرشية، 
ك�ام ان نفي�س اخلادم الذي ادعى انه س�لم جعف�ر الكذاب ودائ�ع االمامة، القي يف ح�وض ماء فامت 

غرقًا)7(.

 ومل تقترص حوادث تلك احلقبة احلرجة يف تاريخ االمامية عىل ادعاء االمامة فحسب بل اجته بعض 
اتب�اع املذهب اىل االس�تحواذ عىل احلقوق الرشعية التي كانت ترس�ل اىل الناحية املقدس�ة والتي توىل 
س�فراء االمام املهدي ادارهتا، مستغلني االوضاع املضطربة داخل الوسط الشيعي عىل الرغم من إيامن 

)1( الكيش، املصدر نفسه، ج2، ص806..
)2(الكيش املصدر نفسه، ج2، ص807.
)3( الكيش، املصدر نفسه،ج2،ص807

)4( النوبختي، فرق الشيعة،ص89؛ اخلصيبي،اهلداية الكربى، ص384؛ الصدوق، كامل الدين، ص55.
)5( الصدوق، كامل الدين، ص58. 

)6( اخلصيبي، اهلداية الكربى، ص384؛ املدريس، تطور املباين الفكرية للتشيع، ص120.
)7( النوبختي، فرق الشيعة، ص89؛ املدريس، تطور املباين الفكرية للتشيع، ص120. 
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بعضهم باالمام املنتظر )عج( وإقرارهم بس�فارة النواب فعن ابو القاس�م بن الصائغ البلخي انه خرج 
اىل بغ�داد لتق�يص امر دعوى جعفر االمامة فلقي مجاعة من الش�يعة وجداهنم اخ�ذو احلقوق الرشعية 
ال�واردة اىل الناحي�ة املقدس�ة فقال هلم«تأخذون مال اهلل بغ�ري حق؟ فقالوا اننا حمتاج�ون إليه وليس له 
طالب يف هذا الوقت فقلت هلم: ويكم اليس أبو عمر عثامن بن س�عد العمري الس�امن )1(، ياخذ بامر 
ايب حممد )( اموال اهلل... فضحكوا وقالوا ان املهدي إليه التسليم بدا بكل دين عىل املؤمنني فقضاه 
عنهم فكيف ال هيب لنا ماله فقلت اف عليكم ان تكونوا مؤمنني فقالوا: واهلل ما عندنا ش�ك يف االمام 
بع�د ايب احلس�ن )( اال ايب حمم�د)( وم�ا اليب جعفر حمم�د بن عيل وال جلعفر ه�ذا الكذاب يف 
الوصية حظ وال نصيب وان املهدي أبو القاس�م حممد بن احلس�ن ال ش�ك فيه وانام ناخذ هذه االموال 

لريى الناس انا خمالفون فيها عىل جعفر«)2(.

 من الواضح أن من أخذ احلقوق الرشعية بدعوى اضطراب أمر الش�يعة وحاجتهم هلذه األموال، 
إال أهن�م يف املقابل جعلوا ذلك وس�يلة الثبات أهنم خمالف�ون جلعفر مما يعطي انطباعا عن كثرة من امن 
بامام�ة جعف�ر، حتى أن أتب�اع االمامية يف األقالي�م االخرى وبخاصة يف املرشق االس�المي وفدوا اىل 

العراق لتقيص حقيقة جعفر ودعواه)3(.

 وباإلسناد اىل ما تقدم يمكن ان نقسم اتباع جعفر اىل الفئات التالية: 

1� علامء الكوفة، إذ آمن بامامة جعفر عدد من علامء الكوفة من ابرزهم عيل بن احلسن بن فَضال)4(، 
الذي كان فطحيا)5(، حيث ال يعتقد أتباع هذه الفرقة برضورة انتقال االمامة من االب اىل االبن وجواز 

.)6()(انتقاهلا بني االخوين لذلك مل جيدوا حرجا يف اتباع إمامة جعفر بعد وفاة اخيه العسكري

 ك�ام اتب�ع جعفر يف دع�وى امامته بعض متكلم�ي الكوفة منهم ع�يل بن الطاحي اخل�زاز)7(، الذي 

)1( ينظر: ص من الرسالة.
)2(اخلصيبي، اهلداية الكربى، ص391.

)3( اخلصيبي، اهلداية الكربى، ص391.
)4(ع�يل بن احلس�ن بن فضال من اكرب علامء الفطحية يف الكوفة صنف عدة كت�ب منها كتاب، الصالة، اثبات امامة عبد 

اهلل، الغيبة وكتاب الرجال، ينظر: النجايش، الرجال، ص257.
)5(الفطحي�ة: فرق�ة قال�ت ان االمامة بعد جعفر بن حممد الص�ادق انتقلت البنه عبد اهلل بن جعف�ر االفطح الذي ادعى 
االمام�ة اال ان وفات�ه يع�د ابيه دون ان خيلف ولدا ذك�را ادى اىل رجوع غري كثري من اتباعه اىل امامةأخيه موس�ى بن 

جعفر )(، ينظر: النوبختي، فرق الشيعة، ص66؛ الطويس، الغبية، ص151. 
)6( النوبختي، فرق الشيعة، ص83؛ الطويس، الغيبة، ص151.

)7(عيل بن الطاحي اخلزاز: من متكلمي اهل الكوفة مش�هور بالفطحية،ترأس هبا الدعوة المامة جعفر بمس�اعدة أتباع 
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كان رئيس�ا هلذه الدعوى يف الكوفة بحس�ب النوبخت�ي)1(، كام انه كان فطحيا، ودع�ى اىل امامة جعفر 
مم�ا دفع الص�دوق اىل وصف جعفر بإمام الفطحية الث�اين لكثرة اتباعه من الفطحي�ة )2(، وقد اعانته يف 
ذل�ك اخ�ت فارس ب�ن حاتم بن ماهوي�ه التي كانت من انص�ار جعفر وانكرت امامة احلس�ن بن عيل 
العسكري)( وقالت إن جعفر اوىص ابوه اليه ال احلسن )3(، وقد اطلق االمامية عىل اتباع جعفر يف 

الكوفة اسم الطاحنية نسبه اىل عيل الطاحن زعيمهم )4(.

وقد جرت بني الفريقني مناظرات، وقد خرج توقيع اىل السفري االول العمري من الناحية املقدسة 
يرصد نشاط اتباع جعفر قي اثبات دعوى االمامه اليه جاء فيه«انتهي إلينا ماذكرمتا أن امليثمي أخربكام 

عن املختار ومناظراته من لقي واحتجاجه بأنه ال خلف غري جعفربن عيل وتصديقه إياه«)5(. 

 ويف اطار ذلك كتبت رسائل وردود تم تبادهلا بني اتباع جعفر وبني اتباع االمام احلسن العسكري 
م�ن االثن�ي عرشية ومنها اعرتاض�ات عيل بن امحد بن بش�ار )6(، يف انكار الغيبة وتأيي�د جعفر وقد رد 

.)7()(عليها حممد بن عبد الرمحن بن قبة الرازي يف اثبات غيبة احلجة بن احلسن

2� ام�ا الفئ�ة الثاني�ة م�ن اتب�اع جعف�ر فهم م�ن ام�ن بامامته باعتب�اره خليف�ة البيه ع�يل بن حممد 
 .)8()(وأنه أوىص إليه، كام آمنت فئة بأنه خليفة أخيه احلسن بن عيل العسكري )(اهلادي

3� كام آمن بامامة جعفر كثري من اتباع احلس�ن العسكري)( فنقل الشهرستاين: انه “...تشتت 

ف�ارس ب�ن حاتم ب�ن ماهويه وكان نش�اطه يف حي�اة االمام العس�كري اذ ادعى ه�و واتباعهم اهنم امتحنوا احلس�ن 
العس�كري فلم جيدوا عنده علام وامالوا الناس المامة جعفر. ينظر: النوبختي، فرق الش�يعة، ص82؛ الشهرستاين، 

امللل والنحل، ج1، ص169؛ الشاهرودي، مستدركات علم رجال احلديث، ج5، ص390.
)1( فرق الشيعة، ص82.

)2( معاين االخبار، ص65.
)3( النوبختي، فرق الشيعة، ص82؛ الشهرستاين، امللل والنحل، ج1، ص169.

)4( املدريس، تطور املباين الفكرية، ص131.
)5( الصدوق، كامل الدين، ص511.

)6(عيل بن امحد بن بشار، كان ممن ايد امامة جعفر وله مقاله يف انكار الغيبة وقد رد عليه ابن قبة الرازي يف مقالة مطولة، 
وق�د اورد الش�يخ الص�دوق اعرتضات ابن بش�ار يف كتاب ك�امل الدي�ن ومت�ام النعمة،ينظر،الصدوق،كامل الدين، 

ص51، اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج12، ص273.
)7( حمم�د ب�ن عبد الرمحن بن قب�ة ابو جعفر الرازي، من ابرز متكلمي االمامية كانت معتزليا وانتقل اىل التش�يع له كتب 
عدة منها:االنصاف يف اإلمامة، وكتاب املس�تثبت نقض كتاب أيب القاس�م البلخي، وكتاب الرد عىل الزيدية، كتاب 

الرد عىل أيب عيل اجلبائي، املسألة املفردة يف اإلمامة، ينظر: النجايش، الرجال، ص375.
)8( النوبختي، فرق الشيعة،ص82؛ االشعري، مقاالت، 112ص؛ الشهرستاين، امللل والنحل، ج1، ص169.
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كلم�ة من قال بإمامة احلس�ن وتفرقوا أصناف�ا كثرية: فثبتت هذه الفرقة عىل إمام�ة جعفر ورجع إليهم 
كثري ممن قال بإمامة احلس�ن منهم احلس�ن بن عيل بن فضال)1(، وهو م�ن اجل أصحاب هم وفقهائهم 

كثري الفقه واحلديث...« )2(.

 يص�ف الص�دوق )ت:381ه��/991م ( أح�وال االمامي�ة وبالتحدي�د بعد وفاة اإلمام احلس�ن 
العس�كري )260ه��/873م ( بالقول:«ففيه�ا ) اي س�نة 260ه� ( قبض أبو حمم�د )( وتفرقت 
الش�يعة وأنص�اره، فمنه�م من انتم�ى إىل جعفر ومنهم من تاه و منهم من ش�ك ومنه�م من وقف عىل 

حتريه، ومنهم من ثبت عىل دينه “)3(. 

 ويالحظ أن توجه أتباع اإلمام احلس�ن العس�كري)( اىل االلتحاق والق�ول بامامة جعفر كان 
حتت ذريعة أن اإلمام ال بد له من ولد)4(، وهلذا فقد شّكو يف اصل امامة العسكري )( وكان هؤالء 

.)5( )(قد اعتقدوا ان جعفر هو االمام الثاين عرش

 )(بالنسبة اىل تأييد امامه احلسن العسكري )(4� حدث انقسام داخل بيت االمام العسكري
واالعرتاف بوجود خلف له،ففي الوقت الذي أّيدت أم اإلمام العس�كري املس�امة ب� ُحَديث والس�يدة 
حكيمة بنت االمام حممد اجلواد وعمه االمام احلسن، وجود ولد لالمام احلسن وانه هو من خلفه وانه 
يف حال غيبة )6(، نجد ان اخت االمام احلسن )( فاطمة قد ذهبت اىل تأييد جعفر وادعائه لالمامة 
ودعم�ه، اذ يؤك�د املؤرخون ان اتباع جعفر الكذاب “...قالوا بع�د جعفر بعيل بن جعفر وفاطمة بنت 
عىل أخت جعفر وقال قوم بإمامة عىل بن جعفر دون فاطمة السيدة ثم اختلفوا بعد موت عىل و فاطمة 
اختالفا كثري او غال بعضهم يف اإلمامة “)7(، لذا ال يستغرب من اتباع جعفر االعتقاد بامامة فاطمة بعد 
وفاة اخيها جعفر واعترب بعضهم االخر ان االمامة قد قس�مت بني ايب احلس�ن عيل بن جعفر الكذاب 

وبني فاطمة اخت جعفر، واختلفوا بعد موت عيل وفاطمة ومال بعضهم اىل الغلو )8(.

)1( يب�دو ان املقص�ود هوعيل بن احلس�ن بن فضال،ال�ذي كان معارصا هلذه الفرتة، اذ ان وفاة احلس�ن بن عيل بن فضال 
كانت سنة )224ه�/839م (،والذي كان من الرواة عن االمام الرضا )(، ينظر: الطويس، الفهرست، ص98.

)2(الشهرستاين، امللل والنحل، ج1، ص169.
)3(الصدوق، كامل الدين، ص408.

)4( النوبختي، فرق الشيعة، ص 82؛ االشعري، مقاالت، ص 111؛ الشهرستاين، امللل والنحل، ص 161.
)5( املدريس، تطور املباين الفكرية، ص131.

)6( الطويس، الغيبة، ص230.
)7( الشهرستاين، امللل والنحل، ج1، ص169.

)8( الشهرستاين،املصدر نفسه، ج1، ص169
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مما س�بق نلحظ انقس�ام البيت العلوي وادعاء اخت االمام احلس�ن العس�كري )( فاطمة بنت 
ع�يل بن حممد اهل�ادي االمامة بعد اخيها جعفر وان هلا أتباع قالوا بذلك وتفرقت كلمتهم بعد موهتا مما 
يعكس حالة التش�تت التي انتابت الشيعة يف مرحلة ما بعد الغيبة،بحيث لقيت هذه االدعاءات رواجا 

“ هلا. اتباعا  “ حصدت 

 أم�ا ع�ن أح�وال أبناء وأحفاد جعفر، فتش�ري املصادر إىل أهن�م انترشوا يف مناطق ع�دة منها املدينة 
وبغداد)1(، وجنديس�ابور)2(، واحللة)3(، واملش�هد الغروي)4(، ومرص وقد اهتم بعضهم بالنصب)5(،اال 
أن املفي�د يذك�ر )ت:413ه��/1022م ( ان�ه يوجد«كثرة من يعرتف باحلق من ول�د جعفر بن عيل يف 
وقتنا هذا، ويظهر التدين بوجود ولد احلسن بن عيل يف حياته، ومقامه بعد وفاته يف االمر مقامه، ويكره 
إضاف�ة خالف�ه ملعتقده فيه إىل جده، بل ال أعلم أحدا م�ن ولد جعفر بن عيل يف وقتنا هذا يظهر خالف 

االمامية يف وجود ابن احلسن عليهام السالم والتدين بحياته واالنتظار لقيامه«)6(. 

 ك�ام ان الطويس )ت:460ه��/1067م ( ذكر ان«هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد اهلل ومل يبق 
قائل يقول بقوهلا«)7(

ويف املقابل نجد ان احفاد موس�ى بن جعفر)ع( قد اختلفت هبم احلال حيث بقي قس�م كبري منهم 
ع�ىل رأي أبائه�م يف الوقف عىل االمام موس�ى بن جعف�ر وعدم االيامن باالئمة الذي�ن هم بعده حيث 
 )( رصاحة يف مقدمة كتابه خصائص االمام عيل )اعرتف الرشيف الريض )ت:406ه�/1015م
بالقول “ أن مجهور املوسويني جارون عىل منهاج و احد يف القول بالوقف والرباءة ممن قال بالقطع”)8(. 

 3- موقف علامء االمامية من عرص احلرية. 
 تطلب�ت حالة التش�تت واحلرية التي احاطت باملجتمع الش�يعي يف احلقبة التي تل�ت الغيبة، موقفا 

)1( البخاري، رس السلسلة العلوية، ص41.
)2( جنديس�ابور: مدينة بخوزس�تان بناها س�ابور بن أردشري فنسبت إليه وأسكنها س�بي الروم وطائفة من جنده، ينظر: 

ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج2، ص170.
)3( ابن عنبة، العمدة، ص199.

)4( ابن عنبة، املصدر نفسه، ص199 
)5(ابن عنبة، املصدر نفسه، ص200.

)6(املفيد، حممد بن النعامن، الفصول العرش يف الغيبة، حتقيق: فارس احلسون، دار املفيد، ) بريوت: 1993م (، ص 65.
)7(الطويس، الغيبة، ص153.

)8( الرشيف الريض، حممد بن احلسني بن موسى املوسوي، خصائص االئمة، حتقيق: حممد هادي االميني جممع البحوث 
االسالمية، )مشهد: 1996م(، ص37.
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م�ن حمدث�ي االمامية ورواة اخبارهم للقضاء عىل اس�س احلرية باالس�ناد ملا ورد عن الرس�ول االكرم 
)ص�ىل اهلل علي�ه واله وس�لم ( واالئم�ة )( )1(، فيام خيص الغيب�ة فمع هناية عه�د الغيبة الصغرى، 
الف ابن بابويه القمي )ت: 329ه�/940م (، احد كبار علامء الشيعة يف وقته ووالد الشيخ الصدوق 
)ت:381ه��/991م ( كت�اب االمامة والتب�رصة من احلرية، ردا عىل حال�ة االضطراب داخل جمتمع 
االمامي�ة، اذ ب�ني ذل�ك يف مقدم�ة كتاب�ه بالقول:«ورأي�ت كثريا ممن ص�ح عقده، وثبتت ع�ىل دين اهلل 
وطأته... قد أحادته الغيبة، وطال عليه االمد حتى دخلته الوحشة، وأفكرته االخبار املختلفة، واآلثار 
ال�واردة، فجمعت أخبارا تكش�ف احلرية وجتس�م النعم�ة وتنبئ عن العدد، وتؤنس من وحش�ة طول 

االمد«)2(.

 يذك�ر اب�ن بابويه انه ضمن الكت�اب اخبارا واحاديثا تبني عدد االئم�ة )(عىل وجه الدقة لكي 
يطمئن الشيعة اىل صحة مذهبهم )3(، اذ جرى التاكيد من قبل حمدثي الشيعة يف هذه احلقبة عىل احلديث 
ال�ذي ورد ع�ن رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه واله وس�لم ( والذي ينص عىل انه«ال ي�زال هذا الدين قائام 
حت�ى يك�ون عليكم اثنا ع�رش خليفة كلهم جيتم�ع عليه االم�ة« )4(، ويف بعض املص�ادر ورد اثنا عرش 
ام�ريا)5(، وه�ذا احلديث كان معروف�ا عند اهل العام�ه اال ان اهتامم االمامية به جاء ع�ىل يد ابن بابويه 

القمي )ت:329ه�/940م ( والكليني )ت:329ه�/940م( يف كتاب الكايف)6(. 

 ك�ام اكد بن بابويه عىل عدم تس�مية وقت معني النته�اء الغيبة وظهور االمام الغائب )7(، وال بد ان 
يك�ون ذلك ردا عىل االش�كاالت التي طرحت من قبل االمامي�ة يف ذلك الوقت بعد ان طال امد غيبة 

االمام.

 كام اوردت االحاديث املؤكدة عىل أن االمامة ال تكون يف اخوين بعد احلسن واحلسني )( فعن 
ايب عبد اهلل الصادق ) ( قال: “ ال تكون االمامة يف أخوين بعد احلس�ن واحلس�ني )عليهام السالم (

)1( ينظ�ر: ابن بابوي�ه القمي، االمامة والتب�رصة، ص110�113�119؛ الكليني، ال�كايف، 525/1�534؛ الصدوق، 
كامل الدين، ص271�357.

)2(ابن بابويه القمي، االمامة والتبرصة من احلرية، ص9.
)3( املصدر نفسه 

)4( الصدوق، عيون اخبار الرضا، ج1، ص55؛ ابن شهر اشوب، املناقب، ج1، ص348.
)5( النعامين، الغيبة، ص120؛ الصدوق، كامل الدين، ص68؛ ابن طاووس، يض الدين أيب القاس�م عيل بن موس�ى بن 

طاووس احليل، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف،اخليام،)قم:1980م (،ص169. 
)6( ابن بابويه القمي، االمامة و التبرصة، ص95

)7(ابن بابويه،االمامة والتبرصة، ص95
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.)1(“ )( وهي جارية يف االعقاب، يف عقب احلسني

 وتط�رق اب�ن بابويه اىل ايراد احاديث عن االئمة املعصومني )( تفند ادعاءات الفرق الش�يعية 
االخ�رى، من خالل ذكر االحاديث ال�وارده يف امامة االئمة االثني عرش)( )2(، وبطالن ادعاءات 

الفرق االخرى كاالسامعلية والفطحية والواقفة.)3(

)( عىل ذكر احاديث نقلها ال�رواة عن ائمة اهل البيت) اك�د ب�ن بابويه )ت: 329ه�/940م 
حول وجوب معرفة امام الزمان من خالل التاكيد عىل احلديث الوارد عن االمام الباقر)( يف ان “ 

من مات ال يعرف إمامه، مات ميتة جاهلية كفر ونفاق وضالل”)4(.

 ول�دى ذك�ره للغيب�ة ب�ني أن الروايات الت�ي نقلت عن االئم�ة)( اخربت بح�دوث احلرية يف 
الوسط الشيعي )5(، لذا فقد ذكر ما ورد من روايات حتث عىل متسك االمامية بمعتقدهم )6(.

 ش�هد أواخر عه�د الغيبة الصغرى بروز أول واهم املجاميع احلديثي�ة عند االمامية املتمثل بكتاب 
ال�كايف للكلين�ي)ت: 329ه��/940م (ال�ذي ضمن�ه فصال جاء يف اخ�ر الكتاب ع�ن االئمة االثني 
ع�رش)( والنص عليهم )7( واخبار القائم بن احلس�ن)( )8(، ويف اواس�ط القرن الرابع تقريبا 
انته�ى ابن زين�ب النعامين ) ت:360ه�/970م ( )9( من تاليف كتابه ع�ن الغيبة اذ رصح فيه انه مىض 

عىل الغيبة نيف و ثامنون سنة )10(.

 وبذل�ك يكون تاريخ تأليف الكتاب بحدود س�نة )340ه�/951م(،فان أمهية الكتاب تكمن يف 

)1(ابن بابويه القمي، املصدر نفسه، ص56�57
)2(ابن بابويه القمي، املصدر نفسه، ص109-99

)3(ابن بابويه القمي،املصدر نفسه، ص73-71
)4(ابن بابويه القمي، املصدر نفسه، ص82. 

)5( ابن بابويه،املصدر نفسه، ص83.
)6(ابن بابويه، املصدر نفسه، ص124. 

)7( الكليني، الكايف، ج1، ص452�525.
)8(الكليني، الكايف، ج1، ص514�538. 

)9( حمم�د ب�ن ابراهي�م بن جعفر ابو عبد اهلل الكاتب املع�روف بابن ايب زينب وضع النتجايش قائال: ش�يخ من اصحابنا 
عظيم القدر صحيح العقيدة، كثري احلديث قدم بغداد وخرج اىل الشام ومات هبا، له كتب عده منها الغيبة، الرد عىل 
االس�امعلية، ينظر: النجايش، الرجال، ص383؛ ابن ش�هر اشوب، معامل العلامء، ص153؛ العالمة احليل، خالصة 

االقوال، ص267. 
)10( النعامين، الغيبة، ص159. 
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التقارب الزمني بني مدة تاليفه وعهد الغيبة الصغرى، باإلضافة إىل ما رصده من مواقف لالمامية من 
مسالة الغيبة عكست وبشكل واضح أوضاع املجتمع الشيعي انذاك.

 فق�د علل س�بب التحري والفتن والتجاء بعض اتباع االمامي�ة اىل االعتقاد بمذاهب أخرى هو قلة 
االهتامم بالعلم والراوية إذ أكد عىل اهنم«مل هيتموا بطلب العلم ومل يتعبوا أنفسهم ويف اقتنائه وروايته... 
وقد قال جعفر بن حممد الصادق)عليهام الس�الم(:«اعرفوا منازل ش�يعتنا عندنا عىل قدر روايتهم عنا 

وفهمهم منا« )1(.

 فه�و بذل�ك يعكس لنا ص�ورة عن الفئ�ات التي وقعت باحل�رية واتبعت الفرق االخ�رى والذين 
يمكن ان يوصفوا بالبس�طاء من العامة، إضافة إىل فئة كان هلا علم بالرواية عن ال البيت)( إال انه 

ذكر أن “ الرواية حتتاج إىل الدراية، و خرب تدريه خري من ألف خرب ترويه«)2(.

 كام ذكر أن ضعف االيامن و االطامع الش�خصية وطلب الدنيا )3(، هي أس�باب دفعت بعض اتباع 
االمامية للشك والتوجه إىل املذاهب األخرى. 

 يتمي�ز النع�امين بنقل�ه الرواي�ات عن أهل البي�ت تناولت عدة حم�اور عن االمامة والغيب�ة وانتظار 
الفرج وعالمات الظهور )4(، إال أن تعليقه بعد ذكر تلك الروايات يش�ري اىل الواقع املضطرب للش�يعة 
االمامي�ة وس�عيه يف كتابه هذا اىل إزاله اس�س االضطراب والش�ك فبعد ذكره الرواي�ات املتواترة عن 
عدد االئمة االثني عرش)( علق قائال: “ فتأملوا يا معرش الش�يعة - رمحكم اهلل - ما نطق به كتاب 
اهلل عزوجل وما جاء عن رس�ول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(، وعن امري املؤمنني واالئمة)عليهم الس�الم( 
واح�د بعد واح�د يف ذكر االئمة االثني ع�رش وفضلهم وعدهتم من طرق رجال الش�يعة املوثقني عند 
االئمة، فانظروا إىل اتصال ذلك ووروده متواترا، فإن تأمل ذلك جيلو القلوب من العمى وينفى الشك 

ويزيل االرتياب عمن أراد اهلل به اخلري...«)5(.

 نق�ل النعامين ابرز التس�اؤالت التي طرحت من قبل اتب�اع االمامية حول وجود االمام الثاين عرش 
)( وم�كان وج�وده ومتى يغيب؟ وكم يعيش فمنهم من ذهب اىل انه ميت ومنهم من انكر والدته 

)1(النعامين، املصدر نفسه، ص29. 
)2(النعامين، املصدر نفسه، ص29. 

)3( النعامين،املصدر نفسه، ص2930. 
)4( النعامين، املصدر نفسه، ص59�143�200�255. 

)5(، النعامين، املصدر نفسه، ص65. 
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وجيحد وجوده ويستهزئ باملصدق من االمامية بوجود االمام بينهام منهم من استطال املدة )1(.

 مل يكت�ف النع�امين ) ت:360ه��/970م ( بنقل رواي�ات اهل البيت فيام خي�ص الغيبة انام وصف 
وض�ع املجتم�ع الش�يعي املضط�رب اث�ر ه�ذه احلادث�ة وه�و بذل�ك اختلف ع�ن اب�ن بابوي�ه القمي 
)ت:329ه��/940م ( ال�ذي اكتفى يف كتابه بنقل الروايات املتواترة عن أئمة أهل البيت )( التي 
ح�اول من خالهلا القضاء عىل الش�ك واالرتياب لدى املجتمع الش�يعي ويف االطار ذاته ألف الش�يخ 
الص�دوق )ت:381ه��/991م ( )2( )كتابه كامل الدين ومتام النعمة (يف اثبات الغيبة وكش�ف احلرية 
حيث ذكر أن سبب تأليف الكتاب انه«وجد أكثر املختلفني إليه من الشيعة قد حريهتم الغيبة، ودخلت 
عليه�م يف أم�ر القائم )( الش�بهة، وعدلوا عن طريق التس�ليم إىل اآلراء واملقائيس، فجعلت أبذل 
جهدي يف إرشادهم إىل احلق وردهم إىل الصواب باالخبار الواردة يف ذلك عن النبى واالئمة صلوات 

اهلل عليهم«)3(.

 كام ذكر انه التقى برجل من أهل العلم والفضل من الش�يعة يف نيس�ابور قد حريته وشككته اقوال 
كبار الفالس�فة واملنعطفني ببخارى يف طول امر الغيبة، ذكر الش�يخ الصدوق انه ملا روى له اخبارا عن 
الغيب�ة واردة عن النب�ي وائمة اهل البيت )( طلب منه ذلك الش�خص تصنيف كتاب يف يوي ما 
ذك�ره ل�ه من اخبار )4(، وذل�ك دليل عىل حاجه املجتمع الش�يعي ملثل تلك املصنف�ات يف عرص احلرية 

الكربى. 

 اكد الصدوق يف كتابه عىل الروايات الواردة يف اثبات الغيبة )5(، والعلِة منها )6(، وذكر التوقيعات 
املنسوية اىل االمام احلجة بن احلسن )( كام انه اكد عىل ثواب انتظار الظهور والفرج وعالماته.

 كام يالحظ أن الصدوق ) ت:381ه�/991م ( ضمن كتابه ردود عىل ش�بهات املخالفني س�واء 
أكان�وا من الفرق الش�يعيةاالخرى)7(، او من اهل الس�نة، مم�ا يعطي انطباعا عن مدى الش�بهات التي 

)1(النعامين،املصدر نفسه، ص160. 
)2( حمم�د بن عيل بن احلس�ني بن موس�ى بن بابويه القمي، ش�يخ الطائف�ة وفقيهها ورد بغداد س�نة ) 355ه�/965م(، 
ل�ه كت�ب كث�ري منها: كت�اب املقن�ع يف الفق�ه وعلل الرشائ�ع وث�واب االعامل وغريه�ا، ينظ�ر: النج�ايش، الرجال، 

ص389�393؛ ابن شهر اشوب، معامل العلامء، ص147. 
)3(الصدوق، كامل الدين، ص14. 
)4( الصدوق، كامل الدين ص 15. 
)5(الصدوق، كامل الدين، ص31. 

)6(الصدوق، املصدر نفسه، ص438� 588. 
)7(الصدوق، املصدر نفسه، ص39�124. 
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اثارها اتباع الفرق االخرى ضد االمامية بعد الغيبة والتي كان هلا مس�امهة واضحة يف التشتت واحلريه 
يف صفوف اتباع االمامية مما ادى اىل جلوء قسم كبري منهم اىل االلتحاق بتلك الفرق كام بينا سابقا. 

 واجه علامء االمامية عرص احلرية واالضطراب بمؤلفات كان من اهدافها:

1� رفع احلرية والش�ك عن االمامية من خالل ذكر االخبار املتواتره عن النبي )صىل اهلل عليه واله 
وسلم ( واالئمة )( حول الغيبة.

2� رد ش�بهات اخلصوم التي اثريت حول الغيبة وابطال دعوى االمامة لكل من حاول اس�تقالل 
االوضاع التي هبا الطائفة.

3� م�ن خالل الروايات املنقوله عن رواة االئمة )( قدم علامء الش�يعة منهاجا للش�يعة ملرحله 
الغيبة واالنتظار ووصف العرص الذي يكون فيه الظهور.
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املبحث الثاين:- األثر االجتامعي للسفراء األربعة عىل املجتمع الشيعي االثنا 
عرشي يف العراق 

أوالً:- نظام النيابة و تشكيالته حتى عرص الغيبة
ش�كل نظ�ام النيابة أو الوكال�ة حلقة وصل بني أئمة الش�يعة االثني عرشي�ة و أتباعهم، و هي عىل 
نوعني إما نيابة خاصة يتم من خالهلا تعني نائب يش�خص من قبل اإلمام)1(، أو نيابة عامة فهي نيابة مل 

حتدد بشخص معني إنام حددت بعنوان عام ينطبق عىل الفقهاء يف عرص الغيبة الكربى)2(.

أق�ام أئم�ة أهل البيت )(ش�بكة من ال�وكالء يف خمتلف املناط�ق و خالل البح�ث بجذور هذا 
النظ�ام نج�د أن هن�اك من يذه�ب إىل أهنا كانت يف عرص اإلم�ام الص�ادق )( )3(، بينام اعترب بعض 

الباحثني أن نظام النيابة يعود إىل عرص اإلمام الكاظم)4(، و نورد هذه اآلراء عىل النحو اآليت:

أوالً: أشار الطويس إىل جمموعة من األسامء قال إهنم وكالء اإلمام الصادق )(و منهم املفضل 
 .)6( )( و الذي كان وكياًل لإلمام الصادق و الكاظم ،)بن عمر)5

 و منه�م ن�رص بن قاب�وس اللخمي)7(، الذي قال عن�ه الطويس ) ت: 460ه��/1067م( إنه كان 
وكياًل لإلمام الصادق )(عرشين سنة و مل يعلم أنه وكيل و كان خريًا و فاضاًل )8(، عبد الرمحن بن 

احلجاج الكويف)9(. 

)1( للمزي�د، ينظر: س�ند، حممد، دعوى الس�فارة يف عرص الغيب�ة الكربى، دار البالغة، ) ب�ريوت: 1992م(، ص 29؛ 
آقائي، مسعود پور، تاريخ عرص الغيبة، ترمجة: انور الرصايف،) قم: 1999م(، ص114.

)2( سند، دعوى السفارة، ص30؛ آقائي، تاريخ عرص الغيبة، 114 – 115.
)3( الطويس، الغيبة، ص345.

)4( املدريس، تطور املباين الفكرية، ص38.
)5( املفض�ل ب�ن عم�ر اجلعفي: أبو عبد اهلل ضعفته كتب الرج�ال، و قيل، عنه بأنه متهافت مرتف�ع القول خطايب، ينظر: 

الكيش، الرجال، ص612؛ ابن الغضائري، الرجال، ص87.
)6( الطويس، الغيبة، ص346.

 )( نرص بن قابوس اللخمي القابويس، ذكرت كتب الرجال أنه من أصحاب اإلمام الصادق و الكاظم و الرضا )7(
و أن�ه كان ذا منزل�ة كبرية عندهم، ينظر: الكيش، الرجال، ص 747؛ النجايش، الرجال، ص 427؛ العالمة احليل ن 

خالصة األقوال، ص 284.
)8( الطويس، الغيبة، ص 348.

)9(عبد الرمحن بن احلجاج البجيل: كويف س�كن بغداد، ذكر النجايش أنه رمي بالكيس�انية و رمي عن اإلمام أيب عبد اهلل 
الص�ادق و اإلم�ام الكاظم و لق�ي الرضا له كتب عدة رويت عن�ه، ينظر: النجايش، الرج�ال، ص 237؛ الطويس، 
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ثانيـًا: إن نظ�ام الوكالة تأس�س يف زمن اإلمام موس�ى ب�ن جعفر )( و مل يك�ن معروفًا يف زمن 
اإلمام جعفر الصادق )( )1(، و يتج من ذهب إىل هذا الرأي إىل أن ما كان يصل إىل اإلمام الصادق 
م�ن احلق�وق الرشعية و اهلب�ات املتكونة من ) ال�زكاة و الصدقات و النذور و أم�وال الوقف و اهلدايا 

العادية ( كانت تدفع إىل اإلمام مبارشة أو إىل خادمة املوكل بإدارة بيت اإلمام)2(.

 فمثاًل كان املعىل بن خنيس)3(، خادم اإلمام الصادق يستلم األموال التي هيدهيا الشيعة إىل اإلمام، 
و كان هذا األمر قد دفع اخلليفة العبايس أبو جعفر املنصور إىل توجيه اهتامه إىل اإلمام بالدعوة إىل نفسه 
إذ خاطبه قائاًل:«... لقد مهمت أن أبعث إىل املدينة من يعقر نخلها و يس�بي ذريتها، فقال: و مل يا أمري 
املؤمن�ني؟ فق�ال: رفع إيلَّ أن موالك املعىل بن خنيس يدعو إليك و جيمع لك األموال فقال ) اإلمام ( و 

اهلل ما كان...« )4(.

 م�ن خالل تتبع األس�امء التي أوردها الطويس ) ت: 460ه��/1067م ( عىل أن أصحاهبا وكالء 
اإلم�ام الصادق)5(وجدن�ا بأن املصادر االخرى مل تذكرهم هب�ذه الصفة، إنام ورد ذكرهم عىل أهنم رواة 
عن اإلمام )( فقط، بل إن بعضهم مل توثقه املصادر مثل املفضل بن عمر)6(، كام أن املصادر الشيعية 
مل تؤك�د كوهن�م وكالء اإلم�ام الصادق، و بخاص�ة أن منهم من كان وكياًل لإلم�ام الكاظم )( لذا 
وق�ع االلتب�اس إذ ذكر الط�ويس أن عبد الرمحن بن احلجاج كان وكياًل لإلم�ام الصادق إال أن املصادر 
الس�ابقة مل تؤك�د ذل�ك)7(، و يف ذكره لنرص بن قاب�وس عىل أنه وكيل اإلمام الص�ادق )( )8(، نجد 
أن املص�ادر ذك�رت أنه روى عن الصادق لكنها مل تعط�ه صفة الوكالة)9(، كام أكد املفيد أنه من خواص 

الغيبة، ص 347. 
)1( املدريس، تطور املباين الفكرية، ص 38.

)2( الكليني، الكايف، ج6، ص446.
)3( املع�ىل ب�ن خنيس الكويف املدين: موىل اإلمام الصادق )( قتل�ه داود بن عيل العبايس وايل املدينة قال عنه اجلايش: 
إن�ه ضعي�ف ال يعول عليه له كتاب يرويه مجاعة، ينظر: الك�يش، الرجال، ص 675؛ النجايش، الرجال، ص 417؛ 

ابن الغضائري، الرجال، ص 87.
)4( الكليني، الكايف، ج6، ص446

)5(  الغيبة،ص 346 ومابعدها 
)6( قال عنه النجايش: إنه فاس�د املذهب مضطرب الرواية ال يعبأ و قيل إنه كان خطبيا، ينظر: النجايش، الرجال، ص؛ 

ابن الغضائري، الرجال، ص 87.
)7( الكيش، الرجال، ص 549؛ النجايش، الرجال، ص 237.

)8( الطويس، الغيبة، ص 233.
)9( الكيش، الرجال، ص 747؛ النجايش، الرجال، ص 427.
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اإلم�ام الكاظ�م )( )1(، و م�ن ذلك يمكن القول إن قي�ام بعض خواص اإلمام الصادق باس�تالم 
بع�ض اهلدايا من الش�يعة ال يعد دلي�اًل عىل وجود نظام الوكالة الذي وجد بتش�كيالته املنظمة يف زمن 

.)( ابنه اإلمام الكاظم

 و ه�ذا مم�ا يدل عىل أن مصطلح الوكال�ة مل يتبلور بالصورة التي ظهر هبا يف أيام اإلمام العس�كري 
بل مرَّ بمراحل تطورية اختذت بمرور الوقت ش�كاًل أكثر امتدادًا و تأثريًا و تنظياًم من الس�ابقني و ذلك 
للظروف التي مرَّ هبا األئمة املتأخرين التي فرضت عليهم إعطاء صالحيات أوسع يف الترصف و اختاذ 
املواق�ف أكث�ر من الس�ابق و هذا مما أهلهم ألن يكون�وا يف الحق األيام أكثر صالحيات ممن س�بقهم، 
و ظهر جيل من الش�يعة قد أخذ هذه الش�خصيات عىل أهنا األبواب و الواس�طة بينهم و بني املعصوم 
لدرجة أنه كان غيبة اإلمام املهدي مل تش�كل تلك الصدمة عىل العامة ألهنم مل يش�اهدوا الس�ابقني من 

األئمة بل كانت توقيعات و رسائل تأيت إليهم باتباع شخص معني.

 كان وكالء اإلم�ام الكاظ�م موجودي�ن يف أغل�ب البل�دان ذات التواج�د الش�يعي اإلمام�ي مثل 
الكوف�ة)2(، و املدين�ة)3(، و بغ�داد)4(، و ق�م)5(، و مرص)6(، و الش�ام)7(، و قد وصل ما لدهي�م من أموال 
احلق�وق الرشعي�ة عن�د وفاة اإلمام إىل ثالثني ألف)8(، و س�بعني أل�ف دينار)9(، و ه�ذه األموال كانت 

سببًا الدعاء البعض من هؤالء الوكالء للوقف و انكار وفاة اإلمام الكاظم)10(.

 و قد توس�عت ش�بكة الوكالء و تكاملت يف زمن األئمة الالحقني و بش�كل خاص يف زمن اإلمام 
اهل�ادي، إذ كان�ت كل طائف�ة م�ن ال�وكالء ترتبط بوكيل أعىل يعد مس�ؤالً ع�ن منطقة واس�عة، فذكر 
النجايش«أن القاس�م بن حممد بن عيل اهلمذاين، كان وكياًل للناحية)11(، و كان يف وقته هبمذان معه أبو 

)1( ذكر املفيد أن نرص بن قابوس قال لإلمام موسى بن جعفر الكاظم«... ملا تويف أبو عبد اهلل ذهب الناس يمينًا و شاماًل 
و قلت بك أنا و أصحايب...«، ينظر: املفيد، اإلرشاد، ج2، ص251

)2( الكيش، الرجال، ص 771، 775.
)3( الكيش، الرجال، ص 736؛ املفيد، اإلرشاد، ص 252.

)4( الكيش، الرجال، ص 466.
)5( املصدر نفسه، ص 460.

)6( الطويس، الغيبة، ص 64.
)7( الكيش، الرجال، ص 737.

)8( املصدر نفسه، ص 706، 760، 786؛ الطويس، الغيبة، ص64.
)9( الكيش، الرجال، ص 767؛ الطويس، الغيبة، ص 64. 

)10( الكيش، الرجال، ص 760.
)11( الناحية املقدس�ة: مصطلح ش�يعي جرى اس�تخدامه منذ األيام األوىل من الغيبة الصغرى و يراد منه ناحية اإلمام 



122

ع�يل بس�طام بن عيل و العزيز بن زهري، ثالثتهم وكالء يف موضع واح�د هبمذان و عن رأيه يصدرون، 
و م�ن قبل�ه ع�ن رأي أبي�ه أيب عب�د اهلل هارون بن عم�ران اهلم�ذاين و كان أبو عبد اهلل و ابن�ه أبو حممد 

وكيلني«)1(.

 و جت�در اإلش�ارة إىل أن معظم الرجال الذين صدرت بحقه�م بعض التوثيق و الكالم بام وصفهم 
بأهن�م ثقات و معتمدون)2(، كانوا وكالء ماليني لألئمة و أن تلك التوثيقات ناظرة إىل األمور احلس�بية 
و مرتبطة هبا، كام أهنم مل يكونوا يف احلقيقة علامء أو رواة أو نقلة علم باملعنى املألوف، أي أهنم مل يكونوا 
مراج�ع يف العل�م و التدري�س و اإلفتاء ب�ل إن توثيقهم كان هبدف إرجاع الش�يعة إليهم كقناة س�ليمة 

إليصال احلقوق الرشعية ال باعتبارهم مرجعًا يف علوم الدين)3(.

ثانيًا:- ظهور السفراء األربعة و التوقيعات
1 – السفراء األربعة:

 لعب�ت الوكال�ة أو النياب�ة ع�ن املعص�وم دورًا جوهري�ًا يف إدارة املجتمع الش�يعي يف حقب�ة الغيبة 
الصغرى ) 260 – 329ه�/873-940م (.

 فف�ي ه�ذه املرحلة احلرجة بالنس�بة للبناء الداخ�يل للطائفة االثني عرشي�ة، كان اإلمام الثاين عرش 
يبارش أمور الطائفة عن طريق نواب خاصني عرفوا بالسفراء األربعة و هم:

1 – عث�امن بن س�عيد العمري، عدته كتب الش�يعة تارة من أصحاب اإلم�ام اهلادي )( و تارة 
من أصحاب اإلمام العس�كري )(، إذ ذكره الطويس يف مجلة أصحاب اإلمام عيل بن حممد اهلادي 
قائاًل: “ عثامن بن س�عيد العمري يكنى أبا عمرو الس�امن و يقال له: الزيات خدمه )(و له إحدى 

املنتظر و شخصه )( و ذلك مراعاة للظروف األمنية الشديدة، و إىل جانب هذا املصطلح عرب الشيعة عن اإلمام 
بتعابري منها الصاحب، و صاحب الدار و صاحب العرص و ويل األمر و غريها من التعابري املنترشة يف كتاب احلديث 

و الفقه و كلها يقصد هبا اإلمام ) عج (.
)1( النجايش، الرجال، ص 344.

)2( ص�در توقي�ع م�ن اإلم�ام ع�يل بن حممد اهل�ادي يف توثيق ع�دد م�ن وكالءه مثل عيل ب�ن جعفر اهلامين ال�ذي وصفه 
بالغائ�ب العلي�ل، و أيوب بن نوح بن دراج و إبراهيم بن حممد اهلمذاين و أمحد بن محزة و أمحد بن إس�حاق وصفهم 
بأهن�م ثق�ات مجيعًا، ينظر: الكيش، الرجال، ص 831؛ التف�ريش، نقد الرجال، ج1، ص86؛ اخلاقاين، الرجال، ص 

.77
)3( عيل، املهدي املنتظر، ص 124.
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عرش سنة و له إليه عهد معروف “)1(.

 واش�اراىل توثي�ق االمام ل�ه اذ قال:«أخربين مجاعة، ع�ن أيب حممد هارون بن موس�ى، عن أيب عيل 
حممد بن مهام اإلسكايف، قال: حدثنا عبد اهلل بن جعفر احلمريي، قال: حدثنا أمحد بن إسحاق بن سعد 
القمي قال: دخلت عىل أيب احلس�ن عيل بن حممد صلوات اهلل عليه يف يوم من األيام فقلت:وعن أمحد 

بن إسحاق بن سعد القمي قال:دخلت عىل أيب احلسن

ع�يل ب�ن حممد صل�وات اهلل عليه يف يوم من األيام فقلت: يا س�يدي أنا أغيب وأش�هد وال يتهيأ يل 
الوصول إليك إذا شهدت يف كل وقت فقول من نقبل و أمر من نمتثل فقال يل )(: “ هذا أبو عمرو 
الثق�ة األم�ني، ما قاله لكم فعنّي يقول و ما أداه إليكم فعني يؤديه فلام مىض أبو احلس�ن)(وصلت 
إىل ايب حممد ابنه احلس�ن العس�كري )(ذات يوم فقلت له )( مثل قويل ألبيه فقال يل: هذا أبو 
عم�رو الثق�ة األمني ثقة امل�ايض و ثقتي يف املحيا و املامت فام قال لكم فعني يقوله و ما أّدى إليكم فعني 

يؤديه “)2(

 نلحظ أن الطويس كثري ما يس�تخدم عبارة )) أخربين مجاعة (( أثناء ذكره للرواة الذين نقل عنهم، 
كام أن الرواية توحي بأن اإلمام ال يتمكن من االتصال بالشيعة يف كل األوقات مما جعل العمري يتل 
مكانة متميزة كونه الواس�طة بني اإلمام و الش�يعة، و بش�كل ع�ام فإن الرواية هتدف اىل إقناع الش�يعة 
بتوثيق عثامن بن س�عيد العمري و توحي بأن هذه الثقة ممتدة إىل ما بعد وفاة األئمة و قد ورد يف كتاب 
الغيب�ة كث�ري م�ن هذه الروايات الت�ي تؤكد عىل أن األئم�ة املتأخرين قد وثقوا عثامن بن س�عيد مع ابنه 
حمم�د، و حتوي يف نفس الوقت عىل عبارات ال ترصح بأس�امء الرواة منه�ا مثاًل قول الطويس: حدثني 

اف من الشيعة اإلمامية أصحاب احلديث)3(،  بعض الرشَّ

بينام ذكر ابن ش�هر اش�وب انه احد اصحاب االمام حممد اجلواد )عليه الس�الم( اذقال:) وكان بابه 
عثامن بن سعيد السامن()4(.

وورد ذلك عند العالمة احليل حيث قال« عثامن بن س�عيد - بفتح الس�ني - العمري - بفتح العني 
- يكنى أبا عمرو السامن يقال له الزيات األسدي: من أصحاب أيب جعفر حممد بن عيل الثاين )(و 

)1( الرجال، ص 389.
)2( الطويس،الغيبة، ص238.

)3( الغيبة، ص239.
املناقب،ج3،ص488  )4(
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 .)1( ”)( خدمه و له إحدى عرش سنة و له إليه عهد معروف و هو ثقة، جليل القدر، وكيل أبو حممد

 إن ما ذكره ابن ش�هر اش�وب و العالمة احليل ال يتفق مع ما ذكره الطويس من أن عثامن بن س�عيد 
خدم اإلمام اهلادي )( و له إحدى عرش سنة)2(.

 يالحظ اختالف الروايات التي تتناول التحاق العمري بخدمة األئمة، كام أن مس�ألة التحاقه هبذا 
العمر املبكر تثري التس�اؤل خاصة و أن املصادر ال تذكر ش�يئًا عن ميالد السفري و ال عن أيام شبابه و ال 
نع�رف ش�يئًا عن والده و مكانت�ه يف الطائفة)3(، تدل الروايات ال�واردة يف املصادر عىل أن العمري كان 
مقرب�ًا م�ن اإلمام اهلادي كام أخذ يبارش أم�ور الطائفة يف الفرتة التي كان هبا اإلمام حتت أعني الس�لطة 
الت�ي ح�دت من التقائه بالش�يعة و قد ذكر الطويس ذلك فقال: أخ�ربين مجاعة عن أيب حممد هارون بن 
موس�ى... عن أمحد بن إس�حاق بن س�عيد القم�ي قال: دخلت عىل أيب احلس�ن عيل ب�ن حممد اهلادي 
)( يف يوم من األيام فقلت: يا س�يدي أنا أغيب و أش�هد و ال يتهيأ يل الوصول جاء فيه “ اجتمعنا 
إىل أيب حممد احلسن بن عيل )( نسأله عن احلجة من بعده و يف جملسه )(أربعون رجاًل فقام إليه 
عثامن بن سعيد بن عمرو العمري فقال له: يا ابن رسول اهلل أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به مني 
فقال له: اجلس يا عثامن، فقام مغضبًا ليخرج، فقال: ال خيرجنَّ أحد فلم خيرج منا أحد إىل أن كان بعد 
ساعة فصاح )( بعثامن فقام عىل قدميه فقال: ُأخربكم بام جئتم؟... قال: جئتم تسألوين عن احلجة 
م�ن بع�دي... فقال: هذا إمامكم من بعدي و خليفتي... فأقبلوا من عثامن ما يقوله و انتهوا إىل أمره و 

أقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم و األمر إليه “ )4(.

 نتس�اءل هنا عن ترصف عثامن بن س�عيد يف جملس اإلمام العس�كري إذ أنه غضب من كالم اإلمام 
حين�ام ق�ال له اجلس ي�ا عثامن و همَّ ليخ�رج من املجلس لوال أم�ر اإلمام بعدم خ�روج أحد ثم تذكر 

الرواية قول اإلمام حول احلجة من بعده، و إرجاع الشيعة إىل عثامن باعتباره نائبًا لإلمام.

كام توىل العمري جتهيز اإلمام العسكري )( بعد وفاته و قد اعتربها الشيعة العالمة الدالة عىل 
أنه نائب لإلمام و سفريه و إنه قد عمل ذلك بأمر من اإلمام)5(، و تصدى العمري ملنصب السفارة ملدة 

)1( العالمة احليل، خالصة األقوال، ص494
)2( اخلوئي، معجم رجال احلديث، ص124.

)3( عيل، املهدي املنتظر، ص99.
)1( الطويس، الغيبة، ص240.  )4(

)5( عيل، املهدي املنتظر، ص99.
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عرشون س�نة بعد الغيبة الصغرى)1(، كام أخذ عىل عاتقه إدارة ش�ؤون الطائفة و إيصال التوقيعات)2(، 
الصادرة من الناحية املقدسة إىل الشيعة اإلمامية و اإلجابة عىل أسئلتهم)3(.

 و يالحظ انتقال عمل الس�فراء بعد الغيبة الصغرى من س�امراء إىل بغداد بعد تضاؤل دور سامراء 
التي أنشئت عىل أهنا مستعمرة عسكرية لألتراك)4(، و بام أن األمراء األتراك كانوا يف أكثر األحيان ضد 
الش�يعة و أئمتهم بحكم انتامئهم املذهبي و بعد انقضاء عرص األئمة مل يعد هناك س�بب لوجود السفري 
يف سامراء فانتقل إىل بغداد و أقام بجانب الكرخ الذي ال يكاد يسكنه غري الشيعة)5(، و أصبحت بغداد 
مركز احلركة الش�يعية و الناحية املقدس�ة التي كان الش�يعة يملون األموال إىل الس�فري فيها من مراكز 

بعيدة و يقدمون أسئلتهم)6(. 

 و من خالل االطالع عىل بعض ما وجه من أس�ئلة من قبل اإلمامية للس�فري األول نجد أن هناك 
صل�ة بني الس�فري األول و بني الش�يعة اإلمامية يف بع�ض املناطق ذات التواجد الش�يعي اإلمامي منها 
الكوف�ة الت�ي كانت ترد منها أس�ئلة من اإلمامية هن�اك)7(، و هذا يدل عىل اس�تمرارية تواجد اإلمامية 

الغالب يف الكوفة رغم اجلو الزيدي الذي عمَّ معظم أرجائها)8(. 

 و كذلك وردت أس�ئلة من قم مما يدل عىل وجود صالت بني الس�فراء و أهل قم و منهم املحدث 
أمحد بن إسحاق بن سعد األشعري القمي، الذي قال عنه الطويس: بأنه«كبري القدر و كان من خواص 
أيب حمم�د )( و رأى صاح�ب الزم�ان )( و هو ش�يخ القميني و وافدهم، و ل�ه كتب عدة...” 
)9(،الذي س�أل الس�فري األول عن اخللف بعد اإلمام العس�كري )عليه السالم( و عام إذا كان قد رآه أو 

التقى به)10(.

)1( الطويس، الغيبة، ص241. 
)2( عن معنى مصطلح التوقيع، ينظر: ص 122 من الدراسة.

)3( عيل، املهدي املنتظر، ص103
)4( اليعقويب، البلدان، ص55؛ اهلمذاين، البلدان، ص368.

)5( ياقوت احلموي، معجم البلدان، ص448.
)6( عيل، املهدي املنتظر، ص103.

)7( الطويس، الغيبة، ص 207.
)8( إن نظ�رة يف كت�ب الرج�ال و منه�ا كتاب الرج�ال للنجايش تعكس لنا صورة ع�ن كثرة أعداد الزيدي�ة يف الكوفة مما 

يعطي انطباعًا بتغلب أتباع الزيدية عىل غريهم من املذاهب.
)9( الفهرست، ص70.

)10(الطويس، الغيبة، ص243.
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 و ق�د ذك�ر الكليني الرواية الس�ابقة قائاًل:«ع�ن حممد بن عبد اهلل و حممد بن يي�ى عن عبد اهلل بن 
جعفر احلمريي قال: اجتمعت أنا و الشيخ أبو عمرو رمحه اهلل ) العمري ( عند أمحد بن إسحاق...«)1(، 
يف تس�مية م�ن رآه )( )2(، يف الوق�ت ال�ذي مل ت�رش املص�ادر إىل التقاء الش�يخ الكلين�ي مع أي من 
الس�فراء يف حني أنه كان معارصًا هلم مجيعًا إذ أنه تويف س�نة ) 329ه�/940م( )3(، و بنفس السنة التي 
تويف فيها آخر النواب)4(،يف حني أن الكليني س�كن ببغداد يف درب السلس�لة بباب الكوفة و حدث هبا 

و انتهت إليه رئاسة اإلمامية يف أيام املقتدر)5(. 

 ت�ويف الس�فري األول يف س�نة ) 280ه�/893م( و ق�د ورد يف املصادر أن توقيعًا نس�ب إىل اإلمام 
املنتظ�ر )( ص�در لتعزية حمم�د بن عثامن العم�ري بوفاء أبيه و يق�يض التوقيع بتعي�ني االبن مكان 

أبيه)6(.

 توىل حممد بن عثامن بن س�عيد العمري النيابة بعد وفاة أبيه و صدر التوقيع املذكور كان قد س�اعد 
أباه يف تدبري ش�ؤون الطائفة منذ عهد اإلمام احلس�ن العس�كري)7(، اس�تمرت نيابة أيب جعفر العمري 
من ) 280 – 340ه�/893-951م( توىل خالهلا تدبري شؤون الطائفة و إيصال التوقيعات الصادرة 
و اإلجابة عن أس�ئلة الش�يعة)8(،و بش�كل خاص عن اإلمام الغائب و غريها)9(، و قبيل وفاته يف وقت 
مرضه س�أله قادة الش�يعة عن خليفته فأخرب بأن احلس�ني بن روح النوبختي هو خليفته فعن جعفر بن 
أمحد بن ُمتيل قال:«ملا حرضت أبا جعفر حممد بن عثامن العمري الوفاة كنت جالس�ًا عند رأس�ه أس�أله 
و ُأحدثه و أبو القاسم بن روح عند رجليه فالتفت إيل ثم قال: أمرت أن أويص إىل أيب القاسم احلسني 
ب�ن روح ق�ال: فقمت من عند رأس�ه و أخذت بيد أيب القاس�م و أجلس�ته يف م�كاين و حتولت إىل عند 

رجليه«)10(. 

)1(الكايف، ج1، ص329.
)2( املصدر نفسه، ج1 

)3( النجايش، الرجال، ص377؛ الطويس، الفهرست، ص211.
)4( الطويس، الغيبة، ص393.

)5( النجايش، الرجال، ص.377
)6(الطويس، الغيبة، ص243.
)7( الطويس، الغيبة، ص242.
)8( الطويس، الغيبة، ص244.
)9(الطويس، الغيبة، ص245.

)10(الطويس، الغيبة، ص249.
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3 – أب�و القاس�م احلس�ني بن روح النوبختي، و ينتمي إىل األرسة الش�هرية بن�ي نوبخت التي كان 
هل�ا دورًا كبريًا يف السياس�ة و العلوم، ت�وىل النيابة يف) 304 ه��/916م( و كان من خواص أيب جعفر 
العمري فعن أم كلثوم بنت أيب جعفر العمري«كان أبو القاس�م بن روح وكياًل أليب جعفر س�نني كثرية 

ينظر يف أمالكه و يلقي بأرساره الرؤساء من الشيعة و كان خصيصًا به...«)1(. 

 و عندم�ا ت�ويف أبو جعف�ر العمري أوىص بنصب ب�ن روح نائبًا ثالث�ًا لإلمام الغائ�ب«... ملا مات 
أب�و جعف�ر صارت النيابة إىل أيب القاس�م و جلس يف الدار ببغداد و جلس حوله الش�يعة و خرج ذكاء 
اخلادم و معه عكازه و مدرج و حّقه، و قال: إن موالنا قال: إذا دفنني أبو القاس�م و جلس فس�ليِّم هذا 

إليه...«)2(. 

 بدأ بن روح بنشاطه الوظيفي بكتابة التوقيعات للوكالء يف خمتلف املناطق و كان أول توقيع أرسله 
إىل مدينة األهواز ) 305ه�/917م( )3(. 

 اس�تمرت نيابة الس�فري الثالث حتى سنة ) 326ه�/937م( إذ بوفاته)4(، انتقلت النيابة إىل السفري 
الرابع.

4 – عيل بن حممد الس�مري: أوىص ابن روح أثناء احتضاره إىل الس�مري س�فريًا رابعًا للناحية)5(، 
و اعرتفت الطائفة به إال أن س�فارته مل تدم س�وى ثالث س�نوات و بوفاته ) 329 ه�/941م( انتهت 
الغيبة الصغرى، و قبل وفاته وجه رسالة إىل الطائفة ذكر فيها أنه سيموت بعد سنة أيام و ملا سألوه عن 

خليفته أجاهبم بالقول:«هلل أمٌر هو بالغه و قىض« )6(. 

 تشري املصادر اإلمامية إىل أن السفراء األربعة قد نصبوا من قبل األئمة املتأخرين إذ وردت نصوص 
دلت عىل تعيني الس�فريين األول و الثاين من قبل اإلمام العس�كري )( إذ خاطب نفٌر من الش�يعة 
سألوه عن خليفته فقال هلم: “... و اشهدوا عيلَّ أن عثامن بن سعيد العمري وكييل و أن ابنه حممد وكيل 

)1(الطويس، الغيبة، ص250.
)2( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج24، ص190.

)3( الطويس، الغيبة، ص251.

)4( الطويس، الغيبة، ص264.
)5( الصدوق، كامل الدين، ص433، الطويس، الغيبة، ص266.

)6( املصدر نفسه، ص264.
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ابني مهديكم “ )1(، كام ذكر السفراء الثاين و الثالث أهنم مأمورون بتسمية من خيلفهم )2(. 

 إال أنن�ا نج�د أن هناك خ�ربًا ينقل يف املصادر االمامي�ة عن أمحد بن إبراهيم أن�ه قال:«دخلت عىل 
حكيمة بنت حممد بن عيل الرضا أخت أيب احلس�ن صاحب العس�كر )( يف س�نة اثنني و س�تني و 
مائت�ني فكلمته�ام من وراء حجاب و س�ألتهاعن دينها فس�مت يل م�ن تأتم هبم ثم قال�ت و احلجة بن 
احلس�ن بن عيل فس�مته...فقلت: أين الولد؟ فقالت: مس�تور فقلت: إىل من تفزع الشيعة؟ فقالت يل: 
إىل اجلدة أم أيب حممد )(، فقلت هلا: اقتدي بمن وصيته إىل امرأة؟ فقالت: اقتداء باحلس�ني بن عيل 

)( فإن احلسني بن روح أوىص إىل أخته زينب بنت عيل...” )3(. 

 يالحظ أن الس�يدة حكيم�ة بنت اإلمام اجلواد )( وصفت اجلدة أم اإلمام العس�كري موضع 
الواسطة أو النيابة عن اإلمام الغائب و مل يرد ذكر للسفراء.

 و يذهب أحد الباحثني إىل أن عدم ورود ذكر للس�فراء يف املصادر الش�يعية القديمة و القريبة من 
ع�رص الغيب�ة ك��” اإلمام�ة و التبرصة من احل�رية “ البن بابوي�ه القمي و ) ال�كايف ( للكليني و )) فرق 
الشيعة (( للنوبختي ) تويف أوائل القرن الرابع اهلجري (، يدل عىل أن إنشاء منصب السفراء ال يدخل 
يف العقيدة الدينية، إذ جاء املنصب نتيجة للتنظيم)4(، و من متطلبات مرحلة الغيبة الصغرى وفق حاجة 

املجتمع الشيعي اإلمامي آنذاك.

 كان الس�فري يف الغيبة الصغرى هو النائب العام لإلمام عىل مجيع الش�يعة اإلمامية، و كان يس�تعني 
بعدد من الوكالء يدبرون أمور الطائفة يف مناطق تواجدهم)5(،و يتلقون التعليامت من الس�فري بوصفه 
نائب�ًا عن اإلمام كان من مهام الس�فري اإلجابة عن أس�ئلة الش�يعة التي تركزت حول ش�خصية اإلمام 
الغائب، إذ س�ئل عثامن بن س�عيد العمري إن كان قد رأى اإلمام القائم و عن اس�مه الذي منع الشيعة 
عن التلفظ به)6(، و قد علل العمري ذلك بقوله:«إن األمر عند السلطان أن أيب حممد )( مىض و مل 

)1( الطويس، الغيبة، ص242.
)2( املصدر نفسه، ص248، ص265.

)3( اخلصيبي، اهلداية الكربى، ص366؛ املسعودي، عيل بن احلسني بن عيل، إثبات الوصية )املنسوب(، ط2، ) بريوت: 
1988م(، ص286؛ الصدوق، كامل الدين، ص 201؛ الطويس،الغيبة، ص230.

)4( عيل، املهدي املنتظر، ص97. 
)5( ش�غل عدد من الوكالء منصب الوكالة عىل مناطقهم للس�فراء منهم حممد بن عيل الش�لمغاين الذي كان سفريًا البن 
روح النوبختي كام كان أبو عبد اهلل البزوفري وكياًل للس�فري األول و الثاين يف الكوفة، و احلس�ن بن حممد الصيدالين 

وكيل الوقف بواسط بتعزا، ينظر: الصدوق، كامل الدين، 504؛ الطويس، الغيبة، ص207، 209، 250.
)6(الطويس، الغيبة، ص238؛ أيوب، حممد، االمل اخلاليص يف اإلسالم، ترمجة: أمري ججي الدومنيكي، املركز األكاديمي 
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خيلف ولدًا و قسم مرياثه و أخذ من الحق له و صرب عىل ذلك... و إن وقع االسم وقع الطلب فاتقوا 
اهلل و أمسكوا عن ذلك “ )1(.

 و يبدو أن هذا النوع من األس�ئلة قد تكرر عىل الس�فري الثاين إذ روي عن حممد بن عثامن العمري 
السفري الثاين أنه سئل«أ رأيت صاحب هذا األمر؟ قال: نعم و آخر عهدي به عند بيت اهلل احلرام و هو 

)( يقول اللهم انجز يل ما وعدتني “)2(.

 كان من مهام السفري األساسية إيصال أسئلة الشيعة اإلمامية إىل الناحية املقدسة و استالم احلقوق 
الرشعي�ة و توزيعها يف مواردها و إرس�ال األس�ئلة و االس�تفتاءات الرشعية لإلم�ام لإلجابة عليها، و 
ليس من الس�هل تقدير املدخول الس�نوي للناحية، للرسية التامة التي أحاط هبا السفراء معامالهتم إال 

بعض اإلشارات وردت عن بعض ما وصل إىل الناحية املقدسة من أموال.

 فف�ي عه�د اإلمام العس�كري )( نجد أن إحدى عطايا اإلمام إىل أح�د أتباعه وصلت إىل مائة 
أل�ف دين�ار فقد اعرتض حممد بن ع�يل بن بالل)3(، عىل اتفاق أحد وكالء اإلمام العس�كري )( يف 
احلج فكتب إليه اإلمام “كنا أمرنا له بامئة ألف دينار، ثم أمرنا له بمثلها فأيب قبوله إبقاء علينا ما للناس 

و الدخول يف أمرنا فيام مل ندخلهم فيه “)4(. 

»و اجتمع الشيعة يف دينور)5(،لتسليم أيب العباس أمحد الدينوري امللقب بأستاره مبلغ للناحية قدره 
س�تة عرش ألف دينار«)6(، و يالحظ هنا أن اإلمامية قد طلبوا منه أال خيرج املال إال بحجة بس�بب حرية 
الش�يعة بعد وفاة العس�كري و عدم معرفة الباب لإلمام يف هذا الوقت مما يدل عىل التزام اإلمامية بأداء 

ما عليهم من حقوق حتى يف وقت احلرية التي أعقبت الغيبة.

و وض�ع الس�فراء نظامًا للوس�اطة بينهم و بني نواهب�م يف األماكن ذات الوجود الش�يعي، ليكونوا 
بمنجاة من مطاردة السلطة)7(،كان الوكالء جيمعون ما تتربع به الطوائف من مجيع األشياء التي يودون 

لألبحاث، ) بريوت: 2013م(، ص313.
)1( الصدوق، كامل الدين، ص440؛ الطويس، الغيبة، ص245.

)2( الصدوق، كامل الدين، ص440.
)3( حممد بن بالل أبو طاهر ذكره الطويس يف أصحاب اإلمام العسكري )( و وصفه بأنه ثقة، ينظر: الطويس، الرجال، 

ص401؛ العالمة احليل، خالصة األقوال، ص243؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج16، ص148.
)4( الطويس، الغيبة، ص146.

)5( دينور: مدينة من أعامل اجلبل بينها و بني مهذان عرشون فرسخًا، ينظر: ياقوت احلموي، معجم، ج2، ص545.
)6( الطربي، دالئل اإلمامة، ص 519.

)7( عيل، املهدي املنتظر، ص 125.
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إرس�اهلا إىل اإلمام)1(،و ترسل حتت مس�مى )) مال الغريم (( )2(،و يعلل املفيد ذلك بالقول«و هذا من 
كان�ت الش�يعة تعرفه قدياًم بينها و يك�ون خطاهبا عليه للتقي�ة«)3(، و أحيانًا كانت األموال ترس�ل عىل 
شكل سفاتج)4(،إذ روي عن حممد بن صالح أنه قال:«... كان أليب عىل الناس سفاتج من مال الغريم 
فكتبت إليه أكلمه فكتب: طالبهم و استقض عليهم فقضاين الناس إال رجل واحد كانت عليه سفتجة 

بأربعامئة دينار...«)5(.

 و إضاف�ة إىل األموال كانت ترس�ل أش�ياء عينية إذ أرس�لت امرأة من أهل دين�ور ماال يقدر بألف 
دينار إضافة إىل ُحيّل ذهبية و أحجار كريمة)6(. 

 أما عن موارد رصف احلقوق الرشعية و نخص بالذكر اخلمس فإن اإلمامية وفقًا ملا ورد عن أهل 
البيت تقرُّ بأن اخلمس« واجب يف كل ما غنم باحلرب و غريها من األموال و السالح و الرقيق... فأما 
من له اخلمس فهم: اهلل تعاىل و رسوله و قرابة رسوله )صىل اهلل عليه واله( و اليتامى منهم و مساكنيهم 

و أبناء سبيلهم خاصة« )7(. 

 و تقر الشيعة أن«لإلمام اخلمس و من عمل فيها بغري إذنه فحكمه حكم العامل فيام ال يملكه بغري 
إذن املالك من س�ائر اململوكات«)8(، عىل الرغم من ورود توقيع من االمام الغائب بانه قد احل التباع 

االمامية الترصف فيه)9(. 

 لذل�ك اختل�ف علامء اإلمامية ح�ول رصف األمخاس و أقر املفيد ذلك االخت�الف بالقول:«و قد 

)1( املصدر نفسه 
)2( الغريم: الذي له دين و الذي عليه دين مجيعًا، و قد استخدم الشيعة هذه التسمية للداللة عىل األموال املنقولة للناحية 

املقدسة و حرصًا عىل عدم كشفها أمام السلطة، ينظر: 
)3(اإلرشاد، ج2، ص362.

)4(الس�فتجة: وتعني أن تعطي مااًل ألحد و آلخذه مال يف بلد فيوفيه إياها فيس�تفيد أمن الطريق، ينظر: الفريوزابادي، 
القاموس املحيط، ج1، ص194.

)5( اب�ن مح�زة الط�ويس، عامد الدين أبو جعفر حممد بن ع�يل الطويس، الثاقب يف املناقب حتقي�ق نبيل رضا علوان، ط2، 
مطبع�ة الص�در، ) ق�م: 1992م(، ص594؛ الراون�دي، قطب الدي�ن، اخلرائج و اجلرائح، حتقيق: مؤسس�ة اإلمام 

املهدي عليها لسالم، )قم: 1988م(، ج2، ص699.
)6( الطويس،الغيبة،304

)7( سالر الديلمي، محزة بن عبد العزيز الديلمي، املراسم العلوية،حتقيق: حسن احلسيني األميني،امري، )قم:1993م(، 
ص 141.

)8( املفيد، املقنعة، ص286.
)9( الطويس، الغيبة، ص.
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اختل�ف ق�وم من أصحابنا يف ذل�ك عند الغيبة و ذهب كل فريق منهم فيه إىل مقال: فمنهم من يس�قط 
غ�رض إخراج�ه لغيبة اإلم�ام... و بعضهم يوجب كنزه و تناول خ�ريًا ورد: أن األرض تظهر كنوزها 
عن�د ظه�ور القائم مهدي األنام، و إنه )( إذا قام دله اهلل س�بحانه و تعاىل عىل الكنوز فيأخذها من 

كل مكان.

 و بعضه�م ي�رى عزله لصاح�ب األمر )(: فإن خيش إدراك املنية قب�ل ظهوره وىص به إىل من 
يثق به يف عقله و دينه ليسلمه إىل اإلمام )( إن أدرك قيامه و إال وىص به إىل من يقوم مقامه يف الثقة 

.)( و الديانة ثم عىل هذا الرشط إىل أن يظهر إمام الزمان

و أوض�ح املفي�د تأيي�ده للرأي األخ�ري فقال: و ه�ذا القول عن�دي أوضح من مجيع م�ا تقدم ألن 
اخلم�س ح�ق وجب لغائب، مل يرس�م فيه قبل غيبته رس�اًم جي�ب االنتهاء إليه، فوج�ب حفظه عليه إىل 
وق�ت إياب�ه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل باحلق إلي�ه، و جرى أيضًا جمرى الزكاة التي 
يعدم عند حلوهلا مس�تحقها فال جيب عند عدمه س�قوطها و ال يل الترصف فيها عىل حسب الترصف 
يف األم�الك، و جي�ب حفظها بالنف�س و الوصية هبا إىل من يقوم بإيصاهلا إىل مس�تحقها من أهل الزكاة 
م�ن األصن�اف، و إن ذه�ب ذاهب إىل صنع ما صنعاه يف ش�طر اخلمس الذي هو ح�ق خالص لإلمام 
)( و جعل الش�طر اآلخر يف يتامى آل الرس�ول )صىل اهلل عليه و آله( و أبناء س�بيلهم و مساكينهم 
عىل ما جاء يف القرآن مل تبعد إصابته احلق يف ذلك، بل كان عىل صواب، و إنام اختلف أصحابنا يف هذا 
الب�اب لعدم ما يلجأ إليه فيه م�ن رصيح األلفاظ و إنام عدم ذلك ملوضع تغليظ املحنة مع إقامة الدليل 
بمقت�ىض العق�ل و األث�ر من ل�زوم األصول يف خط�ر الترصف يف غ�ري اململ�وك األذن املالك و حفظ 

الودائع ألهلها، ورد احلقوق “)1(. 

 بين�ام ذه�ب بعض علامء اإلمامي�ة إىل أن األمخاس قد أحلت لإلمامية يف زمان الغيبة إذ أكد س�الر 
الديلمي أنه«يف هذا الزمان قد أحلوها مما نترصف فيه من ذلك كرمًا و فضاًل لنا خاصة (« )2(،و يستند 
ه�ذا ال�رأي عىل ما ورد يف أحد التوقيعات املنس�وبة لإلمام الغائب )( و ال�ذي جاء فيه “... و أما 

اخلمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه يف حل إىل وقت ظهور أمرنا لتطيب والدهتم و ال ختبث”)3(. 

)1(املقنعة، ص 287.
)2( املراسم العلوية، ص 142.

)3( الص�دوق، ك�امل الدين ومتام النعم�ة، ص485؛ الطويس، الغيبة، ص292؛ الطربيس، اب�و منصور أمحد بن عيل بن 
أيب طال�ب الطربيس،االحتجاج، تعليق: حممد باقر اخلرس�ان، دار النع�امن، )النجف االرشف: 1966م(، ج2، ص 
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 أما الطويس فإنه يرى بأن األئمة«يف حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم حقوقهم فام يتعلق باألمخاس 
و غريه�ا مما ال يدله من املناكح و املتاجر و املس�اكن فأم�ا ما عدا ذلك فال جيوز الترصف فيه عىل حال، 
و م�ا يس�تحقونه من األمخاس يف الكنوز و املع�ادن و غريمها يف حال الغيبة فقد اختلف أقوال الش�يعة 
يف ذل�ك و لي�س فيه نص معني فقال بعضهم: إنه جار يف حال االس�تتار جمرى ما أبيح لنا من املناكح و 
املتاج�ر، و ه�ذا ال جيوز العمل عليه ألنه ضد االحتي�اط و ترصف يف مال الغري إذن قاطع، و قال قوم: 
إن�ه جي�ب حفظه ما دام اإلنس�ان حيًا فإذا حرضته الوف�اة وىص به إىل من يثق به من إخوانه ليس�لم إىل 
صاح�ب األم�ر، و قال قوم: جيب دفنه ألن األرض�ني خترج كنوزها عند قيام القائ�م، و قال قوم جيب 
أن يقس�م اخلمس س�تة أقسام فثالثة أقس�ام لإلمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته و الثالثة أقسام 
األخ�ر تفرق عىل أيتام آل حممد و مس�اكينهم و أبناء س�بيلهم ألهنم املس�تحقون هل�ا و هم ظاهرون، و 
ع�ىل هذا جيب أن يكون العمل ألن مس�تحقها ظاهر، و إنام املت�ويل لقبضها أو تفرقتها ليس بظاهر فهو 
مثل الزكاة يف أنه جيوز تفرقتها و إنه جيوز تفرقة اخلمس مثل الزكاة إذا كان املتويل )( لقبضها ليس 
بظاه�ر ب�ال خالف و قد تقدم يف بحث الزكاة و إن كان الذي جييء مح�ل الصدقات إليه ليس بظاهر و 
إن عمل عامل عىل واحد من القسمني األولني من الدفن أو الوصاية مل يكن به بأس فأما القول األول 

فال جيوز العمل به “)1(. 

2 – التوقيعات يف الغيبة الصغرى
التوقيع:لغة:ما يوقع يف الكتاب)2(، اصطالح يطلق عىل نسخة أمر أو ترشيف)3(، ملكي أو خليفتي 
أو أمريي يرس�م بتعيني موظف)4(، أو عزله)5(، أو ترتيب مس�تخدم يف إح�دى الوظائف اهلامة،كتعيني 

)1( الطويس، حممد بن احلسن، املبسوط، حتقيق: حممد تقي الكشخي، املطبعة احليدرية، ) طهران: د.ت(، ج1، ص264. 
)2( اجلوه�ري، إس�امعيل ب�ن مح�اد، الصح�اح، حتقيق:أمحد عب�د الغف�ور عط�ار، ط4، دار العلم للمالي�ني، )بريوت: 

1987م(، ج3، ص130.
)3( اب�ن كثري،اب�و الفداء إس�امعيل بن كثري الدمش�قي، البداية و النهاية، حتقيق: عيل ش�ريي، دار إحي�اء الرتاث العريب، 
)ب�ريوت: 1988م(، ج12، ص56؛ ج14، ص219؛ القلقش�ندي، مح�د ب�ن ع�يل صب�ح األعش�ى يف صناع�ة 
االنش�ا،،رشحه وعّلق عليه: حممد حس�ني ش�مس الدين،دار الكتب العلمية،)بريوت: د.ت (، ج7، ص221؛ ابن 

تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج4، ص80؛ ج10، ص278.
)4( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج6، ص285.

)5( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج5، ص132.
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نقي�ب)1(، أو ق�اٍض)2(، أو ق�ايض قضاة و قد يس�مى فرمان�ًا )3(،و يقرأ بحضور األعي�ان يف اجلوامع أو 
امل�دارس و بتىل من ف�وق املنابر)4(، و التوقيع كالتقليد حتدد فيه األمور التي يفوض هبا صاحب التقليد 
كاف�ة، و لع�ل أس�اس التوقيع و أصله م�ا كان يكتبه اخلليف�ة أو امللك أو األمري أو الس�لطان أو الوزير 
تعليقًا عىل كتاب أو رفقه أو ملتمس بتوقيعه بجملة أو عدة مجل قصرية هي جواب الكتاب أو الرقعة، 
و قد يكون اجلواب أو التوقيع إما عىل ظهر الرقاع أو يف حاشية الكتاب و قد يكون يف هذه احلالة شعرًا 

أو نثرًا مسجوعًا أو آية كريمة أو حديثًا رشيفًا)5(. 

 و عن�د اإلمامية تش�ري التوقيعات إىل أجوبة األئمة ع�ىل الكتب الواردة اذ عرف عىل أنه ما يوقع يف 
الكتاب من اجلواب و منه توقيع اإلمام العسكري )( )6(، و يف بيان معنى التوقيع يؤكد اإلمامية عىل 
أنه يطلق يف لس�ان رواة الش�يعة، مطابقًا مع العرف الس�ائد آنئذ عىل الكلامت القصار التي متليها أقالم 
الكرباء يف ذيل الرسائل و العرائض و نحوها ألجل جواب السؤال الذي تتضمنه أو حل املشكلة التي 
حتتوهي�ا أو التعب�ري ع�ن وجهة نظر معين�ة فيها، و بناًء عىل ذل�ك فإن التوقيعات التي نس�بت إىل اإلمام 

املنتظر )عج(، تعرب عن ما يذكر يف جواب األسئلة الواردة بوساطة النواب يف خمتلف املواضيع)7(. 

 محل�ت تل�ك التوقيعات يف ثناياها إش�ارات عن أحوال املجتمع الش�يعي للفرتة الت�ي تلت الغيبة 
مبارشة و من خالهلا يمكن رسم مالمح احلراك املجتمعي لإلمامية بتأثري عامل الغيبة و يمكن تبويب 

تلك التوقيعات حسب املواضيع التي وردت فيها و كام ييل:

أ – التوقيعات االعتقادية:-
 صدرت التوقيعات اخلاصة باملسائل العقائدية ملواجهة االنحرافات الفكرية التي وقع فيها املجتمع 

الشيعي و التي شكلت خطرًا عىل الطائفة و منها:

)1( التنوخي، نشوار املحارضة، ج3،ص168.
)2( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص81؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج7، ص221.

)3( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج48، ص51، 54؛ اليونيني، قطب الدن موسى بن حممد، ذيل مرآة الزمان، حتقيق: محزة 
أمحد عباس، هيئة ابو ظبي للثقافة والرتاث، )ابو ظبي: 2007م(، ج1، ص260.

)4(اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ج1، ص764
)5( مع�روف، ناج�ي، التوقيع�ات التدريس�ية، جملة كلي�ة اآلداب، جامعة بغداد، العدد الس�ادس، ) بغ�داد: 1963م(، 

ص8-7.
)6( الطري�ي، فخ�ر الدين، جممع البحرين، حتقيق: أمحد احلس�يني، ط2، جابخانة ط�روات، )طهران: 1943م(، ج4، 

ص 408.
)7( الصدر، حممد حممد صادق، تاريخ الغيبة الصغرى، بني الزهراء،)قم: 2004( م(، ج1، ص145.
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1- مواجه�ة حال�ة احلرية و الش�ك التي انتابت املجتمع الش�يعي بع�د الغيب�ة إذ ورد توقيع فيمن 
ارتاب«... إنه هني إيّل ارتياب مجاعة منكم يف الدين و ما دخلهم من الشك و احلرية يف والة أمرهم فمنا 
ذلك لكم ال لنا...«)1(، و نسبت توقيعات إلزالة الشك عن شخصيات معينة، إذ صدر توقيع وجه إىل 
حممد بن إبراهيم بن مهزيار الذي عده الطويس من أصحاب اإلمام احلس�ن العس�كري)عليه السالم(
)2(، ك�ام كان وال�ده وكياًل للناحية املقدس�ة)3(، 4(، و نظرًا ملكانة بن مهزيار فقد ص�در توقيع جاء فيه«يا 

حممد بن إبراهيم ال يدخل الشك فيام َقِدمت له فإن اهلل ال خييل األرض من حجة...«)5(. 

2 – ُنس�بت توقيعات للناحية أكدت عىل تكذيب ادعاء جعفر الكذاب اإلمامة و ال ش�ك يف أن ما 
قال به جعفر الكذاب ش�كل خطرًا عىل الطائفة و بش�كل خاص بعد أن بدأ أتباعه جيادلون و يناظرون 
اإلمامية يف حماولة إثبات إمامة جعفر إذ ورد يف التوقيع املنسوب لإلمام القائم و الذي خرج إىل العمري 
و ابن�ه جوابًا عىل س�ؤاهلام عن بعض املدعني«... انتهى إلينا م�ا ذكرمتا أن امليثمي أخربكام عن املختار و 

مناظراته من لقي و احتجاجه بأن خلق غري جعفر بن عيل و تصديقه إياه...«

3 – ردت بع�ض التوقيع�ات ع�ىل معتق�دات بع�ض الغ�الة و م�ن املالح�ظ أن التوقي�ع ال�ذي 
ورد ردًا ع�ىل كت�اب ورد للناحي�ة م�ن قب�ل حمم�د ب�ن ع�يل ب�ن ه�الل الكرخ�ي لل�رد ع�ىل الغالة مل 
ونقل�ه  الطويس)ت:460ه��/1067م()7(،  ذك�ره  إن�ام  الصدوق)380ه��/990م()6(،  عن�د  ي�رد 

املجليس)111ه�/729م(يف بحاره)8(، نقاًل عن كتاب االحتجاج)9(. 

4 – و يف توقي�ع نس�ب إىل الناحي�ة املقدس�ة يف رد ق�ول املفوض�ة بتفوي�ض اخلل�ق و ال�رزق إىل 
األئم�ة)( )10(، و بالرج�وع إىل ج�ذور هذه الفرق�ة نجد أهنا ظه�رت يف العقدين الثال�ث و الرابع 
م�ن الق�رن الث�اين و بالتحديد يف زمن إمامة اإلمام الصادق عليه الس�الم – إذ أتب�اع تلك الفرقة إىل آل 

)1( الطويس، الغيبة،ص 192؛ املجليس، بحار األنوار، ج53، ص178.
)2( الطويس، الرجال، ص 402.

)3(املصدرنفسه
)4( الكيش، الرجال،ج2،ص813.

)5(اصدوق، كامل الدين، ص 487؛ املجليس، بحار األنوار، ج53، ص185؛ نجاد حممد تقي أكرب، موسوعة توقيعات 
اإلمام املهدي، دار الرسول األكرم )صىل اهلل عليه واله(،) طهران: 2007م(، ص 9. 

)6( الصدوق، كامل الدين، ص
)7( الطويس، الغيبة، ص399.

)8( املجليس، بحار األنوار، ج25، ص267.
)9( الطربيس، االحتجاج، ج2، ص 288.

)10(للمزيد، ينظر: املدريس، تطور املباين الفكرية، ص 33 – 82.
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حممد عىل أهنم موجودات فوق البرش ذوو علم مطلق يش�مل علم الغيب و هلم القدرة يف الترصف يف 
الكائن�ات و ه�ي ال تعترب النبي )صىل اهلل عليه و آله( و األئمة )(آهلة إنام تعتقد أن اهلل فوض إليهم 
أم�ور الكائن�ات من اخللق و الرزق و قد اطلق عىل هذه الفكرة اس�م التفويض و عرفت الفرقة القائلة 
هبا باملفوضة)1(، و عرفوا باملصادر الش�يعية بالغالة الطيارة)2(، و قد س�عى األئمة )(للوقوف بوجه 
تل�ك األف�كار إذ ورد يف املصادر عن زرارة بن أعني قال: قلت: للصادق )(إن رجاًل من ولد عبد 
اهلل بن سبأ يقول بالتفويض، قال)( ) و ما التفويض (؟ قلت: يقول: ان اهلل عز و جل خلق حممدًا 
)ص�ىل اهلل علي�ه و آله( و عليًا )(ث�م فوض األمر إليهام، فخلقا و رزقا و أحي�ا و أماتا فقال: كذب 

عدو اهلل...” )3(. 

 و ج�اء يف قول لإلمام عيل بن موس�ى الرضا )(: “ الله�م من زعم أننا أرباب فنحن إليك منه 
ب�راء و م�ن زعم أن إلينا اخللق و علينا الرزق فنحن إليك منه ب�راء... اللهم إنا مل ندعم إىل ما يزعمون 

فال تؤاخذنا بام يقولون و اغفر لنا ما يزعمون “)4(.

 و قد هاجم اإلمام احلس�ن العس�كري )عليه الس�الم(أصحاب هذه املعتقدات يف رسالة إىل أهايل 
نيس�ابور و أنكر فيها أفكار املفوضة و من يؤيد أفكارهم)5(، اس�تمر التش�تت و االختالف الداخيل يف 
صفوف الش�يعة اإلمامية حتى زمن الغيبة الصغرى و قد رفعت عدة رس�ائل إىل نواب اإلمام للفصل 
فيام اختلف فيه)6( و قد نشط علامء الشيعة يف القرنني الثالث و الرابع أّلفوا كتبًا يف نقد الغالة و املفوضة 
كالص�دوق الذي ألف كتاب إبطال الغلو و التفويض)7(، و الذي ذكره النجايش بعنوان إبطال الغلو و 
التقصري)8(، كام س�عى يف رسالة االعتقادات يف دين اإلمامية ( إىل تقديم عرض ملجمل اآلراء الكالمية 
للش�يعة اإلمامية و يف باب االعتقاد يف نفي الغلو و التفويض أكد عىل أن«اعتقادنا يف الغالة و املفوضة 
أهنم كفار باهلل و أهنم أرش من اليهود و النصارى... و من مجيع أهل البدع«)9(، و أشار إىل نزاع املفوضة 

)1(الصدوق، االعتقادات، ص 97؛ املفيد، أوائل املقاالت، ص 67؛ الرشيف املرتىض، الرسائل، ج4، ص21.
)2( الكيش، الرجال، ص 615، 657، 704، 708، 796؛ الطويس، الرجال، ص 449.

)3( الصدوق، االعتقادات، ص 100؛ املجليس، بحار، ج25، ص344.
)4( الصدوق، االعتقادات، ص 99، 100.

)5( الكيش، الرجال، ص 820.
)6( الطويس، الغيبة، 293،

)7(الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص220.
)8(النجايش، الرجال، ص 392.

)9(الصدوق، االعتقادات، ص 97.
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مع علامء قم إذ كانوا يطلقون عليهم املقرصة فأكد الصدوق«إن عالمة املفوضة و الغالة و نظائرهم يف 
اهتامهم علامء قم و مشاخيها بالتقصري«)1(.

 ك�ام أّل�ف احلس�ني بن عبي�د اهلل الغضائ�ري ) ت: 411ه��/1020م( كتاب ) الرد ع�ىل الغالة و 
املفوضة ( )2(،و قد مثل ذلك ردًا من قبل علامء اإلمامية عىل أتباع هذه املعتقدات)3(. 

ب- التوقيعات اخلاصة بأخبار النواب األربعة
 نس�بت توقيعات إىل اإلمام الغائب اختصت بتوثيق الس�فراء األربعة)4(، و تنصيبهم، و ختم ذلك 
بآخر توقيع صدر للنائب األخري عيل بن حممد السمري جاء فيه«... و ال تويص إىل أحد فيقوم مقامك 

بعد وفاتك فلقد وقعت الغيبة التامة فال ظهور إال بعد إذن اهلل...«)5(. 
 و ال شك يف أن هذا التوقيع يعد وثيقة متتع الشيعة من االعرتاف بأي سفري يدعي صلته باإلمام)6(. 

ج- التوقيعات الفقهية 
 اختصت هذه التوقيعات باإلجابة عن بعض االستفتاءات التي وجهها عدد من أتباع الطائفة عن 

طريق نواب اإلمام حول بعض املسائل الفقهية)7(. 

د- وردت توقيعات يف تكذيب من ادعى البابية و السفارة)8(. 
 نس�بت التوقيعات الس�ابقة بمختلف مواضيعه�ا إىل اإلمام الغائب عن طري�ق نوابه األربعة و إذا 
تفحصن�ا املص�ادر نجد أن أقدم م�ن مجع هذه التوقيعات ه�و أبو العباس احلمريي)9( ) تويف بعد س�نة 

)1( الصدوق، االعتقادات، ص، 101.
)2( النجايش، الرجال، ص 68.

)3(يكمن خطر املفوضة يف تغلغل أفكارهم يف صميم العقيدة الش�يعية و منها إضافة الش�هادة الثالثة لألذان التي رصح 
الص�دوق بأهنا من إضافاهتم و غريه�ا، ينظر: الصدوق، من ال يرضه الفقيه، ج1، ص286؛ املدريس، تطور املباين 

الفكري، ص 76 – 78. 
)4( الصدوق، كامل الدين، ص 510، 511، 516.

)5( الصدوق، كامل الدين، ص 516؛ الطويس، الغيبة، ص 266؛ اإلربيل، كشف الغمة، ج3، ص395. 
)6( عيل، املهدي املنتظر، ص 240.

)7( الطويس، الغيبة، 285 – 328؛ نجاد، موسوعة توقيعات اإلمام املهدي، ص 121 – 159.
)8( الطويس، الغيبة، ص 267 – 382؛ املجليس، بحار األنوار، ج51، ص376.

)9( عب�د اهلل ب�ن جعفر بن احلس�ني ب�ن مالك احلمريي أب�و العباس القمي ش�يخ القميني و كان قد قدم إىل الكوفة س�نة 
)290ه��/903م( و س�مع أهلها منه ل�ه كتب كثرية منها: اإلمام�ة، الغيبة و احلرية، فضل الع�رب و غريها، ينظر: 
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290ه��/903م ( ال�ذي كان من أكابر علامء قم و قد أخذ عن�ه الصدوق ) 380ه�/990م( يف كتابه 
ك�امل الدي�ن و متام النعم�ة)1(، و الطويس ) 460ه�/1068م( يف الغيبة)2(، وكان له، كتاب املس�ائل و 
التوقيع�ات و كت�اب مس�ائل ع�ن حممد بن عث�امن العمري)3(، و مما جتدر اإلش�ارة إليه ه�و أننا ال نجد 
ه�ذه التوقيعات يف كتاب الكايف للكلين�ي ) ت: 329ه�/940م( و بناًء عىل ذلك فإنه ال يصح اعتبار 
كل التوقيع�ات صحيحة و قد يكون هذا هو هو الس�بب يف س�لوك الكلين�ي و املفيد يف عدم ذكر تلك 

التوقيعات)4(. 

 كام أن بعض التوقيعات وردت يف املصادر املتأخرة مل ترد يف الكتب املتقدمة و إذا اعتربنا أن كتاب 
الص�دوق ) ت 380ه��/990م( ك�امل الدين و متام النعم�ة هو أقدم مصدر وصل�ت التوقيعات عن 
طريق�ة نج�د أن هناك من تأخر عنه ذك�ر توقيعات مل ترد لدي�ه، إذ أورد الطويس ) 460ه�/1067م( 
يف الغيبة عدد منها مل يوردها الصدوق منها ما ورد من كتاب حول ش�ك بعض أتباع الطائفة و صدور 

توقيع حول ذلك)5(، و ما ورد من توقيعات حول مدعي البابية)6(. 

 كام يالحظ أن الطويس لدى ذكره التوقيعات يذكر عبارة أخربنا مجاعة)7(، دون االهتامم بذكر سند 
الرواي�ة و ه�ذا األمر ال خيص موضوع التوقيعات فقط و إنام ورد يف أماكن متفرقة من كتاب الغيبة كام 

ذكرنا.

 و م�ن املص�ادر املتأخرة التي أوردت توقيعات مل ترد عن الصدوق و الطويس ما أورده املجليس يف 
بحاره، إذ ذكر توقيعات خاصة بالرد عىل الغالة نقلها عن كتاب االحتجاج للطربيس مل تذكرها الكتب 

املتقدمة)8(. 

 بين�ام نج�د أن ع�رص الغيبة الكربى ش�هد ظه�ور توقيعات يف س�نة )410 ه��/1019م( قيل إنه 

الكيش، الرجال، ص؛ النجايش، الرجال، ص 219. 
)1( الصدوق، كامل الدين، ص 483، 507. 

)2( الطويس، الغيبة، ص 252 – 259.
)3(عيل، املهدي املنتظر، ص 22.

)4(عيل، املهدي املنتظر، 268
)5(الطويس، الغيبة، ص 192.

)6(املصدر نفسه، ص 267 – 282.
)7( ينظر: املجليس، البحار، ج25، ص267.

)8( ينظر: الطويس، الغيبة، ص150، 187، 196، 229، 251.
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أرس�لها إىل الش�يخ املفي�د)1(، و ه�ذان التوقيعان مل ي�ردا يف كتاب ك�امل الدين و ال يف كت�اب الغيبة أو 
الكتب األخرى التي تعود إىل عرص املفيد و الطويس فهام مل يظهرا للمرة األوىل إال يف كتاب االحتجاج 
للط�ربيس ) ت: ق 6 (، و ش�كل هذي�ن التوقيعني خيتل�ف اختالفًا كبريًا، فبدل الق�رص املعتاد يتحول 
البالغ�ان اىل رس�التني، و إش�ارهتام الزمنيت�ان ترش�داننا إىل زمن، كان�ت فيه بالد اإلس�الم مهددة من 
الرشق و كانت االضطرابات و الثورات هتز العامل اإلس�المي كله، أس�لوب هاتني الرس�التني كذلك 
ال يتالءم مع أس�لوب التوقيع املعهود، و قد قدم املضمون يف نثر إيقاعي مس�جوع كان الناس يميلون 
إلي�ه مياًل ش�ديدًا يف العرص العبايس الثاين)2(، و يؤكد الباحث�ون املتأخري أن هذه التوقيعات ال يمكننا 
اجلزم بصدورها من الناحية املقدس�ة، فإن املفيد ) ت: 413ه�/1022م( قد ولد بعد الغيبة بس�بع أو 
تس�ع س�نني و موصل التوقيع جمهول، كام أن رواية االحتجاج هلذين التوقيعني مرس�لة و الواسطة بني 

الطربيس و املفيد جمهول)3(. 

 كام أن املفيد قد لقب هبذا اللقب من قبل عيل بن عيسى الرماين)4(، إال أن ابن شهر آشوب ذكر«أن 
من لقبه بالش�يخ املفيد صاحب الزمان )(و قد ذكرت س�بب ذلك يف مناقب آل أيب طالب “ )5(، و 

الظاهر أنه كتبه يف مجلة أحوال احلجة )(وهذا الباب سقط من هذا الكتاب )6(.

 ك�ام يالح�ظ أن التوقي�ع صدر يف أواخ�ر حياة املفي�د حس�بام ورد، إال أنه لقب باملفي�د يف عنفوان 
شبابه)7(. 

)1( الطربيس، االحتجاج، ج2، ص596 – 611.
)2(عيل، املهدي املنتظر، ص 290.

)3(اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج18، ص 220.
)4( ابن إدريس، الرسائر، ص649.

)5( ابن شهر آشوب، معامل العلامء، ص148.
)6( ينظر مقدمة التحقيق من، ابن شهر اشوب، معامل العلامء، ص26.

)7( ابن إدريس، الرسائر، ص649.
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املبحث الثالث:- ظاهرة ادعاء السفارة لإلمام املهدي)عج( بني احلقيقة و االدعاء 

أوال:ـ ابرز مدعي السفارة يف عرص الغيبة الصغرى 
 متت�ع الس�فراء األربع�ة بمكانة متمي�زة يف املجتمع الش�يعي اإلمامي باعتبارهم حلق�ة الوصل بني 
اإلم�ام و الن�اس، مم�ا حفز بع�ض املرتبص�ني للحصول ع�ىل امتيازات ش�خصية و دنيوي�ة من خالل 
اس�تغالل ظاه�رة ادعاء الس�فارة عن اإلم�ام بالرغم من وجود الس�فراء الفعليني، ل�ذا يمكن تعريف 
الس�فارة الكاذبة عىل أهنا صورة منحرفة، ملفهوم الس�فارة الصادقة العادلة )1(، و جتدر اإلش�ارة إىل أن 
هذه الظاهرة وجدت يف عهد األئمة السابقني إذ كان هناك ادعاء للوكالة الكاذبة يف زمن اإلمام اهلادي 
م�ن قب�ل فارس بن حاتم بن ماهوية الذي كان من أتباع اإلمام يف س�امراء فخان اإلمام و أخذ يتس�لم 
احلق�وق الرشعي�ة دون أن يبعثها لإلمام)2(، و دعا الش�يعة إىل البدعة و تربز خطورة املس�ألة من خالل 

قرار اإلمام بلعن فارس بن حاتم و أمر بقتله)3(. 

 كام كان عروة بن ييى)4(، نقيبًا لوكالء اإلمام عيل بن حممد اهلادي )( و من بعده اإلمام احلسن 
ب�ن عيل العس�كري )( يف بغ�داد، و كان يقبض األم�وال من الناس إال أنه قام باختالس�ها و اهتام 
اإلم�ام برسقته�ا لتربير خروجه عن اإلم�ام)5(، و يف عرص الغيبة الصغ�رى )260 – 329ه�/874-

941م( ظه�ر مجاع�ة ادع�ى كل واحد منهم الس�فارة لإلم�ام املنتظر و قد حتكمت بذل�ك عدة عوامل 
منها:- 

1 – ضعف إيامن مدعي السفارة و السعي وراء األطامع الشخصية 

2 – متتع الس�فراء بمكانة متميزة باملجتمع الش�يعي لذلك حاول مدعي السفارة الوصول إىل تلك 
املكانة من خالل ادعائهم.

3 – الطم�ع يف األم�وال الت�ي تنقل إىل اإلمام، إذ كانت جتمع منها مبال�غ كبرية منها مخس الفائض 

)1( الصدر، تاريخ الغيبة الصغرى، 479/1.
)2( الكيش، الرجال، 806، النجايش، الرجال، ص 310؛ ابن الغضائري، الرجال، ص 48.

)3( و هي ظاهرة مل تكن معروفة يف تاريخ اإلمامية أن أحد األئمة الس�ابقني يأمر بقتل و اغتيال ش�خص ليدلل ذلك عىل 
مقدار الرشخ الكبري الذي كان قد عمله فارس بن حاتم.

)4( عروة بن ييى البغدادي املعروف بالدهقان، لعن من قبل اإلمام احلس�ن العس�كري )( لرسقة األموال، و صفته 
كت�ب الرج�ال بأنه عال، ينظر: الكيش، الرج�ال، ص 842؛ الطويس، الرج�ال، ص 389؛ العالمة احليل، خالصة 

األقول،ص 382.
)5( الكيش، الرجال، ص 807؛ الطويس، الرجال، ص 389؛ ابن داوود، الرجال، ص 303.
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من مكاس�ب الش�يعة يف كل عام فكان االعتامد عىل الثقات من الناس ليتكفل بمهمة السفارة أمرًا يثري 
اجلدل بني الطامعني)1(. 

4 – أدى غي�اب اإلم�ام ع�ن األنظار إىل إمكانية ادعاء الس�فارة الكاذبة و تزوي�ر االتصال به ألهنا 
كانت رسية بطبيعتها فال يعاين املدعي صعوبة يف بث إشاعة اللقاء به)2(. 

 تش�ري املصادر إىل أن ادعاء الس�فارة الكاذبة ظهر يف عهد الس�فري الثاين حممد بن عثامن بن س�عيد 
العمري ) 280 – 340ه�/893-951م ( )3(، و لعل السبب وراء ذلك يعود إىل الظروف السياسية 
التي كانت سائدة يف تلك احلقبة إذ كان لتتبع السلطات ألتباع الطائفة أثر يف عدم ظهور مدعي السفارة 

يف بداية الغيبة الصغرى إذ كان هذا االدعاء يعرض منتحل السفارة للخطر.

 إضاف�ة إىل ان التزوي�ر ال ي�كاد أن يتمل وج�وده قبل أن يعتاد الناس عىل هذا النحو من الس�فارة 
لإلمام الغائب )عج( و هذا االعتياد يتاج يف حتقيقه إىل زمن بطبيعة احلال تعيشه القواعد الشعبية جتاه 
الس�فارة و ه�و م�ا مل يتحقق يف أول الغيبة الصغرى)4(، لذا أس�همت العوامل الس�ابقة يف حتديد ظهور 
مدعي السفارة يف وقت نيابة السفري الثاين حممد بن عثامن بن سعيد العمري) 280 – 340ه�/893-
951م ( إذ ادعى السفارة عدة أشخاص منهم أبو حممد احلسن املعروف بالرشيقي)5(، أو الرشيعي)6(، 
الذي كان من أصحاب عيل بن حممد اهلادي )( ثم اإلمام احلسن العسكري )( و كان الرشيعي 

ادعى النيابة و قد خرج توقيع بلعنه)7(. 

 و ممن كان يطمع إىل منصب الس�فارة يف عهد الس�فري الثاين حممد بن نصري النمريي الذي كان من 
الب�رصة و ه�و من أصحاب اإلمام احلادي عرش احلس�ن بن عيل العس�كري، إال أن�ه رفض االعرتاف 
برشعي�ة الس�فري الثاين، لذل�ك لعن و طرد من الطائف�ة، و قد حاول بعد أن طرد التودد للس�فري الثاين 

إذ«... قصد أبا جعفر ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه فلم يأذن له وحجبه و رده خائبًا«)8(.

)1( الصدر، تاريخ الغيبة الصغرى، ج1، ص490 - 495.
)2( املصدر نفسه

)3( عيل، املهدي املنتظر، ص127«الصدر، تاريخ الغيبة الصغرى، ج1، ص490.
)4(الصدر، تاريخ الغيبة الصغرى، ج1، ص491.

)5( الكيش، الرجال، ص806؛ العاّلمة احليل، خالصة األقوال، ص396.
)6( البغدادي، الفرق بني الفرق، ص226؛ الطويس، الغيبة، ص267.

)7( الطويس، الغيبة، ص267؛ العالمة احليل، خالصة األقوال، ص396.
)8( الطويس، الغيبة، ص268؛ املجليس، بحار األنوار، ج1، ص367.
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و هكذا أبعده الش�يعة عن طائفتهم، عرف أتباعه بالنمريية أو النُصريية )1(، و كان النُمريي قد لعن 
يف عهد اإلمام أبو احلس�ن عيل بن حممد اهلادي )( بعد أن ادعى “بأنه نبي مرس�ل بعثه اإلمام عيل 

اهلادي )( و كان يقول بالتناسخ و الغلو يف أيب احلسن و يقول فيه بالربوبية...”)2(. 

 كان أحد أفراد ُأرسة آل الفرات الش�يعية و هو حممد بن موس�ى بن احلس�ن بن الفرات )3(، قد وفر 
له احلامية )4(.

»و ملا مرض قبل وفاته اجتمع أتباعه و س�ألوه عّمن س�يكون خليفته، فأجاب ) أمحد ( فلم يعرف 
م�ن هو إذ كان هناك ثالثة أش�خاص يملون هذا االس�م، فافرتقوا بعده ثالث ف�رق، فرقة قالت: إنه 
أمح�د ابنه، و فرقة قالت: هو أمحد بن حممد بن موس�ى بن الف�رات، و فرقة قالت: إنه أمحد بن حممد بن 

بشري«)5(. 

 تؤم�ن النصريي�ة بالتناس�خ و لذل�ك كثري م�ا ورد يف كتبهم كلمتي مس�خ و نس�خ)6(، و النصريية 
يقدس�ون األئم�ة االثني عرش)7(، و يف نفس الوقت تؤل�ه النصريية عيل بن أيب طالب )( أو وصفته 

كتبهم بأنه “ أحد صمد، مل يولد و مل يلد و إنه قديم مل يزل...”)8(. 

 كام يعتقد النصريية بأن احلس�ني بن عيل بن أيب طالب )عليهام الس�الم( مل يقتل يف كربالء و إنام قتل 
رجل شبيه به كام صلب آخر يدل املسيح إذ ورد يف كتبهم أنه قد«وقع شبهه عىل حنظلة الشيامي و شيام 
م�ن مه�دان و ك�ام رأى أخاه العباس بن عيل خملصًا يف اجلهاد بني يديه رمحه اهلل القى ش�بهه عىل رش�دة 
بن س�نان...«)9(، و نطالع جذور هلذه الفكرة يف رواية عن«أيب الصلت اهلروي أنه س�أل اإلمام عيل بن 
موسى الرضا )( أن يف الكوفة قومًا يزعمون أن احلسني بن عيل )عليه السالم( مل يقتل و إنه الغني 

)1( النوبختي، فرق الشيعة، ص78.
)2( ملصدر نفسه

)3( أبو جعفر حممد بن موسى بن احلسن بن فرات، عده الطويس تارة من أصحاب اإلمام عيل اهلادي )( و تارة من 
أصحاب اإلمام العسكري )( و كان ممن اعتنق النصريية و ساند النمريي يف دعواه، ينظر: 

)4( النوبختي، فرق الشيعة، ص78؛ الذهبي، ميزان االعتدال، ج1، ص197؛ ابن حجر، لسان امليزان، ج1، ص371.
)5( النوبختي، فرق الشيعة، 78 – 79؛ الطويس، الغيبة، ص399.

)6( اخلصيبي، اهلداية الكربى، ص175؛ بدوي، عبد الرمحن، مذاهب االسالميينالنصريية)بريوت: د.ت(، ص489.
)7( الطرباين، ابو س�عيد ميمون بن القاس�م النصريي، جمموع األعياد، حتقيق: رودولف شرتومتان )مهبورك: 1943م(، 

ص6وما بعدها.
)8( الطرباين، جمموع االعياد، ص20ومابعدها؛ بدوي، النصريية، ص488 

)9( اخلصيبي، اهلداية الكربى، ص 202؛ الطرباين، جمموع األعياد، ص109.
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شبهه عىل حنظلة بن أسعد الشامي و أنه رفع إىل السامء كام رفع عيسى بن مريم...فقال: كذبوا عليهم 
غضب اهلل و لعنته...”)1(.

 و مل�ا كان النم�ريي ق�د عني خليفة ل�ه يدعى أمح�د إال أن أغلب النصريية مل يعرتف�وا بأي أمحد من 
أولئ�ك الثالث�ة و إنام اعرتفوا بمحمد بن جن�دب بوصفه خليفة للنمريي و ج�اء بعده حممد اجلنبالئي 
ال�ذي كان عامل�ًا كبريًا و متصوفًا و قد تعرف األخري عىل ش�خص يدعى احلس�ني ب�ن محدان اخلصيبي 
فتتلمذ عليه و رافقه يف الس�فارة و بعد موته أخذ مكانه و قدد س�كن بغداد ثم انتقل إىل حلب و تويف 
فيها س�نة ) 346 ه� أو 358 ه�/957م او969م(، و قد وصفته املصادر الش�يعية«بأنه فاسد املذهب 
صاحب مقالة ملعون ال يلتفت إليه«)2(، و أّلف كتاب ) اهلداية الكربى ( و قد أهداه إىل س�يف الدولة 

احلمداين)3(.

 كان حمم�د ب�ن بالل)4(، ضمن من إدعى الس�فارة الكاذبة يف زمن الس�فري الثاين إذ كان قد متس�ك 
باألم�وال الت�ي كانت عنده لإلمام و امتنع عن تس�ليمها حتت ذريعة ادعائه الوكال�ة و قد خرج توقيع 

بلعنه)5(. 

 و ادعى النيابة كل من إس�حاق األمحر)6(، و الباقطاين)7(، و كان لكل منهام جملس جيتمع فيه الناس 
للمناظرة يف األمور الدينية)8(، و قد ورد يف املصادر أن أحد الشيعة محل ماالً من أهل الدينور يف وقت 
حرية اإلمامية بعد رحيل اإلمام العسكري فقرر التوجه إىل بغداد و البحث عمن تكون له النيابة فقيل 
للرجل«إن ها هنا رجاًل يعرف بالباقطاين يدعي النيابة و آخر يعرف بإس�حاق األمحر... قال: و بدأت 

)1( الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص220.
)2( النجايش، الرجال، ص67

)3( ابن حجر، لسان امليزان، ج2، ص281.
)4( حمم�د ب�ن عيل بن بالل من أصحاب اإلمام احلس�ن العس�كري، و ثق�ة الطويس يف الرجال إال أنه ذك�ر يف الغيبة من 

املذمومني إذ كان ممن ادعوا النيابة، ينظر: الطويس، الرجال، ص401،؛ الغيبة، ص269.
)5( الطويس، الغيبة، ص269.

)6( إس�حاق ب�ن حمم�د النخع�ي املعروف باألمح�ر الكويف، كان م�ن الغالة و إلي�ه تنس�ب الطائفة اإلس�حاقية املعروفة 
باإلس�حاقية و كانوا باملدائن و يؤهلون عيل بن أيب طالب )(، له كتاب الرصاط، تويف س�نة ) 286ه�/899 م (، 
ينظ�ر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغ�داد، ج4، ص57؛ ابن اجلوزي، املنتظ�م، ج12، ص404؛ الزركيل، األعالم، 

ج1، ص295.
)7( ذكرته املصادر الشيعية عىل أنه شخص مدٍع للنيابة كذبًا و قد سأله بعض الشيعة بمسائل مل يتمكن من اإلجابة عليها، 

ينظر: الطربي، دالئل اإلمامة، ص 521؛ التسرتي، قاموس الرجال، ج12، ص7.
)8( عيل، املهدي املنتظر، ص127.
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بالباقط�اين ف�رصت إليه فوجدته ش�يخًا مهيبًا له مروءة ظاه�رة... و غلامن كثري و جيتم�ع عنده الناس 
يتناظرون... فرصت إىل إسحاق األمحر فوجد أنه شابًا نظيفًا منزله أكرب من منزل الباقطاين... و غلامنه 

أكثر من غلامنه و جيتمع عنده من الناس أكثر مما جيتمعون عند الباقطاين...«)1(. 

 يش�ري الن�ص الس�ابق إىل وج�ود أنصار و أتباع ملدعي الس�فارة مما ي�دل عىل تقبل نس�بة معينة من 
أتباع اإلمامية هلذه الدعوى و أن هلا أصداء داخل املجتمع الش�يعي، إال أننا نالحظ عدم ذكر الطويس 
)ت: 460ه�/1068م( لكل من الش�خصني الس�ابقني إذ مل يردا يف مجلة من ذكرهم من الذين ادعوا 

النيابة)2(. 

 و يذكر أن عجز هؤالء املدعني عن اإلتيان بحجة مقنعة للش�يعة بأهنم نواب لإلمام أدى إىل عدم 
استطاعتهم االحتفاظ بمكانتهم لفرتة طويلة)3(. 

 يف أواخر أيام السفري الثاين ) حممد بن عثامن العمري )280 – 305ه�/893-917م( ظهر رجل 
ادعى أنه سفري لإلمام، كان هذا الرجل هو احلسني بن منصور احلالج الصويف)4(،الذي كان يبث آراءه 
و عقائده يف املراكز املهمة للتش�يع اإلمامي بخاصة قم و بغداد و قد ادعى أنه رس�ول اإلمام الغائب و 

وكيله و بابه حسبام ورد يف كتب اإلمامية)5(. 

 كان هذا االدعاء بمنزلة العداء الس�افر آلل نوبخت إذ كان أبو القاس�م احلسني بن روح النوبختي 
قد أصبح النائب الثالث لإلمام املنتظر )عج( منذ سنة ) 304ه�/916م(، كام كان أبو سهل إسامعيل 
بن عيل النوبختي)6(،يعد رئيسًا لإلمامية يف بغداد عند حترك احلالج، و له نفوذ يف األجهزة احلكومية)7(. 

)1( الط�ربي، حمم�د بن جرير ) الش�يعي (، دالئل اإلمامية، حتقيق مؤس�س البعثة ) ق�م:1993م(، ص521؛ املجليس، 
بحار األنوار، ج51، ص301.

)2(الغيبة، ص 267 – 282.
)3( عيل، املهدي املنتظر، ص127.

)4(احلس�ني بن منصور احلالج فيلس�وف يعد ت�ارة من كبار املتعبدين و الزهاد و تارة يف زم�رة امللحدين، أصله من بالد 
ف�ارس و نش�أ بواس�ط و انتقل إىل البرصة و دخ�ل بغداد، ظهر أمره س�نة ) 299ه��/ 912م( و اتبعه بعض الناس 
ادعى حلول اإلهلية فيه و كثرت الوش�ايات به إىل املقتدر العبايس فأمر بالقبض عليه، فس�جن و عذب و أعدم س�نة 
) 309ه�/921م(، ينظر: التنوخي، نش�وار املحارضة، ص؛ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص122؛ ابن 

اجلوزي، املنتظم، ج13، ص203؛ الزركيل، األعالم، ج2، ص260. 
)5( الطويس، الغيبة، ص 270 – 272.

)6( إسامعيل بن عيل بن إسحاق بن أيب سهل بن نوبخت، كان شيخ املتكلمني اإلمامية له مصنفات كثر منها كتاب التنبيه 
يف اإلمامة، الرد عىل الواقفة و غريها، ينظر: النجايش، الرجال، ص31.

)7( إقبال، ال نوبخت، 140.
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 ادعى احلالج أمام الش�يعة أنه ش�يعي و أمام الس�نة أنه س�ني و كانت طريقته تتغري بتغري اجلمهور 
امللتف به)1(.

 و يؤك�د اخلطي�ب البغ�دادي«أن احلالج ملا قدم بغداد يدعو اس�تغوى كثريًا من الناس و الرؤس�اء 
و كان طمع�ه يف الرافض�ة أقوى لدخوله يف طريقهم«)2(،بينام يؤك�د املفيد عىل أن«احلالجية رضب من 
التصوف و هم أصحاب اإلباحة و القول باحللول و مل يكن احلالج يتخصص بإظهار التشيع و إن كان 

ظاهر أمره التصوف و هم قوم ملحدة و زنادقة يموهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم...«)3(. 

 كاتب احلالج أيب س�هل النوبختي يف حماولة منهم الس�تاملته إىل جانب دعوته)4(،و قد حدثت بني 
أيب سهل و احلالج منازعات يف بغداد و األهواز و تذكر املصادر أنه«ملا أراد اهلل أن يكشف أمر احلالج 
و يظهر فضيحته و خيزيه وقع له أن أبا سهل بن إسامعيل النوبختي ممن جتوز عليه خمرقته... فوجه اليه 
يس�تدعيه... و يقول له يف مراس�لته إياه: إين وكيل صاحب الزمان )(... و قد ُأمرت بمراسلتك و 
إظهار ما تريده يف النرصة لك لتقوي نفس�ك و ال ترتاب هبذا األمر.. فأرس�ل أبو س�هل يقول له: إين 
أسألك أمرًا يسريًا خيف مثله عليك يف جنب ما ظهر عىل يديك من الدالئل و الرباهني و هو إين رجل 
أحب اجلواري و أحبو إليهن... و الشيب يبعدين عنهن و يبغضني إليهن و احتاج إىل أن أخضبه يف كل 
مجعه... و أريد أن تغنيني عن اخلضاب... و جتعل حليتي سوداء فإين طوع يديك و صائر إليك و قائل 
بقولك و داع إىل مذهبك مع ما يل يف ذلك من البصرية و لك من املعونة... فلام سمع ذلك احلالج من 
قوله و جوابه علم أنه قد أخطا يف مراسلته و جهل يف اخلروج إليه بمذهبه... و صريه أبو سهل ُأحدوثة 

و ضحكة... و شّهر أمره عند الصغري و الكبري...”)5(. 

 من الواضح أن ابن نوبخت أراد إثارة عداوة العامة ضد احلالج بمثل هذه الوسائل)6(.

 و يف رواية أخرى تشري إىل أن احلالج«... حرك للقوم يده فنثر منها دراهم و كان يف القوم أبو سهل 
بن نوبخت فقال له دع هذا و أعطني درمهًا واحدًا عليه اسمك و اسم أبيك و أنا أؤمن بك و خلق كثري 

)1( ابن النديم، الفهرست، 241.
)2( تاريخ بغداد، ج8، ص122.

)3( املفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية، ص134
)4( القرطبي، عريب بن سعد، صلة تاريخ الطربي،مؤسسة االعلمي للمطبوعات، )بريوت: د.ت(، ص 64؛ اخلطيب 

البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص122.
)5( الطويس، الغيبة، ص402

)6( ماسينون، لويس، اآلم احلالج، ترمجة: احلسني مصطفى حالج، ) بريوت: 2004م(، ص292.
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معي فقال ال كيف و هذا ثم يصنع، فقال له: من أحرض ما ليس بحارض صنع غري مصنوع...«)1(. 

 و يعلل أحد الباحثني عداء أيب س�هل النوبختي للحالج بالقول: عندما كس�ب احلالج أتباعًا بني 
كب�ار املوظف�ني، و وطد قدمه بني حاش�ية اخلليفة، استش�عر أبو س�هل اخلطر يف الس�امح ل�) تصوف ( 
مس�تقل س�ني رصف، قائم عىل أس�س صوفي�ة، كام هو ترصف احل�الج، بأن يتش�كل يف البالط، وقد 

يشكل خطرًا سياسيًا عىل حزب كبار كبار املوظفني املنتمني إىل اإلمامية برمته)2(. 

 كان أبو س�هل النوبختي هو من اهتم احلالج أمام الس�لطات العباسية بأنه مدعي الربوبية فقد كان 
زعي�م اإلمامي�ة يف بغداد و وثيق الصلة مع الوزير ابن الفرات، أول من بدأ بمالحقة احلالج إضافة إىل 

مشادتان فاصلتان مع احلالج عّراه فيهام من دعواه)3(. 

 حاول احلزب اإلمامي اس�تصدار فتوى س�نية ضد طريقته يف عاصمة اخلالفة العباسية بغداد و ملا مل 
يكن الفقهاء اإلماميون هلم سلطة رسمية إذ مل يكونوا قادرين عىل التقايض تبعًا ملذهبهم«فلم يكن معرتفًا 
ب�ه لذا اختاروا يف املذاهب الس�نية ما كان يعترب األكثر قب�والً من جهتهم و هو املذهب الظاهري، إذ كان 
رؤساء اإلمامية قد التجأوا إىل أيب حممد بن داود«)4(،إمام الظاهرية عند عودة احلالج إىل بغداد و رشوعه 
بالدعوة العامة ) يف س�نة 296ه�/908م( و حرضوه عىل يفتي بوجوب قتل احلالج و فيام كان احلالج 
منش�غاًل بدع�وة الن�اس إليه الحقه الوزير أبو احلس�ن بن الف�رات و أصدر أبو بكر حممد ب�ن داود فتواه 
املعروفة هبدر دمه)5(، ففرَّ من بغداد إىل شوش�رت و األهواز فالحقته الس�لطة العباسية و قبض عليه سنة ) 

301ه�/913م( و أتوا به إىل بغداد و حبس ثامين سنني، ثم أعدم سنة ) 309ه�/921م()6(.

ش�هدت نياب�ة احلس�ني ب�ن روح ظهور مدعي آخر للس�فارة كان م�ن أبرز عل�امء اإلمامية يف تلك 

)1( القرطبي، صلة تاريخ الطربي، ص 65.
)2( ماسينون، االم احلالج، ص 285.

)3( املصدر نفسه
)4( حممد بن داود بن عيل بن خلف، أبو بكر الظاهري، أصله من أصفان ولد و نشأ يف بغداد و تويف هبا مقتواًل، له كتب 
ع�دة منه�ا الزهرة يف األدب و الوصول إىل معرفة الوصول، ينظ�ر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص324 

– 330؛ ابن خلكان، وفيات األعيان، ج4، ص259.
)5( اخلطي�ب البغ�دادي، تاريخ بغ�داد، ج8، ص134؛ ابن األثري، الكامل، ج8، ص126؛ أب�و الفراء، املخترص، ج2، 

ص70.
)6( القرطبي، صلة تاريخ الطربي، ص 65؛ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص135؛ ابن األثري، الكامل، ج8، 

ص126؛ ابن خلكان، وفيات األعيان، ج2، ص140.
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املرحلة أال و هو حممد بن عيل الش�لمغاين)1(، الذي كان له منزلة رفيعة عند الش�يعة يف أّيام اس�تقامته، 
حتى أن أيب القاسم بن روح ملا نصب للنيابة خلفًا أليب جعفر العمري ذهب إىل دار الشلمغاين مع عدد 
من وجوه الش�يعة مما يدل عىل مكانته يف الطائفة)2(، و ملا اختفى بن روح النوبختي عن األنظار بس�بب 
مالحقة الس�لطة العباس�ية له عىل أثر مطالبته برضائب للدولة قام بتعيني الش�لمغاين نائبًا عنه و سفريًا 
بين�ه و ب�ني اإلمامية)3(، كام كان قد اختذه يف وقت س�ابق كاتبًا و معاونًا مبارشًا له)4(، بس�بب موهبته يف 
الكتابة عىل األغلب فقد كان كاتبًا مش�هورًا لعدة مؤلفات ش�يعية)5(، و هو صاحب ش�خصية سياسية 
ناف�ذة ج�اء من واس�ط إىل بغداد مع الوزير حامد ب�ن العباس إذ إن«أبا جعفر الش�لمغاين كان يف هناية 
االختصاص بحامد بن العباس فلام وزر اجتذبه معه إىل بغداد و كان يدخله يف آرائه و يشاوره يف مهامته 

و يوسطه يف كبار األمور...«)6(. 

عمل أبو القاس�م بن روح مع الش�لمغاين عىل تقوية الش�يعة اإلمامية طوال س�تة عرش عامًا)7(، و 
تشري املصادر اإلمامية إىل أن بداية اخلالف بينهام كان بسبب ادعاء الشلمغاين منصب النيابة و البابية و 
وجهت املصادر إليه هتمة ادعاء النبوة ثم اإلهلية)8(، و إنه من مدعي احللول)9(، و ملا كانت معظم كتب 
الش�لمغاين قد فقدت أصبح من الصعب التأكد مما س�بق و ليس لدينا ما يثبت ذلك س�وى ما ورد يف 

كتاب الغيبة من أخبار نقلت عن أم كلثوم بنت أيب جعفر العمري حول ذلك)10(. 

 و عىل الرغم من تأكيد الطويس ) 460ه�/1068م ( أن الشلمغاين كان مقربًا من ابن روح و نائبًا 
عن�ه إال أنن�ا نجد أنه يورد خربًا ق�ال فيه: إنه قد«أخربنا مجاعة عن أيب حممد هارون بن موس�ى عن أيب 

)1( حممد بن عيل أبو جعفر الش�لمغاين نس�به إىل ش�لمغان من نواحي واسط كان يف أول أمره إماميًا ثم نسبت له املصادر 
االدعاء بأن الالهوت حل به و تبعه اناس من أعيان الدولة فأفتى العلامء بقتله و أحرق و إليه تنسب الفرقة العزاقرية، 

ينظر: النجايش، الرجال، ص 378؛ الطويس، الفهرست، ص 224؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج13، ص342.
)2( الطويس، الغيبة، ص275.

)3( إقبال، آل نوبخت، ص253.
)4( الطويس، الغيبة، ص 275.

)5( ذك�ر النج�ايش له عدة كت�ب منها: كتاب التكلي�ف، األوصياء، املع�ارف، و غريها، ينظر: النج�ايش، الرجال، ص 
 .378

)6( التنوخي، نشوار املحارضة، ج3، ص184.
)7( ماسينون، اآلم احلالج، ص 286.

)8( الطويس، الغيبة، ص 277.
)9(الطويس، الغيبة،ص274.

)10(الطويس، الغيبة، ص272 – 273.
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عيل حممد بن مهام اإلس�كايف أن حممد بن عيل الش�لمغاين مل يكن قط بابًا إىل أيب القاسم و ال طريقًا له و 
ال نصبه أبو القاسم ليشء من ذلك عىل وجه و ال سبب و من قال بذلك فقد أبطل و إنام كان فقيهًا من 
فقهائن�ا و ظه�ر عن�ه ما ظهر و انترش الكفر و اإلحلاد عنه فخرج فيه التوقيع عىل يد أيب القاس�م بلعنه و 

الرباءة ممن تابعه و شايعه و قال بقوله«)1(. 

 يمكن أن تكون مثل هذه األخبار قد حاولت نفي أي صلة للش�لمغاين مع ابن روح بعد اخلالف 
بينه�ام و ص�دور توقيع بلعنه س�نة ) 312ه��/924م( )2(، يف حني أكدت املصادر عىل كونه مس�اعدًا 

للسفري الثالث قبل اخلرافة.

 و قب�ل ص�دور التوقيع كان ب�ن روح النوبختي قد كاتب بني نوبخت بالرباءة من الش�لمغاين«... 
و ش�اع يف بني نوبخت احلديث فلم يبق أحد إال وتقدم إليه الش�يخ أبو القاس�م و كاتبه بلعن أيب جعفر 

الشلمغاين و الرباءة منه و ممن يتواله و ريض بقوله أو كّلمه فضاًل عن مواالته«)3(. 

 و لدى معرفة الشلمغاين بأمر التوقيع بحقه«اختذ... إىل الشيخ احلسني بن روح يسأله أن يباهله و 
قال: أنا صاحب الرجل و قد ُأمرت أن أظهر العلم، و قد أظهرته باطنًا و ظاهرًا، فباهلني فانفذ الشيخ 
ريض اهلل عن�ه يف ج�واب ذلك أينا تقدم صاحبه فهو املخصوم، فتقدم العزاقري فقتل و صلب«)4(، كام 
ورد عن الشلمغاين أنه«قال يف جملس عاقل فيه رؤساء الشيعة - و كل يبكي عن الشيخ أيب القاسم لعنه 
و الرباءة منه – أمجعوا بيني و بينه حتى أخذ يده و يأخذ بيدي فإن مل تنزل عليه نار من الس�امء حترقه و 

إال فجميع ما قاله يف حق...«)5(. 

 يالحظ من اخلرب السابق استعداد الشلمغاين ملباهلة و حتدي ابن روح كام أن التوقيع بلعنه قد صدر 
إال أن اخلرب يشري إىل أن املجلس حافل برؤساء الشيعة إذ كان يف دار الوزير ابن مقلة و كان الشلمغاين 
قد رصح بجرأة البن اجلنيد)6(، الذي عني بدالً منه بالقول:«ما دخلنا مع أيب القاس�م احلس�ني بن روح 
ريض اهلل عن�ه يف ه�ذا االمر إال و نحن نعلم فيام دخلن�ا فيه لقد كنا نتهارش عىل هذا األمر كام تتهارش 

)1(الطويس، الغيبة، ص 276.
)2(الطويس، الغيبة، ص277 – 278.

)3( الطويس، الغيبة، ص 274.
)4( املصدر نفسه، ص307؛ قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح، ج3، ص122.

)5( الطويس، الغيبة، ص275.
)6( حمم�د ب�ن أمح�د بن اجلني�د أبو عيل الكاتب اإلس�كايف وصف بأنه ثقة جلي�ل القدر، صنف فأكثر و م�ن كتبه هتذيب 

الشيعة األحكام الرشيعة، الطهارة و غريها، ينظر: النجايش، الرجال، ص 385؛ الطويس، الفهرست، ص 209.
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الكالب عىل اجليف«)1(.

 و يمي�ل أحد الباحثني إىل اعتبار ذلك س�عياً من قبل الش�لمغاين لتس�لم زعام�ة اإلمامية يف بغداد 
منفردًا باالس�تعانة بنفوذه يف الدولة و عالقته بأرس ش�يعية متنفذة يف اجلهاز احلكومي أمثال بس�طام و 

الكرخيني )2(. 

 وملا ترسع الوزير حامد بن العباس يف تطبيق عمليات اسرتداد األموال لكي يعيد التوازن للميزانية 
و كان ذلك باالتفاق مع صهره أمحد بن حممد بن بس�طام)3(، و الش�لمغاين موضع ثقة فرشع بإزعاج و 
مالحقة ابن روح من أجل اهلدايا التي تلقاها من الوزير السابق ابن الفرات و هو ما انتهى يف هناية عام 
) 308ه�/920م( باملالحقة الرضيبية قضائيًا)4(، يف هذه املرحلة بقي بن روح و الش�لمغاين عىل صلة 
و عندما اضطر ابن روح للتخفي يف عام ) 309ه�/921م( ألنه مل يدفع بعد الغرامة املطلوبة من قبل 
وزارة االس�رتداد، وجب عليه أن يعنّي نائبًا فأس�ند املهمة للش�لمغاين)5(، الذي عد ذلك جماالً لتحقيق 
طموحه بعد س�قوط وزارة حامد بن العباس متكن الش�لمغاين من اس�تعادة مكانته يف البالط يف وزارة 
ابن الفرات بفضل عالقته الوطيدة بابنه املحس�ن)6(، و أصبح مس�اعده اخلفي سنة ) 311ه�/923م( 
كان املحس�ن قد ضاعف من إجراءاته بحجة اس�رتداد األموال للخزينة و وضع الش�لمغاين عىل رأس 
هذه املهمة، كان أبو القاسم بن روح النوبختي متخفيًا و متهاًم ثم سجن بعد سقوط وزارة ابن الفرات 
و ول�ده املحس�ن س�نة ) 312ه��/924م( )7(، يف هذه احلقبة طرد الش�لمغاين و لعن من قبل احلس�ني 
ب�ن روح و ت�م تعيني أبا عيل حمم�د بن مهام املعروف بابن اجلنيد اإلس�كايف يف ) ت: 332ه�/943م( 
نائبًا بدالً عنه)8(، و أمر بنرش نص التوقيع القايض بارتداد الش�لمغاين)9(، و ملا كان للش�لمغاين صلة مع 
القرامطة فرَّ إىل املوصل حيث عاش يف معاثايا)10(، يف رعاية احلمدانيني حتى عام )317 ه�( )11(، يف هذه 

)1( الطويس، الغيبة، ص 264.
)2( اقبال، ال نوبخت، ص260

)3( التنوخي، نشوار املحارضة، ج3، ص185.
)4( القرطبي، صلة تاريخ الطربي، ص 98.

)5( مسكويه،جتارب االمم،185/5
)6( مسكويه، جتارب األمم، ج5، ص185.

)7( القرطبي، صلة تاريخ الطربي، ص 21؛ مسكويه، جتارب األمم، ج5، ص55 – 56.
)8( الطويس، الغيبة، ص277.

)9( املصدر نفسه 
)10( معلثايا: بليدة قرب جزيرة ابن عمر من نواحي املوصل، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج5، ص158

)11( ابن األثري، الكامل، ج8، ص290.
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الس�نة أف�رج مؤنس اخلادم)1(، عن احلس�ني ب�ن روح بعد احتج�از دام ملدة مخس س�نوات)2(، فأصبح 
الس�فري الثال�ث طليق الي�د يف العمل الصالح الطائفة و كان مس�اعده يف ذلك اثن�ان من آل نوبخت و 
مها إس�حاق النوبختي)3(، بن أيب س�هل وايل املال عىل واس�ط و صاحب التأثري القوي يف مؤنس قائد 
اجليش و عيل بن العباس النوبختي )329ه�/940م( )4(، الذي كان يشغل منصب وكيل املقتدر عىل 
بعض الضياع)5(، و نلحظ تأثري ذلك عىل الوضع املجتمعي لإلمامية من خالل عدة أحداث ذات إطار 
مذهبي و بش�كل خاص يف ظل وزارة ابن مقلة الذي كان س�ني معتدل قريب من الش�يعة ففي س�نة ) 
321 ه�/924م(« قبض عىل الربهباري رئيس احلنابلة فهرب و قبض عىل مجاعة من كبار أصحاب و 

نفاهم إىل البرصة«)6(. 

 و يف هذه املرحلة ضاعف احلس�ني بن روح النوبختي من هجومه عىل الش�لمغاين الذي حاول يف 
عملية جريئة أن يدعوه أمام الوزير إىل املباهلة إذ«قال يف جملس حافل فيه رؤساء الشيعة – و كل يكي 
عن الشيخ أبو القاسم لعنه و الرباءة منه -: أمجعوا بيني و بينه حتى آخذ يده و يأخذ بيدي فإن مل تنزل 

عليه نار من السامء حترقه و إال فجميع ما قاله يف حق...«)7(.

 كان ه�ذا املجل�س يف دار الوزي�ر ابن مقل�ة الذي نقل للخليف�ة الرايض ما ح�دث و نصه بايقاف 
الشلمغاين فقد«رقّي ذلك إىل الرايض ألنه كان ذلك يف دار ابن مقلة – فأمر بالقبض عليه و قتله«)8(. 

 و ذك�ر ابن اجلوزي أن الش�لمغاين كان«يدعي أنه إله فاس�تحرض بحرضة ال�رايض فأنكر ما ادعي 

)1( مؤنس اخلادم: أحد اخلدام الذين بلغوا رتب عالية يف الدولة، كان من خدم اخلليفة املعتضد العبايس بقي ستني سنة 
أم�ريًا ويل الرشط�ة و قيادة اجليش و ويل دمش�ق و ملا توىل القاهر اخلالفة قتله س�نة ) 321 ه� / 933 م (، ينظر: ابن 

االثري،ج8،ص15
)2( ابن األثري، الكامل، ج8، ص231؛ الزركيل، األعالم، ج7، ص325.

)3( إسحاق بن إسامعيل بن عليي بن نوبخت بن أيب سهل الكاتب من بني مشهور بالفضل و الكتابة شغل مناصب عدة 
يف الدولة و قتله القاهر سنة) 322ه�/933م(، ينظر: 

)4( عيل بن العباس النوبختي من مش�ايخ الكتاب يف عرص عاش طوياًل و تويف س�نة) 327ه�/938م(، ينظر: الزركيل، 
اإلعالم، ج4، ص297.

)5( اهلم�داين، تكمل�ة تاري�خ الطربي، ج1، ص62؛ ابن الدمياطي، ابو احلس�ني أمحد بن أيبك بن عبد اهلل، املس�تفاد من 
ذيل تاريخ بغداد، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، )بريوت: 1997ه�(، ص144؛ الصفدي، 

الوايف بالوفيات، ج21، ص 113.
)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج13، ص316؛ ابن االثري، الكامل، ج8، ص273.

)7(الطويس، الغيبة، ص406؛ املجليس، بحار االنوار، ج15، ص373.
)8( الطويس، الغيبة، ص406.
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علي�ه و ق�ال: أنا ُأباهل من يدعي عيل هذه املقالة فإن مل تنزل العقوب�ة عىل من يباهلني بعد ثالثة أيام و 
أقصاه س�بعة أيام فدمي لكم حالل؟ فأنكر هذا القول عليه، و قيل: يدعي علم الغيب و أفتى قوم بأن 

دمه حالل إال أن يتوب من هذه املقالة، فرضب ثامنني سوطًا ثم قتل و صلب«)1(. 

 يالحظ أن دعوى الشلغامين شاعت بحيث آمن هبا رجال الدولة و عىل صعيد العامة كذلك.

 و من املمكن أن يكون هؤالء قد آمنوا بأن الشلغامين هو الباب لإلمام املنتظر كام رصح ابن عبدوس 
الذي قتل مع الشلغامين حيث قال:«إنه مل يدعي اإلهلية و إنام ادعى أنه الباب إىل اإلمام املنتظر مكان ابن 
روح و كنت أظن أنه يقول ذلك تقية«)2(، و كان قد اتبعه من رجال الدولة ابن أيب عون الكاتب الذي 
صلب معه)3(، و احلس�ني بن القاس�م بن عبيد اهلل بن س�ليامن بن وهب الذي وزر للمقتدر و أبو جعفر 
و أبو عيل ابنا بس�طام و ابن ش�بيب... كانوا يعتقدون ذلك فيه، و ظهر ذلك عنهم أيام وزارة ابن مقلة 

للمقتدر فلم يوجدوا«)4(، و رصح اهلمداين بمالحقة أتباع الشلغامين و قتل مجاعة صدقوه)5(. 

 و إذا ما أردنا تتبع أصداء دعوة الشلغامين يف املجتمع الشيعي اإلمامي فيمكننا الركون إىل جمموعة 
من املعطيات التي نتعرف من خالهلا عىل موقف العامة من هذا احلراك.

 فق�د كان الش�لغامين يعترب من فقهاء اإلمامية قب�ل ادعائه البابية باعرتاف اإلمامية أنفس�هم إذ قيل 
عن�ه«... إن�ام كان فقيهًا من فقهائنا فخلط و ظهر عنه م�ا ظهر...«)6(، و لذلك فإن احتامل قبول أفكاره 
م�ن قب�ل العام�ة يكون كبريًا بالنظر ملكانته فمنذ أن كان يف واس�ط كان ذا منزلة موق�رة إذ قال فيه أحد 

الشعراء:

فليت األرض كانت مادريا)7(       و ليت الناس آل الشلمغاين)8( 
لذا و نظرًا لتلك املكانة سارع بن روح النوبختي بعد ما بدر من الشلمغاين بمكاتبة أتباع اإلمامية و 
بخاصة بني نوبخت للرباءة من الشلمغاين«... و شاع يف بني نوبخت احلديث، فلم يبق أحد إال وتقدم 

)1(ابن اجلوزي، املنتظم، ج13، ص342. 
)2( ابن األثري، الكامل، ج8، ص290.
)3(ابن األثري، الكامل، ج8، ص291.

)4( املصدر نفسه 
)5( تكملة تاريخ الطربي، ج1، ص78.

)6( الطويس، الغيبة، ص276.
)7( ماذرايا: قرية فوق واسط، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج5، ص34.

)8( التنوخي، نشوار املحارضة، ج7، ص108؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1، ص317.
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إليه الش�يخ أبو القاس�م و كاتبه بلعن أيب جعفر الش�لمغاين و الرباءة منه و ممن يتواله و ريض بقوله أو 
كلم�ه فض�اًل عن مواالته«)1(، كام أنه ) الش�لمغاين («ملا أظهر لعنه أبو القاس�م بن روح ريض اهلل عنه و 
اش�تهر أم�ره و تربأ و أمر مجيع الش�يعة بذلك، مل يمكن�ه الّتلبيس...«)2(، كام أن هروب الش�لمغاين إىل 

املوصل و سعي بن روح لإليقاع به يدل عىل أنه كان يشكل خطرًا عىل مؤسسة السفارة.

كام كانت مؤلفات الش�لمغاين منترشة بني أبناء الطائفة األمر الذي أدى إىل تس�اؤل الش�يعة حول 
إمكانية الرجوع لتلك املؤلفات إذ«سأل الشيخ يعني أبا القاسم بن روح ) ريض اهلل عنه ( عن كتب ابن 
أيب العزاقر، بعد ما ذمَّ و خرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منه مالء؟ فقال: أقول 
فيه�ا: م�ا قاله أبو حممد احلس�ن بن عيل صلوات اهلل عليهام و قد س�ئل عن كتب بن�ي فضال)3(، فقالوا: 

كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها مالء؟ فقال صلوات اهلل عليه خذوا بام رووا و ذروا ما رأوا«)4(. 

 و يبدو أن كتب الشلمغاين بقيت متداولة إىل عرص الرشيف املرتىض إذ ورد يف أسئلة الشيعة له«ما 
يشكل علينا من الفقه نأخذه من رسالة عيل بن موسى بن بابويه القمي أو من كتاب الشلمغاين أو مت 
كت�اب عبي�د اهلل احللب�ي)5(،؟ و كان اجلواب، الرج�وع إىل كتاب ابن بابويه القم�ي أو إىل كتاب احللبي 
أو أوىل م�ن الرج�وع إىل كت�اب الش�لمغاين عىل كل حال«)6(، و هذه إش�ارة تدل ع�ىل تداعيات حركة 

الشلمغاين يف الوسط املجتمعي الشيعي

 و جتدر اإلش�ارة إىل أنه قد وردت مس�ائل من قم سئل أصحاهبا عن اجلوابات التي ترد عليهم هل 
ه�ي جواب�ات اإلم�ام )( أم أهنا للش�لمغاين إذ ذكر الطويس أنه قد “ أخربنا مجاعة عن أيب احلس�ن 
حممد بن أمحد بن داود القمي قال: وجدت بخط أمحد بن إبراهيم النوبختي و إمالء أيب القاسم احلسني 
بن روح ريض اهلل عنه عىل ظهر كتاب فيه جوابات و مسائل انفذت من قم يسأل عنها هل هي جوابات 

)1( الطويس، الغيبة، ص 274.
)2(الطويس، الغيبة، ص 275.

)3( يطلق االس�م عىل أكثر من ش�خصية فمنهم عيل بن احلس�ن بن عيل بن فضال، الذي وصف بأنه فقيه الشيعة بالكوفة 
و وجهه�م و ثقته�م و عارف باحلديث و مس�موع قوله و أك�د النجايش أنه مل يعثر له عىل زل�ة و كان فطحيًا و مل يرو 
ع�ن أبي�ه يشء. و يطلق عىل احلس�ن بن عيل بن فضال الذي يروي عن اإلمام الرض�ا و كان فطحيا و رجع عن ذلك 

و وصف بأنه جليل القدر عظيم املنزلة، ينظر: النجايش، الرجال، ص 34، 258؛ الطويس، الفهرست، ص97.
)4( الطويس، الغيبة، ص 262.

)5( عبي�د اهلل ب�ن ع�يل احللبي: له كتاب مصنف معول عليه و قيل: إنه عرض عىل الصادق فاستحس�نه، ينظر: الطويس، 
الفهرست،ص 174.

)6( الرشيف املرتىض، الرسائل، ج1، ص278.
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الفقي�ه )( أو جواب�ات حمم�د بن عيل الش�لغامين ألنه حكي عن�ه أنه قال: “ هذه املس�ائل أنا أجبت 
عنه�ا، فكتب إليهم عىل ظهر كتاهبم: بس�م اهلل الرمحن الرحيم: ق�د وقفنا عىل هذه الرقعة و ما تضمنته 
فجميع�ه جوابن�ا و ال مدخ�ل للمخذول الضال املضّل املعروف بالعزاق�ري ) لعنه اهلل ( يف حرف منه، 
و ق�د كانت أش�ياء خرجت إليك�م عىل يدي أمحد بن بالل و غريه من نظرائ�ه و كان من ارتدادهم عن 

اإلسالم مثل ما كان من هذا، عليهم لعنة اهلل و غصبه “)1(. 

 يالحظ أن جواب الكتاب من امالء احلسني بن روح واكد إن مجيع ما جاء فيه هو )) جوابنا (( يف 
حني أن املسائل الواردة استهدفت معرفة كون اجلوابات لل�) فقيه )( أي لإلمام املنتظر، للشلغامين 

الذي قال هلم بأنه هو من أجاب عىل أسئلتهم.

 و ربام كان الش�لغامين هو املصدر الرئييس للحس�ني بن روح يف جواب املس�ائل التي كانت ترد من 
الن�اس و حينام اضطر احلس�ني ب�ن روح للتخفي و حصل اخلالف بينهام أظهر الش�لغامين ذلك و حني 
ذاك أصبح ابن روح يف وضع حرج، كام أن النص السابق يوحي لنا بأن دعوة الشلغامين كان هلا أصداء 

يف املدن الشيعية الرئيسية إذ كانت قم من أهم مراكز التشيع اإلمامي.

 يف ه�ذه الرحل�ة و إذا ما احتملنا أن مثل هذه األس�ئلة و غريها التي وردت تس�تفرس عن ما خيص 
الشلغامين و كتبه كانت ترد من عامة الشيعة اإلمامية أمكننا معرفة أصداء حركة الشلمغاين يف املجتمع 

اإلمامي.

ثانيـا«:- كتـاب إثبـات الوصيـة بـني املسـعودي )ت: 346هــ/956م( و الشـلمغاين )ت: 
322هـ/933م(

وجدنا من خالل مالحظة نصوص كتاب إثبات الوصية املنس�وب للمس�عودي أن هناك إشارات 
يمكن أن يستدل هبا عىل أنه كتاب الوصية للشلغامين و هي كالتايل:

1 – مل ينقل أحد من العلامء املتقدمني عن كتاب إثبات الوصية للمسعودي بينام نجد أن النقل عن 
الوصية للشلمغاين كثرية حتى القرن التاسع اهلجري.

2 – يالحظ من مطابقة النصوص الواردة يف املصادر عن كتاب الوصية للشلمغاين أهنا تتطابق مع 
النص�وص ال�واردة يف كتاب إثبات الوصي�ة أي أن كلام نقل يف املصادر عن كتاب الوصية للش�لمغاين 
موج�ود يف كتاب اثبات الوصية املنس�وب للمس�عودي. و من هذه النصوص ما نقل�ه عبد الكريم بن 

)1( الطويس، الغيبة، ص 251.
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 )( يف كتاب فرحة الغري موضع دفن اإلمام عيل بن أيب طالب )طاووس ) ت: 693ه�/1293م
ما نصه “ قال صاحب الوصية حممد بن عيل الشلمغاين: إنه دفن بظهر الكوفة و قد كان فيام أوىص إىل 

احلسن أن يفر حني تقف اجلنازة، فإنك جتد خشبة حمفورة كان نوح )( حفرها ليدفن فيها “)1(. 

 و ق�د ورد هذا النص يف كتاب إثبات الوصية املنس�وب للمس�عودي كالت�ايل«و قد روى الناس بام 
أوىص به إىل احلس�ن )( أن يمل هو و أخوه احلس�ني )( مقدم اجلازة فإذا وقفت اجلنازة حفر 

يف ذلك املوضع فإهنام جيدان خشبة كان نوح )( حفرها له قد فناه فيها “)2(. 

 و نقل الطويس ) ت: 460ه�/1067م( عن كتاب الوصية للش�لمغاين عدة نصوص تتطابق مع 
ما جاء يف كتاب إثبات الوصية املنسوب للمسعودي مما يثبت صحة اعتقادنا بنسبة الكتاب للشلمغاين 
إذ ورد فيه أنه قد«روى حممد بن عيل الشلمغاين يف كتاب األوصياء قال حدثني محزة بن نرص غالم أيب 
احلس�ن )( عن أبيه قال: ملا ولد الس�يد )( تبارش أهل الدار بذلك فلام نش�أ خرج ايل األمر أن 

.)3(“ )( أتباع يف كل يوم مع اللحم قصب مخ و قيل أن هذا ملوالنا الصغري

 و ورد الن�ص يف كت�اب إثب�ات الوصية كالتايل«حدثني محزة بن نرص غالم أيب احلس�ن )( قال 
ول�د الس�يد )( فتبارش أهل الدار بمولده فلام أنش�أ خ�رج ايل األمر ان أتب�اع يف كل يوم من اللحم 

قصب فخ و قيل أن هذا ملوالنا الصغري”)4(.

3 – توجد روايات مسندة يف بعض املصادر كدالئل اإلمامة للطربي اإلمامي و أسانيدها تصل إىل 
الش�لمغاين كام أهنا موجودة يف إثبات الوصية املنس�وب للمس�عودي، مما يقوي االحتامل بأهنا مأخوذة 

عن كتاب الوصية للشلمغاين.

 إذ ورد الط�ربي تل�ك األس�انيد قائاًل:«حدثني أبو املفض�ل حممد بن عبد اهلل)5(، ق�ال: حدثني أبو 
النج�م ب�در ابن الطربس�تاين)6(، قال: حدثني أبو جعف�ر حممد بن عيل الش�لمغاين، عمن حدثه عن أيب 

)1( ابن طاووس، فرحة الغري، ص 153.
)2( إثبات الوصية، ص164 

)3( الغيبة، ص 245.
)4( ثبات الوصية، ص 275.

)5( حمم�د ب�ن عب�د اهلل بن عبد املطلب أبو املفضل الش�يباين، وصف بأنه ضعيف له كتاب أفض�ل أهل البيت يف احلال و 
نعت يف احلال و املال و كتاب الوالدات الطبية، ابن شهر اشوب، معامل العلامء، 175.

)6( ب�در ب�ن عامر أو عامرة الطربس�تاين، أبو النجم مل يذكر يف املص�ادر املتقدمة، ينظر: الط�ربيس، دالئل اإلمامة، 174، 
.308 ،305 ،296 ،209 ،189
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جعف�ر )( ملا ولد احلس�ني )( هبط جربي�ل يف ألف ملك...”)1(، و الرواية بنصها و أس�انيدها 
موجودة يف الكتاب املنسوب للمسعودي)2(.

 كان لتش�ابه النص�وص املنقول�ة ع�ن كتاب الش�لمغاين مع ما موج�ود يف كتاب إثب�ات الوصية و 
األسانيد التي تصل إىل الشلمغاين إضافة إىل التشابه يف اسم الكتاب فهذا ) الوصية ( و االخر ) إثبات 

الوصية ( يقوي من االعتقاد بأن الكتاب من تأليف حممد بن عيل الشلمغاين.

 و بقي أن تذكر ان ادعاء السفارة يف عهد بن روح النوبختي شمل حفيد السفري األول و هو حممد 
ب�ن أمح�د بن عثامن بن س�عيد العمري ابن أخ الس�فري الثاين املع�روف بأيب بكر البغ�دادي و قد عارص 
الس�فري الثاين حممد بن عثامن العمري و الس�فري الثالث احلس�ني بن روح النوبختي)3(، و أشارت كتب 
اإلمامي�ة إىل أن�ه كان منحرفًا منذ عهد عمه الس�فري الثاين، إذ ورد أنه كان ق�د أقبل عىل جملس عمه مع 
مجاعة من خاصته و مواليه و هم يتذاكرون شيئًا من روايات األئمة فلام برص به حممد بن عثامن العمري 

قال للجامعة مشريًا إليه«أمسكوا فإن هذا اجلائي ليس من أصحابكم«)4(.

 مما يبعث عىل احتامل كون ابن األخ ينافس عمه عىل منصب الس�فري أو أنه يعد نفس�ه للحلول حمله 
لذا نجد ادعى السفارة بعده بمساعدة أبو دلف الكاتب)5(. 

 و قد«ذكر أبو عمرو حممد بن حممد بن نرص الس�كري قال: ملا قدم ابن حممد بن احلس�ن بن الوليد 
القمي من قبل أبيه و اجلامعة عىل أيب بكر البغدادي و س�ألوه عن األمر الذي حكى فيه من النيابة أنكر 
ذل�ك و ق�ال ليس إيل م�ن هذا يشء، و عرض عليه مال فأبى و قال: حمرم عيل أخذ يشء منه، فأنه ليس 

إيل من هذا األمر يشء، و ال ادعيت شيئًا من هذا، و كنت حارضًا ملخاطبته بالبرصة«)6(. 
 ُتظهر الرواية السابقة أن ادعاء ايب بكر البغدادي للنيابة تطلب تدخل حممد بن احلسن بن الوليد)7(، 
شيخ القميني و فقيههم يف وقته بإرسال ابنه مبعوثًا عن القميني الستعالم أمره، و إذا كان أمر البغدادي 

)1( الطربي، دالئل اإلمامة، ص174.
)2( إثبات الوصية، ص 174

)3( الطويس، الغيبة، ص 279 – 280.
)4(الطويس، الغيبة، ص 280.

)5( حمم�د ب�ن املظفر أبو دلف الكاتب، ادعى البابية أليب بكر البغ�دادي و قد وصف يف املصادر باالحلاد و الغلو، ينظر: 
الطويس، الغيبة، ص 279؛ العالمة احليل، خالصة األقوال، ص 434.

)6( الطويس، الغيبة،ص 279.
)7( حممد بن احلسن بن الوليد أبو جعفر القمي، ففيه القميني و وجههم يف عهده و وصف بأنه ثقة مسكون إليه، له كيف 

منها: تفسري القرآن، كتاب اجلامع تويف سنة) 343ه�/954م(، ينظر: النجايش، الرجال، ص 383.
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قد ش�اع حتى وصل إىل قم و اس�تدعى قلق علامئها فلامذا أنكر ذلك كام بني نص الرواية، و ما الس�بب 
الذي دعى الوفد إىل عرض املال عليه، كام أن النص يش�ري إىل أن التفاوض قد تم يف البرصة مما يوحي 
ب�أن دع�وة البغدادي ق�د وجدت هلا أتباع�ًا هناك، فمن املمك�ن أن تكون دعوى الس�فارة من قبله قد 
اس�تدعت قلق ب�ن روح النوبختي و علامء قم الذين كانوا من املوالني لس�فارة اب�ن روح النوبختي مما 
اس�تدعى تدخلهم الس�كات صوت ابن أخي الس�فري الث�اين خاصة و أن أبا دل�ف كان قد رصح بأن 
حمم�د ب�ن عثامن قد ذكر اس�م البغدادي يف وصيته، فذكر اب�ن عياش)1(، انه قد«إجتمع�ت يومًا مع أيب 
دلف فأخذنا يف ذكر أيب بكر البغدادي فقال يل: تعلم من أين كان فضل سيدنا الشيخ قدس اهلل روحه 
و قدس به عىل أيب القاس�م احلس�ني بن روح و عىل غريه؟ فقلت له: ما أعرف قال: ألن أبا جعفر حممد 
ب�ن عثامن قدم اس�مه عىل اس�مه يف وصيته، ق�ال: فقلت له: فاملنصور إذا أفضل من موالنا أيب احلس�ن 
موس�ى )(، قال: و كيف؟ قلت: ألن الصادق )( قدم اس�مه عىل اس�مه يف الوصية، فقال يل: 
أن�ت تتعص�ب عىل س�يدنا و تعادي�ه، فقلت: و اخللق كلهم تع�ادي أبا بكر البغ�دادي و تتعصب عليه 

غريك وحدك، و كدنا نتقاتل و نأخذ باألزياق«)2(. 

 و من الواضح ان ادعاء أبا دلف ان أبا بكر البغدادي هو السفري الثالث الصحيح مما سبب له نزاع 
حاد مع االثني عرشية.

 و جتدر اإلش�ارة إىل أن املصادر اإلمامية تؤكد عىل أن«أبا دلف يف إبتداء أمره خممس�ًا)3(، مش�هورًا 
ألنه كان تربية الكرخيني و تلميذهم و صنيعتهم، و كان الكرخّيون خممس�ة ال يش�ك يف ذلك أحد من 

الشيعة«.

 و حت�اول املصادر تأكيد مس�ؤولية أيب دلف عن ادعاء البغدادي الس�فارة كام وان اس�تعالم وجوه 
الش�يعة عن أمر ادعاء البغدادي قد تكرر عىل يد ابن قولويه)4(، الذي أكد عىل أن«أبو دلف الكاتب ال 

)1( أمحد بن حممد بن عبيد اهلل بن عياش أبو عبد اهلل اجلوهري، كان قد سمع احلديث و أكثر و اضطرب آخر عمره و كان 
جده و أبيه من وجوه أهل بغداد، له كتب منها: كتاب مقتضب األثر يف عدد األئمة االثني عرش، كتاب األغس�ال و 

غريها تويف سنة ) 401ه�/1010م(، ينظر: النجايش، الرجال، ص86؛ الطويس، الرجال، ص 79.
)2( الطويس، الغيبة، ص 413.

)3( املخمس�ة: فرق�ة م�ن الغ�الة يقول�ون بإلوهية أصحاب اخلمس�ة س�لامن و أب�ا ذر و املق�داد و عامر و عم�رو بن أمية 
الضم�ريي هم اخلمس�ة املوكلون بمصال�ح العامل من قبل الرب، ينظ�ر: الكيش، الرج�ال، ص 70؛ املجليس، بحار 

األنوار، ج25، ص305.
)4( جعف�ر ب�ن حمم�د بن جعفر بن موس�ى بن قولويه أبو القاس�م روى عنه أبي�ه و أخيه من ثقاة اإلمامي�ة و أجالئهم يف 
احلديث و الفقه، له كتب عدة منها: كتاب مداواة اجلسد، كتاب الصالة، كتاب قيام الليل و غريها، ينظر: النجايش، 
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احاطة اهلل كنا نعرفه ملحدًا ثم أظهر الغلو، ثم جن وسلسل، ثم صار مفوضا و ما عرفناه قط إذا حرض 
مشهد اال استخف به و ال عرفته الشيعة اال مدة يسرية و اجلامعة تتربأ منه و ممن يومي إليه و ينعس به، 
و كن�ا ق�د وجهن�ا إىل أيب بكر البغدادي ملا ادعى له هذا ما ادعاه، فأنك�ر ذلك و حلف عليه فقبلنا ذلك 
منه فلام دخل بغداد مال إليه و عدل عن الطائفة و أوىص إليه مل نشك أنه عىل مذهبه، فلعناه و برئنا منه 

ألنه عندنا أن كل من ادعى األمر بعد السمري رمحه اهلل فهو كافر منمس ضال مضل«)1(. 

 و من هنا كان البغدادي يدعي س�فريا يف حياة الس�فري الرابع انه س�فري و لكنه كان ينكر ذلك عند 
يسأله الشيعة عن دعواه و أن هذه الدعوى)2(، قد اتضحت بعد موت السفري الرابع و جميء أيب بكر إىل 

بغداد، لذلك لعن و تربأ منه الشيعة.

الرجال، ص 123؛ الطويس، الفهرست، ص 91.
)1( الطويس، الغيبة، ص 412.

)2( عيل، املهدي املنتظر، ص 242.
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الفصل الثالث

التعايش بني الشيعة االمامية واصحاب امللل 
واملذاهب واالديان املختلفة

•  املبح�ث األول:- موقف الس�كان املس�لمني املتعايش 	
مع الشيعة االمامية يف املناطق املختلفة

• االمامي�ة 	 الش�يعة  ب�ني  التعاي�ش  الث�اين:-  املبح�ث   
واصحاب الديانات
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املبحث االول:-موقف السكان املسلمني املتعايشني مع الشيعة االمامية يف املناطق 
املختلفة 

أوالً:- احلدود التي رسمها فقهاء االمامية كاساس للتعامل مع املخالفني هلم
 اكد ائمة اهل البيت )( عىل امهية احرتام املسلمني وعدم إثارة اآلخر والتعدي عىل خصوصياته 
ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َفَيُس�بُّوا اهللَ َعْدوًا بَِغرْيِ ِعْلٍم﴾ )1(،وقد ورد  امتثاال لقوله تعاىل: ﴿ َوال َتُس�بُّوا الَّ
ع�ن االم�ام جعفر بن حممد الص�ادق )( انه ق�ال: “...إياكم ان تعملوا عمل ان نع�رّي به، فان ولد 
الس�وء يع�ري وال�ده بعمله، كونوا مل�ن انقطعتم إلي�ه زينا وال تكونوا علينا ش�ينا، صلوا يف عش�ائرهم، 

وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وال يسبقونكم إىل يشء من اخلري فأنتم أوىل به منهم”)2(.

ويف اإلط�ار ذات�ه ورد عنه )( قوله: “اتق�وا اهلل، وعليكم بالطاعة ألئمتك�م، قولوا مايقولون، 
باُل﴾  واصمتوا عام صمتوا، فإنكم يف س�لطان من قال اهلل ) تعاىل (: ﴿ َوإِْن كاَن َمْكُرُهْم لَِتُزوَل ِمنُْه اجْلِ
)3(، يعني بذلك ولد العباس، فاتقوا اهلل، فإنكم يف هذه صلوا يف عش�ائرهم واش�هدوا جنائزهم، وأدوا 

األمانةإليهم...« )4(، وقال: )(:”رحم اهلل امرأ حببنا إىل الناس، ومل يبغضنا إليهم”)5(. 

وقال )(: “عودوا مرضاهم،واشهدوا جنائزهم، وصلوا يف مساجدهم”)6(،وقال)(: “من 
صىل معهم يف الصف األولفكأنام صىل مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف الصف األول”)7(. 

ومن وصايا االمام احلس�ن العس�كري )( “ أوصيكم بتقوى اهلل والورع يف دينكم... وحس�ن 
اجلوار، فبهذا جاء حممد صىل اهلل عليه وآله صلوا يف عش�ائرهم واش�هدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم 
وأدوا حقوقه�م، ف�إن الرج�ل منكم إذا ورع يف دينه وصدق يف حديثه وأدى االمانة وحس�ن خلقه مع 

الناس قيل: هذا شيعي فيرسين ذلك. اتقوا اهلل وكونوا زينا وال تكونوا شينا 00” )8(.

)1(سورة االنعام: اآلية: 108. 
)2( الكليني،الكايف، ج2، ص219.

)3(سورة ابراهيم: اآلية: 46. 
)4(الطويس،االمايل، ص 667.

)5( الصدوق، حممد بن بابويه، اهلداية، حتقيق: مؤسسة االمام املهدي، اعتامد، ) قم: 1997م(، ص53.
)6( الصدوق، اهلداية، ص53.

)7( املصدر نفسه
)8( البحراين، ابن ش�عبه، حتفه العقول عن ال الرس�ول، حتقيق: عيل اكرب غفاري، ط2، مؤسس�ة النرش، )قم:1983م(، 

ص488.
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 اظهرت االحاديث الس�ابقة حث ائمة اهل البيت )( ش�يعتهم عىل التمس�ك باخالق الرسالة 
املحمدي�ة وبخاصة في�ام يتعلق بمن خالفهم يف املعتقد وبناء عىل ذلك اك�د علامء االمامية عىل وجوب 
االحسان اىل املسلمني مجيعا من اتباع املذاهب االخرى«فيجب ان يعتقد فيمن يعتقد ما وصفنا انه عىل 
اهلدى والطريقة املس�تقيمة. وانه اخ لنا يف الدين واجب علينا نصيحته ومواخاته ومواس�اته ومعاونته 
ومعاضدته وان نرىض له ما نرىض النفس�نا، ونكره له ما نكره النفس�نا ونقبل شهادته، ونجيز الصالة 
خلف�ه، ونح�رم غيبته.ويعتقد فيم�ن خيالف ما وصفنا أو ش�يئا منه انه عىل غري اهل�دى، وانه ضال عن 

الطريقة املستقيمة، ونتربء منه كائنا من كان...« )1(.

تبني النصوص الس�ابقة أس�س التعامل مع املخالفني القائمة عىل االحرتام املتبادل وما يرتتب عىل 
وجود الش�يعة االمامية يف جمتمعات خمتلطه حاوية ملذاهب وفرق خمتلفة لذا نرى اهتامم علامء االمامية 
بتحدي�د طبيعه العالقة مع املخالفني يف باب مع�ارشه املؤالف واملخالف وحتديد الرشيه التي ال جيوز 
لالمامي التعامل معها،حيث اورد الصدوق ) ت: 381ه�/991م(رأيا«بخصوص هذا املورد وضح 
فيه طبيعة تعايش اإلمامية مع املخالفني هلم فيقول:«...ونعتقد فيمن خالف ما وصفنا أو ش�يئا منه انه 
عىل غري اهلدى، وانه ضال عن الطريقة املستقيمة، ونتربأ منه كائنا من كان من اى قبيلة كان وال نحبه، 
وال نعين�ه، وال ندف�ع إلي�ه زكواتأموالن�ا، وال حجة يج هباعن�ا وعن واحد منا، وال زي�ارة، وال فطرة 
وال حلم اضحية وال ش�يئا نخرجه من أموالنا لنتقرب به إىل اهلل عز وجل، وال نرى قبول ش�هادته وال 
الص�الة خلف�ه. هذا يف حال االختيار، فأما يف حال التقية فجائز لن�ا أن ندفع بعض ذلك إليهم ونصيل 

خلفهم إذا جاء اخلوف« )2(.

 اتبع الش�يعة اإلمامية أس�لوب املس�املة والتهدئة يف التعامل مع املخالف املبغض هلم وعدم فس�ح 
املجال لألفكاراملتطرفة أن تأخذ مأخذها بني صفوف الناس الن فسح املجال ملثل هذه االفكار سوف 
يرق احلرث والنسل ويضعف شوكتهم، السيام ان السلطات احلاكمة واملتعاقبة يف العراق كانت تدين 
بمذهب خمالف ملا يعتقد به الش�يعة اإلمامية، فوضع ائمة أهل البيت مس�لكا« لش�يعتهم حتى يفظوا 
به نفوس�هم ودمائهم وأمواهلم عرف بالتقية)3(، وذلك إس�تنادالقوله تعاىل: ﴿ إاِلَّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتقاًة ﴾ 

)1(الصدوق، اهلداية، ص45. 
)2( اهلداية، ص47.

)3( التقية: كتامن احلق وسرت االعتقاد يف هو مكامتة املخالفني وتركم ظاهر هتم بام يعق برضرا يف الدين أو الدنيا، وفرض 
ذل�ك إذا عل�م بال�رضورة أو قوي يف الظن، فمت�ى مل يعلم رضرا بإظهار احلق وال ق�وي يف الظن ذلك مليجب فرض 

التقية، ينظر: املفيد، تصحيح اعتقادات االمامية، ص137.
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)1(،فاختذت التقية وسيلة للتعامل مع املخالف املبغض حلفظ النفوس الواجب حفظها)2(.

إذ ورد عن الصادق )( قوله:” لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصالة، لكنت صادقا “)3(. 

وقوله )(:” التقية واجبة ال جيوز تركها إىل أن خيرج القائم )( فمن تركها فقد دخل يف هني 
اهلل عز و جل وهني رسوله واألئمة صلوات اهلل عليهم”)4(. 

 ومن جانب االخر هناك َمن عمل مع هذا السلطة فقد وصلت شخصيات شيعية امامية اىل مراتب 
عليا يف الدولة )5(،لذا نظر علامء الش�يعة االمامية التي توضح الراي الفقهي هلذه املس�الة فقد اثريت يف 
جملس الوزير ابو القاس�م احلس�ني بن عيل املغريب س�نة ) 415ه�/1024م( )6(، والذي توجه بمسألة 
للرشي�ف املرتىض)436ه�/1044م( حول الوالية من قبل الظلمة فكان جواب املرتىض بان«الوالية 
م�ن قب�ل املتغلب، وهي ع�ىل رضوب: واجب، ومباح، وقبيح، وحمظور. فأم�ا الواجب: فهو أن يعلم 
املتويل، أنه يتمكن من اقامة حق، ودفع باطل، وأمر بمعروف، وهني عن منكر.وأما ما خيرج اىل االجلاء، 
فهو أن يمل عىل الوالية بالسيف، ويغلب يف ظنه أنه متى مل جيب اليها سفك دمه، فيكون ملجأ اليها. 
فأم�ا املباح منها: فه�و أن خياف عىل مال له، أو من مكروه يقعبه يتحمل مثله، فتكون الوالية مباحة... 

اما الوجه القبح فيها...وهو كوهنا والية من قبل الظامل اي جمرد كوهنا والية من قبل ظامل...«)7(.

ك�ام اباح الفقه االمام�ي معاونه احلاكم الظ�امل أو اجلائر عىل تطبيق احلق واحل�دود الرشعية،اذورد 
يف ب�اب معاونة الظاملني واملتابعة هلم واالكتس�اب منهم واالنتف�اع بأمواهلم،«واما معاونتهم عىل احلق 
وتناول الواجب هلم جائز، واما معونتهم عىل الظلم والعدوان فمحظور ال جيوز، واما الترصف معهم 
يف االع�امل فان�ه ال جيوز اال ملن اذن امام الزمان وعىل ما يش�رتطه عليه يف الفعال، وذلك خاص الهل 

)1(سورة ال عمران: اآلية: 28. 
)2( الوائيل، أمحد، هوية التشيع، ط2، مركز االبحاث العقائدية، ) ال.م: د.ت(، ص190.

)3( الصدوق، اهلداية، ص51.
)4( املصدر نفسه

)5( انخرط الشيعة يف العمل االداري يف الدولة العباسية ومنذ عهودها االوىل ينظر للمزيد الكعبي،فالح عبد عبادي،- 
دور رجاالت الش�يعة يف ادارة الدولة العباسية حتى س�نة 334ه�/945، رسالة ماجستريغري منشورة، كلية الرتبية 

للعلوم االنسانية، ) جامعة البرصة: 2015م(،ص57ومابعدها
)6(احلس�ني بن عيل بن احلس�ني ابو القاس�م املغريب: وزير مرشف الدول�ة البوهيي، عاملااديبا ولد بم�رص وملا قتل احلاكم 
الفاطم�ي اي�اه هرب اىل الش�ام ث�م اىل املوصل اىل ان وصل اليبغداد وتقلد الوزارة ملدة عرش اش�هر ث�م ابعد اىل ديار 
بك�ر وت�ويف بميافارقينففي)418ه�/1027م (ودفن يف الكوفة، له كتب عده منها السياس�ة واختيار ش�عر ايب متام، 

ينظر:ابن خلكان، وفيات االعيان، ج2، ص172؛الزركيل، االعالم، ج2، ص245. 
)7(املرتىض، رسائل املرتىض، ج2، ص87�91.
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االمامة دون من س�واهم...« )1(، ومن خالل دراس�ة االحكام الرشعية للفقه االمامي نجد ان االئمة 
)( فرقواب�ني املخالف�ني هلم ممن يكنون االحرتام للش�يعة من غريهم م�ن املبغضني والنواصب)2(، 
فاملخال�ف ال�ذي ال يش�هر او يبطنالبغ�ض آلل البي�ت )( او ش�يعتهم فق�د اباح التعام�ل معهم، 
فاجازت االمامية “ الصالة عىل املخالف املس�تضعف«)3(، وكذلك إطعام املس�اكني من املس�تضعفني 

املخالفني)4(.

ودفع الزكاة هلم ملن كان ال يعرف بالنصب)5(، وقد روي عن الصادق )( انه قال: “ كان جدي 
عفه من ال يتوىل وقال: هي الهلها اال ان جتدهم فان مل جتدهم فلمن مل ينصب “)6(،او  يعطي فطرته الضَّ
َف�ِة ُقُلوهُبُْم ﴾ )7(،وورد عن زرارة،  مم�ن يرجتى إرش�اده اىل مذهبهم وذلك عمال« بقوله تعاىل: ﴿ َوامْلَُؤلَّ
َدقاُت لِْلُفَقراِء  وحمم�د بن مس�لم أهنام قال األيب عب�د اهلل )(: أرأيت قول اهلل عز وجل: ﴿ إِنَّ�اَم الصَّ
بِيِل َفِريَضًة  قاِب َواْلغاِرِمنَي َويِف َس�بِيِل اهللِ َواْبِن السَّ َفِة ُقُلوهُبُْم َويِف الريِّ َوامْلَس�اِكنِي َواْلعاِمِلنَي َعَلْيها َوامْلَُؤلَّ
ِم�َن اهللِ َواهللُ َعِلي�ٌم ﴾ )8(، أكل ه�ؤالء يعط�ى وإن كان ال يعرف؟ فقال: إن االم�ام يعطي هؤالء مجيعا 
ألهن�م يق�رون له بالطاعة، قال: قلت: ف�إن كانوا ال يعرفون؟ فقال: يا زرارة ل�و كان يعطي من يعرف 
دون من ال يعرف مل يوجد هلا موضع وإنام يعطي من ال يعرف لريغب يف الدين يف ثبت عليه فأما اليوم 
فال تعطها أنت و أصحابك إال من يعرف من وجدت فمن هؤالء املس�لمني عارفا فأعطه دون الناس 
ثم قال: س�هم املؤلفة قلوهبم وس�هم الرقاب عام والباقي خاص قال: قلت: فإن مل يوجدوا؟ قال: ال 
تك�ون فريض�ة فرضها اهلل عز وج�ل ال يوجد هلا أهل، قال: قلت: فإن ملتس�عهم الصدقات؟ فقال: إن 

)1( املفيد، أوائل املقاالت، ص121. 
)2( النواصب،النص�ب: املع�اداة، يقال نصب�ت لفالن نصبا: إذا عاديت�ه، ومنه الناصب وهو ال�ذي يتظاهر بعداوة أهل 
 )( البيت أو ملواليهم ألجل متابعتهم هلم، ويف القاموس النواصب والناصبة وأهل النصب املتدينون ببغض عيل
ألهن�م نصب�وا ل�ه، أي أعادوه و اختل�ف يف حتقيق الناصبي: فزع�م البعض أن املراد من نصب الع�داوة ألهل البيت 

)(، وزعم آخرون أنه من نصب العداوة لشيعتهم، ينظر:الطريي، جممع البحرين، ص174.
)3( املس�تضعف: عرفه علامء االمامية عىل انه من ال يعرف اختالف الناس يف االراء واملذاهب وال يبغض اهل احلق بل 

ال اىل هؤالء وال اىل هؤالء، ينظر:ابن ادريس، الرسائر، ج1، ص84.
)4(الطويس، النهاية، ص570. 

)5( املفيد،املقنعة،ص262
)6( املحق�ق احل�يل، نجم الدين جعفر بن احلس�ن، املعترب يف رشح املخترص، مؤسس�ة س�يد الش�هداء )ق�م:د.ت(، ج2، 

ص580.
)7(سورة التوبة: اآلية: 59؛ جتدر االشارة اىل ان علامء االمامية ذهبوا اىل أنللمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتا يف عهد 
النبي صىل اهلل عليه وآله وكل من قام مقامه عليه جاز له أن يتألفهم ملثل ذلك، ويعطيهم السهم الذي سامه اهلل تعاىل. 

)8(سورة التوبة: اآلية: 60. 



162

اهلل فرض للفقراء يف مال األغنياء مايس�عهم ولو علم أن ذلك اليس�عهم لزادهم إهنم مل يؤتوا من قبل 
فريضة اهلل ولكن اتوا من منع من منعهم حقهم ال مما فرض اهلل هلم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا 

عائشني بخري«)1(.

ك�ام اج�از املذه�ب االمامي الت�زاوج مع اه�ل العامة ممن ال يعرف�ون بالنص�ب،اذ ورد أنه ال بأس 
بن�كاح املس�تضعفة من أهل اإلس�الم وإن مل تك�ن عارفة باحلق ألهن�ا ال خترج من املل�ة إال بالعناد )2(، 
كذل�ك اباح االمامية الزواج باملس�تضعف ومن ال يع�رف بعناد)3(،« فال باس بنكاح املس�تضعفان ممن 
يشهدون بالشهادتني وال يعرف منهام انحراف عن احلق...«)4(، فاملستضعف من العامة فرس بالذي ال 
ينص�ب)5(، وم�ن مل يكن من اهل القبله ناصبا فهو مس�تضعف)6(،كام«حرم العقد عىل الناصبة املعروفة 
بالنصب، وجيوز العقد عىل من ال يعرف منها ذلك، ويرم تزويج املؤمنة باملخالف هلا يف اإلعتقاد و ال 

جيوز تزوجيها إال بمؤمن مثلها«)7(.

 ان االح�كام اخلاص�ة باملخالف�ني ملذهب االمامية من املس�لمني غ�ري النواصب تش�ري اىل نوع من 
الرتابط داخل املجتمع االسالمي املتعدد املذاهب فروابط الزواج والتكافل االجتامعي دليل عىل عمق 

الروابط بني الطرفني والتي عززهتا روايات اهل البيت )( يف املجاالت السابقة.

 ام�ا من عرف عنه النصب والعداوة الهل البيت )( واتباعهم فلم جييز الفقه االمامي التعامل 
معه�م اذ اعتربه�م كفارا ال جي�وز الصالة خلفهم )8(، كام ح�رم التعامل املايل معهم وح�رم دفع الزكاة 
هل�م)9(، أو إطعامه�م)10(، وحرم نكاح الناصب )11(، فمن ضمن املس�ائل الواس�طيات التي وردت اىل 
الرشيف املرتىض مسالة نكاح النواصب والغالة، فكان جوابه ان«الناصب كالغايل يف الكفر واخلروج 

)1( الكليني، الكايف، ج3، ص497؛ الصدوق، من ال يرضه الفقيه، ج2، ص4.
)2( املفيد، املقنعة، ص501.

)3( املحقق احليل، املخترص النافع، ط2، ) طهران: 1989م (، ص180.
)4(ابن ادريس، الرسائر، ص560.

)5( الصدوق، معاين االخبار، ص200.
)6( ابن فهد احليل، الرسائل العرش، ص397.
)7(ابن الرباج، املهذب البارع، ج2، ص188

)8( الطويس، النهاية، ص112؛ ابن الرباج، املهذب، ج1، ص129.
)9( الرشيف املرتىض، رسائل، ج4، ص39.

)10( املحقق احليل، رشائع االسالم، ج3، ص639.
)11( املرتىض، الرسائل، ج4، ص39؛ املحقق احليل، املخترص النافع، ص180.
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عن االيامن وال جيوز مناكحة كل واحد منهام مع االختيار«)1(.

دللت تلك املس�ائل التي بعث�ت اىل الرشيف املرتىض عىل ماكان يف االماك�ن املختلطة من الروابط 
والعالقات بني الس�كان كام ان حاجة الش�يعة االمامية يف واس�ط اىل معرفة فتاوى العلامء حول بعض 
املسائل االجتامعية التي فرضتها ظروف االختالط والعيش يف بيئة يسودها التعدد املذهبي دفعتهم اىل 

الرجوع اىل عالمائهم حول ذلك.

ان م�ا ترتب عىل النصب من احكام يف بعض املس�ائل الفقهيه ال خت�رج عن كوهنا إجراءات وقائية 
لتحصني أتباع آهل البيت )( من التعامل مع من نصب العداء وجاهر به آلل حممد وأتباعهم.

ثانيًا:- اثر االختالف املذهبي يف طبيعة التعامل بني الشيعة االمامية وإتباعاملذاهب 
االخرى

كان الع�راق بيئ�ة خصب�ة ملختل�ف الف�رق واألهواء واملل�ل والنح�ل )2(، فمن الطبيع�ي أن تكون 
هن�اك صالت تربط أتب�اع االمامية االثني عرشية مع أتباع املذاهب األخرى وتتجس�د صورة التعاون 
واالستيعاب للمخالفني فيام روي يف املصادر التارخيية من شواهد لعل منها العالقة املتينة التي ربطت 
هشام بن احلكم مع عبد اهلل بن يزيد االبايض وهو من علامء اخلوارج وقد«كان عبد اهللّ بن يزيد األبايض 
بالكوفة ختتلف إليه أصحابه يأخذون منه، وكان خرازًا رشيكًا هلشام بن احلكم، وكان هشام مقّدمًا يف 
الق�ول باجلس�م والقول باإِلمامة ع�ىل مذهب القطعية خيتلف إليه أصحابه م�ن الرافضة يأخذون عنه، 
وكالمه�ا يف حان�وت واحد، عىل م�ا ذكرنا من التض�اد يف املذهب من الترشي والرف�ض ومل جير بينهام 
ُمَس�ابة، وال خروج عام يوجب�ه العلم وقضية العقل وموجب الرشع وأحكام النظر والس�ري. وذكر أن 
عبد اهلل بن يزيد األبايض قال هلشام بن احلكم يف بعض األيام، َتْعَلم ما بيننا من املوفدة ودوام الرشكة، 
وقد أحبْبُت أن ُتنِْكحني ابنتك فاطمة، فقال له هش�ام: إهنا مؤمنة، فأمس�ك عبد اهللّ،ومل ُيَعاوده يف يشء 

َق املوت بينهام«)3(. من ذلك، إىل أن فرَّ

بالرغ�م م�ن اختالف التام يف العقيدة بني هش�ام بن احلكم وعبد اهلل ب�ن يزيد االبايض اال أن ذلك 
االختالف مل يؤثر يف ش�ؤوهنام االخرى، ومع أن أصحاب كل واحد منهام كانوا خيتلفون اليه يأخذون 
منه اس�تيضاحات عقائدهم املذهبية اال اي منهام مل يبدي اي خمالفة، فقد وصف اجلاحظ تلك العالقة 

)1(الرشيف املرتىض، الرسائل، ج4، ص39.
)2( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج7، ص51. 

)3(املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص194.
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املتينه« باهنام فضال عىل س�ائر املتضادين بام صارا اليه من الرشكة يف مجيع جتارهتام«)1(، ويف نفس االطار 
نج�د ان العالق�ة بني الكميت االس�دي الش�اعر الش�يعي وبني الطرم�اح بن حكيم الطائ�ي فقد«كان 
الكميت ش�اعرا ش�يعيا... وكان الطرماح خارجيا من الصفريةوبينهام مع ذلك من اخلاصة واملخالطة 

ما مل يكن بني احد... ثم مل جير بينهام رصم وال جفوة وال إعراض ومل ير الناس مثلهام...« )2(.

ان اعتبار سلوك تلك الشخصيات جتاه املخالفني سلوكا مميزا ادى باجلاحظ اىل االقرار بانه«مل يرى 
الناس مثلهم«)3(، يف حني اهنا متثل احدى املعاين الس�امية التي جتس�د التعايش واالخالق التي اتسم هبا 
هؤالءليدل عىل تقبل الفكر املخالف، فقد اثارت صحبة القايض اس�د بن عمرو البجيل)4( اليب حنيفة 
تعجب اهل واسط كون اسدا كان رافضيا)5(، كام«كان عبد الرمحن بن صالح االزدي)6(، رافضيا وكان 
يغش�يامحد بن حنبل فيقربه ويدينه فقيل له: يا ابا عبد اهلل عبد الرمحن رافيض فقال: س�بحان اهلل؟ رجل 

احب قوما من اهل البيت النبي )صىل اهلل عليه واله( نقول له: ال حتبهم؟ هو ثقه«)7(.

ويبدوا ان الركون اىل التقيه يف التعامل مع املخالف دفعت السفري الثالث احلسني بن روح النوبختي 
اىل ط�رد بواب�ا ل�ه كان قد لعن معاوية، اذورد عن«احلس�ن بن كربياء النوبختي)8(، قال: بلغ الش�يخ أبا 
القاس�م ريض اهلل عن�ه أن بواب�ا كان له ع�ىل الباب األول قد لعن معاوية وش�تمه فأم�ر بطرده ورصفه 
عن خدمتهفبقي مدة طويلة يس�أل يف أمره فال واللهامرده إىل خدمته، وأخذه بعض األهل فش�غله معه 
كذلك للتقية«)9(، ولعل قرب ابن روح من بعض الش�خصيات يف الس�لطة العباسية كان له اثرا يف منع 

صدور مثل تلك االمور من املقربني له التي تعد مستفزه للبعض.

)1( اجلاحظ، البيان والتبيني، ص40.
)2( املصدر نفسه، ص39.

)3( اجلاحظ، البيان والتبيني، ص40.
)4(اسد بن عمر بن عامر ابو املنذر البجيل الكويف، صاحب ايب حنيفة ويل القضاء ببغداد وتوىل القضاء واسط تويف سنة 

) 190ه�/806م(، ينظر:اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج7، ص19. 
)5( التنوخي،نشوار املحارضة، ج6، ص36؛ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج7، ص18.

)6( عب�د الرمح�ن ب�ن صال�ح االزدي،ك�ويف س�كن بغ�داد وصفته املص�ادر بانه ش�يعي تويف س�نة 235ه��/ 849م(، 
ينظر:اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص260؛ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج6، ص178

)7( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص260؛ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج6، ص179. 
)8( موس�ى بن احلس�ن بن حممد بن العباس بن إس�امعيل بن أيب س�هل بن نوبخت أبو احلس�ن، املعروف بابن كربياكان 
حسن املعرفة بالنجوم،مفوها، عاملا، حسن االعتقاد. وله مصنفات يف النجوم، وله كتاب الكايف يف أحداث األزمنة، 

ينظر:النجايش،الرجال، ص407.
)9( الطويس، الغيبة، ص 261.
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واشارت املصادر اىل ان هناك تعامالت عىل خمتلف االصعده ومهنا اجلوانب املالية ربطت االمامية 
بأتب�اع املذاه�ب االخرى حت�ى احلنابلة الذي�ن كانوا من أش�د الفرق عداءا س�واًء للش�يعة اولغريهم 
فذك�ر اب�ن ايب احلدي�د )ت:656ه�/1258م(«حدثني ييى بن س�عيد بن عيل احلنب�يل املعروف بابن 
عالية من س�اكني قطفتا)1(، باجلانب الغريب من بغداد، وأحد الش�هود املعدلني هبا، قال: كنت حارضا 
الفخر إسامعيل ابن عيل احلنبيل الفقيه املعروف بغالم بن ابن املنى، وكان الفخر إسامعيل بن عيل هذا، 
مق�دم احلنابلة ببغداد يف الفقه واخلالف، ويش�تغل بش�ئ يف عل�م املنطق وكان حلو العب�ارة وقد رأيته 
أنا وحرضت عنده، وس�معت كالمه، وتوىف س�نة عرش و س�تامئةقال ابن عالية: ونحن عنده نتحدث، 
إذ دخل ش�خص م�ن احلنابلة، قد كان له دين عىل بعض أهل الكوفةفانح�در إليه يطالبه به، واتفق أن 
حرضت زيارة يوم الغدير واحلنبيل املذكور بالكوفةوهذه الزيارة هي اليوم الثامن عرش من ذي احلجة، 
وجيتمعبمش�هد أمري املؤمنني )( من اخلالئق مجوع عظيم�ة، تتجاوز حد اإلحصاء، قال ابن عالية: 
فجعل الش�يخ الفخر يس�ال ذلك الشخص: ما فعلت؟ ما رأيت؟ هل وصل مالك إليك؟هل بقي لك 
منه بقية عند غريمك؟ وذلك جياوبه، حتى قال له: يا س�يدي لو ش�اهدت يوم الزيارة يوم الغدير، وما 
جي�رى عن�د قرب عيل ب�ن أيب طالب من الفضائح واألقوال الش�نيعة وس�ب الصحابة جه�ارا بأصوات 
مرتفعةمن غري مراقبة وال خيفة ! فقال إسامعيل: أي ذنب هلم ! واهلل ما جّرأهم عىل ذلك، وال فتح هلم 
هذا الباب إال صاحب ذلك القرب ! فقال ذلك الشخص: ومن صاحب القرب؟ قال: عيل بن أيب طالب ! 
قال: يا سيدي هو الذي سن هلم ذلك، وعلمهم إياه و طرقهم إليه ! قال: نعم و اهلل، قال: يا سيدي فإن 
كان حم�ق ف�ام لنا أن نتوىل فالن�ا وفالنا ! وإن كان مبطال فام لنا نتواله ! ينبغي أن نربأ إما منه او منهامقال 
ابن عالية: فقام إس�امعيل مرسعا، فلبس نعليه، وقال: لعن اهلل إس�امعيل الفاعل إن كان يعرف جواب 

هذه املسألة،ودخل دار حرمه، وقمنا نحن وانرصفنا “ )2(.

وباإلضاف�ةإىل ذل�ك فقد ربطت عالقات الصداقة بعض الش�يعة االمامية مع اتباع املذهب احلنبيل 
فم�ن ذل�ك روابط الصداق�ة القوية التي مجع�ت تاج الدين اب�ن الصاليا العلوي حاك�م إربل من قبل 
اخلليفة املستنرص مع عميد الدين ابن عباس احلنبيل وكان ناظرا ألعامل املجاورة إلربل وتربطهام مودة 

عظيمة اذ قال فيه: 

سالم كأنفاس النسيم إذا رسى

)1( حملة كبرية ذات أس�واق باجلانب الغريب من بغداد جماورة ملقربة الدير التي فيها قرب الش�يخ معروف الكرخي،، ينظر: 
ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، ص374.

)2( رشح هنج البالغة، ج9، 308.
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سحريا و رياها له عطر شمأل
تزر عىل الرائني أزرار ضوعه

فأرج منه العرف أرجاء إربل
عىل العلوي الفاطمي حممد ب

ن نرص بن حييى املنعم املتفضل
وحقك إين لست أخشى تشيعا

عليك ولكن سوف أدعي بحنبيل
فإن نفرتق يف مذهبني فإننا

سيجمعنا صدق املحبة يف عيل)1(
وبالرغم من ذلك فان االختالف يف املعتقد كان قد رمى بضالله عىل العالقة بني االمامية وغريهم 
م�ن اتب�اع املذاهب االخرى، ويمكن القول انه كان للس�لوك املذهبي لبعض الش�خصيات املتنفذه اثر 
كبري يف أتباع العامة هلم وبش�كل خاص اذا كانت تلك الش�خصيات ذات اثر فاعل يف احلياة العامة،اذ 
نج�د ان رشيك بن عبد اهلل النخعي القايض ملا س�أله اح�د ابناء العامة قائال:«يا أبا عبد اهلل إين يف ناحية 
ما يمكنني أن أذكر فضل أيب بكر و عمر قال: صاحبك اهلم ما أدركت أحدا يفضل عىل أيب بكر و عمر 
علي�ا إال أصلبته�م مفتضحا، قلت: يا أبا عبد اهلل إين يل قرابة من الرافضة أعطيهم من الزكاة؟قال: ال« 
)2(، وهل�ذا النص دالالت عده لع�ل يف مقدمتها،ان الرجل يف منطقة ال يتمكن من ذكر فضائل ايب بكر 

وعمر بسبب التعصب املذهبي، كام توضيح السلوك املتعنت يف تعامل رشيك القايض مع املخالفني له 
مذهبيا،اضافة اىل ترصيح السائل بان له اقارب من الرافضة وهذه داللة عىل وجود صالت نسب بني 
الش�يعة وابناء العامة مما يوح�ي بنوع من التقارب االجتامعي بالرغم م�ن االختالف املذهبي، باملقابل 
نجد إن رشيكًا رفض إعطاء الزكاة هلؤالء الهنم من الرافضة والشك يف أن هلذا السلوك أثره يف زيادة 

االحتقان املذهبي.

رمت اثار التعنت بس�بب املذهب باثارها عىل اس�اليب التعامل م�ع املخالفني فذكر ان أبو حفص 
ب�ن رج�اء)ت: 339ه�/950م(ال يكلم من يكلم رافضيًا إىل ع�رشة)3(، كام ذكر أن«ابن رجاء كان إذا 

)1( الصفدي، الوايف بالوفيات، ج5، ص88
)2(وكيع، اخبار القضاة، ج3، ص161.

)3( ابن ايب يعىل، طبقات احلنابلة، ج2، ص56.
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م�ات بعكربى)1(،رج�ل من الرافضة فبلغه أن بزازًا باع له كفنًا أو غاس�اًل غس�له أو حاماًل محله هجره 
عىل ذلك«)2(. 

ووصل االمر ببعض املتش�ددين اىل أعتبار ذكر معتقدات الشيعة ينقض وضوءمهفورد عن احلسن 
بن عمرو انه قال:«قال يل طلحة بن مرصف: لو ال أين عىل وضوء ألخربتك بام تقول الرافضة«)3(. 

 ورد عن التقاء الش�يخ املفيد بايب بكر األش�عريام ذكره اخلطيب البغدادي من أن«ابن املعلم ش�يخ 
الرافض�ة ومتكلمه�ا – حرض بعض جمال�س النظر مع أصحاب له إذا أقبل القايض أبو بكر األش�عري 
فالتفت ابن املعلم إىل أصحابه وقال هلم: قد جاءكم الشيطان ! فسمع القايض كالمهم، وكان بعيدا من 
ياطِنَي  ا َأْرَسْلنَا الشَّ القوم، فلام جلس أقبل عيل ابن املعلم وأصحابه وقال هلم:«قال اهلل تعاىل: ﴿ َأ مَلْ َتَر َأنَّ

ا﴾ )4(،أي إن كنت شيطان فأنتم كفار، وقد أرسلت عليكم« )5(.  ُهْم َأزًّ َعىَل اْلكافِِريَن َتُؤزُّ

وعن أبياحلسن عيل بن حممد بن الفرات قال: ولد لبعض الكتاب ولد فسامه عيل وكناه أبا حفص، 
ق�ال: فقال له أخي أبو العباس: مل كنيته بأيب حفص؟ قال: أردت أن أنغصه عىل الرافضه«)6(،وباملقابل 
نج�د ان هن�اك ممارس�ات ص�درت من قب�ل الش�يعة حتمل طابع�ا التعص�ب املذهبي، فذك�ر اخلطيب 
البغدادي«ان حبيب القزاز كان ثقة مستورادفن يف الشونيزية7، وذكر أن قوما من الرافضة أخرجوه من 
قربه ليال وسلبوه كفنه إىل أن أعاد له ابنه كفنا، وأعاد دفنه«)8(، وقد نجد ان بعض املواقف ذات اخللفية 
املذهبيه تطغى عىل التعامل يف احلياة اليومية حتى اصبحت مدعاة للفكاهة يف بعض االحيان،فورد«ان 
ابواحلس�ن عيل بن عيس�ى الربعي النحوي انه كان يوما عىل ش�اطئ دجلة ببغداد وامللك جالل الدولة 
واملرت�ىض والريض كالمها يف س�امرية ومعهام عث�امن بن جني النحوي فناداه الربع�ي أهيا امللك ما أنت 
ص�ادق يف تش�يعك بع�يل بن أيب طالب ك�ون عثامن إىل جانبك وعيل يعني نفس�ه ههنا فأمر بالس�مريية 
فقربت إىل الشاطئ ومحله معهوقيل إن هذا القول كان للرشيف وأخيه املرتىض ومعهام عثامن بن جني 

)1(عكربا: اس�م بليدة من نواحي دجيل قرب رصيفني وأوانا، بينها وبني بغداد عرشة فراس�خ، ينظر: ياقوت احلموي، 
معجم البلدان، ج4، ص 142.

)2(ابو يعيل، طبقات احلنابلة، ج2، ص57.
)3( ابن قتيبة، عيون االخبار، ص160؛ الذهبي،سري أعالم النبالء، ج5، ص192.

)4(مريم: 83. 
)5( تاريخ بغداد، ج2، ص455

)6( ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد، ج4،ص 72.
مقربة ببغداد باجلانب الغريب دفن فيها مجاعة كثرية من الصاحلني، ياقوت احلموي، معجم البلدان،374/3  )7(

)8( تاريخ بغداد، ج8، ص248.
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فقال ما أعجب أحوال الرشيفني يكون عثامن معهام وعيل يميش عىل الشط«)1(.

 كان اخل�الف يف اجلانب املذهبي س�مة طغت عىل احلي�اة العامة حتى نجد إن الكالم يف املذهب او 
الس�عي لبيان بط�الن معتقدات االخر قد غلبت ع�ىل جمالس العامة، وي�ورد التنوخي )ت: 384ه�/ 
995م(«انه قد حّدثني أبو زكريا ييى بن سعيد السوسياملعروف بخلف، وحملهفي اليسار، واجلاللة، 
واملكن�ة من الس�لطان، واالش�تهار بالدينوالثقةوالص�دق، واألمان�ة، وصحة الرأي، مش�هور، وكان 
 ،)( نرصانيا يف حداثته، فأسلم،وحس�ن إس�المه، قال:رأيت يف منامي – يعني بعد إسالمه - عليا
وكأّن�ه جال�س ومعه مجاعة من أصحابه، وبالقرب منه، أبو بك�ر وعمر ريض اهللَّ عنهام، ومعهام مجاعة، 
ق�ال: فس�ألته، قل�ت: يا أمري املؤمنينام عن�دك يف أيب بكر وعمر؟ فأثنى خريا كث�ريا، قلت: فلم مل جتلس 

معهام؟فقال: حياء منهام ملا يعمل هبام الرافضة “)2(.

ومما ورد كذلك«انه قد حدث نفطوية يف مس�جد الرصافة،إمالًء يف س�نة ثامن وثالثامئة قال: حّدثنا 
ابن بنت يزيد بن هارون، ومل يس�ّمه، وكذا أمىل علينا، قال: رأيت جدي يزيد يف النوم، فقلت: ما فعل 
اهللَّ بك؟ و منكر و نكري ما قاال لك؟ قال: قاال يل: من رّبك؟ و ما دينك؟ ومن نبّيك؟ فقلت: أيل يقال 
ه�ذا؟ وأنا أعلمه الناس منذ ثامنني س�نة؟ فقاال يل: نم نومة الع�روس، فال بؤس عليك، وعاتبني ريب، 
ع�ىل كت�ايب ع�ن عثامن بن جرير، فقل�ت: يا رب عبدك، وما أعل�م إالَّ خريا، قال: إّن�ه كان يبغض علّيا 

 .)3(”)(

 كام ورد ان الش�خص اذا اراد التعرف عىل ش�خص اخر فيس�أله عن مذهبه بعد السؤال عن اسمه 
وه�ذا يعطي اش�اره ملا احتله اجلانب املذهبي من م�كان الصدارة يف التعامل ب�ني الناس«عنمحمد بن 
إبراهيم اخلالدي- وكان مالزمًا للش�يخ نور الدين بن عمرالبرصي)4(حتى زوجه الشيخ ابنته - قال: 
عق�د مرة جملس باملس�تنرصية للمظاملوحرض في�ه األعيان، فاتفق جلوس الش�يخ إىل جانب هباء الدين 
بن الفخر عيس�يكاتب ديوان اإلنش�اءوتكلم اجلامعةفربز الشيخ نور الدين عليهم بالبحث، ورجع إىل 
قول�ه، فق�ال ل�ه ابن الفخر عيس�ى: من أين الش�يخ؟ قال: من الب�رصة، قال: واملذهب؟ ق�ال: حنبيل، 

)1( ابن االثري، الكامل، ج2، ص392.
)2( نشوار املحارضة، ج8، ص18.

)3(التنوخي،نشوار املحارضة، ج8، ص109.
عبد الرمحن بن عمر بن أيب القاس�م بن عيل بن عثامن البرصي، الفقيه الرضير،نور الدين أبو طالب، نزيل بغداد ولد   )4(
س�نة اربع وعرشين وس�تامئة بناحية عبدليان، من قرى البرصة.وحفظ القرآن هبا وس�كن بغداد،، واصبح من فقهاء 
املس�تنرصية، والزم االش�تغال حتى أذن له يف الفتوى س�نة ثامن وأربعينوس�تامئة، له مصنفات عدة منها: كتابجامع 

العلوم يف تفسري كتاب اهلل احلي القيوم كتاب احلاويفي الفقه،احلنبيل،الذيل عىل طبقات احلنابلة،ج4ص314.
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قال: عجبًا ! برصي،حنبيل؟فقال الش�يخ: هنا أعجبمن هذا: كردي رافيض، فخجل ابن الفخر عيسى 
وسكت، وكان كرديَا رافضيًا والرفض يف األكراد معدوما ونادر)1(. 

وإذا نظرنا اىل أحوال الرواة الشيعة يف كتب العامة نجد انه قد ال جيتمع وثاقه راٍو مع كونه شيعي، 
فق�د ذك�ر احلاك�م النيس�ابوري )ت: 405ه��/1015م( ان ثوي�ر بن ايب فاخت�ه)2(، مل ينق�م عليه غري 
التش�يع)3(، وذك�ر ابن ع�دي اجلرجاين يف ترمجة زياد ب�ن املنذر)4(، ان ما يروي«...ه�ذا يف فضائل أهل 
البيت وهو من املعدودين من أهل الكوفة الغالني وله عن أيب جعفر تفسري وغري ذلك وييى بن معني 
إنام تكلم فيه و ضعفه ألن هي روي أحاديث يف فضائل أهل البيت ويروي ثلب غريهم ويفرط فلذلك 

ضعفه...«)5(.

 فكان�ت هتم�ة الرف�ض من الته�م التي ت�ؤدي اىل مالحقه م�ن يتهم هب�ا فع�ن ايب العيناء)6(،«قال: 
اهناضطر لرتك البرصة متوجها اىل سامراء لكونه اهتم بالرفض« )7(.

 ذك�ر اخلطي�ب البغدادي ان يزيد بن زريع منع ابو االش�عث امحد بن املقداد البرصي البغدادي من 

)1( احلنبيل، الذيل عىل طبقات احلنابلة، ج4ص 317.
)2( اب�و اجله�م ثوي�ر ب�ن أيب فاختة الك�ويف ذكرت املصادر بان�ه تابعي ثقة وقد كانت له مس�ائل اليب جعف�ر الباقر )( و 
ق�ال العالم�ة: ه�ذه الرواية ال تقت�يض مدح�ا وال قدحا،فنحن يف روايت�ه من املتوقف�ني، ينظر: النج�ايش، الرجال، 

ص118؛العالمة احليل، خالصة االقوال، ص87.
)3( احلاكم النيسابوري، ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل، املستدرك عىل الصحيحني، ارشاف: يوسف عبد الرمحن، بريوت، 

) دار املعرفة: د.ت (، ج2، ص510. 
)4( زي�اد ب�ن املن�ذر ابو اجلارود اهلمداين، ذكرت املصادر انه كان من أصح�اب أيب جعفر، وروى عن أيب عبد اهلل عليهام 
الس�الم، و تغ�ري مل�ا خرج زي�د )ريض اهلل عنه(، له كتاب تفس�ري الق�رآن، رواه ع�ن أيب جعف�ر )(، ينظر:النجايش، 

الرجال، ص170؛الطويس، الفهرست، ص131.
)5( ابن عدي اجلرجاين، عبد اهلل، الكامل، حتقيق: ييى خمتار غزاوي، ) بريوت:1988م (، ج3، ص191.

)6( أبو عبد اهلل حممد بن القسم بن خالد األهوازي البرصي من تالمذةأيب عبيدة واألصمعي وأيب زيد األنصاري، كان 
أوحد عرصه يف الشعروالفنون األدبية، وكان من عداد الظرفاء واألذكياء، وكان حارضا اجلواب جييب أكثر املطالب 
بالق�رآن املجي�د ويستش�هد ب�ه كث�ريا وى الكليني يف باب مول�د أيب حممد )( م�ن الكايف عن إس�حاق ابن حممد 
النخعي عنه قال: كنت ادخل عىل أيب حممد )( فأعطش وانا عنده فأجالن ادعو باملاء فقال ) فيقول خ ل ( يا غالم 
اس�قه ورب�ام حدثت نفيس بالنهوض فأفكر يف ذل�ك فيقول يا غالم دابته وفيه داللة عىل كونه اماميا حس�ن االعتقاد 
تويف ) 283ه�/893م(، ينظر: الكليني، الكايف، ج1، ص512؛ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج3، ص389.

)7( الرشيف املرتىض، االمايل، ج1، ص219؛ ابن محدون، التذكرة احلمدونية، ج3، ص150.
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حضور جملس�ه النه قد كتب عن جعفر بن س�ليامن الضبعي وكان رافيض)1(، كام ُمنع ابنالقاديس)2(، من 
احلدي�ث يف جام�ع املنصور«فانقط�ع عن حضور اجلامع...ومىض إىل مس�جد براثا فأم�ىل فيه، وكانت 
الرافض�ة جتتمع هناك، وقال هلم: قدمن عني النواصب أن أروي يف جامع املنصور فضائل أهل البيتثم 
جل�س يف مس�جد الرشقي�ة واجتمعت إلي�ه الرافضة وهل�م إذ ذاك ق�وة، وكلمتهم ظاه�رة«)3(، ولدى 
مالحظ�ه فت�اوى الفقهاء فان املس�ائل الت�ي ترد تعرب عن االخت�الف واالختالط ال�ذي فرضته طبيعة 
التعددي�ة املذهبية ونج�د ان بعض االجوبة حتاول صنع حواجز بني اتباع املذاهب املختلفة فقد«س�ئل 
اب�و بك�ر اخل�الل الفقيه احلنبيل عن رج�ل له جار رافيض يس�لم عليه؟ فقال: ال واذا س�لم عليه ال يرد 
عليه«)4(،ك�ام س�ئل رج�ل اب�و بكر بن عباس ب�ان جار له رافيض قد م�رض اعوده قال: ع�ده كام تعود 
الن�رصاين او اليه�ودي ال تنو فيه االج�ر)5(، كام اعترب احلنابل�ة)6(، أن«من وقف عن�د عثامن وعيل: فهو 
ش�يعي ال يع�دل و ال يكل�م وال جيالس ومن قدم عليًا عىل عثامن: فه�و رافيض قد رفض آثار أصحاب 
رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم ومن قدم األربعة عىل مجيعهم و ترحم عىل الباقني وكف عن زللهم: 

فهو عىل طريقا الستقامة واهلدى يف هذا الباب«)7(.

بينام نجد عكس ذلك ماورد عن األئمة ووضعوه كأس�اس لكي يس�ري عليه شيعتهم وأتباعهم فقد 
ورد يف النص�وص ع�ن الصادق )(قال: “رح�م اهلل امر أحببنا إىل الن�اس، ومل يبغضنا إليهم “ )8(، 
وقال )(: “عودوا مرضامهواش�هدوا جنائزهم وصلوا يف مساجدهم”)9(،وقال )(: “من صىل 

معهم يف الصف األول فكأنام صىل مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف الصف األول “)10(.

)1( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، ص372.
)2(احلس�ني ب�ن أمحد بن حمم�د بن حبيب أبو عب�د اهلل البزار يعرف بابن القادسينس�بة اىل القادس�ية، موضع بالقرب من 
الكوف�ة،كان عاملا حمدثا واس�ع الرواي�ة مظنون التش�يع وكان للحديث يف تلك االعصار س�وق راجية وكان يميل يف 
جوام�ع بغ�داد احلديث ويم�يل يف ضمن ذلك فضائل أهل البي�ت، مما دفع املخالفني من املذاه�ب االخرى ملنعه من 
التحديث يف اجلوامع غري املختصة بالتش�يع، تويف) سنة447ه�/1055م(، ينظر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 

ج8، ص17؛ الذهبي، ميزان االعتدال، ج1، ص529؛ االمني، اعيان الشيعة، ج5، ص447.
)3( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص17.

)4( ابن ايب يعىل، طبقات احلنابلة، ج2، ص41.
)5(اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 377/14.

)6( تنسبفرقةاحلنابلة اىل امحد بن حنبل الشيباين املروزي ت:241ه�/855م(
)7( ابو يعىل، طبقات احلنابلة، ج2، ص41.

)8( الصدوق، اهلداية، ص53.

)9( الصدوق، اهلداية، ص53.
)10(الصدوق، اهلداية، ص53.
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 مم�ا س�بق نجد ان مثل تل�ك االراء والفتاوى التي ص�درت من علامء الفرق االس�المية تؤدي اىل 
التوت�ر والتعص�ب الطائفي الذي ب�رزت اثارة يف الفرتات الالحقة ونالح�ظ التوتر املذهبي اضطر ابو 
بك�ر الصويل اىل اإلس�تتار النه روى جزءا« يف عيل بن ايب طال�ب )( فطلبته اخلاصة والعامة لتقتله 

وتويف مسترتا يف البرصة سنة ) 330ه�/941م( )1(. 

وورد عن«عبيد اهلل بن موسى قال أنبأنا أبو كربانقال سمعت الشعبييقول حب أهل بيت نبيك وال 
تكن رافضيا واعمل بالقرآن وال تكن حروريا واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن اهلل و ما أتاك من سيئة 

فمن نفسك و ال تكن قدريا و أطع االمام و إن كان عبدا حبشيا«)2(. 

ونس�تطيع ان نلتم�س حدة التوتر الطائفي من خالل ما نقله اخلطي�ب البغدادي الذي ذكر:«ان... 
م�ن اراد الش�هادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة، وليقل: رحم اهلل عث�امن بن عفان«)3(، ويبدوا أن هناك 
من اراد التأكد مما ورد، فعن خلف بن متيم بن أيب عتاب قال: قال ابن املبارك: من أراد الشهادة فليدخل 
دار البطي�خ بالكوف�ة، فليقل:رحم اهلل عث�امن، قال خلف: فدخلتها يوما ف�أردت أن أجعل أصبعي يف 
أذين فأنادي هبا: فألتفت فإذا موازينهم، وس�نجاهتم)4(فقلت يا خلف الس�اعة تقوهلا فريمونك فاربح 

نفسك !( )5(. 

 ولس�نا بصدد نتن�اول اقوال العلامء وأراء الفرق االس�المية وأرباب املقاالت بس�بب تركيزنا عىل 
اجلانب االجتامعي للتوتر الطائفي وآثره عىل احلراك االجتامعي للشيعة االمامية، ازاء ما بني عىل ذلك 
التوتر من رصاع طائفي وبفعل عوامل متعددة والذي جتس�د بش�كل واضح رصاع احلنابله مع الشيعة 

االمامية والتي اتضحت بشكل جيل منذ القرن الثالث اهلجري.

ثالثًا:- اخلالفات املذهبية – بني االمامية وخمالفيهم- يف املجتمع العراقي خالل العرص 
العبايس 

 وص�ف املق�ديس )ت:380ه��/990م ( اخلارط�ة املذهبي�ة يف الع�راق يف القرن الراب�ع اهلجري 
بقول�ه:«... وق�د حصل به ) العراق ( عده من املذاهب،الغلبةببغداد للحنابلة والش�يعة... وبه مالكيه 

)1(الص�ويل، ابو بكر حممد بن ييى، االوراق، حتقي�ق: ج. هيوررث،بريوت، ) االمل: 2004م (، مقدمة التحقيق؛ ابن 
النديم، الفهرست، ص167.

)2( ابن معني، تاريخ ييى بن معني،ص 182.
)3(اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص71.

)4(  صنجة امليزان:مايوزن به واليقال سنجة،الرازي،خمتار الصحاح،ص 196
)5( املزي، هتذيب الكامل، ج8، ص278.
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واش�عرية و معتزل�ة ونجارية )1(، وبالكوفة الش�يعة اال الكنّاس�ه فاهنا س�نة، واكثر اه�ل البرصة قدرية 
وشيعة وثم حنابلة وببغداد غالية يفرطون يف حب معاوية ومشبهه وبرهبارية2«)3(. 

ادى ه�ذا التن�وع املذهبي يف العراق اىل تعصب اتباع كل طائف�ة للمذهب الذي ينتمون اليه اضافة 
اىل العوامل السياسية واالجتامعية التي حركت هذا التنوع وسلوك بعض اتباع املذاهب ادى اىل اشعال 

نار الفتن املذهبية بني خمتلف الفرق)4(.

وادت بعض السياسات التي انتهجها بعض اخللفاء العباسيني اىل زيادة تعصب طائفة ضد اخرى 
فل�ام اراد املأمون )198� 218ه�/813-833م( لعن معاوية بس�بب ماعرف�ه عن بعض اخبارهادى 
ذلك اىل اثارة العامة ضده، اذ تش�ري املصادر اىل انه ) يف س�نة اثنتي عرشة ومائتني نادى منادي املأمون: 
برئ�ت الذم�ة من احد من الناس ذكر معاوية بخري او قّدمه عىل احد من اصحاب رس�ول اهلل صىل اهلل 
عليه وس�لم، وتكلم يف أش�ياء من التالوة اهنا خملوقة، وغري ذلك، وتنازع الناس يف الس�بب الذي من 
أجله َأمر بالنداء يف أمر معاوية، فقيل يف ذلك أقاويل: منها أن بعض ُساّمره حدث بحديث عن مطرف 
بن املغرية بن شعبة الثقفي... فقال: سمعت املدائني يقول: قال مطرف بن املغرية بن شعبة: َوَفْدُت مع 
أيب املغرية اىل معاوية، فكان أيب يأتيه يتحدث عنده ثم ينرصف إيلَّ فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب 
مما يرى منه، إذ جاء ذات ليلة فأمس�ك عن العش�اء، فرأيتهم مغتام، فانتظرته س�اعة، وظننت أنه ليشء 
ح�دث فين�ا أو يف عملنا، فقلت له: مايل أراكم مغتام منذ الليل�ة؟ قال: يا بني، إين جئت من عند أخبث 
الن�اس، قل�ت له: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوت به: إنك قد بلغت منا يا أمري املؤمنينفلو أظهرت 
ع�ْداًل وبس�طت خريًا فإنك ق�د كربتولو نظرت إىل إخوتكمن بني هاش�م فوصلت أرحامهم فو اهلل ما 
عنده�م الي�وم يشء ختافه، فقال يل: هيهات هيهات ! ! َملَك أخو تيمٍ فعدل و فعل ما فعلفو اهلل ما غدا 
ان هلك فهلك ذكره، إال أن يقول قائل: أبو بكرثم ملك أخو َعِدٍيفاجتهد وش�مر عرش س�نني، فو اهلل 
م�ا غ�دا أن هلك فهلك ذكره، إال أن يقول قائل: عمرثم ملك أخونا عثامن فملك رجٌل مل يكن أحد يف 

)1( النجارية: اصحاب احلسني بن حممد النجار، وافقوا املعتزلة يف نفي الصفات ووافقوا الصفات يف خلف االعامل... 
وقالوا بحدوث الكالم وانفردوا عن املعتزلة منها: ان الكالم الباري تعاىل اذا قرئ فهو عرض واذا ميت فهو جسم، 

ينظر:الشهرستاين، امللل والنحل، ص81.
اتباع احلسن بن عيل بن خلف ابو حممد الربهباري، شيخاحلنابلة وكبريهم يف وقته والذي ستأيت ترمجته الحقا  )2(

)3(املقديس، احسن التقاسيم، ص 131.
)4( تدل املرويات التارخيية عىل حدوث فتن مذهبية بني الفرق االس�المية يف بغداد منها الفتنه التي حصلت بني احلنابلة 
واالشعرية سنة 469ه�ويف سنة476ه�،. وبني احلنابلة والشافعية سنة 537ه�/1142م(،ينظر: ابن ابن اجلوزي، 

املنتظم، ج16، ص148؛ 225�515�؛ ج18، ص29. 
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مثل نسبهفعمل ما عمل وعمل به فو اهلل ما غدا أن هلك فهلك ذكره، و ذكر ما فعَل به، و إن أخا هاشم 
ُخ به يف كل يوم مخس مرات: أشهد أن حممدًا رسول اللهفأي عمل يبقى مع هذا؟ ال أمَّ لك، واهلل  ُيرْصَ
أال دفنا دفنا، وإن املأمون ملا سمع هذا اخلرب بعثه ذلك عىل أن أمر بالنداء عىل حسب ما وصفناوأنشئت 
الكتب اىل اآلفاق بلعنه عىل املنابرفأعَظم الناُس ذلك و أكربوهواضطربت العامة منه فأشري عليه برتك 

ذلكفأعرض عام كان َهّم َبه«)1(. 

من الواضح ان قوة التيار الرافض ملا أمر به املأمون وتأثري احلاشيه املحيطة به اثر يف عدوله عام اراد.

ك�ام كان لتفضيل�ه للمعتزل�ة وتقريبه�م وإث�ارة مس�ألة خل�ق الق�رآن وامتح�ان الن�اس وبخاصة 
العل�امء هب�ا)2(، تبعات عانى منها املجتمع العراقي يف الس�نوات الالحقة، إن ال�ذي هيمنا يف موضوعنا 
ه�ذا اخلالفات الطائفية)3(،بني الش�يعة االمامية االثن�ي عرشية واحلنابلة ملواقفهم املتش�ددة من الفرق 
االس�المية بشكل عام والشيعة االمامية االثني عرشية بشكل خاص، اذ بدأ تاثري السلفيني وأصحاب 
احلديث يف املجتمع العراقي يف العرص العبايس الثاين وتعاظم بعد تسلم املتوكل للسلطة فقد عمل عىل 
تقريبه�م وأج�رى عليهم األرزاق،«وأمره�م...أن جيلس و الناس، وأن يدث�وا باألحاديث التي فيها 
الردع ىل املعتزلة واجلهمية وأن يدثوا باألحاديث يف الرؤية«)4(،فقويت شوكة احلنابلة ببغداد،وبمركز 
اخلالفة بسامراء واملالحظ أن رجاالت احلنابلة عرفوا بتبجيلهم المحد بن حنبل حتى رووا له كرامات 
ومنام�ات كثرية يف حياتة وبعد مماته)5(، اذ لعب العامل الس�يايس دورا كب�ريا يف اثارة احلنق الطائفيفلم 

يظهر بشكل جيل اال بعد حكم املتوكل وحصول احلنابلة اىل مراكز متنفذه يف الدولة.

وكذلك احلال بالفرق الشيعية االخرى التي تعاظم دورها وبدأ يستفحل، فنجد مثال ان االسامعيلية 
قد نش�ط دعاهتا بعد غيبة االم�ام املنتظر )عج(فالذي يراجع كتاب افتت�اح الدعوة للقايض النعامنيجد 
نش�اط الدعاة االس�امعيليني يف كس�ب املؤيدين من االمامية والس�يام أصحاب النفوذ)6(، لشد ازرهم 

)1( املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص454؛ ابن االثري، الكامل، ج6، ص406.
)2( للمزيد، ينظر:اليعقويب، تاريخ، ج2، ص468؛ الطربي، تاريخ، ج7، ص 197.

)3( كتب منصور حس�ني هادي رس�الة ماجس�تري يف جامعة بغداد عن التجاذبات الطائفية يف العرص البوهيي، واطروحة 
دكتوراه جاءت مكملة للموضوع يف العرص الس�لجوقي حتى س�قوط بغداد، وتناولت مواقف احلنابلة من الش�يعة 
االمامية،ل�ذا جاء تناولن�ا للخالف الطائفي يف العراق يف العرص العبايس من جان�ب رصد تاثري تلك اخلالفات عىل 

الوضع املجتمعي لالمامية يف تلك احلقبة.
)4( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص68؛ابن اجلوزي، املنتظم، ج11، ص 207

)5(هادي، منصور حسني، التجاذبات املذهبيه ببغداد يف العرص البوهيي، مكتبة العني،) بغداد:2013م(، ص55.
)6( القايض النعامن، افتتاح الدعوة، ص7-3.
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يف دعوهت�م بامل�ال والرجال)1(، اضافة اىل نش�اطهم يف حماول�ة اثبات صحة معتقده�م واالنتقاص من 
معتقدات االمامية)2(. 

 كام وجه الواقفة انتقاداهتم لالمامية مما استوجب الرد عليهم من قبل علامء الشيعة وقد بني ابو جعفر 
الطويس )460ه�/1068م( معتقدات الواقفة واس�باب الوقف عىل موسى بن جعفر الكاظموالقول 
بغيبته وسجل طعون علامء االمامية عىل رواة الواقفه)3(، ويمكن القول ان نقاش الطويس الراء الواقفة 
ومروياهت�م يمك�ن ان ت�دل عىل كث�رة تواجدهم يف بغداد يف تل�ك احلقبة ومن االدلة ع�ىل ذلك ماورد 
ع�ن الرشيف الريض)ت:406ه�/1015م( قوله:« أن بعض الرؤس�اء ممن غرضه القدح يف صفايت، 
والغم�ز لقن�ايت، والتغطي�ة عىل مناقبي، و الداللة ع�ىل مثلبة – إنك انت يل – لقيني وأنا متوجه عش�ية 
عرفة من س�نة ثالث وثامنني هجرية إىل مش�هد موالنا أيب احلسن موسى بن جعفر وأيب جعفر حممد بن 
عيل بن موس�ى عليهام الس�الم للتعريف هناك فس�ألني عن متوجهي فذكرت له إىل أينم قصدي، فقال 
يل: متى كان ذلك؟ يعني أن مجهور املوسويني جارون عىل منهاج واحد يف القول بالوقف والرباءة ممن 
ق�ال بالقط�ع وهو عارف بأن اإلمام�ة مذهبي وعليها عقدي ومعتقدي وإن�ام أراد التنكيت يل والطعن 

عىل ديني فأجبته يف احلال بام اقتضاه كالمه، واستدعاه خطابه...«)4(.

 يمكن تقسيم العنف الطائفي بني الشيعة االمامية واحلنابلة اىل: 

1� حقبة تسلط االمراء االتراك )232�334ه� /846-945م(.

2� حقبة النفوذ البوهيي )334�447ه�/945-1055م(

3� حقبة النفوذ السلجوقي )447� 656ه�/1055-1258م(.

1ـ حقبة تسلط االمراء االتراك )232ـ334هـ /846-945م(.
شهد العرص العبايس االول )132- 247ه�/749-861م( بروز شخصيات تولت كريس اخلالفة 
استطاعت فرض نفوذها وهيبتها وسطوهتا عىل الدولة وأقاليمها، اال اننا نجد ان العرص العبايس الثاين 

)1( ابن االثري، الكامل، ج8، ص 30.
)2( ب�ن منص�ور اليمن، جعفر،رسائ�ر وارسار النطقاء، حتقيق:مصطفى غال�ب، دار االندلس،)بريوت: 1984م(، ص 

.254
)3( الغيبة، ص23.

)4( الرشيف الريض، حممد بن احلس�ني بن موس�ى املوس�وي، خصائص االئمة، حتقيق: حممد هادي االميني، )مش�هد: 
1986م(، ص37.
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شهد خروج مساحات كبرية من النفوذ املبارش للدولة وظهور االرس احلاكمة والدويالت يف كل اجزاء 
املرشق واملغرب االسالمي، وسيطرة االمراء االتراك فلم يكن للخليفة أي نفوذ او سلطة، واستمرت 
هذا التاثري واهليمنة الرتكية حتى س�يطرة البوهيني عىل مقاليد احلكم عام ) 334ه�/945م(، ويف ظل 
الفوىض السياس�ية ورصاع القادة عىل احلكم نش�ط احلنابلة بش�كل ملحوض يف مضايقة اتباع التش�يع 
االمامي، صاحب هذا الضعف يف الس�طوة واهليمنة العباس�ية بروز مش�اكل كبريةيف الوس�ط الشيعي 
االمام�ي عىل وج�ه التحديدمتثل بعدة متغريات كان ابرزها وصول أئم�ة صغار اىل االمامة مما اضعف 
من تأثريهم االجتامعي عىل معتنقي مذهبهمفضال عن ظهور مجاعات غالية ومنحرفة كان هلا التأثري يف 
بلبلة العقول واالفكار، ثم استقدام مؤسسة اخلالفة العباسية لالئمة املتأخرين ووضعهم حتت اعينهم 
يف عاصمته�م اجلديدة س�امراء حيث اس�تقدم االمام االمام اهل�ادي)( )1(، اىل رس من راى ليكون 
حتت انظار السلطة وكذلك االمام العسكري)2(، حتى ان االتصال بني االمام الشيعة كان جيري بشكل 
 )( وكانت الش�يعة تعاين ضغط اسياس�يا وهدم مرقد االمام احلس�ني ،)رسي عن طريق الوكالء)3
وتعرض كثري رجال الش�يعة و وكالء االئمة )عليهم الس�الم ( للس�جن)4(،وضيق عىل الش�يعة يف ظل 

.)5( )( سعي السلطة ملعرفة من خيلف االمام احلسن العسكري

ويف ظل الفوىض السياسية ورصاع القادة عىل احلكم نشط احلنابلة بشكل ملحوظ يف مضايقة اتباع 
التش�يع االمامي، فكان مس�جد براثا)6(، حم�ورا للرصاع االمامي احلنبيل فقد اس�تصدر الوزير اخلاقاين 
وزيراخلليف�ة املقتدر س�نة )313ه�/925م( فت�وى من الفقهاء بانه«مس�جد رضار وكفر... وانه ان مل 

هيدم كان ماوى الدعاة والقرامطة فامر املقتدر هبدمه...«)7(.

 وكان ذل�ك يع�د ورود اخيار عرف من خالهلا املقتدر بان«الرافضة جيتمع يف مس�جد براثا فتش�تم 
الصحابة...« )8(.

)1( اليعقويب، تاريخ، ج2، ص484؛املفيد، االرشاد، ج2، ص309.
)2( الصدوق، كامل الدين، ص407.

)3( الكيش، الرجال، ص665.
)4( الكيش، رجال، ج2، ص866.

)5( الصدوق، كامل الدين، ص407.
)6( براثا: حمله يف طرف بغداد يف قتيله الكرخ وجنويب باب املحول وكان هلا جامع مفرد تصيل فيه الش�يعة، ينظر:ياقوت 

احلموي، معجم البلدان، ج1، ص362. 
)7(ابن اجلوزي، املنتظم، ج13، ص247. 

)8( املصدر نفسه
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ك�ام ازداد ضغ�ط احلنابلة عىل االمامية يمنعهم من النياحه عىل االمام احلس�ني )( فكر القايض 
التنوخي )ت:384ه�/994م(«فقد كان الناس ال يس�تطيعون النياحة عىل احلس�ني )( خوفا من 
احلنابلة “ )1(، فلم يتمكنوا من النياحة اال رسا يف منازل االرس املتنفذة من الشيعة اذ ان الناس كانوا ال 
يتمكن�ون م�ن النياحة اال بعز وس�لطان او رسا الجل احلنابلة ومل يكن النوح اال مراثي احلس�ني وآهل 
البيت )( فقط من غري تعريض للسلف)2(، وحصل االمر لدرجة ان الربهباري)3(، مقدم احلنابلة امر 
اتباعه بالبحث عن نائحة يف بغداد قائال:«بلغني ان نائحة يقال هلا خلب، تنوح اطلبوها فاقتلوها«)4(.

كام كان الناس يزورون قرب احلسني )( رسا متخفني )5(، 

 كانت بعض ممارس�ات احلنابلة ضد الش�يعة كردود أفعال عىل التعرض لرؤس�ائهم فادى القبض 
ع�ىل اح�د أصحاب الربهباري والذي يعرف بالدالء، رد احلنابل�ة بحريق عظيم يف حمال الكرخ فقد تم 
اح�راق 48صف�ًا من اس�واقها اذ«اح�رتق ثامنية واربعون صفا من اس�واقها ) الكرخ ( ط�رح النار من 

احلنبلية حني قبض...عىل رجل من اصحاب الربهباري يعرف بالدالء«)6(. 

 ونق�ل التنوخ�ي )ت: 384ه�/994م( عن مجاع�ة من البغداديني ان احلنابلة بنو مس�جدًا رضارًا 
سببا للفتن والبالء)7(.

 سعى احلنابلة من وراء هذه املامرسات لتعزيز منزلتهم االجتامعية والدينية يف بغداد وبشكل خاص 
يف عه�د اخلليفة الرايض )322�329ه�/933-940م ( مس�تغلني االوض�اع املرتدية يف بغداد حيث 

غالء االسعار وتذمر الناس)8(.

)1( التنوخي، نشوار املحارضة، ج2، ص233. 
)2( املصدر نفسه 

)3(احلس�ن ب�ن عيل ب�ن خلف ابو حمم�د الربهب�اري، ش�يخاحلنابلة وكبريهم يف وقت�ه صحب مجاعة م�ن اصحاب امحد 
ب�ن حنب�ل واخ�ذ العلم عنهم وجله�م بغداديون له مصنفات عده منها: رشح الس�نة، اضطر اىل االس�تتار يف اواخر 
حياته وتويف س�نة ) 329ه��/940م(، ينظر:ابو يعيل، طبقات احلنابل�ة، ج2، ص45؛ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، 

ص14؛الصفدي، الوايف بالوفيات، ج12، ص90.
)4( التنوخي، نشوار املحارضة، ج2، ص234. 
)5( التنوخي، نشوار املحارضة، ج2، ص234.

)6(الصويل، االوراق، ج2، ص104؛ اهلمذاين، تكملة تاريخ الطربي، ج1، ص92. 
)7( التنوخي، نشوار املحارضة، ج2، ص134.

)8(بلغت احلالة املعاش�ية الهايل بغداد وصفا مرتديا فبعد غالء االس�عار يف االس�واق اش�تكى مجاعة من بني هاش�م من 
الفقر وس�ودوا وجوهم ومنعوا االمام يوم اجلمعة باجلانب الغريب من الصالة. ينظر: الصويل، االوراق، حتقيق: ج. 

هيوررث، بريوت، ) االمل: 2004م (، ج2، ص66.
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فق�د نش�ط احلنابل�ة يف االس�واق معرتض�ني ع�ىل البي�ع وال�رشاء حتري�ا للتالع�ب والغ�ش يف 
املكايي�ل وبع�ض م�ا خي�ص االداب العامة ذكر اب�ن االث�ري )ت: 630ه�/1232م( يف احداث س�نة 
)323ه�/934م(«فيها عظم امر احلنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكبسون دور القواد والعامة وان 
وج�دوا نبيذا اراقوه وان وجدوا مغنية رضبوها وك�رسوا الة الغناء واعرتضوا يف البيع والرشاء وميش 
الرج�ال م�ع النس�اء والصبيان فاذا رأوا ذلك س�ألوه عن ال�ذي معه من هو ف�ان اخربهم واال رضبوه 

ومحلوه اىل صاحب الرشطة وشهدوا عليه بالفاحشة فاهرجوا بغداد«)1(.

ان ه�ذه املامرس�ات م�ن قب�ل احلنابل�ة اس�تهدفت تفعيل دوره�م واثب�ات وجوده�م يف املجتمع 
البغ�دادي يف ظل ضعف الس�لطة كام انه اس�تهدف عىل م�ا يرونه من باب االمر املع�روف والنهي عن 
املنك�ر)2(، مقاب�ل ذل�ك خرج توقيع م�ن الرايض يعي�ب عليهم بع�ض معتقداهتم وتكفريهم للش�يعة 
ك�ام توعدهم بال�رضب والترشيد والقتل دون االش�ارة اىل ممارس�اهتم الس�ابقة )3(، اجربت االوضاع 
االقتصادي�ة املضطربة وانعكاس�اهتا عىل الواقع االجتامعي وفش�ل ال�وزارة )4(، يف تدب�ري امور الدولة 
بسبب العجز املايل واضطراب اجلند)5(، مما اضطر اخلليفة الرايض الستحداث منصب امري االمراء)6(، 
لتوف�ري االم�وال الالزمة للدول�ة والدارة االمور العس�كرية يف هذه الفرتة تم بناء جام�ع براثا من قبل 
امري االمراء بجكم بعد ان هدم سنة )313ه�/925م( فاعيد بناؤه 327ه�/938م()7(، يمكن القول 
ان س�لوك أمري االمراء بجكم جتاه الش�يعة مل يكن حماباة هلم بقدر ما كان حماولة لتحجيم نفوذ احلنابلة 

وسعيهم الثارة البلبلة يف املجتمع البغدادي.

كان لوفاة مقدم احلنابلة الربهباري ) 329ه�/940م( مس�ترتا انعكاس�اته عىل سلوك احلنابلة جتاه 
الشيعة اذ خف ضغطهم بشكل ملحوظ ادى اىل متكن الشيعة من اقامة مراسم الزيارةيف شهر صفر من 

)1( اب�ن االث�ري، الكامل، ج8، ص30؛ابن الع�ربي، غريقوريوس املطيل، تاريخ خمترص ال�دول، دار امليرسه، ) بريوت: 
د.ت (، ص163. 

)2( هادي، التجاذبات املذهبية، ص56. 
)3(ينظر: ابن االثري، الكامل، ج8، ص3� 8؛ابن العربي، تاريخ خمترص الدول، ص163. 

)4(ينظر: الصويل، االوراق،حتقيق: ج. هيوررث،االمل، )بريوت: 2004 م(، ج2، ص82�85. 
)5( املصدر نفسه، ج2، ص80. 

)6( ت�وىل ام�رة االم�راء يف ه�ذه الف�رتة اب�ن رائ�ق) 324�326ه��/935-937م( بحك�م ) 326�339ه��/937-
950م(،ت�ور تكني) 329ه��/940م(، ابن رائق ) 329� 330ه��/940-941م(، ينظر: نارص الدولة احلمداين، 

ص330. 
)7(الصويل، االوراق، ج2، ص136. 
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هذه السنةفقد«نصبت القباب بباب الطاق والرصافة لزوار احلائر احلسيني«)1(.

 ش�هدت هذه احلقبة تكامل اول موس�وعة حديثية لدى الش�يعة االمامية االثني عرشية فقد نش�ط 
الكلين�ي )ت: 329ه��/940م( )2(بتألي�ف كتاب الكايف ال�ذي يعترب«من أجل كتب الش�يعةوأكثرها 

فائدة«)3(،والذي مازال كتابا مرجعيا الحاديث االمامية االثني عرشية.

 كام ش�هدت هذه احلقبةوفاة السفري الرابع من سفراءاالمام الثاين عرشعيل بن حممد السمري عام) 
329ه�/940م( )4(، وهذا يعني بداية عرص الغيبة الكربى، وبناء« عىل ذلك ان اصبح الشيعة االمامية 
االثن�ي عرشي�ة أمام متغري جديد متث�ل بأنقطاع العالقة بني االمام واملأمومني حيث كان يف الس�ابق إما 
باملب�ارش أو بالواس�طة ولك�ن اآلن اصب�ح االم�ر خمتلفا«وترتب ع�ىل ذلك ظرف أوجب عىل الش�يعة 
تكوين زعامات قيادية هلم يأخذون بزمام املبادرة وترجع الناس اليهم يف دينهم ودناياهم حيث كانت 
التوقيعات املتأخره التي تنسب اىل االمام املهدي حتث الشيعة عىل البحث عن رواة حديثهم ومن كان 
منه�م عىل مس�توى عاٍل من التدين والورع اذ نقل الش�يخ الصدوق )ت:380ه��/990م( نص هذا 
التوقي�ع إذ قال«وأم�ا احلوادث الواقع�ة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإهن�م حجتي عليكم وأنا حجة 

اهلل عليهم« )5(. 

 

)1( املصدر نفسه، ج2، ص280؛ اهلمذاين، التكمله، ج1، ص121. 
)2( النجايش، الرجال، ص377؛الطويس، الفهرست، ص77؛ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج56، ص297. 

)3( املفيد، تصحيح اعتقادات االمامية، ص70.
)4( الصغري، حممد حسني، الفكر االمامي يف النص حتى املرجعية، دار املحجة البيضاء، ) بريوت: 2003م (، ص243.

)5( الصدوق، كامل الدين، ص 484.
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رابعًا:- الرصاع الطائفي يف العراق بني الشيعة االمامية واملكونات املذهبية االخرى:
 شهد عام ) 334ه�/ 946م( دخول معز الدولة البوهيي بغداد )6(، مؤسسًا امارة استيالء وراثية)7(، 
فاختلفوابذلك عن سابقيهم من االمراء االتراك ومن ناحية اخرى فان سلطة اخلليفة مل ختتلفمن حيث 
وهنه�ا وضعفها عن الفرتات الس�ابقة من قدرته املس�لوبة فقد كانت اوىل خط�وات البوهيني متمركزه 

حول حتويل دفة االمور اىل ايدهيم ليظل اخلليفة العباسيحاكم شكيل ال رأى له )8(.

كان البوهييون شيعة عىل املذهب الزيدي إال ان املالحظ اهنم بالرغم من انتامئهم املذهبي فلم يكن 
توسعهم يبغي نرش عقيدهتم بل كان توسعهم سلطوي حمض.

يمك�ن الق�ول ان دخ�ول معز الدولة البوهي�ي اىل بغداد س�نة )334ه�/946م ( ق�د اثار املجتمع 
البغدادي والعراقي عامة، واثر وبشكل خاص عىل النواحي املذهبية لتحفيز الناشطني واملتاثرين هبذه 
االم�ور يف اختاذ مواقف جت�اه االخر وتعزيز مكانتهم يف جمتمعهم الذي بدى متحزيا مذهبيا متتوجس�ا 
جتاه االخر، نتيجة للرتاكامت التي أفرزهتا السياس�ات املتباينة ملؤسسة اخلالفة وجهازها االداري الذي 
تعام�ل بفئوي�ة وحتي�ز وقرب مجاع�ة مذهبية دون اخ�رى مماولد حالة من التش�نج بني نس�يج املجتمع 

الواحد.

 م�ع مالحظ�ة ان الطرف الش�يعي اخذ مكانا متقدما بعد ان ش�عر بنوع من االم�ان لكون متنفذي 
االم�ور م�ن الش�يعة الزيدي�ة من اجل ذل�ك ربام بال�غ الش�يعة االمامية يف اظه�ار ممارس�اهتم املذهبية 
ومس�رياهتم بمواكب الزيارة مع مناس�بات عاش�وراء ويوم الغدير )9(، فقد اتسع نطاق اقامة املناحات 
وجمالس العزاء عىل احلسني وقد احيا االمراء ورجال السلطة البوهيية ما كان قد سبق من ذكريات هذه 
املناحات وشعارات املآتم، وأضافوا عليها كثريا من احلاالت رغم معارضة معظم اخللفاء العباسيني)10(. 

يمكن القول إن طقوس االحتفاالت اجلامعية والزيارات للمش�اهد املقدسة تعد تعزيزًا لالشرتاك 

)6(مسكويه، جتارب االمم، ج6، ص116؛ اهلمداين، تكملة تاريخ الطربى، ج1، ص21؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، 
ص42.

)7( امارة االس�تيالء: تعقد عن اضطرارفهي ان يس�تويل االمري بالقوة عىل بالد يقلده اخلليفة إمارهتاويفوضاليه تدبري ها 
وسياس�تها، ينظر: املاوردي، ابو احلس�ن عيل بن حممد بن حبيب، االحكام السلطانية والواليات الدينية،حتقيق:امحد 

مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، )الكويت: 1989م(، ص44.
)8(ع�يل، وفاء حممد، اخلالفة العباس�ية يف عهد تس�لط البوهيني، املكت�ب اجلامعي احلديث، ) االس�كندرية: 1990م (، 

ص41. 
)9(هادي،التجاذبات املذهبية، ص121.

)10( الشهرستاين، صالح، تاريخ النياحة، حتقيق:نبيل رضا علوان، دار الزهراء، )بريوت: 1996م(، ص 147
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املجتمع�ي للش�يعة االمامي�ة1 اذ ان تلك الطق�وس توفر جتربة مش�رتكة رضورية للحف�اظ عىل الدين 
املنظم والنسق القائم من الشبكات االجتامعية..وكان تاكيد الزيارة عىل تواريخ حمددة من السنة جيمع 
الناس من عدة جمتمعات متقاربة يف تظاهرة مشحونة بالعاطفة تعبريا عن وحدة اهلدف،فكان من أهم 

األهداف الرئيسية هلذه الزيارات تعزيز التضامن الديني واالجتامعي 2

ان الصدامات املذهبية بني الطرفني الس�ني والش�يعي تعد من اكثر مظاهر التعصب املذهبي بروزا 
وخط�ورة حدث خالهلا خراب وقتل كثري،وكانت العنارص الفعالة لدى الش�يعة هم القطاع الش�عبي 
الذي كان بطال اساسيا يف كل الصدامات التي حدثت وكذلك احلال بالنسبة للجانب السني اضافة اىل 
ذلك احلنابلة يف بغداد، فاحلنابلة كانوا هم الطرف االكثر جاهزية للصدام باالضافة للعنارص الشعبية، 
ف�كان الع�وام هم ال�رتوس االساس�ية يف ماكين�ات الص�دام املذهبي ب�ني الطرفني فخطاب�ات تعبوية 
وعمليات حش�د وجتييش�وقعت عليهم من كبار رجاهلم وعىل اثر حث هؤالء البسطاء قامت يف بغداد 
ويف اماكن اخرى حروب طاحنة وفتنا دامية، فاحدثوا يف خالل كل صدام الش�غب والفوىض وسلبوا 

االمن والسالم واحلرية واالستقرار)3 (

يذك�ر اهلمداين )ت:521ه��/1127م( انه يف النصف من ش�عبان من س�نة ) 335ه�/947م(« 
خرجت العامة لزيارة قرب احلسني )( وعقدت القباب بباب الطاق “ )4(.

 وابتدأ من سنة ) 338ه�/950م( تشري املصادر إىل نشوب الفتن املذهبية فقد سجلت أحداث فتن 
بني الس�نة والشيعة، فذكر ابن اجلوزي ) ت:597ه�/1201م( حدوث فتتنه سنة )338ه�/950م( 
وهنب هبا الكرخ)5(، ويف) 348ه�/980م(«اتصلت الفتن بني الش�يعة والس�نة وقتل بينهم خلق كثري 
ووقع حريق كبري بباب الطاق«)6(، عىل الرغم من عدم إشارة ابن اجلوزي إىل أسباب تلك الفتن اال ان 
من الواقع ان حي الكرخ ذي الغالبية الش�يعية االمامية كان مرسحا لألحداث واذا علمنا أن يف س�نة ) 
343ه�/955م( حدثت فتنة كبرية ببغداد وكان سببها«انه ملا عرب السنة بجنازة ايب عمر حممد بن عبد 
الواح�د )7(، اىل الكرخ وفيها ش�يعة بغداد وحوله التكبري والتهلي�ل، قال قائل: هذا واهلل ال كمن دفنت 

فياض، التشيع الشعبي،ص30  )1(
)2( نقاش، اسحق، شيعة العراق،ترمجة:عبد اإلله ألنعيمي، منشورات املدى،)سوريا،1996(،ص 323

)3(  فياض،التشيع الشعبي،ص 72
)4(اهلمداين، تكملة تاريخ الطربي، ج1، ص159. 

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص75. 
)6(ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص118. 

)7(حمم�د ب�ن عبد الواحد بن أيب هاش�م، أبو عمر البغ�وي الزاهد، املعروف بغالم ثعلب تش�ري املصادر اىل ان األرشاف 
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ليال يعني فاطمة )( فثار اهل الكرخ وقتل بينهم مجاعة “)1(. 

 يالحظ ان العامة واجلهله منهم بش�كل خاص تتعمد اثارة الفتن املذهبية يف بغداد التي متتد اثارها 
طريف اخلالف.

كانت االحتفاالت بمراس�يم عاش�وراء ويوم الغدير احد اسباب اندالع الفتن فقد امر معز الدولة 
البوهي�ي يف عارش املحرم )س�نة 352ه�/963م( ان مت�ارس تلك االحتفاالت«أم�ر الناس أن يغلقوا 
دكاكينهم، ويبطلوا األس�واق والبيع والرشاء...« )2(، وصارت االحتفاالت متارس س�نويًا بعد ذلك، 
وقد علق ابن االثري عىل ممارس�ة الش�يعة مراس�يهم بالقول:«ومل يكن للس�نة قدرة عىل املنع منه لكثرة 

الشيعة، وألن السلطان معهم«)3(.

يبدوا ان البعض مل يرق له االحتفال هبذه املناسبات فقد ذكر ابن اجلوزي )ت: 597ه�/1202م(
يف اح�داث س�نة ) 353ه�/964م(«ان�ه عمل يف عاش�وراء مثل ما عمل يف الس�نة املاضية من تعطيل 
األس�واق وإقام�ة النواح، فلام أضح�ى النهار يومئذ وقعت فتنة عظيمة يف قطيع�ة أم جعفر)4(، وطريق 

مقابر قريش بني السنة والشيعة، وهنب الناس بعضهم بعضًا، ووقعت بينهم جراحات«)5(.

يالحظ من س�ري االحداث ان هذه الفتنه حدثت بعد مس�ري معز الدولة البوهيي اىل املوصل يف محلة 
ض�د ن�ارص الدولة البوهيي )6(، فأس�ُتغل غياب مع�ز الدولة عن بغداد يف ح�دوث اضطرابات مذهبية 
م�ع مالحظ�ة عدم وج�ود رده فعل من قبل الس�لطة ازاء ه�ذه االحداث ويبدو ان االس�تقرار االمني 
يف بغ�داد كان ضعيف�ًا لدرج�ة ان التعص�ب الطائفي اصبح احد س�امته وبدا ذل�ك واضحًا يف احداث 

والكتاب وأهل األدب كانوا يرضون عنده ليسمعوا منه، كتب ثعلب وغريها. وكان له جزء قد مجع فيه األحاديث 
الت�ي ت�روى يف فضائل معاويةفكان اليرتكو احدا منهم يقرأ عليه ش�يئا حتى يبتدئ بق�راءة ذلك اجلزء، ثم يقرأ عليه 
بع�ده م�ا قصد له، وكان مجاعة من أهل األدب يطعنون ع�ىل أيب عمر وال يوثقونه يف علم اللغة، وله كتاب يف غريب 
احلدي�ث، صنف�ه عىل مس�ند أمحد بن حنب�ل وجعل يستحس�نه جدا، تويف س�نة )345ه��/957م(، ينظر: اخلطيب 

البغدادي، تاريخ بغداد، ج3، ص162.
)1( ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج1، ص276.

)2(ابن االثري، الكامل، ج8، ص549. 
)3( املصدر نفسه، ج8، ص549. 

)4( قطيعة ام جعفر: حملة ببغداد عند باب التنني وهو املوضع الذي فيه مش�هد موس�ى بن جعفر )( قرب احلريم بني دار 
الرقيق وباب خراس�ان وينس�ب اىل ام جعفر زبيده ام االمني وكان يس�كنها خدام ام جعفر وحش�مها، ينظر:ياقوت 

احلموي، معجم البلدان، ج4، ص376.
)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص155؛ ابن االثري، الكامل، ج8، ص560.

)6( ينظر: ابن االثري، الكامل، ج8، ص558.
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الفتنة التي عصفت ببغداد س�نة )361ه�/972م( ففي هذه الس�نة هاجم الروم ديار بكر وديار ربيعة 
ونصيبني«فملكوها واحرقوها وقتلوا الرجال وسبوا الذراري ثم ورد خلق من ديار بكر مدينة السالم 
واس�تنفروا املس�لمني يف اجلوامع واالس�واق... فتحرك من نجا منهم اىل بغداد وكرسوا املنابر ومنعوا 

اخلطبة وحاولوا اهلجوم عىل املطيع...«)1(. 

 لق�د حاول�ت تلك اجلموع املهجرة اس�تنهاض اخلليفة وتذكريه بدوره )2( وبعد اس�تنفار الس�لطة 
للعامة ببغداد للجهاد من خالل االيعاز اىل س�بكتكني احلاجب، اس�تعرض اجلموع املستنفره من عامة 
بغداد ومن دون االهتامم بنصيحتها حتول االمر اىل فتنة اشتعلت اثر توجهاجلموع من السنة اىل الكرخ 
واحراقه«مل�ا جته�زت العامة للغزاة وقعت بينهم فتنة ش�ديدة بني الروافض وأهل الس�نة وأحرق أهل 

السنة دور الروافض يف الكرخ وقالوا الرش كله منكم...« )3(. 

 واس�تغل العيارون تلك األوضاع«فغلب العيارون عىل بغداد ووصل يف كل حملة عدة رؤس�اء من 
العيارين يامون عىل حملتهم وجيبون االموال وياربون من يليهم فهم لذلك متحاقدون يغزو بعضهم 

بعضًا هنارا وليال ويرق بعضهم دور بعض ويغري كل قوم عىل اخواهنم وجرياهنم«)4(. 

 ان حالة االنفالت األمني واس�تفحال الفتنة تطلب اجراءات صارمة من قبل معز الدولة البوهيي 
فعمد اىل س�بكتكني احلاجب لتس�كني الفتنة اال انه هو االخر قد تعصب للسنة«...عول عىل احلاجب 
س�بكتكني يف تس�كني العامة الن هيبتة كانت النفوس اكرب وقلد س�بكتكني الرشطة يف بغداد فس�كت 
الفتنة ايامًا اال انه تعصب للطائفة املنتس�بة اىل الس�نة عىل الش�يعة مثال العل التش�يع وعادت احلروب 

والفتن كاعظم ما كان«)5(.

ونتيج�ة تل�ك االوضاع ولضامن اس�تمرار تدف�ق االموال خلزين�ة الدولة عمد الوزي�ر أبو الفضل 
الش�ريازي اىل مص�ادرة اموال العام�ة والتجار)6(، مم�ا زاد االوضاع س�وءًا فق�د«... زادت العامة من 

)1(مس�كويه، جت�ارب االم�م، ج6، ص345؛الذهبي، العرب يف خرب من غرب، حتقيق: فؤاد س�يد، ) الكويت: 1961م (، 
ج2، ص133.

)2( سارت اجلموع اىل دار اخلليفة املطيع وحاولوا اهلجوم عىل الدار وخلعوا الشبابيك واغلقت االبواب دوهنم واسمعت 
اخلليفةما ال يليق ونسبوه اىل العجز كام اوجب اهلل عىل االئمة، ينظر:مسكويه، جتارب االمم، ج6، ص346. 

)3( ابن كثري، البداية والنهاية، ج11، ص307. 
)4( مسكويه، جتارب االمم، ج6، ص348.

)5(املصدر نفسه.
)6( املصدر نفسه
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االغ�ارة واالقدام عىل النهب واحلرق وارسفت يف ذلك حتى بطلت االس�واق وانقطعت املعايش«)1( 
وارس�ل الوزير ايب الفضل العباس بن احلس�ني احد حجابه املس�مى صاحب والذي وصفه مس�كويه 
بانه«ذمي�م اخلل�ق دينء النفس يتعصب الهل الس�نة فرضب حمل�ة الكرخ وهي جممع الش�يعة ومعظم 
التجار بالنار فعظم احلريق وتلفت البضائع، وصارتاملرضة عىل الرعية فيام دبره سلطاهنا اعظم ما جناه 

سفهاؤها«)2(.

ومل تثمر ش�كوى نقيب الطالبيني ابو امحد املوس�وي )3(، للوزير ايب الفضل حول ما جرى للش�يعة 
فكان الرد ان ابعد الرشيف ابو امحد املوسوي عن النقابة وعني ابو حممد بن النارص)4(، بدال عنه. 

س�اهم ضعف االمراء البوهي�ني املتأخرين اضافة اىل التزمت يف تطبيق املراس�يم املذهبيةواملجاهرة 
باللعن والس�ب يف اش�تعال ن�ار الفتن املذهبية يف الع�راق كام حدث يف الس�نوات) 381ه�/972م(، 

)384ه�/387م(، ) 389ه�/999م()5(

ادف�ع التناف�س املذهب�ي اه�ل الس�نة اىل اجي�اد مناس�بات ب�ازاء املراس�م الش�يعية يف ي�وم الغدي�ر 
وعاش�وراء«فادعت ان الي�وم الثام�ن من يوم الغدي�ر كان اليوم الذي حصل في�ه النبي )صىل اهلل عليه 
وال�ه( و اب�و بك�ر يف الغار وعمل�ت مثلام تعمله الش�يعة يف يوم الغدي�ر وبازاء يوم عاش�وراء يوما بعد 
ثامني�ة ايام نس�بته اىل مقتل مصع�ب بن الزبري وزارت قربه بمس�كن )6( كام يزار قرب احلس�ني )( يف 

احلائر...«)7(.

يالح�ظ يف االحتف�االت اهنا كانت بابتداع من العامة هدفها االول اجياد احتفاالت تقابل ما يوجد 

)1( مسكويه، جتارب االمم، ج6، ص350.
)2(مسكويه، جتارب االمم، ج6، ص351.

)3( احلس�ني بن موس�ى بن حممد ابو امحد املوس�وي والد الرشيف الريض، كان نقيب الس�ادات العلوية ببغداد وقايض 
القضاة وامري احلجج تويف ببغداد س�نة ) 400ه�/1010م(، ينظر:ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص43؛ ابن تغري 

بردي، النجوم الزاهرة، ج4، ص223؛ القمي، الكنى وااللقاب، ج1، ص5.
)4( احلس�ن ب�ن أمح�د بن إس�حاق العلوي، قل�د نقابة الطالبي�ني يف بغداد و واس�ط بعد ان قبض ع�ىل الرشيف أيب أمحد 
احلس�ني بن موسى املوس�وي س�نة)369ه�/980م( بعد ان وجهت اليه عدة هتم، ينظر: مس�كويه، جتارب االمم، 

ج6، ص351؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص268.
)5( ينظر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص356�369؛ ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج8، ص632؛ ج9، ص105. 
)6( ه�و موض�ع قري�ب من أوانا عىل هنردجيل عند دي�ر اجلاثليق به كانت الوقعة بني عبد املل�ك بن مروان ومصعب بن 
الزب�ري يف س�نة ) 72ه��/692م( فقتل مصعب وقربه هناك مع�روف، ينظر:ياقوت احلموي، معج�م البلدان، ج5، 

ص127.
)7( مسكويه، جتارب االمم، ج7، ص 401؛ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص14؛ ابن االثري، الكامل، ج9، ص155. 
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عند الش�يعة فمن املعلوم ان هجرة الرس�ول ) صىل اهلل عليه واله وسلم ( كانت يف الثاين عرش من ربيع 
االول)1( ومل تكن يف ش�هر ذي احلجة كام جعلها الس�نةمن اهل باب البرصة، مما يدل عىل ان واضعيها 
مل يكون�وا من اه�ل العلم والدراية يف التواريخ وهذا يعزز الراي القائ�ل ان العامة هم مادة ووقود كل 

الفتن املذهبية )2(. 

وقد تتحول النزاعات غري املذهبية اىل اطار مذهبي كام حدث سنة ) 391ه�/1001م( عندما«ثار 
االت�راك يف بغ�داد بنائب الس�لطان وه�و ابو نرص س�ابور )3( فهرب منه�م فوقعت الفتن�ة بني االتراك 
والعامة من اهل الكرخ وقتل بينهم قتىل كثرية وانحاز اهل السنة ملساعدة االتراك ضد اهل الكرخ اال 

ان االرشاف من النقابة العباسية والعلوية متكنوا من امخاد هذه الفتنة«)4(.

يالح�ظ يف ه�ذه الفتنة امرين: االول ان ثورة االتراك ضد الوزير ابو نرص وزير هباء الدولة بن بويه 
اخت�ذت مس�ارا مذهبيًا فلام كان االتراك من الس�نة والوزير ش�يعي فتوجدوا بعد هروب�ه منهم اىل حملة 
الكرخ ذات االغلبية الش�عية بمس�اندة من اهل الس�نة، اما الثاين فيتضح من االحداث السابقة انه كان 

للنقابة العلوية والعباسية دورا يف امخاد الفتنة وتدارك اخطارها.

 كان االعت�داء ع�ىل العل�امء احد االس�باب القوية الندالع الفت�ن املذهبية وبرز ذلك بش�كل جيل 
يف الفتن�ة التي حصلت س�نة) 398ه��/1008م( فقد«قصد بعض اهلاش�ميني من أه�ل باب البرصة 
أب�ا عب�د اهلل حممد بن النعامن الش�يخ املفي�د )ت: 431ه��/1040م ( املعروف بابن املعل�م وهو فقيه 
الش�يعة االمامية واملرجع االعىل هلم فقصده يف مس�جده بدرب ري�اح )5(، وتعرض به تعرضًا امتعض 
منه أصحابه فثاروا واستنفروا أهل الكرخ، وصاروا إىل دار القايض أيب حممد بن األكفاين)6(وأيب حامد 

)1( اب�ن هش�ام، عبد امللك، الس�رية النبوية، حتقي�ق: حممد حمي الدين عبد احلمي�د، املدين، ) القاه�رة: 1963م (، ج2، 
ص427. 

)2(هادي، التجاذبات املذهبية، ص210.
)3(س�ابور بن اردش�ري ابو نرص امللقب ببهاء الدولة وزير هباء الدولة بن عضد الدولة بن بويه كان من اكابر الوزراء وله 
ببغداد دار علم تويف يف بغداد سنة ) 416ه�/1025م(، ينظر: ابن خلكان، وفيات االعيان، ج2، ص356؛االمني، 

اعيان الشيعة، ج7، ص473. 
)4(ابن االثري، الكامل، ج9، ص168؛ مسكويه، جتارب االمم، ج7، ص 473. 

)5( حملة يف الكرخ، ينظر:ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص120؛ الزركيل، االعالم، ج7، ص217. 
)6(عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسني بن عيل بن جعفر بن عامر، أبو حممد األسديويل قضاء 
مدين�ة املنص�ور، ثم ويل قض�اء باب الطاق وضم إليه س�وق الثالثاء ثم مجع له قضاء مجيع بغداد يف س�نة )396ه�/ 

1006م( تويف سنة)405ه�/1015م(، ينظر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص140.
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األسفرايني)1(، فسبومها وطلبوا الفقهاء ليوقعوا هبم ونشأت من ذلك فتنة عظيمة...«)2(.

ومل تنته الفتنة اال«بحبس مجاعة من مثريهيا ونفي الشيخ املفيد من بغداد«)3( فشفع فيه عيل بن مزيد 
)4(، فاعيد )5(.

ويف اح�داث الفتن�ة التي جرت بني العوام يف حمرم س�نة)406ه�/1016م(والتي كان س�ببها )أن 
أهل الكرخ جازوا بباب الشعري فتولع هبم أهله فاقتتلوا، وتعدى القتال إىل القالئني، فأنفذ فخر امللك 
الرشي�ف املرت�ىض وغريه، فأنكروا عىل أهل الكرخ ما جيري من س�فهائهم، واس�تقر األمر عىل كفهم، 

ورشط عليهم أن ال يعلقوا يف عاشوراء مسوحا وال يقيموا نوحا (6.

ونتسائل هنا عن اختيارالسلطة البوهيية يف بغداد للرشيف املرتىض كي يكون ممثال للشيعة ورئيسها 
الذي تتفاوض معه،يف الوقت الذي كان فيه الشيخ املفيد يف ذلك العهد هو الرئيس املطلق غري املنازع 
للش�يعة يف ح�ني كان الرشي�ف املرت�ىض تلمي�ذا للش�يخ املفيد،ويمكن القول ان الس�لطة ق�د اهتمت 
بتقري�ب الرشي�ف املرتىض اىل جانبها يف هذه احلقب�ة اذ قلدته احلج واملظامل ونقاب�ة الطالبيني بدل اخيه 
الرشيف الريض والذي تويف يف حمرم من هذه السنة،ومن مالحظة تفاصيل وفاتة ودفنة نجد عدم ذكر 
للشيخ املفيد وهو تلميذه املحبوب)7(، كام ان أمايل الشيخ املفيد التي كان يلقيها يف عدة جمالس يف شهر 
رمضان من هذه الس�نة يف يف حملة درب رباحلم تلق يف الس�نني )405�406ه�/1015�1016م( مع 

اهنا استمرت بني سنة)404ه�/ 1014م(وحتى 411ه�/ 1021()8(

مل تقت�رص الفت�ن املذهبية عىل بغداد فحس�ب بل ش�هدت بع�ض املدن االخرى عن�ف طائفي ففي 

)1( امحد بن حممد بن أمحد أبو حامد األسفراييني، شيخ الشافعية ببغداد، قدم اليها وهو حدث فدرس فقه الشافعي، وقد 
قي�ل بحقه ما رأينا يف الش�افعيني أفقه منه، تويف س�نة ) 406ه�/1016م(، ينظر: اخلطي�ب البغدادي، تاريخ بغداد، 

ج5، ص134؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، 17، ص194.
)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص120؛ الذهبي، تاريخ االسالم، ج28، ص25. 

)3( ابن االثري، الكامل، ج9، ص208.
)4(ع�يل ب�ن مزي�د االس�دي اول االم�راء املزيدي�ني يف احلل�ة قل�ده فخ�ر الدول�ة البوهي�ي ام�ر اجلزيرة الدبيس�ية س�نة 
403ه��/1013م(، وكان�ت امارهتتش�مل نواحي احللة تويف س�نة )408ه�/1018م(، ينظر: ال�زركيل، االعالم، 

ج5، ص22.
)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص120؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج11، ص389. 

ابن اجلوزي،املنتظم،111/15   )6(
)7(  ابن اجلوزي،املنتظم،111/19 

)8(  املفيد، حممد بن النعامن،األمايل، حتقيق حسني االستاد ويل،عيل اكرب غفاري،ط2،دار املفيد،)بريوت:1993(،ص1، 
ص28،ومابعدها 



186

س�نة ) 407ه�/ 1017م( ش�هدت واس�ط احداث فتنة مذهبية«اتصلت بني الش�يعة والسنة بواسط 
وهنبت حمال الش�يعة والزيديةبواس�ط، واحرتقت وهرب وجوه الش�يعة والعلوي�ني، فقصدوا عيل بن 

مزيد واستنرصوه«)1(.

يشكل استنجاد الشيعة بابن مزيد مؤرشًا خطريا يدل عىل ضعف السلطة البوهيية وعدم قدرهتا عىل 
مواجه�ة ه�ذه االحداث كام يدل من جانب اخر عىل قوة امارة ابن مزيد وبروزه كقوة تتمكن من محاية 

الشيعة االمامية يف العراق يف ظل ضعف السلطة وتوتر الوضع املذهبي.

 ويمكن رسم مالمح التعصب املذهبي يف واسط من خالل ما رواه املقديس )ت: 389ه�/999م( 
الذي مر بواس�ط فقال:«كنت يوما بجامع واس�ط واذا برجل قد اجتمع عليه الناس فدنوت منه وهو 
يق�ول: حدثن�ا فالن عن فالن ع�ن النبي )صىل اله عليه وال�ه( انه قال: ان اهلل ي�دن معاوية يوم القيامة 
 )( فيجلس�ه اىل جنب�ه ويغلفه بيده ثم جيل�وه عىل اخللق كالعروس فقلت له: ب�امذا؟ بمحاربته عليا
كذب معاوية وكذبت انت يا ظال فقال: هذا رافيض فاقبل الناس عيل فعرفني بعضا الكتبة فكركرهم 

عني “ )2(.

 والبرصة من املدن التي كانت تعاين من اثار التعصب الطائفي اذ ورد انه قد«تقع عصبيات بالبرصة 
بني الربعيني وهم شيعة بني السعديني وهم سنة ويدخل فيها اهل الرساتيق)3(« )4(. 

وبااللتفات اىل دور العلامء يف حماولة احلد من االضطرابات النامجة عن الفتن ففي احداث فتنة عام 
) 421ه��/1031م( التي جتددتعىل اثر االحتفال بعاش�وراء«... فحدثت فتن�ة ووقع القتال بني اهل 
الك�رخ وأهل القالئني، وروس�ل املرتىض يف إنف�اذ من يظ التعاليق، فحظ والفتن�ة قائمة« )5(،فبهدف 
التهدئه والتخفيف من اس�باب الفتنة مراسله الرشيف املرتىض املرجع االعىل للشيعة االمامية ملحاولة 
احل�د م�ن االضطراب واالنفالت االمني يف بغداد خاصة بعد ان عاث العيارون فس�ادا يف حمال بغداد 
واسواقها)6(،«فاضطر التجار اىل حراسة دكاكينهم«)7(، من اثر االضطرابات التي مل تسلم منها حتى دار 

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص120؛ الذهبي، تاريخ االسالم، ج28، ص25. 
)2(املقديس، احسن التقاسيم، ص132 

)3( الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى، وال يقال ذلك للمدن، وهو اخص من الكور، ينظر:ياقوت احلموي، معجم 
البلدان، ج1، ص37. 

)4( املقديس، احسن التقاسيم، ص130
)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص204.
)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص209. 

)7( ابن اجلوزي، املنتظم،ج15،ص209؛الذهبي، تاريخ االسالم، ج29، ص9. 
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الرشيف املرتىض التي هنبت يف الس�نة التالية يف اح�داث فتنة) 422ه�/1031م(«وهنبت دار املرتىض 
فخ�رج منه�ا مرتاعًا منزعجًا، فج�اءه جريانه من األت�راك فدافعوا عنه وعن حرم�ه، وأحرقت إحدى 

سمرييتيه1«)2(.

وع�ىل خلفي�ة هذه الفتن�ة واحداثها تعرض مس�جد براثا اىل الرسق�ة من قبل الدع�ار وهنب ما فيه 
ويتض�ح ضعف الس�لطة وعدم قدرهتا عىل مواجهة تلك االحداث يق�ول ابن اجلوزي«ومل جير يف هذه 

األشياء إنكار من السلطان لسقوط هيبته«)3(.

كام اعرتض أهل باب البرصة قوما من القميني لزيارة املشهدين بالكوفة واحلائر وقتلوا منهم ثالثة 
وجرحوا اخرين وامتنعت زيارة املش�هد بمقابر قريش يومئذ )4(، يف الوقت الذي كان فيه االضطراب 
املذهب�ي ع�ىل اش�ده نالح�ظ ان تل�ك االضطرابات قد طال�ت ابن�اء الطائفة في�ام بينهم فق�د ذكر ابن 
اجلوزي«...حدث يف ش�وال )س�نة422ه�/1031م( فتنة بني أصحاب األكس�ية وأصحاب اخللقان 

أشفى منها أهل الكرخ عىل خطر عظيم، والفريقان متفقان عىل مذهب التشيع«)5(.

 دفع�ت ه�ذه االضطرابات أهل الكرخ يف )س�نة 441ه�/1050م (اىل حماولة بناء س�ور للمحلة 
يمن�ع االحت�كاك مع اهل املحال املجاورة من الس�نة واملقابل ملا راى اهل حمل�ة القالئيني ذلك رشعوا 
ايض�ا ببن�اء س�ور ملحتلهم بمس�اعدة االتراك بامواهل�م وبغاهل�م)6(، اال ان االمر مل خيل م�ن اقتتال بني 

الطرفني فقد«ثارت الفتنة بني اهل الكرخ واهل القالئني فاشتدت ووقع بينهام جرح وقتل«)7(.

 حاول�ت الس�لطة ببغ�داد القض�اء ع�ىل الفتنة فاس�ندت املهم�ة اىل صاحب الرشطة اب�و حممد بن 
النس�وي للعب�ور وضبط البلد)8(، وحتس�بًا لالرضار التي قد تنجم عن تدخ�ل صاحب الرشطة تظاهر 
الطرف�ان بالتصال�ح فوصل االمر اىل ان�ه قد«اذن بحي عىل خري العمل يف ب�اب القالئني واذن بالكرخ 
ب�) الصالة خري من النوم ( وخرجوا اىل زيارة املش�هدين يف النجف وكربالء واظهروا بالكرخ الرتحم 

)1( نوع من السفن، ينظر:الزبيدي، تارج العروس، ج6، ص541.
)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص214؛ ابن االثري، الكامل، ج9، ص419؛الذهبي، تاريخ االسالم، ج29، ص10.

)3( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص214.
)4( املصدر نفسه، ج15، ص216؛ ابن االثري، الكامل، ج9، ص420.

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص2؛ ابن االثري، الكامل، ج9، ص419.
)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص 20؛ الذهبي، تاريخ االسالم، ج3، ص6.
)7( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص320؛ابن االثري، الكامل، ج9، ص561. 

)8( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص325؛الذهبي، تاريخ االسالم، ج30، ص7. 
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عىل الصحابة«)1(.

وصفت حالة السالم املؤقت بني السنة والشيعة«فعمل الناس عىل اخلروج لزيارة املشهدين باحلائر 
والكوف�ة فب�دا اه�ل القالئني بعمل طرد اس�ود عليه اس�م اخلليفة ونصبوه عىل باهب�م واخرج اهل هنر 
الدج�اج والك�رخ مناجي�ق ملونه مذهبات واختلط الفريقان من الس�نة والش�يعة وس�اروا اىل اجلامع 
باملدينة فلقيهم مناجيق باب الشام وشارع دار الرقيق... وخرج اىل الزيارة من االتراك واهل السنة من 

مل جتر له عادة هبا«)2(. 

يالحظ ان الس�لم املؤقت بني س�نة بغداد وش�يعتها انعكس�ت عىل الوضع االجتامعي فس�اهم يف 
اختالط الفريقني ومزاولة ش�عائر الطرف االخر، وبالتايل انعكس عىل الوضع االقتصادي اذ ذكر ابن 
اجلوزي ان هذا الوضع عىل االس�عار يف االس�واق«...رخص الس�عر حتى بيع الكر من احلنطة بس�بع 

دنانري«)3(.

غري ان هذا السالم كان مؤقتًا فقد جتددت الفتنة بني طريف النزاع بالسنة التالية )443ه�/1052م( 
وعل�ق اب�ن االثري عىل ذلك بالقول:«ان الفت�ن عظمت أضعاف ما كانت قدياًمفكان االتفاق يف الس�نة 

املاضية غري مأمون االنتقاض، ملا يف الصدورمن اإلحن«)4(.

فاخل�الف اعم�ق من ان يلب اجواء احتفالية او نتيجة لركوب ابن الفس�وي الذي ربام كان ليوقع 
بني الطرفني ما ال حتمد عقب اهم نب الغال رضر اضافة اىل ان هناك من ال يؤمن بان تكون له طقوسه 

املذهبية من دون ان هيتم ملا يفعله االخر من طقوس«)5(.

كان س�بب فتن�ة ع�ام) 443ه��/1052م( ان«اهل الكرخ رشع�وا يف عمل باب الس�امكني واهل 
القالئ�ني يف عم�ل ما بقي من باب معود ففرغ اه�ل الكرخ وعملوا ابراجا كتب�وا عليها بالذهب حممد 
وعيل خري البرش فمن ريض فقد ش�كر ومن ابا فقد كفر وانكر اهل الكرخ الزيادة وقالوا ما جتاوزنا ما 

جرت به عادتنا فيام نكتبه عىل مساجدنا«)6(.

)1( اب�ن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص325�326؛ابن االثري، الكامل، ج9، ص561؛الذهبي، تاريخ االس�الم، ج30، 
ص7.

)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص226.
)3( املصدر نفسه 

)4( ابن االثري، الكامل، ج9، ص575.
)5( هادي، التجاذبات املذهبية، ص269.

)6(اب�ن اجل�وزي، املنتظ�م، ج15، ص330؛ اب�ن االث�ري، الكام�ل، ج9، ص576؛ابن كث�ري، البداي�ة والنهاية، ج12، 
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 بعث اخلليفة نقيب العباس�يني ونقيب العلويني لتقيص االمر«فكتبا بتصديق قول الكرخيني وعىل 
الرغم من امر امللك الرحيم واخلليفة بالكف عن القتال فلم يقبلوا وانتدب ابن املذهب القايض وغريه 
م�ن احلنابلة حلم�ل العامة عىل االنحراف يف الفتنة، فامس�ك نواب امللك الرحيم ع�ن كفهم غيظا من 
رئيس الرؤس�اء مليله اىل احلنابلة ومنع هؤالء الس�نية من محل املاء من دجلة اىل الكرخ وكان هنر عيسى 
ق�د انفتح بثقة فعظم االمر عليهم... وتش�دد رئيس الرؤوس�اء عىل الش�يعة فمح�وا خري البرش وكتبوا 
عليه�ا عليه�ا الس�الم فلم تقبل الس�نة اال ان يقلع االخر الذي عليه حممد وع�يل وان ال يؤذن حي عىل 
خري العمل وامتنع الش�يعة من ذلك ودام القتال اىل ربيع االول وقد مثل فيه رجل هاش�مي ادى ذلك 
اىل توجه الس�نة اىل مش�هد باب التني وهنب ما فيه ثم احراقه يف اليوم التايل كام حاولوا حفر قرب موسى 
ب�ن جعف�ر وحممد بن ع�يل لينقلومها اىل مقربة امحد بن حنبل فحال اهلدم بينه�م وبني معرفة القرب فجاء 

احلفر اىل جانبه«)1(.

عربت احداث هذه الفتنة اخلطرية عن عمق اخلالف الذي ال يمكن حله اال ان خطورة هذه الفتنة 
تكمن يف ان احداثها ما بعد سابقة مل تشهر بغداد ومثلها فاحراق مشاهد ائمة الشيعة والقبور املجاورة 
وحماولة نقل جثامينهم اىل اماكن اخرى، اضافة اىل ما خلفته من دمار جعلها الفتنة االشد عمقاورضاوة 
بني الس�نة والش�يعة، دون اي اجراء جاد من قبل الس�لطة ازاء تطورات الفتنة«فلام اس�تدعي صاحب 
الرشطة للعبور قال: قد جرى ما مل جير مثله فإن عرب معي الوزير عربت...فقال الوزير إن وأخذنا الكل 

خرب البلد فاألصلح التغايض«)2(.

 وم�ن مجل�ة تداعيات الفتنة قط�ع اخلطبة للقائم بأم�ر اهلل من قبل نور الدولة دبيس�ن بن صدقة«ملا 
انتهى خرب إحراق املش�هد عظم عليه واش�تد وبلغ منه كل مبلغ ألنه وأهل بيته وسائر أعامله من النيل، 
وتلك الوالية كلهم ش�يعة، فقطعت يف أعامله خطبة وملا عوتب، فاعتذر أن أهل واليته شيعة، واتفقوا 
ع�ىل ذل�ك، فلم يمكنه أن يش�ق عليهم ك�ام أن اخلليفة مل يمكنه كف الس�فهاء الذين فعلوا باملش�هد ما 
فعلوا، وأعاد اخلطبة إىل حاهلا«)3(، ومع ان دبيس بن صدقة اعاد اخلطبة للخليفة وبعد قطعها اال ان ما 

حدث يكشف عن نفوذه ودفاعه عن ميوله«)4(.

ص79.
)1( اب�ن اجل�وزي، املنتظ�م، ج15، ص329؛ اب�ن االث�ري، الكامل، ج9، ص578؛ اب�ن كثري، البداي�ة والنهاية، ج12، 

ص79. 
)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص329.

)3( ابن االثري، الكامل، ج9، ص78. 
)4( ناجي،عبد اجلبار، االمارة املزيدية االسدية يف احللة،)قم: 2010م(، ص119.
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وازاء ترصف ابن صدقة هذا مل نلحظ دعام له من قبل رجال الدين االمامية وبشكل خاص الشيخ 
ابو جعفر الطويس شيخ الطائفة وزعيمها يف تلك املرحلة ويمن ان يفرس ذلك اىل ان بن مزيد وان كان 
ذا ميول شيعية اال انه كان خاضع لسلطة بغداد ويتوىل امارته باسم الدولة العباسية واذا ما اخذنا بنظر 
االعتب�ار تعاظ�م دور اخلليفة القائم يف الوقت الذي كانت فيه الدولة البوهيية يف اضعف مراحلها نجد 
ان االج�راء ال�ذي اختذه ابن صدقة كان يعترب ردة فعل ازاءما حصل من احداث وصلت حلد االرضار 

بمقدسات شيعية، فرسعان ما تراجع عن موقفة واعاد اخلطبة للخليفة ببغداد.

اس�تمرت وت�رية الفتن املذهبي�ة بالتصاعد يف الس�نوات االخرية من النفوذ البوهي�ي ويالحظ فيها 
بش�كل عام اش�رتاك االتراك يف القتال بجانب الس�نة وبلغ االمر اوجه يف الفتنة التي اندلعت يف حمرم 
سنة ) 445ه�/1054م( والتي قتل االتراك فيها شخصًا علويا فثارت العامة من اهل الكرخ وجرى 
بينهم وبني االتراك قتاال شديد فاحرقوا اسواق الكرخ واضطر كثري من اهل الكرخ االنتقال اىل غريها 

من املحال)1(.

 ويمكن القول بان الطبيعة الش�ديدة التي اتس�م هبا االتراك بش�كل عام نفرس اس�تخدامهم الشدة 
والعنف يف سبيل القضاء عىل هذه الفتنة فاالتراك رجال حرب وسيف ال رجال سياسة وتدبري وان ما 

جرى كان حماولة لضبط االمور والتي مل تثمر اال املزيد من القتال واحلرق والتخريب)2(.

ان هذه الفتن وما رافقها مناضطرابات كانت جزء من حالة التدهور التي تعيشها اخلالفة العباسية 
يف ظ�ل ام�ارة االس�تيالء البوهيي�ة التي ضعفت فيها س�لطة ام�راء بني بوي�ه والتي هي�أت املجال امام 

السالجقة للسيطرة عىل مقاليد احلكم يف الدولة العباسية.

2- فرتة التسلط السلجوقي.
خدم�ت الظ�روف التي متر هبا حارضة اخلالفة العباس�ية الس�الجقة يف حتقي�ق اطامعهم يف القضاء 
عىل التس�لط البوهيي واحللول حمله، ففي الوقت الذي كانت فيه الدولة الس�لجوقية تتقدم وتتوسع يف 
السيطرة عىل االقاليم االسالمية كانت بغداد تعج باالضطرابات وكان ملك البوهيني يتداعى ومل يكن 
للخليفة العبايس وال امللك الرحيم اخر االمراء البوهيني )440�447ه�/1049-1055م( اية سلطة 
تذكر وكان اجلند االتراك يف ثورات متصلة والفرق املذهبية يرضب بعضها بعضًا، وكان اخلليفة يس 
هبا التفكك واالنحالل ويدرك ما للقوة السلجوقية من اثر وخطر عىل مستقبل العامل االسالمي، لذلك 

)1( ينظر: ابن االثري، الكامل، ج9، ص593.
)2(هادي، التجاذبات املذهبية، ص271.
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اس�تنجد اخلليفة القائم بزعيم الس�الجقة االتراك طغرلبك)1(، للقضاء عىل الوضع الش�اذ الذي تعانيه 
خالفة بغداد فكان دخول طغرلبك بغداد) 447ه�/1055م(.

خ�رج االمراء والرؤس�اء والقضاة واالرشاف الس�تقباله فكان ذلك ايذان�ا بانقراض دولة بويه يف 
الع�راق رسع�ان ما امر طغرلبك بالقبض عىل اخ�ر امرائها امللك الرحيم ونفي�ه بحجة حتريض العامة 

عىل الشغب ضد اجلنود االتراك)2(.

 ش�كل احت�كاك اجلنود الس�الجقة بالعامة ببغ�داد امرا بدهييا اذ اهنم عس�كر غلب�ت عليهم صفة 
الب�داوة، وغل�ب ع�ىل دولته�م الطابع العس�كري)3(، فل�م يكن تعاملهم م�ع مناطق حرضي�ة كبغداد 
باالمر اليس�ري، ويتض�ح من احداث االقتتال بني العامة ببغداد والعس�اكر الس�الجقة ان العامة ضنوا 
ان امللك الرحيم عزم عىل قتال الس�الجقة لذا هاجم العامة العس�كر السلجوقي املوجودين يف املحال 
البغدادي�ة)4(، ع�دا اهل الكرخ الذين مل يتعرضوا للس�الجقة)5(، بل عىل العكس محوهم وحفظوهم يف 
حماهل�م عىل عك�س عامة بغداد يمكن ان تفرس حيادية اهل الكرخ جتاه الس�الجقة وعدم زج انفس�هم 
باقتتال يف س�بيل الدفاع عن االماره البوهيية الش�يعية، بان الش�يعة ايقنوا بع�دم قدرهتم عىل جماهبة قوة 
عسكرية كالسالجقة بامكانيات حمدودة خاصة وان االقتتال اسفر عن هزيمة العامة ونكل هبم وهنبت 
حمال«درب ييى، ودرب سليم، وبه دور رئيس الرؤساء ودور أهله، وهنبت الرصافة، وترب اخللفاء، 

وأخذ منها من األموال ما ال حىص«)6(.

 اال ان ع�دم مقاتلة اهل الكرخ الش�يعة مل تش�فع هلم وحتميهم من االج�راءات املذهبية التي طبقها 
الس�الجقة، فقد اعترب العرص الس�لجوقي عرص انتصار الهل السنة اذ كان السالجقة كاغلب االتراك 
قد اعتنقوا مذهب اهل السنة ونصبوا انفسهم محاة للمذهب احلنفي )7(، فنجد اهنم استخدموا اسلوب 

)1( حممد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلطان الكبري ركن الدين أبو طالب طغرلبك أول ملوك الدولةالسلجوقية 
يع�د طغرل بك، املؤس�س احلقيقي لدولة الس�الجقة، التي نش�أت عىل يديه ق�ام بتوطيد أركان الدولة الس�لجوقية 
وبسط سيطرة السالجقة عىل إيران وأجزاء من العراق، تويف سنة)455 ه�/10639 م ( يف الري، ينظر:الصفدي، 

الوايف بالوفيات، ج5، ص70.
)2( ابن االثري، الكامل، ج9، ص609�610.

)3( اس�امعيل، حمم�ود، سيس�ولوجيا الفكر االس�المي، ابو الن�رص، حممد عبد العظميم، الس�الجقة تارخيهم الس�يايس 
والعسكري، ) عني: 2001م (، ص68. 

)4(ابن االثري، الكامل، ج9، ص611؛ ابن خلدون، تاريخ، ج3، ص459. 
)5(ابن االثري، الكامل، ج9، ص611.
)6(ابن االثري، الكامل، ج9، ص612.

)7( حميس�ن، س�امح حمم�د ع�واد، دول�ة االتراك الس�الجقة، رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة، جامع�ة الزقازي�ق،) كلية 
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الش�ده بالنسبة لبعض املذاهب املخالفة ومنها الشعية فقد ابطل االذان بحي عىل خري العمل يف الكرخ 
بام�ر من طغرلب�ك)1(، كام تصاعدت وت�رية العنف املذهبي اذ اس�تغالملخالفون لالمامية مس�ألة تغري 
السلطة لصالح السالجقة فقاموا باعامل اتسمت بالعنف الطائفي متثلت باقدام رئيس الرؤساء احلنبيل 
ابو القاس�م عيل بن احلس�ن ابن املس�لمة بالتقدم اىل ابن النس�وي مق�دم احلنابلة بقت�ل«أيب عبد اهلل بن 

اجلالب شيخ البزازين بباب الطاق، وقد اهتم بالغلو بالرفضفقتل وصلب عىل باب دكانه«)2(.

 ك�ام ق�ام بنصب اعالم س�ود يف الكرخ فانزعج اهله�ا)3(، ووصف ابن اجلوزي سياس�ته جتاه اهل 
الكرخ«بان�ه كان جيته�د يف اذاه�م«)4(، ونتيجة للضغط الذي تعرض له الش�يعة االمامية يف هذه الفرتة 
اضطر فقيه الش�يعة االمامية ابو جعفر الطويس للهجرة اىل املشهد الغروي وقد هنبت داره)5(، واخذ ما 
فيه�ا وقد احرقت كتب�ه اكثر من مره)6(، بمحرض من الناس يف رحبة جامع النرص)7(، والظاهر ان ذلك 
يعد هجرته فقد ذكر ابن اجلوزي يف احداث س�نة ) 449ه�/1057م(«كبست دار أيب جعفر الطويس 
متكل�م الش�يعة بالك�رخ، وأخذ ما وج�د من دفاتره، وك�ريس كان جيلس عليه لل�كالم، وأخرج ذلك 
إىل الك�رخ... فأح�رق اجلميع«)8(، س�امهت هجرة الش�يخ الطويس )448ه��/1056م ( اىل النجف 
االرشف يف تاسيس حوزة للشيعة االمامية بجوار مرقد امري املؤمنني )( فاصبحت مركزا وجامعة 

كربى للشيعة االمامية وقبلة لطالب العلم.

محل االس�تيالء الس�لجوقي عىل الس�لطة تداعيات كان من ابرزها حترك أمري العس�كر البوهيي ابو 
احل�ارث البساس�ريي)9(، ضد الس�لطة الس�لجوقية بعد حترك طغرلب�ك اىل املوصل وال�ذي متكن من 

اآلداب:2010م(،ص436؛ع�الل، خالد كبري، التعصب املذهبي يف التاريخ االس�المي، دار املحتس�ب،)اجلزائر: 
2008م(، ص145. 

)1(للمزيد، ينظر:ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص7؛ ابن االثري، الكامل، ج9، ص632.
)2(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص8؛ابن كثري، البداية والنهاية، ج12، ص86. 

)3(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص6. 
)4( املصدر نفسه

)5(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص8؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج12، ص86.
)6(الذهبي، تاريخ االسالم، ج30، ص490. 

)7(السبكي،، طبقات الشافعية، ج4، ص127؛ ابن حجر، لسان امليزان، ج5، ص135. 
)8(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص16. 

)9(أرسالن بن عبد اهلل ابو احلارث البساسريي، مقدم األتراك ببغداد ويقال إنه كان مملوك هباء الدولة ابن عضد الدولة 
اب�ن بوي�ة وهو الذي خرج عىل اخلليفةالقائم وكان قد قدمه عىل مجي�ع األتراك وقلده األمور بأرسها وخطب له عىل 
منابر العراق وخوزس�تان فعظم أمره وهابته امللوك ثم خرج عىل القائم وخطب للمس�تنرص العبيدي صاحب مرص 
ف�راح القائ�م إىل أمري العرب حمي�ي الدين أيب احلارث مهارش ب�ن املجيل العقييل صاحب احلديث�ة وعانه فآواه وقام 
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الس�يطرة عىل بغ�داد يف ذي القعده س�نة )450ه��/1058م( واخلطبة للخليف�ة الفاطميفي مرص)1(، 
والخيف�ى ان لسياس�ة الس�الجقة ل�دى دخوهلم اىل بغداد وم�ا احدثه اجلند م�ن رضر اذ وصف احلال 
بان�ه قد«عم رضر العس�كر بنزول�ه مفيد ورالناس وارتكاهب�م املحظورات( )2(، ووص�ل االمر اىل حد 
إع�رتاف الس�لطان بع�دم قدرته ع�ىل ضبط جنده مل�ا كلم لغرض احل�د من رضره�م ) فقال:إنني غري 
قادرعىل هتذيب العس�اكر لكثرهتم...« )3(، كل ذلك اضافة اىل ما ارتكب من هنب وس�لب يف اس�واق 
بغ�داد وحماهل�ا اثر كبري يف انحياز العامة وتأييدهم للبساس�ريي الذي اس�تغل ذلك ع�رب توجيه العوام 
والعيارون لنهب دور اخلليفة)4(، اما عن اهل الكرخ من االمامية فكان ملا اصدرته السلطة السلجوقية 
من منع الداء املراسيم اخلاصة هبم يف االذان والصالة واحلوادث التى رافقت ذلك وكانت عىل اساس 
مذهبي)5(، اثرا يف استاملة البساسريي هلم لتاييده،«فكان قد مجع العيارين وأهل الرساتيق وأطمعهم يف 

هنب دار اخلالفة، والناس إذ ذاك يف رّض وجماعة«)6(. 

وعرب اكثر اهل باب البرصة وهم من احلنابلة اىل دار اخلليفة ليقاتلوا دونه يف حني ان اهل الكرخ«ظهر 
فيهم الرسور الكثري«)7(، و«هنب أكثر باب البرصة بأيدي أهل الكرخ تشّفي األجل املذهب«)8(، 

 ام�ا احلنابل�ة فقد »هنبت واحرق�ت دورهم«وانرصف الباقون عراة فجاؤوا إىل س�وق املارس�تان، 
وقعدوا عىل الطريق ومعهم النس�اء واألطفال، وكان الربد حينئذ ش�ديدا«)9(،اما اهل الكرخ فاهنم قد 

عاودو«األذان بحي عىل خري العمل«)10(. 

بجميع ما يتاج إليه مدة سنة كاملة حتى جاء طغرلبك السلجوقي وقاتل البساسريي وقتله وعاد القائم بعد ذاك إىل 
بغداذ وكان دخوله إليها يف مثل اليوم الذي خرج منها وبينهام سنة كاملة وكانت قتلة البساسريي يوم الثالثاء حادي 
عرش ذي احلجة سنة إحدى ومخسني وأربعامئة وطيف برأسه يف بغداد وصلب قبالة باب النويب، ينظر:ابن اجلوزي، 

املنتظم، ج16، ص91؛ الصفدي، الويف بالوفيات، ج8، ص221؛الذهبي، سري أعالم النبالء، ج15، ص138.
)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص31؛ابن االثري، الكامل، ج9، ص650.

)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص3.
)3( املصدر نفسه
)4(املصدر نفسه

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج6، ص7؛ابن االثري، الكامل، ج9، ص632.
)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص32.

)7( املصدر نفسه 
)8(املصدر نفسه
)9( املصدر نفسه

)10(املصدر نفسه
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اس�تمر حكم البساس�ريي لبغدادمن)450ه�-451ه�/1058-1059م( خطب خالهلا باس�م 
الفاطمي�ني وس�ك النقود باس�مهم، اال ان�ه مل يتعصب ملذهب من املذاهب الس�ائدة ل�دى البغداديني 
واحس�ن اىل الن�اس واج�رى اجلرايات عىل املتفقه�ة يف بغداد، بل انه احس�ن اىل وال�دة اخلليفة القائم 
بامر اهلل فتش�ري املصادر اىل انه« وأما البساس�ريي فإنه ركب يوم عي�د النحر وعرب إىل املصليب اجلانب 
الرشق�ي وعىل رأس�ه األلوية املرصية فأحس�ن إىل الناس وأج�رى اجلرايات عىل املتفقه�ة ومل يتعّصب 
ملذهبوأف�رد لوال�دة اخلليفة القائ�م بأمر اهلل دار او كانت قد قاربت تس�عني س�نةوأعطاها جاريتني من 

جوارهيا للخدمة، وأجرى هلا اجلراية«)1(.

اسهمت حتشيدات السلطة السلجوقية باهنيار عسكر البساسريي وادى اىل دخول طغرلبك اىل بغداد 
يف )ذو القعده 451ه�/1059م( )2(، والذي هيمنا من هذه االحداث هو الوضع املجتمعي الذي اعقب 
هذه التطورات اذ كان النسحاب البساسريي من بغداد تبعاته عىل االمامية اذ اضطراهل الكرخ منهم 
اىل ترك بغداد خوفا وتبعوا اصحاب البساس�ريي وعربوا هنر دجلة حيث بلغت االجور ثمنا باهض، 
وقد غرق بعضهم«...انحدر حرم البساسريي وأوالده وأصحاهبم وأهل الكرخ واملتشبهون يف دجلة، 
وعىل الظهر وبلغت أجرة السامرية إىل النعامنية عرشة دنانري«... )3(، وملا وصل السائرون عىل الظهر إىل 
رصرص غ�رق يف عبورهم ق�وم منهموبقي أكثر العامة مل يعربوا«بينام اخت�ذ البعض منهم الطريق الربي 
رغم مابه من خماطر اذ تعرضوا للنهب والس�لبمن قبل العيارين واالعراب«فعطف عليهم بنو ش�يبان 
فنهبوهم، وقتلوا أكثرهم، وعروا نس�اءهم، وتقطعت قطعة منهم يف السواد ويبدوا ان غياب االمن يف 
بغداد دفع اهلاش�ميون والس�نة اىل العبور اىل الكرخ وختريبها اذ« ثار اهلاش�ميون وأهل باب البرصة إىل 
الكرخ فنهبوها وطرحوا النار يف أسواقها ودروهبا«)4(، ومل تسلم املكتبات من االعتداء«واحرتقت دار 
الكتب التي وقفها س�ابور بن أردش�ري الوزير يف س�نة ثالث وثامنني وثالثامئةوكان فيها كتب كثرية، أو 
احرتق درب الزعفرايّن وكان فيه ألف ومائتا دينار لكل دار منها قيمة،« )5(، وقد طال التخريب بعض 

املدن ذات االغلبية الشيعية اذ«هنبت الكوفة نيفا وثالثني يوما«)6(. 

زادت تلك االحداث من اوضاع بغداد س�وءا« اذ كان حلوادث النهب والس�لب والقتل وهروب 

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص44،ابن االثري، الكامل، ج9، ص643.
)2( للمزيد،ينظر:ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص48؛ابن االثري، الكامل، ج9، ص646.

)3( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص48.
)4(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص49.
)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص49

)6( املصدر نفسه
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الن�اس اثرا يف تدهورها حتى وصفت باهنا خالية من الس�كان ل�دى وصول اخلليفة القائم بعد خروج 
البساس�ريي اذ«مل يكن يف بغداد من يس�تقبله س�وى قايض القضاة وثالثة أنفس من الشهود، وذلك له 

رب الناس عن البلد ومن بقي منهم، فهو يف العقوبات وآثار النهب«)1(. 

ومن حوادث التوتر الطائفي يف هذه املرحلة ماورد عن قلع باب مش�هد العتيقة من قبل اهل باب 
الب�رصة«أن أه�ل باب البرصة قلعوا باب مش�هد العتيقة وأخذوه لي�ال، وكان من حديد، فبحث عمن 
فعل�ه حتى عرفو أخذ منه«)2(، ويب�دوا ان عملية قلع الباب والتجاوز عليها كان ورائها دافعني االول: 
هو حماولة من اهل باب البرصة وهم حنابلة من اجل ختريب املش�هد او تس�هيل الدخول اليه ومدامهته 
يف وقت الحق،فضال« عن الدافع املادي يف االستحواذ عىل باب احلديد يف ظل ظروف الفقر والقحط 

التى عانت منها بغداد)3(. 

اث�رت الفتن الطائفية عىل ممارس�ة املراس�ياملتي اعتاد الش�يعة عىل االحتفال هبا يف عاش�وراء ويوم 
الغدير اذ منع الشيعة من مزاولتها يف الوقت الذي كان االقتتال املذهبي عىل اشده وكان الكرخ مرسحًا 
لتلك الفتن ففيس�نة )465ه�/1068م( ثارت الفتنة بني طريف النزاع اهل الكرخ من جهة وحملة باب 

البرصة والقالئني واحرق فيها الكرخ وقتل فيها اناس كثريون عىل حد تعبري ابن اجلوزي )4(.

 وتفاق�م االم�ريف الفتنةالت�ي حدثت س�نة ) 475ه��/1082م( لدرج�ة ان«هنبت قطع�ة من هنر 
الدج�اج، وطرح�ت الن�ار، وكان ين�ادي ع�ىل هنوب الش�يعة إذا بيع�ت يف اجلانب الرشق�ي: هذا مال 

الروافض ورشاؤه ومتلكه حالل«)5(.

كان�ت اح�داث الفتن املذهبي�ة تتناوب يف بغداد وتش�ري املص�ادر اىل حوادث اقتت�ال مذهبي دون 
ان يك�ون لالمر عالقة بمذهب او ممارس�ة ش�عائر مذهبية وانام كانت تعبريا ع�ن التنافس بني الفريقني 
وحماولة بعض املحالت املحسوبة عىل مذهب معني يف التاميز عن اخرى جماوره هلا خمتلفة معها مذهبيا 

ونلحظ ذلك بوضوح يف حوادث الفتنة التي جرت يف سنة ) 481ه�/1088م( )6(. 

)1(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص52
)2(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص91

)3( هادي، منصور حس�ني، التجاذبات املذهبية جتاه الش�يعة االمامية االثني عرشية ببغداد )447-656ه�(، اطروحة 
دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، )جامعة بغداد: 2015م(، ص203.

)4( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص 145.
)5(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص259.

)6(ابن االثري الكامل، ج10، ص157.
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ويف صفر سنة) 481ه�/1088م(«كبس أهل باب البرصة الكرخيني، فقتلوا رجال وجرحوا آخر، 
فأغلقت أس�واق الكرخورفعت املصاحف عىل القصبومازالت الفتن تزيد وتنقص إىل مجادى األوىل، 
فقويت نارها، وقتل خلق كثري، واستوىل أهل املحال عىل قطعة كبرية من الكرخ فنهبوها«)1(،وارسلخامر 
تاش نائب الشحنة عىل دجلة ليكف الفتنة فلم يقدر، ومن الطريف ان« أهل باب البرصة يأتون ومعهم 
سبع أمحر يقاتلون حتته«)2(، كام كانت هناك حماولة لقصد مشهد االمام موسى بن جعفر وحفيده اجلواد 
)( لكنهم منعوا من قبل احلكامء “ وعزموا عىل قصد باب التبن فمنعهم أهل احلربية واهلاش�ميون 
من ذلك...وركب حاجب اخلليفة وخدمهوالقضاةأبوالفرج بن الس�يبيويعقوب الربزبينيوأبو منصور 
اب�ن الصياغ، والش�يوخ: أبو الوف�اء بن عقيل، وأبواخلطابوأبو جعفر بن اخلرقي املحتس�ب وعربوا إىل 
الشحنة وقرؤا منشوراب الكرخ من الديوان” )3(، وفيه، هتديدووعيد الهل الكرخ بأن« نأخذ علامءكم 

عىل أيدي سفهائكم، وأن يدينوا بمذهب أهل السنة، فأذعنوا بالطاعة« )4(.

 وقد انصاع بعض اهل الكرخ«ونصب أهل الكرخ رايتني عىل باب املساكينوكتبوا عىل مساجدهم: 
خري الناس بعد رس�ول اهلل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثامن، ثم عيل« )5(، اال ان الفتنة مل تتوقف عن ذلكبل 
تط�ورت احداثه�ا فقد«هنب أهل الكرخ ش�ارع ابن أيب ع�وف، وكان يف مجلة ما هن�ب دار أيب الفضل 
ب�ن خريون، فقصد الديوان مس�تنفرا ومعه الناس، ورفع العام�ة الصلبان عىل القصب، وهتجموا عىل 
الوزي�ر أيب ش�جاع يف حجرته م�ن الديوان وكثروا منا لكالم الش�نيع، ومل يصلح اجب الباب يف جامع 
القرص إش�فاقا من العامة، وكان قد مات يومئذ هاش�مي من أهل باب األزج بنش�ابة وقعت فيه، فقتل 
العام�ة عل�وي او رموه يف خرب�ة احلامم« )6(، ونقل ابن اجل�وزي عن ايب الوفاء بن عقي�ل وهو حنبيل ما 
ذك�ره ع�ن احداث هذه الفتنة انه قد«ظلت الفتنة اجلارية بني الس�نة وأهل الكرخفقتل فيها نحو مائتي 
قتيلودامت شهورا من سنة اثنتني وثامنني وأربعامئة، وانقهر الشحنة،واحتش السلطانوصار العوام يتبع 
بعضه�م بعض�ا يف الطرقات والس�فن، فيقتل القوي الضعي�ف، ويأخذ ماهلوكان الش�باب قد أحدثوا 
الش�عور واجلممومحلوا الس�الح، وعملوا الدروع، ورموا عن القيس بالنش�اب والنبل( )7(، واهتم ابن 

)1(ابن اجلوزي،املنتظم، ج16، ص282.
)2(املصدر نفسه

)3(ابن اجلوزي،املنتظم، ج16، ص282
)4( املصدر نفسه.
)5(املصدر نفسه..
)6(املصدر نفسه.

)7( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص283
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عقي�ل اه�ل الكرخ بس�ب الصحابة وازواج الرس�ولوارتفعوا اىل س�ب الرس�ول )ص�ىل اهلل عليه واله 
وس�لم( واليمك�ن الرك�ون اىل كل ما ادعاه ابن عقيل من س�ب الرس�ول)صىل اهلل عليه واله وس�لم( 
وس�ائر ازواج�ه واصحابه يف الوق�ت الذي يقر به بان العقوبات من الس�لطة قد طالت أهل الس�نة،اذ 
قال:«بلغن�ي أن أقوام ايتس�مون باإلس�الم والّس�نّة قد غضبوا ع�ىل اهلل وهج�روا رشيعتهوعزموا عىل 
االرتداد وقد ارتدوافإن املسلمني أمجعوا عىل أن العزم عىل الكفر كفر فلقد بلغ الشيطان منهم كل مبلغ 
حي�ث دلس عليهم نفوس�هم، وغطى عيوهبم،...وأّس�ال معتقد من قوم تناه�وا يف العصيان والرشود 
عن الرشعوسفكوا الدماءفلام فرضوا بعذاب رد عاهلم ليقلعوا أنكرو اوتسخطوا، فأردتم أن يتبع احلق 
أهواءكم ويس�كت الس�الطني عن قبيح أفعالكم، حتى تفانون باخلصومة واملحاربةفال يف أيام الس�عة 
والدعة شكرتم النعم وال يف أيام التأديب سلمتم للحكيم احلكم، فليتكم ملا فسدت دنياكم أبقت بقية 

من أمر أديانكم« )1(، وهذا اعرتاف منه بمعاقبة احلنابلة بام اقرتفت ايدهيم.

والبد من االشارة اىل ان الفتنة التي وقعت سنة) 482ه�/1089م(هي االكرب واالعنف واالطول 
من�ذ دخ�ول الس�الجقة اىل بغداد وقد يعزى ذلك اىل مجلة من االس�باب منه�ا الرتاكامت يف االحداث 
التي اصابت االنامية لنحو من اربعني عاما فضال عن االعتقاد الس�ائدلدى عامة س�كان بداد من غري 
االمامي�ةان مذه�ب االمامية البد ان ينكفئ ع�ن حارضة اخلالفة وينتهي حتت هيمنة وس�طوة التوجه 
احلنب�يل لعام�ة بغداد فضال عن امليل الواضح من قبل اخلليفة العب�ايس االمر باهلل وحفيده املقتدي جتاه 

الدفاع عن احلنابلة 

ان ال�ذي يص�ل يف ان�ه يف كل مرة يركن فيه الش�يعة االمامية اىل مبدأ التقية مؤقت�ا ثم ال يلبثون ان 
يعاودوا ويرجعوا الياحليلعه )حي عىل خري العمل ( وترك التثويب ب)الصالة خري من النوم( )2(. 

 ويف ظ�ل ضعف الس�لطة ع�ن مواجهة الفتن وم�ا يرتتب عليها م�ن اضطرابات نج�د انه قد«أمر 
اخلليفة بمكاتبة س�يف الدولة أيب احلس�ن صدقة بن مزيد بإنفاذ جندففعل وخلع عليهموجعل عليهم 
أبواحلس�ن الفايس فنقض دور الذين قتلوا العلوّيوحلق ش�عور من ليس برشيف وال جنديوقتل قوم، 
ونفي قوم، فسكنت الفتنة«)3(، ان مراسلة صدقة بن مزيد من قبل اخلليفة الجل حفظ االمن ماهو اال 

إعرتاف بسلطته ويمكن إعتباره املدافع عن شؤون الشيعة)4(.

)1( ابن اجلوزي،املنتظم، ج16، ص284
)2(هادي،التجاذبات املذهبية، ص237

)3(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص283-282.
)4(ناجي، االمارة املزيدية، ص138.
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كام يالحظ هتاون الس�الجقة يف امخاد هذه الفتنةمتاش�يا مع اهدافهم يف تفرقة املس�لمني والس�يطرة 
عليهم)1(. 

اتس�مت س�نوات حكم الس�لطان الس�لجوقي بركيار وخالفة املس�تظهر باللهبقلة حوادث الفتن 
الطائفي�ة ب�ني االمامي�ة وخمالفيهم حي�ث انخفضت بش�كل ملحوظ مقارنة بالس�نوات الس�ابقة التي 
ش�هدت ح�وادث اقتتال مذهب�ي اعنف ويمكن ان يعلل ذلك بالش�دة التي اتبعها الس�الجقة ملطاردة 
الدعاة االس�امعيلية الذين يش�ار هل�م ب)الباطنية(وحماربتهم وحماولة اس�تئصاهلم م�ن مناطق املرشق 
االس�المي)2(، فم�ن املمك�ن ان يكون ذلك قد رم�ى باثاره ع�ىل االمامية الذين اخت�ذوا جانب احليطة 
واحلذر يف احياء املراسم واالحتفاالت املذهبية خشية ان جترد ضدهم مثل تلك احلمالت كام كان لبناء 
مدينة احللة املزيدية سنة )495ه�/1102م(كان له اثر كبريا يف استقطاب بعض القوى الشيعية خاصة 
النشطني مذهبيا وقد يكون لذلك أثرا يف قلة الفتن الطائفيه يف بغداد)3(، عىل االقل حتى منتصف القرن 

السادس.

حي�ث كان للع�داء بني احلنابلة واالمامية اثر يف طبيعة س�ري االحداث يف تلك املرحلة، ففي س�نة) 
569ه�/1173م( حدثت فتنة بني ش�يعة الكرخ والس�نة حملة باب البرصة والسبب ان املاء ملا افراد يف 
هنر دجلة سد الشيعة املاء عنهم فغرق مسجد فيه شجرة فانقلعت فصاح الشيعة«انقلعت الشجرة لعن 
اهلل العرشه فقامت الفتنة بني الطرفني«)4(، ودخل الطرفان يف مواجهات مسلحة فامر اخلليفة املستيضء 
بامر اهلل )566�575ه�/1170-1179م( عالء الدين تنامش احد اعوانه الشيعة بالتدخل فوقف اىل 
جانب الش�يعة ومال عىل اهل الس�نة واراد دخول حملتهم فمنعه اهلها واغلقوا االبواب فاراد احراقها 

فانكر اخلليفة عليه ذلك وامره بالعوده، ومل تتوقف الفتنة اال بعد اسبوعا)5(.

 ويف سنة ) 582ه�/1186م( يف يوم عاشوراء اجي فيها شيعة الكرخ هذا اليوم وكانوا يصحيون 
م�ا بق�ي كت�امن ويذكر الذهب�ي )ت: 748ه��/1347م(«ان االمر تع�دى احلاس�ب الصحابة فدخل 

الطرفان يف مصادمات دامية قتل فيها خلق كثري«)6(.

)1(احلصون�ة، رائد محود، العيس�اوي عالء كامل، اثار االحتالل الس�لجوقي للعراق ع�ىل االوضاع االجتامعيةيف بغداد 
)447�590ه� (، جملة آداب البرصة، العدد 57، 2011م، ص215.

)2( للمزيد عن محالت السالجقة عىل الباطنية، ينظر: ابن االثري،الكامل، ج10، ص313.
)3( هادي، التجاذبات املذهبية، ص259.

)4(ابن االثري، الكامل، ج11، ص411.

)5( ابن األثري،الكامل، ج11، ص409.
)6( الذهبي، تاريخ االسالم، ج41، ص12؛اليافعي، مرآة اجلنان، ج3، ص321.
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وجت�در االش�ارة اىل انه مل تك�ن بغداد وحدها مرسح�ا للفتن املذهبية بل نج�د ان مناطق اخرى يف 
الع�راق ش�هدت ح�وادث اقتتال مذهبي منها واس�ط والتي وقع�ت هبا فتنة س�نة 568ه� حيث عمل 
الش�يعة ع�زاء اث�ر وف�اة اح�د اعياهنم فاظهر الس�نة الش�امته فال االم�ر اىل الن�زاع ودخ�ل الطرفان يف 
مصادم�ات عنيف�ة بني الطرفني)1( كام حدثت فتنة اخرى يف واس�ط يف س�نة ) 621ه��/1224م( بني 

السنة والشيعة، ذكر ابن االثري اهنا عىل جاري عادهتم)2(، دون ذكر االسباب.

ذكرت املصادر املختلفة اكثر من )42( فتنة مذهبية حدثت يف بغداد بني السنة والشيعة وقد عدت 
ه�ذه الفت�ن من ابرز مظاه�ر التعصب املذهب�ي واكثرها خطورة وماس�اوية حدث فيه�ا قتل وخراب 
وبش�كل خ�اص يف الق�رن الراب�ع واخلام�س اهلجري وال خيف�ى ماهلا من اث�ار عىل الصعيد الس�يايس 

واالجتامعي واالقتصادي.

 فع�ىل الصعيد الس�يايس، نج�د ان اخللفاء واملل�وك مل ياولوا مواجهة حالة الغلي�ان املذهبي الذي 
كان�ت تعانيه املنطقة، فاختذوا النفس�هم مذاهب وتعصبوا هلا او نرصوها عىل حس�اب باقي املذاهب، 
ففي حوادث االقتتال املذهبي ملس�نا تغايض من قبل الس�لطة عىل بعض تلك احلوادث يف الوقت الذي 

تعصب رجال الدولة اىل جانب اهل السنة ادى اىل تكريس التعصب املذهبي وسامهت يف تاجيجه.

ومن اجلانب االجتامعي فان الفتن املذهبية س�امهت يف تفكك البناء الداخيل للمجتمع االس�المي 
وكرس�ت التفرقة بني املس�لمني ودخول الطوئف املس�لمة يف نزاعات ورصاعات عنيفة ختللها السب 

ولطعن والتشهري واالزدراء والتناحر والتباغض والتكفري.

ك�ام ان االضطراب�ات النامجة عن الفت�ن الداخلية خلفت الدمار واخلراب وقد لوحظ ذلك ش�كل 
كب�ري يف الكرخ املحلة الش�يعية التي كانت مرسحا للفتن الطائفي�ة يف بغداد، ونلحظ ان تعصب العوام 
ملذاهبه�م ع�ن جهل وطي�ش بتحريض من علامئهم واعياهن�م املتعصب مثلهم س�اهم يف جعل هؤالء 

العوام وقودا للفتن املذهبية الدامية التي سادت بني الشيعة االمامية والسنة. 

ويف اجلانب االقتصادي يالحظ تاثري اضطراب االوضاع العامة بس�بب الفتن املذهبية عىل الوضع 
االقتصادي، اذ لطاملا كانت اس�واق بغداد وبخاصة حملة الكرخ مرسحا للرصاع املذهبي الذينجم عنه 
بعض االحيان حرق تلك االس�واق او خراهبا وق�د راينا الكثر من مره خروج اهل الكرخ من حملتهم 

الكثر من مره بفعل الفتن املذهبية.

)1( ابن االثري، الكامل، ج11، ص394.
)2(ابن االثري،الكامل، ج12، ص424.
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ويمك�ن الق�ول بان االضطراب�ات السياس�ية، والسياس�ات املذهبي�ة املختلفة الت�ي تبنتها خمتلف 
القوى التى حكمت يف اطار الدولة العباس�ية، قد سامهت بتحرك االفراد وتكوين بيئة خصبة ألرتفاع 
وت�رية احلراك االجتامع�ي، وبمثل تلك الظروف يدث حراكا اجتامعيا صاعدا او هابطا«يؤثر يف البنية 

الداخلية للمجتمع)1(.

)1( الطيب، دور احلراك االجتامعي، ص11.
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املبحث الثاين:- التعايش بني الشيعة االمامية يف العراق وأصحاب الديانات 
االخرى يف العراق: 

فرضت التعددية الدينية يف املجتمع اإلس�المي بعام�ة ويف عاصمة اخلالفة وبالدها خاصة تواجد 
طوائ�ف دينية متثلت باليه�ود والنصارى واملجوس والصابئة وكانت مصاحله�م ترعى مقابل جزية)1( 
يؤدوهنا عىل رؤوس�هم)2(، وقد اس�تمر ذلك يف العرص العبايس اذ ورد يف العهد الذي كتبة أبو اس�حق 
الص�ايب من اخلليفة الطائع إىل فخر الدولة بن بويه س�نة)366ه�/977م( قال:«وأمره أن يتخري عامله 
ع�ىل األعش�ار واخل�راج والضياع واجلهب�دة والصدق�ات واجلوايل من أه�ل الظل�ف والنزاهة...وان 
يوع�زوا اجلب�اة مجاج�م أهل الذمة أن يأخ�ذوا منهم اجلزية يف املحرم من كل س�نة بحس�ب منازهلم يف 
األح�وال وذات أيدهي�م يف األموال وعىل الطبقات املطبقة فيها واحل�دود املحدودة املعهودة هلا وأن ال 

يأخذوها من النساء وال ممن مل يبلغ احللم من الرجال وال منذ يسن...«)3(، 

 ك�ام كان ع�دد النصارى الذين يدفعون اجلزية عند دخول هوالكو اىل بغداد حوايل ثالث واربعون 
الف نس�مة يملكون ست ومخسني بيعة« )4(، فهم من املكونات االساسية للمجتمع العراقي يف العرص 

العبايس،فقد ذكر املقديس ان بالعراق«جموس كثرية وذمته نصارى وهيود«)5(.

ان املقص�ود بأهل الديانات اليهود والنص�ارى والصابئة واملجوس،فتواجد اتباع هذه الديانات يف 
خمتل�ف مناطق العراق فكان�ت احلرية مركز للنصارى)6(، وانترشت فيه�ا الديارات )يف النجف بظاهر 
الكوفة وهو أول احلرية...«)7(، ويف الطريق الرابطة بني الكوفة وبغداد)8(، وبني الكوفة والقادس�ية)9(، 

)1( اجلزية: رضيبة س�نوية لغري املس�لمني عىل الرؤوس تفرض عىل البالغني عىل حس�ب ثروهتم وتسقطباالسالم،ينظر: 
ابن سالم، ابو عبيد القاسم، االموال، حتقيق: حممد عامر، دار الرشوق، ) بريوت: 1989م (، ص99.

)2(ينظر: ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، كتاب اخلراج، دار املعرفة، ) بريوت: 1979م (، ص122وما بعدها.
)3( القلقش�ندي،أمحد بن عيل، مآثر االنافة يف معامل اخلالفة، حتقيق:عبد الس�تار امحد ف�راج، )الكويت: 1964م(، ج3، 

ص33.
)4( اسحاق، احوال نصارى يف بغداد، ص 106.

)5( املقديس، احسن التقاسيم، ص172.
)6( اليعقويب، البلدان، ص 146.

)7( الشابشتي، الديارات، ص 56-59؛ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج2: ص498.
)8( الشابشتي، الديارات، ص58؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1، ص242.

)9( الشابشتي، الديارات، ص36، 57.
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م�ع مالحظة ارتفاع نس�بة وجود االديرة املس�يحية يف بغ�داد)1(، بوصفها عاصمة الدولة العباس�ية كام 
انترشت اديرة النصارى يف املوصل)2(، و واسط)3(،واملدائن)4(،وغريها من املناطق)5(.

ولليه�ود تواج�د يف مناط�ق العراق يعود اىل احلقب�ة البابلية)6(، وبعد الفتح االس�المي منح اليهود 
األم�ان واحلري�ة الدينية أس�وة ببقية االقوام عىل اخت�الف ادياهنم ومل يفرض عليه�م اكثر من جزية يد 
فعوهنا اىل بيت املال مقابل اعفائهم من اخلدمة يف اجليش وقد اقر اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب رأس 
اجلالوت يف منصبه)7(، وعندما مر امري املؤمنني عليه الس�الم بمدينة فريوز ش�ابور)8(، خرج الس�تقباله 
مار اسحق رئيس مثيبة)9( فومبديثة، بجمع غفري من اليهود فأكرم االمام وفادته واقره يف منصبة واعطاه 
احلق�وق نفس�ها التي كان يتمتع هبا جاثليق النصارى)10(،وتواجد اليه�ود يف العرص العبايس يف مناطق 
خمتلفة منها احلرية)11(، والكوفة التي يقيم هبا س�بعة االف هيودي بحس�ب ماذكر التطيل )12(، والبرصة 
وواس�ط)13(، بغداد)14(،وبابل)15(،واالنبار)16(،اذ كانت هلم مدارس انترشت يف هذه املناطق،كام كانت 
هل�م م�دارس بالقرب م�ن احللة املزيدية اذ ذك�ر التطليان هبا حوايل«عرشة االف هي�ودي عندهم اربعة 

كنائس ويقيم اليهود فريضةالصالة يف هذه الكنائس كل يوم«)17(. 

)1(الشابشتي، الديارات، ص43، 44، 73.
)2( ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1، ص146.

)3(املصدر نفسه
)4(ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج2، ص498

)5( املصدر نفسه
)6( للمزيد عن الوجود اليهودي يف تاريخ العراق القديم، ينظر: سوسة، امحد، مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق، 

املؤسسة العربية للدراسات والنرش، )بريوت: 2001م(،ص 18 وما بعدها.
)7( سوسة، اليهود يف العراق، ص176.

)8( وهياالنبار،، ينظر:اهلمذاين، البلدان، ص 333.
)9( تستعمل عند اليهود للداللة عىل املدرسة الدينية، ينظر: سوسة، اليهود يف العراق، ص176.

)10( سوسة، اليهود يف العراق، ص176.
)11( ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج2، ص486.

)12( التطيل، الرايب بنيامني بن الرايب يونية االسباين، رحلة بنامني التطيل، املجتمع الثقايف، ) ابو ظبي: 2002م (، ص314.
)13(التطيل، رحلة بنامني، ص319-318.

)14( سوسة، اليهود يف العراق، ص188.
)15( التطيل، رحلة بنيامني، ص 307.

)16(سوسة، اليهود يف العراق، ص 184.
)17(رحلة بنيامني، ص307
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وبل�غ عدد اليه�ود يف بغداد اواخ�ر العرص العبايس ح�وايل اربعني الف هي�ودي تركز وجودمهفي 
جانبي بغداد فقد كان هلم 28 كنيسا قسم منها يف جانب الرصافة ومنها يف جانب الكرخ عىل الشاطئ 

الغريب من هنر دجلة )18(.

اما الصابئة فان املصادر تش�ري إىل أهنم س�كنوا بالد وادي الرافدين منذ قبل الفتح االسالمي بزمن 
طويل و كانت مناطق وجودهم متتد من واس�ط إىل خوزس�تان)19(، وعندما جاء الفتح االسالمي قابل 
وف�د م�ن وجهاء الصابئة اىل قائد اجليش االس�المي واوض�ح له طبيعة دينهم وع�رض عليهم كتاهبم 
الدين�ي املس�مى )الكنزا ( لك�ي يضمن لقومه التس�امح الذي خص ب�ه القرآن أهل الكت�اب وتم هلم 
ذلك)20(، ومتت معاملهم عىل اهنم اهل كتاب)21(، يؤدون اجلزية)22(، وتركز وجودهم يف اجلانب الغريب 

من واسط وكان هلم درب خاص هبم يسمى )درب الصاغة ( )23(.

ان تواج�د اتباع الديانات االخرى يف العراق توحي بوجود روابط وصالت بني مكونات املجتمع 
العراقي يف العرص العبايس وإذا تتبعنا سرية اهل البيت )( نجد أهنم حرصوا عىل بيان الترشيعات 
اخلاصة باهل الذمة اضافة الريد الشبهات التي يثريها هؤالء من خالل املناظرات التي دارت بني ائمة 

اهل البيت )( وتالميذهم.

أوالً:-االحكام الفقهية اخلاصة باهل الذمة.
إن تتبع الروايات الواردة ان وجود األقليات يف املجتمع اإلسالمي تطلب تنظيم حدود التعامل مع 
املس�لمني لذا نجد حرص أئمة اهل البيت )(عىل ترس�يم ُأطر التعامل مع أتباع الديانات األخرى 
ب�ام فرضته ظروف االختالط منذ العهود االوىل لإلس�الم ففي خالفة االمام عيل )( نجد سياس�ة 
االمام عيل )( اجتاه اهل الذمة تلخصت يف اعتبارهم جزًا رئيس�ًا من املجتمع االس�المي وبش�كل 
خ�اص بالكوف�ة التي كان هلم وج�ود ملحوظ فيها جعل منهم مكونا رئييس يف املجتمع االس�المي يف 
ِعيََّة َطَبَقاٌت الَ َيْصُلُح َبْعُضَها إالَّ  الكوف�ة وال�ذي ال غنى لبقية الفئات عنه فقال )(: " َواْعَلْم َأنَّ الرَّ

)18( التطيل،رحلة بنيامني، ص299؛ سوسه، اليهود يف العراق، ص193.
)19( االم�ريي، يي�ى غازي، الصابئة يف مدينة واس�ط خالل العص العبايس، جملة احلوار املتمدن، العدد1517، لس�نة 

2006م،ص4
)20( سباهي،عزيز، الصابئة املندائيون ومعتقداهتم الدينية، دار املدى،)سوريا: 2002م(، ص 220؛االمريي، الصابئة 

يف واسط، ص4.
)21( للمزيد، ينظر:اخليون، رشيد، تاريخ املذاهب يف العراق، ط 2،منشورات اجلمل، )بريوت:2007م(، ص46.

)22( املعاضيدي، واسط يف العرص العبايس، ص 197.
)23( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص317.
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ْزَيِة  ِة...، َوِمنَْها َأْهُل اجْلِ ِة َواخْلَاصَّ بَِبْعض، َوالَ ِغنَى بَِبْعِضَها َعْن َبْعض: َفِمنَْها ُجنُوُد اهللِ،ِمنَْها ُكتَّاُب اْلَعامَّ
ِة َوُمْسِلَمِة النَّاِس«)2(. مَّ َواخْلَراِج)1(، ِمْن َأْهِل الذيِّ

 كام حرص )( عىل تأكيداحلامية هلم وتوفري ووس�ائل الرعاية االجتامعية واإلدارية واالستفادة 
من مؤسسات الدولة لشاهنم شأن املسلمني حتى الضامنات العامة والتأمينات املعاشية.

 :)(ان مر شيخ مكفوف كبري يسأل الناس فسال أمري املؤمنني )( فقد روي عن االمام عيل 
عنه ما هذا؟ فلام اجابو بأنه نرصاين قال:أمري املؤمنني)(: استعملتموه حتى إذا كرب وعجز منعتموه 

! ! انفقوا عليه من بيت املال)3(.

وق�د تق�اىض االمام مع احد النص�ارى امام رشيح الق�ايض اهل الذمة تنظم ألح�د والته احلد يف 
وصاي�اه ع�ىل رضورة«العدل عىل أهل الذمة، وباألنصافللمظلوم، وبالش�دة ع�ىل الظامل، وبالعفو عن 

الناس...« )4(.

ك�ام احل�د االمام زي�ن العابدين عيل بن احلس�ني )( يف رس�الة احلق�وق عىل مب�دأ العدالة لغري 
املس�لمني حي�ث قال:" وأم�ا احلق اهل الذمة فاحلكم فيه�م: ان تقبل منهم قب�ل اهلل وتفي بام جعل اهلل 

هلم ذمته وعهده... وحتكم فيهم بام حكم اهلل به عىل نفسك فيام جرى بينك وبينهم من معاملة " )5(. 

يف إط�ار اإلح�كام الفقهية التي تنظم التعامل بني االمامية وأهل الذمة نجد مجلة من االحكام التي 
اقرهت�ا االمامية منها ما خيص اقامة احل�دود«وإذا زنا اليهودي أو النرصاين بأهل ملته، كان االمام خمريا 
بني إقامة احلد عليه بام تقتضيه رشيعة االسالم، وبني تسليمه إىل أهل دينه أو دين املرأة، ليقيموا عليهم 
احل�دود عىل ما يعتقدونه«)6(، وإما اذا«زنا الذمي بامرأة مس�لمة، جيب عليه القتل عىل كل حال، وكان 

)1( اخل�راج: رضيب�ة مالي�ة تفرض عىل االرض يف الب�الد املفتوحة ويرج�ع للحاكم تقديم. ينظر: ابن س�الم، االموال، 
ص132.

)2(اب�ن ايب طال�ب، ع�يل، هنج البالغة، رشح: حمم�د عبده، النهضة، ) ق�م: د.ت (، ج3، ص90؛ابن مح�دون، التذكرة 
احلمدونية، ج1، ص319.

)3(الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص293.
)4( الط�ربي، تاريخ الطربي، ج3، ص556؛الثقفي، الغارات، ج1، ص224؛ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج4، 

ص566.
مس�ائل  حتصي�ل  اىل  الش�يعة  وس�ائل  احلس�ن،  ب�ن  حمم�د  العام�يل،  ص618؛احل�ر  ج2،  اخلص�ال،  )5(الص�دوق، 

الرشيعة،حتقيق:مؤسسة ال البيت الحياء الرتاث،مهر، ج15، ص174؛ املجليس، بحار االنوار، ج11، ص2.
)6( الطويس، حممد بن احلسن، النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى، انتشارات قدس حممدي،) قم: د.ت (، ص696. 
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عىل املسلمة احلد: إما الرجم أو اجللد...«)1(.

وجتوز ش�هادة اهل الذمة يف حالة الرضورة وان اختلف انتامئهم الديني فقد س�ئل االمام الصادق 
)( عن شهادة اهل امللة فقال: " ال جتوز إال عىل أهل ملتهم فإن مل جتد غريهم جازت شهادهتم عىل 

الوصية النه ال يصلح ذهاب حق أحد«)2(. 

 وهل�م احلل�ف يف القضايا كام للمس�لمني ويرتي�ث عىل حلفهم احلك�م النهائي بدلي�ل قول االمام 
الصادق )(: " ال يلف اليهودي وال النرصاين وال املجويس بغري اهلل... " )3(.

كام اوردالكليني«أن أمري املؤمنني عليه الس�الم اس�تحلف هيوديا بالتوراة التي انزلت عىل موس�ى 
عليه السالم«)4( وإذا عجز عن دفع الدية القتله مسلم خطا، فديته عىل بيت املال )5(. 

 ك�ام يش�مل اهل الذمة بقانون القصاص للحفاظ عىل النظ�ام او ردع اجلريمة فنقل عن االمام عيل 
)( بان�ه قال: " يقتص للنرصاين واليهودي واملجويس بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض اذا 

قتلوا عمدا ")6(. 

وسئل االمام الصادق )( عن رجل مسلم فقأ عني نرصاين فقال: ان دية عني النرصاين اربعامئة 
دينار )7(، وقال )(: " يف رجل ذمي قطع يد مسلم قال تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذون فصل ما 

بني الديتني وان قطع املسلم يد املعاهد اولياء املعاهد فان شاؤوا قطعوا يد املسلم..." )8(.

وبالنس�بة لصدقاهتم فاقرها االس�الم وكذل�ك اوقافهم وقد اورد علامء االمامي�ة االحكام الفقهية 
اخلاص�ة هبا فذكر الطويس ان اوقافهم التي يتقرب�ون فيها إىل اهلل تعاىل، فهي وقف صحيح وإذا وقفت 

عىل الفقراء، كان ذلك الوقف ماضيا يف فقراء أهل ملته دون غريهم من سائر اصناف الفقراء)9(.

)1( الطويس، النهاية، ص692. 
)2( الكليني، الكايف، ج7، ص398؛الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص252؛احلر العاميل، الوسائل، 19، ص 311.

)3( الكليني، الكايف، ج7، ص450؛ابن الرباج، املهذب، ج2، ص589. 
)4( الكليني، الكايف، ج7، ص451؛الطويس، املبس�وط، ج7، ص112؛ابن محزة الطويس، حممد بن عيل، الوس�يلة اىل 

نيل الفضيلة، حتقيق: حممد حسون، مطبعة اخليام، ) قم: 1998م (، ص437.
)5(الطويس، املبسوط، ج7، ص 112؛ ابن محزة الطويس، الوسيلة اىل نيل الفضيلة، ص437.

)6( الكليني، الكايف، ج7، ص 309310.
)7( املصدر نفسه، ج7، ص310؛احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج29، ص218.

)8( الطويس، هتذيب االحكام، ج10، ص280.
)9( الطويس، النهاية، ص 597.
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ويف املس�ائل الت�ي ختتلف احكامها الفقهية يف الرشيعة االس�المية كام اقرت�ه الرشائع االخرى«فلم 
يش�رتط اكثر الفقهاء يف مس�ائل ارث غري املسلمني ان تطلق الرشيعة االسالمية يف حتقق االرث هلم«)1( 
فل�و مات احدهم تنقل امواله اىل ورثته وعليه فاملجويس الذي يس�تحيل ن�كاح بعض املحارم«يورث 
املجويس بجميع قراباته التي يديل هبا ما مل يس�قط بعضها ويورثون ايضا بالنكاح وان مل يكن س�ائغا يف 
رشع االس�الم«)2(، اذ ان«انس�اهبا واس�باهبم وان مل تكن جائزة يف رشيعة االس�الم فهي جائزة عندهم 
ويف ن�كاح ع�ىل راهي�م ومذهبهم وق�د امرن�ا ان نقرهم عىل م�ا يرونه م�ن املذاهب وهنينا ع�ن قذفهم 

بالزنا...« )3(. 

 ك�ام إن أح�وال أه�ل الذمة حمرتم�ة ال جيوز التع�رض هلا وان كان�ت حمرمة يف الرشيعة اإلس�المية 
ومل جيز للمس�لمني التعامل هبا مع اش�رتاط عدم التجاهر بالتعامل هبا، ويف احكام اجلزية والتي كانت 
ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن ()4(، كانت  واجبة الدفع عىل أهل الذمة بالنص لقوله تعاىل) َحتَّى ُيْعُطوا اجْلِ
هن�اك ضوابط اكدهتا التعاليم االس�المية املتمثلة بام ورد عن الرس�ول واألئم�ة الطاهرين )( منها 
اعتبار اجلزية هي الرضيبة الوحيدة املفروضة عىل اهل الذمة فقد سئل االمام الصادق )( "يف أهل 
اجلزية يؤخذ من أمواهلم ومواش�يهم ش�ئ س�وى اجلزية؟ قال: ال«)5( وأكدت الروايات انه ينبغي عىل 
 )( إمج�ايل اجلزي�ة من أهل الكتاب أن يتعامل معهم حني جبايتها بالرفق واللني فقد أمر اإلمام عيل
العامل�ني عليها فقال:«... إياك أن ترضب مس�لام أو هيوديا أو نرصاني�ا يف درهم خراج...فإنا أمرنا أن 

نأخذ منهم العفو«)6(. 

أكدت روايات أهل البيت )( ُحسن التعامل مع غري املسلمني انطالقا من قول الرسول )صىل 
اهلل عليه واله وس�لم ( " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وان خالفكم«)7(،و وضحت مدرس�ة اهل البيت 
)( م�ا حرم االس�الم م�ن املظاهر التي يفهم منها احلط من كرام�ة االخرين من حتقري وخداع وهد 
الس�نة للمس�لمني وغري املس�لمني كام اوىص االمام عيل )( اىل احد والته بأهل الذمة خريا " َوَقْد 

)1(الطويس، النهاية، ص 683؛ابن ادريس، الرسائر، ج3، ص287.
)2( الطويس، النهاية، ص 684؛ ابن الرباج، املهذب، ج2، ص 171.

)3(الطويس، اخلالف، ج3، ص414.
)4( التوبة: 29.

)5( الكلين�ي، ال�كايف، ج3، ص568؛الصدوق، من ال ي�رضه الفقيه، ج2، ص51؛الط�ويس، هتذيب االحكام، ج4، 
ص118.

)6( املفيد، املقنعة، ص257؛ الطويس، هتذيب االحكام، ج4، ص98.
)7( الكليني، الكايف، ج3، ص659؛ احلر العاميل، الوسائل، ج12، ص101.
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َتُه َأْمنًا َأْفَضاُه َبنْيَ اْلِعَباِد بَِرمْحَتِِه، َوَحِرياًم َيْسُكنُوَن إىَِل َمنََعتِِه، َيْسَتِفيُضوَن إىَِل ِجَواِرِه،  َجَعَل اهللُ َعْهَدُه َوِذمَّ
َفاَل إِْدَغاَل«)1(.

 كام اوىص ائمة اهل البيت )( اتباعهم بحسن صحبتهم وجمالستهم فورد عن الباقر )("و 
إن جالسك هيودي فأحسن جمالسته«)2(.

 كام امر اهل البيت )( شيعتهم بحسن اجلوار الذي حث عليه االسالم وأكثر فيه احلديث سواء 
كان اجلار مس�لام او غري مس�لم فعن االمام الصادق )( قال: قرأت يف كتاب عيل )( أن رسول 
اهلل ص�ىل اهلل علي�ه وآله كتب ب�ني املهاجرين واألنصار ومن حلق هبم من أه�ل يثرب أن اجلار كالنفس 

غري مضار وال آثم وحرمة اجلار عىل اجلار كحرمة امه )3(.

 واملقص�ود بمن حل�ق باملهاجرين واألنص�ار هم اليه�ود يف املدينة ووردت الرواي�ات بالدعاء هلم 
وقبول هداياهم فعن حممد بن عيل اجلواد )( انه قال: " إن رس�ول اهلل ) صىّل اهلل عليه وآله ( مل يرد 
هدي�ة عىل هي�ودي وال نرصاين")4(، وعنالرضا ) ( قال:" قيل أليب عبد اهلل ) عليه الس�الم (: كيف 

أدعو لليهودي والنرصاين؟ قال: تقول: بارك اهلل لك يف دنياك “ )5(.

ثانيًا:-طبيعة التعايش بني الشيعة االمامية واتباع الديانات املختلفة يف العراق 
ح�رص ائمة اهل البيت )( عىل توجيه اتباعهمإىل حس�ن التعام�ل مع اتباع الديانات االخرى 
وف�ق ما أك�د عليه الدين اإلس�المي وما فرضته ظروف العي�ش يف جمتمع متعدد األدي�ان، وقد انربى 
فقهاء االمامية لتوضيح حدود التعامل مع أهل الكتاب وفق ما جاءت به أحاديث الرس�ول )صىل اهلل 
علي�ه واله وس�لم ( وأهل بيته، ويف بعض املواضع تم توضي�ح رأى االمامية إضافة إىل إيراد رأى أبناء 

العامه من أتباع املذاهب األخرى)6(.

وقد فرضت احلاجة لبيان مسائل معينة تعالج حماورها العالقة بني االمامية وأهل الكتاب إىل إفراد 
مؤلف�ات خاص�ة بذلك منه كت�اب حتريم ذبائح أهل الكتاب للش�يخ املفي�د )ت: 413ه�/1022م ( 
بعدم�ا اختل�ف يف ذبائح اهل الكتاب فقال مجه�ور العامة بإباحتهاوذهب بعضه�م اىل حرضها وقول 

)1( ابن ايب طالب، هنج البالغة، ج3، ص107.
)2( املفيد االمايل، ص185.

)3( الكليني، الكايف، ج2، ص666؛ الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص141.
)4( الطويس، الرجال، ج2، ص868؛احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج12، ص84.

)5( احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج12، ص84.
)6( ينظر: الطويس، اخلالف، ص6 وما بعدها.
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الش�يعة يظرها بينام ذهب قس�م منهم ذهب اىل موافق�ة ابناء العامة بإباحتها فأوضح الش�يخ املفيد يف 
مؤلفه هذا رأي الشيعة االمامية وأسباب حتريم تلك الذبائح وفق الكتاب والسنة )1(.

وضمن املس�ائل ال�واردة عىل الرشيف املرتىض )ت: 436ه�/1054م( يف املس�ائل الواس�طيات 
وردت مسائل ختص بعض االحكام اخلاصة باهل الذمة منها: 

 م�رياث اه�ل الذمة وتنص عىل انه«هل يرث املس�لم ممن مات من أهل بيت�ه ممن هو من أهل الذمة 
عىل مقتىض الرشيعة أو االس�الم يمنعه من مرياث أهل املخالفني مللته...«)2(، وقد كان اجلواب بانه ال 

يمنع من ان يورث املسلم الكافر وجاءت املسالة الثانية حولعدة وفاة الذمى)3(.

ان ورود هذه املسائل عىل الرشيف املرتىض من واسط تدل بشكل واضح االختالط والتعايش بني 
االمامية وأهل الكتاب ومدى الصلة والروابط بينهم لدرجة وجود اهل الذمة يف بني الشيعي االمامي 
الذي طلب جوابا عىل اس�ئلته من قبل زعيم الطائفة االمامية، ويف ميدان االحوال الش�خصية نجد ان 
السؤال عن عدة وفاة الذمي، دليل عىل وجود روابط وزواج بني اتباع امللتني مما يعكس لنا صورة عن 

التعايش الشيعي االمامي مع اهل الكتاب من خالل جوابات املسائل الواردة من واسط.

 ك�ام كان املوج�ود اه�ل الذمة يف املناطق الت�ي يقطنها الش�يعة االمامية دليل عىل عم�ق الرابط بني 
الطرف�ني ومن االمثل�ة عىل ذلك الطبيب ييى بن عيس�ى بن جزلة البغ�دادي)4(، وكان رجال نرصانيا 
ق�د ق�رأ الطب ع�ىل نصارى الكرخ)5(، ك�ام كانت هناك أس�قفية للنصارى يف الكرخ فق�د كان ثادرس 
االسقفاس�قفا يف الك�رخ ببغداد)6(، ومن كنائس بغداد الغربية بيع�ة الكرخ يف حملة الكرخ عرفت ببيعة 
رسجوناوكان يف الش�امل من مقربة باب التبن)7(، ديران يقعان عىل ضفة دجلة مبارشة يس�مى احدمها 

)1( املفيد، حتريم ذبائح اهل الكتاب، ص20 وما بعدها.
)2(الرشيف املرتىض، رسائل، ج4، ص40.
)3(الرشيف املرتىض، رسائل، ج4، ص41.

)4( ييى بن عيس�ى بن عيل بن جزلة: كان من املش�هورين يف علم الطب وعمله، وكان نرصانيا ثم اس�لم، وله عدة كتب 
منهم تقويم االبدان وكتاب منهاج البيان، تويف) 493ه�/1100م(، ينظر:ابن اجلوزي، املنتظم، ج17، ص61.

)5( اب�ن ايب اصبيع�ة، موفق الدين امحد بن س�ديد الدين اخلزرجي االنصاري، عيون االنب�اء يف طبقات االطباء، حتقيق: 
ن�زار رض�ا، دار مكتب�ة احلي�اة، ) ب�ريوت: د.ت (، ص343؛ فيبيه، جان موري�س، احوال النص�ارى يف خالفة بني 

العباس، دار املرشق،) بريوت: 1990م (، ص306.
)6( االس�قف: وظيف�ة دينية للنصارى ثادرس اس�قف بالكرخ ببغ�داد كان حريصا عىل طلب الكت�ب متقريا احلانقلتها 

وصنف له قوم من االطباء النصارى كتبا هلا قدر وجعلوها باسمه، ابن ايب اصبيعة، عيون االنباء، ص283.
)7( حمل�ة كب�رية ببغ�داد تقع هبا مقابر قريش التي فيها مش�هد االمام موس�ى بن جعف�ر واالمام اجلواد )عليهام الس�الم( 

ويعرف قربمها بمشهد باب التبن، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1، ص306.
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دير درتا واالخر دير القباب)1(. 

ان وجود اهل الذمة يف حملة الكرخ التي اغلب س�كاهنا من الش�يعة االمامية جعلهم عرضة للتأثر 
بأحداث االضطرابات والفتن املذهبية التي حدثت بني السنة والشيعة، ففي احدث فتنة سنة )422ه�( 
تعرضت دور اليهود يف الكرخ للنهب فقد«... هنبت دور اليهود وخانتاراهتم وطلبوا«)2(،والس�بب يف 

ذلك كام يوضحه ابن اجلوزي«ألنه قيل عنهم أهنم أعانوا أهل الكرخ«)3(..

 وكان�ت العام�ة هي م�ن قامت بالنهب ذك�ر ابن كثري«وهنب�ت العامة دور اليهود الهنم نس�بوا اىل 
معاونة الروافض وتعدى النهب اىل دور كثرية...« )4(، ويف احداث س�نة )437ه�/1045م(«حدثت 
فتن�ة ب�ني أهل الكرخ وباب البرصة قتل مجاعة فيها من الفريقني وجاء صاحب املعونة ونفر العامة عىل 

اليهود وأحرقوا الكنيسة العتيقة وهنبوا دور اليهود«)5(.

 ان وج�ود اه�ل الذم�ة يف االحياء الش�عبية جلبت هلم نقمة اصح�اب املذاهب املخالف�ة لألمامية 
وجعله�م عرض�ة لالعتداء يف اوقات ان�دالع الفتن املذهبية يف بغداد، اال انه م�ن جانب اخر يدل عىل 
عمق الصلة بني اهل الذمة و االمامية ويعكس صورة عن العالقة الودية بني الطرفني بدليل انه قد جلا 
عدد من املس�يحني املطاردين اىل بيت الس�يد ريض الدين عيل بن طاووس، بعد ان نش�ب نزاع بينعهم 

وبني السلطة العباسية)6(.

)1( بابواسحاق،رفائيل، احوال نصارى بغداد يف عرص اخلالفة العباسية،املركز االكاديمي لالبحاث،)بريوت،2015(، 
ص123.

)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص214؛ ابن االثري، الكامل، ج9، ص418؛الذهبي، تاريخ االسالم، ج29، ص10.
)3( اب�ن اجل�وزي، املنتظ�م، ج15، ص214؛ اب�ن االث�ري، الكام�ل، ج9، ص418؛ الذهبي، تاريخ االس�الم، ج29، 

ص10.
)4( ابن كثري، البداية والنهاية، ج12، ص39.

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص302؛ابن كثري، البداية والنهاية، ج12، ص68.
)6( اقبال، عباس، تاريخ املغول،ترمجة عبد الوهاب علوب، املجمع الثقايف،)ابو ظبي:2...م(، ص 244؛بياين، شريين، 

املغول الرتكيبه الدينية والسياسية، ترمجة: سيف عيل، املركز االكاديمي لالبحاث، ) بريوت: 2013م(، ص220.
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الفصل الرابع

التحديات التي واجهها الشيعة االمامية من 
الدول املتعاقبة واالرس احلاكمة يف العراق

•  املبح�ث األول:- اإلرهاص�ات والضغوط السياس�ية 	
الت�ي واجهها الش�يعة اإلمامية بعد الغيب�ة حتى العرص 

البوهيي.

•  املبح�ث الثاين:- االوضاع املجتمعي�ة لالمامية يف ظل 	
التسلط البوهيي.

• املبحث الثال�ث:- احلراك املجتمعي لإلمامية يف عهد التس�لط 	
السلجوقي.

• بع�د 	 لإلمامي�ة  املجتمعي�ة  األح�وال  الراب�ع:-  املبح�ث 
العرصالسلجوقي حتى سقوط بغداد.
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املبحث االول: اإلرهاصات والضغوط السياسية التي واجهها الشيعة اإلمامية بعد 
الغيبة حتى العرص البوهيي

 أتس�مت سياس�ة اخللفاء العباسيني اجتاه الشيعة اإلمامية و بشكل خاص يف العرص العبايس األول 
بالش�دة و التنكي�ل، إذ لطامل�ا نظ�روا بالش�ك و الريب�ة إىل العلوي�ني و أتباعهم، و إهن�م يمثلون أقوى 

األطراف املعارضة عىل مصري الدولة و مسارها.

 و قد رصح بذلك أبو جعفر املنصور ملا علم بوفاة أخيه أبو العباس الس�فاح إذ قال: “ أختوف رشَّ 
عمي عبد اهلل بن عيل و شيعة عيل ...” )1(. 

 ألج�ل ه�ذا مل يدخ�ر أبو جعفر املنصور وس�عًا يف تصفية خصوم العباس�يني و اس�تعامل الش�دة و 
التنكيل هبم و ال س�يام أبناء البيت احلس�ني)2(، و بالرغم من أن اخلط اإلمامي قد اختذ سياس�ة احليطة و 
احلذر يف االنغامس بالرصاعات السياس�ية و عدم اخلوض يف املنازعات التي حصلت بني آل احلس�ن و 
العباس�يني، إال أن العباس�يني و منصورهم كانوا يسبون ألف حساب للصادق )( و شيعته الذين 

أوصاهم بالتقية، و كان يتجنب كل ما من شأنه أن يثري السلطة احلاكمة.

 و بالرغم من ذلك مل يس�لم ش�يعة الصادق من التصفية السياس�ية إذ قتل املعىل بن خنيس)3( أحد 
أصحاب اإلمام الصادق بعد رفضه البوح بأسامء أصحاب اإلمام اىل وايل اخلليفة املنصور عىل املدينة)4(. 

 ملا توىل اإلمامة موسى بن جعفر بن حممد اإلمامة بعد أبيه عامر املهدي بن املنصور و ولديه موسى 
اهلادي و هارون الرشيد، و تشري املصادر إال أن كاًل من املهدي و اهلادي مل يتعرض لإلمام يف حني أنه 
حبس أثناء حكم الرش�يد و قتل يف س�جنه)5(، أما املأمون فقد عرفت عنه سياس�ة املغايرة إلسالفه جتاه 

العلويني نوعًا ما، فنصب عيل بن موسى الرضا لوالية العهد)6(. 

الثورات  عىل  القضاء  حماولة  يف  يكمن  البيعة  هذه  وراء  احلقيقي  السبب  أن  من  الرغم  عىل  و   

)1( ابن األثري، الكامل، ج5، ص461.
)2( و بشكل خاص بعد حترك حممد بن عبد اهلل احلسن املسمى بالنفس الزكية للثورة ضد املنصور، ينظر للمزيد الطربي، 

تاريخ، ج6، ص190؛ املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص294 – 301.
)3( مع�ىل ب�ن خنيس أبو عبد اهلل موىل الص�ادق، كويف بزاز وصفه النجايش بأنه ضعيف ج�دًا ال يعول عليه،وقال انه له 

كتاب يرويه مجاعة، النجايش، الرجال، ص 417
)4( الكيش، الرجال، ج2، ص679.

)5(اليعقويب، تاريخ، ج2، ص414؛ الطربي، تاريخ، ج6، ص398 – 472. 
)6( اليعقويب، تاريخ، ج2، ص448 – 453؛ الطربي، تاريخ، ج7، ص132 – 150.
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العلوية التي تصاعدت وتريهتا إال أن املسألة انتهت بالتصفية اجلسدية لإلمام الرضا عىل يد املأمون)1(. 

 يمكن وصف سياس�ة اخللفاء الذين تولوا احلكم بعد املأمون اجتاه أئمة الش�يعة باهلدوء النس�بي، 
إال أن احل�ال اختل�ف يف أي�ام املتوكل ) 232 – 247ه��/ 874-861م( الذي “ كان ش�ديد الوطأة 
ع�ىل آل أيب طال�ب، غليظ�ًا عىل مجاعتهم مهتاًم بأمورهم ش�ديد الغيظ و احلقد عليهم، و س�وء الظن و 
التهمة...”)2(، و كان ملوقف حاشيته تأثري كبري عىل سياسته مع العلويني و شيعتهم، فقد أحاط املتوكل 
نفس�ه بجامعة اش�تهروا بالعداء لعيل بن أيب طالب و ألهل بيته إذ “ اتفق له ان عبد اهلل بن ييى اخلاقاين 
وزي�ره ييسء الرأي فيهم فحس�ن ل�ه القبيح يف معاملتهم فبلغ فيهم ما مل يبلغ�ه أحد من خلفاء العباس 

قبله “)3(. 

 فف�ي س�نة) 236ه�/850م( “ أمر املتوكل هبدم قرب احلس�ني بن ع�يل )( و هدم ما حوله من 
املنازل و الدور و أن يرث و يبذر و يسقى موضع قربه و أن يمنع الناس من إتيانه “)4(، “ قمع آل أيب 

طالب و شيعتهم من زيارة قرب احلسني و الغري من أرض الكوفة...”)5(. 

 كام شجع املتوكل أصحاب احلديث فتخىل عن االعتزال و أمر برتك النظر و املباحثة)6(، يف اجلدال 
“ و أمر ش�يوخ املحدثني بالتحديث و إظهار الس�نة و اجلامعة “)7(، كام كتب إىل اإلمام العارش للشيعة 

اإلمامية عيل بن حممد بن عيل اهلادي للشخوص من املدينة)8(، ليكون حتت مراقبته.

 اختل�ف ه�ذه األوضاع يف عه�د املنترص ) 247 – 248ه��/861-862م ( فقد ألغ�ى ما أمر به 
املتوكل من إجراءات ضد الشيعة، و أعاد بناء ما هدم من املزارات و وجه بامل فرق بني العلويني)9(. 

 ف�كان عه�د املنت�رص ) 247 – 248ه�/861- 862م( عبارة عن ومضة للش�يعة اإلمامية آنذاك 
لدرج�ة أنن�ا ال نجد أي دالئل واضحة عن قيام املنترص و الذين أخلفوه عىل الس�لطة العباس�ية يف قتل 

)1( املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص464.
)2( األصفهاين، مقاتل الطالبيني، ص 395.

)3(األصفهاين، مقاتل الطالبيني،ص396.
)4( الطربي، تاريخ، ج7، ص365؛ املسعودي، مروج الذهب، ج4، ص51.

)5( اليعقويب، تاريخ، ج2، ص484؛ املسعودي، مروج الذهب، ج4، ص51.
)6( اليعقويب، تاريخ، ج2، ص484.

)7( املسعودي، مروج الذهب، ج4، ص484 – 485.
)8( اليعقويب، تاريخ، ج2، ص484. 

)9( ينظر، املسعودي، مروج الذهب،51/4
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األئمة و التعدي عليهم. 

قدم األئمة املتأخرون بعض الشخصيات لتكون بمثابة وكالء أو سفراء عنهم نتيجة اإلقامة اجلربية 
التي فرضت عليهم من قبل السلطة العباسية، لذا نجد أن اإلمام العارش قد حرص عىل عدم االحتكاك 
املب�ارش بالن�اس و كان يقدم عثامن بن س�عيد العم�ري ) ت: 28ه�/648م( ملن يأت�ون للحديث إليه 
موضح�ًا هل�م مكان�ة عثامن يف الطائفة إذ قال: “ هذا أبو عمرو الثقة األمني ما قاله لكم فعني يقول و ما 

أداه إليكم فعني يؤديه “)1(، فكان هو الواسطة بني اإلمام و الرعية و عدَّ من أقرب املقربني لإلمام)2(. 

 و كان يس�تلم األموال املرس�لة من قبل الشيعة اإلمامية من خمتلف األماكن و األصقاع و بدالً عن 
اإلمام و كانت مهمة عثامن و حتمله املس�ؤولية يف مقر الس�لطة يف سامراء بحكم وجود اإلمام مما جعل 
املهمة بمنتهى الصعوبة نظرًا للحراس�ة املش�ددة إال أنه كان يس�ري األمور يف رسية تامة دون أن يالحظ 
عليه أحد ذلك، فكان يرتدي دون أن يالحظ عليه أحد ذلك، فكان يرتدي لباس بائع السمن و يرسل 
أموال الشيعة يف كيس السمن إىل اإلمام)3(,و بواسطة هذه احليلة التي أطلقوا عليه بسببها لقب الزيات 

أو السامن)4(. 

 فاستطاع أن ينجو من مطاردة السلطة له)5(، و كذلك العنارص الشيعية املناوئة لإلمام الغائب.

 ش�هدت بداية عرص الغيبة اضطرابات يف الوس�ط املجتمعي للش�يعة اإلمامية متثلت بانقس�امات 
و منازع�ات و تطلع�ات بعض أفراده�ا إىل منصب النيابة، إضافة إىل الوضع الس�يايس املتأزم و ظهور 
القرامطة، لذلك مل يكن من السهل إدارة هكذا طائفة من قبل السفري األول و الذي كان عليه مواجهة 
ادع�اء جعف�ر الك�ذاب أخو اإلمام العس�كري اإلمام�ة)6(، و الذي حاول أن يكس�ب عطف الس�لطة 
العباس�ية ممثلة بالوزير عبيد اهلل بن خاقان وزير املعتمد ) 256 – 279ه�/870-892م ( إىل جانبه، 
فعن أمحد بن عبيد اهلل بن خاقان أنه قال: “... جاء جعفر بعد قسمة املرياث إىل أيب و قال له: اجعل يل 
مرتب�ة أيب و أخ�ي و أوصل إليك يف كل س�نة عرشين ألف دينار معلمة، فزبره أيب و أس�معه و قال له: 
يا أمحق إن الس�لطان جرد س�يفه و س�وطه يف الذين زعموا إن أباك و أخاك أئمة لريدهم عن ذلك فلم 

)1( الطويس، الغيبة، ص 238.
)2(الطويس، الغيبة، ص237.
)3(الطويس، الغيبة، ص238.
)4(الطويس، الغيبة، ص237.

)5( عيل، املهدي املنتظر، ص100
)6( النوبختي، فرق الشيعة، ص80؛ الطويس، الغيبة، ص149.
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يقدر عليه و مل يتهيأ له رصفهم عن هذا القول فيهام، فإن كنت عند شيعة أبيك و أخيك إمامًا فال حاجة 
بك إىل السلطان يرتبك مراتبهم و ال غري السلطان و إن مل تكن عندهم هبذه املنزلة مل تنلها بنا...”)1(. 

 بعد إخفاقه يف احلصول عىل العون من السلطة حاول جعفر التقرب من الشيعة اإلمامية و إقناعهم 
 )( بإمامته فاستغل القادمني من األقاليم األخرى ممن ال يعرف عن موت اإلمام احلسن العسكري
فكان أتباع جعفر يرس�لون إليه هكذا أشخاص مستغلني االضطراب السائد يف الوسط الشيعي عقب 
وف�اة اإلمام احلادي عرش، إال أن زيف ادعاء جعف�ر كان يتضح للوافدين إذ تذكر املصادر اإلمامية أنه 
ل�دى جم�يء هؤالء الغرباء إىل جعفر و يريدون أن يؤدوا نفس املراس�يم التي أدوها عند أخيه اإلمام إذ 

كان اإلمام يذكر هلم كم احرضوا معهم من األموال و كان جعفر جييبهم بأنه ليس منجام)2(. 

 و م�ن املمكن أن يكون س�بب توجيه مثل تلك األس�ئلة من قبل الش�يعة ربام يتعل�ق بأهلية جعفر 
العلمية و ش�خصيته املؤثرة يف س�امعيه من خالل قوة بيانه و حجته، و من خالل هذه األس�ئلة و التي 
أصبحت تدل عىل عدم ثقة و اطمئنان كان لدى مجع غفري من عامة الشيعة لألشخاص الذين يقضون 
حقوقه�م، حت�ى تب�در منهم هذه األس�ئلة التي ال ختل�و من اهتام أو ش�ك و ربام يف بعضه�ا املنقصة و 

التعدي عىل شخص جعفر الكذاب.

 و بعد أن باءت حماوالت جعفر يف اس�تاملة الس�لطة و حماولة كس�ب ثقة الشيعة و إقناعهم بإمامته 
بالفش�ل، و ذهب إىل اخلليفة و وش�ى هبم إذ “... توىل تركة أخيه ...و اس�توىل عليها و سعى يف حبس 

جواري أيب حممد و شنع عىل أصحابه عند السلطان “)3(. 

 مم�ا أثار اخلليف�ة املعتم�د ) 256 – 279ه�/870-892م( ضد الش�يعة فأخ�ذ يطاردهم، فذكر 
جعفر بأن الشيعة يقولون بوجود ولد ألخيه احلسن أخفته أمه صقيل، مما دفع السلطة عقب وفاة اإلمام 
العس�كري إىل البحث عن ذلك الولد إذ تش�ري املصادر اإلمامية إىل أنه ) ملا دفن ) اإلمام العس�كري ( 
و تف�رق الن�اس اضطرب أمر الس�لطان و أصحابه يف طلب ولده و كثر التفتي�ش يف املنازل و الدور و 

توقفوا عىل قسمة مرياثه...”)4(. 

 كانت األوضاع السياسية السائدة يف تلك الفرتة قد شكلت عامل ضغط عىل الشيعة اإلمامية، ففي 
س�نة) 278ه�/891م( اندلعت ثورة القرامطة ضد السلطة املتمثلة باخلليفة املعتمد و ادت مهامجتهم 

)1( املفيد، االرشاد، ج2، ص324
)2( اخلصيبي، اهلداية الكربى، ص391

)3( املفيد، اإلرشاد، ج2، ص336؛ الطويس، الغيبة، ص1-6.
)4( الكليني، الكايف، ج1، ص505؛ الصدوق، كامل الدين، ص43؛ املجليس، بحار األنوار، ج50، ص329.
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للحجاج املتوجهني من العراق إىل مكة إىل هياج الرأي العام إذ كان القرامطة يدينون باملذهب الشيعي 
اإلسامعييل أدى إىل الضغط عىل اإلمامية إذ وجد أعدائهم يف ذلك سالحًا ضد من يميل إىل التشيع، إذ 
اهتم الوزير ابن الفرات ) 312ه�/924م ( املعروف بميوله الشيعية، بأنه عىل صلة بالقرامطة لكوهنم 

شيعة)1(. 

 فرض�ت تلك األوضاع عىل الس�فراء إّتباع أنظم�ة معينة لالتصال بأتباعهم من اإلمامية فالس�فري 
الث�اين ليك�ون بمنجاة من مط�اردات اخلليفة م�ن قبضة رشطته اتب�ع نظامًا معقدًا للوس�اطة بينه وبني 
وكالئه يف األماكن الش�يعية، فكان الوكالء جيمعون ما تتربع به الطوائف و يرس�لوهنا مع الرس�ل حتت 
مس�مى ) م�ال الغري�م ( )2(,و هو ش�فرة رسية خاصة باإلمام و ترس�ل إىل بغداد وكان خلصاء الس�فري 
يرتقبون الرسل يف أماكن معينة من املدينة، للتعرف عليهم)3(، و يصور لنا الطويس ) 460ه�/1068م 
( كيفية نقل تلك احلقوق بالقول: إنه “... كان رسًا بني اخلاص من أهل هذا الشأن و كان ما يصل به 
إىل أيب جعفر ال يقف من يمله عىل خربه و ال حاله، و إنام يقال: امض إىل موضع كذا و كذا فس�لم ما 

معك من غري أن يشعر بيشء و ال يدفع إليه كتاب لئال يوقف عىل ما حتمله منه “)4(. 

 لقد فرضت األوضاع السياس�ية عىل اإلمامية اتباع أس�لوب و نظام رسي يعمل عىل نقل احلقوق 
الرشعية و إيصاهلا إىل الس�فراء بحيث أنه كان من يمل تلك األموال ال يعرف ما يمل، و يس�لمه إىل 
من وّجه بتس�ليمه إليه، إن هذه اإلجراءات تعطي صورة واضحة عن األوضاع التي مرت هبا الطائفة 
اإلمامية يف ظل خالفة املعتضد ) 279 – 289ه�/892-902م ( و التي وصفها الطويس بالقول: “ 

إن األمر كان حادًا جدًا يف زمان املعتضد و السيف يقطر دمًا كام يقال “)5(. 

 كان للس�فراء إىل جانب وكالئهم وس�طاء أو خمربين كانوا عىل علم بسري األمور و حال األوضاع 
يف الدولة و كانوا ملمني بالوضع األمني يف البالد أكثر من إملام اخلليفة به)6(، فعندما تصل قافلة شيعية 
إىل بغداد كان الس�فري هو الذي يدد هلا مدة إقامتها يف املدينة و موعد س�فرها منها)7(، و عندما ختلفت 

)1( التنوخ�ي، نش�وار املحارضة، ج4، ص22؛ مس�كويه، جتارب األمم، ج5، ص184؛ اب�ن اجلوزي، املنتظم، ج13، 
ص239.

)2( الصدوق، كامل الدين، ص486.
)3( عيل، املهدي املنتظر، ص125.

)4( الطويس، الغيبة، ص201، املجليس، بحار األنوار، ج51، ص317.
)5( الطويس، الغيبة، ص200.

)6( عيل، املهدي املنتظر، ص127.
)7( املجليس، بحار األنوار، ج51، ص236.



217

قافلة عن االلتزام باملوعد تعرضت لنهب البدو)1(. 

 و يف الواق�ع م�ن الصع�ب حتديد نفقات مؤسس�ة الس�فارة يف تل�ك املرحلة إال أنه م�ن املمكن أن 
نستنتج من خالل ما ورد من روايات دالة عىل بعض مواردها إنفاق أموال مؤسسة السفارة منها:

م�ا ورد يف اإلنف�اق للقضاء عىل بعض احلركات املناوئ�ة للمذهب و منها ما ورد حول إجراء مبلغ 
من املال عىل اجلنيد قاتل فارس بن حاتم بن ماهويه إذ ذكر احلس�ن بن حممد األش�عري “ أنه كان يرد 
كتاب أيب حممد )( يف االجراء عىل اجلنيد قاتل فارس بن حاتم بن ماهويه – و أيب احلسن و أخي، 
فلام مىض أبو حممد )( ورد استئناف من الصاحب )( باإلجراء أليب احلسن و صاحبه، و مل يرد 

يف أمر اجلنيد يشء، قال: فاغتممت لذلك، فورد نعي اجلنيد بعد ذلك “)2(. 

و دل�ت بع�ض الرواي�ات أن هنالك أم�وال ترصف لصال�ح بعض فق�راء الش�يعة و املحتاجني و 
املترضرين، فعن أبو احلس�ن عيل بن أمحد العقيقي “ جاءين الرس�ول من عند احلسني بن روح ريض اهلل 
عنه فشكوت إليه فذهب من عندي فأبلغه فجاءين الرسول بامئة درهم عدد و وزن مائه درهم و منديل 

و يشء من حنوط و أكفان “)3(. 

 و من املالحظ أن األموال كانت ترسل إىل خمتلف املناطق ذات التواجد الشيعي، إذ ورد أن الناحية 
املقدسة قد أمرت بدفع أموال ألحد الفقراء يف الكوفة)4(، عن طريق املوظفني التابعني للناحية.

 إضاف�ًة إىل أن مؤسس�ة الس�فارة عىل جمموعة من ال�وكالء و املوظفني املتعمدين م�ن قبلها و ال بد 
أن يك�ون جزء من النفقات العامة للس�فراء كان نذهب إىل ه�ؤالء املوظفني و منهم أبا طاهر حممد بن 
س�ليامن الزراري)5(,الذي كان وكياًل يف الكوفة)6(، )7(، كام كان احلس�ني بن حممد األشعري)8(، وكياًل يف 

)1( املصدر نفسه 
)2( املفيد، اإلرشاد، ج2، ص366.

)3( الطويس، الغيبة، ص298.

)4( الطويس، الغيبة، ص317.
)5(الطويس، الغيبة، ص299.

)6( حممد بن س�ليامن بن احلس�ن بن اجلهم بن بكري بن أعني أبو طاهر الزراري وثقته كتب الش�يعة و وصف بأنه حس�ن 
الطريق�ة، ثق�ة، ع�ني، له مس�ائل و جوابات إىل اإلمام احلس�ن العس�كري )(، له كت�ب عدة منها: كت�اب اآلداب و 
املواع�ظ و غريه�ا، تويف يف س�نة)301ه�/913م(، ينظ�ر: النجايش، الرجال، ص347؛ ابن ش�هر آش�وب، معامل 

العلامء، ص74.
)7( الطويس، الغيبة، ص317.

)8( احلسني بن حممد بن عمران بن أيب بكر األشعري القمي وصف بأنه ثقة و له كتاب النوادر، ينظر: النجايش، الرجال، 
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قم يف وقت الغيبة الصغرى)1(. 

 من ذلك نجد أن نفقات مؤسسة السفارة يف عرص الغيبة تنوعت ما بني نفقات و متطلبات اجلهاز 
اإلداري هلذه املؤسس�ة و حماولة تقديم العون لفقراء الش�يعة ممن يتوجهون لطلب ذلك من الوكالء أو 

النواب، و مل تدل الروايات عىل تقديم مثل تلك املساعدات لفقراء اإلمامية بشكل منظم.

 و ق�د تكون بعض النفقات قد خصصت لبعض املهام التي يددها اإلمام وفق ما تقتضيه مصالح 
املذهب و أتباعه.

 كان للس�فراء إىل جانب وكالئهم وس�طاء أو خمربين كانوا عىل علم يسري األمور و حال األوضاع 
يف الدول�ة و كان�وا ملمني بالوضع األمني يف البالد أكثر من إملام اخلليفة به، فعندما تصل قافلة ش�يعية 
إىل بغداد، كان السفري هو الذي يدد هلا مدة إقامتها يف املدينة و موعد سفرها منها)2(، و عندما ختلفت 

قافلة عن االلتزام باملوعد تعرضت لنهب البدو)3(.

 إن عالقة الس�فراء مع الس�لطة ال نجد حتديدًا ملالحمها يف س�فارة الس�فراء األوائل س�وى جتنبهم 
االحتكاك مع الس�لطة و مداراة النشاط الش�يعي عن عيون الدولة، أما يف نيابة النائب الثالث بن روح 
النوبخت�ي نج�د أن املص�ادر تؤكد ع�ىل تعامله مع الس�لطة بطريقة ذكي�ة، و أنه كانت ل�ه عالقة جيدة 
م�ع ال�وزراء و األعي�ان، ففي اليوم الذي توىل فيه احلس�ني ب�ن روح منصبه لتهنئة قادة الش�يعة و “... 
كث�رت غاش�يته حتى كان األم�راء يركبون إليه و ال�وزراء و املعزولون عن ال�وزارة و األعيان...”)4(، 
يتضح أن املهنئني مل يكونوا من رجال الش�يعة فقط إنام كان منهم الس�نة من الشخصيات القيادية و هذا 
يثري عدة تس�اؤالت، ففي عهد الس�فري األول و الثاين مل نلحظ أي اقرتاب من الس�لطة س�وى حماولة 
البق�اء بعيدًا عن عيون الس�لطة الت�ي ترصفت بحده جتاه اإلمامية بعد الغيب�ة يف خالفة املعتضد )279 
- 289ه�/893-902م(، بينام نجد يف نيابة الس�فري الثالث و يف الس�نوات األوىل منها بشكل خاص 
كان هناك نوع من العالقة اإلجيابية مع الس�لطة العباس�ية حمضور وزراء و أعيان من الس�نة إىل جانب 
الشيعة للتهنئة بمنصب السفارة له عده دالئل لعل مقدمتها: االعرتاف بمنصب السفارة الذي يرتتب 

ص66.
)1( املفيد، اإلرشاد، 365/2.

)2( املجليس، بحار األنوار، ج51، ص329؛ عيل، املهدي املنتظر، ص127
)3( املجليس، بحار األنوار،ج51، ص329.

)4( الذهب�ي، تاري�خ اإلس�الم، ج7، ص414؛ الصفدي، ال�وايف بالوفيات، ج12، ص226؛ إقب�ال، آل نوبخت، ص 
.253
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علي�ه االع�رتاف بوجود اإلمام الغائب، فال يعقل أن هينئ األعيان و بخاصة الس�نة منهم بمنصب غري 
معرتف به.

 وقد اورد الطويس رواية مفادها أن احلسني بن روح “ كان يومًا يف دار ابن يسار و كان له حمل عند 
الس�يدة)1(، و املقتدر عظيم و كانت العامة تعظمه و كان أبو القاس�م يرض تقية و خوفًا... و قد تناظر 
اثن�ان فزع�م واحد أن أبا بكر أفضل الناس بعد رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه واله( ثم عمر ثم عيل، فقال 
اآلخر بل عيل أفضل من عمر، فزاد الكالم بينها، فقال أبو القاس�م: الذي اجتمعت عيل الصحابة هو 
تقدي�م الصدي�ق ثم بعده الف�اروق ثم بعده عثامن ذو النورين ثم عيل الوح�ي و أصحاب احلديث عىل 
ذل�ك و ه�و الصحيح عندن�ا، فيقي من حرض املجل�س متعجبًا من هذا الق�ول، و كان العامة احلضور 
يرفعون�ه عىل رؤوس�هم و كثر الدع�اء له و الطعن عىل من يرمي�ه بالرفض “)2(، كام أنه ط�رد بوابًا كان 
ل�ه ق�د لعن معاوي�ة، و يربر الطويس ذلك بأن احلس�ني بن روح فع�ل ذلك تقية)3(، و م�ن الواضح أنه 
كان يتجنب كل ما من ش�أنه أن يثري التعصب املذهبي، إذ أن األوضاع السياس�ية التي متر فيها الدولة 
العباس�ية مل تكن لصال�ح اإلمامية إذ كان اخلليف�ة املقتدر ) 295 – 320ه��/908-932م( ضعيف 
اإلرادة متقلبًا، فوض أمور الدولة إىل نسائه و رجال قرصه و كثريًا ما كان الوزراء يتغريون و انترشت 
االضطرابات)4(، حتى يف بغداد و عمت املجاعة)5(، و عىل الصعيد اإلقليمي كان الفاطميون قد بدؤوا 
نش�اطهم يف أفريقيا منذ س�نة )296ه��/809م( )6(، و اندلعت ثورات القرامط�ة يف مناطق خمتلفة)7(، 
كام أخذ ييى بن املهدي يف القطيف يامرس نش�اطه بصفته رس�والً من قبل اإلمام الغائب)8(، و رسعان 
م�ا تع�اون ييى بن املهدي مع القرامطة)9(، الذين عم�دوا إىل إبادة الناس و مهامجة حجاج مكة فانترش 

)1(واملقصود هبا أم املتوكل
)2( الغيبة، ص 260.
)3( الغيبة، ص 260.

)4( عريب القرطبي، صلة تاريخ الطربي، ص 20 و ما بعدها؛ مسكويه، جتارب األمم، ج5، ص51.
)5( مسكويه، جتارب األمم، ج5، ص78؛ اهلمذاين، صلة تاريخ الطربي، ج1، ص9.

)6( ابن األثري، الكامل، ج7، ص512، 523، 530، 541.
)7( ينظر، الطربي، تاريخ، ج8، ص159 – 162؛ مسكويه، جتارب األمم، ج4، ص487 – 491.

)8( ادع�ى يي�ى ب�ن املهدي أنه رس�ول اإلمام الغائب حيث قصد القطيف س�نة ) 281ه��/894م( و ذكر هلم أنه فرج 
إىل الش�يعة يدعوه�م إىل أم�ره و أن ظهور قريب و انضم�ت إليه قرى البحرين و أيد حرك�ة القرامطة و انضم إليهم 
يف البحرين س�نة ) 284ه�/897م(، ينظر: ابن األثري، الكام�ل، ج7، ص494؛ ابن كثري، البداية و النهاية، ج11، 

ص93.
)9( ابن األثري، الكامل، ج7، ص494؛ ابن كثري، البداية و النهاية، ج11، ص93.
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اخل�وف و ازدادت الش�كوى من انع�دام األمن مع عج�زه احلكومية عن اختاذ اإلج�راءات الرضورية 
لردعه�م ألق�ت تلك األحداث بظالهلا عىل الش�يعة اإلمامية، فقد أخذ الوزي�ر حامد بن العباس وزير 
املقتدر يطارد الشيعة، و السفري احلسني بن روح بشكل خاص مما دفع األخري إىل االمتناع عن الظهور 
أم�ام الن�اس م�ن أتباعه و غريه�م)1(، و مل يكن يف وس�عه حتى ممارس�ة وظيفته دون خط�ر لذلك عني 
حمم�د ب�ن عيل الش�لمغاين نائبًا عنه و قبل انحرافه عن خط التش�يع)2(، ثم س�جن احلس�ني بن روح يف 
عهد املقتدر س�نة) 312ه�/924م( بس�بب ما كان يطالبه به الديوان، و حام حبسه مخس سنوات إىل) 
317ه�/929م( )3(، إال أن أخبار الطائفة مل تنقطع عنه إذ كانت أخبار الشلمغاين تصل إليه و قد صدر 
توقيع�ًا بلعنه س�نة) 312ه�/924م( )4(، و كان لالضطرابات التي حدث�ت يف بغداد أثر يف خروج بن 
روح من السجن، حيث هاجم مؤنس املظفر، و هو من العبيد العتقاء و كان له نفوذ يف القرص – هاجم 
الق�رص بق�وة عس�كرية و خل�ع احلاكم و أطل�ق رساح مجيع من اعتقله�م اخلليفة و من بينهم احلس�ني 
ب�ن روح)5(، إذ يذك�ر الذهبي” أنه قبض عليه و س�جن مخس�ة أعوام، و أنه أطلق مل�ا خلعوا املقتدر من 

احلبس... و مما رموه به أنه يكاتب القرامطة ليقدموا و يارصوا بغداد، و أن األموال جتبى إليه “)6(. 

 و يتمل أن أعداء احلسني بن روح وجهوا له اهتامات بأن له عالقة مع القرامطة إذ نقل املؤرخون 
أن�ه داف�ع عن نفس�ه ض�د هذه التهمة “... و قد تلطف يف الذب عن نفس�ه بعبارات ت�دل عىل رزانته و 

وفور عقله و دهائه و علمه “)7(.

 و يبدوا أن الس�عي يف اإلطاحة بابن روح اس�تمرت بعد ذلك إذ ذكر عند املقتدر “... ملا أعيد إىل 
اخلالفة شاوره فيه فقال: دعوه، فبخطيه جرى علينا ما جرى”)8(. 

 بعد إطالق رساحه ظل احلس�ني بن روح يدير الش�ؤون الدينية للش�يعة يف بغداد، و كان اإلمامية 
يوصلون األموال التي يف ذمتهم و ملا كان من آل نوبخت يشغلون مناصب مهمة يف البالط و العسكر 

)1( الطويس، الغيبة، ص368.

)2( الطويس، الغيبة، ص272.
)3( القرطب�ي، صل�ة تاري�خ الطربي، ص98؛ الذهبي، تاريخ اإلس�الم، ج24، ص191؛ الصف�دي، الوايف بالوفيات، 

ج12، ص226؛ إقبال، آل نوبخت، ص 254.
)4( الطويس، الغيبة، ص273.

)5( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج24، ص191؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، ج12، ص226.

)6( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج24، ص190؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، ج12، ص226.
)7( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج24، ص191.

)8( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج24، ص190؛ إقبال، آل نوبخت، ص 254.
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مل يستطع أحد يسبب حرجًا للسفري الثالث بل عىل العكس جتد أن هناك من يستشفعه إىل السالطني و 
األمراء يف إنجاز األعامل)1(، إذ استعان به أبو عيل بن مقلة سنة ) 325ه�/936م( بعد مصادرة أمواله 
قب�ل الوزي�ر ب�ن رائق، و يذكر الصويل أن احلس�ني بن روح النوبختي كلم أيب عبد اهلل احلس�ني بن عيل 
النوبختي كاتب ابن رائق حلل املشكلة “... و صلح أمر أيب عيل بن مقلة ألنه طرح نفسه عىل ابن روح 
النوبختي فكلم له احلسني بن عيل كاتب ابن رائق فأصلح أمره و أوصله إىل األمري فأمر بفتح بابه”)2(.

إن املتأمل يف عالقة السفراء مع القاعدة الشيعية من أتباع الطائفة جيد أن السفراء مل يأخذوا املساحة 
الت�ي كان م�ن املف�رتض أن حتتلها هذه املؤسس�ة يف املجتمع الش�يعي اإلمامي بدليل حالة التش�تت و 
االختالف و احلرية داخل الوسط الشيعي فتقلصت مساحة التشيع اإلمامي يف هذه احلقبة األمر الذي 
دفع النعامين )املتويف يف حدود 360ه�/970م( إىل القول: “ إنا رأينا طوائف من العصابة املنسوبة إىل 
التشيع... قد تفرقت كلها و تشعبت مذاهبها و استهانت بفرائض اهلل عز و جل و خفت إىل حمارم اهلل 
تعاىل، فطال بعضها علوا، وا، و انخفض بعضها تقصريا، و ش�ّكوا مجيعًا إال القليل يف إمام زماهنم، و 

ويل أمرهم ...”)3(. 

 فنج�د أن الس�فراء األربع�ة مل يتمكنوا من إحكام الس�يطرة ع�ىل املجتمع الش�يعي و منع انحراف 
بعض املنتمني إليه بتأثري حادثة الغيبة. فنجد أن هناك خلاًل يف تسويق السفراء لفكرة الغيبة لدى عامة 

الشيعة اإلمامية بدليل: 

1 – إن بع�ض أف�راد البي�ت العلوي مل يقتنعوا بوجود س�فراء ع�ن اإلمام املنتظ�ر و ربام بعضهم مل 
يؤمن بفكرة الغيبة من األساس مثل جعفر الكذاب و أبناءه، و كذلك األمر الذي دفعه الدعاء اإلمامة 
كام مر بنا س�ابقا، كام مل ترش حكيمة عمة اإلمام العس�كري )( إىل وجود الس�فراء عندما سأهلا أحد 
الشيعة حول كيفية رجوعهم يف أمور دينهم بعد غيبة اإلمام)4(، بل وصل األمر إىل حد وصف الرشيف 
الريض ) ت: 406ه�/1015م ( لرشية مهمة من أبناء البيت العلوي بالقول: “ إن مجهور املوسويني 

جارون عىل منهاج واحد يف القول بالوقف و الرباءة ممن قال بالقطع...”)5(. 

)1( إقبال، آل نوبخت، ص 255.
)2( الصويل، االوراق، ج2، ص87.

)3( الغيبة، ص27.
)4( الصدوق، كامل الدين، ص201

)5( الرشي�ف الريض،حمم�د ب�ن احلس�ني ب�ن موس�ى، خصائ�ص أم�ري املؤمنني،حتقيق:حممد ه�ادي االميني،)مش�هد: 
1995(،ص37.
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 إذن كان عدم التمكن من كسب جانب البيت العلوي أوىل مؤرشات عدم نفاذ فكر الغيبة أو 
سفارهتا عند أقطاب البيت العلوي،

2 – مل نلمس اقرتاب مؤسس�ة الس�فارة من الطبقة العامة من اإلمامية يف العراق فبأستثناء بعض ما 
كان يرس�ل من مس�ائل و حقوق رشعية كانت تصل إىل السفراء مل نجد أوارص لعالقة ربطت السفارة 

بالعامة من الناس.

3 – و نالح�ظ أن عل�امء الش�يعة يف ف�رتة الغيبة الصغرى مل يك�ن لبعضهم صلة بالس�فراء فلم يرد 
ذكرهم يف الكتب املؤلفة يف الغيبة مثل كتاب التبرصة يف إثبات الغيبة و نفي احلرية، البن بابويه القمي 
) 327ه�/938م ( )1(، عىل الرغم من ذكر الطويس التصال ابن بابويه بالسفري األول و إرساله مسألة 
حول الدعاء بالذرية)2(، كام ذكرنا وجود الشيخ الكليني ) ت: 329ه�/940م ( يف بغداد و مل يرد خرب 
ع�ن اتصال�ه بالس�فراء يف الوقت الذي كان من املف�رتض أن نجد نوعًا من الصلة بني س�فراء اإلمام و 

علامء الطائفة يف هذه املرحلة.

4 – مل يرد يف املصادر اإلمامية ذكر ملوقف السفراء من نشاط الفرق الشيعية األخرى التي تغلغلت 
داخل الوسط الشيعي اإلمامي مستغلة حرية أتباع اإلمامية بعد الغيبة و نعني بشكل خاص اإلسامعيلية 
التي أخذت يبث دعاهتا بني الشيعة اإلمامية جلذهبم إىل املذهب اإلسامعييل و من أمثلة ما ورد يف انتامء 
احلسني بن حوشب الذي كان من اإلمامية من أهل الكوفة و استجاب للدعوة بتأثري حالة احلرية التي 
أصابت الشيعة يف عرص احلرية)3(، كذلك نشط أتباع املذهب الزيدي يف توجيه سهام النقد لإلمامية يف 
موضوع الغيبة و غريها)4(، فلم يصدر إجراء من قبل املؤسس�ة املس�ؤولة عن شؤون الناحية املقدسة و 

إدارة أمور الطائفة أي إجراء حلامية املجتمع الشيعي من تلك املخاطر.

ش�كل مس�جد براثا أحد املراكز الشيعية اهلامة يف بغداد يف عرص الغيبة لذا نظرت إليه السلطة بعني 
الريبة و الشك خوفًا من أي حراك للشيعة فيه و مل يكن هذا خافيًا عىل فقهاء السنة الذين كانوا قد افتوا 
هبدم املس�جد) 313ه�/925م( إذ حرض الوزير أبو القاس�م اخلاقاين “... رقعة فيها فتوى مجاعة من 
الفقهاء أنه مسجد رضار و كفر و تفريق بني املؤمنني، و ذكر أنه إن مل هيدم كان مأوى الدعاة و القرامطة 

)1( ابن بابويه، التبرصة، ص21ومابعدها
)2(الطويس، الغيبة، ص301.

)3( القايض النعامن، افتتاح الدعوة، ص3.
)4( الصدوق، كامل الدين، ص52.
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فأمر املقتدر هبدمه...”)1(.

 و ق�د قام�ت قوة بقيادة صاحب الرشطة نازوك بمدامهة املس�جد “... و عرف املقتدر أن الرافضة 
جتتمع يف مس�جد براثا فتش�تم الصحابة فوجه نازوك للقبض عىل من فيه... فوجدوا فيه ثالثني إنسان 
يصلون وقت اجلمعة، و يعلنون الرباءة ممن يأتم باملقتدر فقبض عليهم و فتشوا فوجد معهم خوايت من 
طني أبيض... كتب عليها حممد بن إس�امعيل اإلمام املهدي ويل اهلل... “)2(، من الواضح أن املجتمعني 
كانوا من دعاة اإلس�امعيلية مما يش�ري إىل نشاط اإلسامعيلية يف وس�ط املجتمع الشيعي اإلمامي. لذلك 
اس�توجب إجراًء صارمًا من قبل السلطة ضدهم، من أجل ذلك هدم مسجد براثا و سوي باألرض و 

أحرق و صار مقربة لدفن املوتى)3(.

 إن حماولة مد النفوذ الفاطمي يف قلب الدولة العباسية صاحبة نشاط للقرامطة أبان خالفة املقتدر، 
إذ قصد رجاهلم الكوفة هبدف االستيالء عليها و هتديد بغداد بعد نجاحهم يف االستيالء عىل األنبار)4(، 
ثم نقلهم احلجر من الكعبة املرشفة إىل البحرين س�نة ) 317ه�/929م(، كل ذلك س�اهم يف تصاعد 
وت�رية الفت�ن املذهبي�ة يف العراق، مع تصاعد نش�اط احلنابلة مس�تغلني اضطراب الوضع الس�يايس يف 
بغداد أبان خالفة القاهر ) 320ه� – 322ه�/932-934م ( إذ وجدت مكونات املجتمع البغدادي 
و بخاصة احلنابلة و اإلمامية فرصتها يف التدخل يف الش�ؤون العامة يف املجتمع، فقد رست إش�اعة يف 
بغداد تفيد بأن األمري عيل بن يلبق و هارون بن غريب قد عزما عىل سب معاوية و ابنه يزيد عىل املنابر 
)س�نة 321ه��/933م ( مم�ا أدى إىل اضطراب بعض العامة مم�ن يدينون باملذه�ب احلنبيل و بخاصة 
مق�دم احلنابل�ة املعروف بالربهب�اري، الذي انذر فهرب و قبض عىل مجاعة م�ن كبار أصحابه و أبعدوا 
إىل الب�رصة)5(، إن االن�ذار بالربهب�اري و هروب�ه كان مقصودًا هب�دف التقليل من التش�يع املذهبي، كام 
ي�ؤرش إىل م�دى نفوذ الش�يعة اإلمامية يف مراكز القوى يف الدولة، و الظاهر أن الش�يعة اإلمامية االثني 
عرشي�ة ق�د نش�ط أتباعهم من آل نوبخت و آل بس�طام و الذين ع�رف منهم من تب�وأ مراكز إدارية يف 

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج13، ص248.
)2( يذك�ر اب�ن اجلوزي أن مجاعة من اجلهال من العوام كتبوا عىل نخل كان يف املس�جد هذا ما أمر معاوية بن أيب س�فيان 
بقبض�ه ع�ىل ع�يل بن أيب طال�ب، و يف هذا إش�ارة إىل ما كان هؤالء اجلهال يس�تحرضونه من أح�داث حرب صفني 
ب�ني اإلم�ام عيل )( و معاوية بن أيب س�فيان، ينظ�ر: ابن اجلوزي، املنتظ�م، ج13، ص248؛ هادي، التجاذبات 

املذهبية، ص 80.
)3( القايض النعامن، افتتاح الدعوة، ص3.

)4( املصدر نفسه
)5( اهلمداين، تكملة تاريخ الطربي، ج1، ص91؛ مسكويه، جتارب األمم، ج13، ص316.
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الديوان و هم بذلك قد خدموا قواعد الشيعة الشعبية إضافة إىل عملهم يف دواوين الدولة)1(، يف خالفة 
الرايض ) 322ه�/934م( ( متكن احلنابلة من استعادة نشاطهم لتعزيز منزلتهم االجتامعية يف املجتمع 
البغدادي، مس�تغلني الظروف االقتصادية و املعاش�ية يف بغداد، “... و صاروا يكس�بون دور القواد و 
العام�ة ف�إن وجدوا نبيذًا أراق�وه ة إن وجدوا مغنية رضبوها و كرسوا ال�ة الغناء و اعرتضوا يف البيع و 
الرشاء...”)2(، و يبدو ان احلنابلة استهدفوا األمر باملعروف و النهي عن املنكر، إذ إهنم يعدون “ األمر 
باملعروف و النهي عن املنكر واجب االمن ِخْفَت سيَفُه أو عصاُه “)3(، وردًا عىل ما أحدثه احلنابلة فقد 
خرج توقيع من اخلليفة الرايض سنة) 323ه�/935م( يعيب عليهم بعض اعتقاداهتم و جاء فيه “ تارة 
إنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة الس�مجة عىل مثال رب العاملني وهيئتكم الرذلة عىل هيئته 
وتذكرون كف واألصابع والرجلني والنعلني املذهبني واشعر القطط والصعود إىل السامء والنزول إىل 
الدنيا تعاىل اهلل عام يقول الظاملون واجلاحدون علوا كبريا ثم طعنكم عىل خيار األئمة ونس�بتكم ش�يعة 
آل حمم�د إىل الكف�ر والضالل ثم اس�تدعاؤكم املس�لمني إىل الدين بالبدع الظاه�رة واملذاهب الفاجرة 
التي ال يش�هد هبا القرآن وإنكاركم زيارة قبور األئمة وتش�نيعكم عىل زوارها باالبتداع وأنتم مع ذلك 
جتتمع�ون ع�ىل زيارة قرب رجل من العوام ليس بذي رشف وال بس�ب وال س�بب برس�ول اهلل صىّل اهلل 
علي�ه وس�ّلم “)4(. وتضمن التوقيع ان�ذارا للحنابلة بتوجه عقوبات هلم يف حال عد اس�تمروا بافعاهلم 
الس�ابقة اذ ورد فيه)إن أمري املؤمنني يقس�م باهلل قس�ام جهدا إليه يلزم الوفاء به لئن مل تنتهوا عن مذموم 
مذهبكم ومعوج طريقتكم ليوس�عنكم رضبا وترشيدا وقتال وتبديدا وليس�تعملن الس�يف يف رقابكم 
والنار يف منازلكم وحمالكم ( يالحظ ان التوقع السابق استهدف انتقاد بعض مايذهب اليه احلنابلة من 

معتقدات ومل يتطرق اىل افعاهلم التي طالت بغداد وحماهلا،.

   يف عهد الرايض ) 322 – 329ه�/934-940م ( كان للحسني بن روح منزلة سامية عند 
الش�يعة و بس�بب كثرة األموال التي كانت تأيت هبا الش�يعة إليه و املكانة التي كان يتمتع هبا عندهم)5(، 
توجهت إليه أنظار الس�لطة العباس�ية و عامل الديوان الذين كانوا يعانون يومئذ من ضائقة مالية، يذكر 
الصويل املعارص للحس�ني بن روح: أنه “... كان الرايض ربام ذكره بأن اإلمامية يملون اليه االموال، 

)1( هادي، التجاذبات املذهبية، ص 86.
)2( ابن األثري، الكامل، ج8، ص307؛ ابن العربي، تاريخ خمترص الدول، ص 163؛ أبو الفداء، املخترص، ج2، ص82.
)3(الربهباري، أبو حممد احلس�ن بن عيل، رشح الس�نة، حتقيق أيب يارس خالد بن قاس�م الردادي، مكتبة الغرباء األثرية، ) 

املدينة املنورة، 1993 (، 113.
)4( مسكويه، جتارب األمم، ج5، ص415؛ ابن األثري، الكامل، ج8، ص308.

)5( إقبال، آل نوبخت، ص256.
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فن�رد عن�ه و نك�ذب، فيقول لن�ا: و ما يف ه�ذا ؟ و اهلل لوددت أن مثل�ه ألفا حتمل اإلمامي�ة أمواهلا اليه 
فيفقرهم اهلل و ال اكره غنى هؤالء من أمواهلم “)1(. 

مما س�بق نجد أن احلس�اد قد س�عوا بابن روح عند اخلليفة و أخافوا احلاكم باحلقيقة املعروفة و هي 
أن الشيعة قد مجعوا ماالً كثريًا و محلوه إىل السفري، أما من كانوا يتعاطفون مع ابن روح فكانوا ياولون 
أن يبعدوا اخلليفة عن هذه الظنون، لكن جواب اخلليفة يكش�ف لنا مدى عجز سياس�ته عن منع مثل 
ذل�ك، فقد أعلن أنه س�يكون راضيًا لو وجد ألف من مث�ل هؤالء الرجال يمل أتباع اإلمامية أمواهلم 
إليهم ليصبحوا بذلك فقراء)2( واخلالصة هي ان ضعف سياسة اخلليفة وتاثري احلاشية املحيطة به كان 

هلا دورها يف حتديد سياسة اخلليفة جتاه االمامية سواء اكان ذلك سلبا او اجيابا. 

 إن عرص اخلليفة الرايض باهلل شهد نرش أول موسوعة حديثيه لدى الشيعة اإلمامية االثني عرشية، 
بأساليب ذلك الزمان من خالل جمالس احلديث، إذ نشط الكليني، الذي كان قد سكن بغداد يف درب 
السلسلة بباب الكوفة يف اجلانب الغريب و حدث هبا و انتهت إليه رئاسة فقهاء اإلمامية يف أيام اخلليفة 
املقتدر ) 295�320ه�/908-932م(، و كان قد صنف كتاب الكايف يف عرشين سنة و الذي ما زال 

كتابًا مرجعًا ألحاديث الشيعة اإلمامية االثني عرشية)3(. 

 دفعت االضطرابات السياسية و االقتصادية يف بغداد)4(، اخلليفة إىل استحداث منصب أمري األمراء 
لتدب�ري أم�ور الدولة و مهام اإلدارة املدينة و توفري األم�وال الالزمة إلدارة الدولة، و أول من توىل هذا 
املنصب أمري واس�ط ابن رائق) 324ه�/945م( الذي اس�تمر يف منصبه حتى سنة) 326ه�/938م(
)5(، إذ دخل بجكم الرتكي بغداد قادمًا من واسط مطالبًا بأرزاق اجلند التي أخفق ابن رائق يف توفريها 

مما أدى اصطدام االثنني مما أسفر عن اهنزام ابن رائق و تويل بجكم ألمرة األمراء)6(، و بالنسبة ألوضاع 

)1( الصويل، األوراق، ج2، ص104؛ إقبال، آل نوبخت، ص 256.
)2( عيل، املهدي املنتظر، ص256.

)3( النجايش، الرجال، ص 377؛ ابن حجر، لسان امليزان، ج5، ص433؛ هادي، التجاذبات املذهبية، ص97.
)4( ينظر: مسكويه، جتارب األمم، ج6، ص5-16؛ اهلمداين صلة تاريخ الطربي، ج1، ص93.

)5( ابن رائق: أبو بكر حممد بن رائق اخلزري تقلد رشطة بغداد سنة 317ه ثم توىل احلجبة للرايض، ثم جعل عىل أعامل 
واس�ط و البرصة س�نة 322ه��/ 934م ( تقلد أمرة األمراء مرتني حتى قتل عىل ي�د نارص لدولة احلمداين باملوصل 
س�نة 330ه�� / 941م (، ينظ�ر: الص�ويل، األوراق، ج2، ص3؛ اهلمداين، تكملة تاري�خ الطربي، ج1، ص128؛ 

مسكويه، جتارب األمم، ج5، ص56.
)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج13، ص366؛ ابن األثري، الكامل، ج8، ص323.
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اإلمامي�ة يف ظ�ل ه�ذه االضطرابات جتد أن حترك بجكم إىل واس�ط بصحبة اخلليف�ة)1(، أدى إىل إتاحة 
الفرص�ة للحنابل�ة للتح�رك و التعرض ملن قصد زيارة احلائر احلس�يني يف النصف من ش�عبان)2(، فتم 
حتذيره�م م�ن التع�رض هلم، و ركب صاحب الرشط�ة ببغداد و قتل من احلنابل�ة و ظفر بجامعة منهم 
و كب�س دار الربهباري فاس�ترت و قتل ال�دالء صاحب الربهباري)3(، و من الواضح أن الس�لطة أرادت 
حتجيم حترك احلنابلة و القضاء عىل االضطرابات التي يثريوهنا داخل املجتمع البغدادي، كام أمر بحكم 
ببناء مس�جد براثا)4(، الذي كان قد هدم يف خالفة املقتدر س�نة ) 313ه�/925م(، فأعيد بناؤه س�نة ) 
327ه��/939م( “ و أفتى بع�ض الفقهاء بنبش القبور التي كان الربهب�اري و أصحابه أخذوا الناس 

بالدفن فيه. و انفق عليه مال و صىل بالناس فيه ...”)5(.

و اكتمل بناء املس�جد يف أوائل اخلليفة املتقي ) 329– 333ه�/941-944م (، و صار أمر تعني 
إمام املسجد من صالحيات اخلليفة وحده)6(. 

 و ش�هدت س�نة) 329ه�/941م( أحداث أثرت يف النش�اط املجتمعي لإلمامية، إذ شهدت هذه 
السنة أول ظهور علني لنشاط الشيعة املذهبي “ إذ نصبت القباب بباب الطاق و الرصافة لزوار احلائر 

“)7(، يف كربالء.

 و يف هذه الس�نة تويف مقدم احلنابلة أبو حممد احلس�ن بن عيل الربهباري مس�ترتا ً )8(، لذلك نجد أن 
احلنابل�ة ق�د خف�ت وطأهتم عىل الش�يعة يف خالفة املتق�ي ) 329 – 333ه��/941-944م( و مما ال 
ش�ك فيه أن غياب ش�خصية حنبلية كالربهباري له أثر كبري يف التنعيس عىل خصومهم الشيعة اإلمامية 
غ�ري أن الش�يعة اإلمامية م�رت بمرحلة مفصلية مهم�ة و هي وقت وقوع وفاة الباب و الس�فري الرابع 
لإلم�ام الثاين عرش املنتظر س�نة ) 329ه��/941م( يعني بداية عرص الغيبة الك�ربى، و هذا يقيض أنه 
صار لإلمامية مرجعية اجتهادية غري معصومة كام اكتملت سلس�لة األحاديث و رواياهتم املعتمدة عن 
األئمة، فيام صارت املناسبات الدينية و الزيارات ملراقد األئمة الثني عرش تلعب دورًا يف جتانس القوى 

)1( الصويل، األوراق، ج2، ص101؛ مسكويه، جتارب االمم، ج5، ص 407.
)2( الصويل، األوراق، ج2، ص135. 
)3( الصويل، األوراق، ج2، ص136. 

)4( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص124؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص5.
)5( الصويل، األوراق، ج2، ص136.
)6( الصويل، األوراق، ج2، ص192

)7( اهلمذاين، تكملة تاريخ الطربي، ج1، ص121. 
)8( املصدر نفسه
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الشيعة و شدها إىل زعامتها املتمثلة باملرجعية الدينية يف عرص الغيبة)1(. 

 و م�ن ضم�ن األحداث التي ش�هدهتا هذه احلقبة و كان هل�ا أثرها عىل أحوال الش�يعة اإلمامية يف 
الع�راق كان ت�ويل نارص الدولة احلمداين “ ألمرة األمراء “ )2(، و ال بد أن يكون ذلك قد خلق لإلمامية 
ق�درًا م�ن التأثري املعنوي ع�ىل األقل حتى قيل أن “ الرف�ض قد علن ببغداد فتاوى منادي الس�لطان ) 
اخلليفة ( بربائة الذمة ممن ذكر أحد من الصحابة بسوء “)3(، و قد حاول اخلليفة اختاذ موقف إزاء ازدياد 
الرف�ض فق�د قبض عىل رج�ل يدعى )) ابن املطل�ب (( و قتل الهتامه بالرف�ض و كان نارص الدولة و 
أس�بابه يعنون به و رمي بجس�مه يف أزقة الشامس�ية)4(، فأخذه الناس فغسلوه و دفنوه بعد أن صيل عليه 

بمسجد براثا و دفن هناك)5(. 

املبحث الثاين:- األوضاع املجتمعية لإلمامية يف ظل التسلط البوهيي

يمك�ن وص�ف احوال الدولة العباس�ية يف الثلث االول من القرن الراب�ع اهلجري و حتديدًا يف ايام 
اخلليف�ة املقت�در )295 – 320ه�/908-932م( باهنا اكثر املراحل س�وءًا و ع�ىل مجيع االصعدة، اذ 
عمت االضطرابات و الفتن يف العاصمة بغداد و بات قادة اجلند يتحكمون بصورة كاملة يف اختيار و 
عزل اخللفاء و اخذت س�لطات اخلليفة تنتقل اىل كبري القادة العس�كريني)6(، مما زاد يف حدة رصاعات 
ه�ؤالء، و ش�هد الع�راق نتيجة ذلك سلس�لة من الفت�ن و الرصع�ات كان يدفع ثمنها عامة الس�كان 
فتده�ورت اح�وال البالد االقتصادية و عانى الع�راق من موجات الغالء و املجاع�ة و فرغت خزائن 
اخللف�اء الذي�ن عجزوا ع�ن معاجلة هذه االوضاع مما دفع هبم اىل اس�تحداث منص�ب ) أمري االمراء ( 
يف س�نة ) 324ه�/946م ( و اختار له اقوى املنافس�ني عىل الس�لطة و هو ابن رائق و نقل اليه معظم 
صالحي�ات اخلليف�ة مما زاد من حدة التنافس و الرصاع بني الطاحمني هلذا املنصب)7(، و وصل االمر اىل 
ان تواىل عىل هذا املنصب يف سنة )329ه� / 940م( اربعة امراء، و غالبًا ما كان الحدهم ان يصل اليه 

)1( هادي، التجاذبات املذهبية، ص104. 
)2( الصويل، االوراق، ج2، ص235

)3( الصويل، االوراق، ج2، ص236.
)4( الشامس�ية: وهي حملة ببغداد يف جانبها الرشقي ونس�ب اسمها اىل بعض شاميس بغداد، وإليها ينسب باب الشامسية، 

ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج3، ص361؛ جواد، دليل خارطة بغداد، ص109.
)5( الصويل، األوراق، ج2، ص249.

)6( عن احوال اخلالفة يف عهد اخلليفة املقتدر، ينظر: الكبييس، محدان عبد املجيد، عرص اخلليفة املقتدر )295 – 320ه 
/ 907 – 932م(، النعامن، ) النجف: 1974م(، 25 و ما بعدها.

)7( الدوري، دراسات يف العصور العباسية املتأخرة، ص182 و ما بعدها.
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اال بع�د انتصار عس�كري و تكون بغداد هي ارض الرصاع مم�ا ادى اىل اضطراب االوضاع يف العراق 
بشكل عام، و انترش العيارون و اللصوص ليزيدوا من االوضاع سوى)1(. 

 يف ه�ذه املرحل�ة أخ�ذت بالظهور ع�ىل مرسح االحداث يف ب�الد املرشق االس�المي ُأرسة ديلمية 
عرفت باالرسة البوهيية و حتديدًا ثالثة اخوة متيزوا باملهارة العس�كرية التي اوصلتهم اىل الس�يطرة عىل 
اخلالفة، فجاءت س�يطرهتم تتوجيًا ملرحلة الرصاع عىل الس�لطة بني قادة اجلند داخل عاصمة اخلالفة، 
و بمجيء البوهييني ُأنش�ئت إمارة وراثية يف قلب اخلالفة العباس�ية اس�تمر حكمها حوايل 113 س�نة 

)334 – 447ه�/945-1055م( )2(. 

 و كان البوهييون شيعة عىل املذهب الزيدي)3(، و عىل الرغم من ان توسعهم مل يتخذ طابعًا مذهبيًا، 
اال ان�ه يمك�ن القول ان الوجود البوهيي انعكس بصورة اجيابية نس�بيًا عىل اوضاع الش�يعة االمامية يف 
العراق، اذ اس�تفاد االمامية من مس�احة احلرية التي متتعوا هبا يف عهد البوهييني)4(، و التي تقف ورائها 

عدة اسباب دفعت اىل التسامح معهم منها:

اوالً: كان م�ن مصلح�ة االرسة البوهيي�ة التي تنضوي حتت راية التش�يع ان تثبت عقيدة التش�يع و 
تعمل عىل نرشها الن ذلك يعمل عىل اضعاف اخلالفة العباسية.

ثانيًا: كثرة عدد الشيعة يف العراق إذ أكد املقديس )ت: 380ه�/990م( بان الغلبة يف بغداد للحنابلة 
و الشيعة ... و بالكوفة الشيعة اال الكناسة فاهنا سنية، و اكثر اهل البرصة قدرية و شيعة...«)5(. 

 فان إس�تاملة هذه االعداد من الش�يعة اىل جانب البوهييني يمكن ان يوفر قاعدة ش�عبية هلم يمكن 
االستناد اليها.

ثالثًا: وجود العتبات املقدس�ة جعلت من العراق مركز جذب للش�يعة يف املناطق املختلفة و بالتايل 
فان الدعم البوهيي للش�يعة سيكس�بهم تأييد اتباع التشيع يف املناطق اخلاضعة للنفوذ البوهيي و املناطق 

)1( للمزي�د ع�ن اوضاع العراق ابان الفتح البوهيي، ينظر: ابن االث�ري، الكامل، ج8، ص449؛ عيل وفاء حممد، اخلالفة 
العباس�ية يف عرص تس�لط البوهييني، املكتب اجلامعي احلديث، ) االس�كندرية: 1990 م(، ص 32 – 33؛ منيمنة، 

حسن تاريخ الدولة البوهيية، الدار اجلامعية، ) بريوت: 1987م(، ص7.
)2( الدوري، العصور العباسية املتأخرة، ص182.

)3( ابن األثري، الكامل، ج8، ص452.
)4( هادي، التجاذبات املذهبية يف العرص البوهيي، ص121.

)5( املقديس، احسن التقاسيم، ص131.
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االخرى)1(. 

رابعـًا: وج�ود الفاطمي�ني يف املغ�رب و م�رص و بالد الش�ام بع�د ذلك و هم ش�يعة ع�ىل املذهب 
االس�امعييل، ش�كل ذلك حافزًا لقيام البوهييني بدعم الش�يعة االمامية حتى يتمكن من رصف الش�يعة 

االمامية يف بغداد عن التقرب اىل االسامعيلية التي استطاعت ان تكون هلا دولة عرفت بالفاطمية)2(.

 و ه�ذا مم�ا يفرس لنا ابقاء البوهييني للخالفة العباس�ية و عدم اعطائهم الوالء للدولة الفاطمية التي 
ختالفه�م يف العقي�دة فضاًل عن ع�دم تقديم اي تنازل للس�لطة الفاطمية عن ملكه�م فبذلك اصبح يف 
ذهنهم ان وجود خليفة ضعيف و حتت اليد افضل بالنس�بة لس�لطاهنم من وجود خليفة يعتقد الش�يعة 
برشعي�ة حكم�ه اذ ورد«ان مع�ز الدولة استش�ار مجاعة من خ�واص اصحابه يف اخراج�ه اخلالفة من 
العباسيني و البيعة للمعز لدين اهلل العلوي أو لغريه من العلويني فكلهم أسار عليه بذلك ما عدا بعض 
خ�واص فان�ه قال ليس ه�ذا برأي فإنك الي�وم مع خليفة تعتق�د انت و اصحابك ان�ك ليس من اهل 
اخلالفة و لو أمرهتم بقتله لقتلوه مس�تحلني دمه و متى اجلس�ت بعض العلويني خليفة كان معك من 

تعتقد انت و اصحابك صحة خالفته فلوا أمرهم بقتلك لفعلوه فاعرض عن ذلك...«)3(. 

خامسـًا: ان تبني االرسة البوهيية التقرب اىل الش�يعة االمامية االثني عرشي�ة جاء بعد غيبة امامهم 
الثاين عرش فيكونوا بذلك بمأمن من ان يكون عليهم امام ظاهر قائم يسلب منهم الرشعية يف السلطة 

الدنيوية.

 اضافة اىل انه مل خيرج اي توقيع مؤيد او معارض لس�لطة البوهييني بأس�م االمام الغائب االن زمن 
التوقيعات عن االمام لدى االمامية كان قد انقىض بانتهاء الغيبة الصغرى و وفاة اخر السفراء االربعة 

سنة )329ه� / 941م( )4(. 

سياسية سياسة التسامح ألُمراء بني بويه االوائل و اثره عىل االمامية.
 ترجم تس�امح الس�لطة البوهيي�ة جتاه الش�يعة االمامية من خالل تبني ممارس�ات الش�يعة االمامية 
االثن�ي عرشية، فيام خيص االحتفاالت بيوم عاش�وراء )) العارش من حم�رم (( بعد نحو من ثامنية عرش 

عامًا من دخول البوهيني بغداد.

)1( فياض، عبد اهلل، تاريخ الرتبية عند االمامية، ص83.
منصور، التجاذبات املذهبية، ص130.   )2(

)3( ابن االثري، الكامل، ج8، ص453.
)4( منصور، التجاذبات املذهبية، ص130.
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 و كذلك يوم عيد الغدير و هذان اليومان يعدان ركنان أساس�يان يف ممارس�اهتم لطقوسهم املذهبية 
و للتأكيد عىل صحة مذهبهم و بتبنيها حزنًا و فرحًا، فان ذلك يمثل حجر الزاوية يف االرتباط بمذهب 
الش�يعة االمامي�ة االثني عرشية)1(، و بش�كل خ�اص يف ايام مع�ز الدولة البوهيي الذي يتبناها بش�كل 
رسمي يف )) حمرم سنة 352ه� / 963م ( فُأعلن هذا اليوم بمثابة عطلة رسمية«ففي هذه السنة عاش 
املح�رم أم�ر معز الدول�ة الناس ان يغلقوا دكاكينهم و يبطلوا االس�واق و البيع و ال�رشاء و أن يظهروا 
النياحة و يلبسوا قبابا عملوها باملسوح و َأن خيرج النساء منرشات الشعور مسودات الوجوه قد شققن 
ثياهب�ن ي�درن يف البل�د بالنوائح و يلطمن وجوههن عىل احلس�ني بن عيل )عليه الس�الم( ففعل الناس 

ذلك«)2(. 

 و يف نفس الس�نة«يف ثامن عرش ذي احلجة امر معز الدولة بإظهار لزينة يف البلد و اش�علت النريان 
بمجل�س الرشط�ة و أظهر الفرح و فتحت االس�واق بالليل كام يفعل يف لي�ايل االعياد فعل ذلك فرحًا 
بعي�د الغدي�ر يعن�ي غدير خ�م«)3(، اكد ابن االثري ع�ىل ان معز الدول�ة البوهيي هو من أم�ر باالحتفال 
هبذه املناس�بات)4(، علنًااال انه ذكر بانه«مل يكن للس�نية قدرة عىل املنع منه لكثرة الشيعة و الن السلطان 

معهم«)5(. 

 و صارت هذه االحتفاالت بيوم عاشوراء و يوم الغدير و التي تبناها معز الدولة و سار عىل منواله 
ابنه عز الدولة بختيار، صارت صفة العرص البوهيي حتى بعد ان ختىل عن هذا التبني االمراء البوهييون 
بعد ذلك مثل عضد الدولة)6(، البوهييون اول من وس�ع دائرة االحتفال هبذه املناس�بات بعد ان كانت 
يف احلقبة الس�ابقة ضمن البيوت و املجالس اخلاصة اذ كان الناس«ال يس�تطيعون النياحة عىل احلس�ني 
– عليه السالم – خوفًا من احلنابلة«)7(، اذ«ان الناس اذ ذا كانوا ال يتمكنون من النياحة اال بعز سلطان 
او رسا ألجل احلنابلة، و مل يكن النوح اال مراثي احلس�ني و اهل البيت ) عليه الس�الم( – فقط من غري 

)1( هادي، التجاذبات املذهبية، ص 134؛ الشهرستاين، صالح، تاريخ النياحة، حتقيق: نبيل رضا علوان، دار الزهراء، 
) بريوت: 1996م(، ص 147.

)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص150؛ ابن االثري، الكامل، ج8، ص549.
)3( ابن االثري، الكامل، ج8، ص549.

)4( ابن االثري، الكامل، ج8، ص550؛ ابن كثري، البداية و النهاية، ج11، ص276.
)5( ابن االثري، الكامل، ج8، ص549؛ االميني، عيد الغدير، ص79.

)6( مل تذك�ر املص�ادر احتف�االت اقيم�ت يف عه�د عضد الدول�ة و هذا يبعث ع�ىل احتاملي�ة االول انه مل تع�ام مثل تلك 
االحتفاالت اصاًل و عدم رغبة عضد الدولة يف زيادة حدة التوتر املذهبي. 

)7( التنوخي، نشوار املحارضة، ج2، ص233.
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تعري�ض للس�لف«)1(، فكان بنو بويه اول من وس�ع دائرة االحتفال باملناس�بات الش�يعية و اخرجوها 
م�ن الدائ�رة الضيقة يف البيوت و املجالس)2(، فش�جعت الش�يعة عىل إقامة مراس�يمهم اخلاصة بزيادة 
عاش�وراء و يوم الغدير«و نصبت القباب بباب الطاق لالحتفال بيوم النصف من ش�عبان اذ خرجت 
العامة لزيارة قرب احلس�ني ) عليه الس�الم( سنة) 335ه�/946م( )3(، و صارت هذهاالحتفاالت تقام 
بش�كل س�نوي بعد تبنيها بشكل رسمي من قبل البوهييني، فجرت االحتفاالت بيوم عاشوراء يف حمرم 

سنة) 352ه� / 964م( مما ادى اىل اندالع فتنة يف بغداد بني السنة و الشيعة)4(. 

 و يف السنة التالية) 353ه�/965م(«عمل يف يوم عاشوراء ما جرت به عادة القوم من اقامة النوح 
و تعليق املس�وح«)5(، اال اهنكانت لذلك تبعات فقد«كبرس مس�جد براثا و قتل يف قوامه نفس�ان«)6(، و 
استمرت االحتفاالت يف السنوات التالية)7(، و يبدوا انه كان هنالك تأثريًا معنويًا لدى الشيعة االمامية 
االثني عرشية ازاء وجود األمري البوهيي الشيعي عىل رأس إمارةاالستيالء و هو صاحب الغرار االول 
يف بغداد من اجل ذلك ربام أرسف الش�يعة االمامية يف إظهار ممارس�اهتم املذهبية و مسرياهتم بمواكب 

الزيارة يف مناسبات عاشوراء و يوم الغدير بل و حتى زيارة النصف من شعبان)8(. 

 و يمك�ن الق�ول ان املجتم�ع البغ�دادي تعرض اىل هزة عنيف�ة بعد دخول معز الدول�ة البوهيي يف 
النواح�ي املذهبي�ة فحفز الناش�طني مذهبي�ًا يف اختاذ موقف جت�اه االخر و تعزيز مكان�ة هلم يف املجتمع 
البغ�دادي الذي بدى متحزب مذهبيًا متوجس�ًا جت�اه اآلخر، فأخذ الطرف الش�يعي مكانًا متقدمًا بعد 
أن ش�عر بنش�وٍة ما ك�ون متنفذي األمور من الش�يعة الزيدية ع�ىل الرغم من عدم تقواهم يف الس�لوك 

املذهبي)9(. 

 ش�هدت احلقب�ة التي حكم هبا االمري عز الدول�ة بختيار البوهيي ) 356 – 367ه� / 967 978م 

)1( املصدر نفسه 
)2( الشهرستاين، تاريخ النياحة، ص147.

)3( اهلمذاين، التكملة، ج1، ص159.
)4( ابن االثري، الكامل، ج8، ص349.

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص161.
)6( املصدر نفسه 

)7( ينظر: ابن االثري، الكامل، ج8، ص600-589.
)8( هادي، التجاذبات، ص 125.

)9( هادي، التجاذب املذهبي، ص 125.
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( حالة من االضطراب و الفتن املذهبية، و التنافس عىل السلطة بينه و بني سبكتكني)1(، احلاجب الذي 
حاول الس�يطرة عىل مقاليد االمور ببغداد يف س�نة ) 363ه� / 973م( )2(، و الذي يتصل بموضوعنا 
هو ما ذكره ابن اجلوزي من انقس�ام املجتمع البغدادي حول االطراف املتنازعة«فأهل التش�يع ينادون 
بشعار عز الدولة و الديلم و أهل السنة ينادون بشعار سيكتكني و االتراك، و سفكت الدماء و كبست 

املنازل و أحرق الكرخ«)3(. 

 يالح�ظ اجتامع التحزب املذهبي و العنرصي يف هذه الفتنة مما يعكس حالة التمذهب و النزاعات 
الت�ي طغ�ت عىل إم�ارة عز الدولة الذي ح�اول اجياد العون من القوى الش�يعية االخ�رى مثل عمران 
بن ش�اهني امري البطيحة)4(، كام كاتب أيب تغلب بن محدان)5(، و كانت احلرب س�جاالً بني البوهييني و 

االتراك حتى دخول عضد الدولة البوهيي بغداد سنة ) 364ه� / 975م ( )6(. 

 يالحظ انه مل يكن للش�يعة االمامية دورًا يف الرصاع الدائر بني البوهييني و االتراك س�وى ما جرى 
م�ن التح�زب مذهبي ادى اىل احراق الكرخ اكث�ر من مرة، و يرجع احد الباحثني ان الش�يعة االمامية 
الذي�ن رفعوا ش�عار الديلم و ش�اركوا يف احل�وادث التي وقعت يف الكرخ،انه مل يت�م تنظيمهم كام فعل 
س�بكتكني من تنظيم الطرف االخر بالرؤس�اء و القادة و النقباء و العرفاء و مرد ذلك ان هؤالء كانوا 
اكثر جرأة يف الفتن و اكثر هتيئًا لالشرتاك يف االعامل احلربية و هم من غري الشيعة عىل االرجح)7(، االمر 

)1( س�بكتكني احلاج�ب صاح�ب مع�ز الدول�ة خلع علي�ه الطائع هلل وطوقه وس�وره ولقبه ن�رص الدول�ة ومل تطل أيامه 
كانت شهرين ونصف، تويف سنة 364ه�/974م(، ينظر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص183؛ الصفدي، الوايف 

بالوفيات، ج15، ص73.
)2( للمزيد عن هذا الرصاع، ينظر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص225 – 237.

)3( اهلمداين، التكملة، ج1، ص215، ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص227.
)4( عم�ران بن ش�اهني: رأس االمارة الش�اهينية بالبطيح�ة و الذي جرت بينه و بني معز الدول�ة معارك انتهت بالصلح 
ع�ىل ان تك�ون ام�ارة البطيحة لعمران الذي اس�تمر امريا عليها اربعني س�نة حتى تويف س�نة ) 369ه�� / 979ه (، 
ينظر: مس�كويه، جتارب االمم، ج6، ص151 – 177؛ اهلمذاين، التكملة، ج1، ص162؛ الزركيل، االعالم، ج5، 

ص70.
)5( فض�ل اهلل بن نارص الدولة احلس�ن ب�ن ايب اهليجاء بن محدان التغلبي، ابوه نارص الدول�ة احلمداين كان امري املوصل، 
تزوج ابنة عز الدولة بختيار و بقي امري عىل املوصل اىل ان ملك عضد الدولة فتغلب عليه و ملك املوصل فهرب اىل 
دمش�ق ثم وصل اىل فلس�طني و قتل هناك س�نة ) 369ه�/979م(، ينظر: مسكويه، جتارب االمم، ح6، ص449؛ 

ابن االثري، الكامل، ج8، ص699؛ االمني، اعيان الشيعة، ج2، ص310.
)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص335

)7( هادي، التجاذبات، ص54.
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الذي دفع بختيار اىل االستعانة بالقوى االخرى يف املوصل و البطيحة)1(. 

 و يمكن ان نس�تنتج مما س�بق ان هناك رفضًا قاطعًا من قبل الطرف االخر للمراس�م الش�يعية التي 
نش�طت بعد الوجود البوهيي مما اثار احلنابلة بوجه خاص و ش�كل هلم حافزًا ملقاومتها عن طريق اثارة 
الفتن�ة و القت�ال بني الطرفني، س�يام و ان بعض تلك املراس�يم قد حتوي يف بعضها عىل اش�عار او كالم 

يرفض الطرف املقابل.

 و يبدو ان الجراءات عضد الدولة انعكاسه عىل الوضع املجتمعي يف العراق اذ«إشرتك الناس يف 
الزيارات و املصليات بعد عداوات كانت تنشأ بينهم اىل ان يتالعنوا و تواثقوا و خرست االلسن التي 

كانت جتر اجلرائر و تشب النوائر بام أضلها من السلطان القامع و التدبري اجلامع«)2(. 

 متك�ن عضد الدولة البوهيي من الس�يطرة عىل االوضاع املضطربة يف الع�راق من الناحية املذهبية، 
أض�ف اىل ذلك ان الس�لطة البوهيية قد منحت مس�احة م�ن احلرية جلميع املذاه�ب انعكس ذلك عىل 
الوضع العام يف العراق الذي ش�هد فرتة من االس�تقرار اذ مل تش�هد إمارة عضد الدولة البوهيي اية فتنة 

مذهبية، خالفًا للفرتات السابقة فسكنت الفتن الطائفية يف عهده عىل االقل.

 ح�رص البوهيي�ون و بخاصة عضد الدولة عىل إعامر املش�هدين الغروي و احلائري و مقابر قريش 
حي�ث كانت زيارته للمش�اهد املذكورة يف س�نة ) 371ه��/981م(، اذ«بنى ال�رواق املعروف برواق 
عم�ران يف املش�هدين الرشيف�ني الغروي و احلائ�ري«)3(، و كان عضد الدولة اختذ االجراء نفس�ه اجتاه 
الكعبة املرشفة، و ذكر مسكويه انه قد«محلت اىل الكعبة الكسوة املستعملة، الكثرية و أطلقت الصالت 
أله�ل ال�رشف و املقيم�ني باملدينة و غريهم من ذوي الفاق�ة و ُأدّرت هلم األقوات م�ن الرب و البحر و 

كذلك فعل باملشهدين بالغري و احلائر عىل ساكنيها السالم – و بمقابر قريش...«)4(. 

 جتدر االش�ارة اىل ان عدد من أمراء بني بويه قد دفنوا يف تلك املش�اهد اذ دفن معز الدولة البوهيي 
ب�ب�اب ال�ت�ب�ن يف م�ق�اب�ر ق�ري�ش ف�ي س��ن�ة )356ه�/ 967م( )5(، كام دفن عضد الدولة بن بويه 

)1( مسكويه، جتارب االمم، ج6، ص207.

)2( مسكويه، جتارب االمم، ج6، ص457.
)3( ابن طاووس، عبد الكريم، فرحة الغري يف تعيني قرب امري املؤمنني عيل، حتقيق: حتسني املوسوي، مطبعة حممد، ) قم: 

1998م(، 154 – 155؛ االمني، اعيان الشيعة، ج1، ص628.
)4(جتارب االمم، ج6، ص 457.

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص 43؛ ابن االثري، الكامل، ج8، ص 376.
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يف مشهد امري املؤمنني سنة )372ه�/ 982م( )1(، و كذلك محل االمري رشف الدولة البوهيي اىل املشهد 
الغروي س�نة )379ه�/ 989م( )2(،و دفن عميد اجليوش بن بويه س�نة ) 401ه�/1010م( يف مقابر 

قريش و توىل جتهيزه و دفنه الرشيف الريض)3(. 

 كان لتوفر احلرية الفكرية التي اتاحها الوجود البوهيي يف احلكم اثره الواضح يف قيام اتباع االمامية 
بإنشاء مؤسسات فكرية خاصة هبم مثل دور العلم و دور الكتب العامة بشكل ملفت منها دار الكتب 
التي أنش�ئها الوزير البوهيي س�ابور بن اردش�ري)4()ت416ه�/1025م( يف الكرخ س�نة )381ه� / 
991م (، و وقف عليها الوقوف فقد اتباع دارًا يف الكرخ، بني السورين و عمرها و بّيضها و سامها دار 
العلم و وقفها عىل اهله و نقل اليها كتبًا كثرية ابتاعها و مجعها و عمل فهرسًا هلا...«)5(، و قد اشتملت 

عىل اكثر من عرشة اآلف جملد)6(. 

 ك�ام كان�ت ه�ذه الدار موئاًل للعل�امء و البحثني ي�رتددون اليها للدرس و املناظ�رة و املباحثة و من 
اش�هر روادها الش�اعر الفيلس�وف ابو العالء املعري)7(، )ت: 449ه� / 1057م ( حيث اقام هبا عند 

جميئه اىل بغداد)8(. 

 واحرتق�ت ه�ذه ال�دار بعد دخول الس�الجقة اىل بغ�داد اذ« احرتقت بغداد الك�رخ و غريه و بني 
السورين و احرتقت فيه خزانة الكتب التي وقفها اردشري الوزير و هنبت بعض كتبها...«)9(. 

 كام أنشأ الرشيف الريض )ت: 406ه�/1015م( دار علم ببغداد و كانت موضع لدراسة الطلبة 
و سكناهم اذ كان هبا طلبة يدرسون بفقه صاحب الدار)10(. 

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص290؛ ابن االثري، الكامل، ج9، ص18.
)2( ابن االثري، الكامل، ج9، ص61.

)3( ابن االثري، الكامل، ج9، ص131.
)4( ابو نرص سابور بن اردشري وزير هباء الدولة بن عضد الدولة وصف بانه شهاًم مهيبًا جوادًا، له دار علم ببغداد، تويف 
س�نة ) 416ه�/1025م(، ينظر: مس�كويه، جتارب االمم، ج7، ص149؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص366؛ 

الذهبي، سري اعالم النبالء، ج17، ص387.
)5(ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص366.

)6( فياض، تاريخ الرتبية عند االمامية،اسعد، ) بغداد: 1972م(، ص94؛ متز، احلضارة العربية، ج1، ص330.
ة النعامن. )7( امحد بن عبد اهلل بن سليامن القضاعي التنوخي )ت: 449ه� / 1057م ( شاعر و فيلسوف ولد يف معرَّ

)8( ابن االثري، الكامل، ج10، ص8.
)9(ابن عنبة، العمدة، ص209؛ فياض، تاريخ الرتبية عند االمامية، ص 94.

)10( مسكويه، جتارب االمم، ج6، ص457.
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 و كان يف الب�رصة داران للكتب احرقت و هنبت س�نة) 483ه��/1019م( لدى دخول االعراب 
للمدين�ة اذ كان«... م�ن مجلة ما احرقوه دارين للكتب احدمها وقفت قب�ل ايام عضد الدولة بن بويه، 
قال عضد الدولة: هذه مكرمة س�بقنا اليها و هي اول دار وقفت يف االس�الم، و االخرى وقفها الوزير 

ابو منصور بن شاء مردان و كان هبا نفائس الكتب و اعياهنا«)1(. 

 ك�ام انش�أ ابو عيل بن س�وار الكاتب من رجال عضد الدولة البوهي�ي، دار كتب يف البرصة و جعل 
فيها اجراء عىل من قصدها و لزم القراءة و النسخ فيها)2(. 

 و كان العلامء هيبون مؤلفاهتم هلذه اخلزانة، فقد أهدى أمحد بن عيل بن خريان الكاتب)3(، صاحب 
ديوان االنشاء بمرص ) ت: 431ه� / 1039م ( اذ ارسل بعض كتبه و رسائله اىل بغداد«ليعرضها عىل 
الرشيف املرتىض ايب القاس�م و غريه ... و يستش�ري يف ختليدمها دار العلم لينفذ بقية الديوان و الرسائل 

ان علم ان ما انقذه ارتيض و استجيب...«)4(. 

 إن النص السابق يدل عىل املكانة املرموقة و الشهرة التي وصلت اليها هذه الدار و حرص العلامء 
ع�ىل التواصل مع القائم�ني عليها و اهداء مؤلفاهتم هلذه الدار، حتى إن صاحب ديوان االنش�اء مرص 
الفاطمية س�عى اىل ايص�ال كتبه اليها من خالل االتصال مع مرجع الطائف�ة االمامية يف وقته الرشيف 

املرتىض و احد القائمني عىل هذه الدار)5(. 

 إال أن هذه الدار مل يكتب هلا البقاء اكثر من سبعني سنة إذ أدت األحداث اجلسام التي تعرضت هلا 
بغداد إىل احرتاقها سنة) 451ه�/1059م( )6(. 

 و رصح مس�كويه برعاية عضد الدولة للعلم و العلامء فقال«و بس�طت رسوم للفقراء و الفقهاء و 

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص289؛ ابن االثري، الكامل، ج10، ص184.
)2( املق�ديس، احس�ن التقاس�يم، ص413؛ عواد، كوركي�س، خزائن الكتب القديم�ة يف الع�راق، دار الرائد العريب، ) 

بريوت، 1986 (، ص137.
)3( امح�د ب�ن ع�يل بن خ�ريان املرصي امللق�ب يويل الدول�ة صاحب دي�وان االنش�اء بمرص تقل�ده للخليف�ة الظاهر ثم 
املس�تنرص، كان فاضاًل بليغًا له اش�عار و رس�ائل تويف س�نة) 431ه� / 1039م (، ينظر: ياقوت احلموي، ش�هاب 
الدي�ن اب�و عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلم�وي، معجم االدباء، ط3، ) ب�ريوت: 1980م(، ج4، ص5؛ الصفدي، 

الوايف بالوفيات، ج7، ص154.
)4( ياق�وت احلم�وي، معجم االدباء، ج4، ص5؛ الصف�دي، الوايف بالوفيات، ج7، ص154؛ ع�واد، خزائن الكتب، 

ص141.
)5( للمزيد حول من توىل االرشاف عىل هذا الدار، ينظر: عواد، خزائن الكتب، ص142.

)6( ابن االثري، الكامل، ج10، ص8.
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املفرسين و املتكلمني و املحدثني و النسابني و الشعراء و النحويني و العروضيني و االطباء و املنجمني 
و احلّس�اب و املهندس�ني و ُأفرد يف دار عضد الدولة الهل اخلصوص و احلكامء من الفالس�فة موضع 
يق�رب م�ن جملس�ه و هو احلجرة التي خيت�ص هبا احلجاب فكان�وا جيتمعون فيه�ا للمفاوضة آمنني من 

السفاء و رعاع العامة«)1(. 

 يتضح مما س�بق ان رعاية العلم و العلامء من قبل عضد الدولة البوهيي مل تقترص عىل مذهب معني 
ان�ام ش�مل مجي�ع العلامء مما يعزز ال�رأي الذي يذه�ب اىل اعطاء البوهييني مس�احة من احلري�ة الفكرية 

ملختلف املذاهب و بشكل خاص يف عهد عضد الدولة البوهيي.

يمك�ن ان نصف احلقبة التي تل�ت إمارة عضد الدولة البوهيي بأهنا عهد اضطراب و فتن و تدهور 
الس�لطة البوهيية بس�بب التنافس عىل احلكم بني االمراء)2(، مما ادى اىل ضعف السلطة البوهيية و بالتايل 
إنعاش مركز اخلليفة العبايس فقد ادت الفتن املذهبية بني الش�يعة االمامية و الس�نة اىل اختاذ اجراءات 
م�ن قبل مؤسس�ة اخلالفة أثرت يف الوض�ع املجتمعي لإلمامي�ة فعىل خلفية الفتن التي حدثت س�نة ) 
398ه� / 1007م ( )3(، التي ختللها التعرض للش�يخ املفيد فقيه الش�يعة االمامية و مرجعهم آنذاك مما 
أدى إىل إثارة الش�يعة الذين تعرضوا بدورهم إىل علامء الس�نة و تفاقمت األوضاع مما ادى اىل حدوث 
قت�ال بني الش�يعة من اهل الكرخ و اهل الس�نة م�ن حملة باب البرصة و باب الش�هيد و القالئني)4(، إال 
إن اجلديد يف هذه األحداث هو رفع الشيعة االمامية شعار اخلليفة الفاطمي«حاكم يا منصور«)5(,«فبلغ 
ذلك اخلليفة فأحفظه و أنفذ اخلول الذين عىل بابه ملعاونة أهل السنة و ساعدهم الغلامن و ضعف أهل 

الكرخ و أحرق ما ييل بنهر الدجاج)6(,...«)7(. 

 و من ناحية أخرى يمكن القول ان ظهور األرسة البوهيية و وصوهلا إىل بغداد و هم«... يتشيعون و 

)1(جتارب االمم، ج6، ص457. 
)2(للمزيد، ينظر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص260 ومابعدها

)3(للمزيد، ينظر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص320.
)4(: ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص58 – 59.

)5(: اب�ن اجل�وزي، املنتظم، ج15، ص59؛ الذهبي، تاريخ االس�الم، ج28، ص237؛ ابن كثري، البداية و النهاية، ص 
.389

)6( حملة ببغداد عىل هنر كان يأخذ من كرخ أي اقرب الكرخ من اجلانب الغريب، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، 
ج5، ص320.

)7( ابن اجلوزي، املنتظم، ص59؛ الذهبي، تاريخ االسالم، ج7، ص238؛ ابن كثري، البداية و النهاية، ص 389.
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يغالون يف التشيع و يعتقدون ان العباسيني قد غصبوا اخلالفة و أخذوها من مستحقيها...«)1(، قد ادى 
اىل ان ينال الشيعة االمامية نوعًا من احلرية الفكرية يف ظلهم و بشكل خاص يف عرص االمراء االقوياء، 
فاس�تغل االمامية فرصة وجود البوهييني يف احلكم فرتكوا قاعدة التقية، و اخذوا يبثون تعاليم فرقتهم 
علن�ًا فالش�يخ املفيد الذي«... انتهت رياس�ة متكلمي الش�يعة اليه مقدم يف صناع�ة الكالم يف مذاهب 
أصحاب�ه...«)2(، كان يعق�د جملس نظر بداره يرضه كافة العل�امء و كانت له منزلة عند امراء االطراف 
مليلهم اىل مذهبه«)3(، اذ كان االمامية قبل ذلك يتعرضون لرقابة مش�ددة من قبل الس�لطة حالت دون 
ممارس�ة نش�اطهم الفكري بش�كل علني فلم يكن هلم دور علم او مكتبات خاصة، اذ كانوا ال جيرأون 
عىل تكوين مؤسس�ات خاصة هبم اذ كانت مؤسس�اهتم عرضة للتخريب، و قد ذكرنا ان مس�جد براثا 

تعرض للهدم سنة ) 313ه�/925م( وكان السبب«ان الرافضة جتتمع فيه لشتم الصحابة)4(. 

 شهدت هذه احلقبة ورود فخر امللك نائبًا عن هباء الدولة البوهيي و يمكن ان نصف سياسته اجتاه 
الش�يعة االمامي�ة باهنا امتازت باالنفتاح و حماولة التق�رب منهم و ابرز دليل عىل ذلك انه اختار الكرخ 
ك�ي تك�ون مق�رًا له و مع انه اعاد بن�اء الدار املعزية«و عمل عىل االنتقال لدليها و س�كاهنا ثم اس�تبعد 

موضعها و رآه نائبًا عن الكرخ فجعلها متنزهًا يف اخللوات و مرسومة بالسمط و الدعوات«)5(. 

 و يب�دوا ان فخ�ر املل�ك اراد ان جيع�ل م�ن الكرخ س�ندًا له كونه ش�يعي كام اذن للش�يعة االمامية 
باالحتفال بعاش�وراء يف س�نة ) 402ه� / 1011م ( اذ«ان فخر امللك اذن الهل الكرخ و باب الطاق 

يف عمل عاشوراء فعلقوا املسوح و اقاموا النياحة يف املشاهد«)6(.

 و يمكن ان تفرس سياسة فخر امللك انه حاول االستناد عىل الكرخ الشيعية االمامية يف ظل تعاظم 
س�لطة اخلليفة العبايس الذي بدأ بسياس�ة مذهبية يف الدولة يمكن القول ان الظروف املحيطة و بخاطه 
اطامع الفاطميني بالتوسع يف عمق الدولة العباسية دفعت اخلليفة ملثل هذا االجراء خاصة و ان انتامئهم 
الش�يعي له اث�ر يف اجياد مؤيدين للفاطميني داخل الدولة العباس�ية و قد اكد ذل�ك الرشيف الريض ملا 
طلب منه الرتاجع عن االبيات التي كتبها يف حق اخلليفة الفاطمي فقال«... اخاف الديلم و من للرجل 

)1( ابن االثري، الكامل، ج8، ص 8.
)2( ابن النديم، الفهرست، ص 262. 

)3( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص 157.
)4(: ابن اجلوزي، املنتظم، ج13، ص247.

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص84.

)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص82.
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من الدعاة هبذه البالد...«)1(. 

 ف�كان ع�ىل اخلليفة اختاذ خط�وات ملواجهة ذلك فبادر اىل اعالن مذهب الدولة الرس�مي و اعتبار 
بقي�ة املذاه�ب مبتدع�ة و خمالفة و كان ذلك يف ع�ام ) 408ه� / 1017م ( اذ ذك�ر ابن اجلوزي ) ت: 
597ه�/1201م( ان« يف س�نة ثامن و اربعامئة اس�تتاب القادر باهلل أمري املؤمنني فقهاء املعتزلة احلنفية 
فأظه�روا الرج�وع و ت�ربؤا م�ن االعتزال ثم هناهم ع�ن ال�كالم و التدريس و املناظ�رة يف االعتزال و 

الرفض و املقاالت و املخالفة لالسالم...«)2(.

 و ذكر ابن االثري ) 360ه�/971م ( ذلك يف احداث ) 408ه�/1017م(«و فيها استتاب القادر 
باهلل املعتزلة و الش�يعة و غريمها من أرباب املقاالت املخالفة ملا يعتقده من مذاهبهم و هنى عن املناظرة 

يف يشء منها...«)3(. 

 و كان قد امتثل ألمر اخلليفة الس�لطان حممود الغزنوي اذاش�ارت املصادر اىل ذلك بالقول:«امتثل 
يمني الدولة و أمني امللة ابو القاسم حممد أَمر أمري املؤمنني و استن بسننه يف اعامله التي استخلفه عليها 
من خراس�ان و غريها يف قتل املعتزلة و الرافضة و االس�امعيلية و القرامطة و اجلهمية و املشبهة صلبهم 
و حبس�هم و نفاه�م و أمر بلعنهم عىل منابر املس�لمني و إبعاد كل طائفة م�ن أهل البدع و طردهم عن 

ديارهم و صار ذلك سنة يف االسالم«)4(. 

 لع�ل اندف�اع حمم�ود الغزن�وي يف امتثال أم�ر اخلليفة القادر ب�اهلل و اإلمعان يف الصل�ب و القتل و 
النف�ي دواف�ع ربام كانت ذات أهداف بعيدة املدى قد يكون ورائها التفكري املس�تقبيل يف احللول ببغداد 
بدياًل عن البوهييني الذين ظهر عليهم عالمات الوهن و الضعف و بناء ذلك فان حممود الغزنوي كان 
مدفوع�ًا بدوافع سياس�ية فضاًل عن دوافعه املذهبية و هو بكل مناس�بة كان يؤك�د عىل رشعية اخلالفة 

العباسية و اعتبار الفاطميني غرماء العباسيني االرشاء خارجني عن الدين اإلسالمي)5(. 

 و يف الس�نة التالية اإلعالن اخلليفة القادر باهلل«ٌقرء بدار اخلالفة كتاب بمذاهب الس�نة و قيل فيه: 

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص119.
)2(املنتظم، ج15، ص125.

)3(الكامل، ج9، ص305.
)4( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص126؛ ابن كثري، البداية، ج12، ص8

)5( صديقي، امري حس�ن، اخلالفة و امللكية يف ايران، ترمجة: احس�ان ذنون، منشورات اجلمل،)بريوت: 2007 م(، ص 
106 – 107؛ اهلامي، حممد، العباس�يون الضعفاء – اخلالفة العباس�ية حتت الس�يطرة العس�كرية، البوهيية، مؤسسة 

إقرأ، ) القاهرة: 2013 م(، ص 132.



239

م�ن ق�ال ان القرآن خملوق فهو كافر حالل الدم«)1(، و يف ذلك يك�رس العقيدة احلنبلية و يفرضها عىل 
مجهور املسلمني و اعتبار من خيالف ذلك كافر مهدور الدم)2(، اذ يصف احلنابلة القائلني بخلق القرآن 
اع�داء اهلل«الذي�ن يزعمون ان القرآن خمل�وق و ان اهلل عز و جل مل يكلم موس�ى ... و هم كفار زنادقة 
اع�داء اهلل«)3(، و ان من«يزعم�ون ان الق�رآن كالم اهلل و لكن الفاظنا بالق�رآن و قراءتنا له خملوقة و هم 

جهمية فساق«)4(. 

 ابتدأ اخلليفة عمله بخطوات كان اوهلا اس�تتابة اصحاب املذاهب بام س�امه بالبدع و كانت اخلطوة 
الثانية اجياد التأييد و الذي حتقق باجراءات حممد الغزنوي و من ثم عمد اخلليفة اىل التأكيد عىل متذهب 
الدول�ة باحلنبلية و يمك�ن ان يفرس امليل نحو مذهب احلنابلة كوهنم يقرون بالوالء للس�لطان فإن«من 
خرج عىل إمام من أئمة املس�لمني، فهو خارجي و قد ش�ق عصا املس�لمني و خالف اآلثار و ميتته ميتًة 
جاهلية ...و ال يل قتال الس�لطان و اخلروج عليهم و ان جاروا ... و ليس يف الس�نة قتال الس�لطان، 

فإن فيه فساد الدين و الدنيا«)5(.

 ثم بادر اخلليفة القادر باهلل اىل اختاذ اجراءات عملية لتأكيد ما سبق اذ استبدل اخلطيب بجامع براثا 
الس�باب مذهبية واش�ارت املصادر اىل ذلك بالقول انه«كان خيطب يف جامع براثا من يذكر يف خطبته 
مذهب�ا فاحش�ًا من مذاهب الش�يعة فقبض علي�ه يف دار اخلالفة...«)6(، وتم تع�ني خطيب من قبل دار 
اخلالفة بدالً عن اخلطيب االمامي )7(،و جيعل ابن االثري ان السبب يف تعني خطيب جلامع براثا من قبل 
اخلليفة بانه«قطعت اجلمعة من جامع براثا و سبب ذلك انه كان خيطب فيها انسان يقول يف خطبته: بعد 
الص�الة ع�ىل النبي و عىل اخيه امري املؤمنني عيل ب�ن ايب طالب مكلم اجلمجمة و حمييها البرشي االهلي 

مكلم الفتية اصحاب الكهف اىل غري ذلك من الغلو املبتدع فأقام اخلليفة خطيبًا فرمجه العامة...«)8(.

ومل�ا عل�م اخلليفة بمضمون اخلطبة والتي رأى فيها خطورة كبرية ادى اىل صدور القرار باس�تبدال 

)1(ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص276. 
)2( ينظ�ر: الربهب�اري، ابو حممد احلس�ن بن عيل بن خلف،رشح الس�نة، حتقيق: ابو يارس خالد بن قاس�م، مكتبة الغرباء 

االثرية،)املدينة املنوره: 1993م(، ص105
)3( ايب يعيل، طبقات احلنابلة، ج1، ص32.

)4( املصدر نفسه 
)5( الربهباري، رشح السنة، ص 78.

)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص198.
)7(ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص199

)8( الكامل، ج9، ص393.
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اخلطيب الش�يعي بخطيب اخر س�ني ليخطب يف عقر دار الش�يعة)1(، والذي«صعد املنرب ودقه بعقب 
س�يفه، عىل ما جرت به العادة، والش�يعة تنكر ذلك، وخطب خطبة قرص فيها عام كان يفعله من تقدمه 
يف ذكر عيل بن أيب طالب، وختم قوله بأن قال: اللَّهّم اغفر للمس�لمني، ومن زعم أن عليا مواله«)2(، 
فثارت ثائرة الشيعة«فرموا اخلطيب باآلجر حتى سالت الدماء من وجهه فنزل من املنرب يف محاية بعض 
املش�ايخ وصىل ركعتني رسيعا...«3، ومتت مهامجة دار اخلطيب اذ«أنه كبس�ه نحو ثالثني رجال يف داره 

ليلة االثنني باملشاعل، وأخذوا ما كان يف داره وأعروه وأعروا ولده وحرمه«4

وتأسيس�ا ع�ىل ذلك فقد صدر ع�ن الفقهاء والقضاة مرس�وما ندد باملوقف جاء يف اوله«بس�م اهلل 
الرمح�ن الرحي�م إذا بلغ األمر، أط�ال اهلل بقاء صاحب اجلي�ش، إىل اجلرأة عىل الدين وسياس�ة الدولة 
واململك�ة، ثبته�ا اهلل من الرعاع واألوباش، فال ص�رب دون املبالغة بام توجبه احلمية وبغري ش�ك أنه قد 
بلغ�ه ما ج�رى يف يوم اجلمعة املاضية من مس�جد براثا الَّذي جيمع الكفرة والزنادق�ة، ومن قد تربأ اهلل 
من�ه فصار أش�به يشء بمس�جد الرضار، وذل�ك أن خطيبا كان فيه جيري إىل ما ال خي�رج به عن الزندقة 

والدعوى لعيل بن أيب طالب عليه السالم ما لو كان حيا، فسمعه لقتل قائله«5،

 و اعت�رب الكت�اب أن م�ا ج�رى للخطي�ب هو«هجمة عىل دي�ن اهلل و فتك يف رشيعة رس�ول اهلل و 
خالعه يف ذكر الربوبية و وصف ما قام بذلك بالكفرة الفجرة«6 و اوىص الكتاب بانه«بقي التظافر عىل 
اقتناصهم و أخذ الربيء بالسقيم و إباحة الدماء الواجب سفحها و كرس األيدي و األرجل التي جتب 

إبانتها عن أجسادها...«)7(. 

  ادت تلك االحداث اىل قطع الصالة يف املسجد كام غضب اخلليفة الن ما أمر به مل ينفذ و يف 
حماولة لتهدئة الوضع«اجتمع بعد هذا قوم من مشايخ اهل الكرخ فصاروا مع الرشيف املرتىض اىل دار 
اخلالفة، فأحالوا عىل سفهاء االحداث فيام جرى عىل اخلطيب و سألوا الصفح عن هذه اجلنابة و ان ال 

خييل عن هذا املسجد من املراعاة و اقامة اخلطبة فيه«)8(. 

)1(   فياض، التشيع الشعبي،ص55
)2(   ابن اجلوزي، املنتظم،ص15ج198
)3(  ابن اجلوزي،املنتظم، ص15ج200

)4(  املصدر نفسه
)5(  ابن اجلوزي،املنتظم، 200/15

)6(   املصدر نفسه
)7( ايب يعيل، طبقات احلنابلة، ج1، ص32.
)8( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص201.
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 و ت�م االتف�اق ع�ىل ان يعفى اخلطيب اجلدي�د من دق املنرب بعقب س�يفه و م�ن قوله:«اللهم اغفر 
للمسلمني و من اعتقد ان عليا مواله«)1(.

 س�عى اخلليف�ة القادر باهلل اىل فرض حالة م�ن احادية املذهب و صار اخلليفة يعترب يف قراءة نفس�ه 
انه من واجبه قرض املذهب الذي يعتقده هو نفسه عىل املسلمني من رعاياه من خالل اعالنه ملا عرف 
باالعتقاد القادري و هو الذي سمي باسم اخلليفة نفسه. و ان ما جرى يف جامع براثا ما هو اال استيالء 

عىل جامع مهم للشيعة و حتويله اىل جامع من اجلوامع اخلاضعة لسياقات دار اخلالفة)2(.

س�نة)  الدي�وان  يف  ق�رئ  اذ  الق�ادري  االعتق�اد  ع�ىل  التأكي�د  ج�رى  ب�اهلل  القائ�م  عه�د  يف  و   
433ه��/1042م(«و كت�ب الفقهاء خطوطهم فيه ان هذا اعتقاد املس�لمني و من خالفه فقد فس�ق و 
كفر...«)3(، و من خالل مالحظة هذا االعالن جتد انه اكد مس�ألة خلق القرآن و الصفات و فيام خيص 

معاوية بن ايب سفيان و هي امور تعرب عام يعتقد به احلنابلة و خيتلفون به مع الشيعة االمامية)4(. 

 ك�ام اك�د اخلليف�ة عىل القدح بنس�ب الفاطمي�ني و نس�بهم اىل الديصانية من املج�وس و القداحية 
من اليهود و اهنم فارجون عن االس�الم... و اخذت خطوط االرشاف و القضاة و الش�هود و العلامء 

بذلك«)5(. 

 كان لتلك االجراءات اثارها السلبية عىل املكونات املذهبية يف املجتمع العراقي اذ يالحظ تصاعد 
وترية الفتن املذهبية اكثر من الس�ابق و التي اس�تمرت حتى س�يطرة الس�الجقة عىل مقاليد االمور يف 
الع�راق، ك�ام محلت تقي�دًا للحرية املذهبي�ة التي كانت مرعي�ة يف بغداد عىل الرغم من ح�وادث الفتن 
املذهبية التي كانت تشوهبا، فحلت حملها حالة من فرض مذهب معني من قبل اخلليفة يف حني نجد ان 
الوجود البوهيي و انتامئه الش�يعي مل يقدم س�وى مس�احة من احلرية يف ممارسة الشعائر اخلاصة بالشيعة 
االمامية يف بداية عهدهم و بشكل خاص يف عهد معز الدولة و رغم ذلك فقد منع الشيعة فيام بعد من 

ممارسة تلك الشعائر ربام بموافقة االمراء البوهييني. 

املبحث الثالث:- احلراك املجتمعي لإلمامية يف عهد التسلط السلجوقي 

)1( هادي، التجاذبات املذهبية، ص 238.
)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص279.

)3( املصدر نفسه
)4( ينظر نص االعالن: ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص326؛ ابن االثري، الكامل، ج9، ص336.

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص336. 
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ظه�ر الس�الجقة كق�وة جديدة فرضت نفس�ها عىل مرسح األح�داث السياس�ة يف منتصف القرن 
اخلام�س اهلج�ري، و هم قبائل رعوي�ة و فرع من قبائل الغز الرتكية الذين س�كنوا ب�الد ما وراء النهر 
بع�د أن ج�اؤوا من تركس�تان و بع�د ذلك هبطوا إىل خراس�ان و نيس�ابور و بالد ف�ارس)1(، أو كانت 
لدهيم مراسالت مع اخلليفة العبايس القائم الذي دعى السلطان السلجوقي للمجيء إىل بغداد و إهناء 

الوجود البوهيي)2(. 

 فسيطر السالجقة عىل بغداد و دخلوها سنة ) 447ه� / 1055م ( فحّلوا حمل البوهييني و استمر 
نفوذهم حتى سنة 590ه�/ 1193م.

 يمكن القول إن الظروف املحيطة بالدولة العباس�ية أدت إىل قيام اخلليفة باالس�تعانة بالسالجقة، 
إذ كانت اخلالفة تعاين من ضعف يف نواحي كثرية عس�كرية و اقتصادية و سياس�ية و حتى من الناحية 

االجتامعية، فلطاملا كانت تشوهبا منازعات مستمرة بني حماهلا.

إن ه�ذه الظروف الت�ي أحاطت باخلليفة القائ�م صاحبها بروز قوة الدولة الس�لجوقية الفتية التي 
تدين باملذهب الس�ني و تالقت هذه الدولة يف مقاومتها للمذهب الش�يعي مع آمال و أهداف اخلليفة 
العبايس)3(، الذي كان يس�عى إلحالل قوة متوافقة مع مذهب�ه لتحل حمل البوهييني املعروفني بتوجهها 
هتم الش�يعية و التي فرست و بنحو ما ب�)) الصحوة الس�نية ((، لذلك فإن األثر املذهبي يف اس�تدعاء 

اخلليفة للسلطان السلجوقي إىل بغداد)4(. 

 كان لوصول األخبار بمسري طغرلبك إىل بغداد قد أثار خماوف العامة من مجيع املذاهب اإلسالمية، 
فقد«عظم األرجاف ببغداد و فّت يف أعضاء الناس و شغب األتراك ببغداد ...«)5(. 

 ل�ذا نجد أن رس�الة وردت من طغرلبك إىل اخلليفة القائ�م أراد من خالهلا تطمني أهل بغداد و يف 
هذه الرس�الة«أظهر أنه يريد احلج و إصالح طريق مكة و املس�ري إىل الش�ام و مرص و ازالة املس�تنرص 

صاحبها«)6(. 

)1( ينظ�ر: اب�ن اجل�وزي، املنتظ�م، ج15، ص172؛ اب�ن األث�ري، الكام�ل، ج9، ص300؛ األصفه�اين، الفتح بن عيل 
البنداوي، دولة ال سلجوق، رشكة طبع الكتب العربية، ) مرص: 1900م(، ص9 و ما بعدها.

)2( ابن األثري، الكامل، ج9، ص608.
)3( هادي، التجاذبات املذهبية يف العرص السلجوقي، ص 58.

)4( ابن األثري، الكامل، ج9، ص611.
)5(ابن األثري، الكامل، ص609.

)6(ابن االثري، الكامل، ج9، ص609.
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 و أشار ابن األثري إىل رواية مهمة حتدثت لنا عن طبيعة التوجهات العامة و احلراك املجتمعي إزاء 
هذا املتغري إذ قال:«ملا وصل طغرلبك بغداد و دخل عسكره البلد لإلمتيار و رشاء ما يريدون من أهلها 
و أحس�نوا معاملتهم ... جاء بعض العس�كر إىل باب األزج)1(، و أخذ واحد من أهله ليطلب منه تبنا 
و هو ال يفهم ما يريدونه فإس�تغاث عليهم و صاح العامة هبم و رمجوهم و هجموا عليهم، و ظنوا أن 
املل�ك الرحيم و عس�كره قد عزموا عىل قتال طغرلبك فارتج البلد م�ن أقطاره و أقبلوا من كل حدب 

ينسلون يقتلون من الغز من وجد يف حمال بغداد«)2(. 

 كان ه�ذا األم�ر نتيجة طبيعية لدخ�ول جيوش أجنبية ألي بلد، و يف جان�ب آخر يمكن القول أن 
الس�الجقة كانوا مس�لمني عىل املذهب احلنفي بينهام كان القس�م األكرب من سكان بغداد حنابلة بدليل 

قول املقديس ) ت:380ه�/990م(:«... الغلبة ببغداد للحنابلة و الشيعة...«)3(. 

 لذا فإن الدوافع املذهبية ربام كان هلا أثر يف اندفاع العامة يف بغداد ملقاومة الوجود السلجوقي.

 و يف الوقت الذي اضطربت فيه مجيع حمال بغداد نجد أن حملة الكرخ و أهلها من الش�يعة اإلمامية 
كان هلم موقفًا مغايرًا إذ كان أهل الكرخ«مل يتعرضوا إىل الغز بل مجعوهم و حفضوهم، و بلغ السلطان 
طغرلبك ما فعله أهل الكرخ من محاية أصحابه فأمر بإحسان معاملتهم فأرسل عميد امللك الوزير إىل 
عدنان بن الرشيف الريض)4(، نقيب العلويني يأمره باحلضور فحرض فشكره عن السلطان و ترك عنده 

خياًل بأمر السلطان و حترس املحلة«)5(.

 أدرك أه�ل الك�رخ أن�ه ال قبل هلم ع�ىل مواجهة الس�الجقة لذلك مل يش�رتكوا مع عام�ة بغداد يف 
مواجهة العس�كر الس�لجوقي الذي أوقع القتل و النهب يف معظم حمال بغداد إذ«... اهنزمت العامة و 
ج�رح فيه�م و ُأرس كثري و هنب الُغْز، درب ييى)6(، و درب س�ليم)7(، و به دور رئيس الرؤس�اء و دور 

)1( ب�اب األزج: حمل�ة كبري رشقي بغداد ذات أس�واق كبرية و حمال كبار، ينظر: ياقوت احلم�وي، معجم البلدان، ج1، 
ص168.

)2( الكامل، ج9، ص611.
)3( املقديس، أحسن التقاسيم، ص136.

)4( عدن�ان ب�ن حممد بن احلس�ني ) الرشيف الريض (، امللق�ب بالطاهر ذا املنافق، توىل نقاب�ة الطالبيني ببغداد عىل قاعدة 
جده و أبيه وصف بأنه عاملًا بالعروض تويف س�نة ) 449ه�/1057م (، ينظر: ابن األثري، الكامل، ج9، ص219، 

638؛ ابن عنبة، العمدة، ص211.
)5( ابن األثري، الكامل، ج9، ص 611.

)6( مل نعثر له عىل وصف يف املصادر.
)7( درب س�ليم: يق�ع يف اجلان�ب الرشق�ي من ناحي�ة الرصافة ببغ�داد، ينظر: اخلطي�ب البغدادي، تاري�خ بغداد، ج3، 
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أهله فنهب اجلميع و هنبت الرصافة و ترب اخللفاء و أخذ منها األموال ما ال يىص ... و اش�تد البالد 
عىل الناس و عظم اخلوف... فتعطلت اجلمعات لكثرة الزمحة«)1(. 

 اتضح�ت السياس�ة املذهبية لطغرلبك من خالل إج�راءات اختذها حال وصول�ه إىل بغداد و هي 
مالئمة ملا يذهب إليه اخلليفة و كان يف مقدمتها ما خيص األذان إذ«أمر اخلليفة بأن بالكرخ و املش�هد و 

غريها الصالة خري من النوم و أن يرتكوا حي عىل خري العمل...«)2(.

 و يعد هذا أول تدخل واضح يف ش�ؤون الش�يعة اإلمامية، فكان هذا األمر بداية للسياسة اجلديدة 
التي اتبعها الس�الجقة يف إدارهتم للحكم يف العراق و ال س�يام مع الش�يعة اإلمامية الذين أخذوا حقبة 

من الراحة يف تطبيق شعائرهم و شعاراهتم.

 استجاب اإلمامية ملا فرضه السالجقة وفقًا ملبدأ التقية«و خوفًا من السلطنة و قوهتا«)3(. 

 و يذكر ابن اجلوزي إنه ابتدأ من سنة ) 448ه�/1056م(«ُأقيم األذان يف املشهد بمقابر قريش، و 
مش�هد العتيقة و مس�اجد الكرخ بالصالة خري من النوم و أزيل ما كانوا يستعملونه يف األذان حي عىل 

خري العمل«)4(. 

 كام«قل�ع مجي�ع ما كان عىل أب�واب الدور و ال�دروب من«حممد و عيل خري الب�رش«و دخل الكرخ 
منشدو أهل السنة من باب البرصة فأنشدوا األشعار يف مدح الصحابة«)5(. 

 و اس�تمرت سلس�لة املضايقات لإلمامية يف الكرخ من قبل املخالفني و بخاصة من احلنابلة الذين 
كان لدخول الس�الجقة أثرًا كبريًا يف تصعيد نش�اطهم ضد اإلمامية س�اعدهم عىل ذلك وجود رئيس 

الرؤساء الوزير ابن املسلمة«الذي كان جيتهد يف إيذاء أهل الكرخ«)6(. 

»فتق�دم أن تنص�ب أعالم س�ود يف الكرخ فانزعج لذل�ك أهلها«)7(، و يذك�ر أن عميد امللك وزير 

ص309.
)1( ابن األثري، الكامل، ج9، ص612.

)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص7؛ ابن األثري، الكامل، ج9، ص612؛ النويري، هناية اإلرب، ج23، ص222.
)3( ابن األثري، الكامل، ج9، ص612؛ النويري، هناية اإلرب، ج23، ص222.

)4( املنتظم، ج16، ص7.
)5(املنتظم، ج16، ص7

)6(ابن اجلوزي،املنتظم، ج16، ص6. 
)7( املصدر نفسه.
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الس�لطان الس�لجوقي)1(، كان يدفع عنهم أذى رئيس الرؤس�اء)2(،و الذي أمر بقتل ش�يخ البزازين يف 
الك�رخ أيب عب�د اهلل بن اجلالب بباب الطاق مربرًا ذلك بأن األخري كان يتظاهر بالغلو بالرفض فقتل و 

صلب عىل باب دكانه)3(.

 أدت تل�ك املضايق�ات إىل ه�روب أيب جعفر الطويس ) ت: 460ه��/ 1068م( فقيه اإلمامية يف 
وقته إىل املشهد الغروي سنة ) 448ه� /1056م( )4(. 

 و هنب�ت داره يف صفر س�نة ) 449ه�� / 1057م( إذ ذكر ابن اجل�وزي ) ت: 597ه�/1201م( 
أنه«كبس�ت دار أيب جعف�ر الطويس متكلم الش�يعة يف الك�رخ و أخذ ما وجد م�ن دفاتره و كريس كان 
جيل�س علي�ه لل�كالم و أخرج ذل�ك إىل الكرخ و أضيف إليه ث�الث جمانيق بيض كان ال�زوار من أهل 

الكرخ قدياًم يملوهنا معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة فأحرق اجلميع«)5(.

 ( البساسـريي سـنة  احلـارث  العسـكري أليب  احلـراك  مـن  اإلماميـة  أوالً: - موقـف 
450هـ/1058م (.

 تتضح األبعاد املذهبية يف حركة أيب احلارث البساسريي و الذي استغل مسري السلطان السلجوقي 
طغرلب�ك إىل املوص�ل و متكن من الس�يطرة عىل بغداد س�نة 450ه��/1058م( )6(، من خالل اخلطبة 
للخليفة الفاطمي، إذ«دخل بغداد و معه الرايات املرصية، و خطب بجوامع بغداد لصاحب مرص«)7(، 

و باالستناد إىل اجلانب املذهبي يف هذه احلركة يمكننا مالحظة ما ييل:

1 – إن حصول البساس�ريي عىل نوع من الدعم من قبل الدولة الفاطمية يدل بش�كل واضح عىل 
اس�تمرار حم�اوالت اخلالفة الفاطمية عىل إجي�اد موطئ قدم هلا يف عاصمة اخلالفة العباس�ية من خالل 

دعم املتمردين ضدها متهيدًا ملد نفوذهم إليها. 

)1( حمم�د ب�ن منصور بن حمم�د الكندري، أبو نرص عميد امللك وزير الس�لطان الس�لجوقي طغرلبك و الس�لطان الب 
ارسالن وزير لتسع سنوات و قتل سنة) 456ه�/1064م(، ينظر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص251؛ الذهبي، 

سري أعالم النبالء، ج18، ص113.
)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص7.

)3(ابن اجلوزي، ج16، ص8. 
)4( املصدر نفسه 

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص16.
)6( للمزي�د من التفصيالت عن حركة البساس�ريي، ينظ�ر: ابن اجلوزي، املنتظ�م، ج16، ص32؛ ابن األثري، الكامل، 

ج9، ص641.
)7( املصدر نفسه
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2 – ش�هدت هذه احلركة اش�رتاك األم�ري دبيس بن عيل املزي�دي)1()394 - 474 ه  / 1004 - 
1082 م (إىل جانب البس�ا س�ريي و من املعروف أن بني مزيد كانوا ش�يعية إمامية و ملا كان اخلليفة و 
الس�الجقة من الس�نة فكان لذلك أثرًا كبريًا يف حتديد دور دبيس بن عيل املزيدي ملوقفه من هذا احلراك 
الثوري الش�يعي الذي اس�تند إىل التأييد الفاطمي، و كون كال الطرفني من الش�يعة إال أن ذلك مل يكن 
السبب الوحيد الذي دفع دبيس املزيدي لتأييد هذه احلركة، فباإلضافة إىل ذلك فإن من طبيعة القبائل 
أن تظه�ر تأيي�دًا كب�ريًا للحكام الذين يبع�دون عن مناطق نفوذه�م جغرافيًا أكثر م�ن أولئك الغريبني 
منهم، كام أنه يمكن القول أن أطامع دبيس بن عيل املزيدي يف احلصول عىل مكاس�ب سياس�ية و مادية 

تعترب عاماًل آخر يضاف إىل العامل املذهبي يف تأييد احلركة)2(. 

3 – ك�ام أن العام�ة وقف�ت إىل جان�ب هذه احلركة فأش�ار ابن األث�ري إىل أن العامة كان�ت متيل إىل 
البساسريي و أن هذا التأييد مل يقترص عىل مذهب معني إذ قال:«... أما الشيعة فللمذهب و أما السنية 

فلام فعله هبم األتراك...«)3(. 

 و ال شك أن ما حصل من اضطرابات صاحبت دخول العسكر السلجوقي إىل العراق و عاصمة 
خالفته بش�كل خاص، و حاالت االعتداء بالنهب و الس�لب التي ارتكبت يف أس�واق بغداد و حماهلا 
و ما ذكرنا من االختالف املذهبي بني غالبية س�كان بغداد من أهل الس�نة و بني الس�الجقة أثر كبري يف 
تأييد العامة للبساس�ريي الذي حاول اس�تغالل كل ذلك لصالح حركته، فوج�ه العامة. و العيارين و 
أطمعه�م يف هن�ب دور اخلليف�ة و رجال الدول�ة)4(، أما أهل الك�رخ من اإلمامية فقد اس�تغل معاناهتم 

يمنعهم من أداء مراسيمهم من قبل السالجقة لكسبهم إىل جانبه.

دخ�ل البساس�ريي بغداد من جانبها الغريب وس�ط ترحيب أهل الك�رخ)5(، اللذين«عاودوا األذان 

)1( دبيس بن عيل بن مزيد األسدي، أبواألعز، نور الدولة: أمري بادية احللة قبل بنائها. وليها بعد وفاة أبيه
)سنة 408 ه  ( وثارت عليه فتن كثرية أعانه البساسريي أخريا عىل قمعها. وملا استتب له االمر حرضه البساسريي عىل

عداء بني العباس ومواالة الفاطميني ففعل، وهامجا بغداد فدخالها) سنة 450 ه  ( وخطبا فيها للفاطميني،ولكن أمرمها 
مل يطل فإن السلطان طغرلبك السلجوقي قاتلهام فهزم دبيسا، وقتل البساسريي ) سنة 451 ه  ( ثم ريض عن دبيس 
فأقره يف إمارته، فاستمر إىل أن تويف سنة)474ه�(.ابن اجلوزي، املنتظم، 220/16،ابن خلكان،االعيان،263/2

،الزركيل،االعالم،337/2
)2( ناجي، اإلمارة املزيدية، ص123 – 124.

)3( الكامل، 641/9، الذهبي، تاريخ اإلسالم، 33/30.
)4( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص33؛ ابن األثري، الكامل، ج9، ص642.

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص32.
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)) بحي عىل خري العمل (( و ظهر فيهم الرسور الكثري و عملوا راية بيضاء و تعبدها بوس�ط الكرخ و 
كتبوا عليها اسم املستنرص باهلل«)1(. 

مل جيد البساس�ريي موضعا افضل من الكرخ ليبدأ به ويضع خطته فيه من اجل احلصول عىل دعم 
وتاييد بني مذهبه من الشيعة فلم يالق صعوبات يف السيطرة عىل هذا اجلانب)2( 

 أما املحال السنية فقد طال النهب أغلبها«فنهب أكثر باب البرصة بأيدي أهل الكرخ تشفيًا ألجل 
املذهب، و انرصف الباقون عراة، فجاؤوا إىل سوق املارستان)3(، و قعدوا عىل الطريق و معهم النساء و 
األطفال و كان الربد شديدًا...«)4(، و يتضح األثر املذهبي يف مساندة أهل اجلانب الغريب و أهل الكرخ 
خاصة للبساسريي إذ«حرش البساسريي و أهل اجلانب الغريب عمومًا، و أهل الكرخ خصوصًا و هنض 
هبم إىل حرب اخلليفة«)5(، أن املتتبع لتش�كيلة جيش البساس�ريي جيد أن هذا اجليش غري منس�جم و مل 
يارب من أجل فكرة معينة أن غرض أكثرية الزعامء املشاركني كانت مادية ال تعدو عن احلصول عىل 
اخلل�ع و األموال و رسعان ما دب االنقس�ام فتفرق رؤس�اء اجليش مع أنصاره�م)6(، و جهز طغرلبك 
جيش�ًا كبريًا س�ار ب�ه إىل الع�راق و دخ�ل األرايض العراقية عن طريق حل�وان فانترش اخل�رب يف بغداد 
فس�اد املدينة االضطراب و حاول البساس�ريي اهلروب إال أنه اضطر إىل مقابلة جيش السالجقة فقتل 

البساسريي و محل رأسه إىل دار اخلالفة)7(.

 كان ل�كل ه�ذه األوض�اع آثاره�ا عىل الوض�ع املذهبي يف الع�راق إذ أدى إىل أعامل�ه العنف طالتا 
حمل�ه الكرخ فقد«ثار اهلاش�ميون و أهل ب�اب البرصة إىل الكرخ فنهبوها و طرحوا النار يف أس�واقها و 

دروهبا«)8(، كام احرتقت دار الكتب التي بناها سابور بن اردشري الوزير البوهيي)9(. 

)1( املصدر نفسه، ج16، ص32 
)2(  فياض،التشيع الشعبي،ص52

)3( س�وق املارس�تان: مدينة صغرية فيها املارس�تان ببغداد و هو عىل دجلة و قد حوى عىل عدد كبري من األطباء، ينظر: 
ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص 201.
)4( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص32.

)5( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص409؛ ابن العديم، بغية الطلب، ج3، ص1352. 
)6( أمني، تاريخ العراق يف العرص السلجوقي، ص64.

)7( ابن االثري الكامل، ج9، ص649
)8( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص48.

)9( اب�و نرص س�ابور بن اردش�ري وزير هباء الدول�ة بن عضد الدولة البوهي�ي وصفته املصادر بانه كان ش�هام مهيبا كافيا، 
جوادا ممدحا،له ببغداد دار علم تويف )سنة416ه�/1025م(، ينظر: مسكويه، جتارب االمم، ج7، ص165.
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 و احرتق�ت دور أه�ل الكرخ حتى قيل:«احرتقت درب الزعف�راين و كان فيه ألف و مائتا دار كل 
دار تس�اوي ثالث�ة آالف دين�ار«)1(، و مل تقت�رص تلك األعامل عىل بغ�داد فقط إذ«هنب�ت الكوفة نيفًا و 

ثالثني يومًا«)2(. 

 يمك�ن الق�ول إن األوض�اع املضطربة التي مّر هبا الع�راق يف أواخر عهد الدول�ة البوهيية أدت إىل 
حلول قوة السالجقة حملها.

 تظافرت عوامل ساعدت البساسريي يف حركته و الذي جلأ إىل الفاطميني و خطب باسمهم إلجياد 
تأيي�د رشعي حلركته و لكس�ب ود الش�يعة و بخاصة اإلمامي�ة يف خمتلف مدن الع�راق إال أننا ال نجد 
تأيي�دًا هل�ذه احلرك�ة من قبل رم�وز و فقهاء الش�يعة آنذاك، و نجاح�ه مرجع اإلمامية يف وقت الش�يخ 
الط�ويس ) 460ه��/1068م ( أو حتى نقي�ب الطالبيني، إن ما حدث من تأييد له من ش�يعة بغداد مل 
يتج�اوز التأيي�د العاطفي فالش�يعة اإلمامية يف بغداد ليس�وا من املقاتلني املحرتف�ني فال يمكن االعتامد 
عليه�م يف مع�ارك حربية، فضاًل عن كوهنم يف الغالب أصحاب أس�واق و جتارة كانوا حريصني عليها 

بالركون إىل املساملة)3(. 

كام عربت هذه احلركة عن تغلغل النفوذ الفاطمي يف العراق الذي ربام وجد تعاطفًا من قبل الشيعة 
اإلمامي�ة يكم االنتامء املذهبي و لعل ذلك كان عاماًل مش�جعًا للبساس�ريي لإلقدام عىل هذه اخلطوة 
التي قوبلت بالتأييد من قبل الش�يعة اإلمامية يف الكرخ، و قد نجد مثل هذا التعاطف يف حقب س�ابقة 
كان م�ن أبرزه�ا ما بدر عن الرشيف ال�ريض من رفض لتوقيع حمرض القدح بالنس�ب الفاطمي كام مر 

سابقًا. 

ثانيًا:- األوضاع املجتمعية لإلمامية يف ظل احلكم السلجوقي
أدت السياسة التضييق عىل اإلمامية من قبل السالجقة إىل منعهم من إقامة املراسيم اخلاصة هبم يف 
عاش�وراء، و بالرغم من ذلك كانت هناك حماوالت من أهل الكرخ إلحياء مثل تلك املناس�بات، ففي 
عام )458ه�/1066م(«أغلق أهل الكرخ دكاكينهم يوم عاشوراء و أحرضوا نساء فنحن عىل احلسن 

) عليه السالم ( عىل ما كانوا قدياًم يستعملونه«)4(. 

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص49.
)2( املصدر نفسه. 

)3( هادي، التجاذبات املذهبية يف العرص السلجوقي، ص 194.
)4( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص94.
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 و يبدو أن أهل الكرخ استغلوا عبور جنازة رجل من باب املحول إىل الكرخ و معها النائحة فصيل 
عليها و ناح الرجال بحجتها عىل احلس�ني«)1(، و لدى علم اخلليفة القائم بأمر اهلل ) ( بذلك«أنكر عىل 
الطاه�ر أيب الغنائ�م املعم�ر بن عبيد اهلل نقي�ب الطالبني«)2(، و وبخه ملا فعله أه�ل الكرخ، إال أن نقيب 
الطالبي�ني أنك�ر علم�ه بام حصل و اعتذر للخليف�ة و«بأنه مل يعلم به إال بعد فعله و إن�ه ملا علم أنكره و 

أزاله، فقيل له: ال تفسح بعدها يف يشء من البدع التي كانت تستعمل«)3(، 
أثار هذا العمل ردود أفعال العامة من أهل السنة إذ«اجتمع خلق كثري من احلربية)4(، و النرصية)5(، 
و ش�ارع دار الرقيق)6(، و باب البرصة،و القالئني)7(، و هنر طابق)8(، بعد أن أغلقوا دكاكينهم و قصدوا 
دار اخلالف�ة و ب�ني أيدهي�م الدعاة و الق�ّراء و هم يلعنون أه�ل الكرخ و اجتمع�وا و ازدمحوا عىل باب 
الغرب�ة)9(، و تكلم�وا م�ن غري حتفظ يف الق�ول«)10(، و إزاء ذلك راس�ل اخلليفة ببع�ض اخلدم اىل تلك 
اجلم�وع قائ�اًل:« إننا قد أنكرنا ما أنكرتم، و تقدمنا بأن ال يقع معاودة و نحن نغفل يف هذا ما ال يقع به 

املراد فانرصفوا«)11(. 

 اتفق يف هذه احلادثة مجيع خمالفي الش�يعة عىل وضع حد ملامرس�ة الش�عائر اخلاصة هبم بكل وسائل 

)1( املصدر نفسه
)2( املصدر نفسه
)3( املصدر نفسه

)4( احلربي�ة: وه�ي حمل�ة كبرية ببغداد و هي مما ييل الس�ور من اجلانب الغريب و تنس�ب إىل حرب بن عب�د امللك البلخي 
و كان يت�وىل رشط�ه جعفر بن أيب جعف�ر املنصور يف املوصل، ينظر: اهلمداين، البل�دان، ص 295؛ ياقوت احلموي، 

معجم البلدان، ج2، ص227. 
)5( النرصي�ة: وه�ي حملة باجلانب الغريب من بغداد منس�وبة إىل نرص بن عبد اهلل، ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، 

ج5، ص287؛ جواد، دليل خارطة بغداد، ص 105.
)6( ش�ارع دار الرقي�ق حملة ببغداد متصل�ة باحلريم الطاهري من اجلانب الغريب، ياق�وت احلموي، معجم البلدان، ج2، 

ص420
)7( القالئ�ني: س�وق يتواجد فيه باع�ة اللحوم املقلية يمر بجنبه هنر يمل نفس االس�م بالكرخ و يصب يف دجلة، ينظر: 

جواد، خارطة بغداد، ص82؛ الكبييس، محدان، أسواق بغداد، دار احلرية، ) بغداد: 1979م(، ص 86.
)8( هن�ر الطاب�ق: حملة ببغداد من اجلانب الغريب قرب هن�ر القالئني رشقًا، ينظر: ياقوت احلم�وي، معجم البلدان، ج5، 

ص321.
)9( باب الغربة: الباب الشاميل لدار اخلالفة، ينظر: جواد خارطة بغداد، ص 156.

)10( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص94.
)11( املصدر نفسه
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ال�ردع، فخ�رج توقيع من اخلليف�ة القائم«يلعن من يس�ب الصحاب�ة و يظهر الب�دع«)1(، و يرجع أحد 
الباحثني أن الش�يعة يف الكرخ قاموا بقراءة زيارة احلس�ني بن عيل بن أيب طالب يف يوم عاشوراء و هذه 
الزيارة تتضمن التنويه باللعن األول و الثاين و الثالث و الرابع و يزيد بن معاوية خامس�ًا)2(، و هذا مما 
دعا خمالفي الشيعة اإلمامية إىل االنتفاض و االحتجاج بعد أن فهموا أن املراد باألول و الثاين و الثالث 
هم اخللفاء الراشدون الثالث األوائل و معاوية رابعًا، مما دفع اخلليفة العبايس القائم بتكفري من يسب 
الصحاب�ة)3(، و م�ن تداعيات ه�ذه احلادثة القبض عىل بعض رموز الش�يعة حيث قبض عىل ش�خص 
يدعى«اب�ن الفاخ�ر العلوي و معه آخرين و وكل هب�م يف الديوان، كام هرب صاحب الرشطة ألنه كان 

أجاز ألهل الكرخ ما فعلوا، و ركب أصحاب السلطان فأرهبوا العامة«)4(. 

 أم�ا أه�ل الكرخ فقد ترددوا عىل الديوان لالعتذار كام حصل و التنصل مما حصل و حماولة إخراج 
املعتقلني الذين أفرج عنهم يف ثامن عرش من حمرم بعد صدور التوقيع)5(.

 و ضمن سياسة الردع التي نشط يف استخدامها خمالفي اإلمامية و بخاصة احلنابلة منهم نجد أهنم 
يف س�نة ) 460ه� /1068م ( طلبوا من الوزير إخراج االعتقاد القادري و قراءته فُأجيبوا ملا طلبوا و 
سمي باالعتقاد القادري القائمي«و فيه قال السلطان: و عىل الرافضة لعنة اهلل و كلهم كفار قال: و من 

ال يكفرهم فهو كافر«)6(. 

 دفع�ت ه�ذه اإلجراءات الرادعة و اخلوف من العقوبة يف حال املخالفة إن ركن الش�يعة إىل قاعدة 
التقية ملواجهة الظروف و الضغوطات التي يتعرضون هلا.

شهدت هذه احلقبة نشاطًا ملحوظًا ألتباع الفرقة اإلسامعيلية الذين متكنوا من إجياد كيانات هلم يف 

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص95.
)2(هادي، التجاذبات املذهبية، ص206.

)3(املصدر نفسه.
)4( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص95.

)5( املصدرنفسه
)6( ابن اجلوزي،املنتظم، ج16، ص106. 
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بالد الديلم و نجاحه بعد سيطرة احلسني بن الصباح)1(، و أتباعه عىل قلعة أملوت)2(، و غريها من القالع 
يف امل�رشق)3(، و بثهم دعاهتم يف خمتلف املناطق الواقعة حتت الس�يطرة الس�لجوقية و قيامهم بعمليات 
اغتياالت اس�تدعت تدخل السلطة الس�لجوقية ملواجهة اخلطر اإلسامعييل بالقوة العسكرية)4(، و تدل 
مطاردة الس�الجقة ألتباع اإلس�امعيلية يف العراق و حرصهم عىل القضاء عىل جيوب اإلس�امعيلية فيه 
عىل قوة النفوذ اإلس�امعييل و تغلغلهم داخل الدولة الس�لجوقية، ففي س�نة )494ه�/1101م( أدى 
تتبع اإلسامعيلية يف العراق إىل«القبض عىل قوم يظن فيهم ذلك املذهب، و مل يتجارس أحد أن يشفع يف 
أح�د لئ�ال يظن ميله إىل ذلك املذهب، و زاد تتبع العوام لكل من أرادوا و صار كل من نفس�ه يشء من 

إنسان يرميه هبذا املذهب فيقصد و ينهب حتى حسم األمر فانحسم...«)5(. 

 و ال ب�د م�ن القول أن ذلك كان له انعكاس عىل أوض�اع اإلمامية يف هذه املرحلة احلرجة إذ كانت 
اإلجراءات مشددة بحق من يتهم باالنتامء إىل الباطنية.

 كام نجد أن الوزير نظام امللك ) ت: 485ه�/1092م ( قد نش�ط يف إنش�اء املدارس النظامية التي 
اقترصت يف التدريس عىل املذهب الشافعي )6(، يف الوقت الذي كان فيه العداء بني الشيعة و األشاعرة 

بشكل خاص و الشيعة و السنة بشكل بعام عىل أشده.

 و ترس�يخًا لآلث�ار املذهبية إلنش�اء هذه املدارس نجد أن الوزير قد جل�ب إليها العديد من العلامء 
لتدري�س املذه�ب الش�افعي و منهم أب�و حامد الغ�زايل ) 505 ه�/1111م(الذي ع�ني للتدريس هبا 
ابت�داًء من س�نة) 484ه��/1091م( )7(، و ألف كتابه ) فضائح الباطنية و فضائل املس�تظهرية ( الذي 

)1(احلس�ن ب�ن الصب�اح بن عيل اإلس�امعييل، ولد يف مرو م�ن أعيان الباطنية يف عهد ملكش�اه الس�لجوقي ثم كان مقدم 
اإلس�امعيلية بأصبهان، ورح�ل منها،وطاف البالد، فدخل مرص وأكرمه املس�تنرص الفاطمي وأعطاه ماال وأمره بأن 
يدع�وا الن�اس إىل إمامته. فعاد إىل الش�ام واجلزيرة وديار بكر والروم ورجع إىل خراس�ان ودخل كاش�غر و ما وراء 
النه�ر، داعي�ا إىل املس�تنرص ثم اس�توىل عىل قلعة املوت وط�رد صاحبها ) س�نة 483ه�/1090م( وض�م إليها عدة 
قالع،واس�تقر إىل أن ت�ويف فيها، س�نة518ه�/1124م(، ينظر: اب�ن اجلوزي، املنتظ�م، ج17، ص63؛ ابن االثري، 

الكامل، ج10، ص316؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، ج13، ص196 
)2( قلعة من نواحي الطالقان، ينظر: القلقشندي، صبح االعشى، ج13، ص248.

)3( للمزيد، ينظر: لويس، برنارد، احلشاشون فرقة ثورية يف تاريخ اإلسالم، ترمجة: حممد العزب موسى، مكتبة مدبويل، 
) القاهرة: 2006م(، ص77.

)4(ا بن اجلوزي، املنتظم، ج17، ص63.
)5( املصدرنفسه

)6( عواد، كوركيس، خزائن الكتب القديمة يف العراق، ط2، دار الرائد، )بريوت: 1986م(، ص105.
)7(حمم�د ب�ن حممد ابو حام�د الغزايل الطويس الش�افعي االش�عري، فقيه�ا أصوليا«ص�ويف الطريقة ش�افعي الفقه ولد 
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هاجم فيه أتباع املذهب الباطني)1(، و استهدف إظهار فضائح الباطنية و هوامر يتعلق بالعقيدة، و بيان 
فضائل املس�تظهرية، أي خالفة املس�تظهر العبايس، و قصد أن يناض�ل الباطنية من حيث املذهب، كام 

كان السالجقة يكافحوهنا من حيث السلطان السيايس)2(. 

 كان التعليم من أهم الوس�ائل التي اعتمد عليها يف حماربة التش�يع و الواقع أن هذه الوسيلة كانت 
أمرًا ال بد منه ملناهضة مبادئ الشيعة و املعتزلة التي أخفتت صوت املذاهب السنية طيلة القرنني الرابع 
و اخلام�س اهلجري�ني، و عىل الرغم من أن الطبقات املثقفة و األرس�تقراطية ظلت حمافظة عىل عقيدهتا 
الس�نية إال أن العامة و الطبقات الش�عبية كانت كثريًا ما متيل و تؤيد الدعوة الشيعية و التي كان أساس 

مبدئها إعادة احلق إىل أهله.

 و إزاء النش�اط الش�يعي و اس�تفحال اخلطر الباطن�ي أدرك نظام امللك أنه ال بد م�ن القيام بحركة 
قوي�ة تناهض احلركات الش�يعية عام�ة و الباطنية خاصة لذا بادر يف إنش�اء أمكنة لنرش نوع خاص من 
املعرفة، تعد الفرد لقبول س�لطة الدولة و إطاعة قوانينها، و اختاذها وس�يلة ملقاومة التشيع عىل الصعيد 
الفكري)3(، و جتدر اإلشارة إىل أن سياسة التضييق التي اتبعتها السلطة ضد اإلمامية جعلت املدة التي 
تبدأ باحتالل الس�الجقة للعراق تتس�م بالضعف العام الذي حل بحركة التشيع نتيجًة للهجامت التي 
ش�نها السالجقة عىل الش�يعة عىل الصعيدين الفكري و السيايس، ففي الوقت الذي رشع الوزير نظام 
امللك ببناء املدارس يف خمتلف املناطق باملقابل نجد أن اإلمامية نادرًا ما وجدت هلم مثل تلك املدارس، 
ف�كان ذل�ك من آثار احلملة الرادعة التي تعرض هلا اإلمامية من قبل الس�الجقة و علامء الس�نة و التي 

شملت معظم املؤسسات التعليمية و الثقافية)4(. 

س�نة450ه�/1058م( وصنف يف االصول والفروع، تلقى دروس�ه بطوس ثم قدم نيس�ابور واختلف إىل دروس 
أيب املع�ايل اجلوين�ي وج�د يف االش�تغال حتى خترج يف م�دة قريبة وصار من األعيان املش�ار إليهم يف زمن أس�تاذ هو 
صنف يف ذلك الوقت،خرج من نيس�ابور إىل العس�كر ولقي الوزير نظام امللك فأكرمه وعظمه وبالغ يف اإلقبال عليه 
وكان بح�رضة الوزي�ر مجاعة من األفاضل فجر يبينهم اجلدال واملناظرة يف عدة جمالس فظهر عليهم واش�تهر اس�مه 
وس�ارت بذكره الركبان ففوض اليه التدريس باملدرس�ة النظامية سنة ) 484ه�/1091م( ملدة من الزمن ورحل اىل 
الشام واقام ببيت املقدس، وتويف بطوس سنة )505ه�/1111م(، ينظر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج17، ص24؛ ابن 

خلكان، وفيات االعيان، ج4، ص217.
)1( الغزايل حممد بن حممد أبو حامد الغزايل، فضائح الباطنية، حتقيق: عبد الرمحن بدوي، دار الكتب الثقافية، ) الكويت: 

د ت (، ص11 و ما بعدها.
)2( الغزايل، فضائح الباطنية، ص38 و ما بعدها.

)3( أمني، تاريخ العراق يف العرص السلجوقي، ص222.
)4( فياض، تاريخ الرتبية عن اإلمامية، ص 102.
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 كان نظ�ام املل�ك ي�رى و هو يف كريس الوزارة أن مصلحة الس�لطان و األمة يف الس�عي ملحو أتباع 
الفرق اإلس�المية األخرى ال س�يام الشيعة و بخاصة اإلسامعيلية منهم. إذ كان يعد الشيعة أو الرافضة 
ع�ىل حد قوله و اإلس�امعيلية من خصوم اململكة و الدين ال س�بيل إىل مهادنته�م فوضعهم يف مصاف 
النص�ارى و اليه�ود و املج�وس م�ن حيث ع�دم لياقته�م و صالحيته�م ألن يكونوا يف س�لك خدمة 
الدولة،«إذ مل يكن ألي زرادشتي أو مسيحي أو رافيض اجلرأة حتى عىل إظهار نفسه... أو عىل القدوم 
إىل أي تركي، فقد كان كل كتبة الرتك و القائمني عىل شؤوهنم و املتنفذين فيها من خراسان من احلنفية 
أو الش�افعية األطهار، و مل يكن الرتك ليفس�حوا املجال أمام كتبة العراق وخراجها من ذوي املذاهب 
الس�يئة، بل مل يكونوا ليجيزوا اس�تخدامهم أو توليتهم أي عمل، و كان�وا يقولون: هؤالء عىل مذهب 
الدياملة و من أتباعهم، فإن يوطدوا أقدامهم يلحقوا باألتراك الرّضر و ييقوا بالناس األذى...«)1(، كام 
وضح نظام امللك أن السالطني السالجقة طغرلبك والب أرسالن، اجتهدا يف منع وصول الشيعة إىل 
مفاصل الدولة فكانا«إذا ما تناهى إىل أسامعهام أو أتى يشء بأن أمريًا أو تركيًا ما مهد سبيل أي رافيض 

إليه، يغضبان عليه ويعاتبانه«)2(. 

 يرى الوزير نظام امللك أن دوام الدولة و راحة اخللق ال يتحققان إال يف ظل املذهب الشافعي فقط 
و إن اإلطاحة بكل من يعتقد بغري هذا هلي من صميم احلق و العدالة)3(. 

 إن ازدياد الضغوطات عىل الش�يعة اإلمامية دفعت البعض منهم إىل تكوين نوع من التنظيم، قائم 
ع�ىل اعتب�ار الفتوة)4( نظامًا له فقد«قبض س�نة ) 473ه�/1080م( عىل ش�خص يدعى ابن الرس�ويل 
اخلباز)5(، و مجاعة انتسبوا إىل الفتوة و كان هذا... قد صنف شيئًا يف معنى الفتوة و فضائلها و قانوهنا، 
ك�ام كان ع�ىل ارتباط بالفاطميني يف مرص، و كان اجتامعهم يف مس�جد براثا ال�ذي كان يف ذلك الوقت 
مس�دود الباب مهجورًا ففتح بابه و نصب عليه بابًا و رتب فيه من يراعيه«)6(، و ملا عرف احلنابلة بأمر 

)1( نظام امللك، احلسن بن عيل بن إسحاق الطويس، سري امللوك أو سياست نامه، ترمجة: يوسف بكار، مطبعة السفري ) 
عامن: 2012م(، ص 196.

)2(نظام امللك، سياست نامه، ص 197.
)3( املصدر نفسه

)4(  )4( للمزي�د م�ن نظ�ام الفت�وة، ينظر: ابن املعامر البغ�دادي، ايب عبد اهلل حممد ب�ن ايب املكارم، كت�اب الفتوة، حتقيق 
مصطفى جواد و اخرون، مطبعة شفيق ) بغداد: 1958م(، ص 142 و ما بعدها.

)5( حممد بن عبد الباقي بن املؤمل، أبو نرص األديب الشاعر وصف بأنه حسن الشعر، ينظر: الصفدي، الوايف بالوفيات، 
ج3، ص173.

)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص211.
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ه�ؤالء و اجتامعاهتم، تقدموا إىل الديوان بش�كوى ضدهم و قال�وا:«إن هؤالء القوم يدعون لصاحب 
مرص«)1(، 

 فعل�م الوزي�ر عميد الدولة)2(، باألمر فقبض عىل ابن الرس�ويل و من معه)3(، و وجدت كتب كثرية 

يف حوزة ابن الرسويل تتحدث عام يدعوا إليه، أما أتباعه فقد متت مطاردهتم فقبض عىل من وجد منهم 
و ه�رب الباق�ون و عوقبوا و هنبت دوره�م، و أخذت فتاوى الفقهاء عليه�م بوجوب كفهم عن هذا 

الفساد)4(. 

 مما سبق نلمس نوعًا من التطور يف طبيعة احلراك املجتمعي لإلمامية يف وقت ازدادت الضغوطات 
من األطراف املخالفة هلم، يف إطار سعي البعض منهم للحصول عىل الدعم من الدولة الفاطمية التي 
كانت تس�عى لكس�ب اإلمامية يف العراق إىل جانبها لتحقيق طموحها يف مد نفوذها إىل أرايض الدولة 

العباسية.

 ح�اول اخللفاء العباس�يون فرض سياس�تهم املذهبية القاضية بأحادية املذه�ب بتأثري احلنابلة ففي 
س�نة ) 479ه�� /1086م( و يف أثن�اء حضور بعض املتفقه�ة منهم بموكب اخلليف�ة املقتدي خاطبوه 
بالق�ول: م�ا بال اجلنائ�ز متنع من ذكر الصحاب�ة عليها بمقابر قري�ش و ربع الكرخ و الس�نة ظاهره، و 
ي�د أمري املؤمنني الباس�طة القاه�رة«)5(، و بناًء ع�ىل ذلك أصدر اخلليف�ة املقتدي توقيعًا ج�اء فيه«أهنى 
م�ا ارتك�ب بمقابر قريش م�ن إمخال ذكر صاحبي رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه و آل�ه( ريض اهلل عنهام و 
تورطهم يف هذه اجلهالة، و استمرارهم عىل هذه الضاللة التي استوجبوا هبا النكال و استحقوا العظيم 
اخل�زي و الوب�ال و إنام يتوجه العتب يف ذلك نحو نقيب الطالب�ني و لوال ما تدرع به من جلباب احللم 
و أس�باب يتوخاها لتقدم يف فرضه ما يرتدع به اجلهال فليؤجر بإظهار ش�غل السنة يف مقابر باب التبن 
و ربع الكرخ من ذكر الصحابة عىل اجلنائز، وحثهم عىل اجلمعة و اجلامعة و التثويب بالصالة خري من 

النوم، و ذكر الصحابة عىل مساجدهم و حماريبهم أسوة بمساجد السنة«)6(. 

)1(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص212.
)2( حمم�د ب�ن حممد أبو منص�ور عميد الدولة بن فخر الدول�ة، ويّل الوزارة ببغداد لثالث خلفاء و انتهى أمر بأن حبس�ه 
اخلليف�ة املس�تظهر يف داره و ص�ادر أموال�ه و قتله س�نة ) 493ه�� / 1100م (، ينظر: الذهبي، س�ري أعالم النبالء، 

ج19، ص176.
)3( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص212.
)4( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص257.
)5( ابن اجلوزي،املنتظم، ج16، ص258.
)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص258.
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 اعترب التوقيع الس�ابق أن عدم العمل بام ورد يف البنود الس�ابقة يعترب رضب من اجلهل و أن يلتزم 
نقي�ب الطالب�ني بتطبيقه�ا، كام ورد إل�زام بمكاتب�ة ابن مزي�د لتطبيق هذه الس�نة يف احللة الش�يعية)1(، 
يالحظأن التوقيع احلد عىل تطبيق املطالب السابقة يف املناطق الشيعية ببغداد و كذلك يف احللة املزيدية، 
و مل يرد ذكر مناطق العراق األخرى ذات التواجد الشيعي اإلمامي ربام يقودنا ذلك إىل االعتقاد يرتكز 
الشيعة اإلمامية يف مناطق بغداد و احللة بشكل أكرب من بقية املناطق و ربام شكلت احللة بعد استحداثها 

سنة ) 495ه�/1102م( )2(،مركز جذب للعنارص الشيعية أكثر من غريها.

 و ش�هدت هذه الس�نة زيارة الس�لطان الس�لجوقي ملك ش�اه إىل العراق و قد قام بزيارة املش�اهد 
املقدسة يف بغداد و كربالء و النجف إذ«ركب السلطان إىل مشهد اإلمام أيب حنيفة ريض اهلل عنه فزاره 
و عرب إىل قرب معروف و موس�ى بن جعفر و العوام بني يديه، و انحدر إىل س�لامن فزاره و أبرص ديوان 
كرسى، و زار مش�هد احلس�ني – عليه الس�الم - و أمر بعامرة س�وره و يمم إىل مشهد عيل عليه السالم 
فأطلق ملن فيه ثالثامئة دينار و تقدم باستخراج هنر من الفرات يطرح املاء إىل النجف فبدى فيه و عمل 
له الطاهر نقيب العلويني املقيم هناك س�امطًا كبريا«)3(، ربام تكون لزيارة الس�لطان ملك شاه لكل هذه 
املراق�د اخلاصة بالس�نة و الش�يعة تدل عىل عدم انحي�ازه ملذهب معني عىل الرغم م�ن اهتام البعض له 
بأنه«ق�د أفس�ده الباطنية«)4(، لربهة من الزم�ن ثم رجع من ذلك، و ضمن حاالت النش�اط املجتمعي 
للش�يعة اإلمامية يف هذه املرحلة هي اش�رتاكهم يف إنش�اء الس�ور عىل احلريم الذي خطه الوزير عميد 
الدول�ة س�نة )488ه��/1095م(، و أذن للع�وام يف الفرج�ة و العم�ل و محل أهل املحال الس�الح و 
اإلع�الم...«)5(، و يب�دوا أن ذل�ك كان يف أجواء احتفالي�ة)6(، أثارت غضب مقدم احلنابل�ة أبو الوفاء 
ب�ن عقيل)7( الذي كتب إىل الوزير عميد الدولة اب�ن جهري معرتضًا عىل إقامة هكذا احتفاالت، إذ أنه 
استنكر ما كان يدث فيها من اختالط بني الرجال و النساء و قرع للطبول و كان ذلك من باب األمر 

)1( ابن اجلوزي،املنتظم،ج16،ص258
)2(,ابن اجلوزي، املنتظم ج17، ص76.

)3(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص259.

)4(ابن اجلوزي، املنتظم، ج16، ص312.
)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج17، ص16.

)6( املصدر نفسه
اب�و الوف�اء عيل بن عقيل بن حمم�د بن عقيل بن أمحد البغدادي الظفري، عامل العراق وش�يخ احلنابلة ببغداد يف وقته.   )7(
كان قوّي احلجة، اشتغل بمذهب املعتزلة يف حداثته. وكان يعظم احلالج، فأراد احلنابلة قتله، فاستجار بباب املراتب 
عدة سنني. ثم أظهر التوبة حتى متكن من الظهور.، له مصنفات كثرية منها كتاب الفنون وغريها،ينظر،ابن اجلوزي،

املنتظم،ج17ص179،احلنبيل،الذيل عىل طبقات احلنابلة،ج3،ص162
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باملعروف و النهي عن املنكر.

يب�دوا ان مث�ل تل�ك االحتفاالت كان هلا اثر يف اش�غال العامة ورصفهم عن أج�واء الفتن املذهبية 
اذ يؤك�د اب�ن اجلوزي ذلك بالقول:« ويف هذه الس�نة )488ه�( اصطلح أهل الك�رخ مع بقية املحال، 

وتزاوروا وتواكلوا وتشاربوا، وكان هذا من العجائب«)1( 

شهدت هذه احلقبة هجامت قبيلة بني خفاجة عىل مناطق خمتلفة ومنها ماورد انه يف سنة )489ه�( 
)كثر العبث من من بني خفاجة، وأتوا إىل املس�جد باحلائر، فتظاهروا فيه باملنكر...(2، ويالحظ تنامي 
الدور الذي لعبته اإلمارة املزيدية يف القضاء عىل مثل هذه االعامل وكذلك التدخل يف س�ري األحداث 
ذات اخللفية املذهبية )فوجه إليهم س�يف الدولة عس�كرا فكبسوهم يف املشهد، وأخذوا عليهم أبوابه، 
وقتل منهم خلق عند الرضيح...()3(، وال ننسى اآلثار التخريبية هلجامت القبائل عىل بعض املناطق يف 
الع�راق اذ نجد أن الرحال�ة ابن جبري )614ه�/1218م( جيعل جزء كبري من أس�باب خراب الكوفة 
يف وقت�ه ه�و هج�امت القبائل اذ يذكر انه قد)اس�توىل اخلراب عىل أكثرها فالغامر منه�ا أكثر من العامر 
ومن أسباب خراهبا قبيلة خفاجة املجاورة هلا فهي ال تزال ترض هبا وكفاك بتعاقب األيام والليايل حمييا 
ومفنيا وبناء هذه املدينة باآلجر...()4(، كانت احللة املزيدية ملجأ للفارين من السلطة إذ قصدها األمري 
ج�الل الدولة أيب طاهر ب�ن بويه الذي تعرض للمالحقة بعد اهتامه بأم�ور أوجبت إراقة دمه وقضت 
بارتداده)5(«وكان�ت داره ب�درب القيار فهدمت وبني مكاهنا مس�جدين احدمها الصحاب الش�افعي، 

واآلخر ألصحاب أيب حنيفة«)6(

جتس�د تعاظ�م الدور الس�يايس لدبيس بن صدقة املزي�دي من خالل التدخ�ل يف اخلصومات التي 
اندلعت بني افراد البيت الس�لجوقي)7( اذ وجد هبا طريقا للحصول عىل الدور الفاعل واملكانة املؤثرة 
يف االحداث التي مرت هبا اخلالفة،وكان ملقتل ابيه س�نة)501ه/()8(عىل يد الس�لطة الس�لجوقية سببا 

)1(  املنتظم،ج17،ص18
املنتظم،ج17،ص31  )2(

املصدرنفسه  )3(
)4(  ب�ن جب�ري، ابو احلس�ني حممد بن أمح�د بن جب�ري الكن�اين االندليس،رحلة بن جب�ري،دار صادر،)ب�ريوت،1964(، 

ص187
)5( ابن اجلوزي،املنتظم،ج 17،ص39

املصدر نفسه  )6(
ابن االثري،الكامل،ج10،ص598  )7(

يف س�نة )501ه��/11077م ) حصل�ت منافرة بني األمري صدقة والس�لطان حممد الس�لجوقي وذل�ك ألن األمري   )8(
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كافيا الثارة ضغينة دبيس ضد الدولة،ووجد بنفس�ه من القوة التي مكنته من الس�ري اىل بغداد بعساكره 
بمحاولة اس�تعراض قواه امام اخلليفة والسلطان السلجوقي«...وحلف لينهبن بغداد وخيرهبا...«)1(، 
ويف حماول�ة م�ن اخلليفة اليق�اف دبيس عن التقدم«انفذ الي�ه نقيب الطالبيني فح�ذره وانذره فلم ينفع 
ذلك فيه«)2(، ودخل بغداد يف مجاد االخره سنة )514ه�/1120م(«فرضب رسداقه بإزاء دار اخلالفة 

وأظهر الضغائن التي يف نفسه وكيف طيف برأس أبيه...()3(. 

وال�ذي هي�م موضوعنا هذا هو موقف االمامية يف بغداد من هذه التطورات اذ نجد ان اهل الكرخ 
كان�وا مؤيدي�ن لدبيس بن صدقة، حتى انه ملا مىض لعزاء والدة نقيب الطالبيني«نثر عليه اهل الكرخ«4 
تعبريا عن تأييدهم له، وسواًء كان املؤيدين من االعيان او من العامة فالبد ان يكون ذلك التاييد بشكل 
من االشكال الجل املذهب)5( وباملقابل نجد«ان اهل باب االزج قد سمع اصواهتم وهم يسبونه فتقد 

بالقبض عليهم فاخذ مجاعة منهم ورضبوا بباب النويب«)6(

 فيام نثروا الدنانري عىل السلطان حممود الذي دخل بغداد يف رجب سنة) 514ه�/1120م(

 يف خض�م هذه األوضاع املضطربة رأى اخلليفة املسرتش�د أن خيرج بنفس�ه لتأديب ديبس املزيدي 
ال�ذي س�ال اخلليفة الصف�ح عام بدر منه وربام كان ذل�ك لعلمه بعدم قدرته عىل جماهبة عس�كر اخلليفة 
فصف�ح عن�ه، اال انه عاود التمرد عىل اخلليفة مما أس�فر عن هزيمتة أمام عس�كر اخلليفة يف حمرم س�نة) 

517ه�/1123م( )7(.

ذكر ابن اجلوزي ضمن مربرات احلرب ضد دبيس أنه “ كان يظهر باحللة من س�ب الصحابة ...و 
ت�رك الصل�وات، و اهن�م ال يعرفون اجلمعة و يتظاه�رون باملحرمات ... فأجاب الفقه�اء بأنه ال جيوز 

االغضاء عنهم، و ان من قاتلهم فله أجر عظيم “)8(.

صدق�ة آوى بع�ض الفاري�ن من الس�لطان، ومل يس�لمهم له وأظهر ل�ه اخلالف فهامجه الس�لطان الس�لجوقي حممد 
وحصلت املعركة وانتهت بمقتل األمري صدقة، ابن االثري،الكامل،ج10،ص440

ابن اجلوزي،املنتظم،ج17،ص186  )1(
)2(  ابن االثري،الكامل،ج10،600

ابن االثري،الكامل،ج10،ص565  )3(
ابن اجلوزي،املنتظم،ج17،ص187  )4(
هادي،التجاذبات املذهبية،ص207  )5(

ابن اجلوزي،املنتظم،ج17، ص 187  )6(
)7( ينظر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج17، ص205 – 207.

)8( املنتظم، ج17، ص208؛ الذهبي، تاريخ االسالم، ج35، ص294.
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 و م�ن اجلدي�ر بالذكر أن دبيس مل يتوفر له غطاء دينيًا حلركته فله تس�انده املراجع الش�يعية يف تلك 
احلقب�ة، و كان م�ن تداعيات ه�ذه احلركة أنه يعد دخ�ول اخلليفة إىل بغداد “ ثار العوام ببغداد مش�هد 
مقاب�ر قري�ش و هنبوا ما فيه و قلعوا ش�بائكه و أخ�ذوا ما فيه من الودائع و الذخائ�ر “)1(، و ترتب عىل 
ذلك أن جاء العلويون يشكون هذا احلال إىل الديوان فأهنى ذلك ... فخرج توقيع اخلليفة بعد أن أطلق 
يف النهب بإنكار ما جرى و تقدم إىل نظر اخلادم بالركوب إىل املش�هد و تأديب اجلناة، ففعل ذلك ورد 
بع�ض م�ا أخذ “)2(، و ياول ابن اجل�وزي تربير عمليات النهب التي جرت بقول�ه: “ فظهر يف النهب 
كتب فيها س�ب الصحابة و أش�ياء قبيحة “)3(، و عزل املسرتش�د نقيب الطالبني عيل بن املعمر العلوي 
احلسيني يف حمرم سنة )517ه�/1123م( )4(، و نقضت دار عيل بن أفلح بأمر من اخلليفة بعد أن اهتم 

بأنه عمل جاسوسًا لدبيس)5(. 

 كان النش�غال الس�الجقة بخالفاهتم و حروهبم الداخلية قد مهدت السبيل إىل جعل كتلة اخلليفة 
و كتلة دبيس املزيدي األمري اإلمامي املذهب، مها القوتان السياس�يتان الرئيس�يتان يف العراق، كام كان 

ملكانة اخلليفة الدينية و االجتامعية أثر يف إحباط حماوالت دبيس لتحقيق مصاحله)6(. 

 شهدت السنوات الالحقة ازدياد نفوذ احلنابلة بمجيء خلفاء كان ميلهم للحنابلة واضحًا و منهم 
اخلليفة املستنجد باهلل ) 555 – 566ه� / 1160 – 1170 م ( الذي قرب رجال احلنابلة و أعياهنم، 
فق�د كان وزي�ره ابن هبرية من احلنابلة املتعصبني)7(، كام أنه قلع عىل عدة ش�خصيات حنبلية و أذن هلم 
يف اجلل�وس بجام�ع القرص)8(،و منهم ابن اجل�وزي ) ت: 597ه�/1200م( و عب�د القادر اجلييل)9(، 
و غريه�م، و بذل�ك رجح�ت كفة احلنابلة يف الوع�ظ بذلك اجلامع الذي يعد اجلامع الرس�مي للدولة 

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج17، ص217.
)2( ابن اجلوزي،املنتظم،ج17،ص217 

)3( املصدر نفسه 
)4( ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد، ج4، ص119.

)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج17، ص217.
)6( ناجي، اإلمارة املزيدية، 185.

)7( ابن اجلوزي، املنتظم، 140/18.
)8(ابن اجلوزي، املنتظم، ج18، ص141.

)9( عب�د الوه�اب بن عبد القادر بن أيب صالح اجلييل، أبو عبد اهلل بن أيب حممد،الفقيه احلنبيل،س�كن باب األزج ببغداد، 
قرأ الفقه عىل والده، ودرس بمدرس�ة والده وهو حني يابة عنه س�نة )543ه�/1148م( (واستمر بعد وفاة ابيه عىل 
ذلك، جعله النارص لدين اهلل عىل ديوان املظامل،تويف سنة )593ه�/1196م(، ينظر: ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد، 

ج1، ص208؛ احلنبيل، الذيل عىل طبقات احلنابلة، ص298.
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العباسية)1(،و من أثار ذلك ارتفاع وترية “التسنن و الرتفض حتى خشيت الفتنة”)2(.

 و قد نتج عن ذلك زيادة أساليب التضييق عىل أتباع اإلمامية ففي سنة ) 559ه�/1163م ( قبض 
ع�ىل مجاعة م�ن احلرصيني الذين يقومون بعمل احلرص و بيعها و ش�ّهر هبم املحس�تب ذلك أهنم كتبوا 

أسامء األئمة االثني عرش عىل احلرص)3(.

 و م�ن الواض�ح أن صناعة حرص و نقش أس�امء األئمة عليه�ا كان مرغوبًا رشائه�ا عند العامة مع 
مالحظة أن تلك احلرص ال تستعمل للجلوس إنام للتعليق عىل اجلدران)4(. 

و أمر املستنجد بإهالك بني أسد أهل احللة املزيدية “)5(، بعد أن اهتم بمساعدة السلطان حممد لدى 
حص�اره لبغ�داد6 و تظهر األبعاد املذهبية يف حترك اخلليفة ضد بني أس�د أنه أرس�ل إليهم أحد األمراء 
األتراك املس�مى يزدن بن قامج إلجالئهم عن البالد، و قد عتب اخلليفة عىل ابن قامج ملا اس�تبطأ عليه 
قتاهلم و نس�ب ذلك إىل كون بن قامج يتش�يع “ فجد األخري يف حرية ضد بني أس�د و س�د مسالك املاء 
فاستس�لموا و قت�ل منهم أربعة آالف قتيل، و نودي فيمن بقي م�ن وجد بعد هذا يف احللة املزيدية فقد 

حل دمه فتفرقوا يف البالد و مل يبق منهم بالعراق من يعرف... “)7(. 

 كان هلذا العمل آثاره عىل أوضاع اإلمامية يف العراق بش�كل عام فقد قيض أمر اخلليفة بتفريق بني 
أس�د و تركوا احللة التي فقدت مكانته كإمامرة ش�يعية تعتقد املذهب اإلمام�ي، إضافة إىل أن اإلمامية 
بش�كل عام كانوا يرون يف احللة املزيدية حارضة قريبة منهم، و كام مر س�ابقًا فقد كان ألمراء بني مزيد 
دورًا األوضاع السياسية التي مرت هبال الدولة العباسية، و ال يساعد جلوء بعض من أهل احللة و هم 
من اإلمامية دون ش�ك و بخاصة ميس�وري احلال من إىل بغداد و ال بد أن يكون ذلك تعزيزًا للوجود 

الشيعي اإلمامي يف بغداد)8(، و مما جيسد سياسة الشدة التي اتبعها اخلليفة املسرتشد ضد اإلمامية.

 و بالرغم من سياس�ة الش�دة الت�ي اتبعت ضد اإلمامية يف خالفة املس�تنجد نج�د أن هناك ظروفًا 

)1( هادي، جتاذبات، ص 292.
)2( ابن اجلوزي، املنتظم، ج18، ص146.
)3(ابن اجلوزي، املنتظم، ج18، ص159.
)4( هادي، التجاذبات املذهبية،ص 295.
)5( ابن األثري، الكامل، ج11، ص297.

ينظر للمزيد ابن اجلوزي،ج17،ص48  )6(
)7( املصدر نفسه

)8( هادي، التجاذبات، ص296.
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س�امهت يف التقليل من ذلك الضغط فضمن أحداث س�نة) 561ه��/1165م( ذكرت املصادر أنه “ 
ظه�ر يف ه�ذه األي�ام م�ن الروافض أم�ر عظيم من ذك�ر الصحابة و س�بهم و كانوا يف الك�رخ إذا رأوا 
مكح�ول الع�ني رضب�وه “)1(، و ذكر ابن كثري أن اإلمامي�ة “ مل يكونوا يتمكنون منه�ا يف هذه األعصار 

املتقدمة، خوفًا من ابن هبرية2 “)3(. 

 و مل تذكر املصادر سبب رضب مكحويل العني إال أن ذكر ذلك ضمن حوادث شهر حمرم من تلك 
الس�نة مم�ا يوحي بأن ذل�ك نوع من االحتفال بيوم عاش�وراء لغرض اغاضة الش�يعة و يؤكد ذلك ابن 
اجلوزي بالقول: “ إنه قد متذهب قوم من اجلّهال بمذهب أهل السنة، فقصدوا غيظ الرافضة فوضعوا 
أحاديث يف فضل عاشوراء... و من األحاديث التي وضعوها... أنه من اكتحل يوم عاشوراء مل ترمد 

عينيه تلك السنة كلها...”)4(. 

 ذكر ابن اجلوزي أن اخلليفة املستنرص باهلل استهل خالفته باألذن للوعاظ يف الوعظ بعد منعهم يف 
وقت سابق)5(، و ذكر أنه جلس للوعظ يف يوم عاشوراء سنة ) 568ه�/ 1172م( يف جامع املنصور، 
و يف نف�س الوق�ت يرصد لنا ابن اجلوزي ) 597ه�/1200م ( الوضع املجتمعي للش�يعة اإلمامية يف 
العراق بشكل عام و يف بغداد بشكل خاص من خالل قوله: “ كان الرفض يف هذه األيام قد كثر “)6(، 
مما يدل عىل أن التشيع كان بازدياد بالرغم من الضغوطات التي واجهها أتباع هذا املذهب، األمر الذي 
تطل�ب موق�ف حازمًا من قب�ل اخلليفة ملكافحة ذلك م�ن خالل منح ابن اجلوزي صالحيات واس�عة 
بينها التوقيع الذي صدر من اخلليفة الذي بتخويله حس�بام قال: “إلزالة البدع فمن س�معوه من العوام 

ينتقص بالصحابة... انقض داره و أخلده احلبس”)7(. 

 كان تقريب احلنابلة و مقدمهم ابن اجلوزي من قبل اخلليفة املس�تيضء قد صعد من وترية الضغط 
عىل اإلمامية و حتجيم، ففي مش�اجرة بني أحد الوعاظ و هو حممد الطويس و يبحث نقيب النقباء قال 

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج18، ص171؛ ابن كثري، البداية و النهاية، ج12، ص312.
يي�ى ب�ن حممد بن هب�رية، أبو املظف�ر الوزي�ر، وزر للمقتفي واملس�تنجد وكان يس�عى حلرص اخلالفة لبن�ي العباس   )2(
واهن�اء الوج�ود الس�لجوقي، تفقه عىل مذهب ابن حنب�ل وله كتاب االفصاح تويف س�نة560ه�، اب�ن كثري، البداية 

والنهاية،ج12،ص313
)3(، البداية و النهاية، ج12، ص312. 

)4( ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن، املوضوعات، دار الكتب العلمية، ) بريوت: د.ت (، ج2، ص199.
)5( ابن اجلوزي، املنتظم، ج18، ص211.
)6(ابن اجلوزي، املنتظم، ج18، ص218. 

)7( املصدر نفسه
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هب�ا الط�ويس: “ أنا نائب النقابة و أنا نائب اهلل يف أرضه فاس�تخف به النقي�ب و قال إنام أنا نائب اهلل يف 
أرض�ه اإلمام صل�وات اهلل عليه، فأدى ذل�ك إىل خراجه م�ن البلد...فأقام باجلانب الغ�ريب ...و كان 

املتعصب له ريان اخلادم “)1(. 
 و يوض�ح اب�ن اجل�وزي أس�باب انتش�ار الرافض�ة يف ه�ذه احلقب�ة إىل األم�ري الرتك�ي ي�زدن)2(، 
الذي«حتكم يف هذه الدولة و جترد للتعصب يف املذهب فانترش بسببه الرفض«)3(، كام وصفه ابن كثري ) 
774ه�/1372م ( بأنه«كان رافضيًا خبيثًا متعصبًا للروافض«)4(، كام أوضح بأن الش�يعة قد استفادوا 
من وجود هذا األمري الرتكي الذي يعتقد املذهب اإلمامي يف السلطة إذ قال:«و بأهنم كانوا يف خفارته 
وجاه�ه، حت�ى أراح اهلل املس�لمني منه يف هذه الس�نة ) 569ه�/1173م ( ... و ح�ني مات فرح أهل 
الس�نة بموته فرحًا ش�ديدًا و أظهروا الش�كر هلل، فال نجد أحد منهم أال يمد اهلل فغضب الش�يعة من 

ذلك، و نشأت بينهم فتنة بسبب ذلك«)5(. 

اس�تمرت حال�ة التضييق ع�ىل اتباع اإلمامية يف ظل ازدي�اد تفوق احلنابلة و رجاهل�م يف الدولة، إذ 
ش�هدت س�نة )574ه�( إعادة بناء قرب أمحد بن حنبل بأمر اخلليفة املستيضء و أكد ابن اجلوزي ارتفاع 
منزلة احلنابلة لدى السلطة بقوله:«فامت أهل املذاهب من عمل مواضع للحنابلة و ما كانت العادة قد 
جرت بذلك و جعل الناس يقولون يل هذا بس�ببك فإنه ما ارتفع هذا املذهب عند الس�لطان حتى مال 

إىل احلنابلة إال بسامع كالمك«)6(. 

و يف املقاب�ل نلم�س ارتف�اع يف حالة الضغط عىل الش�يعة اإلمامية و زيادة يف ح�وادث التنكيل هبم 
ففي هذه السنة«كبس�ت بالكرخ عىل رجل يقال لعه أبو السعادات بن قرايا كان ينشد عىل الدكاكني«و 
يوض�ح اب�ن اجلوزي ان بن قرايا كان يذكر ش�عر العوين)7(، و غريه و الذي�ن دخلوا داره«وجدوا عنده 

)1(ابن اجلوزي، املنتظم، ج18، ص203.
)2( احلس�ن بن صايف بن يزدن الرتكي، كان من أكابر أمراء األتراك املتحكمني يف الدولة يف عهد اخلليفة املس�تيضء باهلل 
تويف يف ذي احلجة سنة) 568ه�/1172م( و دفن يف داره بباب العامة ثم نقل إىل مقابر قريش، ينظر: ابن اجلوزي، 

املنتظم، ج18، ص201.
)3( ابن اجلوزي، املنتظم، ج18، ص201.

)4( ابن كثري، البداية و النهاية، ج12، ص388.
)5(ابن كثري، البداية و النهاية ج12، ص338.

)6( ابن اجلوزي، املنتظم، ج18، ص251.
)7( العوين،من شعراء الشيعة، له قصيدة يف مثالب الصحابة،ولذك رضبه عمر بن عبد العزيز ملا بلغه انه يسب الصحابة 
مما ادى اىل وفاته، ينظر: السمعاين، االنساب، ج4، ص 260؛ ابن االثري، اللباب يف هتذيب االنساب، ج، ص365.
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كتبًا كثرية فيها س�ب الصحابة و تلقيفهم«و من الواضح أن العامة كانوا هم من قاموا هبذه األعامل إذ 
نكلوا به« فقطع لس�انه و قطعت يده ثم حط إىل الش�ط ليحمل إىل املارس�تان فرضبه العوام باآلجر يف 
الطريق فهرب إىل الشط فجعل يسبح و هم يرضبونه حتى مات ثم أخرجوه و أحرقوه ثم رمي باقيه إىل 
املاء فطفا بعد أيام فقالت العامة ما رضيته السمك«)1(، و يمكن الربط بني الصالحيات املمنوحة البن 
اجل�وزي و التي حتث عىل التش�كيك بمن خيالفهم أثر كبري يف تش�جيع العامة ع�ىل القيام بتلك األعامل 
إذ«تتبع مجاعة من الروافض فجعلوا يرقون كتبًا عندهم من غري أن يطلع عليها خمافة أن ينم عليهم و 

مخدت مجرهتم بمرة و صاروا أذل من اليهود«)2(. 

 و مم�ا س�بق يمكن القول إن هذه احلقبة ش�هدت س�يطرة اخلليفة عىل أمور الدول�ة و عدم االعتامد 
عىل أي قوة خارجية بعد تاليش قوة السالجقة، و يف املقابل شهد عهد اخلليفة املسرتشد و من اخللفاء 
ارتفاع ش�أن احلنابلة و س�يطرة رجاهلم عىل الشؤون اإلدراية يف الدولة فكان ذلك قد أثر بشكل سلبي 

عىل أوضاع الشيعة اإلمامية من خالل تزايد اعامل االقصاء املذهبي والتنكيل حتت تأييد السلطة.

)1( ابن اجلوزي، املنتظم، ج18، ص251. 
)2( املصدر نفسه 
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املبحث الرابع:- األحوال املجتمعية لإلمامية بعد العرص السلجوقي حتى سقوط 
بغداد

كان عهد النارص لدين اهلل يعترب بداية مرحلة جديدة ش�هدهتا اخلالفة العباس�ية يف أواخر عهدها، 
متكن�ت م�ن خالهل�ا التخلص من النفوذ الس�لجوقي و تعزيز س�يطرة اخلليفة عىل مقالي�د احلكم دون 

االعتامد عىل اية قوة اخرى.

 و البد أن تكون لتلك الظروف التي عاش�تها الدولة العباسية قد أسهمت يف حتديد طبيعة النشاط 
املجتمعي لإلمامية يف العراق.

 ذهب�ت الكث�ري من املصادر التارخيية أن اخلليفة النارص لدين اهلل كان يتش�يع)1(، و يميل إىل مذهب 
اإلمامية بش�كل خاص)2(، بينهام متيل مصادر أخرى إىل نس�بة ظهور التش�يع و ارتفاعه يف عهد النارص 
يع�ود إىل وجود أس�تاذ ال�دار ابن الصاحب)3(«،الذي أظه�ر الرفض ببغ�داد«)4(، و كان متحكاًم بأمور 
الدولة)5(«، فظهر التشيع يف أيامه«)6(، مما يدل عىل أن أيام تويل ابن الصاحب شهدت املجاهرة بمراسيم 

اإلمامية، حتى قيل أن يقتله قد«ذلت الرافضة«)7(. 

 إال إنن�ا نج�د أن اب�ن الصاحب كان يميل إىل تقديم ش�خصيات من أتباع األخ�رى لتويل مهام يف 
الدي�وان و مل يقدم ش�خصيات منتس�بة إىل التش�يع اإلمامي مثل عبد اهلل بن يونس ال�ذي كان حنبليًا و 
هو الذي س�عى بابن الصاحب و تس�بب يف قتل�ه)8(، مما دفع بعض الباحث�ني إىل القول ان ذلك حماولة 
من�ه لنف�ي هتمة املي�ل إىل املذهب االمامي او انه حاول إناطة املهام بمس�تحقها بغ�ض النظر عن انتامئه 

)1( أبو الفداء، املخترص يف اخبار البرش، ج3، ص136؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ج22، ص201؛ ابن الوردي عمر 
بن املظفر، تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، ) بريوت: 1996م(، ج2، ص144.

)2( امللك األرشف الغس�اين، العسجد املس�بوك و اجلوهر املحكوك يف طبقات اخللفاء و امللوك، حتقيق: شاكر حممد عبد 
املنعم، دار الرتاث، ) بريوت: 1975م(،ص 173؛ ابن طباطبا، الفخري، ص322.

)3( جمد الدين أبو الفضل بن الصاحب استاذ دار اخلليفة املستيضء، و النارص و قد صار له منزلة كبرية يف الدولة و أصبح 
يويل و يعزل و قد سعي به إىل اخلليفة فغضب عليه و قتل سنة) 583ه�/1187م(، ينظر: ابن األثري، الكامل، ج11، 

ص562؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ج21، ص164؛ امللك األرشف الغساين، العسجد املسبوك، ص202.
)4( ابن األثري، الكامل، ج11، ص562.

)5( املصدر نفسه 
)6( ابو شامة املقديس، الروضتني، ص315.

)7( جمهول، احلوادث، ص209.
)8( جمهول، احلوادث، ص210. 
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املذهبي)1(. 

 وص�ف النارص لدين اهلل ان�ه كان«يميل اىل مذهب االمامية بخالف ابائه«)2(، فربام كان ذلك يعود 
اىل اهداف سياس�ية حاول من خالهلا اخلليفة النارص القضاء عىل عوامل التوتر املذهبي بني االمامية و 

خمالفيهم يف السنوات السابقة)3(. 

 انعكس�ت هذه االجواء عىل النشاط املجتمعي لالمامية اذ استأنف االمامية اداء مراسيم عاشوراء 
يف سنة )582ه�/1186م(، و هم ينادون«ما بقي من كتامن«)4(، تعبريًا عن انتهاء حالة التكتم عىل اداء 
الش�عائر و الطقوس اخلاصة بعاش�وراء يف الفرتات الس�ابقة، و مل حتصل معارضه كام كان يف السنوات 
السابقة مما يعد مؤرشًا عىل انخفاظ معدالت حاالت التطاحن املذهبي بني الشيعة و اهل السنة يف عهد 

اخلليفة النارص لدين اهلل.

 اخت�ذ الن�ارص لدين اهلل عنه مس�ائل للتدليل عىل التقرب لإلمامية منها تقس�يمه احل�امم الزاجل اىل 
فئات حتمل اسامء االئمة االثني عرش)5(. 

 كام كان يزور فقهاء الش�يعة و علامئهم اذ زار س�نة) 605ه�/1208م( فقيه الشيعة انذاك يف احللة 
و ّرام ب�ن ايب ف�راس)6(، كام كان عدد م�ن وزراء النارص لدين اهلل من الش�يعة االمامية و بالتحديد بعد 
مقتل الوزير ابن الصاحب فقد اس�توزر س�نة )584ه�/1188م( ابن حديده األنصاري)7(، و يف سنة 
) 590ه�/1194م( اس�توزر ابن القصاب الذي اس�تمرت و زارته حتى س�نة )592ه�/1196م(، 
حي�ث ت�ويف يف مهذان فأس�ندت ال�وزارة اىل نقي�ب الطالبي�ني نصري الدين ن�ارص بن مه�دي العلوي 
ال�رازي)8(، و ال�ذي بقي يف الوزارة حتى قبض عليه بس�بب كثرة الس�عايات ضده اذ إهتم بأنه يس�عى 
إىل اقامة اخلالفة لنفس�ه مما ادى اىل عزله، و بقي حمتجزًا حتى تويف س�نة ) 617ه�/1220م( و دفن يف 

)1( هادي، التجاذبات املذهبية، ص327.
)2( امللك األرشف الغساين، العسجد املسبوك، ص173؛ ابن طباطبا، الفخري، ص 322.

)3(هادي، التجاذبات املذهبية، ص 327.
)4( سبط ابن اجلوزي، مرآة الزمان، ج20، ص212؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ج22، ص206.
)5( سبط ابن اجلوزي، مرآة الزمان، ج20، ص225؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ج22، ص206.

)6( أبو احلس�ن ورام بن ايب فراس من اوالد مالك االش�رت النخعي، عامل من فقهاء احللة، له كتاب تنبيه اخلواطر ونزهة 
النواظر، ينظر: منتجب الدين، فهرست منتجب الدين، ص128؛ احلر العاميل، أمل اآلمل، ج2، ص338.

)7( ابن كثري، البداية و النهاية، ج13، ص79؛ ابن طباطبا، الفخري، ص324.
)8( ابن األثري، الكامل، ج12، ص124. 
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مقابر قريش)1(، و توىل ابن القمي الوزارة)2(. 

 ك�ام اس�توزر النارص ع�دد من ال�وزراء احلنابلة)3(، و قد يعد ذل�ك تأكيد لسياس�ة اختيار العنارص 
الكف�وءة للمناص�ب املهم�ة يف الدولة، كام يمك�ن ان تكون تلك حماول�ة منه اىل ادخ�ال طائفتني كانتا 

متعاديتني فيام بينهام و حماولة قطع دابر الفتن الطائفية)4(. 

 س�اهم وجود عنارص من أتباع التش�يع اإلمامي يف اجلهاز احلكومي للسلطة العباسية و يف منصب 
ال�وزارة بش�كل خاص، بتصاع�د احلراك املجتمع�ي لالمامية اذ نج�د ان ديوان الوزارة ب�ات مفتوحًا 
امامه�م لرعاي�ة مصاحلهم ففي وزارة معز الدولة بن حديد االنصاري قصد نقيب الطالبيني يف البرصة 
ابا جعفر حممد بن ايب طالب الشاعر هذا الوزير يف بعض مصاحله اذ«... أصعد اىل بغداد متظلام اىل هذا 

الوزير من ناظر البرصة، و أنشده قصيدة، من مجلتها:

 لكن بنو غنٍم هم األخيار و قبائل االنصار غري قليلة

 يف داره و اختاره املختار منهم ابو اّيوب حل حممد

 ذاك القبيل، فيل بذاك جوارانا منه يف النسب الرصيح و انت من

 يف دار جدك و النزيل جيار و لقد نزلت عليك مثل نزوله

 ُأنمي إليه، و قومك األنصاُر فغالم ُأظلم، و النبي حممد

 قال�و: فلام س�معها الوزير رق ل�ه و بكى و خلع عليه و وصله و قىض حوائج�ه و أنصفه من ناظر 
البرصة و عزله«)5(. 

 انعكس ذلك اجيابا عىل اوضاع الطائفة اذ نجدهم قصدوا هذه اجلهات املتنفذه يف قضاء حوائجهم 
فقد«أصعد فخار ) فخار بن معد املوس�وي ( اىل املدينة – مدينة الس�الم يف ايام القمي الوزير، و حرض 

عند ولد الوزير القمي و هو فخر الدين امحد و مدحه بابيات يقول من مجلتها:

)1( ابن األثري، الكامل، ج12، ص400؛ ابن طباطبا، الفخري، ص 325.
)2( ابن طبابا، الفخري، ص326.

)3( جواد، مصطفى، يف الرتاث العريب، منشورات وزارة االعالم العراقية، ) بغداد:1975م(، ص26.
)4( هادي،ا لتجاذبات املذهبية يف العرص السلجوقي، ص409.

)5( ابن طباطبا، الفخري، ص324.
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 و بني والدك املقداد يف النسِب اين امت بام بني الويص ايب

 قال ذلك الن القميني ينتسبون اىل مقداد.

 بالفقه و النحو و التاريخ و االدب ويل اوارص اخرى هن معرفتي

 اال بعيد مشقات تربح يب ويل خراج ثقيل ال أقوم به

 لك شفيع غدًا يف احلرش عند ايب كن شافعي عند موالنا أبيك اكف

فلام سمع ولد الوزير قال له: اهيا السيد أمحد، اهلل شاهد عليك ان شفعت لك عند ايب تشفع يل غدًا 
عند ابيك ؟ قال: نعم فدخل اىل ابيه و عرفه الصورة فخفف خراجه و وصله«)1(.

 و يب�دوا ان عالق�ة الوزير القمي بالعلويني و ال معد بش�كل خاص كانت وطيدة اذ كان لبعضهم 
مكانه مرموقة لدية فمنهم الفقيه صفي الدين حممد بن معد ابو جعفر املوسوي الذي كان له مكانه عند 
اخلليف�ة الن�ارص لدين اهلل و وزيره مؤيد الدي�ن القمي الذي«كان يعظمه و يب�ه و كانت بينهام صداقة 
و ودادة، اراد من�ه االنتق�ال م�ن احللة اىل بغ�داد فانتقل و أفرد له الوزير دارًا م�ن دورة يدرب الدواب 
فس�كنها... و يق�ال ان القمي وهبه اياها...«)2(، و كان النارص قد اس�تدعاه ليع�رض عليه ما ورد من 
بعض العلويني يف الكوفة من وش�ايات بحقه اذ ورد عنه انه قال:«اس�تدعاين االمام النارص باحد اتباع 
البدرية الرشيفة فاغتس�لت و تاهبت و مضيت اليه فرأيته جالس�ًا عىل مسترشق عىل دجلة، و ليس بني 
يديه س�وى نجاح الرشايب فاس�تدناين و أحسن رد السالم عيل فلام جلس�ت، قال يل: اظنك قد ارتعت 
الستدعائك يف هذا الليل، فقلت: الوثوق بورع امري املؤمنني و العلم يعدله يمنع من اعرتاض الروع، 
قال: يا حممد أ تدري مل استدعيتك ؟ قلت ال يا أمري املؤمنني قال: استدعيتك لكذا و كذا و عرض عيل 

أمورًا«)3(. 

 و ورد ان�ه«... طلب�ه ليولي�ه نيابة، و قال له: طلبتك حتى اجلس�ك يف هذا ال�رواق تأمر باملعروف 
و تنه�ى ع�ن املنك�ر، قال: فامتنعت و خضع�ت يف االعفاء فألزمني، فحني مل اجد يل ب�دًا قلت: يا أمري 
املؤمن�ني و اهلل م�ا أتي�ت إال و قد اغتس�لت و تأهبت للموت، و مل اعلم نب�ايت، و ال اهيل باملوضوع الذ 

)1( ابن زهرة احللبي، تارج الدين ابن حممد بن زهرة احلسيني، غاية االختصار يف البيوتات العلوية املحفوظة من الغبار، 
حتقيق حممد صادق بحر العلوم، املطبعة احليدرية، ) النجف:1963م(، ص89. 

)2( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج15، ص23؛ ابن طاووس، فرحة الغري، ص81.
)3( ابن زهر احللبي، غاية االختصار، ص84.
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ُأرضت الي�ه ف�ان كان يف نف�س أم�ري املؤمن�ني يشء فليفعل ما بدا ل�ه، فاصفر حينئذ وجه�ه، و قال: يا 
نج�اح ع�يل بالكيس الفالين، فأيت بكيس فيه كتب ففتحه و أخرج من�ه كتابا طويال، فدفعه ايل، و قال: 
إقرأه فتأملته، فإذا هو من بعض علوية الكوفة يتضمن النميمة و السعي يّف بام يعلم اهلل براءيت منه، فلام 
وقف�ت علي�ه و فرغت منه ناولني كتابًا اخر من رجل بذلك املعنى، ...فقلت: يا أمري املؤمنني اهلل يعلم 
براءة س�احتي من هذا كله و س�المة نيتي و حس�ن طاعتي المامي، و لكن احلسد قد يمل عىل ما هو 
اعظم من هذا فقال: و اهلل اعلم صدقك و انك اىل اليوم قد اعتزلت بمسجد الكوفة ثالث عرش سنة، 

و هذه الرقاع تأتيني بام ال يزيدين اال حسن ظني بك...«)1(. 

 تش�ري الرواي�ة الس�ابقة اىل امور عدة منها: مكانة الس�يد صف�ي الدين حممد بن معد لدى الس�لطة 
العباسية، و رغبة اخلليفة النارص لدين اهلل يف تولية مثل هذه الشخصية لبعض امور الدولة، كام اشارت 
اىل حماول�ة تق�رب بع�ض العلويني يف الكوفة للخليفة م�ن خالل نقل اخبار ابن�اء عمومتهم من البيت 

العلوي كوسيلة لتحقيق مكانة هلم لدى اخلليفة النارص لدين اهلل.

 يمكن ان نعد ما سبق نوعًا من احلراك او النشاط املجتمعي للطائفة االمامية يف ظل انفتاح السلطة 
و تقريبه�ا هل�م، حيث ان تقرب بعض االش�خاص وبخاصه من البيت العلوي هب�ذه الطريقة ويمكن 
ان نس�مي ذلك باحلراك العمودي بأس�تغالل ظروف معين�ه لتحصيل املكانة املجتمعي�ة لتحقيق غاية 

شخصية. 

ويف اجلان�ب االخر نج�د ان الظروف االجتامعية و االقتصادية التي م�ّر هبا العراق خالل العصور 
العباسية املتأخرة قد انعكست عىل ابناء هذه الطائفة اذ عاش الغالبية منهم يف مستوى اقتصادي متدين 
اىل احلد الذي نجد بان احدى الروايات ترصح بان مشهد موسى بن جعفر ) عليه السالم ( كان مأوى 
لاليت�ام و الفق�راء من الش�يعة االمامية فقد ورد ع�ن احد خدام الوزير القمي ان�ه قال:«طلب ليلة من 
اللي�ايل ح�الوة النبات فعمل منها يف احلال صحون كثرة و ُأح�رضت بني يديه يف ذلك الليل، فقال يل: 
ي�ا آي�از تقدر تدخر هذه احلالوة يل موّفرة اىل يوم القيامة ؟ فقل�ت: يا موالنا و كيف يكون ذلك و هل 
يمكن هذا ؟ قال: نعم ! متيض يف هذه الس�اعة اىل مش�هد موس�ى و اجلواد عليهام الس�الم، و تضع هذه 
االصحن قّدام ايتام العلويني... و مضيت، و كان نصف الليل، اىل املشهد و فتحت االبواب و انبهت 

الصبيان االيتام و وضعت االصحن بني يدهيم و رجعت«)2(.

)1( ابن زهرة احللبي، غاية االختصار، ص 845، 85.
)2( ابن طباطبا، الفخري، ص 328.



268

 و ال يمك�ن الفص�ل بني االوضاع االقتصادية و االجتامعية املرتدية البناء الطائفة عن احلالة العامة 
الس�ائدة يف العراق الذي عاش يف الفرتات الس�ابقة من س�وء األوضاع املعيشية نتيجة لالضطرابات و 

الفتن و املجاعات و الفيضانات و اضطراب الوضع السيايس. 

 فس�حت سياس�ة التس�امح اجتاه اتباع التش�يع االمامي املجال للش�يعة االمامية لتفعيل نش�اطهم 
املجتمعي جتاه ابناء طائفتهم اذ نجد انه يف سنة ) 578ه�/1182م( ملا مرض نقيب الطالبني يف البرصة 
الس�يد امح�د الرفاع�ي بن عيل بن يي املوس�وي “... تناس�ل الن�اس لزيارته من كل ف�ج ...و ملا تويف 
االس�تاذ الرفاعي، فرؤي يف واس�ط القيامة الزدحام الناس، و كان يف ذلك املش�هد املئات من األلوف 

حتى قيل فيه:

 يالركن من اهلدى م ماال مت لكن ما مات ذكرك دهرًا

 و الليايل باحلادثات حياال دهم املسلمني فيك مصاب

نعشها جسمك املطهر شاال)1( و حكت واسط القيامة ملا

 

و يمكن القول ان السياسة املتعاطفة مع االمامية اىل حد ما، و التي اتبعها اخلليفة النارص لدين اهلل 
قد سمحت بالقيام بمثل تلك النشاطات املجتمعية.

حازت العتبات املقدسة يف العراق عىل اهتامم اخلليفة النارص لدين اهلل “ اذ عمل رضيًا عند االمام 
موسى بن جعفر – عليه السالم – بخالف ابائه “)1(، و يف سنة) 608ه�/1221م( امر«بان يقرأ مسند 
امحد بن حنبل يف مش�هد موس�ى بن جعفر) عليه السالم( و كان اول ما ٌقرء منه مسند ايب بكر الصديق 

و حديث فدك و ما جرى فيها« )2(. 

 ك�ام كان لوال�دة اخلليفة زم�رد خاتون)3(، مثل تلك االهتاممات جتاه الش�يعة االمامية،«ففي س�نة) 

)1( ابو ش�امة املقديس، ش�هاب الدين عبد الرمحن بن اس�امعيل، الذي�ل عىل الروضتني، دار الكت�ب العلمية،) بريوت: 
2002 م(، ص319.

)2( سبط ابن اجلوزي، مرآة الزمان، ج22، ص14.
)3( زمرد خاتون: والدة اخلليفة النارص لدين اهلل تركية االصل عاش�ت يف خالفة ابنها 24س�نة ووقفت املدارس والربط 
واجلوام�ع، توفيت س�نة )599ه�/1202م( ودفن�ت يف تربة معروف الكرخي، ينظر: اب�ن االثري، الكامل، ج12، 

ص184؛ الذهبي، تاريخ االسالم، ج42، ص385 
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580ه�/1184م( قصدت اليدة زمرد خاتون بصحبة اخلليفة النارص مشهد رس من رأى للزيارة، كام 
منح الف دينار لعامرة مشهد موسى بن جعفر)عليه السالم( و فرق امواال« )1(. 

 و نف�ذ النارص لدين اهلل حركة اخرى دقيقة س�امهت يف تفعيل ال�دور املجتمعي لالمامية يف اواخر 
الع�رص العب�ايس و تقصد بذلك تبني الس�لطة لنظام الفتوة التي يمكن عدها فرعًا من التش�يع، اذ كان 
اكث�ر الفتيان من الش�يعة و غالبيتهم من احلرفي�ني و الصناعيني و الطبقة املتوس�طة و املنتجة، و ترأس 
اخلليف�ة النارص لدين اهلل فرقة الفتوة هبدف الس�يطرة عىل اولئك الفتي�ان)2(، و قّيد انتامء الفتوة اىل امري 
املؤمنني عيل – عليه الس�الم – الذي انتس�بت اليه مجاعات الفتيان)3(، فش�كل ما يمكن ان نسميه فرقة 

سياسية مذهبية حقق من خالهلا:

1 – التحكم و السيطرةعىل فريق قوي يعد من الد اعداءه املنترشين يف العامل االسالمي.

2 – استثامر الطبقة املنتجة لصاحله و لصالح اخلالفة.

3 – كان اهل الفتوة ينسبون كسوهتم اىل االمام عيل ) عليه السالم( فعىل هذا االساس كان يتظاهر 
بوالئه لالمام عيل – عليه السالم – و قبل به كقدوة و بطل مثايل حلياته)4(. 

 جاءت مش�اركة الش�يعة االمامية بنظام الفتوة بشكل واسع ففي س�نة ) 578ه�/1182م(«تفتى 
النارص اىل عبد اجلبار رشف)5(، الفتوة، و كان ش�جاعًا مش�هورًا ختافه الرجال ... فطلبه النارص و تفتي 
الي�ه، و جع�ل املعول يف رشع الفتوة عليه...«)6(، »و كان النقيب هلم ابو املكارم امحد بن حممد بن داذي 
الني�يل، و فت�ى الن�ارص لدي�ن اهلل يف ذلك الوق�ت ولد رفيقه ع�يل بن عبد اجلب�ار، و خل�ع عليه و عىل 

النقيب«)7(. 

 كام كان لألرس العلوية مشاركة ملحوظة يف نظام الفتوة اذ ذكره ابن عنبه )ت: 828ه�/1425م( 

)1( سبط ابن اجلوزي، مرآة الزمان، ج22، ص19.
)2( بياين، املغول، ص 189.

)3( الس�لمي، ريب عبد الرمحن حممد بن احلس�ني، الفتوة، حتقيق: احسان ابن الثامري حممد عبد اهلل، دار الرازي، ) عامن: 
2001م(، ص4 و ما بعدها؛ اابن املعامر، الفتوة، ص142.

)4( بياين، املغول، ص 189.
)5( عبد اجلبار بن يوس�ف بن صالح البغدادي ش�يخ الفتوة و رئيس�ها استدعاه النارص لدين اهلل و تفتى اليه خرج حاجا 
يف س�نة )583ه�/1187م( فتويف يف احلج، ينظر: الصفدي، الوايف بالوفيات، ج8، ص24؛ اليافعي، مرآة الزمان، 

ج3، ص322. 
)6( الذهبي، سري اعالم النبالء، ج22، ص204.

)7(الذهبي، سري اعالم النبالء، ج40، ص47.
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ان ارسة ال معي�ة احلس�نني ق�د توارث�وا منصب الفت�وة منذ ايام الن�ارص لدين اهلل)1(، و ع�رف من ابناء 
احلسني بن زيد الشهيد بنو مريم باهنم كانوا من الشطار و اصحاب الفتوة فكان منهم ابو القاسم عبيد 

اهلل بن مريم)2(.

 ش�هد اواخر عهد الدولة العباس�ية وصول شخصيات من اإلمامية اىل مراكز ادارية عليا يف الدولة 
ابت�داًء م�ن عهد الن�ارص لدين اهلل و من ت�اله من اخللفاء فكان�ت نيابة الوزارة يف عه�د اخللفاء الثالثة 
االواخ�ر مقت�رصة عىل الش�يعة االمامية وحده�م، فعىل الرغم م�ن وصف املؤرخني لسياس�ة اخلليفة 
الظاه�ر بام�ر اهلل ع�ىل اهنا خمالفة لسياس�ة ابي�ه يف الناحية املذهبي�ة اال اننا نالحظ وجود الش�خصيات 
الش�يعية االمامي�ة يف ادارة الدولة، فقد وصف�ت املصادر اخلليفة الظاهر بانه “ مش�ى عىل مذهب اهل 
الس�نة و ت�رك م�ا كان عليه اب�وه من التش�يع...” )3(، فأمر ب�أن يمل ابي�ه اىل الرصافة و دف�ن يف تربة 
اخللفاء عىل الرغم من ان اخلليفة النارص قد عمل له رضيًا عند موس�ى بن جعفر)4(، كام قرب احلنابلة 
و اس�ند منصب قايض القضاة أليب صالح عبد الرزاق بن عبد القادر احلنبيل بدالً من حممد بن فضالن 
الش�افعي)5(، اال انه ابقى الوزارة ملؤيد الدين حممد بن حممد القمي)6(، و اخرج توقيعًا اىل الوزير امر ان 
يق�رأ ع�ىل أرباب الدولة، محل يف طياته ختويف�ًا و وعيدًا للوزير)7(، و رغم ذلك نج�د انه امر باعامر قّبة 
مشهد موسى بن جعفر )عليه السالم(بعد احرتاقها فامت و مل يتم انتهاء العمل هبا و امتها ابنه املستنرص 

) 623 – 640ه�/1226-1242م (.

 يمك�ن أن يقودنا ذلك اىل القول بان سياس�ة اخلليفة الظاهر املذهبي�ة و ان بدت متيل نحو املذهب 
احلنبيل اال اهنا مل تتسم بالشدة جتاه االمامية. و فيام خيص الوزير ابن القمي فانه يقي يف منصبه يف خالفة 
املس�تنرص حتى قبض و حبس س�نة ) 629ه�/1232م( و تويف يف نفس الس�نة)8(، و وصف بانه توىل 
ال�وزارة و متك�ن يف الدولة متكن�ا مل يتمكن مثله احد من امثاله)9(، و يمكن ان يكون ذلك احد اس�باب 

)1( العمدة، ص 170.
)2( العمري، املجدي، 178.

)3( القلقش�ندي، أمحد بن عيل، مآثر األناقة يف معامل اخلالفة، حتقيق: عبد الس�تار امحد فرج، ) الكويت:1964م(، ج2، 
ص74.

)4( أبو شامة املقديس، الذيل عىل الروضتني، ص 291.
)5( ابن طباطبا، الفخري، ص 328؛ امللك االرشف الغساين، العسجد املسبوك، ص219.

)6( ابن االثري، الكامل، ج12، ص 288.
)7( ينظر نص التوقيع: ابن األثري، الكامل، ج12، ص456.

)8( ابن طباطبا، الفخري، ص329؛ امللك االرشف الغساين، العسجد املسبوك، ص448.
)9( ابن طباطبا، الفخري، ص330؛ جمهول، احلوادث، ص43.
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القبض عليه و حسبه.

 قام اخلليفة املس�تنرص ) 623 – 640ه�/1226-1242م ( بتعيني امحد بن حممد بن الناقد)1(، و 
ه�و إمامي أيضًا ملنصب نيابة الوزارة)2(، يمكن القول بان السياس�ة العامة للخليفة املس�تنرص باهلل جتاه 

االمامية هي استمرار لسياسة جده النارص.

 و كان ذل�ك ألهداف سياس�ية من خالل االبقاء عىل ش�خصيات ش�يعية نيابة ال�وزارة من خالل 
مواقف صدرت من اخلليفة جتاه الشيعة االمامية ففي سنة) 627ه�/1230م(«تقدم اخلليفة املستنرص 
ب�اهلل اىل فخ�ر الدي�ن امحد ابن نائب ال�وزارة مؤيد الدين القمي بعامرة مس�اجد الك�رخ فرشع يف ذلك 
فل�ام تكامل�ت عامرهت�ا رتب هب�ا االئم�ة و املؤذن�ني«)3(، و كانت هذه املس�اجد«قد هتدم�ت يف فيضان 
س�نة ) 614ه�/1217م(«)4(، و بالنس�بة للمناط�ق العراقية االخرى نجد رجال الش�يعة االمامية قد 
تولوا حكم بعض املناطق مثل املوصل التي توىل احلكم فيها من قبل املس�تنرص بدر الدين لؤلؤ س�نة ) 
631ه��/1233م( )5(، كام توىل حكم إربل حممد بن نرص تاج الدين ابن صاليا العلوي اهلاش�مي)6(، 
ان ع�امرة مس�اجد الك�رخ بتكليف ابن الوزير القم�ي، و تويل حكم بعض املناطق للش�يعة االمامية له 
دالالته املذهبية)7(، التي عكست السياسة العامة للمستنرص الذي حرص عىل زيارة املشاهد الشيعية و 
منها زيارته ملش�هد موس�ى بن جعفر )عليه السالم( ) 634ه�/1236م( )8(، كانت هذه الزيارة يتبعها 
عطاي�ا و هب�ات لبعض الفئات م�ن االمامية«فلام عاد ) اخلليفة ( ابرز ثالث�ة االف دينار اىل ايب عبد اهلل 
احلسني بن االقسايس نقيب الطالبني و امره ان يفرقها عىل العلويني املقيمني يف مشهد امري املؤمنني عيل 

)1( نص�ري الدي�ن اب�و األزهر امحد بن حنبل بن مالك كان من اوالد التجار املعروفني ملا تويف والده اس�تلم مهامه يف تويل 
وكالة ام اخلليفة النارص و كان بينه و بني الظاهر رضاع و صحبه اصبح اس�تاذ الدار س�نة 627ه�/1230م( و توىل 
الوزارة بعد عزل ابن القمي) سنة 629ه�/1232م( تويف يف )سنة 642ه�/1244م ( و كان قد اختذ لنفسه تربه يف 

مشهد موسى بن جعفر، ينظر: ابن طباطبا، الفخري، ص331؛ االمني، أعيان الشيعة، ج3، ص7.
)2( ابن طباطبا، الفخري، ص331؛ جمهول، احلوادث، ص46.

)3( جمهول، احلوادث، ص32.
)4( يذك�ر اب�ن االثري ان يف هذه الس�نة زادت دجلة زيادة عظيمة و غرقت معظم حم�ال بغداد، ينظر، ابن االثري، الكامل، 

ج12، ص332.
)5( امللطي، تاريخ خمترص الدول، ص435.

)6( املصدر نفسه
)7( هادي، التجاذبات املذهبية، ص 376.

)8( جمهول احلوادث، ص124.
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بن ايب طالب و احلسني و موسى بن جعفر عليهم افضل الصالة و السالم«)1(. 

 و ي�ورد صاحب العس�جد املس�بوك اخلرب يف ح�وادث من ) 633ه��/1235م( اذ ق�ال:«يف يوم 
اخلميس س�ابع ش�هر ربيع االخر برز من اخلليفة ...ثامنية االف دينار س�لمت اىل الوزير و الف لفقراء 
مشهد احلسني بن عيل عليه السالم و الف للفقراء و املقيمني عىل تربة االمام امحد بن حنبل ... و الفان 

للفقراء املجاورين يف مشهد عيل )عليه السالم( من العلويني، و الف لفقراء اجلانب العريب«)2(. 

 ش�ملت هذه العطايا خمتلف اتباع املذاهب و االمامية منهم، و كان ذلك جتس�يدًا لسياسة املستنرص 
التي من املمكن ان يكون من ابرز نتائجها السلم املجتمعي اىل حد ما و قلة التوتر املذهبي يف عهدها اىل 
حد ما، كام كان لذلك اثره عىل اتباع التش�يع االمامي اذ نجد ان سياس�ة التسامح جتاههم دفعت نقيب 

الطالبني جمد الدين حسن بن احلسني الطاهر ) 645ه�/1247م ( اىل مدحه بالقول:

 ملدحتي و ثنائها سمعًا أمري املؤمنني

 يأوى اىل بطائحها لك مكة و مجيع ما

 فسمرت يف عليائها)2(  بسقت بفرعك هاشم

 كام كان لعلامء االمامية حيز من اهتامم السلطة العباسية يف هذه املرحلة؛ اذ ذكر السيد ريض الدين 
ع�يل بن ط�اووس ) ت: 664ه��/1265م ( )3(،ان اخلليفة ق�د انعم عليه بدار باجلان�ب الرشقي عند 
املأموني�ة )4(،يف الدرب املع�روف بدرب احلوبة«)5(،و ان هذه الدار اختذت حماًل أللتقائه العلامء و تبادل 
املعرفة )6(،و كان اخلليفة قد طلب من السيد ابن طاووس التصدي للفتيا و القضاء فرفض مؤكدًا ذلك 
بالقول«اجتمع عندي من اش�ار ان اكون حاكاًم بني املختلفني عىل عادة الفقهاء و العلامء ... و مصلحًا 

ألمور املتحاكمني ... فاعتزلت عن رياسة هذا الباب...« )7(. 

)1( امللطي، تاريخ خمترص الدول، ص435.
)2( امللك االرشف الغساين، العسجد املسبوك، ص 470.

)3( ابن طبا طبا، الفخري، ص 328.
)4( اب�ن ط�اووس، ريض الدي�ن ع�يل بن طاووس احليل، كش�ف املحج�ة لثمرة املهج�ة، املطبعة، احليدري�ة، ) النجف: 

1905م(، ص 110. 
)5( املأمونية: وهي حملة كبرية ببغداد بني هنر املعىل و باب االزج تنسب اىل اخلليفة املأمون الذي استحدثها، ينظر: ياقوت 

احلموي، معجم البلدان، ج5، ص44.
)6( ابن طاووس، كشف املحجة، ص110. 
)7( ابن طاووس، كشف املحجة، ص112.
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 كام ذكر ابن طاووس انه اخلليفة ارسل اليه الوزير ابن القمي طالبًا منه تويل منصب نقيب الطالبيني 
و بع�د رفض الس�يد ابن طاووس ارس�ل له من يثه عىل القبول فحاول اقناع�ه قائاًل:«... اما ان نقول 
ان ال�ريض و املرت�ىض كانا ظاملني او تعذرمها فتدخل يف مثل ما دخال«)1(، فاجابه الس�يد قائاًل:«اولئك 
كان زماهنم زمان بني بويه و امللوك ش�يعة و هم مش�غولون باخللفاء و اخللفاء مشغولون فتم للريض و 

املرتىض ما ارادوا من رضاء اهلل جل جالله«)2(.

 و يالح�ظ ان اب�ن طاووس يعتذر ع�ن دخول املرتىض و الريض يف ش�ؤون الدولة و يؤكد عىل ان 
جواب�ه الس�ابق كان من باب«التقية و حس�ن النية هبمتهام املوس�وية و االفاين م�ا اعرف عذرا صحيحا 

لدخول املذكورين يف تلك االمور الدنيوية...« )3(. 

 يب�ني ابن ط�اووس ان للجانب املذهبي أثرًا يف احلراك الش�يعي االمامي عىل املس�توى الس�يايس، 
فكان تشيع بني بويه سببًا يف ميل الريض و املرتىض لتويل املناصب يف الدولة. 

 و يتضح من كالم ابن طاووس ان اخلليفة حاول بش�تى الطرق اس�تاملته و اجياد مكان له يف البالط 
اذ ع�رض عليه بواس�طة ابن الوزير القمي ان يكون نديام للمس�تنرص، اال انه اعت�ذر عن ذلك مبينًا ان 
قبول�ه منادم�ة اخلليفة يرتتب عليه س�امع ارسار البالط و ان الوزير و ابنه س�يجعلون منه اداًة ملعرفة ما 

يقوله اخلليفة و سيؤدي ذلك اىل اثارة العداء بينه و بينهم )4(. 

 كام طلب اخلليفة املستنرص السيد ابن طاووس ان يكون رسوالً اىل سلطان الترت )5(، و حاول اقناعه 
بالقب�ول بمنصب الوزارة )6(، و هلذا االمر دالالته من ناحية املكانة املرموقة التي متتع هبا زعيم الش�يعة 
االمامي�ة اب�ن طاووس ل�دى البالط العبايس ك�ام يؤكد ما ذهبنا اليه س�ابقًا من مي�ل اخللفاء اىل حرص 

منصب الوزارة بالشيعة االمامية.

 ام�ا رد اب�ن طاووس ع�ىل عرض اخلليفة علي�ه تويل الوزارة ف�كان االعتذار عن القب�ول مبينًا«ان 
عادة الوزراء يمشون امورهم بكل مذهب و كل سبب سواء كان موافقًا لرضاء اهلل جل جالله و سيد 

)1( املصدر نفسه
)2( املصدر نفسه
)3( املصدر نفسه

)4( ابن طاووس، كشف املحجة، ص113.
)5( ابن طاووس، كشف املحجة،ص113

)6(ابن طاووس، كشف املحجة، ص114.
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االنبي�اء و املرس�لني او خمالفًا هل�ام يف االراء« )1(، و وضح انه ان اراد العمل بام يريض اهلل و رس�وله فان 
ذلك ال يريض من يف البالط حيث قال:«هذا امر ال يتمله من يف دارك و ال مماليكك و ال خدمك و ال 
حشمك و ال ملوك االطراف و يقال لك اذا سلكُت سبيل العدل و االنصاف و الزهد إن هذا عيل بن 
طاووس علوي حسيني ما اراد هبذه األمور اال ان يعرف اهل الدهور ان اخلالفة لو كانت اليهم كانوا 
عىل هذه القاعدة من الس�رية، و إن يف ذلك ردًا عىل اخللفاء و س�لفك و طعنًا عليهم فيكون مراد مهتك 

ان تقتلني يف احلال...« )2(. 

 و يتضح من كالم ابن طاووس انه انتقل من بغداد اىل احللة بعد ذلك )3(، و يتمل انه اراد االبتعاد 
ع�ن مركز اخلالفة اضاف�ة اىل ان انتقال زعيم الطائفة انذاك اىل مدينة احلل�ة يعد مؤرشًا قويًا عىل مكانة 

احللة و مدرستها العلمية يف الوسط الشيعي االمامي يف مرحلة ما قبل سقوط الدولة العباسية.

 كام كانت البطائح احدى املناطق التي يمكن وصفها باهنا ميدان احلراك الذي مثله زعيم الطائفة يف 
هذه الفرتة فمن ظاهر الروايات جتد اهنا شهدت تواجدًا للسيد ابن طاووس فقد ذكر ابن زهرة احللبي 
ان كتاب ابو القاس�م عيل النس�ابة كان عند الس�يد طاووس فعن عيل بن امحد العبيديل قال:«رأيت هذا 
الكت�اب بالبطائح مع النقي�ب ريض الدين عيل بن طاووس و لوصول هذا الكتاب اىل النقيب املذكور 
حكاي�ة، و ه�و ان مصنف�ه مجع الس�مني و الغ�ث، و اودعه مطاعن كث�ريه عىل عامة بي�وت الطالبني و 
العباس�يني، ث�م كت�ب بخطه عليه اين قد مجعت ه�ذا الكتاب و اودعته اش�ياء مل احققها، و ال حصلت 
يل برواي�ة و ال م�ن ثق�ات، ففيه�ا الصحيح و الفاس�د، فان افق�ت من هذه املرض�ة – و كان قد مرض 
مرضت�ه الت�ي مات فيها – هذبته، و اثبت الصحيح و نفيت الباطل، و ان انا مت فقد اوصيت اىل فالن 
و فالن ان يلقياه بدجلة، ثم مات يف مرضته تلك، فاتصل اخلرب بالس�يد ريض الدين عيل بن موس�ى بن 
ط�اووس و كان حريص�ًا عىل الكتب خصوصًا عىل ما يتضمن امثال هذه الكتب فاحرض االوصياء، و 
ق�ال هلم: س�معت ان�ه اوىص اليكم بكتاب و امركم ان تلقوه يف دجلة، فقال�وا: هو كذلك، فقال: هذا 
ال جي�وز و ان فعلت�م ذلك ضمنتم�وه لورثته، فأنا ابذل في�ه مائة دينار، و متى فرطت�م فيه ضمنتموها، 
فأحرضوا له الكتاب...« )4(، ان النص السابق له دالالت عدة لعل يف مقدمتها الداللة املكانية اذا اشار 
اىل ان للبطائح مكانتها التي جذبت احد اقطاب الطائفة للتواجد فيها، اضافة اىل احلرص عىل س�المة 

)1(ابن طاووس، كشف املحجة، ص114
)2(ابن طاووس، كشف املحجة، ص 114 – 115.

)3( املصدر نفسه 
)4( غاية االختصار، ص 75 – 76.
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مصنفات الشيعة االمامية التي مل يتثبت مصنفوها من رواهتا من انتشار يف الوسط الشيعي االمامي مع 
عدم التثبت من صحتها.

 ان تقيي�م الوض�ع املجتمع�ي لالمامي�ة يف هذه املرحل�ة يؤكد عىل ان اهتامم الس�لطة العباس�ية من 
اعامل تعمري للمساجد و املشاهد و ما بذله من اموال ملساعدة الطبقة املقدمة التي شملت اتباع خمتلف 
املذاه�ب و منه�م االمامية و ح�رص اخلليفة عىل تواجد رجال االمامية يف مراكز حساس�ة يف الدولة و 
تقرب�ه من زعيم الطائفة االمامية الس�يد ريض الدين بن ط�اووس ) ت: 664ه�/1265م ( و عالقته 
الوطيدة به، ان كل ذلك القى استحسانًا من قبل اتباع املذهب و اهنم مل يالقوا تضييق يف تطبيق املراسيم 
و الش�عائر اخلاصة هبم اضافة اىل قلة حوادث الفتن ذات االس�اس املذهبي. و يف جانب اخر يمكن ان 
يكون س�لوك اخلليفة جتاه االمامية يمل رس�الة واضحة التباع املذاهب االخرى تبني احرتام اخلليفة 

للمذهب االمامي و عنايته باتباعه مما قلل من حوادث االحتكاك معهم.

 و ال نغف�ل ان هذه املرحلة ش�هدت بداية اغارة املغول عىل اط�راف العراق و ازدياد هجامهتم عىل 
ش�امله بشكل خاص منذ س�نة ) 635ه�/1237م( )1(، باالضافة اىل انتقال اخلالفة اىل اخر خلفاء بني 
العباس بعد وفاة اخلليفة املستنرص و ال بد ان لكل هذه التطورات اثرها عىل الوضع املجتمعي لالمامية 

انذاك.

 جلس املس�تعصم عىل عرش اخلالفة بعد وفاة ابيه املس�تنرص س�نة )640ه�/1242م( و وصف 
بالضعف و عدم الكفاءة ملنصب اخلالفة اذ “ كان مستضعف الرأي ضعيف البطش قليل اخلربة بامور 
اململك�ة مطموع�ًا فيه غري مهيب يف النفوس و ال مطلع عىل حقائق االم�ور، و كان زمانه ينقيض اكثره 
بس�امع االغاين و التفرج عىل املس�اخرة ...و كان اصحابه مس�تولني عليه و كّلهم من جهال من اراذل 

العوام...” )2(. 

 كانت فرتة حكم املستعصم هناية لفرتة طويلة كانت السلطة احلقيقية خالهلا يف ايدي رجال احلاشية 
و البالط، اال ان احلالة ازدادت سوى ايام اخلليفة االخري بحكم ضعفه و عدم كفاءته للمنصب اخلطري 
ال�ذي ترب�ع عليه )3(، يف وقت كان�ت فيه اخلالفة يف احلك ظ�رف واجهته الدولة العباس�ية فقد كانت 
الدولة يتهددها االنحالل الس�يايس و االجتامعي و االنقس�ام الطائفي و الفوىض االقتصادية وو كان 

)1( للمزيد: ينظر: جمهول، احلوادث، ص137؛ امللك االرشف الغساين، العسجد املسبوك، ص 479 – 480.
)2( ابن طباطبا، الفخري، ص333.

)3( الغامدي، س�عيد بن حممد حذيفة، س�قوط الدولة العباسية و دور التقية بني احلقيقة و االهتام، دار ابن حذيفة، ط3، 
) الرياض: 2004 م(، ص 204.
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املغول يؤلفون اعظم خطر يتهدد س�المة البالد و مل يكن هو يف ش�خصيته و اال يف قابليته يصلح حلكم 
البالد يف ذلك احلني )1(. 

 و بدل أن تعمل اخلالفة عىل كس�ب ود الناس و توحيد الصفوف يف هذه املرحلة احلافلة بالتأزم و 
التزلزل انتهجت سياسة مغرية متامًا، جتاه )2(،« الرصاعات الطائفية التي ما كادت ان تنقطع يف السنوات 
السابقة حتى عادت لتبدأ مرة اخرى اعنف من ذي قبل)3(، اذ وصل الرصاع الطائفي اىل حد ان شمل 
اتب�اع كل مذهب يف داخل بالط اخلالفة، فانقس�م كب�ار موظفي الدولة تبعًا لذلك اىل جمموعة س�نية، 
يتزعمه�ا جماه�د الدين ابيك الدويدار الصغري ال�ذي اصبح قائدًا عامًا للماملي�ك الذين كانوا يكونون 
الغالبي�ة الس�امعة جليش اخلالفة يف بغداد يف الس�نوات االخرية من عمره�ا و اىل جمموعة أتباع الوزير 

مؤيد الدين ايب طالب بن العلقمي )4(. 

 اس�تهل اخلليفة املس�تعصم عهده باصدار عدة قرارات ال ختلو من مضام�ني مذهبية، كان اوهلا يف 
سنة ) 640ه� /1242م( حينام«اذن ... أليب الفرج عبد الرمحن بن حمي الدين يوسف بن ايب الفرج بن 
اجلوزي )5(، ... يف الوعظ بباب البدرية )6(، ...« )7(، و السنة التالية ) 641ه� /1243م(«تقدم اخلليفة 
اىل ابن اجلوزي ) 656ه�/1258م( املحتسب يمنع الناس من قراءة املقتل يف يوم عاشوراء و االنشاد 

يف سائر املحال بجانبي بغداد سوى مشهد موسى بن جعفر عليهام السالم«)8(. 

 و ينظ�ر اىل ه�ذا األم�ر بأنه حماولة م�ن اخلليفة لتقنني احتفاالت الش�يعة االمامية هبذه املناس�بة يف 
بغداد، و ليس املنع املطلق. كام تشري هذه املسألة اىل ان قراءة املقتل احلسيني كانت جارية يف خالفة من 
س�بق املس�تعصم سواًء ابيه املستنرص ) 623 – 640ه�/1226-1242م ( و حتى جده النارص لدين 
م بمنع أهل الكرخ و  اهلل ) 575 – 623ه�/1179-1226م ( و يف سنة ) 649ه� / 1250م («ُتُقدَّ
املختارة )9(، من النياحة و اإلنشاد و قراءة مقتل احلسني عليه السالم، خوفًا من جتاوز ذلك اىل ما يؤدي 

)1( خصباك، تاريخ العراق يف العرص املغويل، ص18.
)2( بياين، املغول، ص 211.

)3(  الغامدي، سقوط بغداد، ص206.
)4( جمهول، احلوادث، ص336؛ امللك االرشف الغساين، العسجد املسبوك، ص616.

)5( احد ابواب دار اخلالفة.
)6( ابن كثري، البداية و النهاية، ج13، ص 188.

)7( جمهول، احلوادث، ص212.
)8( هادي، التجاذبات املذهبية، ص395.

)9( املختارة: حملة كبرية بني باب ابرز و قراح القايض و املقتدية ببغداد باجلانب الرشقي، ينظر: ياقوت احلموي، معجم 
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اىل وقوع فتنة«)1(، نلحظ انه يف بداية عهد املس�تعصم كان جزئيًا بينام كان املنع يف س�نة 649ه� بش�كل 
ت�ام خوف�ًا من الوقوع الفتنة م�ع العلم ان الفتن التي اندلعت يف عهد اخر خلفاء بني العباس مل تكن يف 

واقعها السباب مذهبية اال اننا تتطور و تأخذ اطار مذهبي غالبًا )2(. 

 و م�ن الواض�ح ان التأثري احلنب�يل ربام يكون احد اس�باب اصدار مثل تلك الق�رارات كام ان هلذه 
السياسة املذهبية اثارها التي متثلت بعودة بغداد لالغراق بالفتن املذهبية التي الحظنا توقفًا تقريبًا منذ 
س�نوات حكم النارص لدين اهلل ) 575 – 623ه�/1179-1226م ( حيث ش�هدت بغداد احداث 
فت�ن ما بني عامي ) 640 – 654ه�/1242-1256م( بني املحال الس�نية و الش�يعية )3(، كان التحيز 
واضح�ًا م�ن قبل اجلند ض�د اهل الك�رخ )4(، حتى ان الفتنة الت�ي اندلعت س�نة ) 654ه�/1256م( 
بس�بب مقتل رجاًل من حملة قطفتا عىل يد رجل من الكرخ، ش�هدت ارس�ال جند اىل حملة الكرخ بامر 
اخلليف�ة و مش�اركة العوام من الناس ضد اهل الكرخ فأدى ذل�ك اىل اعامل عنف هنبت خالهلا الكرخ 
و احرقت و س�بي نس�ائها )5(، اىل ان«خوطب اخلليفة يف امرهم فأمر بالكف عنهم و نودي باالمان...« 
)6(، و اهتم يف هذه احلوادث الدويدار و ايب بكر بن املستعصم )7(، ان استباحة حملة الكرخ سنة ) 654ه� 

/ 1256م ( مت�ت نتيج�ة ألوامر اخلليفة القاضية بكف الش�قي الكرخي الذي قتل احد س�كان حملة ) 
قطفتا ( الس�نية كام ان ايقاف االس�تباحة بعد ان افلت زمام االمور من يد احلكومة بتس�لط الغوغاء و 
اهل الفوىض انام صدر من اخلليفة ايضًا، و يمكن ان تشري لكل هذه االحداث و الوارث التي تعرضت 
هل�ا حملة الكرخ اىل ضعف نفوذ العنارص الش�يعية يف الب�الط و خاصة الوزير ابن العلقمي الذي وصل 
النه�ب اىل دور اقربائ�ه يف الك�رخ )8(، فلم يتمكن م�ن التأثري عىل اخلليفة حلاميتهم من االس�تباحة التي 

تعرضت هلا املحلة الشيعية )9(. 

 وجه�ت املصادر اهتامها للش�يعة االمامية يف اعانة املغول عىل اس�قاط خالفة بن�ي العباس و اهناء 

البلدان، ج5، ص71.
)1( امللك االرشف الغساين، العسجد املسبوك، ص575.

)2( جمهول، احلوادث، ص 231-230.
)3( ينظر: جمهول، احلوادث، ص203 وما بعدها.

)4( ينظر جمهول، احلوادث، ص331.
)5(جمهول، احلوادث، ص331
)6(جمهول، احلوادث، ص331

)7( الذهبي، العرب، ج5، ص237.
)8( ينظر: ابن كثري، البداية و النهاية، ج13، ص234.

)9( جمهول، احلوادث، ص331.
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حكمهم سنة ) 656ه�/ 1258م (.

 وردت مس�ألة اهتام الشيعة يف املصادر السنية بصورة اساسية حيث اهتم املؤرخون السنيون طائفة 
الش�يعة هبذه اخليانة و اهنم قدموا كل عون ملس�اعدة املغول، لغزو بغداد و القضاء عىل البيت العبايس 
احلاكم )1(، بل ذهبوا اىل اهتام الش�يعة االمامية بمحاولة ازالة احلكم الس�ني و اقامة حكم ش�يعي فذكر 
ابن كثري«و ذلك كله طمعًا من ان يزيل الس�نة بالكلية و أن يظهر البدعة الرافضة و ان يقيم خليفة من 

الفاطميني...« )2(. 

 وصل�ت اخب�ار اف�ادت ب�دخ��ول ه�والك��و إىل ال�ع�راق و قبي�ل ال�ه�ج�وم ع�ىل ب�غ�داد قرر 
علامء ال�ش�ي�ع�ة االم�ام�ي�ة ف�ي م�دي�ن�ة احل�ل�ة و ال��ك�وف�ة و ال�م�ش�ه�دي�ن ال�ش�ري�ف�ي�ن ف�ي 
ال�نج�ف و ك�رب�الء ال�ى م�ك�ات�بة ه�والك�و بم�سال�متهم و طاعتهم )3(، و ذكر ذلك العالمة احل�يل 
) ت: 726ه��/1326م ( يف ايضاحه لس�بب س�المة اهل احل�لة و الكوفة و ال�مش�ه�دين من القتل 
حي�ث قال:«ملا وصل الس�لطان هوالكو إىل بغ�داد و قبل ان يفتحها هرب اكثر اه�ل احللة اىل البطائح 
اال القليل فكان من مجلة القليل والدي«س�ديد الدين يوس�ف بن املطه�ر احليل )4(،«و السيد جمد الدين 
ب�ن ط�اووس )5(، و الفقيه ابن ايب العز، فأمجع رأهيم عىل مكاتبة الس�لطان بأهنم مطيعون داخلون حتت 
األيلية، و انفذوا به ش�خصًا اعجميًا فانفذ الس�لطان اليهم فرمانا مع ش�خصني ... و قال هلام ان كانت 
قلوهبم كام وردت به كتبهم فيحرضون الينا«)6(، فلام حرض الس�يد بن طاووس بني يدي هوالكو س�أله 
قائاًل:«كي�ف أقدمت�م مكاتبتي و احلض�ور عندي قبل ان تعلم�وا ما ينتهي اليه ام�ري و أمر صاحبكم 
و كي�ف تأمن�ون ان صاحلن�ي و رحلت عنه«)7(، فاجابه بن طاووس بان الش�يعة ت�روي االمام عيل بن 

)1( خصباك، العراق يف عهد املغول، ص36.
)2( الغامدي، سقوط بغداد، ص 330.

)3( جمهول، احلوادث، ص360.
)4( سديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر احليل من ابرز علامء الشيعة ورأس االمامية يف وقته، وهو والد العالمة احليل، 
ع�امل فاض�ل فقيه،له كتاب رشح خمت�رص ابن احلاجب املوصيل، كتاب االمامة، ينظر: ابن حجر، لس�ان امليزان، ج6، 

ص319؛ احلر العاميل، امل اآلمل، ج2، ص350.
)5( حمم�د ب�ن احلس�ن بن موس�ى بن جعفر ب�ن حممد بن ط�اووس احليل، كان ضمن و فد الش�يعة االمامي�ة الذي خرج 
اىل هوالك�و و س�ألوه حق�ن دمائه�م، و ق�د ال�ف كت�اب الكيث�ارة و اه�داه للقائ�د املغ�ويل املذك�ور، ت�ويف س�نة) 

656ه�/1258م(، ينظر: جمهول، احلوادث، ص 360؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، ص191.
)6( العالمة احليل، احلس�ن بن يوس�ف بن املطهر احليل، كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، حتقيق: حسني الدرگاهي، 

) طهران: 1991 م(، ص81.
)7( العالمة احليل، كشف اليقني، ص82.
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ايب طال�ب )عليه الس�الم( يف خطب�ة الزوراء بان النرص س�يكون حليفكم«فلام وص�ف ذلك و وجدنا 
الصف�ات فيكم رجون�اك فقصدناك«)1(، إثر هذه املحادثات اصدر هوالك�و فرمانا يفيض بحرية مكان 

مدينة احللة الشيعة و عدم التطاول عىل املدينة )2(. 

 و ق�د ذهب�ت الباحثة ش�ريين بي�اين اىل ان تلك املحادثات ج�رت لدى وص�ول هوالكو مهذان و 
اس�تقراره وع�دت ذلك تش�جيعًا منهم للمغول عىل حتقي�ق هدفهم يف اجتياح الع�راق اذ قالت:« عند 
وصول خرب هوالكو اىل العراق العجمي و استقراره يف مهذان للهجوم عىل بغداد قرر علامء الشيعة يف 
مدين�ة احلل�ة الذهاب اىل هوالكو ليش�جعوه عىل العمل الذي يريد القيام ب�ه و يبايعوا املغول و أولئك 

العلامء كانوا من اكثر علامء هذه الطائفة سمعة و مكانة...« )3(.

 اال اننا نجد الروايات التارخيية تذكر هذه املحادثات بعد وصول هوالكو اىل بغداد و اثناء حصارها 
و هذا ما اكده صاحب احلوادث اذ ذكر ما يتعلق بمدينة احللة اثناء الغزو املغويل فقال:«حرض اكابرهم 
من العلويني و الفقهاء مع جمد الدين بن طاووس العلوي اىل حرضة الس�لطان و س�ألوه حقن دمائهم 
فأجاب سؤاهلم، و عني هلم شحنه فعادوا اىل بالدهم...« )4(، كام اكد ذلك العالمة احليل يف روايته التي 

وصفت التقاء الوفد الشيعي بقائد املغول )5(. 

 و بن�اًء ع�ىل ما تقدم فقد اقرت املصادر الس�نية بش�كل عام )6(، اىل ان املس�لمني الش�يعة كانوا احد 
العوامل التي قوضت الدفاع عن بغداد و ادت اىل اسقاطها يف ايدي املغول )7(.

 و ضم�ن م�ا وجهه املؤرخون من اهتامات ألقطاب االمامية و حتميلهم مس�ؤولية س�قوط بغداد، 
ما وجه للوزير مؤيد الدين بن العقلمي من اهتام بتواطئه مع املغول و خيانة س�يده اخلليفة املس�تعصم 
و دين�ه و جل�ب ع�ىل قومه القت�ل و الذل و اخل�راب، و ذلك بمكاتب�ة هوالكو طاغية التت�ار و اطامعه 
بفت�ح الع�راق )8(، و ضم�ن الروايات التارخيية الت�ي وجهت االهت�ام للوزير بن العلقمي م�ا ذكره ابو 
ش�امة املقديس ) ت: 665ه�/1266م( اذ قال:«ان الترت اس�تولوا عىل بغداد بمكيدة دبرت مع وزير 

)1( املصدر نفسه 
)2(بياين،املغول، ص216. 
)3( بياين،املغول، ص216. 

)4( جمهول، احلوادث، ص361.
)5( كشف اليقني، ص80.

)6( منها: الذهبي، تاريخ االسالم، ج48، ص37ومابعدها؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج13، ص346
)7( الغامدي، سقوط بغداد، ص331.

)8( خصباك، العراق يف عهد املغول، ص 27.
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بغ�داد«)1(، ك�ام ذك�ر اليونيني ) ت: 701ه��/1301م («هتيأ هوالكو لقصد العراق و س�بب ذلك ان 
مؤي�د الدين ب�ن العلقمي وزير اخلليفة كان رافضيًا و اهل الكرخ روافض و فيه مجاعة من االرشاف و 
الفتن ال تزال بينهم و بني اهل باب البرصة فانه لس�بب التعصب يف املذاهب فاتفق انه وقع بني الفريق 
حماربة فشكي اهل باب البرصة و هم سنية اىل ركن الدين الدوا دار و االمري ايب بكر بن اخلليفة فتقدما 
اىل اجلند بنهب الكرخ ... فشكي اهل الكرخ ذلك اىل الوزير فامرهم بالكف و التغايض و اضمر هذا 
االمر يف نفس�ه و حصل عنده بس�بب ذلك الضغن عىل اخلليفة ... كان يصانع التتار و هيادهيم فلام ويل 
املس�تعصم اش�ري علي�ه بقطع اكثر اجلن�د و ان مصانعة الترت و محل املال اليهم يص�ل به املقصود ففعل 
ذل�ك و قل�ل اجلند و كاتب ابن العلقمي الت�رت و اطمعهم يف البالد«)2(، كام ذكر بان ابن العلقمي طلب 

منهم ان يكون«نائبهم يف البالد فوعدوه بذلك...«)3(. 

 و ق�ال الذهبي ) ت: 748ه�/1347م(:«انه كان قد مش�ى حال اخلليف�ة بان يكون للتتار نصف 
دخ�ل الع�راق و ما بق�ي يشء ان يتم ذلك، فقال ابن العلقمي: بل املصلحة قتله و اال فام يتم لكم ملك 

العراق...«)4(. 

 كان اب�ن العلقم�ي واحدًا من رج�االت بغداد و اعالمه�ا البارزين، و قد خدم اخلالفة العباس�ية 
اكث�ر من ربع قرن من الزمن، و ان املؤرخني الذين اهتموه كانوا مؤرخني س�نني متطرفني، فقد وجهوا 
الي�ه تل�ك التهم اصاًل بدافع التعص�ب املذهبي جتاه هذا الوزير الش�يعي، كام انه م�ن الواضح ان هذه 
االهتامات كانت نتيجة العداء املس�تحكم الذي كان يس�ود بني اتباع املذهب الش�يعي و الس�ني داخل 

البالط العبايس.

 ك�ام دمر و قتل االالف من س�كان العراق. ثم انه باالضاف�ة اىل ذلك فان هوالكو قد صدرت اليه 
االوامر من اخيه االكرب ) مس�نگوقا ان ( بأن يدخل بغداد و يفتحها، فلم يكن حمتاجًا اىل مس�اعدة من 
اي فرد ش�يعيا كان ام س�نيا، كام مل يكن ينتظر اغراًء او تش�جيع او تبوأة املسلمني الشيعة للقيام هبجومه 

عىل خالفة بغداد السنية، اذ ان هوالكو لو امن بتلك التبوأة املزعومة آلمن بمعتقد من قال له ذلك.

 كام ان املصادر مل تثبت ان املس�لمني الش�يعة الس�اكنني يف الكرخ داخل بغداد مل يشاركوا يف الدفاع 
ع�ن بغ�داد ابان احلص�ار املغويل هلذه املدينة، و مع ذلك فاهنم ان مل يش�اركوا يف احل�رب ضد املغول او 

)1( الروضتني، ج5، ص304.
)2( اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ج1، ص86.

)3( املصدر نفسه، ج1، ص87.
)4( الذهبي، سري اعالم النبالء، ج23، ص183.
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اهن�م اب�دوا حتفظًا او عدم حتمس يف قتال املغول فلربام اهنم كانوات ما يزالون ممتعظني من حكومتهم و 
جيش�ها بقيادة الدويدار الصغري الذي هاجم احيائهم الس�كنية فسلبها املامليك و قتلوا أهلها، و هتكوا 

اعراض النساء قبل اقل من سنتني)1(. 

 ب�ني الوزي�ر ابن العلقم�ي و الدواة دار الصغري، و اهن�ا مل تكف اال اهتامات مض�ادة قام بتوجيهها 
االخري ضد خصمه الوزير، و نتيجة للعداء املستحكم بني السنة و الشيعة فقد وصدت اهتامات الدواة 
دار الصغري، ضد الوزير هلا صدى بني االوس�اط الس�نية فروج هلا اهل الس�نة و اش�اعوها عىل نطاق 

واسع، و وجدت هلا مكانا للظهور يف مؤلفات اهل السنة الرتخيية فسجلت عىل اهنا حقيقة ثابتة.

 ث�م ان اق�دم م�ن ذكر االهتامات ض�د الوزير ابن العلقم�ي كان املؤرخ ابو ش�امة )ت: 665ه� / 
1266م( الذي عاش يف بالد الشام، فلم يكن مطلعًا عىل اخبار ما يدور ببغداد و يف بالط املستعصم، 
و مل يعرف س�وى القليل عن ش�ؤون الدولة العباس�ية العامة فقط)2(، و نلحظ ان اليونيني نقل عن ايب 
شامة و اضاف عليها و هو شامي ايضًا)3(، و نقل عنه الذهبي)4(، و هكذا اخذ كل مؤرخ عن سابقيه، و 

بمرور الزمن اكتسبت هذه القصة مادة تارخيية فاختذت شكال و كأهنا حقيقة ثابتة)5(. 

 و عن ابقاء الوزير حيًا دون ان يقتل من قبل هوالكو وجد املؤرخون من ذلك سببًا قويًا الهتامابن 
العلقمي باتفاقه مع املغول، يف الوقت الذي كان به اخلواجه نصري الدين الطويس)6(، من اتباع املذهب 

االمامي يصاحب هوالكو اثناء محلته كمستشار له.

 و قبي�ل ان يقتح�م املغ�ول بغ�داد يف اواخر اي�ام احلصار، كان اخلليف�ة قد انت�دب الوزير و طلب 
الي�ه اخل�روج للتفاوض معهم فخرج اب�ن العلقمي فمن املحتمل جدًا ان يك�ون اخلواجه نصري الدين 
الطويس قد توس�ل نيابة عن الوزير العبايس اىل س�يده املغويل بان يبقي عىل حياته، كام ان هيئة و مكانة 
ابن العلقمي العلمية كانت من االش�ياء البتي جعلت هوالكو يبقي عىل حياته لالس�تفادة من مقدرته 
االداري�ة)7(، كام ان صاحب ديوان اخلليفة املس�تعصم باهلل و حاجب الب�اب يف عهده قد عوملوا بنفس 

)1(الغامدي، سقوط بغداد، ص 332 – 333؛ خصباك، العراق يف عهد املغول، ص35.
)2( ابو شامة، الروضتني، ج5، ص304.

)3( اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ج1، ص87.
)4( الذهبي، سري اعالم النبالء، ج23، ص183.

)5( الغامدي، سقوط بغداد، ص346.
)6( أب�و الف�داء، املخت�رص يف اخبار الب�رش، ج4، ص8؛ الصف�دي، الوايف بالوفي�ات، ج1، ص147؛ اب�ن كثري،البداية 

والنهاية، ج13، ص234.
)7( الغامدي، سقوط بغداد، ص344.
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الطريقه و سلم من القتل االبن االصغر للخليفة مع اخواته، كام ان هوالكو مل يفرق يف استباحته لبغداد 
بني السنة و الشيعة بينهام استثنى النصارى و لو كان ابن العلقمي قد اتفق مع املغول عىل تسليم بغداد 

هلم انتقامًا من السنني حلفظ له املغول مجيل عمله فلم يقتلوا الشيعة عىل االمل)1(. 

 و يتس�اءل احد الباحثني انه هل كان هوالكو حمتاجًا اىل مس�اعدة املس�لمني الش�يعة ضد املسلمني 
السنة، حتى نقبل اهنم كانوا احد العوامل التي ادت اىل سقوط بغداد ؟

 ان القوات املغولية كانت عىل الدوام و خالل السنوات الثامن و الثالثني التى سبقت الغزو املغويل 
للعراق كانت هتاجم ارايض الدولة العباسية و حتى حدودها القصوى كام اهنا يف مرات كثرية تعمقت 
داخل اراضيها حتى وصلت باعقوبا و خانقني و س�امراء)2(، و قد اكتش�ف املغول، و عرفوا عن كثب 
م�ن خ�الل غاراهتم املدمرة مدى ما وصلت اليه الدولة العباس�ية من ضع�ف و خور و اهنيار فإذا كان 
س�كان مي احللة ش�بعة كانوا او س�نة، فعال ذهبوا اىل املغول و اهنم اس�رتضوا قائد املغول، فأنه عىل ما 
يظهر لنا، مل يكن امامهم اي اختيار آخر غي ان يذهبوا و يعلنوا استسالمهم للعدو، و اال فان مصريهم 

كان معروفًا جيدًا، و هو اهنم سيقدمون اىل مقصلة املغول و يدمروا)3(. 

)1( خصباك، العراق يف عهد املغول، ص42.
)2( جمهول، احلوادث، ص127ومابعدها.

)3( الغامدي، سقوط بغداد، ص140.



283

اخلامتة

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل خاتم املرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 
، وعىل من اهتدى هبديه إىل يوم الدين .

بعد االنتهاء بعون العيل القدير من هذه الدراسة بفصوهلا االربعة التي كرست لدراسة      »احلراك 
السيايس واملجتمعي للشيعة االمامية يف العراق من الغيبة حتى سقوط بغداد 656 هـ/1258م »يمكننا 

إن نوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها وظهرت جلية واضحة من خالل البحث وهي كاأليت :

•  تبل�ور مصطل�ح االمامية بعد ع�رص الغيبة ، إذ إن  مصطلح االمامية مل يصب�ح علام لفرقة من فرق 	
الشيعة إال بعد حصول غيبة اإلمام الثاين عرش من األئمة املعصومني ، وان تلك الغيبة تعد األساس 

الذي بنيت عليه فرقة االمامية

•  قد أظهرت الدراسة فيام خيص اجلغرافية الديموغرافية للتّشيع االمامي يف العراق أهم املناطق التي 	
تواج�د فيها االمامية يف العراق، وتطور دخول التش�يع االمام�ي إليها يف املراحل التارخيية املختلفة 
م�ن عم�ر الدول�ة العربية اإلس�المية كام بين�ا إن املناطق التي م�رصت من قبل املس�لمني كالكوفة 
والبرصة شهدت دخول التشيع اليها منذ عهود االسالم املبكرة ،بينام نجد إن املدن التي ُاسست يف 
العهود املختلفة من عمر الدولة العربية اإلسالمية تواجد فيها التشيع مع تأسيسها وان امليول العام 
لبعض املدن مل يكن شيعيا مثل البرصه ،وان بعض املدن التي وجدت من قبل السلطات املعارضة 
للتشيع كاألموية والعباسية تسلل التشيع االمامي اليها  وقد أثبتت كتب الرجال التي  استعانت هبا 
الرسالة ابرز رجال االمامية املنتمني اىل تلك املدن مثل واسط وبغداد والحظنا ان وجود التشيع يف 
منطقة مثل املوصل أدت إىل تسلم زمام االمور فيها إىل دولتني شيعيتني عىل املذهب االمامي ومها 
احلمدانية والعقيلية ، وان تأسيس احللة املزيدية  ذات املعتقد الشيعي االمامي اعترب عامال مساعدا 
لالمامية اذ نلحظ التجاء االمامية إليها يف أوقات اشتداد الفتن واستعانتهم بحكامها من بني مزيد 

يف الظروف احلرجة وتسجيلهم مواقف عربت عن انتامئهم املذهبي يف بعض األمور .

•  بينت الدراسة إن الظروف املحيطة بالعلويني والشيعة االمامية كانت دافعا قويا لبعضهم للخروج 	
إىل األقالي�م بحث�ا ع�ن مناطق أكثر أمن�ا  وبعيدة عن ح�ارضة اخلالفة إضافة إىل اس�تيعاب أولئك 

اخلارجني من املناطق العراقية  يف األقاليم التي شهدت تواجدا للشيعة االمامية .
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•  إن انتقال عدد من أتباع التش�يع االمامي بني املناطق العراقية وكذلك إىل األقاليم االخرى   ش�كل 	
مايمكن أن نطلق عليه تسمية احلراك اجلانبي الذي سبق وإن ارشنا اىل انه يمثل احلراك بني األقاليم 
والتي الش�ك كان من نتائجها حتقيق نس�ب متفاوته من الوجود الش�يعي االمامي يف املناطق التي 
قصده�ا أتب�اع االمامي�ة إضافة إىل توطي�د أوارص العالقات ب�ني أتباع الطائف�ة يف خمتلف املراحل 

التارخيية قيد الدراسة.

•  كان لوجود العتبات املقدسة يف بعض املناطق قد شكل عامل جذب لالمامية للتوجه اليها وبشكل 	
خاص املش�هد الغروي واحلائر احلس�يني باالضافة اىل متتع تلك املدن باالستقرار النسبي خالفا ملا 

كانت تعانيه العاصمة بغداد من توتر سيايس واشتعال الفتن الطائفية .

•  كانت بلدان املرشق اإلس�المي وبش�كل خاص بالد فارس احد أكثر األقاليم جذبًا إلتباع التشيع 	
االمامي ، بشكل خاص أولئك الفارين من بطش السلطة ، وتأيت مدينة قم يف مقدمة مناطق اقليم 

بالد فارس استقباالً للشيعة كوهنا مركزًا شيعيًا إضافة إىل مالئمة بيئتها للوافدين العرب .

•  لعب�ت الروابط بني الش�يعة االمامي�ة االثني عرشية يف الع�راق واملناطق املجاورة دورا رئيس�يا يف 	
حتديد مالمح النش�اط املجتمعي يف حقبة مابعد الغيبة ، وقد جتس�د ذل�ك يف الصالت املتبادلة منذ 
ع�رص الس�فراء األربعة ، باإلضافة إىل االرتباط بعل�امء الطائفة يف العراق ويالحظ ذلك من خالل 

املسائل الواردة عىل العلامء حول خمتلف القضايا .

•  عرف املس�لمون فكرة الغيبة منذ العهود املبكرة لإلس�الم ونقلت أحاديث وردت عن رس�ول اهلل 	
)صىل اهلل عليه واله وس�لم( وأئمة أهل البيت حول مس�ألة الغيبة وحتمية وقوعها ، فش�كل ذلك 
القاعدة التي مهدت للوسط الشيعي االمامي أالثني عرشي تقبل فكرة وقوع الغيبة وانتهاء عرص 

حضور اإلمام .

•  تعت�رب مرحل�ة الغيب�ة الصغرى  م�ن أصعب املراح�ل التي مر هبا املجتمع الش�يعي حي�ث كان له 	
تداعيات أفرزهتا ظروف الغيبة ، حيث انتاب املجتمع الش�يعي ماسّمي بعرص احلرية والشك لدى 

أتباع الطائفة مما أدى التحاق عدد منهم باملذاهب األخرى السيام مع طول مدة الغيبة . 

•  حفزت ظروف الغيبة وطول مدهتا أتباع املذاهب الش�يعية األخرى إىل زيادة نش�اطها والسعي إىل 	
إس�تقطاب اك�رب عدد ممكن م�ن أتباع االمامي�ة اىل مذاهبهم ممن افتتن وحتري وبش�كل خاص أتباع 

املذهب االسامعييل .

•  تولت مؤسس�ة الس�فارة ادارة ش�ؤون املجتمع الش�يعي االمامي بع�د الغيبة، حي�ث كان النواب 	
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االربعة بمثابة الواسطة بني االمام والطائفة 

•  تنوع�ت مواضي�ع التوقيع�ات ال�واردة من الناحية املقدس�ة ف�كان منها ما خيص اجلان�ب الفقهي 	
واالم�ور العقائدي�ة او تنصي�ب الن�واب وغريها ، م�ع مالحظة عدم ذك�ر عدد من عل�امء الطائفة 
ومنهم الشيخ الكليني )329ه�/ ( الذي كان معارصًا للسفراء هلذه التوقيعات مما يعطي إشارة إىل 

إمكانية عدم االعتقاد بصحة مجيع التوقيعات .

•  كان للمكانة التي متتع هبا السفراء األربعة أثرا يف حماولة ادعاء النيابة لبعض الشخصيات ويالحظ 	
إن مدعي الس�فارة الكاذبة قد نش�طوا مع بدء  عرص السفري الثاين حممد بن عثامن العمري ، فكانت 
دعوى البعض منهم هلا تداعيات خطرية يف الوس�ط الش�يعي، مثل النمريي واحلالج والش�لمغاين 
الذي كان من أصحاب الس�فري الثالث احلس�ني بن روح النوبختي والذي ادعى النيابة عن اإلمام 

مما أدى تكذيب أدعائه وصدور توقيع عىل يد السفري الثالث بلعنه وإبطال ادعائه .

•  من خالل مالحظة نصوص كتاب الوصية املنسوب للمسعودي نجد أن هناك إشارات حتمل عىل 	
االستدالل بان الكتاب املنسوب هو للشلمغاين وبخاصة مانقل عن الكتاب من قبل العلامء والتي 

تتطابق مع ماورد يف الكتاب املنسوب  .   

•  أثبت�ت الدراس�ة إىل أن التنوع املذهبي كان قد فرض تواج�د االمامية يف جمتمع متعدد املذاهب اثر 	
يف حتديد طبيعة العالقة مع اآلخر ، ورغم ذلك نلحظ وجود نوع من التعايش بني االمامية وأتباع 
املذاهب االخرى ، اال أنه يف اجلانب اآلخر الخيلو األمر من بروز عداء وبشكل خاص بني احلنابلة 
جتاه االمامية مما أدى إىل  اش�تعال نار الفتن الطائفية التي كانت احد أهم املش�اكل التي عانى منها 

املجتمع العراقي طوال عهد احلكم العبايس .

•  ح�رص فقه�اء االمامي�ة عىل توضيح حدود التعام�ل مع أهل الكتاب وفق ما ج�اءت به أحاديث 	
الرس�ول )صىل اهلل عليه واله وس�لم ( وأهل بيته ، وقد فرضت احلاجة لبيان مس�ائل معينة تعالج 
حماوره�ا العالق�ة بني االمامية وأهل الكتاب إىل إف�راد مؤلفات خاصة بذلك،اضافة اىل ذلك  كان 

املوجود اهل الذمة يف املناطق التي يقطنها الشيعة االمامية دليل عىل عمق الروابط بني الطرفني. 

•  النجد حتديدًا ملالمح العالقة بني  السفراء االربعة مع السلطة العباسية  يف سفارة السفراء األوائل 	
سوى جتنبهم االحتكاك مع السلطة و مداراة النشاط الشيعي عن عيون الدولة ، أما يف نيابة النائب 
الثالث بن روح النوبختي نجد أن املصادر تؤكد عىل تعامله مع الس�لطة بطريقة ذكية ، و أنه كانت 

له عالقة جيدة مع الوزراء و األعيان . 
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•  إن املتأم�ل يف عالق�ة الس�فراء مع القاعدة الش�يعية من أتب�اع الطائفة جيد أهنم مل يأخذوا املس�احة 	
الت�ي كان من املفرتض أن حتتلها هذه املؤسس�ة يف املجتمع الش�يعي اإلمامي بدليل حالة التش�تت 
و االختالف و احلرية داخل الوس�ط الش�يعي فتقلصت مس�احة التش�يع اإلمام�ي يف هذه احلقبة، 
فالسفراء األربعة مل يتمكنوا من إحكام السيطرة عىل املجتمع الشيعي و منع انحراف بعض املنتمني 

إليه بتأثري حادثة الغيبة.

•  أتاح وجود بني بويه يف السلطة اجواء من احلرية التي سمحت لالمامية مزاولة نشاطاهتم الفكرية 	
والش�عائر املذهبي�ة  اذ اس�تغل االمامي�ة فرصة وجود البوهيي�ني يف احلكم فرتكوا قاع�دة التقية ، و 

اخذوا يبثون تعاليم فرقتهم علنًا.

•  ادت السياس�ة املذهبية التي اتبعها الس�الجقة اىل اىل التضييق عىل اتباع التش�يع االمامي فنالحظ 	
انعكاس ذلك عىل اداء املراسم اخلاصة باملذهب وكثرة حوادث االقتتال املذهبي

•  اتس�مت حقبة التس�لط الس�لجوقي بنوع من التحرك الس�يايس والعس�كري والذي قادته بعض 	
الش�خصيات املنتمية اىل املذهب االمامي وان كان بعضه�ا عرّب عن الوالء للدولة الفاطمية كام هو 
احلال يف التمرد الذي قاده البساس�ريي ، او النش�اطات العس�كرية لبني مزيد انعكاساته عىل اتباع 

الطائفة وبخاصة االجرءات القمعية للسلطة التي تقعب هذه التحركات.

•  اتاحت السياس�ة املتس�احمة التي اتبعها اخلليفة النارص لدين اهلل جتاه االمامية اىل مساحة من احلرية 	
ادت اىل وص�ول اتب�اع التش�يع االمام�ي اىل مراكز حساس�ة يف الدولة وانخراطه�م يف نظام الفتوة 
واالس�تفادة م�ن طاقات ه�ذا املكون االجتامعي لصالح الدولة   ، بين�ام اختلفت االوضاع يف عهد 
اخ�ر اخللفاء العباس�يني فنالح�ظ عودة حوادث االقتت�ال املذهبي يف الوقت ال�ذي كان فيه اخلطر 

املغويل عىل االبواب .

•  ان دراس�ة التح�ركات والظ�روف الت�ي أحاط�ت بالتقدم املغ�ويل نحو بغ�داد تفند م�ا ذهب اليه 	
بعض املؤرخني من اهتام للش�يعة االمامية بتس�هيل وتاييد دخول املغول اىل بغداد واسقاط اخلالفة 

العباسية .
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2� أسد الغابة يف معرفة الصحابة،انتشارات اسامعليان،)طهران: د. ت(.

3� اللباب يف هتذيب االنساب، دار صادر،)بريوت: د.ت(.

	)ابن ادريس، ابو جعفرحممد بن منصوراحليل )ت: 598ه�/1202م

4- الرسائر، ط2، مؤسسة النرش االسالمي، )قم:1990م(.

	 )األربيل،أيب احلسن عيل بن عيسى بن أيب )ت:693 ه�/1294م

5- كشف الغمة يف معرفة االئمة، دار األضواء،) بريوت: د.ت(.

	 ،ابن اسفنديار، هباء الدين حممد بن حسن

6- تاريخ طربستان، ترمجة وتقديم: امحد حممد نادي، املجلس االعىل للثقافة، )القاهرة:2002م(.

	)األشعري، سعد بن عبد اهلل القمي)ت: 300ه�/912م

7- املقاالت والفرق، صححه: حممد جواد مشكور،)طهران: د. ت(

	)األصفهاين،ابو الفرج،عيل بن احلسني بن حممد )ت: 356ه�/967م

8- مقاتل الطالبيني، حتقيق: امحد صقر، ط2، أمري، )قم: 1995م(.

	)األصفهاين، الفتح بن عيل البنداري )ت: 643ه�/ 1245م

9- دولة ال سلجوق، رشكة طبع الكتب العربية، ) مرص، 1900 (

	)ابن ايب اصبيعة، موفق الدين امحد بن سديد الدين اخلزرجي )ت688ه�/ 1289م

 10- عيون االنباء يف طبقات االطباء، حتقيق: نزار رضا، دارمكتبة احلياة،) بريوت: د.ت (
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	)ابن أعثم الكويف،أبو حممد أمحد بن أعثم )ت:314ه�/926م

11- الفتوح، حتقيق: عيل شريي، دار االضواء، )بريوت: 1990م(.

	)ابن بابويه القمي، أيب احلسن عيل بن احلسني )ت: 329ه�/941م

 االمامة والتبرصة، مدرسة االمام املهدي، )قم: 1994م(.. 1

	)البحراين، ابو حممد احلسن بن عيل بن شعبه) ت: 381ه/991م

	 :قم  ( النرش،  مؤسسة  ط2،  غفاري،  اكرب  عيل  حتقيق:  الرسول،  ال  عن  العقول  حتف   -13
1984م(.

	 )البخاري، ابى نرص سهل بن عبد اهلل بن داود)كان حيا سنة 341ه�/952م 

14- رس السلسلة العلوية، انتشارات الرشيف الريض، ) ال.م: د.ت(.

	)الربهباري،ابو حممد احلسن بن عيل بن خلف ) ت: 329ه�/940م

15- رشح السنة، حتقيق: ابو يارس خالد بن قاسم، مكتبة الغرباء االثرية،)املدينة املنوره: 1993م(. 

	)الربقي، أمحد بن حممد بن خالد )ت:274ه�/887م

	 )16- املحاسن، تصحيح: جالل الدين احلسيني، دار الكتب االسالمية، )طهران: 1970م 

	)ابن بطوطة، ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اللتواين )ت:779ه�/1377م

17- رحلة ابن بطوطة، دار الرتاث العريب، )بريوت: م(.

	 )البغدادي، أيب بكر أمحد بن عيل )ت: 463ه�/1071م

18- تاريخ بغداد، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،)بريوت:1997م(.

	)ابن بكار، الزبري بن بكار بن مصعب )ت: 256ه�/870م

19- االخبار املوفقيات، حتقيق: سامي مكي العاين، ط2، عامل الكتب، )بريوت: 1996 م(.

	)البالذري، امحد بن ييى بن جابر)ت: 279ه�/892م

20- فتوح البلدان، حتقيق: صالح الدين املنجد، جلنة البيان العريب، )القاهرة: 1956م(.

21- انساب األرشاف، حتقيق: حممد محيد اهلل، دار املعارف، )القاهرة: 1959 م(.
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	)التطيل، الرايب بنيامني بن الرايب يونه ) ت: 569ه�/1173م

22- رحلة بنامني التطيل االسباين املجتمع الثقايف، ) ابو ظبي: 2002م (.

	)ابن تغري بردي، مجال الدين أيب املحاسن يوسف االتابكي) ت: 874ه�/1469م

	 :والنرش،)القاهرة والطباعة  والرتمجة  للتأليف  العامة  املرصية  املؤسسة  الزاهرة  النجوم   -23
د.ت(. 

	 التفريش، مصطفى بن احلسني احلسيني

24- نقد الرجال، حتقيق: مؤسسة ال البيت الحياء الرتاث، مطبعة ستارة، )قم: 1979م(.

	)التنوخي، أيب عيل امُلحّسن بن عيل التنوخي )ت: 384ه�/959م

25- نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة، حتقيق: عّبود الشاجلي، )ال.م: 1971م(.

	)الثعالبي،ابو منصور عبد امللك الثعالبي النيسابوري )ت:429ه�/1038م

العلمية،  الكتب  دار  قميحة،  حممد  مفيد  وحتقيق:  رشح  العرص،  أهل  حماسن  يف  الدهر  يتيمة   -26
)بريوت:1983 م(. 

	)الثقفي، أبو إسحاق إبراهيم حممد الثقفي الكويف )ت: 283ه�/896م

27- الغارات، حتقيق: جالل الدين املحدث، )هبمن: د.ت(.

	)اجلاحظ، ابو عثامن عمرو بن بحربن حمبوب،)ت: 255ه�/869م

28- البيان والتبني، املطبعة التجارية الكربى،) مرص: 1936م (

 29� الرسائل،حتقيق:عبد السالم حممد هارون،مكتبة اخلانجي،)القاهرة:1964(

	)ابن اجلوزي،ابو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد )ت: 597ه�/1201م

 30- املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم، حتقيق: حممد عبد القادر، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 
العلمية، )بريوت:1992م(. 

 31 - مناقب بغداد، تصحيح: حممد هبجت االثري، دار السالم، ) بغداد، 1923م(.

 32- املوضوعات، دار الكتب العلمية، ) بريوت: د.ت (.
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	)اجلوهري، إسامعيل بن محاد، ) ت: 393ه�/1003م

 33- الصحاح، حتقيق:أمحد عبد الغفور عطار، ط4، دار العلم للماليني، )بريوت: 1987م(. 

	)احلاكم النيسابوري، ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل،)ت: 405ه�/1014م

 34� املستدرك عىل الصحيحني، ارشاف: يوسف عبد الرمحن، بريوت، ) دار املعرفة: د.ت (.

	)ابن حبان، ابو حاتم حممد بن حبان بن أمحد التميمي البستي) ت: 354 ه  /965 م

	.)35- مشاهري علامء االمصار، حتقيق:مرزوق عىل إبراهيم، دار الوفاء، )املنصورة:1990م 

	)ابن حجر، شهاب الدين أبى الفضل أمحد بن عيل العسقالين )852ه�/1448م 

 36- لسان امليزان، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط2،)بريوت: 1971م(. 

	 )ابن ايب احلديد، عز الدين عبد احلميد بن أيب احلديد املدائني)ت: 656ه� /1258م

)القاهرة:  العربية،  الكتب  احياء  دار  ابراهيم،  الفضل  ابو  حممد  حتقيق:  البالغة،  هنج  رشح   -37  
 .)1959

	.)احلرالعاميل،حممد بن احلسن،)ت: 1104ه�/1595م

38 - وسائل الشيعة اىل حتصيل مسائل الرشيعة، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، مهر، )قم: 
1993م(. 

39- امل االمل يف علامء جبل عامل، حتقيق: امحد احلسيني، نمونه، ) قم: 1984م(

ابن محزة الطويس،عامد الدين أيب جعفر حممد بن عيل)ت: 560ه�/1165م( 

 40- الثاقب يف املناقب، حتقيق: نبيل رضا علوان، ط2,، الصدر، ) قم: 1993م(

	)ابن محدون، حمّمد بن احلسن بن حمّمد بن عيل )ت:562ه�/1167م 

41التذكرة احلمدونية، حتقيق: احسان عّباس، بكر عّباس، دار صادر،)بريوت: 1996م(. 

	)احلموي، شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي ) ت: 626ه�/1229م

 42- معجم األدباء، ط3، دار الفكر، ) بريوت: 1980م(. 

 43- معجم البلدان، دار احياء الرتاث العريب،)بريوت: 1979م. 
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 44- الوسيلة اىل نيل الفضيلة، حتقيق: حممد حسون، اخليام، ) قم: 1998م(.

	)احلنبيل،ريض الدين حممد بن ابراهيم بن يوسف احللبي )ت971ه�/1564م

وزارة  -45 عبارة،  زكريا  ييى  الفاخور،  امحد  حممود  حتقيق:  حلب،  أعيان  تاريخ  يف  احلبب  در   
الثقافة،)دمشق: 1973م(

	)احلنبيل، ابو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين امحد البغدادي )ت: 795ه�/1393م

46- الذيل عىل طبقات احلنابلة، دار املعرفة،)بريوت: د.ت(. 

 ابن خرداذبة،، ابو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل بن خرداذبة )ت: 300ه�/912م(.

47- املسالك واملاملك، بريل، ) ليدن: 1889م (. 

	 خرسو، نارص

 48- سفرنامه، ترمجة:ييى اخلشاب، اهليئة املرصية العامة للكتاب،)القاهرة، 1993(

	 )اخلصيبي، احلسني بن محدان )ت: 334ه�/945م

49- اهلداية الكربى، مؤسسة البالغ االسالمي،)بريوت: 1991م(.

	)اخلطيب البغدادي، ايب بكر أمحد بن عيل )ت: 463ه�/1071م

50 - تاريخ بغداد، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، )بريوت:1997م(.

	 )ابن خلدون،عبد الرمحن بن حممد املغريب )ت: 808ه�/1405م

51- تاريخ ابن خلدون، دار احياء الرتاث العريب، )بريوت: د.ت(.

	)اخلوارزمي، ابو بكر حممد بن العباس )ت: 383ه�/993م

52- الرسائل، اجلوانب، )قسطنطينية: 1997م(.

	 )اخلوانساري، حممد باقر )ت 1313ه�/1895م

53- روضات اجلنات يف أحوال العلامء و السادات، الدار اإلسالمية، ) بريوت: 1991م(.

	)ابن داوود، تقى الدين احلسن بن عيل بن داود احليل )ت: 740ه�/1339م

54 كتاب الرجال، املطبعة احليدرية، ) النجف:1972م(.
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	 )الذهبي، ابو عبد اهلل شمس الدين الذهبي) ت: 748 ه  / 1347 م

55- تاريخ االسالم، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، ط2، دار الكتاب العرب) بريوت:1998م(.

56- تذكرة احلفاظ، دار احياء الرتاث العريب، )بريوت: د.ت( 

بريوت:   ،( الرسالة  األرنؤوط، ط9، مؤسسة  النبالءأرشف عىل حتقيقه: شعيب  اعالم   57 - سري 
1993م(.

58- ميزان االعتدل يف نقد الرجال، حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار املعرفة، )بريوت:1963م(.

	)الراوندي قطب الدين أيب احلسن سعيد بن هبة اهلل)ت: 573ه�/1177م

) كربالء:  العباسية،  العتبة  املوسوي، منشورات  النبي واالئمة، حتقيق: حسني  59- مكارم اخالق 
2009م(.

 60- اخلرائج و اجلرائح، حتقيق: مؤسسة االمام املهدي، )قم: 1989م(.

	)الزبيدي، حمي الدين حممد مرتىض )ت1205ه�/1790م

 تاج العروس من جواهر القاموس،حتقيق:عيل شريي،دار الفكر،)بريوت: 1994م(- 61

	)الزراري، ابو غالب أمحد بن حممد )ت: 368ه�/978م

 62� تاريخ آل زرارة، )رباين: د.ت(.

	)ابن زهرة احللبي، تاج الدين ابن حممد بن زهرة احلسيني كان حيا سنة 753ه�/1352م

غاية االختصار يف البيوتات العلوية املحفوظة من الغبار، حتقيق حممد - 63

صادق بحر العلوم، املطبعة احليدرية، ) النجف:1963م(

	)السبكي، تاج الدين أيب نرص عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف )ت: 781ه�/1379م

إحياء - 64 دار  الطناحي،  حممد  حممود  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  حتقيق:  الكربى،  الشافعية  طبقات   
الكتب العربية، ) بريوت: د.ت(.

	سبط ابن اجلوزي، شمس الدين يوسف بن قزاوغيل ) 654ه�/ 1256م

مرآة الزمان يف تواريخ األعيان،مطبعة اجلمعية الرتكية،)انقرة،1968(- 65
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الرسالة - 66 مطبعة  واخرون،  بركات  حممد  االعيان،حتقيق  تواريخ  يف  الزمان  مرآة   
العاملية،)دمشق،2013م( 

	 )ابن سعد، حممد بن سعد )ت: 230ه�/845م

 67 - الطبقات الكربى، دار صادر، )بريوت: د.ت(.

	)ابن سالم، ابو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي)ت224ه�/838م

 -68 االموال، حتقيق: حممد عامر، دار الرشوق، ) بريوت: 1989م (

	 )السلمي، ابو عبد الرمحن حممد بن احلسني) ت: 412ه�/1021م

 الفتوة، حتقيق: احسان ذي النون الثامري، حممد عبد اهلل القدحات، - 69

 دار الرازي،)عامن: 2001م(. 

	 )السلمي، يوسف بن ييى بن عيل بن عبد العزيز املقديس الشافعي )ق7ه�/13م

 70- عقد الدرر يف أخبار املنتظر،حتقيق: عبد الفتاح حممد احللو،عامل الفكر،)القاهرة: 1979م(. 

	  )سالر الديلمي، أبو يعىل محزة بن عبد العزيز الديلمي)ت:448ه�/1056م

71- املراسم العلوية يف االحكام النبوية،حتقيق: حمسن احلسيني األميني، مطبعة امري،)قم: 1993م(. 

	)ابن سالم، ابو عبيد القاسم بن سالم،)ت: 224ه�/839م

 72� االموال، حتقيق: حممد عامر، دار الرشوق، ) بريوت: 1989م(.

	)السمعاين، ابو سعد عبد الكريم بن حممد ابن منصور التميمي )ت: 562ه�/1167م

73� االنساب، تقديم:عبد اهلل عمر البارودي، دار اجلنان،)بريوت: م(.

	)ابو شامة املقديس، شهاب الدين عبد الرمحن بن اسامعيل )ت 665ه�/1267م

 74- الذيل عىل الروضتني، دار الكتب العلمية،) بريوت: 2002 م(

	)الرشيف الريض، حممد بن احلسني املوسوي ) ت: 406ه�/1015م

 75- خصائص االئمة، حتقيق: حممد هادي االميني، جممع البحوث االسالمية،) ال.م: 1996م(.

	)الرشيف املرتىض،عيل بن احلسني املوسوي )ت: 436ه�/1044م
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76- الرسائل، تقديم: مهدي رجائي، مطبعة سيد الشهداء، )قم:1984م(.

 77� الشايف يف االمامة، حتقيق: عبد الزهراء اخلطيب، ط2، رشيعت،)طهران: 2006م(. 

78� االمايل، تصحيح وتعليق:امحد بن االمني الشنقيطي، )قم:1907م(.

	)ابن شهر اشوب،ابو عبد اهلل حممد عىل بن شهرآشوب املازندراين) ت: 588ه�/1192م

79� مناقب آل ايب طالب، املطبعة احليدرية،)النجف: 1956م(. 

80-،معامل العلامء،الم، )قم: دت (

	)الشهرستاين: أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد ) ت: 548ه�/1153م

81- امللل والنحل، حتقيق حممد سيد گيالين، دار املعرفة، )بريوت: د.ت(.

	)الصدوق، حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه )ت:381ه�/991م

 82� االعتقادات يف دين االمامية، حتقيق عصام عبد السيد، دار املفيد، ط2، )بريوت: 1993م(. 

83� من ال يرضه الفقيه، صححه وعلق عليه عيل أكرب الغفاري، ط2، منشورات مجاعة املدرسني،)قم: 
د.ت(. 

 84� علل الرشائع، تقديم حممد صادق بحر العلوم، املكتبة احليدرية، ) النجف: 1966م( 

 85� كامل الدين ومتام النعمة، تصحيح: عيل اكرب غفاري، مؤسسة النرش االسالمي، )قم: 1984م(. 

86� اهلداية، حتقيق: مؤسسة االمام املهدي، اعتامد، ) قم: 1997م(. 

 االمايل،مؤسسة البعثة،)قم،دت(

	) الصفدي، صالح الدين خليل بن ايبك ) ت: 764 ه� / 1362 م

87� الوايف بالوفيات، حتقيق: امحد االرناؤوط، تركي مصطفى، دار احياء الرتاث، )بريوت: 2...م(. 

	)الصويل، ابو بكر حممد بن ييى، )ت: 335ه�/946م

 88� االوراق، حتقيق: ج. هيوررث، بريوت، ) االمل: 2004م (

	)ابن ايب طالب، االمام عيل ) عليه السالم( )ت: 40ه�/660م

	.) 89� هنج البالغة، رشح: حممد عبده، النهضة، ) قم: د.ت
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	)ابن طاووس، ريض الدين عيل بن موسى )ت: 664ه�/1266م 

)قم:  االسالمي،  االعالم  مكتب  مطبعة  األصفهاين،  القيومي  جواد  حتقيق:  االعامل،  إقبال   -90  
1993م(. 

91� كشف املحجة لثمرة املهجة، املطبعة احليدرية،)النجف:1950م(.

92� الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، ترمجة وحتقيق: داود اهلامي،ط2،)قم: 1996م(.

	)ابن طاووس، عبد الكريم بن طاووس احلسني) ت: 693ه�/1294م

السالم (، حتقيق: حتسني املوسوي، مطبعة  املؤمنني عيل ) عليه  الغري يف تعيني قرب أمري  93� فرحة 
حممد، )ال.م: 1998م(. 

	)ابن طبا طبا، ابو اسامعيل ابراهيم بن نارص) ق5ه�/11م

94� منتقلة الطالبية،املطبعة احليدرية،)النجف: 1968م(.

	 الطرباين، ابو سعيد ميمون بن القاسم النصريي

 95� جمموع األعياد، حتقيق: رودولف شرتومتان )مهبورك: 1943م( 

	 الطربيس، ابو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس القرن السادس اهلجري/الثاين عرش
امليالدي(

96� االحتجاج، تعليق: حممد باقر اخلرسان، دار النعامن، )النجف االرشف 

: 1966م

	)الطربي، حممد بن جرير ) ت: 310ه/922م

97� تاريخ الرسل وامللوك، ط4، مؤسسة االعلمي، للمطبوعات،)بريوت: 1983م(.

	.)الطربي، ابو جعفر حممد بن جرير بن رستم ) ت: ق10/4م

98� دالئل اإلمامة، مؤسسة البعثة،)قم: 1992م( 

	)الطربي، حممد بن ايب القاسم )ت553ه�/1158م

 99� بشارة املصطفى لشيعة املرتىض، حتقيق: جواد الفيومي، مؤسسة النرش االسالمي، ) قم: 1999م(
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	.)الطريي، فخرالدين بن حممد عيل )ت: 1085ه� /1674م

100� جممع البحرين، حتقيق: أمحد احلسيني، ط2، جابخانة طروات، )طهران: 1943م(.(

	.)الطويس، ابو جعفر حممد بن احلسن )ت:460 ه�/1067م

101� الغيبة، صححه وعلق عليه: عيل اكرب الغفاري، ط2، مطبعة كوهرانديشة،، )طهران: 2008م(.

102� الفهرست، حتقيق: جواد القيومي، مؤسسة النرش االسالمي،)ال.م: 1996م(.

103� املبسوط، املطبعة احليدرية،)طهران: 1967م(.

 104� النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى، انتشارات قدس حممدي، ) قم: د.ت (

	) ابن عنبة، مجال الدين أمحد بن عيل احلسيني )ت: 828ه�/1424م

احليدرية،  املطبعة  الطالقاين،  ال  ايب طالب، حتقيق: حممد حسن  ال  انساب  الطالب يف  105� عمدة 
)النجف: 1961م(

	)العالمة احليل، ابو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي) ت:726ه� /1326م

الفقاهة،  نرش  مؤسسة  القيومي،  جواد  حتقيق:  الرجال،  معرفة  يف  االقوال  خالصة   �106
)ال.م:1996م(. 

107� منهاج الكرامة يف معرفة االمامة، حتقيق: عبد الرحيم مبارك، ) قم: 1959م(.

108� كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، حتقيق: حسني الدركاهي،)طهران:1991م(.

	)ابن عدي، أيب أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين،)ت: 365ه�/975م

109� الكامل، حتقيق: ييى خمتار غزاوي، ) بريوت: 1988م (

	)ابن العديم، كامل الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة)ت: 660ه�/ 1267م

110� بغية الطلب يف تاريخ حلب، حتقيق: سهيل زكار، )دمشق: 1988م(.

	)ابن العامد احلنبيل، أيب الفالح عبد احلي ابن العامد احلنبيل) ت: 483ه�/ 1090م

111� شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت: د.ت(.

	)العمري، نجم الدين أيب احلسن عىل بن حممد بن عىل بن حممد العلوى )ق11/5م
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112� املجدي يف انساب الطالبني، حتقيق: امحد املهدوي الدامغاين، سيد الشهداء، )قم: 1988م(.

	)ابن عساكر،أيب القاسم عيل بن احلسن ابن هبة اهلل الشافعي)ت:571ه�/1175م

113� تاريخ دمشق، حتقيق: عيل شريي، دار الفكر، )بريوت: 1995م(.

	)الغزايل، حممد بن حممد أبو حامد الغزايل )ت: 505ه�/1111م

114� فضائح الباطنية، حتقيق: عبد الرمحن بدوي، دار الكتب الثقافية، ) الكويت: د.ت(.

	 )ابن الغضائري، أمْحَد بن احلَُسنْي بن ُعَبْيد اهلل بن إْبراهيم الَبْغدادي )ق11/5م

115� الرجال، حتقيق: حمّمد رضا اجلاليل، رسور، )قم: 2001م(.

	)ابو الفداء، عامد الدين إسامعيل بن حممد بن عمر) ت: 732ه�/1331م

116� املخترص يف أخبار البرش، دار املعرفة، )بريوت: د.ت(. 

117� تقويم البلدان، دار صادر، )بريوت: د.ت(

	)ابن فهد احليل، مجال الدين أيب العباس أمحد بن حممد بن فهد احليل )ت: 841ه�/1437م

118� الرسائل العرش، حتقيق: السيد مهدي رجائي، سيد الشهداء، )قم: 1988م(.

	/ �الفريوزآبادي،جمد الدين حممد بن يعقوب )ت:817ه

 119� القاموس املحيط،دار العلم للجميع،)بريوت،دت(

	)القايض النعامن، ابو حنيفة النعامن بن حممد بن منصور التميمي )ت: 363ه�/973م

 120� افتتاح الدعوة، حتقيق: فرحات الدرشاوي، ط2، الرشكة التونسية للطباعة، )تونس:1986م(.

121� رشح االخبار، حتقيق: حممد احلسيني اجلاليل، مؤسسة، النرشاالسالمي،)قم: 1993م(.

	 .)ابن قتيبة الدنيوري، ابو حمّمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الّدينََورّي ) ت: 276ه�/889م

122� عيون االخبار، رشحه وعلق عليه: يوسف عيل الطويل، دار الكتب العلمية، )بريوت:2003 
م(.

	القرطبي، عريب بن سعد

 123- صلة تاريخ الطربي،مؤسسة االعلمي للمطبوعات، )بريوت: د.ت(
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	)القزويني، زكريا بن حممد بن حممود ) ت: 683ه�/1284م

124� اثار البالد واخبار العباد، دار صادر، )بريوت: د.ت(

	)القلقشندي،أمحد بن عيل )ت:821ه�/1418م

125� صبح األعشى يف صناعة االنشا، رشحه وعّلق عليه: حممد حسني شمس الدين، دار الكتب 
العلمية،)بريوت:د.ت(. 

126� مآثر االنافة يف معامل اخلالفة، حتقيق: عبد الستار امحد فراج، )الكويت: 1964م(

	)القمي، حسن بن حممد بن حسن ) ت: 378ه�/988م

127� تاريخ قم، صححه وعلق عليه: جالل الدين طهراين، جملس، )طهران: د.ت(.

	)الكتبي، حممد بن شاكر بن أمحد ) ت: 764ه�/1392م

العلمية، - 128 الكتب  دار  املوجود،  الوفيات، حتقيق: عيل حممد بن يعوض اهلل،امحد عبد   فوات 
)بريوت: 2...م(.

	)ابن كثري، ابن كثري،ابو الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي )ت: 774ه�/1372م

129� البداية و النهاية، حتقيق:عيل شريي، دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت: 1988م(. 

	)الكيش، حممد بن عمر )القرن الرابع اهلجري/العارش امليالدي

 130� الرجال، حتقيق: مهدي رجائي، مؤسسة ال البيت الحياء الرتاث، 

 )بريوت: د.ت(

	)الكليني، حممد بن يعقوب بن اسحاق )ت: 329ه�/940م

131- االصول من الكايف، صححه وعلق عليه: عيل اكرب غفاري، حيدري، )طهران: 1984م(.

املازندراين حممد بن اسامعيل، 

 منتهى املقال يف احوال الرجال، حتقيق: مؤسسة آل البيت، ستارة، ) قم: 1995م(

	)املاوردي، ابو احلسن عيل بن حممدبن حبيب )ت:450ه�/1058م

132� االحكام السلطانية والواليات الدينية، حتقيق: امحد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، )الكويت: 
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1989م(. 

	)املجليس، حممد باقر )ت: 1111ه�/1699م

133� بحار االنوار اجلامعة لدرر أخبار االئمة االطهار، ط2 ,) بريوت: 1983 م(

	 جمهول

 134� اخبار الدولة العباسية، حتقيق: عبد العزيز الدوري، عبد اجلبار املطلبي، دار صادر،) بريوت: 
د.ت (

	)املحقق احليل، نجم الدين جعفر بن احلسن،)ت: 676ه�/1277م

 135� املعترب يف رشح املخترص، مؤسسة سيد الشهداء، )قم: د.ت(

136� املخترص النافع، ط2، ) طهران: 1989م(.

	)املزي، مجال الدين أبى احلجاج يوسف املزي) ت: 742ه�/1341م

137� هتذيب الكامل، حتقيق: بشار عواد معروف، ط4، )بريوت:1985م(

	)منتجب الدين، عىل بن بابويه الرازي ) ت: 585ه�/1189م

138� فهرست منتجب الدين، حتقيق:جالل الدين االرموي، مهر،)قم: 1946م(.

	)ابن املستويف، أبو الربكات رشف الدين مبارك اللخمي األربيل ) ت: 637ه�/1239م

139� تاريخ اربل، حتقيق،سامي بن سيد مخاس الصفار، دار الرشيد، )بغداد:1980م(.

	)مسكويه، ابو عيل أمحد بن حممد مسكويه الرازي،)ت: 421ه�/1030م

140� جتارب األمم، حتقيق: أبو القاسم امامي، ط2، رسوش، )طهران:2001م(.

	)املسعودي، ابو احلسن عيل بن احلسني بن عيل )ت:346ه�/957م

141� اثبات الوصية )املنسوب(، ط2، دار االضواء، )بريوت: 1988م(.

142� التنبيه واالرشاف، دار صعب، )بريوت: د.ت(.

143� مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ط2، دار اهلجرة،)قم:1984م(.

	)املشهدي، حممد بن جعفر )القرن السادس اهلجري/الثاين عرش امليالدي
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 144� فضل الكوفة ومساجدها،حتقيق: حممد سعيد الطريي، داراملرتىض،) بريوت: د.ت(

	)ابن معني، ييى بن معني بن عون )ت: 233ه� /848م

145� تاريخ ييى بن معني، حتقيق: عبد اهلل أمحد حسن، دار القلم، )بريوت: د.ت(.

	)ابن املعامر البغدادي، ايب عبد اهلل حممد بن ايب املكارم )ت 643ه�/1245م

 146- كتاب الفتوة، حتقيق مصطفى جواد و اخرون، مطبعة شفيق ) بغداد: 1958م(

	.)املفيد،حممد بن حممد بن النعامن)ت: 413ه�/1022م

147� أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات، دار املفيد،)بريوت:1993م(. 

148� جوابات اهل املوصل، حتقيق: مهدي نجف، ط2، دار املفيد، ) بريوت: 1993م(.

149� الفصول العرش يف الغيبة، حتقيق: فارس احلسون، دار املفيد، ) بريوت:1993م(.

150� االرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، حتقيق: مؤسسة ال البيت لتحقيق الرتاث، دار املفيد، 
)بريوت: 1993م(.

املقنعة، حتقيق: مؤسسة النرش االسالمي، ط2، )قم:1989م(.- 151

 اجلمل والنرصة لسيد العرتة يف حرب البرصة، حتقيق: عيل سيد رشيفي، مكتب  -152
االعالم االسالمي،) قم: 1983م(

املنقري، نرص بن مزاحم )212ه�/827م(. 1

وقعة صفني، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ط2، املدين،)القاهرة: 1962م( -153

	)ابن منظور،مجال الدين حممد بن مكرم)ت:711ه�/ 1311م

 154- لسان العرب، دار صادر،)بريوت،دت(

	 )جعفر بن منصور اليمن، جعفر بن احلسن بن حوشب بن زادان الكويف )380ه� / 990م

155� رسائر وارسار النطقاء، حتقيق: مصطفى غالب، دار االندلس،)بريوت:1984م(.

	)املقديس، حممد بن أمحد بن أيب بكر املقديس البشاري )ت: 380ه�/990م

156� احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم، ط3، مكتبة مدبويل، )القاهرة: 1991م(.
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	)املقريزي، تقي الدين أمحد بن عيل بن عبد القادر املقريزي )ت: 845ه�/1440م

157� املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار املعروف باخلطط املقريزية، حتقيق: حممد زينهم، مدية 
الرشقاوي، مكتبة مدبويل، )القاهره: 1998م(. 

158�السلوك ملعرفة دول امللوك،حتقيق:حممد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية،)بريوت،1997م( 

	)املنذري،زكي الدين ابو حممد عبد العظيم بن عبد القوي،،)656ه�/1258م

 159� التكملة لوفيات النقلة،حتقيق:بشار عواد معروف،ط3،مؤسسة الرسالة، 

 )بريوت،1984م( 

	)امللك األرشف الغساين،ابو العباس اسامعيل بن العباس بن رسول الغساين،)ت803ه�/1400م

 160� العسجد املسبوك و اجلوهر املحكوك يف طبقات اخللفاء و امللوك، حتقيق 

: شاكر حممد عبد املنعم، دار الرتاث، ) بريوت: 1975م(

 النجايش،ابو العباس امحد بن عيل بن امحد بن العباس، )ت:450ه�/1058م(

161� الرجال، موسى الشبريي الزنجان، ط5، مؤسسة النرش االسالمي، )قم: 1995م(.

	)ابن النجار، حمب الدين أيب عبد اهلل حممد بن هبة اهلل بن حماسن )ت: 643ه�/1245م

162� ذيل تاريخ بغداد، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،)بريوت:1997م(.

	 ابن النديم، ابو الفرج حممد بن أيب يعقوب اسحق البغدادي

 163� الفهرست، حتقيق: رضا جتدد، ) ال.م: د.ت (

	.) 1078/�نظام امللك، احلسن بن عيل بن إسحاق الطويس )ت: 485ه

164- سري امللوك أو سياست نامه، ترمجة: يوسف بكار، مطبعة السفري،)عامن: 2012م(.

	)النوبختي،ابو حممد احلسن بن موسى بن نوبخت)ت: هناية القرن الثالث اهلجري

 165- فرق الشيعة،صححه:ه�.بيرت،مطبعة الدولة،)اسطنبول:1931(

	)الواقدي، حممد بن عمر بن واقد )ت:207ه�/822م

 166- املغازي، حتقيق: مارسدن جونس،) ال.م: د.ت (.
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	 )ابن الوردي، زين الدين عمر بن املظفر بن عمر املعري الكندي)ت 749ه�/1348م

 167- تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، ) بريوت: 1996م(،

	)وكيع،ابو بكر حممد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي )ت: 306ه�/918م

 168- اخبار القضاة، صححه و علق عليه: عبد العزيز مصطفى املراغي،)القاهرة:1947م(.

	)بن نام، ابو البقاء جعفر بن حممد بن جعفر بن هبة اهلل ) ت: 645ه�/1247م

 169-املناقب املزيدية يف اخبار امللوك االسدية، حتقيق: حممد عبد القادر خريسان 

 وصالح درادكه، مكتبة الرسالة احلديثة، ) عامن: 1984م(.

	 )النويري،شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويرّي ) ت: 733ه�/1332م

 170- هناية االرب يف فنون االدب،املؤسسة املرصية العامة للتأليف،)القاهرة: د.ت(.

	)ابن هشام، ابو حممد عبد امللك بن هشام بن ايوب )ت: 218ه�/833م

 171 - السرية النبوية، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، املدين، ) القاهرة 

: 1963م (.

	)اهلمذاين أمحد بن حممد بن اسحاق املعروف بابن الفقيه )ت:القرن الثالث اهلجري

 172- البلدان، حتقيق: يوسف اهلادي، عامل الكتب، )بريوت: 1996م (

	)ابن الوردي عمر بن مظفر ابن أيب الفوارس املعري الكندي )ت:749ه�/1348م

 173- تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، )بريوت:1996م(

	)اليافعي، أبو حممد عبد اهلل بن أسعد بن عيل بن سليامن اليافعي )ت: 768ه�/1366م

 174- مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، وضع 

 حواشيه: خليل املنصور، دار الكتب العلمية،)بريوت: 1997 م(

	)ابن ايب يعىل، أيب احلسني حممد بن أيب يعيل )ت: 521ه�/1127م

 175 - طبقات احلنابلة، دار املعرفة، ) بريوت: د.ت (
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	)اليعقويب،أمحد بن ايب يعقوب اسحاق بن جعفربن واضح )ت: 284ه�/897م

176- تاريخ اليعقويب، دار صادر، )بريوت: د. ت(.

177- البلدان، وضع حواشيه: حممد أمني ضناوي، دار الكتب العلمية،)بريوت: 2002م(.

	)اليامين، تاج الدين عبد الباقي بن عبد املجيد اليامين، )ت: 743ه�/1342م

178- هبجة الزمن يف تاريخ اليمن، حتقيق: مصطفى حجازي،ط2، دار الكلمة،)صنعاء: 1985م(.

	)ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم )ت: 180ه�/796م

189- كتاب اخلراج، دار املعرفة، ) بريوت: 1979م(. 

	)اليونيني، قطب الدن موسى بن حممد، )ت: 726ه�/1326م

ظبي:  )ابو  والرتاث،  للثقافة  ظبي  ابو  هيئة  عباس،  أمحد  محزة  حتقيق:  الزمان،  مرآة  ذيل   -180
2007م(..
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ثانيًا:- املراجع 
	اركون، حممد

 182� نزعة االنسنة يف الفكر العريب،ترمجة:هاشم صالح، دار الساقي،)بريوت،1997( 

	 اسامعيل، حممود

السيايس  العظميم، السالجقة تارخيهم  النرص، حممد عبد  ابو  الفكر االسالمي،   184� سيسولوجيا 
والعسكري، ) عني: 2001م (.

	اقبال،عباس

 185 � تاريخ املغول،ترمجة عبد الوهاب علوب، املجمع الثقايف،)ابو ظبي: 2...م(.

 186� ال نوبخت، ترمجة:عيل هاشم االسدي،مؤسسة الطبع والنرش التابعة لالستانة الرضوية،) الم، 
)2004

	آقائي، مسعود پور

 187� تاريخ عرص الغيبة، تعريب: انورالرصايف،) قم: 1999م(

	 بحر العلوم، حممد

 188� األشعريون يف تاريخ قم، دار الزهراء، ) بريوت: 1977م(

	 بدوي، عبد الرمحن

 189� مذاهب االسالميني )بريوت: د.ت( 

	 بدوي، أمحد زكي

 190�معجم مصطلحات االجتامعية، مكتبة لبنان )بريوت،1977م(

	 الربوجردي، عيل

 191� طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال، حتقيق: مهدي الرجائي، هبمن،) قم: 1990م (.

	 البلداوي، اياد عيدان

 192� تاريخ التشيع يف املوصل، ) بغداد: 2012م (
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	 بياين، شريين

 193- املغول الرتكيبه الدينية والسياسية، ترمجة: سيف عيل، املركز االكاديمي لالبحاث، ) بريوت: 
2013م(.

جواد، مصطفى،

 194� جاوان القبيلة الكردية املنسيه، املجمع العلمي الكردي، ) بغداد: 1973م (

 يف الرتاث العريب، منشورات وزارة االعالم العراقية، ) بغداد:1975م(

جواد، مصطفى، سوسة، امحد 

 195� خطط بغداد قديام وحديثا، دار مسيزويوتاميا، ) بغداد: 2013م (

	 اجلوهري، حممد

 196- املفيد من معجم رجال احلديث، ط2، العلمية،) قم: 2003م(. 

جعفريان، رسول

 197� اطلس الشيعة، ترمجة: نصري الكعبي، املركز االكاديمي لالبحاث، )بريوت: 2013م(

احليل، يوسف كركوش 

 198� تاريخ احللة، رشيعت، ) قم: 2009م (

احلكيم، حسن 

 199� النجف واحللة الفيحاء صالت علمية وثقافية، مطبعة الغري، ) بغداد: 2006م (

	خصباك،جعفر

 200- تاريخ العراق يف العرص املغويل، ) ال.م: د.ت(. 

اخللييل، جعفر 

 201� موسوعة العتبات املقدسة، منشورات االعلمي، ) بريوت: 1987م(

	 اخلوئي، ابو القاسم

 202� معجم رجال احلديث، ط5، ) د.م: د.ت ( 
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اخليون، رشيد 

 203� تاريخ املذاهب يف العراق، ط 2،منشورات اجلمل، )بريوت: 2007م(

الدجييل، جعفر

 204� موسوعة النجف األرشف، دار االضواء،)بريوت: 1995م(

	،الدوري، عبد العزيز

205- العصور العباسية املتأخرة، مركز دراسات الوحدة، )بريوت: د.ت(.

	 ،الرشتي، حممد كاظم احلسيني

206- رشح حديث عمران الصايب، مكتبة العذراء،) الكويت: 2005م (.

	،الزبيدي،حممد حسني

 207� احلياة االجتامعية يف الكوفة يف القرن االول اهلجري،املطبعة العاملية،)القاهرة: 1970م(

	روبنسون، جييس

عند  التارخيية  الكتابه  سسيولوجيا  يف  �دراسة  التاريخ  وعلم  االسالمي  واملجتمع  البالط   �208  
املسلمني، 

 ترمجة: عبد اجلبار ناجي، املركز االكاديمي لالبحاث، ) بريوت: 2014م (

	 الزركيل،خريالدين

209- االعالم، ط5، دار العلم للماليني،)بريوت:1980م(.

	 السامر، فيصل

210- الدولة احلمدانية يف املوصل وحلب، االيامن، ) بغداد: 1970م (.

	سباهي،عزيز

 211� الصابئة املندائيون ومعتقداهتم الدينية، دار املدى،)سوريا: 2002م(

	 سوسة، امحد

 213� مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق، املؤسسة العربية للدراسات والنرش،)بريوت:2001( 
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	 سند، حممد

 214- دعوى السفارة يف الغيبة الصغرى، مكتبة فخراوي، )البحرين: 1992(.

	 الساموي، حممد بن طاهر

 215� ابصار العني يف انصار احلسني، حتقيق: حممد جعفر الطبيس، داراهلادي،) قم: 2004م(

	 الشهرستاين،صالح

216- تاريخ النياحة، حتقيق: نبيل رضا علوان، دار الزهراء، )بريوت: 1996(.

	 الشيبي، كامل مصطفى

 217� الصلة بني التصوف والتشيع،ط3، دار االندلس، )بريوت،1982(

	 الطبيس، حممد جواد

 218� قم عاصمة احلضارة الشيعية، مطبعة نكارش، ) قم: 1964م(

	 الطرابليس، عىل إبراهيم

 219- التشيع يف طرابلس وبالد الشام � اضواء عىل دولة بني عامر،دار الساقي،) 

 بريوت: 2007م(.

	 الطهراين، اغا بزرك

 220� الذريعة اى تصانيف الشيعة، دار االضواء، )بريوت: د.ت(

	 الصدر،حممد حممد صادق

 221 - تاريخ الغيبة الصغرى، بني الزهراء، ) قم:2004م(.

	 صديقي، امري حسن

 222- اخلالفة و امللكية يف ايران، ترمجة: احسان ذنون، منشورات اجلمل، بريوت: 2007 م(.

	 الصغري، حممد حسني

223- الفكر االمامي من النص حتى املرجعية، دار املحجة البيضاء، ) بريوت: 2003م(.
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الصقار،سامي بن مخاس 

 224� امارة اربل يف العرص العبايس ومؤرخها ابن املستويف،دار الشواف،)الرياض:1992(

	 عدوان، امحد

225- الدولة احلمدانية، منشورات املنشاة الشيعية للنرش والتوزيع، ) ليبيا:1981م(.

	 عطاردي، عزيز اهلل

226- مسند االمام الرضا، ) مطبعة استان: 1406ه� (

	عيل، جواد

منشورات  دودو،  العيد  ابو  عرشية،ترمجة،  االثني  الشيعة  عند  املنتظر  املهدي   �227  
اجلمل،)بريوت،2007(

	 عيل، حممد كرد

 228� خطط الشام، املفيد )دمشق: 1938م(

	 عيل، وفاء حممد

 229- اخلالفة العباسية يف عهد تسلط البوهيني، املكتب اجلامعي احلديث، ) االسكندرية: 1990م 

العيل، صالح امحد 

 230� الكوفة واهلها يف صدر االسالم،) بريوت: 2003م (

 231� بغداد مدينة السالم، املجمع العلمي العراقي، ) بغداد: 1985م (

	 عالل، خالد كبري

 232- التعصب املذهبي يف التاريخ االسالمي، دار املحتسب،)اجلزائر: 2008م(.

العميدي، ثامر هاشم 

 233� غيبة االمام املهدي والصادق، مركز الرسالة، ) ال.م: د.ت(

	 عواد، كوركيس

 234- خزائن الكتب القديمة يف العراق، دار الرائد العريب، ) بريوت، 1986 (
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	 الغامدي، سعيد بن حممد حذيفة

 235� سقوط الدولة العباسية و دور التقية بني احلقيقة و االهتام، دار ابن حذيفة، ط3، ) الرياض: 
2004 م(

	 ،غدنز، انتوين

 236� علم االجتامع، ترمجة: فايز الصباغ، ط4، املنظمة العربية للرتمجة، )بريوت: 2005م( 

	 فخر الدين، حممد جواد نور الدين

 237- تاريخ النجف حتى هنايةالعرص العبايس،معهد العلمني للدراسات العليا،)النجف:د.ت (

	الفضيل، عبد اهلادي

 238� تاريخ الترشيع اإلسالمي، دار النرص، )بريوت:1992(

	،فلهوزن، يوليوس

 239� احزاب املعارضة السياسية الدينية يف صدر االسالم، ترمجة:عبد الرمحن بدوي، مكتبة النهضة 
املرصية، )القاهرة: 1958م(،

	فياض، عبد اهلل

 240� تاريخ االمامية واسالفهم من الشيعة، ط3، مؤسسة االعلمي للمطبوعات،)بريوت: 1986 
م(.

 241 - تاريخ الرتبية عند االمامية واسالفهم من الشيعة بني عهدي الصادق والطويس، دار اسعد، 
)بغداد: 1972م(.

	 فيبيه، جان موريس

242� احوال النصارى يف خالفة بني العباس، دار املرشق،) بريوت: 1990م(.

	 الكبييس، محدان عبد املجيد

243� أسواق بغداد، دار احلرية، ) بغداد: 1979م(.

244� عرص اخلليفة املقتدر )295 – 320ه� / 907 – 932م(، النعامن، )النجف: 1947م(.
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	 الكليدار، عبد اجلواد

245- تاريخ كربالء و حائر احلسني عليه السالم، مطبعة أمري، ) قم: 1998م(.

	 اهلامي، حممد
 ( إقرأ،  مؤسسة  البوهيية،  العسكرية،  السيطرة  حتت  العباسية  اخلالفة  الضعفاء�  العباسيون   -246

القاهرة: 2013م(.
	 لسرتنج، كي

الرسالة،  مؤسسة  ط2،  عواد،  كوركيس  فرنسيس،  بشري  ترمجة:  الرشقية،  اخلالفة  بلدان   -247
)بريوت: 1985م(.

	 ،ليسرت، يعقوب
 248� خطط بغداد يف العهود العباسية االوىل، ترمجة: صالح امحد العيل، املجمع العلمي العراقي، ) 

بغداد: 1984م
	 لويس، برنارد

249- احلشاشون فرقة ثورية يف تاريخ اإلسالم، ترمجة: حممد العزب موسى، مكتبة مدبويل، )القاهرة: 
2006م(.

	 ماسينون، لويس
250- اآلم احلالج، ترمجة: احلسني مصطفى حالج، ) بريوت: 2004 م(.

 251- خطط الكوفة ورشح خريطتها، حتقيق: كامل سلامن اجلبوري، مجعية منتدى النرش، )النجف: 
1978م (

متز، آدم 
 252- احلضارة االسالمية يف القرن الرابع، ترمجة: عبد اهلادي ابو ريده، ط5، دار الكتاب العريب،) 

بريوت: 1947م(
	 املدريس، حسني الطباطبائي

دار  مشكور،  فخري  ترمجة:  االوىل،  الثالثة  القرون  يف  للتشيع  الفكرية  املباين  تطور   �253
اهلادي،)بريوت: 2002م(. 

	 مطهري، مرتىض
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254� دور العقل يف االجتهاد، مركز نون، ) ال.م: 2005م(. 
املظفر، حممد حسني 

 255� تاريخ الشيعة، ط2، دار الزهراء، ) بريوت: 1987م ( 
املعاضيدي،عبد القادر سلامن

 256� واسط يف العرص العبايس،الدار العربية للموسوعات، )بريوت:2006(
	 املنصوري، نزار

257� النرصة لشيعة البرصة، ط2، مكتبة مدبويل، )القاهرة: 2004م(.
املوسوي، ياسني 

 258� احلرية يف عرص الغيبة الكربى، العتبة احلسينية، )كربالء:2008 م(
املهاجر، جعفر 

قم:   ( اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  مركز  األئمة،  أصحاب  و  املحدثني  من  األشعريني  رجال   �259  
2007 م(

	ناجي،عبد اجلبار
260- االمارة املزيدية االسدية يف احللة،)قم: 2010م(.

 261- دراسات يف املدن العربية االسالمية، ) جامعة البرصة: د.ت (
	 ابو النرص، حممد عبد العظيم

262- السالجقة تارخيهم السيايس والعسكري، ) عني: 2001م (.
	 هادي، منصور حسني

263- التجاذبات املذهبيه يف بغداد يف العرص البوهيي، مكتبة العني، ) بغداد: 2013م(.
	 الوائيل، أمحد

264- هوية التشيع، ط2، مركز االبحاث العقائدية،) ال.م: د.ت(.
	 آل ياسني، رايض

265- صلح احلسن )عليه السالم(، منشورات الرشيف الريض، ) ال.م: د.ت(.
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ثالثًا:- الرسائل واالطاريح 
رزوقي، مريم

 266� الثورا ت العلوية يف مرويات املؤرخني املسلمني حتى هناية العرص العبايس االول قراءة جديدة 
واعادة تقويم، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االداب، ) جامعة الكوفة: 2014م(

	 عكله، منال حسني

267- الثورات العلوية والشيعية يف العراق واثرها يف نشوء الفرق االسالمية، رسالة ماجستري غري 
منشورة، كلية اآلداب، جامعة املستنرصية، ) بغداد: 2010م(. 

	 الطائي، اسامة كاظم عمران

268- االجتاهات السياسية القبيلية يف الكوفة يف العرص االموي،رسالة ماجستري غري منشورة كلية 
الرتبية، )جامعة بابل: 2005م(. 

	الكعبي،فالح عبد عبادي

269- دور رجاالت الشيعة يف ادارة الدولة العباسية حتى سنة 334ه�/945، رسالة ماجستري غري 
منشورة، كلية الرتبية للعلوم االنسانية، ) جامعة البرصة: 2015م(. 

	 حممد، ندى سهيل عبد

270- النواب االربعة و مروياهتم الفقهية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الفقه، )جامعة الكوفة: 
2007م (. 

	 حميسن، سامح حممد عواد

الزقازيق،:  )جامعة  اآلداب،  كلية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  السالجقة،  االتراك  دولة   -271
2010م (.

	 ،املوسوي، نعمه ساهي

)14-329ه�/635-0941م(،  الصغرى  الغيبة  هناية  وحتى  الفتح  منذ  البرصة  يف  التشيع   �272  
اطروحة دكتوراه، كلية االداب، ) جامعة البرصة: 2009 م(

	 هادي،منصور حسني
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االداب،)جامعة  دكتوراه،كلية  السلجوقي،اطروحة  العرص  يف  املذهبية  التجاذبات   -273
بغداد،2016(.

	 وناس، إيامن عبيد

كلية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  اإلسالمي،  املرشق  مدن  و  احللة  بني  الثقافية  الصالت   -274
الرتبية، )جامعة بابل: 2007م(. 

رابعًا:- الدوريات 
	االمريي، ييى غازي

لسنة  العدد1517،  املتمدن،  احلوار  جملة  العبايس،  العرص  خالل  واسط  مدينة  يف  الصابئة   �275  
2006م

	 احلصونة، رائد محود، العيساوي عالء كامل

 276� اثار االحتالل السلجوقي للعراق عىل االوضاع االجتامعية يف بغداد )447�590ه� (، جملة 
آداب البرصة، العدد 57، 2011م

	 الطبيب، مولود زايد

277� دور احلراك االجتامعي يف احلصول عىل املكانة االجتامعية وعالقة ذلك ببنية ونظام املجتمع، 
املجلة العربية للعلوم االجتامعية، العدد اخلامس، ) القاهرة: 2014م( 

	العيل،صالح امحد

 278� امتداد العرب يف صدر االسالم،جملة املجمع العلمي العراقي،املجلد الثاين والثالثون،1981 م

	.الفتوين، أبو احلسن العاميل

 279� تنزيه القميني، حتقيق: كاظم حممد تقي اجلواهري، جملة تراثنا، العدد 

 52، ) ال.م: د.ت(.

	 الكعبي، نصري

280� مصنفات احلرية الضائعه ملؤلفها هشام الكلبي، مركز جملة دراسات الكوفة، 
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العدد التاسع، 2008م

	 معروف، ناجي

 281� التوقيعات التدريسية، جملة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العدد السادس، ) بغداد: 1963م(

	 آل ياسني، حممد حسن

العلمي  املجمع  جملة  كتبه،  خزانة  مؤلفاته  حياته   ) )589�664ه�  طاووس  بن  عيل  السيد   �282  
العراقي، املجلد الثاين عرش، ) بغداد: 1965م (

املواقع االلكرتونية 
http://www.ahewar.org

http://www.moqatel.com






