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  **السيد محمد إمام

  الملخص
التقية : وهي ثالثة أساليب في التعامل مع الحكام) السالم عليهم(أئمة أهل البيت  استخدم

فقد إستخدموا التقية حرصاً علـى الوحـدة بـين المسـلمين     . والمواجهة المسلّحة والغيبة
وهذا اليعني أنهم لزموا الصمت وتركوا اإلهتمام بأمور المسـلمين  . والحفاظ على شيعتهم

: ومن أمثلـة هـذا الحضـور الفاعـل    . جتماعيةل في الحياة اإلعوإنما كان لهم حضور فا
تصال األئمة بقواعدهم الجماهيرية من خالل تأسيس شبكة واسعة من الـوكالء، ومنـذ   إ

زمن اإلمام التاسع إلى اإلمام الحادي عشر كانت هذه الشبكة من الوكالء فعالة جداً فـي  
 المواجهة المسلّحة. في التواصل مع الناس نشاطاتها، ويعد هذا العمل مثاالً لجهود األئمة

دون غيره ) السالم عليه(ضد الحكام السياسيين هي األسلوب الذي اعتمده اإلمام الحسين
بالغيبة فهي بأمر من اهللا تبارك ) السالم عليه(اختص اإلمام الثاني عشر  من األئمة، وهكذا

وعـدالً   ليمأل األرض قسـطاً وتعالى وسوف تستمر إلى أن يأمر الباري عزّوجلّ بظهوره 
عتمدت في هذا البحـث علـى كتـب تـاريخ اإلسـالم وعلـى       إ. كما ملئت ظلماً وجوراً

  .ـ تحليلي ومنهجي في المقال هو منهج وصفي السالم عليهمالخصوص سيرة أهل البيت 
  .األئمة، بنو أمية، التقية، المواجهة العسكرية، الغيبة: الكلمات الرئيسة

 

  المقدمة .1
  ).صلى اهللا عليه وآله(النواب الحقيقيين للنبي األكرم  1)السالم عليهم(د أئمة أهل البيتيع
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السـعادة البشـرية فـي اتّبـاعهم      وهم يمثلون النموذج العملي في الخُلق اإلسالمي الرفيع وأنّ
ي العـالم  بقيادتهم وأحقيتهم في الحكم وقد أصبحوا أقلية ف) السالم عليهم( ويلتزم أتباع أهل البيت

  .للحكام اإلسالمي وهم الخط المواجه
لم يحكم ) كان جليس الدار آخذاً بالتقية(بعد خمسة وعشرين عاماً ) السالم عليه( فاإلمام علي

لم تستمر حكومته إال ستّة أشهر وعاش األئمـة  ) السالم عليه( إال خمس سنوات، واإلمام الحسن
األساليب  الجائرين حيث استطاعوا من خالل اتّباع في ظل حكومة الحكام) السالم عليهم( الباقون

  .الحكيمة أن يحافظوا على التعاليم اإلسالمية األصيلة
هو الحفاظ على اإلسالم مـن  ) السالم عليهم( ويعتقد أتباع مذهب أهل البيت أنّ هدف األئمة
رح وبيان أنـواع  وهذه الدراسة تسعى إلى ش .خالل التقية حيناً أو الوقوف بوجه الحاكم حيناً آخر

ضد الحكـام واألسـباب التـي أدت إلـى     ) السالم عليهم( المواجهات التي خاضها أئمة أهل البيت
  .اختالف هذه المواجهات

  
  خلفية البحث .2

لم أجد كتاباً أو مقالة تناولَ هذا العنوان ولكن هناك مؤلفات تناولت ما يقرب مـن هـذا العنـوان    
  : وهي عبارة عن

الـذي نسـقه علـى     ،خصص المؤلّف جلّ هذا الكتاب: محمد جواد مغنية/ نالشيعة والحاكمو
بأسـلوب   ،أساس المظالم التي ارتكبها حكام بني أمية وبني العباس بحق المـوالين ألهـل البيـت   

ضد الجرائم التي أرتكبت ) السالم عليهم( مواجهة الشيعة ومقاومتهم وعلى رأسهم أئمة أهل البيت
  .ع على الرغم من ظلم الحكّام وجورهموانتشار التشي ،بحقهم

رسـول  )/ حيـات فكـرى وسياسـى امامـان شـيعه     ( الحياة الفكرية والسياسية ألئمة الشـيعة 
سعى المؤلّف في هذا الكتاب أن يظهر من خالل مواقـف األئمـة صـورة معتدلـة عـن       :جعفريان

الفكري إعتماداً على اإلسالم والتشيع وأن يظهر السلوك األخالقي وجذوره في العمل السياسي و
  .المصادر القديمة
ذا الكتاب سعى المؤلّف أن يعطي صورة في ه: مهدي پيشوايي)/ پيشوايانسيره ( سيرة األئمة

جتماعيـة  في ظل األوضـاع السياسـية واإل  ) السالم عليهم(عن حياة كل إمام من أئمة أهل البيت 
المحاور الرئيسية لحياتهم شارحاً اإلنجـازات  والثقافية إعتماداً على المصادر التاريخية بعدها بين 

  .الكبيرة لهم
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هاي  ه ائمه اطهار در برخورد با انديشهسير( سيرة األئمة األطهار في مواجهة األفكار المنحرفة
يتناول فـي الفصـل األول منـه    . يتضمن هذا الكتاب خمسة فصول: حسن محرمي غالم)/ مخالف

ا في ثقافة اإلسالم وفكره وفي الفصول األربعة األخرى شرح األفكار المنحرفة وأسلوب مواجهته
ألهل اإللحاد وأهل الكتاب، أتبـاع المـذاهب اإلسـالمية وقـادتهم     ) السالم عليهم(مواجهة األئمة 

  .والمنافسين السياسيين لهم
عبـارة عـن مطالعـة     هـذا الكتـاب  : جاسم حسين/ التاريخ السياسي لغيبة اإلمام الثاني عشر

ة في ثورات الشيعة اإلمامية منذ زمن اإلمام الثامن إلى نهاية الغيبة الصغرى لإلمام ودراسة تفصيلي
إعتمد المؤلف على المصادر المشهورة التي تذكر المستندات والشـواهد التـي تـرتبط    .الثاني عشر

  .السالم عليهبغيبة اإلمام الثاني عشر وظهوره 
حن بصدده، فكتاب الشـيعة والحـاكمون   تناولت الكتب التي ذكرناها جوانب من البحث الذي ن

وكتـاب الحيـاة الفكريـة والسياسـية ألئمـة الشـيعة، وكتـاب سـيرة         . إعتمد علـى ظلـم الحكـام   
وكتـاب سـيرة األئمـة األطهـار فـي      ). السالم عليهم(إعتمدا على نهج األئمة ) السالم عليهم(  األئمة

ولكن مقالنا هذا يركز . فين واألعداءمواجهة األفكار المنحرفة إعتمد على مواقف األئمة ضد المنحر
  .التقية والمواجهة العسكرية والغيبة: في التعامل مع الحكام وهي) السالم عليهم(على أساليب األئمة 

وكذلك إلى مواقـف   ولم نتعرّض إلى حروب أمير المؤمنين مع الناكثين والقاسطين والمارقين
  .ضد الغُالة) السالم عليهم( األئمة

ر نرى أنّ الكتب التي مرّ ذكرها تشترك مع بحثنا في بعض النـواحي فكتـاب   ومن جانب آخ
تاريخ السياسي لغيبة اإلمام الثاني عشر يتناول موضوعات البحث في الفصل الثاني وهـو نهضـة   

وتناول في الفصول .الشيعة اإلمامية من اإلمام السادس إلى آخر الغيبة الصغرى لإلمام الثاني عشر
لكتاب بحث الوكالء من قبل األئمة وهو من المباحث المهمة التي تناولناها فـي  األخرى من هذا ا

والمحور ) السالم عليهم(بحثنا في حين لم يتناول في هذا الكتاب حياة الخمسة األوائل من األئمة 
  ).السالم عليه(اآللي لهذا الكتاب بيان الشواهد واألدلة المناسبة بغيبة اإلمام الثاني عشر 

الحظة الفرق الواضح بين موضوع هذه المقالة وهذا الكتـاب بشـكل واضـح علـى     ويمكن م
  .الرغم من المشتركات في هذا البحث

  
  )السالم عليهم(الحكام والسالطين السياسيين الذين عاصرو األئمة  .3

في مواجهة حكام عصرهم البد مـن  ) السالم عليهم(تبعها أئمة أهل البيت قبل ذكر األساليب التي ا
  ).السالم عليهم(ن نشير إلى الحكّام والسالطين السياسيين الذين عاصروا األئمة أ
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  بنوأمية 1.3
وهم فرع من قبيلة قريش يعدون ألد أعداء اإلسالم وكانوا ينافسون بني هاشـم ويضـمرون لهـم    

  ).صلى اهللا عليه وآله(الحقد قبل اإلسالم وبعده وال سيما لرسوله محمد 
بل آمنوا به مكرهين بعد فتح مكة المكرمة وأطلـق علـيهم   ، باإلسالم طوعاً أمية لم يؤمن بنو

لقب الطلقاء، وكانوا يهيئون أنفسهم للخالفة في المجتمع اإلسالمي بأي ثمن كان حتى اسـتطاعوا  
). السـالم  عليه(وصلح اإلمام الحسن)السالم عليه(أمير المؤمنين  ستشهاداأن يصلوا إلى الحكم بعد 

درجـة يصـفها   ) صلى اهللا عليـه وآلـه  (ا إلى الحكم بلغ بهم العداء ألهل بيت النبي وعندما وصلو
  ).319 /7: 1326العسقالني، (» أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه كان بنو«: العسقالني بقوله

على المنابر سنّة متداولة إلى أن ) السالم عليه(ومنذ زمن معاوية بن أبي سفيان صار سب علي
  .)56 /4: 1385ابن أبي الحديد، (ء عمر بن عبد العزيز فرفعها جا

  
  بنوالعباس 2.3

) السالم عليهم( ، ولحق باألئمة)صلى اهللا عليه وآله(وهم من ذرية العباس بن عبدالمطلب عم النبي
ونلخّص فيما يلي نماذج من الحكّـام العباسـيين وظلمهـم    ، من الظلم منهم ما ال يكاد أن يوصف

  :نللطالبيي

  المنصور 1.2.3
] المنصـور [اسـتحلف  «: نال العلويون منه ظلماً كثيراً، فقال المقريـزي ، ثاني خلفاء الدولة العباسية

محمد بن المهدي أالّ تفتح بيتاً عرضه عليها إال مع المهدي بعد وفاته ففتحته مع  2إمرأة إبنه ريطة
فيها أنسابهم وفيهم أطفال فـأمر المهـدي   المهدي فإذا فيه من قُتل من الطالبيين وفي آذانهم رقاع 

  .)103: 1412المقريزي، ( »فحفرت لهم حفرة ودفنوا فيها

  الرشيد  هارون 2.2.3
حينما وصل إلى الحكم شرع كجده المنصور في ترويع السادة الطالبيين وتعذيبهم وألجـل ذلـك   

ء آل أبـي طالـب وممـن    عين بكار بن مصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبير وهو مـن ألـد أعـدا   
يضمرون الحقد البليغ عليهم والياً على المدينة وأمره بأن يضـيق علـيهم ويتعامـل معهـم بالشـدة      

  .)509 /3: 1401مسكويه الرازي، (
كثيراً، فأودعه السـجن حيـث   ) السالم عليه( هذا وقد ضيق هارون الرشيد على اإلمام الكاظم



 23   السيد محمد إمامو  السيد عبدالكريم الحيدري

  ق.هـ  1434 السنة السادسة عشرة، العدد األول، الربيع و الصيف ،االسالمية الحضارة  آفاق 

السالم على المعذّب في قعر السجون وظُلم «: رة الواردة لهانعكست هذه المعاناة في مضامين الزيا
  .)382 :1417 ابن طاووس،(» ...المرضوض بِِحلَقِ القيود المطامير ذي الساق 

  العباسي  المتوكل 3.3.3
  :يقول اإلصفهاني

شديد الغيظ  3كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظاً على جماعتهم مهتماً بأمورهم
يسـيء   4لحقد عليهم، وسوء الظن والتهمة لهم، وإتفق له أن عبيد اهللا بن يحيى بن خاقان وزيرهوا

الرأي فيهم، فحسن له القبيح في معاملتهم، فبلغ فيهم مالم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبلـه،  
سالح وعفّى آثاره؛ ووضع على سائر الطرق م) السالم عليه( قبر الحسين 5وكان من ذلك أن كرب

  ).478: 1408اإلصفهاني، (له ال يجدون أحداً زاره إال أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة 
  
  الحكّام السياسيين  مع  في التعامل) السالم عليهم(البيت   العامة ألئمة أهل  المواقف .4

يين في التعامل مع الحكّـام السياسـ  ) السالم عليهم( أئمة أهل البيت تنحصر األساليب التي إتخذها
  .التقية والمواجهة العسكرية والغيبة: الذين عاصروهم في ثالثة أنواع وهي

  
  التقية، وهي 1.4
) وقـى (، مصـدرها الثالثـي المجـرد    )وقـى (للتقية جذور في لفظ التقوى التي أصلها : لغةً )أ

، الراغـب اإلصـفهاني  ( والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضـرّه . بمعنى الصيانة والحفظ) وقاية(و
1430 :707(.  
والمقصود من التعريف اإلصطالحي للتقية هو التعريف المتداول بين المسلمين،  :صطالحاًإ )ب

التقية كتمان الحق وستر االعتقـاد فيـه   «: وألجل إيضاحه نذكر كالم الشيخ المفيد في هذا المجال
  .)241: 1405مفيد، ال( »ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا

 لو كـان األئمـة  : من أساليب الحفاظ على الدين) السالم عليهم( التقية عند أئمة أهل البيت )ج
قد اتخذوا جميعاً أسلوب الكفاح المسلح والقتال في مواجهة الحكـام السياسـيين   ) السالم عليهم(

أخبر أن ) صلى اهللا عليه وآله(لقُتلوا جميعاً في هذا الطريق، ولم يبقَ من الدين شيء، ولكن النبي 
  .العترة مع كتاب اهللا وهما لن يفترقا حتى يردا حوض الكوثر

ألجل ) السالم عليهم(وقد تبين لنا من هذه المقدمة أنّ العمل بالتقية هو أسلوب األئمة األطهار 
تختلف ) سالمال عليهم(الحفاظ على الدين، وعليه فإن ممارسة التقية من قبل األئمة الثالث األوائل 

  .هذه القضية على حدة عن ممارسة التقية لسائر األئمة واعتماداً على ذلك سوف نتناول تحليل
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  التقية عند األئمة الثالثة األوائل 1.1.4
 غصبت الخالفة اإلسالميةُ من وصـيه اإلمـام علـي   ) صلى اهللا عليه وآله(بعد رحيل نبي اإلسالم 

دون أن يقوم بعمل مسلح ضد الخلفـاء،   ة وعشرين عاماًحيث جلس في بيته خمس) السالم عليه(
فـالتزم الصـبر   ، حيث اإلسالم كان حديث العهد يتربص به األعداء من كل جانـب ليقضـوا عليـه   

فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي «: والسكوت رعاية لمصلحة اإلسالم وقال
  ).15: 1413شريف الرضي، ( »نهباً

كان له حضور فاعل في المجتمع ومن أجل المحافظة علـى الوحـدة كـان     وخالل هذه المدة
  .)298 /7: 1414المعزّى،  الماليري(يصلّي جماعة خلف الخلفاء السابقين له الغاصبين لحقه 

حتى نُقـل  ) السالم عليهما(ونفس هذه المواقف صدرت من اإلمام الحسن واإلمام الحسين 
وال يشك أحد فـي مـدى   ) المصدر نفسه( ن بن الحكمأنهما كانا يصليان جماعة خلف مروا
ولو صح هذا الخبر فال يمكن أن يفسر إال ) السالم عليهم( العداء الذي يكنّه مروان ألهل البيت

    . في إطار التقية
كانت لهم مكانة بارزة في المجتمع اإلسالمي فهم باإلضافة إلـى  ، مع أنّ األئمة الثالثة األوائل

صـلى اهللا  (ئل الكثيرة كانوا يتمتعون بها، فإنهم نالوا من إهتمام وعناية رسـول اهللا  المناقب والفضا
  .بهم لمرات عديدة )عليه وآله

محبته البالغـة  ) صلى اهللا عليه وآله( لقد رأى الناس في مناسبات عديدة كيف يظهر رسول اهللا
مني وأنـا منـه وهـو ولـي كـلّ      فإن علياً «): السالم عليه(وقال في حقّ علي. لهؤالء األئمة الثالثة

  ).128/ 18 :، الطبراني294 /6 :1387، اإلصفهاني، 80: الصنعاني( »مؤمن
بلغ حداً بحيـث كـان يظهـر    ) عليهما السالم(بالحسنين ) صلى اهللا عليه وآله( واهتمام الرسول

): لسالما عليهما(هذه العالقة والمحبة بمناسبات متعددة ومن جملة ذلك أنه قال في حق الحسنين
سيدا شباب أهل الجنة من أحبهما فقد أحبني ومـن أبغضـهما   ) عليهما السالم(الحسن والحسين «

  ).202 /3 :1393 فيروزآبادي،( »فقد أبغضني
 »من أحبنـي فليحبـه وليبلـغ الشـاهد الغائـب     «): السالم عليه(ونقل أنه قال في حق الحسن 

  ).174 -  173/ 3 :1342 الحاكم النيشابوري،(
  )263/ 3 :1383 فيروزآبادي،( »حسين منّي وأنا من حسين«): السالم عليه(ال في حق الحسين وق

ما ذكرناه أن األئمة الثالثة األوائل كانوا يتمتعون بمكانة بارزة ومحترمة بين الناس  إلى و نظراً
عوا أن بها في أوسـاط المسـلمين إسـتطا    واعتماداً على تلك المكانة المقدسة التي كانوا يتمتعون

يقفوا بوجه اإلنحرافات التي صدرت من حكام زمانهم وأن تكون هذه المواقف أكثر تـأثيراً مـن   
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األئمة اآلخرين في مواجهتهم لحكّام زمانهم، وفي هذا القسم سوف نُشير إلى بعض  سائر مواقف
  .هذه المواقف التي صدرت منهم

) السالم عليه(وم الثالثاء على العامة خرج عليالبيعة له يلما بويع أبوبكر في يوم السقيفة وجددت  )أ
  .)301 /2 :1384المسعودي، (أفسدت علينا أمورنا ولم تستشر ولم تَرْع لنا حقاً : فقال

، إلى الصلح مع معاوية بن أبي سفيان لتخاذل الناس عنه) السالم عليه(إضطر اإلمام الحسن  )ب
لكنه لم يجلس صامتاً أمام الظلم الذي أنزله . عاويةولم يبقَ معه من األنصار ما يستطيع به مواجهة م

معاوية على الناس حتى كانت له مناظرات قوية مع معاوية وأتباعه نظير عمرو بن العاص وعتبة بن 
  .)65 -  29 /2: 1413الطبرسي، ... ( أبي سفيان والمغيرة بن شعبة ومروان بن الحكم و
أن يقاتل فروة بن ) السالم عليه(من اإلمام الحسن ونأخذ مثاالً على ذلك، إنّ معاوية لما طلب

: بشكل قاطع) السالم عليه(ويقضي على ثورته أجابه اإلمام ) من رؤساء الخوارج(نوفل األشجعي 
 »لو آثرت أن أقاتل أحداً من أهل القبلة لبدأت بقتالك، فإنّي تركتك لصالح األُمة وحقن دمائها«
  .)409 /3 :1385ابن األثير، (

مع معاوية ) السالم عليه(ملتزماًً بصلح أخيه اإلمام الحسن ) السالم عليه(كان اإلمام الحسين  )ج
من محاربة معاوية كذلك إمتنـع اإلمـام   ) السالم عليه(ولنفس األسباب التي منعت اإلمام الحسن 

  .، ولكن كانت له اعتراضات أفحمت معاوية وأسكتته)السالم عليه(الحسين 
عاوية إلى المدينة ليأخذ من اإلمام موثقاً لقبول والية العهد لولده يزيـد أجابـه   منها لما جاء م

تريد أن توهم الناس في يزيد كأنّك تصف ... «: بالرفض القاطع وقال لمعاوية) السالم عليه(اإلمام 
محجوباً أو تنعت غائباً أو تخبر عما كان مما احتويته بعلم خاص وقد دلّ يزيد مـن نفسـه علـى    

رأيه فخذ ليزيد فيما أخذ فيه من استقرائه الكالب المهارشة عند التهارش والحمـام السـبق    موقع
ألترابهن والقيان ذوات المعازف وضرب المالهي تجده باصراً ودع عنك ما تحاول فما أغناك أن 

  .)184 /1 :1382الدينوري، (   »تلقى اهللا وزر هذا الخلق بأكثر مما أنت القيه

  حتى اإلمام الحادي عشر) السالم عليه( د اإلمام الرابعالتقية عن 2.1.4
من اإلمام الرابع حتى اإلمام الحـادي عشـر ظروفـاً صـعبة     ) السالم عليهم(عاش أئمة أهل البيت 

للغاية في ظل الدولة األموية والعباسية، فحكّام الجور من األمويين والعباسيين كانوا يحـاولون أن  
أن يعملوا ) السالم عليهم( وصلت الضغوط إلى درجة اضطر فيها األئمةيعزلوا األئمة عن المجتمع، و

بالتقية من أجل الحفاظ على اإلسالم ولم يقوموا بأي حرب ضد غاصبي حقهم إال أنهم ومن أجل 
  :أهدافهم السامية كانت لهم مواقف وأساليب نشير إلى بعضها علي سبيل المثال
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تري اإلماء والعبيد في مناسـبات عديـدة ويعلّمهـم    يش) السالم عليه( كان اإلمام السجاد )أ
ويؤدبهم بĤداب اإلسالم، ثم يطلق سراحهم حتى أصبحوا مجموعة كبيرة تـدعم اإلمـام بـين    

  .وبقي هؤالء على إتصال مستمر باإلمام يتزودون منه معنوياً ويقوم بتربيتهم .الحين واآلخر
ر الذي كان يواجهه اإلمام فـي إرشـاد   كان لهذا األسلوب أهمية بالغة، على الرغم من الحصا

  .المجتمع وهدايته
وهـو أنّ هـؤالء العبيـد المهـذبين بـاآلداب      ) السـالم  عليـه ( وهناك سرّ دقيق الحظه اإلمام

اإلسالمية األصيلة عندما يرفع عنهم نير العبودية ويطلق سراحهم يكونون من أكبر الدعاة إلى دين 
  )342 :ت.، اللمقرّمالموسوي ا. (الوحدة واإلسالم األصيل

وأن  اإلسـالم  ئإستطاع اإلمام بهذا األسلوب أن يربى جماهير عظيمة من الناس علـى مبـاد  
  .يحبط بذلك مؤامرة األعداء لعزله عن المجتمع

فـي   فهو على الرغم من أنه كان مضـطراً إلـى العمـل بالتقيـة    ، )السالم عليه(اإلمام الباقر  )ب
وهـو  . ياسيين إال أنه كان يشجع أتباعه على وعظ الحـاكم الجـائر  مواجهة أعدائه من الحكام الس

من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى اهللا ووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلين مـن  «: القائل
ومن زمن أول خليفة عاصـره اإلمـام    )262، 261: 1402المفيد، (   »الجنّ واإلنس ومثل أعمالهم

 بن مـروان حيـث كانـت الفتوحـات واإلنتصـارات      الوليد بن عبدالملك وهو) السالم عليه(الباقر 
له رسالة وعظه بها وذكر له أمـوراً  ) السالم عليه(للمسلمين على الكافرين كثيرة، كتب اإلمام الباقر 

  .)3 /5 :1381الكليني الرازي، (ومسائل كثيرة ترتبط بالجهاد 
ية مختلفة، حيـث انقسـمت إمامتـه إلـى     ظروفاً سياس) السالم عليه( عاش اإلمام الصادق )ج

فترتين، في الفترة األُولى كان األمويون والعباسيون يعيشون حالة صراع ومواجهة مريرة، و تنفّس 
 أتباع أهل البيت في هذه الفترة الصعداء؛ فاإلمام قام بنشر معالم الدين األصيلة وتربية طالب العلم

  ).السالم عليهم(ل البيت وسعى بشكل كبير إلى تثبيت دعائم مدرسة أه
وأما الفترة الثانية من حياته فقد عاصر فيها المنصور الدوانيقي ثاني خلفـاء الدولـة العباسـية،    

إتّقوا اهللا وعليكم بالطاعة ألئمتكم قولوا ما يقولون واصمتوا عما «: الصبر فقال وهنا دعا أتباعه إلى
 )46 :إبـراهيم ( »الْجِبـالُ  منْه لتَزُولَ مكْرُهم كَانَ نوإِ: صمتوا فإنّكم في سلطان من قال اهللا تعالى

  .)162 /47: 1403المجلسي، (  
، منهم علـي  )الدولة(على زج أصحابه في جهاز الحكم ، )السالم عليه(عمل اإلمام الكاظم ) د

بن يقطين حيث زجه في حكومة هارون الرشيد ليعمل مـن أجـل مسـاعدة أتبـاع أهـل البيـت       
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إنّ هللا تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه وأنت ! يا علي«: ، فقال له)السالم عليهم(
  .)433: 1424الطوسي، ( »منهم يا علي

وهو من أتباع اإلمام المخلصين لـه؛ تـأثير    كان لوجود علي بن يقطين في سلك جهاز الدولة
يقول . منها تحسين األوضاع االقتصادية، عظيمةوفوائد ) السالم عليهم( بالغ لصالح أتباع أهل البيت

أحصى لعلي بن يقطين بعض السنين ثالث مئة ملب أو مائتين وخمسـين ملبيـاً،   «: الشيخ الطوسي
في كلّ سنة للحـج، مثـل    ]درهم[وان لم يكن يفوته من يحج عنه، وكان يعطي بعضهم عشرة آالف 

  .)435 ،434: نفسه المصدر( »طى أدناهم ألف درهمالكاهلي وعبدالرحمن بن الحجاج وغيرهما، ويع
إلى الحج عمالً منظماً اُعـد  ) السالم عليهم(وعليه سوف يكون برنامج إرسال أتباع أهل البيت 

له سابقاً، وكان علي بن يقطين تحت هذا الغطاء يعمل على تقوية البنية االقتصادية ألتباع مـذهب  
هؤالء المستأجرين للحج النيابي ومن وجهاء أتباع أهل البيت ، ومن بين )السالم عليهم( أهل البيت

عبدالرحمن بن الحجاج، وعبداهللا بن يحيـى الكـاهلي،   ) السالم عليه( ومن المقرّبين لإلمام الكاظم
  . وهذان ممن كان ينقم منهم جهاز الحكم ومن المبعدين عنهم

مجه هذا كان يرسل من عيون وهنا نقطة أخرى نشير إليها وهي أنّ علي بن يقطين وضمن برنا
ووجهـائهم فكـان لهـم دور فـي نشـر ثقافـة أهـل البيـت         ) السـالم  عليهم( الموالين ألهل البيت

والتعريف بمدرستهم في أيام هذا الموسم العبادي للمسـلمين فـي مكـة المكرّمـة     ) السالم عليهم(
أن يكون  أن حتيى والمدينة المنورة وكانوا يدخلون في حوارات ومناظرات مع المذاهب األخر

  .)459 -  458: 1428 ،يشواييپ(للمذهب صوت عالٍ في ربوع اإلسالم 
زمـن هـارون الرشـيد    : األُولـى ، كانت إمامته على مـرحلتين ) السالم عليه( اإلمام الرضا )هـ

  .واألمين وفي تلك األيام كان يقوم بنشر معارف الدين األصيلة
لكنه إستثمر هذه ، أيام المأمون: رهاً في المرحلة الثانيةوعلى الرغم من أنه قَبِلَ والية العهد مك

واُنجزت أعمال مهمة على يد اإلمام في هذه الفتـرة أدت إلـى   . المسألة على أحسن وجه وأكمله
وإن كانـت  ، اء األديانزعممنها المناظرات التي تمت بحضور المأمون مع ، تثبيت الدين والمذهب

المناظرات النيل من اإلمام إال أنها كانت تُخيب آمالـه وتـؤدي   دوافع المأمون من إقامة مثل هذه 
  .إلى نتائج معكوسة لم يكن يتوقعها

أن تعلم متى ينـدم المـأمون؟ فأجابـه     يا نوفلي أتحب) السالم عليه(فقال اإلمام الرضا 
  .نعم: النوفلي

  ):السالم عليه( فقال اإلمام
على أهل اإلنجيل بإنجيلهم وعلى أهـل الزبـور   إذا سمع إحتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم و
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بزبورهم وعلى الصابئين بعبرانيتهم وعلى أهل الهرابذة بفارسيتهم وعلى أهل الروم بروميتهم وعلى 
أصحاب المقاالت بلغاتهم فإذا قطعت كلّ صنف ودحضت حجته وترك مقالته ورجع إلى قـولي  

ق له فعند ذلك تكون الندامة منه وال حول علم المأمون أن الموضع الذي هو بسبيله ليس بمستح
  .)75 /49 :1403المجلسي، (وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم 

  .)461 -  353 /3: 1413الطبرسي، (وأثار اإلمام إعجاب أتباع األديان المختلفة 
من اإلمام التاسع إلـى اإلمـام   «بسبب الضغوط الكثيرة من السلطات الحاكمة، امتنع األئمة  )و

ومن التدابير التي إتخذها األئمة في  .عن التصريح العلني بإمامتهم »)السالم عليهم(ر حادي عشال
  .هذه الفترة توسيع شبكة الوكالء في البلدان اإلسالمية

وتحـذيرهم   دور كبير في رص صفوف الشيعة وتـوعيتهم ) السالم عليه( كان لإلمام الجواد
اإلربلـي،  ( »بالظلم والمعين له والراضي به شركاء العامل«: من مساعدة الظالمين، وهو القائل

1381 :118(.  
صـعبة للغايـة فـي ظـل حكـم       مثل أبيه ظروفـاً ) السالم عليه( هذا وقد عاش اإلمام الهادي

بل كانت أشد وأصعب من ظروف أبيه فكان يصعب ، العباسيين ال سيما في ظل المتوكل العباسي
االتصال به مباشرةً، بل كانوا يتصلون بـه عـن طريـق    ) سالمال عليهم( غالباً على اتباع أهل البيت

  .)514 -  513: 1424، الطوسي( .الوكالء
قام بتنظـيم وكالئـه فـي أرجـاء     ) السالم عليه( عالوة على ذلك فإن اإلمام الحسن العسكري

  .العالم اإلسالمي ألجل التواصل معهم وحل مشاكل الناس
كة الوكالء الواسعة تهدف سوى حفظ الدين وأتبـاع  ولم تكن النشاطات التي كانت تؤديها شب

أمام التحديات، وكان اإلمام ينتخب وكـالء مـن ذوي السـيرة الحسـنة     ) السالم عليهم( أهل البيت
لهم عالقات وطيدة مع األئمة السابقين له ومـن ثقـاتهم فـي     وممن عرِف بالعلم والتقوى أو ممن

  .)548: 1386 ،جعفريان) (السالم عليهم( لبيترواية الحديث ليكونوا دعامة ألتباع أهل ا
  
  المواجهة العسكرية 2.4

  .6ضد يزيد بن معاوية) السالم عليه( اقتصرت المواجهة العسكرية على ثورة اإلمام الحسين
لماذا اقتصرت الثورة والمواجهة ضد الحاكم الظالم على اإلمـام  : هنا يطرح السؤال التالي وهو

  ؟)السالم عليهم(ن سائر األئمة دو) السالم عليه( الحسين
جتماعيـة  وألجل اإلجابة على هذا السؤال البد مـن أن تنظـر إلـى الظـروف السياسـية واإل     

  .والمكانة التي كان يتمتع بها كل إمام في عصره عند جماهير المسلمين
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كـان يعتقـد أن   ) صـلى اهللا عليـه وآلـه   (بعد رحلة الرسول األكرم ) السالم عليه( فاإلمام علي
لخالفة حق مسلّم له وهي اغتصبت منه إال أنه لم يبادر إلى الثورة والمواجهة درءاً للفتنة وحفظاً ا

لإلسالم الذي لم يقو عوده فكانت هناك حركة االرتداد ومدعين النبـوة الكاذبـة مثـل مسـليمة،     
يحـد مـن    طليحة، وسجاح فهؤالء كانوا يمثّلون خطراً على اإلسالم كان البد من اتخـاذ موقـف  

  .خطورتهم وهو ما دعا إلى أن يسكت اإلمام عن المطالبة بحقه
ومن جانب آخر التهديدات الخارجية المحتملة للرومان كانت تدعو إلى أن يكون المسلمون 

 وهكذا اإلمـام الحسـن  .في هذه الظروف أمة واحدة ألجل المحافظة على أسس اإلسالم الواحدة
الحرب ضد معاوية تعود بالفائدة على اإلسالم فمن جانب لم يكن لم يكد يعتقد أن ) السالم عليه(

كاف من األنصار الذين يواجه معاوية بهم ومن جانب آخر أنّ اإلمام إذا قام بثورة ضد  لديه عدد
معاوية واستشهد فيها هو وأصحابه القالئل فإن معاوية سوف يقوم بتشويه هذه الثورة من خـالل  

ال عمرو بن العاص ويدعون هم وأتباعهم عبر التاريخ أن اإلمام ثار من شياطينه المقربين منه أمث
أجل السلطة وألجل ذلك قام بثورة ضد الخليفة؛ فمعاوية اسـتطاع مـن خـالل المكـر والحيلـة      
والخديعة أن يضلل أهل الشام خالل السنوات العديدة ويجعلهم مطيعين له بشكل كامل فهو كـان  

في حين أن ابنه يزيد بسبب إعالنـه للفجـور والفسـوق وشـرب     يمتلك وجاهة عند أهل الشام 
الخمر في المأل العام لم يكن لديه تلك الوجاهة التي كانت لوالده عند الناس وهو ما دعا اإلمـام  

  .الحسين أن يزلزل أسس الحكومة األموية بثورته ضدهم
لظروف للثورة ضـد الحـاكم   لم تتوفر لديهما الفرصة وا) السالم عليهما( واإلمام الرابع والخامس

قبل أن يتولى الحكـم   )السالم عليه(الظالم وذلك لعدم توفّر األنصار األوفياء لديهما واإلمام الصادق
المنصور الدوانيقي وفي فترة لم يصل فيها العباسيون إلى أوج قدرتهم يبـين لسـدير أسـباب عـدم     

واهللا يـا  : فقال لـه  7لى غالم يرعى جداءقيامه بالثورة ونهوضه عندما يسأله عن ذلك فنظر اإلمام إ
ونزلنا وصلينا فلما فرغنا من : يقول سدير. سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود
  ).243، 242 /2 :1318 الكليني الرازي،( 8الصالة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر
  ).السالم عليهم( مام العسكريوهكذا الظروف في زمن اإلمام الكاظم حتى اإل

والبد من ، وملحمته المقدسة) السالم عليه(هناك أسباب عديدة أدت إلى ثورة اإلمام الحسين 
  :أن نتعرّف على األسباب والدوافع التي مهدت لها

  االمتناع عن بيعة يزيد 1.2.4
للدين وتمرير للمنكر وتقريره  أنّ مبايعة يزيد بن معاوية مداهنة) السالم عليه(اإلمام الحسين  عتبرإ
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وأنّ األمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن     ، وإضفاء مشروعية عليه وترك للعمل بالمعروف
صلى (سبط رسول اهللا ) السالم عليه( فكيف بالحسين، الواجبات الملقاة على عاتق عموم المسلمين

وفاسق فـاجر  ، يزيد شارب الخمروهو إمام قام أو قعد، و، وسيد شباب أهل الجنة) اهللا عليه وآله
لحـاكم  ) السـالم  عليه( وفي جواب اإلمام الحسين. يستبيح المحارم وهو ال يأبى ذلك أمام الناس

  :المدينة الوليد بن عتبة لما طلب منه البيعة ليزيد قال له
هللا إنّا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف المالئكة ومحل الرحمـة وبنـا فـتح ا   : أيها األمير

وبنا يختم ويزيد رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرّمة معلن بالفسق ومثلـي ال يبـايع   
ابن األعثم الكـوفي،  (لمثله ولكن نصبح وتصبحون وننتظر وتنتظرون أينا أحقّ بالخالفة والبيعة 

1388: 5 /18 ،19(.  

  دعوة أهل الكوفة 2.2.4
ندما سمعوا بعزمه على مواجهـة يزيـد تقـول أنهـم     كانت الرسائل التي بعثها أهل الكوفة لإلمام ع
بعـد   شـراف أشار اإلمام إلى هذه القضية فـي منطقـة    مستعدون للقتال معه والوقوف بجانبه، وقد

  .صالة الظهر عندما جعجع به عيون ابن زياد في الطرق ومنعوه من الوصول إلى الكوفة
رسلكم أن أقدم إلينا فإنّا ليس علينا إنّي لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي «: فقال لهم

  .)330 /1 :1418الخوارزمي، ( »إمام فلعلّ اهللا يجمعنا بك على الهدى

  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3.2.4
بـالمعروف والنهـي عـن     و األمـر هـ ) السالم عليه(من أهم األسباب والدوافع لثورة اإلمام الحسين

تمثل في منكر مستحكم وفساد منتشـرٍ واسـتباحة للقـيم     المنكر، فهي رد فعل على واقع موجود
والمقدسات وتحريف للدين، وهذه هي روح الثورة الحسينية التي فجرهـا صـاعق الزمـان وهـو     
فرض البيعة والكتب التي وجهت إليه من الكوفة، وهذا ما نجده في كالمه في وصيته ألخيه محمد 

وال بطراً وال مفسداً وال ظالمـاً وانّمـا خرجـت لطلـب      إنّي لم أخرج أشراً«: بن الحنفية في قوله
وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عـن  ) صلى اهللا عليه وآله( النجاح واإلصالح في أمة جدي محمد

لو ذهب إلـى الكوفـة   ) السالم عليه( فاإلمام الحسين .)33 /5: 1388ابن أعثم الكوفي، ( »المنكر
 لرجع إلى المدينة بمجرد السـماع بنبـأ مقتـل مسـلم     )ضكما يدعي البع(ألجل تشكيل حكومة 

خطبة  استمر في المسير و ألقي) السالم عليه(وتخلّي أهل الكوفة عنه، إال أنّ اإلمام ) السالم عليه(
حماسية وهذا ما يدل على إصرار اإلمام في حركته تجاه الهدف الذي خطّه لنفسـه وهـو األمـر    

  .بالمعروف والنهي عن المنكر
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في أحد منازل سفره لجيش الحر بـن   »البيضة«ذه الخطب الحماسية خطبته في منطقة ه ومن
أال وإنّ هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا «: يزيد الرياحي عندما قرر الذهاب إلى العراق، قال

طاعة الرحمن وقد أظهروا الفساد وعطّلوا الحدود واستأثروا بـالفيء وأحلّـوا حـرام اهللا وحرّمـوا     
  .)48 /4: 1385ابن األثير، ( »له وأنا أحق من غيريحال

قد زلزل العـرش األمـوي بثورتـه ورفـع الغطـاء عـن       ) السالم عليه( وأخيراً فإنّ اإلمام
 ننسى الدور الذي قـام بـه اإلمـام السـجاد     ألّاالشرعية السياسية لحكمهم وسلطتهم، ويجب 

في إيصال صوت ) السالم عليه(اإلمام  بعد شهادة )عليها السالم( والسيدة زينب) السالم عليه(
فهم أهل بيته الذين بمعونتهم اسـتطاع أن يصـنع هـذه    ، الثورة الهادر إلى الجماهير المسلمة

  .الملحمة الحماسية الخالدة
  
  الغيبة 3.4

عن أنظار الناس وسيما عن الحكام السياسيين الفاسدين، وسـوف  ) عج( غاب اإلمام الثاني عشر
إلى أن يأمر اهللا تبارك وتعالى بظهوره ليطهر األرض من أعداء الدين واإلنسانية  تستمر هذه الغيبة

  .ويمأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً
 ليس هناك شك في وجود أسباب لهذه الغيبة وإن كنا ال نعرفها جميعـاً، غيـر أنّ الروايـات   

لعلل وسنعرض الروايات التـي لهـا صـلة    الواردة في هذا المجال تعرضت لبعض هذه األسباب وا
  :ببحثنا هذا

  يبقى في عنقه عهد أال 1.3.4
كأنّي بالشيعة عند فقدهم الثالـث  «: أنّه قال) السالم عليه( ينقل الحسن بن فضّال عن اإلمام الرضا

يكون في عنقه ألحـد بيعـة إذا    الئلّ: قلت ولم؟ قال، من ولدي كالنعم يطلبون المرعى فال يجدونه
  .)480: 1405الصدوق، ( »ام بالسيفق

  الحفاظ على النفس 2.3.4
قـال  : إنّ للغالم غيبة قبـل أن يقـوم  «: قال) السالم عليه( نقل عن زرارة عن اإلمام جعفر الصادق

يا زرارة وهو المنتظر هو الذي يشـك  «: ثم قال) وأومأ بيده إلى بطنه(يخاف : ولماذا؟ قال: قلت
  .)337 /1 :1381، الكليني الرازي( »في والدته
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  القبول من قبل عامة الناس للثورة 3.3.4
ولو أنّ أشياعنا وفّقهـم اهللا لطاعتـه علـى اجتمـاع مـن      «): السالم عليه(نقل عن اإلمام الثاني عشر 

القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا علـى  
ا منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إال ما يتّصل بنا مما نكرهه وال نـؤثره مـنهم واهللا   حق المعرفة وصدقه

  .)602/ 2 :1413الطبرسي، ( »المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلواته على سيدنا البشير النذير
كانـت زاخـرة   ) السـالم  علـيهم (بأن حياة أهل البيـت ، بإمكاننا أن نلخّص ما جاء في البحث

ذلك لكل إمام تعامله الخاص مع الحاكم بسبب الظـروف التـي كانـت تحـيط بـه،      باألحداث، ول
البعض تعامل بالتقية مع النقد والتقويم في آن واحد، والـبعض اآلخـر سـار علـى مـنهج التقيـة       

ولكن على ، والمواجهة غير المباشرة؛ واإلمام الثاني عشر الذي خصه اهللا بالغيبة، غاب عن األنظار
  .تنوع في األدوار ووحدة في الهدف) السالم عليهم(بيتكل حال ألهل ال

  
  النتيجة .5

) السـالم  عليهم( كان الحكم بيد المخالفين ألهل البيت) صلى اهللا عليه وآله( بعد رحلة النبي األكرم
وأتبـاعهم مـن   ) السـالم  علـيهم ( وأتباعهم، إال لفترات قليلة وقصيرة، وعليه كان أئمة أهل البيـت 

نسـتنتج  ) السـالم  عليهم(من هذه المعارضة والمواقع لألئمة من أهل البيت . لتاريخالمعارضة عبر ا
  :النتائج اآلتية

بأسلوب التقية في مواجهة الحكّام السياسيين إلى زمن ) السالم عليهم( عمل أئمة أهل البيت .1
الحسـين  يزيد بن معاوية الذي كان يشرب الخمر ويقتل النفس المحترمة ويعلن بالفسق، فاإلمـام  

  .قام بمواجهة مسلحة ضده) السالم عليه(
واستشهاده المفجع، حيث كانت شهادته حفاظـاً علـى    السالم عليهبعد ثورة اإلمام الحسين . 2

الستالم الحكم، لذلك عمل  السالم عليهملم تسنح الفرصة لباقي األئمة ، الخطوط العريضة لإلسالم
ينسوا نشر التشيع وتربية التالميذ واألصحاب حسب ما  ولكن لم، بمنهج التقية السالم عليهمهؤالء 

  .تسنح لهم الفرص
  :والمصادر عللت هذه الغيبة ـب، بإرادة اهللا تبارك وتعالى) السالم عليه( غاب اإلمام الثاني عشر. 3
  ؛يبقى في عنقه عهد ألحد من الظلمة وحكام الجور أال )أ

  ؛الحفاظ على نفسه )ب
  .ة، وقبول الناس للثورة ضد الظلمةعدم إيجاد أرضية مناسب )ج



 33   السيد محمد إمامو  السيد عبدالكريم الحيدري

  ق.هـ  1434 السنة السادسة عشرة، العدد األول، الربيع و الصيف ،االسالمية الحضارة  آفاق 

  الهوامش
 

وآخـرهم الحجـة   ) السـالم  عليـه (هم األئمة االثنـا عشـر أولهـم علـي    ) السالم عليهم( أئمة أهل البيت .1
 ).السالم عليه(  المنتظر

 محمد بن المهدي بن المنصور: صور أيالقصد من اإلبن هنا حفيد المن .2

 .»مهتماً بأمورهم بسوء الرأي« .3

 .»واتفق له أن الفتح عبداهللا وزير بسر من رأى سيء الرأي« .4

 .»إثارة األرض للزرع: الكرب«: في القاموس .5

حـن لـم   كانت له حروب مع الناكثين والقاسطين والمـارقين ون ) السالم عليه( اإلمام علي من المؤكد إنّ .6
نتعرض لهذه الحروب ألن اإلمام كان خليفة المسلمين وأنّ هذه الزمر لم تكن حاكمة في زمانه في حين 

 .كان اإلمام الوحيد الذي قام بثورة في مواجهة الحاكم الظالم في زمانه) السالم عليه( اإلمام الحسين انّ

 .جداءالجدي من أوالد المعز وهو ما بلغ ستة أشهر أو سبعة والجمع  .7

  .المراد هنا تحقق سبعة عشر من المخلصين الذين يطيعون اإلمام في جميع أوامره .8
  

  المصادر
دار : أبو الفضـل ابـراهيم، بيـروت   : ، تحقيقشرح نهج البالغة). ق  . هـ 1377(ابن أبي الحديد، عبدالحميد بن هبة اهللا 

 .إحياء الكتب العربية

 .دار الندوة الجديدة: ، بيروتالفتوح، )ق  . هـ 1388(حمد بن علي ابن أعثم الكوفي، أبو محمد أحمد بن م

 .دار صادر ـ دار بيروت: ، بيروتالكامل في التاريخ). ق  . هـ 1385(ابن األثير، عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم 

 ).السالم عليهم(آل البيتمؤسسة : ، قمالمصباح الزائر). ق  . هـ 1417(ابن طاووس، غياث الدين السيد عبد الكريم 

دار الكتـاب  : ، بيـروت كشف الغمة فـي معرفـة األئمـة   ). ق.هـ  1401(اإلربلي، علي بن عيسى بن أبي الفتح، 
 .اإلسالمي

مؤسسـة األعلمـي   : أحمـد صـقر، بيـروت   : ، شرح وتحقيـق مقاتل الطالبيين). ق  . هـ 1408(اإلصفهاني، أبو الفرج، 
 .الثانية: للمطبوعات، ط

 .، بيروت، دار الكتاب العربيحلية األولياء ).ق  . هـ 1387(ني، أبو نعيم، اإلصفها

 .)السالم عليه( مؤسسة اإلمام الصادق: ، قم المقدسةسيرة بيشوايان ).ق.هـ  1428( يشوايي، مهديپ

 .انصاريان: ، قم المقدسةحيات فكري وسياسي امامان شيعة). ق.هـ  1421(جعفريان، رسول 

من نسخة ) اوفسيت(، بيروت، دار المعرفة، مستدرك على الصحيحين، )ق  . هـ 1342(ري، أبوعبداهللا، الحاكم النيسابو
 .طبعة الهند

د السـماوي،   : ، تحقيق)السالم عليه(مقتل الحسين). ق  . هـ 1418(الخوارزمي، أبو المؤيد موفق بن أحمد مكي،  محمـ
 .أنوار الهدى
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  ق.هـ  1434 و الصيف السنة السادسة عشرة، العدد األول، الربيع ،االسالمية الحضارة  آفاق 

 

: ، قـم )المعروف بـ تاريخ الخلفاء(اإلمامة والسياسة ). ق.هـ  1400(قتيبة،  الدينوري، أبي محمد عبداهللا بن مسلم بن
 .منشورات الشريف الرضي

إبراهيم شمس : ، تحقيقالمفردات في غريب القرآن). ق  . هـ 1430(الراغب اإلصفهاني، عبدالقاسم حسين بن محمد 
 .األولى: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط: الدين، بيروت

عزيـز اهللا العطـاردي، شـركة    : ، المحقـق نهج البالغة). ق.هـ  1413(ي، محمد بن الحسين الموسوي، الشريف الرض
 .األولى: األفسيت، ط

مؤسسة : ، قمكمال الدين وتمام النعمة .)ق.هـ  1405(الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
 .النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين

 .، تحقيق مجدي، السيد إبراهيم، القاهرة، مكتبة القرآناألمالي في آثار الصحابة .عاني، عبدالرزاق بن همامالصن

البهادري، محمدهادي   إبراهيم: ، تحقيقاالحتجاج .)ق.هـ  1413(الطبرسي، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب، 
 .األولى: اُسوة، ط: به، قم

، تصـحيح  )المعروف بــ رجـال الكشـي   (اختيار معرفة الرجال ). ق.هـ  1424(حسن الطوسي، أبو جعفر محمد بن 
 .مركز نشر آثار المصطفوي: مصطفوي، طهران: وتعليق

 .األولى: دار إحياء التراث العربي، ط : ، بيروتتهذيب التهذيب .)ق  . هـ 1326(العسقالني، ابن حجر، 

، بيروت، مؤسسة فضائل الخمسة من الصحاح الستة .)م1972ـ   ق  . هـ1393(الفيروزآبادي، سيد مرتضى الحسيني، 
 .األعلمي للمطبوعات

، تصحيح وتعليـق علـي   الكافياألصول من  .)ق  . هـ 1318(الكليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق،
 .صدوقمكتبة : أكبر غفاري، طهران

: مؤسسة الوفـاء، ط : ، بيروتمعة لدرر أخبار األئمة األطهاربحار األنوار الجا). ق.هـ  1403(المجلسي، محمد باقر، 
 .الثانية

 .دار األندلس: ، بيروتمروج الذهب). ق  . هـ 1384(المسعودي، علي بن الحسين، 

 .الثانية: سروش، ط: ، تحقيق أبو القاسم اإلمامي، طهرانتجارب األمم). ق  . هـ 1421(مسكويه الرازي، أبوعلي، 

: غفـاري، بيـروت   ، تصحيح وتعليـق علـي أكبـر   االختصاص). ق  . هـ 1402(ن محمد بن النعمان، المفيد ـ محمد ب 
 .مؤسسة األعلمي للمطبوعات

 .منشورات الرضي: ، قمتصحيح االعتقاد). ق.هـ  1405(المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، 

، حققه وعلق حواشيه الـدكتور  مية وبني هاشمالنزاع والتخاصم فيما بين بني أ). ق.هـ  1412(المقريزي، تقي الدين، 
 .الشريف الرضي: حسين مونس، قم

، تحـت اشـراف السـيد حسـين الطباطبـائي      جامع أحاديـث الشـيعة  ). ق.هـ  1417(الماليري المعزّى، اسماعيل، 
 .المهر: البروجردي، قم

أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي      اإلمام زين العابدين علـي بـن الحسـين بـن      .)ت.ال(الموسوي المقرّم، عبدالرزاق 
 .، دار الشبستري للمطبوعات)السالم عليه(طالب
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