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ملّخ�ُص البحث

يتناول البحث جوانب مَن الَعالقة االجتامعّية بنَي أئّمِة أهِل البيِت  وأهل 
البرصة برشائحهم االجتامعّية كاّفة. وِمن الواضح واجلّل أّن جوانب هذه الَعالقة 
متعّددة ومتنّوعة، وال ُيمكن اإلحاطة هبا يف بحٍث واحٍد؛ لذا اقترص البحث عىل 

بعضها، وبقدر ما تّتضح معه الفكرة.
وقْد حاولنا يف هذا البحث أْن نبنيِّ ما هي أهّم جزئّيات العالقة االجتامعّية، 
وكيف تعامل األئّمة  مع أهل البرصة، وما هي الطُّرق والوسائل التي تواصل 
من خالهلا الّطرفان، فضاًل عن بيان جوانب وموضوعات الّتواصل االجتامعّي، 
ابط االجتامعّي بني الّطرفني، سواء كان ألهل  والغايات األساسّية من هذا الرتَّ

البرصة أم ألئّمة أهل البيت  أنفسهم.
اهلدايا،  وتبادل  واملراسلة،  املزاورة  الَعالقة  هذه  مظاهر  من  أّن  لنا  وتبنيَّ 

واملصاهرة، واجلود بالنّفس، وعمل األئّمة  عىل حتقيق الّتنمية االجتامعّية.
ويف ختام البحث، بّينا أهّم النّتائج التي توّصل إليها الباحث، وأحلقناها بثبٍت 

للهوامش، وقائمٍة للمصادِر واملراجِع.
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Abstract

The present research paper deals with some aspects of 

the social relationship among the imams of Ahl al-Bayt and 

the people of Basra in their social strata. The paper seeks to 

show the reader the most important aspects of the social 

relationship, how the imams interacted with the people of 

Basra, the ways and means through which the two parties 

communicated, aspects of social communication, and 

the basic goals of this social connection between them. 

It has been found that one of the manifestations of this 

relationship is the exchange of visits, letters, gifts, marriage, 

and sacrifice. Besides, the imams worked hard to achieve 

social development.
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مة مقدَّ

  البيت  أهل  أئّمة  بني  االجتامعّية  الَعالقة  جوانب  البحث  يتناوُل 
البحث  اختّص  وقْد  كاّفة،  االجتامعّية  ومستوياتم  برشائحهم  البرصة  وأهل 
احلّجة  اإلمام  زمن  إىل  املجتبى)#41-40(،  احلسن  اإلمام  عهد  من  باألئّمة 
املؤمنني أمري  واإلمام  البرصة  أهل  بني  العالقة  ألّن  وذلك  ؛  احلسن   ابن 

وايات والنّصوص  )35-40#( قْد ُبحثْت من أحد الباحثني)1(، وبعد االطالع عىل الرِّ
واألحاديث الرّشيفة التي وثَّقْت هذه العالقة، اّتضح لنا أّن أغلب النّصوص ُتشري إىل 
وجود عالقة اجتامعّية واقتصادّية وسياسّية وفكرّية مجعْت بني أئّمة أهل البيت  وأهل 

البرصة يف احلقبة قيد البحث.
الً، فضالً عن أّنه يؤّدي  ومّلا كان تناول مجيع أطراف هذه العالقة بالبحث جيعله مطوَّ
إىل عدم تناول جزئّياته بشكٍل دقيٍق وواٍف، فقْد اقترص البحث عىل موضوعة العالقة 

االجتامعّية التي مجعْت بني الّطرفني.
وبعد البحث والّتحليل، تبنيَّ لنا أّن هذه العالقة متباينة يف جوانبها، تبعًا للخلفّية 
الفكرّية التي حيملها أهل البرصة عن أئّمة أهل البيت ، فناُلحظ أهّنا يف أحد جوانبها 
الّتواصل والّتكامل والّتآلف واملحّبة واالنسجام، وِمن  تقوم عىل  إجيابّية  كانْت عالقة 

جانٍب آخر، نجُدها عالقة سلبّية تقوم عىل اخلذالن والّتباعد.
ومّلا كان اجلانب األّول ينهض بأْن يكون بحثًا مستقاّل بذاته، فقْد ارتأينا أْن يقترص 
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بشكٍل  الّسلبيِّ  اجلانب  إىل بحث  الوقت  ُيسعفنا  أْن  أمل  البحث عليها، عىل  موضوع 
ٍل، أو أْن ُيوفَّق أحد الباحثني إىل ذلك. مفصَّ

وايات إىل حرص أئّمة أهل البيت  عىل إدامة العالقات االجتامعّية  لقْد أشارْت الرِّ
النّاس، وكان اهلدف من  بينهم وبني أهل البرصة، سواء كانوا من العلامء أم من عاّمة 
هذه العالقة احلرص عىل إدامة الّتواصل واحلوار بني الّطرفني من أجل إصالح املجتمع 
ووضعه عىل الّطريق اإلسالمّي الّصحيح، وحتقيق النّمّو والّتنمية االجتامعّية، وهو جزء 
من منظومة عمل أئّمة أهل البيت  عىل إصالح املجتمع البرصّي، وحتقيق االستقرار 
املحّمدّي  اإلسالم  تطبيق  عىل  واحلرص  الّدينّي،  الوعي  بثِّ  طريق  عن  االجتامعّي، 
الّصحيح، بأخذه من منابعه األصيلة، وُيمكن أْن نلحَظ ذلك من خالل عّدة مظاهر، 

منها:

اأّواًل:املزاورُة واملرا�صلُة
أ- املزاورُة:

بينهم،  فيام  والّتواصل  املزاورة  عىل  البرصة  أهل    البيت  أهل  أئّمة  حّث 
حديث  إليه  أشار  ما  وهذا  اآلخرة،  يف  أم  الّدنيا  يف  سواء  ذلك،  أثر  هلم  وبّينوا 
اإلمام الّصادق ألحد البرصّيني:»َكْم بينَك وبنَي البرصة؟ قلُت: يف املاء مخس 
إذا طابْت الّريح، وعىل الّظهر ثامن، ونحو ذلك، فقال: ما أقرب هذا، تزاوروا، 
بشاهٍد  إنساٍن  كّل  يأَت  أْن  مْن  القيامة  يوم  البّد  فإّنه  بعضًا،  بعضكم  ويتعاهُد 
إذا ذكر اهلل  إذا رأى أخاه، كان حياًة لدينه  إنَّ املسلم  يشهُد له عىل دينه، وقال: 

عّز وجّل«)2(.



181

 لملميلاملدقمم قلا

نة الّثانية - املجلَّد الّثاين - العدد الّثالث  رجب 1439ه - اآذار 2018مال�سَّ

غم من بعد  وقْد حرَص أهُل البرصة عىل زيارة األئّمة  يف املدينة، عىل الرُّ
الّترّبك بزيارتم، وسؤاهلم عن بعض األمور الرّشعّية، وكان  املسافة؛ من أجل 
الّضيافة،  وواجبات  الّطعام  هلم  مون  ويقدِّ ُدْورهم،  يف  يستقبلوهنم   األئّمة
يف  ُتفيدهم  التي  النّصائح  هلم  مون  ويقدِّ أسئلتهم،  عن  وجُييبون  وُيكرموهنم، 
أّن  إىل  قولويه)ت368#/978م(  ابن  أشار  إْذ  وجمتمعهم؛  أحواهلم  إصالح 
فقلُت:   ،اهلل عبد  أبا  فأتيُت  املدينة،  قال:»دخلُت  البرصة،  أهل  من  رجاًل 
بئَس ما صنعَت، لوال  أتيُتَك ومل أزر قرب أمري املؤمنني، قال:  ُجعلُت فداك، 
املالئكة،  مع  تعاىل  اهلل  يزوره  َمْن  تزوُر  أاَل  إليك،  نظرُت  ما  شيعتنا  ِمن  أّنك 
قال:  ذلك،  علمُت  ما  فداك،  ُجعلُت  قلُت:  املؤمنون،  ويزوره  األنبياء  ويزوره 
فاعلم أنَّ أمري املؤمنني أفضُل عند اهلل من األئّمة كلِّهم، وله ثواب أعامهلم، 

لوا«)3(. وعىل قْدر أعامهلم ُفضِّ
قال:  البرصّي)4(،  كردين  مسمع  »عن  )ت290#/902م(،  ّفار  الصَّ وذكر 
 ،اهلل عبد  أيب  عىل  استأذنُت  فرّبام  والنَّهار،  اللَّيل  يف  أكلٍة  عىل  أزيد  ال  كنُت 
وأجُد املائدة قْد ُرفعْت، لعلِّ ال أراها بني يديه، فإذا دخلُت دعا هبا، فأصبُت معه 

من الّطعام، وال أتأذَّى بذلك«)5(.
فون بلقاء األئّمة  الذين يفتحون  وكان املستبرصون من أهل البرصة يترشَّ
أبواب قلوهبم ودورهم أمام الذين يتخلَّصون من الّتضليل الفكرّي الذي كان 
سائدًا يف البرصة بتحريٍض من الّسلطات احلاكمة عىل اختالف احِلقب الّزمنّية، 
فقْد ذكر أحد أصحاب األئّمة: أّنه »كان جيلس إيلَّ رجٌل من أهل البرصة، فَلم 
أزل به حّتى دخل يف هذا األمر، قال: وكنُت أصُف له أبا جعفر، فخرجنا إىل 
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مّكة، فلاّم قضينا النّسك، أخذنا إىل املدينة، فاستأذّنا عىل أيب جعفر، فأِذَن لنا، 
ٍد«)6(. فدخلنا عليه يف بيٍت منجَّ

شهر  ابن  نقل  البرصة،  أهل  إىل  الّزيارات  يرّدون    األئّمة  كان  وباملقابل، 
آشوب )ت 588#/1192م( عن ابن علوان: »رأيُت يف منامي كأنَّ قائاًل يقول: 
قْد جاء رسول اهلل إىل البرصة، قلُت: وأين نزل؟ فقيل: يف حائط بني فالن...، 
أُت وصلَّيُت،  فجئُت احلائط، فوجدُت رسول اهلل جالسًا...، ثمَّ انتبهُت، فتوضَّ
ذلك  فبعد   ،اهلل رسول  رأيُت  فيه  الذي  املكان  فعرفُت  احلائط،  إىل  وجئُت 
نزل؟  أين  فقلُت:   ،ضا الرِّ موسى  بن  علُّ  جاء  قْد  يقولوَن:  النّاَس  سمعُت 
فقيل: يف حائط بني فالن، فهديُت، فوجدُته يف املوضع الذي رأيُت النّبيَّ فيه«)7(.

ب- املراسلُة:
البيت  أهل  وأئّمة  البرصة  أهل  بني  الّتواصل  مظاهر  أحد  املراسلة  كانْت 
عىل  ويصعُب  املاّدّية،  النّاحية  من  ميسورين  البرصة  أهايل  مجيع  يكن  مل  إْذ  ؛ 
إىل  منهم  قسٌم  يلجأ  ولذلك  رة؛  املنوَّ املدينة  إىل  فر  السَّ تكاليف  حتّمل  أغلبهم 
أسلوب املكاتبة واملراسلة؛ من أجل نيل مبتغاه، سواء يف احلصول عىل احلكم 
الكتاب  َمْن هم ِعدل  باللُّجوء إىل  آيٍة قرآنّيٍة  ، أو لتفسري  الفقهّي من اإلمام 
إْذ  فيها؛  ديٍن  علامء  أنفسهم  ون  يسمُّ كانوا  بَمن  الثِّقة  البرصة  أهل  َفَقَد  أْن  بعد 
معاين  بتغيري  القرآن  فوا  وحرَّ أوامرها،  ذوا  ونفَّ الّسلطة،  هوى  عىل  ساروا  إهّنم 
من  أو   ، البيت  أهل  عن  معانيها  إبعاد  أجل  من  تفسريها؛  وحتريف  اآليات 
اإلجابة  قبيل    األئّمة  نجد  الباطلة، وهلذا  لعقائدهم  مزيَّف  دليل  إجياد  أجل 
عن أسئلة أهل البرصة ينصحوهنم باالبتعاد عن هذه األفكار املنحرفة، واألخذ 
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منهم؛ ألّن أهل البيت هم أعلم بام فيه، وهذا ما أشار إليه الّشيخ الّصدوق 
)ت381#/991م(: »إّن أهل البرصة كتبوا إىل احلسني بن علٍّ  يسألونه عن 
ِحيِم، أّما بعُد، فال ختوضوا يف القرآن،  محِن الرَّ َمد، فكتب إليهم: بِْسِم اهللِ الرَّ الصَّ
 ي رسول اهلل فيه بغري علٍم، فقْد سمعُت جدِّ تتكّلموا  وال جُتادلوا فيه، وال 
أ مقعده من النّار، وإّن اهلل سبحانه قْد  يقول: َمن قال يف القرآن بغري علٍم، فليتبوَّ
فقال:﴿َلْم  ه  ثمَّ فرسَّ َمُد﴾،  الصَّ ـُه  اللَّ َأَحٌد *  ـُه  اللَّ ُهَو  فقال:﴿ُقْل  َمَد،  الصَّ فرسَّ 
َيلِْد َوَلْم ُيوَلْد* َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد﴾، ﴿َلْم َيلِْد﴾: مل خيرج منه يشٌء كثيٌف، 
لطيٌف،  يشٌء  وال  املخلوقني،  من  خترج  التي  الكثيفة  األشياء  وسائر  كالولد 
واحلزن  واهلّم  واخلطرة  والنّوم  نَة  كالسِّ البدوات،  منه  يتشعَّب  وال  كالنّفس، 
والبهجة والّضحك والبكاء واخلوف والّرجاء...، تعاىل أْن خيرج منه يشٌء، وأْن 
َمُد الذي ال ِمن يشٍء، وال يف يشٍء، وال  يتولَّد منه يشٌء...، ال، بل هو اهلل الصَّ
خلق  ما  يتالشى  بقدرته،  األشياء  ومنشئ  وخالقها،  األشياء  مبدُع  يشٍء،  عىل 
للفناء بمشّيته، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه،...، الّصمد الذي مل يلد ومل ُيولد، 

عاملُ الغيِب والّشهادِة الكبري املتعال، ومل يكن له كفوًا أحد«)8(.
وأحيانًا يكون اهلدف من املراسالت احلصول عىل بركة دعاء اإلمام لشفاء 
املرىض وقضاء احلوائج، وهو -إْن دلَّ عىل يشٍء- إّنام يدلُّ عىل مدى إيامن بعض 
سبحانه  اهلل  إىل  والوسيلة  األبواب  وأهّنم   ، البيت  أهل  بأئّمة  البرصة  أهل 
وتعاىل، وهذا ما ذكره املجليّس)ت1111#/1699م(: »روي عن احلّجاج بن 
سفيان العبدّي)9 (، قال: خلَّفُت ابني بالبرصة علياًل، وكتبُت إىل أيب حمّمٍد أسأله 
إْن كان مؤمنًا(، قال احلّجاج: فوَرَد  ابنك  اهللُ  : )رِحَم  الّدعاء البني، فكتب إيلَّ
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علَّ كتاب من البرصة أنَّ ابني ماَت يف ذلك اليوم الذي َكَتَب إيلَّ أبو حمّمد بموته، 
يعة«)10(. وكان ابني شكَّ يف اإلمامة لالختالف الذي جرى بني الشِّ

وأحيانًا يكون اهلدف من املراسلة رغبة أهايل البرصة يف احلصول عىل نصيحة 
كون إىل الظاملني  األئّمة  باّتباع أفضل الّطرق لتحسني أحوال معاشهم، دون الرُّ
ق  ري َوفق أهوائهم، وكانوا  ال يبخلون عليهم بالنّصائح املجدية، التي حتقِّ والسَّ

بِّ يف الوقت نفسه. رضا النّفِس والرَّ
وهذا ما أشار إليه الّشيخ الكلينّي، بأّن أحد البرصّينَي، قال: »ساءْت حايل، 
ا َأْرَسْلنَا ُنوًحا إىَِلٰ َقْوِمِه﴾)11(،  : أِدْم قراءة﴿ إِنَّ فكتبُت إىل أيب جعفر، فكتب إيلَّ
 : قال: فقرأُتا حوالً، فلْم أَر شيئًا، فكتبُت إليه ُأخربه بسوء حايل...، فكتَب إيلَّ
فام  ففعلُت،  قال:  َأنَزْلنَاُه﴾)12(،  ا  ﴿إِنَّ قراءة  إىل  منها  فانتقل  احلول،  لك  وىف  قْد 
ابن أيب دؤاد)13(، فقىض عنِّي ديني، وأجرى علَّ  إيلَّ  إاّل يسريًا حّتى بعث  كان 
مخسامئة  علَّ  وأجرى  ء،  كالَّ بباِب  وكالته  يف  البرصة  إىل  هني  ووجَّ عيايل،  وعىل 
إينِّ   :إىل أيب احلسن بن مهزيار)14(  البرصة عىل يدي عّل  درهٍم، وكتبُت من 
إليه كذا وكذا، وإيّن قْد نلُت الذي  كنُت سألُت أباك عن كذا وكذا، وشكوُت 
ا َأنَزْلنَاُه﴾، أقترُص  أحببُت، فأحببُت أْن خُتربين يا موالي كيف أصنُع يف قراءة ﴿إِنَّ
به؟  أعمل  حدٌّ  هلا  أم  غريها؟  معها  أقرأ  أم  وغريها،  فرائيض  يف  وحدها  عليها 
فوقَّع، وقرأُت الّتوقيع: ال تدع من القرآن قصريه وطويله، وُيزئك من قراءة 

ا َأنَزْلنَاُه﴾يومك وليلتك مائة مّرة«)15(. ﴿إِنَّ
واية إىل تركيز أئّمة أهل البيت  عىل وجوب قراءة القران وتدّبر  وُتشري الرِّ
معانيه، وخصوصًا اآليات التي ُتشري إىل فضائل أئّمة أهل البيت ؛ من أجل 



185

 لملميلاملدقمم قلا

نة الّثانية - املجلَّد الّثاين - العدد الّثالث  رجب 1439ه - اآذار 2018مال�سَّ

القدر من اآليات  إّن سورة  إْذ  البرصة؛   يف  البيت  الوعي بمذهب أهل  نرش 
املهّمة التي حتوي فضائل األئّمة، وُتشري إىل أحّقّيتهم باإلمامة، وُنالحظ تركيز 
الّتغيري  تقبُل  ال  التي  القرآنّية  الّدالئل  من  ألهّنا  كبرٍي؛  بشكٍل  عليها   األئّمة
اإلمام  اإلمامة ووجود  قاطعًا عىل وجوب  دلياًل  والّتحريف؛ وكوهنا  والّتأويل 

اهلادي العادل املنّصب من الّسامء يف كلِّ زماٍن.
يعة، خاِصموا بسورِة الشِّ الباقر:»يا معرَش   دليل هذا ما روي عن اإلمام 
ا حُلّجُة اهلل تبارك وتعاىل عىل اخللق بعد رسول  ا َأْنَزْلنَاُه﴾ تفلجوا، فو اهلل، إهنَّ ﴿إنَّ

اهلل ، وإهّنا لسّيدة ِدينكم، وإهّنا لغاية ِعْلِمنا«)16(.
يقول:  عليه  اهلل  صلوات  احلسني  بن  علُّ  »كان   : الّصادق  اإلمام   وقال 
ليلة  يف  القرآَن  اهلل  أنزل   ،- وجلَّ -عزَّ  اهلل  صدق  اْلَقْدِر﴾،  َلْيَلِة  يِف  َأنَزْلنَاُه  ا  ﴿إِنَّ
القدر ﴿َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر﴾، قال رسول اهلل : ال أدري، قال اهلل -عزَّ 
ْن َأْلِف َشْهٍر﴾ ليس فيها ليلة القدر، قال لرسول اهلل  -: ﴿َلْيَلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ مِّ وجلَّ
ُل اْلَماَلئَِكُة  : وهل تدري مل هي خرٌي من ألف شهر؟ قال: ال، قال: ألهّنا﴿َتنَزَّ
فقْد  بشٍء   - وجلَّ -عزَّ  اهلل  أذن  وإذا  َأْمٍر﴾،  ُكلِّ  ن  مِّ َربِِّهم  بِإِْذِن  فِيَها  وُح  َوالرُّ
يا حمّمد مالئكتي  ُتسلِّم عليك  اْلَفْجِر﴾ يقول:  َمْطَلِع  َحتَّٰى  ِهَي  ﴿َساَلٌم  رضيه، 
وروحي بسالمي ِمن أّوِل ما هيبطون إىل مطلع الفجر، ثمَّ قال: يف بعض كتابه: 
َلْيَلِة  يِف  َأنَزْلنَاُه  ا  إِنَّ  ﴿ ًة﴾)17( يف  َخاصَّ ِمنُكْم  َظَلُموا  الَِّذيَن  ُتِصيَبنَّ  الَّ  فِْتنًَة  ُقوا  ﴿اتَّ
ُسُل  ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبلِِه الرُّ اْلَقْدِر ﴾، وقال يف بعض كتابه: ﴿ َوَما حُمَمَّ
ـَه َشْيئًا  اَت َأْو ُقتَِل انَقَلْبُتْم َعىَلٰ َأْعَقابُِكْم َوَمن َينَقلِْب َعىَلٰ َعِقَبْيِه َفَلن َيُرَّ اللَّ َأَفإِن مَّ
يموت،  إّن حمّمدًا حني  األوىل:  اآلية  يقول يف  اكِِريَن﴾)18(،  الشَّ ـُه  اللَّ َوَسَيْجِزي 
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 ،مضْت ليلُة القدر مع رسول اهلل :- يقول أهل اخلالف ألمر اهلل -عّز وجلَّ
فهذه فتنة أصابتهم خاّصة، وهبا ارتّدوا عىل أعقاهبم؛ ألّنه إْن قالوا: مل تذهب، 
وا باألمر مل يكْن له ِمن صاحٍب  - فيها أمر، وإذا أقرُّ فالبدَّ أْن يكون هلل -عزَّ وجلَّ

.)19(» بدٌّ
وروي عن اإلمام الّصادق أّنه قال: » إنَّ ليلَة القدر ُيكتب ما يكون منها يف 
 ، نة إىل مثلها من خرٍي أو رشٍّ أو موٍت أو حياٍة أو مطٍر، وُيكتب فيها وفُد احلاجِّ السَّ
ثمَّ ُيقض ذلك إىل أهل األرض، فقلُت: إىل َمن ِمن أهل األرض؟ فقال: إىل َمن 

ترى«)20(.
وروى الّصّفار أّن أحد أصحاب اإلمام الّصادق قال: »سألُته عن قول اهلل 
َلْيَلُة اْلَقْدِر﴾ قال: نزل  َلْيَلِة اْلَقْدِر* َوَما َأْدَراَك َما  ا َأنَزْلنَاُه فِي  -: ﴿إِنَّ -عزَّ وجلَّ
نة من موٍت أو مولوٍد، قلُت له: إىل َمن؟ فقال: إىل  نة إىل السَّ فيها ما يكون من السَّ
َمن عسى أْن يكون؟! إّن النّاس يف تك الّليلة يف صالٍة ودعاٍء ومسألٍة، وصاحب 
إىل  مِس  الشَّ غروِب  من  نِة،  السَّ بأمور  إليه  املالئكة  َتنّزل  ُشغٍل،  يف  األمر  هذا 

طلوعها، من كلِّ أمٍر، سالٌم هي له إىل أْن يطلع الفجر«)21(.
النّاس  »إّن   :اإلمام سأل  أّنه   ،ادق الصَّ اإلمام  أصحاب  أحد  وروى 
األرزاق،  فيه  وُتقسم  اآلجال،  فيه  ُتكتب  من شعبان  النّصف  ليلة  إّن  يقولون: 
وخُترج صكاك احلاّج، فقال: ما عندنا يف هذا يشء، ولكن، إذا كانْت ليلة تسع 
وخُيرج  األرزاق،  فيها  وُيقسم  اآلجال،  فيها  ُيكتب  رمضان،  شهر  من  عرش 
شارب  إاّل  له،  غفر  إاّل  مؤمٌن  يبقى  فال  خلقه،  عىل  اهلل  ويّطلع  احلاّج،  صكاك 
ثّم  أمضاه،  أمٍر حكيٍم  ُيفرق كلُّ  فيها  ليلة ثالث وعرشين،  كانْت  فإذا  مسكر، 
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أهناه، قال: قلُت: إىل َمْن ُجعلُت فداك؟ فقال: إىل صاحبكم، ولوال ذلك مل َيعلم 
نة«)22(. ما يكون يف تلك السَّ

ولعّل سائاًل يسأل: ما هو الّدافع الذي دفع األئّمة  إىل الرّتكيز عىل قراءة 
وغريه،  الّتوحيد  مثل  االعتقادّية،  املسائل  تعالج  التي  القرآنّية  اآليات  وتفسري 
 يف البرصة؟ أَو مل تكن  واآليات التي تبنيِّ مذهب وفضائل أئّمة أهل البيت 
البرصة )كام هي اليوم(، مركزًا مهاّمً للّتشّيع، وبثِّ علوم أهل البيت ، وإحياء 

ذكرهم؟
الرّتكيز عىل تفسري  إّن دافع األئّمة يف  الّسؤال، نقول:  ولإلجابة عن هذا 
احلقب  خمتلف  يف  كانْت  البرصة  إّن  هو  االعتقادّية  املسائل  ُتعالج  التي  اآليات 
الّزمنّية التي عاشها األئّمة  مرتعًا خصبًا لألفكار الّدينّية املنحرفة عن اإلسالم 
امة  األصيل؛ إْذ شهدْت ظهور خمتلف الفرق اإلسالمّية التي محلْت األفكار اهلدَّ
الّصحيحة من  العقائد  تبيان  لإلسالم باسم اإلسالم نفسه، وهلذا كانْت مسالة 
الّدامغة التي تبنيِّ خطأ وانحراف هذه  خالل تفسري اآليات القرآنّية من األدّلة 
أجيال  عىل  احلصول  وضامن  منها،  البرصّي  املجتمع  حتصني  َثمَّ  ومن  الفرق، 
واستقرار  ألمن  الوحيد  امن  الضَّ ألّنه  البيت؛  أهل  بفكر  دينّيًا  مثّقفة  برصّية 

وسالمة وتنمية املجتمع.
الّشيخ  ذكره  ما  امة،  اهلدَّ لألفكار  مركزًا  كانْت  البرصة  أّن  عىل  ليل  والدَّ
الكلينّي: »سألني أبو عبد اهلل عن أهل البرصة، فقال يل: ما هم؟ قلُت: مرجئة 
وقدرّية وحرورّية)23(، فقال: َلَعَن اهللُ تلك املِلل الكافرة املرشكة، التي ال تعبُد اهللَ 

عىل يشٍء«)24(.
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وذكر -أيضًا-: » عن رجٍل من أهل البرصة، قال: سألُت أبا عبد اهلل عن 
أْن  فتستطيُع  قال:  قال: ال،  ن؟  ُيَكوَّ مل  ما  تعمَل  أْن  أتستطيُع  فقال:  االستطاعة، 
َن؟ قال: ال، قال: فقال له أبو عبد اهلل : فمتى أنَت مستطيع؟  تنتهي عّم قْد ُكوِّ
قال : ال أدري، قال: فقال له أبو عبد اهلل : إّن اهللَ َخَلَق َخْلقًا، فجعَل فيهم آلَة 
ْض إليهم، فهم مستطيعوَن للفعل وقَت الفعِل مع الفعِل  االستطاعة، ثمَّ مل ُيفوِّ
إذا فعلوا ذلك الفعل، فإذا مل يفعلوه يف ُملكه، مل يكونوا مستطيعنَي أْن يفعلوا فعاًل 
 : ه يف ملكه أحٌد، قال البرصيُّ - أعزُّ ِمن أْن يضادَّ ملْ يفعلوه؛ ألّن اهلل -عزَّ وجلَّ
ض إليهم؟  فالنّاس جمبورون؟ قال: لو كانوا جمبوريَن كانوا معذوريَن، قال: ففوَّ
قال: ال، قال: فام هم؟ قال: علم منهم فعاًل، فجعَل فيهم آلَة الفعِل، فإذا فعلوه 
ِة  : أشهد أّنه احلقُّ وأّنكم أهُل بيِت النّبوَّ كانوا مع الفعِل مستطيعنَي، قال البرصيُّ

سالة«)25(. والرِّ
احلسن  تالمذة  من  العوجاء)26(  أيب  ابن  الّصدوق:»كان  الّشيُخ  وذكر 
البرصّي)27(، فانحرف عن الّتوحيد، فقيل له: تركَت مذهَب صاحبك، ودخلَت 
طورًا  يقول  كان  خملِّطًا،  كان  صاحبي  إنَّ  فقال:  حقيقة؟  وال  له  أصل  ال  فيام 
بالقدر، وطورًا باجلرب، وما أعلُمُه اعتقَد مذهبًا دام عليه، قال: ودخل مّكة متّردًا 
خلبث  هلم،  وجمالسته  إّياهم  مساءلته  العلامء  يكره  وكان   ، حيجُّ َمن  عىل  وإنكارًا 
لسانه، وفساد ضمريه، فأتى الّصادق جعفر بن حمّمد ، فجلس إليه يف مجاعٍة 
من نظرائه، ثمَّ قال له: يا أبا عبد اهلل، إّن املجالس أمانات، وال بدَّ لكلِّ َمن كان 
به سعال أْن يسعل، فتأذن يل يف الكالم؟ فقال الّصادق : تكلَّم بام شئَت، فقال 
ابن أيب العوجاء: إىل كم تدوسوَن هذا البيدر، وتلوذوَن هبذا احلجر، وتعبدوَن 
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إذا نفر، َمن  البعري  بالّطوب واملدر، وترولوَن حوله هرولة  املرفوع  البيت  هذا 
سه غري حكيم وال ذي نظر، فقل، فإّنك  ر، علَم أنَّ هذا فعٌل أسَّ ر يف هذا أو قدَّ فكَّ
ه  َمن أضلَّ إّن   :الّصادق فقال  ه ونظامه،  ُأسُّ رأُس هذا األمر وسنامه، وأبوك 
ُيصدُرُه،  ال  ثمَّ  اهللكة،  مناهَل  ُيورُدُه  وليَّه،  الّشيطاُن  وصاَر  َقْلَبه...  وأعمى  اهللُ 
تعظيِمِه  فحثَُّهم عىل  إتيانِِه،  ليخترَب طاعَتهم يف  به خلَقه؛  اهللُ  استعبَد  بيٌت  وهذا 
له، وهو ُشعبٌة ِمن رضوانِِه،  وزيارتِِه، وقْد جعَلُه حملَّ األنبياء، وقبلًة للمصّلنَي 
العظمِة، خلَقُه  الكمِل وجمتمِع  استواِء  منصوٌب عىل  غفرانِِه،  إىل  يؤدِّي  وطريٌق 
اهللُ قبَل دحِو األرِض بألَفي عاٍم، وَأحقُّ َمن ُأطيَع فيم أمَر، وانُتهَي عّم هَنَى عنه 
أبا عبد  العوجاء: ذكرَت–يا  ابن أيب  املنشُئ لألرواِح والّصوِر، فقال  اهللُ  وَزَجَر 
َمن هو مع خلِقِه  غائبًا  يكوُن  ويلَك، وكيَف  فقال:  غائٍب،  فأحلَت عىل  اهلل–، 
أشخاَصهم،  ويرى  كالَمهم،  يسمُع  الوريِد،  حبِل  ِمن  أقرُب  وإليهم  شاهٌد، 
ويعلُم أرساَرهم، وإّنم املخلوُق الذي إذا انتقَل من مكاٍن، اشتغَل به مكاٌن، وخال 
منه مكاٌن، فال يدري يف املكاِن الذي صار إليه ما حدَث يف املكاِن الذي كاَن فيه، 
اُن، فإّنه ال خيلو منه مكاٌن، وال يشتغُل به مكاٌن،  يَّ فأّما اهللُ العظيُم الّشأن امللُك الدَّ
وقال  العوجاء،  أيب  ابن  عنه  فقام  مكاٍن،...  إىل  منه  أقرَب  مكاٍن  إىل  يكون  فال 
ألصحابه: َمن ألقاين يف بحِر هذا؟ سألُتكم أْن تلتمسوا يل مخرة، فألقيتموين عىل 
َمن  رؤوَس  َحَلَق  َمن  ابن  إّنه  قال:  حقريًا،  إاّل  جملسه  يف  كنَت  ما  قالوا:  مجرة، 

ترون«)28(.
ضا  ال ختتلف عاّم ذكرناه؛ إْذ ذكر العاّلمة  وكان حال البرصة زمن اإلمام الرِّ
 ،اخلراسايّن احلسن  أيب  عىل  »دخل    اإلمام  أصحاب  أحد  أّن   : املجليسُّ



190

جوانُب من العالقة االجتماعيّة بين أئّمة أهل البيت  وأهل البصرة، للحقبة )من إمامة اإلمام 
)إلى زمان اإلمام المنتظر الحسن

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة

الكالم  إّن  يقول:  يونس  إنَّ  فقالوا:  الكالم،  عن  سألوا  البرصة  أهل  إّن  فقال: 
ليس بمخلوٍق، فقلُت هلم: َصَدَق يونس، إّن الكالم ليس بمخلوٍق، أَما بلغكم 
قول أيب جعفر حني ُسئل عن القرآن: أخالق هو أم خملوق؟ فقال هلم: ليس 

بخالٍق وال خملوٍق، إّنم هو كالُم اخلالِق«)29(.
البرصة  أهل  من  أّن  إىل  وايات  الرِّ فيه  أشارْت  الذي  الوقت   ويف 
حكمة  مدى  إىل  ُتشري  فإهّنا   ،)37( البيت  أهل  مذهب  َة  صحَّ اليعتقد  مْن 
باع الّتقّية، وإخفاء تشّيعهم  يعة؛ وهلذا نصحوهم باتِّ األئّمة يف احلفاظ عىل الشِّ
ريثام تتوّسع القاعدة، ومن ثمَّ االنتقال إىل مرحلة علنّية يستطيعون فيها إظهار 
مذهبهم عىل املأل، ومْن دون خوف، ليس عىل أنفسهم فحسب، وإّنام عىل دينهم 
ومعتقدهم ومذهبهم، وهو أمٌر جاءْت نتائجه اإلجيابّية عىل املدى الّطويل -كام 

سنرى أثناء البحث-، وما يؤيِّده الواقع البرصيُّ الذي نعيشه اليوم.

ثانيًا: اإر�صاُل الهدايا
ومن مظاهر الّتواصل بني أهل البرصة وأئّمة أهل البيت ، إرسال اهلدايا 
ة ُتعدُّ من مظاهر الّتقدير واملحّبة التي حيملها  إىل األئّمة، وال شّك يف أّن اهلديَّ
خالهلا  من  ُيمكن  وسيلة  أهّنا  عن  فضاًل  أئّمتهم،  إىل  البرصة  أهل  من  املوالوَن 
 ، األئّمة  إىل  الرّشعّية  احلقوق  بإرسال  احلاكمة  الّسلطة  عيون  من  الّتخّلص 
احلقوق  إرسال  مسألة  فإّن  وهلذا،  باألذى؛  الّطرفني  من  أيٌّ  ُيصاب  أْن  بدون 
نصح  وعليه،  املخاطر،  من  الكثري  طّياتا  يف  حتمَل  أْن  ُيمكن  لإلمام  الرّشعّية 
الّتخّلص  إيصال احلقوق من أجل  باتِّباع هذا األُسلوب يف  أتباعهم    األئّمة 
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من مالحقة الّسلطة، كام هو مشهور يف زمن الغيبة من إرسال احلقوق الرّشعّية 
يعة؛  من وزقاقه؛ خشيًة من مالحقة الّسلطة العّباسّية للشِّ إىل اإلمام بظروف السَّ

اّمن(. وهلذا اشتهر أحد سفراء اإلمام املهدّي بلقب )السَّ
َح يب  ومَن األدّلة التي ُتشري إىل إرسال اهلدايا، ما ذكره الّشيخ الّصدوق: »برَّ
الّتأويل  أْن أسأله عن معاضل يف  ُأريد  لقاء موالنا أيب حمّمد، وأنا  إىل  الَقَرم 
ومشاكل،...، فوردنا رّس َمن رأى، فانتهينا منها إىل باب سيِّدنا، فاستأذنَّا، فخرج 
علينا اإلذن بالّدخول،...، فام شبَّهُت وجه موالنا أيب حمّمد حني غشينا نور 
وجهه إاّل ببدٍر قْد استوف من لياليه أربعًا بعد عرٍش،...، وبني يَدي موالنا رّمانة 
بة عليها، قْد كان أهداها  ذهبّية تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص املركَّ

إليه بعُض رؤساء أهل البرصة،...«)38(.

ثالثًا: امل�صاهرة
 ،البيت أهل  وأئّمة  البرصة  أهل  بني  االجتامعّي  الّتواصل  مظاهر  ومن 
عالقة املصاهرة التي مجعْت الّطرفني؛ إْذ حرص األئّمة عىل مصاهرة البرصّيني 
البرصة  ألهل  األئّمة  تقدير  مدى  عىل  يدلُّ  أمٌر  وهو  نسائهم،  من  واج  والزَّ
البرصة،  يف  يعة  الشِّ منزلة  رفع  إىل  يؤدِّي  األمر  هذا  أنَّ  عن  فضاًل  واحرتامهم، 
وهم كفؤًا  وجيعل احتجاجاتم ومناظراتم تكون ذات قّوٍة؛ إْذ إّن األئّمة عدَّ
الّسلطة  سامت  أبرز  من  كان  الذي  الّطبقّي  الّتمييز  عن  بعيدًا  وبمنزلتهم،  هلم، 

منّية)39(. احلاكمة عىل اختالف حقبها الزَّ
ين اإلسالمّي الذي  وال شّك يف أنَّ مسالة العدالة واملساواة هي من أبرز سامت الدِّ
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جاء ليقيَض عىل الّتفاخر باآلباء واألجداد، التي هي مسائل جربّية ليس لإلنسان دخٌل 
يف إجيادها، وحثِّ النّاس عىل الّتعاون والّتصاهر فيام بينهم، مع غضِّ النّظر عن الِعرق 
أو الّلغة أو اللَّون؛ وأّكد الّدين اإلسالمّي أّن أساس الّتفاضل بني البرش هو الّتقوى 
والعمل الّصالح، وهي مسألٌة عِمل احلّكام وحاشيتهم واجلهالء من أبناء املجتمع عىل 
حتريفها؛ إْذ عملوا عىل إحياء قيم اجلاهلّية بتقديم أهل البيوتات من قريٍش عىل غريهم 
ّمة)40(، وجعلهم  ليبة عىل املوايل والعبيد وأهل الذِّ من العرب، وتقديم العرب الصَّ
رجة الّثانية(، وسلبوهم أبسط حقوقهم الّشخصّية واملدنّية؛ من أجل  )رعايا من الدَّ
رفع منزلة العرب من بينهم، وُيمكن لنا أْن نلمس هذا األمر من خالل عّدة مظاهر، 
واج من نساء العرب، ونلمس وجود  هم غري أكفاء للزَّ ومنها: املنع من تزوجيهم، وعدِّ

هذا الّتمييز يف عرص صدر اإلسالم واألموّي والعّبايسِّ عىل حدٍّ سواء)41( .
لقْد عمل أئّمة أهل البيت  من خالل عالقتهم بأهل البرصة عىل مواجهة هذه 
، يقال  األفكار املنحرفة،  فقْد ذكر الّشيخ الكلينّي: »مرَّ رجٌل من أهل البرصة، شيباينٌّ
له: عبد امللك بن حرملة، عىل عّل بن احلسني ، فقال له علُّ بن احلسني: ألك 
جل، وَتبَِعه رجٌل من  جنيها؟ قال: نعم، قال: فمىض الرَّ ُأخت؟ قال: نعم، قال: فُتزوِّ
أصحاب علِّ بن احلسني حّتى انتهى إىل منزله، فسأل عنه، فقيل له: فالن بن فالن، 
وهو سيُِّد قوِمِه، ثمَّ رجع إىل علِّ بن احلسني : فقال له: يا أبا احلسن، سألُت عن 
صهرَك هذا الّشيبايّن، فزعموا أّنه سيُِّد قومه، فقال له علُّ بن احلسني : إيّن ألبديك 
- رفع باإلسالِم اخلسيسة،  يا فالن عّم أرى وعّم أسمع، أَما علمَت أّن اهلل -عزَّ وجلَّ

وأتمَّ به النّاقصة، وأكرَم به الّلؤم، فال لؤم عىل املسلم، إّنم اللُّؤم لؤم اجلاهلّية«)42(.
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ف�ِص رابعًا: الّت�صحيُة بالنَّ
بذل   عىل  البيت  أهل  وأئّمة  البرصة  أهل  بني  الّتواصل  مظاهر  تقترْص  مل 
احلاكمة، وحتّمل  الّسلطة  رب عىل مالحقة  فر، والصَّ السَّ األموال، وحتّمل مشاقِّ 
فراق األهل والعشرية، إّنام تعّدى ذلك إىل استعداد البعض من أهل البرصة إىل 
احلّكام  ضّد  ثوراتم  يف  علنًا  بمساندتم  وذلك  ؛  األئّمة  دون  مهجهم  بذل 
هؤالء  إيامن  مدى  عىل  يدلُّ  أمٌر  وهو  اإلسالم،  مبادئ  عن  اخلارجني  الّطغاة 
بصّحة عقيدتم ونقاء نفوسهم ونضوج تفكريهم الذي قادهم إىل الوصول إىل 
حقيقة أّن احلياة مع الّظاملني ال ُتعّد إاّل شقاًء وبرمًا، واملوت مع الّصادقني ما هو 

إاّل الّسعادة األبدّية بالفوز باجلنّة واملغفرة والّرمحة والّرضوان.
وايات إىل وقوف بعض أهل البرصة إىل جانب اإلمام احلسن  وقْد أشارْت الرِّ
املجتبى يف حربه ضّد معاوية بن أيب سفيان -لعنه اهلل-؛ إْذ إّن بعض أصحاب 
بايعَت  منك،  تعّجبنا  ينقيض  »ما  له:  قالوا  لح،  الصُّ عىل  املعرتضني   اإلمام
واحلجاز!  البرصة  أهل  سوى  الكوفة،  من  مقاتٍل  ألَف  أربعوَن  ومعك  معاوية 
فقال احلسن: كان ذلك، فام ترى اآلن؟ فقال: واهلل، أرى أْن ترجع؛ ألّنه نقض 

العهد، فقال،...: إنَّ الغدر ال خرَي فيه، ولو أردُت ملا فعلُت«)43(.
وساند بعض أهل البرصة اإلمام احلسني يف النّهضة ضّد يزيد بن معاوية 
-عليه الّلعنة-؛ إْذ ذكر الّشيخ املفيد )ت413#/1022م(: »وكان توّجه احلسني 
 من مّكة إىل العراق يف يوم خروج مسلم بالكوفة،...، وكان قْد اجتمع إليه 

مّدة مقامه بمّكة ... نفٌر من أهل البرصة، انضافوا إىل أهل بيته ومواليه«)44(.
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خام�صًا: الّتنميُة االجتماعّيُة
وِمن مظاهر العالقة االجتامعّية بني األئّمة  وأهل البرصة ما ُنالحظه من 
»ونعني  البرصّي،  للمجتمع  االجتامعّية  الّتنمية  حتقيق  عىل    األئّمة  حرص 
املاّدّي  الّصعيد  عىل  والواعي  املنّظم  املجتمع  حتّرك  هو  االجتامعّية:  بالّتنمية 
وحتقيِق  املجتمِع  استقراِر  ضامِن  أجِل  مْن  إنسانّيًا«)45(؛  األفضل  نحو  واملعنوّي 
االقتصادّية  الّتنمية  حتقيق  إىل  يؤدِّي  بدوره  الذي   ، املجتمعيِّ لِم  والسِّ األمِن 
والفكرّية، وُيسِهُم يف تطّور املجتمع وحتقيق الّتقّدم يف نواحي احلياة العاّمة كاّفة.

وُيمكن أْن نلمس عمل أئّمة أهل البيت  عىل حتقيق الّتنمية االجتامعّية من 
خالل عّدة مظاهر، منها:

أ- تشجيع احلّرّية الفكرّية وحتقيق الّتطّور الّثقايّف يف املجتمع البرصّي.
ترسيخ  عىل   البيت أهل  أئّمة  عمل  خالل  من  ذلك  نلَحَظ  أْن  وُيمكن 
مبادئ الّتفكري احلّر، والنَّقد البنّاء الذي ُيؤدِّي إىل حتقيق الوعي العلمّي املقنع، 
الل، وذلك من  وترك الّركون إىل الّتقليد األعمى الذي ُيؤدِّي إىل اجلهل والضَّ
خالل الرّتكيز عىل تثقيف فئة الّشباب البرصّي وتعليمهم فقه وعقائد وأصول 
مذهب أهل البيت  وفضائلهم، وقْد حرص األئّمة عىل الرّتكيز عىل هذه 
الفئة؛ ألهّنم دائاًم ما يكونون أرسع يف الّتعّلم، فضاًل عن أهّنم غالبًا ما يكونوَن 

بعيديَن عن الّتعّصب األعمى املقيت لقيم ومبادئ اجلاهلّية.
قال:  البرصة،  أهل  من  رجاًل  أّن  من  الكلينّي  الّشيخ  ذكره  ما  ذلك  ودليل 
ثون وتقولون ما شئُتم  تقعدون يف املكان فتحدِّ أبا عبد اهلل، يقول:  »سمعُت 
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إاّل  العيُش  وهل  قال:  نعم،  قلُت:  شئُتم؟  َمن  وَتولَّون  شئُتم  ممّن  وتترّبؤون 
هكذا«)46(.

وأنا  األحول،  جعفٍر  أليب  اهلليقول  عبد  أبا  »سمعُت  -أيضًا-:  وذكر 
هذا  إىل  النّاِس  مسارعَة  رأيَت  كيف  قال:  نعم،  فقال:  البرصة؟  أتيَت  أسمع: 
األمر ودخوهلم فيه؟ قال: واهللِ، إهّنم َلقليل، ولقْد فعلوا، وإّن ذلَك َلقليل، فقال: 
عليك باألحداث، فإهّنم أرسُع إىل كلِّ خرٍي، ثمَّ قال: ما يقول أهل البرصة يف هذه 
َة يِف اْلُقْرَبى﴾)47(؟ قلُت: ُجعلُت فداك،  اآلية: ﴿ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ
إهّنم يقولون: إهّنا ألقارب رسول اهلل، فقال: كذبوا، إّنم نزلْت فينا خاّصة، يف 

.)48( أهل البيت، يف عيلٍّ وفاطمَة واحلسِن واحلسنِي أصحاب الكساء

يف  والفكرّي  األخالقّي  االنحراف  مسبِّبات  عىل  القضاء  عىل  العمُل  ب- 
املجتمع البرصّي.

عىل  احلرص  خالل  من  اجلانب  هذا  يف    البيت  أهل  أئّمة  حتّرك  ونلحظ 
تعليم أهل البرصة طرق الوقاية من األمراض النّفسّية واجلسدّية، التي غالبًا ما 
والفساد  اجلريمة  بتفشِّ  املتمثِّلة  االجتامعّية،  االنحرافات  لظهور  دة  ممهِّ تكون 
األخالقّي، التي عمل الوالة الّطغاة الفاسدين عىل تشجيعها ونرشها يف املجتمع 

البرصّي.
ذكر  إْذ  شعبة؛  بن  املغرية  البرصة  وايل  زنا  من  مشهور  هو  ما  ذلك  ودليُل 
البالذرّي)ت279#/892م(: »إّن املغرية جعل خيتلف إىل امرأة من بنى هالل، 
فبلغ ذلك  ثقيف،...،  بنت حمجن،...، وقْد كان هلا زوٌج من  أّم مجيل  يقال هلا 
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أبا بكرة بن مرسوح، موىل النّبّي صىّل اهلل عليه وسّلم من مولدي ثقيف، وشبل 
الّثقفّي، وزياد بن عبيد،  البجّل، ونافع بن احلارث بن كلدة  بن معبد بن عبيد 
متبطِّنها،  وهو  عريانان  مها  فإذا  عليه،  هجموا  عليها  دخل  إذا  حّتى  فرصدوه، 

فخرجوا حّتى أتوا عمر بن اخلطاب، فشهدوا عنده بام رأوا«)49(.
 واجهوا هذه االنحرافات، وحاولوا حتصني  وهلذا نرى أئّمة أهل البيت 
املجتمع البرصّي منها، فقْد َذَكَر الّشيخ الكلينّي: أّن أحد البرصّيني من أصحاب 
ج  تتزوَّ نّة، قال:   سأل اإلمام عن »امرأٍة ُطلِّقْت عىل غري السُّ اإلمام الّصادق 

هذه املرأة، ال ُتتك بغرِي زوٍج«)50(.
اهلل  قال رسول   « له:  قال   الّصادق اإلمام  أّن  البرصّينَي:  أحد  وُنِقل عن 
- كعجيجها من ثالثٍة، من دٍم حراٍم  ا -عزَّ وجلَّ ْت األرض إىل رهبِّ : ما عجَّ
ُيسفك عليها، أو اغتساٍل ِمن زنا، أو النّوم عليها قبل طلوع الّشمس، ثالثة ال 

يتقّبل اهلل هلم باحلفظ«)51(.
املجتمع  يف  األزواج  بني  الّزوجّية  العالقة  تنظيم  عىل   األئّمة وحرص 
 البرصّي، فقْد ُروي عن سليامن بن جعفر البرصّي: »عن أيب عبد اهلل، عن آبائه
أّنه كره أْن يغشى الّرجل امرأته وهي حائض، فإْن غشيها، فخرج الولد جمذومًا، 
جل أهله وقْد  أو أبرص، فال يلومنَّ إاّل نفسه، وعنه قال: وكره أْن يغشى الرَّ
احتلم حّتى يغتسل من االحتالم، فإْن َفَعَل، فخرج الولد جمنونًا، فال يلومنَّ إاّل 

نفسه«)52(.
ج- العمُل عىل حتيلِّ املجتمع البرصيِّ بمكارم األخالق.

ويف هذا اجلانب، نرى حرص األئّمة عىل توضيح مفهوم مكارم األخالق 
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للبرصّيني، وِمن َثمَّ احلّث عىل حتلِّيهم هبا، فقْد ذكرها اإلمام الّصادق يف أحد 
وحسن  ضا،  والرِّ كر،  والشُّ رب،  والصَّ والقناعة،  بـ»اليقني،  تتمّثل  بأهنا  أحاديثه 

جاعة، واملروءة«)53(. خاء، والغرية، والشَّ اخلُُلق، والسَّ
حتقيق  إىل  ُيؤدِّي  فات  والصِّ األخالق  هبذه  البرصّيني  حتلِّ  أنَّ  يف  شكَّ  وال 
الّتنمية  لتحقيق  األُوىل  اخلطوة  بدوره  ُيعدُّ  الذي  املجتمعيِّ  لم  والسِّ األمان 
األمان  وجود  دون  من  فإّنه  املجتمع،  يف  والفكرّية  واالقتصادّية   االجتامعّية 

الوجود أليِّ تطّوٍر، أو تقّدٍم يف أيِّ ناحيٍة من نواحي احلياة العاّمة.
كنُت  قال:  البرصّي،  احلسن  »عن   : الربقيُّ ذكره  ما  ذلك،  عىل  األدّلة  ومَن 
بنا  ُقم  أبا سعيد،  يا  مع أيب جعفر بمنى، وقْد مات رجٌل من قريٍش، فقال: 
 ، الرِبِّ ِمن  بخمِس خصاٍل هي  ُأخربكم  أاَل  قال:  املقابر،  دخلنا  فلاّم  إىل جنازته، 
دقة ُتعطيها  والربُّ يدعو إىل اجلنّة؟ قلُت: بىل، قال: إخفاُء املصيبة وكتامهنا، والصَّ
مها هلل رىًض، واإلكثار من قول:  بيمينك ال تعلُم هبا شاملك، وبرُّ الوالدين، فإنَّ برَّ
َة إاّل باهللِ العلِّ العظيِم(، فإّنه مْن كنوِز اجلنّة، واحلبُّ ملحّمد وآل  )الحوَل وال قوَّ

.)54(»حمّمد
ضا  النِّعمة والرِّ الّدالِّ عىل حثِّ املجتمع البرصيِّ عىل شكر  ويف هذا املعنى 
 باملقسوم من اهلل جلَّ وعال، يروي أحد البرصّيني من أصحاب اإلمام الّصادق
، إّن اهلل جعَل الفقر أمانًة عند خلقه،  عنه  قوله: »قال رسول اهلل : يا علُّ
ائِم، وَمن أفشاُه إىل َمن يقدر عىل قضاِء حاجته، فلم يفعل،  َفَمن سرَتُه كان كالصَّ

قتله، أَما إّنه ما قتله بسيفه وال رحمه، ولكْن بام أنكر ِمن قلبه«)55(.
من  املجتمع  أبناء  بني  يارات  الزِّ تبادل  عىل  احلّث  األخالق،  مكارم  وِمن 
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أجل تقوية أوارص الّروابط االجتامعّية بني األرُس البرصّية عىل اختالف أدياهنم 
املجتمع،  أبناء  بني  الّطبقّية  الفوارق  تقليل  أجل  من  وقومّياتم؛  ومذاهبهم 
وجعلهم وحدة واحدة بوجه الّتحّديات الّداخلّية واخلارجّية التي حُتاول الّتفريق 

بني أبناء املجتمع الواحد.
يف وعدم الّتثاقل منه،  وهلذا نجد األئّمة  حّثوا أبناء البرصة عىل إكرام الضَّ
فقْد َذَكَر الّشيخ الكلينّي، عن سليامن بن حفص البرصّي)56(: »عن أيب عبد اهلل 
، َفإَِذا َكاَنْت َلْيَلُة الثَّالَِثِة، َفُهَو  ْيُف ُيْلَطُف َلْيَلَتنْيِ ، قال: قال رسول اهلل : الضَّ
ِمْن َأْهِل اْلَبْيِت َيْأُكُل َما َأْدَرَك«)57(، ويف روايٍة أخرى: »إّن الّضيَف إذا جاَء فنزَل 

امء، فإذا أَكَل َغَفَر اهللُ هلم بنزولِِه عليهم«)58(. بالقوِم جاَء برزِقِه معُه من السَّ
 أهل البرصة عىل الّتحّل  ومْن مظاهر مكارم األخالق التي حثَّ األئّمة 
ياء، وَدَعْوهم إىل أْن تكون  هبا، هو شكر النّعمة وإظهارها للنّاس، والنّهي عن الرِّ
كانْت عن  إذا  نعمَتُه عىل عبده  يرى  أْن  اهلل حُيبُّ  وأنَّ  مثل عالنيتهم،  رسيرتم 
: » َعْن َعْبِد  طريٍق حالٍل، وتمَّ إخراج احلقوق الرّشعّية منها، ذكر الّشيُخ الكلينيُّ
اهللَّ ْبِن ِسنَاٍن، َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل ، َيُقوُل: َبْينَا َأَنا يِف الطََّواِف، وإَِذا بَِرُجٍل 
ٍد، َتْلَبُس ِمْثَل  ، َفَقاَل: َيا َجْعَفَر ْبَن حُمَمَّ يُّ جَيِْذُب َثْويِب، وإَِذا ُهَو َعبَّاُد ْبُن َكثرٍِي اْلَبرْصِ
ِذي َأْنَت فِيه ِمْن َعِلٍّ ، َفُقْلُت:  َهِذه الثَِّياِب وَأْنَت يِف َهَذا امْلَْوِضِع، َمَع امْلََكاِن الَّ
 يِف َزَماٍن َيْسَتِقيُم َله َما َلبَِس فِيه، وَلْو  ْيُته بِِدينَاٍر، وَكاَن َعِلٌّ َثْوٌب ُفْرُقبِيٌّ اْشرَتَ

َباِس يِف َزَمانِنَا َلَقاَل النَّاُس َهَذا ُمَراٍء ِمْثُل َعبَّاٍد«)60(. َلبِْسُت ِمْثَل َذلَِك اللِّ
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اخلامتُة

لنا إىل النَّتائج اآلتية: ويف هناية البحث، توصَّ
وجود  إىل  اإلسالمّية-  الفرق  خمتلف  -ومن  األّولّية  املصادر  أشارْت   -1
بني  تنّوعْت جوانبها  البرصة،  بأهل   البيت أهل  أئّمة  ربطْت  اجتامعّية  عالقة 
البرصة،  أهل  حيملها  التي  الفكرّية  اخللفّية  بحسب  وذلك  والّسلبّي،  اإلجيايّب 

فضاًل عن والءاتم الّسياسّية.
عة وكثرية، فقْد سعى أئّمة  دة ومتنوِّ 2- كانْت مظاهر اجلانب اإلجيايّب متعدِّ
أهل البيت  وأتباعهم من أهل البرصة إىل إدامة الّتواصل واحلوار فيام بينهم 
من أجل إصالح املجتمع البرصّي من االنحراف الفكرّي الذي كان غارقًا فيه 

نتيجة سياسة الوالة الذين تعاقبوا عىل إدارة البرصة.
البرصيُّ  املجتمُع  يعيشه  كان  الذي  الفكرّي  االنحراف  نتيجة  ِمن  كان   -3
أْن أصبح األعّم األغلب منه إىل جانب الّسلطة احلاكمة يف حقب زمنّية خمتلفة، 
وعملهم    البيت  أهل  أئّمة  ِحرص  ملسنا  اخِلذالن،  هذا  من  غم  الرُّ وعىل 
بل املمكنة- عىل ختليص البرصّينَي من هذا النّهج اخلاطئ، وكان  -بمختلف السُّ
يارات  هذا بمساعدة أتباعهم القّلة يف هذا املجتمع، فكانْت املراسلة وتبادل الزِّ

واملصاهرة من أبرز الوسائل يف ذلك.
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املجتمع  يف  االجتامعّية  الّتنمية  حتقيق  إىل    البيت  أهل  أئّمة  سعى   -4
البرصّي بام ُأتيح هلم من مساحٍة للّتحّرك مع أتباعهم القّلة يف املجتمع -آنذاك- 
البنّاء للواقع اإلسالمّي، واحلّث عىل  الفكرّية والنّقد  عن طريق تشجيع احلّرّية 

الّتحّل بمكارم األخالق.
البرصّي وختليصه من رواسب  املجتمع  إّن منهج األئّمة يف إصالح   -5
اجلاهلّية قْد آتى ُأكَلُه عىل املدى القصري؛ إْذ ُنالحظ أّن بعض املنحرفني عن منهج 
أهل البيت ، سواء كانوا علامء أم متعلِّمني، قْد استبرصوا ودخُلوا يف مذهب 
الّتشّيع، إاّل أّن التقّية كانْت هي احلامي هلم من أخطار إعالن تشّيعهم عىل املأل.

املدى  عىل  البرصّي  املجتمع  إصالح  يف    األئّمة  منهج  نتائج  تقترص  ومل 
القصري، إّنام تعّدى ذلك إىل املدى الّطويل -أيضًا-، وهو ما نعيشه ونلمسه عىل 
أرض الواقع يف الوقت احلارض؛ إذ إّن الّتشّيع واملواالة ألئّمة أهل البيت  من 

سامت األعّم األغلب من أهل البرصة.
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الهوام�ُص

البرصة، - 1 رحاب  يف   عّل اإلمام  املؤمنني  أمري  اهلل،  النرّص  كاظم  جواد  د.  أ.  ُينظر: 
والّتوزيع،  والنرّش  للّطباعة  الكفيل  دار  البرصة، مطبعة  تراث  مراجعة وتدقيق مركز 

ط2، البرصة، 1435#/2014م(.
الكلينّي، الكايف: 316/8.- 2
يارات: ص89.- 3 كامل الزِّ
ُينظر: - 4 ثقٌة،  أّنه  الطويّس:  الّشيخ  وصفه  البرصة،  أهل  من  مالك،  ابن  كردين  مسمع 

جال، املعروف برجال الكّش: 598/2. الطويّس، اختيار معرفة الرِّ
بصائر الّدرجات الكربى يف فضائل آل حمّمد : ص112.- 5
الطربيّس، مكارم األخالق: ص80.- 6
مناقب آل أيب طالب: 454/3.- 7
الّتوحيد: ص92.- 8
احلّجاج بن سفيان العبدّي، روى عن العسكرّي، كان إمامّيًا، ُينظر: الّسّيد حمسن - 9

األمني، أعيان الّشيعة: 565/4.
الّدين - 10 بحار األنوا ر اجلامعة لُدرر أخبار األئّمة األطهار: 274/50؛ وُينظر: قطب 

الّراوندي، اخلرائج واجلرائح: 448/1.
سورة األعراف: 151.- 11
أراد اإلمام  متام سورة القدر.- 12
أمحد بن أيب دؤاد بن جرير، أبو عبد اهلل، القايض، اإليادّي، ويل قضاء القضاة للمعتصم، - 13

أّنه  ثّم للواثق، وكان موصوفًا باجلود والّسخاء، وحسن اخللق، ووفور األدب، غري 
أعلن بمذهب اجلهمّية، وابتىل النّاس بمحنة خلق القرآن، وسعى يف قتل موالنا اإلمام 
الّزمان والفالج، ويف سنة  بنكبة  فابُتل يف آخر عمره  املعتصم،  أيب جعفٍر اجلواد عند 
أربعني ومائتني مات ودفن يف داره ببغداد، ُينظر: اخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد أو 
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الم: 377/4؛ والّشيخ عّباس القمّي، الكنى واأللقاب: 194/1. مدينة السَّ
عّل بن مهزيار األهوازّي، أبو احلسن، دورقيُّ األصل، موىًل، كان أبوه نرصانّيًا فأسلم، - 14

وقْد قيل: إّن علّيًا -أيضًا- أسلم وهو صغري، وَمنَّ اهللُ عليه بمعرفة هذا األمر، وتفّقه، 
ل له، وعظم  الّثاين، وتوكَّ ، واختصَّ بأيب جعفٍر  ضا وأيب جعفر  الرِّ وروى عن 
ل هلم يف بعض النّواحي، وخرجْت إىل  حملُّه منه، وكذلك أبو احلسن الّثالث ، وتوكَّ
يعة فيه توقيعات بكلِّ خري، وكان ثقًة يف روايته، ال ُيطعن عليه، صحيحًا اعتقاده. الشِّ

النّجايّش، رجال النّجايّش: ص253.
الكايف: 316/5.- 15
الكلينّي، الكايف: 249/1.- 16
سورة األنفال: 25.- 17
سورة آل عمران: 138.- 18
الكلينّي، الكايف: 249/1.- 19
الّصّفار، بصائر الّدرجات: ص240.- 20
بصائر الّدرجات: ص240.- 21
الكايف:- 22 الكلينّي،  ُينظر:  الّسورة،  فضل  عن  وللمزيد  ص242.  الّدرجات:   بصائر 

ا َأْنزْلنَاُه يف ليلِة القْدِر﴾. 242/1-253، باب يف شأن ﴿إنَّ
القول - 23 يف  القدرّية  وافق  َمْن  ومنهم  اإليامن،  يف  باإلرجاء  يقولون  الذين  هم  امُلرجئة: 

بالقدر، ومنهم َمْن وافق اجلهمّية يف القول باجلرب، وانفرد فريٌق منهم باإلرجاء املحض، 
مّلا  بذلك؛ ألهّنم  وا  ُسمُّ وإّنام  اخلوارج،  احلرورّية:  اإليامن؛  العمل عن  رون  ُيؤخِّ وهم 
فارقوا أمري املؤمنني نزلوا حروراء، وذلك عند منرصفه من صّفني ورجوعه إىل 

الكوفة، ُينظر: الطويّس، االستبصار فيام اختلف من األخبار: 88/4، اهلامش.
الكايف: 387/2.- 24
الكايف: 162/1.- 25
عبد الكريم بن أيب العوجاء، خال معن بن زائدة، زنديٌق،...، ملا أخذ لُتضب عنقه - 26

ُم فيها احلالل وُأحلُِّل احلرام، قتله  قال: لقْد وضعُت فيكم أربعة آالف حديث، ُأحرِّ
جال:  حمّمد بن سليامن العّبايّس، األمري بالبرصة. الّذهبّي، ميزان االعتدال يف نقد الرِّ

.645/2
احلسن البرصّي، أبو سعيد بن أيب احلسن يسار، موىل زيد بن ثابت األنصارّي، أخو - 27
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ّهاد  سعيد وعامرة، وأّمهم خرية موالة أّم سلمة زوج النّبّي ، كان احلسن أحد الزُّ
الّثامنية، وكان يلقى النّاس بام هيوون، ويتصنّع الّرئاسة، وكان رئيس القدرّية، قال ابن 
ه: احلسن بن أيب احلسن البرصّي، وروي  أيب احلديد: وممّن قيل إّنه ُيبغض علّيًا ويذمُّ

لنَي عن ُنرصتِِه. الّشيخ عّباس الُقمّي، الكنى واأللقاب: 84/2. أّنه كان ِمن املخذِّ
األمايل: ص716؛ وُينظر: الكلينّي، الكايف: 198/4.- 28
بحار األنوار: 121/89.- 29
األحنف بن قيس، واسُمه الّضّحاك بن قيس بن معاوية، وُيكنى األحنف بأيب بحر، - 30

وكان ثقًة مأمونًا قليَل احلديث، وفد عىل مصعب بن الّزبري يف الكوفة، فُتويفِّ فيها سنة 
67#، كان من قّواد جيش اإلمام علٍّ يوم صّفني، ُينظر: ابن سعد، الّطبقات الكربى:  

97/7؛ والّذهبّي، سري أعالم النّبالء: 86/4.
مناقب آل أيب طالب: 338/2.- 31
الكلينّي، الكايف: 576/4.- 32
تذيب األحكام: 27/3.- 33
اخلصيبّي، اهلداية الكربى: ص426.- 34
ملْ نعثر عىل ترمجٍة له.- 35
املحاسن: 203/1.- 36
وايات التي ُتشري إىل هذا املعنى، ُينظر: الّسّيد ابن طاووس، فرج املهموم - 37 للمزيد من الرِّ

يف تاريخ علامء النّجوم: ص237؛ واملجليّس، بحار األنوار: 279/49.
الطربّي - 38 وُينظر:  ص457؛  الغفارّي:  أكرب  عل  حتقيق:  النّعمة،  ومتام  الّدين  كامل 

الّشيعّي، دالئل اإلمامة: ص509.
للمزيد عن الّتمييز الطبقّي يف املجتمع اإلسالمّي ودور األئّمة يف مواجهته، ُينظر: - 39

وفاة  منها حّتى    البيت  أهل  أئّمة  الّطبقّية يف اإلسالم وموقف  فيصل،  عالء محيد 
البرصة  الرّتبية-جامعة  كّلّية  منشورة،  غري  دكتوراه  أطروحة   ،الّصادق  اإلمام 

)1436#/2015م(.
ُينظر: عالء محيد فيصل، مصدر سابق: ص26-5.- 40
لألدّلة عىل ذلك، ُينظر: اجلاحظ، العثامنّية: ص211؛ واألزدّي، اإليضاح: ص280؛ - 41

وعالء محيد فيصل، مصدر سابق: 280-275.
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الكايف: 344/5.- 42
ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب: 197/3.- 43
اإلرشاد: 66/2.- 44
الّشيخ حسن اجلواهرّي: 395/6.- 45
الكايف: 229/8.- 46
سورة الّشورى: 23.- 47
الكلينّي، الكايف: 93/8.- 48
فتوح البلدان: 423/2.- 49
الكايف: 292/3.- 50
الّصدوق، اخلصال: ص141.- 51
الربقّي، املحاسن: 321/2.- 52
الّصدوق، معاين األخبار: ص192.- 53
املحاسن: 9/1.- 54
الّصدوق، ثواب األعامل وعقاب األعامل: ص183.- 55
سليامن بن حفص البرصّي: مل يذكروه. روى احلسن بن أيب احلسن الفاريّس، عنه، عن - 56

الّصادق له رواية يف الكتب األربعة، كام يف ُينظر: الّشاهرودّي، مستدركات علم 
رجال احلديث: 126/4.

الكايف: 283/6.- 57
الكايف: 284/6.- 58
بن أيب كثري، وثابت، وأيب - 59 يروي عن: حييى  العابد،  البرصّي،  الّثقفّي،  بن كثري  عّباد 

البخارّي:  إبراهيم بن أدهم، وأبو نعيم،...، قال  الّزبري، وعنه:  عمران اجلويّن، وأيب 
تركوه، وقال ابن معني: ليس بشٍء، وقال ابن أيب رزمة: ما أدري َمن رأيت أفضل منه، 

فإذا جاء احلديث، فليس منها يف يشٍء، ُينظر: الّذهبّي، سري أعالم النّبالء: 106/7.
الكايف: 443/6.- 60
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امل�صادُر واملراجُع

1- القرآُن الكريُم.
- ابن األثري، عيّل بن أيب الكرم )ت630#/1232م(.

2- الكامل يف الّتاريخ، مطبعة دار صادر للّطباعة والنرّش، بريوت، 1966م.
- األزدّي، الفضل بن شاذان )ت260#/873م(.

وچاپ  انتشارات  مؤّسسة  النّارش:  ط1،  احلسينّي،  الّدين  جالل  حتقيق:  اإليضاح،   -3
دانشگاه، طهران، #1363.

، أمحد بن حمّمد )ت274#/887م(. - الربقيُّ
4- املحاسن، حتقيق: الّسّيد جالل الّدين احلسينّي، ط1، املطبعة: رنگني–تران، النّارش: 

دار الكتب اإلسالمّية، طهران، #1370.
- البالذرّي، أمحد بن ييى )ت279#/892م(.

5- فتوح البلدان، حتقيق: صالح الّدين املنجد، مطبعة جلنة البيان العريّب، النّارش: مكتبة 
النّهضة املرصّية، القاهرة، 1956م.

- اجلاحظ، عمرو بن بحر )ت255#/868م(.
6- العثامنّية، حتقيق: عبد الّسالم حمّمد هارون، مطبعة دار الكتاب العريّب، النّارش: مكتبة 

اجلاحظ، )د.م(، )د.ت(.
- اخلصيبّي، احلسني بن هدان )ت 334#/945م(.

7- اهلداية الكربى، ط4، املطبعة والنّارش: مؤّسسة البالغ، بريوت، 1411#/1991م.
- اخلطيب البغدادّي، أمحد بن عيّل )ت364#/1070م(.

النّارش: دار  القادر عطا، ط1،  الّسالم، حتقيق: مصطفى عبد  تاريخ بغداد أو مدينة   -8
الكتب العلمّية، بريوت، 1417#/1997م.

- الّذهبّي، حمّمد بن أمحد )ت748#/1347م(.
النّارش:  ط9،  الّصاغرجّي،  مأمون  األرناؤوط،  شعيب  حتقيق:  النّبالء،  أعالم  سري   -9

سالة، بريوت، 1413#/1993م. مؤّسسة الرِّ
دار  النّارش:  ط1،  البّجاوّي،  حمّمد  عّل  حتقيق:  جال،  الرِّ نقد  يف  االعتدال  ميزان   -10
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املعرفة للّطباعة والنرّش، بريوت، 1382#–1963م.
- ابن سعد، حمّمد بن سعد، البرصّي )ت230#/941م(.

11- الّطبقات الكربى، مطبعة دار صادر للّطباعة والنرّش، بريوت، )د.ت(.
- ابن شهر آشوب، حمّمد بن عيّل)ت588#/1192م(.

12- مناقب آل أيب طالب، تصحيح: جلنة من أساتذة النّجف األرشف، املطبعة احليدرّية، 
النّجف، 1376#/1956م.

- الّصدوق، حمّمد بن عيّل بن بابويه )ت381#/991م(.
مركز  النّارش:  ط1،  البعثة،  مؤّسسة  اإلسالمّية،  الّدراسات  قسم  حتقيق:  األمايل،   -13

الّطباعة والنرّش يف مؤّسسة البعثة، طهران، #1417.
سني  14- الّتوحيد، حتقيق: الّسّيد هاشم احلسينّي الّطهرايّن، النّارش: منشورات مجاعة املدرِّ

يف احلوزة العلمّية، قم، )د.ت(.
15- ثواب األعامل وعقاب األعامل، حتقيق: الّسّيد حمّمد مهدي، الّسّيد حسن اخلرسان، 

ط2، مطبعة أمري، النّارش: منشورات الرّشيف الّريّض، قم، #1368.
يف  سني  املدرِّ مجاعة  منشورات  النّارش:  ط2،  غفاري،  أكرب  عل  حتقيق:  اخلصال،   -16

احلوزة العلمّية، قم، #1403.
17- علل الرّشائع، حتقيق: حمّمد صادق بحر العلوم، النّارش: املكتبة احليدرّية ومطبعتها، 

النجف األرشف، 1358#/1966م.
النرّش  مؤّسسة  النّارش:  الغفاري،  أكرب  عل  حتقيق:  النّعمة،  ومتام  ين  الدِّ كامل   -18

سني، قم، #1405. اإلسالمّي الّتابعة جلامعة املدرِّ
19- معاين األخبار، حتقيق: عل أكرب غفاري، النّارش: مؤّسسة النرّش اإلسالمّي الّتابعة 

سني، قم، #1361. جلامعة املدرِّ
- الّصّفار، حمّمد بن احلسن )ت290#/902م(.

20- بصائر الّدرجات الكربى يف فضائل آل حمّمد ، حتقيق: احلاج مريزا حسن كوجة 
باغي، مطبعة األمحدّي، النّارش: منشورات األعلمّي، طهران، #1404.

- الطربيّس، أمحد بن عيّل )548#/1153م(.
21- مكارم األخالق، ط6، النّارش: منشورات الرّشيف الّريض، إيران، 1972م.
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- الطربّي الّشيعّي، حمّمد بن جرير بن رستم )ت ق 4#/10م(.
النّارش:  البعثة، ط1،  الّدراسات اإلسالمّية، مؤّسسة  22- دالئل اإلمامة، حتقيق: قسم 

مركز الّطباعة والنرّش يف مؤّسسة البعثة، قم، #1413.
- الطويّس، حمّمد بن احلسن )ت460#/1067م(.

الّرجائّي،  مهدي  الّسّيد  حتقيق:  الكّش،  برجال  املعروف  الّرجال  معرفة  اختيار   -23
مطبعة: بعثت قم، النّارش: مؤّسسة آل البيت  إلحياء الرّتاث، قم، #1404.

24- االستبصار فيام اختلف من األخبار، حتقيق: الّسّيد حسن املوسوّي اخلرسان، ط4، 
املطبعة: خورشيد، النّارش: دار الكتب اإلسالمّية، طهران، #1363.

املطبعة:  املوسوّي اخلرسان، ط4،  الّسّيد حسن  25- تذيب األحكام، حتقيق وتعليق: 
خورشيد، النّارش: دار الكتب اإلسالمّية، طهران، #1365.

- ابن قولويه، جعفر بن حمّمد )ت 368#/978م(.
النرّش  مؤّسسة  املطبعة:  ط1،  القّيومّي،  جواد  الّشيخ  حتقيق:  الّزيارات،  كامل   -26

اإلسالمّي، النّارش: مؤّسسة نرش الفقاهة، إيران، #1417.
- الكلينّي، حمّمد بن يعقوب )ت 329#/940م(.

27- الكايف، حتقيق: عل أكرب غفاري، ط5، مطبعة حيدرّي، طهران، #1336.
- املجلّس، حمّمد باقر بن حمّمد تقي )ت1111#/1699م(.

العابدّي،  حييى  حتقيق:  ط2،  األطهار،  األئّمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار   -28
اث العريّب، بريوت، 1403#/1983م. النّارش: دار إحياء الرتُّ

- املفيد، حمّمد بن حمّمد )ت413#/1022م(.
املفيد  دار  النّارش:  ط2،  الرّتاث،  لتحقيق   البيت آل  مؤّسسة  حتقيق:  اإلرشاد،   -29

للّطباعة والنرّش والّتوزيع، بريوت، 1414#/1993م.
- النّجايّش، أمحد بن عيّل )ت450#/1058م(.

الّسّيد  حتقيق:  النّجايّش(،  )رجال  باسم  املشتهر  يعة،  الشِّ مصنِّفي  أسامء  فهرست   -30
قم،  سني،  املدرِّ جلامعة  الّتابعة  اإلسالمّي  النرّش  مؤّسسة  النّارش:  نجايّن،  الزَّ بريّي  الشُّ موسى 

)د.ت(.
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- املراجع:
- األمني، الّسّيد حمسن )ت#1371(.

الّتعارف للمطبوعات، بريوت،  الّشيعة، حتقيق: حسن األمني، النّارش: دار  31- أعيان 
)د.ت(.

- الّشاهرودّي، عيّل النّمزّي.
32- مستدركات علم رجال احلديث، ط1، مطبعة حيدرّي، طهران، #1414.

- فيصل، عالء محيد.
 ، منها حّتى وفاة اإلمام الّصادق  33- الطبقّية يف اإلسالم وموقف أئّمة أهل البيت

أطروحة دكتوراه غري منشورة، كّلّية الرّتبية، جامعة البرصة، 1436#/2015م. 
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