التعريف بالشيعة
بعد مضي قرون على بزوغ شمس اإلسالم والتشيع ،ال يزال التعريف الذي ذكره أبان بن تغلب بن رباا الررياري
الكوفي (م  141ها) ،أحد أصحاب اإلمام محمد بن علي الباقر ،واإلمام جعفر بن محماد الااا ، ،يحار هفكاح ك حكان
وأفضل تعريف للشيعة ،والتعريف هو« :الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول اهلل أخذوا بقول علي ،وإذا اختلف الناس
عن علي أخذوا بقول جعفر بن محمد» (رجال النراشي ،ص .)11
يكون الشيعة والكنة اليوم اثنين من أهم فئات المكلمين في العالم اإلسالمي ،قاد اختاارا اإلساالم ،يناا والتشايع
والتكنن مذهبا ،أو لنقل عرفا بهما .ولعل تاريخ هشوء األسماء يختلف عن سير ظهور التيارات التي لقبت بشاتى العنااوين
واألسماء في الحقب الالحقة ،في حين أههما ليكا بمفتر عن اآلخر.
فكما ذكر علماء اللغة ،فإن لفظة «الشيعة» تعني التابع والحزب وتفتقد لمعنى ومفهوم ،ما لم يلحق بها اسام خخار.
فعلى سبيل المثال كان ماحلح «شيعة علي» و «شيعة عثمان» يكتخدما في منتاف القرن الهرري األول .وقاد جااء فاي
رواية هقلها الحككاهي من عدة رواة حول شر خية خير البرية (البينة )7/ب ن الرسول األكارم صالوات اهلل علياح خاطاب
اإلمام علي عليح الكالم قائال:أهت وشيعتك (شواهد التنزيل .)464 -449/1 :وهرى التركيب هفكح فاي أحا،ياأ أخارى
على لكان رسول اهلل صلوات اهلل عليح :يا علي أهت وشيعتك في الرنة (كشف الغمة.)144/1 :
وكان ماحلحا «شيعة علي» و«شيعة عثمان» يرريان على ألكن الناس في واقعة الرمل سنة  66هاا .فقاد كتاب
ابن األثير حول أبو الغا،ية الرهني قائال :وكان من شيعة عثمان .وهو قاتل عمار بن ياسر ،وكان إذا است ذن علاى معاوياة

وغيره يقول :قاتل عمار بالباب (أسد الغابة .)167/4 :ويقول ابن المحهر :الكوفة شيعة علي والبارة شيعة عثماان (البادء
والتاريخ.)644/1 :
ولم تمض أيام حتى اختص عنوان «الشيعة» با «شيعة علي» من غير أن يلحق بح اسم خخار .ولعال الرساالة التاي
بعثها شيعة الكوفة إلى اإلمام الحكين عليح الكالم ،والتي أرسلت بعد استشها ،أخيح اإلمام الحكن المرتبى علياح الكاالم
سنة  49أو  44ها ،هي أقدم وثيقة استخدم فيها عنوان «الشيعة» للداللة على أتباع اإلمام علي عليح الكاالم .وفاي هاذه
الرسالة ،يكتب شيعة الكوفة مواساة الستشها ،اإلمام الحكن عليح الكالم قائلين« :ما أعظم ما أصيبت بح هذه األمة عاماة
وأهت وهذه الشيعة خاصة» (تاريخ اليعقوبي.)112/1:
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يتعلق ظهور الرماعات الكياسية المكتقلة واستمرارها بمدى امتالكها أسس فكرية تميزها من اآلخرين .فمن غيار
المرجح أن تتحول جماعة سياسية إلى مذهب ما ،ون أن تمتلك مثل هذه الدعائم ،أو أن تكتمر بالحياة في تاريخ عاصف
وواسع وحافل باألحداث .وفضال عن الحابع الكياسي الذي جعل الشيعة يكتقلون عن بااقي الرماعاات بكابب ماواقفهم،
وبوجح خاص بكبب قبولهم بقيا،ة اإلمام علي عليح الكالم وعدم القبول بقيا،ة المعارضين ،فإن التشيع كان يتمتع برواهاب
فكرية سامية ومضمون مهم جعلتح يتميز من الرماعات األخرى.
إن حكاية ما يتضمنح التشيع فكريا وسياسيا  ،يمت بالة إلى الخالفات التي طرأت بين قا،ة الااحابة حتاى قبال
حا،ث وفاة النبي صلوات اهلل عليح ،والسيما بعده.
ففي تلك اللحظة اختلحت النزاعات القبلية القديمة بالخالفات الدينية وجعلت بني هاشم وبني أمياة يقفاان وجهاا
لوجح .وبالحبع فإن الموضوع لم يقف عند هذا الحد فقط .ففي ذلك الحين وقف بعض صحابة النبي صلوات اهلل عليح إلاى

جنب اإلمام علي عليح الكالم ،إذ تشير الماا،ر إلى المواقف التي اتخذها كل مان سالمان ،وأباي ذر ،ومقادا ،،وعماار،
وعد ،خخر من الاحابة ،فاعا عن اإلمام؛ مواقف اتكمت بالحابع الشيعي واهابت في الدفاع عن اإلمام علي عليح الكالم.
ومع أن هبرة الخالف الكياسي لم تشتد كثيرا ظاهريا ،إال أن التشيع أخذ يكتمر في طريقح في عماق المرتماع اإلساالمي
تدريريا ،هظرا ألن التشعب القائم كان تشعبا عقائديا.
ما تحرقنا إليح كان يتعلق بقبول القيا،ة واإلمامة واالعتقا ،بها كمك لة إلهية؛ غير أن وال،ة التشايع فقهياا والسايما
في مرال «الكنن الشرعية»  ،حدثت عندما قدم اقترا التمكك با «سيرة الشيخين» لدى وفاة الخليفة الثاهي (ههاية سانة
 16ها) شرطا لتولي اإلمام علي عليح الكالم الخالفة ،وهذا ما رفضح اإلمام ههائيا .وأظهر الحدث هذا ب ن تباعاد وجهاات

النظر من بعضها بعضا هو بمكان ال يكمح للقيا،ة الشايعية ضامان العمال بموجاب ههائ الفئاة األخارى وسايرتها (تااريخ
الحبري .)162 /4:ويمكن أن هعزو مر ،هذا الخالف إلى طبيعة المعتقد التي كان يحملها كل من الفئتين تراه حرية الكانة
والكيرة النبوية وهحاقها .وحقا قيل بعدئذ ب ن العار اإلسالمي األول شهد اعتقا ،فئة باالجتها ،مقابال الانص ،فيماا قبلات
الفئة األخرى -وهي الشيعة -بحرية الكيرة النبوية كنص إلهي ،ون قيد وشرط ،إذ التزمت بها كلياا .وقاد ظهارت مثال
هذه الخالفات في الرأي في العار هفكح وزا،ت من حدة االصحفافات .فالشيعة وفي خضام الخالفاات التاي هشابت فاي
مرال الفقح والكالم ،لم يثقوا إال بما روي عن المعاومين عليهم الكالم مان أحا،ياأ ،وجعلوهاا اطمئناهاا لهام ،المنهال
الوحيد لكننهم الشرعية.
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هكذا أبان التشيع عن أسكح بكرعة .ومن بين األمور التي سرعت تماسك وتناغم المرتماع الشايعي ،اخلياا هاي
التكليم بالقرخن والرسول ،ومو،ة أهل البيت واإليمان بإمامة اإلماام علاي علياح الكاالم وأبنااءه ،والتمكاك باألحا،ياأ
النبوية عبر أهل البيت كمادر للكنن الشرعية ،والقبول بالتقاليد الشيعية الخاصة .هكذا يتبين ب ن اإليمان باإلمامة وقياا،ة
أهل البيت عليهم الكالم كان المحور األساسي الذي يدور عليح التشيع ،وهو الكفيل على أصاالة تشايع الشاخص  .فمان
،ون االعتقا ،باإلمامة لم يكن يقبل التشيع من أحد.
كاهت واقعة الرمل وصفين من جهة وحا،ثة كربالء من جهة أخرى مان باين التحاورات الكياساية المهماة التاي
وضعت حدو،ا ثابتة بين فئتين كان يحلق عليهما خهذاك شيعة علي وشيعة عثمان أو شيعة معاوية ،وقاد عرفتاا الحقاا باا
«الشيعة» و«العثماهية» على سبيل االختاار .واست صلت تلك الحدو ،بحيأ لم يكن بالمقدور إزالتها كامال.
وتقوم أسس التشيع الفكرية -الدينية على أساس الماا،ر اإلسالمية وعلى تعاليم أهل البيت عموما .وبمعنى خخار
يضم التشيع جميع المبا،ئ اإلسالمية كدين كامل من وجهة هظر أهل البيت؛ كما أن التكنن هو ،ين من وجهة هظار فرياق
خاص من الاحابة .وما يشترك فيح التشيع والتكنن من حيأ المبدأ  -وهو اإلسالم -كثير جدا وأساسي.
التشيع اإلمامي ،والتشيع الوالئي:
إذا ما تخحينا أولى مبا،ئ مذهب التشيع في بحأ اإلمامة ،سنرد ب هح ظهر بشتى األشكال في التاريخ .وقاد أ،ت
كثرة الرموع الشيعية المتواجدة في مختلف هقاط العالم اإلسالمي ،وتحديدا في أولى القرون اإلسالمية التي شهدت تكاثر
التشعبات المذهبية هكبيا مقارهة بالقرون التالية ،أ،ت إلى ظهور التشيع في عدة فر مختلفاة .واساتمر هاذا الظهاور فاي
مكارين :مكار التشعبات الداخلية المؤ،ي إلى ظهور تيارات مثل الغالة ،والمعتدلة ،والزيدية ،الذي سنتحر إلياح الحقاا.
ويتمثل المكار الثاهي في اهتكاب شخوص من ذوي التوجهات المذهبية المتعد،ة إلى حلقة التشيع ،زعما مانهم أو اتهاماا

وجهح لهم األعداء ،في حين أههم لم يدعوه ألهفكهم .وفي الواقع أن بعض المعارضين ولكي يبعدوا عاد،ا مان المكالمين
من صفوفهم ،قاموا باحتكابهم ضمن حلقة الشيعة حتى يعرفوههم ك شخاص ضالين حكب زعمهام .والتشاابح القليال باين
بعض معتقدات أولئك األشخاص مع معتقدات الشيعة يمكن أن يكون الذريعة التي تقف وراء هذا اإلجراء.
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ومن هذه الزاوية يمكننا ذكر عدة أصناف من الشيعة ال يمت أي منهم بالة إلى التشيع العقيدي واإلماامي ،غيار
أههم كاهوا ضمن المتشيعين ألي سبب من األسباب ،أو إن المعارضين فضلوا وصفهم شيعة:
أ :محبو أهل البيت عليهم الكالم .صحيح أن جميع أهل الكنة يعدون من محبي أهل البيات فاي الوقات الحاضار،
لكن في العار الذي شهد غلبة المذهب العثماهي -تلك الغلبة التي استمرت حتى منتاف القرن الثالأ ،وحتى عدة قارون
في بعض المناطق -كان أصحاب المذهب العثماهي يوجهون تهمة التشيع إلى العديد من محبي أهل البيت ،إذ كان يحلاق
عليهم لقب الشيعة .وإذا ما كاهوا أكثر ثباتا في حبهم ألهل البيت ،فلربما كاهوا ينعتون بالرافضة .في حين أن الشيعة كااهوا
يكمون أصحاب المذهب العثماهي بالنواصب .وكتب الرجال المهمة كميزان االعتدال لشمس الدين الذهبي هي خير شااهد
على هذا اال،عاء .وكثير من هؤالء كان ينقل الروايات واألحا،يأ المتعلقة بفضائل أهل البيت ،في حين أهح لم يكان يعتقاد
بإمامة اإلمام علي وأبناءه بوصفها أمرا إلهيا «مناوصا» عليها .وقد سئل اإلمام العككري عليح الكالم ذات مرة :ما الفر
بين الشيعة والمحبين؟ وأجاب :شيعتنا هم الذين يتبعون خثارها ويحيعوها في جميع أوامرها وهواهينا ومن خالفناا فاي كثيار
مما فرضح اللّح ,فليس من شيعتنا ( تفكير اإلمام العككري ،ص  ،616ش  .)161يرشدها اإلمام في حديثح هذا إلاى الفار
القائم بين «المحب» و«الشيعة» ،إذ أن المو،ة بمفر،ها غير كافية لقبول تشيع المرء.
ب :معتزلة بغدا ،المتشيعين الذين اتهمهم المعارضون بالتشيع .وبالحبع فإن هؤالء المعتزلة كااهوا يبرلاون اإلماام
علي عليح الكالم كل التبريل ،حتى إن كثيرا منهم لم يتر،،وا في قبول أفضلية اإلمام علي علاى غياره مان الخلفااء أقال
تر .،،ومثل هذا المعتقد كان بعيدا كل البعد عن العقيدة العثماهية؛ ولذلك قام المعارضون بوصف معتزلة بغدا ،شايعة فاي
كتب الرجال والتراجم .فمرر ،االعتقا ،ب فضلية اإلمام علي على غيره من الخلفاء كان كافيا ألن يحلاق أصاحاب الماذهب
العثماهي عنوان الشيعة على صاحب هذا المعتقد .حتى وإن كان يقدم اإلمام على الخليفة الثالأ فقاط ،فإهاح كاان يكاتحق
لقب الشيعة الذي كاهوا يعدوهح وجها من وجوه الحعن والرر  .ومثل هذه الحاالت كثيرة في الكتب الرجالية القديمة ألهل
الكنة.
ج :يظهر التاريخ ب ن كثيرا من معارضي األمويين والعباسيين قد اهضموا إلاى الحركاات الزيدياة لمحارباة تلاك
الحكومات الفاسدة .والمعروف حول هذه الرماعة أهها لم تكن تؤمن بإمامة العلويين بوصفها هااا إلهياا ،لكانهم وباافة
عامة كاهوا يرون ب ن العلويين أحق بالخالفة من بني أمية وبني العباس .والرجاليون العثماهيون كاهوا يافون مثال هاؤالء
األشخاص بالشيعة.
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وعموما يرب االهتباه إلى أن مناصري أهل البيت لم يكوهوا بالضرورة من الشيعة .فهؤالء كاهوا جماعة كبيرة مان
سكان العرا أحبوا أهل البيت وهقلوا فضائلهم كثيرا ،حتى إههم اهتفضوا على األمويين والعباسيين سياسيا .فإلى هذا الحاد

يمكن اعتبارهم في عدا ،الشيعة .غير أههم لم ي خذوا بآراء الشيعة فقهيا وكالميا ،واألهم من ذلاك أههام لام يؤمناوا باا
«النص على إمامة علي بن أبي طالب وأبنائح» ك ساس للتشيع .لذلك يمكان اإلشاارة إلاى ضارب مان ظااهرة تادعى
«التشيع العراقي» كان أصحابها يناصرون التشيع وهم متهمون بالتشيع وحتى الرفض ،غير أههام عملياا كااهوا فاي عادا،
الحنفيين أو المعتزلة أو كاهت لديهم هزعات مذهبية أخرى.
 :،ظهر في القرن الهرري الكا،س وبعده فريق كان في الوقت هفكح شيعيا -سنيا ،وذلك عندما اتراح عدياد مان
أهل الكنة إلى مزيد من االعتدال ،واالقتراب من األئمة المعاومين .وفضال عن االعتقا ،بالخلفاء األربعة ،كان هذا الفرياق
يتبع أحد المذاهب األربعة ،ويقبل باألئمة االثني عشر .ويمكن أن هحلق علايهم عناوان «الكانة االثناي عشارية» ،ون أن
يكون للعنوان أي اعتراف تاريخي .وكان هذا االتراه يتواجد بكثرة على امتدا ،القرن الكا،س حتى العاشر الهراري وقاد
استمر بعد ذلك في ما وراء النهر وتركيا.
يتعين هنا النظر إلى هقحة مهمة وهي الكؤال عن مدى اتكاع ،ائرة التشايع .فعنادما هااف شخااية أو ،ولاة ماا
بالشيعية ،فإلى أي هحا هوسع حدو ،هذه الدائرة؟ البد من القول ب ن مختلف الشخاايات أو الادول التاي ياتم تاانيفها
تحت عنوان الشيعة ،بما في ذلك من شخايات أو ،ول زيدية ،وإمامية ،وإسماعيلية ،تقع ضمن ،ائرة التشيع ،كما يؤكاد
زيغ بعض منهم .وفيما عدا هذه الفر  ،ال تحمل الرماعات المتشيعة األخرى عنوان التشيع رسميا .لكن النقحة األهم تكمن
في ضرورة النظر في عدة معايير عندما هكون في شك من تشيع أحد .وتتعلق هذه المعايير ذات الشرعية من وجهاة هظار
الخبراء ،بتلك المعتقدات أو التعابير التي يتم استخدامها حولهم .فالشاعر الذي يقوم بنظم قايدة الغديرية ،يمكن اعتبااره
شيعيا رسميا إلى حد ما ،حتى وإن لم يكن لدينا أية ،الئال أخارى .والكياساي الاذي يوصاي أن يادفن براوار ضاريح
الكاظمين ،فيمكن التيقن من تشيعح .وفيما يتعلق بدولة علوية ينتمي أمراؤها إلى الكا،ة ،فإهها تعتبار قريباة مان التشايع
الرسمي مع احتمال عدم وضعها تحت عنوان الشيعة بالضابط .كماا إن األواصار األسارية ،والسايما أسار شايعية عريقاة
كالبويهيين ،تعتبر معيارا حاسما في هذا المرال ،ذلك أن المبدأ في تحديد مذهب شخص ما هو تبعيتاح لماا كاهات علياح
أسرتح .وقد حاولنا في هذا الكتاب معالرة هذه األمور منحقيا وعلى أساس األ،لة التاريخية.
##PAGE=5##

الشيعة ،الرافضي و...
بغض النظر عن عنوان مثل الشيعة والذي بدأ من كلمة واهتهى ليابح ماحلحا للداللة على المكلمين الشيعة ،فإن
عد،ا من الفر والحوائف المكلمة قد سميت بحريقتين في أقل تقدير وهما :تكمية المعارضين ،إذ ياتم إطاال عناوان أو
أكثر على إحدى الفر وقد يكون منش االختيار هذا هو التهكم أو أي شيء خخر بحيأ يرعال تلاك الفرقاة تتمياز مان
غيرها من الفر  .مثل عنوان الرافضة الذي استخدم للداللة على الشيعة.وتتمثل الحريقة الثاهية في أن يختار أتبااع الفرقاة
أهفكهم اسما يتكم بشيء من اإلطراء.
فالشيعة تحبذ لفظة «اإلمامية» عنواها لها .وال يكتبعد إطالقا قيام أتبااع فرقاة ماا باساتخدام عناوان لام يكوهاوا
مقتنعين بح من ذي قبل واالقتناع بح تدريريا .ولربما تقوم بعض الماا،ر باستخدام بعض األسماء المتعلقة بحوائاف معيناة
تنتمي إلى مرموعات فرعية من المذهبين الشيعي والكني للداللة على عموم أتباع ذلك المذهب.

وقد استعمل الخاوم واألعداء مختلف األسماء للداللة على الشيعة .والسيما أن عنوان الشايعة هاو االسام األكثار
شيوعا من هذه الحلقة ولم يكتخدم ألتباع مذهب اإلمامية فقط ،بل تعدى ذلك ليشامل الزيدياة ،واإلساماعيلية ،والفار
الفرعية األخرى .وقد سبق وقلنا ب ن لفظة «الشيعة» تعني لغويا التابع وقد تحولت تدريريا إلى ماحلح خاص.
وفي ش ن العناوين التي استخدمها خاوم الشيعة للداللة عليهم تهكماا ،فايمكن اإلشاارة إلاى أساماء كالرافضاة،
والترابية ،والكبائية .ففي رسالة وجهها إلى معاوية ،يشير عبيد اهلل بن زيا ،إلى جماعة تدعى «الترابياة الكابئية» يقو،هاا
حرر بن عدي قد وقفت في وجح معاوية (تاريخ الحبري .)171 /4 :وإن لم تكن الرسالة هذه موضاوعة ،فعبياد اهلل يلماح
إلى اليماهيين الذين كاهوا يناصرون اإلمام علي عليح الكالم؛ ذلك الرجل الذي أطلاق علياح األموياون از،راء لقاب أباي
تراب ووصفوا أتباعح بالترابية.
ظهر عنوان «الرافضة» خالل حركة زيد بن علي سنة  111ها استنا،ا إلى الماا،ر الموجو،ة .فعندما رفاض عاد،
من أصحاب زيد ،عم حركتح حين امتنع عن إباء شرعية الشيخين ،سماهم زيد بالرافضة .يقول الحبري عند ذكر هذا الخبر:
فهم اليوم يزعمون أن الذي سماهم الرافضة المغيرة (تاريخ الحبري .)121/4 :وهناك من يشك في صحة ما هقل عن زيد
حول هذه التكمية .حتى إن عد،ا من الماا،ر الشيعية أظهرت قناعتها بعنوان الرافضة ،فقد قال اإلمام الاا ،ألبي بااير:
ال واهلل ما هم
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سموكم ولكن اهلل سماكم بح أما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجال من بني إسرائيل رفضاوا فرعاون وقوماح لماا
استبان لهم ضاللهم فلحقوا بموسى عليح الكالم لما استبان لهم هداه فكموا فاي عكاكر موساى الرافضاة ألههام رفضاوا
فرعون (الكافي .)66/2:وفي مقام خخر يقول أحد األئمة المعاومين مخاطبا الشيعة :ما لهم ولكم وما يريدون مانكم وماا
يعيبوهكم يقولون الرافضة هعم واهلل رفضتم الكذب واتبعتم الحق (باائر الدرجات .)149 :فاستعمال عناوان الرافضاة كاان
أمرا شائعا يقف وراءه توجح مشحون باالز،راء أكثر من أي شيء خخر .ومنذ ذلاك العهاد حتاى الياوم وصاف الخااوم
الشيعة بهذا التعبير (كابن كثير في البداية والنهاية ،والذهبي في تاريخ اإلسالم) .وتنص أولى المااا،ر الشايعية علاى أن
أعداء الشيعة هم الذين وضعوا عنوان «الرافضة» عليهم (معتقد اإلمامية .)6 :ومع أن الماا،ر المعتا،ة قد ذكارت حكاياة
زيد لظهور عنوان الرفض ،إال أن جماعة وضاع الحديأ قد هكبت مرارا أحا،يأ مفترية إلى الرسول األكارم صالوات اهلل
عليح في ذم الرافضة وقدحهم! ومن جهة أخرى استخدم الشيعة عنوان «الناصبي» أو «النواصب» للداللة على معارضايهم
العثماهيين ،والنواصب هم الذين هابوا راية عداء أهل البيت عليهم الكالم.
ظهر كل من مفهومي الشيعي والعثماهي مقابال اآلخار ،واألمار يااد علاى عناواهي الكاني والبادعي اللاذين
استخدمهما خاوم الشيعة ،إذ وصفوا أهفكهم بالكاني وأ هال الكانة ،وأطلقاوا علاى معارضايهم مان المعتزلاة والشايعة
والخوارج عنوان البدعي وأهل البدعة.
وفضال عن هذه األسماء ،فإن وصف الشيعة بعناوين أخرى مثل الغالي كان أمرا سائدا .وقد استخدم هاذا الوصاف
وما شابح ذلك لفال بعض الشيعة من الرماعات األخرى .وبحبيعة الحال فإن هناك باون شاساع باين أن يكامي شايعي
إمامي أحدا ما بالغالي ،وكثيرا ما حدث ذلك ،وبين أن ياف مؤلف سني من القرن الثالأ وما بعده شيعيا بالغالي.

أما بعض العناوين األخرى كاإلمامية واالثني عشرية والقحعية فإهها تمت بالة إلى الفر الشايعية الفرعياة وقاد
أصبحت تدريريا اسما لغالبية الشيعة من باب إطالقها على األكثرية الشيعية .ويخاتص عناوان «المتاولاة» (أو المتااورة)
لشيعة لبنان وحلب إذ كان يكتخدم محليا للداللة عليهم على مر عدة قرون.
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التشيع بين الاحابة والتابعين
سبق وأن أشرها إلى أن الخالفات الكياسية بين قريش قد ظهرت خالل حياة رسول اهلل صلوات اهلل علياح وبارزت
هفكها في مرال اختيار الحاكم بعد وفاة النبي مباشرة .والكياسة ذات طبيعة تكمح لها بتمركز الكلحة باساتخدام مختلاف
الحر والخحط ،إال أن طبيعة الخالف القائم خهذاك وألهح لم يكن سياسيا بحتا ،جعلتح يكتمر بالتواصل في عمق المرتماع.
ومن الاحابة من كاهوا يعتقدون بمرجعية اإلمام علي عليح الكالم علميا؛ ولم يكفوا يوما عن االتكااء علاى «ماو،ة أهال
البيت» .فمثل هذا التيار العارم والكاكن في أعما المرتمع اإلسالمي كان يعحى االستمرارية للتشيع .وقد هقل عان أباي
ذر ب هح قال :ستكون فتنة فإن أ،ركتموها فعليكم بكتاب اهلل وعلي بن أبي طالب (أهكاب األشراف .)112 /1 :وينقل ابان
األثير حديثا من رسول اهلل صلوات اهلل عليح رواه أبو ذر وهو :لو صليتم حتى تكوهوا كالحنائر ما هفعكام حتاى تحباوا خل
رسول اهلل (النهاية في غريب الحديأ.)461/1 :
وقد هقل مقدا ،عن رسول اهلل صلوات اهلل عليح ب ن «معرفة خل محمد» براءة من الناار و«حاب خل محماد» جاواز
الاراط  ،و«والية خل محمد» أمان من العذاب (سنن ابن ماجاة ،ج  ،1ص  ،1174ش  .)6261وتشايع عماار بان ياسار
أوضح من أن يحتاج إلى ذكر أ،لة ووثائق .فقد عاش جنبا إلى جنب مع أمير المؤمنين عليح الكاالم حتاى خخار لحظاات
حياتح .وكذلك األمر عند مقدا ،وسلمان .ولن ينكى التاريخ أبدا تضحيات رجال خلد مثل حرار بان عادي ،وعمارو بان
حمق الخزاعي ،الاحابيين اللذين قتال ب مر معاوية .وفيما عدا هاؤالء األشاخاص ،كثار كااهوا شايعة علاى والسايما فاي
مناصرتح وهقد الخلفاء ،والسيما الخليفة الثالأ .يقول ابن األثير حول أبو الحفيل عامر بن وائلة ،وهو خخار مان ماات مان
الاحابة :كان من شيعة علي (أسد الغابة .)124/1:وكاهات أم سالمة زوج رساول اهلل صالوات اهلل علياح مان المادافعين
المتحمكين عن اإلمام علي عليح الكالم .يقول ابن العكاكر :س لت أم سلمة زوج النبي صالى اهلل علياح وسالم عان علاي
فقالت :سمعت النبي صلى اهلل عليح وسلم يقول إن عليا وشيعتح هم الفائزون يوم القيامة (تااريخ ،مشاق .)666/41 :وفاي
الافحة هفكها هقل ابن عكاكر هذا الحديأ عن طر أخرى .ويقول البالذري :ذكرت شيعة علي و عثماان عناد أم سالمة،
فقالت :ما تذكرون من شيعة علي و هم الفائزون يوم القيامة (أهكاب األشراف.)121/1 :
استمر هذا التشيع بين التابعين في هحا أوسع .فإذا لم يكن مكتمرا بالحياة ،فكيف بح يال إلى هذا المكتوى مان
الثبات والامو،؟ وكان شيعة علي  -بما تحملح الكلمة من مختلف المعاهي -يكوهون
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غالبية التابعين في الكوفة ،ومن بينهم النخبة الشيعية هظير كميل بن زياا ،النخعاي (أهكااب األشاراف.)476/1 :
والشيعة الذين تربوا في المدرسة العلوية ،كاهوا يحملون أكبر ،رجات اإليمان باإلمام علي وحبح؛ منهم ميثم التماار الاذي

استشهد قبل أيام من عاشوراء ب مر من ابن زيا ،،وكان أبناء أسرتح من بين أبرز الشخايات الشايعية علاى امتادا ،عادة
قرون.
إن خواص التابعين أو الشيعة العقيديين هم أولئك الذين وقفوا براهب اإلماام الحكان واإلماام الحكاين عليهماا
الكالم .وكاهت كربالء تركدا لتضحيات شيعة علي تراه شيعة معاوية ويزيد .والهتافات التاي كاان يناا،ي بهاا خاواص
أصحاب اإلمام حكين عليح الكالم في كربالء هي خير ،ليل على هذه الحقيقة .ولنا معرفة ب سماء كثير مان هاؤالء الاذين
ذكرتهم الماا،ر تحت عنوان «من شيعة علي» وكاهوا من بين القيا،ات الشيعية في العرا  .وغالبا ماا كااهوا يكاتخدمون
في قاائدهم ،وخحبهم ،ومراسالتهم حديأ الوالية (رواية الغدير) وتعبير الوصاية الذي يدل على إيمااههم باالنص علاى
إمامة علي بن أبي طالب اإللهية .وموضوع استخدام هذه التعابير في األ،ب الشيعي بحاأ منفاال يحتااج إلاى الدراساة
والبحأ في مقام خخر .فهذا حراج بن مكرو يخاطب اإلمام الحكين عليح الكالم في كربالء قائال با ن اإلماام هاو ابان
علي «الوصي» (الفتو .)167/4 :
يعد التوابو ن أول جماعة شيعية أ،خلت تقاليد زيارة قبر اإلمام الحكين عليح الكالم جماعياا فاي منظوماة الثقافاة
الشيعية .وفي ذلك الوقت كاهت كوفة مقر الشيعة وهي مفعمة بنشاط رجالها وهكائها لادعم خل علاي .وتواصال حاراك
الشيعة وباتت كوفة قاعدة تنقل هذا الحراك إلى مختلف أهحاء العالم اإلسالمي بما في ذلك إياران .ومان أرا ،التفاايل
فعليح بمراجعة المفال من الكتب في هذا الش ن ،إذ إن المقام هنا ال يناسب ،راسة تاريخ الشيعة.
التشيع التفريحي ،والمعتدل ،والغالي:
كاهت كيفية ظهور مختلف الفر وهشوئها ،اخل المذهب الشيعي موضع اهتمام المتعلمين من الشيعة مناذ البداياة.
فكال كتابي فر الشيعة والمقاالت والفر هما من ت ليف القرن الهراري الثالاأ ،وقاد تنااول مؤلفاهماا الفار الشايعية
بالبحأ والتوضيح .وبارف النظر عن الكؤال عن أسماء الفر وتشعباتها ،يمكننا تقديم ثالث هزعات رئيكة للتشيع هي:
أ :النزعة التفريحية ويمثلها التشيع الزيدي؛ ومع أن عد ،من الفر الزيدية تعتقد بإمامة اإلمام علي علياح الكاالم،
إال أن األغلبية ال تؤمن بالنص الرلي؛ وقد سبق اإلشارة إلى أن النص على إمامة اإلمام علي هو أسااس ماذهب التشايع.
والزيدية ال يتبعون أئمة أهل البيت فقهيا وكالميا بوجح كامل ولو أههم يمتلكون الرو العامة للتشيع وهذا ما جعل مؤلفي
كتب الفر يعدوههم في عدا ،الشيعة.
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ب :النزعة المغالية ،ويمثلها الغالة من الشيعة .والعقيدة األوضح لدى الغالة في مرال التشايع هاي هكابة األلوهياة
إلى األئمة عليهم الكالم أو تفويض قكم من الشؤون الخاصة باهلل إلى ،ائرة صاالحياتهم .وقاد جاباح األئماة هاذا التياار
باالستنكار والتنديد ،وتزخر الماا،ر الموثوقة بعشرات األحا،يأ الاريحة ضد الغالة والمتحرفين والتااديات الااريحة
التي قام بها أئمة أهل البيت عليهم الكالم في مواجهتهم .وإذا ما تخحينا «هكبة األلوهية» فبالحبع هناك مان يبحاأ عان
الغلو في جواهب أخرى ،هي األخرى مثار الردل والخالف .وفي وجهة هظر الرماعة المعارضة للتشيع ،فإن مرر ،االعتقاا،
بإمامة األئمة عليهم الكالم أو بقكم من المعتقدات الشيعية الرسمية يدخل المعتدلين من الشيعة في عدا ،الغاالة ،وهاذا ال
يمت بالة إلى ما يعرف با«الغالي» ،اخل الماحلح الشيعي.
وللغالة ،ور كبير في تشويح سمعة التشيع على مر التاريخ اإلسالمي ،ولكاون بعاض الحادو ،غيار معروفاة باين
الشيعة، ،ائما ما اضحر المعتدلون من الشيعة إلى فال الحريق الذي يربحهم باالغالة وتقاديم ايضااحات ليخارين حاول

ذلك .ومنذ القرن األول أخذ الغالة يكببون مضايقات لألئمة عليهم الكالم و،ائما ما كان من أهم مكاعي األئمة الحاهرين
وعلماء الشيعة إبداء اهحراف الغالة عن التشيع للعيان .يقول اإلمام جعفر الاا ،عليح الكالم :أ،هى ما يخرج بح الرجل من
اإليمان أن يرلس إلى غال ويكتمع إلى حديثح ويادقح على قولح (بحار األهوار .)2 /4 :وغالبا ماا يعاو ،هاذا االهحاراف
إلى جواهب روحية ،أضف إليح تشد ،المعارضين في معاملة الشيعة ،مما جعل عد،ا منهم يميلون إلى التحرف.
يرشدها ما تبقى من خثارهم في كتب الملل والنحل ،وكذلك في المؤلفات الرجالية ،إلى تعد ،هحل الغالة التي كان
يوجهها قائد أو مرموعة من القا،ة الخاصين بهم .وتباين وجهات هظرهم كان يتعلق في الدرجاة األولاى بعقيادتهم ترااه
مكاهة األئمة وتفويض منازل ربوبية إليهم .فبعضهم مثل أبو الخحاب األسدي ،ومغيرة بن سعيد كان على ضالل تام حامال
مزاعم مبالغ فيها حول األئمة .إال أن بعضهم كان ما يزال يتر ،،إلى األوساط الشيعية ،ومع ذلك فقاد ضاعف الرجااليون
من علماء الشيعة حديأ العديد منهم .ومفضل بن عمر الرعفي هو من جملة الذين ت رجحوا بين الغلو واالعتدال ،ومع أهاح
لم يكن يعتقد بإهاطة مكاهة ربوبية إلى األئمة ،لكنح كان يغالي في مكاهتهم .والمؤلفات المنكوبة إليح تحولت الحقاا إلاى
إحدى أهم ماا،ر الغالة.وفي القرهين الثاهي والثالأ بات خحر الغلو يهد ،األوساط الشيعية باورة خحيرة ،مماا أ،ى إلاى
أن يؤلف هخبة علماء الشيعة كتبا في ر ،وهقد الغالة ،وعا،ة ما تحمل هذه الكتب عناوين الر،
##PAGE=10##
على الغالة ،والر ،على الغالية في الماا،ر الشيعية ،وقد ألفها علماء مثل علي بن مهزيار ،ويوهس بن عبادالرحمن،
وأبو سهل اسماعيل بن علي النوبختي ،وسعد بن عبد اهلل األشعري .وللغالة اسم خخر بين
األوساط الشيعية وهو «المفوضة» أي الذين يعتقدون بتفويض بعض األمور الخاصة باهلل إلى رساول اهلل صالوات
اهلل عليح وعلي بن أبي طالب عليح الكالم.
وترشدها ،الئل إلى ،وام هفوذ الغالة في بعض النقاط الهامشية بالعالم اإلسالمي ،وقد أثر هذا النفوذ في عاد ،مان
التحورات الكياسية التي شهدها قا،م القرون .والعلويون في تركيا وسوريا ،هم مثال على بقية ذلك التيار .وقاد ترابحات
بعض معتقدات الغالة بالعقائد المحلية وأسفرت عن ظهور هحاالت تتبااين ب صاولها العقيدياة ماع المعتقادات اإلساالمية
الم لوفة أشد تباين .ومثل هذه النحل لم يكن يربحها بالتشيع اإلمامي والزيدي أي صلة ،وكاهات تعمال باساتقاللية تاماة
باورة عامة.
ج :النزعة الوسحية ويمثلها التشيع اإلمامي وبالتحديد التيار الشيعي األصيل الذي يرى أساس اإلسالم في الكتاب
والكنة النبوية؛ والكنة المت صلة لديح ،ال سيما في الفقح ،هي التي أخذت ورويت عن أهل البيت علايهم الكاالم .واألئماة
وفقا لهذه الرؤية ،عينهم اهلل وقد استمدوا جميع علمهم ومعرفتهم من القرخن والكنة النبوية ،ويعادون حراة للشايعة قاوال
وفعال .وال وجو ،ألية هكبة ألوهية لألئمة في هذا المعتقد .وعلى مر التاريخ اتخاذ علمااء الشايعة وعلاى رأساهم الشايخ
الادو (م  621ها) والشيخ المفيد (م  416ها) موقفا مناهضا ضد الغالة .فالشيعة االثنا عشارية أو اإلمامياة ،هام شايعة
بعيدون كل البعد عن عقيدة الغلو ،ومع حبهم ألهل البيت عليهم الكالم ،يعدون قبول سلحتهم العلمية أساسا للتشيع .يقاول
اإلمام جعفر الاا ،عليح الكالم :إحذروا على شبابكم الغالة ال يفكدوههم ،فإن الغالة شر خلاق اهلل ،يااغرون عظماة اهلل،
ويدعون الربوبية لعبا ،اهلل (أمالي الحوسي.)164/1 :

والواقع أن التشيع اإلمامي هو القيم الحقيقي على تراث التشيع ،والذي يؤمن ب ساس اإلسالم والقرخن ،لكناح يارى
ب ن فهمهما ال يتحقق إال عبر معارف وعلوم أهل البيت عليهم الكالم .وفضاال عان حضاوره الادائم فاي مراكاز اإلساالم
الرئيكة ،فإن التشيع اإلمامي كان في تفاعل وتواصل فكري مع الحوائف األخرى.
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التشيع التفقهي والباطني:
يمكن تناول قضية الغلو بين الفر الشيعية بحريقة أخرى ،فالقرخن والكنة النبوية المتركدان في الفقاح اإلساالمي
يكوهان هواة التشيع الرئيكة ،والفقح هذا يكتمد شرعيتح من ت ييد المعااومين علايهم الكاالم وذلاك عبار العلاوم التاي
اكتكبوها من النبي صلوات اهلل عليح .واألساس في هذه الرؤية هو ظاهر الشريعة التي فكرها وبينهاا المعااومون إرشاا،ا
للناس وهديا لهم.
وفي مقابل هذه النظرة المت صلة ،تقف رؤية مناهضة تكعى إلبداء الظاهر غير أصيل لترعال النازوع إلاى البااطن
أساسا للتشيع .ويتمثل أسلوب الوصول إلى الباطن في هذه الرؤية في وجح من ت ويل الظاهر واستكشاف ما يدعى بااطن
اآليات أو الروايات .وما يعرف بالظاهر في هذا التفكير هو مرر، ،ليل على الباطن ،والمقاد الحقيقي يكمان فاي البااطن
الكائن في ما وراء الحراب وليس في ظاهر المفاهيم ومدلولها الشكلي.
ليس هناك أ،هى شك في أن الباطن يولى اهتماما في التشيع ،غير أن تحديد الباطن هاذا ال ياتم عبار ماا يقدماح
مختلف األشخاص من تفاسير ،بل يحد ،في إطار البديهيات واألوليات التي هقلت عن المعاومين عليهم الكالم .ومن بين
مختلف االتراهات الشيعية ،فإن االتراه اإلسماعيلي هو المتهم باالهتمام الباطني بنحو مفرط إلاى حاد أ،ى إلاى تعحيال
الفقح ،إذ باتت أكثر المفاهيم الدينية الظاهرية إصالة تفكر وت ول إلى معان غريبة وغير م لوفة .وتعد هذه الحركاة شااهدا
على وجح من الغلو والتحرف في التعاليم الدينية ،وماداقا على ما حظره اهلل تعالى من الغلو في الدين .ولماا كاهات هاذه
النزعة تتمتع بقاعدة قوية لدى الغالة ،اهتشرت العديد من الرواياات الموضاوعة التاي تانص علاى النزعاة الباطنياة فاي
الناوص الشيعية و،ائما ما كان علماء الشيعة يحذرون منها.
إن ما يميز الشيعة اإلمامية من االتراهات والفر الغالية واإلسماعيلية يكمن أساسا فاي األهمياة والمكاهاة التاي
يولوها للفقح .ولذلك ال يمكن مقارهة المكاهة التي يتمتع بها الفقهااء فاي المرتماع الشايعي ماع أي مفكار شايعي مهاتم
بمواضيع أخرى غير الفقح.
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التشيع األصولي واإلخباري
هناك تباين عام في الرأي على أساس هذين االتراهين بين الشيعة .فالشيعة اإلخباريون هم الذين يكتفاون بظااهر
أحا،يأ أهل البيت عليهم الكالم وال يقبلون ب ي هوع من أهواع االجتها ،العقالهاي .وقاد أ،ى بهام هاذا االكتفااء بظااهر
األحا،يأ إلى ضيق في األفق والتفكير هظرا لكثرة األحا،يأ الباطلة من جهة ،وتعحيل سبيل العقل للتعمق فيهاا مان جهاة
أخرى .واالتراه الثاهي الذي يمثلح الشيعة األصوليون يحاول تقديم رؤية أكثر عقالهية من الدين فقهيا وكالميا ،فضال عن
التخلي عن األحا،يأ الموضوعة .وذلك باالعتما ،على األحا،يأ الاحيحة ومنهئ أهل البيات علايهم الكاالم فاي فهام
القرخن .ويعد تراهل القرخن من بين المشاكل التي كان يعاهي منهاا الشايعة اإلخبااريون المعروفاون ب صاحاب الماذهب
الحشوي سابقا .ولديهم هزعة تشد،ية تراه من يخالفهم الرأي ،في حين أن الشيعة األصوليين اتخذوا موقفا معتدال في هذا
المرال .يخاطب عبد الرليل الرازي في القرن الكا،س من يعا،ي الاحابة والكلف الااالح وأزواج الرساول صالوات اهلل
من الشيعة ويقول :إذا ما علم كل مكلم الفال هذا أو سمع بح ،أخالح للشيعة مذهبا ،لكان اهلل تعاالى علايم با ن ماذهبكم
اإلمامي وبهذا النهئ ،بعيد كل البعد عن األصولية .فال ضير إن تقول أخباري أو حشوي أو غال ،أما عزوه إلاى األصاولية
فهو منتهى األماهة خياهة واإلسالم تناءيا (كتاب النقض.)164 :
ويعد كل من الشيخ المفيد (م  416ها) ،والكيد المرتضى (م  466ها) ،والشيخ الحوساي (م  464هاا) مان أهام
زعماء التشيع األصولي ،فمدرستهم هي التي وضعت التشيع بالكا ،في طريق االعتدال واألصولية .ومن باين ماا كاان وال
يزال يعرف بح التشيع الحشوي واإلخباري المتحرف في تلك الحقبة هو التمكاك بفرعياات المعتقاد الشايعي وتقاديمها
ك صول أساسية ،واالبتعا ،عن اإلسالم المت صل وتهميش اإلسالم الشيعي؛ في حين أن الشايعي األصاولي يضاع القارخن،
والحديأ النبوي ،وأهل البيت مبدأ لح أوال وقبل كل شيء ،وفي حين يحافظ على الحدو ،العامة للتولي والتبري ،ال يبناي
ههرح على أساس تضخيم الفرعيات والثاهويات أو سب اآلخرين وشتمهم.
في حين أن تقكيم التشيع علىى األصولي والحشوي في القرن الرابع حتاى الكاابع كاان يتعلاق بمراال القضاايا
الكالمية ،إال أن هذا التقكيم ،خل مرال الفقح واالجتها ،الفقهي في القرون الخمكاة الماضاية .وشاهد االترااه اإلخبااري
تناميا حا،ا في إيران ،والعرا  ،والبحرين في القرهين الحا،ي عشر والثاهي عشر الهرريين ،ولكن مع ظهور هخبة من كباار
المرتهدين الشيعة والسيما الشيخ األهااري ،أخذ التيار اإلخباري في الفقح ينحكر ويتهافات تادريريا مان أواخار القارن
الثاهي عشر والسيما خالل القرن الثالأ عشر .وقد قدمنا اإليضاحات في موضعح األصلي فيما يتعلق بهذا الش ن.
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التشيع العربي واإليراهي و،ور الموالي:
هناك عامالن اثنان لعبا ،ورا مفاليا في تااور يتعلاق بمنشا التشايع لادى بعاض أوائال الرحالاة والدارساين
األوروبيين في القرن ال تاسع عشر ممن تناولوا تاريخ الشيعة هامشيا ،مما حدا بهم إلى أن يظنوا ب ن التشيع مذهب إيراهي.
فعند قراءتهم ألحداث ثالثة قرون قبلهم ،كما وقائع عارهم ،كاهوا يرون ب ن إيران تكون مركز ثقال التشايع فاي العاالم
اإلسالمي ،أضف إليح تلك التقارير التاريخية التي كاهت بحوزتهم حول ثورة العلويين في إيران وقيام حكومة علوية فاي
شمال إيران.
وقد أ،ت مثل هذه األمور إلى خلق تاور لديهم كما لو أن التشيع مذهب اختاره اإليراهياون ،أو حتاى أكثار مان
ذلك ،ك ن اإليراهيين فضلوا التشيع بوصفح ،رعا لمواجهة اإلسالم! وبفعل ما كان يقال خح حول ،ور الموالي المتباين في
تحورات صدر اإلسالم واهحياز عد ،منهم إلى التشيع ،باتت تلك الحكاياة تااد  ،إذ زا،ت مان وتيارة هاذه الفرضاية
الخاطئة.
لكن اآلن وفي ظل الكم الهائل من الدراسات التي أجريت عن التشيع في الشر والغرب ،قاد تباين با ن التشايع
كان ظاهرة عربية ،وقد ،خل إيران أول مرة بوساطة القبائل العربية مثل األشعريين .وتاريخ التشيع في الشام ،خاصاة فاي
حلب ولبنان ،وقيام واستمرار الدولة الفاطمية في مار ،واهتشار التشيع في الايمن علاى هحاا واساع ،وتاااعد قادرات
التشيع في المدينة ،والمناطق الشرقية في الرزيرة العربية والبحرين حتى يومنا هاذا ،واتكااع رقعاة التشايع فاي جناوب
العرا خالل عدة قرون ،وتحديدا عندما كان التكنن هو المذهب الكائد في إيران ،كل هذه الحقائق هي خير ،ليل على أن
التشيع المت صل هابع من صميم اإلسالم وقد جاءت بح القبائل العربية إلى إيران .وقد خاانا بحثا منفاال في هذا الكتاب
لتناول قضية ت ثير التشيع العربي المت صل على التشيع اإليراهي على مرّ القرون.
وال يخفى على أحد الدور المهم الذي لعبح اإليراهيون في هشر التشيع فاي مختلاف الفتارات ،السايما فاي اآلوهاة
األخيرة .والمثير لالهتمام هو أن الدولة العثماهية بالكا ،هي التي عملت أساسا على تغليب التكنن قكريا على العالم العربي
في الفترة الممتدة من القرن العاشر حتى الثالأ عشر ،وقد رافق هذه العملية إزالة التشيع من العديد من مناطق فاي العاالم
العربي.

##PAGE=16##

##PAGE=
17##

##PAGE=18##

وما سي تي في هذا الكتاب  ،سيظهر هحا اتكاع التشيع في العالم العربي ،وهظرا لما تحتلح إيران من أهمية للتشيع
في القرون األخيرة ،فضال عن وجو ،أعلى هكبة سكاهية للشيعة فيها ،أتينا بإيران قبل غيرها من البلدان.
هنا تبقى هقحة وهي ،ور الموالي في التشيع .عا،ة ما يحلق هذا الماحلح على األعاجم الذين كااهوا يعيشاون باين
العرب في أولى القرون اإلسالمية وربحتهم بالقبائل العربية األعراف القبلية التي كان يقوم عليها هظام الاوالء عناد العارب
مثل العقد والقكم (الحلف) ،وذلك للحاول على ما للعرب المكلمين من حقو اجتماعية .وكان كثيار مانهم مان أصاول
عربية ،ولكن ألسباب ما كاهوا قد فقدوا قبائلهم واهضموا إلى أخرى.
وما قيل حول اهحياز ومناصرة الموالي للتشيع في أولى القرون اإلسالمية ،كالم يفتقد إلى أسس علمية .فاالموالي
كاهوا عا،ة يتبعون قبائلهم مذهبيا وسياسيا ،فإن كاهت القبيلة شيعية النزعة كان مواليها من أهاار الشيعة؛ وإن كاهت علاى
غير ذلك ،فإن الموالي كاهوا يحذون حذوها .ومثل كثير من الشخايات العربية ،كان عد ،من الموالي يتمتعون باستقاللية
في الرأي والموقف ،إذ كاهوا يتخيرون التشيع مذهبا لهم .ومن ثم ليس هناك أي فر بين مواقاف الماوالي واآلخارين .و
أخبار تاريخية تشير إلى أن الموالي من اإليراهيين كاهت لديهم ميول خاصة إلى اإلمام علي عليح الكالم ،إذ كااهوا علاى
مرأى ومكمع من سلوك اإلمام وأبنائح المتاف بالعدل واإلهااف .أو كما قيل ،شهدت ثورة المختار مشااركة عاد ،مان
الموالي اإليراهيين .ولكن بافة عامة ،ال يمكن اعتبار مثل هذه المواقف اتراها ثابتا.
وبمرر ،محالعة كتب الشيعة الرجالية ،هكتيقن ب ن تواجد الموالي بين أصحاب األئمة ،مقارهة بالشيعة العرب ،ليس
لح أية سمة خاصة ،بل كان طبيعيا يتناسب مع أعدا،هم.
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معتقدات الشيعة:
في مرتمع يتواجد فيح مذهبيا األكثرية واألقلية، ،ائما ما يحتمال أن تقادم األكثرياة علاى تشاويح عقائاد األقلياة
وخرائها .وبالكا ،هي مشكلة كاهت قائمة للشيعة .وجل الكتب التي كاان يكاتخدمها المكالمون للتعارف باالفر  ،كتبتهاا
أكثرية كاهت تحاول أن تضع معتقدات األقلية محل الشك والريبة .ولهذا الكبب ومن أقدم األيام ،با،ر علماء الشيعة إلى
تبيين معتقدات الشيعة الاحيحة باالستنا ،إلى تعااليم أهال البيات علايهم الكاالم ،وألفاوا مختلاف الرسااالت الماوجزة
والمفالة في هذا الش ن .ومن أقدم ما كتب في هذا المرال ،رسالة االعتقا،ات للشيخ الادو (م  621ها) .ومن الحبيعي

أن يكون هناك خالفات بين علماء الشيعة في الرزئيات؛ ولذلك با،ر الشيخ المفيد (م  416ها) إلى ت ليف رسالة تاحيح
االعتقا ،،إذ هقح مؤلف الشيخ الادو  .واستمرت هذه العملية وألف العديد من الكتب والرساالت بهذه العناوين.
إذا ما أر،ها معرفة الشيعة ،من المهم أن هال إلى معتقداتهم عبر كبار علماء التشيع لكي هترنب شاوائب التزيياف
والتحريف.
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و هذه رسالة «واجب االعتقا »،للعالمة حكن بن يوسف الحلي (ت  )716في معتقدات الشيعة
بكماهلل الرحمن الرحيم ،و بح هكتعين
الحمدُ هلل على هعمائح ،و صلّى اهلل على سيّد رسلح ،و أشرف اهبيائح ،محمدٍ الماحفى ،و على المعاومين من
ابنائح.
أما بَعدُ :فقد بينّتُ في هذه المقالة واجبُ اإلعتقا ،على جميع العبا ،،و لَخّاتُ فيها مايربُ معرفتح من المكائل
االُصولية على األعيان ،و ألحقتُ بها بيان الواجب مِنْ اُصول العبا،ات ،و اهلل الموفقُّ للخيرات .فنقول:
يربُ على المكلف أن يعتقد أنّ اهلل تعالى موجو ،ٌ،ألهّح أوجد العالم بعد أن لميكن ،إذ لوكان العالمُ قديماً لكان اّما
متحركاً أو ساكناً ،و القكمان باطالن:
أمّا الحركة فالًنَّ ماهيتها تكتدعي المكبوقية بالغير ،و القديم الياحُّ إقتضاءً أن يكون مكبوقاً بالغير ،فاليعقلُ قِدَم
الحركة.
و كذلك الكُّكون ،ألهّح عبارةٌ عن الكون الثاهي في المكان األوّل ،فيكون مكبوقاً بالكون األوّل بالضَّرورة ،و
األزلىُّ الياِّحُ أنْ يكون مكبوقاً بغيره ،فثبت حدوث العالم ،فيربُ أن يكون لح مُحدِثٌ بالضرورة ،و هو المحلوب.
و اليروز أن يكون كذلك المُحدِث مُحِدثاً و إالّ إفتقر الى مُحدِثٍ خخر ،فامّا أن يتكلكل أو يدور ،أو يثبت
المحلوب ،و هو اثبات مؤثّر غير مُحَدثٍ ،و التكلكل و الدور باطالن ،فثبت المحلوب.
و يربُ أن يعتقد أهّح تعالى واجب الوجو ،،ألهّح لوكان ممكن الوجو ،ألفتقر الى مؤثرٍ ،فامّا أن يدور ،أو يتكلكل،
أو ينتهي الى واجب الوجو ،،و هو المحلوب.
و يربُ أن يعتقد أهّح اهلل تعالى قديمٌ ،أزلىٌّ ،با ٍ ،أبدىٌّ ،ألهّح لوجاز عليح العدم لميكن واجبُ الوجو ،،و قدثبت أهّح
واجبُ الوجو.،
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و يربُ أن يعتقد أهَّح تعالى قا،رٌ ،الهّح لوكان موجباً لَزِمَ قِدَم العالم أو حدُوثح تعالى ،إلستحالة اهفكاك المعلول عن
علّتح ،و قد بيّنا أنّ العالمَ مُحدَثٌ.
و يربُ أن يعتقد أهّح تعالى عالمٌ ،ألهّح فَعَل األفعال المُحكمة المُتقنة ،و كلُّ من كان كذلك كان عالماً بالضرورة.
و يربُ أن يعتقد أهّح تعالى حيٌّ ،ألنّ معنى الحيّ هو الذي ياحُّ منح أنْ يقدر و يَعلَم ،و قدبيِّنا أهّح قا،رٌ ،عالمٌ،
فيكون حيّاً بالضرورة.
و يربُ أن يعتقد أهّح تعالى قا،رٌ على كلّ مقدورٍ ،و عالمٌ بكلّ معلومٍ ،ألنّ هكبة المقدورات و المعلومات اليح
بالكَّوية ،ألنّ مقتضى إسنا ،األشياء اليح هو اإلِمكان ،و جميع األشياءِ مشتركةٌ في هذا المعنى ،و ليس علمحُ تعالى ببعض
األشياء اُولى مِنْ علمح ببعض االُخر ،فامّا أنْ اليَعلم شيئاً منها ،و قدبينّا استحالتح ،أو يَعلَمَ البعضَ ،ون البعض ،و هو ترجيحٌ
مِنْ غير مرجّح ،أَو يَعلَم الرميع ،و هو المحلوب.
و يُربُ أن يعتقد أهح تعالى سَميعٌ ،بايرٌ ،ألهّح عالمٌ بكلّ معلومات ،و مِنْ جُملَتَها المُكْمَعُ و المُباَر ،فيكونُ عالماً
بهما ،و هو معنى كوهح سميعاً بايراً.

و يربُ أن يعتقد أهّح تعالى واحدٌ ،ألهّح لوكان معح إلحٌ خخر لَزِمَ المحال ،ألهّح لو أرا ،أحدهما حركة الركم ،و أرا،
اآلخر سكوهح ،فامّا أن يقعامعاً و هو محالٌ ،و إالّ لزم إجتماع المُتنافيين ،و إمّا أن اليقعا معاً فيلزم خُلّو الركم عن الحركة
و الككون ،و هو باطلٌ بالضرورةّ ،أو يقع مرا ُ،أحدهما ،ون اآلخر ،و هو ترجيحٌ مِنْ غَير مُرَّجح.
و يربُ أن يعتقد أهّح تعالى مريدٌ ،ألهّح أمر بالحّاعة على جميع العبا ،فيكونُ مريداً لها ،و ألنّ هكبة الحدوث الى
جميع األوقات بالكَّوية ،فالبّد من مُخاّصٍ و هو األرا،ة.
و يرب أن يعتقد أهّح تعالى ليس بركمٍ ،و الجوهرٍ ،و العَرَضٍ ،و إالّ لكان مُتحيّزاً أو حّاالً في المُتحيّز ،فيكون
مُحَدثاً ،و أهّح تعالى يكتحيل عليح الحلول في محلٍّ أو جهةٍ ،و إالّ لكان مُفتقراً اليهما فال يكونُ واجباً ،و أهّح اليتحدُّ بغيره،
ألنّ االتحا َ،غير معقولٍ.
و يرب أن يعتقد أهّح تعالى غير مركبٍ عن شى ،و إالّ لكان مفتقراً الى جزئح ،فيكون ممكناً ،و أهّح تعالى يكتحيل
رؤيتح ،و إالّ لكان في جهةٍ ،و قد بيّنا بحالهح ،و أهّح يكتحيل عليح الحاجة و إالّ لكان ممكناً ،و هو محالٌ.
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و يرب أن يعتقد أهّح تعالى حكيمٌ ،الهّح ال يفعلُ قبيحاً ،و ال يخلُّ بالواجب ،و إالّ لكان هاقااً ،تعالى اهلل عن ذلك
عُلّواً كبيراً.
و يرب أن يعتقد هبوّة هبيّنا محمدٍ صلّى اهلل عليح و خلح ،ألهّح ظهر المُعرز على يده ،و إّ،عى النبوّة ،فيكون هبيّاً حقاً،
و المقدمتان قحعيتان.
و يربُ أن يعتقد أهّح معاومٌ صلّى اهلل على و خلح و إالّ ألِرتفع الوثو عن اخباراتح ،فتبحل فائِدة البعثة.
و يَربُ أن يعتقد أهّح خاتّم الرُّسل ،ألهّح معلومٌ بالضرورة مِنْ ،ينح عليحالكالم.
و يربُ أنْ يعتقد أنّ األِمام الحقّ مِنْ بعده علّيبنُ أبىطالبٍ عليحالكالم ،ألهّح صلّى اهلل عليح و خلح هصَّ عليح هااً
متواتراً بالخالفة ،ألنّ االمام يَربُ أنْ يكون معاوماً ،ألنّ األِمامة لحف ألنّ الناس إذا كاهوا لهم رئيسٌ و مهيبٌ مرشدٌ،
كاهوا الى الاَّال أقرب و من الفكا ،أبعد ،و األوَّلُ واجبٌ على اهلل تعالى ،فتعيّن عليح تعالى هاب األِمام ،و ذلك اإلِمامُ
اليرُوزُ أنْ يكون جائِزُ الخحاء ،و إالّ الِفتقر الى امامٍ خخر ،و يتكلكل ،فثبت أهّح معاومُ ،و غير علىّبنُ أبىطالب
عليحالكالم ممّن إُّ،عى فيح االمامة بعد النّبى صلّى اهلل عليح و خلح ليس بمعاومٍ باإلجماع ،و األّ،لة في ذلك اكثر منْ أن
تُحاى.
و يرب أن يعتقد أنْ يكون االمام بعد عَلىّبنُ أبىطالب عليحالكالم وَلَده الحَكَن ،ثُمّ مِنْ بعده الحُكين ،ثُمَّ علىٌّ ،ثمّ
مُحمّد ،ثُمّ جَعفر ،ثُمّ موسى ،ثُمّ علىّ ،ثُمّ محمّد ،ثُمّ علىّ ،ثُمّ الحَكَن ،ثُمّ الخَلَف الاالح الحُرّة محمّد المَهدى ،ألنّ كلّ إمامٍ
هصّ على مَنْ بعده بالخالفة هااً متواتراً ،و ألنّ األِمام يربُ أن يكون معاوماً ،و غيرهم ليس بمعاومٍ باجماع المكلمين،
فتعيّنت اإلِمامة فيهم عليهمالكالم.
و يربُ أنْ يعتقد أنّ اإلِمام الحُرّة صلّى اهلل عليح و خلى حىٌّ موجو ٌ،في كلّ زمانٍ بعد موت أبيح الحَكَن عليح
الكالم ،ألنّ الزمان البّد أنْ اليخلو مِنْ امامٍ معاوم ،و غيره ليس بمعاومٍ باإلِجماع ،و إالّ لِخَال الزمان عن اإلِمام مع
وجو ،لحفٍ واجب على اهلل تعالى في كلّ وقتٍ.
و يربُ أنْ يعتقد أنّ اهلل تعالى كلّف العبا ،بالشرائِع المعلومة مِن ،ين النبى صلّى اهلل عليح و خلح:

فمنها( :الاَّالة اليومية) و هي :الظُهر ،و العار ،و المغرب ،و العشاء ،و الغداة .و يفتقر الى مقدماتٍ منها :الحهارة و
هي الوضوء ،و الغُكل ،و التَّيمم....
و منها( :الزكاة) و هي يربُ في تكعة أشياء :األِبل ،و البَقَر ،و الغَنَم ،و الذَهب ،و الحنحة ،و الحنحة ،و الشعير ،و
التَّمر ،و الزَّبيب.
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و منها( :الاوم) :و هو يربُ في كلّ سنةٍ شهر رمضان ،و هية الاوم في كلّ يوم مِنْ ايّامح ،و وقتها الليل الى
طلوع الفرر ،فيقول ليالً( :أصومُ غداً لوجوبح قربةً الى اهلل)
و منها( :الخُمس) :و هو يربُ في أربا الترارات ،و الاناعات ،و الزراعات ،و المعا،ن ،و الغوص ،و الكنوز ،و
الغنائم ،ارالحرب ،و اهّما يربُ في أربا الترارات و الاناعات و الزراعات بعد إخراج مؤهة الكَّنة لح و لعيالح على
االقتاا ،من غير اسرافٍ و التقتيرٍ... ،
و منها( :الحئّ و العُمرة) :و هما واجبان في العُمر مرةً واحدةً ،و الحئُّ ثالثة أقكام :تمتعٌ ،و قِرانٌ ،و إفرا....ٌ،
و منها( :الرها )،و هو واجبٌ على الكفاية لحراسة المكلمين ،فُيربُ محلقاً ،أو للّر ،الى الدين ،و يربُ بشرط
،عاء االمام اليح أو من هابح.
و منها( :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر) :هذان واجبان على كلّ مَنْ يكتحيع اليح بشروطٍ و هى :العلمُ بكون
المعروف المعروفاً ،و المنكر منكراً ،و ترويز ت ثير اإلِهكار ،و األمن من الضَّرر.
ولهذا هذكر هنا رسالة واجب االعتقا ،للعالمة حكين بن يوسف الحلي (ت  )716في معقتدات الشيعة ملخاا:
بكماهلل الرحمن الرحيم ،و بح هكتعين
الحمدُ هلل على هعمائح ،وصلّى اهلل على سيّد رسلح ،وأشرف اهبيائح ،محمدٍ الماحفى ،وعلى المعاومين من أبنائح.
أما بَعدُ :فقد بينّتُ في هذه المقالة واجبُ اإلعتقا ،على جميع العبا ،،ولَخّاتُ فيها مايرابُ معرفتاح مان المكاائل
االُصولية على األعيان ،وألحقتُ بها بيان الواجب مِنْ اُصول العبا،ات ،واهلل الموفقُّ للخيرات .فنقول:
يربُ على المكلف أن يعتقد أنّ اهلل تعالى موجو ،ٌ،ألهّح أوجد العالم بعد أن لم يكن ،إذ لوكان العاالمُ قاديماً لكاان
اإما متحركاً أو ساكناً ،والقكمان باطالن:
أمّا الحركة فالًنَّ ماهيتها تكتدعي المكبوقية بالغير ،والقديم الياحُّ إقتضاءً أن يكون مكبوقاً بالغير ،فاليعقلُ قِادَم
الحركة.
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وكذلك الكُّكون ،ألهّح عبار ٌة عن الكون الثااهي فاي المكاان األوّل ،فيكاون مكابوق ًا باالكون األوّل بالضَّارورة،
واألزلىُّ الياِّحُ أنْ يكون مكبوقاً بغيره ،فثبت حدوث العالم ،فيربُ أن يكون لح مُحدِثٌ بالضرورة ،وهو المحلوب.
واليروز أن يكون كذلك المُحدِث مُحِدثاً وإالّ إفتقر الى مُحادِثٍ خخار ،فامّاا أن يتكلكال أو يادور ،أو يثبات
المحلوب ،وهو اثبات مؤثّر غير مُحَدثٍ ،والتكلكل والدور باطالن ،فثبت المحلوب.

ويربُ أن يعتقد أهّح تعالى واجب الوجو ،،ألهّح لو كان ممكن الوجو ،ألفتقر الى مؤثرٍ ،فإمّا أن يدور ،أو يتكلكال،
أو ينتهي إلى واجب الوجو ،،وهو المحلوب.
ويربُ أن يعتقد أهّح اهلل تعالى قديمٌ ،أزلىٌّ ،با ٍ ،أبدىٌّ ،ألهّح لو جاز عليح العدم لم يكن واجبُ الوجو ،،وقدثبت أهّح
واجبُ الوجو.،
ويربُ أن يعتقد أهَّح تعالى قا،رٌ ،الهّح لو كان موجباً لَزِمَ قِدَم العالم أو حدُوثح تعالى ،إلستحالة اهفكاك المعلول عن
علّتح ،وقد بيّنا أنّ العالمَ مُحدَثٌ.
ويربُ أن يعتقد أهّح تعالى عالمٌ ،ألهّح فَعَل األفعال المُحكمة المُتقنة ،وكلُّ من كان كذلك كان عالماً بالضرورة.
ويربُ أن يعتقد أهّح تعالى حيٌّ ،ألنّ معنى الحيّ هو الذي ياحُّ منح أنْ يقدر و يَعلَام ،وقاد بيِّناا أهّاح قاا،رٌ ،عاالمٌ،
فيكون حيّاً بالضرورة.
ويربُ أن يعتقد أهّح تعالى قا،رٌ على كلّ مقدورٍ ،وعاالمٌ بكالّ معلاومٍ ،ألنّ هكابة المقادورات والمعلوماات الياح
بالكَّوية ،ألنّ مقتضى إسنا ،األشياء إليح هو اإلِمكان ،وجميع األشياءِ مشتركةٌ في هذا المعنى ،ولايس علماحُ تعاالى بابعض
األشياء اُولى مِنْ علمح ببعض االُخر ،فإمّا أنْ اليَعلم شيئاً منها ،وقدبينّا استحالتح ،أو يَعلَمَ البعضَ ،ون البعض ،وهاو تارجيحٌ
مِنْ غير مرجّح ،أَو يَعلَم الرميع ،وهو المحلوب.
ويُربُ أن يعتقد أهح تعالى سَميعٌ ،بايرٌ ،ألهّح عالمٌ بكلّ معلومات ،ومِنْ جُملَتَها المُكْامَعُ والمُباَار ،فيكاونُ عالمااً
بهما ،وهو معنى كوهح سميعاً بايراً.
ويربُ أن يعتقد أهّح تعالى واحدٌ ،ألهّح لو كان معح إلحٌ خخر لَزِمَ المحال ،ألهّح لو أرا ،أحدهما حركاة الركام ،وأرا،
اآلخر سكوهح ،فإمّا أن يقعا معاً وهو محالٌ ،وإالّ لزم إجتماع المُتنافيين ،وإمّا أن اليقعا معاً فيلزم خُلّو الركام عان الحركاة
والككون ،وهو باطلٌ بالضرورةّ ،أو يقع مرا ُ،أحدهما ،ون اآلخر ،وهو ترجيحٌ مِنْ غَير مُرَّجح.
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ويربُ أن يعتقد أهّح تعالى مريدٌ ،ألهّح أمر بالحّاعة على جميع العبا ،فيكونُ مريداً لهاا ،وألنّ هكابة الحادوث إلاى
جميع األوقات بالكَّوية ،فالبّد من مُخاّصٍ وهو اإلرا،ة.
ويرب أن يعتقد أهّح تعالى ليس بركمٍ ،والجوهرٍ ،وال عَارَضٍ ،وإالّ لكاان مُتحيّازاً أو حّااالً فاي المُتحيّاز ،فيكاون
مُحَدثاً ،وأهّح تعالى يكتحيل عليح الحلول في محلٍّ أو جهةٍ ،وإالّ لكان مُفتقراً إليهما فال يكونُ واجباً ،وأهّاح اليتحادُّ بغياره،
ألنّ االتحا َ،غير معقولٍ.
ويرب أن يعتقد أهّح تعالى غير مركبٍ عن شى ،و إالّ لكان مفتقراً إلى جزئح ،فيكون ممكناً ،وأهّاح تعاالى يكاتحيل
رؤيتح ،وإالّ لكان في جهةٍ ،وقد بيّنا بحالهح ،وأهّح يكتحيل عليح الحاجة وإالّ لكان ممكناً ،وهو محالٌ.
ويرب أن يعتقد أهّح تعالى حكيمٌ ،الهّح ال يفعلُ قبيحاً ،وال يخلُّ بالواجب ،وإالّ لكان هاقاااً ،تعاالى اهلل عان ذلاك
عُلّواً كبيراً.
ويرب أن يعتقد هبوّة هبيّنا محمدٍ صلّى اهلل عليح وخلح ،ألهّح ظهر المُعرز على يده ،وإّ،عى النبوّة ،فيكاون هبيّااً حقااً،
والمقدمتان قحعيتان.
ويربُ أن يعتقد أهّح معاومٌ صلّى اهلل على وخلح وإالّ ألِرتفع الوثو عن إخباراتح ،فتبحل فائِدة البعثة.
ويَربُ أن يعتقد أهّح خاتّم الرُّسل ،ألهّح معلومٌ بالضرورة مِنْ ،ينح عليح الكالم.

ويربُ أنْ يعتقد أنّ األِمام الحقّ مِنْ بعده علّي بنُ أبىطالبٍ عليح الكالم ،ألهّح صلّى اهلل عليح وخلح هصَّ علياح هاااً
متواتراً بالخالفة ،ألنّ االمام يَربُ أنْ يكون معاوماً ،ألنّ األِمامة لحف ألنّ الناس إذا كاهوا لهام رئايسٌ ومهيابٌ مرشادٌ،
كاهوا إلى الاَّال أقرب ومن الفكا ،أبعد ،واألوَّلُ واجبٌ على اهلل تعالى ،فتعيّن عليح تعالى هاب األِماام ،وذلاك اإلِماامُ
اليرُوزُ أنْ يكون جائِزُ الخحاء ،وإالّ الفتقر اإى إما ٍم خخار ،ويتكلكال ،فثبات أهّاح معااومُ ،وغيار علاى ّبانُ أباىطالاب
عليحالكالم ممّن إُّ،عى فيح اإلمامة بعد النّبى صلّى اهلل عليح وخلح ليس بمعاومٍ باإلجماع ،واألّ،لة في ذلاك اكثار مانْ أن
تُحاى.
ويرب أن يعتقد أنْ يكون اإلمام بعد عَلىّ بنُ أبىطالب عليح الكالم وَلَده الحَكَن ،ثُمّ مِنْ بعده الحُكين ،ثُامَّ علاىٌّ،
ثمّ مُحمّد ،ثُمّ جَعفر ،ثُمّ موسى ،ثُمّ علىّ ،ثُمّ محمّد ،ثُمّ علىّ ،ثُمّ الحَكَن ،ثُمّ الخَلَف الاالح الحُرّة محمّاد المَهادى ،ألنّ كالّ
إمامٍ هصّ على مَنْ بعده بالخالفة هااً متواتراً ،وألنّ األِماام يرابُ أن يكاون معااوماً ،وغيارهم لايس بمعااومٍ باجمااع
المكلمين ،فتعيّنت اإلِمامة فيهم عليهمالكالم.
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ل زماا ٍن بعاد ماوت أبياح ال َحكَان علياح
ى موجو ٌ ،في كا ّ
ويربُ أنْ يعتقد أنّ اإلِمام الحُرّة صلّى اهلل عليح وخلح ح ٌّ
الكالم ،ألنّ الزمان البّد أنْ اليخلو مِنْ امامٍ معاوم ،وغيره ليس بمعاومٍ باإلِجماع ،وإالّ لخَال الزمان عن اإلِمام مع وجاو،
لحفٍ واجب على اهلل تعالى في كلّ وقتٍ.
ويربُ أنْ يعتقد أنّ اهلل تعالى كلّف العبا ،بالشرائِع المعلومة مِن ،ين النبى صلّى اهلل عليح وخلح:
فمنها( :الاَّالة اليومية) وهي :الظُهر ،والعار ،والمغرب ،والعشاء ،والغداة .ويفتقر إلى مقدماتٍ منها :الحهارة وهاي
الوضوء ،والغُكل ،والتَّيمم....
ومنها( :الزكاة) وهي يربُ في تكعة أشياء :األِبل ،والبَقَر ،والغَنَم ،والذَهب ،والحنحة ،والحنحاة ،والشاعير ،والتَّمار،
والزَّبيب.
ومنها( :الاوم) :وهو يربُ في كلّ سنةٍ شهر رمضان ،وهية الاوم في كلّ يوم مِن أيّامح ،ووقتها الليل إلاى طلاوع
الفرر ،فيقول ليالً( :أصومُ غداً لوجوبح قربةً إلى اهلل).
ومنها( :الخُمس) :وهو يربُ في أربا الترارات ،والاناعات ،والزراعات ،والمعا،ن ،والغوص ،والكنوز ،والغناائم
،ارالحرب ،وإهّما يربُ في أربا الترارات والاناعات والزراعات بعد إخراج مؤهة الكَّنة لح ولعيالح علاى االقتااا ،مان
غير إسرافٍ و التقتيرٍ,
ومنها( :الحئّ والعُمرة) :وهما واجبان في العُمر مرةً واحدةً ،والحئُّ ثلثة أقكام :تمتعٌ ،وقِرانٌ ،وإفرا.ٌ،
ومنها( :الرها )،وهو واجبٌ على الكفاية لحراسة المكلمين ،فيربُ محلقاً ،أو للّر ،إلى الدين ،ويربُ بشارط ،عااء
اإلمام اليح أو من هابح.
ومنها( :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر) :هذان واجبان على كلّ مَنْ يكتحيع إليح بشروطٍ وهاى :العلامُ بكاون
المعروف معروفاً ،والمنكر منكراً ،وترويز ت ثير اإلِهكار ،واألمن من الضَّرر.
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