
 Imam Al-Baqir and His Efforts in Confronting
Doctrinal Perversion

أ.م.د. نور الدين أبو لحية
Assist.Prof.Dr.Noor Aldeen Abuleheia

أ.م.د. نور الدين أبو لحية
Assist.Prof.Dr.Noor Aldeen Abuleheia

Imam Al-Baqir and His Efforts in Confronting
Doctrinal Perversion



أ.م.د. نور الدين أبو لحية
جامعة باتنة1 / كلية العلوم االسالمية /

قسم اصول الدين

Imam Al-Baqir and His Efforts in Confronting 
Doctrinal Perversion

Assist.Prof.Dr.Noor Aldeen Abuleheia
 University of Batna 1 / College of Islamic 
Sciences / Department of Religion Basics

bn77.tk@gmail.com

تاريخ التسليم:2018/9/27
تاريخ القبول: 2018/10/11

خضع البحث لبرنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

االمام الباقر g  وجهوده يف مواجهة 
االنحرافات العقدية 
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ملخص البحث

g  يف مواجهة االنحرافات  يتناول هذا املقال احلديث عن دور اإلمام الباقر 
الرتاث  امتدادها يف  قبله، والتي كان هلا  التي حصلت يف عرصه، وما  العقدية 
تبنتها  التي  وهي  واملشبهة،  املجسمة  فرقة  أمهها  ومن  اإلسالمية،  والثقافة 
الدولة األموية عرب حمدثيها وفقهائها، والذين أصبحوا يسمون فيام بعد [أهل 
g، ووضعوا تصورات  احلديث]، واخلوارج، الذين خرجوا عن اإلمام عيل 
عقائدية خاصة هبم، واملعتزلة، وهي املدرسة التي مجعت بني موقفها السيايس 
املحايد للسلطة األموية، مع بعض املواقف العقدية التي انحرفت عن العقيدة 
اإلسالمية األصيلة، واملنحرفون الغالة من الشيعة الذين أساءوا للوالء ألهل 

البيت، وأعطوا صورة مشوهة عنهم.

العقيدة،  الشيعة،  اخلوارج،  احلديث،  أهل  املعتزلة،  الباقر،  الداللية:  الكلامت 
التجسيم
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Abstract

     The current article discusses the role of Imam Al-Baqar ( Peace 
be upon him ) in the face of the doctrinal deviations occurring 
in his time and before ,and affecting the Islamic heritage and 
culture. One of the most important deviations is the impersonation 
and simulation band adopted by the Umayyad state through its 
innovators and jurists and then it is called the people of speech ، 
Ahl al-Hadith. Moreover  the Kharijites, who deviate from imam Ali 
( Peace be upon him ) and set certain doctrinal views themselves ، 
Almtazdl  which is a school believing in neutral political positions 
to the Umayyad authority and in some stances derailing from the 
original Islamic doctrines . Finally ، the exaggerating deviating band 
from Shiites who desecrate the loyalty to the Ahalalbayt and convey 
a distorted image of them.
Tags: Al-Baqir, Mu'tazilah, Ahlal-Hadith, Kharijites, Shiites, Aqeedah, 
doctrines.
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املقدمة:

العرص  يف  اإلسالمية  األمة  يف  وقع  الذي  االنحراف  أن  الكثريون  يتصور 
بعد مدة قصرية من  السياسة ونظام احلكم، والذي حتول  األول كان مقترصا عىل 
احلكم  عن  خيتلف  ال  ملكي  حكم  إىل  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  وفاة 
صحيح؛  غري  وذلك  واملستبدين،  الطواغيت  وكل  وقيرص،  كرسى  مارسه  الذي 
ولو كان األمر كذلك القترصت املفسدة عىل أهل ذلك العرص الذين نزلت عليهم 
اإلسالمي،  احلكم  شوهوا  الذين  املستبدين  احلكام  أولئك  من  البالء  أصناف  كل 

وانحرفوا به.

لكن املشكلة أعمق بكثري، ذلك أن أولئك احلكام من بني أمية قاموا بام يشبه 
الثورة الثقافية التي قامت هبا الشيوعية حتى توفر البيئة املناسبة لتطبيقها؛ فقد راحوا 
يشوهون مجيع القيم اإلسالمية لتنسجم مع الوضع اجلديد الذي فرضوه عىل األمة، 

وحاولوا أن يستعملوا الدين وسيلة لفرضه وتسويغه وتقبله.

واستعملوا لذلك الكثري ممن لبسوا لباس رجال الدين من الطلقاء، والذين 
البالط األموي،  إىل  تقربوا  الذين  اليهود والنصارى  تأخر إسالمهم، بل حتى من 
هبم،  وااللتحاق  إليهم،  االنضامم  عىل  التالميذ  وُشجع  املدارس،  هلم  وأتيحت 
وضمنت هلم الوظائف يف الدولة، كام ضمن هلم التوثيق عند علامء اجلرح والتعديل، 
ومنابع  اهلدى،  ومصادر  الدين،  أئمة  جعلوهم  أن  إىل  تزكيتهم،  يف  بالغوا  والذين 

التقوى.

وإىل جانب هذا التحريف الذي قامت به السلطة األموية، ظهرت طوائف 
متعددة، تريد أن تواجه ذلك الوضع، وبأساليبها اخلاصة التي اجتهدت فيها بعيدا 
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عن الوحي وعن املصادر املقدسة، وكان لذلك أيضا تأثريه الكبري يف صياغة إسالم 
.  جديد يبتعد كل حني عن اإلسالم الذي جاء به رسول اهلل

الدور املحوري ألئمة أهل  املضادة ظهر  الثورة  التي تشبه  ويف هذه األجواء 
والقيام  العلنية،  السياسية  املواجهة  ترك  األجواء  تلك  يف  آثروا  الذين   ، البيت 
بتصحيح االنحرافات والتشوهيات التي قام هبا األمويون جتاه اإلسالم، واستعملوا 

لذلك كل وسائلهم وأساليبهم.

ومن بني هؤالء اإلمام حممد الباقرg  الذي عارص معظم حكام بني أمية؛ فقد 
ولد يف عهد معاوية بن أيب سفيان، مؤسس الدولة األموية، واستشهد عام 114 هـ 
وهي األيام األخرية مللك بني أمية، وبذلك كان له دور جهادي كبري ال يقل عن دور 
الرسول قاتل  كام  التأويل  وقاتلوا عىل  الدين،  الذين واجهوا حتريف  آبائه وأجداده 

  عىل التنزيل.

وقد عرب عن هذا الدور بقوله ـ كام ورد يف الرواية عنه ـ: )إذا ظهرت البدع؛ 
فعىل العامل أن يظهر علمه، فإن مل يفعل سلب نور اإليامن، وما كنت ألدع اجلهاد وأمر 

اهلل عىل كل حال()1(

وهذا يدعونا إىل التساؤل عن الدور الذي قام به هذا اإلمام اجلليل يف مواجهة 
وما  املواجهة،  متت  وكيف  العقدية،  الدين  حقائق  أصابت  التي  التحريفات  تلك 

األساليب التي استخدمها فيها؟

وجوابا عن هذه األسئلة حاولنا استعراض االنحرافات العقدية الكربى التي 
 ، gوقعت يف األمة، واملدارس التي تبنتها، وكيف تعامل معها اإلمام حممد الباقر
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وقد رأينا بعد االستقراء أهنا أربع مدارس كربى:

وفقهائها، . 1 حمدثيها  عرب  األموية  الدولة  تبنتها  التي  وهي  واملشبهة:  املجسمة 
والذي أصبحوا يسمون فيام بعد [أهل احلديث]

اخلوارج: وهم الذين خرجوا عن اإلمام عيل g، ووضعوا تصورات عقائدية . 2
خاصة هبم.

املعتزلة: وهم مدرسة مجعت بني موقفها السيايس املحايد للسلطة األموية، مع . 3
بعض املواقف العقدية التي انحرفت عن العقيدة اإلسالمية األصيلة.

وأعطوا . 4 البيت  ألهل  للوالء  أساءوا  الذين  وهم  واملنحرفون:  الغالة  الشيعة 
التي  بالسلطة األموية احلاكمة  صورة مشوهة عنهم، وقد يكون لذلك عالقة 
استعملت كل الوسائل لتشويه الشيعة، بام يف ذلك تشوهيهم داخليا عرب أمثال 

تلك العنارص. 

وقد خصصنا كل مدرسة بمطلب خاص، حتدثنا فيه باختصار عن انحرافاهتا، 
وعن دور اإلمام حممد الباقر g  يف مواجهتها.

وقبل أن نتطرق إىل ذلك نحب أن نذكر ـ جوابا ملن خيترص اجلهاد يف احلركة 
املسلحة، ويتصور أن أهل البيت  هادنوا السلطات احلاكمة بعد حادثة كربالءـ  أنه 
من الطبيعي يف ظل ذلك االستبداد الكبري الذي مارسه بنو أمية يف وجه كل معرتض 
عليهم، أن جينح أئمة أهل البيت  إىل استعامل وسائل تتناسب مع ذلك االستبداد، 
للحفاظ عىل الدين من التحريف، وحتى يبقى االنحراف مرتبطا باجلانب السيايس 

دون أن يمس جوهر الدين ومصادره وقيمه.
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وعند دراسة األساليب التي مارسها اإلمام الباقر g  يف مواجهة التحريفات، 
من خالل املصادر الروائية التي مجعت أحاديثه وأخباره، نجد أسلوبني مهمني:

أو بذكر  بالرد عليه ونقده مبارشة،  إما  للتحريف،  املبارشة  أوهلام: مواجهته 
البدائل الصحيحة عنه، كام سنرى يف األمثلة التي سنعرضها.

هذه  تولوا  الذين  التالميذ،  تكوين  عرب  املبارشة  غري  مواجهته  ثانيهام: 
اليد الطوىل يف نرش اإلسالم املحمدي األصيل اخلايل من  املسؤولية، وصارت هلم 
التحريفات األموية، ولعلها أهم كثريا من املواجهة األوىل، ألن أثرها امتد إىل مناطق 
إىل  هبا  املرتبطة  والقيم  العلوم  تلك  انتشار  مسامهته يف  إىل  باإلضافة  كثرية،  أخرى 

خاصة الناس، والذين نقلوه بعد ذلك إىل عامتهم.

وقد أشار إىل هذا النوع من املواجهة اإلمام الصادق g بقوله: )إن أصحاب 
املرادي،  وليث  مسلم،  بن  وحممد  زرارة،  وأعني   .. وأمواتا  أحياء  زينا،  كانوا  أيب 

وبريد العجيل()2(

ومن األمثلة عىل أولئك التالميذ الناهبني الذين كان هلم دور كبري يف حفظ 
 : g ونرشها أبان بن تغلب)3( الذي قال فيه اإلمام الباقر  g علوم اإلمام الباقر
)اجلس يف مسجد املدينة، وافت الناس، فإين أحب أن يرى يف شيعتي من أمثالك)4(

وقد كان اإلمام الباقر g  يشجع هؤالء التالميذ، وخيربهم عن واجباهتم، 
وعن منزلتهم الرفيعة إن قاموا بأداء أدوارهم التبليغية، ومما روي يف ذلك ما حدث 
به اإلمام الصادق g قال: دخل أيب املسجد، فإذا هو بأناس من شيعتنا، فدنا منهم 
اهلل  دين  لعىل  إنكم  وأرواحكم  رحيكم  ألحّب  إين  واهلل  هلم:  قال  ثّم  عليهم  فسلم 
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وما بني أحدكم وبني أن يغتبط بام هو فيه، إاّل أن يبلغ نفسه ههنا- وأشار بيده إىل 
حنجرته- فأعينونا بورع واجتهاد ومن يأتّم منكم بإمام فليعمل بعمله(

وأنتم  اهلل  أنصار  وأنتم  اهلل،  أعوان  وأنتم  اهلل،  )أنتم رشط  قال يصفهم:  ثم 
السابقون األولون وأنتم السابقون اآلخرون، وأنتم السابقون إىل اجلنة.. كل مؤمن 

منكم صّديق، وكل مؤمنة منكم حوراء()5( 

أوال ـ االمام الباقر g  ومواجهة املجسمة واملشبهة:

األمة  إمامة  عن  البيت  أهل  أئمة  عزل  مظاهر  من  مظهر  أول  كان  لقد 
ومرجعيتها العقدية والسلوكية واستبداهلم بالطلقاء ومن تأخر إسالمهم هو ذلك 
للقرآن  اعتبارهم مفرسين  بل  منهم،  الدين  الذين أسلموا، وأخذ  باليهود  التشبث 
عنهم،  األخذ  عن  تنهى  التي  املقدسة  النصوص  تلك  عن  واإلعراض  الكريم، 
كام ورد يف احلديث عن عمر أنه أتى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم  بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ، وقال: 
)أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب؟! والذي نفيس بيده، لقد جئتكم هبا بيضاء نقية، ال 
تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفيس 

بيده لو أن موسى g كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني()6( 

لكن هذا النص مع وضوحه، وجد من يتالعب به، ويضع نصوصا أخرى 
القرآن  غري  شيئا  عني  كتب  فمن  القرآن،  غري  شيئا  عني  تكتبوا  )ال  ومنها:  بدله، 

فليمحه.. وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج()7(

وقد حتول هذا احلديث الغريب الذي يمنع من تدوين أحاديث رسول اهلل 
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بالرواية عن بني إرسائيل إىل  صىل اهلل عليه وآله وسلم ، ويف الوقت نفسه يسمح 
قانون طبقه األمويون يف ثورهتم املضادة، إذ راحوا يقربون كل من أسلم من اليهود، 
القيم  لينرشوا  أنفسهم،  الصحابة  من  حتى  والرواة  التالميذ  أيدهيم  بني  ويضعون 

العقدية اليهودية املمتلئة بالتجسيم والتشبيه ووصف اهلل تعاىل بام ال يليق.

كثرة  واألمراء،  امللوك  من  وتالميذهم  اليهود  أولئك  قرب  عن  نتج  وقد 
أتباعهم، وكثرة طرق األحاديث التي يرووهنا، واختلطت مع أحاديث رسول اهلل 
تلك  أمثال  حيمل  الذي  الوعاء  هي  السنة  وأصبحت   ، وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل 

العقائد اليهودية التي ترسبت لإلسالم.

بل أصبح أولئك الرواة من اليهود أنفسهم أئمة للدين، ال جيوز الطعن فيهم، 
وال نقدهم، وال التعرض هلم، وقد أشار ابن خلدون إىل هذا عند حديثه عن التفسري 
باملأثور؛ فقال: )وصار التفسري عىل صنفني: تفسري نقيل مسند إىل اآلثار املنقولة عن 
السلف وهي معرفة الناسخ واملنسوخ وأسباب النزول ومقاصد اآلي. وكل ذلك 
ال يعرف إال بالنقل عن الصحابة والتابعني. وقد مجع املتقدمون يف ذلك وأوعوا، 
إال أن كتبهم ومنقوالهتم تشتمل عىل الغث والسمني واملقبول واملردود. والسبب 
يف ذلك أن العرب مل يكونوا أهل كتاب وال علم وإنام غلبت عليهم البداوة واألمية. 
املكونات  أسباب  البرشية يف  النفوس  إليه  تتشوق  مما  معرفة يشء  إىل  تشوقوا  وإذا 
وبدء اخلليقة وأرسار الوجود فإنام يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم 
وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين بني 
العرب يومئذ بادية مثلهم وال يعرفون من ذلك إال ما تعرفه العامة من أهل الكتاب 
ومعظمهم من محري الذين أخذوا بدين اليهودية. فلام أسلموا بقوا عىل ما كان عندهم 
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مما ال تعلق له باألحكام الرشعية التي حيتاطون هلا مثل أخبار بدء اخلليقة وما يرجع 
منبه  بن  ووهب  األحبار  كعب  مثل  وهؤالء  ذلك.  وأمثال  واملالحم  احلدثان  إىل 
وعبد اهلل بن سالم وأمثاهلم. فامتألت التفاسري من املنقوالت عندهم يف أمثال هذه 
األغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إىل األحكام فيتحرى يف الصحة 
هبذه  التفسري  كتب  ومألوا  ذلك  مثل  يف  املفرسون  وتساهل  العمل.  هبا  جيب  التي 
حتقيق  وال  البادية،  يسكنون  الذين  التوراة  أهل  عن  قلناه  كام  وأصلها  املنقوالت. 
عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إال أهنم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم. ملا كانوا 

عليه من املقامات يف الدين وامللة، فتلقيت بالقبول من يومئذ()8( 

املادية  الرؤية  مع  يتوافق  إهلا  هلا  ليصنع  األمة  الشيطان هلذه  تسلل  هنا  ومن 
باسم  جديد  من  إحياءها  أعادت  ثم  القرشية،  الوثنية  تتبناها  كانت  التي  احلسية 

. اإلسالم، ومن طريق أولئك الرواة، وبعد عزل أئمة أهل البيت

ومن األمثلة عىل ذلك هذه الرواية التي تطفح بالتجسيم، والتي يقول فيها 
كعب األحبار ـ متحدثا عن اهلل بكل جرأة ـ: )قال اهلل عز وجل: أنا اهلل فوق عبادي 
يشء  عيل  خيفى  ال  عبادي،  أمر  أدبر  العرش  عىل  وأنا  خلقي،  مجيع  فوق  وعريش 
يغيب عنهم علمي، وإيل  أمر عبادي يف سامئي وأريض، وإن ُحجبوا عني فال  من 
مرجع كل خلقي فأنبئهم بام خفي عليهم من علمي، أغفر ملن شئت منهم بمغفريت، 

وأعذب من شئت منهم بعقايب()9( 

حديثا  يسمى  ما  أو  تعاىل،  اهلل  عن  حديثا  كوهنا  ومع  الرواية،  هذه  فإن  ولألسف 
قدسيا، واألصل فيه أن ال يؤخذ إال عن معصوم، لكن أهل احلديث غضوا الطرف 
عن ذلك، بل تلقوها، وكأهنا قرآن منزل)10(... ألن كعب األحبار هيودي، وما دام 
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كذلك، فكل ما يقوله إنام ينقله من الكتب الساموية التي أوحاها اهلل ألنبيائه.

وهلذا نرى حمدثا كبريا يعد من أئمة املدرسة السلفية يتلقى هذه الرواية باحرتام عظيم، 
الربوبية  فضُل  يعرف  ـ:)وإنام  اليهود  جتسيم  عن  ختتلف  ال  جتسيمية  بنربة  ـ  ويقول 
وِعظُم القدرة بأن اهلل تعاىل من فوق عرشه، وبعد مسافة السموات واألرض يعلم 
ما يف األرض وما حتت الثرى وهو مع كل ذي نجوى، ولذلك قال: ﴿َعاِملُ اْلَغْيِب 
َهاَدِة ﴾ [األنعام: 73]، ولو كان يف األرض كام ادعيتم بجنب كل ذي نجوى  َوالشَّ
ما كان بعجبٍ أن ينبئهم بام عملوا يوم القيامة فلو كنا نحن بتلك املنزلة منهم لنبأنا 

كل عامل منهم بام عمل()11( 

ـ ونتيجة لالحرتام الكبري الذي لقيه من التجسيميني يف هذه  بل إن كعب األحبار 
األمة، وبرعاية من السلطة السياسية ـ يقول ـ جوابا ملن سأله: أين ربنا؟ ـ:)سألت 
األخرى،  عىل  رجليه  إحدى  واضع  متكئ،  العظيم  العرش  عىل  وهو  ربنا،  أين 
ومسافة هذه األرض التي أنت عليها مخسامئة سنة ومن األرض إىل األرض مسرية 
مخس مئة سنة، وكثافتها مخس مئة سنة، حتى تّم سبع أرضني، ثم من األرض إىل 
ثم  متكئ،  العرم  عىل  واهلل  سنة،  مئة  مخس  وكثافتها  سنة،  مئة  مخس  مسرية  السامء 
َفْوِقِهنَّ  ِمْن  َيَتَفطَّْرَن  اَمَواُت  تفطر السموات.. ثم قال: إقرؤوا إن شئتم: ﴿َتَكاُد السَّ

﴾ [الشورى: 5]()12( 

واخلطورة يف هذه الرواية ـ والتي تلقاها التيار السلفي بالقبول واإلذعان التام ـ هو 
حتريفها للمعاين القرآنية، وتغيريها عن سياقها ومدلوالهتا املقدسة لتتحول إىل معان 

جتسيمية وثنية.
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ألفت  بل  املسلمني..  كتب  اليهودية  التجسيمية  املعرفة  دخلت  البوابة  هذه  ومن 
فيها املؤلفات الكثرية بأسامء خطرية.. كعقيدة السلف، وعقيدة أهل األثر، وعقيدة 
السنة أصحاب احلديث( لإلمام إسامعيل  السنة واجلامعة، مثل: )عقيدة أهل  أهل 

الصابوين، و)رشح أصول اعتقاد أهل السنة( لاللكائي .. 

أو باسم التوحيد، مثل )كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب( لإلمام ابن خزيمة، 
و)اعتقاد التوحيد( أليب عبد اهلل حممد بن خفيف، و)كتاب التوحيد( البن منده.

أو باسم السنة، وهذه ظاهرة خطرية شملت كثريا من املؤلفات يف القرون األوىل، 
و)السنة(  اهلل،  عبد  البنه  السنة  وكذلك  حنبل،  بن  أمحد  لإلمام  )السنة(  ككتاب 
للخالل، و)السنة( للعسال، )السنة( لألثرم، و)السنة( لـأيب داود.. وخطورة هذه 
التسمية هي ما توحيه بأن العقائد التجسيمية الواردة فيها عقائد سنية، أي ليست 
التجسيم  وحتول  بدعة..  الكتب  تلك  بفعل  التنزيه  حتول  وهكذا  مبتدعة..  عقائد 

سنة.

وبناء عىل هذا نعرف رس كل تلك النصوص التي رويت عن أهل البيت، والتي حتذر 
من التشبيه والتجسيم، وتنزه اهلل تعاىل عام ال يليق به.

ومن ذلك ما روي عن اإلمام الباقر g  أنه سئل عن قوله تعاىل: {اَل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر 
َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اْخلَبرُِي} [األنعام: 103]، فقال: )أوهام القلوب 
أدق من أبصار العيون، أنت قد تدرك بومهك السند واهلند والبلدان التي مل تدخلها، 

وال تدركها ببرصك، وأوهام القلوب ال تدركه، فكيف أبصار العيون؟()13( 

وسأله بعضهم، فقال: )إين أتوهم شيئا، فقال له: )نعم غري معقول وال حمدود، فام 
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وقع ومهك عليه من يشء فهو خالفه، وال يشبهه يشء، وال تدركه األوهام، وهو 
خالف ما يعقل، وخالف ما يتصور، إنام يتوهم يشء، غري معقول وال حمدود()14( 

الذين راحوا يصورون  الذات، والذي أحدثه املجسمة  الكالم يف  ينهى عن  وكان 
ِذيَن خَيُوُضوَن  اهلل بجميع الصور احلسية، فقال يف تفسري قوله تعاىل: {َوإَِذا َرَأْيَت الَّ
ِه } [األنعام: 68]: )الكالم يف  يِف آَياتِنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديثٍ َغرْيِ
ِه( )15(، وقال  اهلل، واجلدال يف القرآن  َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديثٍ َغرْيِ
g : " تكلموا يف خلق اهلل، وال تتكلموا يف اهلل فانه ال يزداد صاحبه إال حتريا ..()16(

وكان يف كل مسائله حيذر من تعطيل اهلل عن صفاته ومقتضيات أسامئه احلسنى ويف 
الوقت نفسه حيذر من التشبيه وما يرتبط به من التجسيم، وقد سئل: أ جيوز أن يقال: 
إّن اهلل عّز وجّل يش ء؟ فقال: )نعم، خيرجه من احلّدين: حّد التعطيل، وحّد التشبيه( 

)17(

الكربى  املقتضيات  من  هو  والذي  اهلل،  إىل  املكان  نسبة  من  حيذر  كان  وهكذا 
للتجسيم، فقد روي أنه قال جلابر بن عبد اهلل: يا جابر، ما أعظم فرية أهل الشام عىل 
اهلل عّز وجّل، يزعمون أّن اهلل تبارك وتعاىل حيث صعد إىل السامء وضع قدمه عىل 
صخرة بيت املقدس، ولقد وضع عبد من عباد اهلل قدمه عىل حجرة فأمرنا اهلل تبارك 
وتعاىل أن نّتخذه مصىّل، يا جابر، إّن اهلل تبارك وتعاىل ال نظري له وال شبيه، تعاىل عن 
صفة الواصفني، وجّل عن أوهام املتوّمهني، واحتجب عن أعني الناظرين، ال يزول 

مع الزائلني، وال يأفل مع اآلفلني، ليس كمثله يش ء وهو السميع العليم( )18(

وهو يشري هبذا إىل رواية كعب األحبار التي ما زال السلفية إىل اآلن يتعلقون هبا، 
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وهي قوله:)إن اهلل تعاىل نظر إىل األرض فقال: إين واط عىل بعضك، فانتسفت إليه 
اجلبال فتضعضعت الصخرة فشكر اهلل هلا ذلك فوضع عليها قدمه()19(

غري  أنه  بقوله:)اعلم  اإلفك  هذا  عىل  السلفي  املحدث  الفراء  يعىل  أبو  علق  وقد 
ممتنع عىل أصولنا محل هذا اخلرب عىل ظاهره، وأن ذلك عىل معنى يليق بالذات دون 
الفعل(، بل يضيف إليه قوله: )آخر وطأة وطئها رب العاملني بَوّج(، ثم يذكر قول 

كعب األحبار:)َوّج مقدس، منه َعَرَج الرب إىل السامء يوم قىض خلق األرض( 

أهل  طرف  من  قبوال  لقيت  والتي  األحبار،  كعب  فيها  يقول  التي  الرواية  ومثلها 
:)سألت أين ربنا، وهو عىل العرش  احلديث، وهي أنه قال جوابا ملن سأله: أين ربنا؟ـ 
العظيم متكئ، واضع إحدى رجليه عىل األخرى، ومسافة هذه األرض التي أنت 
عليها مخسامئة سنة ومن األرض إىل األرض مسرية مخس مئة سنة، وكثافتها مخس 
مئة سنة،  مسرية مخس  السامء  إىل  األرض  من  ثم  أرضني،  تّم سبع  مئة سنة، حتى 
وكثافتها مخس مئة سنة، واهلل عىل العرم متكئ، ثم تفطر السموات.. ثم قال: إقرؤوا 

اَمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ ﴾ [الشورى: 5]()20(  إن شئتم: ﴿َتَكاُد السَّ

وهلذا كان من دعاء اإلمام الباقر g  الذي خّطه بيده، وطلب من أصحابه ترديده 
قوله: )يا ذا اّلذي كان قبل كّل يش ء، ثم خلق كّل يش ء، ثّم يبقى ويفنى كّل يش ء، 
ويا ذا اّلذي ليس يف الساموات العىل وال يف األرضني السفىل وال فوقهّن وال بينهّن 

وال حتتهّن إله يعبد غريه()21(

وهو أسلوب من األساليب التي استعملها أهل البيت  يف مواجهة االنحرافات 
بكل أنواعها؛ خاصة وأن الدعاء مما يكرر وينترش وهتتم عامة الناس به.



٦٠

أ.م.د. نور الدين أبو لحية

وهكذا رد عىل نسبة الزمان هلل؛ فقد سأله رجل فقال له: أخربين عن ربك متى كان؟ 
فأجابه اإلمام: )ويلك إنام يقال ليشء مل يكن، متى كان؟!! إن ريب تبارك وتعاىل كان 
ومل يزل حيا بال كيف، ومل يكن له كان، وال كان لكونه كون كيف، وال كان له اين، 
وال كان يف يشء، وال كان عىل يشء، وال ابتدع ملكانه مكانا، وال قوي بعد ما كّون 
األشياء، وال كان ضعيفا قبل أن يكون شيئا، وال كان مستوحشا قبل أن يبتدع شيئا، 
انشائه، وال يكون منه خلوا  امللك قبل  وال يشبه شيئا مذكورا، وال كان خلوا من 
بعد ذهابه، مل يزل حيا بال حياة، وملكا قادرا قبل أن ينيشء شيئا، وملكا جبارا بعد 
انشائه للكون، فليس لكونه كيف وال له اين، وال له حد، وال يعرف بيشء يشبهه، 
وال هيرم لطول البقاء، وال يصعق ليشء، بل خلوفه تصعق األشياء كلها، كان حيا بال 
حياة حادثة، وال كون موصوف وال كيف حمدود، وال اين موقوف عليه، وال مكان، 
جاور شيئا، بل حي يعرف، وملك مل يزل له القدرة وامللك، إنشاء ما شاء حني شاء 
بمشيئته، ال حيد وال يبعض، وال يفنى، كان أوال بال كيف، ويكون آخرا بال اين، 

وكل يشء هالك إال وجهه، له اخللق واألمر تبارك اهلل رب العاملني()22(

ثم قال له: )ويلك أهيا السائل!! ان ريب ال تغشاه األوهام، وال تنزل به الشبهات، 
وال حيار، وال جياوزه يشء، وال تنزل به االحداث، وال يسأل عن يشء، وال يندم 
عىل يشء، وال تأخذه سنة وال نوم له ما يف السموات وما يف االرض وما بينهام، وما 

حتت الثرى( )23( 

قلت أليب  قال:  أبو محزة،  رواه  ما  أمثلتها  األعضاء هلل، ومن  نسبة  رد عىل  وهكذا 
ءٍ َهالِكٌ إاِلَّ َوْجَهُه } [القصص: 88]؟ قال:  جعفر g : قول اهلل عّز وجّل: {ُكلُّ َيشْ
بالوجه،  يوصف  أن  من  أعظم  وجّل  عّز  اهلل  إّن  الوجه،  ويبقى  يش ء  كّل  )فيهلك 
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ولكن معناه: كّل يش ء هالك إاّل دينه، والوجه اّلذي يؤتى منه( )24(

وهكذا رد عىل نسبة االنفعاالت إىل اهلل، وهو ما ال يزال السلفية يؤمنون به، ويشبهون 
الربيع- عّمن ذكره قال: كنت يف  اهلل تعاىل بذلك بخلقه، فعن املرشقّي- محزة بن 
جملس أيب جعفر g ، إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له: جعلت فداك قول اهلل 
ِلْل َعَلْيِه َغَضبِي َفَقْد َهَوى} [طه: 81]، ما ذلك الغضب؟ فقال  عّز وجّل: {َوَمْن حَيْ
أبو جعفر g : )هو العقاب يا عمرو، إّنه من زعم أّن اهلل عّز وجّل قد زال من يش ء 
إىل يش ء فقد وصفه صفة خملوق، فإّن اهلل عّز وجّل ال يتنفّره يش ء، وال يعّزه يش ء)25(

هذه جمرد نامذج عن مواجهة اإلمام الباقر g  هلذه الطائفة، ودعوهتا للوثنية، وقد 
أفلح هذا اجلهد، فقد ظهر يف املدارس اإلسالمية بعد ذلك من يؤمن بالتنزيه، ويواجه 

التجسيم، ويستدل لذلك باملنهج الذي وضعه أئمة أهل البيت يف تلك املواجهة.

واألهم من ذلك كله هو مواجهة مصادر التجسيم، بتجريح شيوخه ودعاته، وعىل 
رأسهم كعب األحبار، فقد حدث زرارة عن اإلمام الباقر g  قال: كنت قاعدًا إىل 
عبادة.  إليها  النظر  أن  أما  فقال:  القبلة،  مستقبل  حمتبٍ  وهو   ،g جعفر  أيب  جنب 
كعب  إّن   :gجعفر أليب  فقال  عمر،  بن  عاصم  له  يقال  بجيلة  من  رجل  فجاءه 
األحبار كان يقول: إّن الكعبة تسجد لـبيت املقدس يف كل غداة، فقال له أبو جعفر

 :gفام تقول فيام قال كعب؟ قال: صدق القول ما قال كعب، فقال له أبو جعفر :g
كذبت، وكذب كعب األحبار معك، وغضب، ثم قال: )ما خلق اهلل عّز وجّل بقعة 

يف األرض أحّب إليه منها()26(
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ثانيا ـ االمام الباقر g  ومواجهة اخلوارج:

وهي من الطوائف املحدودة التأثري يف ذلك العرص، وما بعده من العصور، بسبب 
كوهنم معارضني للسلطة، كام كانوا معارضني ألهل البيت ، وخصوصا اإلمام 
كانت يف  وإنام  التشبيه،  التجسيم وال  تكن يف  مل  الكربى  العقدية  عيل، ومشكلتهم 
املؤمنني عيل بن أيب  إمامة أمري  الذي جعلهم خيرجون عن  التطرف والتشدد  ذلك 
طالب g ، بل يكفرونه لقبوله التحكيم، مع كوهنم هم الذين طلبوه، باإلضافة إىل 

تكفريهم ملرتكب الكبري، وتساهلهم يف الدماء.

وقد كان من كبارهم يف ذلك احلني نافع األزرق مؤسس فرقة األزارقة إحدى فرق 
اخلوارج األكثر تطرفا، وقد جرى حوار بينه وبني اإلمام الباقر g  رد فيه عىل كل 
الشبه التي يتعلق هبا اخلوارج، ومما ورد يف احلوار قوله: )قل هلذه املارقة بم استحللتم 
فراق أمري املؤمنني g  وقد سفكتم دماءكم بني يديه يف طاعته، والقربة إىل اهلل يف 
نرصته؟ وسيقولون لك: إنه قد حكم يف دين اهلل، فقل هلم: قد حكم اهلل يف رشيعة 
نبيه رجلني من خلقه فقال: {َفاْبَعُثوا َحَكاًم ِمْن َأْهِلِه َوَحَكاًم ِمْن َأْهِلَها} [النساء: 35]، 
وحكم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم  سعد بن معاذ يف بني قريضة فحكم 
فيهم بام أمضاه اهلل عز وجل، أو ما علمتم أن أمري املؤمنني g  إنام أمر احلكمني أن 
حيكام بالقرآن، وال يتعديا، واشرتط رد ما خالف القرآن من أحكام الرجال، وقال: 
حني قالوا له: قد حكمت عىل نفسك، من حكم عليك فقال: ما حكمت خملوقا، 
وإنام حكمت كتاب اهلل، فأين جتد املارقة تضليل من أمر احلكمني بالقرآن واشرتط 

رد ما خالفه لو ال ارتكاهبم يف بدعتهم البهتان()27(

وقد روي أن نافع بن األزرق ملا سمع ذلك، قال: )هذا واهلل كالم ما مر بسمعي قط، 



٦٣

أ.م.د. نور الدين أبو لحية

وال خطر ببايل، وهو احلق إن شاء اهلل( 

ثالثا ـ االمام الباقر g  ومواجهة املعتزلة:

األموي،  النظام  أجنحة  من  جناحا  ـ  احليادية  السلبية  بمواقفهم  ـ  املعتزلة  كان  لقد 
ولذلك استخدمهم ـ بطريقة غري مبارشة ـ يف بث بعض االنحرافات العقدية، التي 

تساهم يف إبعاد املسلمني عن أهل البيت، وإمامتهم.

وقد أشار إىل هذا املعنى أمحد أمني بقوله: )إن جرأة املعتزلة يف نقد الرجال هو بمثابة 
تأييد قوي لألمويني ألن نقد اخلصوم، ووضعهم موضع التحليل وحتكم العقل يف 
التي كانت شائعة عند  ـ فكرة تقديس عيل  ـ عىل األقل  يزيل  أو عليهم  احلكم هلم 

مجاهري الناس()28( 

بل إهنم أشاعوا بأن أئمة أهل البيت إنام استقوا مواقفهم وآراءهم من املعتزلة، وهي 
التهمة التي ما يزال يرددها الكثري من األكاديميني عىل الرغم من أسبقية مقوالت 
أئمة أهل البيت ألئمة املعتزلة؛ فنهج البالغة لالمام أمري املؤمنني g  ميلء باخلطب 
التي تنزه اهلل عن التشبيه والتجسيم، ومثلها الصحيفة السجادية لالمام زين العابدين 
g ، ومثلها الروايات عن سائر األئمة، والتي ذكرنا بعضها عند بيان مواجهة اإلمام 

الباقر g  للمجسمة.

وهلذا نرى كل علامء الشيعة يردون عىل هذه الفرية، ومنهم الشيخ املفيد الذي قال: 
املعتزلة  الكالم من  فقيها متكلام عىل ما حكيت عنه من أخذ  للشيعة  )لسنا نعرف 

وتلقينه االحتجاج()29( 

وحديثا  قديام  الشيعة  علامء  )أما  فقال:  هذا؛  إىل  احلميد  عبد  عرفان  د.  أشار  وقد 
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أمر  نظرنا  به، وذلك يف  القائلني  والتقليد وردوا عىل  االقتباس  أنكروا دعوى  فقد 
طبيعي منطقي ال بد منه ممن يعتنق مذهب االمامية القايض بأن اهليكل العام للتعاليم 
فمنطوق  املعصوم،  االمام  عن  وأخبار  أحاديث  من  روي  ما  عىل  قام  إنام  الشيعية 
املذهب يقيض بطرد كل احتامل للتأثري اخلارجي ال بل وانكاره باعتبار أن املذهب 

الشيعي وحدة فكرية قائمة بذاهتا مستمدة من تعاليم االمام()30( 

بناء عىل هذا؛ فقد كانت لإلمام الباقر g  بعض املناظرات مع قادهتم، ومنها حواره 
مع بعض علامء البرصة ممن ينتسب إليهم، وحينها دخل عىل اإلمام وطلب منه أن 
جييبه عن أشياء من كتاب اهلل؟ قال له اإلمام الباقر: قد يقال ذلك، فقال له أبو جعفر 
g: هل بالبرصة أحد تأخذ عنه؟ قال: ال، قال: فجميع أهل البرصة يأخذون عنك؟ 
قال: نعم، فقال له اإلمام: سبحان اهلل لقد تقلدت عظيام من االمر، بلغني عنك أمر 
فام أدري أكذاك أنت أم يكذب عليك؟ قال: ما هو؟ قال: زعموا أنك تقول، إن اهلل 
خلق العباد ففوض إليهم أمورهم، قال: فسكت البرصي، فقال: أفرأيت من قال 
اهلل له يف كتابه إنك آمن، هل عليه خوف بعد هذا القول؟ فقال احلسن: ال، فقال 
اإلمام: إين أعرض عليك آية وأهني إليك خطبا وال أحسبك إال وقد فرسته عىل غري 
وجهه، فإن كنت فعلت ذلك فقد هلكت وأهلكت، فقال له: ما هو؟ قال: أرأيت 
ْرَنا فِيَها  َوَقدَّ َباَرْكنَا فِيَها ُقًرى َظاِهَرًة  تِي  الَّ اْلُقَرى  َوَبنْيَ  َبْينَُهْم  {َوَجَعْلنَا  حيث يقول: 
اًما آِمننَِي } [سبأ: 18]، يا حسن بلغني أنك أفتيت الناس  رْيَ ِسرُيوا فِيَها َلَيايِلَ َوَأيَّ السَّ
فقلت: هي مكة، فهل يقطع عىل من حج مكة وهل خياف أهل مكة؟ وهل تذهب 
أمواهلم؟ فمتى يكونون آمنني؟ بل فينا( إىل آخر الرواية، والتي قال فيها: )وإياك أن 
تقول بالتفويض، فإن اهلل عزوجل مل يفوض األمر إىل خلقه وهنا منه وضعفا، وال 

أجربهم عىل معاصيه ظلام()31( 
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للحسن  رأيا  عليه  فعرض   ،  g الباقر  االمام  عىل  دخل  األعمى  عثامن  أن  وروي 
عليه  فأنكر  النار؛  بطوهنم  ريح  تؤذي  العلم  يكتمون  الذين  أن  فيه  زعم  البرصي 
زال  وما  بذلك،  مدحه  واهلل  فرعون،  آل  مؤمن  إذن  )فهلك  وقال:  الباقر،  االمام 
العلم مكتوما منذ بعث اهلل عز وجل نوحا، فليذهب احلسن يمينا وشامال، فو اهلل ما 

يوجد العلم إال هاهنا ـ وأومأ إىل صدره الرشيف()32( 

ومن أقواله يف الرد عىل القدرية، وهم فرع من املعتزلة ظهر يف ذلك الوقت: )حيرش 
املكّذبون بقدر اهلل من قبورهم قد مسخوا قردة وخنازير(  )33(

وروي أن عمرو بن عبيد، وهو شيخ املعتزلة، سأله، وهو يقصد امتحانه، عن قوله 
ِلْل َعَلْيِه َغَضبِي َفَقْد َهَوى } [طه: 81]، ما معنى غضب اهلل؟ فقال  تعاىل: {َوَمْن حَيْ

اإلمام الباقر: )غضب اهلل عقابه، ومن قال: إن اهلل يغريه يشء فقد كفر()34( 

رابعا ـ االمام الباقر g  ومواجهة املنحرفني من الشيعة:

من أخطر الفرق التي اتفق مجيع األئمة عىل التحذير منها، تلك الفرقة التي ارتدت 
يف الظاهر لباس التشيع، لكنها يف الباطن، ويف سلوكها حاربته، بل كانت أرشس 

أعدائه، ذلك أهنا شوهت التشيع، وحولته إىل خرافات وأساطري وضالالت.

النوع من االنحراف املغرية بن سعيد، فقد حدث  الذين تزعموا هذا  ومن أولئك 
سلامن الكناين، قال: قال يل أبو جعفر: هل تدري ما مثل املغرية؟ قال: قلت: ال.قال: 
مثله مثل بلعم بن باعور.قلت: ومن بلعم؟ قال: الذي قال فيه اهلل عّز وجّل: {َواْتُل 
 { اْلَغاِويَن  ِمَن  َفَكاَن  ْيَطاُن  الشَّ َفَأْتَبَعُه  ِمنَْها  َفاْنَسَلَخ  آَياتِنَا  آَتْينَاُه  ِذي  الَّ َنَبَأ  َعَلْيِهْم 

[األعراف: 175]()35( 
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وقد ذكر اإلمام الصادق g بعض التحريفات التي كان يامرسها هذا الرجل، فقال: 
)ال تقبلوا علينا حديثًا إالّ ما وافق القرآن والسنّة أو جتدون معه شاهدًا من أحاديثنا 
ث  املتقدمة، فإّن املغرية بن سعيد لعنه اهلل دّس يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حُيدِّ
هبا أيب فاتقوا اهلل والتقبلوا علينا ما خالف قول رّبنا تعاىل وسنّة نبينا صىل اهلل عليه 

وآله وسلم  فإّنا إذا حّدثنا قلنا قال اهلل عّز وجّل وقال رسول اهلل(

الكذب عىل أيب ويأخذ كتب أصحابه، وكان  د  يتعمَّ املغرية بن سعيد  وقال: )كان 
فيدفعوهنا  أيب  أصحاب  من  الكتب  يأخذون  أيب،  أصحاب  يف  املسترتون  أصحابه 
إىل املغرية فكان يدّس فيها الكفر والزندقة وُيسندها إىل أيب ثم يدفعها إىل أصحابه 
فيأمرهم أن يبّثوها يف الشيعة فكل ما كان يف كتب أصحاب أيب من الغلو فذاك مما 

دّسه املغرية يف كتبهم(

وقال: )لعن اهلل املغرية بن سعيد ولعن اهلل هيودية كان خيتلف إليها يتعّلم منها السحر 
كذبوا  قومًا  وإّن  ااِليامن  اهلل  فسلبه  أيب  عىل  كذب  املغرية  إّن  واملخاريق،  والشعبذة 
عيّل، ما هلم، أذاقهم اهلل حّر احلديد، فو اهلل ما نحن إالّ عبيد الذي خلقنا واصطفانا، 
اهلل  مالنا عىل  واهلل  فبذنوبنا،  ُعّذبنا  وإن  ُرمحنا فربمحته  إن  نفع  مانقدر عىل ّرض وال 
ومبعوثون،  ومنرشون،  ومقبورون،  مليتون  وإّنا  براءة  اهلل  من  والمَعنا  حّجة  من 

وموقوفون، ومسوؤولون، ويلهم ماهلم()36( 

دعوى  من  التحذير  يف   g الباقر  اإلمام  كلامت  من  الكثرية  النصوص  نرى  وهلذا 
التشيع، وختصيصها بمن تتوفر لديه االلتزام األخالقي والعقدي بام يقوله األئمة، 
ومن أمثلة ذلك قوله: )ال تذهب بكم املذاهب، فو اهلل ما شيعتنا إاّل من أطاع اهلل 

عز وجل( )37(
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وعن جابر قال قال: قال يل أبو جعفر: يا جابر أيكتفي من ينتحل التشّيع أن يقول 
يعرفون  كانوا  وما  وأطاعه،  اهلل  اتقى  من  إاّل  شيعتنا  ما  اهلل  فو  البيت؟  أهل  بحبنا 
بالتواضع والتخّشع واألمانة، وكثرة ذكر اهلل، والصوم والصالة والرب  إاّل  يا جابر 
بالوالدين والتعاهد للجريان من الفقراء وأهل املسكنة، والغارمني واأليتام وصدق 
أمناء  وكانوا  خري،  من  إاّل  الناس،  عن  األلسن  وكّف  القرآن،  وتالوة  احلديث، 

عشائرهم يف األشياء( )38(

وقال: )يا معرش الشيعة- شيعة آل حممد- كونوا النمرقة الوسطى )39( يرجع إليكم 
الغايل، ويلحق بكم التايل(، فقال له رجل من األنصار يقال له سعد: جعلت فداك 
ما الغايل؟ فقال: قوم يقولون فينا ما ال نقوله يف أنفسنا فليس أولئك منا ولسنا منهم، 

قال: فام التايل؟ قال: املرتاد يريد اخلري يبّلغه اخلري يؤجر عليه( )40(

وقال: )ما شيعتنا إاّل من اتقى اهلل وأطاعه، وما كانوا يعرفون إاّل بالتواضع والتخشع، 
بالوالدين وتعهد اجلريان من  وأداء األمانة وكثرة ذكر اهلل والصوم والصالة والرب 
وكّف  القرآن  وتالوة  احلديث  وصدق  واأليتام  والغارمني  املسكنة  وذوي  الفقراء 

األلسن عن الناس إاّل من خري، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء( )41(

  g وعن جابر بن يزيد اجلعفي قال: خدمت سيدنا اإلمام أبا جعفر حممد بن عيل
ثامين عرشة سنة فلام أردت اخلروج وّدعته وقلت: أفدين. فقال: بعد ثامين عرشة سنة 
يا جابر؟ قلت: نعم إنكم بحر ال ينزف وال يبلغ قعره. فقال: يا جابر بّلغ شيعتي عني 
الّسالم وأعلمهم أنه ال قرابة بيننا وبني اهلل عّز وجّل، وال يتقرب إليه إال بالطاعة له. 
يا جابر من  ينفعه حّبنا.  مل  اهلل  ولّينا، ومن عىص  فهو  اهلل وأحبنا  أطاع  يا جابر من 
يا  به فلم ينجه؟  أو توكل عليه فلم يكفه؟ أو وثق  الذي سأل اهلل فلم يعطه؟  هذا 
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جابر أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته تريد التحويل عنه وهل الدنيا إاّل دابة ركبتها يف 
منامك فاستيقظت وأنت عىل فراشك غري راكب، وال آخذ بعناهنا أو كثوب لبسته، 
الدنيا عند ذوي األلباب كفي ء الظالل، ال إله إاّل اهلل  أو كجارية وطئتها. يا جابر 
إعزاز ألهل دعوته، الصالة تثبيت لإلخالص، وتنزيه عن الكرب، والزكاة تزيد يف 
الدماء، وحبنا  القصاص واحلدود حقن  القلوب،  الرزق، والصيام واحلج تسكني 
أهل البيت نظام الدين، وجعلنا اهلل وإياكم من الذين خيشون رهبم بالغيب وهم من 

الساعة مشفقون( )42(

أعالم  يزال  ما  والتي  لشيعته،   g الباقر  اإلمام  توجيهات  من  النامذج  بعض  هذه 
إليهم،  نسبته  ليصحح    البيت  ألهل  موال  كل  هبا  وخياطبون  يرددوهنا،  الشيعة 
بعمله الصالح، ومتثيله الطيب للقيم النبيلة التي دعا إليها األئمة، ومثلوها يف حياهتم 

أحسن متثيل.
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اخلامتة:

التحريفات  مواجهة  يف    g الباقر  اإلمام  جهود  لبعض  املوجز  العرض  هذا  بعد 
العقدية، نخلص إىل النتائج اآلتية:

1 ـ مل يقترص دور اإلمام الباقر g  مثله مثل سائر أئمة أهل البيت  عىل املعارضة 
السياسية، بل امتد إىل مواجهة الثورة املضادة التي قام هبا األمويون جتاه اإلسالم، 

واستخدم لذلك كل الوسائل واألساليب املمكنة.

2 ـ من األدور التي قام هبا اإلمام الباقر g  يف مواجهة التحريفات العقدية مواجهة 
الطوائف التي ظهرت يف عرصه وما قبله، والتي كانت هلا أطروحاهتا التي اجتهدت 
التي  وهي  واملشبهة،  املجسمة  فرقة  أمهها  ومن  األموية،  السلطة  مع  بتنسيق  فيها 
تبنتها الدولة األموية عرب حمدثيها وفقهائها، والذي أصبحوا يسمون فيام بعد [أهل 
تصورات  ووضعوا  عيل،  اإلمام  عن  خرجوا  الذين  وهم  واخلوارج،  احلديث]، 
املحايد  السيايس  موقفها  بني  مجعت  مدرسة  وهي  واملعتزلة،  هبم،  خاصة  عقائدية 
العقيدة اإلسالمية  انحرفت عن  التي  العقدية  املواقف  للسلطة األموية، مع بعض 
البيت  ألهل  للوالء  أساءوا  الذين  وهم  الشيعة،  من  الغالة  واملنحرفني  األصيلة، 

وأعطوا صورة مشوهة عنهم.

التحريفات،  g  يف مواجهة  الباقر  التي مارسها اإلمام  ـ عند دراسة األساليب   3
مهمني:  أسلوبني  نجد  وأخباره،  أحاديثه  مجعت  التي  الروائية  املصادر  خالل  من 
أحدمها: مواجهته املبارشة للتحريف، إما بالرد عليه ونقده مبارشة، أو بذكر البدائل 
تولوا  الذين  التالميذ،  تكوين  املبارشة عرب  وثانيهام: مواجهته غري  عنه،  الصحيحة 
هذه املسؤولية، وصارت هلم اليد الطوىل يف نرش اإلسالم املحمدي األصيل اخلايل 

من التحريفات األموية.
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اهلوامش

1- وسائل الشيعة ، الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل، مؤسسة آل البيت ، قم املقدسة ، 
.510 / 11

1348ش،  مشهد،  جامعة  املقّدسة:  مشهد  الطويس،  احلسن  بن  حمّمد  الكّيش،  رجال   -2
الطبعة االُوىل، ص 170 ، ح 287.

3- أبان بن تغلب الكندي الكويف )ت 141 هـ(، أديب وقارىء وفقيه ومفرس ومن مشاهري 
حمدثي اإلمامية، أدرك اإلمام عيل بن احلسني وحممد الباقر وجعفر الصادق ، ودرس عىل أيدهيم 
العلوم املتداولة آنذاك كاحلديث؛ وبلغ منزلة عظيمة يف مدرسة اإلمام الصادق g. وثقه حمققو 
النجايش،  السنية كـأمحد بن حنبل، وحييى بن معني وأيب حاتم، والنسائي، نظر: رجال  املدرسة 
أمحد بن عيل بن أمحد النجايش، قم املقّدسة: مؤّسسة النرش اإلسالمي، 1407ق، الطبعة االُوىل ، 
املنذر  الرمحن بن حممد بن إدريس بن  أبو حممد عبد  ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل،  ص8-7، 

التميمي، احلنظيل، الرازي ابن أيب حاتم، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، ج1، ص297. 

 ، راميار  ، حتقيق حممود  الطويس  الشيخ   ، الشيخ  النجايش: ص 10، وفهرست  4- رجال 
جامعة مشهد ، 1351 ه  ش ، مشهد .ص 17.

5- بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ، العالمة املجليس ، حتقيق عدة من 
األفاضل ، دار الكتب اإلسالمية ، طهران ، 20/7 4.

6- مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد 
الشيباين، املحقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن 

عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 1421 هـ - 2001 م، 387/3 
ح)15195(

7- صحيح البخاري، حمّمد بن إسامعيل البخاري، دمشق وبريوت: دار ابن كثري والياممة 
للطباعة والنرش والتوزيع، 1414ق، )6 / 496 رقم 3461(، وسنن الرتمذي، حمّمد بن سورة 

الرتمذي، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )7 / 431 - 432 رقم 2806(

احلرضمي  الدين  ويل  زيد،  أبو  خلدون  ابن  حممد،  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  املقدمة،   -8
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م،   1988  - هـ   1408 الثانية،  الطبعة:  بريوت،  الفكر،  دار  شحادة،  خليل  املحقق:  اإلشبييل، 
.93 /2

9- العظمة، أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري املعروف بأيِب الشيخ 
األصبهاين، حققه رضاء اهلل بن حممد إدريس املباركفوري، دار العاصمة - الرياض، الطبعة 

األوىل، 1408، 626/2. 

10- العرش، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، املحقق: 
حممد بن خليفة بن عيل التميمي، عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 

اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1424هـ/2003م، 148/2. 

11- نقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي العنيد فيام افرتى عىل اهلل 
عز وجل من التوحيد، أبو سعيد عثامن بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاين، مكتبة 

الرشد للنرش والتوزيع، املحقق: رشيد بن حسن األملعي، الطبعة: الطبعة األوىل 1418هـ - 
1998م،443. 

أبو  اآلميل،  بن غالب  بن كثري  يزيد  بن  بن جرير  القرآن، حممد  تأويل  البيان يف  12- جامع 
جعفر الطربي، املحقق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 1420 هـ - 2000 

م، 21/ 501.

13- الكايف ، أبو جعفر الكليني ، حتقيق عيل أكرب الغفاري ، دار الكتب اإلسالمية ، 1363 
. ه  ش ، طهران، 99/1، وقد نسب هذا احلديث اىل االمام اجلواد

14- ُأصول الكايف، حمّمد بن يعقوب الكليني، ط السادسة عام 1375 هـ ش، دار الكتب 
اإلسالمية، طهران، 1 / 82.

15- تفسري العيايش، حمّمد بن مسعود العيايش، طبعة املكتبة العلمية اإلسالمية، طهران، ج 
1، ص 362.

16- اصول الكايف 1 / 92.

17- التوحيد، الشيخ الصدوق، صححه وعلق عليه: السيد هاشم احلسيني الطهراين، دار 
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املعرفة للطباعة والنرش - بريوت لبنان، ص 107.

18- التوحيد، 179.

19- إبطال التأويالت ألخبار الصفات، القايض أبو يعىل ، حممد بن احلسني بن حممد 
بن خلف ابن الفراء، املحقق : حممد بن محد احلمود النجدي، دار إيالف الدولية – الكويت، 

.202/1

20- تفسري الطربي، )21/ 501(

21- التوحيد 47- 48.

22- أصول الكايف، 1 / 88 ـ 89.

23- أصول الكايف، 1 / 88 ـ 89.

24- بحار األنوار، 5/4.

25- معاين األخبار، 18.

26- بحار األنوار، ج46، ص354..

 /  1 الرّيض،  منشورات  قم،  النيشابورّي،  الفّتال  احلسن  بن  حمّمد  الواعظني،  روضة   -27
.245

28- فجر اإلسالم، أمحد أمني، الدار املرصية اللبنانية، ص 295 .

g دراسة  الباقر  اإلمام حمّمد  نقال عن حياة   ،) ) ورقة 14  الصاغانية  املسائل  29- أجوبة 
وحتليل باقر رشيف القريش ، دار البالغة، ص78.

30- دراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية، عرفان عبد احلميد، دار الرتبية، 1997 ، ص 
.115

النعامن،  مكتبة  األرشف:  النجف  الطربيس،  طالب  أيب  بن  عيل  بن  أمحد  االحتجاج،   -31
1386ق، ج2 ص 62 ـ 63.
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32- احتجاج الطربيس 2 / 6.

املقّدسة:  قم  )الصدوق(،  القّمي  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حمّمد  األعامل،  ثواب   -33
منشورات الرشيف الريض، 1364ش، ص253.

34- روضة الواعظني 1 / 144.

35- رجال الكيش، ۱۹4 ـ ۱۹۸..

36- بحار األنوار، 25 / 289.

37- أصول الكايف 2/ 73.

38- أصول الكايف 2/ 74.

39- النمرقة: الوسادة الصغرية و التشبيه هبا باعتبار أهنا حمل االعتامد..

40- أصول الكايف 2/ 75.

41- حتف العقول، ابن شعبة احلراين، ط الثانية عام 1404، مؤسسة النرش اإلسالمي ، 
قم.295.

42- األمايل، الشيخ الطويّس، قم، مؤّسسة البعثة، 1/ 302.
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املصادر واملراجع
الصفات، . 1 ألخبار  التأويالت  إبطال 

بن  احلسني  بن  حممد  يعىل،  أبو  القايض 
حممد بن خلف ابن الفراء، املحقق: حممد 
إيالف  دار  النجدي،  احلمود  محد  بن 

الدولية – الكويت.
طالب . 2 أيب  بن  عيل  بن  أمحد  االحتجاج، 

مكتبة  األرشف:  النجف  الطربيس، 
النعامن، 1386ق.

الكليني، . 3 يعقوب  بن  الكايف، حمّمد  ُأصول 
دار  ش،  هـ   1375 عام  السادسة  ط 

الكتب اإلسالمية، طهران.
مؤّسسة . 4 قم،  الطويّس،  الشيخ  األمايل، 

البعثة.
األئمة . 5 أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 

األطهار b، العالمة املجليس، حتقيق عدة 
اإلسالمية،  الكتب  دار  األفاضل،  من 

طهران .
حتف العقول، ابن شعبة احلراين، ط الثانية . 6

اإلسالمي،  النرش  مؤسسة   ،1404 عام 
قم.

التوحيد، الشيخ الصدوق، صححه وعلق . 7
عليه: السيد هاشم احلسيني الطراين، دار 

املعرفة للطباعة والنرش - بريوت لبنان.
ثواب األعامل، حمّمد بن عيل بن احلسني بن . 8

املقّدسة:  قم  )الصدوق(،  القّمي  بابويه 
منشورات الرشيف الريض، 1364ش.

بن . 9 حممد  القرآن،  تأويل  يف  البيان  جامع 
جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، 
حممد  أمحد  املحقق:  الطربي،  جعفر  أبو 
الطبعة: األوىل،  الرسالة،  شاكر، مؤسسة 

1420 هـ - 2000 م.
الرمحن . 10 عبد  حممد  أبو  والتعديل،  اجلرح 

التميمي،  املنذر  بن  إدريس  بن  حممد  بن 
احلنظيل، الرازي ابن أيب حاتم، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت.
حياة اإلمام حمّمد الباقر g دراسة وحتليل . 11

باقر رشيف القريش، دار البالغة.
اإلسالمية، . 12 والعقائد  الفرق  دراسات يف 

عرفان عبد احلميد، دار الرتبية، 1997.
احلسن . 13 بن  حمّمد  الكّيش،  رجال 

املقّدسة: جامعة مشهد،  الطويس، مشهد 
1348ش، الطبعة االُوىل .

أمحد . 14 بن  عيل  بن  أمحد  النجايش،  رجال 
النرش  مؤّسسة  املقّدسة:  قم  النجايش، 

اإلسالمي، 1407ق، الطبعة االُوىل .
روضة الواعظني، حمّمد بن احلسن الفّتال . 15

النيشابورّي، قم، منشورات الرّيض.
سنن الرتمذي، حمّمد بن سورة الرتمذي، . 16

بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.
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إسامعيل . 17 بن  حمّمد  البخاري،  صحيح 
ابن  دار  وبريوت:  دمشق  البخاري، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  والياممة  كثري 

1414ق.
العرش، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد . 18

الذهبي،  َقاْيامز  بن  عثامن  بن  أمحد  بن 
املحقق: حممد بن خليفة بن عيل التميمي، 
عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، 
املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، 

الطبعة: الثانية، 1424هـ/2003م.
بن . 19 حممد  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  العظمة، 

بأيِب  املعروف  بن حيان األنصاري  جعفر 
بن  اهلل  رضاء  حققه  األصبهاين،  الشيخ 
حممد إدريس املباركفوري، دار العاصمة 

- الرياض، الطبعة األوىل، 1408.
الشيخ . 20 الطويس،  الشيخ  فهرست 

جامعة  راميار،  حممود  حتقيق  الطويس، 
مشهد، 1351 ه  ش، مشهد .

عيل . 21 حتقيق  الكليني،  جعفر  أبو  الكايف، 
اإلسالمية،  الكتب  دار  الغفاري،  أكرب 

1363 ه  ش، طهران.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل . 22

أمحد بن حممد بن حنبل، املحقق: شعيب 
وآخرون،  مرشد،  عادل   - األرنؤوط 
املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د  إرشاف: 
الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي، 

األوىل، 1421 هـ - 2001 م.
الصدوق، . 23 الشيخ  األخبار،  معاين 

النرش  مؤسسة  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق 
اإلسالمي، 1361 ه  ش، قم.

الرمحن بن حممد بن حممد، . 24 املقدمة، عبد 
ابن خلدون أبو زيد، ويل الدين احلرضمي 
دار  شحادة،  خليل  املحقق:  اإلشبييل، 
 1408 الثانية،  الطبعة:  بريوت،  الفكر، 

هـ - 1988 م.
سعيد . 25 بن  عثامن  سعيد  أيب  اإلمام  نقض 

افرتى  فيام  العنيد  اجلهمي  املرييس  عىل 
أبو  التوحيد،  من  وجل  عز  اهلل  عىل 
سعيد عثامن بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الدارمي السجستاين، مكتبة الرشد للنرش 
حسن  بن  رشيد  املحقق:  والتوزيع، 
الطبعة األوىل 1418هـ  الطبعة:  األملعي، 

- 1998م.
احلر . 26 احلسن  بن  حممد  الشيعة،  وسائل 

العاميل، مؤسسة آل البيت، قم املقدسة .


