هل اعتناق اإلسالم و التشیع من اإلیرانیین کان فی زمن عمر بن الخطاب ؟

الجواب اإلجمالي:
الجواب التفصيلي:
اسالم اإلیرانيين
اعتناق اإلسالم من اإليرانيين فی زمن رسول هللا صلي هللا عليه و آله و من دون احتياج
الی الحرب!
سلمان الفارسي کان عطشانا للحقيقة و یبحث عن اإلسالم فی زمن الذی کان عمر
ال یزال فی کفره !
تبليغ و مد اإلسالم الحقيقی فی ايران فی زمن الرسول األکرم صلي هللا عليه و آله
بيد اميرالمؤمنين عليه السالم
قبل النبی (ص)الشاب اإليراني فی حرب اُحد
اإلیرانی جار النبی صلي هللا عليه و آله
قبل النبی (ص) مساعدة االيراني فی فتح مكة و تطهير الكعبة
توجه رسول هللا صلي هللا عليه وآله الی خلُق االيرانيين
مساندة متبادلة عن النبی و اهل بيته من اإلیرانيين
األیرانيون أسعد المسلمين
فتح ناحية من ايران بعد حياة رسول األکرم صلي هللا عليه و آله من دون دعوة الی
اإلسالم الحقيقی
الحرب من دون اإلشارة الی اإلسالم و قبوله
الحرب ل الغنيمة !
التشدد الجاهلي و األخالق الغير اإلسالمي فی الحرب مع اإليرانيين

اعتراف علماء اهل السنة :حروب الخلفاء کانت ألجل فتح البالد و المنع عن نشر روح
اإلسالم
اعتراف المؤرخين المعاصرین بعدم نشر اإلسالم الحقيقی بيد الخلفاء
عدم مشاركة اهل البيت عليهم السالم و مخالفتهم لحروب الخلفاء
روايات مخالفة اهل البيت مع حروب خلفاء الجور
أصحاب اهل البيت عليهم السالم اإلیرانيون و اإلرشاد والموعظة بلسان الفارسي
تشيع اإلیرانيين
تشيع االيرانيين فی القرن األول الی الرابع من الهجرة
دور األئمة و الخاص من اصحابهم من جملتهم سلمان الفارسي فی اعتناق االسالم
و تشيع االيرانيين الی القرن الثالث
دور سلمان الفارسي فی اعتناق إسالم اإليرانيين
قياس مواجهة اهل البيت عليهم السالم و الخلفاء مع اإليرانيين
تحقير االيرانيين بيد عمر بن الخطاب
مواصلة التحقير و التبعيض ضد اإليرانيين بيد اتباع بني امية
قتل عمر بن الخطاب و سببه
دور االيرانيين فی قيام مختار عند اخذ الثار من وحشية بني امية و الدفاع عن اهل
البيت عليهم السالم
قم اول و أقوي مرکز ل التشيع فی ايران
مسلمو سيستان و محبتهم ب النسبة ل االمام علي بن ابيطال

و بقية االئمة األطهار

عليهم السالم
أثر قيام زيد بن علي فی تشيع االيرانيين
دور االيرانيين و محبتهم ل اهل البيت عليهم السالم فی قل

حکومة بني امية

سفر االمام علي بن موسي الرضا عليه السالم الی ايران و قبول الوالية من قبله
حديث سلسلة الذه
الترغي

الی زيارة اإلمام الرضا عليه السالم

حضور ابناء األئمة فی ايران
تشيع االيرانيين فی القرون الرابعة الی السادسة من الهجرة
حكومة آل بوية
الجهود العلمي و حوارات علماء الشيعة فی القرن الرابع و الخامس من الهجرة
تشيع االيرانيين فی القرن السابع الی العاشر من الهجرة
وزارة ابن العلقمي و انقراض خالفة العباسيين
انقراض دولة العباسيين فی سنة  656الهجرية علی ید المغول  ،من جان
الحرمة الكاذبة ل الخلفاء العباسية و من جان

اوجبت قلة التعص

ازالت

و الخفقان ضد الشيعة.

علماء الشيعة فی هذه المرحلة اغتنموا الفرصة کما فی زمن حكومة آل بويه فی
القرن الرابع اغتنموا الفرصة فی ترويج التشيع بأحسن وجه و سببوا انعاش مذه

التشيع.

الجهود العلمي و حوارات علماء الشيعة فی القرن السابع الی العاشر من الهجرة
توسعة مدی الجغرافي ل التشيع فی النواحي المركزية فی ايران
الحكومة الداخلية ل السربداران
الحكومة الصفوية
دور علماء الشيعة فی تحکيم التشيع اإلثنی عشریة بعنوان مذه
ايران فی حكومة الصفوية
النتيجة

الرسمي ل

الجواب اإلجمالي:

قبول اإلسالم من قبل االيرانيين لم یکن نتيجة فتح ايران فی زمن عمر ؛ بل عدة عدیدة من
اإليرانيين فی زمن حياة النبی االكرم صلي هللا عليه و آله من دون أی حرب و بقية اإليرانيين بعد
عصر النبی األ کرم صلي هللا عليه و آله و ابوبكر و عمر و عثمان  ،من دون حرب اعتنقوا اإلسالم
بصورة تدریجية .
عالوة علی ان الحروب التی وقعت فی زمن الخلفاء  ،اما لم یکن الکالم فيها عن دعوة الناس
الی اإلسالم بتاتا ! و اما اإلسالم الذی اظهروه ل اإليرانيين و بقية البالد المفروضة الحرب  ،هو
اإلسالم المختلط ب البدع العدیدة .
تشيع االيرانيين لم یکن فی زمن الصفوية بل کان بصورة تدريجية التی بدأت من القرن االول
من الهجرة و ارتفعت فی القرون اآلتية .

الجواب التفصیلي:

اسالم اإلیرانیین
اعتناق اإلسالم من اإليرانیین فی زمن رسول هللا صلي هللا علیه و آله و من دون
احتیاج الی الحرب!
دراسة الدقيق ل التاريخ تحكي انه لم یکن بين اسالم االيرانيين و فتوحات عمر بن الخطاب
صلة مباشرة ألنه علی األساس عندما ندرس ظاهرة اشهار اسالم االيرانيين من البدایة  ،نجد ان
اکثرهم لم یستسلموا علی اثر الحرب و اسالة الدماء بل طل
سب

انتمائهم ب دين اإلسالم .

الحق و التحدی من قبل االيرانيين ،

سلمان الفارسي کان عطشانا للحقیقة و یبحث عن اإلسالم فی زمن الذی کان
عمر ال یزال فی کفره !
اشهار اإلسالم من قبل اول و افضل االصحاب من االيرانيين ل الرسول صلي هللا عليه و آله
يعني سلمان الفارسي رضوان هللا عليه ،کان فی زمن حياة الرسول االکرم صلي هللا عليه و آله .
لکن لم یربط ب زمن عمر بن الخطاب بل فی نفس الزمن الذی کان عمر بن الخطاب مشرکا و
مشغوال ب ایذاء المسلمين فی مکة  ،کان سلمان الفارسي فی البحث عن النبی االکرم صلي هللا
عليه و آله و عطشانا لدين النبی األکرم ص! سلمان الفارسي رضوان هللا عليه فی ضمن رواية
مفصلة يبين قصة حياته هکذا :
 ...و أتيت الصومعة و أنشأت أقول  :أشهد أن ال إله إال هللا وأن عيسى روح هللا وأن محمدا
حبي

هللا  ،فأشرف علي الديراني فقال  :أنت روزبه ؟ فقلت  :نعم  ،فقال  :اصعد فصعدت إليه و

خدمته حولين كاملين  ،فلما حضرته الوفاة قال لي  :إني ميت فقلت  :على من تخلفني ؟ فقال :ال
أعرف أحدا يقول بمقالتي هذه في الدنيا وإن محمد بن عبد هللا بن عبد المطل

قد حانت والدته

فإذا أتيته فأقرئه مني السالم  ،و ادفع إليه هذا اللوح  ...فبينا أنا أدور خلفه إذ حانت من النبي صلى
هللا عليه وآله التفاته  ،فقال  :يا روزبه! تطل

خاتم النبوة  ،فقلت  :نعم  ،فكشف عن كتفيه فإذا أنا

بخاتم النبوة معجوم بين كتفيه عليه شعرات قال  :فسقطت على قدم رسول هللا صلى هللا عليه
وآله أقبلها  ...فأعتقني رسول هللا صلى هللا عليه وآله و سماني سلمان .
الصدوق ،محمد بن علي ،المتوفی 381ق  ،کمال الدين و تمام النعمه ،ص  ،165 -161تصحيح
و تعليق :علي اکبر الغفاري ،ناشر :انتشارات اسالمي1405 ،ق.
ابن اثير ایضا فی اسد الغابة ینقل رواية بهذا المضمون ایضا.
ابن اثير ،علي بن ابي الکرم  ،المتوفی 630ق  ،اسد الغابه في معرفة الصحابه ،ج  ،2ص
 ،330 -328ناشر :دار الکت

العربي.

من جان

آخر قبول االسالم عن عمر کان بسنين بعد ایام فحص سلمان ل الوصول الی النبی

االکرم صلي هللا عليه و آله  .الجزري یقول فی تأریخ قبول عمر اإلسالم هکذا:
«و كان اسالم عمر في السنة السادسة»
ابن اثير ،علي بن ابي الکرم  ،المتوفی 630ق  ،اسد الغابه في معرفة الصحابه ،ج ،4ص،57
ناشر :دار الکت

العربي.

لمزید المطال

حول اذیة الذین هم حدیث العهد باإلسالم من قبل عمر إقرأ عبر هذا الرابط:
http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5134

ميزة سلمان الفارسي الذی هو فخر اإليرانيين کلهم  ،هی ان النبی صلي هللا عليه و آله قال فی
حقه فقط :
سلمان منا اهل البيت.
الصدوق ،محمد بن علي ،المتوفی  381ق  ،عيون اخبار الرضا ،ج  ،2ص  ،70تحقيق :شيخ
حسين اعلمي ،ناشر :موسسه اعلمي ،بيروت ،اول1404 ،ق.
الحاکم النيسابوري ،ابو عبدهللا  405 ،ق  ،المستدرک علي الصحيحين ،ج  ،3ص  ،598اشراف:
د  .يوسف عبد الرحمن المرعشلي ،ناشر :دار المعرفة ،بيروت.
تبلیغ و مد اإلسالم الحقیقی فی ايران فی زمن الرسول األکرم صلي هللا علیه و
آله بید امیرالمؤمنین علیه السالم
اليمن ارض فی جنوب جزيرة العرب کما یقول الحموي فيه هکذا :
اليمن و ما اشتمل عليه حدودها بين عمان إلى نجران.
الحموي ،ياقوت ،المتوفی  626ق ،معجم البلدان ،ج  ،5ص  ،447بيروت ،دار احياء التراث
العربي1399 ،ق.

حس

ما ورد فی تأريخ اليمن و تسليم اهلها  ،هذه المنطقة من زمن انوشيروان فی الحکومة

الساسانية الی زمن اإلسالم تحت سلطة ايران و هی جزء من حکومة ايران .یقول بعض المحققيين
هنا هکذا :
در زمان خسرو انوشيروان کار يمن يکسره شد و در رقابت و کشاکش ميان ايران و روم ،ايران
پيروزي يافت  ...به هر حال سپاه ايران حدود  575م .يا کمي زودتر  ،صنعاء پايتخت يمن را به تصرف
خود درآورد .پس از آن کسري ،وهريز را فرمان داد که خود به ايران بازگردد و سيف بن ذي يزن را بر
يمن بگمارد.
آذرنوش ،آذرتاش ،تاريخ زبان و فرهنگ عربي ،ص  19 ،17تهران ،ناشر :سمت ،الرابعة،
1377ش.
(هذا مضمون الکالم :انه فی زمن خسرو انوشيروان بدء بالعمل من دون توقف و فی المنافسة
مع ایران و روم ،غلبت ایران و علی کل حال جيش ایران مایقارب سنة 575م او اقرب منها تسيطر
علی صنعاء عاصمة اليمن.بعدها امر کسری و هریز حتی یرد الی ایران و أمر سيف بن ذی یزن علی
اليمن).
ابن هشام یقول فی زمن ظهور اإلسالم کانت اليمن تحت سلطة االمبراطورية اإليرانية هکذا
:
« قال ابن هشام  :ثم مات وهرز فأمر كسرى ابنه المرزبان بن وهرز على اليمن ثم مات
المرزبان فأمر كسرى ابنه التينجان ثم مات فأمر ابن التينجان ،ثم عزله عن اليمن و أمر عليها باذان
وفي زمنه بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ....كت

كسرى إلى باذان  :أنه بلغني أن رجال

من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي فسر إليه فاستتبه فإن تاب و إال فابعث إلي برأسه  ،فبعث باذان
بكتاب كسرى إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فكت

إليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

إن هللا قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا وكذا من شهر كذا  ،فلما أتى باذان الكتاب وقف
لينتظر و قال إن كان نبيا فسيكون ما قال فقتل هللا كسرى في اليوم الذي قال رسول هللا صلى هللا

عليه و سلم  ...فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسالمه و إسالم من معه من الفرس إلى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فقالت الرسل  :إلى من نحن يا رسول هللا  .قال أنتم منا و إلينا أهل البيت  ...و من
ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سلمان منا أهل البيت .
الحميري المعافري ،ابومحمد عبد الملك بن هشام بن أيوب (المتوفى213هـ) ،السيرة النبوية،
ج  ،1ص  ،45تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ناشرمكتبة محمد علي صبيح وأوالده  ،مصر-
1383ق.
ابن كثير الدمشقي ایضا بعد نقل هذه القضية  ،یقول :
و الظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى المدينة و لهذا بعث
االمراء إلى اليمن لتعليم الناس الخير و دعوتهم إلى هللا عز و جل.
ابن كثير الدمشقي ،اسماعيل ،المتوفی 774ق ،البداية و النهاية ،ج ،2ص  ، 227-225تحقيق و
تعليق :علي شيري ،بيروت ،ناشر  :دار إحياء التراث العربي ،اول 1408 ،ق.
فحكام اليمن و بعض من سکنة هناک هم من االيرانيين الذی اسلموا فی زمن الرسول

صلي

هللا عليه و آله  .فتح اليمن و تسليم سکنته کان فی زمن الرسول االکرم صلي هللا عليه و آله ؛ فی البدایة
النبی ص لدعوة اهل اليمن  ،ارسل خالد بن الوليد الی هناک لکن بعد استقراره ستة اشهر فی
اليمن لم یمشی من امر و لم یستطيع علی ان یسلم احدا فی النتيجة الرسول صلي هللا عليه و
آله ،ارسل امير المؤمنين علي بن ابي طال

عليه السالم ل الفتح و تبليغ االسالم هناک و بقراءة خطبة

واحدة  ،اسلمت قبيلة همدان و بعدها اسلموا اليمنيون .
ابن عبد البر فی كتاب االستيعاب نقال ا عن براء بن عازب یذکر جريان فتح اليمن بيد اميرالمومنين
عليه السالم هکذا :
بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى اإلسالم ،
فكنت فيمن سار معه  ،فأقام عليهم ستة أشهر  ،ال يجيبونه إلى شيء  ،فبعث النبي صلى هللا
عليه وسلم علي بن أبي طال

 ،وأمره أن يقفل خالد ومن اتبعه إال من أراد البقاء مع علي رضي

هللا عنه فيتركه  ،قال البراء  :فكنت فيمن قعد مع علي  ،فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر
 ،فجمعوا له  ،فصلَّى بنا علي الفجر  ،فلما فرغ صففنا صفا واحدا  ،ثم تقدم بين أيدينا فحمد هللا ،
وأثنى عليه  ،ثم قرأ عليهم كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فأسلمت همدان كلَّها في يوم
واحد  ،وكت

بذلك علي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فلما قرأ كتابه خر ساجدا  ،ثم جلس

 ،فقال السالم على همدان و تتابع أهل اليمن على اإلسالم
ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي ،ابوعمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر (المتوفى463هـ)،
االستيعاب في معرفة األصحاب ،ج  ،3ص  ،1121تحقيق :علي محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل -
بيروت ،الطبعة :األولى1412 ،هـ.
الطبري و ابن اثير یذکرا ایضا فی وقائع السنة العاشرة من الهجرة ،قضية فتح اليمن بيد اإلمام
علي بن ابيطال

عليه السالم .

الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال

_المتوفى 310ق_ ،تاريخ الطبري،

ج  ،2ص  ،389تحقيق ،مراجعة وتصحيح وضبط  :نخبة من العلماء األجالء ،ناشر  :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات – بيروت.
ابن اثير الشيباني  ،علي بن ابي الکرم ،المتوفی  630ق  ،الکامل في التاريخ ،ج  ،2ص 300
 ،ناشر :بيروت  ،دار صادر  1385 ،ق.
یذکر هذه الرواية المرحوم الشيخ المفيد ایضا هکذا .
الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن النعمان ،المتوفی  413ق ،اإلرشاد في معرفة حجج هللا
على العباد ،ج  ،1ص  61و  ، 62تحقيق :مؤسسة آل البيت عليهم السالم لتحقيق التراث ،دار
المفيد.
اميرالمؤمنين علي بن ابي طال

عليه السالم یقول فی جريان فتح اليمن بيده هکذا :

قال لي النبي صلى هللا عليه وسلم «ارك

ناقتي ثم امض إلى اليمن  ،فإذا وردت عقبة أفيق

و رقيت عليها رأيت القوم مقبلين يريدونك  .فقل :يا حجر  ،يا مدر  ،يا شجر  ،رسول هللا يقرأ عليكم

السالم»  .قال علي :ففعلت فلما رقيت العقبة قلت :يا حجر يا مدر يا شجر رسول هللا يقرأ عليكم
السالم قال :و ارتج األفق فقالوا  :على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم السالم و عليك السالم
 .فلما سمع القوم نزلوا فأقبلوا إلي مسلمين .
البغدادي ،ابوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطي

(المتوفى463هـ) ،تاريخ بغداد ،ج  ،7ص

 ،62تحقيق  :مصطفى عبد القادر عطا ،ناشر :دار الكت

العلمية – بيروت ،الطبعة األولی،

 1997 – 1417م.
السهمي ،حمزة بن يوسف ،المتوفی  427ق ،تاريخ جرجان ،ص  ،386اشراف :محمد عبد
المعيد خان ،عالم الکت  ،بيروت 1407 ،ق.
بناء علی هذا فتح اليمن بعنوان مقدمة امبراطور الکبير فی ايران و ورود اإلسالم فی هذه
االمبراطورية الیرتبط بتاتا ب الخليفة الثانی و کان فی زمن حياة الرسول األكرم صلي هللا عليه و آله
و بيد اميرالمؤمنين علی عليه السالم .
بعبارة أخری لم یکن تسليم اإليرانيين دفعة و فقط ألجل الحرب بل بدء من زمن حياة الرسول
االکرم صلي هللا عليه و آله و بعد استشهاده ایضا طيلة القرون األولية فی اإلسالم .فقولنا ان نقول
غير مقيد فتح ايران و تسليم اإليرانيين کان فی زمن عمر  ،کالم غير علمي و غلط فی ادامة المقالة
نتعرض له بصورة مفصلة.
قبل النبی (ص) الشاب اإليراني فی حرب اُحد
من النموذج األخر فی البسالة و اسالم اإليرانيين زمن الرسول األکرم صلي هللا عليه و آله
هو شاب ايراني الذی یحارب فی حرب احد مع اإلمام ضد االعراب المشرکين .ذکر فی سنن ابيداود
هکذا:
م ِد بن إسحاق
حدثنا محمد بن عبد ال َّر ِ
ح ِ
از ٍ
م عن ُمح َّ
ين بن ُمح َّ
حس ُ
يم ثنا ا ْل ُ
ير بن ح ِ
م ٍد ثنا ج ِر ُ
ارس قال
ين عن عبد الرحمن بن أبي ُعقْبة عن أبي ُعقْبة و كان م ْولاى من أ ْ
اود بن ُ
عن د ُ
لف ِ
ه ِ
حص ٍ
خذْ ها ِمنِي و
ت مع رسول اللَّ ِ
م ْ
ش ِركِين فقلت ُ
ح ادا فضر ْب ُ
ش ِه ْد ُ
ج اال من ا ْل ُ
تر ُ
ه صلى هللا عليه و سلم ُأ ُ

خذْ ها ِمنِي و أنا
سي فا ْلتفت إلي رسول الل َّ ِ
ار ِ
ه صلى هللا عليه وسلم فقال فه َّال ُق ْلت ُ
أنا ا ْل ُغال ُم ا ْلف ِ
ا ْل ُغال ُم ْ
اري.
األ ْنص ِ
أبو داود السجستاني األزدي  ،سليمان بن األشعث المتوفی ، 275 :سنن أبي داود ج  4ص
 ، 332تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميد  ،دار النشر  :دار الفكر.
من الجدیر للذکر انه فی حرب أحد شاب ایرانی هکذا یقاتل قتال األبطال لکن فی نفس الحرب
العدیدة ألهل

 ،عمر بن الخطاب لخوفه من القتل یهرب و یلتجأ الی الجبال! کما ذکر فی الکت
السنة عن الخليفة الثانی :
لما كان يوم أحد هزمنا ففررت حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أنزو كأني أروى
األندلسي ،ابومحمد عبد الحق بن غال

بن عطية (المتوفى546هـ) ،المحرر الوجيز في تفسير

الكتاب العزيز ،ج  ،1ص  ،529تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،ناشر :دار الكت

العلمية -

لبنان ،الطبعة :األولى1413 ،هـ1993 -م.
أبي حيان األندلسي ،محمد بن يوسف (المتوفى745هـ) ،تفسير البحر المحيط ،ج  ،3ص ،97
تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  -الشيخ علي محمد معوض ،شارك في التحقيق  )1د.زكريا
عبد المجيد النوقي  )2د.أحمد النجولي الجمل ،ناشر :دار الكت

العلمية  -لبنان /بيروت ،الطبعة:

األولى1422 ،هـ 2001-م .
السيوطي ،جالل الدين ،المتوفی 911ه ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،ج  ،2ص  ،88دار
المعرفة للطباعة والنشر – بيروت.
اإلیرانی جار النبی صلي هللا علیه و آله
ذکر فی مصادر اهل السنة هکذا :
عن أنس أن جارا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فارسيا كانت مرقته أطي

شيء ريحا فصنع

طعاما ثم جاء إلى النبي صلى هللا عليه و سلم و عائشة إلى جنبه فأومى إليه بيده أن تعال فقال

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ( وهذه معي ) وأشار إلى عائشة فأشار بيده أن ال ثم أشار إليه
الثانية فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم (و هذه معي) وأشار إلى عائشة فأشار بيده أن ال ثم
أشار إليه الثالثة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ( وهذه معي) قال نعم.
االسفرائني  ،اإلمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الوفاة316 :هـ  ،مسند أبي عوانة ج  ،5ص
 ، 172دار النشر  :دار المعرفة – بيروت.

کما رأیتم فی هذا النقل ،النبی صلي هللا عليه وآله مع زوجته یذهبون الی بيت هذا الشخص
الفارسی ليتناولوا الطعام .هنا توجد قرائن علی ان ذلک الشخص کان مسلما ،من جملتها :
1ـ ذه

النبی صلي هللا عليه وآله بدعوة منه لتناول الطعام الی بيته  ،الحال لو کان مشرکا

بمقتضي آية
ش ِركُون نجس»
م ْ
«يا أيُّها ال َّ ِذين آم ُنوا إِنَّما ا ْل ُ
سورة التوبة ،اآلية 28
لکان نجسا و ال یسمح ل النبی األكرم صلي هللا عليه وآله ان یأکل من طعامه .
2ـ ذکر فی هذه الروایة ان النبی صلي هللا عليه وآله ذه

مع عائشة لتناول الطعام الی بيت

ذلک الشخص الفارسی و من الضرورة ان عائشة دخلت الی بيت رسول هللا صلي هللا عليه وآله و
هی فی المدينة بناء علی هذا جار النبی صلي هللا عليه وآله کان فی المدينة و المشركون لم
یکونوا فی المدينة .
بناء علی ما سلف یثبت ان هذا الرجل الفارسی کان مسلما فی زمن رسول هللا صلي هللا
عليه وآله .
قبل النبی (ص)مساعدة االيراني فی فتح مكَة و تطهیر الكعبة

یظهر اسالم اإليرانيين فی فتح مکة و الحوادث التی جرت بعدها .ینقل الطبراني عن شيبة
هکذا :
اوير فقال يا شيب ُة
دخل رسول الل َّ ِ
ين فرأى فيها تص ِ
ه صلى اللَّ ُه عليه وسلم ا ْلك ْعبة فصلَّى ر ْكعت ِ
خ ُتها بِز ْعفران
ارس إن ِ
شئْت طلي ُتها ولط ْ
جل من أ ْ
ا ْك ِف ِني هذه ف ْ
اشت َّد ذلك على شيبة فقال له ر ُ
لف ِ
ه ِ
ففعل
الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم المتوفی ، 360 :المعجم الكبير ج  7ص ،299
تحقيق  :حمدي بن عبدالمجيد السلفي  ،دار النشر  :مكتبة الزهراء  -الموصل ، 1983 - 1404 -
الطبعة  :الثانية
الهيثمي  ،علي بن أبي بكر ،المتوفی ، 807 :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ،3ص  ،295دار النشر
 :دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي  -القاهرة  /بيروت – .1407
ابن حجر الهيثمي بعد هذا النقل یقول :
«و مسافع لم أجد من ترجمة»
الحال ان مسافع من رواة صحيح مسلم و ابي داود و الترمذي و وثقوه علماء اهل السنة.
علی کل حال مساعدة اإلیرانی ل الرسول صلی هللا عليه و آله فی تطهير الکعبة دليل آخر
علی ان اإليرانيين اسلموا فی زمن حياة رسول هللا صلي هللا عليه و آله.
توجه رسول هللا صلي هللا علیه وآله الی خلُق االيرانیین
توجه رسول هللا صلی هللا عليه و آله الی خلق اإلیرانيين من النکت التی ذکرت فی کت

اهل

السنة بصراحة :
عن البراء بن عازب أنه سلم على رسول هللا صلی هللا عليه و آله وهو يتوضأ فلم يرد عليه
حتى إذا فرغ من وضوئه رد عليه ومد يده إليه فصافحه فقلت يا رسول هللا ما كنت أرى هذا إال من
أخالق األعاجم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت
ذنوبهما.

الخرائطي ،أبي بكر محمد بن جعفر بن سهل ،المتوفی327 :هـ  ،المنتقى من كتاب مكارم
األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها ،ص  ،191تحقيق  :أبو طاهر أحمد بن محمد السلقي األصبهاني،
دار النشر  :دار الفكر - -دمشق سورية 1986 -م ز
مساندة متبادلة عن النبی و اهل بیته من اإلیرانیین
فی سنن الترمذی الذی هو من اهم النصوص فی الحدیث عند اهل السنة  ،توجد روایة عن
رسول هللا صلی هللا عليه و آله و تدل علی ان النبی کان یعتمد علی العجم من جملتهم االیرانيين
اکثر من العرب :
ت ْ
م
األعا ِ
حر ْي ٍ
هر ْيرة يقول ُذ ِكر ْ
ح بن أبي صالِحٍ مولى ع ْ
ث قال سمعت أبا ُ
حدثنا صالِ ُ
ج ُ
م ِرو بن ُ
ق ِمنِي
م أو بِب ْع ِ
ِ
ض ِه ْ
ع ْند النبي صلى هللا عليه وسلم فقال النبي صلى هللا عليه وسلم ألنا بِ ِه ْ
م أ ْوث ُ
ُم
بِك ْ
الترمذی السلمی ،محمد بن عيسى أبو عيسى ،المتوفی ، 279 :سنن الترمذي ج ،5ص ،725
تحقيق  :أحمد محمد شاكر وآخرون  ،دار النشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيروت . -
ذکر فی روایة أخری عن رسول هللا صلی هللا عليه و آله هکذا :
و قال عليه السالم  :ال تسبوا فارس فإنهم عصبتنا
الهمذاني  ،أحمد بن محمد  ( ،ابن الفقيه الهمذاني ) ،المتوفی 340ق ،البلدان ،ص  ،404تحقيق
 :يوسف الهادي ،ناشر  :عالم الكت

للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :االولی  ،سنة الطبع 1416 :

  1996م.األیرانیون أسعد المسلمین
رسول هللا صلی هللا عليه و آله فی روایة أخری یعرف االیرانيون أسعد المسلمين و یقول :
أسعد الناس باإلسالم أهل فارس .

الهمذاني  ،أحمد بن محمد  ( ،ابن الفقيه الهمذاني ) ،المتوفی 340ق ،البلدان ،ص  ،403تحقيق
 :يوسف الهادي ،ناشر  :عالم الكت

للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة  :االولی  ،سنة الطبع 1416 :

  1996م.فتح ناحیة من ايران بعد حیاة رسول األکرم صلي هللا علیه و آله من دون دعوة الی
اإلسالم الحقیقی
فی شأن الفتوحات و الحروب التی وقعت بعد حياة الرسول االکرم صلي هللا عليه و آله البد
ان نقول و لو ان اکثر هذه الفتوحات وقعت فی زمن الخليفة الثانی  ،لکن فتح الکامل ل ايران لم یکن
بشکل کامل فی زمن الخليفة الثانی بتاتا و لم یکن هکذا انه فی زمنه دخل االسالم الحقيقی تمام
المناطق فی ايران .بل علی اساس التاريخ فی کيفية الحروب التی وقعت فی زمن عمر بن الخطاب
و الباعث ألهل الحرب  ،نقاط مبهمة و سلبية کثيرة .بشکل حتی فی بعض الهجومات الی ايران لم
یکن منتخ

بإسم االسالم و ما یهم اصحاب جيش عمر ،هو التوسع و الوصول الی الغنائم و األکل

و الشرب الذی نتعرض له فی العناوین المذکورة بعد .
الحرب من دون اإلشارة الی اإلسالم و قبوله
فی بعض هذه الحروب خالد بن الوليد خالل رسالة من دون اشارة الی االسالم،یخير الناس
ان یقتلوا او یعطوا الجزیة و الخراج و الضرائ

ل خالد بن الوليد !

ذکرت هذه القضية فی کتاب مسند ابي يعلي هکذا :
كتاب خالد بسم هللا الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس السالم على
من اتبع الهدى فإني أحمد هللا الذي ال إله إال هو بالحمد الذي فصل حرمكم و فرق جماعتكم و وهن
بأسكم و سل

ملككم فإذا جاءكم كتابي هذا فاعتقدوا مني الذمة و أدوا إلي الجزية و ابعثوا إلي

بالرهن و إال فوالذي ال إله إال هو أللقينكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة سالم على من اتبع
الهدى.

مسند أبي يعلى  ،اسم المؤلف :أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي
المتوفی ، 307 :ج  ،13ص  ،147تحقيق  :حسين سليم أسد ،دار النشر  :دار المأمون للتراث -
دمشق  ، 1984 - 1404 -الطبعة  :األولى.
فی نماذج اخری من هذا الحرب ذکر هکذا :
« وأما فتحها فإن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في سنة  91للهجرة المباركة بعد فتح نهاوند
بعث عبد هللا بن عبد هللا بن عتبان وعلى مقدمته عبد هللا بن ورقاء الرياحي وعلى مجنبته عبد هللا
بن ورقاء األسدي قال سيف الذين ال يعلمون يرون أن أحدهما عبد هللا بن بديل ابن ورقاء الخزاعي
لذكر ورقاء فظنوا أنه نس

إلى جده وكان عبد هللا بن بديل بن ورقاء قتل بصفين وهو ابن أربع

وعشرين سنة فهو أيم صبي وسار عبد هللا بن عتبان إلى جي والملك يومئذ بأصبهان القاذوسقان
ونزل بالناس على جي فخرجوا إليه بعد ما شاء هللا من زحف فلما التقوا قال القاذوسقان لعبد هللا
ال تقتل أصحابي وال أصحابك ولكن أبرز لي فإن قتلتك رجع أصحابك وإن قتلتني سالمتك أصحابي
فبرز له عبد هللا فقال له أما أن تحمل علي وإما أن أحمل عليك فقال أنا أحمل عليك فاثبت لي فوقف
له عبد هللا وحمل عليه القاذوسقان فطعنه فأصاب قربوس السرج فكسره وقطع اللب

والحزام فأزال

اللب

والسرج فوقف عبد هللا قائما ثم استوى على فرسه عريانا فقال له اثبت فحاجزه وقال له ما

أح

ان أقاتلك فإني قد رأيتك رجال كامال  ،و لكني أرجع معك إلى عسكرك فأصالحك و أدفع المدينة

إليك على أن من شاء قام و أدى الجزية و أقام على ماله و على ان يجري من أخذتم أرضه مجراهم
 ،و من أبى ان يدخل في ذلك ذه

حيث شاء و لكم أرضه  ،قال  :ذلك لك و قدم عليه أبو موسى

األشعري من ناحية األهواز و كان عبد هللا قد صالح القاذوسقان فخرج القوم من جي و دخلوا في
الذمة إال ثالثين رجال من أصبهان لحقوا بكرمان»
الحموي ،ياقوت ،المتوفی  626ق ،معجم البلدان ،ج  ،1ص  ،209بيروت ،دار احياء التراث
العربي1399 ،ق.
ذکر هذا المطل

فی کت

التاريخ الطبري و طبقات المحدثين بأصبهان ایضا .

الطبري ،محمد بن جرير ،المتوفی  310ق ،تاريخ الطبري ،ج  ،3ص  ،224تحقيق :نخبة من
األجالء ،بيروت ،موسسة االعلمي.
ابن حبان  ( ،أبي الشيخ األصبهاني ) عبدهللا  ،المتوفی  369ق ،طبقات المحدثين بأصبهان،
ج  ،1ص  ،189تحقيق  :عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي ،بيروت ،موسسة الرسالة ،الثانية،
1412ق.
لم یوجد فی هذه الرواية من جان

قائد جيش عمر ،کالم عن االسالم والدعوة الی االسالم!

بل ذکرت فقط منتخبين بين دفع الجزية من جان

اهالي اصفهان و بين خروج االهالي عن البلد و

تملک امالکهم بيد جيش عمر  .الحال ان اول منتخ

البد ان یکون الدعوة الی االسالم و منتخ

الثانی دفع الجزية.
الحرب ل الغنیمة !
فی بعض حروب زمن عمر بن الخطاب ضد اإليرانيين فی سنة الرابعة عشر من الهجرة ،اعترفوا
القيادات المنصوبة من قبل عمر بدافع دنيوي و غير اسالمي ألنفسهم!
من جملتها ان الذهبى یقول :
« لما كان يوم القادسية ذه

المغيرة بن شعبة في عشرة إلى صاح

فارس فقال إنا قوم

مجوس و إنا نكره قتلكم ألنكم تنجسون علينا أرضنا فقال إنا كنا نعبد الحجارة حتى بعث هللا إلينا
رسوال فاتبعناه و لم نجىء لطعام بل أمرنا بقتال عدونا فجئنا لنقتل مقاتلتكم و نسبي ذراريكم و أما
ما ذكرت من الطعام فما نجد ما نشبع منه فجئنا فوجدنا في أرضكم طعاما كثيرا و ماء فال نبرح حتى
يكون لنا و لكم !»
الذهبي الشافعي ،محمد بن أحمد بن عثمان  ،المتوفی  748ق  ،سير أعالم النبالء ،ج ،3ص،32
تحقيق :شعي
نهم 1413،ق.

األرناؤوط  ،محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت،

مغيرة بن شعبة یصرح بأن هدفه و جيشه من الحرب مع االيرانيين قبل الورود الی ايران فقط
الحرب و تأسر االيرانيين لکن هذا الهدف تغير بدخوله الی ايران و رؤیة المنابع الغنية و کثرتها و تحول
الی االستفادة عن المنابع الغذائية الغزرة! غزوات الرسول األکرم صلي هللا عليه و آله و تبليغ االسالم
فی أین و حروب جيش عمر بدافع التأسر و الغنيمة و شبع البطن فی أین؟!
التشدد الجاهلي و األخالق الغیر اإلسالمي فی الحرب مع اإليرانیین
مسئلة مهمة اخری تلفت النظر ،ان المواجهات الجاهلية الخشنة و غير االسالمية من جان
جيوش الخلفاء الثالثة ضد االيرانيين صرحت فی الکت

العدیدة ل اهل السنة .علی سبيل المثال

ثبتت فی حرب جرجان نقطة سوداء لجيش االعراب ـ الذین یدعون اإلسالم -و وقعت جریمة عظمی.
غير المسلمين ،یطلبون من القائد الذی علی الظاهر مسلم اننا نفتح بوابة البلد لکم ،علی شرط
انه لم یقتل منا و ال احد  .قبلوا جيش الخليفة ان لم یقتلوا شخصا لکن نقضوا عهدهم و قتلوا الکل
اال شخصا واحدا و قالوا اننا قلنا لم نقتل غير شخص واحدا (و لهذا قتلنا الکل و لم نقتل اال
واحدا)!! محمد بن جرير الطبرى فی تاريخه و ابن اثير فی الكامل فى التاريخ یقول:
« فأتي جرجان فصالحوه على مائتي ألف ثم أتي طميسة و هي كلها من طبرستان متاخمة
جرجان و هي مدينة على ساحل البحر فقاتله أهلها فصلي صالة الخوف أعلمه حذيفة كيفيتها و
هم يقتتلون و ضرب سعيد يومئذ رجال بالسيف على حبل عاتقه فخرج السيف من تحت مرفقه و
حاصرهم فسألوا األمان فأعطاهم على أن ال يقتل منهم رجال واحدا ففتحوا الحصن فقتلوا أجمعين
إال رجال واحدا ففتحوا الحصن و حوي ما في الحصن».
الطبري ،أبي جعفر محمد بن جرير  ،المتوفی 310ق  ،تاريخ الطبري ،ج ،2ص ،607ناشر :دار
الكت

العلمية – بيروت

ابن اثير الجزري  ،علي بن ابي الكرم  ،المتوفی  630ق  ،الكامل في التاريخ  ،ج  ، 3ص ، 110
ناشر  :دار صادر للطباعة والنشر  -دار بيروت للطباعة والنشر  1386 ،ق .
نعم! فتح ايران فی زمن الخلفاء الثالثة کان بهذه الحروب التی هی مع التشدد و اللئامة.

هل اإلسالم النبوي هو ان فی الحرب مع األعداء تعطيهم األمان ثم بعد تسليم األعداء  ،خالفا
ل التأمين و التعهد المعطی ،تقتله ؟!
من القطع اإلسالم الذی یسحبون اسمه هذه األشخاص فی تلک الحروب  ،ليس هو اإلسالم
الحقيقي و لم یکن مؤیدا من قبل النبی االكرم و اهل البيت عليهم السالم .اإلسالم الحقيقی ،هو
اإلسالم الذی عرفه اإلمام الرضا عليه السالم و قال :
«ال دين لمن ال عهد له»
الراوندي ،فضل هللا بن علي المتوفی571ق  ،نوادر ،ص  ، 91تحقيق :سعيد رضا على
عسكري ،ناشر  :قم ،دار الحديث ،الطبعة األولی1377 ،ش.
بناء علی هذا فتح ايران بعد حياة الرسول األكرم صلي هللا عليه و آله کان مع دوافع دنيوية،
تشدد جاهلي و الحرص بالنسبة ل الثروة االنسانية ،الطبيعية و االقتصادية فی ايران .
الطبري وصف تشدد اهل الحرب و جيش عمر بن الخطاب بعد نصرتهم فی حرب القادسية
هکذا :
«و عن سيف عن سعيد بن المرزبان عن رجل من بني عبس قال أصاب أهل فارس يومئذ بعد
ما انهزموا ما أصاب الناس قبلهم قتلوا حتى إن كان الرجل من المسلمين ليدعو الرجل منهم فيأتيه
حتى يقوم بين يديه فيضرب عنقه و حتى إنه ليأخذ سالحه فيقتله به و حتى إنه ليأمر الرجلين
أحدهما بصاحبه و كذلك في العدة »
الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال
ج  ،3ص  ،72ناشر :دار الكت

_المتوفى 310ق_ ،تاريخ الطبري،

العلمية  -بيروت.

من الظاهر أن جيش عمر بن الخطاب فی الحرب مع االيرانيين لم یقصدوا اال التشدد الجاهلي.
هتکوا تمام وصایا الرسول األكرم صلي هللا عليه و آله فی أساری الحرب و المعاشرة معهم و قاموا
بتعذی

و قتل األساری االيرانيين .بناء علی ما مر فی النصوص التأريخية  ،سلوک جيش عمر بن

الخطاب مع األساری اإليرانيين  ،یتذکر معاشرة جيش الروم القديم مع اساری الحرب فی رمی
بعضهم ببعض حتی یقتل واحدا اآلخر بطریقة همجية .
هل جيش عمر بن الخطاب هکذا یقصد تبليغ اإلسالم و نعومة القلوب بالنسبة ل اإلسالم ؟!
مع تلک الحال لو کان فی زمن الخلفاء و مع هذه الحروب وردت تعاليم فی ايران  ،البد ان نقول
هذه التعاليم ،هی لم تکن اإلسالم الحقيقي و اسالم الرسول صلي هللا عليه و آله بل فی تلک
الفترة وردت بدع کثيرة بإسم اإلسالم التی لم یؤیدها علماء اإلسالم الحقيقيون بتاتا .
اعتراف علماء اهل السنة :حروب الخلفاء کانت ألجل فتح البالد و المنع عن نشر
روح اإلسالم
ح

الرئاسة و التوسع و الفتوحات ل البالد عن بعض الخلفاء کان بشکل حتی بتصريح من

علماء اهل السنة یوج

غلبة هوی النفس و تجاهل اوامر الرسول األکرم صلي هللا عليه و آله

بالنسبة لوالية و خالفة اإلمام علي بن ابي طال

عليهما السالم  .دليل هذه المسئلة قول ابی

حامد الغزالي فی هذا المجال :
فقال عمر لعلي عليه السالم  :بخ بخ أصبحت مولى كل مؤمن و مؤمنة  .و هذا تسليم و
رضى  ،ثم بعد هذا غل

عليه الهوى لح

الرياسة و حمل عمود الخالفة و عقود النبوة و خفقان

الهوي في قعقعة الرايات و اشتباک ازدحام الخيول و فتح االمصار
الغزالي ،ابو حامد ،المتوفی  505ق ،مجموعة رسائل االمام الغزالي ،ص  ،483اشراف :توفيق
شعالن ،تحقيق :ابراهيم امين محمد ،مکتبة التوفيقيه ،قاهره.
فی الحروب التی وقعت فی زمن عمر بن الخطاب کانت دوافع غير دينية و تشدد جاهلي
بشکل حتي ان بعض علماء اهل السنة اعترفوا و احتسبوا هذه الحروب موانع لنجاح روح اإلسالم
؛ «العالئلي»الکات

المصری من اهل السنة  ،یقول :

و نجد سببا ثالثا کان له أثر في عدم الشعور بروح االسالم و عدم الشعور بمعني القوميه و
االمة الواحدة و هو التعجل بالفتوح الذي نقل العرب قبل اختمار المبادي عندهم في انحاء االرض

غازين و لکن بعقلياتهم االولي التي تفهم القبيله قبل األمة و تعرف الفرد قبل الجماعة و تفقه
االسالم علي أنه أعمال فقط قبل أن تفقهه علي أنه ضمير و وجدان و روح .و بهذا نفسر الظاهرة
االجتماعية في کل محيط غل

عليه العنصر العربي کالعراق و المغرب و االندلس  .هذه الظاهرة

التي هي نتيجة للروح القبيلة و بعجلة الفتوح لم يترک لالسالم المهلة ليفعل فعله فيها.
عالئلي ،عبدهللا ،المتوفی (  1996م ).االمام الحسين عليه السالم ،ج  ،1ص  46و  ، 47دار
مکتبة التربيه ،بيروت.
بناء علی هذا ،هذه الفتوحات فی زمن الخلفاء  ،بدل ان توسع حقيقة اإلسالم  ،فكرة التوسع،
االرستقراطية و فی کالم واحد وسعوا ما یخالف اإلسالم .
الشاهد اآلخر فی احباط و تشدد عمر ضد االیرانيين نقال عن ابی حيان التوحيدی الذی یقول
فی کتابه هکذا :
وكان شيخ لنا يحدث أن ثابت بن قرة الحراني الصابىء الفيلسوف كان يقول  :فضلت أمة
محمد العربي على جميع األمم الخالية بثالثة ال يوجد فيمن مضى مثلهم  :بعمر بن الخطاب في
سياسته  ،فإنه قلم أظفار العجم و لطف في إيالة العرب و تأتى لتدبير الحروب  ،وأشبع بطون العرب
،
التوحيدی ،أبو حيان علي بن محمد بن العباس  ،المتوفی414 :هـ  ،البصائر والذخائر ج  ،1ص
 ، ،190 -189تحقيق  :د.وداد القاضي  ،دار النشر  :دار صادر  -بيروت/لبنان 1419 -هـ999-م .
فی هذا النص من دون أقل اشارة الی المسائل اإلسالمية ،فقط احباط عمربن الخطاب ضد
اإلیرانيين و مراقبته بالنسبة ل األعراب تلفت النظر!
اعتراف المؤرخین المعاصرین بعدم نشر اإلسالم الحقیقی بید الخلفاء
فی نهایة هذا الفصل نلفت النظر الی هذه النکتة انه حس

التحليل التاريخي ،هجوم االعراب

الی ايران و قبول اإلسالم من قبل االيرانيين هما مسألتين منفکتين التی لهما علل خاصة و لم یوجد
مالزمة کاملة بينهما.کما صرح بهذا الموضوع بعض المؤرخين المعاصرین و قالوا :

«هرچند حمله اعراب به ايران مقدمه و وسيله اي بود براي آشنايي سريع تر ساكنان اين مرز
و بوم (ايران) با اسالم ،ولي اين امر حادثه اي بود معلول يك رشته علتها و گرايش اسالمي ايرانيان
حادثه ديگري بود معلول علتهاي ديگر و در ميان اين دو حادثه هم وحدت زماني به آن اندازه نبوده
است كه بتوان آن دو را يك واقعه پنداشت و هر دو را در پرتو علل و عوامل واحدي توجيه و تفسير
نمود».
ماليري ،محمد ،المتوفی  1381ش ،تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني
به عصر اسالمي ،ج ،1ص  ، 33 ،32تهران ،توس1379 ،ش (.اسم الکتاب:تاریخ و ثقافة ایران فی
فترة النقل من عصر الساسانی الی العصر االسالمی )
مضمون هذا المطل  :و لو ان هجوم االعراب الی ایران صار مقدمة لمعرفة سکنة هذه الحدود ب
اإلسالم لکن هذا األمر معلول علل عدیدة و انتماء اإلیرانيين الی اإلسالم قضية اخری لها علل
مختلفة و ما بين هذین القضيتين لم یکن وحدة زمنية بشکل نفترض کالهما قضية واحدة و ان نفسر
کالهما لعلة واحدة.
عدم مشاركة اهل البیت علیهم السالم و مخالفتهم لحروب الخلفاء
البد من اإللتفات الی ان الخط الفکري ل الخلفاء الثالثة بعد نبی األکرم صلي هللا عليه و آله
یختلف مع الخط الفکري ل اهل البيت عليهم السالم اختالفا کامال و فی کثير من الموارد یتضادان.
لهذه الجهة هجوم األعراب علی ايران فی زمن الخلفاء من جملتهم فی زمن الخليفة الثانی لم یکن
مؤیدا من قبل األئمة المعصومين عليهم السالم و حتي لم توجد رواية معتبرة علی ان اهل البيت
عليهم السالم شارکوا فی هذه الحروب .بل االئمة األطهار عليهم السالم خالفوا الحرب فی زمن
الخلفاء و كيفية الحروب  .حضور بعض األصحاب و الشيعة مثل سلمان الفارسی فی بعض هذه
الحروب ایضا کان ألجل قصد خاص مثل صد اراقة الدماء األزید و ایضا ألجل الدعوة الی اإلسالم األصيل
و حس

األمر األئمة عليهم السالم.

روايات مخالفة اهل البیت حول حروب خلفاء الجور

مخالفة اهل البيت عليهم السالم حول حروب الخلفاء ذکرت فی احاديث عدیدة نتعرض الی
بعض منها :
عن علي بن أبي حمزة قال :كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي :استأذن لي عن
أبي عبد هللا ( عليه السالم ) فاستأذنت له عليه فأذن له فلما أن دخل سلم و جلس ثم قال :
جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤالء القوم فأصبت من دنياهم ماال كثيرا و أغمضت في مطالبه.
فقال أبو عبد هللا ( عليه السالم )  :لوال أن بني أمية وجدوا من يكت

لهم و يجبى لهم الفئ و يقاتل

عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إال ما وقع
في أيديهم  ،قال  :فقال الفتى  :جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال :إن قلت لك تفعل؟ قال :
أفعل  ،قال له  :فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من
لم تعرف تصدقت به و أنا أضمن لك على هللا عز وجل الجنة  ،قال  :فأطرق الفتى رأسه طويال ثم
قال  :قد فعلت جعلت فداك  ،قال ابن أبي حمزة :فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على
وجه األرض إال خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه  ،قال :فقسمت له قسمة واشترينا له
ثيابا و بعثنا إليه بنفقة قال  :فما أتى عليه إال أشهر قالئل حتى مرض فكنا نعوده قال  :فدخلت عليه
يوما و هو في السوق قال  :ففتح عينيه ثم قال لي  :يا علي وفي لي و هللا صاحبك  ،قال ثم مات
فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت علي أبي عبد هللا (عليه السالم ) فلما نظر إلي قال :يا علي وفينا
و هللا لصاحبك ،قال  :فقلت  :صدقت جعلت فداك هكذا وهللا قال لي عند موته.
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفى 328هـ) ،األصول من الكافي ،ج
 ،5ص  ،106تحقيق :غفاري ،علي اكبر ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
النکتة المهمة و الشاهد فی بحثنا عن هذا الحديث الشريف  ،هذه الجملة عن اإلمام الصادق
عليه السالم انه قال  :لوال أن بني أمية وجدوا من يكت

لهم و يجبى لهم الفئ و يقاتل عنهم و

يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إال ما وقع في
أيديهم.

فی حديث معتبر آخر عن اإلمام الرضا عليه السالم صرح بهذه النکتة هکذا :
عن عبد هللا بن مغيرة قال محمد بن عبد هللا للرضا ( صلوات هللا عليه ) و أنا أسمع  :حدثني
أبي عن أهل بيته  ،عن آبائه ( عليهما السالم ) أنه قال لبعضهم  :إن في بالدنا موضع رباط يقال له
 :قزوين و عدوا يقال له  :الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط ؟ فقال  :عليكم بهذا البيت فحجوه
فأعاد عليه الحديث  ،فقال  :عليكم بهذا البيت فحجوه  ،أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق
على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله )
بدرا و إن مات منتظرا ألمرنا كان كمن كان مع قائمنا ( عليه السالم ) هكذا في فسطاطه – و جمع
بين السبابتين – و ال أقول هكذا – و جمع بين السبابة و الوسطى  -فإن هذه أطول من هذه فقال
أبو الحسن ( عليه السالم )  :صدق .
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفى 328هـ) ،األصول من الكافي،
ج  ،5ص  ،22ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
فی هذا الحديث ،اإلمام الرضا عليه السالم یری حج البيت  ،الجلوس فی البيت  ،اإلنفاق
علی األسرة و انتظار الفرج افضل من الجهاد مع الخلفاء الذین هم علی غير الحق و لم یجعل لهذا
الجهاد فضيلة .
نقلت هذه المعنی فی ضمن حديث آخر عن اإلمام الجواد عليه السالم هکذا :
و ال أعلم في هذا الزمان جهادا إال الحج و العمرة و الجوار
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفى 328هـ) ،األصول من الكافي،
ج  ،6ص  ،17ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
فی حديث آخر عن اإلمام الصادق عليه السالم یعبر عن الحرب لمخالفی اهل البيت عليهم
السالم هکذا :

عن بشير الدهان  ،عن أبي عبد هللا ( عليه السالم ) قال  :قلت له  :إني رأيت في المنام
أني قلت لك  :إن القتال مع غير اإلمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير ،
فقلت لي  :هو كذلك  .فقال أبو عبد هللا ( عليه السالم )  :هو كذلك هو كذلك .
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفى 328هـ) ،األصول من الكافي،
ج  ،5ص  ،23ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
النکتة الملفة ل النظر ان مخالفة األئمة المعصومين عليهم السالم ل الحروب فی صالح
حکومات الوقت بانت بقدر حتی أن مخالفی الشيعة ایضا کانوا یعترضون لذلک .کما ذکر فی کتاب
الکافي الشريف فی روایة معتبرة هکذا :
علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عثمان بن عيسى ،عن سماعة ،عن أبي عبدهللا عليه السالم
قال :لقى عباد البصري علي بن الحسين صلوات هللا عليهما في طريق مكة فقال له :يا علي بن
الحسين تركت الجهاد و صعوبته و أقبلت على الحج و لينته إن هللا عزوجل يقول " :إن هللا اشترى
من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل هللا فيقتلون و يقتلون وعدا عليه
حقا في التورية و االنجيل و القرآن و من أوفي بعهده من هللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و
ذلك هو الفوز العظيم " فقال له علي بن الحسين عليهما السالم :أتم اآلية " ،التائبون العابدون
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و الحافظون لحدود
هللا و بشر المؤمنين " فقال علي بن الحسين عليهما السالم :إذا رأينا هؤالء الذين هذه صفتهم
فالجهاد معهم أفضل من الحج.
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفى 328هـ) ،األصول من الكافي،
ج  ،5ص  ،22ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
تری ان اإلمام عليه السالم فی اإلجابة عن اعتراض اللدغ لذلک الشخص المخالف ،یثبت عدم
کفاية و أهلية بنيامية عن القرآن و یجعله دليال لعدم المشارکة فی الجهاد مع بني امية.

اميرالمومنين عليه السالم فی حديث یعتبر الحرب مع اشخاص او فئة التی ال یعتمد عليهم
ل اجراء االحكام االالهية اعانة علی األعداء و اراقة دم اهل البيت عليهم السالم و یقول :
ال يخرج المسلم في الجهاد مع من ال يؤمن في الحكم و ال ينفذ في الفئ أمر هللا عز وجل،
فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا ،و االشاطة بدمائنا و ميتته ميتة
جاهلية "
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (المتوفى381هـ) ،الخصال ،ص  ،625تحقيق،
تصحيح وتعليق :علي أكبر الغفاري ،ناشر :منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم
المقدسة ،سنة الطبع  1362 – 1403ش.
فی حديث آخر عن اإلمام الصادق عليه السالم ذکر هکذا :
مندري قلت ألبي عبد هللا عليه السالم إني أكون بالباب يعني باب
عن محمد بن عبد هللا الس ْ
من األبواب فينادون السالح فأخرج معهم؟ فقال :أرأيتك إن خرجت فأسرت رجال فأعطيته األمان و
جعلت له من العهد ما جعله رسول هللا صلي هللا عليه و آله للمشركين أكان يفون لك به؟ قال :ال و
هللا جعلت فداك ما كان يفون لي قال فال تخرج ثم قال لي أما أن هناك السيف.
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (المتوفى460هـ) ،تهذي
األحكام ،ج  ،6ص  ،135تحقيق :السيد حسن الموسوي الخرسان ،ناشر :دار الكت

اإلسالمية ـ

طهران ،الطبعة الرابعة 1365،ش .
مع هذا الکالم عن اإلمام الصادق عليه السالم ربط ذهنی ل الحرب الذی فيه العنف المتزاید
و الخارج عن اوامر اإلسالم التی وقعت بعد رسول هللا صلي هللا عليه وآله و قبل عصر اميرالمؤمنين
عليه السالم ؛ کانوا یتعهدون لغير المسلمين لکن مع کل األسف بعد الحصول عليهم ،یرفضون
التأمين و التعهد بسهولة و یقتلوا الجميع .نحن فی هذه المقالة تحت عنوان « التشدد الجاهلي و
األخالق الغير اإلسالمي فی الحرب مع اإليرانيين» ذکرنا نموذج من الحروب بصورة مستندة .

عدم شرعية الحرب ألجل انتفاع اعداء اهل البيت عليهم السالم کان فی قمة اإلهتمام حتی
ان فی بعض األحيان االئمة عليهم السالم کانوا هو الذین یبدأون بهذا البحث .من جملتهم فی هذا
الحديث الشريف:
عن عبد الملك بن عمر قال" :قال لي أبو عبد هللا عليه السالم :يا عبد الملك مالي ال أراك
تخرج إلي هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بالدك ،قال :قلت و أين؟ قال :جده و عبادان و المصيصة
و قزوين ،فقلت :انتظارا ألمركم و االقتداء بكم ،فقال :أي و هللا ،لو كان خيرا ما سبقونا إليه
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفى 328هـ) ،األصول من الكافي،
ج  ،5ص  ،19ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
أصحاب اهل البیت علیهم السالم اإلیرانیون و اإلرشاد والموعظة بلسان الفارسي
النکتة التی تبين لنا إلتفات اهل البيت عليهم السالم الی االیرانيين و قابلية عامتهم ل
التشيع بأحسن وجه ،وجود االیرانيين فی زمرة اصحابهم و التکلم معهم بلسان الفارسی .فی هذا
القسم نتعرض لبعض الروایات فی هذا المجال :
الروایة األولی:
حدثنا عبد هللا بن جعفر عن أبي هاشم الجعفري قال دخلت على أبى الحسن [الرضا] عليه
السالم فقال ياابا هاشم كلم هذا الخادم بالفارسية فإنه يزعم أنه يحسنها فقلت للخادم زانويت
چيست فلم يجبني فقال عليه السالم يقول ركبتك ثم قلت نافت چيست فلم يجبني فقال يقول
سرتك .
الصفار ،أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ (المتوفی290هـ) بصائر الدرجات ،ص  ،358تحقيق:
تصحيح وتعليق وتقديم :الحاج ميرزا حسن كوچه باغي ،ناشر :منشورات األعلمي – طهران ،سنة
الطبع  1362 - 1404 :ش
الروایة الثانية :

أحمد بن مهران  ،عن محمد بن علي  ،عن أبي بصير قال  :قلت ألبي الحسن عليه السالم :
جعلت فداك بم يعرف االمام ؟ قال  :فقال  :بخصال  :أما أولها فإنه بشئ قد تقدم من أبيه فيه بإشارة
إليه لتكون عليهم حجة ويسأل فيجي

وإن سكت عنه ابتدأ ويخبر بما في غد ويكلم الناس بكل

لسان  ،ثم قال لي  :يا أبا محمد أعطيك عالمة قبل أن تقوم فلم ألبث أن دخل علينا رجل من أهل
خراسان  ،فكلمه الخراساني بالعربية فأجابه أبو الحسن عليه السالم بالفارسية فقال له الخراساني
 :وهللا جعلت فداك ما منعني أن أكلمك بالخراسانية غير أني ظننت أنك ال تحسنها  ،فقال  :سبحان
هللا إذا كنت ال أحسن أجيبك فما فضلي عليك ثم قال لي  :يا أبا محمد إن االمام ال يخفى عليه كالم
أحد من الناس وال طير وال بهيمة وال شئ فيه الروح  ،فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام
.
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفى 328هـ) ،األصول من الكافي ،ج
 ،1ص  ،285تحقيق :غفاری ،علي اكبر ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
الروایة الثالثة:
علي بن محمد بن بندار  ،عن إبراهيم بن إسحاق األحمر  ،عن الحسن بن سهل  ،عن الحسن
ابن علي بن مهران قال  :دخلت على أبي الحسن موسى عليه السالم وفي إصبعه خاتم فضة
فيروزج  ،نقشه " هللا الملك " فأدمت النظر إليه فقال  :مالك تديم النظر إليه ؟ فقلت  :بلغني أنه كان
لعلي أمير المؤمنين عليه السالم خاتم فضة فيروزج نقشه " هللا الملك " فقال  :أتعرفه ؟ قلت  :ال
فقال  :هذا هو  ،تدري ما سببه ؟ قلت  :ال  ،قال  :هذا حجر أهداه جبرئيل عليه السالم إلى رسول
هللا صلى هللا عليه وآله فوهبه رسول هللا صلى هللا عليه وآله ألمير المؤمنين عليه السالم أتدري ما
اسمه ؟ قلت  :فيروزج قال  :هذا بالفارسية  ،فما اسمه بالعربية ؟ قلت  :ال أدري قال  :اسمه الظفر
.
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفى 328هـ) ،األصول من الكافي ،ج
 ،6ص  ،472تحقيق :غفاری ،علي اكبر ،ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.

الروایة الرابعة:
حدثنا أبي رضي هللا عنه قال  :حدثنا سعد بن عبد هللا قال  :حدثنا أحمد بن أبي عبد هللا
البرقي قال  :حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال  :كنت أتغدى مع أبي الحسن عليه
السالم فيدعو بعض غلمانه بالصقلبية والفارسية وربما بعثت غالمي هذا بشئ من الفارسية فيعلمه
وربما كان ينغلق الكالم على غالمه بالفارسية فيفتح على غالمه .
الصدوق ،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (المتوفی381هـ) ،عيون اخبار الرضا عليه السالم،
ج  ،2ص  ،251تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :الشيخ حسين األعلمي ،ناشر :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات  -بيروت – لبنان ،سنة الطبع 1984 - 1404 :م.

الروایة الخامسة :
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن علي بن مهزيار عن الطي

الهادي

عليه السالم قال دخلت عليه فابتدأني وكلمني بالفارسية.
الصفار ،أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ (المتوفی290هـ) بصائر الدرجات ،ص  ،353تحقيق:
تصحيح وتعليق وتقديم :الحاج ميرزا حسن كوچه باغي ،ناشر :منشورات األعلمي – طهران ،سنة
الطبع 1362 - 1404 :ش
الروایة السادسة :
حدثنا الحسن بن علي السرسوني عن إبراهيم بن مهزيار قال كان أبو الحسن كت

إلى علي

بن مهزيار يأمره ان يعمل له مقدار الساعات فحملناه إليه في سنة ثمان وعشرين فلما صرنا بسيالة
كت

يعلمه قدومه ويستأذنه في المصير إليه وعن الوقت الذي نسير إليه فيه واستأذن إلبراهيم

ف ورد الجواب باالذن انا نصير إليه بعد الظهر فخرجنا جميعا إلى أن صرنا في يوم صايف شديد الحر
ومعنا مسرور غالم علي بن مهزيار فلما ان دنوا من قصره إذا بالل قائم ينتظرنا وكان بالل غالم أبى
الحسن عليه السالم فقال ادخلوا فدخلنا حجرة وقد نالنا من العطش امر عظيم فما قعدنا حينا حتى

خرج إلينا بعض الخدم و معه قالل من ماء أبرد ما يكون فشربنا ثم دعا بعلى بن مهزيار فلبث عنده
إلى بعد العصر ثم دعاني فسلمت عليه واستأذنته ان يناولني يده فاقبلها فمد يده عليه السالم
فقبلتها ودعاني و قعدت ثم قمت فودعته فلما خرجت من باب البيت ناداني فقال يا إبراهيم فقلت
لبيك يا سيدي فقال التبرج فلم نزل جالسا ومسرور غالمنا معنا فامر ان ينص

المقدار ثم خرج عليه

السالم فالقى له كرسي فجلس عليه والقى لعلي بن مهزيار كرسي عن يساره فجلس وكنت انا
بجن

المقدار فسقطت حصاة فقال مسرور هشت فقال هشت ثمانية فقلنا نعم يا سيدنا فلبثنا

عنده إلى المساء ثم خرجنا فقال لعلى رد إلى مسرورا بالغداة فوجهه إليه فلما ان دخل قال له
بالفارسية بار خدايا چون فقلت له نيك يا سيدي فمر نصر فقال لمسرور در ببند در ببند! فاغلق الباب
ثم آلقى رداه على يخفينى من نصر حتى سألني عما أراد فلقيه علي بن مهزيار فقال له كل هذا
حرفا من نصر فقال يا أبا الحسين يكاد خوفي (منه خوفی) من عمرو بن قرح .
الصفار ،أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ (المتوفی290هـ) بصائر الدرجات ،ص  ،357تحقيق:
تصحيح وتعليق وتقديم :الحاج ميرزا حسن كوچه باغي ،ناشر :منشورات األعلمي – طهران ،سنة
الطبع  1362 - 1404 :ش
الروایة السابعة:
أن أبان بن تغل

قال  :غدوت من منزلي بالمدينة وأنا أريد أبا عبد هللا عليه السالم فلما صرت

بالباب  ،خرج علي قوم من عنده لم أر قوما أحسن زيا منهم و ال أحسن سيماء منهم  ،كأن الطير
على رؤوسهم  ،ثم دخلنا على أبي عبد هللا عليه السالم  ،فجعل يحدثنا بحديث  ،فخرجنا من عنده
 ،وقد فهمه خمسة نفر منا متفرق األلسن  :منها اللسان العربي  ،والفارسي  ،والنبطي  ،والحبشي
 ،والسقلبي .فقال بعضنا لبعض  :ما هذا الحديث الذي حدثنا به ؟ فقال من لسانه عربي  :حدثنا
كذا بالعربية  .وقال الفارسي  :ما فهمت إنما حدث بكذا وكذا بالفارسية  .وقال الحبشي  :ما حدثني
إال بالحبشية  .وقال السقلبي  :ما حدثنا إال بالسقلبية  .فرجعوا إليه فأخبروه  .فقال عليه السالم :
الحديث واحد  ،ولكنه فسر لكم بألسنتكم .

الراوندي ،قط

الدين (المتوفى573هـ) ،الخرائج والجرائح ،ج  ،2ص  ،616تحقيق ونشر :مؤسسة

اإلمام المهدي عليه السالم ـ قم ،الطبعة :األولى1409 ،هـ.
الروایة الثامنة :
روى أحمد بن قابوس  ،عن أبيه  ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال  :دخل عليه قوم من أهل
خراسان  ،فقال  -ابتدءا قبل أن يسأل  : -من جمع ماال يحرسه عذبه هللا على مقداره  .فقالوا له -
بالفارسية  : -ال نفهم بالعربية  .فقال لهم  " :هر كه درم اندوزد جزايش دوزخ باشد " .و قال  :إن هلل
مدينتين إحداهما بالمشرق  ،واألخرى بالمغرب  ،على كل مدينة سور من حديد  ،فيها ألف ألف باب
من ذه

 ،كل باب بمصراعين  ،وفي كل مدينة سبعون ألف لسان مختلفات اللغات  .و أنا أعرف

جميع تلك اللغات وما فيهما و ما بينهما حجة غيري وغير آبائي و [ غير ] أبنائي بعدي
الراوندي ،قط

الدين (المتوفى573هـ) ،الخرائج والجرائح ،ج  ،2ص  ،753تحقيق ونشر :مؤسسة

اإلمام المهدي عليه السالم ـ قم ،الطبعة :األولى1409 ،هـ.

الروایة التاسعة:
قال أبو هاشم  :كنت عند أبي الحسن عليه السالم وهو مجدر  ،فقلت للمتطب  " :آب گرفت
" ؟ ثم التفت إلي وتبسم فقال  :تظن أال يحسن الفارسية غيرك ؟! فقال له المتطب

 :جعلت فداك

تحسنها ؟ ! فقال  :أما فارسية هذا فنعم  ،قال لك  :احتمل الجدري ماء !
الراوندي ،قط

الدين (المتوفى573هـ) ،الخرائج والجرائح ،ج  ،2ص  ،675تحقيق ونشر :مؤسسة

اإلمام المهدي عليه السالم ـ قم ،الطبعة :األولى1409 ،هـ.
تشیع اإلیرانیین
فی هذا الفصل ندرس کيفية قبول اإلسالم و التشيع من قبل اإليرانيين و عوامله فی القرون
المختلفة.

تشیع اإليرانیین فی القرن األول الی الرابع من الهجرة
فی البدایة ندرس طریقة تشيع اإليرانيين عبر التدریج و عوامله فی القرن االول الی الرابع من الهجرة.
دور األئمة و الخصیصین من اصحابهم من جملتهم سلمان الفارسي فی اعتناق اإلسالم
و تشیع اإليرانیین الی القرن الثالث
هنا ندرس تشيع االيرانيين و العوامل الموثرة عليه فی القرن االول الی الرابع من الهجرة.
دور سلمان الفارسي فی اعتناق إسالم اإليرانیین
کما مر سالفا االئمة األطهار عليهم السالم لم یحضروا فی الحروب التی وقعت فی عصر عمر
بن الخطاب لکن بعض الصحابة و الشيعة شارکوا بإذن من األئمة عليهم السالم فی معدود من
الحروب التی وقعت فی عصر الخلفا .من جملة األصحاب هو سلمان الفارسي الصحابي الجليل
لرسول هللا صلي هللا عليه و آله و الشيعی الوفی ل اإلمام علي عليه السالم الذی شارک فی
حرب المدائن الذی هو أحد الحروب المهمة بين جيش الخليفة الثانی و جيش ايران  ،و لع

دورا

مهما فی نجاح جيش اإلسالم ضد اإليرانيين  .بحيث اذا لم تکن التدابير الالزمة و الفنون الحربية
لسلمان و لمعان الروحی منه لبقی نجاح المسلمين ضد اإليرانيين فی مکتنف من الغموض .الواقدي
فی شرح هذه القضية یقول هکذا :

قال حدثنا من شهد فتح المدائن قال خرجنا بعد فتح القصر األبيض و كان قد تحصن به رجال
من المرازبة و كانوا أشد جلدا و أقوى عزيمة من جميع الفرس و تحالفوا أنهم ال يسلمون ابدا و الذين
حصلوا و تولوا حصارهم كتيبة األهواز و هي كتيبة القعقاع فلما رأينا عزمهم على الموت بعدنا عن
نشابهم و حجارة مجانيقهم و طال علينا ذلك و شكونا ذلك إلى سعد و قلنا له قد حرمنا الجهاد
بحصارنا لهؤالء االعالج فقال سعد لسلمان تقدم إليهم و دبر شيئا فيه مصلحة للمسلمين و أمنهم
فتقدم إليهم سلمان و كلمهم بالفارسية فأمسكوا عن رميه و قالوا له من أنت فقال أنا رسول من

المسلمين اعلموا أن الرجل يقاتل عن نفسه و ماله و ولده إذا رجا الخالص و ما أرى لكم من خالص
قط و هذا الملك قد انهزم و أخذنا مملكته و خزائنه و ما بقي في المدائن أحد غيركم فاتقوا هللا في
أنفسكم و ال تهلكوها و سلموا لنا هذا الحصن و لكم األمان إلى أي جهة توجهتم ال يعارضكم منا
أحد قال فلما سمعوا قوله قالوا ال نسلم حتى نهلك عن آخرنا ثم رموا سلمان بالنشاب فقرأ و رد
هللا الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا و كفى هللا المؤمنين القتال و كان هللا قويا عزيزا و أشار إلى
النشاب بيده فذهبت السهام يمينا و شماال و لم يصبه منها شيء قال فلما رأوا ذلك قالوا زنهار
فبحق ما تش ير اليه من أنت قال أنا روزبه و قد عمرت أربعمائة سنة و لحقت آخر أيام عيسى بن
مريم و طفت األرض حتى لحقت بنبي هذه األمة صلى هللا عليه و سلم فلما أتيته أكرمني و خدمته
فعظمني حتى أنه جعلني من أهل بيته فقال سلمان منا أهل البيت فلما سمعوا قوله و حققوا
معرفته علمو ا أنه كان من عظماء أهل دينهم قال فصقعوا له و قالوا و هللا ما نخفي عليك شيئا من
أمرنا و سب

قتالنا ليس بسب

مال و ال متاع و انما الملك قد مضى يريد نهاوند و لم يقدر على أخذ

ابنته معه و هي مريضة و قد سلمها الينا فلزمنا من أمرها ما لزم فان كنتم تعطون األمان عليها
سلمنا لكم و اال نموت يدا واحدة فلما سمع سلمان منهم ذلك قال دعوا هذه االمر حتى أشاور
األمير ثم عاد و حدث سعدا بما سمعه فقال يا عبد هللا ان المسلمين قد انتشروا في العراق و نخاف
أن يقع بهم أحد فال يبقى عليهم و لكن قل لهم لكم علينا أن نذب عنكم و تكونوا في ذمامنا حتى
تجاوزوا أي جهة تريدونها و بعد ذلك ال نضمن لهم ما يأتي عليهم قال فحدثهم سلمان بما قاله األمير
فقال العقالء منهم لوال أن العرب على حق ما نصروا علينا و من الرأي ان نرجع إلى دين هؤالء العرب
و نعيش في ظلهم و ان القوم ال يريدون ملكا و قد رأيتم هذا الرجل و ما ظهر لكم من كرامته قال
ففتحوا باب السر و خرجوا إلى العسكر و أتوا إلى سلمان فأتى بهم إلى سعد و أسلموا على يديه.
الواقدي ،أبو عبد هللا محمد بن عمر (المتوفی207هـ) ،فتوح الشام ،ج  ،2ص  ،205 ،204دار
النشر :دار الجيل – بيروت .
قیاس مواجهة اهل البیت علیهم السالم و الخلفاء مع اإليرانیین

فی القرن األول الی الرابع من الهجرة المواجهة الكريمة من اهل البيت عليهم السالم مع
اإليرانيين ،هو السب

المهم فی قبول التشيع من قبل الناس اإليرانيين .أحد هذه المواجهات

انعکست فی رواية حول زواج ابی عبدهللا الحسين عليه السالم ب إبنة من ساللة الساسانية.
القضية اللطيفة لهذا الزواج ذکرت فی الکت

الشريفة مثل الكافي و بصائر الدرجات هکذا:

« لما أقدمت بنت يزدجرد على عمر أشرف لها عذارى المدينة و أشرق المسجد بضوئها لما
دخلته  ،فلما نظر إليها عمر غطت وجهها وقالت  " :أف بيروج بادا هرمز " فقال عمر  :أتشتمني هذه
و هم بها  ،فقال له أمير المؤمنين عليه السالم  :ليس ذلك لك  ،خيرها رجال من المسلمين و
أحسبها بفيئه  ،فخيرها فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين عليه السالم فقال لها أمير
المؤمنين  :ما اسمك ؟ فقالت  :جهان شاه  ،فقال لها أمير المؤمنين عليه السالم  :بل شهربانويه
 ،ثم قال للحسين  :يا أبا عبد هللا لتلدن لك منها خير أهل األرض  ،فولدت علي بن الحسين عليه
السالم و كان يقال لعلي بن الحسين عليه السالم  :ابن الخيرتين فخيرة هللا من العرب هاشم و
من العجم فارس  .و روي أن أبا األسود الدئلي قال فيه  :و إن غالما بين كسرى و هاشم * الكرم
من نيطت عليه التمائم»
الصفار ،محمد بن حسن ،المتوفی 290ق ،بصائر الدرجات ،ص  ،355تصحيح  ،تعليق و تقديم:
کوچه باغي  ،حاج ميرزا حسن  ،تهران ،انتشارات اعلمي 1404 ،ق.
الکليني ،محمد بن يعقوب ،المتوفی 329ق ،الكافي ،ج  1ص  ،466تصحيح و تعليق :علي
اکبر غفاري ،تهران ،دار الکت

االسالميه ،الثالثة1338 ،ق.

ذکرت هذه القضية فی الکت

المختلفة بصورة مفصلة التی من جان

هی تبيانا لخلق عمر

بن الخطاب فی مواجهة االُسراء خالفا لسيرة الرسول االكرم صلي هللا عليه وآله و من جان

أخر

خلق امير المومنين عليه السالم فی مواجهة األسراء اإليرانيين هی مواجهة انسانية و ب احترام و
مساو ل السيرة النبوية  .کما یقول الطبري الکات

الشيعي فی كتاب دالئل االمامة هکذا :

لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء  ،و أن يجعل الرجال عبيدا
للعرب  ،و أن يرسم عليهم  ،أن يحملوا العليل و الضعيف و الشيخ الكبير في الطواف على ظهورهم
حول الكعبة  ،فقال أمير المؤمنين ( عليه السالم )  :إن رسول هللا ( صلى هللا عليه و آله ) قال :
أكرموا كريم كل قوم  .فقال عمر  :قد سمعته يقول  :إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه و إن خالفكم  .فقال
له أمير المؤمنين ( عليه السالم )  :فمن أين لك أن تفعل بقوم كرماء ما ذكرت  ،إن هؤالء قوم قد
ألقوا إليكم السلم  ،و رغبوا في االسالم و السالم و ال بد من أن يكون لي منهم ذرية و أنا أشهد
هللا و أشهدكم أني قد أعتقت نصيبي منهم لوجه هللا قال جميع بني هاشم  :قد وهبنا حقنا أيضا
لك  .فقال  :اللهم اشهد أني قد أعتقت جميع ما وهبونيه من نصيبهم لوجه هللا  .فقال المهاجرون
و األنصار  :قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول هللا  .فقال  :اللهم اشهد أنهم قد وهبوا حقهم و قبلته و
اشهد لي بأني قد أعتقتهم لوجهك  .فقال عمر  :لم نقضت علي عزمي في األعاجم ؟ و ما الذي
رغبك عن رأيي فيهم ؟ فأعاد عليه ما قال رسول هللا ( صلى هللا عليه و آله ) في إكرام الكرماء و
ما هم عليه من الرغبة في االسالم فقال عمر  :قد وهبت هلل و لك  -يا أبا الحسن  -ما يخصني و
سائر ما لم يوه

لك  .فقال أمير المؤمنين ( عليه السالم )  :اللهم اشهد على ما قالوه  ،و على

عتقي إياهم  .فرغبت جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء  ،فقال أمير المؤمنين ( عليه
السالم )  :هؤالء ال يكرهن على ذلك و لكن يخيرن فما اخترنه عمل به  .فأشار جماعة الناس إلى
شهربانويه بنت كسرى فخيرت و خوطبت من وراء حجاب و الجمع حضور فقيل لها  :من تختارين
من خطابك ؟ و هل أنت ممن تريدين بعال ؟ فسكتت  .فقال أمير المؤمنين ( عليه السالم )  :قد
أرادت و بقي االختيار  .فقا ل عمر  :و ما علمك بإرادتها البعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السالم )
 :إن رسول هللا ( صلى هللا عليه و آله ) كان إذا أتته كريمة قوم ال ولي لها و قد خطبت أمر أن يقال
لها  :أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت و سكتت جعل إذنها صماتها و أمر بتزويجها و إن قالت  :ال ،
لم تكره على ما ال تختاره  .و إن شهربانويه أريت الخطاب و أومأت بيدها و أشارت إلى الحسين بن
علي  ،فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها و قالت بلغتها  :هذا إن كنت مخيرة  .و جعلت

أمير المؤمنين ( عليه السالم ) وليها  .و تكلم حذيفة بالخطبة  ،فقال  :أمير المؤمنين ( عليه السالم
)  :ما اسمك ؟ قالت  :شاه زنان  .قال  :نه شاه زنان نيست  ،مگر دختر محمد ( صلى هللا عليه
وآله ) و هي سيدة نساء ،أنت شهربانويه و أختك مرواريد بنت كسرى  .قالت  :آريه.
الطبري ،محمد بن جرير ،المتوفی قرن  4ه .ق ،دالئل اإلمامة ،ص  ،196-194تحقيق :قسم
الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة ،ناشر  :مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة،األول،
1413ق.
هذه القصة نقلت فی کتاب مناق

ابن شهر آشوب ایضا هکذا :

لما ورد بسبي الفرس إلى المدينة أراد الثاني أن يبيع النساء و أن يجعل الرجال عبيد العرب و
عزم على أن يحمل العليل و الضعيف و الشيخ الكبير في الطواف و حول البيت على ظهورهم  .فقال
أمير المؤمنين ( عليه السالم )  :إن النبي ( صلى هللا عليه وآله )  :قال  :أكرموا كريم قوم و إن
خالفوكم  ،و هؤالء الفرس حكماء كرماء  ،فقد ألقوا إلينا السالم و رغبوا في اإلسالم  ،و قد أعتقت
منهم لوجه هللا حقي و حق بني هاشم
ابن شهرآشوب ،رشيد الدين أبي عبد هللا محمد بن علي السروي المازندراني
(المتوفى588هـ) ،مناق

آل أبي طال  ،ج  ،3ص  ،207تحقيق :لجنة من أساتذة النجف األشرف،

ناشر :المكتبة والمطبعة الحيدرية1376 ،هـ ـ 1956م.
من الطبيعی ان المواجهة بسماحة  ،منطقية و مع العطوفة عن امير المومنين عليه السالم
مع شهربانو ،األميرة االيرانية و قواد جيوش االيرانية  ،أثر علی اإليرانيين الذین هم اهل األدب و
الثقافة و الحضارة األعلی آن ذاک  ،تأثيرا عميقا و له الدور الجاد فی رغبتهم الی مكت

اهل البيت

عليهم السالم .لکن فی المقابل المواجهة السيئة عن عمر بن الخطاب مع اآلمراء و قادة الجيوش
و الحكومة االيرانية و التکلم عن استرقاقهم ایضا یبقی مجاال ل التأمل ألن االيرانيين اناس صاحبی
ثقافة و حضارة عریقة و العقل السليم یقضی ان عمر بن الخطاب یستفيد من هذه الحضارة و الثقافة
ال انه یقوم ب استرقاقهم  .وقف امير المومنين علي عليه السالم فی وجه هذا األمر القبيح –الذی

حاصله ابراز صورة عنيفة من الدين و الهروب عن اإلسالم و الحرب معه-؛ علی ع بدراية كاملة و ب
االستناد الی سيرة الرسول األكرم صلی هللا عليه و آله لم یجوز هکذا اهانة بينة ضد االيرانيين .هو
الذی أحيی سنة رسول هللا صلي هللا عليه و آله فی قوله:
«أكرموا كريم كل قوم»
اضافة علی استناد اميرالمؤمنين عليه السالم بسيرة الرسول صلي هللا عليه و آله اشتياق
و رغبة األسراء اإليرانيين ب االسالم الحقيقي دليل آخر علی اكرام اإلمام لهم .کما قالوا فيه هکذا:
رغبوا في االسالم
هذا الکالم عن اميرالمؤمنين عليه السالم هو شاهد علی ان اإليرانيين هناک لم یستسلموا
الحروب و الضغوط  .بل هم من صميم قلوبهم یميلون و یشتاقون الی اإلسالم .

حس

لکن اميرالمؤمنين منع عن ذلة و استرقاق االيرانيين بل جعلهم احرارا و فی احسن موضع
الذی یمکن  .حس

هذا الترتي

محبة اإلمام علي عليه السالم وقعت فی قلوب االُسراء االيرانيين

و بقية االيرانيين الذین وصلهم هذا الخبر.
فی بعض النصوص األخر تصریح ایضا ب المواجهة الکریمة عن اميرالمؤمنين عليه السالم مع
اإليرانيين و مواجهة المحتقرة عن عمر بن الخطاب مع اإليرانيين :
قال مغيرة  :كان علي عليه السالم أميل إلى الموالي وألطف بهم و كان عمر أشد تباعدا
منهم.
الثقفي الكوفي ،ابراهيم بن محمد -المتوفی 283ه -الغارات ،ج  ،2ص  ،499تحقيق :حسيني
ارموي  ،سيد جالل الدين ،شماره ثبت كتابخانه ملي  ،717المطبعة :مطبعة بهمن.
فی الحال ان القرآن الكريم فی مجال األقوام و العشائر المختلفة ل البشر ،یخالف بشدة
المسائل التی ترتبط ب العرقية و یعرف المالك الوحيد عند هللا هو التقوی  .علی سبيل المثال یقول
فی سورة الحجرات هکذا :

ع ْند
ُم ِ
ش ُعوباا و قبائِل لِتعارفُوا إِنَّ أ ْكرمك ْ
ن ذك ٍر و ُأ ْنثى و جع ْلناك ْ
ُم ِم ْ
اس إِنَّا خلقْناك ْ
ُم ُ
يا أيُّها ال َّن ُ
ُم إِنَّ اللَّه عليم خبير
الل َّ ِ
ه أ ْتقاك ْ
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بناء علی هذا فی قاموس القرآن الكريم المسائل العرقية مذمومة و المالك فی أفضلية األقوام،
ليس هو نسبهم بل التقوی .
النكتة الجدیرة ل الذکر هی ان نفس هذا المالك القرآني يعني التقوی و االيمان فی اصحاب
الرسول صلي هللا عليه و آله االيرانيين کان اکثر .بشکل حتی ان الرسول األکرم صلي هللا عليه و
آله صرح بها بکثير .من جملة انه قال :
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فأنزلت عليه
سورة الجمعة وآخرين منهم لما يحلقوا بهم قال قلت من هم يا رسول هللا فلم يراجعه حتى سأل
ثالثا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان
االيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤالء.
البخاري الجعفي ،ابوعبدهللا محمد بن إسماعيل (المتوفى256هـ) ،صحيح البخاري ،ج  ،6ص
 ،66ناشر :دار الفکر ،بيروت 1401 ،ق.
تحقیر االيرانیین بید عمر بن الخطاب
فی هذا الفصل نتعرض الی امثلة کثيرة عن تحقير االیرانيين بيد عمر بن الخطاب .
عمر من دون اإللتفات الی المبانی الدینية و االنسانية و فقط علی اساس العصبية و العرقية
ان العربی ال یسترق و ال یملک و االسترقاق البد ان یکون من بين األعاجم و االيرانيين! الصنعاني
یقول هنا هکذا :

عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش قال أبو حصين عن الشعبي قال لما استخلف عمر قال ليس
على عربي ملك

الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام  ،المتوفی  211ه .المصنف ،ج ،7ص  ،278تحقيق  :حبي
الرحمن األعظمي ،دار النشر  :المكت

اإلسالمي  ،الطبعة الثانية - ،بيروت – 1403ه.

ابن اثير ایضا یشير الی سعی عمر بن الخطاب إلسترقاق االيرانيين بدل االعراب و یصرح هکذا
:
ولما ولي عمر بن الخطاب قال إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضا وقد وسع هللا عز وجل
وفتح األعاجم
الشيبانی ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ،المتوفی 630هـ  ،الكامل في التاريخ ،ج  ،2ص
 ،237تحقيق  :عبد هللا القاضي  ،دار النشر  :دار الكت

العلمية – الطبعة الثانية  ،بيروت 1415 -هـ

.
من اذالل عمر بن الخطاب بالنسبة ل االیرانيين ،منع ورود االیرانيين فی المدینة ! الصنعانی
یقول هنا هکذا :
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان عمر بن الخطاب اليترك أحدا من العجم يدخل المدينة
الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام (المتوفی211هـ) ،المصنف ،ج ،5ص  ،474تحقيق  :حبي
الرحمن األعظمي ،دار النشر :المكت

اإلسالمي – بيروت ،الطبعة  :الثانية 1403

هذا األمر من عمر بن الخطاب هو ب التطبيق خالفا لسيرة رسول االکرم صلی هللا عليه و آله
 .ألنه حس

الدليل اوال :فی هذا المقال اشرنا الی حضور االیرانيين فی المدینة طيلة عصر الرسول

االکرم صلی هللا عليه و آله و عشرتهم معه .ثانيا :الرسول صلی هللا عليه و آله فی ضمن األحادیث
العدیدة شوق الناس الی زیارته و زیارة قبره الشریف فی المدینة  .من جملة انه (ص) قال :
من حج فزار قبري بعد موتى كان كمن زارني في حياتي
الدارقطني البغدادي ،ابوالحسن علي بن عمر (المتوفى 385هـ) ،سنن الدارقطني ، ،ج ،2
ص 244تحقيق  :مجدي بن منصور سيد الشوري ،ناشر  :دار الكت
1417ق.

العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى

البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسي ابوبكر (المتوفى 458هـ) ،سنن البيهقي الكبرى،
ج ،5ص  ،246ناشر :مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا.1994 - 1414 ،
النبی األکرم صلی هللا عليه و آله فی هذا الحدیث الشریف یشوق المسلمين فی صراحة
بمجيئهم الی المدینة و زیارة قبره الشریف  .لکن عمر بن الخطاب خالفا ل الحدیث الشریف عن
النبی صلی هللا عليه و آله منع بعض المسلمين یعنی اإلیرانيين من الورود فی المدینة و زیارة قبر
النبی (ص)  .هذه المسأله لم تکن سوی مخالفة امر الرسول صلی هللا عليه و آله و ابراز روح العرقية
من الخليفة الثانی! عمر بن الخطاب خالفا ل السيرة النبویة و فقط علی اساس العصبية العربية ،
صوب قانونا تحت عنوان ممنوعية ورود غير االعراب فی المدینه و نفذه .
العالمة المجلسی یبين علة عداوة عمر ل العجم هکذا :
و ذلك أنه سمع من النبي صلى هللا عليه وآله أن أنصار علي وأهل بيته عليهم السالم يكونون
من العجم و لذا حكم بقتل العجم جميعا لما استولى على بالد فارس  ،فمنعه أمير المؤمنين عليه
السالم عن ذلك  ،وقال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله  :سنوا بهم سنة أهل الكتاب  .فصار
أوالدهم من أهل العراق وغيرهم من أصحاب أئمتنا صلوات هللا عليهم وأنصارهم ومحل أسرارهم ،
ودونوا األصول  ،وانتشر ببركتهم علوم أهل البيت صلوات هللا عليهم في العالم .
المجلسي ،محمد باقر _المتوفى1111ق_ ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج 64
ص  ،170تحقيق :محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية
المصححة1403 ،هـ 1983 -م.
من المواضع التی تبين لنا العصبية فی خالفة عمر بن الخطاب  ،هی زوال و حرق کثير من
الکت

العلمية و الذخائر الثقافية لبلدنا ایران التی هی البتة تدل علی قلة علم الخليفة الثانی

بالنسبة الی تعاليم الدین و العلم فی اإلسالم  .هذه النقطة السوداء ذکرت فی مصادر عدیدة عن
اهل السنة :

و لما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتبا كثيرة كت
ليستأذنه في شانها وتنقيلها للمسلمين فكت

سعد ابن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب

إليه عمر أن اطرحوها في الماء فان يكن ما فيها

هدى فقد هدانا هللا باهدى منه وإن يكن ضالال فقد كفانا هللا فطرحوها في الماء أو في النار وذهبت
علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا.
ابن خلدون الحضرمي ،عبد الرحمن بن محمد المتوفی ، 808 :مقدمة ابن خلدون ص  ،480دار
النشر  :دار القلم الطبعة  :الخامسة  -بيروت ، 1984 -
القنوجي ،صديق بن حسن ،المتوفی ،1307 :أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال
العلوم ،ج ،1ص ،261تحقيق  :عبد الجبار زكار  ،دار النشر  :دار الكت

العلمية  -بيروت . 1978 -

النکتة المهمة فی الروایة السابقة هی ان عمر بن الخطاب من دون اإللتفات الی المسائل
الثقافية و العلمية المفيدة و غير المنافية ل االسالم  ،یأمر ان یطرحوا الکت
المجاالت مثل النجوم ،الط

العلمية فی شتی

 ،الجغرافية و  ...فی الماء او النار ! اليس عمر بن الخطاب ال یعلم ان

الرسول األکرم صلی هللا عليه و آله یح

العلم و المعرفة ؟! اما سمع الرسول صلی هللا عليه و آله

انه قال :
اطلبوا العلم ولو بالصين.
النمري القرطبي المالكي ،ابوعمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر (المتوفى 463هـ) ،جامع بيان
العلم وفضله ،ص  ،9 ، 8 ، 7ناشر :دار الكت

العلمية  -بيروت – 1398هـ.

من القطع ان اطالق کالم الرسول صلی هللا عليه و آله یشمل تمام العلوم من الط

و الجغرافية و

 . ...العلوم التی امر عمر بن الخطاب بحرقها !
مواصلة التحقیر و التبعیض ضد اإليرانیین بید اتباع بني امیة
المواجهة المحتقرة ل عمر بن الخطاب مع االیرانيين لم تنحصر فيه بل امر موظفوه ان یواجهوا
بتلک المواجهة المحتقرة ایضا  .من جملة عمال عمر بن الخطاب ،هو معاوية بن ابي سفيان التی

جعله حاكما فی الشام .هو بعد سنين من وفاة عمر کان یتابع مواجهته المحتقرة مع غير األعراب و
االیرانيين  .معاوية فی رسالته الی زياد بن ابيه یحتقر االيرانيين هکذا :
« و لعمري يا أخي لو أن عمر سن دية المولى نصف دية العربي لكان أقرب إلى التقوى! و لو
وجدت السبيل إلى ذلك و رجوت أن تقبله العامة لفعلت و لكني قري

عهد بحرب فأتخوف فرقة

الناس و اختالفهم علي و بحسبك ما سنه عمر فيهم فهو خزي لهم و ذل  .فإذا جاءك كتابي هذا
فأذل العجم و أهنهم و أقصهم و ال تستعن بأحد منهم و ال تقض لهم حاجة».
الهاللي ،سليم بن قيس( ،المتوفى80هـ) ،كتاب سليم بن قيس الهاللي ،ص  ،283تحقيق
 :محمد باقر األنصاري الزنجاني ،ناشر دليل ما ،الطبعة األولی 1422 ،ق 1380 -ش
علی کل حال المواجهة المحتقرة من عمر بن الخطاب ،معاوية و بني امية مع االيرانيين ،هی
من اهم العلل لتجن

الناس االیرانيين عن الخلفاء و بني امية و اتجاههم المتزاید ل اهل البيت

عليهم السالم و التشيع .
استمرت اذالالت معاوية و من بعده بني امية بالنسبة ل االيرانيين الی القرون المتوالية  .ببالغ
الحزن و األسی اثق

هذا الفکر و المعتقد فی بعض علماء المتعص

الناصبي  ،حتی انهم اظهروه

بصراحة و اهانة تامة فی کتبهم !من جملة هؤالء العلماء المتعصبين التی قام بحمل رایة العداوة مع
اهل البيت عليهم السالم و الشيعة  ،هو ابن تيمية  .هو یقول فی فضل الجوهری ل العرب علی
العجم هکذا :
جنس العرب أفضل من جنس العجم .فإن الذي عليه أهل السنة و الجماعة :اعتقاد أن جنس
العرب أفضل من جنس العجم ،عبرانيهم و سريانيهم ،روميهم و فرسيهم و غيرهم.
ابن تيميه حراني ،احمد بن عبد الحليم ،المتوفی 728ه  ،اقتضاء الصراط المستقيم  ،ج ،8ص
 ، 11دراسة وتحقيق :ناصر عبد الكريم العقل ،الناشر :دار عالم الكت  ،بيروت ،الطبعة :السابعة،
1419هـ1999 /م.

هذا الکالم عن ابن تيمية بعنوان عالم متعص

 ،له المجال الواسع للبحث فلنشير الی ثمة

نکت مهمة فی هذا المقال فقط :
 )1هللا تعالي یقول فی القرآن الکريم هکذا :
ان اکرمکم عند هللا اتقاکم.
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ابن تيمية یضرب هذه اآلية الشريفة عرض الجدار و بإهانة تامة فی مقابل کالم هللا الذی یعرف
«التقوي» هی المالک فی األفضلية و االکرام  ،یعتبر المالک فی األفضلية هی العربية !
 )2ابن تيمية بتصریحه هذه العقيدة یکون من العلماء المتشددین .ألنه خالفا لتعاليم اإلسالم،
الذی یدعوا للمساواة فی الجنس  ،یعرف جنس العرب أفضل من البقية .
 )3ابن تيمية یخطوا خطوة معاوية و بني امية  .ألنهم من جان

سعوا کل السعی فی انكار

فضائل اهل البيت عليهم السالم الحتمية و فی العداوة ل الشيعة و من جان

آخر فی ازدراء

اإليرانيين و استعمال التبعيض عليهم .فی الواقع هذا النوع من الرؤیة  ،نفس الرؤیة التی کانت ل
األعراب الجاهلية قبل اإلسالم.
 )4ابن تيمية عاش فی القرن الثامن من الهجرة و هذه الجملة العنصریة ضد غير االعراب من
جملتهم االيرانيين ،عالمة علی تداوم نفس االفکار الجاهلية الی قرون بعدها .
 )5ابن تيمية ینس

عقيدته العنصریة فی افضلية االعراب علی غير األعراب  ،الی تمام علماء

اهل السنة! منفصال عن صدق او کذب کالم ابن تيمية فی هذه المسئلة  ،طرح ادعاء ان االعراب
افضل من االيرانيين و نسبته الی اهل السنة قاطبة  ،هو یثير التفرقة و التنفر من قبل االيرانيين عن
األعراب و مکت

اهل السنة.

علی کل حال کالم ابن تيمية فی افضلية جنس العرب علی غيره  ،یحکي عن تداوم االذالالت
و التبعيضات من الخلفا و بني امية ضد االيرانيين الذی مع األسف صار لها صورة علمية و دينية و
اصبحت مکتوبة .

قتل عمر بن الخطاب و سببه
فی زمن حكومة الخليفة الثانی وقعت مواجهات شدیدة و ظلم و تبعيض بالنسبة لمحبی اهل
البيت عليهم السالم –الذی االيرانيون من ابرز امثلته ،-اکثر من الماضی .دامت هذه المواجهات الی
آخر حياته و فی النهاية سببت قتله بيد مسلم ايراني بإسم ابولؤلؤة .ذکرت هذه المسئلة فی کت
عدیدة عن اهل السنة فلنذکرها عن کتاب المصنف ل الصنعاني :
كان عمر بن الخطاب ال يترك أحدا من العجم يدخل المدينة  ،فكت

المغيرة بن شعبة إلى عمر

 :أن عندي غالما نجارا  ،نقاشا  ،حدادا  ،فيه منافع ألهل المدينة  ،فإن رأيت أن تأذن لي أن أرسل
به فعلت  ،فأذن له  ،و كان قد جعل عليه كل يوم درهمين و كان يدعى أبا لؤلؤة و كان مجوسيا في
أصله  .فلبث ما شاء هللا  ،ثم إنه أتى عمر يشكو إليه كثرة خراجه  ،فقال له عمر  :ما تحسن من
األعمال ؟ قال  :نجار  ،نقاش  ،حداد  ،فقال عمر  :ما خراجك بكبير في كنه ما تحسن من األعمال
 ،قال  :فمضى و هو يتذمر ثم مر بعمر و هو قاعد  ،فقال  :ألم أحدث أنك تقول  :لو شئت أن أصنع
رحى تطحن بالريح فعلت  ،فقال أبو لؤلؤة  :الصنعن رحى يتحدث بها الناس  ،قال  :و مضى أبو لؤلؤة
 ،فقال عمر  :أما العبد فقد أوعدني آنفا  ،فلما أزمع بالذي أزمع به  ،أخذ خنجرا فاشتمل عليه  ،ثم
قعد لعمر في زاوية من زوايا المسجد و كان عمر يخرج بالسحر فيوقظ الناس بالصالة فمر به  ،فثار
إليه  ،فطعنه ثالث طعنات  ،إحداهن تحت سرته و هي التي قتلته.
الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام (المتوفی211هـ) ،المصنف ،ج ،5ص  ، 475 ،474تحقيق
 :حبي

الرحمن األعظمي ،دار النشر :منشورات المجلس العلمي .
من القطع ان المواجهة الصالحة االسالمية و المبتنية علی السنة النبوية من جان

عليهم السالم و فی المقابل ،الظلم و التبعيض من جان
العلل المهمة فی انتمائهم الی مذه

اهل البيت

جهاز الحکومة بالنسبة ل االيرانيين ،أحد

یقابل الخلفاء يعني مكت

اهل البيت عليهم السالم .قتل

عمر بيد رجل ایرانی أحد العالمات البارزة لتنفر االیرانيين عن عمر بن الخطاب.

دور االيرانیین فی قیام مختار عند اخذ الثار من وحشیة بني امیة و الدفاع عن اهل
البیت علیهم السالم
الظلم و التبعيض من بني امية و اسالفها بالنسبة ل المسلمين األعجميين ال سيما االيرانيين،
و استشهاد عترة النبی صلي هللا عليه وآله ،لها اآلثار و ارتکازات عدیدة .إحدی آثارها  ،حضور بليغ
من االيرانيين فی قيام مختار ضد بنيامية و طل

ثأر ابی عبد هللا الحسين عليه السالم .هذا

الحضور مسلم بصورة ،جياش و ملحمي الذی المورخون من اهل السنة یصفونه هکذا :
و كان أكثر من استجاب له همدان و قوم كثير من أبناء العجم.
الدينوري ،أحمد بن داود _المتوفی 282ق_ ،األخبار الطوال ،ص  ،288تحقيق  :عبد المنعم عامر
 /مراجعة  :الدكتور جمال الدين الشيال ،ناشر  :دار إحياء الكت

العربي  -عيسى البابي الحلبي

وشركاه  /منشورات شريف الرضي ،الطبعة األولی ،سنة الطبع1960 :م.
هو یقول فی موضع آخر هکذا :
و كان جلهم أبناء الفرس الذين كانوا بالكوفة و يسمون الحمراء
الدينوري ،أحمد بن داود _المتوفی 282ق_ ،األخبار الطوال ،ص  ،293تحقيق  :عبد المنعم عامر
 /مراجعة  :الدكتور جمال الدين الشيال ،ناشر  :دار إحياء الكت

العربي  -عيسى البابي الحلبي

وشركاه  /منشورات شريف الرضي ،الطبعة األولی ،سنة الطبعة 1960 :م.
نکتة أخری فی امتداد التبعيض ضد االيرانيين هی انها بعد هزیمة قيام مختار بيد ابن زبير ،من
اقتراحات المحيطون ب ابن زبير فی اساری جيش مختار ان یبقون االعراب من جيش مختار احياءا
لکن یقتلون االيرانيين من جيشه! الطبري یقول هنا هکذا :
و اقتل هؤالء الموالى فإنهم قد بدا كفرهم و عظم كبرهم و قل شكرهم
الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال

_المتوفى 310ق_ ،تاريخ الطبري ،ج

 ،4ص  ،577تحقيق،مراجعة وتصحيح وضبط  :نخبة من العلماء األجالء ،ناشر  :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات – بيروت

حس

هذا الترتي

االنصاف و العطوفت عن اهل البيت عليهم السالم بالنسبة ل االيرانيين

من جان

و التشدد ،التحقير و التبعيض عن اعداء اهل البيت عليهم السالم بالنسبة ل االيرانيين

من جان

اهل البيت عليهم السالم و تنفرهم عن اعداء هذا

المذه

آخر  ،سب

رغبة االيرانيين الی مذه

.

قم اول و أقوي مرکز ل التشیع فی ايران
التقاریر التأريخية تحکي عن تشيع االيرانيين من بدایة القرن األول من الهجرة .کتاب معجم
البلدان یخبر عن تأسيس بلدة قم فی سنة  83من الهجرة القمرية بإستقرار االشعريون من الشيعة
فيها .بناء علی هذا تعد بلدة قم اول مرکز التشيع االثنی عشریة فی ايران التی تصل قدمتها الی
القرن االول من الهجرة .
وذكر بعضهم أن قم بين أصبهان و ساوة و هي كبيرة حسنة طيبة و أهلها كلهم شيعة
إمامية و كان بدء تمصيرها في أيام الحجاج بن يوسف سنة  83وذلك أن عبد الرحمن بن محمد بن
األشعث بن قيس كان أمير سجستان من جهة الحجاج ثم خرج عليه و كان في عسكره سبعة عشر
نفسا من علماء التابعين من العراقيين فلما انهزم ابن األشعث ورجع إلى كابل منهزما كان في
جملته إخوة يقال لهم عبد هللا واألحوص وعبد الرحمن وإسحاق ونعيم وهم بنو سعد بن مالك ابن
عامر األشعري وقعوا إلى ناحية قم  ...و كان متقدم هؤالء االخوة عبد هللا بن سعد وكان له ولد قد
ربي بالكوفة فانتقل منها إلى قم وكان إماميا فهو الذي نقل التشيع إلى أهلها فال يوجد بها سني
قط.
الحموي ،ياقوت بن عبدهللا  ،المتوفی  626ق  ،معجم البلدان ،ج  ،4ص  ، 397بيروت ،دار
إحياء التراث العربي 1399 ،ق.
البتة كتاب تأريخ قم یذکر تأسيس بلدة قم و استقرار االشعريون من الشيعة فيها فی سنة
 94من الهجرة .

القمي ،حسن بن محمد ،المتوفی 378ق ،ترجمة :القمي ،حسن بن على ،المتوفی -805
 806ق ،تاريخ قم ،ص  ،240تصحيح :تهراني ،سيد جالل الدين ،مطبعة المجلس.
اول سكنة من الشيعة فی قم عائلة األشعريون .جدهم األعلی ابوعامر االشعري من صحابة
رسول األكرم صلي هللا عليه و آله و الشيعة المحبين ل امير المؤمنين عليه السالم .جابر بن عبدهللا
األنصاري فی ضمن حديث ینقل هکذا :
عن جابر بن عبدهللا االنصاري قال " :وفد على رسول هللا(صلى هللا عليه وآله) أهل اليمن فقال
النبى(صلى هللا عليه وآله) :جاء كم أهل اليمن يبسون بسيسا فلما دخلوا على رسول هللا(صلى
هللا عليه وآله) قال :قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم ،ومنهم المنصور ،يخرج في سبعين ألفا ينصر
خلفى وخلف وصيي ،حمائل سيوفهم المسك فقالوا :يا رسول هللا ومن وصيك؟ فقال :هوالذى أمركم
هللا باالعتصام به فقال عزوجل " :واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا " فقالوا :يا رسول هللا بين لنا
ما هذا الحبل ،فقال :هو قول  -هللا " ،إال بحبل من هللا وحبل من الناس "فالحبل من هللا كتابه ،والحبل
من الناس وصيي :فقالوا :يا رسول هللا من وصيك؟ فقال :هو الذى أنزل هللا فيه " أن تقول نفس يا
حسرتى على ما فرطت في جن

هللا" فقالوا :يا رسول هللا وما جن

هللا هذا؟ فقال :هو الذى يقول

هللا فيه " :ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيال " هو وصيي،
والسبيل إلى من بعدي ،فقالوا :يا رسول هللا بالذي بعثك بالحق نبيا أرناه فقد اشتقنا إليه ،فقال:
هو الذى جعله هللا آية للمؤمنين المتوسمين ،فإن نظرتم إليه نظر من كان له قل

أو ألقى السمع

وه و شهيد عرفتم أنه وصيي كما عرفتم أني نبيكم ،فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت
إليه قلوبكم فإنه هو ،الن هللا عزوجل يقول في كتابه " :فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم " [أي]
إليه وإلى ذريته(عليهم السالم).
ثم قال :فقام أبوعامر االشعرى في االشعريين ،وأبوغرة الخوالنى في الخوالنيين ،وظبيان،
وعثمان بن قيس في بنى قيس ،وعرنة الدوسى في الدوسيين ،وال حق بن عالقة  ،فتخللوا الصفوف

وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد االنزع االصلع البطين وقالوا :إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول هللا ،فقال
النبى(صلى هللا عليه وآله):
« أنتم نجبة هللا حين عرفتم وصي رسول هللا قبل أن تعرفوه  ،فبم عرفتم أنه هو؟ فرفعوا
أصواتهم يبكون و يقولون  :يا رسول هللا  ،نظرنا إلى القوم فلم تحن لهم قلوبنا و لما رأيناه رجفت
قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا و انجاشت أكبادنا و هملت أعيننا و انثلجت صدورنا حتى كأنه لنا أب و نحن
له بنون  .فقال النبي

(صلى هللا عليه و آله)

 ( :و ما يعلم تأويله إال هللا و الراسخون في العلم ) أنتم منهم

بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنى و أنتم عن النار مبعدون  .قال  :فبقي هؤالء القوم المسمون
حتى شهدوا مع أمير المؤمنين
النبي

(صلى هللا عليه و آله)

السالم)

.

(عليه السالم)

الجمل و صفين  ،فقتلوا في صفين رحمهم هللا و كان

بشرهم بالجنة و أخبرهم أنهم يستشهدون مع علي بن أبي طال

(عليه

النعماني ،محمد بن ابراهيم (ابن ابي زين ) ،المتوفی 360ق ،الغيبة ،ص ،48-46تحقيق:
فارس حسون كريم ،انوار الهدي ،االول1422 ،ق .
من احفاد ابوعامر االشعري – الذی قتل مع امير المؤمنين عليه السالم  -سائ

بن مالك و

سعد بن مالك االشعريين .
سائ

بن مالك األشعری  ،من الشيعة األبطال الذی طاوع مختار الثقفي فی قيامه و یعد جزء

من اركان جيش مختار  .هو مع عدم قبول االمان عن مصع
ضد جيش مصع
« سائ

بن زبير الی آخر لحظاته حارب مع مختار

حتی استشهد  .کما یقول مؤلف كتاب تاريخ قم هکذا :

گفت تو امان قبول مكن كه او با تو بدان وفا نكند بيرون رو تا جنگ كنيم يا خود را

خالص دهيم يا كريمانه بميريم و شربت شهادت بنوشيم پس مختار با سائ

با تتمه هفده مرد از

خبرت و بصيرت بيرون آمد پس مختار و آن جماعت كه با او بودند حرب كردند و از اصحاب مصع
اهل ُ
جمعى را بكشتند پس مختار و سائ

و ياران ايشان را بموضع «زياتين» بكشتند روز دوشنبه وقت

زوال چهارده روز از ماه رمضان گذشته سنه ي سبع و ستين هجرية»

القمي ،حسن بن محمد ،المتوفی 378ق ،ترجمه :قمي ،حسن بن على ،المتوفی -805
 806ق ،تاريخ قم ،ص  ،290 ،289تصحيح :تهراني ،سيد جالل الدين ،مطبعة المجلس
(مضمون هذا المطل :قال سائ

ال تقبل األمان ألنه لم یفی به ،اخرج حتی نحارب اما ان

ننجح و اما ان نقتل عزیزا و نستشهد فخرج مختار مع سائ
البصيرة فحارب مختار و سائ

و سبعة عشر رجال من اهل الخبرة و

و من معه و قتلوا جمعا من اصحاب مصع

.فقتلوا المختار و سائ

و

اصحابهم بموضع (زیاتين)یوم اإلثنين عند الزوال فی اليوم الرابع عشر من شهر رمضان سنة سبع و
ستين من الهجرة ).
محمد بن سائ

الذی کان یحارب بجان

ابيه فی الحرب مع جيش مختار تأسر مع عدة من

جيش مختار و احتبس سنين لکن فی النهایة انقتل علی ید الحجاج بن يوسف الثقفي  .بعد هذا
امر الحجاج بإخراج من یکون من اسرة االشعریين عن الكوفة و اال فيقتل و هذا ألجل تشيع االشعريين
و عناد الحجاج مع الشيعة .لهذه الجهة ابناء سائ

بن مالك و ابناء سعد بن مالك االشعري تركوا

الكوفة قهرا و هاجروا الی ايران .العاقبة سکنوا فی قم .تاريخ قم ینقل هکذا :
«حجاج بن يوسف ،همه فرزندان مالك بن عامر اشعرى را امر كرد كه از كوفه بيرون روند پس
همه از كوفه بيرون آمدند و فرزندان سائ

بماهين مقام كردند و فرزندان سعد بن مالك بجان

كشيده شدند و آنجا فرود آمدند بعد از آن فرزندان سائ

قم

را به خود دعوت كردند و ايشان نيز بناحيت

قم آمدند پس شوكت يافتند و معزز و مكرم شدند».
قمي ،حسن بن محمد ،المتوفی 378ق ،ترجمه :قمي ،حسن بن على ،المتوفی 806 -805
ق ،تاريخ قم ،ص ،260تصحيح :تهراني ،سيد جالل الدين ،مطبعة المجلس.
(مضمون هذا المطل

 :امر الحجاج بن یوسف ان یخرجوا ابناء مالک بن عامر األشعری من

الکوفة فخرجوا کلهم من الکوفة .سکنوا ابناء سائ
بعد دعو ابناء سائ

بماهين و ابناء سعد بن مالک بجان

قم و من

الی جنبيهم فهم جاءوا الی قم فصارت لهم الشوکة و المهابة و العظمة و العزة)

العزة و القدرة ل االشعريين فی قم هی مرهونة دفاعهم عن اهل قم فی مقابل الديلميان .
الدیلميان فی کل سنة یهجموا علی اهل قم و ینهبونهم  .ذکر تاريخ قم هکذا :
«پس عبد هللا بن سعد با برادران خود احوص ،عبد الرحمن و نعيم و ديگر خدمتكاران و ايشان
مجموع هفتاد سوار بودند از كوفه بيرون آمدند و چون به زمين قم رسيدند بديه «فرابه» فرود آمدند
بعد از آن خواستند كه بجان

اصفهان روند نظر كردند بمردم اين ديه ها ديدند كه ايشان در حصار

مي گريختند و از راه قارص سواران و پيادگان ديدند كه بر پشته اي آمدند .از اهل آن ديه ها پرسيدند
كه ايشان كيستند و چه طايفه اند گفتند كه اين قوم ديلمانند هر سال با ما غزا كنند و غارت كنند
و برده برند عبدهللا با شانزده سوار بر نشست و پيش ايشان باز رفت و با ايشان جنگ و حرب كرد
و جمعى را ازيشان باسيرى گرفت و اسبان و مالهاى بسيار بغنيمت بياورد و بموضع خود باز گرديد
و كارسازى كرد كه باصفهان رود وجوه و اشراف اين ناحيت چون چنان ديدند پيش عبد هللا رفتند و
درخواه كردند كه او با مردم خود بدين ناحيت مقيم شود و ساكن بباشد و هر چه ايشان بدان محتاج
باشند و حكم كنند بديشان دهند».
قمي ،حسن بن محمد ،المتوفی 378ق ،ترجمه :قمي ،حسن بن على ،المتوفی 806 -805
ق ،تاريخ قم ،ص ،263 ،262تصحيح :تهراني ،سيد جالل الدين ،مطبعة المجلس
(مضمون هذا المطل

:فعبدهللا بن سعد مع اخوانه احوص ،عبدالرحمن و نعيم و بقية الخدمة

الذی یبلغ عددهم سبعين راکبا خرجوا من الکوفة و عندما وصلوا الی قم نزلوا فی قریة (فرابه)
قصدوا بعدها الی جان
کل سنة فذه

اصفهان فرأو الناس تفر من قوم فسألوا من هم؟ قالوا :الدیلميان ینهبوننا

عبدهللا بستة عشرة راکبا وحاربهم و أسر منهم عدة اخذ منهم امواال غنيمة و رجع

الی موضعه و اراد الذهاب الی اصفهان فحضروا عنده اشراف القوم و ارادوا منه ان یبقی بتلک القریة)
حس

هذا الترتي

االشعریون الذین هم من الشيعة و محبی اهل البيت  ،سکنوا فی قم و

بعزتهم و قدرتهم سببوا ان یتبدل قم بسرعة الی مرکز التشيع فی ايران .

بين اسرة االشعريين ،منهم اصحاب هم اهل التقوی و الفقه مدحوهم االئمة االطهار عليهم
السالم .من جملة هذه األشخاص الذی هو من اصحاب االمام الصادق عليه السالم ،االمام الكاظم
عليه السالم ،االمام الرضا عليه السالم و االمام الجواد عليه السالم  ،هو زكريا بن آدم القمي  .ذکر
فی فضائله عن علي بن مسي

هکذا :

« قلت للرضا (ع) شقتي بعيدة و لست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ فقال:
من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا»
الطوسي ،محمد بن حسن ،المتوفی  460ق ،اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ،ج  ،2ص
 ،858تحقيق ،تصحيح و تعليق  :استر آبادي ،مير داماد  ،رجائي ،سيد مهدي ناشر  :مؤسسة آل
البيت (ع) إلحياء التراث
من هذه الجهة یقول النجاشي ،من علماء الرجال عند الشيعة فيه هکذا :
« ثقة جليل عظيم القدر و كان له وجه عند الرضا عليه السالم».
النجاشي األسدي الكوفي ،أحمد بن علي بن أحمد بن العباس _المتوفى450ق_ ،فهرست
أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)  ،ص ،174تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني،
ناشر :مؤسسة النشر االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة1416 ،هـ.
اضافة علی هذا ،توجد روايات عدیدة فی اهمية بلدة قم و اهلها فی آن ذاک  .علی سبيل
المثال فی ضمن رواية عن االمام الصادق عليه السالم فی مدح اهل قم ذکر هکذا :
«هم خيار شيعتنا من بين سائر البالد »
قمى  ،حسن بن محمد بن حسن (المتوفی  ،)378تاريخ قم ،ص  ،279ترجمه :قمي ،حسن
بن على ،المتوفی  806 -805ق ،محقق :محمد رضا انصاري قمي ،ناشر :مكتبة آيت هللا العظمي
المرعشي النجفي ،الطبعة األولی ،قم -ايران 1385 ،ش؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،بحار
االنوار ،ج  ،60ص  ،228بيروت ،مؤسسة الوفاء  ،الثانية 1403 ،ق.

من جان

آخر ورود فاطمة المعصومه بنت االمام موسي بن جعفر عليه السالم،الی ايران

لزیارة اخيها االمام الرضا عليه السالم الذی انجر الی سکونتها فی بلدة قم  ،دليل آخر علی اهمية
بلدة قم و تشيع اهلهم .شهرة اهالي قم ب التشيع و محبة اهل البيت عليهم السالم ،سببت
اختيار هذه البلدة لسکونة الموقتة فيها من جان

السيدة المعصومه سالم هللا عليها .السيدة بعد

سکونتها فی بلدة قم خالل ایام و اکرام و احترام اهالي قم بالنسبة اليها  ،توفت و دفن جسدها
المطهر فی بلدة قم .
القمي ،حسن بن محمد ،المتوفی 378ق ،تاريخ قم ،ص  ،214 ،213ترجمه :قمي ،حسن
بن على ،متوفاي  806 -805ق ،تصحيح :تهراني ،سيد جالل الدين ،مطبعة المجلس
فی رواية معتبرة عن االمام الرضا عليه السالم ذکر هکذا :
حدثني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه  ،عن علي بن إبراهيم بن هاشم  ،عن أبيه ،
عن سعد بن سعد  ،عن أبي الحسن الرضا ( عليه السالم ) ،قال  :سألته عن زيارة فاطمة بنت
موسى ( عليه السالم )  ،قال  :من زارها فله الجنة.
ابن قولويه ،جعفر بن محمد ،كامل الزيارات ،ص  ،536تحقيق  :شيخ جواد قيومي  ،و لجنه
تحقيق ،نشر فقاهت  ،اول1417 ،ق.
اإلمام الجواد عليه السالم قال فی ثواب زيارتها هکذا :
من زار قبر عمتي بقم فله الجنة.
ابن قولويه ،جعفر بن محمد ،كامل الزيارات ،ص  ،536تحقيق  :شيخ جواد قيومي و لجنه
تحقيق ،نشر فقاهت  ،اول1417 ،ق.
من الطبيعی ان کالم اإلمام الرضا و اإلمام الجواد عليهما السالم یوج

اختالف الشيعة الی

قم و تعزیز التشيع فی ايران .
مسلمو سیستان و محبتهم ب النسبة ل االمام علي بن ابیطالب و بقیة االئمة
األطهار علیهم السالم

فی القرون األول الهجرية ،تشمل منطقة سيستان قسم وسيع من اراضی الشرق و جنوب
الشرق فی ايران .التقاریر التأريخية و األحاديث ،حاكية عن دفاع اهالي هذه المناطق عن اهل البيت
عليهم السالم.
من الوقائع المهمة و المؤسفة فی عهد خالفة معاوية التی وقعت بأمره  ،مسئلة الس
اللعن علی علي بن ابيطال

عليه السالم  .أمر معاوية بس

و

علی عليه السالم ذکر فی كتاب

صحيح مسلم هکذا :
«أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تس

أبا تراب ؟ قال أما ما ذكرت ثالثا

قالهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلن أسبه الن تكون لي واحدة منهن أح

إلى من حمر

النعم  ،سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول لعلى و خلفه في بعض مغازيه فقال له علي
يا رسول هللا تخلفني مع النساء و الصبيان ؟ فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  :أما ترضى
أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة بعدي  .و سمعته يقول يوم خيبر ألعطين الراية
رجال يح

هللا و رسوله و يحبه هللا و رسوله  .قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا  ،قال فأتاه و به

رمد فبصق في عينه فدفع الراية إليه ففتح هللا عليه و أنزلت هذه اآلية ( ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا
و نساءكم ) اآلية دعا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عليا و فاطمة و حسنا و حسينا فقال اللهم
هؤالء أهلي " .
النيسابوري القشيري ،ابوالحسين مسلم بن الحجاج (المتوفى261هـ) ،صحيح مسلم ،ج ،4
ص  ،1871تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
أمر معاوية فی لعن امير المومنين عليه السالم تنفذ فی کثير من المناطق االسالمية .کما
یقول الزمخشري هکذا :
وإن بني أمية لعنوا عليا على منابرهم سبعين سنة فما زاده هللا إال رفعة ونبالا.
الزمخشري (المتوفی 538هـ) ،ربيع األبرار ونصوص األخبار ج ،2ص  ،335تحقيق  :عبد األمير
مهنا ،الطبعة  :االولی ،ناشر  :مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بيروت ،سنة الطبع1992 - 1412 :م.

هذه المسألة ذکرت فی نصوص أخر ل اهل السنة هکذا :
كان خلفاء بني أمية يسبون علياا رضي هللا عنه من سنة إِحدى وأربعين وهي السنة التي
خلع الحسن فيها نفسه من الخالفة إلى أول سنة تسع وتسعين آخر أيام سليمان بن عبد الملك
فلما ولي عمر أبطل ذلك.
أبي الفدا (المتوفی ،)732 :المختصر في أخبار البشر ،ج  1ص  ،201ناشر  :دار المعرفة للطباعة
والنشر  -بيروت – لبنان.
القلقشندي ،أحمد بن علي ( المتوفی 821 :هـ.ق) ،مآثر اإلنافة في معالم الخالفة ج  1ص ،143
تحقيق  :عبد الستار أحمد فراج ،ناشر  :سلسلة تصدرها وزارة االرشاد واالنباء في الكويت.1964 ،
فی هذا البين ،منطقة سيستان فی ايران من معدود المناطق و یمکن ان نقول المنطقة
الوحيدة التی قاومت الناس فيها فی مقابل لعن االمام علي عليه السالم ببسالة و لم یستسلموا
ل الس

و اللعن علی وصي رسول هللا صلي هللا عليه و آله .

الحموي یقول فی وصف اهل سيستان :
و أجل من هذا كله أنه لعن علي بن أبي طال

 ،رضي هللا عنه  ،على منابر الشرق و الغرب

و لم يلعن على منبرها إال مرة  ،و امتنعوا على بنى أمية حتى زادوا في عهدهم أن ال يلعن على
منبرهم أحد  ...و أي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول هللا  ،صلى هللا عليه و سلم ،
على منبرهم و هو يلعن على منابر الحرمين مكة و المدينة.
الحموي ،ياقوت ،المتوفی  626ق ،معجم البلدان ،ج  ،3ص  ،191بيروت ،دار احياء التراث
العربي1399 ،ق.
فی بعض المصادر التأريخية األخری یقول ایضا :
قال محمد بن بحر الذهبي :لم تزل سجستان مفردة بمحاسن لم تعرف لغيرها من البلدان ...
و أجل من هذا کله أنهم امتنعوا على بني أميه أن يلعنوا علي بن أبي طال

على منبرهم.

القزويني ،زكريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوفى682 :هـ) ،آثار البالد وأخبار العباد،
ص ،202ناشر :دار صادر – بيروت.
ذکرت قصة مقاومة و وفاء اهل سيستان فی محبتهم الی اميرالمؤمنين علي بن ابيطال

عليه

السالم فی بعض المصادر التأريخية هکذا :
هرچند متصديان معاويه و آل مروان تکليف س

امير المومنين به آن جماعت نمودند از اين

معني ابا کردند و افسون و افسانه آن قوم قبول طبع سيستانيان نيفتاد .باالخره از دار الظلم بني
اميه فرمان رسيد که از هر يک نفر نيم مثقال طال بازيافت نمايند .چون مردم بي اکراه آن وجه را ادا
نمودند  ،رفته رفته آن وجه به ده مثقال رسيد .چون دريافتند که بالطوع و الرغبه هر چيز که طل
شود مي دهند و مرتک

آن عمل شنيع نمي شوند ،حکم کردند که در بازار سرهاي زنان اکابر آنجا

را بتراشند تا بگفتن آن کلمه زشت راضي شوند .آن توفيق يافتگان به اين امر راضي شدند و به
س

حضرت امير راضي نشدند .چون ديدند که به هيچ وجه به اين گفتگو همداستان نشدند دست

از ايشان داشتند .از آن زمان تا حال به محبت اهل بيت راسخ و ثابت قدمند .ان هللا ال يضيع اجر
المحسنين.
سيستاني ،ملک شاه حسين( ،المتوفی بعد سنة  )1028احياء الملوک ،ص  ، 6به کوشش:
ستوده ،منوچهر ،انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب 1344 ،ه.
(مضمون هذا المطل  :و لو ان من یتصدی معاویة و آل مروان وظفوا الجماعة بس

علی ع

ابو من هذه المعنی و لم یقبلوا اهل سيستان فی األخير بنی امية امرت ان یأخذوا من کل شخص
مثقاال من ذه .بعد ما ادت الناس هذا من غير اکراه اوصلوا هذا المقدار الی عشرة مثاقيل  .فعندما
وجدوهم انهم یعطوا ما یسألوهم برغبة و لم ینفذوا هذا العمل الشنيع امروا ان یحلقوا رئوس النساء
األکابر حتی یقبلوا بهذا العمل السخيف و عندما لم یعملوا بأی وجه فرفضوهم و من تلک الزمن الی
اآلن هم علی محبة اهل البيت ان هللا ال یضيع اجر المحسنين ).

من الطبيعی ان هذا االتفاق وقع فی القرن االول من الهجرة ألن اللعن و الس

الی امير

المؤمنين عليه السالم منع فی بدایة سنة  99الهجرية  .بعض المحققين ایضا نبهوا علی هذه
المسألة هکذا :
گرچه تاريخ دقيق مقاومت مردم سيستان معلوم نيست اما ابتدای تقابل آنان با بنی اميه در
دفاع از حضرت علی عليه السالم بعد شهادت حضرت در سال  45هجری است اما این امر منحصر
به یک دوره نبوده و در زمان حاکميت عبيدالله بن أبي بکرة خواهر زاده زياد يا حاکميت عباد پسر
زياد يعني در بين سال پنجاه هجري تا شصت و يک هجري روي داده است.
حيدري نس  ،محمد باقر ،معاصر ،تشيع در سيستان از ورود اسالم تا ابتداي غيبت صغري،
ص  ،97ناشر :زیتون سبز ،الطبعة األولی 1396 ،ش.
(مضمون هذا المطل  :و لو ان تأریخ مقاومة اهل سيستان لم یسجل بالضبط لکن بدایة
تقابلهم مع بنی امية فی الدفاع عن اإلمام علی ع بعد استشهاد اإلمام فی سنة 45من الهجرة
لکن هذا األمر لم ینحصر ب دورة خاصة و وقع فی زمن حکومة عبيدهللا بن ابی بکرة ابن اخت زیاد
او حکومة عباد بن زیاد بين سنة خمسين من الهجرة الی سنة واحد و ستين ).
ن االيرانيين مع الحکام
من دون شك هذه المواجهة التی کانت ببسالة من قبل اهل سيستا ِ
االمويين ،هی دليل تشيعهم أو محبتهم بالنسبة ل االمام علي عليه السالم و ابناءه الطاهرین .
اضافة علی هذا بعض من اهالي سيستان هم من اصحاب الخاص ل االئمة االطهار عليهم
السالم  .فی االدامة نتعرض الی ذكرهم :
محمد بن الفرج الرخجي
هو اصالتا من بلدة رخج ألن والده اهل هذه البلدة و بلدة رخج من بالد سيستان .ذکر فی
كتاب البلدان هکذا:
و من مدنها الرخج.

الهمذاني  ،أحمد بن محمد  ( ،ابن الفقيه الهمذاني ) ،المتوفی  340ق ،البلدان ،ص ،416
تحقيق  :يوسف الهادي ،ناشر  :عالم الكت

للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :االولی  ،سنة الطبع

 1996 - 1416 :م.
الحموي و ابن اثير ایضا یعرفون رخج من دیار سيستان .
الحموی ،یاقوت ،المتوفی  626ق ،معجم البلدان ،ج  ،3ص  ،191بيروت ،دار احياء التراث العربی،
1399ق.
الشيباني الجزري ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد (المتوفی630هـ) ،اللباب في تهذي
األنساب ،ج  ،2ص ،20دار النشر :دار صادر  -بيروت 1400 -هـ 1980 -م
محمد بن الفرج من اصحاب الخاص ل االمام الرضا  ،االمام الجواد و االمام الهادي عليهم
السالم .الشيخ الطوسي یقول فيه هکذا :
محمد بن الفرج الرخجي ثقة.
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن _المتوفى460ق_ ،رجال
الطوسي ،ص  ،364تحقيق :جواد القيومي األصفهاني ،ناشر :مؤسسة النشر االسالمي ـ قم،
الطبعة :األولى1415 ،هـ.
یقول الشيخ فی موضع آخر فيه هکذا :
محمد بن الفرج الرخجي من اصحاب الرضا.
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن _المتوفى460ق_ ،رجال
الطوسي ،ص  ، 377تحقيق :جواد القيومي األصفهاني ،ناشر :مؤسسة النشر االسالمي ـ قم،
الطبعة :األولى1415 ،هـ .
محمد بن الفرج فی زمن االمام الجواد عليه السالم له شأن ممتاز حتی انه وکله مهمة شراء
سمانة التی صارت زوجة اإلمام الجواد و أم اإلمام الهادي عليهما السالم .

محمد بن الفرج ابن إبراهيم بن عبد هللا بن جعفر  ،قال  :دعاني أبو جعفر محمد بن علي بن
موسى (عليهم السالم) فأعلمني أن قافلة قد قدمت و فيها نخاس معه جوار و دفع إلي سبعين
دينارا و أمرني بابتياع جارية وصفها لي  .فمضيت و عملت بما أمرني به  ،فكانت تلك الجارية أم أبي
الحسن (عليه السالم).
الطبري ،ابي جعفر محمد بن جرير بن رستم (المتوفی قرن الخامس) ،دالئل االمامة ،ص ،410
تحقيق :قسم الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة ،ناشر :مركز الطباعة والنشر في مؤسسة
البعثة ،قم ،الطبعة :األولى1413
فی زمن االمام الهادي عليه السالم ،محمد بن الفرج من اهل الكماالت و االرتباط المعنوی مع
اإلمام حتی انه یقول :
قال لي علي بن محمد إذا أردت ان تسأل مسألة فاكتبها و ضع الكتاب تحت مصالك و دعه
ساعة ثم أخرجه و انظر فيه قال ففعلت فوجدت جواب المسألة موقعا فيه.
اإلربلي ،أبي الحسن علي بن عيسي بن أبي الفتح (المتوفى693هـ) ،كشف الغمة في
معرفة األئمة ،ج  ،3ص  ،189ناشر :دار األضواء ـ بيروت ،الطبعة الثانية1405 ،هـ ـ 1985م.
فی منزلة محمد بن الفرج عند االمام الهادي عليه السالم ایضا ذکرت هکذا:
و روى أحمد بن عيسى قال  :أخبرني أبو يعقوب قال  :رأيت محمد بن الفرج قبل موته بالعسكر
في عشية من العشايا و قد استقبل أبا الحسن عليه السالم فنظر إليه نظرا شافيا  ،فاعتل محمد
بن الفرج من الغد  ،فدخلت عليه عائدا بعد أيام من علته  ،فحدثني أن أبا الحسن عليه السالم قد
أنفذ إليه بثوب و أرانيه مدرجا تحت رأسه  ،قال  :فكفن فيه و هللا.
الشيخ المفيد( ،العکبری البغدادی) محمد بن محمد بن النعمان (المتوفى 413هـ) ،اإلرشاد
في معرفة حجج هللا علي العباد ،ج  ،2ص  ،306 ،305تحقيق :مؤسسة آل البيت عليهم السالم
لتحقيق التراث ،ناشر :دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية1414 ،هـ
 1993 -م.

حريز بن عبد هللا السجستاني
من الشخصيات العلمية و المؤثرة عند الشيعة فی ايران ،حريز بن عبدهللا السجستاني .هو
ولو اصالتا کوفي لکن من سکنة سيستان  .النجاشي یقول فيه هکذا :
حريز بن عبد هللا السجستاني أبو محمد األزدي من أهل الكوفة  ،أكثر السفر و التجارة إلى
سجستان  ،فعرف بها.
النجاشي األسدي الكوفي ،أحمد بن علي بن أحمد بن العباس _المتوفى450ق_ ،فهرست
أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي) ،ص  ،144تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني،
ناشر :مؤسسة النشر االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة1416 ،هـ.

حريز فی عداد اصحاب االمام الباقر و االمام الصادق عليهما السالم و له کت

ایضا  .الشيخ

الطوسي یقول فيه هکذا:
حريز بن عبد هللا السجستاني  ،ثقة  ،كوفي  ،سكن سجستان  .له كت

منها  :كتاب الصالة

 ،كتاب الزكاة  ،كتاب الصوم  ،كتاب النوادر  ،تعد كلها في األصول.
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (المتوفى460هـ) ،الفهرست،
ص  ،118تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،ناشر :مؤسسة نشر الفقاهة ،الطبعة األولى1417 ،هـ.
الشيخ الطوسي فی کتابه اآلخر یقول :
حريز بن عبد هللا األزدي عربي كوفي  ،انتقل إلى سجستان فقتل بها رحمه هللا.
الطوسي ،الشيخ الطائفة أبى جعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسين (المتوفی460هـ)،
اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ،ج  ،2ص  ،681تصحيح و تعليق :المعلم الثالث ميرداماد
االستربادي ،تحقيق :السيد مهدي الرجائي ،ناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السالم  ،قم ،تاريخ
الطبع 1404 :ه
حريز بن عبدهللا استشهد فی سنة  148من الهجرة فی سيستان علی ید الخوارج .

بناء علی ما نقل فی معجم رجال الحدیث ،ذکرت بعنوان «حریز بن عبدهللا السجستانی» ما
یقارب  131حدیث فی مصادر الشيعة .
الموسوي الخوئي ،السيد أبو القاسم _المتوفى1411ق_ ،معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات
الرواة ،ج  5ص  ،243الطبعة الخامسة1413 ،هـ ـ 1992م .
ايوب السجستاني ،حبي

السجستاني ،عمار السجستاني ،ابوخالد الكابلي و محول

السجستاني کلهم من اهالي أو سکنة سيستان فی ايران و من اصحاب االمام الصادق أو االمام
السجاد  ،االمام الكاظم و االمام الرضا عليهم السالم.
حيدري نس  ،محمد باقر ،معاصر ،تشيع در سيستان از ورود اسالم تا ابتداي غيبت صغري،
ص  153 ،98 -96و .154
من القطع وجود رواة الحديث و اصحاب الخاص ل االئمة االطهار عليهم السالم مثل الشخصيات
الذی مر ذکرهم و هم من اهل سيستان فی ايران او سکنته  ،لها تأثيرات غير قابلة ل االنكار فی
الرشد و تقوية تشيع االيرانيين فی القرن االول الی الرابع من الهجرة .
أثر قیام زيد بن علي فی تشیع االيرانیین
قيام زيد بن علي ابن االمام السجاد عليه السالم و استشهاده فی سنة  120الهجریة ایضا له
دور خاص فی نشاط تشيع االيرانيين .کما یقول اليعقوبي فی تأريخه هکذا :
لما قتل زيد بن علي  ...تحرکت الشيعه بخراسان و ظهر أمرهم و كثر من يأتيهم و يميل
معهم و جعلوا يذكرون للناس أفعال بني أمية.
اليعقوبي  ،أحمد بن أبي يعقوب  284 ،ق  ،تاريخ اليعقوبي  ،ج  ، 2ص  ، 326بيروت  ،دار صادر
 ،بيتا .
اضافة علی قيام زيد  ،قيام ابنه يحيي بن زيد الذی وقع فی سنة  125الهجریة ایضا له دور
خاص علی اهالي شرق ايران ال سيما خراسان و تشيعهم .المسعودي یقول فی هذا المجال هکذا:

و أظهر اهل خراسان النياحة على يحيى بن زيد سبعة أيام في سائر أعمالها في حال أمنهم
على أنفسهم من سلطان بني أمية و لم يولد في تلك السنة بخراسان مولود إال و سمي بيحيي
او بزيد  ،لما داخل اهل خراسان من الجزع و الحزن عليه و كان ظهور يحيى في آخر سنة خمس و
عشرين.
المسعودي  ،علي بن الحسين ،المتوفی  ،346مروج الذه

و معادن الجواهر  ،ج  ،3ص 213

 ،ناشر  :منشورات دار الهجرة ايران  -قم  ،دوم  1404 ،ق؛
الحميري ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم (المتوفی :بعد  866هـ) ،صفة جزيرة
األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األقطار ج ،1ص ،182تحقيق :إ  .الفي بروفنصال،
ناشر :دار الجيل ،بيروت -لبنان 1408 ،هـ 1988 ،م  ،الطبعة  :الثانية.
دور االيرانیین و محبتهم ل اهل البیت علیهم السالم فی قلب حکومة بني امیة
من وقائع القرن الثانی من الهجرة فی سنة 132الهجرية  ،سقوط سلطة بنيامية و اخذ الحکم
من قبل حکومة العباسيين  .علة سقوط بني امية و اخذ الحکم من قبل العباسيين ،فضال عن جرائم
بنيامية من جملتها استشهاد االمام الحسين عليه السالم و واقعة الحره و  ، ...دعوة تدريجية فی
الخفي  ،واسعة و ب نفاق من دعاة العباسيين بشعار «الرضا من آل محمد» .کما یقول الذهبی
هکذا :
فلما قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية  ،ونقضت البربر  ،بعث محمد االمام رجال إلى خراسان
وأمره أن يدعو إلى الرضا من آل محمد  ،وال يسمي أحدا .
الذهبي الشافعي ،محمد بن أحمد (المتوفى 748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج  ،6ص  ،58تحقيق:
شعي

األرنؤوط ،محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :التاسعة،

1413هـ.

العباسيون بإساءة استعمالهم من تنفر عامة المجتمع عن بني امية و عملهم  ،طرحوا بحيلة
شعار الرضا و الحماية من آل محمد صلي هللا عليه و آله .
النکتة الهامة فی هذا المقال  ،هی دور االيرانيين فی انتماء و قبول دعوة اهل البيت عليهم
السالم .عامة االيرانيين لم یطلعوا عن اهداف العباسيين المنحوسة وراء شعار الحماية عن آل
محمد صلي هللا عليه و آله و رغبتهم الی دعوة العباسيين  ،من القطع ناشئ عن تنفرهم بالنسبة
الی ظلم بنيامية و محبتهم ل ائمة االطهار و آل النبی صلي هللا عليه و آله.
ح

االيرانيين ل اهل البيت عليهم السالم و الظلم الذی وقع من جان

الخلفاء و بني امية

ضد االيرانيين صنع منهم اناس صامدون و احرار فی انتظار بارقة ل القيام علي ظلم بني امية .هذه
المسئلة من المسلمات و غير قابلة ل االنکار حتی ان محمد بن علي بن عبدهللا بن عباس الداعي
الکبير ل العباسيين ،فی رسالة ل المبلغين الذین هم تحت امره ،من خراسان فی ايران و اناسه
یعرفهم بعنوان احسن مختار لدعوة الناس ب قيام ینفع آل محمد صلي هللا عليه و آله و یقول هکذا:
أما الكوفة و سوادها فهناك شيعة علي بن أبي طال

 .و أما البصرة فعثمانية تدين بالكف و

تقول  :كن عبد اللَّه المقتول و ال تكن عبد اللَّه القاتل  .و أما الجزيرة فحرورية مارقة و أعراب كأعالج
و مسلمون في أخالق النصارى  .و أما أهل الشام فليس يعرفون إال آل أبي سفيان و طاعة بني
مروان  ،عداوة لنا راسخة و جهال متراكما و أما أهل مكة و المدينة فقد غل

عليهما أبو بكر و عمر و

لكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير و الجلد الظاهر و صدورا سليمة و قلوبا فارغة لم تتقسمها
األهواء  ...و لم يزالوا يذالون و يمتهنون و يظلمون و يكظمون و يتمنون الفرج .
الدينوري ،ابومحمد عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة (المتوفى276هـ) ،عيون األخبار ،ج  ،1ص ،303
ناشر  :منشورات محمد علي بيضون  -دار الكت

العلمية الطبعة :الثالثة2003 - 1424 ،م

هذه المسئلة الواضحة فی التأريخ تکفينا إلثبات دور االيرانيين فی قل
بنيامية ،محبتهم و انتمائهم الی اهل البيت عليهم السالم و ذوقهم لقبول مکت

حکومة

التشيع – ولو

بصورة تدريجية.-
قول أحد المستشرقين ایضا فی هذا المجال یلفت النظر :
اما کراهتهم لألمويين فانما کانت لحکمهم الظالم و نيرهم الذي ال يحتمل .کذلک لم يکن
ميلهم إلي اهل البيت اال رغبة فيما کانوا ينتظرونه علي أيديهم من الحکم بالحق و العدل في
السيرة.
فان فلوتن( ،المتوفی 1903م)السيادة العربية و الشيعة و االسرائيليات في عهد بني اميه ،ص
 ، 105ترجمه و تعليق :حسن ابراهيم حسن ،محمد زکي ابراهيم ،مکتبة النهضة المصرية ،قاهره،
الطبعة الثانية1965 ،م
هو یقول فی موضع آخر هکذا :
اما اهل خراسان و ان كانوا اقل غلوا فقد كانوا اكثر حماسة للدعوة آلل البيت و قد جد دعاة
بني العباس في ضم الخراسانيين الذين عركتهم الحرب الي الدعوة العباسية  ...لم يكن ذلك الدافع
(الذي حمل هوالء علي الخروج علي بني اميه) سوي عقيدة هوالء بالمهدي المنتظر.
فان فلوتن( ،المتوفی 1903م)السيادة العربية و الشيعة و االسرائيليات في عهد بني اميه ،ص
 ، 107ترجمه و تعليق :حسن ابراهيم حسن ،محمد زکي ابراهيم ،مکتبة النهضة المصرية ،قاهره،
الطبعة الثانية1965 ،م
فی هذا المقال نكتتين تلفتا النظر  :االول ان اهل خراسان فی الحماية عن اهل البيت عليهم
السالم و دعوة الناس الی هؤالء الکرام ،لهم شجاعة مشهورة  .هذه المسئلة – ما عدا مسألة
المذه

– تبين تهيئهم و اتساع اهل خراسان فی ايران ل الجذب و الدخول فی مذه

التشيع .

ثانيا و لو ان االعتقاد ب المهدي ارواحنا فداه من العقائد االسالمية لکن اصالة هذه العقيدة و
التأكيد عليه و مواصفاتهم الكاملة توجد فقط فی مذه

اهل البيت عليهم السالم .التوجه الجاد

الی عقيدة المهدوية ایضا یبين قطعا اتساع االيرانيين فی قبول مكت

اهل البيت عليهم السالم.

سفر االمام علي بن موسي الرضا علیه السالم الی ايران و قبول الوالية من قبله
لسفر االمام علي بن موسي الرضا عليه السالم الی ايران و عبوره و توقفه فی شتی بالد ایران
(201-200ق) ،قبول الوالية منه عن المأمون (201ق) ،مناظراته العلمية فی العلن مع علماء
األخر و باألخير استشهاده و تدفينه فی ایران سنة (203ق) فی التفات الناس الی اإلمام

المذاه

و انتماء االيرانيين ب التشيع و محبة اهل البيت عليهم السالم ،من آن ذاک الی اآلن دور خاص .هذا الدور
هام بشکل حتی ان بعض المستشرقين المعاصرین أیدوه و ینقل :
(این مسير پر پيچ و خم [مدینه تا مرو]) و اقامت دو ساله امام در خراسان فرصت های
بيشتری برای تماس مستقيم و غير مستقيم با هواداران ایجاد کرد و منجر به افزایش تعداد مومنان
(شيعيان) شد.
نيومن ،آندروجي ،دوره شكل گيري تشيع دوازده امامي ،گفتمان حديثي ميان قم و بغداد ،ترجمه
مهدي ابوطال  ،محمد رضا امين و حسن شكراللهي ،ص  ،159موسسه شيعه شناسي ،قم،
1386ش.
( مضمون هذا المطل :مسيرة (مدینة الی مرو ) و اقامة اإلمام خالل سنتين فی خراسان
اتاهت فرصة غزیرة ل التواصل المباشر او غير المباشر مع االنصار و سب

ازدیاد عدد الشيعة)

أحد المؤرخين المعاصرین ایضا یقول :
به هر روی در بحث تاریخ تشيع در ایران یکی از نکات غير قابل انکار  ،آمدن امام رضا عليه
السالم به ایران است .توجه به حفظ آثار برجای مانده از مسير امام در شهرها و مناطقی که به
نحوی محل استقرار امام بوده نشان از عالقه ویژه شيعی در ميان مردم است.

جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجری ،ج  ،1ص  ،226انتشارات
انصاریان ،قم1375 ،ش.
(مضمون هذا المطل  :عند البحث عن تاریخ التشيع فی ایران من النکت التی ال تقبل االنکار
وصول اإلمام الرضا (ع) الی ایران .االلتفات الی حفظ اآلثار المبقية من مسيرة االمام فی الدیار و
المناطق التی استقر فيها االمام تدل علی محبة خاصة من الناس بالنسبة ل الشيعة )
هو یذکر فی االدامة بحثا مفصال حول األمکنة التی استقر فيها اإلمام و هی  26مکان فی
سفره الی مرو  .هذه االمکنة تعم الخطوة ،محل الراحة أو المصلی ل اإلمام الرضا عليه السالم .
جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجری ،ج  ،1ص ،230 -226
انتشارات انصاریان ،قم1375 ،ش.
المهم ان مثل هذه األمکنة من بدایة القرن الثانی من الهجرة الی اآلن طوال سنين اقبال
التاریخ و ادباره ال یزال یعرفونه و وقایته بيد الناس بعنوان أمکنة متبرکة و مقدسة و هذه المسئلة
اوال ا من ابرز دالئل محبة اهل ایران الی اهل بيت الرسول صلی هللا عليه و آله من جملتهم االمام
الرضا عليه السالم و ثانيا تدل علی استعدادهم الکامل لقبول مذه

الشيعة .

حديث سلسلة الذهب
الحديث المعروف ب سلسلة الذه

الذی افاده االمام الثامن ل الشيعة فی السفر الی مرو

فی بلدة نيسابور له التأثير الهام فی ترويج االسالم األصيل يعني التشيع .النكتة المهمة فی هذا
الحديث طل

محدثی نيسابور عن االمام الرضا

عليه السالم

لنقل الحديث التی تدل علی اعتباره ،

وثاقته و محبوبيته بين الناس (شيعه و سنة) فی نيسابور  .قال اإلمام و هو راک

علی هودج الجمل

 ،عن ابائه عن رسول هللا و عن قول هللا تعالي هکذا :
ال إله إال هللا حصني فمن دخل حصني أمن عذابي فلما مرت الراحلة نادانا  :بشروطها و أنا
من شروطها.

الصدوق  ،محمد بن علي  ،المتوفی 381ق ،األمالي ،ص  ،306تحقيق  :قسم الدراسات
اإلسالمية  ،مؤسسة البعثة  ،قم ،ناشر  :مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة،اول 1417 ،ق.
االمام عليه السالم بقوله جملة «بشرطها و شروطها و أنا من شروطها» أوقع هذه الحقيقة
فی قلوب الناس ان روح االسالم و التوحيد  ،والية اهل البيت عليهم السالم و النيل الی حقائق
االسالم ال یتمکن اال ب االتباع عن ائمة االطهار عليهم السالم  .هذا القول عن االمام عليه السالم
فی الواقع هی عصيرة مكت

التشيع الذی االمام الثامن عليه السالم مبلغ هذا المذه

بين

االيرانيين.
قبول الوالیة من جان

االمام الرضا عليه السالم فی عهد مأمون العباسی و لو انها کانت

بإکراه و لم یرضی به اإلمام لکن أثر تأثيراته التی ال یمکن انکارها فی ترویج مذه

الشيعة .

الذهبي ب اإلشارة الی مسئلة قبول والية اإلمام الرضا عليه السالم  ،یقول انها سببت
اغتياظ العباسيين و ترويج الضمني ل التشيع حس

رأیهم و قال :

و كان المأمون يعظمه و يخضع له و يتغالى فيه حتى أنه جعله ولي عهده من بعده و كت
بذلك إلى اآلفاق فثار لذلك بنو العباس و تألموا إلخراج األمر عنهم.
الذهبي  ،محمد بن احمد( ،المتوفی  748ق) تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و االعالم ،ج
 ،14ص  ، 270تحقيق  :د .عمر عبد السالم تدمرى ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،اول1407 ،ق.
شيخ المفيد ایضا یقول فی ضرب السكة و قراءة الخطبة فی تمام البالد االسالمية بإسم
االمام الرضا عليه السالم هکذا :
و أمر المأمون فضربت له الدراهم و طبع عليها اسم الرضا عليه السالم  ...و خط

للرضا عليه

السالم في كل بلد بوالية العهد.
الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن النعمان( ،المتوفی 413ق) اإلرشاد في معرفة حجج هللا
على العباد ،ج  ،2ص  ،262تحقيق :مؤسسة آل البيت عليهم السالم لتحقيق التراث ،دار المفيد

من الطبيعی ان قراءة خطبة بإسم االمام الرضا عليه السالم فی شتی البالد من جملتهم
بالد ايران ،لها تبعات من جملتها  :معرفة الناس بإإلمام و وراءها قبول تعاليم مكت

اهل البيت عليهم

السالم.
المأمون علی اساس سياسته الغدارة فی اظهاره التشيع و جل

رضی الشيعة الذی لم

یرضون عن بني امية ،حتي بعد استشهاد االمام الرضا عليه السالم ایضا له اوامر الذی هی رغم
ميله لها التأثير فی تبليغ و نشر التشيع فی ايران .الذهبي یقول فی هذا المجال :
و فيها أمر المأمون بأن ينادى :برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو فضله على أحد من الصحابة
و إن أفضل الخلق بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم علي بن أبي طال

رضي هللا عنه».

الذهبي  ،محمد بن احمد ،المتوفی  ،748تاريخ االسالم ،ج ،15ص  5و  ، 6تحقيق  :د .عمر
عبد السالم تدمرى  ،ناشر  :بيروت  ،دار الكتاب العربي ،األول  1407 ،ق.
ابن اثير ایضا یقول :
و فيها  ...ظهر تفضيل علي بن أبي طال

على جميع الصحابة و قال هو أفضل الناس بعد

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم.
ابن اثير الجزري  ،علي بن ابي الكرم  ،المتوفی  630ق  ،الكامل في التاريخ  ،ج  ، 6ص 408
 ،ناشر  :دار صادر للطباعة والنشر  -دار بيروت للطباعة والنشر  1386 ،ق .
و لو ان هدف مأمون العباسي ،فی ظل الکرامة الظاهرية ل اهل بيت عليهم السالم ،یتتبع
تثبيت حكومته لکن هذا األمر  ،رغم ميله سب

ترويج مكت

التأثير المتميز فی ترويج التشيع .
الترغیب و الحث علی زيارة االمام الرضا علیه السالم

اهل البيت عليهم السالم ایضا و له

سنين قبل والدة االمام الرضا عليه السالم ،الرسول االکرم صلي هللا عليه و آله بصورة اإلخبار عن الغي
و معجزة عن استشهاد و تدفين االمام الرضا عليه السالم فی خراسان ايران  ،و ضمن ترغي

الناس ب

الزيارة قال :
ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مكروب إال نفس هللا كربته و ال مذن

إال غفر هللا

ذنوبه.
الصدوق ،محمد بن علي ،المتوفی 381ق ،عيون اخبار الرضا ،ص  ،288تحقيق ،تعليق و
تقديم :شيخ حسين اعلمي ،ناشر :بيروت ،موسسه اعلمي1404 ،ق.
علي بن موسي الرضا
و خط خطا فی جن

عليه السالم

عندما وصل الی الطوس دخل فی محل دفن هارون الرشيد

قبر هارون و قال :

هذه تربتي و فيها أدفن و سيجعل هللا هذا المكان مختلف شيعتي و أهل محبتي و هللا ما
يزورني منهم زائر و ال يسلم علي منهم مسلم إال وج

له غفران هللا و رحمته بشفاعتنا أهل البيت.

الصدوق ،محمد بن علي ،المتوفی  381ق  ،عيون اخبار الرضا ،ج  ،2ص  ،147تحقيق :شيخ
حسين اعلمي ،ناشر :موسسه اعلمي ،بيروت ،الطبعة األولی1404 ،ق.
من القطع حضور االمام الرضا عليه السالم فی ايران  ،استشهاده فی ايران ،إخبار الرسول
األكرم صلي هللا عليه و آله و وصيته بزيارة اإلمام الرضا عليه السالم و ایضا إخبار االمام الرضا عليه
السالم بمحل دفنه فی اآلتية القریبة و وقوع هذا الخبر ،أثر تأثيرا غير قابل ل االنکار فی تشيع
االيرانيين و حبهم ل اهل البيت عليهم السالم .
مضافا لهذا  ،االمام الرضا عليه السالم قال:
سيجعل هللا هذا المكان مختلف شيعتي و أهل محبتي.
هذا الکالم المبارک عن اإلمام ،عالمة علی ان حضور االمام عليه السالم و استشهاده ،یوج
نمو التشيع فی ايران بعد استشهاده.
فی حدیث آخر االمام الرضا عليه السالم یبين ثواب زیارة مرقده المطهر و یقول:

ي
خبرنا علِ ُّ
مدانِ ُّ
ه عل ْي ِ
ان اللَّ ِ
ن إِ ْبرا ِ
ضو ُ
ي قال أ ْ
هيم ِر ْ
م ٍد ا ْله ْ
ه قال ح َّدثنا أ ْ
ن ُمح َّ
ح َّدثنا ُمح َّ
حم ُد ْب ُ
م ُد ْب ُ
الرضا ع أنَّ ُه قال :إِنَّ
ن أبِي ِ
ن فضَّا ٍ
ه ع ْ
ل ع ْ
ْب ُ
ن ُموسى ِ
ي ْب ِ
ن علِ ِ
ن أبِي ا ْلحس ِ
ي ْب ِ
ن علِ ِ
ن ْب ِ
ن ا ْلحس ِ
صع ُد
ل ِمن
ختلف ا ْلمالئِك ِ
خراسان ل ُبقْع اة ي ْأتِي عل ْيها زمان ت ِ
ير ُم ْ
السما ِء و ف ْوج ي ْ
َّ
بِ ُ
ل ف ْوج ي ْن ِز ُ
ة فال يزا ُ
ص ُ
هي و
ض طُوس و ِ
ة ه ِذ ِه قال ِ
ول الل َّ ِ
س ِ
ه و أيَّ ُة ُبقْ ع ٍ
ُّور ف ِقيل ل ُه يا ا ْبن ر ُ
هي بِأ ْر ِ
إِلى أنْ ُي ْنفخ فِي الص ِ
ه ص و كت
سول الل َّ ِ
ن زارنِي فِي تِ ْلك ا ْل ُبقْ ع ِ
ن ِرياضِ ا ْلج َّن ِ
الل َّ ِ
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ةم ْ
ه ر ْوضة ِم ْ
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اللَّ ُه تبارك

ة.
شفعاء ُه ي ْوم ا ْل ِقيام ِ
و تعالى ل ُه بِذلِك ثواب أ ْل ِ
مر ٍة مق ُْبول ٍ
ف ُع ْ
ة و ُك ْن ُ
ت أنا و آبائِي ُ
الصدوق ،محمد بن علي ،المتوفی  381ق  ،امالي ،المجلس الخامس عشر  ،ص  ،56حديث
 ، 7تحقيق :شيخ حسين اعلمي ،ناشر :موسسه اعلمي ،بيروت ،طبعة االولی1430 ،ق.
من القطع هذا الحدیث و بقية األحادیث فی اهمية و فضيلة زیارة اإلمام الرضا عليه السالم ،
یبعث الترغي

فی محبی اهل البيت ل الحضور فی مرقده المطهر فی ایران و حتی یهيأ األرضية ل

المهاجرة عن سائر البالد الی الطوس فی ایران .
حضور ابناء األئمة فی ايران
دخول اوالد االئمة فی ايران ،حضورهم فی شتی بالد ایران و االستشهاد المضطهد لکثيرهم
 ،مهد األرضية کثيرا إلنتماء االيرانيين الی التشيع .الحضور الوافر من اوالد االئمة من جملتهم السيد
علي بن محمد الباقر فی قاسان ،السيدة المعصومه سالم هللا عليها فی قم ،السيد احمد بن
موسي فی شيراز و السيد عبدالعظيم الحسني – من احفاد االمام الحسن المجتبي عليه السالم
و اصحاب االمام الرضا ،االمام الجواد و االمام الهادي عليهم السالم  -فی الري ،سب
مكت

اهل البيت عليهم السالم و جذب فئات الشع

اليه .

تشیع االيرانیین فی القرون الرابعة الی السادسة من الهجرة
حكومة آل بوية

آخر فی ترويج

حکومة آل بوية التی هی حکومة شيعية و ايرانية طوال  127سنة ( 321الی
 448ق) لها التأثير الوافر فی تخفيف الضغط علی الشيعة و رواج التشيع فی ايران.
لهذا الدليل القاضي عبد الجبار المعتزلي یعرف القرن الرابع  -قرن حكومة االسرة االيرانية آل
بوية فی تمام المناطق االسالمية -قرن الضعف و افتضاحات بني العباس و الديلم (مازندران) و
آذربايجان االيران فی عداد المناطق التی تحت نفوذ عقائد الشيعة و یقول :
و ملوك االرض منذ نحو مئة سنة من الديلم و بني حمدان و من بالبحرين و عمران في البطيحة
و من باليمن و الشام و أذربيجان و كل هؤالء الملوك أصحاب إمامة و مشيعة و في األرض كلها و
دولة بني العباس لم يبق منها إال اسمها في بعض المواضع و الموضع الذي فيه سلطانهم و ملكهم
و عزهم يشتم فيه العباس و ولده و المهاجرون و األنصار و يلعنون.
الهمداني المعتزلي ،قاضى عبد الجبار بن أحمد  ،المتوفى 415ق  ،تثبيت دالئل النبوة ،ج ،2
ص  ،443تحقيق :عبدالكريم عثمان ،ناشر :دار المصطفى  -شبرا -قاهرة.
ابن كثير یقول فی اهتمام حكام آل بوية بترويج شعائر مذه

التشيع هکذا :

في عاشر المحرم من هذه السنة أمر معز الدولة بن بويه قبحه هللا أن تغلق األسواق و أن
يلبس النساء المسوح من الشعر و أن يخرجن في األسواق حاسرات عن وجوههن  ،ناشرات
شعورهن يلطمن وجوههن ينحن على الحسين بن علي بن أبي طال

و لم يمكن أهل السنة منع

ذلك لكثرة الشيعة و ظهورهم و كون السلطان معهم.
ابن كثير الدمشقي ،اسماعيل ،المتوفی 774ق ،البداية و النهاية ،ج  ،11ص  ، 276تحقيق و
تعليق :علي شيري ،بيروت ،ناشر  :دار إحياء التراث العربي ،اول 1408 ،ق.
دائما فی طوال التاريخ ،اقامة العزاء ل سيدالشهداء عليه السالم هی أبرز شعار فی مذه
التشيع و العامل ل الرشد فيهم .من القطع اجرائات آل بوية فی اقامة المشهود لهذا الشعار ،لها
الدور المهم و االستخدام فی ترويج و تثبيت التشيع فی تمام بالد االسالم السيما فی ايران.
ابن كثير یقول هکذا :

و في عشر ذي الحجة منها أمر معز الدولة بن بويه بإظهار الزينة في بغداد و أن تفتح األسواق
بالليل كما في األعياد و أن تضرب الدبادب و البوقات و أن تشعل النيران في أبواب األمراء و عند
الشرط  ،فرحا بعيد الغدير  -غدير خم .-
ابن كثير الدمشقي ،اسماعيل ،المتوفی 774ق ،البداية و النهاية ،ج  ،11ص  ، 276تحقيق و
تعليق :علي شيري ،بيروت ،ناشر  :دار إحياء التراث العربي ،اول 1408 ،ق.
ابن اثير الجزري یشير الی نكتة دقيقة أخری فی هذا المجال و یصرح هکذا :
«في هذه السنة في ربيع اآلخر كت

عامة الشيعة ببغداد بأمر معز الدولة على المساجد ما

هذه صورته لعن هللا معاوية بن أبي سفيان و لعن من غص

فاطمة رضي هللا عنها فدكاا و من منع

من أن يدفن الحسن عند قبر جده عليه السالم و من نفى أباذر الغفاري»
ابن اثير الجزري  ،علي بن ابي الكرم ،المتوفی 630ق  ،الكامل في التاريخ ،ج  ،8ص ، 542
 ، 543ناشر  :دار صادر للطباعة والنشر  -دار بيروت للطباعة والنشر  1386 ،ق .
من المسلم ،حریة الکالم و ترويج عقائد التشيع فی حد البرائة عن اعداء اهل البيت عليهم
السالم ،فی أبرز امكنة االسالم يعني المساجد  ،تحدیدا عاصمة الحكومة الکبری االسالمية ،لها
التأثير المباشر و غير قابل ل االنكار فی تشيع المناطق االسالمية االخر السيما ايران.
نكتة مهمة اخری فی القرن الخامس هی ان نفوذ التشيع بان ایضا فی مركز الديني ل عالم
االسالم و أهم بالد اإلسالم عند المسلمين يعني مكة .مكة هی البلدة التی طوال السنة السيما
فی ايام الحج ،تستقبل المسلمين من تمام البالد االسالمية .من الطبيعی ان عدة من الحاج  ،هم
ايرانيون و بعد الرجوع عن مكة الی ايران یقررون نفوذ التشيع هناک .هذه المسئلة فی التقاریر
التاريخية و المتعصبة ضد الشيعة ذکرت هکذا :
و فيها توفي الشريف أمير مكة محمد بن أبي هاشم كان ظالما جبارا فاتكا سفاكا للدماء
مسرفا رافضيا سبابا خبيثا متلونا تارة مع الخلفاء العباسيين وتارة مع المصريين وكان يقتل الحجاج و
يأخذ أموالهم و هلك بمكة.

االتابكي ،يوسف بن تغري ،المتوفی  874ه ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهره ،ج  ،5ص
 ،140ناشر  :وزارة الثقافة و االرشاد القومي  -المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و
الطباعة و النشر.
بعض النصوص التاريخية فی القرن الرابع من الهجرة تحکي عن حضور الشيعة فی ناحية من
خوزستان فی ايران .یقول المقدسي هکذا :
و نصف االهواز شيعة.
المقدسي ،محمد بن احمد ،المتوفی 380ق ،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،ص،279
تحقيق  :غازي طليمات ،وزارة الثقافة واالرشاد القومي  -دمشق – 1980م
فی ناحية من خراسان السيما فی نيسابور و مشهد ایضا قرروا حضور و کثرة الشيعة .علی
سبيل المثال کان صاعد بن محمد الذی من فقهاء اهل السنة فی منطقه نيسابور فی ايران ،عندما
ذه

الی البالد العباسية فی بغداد  ،عاتبوه لماذا منع من نص

الصندوق[الضريح]علی قبر هارون

الرشيد .قال :
كنت مفتيا فأفتيت بما وافق الشرع و المصلحة رعاية أنه لو نص
الستيالء المتشيعة و يصير ذلك سب

وقوع الفتنة و التعص

الصندوق فإنه يقلع منه

و االضطراب و يؤدي ذلك إلى فساد

المملكة.
الفارسي ،عبد الغافر بن إسماعيل  ،تاريخ نيسابور  -المنتخ

من السياق ،المنتخ

:

الصريفيني ،إبراهيم بن محمد  ،ص ، 401 ،400تحقيق :محمد كاظم المحمودي ،ناشر  :قم ،جامعه
مدرسين 1403 ،ق .
هذا الکالم و االستدالل من فقيه اهل السنة بصراحة ،یثبت کثرة الشيعة و تقدم مذه
التشيع فی مشهد الرضا عليه السالم و خراسان .
الجهود العلمي و حوارات علماء الشیعة فی القرن الرابع و الخامس من الهجرة

من المسائل المهمة التی لها دور خاص فی القرن الرابع و الخامس فی ترويج التشيع ،
السعی العلمي و التبليغي من علماء الشيعة فی قال

تأليف الكتاب و المناظرة مع علماء المذاه

األخر.
المحدثون و الفقهاء الکبار من الشيعة ،مثل الشيخ الصدوق ،الشيخ الکليني و الشيخ
الطوسي الذین یعيشون فی القرن الرابع و الخامس  ،کلهم ايرانيون .کثير من تالمذة الشيخ
الطوسي ایضا ،من اهل ايران و حتي کثير من تالمذة ابی علي ،ولد الشيخ الطوسي ایضا من اهل
ايران من جملتهم محمد بن ابي القاسم الطبري اآلملي مؤلف کتاب «بشارة المصطفي» و فضل
بن حسين الطبرسي مؤلف کتاب «مجمع البيان» .ابن قبة الرازي (المتوفی قبل 319ق) من
المتکلمين السني المعتزلي الذی صار من الشيعة.
جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا طلوع دولت صفوي ،ص  ،484 -478 ،410نشر
علم ،الثالثة1388 ،ش.
علي بن الحسين بابويه والد الشيخ الصدوق له مناظرة مع محمد بن مقاتل الذی انجر الی
ان صار من الشيعة .له ایضا مناظرة مع المنصور الحالج فی قم الذی انجر الی فضيحة و خروج منصور
الحالج من قم .
الموسوي الخوانساري ،محمد باقر ،المتوفی  1313ق ،روضات الجنات في احوال العلماء و
السادات ،ج  ،4ص  ،275مكتبة اسماعيليان ،قم 1391 ،ق.
فی العظمة و التقوي عن علي بن بابويه القمي ،هذا العالم الشيعی االيراني ،نقول ان االمام
الحسن العسكري عليه السالم فی ضمن رسالة عرفه انه الشيخ المنسوب اليه و یرسل له السالم
و یقول :
فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن علي و أمر جميع شيعتي بالصبر فان األرض هلل يورثها من يشاء
من عباده و العاقبة للمتقين و السالم عليك و على جميع شيعتنا و رحمة هللا و بركاته و صلى هللا
على محمد و آله.

ابن شهرآشوب المازندرانی ،محمد بن علي (المتوفى588هـ) ،مناق

آل أبي طال  ،ج  ،3ص

 ،527تحقيق :لجنة من أساتذة النجف األشرف ،ناشر :المكتبة والمطبعة الحيدرية1376 ،هـ ـ
1956م.
مضافا علی علي بن بابويه القمي ،ابنه ،محمد بن علي بن بابويه ،المشهور ب الشيخ
الصدوق ،من کبار علماء الشيعة و ايراني .فی عظمة قدره نقول انه ولد ب دعاء االمام العصر ارواحنا
فداه .کما انه من جان

النائ

الثالث  ،ل االمام العصر ارواحنا فداه ،حسين بن روح ،ارسل رسالة

ألبيه فی والدته هکذا:
أنه قد دعا لعلي بن الحسين وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع [ هللا ] به و بعده أوالد.
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (المتوفى381هـ) ،كمال الدين و تمام النعمة،
ص  ،502تحقيق  :تصحيح وتعليق  :غفاري ،علی اکبر ،ناشر :جامعة المدرسين  ،قم ،محرم الحرام
 1363 - 1405ش
الشيخ الصدوق له اکثر من ثالث مئة مجلد کتاب مؤلف و سافر کثيرا الی شتی بالد ايران .من
جملة هذه البالد  :المشهد المقدسة ،المرو ،البلخ ،السرخس ،االيالق،الفرغانه ،السمرقند ،الري،
الهمدان.
الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن (المتوفى460هـ) ،الفهرست ،ص  ،237تحقيق :الشيخ
جواد القيومي ،ناشر :مؤسسة نشر الفقاهة ،المطبعة :مؤسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة
األولى1417
حسينيان مقدم ،حسين ،داداش نژاد ،منصور ،مرادي نس  ،حسين ،هدايت پناه ،محمدرضا،
تاريخ تشيع ،ج  ،2ص  ،220اشراف :خضري ،سيد احمد رضا ،تهران ،سمت ،الخامسة 1385 ،ش.
من القطع ان حاصل مؤلفات و سفرات الشيخ الصدوق الی البالد المختلفة فی ايران ،نشر
معارف اهل البيت عليهم السالم و ترويج مذه

التشيع .النكتة المهمة هی ان كتاب «من ال يحضره

الفقيه» الذی من مؤلفات الشيخ الصدوق و أحد الكت

األربعة لدی الشيعه  ،ألفه حس

سؤال

أحد اهالي أو سكنة بلخ فی ايران ،کما یقول فی مقدمة الكتاب هکذا :
فإنه لما ساقني القضاء إلى بالد الغربة و حصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيالق وردها
شريف الدين أبو عبد هللا المعروف بنعمة– و هو محمد بن الحسن بن إسحاق ... -سألني أن أصنف
له كتابا في الفقه و الحالل و الحرام و الشرايع و األحكام  ... ،و أترجمه بکتاب من ال يحضره الفقيه
ليكون إليه مرجعه و عليه معتمده.
الصدوق ،محمد بن علي _المتوفى381ق_ ،من ال يحضره الفقيه ،ج  ،1ص  ،2تحقيق :غفاري،
علي اكبر  ،ناشر :جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،الطبعة الثالثة.
الشيخ الصدوق ایضا مثل ابيه  ،له مناظرات عدیدة فی ايران کلها ألجل تقوية و تثبيت مذه
التشيع من جملتها المناظرة التی وقعت فی مجلس ركن الدولة الديلمي .
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (المتوفى381هـ) ،كمال الدين و تمام النعمة،
ص  ، 88 ،87تحقيق  :تصحيح وتعليق  :علي أكبر الغفاري ،ناشر :قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي
التابعة لجماعة المدرسين  ،محرم الحرام  1363 - 1405ش.
تشیع االيرانیین فی القرن السابع الی العاشر من الهجرة
وزارة ابن العلقمي و انقراض خالفة العباسیین
خالفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين ،وافق وزارة محمد بن العلقمي .ابن العلقمي وزير
المستعصم و شخصية شيعية ،عالم و ادي
ان ابن ابي الحديد کت
الذهبي حس

فی الدفاع عن التشيع و تقويته له دور خاص  .حتی

شرح نهج البالغه ألجله .
تعصبه یعرف ابن العلقمي من الرافضة و یقول فيه هکذا :

الوزير الكبير المدبر المبير مؤيد الدين محمد بن محمد بن علي بن أبي طال

ابن العلقمي

البغدادي الرافضي وزير المستعصم و كانت دولته أربع عشرة سنة فأفشى الرفض فعارضه السنة.

الذهبي  ،محمد بن أحمد بن عثمان  ،المتوفی  748ق  ،سير أعالم النبالء ،ج  ،23ص ،361
 ،362تحقيق :شعي

األرناؤوط  ،محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت،

التاسعة  1413،ق.
ایضا الذهبي فی ضمن التهم التی ینسبها الی ابن العلقمي  ،یصرح بسعيه فی بنيان مدرسة
مذه

حس

التشيع :

و عمل ابن العلقمي على ترك الجمعات و أن يبني مدرسة على مذه

الرافضة.

الذهبي  ،محمد بن أحمد بن عثمان  ،المتوفی  748ق  ،سير أعالم النبالء ،ج  ،23ص،183
تحقيق :شعي

األرناؤوط  ،محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت،

التاسعة 1413،ق.
من القطع ان اربعة عشرة سنة وزارة شخص شيعي من اهل العلم و االدب،فی اواخر حکومة
العباسيين ،و فی نفس العاصمة يعني بغداد ،لها التأثيرات المهمة فی الدفاع عن كيان التشيع و
ترويجه فی تمام البالد االسالمية من جملتهم ايران .
انقراض حکومة العباسيين فی سنة  656من الهجرة علی ید المغوليا  ،من جان
الكاذبة التی کانت عند خلفاء العباسيين و من جان

آخر سببت قلة التعص

ازالت القداسة

و اإلختناق ضد الشيعة.

علماء الشيعة فی هذه المرحلة اغتنموا الفرصة کما انهم فعلوا کذلک فی زمن حكومة آل بويه فی
القرن الرابع لترويج التشيع و هيئوا اسباب انتعاش مذه

التشيع .

الجهود العلمي و حوارات علماء الشیعة فی القرن السابع الی العاشر من الهجرة
خواجه نصير الدين الطوسي من أشهر علماء الشيعة ،االيراني الذی سعی بعد اسقاط خالفة
العباسيين ،فی ترويج مذه
 ،له كت

التشيع .هو الذی بدرايته و صالحيته صار وزير هوالكو (سلطان المغول)

عدیدة فی العقائد ،الفقه ،االخالق،الط  ،الرياضيات و النجوم .أهم كتبه فی العقائد هو

«تجريد االعتقاد» أو «تجريد الكالم» الذی الفه ألجل تبيين و ترويج عقائد الشيعة اإلثنی عشریة.
النكتة الملفة ل النظر هی ان خواجه نصيرالدين الطوسي الف کثير من كتبه بلسان الفارسي الذی
اهمها «البدایة و اإلنجاز» و «اساس االقتباس» .المرحوم الطهراني یقول هکذا:
تجريد الكالم في تحرير عقايد االسالم لسلطان الحكماء والمتكلمين خواجة نصير الدين محمد
بن محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة  672هو اجل كتاب في تحرير عقايد االمامية.
آقا بزرگ الطهراني ،محمد حسن (المتوفی 1389هـ) ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة  ،ج  ،3ص
 ،352الطبعة الثانية ،دار األضواء بيروت.
تجريد االعتقاد أو تجريد الكالم في تحرير عقائد اإلسالم هو كتاب من الكت

الكالمية عند

الشيعة اإلمامية ،وهو من تأليف العالم الشيعي المعروف نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 597
وأبرزها في هذا المجال في العالم اإلسالمي إذ اندفع

هـ  1201 /م ،ويعد التجريد من أشهر الكت

علماء المسلمون باختالف مذاهبهم نحو كتابة الشروح والحواشي والتعليقات على هذا الكتاب.
آغاز و أنجام لسلطان المحققين خواجة نصير الملة والدين محمد بن محمد ابن الحسن
الطوسي المتوفى سنة  672فارسي صنفه اللتماس بعض أحبائه في المبدأ والمعاد وأحوال القيامة
والجنة والنار وغيرها
آقا بزرگ الطهراني ،محمد حسن (المتوفی 1389هـ) ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،ج  ،1ص
 36الطبعة الثانية ،دار األضواء بيروت.
أساس االقتباس في المنطق لسلطان الحكماء خواجة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن
الطوسي  ...أوله ( خداوندا متعلمان حكمت را بالهام حق وتلقين صدق وتوفيق خير مؤيد گردان )
آقا بزرگ الطهراني ،محمد حسن (المتوفی 1389هـ) ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة  ،ج  ،2ص 5
 ،الطبعة الثانية ،دار األضواء بيروت.
یقول «الصفدي» فی خواجه نصير الدين الطوسي و درايته فی وزارة هوالكو و ترويج التشيع و
فی عين الحال التعامل مع بقية المذاه

:

و كان يعمل الوزارة لهوالكو من غير أن يدخل يده في األموال و احتوى على عقله حتى أنه ال
و ال يسافر إال في وقت يأمره به  ...و واله هوالكو جميع األوقاف في سائر بالده  ...و كان

يرك

للمسلمين به نفع خصوصا الشيعة و العلويين و الحكماء و غيرهم و كان يبرهم و يقضي اشغالهم و
يحمي أوقافهم و كان مع هذا كله فيه تواضع و حسن ملتقى.
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك (المتوفى764هـ) ،الوافي بالوفيات ،ج  ،1ص ،150 ،149
تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،ناشر :دار إحياء التراث  -بيروت 1420 -هـ2000 -م.
بعد جهود خواجه نصير الدين الطوسي فی توفير المجری لتوسعة التشيع ،وصلت النوبة الی
تلميذه العالمة الحلي .الجهود العلمية و التوفيقات العالية ل العالمة الحلي رحمه هللا فی ترويج
مذه

التشيع ،جدیر بالتقدیر  .بشکل حتی ان أحد سالطين المغول بإسم «اولجايتو» بدراية علمية

من العالمة الحلي رحمه هللا التحق الی مذه

التشيع االثنی عشرية و اختار اسم «سلطان محمد

خدابنده» لنفسه .العالمة الحلي فی مواجهاته و مناظراته فی مجلس سلطان محمد خدابنده مع
علماء المذاه

االربعة ألهل السنة ،أثبت حقانية مذه

التشيع و سب

تشيع سلطان المغول.

المرحوم محمد تقي المجلسي رحمه هللا یقول فی هذه المناظرة و تشيع «اولجايتو» و أیضا تأثيره
فی ترويج اسم ائمة االطهار و مذه

التشيع االثنی عشریة فی ايران :

« و شرع في البحث مع علماء العامة حتى ألزمهم جميعا  ،فتشيع الملك و بعث إلى البالد و
األقاليم حتى يخطبوا لألئمة االثني عشر في الخطبة و يكتبوا أساميهم عليهم السالم في المساجد
و المعابد و الذي في أصبهان موجود اآلن في الجامع القديم الذي كت

في زمانه في ثالث مواضع

و على منارة دار السيادة التي تممها سلطان محمد بعد ما أحدثها أخوه غازان أيضا موجود».
المجلسي ،محمد تقي ،المتوفی  1070ه ،روضه المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه ،ج ،9
ص  ، 32 ،31تحقيق و تعليق :موسوي الكرماني ،سيد حسين  ،االشتهاردي ،شيخ علي پناه،
ناشر  :بنياد فرهنك اسالمي حاج محمد حسين كوشانپور ،قم ،محرم الحرام  1398ه.
ابن بطوطة یقول فی ترويج التشيع بيد سلطان محمد خدا بنده هکذا :

و كان السلطان أمر بأن تسقط أسماء الخلفاء و سائر الصحابة من الخطبة و ال يذكر إال اسم
علي و من تبعه كعمار رضي هللا عنهم.
ابن بطوطة  ،محمد بن عبد هللا  ،المتوفی  ، 779أدب الرحالت ( رحلة ابن بطوطة ) ،ص ،199
 ، 200بيروت  ،دار التراث  1388 ،ق .
توسعة مدی الجغرافي ل التشیع فی النواحي المركزية فی ايران
النصوص التاريخية فی القرن السابع و الثامن تحکی عن تشيع تمام اهالي قاصان و قم و اكثرية
اهالي الري .یقول الحموي حول قم هکذا :
و اهلها كلهم شيعة امامية.
الحموي ،ياقوت ،المتوفی  626ق ،معجم البلدان ،ج  ،4ص  ،397بيروت ،دار احياء التراث
العربي1399 ،ق.

هو یقول حول قاصان هکذا :
و اهلها كلهم شيعة امامية.
الحموي ،ياقوت ،المتوفی  626ق ،معجم البلدان ،ج  ،4ص  ،296بيروت ،دار احياء التراث العربي،
1399ق.
هو يقول حول منطقة الري التی تعد آنذاک محافظة کبيرة :
« كان أهل المدينة ثالث طوائف  :شافعية و هم األقل و حنفية و هم األكثر و شيعة و هم
السواد األعظم  ،الن أهل البلد كان نصفهم شيعة و أما أهل الرستاق فليس فيهم إال شيعة و قليل
من الحنفيين»
الحموي ،ياقوت ،المتوفی  626ق ،معجم البلدان ،ج ،3ص  ،117بيروت ،دار احياء التراث
العربي1399 ،ق.

حمد هللا المستوفي ایضا یذکر تشيع اهل ورامين فی القرن الثامن هکذا :
«ورامين در ما قبل ديهي بود و اكنون قصبه شده  ...و اهل آنجا شيعه اثني عشري اند».
المستوفي ،حمد هللا ،نزهة القلوب ،ص  ،59مصحح :دبيرسياقي ،محمد1336 ،ق ش.
( مضمون هذا المطل

 :ورامين کانت فی ما سبق قریة و االن هی قصبة ...و اهلها شيعة

اثنی عشریة).
اعتراف الحموي و المستوفي بعنوان مورخين فی القرن السابع و الثامن  ،بأن تمام اهالي
قم  ،قاصان و ورامين من الشيعة  ،تبين لنا جيدا نمو التشيع فی مركز ايران ألن المناطق المركزية
فی ايران مثل قاصان فی القرن االول من الهجرة  ،لم تکن تماما علی نسج الشيعة لکن فی القرن
السابع و الثامن من الهجرة صارت علی نسج الشيعة و ایضا من حيث الجغرافي توسعت و ضمت
البالد المجاورة .
الحكومة الداخلیة ل السربداران
الحكومة المحلية ل السربداران من سنة  736الی  783الهجریة ،ما یقارب خمسين سنة احتوت
مناطق وسيعة من خراسان آن ذاک .وضع حجر األساس و الحکام لهذه الحكومة کلهم من الشيعة
و محبی اهل البيت عليهم السالم .لهذا السب

حكومة السربداران دليل علی حضور التشيع فی

ايران و دوره الموثر فی تقوية و ترويج التشيع فی ايران.
ابن بطوطة السياح من اهل السنة ،یقول حول تشيع السربداران هکذا :
و كان بمشهد طوس شيخ من الرافضة يسمى بحسن و هو عندهم من الصلحاء فوافقهم
على ذلك و سموه بالخليفة و أمرهم بالعدل.
ابن بطوطة ،محمد بن عبدهللا ،المتوفی  779ق ،ادب الرحالت (رحله ابن بطوطه) ،ص  ،368ناشر
 :دار التراث  -بيروت – لبنان 1388 ،ق  1968 -م .

هو یقول فی موضع آخر بتوصيف قبر المطهر ل االمام الثامن یعنی علی بن موسی الرضا عليه
السالم  ،هکذا :
و رحلنا منها إلى مدينة مشهد الرضا وهو علي بن موسى الكاظم  ...وإزاء هذا القبر قبر هارون
الرشيد  ...و إذا دخل الرافضي للزيارة ضرب قبر الرشيد برجله وسلم على الرضا .
ابن بطوطة ،محمد بن عبدهللا ،المتوفی  779ق ،ادب الرحالت (رحله ابن بطوطه) ،ص ،373
ناشر  :دار التراث  -بيروت – لبنان 1388 ،ق  1968 -م
هذا البيان التاریخی،من جهتين یؤید نمو تعاليم الشيعة .احدها زیارة قبر االمام الرضا عليه
السالم و اظهار المحبة الی الکرام الذی هو التولي و اخری اظهار اإلستنکار و البراءة عن اعداء اهل
البيت عليهم السالم یعنی التبري بصورة علنية .
الوالء و المحبة من قبل السربداران بمعارف اهل البيت عليهم السالم ،الی حد حتی ان آخر
حكام السربداران يعني خواجه علي المويد ،ارسل رسالة ممتلئة من التجليل و االحترام ل الشهيد
االول فی دمشق و دعاه الی التبليغ و ترويج التشيع فی ايران .الشهيد االول تعذر من المجئ الی
ايران لکن بدله کت

كتابه المشهور «اللمعة الدمشقية» فی تبيين فقه الشيعة ،ل اهل خراسان.

کما یقول فی مقدمة هذا الكتاب هکذا :
«فهذه اللمعة الدمشقية في فقه اإلمامية إجابة اللتماس بعض الديانين»
الشهيد االول ،المكي ،محمد بن جمال الدين ،المتوفی  786ق ،اللمعة الدمشقية ،ص  ،13قم،
منشورات دار الفكر ،اول1411 ،ق.
الشهيد الثانی  ،زين الدين العاملي فی شرح هذه الجملة من الشهيد االول یقول :
بعض الديانين أي المطيعين هلل في أمره و نهيه و هذا البعض هو شمس الدين محمد اآلوي من
أصحاب السلطان علي بن مؤيد ملك خراسان و ما واالها في ذلك الوقت إلى أن استولى على
بالده تيمور لنك .فصار معه قسرا إلى أن توفي  ...و كان بينه و بين المصنف ( قدس سره ) مودة و
مكاتبة على الب عد إلى العراق  ،ثم إلى الشام  .و طل

منه أخيرا التوجه إلى بالده في مكاتبة

شريفة أكثر فيها من التلطف و التعظيم و الحث للمصنف ( رحمه هللا ) على ذلك ،فأبى و اعتذر إليه
و صنف له هذا الكتاب بدمشق في سبعة أيام ال غير.
العاملي ،الشهيد الثاني ،زين الدين ،المتوفی  965ق ،الروضة البهية في شرح اللمعة
الدمشقية ،ج  ،1ص  ،239 ،238تحقيق و تعليق :كالنتر ،سيد محمد ،نجف ،منشورات جامعة النجف
الدينية ،دوم 1398 ،ق.

كتاب «اللمعة الدمشقية» من أهم كت

الفقهية عند الشيعة الذی مع شرحه یدرس اآلن فی

مدارس العلمية ل الشيعة فی ايران .بناء علی هذا حس

ان هذا الكتاب المهم فی القرن الثامن

من الهجرة تألف بدعوة الشيعة فی ايران و دعی من مولفه (الشهيد االول) ایضا ل الحضور فی ايران
 ،تبينت كثرة و تعزیز الشيعة فی مناطق من ايران فی القرن الثامن.
الحكومة الصفوية
فی النهاية ،هی حكومة الصفوية التی طوال  230سنة (1135 - 905ق)جاهدت فی تثبيت،
ترويج مذه

التشيع االثنی عشریة فی ايران و عالوة علی اعطاء الشرعية لمذه

التشيع فی

ايران ،بسلطة و مساندة علماء الشيعة اسس حکومة مستقلة ،ذو قدرة و شيعية .
جعفريان  ،رسول  ،صفويه در عرصه دين  ،فرهنگ و سياست  ،ج  ،1ص  ، 15 -13قم  ،پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه  ،اول  1389 ،ق.
عبدي بيك الشيرازي یقول فی هذا المجال هکذا :
برقراري دولت شيعي تا آن زمان ميسر نشده بود و زماني هم كه خدا بنده (م )716تشيع را
اعالم كرد ،بسياري از شهرها مخالفت كردند كه از جمله آنها اصفهان بود .بعد از آن تالشي صورت
نگرفت تا آن كه سلطان حسين بايقرا خواست تا اسامي دوازده امام را در خطبه ذكر كند اما هجوم
عامه به مرتبه اي رسيد كه مير سيد علي قائني را از منبر به زير كشيدند  ...اما در عهد نواب

كامياب خاقاني (شاه اسماعيل ،اولين پادشاه صفوي) اين توفيق شد كه سكه و خطبه به نام ائمه
هدي مزين ساخت و غلغله تبرا در گنبد فيروزه گون فلك انداخت و مذه

حق شيعه اماميه اثنا

عشريه را كه در زمان ائمه معصومين در لباس تقيه مستور بود ،ظاهر و شايع گردانيده ،شمشير
خارجي كش برافراخت و روي زمين از متمردان بپرداخت و اين مذه
به دولت شاه دين پناه ابو المظفر شاه طهماس

آن چنان رواج گرفت كه حال

در ممالك غير محروسه آن حضرت نيز بي مزاحمي

معمول است ،چنان كه در هندوستان پادشاه نظام الملك و سپاهي و رعاياي او اين مذه

دارند.

الشيرازي ،عبدي بيك ،المتوفی  998ق ،تكمله االخبار ،ص  40و  ،41به كوشش عبدالحسين
نوايي ،تهران1369 ،ش.
(مضمون هذا المطل  :الی االن لن تمکن حکومة شيعية و فی الوقت الذی اعلن خدا بنده
التشيع خالفت اکثر البالد منها اصفهان .بعدها لم یبذل جهدا حتی ان سلطان حسين اراد ذکر اسام
االئمة اإلثنی عشر فی الخطبة اما الهجوم وصل الی مرتبة حتی انزل ميرسيد علی القائنی من
علی المنبر...لکن فی عهد کامياب الخاقانی (سلطان اسماعيل،اول سالطين الصفویة ) وفق ان
یزین السکة و الخطبة بإسم االئمة و اظهر التبری و مذه

الشيعة االثنی عشریة و کشف عنها

لباس التقية و نشر الشيعة فی الممالک الغير المحروسة کما فی الهند و الجيش و الرعایا من
الناس).
البتة البد ان نلتفت الی ان سير التدريجي لتشيع االيرانيين فی حكومة الصفويين اقدم بسرعة
بليغة و ادی الی رسمية مذه

التشيع فی ايران و ليس هکذا ان قبل الصفويين ،عدد الشيعة فی

ايران کان قليال ،بل صار لها تطور متميز .کما ان حكومات المحلية ل السربداران ،المرعشيان و آل
كيا فی القرن الثامن من الهجرة شاهد علی هذا المطل .
فی هذا المجال مارينو سانوتو ،المورخة االيطالية :
در آستانه حكومت صفوي در ابتداي قرن دهم  ،چهار پنجم ساكنان مناطق غرب ايران و آسياي
صغير شيعه بوده اند.

پارسا دوست ،منوچهر ،شاه اسماعيل اول ،ص  ، 363تهران ،شركت سهامي انتشار،
1375ش .
( مضمون هذا المطلب :فی بدایة القرن العاشر اربعة اخماس سکنة المناطق فی
غرب ایران و آسیا کانت من الشیعة )
دور علماء الشیعة فی تحکیم التشیع اإلثنی عشریة بعنوان مذهب الرسمي ل ايران
فی حكومة الصفوية
علماء الشيعة فی زمن حكومة الصفوية ،لهم الدور النافذ فی تثبيت و ترويج الشيعة االثنی عشریة
 .أحد هذه العلماء  ،الفقيه الکبير  ،علي بن الحسين الكركي المعروف ب المحقق الكرکی (– 865
 940ق) .هو استاذ ل الشهيد الثاني ،جاء بدعوة شاه طهماس
ايران و اعطاه شاه طهماس

منص

شيخ اإلسالم يعني اعلی مقام الديني فی حكومة الصفوية.

المحقق الكركي بهذه الوسيلة بذل خدمات عدیدة فی ترويج مذه
العالقة و المحبة من شاه طهماس

من جبل عامل فی لبنان الی

التشيع .کما ذکر فی شدة

ل المحقق الكركي و قدرة المحقق فی اجراء احكام الدين و

ترويج معارف الشيعة:
الشيخ علي بن عبدالعالي – عطر هللا مرقده – لما قدم اصفهان و قزوين في عصر السلطان
العادل شاه طهماس
النائ

– أنار هللا برهانه -مكنه من الملك و السلطان و قال له أنت احق بالملك النك

عن االمام و انما أكون من عمالك أقوم بأمرك و نواهيك.
الموسوي الخوانساري ،محمد باقر ،المتوفی  1313ق ،روضات الجنات في احوال العلماء و

السادات ،ج  ،4ص  ،361مكتبته اسماعيليان ،قم 1391 ،ق.
حس

هذا الترتي

نستطيع ان نعد المحقق الكركي هو المتنفذ المقتدر من علماء الشيعة

فی زمن الصفوية  .من جان

ان حکام الصفوية لهم رغبة الی الصوفية ،بدؤا علماء الشيعة السيما

المحقق الكركي بجهدهم فی اصالح هذه الرغبات و معرفتهم و عامة الناس ب الشيعة االثنی

عشریة االصيلة  .المحقق الكركي علی اساس احتياج اهل ايران ب الفقه الشيعی و تبيينه ،الف
كتابه المعروف جامع المقاصد فی شرح «قواعد االسالم» ل العالمة الحلي و سعيه الجزیل فی
نشر عقائد الشيعة و تطبيق الفقه .فی هذا البين ما ینقل من تاريخ حسن بيك فی كتاب روضات
الجنات  ،یلفت النظر :
بعد خواجة نصير الطوسي ما سعى أحد من العلماء حقيقة مثل ما سعى الشيخ علي الكركي
الجعفري و ترويج دين الحق االثني عشري  ...و كان له في منع الفجرة و

في إعالء أعالم المذه

الفسقة و زجرهم و قلع القوانين المبدعة بأسرهم و في إزالة الفجور و المنكرات و إزالة الخمور
والمسكرات و إجراء الحدود و التعزيرات و إقامة الفرائض والواجبات  ...مساعي بليغة ومراقبات
شديدة و كانت يرغ

عامة الناس في تعلم شرائع الدين و مراسم اإلسالم.

الموسوي الخوانساري ،محمد باقر ،المتوفی  1313ق ،روضات الجنات في احوال العلماء و
السادات ،ج  ،4ص  ،369مكتبته اسماعيليان ،قم 1391 ،ق.
محمد بن حسين العاملي المعروف ب الشيخ البهائي (1030 – 953ق) من العلماء الذین بعد
استشهاد الشهيد الثاني هاجر مع ابيه عن جبل عا ِمل الی ايران  .هو ایضا فی زمن شاه عباس له
المنص

الديني الحكومی يعني شيخ االسالم و بذل خدمته ل التشيع.

تركمان ،اسكندر بيگ( ،اسکندرمنشي) ،المتوفی  1043ق ،تاريخ عالم آراي عباسي ،ج  ،1ص
 ،157 -155تهران ،اميركبير ،اصفهان ،تأييد 1350 ،ش.
قاضي سيد نورهللا التستری (1019- 956ق) عالم کبير فی زمن الصفوية بدء ب الدفاع عن
مذه

التشيع و رد شبهات اهل السنة .هو لعدم األمن فی مشهد ،هاجر من هناک الی بلدة هند

و فی النهایة استشهد ایضا ألجل الدفاع عن التشيع و تأليف كتاب ضد شبهات اهل السنة.
من جملة آثار قاضي نور هللا التستری التی کتبها فی الرد عن شبهات اهل السنة و تعزیز
التشيع هی عبارة عن :
كتاب «الصوارم المهرقة» فی الرد علی كتاب «الصواعق المحرقة» ل ابن حجر الهيثمي؛

كتاب «احقاق الحق» فی الرد علی كتاب «ابطال نهج الباطل» ل القاضي فضل هللا روزبهان؛
كتاب «مصائ

النواص » فی الرد علی كتاب «النواقض علي الروافض» ل مير مخدوم

الشريفي.
جعفريان ،رسول ،صفويه در عرصه دين  ،فرهنگ و سياست ،ج  ،1ص  ،74مرکز تحقيق ل
الحوزه و الجامعة  ،اول1389 ،ش.
العالمة محمد تقي المجلسي (1070 – 1003ق) بتأليفه كتاب «روضة المتقين» الذی هو
شرح مفصل علی كتاب «من ال يحضره الفقيه»  ،من الرواد لشرح و تبيين احاديث الشيعة فی زمن
الصفوية.
هو یقول فی تطور التشيع فی منطقة اصفهان من ايران هکذا :
و الحمد هلل رب العالمين على هذه النعمة  -أن أصبهان بعد ما كان أبعد البالد من التشيع ،
صار بحيث ال يوجد في البلد و ال في قراه ( والمشهور أنه ألف قرية و ذكر اكثرها الفيروزآبادي في
قاموسه ) من خالف المذه

الحق أحد حتى إنه ال يتهم بالتسنن إال واحد و هو محض االتهام ...

والحمد هلل رب العالمين  -على شيوع التشيع في جميع البالد سيما في بالد إيران قاطبة حتى في
الحرمين الشريفين و قزوين و گيالن و همدان و بالد فارس و يزد و نواحيه و حتى البصرة .
المجلسي ،محمد تقي _المتوفي1070ق_ ،روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه ،ج
 ،9ص  32محقق  /مصحح :موسوى كرمانى ،حسين و اشتهاردى على پناه ،ناشر :مؤسسه
فرهنگى اسالمى كوشانبور ،المطبعة :قم ،سنة الطبع 1406 :ق
هذا القول من المرحوم المجلسي االول الذی عاش فی اواسط حكومة الصفوية  ،هی عالمة
اوال علی احاطة التشيع فی اصفهان الذی کان فی قرنين قبل هذا  ،مركز مهم ألهل التسنن
المتعصبين .ثانيا عالمة احاطة التشيع فی بالد ايران األخر ،و حتي البالد التی هی خارج ايران مثل
المكة ،المدينة و البصرة.

ابنه الجليل ،العالمة محمد باقر المجلسي (1110 -1037ق) ایضا بادر بتجميعه الموسوعة
الحديثية القيمة«بحار االنوار» خدمة مهمة لمذه

التشيع و ترويج معارفه فی ايران و بل فی كل

عالم التشيع.
کل هذه اإلجتهادات و التوفيقات فی نشر مذه

الشيعة االثنی عشریة  ،فارغا عن محبة

حکام الصفوية ب التشيع ،مرهونة إلستعمال المنتقی ل علماء الشيعة من هذه المحبة و األرضية
الموجودة بنفع الشيعة .
النتیجة
مع االلتفات الی الجواب المفصل المذکور و الدالئل المذکورة  ،تحصل هذه النتيجة :
اوال :مسئلة اشهار اإلسالم من االيرانيين و مسئلة اشهارهم ب التشيع مسألتان مستقلتان
و لو من الممکن ان فی بعض الفواصل الزمنية کانتا معاا.
ثانيا :مسئلة اشهار اإلسالم من االيرانيين و مسئلة اشهارهم ب التشيع مرهون تعاليم
الخالصة عن رسول هللا صلی هللا عليه و آله  ،جهد االئمة األطهار عليهم السالم  ،حضور اوالد األئمة
عليهم السالم المبارک ،نشر روايات النبی صلي هللا عليه وآله فی مکانة اهل البيت عليهم السالم
و تبليغ علماء الشيعة .
بناء علی هذا عمر بن الخطاب لم یکن له دور فی اشهار اسالم االيرانيين و اشهارهم ب
التشيع و االسالم لم یحصل فی فترة عمر بن الخطاب بل طوال ثمة قرون بصورة تدريجية  .و لو کان
فی زمن عمر ،کالم عن االسالم  ،کان اسالماا معجونا بالبدعة.
و من هللا التوفیق

