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تسن اهلل السمحي السحٍن
احلود هلل زبّ العادلني
وصلّى اهلل على سٍّدًا وًثٍّنا حموّد وآله الطاهسٌي
واللعي الدائن على أعدائهن أمجعني

تٍاى الشثهة
ؾد ُيشؽل اـبعض هـو ؽقؼوـون :ـامذا امتـع اإلموم اـصودق طؾقه اـسلم طن ؾبول اـبقعي؟! وـامذا ترك
إ ّمي اـؿسؽقـي ؽريس ًي بِ َق ِد اـػراطـي واـعػوريً واجل ّبورين؟! و ِِل َ ّ
ختىل طن آَطلع هبذه اـؿسموـ ّقي

اإلهل ّقي؟!

اــص من رسول اؿ ّ
صىل اؿ طؾقه وآـه وس ّؾم ،ؽؼد أمجعً إ ّمي طىل أكّه
إذا كون ذط اإلمومي هو ّ
حمؿد اـبوؾر طؾقه اـسلم ـه
مـصوص طؾقه .وإذا كون ذصفو وص ّقي اإلموم اـسوبق ،ؽؼد أوىص اإلموم ّ
مـوزع.
بوإلمومي .وإذا كون ذصفو هو إطؾؿ ّقي ،ؽؼد كون طؾقه اـسلم أطؾم إ ّمي ؼري َ
ٍ
حقـئذ ؽوٕرَ ّقي ُُم َّفدة ،وإ ّمي مستعدّ ة ـؾؼبول .وؾوم اـؿسؾؿون يف خراسون بـسف رصح آستبداد
و
اـؿستؿرة .أي:
إموي ـؿصؾحي اـعؾو ّيع ،وأحلؼوا اهلزائم بوٕمو ّيع من خلل حروهبم اـؿتواـقي
واـظؾم
ّ
ّ

طدوهم اـوحقد اـس ّػوك وخصؿفم اـعـقد اـؿستبدّ «بـي أم ّقي» و َمن َم ًَّ إـقفم بصؾي من
ّأّنم ؾضوا طىل ّ
ثؿي أكسى من هذا اـوَع؟ وهل
ؾرابتفم وأتبوطفم وشقعتفم .ؽفل هـوك أؽضل من هذه اـػرصي؟ وهل ّ
هـوك إمؽوك ّقوت متوحي كفذه اإلمؽوك ّقوت؟
أحق احلؼوق اـضوئعي ،ؽفل هـوك يشء أؽضل من
وـو كون اإلموم طؾقه اـسلم ؾد تؼ ّؾد أمر اخللؽي ،و َّ
هذا اـعؿل؟ وهل هـوك أحسن من بسط اـعدل وحترير إ ّمي اإلسلم ّقي من كري اـطغقون؟ أـقس من إوغ أن
اـؿعوزين اـذين َوطً حؼوؾفم خلل ؾرن من اـزمون! أـقس من إمثل أن
هيتم اإلموم بشمون اـضعػوء و
ّ
ّ
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بوحلر ّيي؟ أـقس من
ُُي ِرج إ ّمي من كري آستعبود وآسرتؾوق اـذي مورسه سلصع اجلور ،ويؿ ّن طؾقفو
ّ
إؽضل أن جيعل اجلفود مبتـق ًو طىل أسوس جفود رسول اؿ ،ويصـع من َ
اـعوِل ك ّؾه طوـ ًام إسلم ّق ًو؟ و َه ُؾ َّم َج ّر ًا
لح ِ
شئً أن حتصقه من هذه إسئؾي!
ص مو َ
َؽ ْ

اإلاجاتات
ويبدو اجلواب طن هذه اإلشؽوٓت وإسئؾي يسري ًا كوط ًو مو.
انجٕاب األٔل :اإلياو ػهيّ انسالو ٔ اع ن رف ضّ يصر ػهيّ رغى انًش كالث حتى آخر ػًر ِ

ّأو ًٓ :رؽض اإلموم طؾقه اـسلم اخللؽي مع مو كون يتؿتّع به من ؽفم ودرايي وكقوسي وؾدرة طؾؿ ّقي
كـً
دت ـو ُ
وذكوء ،ورؽضه ـقس سطح ّق ًو سوذج ًو ؽقـدم طؾقه ويؼول وهو يرى جرائم اـؿـصور بل ِّم طقـقهَ :و ِد ُ

ؾبؾً اخللؽي ،وِل أ َد ِع إ ّمي تعوي من اـؿشوكل وأٓم.
ُ

متلسػ ًو طىل مو ؽوت ،مم ِّم ًل اـراحي
وكون طؾقه اـسلم طىل تؾك اـسج ّقي ح ّتى آخر طؿره ،وِل ُي َر ِّ

واـرخوء ،مع ّ
ود ،وجرائم اـؿـصور ؾد ؽوؾً جرائم
أن اـؿشوكل كوكً تتػوؾم يوم ًو بعد آخر يف اـعرص اـع ّب ّ

ؼريه من اـظوـؿع.

ٕن ّ
مفمّ ،
كل طؿل يؼوم به اإلكسون إذا ِل يـطؾق ؽقه من تد ّبر يف طوؾبته وتػؽري بوـؿصؾحي،
هذا اـدـقل ّ
ؽنكّه يـدم ويلسف إذا واجه آثوره اـسؾب ّقيَ .بقدَ أ ّكه ٓ كدم طىل اـعؿل اـصحقح طىل اـرؼم من ازديود اـؿشوكل
ّ
مر إ ّيوم.
و
اـؿشوق طىل ّ
انجٕاب انثاَي :اإلياو أخبر ب ظرٔف ػ صرِ يُ ا

ثوكق ًو :كون اإلموم طؾقه اـسلم يعقش يف ذـك اـعرص ومو اتّصف به من خصوئص ومو ٓبسه من أوَوع
اجتامط ّقي ومو كوكً ؽقه من إمؽوك ّقوت ومتط ّؾبوت ،أ ّمو اـذي كؾحظه من ذـك ؽفو َش َب ٌح ٓ ؼري ،ؽؼد كون يرى،
وكحن كسؿع .وهو كون يف اـعع و ّ
اـشفود ،وكحن يف إثر واخلرب.
ِ
و َّ ِ
ى.
اـشوهدُ َي َرى َمو َٓ َي َرى اـ َغوئ ُ
واحلول أشبه بواؾف خورج احلؾبي وهو يـودي :ابطحه طىل إرض!
انجٕاب انثانث :األير اإلنٓي يق تضي بياٌ حقائق انديٍ ْٔ ٕي حتاج إنى ٔقج طٕيم ٔ ال يجتًغ يغ االشتغال بإدارة اندٔنت ٔانقتال

ثوـث ًو :كون طؾقه اـسلم يدرك ج ّقد ًا أكّه ـو ؾبل اـبقعي ؽل يعـي ذـك ّ
اإلسلمي ُيضع ـه ويس ّؾم
أن اـعوِل
ّ

ويطقع ،وأ ّكه كون يـتظر أوامره ردح ًو من اـزمن ،بل ـؽون طىل اـعؽس من ذـك وخلوـػه وحوربه ّأو ًٓ
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َ
وـضحوا حتى بآخر ؾطرة من دموئفم ـؾحمول دون اطتلء
اـعوِل،
حثوٓت إمو ّيع اـؿـب ّثع يف أرجوء
ّ
حؽومته.
اــبي ووارثقه ،ؽؼد ضفروا بلـف دـقل
طم ّ
ثم يليت بعدهم اـع ّبوس ّقون ثوكق ًو ،اـذين يرون أكػسفم أوٓد ّ
ّ
ودـقل ،و ا ّدطوا وراثي اـؿحراب واـؿـرب ،واـسلح واـسقف ،واـعصو واــصل ،واـعؾم واـرايي ،كام رأيـو
وؾرأكو يف اـتواريخ واـسري ،وشوهدكو يف أثور وإخبور ّأّنم تر ّبعوا طىل اـعرش هبذه اـعـووين مخسامئي سـي،

وأداكوا اـعؾو ّيع بلبوصقؾفم وت َُّرهوهتم ،ودطؿوا بقعتفم وإمورهتم وحؽومتفم اـغوصبي بلد ّـي شوطر ّيي .وكون
شعراؤهم يـشدون اـؼصوئد طىل هذا اـؿـوال.

ٍ
حقـئذ يؼف اإلموم طؾقه
و َـ َام اكتػوا بنؾومي اـدـقل واـربهون ،بل ٕضفروا صغقوّنم بوـسقف واـسـون .و

أي
ثم ٓ ُي ْع َؾم يف ّ
اـسلم حقوته ك ّؾفو طىل احلروب ،و ُيؿيض طؿره ووؾته ـؼؿع اـؿعوكدين واـؿعورَعّ ،
حرب ُي ْست َْش َفدُ .

ؽنّنم يرؽعون ـواء اـؿعورَي َدّ ه .ومو طؾقه ّإٓ أن
وٓ كـىس بعض اـعؾو ّيع اـؿطوـبع بوإلمورة ثوـث ًوّ ،

يؼوتؾفم أو ُيسؽتفم بتوـقتفم إمصور ،أو بتػويض اـؼضوء أو صلة اجلؿعي واجلامطي إـقفم ،أو بجعؾفم طىل
بقً اـامل ،وأمثول ذـك مؽوؽلة ـسؽوهتم.
إول
وٓ يؿؽن أن
ـويل اؿ اـذي كون يامرس أطامـه طىل أسوس ّ
احلق ،أ ّمو اخلقور ّ
ّ
كتصور اخلقور اـثوي ّ
آطتبوصي وارتؽوب اـؿذابح يف ؼري موَعفو ،وإتلف اــػوس يف ؼري اـؿسور
ؽنكّه يم ّدي إغ اـؼتل
ّ
احلؼقؼي.
ّ

خوصي تتؿ ّثل يف إحقوء اـػيعي
مفؿي إهل ّقي ّ
وـو تغوَقـو طن ذـك ك ّؾه ،ؽؼد كوكً ـإلموم طؾقه اـسلم ّ

اـؿـدرسي .وإذا ؽرَـو أكّه متؽّن من مجقع أطدائه ومعورَقه ،وتؼ ّؾد إمر ،ؽغويي مو يستطقع أن يؼوم به هو
اــظر يف اـشمون اـعو ّمي ،وؽصل اخلصوموت ورؽع اـؿـوزطوت اـشخص ّقي ،واإلؽتوء يف احللل واحلرام .أ ّمو
إؼوثي اـػيعي اـؿـدرسي واـدين اـؿـؼؾى ؽل تتح ّؼق أبد ًا ،إذ ذكركو ّ
موسي إغ سـع
أن ذـك حيتوج حوجي ّ
صويؾي من اـتدريس واـرتبقي واـتعؾقم واـبحٌ واــؼد و ّ
يشؿر طؾقه اـسلم
احلل واإلبرام .من هـو ٓ ،بدّ أن ّ

مهته هلذا إمر اخلطري ،ويبذل وؾته ك ّؾه من أجل ازدهور مدرسي اـعؾم واـػفم
طن سوطد اجلدّ ويستػرغ ّ
واـبقون واـؼؾم.
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أمهٍّة تٍاى اإلهام للعلىم اإلسالهٍّة على تىلٍّه اخلالفة
مه ّقي .وكون اإلموم طؾقه
مه ّقي بلمر اخللؽي ،ؽفو يف درجي طوـقي من إ ّ
وٓ ُيؼوس هذا إمر من حقٌ إ ّ
هيتم
اـسلم يرى كػسه بع أمرين :إ ّمو يؼبل اخللؽي واــظر يف شمون وٓيي اــوس ،وإ ّمو يرؽض اـبقعي و ّ

كبوة اـرسول إكرم ّ
صىل اؿ
بنحقوء اإلسلم اـؿد َّمر اـؿـدرس .ؽوختور اـثوي ـعظؿته ،إذ إكّه بؿستوى أصل ّ
ِ
ٌ
طؾقه وآـه ،وإمومي أمري اـؿممـع طؾقه اـسلم ،واستشفود س ّقد اـشفداء طؾقه اـسلم ،وهذا اخلقور اـثوي ُي ُّ
َّ
مشوق مرهؼي وأؽه إغ َؽ ْؼ ِد احلؼوق اـظوهر ّيي واإلمورة
ٍ اـشفودة وإن استؾزم
حقوة روح ّ
اــبوة واـوٓيي و ّ
ّ
ّ
اـدكقو ّيي .ـؽن هل تعؾم ّ
اـؿشوق اـتي طوىن مـفو اـرسول إكرم وأمري
يصى يف جمرى
اـؿشوق
حتؿل هذه
ّ
أن ّ

اـؿممـع ،و ّ
أن ؽؼد اخللؽي واإلمورة ٓ يسووي طـده ذوى كؼري يف مؼوبل اـؿحوؽظي طىل ذـك إمر اـعظقم
احلق واـواؾع؟!
بؿـظور اإلموم اـذي ٓ يرى ّإٓ ّ
اـشق اـثوي ،ورؽض اخللؽي واإلمورة من أجل إؾرار هذا إمر اخلطري،
اختور اإلموم طؾقه اـسلم ّ
واستـؽف طن آؾرتاب إغ اجلفوز احلوكم أيض ًو ،وخرج من كطوق احلؽومي واإلمورة ح ّتى ّ
كلن هوتع

ؾط ،و ّ
اـؿػردتع ِل ت َِردا يف ؾوموسه ّ
كلن اؿ ِل يؿـحه ذـك اـؿؼوم ؽقح ّؼؼه طؿؾ ّق ًو إذا تط ّؾبً اـؿصؾحي .كون ـه
بستون واسع يف اـؿديـي ٓستؼبول اـواؽدين طؾقه ،وـؾتدريس واإلجوبي طن أسئؾي اـؿتؼوصرين طؾقه من شتّى
إكحوء .ووؾف أ ّيومه وـقوـقه طىل اـؿسوئل واـؿـوؾشوت واـؿـوضرات اـعؾؿ ّقي ومجقع ؽروع اـدراسي واـبحٌ
اـعؾؿي ـقتؿؽّن من اـؼقوم بلطبوء اـؿسموـ ّقي اـعظقؿي اـؿتؿ ّثؾي بعرض اـدين اـؼويم ،وإرواء اــوس اـسودرين
ّ
اجلعػري ،سلم اؿ
من اـؿـفل اـػرات اـؾذيذ ـًيوت اـؼرآك ّقي واـسـّي اــبو ّيي .وهذا اـؿـفل هو اـؿذهى
ّ
طىل موجده واـذاهى إـقه.
مفام خطري ًا ذا جواكى متعدّ دة إغ درجي ّ
وكون هذا اـعؿل ّ ً
أن اإلموم طؾقه اـسلم ؾد زاوـه طىل امتداد

ؽضل طن اـػرتة اـتي جوء هبو إغ اـعراق .كام ّ
ً
أن أطامـه اـعؾؿ ّقي إخرى اـتي مورسفو يف
ثلثع سـي تو ّمي
رحلته خورج اـؿديـي كوكً ؾوئؿي طىل هذا إسوس أيض ًو.
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النتائج اليت حقّقها اإلهام علٍه السالم
وؾد ح ّؼق طؾقه اـسلم هدؽه طرب تربقي أربعي آٓف تؾؿقذ يف ؽـون خمتؾػي ،وتلـقف أربعامئي كتوب
متـوطي ،وتػصقل حؼوئق اـؼرآن واـسـّي وتػسريمهو وتلويؾفام.
ٕربعامئي مم ِّـف يف أصول ّ
وسدّ طؾقه اـسلم صريق اجلور وآطتسوف ،اـذي سؾؽه اـبلط احلوكم وطؿلؤه ،من خلل إراءة
ّ
ؿستدل طؾقفو واـؼواكع اـصحقحي.
إحؽوم اـ
اـص ّم اـؿطبوع طىل ؾؾوهبم كحو مؾؽوت اـساموات طرب اـػؾسػي اإلهل ّقي
كام ؽتح اـطريق ـؾـوس اـ ُعؿي ُّ

اـتجرد ،و ّ
طز اسؿه.
دل طىل صريق اـعبود ّيي ـربوب ّقي ّ
احلق ّ
واحلؽؿي اـعوـقي وطرؽون طواِل اـغقى و ّ

اــبي ّ
صىل اؿ طؾقه وآـه وصحوبته أربوب اـؼؾوب اـذين حيقون اـؾقويل
ومن جديد وبعد اكؼضوء طرص ّ
بوـعبودة ،طود اــوس إغ آـتحوق بصػوف ط ّبود اـؾقل طؾامء اــفور .كام طودوا بعد اكؼضوء طرص أمرياـؿممـع
اــسوك اـسوـؽع اـعورؽع كعثامن بن مظعون ،وابن اـ َّت ِّقفون وكظوئرمهو.
يؾتؼون بلمثول أصحوبه ّ
اـزهود اـع ّبود ّ
َ

َ
وهـو يـطؾق اـؾسون بل اختقور ـ ُقح ّققه طؾقه اـسلم من أطامق اـؼؾى واـػؽر مرت ّك ًام بؼوـه تعوغَ ﴿ :و َسَل ٌم

ِل َو يَ ْو َم َي ُم ُ
َعليْهِ يَ ْو َم ُو ِ َ
وت َو ي َ ْو َم ُيبْ َع ُث َح ًّيا﴾.

()6

أرص طؾقه اـسلم طىل صقوكي حقوته ،ومتوين ّ
كل صوـى بوـعؾوم حسى استعداده ،وطدم إربوكفم
و ّ

ربر ُمّو يستبع ّ
أن ذـك ك ّؾه كون من أجل
وإحراجفم بنيداطفم اـسجن أو إبعودهم أو تعذيبفم أو ؾتؾفم بل م ِّ
اـؿحوؽظي طىل احلقوة وتلمع اـؼوى و ِ
اـعدّ ة واـ ُعدّ ة ابتغوء اـوصول إغ تؾك اـغويي اـرؽقعي ،إذ من اـواَح أكّه
ٍ
طـدئذ ،وٓ إحقو ًء ـؾدين بعد ذـك .طؾ ًام ّ
أن
ـو كون ؾد ُؾتِل ،أو ُّنبً أمواـه ،أو اجتقح مؽون درسه ،ؽل تعؾقم

سم .ؽفو كس ّقد اـشفداء طؾقه
داره طؾقه اـسلم ؾد أحرؾً ،وأمواـه ؾد ُسؾبً ،وختؿً حقوته شفقد ًا بوـ ّ

تلهى ،وأرسل أصحوبه
اـسلم اـذي مو ا ّدخر وسع ًو يف سبقل تـػقذ ذـك إمر
اـؿفم ،وؾد أطدّ واستعدّ و ّ
ّ
وأهل بقته إغ مقدان اـؼتول ؽوستشفدوا بلرؽع صريؼي ،وبؼي إغ طرص طوشوراء يذود طن حقوض اإلسلم،
ضل ح ّتى آخر رمق من حقوته ،وِل هيدر دمه اطتبوص ًوّ ،
و ّ
وإٓ ّ
ؽنن ؾتؾه كون حت ًام مؼض ّق ًو .وكون ُمؽـ ًو أن يؼتل يف
ّأول هجوم صبوح طوشوراء أو ـقؾي طوشوراء ،ويسرتيح .ؽوـؽلم ٓ يدور حول اخللص وآسرتاحي ،بل
ؾوة وؾدرة.
يدور حول اـبؼوء ،واـدؽوع طن احلريم ح ّتى آخر ّ
) (1اآلية  ،11من السورة  :11مرمي.
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وأ ّمو مو يؼول من ّ
أن ؾبول اـبقعي واجى طىل اإلموم اـؿػرتض اـطوطي!

ؽن ّن اـؾزوم واـوجوب إذا هت ّقلت مجقع اإلمؽوك ّقوت وحموسن اـؼبول ،وِل يؽن يف كظر اإلموم إشؽول يف
اـبقعي.
وـإلموم شلك ّقي مؼوم اإلمورة وؽعؾ ّقته ،سواء َؾبِ َل اــوس أم رؽضوا ،وبويعوا أم ِل يبويعوا .أ ّمو ؾبول اـبقعي

ؽقتو ّؾف طىل إؾبول اــوس وؽؼدان اـؿحذورات ،وهو مو يـبغي أن يؽون ثوبت ًو طـد اإلموم .وجيى طىل اــوس
أن يؾت ّػوا طىل اإلموم ويطوؽوا حوـه كطواؽفم حول اـؽعبيّ ٓ ،
أن اـؽعبي تلتقفم ؽقطوؽوا حوهلو.
ؽعـدمو أخذ أصحوب اـسؼقػي اـبقعي ٕيب بؽر بعد وؽوة اـرسول إكرم ّ
صىل اؿ طؾقه وآـه وس ّؾم،
وجوء اـع ّبوس وأبو سػقون إغ أمري اـؿممـع طؾقه اـسلم ـقبويعوه ،ؽنكّه ؾد رؽض اـبقعي.
وحقـام ُؾتل طثامن وأمجع اـؿفوجرون وإكصور طىل بقعته طؾقه اـسلم ،واكثول اــوس طىل بقته من ّ
كل
طؿً
حدب وصوب ،ؽنكّه ؾد رؽض أيض ًو حتّى مضً ثلثي أ ّيوم ويف آخر اـقوم اـثوـٌ إذ سئم اــوس ،و ّ
حمؿد بن أيب بؽر ،وكظوئرهم بقـه
طامر بن يوٍ ،وموـك إشرت ،و ّ
توسط ّ
اجلؾبي واـضوَوء أجواء اـؿديـي ،و ّ

طظ! مجقع أهل ّ
احلل واـعؼد ح ّتى
و بع اــوس ،وامتـع بشدّ ة ،وك ّؾؿه موـك إشرت ،ؽؼول ـه مو مضؿوكه :يو ّ

ستتلوه من ؽعوهلم ؼد ًا،
أمسؽً ،واـوؾً َ ّقق ،بويع اــوس أحدمهو ،و
صؾحي واـزبري راؼبون يف بقعتك ،ؽنن
َ
ّ
وتلتقـو ـدؽع اـظؾم! وهو كحن ؾد جئـوك أن ،ؽوؾبل اـبقعي ّ
تبلس ؼد ًا!
ـئل َ
ثم اكتفً
ؾبل طؾقه اـسلم اـبقعي ،ؽرؽع صؾحي واـزبري ـواء اـؿعورَي ،وأوؾدا كور اجلؿل بوـبرصةّ .

ثم ؾتؾه خوارج اــفروان يف حمراب
حرب اجلؿل بحرب ص ّػع ،وحرب ص ّػع و ّـدت حرب اــفروانّ .

اـعبودة .وكون طؾقه اـسلم مـفؿؽ ًو يف مواجفي اـػتن اـداخؾ ّقي طىل امتداد أربع سـع وأشفر كون ؽقفو إموم
احلق وطـوان
اـؿسؾؿع وخؾقػتفم ،إذ ِل يؼتـع اــوس بح ّؼفم ،وكوكوا يتو ّؾعون مـه أشقوء كثرية .وهو رجل ّ
احلق.
ّ
طظ هذا .وهو يعؾم أكّه ـو ريض ببقعي اــوس ،ـتو ّؾع مـه
وكون اإلموم جعػر اـصودق طؾقه اـسلم ابن ّ

أرصوا طىل بقعته أشقوء يف ؼري موَعفو .وهو ـقس كؿعوويي واـؿـصور ـقـػق بقً اـامل خدمي ـؿآربه
اـذين ّ

أهل ـؾوٓيي .هلذا ّ
يويل من ـقس ً
اخلوصي ،أو ّ
ؽنن أكصور اـقوم اـؿتداؽعع حوـه سقؽوكون من معورَقه
ّ
وخصومه ؼد ًا.
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مفؿي رسوـ ّقي؟
مو هو إؽضل؟ أؾبول مثل هذه اخللؽي أم مو اَطؾع به اإلموم طؾقه اـسلم من ّ

()2

دلاذا مسًّ هرهة الشٍعة اإلهاهٍّة تادلرهة اجلعفسيّ؟
ّ
إن اإلموم جعػر اـصودق طؾقهاـسلم أطرض طن اخللؽي اـظوهر ّيي بعؼل راسخ وتؼوى رصقـي وإطامل
اــبوة وأسوس اـوٓيي
تو ّم ـبعد اــظر ،وأوؾف ثلثع سـي من طؿره معوكق ًو مؽوبد ًا من أجل إطودة روح ّ
اــبوة وأسوس اـؼرآن .إكّه ـ بؿدرسته طؾقه
وأصل احلؼقؼي اـضوئعي ،ور ّكزهو يف اـتش ّقع اـذي يؿ ّثل روح ّ

اــبي ّ
صىل اؿ طؾقه وآـه وس ّؾم ،وأحقو بدروسه وتعوـقؿه جفود موغ اـؿتّؼع وكضوـه.
اـسلم ـ جدّ د روح ّ
كض بدأبه وديدكه ؾطرات اـدم اـتي اريؼً من أجداده اـطوهرين وجدّ ه س ّقد اـشفداء .من هـو كون اسم
و ّ
اجلعػري» .ؽتل ّمل واؽفم يرشدك اؿ إغ رصاصه ومـفوجه.
اـشقعي من بدايته إغ ّنويته هو «
اـؿذهى
ّ
ّ

()3

تم اؾتطوع هذا اـبحٌ من كتوب معرؽي اإلموم ج ّ 61
اـطفراي رَوان اؿ طؾقه وؾد متًّ مؼوبؾي
ـؾعلمي
ملحظيّ :
ّ

اــّص مع إصل اـػورد من ؾبل اهلقئي اـعؾؿ ّقي يف موؾع اـؿتّؼع.

)[ (2معرفة اإلمام ،ج ،11ص211 :ـ.]222
)[ (3معرفة اإلمام ج ،11مقطع من هامش ص ]222
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