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مقدمة
كثريا فيام قيل من أن أحدهم سأل عن أكثر األماكن
فكرت ً
ِع ًلم! فأجيب باملدارس واجلامعات تارة ،وباحلوزات واملعاهد
أخرى ،وأمام ٍدهشة اجلميع أجاب :بأن املقابر هي أكثر األماكن
علم! فإهنا تضم مئات اآلالف من النظريات واألفكار واملعلومات
ً
التي انطوت فيها مع دفن أصحاهبا! فكم من العلامء والفضالء
واألدباء قد ذهبوا حتت الرتاب وذهب معهم علمهم وأدهبم
ومعارفهم إىل تلك املقابر؟.
ماذا لو أن هؤالء قبل أن يطوهيم الزمان وحيتوي علومهم
النسيان ،بادروا بتسجيل ذلك العلم بنحو من األنحاء ،يكن هلم به
أجر أخروي وذكر دنيوي!.

إن هذه القصة سواء كانت حقيقية أو ً
متثيل ..إال أهنا حتكي
احلقيقة متاما ،وينبغي أن تكون حافزا لكل عامل مهام كانت درجته
وكل أديب عال أودنا كعبه وكل مفكر أ ًّيا كانت مرتبته للمسارعة
بتدوين معارفه ،وحفظها ونرشها ملا ذكرنا ولفائدة من يطلب
االستفادة.
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هذه القصة وأمثاهلا حتدوين إىل تقديم ما أستطيع تقديمه
ولسان حايل ما قاله املثل (هذا جناي وخياره فيه)! وضمن فكرة
َ َّ
ۡ َ ُۡ
ٱت ُقوا ْ َّ َ
ٱلل َما ٱست َطعت ۡم} ،فإن يكن هذا ناف ًعا فذلك ما أرجو
{ف
وأمتنى ،وإال فسيكون يل أجر نية اخلري ،والسعي فيه.

أقدم للقراء الفضالء والقارئات الفاضالت هذا الكتاب
(كاظم الغيظ) لينضم إىل ما سبق من كتب يف سرية املعصومني
األبرار (إين فاطمة وأيب حممد) و(املهدي عدالة منتظرة ومسؤولية
حارضة) وأيضا من شخصيات اإليامن والرسالة (إهنام نارصان:
خدجية بنت خويلد وأبو طالب عم النبي).
أسأل اهلل سبحانه أن يوفق ويعني عىل إصدار السلسلة الكاملة
يف سرية املعصومني  ،Aوأن ينفع هبا املؤمنني الراغبني يف املعرفة،
وأن يكرمني ووالدي وأرحامي واملؤمنني بشفاعة هؤالء الطاهرين
إنه عىل كل يشء قدير.
فوزي بن املرحوم حممد تقي آل سيف
 /15شوال1442 /ه

لماذا نستعيد سيرة
اإلمام موسى بن جعفر
ۡ

ۡ

َ ٗ ۡ

َ َ َ َ

ْ َُ ْ َ

َ

{ َو َج َعل َنامِن ُه ۡمأئ َّمة َيه ُدونبأ ۡمرنال َّما َص َ ُ
ب ۖوا َوكنواأَـِبيٰتِ َنايُوق ُِنون}
ِ
ِ ِ

(((

معركة النموذج وتركيزه يف املجتمع هي من املعارك األساسية

التي ختوضها الديانات واملذاهب بل والتيارات الفكرية واالجتامعية،

وذلك أن املجتمع إذا نظر إىل نموذج معني كطريقة حياة أفضل،

فإنه سوف يتمثل ذلك النموذج يف أفعاله وحركاته ،فإذا كان هذا
النموذج عابث ًا ربام سار املجتمع عىل طريقة العبث وإذا كان هادف ًا

كان يمكن أن يتحرك املجتمع يف طريق اجلدية.

إن املدنية الغربية اليوم مل تنجح فقط بأجهزهتا التقنية املتقدمة،

بل بالنموذج الذي قدمته لألمم األخرى ،بحيث يصبح طموح
شباب تلك األمم هو أن يكونوا كنموذج الشاب الغريب رجال

أو امرأة يف ثقافته وسلوكه .وتأيت بقية األمور لتدعم صورة هذا
النموذج.

((( السجدة24 :
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لذلك ليس غري ًبا أن يكون الريايض الفالين يف فريق غريب هو
املثل األعىل للشباب ،يعلقون صوره يف غرفهم ،ويقلدون مظهر
مالبسه وقصة شعر رأسه ،ويتابعون أخباره أفضل مما يتابعون
دروسهم املدرسية! وتسأل بعضهم ماذا يريد أن يكون فيجيبك
بأنه يريد أن يكون مثل فالن!.
ونفس الكالم بالنسبة للشابة يف بالد املسلمني أو الرشق
عموما عندما جتد أهنا أعىل ما تريد الوصول له هو نموذج املمثلة
الفالنية ،وهتلك نفسها أحيانًا وحتطم حياهتا من أجل أن تشبهها!
ولو عىل حساب صحتها.

إهنم يريدون القول إن السعادة تكمن يف هذا الطريق وسلوكه،
من أراد الثراء فهذا هو الطريق ،ومن ينشد النجاح يف احلياة فليقلد
هذه أو تلك! هذا عىل املستوى الفردي والشخيص يف حياة الناس.

وعىل املستوى السيايس والعام فإنه يتم أيضا تسويق نموذج
عىل أنه النموذج األفضل يف اإلدارة السياسية واالجتامعية وأن
املجتمعات التي تريد الرفاه ال بد أن تسلكه! فإنه حيصل يف الواقع
اإلسالمي تسويق لتاريخ الدولة األموية او العباسية باعتبارها هي
احلكم اإلسالمي! وأن اإلسالم قد ازدهر يف أيامهام وأن الصورة
املتوقعة حلكم املسلمني يف أي وقت هي نفس الصورة ببعض
التعديالت التي يقتضيها الزمان!
إننا نفهم هذا احلرص عىل تلميع الصورة من هذا املنظار وإال
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فإننا ال نعتقد أن هناك قرابة قريبة أو مودة عميقة بني احلاكمني يف
بالد املسلمني وبني بني أمية أو بني العباس ،ولكن ألن هذا النموذج
خيدمهم ويبيض صفحاهتم فهم يسعون لتسويقه! وبإمكاهنم أن
يكونوا يف بعض اجلهات أفضل منه ،فإذا كان ذلك النموذج هو
املثال اجليد فإهنم سيحققون مرتبة أعىل!.
إن من نكسات األمة فيام نعتقد أن يكون مثل هارون الرشيد
العبايس مثاال للخليفة اإلسالمي الناجح واملتفوق ،وال يكون عيل
بن أيب طالب  Cهو النموذج!.

(((

ولقد شارك بعض املؤرخني والعلامء املرتبطني بالسلطات
يف ذلك بشكل أو بآخر ،فإذا رأيت أن ً
ً
ومؤرخا كعبد الرمحن
عالِا
بن خلدون يتحدث عن هارون الرشيد هبذا النحو ويصفه بتلك
االوصاف((( .فامذا سيقول عنه غريه من عامة الناس؟ وماذا سيقول
((( إنام نستخدم هذه األلقاب الرسمية للتعريف وإال فهي كام قال القائل:
ألقــــاب مملكــــة يف غــــر موضعهــــا
كاهلــر حيكــي انتفاخــا صولــة األســد
((( ابن خلدون ،عبد الرمحن :تاريخ ابن خلدون ،ج ..« 23 /١وأما ما متوه له
احلكاية من معاقرة الرشيد اخلمر واقرتان سكره بسكر الندمان فحاشا اهلل ما
علمنا عليه من سوء وأين هذا من حال الرشيد وقيامه بام جيب ملنصب اخلالفة
من الدين والعدالة وما كان عليه من صحابة العلامء واألولياء وحماورته
للفضيل بن عياض وابن السامك والعمري ومكاتبته سفيان الثوري وبكائه
من مواعظهم ودعائه بمكة يف طوافه وما كان عليه من العبادة واملحافظة عىل
أوقات الصلوات وشهود الصبح ألول وقتها ،حكى الطربي وغريه أنه كان
يصيل يف كل يوم مائة ركعة نافلة وكان يغزو عاما وحيج عاما»..
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نفس ابن خلدون عن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم C؟.

ومن هذا املنطلق فإننا نرى أن من الرضوري الرتكيز عىل سري
املعصومني من أهل البيت  ،Aلكي ترتسخ يف األمة سريهم،
ولتكون أسامؤهم هي النامذج الرفيعة والرموز العالية! وحتى
تتجاوز األمة مشكلة تغييب سري املعصومني التي كانت احلكومات
الرسمية يف أكثر مراحل تاريخ األمة تسعى فيها(((.
إن التعرف عىل سري املعصومني لديه رسالة يقول فيها :أهيا
الناس ليس تاريخ اإلسالم تارخيًا للسجون وال توثي ًقا ملجالس
اللهو واللعب وامللذات وإنام هو تاريخ اجلهاد والعبادة والصرب
والعطاء والفضيلة ،وهذا التاريخ هو الذي مثله أئمة أهل البيت
صلوات اهلل وسالمه عليهم من ذرية نبينا األكرم حممد .K
ولوال هذه السرية والتاريخ الناصع ملا كان يف تاريخ السلطات
تلك واحلاكمني إال سوءات الشهوات ،وقسوة اجلالدين.

ويف هذه الصفحات سيكون لنا مرور ولو رسيع عىل حياة
«ويص األبرار ،وإمام
عامل آل حممد ،والذي وصف يف زيارته بأنه
ّ
األخيار ،وعيبة األنوار ،ووارث السكينة والوقار واحلكم واآلثار،
الذي كان حييي الليل بالسهر إىل السحر ،بمواصلة االستغفار
حليف السجدة الطويلة ،والدموع الغزيرة ،واملناجاة الكثرية،
((( ذكرنا نامذج وتفاصيل ذلك فيام يرتبط بتغييب سرية االمام احلسني  Cيف
كتابنا :أنا احلسني بن عيل ،فلرياجع.
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ومقر النهي والعدل ،واخلري
والرضاعات املتصلة اجلميلة،
ّ
والفضل ،والندى والبذل ،ومألف البلوى والصرب ،واملضطهد
بالظلم ،واملقبور باجلور ،واملعذب يف قعر السجون وظلم املطامري،
ذي الساق املرضوض بحلق القيود ،واجلنازة املنادى عليها بذل
االستخفاف ،والوارد عىل جده املصطفى وأبيه املرتىض ،وأمه
سيدة النساء ،بإرث مغصوب ،ووالء مسلوب ،وأمر مغلوب،
اللهم وكام صرب عىل غليظ املحن،
ودم مطلوب وسم مرشوب.
ّ
وجترع فيك غصص الكرب ،واستسلم لرضاك ،وأخلص الطاعة
لك ،وحمض اخلشوع واستشعر اخلضوع ،وعادى البدعة وأهلها،
ومل يلحقه يف يشء من أوامرك ونواهيك لومة الئم»(((.

((( ابن طاووس ،عيل بن موسى :مصباح الزائر 383
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اإلمام الكاظم
من الميالد إلى االستشهاد
نتناول يف هذه الصفحات عرضا امجاليا حلياة اإلمام موسى

بن جعفر الكاظم  ،Cومن الطبيعي ونحن نتناول سرية هذا
اإلمام أن نحدد معنى اإلمامة املقصودة هنا وماذا يعني اإلمام؟.
Wمعنى اإلمام في االصطالح اللغوي

واإلمامّ :
كل من اقتدي به وقدّ م يف األمور،
والنبي  Kإمام
ّ

األئمة ،واخلليفة إمام الرع ّية ،والقرآن إمام املسلمني.
ّ

وهبذا املعنى اللغوي فال اختصاص له باهلدى وإنام قد يكون

َ ََۡ ُ
قائدا إىل النار وسائقا إىل الضالل كام يف اآلية املباركة { َوجعل ٰنه ۡم
َ َٰ ُ ْٓ
َ َّ ٗ َ ۡ ُ َ
ون إ َل َّ
ٱنل
ار} ،وكام لإليامن أئمة((( فكذلك للكفر {فقتِلوا
أئِمة يدع ِ
ِ
َ َ ۡ ُۡ
أئ ِ َّمة ٱلكف ِر} ،فكل من يقتدى به يف أفعاله وأقواله فهو إمام شاء أو

أبى! ومنه كان إمام اجلامعة يف الصالة ،ويطلق عىل العلامء أئمة ملا

كانوا حمل اتباع من قبل بعض الناس!.
ْ ُ َ ً

َ َ َ

ْ

َ

َْ

ْ ْ
َ َْ
َ َ َ ْ َّ َ ْ ُ َ ْ
َْ
ات} األنبياء73 :
((( { َوجعلناهم أئِمة يهدون بِأم ِرنا َوأ ْوحينا إِلَ ِهم ف ِعل الي ِ
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Wمعنى اإلمام في اعتقاد اإلمامية االثني عشرية:

أما اإلمام يف العقيدة اإلمامية اإلثني عرشية فهو الشخص
الذي عينه اهلل تعاىل يف هذا املنصب قائد ًا للناس يف دينهم ودنياهم،
وتم تبليغ ذلك عىل يد رسول اهلل حممد  ،Kوهو عندهم ال بد أن
يكون معصوما عن أي ذنب صغري أو كبري وبعمد كان أو خطأ.
وألن التعيني إهلي فإن إمامته تلك ال تتأثر باتباع الناس له ،أو
رفضهم إياه ،بمعنى أنه ال يكون إماما ألن الناس تتبعه ،وال ينعزل
إذا رفضوا بيعته وطاعته ،بخالف ما هو يف املعنى اللغوي حيث
يتقوم اإلمام باتباع املأمومني له ،ويفقد هذه الصفة لو انفضوا عنه
وتركوه! وهي هبذا تشابه النبوة إذ نبوة شخص ال تثبت ألن الناس
قبلوه نبيا ،كام أهنا ال تسقط عنه لو أهنم رفضوه أو حتى قتلوه!.
هلذا ال خيتلف احلال يف اإلمام بني أن يكون عىل رأس السلطة
الظاهرية كام كان أمري املؤمنني أيام حكومته الظاهرية ،وبني أن
يكون يف داخل السجن كام كان اإلمام موسى بن جعفر يف السنوات
اخلمس األخرية من عمره الرشيف.
نتحدث عن اإلمام موسى بن جعفر ضمن هذا التعريف
لإلمامة .الذي عرب عنه أحد النصوص املروية عن اإلمام جعفر
الصادق  Cحينام أشار البنه موسى وقال خماط ًبا أحد أصحابه:
“يا عيسى إن ابني هذا الذي رأيت لو سألته عام بني دفتي املصحف
ألجابك فيه بعلم ”..واإلمام موسى الكاظم بن اإلمام جعفر
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الصادق  Bهو سابع األئمة االثني عرش.
Wوالدة اإلمام الكاظم  ،Cووالدته:

كانت والدته املباركة يف سنة  128هجرية من أم تسمى
ُحيدة املصفاة ،وكانت جارية نكحها اإلمام جعفر الصادق C
بملك اليمني ،وهو أحد أنحاء النكاح كام أشار له القرآن الكريم
َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ
ك ۡت أ ۡي َم ٰ ُن ُه ۡم َفإ َّن ُه ۡم َغ ۡ ُ
يف قوله تعاىل {إِل ٰٓ
ي
ج ِهم أو ما مل
ع أزوٰ ِ
ِ
َم ُلوم َ
ِني} ،وباملناسبة فإن أول إمام كانت أمه أم ولد((( هو اإلمام
موسى الكاظم وبدءا منه ومن والدته((( فإن مجيع أمهات األئمة
املعصومني كن أمهات أوالد ،وكان آخر إمام أ ُّمه حرة هو والده
اإلمام جعفر الصادق .C
إن هذه املالحظة حرية بالتأمل والتفكر ،فلامذا كان ذلك
بالرغم من وجود العربيات والقرشيات عىل وجه اخلصوص ومن
بني هاشم بنحو أخص؟
واجلواب عىل ذلك :إننا نعتقد أن من أسوأ ما يبتىل به جمتمع
هو الشعور بالفخر الكاذب ال ليشء إال ألنه من هذه القبيلة ،أو
من هذه القومية أو من هذا اجلنس البرشي .فالقريش يعترب نفسه
((( اجلارية متلك ويواقعها مالكها بملك اليمني فإذا أنجبت منه ومات عنها
انعتقت وأصبحت حرة من نصيب ابنها يف املرياث.
((( نقصد من ذلك التسلسل التام وإال فإن أم اإلمام زين العابدين  Cهي
أيضا أم ولد.
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أفضل من القحطاين ،والعريب أو الفاريس يرى نفسه أفضل من
الرتكي أو العكس ،واجلنس األبيض يرى نفسه أرفع شأنا من
األسود الزنجي وهكذا!
أساسا لثقافة
وهذا الفخر الكاذب والشعور املزيف قد يكون ً
مدمرة تنتهي إىل أن ُيستباح الطرف غري األفضل بحسب الزعم،
وأن تُصا َدر حقوقه ال ليشء إال ألنه أسود اللون أو غري عريب أو
ما شابه! وقد رأينا يف عاملنا املعارص كيف أن األنظمة العنرصية قد
استعبدت شعو ًبا تراها أقل شأنا منها لقرون من الزمان ،وأخذت
أمواهلم.
وعندما جاء اإلسالم فإنه أكد من الناحية القانونية والثقافية
َ َّ َ ۡ َ ُ
َّ َ ۡ َ ُ
ِند ٱللِ أتقىٰك ۡم} وأنه «ال فضل لعريب
عىل أنه {إِن أك َرمك ۡم ع
عىل أعجمي )..وسعى النبي  Kأن يقوم بخطوات عملية لرفع
هذا الشعور والفكر ،من خالل تزوجيه جويربا بالذلفاء ،واملقداد
بابنة عمته ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب ،وزيد بن حارثة
بزينب بنت جحش ابنة عمة النبي األخرى ،ولكن مع كل ذلك
مل يتحول ذلك إىل ثقافة جديدة وبديلة يف املجتمع العريب املسلم،
وبقيت حالة من التمييز عىل أساس اللون والعنرص واجلنس واللغة
سائدة يف األمة إىل أوقات متأخرة .ال عىل املستوى الشعبي فقط
وإنام حتى عىل املستوى الرسمي ويف ثقافة من يفرتض أهنم أعرف
الفئات االجتامعية فها هو اخلليفة األموي معاوية «يعيب اإلمام
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احلسني  Cويعريه((( بأنه قد نكح جارية من اجلواري وترك
العربيات”!!
Wهل اشترط اإلسالم كفاءة النسب في الزواج؟

وحتول هذا الشعور والفكر الذي يستمد أصوله من حاالت
قبلية أو عنرصية تنتمي إىل ما قبل الثقافة اإلسالمية والتوجيه
القرآين ،إىل نظرية يف الفقه اإلسالمي وأساس يبنى عليه احلكم
الرشعي ،فعىل سبيل املثال اشرتط املذهب احلنفي كفاءة النسب
((( ،ثم رتبوا عىل أساس ذلك الطبقات االجتامعية فعندهم القريش
((( احلرصي القريواين ،إبراهيم بن عيل :زهر اآلداب وثمر األلباب:١٠١ /١ ،
كان ملعاوية بن أيب سفيان عني باملدينة يكتب إليه بام يكون من أمور الناس
وقريش ،فكتب إليهّ :
وتزوجها؛ فكتب
إن احلسني بن عيل أعتق جارية له
ّ
معاوية إىل احلسني :من أمري املؤمنني معاوية إىل احلسني بن عيل .أ ّما بعد،
تزوجت جاريتك ،وتركت أكفاءك من قريش ،ممّن تستنجبه
فإنه بلغني أنك ّ
الصهر ،فال لنفسك نظرت ،وال لولدك انتقيت.
للولد ،ومتجد به يف ّ
فكتب إليه احلسني بن عيل :أ ّما بعد ،فقد بلغني كتابك ،وتعيريك إياي بأين
تزوجت مواليت ،وتركت أكفائى من قريش ،فليس فوق رسول منتهى يف
ّ
رشف ،وال غاية يف نسب؛ وإنام كانت ملك يميني ،خرجت عن يدي بأمر
التمست فيه ثواب تعاىل؛ ثم ارجتعتها عىل سنّة نبيه  ،Kوقد رفع باإلسالم
اخلسيسة ،ووضع عنّا به النقيصة؛ فال لوم عىل امرئ مسلم َّإل يف أمر مأثم،
وإنام اللوم لوم اجلاهلية!
((( قال النووي يف املجموع رشح املهذب /١٦ :١٨٢وأما النسب فهو معترب
فاألعجمي ليس بكفء للعربية ،ملا روى عن سلامن Fأنه قال «ال
نؤمكم يف صالتكم ،وال ننكح نساءكم» وغري القريش ليس بكفء للقرشية
لقوله ﷺ «قدموا قريشا وال َت َقدموها» وهل تكون قريش كلها أكفاء؟ فيه
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َ َ ۡ َ ُ َّ ُ ُ ُ ً َ َ ُ
ۢ
هو كفء لكل أحد {ولم يكن لۥ كفوا أحد}!!.

وبني عىل هذا فمنعت زجيات ،وطلقت نساء وهدمت
أرس ،بل وجدنا يف زماننا احلارض من ال يزال يعمل هبذه النظرية
(((
والفتوى!

نعتقد أن أئمة اهلدى وهم يف صدد االصالح الثقايف
واالجتامعي يف األمة ،أرادوا أن يقولوا إن أعىل الناس منزلة يف
علم ومن جتب طاعته عىل سائر
زمانه وأرشفهم نس ًبا وأكثرهم ً
الناس ،فإن زوجته هي جارية أو أم ولد وليست عربية أو قرشية
بل هي بحسب مقاييسكم أجنبية ومع ذلك كانت زوجته املفضلة
وأ َّم اإلمام الذي سيتلوه وخيلفه! واستمر هذا نحو قرن من الزمان
أي من زمان إمامة اإلمام الكاظم بعد سنة 148ه إىل زمان إمامة
املهدي عجل اهلل فرجه نحو  260ه ،كان ال بد من القيام هبذا
األمر حتى ينكرس هيكل الثقافة اجلاهلية الذي صمد أمام اآليات
الكريمة واألحاديث النبوية الرشيفة!.
وجهان .أحدمها :أن اجلميع أكفاء ،كام أن اجلميع يف اخلالفة أكفاء ..والثاين
أهنم تفاضلون ،فعىل هذا غري اهلاشمي واملطلبي ليس بكفء للهاشمية
واملطلبية..
((( يف قضايا متعددة أصبحت حديث االعالم والصحافة ،تم طالق أزواج من
زوجاهتم بعدما أنجبوا األوالد ،بداعي عدم الكفاءة يف النكاح ،وبعضها رفع
فيها الدعوى أبناء عمومة بالرغم من وجود والدي الزوجني وموافقتهم،
ويكفيك أن تبحث يف أي حمرك من حمركات البحث بعنوان الكفاءة يف
النكاح والنسب لتأتيك النتائج.
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احتكارا عرب ًيا
يراد من ذلك القول :بأن األرحام املطهرة ليس
ً
وال قرش ًيا ،وإنام هي نعم موزعة عىل كل البرش فإذا كان للعرب
أيضا! وليس بني اهلل وبني قوم قرابة!
نصيب فلغريهم نصيب ً
َ
َ ۡ َ ٰٓ ُ ْ َّ َ َّ ٰٓ ُ
ُ
بحيث أن بعضهم {أبنـؤا ٱللِ وأ ِحبـؤهۥ} وغريهم بعيدون عنه!
ونحن نالحظ أن أمهات األئمة كن من مناطق خمتلفة فبينام كانت
أمهات األئمة األوائل من قريش والعرب واجلزيرة العربية ،فإن
أمهات األئمة األواخر تنوعت مناطقهن بني فارس كام هو احلال
بالنسبة لإلمام زين العابدين وغرب العامل العريب وشامله كام هو
احلال يف أمهات األئمة بعد اإلمام جعفر بن حممد الصادق هبذا
النحو :محيدة والدة اإلمام الكاظم :مغربية /نجمة (تكتم) أم
اإلمام الرضا؛ قيل إهنا نوبية ،وقيل أهنا من جزيرة ماريس الواقعة
جنوب فرنسا احلالية ولذا تسمى بالشقراء النوبية واخليزران
املرسية((( .سبيكة :والدة اإلمام حممد اجلواد نوبية ،سامنة :والدة
اإلمام عيل اهلادي مغربية ،سليل :والدة اإلمام احلسن العسكري
نوبية ،ونرجس والدة اإلمام املهدي رومية.
وكام ورد يف حق أمهات أوائل األئمة ما يفيد علو مقدارهن
واصطفاءهن ،فكذلك ورد يف حق أمهات األئمة املتأخرين زمانًا:
من هنا يقول اإلمام جعفر الصادق  Cعن زوجته والدة
«حيدة مصفاة من األدناس كسبيكة الذهب ما
ابنه اإلمام موسىُ :
(((

ويكي شيعة wikishia.net
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زالت األمالك حترسها حتى أديت ايل كرام ًة من اهلل يل ،واحلجة من
بعدي»(((.
Wتصريح اإلمام الصادق  Cبإمامة الكاظم من بعده:

عاش اإلمام موسى مع والده اإلمام جعفر الصادق عرشين
عا ًما (من سنة  128إىل 148ه) وحتت رعايته يف فرتة شهدت
انفجارا علم ًّيا قاده اإلمام الصادق  ،Cوبقي بعد أبيه نحو 35
ً
سنة هي فرتة إمامته املباركة (إىل سنة 183ه) ،وفرتة إمامة موسى
بن جعفر  Cتعد من فرتات اإلمامة الطويلة بالقياس إىل سائر
األئمة .A
ومنذ البدايات كان اإلمام الصادق  Cخيرب أصحابه أن
ابنه موسى هو اإلمام من بعده(((،وحييل إليه إجابة األسئلة التي
ترد إليه ،فعن عيسى شلقان ،قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه
((( الكليني ،حممد بن يعقوب :الكايف ٥٢٥/١
((( احلر العاميل؛ حممد بن احلسن :إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات /٤
 :٢٢٢نقل عددا من الروايات يف النص عىل إمامته من أبيه الصادق عليهام
السالم ،منها :ما عن أيب الوليد الطريفي قال :كنت ليلة عند أيب عبد اهلل
السالم إذ نادى غالمه فقال :انطلق فادع يل س ّيد ولدي ،فقال الغالم:
عليه ّ
السالم إىل أن قال :ثم قال :فاتبعه
من هو؟ فقال :فالن يعني أبا احلسن عليه ّ
وأطعه ،وصدّ قه ،وأعطه الرضا من نفسك.
السالم يقول :إن اهلل
ومنها ما عن أيب سعيد املدائني قال :سمعت أبا جعفر عليه ّ
استنقذ بني إرسائيل من فرعوهنا بموسى بن عمران ،وإن اهلل يستنقذ هذه
األمة من فرعوهنا بسم ّيه.
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السالم وأنا أريد أن أسأله عن أيب اخلطاب(((،فقال يل مبتدئا قبل أن
ّ
أجلس :يا عيسى ما منعك أن تلقى ابني فتسأله عن مجيع ما تريد؟
السالم إىل أن قال :ثم
قال عيسى :فذهبت إىل العبد الصالح عليه ّ
السالم فقال يل :ما صنعت يا عيسى؟
رجعت إىل أيب عبد اهلل عليه ّ
فقلت له :أتيته فأخربين مبتدئًا من غري أن أسأله عن مجيع ما أردت
أن أسأله عنه ،فعلمت واهلل عند ذلك أنه صاحب هذا األمر ،فقال:
عم بني دفتي املصحف
يا عيسى إن ابني هذا الذي رأيت لو سألته ّ
(((
ألجابك!
ويعلم املسلمون أن يف الكتاب تبيان كل يشء يرتبط بالرشيعة
والعقائد الدينية.
Wلقاء أبي حنيفة باإلمام الكاظم :،C

ومل يكن األمر مقترصا عىل حادثة دون أخرى فها هو موسى
بن جعفر وملا يزل صغري السن جييب عىل أعقد املسائلّ ،ملا التقى
به أبو حنيفة النعامن (إمام املذهب املعروف) ،وذلك أن أبا حنيفة
وقد قدم احلج عرج بعده عىل املدينة املنورة لزيارة قرب النبي ،K
ولنرتك الرواية تتحدث بلسان أيب حنيفة ثم نعلق عليها :فقد روي
عن أيب حنيفة النعامن بن ثابت قال :دخلت املدينة فأتيت أبا عبد اهلل
((( أبو اخلطاب :حممد (مقالص) بن أيب زينب األسدي ،كان أول أمره مستقي ًم
ثم أصبح من الغالة وصار يكذب عىل اإلمام جعفر الصادق  Cوصدر
اللعن يف حقه من اإلمام .C
((( احلر العاميل ،إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات ٢٢٤/٤
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جعفر بن حممد  Cفسلمت عليه ،وخرجت من عنده فرأيت ابنه
موسى  Cيف دهليزه قاعدً ا يف مكتبه وهو صغري السن ،فقلت:
أين يضع الغريب (أي أين يقيض حاجته؟) إذا كان عندكم إذا أراد
ذلك؟ فنظر إيل ثم قال“ :جيتنب شطوط األهنار ،ومساقط الثامر،
وأفنية الدور ،والطرق النافذة ،واملساجد ،ويرفع ويضع بعد ذلك
أين شاء”.

فلام سمعت هذا القول نبل يف عيني وعظم يف قلبي ،فقلت له:
جعلت فداك ،ممن املعصية؟ فنظر إيل ثم قال« :اجلس حتى أخربك
فجلست فقال :إن املعصية ال بد أن تكون من العبد ،أو من ربه ،أو
منهام مجي ًعا ،فإن كانت من الرب فهو أعدل وأنصف من أن يظلم
عبده ويأخذه بام مل يفعله ،وإن كانت منهام فهو رشيكه والقوي أوىل
بإنصاف عبده الضعيف ،وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع
األمر وإليه توجه النهي وله حق الثواب والعقاب ،ولذلك وجبت
ُ ّ َّ َ ۡ ُ َ ۢ َ ۡ
ض
ِن بع ٖ ۗ
له اجلنة والنار ..فلام سمعت ذلك قلت{ :ذ ِريَۢة بعضها م
َ َّ ُ َ ٌ
يع َعلِ ٌ
يم .(((}٣٤
وٱلل س ِم

ويف بعض مصادر مدرسة اخللفاء أن أبا حنيفة قال بعدها:
َّ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ َ
ُ
َ
{ٱلل أعلم حيث يعل ِرسالهۥ}.

((( الشيخ الطربيس ،إعالم الورى بأعالم اهلدى  ٣٠/٢ونقل اجلزء األول منها
ثقة اإلسالم الكليني يف الكايف  20 /3وأكثر من كتب يف الفقه يف باب التخيل
من اإلمامية ،وكذلك شمس الدين السخاوي يف كتاب األجوبة املرضية فيام
سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية /٢٤٨٥
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فاإلمام موسى  Cوهو ال يزال (فتى صغري السن) جييب

عىل البداهة يف مسألة عقدية غاية يف الدقة وأخرى تفصيلية يف
الفقه! فكانتا تعري ًفا أليب حنيفة بفضل اإلمام موسى وعلمه .بالطبع
فإن القسم الثاين من الرواية مل تنقل يف مصادر مدرسة اخللفاء ألهنا

تعارض بعض توجهاهتم العقدية ال سيام تلك املذاهب التي متيل
نحو اجلرب يف أفعال العباد.

ويظهر من بعض الروايات أنه مل تكن تلك املحاورة هي

احلادثة الوحيدة التي اطلع فيها أبو حنيفة عىل فضل اإلمام
موسى ،بل إنه يف موضع آخر قد سأل أباه جعفرا  Cعن صالة
ابنه ،وتعمد اإلمام جعفر أال جييبه بنفسه وإنام يرتك اجلواب البنه

حممد بن مسلم قال :دخل أبو حنيفة عىل أيب عبد اهلل
موسى ،فعن ّ

السالم فقال له :رأيت ابنك موسى يصيل والناس يمرون بني
عليه ّ
السالم :ادعوا
يديه فال ينهاهم وفيه ما فيه! فقال أبو عبد اهلل عليه ّ
ني! إن أبا حنيفة يذكر أنك صليت والناس
يل موسى ،فقال :يا ُب ّ

يمرون بني يديك فلم تنههم؟ فقال :نعم ،إن الذي كنت أصيل له
ّ
كان أقرب إيل منهم يقول اهلل :ونَحن َأ ْقرب إِ َليه ِمن حبل ا ْلو ِريدِ
َْ َ
ْ
ْ
َ
ّ
السالم إىل نفسه ،وقال :بأيب أنت
قال:
فضمه أبو عبد اهلل عليه ّ
ّ
وأمي يا مستودع األرسار(((.

((( الكليني ،الكايف ٣٠١ /٣
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Wتحمل اإلمام الكاظم  Cألعباء اإلمامة:

استشهد اإلمام الصادق  Cسنة  148ه فتحمل اإلمام
موسى أعباء اإلمامة يف جو مشحون بالتوتر ،ذلك أن أبا جعفر
املنصور العبايس((( وقد سيطر عىل منصب اخلالفة من سنة 136
إىل سنة 156ه ،وخالل هذه السنوات العرشين ،م ّثل أسوأ
درجات الغدر بأصحابه وأقاربه فام ظنك سيفعل فيمن يظنهم
مناوئيه ومنافسيه؟ فقد غدر بعمه عبد اهلل بن عيل بعد أن رماه بقتال
أيب مسلم اخلراساين ضمن مقولة أهيام قتل صاحبه فال أبايل ،وملا
اهنزم عمه وذهب إىل البرصة عند أخيه سليامن بن عيل وعلم بذلك
أبو جعفر بعث إىل سليامن يأمره بإحضار عبد اهلل بن عيل إليه،
وأعطاه األمان لعبد اهلل ما جعله يثق به ،فجيء به إىل املنصور سنة
139ه ،فأمر بحبسه يف بيت بني أساسه عىل امللح ثم أطلق عليه
املاء فذاب امللح وسقط البيت عىل عبد اهلل فامت ..ومل يكن نصيب
أيب مسلم اخلراساين أحسن حاال منه فبعد أن وطد له ملكه وقىض
((( أبو جعفر عبد اهلل املنصور بن مُمد بن َعيل بن عبد اهلل بن العباس بن َع ْبد
ا ُملط ّلب (ولد سنة  95ه ومات 158ه) بويع له باخلالفة سنة 136ه بعد وفاة
أخيه أيب العباس السفاح ،بوصية أخيهم إبراهيم (اإلمام) ،عرف بالبخل
الشديد حتى لقب بالدوانيقي (والدانق هو أصغر عملة كان يتعامل هبا)
وبالقسوة املفرطة عىل خمالفيه ،وسيأيت أنه وهو املؤسس احلقيقي للدولة
العباسية قد انسلخ من انتامئه اهلاشمي حني جتاهر بالعداوة لبني هاشم،
وانتخب طريقا فقه ًّيا وعقد ًّيا غري ما كانوا عليه ..وسيأيت يف املتن بعض
االشارة لذلك.
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عىل خمالفي املنصور ،غدر به املنصور يف قصة مفصلة بعدما أعطاه
من األمان ما يوثق به! ومل يكن حال بني اإلمام احلسن املجتبى إال
أسوأ من هذين! مع أهنم مل يثقوا يف أمانه وإيامنه وأيامنه!

وزاد صحيفته سوا ًدا باغتيال اإلمام أيب عبد اهلل جعفر بن حممد
بالسم بعد إيذاء واضطهاد ..وتنمر يف مواجهة أهل البيت A
وشيعتهم فقد أرسل إىل واليه عىل املدينة أن أنظر من أوىص اليه
(((
جعفر بن حممد وقدمه وأرضب عنقه.
لقد كان اإلمام الصادق  Cيعرف شخصية املنصور
العبايس وتعطشه للدماء ولذلك فقد سار بأسلوب مناسب فهو
من جهة كان يعمل خالل عرشات السنني عىل االشارة الرصحية
وغري الرصحية إلمامة ابنه موسى  ،Cبام مر علينا آنفا مما نقلناه،
من حتويله األسئلة إليه وإعالم خلص أصحابه بفضله ،حتى أصبح
معرو ًفا بأنه ويص أبيه وخليفته من بعده ،ومن جهة أخرى فقد
أوىص رسم ًّيا إىل مخسة أشخاص أحدهم املنصور العبايس تغطية

((( الكليني ،الكايف  ،٣١٠/١عن أيب أيوب النحوي قال :بعث إيل أبو جعفر
املنصور يف جوف الليل فأتيته فدخلت عليه وهو جالس عىل كريس وبني
يديه شمعة ويف يده كتاب ،قال :فلام سلمت عليه رمى بالكتاب إ ّيل وهو
يبكي ،فقال يل :هذا كتاب حممد بن سليامن خيربنا أن جعفر بن حممد قد مات،
فإنا هلل وإنا إليه راجعون  -ثالثا  -وأين مثل جعفر؟ ثم قال يل :اكتب قال:
فكتبت صدر الكتاب ،ثم قال :اكتب إن كان أوىص إىل رجل واحد بعينه
فقدمه وارضب عنقه!! ،قال :فرجع إليه اجلواب أنه قد أوىص إىل مخسة؛
أحدهم أبو جعفر املنصور ومعه حممد بن سليامن وعبد اهلل وموسى ومحيدة.
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عىل الويص احلقيقي ،وال ريب أن علامء شيعته عرفوا رس تلك
الوصية كام أخرب عنها أبو محزة الثاميل (قيل إنه تويف سنة 150ه)
عندما سمع أن أعراب ًّيا جاء من املدينة إىل الكوفة فأخرب أن الصادق
السالم قد مات فشهق أبو محزة الثاميل ورضب بيديه األرض،
عليه ّ
ثم سأل األعرايب :هل سمعت له بوصية؟ قال :أوىص إىل ابنه عبد
لل الذي مل يض ّلنا
اهلل وإىل ابنه موسى وإىل املنصور ،فقال :احلمد ّ
وبي عىل الكبري ،وسرت األمر العظيم ،فقلت له:
دل عىل الصغريّ ،
فس يل؟ فقال يل إن الكبري ذو عاهة ،ودل عىل الصغري بأن أدخل
ّ
يده مع الكبري ،وسرت األمر العظيم حتى إذا سأل املنصور من وص ّيه
(((
قيل أنت!
يف مثل هذا الظرف احلرج وأمام هذا احلاكم الذي مجع بني
البخل عىل الناس والغدر بأصحابه والقسوة عىل منافسيه ،كانت
بداية إمامة اإلمام موسى بن جعفر  Cوعارصه مدة تصل إىل
نحو ثامن سنوات (من 148ه إىل 156ه).

وسنعرض إىل خالصة ملالمح الدور االجتامعي والسيايس
الذي قام به اإلمام  Cيف فرتة إمامته ،وأما تفاصيل ذلك فستأيت
يف صفحات قادمة ومواضيع مستقلة.
Wكاظم الغيظ:

ربام يكون هذا اللقب الذي اشتهر به اإلمام  Cيلخص
((( احلر العاميل ،إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات ٢٢٥/٤
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مالمح الدور الذي اضطلع به سواء يف زمان املنصور الذي جاء
مشم ًرا عن أكامم االنتقام ،أو يف زمان هارون الذي سيشهد سجن
ِّ
اإلمام موسى ثم شهادته مسمو ًما يف السجن .وسيكون لنا موضوع
حول كظمه الغيظ يف حميطه االجتامعي والسيايس.
Wقضاؤه حوائج الناس:

بينام تقوم السلطات البعيدة عن املجتمع بفرض القوانني
املنهكة واملتعبة لعامة الناس غري شاعرة بمعاناهتا ،ومن السهل عىل
بعض مستشاري هذه السلطات أن يزينوا هلم أن جيمعوا من الناس
املال عىل شكل رضائب((( أو جزاءات أو غري ذلك ومن ال يدفع
يتعرض للعقوبة .بينام قد وجدنا يف حكومات املسلمني من يسارع
إىل حتميل عامة الناس مثل هذه النفقات والرضائب غري املربرة،
ويكون املترضر األكرب فيها الفئة الفقرية التي قد ال متلك قوت
يومها لكنها جمبورة أن ترصف عىل احلاكم ونزواته وشهواته ،وإال
كانت حتت طائلة العقاب.
وكان األئمة  Aومنهم اإلمام الكاظم يستعملون وجاهتهم
وموقعهم بني الناس لكي خيففوا هذه األعباء.
 /1فقد روي عن رجل من أهل الري أنه قال :ويل علينا
((( الرأي املشهور بني فقهاء املسلمني هو عدم جواز فرض رضائب عىل عامة
الناس غري ما وجب عليهم من احلقوق املالية الدينية كالزكاة واخلمس وما
أشبهها.
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عيل بقايا يطالبني هبا وخفت من
بعض كتاب حييى بن خالد ،وكان ّ
إلزامي إياها خروجا عن نعمتي وقيل يل :إنه ينتحل هذا املذهب،
وأمت به إليه (أنتسب له بكوين عىل مذهبه)
فخفت أن أميض إليه
ُّ
فال يكون كذلك فأقع فيام ال أحب فاجتمع رأيي عىل أن هربت
إىل اهلل تعاىل وحججت ولقيت موالي الصابر يعني موسى بن
جعفر  Cفشكوت حايل إليه فأصحبني مكتوبا نسخته“ :بسم
اهلل الرمحن الرحيم اعلم أن هلل حتت عرشه ًّ
ظل ال يسكنه إال من
أسدى إىل أخيه معرو ًفا أو نفس عنه كربة ،أو أدخل عىل قلبه
رسورا ،وهذا أخوك والسالم”.
ً

قال :فعدت من احلج إىل بلدي ومضيت إىل الرجل ليال
واستأذنت عليه وقلت :رسول الصابر  Cفخرج إ ّيل حافيا ماشيا
ففتح يل بابه ،وقبلني وضمني إليه ،وجعل يقبل عيني ،ويكرر
ذلك ،كلام سألني عن رؤيته  Cوكلام أخربته بسالمته وصالح
أحواله استبرش وشكر اهلل تعاىل ثم أدخلني داره ،وصدرين يف
جملسه وجلس بني يدي فأخرجت إليه كتابه  Cفقبله قائام وقرأه
مها وثو ًبا
مها در ً
دينارا ودر ً
دينارا ً
ثم استدعى بامله وثيابه فقاسمني ً
ثو ًبا وأعطاين قيمة ما مل يمكن قسمته ويف كل يشء من ذلك يقول:
يا أخي هل رسرتك؟ فأقول إي واهلل وزدت عىل الرسور .ثم
استدعى العمل فأسقط ما كان باسمي وأعطاين براءة مما يوجبه
عيل عنه وودعته وانرصفت عنه ،فقلت :ال أقدر عىل مكافأة هذا
الرجل إال بأن أحج يف قابل وأدعو له وألقى الصابر واعرفه فعله،
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ففعلت ولقيت موالي الصابر  Cوجعلت أحدثه ووجهه يتهلل
رسك ذلك؟ فقال :إي واهلل لقد رسين
فرحا ،فقلت :يا موالي هل ّ
ورس أمري املؤمنني  Cواهلل لقد رس جدي رسول اهلل  Kواهلل
لقد رس اهلل تعاىل(((.
والقصة تغني يف تفاصيلها عن االشارة إىل دروسها وعربها
ورشح ما يستفاد منها.
 /2ومتى وجد حمتاجا من املسلمني سواء كان من شيعته أو
من غريهم كان يسارع إىل قضاء حاجته وترميم أمره ،هذا مع أنه
مل يكن األئمة معروفني بالثراء بل كانت السلطة تتعمد إفقارهم
وحرماهنم من العطاء(((يف الوقت الذي كانت تنثر أموال املسلمني
((( املجليس ،املوىل حممد باقر :بحار األنوار٣١٦ /٧١
((( الصدوق ،حممد بن عيل بن بابويه :عيون أخبار الرضا  :٨٦ /١ Cذكر
خربا طويال عن املأمون العبايس حيكي فيه استقبال هارون أبيه للناس يف
املدينة وإكرامهم عىل حسب أنساهبم وأحساهبم ،وإبدائه االحرتام الكبري
لإلمام موسى بن جعفر ،وتقصريه الواضح يف عطائه ما هو أقل من سائر
أمربرص ٍة سوداء
الناس ..إىل أن يقول :فلام أراد الرحيل من املدينة إىل مكة
ّ
فيها مائتا دينار ثم اقبل عىل الفضل بن الربيع فقال له :اذهب هبذه إىل موسى
ٍ
ضيقة وسيأتيك برنا
بن جعفر وقال له :يقول لك أمري املؤمنني :نحن يف
بعد الوقت فقمت يف صدره فقلت :يا أمري املؤمنني تعطي أبناء املهاجرين
واألنصار وساير قريش وبني هاشم ومن ال تعرف حسبه ونسبه مخسه آالف
دينار إىل ما دوهنا وتعطي موسى بن جعفر وقد أعظمته وأجللته مائتي دينار
أخس عطية أعطيتها أحدا من الناس؟! فقال :اسكت ال أم لك فإين لو
أعطيت هذا ما ضمنته له ما كنت أمنته ان يرضب وجهي غدا بامئة ألف
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بني أرجل الغانيات وأيدي الطبالني!.

فانظر إىل ما نقله املزي يف كتابه قالَ :حدَّ َثنِي ِعيسى بن ُم َ َّمد
بن مغيث القريش وبلغ تسعني سنة ،قال :زرعت بطيخا وقثاء
وقرعا ِف موضع باجلوانية (قرب املدينة) َعىل بئر يقال هلا :أم عظام،
فلام قرب اخلري واستوى الزرع ،ب ّيتَني اجلراد ،فأتى َعىل الزرع كله،
دينارا .فبينام
وكنت غرمت َعىل الزرع ويف ثمن مجلني مئة وعرشين ً
جالس طلع ُموسى بن جعفر بن ُم َ َّمد ،فسلم ،ثم قال :أيش
أنا
ٌ
حالك؟ فقلت :أصبحت كالرصيم ،بيتني اجلراد فأكل زرعي.
دينارا َم َع ثمن اجلملني.
قال :وكم غرمت فيه؟ قلت :مئة وعرشين ً
َف َ
دينارا مع ثمن نربحك
قال :يا عرفة ِز ْن البن املغيث مئة ومخسني ً
دينارا واجلملني .فقلت :يا مبارك ادخل وادع يل فيها .فدخل
ثالثني ً
ودعا ،وحدثني عن َر ُسول  Kأنه قال :متسكوا ببقايا املصائب..
«ثم علقت َع َل ْي ِه اجلملني ،وسقيته ،فجعل اهلل فيها الربكة :زكت،
فبعت منها بعرشة آالف»(((.

 /3وعرفت رصر موسى بني املحتاجني حتى قيل :عجبت
َ
وكان
ملن وصلته رصر موسى بن جعفر كيف يشكو الفقر؟»..
يرص الرصر ثالث مئة دينار وأربع مئة دينار ومئتي دينار ثم يقسمها
َ
وكان مثل رصر ُموسى بن جعفر إذا جاءت اإلنسان الرصة
باملدينة
سيف من شيعته ومواليه وفقر هذا وأهل بيته أسلم يل ولكم من بسط أيدهيم
وأعينهم..
((( املزي ،مجال الدين :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال /٢٩٤٦
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فقد استغنى .وقد نقل املزي أيضا بسنده عن ُم َ َّمد ْبن َعبد البكري،
قال :قدمت املدينة أطلب هبا دينًا فأعياين ،فقلت :لو ذهبت إىل أيب
احلسن ُموسى بن جعفر فشكوت ذلك إليه ،فأتيته بنقمى (قرب
جبل أحد) ِف ضيعته ،فخرج إ ّيل ،ومعه غالم َل ُه ،معه منسف
فِ ِيه قديد جمزع ليس معه غريه ،فأكل وأكلت معه ،ثم سألني عن
يسريا َحتّى خرج
حاجتي ،فذكرت َل ُه قصتي ،فدخل فلم يقم إال ً
إيلَ ،ف َ
قال لغالمه :اذهب ،ثم مد يده إيل فدفع إيل رصة فيها ثالث
(((
مئة دينار ،ثم قام فوىل ،فقمت فركبت دابتي وانرصفت».
Wأحوال اإلمام مع حكام عصره:

عارص اإلمام الكاظم مخسة من احلكام العباسيني (لو استثنينا
أبا العباس السفاح ألن اإلمام كان صغري السن حينها) أبو جعفر
املنصور من 136ه إىل  ،158ثم ابنه حممد املهدي من  158ه إىل
 169ثم موسى اهلادي بن املهدي من 169ه إىل 170وأخريا
هارون الرشيد بن املهدي 170إىل  193ويف عرص هذا األخري
وبس ّمه استشهد اإلمام الكاظم  Cسنة 183ه.
ُ

قد أرشنا إىل أن أول موقف وقفه املنصور العبايس مع اإلمام
الكاظم  Cبعد توليه مقاليد اإلمامة من أبيه ومبارشته إياها بعد
شهادة أبيه الصادق  Cكان أن أوعز إىل واليه عىل املدينة أن يقتل
ويص اإلمام لكن كام أسلفنا فقد كان اإلمام الصادق تغطية عىل
((( نفس املصدر ص 45
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وصية ابنه موسى الكاظم قد أوىص يف الظاهر إىل مخسة أشخاص،
ومل يكن ممكنا قتلهم مجيعا حيث كان املنصور العبايس منهم ،كام
مل يكن مربرا اختيار واحد منهم دون اآلخرين للقتل وحيث أن
اإلمام الكاظم مل يتظاهر يف بادئ األمر بام يزعج السلطة العباسية
وإنام انشغل بالتعليم الديني من خالل مسجد رسول اهلل  Kيف
املدينة ،وحيث كان املنصور العبايس مشغوال بذيول ثورة حممد
بن عبد اهلل (النفس الزكية) وما خلفته من آثار ،حتى أهنا أثرت
عىل الفقهاء من خارج الدائرة (الشيعية) كام نقل يف حق أيب حنيفة
النعامن ،ومالك بن أنس قبل أن يستميل املنصور مالكا ويستقطبه
للعمل معه ،ويتخذ فقهه وموطأه االساس الرسمي للفقه يف الدولة
معلنا هبذا العمل االنفكاك الفقهي والقانوين بني اخلالفة العباسية
وبني أي أثر من آثار العلويني الذين كان يمثل فقههم وعقائدهم
جد املنصور عبد اهلل بن عباس(((.
نعم كان املنصور العبايس يمثل خط العداء الشديد للحالة
العلوية((( وقد يكون ذلك ألجل الرصاع العنيف الذي خاضه

((( ابو جعفر املنصور عبد اهلل بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن عباس
((( هذا مع أنه يف أول أمره كان يسرتزق ويتعيش من الكالم بأحاديث ومناقب
عيل  Cكام ينقل ذلك ابن املغازيل يف مناقب أهل البيت ص ٢١٢عن
ٍّ
وجه إ ّيل املنصور فقلت للرسول :ملا يريدين
منه:
طويل
حديث
يف
األعمش
ّ
أمري املؤمنني؟ قال :ال أعلم ،فقلت :أبلغه ّأن آتيه ،ثم تفكّرت يف نفيس
فقلت :ما دعاين يف هذا الوقت خلري ،ولكن عسى أن يسألني عن فضائل
عيل بن أيب طالب  Cفإن أخربته قتلني.
أمري املؤمنني ّ
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مع أحفاد اإلمام عيل  Cمن بني احلسن السبط((( ،وينسب إليه
فتطهرت ولبست أكفاين وحتنّطت ثم كتبت وص ّيتي ،ثم رصت إليه فوجدت
قالّ :
عنده عمرو بن عبيد ،فحمدت اهلل تعاىل عىل ذلك وقلت :وجدت عنده
فلم قربت منه
عون صدق من أهل البرصة ،فقال يل :ادن يا سليامن ،فدنوتّ ،
أقبلت عىل عمرو بن عبيد أسائله ،وفاح منّي ريح احلنوط ،فقال :يا سليامن
ما هذه الرائحة؟ واهلل لتصدقنّي ّ
وإل قتلتك.
فقلت :يا أمري املؤمنني أتاين رسولك يف جوف الليل فقلت يف نفيس :ما بعث إ ّيل
أمري املؤمنني يف هذه الساعة ّإل ليسألني عن فضائل عيل ،فإن أخربته قتلني،
فكتبت وص ّيتي ،ولبست كفني وحتنّطت.
قوة ّإل باهلل العيل العظيم ،ثم قال :أتدري
فاستوى جالسا وهو يقول :ال حول وال ّ
يا سليامن ما اسمي؟ قلت :نعم يا أمري املؤمنني ،قال :ما اسمي؟ قلت :عبد
اهلل الطويل ابن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن ع ّباس بن عبد امل ّطلب.
عيل من
قال :صدقت ،فأخربين باهلل وبقرابتي من رسول اهلل  Kكم رويت يف ّ
فضيلة من مجيع الفقهاء وكم يكون؟ قلت :يسري يا أمري املؤمنني ،قال :عىل
ذاك ،قلت :عرشة آالف حديث وما زاد.
عيل  Cحديثني يأكالن ّ
كل حديث
قال :فقال :يا سليامن ألحدّ ثنّك يف فضائل ّ
رويته عن مجيع الفقهاء ،فإن حلفت يل أن ال تروهيام ألحد من الشيعة حدّ ثتك
هبام ،فقلت :ال أحلف وال أخرب هبام أحدا منهم.
عيل
أتقرب إىل الناس ّ
فقال :كنت هاربا من بني مروان ،وكنت أدور البلدان ّ
بحب ّ
ويزودونني ويكرموين وحيملوين...
وفضائله ،وكانوا يؤوونني ويطعمونني ّ
إىل آخر حديث ابن املغازيل.
((( فإنه بعدما قىض عىل ثورة حممد بن عبد اهلل بن احلسن املسمى بالنفس الزكية
يف املدينة ،وثورة أخيه ابراهيم بن عبد اهلل يف البرصة ،استقدم العلويني
مجيعا وأخذ هيددهم ،وكام نقل ابو الفرج االصفهاين يف مقاتل الطالبيني/
 301عن اإلمام جعفر الصادق ما ييل :ملا قتل إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن
ببامخرى حرسنا عن املدينة ،ومل يرتك فيها منا حمتلم (بالغ) ،حتى قدمنا
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أنه أول من هتجم عىل اإلمام عيل  Cيف رسائله لبني احلسن
باإلضافة إىل هتجمه الشديد عىل اإلمام احلسن.
كام أن خوض املنصور تصفيات ضد قادته وداعمي حكمه
كعيسى بن موسى ،وأيب مسلم اخلراساين كام أرشنا إليه آنفا .كل
ذلك لعله شغل املنصور عن االلتفات والرتكيز عىل إيذاء اإلمام
أو قتله.
وملا مات املنصور العبايس ،جاء ابنه املهدي بعملية جراحية!
انتهت إىل إقصاء(((عمه عيسى بن موسى بام تقدم ذكره وقد سامه
هبذا االسم تلبيسا عىل الناس فهو يف الوقت الذي اشتهر فيه حممد
بن عبد اهلل بالنفس الزكية ،سمى املنصور ابنه بمحمد واملنصور
الكوفة ،فمكثنا فيها شهرا نتوقع فيها القتل ،ثم خرج إلينا الربيع احلاجب
فقال :أين هؤالء العلوية؟ أدخلوا عىل أمري املؤمنني رجلني منكم من ذوي
احلجى .قال :فدخلنا إليه أنا واحلسن بن زيد ،فلام رصت بني يديه قال يل:
أنت الذي تعلم الغيب؟
قلت :ال يعلم الغيب إال اهلل.
قال :أنت الذي جيبى إليك هذا اخلراج؟
قلت :إليك جيبى -يا أمري املؤمنني -اخلراج.
قال :أتدرون مل دعوتكم؟ قلت :ال.
قال :أردت أن أهدم رباعكم ،وأروع قلوبكم ،وأعقر نخلكم ،وأترككم بالرساة ،ال
يقربكم أحد من أهل احلجاز ،وأهل العراق فإهنم لكم مفسدة ..إىل آخر اخلرب.
((( نقول هذا بالرغم من أننا نعتقد أن كل أنحاء السيطرة عىل اخلالفة التي
جاؤوا من خالهلا ليس هلا سند رشعي أو قانوين صحيح فال هي تنصيب من
اهلل وال هي اختيار من الناس!
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نفسه اسمه عبد اهلل ولقبه باملهدي ،حتى تكتمل دائرة التلبيس
والتشويش فكأنه يقدم هذا للناس عىل أنه اإلمام املهدي املنتظر ،ال
سيام وأن الرواية التي تتداوهلا مدرسة اخللفاء تشري إىل ما تنسبه من
حديث رسول اهلل يف املهدي أن «اسمه اسمي واسم أبيه اسم أيب»
ونحن نعتقد أن هذه الزيادة (اسم ابيه اسم أيب) من نتاج هذه الفرتة
مع أن األمر بحاجة إىل تتبع أكثر.
ينقل املؤرخون أن املهدي هذا وقد عارصه اإلمام الكاظم C
مدة عرش سنوات ،سجن اإلمام مدة من الزمان لكنه مل يلبث أن
أطلق رساحه ،كام قالوا لرؤيا رآها .وقد ذكرها يف تاريخ بغداد،
بسنده فقال .حدّ ثني الفضل بن الربيع عن أبيه أنه ّملا حبس املهدي
املهدي يف النوم عيل بن أيب طالب وهو
موسى بن جعفر رأى
ّ
َ
َ
ۡ
َّ
َ ُ َ ّ ُ ْٓ
ُۡ ُ ْ
ََۡ َ َ ُۡۡ ََ ُۡ
ۡرض وتق ِطعوا
حممد {فهل عسيتم إِن تو
لت ۡم أن تف ِسدوا ِف ٱل ِ
َيقول :يا ّ
ۡ َ َ ُ
امك ۡم} .قال الربيع :فأرسل إيل ليال فراعني ذلك ،فجئته فإذا
أرح
عيل بموسى بن
هو يقرأ هذه اآلية وكان أحسن الناس صوتا وقالّ :
جعفر فجئته به فعانقه وأجلسه إىل جانبه ،وقال :يا أبا احلسن ّإن
عيل كذا فتؤمنني
عيل بن أيب طالب يف النوم يقرأ ّ
رأيت أمري املؤمنني ّ
عيل أو عىل أحد من ولدي(((؟.
أن خترج ّ
((( الحظ املنطق األعوج الذي يتعامل به احلاكمون! فاإلمام  Cهو املسجون
واملأخوذ إىل بغداد قرسا من مدينة جده رسول اهلل! ويف املقابل يطلب منه
احلاكم الذي بيده املال والسالح ،وأمر القتل عنده أهون من رشبة املاء..
يطلب من اإلمام أن يؤمنه!
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فقال :وال فعلت ذاك وال هو من شأين ،قال :صدقت .يا ربيع
أعطه ثالثة آالف دينار ور ّده إىل أهله إىل املدينة.
قال الربيع :فأحكمت أمره ليال فام أصبح ّإل وهو يف الطريق
خوف العوائق.
ويظهر أن هذا كان أول سجن لإلمام .!C

وكان اإلمام موسى الكاظم  Cقد أخرب أصحابه أنه ال
ُيشى عليه من القتل يف هذه السفرة ،سواء كان ذلك العلم الذي
أخربهم به من مجلة العلوم اخلاصة الغيبية التي زود اهلل األئمة هبا كام
يظهر من ذيل اخلرب اآليت ،أو كان بحسب حتليله ورؤيته للواقع آنئذ
ومعرفته بشخصية املهدي العبايس ،فقد روي عن أيب خالد الزبايل
قال :قدم أبو احلسن موسى  Cزبالة ومعه مجاعة من أصحاب
املهدي بعثهم املهدي يف إشخاصه إليه ،وأمرين برشاء حوائج له،
ونظر إ ّيل وأنا مغموم فقال :يا أبا خالد مايل أراك مغموما؟ قلت:
جعلت فداك هو ذا تصري إىل هذا الطاغية وال آمنه عليك!
عيل منه بأس ،إذا كانت سنة كذا وكذا
فقال« :يا أبا خالد ،ليس َّ
وشهر كذا وكذا فانتظرين يف أول امليل ،فإين أوافيك إن شاء اهلل».

قال :فام كانت يل مهة إال إحصاء الشهور واأليام ،فغدوت
إىل أول امليل يف اليوم الذي وعدين ،فلم أزل انتظره إىل أن كادت
الشمس أن تغيب فلم أر أحدا ،فشككت فوقع يف قلبي أمر عظيم،
فنظرت قرب امليل فإذا سواد قد رفع .قال :فانتظرته فوافاين
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أبو احلسن  Cأمام القطار عىل بغلة له ،فقال« :إيه يا أبا خالد
«قلت :لبيك جعلت فداك قال« :ال تشك ّّن ،و َّد واهلل الشيطان أنك
شككت!.
قلت :قد كان واهلل ذلك جعلت فداك! قال :فرسرت
بتخليصه وقلت :احلمد هلل الذي خلصك من الطاغية.
إيل عودة ال أختلص منهم»
فقال« :يا أبا خالد ،إن هلم َّ

(((

وهلك املهدي العبايس بعد عرش سنوات من حكمه ،ويف
الثانية واألربعني من عمره ،مما يشري إىل أن ما رآه بعض املؤرخني
من كونه قد مات بواسطة السم((( ،عىل يد إحدى جواريه أو ضمن
أطر الرصاع الداخيل عىل احلكم هو األرجح ليخلفه يف احلكم
ابنه األول موسى اهلادي الذي يبدو أنه أعرب عن عزمه عىل
سجن اإلمام أو اغتياله بحيث كان هذا األمر ليس ضمن كواليس
احلكومة وإنام كان ظاهرا إىل احلد الذي وصل إىل اإلمام  Cمن
خالل أصحابه حيث أخربوه بأن «اهلادي قد هم بك! فقال ألهل
عيل من الرأي؟ فقالوا نرى أن تتباعد
بيته ومن يليه :ما تشريون به ّ
(((
رشه»
عنه وأن تغ ّيب شخصك عنه فإنه ال يؤمن عليك من ّ
((( احلمريي القمي ،عبد اهلل بن جعفر :قرب االسناد ٣٦٧
((( املسعودي ،عيل بن احلسني :مروج الذهب ومعادن اجلوهر ٣٠٩ /٣قيل:
إنه مات مسموم ًا يف قطائف أ َك َلها
((( اآليب ،منصور بن احلسني :نثر الدر يف املحارضات /١ ٢٤٧وأكمل ذلك
بأن اإلمام  Cدعا بالدعاء املعروف عند االمامية بدعاء اجلوشن الصغري..
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وقد أعرب موسى اهلادي العبايس عن شخصيته وقسوته من

خالل تعامله مع هنضة احلسني بن عيل شهيد فخ حيث افتتح هبا

عهده سنة 169ه ،بالرغم من أن اإلمام الكاظم  Cمل يشارك

يف تلك الثورة ،وبشكل عام مل يتوجه أئمة أهل البيت باجتاه الثورة
العسكرية ضد احلكم األموي أو العبايس بعد ثورة اإلمام احلسني

السبط ،ألسباب نتعرض هلا يف موضع آخر.

وكان هتديد اخلليفة العبايس بقتل اإلمام الكاظم((( ألنه زعم

ِ
َ
الوارد بِ َم ْوت ُموسى
اجتَم ُعوا ّإل ِلقرا َءة الكتاب
ثم تفرق ال َق ْومَ ،فام ْ
قالَّ :
عائهِ:
اهلاديَ ،ف ِفي َذلِك ي ُقول بعضهم ِف وصف د ِ
ِ
ُ
َ
َ
ٍ
األرض تبتغي
وسارية مل ترس ِف ْ
السفر قاطع
حمال ،ومل يقطع هبا ّ
ِ
ِ
ِ
وهي أ ْبيات مليح ٌة ما قيل ف وصف الدُّ عاء املستجاب أحسن منها.
((( البحراين ،الشيخ عبد اهلل يف كتاب العوامل ،اإلمام الكاظم ٢٢٩ /١ C
السالم موسى اهلادي وحبسه فرأى
عن عمدة الطالب أنه :قبض عليه ،عليه ّ
ََْ
السالم يف نومه يقول :يا موسى {فهل
عيل بن أيب طالب عليه ّ
أمري املؤمنني ّ
َْْ ََُّ ُ َْ َ ُ
َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ْ
عسيتم إِن تولتم أن تف ِسدوا ِف الر ِض وتق ِطعوا أرحامكم} فانتبه من نومه ،وقد
ثم تنكّر له من بعد ،فهلك قبل أن يوصل إىل
عرف أنّه املراد ،فأمر بإطالقهّ ،
السالم أذى ...وال ريب أنه اشتباه .عىل أن اخلرب فيه من التعثر
الكاظم عليه ّ
ما فيه! فامذا يعني أنه قبض عليه فحبسه فأمر بإطالقه فهلك قبل أن يوصل
إىل الكاظم أذى؟ وقضية الرؤيا تلك تواتر اخلرب بأهنا كانت يف حق املهدي
ال موسى اهلادي نعم ربام يكون املقصود ما سيأيت يف صفحات قادمة من أن
موسى اهلادي هدد أمام أصحابه أنه سيقتل اإلمام الكاظم فقيل لإلمام يف
ذلك فأخرب أنه ال يصل أذاه له ،وهلك موسى اهلادي خالل سنة وأيام من
خالفته!
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أن احلسني شهيد فخ ما خرج إال عن أمره ،فقد نقل أنه عندما جيء
إليه برؤوس الثائرين «ذكر موسى بن جعفر صلوات اهلل عليه فنال
منه قال :واهلل ما خرج حسني إال عن أمره وال اتبع إال حمبته ألنه
صاحب الوصية يف أهل هذا البيت قتلني اهلل إن أبقيت عليه.

فقال له أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القايض وكان جريئا
عليه :يا أمري املؤمنني أقول أم أسكت؟ فقال :قتلني اهلل إن عفوت
عن موسى بن جعفر ،ولوال ما سمعت من املهدي فيام أخرب به
املنصور بام كان به جعفر من الفضل املربز عن أهله يف دينه وعلمه
وفضله ،وما بلغني عن السفاح فيه من تقريظه وتفضيله لنبشت
قربه وأحرقته بالنار إحراقا ،فقال أبو يوسف :نساؤه طوالق ،وعتق
مجيع ما يملك من الرقيق ،وتصدق بجميع ما يملك من املال،
وحبس دوابه ،وعليه امليش إىل بيت اهلل احلرام إن كان مذهب
موسى بن جعفر اخلروج ال يذهب إليه وال مذهب أحد من ولده،
(((
وال ينبغي أن يكون هذا منهم»..
ومل يمتد العمر به وال احلكم أكثر من سنة((( بعد هذه احلادثة،
عىل أنه حكم وهو صغري السن ( 25سنة)((( ويف نفس الوقت
((( املجليس ،بحار األنوار١٥٣/٤٨
((( تاريخ الطربي :213 /8 :كانت واليته سنة وشهرا واثنني وعرشين يوما.
((( وهذا ما يرجح الرواية التي تشري إىل أن أمه اخليزران هي التي أقدمت عىل
تسميمه بمساعدة جواريه وختطيط من حييى بن خالد وهارون بعد أن رفض
تدخلها يف األمور السياسية ،وربام أيضا ألهنا كانت تفضل عليه ابنها اآلخر
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كان يريد عزل أخيه هارون الذي عينه أبومها املهدي وليا للعهد
بعد اهلادي! وهكذا أنت ترى عزيزي القارئ منذ جميء املنصور
العبايس اخلليفة الثاين إىل اخلليفة السادس وكل واحد منهم يتآمر
عىل الثاين إلزاحته عن والية العهد ،وهذا طبيعي يف تقديرنا ما
دامت األمور تسري عىل غري املوازين واملقاييس الصحيحة ،فال

األمر خاضع للتعيني الديني وال هو راجع إىل الكفاءة الشخصية،

وإنام هي األهواء والرغبات وهي ال تلبث أن تتضارب وختتلف،

وكل خليفة حيب أن يكون ويل عهده ابنه دون أخيه!

ومل يتمكن موسى اهلادي من إمتام ما كان قد عزم عليه من

ازاحة أخيه هارون (الرشيد) بن املهدي لصالح ابنه جعفر فجاء

هارون (الرشيد) ليستلم احلكم مدة طويلة (حوايل  23سنة)
من 170ه إىل  ،193ويف منتصف هذه الفرتة تم قتل اإلمام
هارون باإلضافة إىل أنه هو بنفسه حاول قتلها بالسم!! كام نقله الطربي
بأرزة ،وقال:
يف تارخيه /٨ :٢٠٦بعث موسى (اهلادي) إىل أمه اخليزران ّ
استطبتها فأكلت منها ،فكيل منها قالت خالصة :فقلت هلا :أمسكي حتى
تنظري ،فإين أخاف أن يكون فيها يشء تكرهينه ،فجاءوا بكلب فأكل منها،
األرزة؟ فقالت :وجدهتا
فتساقط حلمه ،فأرسل إليها بعد ذلك :كيف رأيت
ّ
طيبة ،فقال :مل تأكيل ،ولو أكلت لكنت قد اسرتحت منك ،متى أفلح خليفة
له أم! َ
قال وحدثني بعض اهلاشميني ،أن سبب موت اهلادي كان أنه ملا جد يف
خلع هارون والبيعة البنه جعفر ،وخافت اخليزران عىل هارون منه ،دست
إليه من جوارهيا ملا مرض من قتله بالغم واجللوس عىل وجهه ،ووجهت إىل
حييى ْبن خالد :أن الرجل قد تويف ،فاجدد يف أمرك وال تقرص.
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الكاظم  Cمسموما يف داخل السجن بأمر هارون العبايس.
وسيأيت مزيد من التحليل لشخصيات وسياسات هؤالء
احلاكمني يف صفحات قادمة.
Wأحوال اإلمام  ،Cفي زمان هارون:

من املهم أن نسجل وقد أفردنا عنوانا خاصا هلذه الفرتة،
مالحظات:
 /1إننا نستغرب من بعض املسلمني الذين يرفضون جتديد
النظر يف التاريخ ،بعد أصبحوا أسارى لكلامت ذكرها السابقون،
أو صور سوقها مؤرخون ،ومن أوضح األمثلة عىل ذلك عرص
هارون الرشيد! فالصورة التي ركزت يف وعي األمة صورة األمة
املزدهرة حتت رعاية حاكم عادل! حيث بلغت من االزدهار حدا
غريب فخراجك يأيت إ ّيل!
رشقي! ّ
جعله خياطب السحابة كام قالواّ :

ونبدأ من (الرشيد) لق ًبا ..فهل كان رشد ًا أن يسجن اإلمام
موسى بن جعفر الكاظم  Cفرتات متطاولة ال ليشء إال ألنه
مثال ال يؤيد سياسته؟ وال يراها رشعية؟ مع أنه  Cكان «كاظم
الغيظ «فلم يكن حتى ليحاربه بالكلمة العلنية ،ومع ذلك مل يتحمله
هارون وألقى به يف غياهب السجن!
أي رشد يف هذا املوقف؟ «دخل العباس بن حممد بن عبد اهلل
بن عيل بن احلسني ،عىل هارون فكلمه كالم ًا طويالً ،فقال هارون:
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يا ابن الفاعلة .قال :تلك أمك التي تواردها النخاسون .فأمر به
فأدين فرضبه باجلرز (عمود من حديد) حتى قتله»((( .وكأنه كان
ينبغي عىل العباس هذا أن يسمع من هارون نعت أمه بالزنا وأن
يسكت! أما إذا رد عليه كالمه فإن جزاءه القتل! هذا هو الرشد يف
قاموس هارون!.
وكنت قد أرشت إىل بعض جهات السفه وما أكثرها يف
شخصية هارون العبايس يف كتاب :نساء حول أهل البيت ونضيف
إليها ما ذكره السيوطي يف تاريخ اخللفاء «ملا أفضت اخلالفة إىل
الرشيد وقعت يف نفسه جارية من جواري املهدي ،فراودها عن
نفسها ،فقالت :ال أصلح لك ،إن أباك قد طاف (دخل) يب ،فشغف
هبا ،فأرسل إىل أيب يوسف ،فسأله :أعندك يف هذا يشء؟ فقال :يا
أمري املؤمنني ،أو كلام ادعت أمة شي ًئا ينبغي أن تصدق ،ال تصدقها
فإهنا ليست بمأمونة ،قال ابن املبارك :فلم أدر ممن أعجب :من
هذا الذي قد وضع يده يف دماء املسلمني وأمواهلم ال يتحرج عن
حرمة أبيه ،أو من هذه األمة التي رغبت بنفسها عن أمري املؤمنني،
أو من هذا فقيه األرض وقاضيها ،قال :اهتك حرمة أبيك ،واقض
(((
شهوتك ،وصريه يف رقبتي».
«وتعلق هواه بجارية فأمر وزيره حييى أن يدفع ثمنها وكان مائة
((( األصبهاين ،أبو الفرج :مقاتل الطالبيني٤١٣
((( السيوطي ،جالل الدين :تاريخ اخللفاء٢١٥
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ألف دينار ،فاستكثر حييى املال واعتذر عن دفعه فغضب الرشيد!
فأراد حييى أن يبني له مقدار ما يتحمله بيت املال من هذا االرساف
الذي ال مصلحة فيه وال منفعة ،فجعل املال دراهم ،فبلغت مليون ًا

فوضعها يف الرواق الذي يمر به الرشيد إذا اراد الوضوء ،فلام رأى
ذلك استكثره وأدرك إرسافه .وجبي مال عظيم من بقايا خراج

املوصل فأمر برصفه أمجع إىل بعض جواريه فاستعظم الناس ذلك

وحتدثوا به ،وأصاب أبو العتاهية من ذلك شبه اجلنون فقال له خالد
بن األزهر :ما بك يا أبا العتاهية؟ فقال :سبحان اهلل أيدفع هذا املال

اجلليل إىل امرأة؟

وإذا كان املؤرخون املعارصون للخلفاء يدافعون عنهم

طم ًعا يف دنياهم وأمواهلم ،فال أعلم ملاذا يدافع مثل ابن خلدون
عن هارون قائ ً
ال بأنه“ :مل يكن الرجل بحيث يوقع حمرم ًا من أكرب
الكبائر عند أهل امللة ولقد كان أولئك القوم كلهم بمنجاة من
ارتكاب الرسف والرتف يف مالبسهم وزينتهم وسائر متناوالهتم ملا
كانوا عليه من خشونة البداوة وسذاجة الدين التي مل يفارقوها”!

(((

وال أعلم هل كان أولئك احلاكمون عىل السذاجة ،أو

املؤرخون الذي كتبوا عنهم كابن خلدون زاعمني أنه مل يكن عىل
تلك احلال بل كان يغزو عام ًا وحيج عام ًا!!..نعم لو كانت غزواته
((( ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون /١٢٥
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كالتي ذكرت أعاله ،فلم تكن كل عام بل ربام كل يوم”(((..
هل يرى املسلمون فيام سبق وهو غيض من فيض ما ينطبق
عىل مواصفات احلاكم املسلم الرشيد؟.
 /2بدأت املعاناة احلقيقية لإلمام يف عهد هارون العبايس يف
حوايل سنة  179عندما أمر بأخذه من مدينة جده رسول اهلل K
حيث مسكنه ،واشخاصه معتقال إىل البرصة أوال ثم إىل بغداد
حيث سيبقى يف سجوهنا املتعددة وآخرها كان سجن السندي بن
شاهك ،حيث تم تسميمه فيه .وسيأيت يف فصل خاص ما نعتقد يف
موضوع سجن اإلمام  Cمن حيث املدة والرتتيب الزمني.
ونعتقد أن هارون الذي كان متشبعا بمنطق الدولة والذي
ال يعرتف إال بأمنها احلقيقي أو الومهي فيعتقل ويقتل ويعمل ما
يشاء من أجل بقائه عىل السلطة وبقاء الدولة حتت يده ،وهذا ما
نراه بمالحظة خاطفة ألكثر احلاكمني حتى يف هذه االزمنة ،مل يكن
جاهال بفضل اإلمام  Cوعلمه ،وال بقرابته من رسول اهلل ،K
بل وال يعتقد بأنه يشكل خطرا جديا عليه بمعنى أنه سيفجر حركة
ثورية عسكرية يف وجهه ..كل هذا مل يكن .ومع ذلك فإن منطق
(هيهات ال بد من ذلك) ((( وهو نفس منطق (لو نازعتني ألخذت
((( آل سيف؛ فوزي :نساء حول أهل البيت 2
((( الصدوق ،حممد بن عيل :عيون أخبار الرضا  ..٨٩/١ Cهارون كان
يرى أبا احلسن  Cساجدا فقال للربيع :يا ربيع ما ذاك الثوب الذي أراه
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الذي فيه عيناك) كان هو احلاكم عىل التوجهات والسياسات.

 /3إن للحاكمني غالبا ومنهم هارون ،شخصيتني ووجهني؛
منه ما يواجهون به العامة وهو ما ينبغي أن يظهر هلم مما يبقي
شخصياهتم ضمن الدائرة اإلسالمية ،التي متكنهم من البقاء
عىل منصب اخلالفة ،ويأيت هنا الصالة الظاهرية والصوم واحلج
والعمرة واخلطابة ووعظ الناس لو احتاج األمر إىل ذلك..
والوجه اآلخر هو الوجه احلقيقي الطبيعي وهو ما يامرس به
حياته االعتيادية ،من خضوع للشهوات وعدم التزام باألوامر
االهلية ،ومن التنكيل باألعداء احلقيقيني واملفرتضني من دون أن
يردعه عن ذلك رادع أخالقي وال ديني ..ويف هذه الثنائية نعتقد
أنه يكمن اخللط واخلطأ! فبعض أصحاب املصالح والراغبني يف
الدنيا يتعمدون إظهار اجلانب األول فيزكونه أعىل تزكية وهو ال
يستحقها ،ويمرون عىل اجلانب الثاين منكرين له أو مهملني إياه
وصادفني عنه ،بل ربام برروا له كل ذلك! وقد مر علينا قريبا ذكر
كلامت ابن خلدون يف حق هارون وغريه(((.
كل يوم يف ذلك املوضع؟! فقال :يا أمري املؤمنني ما ذاك بثوب وإنام هو
موسى بن جعفر عليهام السالم له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إىل
وقت الزوال قال الربيع :فقال يل هارون :أما ان هذا من رهبان بني هاشم
قلت :فاملك قد ضيقت عليه احلبس قال :هيهات ال بد من ذلك!
((( كتبت كتب عن (هارون الرشيد اخلليفة املظلوم) للشيخ أمحد القطان
والباحث حممد طاهر زين ،وقال الدكتور شوقي أبو خليل يف كتابه (هارون
الرشيد :أمري اخللفاء وأجل ملوك الدنيا)« ،إن الرشيد حيب العلم وأهله
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ويف خصوص هارون العبايس ،بينام تراه قد قدم العمرة كام
قالوا يف شهر رمضان ،وعطف بعدها عىل زيارة قرب النبي  ،Kيف
نفس الوقت تراه يعتقل كبري أبناء النبي واملربز من ذريته! ونقل عنه
أنه كان يعتذر للنبي يف ذلك! كام نقل عنه بعضهم أنه سمع الرشيد
يقول عند قرب رسول اهلل  Kكاملخاطب له :بأيب أنت وأمي يا
رسول اهلل إين اعتذر إليك من أمر قد عزمت عليه فإين أريد ان آخذ
موسى بن جعفر فاحبسه ألين قد خشيت ان يلقى بني أمتك حر ًبا
تسفك فيها دماؤهم(((!!.
وبينام تراه يقوم هبذه األعامل فإنه ال مانع لديه أن يطوف
بجارية أبيه التي جامعها أبوه ،فأصبحت حترم عليه بمقتىض
اآلية الكريمة((( التي ال جمال لالجتهاد فيها وقد سبق نقل كالم
السيوطي متعجبا من ذلك! ولو فهم السيوطي أو ابن خلدون
املعادلة املوجودة يف حياة هذا أو سواه من احلاكمني ملا تعجب
األول واستنكر الثاين نسبة االنحراف له!.
عاما،
عاما ويغزو ً
ويعظم حرمات اإلسالم ،وكان يبكي إىل نفسه ،وكان حيج ً
وكان يصىل يف كل يوم مائة ركعة إىل أن فارق احلياة ،إال أن تعرض له علة،
وإذا حج ،حج معه مائة من الفقهاء وأبناؤهم ،وإذا مل حيج بسبب جهاد أو
غزوة أحج كل سنة ثالث مائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الظاهرة»!.
((( الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا ٧٣ /٢ C
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ٓ ُ ُ ّ َ ّ َ ٓ َّ َ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ٰ َ ٗ َ َ ۡ ٗ
حشة ومقتا
ف إِنهۥ كن ف ِ
((( {ول تنكِحوا ما نكح ءاباؤكم مِن ٱلنِساءِ إِل ما قد سل ۚ
ً
ٓ
َو َساءَ َسبِيل} النساء22 :

أدوار اعتقال اإلمام
موسى الكاظم وسجنه
مما جاء يف الصالة عىل اإلمام موسى بن جعفر الكاظم :C
ِ
ِِ
ص
ـه َّم َص ِّل َعىل ُ َ
«ال ّل ُ
م َّمد َو َا ْه ِل َب ْيتهَ ،و َص ِّل َعىل ُم َ
وسى ْب ِن َج ْع َفر َو ِّ
ْوار ،و ِ ِ
ِ
السكِين َِة َوا ْل َو ِ
رارَ ،وإمام االْ ْخ ِ
االْ ْب ِ
قار
يارَ ،و َع ْي َبة االْن ِ َ
وارث َّ
ِ
و ِْ
ال َك ِم َواالْ ِ
واص َل ِة
ثار ا َّلذي َ
الس َح ِر بِ ُم َ
َ
كان ُ ْ
الس َه ِر ا َل َّ
ييِي ال َّل ْي َل بِ َّ
ِ
الس ُج ِ
االْ ْستِغ ِ
الس ْجدَ ِة ال َّطوي َل ِةَ ،وا ُْل َع َّذ ِ
ون،
ب يف َق ْع ِر ُّ
ْفارَ ،حليف َّ
وض بِح َل ِق ا ْل ُقي ِ
ِ ِ
الس ِ
ودَ ،و ِْ
الناز َِة ا ُْلنادى
َو ُظ َل ِم ا َْل
اق ا َْل ْر ُض ِ َ
ُ
طامري ذي ّ
وار ِد عىل جدِّ ِه ا ُْلص َطفى و َا ِ
ِ
ِ ِ
بيه ا ُْل ْرتَىض
َ
ْ
َع َل ْيها بِ ُذ ِّل االْ ْستخْ فافَ ،وا ْل ِ َ َ
و ُام ِه سيدَ ِة الن ِ
ِّساء بِ ْإرث َمغ ُْصوب َو َوالء َم ْس ُلوب َو َا ْمر َم ْغ ُلوب
َ ِّ َ ِّ
شوب»(((.
َو َدم َم ْط ُلوب َو َس ٍّم َم ْ ُ

يقول بعض الباحثني من مدرسة اخللفاء متسائلني بأنه:
ملاذا ال يتفاعل الشيعة مع اإلنجازات التي حتققت يف تاريخ

املسلمني؟.

((( احلسني ،السيد عيل بن طاووس :مصباح الزائر٣٨٢ ،
47
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ملاذا نجدهم بعيدين عن تأييد الفتوحات اإلسالمية كتلك

التي حدثت يف زمان األمويني؟.

ملاذا تراهم ال يتفاعلون مع اإلنجازات التي حتققت يف العرص

العبايس عىل يد العباسيني وال سيام يف بعض عصورهم الذهبية

كعرص هارون الرشيد؟.

إن الشيعة غرباء عن هذا التاريخ املجيد فال جيدون أنفسهم

جزءا منه ،وال يؤيدونه وإنام يعيشون جانب املصائب واآلالم التي

يقولون إهنا حصلت ألئمتهم ..فلامذا يكون ذلك؟.
Wوفي الجواب على هذا السؤال :نقول

إن النظر إىل التاريخ عزيزي القارئ والقارئة يكون عىل أحد

نحوين:

األول :النظر السلبي إىل التاريخ حيث تتم قراءة األحداث

واإليامن هبا وتصديقها من دون حتليل هلا أو نقد ألصلها أو

تفاصيلها ،وكأن هذا النحو هو الذي يعنيه القرآن الكريم عندما
يصف أناسا يمرون عىل آيات الساموات واألرض ولكنهم

َ َ َّ ّ ۡ َ َ
َّ َ ٰ َ
ٰ
ت
يعرضون عن عظاهتا والتأمل فيها {وكأيِن مِن ءاي ٖة ِف ٱلسمو ِ
َۡ
َ َ َ
ُ َۡ ۡ ُ َ
ۡرض َي ُم ُّرون عل ۡي َها َوه ۡم عن َها ُمع ِرضون} ،وكذلك حني يمر هؤالء
َوٱل ِ

الناس ويقرأون التاريخ وأحداثه فهم ال يتوقفون لتحليل أحداثه

ونقدها ودراستها ،وهذا ليس طريق شيعة أهل البيت .A
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الثاين :النظر اإلجيايب إىل التاريخ :وهو يعتمد عىل أن هذا
املكتوب يف التاريخ ليس وح ًيا منزال ،وال آية حمكمة ،وإنام هو يف
الغالب ما سطره كتّاب تلك الفرتات بأمر مبارش أو غري مبارش
من السلطات احلاكمة ،األمر الذي ال نزال نجده إىل يومنا هذا يف
كتاب كل فرتة تارخيية ،فإهنم يكتبون ما يوافق حاكميها وإن كان
كذبا ويتجنبون ما خيالفهم وإن كان حقا! بل قد جتد أحيانا أن كاتبا
يف الصحافة أو التاريخ يكتب شيئا ألن سياسة احلاكم تقتضيه،
فتتغري سياسة احلاكم بعد مدة فيكتب ضد ما (أو من) كان يؤيده..
ال ليشء إال ألن احلاكم يف احلالة األوىل كان راضيا عنه ويف التالية
كان ساخطا عليه! هذا يف كتابة الشخص الواحد فضال عن كتابة
األشخاص املتعددين ويف املناطق املختلفة ،واخلاضعني إلرادات
متعددة!.
وهلذا يرى شيعة أهل البيت أنه ينبغي أن ينظر للتاريخ بعني
النقد والتحليل والتفكري ،ويف ذلك فإهنم منحازون يف التاريخ
ألهل العدل ،وضد الظلم ،ال أهنم فقط يؤمنون بالعدل االهلي يف
القضايا االعتقادية ،فحينام ينظرون للفساد ال يمكن أن يصفقوا
ل ُه ،وحينام ينظرون للصالح وأهل الصالح فهم ال يملكون إال
تأييده!.
إهنم حني ينظرون مثال إىل ما عرف بالفتوحات اإلسالمية
ال يمكن أن يعطوها بطاقة خرضاء دائمة! وال ينظرون فقط إىل
النتائج احلاصلة؛ وإنام إىل مقدار قرهبا وبعدها من العدل والدين،
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وإىل دوافع القادة الفاحتني ،وهل كان املهم فتح األرض بالقوة أو
املهم هو فتح القلوب باملعرفة؟
Wهل جاء اإلسالم للتوسع واحتالل األراضي أو لفتح قلوب الناس
وهدايتهم؟

نعتقد كام يرى كثري من املحققني أن فتح قلوب الناس باملعرفة
واألخالق حتى يتقبلوا دين اإلسالم أعظم أثر ًا من فتح األرايض،
نعم تلك الفتوحات جلبت مزيدً ا من األموال للحاكمني وأعدادا
كبرية من اجلواري للمتع اجلنسية من نصيب القادة العسكريني،
ويؤكدون أن الفتح العلمي واألخالقي بنرش الدين وأفكاره وإن
كان قلي ً
ال من ناحية األرض ،لكنه أهم وأفضل من فتح األرايض،
ويستشهدون لذلك بأن فتح األرايض كإسبانيا (االندلس) مل يبق
فيها وبمجرد زوال احلكم والسلطة رجعت تلك البالد لديانتها
السابقة فيام كان الوضع يف اندونيسيا وهي أكرب جتمع سكاين مسلم
يف العامل اليوم خمتلفا فلم تفتح باجليوش وإنام باألخالق والعلم!
كام يرون أن اخلليفة الذي يسجن عىل التهمة ويقتل عىل الظنة
مهام متادى يف بناء العمران ومهام شاد من الطوب وحفر األهنار
وتوسعة الدولة فإن هذا ال يشفع ل ُه إذا كان يسجن الناس بال مربر
عرصا
رشعي ويتعسف يف حقوقهم ،وعرصه ال يمكن أن يكون
ً
ذهب ًيا.

شيعة أهل البيت عندما ينظرون إىل تاريخ املعصومني A
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أرضا أو يسريوا جيوشا ،لكنهم
يروهنم صفوة اهلل وإن مل يفتحوا ً
فتحوا للرشيعة آفا ًقا وعلو ًما ومعارف وهذا هو الفتح احلقيقي.

هم ال ينظرون باحرتام للمنصور العبايس وإن سامه بعض
املؤرخني باحلاكم احلازم واجلاد ،وإنام حيللون دوافعه يف حركاته،
ويالحظون جتاوزاته من غدره بأقرب املقربني إليه كام مر ويرون
أن دوافعه كانت ختترصها عجة املخ مع السكر!!(((ويرون أن
الشخص الذي يرى احلجاج الثقفي مثال أعىل(((،هو شخص غري
جدير باالحرتام والتقدير!
يتساءل شيعة أهل البيت :هل من الالزم أن يقدَّ ر شخص
خياطب السحابة إن صح ذلك عنه (أمطري حيث متطرين فأين
((( عندما يقول بعدما قىض عىل ثورة إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن وحممد بن
عبد اهلل بن احلسن وقد بايعهم قبل ذلك وعندهم البيعة ملزمة هلم فخاس
ببيعته ونكث عهدهم معهم فطاردهم حتى قىض عليهمُ ،قدّ م إليه عجة فيها
مخ مع سكر  -نوع من األكالت اللذيذة  -فقال ملن حرض أراد إبراهيم
وحممد أن حيرماين من هذا الطعام  -يعني أنا كل مهي وهذا القتل الذي
قاتلت فيه وذبحت من ذبحت وجردت اجليوش ألجل هذه األكلة.
حجاجه ،وهشام
((( قال :امللوك اربعة :معاوية وكفاه زيا ُده ،وعبد امللك وكفاه ّ
وكفاه مواليه ،وأنا وال كايف يل ..هذا الرجل الذي يعترب احلجاج مثله األعىل،
حيث جلس ذات يوم مع مجاعته وأصحابه فبدأ يمدح احلجاج بإعظام وثناء
وقال :ما رأيت أنصح من ُه لبني مروان ،فقام أحد أنصار املنصور وهو شبيه
احلجاج يف موقفه ،فقال ل ُه :وما الذي يقرص بنا عنه؟ ان أعظم من خلق
اهلل سبحانه وتعاىل هو نبينا حممد  Kوقد أمرتنا أن نقتل أبناء ُه فأطعناك
وقتلناهم.
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ما أمطرت يأت خراجك إيل) وبعد أن يعمل يف األرض زارعوها
يستصفي منهم عامل اخلليفة خري جهدهم ،لكي ينتقل بواسطة
جهود كثرية لرياق عىل أقدام اجلواري واملغنيات؟ أو يعطى لشاعر
متهتك؟
إهنم يرون أن موسى بن جعفر صلوات اهلل وسالمه عليه،
وهو اإلمام عندهم ،والعامل عند غريهم أهم وأعظم من ذلك
احلاكم الذي سجن ُه وآذا ُه وأستجلبه من بلده ليسجنه وحيتجزه عن
أهله وشيعته ف ُيؤيدون هذا ويعارضون ذاك!
Wتسلسل معاناة اإلمام الكاظم  Cفي سجون بني العباس:

كام تقدم يف صفحات سابقة فإن عمر اإلمام الكاظم C
مخسا ومخسني سنة ،إذ أن والدته كانت سنة  128هجرية،
كان ً
واستشهد سنة  183ه ،وقد توىل اإلمامة وعمره عرشون سنة
وذلك عند شهادة أبيه جعفر الصادق عليه سنة  148ه كام هو
املشهور ،وقد عارص فيها أربعة حاكمني بعد السفاح ،كان أوهلم
املنصور العبايس ثم ابنه املهدي ثم اهلادي بن املهدي وأخري ًا
استشهد  Cيف زمان هارون املعروف بالرشيد ،ونحن عندما
نذكر هذه األلقاب ال نذكرها كحقائق فإهنا إىل عكسها أقرب
ولكن تذكر ألجل التعريف.
ومن خالل التتبع يمكن القول إن اإلمام  Cقد ُسجن مخس
مرات يف خالفة بني العباس واحدة منها يف عرص املهدي العبايس

هنجسو مظاكلا ىسوم مامإلا لاقتعا راودأ 53 | ..........................................

وأربع منها يف عرص هارون الرشيد مع فرض اإلقامة اجلربية يف

الفرتات املتخللة ،نشري إليها كالتايل:

 /1سجن اإلمام  Cفي عصر المهدي العباسي:

أدخل اإلمام  Cسجنه األول زمان املهدي العبايس (حكم

ما بني  159إىل  169ه) ،وكان هذا احلاكم غريب األطوار ألنه

من جهة كان معروفا لدى خاصته بالتهتك واللهو والرشاب((( وما

شابه ويكفي أن اثنني من أوالده؛ ُعل ّية وإبراهيم ،كانا يف خط اللهو

رضابة عود وهذا مغ ًن وإليهام يشري أبو فراس احلمداين يف
فتلك ّ

قصيدته املعروفة:

منكم ُعلية أم منهم وكان لكم شيخ املغنيني إبراهيم أم هلم.
بل قالوا :إن املهدي هو أول من أظهر اللهو والغناء من

العباسيني يف جملس اخلالفة ،والطريف أن والده أبا جعفر املنصور
((( الصغري ،د .حممد حسني :اإلمام موسى بن جعفر ضحية االرهاب
السيايس 162 /وكان املهدي مولعا برشب اخلمر ،ومعروفا به ،حتى أثار
ذلك وزيره يعقوب بن داود فنهاه عن ذلك فلم ينته ،وقال له« :أبعد الصالة
يف املسجد تفعل هذا»؟ فام استمع له ،وشجعه عىل اخلمرة بعض شعرائه،
فقال:
فدع عنك يعقوب بن داود جانبا
وأقبل عىل صهباء طيبة النرش
وكان املهدي أول من فتح باب اخلالعة واملجون يف بني العباس ،وأول من
استجاب لشهواته ونزواته علنا
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سامه حممدً ا ولقبه باملهدي حتى يقال هذا هو املهدي املوعود الذي
أخرب عنه رسول اهلل K؟!.

يقابل هذا اجلانب من التهتك واللعب ،جانب آخر من التشدد

العنيف فيام سمي باحلرب عىل الزنادقة((( ،حتى لقد أسس رشطة

خاصة بذلك وعني عليهم عسكريا بعنوان صاحب الزنادقة! وكان
هذا العنوان واسعا حتى صار أي شخص يف عهده يناظر أو يتكلم

يف االعتقادات من املمكن أن يتهم بأن عنده زندقة! فيؤخذ ويذبح

بل يكفي أحيانا أن امرأة خترب عنه بام مل تفهمه فيكون يف معرض
القتل!!(((.

عي شخص ًا اسمه صاحب الزنادقة عمله
فهذا اخلليفة ّ
فقط يذبح هؤالء ويف هذه الفرتة اإلمام الكاظم  Cأمر أتباعه
((( ويقول الذهبي يف سري أعالم النبالء دار احلديث -القاهرة  79 /٧يف شأنه:
غار ًقا َكنَح ِو ِه ِمن ا ُمل ُل ِ
ِ
اخل ْيز ِ
وكان ِ
تا بِ َم ْوالَتِه َ
وك ِف َب ْح ِر
ُران،
َ
َ
َ
ْ
«وكان ُم ْست َْه ً
ال َل ِة ،حن َقِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف م َن اهللُ ،معاد ألُ ِ
والص ْيد ،و َلكنَّ ُه خائ ٌ
ول َّ
الض َ َ
ال َّل ّذات ،وال َّل ْه ِو َّ
َع َل ْي ِهم»
((( ابن العديم؛ عمر بن أمحد :بغية الطلب يف تاريخ حلب /٤ ١٧٦٠نقل عن
حممد بن أيب العتاهية :كانت أليب جارة ترشف عىل سطحه ،فرأته ليلة يقنت،
فروت عنه أنه يكلم القمر!! ،واتصل اخلرب بحمدويه صاحب الزنادقة،
فصار إىل منزهلا وبات وأرشف عىل أيب العتاهية فرآه يصيل ،فلم يزل يرقبه
حتى قنت وصار إىل مضجعه ،فانرصف محدويه خاسئا!! (يعني رأى أن مل
يظفر به)
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وأصحابه أن ال خيوضوا يف كالم اإلمامة ومناظراهتا((( ،فنهى اإلمام
الكاظم  Cكل أصحابه أن ال يتحدثوا يف تلك الفرتة بأفكار
اإلمامة ال فيام يرتبط بقضايا صفات اهلل عز وجل وال بقضايا اجلرب
واالختيار وال بأمور القضاء والقدر ،فضال عن مسائل اإلمامة!.

ونحن ال ننكر وجود أفكار إحلادية يف املجتمع املسلم هلا
اسباب كثرية ،منها االمتزاج الثقايف غري املخطط مع إبعاد العلامء
العارفني ويف طليعتهم األئمة والتضييق عليهم ،والتناقض الصارخ
بني ادعاءات اخللفاء (اخللعاء) وبني ممارساهتم! وغري ذلك من
األسباب.
((( الطويس ،الشيخ حممد بن احلسن :اختيار معرفة الرجال (رجال الكيش)
 ١٢٦/٢فقد ورد عن يونس (بن عبد الرمحن) ،قال :قلت هلشام (ابن
احلكم) اهنم يزعمون أن أبا احلسن  Cبعث إليك عبد الرمحن بن احلجاج
يأمرك أن تسكت وال تتكلم ،فأبيت أن تقبل رسالته ،فأخربين كيف كان
سبب هذا؟ وهل أرسل إليك ينهاك عن الكالم أوال؟ وهل تكلمت بعد هنيه
إياك؟ فقال هشام :انه ملا كان أيام املهدي شدد عىل أصحاب األهواء” ..هذا
مع أنه هشام بن احلكم املعروف بقوته يف املناظرة واالحتجاج وكان ذلك يف
زمان املهدي العبايس كام هو يف اخلرب.
وما ورد مما يشري إىل أنه كان قد ريض لبعض أصحابه باملناظرة وأمرهم هبا مثل
حممد بن حكيم اخلثعمي ،فيحمل عىل ما قبل هذه الفرتة ،وإىل أن ذلك كان
يف املدينة ومل يكن األمر فيها كام كان يف بغداد ،ففي رجال الكيش 330 /2
عن يونس بن عبد الرمحن عن محاد ،قال :كان أبو احلسن  Cيأمر حممد
بن حكيم أن جيالس أهل املدينة يف مسجد رسول اهلل  Kوأن يكلمهم
وخياصمهم ،حتى كلمهم يف صاحب القرب ،فكان إذا انرصف اليه ،قال C
له :ما قلت هلم؟ وما قالوا لك؟ ويرىض بذلك منه.
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صورة أخرى من التذبذب يف شخصيته بالقياس إىل بني

العباس فبينام كان أبوه املنصور يصنع املمكن واملستحيل ملعاكسة ما
يرتبط بأهل البيت  ،Aبل رفض أن يروى عن جده عبد اهلل بن

عباس إذا كان ذلك يرتبط بمنهج أهل البيت يف العقائد واألحكام

وهلذا يقال إنه هنى مالكا بن أنس(((أن ينقل يف املوطأ عن عيل C

حتى لو كان الواسطة يف ذلك عبد اهلل بن عباس ..إال أنه يف قضية
هي من خمتصات فقه أهل البيت وهي اجلهر بالبسملة نراه جيهر

فيها((( ،خالفا للرأي الشائع عند باقي الفقهاء! (وربام فهم من ذلك
بعض الباحثني أن هذا وغريه يدل عىل ختفيفه القبضة عن أهل البيت،

ولكني أعتقد أنه كان مذبذب الطريقة) فهو هنا يصنع هكذا ولكنه

يف مكان آخر جييز الشاعر مروان بن أيب حفصة الذي تصدى هلجاء

أهل البيت ونظم الشعر يف إبطال أفكارهم وعقائدهم! بسبعني
ألف درهم تشجيع ًا له ولغريه عىل انتقاص أهل البيت  .Aفقد
دخل هذا عىل املهدي ذات يوم وأنشده قائال:
يــا ابــن الــذي ورث النبــي حممــد ًا

دون األقــارب مــن ذوي األرحــام

((( اسد حيدر ،اإلمام الصادق واملذاهب األربعة٥٧٨/١
املهدي
((( تاريخ اخللفاء /١ - ٢٠٧السيوطي حييى بن محزة قال :صىل بنا
ّ
املغرب فجهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،فقلت :يا أمري املؤمنني ما هذا؟ قال:
حدثني أيب عن أبيه عن ابن إسحاق :أن النبي ﷺ جهر ببسم اهلل الرمحن
الرحيم ،فقلت للمهدي :نأثره عنك؟ قال :نعم.
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الوحــي بــن بنــي البنــات وبينكــم
قطــع اخلصــام فــات حــن خصام
مــا للنســاء مــع الرجــال فريضــة
نزلــت بذلــك ســورة األنعــام
أنّــى يكــون وليــس ذاك بكائــن
لبنــي البنــات وراثــة األعــام

وتراه يف نفس االجتاه يعتقل اإلمام الكاظم ويسجنه ،وقد
رأى بعضهم أنه استمر ذلك السجن مدة سنة من الزمان .وال
نملك معلومات تؤكد ذلك فإن ما هو موجود يف روايات اإلمامية
هو ما سبق أن نقلناه((( عن أيب خالد الزبايل ،وليس فيه حتديد للمدة
((( قدم أبو احلسن موسى  Cزبالة ومعه مجاعة من أصحاب املهدي بعثهم
املهدي يف إشخاصه إليه ،وأمرين برشاء حوائج له ،ونظر إ ّيل وأنا مغموم
فقال :يا أبا خالد مايل أراك مغمو ًما؟ قلت :جعلت فداك هو ذا تصري إىل هذا
عيل منه بأس ،إذا كانت سنة
الطاغية وال آمنه عليك! فقال« :يا أبا خالد ،ليس ّ
كذا وكذا وشهر كذا وكذا فانتظرين يف أول امليل ،فإين أوافيك إن شاء اهلل».
قال :فام كانت يل مهة إال إحصاء الشهور واأليام ،فغدوت إىل أول امليل يف اليوم
الذي وعدين ،فلم أزل انتظره إىل أن كادت الشمس أن تغيب فلم َأر أحدا،
أمر عظيم ،فنظرت قرب امليل فإذا سواد قد رفع،
فشككت فوقع يف قلبي ٌ
قال :فانتظرته فوافاين أبو احلسن  Cأمام القطار عىل بغلة له ،فقال« :إيه
يا أبا خالد «قلت :لبيك جعلت فداك قال :ال تشكن ،و َّد واهلل الشيطان أنك
شككت!.
قلت :قد كان واهلل ذلك جعلت فداك! قال :فرسرت بتخليصه وقلت :احلمد اهلل
الذي خلصك من الطاغية.
فقال“ :يا أبا خالد ،إن هلم إ ّيل عودة ال أختلص منهم..
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إال إذا تم استفادة ذلك من قوله ،إذا كان يف سنة كذا وشهر كذا.
باعتبار أنه إذا كان يف نفس السنة فال حاجة إىل تعيينها فهي متعينة،
فال بد أن تكون سنة أخرى! وهكذا قوله :فام كانت يل مهة إال
إحصاء الشهور واأليام ،ولكن هذا ليس ً
دليل تا ًّما وإنام قرينة عىل
ما ذكر! وقد ذكر يف موقع الكرتوين تابع للمجمع العاملي ألهل
البيت((( عليهم السالم أنه تم إشخاص اإلمام إىل املهدي العبايس
مرتني (يف سنة  169و 170ه) ومل يذكر فيه مصدر معتمد يف ذلك!
مع أنه لو كان ال يدل عىل أن ذلك استغرق سنة كاملة .بينام اكتفى
آخرون بالقول إنه بقي يف سجنه فرتة قصرية!.
 /2سجن اإلمام  ،Cللمرة األولى في عصر هارون الرشيد:

قد ذكرنا الظروف التي جاء فيها هارون العبايس للسلطة
وكان عمره  22سنة ،وقد سبق احلديث عنها وكان اإلمام  Cيف
املدينة املنورة ،ويف سنة  179ه أي بعد نحو تسع سنوات من حكم
هارون ،وقد جاء فيام قيل يف شهر رمضان للعمرة((( وبعدها قصد
املدينة وزار قرب النبي  ،Kفخاطبه قائال:
«يا رسول اهللّ ،إن أعتذر إليك من يشء أريد أن أفعله ،أريد
أن أحبس موسى بن جعفر ،فإنه يريد التشتيت بني أمتك وسفك
دمائها!.

(((  https://ar.wikishia.netيف التعريف باإلمام موسى الكاظم .C
((( يركز فقه مدرسة اخللفاء عىل عمرة شهر رمضان باعتبارها أهنا أفضل
العمرات.
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ثم أمر به فأخذ من املسجد فأدخل إليه فق ّيده ،واستدعى
قبتني فجعله يف إحدامها عىل بغل ،وجعل القبة األخرى عىل بغل
آخر ،وخرج البغالن من داره وعليهام القبتان مستورتان ،ومع
كل واحدة منهام خيل ،فافرتقت اخليل فمىض بعضها مع إحدى
القبتني عىل طريق البرصة ،واألخرى عىل طريق الكوفة ،وكان أبو
احلسن  Cيف القبة التي ميض هبا عىل طريق البرصة .وإنام فعل
ذلك الرشيد ليعمي عىل الناس األمر يف شأن أيب احلسن .C
وأمر القوم الذين كانوا مع قبة أيب احلسن أن يسلموه إىل عيسى
بن جعفر بن املنصور  -وكان عىل البرصة حينئذ(((  -فسلم إليه
فحبسه عنده((( سنة ،وكتب إليه الرشيد يف دمه ،فاستدعى عيسى
((( الناظر إىل خريطة الوالة عىل املناطق والوظائف يصاب بالتحري والدهشة
لكثرة التغيريات التي حتصل حتى أن بعض الواليات والوالة ال يستمر
ألشهر حتى يعزل ويأيت مكانه آخر وهذا الثاين ال يلبث سوى فرتة قصرية
حتى يرجع األول أو غريه لنفس تلك الوظيفة ،وهذا الذي جيعل املؤرخني
لتلك الفرتات خيتلفون فبني من يقول إنه سلمه لعيسى بن جعفر املنصور ابن
عمه ،وبني من يقول إنه سلم إىل جعفر بن سليامن بن عيل أو إىل ولده سليامن
بن جعفر ..وكل ذلك كان يتم عىل أساس التخوف من االستقواء باملنصب
والتطلع للمعارضة ،أو ترغيب البعض يف والء أكثر للسلطان ..وهكذا.
ولك إن أردت معرفة اللعب باملناصب تلك أن تنظر إىل كتاب تاريخ خليفة
بن خياط .!378
((( القريش ،الشيخ باقر رشيف :حياة اإلمام موسى بن جعفر ..٤٦٩/٢ C
وانام حبسه هارون يف بيوت وزرائه ،ومل يعتقله يف السجون العامة (كاملطبق)
وغريه ،نظرا خلطورة اإلمام  Cوسمو مكانته ،وعظم شخصيته فان
الشخصيات الناهبة كانت ال تعتقل يف السجون العامة ،فقد سجن عبد امللك
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بن جعفر بعض خاصته وثقاته فاستشارهم فيام كتب به الرشيد،
فأشاروا عليه ..بالتوقف عن ذلك واالستعفاء منه ،فكتب عيسى
بن جعفر إىل الرشيد يقول له :قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه
يف حبيس ،وقد اختربت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه
املدة ،فام وجدته يفرت عن العبادة ،ووضعت من يسمع منه ما يقول
عيل وال ذكرنا يف دعائه بسوء ،وما يدعو
يف دعائه فام دعا عليك وال َّ
لنفسه إال باملغفرة والرمحة ،فإن أنت أنفذت إ ّيل من يتسلمه مني وإال
خليت سبيله فإنني متحرج من حبسه.
وروي :أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفع إليه أنه يسمعه
كثريا يقول يف دعائه وهو حمبوس عنده« :اللهم إنك تعلم أين كنت
أسألك أن تفرغني لعبادتك ،اللهم وقد فعلت فلك احلمد»(((.
ومن خالل بعض القرائن يظهر أن عيسى بن جعفر املنصور،
كان متعقال ال سيام وقد رأى اإلمام عىل الطبيعة ،وال ريب أن من
يعاين املعصومني  Aويرى انقطاعهم إىل اهلل وأخالقهم وزهدهم
ال يملك إال أن خيضع((( هلم ويعجب هبم ،فإن الفطر السليمة ال
ابن صالح ملا غضب عليه الرشيد عند الفضل بن الربيع وكذلك سجن
إبراهيم بن املهدي عند أمحد بن أيب خالد ولذلك سجن االمام يف بيوت
الوزراء وكبار رجال الدولة.
((( املفيد ،الشيخ حممد بن النعامن :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ٢٤٠/٢
((( وهذا ما نراه يف كثري من القصص التي يتبني ألصحاهبا فضل اإلمام خالفا
ملا كانوا يسمعون عنه فيخضعون قائلني :اهلل أعلم حيث جيعل رسالته..
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متلك إال أن تستحسن احلسن وتتعاطف مع املظلوم وقد اجتمعا
يف اإلمام  .Cوال ريب أنه وهو يراقب اإلمام خالل سنة كاملة
قد ملئ إعجابا به ،بل تشري بعض األخبار إىل أنه سمح للعلامء
ولشيعته يف البرصة أن جيتمعوا إليه ويسألوه عام أشكل عليهم من
أمور دينهم!.
ونحتمل أن هارون استشعر وكان ال يثق كثريا بعامله ووالته
بل كان يضع عليهم الرصد واجلواسيس بأن عيسى خيفف عىل
موسى بن جعفر  ،Cبل يعجب بشخصيته ،فكان أن أرسل
هارون إليه يأمره بقتله فاستعفى من تنفيذ األمر ورد عليه بأنه إن مل
يبعث أحدا يستلمه منه فسوف يطلق رساح اإلمام  !Cومن هنا
بدأت مرحلة السجن الثاين لإلمام موسى يف بغداد.
 /3سجن اإلمام  ،Cللمرة الثانية في عصر هارون:

بعد إخراجه من سجن عيسى بن املنصور ،وإشخاصه من
البرصة إىل بغداد العاصمة ،تم تسليم اإلمام  Cإىل الفضل بن
الربيع (الوزير العريب هلارون) ((( ليسجن يف بيت عنده(((.

وإليه أشارت الزيارة يف حقهم« :طأطأ كل رشيف لرشفكم»
((( يشري باحثون إىل رصاع السلطة بني تيارين يف اخلالفة العباسية أيام هارون؛
بني تيار عريب عىل رأسه الربيع وأبناؤه واآلخر فاريس عىل رأسه حييى
الربمكي وأبناؤه ،وكان بينهام رصاع انتهى إىل نكبة الربامكة ألسباب منها
حتريض الفضل بن الربيع كام قيل ومن معه.
((( الربيع بن يونس تويف يف أول سنة سبعني ومائة .وقال الطربي :مات الربيع

................................................................. | 62كاظم الغيظ موسى بن جعفر

وسيأيت يف صفحات قادمة توضيح عن الربيع وابنه الفضل ملا
يف سنة تسع وستني ومائة .وقيل إن اهلادي سمه ،وقيل مرض ثامنية أيام
ومات ،وقد ذكر ابن الطقطقي يف الفخري يف اآلداب السلطانية  67قصة
سمه وسببها ..كان الربيع حاجب أيب جعفر املنصور ،ثم أصبح وزيره ،وكان
املنصور كثري االعتامد عليه؛ وقال بعضهم «كان املنصور إذا أراد بإنسان خري ًا
أمر بتسليمه إىل الربيع ،وإذا أراد به رش ًا سلمه للمسيب بن زهري الضبي.
يظهر من بعض الروايات والنصوص التارخيية وجود ميل لديه جتاه أهل
البيت  Aوإن كان هذا كام أعتقد ال يرقى إىل أن جيعله جزءا من أوليائهم،
وإنام يبقى يف دائرة االعجاب ،وقد يكون بعض ما نقل عنه راجعا إىل املرحلة
السابقة لوزارته لدى العباسيني فقد نقل احلر العاميل يف إثبات اهلداة /٤
 ٢٠٨عن الفضل بن الربيع عن أبيه الربيع بن يونس صاحب املنصور ،وكان
قبل الدولة كاملنقطع إىل جعفر بن حممد  Cيف حديث له عن جعفر بن
حممد  Cعن النبي  Kعن جربئيل  Cقال :نجا يا حممد من توىل عليا
ّ
وزيرك يف حياتك..
ويف موارد متعددة يبدو منه التعاطف مع االمام  Cحني يستدعيه املنصور ،كام
نقل ذلك أيضا احلر العاميل يف نفس املصدر ص  ،٢٠٩حدّ ث عبد اهلل بن
الفضل بن الربيع قال :حج املنصور يف سنة سبع وأربعني ومائة و ّملا قدم
حممد من يأتينا به سعيا قتلني اهلل إن مل
للربيع :ابعث إىل جعفر بن ّ
املدينة قال ّ
الربيع عنه وتناساه فأعاد عليه يف اليوم الثاين وأغلظ له يف القول
أقتله فتغافل ّ
الربيع :يا أبا عبد اهلل اذكر اهلل تعاىل فإنّه
فلم حرض قال له ّ
الربيع ّ
فأرسل إليه ّ
أختوف عليك فقال جعفر :ال حول
قد أرسل إليك ما ال دافع له غري اهلل ّ
وإن ّ
فلم رآه املنصور
وال ّ
قوة ّإل باهلل العظيم! ثم إن الربيع دخل به عىل املنصور ّ
عدو اهلل ّاتذك أهل العراق إماما جيبون إليك زكاة
أغلظ له بالقول فقال :يا ّ
أمواهلم تلحد يف سلطنتي وتبتغي إ ّيل الغوائل قتلني اهلل إن مل أقتلك فقال
جعفر :يا أمري املؤمنني إن سليامن أعطي فشكر ،وإن أ ّيوب ابتيل فصرب،
وإن يوسف ظلم فغفر ،فهؤالء أنبياء اهلل وإليهم يرجع نسبك ولك فيهم
أسوة حسنة ،فقال املنصور :أجل لقد صدقت يا أبا عبد اهلل ارتفع إىل هاهنا
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لذلك من أثر يف توضيح طريقة تعامل الثاين مع اإلمام الكاظم C
فانتظر!.
املهم أن اإلمام  Cتم تسليمه إىل الفضل بن الربيع ليكون
مسجونا عنده يف بيت ،وهذا ما حصل.
عندي ثم قال :يا أبا عبد اهلل إن فالن الفالين أخربين عنك بام قلت لك فقال:
الرجل الذي سعى به إىل
أحرضه يا أمري املؤمنني ليواقفني عىل ذلك ،فأحرض ّ
املنصور فقال له املنصور :أح ّقا ما حكيت يل عن جعفر فقال :نعم ،يا أمري
الرجل وقال :واهلل العظيم
املؤمنني قال جعفر :فاستحلفه عىل ذلك فبدر ّ
ا ّلذي ال إله ّإل هو عامل الغيب والشهادة الواحد األحد الفرد الصمد الذي
مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد وأخذ يعدّ يف صفات اهلل ،فقال جعفر:
يا أمري املؤمنني حيلف بام أستحلف به ويرتك يمينه هذا فقال املنصور :ح ّلفه
وقوته والتجأت
السالم :قل برئت من حول اهلل ّ
بام ختتار فقال جعفر عليه ّ
الرجل فنظر إليه املنصور منكرا
إىل حويل ّ
وقويت لقد فعل كذا وكذا فامتنع ّ
فحلف هبا فام كان بأرسع من أن رضب برجله األرض وقىض ميتًا مكانه يف
جروا برجله وأخرجوه لعنه اهلل.
املجلس فقال املنصورّ :
غري أن هناك رواية يستفاد منها أنه معدود يف الظلمة وأن من يتعامل معه يكون
من أعوان الظلمة! ،وهي الواردة يف الكايف  ١٠٥ /٥بسنده إىل حممد بن
عذافر ،عن أبيه قال :قال يل أبو عبد اهلل  :Cيا عذافر إنك تعامل أبا أيوب
والربيع ،فام حالك إذا نودي بك يف أعوان الظلمة؟ قال :فوجم أيب فقال له
أبو عبد اهلل  Cملا رأي ما أصابه :أي عذافر إنام خوفتك بام خوفني اهلل عز
وجل به ،قال حممد :فقدم أيب فلم يزل مغموما مكروبا حتى مات ..ولعل
املستفاد منها أن جمرد تعاطفه النفيس مع االمام ،مع كونه ممن يوطدون أركان
احلكم الظامل ال ينفعه! فهو حيرش معهم ألنه يعمل معهم ويؤيد سلطاهنم،
وإن كان (حيب) االمام.
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بسنَد عن الفضل بن
ويظهر من خرب نقله الشيخ الصدوق َ
الربيع ،يظهر منه أن حمل سجن اإلمام كان مالص ًقا لقرص الفضل
بحيث كان بإمكانه االطالع عىل أحواله ،وكان اإلمام  Cيتخذ
من ساحته مصىل له ،وينظر إليه الفضل بإعجاب ،فعن أمحد بن
عبد اهلل القروي ،عن أبيه ،قال« :دخلت عىل الفضل بن الربيع وهو
جالس عىل سطح ،فقال يل :ادن مني ،فدنوت حتى حاذيته ،ثم قال
ٌ
يل :أرشف إىل البيت يف الدار ،فأرشفت فقال :ما ترى يف البيت؟
حسنًا ،فتأملت ونظرت فتيقنت،
قلت :ثو ًبا
ً
مطروحا .فقال :انظر َ
فقلتٌ :
رجل ساجدٌ  .فقال يل :تعرفه؟ قلت :ال .قال :هذا موالك!
قلت :ومن موالي؟ فقال :تتجاهل عيل؟ فقلت :ما أجتاهل ،ولكن
ال أعرف يل موىل.
فقال :هذا أبو احلسن موسى بن جعفر  ،Cإين أتفقده الليل
والنهار فلم أجده يف وقت من األوقات إال عىل احلال التي أخربك
هبا ،أنه يصيل الفجر فيعقب ساعة يف دبر صالته إىل أن تطلع
الشمس ،ثم يسجد سجدة فال يزال ساجدً ا حتى تزول الشمس،
وقد وكل من يرتصد له الزوال ،فلست أدري متى يقول الغالم :قد
زالت الشمس! إذ يثب فيبتدئ بالصالة من غري أن جيدد وضو ًء،
فأعلم أنه مل ينم يف سجوده وال أغفى ،فال يزال كذلك إىل أن يفرغ
من صالة العرص ،فإذا صىل العرص سجد سجدة ،فال يزال ساجدً ا
إىل أن تغيب الشمس ،فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصىل
املغرب من غري أن حيدث حدثا ،فال يزال يف صالته وتعقيبه إىل أن
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يصيل العتمة ،فإذا صىل العتمة أفطر عىل شوي (شواء) يؤتى به،
ثم جيدد الوضوء ،ثم يسجد ،ثم يرفع رأسه ،فينام نومة خفيفة ،ثم
يقوم فيجدد الوضوء ،ثم يقوم فال يزال يصيل يف جوف الليل حتى
يطلع الفجر ،فلست أدري متى يقول الغالم :إن الفجر قد طلع! إذ
قد وثب هو لصالة الفجر ،فهذا دأبه منذ ُح ّول إ ّيل.
فقلت :اتق اهلل ،وال حتدثن يف أمره حدَ ًثا يكون منه زوال النعمة،
فقد تعلم أنه مل يفعل أحد ٍ
بأحد منهم سو ًءا إال كانت نعمته زائلة.
فقال :قد أرسلوا إيل يف غري مرة يأمرونني بقتله ،فلم أجبهم إىل ذلك،
وأعلمتهم أين ال أفعل ذلك ،ولو قتلوين ما أجبتهم إىل ما سألوين.

ويف خرب آخر أن هارون كان قد اطلع عىل اإلمام  Cوهو
مسجون عند الفضل فرآه عىل تلك احلالة من العبادة وأنه ر ّبام
السالم ،ساجدا فيقول للربيع :يا ربيع ما ذاك
يرى أبا احلسن عليه ّ
الثوب الذي أراه ّ
كل يوم يف ذلك املوضع؟
فيقول الربيع له :ما ذاك بثوب وإنّام هو موسى بن جعفر ،له
كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إىل وقت الزوال.

قال الربيع :فقال يل هارون :أما ّ
إن هذا من رهبان بني هاشم.

فيقول له الربيع :فام لك ،فقد ض ّيقت عليه يف احلبس؟ قال:
(((
هيهات ال بدّ من ذلك!
((( البحراين ،الشيخ عبد اهلل :العوامل ،اإلمام الكاظم  ٢٩٤/١ Cناقال عن
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 /4إبقاء اإلمام في بغداد بعد اطالقه من سجن الفضل:

تشري بعض املصادر إىل أن سجن اإلمام  Cلدى الفضل
بن الربيع استمر ملدة سنة ،وبعدها أرسل هارون إىل الفضل أن
فورا((( ،األمر الذي كان يرغب فيه
يطلق رساح موسى بن جعفر ً
عيون أخبار الرضا للصدوق .أقول :يف هذا اخلرب مالحظتان األوىل هي أن
احلوار يدور بني الربيع وبني هارون وال بد أن يكون هناك اشتباه يف األمر
بينه وبني ابنه فإن الربيع قد تويف يف زمن موسى اهلادي قبل استالم هارون
اخلالفة ،فال يمكن أن يكون احلوار بينه وبني هارون ،ونعتقد أن املقصود
هو ابنه الفضل بن الربيع .والثانية :باعتبار أن ناقل اخلرب هو نفسه الفضل
ومؤداها مادح له حيث اقرتح عىل هارون أن يفرج عن االمام  Cفال بد
من النظر إىل السرية العامة للفضل وهل تناسب هذا التوجه أو ال .وهل
يمكن له موقعه أن يقول الكالم الذي قاله هلارون؟ وسيأيت يشء من البحث
عن شخصية الفضل وأبيه.
((( الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا  ٧٣ /١ Cبسنده عن الفضل بن
الربيع قال :كنت ذات ليلة يف فرايش مع بعض جواري فلام كان يف نصف
الليل سمعت حركه باب املقصورة فراعني ذلك فقالت اجلارية :لعل هذا من
الريح فلم يمض إال يسري حتى رأيت باب البيت الذي كنت فيه قد فتح وإذا
عيل فقال يل :أجب األمري ومل يسلم عيل فآيست يف
مرسور الكبري قد دخل َّ
نفيس وقلت :هذا مرسور دخل إ َّيل بال اذن ومل يسلم ما هو إال القتل وكنت
جنُ ًبا فلم أجرس ان أسأله إنظاري حتى اغتسل فقالت اجلارية ملا رأت حتريي
وتبلدي :ثق باهلل عز وجل واهنض فنهضت ولبست ثيايب وخرجت معه حتى
عيل السالم فسقطت
أتيت الدار فسلمت أمري املؤمنني وهو يف مرقده فرد ّ
فقال :تداخلك رعب؟ قلت :نعم يا أمري املؤمنني فرتكني ساعة حتى سكنت
ثم قال يل :رس إىل حبسنا فأخرج موسى بن جعفر بن حممد وادفع إليه ثالثني
ألف درهم فاخلع عليه مخس خلع وامحله عىل ثالث مراكب وخريه بني املقام
معنا أو الرحيل عنا إىل أي ٍ
بلد أراد وأحب فقلت :يا أمري املؤمنني تأمر بإطالق
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الفضل لكنه تعجب من صدوره من اخلليفة هارون ،وزال تعجبه

عندما أخربه بأنه رأى يف منامه شخصا هيدده بأنه إن مل يطلق رساح

موسى بن جعفر فسيرضبه بحربة تكون فيها هنايته وقد تكررت
موسى بن جعفر؟ قال يل :نعم فكررت ذلك عليه ثالث مرات فقال يل :نعم
ويلك أتريد ان أنكث العهد؟! فقلت :يا أمري املؤمنني وما العهد؟ قال :بينا
يف مرقدي هذا إذ ساورين اسود ما رأيت من السودان أعظم منه فقعد عىل
صدري وقبض عىل حلقي وقال يل :حبست موسى بن جعفر ظا ًملا له؟
عيل عهد اهلل عز وجل وميثاقه وقام
فقلت :فانا أطلقه وأهب له وأخلع عليه فاخذ ّ
عن صدري وقد كادت نفيس خترج فخرجت من عنده ووافيت موسى بن
قائم يصيل فجلست حتى سلم ثم
جعفر عليهام السالم وهو يف حبسه فرأيته ً
وأن قد أحرضت
أبلغته سالم أمري املؤمنني وأعلمته بالذي أمرين به يف امره ّ
أوصله به فقال :ان كنت أمرت بيشء غري هذا فافعله فقلت :ال وحق جدك
رسول اهلل  Kما أمرت اال هبذا قال :ال حاجه يل يف اخللع واحلمالن واملال
إذا كانت فيه حقوق األمة فقلت :ناشدتك باهلل ال ترده فيغتاظ فقال :اعمل
به ما أحببت فأخذت بيده  Cوأخرجته من السجن ثم قلت له :يا بن
رسول اهلل أخربين السبب الذي نلت به هذه الكرامة من هذا الرجل؟ فقد
وجب حقي عليك لبشاريت إياك وملا أجراه اهلل عىل يدي من هذا االمر
فقال  :Cرأيت النبي  Kليلة األربعاء يف النوم فقال يل :يا موسى أنت
عيل
حمبوس مظلوم؟! فقلت :نعم يا رسول اهلل K
حمبوس مظلوم فكرر ّ
َ َ َّ ُ ۡ َ َ ٌ ٰ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
ۡ َۡ
ٰ
ِني}أصبح غدً ا
ذلك ثال ًثا ثم قالِ{ :إَون أدرِي لعلهۥ ف ِتنة لكم ومتع إِل ح ٖ
صائم واتبعه بصيام اخلميس واجلمعة فإذا كانت وقت االفطار فصل اثنا
ً
مرة قل هو اهلل أحد فإذا
مرة واثنا عرش ّ
عرش ركعة تقرأ يف كل ركعة احلمد ّ
صليت منها أربع ركعات فاسجد ثم قل «يا سابق الفوت ويا سامع كل
صوت يا حميي العظام وهي رميم بعد املوت أسألك باسمك العظيم األعظم
ان تصيل عىل حممد عبدك ورسولك وعىل أهل بيته الطيبني وتعجل يل الفرج
مما أنا فيه» ففعلت فكان الذي رأيت.
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رؤياه تلك األمر الذي يستنتج منه أهنا رؤيا حقيقية صادقة(((!
خرج اإلمام  Cمن السجن ذاك ،ولكنه بقي يف بغداد حتت
اإلقامة اجلربية ،وكان عليه أن يأيت إىل ديوان هارون مرة يف األسبوع
يف يوم اخلميس ولكنه كان خارج السجن((( ،ويف هذه األثناء كانت
حتصل بينه وبني اإلمام الكاظم حماورات ومناقشات فمنها ما يذكر
بإسناده عن الكاظم  Cقال :قال يل هارون :أتقولون إن اخلمس
لكم؟ قلت :نعم قال :إنه لكثري قال :قلت :إن الذي أعطاناه ِ
علم
ٌ
أنه لنا غري كثري(((.
وال بد أن نشري أن احلوارات التي تنقل بني اإلمام الكاظم
وهارون العبايس ،تتعدد مواقعها فمنها ما هو واضح أنه يف املدينة؛
ومنها ما هو واضح أنه يف بغداد يف السجن ،ومنها ما مل يذكر
موضعه ،فال بد من االعتامد عىل القرائن لتعيني املكان والزمان،
وجزء من هذه األخرية هو الذي كان يف بغداد يف الفرتات املتخللة
لسجن اإلمام  ،Cفإنه وقد ورد إىل بغداد بعد سنة من سجنه يف
البرصة ،ويعتقد أنه كان بحدود ذي احلجة سنة 181ه ،وقد بقي
((( ويف بعض الكتب كمروج الذهب ومهج الدعوات؛ أن هارون أمر عبد اهلل
بن مالك اخلزاعي ،وال تعارض بني هذه الروايات فإن عبد اهلل بن مالك كان
بمثابة رئيس الرشطة اليوم ،ويفرتض أن يستلم األمر من الفضل بن الربيع.
((( القريش ،حياة اإلمام موسى بن جعفر  ٤٧٥ /٢ Cناقال عن بحار
األنوار.
((( املجليس ،بحار األنوار١٩٠ /٩٣

هنجسو مظاكلا ىسوم مامإلا لاقتعا راودأ 69 | ..........................................

عند الفضل بن الربيع يف بغداد مدة قدرها بعضهم بالسنة (وإن
كان ال طريق لنا لتأكيد هذه املدة) ثم أطلق رساحه وال نعلم كم
طالت مدة بقائه خارج السجن لكنها شهدت حماورات ،ربام يكون
احلديث عن اخلمس جز ًءا منها ،وهكذا احلال السؤال عن حدود
فدك كام ورد يف روايات أخر! إذ زال يف مثل هذه احلاالت أي مربر
للتقية بعدما ارتكب منه هارون ما ارتكب من السجن وإبعاده عن
أهله وشيعته وعزمه عىل قتله ،فام الداعي بعد ذلك للتقية؟ ولذلك
نعتقد أن الروايات التي يكون لساهنا لسان الرصاحة والقول
كانت يف مثل هذه األوقات(((.فإن هذه ختتلف متا ًما عام قيل إن
((( مثل ما نقل ابن شهر آشوب يف كتابه املناقب  ..٣٢٠ /٤من أن هارون كان
ألح عليه.
«حدّ فدك ًا حتى أر ّدها إليك ،فيأبى حتى ّ
يقول ملوسى بن جعفر ُ :C
فقال  :Cال آخذها إالّ بحدودها .قال :وما حدودها؟ قال  :Cان حددهتا مل
تر ّدها .قال :بحق جدّ ك إالّ فعلت.
قال  :Cأ ّما احلد األول فعدن .فتغري وجه الرشيد وقال :اهي ًا .قال  :Cواحلد
الثاين سمرقند .فاربدّ وجهه.
فاسو َّد وجهه وقال :هيه قال  :Cوالرابع
قال  :Cواحلدّ الثالث افريقية.
َ
فتحول إىل
سيف البحر مما ييل اجلزر وأرمينية .قال الرشيد :فلم يبق لنا يشء،
ّ
جمليس! قال موسى  :Cقد أعلمتك أنني ان حددهتا مل تر ّدها .فعند ذلك
عزم عىل قتله» .ومن ذلك أيضا ما ذكره قطب الدين الراوندي :يف مكارم
أخالق النبي واالئمة  ٣٣٢قال :كان مما قال هارون أليب احلسن  Cحني
ُادخل عليه :ما هذه الدار؟ فقال  :Cهذه دار الفاسقني ،قال اهلل تعاىل:
َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ
َ َ ۡ ْ ُ َّ َ َ َّ ُ ۡ ُ ْ
َۡ ۡ ّ
ت ٱلِين يتك ُ
صف عن ءَاي ٰ ِ َ
ي ٱلَ ِق ِإَون يروا ك ءاي ٖة ل يؤمِنوا
بون ِف ٱل ِ
ۡرض بِغ ِ
{سأ ِ
َ َ ۡ ْ َ َ ُّ ۡ َ َ َّ ُ ُ َ ٗ
َ َ ۡ ْ َ َ ۡ َ َ َّ ُ ُ َ ٗ
َ
ّ
غ يتخِذوه سبِيل} فقال
بِها ِإَون يروا سبِيل ٱلرش ِد ل يتخِذوه سبِيل ِإَون يروا سبِيل ٱل ِ
له هارون :فدار من هي؟ قال  :Cهي لشيعتنا فرتة ولغريهم فتنة .قال :فام
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اإلمام  Cقد كتب للخيزران والدة موسى اهلادي وهارون
الرشيد يعزهيا باألول ويطلب هلا طول العمر وهينيها بخالفة

هارون فإنه كان لشدة التقية(((.

بل يف هذه الفرتة يظهر أهنا شهدت أيضا ذهاب اإلمام
بال صاحب الدار ال يأخذها؟
فقالُ « :اخذت منه عامرة وال يأخذها االّ معمورة».
َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ ۡ َٰ
ب
قال :فأين شيعتك؟ فقرأ أبو ۡاحلسن { :Cلم يك ِن ٱلِين كفروا مِن أه ِل ٱلكِت ِ
ۡ ُ
َ ُ َ ّ َ َ َّ َ
َ ُۡ ۡ
شك ِني منفكِني ح ٰ
ت تأت َِي ُه ُم ٱلَ ّيِ َنة}.
وٱلم ِ
َّ َ َ َّ ُ ْ ۡ َ َ َّ
قال :فقال له :فنحن كفار؟ قال  :Cال ،ولكن كام قال اهلل {ٱل
ِين بدلوا ن ِعمت ٱللِ
ُ ۡ ٗ َ َ َ ُّ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ
ار}.
كفرا وأحلوا قومهم دار ٱلو ِ
وقد نقل القسم األول وهو حتديد فدك يف كتاب البلدان البن ال َفقيه (ت نحو
 )٣٤٠بذكر أن احلوار كان بني اإلمام موسى بن جعفر وبني حممد املهدي
العبايس ،كام أن يف روايات اإلمامية أيضا أنه جرى حتديدها هبذه احلدود أمام
املهدي العبايس ،وال مانع أن يكون االمام  Cقد بني حدودها أمام املهدي
العبايس وابنه هارون .فمام نقله ابن الفقيه يف البلدان /١ ٤٣٧هو“ :وملا قدم
ناظر يف ذلك،
موسى بن جعفر عىل املهدي ،كلمه يف رد فدك .فقال له :أنا ٌ
ولكن أين حدودها؟ قال :أما األول فعريش مرص .والثاين :دومة اجلندل.
والثالثُ :أحد ،والرابع :سيف البحر .فقال املهدي :هذه الدنيا كلها.
فقال موسى بن جعفر :هذا كان يف أيدي اليهود ،فأفاءه اهلل عىل رسوله”.
((( البحراين ،الشيخ عبد اهلل :العوامل ،اإلمام الكاظم  ٢٣٧/١ Cوكتب
االمام للخيزران رسالة تعزية بموسى اهلادي يوم اخلميس لسبع ليال خلون
من شهر ربيع اآلخر سنة سبعني ومائة .وقد علق الشيخ البحراين عىل ذلك
حتى أحوجته إىل أن
السالم ّ
بالقول أقول :انظر إىل شدّ ة التق ّية يف زمانه عليه ّ
يكتب مثل هذا الكتاب ملوت كافر ال يؤمن بيوم احلساب فهذا يفتح لك من
التق ّية ّ
كل باب ،واهلل مو ّفق للصواب..

هنجسو مظاكلا ىسوم مامإلا لاقتعا راودأ 71 | ..........................................

الكاظم  Cلزيارة جده احلسني  Cيف كربالء كام يستفاد من

بعض األخبار.

 /5سجن اإلمام لدى الفضل بن يحيى البرمكي:

مل يكن هارون ليستقر وهو يرى اإلمام الكاظم  Cخارج

السجن فام لبث أن أعاده إليه ولكن هذه املرة جعله عند الفضل بن
حييى الربمكي (الذي كان يمثل اخلط الفاريس يف البالط العبايس)

وبقي فيه مدة ،وكان الفضل ال يضيق عىل اإلمام باملقدار الذي
ٍ
ميول
كان يرغب فيه هارون ورشطته! فهل كان ذلك ألجل
ٍ
علوية لدى الفضل بن حييى خال ًفا لباقي أرسته من أبيه وإخوته
وهي خطر ٌة للغاية كام يرى بعض الباحثني((( ،أو أنه مقتىض احلال

بالنسبة لإلنسان العاقل الذي يرى أن أصل سجن اإلمام كان خطأ
فال ينبغي أن يكمل ذلك اخلطأ بخطيئة تعذيبه وإيذائه ،يف سبيل
أمور دنيوية غري دائمة!.

املهم أنه وصل إىل هارون من جهة جواسيسه أن الفضل ال
((( الكوراين ،الشيخ عيل :اإلمام الكاظم سيد بغداد  :٢٣٩كان هارون يرى أن
تعاطف وزيره الفضل بن حييى مع اإلمام الكاظم  Cوامتناعه عن تنفيذ
َ
أمر خطري ،بل خيانة عظمى للنظام العبايس
أمره يف التضييق عليه ثم بقتلهٌ ،
وشخص اخلليفة! وذلك بعكس خمالفة ابن عمه وايل البرصة وبعكس خمالفة
غالمه الفضل بن الربيع!
والسبب أن الربامكة بنفوذهم يف الدولة ،بإمكاهنم أن يقوموا بانقالب ويقتلوا
هارون ،ويبايعوا ملوسى بن جعفر  ،Cأو ألي عبايس ،أو علوي!
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يقوم بالتضييق عىل اإلمام كام يريد هارون ،وكان يف الرقة (وهي
أشبه بمتنزه للخلفاء) «فكتب إليه ينكر عليه توسعته عىل موسى
ويأمره بقتله ،فتوقف عن ذلك ومل يقدم عليه ،فاغتاظ الرشيد
مرسورا اخلادم فقال له :اخرج عىل الربيد (خيل الربيد
لذلك ودعا
ً
الرسيعة) يف هذا الوقت إىل بغداد ،وادخل من فورك عىل موسى
بن جعفر ،فإن وجدته يف دعة ورفاهية فأوصل هذا الكتاب إىل
العباس بن حممد ومره بامتثال ما فيه .وس ّل َم إليه كتا ًبا آخر إىل
السندي بن شاهك يأمره فيه بطاعة العباس بن حممد.
فقدم مرسور فنزل دار الفضل بن حييى ال يدري أحدٌ ما يريد،
ثم دخل عىل موسى بن جعفر  Cفوجده عىل ما بلغ الرشيد،
فمىض من فوره إىل العباس بن حممد والسندي بن شاهك فأوصل
الكتابني إليهام ،فلم يلبث الناس أن خرج الرسول يركض إىل
مشدوها ً
دهشا حتى دخل
الفضل بن حييى ،فركب معه وخرج
ً
عىل العباس بن حممد ،فدعا العباس بسياط وعقابني وأمر بالفضل
فج ِّرد ورضبه السندي بني يديه مائة سوط ،وخرج متغري اللون
ُ
(((
ً
وشامل».
خالف ما دخل ،وجعل يس ّلم عىل الناس يمينًا
وبحسب رواية املفيد((( يف االرشاد فإن الفضل بن حييى قد

((( الشيخ املفيد ،اإلرشاد ٢٤١/٢
((( نفس املصدر  ..٢٤٢وكتب مرسور باخلرب إىل الرشيد ،فأمر بتسليم
ً
حافل وقال:
جملسا
موسى  Cإىل السندي بن شاهك ،وجلس الرشيد ً
أهيا الناس ،إن الفضل بن حييى قد عصاين وخالف طاعتي ،ورأيت أن ألعنه
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متت معاقبته باجللد ،وأعلن هارون أن الفضل قد عصاه فلعنه وأمر
الناس بلعنه ،بسبب أنه مل يكن قاس ًيا باملقدار املطلوب عىل اإلمام
الكاظم !C
وبحسب نفس الرواية فإن والده حييى بن خالد الربمكي ملا
وصل إليه األمر ،وعرف عنه رأى أن املشكلة هي يف حسن تعامل
ابنه الفضل مع اإلمام موسى بن جعفر فأقدم عىل عملني:
 /1االعتذار من هارون اخلليفة بالنيابة عن ابنه الفضل وأنه
حلداثة سنه ارتكب هذا اخلطأ الذي يستحق تلك العقوبة وأنه أي
والده بعد ذلك يطلب العفو عنه!
 /2السعي يف قتل اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ،C
تكفريا عن ذنب
وهو أمر سيالقي رضا اخلليفة وسيكون ذلك
ً
الفضل ابنه! وكأنّه كان يريد أن يثبت هلارون العبايس أنه ليس ّ
أقل
فالعنوه لعنه اهلل .فلعنه الناس من كل ناحية ،حتى ارتج البيت والدار بلعنه.
وبلغ حييى بن خالد اخلرب ،فركب إىل الرشيد فدخل من غري الباب الذي
تدخل الناس منه ،حتى جاءه من خلفه وهو ال يشعر ،ثم قال له :التفت -
يا أمري املؤمنني  -إ َّيل ،فأصغى إليه ِ
فز ًعا ،فقال له :إن الفضل َحدَ ٌ
ث ،وأنا
وس ،وأقبل عىل الناس فقال :إن الفضل كان
أكفيك ما تريد ،فانطلق وجهه ُ َّ
قد عصاين يف يشء فلعنته ،وقد تاب وأناب إىل طاعتي فتولوه .فقالوا :نحن
أولياء من واليت ،وأعداء من عاديت وقد توليناه.
ثم خرج حييى بن خالد عىل الربيد حتى واىف بغداد ،فامج الناس وأرجفوا بكل
يشء ،وأظهر أنه ورد لتعديل السواد والنظر يف أمر العامل ،وتشاغل ببعض
ذلك أياما ،ثم دعا السندي فأمره فيه بأمره فامتثله.
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يف والئه من الفضل بن الربيع الذي كان بدوره مقربا من اخلليفة
وكان التنافس بينهام قائام! ويشهد هلذا أن اإلمام عل ًّيا بن موسى
الرضا  ،Cاعترب الربامكة ورأسهم حييى مسؤولني عن قتل أبيه
الكاظم  ،Cوأن نكبتهم التي حصلت بعد عدة سنوات من
شهادته كانت عقوبة من اهلل عليهم.
َ
 /6سجن اإلمام  ،Cلدى السندي بن شاهك:

كان حييى الربمكي يريد أن يثبت هلارون أن والء الربامكة
قوي وال خيل به ممارسة الفضل يف التساهل مع اإلمام الكاظم،
وكان السندي بن شاهك الذي لتوه قد عزل عن والية دمشق
يريد القيام بعمل يعيده إىل الوالية واألمر والنهي ،فال بد أن
هرا) تستحقه تلك الوالية ،وكان هارون الذي
(م ً
يقدم هلارون َ
(تورط) فيام نعتقد باعتقال اإلمام  Cيريد إهناء هذا امللف
مربر إطال ًقا ،فال هو
املقلق ..نقول :تورط ألن اعتقاله مل يكن له ٌ
شارك يف عمل عسكري ضدهم وال أظهر القول املخالف الرصيح
الذي يستوجب اعتقاهلم إ ّياه ،وكانت سمعة اإلمام الكاظم عند
اجلميع ناصعة ويرونه مظلو ًما يف هذا األمر ..هذا من جهة ومن
جهة أخرى مل يكن هارون ليقتنع بإطالق رساحه ليعود إىل املدينة
بشكل عادي! وال هو أيضا قادر عىل التظاهر بقتله! ولذلك نرى
أنه حاول أن ينكر موته مسمو ًما وجاء بمن يشهد عىل اإلمام أنه
(((
سمم! ..وهذا حصل قبل شهادة
مات حتف أنفه ومل ُي َرضب ومل ُي َّ
السالم قال له
((( احلر العاميل ،إثبات اهلداة  ٢٣٠ /٤أن موسى بن جعفر عليه ّ
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اإلمام حيث مجع هارون مجاعة له يف سجنه وبعد شهادته حيث

أعلن املتحدث الرسمي بأن موسى بن جعفر قد مات حتف أنفه!

التقت هذه الرغبات اخلبيثة لتنتج أن ُي َّول اإلمام  Cإىل

السندي بن شاهك((( ونحن نحتمل أن اإلمام قد بقي بعض الوقت

يف بيت للسندي بن شاهك قبل أن حيول للسجن املعروف بطامورة
السندي ..ولعل الرواية التي تتحدث عن إعجاب أخت السندي
بعبادة اإلمام وبأهنا كانت تنتقد فعل اخلالفة يف سجنه وتعتربه
ً
ضالل ،تشري إىل هذه الفرتة إذ كانت هي التي تتوىل أمر خدمته

وما يرتبط به ،وهذا إنام يكون يف العادة يف بيت ال يف الطامورة،
السندي بن شاهك ،وكانت
قال ابن األثري «وتو ّلت حبسه أخت
ّ

تتد ّين ،فحكت عنه أنّه كان إذا ّ
جمده ودعاه إىل
صل العتمة محد و ّ
فيصل ،حتى ّ
ّ
ثم يذكر
ثم يقوم
يصل الصبحّ ،
أن يزول ال ّليلّ ،

ثم يرقد،
ثم يقعد إىل ارتفاع الضحىّ ،
تعاىل حتى تطلع الشمسّ ،
ويصل ،حتى ّ
ّ
ّ
ثم
يتوضأ
ثم
يصل العرصّ ،
ويستيقظ قبل الزوالّ ،

ثم ّ
يذكر ،حتى ّ
يصل ما بني املغرب والعتمة ،فكان
يصل املغربّ ،
تعرضوا
هذا دأبه إىل أن مات .وكانت إذا رأته قالت :خاب قو ٌم ّ

وجلامعة وهو يف حبس السندي بن شاهك أخربكم أهيا النفر أين قد سقيت
أخرض وبعد غد أموت ،قال :فنظرت إىل
السم يف سبع مترات وأنا غدً ا
ّ
السندي يضطرب ويرتعد مثل السعفة..
((( سيأيت احلديث عن شخصيته السيئة يف فصل أسامء يف سجن االمام الكاظم.
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السندي
الكش يف رجاله أن
هلذا الرجل الصالح»((( كام أنه يذكر
َّ
ّ
كان قد وكّل أحد مواليه واسمه ّ
بشار باإلمام وقال له« :يا بشار ّإن
أريد أن ائتمنك عىل ما ائتمنني عليه هارون ،قلت :اذن ال أبقي فيه
غاية .قال :هذا موسى بن جعفر قد دفعه إيل .وقد وكلتك بحفظه،
فجعله يف دار جوف دور حرمه ووكّلني عليه»((( فغدا بشار من
القائلني بإمامته .C
ويف هذه الفرتة يظهر أنه كان بإمكان بعض شيعته بل غريهم
أن يلتقوا باإلمام  Cفقد ذكر الشيخ القريش ناقال عن مصادر
أن «موسى بن إبراهيم املروزي قد التقى باإلمام ،وقد سمح له
السندي بذلك ألنه كان مع ّل ًم لولده ،وقد ألف املروزي كتابا مما
سمعه من اإلمام  .Cواتصل به هند بن احلجاج وغريه من قادة
الفكر اإلسالمي ،كام دخل عليه يف غلس الليل أبو يوسف وحممد
بن احلسن (الشيباين) وقد أراد اختباره يف بعض املسائل املهمة
ليطلعا عىل مدى علمه»(((.
إال أن هذا تغري عندما نقل فيام يرى باحثون إىل سجن حتت
األرض وفصل عن الناس وهو ما يعرف بطامورة السندي بن
شاهك ،ويشري الشيخ الكوراين يف كتابه إىل بعض مالمح هذا
السجن والسجان بقوله« :وكان السندي بن شاهك يكلف

((( ابن األثري ،أبو احلسن اجلزري :الكامل يف التاريخ /٥٣٣٢
((( الطويس ،اختيار معرفة الرجال ٣٢٣ /٢
((( القريش ،حياة اإلمام موسى بن جعفر ٤٩١ /٢
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باملهامت التي حتتاج إىل قمع وجتسس! قال يف وفيات األعيان/1 :
 :338ثم دعا (هارون الرشيد) السندي بن شاهك فأمره بامليض إىل
بغداد والتوكل بالربامكة وكتَّاهبم وقراباهتم ،وأن يكون ذلك رس ًا
ففعل السندي ذلك».

هلذا السبب أمر هارون بنقل سجن اإلمام الكاظم  Cمن
عند الفضل بن حييى إىل السندي بن شاهك ،ألنه أشد وأقسى،
وخالف بذلك العرف السيايس بأن تسجن الشخصيات القرشية
واهلاشمية عند وزراء اخلليفة وشخصيات دولته ،فقد حبس اإلمام
الكاظم  Cأوالً عند عمه عيسى بن جعفر وايل البرصة ،ثم عند
وزيره الفضل بن الربيع ،ثم عند وزيره الفضل بن حييى ،فتأثموا
أن يقتلوه فأمر بحبسه عند السندي بن شاهك الرشطي القايس،
وأمره أن يقتله! وبعد قتل اإلمام  Cأعطى هارون للسندي
جائزة فجعله وايل دمشق!.
قال عنه الذهبي يف تارخيه« :185 /14 :السندي بن شاهك.
األمري أبو نرص ،موىل أيب جعفر املنصور ،ويل إمرة دمشق للرشيد،
ثم وليها بعد املائتني ،وكان ذميم اخللق ،سندي ًا جيعل القول قول
املدعي»! أي حيكم له تصديق ًا لقوله بدون بينة!.
وقال املؤرخ البغدادي ابن الطقطقي يف الفخري:137 /
«فحبسه عند السندي بن شاهك ،وكان الرشيد بالرقة فأمر
بقتله ،فقتل قت ً
ال خف ًّيا ،ثم أدخلوا عليه مجاعة من العدول بالكرخ
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ليشاهدوه ،إظهار ًا أنه مات حتف أنفه».

ونالحظ أن اإلمام الكاظم  Cعرب عن السندي بالرجس،
وأوىص أن ال يتوىل غسله وتكفينه!(((.

ويف هذا السجن بلغ حتدي اإلمام هلارون مداه بحيث كانت
كل كلمة منه أشبه بسيف ،فها هو هارون يعرض عليه ًّ
حل بأن
يعتذر له اإلمام حتى يطلق هارون رساحه((( ،وحاول الرسول
(إقناع) اإلمام أن ذلك ال يرضه شي ًئا فهو ابن عمه وأنه سريبح
بذلك حريته! لكن اإلمام أطلقها يف وجه هارون وكلف الرسول
أن ينقل له حرفيا ما قاله :ستعلم إذا جاثيتك بني يدي اهلل من الظامل
املعتدي عىل صاحبه!
((( الكوراين ،عيل :اإلمام الكاظم سيد بغداد .٢٤٥
((( الطويس ،حممد بن احلسن :الغيبة  ..٥٣فقال هارون :انطلق إليه وأطلق عنه
احلديد ،وأبلغه عني السالم ،وقل له :يقول لك ابن عمك :إنه قد سبق مني
يمني أين ال أخليك حتى تقر يل باإلساءة ،وتسألني العفو عام سلف
فيك ٌ
منك ،وليس عليك يف إقرارك عار ،وال يف مسألتك إ ّياي منقصة .وهذا حييى
بن خالد (هو) ثقتي ووزيري ،وصاحب أمري ،فسله بقدر ما أخرج من
يميني وانرصف راشدا..
أقول :العجيب من هؤالء الطغاة كيف جيمعون التناقض يف اسوأ صوره ،فهو يف
رأيه قد سبق منه يمني (وال جيوز حنث اليمني!!) أرأيت االلتزام الرشعي؟؟
لكن جيوز أن يقتل إما ًما من أئمة املسلمني! أو عىل األقل من علامئهم من
ّ
وكأن حنث اليمني مشكلة املشاكل مع أن انعقادها
أبناء رسول اهلل وذريته!
غري معلوم ألهنا عىل فعل حمرم ،ولو انعقدت فالتكفري عنها لو خالفها من
أسهل ما يكون؟!
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وما كاد يفيق من الصفعة السابقة حتى بعث إليه بأخرى أشدّ
قائل له مع رسولْ :
ً
ينقيض عنِّي يو ٌم من البالء
أن “يا هارون إنَّه لن
َ
ينقيض عنك يو ٌم من الرخاء حتى نفيض مجيع ًا إىل يو ٍم ليس
حتى
َ
ِ
خيرس املبطلون” ..وقد أصبحت هذه أيقونة ال
فيه انقضاء ،وهناك ُ
يرتكها كاتب يكتب عن حياة اإلمام موسى بن جعفر .C

وبالرغم من أننا ال نجد معلومات تفصيلية عن هذا السجن
وقسوته ،إال أن بعض االشارات كافية يف ذلك ،فأن يكون شخص
يف اخلامسة واخلمسني من العمر مسجونًا ومع ذلك يكون مق َّيدا
باحلديد((( يف داخل السجن فهذا مما يدل عىل مدى القسوة.
وليس أوضح يف القسوة من تسميم اإلمام  ،Cثم جلب
شهود ليشهدوا أنه مات حتف أنفه ومل حيصل له سوء من خنق أو
رضب أو غري ذلك!!

((( مر قبل قليل أن هارون أمر حييى بن خالد أن يطلق عن االمام احلديد
ويعرض عليه االعتذار!
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كم كانت سنوات سجن اإلمام الكاظم
تتفاوت تقديرات الباحثني يف عدد السنوات التي قضاها

اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  Cيف السجون العباسية ،ما بني
أربع سنوات إىل ما يزيد عن عرشين سنة.

فقد نسب إىل املرحوم اإلمام الشريازي أنه نقل عن بعض

الكتب أن مدة سجنه كانت نحو  24سنة((( ،بينام أشار املرحوم

الشيخ الوائيل يف أحد جمالسه املسجلة((( أهنا كانت  18سنة ،وأن
أقل ما جاء يف الروايات هو  12سنة ،بينام أشارت جملة اللقاء

((( يف جواب عىل استفتاء عن مدة سجن اإلمام الكاظم  Cذكر قسم
االستفتاء التابع للمرجع الديني السيد صادق الشريازي:
جاء يف كتاب (تثقيف األمة بسرية أوالد االئمة  )Aص 335للشيخ املؤيد بان
اإلمام الكاظم  Cقىض فرتة طويلة من حياته يف السجن ،فقد سجنه قبل
هارون :املهدي العبايس ،ثم سجنه موسى اهلادي العبايس ،ثم هارون فانه
حج سنة ( 179هجرية) ويف مسجد الرسول الكريم أمر بأخذ االمام C
من املسجد وأودعه السجن حتى استشهد  Cسنة ( 183هجرية)
فاملشهور سبع سنني ،وقيل ( )14سنة وكان اإلمام الشريازي الراحل ينقل
عن بعض الكتب بأهنا ذكرت ( )24سنة ،أال لعنة اهلل عىل القوم الظاملني.
((( https://www.youtube.com/watch?v=qL8kRr9Y30E
81
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العلامئي(((التي يصدرها علامء بريوت إىل أن اإلمام الكاظم C
أمىض يف سجون هارون العبايس ما يقارب  14سنة(((متقطعة.

ويف املقابل فقد ذكرت املدة عىل نحو الرتديد؛ فقد جاء يف
جواب ملركز األبحاث العقائدية(((عىل نفس السؤال« :ومدة
سجنه  Cغري معلومة بالدقة ،فبعض املؤرخني من يقول أربع
سنوات ،واآلخر يقول :سبع سنوات ،وثالث يقول :أربع عرشة
سنة .وعىل كل حال نحن نعلم أن اإلمام  Cقد قىض فرتة ليست
بقليلة يف السجن حتى قتل مظلوم ًا ِ
حمتس ًبا».
Wولتحقيق المسألة نقدم لها بمقدمات:

 /1إن ميل البعض إىل جعل املدة طويلة لبيان مظلومية
اإلمام  ،Cقد ال يكون يف حمله ،ألننا نعتقد أن سجن حجة اهلل
قبيح ً
عقل ،وكبري ٌة من املحرمات
أمر ٌ
عىل خلقه وول َّيه يف عبادهٌ ،
ً
فضل عن أن يكون لسنة أو
رش ًعا ولو كان ذلك ليوم واحد
سنوات!
إن اإلمام الذي ينبغي أن يسمع الناس كالمه وأن يطيعوا

(((
((( وكنت قد ذكرت يف بعض املحارضات القديمة التي تناولت فيها سرية
أيضا هذا العدد من السنوات اعتام ًدا عىل ما جاء يف بعض هذه الكتب
اإلمام ً
واضحا عىل هذا العدد من السنوات ،بل
لكن بعد التحقيق تبني أنه ال دليل
ً
خمتارنا هو ما سيأيت يف نتيجة هذا املوضوع.
((( http://www.aqaed.com/faq/1619
https://www.allikaa.net/subject.php?id=711
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أوامره وهو يف مقام كمقام النبي املصطفى من حيث حرمته ولزوم
اتباع قوله وكونه طري ًقا إىل اخلالق ،ال جيوز حلاكم أن يتعدى عليه
بقول خشن فام ظنك باحتجاز حريته وإيداعه السجن؟ فإذا كان
قتل إنسان بريء يساوي قتل الناس مجي ًعا ،فقتل سيد الناس
وإمامهم يف سجن وهو مقيد ماذا سيكون؟ وهلذا نعتقد أنه لو
وزنت كل أعامل هارون (مما يسمونه بالعرص الذهبي) خالل مدة
حكمه  23سنة بجريمة سجن اإلمام الكاظم  Cثم قتله ،ألتت
هذه اجلريمة عىل كل تلك األعامل مهام كانت عند الناس نافعة
ومهمة يف رأهيم!
ال ينفعه فيام نعتقد ٌ
عمل يقوم به وقد أقعده إثم سجن اإلمام
موسى وقتله! ويف هذا ال نحتاج إلثبات أن اإلمام قد سجن عرشات
السنني ليتبني مقدار جرم هارون ،وال مقدار معاناة اإلمام ،C
إن يو ًما واحدً ا من سجن اإلمام يكفي لبيان آثام هارون! وخسارة
األمة بانقطاع اتصاهلا باإلمام  !Cوبيان عظم التعدي عىل مقام
اإلمامة والوالية ،والتجري عىل ما أثبت اهلل حرمته واحرتامه!
 /2إننا هنا نشري بإصبع االنتقاد إىل املؤرخني واملحدثني الذين
ذكروا (وفاة) اإلمام موسى بن جعفر  Cهكذا عىل أنه ُقبض أو
مات ،يف سنة كذا أو يف بغداد ،فإن هذا يستبطن إخفاء أمرين :أنه
كان مسجونًا وقىض يف السجن وأنه ُقتل مسمو ًما!
ومغربا
مرشقا
ِّ
فهذا الطربي شيخ املؤرخني الذي كتب ِّ
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عن كل أحد مل يتسع تارخيه لذكر سجن االمام موسى بن جعفر
وشهادته مسموما إال بمقدار «وفيها مات موسى ْبن جعفر ْبن حممد
ببغداد»((( .ومثله وأنكى ابن كثري الدمشقي الذي استكثر عىل نفسه
سجانه املهدي
عر ًضا ،بينام ذكر فضائل ّ
أن يذكر سجن االمام ولو َ
فقال أطلق مسجونًا من أقاربه(((! نعم ذكر االسم يف موضع آخر،
ٍ
بنحو ييش للقارئ بأن
وكأنه ال يريد أن يفوهتا فقد ساق احلديث
سبب سجنه هو أنه أحفظ هارون وأغاظه فاستدعاه (هكذا)
وسجنه وأطال سجنه ،فأرسل إليه اإلمام :يا أمري املؤمنني!! إنه
لن ينقيض عني يوم من البالء((( ..الخ .وأنت ترى عزيزي القارئ
أن كلمة يا أمري املؤمنني هنا هي من إضافة هذا املؤرخ ذي التوجه
األموي ،وإال فإن نص الرسالة كام سننقلها يف موضع آخر ،هو
سياق صارخ بالرفض والتحدي.

 /3إنه ال بد من التفريق بني مقام الشعر وما يشبهه وبني مقام
التدقيق فإن الشعر قائم يف العادة عىل املبالغة يف تصوير املشهد حتى
قيل إن أعذب الشعر أكذبه ،وكلام كانت الصورة أعظم فيه كانت

((( الطربي :تاريخ الرسل وامللوك ،وصلة تاريخ الطربي /٨٢٧١
((( ابن كثري :البداية والنهاية /١٣ ٥٤٢قال الربيع احلاجب :رأيت املهدي
يصيل يف ليلة مقمرة يف هبو له عليه ثياب حسنة ،فام أدري هو أحسن أم القمر،
َۡ
َ ُ َ ّ ُ ْٓ
َ َ َّ ۡ ُ َ ُ ۡ ُ ْ
ََۡ َ َ ُۡ
ۡرض وتق ِطعوا
أم هبوه ،أم ثيابه .فقرأ {فهل عسيت ۡم إِن تو
لت ۡم أن تف ِسدوا ِف ٱل ِ
َۡ َ َ ُ
ك ۡم} [حممد ]22 :اآلية .ثم أمرين فأحرضت رجال من أقاربه كان
أرحام
مسجونا فأطلقه!
((( نفس املصدر /١٣٦٢٤
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أدعى إىل قوة القصيدة ،وما ينقل عىل املنابر أحيانا من بعض اخلطباء
والكاتب منهم من متثل بالشعر واستشهاد به قد يكون يف حاالت
كثرية خاض ًعا هلذا االجتاه ،وربام هلذا السبب سيكون ما يأيت من
احلديث فيه بعض الغرابة وخمالفا للذوق العام ملستمع املنرب.
وما سنقوله هو رأي وخالصة تأمل ،فليس آية منزلة وال سنة
حمكمة ،قد يوافق الصواب والواقع وقد جيانبه ،لكنه يبقى يتحرى
الصواب ويسعى للوصول للحق ،مثلام أن القائلني بغري ذلك ممن
سبق أن ذكرنا أقواهلم وغريهم وصلوا إىل هذه النتائج قاصدين
الوصول للحق والصواب.

 /4إننا ال نجد فيام رأينا وغرينا من الكتب روايات حتدد هذه
املدة ال عن املعصومني من أبناء وأحفاد اإلمام الكاظم  Aوال
من املؤرخني الذين كتبوا عن تلك الفرتة ،ولذلك فإننا نحمل ما
ذكره بعض العلامء من نسبة مدة معينة إىل الروايات ،وأن الروايات
تقول كذا أو كذا ،نحمله عىل سبق اللسان ،فإنه ال توجد روايات
من هذا القبيل.
ويبقى املدار عىل التخمني واالحتامل واالستفادة من بعض
النصوص التارخيية ،وأمهها فيام نعتقد:
النصوص التي تتحدث عن سجن حممد املهدي العبايس
لإلمام فرتة من الزمن ثم إطالق رساح اإلمام بناء عىل رؤيا كام
ذكرنا نقال عن مصادر شيعية وأخرى غري شيعية وقد مرت يف
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صفحات سابقة أو بناء عىل ما ذكره الطربي ِ
ً
وجاعل
مبتسا اخلرب
إياه منقبة للمهدي يف أنه تأمل يف آية فهل عسيتم إن توليتم.
والنصوص الكثرية التي تتحدث عن أن هارون عندما جاء إىل
املدينة بعد عمرة شهر رمضان سنة  179أمر باعتقال اإلمام ،C
فأخذ للبرصة وسجن فيها ثم إىل بغداد لينقل إىل سجن الفضل بن
الربيع ثم سجن الفضل بن حييى الربمكي ثم السندي بن شاهك
بالنحو الذي فصلناه فيام سبق.
وأقىص مدة متصورة لسجنه أيام هارون العبايس هي نحو أربع
سنوات ،فإن اعتقال اإلمام وسجنه بدأ من القبض عليه بتاريخ 20
شوال  179ه وإشخاصه إىل البرصة بأمر هارون ليستقر يف سجن
عيسى بن جعفر املنصور (ابن عم هارون) ،وال نعلم عن املدة التي
مكث فيها اإلمام قبل ذلك يف سجن املهدي العبايس وهي ليست
طويلة كام يظهر من سياق اخلرب الذي أوردها ،وأقىص مدة قيلت
فيها أهنا كانت سنة.
ومع مالحظة أن الفرتة اهلارونية من سجن اإلمام  Cمل تكن
متصلة ومستمرة وإنام ختللها فرتات إطالق بني كل سجن وآخر
ربام كام ذكرنا يف صفحات سابقة .وأنه كان ينبغي عليه أن يأيت إىل
قرص هارون كل مخيس وكانت حتصل بينه وبني هارون مناظرات
ومناقشات ،فلو فرضنا أن هذا كان لعدة أشهر ،فقد يكون الوقت
الذي قضاه اإلمام  Cيف هذه السجون بحدود أربع سنوات وقد
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تزيد قليال ،وليس عندنا دليل عىل هذه املدة بالدقة وإنام هي تقريبية
من خالل تتبع السنوات التي حصل فيها سجن اإلمام .C
والذي قد يؤيد هذه النتيجة هو ما أورده الشيخ النجايش
يف كتابه حني حتدث عن عيل بن يقطني فقد قال هناك« :عيل بن
يقطني :مات سنة اثنتني وثامنني ومائة يف أيام موسى بن جعفر C
ببغداد ،وهو حمبوس يف سجن هارون ،بقي فيه أربع سنني».
حيث نص عىل أن اإلمام موسى  Cقد بقي يف سجن
هارون أربع سنني.
وربام يتصور أن مجلة «وهو حمبوس يف سجن هارون بقي فيه
املرتجم ،إال أن هذا
أربع سنني» تعود عىل عيل بن يقطني حيث هو
َ
حمبوسا يف السجن ،بل إن
غري صحيح ألن عل ًّيا بن يقطني مل يمت
ً
اإلمام الكاظم  Cضمن له وقد كان يقيض حوائج املؤمنني من
موقعه يف وزارة هارون أن ال يظله سقف سجن(((أبدا ..فكيف
يكون مسجونًا أربع سنني ومات فيه؟.
((( الطويس ،اختيار معرفة الرجال  ،٣١٥ /٢قال أبو احلسن  Cلعيل بن
يقطني :اضمن يل خصلة أضمن لك ثالثا فقال عيل :جعلت فداك وما
اخلصلة التي أضمنها لك؟ وما الثالث اللوايت تضمنهن يل قال ،فقال أبو
احلسن  :Cالثالث اللوايت أضمنهن لك :أال يصيبك حر احلديد أبدً ا
بقتل ،وال فاقة ،وال سجن حبس ،قال ،فقال عيل :وما اخلصلة التي أضمنها
عيل
لك؟ قال ،فقال :تضمن أال يأتيك و ٌّيل أبدً ا اال أكرمته ،قال فضمن ٌّ
اخلصلة وضمن له أبو احلسن الثالث.
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والعبارة التي ذكرها شيخ الطائفة الطويس يف اختيار معرفة
الرجال هي أوضح مما ذكره النجايش ،وأرصح وال يتطرق إليها
احتامل أن الكالم يعود عىل عيل بن يقطني ،فإنه رمحه اهلل قال“ :عيل
بن يقطني موىل بني أسد ،وكان قبل يبيع االبزار وهي التوابل،
ومات يف زمن أيب احلسن موسى  ،Cوأبو احلسن حمبوس سنة
ثامنني ومائة ،وبقي أبو احلسن  Cيف احلبس أربع سنني ،وكان
(((
حبسه هارون”.

وهبذا نرى أن ما ذكر من كون مدة سجنه  24سنة ،مما ال دليل
ظاهرا ،ومثل ذلك القول بأهنا كانت  18سنة أو  14سنة.
عليه
ً
وال يعني ذلك أننا نريد أن نخفف من جريمة السلطة العباسية
وبالذات هارون فإننا قد قدمنا القول بأن سجن اإلمام  Cولو
ليوم واحد هو جرأة عىل اهلل سبحانه يف أوليائه ،فضال عن األشهر
والسنوات .لكن مقتىض النظر والتأمل يف النصوص التارخيية
ينتهي إىل هذا املعنى.

بقي أن نقول إن هناك رواية ذكرها الشيخ الصدوق يف عيون
أخبار الرضا ربام يستفيد منها البعض أن سجن اإلمام كان  13أو
 14سنة :قال :كانت أليب احلسن موسى بن جعفر عليهام السالم
بضع عرشة سنة كل يوم سجدة بعد انقضاض الشمس إىل وقت
سطحا يرشف منه عىل احلبس الذي
الزوال فكان هارون ربام صعد
ً
((( نفس املصدر ٣١٣
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حبس أبو احلسن  Cفكان يرى أبا احلسن  Cساجدً ا فقال
للربيع :يا ربيع ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم يف ذلك املوضع؟!
فقال :يا أمري املؤمنني ما ذاك بثوب وإنام هو موسى بن جعفر عليهام
السالم له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إىل وقت الزوال قال
الربيع :فقال يل هارون :أما ّ
إن هذا من رهبان بني هاشم قلت :فام
(((
لك قد ضيقت عليه احلبس قال :هيهات ال بد من ذلك!
بتقريب أنه إذا كان له بضع عرشة سنة وكل يوم يف هذه
السنوات له سجدة ..فهذا يعني أن فرتة سجنه لدى الربيع أكثر من
ثالث عرشة سنة!

وأول ما يف هذه الرواية أن سندها غري تام بغري واحد ممن
وردت أسامؤهم ،وأن الثوباين الذي هو قائل اخلرب غري متميز فإنه
مل يقع يف سند أي رواية أخرى يف كتب الصدوق ،فهل هو عيل بن
سامل الذي مل يذكروه كام يف مستدركات علم احلديث؟ أو هو هدبة
بن خالد الذي وصفه النسائي بالضعيف أو هو عامر بن مروان
الثقة كام يف معجم السيد اخلوئي؟
وثاين إشكاالهتا؛ أهنا ختالف ما يكاد يكون امجا ًعا بني
املؤرخني من أن بداية سجن اإلمام يف عهد هارون هو يف هناية
سنة 179ه وبعدها بأربع سنوات أي يف سنة  183ه كانت شهادة
اإلمام  ..Cفمن أين جاءت السنوات الثالث عرشة؟ فإن ذلك

((( الصدوق ،عيون أخبار الرضا ٨٨ /١

................................................................. | 90كاظم الغيظ موسى بن جعفر

يعني أن هارون قد سجن اإلمام يف أول خالفته حيث كانت يف

سنة  170ه!.

وحيتمل أن تكون الرواية روايتني دجمتا فجاءتا هبذه الصورة،

وقد يشري إىل ذلك أن الرواية التي نقلها ابن شهراشوب يف املناقب
َان كَان ْ ِ
ش َة َسنَ ًة ك َُّل َي ْو ٍم
هي هكذا« :ال ُيون ِ ُّ
َت ُل َ
وسى ْب ِن َج ْع َف ٍر بِ ْض َع َع ْ َ
س إِ َل و ْق ِ
ت الز ََّو ِ
َس ْجدَ ٌة َب ْعدَ ا ْبيِ َض ِ
اض َّ
َان عليه السالم
الَ .وك َ
الش ْم ِ َ
َّاس َص ْوت ًا بِا ْل ُق ْر ِ
َأ ْح َس َن الن ِ
ون
الس ِام ُع َ
آن َفك َ
َان إِ َذا َق َر َأ َ ْ
يز َُن َو َبكَى َّ
َان َي ْبكِي ِم ْن َخ ْش َي ِة َحتَّى َ ْت َض َّل ِْل َي ُت ُه بِالدُّ ُموعِ.
لِتِ َل َوتِ ِه َوك َ
وبعدها نقل رواية عن سجن اإلمام  ،Cفقالَ :أ ْحَدُ ْب ُن
ِ
ِ
الربِي ِع َو ُه َو َجالِ ٌس َع َل
َع ْبد َع ْن َأبِيه َق َال َ -د َخ ْل ُت َع َل ا ْل َف ْض ِل ْب ِن َّ
ف َع َل ه َذا ا ْلبي ِ
َس ْط ٍح َف َق َال ِل َأ ْ ِ
ت َوا ْن ُظ ْر َما ت ََرى َف ُق ْل ُت َث ْوب ًا
ش ْ
َ
َْ
َم ْط ُروح ًا ((( ..إىل آخر الرواية .وكذلك صنع العالمة املجليس يف
البحار(((ناقال عن املناقب.

وفصل الشيخ البحراين يف العوامل بني النصني بقوله :قال،

فجاءت روايته هكذا« :كانت أليب احلسن موسى بن جعفر عليه

السالم  -بضع عرشة سنة  -كل يوم سجدة بعد ابيضاض الشمس
ّ
إىل وقت الزوال .قال :فكان هارون ر ّبام صعد سطحا يرشف

((( ابن شهر آشوب ،املناقب ٣١٨ /٤
((( املجليس ،بحار األنوار ١٠٩ /٤٨
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منه عىل احلبس(((»..غري أن الروايتني يف ما نعتقد جاءتا يف كتاب
العيون للصدوق وكأهنام رواية واحدة فأومهت أن يكون له بضع
عرش سنة وهو يسجد يف سجن الربيع!.
وبناء عىل هذا فال يمكن االستدالل هبا عىل كونه  Cيف
السجن تلك املدة!

((( البحراين ،العوامل ،اإلمام الكاظم ٢٩٤ /١

92

أسماء في سجن اإلمام الكاظم
نلتقي مع عدد من األسامء التي كان هلا موقف سلبي أو إجيايب
يف قضية سجن اإلمام الكاظم  Cلكي يرى القارئ العزيز أن كل
شخص هو رهني بموقفه حتى لو مات وانتهى لك ّن موقفه احلسن
أو اليسء ال ينتهي بل يبقى عالمة عليه :لعن ًة أو رمح ًة! والعاقل هو
من يفكر يف هذا بنحو سليم فيتخذ املوقف املناسب الذي يذكر
به .ولسنا يف صدد تقييم هذه الشخصيات أو كتابة ترمجة هلا فهذا
مما خيرج عن هدف هذا الكتاب ولكننا نذكر من ذلك ما يتصل
وتوضيحا
ويرتبط بقضية اإلمام موسى بن جعفر تكملة للصورة
ً
للحدث.
 /1عيسى بن جعفر بن [أبي جعفر] المنصور العباسي:

هو من حيث النسب يكون ابن عم هلارون ،وأخ زبيدة زوجة
هارون ،وأخ سليامن بن جعفر الذي يذكر اسمه يف أنه نزل الستنقاذ
نعش اإلمام موسى بن جعفر من عىل اجلرس من النداء الشائن كام
يذكر يف شهادته.
وكام هي عادة احلاكمني من توزيع املناصب عىل األقربني فقد
93
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كان وال ًيا عىل البرصة وكانت وفاته سنة 192ه ،والذي هيمنا ها
هنا هو أنه كان عىل البرصة حني أشخص إليها اإلمام موسى بن
جعفر  Cمسجونًا من املدينة املنورة فكان عند عيسى بن جعفر
هذا ،ومل يظهر منه إساءة واضحة لإلمام  Cبل كان ال يكتم
إعجابه به وأنه كان يكثر من الصالة والعبادة والدعاء ،ومل يكن يف
صدد االنتقام من ظامليه حتى بالدعاء عليهم! وهذا ما جعله يسمح
ملن أراد الدخول عىل اإلمام وااللتقاء به بأن يفعلوا ذلك فالتقى
باإلمام عدد من الناس وانتفعوا بعلمه وهدايته.
ومن ذلك ما ينقل من أن ياسني الرضير الزيات البرصي لقى
اإلمام بالبرصة حينام سجن فيها ،واختص به وروى عنه ،وصنف
كتا ًبا.

حسن تعامل عيسى أو غريه كام سيأيت ليس بالرضورة أن
يكون نا ًجتا عن إيامنه التام بإمامة اإلمام  Cوإنام قد يكون له
وجوه خمتلفة ،فقد يكون يرى براءة اإلمام مما هو متهم به وأنه
مظلوم ،فال يستطيع من جهة أن يرفض تويل سجن اإلمام حفا ًظا
عىل منصبه ،ولكنه ال يكون قاس ًيا يف سجنه ومض ِّي ًقا عليه .أو
ربام يفكر هذا الوايل أن بقاءه يف الوالية غري مضمون مع (سوق)
التعيينات والعزل اليومي ،فلامذا يبوء بإثم الظلم فريبح اخلليف ُة
َ
السلطان ،ويرجع هذا الوايل بالعزل وسوء الذكر؟
وعىل أي حال فقد ذكر عيسى بن جعفر بالذكر احلسن
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لتعامله غري اليسء مع اإلمام  ،Cبل إن هارون ملا أرسل إليه
يأمره باغتياله رفض ذلك وأخربه بأنه مل َير منه إال اخلري ،وأنه إن مل
يتم استالمه منه فسيطلق رساحه!
 /2الفضل بن الربيع بن يونس:

وهو الذي سجن اإلمام عنده بعد سجن البرصة ،ذكروا أنه
ولد سنة  138ه ،وتويف  208ه ،وأنه خلف أباه الربيع يف احلجابة،
حيث كان أبوه الربيع حاج ًبا للمنصور العبايس ،ثم البنه حممد
املهدي ،وبعده البنه موسى اهلادي العبايس ،ويف أوائل أيامه (سنة
 169ه) تم قتله بالسم من جهة أعوان اهلادي يف قضية يذكرها
بعض املؤرخني ،فلم يدرك أيام هارون الرشيد العبايس ،ولذلك
حتمل الروايات التي ورد فيها ذكره مع هارون عىل االشتباه واخللط
بينه وبني ابنه الربيع ،وكام هي العادة املتبعة لدى اخللفاء والسالطني
وموظفيهم فإن األب جيهز ابنه ليأخذ دوره ويعرفه عىل مداخل
األمور حتى يليها بعد رحيله ،فقد أصبح الفضل بن الربيع خليفة
أبيه يف احلجابة هلارون الرشيد ،واستمر يف هذا طيلة حكم هارون
( 23سنة) وبعده يف أيام حممد األمني حيث أصبحت كل األمور
بيده ،وملا اهنزم حممد األمني وقتل عىل يد أخيه غري الشقيق املأمون،
أبعد الفضل عن املناصب إىل أن مات يف سنة  208ه.
وألنّه كان يف عهد هارون حاج ًبا ،فقد سلمه اإلمام موسى بن
جعفر الكاظم  Cبعدما قىض نحو سنة مسجونًا يف البرصة عند
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عيسى بن جعفر املنصور ،كام مرُ ،فأخذ بعد ذلك إىل الفضل وبقي
عنده مدة من الزمان مل حتددها املصادر التارخيية أو الروايات بالدقة
إىل أن رأى هارون رؤيا أدت به إىل إطالق رساح اإلمام  Cمن
السجن ليبقى يف بغداد حتت رقابة اخلليفة وأجهزته.

وقد رأى بعض الباحثني((( أن الفضل «كان من املوالني آلل
البيت  Aوحمبيهم ومن املعتقدين بإمامتهم ،وكانت بينه وبني
الربامكة خصومة شديدة .صحب اإلمام الصادق  Cوروى
عنه أيضا .أمره هارون العبايس بحبس اإلمام الكاظم  Cيف بيته،
فبقي عنده مدة من الزمن ،ثم أمره بقتل اإلمام  Cفأبى وامتنع»..
ويف نفس الوقت فقد كان طرفا يف التنافس والرصاع مع
الربامكة حتى لقد رأى بعض الباحثني((( أنه كان من أسباب
نكبتهم بتحريضه هارون الرشيد عليهم ،وحماوالت اإليقاع هبم،
إىل أن حصل ذلك يف شهر صفر سنة  187ه.
والقائلون بكونه من املوالني بإمامة اإلمام واملعتقدين بإمامته،
يمكن هلم أن يقيموا عىل ذلك القرائن التالية:

((( الشبسرتي ،عبد احلسني :أحسن الرتاجم ألصحاب اإلمام موسى الكاظم ١٧ /٢
((( قال خري الدين الزركيل يف كتابه األعالم  ١٤٨ /٥يف ترمجة الفضل :كان
صاحب الرتمجة من كبار خصومهم ،حتى رضهبم الرشيد تلك الرضبة ،قال
صاحب غربال الزمان :وكانت نكبتهم عىل يديه .وويل الوزارة إىل أن مات
الرشيد .قال أبو نواس:
إن دهــرا مل يــرع عهــدا ليحيــى
غـــــر راع ذمـــــام آل ربيـــــع
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 /1ما ورد من أنه صحب اإلمام الصادق وروى عنه كام
جاء يف النص املذكور آنفا ..فإن ذلك من قرائن اعتقاده باإلمامة،
ويمكن مناقشة هذا يف الكربى والصغرى ،فإن صحبة اإلمام
الصادق  Cال سيام باملعنى الرجايل وهو مطلق املعارصة ال داللة
فيها عىل االعتقاد باإلمامة! كيف وهم يذكرون املنصور العبايس
وهو قاتل اإلمام بأنه من أصحاب اإلمام الصادق؟ نظرا ملعارصته
إياه .وهكذا احلال بالنسبة للرواية فإنه قد روى عن اإلمام الصادق
الكثري ممن ال يعتقد بإمامته.

أن لنا أن نشكك يف ْ
وكذلك يف صغرى القضية حيث ّ
أن يكون
الربيع قد صحب اإلمام أو روى عنه ،ال سيام وأن والدة الفضل
كانت يف  138ه بينام كانت شهادة اإلمام الصادق  Cيف 148ه،
وكان اإلمام يف املدينة والفضل والدته يف بغداد ،حيث كان أبوه
حاج ًبا للمنصور! فنحن نستبعد جدا أن يكون ممن صحب اإلمام
وروى عنه!
 /2ما ورد يف رواية احلج املروية عن اإلمام عيل بن موسى
الرضا املنقولة يف كتاب التهذيب((( للشيخ الطويس ،حيث يظهر
فيه أن الفضل بن الربيع كان يقتدي باإلمام موسى بن جعفر C
يف حجه ،فعن« :صفوان بن حييى قال :قلت أليب احلسن عيل بن
إن ابن الرساج روى عنك أنه سألك عن
موسى بن جعفر ّ C
((( الطويس ،حممد بن احلسن :هتذيب األحكام ٨٩ /٥
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الرجل ّ
أهل باحلج ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بني الصفا
واملروة يفسخ ذلك وجيعلها متعة فقلت له :ال .فقال :قد سألني عن
ذلك فقلت له :ال ،وله أن ُيِل وجيعلها متعة وآخر عهدي بأيب C
أنه دخل عىل الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (طيلسان يعني
انه ُمل) فقال له الفضل بن الربيع :يا أبا احلسن لنا أسوة أنت
مفرد للحج وأنا مفرد للحج فقال له أيب :ال .ما أنا مفرد للحج
أنا متمتع! فقال له الفضل بن الربيع :فيل اآلن أن أمتتع وقد طفت
بالبيت فقال له أيب :نعم .فذهب هبا حممد بن جعفر إىل سفيان بن
عيينة وأصحابه فقال هلم إن موسى بن جعفر  Cقال للفضل بن
الربيع كذا وكذا يشنع هبا عىل أيب»..
فإنه يظهر من هذه الرواية أن الفضل اقتدى يف حجه باإلمام
بعدما سأله عن جواز حتويل حجه من اإلفراد إىل التمتع بعدما
طاف! خالفا ملا كان عليه سفيان بن عيينة وباقي الفقهاء!
 /3كام أن معاملة الفضل بن الربيع احلسنة لإلمام يف السجن،
ومعرفته بأصحابه ومواليه حتى أنه جعل أحدهم((( يرشف عىل
((( تقدم ذكر الرواية؛ الصدوق ،حممد بن عيل بن بابويه :األمايل  ٢١١عن عبد
اهلل القروي ،قال« :دخلت عىل الفضل بن الربيع وهو جالس عىل سطح،
فقال يل :ادن مني ،فدنوت حتى حاذيته ،ثم قال يل :أرشف إىل البيت يف
مطروحا .فقال :انظر
الدار ،فأرشفت فقال :ما ترى يف البيت؟ قلت :ثو ًبا
ً
ٌ
رجل ساجدٌ  .فقال يل :تعرفه؟
حسنًا ،فتأملت ونظرت فتيقنت ،فقلت:
َ
قلت :ال .قال :هذا موالك! قلت :ومن موالي؟ فقال :تتجاهل عيل؟ فقلت:
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اإلمام وهو يف حالة السجود وحيدثه عن عبادته ،باعتباره موىل
وسيد ذلك الشخص الشيعي يشري إىل والء الفضل لإلمام ،بل
تشري بعض الروايات إىل أن اإلمام  Cمل يكن يثق يف الطعام
الذي يقدم إليه إال ما كان من جهة الفضل بن الربيع(((دون ما كان
من جهة الربامكة فضال عن مثل السندي بن شاهك.
 /4إن اإلمام  Cيف مواضع متعددة قد علمه بعض أدعية
احلفظ ،وقد انتفع هبا الفضل ،ومن ذلك ما يذكر من أن هارون
كان قد عزم عىل قتل اإلمام موسى وطلب من الفضل أن حيرضه
إليه ،لكن بربكة دعاء اإلمام تغري األمر وأصبح حمل تكريم من
هارون وحني تعجب الفضل من احلالتني املختلفتني اللتني رآمها
يف هارون ،وسأله أجابه عن رؤيته ألشخاص هيددونه بحراب إن
آذى موسى بن جعفر ،وحني سأل اإلمام عن ذلك أخربه اإلمام
بأنه قرأ دعاء احلفظ عن أمري املؤمنني عيل  Cوعلمه إياه.
والسؤال هل يكفي ما تقدم للحكم عليه بأنه من املوالني
واملعتقدين إلمامته؟
ما أجتاهل ،ولكن ال أعرف يل موىل.
فقال :هذا أبو احلسن موسى بن جعفر  ،Cإين أتفقده الليل والنهار فلم أجده
يف وقت من األوقات إال عىل احلال التي أخربك هبا..
((( الصدوق ،األمايل ..٢١٢حتى عندما «حول إىل الفضل بن حييى الربمكي،
فحبس عنده أ ّي ًاما ،وكان الفضل بن الربيع يبعث إليه يف كل ليلة مائدة ،ومنع أن
يدخل إليه من عند غريه ،فكان ال يأكل وال يفطر إال عىل املائدة التي يؤتى هبا..
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ال سيام وأنه يمكن أن تقدم يف هذا قرائن خمالفة؛ منها:
 /1ما نالحظه من تعامل اإلمام  Cمع بعض مواليه
وشيعته ،الذين كانوا يعملون يف السلطة بتوجيه منه أو إذن عىل
األقل كعيل بن يقطني ،وداود بن زريب وكيف أن بعضهم حاول
االستقالة وترك العمل يف الديوان السلطاين ولكن اإلمام  Cمل
يسمح هلم بذلك! ويف املقابل قرر هلم وظائف فقهية خاصة تشتمل
عىل التقية لصيانتهم وحفظهم ..بينام ال نجد مثل ذلك يف حال
الفضل بن الربيع.
 /2إن ما سبق ذكره من قرائن تنتهي إىل نتيجة قد تتناسب
مع اإلعجاب بعلم اإلمام وبعبادته ،وبأنه أقرب إىل اهلل سبحانه من
سواه من الفقهاء والعلامء اآلخرين ،من دون أن يكون ذلك نابعا
عن اعتقاد بإمامته بالنحو الذي يعتقده الشيعة يف أئمتهم وكوهنم
معصومني ومنصوبني من اهلل سبحانه .ولعل هذا هو ما رآه املوىل
الوحيد البهبهاين حيث قال كام نقله عنه العالمة املامقاين :إنه كان
له ميل وحمبة ألهل البيت  ،Aولكن الوحيد ذكر أنه روى عن
اإلمام الصادق  ،Cوقد تقدم منا التأمل والتنظر يف صحة ذلك،
وعدم تناسب تاريخ ميالده مع شهادة اإلمام الصادق  ،Cوبيئة
طفولته مع كون اإلمام يف املدينة.
ونعتقد أن قول الوحيد يف كون عالقته باإلمام عالقة
حمبة وميل له هي أقرب من القول باعتقاده إمامته .وما نقل من
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النصوص بينه وبني اإلمام موسى بن جعفر ال تتحمل أكثر من هذا
قرن باخليانة العظمى عند
املقدار! ال سيام أن االعتقاد بإمامتهم كان ُي َ
العباسيني وال سيام هارون ،وقد رأينا كيف تتبع من كان ِ
يش هبم
من أهنم يعتقدون باإلمامة حتى يعاقبهم هارون لكن اهلل كان يسرت
عليهم! فكيف يكون حاجبه معتقدً ا بإمامة اإلمام وال َي ِش به وال
خيرب عنه أحدٌ ال سيام وأن مثل هذا مل يكن ليخفى! فهو مستهدف
لو كان كذلك من قبل منافسيه الربامكة ومن جهة غريهم!
ويف املقابل رأى العالمة املامقاين أنه كان من املعتقدين بإمامة
اإلمام لكنه غلب عليه حب الدنيا ،فقال يف تنقيح املقال“ :وقال
الصادق
الرشيد امللعون روى عن ّ
املوىل الوحيد ره انّه صاحب ّ
السالم كان له ميل وحم ّبة بالنسبة إىل أهل البيت
والكاظم عليهام ّ
السالم انتهى واقول ا ّلذي يظهر من األخبار انّه كان معتقدا
عليهم ّ
السالم ّال انّه قدم دنياه عىل دينه فال اعتامد عىل
بإمامة األئمة عليهم ّ
(((
خربه ّال اذا اقرتن بقرائن مورثة للوثوق بخربه”.
 /3الفضل بن يحيى البرمكي

عرفه الزركيل بالقول :الفضل بن حييى بن خالد الربمكي
ّ
(193 - 147ه) :وزير الرشيد العبايس ،وأخوه يف الرضاع:
استوزره الرشيد مدة قصرية ،ثم واله خراسان سنة 178ه
((( املامقاين ،الشيخ عبد اهلل :تنقيح املقال ج 2القسم 2ص  9465 :8الفضل
الربيع
بن ّ
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فحسنت فيها سريته ،وأقام إىل أن فتك الرشيد بالربامكة (سنة
 187ه) وكان الفضل عنده ببغداد ،فقبض عليه وعىل أبيه حييى،
وأخذمها معه إىل الرقة فسجنهام وأجرى عليهام الرزق ،واستصفى
أمواهلام وأموال الربامكة كافة .وتويف الفضل يف سجنه بالرقة.
وقد ُص ّي اإلمام الكاظم  Cإليه بعد أن أخرج من سجن
الفضل بن الربيع ،كام تقدم ،ويكاد املؤرخون يتفقون عىل أنه مل
يضيق عىل اإلمام يف سجنه(((،ولذلك متت معاقبته من جهة هارون
لكنهم خيتلفون يف الباعث عىل ذلك ،فهل ذلك كان ألجل إيامن
((( املفيد ،اإلرشاد ..“ :٢٤١/٢وكان  Cمشغوال بالعبادة حييي الليل كله
صالة وقراءة للقرآن ودعا ًء واجتهادا ،ويصوم النهار يف أكثر األيام ،وال
يرصف وجهه من املحراب ،فوسع عليه الفضل بن حييى وأكرمه .فاتصل
ذلك بالرشيد وهو بالرقة فكتب إليه ينكر عليه توسعته عىل موسى ويأمره
مرسورا
بقتله ،فتوقف عن ذلك ومل يقدم عليه ،فاغتاظ الرشيد لذلك ودعا
ً
اخلادم فقال له :اخرج عىل الربيد (دواب الربيد الرسيعة) يف هذا الوقت إىل
بغداد ،وادخل من فورك عىل موسى بن جعفر ،فإن وجدته يف دعة ورفاهية
فأوصل هذا الكتاب إىل العباس بن حممد ومره بامتثال ما فيه.
وسلم إليه كتابا آخر إىل السندي بن شاهك يأمره فيه بطاعة العباس بن حممد .قدم
مرسور فنزل دار الفضل بن حييى ال يدري أحد ما يريد ،ثم دخل عىل موسى
بن جعفر  Cفوجده عىل ما بلغ الرشيد ،فمىض من فوره إىل العباس بن
حممد والسندي بن شاهك فأوصل الكتابني إليهام ،فلم يلبث الناس أن خرج
الرسول يركض إىل الفضل بن حييى ،فركب معه وخرج مشدوها دهشا حتى
دخل عىل العباس بن حممد ،فدعا العباس بسياط وعقابني وأمر بالفضل
فجرد ورضبه السندي بني يديه مائة سوط ،وخرج متغري اللون خالف ما
دخل ،وجعل يسلم عىل الناس يمينا وشامال.
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الفضل بإمامة موسى بن جعفر وأنه تشيع عىل أثر رؤيته كرامات
اإلمام  .Cأو أن األمر كان كام كان ملنافسه الفضل بن الربيع
وأنه كان يف حدود االعجاب ،من دون أن جير إىل التشيع باملعنى
اخلاص واإليامن باإلمامة! آراء:
 فيظهر من الشيخ عيل الكوراين يف كتابه سيد بغداد امليل إىلاألول.
وال نعلم من أين استفاد الشيخ الكوراين حفظه اهلل أن الفضل
«قد تشيع وأخذ يفكر جد ًّيا يف انقالب عىل العباسيني ملصلحة بعض
العباسيني أو العلويني ،وبحث ذلك مع أبيه وأخيه يف رسية تامة عن
هارون»؟ فإننا ال نجد قرائن عىل ذلك بل توجد قرائن عىل خالفه،
وبشكل أخص عىل موقف أبيه (حييى بن خالد الربمكي) اليسء
جتاه اإلمام  Cحتى لقد ُعصب تسميم اإلمام  Cبيحيى ،وقد
ذكره نفسه يف موضع آخر من كتابه(((،فكيف يتباحث الفضل مع
((( والسؤال الثاين :هل يمكن القول إن سبب نقمة هارون عىل الربامكة ،أهنم
فكروا بانقالب عىل العباسيني ملصلحة العلويني ،أو أهنم تعاطفوا مع اإلمام
الكاظم  Cيف أواخر أيام سجنه ،وهل يؤيد ذلك أن هارون تعمد إبقاء
سبب نقمته عليهم رس ًا ،وما رواه الطويس يف الغيبة« :25 /وكان حييى
يتواله ،وهارون ال يعلم ذلك»؟
واجلواب :أن هذا االحتامل ال ينهض مقابل ما يعارضه ،فقد روت مصادرنا عمل
حييى بن خالد الربمكي لقتل اإلمام الكاظم  Cوسعيه به إىل هارون،
وتوظيفه بعض أقارب اإلمام  Cواستقدامهم ليشهدوا عليه عند هارون!
وال ينهض مقابل أن اإلمام الرضا  Cكان يدعو عليهم يف عرفات ألهنم سعوا

............................................................... | 104كاظم الغيظ موسى بن جعفر

أبيه يف انقالب عىل العباسيني؟.

وأضاف يف هذا املوضع قائال« :لكن ابنه الفضل رفض إطاعة
أوامر هارون ،ومعناه أنه كان يميل إىل اإلمام ويعتقد بأنه ويل ،أو
إمام”!.
واضحا للقول بأن الفضل كان
ونقول إننا ال نرى سب ًبا
ً
يعتقد أن موسى بن جعفر هو إمام ،بل نعتقد أن مظلومية اإلمام
الكاظم  Cقد استقطبت أكثر من تعامل معه ،فإنه مع عظمة
ً
وعمل ،متت معاملته بأسوأ أنحاء
وعلم
وحس ًبا
نس ًبا
ً
َ
شخصيته َ
املعاملة من غري مربر حتى لو كان صور ًيا! ويف املقابل جتىل الصرب
عىل األذى عنده والصمود بأجىل معانيه ،والرتفع عن االنتقام
كذلك؛ األمر الذي جعل عيسى بن جعفر املنصور الذي كان
ِ
مرش ًفا عىل سجنه األول يقول :إنه راقبه فام وجده حتى يذكرهم

يف الدعاء بسوء! وال ريب أن هذه النفوس العالية تستقطب الناس
وجتذهبم!
وهذا االنجذاب واالعجاب أعم من أن يكون مقرونًا
باالعرتاف بإمامته وعدم االعرتاف!

يف قتل أبيه ،قال « :Cإين كنت أدعو اهلل تعاىل عىل الربامكة بام فعلوا بأيب،
فاستجاب اهلل يل اليوم فيهم! فلام انرصف مل يلبث إال يسري ًا حتى ُبطش
بجعفر وحييى ،وتغريت أحواهلم» (عيون أخبار الرضا .)245 /1 :C
فاليقني يف أمرهم :إن الذي سعى بقتل اإلمام الكاظم  Cهو حييى كام نصت
أحاديثنا.
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ورفض الفضل بن حييى االستجابة ألمر هارون بقتل
اإلمام  Cال يدل عىل االعرتاف بإمامته بالرضورة ،فقد رفض
قبله كل من سجن اإلمام؛ عيسى بن جعفر يف البرصة ،والفضل
بن الربيع يف بغداد ،وقد يكون ذلك راج ًعا ألسباب متعددة وال
ينحرص األمر باالعرتاف باإلمامة ،فقد يرى بعضهم أن الشخص
هذا مل يأت بجناية تستوجب قتله وبالتايل فهو ال يريد أن يبوء بإثم
شخصا
قتله! وقد يكون ذلك ملا يرون من أن اخلليفة أحيانًا يأمر
ً
رسا ثم يعاقبه يف العالنية بأنه قتل ذلك الشخص من
بقتل رجل ً
دون إذنه! وقد يرى هؤالء أن مناصبهم كام جاءت هبا الريح تذهب
هبا العاصفة وأنه ال أحد يدوم يف السلطة ،وال وفاء للملوك! فلامذا
شخصا ويدعم أركان سلطان ثم يكون عاقبته العزل والطرد؟
يقتل
ً

املهم أن الفضل بن حييى ملا رأى «اإلمام مشغوال بالعبادة حييي
الليل كله صالة وقراءة للقرآن ودعاء واجتهادا ،ويصوم النهار يف
أكثر األيام ،وال يرصف وجهه من املحراب ،وسع عليه الفضل بن
حييى وأكرمه»(((.
 /4السندي بن شاهك

وكرباج ٍ
قاس هي خالصة حياة هذا الرجل املجرم!
سيف با ٍغ
ٌ
ٌ
فلم يرتك له من ٍ
ذكر يف التاريخ سوى أنه جلد فالنًا مائة سوط ،وقتل
وتعسا هلذا املصري يف اآلخرة.
فالنًا يف سجنه! وت ًّبا هلذا الذكر يف الدنيا ً
((( املفيد ،اإلرشاد٢٤١ /٢
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ولوال أن اهلل سبحانه وتعاىل أكرم أرسته بحلول اإلمام موسى

بن جعفر  Cسجينًا يف أول أمره يف منزل قريب من نسائه وأهل
بيته فكان أن حلت كرامة اهلل عىل تلك األرسة دونه! فأصبحت

أخت السندي مأخوذة بعبادته وتوجهه لربه ،وكانت تعرتض عىل

أخيها املنفذ وعىل اخلليفة اآلمرّ ،
بأن من يتعرض له باألذى خفيف
امليزان! وال نعرف عن أبنائه وتأثرهم لكن حفيده حممود املعروف

بكشاجم(((كان من املعروفني بمجاهرهتم بوالء أهل البيت .A

السندي حياته!
نعود إىل الصفحة السوداء التي خربش فيها
ُّ

فيعرف عنه أنه كان موىل أيب جعفر املنصور العبايس ،وكانت هناية
((( ذكره السيد جواد شرب يف أدب الطف  ٤٥ /٢فقال :كشاجم أبو الفتح
حممود بن احلسني بن السندي بن شاهك الرميل املعروف بكشاجم.
نسبة إىل الرملة من أرض فلسطني .وإنام لقب بكشاجم إشارة بكل حرف منها
إىل علم :فبالكاف إىل أنه كاتب ،وبالشني إىل أنه شاعر ،وباأللف إىل أنه
شاعرا أدي ًبا
أديب ،وباجليم إىل أنه منجم ،وبامليم إىل أنه متكلم .فكان كات ًبا
ً
منجم ،وكان مؤل ًفا صنف يف أفانني العلوم .ذكره ابن شهراشوب
جام ًعا
ً
يف شعراء أهل البيت  Aاملجاهرين وله قصائد يف مدح آل حممد ،ومجع
ديوانه أبو بكر حممد بن عبد اهلل احلمدوين مرتبا عىل احلروف وأحلق به بعد
تم مجعه زيادات أخذها عن أيب الفرج بن كشاجم سامه (الثغر الباسم من
ما ّ
شعر كشاجم) مطبوع .ذكر صاحب شذرات الذهب انه تويف سنة  .360أما
الزركيل يف األعالم فيقول :إنه تويف سنة .350
قال الشيخ القمي يف الكنى أقول :كانت عمة والد كشاجم أخت السندي من
املحبني ألهل البيت وكانت تيل خدمة موسى بن جعفر  Cملا كان يف
حمبس السندي.
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ب يف أعامل التعذيب واإليذاء
حياته السيئة يف سنة  204ه .تق ّل َ
لكل من كان خيالف احلاكم الفعيل ولو كان رب نعمته باألمس،
فهكذا هي حياة (عبدة الطاغوت) ال يعرف غري أمر احلاكم مهام
كان! وألن هؤالء احلكام يعرفون يف هؤالء العبيد هذه الصفة
فهم يلعبون هبم ،فيولوهنم حتى يذوقوا طعم الوالية واملال ،ثم
يعزلوهنم من دون ٍ
سبب لكي يسوقوهم للقيام بأي ٍ
عمل ،من أجل
أن حيظوا من جديد بثقة احلاكم! ويف هذا السباق قد يتآمر بعضهم
عىل بعض ويكيد بعض لبعض.
Wمن أمجاده!:

ـ أنه رضب حممدا بن أيب عمري (حممد بن زياد) الفقيه الكبري
وهو من أصحاب اإلمامني الكاظم والرضا ،مائة خشبة وعرشين
خشبة وكان ذلك يف زمان هارون! الذي يسمونه بالعرص الذهبي!.
ـ وتوىل تعذيب ورضب حييى بن عبد اهلل بن احلسن((( يف
السجن فامت فيه!.

((( حييى بن عبد اهلل بن احلسن املثنى بن احلسن السبط ،هنض بالثورة مع احلسني
بن عيل بن احلسن املثلث شهيد فخ ،ومل يقتل يف املعركة ،بل نجا واسترت ثم
ذهب إىل الديلم ،وثار فيها عىل هارون العبايس فوجه إليه جيشا كبريا ودعاه
إىل االستسالم صلحا ففعل ذلك بعقد مكتوب مؤكد عىل عدم غدر أي
منهام باآلخر وأمان حييى عندما يستسلم ،فلام جاء إىل بغداد جعله يف السجن
واستفتى! العلامء يف قتله ،وبينام رفض أكثر احلارضين ذلك وافق عليه عبد
اهلل بن مصعب الزبريي وقام بنفسه فمزق العهد املكتوب! وانتهى أمر حييى
إىل أن قتل يف داخل سجنه .قيل مسمو ًما وقيل إنه باجلوع والعطش.
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ـ وجلد الفضل بن حييى الربمكي (حاجب هارون اخلليفة)
مائة سوط ،عقوبة له ألنه مل يشدد عىل اإلمام موسى بن جعفر
يف الفرتة التي سجن فيها اإلمام لدى الفضل الربمكي ،كام مر يف
صفحات سابقة .وحتى خرج هذا عىل أثر جلده ال يعقل ما يصنع!
وأخريا كان هو سيف مرسور اخلادم الذي أرسله هارون لقتل
جعفر بن حييى الربمكي (أخي هارون من الرضاعة) سنة 187ه،
وقطع بدنه أربعة أوصال جعل كل وصلة منها عىل بوابة بغداد!

ـ متت مكافأته بأن جعل عىل والية دمشق فرتة من الزمن،
عزل بعدها منها ،وهلك يف سنة 204ه.

ـ وتوىل بشقاوته تسميم اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ،C
وحاول إخفاء اجلريمة بأن جاء بجامعة لكي يشهدوا عىل ّ
أن موسى
بن جعفر مات حتف أنفه ومل يصبه جرح وال خنق وال غري ذلك!
لكن متى كانت اجلرائم ختفى؟ العجيب أن أكثر املصادر التارخيية
تشري إىل أنه مات مسمو ًما ،ولكيال يعصبوا األمر هبارون أشاروا
بالتحديد للمنفذ وهو السندي! والواقع أن كليهام مسؤوالن
وحماسبان أمام اهلل عىل ذلك .بل لقد رشحت املصادر التارخيية من
مدرسة أهل البيت ومدرسة اخللفاء القضية بالتفصيل الوايف.
ـ عرب عنه اإلمام موسى بن جعفر يف وصيته بـ (الرجس)

(((

((( الصدوق ،عيون أخبار الرضا  :٩٥/١يف كالم االمام الكاظم للمسيب
بن زهري :يا مسيب ان هذا الرجس السندي شاهك سيزعم انه يتوىل غسيل
ودفني هيهات هيهات أن يكون ذلك ابدً ا..
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وكفى هبذا اللقب تعريفا بشخصيته!.

ولالطالع عىل يشء مما كان جيري يف السجون أيام العباسيني
وال سيام يف فرتة العرص الذهبي الذي يزعمونه أيام هارون وما
حوهلا .ننقل نصا من جملة الرسالة التي أصدرها أمحد حسن الزيات
باشا (املتوىف1388 :ه) ففي مقال يف عددها الثالثني ذكر فيه
بعض املعلومات عن السجون يف العرص العبايس جاء فيه“ :كان يف
بغداد أنواع منوعة من السجون .فهناك املطبق(((وهو حبس مظلم
كبري ،كان املنصور قد بناه بني طريق البرصة وطريق باب الكوفة.
وباسمه ُسمي الشارع الذي يقع هذا السجن فيه .وكان متني البناء
قوي األساس .وبقي أهم سجون بغداد حتى عهد املتوكل .وكان
فيها سجن آخر عند باب الشام ،إذا ذكروه قالوا :السجن عند
هياجم دائ ًام .وكان عليه عثامن بن هنيك ،و ُقتل يف
باب الشام وكان َ
فتنة الراوندية فلام كان زمن املعتصم أمر أن ُيبنى حبس يف بستان
موسى ،كان الق ّيم به مرسور ًا موىل الرشيد .يقول التنوخي (وكان
هذا البناء يرى من دجلة إذا ركبها املرء وكان كالبئر العظيمة ،قد
حفرت إىل املاء أو قريب منه ،وفيها بناء عىل هيئة املنارة جموف
من باطنه ،وله من داخله مدرج قد جعل يف مواضع من التدريج
مسرتاحات ،ويف كل مسرتاح شبيه بالبيت ،جيلس فيه رجل واحد،
كأنه عىل مقداره ،يكون فيه مكبوب ًا عىل وجهه ،وليس يمكنه أن
جيلس وال يمد رجله).
((( وهو الذي سجن فيه كام يظهر أبناء احلسن املجتبى.
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وال نستطيع وصف ما فيها عىل التفصيل؛ وإنام نعلم أهنا كانت
ذات أقسام ،فحبس للزنادقة ،وحبس للعوام ،وحبس للنساء ،و.
وكان يف املطبق الغرف الواسعات والضيقة .وكان فيه اآلبار يسجن
فيها .حدث يعقوب بن داود وزير املهدي قال حبسني املهدي،
وذلك يف املطبق .فدليت بحبل يف بئر مظلمة ال أرى فيها الضوء قد
بنيت عليها قبة ،فكنت فيها مخس عرشة سنة.
وربام سجنوا يف أماكن وحمال أخرى .فقد سجن سليامن بن
وهب يف كنيف (بيت اخلالء) قال :فأخذين اسحق (بن إبراهيم،
عيل مخسة أبواب.
صاحب الرشطة) وحبسني يف كنيف ،وأغلق ّ
وسجن املحسن بن أيب احلسن
فكنت ال أعرف الليل من النهارُ ،
بن الفرات يف كنيف داخل احلجرة ،ود ّلوا يف بئره رأسه بعد أن
ُق ّيد و ُألبس جبة صوف غمست بالنفط .وربام سجنوا يف احلجر
الضيقة املظلمة ،حدث أبو احلسن بن أيب الطاهر قال :قبض حممد
بن القاسم بن عبيد اهلل بن سليامن بن وهب يف وزارته للقاهر باهلل،
وعيل مع ًا فحبسنا يف حجرة ضيقة ،وأجلسنا عىل الرتاب.
عىل أيب ّ

وكان احلبس الذي سجن فيه املهدي إبراهيم املوصيل مكان ًا
شبيه ًا بالقرب مملوء ًا باألفاعي والبق .وملا سري املنصور مجاعة من
أبناء عيل إىل الكوفة وحبسوا يف رسداب حتت األرض ،ال يفرقون
(((
فيه بني ضياء النهار أو سواد الليل».
((( جملة الرسالة ( .)30/641نسخة الكرتونية يف موقع املوسوعة الشاملة.
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ويكفي أن نتعرف عىل مقدار معاناة اإلمام  Cيف سجن
السنديّ ،
أن الذي خفف عليه وهو الفضل بن حييى قد جلد مائة
سوط بيد السندي املجرم هذا ،فإذا كانت عقوبة حاجب هارون
املفضل هي مائة جلدة بسبب ختفيفه القيود واألذى عن اإلمام،
فكيف ستكون عقوبة اإلمام نفسه وإيذاؤه بواسطة هذا املجرم؟
وهكذا إذا كان قد جلد حممد بن أيب عمري مائة خشبة ملواالته لإلمام
واتباعه إياه فكيف ستكون عقوبات اإلمام  Cنفسه؟

لعل النص الوارد يف الصلوات عىل اإلمام والذي ال نظري
له يف نصوص الزيارات والصلوات قد حرص عىل ختليد يشء
من معاناة اإلمام  Cحيث ذكر فيها التعذيب يف قعر السجون
وظلم املطامري وأنه ذو الساق املرضوضة بالقيود واألصفاد ..فقد
روى السيد ابن طاووس يف كتابه مصباح الزائر هذه الفقرات يف
ِِ
الصالة عليه« :ال َّلهم ص ِّل ع َل ُ َ ٍ
وسى
ُ َّ َ َ
م َّمد َو َأ ْه ِل َب ْيتهَ ،و َص ِّل َع َل ُم َ
ار ،وعيب ِة ْالَنْو ِار ،وو ِارثِ
ِ
َ َ
َ
ص ْالَ ْب َر ِارَ ،وإمام ْالَ ْخ َي ِ َ َ ْ َ
ْب ِن َج ْع َف ٍر َو ِّ
ار ،و ِْ
ِ ِ
ال َك ِم َو ْال َث ِ
الس َه ِر
ار ،ا َّل ِذي ك َ
السكينَة َوا ْل َو َق ِ َ
َان ُ ْ
ييِي ال َّل ْي َل بِ َّ
َّ
إِ َل السح ِر بِمواص َل ِة ِالستِ ْغ َف ِ ِ ِ
الس ْجدَ ِة ال َّط ِوي َل ِةَ ،والدُّ ُمو ِع
َّ َ ُ َ َ
ارَ ،حليف َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الضا َعات ا ُْلتَّص َلةَ ،و َم َق ِّر الن َُّهى
ا ْلغ َِز َيرةَ ،وا ُْلن َ
َاجاة ا ْلكَث َريةَ ،و َّ َ
ِ
َوا ْل َعدْ ِلَ ،و َْ
الص ْ ِب،
ال ْ ِي َوا ْل َف ْض ِلَ ،والنَّدَ ى َوا ْل َب ْذ ِلَ ،و َم ْأ َلف ا ْل َب ْل َوى َو َّ
الس ُج ِ
َوا ُْل ْض َط َه ِد بِال ُّظ ْلمَِ ،وا َْل ْق ُب ِ
ال ْو ِرَ ،وا ُْل َع َّذ ِ
ور بِ َْ
ون،
ب ِف َق ْع ِر ُّ
ح َل ِق ا ْل ُقي ِ
وض بِ ِ
ِ
ِ
الس ِ
ودَ ،و ِْ
اق ا َْل ْر ُض ِ
النَاز َِة
ُ
َو ُظ َل ِم ا َْل َطام ِري ،ذي َّ
ا ُْلنَادى ع َليها بِ ُذ ِّل ِالستِخْ َف ِ
افَ ،وا ْل َو ِار ِد َع َل َجدِّ ِه ا ُْل ْص َط َفىَ ،و َأبِ ِيه
َ َ َْ
ْ
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اء ،بِإِر ٍ
ا ُْلرت ََض ،و ُأم ِه سيدَ ِة النِّس ِ
وبَ ،و َو َل ٍء َم ْس ُل ٍ
ث َمغ ُْص ٍ
وب،
ْ
َ
َ ِّ َ ِّ
ْ
ش ٍ
وبَ ،و َد ٍم َم ْط ُل ٍ
َو َأ ْم ٍر َم ْغ ُل ٍ
وب.
وبَ ،و َس ٍّم َم ْ ُ
ِ ِ ِ
ص ا ْلك َْر ِ
ب،
ب َع َل َغليظ ا ْل َح ِنَ ،و َ َت َّر َع ُغ َص َ
ال َّل ُه َّم َوك ََم َص َ َ
است َْس َل َم لِ ِر َض َ
ص ال َّطا َع َة َل َكَ ،و َم َ َض ْ
وع،
الُ ُش َ
اكَ ،و َأ ْخ َل َ
َو ْ
ٍ
ِ
است َْش َع َر ْ
شء ِم ْن
الُ ُض َ
َو ْ
وعَ ،و َعا َدى ا ْلبِدْ َع َة َو َأ ْه َل َهاَ ،و َل ْ َي ْل َح ْق ُه ف َ ْ
َامي ًة منِي َف ًة َز ِ
ِ
ِ
ِ
َأو ِام ِر َك ونَو ِ
اه َ
اك َي ًة،
َ َ
َ
يك َل ْو َم ُة َلئ ٍمَ ،ص ِّل َع َل ْيه َص َل ًة ن َ ُ
ُوجب َله ِبا َش َفا َع َة ُأم ٍم ِمن َخ ْل ِق َك ،و ُقر ٍ
ت ِ
ون ِم ْن َب َرا َي َ
اكَ ،و َب ِّل ْغ ُه َعنَّا
َ ْ
َ ُ
ُ ُ َ
َِ
ت َّي ًة َو َس َلم ًاَ ،وآتِنَا ِم ْن َلدُ ن َْك ِف ُم َواالتِ ِه َف ْض ًل َوإِ ْح َسان ًاَ ،و َم ْغ ِف َر ًة
(((
َو ِر ْض َوان ًا»..

((( ابن طاووس ،مصباح الزائر ٣٨٢

من الدور العلمي لإلمام الكاظم
عندما يتم احلديث عن الدور العلمي والفكري الذي قام به
اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  ،Cقد تتملك البعض الدهشة،
إذ يتصورون أن اإلمام  Cمع كونه يف السجون كيف يتسنى له
أن يقوم بمثل هذا الدور؟ وهذه الفكرة كام أرشنا يف موضع آخر
هي خاطئة فإن حياة اإلمام الكاظم  Cكانت حافلة بالدور
العلمي وتبليغ الرشيعة للناس يف أغلب فرتات حياته ،حتى قبل
إمامته الفعلية ،بل حتى يف فرتات سجنه كان ال يتوقف عن هذا
العمل والقيام هبذا الدور ،وستكون السطور التالية مع اختصارها
شارحة هلذا املعنى.
Wأوال :من دوره العلمي وأجوبته ومناظراته أيام طفولته وشبابه المبكر:

 /1نبدأ يف هذا من زمان أبيه اإلمام جعفر الصادق ،C
فمع أنه  Cقد غطت شمسه الساطعة كل ما حوله ،إال أن ابنه
أيضا برز يف وقت مبكر جدا ٍ
بنحو تنقل كلامته ،ففيام
الكاظم ً C
كان اإلمام موسى يف بدايات عمره(((،سأله أبو حنيفة النعامن مسألة
((( يستفاد ذلك من تعبري أيب حنيفة عنه بـ (يا غالم) .ويف نقل البحار /48
113
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عقائدية كانت تضطرب فيها األفهام ،وتستغلها اجلهات السياسية
للتنصل من مسؤولية املعصية واالنحراف ،فأجاب اإلمام  Cأبا
حنيفة جوا ًبا يف غاية االتقان ،ولنسمع ما يقوله اإلمام عيل اهلادي

حفيده وهو ناقل اخلرب عن آبائه عنه مما يشري إىل افتخاره C

بجواب جده واستشهاده به(((“ :قال :خرج أبو حنيفة ذات يوم من

عند الصادق  ،Cفاستقبله موسى بن جعفر  ،Cفقال له :يا
عز
غالم! ممن املعصية؟ فقال :ال ختلو من ثالثة :إ ّما أن تكون من اهلل ّ
يعذب عبده بام مل يكتسبه،
وجل وليست منه ،فال ينبغي للكريم أن
َ

175عن أعالم الدين للديلمي الترصيح بأنه مخايس أو سدايس ،وسيأيت ذكر
رواية عن اإلمام موسى فيها الترصيح بتصديه جلواب مجاعة من اليهود يف
هذا العمر!
((( حدثنا حممد بن أمحد السناين املكتب  ،Fقال :حدثنا حممد بن أيب عبد
اهلل الكويف ،قال :حدثنا سهل بن زياد اآلدمي ،عن عبد العظيم بن عبد اهلل
احلسني ،عن اإلمام عيل بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه الرضا
عيل بن موسى  ،Aونحن نالحظ هنا أن االمام عل ًّيا اهلادي  Cوهو
الذي كان يقوم بإعادة تصحيح املفاهيم العقائدية كام سيأيت يف كتاب خاص
عيل الرضا قد
عنه ،قد روى ذلك عن أبيه اجلواد عن جده الرضا واإلمام ٌّ
روى احلادثة عن أبيه موسى الكاظم ،مما يشري يف رواية كل واحد منهم عن
اآلخر إىل اعتزازه بذلك اجلواب! ويالحظ أن فكرة (أن اهلل خلق العبد وما
عمل من معصية أو طاعة) والتي هي يف األصل فكرة أموية تنتهي إىل اجلرب
وعدم االختيار وبالتايل رفع مسؤولية احلاكم الظامل عن معاصيه وانحرافاته
قد تبنتها السلطة العباسية عندما حتالفت مع أهل احلديث وبالذات يف أيام
املتوكل العبايس ،فأصبحت سنة أموية عباسية ،وقد كان االمام اهلادي راوهيا
يعيش ضمن تلك الظروف .ويف احلادثة معان أخر قابلة للتأمل والتدبر.
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ِ
للرشيك
وإ ّما أن تكون من اهلل عز وجل ومن العبد ،فال ينبغي
الضعيف ،وإما أن تكون من ِ
َ
العبد وهي
الرشيك
يظلم
القوي أن
َ
َ
(((
منهْ ،
فإن عاقبه اهلل فبذنبه ،وإن عفا عنه فبكرمه وجوده».
 /2وأوضح منه يف تصديه ما نقل من حماورته مع اليهود كام

رواها اإلمام عيل الرضا عن أبيه موسى بن جعفر  Aقال :كنت

عند (والدي) أيب عبد اهلل  Cذات يوم وأنا طفل مخايس إذ دخل

واحلجة
نبي هذه األمة
ّ
نفر من اليهود فقالوا :أنت ابن حممد ّ
عليه ٌ
عىل أهل األرض قال هلم :نعم .قالوا :انا نجد يف التوراة ّ
أن تبارك

وتعاىل آتى إبراهيم  Cوولده الكتاب واحلكم والنبوة وجعل
((( الشيخ الصدوق :األمايل  ،٤٩٥وقد نقلها ابن محزة الطويس يف ثاقب
املناقب 171 /ببعض االختالف ،فقال :اشتهر عند اخلاص والعام من
حديث أيب حنيفة حني دخل دار الصادق  Cفرأى موسى  Cيف دهليز
داره وهو صبي ،فقال يف نفسه :ان هؤالء يزعمون أهنم ُيع َطون العلم صبي ًة
وأنا أسرب ذلك ،فقال له :يا غالم إذا دخل الغريب بلدة ،أين ُي ِدث؟ فنظر
أسأت األدب ،فأين السالم؟
اليه نظر مغضب ،وقال :يا شيخ
َ
قال :فخجلت ورجعت حتى خرجت من الدار وقد نبل يف عيني ،ثم رجعت إليه
وسلمت عليه ،وقلت :يا بن رسول اهلل ،الغريب اذا دخل بلدة أين حيدث،
فقال صلوات اهلل عليه :يتوقى شطوط البلد ،ومشارع املاء ،ويفء الن َُّّزال،
ومسقط الثامر ،وأفنية الدور ،وجا َّد الطرق ،وجماري املياه ورواكدها ،ثم
حيدث أين شاء ،قال :قلت :يا ابن رسول اهلل ممن املعصية؟ فنظر ا ّيل وقال:
اما أن تكون من اهلل أو من العبد أو منهام م ًعا ،فان كانت من اهلل فهو أكرم أن
جينِه ،وان كانت منهام فهو أعدل من أن يأخذ العبد بام هو رشيك
يؤاخذه بام مل ْ
فيه ،فلم يبق ّإل أن يكون من العبد ،فإن عفا فبفضله ،وإن عاقب فبعدله.
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هلم امللك واإلمامة وهكذا وجدنا ذر ّية األنبياء ال تتعدّ اهم النبوة
واخلالفة والوص ّية فام بالكم قد تعداكم ذلك وثبت يف غريكم
ونلقاكم مستضعفني مقهورين ال يرقب فيكم ذ ّمة نب ّيكم.

فدمعت عينا أيب عبد اهلل  Cثم قال :نعم مل تزل أمناء
مضطهدة مقهورة مقتولة بغري حق والظلمة غالبة وقليل من عباد
فإن األنبياء وأوالدهم ِ
الشكور ،قالواّ :
علموا من غري تعليم وأوتوا
العلم تلقينًا وذلك ينبغي ألئمتهم وخلفائهم وأوصيائهم فهل
أوتيتم ذلك؟ فقال أبو عبد اهلل  :Cادنه يا موسى فدنوت فمسح
يده عىل صدري ثم قال :اللهم أيده بنرصك بحق حممد وآله.

ثم قال :سلوه عام بدا لكم قالوا :وكيف نسأل ً
طفل وال
تفقها ودعوا العنَت! قالوا :أخربنا عن اآليات
يفقه قلت :سلوين ً
التسع التي أوتيها موسى بن عمران قلت :العصا واخراجه يده يف
جيبه بيضاء واجلراد والقمل والضفادع والدّ م ورفع الطور وامل ّن
والسلوى آية واحدة وفلق البحر! قالوا :صدقت فام أعطي نب ّيكم
من اآليات التي نفت الشك عن قلوب من أرسل إليه قلت :آيات
كثرية أعدّ ها إن شاء فاسمعوا وعوا وافقهوا.

تقرون ّ
ان اجل ّن كانوا يسرتقون السمع
أ ّما أول ذلك فأنتم ّ
قبل مبعثه فمنعت من أوان رسالته بالرجوم وانقضاض النجوم
وبطالن الكهنة والسحر.
العدو واملوايل عىل
بنبوته وامجاع
ّ
ومن ذلك كالم الذئب خيرب ّ
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صدق هلجته وصدق أمانته وعدم جهله أيام طفوليته وحني أيفع
وفتأ وكهل ال يعرف له شكل وال يوازيه مثل.

ومن ذلك أن سيف بن ذي يزن حني ظفر باحلبشة وفد عليه
مثل وفد قريش فيهم عبد املطلب فسأهلم عنه ووصف هلم صفته
فأقروا مجي ًعا ّ
بأن هذه الصفة يف حممد  Kفقال :هذا أوان مبعثه
ّ
ومستقره أرض يثرب وموته هبا.

ومن ذلك أبرهة بن يكسوم قاد الفيلة إىل بيت احلرام هلدمه
قبل مبعثه فقال عبد املطلب :ان هلذا البيت ر ًّبا يمنعه ثم مجع أهل
مكة فدعا وهذا بعد ما أخربه سيف بن ذي يزن فأرسل تبارك
طريا أبابيل ودفعهم عن مكّة وأهلها((( ...واستمر
وتعاىل عليهم ً
يذكر هلم من معاجز وكرامات رسول اهلل  29مور ًدا آخرها القرآن
الكريم ..فقام أبوه اإلمام الصادق إليه وق ّبل بني عينيه قائال :أنت
القائم من بعدي.
 /3ويظهر أن لقاءه بأهل الكتاب وأحبار اليهود والنصارى
متكررا فقد روي أن أحد القساوسة النصارى ويسمى
كان
ً
برهية((((بريه) قد قدم املدينة يطلب اإلمام أبا عبد اهلل الصادق
((( عطاردي ،الشيخ عزيز اهلل :مسند اإلمام الكاظم ١٦١ /٢
((( ذكره السيد اخلوئي يف معجم رجال احلديث ،ج ٤ص  ٢٠٤فقال :بريه
النرصاين :قال الشيخ« :بريه النرصاين ،له كتاب ،أخربنا به ابن أيب جيد
القمي ،عن ابن الوليد ،عن أمحد بن إدريس ،وسعد بن عبد اهلل ،واحلمريي،
عن احلسن بن عيل الكويف ،عن عبيس بن هشام النارشي ،عنه ..آمن عىل يد
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ليناظره يف اإلسالم واملسيحية ،وملا مل جيده واجتمع مع هشام بن
احلكم ،وغلبه هشام ،مر به عىل اإلمام موسى بن جعفر الذي قال
له :يا برهية كيف علمك بكتابك؟ قال :أنا به ِ
عالٌ ،قال :كيف ثقتك
بتأويله؟ قال :ما أوثقني بعلمي به ،قال :فابتدأ موسى بن جعفر
عليهام السالم يقرأ االنجيل ،فقال برهية :واملسيح لقد كان يقرأ
هكذا ،وما قرأ هذه القراءة ّإل املسيح ،قال برهية :إياك كنت أطلب
منذ مخسني سنة أو مثلك ،قال فآمن وحسن إيامنه.
ومل يقترص األمر عىل مناظراته مع اليهود أو النصارى أو فقهاء
سائر املذاهب ،وإنام كان يناقش ويعالج املشكالت الثقافية يف
داخل اإلطار الشيعي فحني أظهر مقالص األسدي مقالة الغلو يف
األئمة  Aوخرج التوجيه من اإلمام الصادق بلعنه والرباءة منه،
وكان قد سبق له موضع يف وسط أتباع األئمة ومواليهم ،شكك
البعض يف ذلك فتارة أنكروا خروج هذا اللعن وأخرى بالقول
بأنه كيف نؤمر ً
أول بتوليه ثم بالرباءة منه؟ فكان جواب اإلمام
أيب احلسن موسى  Cوحسن إيامنه ،رواه الكايف :اجلزء  ،1كتاب احلجة
 ،4باب أن مجيع الكتب املنزلة عندهم  ،34 Aاحلديث  .1وهذه الرواية
ذكرها الصدوق وفيها جمادلة هشام معه ،وإلزامه بدين اإلسالم ،التوحيد:
باب الرد عىل الذين قالوا إن اهلل ثالث ثالثة  ،37ولكن املوجود فيها برهية
بدل بريه .وطريق الشيخ إليه صحيح .أقول :إن النجايش مل يتعرض لرتمجة
بريه النرصاين ،فلعله بنى عىل احتاده مع بريه العبادي ،ومن الغريب ،عدم
تعرض الشيخ له يف الرجال مع ذكره له يف الفهرست قبل بريه العبادي بال
فصل وهو دليل التعدد.
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موسى  Cشفا ًء عندما سأله أحد أصحاب أبيه وهو عيسى
شلقان :قلت أليب احلسن (موسى)  Cوهو يومئذ غالم قبل أوان
بلوغه :جعلت فداك ما هذا الذي نسمع من أبيك؟ إنه أمرنا بوالية
أيب اخلطاب(((ثم أمرنا بالرباءة منه .قال :فقال أبو احلسن  Cمن
تلقاء نفسه ّ
إن خلق األنبياء عىل النبوة فال يكونون ّإل أنبياء ،وخلق
املؤمنني عىل اإليامن فال يكونون ّإل مؤمنني ،واستودع قوما إيامنا
فان شاء أمته وان شاء سلبهم إياهّ ،
وإن أبا اخلطاب كان ممن أعاره
اإليامن فلام كذب عىل أيب سلبه اإليامن ،قال (عيسى) :فعرضت
هذا الكالم عىل أيب عبد اهلل  Cقال :فقال لو سألتنا عن ذلك ما
كان ليكون عندنا غري ما قال(((.
بل ربام حتدث اإلمام موسى وأبوه اإلمام جعفر حارض
فيستحسن جوابه ويشري إىل خالفته وإمامته بعده.

(((

ثانيا /من أحاديثه وعلومه فرتة إمامته :C

 /1بدءا من سنة 148ه وحيث كان لإلمام موسى C
عرشون سنة تصدى ملنصب اإلمامة وما تتطلبه من مواجهة
االشكاالت العقائدية والفقهية وغريها ،وبطبيعة احلال كانت
((( تقدمت ترمجته.
((( عطاردي ،مسند اإلمام الكاظم ٤٣٩ /1
((( نفس املصدر ٥٦ /عن الرضا  Cان موسى بن جعفر  Cتكلم يو ًما
بني يدي أبيه  ،Cفأحسن ،فقال له :يا بني احلمد للّ الذي جعلك خ َل ًفا من
وعوضا عن األصدقاء.
ورسورا من األبناء
اآلباء
ً
ً
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السلطة العباسية هيمها إسقاط النموذج اإلمامي بني الناس بأية
وسيلة ممكنة ،فكانت األسئلة (الصعبة يف رأهيم) والتي ال يتمكن
من اإلجابة عليها هي اخليار املناسب .وبالرغم من أن املهدي
العبايس مل يكن يف قسوة أبيه املنصور وال يف خبث ابنه موسى اهلادي
أو مكر هارون العبايس إال أنه مل يكن بطبيعة احلال حسن التعامل
واملوقف مع اإلمام موسى بن جعفر وهو يراه امتدا ًدا خلط اإلمامة
الذي ينازعه خط اخلالفة وال َء الناس وطاعتهم واستجابتهم ،فحتى
لو أقر لإلمام بفضيلة فليس يعني ذاك أنه سوف ينفتح عليه ويفتح له
األبواب ..كال وإنام قد يلقي سؤاال فإن عجز عنه اإلمام (كام يتمنى
اخلليفة) فهو املراد حيث يظهر بمظهر سائر العلامء وأنه ال يتميز
عليهم بميزة فعنده علم أشياء وقد تغيب عن علمه سائر األشياء.
وإن أجاب عىل ما هو املقصود استفاد من اجابته من دون أن يرتب
عىل ذلك أثرا أكرب كاإلقرار بتفوقه عىل سائر العلامء أو توليته منص ًبا
يسوى حتى بمن كان أصغر منه!(((.
عال ًيا هو جدير به بل ال ّ

فقد نقل الكليني بسنده عن عيل بن يقطني قال :سأل املهدي
حمرمة يف كتاب عز وجل؟ فإن
أبا احلسن  Cعن اخلمر هل هي ّ
الناس إنام يعرفون النهي عنها وال يعرفون التحريم هلا فقال له أبو
حمرمة يف كتاب عز وجل يا أمري املؤمنني،
احلسن  :Cبل هي ّ
حمرمة يف كتاب ّ
جل اسمه يا أبا احلسن.
فقال له :يف أي موضع هي ّ

((( وما ينقل عن املأمون يف حواره مع أبيه ملا جاء االمام موسى بن جعفر ما
يشهد لذلك.
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ُ ۡ َّ َ َ َّ َ َ ّ َ ۡ َ َ ٰ َ َ َ َ ۡ َ
حش ما ظه َر مِنها
فقال :قول عز وجل{ :قل إِنما حرم ر ِب ٱلفو ِ
َ
ۡ
ََ ََ َ َ ۡ َۡ َ ََۡۡ َۡ ۡ ّ
ي ٱلَ ِق} فأما قولهَ { :ما ظ َه َر مِن َها} يعني
وما بطن و ِ
ٱلثم وٱلغ بِغ ِ

الزنا املعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش
يف اجلاهلية وأما قوله عز وجل:

{ َو َما َب َط َن} يعني ما نكح من اآلباء ألن الناس كانوا قبل أن
للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه
يبعث النبي  Kإذا كان ّ
فحرم عز وجل ذلك.
من بعده إذا مل تكن أ َّمه ّ

وأما اإلثم فإهنا اخلمرة بعينها وقد قال عز وجل يف موضع
ٓ ۡ َ
ُۡ
َۡ َُ َ َ َ
َۡ ۡ َ ۡ َ ۡ
ََ ُ
ۖ
ِيه َما إِث ٞم كبِري َ ٞومنٰ ِفع
ف
ل
ق
س
ي
ِ
ِ
آخر{ :يسـٔلونك ع ِن ٱلم ِر وٱلم ِ
َّ
اس} فأما اإلثم((( يف كتاب اهلل فهي اخلمرة وامليرس وإثمهام أكرب
ل ِلن ِ
كام قال اهلل تعاىل ،قال :فقال املهدي :يا عيل بن يقطني هذه واهلل
فتوى هاشمية!(((.

ومن ذلك ما روي عن احلسن بن عيل بن النعامن ،قال :ملا بنى
املهدي يف املسجد احلرام بقيت دار يف تربيع املسجد ،فطلبها من
أرباهبا فامتنعوا ،فسأل عن ذلك الفقهاء فكل قال له :انه ال ينبغي

((( ولعله يمكن تفسري مقالة اإلمام بنحوين :األول أن آية فيهام إثم كبري هو
بمثابة املوضوع ،واآلية األخرى :إنام حرم ريب الفواحش ..واالثم) هي احلكم
فبجمعهام ينتج أن اهلل حرم اخلمر التي هي االثم .والنحو الثاين :عىل احتامل
أن يكون اآلية املباركة :قل فيهام :إثم كبري ،كام تقول يف يشء إنه حالل أو
كبريا..
حرام ،وهذا غري الوجه املعروف من أن املقصود أن يقول بأن فيهام ً
إثم ً
((( عطاردي ،مسند اإلمام الكاظم ٦٤ /1
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ان يدخل شي ًئا يف املسجد احلرام غص ًبا فقال له عيل بن يقطني:

يا أمري املؤمنني لو كتبت إىل موسى بن جعفر  Cألخربك
بوجه األمر يف ذلك.
فكتب إىل وايل املدينة ان يسأل موسى بن جعفر عن دار أردنا
ان ندخلها يف املسجد احلرام فامتنع علينا صاحبها فكيف املخرج
من ذلك؟ فقال :ذلك أليب احلسن  ،Cفقال أبو احلسن :C
وال بدّ من اجلواب يف هذا؟ فقال له :األمر ال بدّ منه.

فقال له :اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم ان كانت الكعبة هي
النازلة بالناس فالناس أوىل بفنائها ،وان كان الناس هم النازلون
بفناء الكعبة فالكعبة أوىل بفنائها فلام أتى الكتاب إىل املهدي اخذ
الكتاب فقبله ثم أمر هبدم الدار فأتى أهل الدار أبا احلسن C
فسألوه ان يكتب هلم إىل املهدي كتا ًبا يف ثمن دارهم فكتب إليه ْ
أن
أرضخ هلم شي ًئا فأرضاهم.

ً
مشغول بتوضيح املنهج
 /2وبمقدار ما كان اإلمام C
الصحيح من خالل بيان العقائد الصحيحة واألحكام الرشعية
املستندة إىل سنة رسول اهلل  ،Kفقد واصل منهج أبيه اإلمام
جعفر الصادق  Cيف مواجهة املناهج البرشية يف فهم األحكام
العبادية ،والتي تستند إىل القياس وفيام بعد إىل االستحسان وما
شابه ذلك يف نفس الوقت الذي أعىل فيه من منزلة العقل وادراكاته
كام يظهر للمتأمل يف وصية هلشام بن احلكم يف موضوع العقل
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وسيأيت االشارة إليها.

أما يف رفضه للقياسات واالستحسانات والتي نعتقد أن
اخللفاء العباسيني بل واحلاكمني بشكل عام يرجحوهنا ويدعموهنا
ألهنا تقرب املساحة هلم ،وتعطيهم حتى هم ومل يكونوا متخصصني
يف فهم الدين والرشيعة مساحة واسعة للحركة يف أمور الترشيع!
بحيث يصبح اخلليفة وهو إنام أهله للمنصب يف الغالب نسبه ألبيه
ال غريـ بقدرة قادر متمكنا من أمور الرشيعة وحيكم فيها بام ينبغي
وال ينبغي! وألن هناك مصلحة للحاكمني يف هذا فهم حيبون هذا
املسلك واملنهج!

يف املقابل وملواجهة هذا التسيب يف فهم الترشيعات ،رفض
األئمة  Aما سمته األحاديث بالقياس وإصابة الدين بالعقول!
وضمن هذا كانت حماورات اإلمام موسى الكاظم  Cمع فقهاء
املذهب احلنفي الذين قربتهم السلطة العباسية بدءا من أيام املهدي
العبايس وتصاعد هذا حتى بلغ ذروته أيام هارون الرشيد العبايس،
فقد اجتمع مع أيب يوسف القايض (تويف 181ه) وهو أحد تالمذة
أيب حنيفة النعامن يف حمرض املهدي العبايس فقال :أبو يوسف
للمهدي :تأذن يل أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها يشء؟
فقال له :نعم ،فقال ملوسى بن جعفر  Cأسألك؟ قال:
نعم ،قال :ما تقول يف التظليل للمحرم.
قال :ال يصلح قال :فيرضب اخلباء يف األرض ويدخل
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البيت؟ قال :نعم ،قال:
فام الفرق بني هذين؟ قال أبو احلسن  :Cما تقول يف
الطامث أتقيض الصالة؟
قال :ال ،قال :فتقيض الصوم؟ قال :نعم ،قال :ومل؟ قال:
هكذا جاء ،قال أبو احلسن  :Cوهكذا جاء هذا ،فقال املهدي
أليب يوسف :ما أراك صنعت شي ًئا! قال :رماين بحجر دامغ.

ومثله صنع مع حممد بن احلسن الشيباين (ت 189ه) وهو
أيضا من تالمذة أيب حنيفة مع اإلمام  ،Cفقد سأل حممد بن
احلسن أبا احلسن موسى  Cبمحرض من الرشيد وهم بمكة
فقال :أجيوز للمحرم ان يظلل عىل حممله نفسه فقال له موسى :ال
جيوز له ذلك مع االختيار ،فقال له حممد بن احلسن :أ فيجوز له ان
خمتارا؟ فقال له :نعم ،فتضاحك له حممد بن
يميش حتت الظالل ً
احلسن من ذلك فقال له أبو احلسن موسى  :Cأتعجب من سنة
النبي  Kوتستهزئ هبا؟ ّ
إن رسول اهلل كشف ظالله يف إحرامه
ومشى حتت الظالل وهو حمرمّ ،
إن أحكام اهلل يا حممد ال تقاس،
فمن قاس بعضها ببعض فقد ضل عن السبيل ،فسكت حممد بن
(((
احلسن ال يرجع جوابا!
وهذا النقد الواضح لتوجه القياس وحتكيم ظاهر العقل
((( املصدر نفسه  ١٦١عن كشف الغمة 230/2
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مستمرا بني األئمة
وبادئ الرأي يف أحكام اهلل التعبدية ،كان خ ًّطا
ً
مخا قو ًّيا يف األوقات التي كان يتعاظم
املعصومني ولكنه كان يتخذ ز ً

فيها ذلك التوجه وحيصل عىل دعم رسمي من السلطان ،فكان
ال بد لألئمة املعارصين له أن يتخذوا هذه املواقف! وكان زمان
اإلمامني الصادق وابنه الكاظم من تلك االزمنة التي نشط فيها

هذا التوجه وساعده يف ذلك قبول السلطة العباسية وخلفائها آنئذ.
ولكيال يصب هذا النقد يف مصلحة القرشيني من أهل

احلديث الذين سيدعمهم املتوكل العبايس بكل قوته فيام بعد فقد

أعىل األئمة شأن العقل وأكدوا عىل استعامله ،واملجاالت التي

ينبغي أن يكون فيها وتلك التي ال يكون وهو ما سيأيت احلديث

عنه عند احلديث عن وصية اإلمام الكاظم هلشام بن احلكم يف

صفحات قادمة.

 /3يف هذه الفرتة التي استغرقت نحو  35سنة وهي مدة

إمامته ،لو استثنينا منها السنني التي سجن فيها اإلمام ،بل حتى

فيها ..سنجد أن اإلمام  Cقد عالج الكثري من القضايا التي
حيتاجها املؤمنون بحيث يعد حديثه من حيث الكثرة يف املراتب
العالية التي تتلو حديث جده اإلمام حممد الباقر وأبيه جعفر
الصادق ،وابنه اإلمام الرضا  Aفقد مجع الشيخ عزيز اهلل

عطاردي يف كتابه (مسند اإلمام الكاظم  )Cنحو ثالثة آالف
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حديث((( ترتبط به يف الشؤون املختلفة ،من األصول العقائدية،
والروايات الفقهية ،وأبواب األخالق ،وأشار بالرتمجة إىل نحو

( )605من الرواة ،وهو تصديق ملا قاله الشيخ املفيد من أنه :C
«أكثر الناس يف الرواية عنه ،وكان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب
اهلل ،وأحسنهم صوت ًا بتالوة القرآن» ،وهذا العدد أعم من أن يكون
املرتمجون ثقات وعىل منهجه  Cأو غري ذلك.
Wمسند اإلمام الكاظم C

وبنظرة رسيعة عىل فهرس الكتاب املذكور الذي يقع يف ثالثة

أجزاء ،نجد موسوعية يف مواضيع هذه الروايات حيث متددت
((( وهذا يشري إىل أن ما ذكره الذهبي يف ميزان االعتدال /٤ ٢٠٢من قوله يف
ترمجة اإلمام  :Cوحديثه قليل جدًّ ا ..إن كان املقصود منه؛ حديثه عن
رسول اهلل  ،Kفله وجه عندهم ،وإن كان املقصود مطل ًقا فهو يدل عىل قلة
التتبع .وأعجب منه ابن حبان الذي ذكر اإلمام عل ًّيا الرضا  Cيف كتابه
املجروحني!! 106 /2وأنه يروي عنه أبيه العجائب!! ونقل عن اإلمام
الرضا عن أبيه الكاظم عن آبائه عن النبي  Kسبعة أحاديث ،مل نفهم وجه
كوهنا من العجائب مثل :أن من أدى هلل فريضة فله عند اهلل دعوة مستجابة!
أو أن «اإليامن إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل باألركان» والذي يقول فيه
اآلجري يف كتابه األربعون حديثا :108 /هذا احلديث ٌ
كبري يف اإليامن
أصل ٌ
قديم وحدي ًثا ،وهو موافق لكتاب اهلل ،ال خيالف هذا
عند فقهاء املسلمني ً
األمر إال مرجئ خبيث مهجور مطعون عليه يف دينه..
أو «ادهنوا بالبنفسج بارد يف الصيف حار يف الشتاء» ..وأمثاهلا! وترك نحو ثالثة
آالف رواية عن اإلمام الكاظم كام سيأيت يف هذا الفصل وأكثر منها عن
اإلمام الرضا! ولكن هي شنشنة نعرفها من أخزم!
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عىل مساحة كبرية من حقول املعرفة الدينية.
فهو يف اجلزء األول:
تعرض إىل كتاب العقل وفضائله وكتاب العلم واملعرفة وباب
االستغناء بالكتاب والسنة وباب ذم القياس ،وأبواب اختالف
احلديث.
تعرض يف كتاب التوحيد إىل أبواب ّ
أن اهلل يوصف بام
كام ّ
وصف به نفسه والنهي عن التشبيه والتحديد ،انه ليس كمثله يشء
وأبواب علمه تعاىل وصفاته ونفي الزمان واملكان عنه وجوامع
التوحيد.

ثم تناول يف كتاب أخبار األنبياء ما روي عنه يف نوح وإبراهيم
وأخريا ما
وموسى ويوسف وأيوب وسليامن وزكريا وعيسى A
ً
روي عنه يف رسول اهلل  ،Kوكذلك ما روي عنه يف ذي القرنني
ولقامن وأصحاب الرس وتعرض إىل احتجاج كل نبي مع قومه.
أ ّما يف كتاب اإلمامة والوالية فقد أورد روايات اإلمام C
يف ّ
أن اإلمام هو احلجة ،وما يعرف به املحق واملبطل يف اإلمامة ويف
ان األئمة  Aيف العدل والشجاعة سواء ،وأن اإلمام يعلم علم
املنايا والباليا وأهنم  Aحكامء اهلل يف أرضه وأهنم ورثة األنبياء،
وأن األرض ال ختلو من إمام.
كام أورد ما روي عنه يف أمري املؤمنني وفاطمة واحلسنني ،A
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وأورد املؤلف يف خامتة الكتاب بعض كرامات اإلمام الكاظم
وخوارق عادته  ،Cمنهيا ذلك الكتاب بذكر أصحابه وشيعته.
ثم ليعود من جديد يف كتاب اإليامن والكفر والصفات
األخالقية وآداب املعارشة مبينا تلك الصفات املطلوبة واألخرى
املرغوب عنها واملذمومة.
ويف اجلزء الثاين:

بدأ بكتاب القرآن وفضائل السور ،وعرج منه عىل باب
الدعاء ،ثم أورد يف كتاب االحتجاجات مجلة من احتجاجات
اإلمام  Cمع املهدي العبايس ومع هارون الرشيد العبايس،
ومع علامء ذلك الزمان كأيب يوسف القايض ،وحممد بن احلسن
الشيباين واستاذمها أيب حنيفة ومع نقيع األنصاري ،ومل ينس أن
يذكر احتجاجه مع اليهود والنصارى وقد أرشنا إىل بعض ذلك
فيام مر من الصفحات.

وهبذا املقدار يكون ما يرتبط باألصول العقائدية قد أخذ نحو
جزء ونصف من كتاب املسند ،ليبدأ بعد ذلك يف الفقه والقوانني
الرشعية ،فبدأ بكتاب الطهارة وما يرتبط هبا من احلديث عن
النجاسات ،ويتصل بذلك باب الوضوء واألغسال وفيها أحكام
النساء واجلنابة.
ثم كتاب الصالة وفيه األبواب املختلفة كباب األذان ولباس
املصيل ومكانه ،وأوقات الصالة والقبلة والقراءة وما يسجد ثم
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أقسام الصلوات وفيها صالة اجلامعة وصالة اجلمعة وفضلها
والصالة عىل األموات وصالة العيدين وصالة الليل وصالة
اخلوف.

وبعد أن أورد باب اخلمس ،ذكر ما يرتبط باملعامالت ،فجاء
بام يرتبط بالتجارة ،والرشكة واملضاربة ،واالجارة.
وعاد وال أدري ملاذا أخر هذه األبواب عن العبادات للحديث
عن احلج والطواف وصالته وتقديم الطواف.

وأورد بعد ذلك الروايات يف كتاب الزيارة ،وأبواب التسليم
عىل النبي  ،Kوزيارة أمري املؤمنني .C

وعرج بعد ذلك عىل كتاب اجلهاد وما يرتبط به ،ومنه باب
األمر باملعروف والنهي عن املنكر والشهيد واملجاهد يف سبيل اهلل.
ليعود مرة أخرى إىل كتاب النكاح وينتهي بكتاب الطالق.

ويف اجلزء الثالث نجد كتاب احلدود والديات ،والوصايا
والوقوف ،واملرياث واجلنائز ،واملواعظ واآلداب والسنن.

وأنت ترى أخي القارئ ،أختي القارئة أن عدد املواضيع
كبري وأهنا تشتمل عىل العقائد والفقه واألخالقيات وهي يف
هذه ٌ
الغالب األسس التي تبنى عليها املوسوعات احلديثية كالكايف مثال
لثقة اإلسالم الكليني .مع أننا ال نعتقد أن املؤلف شكر اهلل سعيه قد
أحاط بكل حديث اإلمام الكاظم .C
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ولكن مع ذلك فإن هذا العدد الذي يتجاوز يف العدد صحيح
ومهم.
كبريا ًّ
البخاري مثال مع حذف املكررات يعترب ً
 /4نماذج من كلماته وأحاديثه:

إن مقدار ثالثة آالف حديث هي جديرة بأن تفرد هلا دراسة
خاصة ،ففيها من الغنى والثراء العلمي واملعريف الكثري ،لكننا حيث
ال يتيرس لنا ذلك سنشري إىل بعض العناوين الرسيعة ونستشهد
عليها بأقواله :C
Wغاية معرفة العلم:

أ /أي علم نطلبه ونكسبه ونرصف العمر فيه؟ يف هذا نجد
من أحاديث اإلمام  Cأنه يقول:

«وجدت علم الناس يف أربع؛ أوهلا أن تعرف ربك ،والثانية
أن تعرف ما صنع بك ،والثالثة أن تعرف ما أراد منك ،والرابعة
أن تعرف ما خيرجك من دينك ،معنى هذه األربع :األوىل وجوب
معرفة اهلل تعاىل التي هي اللطف.

الثانية معرفة ما صنع بك من النعم التي يتعني عليك ألجلها
الشكر والعبادة ،الثالثة ان تعرف ما أراد منك فيام أوجبه عليك
وندبك إىل فعله لتفعله عىل احلد الذي أراده منك فتستحق بذلك
الثواب ،الرابع ان تعرف اليشء الذي خيرجك عن طاعة اهلل
فتجتنبه»(((.
((( عطاردي ،مسند اإلمام الكاظم  ٢٥٨/1عن كشف الغمة لالربيل.
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ب /وبالتايل فإن عىل العاقل ّأل يضيع عمره وجهده يف علوم
ليس هلا أثر إجيايب يف حياته الدنيوية أو األخروية ،ولذلك فإن أيام
العرب وغزواهتم الفاقدة للهدف ،وأشعارهم التي أرختها وال
مضمون فيها سوى الفخر الفارغ هي من إضاعة العمر وإتالفه،
وعىل هذا ينبغي أن يقيس االنسان العاقل سائر العلوم يف نفعها
وعبثيتها ،فقد أشار اإلمام  Cإىل ما قاله جده رسول اهلل ،K
وقد دخل املسجد فإذا مجاعة قد أطافوا برجل فقال :ما هذا؟

علمة يا رسول اهلل .فقال :وما ّ
فقالواّ :
العلمة؟ قالوا:
أعلم النّاس بأنساب العرب ووقائعها وأ ّيام اجلاهل ّية وباألشعار،
يرض من جهله وال ينفع من علمه.
فقال  :Kذاك علم ال ّ
ولو تم تطبيق هذا املقياس عىل الكثري من مصادر املعلومات،
ومواضيعها النطبق عليها.

ومثل ذلك القضية التي شغلت األمة اإلسالمية هبا أكثر من
نصف قرن عىل مستوى انشغال اخللفاء هبا ( 198إىل 247ه)
وأما عىل مستوى الفكر واالعتقاد والنزاع الفكري والنظري
فقد استمرت قرونا! بينام هي ينطبق عليها متا ًما ما سبق! ولذلك
مل يشارك فيها األئمة  Aومل يأمروا أصحاهبم يف الدخول فيها،
النطباق املقياس املذكور عليها بل حتى ملا سئل اإلمام  Cعنها
رفض أن يدخل فيها ،فعن سليامن بن جعفر اجلعفري ،قال :قلت
أليب احلسن موسى بن جعفر عليهام السالم :يا ابن رسول اهلل ما
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تقول يف القرآن فقد اختلف فيه من قبلنا؟ فقال قوم :إنه خملوق،
وقال قوم :إنه غري خملوق ،فقال  :Cأما إين ال أقول يف ذلك ما
يقولون ،ولكني أقول :إنه كالم اهلل.
Wفي منهج معرفة الدين:

بعدما كانت معرفة الدين وأحكامه وثقافته الزمة لإلنسان
املؤمن ،ينبغي أن يكون له منهج سليم ،وهنا يقع قسم غري قليل
من الناس يف اخلطأ ويسلكون ً
سبل ال تنتهي هبم إىل اهلداية بالرغم
من أن (نيتهم) ربام كانت الوصول إىل رضا اهلل تعاىل ،ومعرفته،
ومعرفة أحكامه ،لكن الوصول إىل اهلدف الصحيح ال يكفي فيه
النية الصاحلة بل ال بد أن تكون معه خريطة وصول صحيحة،
وهداية راشدة! وهذا ما كان يؤكد عليه القرآن الكريم واألئمة
املعصومون .A
يف هذا العنوان يطالعنا عدد من الروايات بألسنة متنوعة،
ومضمون متفق:

 /1فمن ذلك ما روي عن اإلمام موسى  Cكام نقله يف
الكايف بسند معترب عن َسامعة :قلت لهُّ :
أكل يشء يف كتاب اهلل
وسنّة نب ّيه K؟ أو تقولون فيه؟ قال :بل ُّ
كل يشء يف كتاب اهلل
وسنّة نب ّيه .K

وهذا يشري إىل أن األمر ما دام كذلك فال ينبغي أن يستلف
العامل أو يقرتض مناهج برشية ،وأدوات بعيدة عن الكتاب والسنة.
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 /2وبشكل أكثر رصاحة تم نقد تلك املناهج يف روايات
كثرية ،بالرغم من أن بعض أصحاب اإلمام ربام تأثروا هبا باعتبارها
(جتديدا) يف األحكام ،و(إعامال للعقل ودوره) فأرادوا أن يدخلوها
يف دائرة األحكام والوصول إليها ،لكن اإلمام  Cكان صار ًما يف
رفض ذلك.

فعن سامعة قال :قلت أليب احلسن ّ :C
إن عندنا من قد
أدرك أباك وجدّ كّ ،
الرجل منّا ُي َ
بتل باليشء ال يكون عندنا فيه
وإن ّ
يشء فيقيس؟ فقال :إنّام هلك من كان قبلكم حني قاسوا.
وكذلك عن حممد بن حكيم ،قال :قلت أليب احلسن  :Cإنّا
نتالقى فيام بيننا فال يكاد يرد علينا يشء ّإل وعندنا فيه يشء وذلك
يشء أنعم اهلل به علينا بكم ،وقد يرد علينا اليشء وليس عندنا فيه
يشء ّإل وعندنا ما يشبهه فنقيس عىل أحسنه؟ فقال :ال ،وما لكم
عيل وقلت،
وللقياسّ ،
ثم قال :لعن اهلل أبا فالن ،كان يقول :قال ٌّ
وقالت الصحابة وقلت!
 /3إال أن هذا ال يعني تزكية اجتاه أهل احلديث عىل حشويتهم
وتعبدهم بالتناقض والتضاد ،وخمالفة األحكام العقلية ألجل أن
حدي ًثا ما قد روي ،فهم يغلقون الباب عىل عقوهلم ويفتحون باب
اخلرب عىل مرصاعيه! كال! فإنه مع وجود أخبار تكون متناقضة مع
القرآن أو العقل أو السنة (باقي األحاديث) ،ومعارضة للحق،
فهذه مل يقلها النبي وال اإلمام ولو جاء هبا عرشات الرواة فضال
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عن خرب الواحد ،فال يكفي البحث السندي ليقال جاز القنطرة،
واحلديث الزم ملن رآه وإنام ال بد من عرض مضمونه عىل القرآن
وعىل العقل وسائر األحاديث.

فعن العبد الصالح  Cقال :إذا جاءك احلديثان املختلفان
ِ
فق ْسهام عىل كتاب اهلل وعىل أحاديثنا ،فان أشبههام فهو حق وان مل
يشبههام فهو باطل.
وعنه  Cقال :قال رسول اهلل  :Kأال! هل عسى رجل
ّ
يكذبني وهو عىل حشاياه متّكئ؟ قالوا :يا رسول اهلل ومن ا ّلذي
ّ
يكذبك؟ قال :الذي يبلغه احلديث فيقول :ما قال هذا رسول اهلل

للحق فأنا قلته ،وما أتاكم
قط ،فام جاءكم عنّي من حديث موافق
ّ
احلق.
احلق فلم أقله ولن أقول ّإل ّ
عنّي من حديث ال يوافق ّ

 /4وكتطبيق عىل ذلك يشري اإلمام  Cإىل بعض ما انترش
من روايات خمالفة للتنزيه والتوحيد للخالق ،ويعتقد أهنا من
ترسب االرسائيليات ملصادر املسلمني وخصوصا يف مدرسة
اخللفاء ،والتي يقيض بعضها بنسبة النزول واحلركة واالنتقال إىل
اهلل سبحانه وتعاىل عن ذلك ،فقد رد عليهم اإلمام  Cوقد ذكر
عنده قوم يزعمون ّ
أن اهلل تبارك وتعاىل ينزل إىل السامء الدنيا بالقول
التايل:
ّ
“إن اهلل ال ينزل وال حيتاج إىل أن ينزل ،إنّام منظره يف القرب
والبعد سواء ،مل يبعد منه قريب ،ومل يقرب منه بعيد ،ومل حيتج إىل
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يشء بل حيتاج إليه وهو ذو الطول ال إله ّإل هو العزيز احلكيم.
أ ّما قول الواصفني :إنّه ينزل تبارك وتعاىل فإنام يقول ذلك
من ينسبه إىل نقص أو زيادةّ ،
وكل متحرك حمتاج إىل من حيركه أو
يتحرك به ،فمن ظ ّن باهلل الظنون هلك ،فاحذروا يف صفاته من أن

تقفوا له عىل حدّ حتدّ ونه بنقص أو زيادة ،أو حتريك أو حترك ،أو
زوال أو استنزال ،أو هنوض أو قعود ،فإن اهلل ّ
وعز عن صفة
جل ّ
الواصفني ،ونعت الناعتني وتوهم املتومهني؛ وتوكّل عىل العزيز
الرحيم الذي يراك حني تقوم وتقلبك يف الساجدين”.

ويعود يذكّر أحد أصحابه وقد سأله عن يشء من التوحيد،

عيل  ،Cوهو مما ال يستطيع غريه أن يأيت به،
بكالم أمري املؤمنني ٍّ
“أول الديانة به معرفته وكامل
قسم مما قاله جده ّ :C
فيكتب إليه ً
معرفته توحيده وكامل توحيده نفي الصفات عنه ،بشهادة ّ
كل صفة

ّأنا غري املوصوف وشهادة املوصوف أنّه غري الصفة وشهادهتام

مجيعا بالتثنية املمتنع منه األزل؛ فمن وصف اهلل فقد حدّ ه ومن حدّ ه
فقد عدّ ه ،من عدّ ه فقد أبطل أزله ومن قال :كيف؟ فقد استوصفه
ضمنه ومن قال عىل َم؟ فقد جهله ومن قال:
فيم؟ فقد ّ
ومن قالَ :

أين؟ فقد أخىل منه ،ومن قال ما هو؟ فقد نعته ومن قال :إىل َم؟
ورب إذ ال مربوب
فقد غ ّياه ،عامل إذ ال معلوم وخالق إذ ال خملوق ّ

وكذلك يوصف ر ّبنا وفوق ما يصفه الواصفون”.
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ً
Wثالثا :التعليم والتوجيه في فترة السجن:

من الغريب أن نالحظ أن اإلمام موسى الكاظم  ،Cمل
يتوقف عن دوره يف تبيني العقائد الصحيحة واألحكام الرشعية
ملن يطلبها حتى وهو يف فرتة السجن (من  179إىل 183ه) ،سواء
سجنه يف البرصة أو بغداد أو ما بينهام يف فرتات االفراج عنه وبقائه
حتت االقامة اجلربية يف بغداد!.
وبالرغم من أننا نعتقد بأن اإلمام  Cكان له القدرة من
اهلل تعاىل بأن يتواصل بشكل غيبي مع أصحابه لو أراد واقتضت
الرضورة ذلك ،كام أن بإمكانه أن يتوسل ببعض الطرق اخلفية عىل
أعني السلطات وإن مل تكن غيبية .إال أننا نعتقد أن ذلك كان يدخل يف
احلاالت النادرة والقليلة ،وأما احلاالت املعتادة فهي الطرق العادية.
ياسين الضرير يكتب عنه ً
كتابا

ومما نقله التاريخ من ذلك ،أنه روى أحد الرواة عنه واسمه
ياسني الرضير الزيات البرصي((( حيث كان يلتقي اإلمام بالبرصة
عندما سجن فيها ،واختص به وروى عنه ،وصنف كتابا.
((( الشبسرتي ،أحسن الرتاجم ألصحاب اإلمام موسى الكاظم ،٢٠٥ /٢
وقال فيه :ياسني الرضير ،الزيات ،البرصي .حمدث امامي حسن احلال،
وقيل من الثقات ،له كتاب .ترشف بخدمة اإلمام  Cملا كان بالبرصة،
وروى عنه .جاء اسمه يف أكثر من عرشين موردا يف أسناد الروايات .روى
عنه حممد بن عيسى بن عبيد ،ونوح بن شعيب النيسابوري .كان ح ًّيا قبل
سنة .183
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وموسى المروزي وكتاب آخر:

واألغرب من ذلك أن اإلمام  Cملا كان يف سجن السندي

بن شاهك ،ويفرتض أنه كان مض َّيقا عليه بشكل كبري (كام ذكرنا

عند احلديث عن سجون اإلمام  )Cإال أن ذلك مل يمنع قدوم من
حيب العلم واملعرفة عليه وأخذهم منه؛ ٌّ
كل بدافع خاص وبطريقة
خمتلفة عن اآلخر!

فممن ذكروا يف ذلك موسى بن ابراهيم املروزي وقيل إنه كان

مؤدب أوالد السندي بن شاهك (الذي توىل سجن اإلمام )C

ولعله هبذه العالقة استطاع أن يأخذ عن اإلمام وأن يسأله ويروي
عنه يف الفرتة التي كان  Cفيها يف سجن السندي(((.

((( ذكره الشبسرتي يف أحسن الرتاجم  ١٥٦/٢فقال ما خمترصه :موسى
املروزي :حمدث ،فقيه ،له كتاب .سكن بغداد وحدث هبا ،وكان صاحب
رشطة قنطرة السامكني يف الكرخ .سمع اإلمام  Cوهو حمبوس عند
السندي بن شاهك .توىل تأديب ولد السندي بن شاهك .كذب حديثه
بعض العامة ،وعده آخرون منهم من املجهولني .روى عنه حممد بن خلف
بن عبد السالم ،وعبيد اهلل الدهقان .كان ح ًّيا سنة  .229روى عن أيب
احلسن األول  Cقال :قال رسول  :Kمن حفظ من أمتي أربعني حديثا
مما حيتاجون اليه يف أمر دينهم بعثه اهلل يوم القيامة فقيها عاملا .وعنه C
أيضا قال :قال رسول  :Kأربع يفسدن القلب وينبتن النفاق يف القلب كام
ينبت املاء الشجر :استامع اللهو ،البذاء ،واتيان باب السلطان ،وطلب الصيد
«وكذلك عنه :قال رسول  :Kمن أصبح وهو ال هيم بظلم أحد غفر اهلل
له ما اجرتم..
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وتلميذا أبي حنيفة البارزان:

وقد ذكر ابن الصباغ املالكي يف كتابه الفصول املهمة ،خرب
دخول تلميذي أيب حنيفة عىل اإلمام الكاظم  Cوهو يف سجن
السندي ،ليخترباه! ،يف مسائل من العلم ،فإذا باإلمام ،C
يفاجأمها باطالعه عىل األمور الغيبية ،ومن خالل ذلك يبني هلام
بشكل غري مبارش ارتباط اإلمامة وأئمة اهلدى باهلل سبحانه بنحو
استثنائي ،فلننظر ما يقوله ابن الصباغ:
ُ
هارون أبا احلسن موسى الكاظم  Cدخل عليه
ّملا َح َب َس
السجن لي ً
وحممد بن احلسن صاحبا أيب حنيفة فقال
ال أبو يوسف ّ
أحدمها لآلخر :نحن عىل أحد األمرين ،إ ّما أن نساويه أو نشكله
فسلم عليه وجلسا عنده وأرادا أن خيترباه بالسؤال لينظرا مكانه
ّ
من العلم ،فجاء ٌ
رجل كان مو ّك ً
شاهك
ال من قبل السندي بن َ
بالكاظم  Cفقال لهّ :
إن نوبتي قد انقضت و ُأريد االنرصاف إىل
ٍ
غد إن شاء اهلل فإن كان لك حاجة تأمرين حتّى أن آتيك هبا معي إذا
جئتك غد ًا ،فقال :ما يل حاجة انرصف!

وحممد بن احلسنّ :إن ألعجب
فلم أن خرج قال أليب يوسف ّ
ّ
من هذا الرجل يسألني أن ُأك ّلفه حاج ًة يأتيني هبا غد ًا إذا جاء وهو
م ّيت يف هذه الليلة.
فأمسكا عن سؤاله وقاما ومل يسأال عن يشء وقاال :أردنا أن
نسأله عن الفرض والسنّة أخذ يتك ّلم معنا علم الغيب ،واهلل لنرسل
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خلف الرجل من يبيت عند باب داره وننظر ما يكون من أمره.

فلم
فأرسال شخص ًا من جهتهام جلس عىل باب ذلك الرجل ّ
كان أثناء الليل وإذا بالرصاخ والواعية ،فقيل هلم :ما اخلرب؟ فقالوا:
مات صاحب البيت فجأةً ،فعاد إليهام الرسول وأخربمها بذلك
فتعجبا من ذلك غاية العجب.
ّ

وعلي بن سويد السائي:

ومن ذلك أجوبته  Cعىل رسالة أرسلها إليه أحد أصحابه
وهو عيل بن سويد السائي الذي قال :كتبت إىل أيب احلسن C
وهو يف احلبس أسأله فيه عن حاله وعن جواب مسائل كتبت هبا
عيل ممن تأخذ معامل دينك ،ال
اليه ،فكتب ا ّيل :وأ ّما ما ذكرت يا ُّ
ّ
تأخذن معامل دينك عن غري شيعتنا ،فإنك ان تعديتهم أخذت دينك
عن اخلائنني الذين خانوا اهلل ورسوله  Kوخانوا أماناهتم ،اهنم
اؤمتنوا عىل كتاب اهلل عز وعال فحرفوه وبدلوه ،فعليهم لعنة اهلل
ولعنة رسوله  Kولعنة مالئكته ولعنة ابائي الكرام الربرة ولعنتي
ولعنة شيعتي إىل يوم القيامة(((.
وهند بن الحجاج:

وربام أرسل هو  Cعىل بعض أصحابه ليأيت إليه ويوصيه
بام أمهه كام حصل مع هند بن احلجاج فيام رواه بشار موىل السندي
بغضا آلل حممد ،فدعاين
بن شاهك ،قال :كنت من أشد الناس ً
((( الشبسرتي :أحسن الرتاجم ٤١١/١
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السندي يوما فقال :يا بشار ّإن أريد ان أئتمنك عىل ما ائتمنني
هارون قلت :إذن ال أبقي فيه غاية! قال :هنا موسى بن جعفر قد
دفعه إ ّيل وقد دفعته بحفظه فاجعله يف دار خوف وكنت أقفل عليه
عدة اقفال ،فإذا مضيت يف حاجة وكلت امرأيت بالباب وال تفارقه
حتى ارجع.
فحول اهلل ما كان يف قلبي من البغض ح ًّبا ،قال:
قال بشارّ :
فدعاين  Cيو ًما فقال :يا بشار احرض يف سجن القنطرة وادع يل
هندَ بن احلجاج وقل له :أبو احلسن يأمرك باملصري إليه ،فإنه ينتهرك
ويصيح عليك فإذا فعل ذلك ،فقل أنا قد قلت وأبلغت رسالته فان
شئت فافعل وان شئت ال تفعل واتركه وانرصف.

قال :ففعلت ما أمرين به فأقفلت األبواب كام كنت أقفل
وأقعدت امرأيت عىل الباب وقلت ال تربحي حتى آتيك وقصدت
إىل سجن القنطرة ،ودخلت إىل هند بن احلجاج ،وقلت له أبو
عيل وانتهرين فقلت له :قد أبلغتك
احلسن يأمرك باملصري إليه فصاح ّ
فان شئت فافعل وان شئت ال تفعل وانرصفت.
فرتكته وجئت إىل أيب احلسن  Cفوجدت امرأيت قاعدة
عىل الباب واألبواب مقفلة فلم أزل أفتح واحدً ا بعد واحد حتى
وصلت إليه فأعلمته اخلرب ،فقال:

نعم فدعا يل وانرصفت فخرجت إىل امرأيت فقلت هلا هل جاء
أحد بعدي فدخل هذا الباب فقالت :ال واهلل ما فارقت الباب وال
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فتحت األقفال حتى جئت..

(((

وبالفعل فقد جاء إليه  ،Cوألقى إليه ما حيب!.

((( عطاردي ،مسند اإلمام الكاظم  ٣٨٧ /1عن ثاقب املناقب
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محورية العقل
في توجيهات اإلمام الكاظم
يف وصية اإلمام أيب احلسن موسى بن جعفر سالم اهلل عليه
وإن اهلل
هلشام بن احلكم رضوان اهلل تعاىل عليه إنه قال (يا هشام ّ
بش أهل العقل والفهم يف كتابه ،فقالَ { :ف َب ّ ِ ۡ
تبارك وتعاىل ّ
ش ع َِبا ِد
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 ١٧ٱلِين يست ِمعون ٱلقول فيتبِعون أحسنه ۚۥ أولـئِك ٱلِين هدىهم ۖ
ُ َ َ ُ ُ ُ ْ ۡ َۡ َ
إن اهلل ع ّز وجل أكمل
َوأ ْولـٰٓئِك ه ۡم أ ْولوا ٱللبٰ ِب  (((}١٨يا هشامّ :

للناس احلجج بالعقول ،وأفىض إليهم بالبيانّ ،
ودلم عىل ربوبيته
باألدالّء ،يا هشام :إن اهلل و ّعظ أهل العقل ور ّغبهم يف اآلخرة،
ََ ْ
الَ َي ُاة ُّ
ب َول َ ْه ٌو َول َ َّ
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أن العقل مع العلم ،فقال:
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اس وما يع ِقلها إِل العال ِمون} يا هشام:
ضبها ل ِلن ِ
{وت ِلك المثال ن ِ
إن هلل حجتني عىل اخللق حجة ظاهرة وهم األنبياء وحجة باطنة
وهي العقول).
((( الزمر17 :ـ 18
((( األنعام32 :
((( العنكبوت43 :
143

............................................................... | 144كاظم الغيظ موسى بن جعفر

ن َقل هذه الوصية من وصايا اإلمام الكاظم  Cهلشام بن
احلكم باإلضافة إىل الكليني يف الكايف احلس ُن بن شعبة احلراين
رضوان اهلل تعاىل عليه املعارص للشيخ الكليني ،وقد تويف يف القرن
الرابع اهلجري يف كتابه حتف العقول عن آل الرسول(((.
تكتسب هذه الوصية أمهية من جهات:
األوىل :املتكلم

الثانية :املخا َطب

الثالثة :الظرف الزمني السيايس واالجتامعي
الرابعة :مضمون اخلطاب والوصية

أما اجلهة األوىل :فال حاجة فيها إىل مزيد إيضاح ،فإن املتكلم
واملويص هنا هو إمام معصوم ،من األئمة الذين أوجب اهلل
طاعتهم ،وأكرمهم بعلمه ،وجعل فيهم وصية نبيه.
وأما اجلهة الثانية ،وهو املخا َطب واملستمع فهو هشام بن
والء) الكويف (ت 179ه) وهذا ما
احلكم (الكندي أو الشيباين ً
متميزا فإن احلكيم يتكلم مع كل شخص
يعطي الوصية موق ًعا
ً
بمقدار تعقله ،ويمأل وعاء كل شخص بحسب استيعابه ،وهشام

((( يعرب الكتاب كام يرى مرتمجو املؤلف عن مستوى مؤلفه وحسن اختياراته،
فقد نخل كلامت املعصومني وخطبهم ،وانتخب أفضل اخلطب والوصايا
وكأنه كان يعد برناجمًا تربويا للمؤمن ،وجاءت هذه الوصية فيه..
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بن احلكم يعد يف الدرجة األوىل من أصحاب اإلمامني الصادق

والكاظم عليهام السالم .وبالرغم من أنه كان يف أول أمره عىل

غري منهج اإلمامة متقدما يف املعارف العقلية والفلسفية ،لكنه ما

لبث أن التقى باإلمام جعفر الصادق فغرق يف ساحل بحره ،C
متكلم حاذ ًقا ،ويكفي يف ذلك النظر إىل
وكان مناظِ ًرا رسيع البدهية،
ً
مناظرته مع عمرو بن عبيد يف اإلمامة((( وتقدم يف أصحاب اإلمام

((( الكليني ،الكايف  ٢١٧ /1عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن احلسن بن إبراهيم،
عن يونس بن يعقوب قال :كان عند أيب عبد اهلل  Cمجاعة من أصحابه
منهم محران بن أعني ،وحممد بن النعامن ،وهشام بن سامل ،والطيار ،ومجاعة
فيهم هشام بن احلكم وهو شاب فقال أبو عبد اهلل  :Cيا هشام أال ختربين
كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟ فقال هشام :يا ابن رسول اهلل
إين ُأج ُّلك وأستحييك وال يعمل لساين بني يديك ،فقال أبو عبد اهلل :إذا
أمرتكم بيشء فافعلوا .قال هشام :بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه
عيل فخرجت إليه ودخلت البرصة يوم اجلمعة
يف مسجد البرصة فعظم ذلك َّ
فأتيت مسجد البرصة فإذا أنا بحلقة كبرية فيها عمرو بن عبيد وعليه شملة
سوداء متزر هبا من صوف ،وشملة مرتد هبا والناس يسألونه ،فاستفرجت
الناس فأفرجوا يل ،ثم قعدت يف آخر القوم عىل ركبتي ثم قلت :أهيا العامل إين
رجل غريب تأذن يل يف مسألة؟ فقال يل :نعم ،فقلت له:
أي يشء هذا من السؤال؟ ويشء تراه كيف تسأل عنه؟
َأ َلك عني؟ فقال يا بني ُّ
فقلت هكذا مسألتي فقال :يا بني ْ
سل وان كانت مسألتك محقاء قلت:
أجبني فيه! قال يل :سل .قلت ألك عني؟ قال :نعم قلت :فام تصنع هبا؟
قال :أرى هبا األلوان واألشخاص ،قلت :فلك أنف؟ قال :نعم قلت :فام
تصنع به؟ قال :أشم به الرائحة قلتَ :ألك فم؟ قال :نعم ،قلت :فام تصنع
به؟ قال :أذوق به الطعم ،قلت :فلك أذن؟ قال :نعم ،قلت :فام تصنع هبا؟
قال :أسمع هبا الصوت ،قلت :ألك قلب؟ قال :نعم ،قلت :فام تصنع به؟
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جعفر  Cوورد فيه مدح كثري.
وأما اجلهة الثالثة وهي الظرف السيايس واالجتامعي الذي

قيلت فيه الوصية فإننا نستطيع أن نتبينه من خالل األمور التالية:

 /1من الناحية الفقهية والترشيعية :كانت الفرتة التي قيلت

فيها هذه الوصية هي فرتة اصطراع االجتاهني الرئيسني يف األمة؛

أتباع مدرسة الرأي وأتباع مدرسة احلديث ،يف الفقه ..وكذلك
بدايات الرصاع بني املعتزلة واالشاعرة يف العقائد واألصول.

وبالرغم من أن الرصاع األول بني االجتاهني يف الفقه كانت
قال :أميز به كلام ورد عىل هذه اجلوارح واحلواس ،قلت :أوليس يف هذه
اجلوارح غنى عن القلب؟ فقال :ال ،قلت :وكيف ذلك وهي صحيحة
سليمة ،قال :يا بني إن اجلوارح إذا شكّت يف يشء شمته أو رأتْه أو ذاقتْه أو
سمعتْه ،ر ّدتْه إىل القلب فيستيقن اليقني ويبطل الشك ،قال هشام :فقلت له:
فإنام أقام اهلل القلب لشك اجلوارح؟ قال :نعم ،قلت :البد من القلب وإال مل
تستيقن اجلوارح؟ قال :نعم ،فقلت له :يا أبا مروان فاهلل تبارك وتعاىل مل يرتك
جوارحك حتى جعل هلا إما ًما يصحح هلا الصحيح ويتيقن به ما شك فيه!
ويرتك هذا اخللق كلهم يف حريهتم وشكهم واختالفهم ،ال يقيم هلم إما ًما
يردون إليه شكهم وحريهتم ،ويقيم لك إما ًما جلوارحك ترد إليه حريتك
وشكك؟! قال :فسكت ومل يقل يل شي ًئا .ثم التفت إ ّيل فقال يل :أنت هشام
بن احلكم؟ فقلت :ال ،قال :أمن جلسائه؟
قلت :ال ،قال :فمن أين أنت؟ قال :قلت :من أهل الكوفة قال :فأنت إذا هو ،ثم
ضمني إليه ،وأقعدين يف جملسه وزال عن جملسه وما نطق حتى قمت ،قال:
فضحك أبو عبد اهلل  Cوقال :يا هشام َم ْن ع َّلمك هذا؟ قلت :يشء منك
وألفته ،فقال :هذا واهلل مكتوب يف صحف إبراهيم وموسى.
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بذوره يف وقت مبكر من تاريخ املسلمني ،أي منذ زمان اخلليفة
الثاين ،إال أنه حتول إىل مدرسة فقهية بالتدريج يف الكوفة ،ومذهب
متميز يف األخذ بالرأي كان عىل رأسه أبو حنيفة النعامن ،ومذهب
متميز يف املدينة سيكون عىل رأسه مالك بن أنس ،ويف موضوع
العقائد سيتميز االجتاهان؛ العقيل واحلديثي يف مذهبي املعتزلة
واالشاعرة.(((..
ويف هذين الرصاعني الفكريني كان دور العقل ومعرفته مبا َل ًغا
فيه إفرا ًطا وتفري ًطا ،ففيام أقحم أصحاب الرأي العقل يف ساحة
أكرب من ساحته احلقيقية وأدخلوه إىل حريم العبادات واألحكام
التي يفرتض فيها التسليم وإعالن العجز عن فهم فلسفتها وعللها،
ورفع راية اخلضوع تعبدً ا.

منع االجتاه اآلخر العقل من أي دور له ،وأغلقوا عليه
(خرب) وإن كان
باملزالج ،وأعطوه إجازة يف كل مورد جاء فيه
ٌ
العقل حييله ،وال يقبله!
وأوضح من ذلك جرى األمر يف أصول العقائد واملعارف
الكربى .فيام يرتبط باملدرستني :االعتزال واألشعرية.
فكانت هذه الوصية من هذا اإلمام العظيم هلذا العقل الكبري،
والعامل العيلم بمثابة حتديد ما للعقل وما عليه ،وما ينبغي أن يكون
فيه وما ال بد له من اجتنابه!

((( للتفصيل يف ذلك يراجع سلسلتنا :من تاريخ املذاهب يف اإلسالم.
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 /2كذلك نعتقد أن املوضوع السيايس مل يكن غائبا عن
خلفيات هذه الوصية بالتعقل والبناء عىل اجلري وراء أحكام
العقل يف السياسة واملجتمع! فبينام كانت األحداث السياسية يف
أشد عنفواهنا بل عنفها ،ال سيام أيام احلكام األعنف واألشد الذين
عارصهم اإلمام الكاظم C؛ من أيب جعفر املنصور إىل املهدي
ابنه ،وموسى اهلادي وأخريا هارون الرشيد ،وكان ينبغي أن ُيسلك
يف هذه الفرتات احلرجة سلوكا (عاقال حكيام) وأال يستسلم لفورة
يستدرج املؤمنون باستفزازات السلطات تلك للقيام
الغيظ بل وال
َ
بعمل تكون فيها هنايتهم وتدمريهم!

كان ال بد من التوصية بالتعقل بل واختاذ (كظم الغيظ) سرية
وطريقة حياة! يف وقت كان االجتاه الغالب عند املؤمنني باإلمامة
عىل أثر الظالمات التي مارستها احلكومات جتاههم ،املسارعة إىل
(((
النهضة والثورة ،حتى لقد عربت عنه بعض الروايات بـ (النزق)
وأن اإلمام و ّد لو يفتدي ذلك ببعض حلم ساعده! ولذلك كان
الوصية بالتقية ،واللطف يف احلاجات وعدم االذاعة وغريها.
ففي مقابل ذلك الترسع يف املواقف ،والنزق يف احلركات،
واالنسياق وراء احلامس واالعالن عن أقىص املواقف كان ينبغي
التوصية بالتعقل االجتامعي وكظم الغيظ السيايس.

((( الصدوق ،حممد بن عيل بن بابويه :اخلصال  ٥٨عن عيل بن احلسني عليهام
السالم قال :وددت أين افتديت خصلتني يف الشيعة لنا ببعض [حلم]
ساعدي :النزق وقلة الكتامن
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 /3املوضوع احليايت :فإن نعمة العقل وإن كانت بحسب
اخللقة موجودة لدى الناس إال أن هذا املصباح ال يلبث أن يعتم
عىل ضوئه بل ربام أطفئ بفعل غلبة الشهوات تارة ،ومعوقات
عمل العقل وحكمه أخرى كاإلعالم املضلل ورأي املحيط الذي
يعيش فيه االنسان! وهكذا.
من هنا ينبغي أن يتدبر املؤمنون يف هذه الوصية باعتبارها
منهجا يف حتكيم العقل يف املسائل املختلفة وإدارة الشؤون احلياتية.
ً
وبإطاللة فهرستية عىل الوصية((( سوف نالحظ األفكار
التالية فيها:

بش أهل العقل
 /1ابتدأ اإلمام  Cببيان أن اهلل سبحانه قد ّ
يف كتابه ومدحهم فيه ،وبأنه جعل اآليات ً
دليل عىل ربوبيته وحني
أكمل البرش بالعقول هداهم هبا إليه؛ وعرض من تلك اآليات
خلق الساموات واألرض واختالف الليل والنهار وتسخري النجوم
بل وخلق االنسان من الرتاب ،وإنزال املاء من السامء ..كل ذلك
فيه آيات ملن يتعقل ويبرص ما وراءها!(((.
((( الكليني ،الكايف٦١/١
((( يا هشام إن اهلل تبارك وتعاىل برش أهل العقل والفهم يف كتابه فقال:
َّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ
ََ ّ ۡ َ
ك َّٱل َ َ َ ُ َّ ُ
ِين هدىٰه ُم ٱللۖ
{فب ِش عِبا ُِد  ١٧ٱلَِين يست ِمعون ٱلقول فيتبِعون أحسنه ۚۥ أولـئِ
ُ ُ ْ ۡ ۡ
ُ َ
َوأ ْولـٰٓئِ َك ه ۡم أ ْولوا ٱلل َبٰ ِب  }١٨الزمر.18
يا هشام إن اهلل تبارك وتعاىل أكمل للناس احلجج بالعقول ،ونرص النبيني بالبيان،
َ ٰ ُ ُ ۡ َ ٰ َ ۡ َّ َ ُ َّ َ ٰ َ ٓ َّ ٞ ٰ َ ٞ
ٱلرحم ٰ ُن
ودهلم عىل ربوبيته باألدلة ،فقالِ{ :إَولهكم إِله وحِدۖ ل إِله إِل هو
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 /2وحني يبرص أهل العقل الدنيا وحتوالهتا ورسعة انقضائها

هلوا ولع ًبا
فإن عملهم يكون ألجل اآلخرة ،فبينام كانت الدنيا ً
خريا عا ًّما ،وليس هذه الفكرة حاصلة لكل الناس
كانت اآلخرة ً

َۡ
َ ۡ
َ ۡ َ ٰ َّ ۡ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ
َّ
َّ َ َ
َّ
ٱلرح ُ
ك ٱل ِت ت ِري ِف
ت َوٱل ِ
ۡرض وٱختِل ِف ٱل ِل وٱنلهارِ وٱلفل ِ
ِيم  ١٦٣إِن ِف خل ِق ٱلسمٰو ٰ ِ
َ
َ
َ
َّ ٓ
ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ
َّ ٓ َ ۡ
ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َّ َ
نز َل َّ ُ
اس َو َما ٓأ َ
ٱلل م َِن ٱلس َماءِ مِن ماءٖ فأح َيا ب ِ ِه ٱلۡرض بعد م ۡوت ِها َوبث
ٱلح ِر بِما ينفع ٱنل
ۡ ُ َ َّ َ ۡ َ َّ َ ٓ ۡ َ
ُ ّ َ َّ َ َ
َ
ّ َ ٰ َ َّ َ
َ
ۡ
ٓأَليٰت ّل َِقومۡ
َ
ۡرض
اب ٱلمسخ ِر بي ٱلسماءِ وٱل ِ
ص ِ
ٖ
ٖ
ٱلري ِح وٱلسح ِ
فِيها مِن ِ
ك دٓاب ٖة وت ِ
يف ِ
ُ
َ
َۡ
ون  }١٦٤البقرة 163ـ .164
يع ِقل
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ
يا هشام قد جعل اهلل ذلك ً
ٱلل
مدبرا ،فقال {وسخر لكم
دليل عىل معرفته بأن هلم ً
َ َّ َ َ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ُّ ُ ُ ُ َ َّ َ ٰ ُ ۢ َ ۡ ٓ َّ َ ٰ َ َ ٰ ّ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ت لِقو ٖم يع ِقلون}
وٱنلهار وٱلشمس وٱلقمر ۖوٱنلجوم مسخرت بِأم ِرهۚ ِۦ إِن ِف ذل ِك ٓأَلي ٖ

( 12النحل).

ُ َّ
ۡٗ ُ
ُّ ۡ َ ُ
َ ََ ُ ّ َُ ُ
َ ََ ُ ُۡ ُ ُ
اب ث َّم مِن نطف ٖة ث َّم م ِۡن علق ٖة ث َّم ي ِرجك ۡم طِفل ث َّم
وقال{ :ه َو ٱلِي خلقكم مِن تر
ٖ
ۡ ُ ُ ْ َ ُ َّ ُ ُ
َُۡ
ُ ُ ْ ُ ٗ
ۡ ُ ُ ْ َ َ ٗ ُّ َ ٗ
ُ
ِنكم َّمن ُي َت َو َّ ٰ
ف مِن قبل ۖ َو ِلَبلغ ٓوا أجل مس ّم
ِلَبلغ ٓوا أشدك ۡم ث َّم ِلَكونوا ش ُيوخاۚ َوم
َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ون} ( )67غافر)
ولعلكم تع ِقل
ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َّ َ ُ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ َّ َ ُ ُ َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ح ٱلۡرض بعد موت ِهاۚ قد بينا لكم ٱٓأۡلي ِت لعلكم تع ِقلون}
وقال{ :ٱعلموا أن ٱلل ي ِ

( 17احلديد).

ََُ ّ ُ
َ َ َّ ٰ َ ٓ َ ٰ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٞ َ ۡ ٞ َ َ ٞ ۡ َ َ ٰ َ ۡ َ ۡ ّ ٞ
ضل
ان يس
ق بِماءٖ وٰ ِ
صنوان وغي ِ
ب وزرع ونِيل ِ
ح ٖد ونف ِ
وقال {وجنـت مِن أعن ٖ
صنو ٖ
ۡ ُ ُ َّ َ ٰ َ َ ٰ ّ َ ۡ َ ۡ ُ َ
َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ
ت لِقو ٖم يع ِقلون} ( 4الرعد).
ع بع ٖض ِف ٱلك ِلۚ إِن ِف ذل ِك ٓأَلي
بعضها
ٖ
َۡ َ
َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ٗ َ َ َ ٗ َ ُ َ ّ ُ َ َّ َ ٓ َ ٓ ٗ َ ُ ۡ
حۦ ب ِ ِه ٱلۡرض
نل مِن ٱلسماءِ ماء في ِ
وقال{ :ومِن ءايتِ ِهۦ ي ِريكم ٱلبق خوفا وطمعا وي ِ
َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َّ َ ٰ َ َ ٰ ّ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ون} ( 24الروم).
ت لِقو ٖم يع ِقل
بعد موت ِها ۚإِن ِف ذل ِك ٓأَلي ٖ
ُ ۡ َ َ َ ۡ ْ َ ۡ ُ َ َ َّ َ َ ُّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ
َ ۡٗ َ َۡ َۡ ۡ َ ٗ ََ
ُ
ْ
ُ
ۡ
شكوا ب ِ ِهۦ شيـٔاۖوبِٱلو ٰ ِلي ِن إِحسٰناۖول
وقال{ :قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ۖأل ت ِ
َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٰ َ ُ ّ ۡ ۡ َ ٰ َّ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ َ ٰ َ َ َ َ َ ۡ َ
تقتلوا أولدكم مِن إِمل ٖق نن نرزقكم ِإَوياهم ۖ ول تقربوا ٱلفوحِش ما ظهر مِنها
َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َّ ۡ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ
َ َ َّ ُ
َّ ُ
ۡ ّ َ ُ
ٱلل إِل بِٱلَ ِ ۚق ذٰلِك ۡم َوصىٰكم ب ِ ِهۦ لعلك ۡم
وما بطنۖ ول تقتلوا ٱنلفس ٱل ِت حرم
َۡ ُ َ
ون} ( 151األنعام).
تع ِقل
َ َ َ َ ُ َّ َ ٗ ّ ۡ َ ُ
ُ ۡ َ َّ ُ ّ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ّ ُ َ َ ٓ َ َ
وقال{ :ضب لكم مثل مِن أنف ِسكم ۖهل لكم مِن ما ملكت أيمنكم مِن شكء ِف ما
َ َ ٓ َ ٰ َ ُ ّ َ ُ َ َٰ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ َ َ ٞ
ََۡ ُ ۡ ََ ُۡ
ت لِق ۡو ٖم
َرزقنٰكم فأنتم فِي ِه سواء تافونهم كخِيفتِكم أنفسكم ۚكذل ِك نف ِصل ٱٓأۡلي ِ
َۡ ُ َ
ون} ( 28الروم)
يع ِقل
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وإن أوتوا قدرة عقلية وإنام تتجىل عند أهل العلم فالعقل ينمو عند
أهل العلم بينام خيبو نوره عند اجلاهلني.

نورا كانت الكثرة والتأثر
 /3وبمقدار ما كان التفكر والعلم ً
كثريا من االنحرافات يف احلياة
هبا حجا ًبا وظلمة ،فإننا نالحظ أن ً
(فكرية أو سلوكية) كانت أرضيتها التأثر بالكثرة و(بالناس) فإن
البعض يرى خاط ًئا أنه كيف يمكن أن يكون ُّ
(كل) هؤالء خاطئني
وأنا عىل هدى؟ ثم يفكر أنه لكي يعيش بسهولة معهم ال بد أن
يتعايش مع ما هم عليه من الفكر والسلوك ..وهكذا تضاف أرقام
جديدة لـ (الناس) لكي تؤثر يف غريها بنفس الطريقة! بينام مل تكن
الكثرة عالمة هدى بالرضورة! بل ربام كانت القلة املفكرة واملنفردة
املتأملة هي الناجية والصائبة.
 /4وإذا كان أولو األموال يف نظر أهل الدنيا هم أصحاب
احلظوظ والسعادة ،فإن أويل األلباب والعقول يف النظرة االهلية هم
أصحاب اخلري واحلظ الكبري .ولذلك ال بد من تغيري املفاهيم فإنه
عىل أثرها تتغري احلركة والسلوك فهل البحث عن املال هو هدف
هذه احلياة أو حتصيل العقل؟

فإذا كانت الدنيا بمثابة بحر عميق فإنك حتتاج فيها إىل سفينة
صاحلة ،وإذا كان لكل سفينة ق ّي ٌم ّ
ومل ٌح فإن قائد هذه السفينة هو
العقل(((.
((( يا هشام ثم ذكر اويل األلباب بأحسن الذكر ،وحالهم بأحسن احللية ،فقال:
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 /5يف ترتيب بديع قال اإلمام  Cهلشام :دليل العقل هو

التفكر ..لكن كيف نحصل عىل التفكر؟ دليل التفكر هو الصمت،
فإن من يكثر كالمه ولغطه ال يعطي لعقله فرصة للتفكر! وإذا كان

كل يشء حيتاج ملطية تعينه وتنقله فإن مطية العقل هي التواضع.

ويف أروع مجع حلجج اهلل عىل اخللق قال  :Cإن هلل عىل

الناس حجتني :حجة ظاهرة وحجة باطنة ،فأما الظاهرة فالرسل

ۡ ۡ َ َ َ َ َ ٓ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ٗ َ ٗ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ٓ ُ ْ ُ ْ
ُۡ
وت خيا كثِرياۗ وما يذكر إِل أولوا
{يؤ ِت ٱل ِكمة من يشاء ۚ ومن يؤت ٱل ِكمة فقد أ
ِ
ۡ َۡ
َ َّ ُ َ
ۡ ۡ َ ُ ُ َ َ َّ
ُ ّّ ٞ
ٱلل َبٰ
ٱلرٰـ ِسخون ِف ٱل ِعل ِم يقولون ءَامنا ب ِ ِهۦ ك م ِۡن
ب} ( 269البقرة) .وقال {و
ِ
َّ ُ
ۡ َۡ
َّ َ ۡ
َّ َ َ
عِن ِد َر ّب َنا ۗ َو َما يَ َّذ َّك ُر إِلٓ أ ْولُوا ْ ٱلل َبٰ
ت
ب} ( 7آل عمران) وقال{ :إِن ِف خل ِق ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ
َ ِ
ۡ
َٰ ّ ُ ْ ۡ َۡ َ
َ ۡ َ ٰ َّ ۡ َ َّ َ
ٰ
ت ِلو ِل ٱللب ِب} ( 190آل عمران) .وقال:
َوٱل ِ
ۡرض وٱختِ َل ِف ٱل ِل وٱنلهارِ ٓأَلي ٖ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ َّ ُ ْ ۡ ۡ
َّ ّ َ ۡ َ ُّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َّ
َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ ٓ َ َ ۡ َ
م إِن َما َي َتذك ُر أ ْولوا ٱلل َبٰ ِب}
نزل َإِلك مِن ربِك ٱلق كمن هو أع ٰٓ ۚ
{أفمن يعلم أنما أ ِ
ََ ََۡ ُ َََْۡ
َّ ۡ ُ َ َ ٰ ٌ َ َ ٓ َ َّ ۡ َ ٗ َ َ ٓ ٗ َ ۡ َ
ُ
جدا وقائِما يذر ٱٓأۡلخِرة ويرجوا رحة
(19الرعد) وقال {أمن هو قنِت ءاناء ٱل ِل سا ِ
ُۡ َۡ َ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ َٰ
َر ّب ِ ِهۗۦ قل هل ي ۡس َت ِوي ٱلِين يعلمون وٱلِين ل يعلمونۗ إِنما يتذكر أولوا ٱللب ِب} (9
َ َّ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ
ّ
َ َ َۡ َ
ْ
الزمر) .وقال{ :ك ِتٰ ٌب أ َنزلنٰ ُه إ ِ ۡل َك ُم َبٰ َركِ ٞلَ َّدبَّ ُر ٓوا ءَ َايٰتِ ِهۦ َو ِلَ َتذك َر أ ْولوا ٱلل َبٰ ِب}ِ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ ۡ َ َ ۡ َٰ َ َ َ ۡ
ب َولقد
( 29الزمر) .وقال{ :ولقد ءاتينا موس ٱلهدى وأورثنا ب ِن إِسٰٓـءِيل ٱلكِت
َ ََۡ ُ َ ُۡ َ ٰ ََۡ َۡ َ َ ٓ ۡ َ َ ۡ َ
ُ ٗ َ ۡ َ ٰ ُ ْ ۡ َۡ َ
ٰ
سٰٓـءِيل ٱلكِتٰ َب  ٥٣هدى وذِكرى ِلو ِل ٱللب ِب}
ءاتينا موس ٱلهدى وأورثنا ب ِن إ ِ
َ َ ّ ۡ َ َّ ّ ۡ َ ٰ َ َ ُ ۡ ُ ۡ
َ
( 54غافر) وقال{ :وذك ِر فإِن ٱذلِكرى تنفع ٱلمؤ ِمنِني} ( 55الذاريات).
َّ َ َ ۡ
َ َ َۡ
يا هشام إن اهلل تعاىل يقول يف كتابه{ :إِن ِف ذٰل َِك لِك َر ٰى ل َِمن ك َن ُلۥ قل ٌب} ( 37ق)
ۡ ۡ َ
َ ُۡ
ََ
يعني :عقل ،وقال { َولق ۡد ءَات ۡي َنا لق َم ٰ َن ٱل ِك َمة} ( 12لقامن) ،قال :الفهم

والعقل.
يا هشام إن لقامن قال البنه :تواضع للحق تكن أعقل الناس ،وإن الكيس لدى
احلق يسري ،يا بني إن الدنيا بحر عميق ،قد غرق فيها عامل كثري فلتكن
سفينتك فيها تقوى اهلل ،وحشوها اإليامن ورشاعها التوكل ،وقيمها العقل
ودليلها العلم ،وسكاهنا الصرب.
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واألنبياء واألئمة  ،Aوأما الباطنة فالعقول ..فأعىل قيمة العقل
لكي يساويه باألنبياء والرسل واألئمة ،ولكيال تكون ألحد حجة
يف أنه مل يصله التوجيه الرسايل ما دام نداء العقل مصاحبا له أينام
(((
كان!
 /6يف تعريف خمترص للعاقل ببعض صفاته قال« :إن العاقل
ُ
ربه»..
(هو) الذي ال يشغل
شكره ،وال يغلب احلرا ُم ص َ
احلالل َ

ويعود ليبني ما هيدم العقل ويلغي دوره فيقول إن تلك
املهدمات هي :طول األمل /وكثرة الكالم /وشهوات النفس..
فإذا اجتمعت هدمت العقل! «من سلط ثالثا عىل ثالث فكأنام
أعان عىل هدم عقله :من أظلم نور تفكره بطول أمله ،وحما طرائف
حكمته بفضول كالمه ،وأطفأ نور عربته بشهوات نفسه ،فكأنام
أعان هواه عىل هدم عقله ،ومن هدم عقله ،أفسد عليه دينه ودنياه».
 /7ومن أهم عالئم العقل :عالقة العبد بربه فإن كان مطيعا
لربه فهو العاقل وإن كان مطيعا هلواه فيا ضيعة العقل! إن من
((( يا هشام إن لكل يشء دليال ودليل العقل التفكر ،ودليل التفكر الصمت،
ولكل يشء مطية ومطية العقل التواضع وكفى بك جهال أن تركب ما
هنيت عنه .يا هشام ما بعث اهلل أنبياءه ورسله إىل عباده إال ليعقلوا عن
اهلل ،فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة ،وأعلمهم بأمر اهلل أحسنهم عقال،
وأكملهم عقال أرفعهم درجة يف الدنيا واآلخرة.
يا هشام إن هلل عىل الناس حجتني :حجة ظاهرة وحجة باطنة ،فأما الظاهرة
فالرسل واألنبياء واألئمة  ،Aوأما الباطنة فالعقول.
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أنس باهلل ورغب فيام عنده كان اهلل صاحبه وغناه وعزه! لذا ترى
اإلمام  Cيويص تلميذه بأن يعزب عن طاعة اهلوى وجيدّ يف
طاعة االله فيقول «يا هشام كيف يزكو عند اهلل عملك ،وأنت قد
شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك عىل غلبة عقلك.
يا هشام الصرب عىل الوحدة عالمة قوة العقل ،فمن عقل عن
اهلل اعتزل أهل الدنيا والراغبني فيها ،ورغب فيام عند اهلل ،وكان اهلل
ومعزه من
أنسه يف الوحشة ،وصاحبه يف الوحدة ،وغناه يف العيلةُ ،
غري عشرية».
 /8وإن كان لكل يشء هدف وجود وغاية بقاء ،فإن هدف
وجود اخللق هو طاعة اهلل سبحانه ،فال نجاة إال بتلك الطاعة
وال معنى للحياة إال هبا .والطاعة ال تعني املامرسات الظاهرية
للعبادات فقط وإنام هي مضافا إليها العلم والوعي بمنزلة العبد
من ربه ،وعظمة الرب.

 /9ما هي العالقة بني الدنيا وأمواهلا وكاملياهتا وبني العقل؟
إن املتأمل يف حياة بعض الناس يرى أن حمور حياهتم وشقاء عمرهم
هو لتحصيل (الفضول) والكامليات! وكأنام ذلك هو هدف
حياهتم ..فرتاه يأسف عىل سيارة فارهة بل أكلة لذيذة ما ال يأسف
عىل فوات الطاعة وفعل الذنب! بينام العاقل هو الذي يرتك فضول
الدنيا ويعزب عن كاملياهتا فضال عن الذنوب واخلطايا! «يا هشام
إن العاقل ريض بالدون من الدنيا مع احلكمة ،ومل يرض بالدون

مظاكلا مامإلا تاهيجوت يف لقعلا ةيروحم 155 | .....................................

من احلكمة مع الدنيا ،فلذلك ربحت جتارهتم .يا هشام إن العقالء
تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ،وترك الدنيا من الفضل ،وترك
الذنوب من الفرض.
يا هشام إن العاقل نظر إىل الدنيا وإىل أهلها فعلم أهنا ال تنال
إال باملشقة ونظر إىل اآلخرة فعلم أهنا ال تنال إال باملشقة ،فطلب
باملشقة أبقامها».

 /10الدنيا طالبة ومطلوبة واآلخرة كذلك ،لكن بينهام
تعاكس ولذلك فـ «إن العقالء زهدوا يف الدنيا ورغبوا يف اآلخرة،
ألهنم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة واآلخرة طالبة ومطلوبة ،فمن
طلب اآلخرة طلبته الدنيا حتى يستويف منها رزقه ،ومن طلب الدنيا
طلبته اآلخرة فيأتيه املوت ،فيفسد عليه دنياه وآخرته».
 /11مصدر اخلريات هو كامل العقل ،فليترضع االنسان لربه
بأن يكمل عقله! وأن يبقى مستمرا عىل اهلدى فإن القلوب قد تزيغ
بعدما هديت! إن يف كامل العقل الغنى وإن مل يكن ٌ
مال! وفيه راحة
القلب والسالمة يف الدين ،فـ “من أراد الغنى بال مال ،وراحة
القلب من احلسد ،والسالمة يف الدين فليترضع إىل اهلل عز وجل يف
مسألته بأن يكمل عقله ،فمن عقل قنع بام يكفيه ،ومن قنع بام يكفيه
استغنى ،ومن مل يقنع بام يكفيه مل يدرك الغنى أبدا.

َّ َ َ
“يا هشام إن اهلل حكى عن قوم صاحلني :أهنم قالواَ { :ربنا ل
ُ ۡ ُُ ََ َۡ َ ۡ َ َََۡ َ َ
َّ ُ َ َ ۡ َ ً ۚ َّ َ َ َ
نت ٱل ۡ َو َّه ُ
ت ِزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا َوه ۡب لَا مِن لنك رحة إِنك أ
اب}
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حني علموا أن القلوب تزيغ وتعود إىل عامها ورداها”.
عرف متام العقل وكامله عند أحد؟ اختربه كام قال
 /12كيف ُي َ
أمري املؤمنني  :Cبـ (خصال شتى:
ـ الكفر والرش منه مأمونان ،والرشد واخلري منه مأموالن،
ـ وفضل ماله مبذول ،وفضل قوله مكفوف،
ـ ونصيبه من الدنيا القوت،
ـ ال يشبع من العلم دهره،
ـ الذل أحب إليه مع اهلل من العز مع غريه ،والتواضع أحب
إليه من الرشف،
ـ يستكثر قليل املعروف من غريه ،ويستقل كثري املعروف من
نفسه،
ـ ويرى الناس كلهم خريا منه ،وأنه رشهم يف نفسه ،وهو متام
األمر).
 /13وإذا كانت اخلصال السابقة التي تدل عىل كامل العقل
حتتاج إىل فرتة من الزمن الختبار الشخص ،ومعارشة طويلة قد
ال تتيرس للكثري ،فهذه عالمات رسيعة للعاقل يمكن معرفتها
بسهولة ،كام يقول أيضا أمري املؤمنني  Cكام نقلها عنها حفيده
موسى بن جعفر « :Cإن من عالمة العاقل أن يكون فيه ثالث
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خصال :جييب إذا سئل ،وينطق إذا عجز القوم عن الكالم ،ويشري
بالرأي الذي يكون فيه صالح أهله ،فمن مل يكن فيه من هذه
اخلصال الثالث يشء فهو أمحق» .وهذه هي التي تؤهل الشخص
للتصدر يف املجالس ال الثياب الغالية أو اهليئة العالية أو املال الكثري
متم ًم« :ال جيلس
أو املنصب املهم ،ولذلك قال أمري املؤمنني ِّ C
يف صدر املجلس إال ٌ
رجل فيه هذه اخلصال الثالث أو واحدة منهن،
فمن مل يكن فيه يشء منهن فجلس فهو أمحق».
 /14وعالمات ُأخر يف السلوك االجتامعي ،للعاقل لو
فكر فيها االنسان الجتنب الكثري من االخفاقات واالحباطات،
يقول “ :Cيا هشام إن العاقل:

ـ ال حيدّ ث من خياف تكذيبه” فام الداعي ألن تنقل شيئا
لشخص لن يلبث أن يشكك يف كالمك أو جيبهك بالتكذيب يف
وجهك؟ العاقل ينتخب من يضع معلوماته عنده!

ـ “وال يسأل من خياف منعه” فبإمكانك أن تعرف أن هذا
الشخص حيتمل أن يرفضك ويرد مطلبك ..فامذا انتفعت من
سؤالك وطلبك منه؟ غري الذلة واحلرج وربام حتقق الفتور يف
العالقة إن مل يكن العداوة.
ـ “وال يعد ما ال يقدر عليه” فال ينبغي أن تأخذك اخلفة
وتعطي السامء بيد واألرض بأخرى ،وعىل طريقة أبرش ألمألهنا
ً
لك ً
ورجال ..ثم إذا عدت إىل إمكاناتك وجدت نفسك
خيل
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خال ًيا ،ووجدت وعدك يف اهلواء؟ ال ت َِعدْ بام ال تقدر عليه وإن كان
ال بد أن تقول شي ًئا فقل أصنع ما أستطيعه! أو أرجو أن أوفق للقيام
بذلك األمر ..وهكذا.
ـ “وال يرجو ما يعنف برجائه” ال تبالغ يف توقعاتك من
اآلخرين فإما أنك مل تفهم مشاعرهم جتاهك! أو أنك مل تُقدّ ر
إمكاناهتم احلقيقية ،وكان رجاؤك فوق ما يستطيعون أو ما يريدون
بكثري!

ـ “وال يقدم عىل ما خياف فوته بالعجز عنه” وإنام يقدم عىل
األشياء والفرص بحسب إمكاناته وقدراته ،فليس يف كل مطر لك
زرع! وال يف كل سوق لك بضاعة!
إن الغرض األساس من هذه الوصية هو توجيه هشام ومن
بعده شيعة اإلمام  Cإىل منزلة العقل ،وكيفية تنميته وإعطاء
املقاييس التي من خالهلا يتعرف إىل سلوك العقالء ،وبامذا يتم
العقل ويكمل.
التغفيل وكمال العقل:

إننا نجد وبالذات يف هذه الفرتات أشكال التحايل املايل
والعاطفي واجلنيس والسيايس ،ما يعظم احلاجة إىل تنمية العقل
وحتكيمه يف كل مفاصل احلياة ،فكم سمعنا عن أشخاص بنوا
ثروات ثم إذا هبا تذهب أو يذهب أكثرها عىل أثر حيلة استغفل
من خالهلا أصحاب احليلة هذا الشخص أو ذاك فإذا به حتت
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مفلسا! وتتساءل :هل
بروق املطامع والشهوات هيوي رصي ًعا
ً
يعقل أن يكون هذا الشخص قد سقط هذه السقطة الكبرية؟ ومثل
ذلك ترى يف األمر العاطفي واجلنيس وكيف أضاع أشخاص
شخصياهتم وأعامرهم وأعامهلم عىل أثر (سقوط العقل) عن
ََ ۡ َ ُ ْ َ
َ
ٰ
خ
سين}.
التحكم يف قراراهتم {فأصبحوا ِ ِ
بل عىل أثر االستغفال يف اجلانب السيايس كان مصريهم أسوأ
مما يتصور! وكل ذلك كان يمكن النجاة منه واخلالص لو أهنم
َُ ۡ ُُ ٓ َ ُ ۡ ٞ
وب َيع ِقلون ب ِ َها}.
اعتصموا بعروة العقل وكانت {لهم قل
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الحياة األسرية لإلمام الكاظم
(((
عيل (يعني
جاء يف وصية اإلمام موسى بن جعفر « :وإىل ٍّ

((( نقلها الكليني يف الكايف ..( ،٣٦٤ /١أشهدهم أنه يشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية ال ريب فيها
وأن اهلل يبعث ما يف القبور وأن البعث بعد املوت حق وأن الوعد حق وأن
احلساب حق والقضاء حق وأن الوقوف بني يدي اهلل حق وأن ما جاء به
حممد  Kحق وأن ما نزل به الروح األمني حق ،عىل ذلك أحيا وعليه أموت
وعليه ابعث إن شاء اهلل ،وأشهدهم أن هذه وصيتي بخطي وقد نسخت
وصية جدي أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  Cووصية حممد بن عيل قبل
ذلك نسختها حرفا بحرف ووصية جعفر بن حممد ،عىل مثل ذلك وإين قد
وبني بعدُ معه إن شاء وآنس منهم رشدا وأحب أن يقرهم
عيل َّ
أوصيت إىل ٍّ
فذاك له وإن كرههم وأحب أن خيرجهم فذاك له وال أمر هلم معه وأوصيت
إليه بصدقايت وأموايل وموايل وصبياين الذي خلفت وولدي إىل إبراهيم
عيل أمر نسائي دوهنم وثلث
والعباس وقاسم وإسامعيل وأمحد وأم أمحد وإىل ٍّ
صدقة أيب وثلثي ،يضعه حيث يرى وجيعل فيه ما جيعل ذو املال يف ماله ،فإن
أحب أن يبيع أو هيب أو ينحل أو يتصدق هبا عىل من سميت له وعىل غري من
سميت ،فذاك له وهو أنا يف وصيتي يف مايل ويف أهيل وولدي وإن يرى أن يقر
إخوته الذين سميتهم يف كتايب هذا أقرهم وإن كره فله أن خيرجهم غري مثرب
عليه وال مردود ،فإن آنس منهم غري الذي فارقتهم عليه فأحب أن يردهم يف
والية فذاك له وإن أراد رجل منهم أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها إال
بإذنه وأمره ،فإنه أعرف بمناكح قومه وأي سلطان أو أحد من الناس كفه
161
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الرضا) أمر نسائي دوهنم (باقي اخوته) وثلث صدقة أيب وثلثي،
عن يشء أو حال بينه وبني يشء مما ذكرت يف كتايب هذا أو أحد ممن ذكرت،
فهو من اهلل ومن رسوله برئ واهلل ورسوله منه براء وعليه لعنة اهلل وغضبه
ولعنة الالعنني واملالئكة املقربني والنبيني واملرسلني ومجاعة املؤمنني وليس
الحد من السالطني أن يكفه عن يشء وليس يل عنده تبعة وال تباعة وال
الحد من ولدي له قبيل مال ،فهو مصدق فيام ذكر ،فإن أقل فهو أعلم وإن
أكثر فهو الصادق كذلك وإنام أردت بإدخال الذين أدخلتهم معه من ولدي
التنويه بأسامئهم والترشيف هلم .وأمهات أوالدي من أقامت منهن يف منزهلا
وحجاهبا فلها ما كان جيري عليها يف حيايت إن رأى ذلك ،ومن خرجت منهن
عيل غري ذلك وبنايت بمثل
إىل زوج فليس له أن ترجع إىل حمواي اال أن يرى ٌّ
ذلك وال يزوج بنايت أحد من إخوهتن من أمهاهتن وال سلطان وال عم إال
برأيه ومشورته ،فإن فعلوا غري ذلك فقد خالفوا اهلل ورسوله وجاهدوه يف
ملكه وهو أعرف بمناكح قومه ،فإن أراد أن يزوج زوج وإن أراد أن يرتك
ترك وقد أوصيتهن بمثل ما ذكرت يف كتايب هذا وجعلت اهلل عز وجل عليهم
شهيدا وهو وأم أمحد [شاهدان] وليس الحد أن يكشف وصيتي وال ينرشها
وهو منها عىل غري ما ذكرت وسميت ،فمن أساء فعليه ومن أحسن فلنفسه
وما ربك بظالم للعبيد وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وليس ألحد من سلطان
وال غريه أن يفض كتايب هذا الذي ختمت عليه األسفل ،فمن فعل ذلك
فعليه لعنة اهلل وغضبه ولعنة الالعنني واملالئكة املقربني ومجاعة املرسلني
واملؤمنني من املسلمني وعىل من فض كتايب هذا .وكتب وختم أبو إبراهيم
والشهود وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله”
ويف وصية أخرى له ذكرت يف البحار  281 /48جاء فيها :فان تزوجت امرأة من
ولد موسى بن جعفر فال حق هلا يف هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغري زوج،
فان رجعت كانت هلا مثل حظ التي مل تتزوج من بنات موسى ومن تويف من
ولد موسى وله ولد ،فولده عىل سهم أبيهم للذكر مثل حظ االنثيني عىل مثل
ما رشط موسى بني ولده من صلبه ،ومن تويف من ولد موسى ومل يرتك ولدا
رد حقه عىل أهله الصدقة.
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يضعه حيث يرى وجيعل فيه ما جيعل ذو املال يف ماله ،فإن أحب أن
يبيع أو هيب أو ينحل أو يتصدق هبا عىل من سميت له وعىل غري
من سميت ،فذاك له .وإن أراد رجل منهم أن يزوج أخته فليس له
أن يزوجها إال بإذنه وأمره ،فإنه أعرف بمناكح قومه ...وأمهات
أوالدي من أقامت منهن يف منزهلا وحجاهبا فلها ما كان جيري
عليها يف حيايت إن رأى ذلك ،ومن خرجت منهن إىل زوج فليس
عيل غري ذلك وبنايت بمثل ذلك
هلا أن ترجع إىل حمواي اال أن يرى ُّ
وال يزوج بنايت أحد من إخوهتن من أمهاهتن وال سلطان وال عم
إال برأيه ومشورته ،فإن فعلوا غري ذلك فقد خالفوا اهلل ورسوله.
تشري هذه الوصية إىل جوانب من احلياة االرسية والزوجية
التي كان يعيشها اإلمام الكاظم .C

وبقراءة هذه الوصية كاملة سنالحظ االشارة إىل أنه أرشك
أبناءه يف الوصية وعدّ َدهم والغرض يف ذلك هو ترشيفهم والتنويه
بذكرهم بل وأشار يف هذه الوصية إىل احدى زوجاته وهي ام امحد
بن موسى بن جعفر ،وهذه املرأة الصاحلة وهي ليست أ ّم اإلمام
الرضا ولكنها من زوجات اإلمام موسى الفاضالت وإحدى
الراويات عنه وممن سلمت بإمامة اإلمام الرضا .ويستفاد من هذه
الوصية أنه باإلمكان ان تكون املرأة وص ًّيا حيث ذكرها اإلمام
كأحد األوصياء فال يشرتط الذكورة يف الوصية ،وقد نص يف هذه
الوصية أن املترصف األول فيها هو اإلمام عيل الرضا  ،Cوهذا
باإلضافة إىل أنه أحد عالئم اإلمامة واإلشارة إىل اإلمام من بعده
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كام ذكر ذلك متكلمو اإلمامية ،يف باب عالئم اإلمام واإلشارة
إليه .هو رصيح يف عدم منازعته يف قراراته فيام يرتبط بمواضيع
الوصية ،والتي كان منها:
أوال :أمر زوجاته.
ثانيا :أمر بناته..

بالنسبة إىل الزوجات وأمهات األوالد يك َّلف اإلمام الرضا
بالرصف عليهن واالنفاق ما دمن باقيات يف بيت أبيه ومل يتزوجن،
فإن تزوجن أو خرجن فال مسؤولية عليه جتاههن .وهذا يؤكد
عىل ما هو معروف بني اإلمامية من أن زوجات االوصياء ال مانع
من زواجهن بعد طالقهن أو موته عنهن ،خالفا لزوجات رسول
اهلل  ،Kحيث ال حيق هلن الزواج بعد النبي.

كام أنه قد حدد بأن يكون ذلك من ثلث أمواله ،ويف ذلك
إشارة إىل رجحان ترك االنسان من ثلث ماله ما يعني زوجاته
وأرحامه من بعده وإن كن وارثات ،باإلضافة إىل أنه دليل عىل
جواز الوصية للوارث خالفا ملا عليه مدرسة اخللفاء من أنه (ال
وصية لوارث)!

والثلث مما ترك اإلمام  Cيعترب شيئا كثريا ،وسيأيت
احلديث عنه يف البحث عن اجلانب االقتصادي يف حياة اإلمام
الكاظم  ،Cفإن ما بقي إىل يومنا هذا من أمالك وبساتني ِ
وض َيع
موسى بن جعفر هو عظيم جدً ا مع اندثار قسم منه ،فكيف به يف
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ذلك الزمان؟

ويالحظ يف هذه الوصية شدة االهتامم ببناته ،حيث أوكل
أمر زواجهن إىل ابنه اإلمام الرضا ،فمن شاء زوج منهن ومن شاء
ترك ،وجهة ذلك أنه األعرف بمناكح قومه ،واحتياجات أخواته
ونصحه هلن!
Wكم هو عدد أوالده [ذكورا وإناثا]:

أكثر التقديرات عد ًدا هو ما ذكره ابن عنبة يف كتاب عمدة
الطالب يف أنساب آل أيب طالب وذكر فيه ّ
أن موسى الكاظم عليه
السالم َو َلد ستّني ولد ًا ،سبع ًا وثالثني بنت ًا ،وثالثة وعرشين ابن ًا،
ّ
َد َرج منهم مخسة((( مل ُيعقبوا ،بغري خالف فيكون الباقي منهم:
مخسة ومخسني.

ولعل صاحب كتاب اإلمام الكاظم وذراريه((( اعتمد هذا
القول فذكر يف الكتاب أسامء 18من الذكور و 35من االناث
وجمموعهم يكون  ،53وبعد استثناء من َدرجوا وماتوا وهم صغار
يكون العدد قري ًبا جدً ا ملا ذكره ابن عنبة .وقال األربيل« :قال ابن
اخلشاب :ولد له عرشون ابن ًا ،وثامنية عرش بنت ًا»(((.
(املجدي يف أنساب
حممد
العلوي ال َع ْمري يف ْ
ّ
عيل بن ّ
وقال ّ

((( احلسيني (ابن عنبة) ،أمحد بن عيل :عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب.
((( اخلفاف ،اسامعيل :اإلمام الكاظم وذراريه ١٣٣
((( اإلربيل ،عيل بن أيب الفتح :كشف الغمة يف معرفة األئمة ٦ /٣
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الطالب ّيني) ّ
«و َلد سبع ًا وثالثني بنت ًا واثنتني
أن اإلمام الكاظم َ :C
وعرشين ذكر ًا غري األطفال فيكون ولده فيام رواه األشناين تسعة
ومخسني ولدا»(((.

وأما الشيخ املفيد فقال« :وكان أليب احلسن موسى عليه
السالم سبعة وثالثون ولد ًا ذكر ًا وأنثى»(((.
ّ

وقال ابن شهر آشوب« :أوالده ثالثون فقط ،ويقال :سبعة
وثالثون»(((.
Wنختار رأي الشيخ المفيد في أنهم  37ولدا:

والذي يقوى بالنظر هو كالم الشيخ املفيد رمحه اهلل ،ويؤيد
ذلك ما رواه الشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا حادثة قدوم
اإلمام موسى بن جعفر  Cعىل هارون الرشيد يف زيارته املدينة
كام نقلها املأمون ابنه بالقول :أتدرون من ع ّلمني التش ّيع؟ فقال
القوم مجيعا :ال واهلل ما نعلم ،قال :ع ّلمنيه الرشيد ،قيل له :وكيف
والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت؟ قال :كان يقتلهم عىل امللك
ّ
فلم صار إىل املدينة تقدّ م
ألن امللك عقيم ،ولقد حججت معه سنة ّ
عيل رجل من أهل املدينة ومكّة من
إىل ّ
حجابه وقال :ال يدخل ّن ّ
أبناء املهاجرين واألنصار وبني هاشم وسائر بطون قريش ّإل
((( العلوي العمري ،عيل بن حممد :املجدي يف أنساب الطالبني ٢٦٦
((( املفيد ،اإلرشاد٢٤٤/٢
((( ابن شهرآشوب :املناقب ٣٢٤ /4
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ذاكرا قدوم اإلمام موسى بن جعفر
نسب نفسه ..إىل أن قالً :
وإقبال هارون عليه يسأله عن أحواله ،ثم قال له :يا أبا احلسن ما

عليك من العيال؟ فقال :يزيدون عىل اخلمسامئة قال :أوالد كلهم؟

قال :ال أكثرهم موايل وحشم.

أما الولد فيل نيف وثالثون والذكران منهم كذا والنسوان
َ
النسوان من بني عمومتهن وأكفائهن؟
فلم ال تزوج
منهم كذا قالَ :
قال :اليد تقرص عن ذلك قال :فام حال الضيعة؟ قال :تعطي يف

وقت ومتنع يف آخر!.

قال :فهل عليك دين؟ قال :نعم قال :كم؟ قال :نحو عرشة

آالف دينار فقال الرشيد :يا بن عم انا أعطيك من املال ما تزوج
الذكران والنسوان وتقيض الدين وتعمر الضياع فقال له :وصلتك

رحم يا بن عم وشكر اهلل لك هذه النية اجلميلة والرحم ماسة
والقرابة واشجة والنسب واحد والعباس عم النبي  Kوصنو

أبيه وعم عيل بن أيب طالب .((( C

((( الصدوق :عيون أخبار الرضا  ٨٥ /1بسند ال بأس به إىل سفيان بن نزار
حيث روى احلادثة بتفصيلها عن املأمون ،ومع أن (سفيان بن نزار) هذا مل
يذكروه يف الرجال ،وذكر املامقاين يف تنقيح املقال أنه ليس من الرواة ولذلك
مل يذكروه ،إال أن من نقل احلادثة وهم كثري جدًّ ا مل يتوقفوا فيها أو فيه،
واعتمدوا نقلها يف كتبهم .بدءا من الشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا،
ومرورا بالعالمة املجليس يف البحار وتلميذه البحراين يف العوامل ،كله نقال
عن الصدوق ،وهكذا من تأخر عنهم.
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فبناء عىل هذه الرواية يكون لدى اإلمام  Cحني استقبله
ف من األوالد ذكورا وإناثا ،و(ن ّيف)
هارون العبايس ،ثالثون ون ّي ٌ
يف اللغة وتستعمل بعد العقود والعرشات عادة ،هي من واحد إىل
ثالثة ،يعني أكثر ما سيكون يف ذلك الوقت هو ثالثة وثالثون!
ومل تتحدد سنة زيارة هارون للمدينة ،وال ريب أهنا كانت قبل
سنة 179ه وهي السنة التي عزم فيها عىل اعتقال اإلمام وأرسله
بعد ذلك ليسجن يف البرصة ،وقيل إنه قد حج يف سنوات 173ه
و 174و 175فإذا فرضنا أنه كان اللقاء يف احدى هذه السنوات
فمن املعقول جدًّ ا أن يصبح عدد أوالده إىل حني اعتقاله سنة 179ه
دون األربعني كام ذكره الشيخ املفيد من حتديده بـ  37ولدا ،وأما ما
ذكر عن املجدي وابن عنبة من أهنم ستون أو سبعة ومخسون فبعيد
للغاية ،وذلك أنه ال يعقل أن يكون قد تضاعف عددهم خالل
أربع سنوات أو مخس سنوات ،وما كان عنده من األوالد خالل
مخس وعرشين سنة سابقة وهو ثالثون ولدا سيتضاعف خالل
مخس سنوات ليصبح ستني!! مع مالحظة أن السنوات اخلمس
األخرية كان يف حالة سجن أو شبيهة هبا!.
ونحتمل وال نملك دليال عىل ذلك أن البعض حني قال
 37ولدا ،حسب األمر عائدً ا للذكور بينام كان ملجموع الذكور
واإلناث.
وكذلك نستبعد ما ذكره ابن شهراشوب يف اختياره عدد
الثالثني ،فإن اإلمام رصح بناء عىل الرواية املذكورة أن له من
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الولد ثالثني ون ّيفا ،فإذا كان إىل حني ذلك الوقت وهو وقت لقائه
هبارون ،لديه هذا العدد من الولد فكيف نقص هذا العدد إىل
الثالثني مع أنه بقي يف املدينة مع أهله ونسائه مدة مخس سنوات أو
نحوها ،ومقتىض ذلك زيادة العدد ال نقصانه!.

ولعل سائال يقول :إنه تم ذكر أسامء أكثر من هذا العدد ،كام
فعل صاحب كتاب اإلمام الكاظم وذراريه ،فامذا تصنعون بذلك؟

واجلواب :إن مجع األسامء من كتب خمتلفة يؤدي بشكل طبيعي
إىل مثل هذه النتيجة خصوصا وأن الشخصية الواحدة قد تعنون
بعدة أسامء أحيانًا وال يتم حتقيق أن هذا املسمى قد يكون أطلق
عليه أسامء متعددة ،وأحيانا يفرتض له عنوان (األكرب واألصغر)
فيكون شخصيتني بدال من كونه واحدا وهكذا.
Wكيف تم ذلك والحال أنه كان في السجن؟

يستبعد البعض حتى العدد الذي ذكره الشيخ املفيد رمحه
اهلل وهو  37ولدا بني ذكر وأنثى ،ويتساءلون :كيف يمكن ذلك
واحلال أن أغلب حياة اإلمام  Cكانت يف السجون؟.

واجلواب :أن هذا االستبعاد مبني عىل أرضية خاطئة وهي أن
اإلمام موسى بن جعفر قىض أغلب حياته يف السجن فال يتيرس له
هذا العدد من األوالد ،فإذا كانت هذه األرضية متداعية فال يوجد
معنى صحيح للسؤال ،أما خطأ تلك األرضية فهو أننا قد أثبتنا فيام
مر من الصفحات بأن فرتات بقاء اإلمام  Cيف السجن ال تتجاوز
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 6سنوات يف أكثر التقديرات الصحيحة ،فكان منها سنة أو نحوها
يف أيام املهدي العبايس ،وحوايل أربع سنوات أيام هارون الرشيد

العبايس .ويبقى بعد ذلك من عمره الرشيف وجمموعة ( 55سنة)،
تسع وأربعون سنة ،فإذا فرضنا أنه تزوج وعمره عرشون سنة أو
ٌ
دون ذلك((( فإن حصول هذا العدد من األوالد من عدة نساء
(بني زوجات وملك يمني) خالل ثالثني سنة أو نحوها ليس أمر ًا
استثنائيا عىل االطالق ،وسيأيت ذكر لبعض زوجاته ونسائه.
Wزوجاته ونساؤه:

 /1يف طليعة القائمة تأيت والدة اإلمام عيل بن موسى عليه

وعليها السالم ،وهي من اجلواري وأمهات األوالد ،واسمها

املشهور (تُكتَم) بصيغة املجهول من فعل كتم يكتم ،عىل وزن

ُست) .وقد ذكرنا يف موضع آخر معنى أمهات األوالد،
ومعنى (ت َ

وفلسفة اقرتان األئمة  Aهبن .وربام سميت (نجمة أو اخليزران)

وقد أنجبت هذه اجلارية لإلمام موسى :ابنه عليا الرضا وابنته
فاطمة (املعروفة باملعصومة واملدفونة يف قم) وكذلك قيل إهنا أم

القاسم بن موسى (املدفون يف احللة من العراق).

وقد ذكر الشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا قصة رشائها
((( قد ذكر املؤلفون بأن ابراهيم بن موسى بن جعفر وهو األكرب بني أوالده قد
ولد يف سنة  146أي قبل شهادة جده االمام الصادق  Cوهذا يعني أن
االمام موسى كان عمره حني ولد ابنه ثامنية عرش عاما!
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لإلمام بام يظهر منه علو شأهنا ،باإلضافة إىل ما ذكرته والدة اإلمام
الكاظم  Cيف حقها قائلة لإلمام موسى :إن تكتم جاري ٌة ما

رأيت قط أفضل منها ...وقد وهبتها لك.

 /2أم أمحد بن موسى بن جعفر :ويكفي يف فضلها أن

بعض الروايات أشارت إىل أن اإلمام موسى أودعها حني أخرج

للسجن سنة 179ه ،الكتب والوصايا وما يتعلق بمواريث اإلمامة
واألئمة ،لتعطيها ملن يطلبها من بعده ،والذي سيكون عليا الرضا

ابنه ،وخصها بذكر اسمها من بني نسائه يف وصيته .وكذلك موقفها
املتميز يف مبايعة اإلمام وتقديمه عىل كل إخوته ومن بينهم ابنها
أمحد الذي هو بدوره ملا اجتمع “أهل املدينة عىل باب ُام أمحد وسار

أمحد معهم إىل املسجد وملا كان عليه من اجلاللة ووفور العبادة ونرش
الرشائع ،وظهور الكرامات ظنوا بأنه اخلليفة واإلمام بعد أبيه،

ثم صعد املنرب وأنشأ خطبته
فبايعوه باإلمامة فأخذ منهم البيعةّ ،

ثم قال :أهيا الناس كام
التي كانت يف هناية البالغة وكامل الفصاحةّ ،
إنكم مجيع ًا يف بيعتي فاين يف بيعة أخي عيل بن موسى الرضا C
واعلموا أنّه اإلمام واخلليفة من بعد أيب ،وهو ويل اهلل والفرض

عيل وعليكم من اهلل ورسوله طاعته ،بكل ما يأمرنا ،فكل من كان
ّ
حارض ًا خضع لكالمه ،وخرجوا من املسجد ،يتقدمهم أمحد بن

موسى  .Cوحرضوا باب دار اإلمام الرضا  Cفجددوا معه

البيعة ،فدعا له الرضا  Cوكان يف خدمة أخيه مدة من الزمن
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إىل أن أرسل إىل الرضا وأشخصه إىل خراسان”((( وأمحد ابنها هو
املعروف بـ (شاهجراغ) واملدفون يف شرياز /ايران.

وقد ذكر له  Cأمهات أوالد أخريات مل تنقل أحواهلن بل

وال أسامؤهن ..نعم نحن ال نقبل ما ذكره البعض من املبالغة يف
أعدادهن ،تبعا لتصور أولئك بأن عدد األوالد املذكور يقتيض
أعدادا مماثلة من الزوجات ،وقد سبق القول إننا نختار خمتار الشيخ

املفيد ،ويكفي يف ذلك أن يكون لإلمام  Cمخس جوار وأمهات
أوالد إلنجاب مثل ذلك العدد ،خالل مدة تصل إىل ثالثني سنة
هي الفرتة من أول زواجه إىل سنة سجنه  ..179وهذا العدد أمر

طبيعي للغاية.

Wومن أوالده :بعد اإلمام علي بن موسى C

(((

 /1ابراهيم بن موسى؛ وهو األكرب من ولده وبه كان يكنى

يف إحدى كناه فيقال :أبو ابراهيم .قيل إن أمه أم ولد تسمى نجية.
 /2أمحد بن موسى وقد سبق ذكره.

 /3القاسم بن موسى وهو الذي ينقل قصة ترشده وزواجه

وموته خطبا ُء املنرب لكوهنا مشجية .وهو مدفون باحللة من العراق

وله مقام ومشهد.

((( املجليس :بحار األنوار٣١٠ /48
((( سيتم احلديث عن أحواله يف كتاب خاص إن شاء اهلل تعاىل.
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Wهل تزوجت بنات اإلمام موسى الكاظم أو ال؟

قوالن:
األول :ولعله املشهور يف أوساط عامة الناس أن بنات
اإلمام  ،Cمل يتزوجن بأمجعهن ،ولعل هذا يأيت يف سياق احلديث
عن مظلومية اإلمام  ،Cوربام يستند أصحاب هذا القول إىل أن
أبرز بناته وهي فاطمة (املعصومة) مل يعرف أهنا تزوجت! وإىل أن
اليعقويب يف تارخيه قد ذكر بأن اإلمام أوىص أن ال يتزوجن!((( إما
جلهة عدم وجود الكفء أو للوضع السيايس الصعب الذي مر به
اإلمام .وبناء عليه فإنه مل تتزوج أي من بناته إال أم سلمة وقد توترت
عالقة زوجها القاسم بن حممد بن اإلمام الصادق مع أهله عىل أثر
ذلك فحلف أنه ما فعل ذلك إال من أجل أن يذهب هبا إىل احلج.
والقول الثاين :ينتهي إىل رفض تلك الكلية!
وهلم أن يناقشوا من خالل األمور التالية:
 /1إن كالم اليعقويب (ت  )284مرسل من غري اعتامد عىل
رواية أو خرب سابق ،إذ بينه وبني شهادة اإلمام الكاظم  Cمائة
((( اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب :تاريخ اليعقويب  ٤١٥ /٢وأوىص موسى بن
جعفر أال تتزوج بناته ،فلم تتزوج واحدة منهن إال أم سلمة ،فإهنا تزوجت
بمرص ،تزوجها القاسم ابن حممد بن جعفر بن حممد ،فجرى يف هذا بينه
وبني أهله يشء شديد ،حتى حلف أنه ما كشف هلا كنفا ،وأنه ما أراد إال أن
حيج هبا!.
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غريه ال قبله وال بعده فيام تتبعنا!
سنة من الزمان! ومل ينقل هذا اخل َ
رب ُ
وال نعلم من أين أتى به!

 /2بالنظر إىل جممل وصايا اإلمام  ،Cال نجد أنه (أوىص)
أال تتزوج بناته وإنام أنه ال حق ألحد من أخ أو عم أو سلطان أن
يزوجهن! وإنام ذلك هو لعيل الرضا أخيهن فإن شاء فعل وإن شاء
ترك! ومن خالف يف ذلك فعليه لعنة اهلل! وهذا بعيد غاية البعد
عن موضوع املنع من تزوجيهن! بل قد يكون دليال عىل رغبته يف
تزوجيهن ولكن هبذه الصورة ..وإال لو تم الفهم هبذا النحو ،فإنه
يقال إن إنفاق الثلث هو بيد فالن وال حق لغريه أن ينفقه! أن يقال
إن هذه وصية بعدم إنفاق الثلث!! وهو كام ترى غري صحيح.
ونحن نحتمل أن يكون الفهم اخلاطئ ملا جاء يف هذه الوصية
هو السبب يف نسبة منع التزويج إىل اإلمام .C

 /3إننا نستبعد صدور مثل هذه الوصية من اإلمام C
لكوهنا مرجوحة فإن العزوبة يف الرشيعة اإلسالمية ليست
مستحسنة ،ال سيام بالنظر إىل ما عن أيب عبد اهلل  Cقال :قال
أمري املؤمنني « :Cتزوجوا فإن رسول اهلل  Kقال :من أحب
أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج»((( وأول شخص يمكن ان
يطبق سنة النبي هو اإلمام فهو ابن النبي لذلك ال يتصور ان تبقى
سبع عرش فتاة من بناته عازبة من غري مربر واضح.
((( الكليني ،الكايف ٣٢٩ /٥
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وحتى لو كانت هناك ظروف تقتيض ذلك بالنسبة لبعض
الناس يف بعض الفرتات فإهنا تقدر بقدرها ال أن تكون عامة،
خصوصا بالنسبة لكل بنات اإلمام  Cوهن ما يزيد عددهن عىل
مخس عرشة فتاة!
 /4ما قد يشار إليه يف أن الظرف السيايس أو االجتامعي كان
مانعا عن تزوجيهن ،مل نجد له واقعية واضحة ،فإن الوضع السيايس
لإلمام الكاظم  Cمل يكن واحدا يف طول إمامته بل شهد فرتات
اسرتخاء طويلة يف بعضها وفرتات شدّ  ،فيمكن القول إن زمان
املهدي العبايس مل يكن من فرتات الضغط الشديدة كام كان زمان
اهلادي ،أو السنوات اخلمس األخرية من عمره الرشيف زمان
هارون العبايس ،واحلال أن فرتة إمامته استمرت مخسا وثالثني سنة،
فال نعتقد أهنا كانت صعبة إىل الدرجة التي متنع تزويج البنات! ومل
نعهد يف تاريخ أحد من أئمة أهل البيت مثل ذلك مع أن ظروف
بعضهم السياسية مل تكن أقل من ظروف وأيام الكاظم .C
وهكذا احلال بالنسبة للوضع االجتامعي والزعم بأنه ال يوجد
الكفء فإن هذا أضعف من سابقه! واألمر فيه واضح!
 /5وما قيل من أنه مل تتزوج من بناته سوى أم سلمة ،وأنه
تزوجها القاسم حفيد اإلمام الصادق واعتذر بأنه تزوجها للذهاب
للحج ..فيقال إنه مل تذكر املصادر التارخيية تزوج بنات األئمة
كحدث من األحداث التي تنقل! نعم لو كان يرافق ذلك حدث أو
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واقعة للزوج من حرب أو سجن أو ما شابه فإنه تنقل تلك احلادثة
وربام نقل أيضا موضوع زواجه بابنة اإلمام ،ولو تتبعنا ذلك يف
املصادر التارخيية لوجدناه واضحا ،وهذا أمر طبيعي فإن املؤرخ
ال يعترب زواج فالنة أو طالقها من احلوادث التارخيية التي جيب
مقصورا عىل بنات اإلمام الكاظم
تدوينها وتأرخيها! وليس ذلك
ً
بل هو ٍ
جار يف بنات سائر األئمة .A
إن كتب األحاديث لو نقلت شيئا عنهن فإنام تنقل الروايات
التي روينها (((،وكتب التاريخ إنام تنقل األحداث التي ترتبط هبن،
وليس منها أهنن تزوجن أو طلقن أو ما شابه ما مل يرتبط بذلك
حدث من األحداث! بل نرى أن الكالم عن أم سلمة املذكورة
إنام جاء يف سياق احلديث عن زوجها القاسم وأنه ذهب إىل مرص
ووفد عىل حكامها.

((( املجليس :بحار األنوار ٧٨ /65عن كتاب املسلسالت :حدثتنا فاطمة
بنت عيل بن موسى الرضا  Cقالت :حدثتني فاطمة وزينب وأم كلثوم
بنات موسى بن جعفر عليهام السالم قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن حممد
عليهام السالم قالت :حدثتني فاطمة بنت حممد بن عيل عليهام السالم قالت:
حدثتني فاطمة بنت عيل بن احلسني عليهام السالم قالت :حدثتني فاطمة
وسكينة ابنتا احلسني بن عيل عليهام السالم عن أم كلثوم بنت عيل  Cعن
فاطمة بنت رسول اهلل  Kقالت :سمعت رسول اهلل  Kيقول :ملا أرسي
يب إىل السامء دخلت اجلنة فإذا أنا بقرص من درة بيضاء جموفة ،وعليها باب
مكلل بالدر والياقوت ،وعىل الباب سرت فرفعت رأيس فإذا مكتوب عىل
الباب «ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل عيل ويل القوم «وإذا مكتوب عىل السرت
بخ بخ من مثل شيعة عيل؟ ..احلديث
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عىل أن ما ذكر يف نص اليعقويب خيالفه ما ذكره مؤرخون
من أن أم سلمة (وربام سميت فاطمة يف بعض املصادر) سافرت
بصحبة زوجها القاسم حفيد اإلمام الصادق إىل مرص((( وهذا ليس
يف طريق احلج وقد أولدها وكان من بناهتا :زينب وقد بقيت يف
مرص (((،وهذا ينفي ما قيل من أنه إنام تزوجها ليذهب معها إىل
احلج .وينفي ما قيل من أنه ما كشف هلا كنَفا (حضنا) ..فكيف
وقد أولدها؟

ومن خالل ما تقدم ال نستطيع تأييد القول األول الذي ال
شاهد عليه سوى نقل اليعقويب يف تارخيه ،وهو خرب من غري إسناد
ومل يذكره أحد ال قبله وال بعده ،باإلضافة إىل ابتالئه بجملة من
املالحظات تبينت عند التعرض للقول الثاين الذي نراه أوفق
باألصول والقواعد.

((( ابراهيم ،السيد حممد زكي :مراقد أهل البيت يف القاهرة ٨٦
((( جمموعة مؤلفني ،أهل البيت يف مرص ٤٥٩
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ُعرف اإلمام أبو احلسن موسى بن جعفر بالكاظم فصار هذا
اللقب الرسمي له بحيث إذا قيل الكاظم تبادر إىل الذهن موسى
بن جعفر فام هي قصة هذا اللقب؟
وردت هذه الصفة يف القرآن الكريم يف اآلية املباركة سابقة
الذكر التي تتحدث عن أن اجلنة التي عرضها الساموات واألرض
إنام أعدت للمتقني ،وهم الذين يتميزون بالصفات األربع:
ـ منفقون يف الرساء والرضاء.
ـ كاظمون للغيظ.

ـ عافون عن الناس.

ـ حمسنون إىل اآلخرين.
((( آل عمران133 :ـ 134
179
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ومعنى (كظم) يف اللغة

إشارة إىل معنى الربط واإلحكام ،ففي القديم حني كانوا
يملؤون القربة باملاء ،يربطون أعالها بقوة حتى ال يندلق املاء،
أو يترسب منها ،فيقال كظم القربة أي أحكم ربطها حتى ال
يترسب ماؤها ،وهذا املعنى الطبيعي استعري واستجلب يف املنحى
األخالقي فاعترب قلب االنسان بمثابة تلك القربة ،وحيث أنه
يمتلئ أحيانا بالغيظ واملشاعر املتفجرة وخيشى من خروجها كان
ال بد له من (كظم) وربط وإحكام.
والغيظ شدة يف الغضب ،تظهر آثاره عىل جوارح االنسان ،إذ
ليس كل غضب هو كذلك ،لكن الغيظ له آثار خارجية وتعبريات
تظهر عىل وجه االنسان ،وكالمه ،وسلوكه وجوارحه ،ولذلك
ّفرق بعضهم يف التعبري بصحة استعامل (إن اهلل يغضب لغضبها)
كام ورد يف األخبار ،لكن ال يصح أن يقال (إنه يغتاظ) ألن الزم
هذا الثاين حصول اآلثار والتغريات عىل الشخص املغتاظ وهو ال
يصح يف اهلل سبحانه وتعاىل!.

َ َ َ ۡ ْ َ ُّ ْ
وربام يشري إىل ذلك ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل {ِإَوذا خلوا عضوا
َ َۡ ُ ُ ََۡ َ َ َۡۡ
عليكم ٱلنامِل مِن ٱلغي ِظ}.

إن الكاظم لغيظه هو الذي يشد حبل التجلد والسيطرة عىل
قلبه حتى ال خيرج غيظه عىل اآلخرين يف كالم جارح أو حركة
جوارح منتقمة أو ما شابه ذلك.
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وقد تسأل إن هذه الصفة موجودة يف باقي املعصومني ،فلامذا
أصبحت لإلمام الكاظم لقبا وكأهنا خاصة به؟
ال سيام وأنه قد ورد يف بعض الروايات أنه تم تطبيقها عىل
اإلمام زين العابدين ،كام نقل ذلك شيخ الطائفة الطويس يف
تفسري التبيان (ت460ه) والبيهقي يف سنن البيهقي (458ه)
وبعدمها الشيخ الطربيس يف جممع البيان ،فقد ذكروا يف تفسري هذه
اس َو َّ ُ
ني ۡٱل َغ ۡي َظ َو ۡٱل َعاف َ
اآلية املباركة { َو ۡٱل َكٰظم َ
ٱلل ُي ُّ
ِني َعن َّ
ب
ٱنل ِ ۗ
ِ
ِ ِ
ِ
ٱل ۡ ُم ۡحسن َ
ني} :روي أن جارية لعيل بن احلسني ،جعلت تسكب عليه
ِ ِ
املاء ليتهيأ للصالة ،فسقط اإلبريق من يدها فشجه ،فرفع رأسه
ۡ َ
َ َۡ َ
إليها ،فقالت له اجلارية :ان اهلل تعاىل يقولَ { :وٱلك ٰ ِظ ِم
ني ٱلغ ۡيظ}
فقال هلا :قد كظمت غيظي .قالتَ { :و ۡٱل َعاف َ
ِني َعن َّ
اس} قال :قد
ٱنل ِ
ِ
عفا اهلل عنك .قالتَ { :و َّ ُ
ب ٱل ۡ ُم ۡحسن َ
ٱلل ُي ُّ
ني} قال :اذهبي فأنت
ِ
ِ ِ
حرة لوجه اهلل(((.
ّاب آخرون لبعض األئمة كاإلمام
وقد نسب احلادثة كت ٌ
الصادق تارة ،واإلمام الكاظم((( أخرى ولكن أكثر املصادر تشري
إىل أهنا حصلت لإلمام زين العابدين .C
وقد أغرب الغزايل يف إحياء علوم الدين((( حني نسبها إىل
((( الطربيس ،الفضل بن احلسن :تفسري جممع البيان ٣٩٣/٢
((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة 18 /46
((( الغزايل؛ أبو حامد :إحياء علوم الدين 51 /6
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شخص يسمى ميمون بن مهران ،وآخر نسبها إىل هارون العبايس
وهذا من أعجب العجب فإن هارون كان ال يقف أمام غيظه يشء!
ويكفيك ما فعله باإلمام موسى بن جعفر حيث مل يتحمل منه أن
ينتسب إىل جده رسول اهلل! بل يكفيك أن ترى ما صنعه بالربامكة
مع ما شيدوه له من أركان حكمه فلم يبق عليهم باقية!

وعىل كل حال فإن هذه الصفة (الكاظم) أصبحت ل َق ًبا لإلمام
موسى بن جعفر  Cبحيث لو أطلقت ال يكاد يتبادر للذهن
سواه ..ملاذا؟
إننا نعتقد أن ذلك يرجع إىل أن هذه الصفة كانت العنوان
يعرف سياسة اإلمام موسى طيلة حياته وإمامته،
العام الذي كان ّ
ونعيد إىل الذهن ما ذكرناه يف حديثنا عن اإلمام احلسن بن عيل
املجتبى عليهام السالم من أن ألقاب األئمة مل تكن هكذا عشوائية
وإنام يف الغالب هي إشارات إىل األدوار التي قام هبا املعصومون.
وبناء عىل ذلك نقول :إن كظم الغيظ تارة يكون ضمن اإلطار
الفردي االخالقي مثل احلادثة املذكورة مع اجلارية أو العبد،
وأخرى يكون اسرتاتيجية عامة يف التعامل مع السلطة احلاكمة أو
الفئات املخالفة ،ونعتقد أن هذا الثاين أكثر أمهية من األول.
ٍ
تعامل مع السلطات بالرغم
فإن اختاذ كظم الغيظ اسرتاتيجية
من تعمدها استفزاز خمالفيها هو أقىص درجات التعقل واحلفاظ
عىل الذات واملكتسبات واألنصار ،بينام االنسياق وراء االستفزاز
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بالرد والتحدي قد يكون ًّ
فخا نصبته السلطات ملخالفيها لتجرهم
إىل معركة غري متكافئة وتنهي بذلك وجودهم.

إن بقاء اإلمام موسى بن جعفر  Cوشيعته خارج دائرة

املواجهة املبارشة مع السلطة العباسية التي كانت يف أوج قوهتا

أيام ثالثة من خلفاء العباسيني األقوياء ،ويف إبان شباب هذه
الدولة ونشاطها ،كان من ثمرات سياسة كظم الغيظ وعدم
االستجابة لالستفزازات .وهلذا طالت مدة إمامة اإلمام موسى
نحوا من مخس وثالثني سنة ،وهي من أطول فرتات اإلمامة بني

املعصومني .((( A

إن تشنج املنصور العبايس حتى كان قد عزم عىل أن يقتل

ويص اإلمام جعفر الصادق لوال أن اإلمام قد احتاط لذلك
بتدبري ،وتقلب املهدي العبايس ،ورشاسة موسى اهلادي ،وخبث
ومكر هارون الرشيد ،كل ذلك كان حيتاج إىل كظم الغيظ والتفكري

هبدوء يف إدارة املعركة مع هذه السلطات الظاملة ،ألجل استمرار
دور اإلمامة يف عملها مع املؤمنني.

نعم ال شك أن كظم الغيظ كصفة أخالقية يف التعامل مطلوب
((( استمرت فرتة إمامة أمري املؤمنني ّ
عيل  30 Cسنة ،واإلمام عيل بن
احلسني  33سنة ،واالمام الصادق  34سنة ،بينام كانت إمامة اإلمام الكاظم
 35سنة ،واإلمام اهلادي  33سنة ..ففرتة إمامة الكاظم هي أطول الفرتات
قاطبة.
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من مجيع املؤمنني ،وقد ورد فيه أحاديث كثرية منها ما عن رسول
اهلل « :Kمن كظم غيظا وهو قادر عىل إنفاذه وحلم عنه ،أعطاه
اهلل أجر شهيد»((( ويف رواية أخرى عنه « :Kمن كظم غيظا وهو
قادر عىل أن ينفذه دعاه اهلل عىل رؤوس اخلالئق حتى خيريه من أي
احلور شاء»((( ومنها ما عن اإلمام أيب جعفر الباقر « :Cمن
كظم غيظا ،وهو يقدر عىل إمضائه ،حشا اهلل قلبه أمنًا وإيامنًا يوم
القيامة».
وينبغي أن يكون كظم الغيظ هو البوصلة التي حتدد اجتاه
التعامل بني الناس ،بني الوالد وولده ،وبني الزوج وزوجته ،وبني
رب العمل وعامله ،وهكذا.
وال ريب يف أن هذه الطريقة هلا أكرب األثر االجيايب يف تصحيح
عالقات املؤمنني بعضهم ببعض.

إال أن اليشء األهم واألكثر آثارا ونتائج هو كظم الغيظ يف
املجال السيايس ،فقد الحظنا أن حرو ًبا من املمكن أن تقوم وختلف
القتىل واجلرحى وتنهك البالد والعباد كان من املمكن جتاوزها
لو تم السيطرة عليها بكظم الغيظ وجتنب تأثريات حالة االنتقام
وسيطرة عقلية الثأر!
ويف زمان اإلمام الكاظم  Cكان معظم اخللفاء قد أخذهتم

((( الصدوق :األمايل ٥١٦
((( السيوطي ،جالل الدين :الدر املنثور يف التفسري باملأثور٧٣ /2
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زهوة السلطة ،والشعور بالقوة ،واالستمتاع بإخضاع املخالفني
وكان يف بعضهم من بذاءة اللسان وقذارته ما يستفز احلليم ويثري
العاقل ،والغريب أن مثل هؤالء إذا صدر منهم بذاءة وقذارة لسان
ور ّد عليهم يف ذلك ال يفيقون أو ينتبهون إىل خطئهم وأنه كان غري
ُ
مناسب أن يقولوا مثل ذلك! بل تأخذهم العزة باإلثم ويتخذون
موقفا بالعقوبة أسوأ!

(((

فانظر إىل ما ذكره الطربي((( عن بذاءة املنصور العبايس وقذارة
لسانه يف حق بني عمومته (بني احلسن) وهو الذي بايعهم من قبل
أن يسيطر العباسيون عىل اخلالفة ،قال“ :مل يزل أبو جعفر مجيل
الرأي يف حممد حتى قال له رياح((( يا أمري املؤمنني أما أهل خراسان
فشيعتك وأنصارك وأما أهل العراق فشيعة آل أيب طالب ...فوقعت
يف نفس أيب جعفر فلام حج دخل عليه حممد فقال :يا حممد أليس
ابنتك حتت إبراهيم بن عبد اهلل بن حسن؟ قال :بىل وال عهد يل به

((( ابن عساكر ،أبو القاسم :تاريخ دمشق البن عساكر /٣٢ :٣٣١قال عبد
الصمد بن عيل للمنصور (العبايس) :يا أمري املؤمنني لقد هجمت بالعقوبة
حتى كأنك مل تسمع بالعفو! قال :ألن بني مروان مل َ
تبل رممُهم وآل أيب طالب
سوقة واليوم خلفاء فليس
ُغمد سيوفهم ونحن بني قوم قد رأونا أمس َ
مل ت َ
تتمهد هيبتنا يف صدورهم إال بنسيان العفو واستعامل العقوبة..
((( الطربي ،حممد بن جرير :تاريخ الطربي ١٧٦/٦
((( رياح بن عثامن املري :واليه عىل املدينة وهو الذي أغرى املنصور العبايس بأن
أرسل رسوالً إىل أحد وزراء أيب جعفر املنصور يقول له قد بلغني أمر حممد
وإبراهيم وإدهان الوالة يف أمرمها وإن ّ
ولين أمري املؤمنني املدينة ضمنت له
أحدمهاّ ..
فوله املدينة ..وكان بذيء اللسان عىل املنرب كسيده املنصور.
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ّإل بمنى يف سنة كذا وكذا! قال فهل رأيت ابنتك ختتضب ومتتشط؟
قال :نعم! قال :فهي إ ًذا زانية! قال :مه! يا أمري املؤمنني أتقول هذا
البنة عمك؟ قال :يا ابن اللخناء (الزانية)! قال :أي أمهايت تلخن؟
قال يا ابن الفاعلة((( ثم رضب وجهه باجلرز (آلة حديدية) وحدره”.
ومنها ما يذكر يف أحوال هارون امللقب بالرشيد ،وهو أبعد

ما يكون عن الرشد ،فإنه استقدم أسوأ الشعراء لسانا وسلطه عىل
سيد اخللق بعد النبي عيل  Cوعىل أرشف النساء يف العاملني

وهي فاطمة الزهراء  Dليهجوها ويذمها!! وهي من هي! نعم
استقبل مروان بن أيب حفصة((( (مات 182ه) الشاعر املرتزق

ليذم سادة اخللق!.

((( انظر يف سطرين من الكلامت لقد قذف املحصنات املؤمنات الغافالت
ثالث مرات ،وكل قذف من ذلك يستوجب حدّ ا رشع ًّيا! وهذا هو نفسه
الذي يزعم كاذ ًبا يف مقالته ملالك بن أنس أنه مل يبق أحدٌ أعلم عىل وجه
األرض من مالك ومنه أي املنصور!! قال الذهبي يف سري أعالم النبالء /8
 111وابن خلدون يف مقدمته  18إن املنصور أحرض مالك بن أنس وقال له:
أعلم مني ومنك! وإين قد شغلتني اخلالفة ،فضع
«مل يبق عىل وجه األرض ُ
أنت للناس كتاب ًا ينتفعون به ،جتنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر
ووطئه للناس توطئة .قال مالك :فو اهلل لقد علمني التصنيف يومئذ»!
((( وقد رد عليه كثري من شعراء شيعة أهل البيت  ،Aومنهم احلسني بن أمحد
بن احلجاج النييل البغدادي رمحه اهلل حيث قال يف قصيدة له:
أكان قولــــك يف الزهــــراء فاطمــــة
قــول أمــرئ هلــج بالنصــب مفتــون
عريهتـــا بالرحـــى واحلـــب تطحنـــه
الزال زادك حــب غــر مطحــون
زوجهــــا
مســكينة بنــت مســكني ملســكني
وقلــــت إن رســــول اهلل ّ
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وهذا من البذاءة بمكان! فإن هذا اخلليفة الذي خيوض رصا ًعا
سياس ًّيا أو عسكر ًّيا مع العلويني! ينبغي أن يبقي هذا الرصاع يف
موضعه أما أن يتعرض لألجداد وللنساء وال سيام من يعتقد هبن
خصوصا ممن
املسلمون مجيعا كفاطمة  Dفهو مما ال يتصور
ً
يشرتك مع العلويني يف النسب اهلاشمي ،فإن بني أمية مع كل ما
فعلوه مل يصلوا إىل هذا املستوى املتدين!

ومتعمدً ا فإن مثل هذه املامرسات ال
وكان هذا مقصو ًدا
َّ
ريب ستدفع العلويني إىل االنتصار ألنفسهم وأهلهم وأجدادهم
ستأصلون باآللة العسكرية للدولة! وهذا ما
فينهضون بالثورة ف ُي َ
حصل للكثري من بني احلسن بن عيل  ،Cوأبناء الشهيد زيد بن
عيل بن احلسني.
وكان يريد اخللفاء أن يستفزوا اإلمام الكاظم ليخرج مع
اخلارجني ويثور مع الثائرين وحينئذ يتم قتله بدم بارد ولن جيد من
يرثيه بل إذا ُوجد أحدٌ سيلومه عىل فعله!

كاظم الغيظ ،فلم يكن يرى أن خياطر
وهنا كان اإلمام C
َ
بنفسه ال وال بشيعته وأنصاره يف معركة وقودها الغيظ ومبعثها
االنفعال ومل تكن سوى استجابة لالستفزاز.
وبالرغم من أن اإلمام  Cقد دعي من الثائرين سواء يف
حركة حممد النفس الزكية أو حركة احلسني شهيد فخ للنهوض
معهم إال أنه مل يفعل ذلك ،ال ألنه يرى صحة هنج اخلالفة العباسية
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بل كان يراها ظاملة ،ولكنه مل يكن ينهض عىل أثر استفزاز اخللفاء
إياه ،ففي أيام املنصور العبايس عندما هنض بنو احلسن الثالثة (حممد
وابراهيم وادريس) ومل ينهض معهم اإلمام  Cمتت معاتبته من
قبل بعض أحفاد اإلمام احلسن وأنه ملاذا مل ينهض معهم؟ وربام
كان مثل ذلك اخلطاب مدفوعا من جهة السلطة أو كان بإمكاهنا
االطالع عليه وهذا ما حدث بالفعل.
فقد نقل يف الكايف رواية ،قال كتب حييى بن عبد اهلل بن احلسن
إىل موسى بن جعفر عليهام السالم “أما بعد فإين أويص نفيس بتقوى
اهلل وهبا أوصيك فإهنا وصية اهلل يف األولني ووصيته يف اآلخرين،
عيل من أعوان اهلل عىل دينه ونرش طاعته بام كان
خربين من ورد ّ
من حتننك مع خذالنك ،وقد شاورت يف الدعوة للرضا من آل
حممد  Kوقد احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلك وقديام ادعيتم
ما ليس لكم وبسطتم آمالكم إىل ما مل يعطكم اهلل ،فاستهويتم
وأضللتم وأنا حمذرك ما حذرك اهلل من نفسه”.
فكتب إليه أبو احلسن موسى بن جعفر “ Cمن موسى
(ابن)أيب عبد اهلل جعفر وعيل((( مشرتكني يف التذلل هلل وطاعته إىل
((( هكذا يف بعض نسخ الكايف وأما يف العوامل اإلمام الكاظم  ٣٦٧ /١فقد جاء
يف اهلامش من حمققه« :قوله :من موسى بن عبد اهلل :يف بعض النسخ عبدي
السالم ذكر يف الكتاب انتسابه إىل الوالد
اهلل ،وهو األظهر .بأن يكون عليه ّ
السالم.
األكرب أيضا عيل بن أيب طالب عليه ّ
فقوله :مشرتكني :عىل صيغة اجلمع ،ويف بعض النسخ أيب عبد اهلل ،واملراد ما
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حييى بن عبد اهلل بن حسن ،أما بعد فإين أحذرك اهلل ونفيس وأعلمك
أليم عذابه وشديد عقابه ،وتكامل نقامته ،وأوصيك ونفيس بتقوى
اهلل فإهنا زين الكالم وتثبيت النعم ،أتاين كتابك تذكر فيه أين مدع
وأيب من قبل ،وما سمعت ذلك مني وستكتب شهادهتم ويسألون
ومل يدع حرص الدنيا ومطالبها ألهلها مطلبا آلخرهتم ،حتى يفسد
عليهم مطلب آخرهتم يف دنياهم وذكرت أين ثبطت الناس عنك
لرغبتي فيام يف يديك وما منعني من مدخلك الذي أنت فيه لو كنت
راغبا ضعف عن سنة وال قلة بصرية بحجة ولكن اهلل تبارك وتعاىل
خلق الناس أمشاجا وغرائب وغرائز ،فأخربين عن حرفني أسألك
عنهام ما العرتف يف بدنك؟ وما الصهلج يف االنسان؟ ثم اكتب إيل
بخرب ذلك وأنا متقدم إليك أحذرك معصية اخلليفة وأحثك عىل بره
وطاعته وأن تطلب لنفسك أمانا قبل ان تأخذك األظفار ويلزمك
اخلناق من كل مكان ،فرتوح إىل النفس من كل مكان وال جتده،
حتى يم ّن اهلل عليك بمنه وفضله ورقة اخلليفة أبقاه اهلل فيؤمنك
َ
َ َّ
ع َمن َّٱت َب َع ٱل ۡ ُه َد ٰٓ
ٱلس َل ٰ ُم َ ٰ
ى
ويرمحك وحيفظ فيك أرحام رسول اهلل {و
ِ
َّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ٓ َ َّ ۡ َ َ َ َ
َ َّ
َ َّ
اب َ ٰ
 ٤٧إِنا قد أ ِ
ع َمن كذ َب َوت َو ٰل}.
وح إِلنا أن ٱلعذ
قال اجلعفري :فبلغني أن كتاب موسى بن جعفر  Cوقع
ذكرنا أيضا ،وكذا عىل نسخة «عبد اهلل» أيضا بأن يكون الوصف بالعبودية
السالم .وقيل :كأنّه أرشك أخاه عيل بن جعفر معه يف
خمصوصا بجعفر عليه ّ
املكاتبة ليرصف بذلك عنه ما يرصف عن نفسه وقوله :مشرتكني عىل صيغة
التثنية ،منه أيضا».
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يف يدي هارون فلام قرأه قال :الناس حيملوين عىل موسى بن جعفر
وهو بريء مما يرمى به”(((.
وال يعني هذا أنه مل يكن يتعاطف مع احلركات الثورية
املخلصة املعارضة للسلطة الظاملة ،ولكنه مل يكن يرى أن يصطدم
مع هذه الدولة اجلبارة يف قوهتا والتي سوف حتشد كل تلك القوة
يف مواجهة من يعارضها ،بل إهنا كانت تتمنى االصطدام وتتحني
الفرص لذلك ،ألنه يمكنها من القضاء عىل القوة املنافسة يف ميدان
هي األقوى فيه .أما ميدان العلم والتبليغ ونرش العقيدة الصحيحة
واالستقامة عىل املنهج فهي فيه األضعف.
إننا رأينا أن اإلمام  Cمع تعاطفه القلبي الذي مل يكن خيفى
حتى عىل حييى بن عبد اهلل (إن متت الرواية السابقة وليس ذلك
بعيدا)((( حتى أنه أشار إليه يف رسالته لإلمام ،وتعاطفه املشهور
مع احلسني بن عيل بن احلسن املثلث شهيد فخ ،حتى إنه “ملا خرج
احلسني بن عيل املقتول بفخ واحتوى عىل املدينة ،دعا موسى بن
جعفر إىل البيعة ،فأتاه فقال له :يا ابن عم ال تكلفني ما كلف اب ُن
((( الكليني :الكايف٤١٤ /١
((( بل قد نقل االصفهاين يف مقاتل الطالبيني /١ ٣٨٣ما هو أكثر من ذلك؛
فقال راويا عن بعضهم «سمعت احلسني بن عيل ،وحييى بن عبد اهلل
يقوالن :ما خرجنا حتى شاورنا أهل بيتنا ،وشاورنا موسى بن جعفر فأمرنا
باخلروج ،»..وللحديث عن طبيعة عالقة بني اإلمام احلسن املجتبى C
باألئمة جمال غري هذا قد نتعرض إليه بالتفصيل.
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عمك أبا عبد اهلل فيخرج مني ما ال أريد كام خرج من أيب
عمك َّ
ِّ
أمرا
عبد اهلل ما مل يكن يريد ،فقال له احلسني :إنام عرضت عليك ً
فإن أردته دخلت فيه ،وإن كرهته مل أمحلك عليه واهلل املستعان،
ثم ودعه ،فقال له أبو احلسن موسى بن جعفر حني ودعه :يا ابن
عم إنك مقتول فأجد الرضاب فإن القوم فساق يظهرون إيامنا
ويسرتون رشكا وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،أحتسبكم عند اهلل من
عصبة ،ثم خرج احلسني وكان من أمره ما كان ،قتلوا كلهم كام
قال .(((»C
ولو نظرنا إىل ظروف بعض هذه احلركات الثورية لرأينا
أن السلطة العباسية مارست معهم االستفزاز يف صوره املختلفة
من شتم اآلباء واهتام النساء العفيفات بالزنا واالهانة والتنكيل
بأهل الرشف واملنزلة من العلويني واإليذاء بمختلف صوره حتى
يرفضوا ذلك وينهضوا يف وجه العباسيني فإذا فعلوا ذلك قالوا
برصاحة هلم :اآلن حل لنا دمكم!!
ولعل ما جرى مع احلسني بن عيل شهيد فخ قبيل هنضته يشري
إىل هذا ..فإهنم يذكرون أنه“ :كان سبب خروج احلسني بن عيل بن
احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب أن موسى اهلادي وىل املدينة
إسحاق بن عيسى بن عيل ،فاستخلف عليها ً
رجل من ولد عمر
بن اخلطاب يعرف بعبد العزيز بن عبد اهلل ،فحمل عىل الطالبيني
((( املصدر نفسه ٤١٥
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وأساء إليهم ،وافرط يف التحامل عليهم ،وطالبهم بالعرض كل
يوم ،وكانوا يعرضون يف املقصورة ،واخذ كل واحد منهم بكفالة
قرينه ونسيبه فضمن احلسني بن عيل وحييى بن عبد اهلل بن احلسن،
احلسن بن حممد بن عبد اهلل بن احلسن ،ووىف أوائل احلاج وقدم من
الشيعة نحو من سبعني رجال ،فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيع وأقاموا
هبا ،ولقوا حسينًا وغريه ،فبلغ ذلك العمري فأنكره ،وكان قد اخذ
قبل ذلك احلسن بن حممد بن عبد اهلل ،وابن جندب اهلذيل الشاعر،
وموىل لعمر بن اخلطاب ،وهم جمتمعون ،فأشاع انه وجدهم عىل
رشاب ،فرضب احلسن ثامنني سو ًطا ،ورضب ابن جندب مخسة
عرش سوطا ،ورضب موىل عمر سبعة أسواط ،وأمر بأن يدار هبم
يف املدينة مكشفي الظهور ليفضحهم .فبعثت إليه اهلاشمية صاحبة
الراية السوداء يف أيام حممد بن عبد اهلل فقالت له :ال وال كرامة ال
تشهر أحدا من بني هاشم وتشنع عليهم وأنت ظامل .فكف عن
ذلك وخىل سبيلهم.
رجع احلديث إىل خرب احلسني .قالوا :فلام اجتمع النفر من
الشيعة يف دار ابن أفلح أغلظ العمري أمر العرض ،ووىل عىل
الطالبيني رجال يعرف بأيب بكر بن عيسى احلائك موىل األنصار
فعرضهم يوم مجعة فلم يأذن هلم باالنرصاف حتى بدأ أوائل
الناس جييئون إىل املسجد ،ثم أذن هلم فكان قصارى أحدهم ان
يغدو ويتوضأ للصالة ويروح إىل املسجد ،فلام صلوا حبسهم يف
املقصورة إىل العرص ثم عرضهم فدعا باسم احلسن بن حممد فلم
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حيرض ،فقال ليحيى واحلسني بن عيل :لتأتياين به أو ألحبسنكام فان
له ثالثة أيام مل حيرض العرض ولقد خرج أو تغيب ،فراده بعض
املرادة وشتمه حييى ،وخرج فمىض ابن احلائك هذا فدخل عىل
العمري فأخربه فدعا هبام فوبخهام وهتددمها”(((.
وهكذا ضيق هؤالء الوالة اجلهلة عىل العلويني كل الطرق إال
طريق الثورة واملواجهة وهكذا كان فأعلن احلسني بن عيل الثورة
يف مكة وسيطر عليها فيام أرسل موسى اهلادي العبايس ً
جيشا
ضخم وتواجهت الفئتان؛ أهل اآلخرة وأهل الدنيا واملادة ،فذهب
ً
أهل اآلخرة ملا كانوا يأملونه وذهبت أرواحهم إىل بارئهم فيام أ ّبنهم
اإلمام موسى الكاظم  Cبقوله يف حق شهيد فخ :إنا هلل وإنا إليه
آمرا باملعروف،
راجعون ،مىض واهلل
صوا ًما ّ
حلا ّ
قوا ًما ً
مسلم صا ً
ً
ناه ًيا عن املنكر ،ما كان يف أهل بيته مثله.
نجى اإلمام  Cمن االنتقام العبايس ال سيام وأن احلاكم
وقد ّ
العبايس اهلادي ،كان مصمام عىل قتله باعتبار أنه سيد العلويني
نجاه ما عرف عنه من (كظم الغيظ) يف املجال السيايس،
ورأسهم! ّ
واختاذه أساليب أخر يف تبليغ رسالته الدينية واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وهو ما سبق أن ذكرناه يف صفحات سابقة من
أن هذا احلاكم عندما جيء إليه برؤوس الثائرين «ذكر موسى بن
جعفر صلوات اهلل عليه فنال منه قال :واهلل ما خرج حسني إال عن
((( األصفهاين ،أبو الفرج :مقاتل الطالبيني ٣١١
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أمره وال اتبع إال حمبته ألنه صاحب الوصية يف أهل هذا البيت قتلني
اهلل إن أبقيت عليه.

فقال له أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القايض وكان جريئا
عليه :يا أمري املؤمنني أقول أم أسكت؟ فقال :قتلني اهلل إن عفوت
عن موسى بن جعفر ،ولوال ما سمعت من املهدي فيام أخرب به
املنصور بام كان به جعفر من الفضل املربز عن أهله يف دينه وعلمه
وفضله ،وما بلغني عن السفاح فيه من تقريظه وتفضيله لنبشت
قربه وأحرقته بالنار إحرا ًقا ،فقال أبو يوسف :نساؤه طوالق ،وعتق
مجيع ما يملك من الرقيق ،وتصدق بجميع ما يملك من املال،
وحبس دوابه ،وعليه امليش إىل بيت اهلل احلرام إن كان مذهب
موسى بن جعفر اخلروج ..ال يذهب إليه وال مذهب أحد من
ولده ،وال ينبغي أن يكون هذا منهم.(((»..
ويف عهد هارون استقبل اإلما َم مرارا وكان حياول أن يستثريه
بكالم أو يستفزه من خالل موقف ،يكون حجة له أمام اآلخرين
يف التخلص منه ،لكن اإلمام  Cوهو كاظم الغيظ املسيطر
عىل مواقفه ،واملايض يف خطته اخلاصة مل يكن ليعطي هلارون
تلك الفرصة ،فكان ال يقول كال ًما منبعثا من الغيظ وال يتخذ
موق ًفا يمليه الغضب ،بل وال حتى حيتج للحق بام قد يكون متهيدً ا
لعدوه يف قتله ،ولعل املتأمل يف احلوار الطويل بينه وبني هارون،
((( املجليس :بحار األنوار١٥٣ /٤٨
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يالحظ ختلصه  Cمن كل خديعة أو احبولة كان ينسجها هارون
بذكاء ومهارة ،ففيام رواه الشيخ الصدوق يف العيون والطربيس
يف االحتجاج مرفوعا إىل اإلمام موسى بن جعفر  Bقال :ملا
أدخلت عىل الرشيد سلمت عليه فرد عيل السالم ثم قال :يا موسى
بن جعفر ،خليفتان جيبى إليهام اخلراج؟.

فقلت :يا أمري املؤمنني! أعيذك باهلل أن تبوء بإثمي وإثمك،
وتقبل الباطل من أعدائنا علينا ،فقد علمت بأنه قد كذب علينا منذ
قبض رسول اهلل  ،Kكام علم ذلك عندك ،فإن رأيت بقرابتك من
رسول اهلل  Kأن تأذن يل أحدثك بحديث أخربين به أيب عن آبائه
عن جدي رسول اهلل K؟
فقال :قد أذنت لك.

فقلت :أخربين أيب عن آبائه عن جدي رسول اهلل  Kأنه
قال :إن الرحم إذا مست الرحم حتركت واضطربت ،فناولني يدك
جعلني اهلل فداك.
قال :ادن مني!

فدنوت منه ،فأخذ بيدي ثم جذبني إىل نفسه وعانقني طويال
ثم تركني وقال :اجلس يا موسى! فليس عليك بأس ،فنظرت إليه
فإذا به قد دمعت عيناه ،فرجعت إىل نفيس ،فقال :صدقت وصدق
عيل
جدك  Kلقد حترك دمي واضطربت عروقي حتى غلبت َّ
الرقة وفاضت عيناي ،وأنا أريد أن أسألك عن أشياء تتلجلج يف
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صدري منذ حني ،مل أسأل عنها أحدً ا ،فإن أنت أجبتني عنها خليت
عنك ومل أقبل قول أحد فيك ،وقد بلغني عنك أنك مل تكذب قط،
فأصدقني فيام أسألك مما يف قلبي.
فقلت :ما كان علمه عندي فإين خمربك به إن أنت أمنتني.

قال :لك األمان إن أصدقتني ،وتركت التقية التي تعرفون هبا
معرش بني فاطمة.
فقلت :ليسأل أمري املؤمنني عام يشاء.

قال :أخربين مل فضلتم علينا ،ونحن وأنتم من شجرة واحدة،
وبنو عبد املطلب ونحن وأنت واحد ،إنا بنو العباس وأنتم ولد أيب
عم رسول اهلل  Kوقرابتهام منه سواء؟.
طالب ،ومها َّ
فقلت :نحن أقرب.

قال :وكيف ذلك؟

قلت :ألن عبد اهلل وأبا طالب ألب وأم ،وأبوكم العباس ليس
هو من أم عبد اهلل وال من أم أيب طالب.
قال :فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي  Kوالعم حيجب ابن
العم ،وقبض رسول اهلل  Kوقد تويف أبو طالب قبله والعباس
حي؟
عمه ٌّ
ُّ
فقلت له :إن رأى أمري املؤمنني أن يعفيني عن هذه املسألة،
ويسألني عن كل باب سواه يريده.
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فقال :ال ،أو جتيب .فقلت :فآمني.

قال :قد آمنتك قبل الكالم.

فقلت :إن يف قول عيل بن أيب طالب  :Cإنه ليس مع ولد
ذكرا كان أو أنثى ألحد سهم إال األبوين والزوج والزوجة،
الصلب ً
ومل يثبت للعم مع ولد الصلب مرياث ،ومل ينطق به الكتاب العزيز
تيم وعد ًّيا وبني أمية قالوا :العم والد ،رأيا منهم بال
والسنة ،إال أن ً
حقيقة وال أثر عن رسول اهلل  ،Kومن قال بقول عيل  Cمن
العلامء قضاياهم خالف قضايا هؤالء ،هذا نوح بن دراج يقول يف
هذه املسألة بقول عيل  ،Cوقد حكم به ،وقد واله أمري املؤمنني
فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخالف قوله ،منهم :سفيان
الثوري ،وإبراهيم املدين ،والفضيل بن عياض ،فشهدوا أنه قول
عيل  Cيف هذه املسألة ،فقال هلم فيام أبلغني بعض العلامء من
ٍّ
جس
أهل احلجاز :مل َ ال تفتون وقد قىض به نوح بن دراج؟ فقالواَ :
وج ُبنّا ،وقد أمىض أمري املؤمنني  Cقضيته بقول قدماء العامة
عيل وكذلك عمر بن اخلطاب
عن النبي  Kأنه قال :أقضاكم ٌّ
عيل أقضانا وهو اسم جامع ،ألن مجيع ما مدح به النبي K
قالٌّ :
أصحابه من القرابة والفرائض والعلم داخل يف القضاء.
قال :زدين يا موسى!

قلت :املجالس باألمانات وخاصة جملسك.
فقال :ال بأس به.
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فقلت :إن النبي  Kمل يورث من مل هياجر ،وال أثبت له

والية حتى هياجر .فقال :ما حجتك فيه؟ قلت :قول اهلل تبارك

َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َّ
ش ٍء حت
جروا ما لكم مِن وليتِ ِهم مِن
وتعاىل{ :والِين آمنوا ولم يها ِ
ُي َها ِج ُروا}((( وإن عمي العباس مل هياجر.

فقال يل :إين أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدً ا من

أعدائنا ،أم أخربت أحدً ا من الفقهاء يف هذه املسألة بيشء؟
فقلت :اللهم ال ،وما سألني عنها إال أمري املؤمنني.

جوزتم للعامة واخلاصة أن ينسبوكم إىل رسول
ثم قال يل :مل َ َّ

اهلل  Kويقولوا لكم :يا بني رسول اهلل! وأنتم بنو عيل ،وإنام
ينسب املرء إىل أبيه ،وفاطمة إنام هي وعاء ،والنبي  Kجدكم من

قبل أمكم؟

فقلت :يا أمري املؤمنني! لو أن النبي  Kن ُِش فخطب إليك

كريمتك هل كنت جتيبه؟

فقال :سبحان اهلل! ومل َ ال أجيبه بل أفتخر عىل العرب والعجم

وقريش بذلك.

فقلت له :لكنه ال خيطب إ ّيل وال أزوجه.
فقال :وملَ؟ فقلت :ألنه ولدين ومل يلدك.

((( األنفال.72 :
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فقال :أحسنت يا موسى!
ثم قال :كيف قلتم إنا ذرية النبي  Kوالنبي مل يعقب ،وإنام
العقب للذكر ال لألنثى ،وأنت ولد االبنة وال يكون هلا عقب له.
قلت :أسألك بحق القرابة والقرب ومن فيه ،إال أعفيتني عن
هذه املسألة.
فقال :ال ،أو ختربين بحجتكم فيه يا ولد عيل! وأنت يا موسى
يعسوهبم وإمام زماهنم ،كذا أهني إيل ،ولست أعفيك يف كل ما
أسألك عنه حتى تأتيني فيه بحجة من كتاب اهلل ،وأنتم تدعون
معرش ولد عيل أنه ال يسقط عنكم منه يشء ألف وال واو إال تأويله
ْ َ
َ َ َّ ْ َ
اب م ِْن
ت
ك
ال
ف
ا
ن
ِ
ِ
عندكم ،واحتججتم بقوله عز وجل{ :ما فرط ِ
َ ْ
ش ٍء}((( واستغنيتم عن رأي العلامء وقياسهم.
فقلت :تأذن يل يف اجلواب؟ قال :هات.
فقلت :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم اهلل الرمحن
َ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ٰ َ َ
ُ َّ
الرحيم { َومِن ذ ّ ِريتِ ِهۦ داوۥد وسليمن وأيوب ويوسف وم
وس َوهٰ ُرونۚ

َ َ َ َ َۡ
ُۡ ۡ
َ َ َ َّ َ َ ۡ َ ٰ َ َ ٰ ۡ َ َ ُ ّ ّ ٞ
َ
اس ك م َِن
وكذٰل ِك ن ِزي ٱلمح ِسنِني  ٨٤وزك ِريا ويحي وعِيس ِإَول ۖ
َّ
ٱلص ٰـلح َ
ني}((( من أبو عيسى يا أمري املؤمنني؟
ِ ِ

فقال :ليس لعيسى أب .فقلت :إنام أحلقناه بذراري األنبياء A
((( األنعام.38 :
((( األنعام.85 ،84 :
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من طريق مريم  ،Dوكذلك احلقنا بذراري النبي  Kمن قبل
أمنا فاطمة  ،Dأزيدك يا أمري املؤمنني؟
قال :هات.

َ
ۢ َۡ َ َ ٓ َ
َ ٓ َّ َ
ِن بع ِد ما جاءَك
قلت :قول اهلل عز وجل{ :ف َم ۡن حاجك فِي ِه م
ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ْ َ ۡ ُ َۡ َ ٓ َ َۡ َ ٓ ُ
َ ٓ َ َ ٓ ُ َ ُ َ َ
م َِن ٱل ِعل ِم فقل تعال ۡوا ندع أبناءَنا َوأبناءَك ۡم َون ِساءَنا َون ِساءَك ۡم َوأنفسنا
َ َ ُ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ
ع ۡٱل َكٰذب َ
ني}((( ومل يدع أحد
وأنفسكم ثم نبت ِهل فنجعل لعنت ٱللِ
ِِ

أنه أدخل النبي  Kحتت الكساء عند مباهلة النصارى إال عيل بن
أيب طالب ،وفاطمة ،واحلسن واحلسني ،فأبناءنا احلسن واحلسني،
ونساءنا فاطمة ،وأنفسنا عيل بن أيب طالب  ،Aعىل أن العلامء قد
أمجعوا عىل أن جربئيل قال يوم أحد :يا حممد! إن هذه هلي املواساة
من عيل قال :ألنه مني وأنا منه .فقال جربئيل :وأنا منكام يا رسول
اهلل ثم قال:
ال ســيف إال ذو الفقــار وال فتـــــى إال عـــــي

َ ُ ْ
فكان كام مدح اهلل عز وجل به خليله  Cإذ يقول{ :قالوا
َسم ۡع َنا َف ٗت يَ ۡذ ُك ُر ُه ۡم ُي َق ُال َ ُلۥٓ إبۡ َرٰه ُ
ِيم}((( إنا نفتخر بقول جربئيل أنه منا.
ِ
ِ

فقال :أحسنت يا موسى! ارفع إلينا حوائجك.
فقلت له :إن أول حاجة يل أن تأذن البن عمك أن يرجع إىل
((( آل عمران.61 :
((( األنبياء.60 :
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حرم جده(((  Kوإىل عياله.

فقال :ننظر إن شاء اهلل(((.

((( يظهر من هذه اجلملة أن املحادثة حصلت يف غري املدينة املنورة ،ولعلها كانت
يف بغداد يف بعض الفرتات التي كان يتم فيها االفراج عن االمام موسى بن
جعفر  Cفإنه قد ختلل بني سجونه الثالثة فيها فرتات كان خارج السجن،
أو كان يطلب إخراجه من السجن لبعض الوقت.
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا  .٧٨ /1والطربيس :االحتجاج١٦٥ /2

202

الجانب االقتصادي
من حياة اإلمام الكاظم
مما أوىص به اإلمام موسى بن جعفر بعض ولده« :إياك
والكسل والضجر فإهنام يمنعانك من حظ الدنيا واآلخرة».

بالرغم من وجود أسباب يفرتض أهنا حتد من حركة اإلمام
موسى  Cيف االجتاه نحو الكسب والعمل االقتصادي وطلب
الرزق ،إال أننا نالحظ بشكل واضح حضور هذا اجلانب يف حياته
وحركته .أما تلك األسباب املانعة فيمكن إجيازها فيام ييل:

 /1إن اإلمام  Cله أن يكتفي برزق اهلل الغيبي ،إذ ليس
بأقل بل هو أعظم شأن ًا من مريم بنت عمران التي كان يأتيها رزقها
ُ َّ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ٗ
ِندها ِرزقا}
صباح ًا ومسا ًء و{كما دخل عليها زك ِريا ٱل ِمحراب وجد ع
ومن كان يمتلك مثل هذا ليس بحاجة إىل إجهاد نفسه يف طلب
الرزق!.

 /2لزوم إبرازه  Cجانب الزهد يف الدنيا ،حتى يقتدي به
أتباعه وعموم املؤمنني يف عدم االعتناء بالدنيا واحلرص عليها،
ومن أجل ذلك فال داعي ألن يستنبط اآلبار ويستزرع البساتني،
203
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ال سيام باملقدار الذي نقل عنه وأنه استنبط نحو سبعني ما بني عني
وبئر.
 /3إنه  Cقرابة رسول اهلل فهو عىل ذلك يستحق من سهم
القربى يف اخلمس ،إذا احتاج إىل ذلك ،كام أنه باعتباره إمام ًا فإنه
يستطيع أن يغني نفسه من اخلمس.

إال أننا نجد وعىل خالف ما سبق متاما أن اإلمام  Cكان
كم ونوعا
سعيه يف طلب الرزق احلالل وكسب املعاش ملفتا للنظر ًّ
كام سيأيت تفصيله ،وأما املربرات يف ذلك فهي التالية:
أوال :قضية القدوة للمؤمنني :ذلك أنه كأنّه يقول لشيعته بل
لعموم املؤمنني إن إمامكم والذي يستطيع أن يوفر رزقه بطرق
غيبية يسرية ،مع ذلك ال يفعله ،ويقول لكم بأال تركنوا إىل الكسل
عن أمر املعاش وطلب احلالل ،ويويص بشكل مبارش أحد أوالده،
ومن خالله سائر املؤمنني بالقول «إياك والكسل والضجر ،فإهنام
يمنعانك حظ الدنيا واآلخرة».
ثانيا :ما يرتبط بالرؤية العامة للحياة فإن األئمة عليهم السالم
أرادوا أن يواجهوا خط الرهبنة والتصوف واالنعزال والتواكل
وترك السعي يف األمور الدنيوية ،ولعل هذا التوجه كان وال يزال
مسؤوال عن جزء كبري من التخلف الذي حصل يف األمة ،وهذا
اخلط يستعني بالكسل والضجر املوجودين لدى بعض الناس ،فإذا
ُضم إليهام فلسفة دينية خاطئة ،أنتج ختلفا عميقا يف األمة.
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يف مقابل هذا ما نراه من املعصومني يف إشاعتهم خلط النشاط
والعمل واالقبال عىل االنتاج والعطاء ،ويلخص احلوار الذي
دار بني اإلمام حممد الباقر  Cوبني حممد بن املنكدر النظرتني
املتخالفتني للحياة(((.
ثالثا :إن موقع اإلمام  Cيفرض عليه باإلضافة إىل رعايته
ملن يكون من عياله ،وقد بلغوا (كأرسة وحشم وعاملني وغريهم
نحو مخسامئة)((( وإذا أضفنا إليهم رفده من حيتاج من شيعته
املؤمنني بل من عامة املؤمنني ،وعطاءه إياهم ،ترميام حلالتهم
((( الطويس :هتذيب األحكام  :٣٢٥ /6ان حممد بن املنكدر كان يقول :ما كنت
أرى ان عيل بن احلسني  Bيدع خلفا أفضل من عيل بن احلسني  Bحتى
رأيت ابنه حممد بن عيل  Bفأردت ان أعظه فوعظني فقال له أصحابه :باي
يشء وعظك؟ قال :خرجت إىل بعض نواحي املدينة يف ساعة حارة فلقيني
أبو جعفر حممد بن عيل  Bوكان رجال بادنا ثقيال وهو متكئ عىل غالمني
أسودين أو موليني ،فقلت يف نفيس سبحان اهلل شيخ من أشياخ قريش يف
هذه الساعة عىل مثل هذه احلال يف طلب الدنيا أما ّإن ألعظنّه ،فدنوت منه
عيل بنهر وهو يتصاب عرقا فقلت:
فسلمت عليه فرد ّ
أصلحك اهلل شيخ من أشياخ قريش يف هذه الساعة عىل هذه احلال يف طلب الدنيا!
أرأيت لو جاء أجلك وأنت عىل هذه احلالة ما كنت تصنع؟ فقال :لو جاءين املوت
وانا عىل هذه احلال جاءين وانا يف طاعة من طاعات اهلل عز وجل أكف هبا
نفيس وعيايل عنك وعن الناس ،وإنام كنت أخاف ان لو جاءين املوت وانا
عىل معصية من معايص اهلل عز وجل فقلت :صدقت يرمحك اهلل أردت ان
أعظك فوعظتني.
((( ورد ذكر هذا العدد يف حواره مع هارون اخلليفة العبايس يف زيارة
االمام  Cله عندما قدم املدينة.
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وقضاء حلاجتهم ،فإن احلاجة إىل املال تتضاعف وتكرب.

ورابعا :إن اخلالفة العباسية كانت حريصة عىل أن ال يستغني
األئمة باملال من جهتها ،فالعباسيون الذين كانوا يريقون املال كاملاء
عىل أقدام الشعراء والغانيات اجلواري كانوا حريصني جدا عىل أن
ال يصل املال من جهتهم إىل أئمة اهلدى إضعافا هلم (((،وإشغاال
إياهم بمتطلبات احلياة املادية ،فكان ينبغي لألئمة  Aأن يسدوا
هذا اخللل وأن يكتفوا بام يكسبونه عن االعتامد عىل عطاءات (لن
تأيت) من جهة اخلالفة ..بل ربام حجب عنهم حقهم كسائر الناس
فضال عن عطائهم ما يستحقونه باعتبارهم أرسة النبي وموقعهم
العلمي والديني.
ملا سبق وغريه ،وجدنا اإلمام موسى بن جعفر  ،Cمع كل

((( يشري إليه اخلرب الذي نقله الصدوق يف العيون  84 /1والطربيس يف
االحتجاج  ..166 /2وموضع الشاهد منه :فلام أراد هارون الرحيل من
املدينة إىل مكة أمر برصة سوداء فيها مائتا دينار ،ثم أقبل عىل الفضل فقال
له :اذهب إىل موسى بن جعفر وقل له :يقول لك أمري املؤمنني نحن يف ضيقة
وسيأتيك برنا بعد هذا الوقت.
فقمت (يقول املأمون ناقل اخلرب) يف وجهه فقلت :يا أمري املؤمنني! تعطي أبناء
املهاجرين واألنصار وسائر قريش وبني هاشم ومن ال تعرف حسبه ونسبه:
مخسة آالف دينار إىل ما دوهنا .وتعطي موسى بن جعفر وقد عظمته وأجللته
مائتي دينار ،وأخس عطية أعطيتها أحدا من الناس؟
فقال :اسكت ال أم لك! فإين لو أعطيته هذا ما ضمنته له ،ما كنت آمنه أن يرضب
وجهي غدا بامئة ألف سيف من شيعته ومواليه ،وفقر هذا وأهل بيته أسلم يل
ولكم من بسط أيدهيم وإغنائهم.
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مسؤولياته الدينية والتبليغية يقوم كام فعل جده أمري املؤمنني C
يف الفرتة الفاصلة بني وفاة رسول اهلل  Kوبني خالفته الظاهرية
باستزراع األرايض والقرى الزراعية ،واستنباط اآلبار وإجراء
العيون.
وسنعرض ذلك يف عناوين قادمة.

وض َيع زراعية:
Wقرى ِ

 /1رصيا:
تكاد تتفق كلمة املؤرخني عىل أن (رصيا) وقد تشدد الراء،
قرية زراعية بناها اإلمام الكاظم  Cبالقرب من املدينة املنورة
(حوايل مخس كيلومرتات) ،وكان يقيم فيها اإلمام الرضا ،وورد
ذكرها يف أحاديث اإلمامية (((،وقد ولد فيها اإلمام اهلادي وكان
((( منها ما ورد يف قصة االمام الكاظم  Cمع من جاء إليه من نيسابور حامال
زكوات وأمخاس أهلها ،ومن ذلك درهم شطيطة يف القصة املعروفة ،فقال
له وقد أعطاه هلا كفنا (قد جعلت شقتك يف أكفاين ،وبعثت إليك هبذه من
أكفاننا ،من قطن قريتنا رصيا قرية فاطمة  Dوبذر قطن ،كانت تزرعه
بيدها الرشيفة ألكفان ولدها ،وغزل أختي حكيمة بنت أيب عبد اهلل ،C
والكثري من األخبار عن االمام الرضا  Cفها هو يدعو أمحد بن حممد
بن أيب نرص البزنطي إليه يف رصيا ويبعث له بدابة ،ويقيض معه عامة الليل
ألح
فيها ..وها هو عبد اهلل بن ابراهيم الغفاري يقول يف خرب طويل  :-إنّه ّ
فلم مىض عنّي مررت من وجهي إىل رصيا ليك ّلمه أبو
عيل غريم يل وآذاينّ ،
ّ
احلسن  Cيف أمري ،فدخلت عليه فإذا املائدة بني يديه ،فقال يل :كل.
ّ
املصل،
ثم قال :ارفع ما حتت ذاك
فلم رفعت املائدة أقبل حيادثنيّ ،
فأكلتّ ،
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يسكنها اإلمام اجلواد .A

ولعل هذه الضيعة كانت هي املقصودة يف كالم هارون
العبايس عندما استقبل اإلمام  Cيف املدينة ،وسأله عن أحواله،
إىل أن قال هارون :ما ُ
حال الضيعة؟ قال اإلمام  :Cتعطي يف
وقت ومتنع يف آخر.
 /2نقمى:

وهي من مزارعه  Cوتقع قري ًبا من جبل أحد ،وقد ُعرفت
أهنا من أمالك آل أيب طالب كام يف املعاجم ،وقد ورد ذكرها يف كتاب
االرشاد للشيخ املفيد عندما قصد أحدهم اإلما َم الكاظم يف قضاء
دينه ،قال :حدثنا حممد بن عبد اهلل البكري ،قال“ :قدمت املدينة
أطلب هبا دينًا فأعياين ،فقلت :لو ذهبت إىل أيب احلسن موسى C
فشكوت إليه ،فأتيته بنقمى يف ضيعته ،فخرج إ ّيل ومعه غالم معه
منسف فيه قديد جمزع ،ليس معه غريه ،فأكل وأكلت معه ،ثم
سألني عن حاجتي ،فذكرت له قصتي ،فدخل ومل يقم إال يسريا
حتى خرج إيل ،فقال لغالمه :اذهب ثم مد يده إيل فدفع إيل رصة
فيها ثالثامئة دينار ،ثم قام فوىل ،فقمت وركبت دابتي وانرصفت”.
فإذا هي ثالثامئة دينار وتزيد ،فإذا فيها دينار مكتوب عليه ،ثابت فيه« :ال إله
حممد رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وعىل أهل بيته» من جانب ،ويف اجلانب
ّإل اهللّ ،
اآلخر« :إنّا مل ننسك ،فخذ هذه الدنانري ،فاقض هبا دينك ،وأنفق ما بقي عىل
عيالك» .ويستقبل فيها أشخاصا يسألونه عن قضايا االمامة ،وأنه هل ختلو
األرض من حجة أو ال ..إىل آخر الرواية.
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 /3ساية:

كام كان له مزرعة أو (مزارع كام يشري اخلرب اآليت) يف قرية
ساية وهي يف أطراف املدينة املنورة (وإليها ينسب أحد أصحابه
وأصحاب ابنه الرضا وهو عيل بن سويد السائي) ،فإنه قد ورد ذكرها
وذكر ضيعته فيها فيام نقله غري واحد من املؤرخني ومنهم اخلطيب
البغدادي يف تاريخ بغداد((( عن حممد بن اإلمام موسى قال :خرجت
مع أيب إىل ضياعه بساية فأصبحنا يف غداة باردة وقد دنونا منها،
وأصبحنا عىل عني من عيون ساية ،وخرج إلينا من تلك الضياع عبد
زنجي فصيح مستذفر بخرقة ،عىل رأسه قدر فخار يفور ،فوقف
عىل الغلامن فقال :أين سيدكم؟ قالوا :هو ذاك ،قال :أبو من ُيكنّى؟
قالوا له :أبو احلسن ،قال :فوقف عليه ،فقال :يا سيدي يا أبا احلسن
هذه عصيدة أهديتها إليك ،قال :ضعها عند الغلامن ،فأكلوا منها،
قال :ثم ذهب فلم ن ُقل ب َلغ حتى خرج عىل رأسه حزمة حطب ،حتى
وقف فقال له يا سيدي هذا حطب أهديت إليك .قال :ضعه عند
نارا .فذهب فجاء بنار.
الغلامن وهب لنا ً
قال :وكتب أبو احلسن اسمه واسم مواله فدفعه إ ّيل وقال :يا
بني احتفظ هبذه الرقعة حتى أسألك عنها .قال :فوردنا إىل ضياعه،
وأقام هبا ما طاب له ،ثم قال :امضوا بنا إىل زيارة البيت ،قال:
فخرجنا حتى وردنا مكة ،فلام قىض أبو احلسن عمرته دعا صاعدً ا

((( اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد ٣١ /١٣
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فقال اذهب فاطلب يل هذا الرجل فإذا علمت بموضعه فأعلمني
حتى أميش إليه ،فإين أكره أن أدعوه واحلاجة يل .قال يل صاعد:
فذهبت حتى وقفت عىل الرجل ،فلام رآين عرفني  -وكنت أعرفه،
عيل ،وقال :أبو احلسن قدم؟ قلت :ال،
وكان يتشيع  -فلام رآين سلم ّ
قال :فإيش أقدمك؟ قلت :حوائج؟ وقد كان علم بمكانه بساية،
فتتبعني وجعلت أتقىص منه ويلحقني بنفسه ،فلام رأيت أين ال أنفلت
منه ،مضيت إىل موالي ومىض معي حتى أتيته ،فقال يل :أمل أقل لك
ال تعلمه؟ فقلت فداك مل أعلمه ،فسلم عليه فقال له أبو احلسن:
غالمك فالن تبيعه؟ قال له جعلت فداك الغالم لك والضيعة ومجيع
ما أملك ،قال :أما الضيعة فال أحب أن أسلبكها وقد حدثني أيب
عن جدي أن بائع الضيعة ممحوق ،ومشرتهيا مرزوق .قال :فجعل
الرجل يعرضها عليه ًّ
مدل هبا ،فاشرتى أبو احلسن الضيعة والرقيق
منه بألف دينار وأعتق العبد ووهب له الضيعة.
 /4اليسرية (اليسريية):

وهي أرض زراعية قد اشرتاها اإلمام  ،Cبثالثني ألف
دينار فيام ورد يف بعض الروايات (((،وهي التي زعم كاذ ًبا بعض
من وشى باإلمام  Cهلارون ،أنه اشرتاها من األموال التي حتمل
إليه من الرشق والغرب ،وقد وهبها اإلمام  Cقبل شهادته
لبعض أوالده.
((( نجف ،حممد مهدي :اجلامع لرواة أصحاب اإلمام الرضا ١٠٢ /١ C
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Wعطاءات وهبات لحاجة الناس:

اشتهر عن عطاءات اإلمام موسى بن جعفر  ،Cأهنا كانت

كافية إلخراج الشخص من حالة احلاجة والفقر إىل حالة االكتفاء

لو استثمرها بالنحو الصحيح ،فقد اشتهر عنهم القول((( عجبت
ملن وصلته رصر موسى كيف يشتكي الفقر ،وكان يف الرصة ما بني
ثالث مئة إىل أربع مئة دينار.

ذلك أن األئمة  Aكانوا مقصد املحتاجني من شيعتهم ومن

غري شيعتهم ،وذلك أن سؤاهلم والطلب منهم مل يكن حيتاج إىل

يشء غري معرفة مكان وجود اإلمام  ،Cوالنطق باحلاجة حتى
يأتيه العطاء ،بخالف كثري من أبواب اخللفاء التي كانت مغلقة إال

عىل من يبيع املواقف أو ينشد الشعر أو يتغنى بفضائلهم!

لقد ذكر اخلطيب البغدادي يف ترمجة اإلمام موسى بن جعفر

نصا غدا فيام بعد معتمدَ الكثري ممن جاء بعده وذكر فيه جان ًبا من
ًّ
فضائل اإلمام وأفضاله ،فمام ذكر يف أفضال اإلمام  Cما عن

عيسى بن حممد بن مغيث القريش وبلغ تسعني سنة ،قال :زرعت
بطيخا ِ
ً
وق ّثاء وقر ًعا يف موضع باجلوانية عىل بئر يقال هلا :أ ُّم عظام،
فلام قرب اخلري واستوى الزرع ،ب ّيتَني اجلراد ،فأتى عىل الزرع كله،

((( قد ذكر ذلك اخلطيب البغدادي فقال :وكان يرص الرصة ثالثامئة دينار،
وأربعامئة دينار ،ومائتي دينار ،ثم يقسمها باملدينة ،وكان مثل رصر موسى
بن جعفر  Cإذا جاءت اإلنسان الرصة فقد استغنى.

............................................................... | 212كاظم الغيظ موسى بن جعفر

دينارا .فبينام
وكنت غرمت عىل الزرع ويف ثمن مجلني مئة وعرشين ً
أنا جالس طلع موسى بن جعفر بن حممد ،فسلم ،ثم قال :أيش
حالك؟ فقلت :أصبحت كالرصيم ،بيتني اجلراد فأكل زرعي.
قال :وكم غرمت فيه؟ قلت :مئة وعرشين دينارا مع ثمن اجلملني.
دينارا مع ثمن نربحك
فقال :يا عرفة ِز ْن البن املغيث مئة ومخسني ً
دينارا واجلملني .فقلت :يا مبارك ادخل وادع يل فيها.
ثالثني
ً
فدخل ودعا ،وحدثني عن رسول اهلل ﷺ أنه قال :متسكوا ببقايا
املصائب «ثم علقت عليه اجلملني ،وسقيته ،فجعل اهلل فيها الربكة:
فبعت منها بعرشة آالف»(((.
زكت،
ُ
ويف بعض ما ينقل من أحواله  Cأنه مل يكن ينتظر الفقري
واملحتاج أن يأيت إليه بل كان يبادر ،وحيمل إليه ما يرمم حاجته،
وكان يتفقد فقراء املدينة فيحمل إليهم يف الليل العني والورق
(الذهب والفضة) وغري ذلك ،فيوصلها إليهم وهم ال يعلمون من
أي وجه هو.

((( اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد ٣١ /13

في الطريق إلى الشهادة
 /1كانت سياسة كظم الغيظ هي االسرتاتيجية العامة
لإلمام  Cفيام قبل مرحلة سجنه بل إىل الفرتة األكثر من سجنه
لكنها تغريت يف الفرتة األخرية.

فإذا كان اإلمام  Cيف الفرتات األوىل يالحظ ّأل يقول كال ًما
جير عليه أو عىل شيعته األذى وربام يتعرض فيه إىل القتل أو شيعته
إىل االستئصال أو أن يتخذ موق ًفا ينتهي إىل ذات النتيجة فإن هذا
األمر تغري مع دخوله حتت يد السندي بن شاهك وعهدة الربامكة
الذين سعى سيدهم حييى بن خالد إىل إهناء وجود اإلمام C
موافقا يف ذلك رغبة يف نفس هارون العبايس ،هنا تغريت كلامت
اإلمام ومواقفه فصارت صارمة وقوية فلم يبق يشء ُياف عليه،
فليرصح اإلمام بمواقفه ،ولتبق للتاريخ والناس شهادة صارخة
عىل ما ارتكب يف حقه من ظالمات.
سنشهد يف هذه املرحلة كالما قويا ومواقف حاسمة جتاه
اخلالفة العباسية وهارون العبايس نفسه ،وال جمال فيها لتقية أو
مداراة!
213
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وقد بينت إحدى رسائل اإلمام  Cالتي أرسلها من داخل

السجن إىل عيل بن سويد السائي تلك املرحلة اجلديدة بقوله فيها:

«كتبت تسألني عن أمور كنت منها يف تقية ،ومن كتامهنا يف سعة،
فلام انقىض سلطان اجلبابرة ،وجاء سلطان ذي السلطان العظيم
بفراق الدنيا املذمومة إىل أهلها ،العتاة عىل خالقهم ،رأيت أن أفرس

لك ما سألتني عنه ،خمافة أن تدخل احلرية عىل ضعفاء شيعتنا من
قبل جهالتهم ،فاتق اهلل عز ذكره وخص بذلك األمر أهله ،واحذر
أن تكون سبب بلية عىل األوصياء أو حارش ًا عليهم بإفشاء ما

استودعتك ،وإظهار ما استكتمتك ،ولن تفعل إن شاء اهلل.

إن أول ما أهني إليك أين أنعى إليك نفيس يف ليا َّيل هذه ،غري

جازع وال نادم وال شاك فيام هو كائن ،مما قد قىض اهلل عز وجل
وحتم ،فاستمسك بعروة الدين ،آل حممد والعروة الوثقى الويص

بعد الويص ،واملساملة هلم والرضا بام قالوا ،وال تلتمس دين من
ليس من شيعتك ،وال ُت ّبن دينهم فإهنم اخلائنون الذين خانوا اهلل
ورسوله وخانوا أماناهتم! وتدري ما خانوا أماناهتم؟ ائتمنوا عىل
كتاب اهلل فحرفوه وبدلوه ،ودلوا عىل والة األمر منهم فانرصفوا

عنهم ،فأذاقهم اهلل لباس اجلوع واخلوف بام كانوا يصنعون»(((.

وحني أرسل له هارون بعض وكالئه ليشريوا عىل اإلمام بأن
((( الكليني :الكايف ١٤٨ /8

ةداهشلا ىلإ قيرطلا يف 215 | .......................................................................

يعتذر((( هلارون! وعندها سيطلق رساحه من السجن وأنه ال رضر
عليه من ذلك االعتذار ،فرفض ذلك وقال كلمته التي أصبحت
من يومها راية تضم أصحاب النفوس العالية واملواقف الشاخمة.

وقد نقلت عنه املصادر التارخيية من الفريقني هذه الكلمة
الصاعقة« :إنه لن ينقيض عني يوم من البالء إال انقىض عنك معه
يوم من الرخاء ،حتى نفيض مجي ًعا إىل يوم ليس له انقضاء ،خيرس فيه
املبطلون»(((.

وقد أرشنا إىل كلامت أخر ومواقف لإلمام  ،Cيف فصل
أدوار اعتقال اإلمام موسى الكاظم ،يف صفحات سابقة ،فلرياجع.

 /2يف سنة  179تم اعتقال اإلمام ،ويف سنة 183ه متت
شهادته يف سجن السندي بن شاهك مسمو ًما عىل ما هو املشهور
بني املؤرخني.
منكرا يف
ومل يكن أمر اغتياله صلوات اهلل عليه بالسم شي ًئا
ً
عامل احلاكمني حتى يرتدد بعض املؤرخني ممن هم عبدة السالطني
يف ذكر ذلك مع علمهم به ،بل مل يكن أمر اغتيال اخلصوم بكل

((( هي احليلة التي يلجأ إليها أكثر الطغاة من أهنم سيستفيدون من اعتذار
املظلوم هلم يف إدانة نفسه ،وتثبيت التهم الباطلة يف حقه ثم قد يطلقونه
ويمنون عليه يف ذلك بعد أن حطموا شخصيته وقد ال يطلقونه!
((( اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد /١٣ ،٣٣كام نقلها عنه ابن اجلوزي يف
صفة الصفوة ،وابن األثري يف الكامل ،والذهبي يف تاريخ اإلسالم وسري
أعالم النبالء وغريهم يف غريها.
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وسيلة ممكنة شيئا طارئا ،فالذي ينظر مل ًّيا يف موسوعة العذاب
لعبود الشاجلي ،وهي قطرة من حميط القسوة واحليوانية التي كانت
تسيطر عىل أولئك احلاكمني ،أو يرجع إىل كتاب أسامء املغتالني
من األرشاف البن املحرب البغدادي ،يرى أن قتله لو مل يكن بتلك
الصورة من السم بعد العذاب والتنكيل ،كان مستنكرا ومستغربا!
بل كانت تصفياهتم بعضهم لبعض وختلص بعضهم من
بعض((( ما استطاعوا لذلك سبيال هو الطريق املفضل هلم كيف
نارا! وإنام
وقارا ،وال يعتقدون حقيق ًة جنة أو ً
ال وهم ال يرجون هلل ً
هي هذه احلياة الدنيا نموت ونحيا وما هيلكنا إال الدهر! هذه هي
طريقة حياهتم ،ودع عنك كلامت املنرب ووعظ العامة ،فإهنا عندهم
حديث خرافة يا ام ِ
عمرو!
وبالرغم من حماولة هارون وجالوزته كالسندي إخفاء آثار
اجلريمة إال أهنا ظهرت من حيث أرادوا إخفاءها ،ففي الرواية
((( فهذا الربيع خادم العباسيني ووزير موسى اهلادي العبايس ،سمه اهلادي
هذا يف كأس مسمومة وجعله يرشهبا ومات من ليلته ،كام يف تاريخ الطربي
 .440 /6وتعاون هارون الرشيد مع أمه اخليزران وهي أم اهلادي الغتيال
أخيه موسى اهلادي نفسه فسموه من سنته ومات عىل إثر ذلك ،وكان موسى
اهلادي يدبر يف اغتيال أخيه الرشيد وحييى الربمكي ،ونفسه دس ألمه السم
يف أكلة وأرسلها هلا لتموت ،لكنها مل تأكل منها ..وهكذا ،وهارون دس
إلدريس بن عبد اهلل بن احلسن من يسمه وهو يف أفريقيا وكان يفتخر بذلك!
وقد ذكر كل هذا وأمثاله يف تاريخ اليعقويب والطربي وجتارب األمم البن
مسكويه ...فراجع.
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عن أحد شهود حماولة إخفاء آثار اجلريمة ،وكيف أن السندي بأمر
غفريا من أعيان بغداد ،وأخرج إليهم اإلمام
هارون قد مجع مج ًعا ً
بعد تسميمه ،صحيح الظاهر ليس فيه أثر رضب أو جرح أو غري
ذلك لكي يروه ويشهدوا ملن خلفهم بام عاينوا! فانقلب األمر
عليهم :فقد نقل الشيخ الصدوق رمحه اهلل يف األمايل عن أحد من
حرض قوله:
مجعنا أيام السندي بن شاهك ثامنني رجال من الوجوه ،ممن
ينسب إىل اخلري ،فأدخلنا إىل موسى بن جعفر عليهام السالم،
فقال لنا السندي :يا هؤالء ،انظروا إىل هذا الرجل هل حدث به
حدث ،فإن الناس يزعمون أنه قد فعل به مكروه ،ويكثرون يف
ذلك ،وهذا منزله وفرشه ،موسع عليه غري مضيق ،ومل يرد به أمري
املؤمنني سو ًءا ،وإنام ينتظره أن يقدم فيناظره أمري املؤمنني ،وها هو
ذا صحيح موسع عليه يف مجيع أمره ،فسلوه ،قال :ونحن ليس لنا
هم إال النظر إىل الرجل وإىل فضله وسمته.
ٌّ

فقال  :Cأما ما ذكر من التوسعة وما أشبه ذلك ،فهو عىل ما
ذكر ،غري أين أخربكم أهيا النفر ،أين قد سقيت السم يف تسع مترات،
وإين أحرض غدً ا ،وبعد غد أموت ،قال :فنظرت إىل السندي بن
شاهك يرتعد ويضطرب مثل السعفة.
 /3كانت املحاولة األوىل يف إخفاء اجلريمة ،وتغيري عنواهنا
ً
اغتيال بالسمً ،
متعمدً ا يف السجن من قبل (خليفة
من كوهنا
وقتل َ
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املسلمني) الذي يصفون زمانه بالعرص الذهبي ،والذي يقول عنه
عبدة الطاغوت “ ..أمري اخللفاء وأجل ملوك الدنيا ،إن الرشيد
حيب العلم وأهله ويعظم حرمات اإلسالم ،وكان يبكي إىل نفسه،
وكان حيج عا ًما ويغزو عا ًما ،وكان ّ
يصل يف كل يوم مائة ركعة إىل
أن فارق احلياة ،إال أن تعرض له علة ،وإذا حج ،حج معه مائة
من الفقهاء وأبنائهم ،وإذا مل حيج بسبب جهاد أو غزوة أحج كل
سنة ثالث مائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الظاهرة” ..هو ٌ
قاتل
بالقتل العمدي إلمام من أئمة املسلمني بل هو إمام املسلمني! ودع
عنك باقي جرائمه ..فام ينفعه أن حج عا ًما ليأمر باعتقال اإلمام
وسجنه أو غزا عا ًما آخر ليزيد من جواريه ويمتع نصفه السفيل؟
بعدما جلب األعيان وشخصيات بغداد ليشهدوا شهادة زور
رضب ومل
عىل أن الكاظم كان بخري يف سجنه! وأنه مل ُيقتَل ومل ُي َ
ُينَق! فانقلبت عليه اآلية وأخربهم اإلمام أنه تم تسميمه بتمرات،
وأنه سيموت يف اليوم الثالث من وقت تسميمه ،هنا جلأوا حليلة
أخرى وهي ،ادعاء الغلو لدى الشيعة (والرافضة تعبريهم) بأهنم
يزعمون أن موسى بن جعفر ال يموت! لتتحول القضية من
عنواهنا األصيل وهي أهنا جريمة قتل عمدي! إىل موضوع عقائدي
(كاذب) هل يموت موسى بن جعفر أو أنه يبقى ح ًّيا! وأن كونه
جنازة يعني أن كالم الرافضة خطأ!
وبالفعل فقد جلبت جنازة اإلمام  ،Cوعىل خالف ما
ينبغي من سنن جنازة املسلم من إكرامه بتجهيزه ودفنه .فإهنم قد
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جلبوا جنازة اإلمام ووضعوها فرجة للناظرين واملارين عىل جرس

بغداد وكان أكثر منطقة مزدمحة ،لينادي منادي اخلالفة الظاملة :هذا

موسى بن جعفر الذي زعمت الرافضة أنه ال يموت وقد مات

حتف أنفه!

ومرة أخرى تؤكد أجهزة اخلالفة كذهبا وتزويرها للحقائق،

فبينام كان قد أخرب اإلمام  Cاحلارضين إىل سجنه أنه قدم له

السم
السم ،وكان ينبغي لو كانت هناك عدالة أن حيقق فيمن دس َّ
ومن أمره بذلك ويقدم اجلميع للمحاكمة ،باعتبارها يف احلد

األدنى قتل مسلم ،ويف حدها األعىل قتل إمام املسلمني!

لكن ملا كان كل ذلك بأمر اخلليفة وبتخطيطه وبحاميته

للمنفذين املبارشين ،فكان من الطبيعي أال حيصل ذلك وإنام تم
التامدي يف تغفيل العامة (سواء من الشيعة أو غريهم) لتحويل
القضية كام ذكرنا إىل موضوع عقائدي يفرتض أنه يفرق املسلمني
أوال بني رافضة وغري رافضة! ثم حيرض غري الرافضة عىل الرافضة

باعتبارهم يقولون منكرا ويدعون أن إمامهم ال يموت! واحلال

أن هذا كله كذب! وليس من اعتقاد الشيعة ذلك! ثم إن القضية
األساس اآلن هي من قتل هذا اإلمام؟ وملاذا قتل؟ وسواء كانت
فكرة أنه يموت أو ال يموت صحيحة أو خاطئة فإهنا ال تنفي هذه

اجلريمة وال تربرها!
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 /4كان اإلمام موسى غريب بغداد!((( فأصبح حمورها
وقطبها.

ومقابر قريش كلها ،ستصبح فيام بعد (الكاظمية) ومدينة
(الكاظم) ال سواه ،وستندثر كل تلك القبور وتنسى كل تلك
اجلنائز ما عدا جنازة وضعت يوما عىل جرس بغداد ونودي عليها
بنداء االستخفاف ،فكأن ذلك النداء كان البداية لتصبح قطعة
من اجلنان ،ولرتتقي يف أعايل السامء ،وتستقبل تلك البقعة أعالم
مدرسة اخللفاء يستشفون هبا ويستطعمون موائد اإلجابة من اهلل
عندها! هذا فضال عن أعالم مدرسة اإلمامية! وعامتهم الذين
(حيجون) باملاليني يف املناسبات وال سيام يف مناسبة شهادته C
حتى لقد أصبح اخلامس والعرشين من شهر رجب يف كل سنة
هجرية عاشوراء جديدة ،وهي حتولت إىل كربالء أخرى!
ّ
كأن تلك املدرسة التي خذلت يف حينه إمامها أرادت أن تكفر
عن ذلك يف مواقف أحفادها ،فها هم يقولون مؤكدين عىل علو منزلة
كاظم الغيظ ذي الساق املرضوض بحلق القيود وذي اجلنازة املنادى
عليها بذل االستخفاف ،لقد مىض كذب السلطة العباسية أدراج
الرياح ،كام ذهب اخللفاء أولئك إىل حيث ألقت رحلها أم قشعم!

((( موسوعة العذاب لعبود الشاجلي :ج  13/1يف سنة  200أحىص املأمون
العباسيني فبلغوا  33ألفا .أما اليوم فال توجد سوى أرستني تنتسبان
للعباسيني احدامها يف البرصة واألخرى يف بغداد! هذا مع أهنم دام حكمهم
يف العراق ستامئة سنة تقري ًبا.
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وقد نُقل عن أعالم مدرسة اخللفاء الكثري من الكلامت يف
شأنه صلوات اهلل عليه ،ننقل بعضها هنا ال ألجل أن نزيده رش ًفا
فإنه سالم اهلل عليه يرشف من يقرتب منه وييضء قلب من يستيضء
به ،وإنام لكي نبني أن أثره مل يقترص عىل حتويل األرض من (مقابر
قريش إىل جنة الكاظم) وإنام باإلضافة إىل ذلك أرشق نوره عىل
قلب من ال يعتقد إمامته فأضاء هلم:
فقد نقل الدمريي يف حياة احليوان أن حممد بن ادريس الشافعي
كان يقول :قرب موسى الكاظم الرتياق املجرب.
ونقل اخلطيب البغدادي عن احلسن بن إبراهيم أيب عيل
اخلالل (ت ٢٤٢:ه) وهو أستاذ الدارقطني وابن حبان :ما مهني
أمر فقصدت قرب موسى بن جعفر فتوسلت به إال سهل اهلل تعاىل
يل ما أحب(((.
وأما حممد بن طلحة الشافعي( :ت  652ه) فقد قال عنه:
«موسى بن جعفر الكاظم  Cهو اإلمام الكبري القدر،
العظيم الشأن الكبري ،املجتهد اجلاد يف االجتهاد ،املشهور
وقائم ،ويقطع النهار متصد ًقا
بالكرامات ،يبيت الليل ساجدً ا
ً
كاظم ،كان
وصائم ،ولفرط حلمه وجتاوزه عن املعتدين عليه ،دعي ً
ً
جيازي امليسء بإحسانه إليه ،ويقابل اجلاين بعفوه عنه ،ولكثرة عبادته
((( اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد ٤٤٢/١
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كان يسمى بالعبد الصالح ،ويعرف بالعراق بباب احلوائج إىل اهلل
لنجح مطالب املتوسلني إىل اهلل تعاىل به ،كراماته حتار منها العقول،
وتقيض بأن له عند اهلل تعاىل قدم صدق ال تزل وال تزول»(((.
وقد نقل عيل بن انجب ابن الساعي البغدادي (ت  674ه)
يف كتابه تاريخ اخللفاء :نفس كلمة حممد بن طلحة الشافعي يف
ختليد ذكر اإلمام  Cحرفا بحرف(((.

وقال فيه احلسن بن عبد اهلل البخيش احللبي (ت  1190ه):
«هو اإلمام الكبري القدر ،والكثري اخلري ،كان  Fيسهر ليله
ويصوم هناره ،وسمي كاظام لفرط جتاوزه عن املعتدين ،وهو
املعروف عند أهل العراق بباب احلوائج ،ألنه ما خاب املتوسل به
(((
يف قضاء حاجته قط وكانت له كرامات ظاهرة ومناقب باهرة..

((( قد نقل هذه األقوال عن مصادرها املرحوم العالمة الشيخ باقر رشيف
القريش يف كتابه حياة اإلمام موسى بن جعفر 178 /١
((( املصدر نفسه ١٦٦
((( املصدر نفسه 173

المصادر بعد القرآن الكريم
eاآليب؛ منصور بن احلسني الرازي :نثر الدر يف املحارضات،
حتقيق :خالد عبد الغني حمفوظ ،دار الكتب العلمية  -بريوت/
لبنان ١٤٢٤ه ٢٠٠٤ -م
eابراهيم؛ حممد زكي :أهل البيت يف القاهرة ،مؤسسة إحياء
الرتاث الصويف ،مرص 1424ه
eاإلربيل؛ عيل بن أيب الفتح كشف الغمة يف معرفة األئمة ،دار
األضواء  -بريوت  1985 - 1405م

اآلج ِّر ُّي؛ حممد بن احلسني بن عبد اهلل البغدادي :األربعون
ُ e
حديثا ،ت بدر بن عبد اهلل البدر ،أضواء السلف ،الرياض ١٤٢٠ه
eاألصبهاين؛ أبو الفرج عيل بن احلسني :مقاتل الطالبيني ،ت
السيد أمحد صقر ،دار املعرفة ،بريوت

eابن أيب احلديد؛ عبد احلميد :رشح هنج البالغة ،حتقيق حممد أبو
الفضل إبراهيم ،دار احياء الكتب العربية
eابن خلدون؛ عبد الرمحن بن حممد :تاريخ ابن خلدون ،حتقيق:
223
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خليل شحادة ،دار الفكر ،بريوت١٤٠٨ ،ه

eابن شهرآشوب املازندراين؛ رشيد الدين حممد بن عيل :املناقب،
مؤسسه انتشارات عالمة ،قم
eابن طاووس احلسني؛ عيل بن موسى :مصباح الزائر ،مؤسسة
آل البيت إلحياء الرتاث ،قم

eابن العديم؛ عمر بن أمحد العقييل ،كامل الدين ،بغية الطلب يف
تاريخ حلب ،ت سهيل زكار ،دار الفكر

eابن عساكر؛ عيل بن احلسن بن هبة اهلل :تاريخ دمشق ،حتقيق:
عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع
١٤١٥ه
eابن عنبة؛ أمحد بن عيل احلسيني :عمدة الطالب يف أنساب آل أيب
طالب ،املطبعة احليدرية يف النجف1380 ،ه

eابن كثري الدمشقي؛ إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية ،ت عبد
اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع
١٤١٨ه

eابن املغازيل؛ عيل بن حممد بن حممد :مناقب أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب ريض اهلل عنه ،ت :تركي بن عبد اهلل الوادعي ،دار اآلثار
– صنعاء  ١٤٢٤ه ٢٠٠٣ -م
eالبحراين االصفهاين؛ الشيخ عبد اهلل :عوامل العلوم (االمام
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الكاظم  ،)Cمنشورات مدرسة اإلمام املهدي  Cقم 1409ه
eالربوجردي؛ السيد حسني الطبطبائي؛ جامع أحاديث الشيعة،
املطبعة العلمية – قم 1399ه
eال ُبستي؛ حممد بن حبان بن أمحد :املجروحني من املحدثني
والضعفاء واملرتوكني ،ت حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي – حلب
١٣٩٦ه
حب ،حتقيق :إيلزة ليختن شتيرت،
eالبغدادي؛ حممد بن حبيب ،ا ُمل ّ
النارش :دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت

احلر العاميل؛ حممد بن احلسن :إثبات اهلداة بالنّصوص
ّ e
خرج أحاديثه :عالء الدّ ين األعلمي
واملعجزاتّ ،
eمؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان

eاحلراين؛ احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبة :حتف العقول عن
آل الرسول ،مؤسسة النرش اإلسالمي (التابعة).
eجلامعة املدرسني بقم 1404ه
حلرصي القريواين؛ إبراهيم بن عيل :زهر اآلداب وثمر
eا ُ
األلباب ،دار اجليل ،بريوت.
eاحلمريي؛ عبد اهلل بن جعفر :قرب االسناد ،مؤسسة آل
البيت  Aإلحياء الرتاث ١٣٨٧ه
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eحيدر؛ أسد :اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ،دار التعارف –
بريوت 1422ه
eاخلفاف ،اسامعيل احلاج عبد الرحيم :اإلمام الكاظم وذراريه،
العتبة الكاظم ّية املقدّ سة ،بغداد العراق.
eاخلطيب البغدادي؛ أمحد بن عيل بن ثابت :تاريخ بغداد وذيوله،
دار الكتب العلمية – بريوت ١٤١٧ه
eاخلطيب البغدادي؛ أمحد بن عيل بن ثابت :تاريخ بغداد ،ت
بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت
eالدمريي؛ كامل الدين :حياة احليوان الكربى ،دار الكتب
العلمية 1424ه

eالذهبي ،حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز :سري أعالم النبالء،
ت شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ١٤٠٥ه
eالزركيل؛ خري الدين بن حممود :األعالم ،دار العلم للماليني،
بريوت ٢٠٠٢م
eالزيات باشا؛ أمحد حسن :جملة الرسالة

eآل سيف؛ فوزي :نساء حول أهل البيت  ،Aدار الصفوة،
بريوت لبنان
eالسيوطي؛ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر :تاريخ
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اخللفاء ،ت محدي الدمرداش ،مكتبة نزار مصطفى الباز  ١٤٢٥ه
السيوطي؛ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر :الدر املنثور يف
التفسري باملأثور ،دار املعرفة للطباعة والنرش  -بريوت
eالشاجلي؛ عبود :موسوعة العذاب ،العتبة الكاظمية املقدسة،
بغداد العراق

eالشبسرتي؛ عبد احلسني أحسن الرتاجم ألصحاب اإلمام
موسى الكاظم  Cاملؤمتر العاملي لإلمام الرضا  - Cمشهد
1411ه
eشوقي ،حممد؛ أهل البيت يف مرص :املجمع العاملي للتقريب بني
املذاهب اإلسالمية طهران 1430ه

eالشيباين اجلزري؛ ابن األثري عيل بن أيب الكرم حممد :الكامل يف
التاريخ ،ت عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت
– لبنان ١٤١٧ه١٩٩٧ /م
eالصدوق؛ حممد بن عيل بن بابويه :األمايل ،حتقيق :قسم
الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة  -قم
eالصدوق؛ حممد بن عيل بن بابويه :اخلصال ،ت عيل أكرب
الغفاري ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية قم إيران

eالصدوق؛ حممد بن عيل بن بابويه :عيون أخبار الرضا  ،Cت
الشيخ حسني األعلمي ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان
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الصغري؛ حممد حسني عيل :اإلمام موسى بن جعفر  Cضحية
ّ e
اإلرهاب السيايس ،مؤسسة البالغ بريوت

eالطربيس؛ أمحد بن عيل االحتجاج ،ت السيد حممد باقر
اخلرسان ،دار النعامن للطباعة والنرش  -النجف األرشف1386 ،
  1966مeالطربيس؛ الشيخ أبو عيل الفضل بن احلسن :إعالم الورى
بأعالم اهلدى ،مؤسسة آل البيت  Aإلحياء الرتاث  -قم
1417ه
eالطربي؛ أبو جعفر حممد بن جرير :تاريخ الطربي  -تاريخ
الرسل وامللوك ،دار الرتاث – بريوت ١٣٨٧ه

eالطويس؛ حممد بن احلسن :اختيار معرفة الرجال (رجال
الكيش) ،ت السيد مهدي الرجائي ،مؤسسة آل البيت  ،Aقم
إيران  1404ه

eالطويس ،حممد بن احلسن :هتذيب األحكام ،ت السيد حسن
املوسوي اخلرسان ،دار الكتب اإلسالمية
eطهران  1390ه

eالطويس؛ الشيخ حممد بن احلسن :الغيبة ،ت عباد اهلل الطهراين،
مؤسسة املعارف اإلسالمية  -قم املقدسة 1411ه
eالعلوي العمري ،عيل بن حممد :املجدي يف أنساب الطالبني،
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مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العامة  -قم 1409ه
eالغزايل؛ أبو حامد :إحياء علوم الدين ،دار الكتاب العريب،

بريوت

eالفيض الكاشاين؛ حممد حمسن :الوايف .مكتبة االمام أمري

املؤمنني عيل  Cالعامة أصفهان  1406ه.

eالقريش؛ باقر رشيف :حياة اإلمام موسى بن جعفر  ،Cدار

البالغة للطباعة والنرش والتوزيع 1413ه

eالكليني؛ حممد بن يعقوب بن إسحاق :الكايف ،تعليق عيل أكرب

الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية طهران إيران 1388ه

eالكوراين العاميل؛ الشيخ عيل :اإلمام الكاظم  Cسيد بغداد،

1431ه

eاملالكي؛ عيل بن حممد أمحد (ابن الصباغ) :الفصول املهمة يف

معرفة األئمة دار احلديث للطباعة والنرش 1422ه

eاملامقاين؛ الشيخ عبد اهلل :تنقيح املقال يف علم الرجال ،ت

الشيخ حممد رضا املامقاين ،مؤسسة آل البيت  Aإلحياء الرتاث
 -إيران – قم  1431ه

eاملجليس؛ املوىل حممد باقر :بحار األنوار ،مؤسسة الوفاء -

بريوت – لبنان  1403ه
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eاملزي؛ يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف :هتذيب الكامل يف
أسامء الرجال ،ت بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة
eاملسعودي؛ عيل بن احلسني :مروج الذهب ومعادن اجلوهر،
منشورات دار اهلجرة إيران  -قم1404ه

eاملصطفوي؛ الشيخ حسن :التحقيق يف كلامت القرآن الكريم،
وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي طهران إيران 1417ه

eاملفيد؛ حممد بن حممد بن النعامن العكربي :اإلرشاد يف معرفة
حجج اهلل عىل العباد ،حتقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق الرتاث،
دار املفيد
eنجف؛ حممد مهدي :اجلامع لرواة أصحاب اإلمام الرضا،
املؤمتر العاملي لإلمام الرضا  - Cإيران 1407ه
eالنووي؛ حميي الدين حييى بن رشف :املجموع رشح املهذب،
دار الفكر بريوت

eاليعقويب؛ أمحد بن أيب يعقوب بن واضح :تاريخ اليعقويب ،دار
صادر  -بريوت  -لبنان
e
e
e

https://www.youtube.com/watch?v=qL8kRr9Y30E
https://www.allikaa.net/subject.php?id=711
http://www.aqaed.com/faq/1619

كلمة شكر وتقدير
لكل من ساهم بنحو من األنحاء يف صدور هذا الكتاب،
ونخص بالذكر األخوات الفاضالت:

أم سيد عيل الفلفل ،أم سيد رضا ،فاطمة الرمضان ،رملة
اخلرضاوي ،رباب حميسن ،عبري الزهراء ،وتراتيل ،وكذلك اجلهد
املشكور لألفاضل أيب حممد العباد ،وأيب عيل ـ البحرين ـ واملخرج
املاهر أيب حيدر  ..أسأل اهلل سبحانه أن جيعل هلن وهلم وجلميع من
ساهم األجر والثواب وأن يكرمني وأياهن وإياهم بشفاعة هذا
اإلمام العظيم موسى بن جعفر .C
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اإلمام الكاظم من امليالد إىل االستشهاد ����������������������13
eمعنى اإلمام يف االصطالح اللغوي���������������������13
eمعنى اإلمام يف اعتقاد اإلمامية االثني عرشية14���������� :
eوالدة اإلمام الكاظم  ،Cووالدته15�������������������:
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eترصيح اإلمام الصادق  Cبإمامة الكاظم من بعده20����:
eلقاء أيب حنيفة باإلمام الكاظم 21������������������ :،C
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eأحوال اإلمام مع حكام عرصه31������������������������ :
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eويف اجلواب عىل هذا السؤال :نقول ��������������������48
eهل جاء اإلسالم للتوسع واحتالل األرايض أو لفتح قلوب
الناس وهدايتهم؟ ������������������������������������50
eتسلسل معاناة اإلمام الكاظم يف سجون بني العباس52��� :

كم كانت سنوات سجن اإلمام الكاظم ���������������������81
eولتحقيق املسألة نقدم هلا بمقدمات82��������������������:

أسامء يف سجن اإلمام الكاظم �������������������������������93
eمن أجماده!107������������������������������������������:

من الدور العلمي لإلمام الكاظم ��������������������������113
eأوال :من دوره العلمي وأجوبته ومناظراته �����������113
eمسند اإلمام الكاظم 126��������������������������� C
eغاية معرفة العلم130����������������������������������� :
eيف منهج معرفة الدين132������������������������������� :
eثال ًثا :التعليم والتوجيه يف فرتة السجن136���������������:
حمورية العقل يف توجيهات اإلمام الكاظم������������������143
احلياة األرسية لإلمام الكاظم������������������������������161
eكم هو عدد أوالده [ذكورا وإناثا]165������������������� :
eنختار رأي الشيخ املفيد يف أهنم  37ولدا166�������������:
eكيف تم ذلك واحلال أنه كان يف السجن؟�������������169
eزوجاته ونساؤه170�������������������������������������:
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eومن أوالده :بعد اإلمام عيل بن موسى 172��������� C
eهل تزوجت بنات اإلمام موسى الكاظم أو ال؟�������173

كظم الغيظ يف اجلانب السيايس����������������������������179

اجلانب االقتصادي من حياة اإلمام الكاظم ����������������203
eقرى ِ
وض َيع زراعية207��������������������������������� :
eعطاءات وهبات حلاجة الناس211���������������������� :

يف الطريق إىل الشهادة�������������������������������������213

املصادر بعد القرآن الكريم ��������������������������������223
كلمة شكر وتقدير����������������������������������������231
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قنوات التواصل مع الشيخ
االيميل

fawzialsaif@gmail.com

الموقع االلكتروني
www.al-saif.net

قناة اليوتيوب

https://m.youtube.com/user/Fawzialsaif

تطبيق آيفون

http://bit.ly/alsaifapp

تطبيق أندرويد

http://bit.ly/1zPHwFh

قناة التلغرام

http://bit.ly/1M8Lzhk

المجموعة الصوتية الكاملة على دروبوكس
https://goo.gl/VMmT7X

روابط المقاطع القصيرة
goo.gl/XkTvmj

قناة الساوند كالود

https://m.soundcloud.com/fawzialsaif

:تطبيق الكتب اندرويد
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.alsaif.books

:ايفون وايباد

https://appsto.re/us/_ptClb.i

الموقع الرديف

https://al-saif.app

االنستغرام

https://instagram.com/fawzialsaif_shortclips?igshid=195m0v23vh9mx

:قناة بودكاست الشيخ فوزي آل سيف لجواالت االيفون
https://apple.co/31oqGiO

