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مقدمة
 /1أحتمل أن َقدْ را من االستغراب سريافق نظرة الناظر

إىل عنوان الكتاب :عامل آل حممد؛ االمام عيل بن موسى الرضا

وذلك طبيعي فيام أعتقد؛ ألن الصورة النمطية التي تشكلت عن

اإلمام الرضا يف أذهان الكثريين تقتيض أن يكون احلديث مثال عن

حياته السياسية يف البالط العبايس أو ما يستفاد منه يف املشاركة
السياسية بني املعارضني واحلاكمني (مع أننا ال نعتقد أنه كان يف
األمر مشاركة سياسية باملعنى الذي يفهمه املعارصون) ،أو حتليل

أسباب وظروف قبول والية العهد ،أو ما شاكل ذلك .وكأن كل
ذلك يقول إن حياة اإلمام الرضا هي سياسية فينبغي احلديث عنها

أو عن دروسها املستفادة.

وربام يقول البعض إن هذا العنوان أنسب باإلمام حممد الباقر

أو بابنه االمام جعفر الصادق .B

نؤكد أن تلك الصورة النمطية ليست بالرضورة هي الصورة
5
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الصحيحة ،أو ليست الصورة الكاملة.

فإن املالحظ حلياة اإلمام عيل الرضا  Cسريى أن أغلب
حياته كانت يف اجتاه نرش علوم آبائه وأجداده ،فقد تصدى هلذا منذ
كان من أبناء العرشين من العمر ،واستمر فيه إىل أن استشهد أي أن
مخسا وثالثني سنة هي التي انشغل فيها هبذا اجلانب العلمي،
هناك ً
ومل ينشغل يف املقابل باألمر السيايس  -كام ينشغل احلاكمون بل
وحتى املعارضون  -بنفس املقدار وال بجزء منه ..وبالنسبة لكتابنا
هذا فقد اخذ الفصل اخلاص بعنوان (عامل آل حممد) مع اختصاره،
قرابة ثلث الكتاب.
واألهم من ذلك هو أن هذه التسمية هي من املعصومني،
ولعله الوحيد بينهم  Aالذي أطلق عليه هذا اللقب من ِقبل
إمامني معصومني؛ اإلمام جعفر الصادق وابنه موسى الكاظم،
فإهنام  Bقد لقباه به ،كام سيأيت يف الصفحات القادمة.

 /2سيلحظ القارئ العزيز والعزيزة القارئة أن كثريا من
األخبار والروايات املرتبطة بحياة االمام الرضا  Cقد اعتمدنا
يف نقلها عىل كتاب الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه ،عيون
أخبار الرضا C؛ وذلك راجع لعدة جهات:
األوىل :جلهة املؤلف فالشيخ الصدوق رمحه اهلل كان من
املرتبة العلمية والعملية بحيث يعرب عنه النجايش يف كتابه «شيخنا
وفقيهنا ،ووجه الطائفة بخراسان ،وكان ورد بغداد سنة مخس
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ومخسني وثالثامئة ،وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن».

وقال شيخ الطائفة الطويس واصفا إياه« :حممد بن عيل بن
احلسني بن موسى بن بابويه القمي :جليل القدر ،يكنى أبا جعفر،
كان جليال ،حافظا لألحاديث ،بصريا بالرجال ،ناقدا لألخبار،
مل ير يف القميني مثله يف حفظه وكثرة علمه ،له نحو من ثالثامئة
مصنف».
وبعد أن ذكر السيد اخلوئي رمحه اهلل ما روي من أن والدة
الشيخ الصدوق بدعاء اإلمام احلجة عجل اهلل فرجه ..قال:

أقول :يظهر من الرواية األخرية أن قصة والدة حممد بن عيل
بن احلسني بدعاء اإلمام  Cأمر مستفيض معروف متسامل عليه،
ويكفي هذا يف جاللة شأنه ،وعظم مقامه ،كيف ال يكون كذلك
وقد أخرب اإلمام  Cأن والده يرزق ولدين ذكرين خريين ،عىل
ما تقدم من النجايش يف ترمجة أبيه عيل بن احلسني ،وأنه يرزق ولدا
مباركا ينفع اهلل به ،كام يف رواية الشيخ األوىل ،وأنه يرزق ولدين
فقيهني ،كام يف رواية الشيخ الثانية ،وإين لواثق بأن اشتهار حممد بن
عيل بن احلسني بالصدوق ،إنام نشأ من اختصاصه هبذه الفضيلة
التي امتاز هبا عن سائر أقرانه وأمثاله ،وال ينبغي الشك يف أن ما
ذكره النجايش والشيخ من الثناء عليه واالعتناء بشأنه مغن عن
التوثيق رصحيا ،فإن ما ذكراه أرقى وأرفع من القول بأنه ثقة.
وعىل اجلملة فعظمة الشيخ أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني
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من االستفاضة بمرتبة ال يعرتهيا ريب»((( .ويكفي هذا املقدار من
الكلامت لبيان منزلته العلمية وإحاطته باألحاديث وخربته فيها.

والثانية :جلهة تاريخ الكتاب الذي دون يف وقت قريب من
حوادث ووقائع اإلمام الرضا  ،Cفإنه يفرتض أن الصدوق
قد أ ّلف كتاب عيون أخبار الرضا ،هدية للصاحب إسامعيل بن
عباد (ت  385ه) كام يظهر ذلك من مقدمة الكتاب وقد احتمل
بعضهم أن يكون وقت تأليفه بحوايل سنة  365ه ،وبناء عليه يكون
بينه وبني أحداث والية عهد اإلمام الرضا  Cثم شهادته حوايل
 165سنة وهي فرتة ليست بالطويلة ،بل يكفي فيها أن يروي
يف كثري من احلاالت عن ثالثة رواة ليصل إىل الطرف األخري يف
السند .وهذا ما يعطي اخلرب والرواية مصداقية أكرب يف أصل نقلها
ويف تفاصيله حيث مل يمر اخلرب عىل كثري من الرواة.
والثالثة :أنه خيتلف عن كثري من كتب التاريخ يف أن أخباره
مسندة مما يمكن الباحث أن ينظر إىل السند ويستطيع التحقيق
يف رجاله ،وهبذا يكتسب ميزة كبرية عىل الكثري من الكتب حتى
تلك التي ألفها علامء بارعون كالشيخ املفيد رضوان اهلل عليه يف
االرشاد ،فمع أن الفاصلة بني الشيخني الصدوق (ت )381
واملفيد ( 413ه) رمحهام اهلل ليست طويلة إال أن الفاصلة بني
الكتابني كبرية جدا لصالح كتاب الصدوق.
((( اخلوئي؛ أبو القاسم :معجم رجال احلدیث 341 :17
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كام أن تركيز الكتاب عىل (أخبار اإلمام الرضا) والعيون منها
خاصة يف جملدين كبريين ،يمكن الباحث من أخذ نظرة كلية عن
حياته بل وتفصيلية عن تفاصيلها .وهذا ما قد ال يتوفر يف سائر
الكتب التي تؤرخ حلياة االمام .C

 /3أشكر األخوات (واإلخوة) الاليت سامهن يف إنجاز هذا
الكتاب وأسأل اهلل سبحانه هلن وهلم األجر الكبري ،كام أهدي ثوابه
والدي وأرسيت الكريمة التي تساعدين بشكل فعال عىل التفرغ
إىل
ّ
للكتابة والبحث ،سخية بوقت كان ينبغي أن يرصف معها ،فلهم
من اهلل األجر وهلم مني االمتنان والشكر.
فوزي بن املرحوم حممد تقي آل سيف
 1443 /4/24ه
تاروت  -القطيف
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الهوية الشخصية لإلمام
االسم :عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني
بن عيل بن أيب طالب
الوالدة :تُكتَم ،نجمة
العمر 55 :سنة.
الكنية :أبو احلسن.
اللقب :اإلمام ،الرضا ،عامل آل حممد
الوالدة :سنة  148ه  -املدينة املنورة
الوفاة :شهيدا بالسم سنة  203ه.
املدفن :مشهد خراسان.
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اإلمام الرضا من الميالد إلى االستشهاد
يف شهر ذي القعدة((( سنة  148ه عىل األكثر ويف املدينة
املنورة ،كانت والدة اإلمام عيل بن موسى الرضا  ،Cومع أنه مل
يكن أكرب أبناء أبيه الكثريين إال أن موقعه كان متميزا بينهم ،وذلك
ملا علمه أبوه منه ،فكان ْ
أن أكثر اإلشارة إىل فضله ،ولزوم أخذهم
عنه واالنبعاث إىل طاعته.

فإنه بعد والدته وبعد أن أجرى عليه السنن املستحبة من
األذان واإلقامة يف أذنه اليمنى واليرسى َ
«أ ْع َطا ُه ُأ َّم ُه ن َْج َم َة َو َق َال
ِ
ِ ِ
(((
وج َّل ِف َأ ْر ِضه»ِ.
ُخذيه َفإِ َّن ُه َبق َّي ُة َاهللِ َع َّز َ
((( قد يكون يف كالم اإلمام الصادق ( Cوليتني أدركته) إشارة إىل أنه C
سيكون قد قىض قبل والدة حفيده اإلمام الرضا ،فإن املشهور أن شهادة
اإلمام الصادق كانت يف شهر رجب أو يف شوال من سنة  148ه وعىل كال
التقديرين فإهنا قبل والدة اإلمام الرضا.
((( املجليس؛ املوىل حممد باقر :بحار األنوار  ١١/٤٩ونجمة أحد أسامء والدته
إيل أبوه موسى بن
املكرمة كام سيأيت .ونص اخلرب عنها هكذا« :فدخل ّ
جعفر  Cفقال يل :هنيئًا لك يا نجمة كرامة ربك ،فناولته إياه يف خرقة
13
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Wوالدة اإلمام الرضا:

هي أم ولد((( تذكر هلا أسامء متعددة فباإلضافة إىل ما ورد يف

الرواية السابقة ويف الرواية((( التي ذكر جابر بن عبد اهلل األنصاري

فيها أسامء األئمة وأمهاهتم املذكورة يف لوح كان عند فاطمة
ِ
وسى َا ِّلر َضا
الزهراء  Dحيث ورد فيها ( َأبُو َا ْل َح َس ِن َعل ُّي ْب ُن ُم َ
ُأ ُّم ُه َج ِار َي ٌة اِ ْس ُم َها ن َْج َم ُة) ،فقد تسمى تُكتَم (باملبني للمجهول

ُست ُ
وت َفى) وقد ورد هذا االسم يف بعض الشعر الذي
بمعنى أهنا ت َ
مدح به اإلمام الرضا((( ،وكذلك قيل بأن اإلمام الكاظم  Cكان

خياطبها بعدما ولدت ابنه عليا الرضا بالطاهرة.

وربام يكون تعدد األسامء راج ًعا إىل مراحل زمنية كأن تكون

قبل جميئها إىل بيت اإلمام  Cمعروفة باسم معني فإذا جاءت
إىل بيته ُغري اسمها السم آخر ،أو بحسب مالحظة بعض صفاهتا
بيضاء فأذن يف أذنه اليمنى ،وأقام يف اليرسى ودعا بامء الفرات فحنكه به ،ثم
رده إيل وقال :خذيه فإنه بقية اهلل تعاىل يف أرضه..
((( هي اجلارية تُلك ويواقعها مالكها بملك اليمني فإذا أنجبت منه ومات عنها
انعتقت وأصبحت حرة من نصيب ابنها يف املرياث .وقد ذكرنا يف كتابنا
(كاظم الغيظ :اإلمام موسى بن جعفر) فلسفة هذا الترشيع ،ورس إقبال
املعصومني عىل أخذ أمهات األوالد يف النكاح.
((( الطربيس؛ أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب :االحتجاج 3733 /2
((( نسب لعم أيب العباس الصويل:
نفســـا ووالـــدً ا
املعظــم
عــي
وره ًطــا وأجــدا ًدا
أال إن خـــر النـــاس ً
ُ
ُّ
أتتنــــا بــــه للعلــــم واحللــــم ثامنًــــا
إمامــا يــؤدي حجــة اهلل تُكتَــم
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وإظهار تلك الصفات ،كام ذكر يف رس تسميتها بالطاهرة أهنا بعدما
وضعت ابنها اإلمام الرضا .C
وقد ذكرنا يف موضع آخر يف حياة املعصومني  ،Aبعض
اجلهات التي نستطيع أن نفهمها من كون أمهات األئمة املعصومني
جواري و(أمهات
بدءا من اإلمام الكاظم  ،Cوإىل اإلمام املهدي
َ
أوالد) ،وارتباط هذا األمر باملهمة العامة التي يسعى األئمة هلا يف
تغيري املجتمع املسلم وحتريره من النظرات العنرصية والطبقية،
(((
العلو العريب عىل سائر األمم ..فلرياجع يف موضعه.
وأفكار ّ

بني إخوته وأخواته الكثريين((( تربى عىل يد والده اإلمام
موسى حماطا بعنايته الكربى ،إذ هو الوارث لعلمه ودوره،
والويص من بعده والقائم باألمر بعد رحيله.وكان اإلمام موسى
الكاظم خيرب عن ذلك إخوة الرضا ،وأرسة بني هاشم وأصحابه
وشيعته ،متهيدً ا إلمامة الرضا وقط ًعا للطريق عىل من يطمح فيها
من غري استحقاق اهلي.
وقد ابتدأ هذا االهتامم من أدوار الطفولة يف حياة اإلمام عيل
الرضا  Cفها هو املفضل بن عمر اجلعفي يقول«:دخلت عىل أيب
وعيل ابنه  Cيف حجره وهو يقبله
احلسن موسى بن جعفر ٌّ C
((( آل سيف؛ فوزي :كاظم الغيظ اإلمام موسى بن جعفر ص 15
((( ذكرنا يف الكتاب السابق بأن عدد أوالد اإلمام موسى بن جعفر (بنني وبنات)
نحو سبعة وثالثني.
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ويمص لسانه ،ويضعه عىل عاتقه ويضمه إليه ويقول :بأيب أنت ما

أطيب رحيك وأطهر خلقك وأبني فضلك! قلت :جعلت فداك لقد
وقع يف قلبي هلذا الغالم من املودة ما مل يقع الحد إال لك ،فقال يل :يا

ُ ّ َّ َ ۡ ُ َ ۢ َ ۡ
ض َو َّ ُ
ٱلل
ِن بع ٖ ۗ
مفضل هو مني بمنزلتي من أيب { Cذ ِريَۢة بعضها م
َ ٌ
يع َعلِ ٌ
س ِم
يم}((( قال :قلت :هو صاحب هذا االمر من بعدك؟ قال:

نعم من أطاعه رشد ومن عصاه كفر».

(((

ويف هذا اإلطار كان والده يتعامل معه بطريقة خاصة أشار

إليها بعض الرواة بقوله :قال« :كان موسى بن جعفر  Bيسمي

ولده عليا  :Cالرضا وكان يقول :ادعوا يل ولدي الرضا وقلت

لولدي الرضا ،وقال يل ولدي الرضا وإذا خاطبه قال :يا أبا
احلسن».

(((

((( آل عمران34:
((( املجليس؛ بحار األنوار ،٢٣/٤٩عن عيون أخبار الرضا  Cللصدوق:
أيب ،عن سعد ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن عبد الرمحن عن املفضل.
َ
والكفر هنا بمعنى املخالفة العملية للواجب اإلهلي مثل ما جاء يف احلج {م ِن
ۡ ََ َ َۡ َ ٗ
َ
َ
ك َف َر َفإ َّن َّ َ
ٱلل َغ ٌّ
ن .}..
ل ِه سبِيل}َ { .ومن
ٱستطاع إ ِ
ِ
ِ
((( بن بابويه؛ حممد بن عيل (الشيخ الصدوق) :عيون أخبار الرضا C
 :٢٣/١الدقاق ،عن األسدي ،عن سهل ،عن عبد العظيم احلسني ،عن
سليامن بن حفص ..ويف هذا ما يشري إىل ختطئة القول الذاهب إىل أن تلقيبه
بالرضا كان من جهة املأمون العبايس وأن ذلك بسبب تراضيهم عىل واليته
للعهد ،فإن نداء أبيه إياه بالرضا يفرتض أنه كان يف زمان هارون وقبل شهادة
اإلمام موسى سنة  183ه بينام كانت والية العهد ما بعد سنة  200ه.
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وفوق هذا كان قد نص رصاحة يف مواضع ،وإشارة يف

مواضع أخر ،ومع مالحظة التقية أحيانا عىل إمامته ووجوب

طاعته ،حتى عرف ذلك عنه أقاربه وأصحابه ،فقد دخل حممد بن

إسامعيل بن الفضل اهلاشمي عىل اإلمام الكاظم وقد اشتكى (من
املرض) شكاية شديدة ،فقال له :إن كان ما أسأل اهلل أن ال ُيريناه

عيل ابني ،وكتابه كتايب،
(يعني وفاة اإلمام) فإىل َمن؟ قال« :إىل ٍّ

وهو وصيي وخليفتي من بعدي».

(((

كثري جدا،
وأما ما كان عىل سبيل اإلشارة ،ملن يفهمها فهو ٌ

فها هو جيمع «سبعة عرش رجال من ولد عيل وفاطمة صلوات اهلل

عليهام فأشهدنا لعيل ابنه بالوصية والوكالة يف حياته وبعد موته،

وأن أمره جائز عليه وله».

ولذلك قال حممد بن زيد (اهلاشمي) :واهلل يا حيدر لقد عقد

له اإلمامة اليوم ،وليقولن الشيعة به من بعده ،قال حيدر بن أيوب:
قلت بل يبقيه اهلل وأي يشء هذا؟ قال :يا حيدر إذا أوىص إليه فقد

عقد له اإلمامة»!

(((

ومن ذلك ما كان يف حميط أوسع حيث أنه أوىص إليه وكتب

((( ابن بابويه الصدوق :عيون أخبار الرضا  ٣١/1 Cأيب عن احلسن بن عبد
اهلل بن حممد بن عيسى ،عن أبيه ،عن اخلشاب عن حممد بن األصبغ ،عن
أمحد بن احلسن امليثمي..
((( املصدر السابق ٣٧/١

............................................ | 18عالم آل محمد اإلمام علي بن موسى الرضا

له كتابا اشهد فيه ستني رجال من وجوه أهل املدينة(((.ويف نص
آخر يف نفس املصدر «أقام لنا أبو احلسن موسى بن جعفر  Bابنه
عل ًّيا  Cكام أقام رسول اهلل  Kعل ًّيا  Cيوم غدير خم فقال:
يا أهل املدينة أو قال :يا أهل املسجد هذا وصيي من بعدي».

ومثل ذلك ما فهمه هشام بن احلكم وهو املتبحر يف علم الكالم
من إشارة اإلمام  ،Cبينام مل يفهمها عيل بن يقطني ناقل اخلرب
بتاممها ،يقول حسني بن نعيم الصحاف :كنت أنا وهشام بن احلكم
وعيل بن يقطني ببغداد فقال عيل بن يقطني :كنت عند العبد الصالح
جالسا فدخل عليه ابنه الرضا  Cفقال :يا
موسى بن جعفر C
ً
عيل هذا سيد ولدي وقد نحلته كنيتي! فرضب هشام براحته جبهته
ُّ
ثم قال :وحيك كيف قلت؟ فقال عيل بن يقطني :سمعت واهلل منه
(((
كام قلت لك ،فقال هشام :أخربك واهلل أن االمر فيه من بعده.

وكلام اشتد األمر من الناحية السياسية سارع اإلمام الكاظم C
عيل الرضا للناس ،حتى كان جييب من يسأل
يف تبليغ إمامة ابنه ٍّ
ويبادر من ال يسأل ،فقد قال ليزيد بن سليط الزيدي يف حديث
عيل بن أيب
وعيل ابني سمي ٍّ
طويل« :يا يزيد إين أؤخذ يف هذه السنة ٌّ
عيل بن احلسني  Aأعطي فهم األول وحلمه
طالب  Cوسمي ٍّ
ونرصه ووده ودينه ،وحمنة اآلخر وصربه عىل ما يكره وليس له أن
((( املصدر السابق٣٧ /
((( املصدر السابق :٣٢ /ابن الوليد ،عن الصفار ،عن عبد اهلل بن حممد بن
عيسى ،عن ابن حمبوب وعثامن بن عيسى ،عن حسني بن نعيم
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يتكلم إال بعد هارون بأربع سنني فإذا مضت أربع سنني فسله عام

شئت جيبك إن شاء اهلل تعاىل».

(((

ومن رجع إىل الروايات املبارشة والرصحية يف ذكر إمامته ،أو

غري املبارشة واملتنوعة يف ذلك سرياها كثرية للغاية ،ويشهد لذلك

ما ذكره يف البحار ناقال عن عيون أخبار الرضا ،وغريه فقد بلغت
من الكثرة حدا كبريا .ولعل ذلك راجع إىل أنه سيواجه مشاكل يف

هذا اجلانب ،منها ما يرتبط بنزاع بعض إخوته إياه ،ومنها ما سيقوم

به زعامء الواقفة  -وسيأيت حديث خاص عنهم  -ومنها التخوف
من سلطة هارون العبايس!

فكان يفرتض أن كثرة هذه الروايات وتنوعها يف أساليب بيان

إمامته ،بني رصحية ومشرية ،سوف تسهم يف ختفيف تلك املشاكل

وقطع الطريق عىل التوجهات املنحرفة.
Wتصديه لإلمامة:

مل ينتظر اإلمام الرضا  Cشهادة أبيه الكاظم  Cليامرس

دور التوجيه واإلرشاد ،والتصدي لبث املعارف الدينية ،بل كان
يامرس ذلك وهو يف حوايل العرشين من العمر  -أي حوايل سنة

 168ه  -بينام كانت شهادة أبيه الكاظم يف سنة  183ه ،وهناك
روايات تشري إىل أن العلامء يف مسجد رسول اهلل  Kإذا أعياهم

((( الكليني؛ حممد بن يعقوب (ثقة اإلسالم) :الكايف٣٦٣/١
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جواب مسألة توجهوا فيها إىل عيل بن موسى الرضا.

(((

واستمر عىل هذا احلال خصوصا مع اعتقال والده اإلمام

موسى يف سنة  179ه وإشخاصه من املدينة إىل البرصة أوال ثم
إىل بغداد ،حتى استشهد بعد أربع سنوات ،وذلك أنه أصبح ملجأ

شيعة أهل البيت يف قضاياهم وأمورهم الدينية.

ومل تؤثر شهادة أبيه عىل يد هارون الرشيد العبايس ويف سجنه

يف أمر تصديه ملا يقتضيه منصب إمامته الدينية ،بالرغم من أن رأس
الربامكة كام يف بعض الروايات((( قد اقرتح عىل هارون ،أن يقدم

عىل قتل اإلمام الرضا بعد أبيه موسى الكاظم ،إال أن هارون مل
يفعل ذلك بالرغم من أنه عرف بالرشاسة مع من يعتربهم أعداءه
وخمالفيه.

((( الطربيس؛ أبو عيل الفضل بن احلسن :إعالم الورى بأعالم اهلدى ٦٤/٢عن
أيب الصلت اهلروي قال :ولقد سمعت عيل بن موسى الرضا  Bيقول:
«كنت أجلس يف الروضة والعلامء باملدينة متوافرون ،فإذا أعيا الواحد منهم
إيل باملسائل فأجيب عنها».
إيل بأمجعهم وبعثوا َّ
عن مسالة أشاروا َّ
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا  ٢٤٦/٢بسنده عن صفوان بن حييى قال :ملا
مىض أبو احلسن موسى بن جعفر  Bوتكلم الرضا  Cخفنا عليه من
عظيم وإنا نخاف من هذا الطاغي فقال
أمرا ً
ذلك فقلت له :إنك قد أظهرت ً
ليجهد جهده فال سبيل له َع َّيل! قال صفوان :فأخربنا الثقة أن حييى بن خالد
(الربمكي) قال للطاغي :هذا عيل ابنه قد قعد وادعى األمر لنفسه! فقال :ما
يكفينا ما صنعنا بأبيه! تريد أن نقتلهم مجي ًعا!..ولقد كانت الربامكة مبغضني
عىل بيت رسول اهلل  Kمظهرين هلم العداوة.
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وربام يكون ذلك ألن قتل اإلمام الكاظم كان أشبه بالفضيحة
الكربى بالنسبة له ،أو لغري ذلك من األسباب!
ويف هذا الظرف فقد استغرب بعض شيعة اإلمام  Cمنه
تصديه لإلمامة مع كون سيف هارون ال يزال يقطر بالدم! وأجاهبم
اإلمام  Cبأن عليه من اهلل واقية وأنه حيميه منه ،واستشهد بام
قاله رسول اهلل  ،Kفعن حممد بن سنان قال« :قلت أليب احلسن
الرضا  Cيف أيام هارون :إنك قد شهرت نفسك هبذا األمر
جرأين
وجلست جملس أبيك وسيف هارون يقطر الدم ،فقالّ :
عىل هذا ما قال رسول اهلل  :Kإن أخذ أبو جهل من رأيس شعرة
بنبي ،وأنا أقول لكم :إن أخذ هارون من رأيس
فاشهدوا أين لست ٍّ
(((
شعرة فاشهدوا أين لست بإمام».
وكان من أوائل املبادرين إىل بيعته باإلمامة يف البيت الكاظمي
أخو اإلمام أمحدُ بن موسى ،فإنه مع أمه((( رضوان اهلل عليها (زوجة
((( الكليني؛ حممد بن يعقوب :الكايف ٢٨١/٨
((( املجليس :بحار األنوار ٣١٠ /٤ناقال عن اإلرشاد للمفيد :فلام شاع خرب
وفاة اإلمام موسى بن جعفر  Cيف املدينة اجتمع أهلها عىل باب أم أمحد،
وسار أمحد معهم إىل املسجد وملا كان عليه من اجلاللة ،ووفور العبادة ونرش
الرشايع ،وظهور الكرامات ظنوا به أنه اخلليفة واإلمام بعد أبيه فبايعوه
باإلمامة ،فأخذ منهم البيعة ثم صعد املنرب وأنشأ خطبة يف هناية البالغة،
وكامل الفصاحة ،ثم قال :أهيا الناس كام أنكم مجيعا يف بيعتي فاين يف بيعة
أخي عيل بن موسى الرضا واعلموا أنه اإلمام واخلليفة من بعد أيب ،وهو
ويل اهلل والفرض عيل وعليكم من اهلل ورسوله طاعته ،بكل ما يأمرنا .فكل
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مها منهم
اإلمام الكاظم  )Cبعد أن جاء قسم من الناس إليه تو ً
أنه اإلمام ،أخذهم إىل بيت أخيه وبايعت أم أمحد وابنها ومجيع من
حرض معهم ،عل ًّيا بن موسى الرضا باإلمامة.
مهم ال سيام مع طمع بعض
وال ريب أن هذا املوقف منه ،كان ًّ
إخوة((( الرضا  Cيف منازعته ومناكفته ،بالرغم من وصية أبيه
الكاظم له دون سواه ،والتي خصه فيها بتدبري أمور زوجاته املادية
وبناته كذلك وتفويض أمر زواج من مل تتزوج من بنات اإلمام
(((
الكاظم إليه إن رأى يف ذلك صالحا.

ومرت أيام اإلمام عيل الرضا يف املدينة املنورة هادئة بعيدً ا
عن الرصاعات السياسية والتصفيات الثأرية التي كانت تدور يف

من كان حارضا خضع لكالمه ،وخرجوا من املسجد ،يقدمهم أمحد بن
موسى  Cوحرضوا باب دار الرضا  Cفجددوا معه البيعة.
((( ذكر الشيخ الكليني يف الكايف  ٣٦٦ /١قصة منازعة العباس بن موسى بن
جعفر أخي اإلمام الرضا  Cإياه ،يف زعمه بأن يف الوصية الطويلة التي
أوىص فيها اإلمام إليه بتدبري شؤونه بعد موته ،وإدارة أمور أرسته (من نساء
وبنات) فزعم العباس هذا بأن هناك كنزا يف أسفل الوصية وإن عل ّيا بن موسى
يريد احتجابه لنفسه ،ومع تكذيب احلارضين له ،وكشف باقي الوصية رأوا
فيها بالرصاحة إخراجهم من الوصية وإفراد اإلمام هبا ،وقد وقف اإلمام
الرضا املوقف النبيل املنتظر منه فقال ّإن أعلم أن ما محلكم عىل هذا إال احلاجة
والديون! وكلف أحد أعوانه بإحصاء ما عليهم من الديون واملطالبات وأن
يقضيها عنهم!
((( ملراجعة الوصية وما احتوت عليه يراجع كتابنا :كاظم الغيظ؛ اإلمام موسى
بن جعفر.
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بغداد ،والتي رشب فيها الربامكة من نفس الكأس التي سقوا هبا
غريهم ،فإذا بالدائرة تدور عليهم بعد أربع سنوات من شهادة
اإلمام الكاظم  ،Cلينكبوا تلك النكبة سنة  187ه التي أتت عىل
صغريهم وكبريهم ورجاهلم ونسائهم ،حتى أصبحوا حيتاجون ملن
كان حيتاج هلم وال يصلون إليه.
وربام يكون النشغال هارون قبل ذلك بالقضاء عىل احلركات
املعارضة له يف أكثر من موضع ،وانشغاله بتصفية الربامكة فيام
بعد ،دور يف انشغاله عن إيذاء اإلمام عيل الرضا  ،Cفاستطاع
اإلمام  Cأن يبث من علوم أهل البيت  Aاليشء الكثري حتى
لقد عد بطل النهضة العلمية يف مذهب أهل البيت يف مرحلتها
الثالثة ،وسيتضح لك املعنى تفصيال عندما نتحدث عن الدور
العلمي الذي قام به حتى لقب بأنه (عامل آل حممد).

إننا نعتقد أن القيام بتبليغ الدين يف عقائده وأحكامه ومعارفه،
وبيان نظامه األخالقي هو أعظم مهمة يقوم هبا األنبياء واملرسلون،
كام يقوم هبا أوصياؤهم واألئمة .ودوهنا تكون سائر املهامت مثل:
الثورة السياسية ،واألعامل العسكرية ،بل حتى مثل إقامة الدولة.
نؤكد عىل هذا ألننا نرى أن الذهنية العامة املسلمة ،تنظر
إىل األفعال اخلارجية (كفتح البلدان ،وعامرة املدن وأمثال ذلك
من احلكام واخللفاء) أو الثورات السياسية واحلركات العسكرية
(وتأسيس الدول) من جهة الثائرين أو املعارضني هي األعامل
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الكبرية التي تستحق الذكر والتسجيل وهي التي متأل صفحات
التاريخ ،ولكن هذا خاطئ متا ًما!

إن أهم الصفات التي يذكرها اهلل سبحانه عن األنبياء
واملرسلني هي ما يرتبط بتبليغ رسالة اهلل ،فها هو سبحانه وتعاىل
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ٰ ٗ
ش ِهدا
يصف نبيه األعظم حممدً ا بقوله {يـأيها ٱنل ِب إِنا أرسلنك

ۡ
ََّ
َ َ ً َ َّ
َ َ ٗ ُّ ٗ
ََُ ّ ٗ ََ ٗ
ش
ومب ِشا ون َ ِذيرا  ٤٥وداعِيا إِل ٱللِ بِإِذن ِ ِهۦ و ِساجا منِريا  ٤٦وب ِ ِ
ۡ ُ ۡ َ َّ َ ُ ّ َ َّ
ٱللِ َف ۡض ٗل َكب ٗ
ريا  .(((}٤٧وهي كام ترى صفات
ٱلمؤ ِمنِني بِأن لهم مِن
ِ

تدور يف حلقة التبليغ والتعليم واإلرشاد والتعريف بدين اهلل
وهدف احلياة وكيفية الوصول إىل جنة اهلل .ومثل ذلك هو احلديث
عن سائر األنبياء واملرسلني.

وسوف يأيت يف صفحات قادمة حتديد اإلمام الرضا C
لدور اإلمام ومسؤوليته يف احلياة ،ويتبني أهنا نفس املسؤولية التي
اضطلع هبا األنبياء.
إن قيام اإلمام الرضا  ،Cبتعريف الناس برهبم وصفاته
يعني سالمة توحيدهم ،والقضاء عىل االجتاهات املضللة الوافدة
من الديانات والفلسفات األخرى ،وتصحيح االجتاهات اخلاطئة
املوجودة بني املسلمني ،وبمقدار ما يقرتب املسلمون من ثقافة
املعصومني ،وبصائرهم النرية فإهنم يصححون دينهم حيث أن
(أول الدين معرفته) أي اهلل سبحانه ،فإذا أخطأت هذه املعرفة

((( األحزاب47 -45 :
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الطريق وانتهت إىل التجسيم والتشبيه أو نسبة الظلم والعبث إىل
اخلالق فإهنا ال تؤثر يف زماهنا فقط بل تتحول كام هو احلاصل إىل
منهج ال نزال نجد آثاره إىل أيامنا بعد مرور أكثر من الف ومائتي
سنة!
وكذلك احلال يف سائر األمور كطريق التعامل مع القرآن
الكريم ،ونبذ املناهج اخلاطئة يف فهمه ،وما يرتبط باألحكام
الرشعية ،وغريها.

ََ َ َۡ ُ ۡ
ٱل َّن
وباملخترص فإنه ملا كان هدف حياة اإلنسان {وما خلقت ِ
َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ُ
ون}((( ،فإن الربنامج الصحيح الذي حيقق هذا
ٱلنس إِل ِلعبد ِ
و ِ
َ َ ّۡ
اهلدف واالنشغال به هو أهم األعامل ،ولذلك قال اهلل لنبيه {وذك ِر
َ َّ ّ ۡ َ ٰ َ َ
نف ُع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ني  (((}٥٥فعمل األنبياء واملرسلني واألئمة
فإِن ٱذلِكرى ت
ِ

واألوصياء هو ضمن هذا اإلطار.

وقىض اإلمام الرضا  Cكل عمره يف هذا الربنامج ،أي من
كونه يف حوايل العرشين من العمر إىل أن استشهد سنة  203ه،
وعمره  55سنة ،وهي فرتة طويلة تصل إىل نحو  35سنة من
التبليغ واإلرشاد ،كان قسم منها يف أيام أبيه اإلمام موسى وقبل
إمامة الرضا الفعلية ،والباقي وهو نحو عرشين سنة أثناء إمامته
الفعلية.
((( الذاريات56:
((( الذاريات55:
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Wتحدي الواقفية وإفساد الداخل الشيعي:

إذا كان اإلمام الرضا  Cقد سلم من أذى هارون الرشيد
العبايس ،ملا سبق من األسباب ،فلم يسلم من (جتار الدين)
ومرتزقة الداخل الشيعي ،فقد تعرض إلنكار بعض وكالء أبيه
الكاظم وحرهبم عليه يف التشكيك بإمامته والعمل عىل هتديمها،
وقد كانوا هيدمون كيان املذهب اإلمامي ،والطائفة االثني عرشية
لو كانوا يعلمون .ومل تتوقف هذه احلرب عليه إال بوالدة ابنه
اجلواد (املولود الذي مل يولد أعظم بركة عىل شيعتنا منه)((( يف سنة
 195ه .أي أن إنجاب اإلمام الرضا البنه اجلواد كان بعد مرور
نحو  47سنة ،وهذا االبتالء مكّن الواقفية من تأكيد شبهتهم يف
الناس.
فلننظر ألحوال هذه الفئة املنحرفة؛ ولنبدأ بتعريفها فإن
يعرفون الواقفية (او الواقفة) بالفئة التي وقفت عىل اإلمام
العلامء ّ
موسى بن جعفر ( Cبعدما آمنت باألئمة املتقدمني عليه) وقفت
عليه ورفضت قضية موته ،واعتربته ال يزال عىل قيد احلياة وبالتايل
عيل الرضا وال إىل غريه( .واختلفوا يف
فإن اإلمامة مل تنتقل إىل ابنه ٍّ
تفسري قضية بقائه وعدم موته بني من قائل إنه هو القائم والذي
سيمأل األرض عدال ،وزعموا أنه خرج من احلبس ومل يره أحد
وموهوا عىل
السلطان وأصحابه ا ّدعوا موته ّ
هنارا ،ومل يعلم به وان ّ
((( املسعودي؛ عيل بن احلسني :إثبات الوصية لإلمام عيل بن أيب طالب ٢١٨

شتسالا ىلإ داليملا نم اضرلا مامإلا 27 | ................................................

الناس وكذبوا وانه غاب عن النّاس واختفى) وأنت تعلم عزيزي
القارئ أن هذه األفكار كلها غري صحيحة.
Wدوافع التشكل:

يشري الكثري من الباحثني واعتام ًدا عىل الروايات إىل أن أحد
الدوافع املهمة لربوز هذه الفرقة هو الطموح املادي والدنيوي عند
بعض وكالء اإلمام موسى الكاظم ،فإنه بعدما سجن يف السنوات
األخرية من عمره ثم قىض يف السجن ترصف هؤالء فيام كان لدهيم
من الزكوات واألمخاس العائدة له كام يترصف املالك ،وحني
هنض ابنه اإلمام الرضا بمسؤولية اإلمامة كانوا مطالبني  -كام كان
غريهم  -بتسليم ما لدهيم إليه((( ،فرفضوا واحتجوا بأن أباه اإلمام
الكاظم مل يمت وهذا ما تشري إليه الرواية التالية :فعن أمحد بن محاد
قال كان أحد ال ُق ّوام عثامن عيسى الروايس وكان يكون بمرص،
وكان عنده مال كثري وست جواري ،قال :فبعث إليه أبو احلسن
((( كام فعل بعض الوكالء الصادقني مثل داود بن زريب قال كام يف عيون أخبار
الرضا « :٢٣٧/٢كان أليب احلسن موسى بن جعفر  Bعندي مال فبعث
فأخذ بعضه وترك عندي بعضه وقال :من جاءك بعدي يطلب ما بقي عندك
عيل ابنه  Cابعث إىل بالذي هو
فإنه صاحبك ،فلام مىض  Cأرسل إيل ّ
عندك ،وهو كذا وكذا ،فبعثت إليه ما كان له عندي” .ويالحظ أنه تم ضبط
اسم الراوي يف اخلرب عىل أنه داود بن رزين ،وقد نقله عن الصدوق غريه،
وهو تصحيف وال يمكن أن يكون صحيحا فال وجود ألحد من وكالء
اإلمام الكاظم هبذا االسم وإنام هو داود بن زريب وهو جليل من أصحاب
األئمة الصادق والكاظم والرضا .A
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الرضا  Cفيه ّن ويف املال ،قال :فكتب إليه :أن أباك مل يمت! قال

فكتب إليه؛ أن أيب قد مات وقد قسمنا مرياثه ،وقد صحت األخبار

بموته ،واحتج عليه فيه .قال :فكتب إليه :إن مل يكن أبوك مات

فليس لك من ذلك يشء وإن كان قد مات عىل ما حتكي فلم يأمرين

بدفع يشء إليك وقد أعتقت اجلواري وتزوجتهن)!

(((

ومثله ما ينقل عن فعل منصور بن يونس ،فمع أن اإلمام

الكاظم  Cقد أخربه شخصيا بإمامة اإلمام الرضا وأمره

بالدخول إليه وهتنئته بذلك ،ففعل منصور ذلك ،ولكن هذا مل
يمنعه أن جيحد األموال التي كانت يف يده وأن يرصفها يف أموره
الشخصية.

(((

ويف نفس الدائرة كان فعل زياد بن مروان القندي وهو من

رؤساء الواقفة الذي روى عن اإلمام موسى يف شأن ابنه الرضا
قوله« :هذا كتابه كتايب وكالمه كالمي ،ورسوله رسويل وما قال

((( الصدوق؛ حممد بن عيل بن بابويه :عيون أخبار الرضا  ١٠٤/١وأنت ترى
عزيزي القارئ املغالطات يف كالمه ،فإن تسليم املال لإلمام الرضا هو
واجب عليه من دون وصية ألنه إما أن يكون ملكًا شخصيا لإلمام موسى
الكاظم فمصريه املرياث وقد طالبه الوارث بذلك فال حق له يف االحتفاظ
به ،أو أن يكون عائدا ملنصب اإلمامة فال أحد يدعي اإلمامة غري الرضا،
وعىل أي حال فإن ترصف عثامن الوكيل غري رشعي يف عتقه اجلواري ألنه ال
يملكهن فكيف يعتقهن ويتزوجهن!! ثم ماذا عن املال؟ لكنها الدنيا وحبها.
((( املجليس :بحار األنوار١٦/٤٩
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فالقول قوله (((»..إال أنه كام قال الشيخ الصدوق :إن زياد بن
مروان روى هذا احلديث ثم أنكره بعد ميض موسى  Cوقال
(((
بالوقف وحبس ما كان عنده من مال موسى بن جعفر .B
وقد جاء يف الروايات السابقة أسامء :زياد بن مروان القندي،
وعثامن بن عيسى الروايس ،ويف غريها أنه كان معهم بل من
رؤسائهم عيل بن أيب محزة البطائني ،وأمحد بن أيب برش الرساج،
الصرييف وعرضوا عىل
وابن أيب سعيد املكاري ،واحلسني بن قياما
ّ
بعض أصحاب اإلمام الكاظم فكرهتم الستقطاهبم إليهم فقد ذكر
يونس بن عبد الرمحن أنه« :مات أبو إبراهيم  Cوليس من قوامه
أحد إال وعنده املال الكثري ،وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم
موته ،طمعا يف األموال ،كان عند زياد بن مروان القندي سبعون
ألف دينار ،وعند عيل بن أيب محزة ثالثون ألف دينار.
فلام رأيت ذلك وتبينت احلق وعرفت من أمر أيب احلسن
الرضا  Cما علمت ،تكلمت ودعوت الناس إليه ،فبعثا إيل
وقاال ما يدعوك إىل هذا؟ إن كنت تريد املال فنحن نغنيك وضمنا
ُف!.
يل عرشة آالف دينار ،وقاال [يل] :ك ّ

فأبيت ،وقلت هلام :إنا روينا عن الصادقني  Aأهنم قالوا:
«إذا ظهرت البدع فعىل العامل أن يظهر علمه ،فإن مل يفعل سلب نور
((( الكليني؛ ثقة اإلسالم :الكايف٣٦٠/١
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٣٩/١
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اإليامن «وما كنت ألدع اجلهاد وأمر اهلل عىل كل حال ،فناصباين
(((
وأضمرا يل العداوة».
ومن هذه الروايات وغريها يتضح أن الدافع األساس يف
تشكيلهم فرقة الواقفية كان املال واجلانب املادي.
ولكنهم ال يمكن أن يصارحوا الناس هبذه احلقيقة فال يعقل
أن يقال لعامة الناس نحن ال نؤمن بإمامة الرضا ألننا نريد السيطرة
عىل األموال! وإنام ال بد أن يرفعوا راية ،وأن يثبتوا شعارا يكون
بظاهره مقبوال للناس ويمكنهم الدفاع عنه عندما يعلنونه ..وهذا
ما حصل؛ فقد ركزوا عىل أن اإلمام عليا الرضا ليس إماما معصوما
وال منصوبا ،لألمور التالية:

 /1قالوا :بأن عل ًّيا الرضا مل يولد له ولد (حيث أن ابنه حممدا
اجلواد ولد سنة  ،195بينام يفرتض أن إمامة الرضا قد بدأت
بشهادة والده الكاظم سنة  183ه) ففي هذه الفرتة ركز أولئك عىل
أنه ال ولد له وهذا يعني أنه عقيم ،وعندنا اإلمامية ال يكون اإلمام
عيل الرضا إماما.
ناقصا ،والعقم ٌ
املعصوم ً
نقص ..فإذن ال يكون ٌّ
واملفروض أن هذه الشبهة قد انتهت بوالدة اإلمام اجلواد لكنهم
استطاعوا خالل حوايل  12سنة أن يشككوا يف إمامة اإلمام .C

وكان بعضهم ِ
رش ًسا يف تشكيكه ومواجهته خلط اإلمامة،
كام كان احلسني بن قياما ،فقد نقل عنه عبد الرمحن بن أيب نجران
((( الطويس؛ حممد بن احلسن :الغيبة ٩٢
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وصفوان بن حييى قاال« :حدثنا احلسني بن قياما وكان من رؤساء
الواقفة فسألنا أن نستأذن له عىل الرضا  Cففعلنا فلام صار بني
يديه قال له :أنت إمام؟ قال :نعم
قال :إين أشهد اهلل أنّك لست بإمام!

قال :فنكت  Cيف األرض طويال منكس الرأس ثم رفع
رأسه إليه فقال له :ما علمك إين لست بإمام؟
قال له :إنا قد روينا عن أيب عبد اهلل  Cإن اإلمام ال يكون
عقيام وأنت قد بلغت السن وليس لك ولد!

قال فنكس رأسه أطول من املرة األوىل ثم رفع رأسه فقال:
إين أشهد اهلل أنه ال متيض األيام والليايل حتى يرزقني اهلل ولدً ا مني!
قال عبد الرمحن بن أيب نجران :فعددنا الشهور من الوقت
(((
الذي قال فوهب اهلل أبا جعفر  Cيف أقل من سنة».

 /2كام أهنم توسلوا يف التشكيك بإمامة اإلمام الرضا C
بفكرة حاصلها :أن اإلمام عند الشيعة ال يغسله إال إمام (((.وحيث
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٢٦ /٢
َ
((( اإلربيل؛ عيل بن أيب الفتح :كشف الغمة يف معرفة األئمة َ ٣٥١/٢ع ْن أ ِ
ب
َب ِص ٍري َق َالَ :ق َال َأ ُبو َج ْع َف ٍر :ك َ
َان فِ َيم َأ ْو َص َأ ِب إِ َ َّل إِ َذا َأنَا ِم ُّت َف َ
ال َي ِل ُغ ْس ِل
َأ َحدٌ َغ ْ ُي َك َفإِ َّن َا ْلمام الَ ُي َغ ِّس ُل ُه إِالَّ إمام.
وابن شهر آشوب يف املناقب  ٢٢٤/٤قال موسى بن جعفر  :Cفيام أوصاين به
مت فال يغسلني أحد غريكّ ،
فإن اإلمام
بني ،إذا أنا ّ
أيب  Cأن قال يل :يا ّ
يغسله إالّ إمام.
ال ّ
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عيل الرضا يف
أن اإلمام الكاظم قد استشهد يف بغداد بينام كان ابنه ٌّ
املدينة فلم يغسله ،فإذن هو ليس بإمام!
ويمكن اإلجابة عىل هذه الشبهة بطرق متعددة:

eمنها :أن هذه اخلصلة ليست رشطا يف إمامة اإلمام ،وإنام هي
احدى العالمات املشرية التي يتعرف من خالهلا الناس عليه،
تعي اإلمام.
وقد حتصل لواحد وال حتصل آلخر لكنها ال ّ
وذلك أن العالمات التي يتعرف هبا الناس عىل اإلمام كثرية،
فمنها أن يويص إليه والده اإلمام السابق بتنفيذ وصاياه ،ومنها
أن ينحله كنيته ،ومنها أن ينص عليه ،ومنها أن يغسله .لكن أ ّيا
منها ليس رشطا يف اإلمامة .وإنام عالمة مشرية وطريق للتعرف
(((
عليه .ولذلك قد يفهمها البعض وال يفهمها البعض اآلخر.
eوالثانية :أنه ما يدرهيم أن اإلمام الرضا مل يغسل أباه؟ فإن
الذي مكّن عل ًّيا بن احلسني  Cأن يأيت كربالء بعدما كان
حمبوسا ومق َّيدا يف الكوفة فييل أمر والده يف جتهيزه ودفنه قادر
ً
عىل أن يمكّن اإلمام عل ًّيا بن موسى من تغسيل أبيه وجتهيزه.
وهذا ما رصح به اإلمام الرضا يف إجاباته ألسئلتهم املتكررة
وتشكيكاهتم.

((( مر يف صفحات سابقة كيف أن عليا بن يقطني مل يفهم من كالم اإلمام موسى
الكاظم“ :هذا سيد ولدي وقد نحلته كنيتي» أن هذا إشارة إلمامته وخالفة
أبيه فيها بينام فهم هشام بن احلكم ذلك منه ..فقال له :أخربك واهلل أن االمر
فيه من بعده
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عيل بن أيب محزة البطائني
فقد روي أنه دخل عىل اإلمام الرضاّ ،
وابن الرساج وابن أيب سعيد املكاري (وهم من عمد الواقفة)
عيل بن أيب محزة :روينا عن آبائك  Aأن اإلمام ال
فقال له ُّ
ييل أمره إذا مات إال إمام مثله!
عيل إماما كان
فقال له الرضا  :Cأخربين عن احلسني بن ّ
أو غري إمام؟

عيل بن
قال :كان إماما ،قال :فمن ويل أمره؟ قالُّ :
احلسني !B
عيل بن احلسني؟
فقال (الرضا) :وأين كان ُّ

حمبوسا بالكوفة!
قال :كان يف يد عبيد اهلل بن زياد
ً
فقال :كيف ويل أمر أبيه وهو حمبوس؟

فقالوا له :روينا أنه خرج وهم ال يعلمون حتى ويل أمر أبيه ثم
انرصف إىل موضعه.

عيل بن احلسني وهو
فقال الرضا  :Cإن يكن هذا أمكن َّ
معتقل فقد يمكّن صاحب هذا األمر وهو غري معتقل أن يأيت بغداد
(((
فيتوىل أمر أبيه وينرصف وليس هو حمبوس وال بمأسور.
eوالثالثة :ما علمه اإلمام الرضا  Cهرثمة بن أعني ،وأخربه

((( املسعودي؛ عيل بن احلسني :إثبات الوصية لإلمام عيل بن أيب طالب ٢٠٨
وعنه الشيخ عزيز اهلل عطاردي :مسند اإلمام الرضا ٣٦٣ /١

............................................ | 34عالم آل محمد اإلمام علي بن موسى الرضا

أن املأمون سيسأله عن أن اإلمام ال يغسله إال إمام ..فكيف
ُغ ّسل اإلمام الرضا واحلال أن ابنه اجلواد كان يف املدينة؟
وهذا مما يشري إىل الدور املزدوج الذي مارسه املأمون
(االكرام الظاهري لألئمة والتخطيط الباطني لإليقاع هبم
والتشكيك فيهم) ،وحاصل اجلواب :أن الوضع الطبيعي
يقتيض أن يغسل اإلمام إمام مثلهّ ،
وأل يتصدى لذلك أحدٌ
غري اإلمام وال يتقدم عليه ،لكن لو حصلت ظروف استثنائية
كمنع السلطان اجلائر من القيام بذلك فهل يدخل معه يف
معركة من أجل ذلك؟ كال! ولو حارب قو ٌم خمالفون اإلمام
ومل يسمحوا له فهل يؤثر هذا عىل إمامة اإلمام الراحل؟ أو
إمامة اإلمام املوجود ..كال.
فقد علمه اإلمام بأنه بعدما يدفن سيسأله املأمون« :يا هرثمة
أليس زعمتم أن اإلمام ال يغسله إال إمام مثله ،فمن يغسل
أبا احلسن عيل بن موسى وابنه حممد باملدينة من بالد احلجاز
ونحن بطوس؟.
فإذا قال ذلك فأجبه وقل له :إنا نقول :إن اإلمام ال جيب
ٍ
فغسل اإلمام مل تبطل
أن يغسله إال إمام مثله ،فان تعدَّ متعد ّ
إمامة اإلمام لتعدي غاسله ،وال بطلت إمامة اإلمام الذي
بعده بأن ُغلب عىل غسل أبيه ،ولو ترك أبو احلسن عيل بن
موسى الرضا  Bباملدينة لغسله ابنه حممد ظاهرا مكشوفا

شتسالا ىلإ داليملا نم اضرلا مامإلا 35 | ................................................

وال يغسله اآلن أيضا إال هو من حيث خيفى»(((.

وكان يمكن أن تكون كل جهة من اجلهات املذكورة كافية يف
اإلقناع ،إال أن الذي كان يسوق زعامء الواقفة أولئك مل يكن
البحث عن اجلواب واالقتناع به ،وإنام كان بالدرجة األوىل
تشكيل الفرقة واجلامعة واالسرتزاق من خالل ذلك.

النتيجة :أن الواقفية مل يستطيعوا أن يستمروا لألخري؛ فشبهتهم
األوىل يف عقم اإلمام وعدم وجود ولد له ،حتطمت عىل صخرة
مواعيد اإلمام الواثقة بأن اهلل سريزقه ولدا ذكرا تكون اإلمامة فيه
من بعده ،وهذا ما حصل بالفعل! وكذلك شبهتهم الثانية فإهنا مل
تستمر بوجود أجوبة متعددة عليها.

وأيضا فإنه ما لبث أن تكشف لشيعة أهل البيت  Aأن
هؤالء الزعامء والوكالء إنام ابتدعوا هذه الطريقة وساروا وراء
التشكيك طم ًعا منهم يف الزعامة والترصف يف األموال .وهذا مل
استنتاجا فقط بل كان ترصحيا من جهة بعضهم ،ومساومات
يكن
ً
واضحة .وقد مر آنفا الرواية عن يونس بن عبد الرمحن وأهنم
ساوموه عىل موقفه بعرشة آالف دينار ،ولك أن تتصور مقدار
األموال التي كانت لدهيم إذا كانت مساومتهم ألحد أصحاب
اإلمام هبذا املبلغ!!
يضاف إىل ما سبق فإن التحذير املبكر من فتنة الواقفية ،كان له

((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٧٦/٢
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دور يف احلفاظ عىل املتن العام للشيعة ،فقد وردت روايات بعضها
(((
عن اإلمام الصادق وبعضها اآلخر عن اإلمام موسى الكاظم
وابنه الرضا تشري إىل الضالل الذي سيكون عليه أتباع هذه الفرقة.
واألهم من كل ذلك فإن تصدي اإلمام عيل بن موسى الرضا
لإلمامة ،وجريان الكرامات عىل يديه ،وانكشاف فضله للخلق
وانتشار علومه بني الناس بحيث مل ير هؤالء الناس فرقا بينه وبني
آبائه ،بل ربام كان يف بعض اجلهات متقدما ،كانتشار العلم عىل
يده ،مما سيأيت اإلشارة إليه يف فصل عامل آل حممد ،كل هذا جعل
شبهات الواقفية يف مهب الرياح .وذلك أن من يدعي اإلمامة ال
بد أن يلتزم بلوازمها ومن ذلك العلم اإلهلي املحيط بالرشيعة بل
ضمر ،وخيترب (((به أمثاله مما سقط ويسقط فيه أدعياء
وببعض ما ُي َ
((( الكليني :الكايف  ٣٦٧/١عن اإلمام موسى بن جعفر« :من ظلم ابني هذا
حقه وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم عيل بن أيب طالب  Cإمامته
وجحده حقه بعد رسول اهلل  Kقال :قلت :واهلل لئن مدّ اهلل يل يف العمر
وألقر ّن بإمامته..
ألسلمن له حقه
ّ
والشيخ الطويس يف اختيار معرفة الرجال (رجال الكيش) ٣٤٠/٢عن عيل بن
عبد اهلل الزهري قال :كتبت إىل أيب احلسن  Cأساله عن الواقفة؟ فكتب:
الواقف عاند من احلق ،ومقيم عىل سيئة ،إن مات هبا ،كانت جهنم مأواه
وبئس املصري.
((( مثلام روي يف عيون أخبار الرضا  ٢٥٢ /٢عن احلسن بن عيل الوشاء قال:
كنت قبل ان اقطع عىل الرضا ( Cبمعنى أتيقن إمامته) مجعت مما روي
عن آبائه  Aوغري ذلك مسائل كثرية يف كتاب ،وأحببت أن أثبت يف امره
واختربه ،ومحلت الكتاب يف كمي ورصت إىل منزله أريد منه خلوة أناوله
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اإلمامة جيعل من غري العسري عىل العارفني بصفات اإلمام ،متييز

احلقيقي من املزيف.

ويؤكد هذا املعنى ما ذكره الباحث النارصي يف كتابه الواقفية،

يف ذكره الذين رجعوا عن الوقف بشهادة الشيخ الطويس يف الغيبة:
فقال« :تعرض الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة إذ ذكر بعض
األشخاص خصوصا األجالء منهم ومن أصحاب االمجاع حينام

ظهرت املعجزات عىل يد اإلمام الرضا  Cقال:

ويبطل ذلك أيضا ما ظهر من املعجزات عىل يد الرضا C

الدالة عىل صحة إمامته وهي مذكورة يف الكتب وألجلها رجع

مجاعة من القول بالوقف مثل عبد الرمحن بن احلجاج ورفاعة
بن موسى ويونس بن يعقوب ومجيل بن دراج ومحاد بن عيسى
وغريهم وهؤالء من أصحاب أبيه الذين شكوا فيه ثم رجعوا

وكذلك من كان يف عرصه مثل أمحد بن حممد بن أيب نرص واحلسن

بن عيل الوشاء وغريهم ممن كان قال بالوقف فالتزموا احلجة وقالوا

بإمامته وإمامة من بعده من ولده».

(((

الكتاب ،فجلست ناحية متفكرا يف االحتيال للدخول ،فإذا بغالم قد خرج
من الدار يف يده كتاب ،فنادى أيكم احلسن بن عيل الوشاء؟ فقمت اليه
وقلت :أنا ،قال :فهاك خذ الكتاب ،فأخذته وتنحيت ناحية فقرأته ،فإذا واهلل
جواب مسألة مسألة ،فعند ذلك قطعت عليه وتركت الوقف.
((( الواقفية ،رياض حممد حبيب النارصي ،ص ٢٢٦
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Wالسفر للبصرة والكوفة

ويف سبيل تثبيت موقع اإلمامة ،وقط ًعا للطريق عىل املشككني
يف إمامته ،من الواقفية وأمثاهلم ،فقد نقل أن اإلمام الرضا C
سافر يف أيام هارون العبايس وبعد شهادة أبيه موسى بن جعفر إىل
ٍّ
كل من البرصة والكوفة ،واجتمع مع العلامء فيها ،وناظر بعض
أرباب الديانات وكان له يف كل هذه االجتامعات اليد العليا،
والربهان األجىل.

فمن ذلك ما روي عن حممد بن الفضل اهلاشمي قال :ملا
تويف اإلمام موسى بن جعفر  Cأتيت املدينة ،فدخلت عىل
الرضا  Cفسلمت عليه باألمر وأوصلت إليه ما كان معي،
وقلت :إين صائر إىل البرصة ،وعرفت كثرة خالف الناس وقد نعي
إليهم موسى  Cوما أشك أنه سيسألونني عن براهني اإلمام،
فلو أريتني شيئا من ذلك؟
عيل هذا ،فأبلغ أولياءنا بالبرصة
فقال الرضا  Cمل خي َ
ْف َّ
وغريها أين قادم عليهم ،وال قوة إال باهلل .ثم أخرج إىل مجيع ما كان
للنبي  Kعند األئمة :من بردته وقضيبه وسالحه وغري ذلك.
ويف ذلك اخلرب أن اإلمام  Cقدم عليهم البرصة يف املوعد
تفرقوا فإين إنام مجعتكم
الذي حدده ،وملا أرادوا التفرق قال هلم :ال ّ
لتسألوين عام شئتم من آثار النبوة وعالمات اإلمامة التي ال جتدوهنا
إال عندنا أهل البيت ،فهلموا مسائلكم.
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فابتدر عمرو بن هذاب فقال :إن حممد بن الفضل اهلاشمي
ذكر عنك أشياء ال تقبلها القلوب.

فقال الرضا  :Cوما تلك؟ قال :أخربنا عنك أنك تعرف
كل ما أنزله اهلل ،وأنك تعرف كل لسان ولغة!
فقال الرضا  :Cصدق حممد بن الفضل فأنا أخربته بذلك
فهلموا فاسألوا.
قال :فانا نختربك قبل كل يشء باأللسن واللغات ،وهذا
رومي ،وهذا هندي وهذا فاريس ،وهذا تركي .فأحرضناهم.

فقال  Cفليتكلموا بام أحبوا ،أجب كل واحد منهم بلسانه
إن شاء اهلل.

فسأل كل واحد منهم مسألة بلسانه ولغته ،فأجاهبم عام سألوا
بألسنتهم ولغاهتم فتحري الناس وتعجبوا ،وأقروا مجي ًعا بأنه أفصح
منهم بلغاهتم.
حارضا من أرباب الكنيسة
ثم جاء الدور عىل من كان
ً
املسيحية حيث قرأ عليه اإلمام بعض أسفار االنجيل التي فيها
ترصحيات حول النبي حممد وآله(((..
كام نقل أيضا سفره إىل الكوفة ولقاءه بشيعته هناك ،فعن حممد

((( الراوندي؛ قطب الدين :اخلرائج واجلرائح ٣٤٧/١وقد ذكرها ضمن
معاجز اإلمام عيل بن موسى الرضا.
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بن الفضل :كان فيام أوصاين به الرضا  Cيف وقت منرصفه من
ِ
ص إىل الكوفة فامجع الشيعة هناك وأعلمهم أين
البرصة أن قال يلْ :
قادم عليهم .وأمرين أن أنزل يف دار حفص بن عمري اليشكري،
فرصت إىل الكوفة ،فأعلمت الشيعة أن الرضا  Cقادم عليهم.
فأنا يو ًما عند نرص بن مزاحم إذ مر يب سالم خادم الرضا ،C
فعلمت أن الرضا  Cقد قدم ،فبادرت إىل دار حفص بن عمري،
فإذا هو يف الدار ،فسلمت عليه ،ثم قال يل :احتشد يل يف طعام
تصلحه للشيعة.
فقلت :قد احتشدت وفرغت مما حيتاج إليه .فقال :احلمد هلل
عىل توفيقك.

فجمعنا الشيعة ،فلام أكلوا قال :يا حممد انظر من بالكوفة
من املتكلمني والعلامء فأحرضهم .فأحرضناهم ،فقال هلم
الرضا  :Cإين أريد أن أجعل لكم ح ًّظا من نفيس كام جعلت
(((
ألهل البرصة ،وإن اهلل قد أعلمني كل كتاب أنزله..
وبالرغم من أن القطب الراوندي أوردها يف باب معاجز
اإلمام الرضا  Cوأن ذهابه كان بصورة استثنائية ،إال أن ذلك ال
يمنع من مالحظة تصديه للتوجيه واإلرشاد فيها يف أوائل إمامته،
ال سيام مع مالحظة ما ذكر يف صدر الرواية من القول بأنه قد كثر
خالف الناس وقد نعي إليهم اإلمام موسى ،وقال إنه ال يشك أنه
((( نفس املصدر ٣٥٣
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س ُيسأل عن براهني اإلمام .وكان ذلك يف بلدين مهمني (العراقني:
الكوفة والبرصة).
Wالمدينة محور النشاط العلمي لإلمام

بالنظر إىل طول فرتة بقاء اإلمام  Cيف مدينة رسول
اهلل  ،Kحيث امتدت لتشغل أغلب حياته املباركة باستثناء
نحو سنتني ونصف  -كام سيأيت  -هي فرتة بقائه يف خراسان
بعد إشخاص املأمون إياه هلا ..وبإمكاننا أن نعنون األحاديث
واملناظرات التي خاضها اإلمام  Cيف خراسان ،وهو أمر يتيرس
بمقدار من البحث واالستقصاء وما عدا ذلك يكون نتاج اإلمام
فرتة املدينة النبوية.
وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل ذكر يشء من علومه وأحاديثه يف
فصل الحق.
لكن املالحظة املهمة التي نؤكد عليها هنا هي أن التاريخ ال
يذكر أن اإلمام الرضا  Cقد أخذ العلم عن أحد أو اكتسبه عن
معلم سوى ما كان عن أبيه موسى بن جعفر  ،Bوهذا بناء عىل
طبيعي جدًّ ا فإهنم يعتقدون أن علم األئمة
ما يذهب إليه اإلمامية
ٌّ
 وهو حميط بكل ما يرتبط بالرشيعة ،بل غريها  -هو من عند اهللسبحانه ،وأهنم يتوارثونه بطرق استثنائية ،ولذلك مل ينقل التاريخ
ربا ولو بالكذب عن أن أحدً ا من األئمة قد سئل يف مورد عن
خ ً
مسألة فأجاب بأنه ال يعلمها أو مل يدرسها! وإنام كانوا جييبون عىل
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أسئلة الناس املختلفة يف شتى فنون العلم ،وبعضها كان أسئلة حتدٍّ
وحماوالت إحراج لكن مل يظفر أولئك املنافسون ً
فضل عن األعداء
بسؤال قد عجز األئمة عن اإلجابة عليه!

نعم هو سؤال حمرج وغري مفهوم اجلواب عىل ما يراه غري
اإلمامية ،من فرق املسلمني؛ فإهنم ال يستطيعون تفسري ذلك!
فكيف يستطيعون تفسري حفظ اإلمام الرضا لإلنجيل بلغته غري
العربية؟((( وكيف يستطيعون تفسري جواب اإلمام عىل بعض
األسئلة بلغة السائل األجنبي؟ وكيف هلم أن يب ّينوا الوجه يف تعليم
اإلمام الصادق مثال جابر بن حيان الكويف علم الكيمياء؟ أو جييب
عىل مسائل هشام بن احلكم يف الفلسفة(((؟
ومتى تيرس لإلمام الرضا ذلك وقد جلس يفتي الناس وهو

((( الصدوق :عيون أخبار الرضا  ٢٥١/٢عن اهلروي قال :كان الرضا C
يكلم الناس بلغاهتم ،وكان واهلل أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة
فقلت له يوما :يا بن رسول اهلل إين ألعجب من معرفتك هبذه اللغات عىل
اختالفها ،فقال :يا أبا الصلت أنا حجة اهلل عىل خلقه ،وما كان اهلل ليتخذ
حجة عىل قوم وهو ال يعرف لغاهتم َأوما بلغك قول أمري املؤمنني C
«أوتينا فصل اخلطاب» فهل فصل اخلطاب إال معرفة اللغات؟
((( الكليني؛ حممد بن يعقوب :الكايف  :٣١٠/١عن هشام بن احلكم قال،
سألت أبا عبد اهلل  Cبمنى عن مخسامئة حرف من الكالم فأقبلت أقول:
يقولون كذا وكذا قال :فيقول :قل كذا وكذا ،قلت :جعلت فداك هذا احلالل
وهذا احلرام ،أعلم أنك صاحبه وأنك أعلم الناس به وهذا هو الكالم؟ فقال
يل :ويك يا هشام ال حيتج اهلل تبارك وتعاىل عىل خلقه بحجة ال يكون عنده
كل ما حيتاجون إليه!
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بحوايل سن العرشين؟ وأما ابنه اجلواد وحفيده اهلادي والعسكري
فأمرهم أعجب من العجب عندما تصدوا لبيان املعارف الدينية
والعلوم اإلهلية وأعامرهم قبل البلوغ؟
هذا كله مع دعواهم وبرهاهنم عىل أن العلم الصحيح هو
عندهم دون غريهم!
Wاستقدامه إلى خراسان ووالية العهد:

بالرغم من أن الفرتة التي ُو ّل اإلمام فيها عهد املأمون العبايس
كانت قصرية للغاية ،إال أنه تم االهتامم هبا كثريا من قبل املؤرخني
حتى ليكاد الناظر يف التاريخ أن يتوهم أن اإلمام الرضا كان دوره
األساس يف حياته أنه ويل عهد املأمون!

ويبدو يل أن هذا االهتامم من فئات خمتلفة كان راجعا لعدة
أسباب:
 /1فمن جهة رأى قسم من الشيعة أن هذا عالمة عودة احلق
إىل نصابه ،وأن االنحراف يف مسرية األمة الذي أدى إلبعاد أهل
البيت عن قيادهتا كام أمر الرسول  ،Kيكاد ينتهي بعودة اخلالفة
ّ
وكأن اخلالف بني احلاكمني
والقيادة إىل اإلمام عيل الرضا ،C
وبني الطالبيني قد انتهى هبذا احلل! وقد أبدى بعض شيعة اإلمام
رسوره الغامر هبذه التولية ،وهو يتصور النتائج الباهرة التي
ستكون عىل أثر استقامة أمر األمة ووحدهتا ،لكن اإلمام أيقظه من
أحالمه وأخربه بأن األمر ال يتم وإنام سينتهي باغتيال اإلمام نفسه
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عىل يد املأمون.

(((

 /2من جهة أخرى فقد رافق والية العهد أحداث تارخيية
كبرية تفاعلت معها وأثرت فيها وتأثرت هبا ،ونفس والية العهد
كانت حدثا استثنائيا ،فإنه بعد إمرة أمري املؤمنني عيل  Cوشهادته
سنة  40ه مل يعهد من أحد من أهل البيت أنه تداخل مع احلكام
(أمويني أو عباسيني) هبذا املستوى بحيث يصبح يف مركز يعترب يف
العرف السيايس املوقع الثاين بعد موقع اخلليفة ،يعني مر عىل األمة
أكثر من  160سنة ومل تر يف هذه الفرتة أحدا من أئمة أهل البيت يف
موقع الصدارة السياسية.
وتويل اإلمام الرضا هذا املنصب كان قطعا هلذا (الصيام)!
ولو من حيث الظاهر.
وألجل أن يكون القارئ العزيز يف جو احلدث التارخيي
نشري إىل الظروف التي رافقت كون اإلمام الرضا ويل عهد املأمون
العبايس.
eيف سنة  186ه خرج هارون (الرشيد)((( للحج واصطحب

((( سيأيت تفصيله عند ذكر اغتيال املأمون لإلمام الرضا  Cبالسم.
((( أرشنا مرارا إىل أننا ونحن نذكر هذه االلقاب ال نعتقد هبا فهي ال تنطبق عىل
من سمي هبا ،إن مل تعاكس متاما ما كان عليه أولئك ،وإال فام معنى أن يلقب
طفل رضيع هو موسى بن حممد (األمني) بأنه الناطق باحلق!! وهل كان أبوه
حممد (أمينا)؟ أو كان كام أخرب عنه املؤرخون عابثا العبا ،خان عهد أبيه يف
حق أخيه (املأمون)..
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كام قالوا معه ابنيه حممد (األمني) ،وعبد اهلل (املأمون) ،وقيل
إنه كتب عهده هلام وعلقه يف الكعبة وأخذ عليهام املواثيق
ّأل يبغي أحدمها عىل أخيه أو خيونه ،وعىل أن والية العهد
تكون لألمني ،وهو اخلليفة بعد أبيه ،بينام تكون بالد املرشق
(خراسان وما بعدها) حتت حكم املأمون ،والذي ستكون
اخلالفة له بعد أخيه األمني .ووىل أخامها الثالث املعتصم
اجلزيرة وبعض الثغور! (واحلكام ينظرون لألمة كعكة
يتقسمها أبناؤهم!) وإن كانوا ال ميزة هلم وال كفاءة!.

eيف سنة  192ه مات هارون العبايس ،وكان حينها يف مرو
(خراسان) وكان الوايل عليها حينئذ ابنه عبد اهلل (املأمون).
فأخذ خاتم أبيه وخمتصات اخلالفة من مرو إىل بغداد وتسنم
حممد األمني منصب اخلليفة ،وكان أول عمل قام به أنه نصب
ابنه (الرضيع موسى) وليا للعهد وسامه الناطق باحلق!! وخلع
أخاه املأمون من موقع والية العهد ،وقيل إنه استجلب كتاب
أبيه املعلق يف الكعبة ومزقه!

eبطبيعة احلال مل يقبل عبد اهلل املأمون ذلك ،وكان ال بد من
أن تنشب احلرب بينهام وأن يعد كل منهام جيشه للمواجهة،
والصورة التي تنقلها كتب التاريخ عن شخصية األمني
العبايس هي من السوء بحيث يتوقع كل من يطلع عليها أن
ينهزم أمام جيش أخيه املأمون ،وهو ما حصل بالفعل يف وقائع
متعددة ،إىل أن وصلت قوات املأمون بغداد وبعد حصارها
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لفرتة طويلة انتهى األمر إىل مقتل حممد األمني سنة  198ه.
مهم كسبه
eمقتل حممد األمني وهزيمة جيشه وإن كان نرصا ًّ
أخوه املأمون لكن مل تنته معارك املأمون بعد ،ومل ختلص األمور
له ،فأمامه عدد من احلركات املعادية له ،سياسية وعسكرية،
ال يزال بحاجة للكثري من الوقت واجلهد إلمخادها.
وسيأيت يف موضوع الحق تفصيل هذه التحديات التي واجهها
املأمون ،من غضبة األرسة العباسية بل املجتمع العريب يف بغداد
والعراق ،لقتله أخاه حممدا األمني ومتكينه العنارص الفارسية وال
سيام الفضل بن سهل وأرسته من مقاليد القرار الرسمي ،وكان ال
بد من التفكري يف خمرج من هذه التحديات ،فوصل -وقيل بمشورة
الفضل بن سهل  -إىل نتيجة أن يستقدم اإلمام عل ًّيا الرضا C
ويضمه إىل جهازه احلاكم فيصب أهدافا متعددة برضبة واحدة.
فهو من جهة سيحرج احلركات العلوية التي ستكون يف
وعلم ،وبالتايل ستكون يف
وجه سيد البيت العلوي ،شخصي ًة
ً
وجه شيعته ،ومن الطبيعي أن ينفض هؤالء عن تأييدها! ومن
جهة أخرى سيكون ذلك بمثابة التهديد لألرسة العباسية وأهنم
ما مل يمحضوا املأمون والءهم فإنه سيتجه باخلالفة واحلكومة نحو
األرسة الطالبية العلوية (منافسهم األصيل) .ومن جهة ثالثة فهو
سوف يستقطب تأييد (طيبي القلوب وذوي النيات احلسنة) يف أنه
شخص خمتلف عن أسالفهم ،وأنه سينظر بعني اإلنصاف لألمور.

شتسالا ىلإ داليملا نم اضرلا مامإلا 47 | ................................................

وسيأيت يف صفحات الحقة ،تفصيل سياسة املأمون العبايس
وغايته من تولية اإلمام العهد ،ويف املقابل تدبري اإلمام  ،Cبعدما
رأى أنه ال سبيل له إال القبول حتت التهديد املبطن بالقتل(((،فكان
أفضل اخليارات بحسب تلك األوضاع هو القبول الظاهري ،مع
اشرتاط ّأل يتدخل يف أمور احلكم من عزل ونصب وإمضاء وتأييد
أو إنكار ،ويف األثناء كان يبني اإلمام ألصحابه وشيعته بأن (هذا
األمر ال يتم)(((.
وكان األمر كذلك سواء بحسب احلسابات الغيبية أو حتى
احلسابات العادية ،فنحن لو نظرنا إىل أن والدة املأمون كانت يف
سنة  170ه ،يعني أنه حني توىل اإلمام العهد كان عمره  31سنة
بينام كان اإلمام  Cالذي ولد سنة  148ه عمره يف ذلك الوقت
 53سنة ،أي أكرب منه سنًّا بأكثر من عرشين سنة ،وطبق املنطق
((( االستشهاد بقضية الشورى..
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢١٨ /٢؛ يف حديث طويل عن اجتامع لإلمام
مع العلامء والفقهاء بحضور املأمون وإجابات اإلمام املدهشة يف خمتلف
املسائل وهو ما أعجب املأمون فقام بمدحه أمامهم  ،يقول احلسن بن اجلهم:
«فلام قام الرضا  Cتبعته فانرصف إىل منزله فدخلت عليه وقلت له :يا بن
رسول اهلل احلمد هلل الذي وهب لك من مجيل رأي أمري املؤمنني ما محله عىل
ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك! فقال  :Cيا بن اجلهم ال يغرنك ما
ألفيته عليه من إكرامي واالستامع مني فإنه سيقتلني بالسم وهو ظامل يل! إين
إيل من آبائي عن رسول اهلل  Kفاكتم هذا ما دمت
أعرف ذلك بعهد معهود َّ
ح ًّيا! قال احلسن بن اجلهم :فام حدثت أحدا هبذا احلديث إىل أن مىض C
بطوس مقتوال بالسم!
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الطبيعي لألمور فال تكون والية العهد هذه جادة .إذ مل يعهد يف
تاريخ احلكومات أن يكون ويل العهد أكرب من احلاكم األصيل وال
سيام هبذا املقدار الكبري من السنوات.

هذا باإلضافة إىل أن قيام املأمون بتهديد اإلمام يف أول عرضه
عليه أن يتوىل عهده بأنه إذا مل يقبل سينتهي أمره إىل القتل ،جيعل من
عرضا إكراه ًّيا لغرض حمدد فإذا انقىض ذلك الغرض
هذا العرض ً
ينتهي العرض نفسه ،وهذا ما حصل بالفعل بعد حوايل سنة وستة
أشهر وهي الفرتة التي بقي فيها اإلمام يف والية العهد (من /2
شهر رمضان  201 /ه إىل  / 7صفر  203 /ه).
قبل اإلمام ذلك ،مرغام بمعنى أنه أهون الرشور ،ويف نفس
الوقت كان يعمل عىل االستفادة منه قدر اإلمكان .فعقد جمالس
وبي فيها موقع أهل البيت  Aوإمامتهم ،وفتح
العلم يف مروّ ،
البالط العبايس عىل الشعراء الذين مدحوا آباءه يف ظاهرة مل
تشهدها أي فرتة من فرتات احلاكمني  -األمويني وال العباسيني -
أن يكون ذكر عيل أمري املؤمنني وأوالده الطاهرين عىل ألسنة املدح
والثناء من قبل الشعراء واملتحدثني.
كام أظهر للناس من خالل جمالس املناظرات واالحتجاجات
ملاذا اختص اهلل سبحانه وتعاىل أهل بيت النبي باإلمامة من خالل
علومهم وتفوقهم فيها عىل من سواهم.
ويف نفس الوقت فإن اإلمام  Cملا اشرتط عىل املأمون عدم
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تدخله يف األمور التنفيذية ،فقد منعه من االستفادة من شخصيته

كواجهة إمام خمالفيه ،ولكي ال يضفي عىل تلك األعامل الرشعية
الدينية التي يملكها اإلمام ،إىل احلد الذي امتنع اإلمام فيه أن خيرج

لصالة العيد مشاركا اهليئة السياسية ،وذلك يف أول األمر ولكن
بضغط املأمون خرج ولكنه خرج بكيفية رشعية خاصة ذكر الناس

فيها بسنن رسول اهلل  ،Kبينام كان الوضع العام يذكر الناس
بالدنيا ومراتبها! وهلذا رأى بعض أعوان املأمون أن وصول اإلمام

إىل املصىل هبذه الطريقة كفيل بانقالب الوضع ،فأرسل املأمون إليه
أن يرجع! فيا عجبا بينا هو يرص عليه يف اخلروج أيام إرصار ،وإذا به

يرص عليه عىل العودة والرجوع!

وصل املأمون إىل نتيجة أن اإلمام الرضا  ،Cبالرشوط التي

وضعها ،وبالعمل الذي يقوم به من التبليغ ونرش العلم ال ينفع

وتدبريا يف أمره،
خطة املأمون ،بل كان يف ذلك أكثر حكمة منه
ً
فقد حتول منزله إىل مدرسة يتعلم فيها الناس منهاج آل حممد األمر

الذي جعل املأمون هذه املرة يواجه اإلمام بشكل رصيح وهيامجه

يف عمل ال سابقة له ،حيث كان يف السابق خيطط إلسقاط شخصية
اإلمام من أعني الناس ولكن بصورة غري مبارشة ،أما اآلن فقد
تغريت األمور ،فقد روي عن عبد السالم بن صالح اهلروي قال:

«رفع إىل املأمون أن أبا احلسن عيل بن موسى  Cيعقد جمالس
الكالم والناس يفتتنون بعلمه فأمر حممد بن عمرو الطويس حاجب
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املأمون فطرد الناس عن جملسه»((( وهتجم عىل اإلمام .C

ومع هذه النتيجة باإلضافة إىل أنه أراد أن يسرتيض العائلة
العباسية التي نقمت عليه تولية اإلمام (وإن كان بصورة ظاهرية)
والية العهد ،فانتهى إىل التخطيط للتخلص منه ،وكان أقرب
الطرق يف ذلك االغتيال بالسم وهو الطريق املعتاد يف اخلالفة
العباسية كام سبق وأن ذكرنا.
وبالفعل فقد أقدم عىل اغتياله بالسم كام سيأيت الكالم بشكل
مفصل يف الصفحات القادمة.

((( الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا ١٨٤/٢

عالم آل محمد
ربام يكون اإلمام عيل بن موسى الرضا هو الوحيد((( بني
املعصومني الذي لقب هبذا اللقب عىل يد املعصومني أنفسهم
بالرغم من أن كلهم علامء وأهنم من آل حممد ،فقد نجد لقب العامل،
قد لقب به غري واحد منهم ،لكن هذا الرتكيب ال نجده  -بإطالق
املعصومني  -يف غري اإلمام الرضا(((،وقد لقبه به أبوه اإلمام موسى
((( الطربيس؛ أبوعيل الفضل بن احلسن :إعالم الورى بأعالم اهلدى ٦٥/٢وعنه
حممد بن إسحاق
احلر العاميل :إثبات اهلداة  ،٣٠١/٤عن أيب الصلت عن ّ
بن موسى بن جعفر عن أبيه أن موسى بن جعفر  Cكان يقول لبنيه :هذا
حممد ،فسلوه عن أديانكم ،واحفظوا ما يقول
أخوكم عيل بن موسى عامل آل ّ
حممد لفي
حممد غري مرة يقول يل :إن عامل آل ّ
لكم ،فإين سمعت أيب جعفر بن ّ
سمي أمري املؤمنني .C
صلبك وليتني أدركته فإنه
ّ
((( نعم ورد يف إثبات اهلداة للحر العاميل ١٦٢ /١عن أيب احلسن موسى بن
جعفر  ،Aبام قد يستفاد منهم أن الطاعن عىل عامل آل حممد هو األعظم
ذن ًبا ،فقال :أعظمهم ذنبا وأكثرهم إثام عىل لسان حممد  :Kالطاعن عىل
عامل آل حممد ،واملكذب ناطقهم ،واجلاحد معجزاهتم ..بتقريب أن هذا
يشمل عموم العرتة املعصومة ،إال أن يدعى بأن املقصود هنا هو نفسه اإلمام
51
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بن جعفر وجده اإلمام جعفر بن حممد .A
وبالنظر إىل الرواية عن اإلمام موسى فإنه كان يقول

ألبنائه (وهذا النحو من التعبري يفيد االستمرار والدوام وأنه مل

يكن ملرة واحدة) ،وهؤالء مل يكونوا بأقل من  15فردا يف أدنى
التقديرات(((،بأن ابنه عل ًّيا هو عامل آل حممد ،وخيربهم بأن يسألوه

عن أدياهنم وأن حيفظوا ما يقول هلم ،بل وينقل عن أبيه جعفر

بن حممد متنيه إدراك(((حفيده عيل الرضا  .Aكام أننا نحتمل أن
الرضا وأن اإلمام الكاظم  Cقد استبق النزاع الذي سيثريه بعض املعاندين
لإلمام الرضا ّ
فحذر منه واعترب أن من يشكك فيها أو يسعى إلفساد أمره هو
عيل الرضا بأنه عامل آل
األكثر ً
إثم وذن ًبا .ال سيام وأن الذي أطلق عىل اإلمام ٍّ
حممد هو أبوه موسى ونقل ذلك عن جده جعفر الصادق.
وايضا ورد هذا التعبري يف حق اإلمام موسى بن جعفر عىل لسان بعض مواليه،
كام نقل يف رواية شقيق البلخي ،وكالمنا هو فيام ورد عن املعصومني .A
ومثل ذلك ما ورد يف كالم أيب بجري عبد اهلل النجايش الذي اتصل باإلمام
الصادق  -وكان قبل ذلك يسلك مسلك الزيدية  -وسأله عن كثري من
املسائل وكان اإلمام  Cجييبه ..فلام خرج من عنده ذات مرة قال لبعض
من حرضه :أشهد أن هذا عامل آل حممد ،وأن الذي كنت عليه باطل وأن هذا
صاحب االمر.
((( ذكرنا يف كتاب كاظم الغيظ :اإلمام موسى بن جعفر ..عدد أوالده بنني
وبنات فلرياجع.
((( من خالل هذه الفقرة يمكن لنا أن نستفيد يف اجلانب التارخيي ،فكرة أن والدة
اإلمام الرضا  Cكانت بعد شهادة جده جعفر الصادق ،وأن الصادق مل
يدرك والدته ،فإنه عىل املشهور كانت شهادة اإلمام جعفر يف اخلامس عرش
من شهر رجب أو اخلامس والعرشين من شوال سنة  148ه ،وكانت والدة
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يكون التأكيد عىل أنه سمي أمري املؤمنني  ،Cفيه معنى أكثر من
معنى املشاهبة االسمية املجردة.
ونشري هنا إىل ما ذكرناه يف كتاب آخر من أن األلقاب التي
تطلق عىل املعصومني ،وال سيام تلك التي يكون منشؤها من كلامت
آبائهم أو أجدادهم ،غالبا ما تشري اىل الدور البارز الذي قام به
عيل السجاد مثال حيث أنه اشتهر عنه اجلانب
ذلك اإلمام .فاإلمام ٌّ
العبادي وتعليم الناس طريقة االرتباط باهلل تعاىل ،وذلك من خالل
كثرة عبادته وخشوع سجوده ،ودعائه ،فقد اشتهر بزين العابدين
وسيد الساجدين ،وحيث أن اإلمام ابنه حممدً ا استخرج العلوم من
الباطن اىل الظاهر وعرضها عىل الناس فقد كان الباقر الذي بقر
بطن العلوم .ومثله ابنه جعفر الصادق ،فإن كان يرتدد بعض أتباع
مدرسة اخللفاء يف قبول حديثه (لكثرته وتشعبه وتفصيله) فقد
كان ينبغي أن يعرفوا أنه (الصادق) الذي ال يتخطى علمه وحديثه
الواقع وال يتباعد عام جاء به رسول اهلل  ..Kوهكذا بالنسبة إىل
سائر األئمة .A
بالطبع ال نريد أن نقول إن هذا األمر يشء هنائي و(جامع
مانع) أو عىل طريقة املعادالت الرياضية وإنام هو كذلك يف الغالب.
وعىل أي حال فإن لقب (عامل آل حممد) ال بد أنه يشري إىل
اإلمام الرضا يف شهر ذي القعدة من نفس السنة عىل احدى الروايتني ،أو
سنة  153عىل الرواية الثانية.
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قدرة علمية متميزة كانت لدى اإلمام الرضا  ،Cكام يشري إىل
أنه قد انترش عنه من العلم واملعرفة الدينية ما يناسب ذلك اللقب.
وهلذا فإننا نعتقد صحة ما قاله بعض الباحثني من أن مدرسة
اإلمامية العقدية والفقهية ،مرت بثالث مراحل مهمة يف تاريخ
األئمة:

األوىل :يف زمان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :Cحيث
أن أمري املؤمنني كان «باب مدينة علم النبي» وكان «حيتوي عىل
مكنون علم لو أصاب له محلة » ،وأنه «أقضاهم» و«أعلمهم» فهو
مستودع علم رسول اهلل  ،Kوقد أخرج هذا العلم بمقدار ما كان
يسمح له الظرف من وجود املتلقي املناسب ،والقدرة العامة عىل
تفهم كلامته  ،Cوهذا ما يلحظه الناظر يف هنج البالغة من خطبه
وكلامته .بل وقد تكلم يف مباحث علمية كانت  -يف أكثر أبعادها
 أرقى من عقول معارصيه((( ،لكنه تركها ملن بعده ممن ينتفع هبا.وأنه لو واتته الظروف بنحو أفضل فحيث أنه عنده «علم األولني
واألخرين ،حلكم بني أهل التوراة بتوراهتم ،وبني أهل اإلنجيل
بإنجيلهم ،وبني أهل الزبور بزبورهم ،وبني أهل الفرقان بفرقاهنم،
((( العجيب أن بعض املتأخرين من مدرسة اخللفاء ممن شككوا يف نسبة هنج
عيل  ،Cرأوا أن يف علو مستواها عن عرص اإلمام دليال!
البالغة لإلمام ّ
عىل أهنا ليست له وإنام قد تكون ملثل الرشيف الريض أو غريه ،فهم استكثروا
عىل اإلمام اخلوض يف مطالب مل يستكثروها عىل الرشيف الريض ..فتأمل
وتعجب!
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حتى ينادي كل كتاب بأن عل ًّيا حكم بحكم اهلل ّيف»(((.

والثانية :كانت يف زمان اإلمامني حممد الباقر وابنه جعفر
الصادق  ،Bفإنه يف زماهنام انترش عنهام علم كثري وأخذ عنهام
العلامء ،يف فنون العلم املختلفة ما مل يكن معهودا قبلهام ،حتى لقد
قال احلسن بن عيل الوشاء ،إنه رأى يف مسجد الكوفة تسعامئة
شيخ؛ كل منهم يقول حدثني جعفر بن حممد(((..
واملرحلة الثالثة :كانت عىل يد اإلمام عيل بن موسى
الرضا  ،Cعامل آل حممد ،حيث أكمل ما نقص من نرش العلوم
وفصل ما كان ً
جممل منها ،ورشح ما كان مغل ًقا ،وكانت
الدينيةّ ،
أحاديثه  Cناظرة ألحاديث آبائه بالرشح أو التخصيص والتقييد
أو رفع التعارض الظاهري او غريها.
Wقرائن على الدور العلمي االستثنائي لعالم آل محمد:
 /1طول الفترة الزمنية:

نستطيع القول ّ
أن عمر اإلمام الرضا  Cوالذي امتد إىل نحو
 55سنة ،كان أكثره يف نرش العلم واملعرفة ،فإنه تصدى للمباحثات
العلمية ،واالجابة عىل األسئلة املختلفة ،وملا يبلغ العرشين من
((( ومن أراد التفصيل يف سيطرة اإلمام عىل العلوم املختلفة وبثه إياها يف األمة،
فلريجع إىل مقدمة ابن أيب احلديد يف كتابه رشح النهج.
((( وسيتم االشارة إىل تفاصيل تلك املدرسة العلمية الكبرية التي قادها بحكمة
وإتقان اإلمامان  Bعند احلديث عن سريهتام.
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عمره الرشيف واستمر هذا إىل زمان شهادته يف سنة  203ه .أي
أنه قد تصدى لذلك فرتة تزيد عىل مخس وثالثني سنة وهي فرتة
طويلة .بعضها كان قبل زمان إمامته الفعلية ،وعرشون سنة منها
كانت بعد تصديه لإلمامة سنة  183ه ،بعد شهادة أبيه موسى بن
جعفر .B
وحتى بعد استقدامه من قبل املأمون إىل خراسان لوالية
العهد فإن اإلمام  Cمل يشغل نفسه باألمور التنفيذية التي
تتطلبها الدولة ،والقضايا االجرائية من تولية وعزل ،واستقباالت
وما شاكلها مما كان يريد املأمون إشغال اإلمام هبا لغايات خمتلفة،
وقد اشرتط اإلمام عىل املأمون ذلك ،وإنام جعل الديوان الرسمي
للخالفة ،وبيته اخلاص مدرسة يتوافد عليه فيها طالبو العلم ،بل
حول املناظرات التي رتب هلا املأمون  -هبدف إحراج اإلمام  -إىل
ّ
ما يشبه املؤمتر العاملي الذي سيتبني فيه علم أهل البيت عىل يد عامل
آل حممد ،األمر الذي جعل املأمون يندم عىل ذلك ،حيث تعاظمت
منزلة اإلمام عند العلامء وعامة الناس أكثر فأكثر.
Wالعدد الكبير للرواة والتالمذة:

إن هذا العنوان أيضا يشري إىل عظمة الدور العلمي الذي كان
اإلمام الرضا  Cيضطلع به ،فإن مما يعرف به سعة الدور العلمي
هو األثر الذي يربز عن العامل من «كتب ناطقة» وهم التالمذة
والرواة ،ومن أخرى «صامتة» وهي املكتوبة عىل األوراق.
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وبالنظر إىل عدد الرواة والذين أخذوا العلم عنه ،سواء كان
ذلك مع االستمرار منهم ،أو مع االنقطاع وسواء كان أولئك
مجيعا موثقني أو مل يكونوا ،فإن العدد يعترب كبريا ،ففيام ذكر الشيخ
(((
القريش رمحه اهلل أهنم كانوا نحو ثالثامئة وسبعة وستني راويا،
ذهب الشيخ حممد نجف إىل أكثر من ضعف هذا العدد ،وقال إن
عددهم يبلغ ثامنامئة وأحد وثالثني راويا (((.وربام يكون االختالف
يف العدد هنا وغريه ،باإلضافة إىل زيادة االستقصاء واستدراك
ما مل يصل له املتقدم ،راج ًعا إىل ورود بعض االسامء تارة بالكنية
(((
وأخرى بدوهنا وثالثة باللقب أو بدونه ..وهكذا.
وأ ّيا كان العدد الذي يطابق الواقع من األعداد املذكورة،

((( القريش؛ باقر رشيف :حياة اإلمام الرضا 180 /2
((( نجف؛ حممد مهدي :اجلامع لرواة وأصحاب اإلمام الرضا ج 343/2
((( وقد أشار لذلك السيد حممد جواد اجلاليل يف مقدمة كتابه مسند الرضا/
 ،16فقال« :ذكر الشيخ الطويس يف رجاله أسامء  ٣٢٠شخصا ممن روى عن
اإلمام الرضا .»C
وأعد الشيخ رضا االستادي قائمة فيها  ٣١٢اسام للطبقة السادسة من الرواة -
وهم من روى عن اإلمام الرضا  - Cمعتمدا يف ذلك عىل كتاب مسند
اإلمام الرضا  Cالذي أعده الشيخ عزيز اهلل العطاردي إال أن املالحظ
يف هذه القائمة إيراد اسم الراوي هلذا املسند بثالثة عناوين ،مرة بالكنية (أبو
أمحد الغازي) ومرة باالسم (داود بن سليامن الفراء) وثالثه باسم (داود
بن سليامن الغازي) وأكد بعض الفضالء أن الرواة عن الرضا  Cأكثر
من ذلك وإن يف معجم رجال احلديث رواة عن اإلمام مل ترد أسامؤهم يف
هذه القائمة .ونحن بدورنا تتبعنا عبارة (أصحاب الرضا  )Cباحلاسوب
االلكرتوين فظهر أهنا كررت يف  ٥٠٦موضعا».
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فإنه يعرب عن اجلهد الكبري الذي بذله اإلمام الرضا  Cيف نرش
العلم ،وطول املدة الزمنية ،بل وبالتتبع ملواضعهم نجد مساحة
جغرافية واسعة ،متتد من املدينة املنورة والبرصة والكوفة ونيسابور
وخراسان.
كام أن النظر إىل جامعية بعض تالمذته الكبار -وقد نأيت عىل
ذكر بعضهم  -وكثرة تأليفاهتم وتنوع مواضيعها أيضا هو مؤرش
عىل اتساع دور اإلمام العلمي.
Wعدد األحاديث ومواضيعها وخصوصياتها:

كذلك فإن مما يشري إىل عظمة الدور العلمي الذي اضطلع به
اإلمام  ،Cعدد الروايات التي وصلتنا عنه ،بالرغم من اعتقادنا
أهنا ليست كل ما قال وحتدث به وألقاه إىل الناس ،فإننا نعلم أن
قسام غري قليل من رواياهتم  ،Aمل تنقل من األساس إذ ليس
تلقي كل الناس هلا بنحو واحد من االهتامم ،وكم كان يشتكي
املعصومون من قلة وجود املستمع (اللقن) واحلامل األمني!
وكذلك فإن ما نقل وكتب مل يسلم من ظروف الزمان والظاملني
الذين كانوا يطاردون فكر األئمة ويصادرون كتبهم ويتلفوهنا لو
أمكنهم ذلك أو أهنا ختبأ خو ًفا من السالطني وربام تلف بعضها يف
هذه األثناء (((،وبعضها تم اإلخبار عنها كعدد كبري لكننا ال نجد
((( ذكر املحدث الشيخ عباس القمي يف كتابه منتهى اآلمال  465/2يف ترمجة
حممد بن أيب عمري أنه كان يف زمن الرشيد واملأمون يف حمنة عظيمة فقد حبساه
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تلك األخبار يف املصنفات املوجودة.

(((

وقد تتبع املرحوم الشيخ القريش مناظرات اإلمام واحتجاجاته
االثنتي عرش مع أرباب الطوائف الدينية واملذهبية ،ومؤلفاته من
جوامع الرشائع والرسالة الذهبية ،وصحيفة الرضا وما نسب
إليه من فقه الرضا ،واستعرض ما روي عنه من بحوث عقائدية
وما جاء عنه يف فضائل سور القرآن وتفسري آيات يف نحو ثالثني
سورة منه وما جاء عنه يف أحكام الفقه يف أبوابه املختلفة نحو
مائة وستني حديثا ،وما جاء يف علل األحكام وفلسفة ترشيعها
فجاءت يف أكثر من مائة حديث ،شملت علل وحكم الواجبات
واالجزاء والرشوط واملوانع يف العبادات ،وحتريم بعض املحرمات
واملنع منها ،واالشارة إىل تفسري بعض احلوادث التي وقعت يف
األمم السابقة ويف صدر االمة اإلسالمية ..كام أشار إىل بعض
ويعرفهم عىل
عدة سنوات ورضباه بالسياط لكي يتس ّلم منصب القضاء
ّ
يتحمل وأراد
الشيعة ألنّه كان يعرف شيعة العراق ،و ّملا رضب مائة سوط مل
ّ
يسمي بعض الشيعة ،فسمع صوت حممد بن يونس بن عبد الرمحن يناديه:
أن ّ
يتفوه باسم
يا حممد بن أيب عمري اذكر موقفك بني يدي اهلل فأمسك نفسه ومل ّ
ترضر أكثر من مائة ألف درهم يف ماله ،وحبس أربع سنني،
أحد منهم؛ ولقد ّ
ومجعت أخته كتبه ووضعتها يف بيت لكنّها تلفت بسبب األمطار.
((( فقد روى شيخ الطائفة الطويس يف كتابه الغيبة ص  ،١٠١عن عبد اهلل بن
جعفر احلمريي ،عن حممد بن عيسى اليقطيني قال :ملا اختلف الناس يف أمر
أيب احلسن الرضا  Cمجعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب عن مخسة
عرش ألف مسألة! لكننا حني نفتش عن هذا العدد الكبري ال نجد يف الكتب
حتى نصفه!
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أحاديثه  Cيف األخالقيات وهتذيب النفس فجاء كل ذلك يف
نحو مخسامئة صفحة ،توزعت عىل اجلزئني األول والثاين(((من
كتابه حول اإلمام الرضا .C

وأما الشيخ عزيز اهلل عطاردي فقد تتبع ما روي عن اإلمام
عيل بن موسى الرضا  Cيف كتابه :مسند اإلمام الرضا فجاء يف
جزئني كبريين؛ وجاء األول يف  283صفحة بعد استثناء املقدمة
وما يرتبط بسرية اإلمام  Cالتارخيية والتي كانت يف نحو مائتي
صفحة ،بينام جاء الثاين يف مخسامئة وعرش صفحات بعد استثناء
ما مجعه من أسامء الرواة واالصحاب والذين بلغ عددهم عنده
ثالثامئة واثني عرش.
وكنت أمتنى لو أن الشيخ العطاردي قد ضم إىل كتابه القيم،
بعض االحصائيات املرتبطة باألحاديث ،كعددها اإلمجايل وتقسيمها
بحسب مواضيعها وما شابه ذلك وما يرتبط هبذه االحصائيات من
مالحظات ودراسة ،وهو عمل ال يزال حمل احلاجة فلو أن بعض
أهل العلم تصدى له لكان شي ًئا ناف ًعا..
Wإطاللة على بعض أحاديثه C

سوف نلحظ أن اإلمام  Cجاء يف فرتة تعاظم فيها االهتامم
بالرتاث احلديثي يف املدرستني؛ فأما بالنسبة ملدرسة أهل البيت فإهنا
مع قيام اإلمام الرضا بدوره العلمي ذاك ،يكون قد مر عىل اهتاممها
((( راجع كتابه بعنوان موسوعة سرية أهل البيت يف الطبعة اجلديدة ج  30و.31
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باحلديث أكثر من  150سنة ،إذا حسبنا من بعد وفاة رسول
اهلل  ،Kسنة  11ه إىل ما نقل عن تصدي اإلمام الرضا C
لإلفتاء واالجابة عىل األسئلة يف مسجد رسول اهلل  Kوهو دون
جتمع خالل تلك الفرتة خمزون
العرشين أي نحو سنة  165ه فقد ّ
علمي كبري من أحاديث رسول اهلل  ،Kوأحاديث األئمة من
بعده ،ال سيام وأهنم  -عىل خالف ما كان لدى مدرسة اخللفاء -
كانوا يؤكدون عىل نرش األحاديث ويوصون رواهتم بالكتابة هلا
واالحتفاظ هبا مكتوبة حتى ال يضيع العلم الديني ويندثر.
وحتى بالنسبة ملدرسة اخللفاء فإهنم بعدما منعت السلطة
الرسمية احلديث ونرشه وكتابته بدءا من أوائل أيام اخلليفة عمر بن
اخلطاب (توىل احلكم سنة  13ه) إىل أوائل أيام عمر بن عبد العزيز
حوايل سنة  99ه ،تم اختاذ أمر سلطاين يقيض بجمع األحاديث عن
رسول اهلل (((،فتحرك الكثريون يف هذا االجتاه ،ويف رد فعل عىل
االجتاه السابق فقد أعطيت القيمة العليا لألحاديث والروايات،
حتى لو كانت خمالفة ملا تقتضيه القواعد العقلية ،واألصول الثابتة،
َ
احلديث ثق ٌة!
ال ليشء إال ألنه روى ذلك
وهلذا فقد انترش من األحاديث ما ال يصح وأصبح يشكل
جزءا من عقائد الناس فضال عن فقههم ومعارفهم العامة .وإننا
ننظر إىل بعض أحاديث اإلمام عيل بن موسى الرضا  Cعىل
((( للتفصيل يراجع سلسلة أحاديثنا حول (سنة النبي).
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أهنا تأسيس للمنهج الصحيح يف التعامل مع الروايات ،وختطئة
للطريقة القائمة والسائدة بني الكثري من املحدثني ،فمع االعرتاف
بحجية السنة  -يف ذاهتا  -وأهنا ال تقل يف صالحيتها الترشيعية
عن آيات القرآن ،لكن ال يعني ذلك أن السنة املنقولة بخرب الثقة
هي بالرضورة كذلك ،فال بد أن جتتاز النقد السندي والنقد املتني
واملضموينّ ،
وأل تعارض ثوابت العقول ،وال حمكم األصول
الدينية!
سوف نعرض لبعض األحاديث التي قاهلا اإلمام وأكد عليها،
وهي بمثابة املقياس ملا ينبغي التعامل به مع السنة.
 /1من الرضوري أن يتم التأكد من أن احلديث منقول يف
ألفاظه بتامم ما له دخل يف معناه ،وإال كان أقرب إىل اخلطأ وأبعد
عن الصواب ،ولنأخذ عىل ذلك بعض األمثلة:
فعن إبراهيم بن أيب حممود قال :قلت :للرضا  Cيا بن
رسول اهلل ما تقول يف احلديث الذي يرويه الناس((( عن رسول
((( الغالب يف هذا التعبري(الناس) يف أحاديث املعصومني أن يكون إشارة إىل
أتباع مدرسة اخللفاء ،وقد ورد هذا احلديث يف مصادرها ،فمن ذلك حديث
أيب هريرة « َين ِْز ُل ر ُّبنا إىل السامء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر»...
رواه البخاري ( ،)7494ومسلم ( )758واحلديث اآلخر «إذا مىض
ثلث الليل األول هبط اهلل تعاىل إىل السامء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع
الفجر »...رواه بأسانيد صحيحة وبألفاظ خمتلفة أمحد يف املسند ()191/6
وروامها غريهم يف مصادر كثرية .وهو املعروف عن احلنابلة والسلفية يف هذا
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اهلل  Kأنه قال :إن اهلل تبارك وتعاىل ينزل كل ليلة إىل السامء
الدنيا؟ فقال  :Cلعن اهلل املحرفني الكلم عن مواضعه ،واهلل
ما قال رسول اهلل  Kكذلك إنام قال :إن اهلل تبارك وتعاىل ُينزل
م َلكا إىل السامء الدنيا كل ليلة يف الثلث األخري وليلة اجلمعة يف أول
الليل فيأمره فينادي :هل من سائل فأعطيه ،هل من تائب فأتوب
عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب اخلري أقبل! يا طالب
الرش أقرص فال يزال ينادي هبذا حتى يطلع الفجر ،فإذا طلع الفجر
عاد إىل حمله من ملكوت السامء ،حدثني بذلك أيب عن جدي عن
رسول اهلل .A
فأنت ترى عزيزي القارئ أن كلمة (م َلكا) حني اختفت ،تغري
املعنى كامال ،وأصبح احلديث أحد األدلة عند بعض علامء مدرسة
اخللفاء عىل نزول اهلل!! وهو ينتهي إىل إشكاالت عقائدية كثرية.

ومثل ذلك يف اخللل املتني ما ورد يف سؤال احلسني بن خالد،
قال :قلت للرضا  :Cيا بن رسول اهلل إن الناس يروون أن
الزمان بشكل واسع.
وبالرغم من أنه قد ورد يف الكايف ما يوهم نسبة نزول اهلل سبحانه إال أنه يف أصل
احلديث حمتمل للنزول كام هو حمتمل للتنزيل ،ففي الكايف “فإن ربك ينزل
يف أول ليلة اجلمعة »..والقراءة هنا حمتملة للوجهني ،والذي يعني وحيدد
القراءة هو ما جاء عن االمام الرضا  Cيف تكذيب نزول اهلل سبحانه وأنه
من حتريف الكلم عن مواضعه (لفظا أو معنى) .وقد يكون تفسريه بام جاء
يف رواية تفسري القمي  204 /2بأنه ينزل أمره كل ليلة مجعة وأمامه ملك
ينادي..
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رسول اهلل  Kقال :إن اهلل عز وجل خلق آدم عىل صورته ،فقال:
مر برجلني
قاتلهم اهلل لقد حذفوا أول احلديث ،إن رسول اهلل ّ K
يتسابان ،فسمع أحدمها يقول لصاحبه :قبح اهلل وجهك ووجه من
يشبهك ،فقال  :Kيا عبد اهلل ال تقل هذا ألخيك ،فإن اهلل عز
(((
وجل خلق آدم عىل صورته.
وهذا املعنى األخالقي املستقيم واضح هبذا املتن لكنه نقل
يف مصادر مدرسة اخللفاء ،بالنحو اآلخر الذي ينتهي إىل تشبيه
اهلل بخلقهّ ،
وأن له  -تعاىل عن ذلك  -صورة تشبه صورة آدم
(((
واآلدميني!
 /2وقد يكون احلديث منقوال بواسطة بعض الرواة ،ولكنه
خمالف لألصول الثابتة كآيات القرآن الكريم ،أو األدلة العقلية
فال يمكن قبوله مهام كان الناقل له ثقة! وال ينبغي (تأليه) احلديث
املنقول بحيث أنه حتى لو عارض القرآن أو العقل الرصيح
((( الصدوق؛ حممد بن عيل بن بابويه :التوحيد ١٥٣
((( جيمع ذلك ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز  -املفتي العام  -كام جاء يف
موقعه االلكرتوين يف تفسري احلديث قال« :املراد خلقه اهلل عىل صورته هو
سبحانه وتعاىل ،وهلذا يف احلديث اآلخر :خلق اهلل آدم عىل صورة الرمحن
وهي رواية جيدة أثبتها اإلمام أمحد وغري اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه
وآخرون ،تفرس هذه رواية شبهة الضمري( :عىل صورته) أي :صورة الرمحن،
بصريا يتكلم وله وجه وله يد
واملعنى :أنه سبحانه وتعاىل خلق آدم سمي ًعا
ً
وله قدم ،وهكذا ربنا سبحانه :سميع بصري يتكلم وله وج ٌه وله يدان وله قد ٌم
سبحانه/https://binbaz.org.sa/fatwas/10153 ..
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يعمل به! وإنام تكون معارضته للقرآن والعقل واألصول الدينية
الثابتة دليال عىل عدم صحة ذلك احلديث .وعدم صحته ال يعني
بالرضورة كذب الراوي أو كون احلديث موضو ًعا فقد يكون
الراوي  -مع كونه ثقة  -مشتبِ ًها يف النقل.

فمن ذلك ما نقل من احلوار الذي دار بني اإلمام عيل بن
موسى  Cوبني أيب قرة املحدث ..إىل أن قال أبو قرة :فإنا روينا:
أن اهلل قسم الرؤية والكالم بني نبيني ،فقسم ملوسى  Cالكالم،
وملحمد  Kالرؤية.

فقال أبو احلسن  :Cفمن املب ّلغ عن اهلل إىل الثقلني اجلن
ۡ
َّ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ((( َ َ ُ ُ َ
(((
يطون ب ِ ِهۦ عِل ٗما}،
واإلنس :أنه {ل تد ِركه ٱلبصر}{ ،ول ِي
و{لَيْ َس َك ِم ْثلِ ِه َ ْ
ش ٌء}((( ؟ أليس حممدٌ K؟
قال :بىل.

قال أبو احلسن :فكيف جييء رجل إىل اخللق مجيعا فيخربهم:
َ
أنه جاء من عند اهلل ،وأنه يدعوهم إىل اهلل بأمر اهلل ،ويقول{ :ل
َ
ْ
َۡ َ َ ۡ
ََ ُ ُ َ
ُْ ُُ َْْ َ
ً
ٞ
ُ
ۡ
تد ِركه البصار}{ ،ول يِيطون ب ِ ِه عِلما} ،و{ليس ك ِمثلِ ِهۦ شء}،
علم ،وهو عىل صورة البرش،
ثم يقول :أنا رأيته بعيني ،وأحطت به ً
أما تستحيون؟! ما قدرت الزنادقة أن ترميه هبذا :أن يكون أتى عن
((( األنعام103 :
((( طه110 :
((( الشورى11 :
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اهلل بأمر ثم يأيت بخالفه من وجه آخر.

فقال أبو قرة :فتكذب بالرواية(((؟

فقال أبو احلسن  :Cإذا كانت الرواية خمالفة للقرآن كذبتها،
وما أمجع املسلمون عليه أنه ال حياط به علام ،وال تدركه األبصار،
وليس كمثله يش ٌء(((..

وهكذا بينام كان املحدثون يبالغون يف كل ما يشري إىل جسامنية
اهلل  -تعاىل اهلل عن ذلك  -وتشبيهه بخلقه ،كان اإلمام  Cيشري
إىل خمالفة تلك الروايات ملا جاء يف القرآن وملا يقتضيه الربهان
العقيل ..ففي تتمة تلك احلوارية بني أيب قرة املحدث وبني
اإلمام .C
قال أبو قرة :أفتكذب بالرواية :أن اهلل إذا غضب يعرف غضبه
املالئكة الذين حيملون العرش ،جيدون ثقله يف كواهلهم فيخرون
سجدا ،فإذا ذهب الغضب خف فرجعوا إىل مواقفهم؟
فقال أبو احلسن  :Cأخربين عن اهلل تبارك وتعاىل منذ لعن
إبليس إىل يومك هذا واىل يوم القيامة فهو غضبان عىل إبليس
وأوليائه أو عنهم راض؟
فقال :نعم .هو غضبان عليه.

((( نالحظ هنا أن الطريقة التي نعايشها يف هذا الزمان من االرهاب الفكري هي
نفسها القديمة ..هل تكذب باألحاديث؟ هل خت ّطئ الصحابة؟
((( الكليني؛ ثقة اإلسالم :الكايف١٤٤/١
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فخف وهو يف صفتك مل يزل غضبانا عليه
قال :فمتى ريض
ّ
وعىل أتباعه؟
ثم قال :وحيك كيف جترتئ أن تصف ربك بالتغري من حال
إىل حال ،وأنه جيري عليه ما جيري عىل املخلوقني؟! سبحانه مل يزل
(((
مع الزائلني ومل يتغري مع املتغريين.
 /3وقد يكون احلديث ثابتا يف ألفاظه ولكنه حيتاج إىل توضيح
ملعناه ّ
وإل واجه اشكاالت؛ ومن ذلك ما رتب يف األحاديث من
دخول اجلنة مثال عىل قول بعض األذكار السهلة! فمع أهنا من
حيث الرواية صحيحة ،إال أهنا من حيث الدراية حتتاج إىل توضيح،
مثل احلديث املعروف بحديث سلسلة الذهب(((،عن النبي ،K
((( نفس املصدر ١٨٠
((( الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا  :١٤٤/2حدثنا حممد بن موسى بن
املتوكل  Fقال :حدثنا أبو احلسني حممد بن جعفر األسدي قال :حدثنا
حممد بن احلسني الصويل قال :حدثنا يوسف بن عقيل عن إسحاق بن
راهويه قال :ملا واىف أبو احلسن الرضا  Cنيسابور وأراد أن خيرج منها إىل
املأمون اجتمع عليه أصحاب احلديث فقالوا له :يا بن رسول اهلل ترحل عنا
وال حتدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وكان قد قعد يف العامرية فاطلع رأسه
وقال سمعت أيب موسى بن جعفر يقول :سمعت أيب جعفر بن حممد يقول:
سمعت أيب حممد بن عيل يقول :سمعت أيب عيل بن احلسني يقول :سمعت
أيب احلسني بن عيل يقول سمعت أيب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب A
يقول سمعت النبي ..ونقل عن بعض أئمة احلديث قوله أنه لو قرئ هذا
االسناد عىل جمنون ألفاق! كام أنه بلغ هذا احلديث من االشتهار والتظافر
ما ال حيتاج معه إىل نظر يف األسانيد عند اإلمامية بل عند غريهم ،حتى لقد

............................................ | 68عالم آل محمد اإلمام علي بن موسى الرضا

قال :سمعت اهلل عز وجل يقول :ال إله إال اهلل حصني فمن دخل
حصني أمن من عذايب قال فلام مرت الراحلة نادانا برشوطها وأنا
من رشوطها(((..

ففرض من خالل ذلك أنه ال ينبغي التمسك بظاهر النص
وحروفه لفهم املعنى ،بحيث يكون كل من قال ال إله إال اهلل فإنه
يأمن العذاب ويدخل اجلنة ،فلو كان كذلك فام فائدة اشرتاط
اإليامن بباقي العقائد ،واشرتاط االتيان بالعبادات الواجبة ،والقيام
باألعامل الصاحلة؟

كل ذلك أجاب عليه اإلمام بكلمة واحدة ،وهي (برشوطها)
ثم أشار إىل االعتقاد باإلمامة وااللتزام بمنهج األئمة بقوله :وأنا
من رشوطها.

 /4ومن القواعد السليمة يف التحديث أن يكلم الناس عىل
قدر عقوهلم (((،وأن يرتك ما ال تبلغه أفهامهم وإال كان ذلك عليهم
دون
قال املناوي يف فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،٦٤١/٤ذاكرا من ّ
احلديث بقوله «ف ُعدّ أهل املحابر والدواوين الذين كانوا يكتبون فأنافوا عىل
عرشين ألفا»! نعم كام هي العادة فإن بعضهم ضعفوا أسانيده تارة ،وأسقطوا
ما يف آخره (من اشرتاط االمامة يف دخول اجلنة) أخرى ملا هو معلوم من
إحراج هذه الفكرة والفقرة هلم..
((( الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا ١٤٥/٢
((( الكليني :الكايف ٧١/١عن أيب عبد اهلل  Cقال :ما كلم رسول اهلل K
العباد بكنه عقله قط ،وقال :قال رسول اهلل  :Kإنا معارش األنبياء أمرنا أن
نكلم الناس عىل قدر عقوهلم.
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فتنة ،وهو ما وجه إليه اإلمام  Cيف مناسبات متعددة وألشخاص
كثريين ،فعن حممد بن عبيد قال :دخلت عىل الرضا  Cفقال يل:
قل للعبايس يكف عن الكالم يف التوحيد وغريه ويكلم الناس بام
يعرفون ويكف عام ينكرون وإذا سألوك عن التوحيد فقل كام قال
َّ ُ َّ
ُ ۡ ُ َ َّ ُ َ َ ٌ
ل َول َ ۡم يُ َ ۡ
ٱلص َم ُد  ٢ل َ ۡم يَ ۡ
ول ٣
ٱلل أحد  ١ٱلل
اهلل عز وجل{ :قل هو
ِ
َ َ ۡ َ ُ َّ ُ ُ ُ ً َ َ ُ
ۢ
(((
ولم يكن لۥ كفوا أحد  }٤وإذا سألوك عن الكيفية فقل كام
قال اهلل عز وجل{ :لَيْ َس َك ِم ْثلِ ِه َ ْ
ش ٌء}((( وإذا سألوك عن السمع
ُ َ َّ ُ
يع ۡٱل َعلِ ُ
يم}((( فك ّلم الناس بام
فقل كام قال اهلل عز وجل{ :هو ٱلس ِم
يعرفون..

وهلذا قد خيتلف بيان اإلمام  Cيف مسألة لشخص عن بيانه
لشخص آخر ،وهذا ما نلحظه فيام قاله جوابا للمأمون العبايس،
«عيل قسيم اجلنة والنار» فقد
حني سأله عن احلديث املعروف
ٌّ
أوضحه له ٍ
بنحو يسهل عليه قبوله بينام أوضحه أليب الصلت بنحو
آخر ..فعن أيب الصلت اهلروي قال :قال املأمون يوما للرضا C
يا أبا احلسن أخربين عن جدك أمري املؤمنني بأي وجه هو قسيم اجلنة
والنار وبأي معنى فقد كثر فكري يف ذلك؟ فقال له الرضا :C
يا أمري املؤمنني أمل ترو عن أبيك عن آبائه عن عبد اهلل بن عباس أنه
قال :سمعت رسول اهلل  Kيقول :حب عيل إيامن وبغضه كفر؟
((( التوحيد4 -1 :
((( الشورى11 :
((( املائدة76:
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فقال :بىل! فقال الرضا  :Cفقسمة اجلنة والنار إذا كانت عىل
حبه وبغضه فهو قسيم اجلنة والنار ،فقال املأمون :ال أبقاين بعدك يا
أبا احلسن أشهد أنك وارث علم رسول اهلل  Kقال :أبو الصلت
اهلروي :فلام انرصف الرضا  Cإىل منزله أتيته فقلت له :يا بن
رسول اهلل ما أحسن ما أجبت به أمري املؤمنني؟ فقال الرضا :C
يا أبا الصلت إنام كلمته حيث هو ولقد سمعت أيب حيدث عن آبائه
عن عيل  Cإنه قال :قال رسول اهلل :يا عيل أنت قسيم اجلنة يوم
(((
القيامة تقول للنار :هذا يل وهذا لك.
 /5بيان بعض مناشئ الكذب ووضع األحاديث:

وقد ذكر  Cمقاييس مهمة؛ يتبني هبا للناقد والباحث قسام
مهم مما وضعه الغالة من جهة واملقرصون املعادون من جهة أخرى،
ًّ
من األحاديث للصد عن طريق أهل البيت وهو النمرقة الوسطى
والسبيل املستقيمة ،بحيث أن اإلمام  Cع ّقب عىل ذكره تلك
القواعد بأهنا مجعت خري الدنيا واآلخرة ملن يعمل هبا بعد فهمها..
ففي حديث طويل قال إبراهيم بن أيب حممود :فقلت للرضا :يا بن
رسول اهلل ان عندنا اخبارا يف فضائل أمري املؤمنني  Cوفضلكم
أهل البيت وهي من رواية خمالفيكم وال نعرف مثلها عندكم أفندين
هبا؟ فقال :يا بن أيب حممود لقد أخربين أيب عن أبيه عن جده C
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا  ٩٢/٢حدثنا متيم بن عبد اهلل بن متيم
القريش قال :حدثني أيب عن أمحد بن عيل األنصاري عن ..ونلحظ أيضا أن
اإلمام  Cاستشهد بحديث عبد اهلل بن عباس (اجلد األعىل للمأمون)
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ان رسول اهلل  Kقال :من أصغى إىل ناطق فقد عبده فإن كان
الناطق عن اهلل عز وجل فقد عبد اهلل وإن كان الناطق عن إبليس
فقد عبد إبليس ثم قال الرضا :يا بن أيب حممود ان خمالفينا وضعوا
اخبارا يف فضائلنا وجعلوها عىل ثالثة أقسام:
ً
أحدها :الغلو،
وثانيها :التقصري يف أمرنا،
وثالثها :الترصيح بمثالب أعدائنا؛

فإذا سمع الناس الغلو فينا ك ّفروا شيعتنا ونسبوهم إىل القول
بربوبيتنا .وإذا سمعوا التقصري اعتقدوه فينا وإذا سمعوا مثالب
َ َ َ ُ ُّ ْ
أعدائنا بأسامئهم ثلبونا بأسامئنا وقد قال اهلل عز وجل{ :ول تسبوا
َّ َ َ ُ ُّ ْ َّ َ َ ۡ َ ۢ َ ۡ ۡ
َّ َ َ ۡ ُ َ
ُ
غ
ب
ا
و
د
ع
ي عِل ٖم}((( يا بن أيب
ٱلل
وا
ب
س
ي
ف
ٱلل
ون
د
ِن
م
ون
ٱلِين يدع
ِ
ِ
ِ ِ
ً
وشامل فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا
حممود إذا اخذ الناس يمينًا
لزمناه ومن فارقنا فارقناه ّ
إن أدنى ما خيرج به الرجل من اإليامن أن
يقول للحصاة هذه نواة ثم يدين بذلك ويربأ ممن خالفه يا بن أيب
(((
حممود احفظ ما حدثتك به فقد مجعت لك خري الدنيا واآلخرة.
((( األنعام108 :
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا  ٢٧٢/١وقد علق الشيخ التسرتي يف كتابه
األخبار الدخيلة  220 /1عىل هذا اخلرب بقوله :قلت :وأظ ّن ّ
أن األخبار ا ّلتي
«والن َّْج ِم إِذا َهوى» ّ
أن املراد سقوط نجم
روت العا ّمة يف تفسري قوله تعاىلَ :
عيل بن أيب طالب  Cدليال عىل إمامته ،من هذا القبيل ا ّلذي قاله
يف دار ّ
اخلاصة غفلة عن حقيقة احلال ّ
فإن أصغر
الرضا  Cوإن نقله عنهم بعض
ّ
ّ
النجوم أكرب من األرض إىل التخوم فكيف يعقل سقوط نجم يف دار.
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بل إننا نجد أن اإلمام الرضا  Cقد علم تالمذته باإلضافة
إىل طرق نقد احلديث وبيان السقيم منه من خالل العالمات
قسم
العامة التي مرت ،فربع بعضهم يف ذلك حتى كانوا يردون ً
(((
من األحاديث املعروفة عند األصحاب وحتى اشتهر عنه ذلك
ومن أشهر هؤالء كان يونس بن عبد الرمحن حيث «قيل ليونس :ما
أكثر إنكارك ملا يرويه أصحابنا؟ فقال« :حدّ ثني هشام بن احلكم أنّه
سمع الصادق  Cيقول :ال تقبلوا علينا حديثا ّإل ما وافق القرآن
فإن املغرية بن
والسنّة أو جتدون معه شاهدا من أحاديثنا املتقدّ مة ّ
دس يف كتب أصحاب أيب ما مل حيدّ ث أيب هبا».
سعيد ّ

وقال :عرضت كتب كثري من أصحاب الصادق  Cعىل
الرضا  Cفأنكر منها أحاديث كثرية أن تكون من الصادق ،C
ّ
يدسون إىل يومنا يف كتب أصحاب
وقالّ :
«إن أصحاب أيب اخل ّطاب ّ
الصادق  Cفال تقبلوا علينا خالف القرآن فإنّا إذا حتدّ ثنا حدّ ثنا
بموافقة القرآن وموافقة السنّة .إنّا عن اهلل وعن رسوله نحدّ ث وال
نقول« :قال فالن وقال فالن» فيتناقض كالمنا ّ
إن كالم آخرنا مثل
كالم ّأولنا وكالم ّأولنا مصدّ ق لكالم آخرنا وإذا أتاكم من حيدّ ثكم
بخالف ذلك فر ّدوه عليه وقولوا :أنت أعلم وما جئت بهّ ،
فإن مع
ّ
كل قول منّا حقيقة ،وعليه نور ،فام ال حقيقة له وال نور عليه فذلك
((( ولعل هذا أحد األسباب التي جعلت يونس بن عبد الرمحن مبغوضا من قبل
بعض أولئك الرواة ،حيث أهنم يقولون فيه بحرضة الرضا  Cما يقولون
ويتهجمون عليه!
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قول الشيطان».

(((

 /6الرواية عن آبائه وأجداده :A

نلحظ يف أحاديث اإلمام الرضا  Cتكرر اإلسناد إىل أبيه
عن أبائه عن رسول اهلل  ،Kوقد الحظ بعض الرواة ذلك فقال:
«وكان  Cال ينزل بلدً ا إال قصده الناس يستفتونه يف معامل دينهم
عيل  Aعن رسول
فيجيبهم وحيدثهم الكثري عن أبيه عن آبائه عن ٍّ
اهلل  ،(((»Kوبتتبع بسيط يف كتاب مسند اإلمام الرضا وجدنا أنه
حيتوي عىل نحو مائة مورد((( ،كان طريق الرواية هكذا عن أبيه عن
((( التسرتي؛ الشيخ حممد تقي :األخبار الدخيلة٢٢١/١
((( عطاردي؛ الشيخ عزيز اهلل :مسند اإلمام الرضا ٤٤/1
((( ال خيتص هذا باإلمام عيل بن موسى الرضا  Cبل قد وجدناه يف حديث
جده اإلمام جعفر الصادق  ،Cحيث أورد العطاردي يف مسند اإلمام
الصادق ( 22جزءا) نحو 360موردا مما جاء التعبري فيه بالنحو املذكور
والغالب فيها ما كان الراوي عن اإلمام الصادق اسامعيل بن زياد السكوين
وهو من أتباع مدرسة اخللفاء كام هو املشهور .وهذا ما أرشنا إليه يف املتن.
ويشمل بعض الرواة عن اإلمام عيل الرضا.
ثم إنه قد ورد يف موقع الكرتوينhttp://www.islamquest.net/ar/archive/fa7167 :
إحصاء عن الروايات التي جاءت بالنحو املذكور ،وذكر فيه أنه قد ورد يف
الكتب احلديثية الشيعية ما يقرب من  6671حديث ًا عن االئمة  Aاستعمل
فيها عبارة «عن آبائه عن رسول اهلل منها 268 :حديثا يف الكتب االربعة
موزعة بالنحو التايل 60 :حدیثا يف الكايف 46 ،حديث ًا يف من ال حیرضه الفقيه،
 128حديثا يف كتاب التهذيب و 34حديثا يف االستبصار »..ونحن نعتقد أن
العدد املذكور مبالغ فيه إذا كان املقصود ،أن هذا العدد من األحاديث (خمتلفة
املضامني) ،وإذا صح فال بد أن يكون مشتمال عىل املكررات ،فقد يكون
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آبائه عن رسول اهلل .K

وهذا يستوقف الناظر للبحث عن جهة هذا النحو من التعبري
والرواية ،ولعلنا نستطيع أن نستكشف األمور التالية:

أوهلا :أنه قد يكون الراوي أو بعض احلارضين السامعني
للرواية ،هم من غري شيعة أهل البيت ،وبالتايل فإهنم ال يتعاملون
مع األئمة عىل أن قوهلم  -بذاته  -حجة مستقلة ،وسنة جيب
العمل عىل طبقها ،وقبوهلا كام هي أحاديث رسول اهلل  ،Kوهو
ما يعتقده شيعة أهل البيت .A
وإنام يتعامل أولئك  -غري شيعتهم  -معهم  ،Aباعتبارهم
رواة ثقات عن رسول اهلل  Kأو عن جدهم أمري املؤمنني عيل
وهو إنام ينقل عن رسول اهلل .وهذا ما نالحظه يف روايات السكوين
 اسامعيل بن أيب زياد  -عن اإلمام جعفر الصادق  .Cوأيضايف روايات الرواة غري الشيعة عن اإلمام الرضا  Cال سيام يف
فرتة وجوده يف خراسان ،حيث كان الرواة فيها عىل غري منهج أهل
البيت ،وأشهر تلك الروايات حديث سلسلة الذهب الذي رصح
فيه اإلمام الرضا  Cبسامعه من أبيه اإلمام موسى ،واإلمام
احلديث الواحد متكررا يف الكتب األربعة ويف غريها فقد حيسب احلديث
الواحد  10أحاديث لتكرره يف هذه الكتب بينام هو يف الواقع حديث واحد.
ويشهد لذلك أن أكثر من روي عنهم هبذه الطريقة من اإلسناد هو اإلمام
الصادق  Cوال تتجاوز األحاديث التي رويت عنه هبذا اإلسناد ،268
كام ذكرنا آنفا .وبعض األئمة ال نجد هذه الطريقة من اإلسناد يف أحاديثهم.
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موسى من أبيه اإلمام جعفر وهكذا إىل رسول اهلل .K
ثانيها :إنه قد يراد التأكيد عىل أن علوم املعصومني هي وراثة
عن آبائهم عن النبي  ،Kوبالتايل فهي ليست من اآلراء الشخصية
واالجتهادية ،والتي ال ترقى عن مستوى الظنون البرشية ،وإنام
هي (أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر) .وذلك ألن أتباع مدرسة
اخللفاء كانوا يعيبون عىل شيعة أهل البيت أن أحاديثهم ليست تامة
النسبة للنبي  .Kوقد أشار املرحوم املرجع الديني السيد حممد
سعيد احلكيم هلذا املعنى فقال :عن «أحاديث عن النبي  Kال
يرصح اإلمام  Cبسنده فيها .وهي يف بدو النظر مرسلة .لكنها
يف احلقيقة ترجع للمسانيد ،ملا هو املعلوم من حاهلم من أن كل
إمام إنام يأخذ عن أبيه ،وإنام حذف السند لالختصار .وقد ورد
منهم  Aالترصيح بذلك.
ففي حديث جابر :قلت أليب جعفر  :Cإذا حدثتني
بحديث فأسنده يل .فقال :حدثني أيب عن جدي عن رسول اهلل
صلوات اهلل عليهم عن جربئيل  Cعن اهلل عز وجل .وكل ما
أحدثك هبذا اإلسناد.
ويف حديث هشام بن سامل ومحاد بن عثامن وغريه ،قالوا:
سمعنا أبا عبد اهلل  Cيقول :حديثي حديث أيب ،وحديث أيب
حديث جدي ،وحديث جدي حديث احلسني ،وحديث احلسني
حديث احلسن ،وحديث احلسن حديث أمري املؤمنني ،وحديث
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أمري املؤمنني حديث رسول اهلل  ،Kوحديث رسول اهلل K
(((
قول اهلل عز وجل.»..

ومثل ذلك ما عن حممد بن عبد اهلل بن طاهر قال :كنت واقف ًا
عىل رأس أيب ،وعنده أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وأبو
الصلت اهلروي ،فقال أيب :ليحدث كل رجل منكم بحديث .فقال
أبو الصلت :حدثني عيل بن موسى الرضا  -وكان واهلل رضا كام
سمي  -عن أبيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه
حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل،
عيل  ،Cقال :قال رسول اهلل :اإليامن قول وعمل .فقال
عن أبيه ٍّ
بعضهم :ما هذا اإلسناد؟! فقال له أيب :هذا سعوط املجانني ،إذا
(((
سعط به املجنون برئ.

وثالثها :إن هذه املضامني التي يقوهلا اإلمام الرضا ،C
ويسبقها بالقول بأهنا عن آبائه ،مع أن الكثري منها يرويه املؤمن
بواليتهم وإمامتهم كام هو حال أيب الصلت اهلروي وغريه ،قد يراد
التأكيد عىل أهنا من األصول املشرتكة املهمة التي كان يبلغها كل
واحد من األئمة  Aلكي تصل إىل كل األجيال ،ولعل الناظر
يف عناوين هذه الروايات سيجد أهنا ضمن تصنيف األصول من
ّ
وكأن اإلمام C
املعارف الدينية كام سنشري إىل بعضها الحقا.
يريد أن يقول إن آبائي مجيعا كانوا يؤكدون عىل هذا املضمون

((( احلكيم؛ السيد حممد سعيد :يف رحاب العقيدة ١٤٩/٣
((( املصدر السابق عن حلية األولياء لألصفهاين.
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ويشيعونه وخيربونه عنه أبناءهم األئمة التالني هلم ،ليبلغه هؤالء
أيضا ملن هم يف زماهنم.
Wعرض لبعض أحاديثه عن أبيه عن آبائه:

سيتبني لنا هنا أمهية هذه املضامني من خالل عرض بعض
األحاديث كشواهد من أحاديث كثرية جدا؛ فمن ذلك:

 /1ما ورد يف معرفة اهلل وتنزهيه عن اجلسامنية :ففيام سلك
علامء املدارس احلشوية والظاهرية القرشية مسلكا انتهى هبم إىل
التصديق بأحاديث آحاد جتعل رهبم شيئا مرئ ًّيا ،نزهت مدرسة أهل
درك،
البيت  -وكام أراد القرآن  -الباري سبحانه عن أن ُي َرى أو ُي َ
ويف هذا املجال فقد تصدى االمام الرضا  Cببيان خطأ وخطل
تلك الطريقة ،فقد سأله أحد أصحابه قائال :يا بن رسول اهلل ما
تقول يف احلديث الذي يرويه أهل احلديث :ان املؤمنني يزورون
رهبم يف منازهلم يف اجلنة؟

فقال  :Cيا أبا الصلت ان اهلل تبارك وتعاىل فضل نبيه
حممدا  Kعىل مجيع خلقه من النبيني واملالئكة وجعل طاعته طاعته
عز ّ
وجل:
ومتابعته متابعته وزيارته يف الدنيا واآلخرة زيارته فقال ّ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ ََّ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ
َّ ُ
اع َّ َ
ٱلل}((( وقال{ :إِن ِٱلين يبايِعونك إِنما
{من ي ِط ِع ٱلرسول فقد أط
ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ۡ َ َ ۡ
يه ۡم}((( وقال النبي  :Kمن زارين يف
د
ي
ِ
يبايِعون ٱلل يد ٱللِ فوق أ ِ
((( النساء80:
((( الفتح10:
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حيايت أو بعد مويت فقد زار اهلل تعاىل! ودرجة النبي  Kيف اجلنة
ارفع الدرجات فمن زاره يف درجته يف اجلنة من منزله فقد زار اهلل
تبارك وتعاىل.

قال :فقلت له :يا بن رسول اهلل فام معنى اخلرب الذي رووه:
ان ثواب ال اله إال اهلل النظر إىل وجه اهلل تعاىل فقال  :Cيا أبا
الصلت من وصف اهلل تعاىل بوجه كالوجوه فقد كفر ولكن وجه
اهلل تعاىل أنبياؤه ورسله وحججه صلوات اهلل عليهم هم الذين
ُ ُّ
هبم يتوجه إىل اهلل عز وجل واىل دينه ومعرفته وقال اهلل تعاىل{ :ك
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ ُ ۡ َ َٰ َ ۡ ۡ
َ ۡ َ َۡ َ َ
ٰ
ٱلك َرا ِم  (((}٢٧وقال
و
ل
ل
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و
ذ
ك
ب
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٢٦
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و
ِ ِ
من عليها ٖ
ِ
َّ
َ
ُّ
َ
ۡ
َ
ٌ
عز وجل { ُك ۡ
ش ٍء هال ِك إِل َوجه ُهۥ}((( فالنظر إىل أنبياء اهلل تعاىل
ورسله وحججه  Aيف درجاهتم ثواب عظيم للمؤمنني يوم
القيامة وقد قال النبي « :Kمن أبغض أهل بيتي وعرتيت مل يرين
ومل أره يوم القيامة» وقال :ان فيكم من ال يراين بعد ان يفارقني يا أبا
الصلت ان اهلل تبارك وتعاىل ال يوصف بمكان وال يدرك باألبصار
واألوهام.

 /2هل اجلنة والنار خملوقتان؟ جييب اإلمام الرضا C
عن ذلك بنعم :إهنام خملوقتان ،ال أهنام ستخلقان بعد هناية الدنيا
ويوم القيامة .وقد ذهب بعض املعتزلة والذين كان هلم صولة
وجولة أيام املأمون إىل أهنام غري خملوقتني وإنام ختلقان فيام بعد
((( الرمحن27-26:
((( القصص88 :

دمحم لآ ملاع 79 | ...........................................................................................

ألنه ال حكمة يف خلقهام قبل يوم اجلزاء! وهو كام ترى ضعيف
للغاية ،فقد ذكر اإلمام  Cباإلضافة إىل آيات القرآن املشرية إىل
َ
وجود جهنم وإشارة القرآن إليها بعنوان {هٰ ِذه ِۦ َج َه َّن ُم} وأيضا
ما ورد يف حديث املعراج الذي اتفق عليه املسلمون مع ترصيح
القرآن بقضيته ،وما جاء فيه من أن النبي عاين اجلنة والنار ..وأشار
اإلمام  Cإىل موضوع خلقة فاطمة وأهنا ختلقت من طعام اجلنة
الذي أكله رسول اهلل  Kبعد أن اعتزل خدجية واعتكف صائام،
فتخلقت فاطمة من ذلك ،ولعل اإلمام  Cيشري من طرف خفي
إىل أن القائلني بعدم خملوقية اجلنة يريدون إنكار هذه املنقبة العظيمة
هلا .قال  Cملن سأله عن أن اجلنة والنار خملوقتان أو ال باإلجياب
وأضاف« :إن رسول اهلل قد دخل اجلنة ورأى النار ملا عرج به إىل
السامء قال :فقلت له :ان قوما يقولون :اهنام اليوم مقدرتان غري
خملوقتني فقال  :Cال هم منا وال نحن منهم من أنكر خلق اجلنة
والنار كذب النبي وكذبنا وليس من واليتنا يف يشء وخيلد يف نار
َ َ َّ َّ ُ َ ّ
َ
َ ۡ ۡ ُ َ
جهنم قال اهلل تعاىل {هٰ ِذه ِۦ جهن ُم ٱل ِت يك ِذ ُب بِها ٱل ُمج ِرمون ٤٣
َُ ُ َ
ون بَ ۡي َن َها َوبَ ۡ َ
ي َح َ
ان  (((}٤٤وقال النبي  :Kملا ُعرج يب إىل
يطوف
ٍ
ِيم ء ٖ
السامء أخذ بيدي جربائيل  Cفأدخلني اجلنة فناولني من رطبها
فأكلته فتحول ذلك نطفة يف صلبي فلام هبطت األرض واقعت
خدجية فحملت بفاطمة  Dففاطمة حوراء انسية فكلام اشتقت
إىل رائحة اجلنة شممت رائحة ابنتي فاطمة .D
((( الرمحن44-43:
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 /3منزلة النبي املصطفى وعصمة األنبياء:

يف بيانه  Cمنزلة النبي املصطفى روى أبو الصلت اهلروي
عنه عن آبائه عن عيل بن أيب طالب  Cقال :قال رسول اهلل :K
ما خلق اهلل خلقا أفضل مني وال أكرم عليه مني!
عيل  :Cفقلت :يا رسول اهلل فأنت أفضل أم جربئيل؟
قال ٌّ

(((

فقال  Kيا عيل إن اهلل تبارك وتعاىل فضل أنبياءه املرسلني
عىل مالئكته املقربني وفضلني عىل مجيع النبيني واملرسلني والفضل
بعدي لك يا عيل ولألئمة من بعدك وان املالئكة خلدامنا وخدام
حمبينا!

ومن القضايا املهمة التي أوضحها اإلمام الرضا بالتفصيل،
هو عصمة األنبياء واملرسلنيُّ ،
وحل مشكلة ظهور بعض اآليات
البدْ وي يف ارتكاهبم املعصية أو الذنب ..وهي املعضلة التي زلت
فيها أقدام كثري من العلامء فنسبوا لألنبياء املعصومني صدور
الذنوب منهم ،وترسبت بعض اآلراء اإلرسائيلية املحرفة يف هذا
الباب للثقافة اإلسالمية وتفسري القرآن الكريم.
((( ال ريب أن أمري املؤمنني عليا يعلم  -بل يعلم ذلك كل من له حظ من العلم
أن رسول اهلل خري من جربئيل ومجيع مالئكة اهلل جمتمعني ،ولكن هذا السؤال
َ
َ ۡ َ َ
ك َي ٰ ُم َ ٰ
وس} فاملراد هنا أن يتم اجلواب التفصييل
هو عىل طريقة { َوما ت ِلك بِي ِمينِ
من رسول اهلل  ،Kليكون مستندا ودليال وحجة .فكان أن أجابه النبي
مبينا فضل ذاته املقدسة ،بل وفضل وصيه أمري املؤمنني وأبنائه املعصومني.
ويكفي ذلك فائدة يف مثل هذا السؤال.
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ففي أحد حواراته مع العلامء قام إليه عيل بن حممد بن اجلهم
فقال له :يا بن رسول اهلل أتقول بعصمة األنبياء؟

َ َ َ ٰٓ َ
ص ءَاد ُم
قال :نعم قال :فام تعمل يف قول اهلل عز وجل{ :وع
َ
َّ َ
َ
َّ َ َ ُ َ
َ َ ُّ
َ َ ٰ (((
ض ٗبا فظ َّن
َرب ُهۥ فغو
ون إِذ ذهب مغٰ ِ
ى} ويف قوله عز وجل{ :وذا ٱنل ِ
َ َّ َّ ۡ
ََ ۡ
َ َۡ
أن لن نق ِد َر علي ِه}((( ويف قوله عز وجل يف يوسف َ { :Cولقد
َ َ
َ ۡ
َ َ َّ َ ُ ُ
ۥد َأ َّنماَ
ه َّمت ب ِ ِهۖۦ َوه َّم بِها}((( ويف قوله عز وجل يف داود{ :وظن داو
َ
َ ُۡ
َ ۡ َ َ ُ َّ
َ َّ ٰ ُ (((
ف نف ِسك ما ٱلل
ف
فتنـه} وقوله تعاىل يف نبيه حممد { Kوت ِ ِ
ُم ۡب ِدي ِه}(((؟

فقال الرضا  :Cوحيك يا عيل اتق اهلل وال تنسب إىل أنبياء
اهلل الفواحش وال تتأول كتاب اهلل برأيك فإن اهلل عز وجل قد قال:
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َّ َّ ُ َ َّ ُ َ ۡ ۡ
(((
{وما يعلم تأ ِويلهۥ إِل ٱللۗ وٱلرٰـ ِسخون ِف ٱل ِعل ِم} .
َ

ََ

َ َ ٰٓ َ َ
اد ُم َر َّب ُهۥ فغ َو ٰى} فإن اهلل
وأما قوله عز وجل يف آدم{ :وعص ء
عز وجل خلق آدم حجة يف ارضه وخليفة يف بالده مل خيلقه للجنة
وكانت املعصية من آدم يف اجلنة ال يف األرض فلام ُأهبط إىل األرض
َّ َّ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
ف ءَاد َم
وجعل حجة وخليفة عصم بقوله عز وجل{ :إِن ٱلل ٱصط
((( طه121:
((( األنبياء87 :
((( يوسف24 :
((( ص24 :
((( األحزاب37 :
((( آل عمران7 :
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ُ

َ

َ

َ ََ َۡ َ

َون ٗ
ِيم َوءَال ع ِۡم َرٰن ع ٱلعٰلم َ
وحا َوءَال إبۡ َرٰه َ
ني}.
ِ
ِ

(((

َ َ َ َّ
َّ َ َ ُ َ
َ َ ُّ
ض ٗبا فظ َّن أن لن
ون إِذ ذهب مغٰ ِ
وأما قوله عز وجل{ :وذا ٱنل ِ
َّ ۡ َ َ
نق ِد َر عل ۡي ِه} إنام ظ َّن بمعنى استيقن ان اهلل لن يضيق عليه رزقه! أال
َۡ
َ َ
َ ٓ َ
ََ ََ
(((
تسمع قول اهلل عز وجلَ { :وأ َّما إِذا َما ۡٱبتلى ٰ ُه فق َد َر عل ۡي ِه ِرزق ُهۥ}

أي ضيق عليه رزقه ولو ظن أن اهلل ال يقدر عليه لكان قد كفر.
ََ ۡ َ

َ

وأما قوله عز وجل يف يوسف { َولقد ه َّم ۡت ب ِ ِهۖۦ َوه َّم ب ِ َها}
فإهنا مهت باملعصية وهم يوسف بقتلها ان أجربته لعظم ما تداخله
َ ۡ َ َۡ
صف عن ُه
فرصف اهلل عنه قتلها والفاحشة وهو قوله عز وجلِ { :ل ِ
َۡ ۡ َ ٓ
ُّ
ٱلس ٓوءَ َوٱلفحشاءَ}((( يعني القتل والزنا.
وأما داود  Cفام يقول َم ْن ِقبلكم فيه؟
فقال عيل بن حممد بن اجلهم :يقولون :ان داود  Cكان
يف حمرابه يصيل فتصور له إبليس عىل صورة طري أحسن ما يكون
الطيور فقطع داود صالته وقام ليأخذ الطري فخرج الطري إىل الدار
فخرج الطري إىل السطح فصعد يف طلبه فسقط الطري دار أوريا بن
حنان فاطلع داود يف اثر الطري بامرأة أوريا تغتسل فلام نظر إليها
هواها وقد اخرج أوريا يف بعض غزواته فكتب إىل صاحبه أن قدم
أوريا أمام التابوت فقدم فظفر أوريا باملرشكني فصعب ذلك عىل

((( آل عمران33:
((( الفجر16 :
((( يوسف24 :
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داود فكتب إليه ثانية ان قدمه أمام التابوت ف ُقدم ف ُقتل أوريا فتزوج
داود بامرأته!
قال :فرضب الرضا  Cبيده عىل جبهته وقال :انا هلل وانا
إليه راجعون! لقد نسبتم نب ًّيا من أنبياء اهلل إىل التهاون بصالته حتى
خرج يف أثر الطري ثم بالفاحشة ثم بالقتل!
فقال :يا بن رسول اهلل فام كان خطيئته؟
فقال :وحيك! ان داود إنام ظن أن ما خلق اهلل عز وجل خلقا
هو أعلم منه فبعث اهلل عز وجل إليه امللكني فتسورا املحراب فقاال:
َ
{إ ۡذ َد َخ ُلوا ْ َ َ ٰ َ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
غ َب ۡع ُض َنا َ ٰ
ان َب َ ٰ
ع
ع داوۥد فف ِزع مِنهم ۖقالوا ل تفۖ خصم ِ
ِ

َّ
َۡ
َ ۡ ُ َۡ َ َ ۡ ّ َ ُ ۡ ۡ ۡ َ ٓ َ َ َٓ ّ
ٱلص َر ٰ ِط  ٢٢إِن
بع ٖض فٱحكم بيننا بِٱلَ ِق َول تش ِطط َوٱه ِدنا إ ِ ٰل سواءِ ِ
َٰ َ ٓ َ َُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ٞ َ َٰ ٞ َ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ
حدة فقال أك ِفلنِيها َوع َّز ِن
هذا أ ِخ لۥ ت ِسع وت ِسعون نعجة و ِل نعجة و ِ
ۡ
َ َ
ٱل َ
ِف
اب  (((}٢٣فعجل داود  Cعىل املدعى عليه فقال{ :قال
ِط
ِ
َ
َ
ََ ۡ َ
َ َۡ
لقد ظل َم َك ب ِ ُسؤا ِل نع َجتِ َك إ ِ ٰل ن َِعا ِج ِهۦ}(((ومل يسال املدعي البينة

عىل ذلك ومل يقبل عىل املدعى عليه فيقول له :ما تقول؟ فكان هذا
خطيئة رسم احلكم ال ما ذهبتم إليه اال تسمع اهلل عز وجل يقول:
َۡ
ۡ ّ َ
َ َ ُ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ ٗ
َ ۡ ُ
كم َب ۡ َ
ي َّ
اس بِٱلَ ِق َول
ۡرض فٱح
ٱنل ِ
{يٰد ُاوۥد إِنا جعلنٰك خلِيفة ِف ٱل ِ
َّ
َ َّ ۡ َ َ ٰ َ ُ َّ َ َ َ
يل ٱللِ}((( إىل آخر اآلية.
ب
س
تتبِ ِع ٱلهوى في ِ
ضلك عن ِ ِ
((( ص23 -22 :
((( ص24 :
((( ص26 :
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فقال :يا بن رسول اهلل فام قصته مع أوريا؟

فقال الرضا  :Cإن املرأة يف أيام داود  Cكانت إذا
مات بعلها أو ُقتل ال تتزوج بعده ابدً ا وأول من أباح اهلل له أن
يتزوج بامرأة قتل بعلها كان داود  Cفتزوج بامرأة أوريا ملا قتل
وانقضت عدهتا منه فذلك الذي شق عىل الناس من قبل أوريا.

ُۡ
َۡ َ
ك َما َّ ُ
ٱلل
وأما حممد  Kوقول اهلل عز وجلَ { :وت ِف ِف نف ِس
َّ َ َ َّ ُ َ َ َ ۡ
َۡ َ
ُۡ
ٱلل أ َح ُّق أن ت َشى ٰ ُه}((( ّ
عز وجل عرف
مب ِدي ِه َوتش ٱنلاس و
فإن اهلل ّ

ّ
نبيه  Kأسامء أزواجه يف دار الدنيا وأسامء أزواجه يف دار اآلخرة
وأهنن أمهات املؤمنني وإحداهن من سمى له زينب بنت جحش
وهي يومئذ حتت زيد بن حارثة فأخفى اسمها يف نفسه ومل يبده
لكيال يقول أحد من املنافقني أنه قال يف امرأة يف بيت رجل اهنا
إحدى أزواجه من أمهات املؤمنني وخيش قول املنافقني فقال اهلل
َّ َ َ َّ ُ َ ُّ َ َ ۡ َ
َۡ َ
ٱلل أ َحق أن تشى ٰ ُه} يعني يف نفسك
عز وجلَ { :وتش ٱنلاس و
ّ
وأن اهلل عز وجل ما ّ
حوا من
تول تزويج أحد من خلقه إال تزويج ّ
َ
َ
َ
َّ َ ٰ َ ۡ َ ۡ ّ ٞ
ض زيد مِنها
آدم  Cوزينب من رسول اهلل  Kبقوله{ :فلما ق
ۡ َ َ
َو َط ٗرا َز َّوجنٰك َها} وفاطمة من عيل  Cقال :فبكى عيل بن حممد
بن اجلهم وقال :يا بن رسول اهلل انا تائب إىل اهلل عز وجل من أن
(((
أنطق يف أنبياء اهلل  Aبعد يومي إال بام ذكرته.
 /4ما ورد يف والية أمري املؤمنني :فإنه يف هذه األحاديث

((( األحزاب37 :
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ١٧٣ /١
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عيل  Cوالقبول بإمامته والسري
جعل حمور الفالح والنجاة باتباع ّ
عىل منهاجه بركوب سفينة تعاليمه ،وأن من فعل ذلك فإنه يكتب
من أصحاب اجلنة ،بخالف من عاداه وأبغضه فإنّه من أصحاب
الويل وحطب النار ،فعن إسامعيل بن عيل بن رزين أخي دعبل
عن أبيه قال :حدثنا اإلمام أبو احلسن عيل بن موسى الرضا عن
َ
أبيه عن آبائه  Aقال :إن رسول اهلل  Kتال هذه اآلية{ :ل
ۡ ُ ۡ
َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ َّ َ ۡ َ
ۡ َ ۡ َ
َ ٓ ُ َ (((
ار َوأصحٰ ُب ٱلَ َّن ِۚة أصحٰ ُب ٱلَ َّن ِة ه ُم ٱلفائِزون}
يست ِوي أصحب ٱنل ِ
فقال  :Cأصحاب اجلنة من أطاعني وس ّلم لعيل بن أيب طالب
وأقر بواليته ،وأصحاب النار من سخط الوالية ونقض
بعدي ّ
(((
العهد وقاتله بعدي».
وعن احلسني بن خالد عن أيب احلسن عيل بن موسى الرضا
عن أبيه عن آبائه  Aقال :قال :رسول اهلل  Kمن أحب أن
يركب سفينة النجاة ويتمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل اهلل
(((
ِ
فليوال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  Cبعدي.
املتني
فمن املالحظ هنا أن اسامعيل بن عيل بن رزين ،واحلسني
بن خالد إمام ّيان ،وال حاجة اعتقادية تدعو إىل أن يسند اإلمام
احلديث إىل آبائه الكرام إىل رسول اهلل  ،Kوإنام قد يكون لتأكيد
الوجه الثاين أو الثالث املذكورين.

((( احلرش20 :
((( العاميل؛ حممد بن احلسن احلر :إثبات اهلداة ٢٨ /٣
((( الديلمي؛ احلسن بن حممد :إرشاد القلوب٢١٨/٢
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 /5ومنها ما جاء يف ختطئة اإلمام الرضا  Cاملناهج الباطلة،
يف تفسري القرآن واستنباط األحكام الفقهية ،فإن هذا املعنى اهلام
الذي يعترب من أصول املعرفة الدينية الالزمة ،قد تعرض إليه ،C
وأورده مسندا عن آبائه الكرام إىل الباري سبحانه وتعاىل ،فـ «عن
الريان بن الصلت ،عن عيل بن موسى الرضا ،عن أبيه ،عن آبائه،
عن أمري املؤمنني  ،Aقال :قال رسول اهلل  :Kقال اهلل عز وجل:
ما آمن يب من فرس برأيه كالمي ،وما عرفني من شبهني بخلقي ،وما
عىل ديني من استعمل القياس يف ديني»((( فقد نفى يف هذا احلديث
إيامن من يفرس القرآن برأيه ،وهذا أشد تعبري ممكن يف نفي صوابية
هذا املنهج ،ونفى املعرفة عن طريقة املشبهة واملجسمة الذين ال
يفهمون إشارات القرآن وال هيتمون بأحكام العقل ويقدمون
عىل ذلك روايات مل تثبت قطع ًيا ،وكان األوىل هبم أن يعرضوها
عىل حمكامت القرآن ،كام صنع اإلمام الرضا مع أيب قرة املحدث
عندما رد رواياته التجسيمية بمحكامت اآليات القرآنية! وهكذا
احلال يف نفي طريقة القياس بحيث يرتاجع العمل بالعلم النبوي
واملعصومي أمام آراء البرش يف استنباطاهتم الظنية ملا يتصورونه
ً
علل وأسبا ًبا لألحكام ويرتبون نفس احلكم فيام يرونه شبيها هبا..
إن اإلمام  Cهنا ينقل عن آبائه عن النبي عن اهلل أن من يستعمل
القياس يف استنباط األحكام هو عىل غري دين اهلل.
والكالم الذي قلنا يف السطور السابقة ٍ
جار هنا فإن الريان بن

((( الصدوق؛ حممد بن عيل بن بابويه :األمايل ٥٥
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الصلت األشعري هو من أصحاب اإلمام املعتقدين بإمامته فال
حيتاج مع هذا إلسناد احلديث إىل آباء اإلمام  ،Aولكن األمر كام
قلنا من إشعار الراوي ومن يسمع احلديث من بعده بعظمة هذه
املضامني.
 /6ومن ذلك ما يرتبط باإليامن بعدد من القضايا الساخنة،
مثل قضية شفاعة النبي  ،Kوقضية املهدي املنتظر وقيامه آخر
الزمان ،ولزوم الوالية آلل حممد ..A

فبينام نسب لبعض املسلمني عدم اإليامن بشفاعة النبي K
(بمعنى أهنا ال تشمل من استحق النار من أهل الكبائر وإنام تقترص
عىل التائبني من املؤمنني دون الفساق من أمة النبي ،وتكون بالنسبة
ألولئك التائبني برفع درجاهتم يف اجلنة؛ ملخالفة ذلك كام زعموا
ألصل الوعيد بالعقاب والنار) ّإل أن ذلك خمالف ملا ورد يف القرآن
ويف السنة النبوية وأحاديث املعصومني من أهل البيت  .Aففيام
روي عن اإلمام عن جده النبي يف هذا ختطئة هذا القول واعتبار أن
من آثاره ّأل ينال املنكر للشفاعة شفاعة النبي  .Kفقد روى عن
آبائه أنه :قال رسول اهلل « :Kمن مل يؤمن بحويض فال أورده اهلل
حويض ،ومن مل يؤمن بشفاعتي فال أناله اهلل شفاعتي ،ثم قال :K
إنام شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي ،فأما املحسنون فام عليهم من
(((
سبيل».
((( نفس املصدر ٥٦
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عيل  ،Cوأن أولياءه
ويف التأكيد عىل والية أمري املؤمنني ّ
هم أصحاب اجلنة؛ وال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة،
قال  Cراو ًيا :عن آبائه  Aقال :إن رسول اهلل  Kتال هذه
َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ ۡ
ٱلَ َّن ِة ُهمُ
ٰ
ار وأصحٰب ٱلن ِةۚ أصحٰب
اآلية{ :ل يست ِوي أصحب ٱنل ِ
َۡٓ َ
ٱلفائ ِ ُزون} فقال  :Cأصحاب اجلنة من أطاعني وس ّلم لعيل بن
وأقر بواليته ،وأصحاب النار من سخط الوالية
أيب طالب بعدي ّ
(((
ونقض العهد وقاتله بعدي».
وكان التبشري باملهدي املنتظر عجل اهلل فرجه ،من األمور
التي اتفق عليها املعصومون  ،Aبدءا من رسول اهلل  Kوانتهاء
باإلمام العسكري  ،Cملا هلذه القضية من أمهية كربى(((يف عقيدة
عيل C
املسلمني ،وهذا ما نقل اإلمام الرضا  Cعن آبائه عن ّ
قال :قال رسول اهلل « :Kوالذي بعثني باحلق بشريا ليغيبن القائم
من ولدي بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس :ما هلل يف آل
حممد حاجة ،ويشك آخرون يف والدته فمن أدرك زمانه فليتمسك
ّ
بدينه» (((.ومل يكن هذا هو احلديث الوحيد الذي ذكّر فيه اإلمام
بقضية املهدي  ،Cبل ما من مناسبة تستوجب احلديث فيه إال
وذكره ،فها هو يستوقف دعبال اخلزاعي يف قصيدته املشهورة التي
((( احلر العاميل :إثبات اهلداة ٢٨/٣
((( لتفصيل آثار االعتقاد باملهدي عجل اهلل فرجه يراجع كتابنا :اإلمام املهدي:
عدالة منتظرة ومسؤولية حارضة.
((( احلر العاميل :إثبات اهلداة ٧٥ /٥
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ذكر فيه اإلمام املهدي ليسأله عن سعة معارفه املهدوية ،وملا رآها
حتتاج إىل توسعة فعل ذلك ..فقال له« :يا دعبل اإلمام بعدي حممد
عيل ابنه احلسن وبعد احلسن ابنه
عيل وبعد ٍّ
ابني وبعد حممد ابنه ٌّ
احلجة القائم املنتظر يف غيبته املطاع يف ظهوره لو مل يبق من الدنيا إال
لطول اهلل ذلك اليوم حتى خيرج فيمألها ً
عدل كام ملئت
يوم واحد ّ
فإخبار عن الوقت ولقد حدثني أيب عن أبيه
وظلم وأما متى؟
ٌ
ً
جورا ً
عن آبائه عن عيل  Cأن النبي  Kقيل له :يا رسول اهلل! متى
َ َُّ َ َۡ َٓ
خيرج القائم من ذريتك؟ فقالَ :مث ُله َم ُثل الساعة {ل يلِيها ل ِوقتِها
َۡ
َ َ ۡ ُ ۡ َّ
َّ ُ َ َ ُ َ ۡ
َّ َ َ
َ ۡ َ ٗ ((( (((
ۡرض ل تأت ِيكم إِل بغتة} ».
ت َوٱل ِ ۚ
إِل هو ۚ ثقلت ِف ٱلسمٰو ٰ ِ
 /7ومن ذلك أيضا رشح لبعض املصطلحات الواردة يف
األحاديث :وذلك مثل قوله أليب الصلت عندما سمع اإلمام
الرضا يقول :رحم اهلل عبدا أحيا أمرنا! فقلت له :وكيف حييى
أمركم؟ قال :يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا
حماسن كالمنا التبعونا!

قلت :يا بن رسول اهلل فقد روي لنا عن أيب عبد اهلل  Cأنه
قال :من تعلم علام ليامري به السفهاء أو يباهي العلامء أو ليقبل
بوجوه الناس إليه فهو يف النار!
فقال  :Cصدق جدي  Cأفتدري من السفهاء؟ فقلت:
((( األعراف187 :
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٩٧/٢
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ال يا بن رسول اهلل!
قال  :Cهم قصاص خمالفينا أو تدري من العلامء؟ فقلت:
ال يا بن رسول اهلل!
فقال :هم علامء آل حممد  Aالذين فرض اهلل طاعتهم
وأوجب مودهتم ثم قال :أو تدرى ما معنى قوله :أو ليقبل بوجوه
الناس إليه؟ فقلت :ال! فقال  Cيعني بذلك ادعاء اإلمامة بغري
(((
حقها ومن فعل ذلك فهو النار.
وأيضا يف توضيح ما أغلق فهمه عىل الناس من أحاديث
املعصومني السابقني ،فقد توىل توضيح ذلك وإزالة الصعوبة
يف فهمها ،ونأيت بمثالني عىل ذلك؛ أحدمها :يف حل اختالف
الروايات حول شجرة اجلنة التي أكل منها نبي اهلل آدم؛ قال أبو
الصلت عبد السالم بن صالح اهلروي :قلت للرضا  :Cيا بن
رسول اهلل أخربين عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ما كانت؟
فقد اختلف الناس فيها فمنهم من يروي اهنا احلنطة ومنهم من
يروى اهنا العنب ومنهم من يروي اهنا شجرة احلسد فقال :C
كل ذلك حق قلت :فام معنى هذه الوجوه عىل اختالفها؟ فقال :يا
أبا الصلت ان شجرة اجلنة حتمل أنواعا فكانت شجرة احلنطة وفيها
(((
عنب وليست كشجرة الدنيا..
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٧٥/١
((( نفس املصدر 274
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والثاين يف عقوبة ذراري قتلة احلسني :فعن أيب الصلت
قال :قلت أليب احلسن الرضا  :Cيا بن رسول اهلل ما تقول يف
حديث((( روي عن الصادق  :Cأنه قال :إذا خرج القائم C
قتل ذراري قتلة احلسني  Cبفعال آبائهم؟
فقال  :Cهو كذلك!

َ َ

ۡ ٞ

ُ ۡ

ُ َ
َ
از َرة ِوز َر أخ َر ٰى}
فقلت :وقول اهلل عز وجل{ :ول ت ِزر و ِ
ما معناه؟ قال :صدق اهلل يف مجيع أقواله ولكن ذراري قتلة
احلسني  Cيرضون بأفعال آبائهم ويفتخرون هبا ومن ريض
شيئا كان كمن أتاه ولو أن رجال قتل باملرشق فريض بقتله رجل يف
املغرب لكان الرايض عند اهلل عز وجل رشيك القاتل وإنام يقتلهم
(((
القائم  Cإذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم.

 /8ومنها بعض القواعد التي هبا حيل التعارض بني الروايات
وهو من أهم أبواب الفقه ،واالستنباط فيه :فعن أيب الصلت قلت
للرضا  «:Cيا بن رسول اهلل قد روي عن آبائك فيمن جامع يف
شهر رمضان أو أفطر فيه ثالث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة
واحده فبأي اخلربين نأخذ؟
فقال  :Cهبام مجيعا قال :متى جامع الرجل حراما أو أفطر

((( املجليس :بحار األنوار ،٢٩٨ /٤٥عن أيب عبد اهلل  Cقال :سمعته يقول:
«القائم واهلل يقتل ذراري قتلة احلسني بفعال آبائها»
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٤٧/1
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عىل حرام يف شهر رمضان فعليه ثالث كفارات عتق رقبة وصيام
شهرين متتابعني واطعام ستني مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان
نكح حالال أو أفطر عىل حالل فعليه كفار ٌة واحد ٌة وقضاء ذلك
(((
اليوم وإن كان ناسيا فال يشء عليه».
 /9توضيحه تاريخ أمه فاطمة الزهراء  Dوآبائه :يكتسب
تاريخ الزهراء  Dأمهية استثنائية يف الكثري من تفاصيله ،فإنه
حتى االختالف يف تاريخ الوالدة قد يكون بعضه راجعا إىل حذف
مناقبها وفضائلها فإذا أرص بعض املؤرخني عىل أنه قبل البعثة
بسنوات فقد ال يكون بعيدا عن إنكار أن نطفتها تكونت من طعام
اجلنة يف احلديث املشهور ،وهكذا قد يكون ألجل أن تكون يوم
توفيت كبرية يف السن وبالتايل فاألمر عادي! ومثله اإلرصار عىل
أن زواجها كان عاديا وليس سامويا ،وأمثال ذلك ..من هنا نعتقد
أن اإلمام الرضا قد وضح هذه املعلومات عن حياهتا من أجل
حسم املوقف وفصل اخلطاب فإن أهل الدار أدرى بام فيها..

ففيام يرتبط بعمرها ووالدهتا وشهادهتا ،روي عن نرص بن عيل
اجلهضمي قال سألت أبا احلسن الرضا  Cعن عمر فاطمة ،D
قال :ولدت فاطمة بعد ما أظهر اهلل نبوته بخمس سنني وقريش
تبني البيت ،وتوفيت وهلا ثامين عرش سنة ومخس وسبعون يوما
وكان عمرها مع النبي  Kبمكة ثامين سنني وهاجرت مع النبي
((( نفس املصدر ٢٨١
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إىل املدينة وأقامت باملدينة عرش سنني ،وأقامت مع أمري املؤمنني من
بعد وفاة رسول اهلل  Aمخسة وسبعني يوما ،وولدت احلسن بن
عيل  Aوهلا إحدى عرشة سنة بعد اهلجرة(((.

ويف تفاصيل زواجها وما يشري إىل عظمتها وعظمة أمري
املؤمنني  Bروى احلسني بن خالد عن اإلمام الرضا عن آبائه عن
عيل  Cقال« :قال يل رسول اهلل  :Kيا عيل لقد
أمري املؤمنني ّ
عاتبتني رجال قريش يف أمر فاطمة وقالوا :خطبناها إليك فمنعتنا
وزوجت عل ًّيا!
ّ
وزوجته بل اهلل تعاىل منعكم
فقلت هلم :واهلل ما أنا منعتكم ّ
وزوجه!
ّ
إن اهلل جل جالله
عيل جربئيل  Cفقال :يا حممد ّ
فهبط ّ
يقول :لو مل أخلق عل ًّيا  Cملا كان لفاطمة ابنتك كفو عىل وجه
األرض آدم فمن دونه»(((.

ويف مظلوميتها يف أبنائها وخاصة اإلمام احلسني  Cحيدث
اإلمام الرضا عن آبائه  Aمجيعا عن رسول اهلل « :Kحترش
ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالدم فتعلق بقائمة
من قوائم العرش فتقول يا عدل احكم بيني وبني قاتل ولدي ،قال
(((
رسول اهلل  :Kفيحكم اهلل تعاىل البنتي ورب الكعبة».
((( عطاردي :مسند اإلمام الرضا ٣٣٥/١
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٠٣/١
((( نفس املصدر ١٢/٢
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كام نلحظ اهتامما منه  Cبتاريخ آبائه وأجداده ،وتسجيل ما
هو احلق الصحيح فيه ،ففي الرواية عن الرضا  Cقال« :ومىض
احلسن بن عيل  Bوهو ابن سبع وأربعني سنة ،وكان بني أيب
حممد احلسن وأيب عبد اهلل احلسني  Bطهر ومحل ،وكان محل
أيب عبد اهلل ستة أشهر ومل يولد لستة أشهر غري احلسني وعيسى بن
مريم  ،Aوأقام أبو حممد احلسن مع رسول اهلل  Kسبع سنني،
وأقام مع أمري املؤمنني  Cثالثني سنة وكان عمره سبعا وأربعني
(((
سنة».
ومل يرتك اإلمام الرضا بعض مناقب جده احلسني  Bكقضية
امل َلك فطرس ،الذي متسح بمهد احلسني وهو رضيع فأرجعه اهلل
(((
سبحانه إىل مكانته األوىل التي فقدها ..يف قضية مفصلة.

وهكذا التوجيه لرزيته الكربى يف يوم عاشوراء واآلثار
العظيمة املرتتبة عىل زيارته والبكاء عىل مصيبته ،كام عن الريان
بن شبيب حيث قال :دخلت عىل الرضا فقال ...يا بن شبيب
إن املحرم هو الشهر الذي كان أهل اجلاهلية حيرمون فيه الظلم
والقتال حلرمته فام عرفت هذه األمة حرمة شهرها وال حرمة نبيها!
لقد قتلوا يف هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فال غفر
اهلل هلم ذلك أبدً ا!
يا ابن شبيب ان كنت باكيا ليشء فابك للحسني بن عيل بن أيب

((( عطاردي :مسند اإلمام الرضا ٣٤١/1
((( الطربي؛ حممد بن أيب القاسم :بشارة املصطفى ٣٣٨
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طالب  Aفإنه ذبح كام يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته ثامنية
عرش رجال ما هلم يف األرض شبيهون ولقد بكت الساموات السبع
واألرضون لقتله ولقد نزل إىل األرض من املالئكة أربعة آالف
لنرصه فلم يؤذن هلم فهم عند قربه ُش ْعث ُغ ْب إىل أن يقوم القائم C
فيكونون من أنصاره وشعارهم يا لثارات احلسني !C
يا بن شبيب لقد حدثني أيب عن أبيه عن جده  Aانه ملا قتل
جدي احلسني صلوات اهلل عليه أمطرت السامء دما وترابا امحر يا
بن شبيب ان بكيت عىل احلسني حتى تصري دموعك عىل خديك
غفر اهلل لك كل ذنب أذنبته صغريا كان أو كبريا قليال كان أو كثريا
سك ان تلقى اهلل عز وجل وال ذنب عليك فزر
يا بن شبيب إن َ ّ
احلسني  Cيا بن شبيب ان رسك ان تسكن الغرف املبنية يف اجلنة
مع النبي  Kفالعن قتلة احلسني يا بن شبيب ان رسك أن يكون
لك من الثواب مثل ما ملن استشهد مع احلسني بن عيل  Cفقل
متى ذكرته :ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيام يا بن شبيب ان
رسك أن تكون معنا يف الدرجات العىل من اجلنان فاحزن حلزننا
وأفرح لفرحنا وعليك بواليتنا فلو ان رجال أحب حجرا حلرشه
اهلل عز وجل معه يوم القيامة(((.
وتفاصيل ما بعد واقعة كربالء كانت حارضة يف حديث عامل
آل حممد  ،Cفعن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا C
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا٢٦٩/1
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يقول ملا محل رأس احلسني بن عيل  Cإىل الشام أمر يزيد لعنه
اهلل فوضع ونصبت عليه مائدة فاقبل هو لعنه اهلل وأصحابه
يأكلون ويرشبون الفقاع فلام فرغوا أمر بالرأس فوضع يف طست
حتت رسيره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد عليه اللعنة
يلعب بالشطرنج ويذكر احلسني وأباه وجده صلوات اهلل عليهم،
ويستهزئ بذكرهم فمتى َق َمر صاحبه تناول الفقاع فرشبه ثالث
مرات ثم صب فضلته ما ييل الطست من األرض ..ومثل هذا
(((
احلديث عن أيب الصلت..
ٌ
ٌ W
كتب ومؤلفات

ثمة مالحظة تستوقف الناظر حلياة اإلمام عيل بن موسى
الرضا وهي أنه أ ّلف (أو أمىل) كتابني بقيا إىل اآلن بني أيدينا ،ولعل
اإلشارة إليهام ،تنفع يف اإلجابة عىل سؤال ربام يذكره البعض يف
حياة األئمة  Aوهو أنه ملاذا مل يؤلف األئمة كتابا يف كل باب
من األبواب ،ليكون به فصل اخلطاب ،وحمور الكالم واالعتقاد
والرشح؟ فلو أن كل إمام منهم  Aألف كتابا يف باب من األبواب؛
كالرسالة العملية يف الفقه مثال ،أو باب العقائد والكالم ،أو علوم
القرآن وما شاهبها أليس كان ذلك حيسم النزاع يف كثري من األمور؟
واجلواب عىل ذلك :أنه قد حصل يف زمان اإلمام جعفر
الصادق  Cفقد نسب له عدد من الكتب أهناها بعض العلامء

((( نفس املصدر ٢٥/٢
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إىل ستة وعرشين كتابا ورسالة (بغض النظر عن متامية وصحة
النسبة)(((،ومع هذا مل يتحقق األثر الذي ذكر من حسم النزاع،
وكذلك احلال بالنسبة إىل اإلمام عيل الرضا  ،Cفقد كتب كام
عرف عنه يف جوامع الرشيعة وهي الرسالة التي طلب منه املأمون
العبايس أن يكتبها ،وهكذا ما عرف بالرسالة الذهبية وهي التي
ترتبط بقضايا طب البدن والعالجات ونحوها.
ويف اجلواب عىل أصل السؤال نقول إن هذا  -لوحده  -ال
حيل املشكلة وذلك ّ
ألن الكتاب املؤ َّلف أيضا ال بد من تناقله من
خالل الرواية عن األشخاص ،بل ربام كان الكتاب اكثر عرضة
للزيادة والنقيصة والتحريف والتزييف فيه ،وآنئذ ال بد أن نرجع
من جديد إىل التأكد من مضمونه من خالل قراءة الراوي الثقة متن
النسخة الكذائية عىل اإلمام ،ثم ينقلها بدوره ويقرأها عليه راو
آخر ثقة ،وجييزه هبا ،وهكذا ،إىل راو ثالث ..فرجعنا من جديد إىل
االعتامد عىل رواية األشخاص الثقات ،سواء كان لكل رواية أو
للكتاب بتاممه ،ومل ينه وجود الكتاب بنفسه املشكلة.
وعىل أي حال فقد نقل عن اإلمام الرضا  Cالكتابان
املذكوران :فبالنسبة لألول وهو جوامع الرشيعة ،أصله كام عن
الفضل بن شاذان أنه((( «سأل املأمون عيل بن موسى الرضا  Bأن

((( قيس العطار :مقدمة كتاب االهليلجة املنسوب لإلمام الصادق وقد ذكر فيها
الكتب املنسوبة لألئمة .A
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا  ،١٢٩/٢يوجد نص الكتاب أيضا مرو ًّيا

............................................ | 98عالم آل محمد اإلمام علي بن موسى الرضا

يكتب له حمض اإلسالم عىل سبيل االجياز واالختصار فكتب C
له ..أن حمض اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ً
إهلا
قائم باق ًيا،
قيوما سمي ًعا
بصريا ً
واحدً ا أحدً ا فر ًدا صمدً اً ،
قديم ً
قديرا ً
ً
قادرا ال يعجز ،غن ًّيا ال حيتاجً ،
عدل ال جيور وأنه
عا ًملا ال جيهلً ،
خالق كل يشء وليس كمثله يشء ال شبه له وال ضدّ له وال ندّ وال
كفؤ له وأنه املقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة.»..
وبالنظر إىل هذه الرسالة  /الكتاب ،سوف نالحظ أن فيه ما
يزيد عىل  160فقرة ،بني قضايا عقائدية وأحكام فقهية وتوجيهات
أخالقية ،ويالحظ فيها أن اإلمام  Cقد ركز عىل بعض مواطن
اخلالف واخلطأ لدى مدرسة اخللفاء ومع أن طريقة التعبري فيه
ب املسألة ،واختصار
كانت أشبه بالتلغرافية ،من حيث إعطائها ُل َّ
الكلامت وضغطها باملقدار املمكن ،إال أهنا تعرضت جلملة وافرة
من املواضيع ،بلغت نحو  45موضوعا؛ فمنها:
eما بدأ به يف العقائد من شهادة ّأل إله ّإل اهلل وذكر احدى
وعرشين صفة من صفات اهلل اجلاملية واجلاللية.
eثم اإلشارة إىل نبينا املصطفى حممد  Kوبيان كامالته
واالعتقاد برسالته ورشيعته ،والتنبيه إىل أن القرآن الكريم
«حق من فاحتته إىل خامتته ،نؤمن بمحكمه ومتشاهبه ،وخاصه
عن ابن شعبة احلراين يف كتابه حتف العقول ،وتوجد بني النصني بعض
االختالفات وسنعتمد النص الذي نقله صاحب حتف العقول.
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وعامه ،ووعده ووعيده ،وناسخه ومنسوخه وأخباره»

عيل  ،Cباعتباره أنه
eثم اإلشارة إىل والية أمري املؤمنني ٍّ
«الدليل بعده واحلجة عىل املؤمنني والقائم بأمر املسلمني
والناطق عن القرآن والعامل بأحكامه ،أخوه وخليفته ووصيه
ووليه»
eالترصيح بأسامء األئمة املعصومني  Aواحدً ا بعد واحد،
من احلسنني إىل اإلمام احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه ،باعتبار
«أهنم العروة الوثقى وأئمة اهلدى واحلجة عىل أهل الدنيا إىل
أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،وأن كل من خالفهم ضال
مضل باطل تارك للحق واهلدى وأهنم املعربون عن القرآن
والناطقون عن الرسول  Kبالبيان ومن مات ومل يعرفهم
(((
مات ميتة جاهلية»
eاإلشارة إىل منهاج األئمة املعصومني ،وطريقتهم وأهنا ليست
باطنية أو غري مفهومة وإنام هي العمق احلقيقي للدين فال
يعني تويل شيعتهم إياهم وحمبتهم هلم أهنم يرتكون املبادئ
األخالقية أو التكاليف العملية وإنام «من دينهم الورع والعفة
((( يالحظ هنا أن النص املروي بسند معترب يف عيون أخبار الرضا قد ذكر
أسامء األئمة كلهم بينام اقترص يف حتف العقول ،ص ٤٢٧عىل هذه اجلملة
«وبعده احلسن واحلسني  ،Bواحدا بعد واحد إىل يومنا هذا عرتة الرسول
وأعلمهم بالكتاب والسنة وأعدهلم بالقضية وأوالهم باإلمامة يف كل عرص
وزمان وأهنم العروة الوثقى وأئمة اهلدى واحلجة عىل أهل الدنيا.»..
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والصدق والصالح واالجتهاد وأداء األمانة إىل الرب والفاجر
وطول السجود والقيام بالليل واجتناب املحارم وانتظار
الفرج بالصرب وحسن الصحبة وحسن اجلوار وبذل املعروف
وكف األذى وبسط الوجه والنصيحة والرمحة للمؤمنني».

eثم بدأ بذكر املسائل واألحكام الرشعية ،فأشار إىل الوضوء
وبني كيفيته فذكر مواضع اخلالف مع مدرسة اخللفاء ،وأنه
(مسح) وليس غسال((( ،وأن
بالنسبة للرأس والرجلني
ٌ
الفريضة يف غسل الوجه واليدين واحدة ،والثانية اسباغ
وتطوع ،والثالثة يأثم فيها ،ورصح بأن املسح عىل اخلفني غري
جائز كام أورد الدليل عىل ذلك بأن آية الوضوء يف سورة املائدة
قد حسمت األمر بعدم اجلواز ،حتى وإن نقلوه عن اخلليفة
عمر بن اخلطاب .وذكر كذلك نواقض الوضوء وحرصها
يف الريح والبول والغائط والنوم واجلنابة ،وكأنّه يلمح إىل أن
ما ذكره بعض فقهاء مدرسة اخللفاء من مبطلية ملس املرأة أو
ملس الرجل عضوه التناسيل ،أو أكل حلم االبل ..فكل هذه
ليست نواقض للوضوء ،حيث حرصها اإلمام فيام ذكرنا.
eوعدد يف هذه الرسالة بعض األغسال الواجبة واألخرى
املستحبة ،وسيشري فيام بعد إىل أن «أكثر احليض عرشة أيام
وأقله ثالثة أيام .واملستحاضة تغتسل وتصيل ،واحلائض ترتك
((( احلراين؛ ابن شعبة :حتف العقول عن آل الرسول ٤٢٧
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الصالة وال تقيض ،وترتك الصيام وتقضيه».

وعطف عىل أعداد ركعات الصالة الواجبة واألخرى النافلة
وبي أن فضل اجلامعة عىل الفرد كل
من الرواتب اليومية ّ
ركعة بألفي ركعة لكن هذا ال يعني أن اجلامعة سائغة يف كل
الصلوات فإنه «ال جيوز الرتاويح يف مجاعة» وهي الصالة التي
أصبحت شعار مدرسة اخللفاء إىل يومنا هذا.
وهنى عن الصالة خلف فاجر ّ
وال يقتدى إال بأهل الوالية.
كام أشار إىل عدم جواز الصالة يف جلود امليتة وهي ما مل يذبح
بطريق رشعي حتى وإن كان قد دبغ ،وكذلك يف جلود السباع
وإن ذكيت.
وأما مسائل القرص والتامم فمع اختالفهم يف مقدار املسافة التي
تقرص فيها الصالة واعتامد مشهورهم عىل أنه ثامنية فراسخ
أي أربعة ُب ُرد ،فإن اإلمام  Cيقرر أهنا نصف تلك املسافة
وهي أربعة فراسخ وتساوي بريدين (حوايل  44كيلومرتا).
وربط بني التقصري واإلفطار بشكل حتمي وعىل نحو العزيمة
ال الرخصة .فقال« :والتقصري يف أربعة فراسخ ،بريد ذاه ًبا
وبريد جائ ًيا؛ اثنا عرش ميال .وإذا قرصت أفطرت».
eوعندما يتعرض للصالة عىل امليت يقرر أهنا مخس تكبريات
ال أربع؛ خالفا ملا ذهب إليه فقهاء مدرسة اخللفاء؛ ليس فيها
ركوع وال سجود وبالتايل ال تسليم فيها أيضا؛ قال :C
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«والصالة عىل امليت مخس تكبريات وليس يف صالة اجلنائز
تسليم الن التسليم يف الركوع والسجود وليس لصالة اجلنازة
(((
ركوع وال سجود»

eويؤكد  Cعىل موضوع اجلهر بالبسملة يف فاحتة الكتاب
(سواء كانت الصالة اخفاتية أو جهرية) واجلهر هبا بعدما
كانت جزءا من السورة ،هو من عالئم املؤمنني بمنهج أهل
البيت  Aكام ورد يف احلديث املشهور عن اإلمام احلسن
العسكري «عالمات املؤمن مخس ..واجلهر ببسم اهلل الرمحن
الرحيم»(((.
eوبني األحكام الالزمة يف الزكاة العامة ومقدار الزكاة يف
الغالت األربع والنقدين ،وأحكام زكاة الفطرة ،مؤكِّدا عىل
أن اخلمس من مجيع املال مرة واحدة.
eوأشار إىل بعض أحكام الصوم الواجب يف شهر رمضان،
واملستحب ال سيام يف شهر شعبان ،واحلج مؤكِّدا عىل أن
الفرض الالزم هو حج التمتع ،وهو أفضل أنواع احلج
وأسامها منزلة .وأنه ال يصح اإلحرام فيه ّإل من امليقات.
eوال يسمح اإلمام بتعدي أهل اإليامن عىل خمالفيهم ،أو
مصادرة أمواهلم بحسب اختالفهم مع املؤمنني يف االعتقاد
((( نفس املصدر ٤٢٩
((( املشهدي ،حممد بن جعفر :املزار ٣٥٣
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واألحكام ،بل يف دار التقية (وغال ًبا هي يف املجتمعات
املختلطة مذهب ًّيا ودين ًّيا وألجل محاية السلم االجتامعي
واستمرار املؤمنني يف شعائر دينهم وبقاء حياهتم ومصاحلهم)
تكون التقية واستعامل احلكمة يف التعامل مع اآلخرين ،الزمة
وواجبة وليست رغبة وعدم رغبة ،بل إن األحكام األولية
ترتاجع ليحل حملها مقتضيات التقية ،فاحلنث يف احللف
يمينًا عىل يشء يف حكمه األويل غري جائز ،ولكنه يف مثل هذه
الظروف وألجل دفع الظلم عن نفسه أو أبناء مذهبه ودينه
جتاوزا عىل الرشع ولذا قال « Cوالتقية يف
ال يعد حن ًثا وال
ً
دار التقية واجبة .وال حنث عىل من حلف تقية يدفع هبا ظلام
(((
عن نفسه».

eوالطالق إنام يكون ً
نافذا إذا كان عىل طبق ما ذكر اهلل يف كتابه
وسنة نبيه ،فال معنى للقول عند بعض فقهاء مدرسة اخللفاء
إنه طالق بِدْ عي ولكنه ٌ
وواقع! الطالق الذي ال يكون
نافذ
ٌ
ٍ
منهي عنه ،ومعنى ذلك أنه ال يقع! وكذلك الطالق
بشهود
ٌّ
يف وقت احليض أو يف ُطهر املواقعة واجلامع بني الزوجني
منهي عنه ولذلك فإنه ال يرتتب عليه أي أثر! وكذلك فقد
ٌّ
َّ َ ٰ ُ
عي القرآن الكريم طريقة الطالق بالثالث فقال {ٱلطلق
ّ
َۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ۡ
ُ
ۡ
ُ
َ
َم َّرتانۖ فإمساكۢ بمع ُروف أو تس ۢ
يح بِإِحسٰ ٖن}((( ثم قال {فإِن
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
((( احلراين؛ ابن شعبة :حتف العقول عن آل الرسول ٤٣١
((( البقرة229 :
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َّ َ

َ َ َ ُّ َ

ۡ

َ

َ

ك َح َز ۡو ًجا غ ۡ َ
َطلق َها فل تِل ُلۥ م ۢ
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هي طريقة الطالق بالثالث ،وأما رمي كلمة الطالق يف
جملس واحد كام يفعله بعضهم فليس طالقا مرشوعا! وتبقى
املرأة ذات زوج! وربام تزوجت غريه وهي ال تزال زوجته

مع فرض أن الطالق ذاك غري مرشوع وال نافذ .قال C

«والطالق بالسنة عىل ما ذكر اهلل جل وعز وسنة نبيه K
وال يكون طالق بغري سنة وكل طالق خيالف الكتاب فليس
بطالق وكل نكاح خيالف السنة فليس بنكاح .وال جتمع بني

أكثر من أربع حرائر .وإذا طلقت املرأة ثالث مرات للسنة

مل حتل له حتى تنكح زوجا غريه .وقال أمري املؤمنني :C
«اتقوا املطلقات ثال ًثا فإهنن ذوات أزواج» .يعني بذلك إذا
طلقن ثالث طلقات من غري رجوع بعد كل طلقة؛ فإهنا إذا
مل يرجع إليها بعد الطلقة األوىل ال تكون زوجته وإذا مل تكن

زوجته فال معنى ألن يطلقها الطلقة الثانية.

eوإذا كانت أحكام املرياث فيها الكثري من التفاصيل ،وقد ال
يتسع هلا طبيعة تلك الرسالة الرضوية املخترصة إال أن هناك

عثرات مهمة وأخطاء أساسية ،أشار إليها اإلمام  Cبسبب
أن أتباع املدرسة األخرى يعتربوهنا أساسيات وهي عثرات،

((( البقرة230:
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لذلك قال اإلمام  Cيف نفي العول يف السهام (((،ونفي
التعصيب يف اإلرث((( «والفرائض عىل ما أمر اهلل ال عول
فيها وال يرث مع الوالدين والولد أحد إال الزوج واملرأة .وذو
(((
السهم أحق ممن ال سهم له وليست ال َع َصبة من دين اهلل».
((( العول كام جاء يف تعريفه عن حممود عبد الرمحن عبد املنعم يف معجم
املصطلحات واأللفاظ الفقهية :٥٥٧/٢قال الرشيف اجلرجاين :زيادة
السهام عىل الفريضة فتعول املسألة إىل سهام الفريضة فيدخل النقصان
عليهم بقدر حصصهم..
ويعني بذلك الزيادة يف السهام التي حددها القرآن الكريم يف اإلرث ،فيحصل
بسبب هذه الزيادة نقص جلميع الورثة ،فيوزع هذا النقص عىل كل الورثة
بإنقاص حصصهم بحسب نِسب تلك احلصص من الرتكة .مثلام لو ماتت
امرأة وتركت زوجا و ُا ّما و ُاختا ،فسهم الزوج النصف كام ورد يف القرآن
الكريم ول ُ
ال ّم الثلث كذلك ولألخت النصف فتكون السهام أكثر من
الفريضة (نصف  +ثلث  +نصف) وقد أورد النقص عىل اجلميع بالنسبة،
وهو العول ..بينام رفض أهل البيت  Aوقالوا إنه ال يمكن أن يكون
هناك عول فإن الذي أحىص رمل عالج (الصحراء) ال يمكن أن يضيع عليه
حساب هذه احلصص ووضع نظام صحيح هلا يف املرياث ..ومتام التفصيل
يف الفقه.
((( فتح اهلل؛ د .أمحد :معجم ألفاظ الفقه اجلعفري :١١٧التعصيب :رد ما فضل
من سهام اإلرث املفروضة عىل من كان من عصبة امليت ،وهو من يمت إىل
امليت نسبا ،األقرب فاألقرب من غري رد عىل ذوي السهام .وهو منحرص يف
صورة وجود البنت املنفردة أو البنتني املنفردتني ..وحينها ترد باقي الرتكة
عىل عصبة املورث كأخيه أو عمه ألبيه أو ألبويه..
وهو مرفوض عند أهل البيت  Aفال يرث أصحاب الطبقة املتأخرة مع من هم
أصحاب الطبقة املتقدمة.
((( احلراين؛ ابن شعبة :حتف العقول عن آل الرسول ٤٣٢

.......................................... | 106عالم آل محمد اإلمام علي بن موسى الرضا

eويف تفاصيل العدل اإلهلي واألحكام املرتبطة به؛ فإنه ال
يمكن أن خيلق اهلل أفعال العباد اخلاطئة ومعاصيهم الفاسدة
ثم يعاقبهم عليها ألن هذا ظلم ،لكن هل هي بالرغم منه
وخارج سلطانه؟ كال ألن ذلك يعني نسبة العجز هلل وإنام كام
قال اإلمام « Cأن أفعال العباد خملوقة خلق تقدير ،ال خلق
تكوين .وال تقل باجلرب وال بالتفويض».

ومع قوة اهلل وقدرته عىل كل يشء لكنه أجرى عدله يف خلقه،
فـ «ال يأخذ اهلل عز وجل الربيء بجرم السقيم ،وال يعذب اهلل
ََ َ ُ َ ۡ ٞ
از َرة ِوز َر
األبناء
واألطفال بذنوب اآلباء وإنه قال{ :ول ت ِزر و ِ
َ
َّ
َّ
ۡ
َ
ُ ۡ َ ٰ ((( َ ۡ َ
َ َ ٰ
ٰ
َ
أخرى} { ،وأن ليس ل ِِلنس ِن إِل ما سع}».

ومن عدالته أنه ال يقبل بوالية الظامل عىل عباده وال اجلاهل
بأحكامه ،فهذان وإن تسلطا إال أهنام ليسا مفرويض الطاعة من قبل
اهلل تعاىل بخالف املعصوم من اجلهل والظلم ،فإنه يصطفى لرسالة
اهلل تارة وإلمامة اخللق أخرى كام هو حال املعصومني؛ قال C
«وال يفرض اهلل عىل العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم ويغوهيم.
وال خيتار لرسالته ويصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر ويعبد
الشيطان من دونه».
eوبالتمييز بني املسلم واملؤمن يعني اإلمام الرصاط الوسط
الصحيح يف «أن اإلسالم غري اإليامن .وكل مؤمن مسلم

((( األنعام164 :
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وليس كل مسلم مؤمنا .ال يرسق السارق حني يرسق وهو
مؤمن .وال يرشب الشارب حني يرشب اخلمر وهو مؤمن
(((
وال يقتل النفس التي حرم اهلل بغري احلق وهو مؤمن».

وإقرارا لسان ًّيا وإنام «اإليامن
وذلك أن اإليامن ليس كال ًما فقط
ً
أداء الفرائض واجتناب املحارم .واإليامن هو معرفة بالقلب
وإقرار باللسان وعمل باألركان».

وجعل اإلمام  Cمن صفات املؤمن أنه «يؤمن بعذاب
القرب ومنكر ونكري .والبعث بعد املوت .واحلساب .وامليزان
والرصاط .والرباءة من أئمة الضالل وأتباعهم .واملواالة
(((
ألولياء اهلل».
((( احلراين؛ ابن شعبة :حتف العقول عن آل الرسول ٤٣٣
((( نالحظ هنا بني النسختني املرويتني اختالفا واضحا؛ فبينام جتمل نسخة حتف
العقول األمر بالنحو الذي ذكرناه “والرباءة من أئمة الضالل وأتباعهم.
واملواالة ألولياء اهلل» وتقترص عىل هذا ،فإن نسخة عيون أخبار الرضا
 ١٣٤/٢تفصل يف هؤالء وأولئك وتبني مواقفهم بشكل رصيح فهي تذكر
“الوالية ألمري املؤمنني  Cوالذين مضوا عىل منهاج نبيهم  Kومل يغريوا
ومل يبدلوا مثل سلامن الفاريس وأيب ذر الغفاري واملقداد بن األسود وعامر
بن يارس وحذيفة اليامين وأيب اهليثم بن التيهان وسهل بن حنيف وعبادة بن
الصامت وأيب أيوب األنصاري وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتني وأيب سعيد
اخلدري وأمثاهلم  Gورمحة اهلل عليهم والوالية ألتباعهم وأشياعهم
واملهتدين هبداهم والسالكني منهاجهم رضوان اهلل عليهم »..ويف موضوع
الرباءة تذكر الذين حاربوا أمري املؤمنني وخرجوا عليه يف واليته ،من
القاسطني والناكثني واملارقني ،ومن آوى الطرداء واستعمل لعناء رسول
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eثم يأيت اإلمام  Cعىل ما يسمى يف الفقه اليوم كتاب األطعمة
واألرشبة ،فيقول بحزم ،إن من اإليامن «حتريم اخلمر قليلها
وكثريها .وكل مسكر مخر .وكل ما أسكر كثريه فقليله حرام.
واملضطر ال يرشب اخلمر فإهنا تقتله .وحتريم كل ذي ناب من
السباع وكل ذي خملب من الطري .وحتريم الطحال فإنه دم.
ٍ
يشء ال يكون له
واجلري والطايف واملارماهي والزمري وكل
قشور .ومن الطري ما ال تكون له قانصة ،ومن البيض ُّ
كل ما
ٌ
فحالل أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله».
اختلف طرفاه

eويشري إىل أن من اإليامن «اجتناب الكبائر ،وهي قتل النفس
التي حرم اهلل ،ورشب اخلمر .وعقوق الوالدين .والفرار من
ظلم .وأكل امليتة ،والدم ،وحلم
الزحف .وأكل مال اليتامى ً
اخلنزير ،وما أهل به لغري اهلل من غري رضورة به .وأكل الربا
والسحت بعد البينة .وامليرس .والبخس يف امليزان واملكيال.
وقذف املحصنات والزنا .واللواط .والشهادات الزور.
واليأس من روح اهلل .واالمن من مكر اهلل والقنوط من رمحة
اهلل .ومعاونة الظاملني والركون إليهم .واليمني الغموس.

اهلل  ..Kوال نعلم هل أن النسخ األصلية أو القديمة لتحف العقول كانت
حتتوي هذه اجلمل املوجودة يف عيون أخبار الرضا أو ال حتتوهيا ،مع مالحظة
أن كتاب العيون أسبق من حتف العقول ،ونفرتض أن صاحب التحف إنام
ينقل عنه (أو عن غريه ممن سبقه) وبحسب البحث البسيط الذي الحظناه
فإن املصدر األقدم هلذه الرسالة الرضوية هو كتاب الصدوق عيون أخبار
الرضا ..والقضية حتتاج إىل بحث أكثر.
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وحبس احلقوق من غري عرس .والكرب .والكفر .واالرساف.
والتبذير .واخليانة وكتامن الشهادة واملالهي التي تصد عن ذكر
اهلل مثل الغناء ورضب األوتار .واالرصار عىل الصغاير من
الذنوب (((.»..وخيتم كالمه  Cهذه هي أصول الدين.
Wالرسالة الذهبية:

يذكر املؤلفون يف حياة اإلمام الرضا  Cأنه أمىل عىل من
يكتب هذه الرسالة املختصة يف شؤون البدن ،وصحته وما ينفعه
وما يرضه ،وعالقته بالغذاء ،وأمور التداوي وما متس احلاجة إليه
يف املحافظة عىل سالمة اجلسم.

وذلك مما نقله غري واحد؛ منهم احلسن بن حممد بن مجهور،
قال :حدثني أيب وكان عاملا بأيب احلسن عيل بن موسى الرضا C
خاصة به ،مالزما خلدمته ،وكان معه حني محل من املدينة إىل أن
سار إىل خراسان واستشهد عليه الصالة والسالم بطوس ،وهو ابن
تسع وأربعني سنة.
قال :وكان املأمون بنيسابور ،ويف جملسه سيدي أبو احلسن
الرضا  Cومجاعة من املتطببني والفالسفة ،مثل يوحنا بن
ماسويه ،وجربئيل بن بختيشوع ،وصالح بن هبلة اهلندي ،وغريهم
من منتحيل العلوم وذوي البحث والنظر ،فجرى ذكر الطب وما
فيه صالح األجسام وقوامها ،فأغرق املأمون ومن بحرضته يف

((( نفس املصدر ٤٣٤
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الكالم وتغلغلوا يف علم ذلك ،وكيف ركب اهلل تعاىل هذا اجلسد
ومجيع ما فيه من هذه األشياء املتضادة من الطبائع األربع ،ومضار
األغذية ومنافعها ،وما يلحق األجسام من مضارها من العلل.

قال :وأبو احلسن  Cساكت ال يتكلم يف يشء من ذلك.
فقال له املأمون :ما تقول يا أبا احلسن يف هذا االمر الذي نحن فيه
هذا اليوم ،والذي البد منه من معرفة هذه األشياء واألغذية ،النافع
منها والضار .وتدبري اجلسد؟
فقال أبو احلسن  :Cعندي من ذلك ما جربته وعرفت
صحته باالختبار ومرور األيام ،مع ما وقفني عليه من مىض من
السلف ،مما ال يسع االنسان جهله ،وال يعذر يف تركه ،فأنا أمجع
ذلك مع ما يقاربه مما حيتاج إىل معرفته.

قال :وعاجل املأمون اخلروج إىل بلخ ،وختلف عنه أبو
احلسن  ،Cوكتب املأمون إليه كتابا يتنجزه ما كان ذكره مما
حيتاج إىل معرفته من جهته عىل ما سمعه منه وجربه من األطعمة
واألرشبة وأخذ األدوية والفصد واحلجامة والسواك واحلامم
والنورة والتدبري يف ذلك.

فكتب الرضا  Cإليه كتا ًبا نسخته« :بسم اهلل الرمحن الرحيم.
اعتصمت باهلل .أما بعد ،فإنه وصل إيل كتاب أمري املؤمنني((( فيام
((( خماطبة اإلمام إياه بأمري املؤمنني ،بل خماطبة من سبقه من األئمة حلكام
زماهنم بذلك ،ال يدل بالرضورة عىل إيامهنم هبذا وتسليمهم بانطباق هذا
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أمرين من توقيفه عىل ما حيتاج إليه مما جربته وما سمعته يف األطعمة
واألرشبة وأخذ األدوية والفصد واحلجامة واحلامم والنورة والباه
وغري ذلك مما يدبر استقامة أمر اجلسد ،وقد فرس ت له ما حيتاج
إليه ،ورشحت له ما يعمل عليه ،من تدبري مطعمه ومرشبه وأخذه
الدواء وفصده وحجامته وباهه وغري ذلك مما حيتاج إليه من سياسة
جسمه ،وباهلل التوفيق .اعلم أن اهلل عز وجل مل يبتل اجلسد بداء
(((
حتى جعل له دواء.»..
ثم استمر اإلمام  Cيف توجيهه ذاك مشبها البدن بامللك
ومشبها العروق واألعضاء والقلب بام يناسبها يف اململكة ،ويف فقرة
تالية جيعل البدن كاألرض الطيبة متى تعوهدت بالعامرة والسقي
نمت لكن بحيث ال يزاد يف املاء فتغرق وال ينقص منه فتعطش.

اللقب عليه ،متاما ما نتعامل مع ألقاب أولئك احلاكمني مع عدم اعرتافنا
هبا ،فقولنا عن هارون أنه «الرشيد» وعن عبد اهلل ابنه أنه «املأمون» وهكذا
إنام هو للتعريف مع أننا ال نعتقد برشد ذاك وال أمانة هذا .ويف ذلك الوقت
فإن «أمري املؤمنني» كلقب رسمي كان جيب عىل اجلميع أن يتعامل به وإال
عد من ال يسميه هبذا معارضا وحماربا وصاحب موقف علني مضاد ،وال
ريب أن احلكمة ال تقتيض مثل هذا ،وإال فمن املعلوم أن لقب أمري املؤمنني
بحسب ما ورد عن املعصومني ال ينطبق حقيقة إال عىل أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب  ،Cحتى لقد هنوا عن تلقيب سائر األئمة بذلك مع أهنم يف
احلقيقة أمراء املؤمنني وسادهتم .ويشري لذلك ما عن أيب محزة ثابت بن دينار
الثاميل ،قال :سألت أبا جعفر حممد بن عيل الباقر  ،Cيا بن رسول اهلل K
مل ُس ِّمي عيل  Cأمري املؤمنني ،وهو اسم ما ُسمي به أحد قبله ،وال حيل
ألحد بعده؟ قال :ألنه مرية العلمُ ،يمتار منه ،وال َيمتار من أحد غريه.
((( املجليس :بحار األنوار٣١٠/٥
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وحيث يكون الطعام هو أول ما ينبغي االعتناء به لسالمة
البدن ،يويص بأكل البارد يف الصيف واحلار يف الشتاء واملعتدل
يف الفصلني (والبارد هنا واحلار بمعنى ما كانت طبيعته كذلك ال
بمعنى املسخن بالنار أو املربد باملربدات) .وينبغي أن يبدأ الطعام
بأخف األغذية التي يغتذي هبا بدنه بقدر عادته.

ويشري إىل أن فصول السنة األربعة ،ختتلف يف قابلية البدن
لألطعمة فيها فليس كل األطعمة صاحلة لكل الفصول! كام
أن حاجته إىل النوم واالسرتاحة ختتلف بحسب هذه الفصول
وبحسب عمره وطبيعة عمله ،فليالحظ ذلك.

ويشري إىل أن من الوقاية ّأل خيلط اإلنسان األطعمة غري
املتجانسة فإهنا تعقب آثارا سيئة عىل صحته ،ويورد عىل ذلك أمثلة.

ويشري إىل أن من اخلطورة أن يعتاد املرء حبس البول فـ «من
أراد ّأل يشتكي من مثانته فال حيبس البول ولو عىل ظهر دابة»(((.

ولسالمة اجلهاز البويل والتناسيل يشري  Cإىل عدم حبس
املني وعدم املبالغة يف وقت أو كيفية املامرسة اجلنسية ،فيقول «ومن
أراد أن ال جيد احلصاة وعرس البول فال حيبس املني عند نزول الشهوة
وال يطيل املكث عىل النساء» ولكي تكون حياة االنسان الزوجية
قائمة عىل أساس أخالقي وصحي فينبغي أن يلتزم بام يناسب
ذلك من التوجيهات مثلام قاله « Cوال جتامع امرأة حتى تداعبها
((( البار؛ د .حممد عيل اإلمام عيل الرضا ورسالته يف الطب النبوي ١٦٥
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وتكثر مالعبتها وتغمز ثدييها ،والشهوة تظهر من وجهها وعينها
واشتهت منك مثل ذلك الذي تشتهي منها .وال جتامع النساء إال
جالسا ولكن متيل
قائم وال جتلس
ً
طاهرة فإذا فعلت ذلك فال تقم ً
عىل يمينك ،ثم اهنض للبول من ساعتك فإنك تأمن احلصاة بإذن
اهلل تعاىل»(((.

وملن أراد االطالع املبارش عليها فلريجع إىل أصلها وهو
موجود مطبوعا يف عدد من الطبعات املستقلة ،كام أن العالمة
املجليس نقله يف البحار ج .59
«وملا وصلت إىل املأمون قرأها ورس هبا كثريا وأمر بكتابتها
بالذهب وأن حتفظ يف خزانة احلكمة وسامها الرسالة الذهبية أو
يقرض
عيل الرضا ِّ
الرسالة املذهبة .وكتب بخط يده جوابا لإلمام ٍّ
(((
فيه تلك الرسالة ويشكره
((( نفس املصدر ١٨٠
((( ما هي حقيقة موقف املأمون من اإلمام الرضا C؟ هل هي من البداية
ومنافسا خطريا ال بد من إهناء
كانت التآمر والسعي الغتياله واعتباره عدوا
ً
وجوده؟ أو أن املأمون كان رأيه جيدا يف اإلمام الرضا وكان معجبا بعلمه
وحمرتما لشخصيته وعىل هذا األساس تعامل معه فكان يستعني به ويثني
عليه وكان جادا يف توليته العهد ألنه رآه األصلح؟ ثم إما أنه رأى أن سلطته
ال تستقيم كام يريد إال بالتخلص منه ففعل ذلك ..أو حتى يمكن ألصحاب
هذه النظرية القول بأن املأمون مل يقم باغتيال اإلمام وقتله؟ فكرتان ورأيان؛
يشري إىل األول ما روي عن املعصومني  Aوعن اإلمام الرضا من أن
قتله سيكون بواسطة املأمون وكان األمر معلوما هلم وله ،كام سنشري إليه يف
فصل الحق .ويؤكده أن اإلمام  Cأخرب املأمون أنه ليس جادا يف توليته
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العهد وإنام لكي يقول للناس إن أهل البيت ليسوا زاهدين حقيقة يف الدنيا
وإنام فعلوا ذلك ألهنم مل ينالوها فلام نالوها مل يزهدوا فيها .وأيضا ما أشار
إليه  Cأكثر من مرة ألصحابه بأن ال ُيدَ عوا و ُيرسوا بمظاهر االكرام التي
يبدهيا املأمون لإلمام فإنه غري صادق يف وعوده .ومن ذلك ما أشار إليه أبو
الصلت اهلروي يف رشحه لألسباب التي دعت املأمون لقتل الرضا ،C
ومنها يتبني أن املأمون كان من أول األمر ليس صادقا يف مواقفه مع الرضا،
فإنام مجع إليه أرباب امللل واملذاهب لكي حيرجه يف سؤال أو إشكال ال لكي
يظهر فضله عليهم ،ومما يصدق ذلك قول اإلمام للنوفيل :أتدري متى يندم
املأمون؟ حني يراين أكلم أهل التوراة بتوراهتم وأهل االنجيل بانجيلهم.
وقد يشري إىل الثاين أن املأمون قد عرف بحبه للمسائل العلمية وكونه من احلكام
(املثقفني) بالقياس إىل سائر اخللفاء الذين مل يكن لدهيم شغف باملوضوع
العلمي ،ومن الطبيعي بالنسبة هلذا النوع من الناس أن يوقروا العامل وحيرتموه
خصوصا إذا كان من مستوى اإلمام الرضا الذي كان (عامل آل حممد) الذي
أعجز علامء زمانه .كام أنه ينقل عن املأمون يف دفاعه عن توليته االمام الرضا
رسالة ساخنة للعباسيني الذين رفضوا توليته إياه ناسبا إياهم إىل خبث
أصوهلم ،وفساد تربيتهم ،وقلة تدينهم فضال عن جهلهم بأبسط األمور يف
مقابل اإلمام الرضا الذي كان يف القمة يف كل تلك األمور .وألجل هذا
فإن تكرر إعجاب املأمون وإظهاره ذلك للمأل هو احلالة الطبيعة واحلقيقية
للمأمون ..ويظهر أن الدكتور البار يرى هذا الثاين كام يالحظ من ثنايا كتابه
املسمى :باإلمام عيل الرضا ورسالته يف الطب النبوي.
ونحن نرى كال الفكرتني كانتا موجودتني منذ القديم ،فإهنم ينقلون أنه ملا
ناظر اإلمام الرضا  Cعمران الصايب ،وأجابه عىل كل أسئلته وحل كل
اشكاالته فآمن عمران وتيقن اإلسالم وتشهد الشهادتني ،وحتدث الناس
بفضل االمام الرضا  ،Cخاف عم اإلمام عيل الرضا ،حممد بن اإلمام
جعفر عليه من املأمون كام ذكر ذلك القريش يف كتابه حياة اإلمام الرضا
 115 /1وحذر احلسن النوفيل صاحب اإلمام الرضا من حسد املأمون
إياه واقدامه عىل إيقاع الرش به قائال« :اين أخاف عليه أن حيسده هذا الرجل
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عليها»(((.
Wأهمية الرسالة الذهبية:

وقد أشار الدكتور البار يف كتابه اآلنف الذكر إىل أمهية هذه
الرسالة ،فذكر ما خالصته:
 /1أهنا ظهرت يف عرص املأمون الذي يعترب العرص الذهبي ملا
يسمى بعلوم احلكمة والفلسفة وحيث بلغت حركة الرتمجة أوج
نشاطها ،وبالنسبة للطب فقد اشتهرت بعض األرس املسيحية مثل
آل بختيشوع الذين كان أوهلم مع املنصور العبايس كطبيب خاص
ثم خلفه ابنه يف نفس الدور مع هارون الرشيد ،وخلفهام حفيده مع
املأمون ،واشتهر صالح بن هبلة الطبيب اهلندي ،واعرتاف املأمون
بمستوى هذه الرسالة وتقريظه إياها يدل عىل مكانتها العالية مع
حضور هذه الكفاءات الطبية املتقدمة.
 /2قال أيضا إن هذه الرسالة تتميز بأهنا أول رسالة يف الطب
يكتبها عريب مسلم ..ومل تكتب قبلها سوى رسائل مرتمجة من
اليونانية والرسيانية ،بل هي أول رسالة طبية يف التاريخ اإلسالمي.
فيسمه أو يفعل به بلية ،فأرش عليه باإلمساك عن هذه األشياء »..غري أن
النوفيل كان يظن خريا باملأمون ،وال خياف منه عىل االمام ،فقال ملحمد عم
اإلمام« :ما أراد الرجل  -يعني املأمون  -اال امتحانه ليعلم هل عنده يشء من
علوم آبائه؟» وهذا يشري إىل ما قلناه من أن تشخيص حقيقة موقف املأمون
وعالقته باإلمام كان حتى عند املوالني ملتبسا بني رأيني وفكرتني.
((( نفس املصدر ١٢١
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 /3تتميز بأهنا حتتوي عىل ما وصل إليه علم الطب يف ذلك
الزمان مضافا إليه ما علمه من آبائه وأجداده إىل رسول اهلل ،K
«باإلضافة إىل جتاربه الشخصية» كام قال د .البار.
وقد وقعت هذه الرسالة يف حمل االهتامم حتى أهنا طبعت
بطبعات خمتلفة بلغت ست طبعات ،وأما رشوحها والتعليق
عليها بني إجياز وتفصيل فقد ذكر الدكتور البار هلا نحو  17رشحا
وتعليقا ،جاء بعضها يف نحو  500صفحة بالرغم من أن أصل
الرسالة هو يف  14صفحة!
Wهل نتعامل معها كما نتعامل مع أحاديث المعصومين؟

خيتلف التعامل مع الروايات الواردة يف الطب سواء كانت
عن النبي املصطفى  Cأو سائر املعصومني عن التعامل مع
األحاديث والروايات الواردة يف أبواب العقائد واألحكام؛ وذلك
أن هذه األخرية إذا متت أسانيدها واتضحت داللتها فإن مقتىض ما
ُ َۡ َ َ ْ
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ
(((
دل عىل أنه {وما ءاتىكم ٱلرسول فخذ
وه َو َما ن َهىٰك ۡم عن ُه فٱنت ُهوا}
وما دل عىل أن التمسك بالعرتة والكتاب هو طريق النجاة ،يلزم
اجلميع باألخذ هبا إن كانت آمرة واجتناب نواهيها إن كانت ناهية،
إال أن هذه املعادلة ال تكون بالرضورة يف ما يرتبط باألمور الطبية
والصحية.
وذلك فإنه باإلضافة إىل أن القدر املتيقن من تلك األدلة هو

((( احلرش7 :
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ما يرتبط بأمور التكليف الديني يف العبادات أو الصحة والفساد
يف أمور املعامالت ،دون ما يرتبط باألمور الطبية ،فلو خالف امرؤ
حكم رشع ًّيا هو مفاد رواية صحيحة أو خالف عقيدة من العقائد
ً
َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ
ۡ
كذلك ،فإنه يكون من مصاديق {فليحذ ِر ٱلِين يالِفون عن أم ِره ِٓۦ
َ ُ َ ُ ۡ ٌَۡ َۡ ُ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
صيبهم عذ
اب أ ِل ٌم}(((،بينام قد ال يكون كذلك
صيبهم ف ِتنة أو ي ِ
أن ت ِ
ما يرتبط باألمور الصحية أو الغذائية.
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن أكثر ما جاء يف األمور
الصحية والغذائية هو من باب االرشاد إىل املنافع أو املضار
املوجودة يف متعلقاهتا ،وحتى لو كانت بصيغة األمر والنهي ،فهي
كذلك ويف أقىص األمور ستكون مستحبة أو مكروهة وليس يف
خمالفتهام عقوبة كام هو واضح.
من جهة ثالثة؛ فإن الكثري من هذه التوجيهات قد ال يكون هلا
إطالق أو عموم بحيث يشمل كل األفراد يف كل األزمنة ويف كل
ضارا آلخر ،أو كان
املناطق! بل ربام كان اليشء صاحلًا لشخص ًّ
ٍ
ٍ
زمان آخر ،وقد
ضار له يف
حلا لنفس الشخص يف زمان وهو ٌ
صا ً
إشارات إىل أن بعض الفصول ال يصلح
ورد يف الرسالة الذهبية
ٌ
فيها طعا ٌم كان يصلح يف فصل سابق عليها! بل قد يصلح يف
منطقة دون أخرى فطبيعة اجلغرافيا واهلواء وأمثال ذلك قد تؤثر يف
صالحية بعض التوجيهات ملنطقة دون أخرى .ولذلك فقد أشار
((( النور63 :
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بعض العلامء إىل أن تلك األخبار الواردة يف الطب ال يؤخذ هبا عىل
إطالقها وال تلزم كل من اطلع عليها ،فقد قال الشيخ الصدوق
أبو جعفر « :Gاعتقادنا يف األخبار الواردة يف الطب أهنا عىل
وجوه:
منها :ما قيل عىل هواء مكة واملدينة ،فال جيوز استعامله يف
سائر األهوية.
ومنها :ما أخرب به العامل  Cعىل ما عرف من طبع السائل ومل
يتعد موضعه ،إذ كان أعرف بطبعه منه.

ومنها :ما دلسه املخالفون يف الكتب لتقبيح صورة املذهب
عند الناس.
ومنها :ما وقع فيه سهو من ناقله.

ومنها :ما حفظ بعضه ونيس بعضه.

وما روي يف العسل أنه شفاء من كل داء فهو صحيح ،ومعناه
أنه شفاء من كل داء بارد.
وما روي يف االستنجاء باملاء البارد لصاحب البواسري فإن
ذلك إذا كان بواسريه من حرارة.
وما روي يف الباذنجان من الشفاء فإنه يف وقت إدراك الرطب
(((
ملن يأكل الرطب ،دون غريه من سائر األوقات».

((( الصدوق :االعتقادات يف دين اإلمامية ١١٦
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أقول :هناك كالم للمرجع الديني املرحوم الشيخ حممد حسني
كاشف الغطاء قريب من معنى ما سبق.
Wالمؤتمرات العلمية واالحتجاجات:

بينام ذكر املرحوم الشيخ باقر رشيف القريش تسعة عناوين
فرعية حتت عنوان احتجاجات اإلمام  Cوأورد نصوص تلك
االحتجاجات وكلامت االمام يف أجوبة األسئلة التي يوجهها
مناظروه له فحفظ بذلك رضوان اهلل عليه هذه الثروة العلمية
بشكل مرتب ومناسب ،ذكر مؤلفو كتاب أعالم اهلداية عرشة
عناوين ،وبينها وبني ما ذكره القريش نحو من التداخل واقترصوا
يف الغالب عىل إيراد خالصات وأهم إجابات اإلمام  ،Cولعل
ذلك راجع إىل رعاية وضع حجم الكتاب.

وعىل كل حال فمن أراد الرجوع إىل تفاصيل تلك املناظرات
واملؤمترات العلمية فبإمكانه الرجوع إىل كتاب عيون أخبار الرضا
للشيخ الصدوق كمصدر أو إىل كتاب القريش باعتبار ترتيبه
احلديث وسهولة مأخذه.
إننا هنا نسجل بعض املالحظات املشرية إىل تلك االحتجاجات
العلمية واملناظرات كالتايل:
 /1إن قسام مهام منها كان برتتيب الدولة واخلالفة العباسية
وهو هبذا أشبه باملؤمترات الدولية التي تعقدها احلكومات مع يشء
غري قليل من التجهيز واالستعداد ،فإن مجع تلك العناوين املهمة
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مثل (اجلاثليق ورأس اجلالوت واهلربذ األكرب وأصحاب زرادشت
ونسطاس الرومي) يوازي اليوم ما يسمى حوار األديان يف مستوى
القمة ،كبابا الفاتيكان ورئيس اليهود وهكذا املجوس باإلضافة إىل
أهم فالسفة العامل ،وبالطبع فإن هذا حيتاج إىل متهيدات واتصاالت
وقضايا لوجستية حتى يصل هؤالء من أماكنهم ويستضافوا من
جهة الدولة ،وهذا الذي تشري إليه بعض الروايات التارخيية من
أن املأمون أمر ذا الرياستني أن يتوىل أمر دعوهتم .يعني أن رئيس
الوزراء بمنطق اليوم هو املسؤول عن ترتيب هذه املؤمترات .وقد
يكون هلذه املؤمترات أهداف متعددة؛ منها ما يكون نوع اعرتاف
من أرباب الديانات بخالفة اخلليفة املأمون الذي هو بحاجة إىل
هذا االعرتاف ال سيام وأن قضية أخيه األمني مل يمر عليها فرتة
طويلة وال يزال اخلط املعارض العبايس قائام ..فيحصل بمثل هذه
املؤمترات عىل «إمجاع دويل وديني» .ومنها ما يرتبط بخطته اخلاصة
يف إحراج اإلمام الرضا كام يتصور عندما ال يستطيع التغلب
فيحجمه وحيرجه.
عليهم،
ّ
 /2مما يلحظ أن بعضها كان يستمر لفرتة طويلة مثل املؤمتر
املذكور الذي يظهر منه أنه استمر من الصباح إىل املساء وانقطع
لفرتة الظهر ،حيث أرص اإلمام  Cعىل قطع املناظرة لكي يقوم
للصالة وأن يفهمهم بذلك ،واألجيال من بعده ،أن احلفاظ عىل
الصالة يف أول وقتها هو أهم من كل مهم.
 /3إن تلك املؤمترات واملناظرات واالحتجاجات قد حقق
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منها اإلمام الرضا فوائد متعددة ويف اجتاهات خمتلفة؛ فمن جهة
ولعلها األهم ترك تراثا علميا يضاف إىل ما جاء به آباؤه الكرام يف
حل املعضالت الفكرية التي لواله ولوالهم لكان الناس يتومهون
أن اإلسالم عاجز عن مواجهة خمالفيه واالجابة عىل إشكاالهتم.
لكن قيامه صلوات اهلل عليه وعىل آبائه باإلجابة عليها حل املشكل
يف ذلك الزمان وأمات السؤال واالشكال إىل األخري ،فكل من
يطرح هذا االشكال جيد جوابه جاهزا .ويف ذلك محاية لرشيعة
اإلسالم ما بعدها محاية.
ومن جهة أخرى كانت إجاباته  Cتدعيام لفكرة اإلمامة
وأن اإلمام املعصوم ال يصل إليه أحد وال جياريه غريه ،سواء كان
النقاش يف العلم بالكتب الساموية األخرى أو يف الفلسفة والعلوم
العقلية أو يف العقائد والكالم يف التوحيد والنبوة واإلمامة ،أو يف
تفسري القرآن أو يف احلديث عن رسول اهلل  .Kوبنظرة خاطفة إىل
أسئلة تلك املناظرات جتد سعة الدائرة التي تم النقاش واالحتجاج
فيها.
وث ّبت بذلك أيضا إمامته يف مقابل من أنكرها.

ورضب اإلمام  Cاملأمون واخلط العبايس املعادي رضبة
معلم؛ حني أثبت من خالل تفوقه عىل مجيع العلامء ورؤساء امللل
والديانات واملذاهب أنه املمثل احلقيقي لرسول اهلل  ،Kوأنه لو
كانت اخلالفة والقيادة بحسب الكفاءة ملا تعدت عنه.

122

هل اغتال المأمون العباسي
اإلمام الرضا عليه السالم بالسم؟
يستبطن هذا العنوان قضيتني؛ كلتامها حمل نقاش وجدل :أن

املأمون اغتال اإلمام الرضا ،وأن ذلك تم بواسطة السم!

وقبل أن نأيت عىل ذكر البحث التارخيي وإيراد القرائن الدالة

عىل اغتياله إياه بالسم ،نقدم بمقدمات:

األوىل :أن الكثري من احلكام يصلون إىل مرحلة يتصورون

فيها أن أمن البالد واحلفاظ عىل الرعية ،بل محاية اإلسالم وإبقاء

شعائره يرتبط بوجودهم ،بمعنى أن وجودهم يعني بقاء البالد
وأمان العباد واستمرار الدين ..وأنه لو حصل أن انزاحوا بأي

نحو من األنحاء فإن الكوارث سوف تقع ،ولذلك ال مانع لدهيم
ألجل تلك األمور أن جي ّيشوا اجليوش وخيوضوا املعارك حتى ال
ّ
وكأن
يزاحوا عن امللك والسلطان وحيدث ما ذكرنا من األخطار!

اهلل اختارهم من عامل الغيب ليحفظ هبم كل هذه األمور وألبسهم
123
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هذا القميص الرئايس فال جمال ألن خيلعوه وال يسمحوا لغريهم
أن ينزعه منهم!

نعم ربام صدق بعضهم  -وهذا نادر ويف أوقات قليلة  -مع
نفسه ،فرأى أن امللك عقيم وال يعرف أرحا ًما وال أنسا ًبا بل وال
دينًا وإنام هي الرئاسة وإصدار األوامر والتلذذ بام تتيحه الرئاسة
واخلالفة من املشتهيات((( ..وسواء كان األول أو الثاين فإن احلاكم
هنا ال جيد داعيا للتوقف عن إزالة أي شخص  -مؤيدا أو معارضا
وفاضال أو غري ذلك  -من طريقه بالسجن أو التغريب أو القتل
بأي طريقة تيرست له.

إن احتامل هتديد الشخص للحاكم بأي نسبة كان! جيعل
للحاكم احلق يف رأيه بأن ينهي وجوده االجتامعي بل حتى اجلسدي
ويعطيه صالحية قتله!

الثانية :بناء عىل ما تقدم فقد وجدنا أمر االغتيال من قبل
احلاكمني ملنافسيهم ،بل ملؤيدهيم أحيانا وألقارهبم ،وأرحامهم،
عاديا وكثريا يف تاريخ األمة املسلمة أيام األمويني والعباسيني،
وكان أسهل الطرق يف ذلك هو استعامل السم .فقد ذكرنا يف كتابنا
سيد اجلنة ،عن اإلمام احلسن بن عيل  ،Cكيف أن معاوية بن أيب
((( يشهد لذلك قول هارون الرشيد البنه املأمون :إن امللك عقيم ولو نازعتني
ألخذت الذي فيه عيناك! ويشهد للفكرة األخرى قول املنصور وقد أكل
عجة السكر فاستلذها واستطاهبا وقال :أراد حممد وإبراهيم (ابنا عبد اهلل بن
احلسن) أن حيرماين منها!
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سفيان ،اغتال بواسطة السم مالكا األشرت النخعي ،ثم احلسن بن
عيل بن أيب طالب ،وسعدً ا بن أيب وقاص الزهري ،وعبد الرمحن بن
أيب بكر ،بل أقرب منارصيه وأشد مؤيديه عبد الرمحن بن خالد بن
الوليد ،وكل ذلك عىل طريقة :إن هلل جنو ًدا من عسل.

واغتيل معاوية الثاين بن يزيد ،بواسطة السم الذي حيتمل
باحثون أن مروان بن احلكم وأنصاره قد سمموه به ،لكي يصفو
هلم األمر بعد أن رأوا أنه قد يسلك طري ًقا ال ينتهي إىل حتقيق
سلطتهم! وألن مروان بن احلكم كان قد احتاط لنفسه من جهة
السم ،فنجى منه إال أنه مل ينج من االغتيال حيث قتلته زوجة يزيد
بن معاوية (التي أصبحت زوجته) بكتم أنفاسه وهو نائم بمخدة
اهنت هبا حياته.
واغتال سليامن بن عبد امللك األموي أبا هاشم بن حممد بن
احلنفية بعدما استضافه يف الشام ،عندما أمر بعض عامله بدس
السم إليه يف احلميمة يف طريق عودته إىل املدينة .كام اغتيل عمر بن
عبد العزيز األموي من جهة منافسيه بعد فرتة قصرية من خالفته
وواليته.
واعتمد العباسيون االغتيال بالسم كطريقة سهلة التكاليف
وخفية األثر ،يف قتل خصومهم بل أرحامهم ،فقد« :بعث موسى
بأرزة ،وقال :استطبتها فأكلت منها،
(اهلادي) إىل أمه اخليزران ّ
فكيل منها قالت خالصة :فقلت هلا :أمسكي حتى تنظري ،فإين
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أخاف أن يكون فيها يشء تكرهينه ،فجاءوا بكلب فأكل منها،
األرزة؟ فقالت:
فتساقط حلمه ،فأرسل إليها بعد ذلك :كيف رأيت ّ
وجدهتا طيبة ،فقال :مل تأكيل ،ولو أكلت لكنت قد اسرتحت منك!
متى أفلح خليفة له أ ٌّم! َ
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»((( .فهو يتآمر عليها
ليقتلها بالسم وهي تتآمر عليه لتقتله باجللوس عىل وجهه متاما مثلام
فعلت زوجة يزيد بن معاوية بزوجها التايل مروان بن احلكم!
وإذا كان قد فشل اهلادي العبايس يف اغتيال أمه فقد نجح يف
اغتيال وزيره الربيع وهو خادمهم يف كأس مسمومة جعله يرشهبا
ومات من ليلته!

وهارون العبايس أخوه دس إلدريس بن عبد اهلل بن احلسن
من يسمه وهو يف أفريقيا!

و«مل يكن أمر اغتيال اخلصوم بكل وسيلة ممكنة شيئا طارئًا،
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
((( الطربي :يف تارخيه /٨٢٠٦
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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 ال
نارا! وإنام
وقارا ،وال يعتقدون حقيق ًة جنة أو ً
وهم ال يرجون هلل ً
هي هذه احلياة الدنيا نموت ونحيا وما هيلكنا إال الدهر»!((( ولقد
تتبع مؤلفون موضوع االغتياالت السياسية يف تاريخ املسلمني،
فجاؤوا بمؤلفات متعددة((( انتهى بعضهم فيها إىلَّ :
«أن ُج ّل ،إن
مل يكن كل العمليات ،قد وقعت يف سبيل التنافس والتحاسد عىل
السلطة .وسوف تتفاجأ عند قراءتك لعمليات االغتيال أن أوارص
القرابة واملودة قد تم التفريط هبا والتخيل عنها من أجل صعود
القمة وتسنم العرش .سوف تصعق عندما جتد األب يقتل ابنه،
(((
تسمم ولدها ،وهكذا.»..
واالبن يغدر بأخيه ،واألم ِّ

الثالثة :إنه سيتبني أن اغتيال املأمون لإلمام الرضا بالسم ،كان
حمل شياع واسع يف املجتمع يف وقت شهادة اإلمام  ،Cفقد كان
(الناس) يتهمون املأمون بذلك ،ومل تكن هذه التهمة وهذا الشياع
((( آل سيف؛ فوزي :كاظم الغيظ اإلمام موسى بن جعفر
((( منها كتاب االغتيال السيايس يف اإلسالم هلادي العلوي ،واالغتياالت
يف اإلسالم حلسن عبد اهلل ،ومعجم السياسيني املغتالني يف التاريخ العريب
واإلسالمي لفؤاد صالح السيد ،وأشهر االغتياالت يف اإلسالم خلالد السعيد..
((( السعيد؛خالد :أشهر االغتياالت يف اإلسالم؛ املقدمة.
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ناش ًئا من فراغ بل كان لدهيم من القرائن ما جيعلهم يعتقدون بذلك،
بل إن املأمون نفسه رأى هذه املسألة وزعم أنه حيزن ألن الناس
(يتهمونه) بذلك! وهي عىل طريقة :يكاد املريب أن يقول خذوين!
قسم تساءلوا عن أسباب قيامه بذلك
وأكثر من ذلك فإن ً
ما يعني أهنم اعتربوا القضية مسلمة وتامة ،وإنام السؤال هو عن
األسباب .كام سيأيت عند احلديث عن جواب أيب الصلت اهلروي.

هذا باإلضافة إىل ترصحيات املعصومني  Aقبل شهادة
اإلمام الرضا  Cبأنه سيحدث هذا ،وترصحيات اإلمام نفسه
بأن مصريه سيكون هكذا ..وسيأيت تفصيله.

ويف املقابل فإن من أنكر ذلك من أتباع مدرسة اخللفاء يف
عصور متأخرة مل يقدم جوابا واضحا!((( فتارة يقول بعضهم :أكثر
من أكل العنب فامت! وأخرى يقول بأنه أكل عنبا فامت!
وأما تفصيل املطلب فهو كالتايل:

 /1فيام يعتقده اإلمامية أن أئمتهم يعلمون  -بعهد من رسول
اهلل بعد إخبار اهلل له  -بأن تصدهيم حلامية دين اهلل وتبليغ رشيعته
سيكون له ثمن؛ وهو أن يؤذوا يف أيام حياهتم ،من قبل أعداء
ً
اغتيال ً
وقتل.
الرسالة ،وأن يفقدوا حياهتم يف آخر األمر
وشط عليهم الوفاء بذلك ،فقبلوا به راضني مطمئنني،
ُ

((( كابن األثري وابن خلكان وابن الطقطقي
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وأقدموا عىل حتمل ذلك بام فيه املوت يف سبيله ولسان حاهلم :إن
كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض!

وألهنم كذلك فقد ُأخربوا و َأخربوا  -من يتحمل هذه
املعرفة(((  -بنهاياهتم ،فعن أمري املؤمنني ّ
عيل  Cأنه قال« :سيقتل
رجل من ولدي بأرض خراسان ،بالسم ظلام ،اسمه اسمي واسم
أبيه اسم ابن عمران موسى  ،Cأال فمن زاره يف غربته غفر اهلل
(((
عز وجل ذنوبه ما تقدم».
حممد  Cيف حديث أنه قال لرجل
وعن الصادق جعفر بن ّ
طويس« :سيخرج من صلبه يعني موسى بن جعفر  Cرجل
يكون ً
رضا هلل عز وجل يف سامئه ولعباده يف أرضه يقتل يف أرضكم
(((
بالسم ظلام».
وعن سليامن بن حفص املروزي قال :سمعت أبا احلسن

((( يف بعض أخبار اإلمامية أن بعض أصحاهبم كان لدهيم علم بطريقة موهتم
أو زمانه من خالل إخبار املعصومني إياهم مثل عامر بن يارس وميثم التامر
وحبيب بن مظاهر ..فقد روى الشيخ الطويس يف كتاب اختيار معرفة
الرجال (رجال الكيش)  ٣٣٦/١عن أيب احلسن الرضا  Cعن أبيه ،عن
آبائه (صلوات اهلل عليهم) قال أتى ميثم التامر دار أمري املؤمنني  Cفقيل
له إنه نائم فنادى بأعىل صوته :انتبه أهيا النائم فواهلل لتخضبن حليتك من
رأسك! فانتبه أمري املؤمنني  Cفقال :ادخلوا ميثام ،فقال له :أهيا النائم
واهلل لتخضبن حليتك من رأسك! فقال :صدقت وأنت واهلل لتقطعن يداك
ورجالك ولسانك!
((( عطاردي :مسند اإلمام الرضا ١٤٨/١
((( احلر العاميل :إثبات اهلداة ١٤٨/٤
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موسى بن جعفر  Cيقولّ :
ظلم.
إن ابني عل ًّيا مقتول
بالسم ً
ّ

(((

وعن عيل بن احلسن بن عيل بن فضال عن أبيه قال :سمعت
عيل بن موسى الرضا  Cيقول :إين مقتول ومسموم
أبا احلسن َّ
ومدفون بأرض غربة ،أعلم ذلك بعهد عهده إ ّيل أيب عن أبيه عن
(((
آبائه عن رسول اهلل .K

و«عن احلسن بن اجلهم قال :حرضت جملس املأمون يوما
وعنده عيل بن موسى الرضا  Cوقد اجتمع الفقهاء وأهل
الكالم من الفرق املختلفة فسأله بعضهم ...وذكر أسئلة القوم
وأجوبة اإلمام  Cوساق احلديث إىل أن قال ..:فقال املأمون:
ال أبقاين اهلل بعدك يا أبا احلسن فواهلل ما يوجد العلم الصحيح إال
عند أهل البيت وإليك انتهت علوم آبائك فجزاك اهلل عن االسالم
وأهله خريا!

قال احلسن بن جهم :فلام قام الرضا  Cتبعته فانرصف
إىل منزله فدخلت عليه وقلت له :يا بن رسول اهلل احلمد هلل الذي
وهب من مجيل رأي أمري املؤمنني ما محله عىل ما أرى من إكرامه
لك وقبوله لقولك!
فقال  Cيا بن اجلهم ال يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي
واالستامع مني فإنه سيقتلني بالسم وهو ظامل يل! إين أعرف ذلك
((( البحراين؛ الشيخ عبد اهلل :العوامل ،اإلمام الرضا ٤٧٠/١
((( العاميل؛ احلر :إثبات اهلداة ٣٠٧/١
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دمت
بعهد معهود إيل من آبائي عن رسول اهلل  Kفاكتم هذا ما ُ
ح ًّيا ،قال احلسن بن اجلهم :فام حدثت أحدا هبذا احلديث إىل أن
(((
مىض  Cبطوس مقتوال بالسم».

ويظهر من خالل تعدد الرواة عن اإلمام الرضا يف قضية قتله
حريصا عىل تأكيد
بالسم ،وتعدد النصوص أن اإلمام  Cكان
ً
هذا املعنى بأنحاء خمتلفة ومتعددة؛ فها هو يقول أليب الصلت عبد
السالم بن صالح اهلروي« :واهلل ما منا إال مقتول شهيد ،فقيل له:
فمن يقتلك يا بن رسول اهلل؟ قال :رش خلق اهلل يف زماين ،يقتلني
(((
بالسم ،ثم يدفنني يف دار مضيعة وبالد غربة».

وقد قال هلرثمة بن أعني حني اقرتب موعد رحيله عن الدنيا:
«يا هرثمة! هذا أوان رحييل إىل اهلل وحلوقي بجدي وآبائي ،A
سمي((( يف عنب
وقد بلغ الكتاب أجله ،وقد عزم هذا الطاغي عىل ّ
(((
ورمان مفروك».
ّ

فهذه الروايات  -وغريها كثري -والصادرة عن املعصومني
ومنها ما كان قبل حدوث احلادثة كام عن أمري املؤمنني واإلمامني

((( الصدوق؛ عيون أخبار الرضا ٢١٨/٢
((( عطاردي؛ مسند اإلمام الرضا ١٤٩/١
((( يف موضوع علم اإلمام بموته وإقدامه عىل ذلك وأنه هل يعد ذلك هتلكة أو
ال ،يمكن ملن أراد اجلواب مراجعة كتابنا من قضايا النهضة احلسينية ففيه
جواب مفصل.
((( العاميل؛ إثبات اهلداة ٣٤٠/٤
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الصادق والكاظم  ،Bومنها ما كان عن اإلمام الرضا تنبي بصدق
ورصاحة عن االغتيال والقائم به والوسيلة املستخدمة يف ذلك.

 /2كذلك شهادات من عارص اإلمام  ،Cسواء من
أصحابه أو من غريهم ،فإهنم كانوا يتعاملون مع القضية عىل أهنا
قضية متسامل عليها وال حتتاج إىل استدالل وبرهان.

فمن أولئك إبراهيم بن العباس بن حممد الصويل الشاعر
حيث روي عنه« :كانت البيعة للرضا  Cخلمس خلون من
شهر رمضان سنة إحدى ومائتني وزوجه ابنته أم حبيب يف أول
سنة اثنتني ومائتني ،وتويف سنة ثالث ومائتني ،واملأمون متوجه
إىل العراق ،وكان الرضا  Cيعجبه العنب ،فاخذ له يشء منه،
وجعل يف موضع أقامعه اإلبر أياما ،ثم نزعت منه وجيء به إليه،
(((
فأكل منه فقتله ،وذكر أن ذلك من لطيف السموم».

ومن أولئك أمحد بن عيل األنصاري الذي سأل أبا الصلت
حممد بن عبد السالم اهلروي عن أسباب ذلك ،وهو يسأل عن
أسباب االغتيال بعد التسليم عنده وعند اهلروي بأن احلادثة تامة
وأن القتل ثابت ،سأله :كيف طابت نفس املأمون بقتل الرضا C
مع اكرامه وحمبته له وما جعل له من والية العهد بعده؟! واإلجابة
عىل هذا السؤال  -والتي سنتعرض هلا فيام بعد  -تفتح الباب واس ًعا
قسم من املؤرخني الالحقني مع أهنم
أمام فهم احلدث الذي جعل ً
((( عطاردي؛ مسند اإلمام الرضا ١٣٢/١
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«يروون» رواية سمه إياه الشتهارها إال أهنم «يرون» خالفها لعدم
قدرهتم عىل حل السؤال الذي ّبي اهلروي جوابه ببيان ممتاز.

 /3ومن تلك القرائن إحساس املأمون العبايس بأن الناس
عامة يرون أنه هو الذي قتل اإلمام الرضا  Cالطالع كثري
منهم عىل احليثيات واألسباب التي تدعو املأمون لقتل اإلمام
والتي أشار إليها أبو الصلت اهلروي ،فإن هؤالء الناس بحسب
معايشتهم لتلك الظروف واألوضاع قد يتعرفون عىل كل األسباب
أو بعضها ،من حيث طبيعة العالقة وزمان االغتيال حيث جاء يف
ٍ
وقت أصبح وجود اإلمام الرضا يف والية العهد عب ًئا عليه لرفض
األرسة العباسية لذلك القرار ،وقد استشعر املأمون وجود اهتام عام
من قبل الناس له ،ورصح بذلك متنصال من جريمة القتل ،فقد نقل
أنه ذهب لعيادة اإلمام الرضا  Cبعدما سقي السم« ،فوقف عىل
الرضا  Cوقد أفاق ،فقال :يا سيدي واهلل ما أدري أي املصيبتني
عيل؟ فقدي لك وفوايت إياك؟ أو هتمة الناس يل إين اغتلتك
أعظم ّ
وقتلتك؟! قال :فرفع طرفه إليه ،ثم قال :أحسن يا أمري املؤمنني
معارشة أيب جعفر  ،Cفإن عمرك وعمره هكذا ومجع بني سبابتيه.
فلام كان من تلك الليلة ُقيض عليه بعد ما ذهب من الليل
بعضه ،فلام أصبح اجتمع اخللق ،وقالوا :إن هذا قتله واغتاله يعنون
(((
املأمون وقالوا :قتل ابن رسول اهلل  Kوأكثروا القول واجللبة».

((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٧٠/٢

.......................................... | 134عالم آل محمد اإلمام علي بن موسى الرضا

ونحن نالحظ يف هذا اخلرب :أوال أن املأمون أقر بوجود اهتام
من الناس له ،وعىل طريقة يكاد املريب أن يقول خذوين حاول أن
ينفي هذا األمر ،وأن هناك مصيبتني عظيمتني عليه كام قال؛ فقد
اإلمام وهتمة الناس إياه! غري أن هذا النفي مل يكن كافيا فبمجرد أن
قىض اإلمام نحبه اجتمع اخللق ،وقالوا :إن هذا قتله واغتاله!

كام نالحظ أن اإلمام  Cمل يربئه من التهمة حني ذكرها
املأمون أمامه ،وربام كان املأمون يتوقع أن يقول اإلمام كالما ينفي
عنه ما ذكره لكن اإلمام  Cما زاد عىل أن يوصيه بابنه اإلمام حممد
اجلواد  ،Cبل ربام نستفيد من طريقة كالم اإلمام اهتاما مبطنا له،
عمر املأمون مرتبط بعمر ابنه اجلواد وأنه سينتهي
وحتذيرا من أن ْ
عندما ينتهي عمر اجلواد ،فعليه ّأل يقدم عىل خطيئة اغتياله كام اغتال
أبوه ،فإذا كان حيب البقاء واالستمرار فال يقدم عىل ذلك العمل!

 /4إننا نالحظ أن املؤرخني الذين ذكروا وفاة اإلمام عيل
الرضا  ،Cكانوا عىل أقسام :فهناك من أشار بنحو جازم إىل
أهنا كانت بواسطة السم ،وبفعل املأمون ،وهناك من جعلها أحد
القولني ،فقال :وقيل إنه بالسم ..والقسم الثالث كان مضحكا يف
توجيهه وفاته ،فتارة يقول أكل عنبا فأكثر منه فامت! وأخرى يقول
أكل عنبا فامت (من دون اإلكثار)! ونحن نحتمل أن هذا القسم هو
من أولئك الذين هيمهم تزيني صورة احلاكمني واخللفاء ،ونسبة
القتل للخليفة هي من أشنع الذنوب وأعظم الكبائر ،فريى أن
املناسب أن حييل األمر عىل العنب (لعنة اهلل عليه!!) ال عىل اخلليفة
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أو وهذا أسوأ حييل األمر عىل اإلمام نفسه ،فهو الذي قتل نفسه ألنه
أكثر من األكل!! وقد نسوا أو تناسوا أنه أول من وضع رسالة طبية
وصحية يف صيانة البدن من األمراض وركز فيها عىل االعتدال يف
الطعام والرشاب ،كام مر يف احلديث عن الرسالة الذهبية!
وأما القسم الثاين فمنهم من مل يستطع أن حيل السؤال الذي
ذكرنا أن أبا الصلت قد أجاب عليه؛ وهو أنه كيف يمكن أن
يسمه مع أنه أكرم اإلمام وجعله عىل والية العهد وزوجه ابنته؟
فكيف تنسجم هذه األمور مع كونه يسمه؟ بل كيف كان يظهر
فضل اإلمام وعلمه إمام اآلخرين من بني العباس وغريهم ثم
يقوم باغتياله؟ ولكن مع التأمل يف جواب ايب الصلت يتضح األمر
وتنحل املشكلة.

بل ربام نسب إىل بعض علامء اإلمامية الكبار أهنم ترددوا يف نسبة
االغتيال للمأمون لنفس السبب ،وسيأيت اإلشارة إليه إن شاء اهلل.
وسنعرض لذكر بعض ما جاء يف كتب التاريخ من النامذج
املختلفة:

فمن الذين جزموا بالقتل :ظهري الدين البيهقي (ت  565ه) يف
كتابيه تاريخ بيهق ،ولباب األنساب حيث قال يف األول عن املأمون
أنه «قتل وزيره ذو الرئاستني ،الفضل بن سهل يف احلامم بمدينة
(((
رسخس ،وسقى عيل بن موسى الرضا السم بسناباد طوس»
((( البيهقي؛ ظهري الدين عيل بن زيد :تاريخ بيهق 150 /1
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ومن أولئك ابن حبان (ت  ٣٥٤ه) فمع أنه أساء يف تعريف
اإلمام  Cوأبدى جهال بموضعه وعلمه ،فضال عن إمامته كام
قال ذلك يف كتابه املجروحني ،إال أنه يف ذكره لوفاته رصح بأنه
مات مسموما يف ماء الرمان عىل يد املأمون؛ قال «ومات عيل بن
موسى الرضا بطوس يوم السبت آخر يوم من سنة ثالث ومئتني،
(((
وقد سم من ماء الرمان وأسقى قلبه املأمون».

ومنهم ابن اجلوزي صاحب املنتظم حيث قال فيه كام نقل عنه
سبطه «وقال جدِّ ي يف (املنت َظم)ّ :ملا رأوا أن اخلالف َة قد خرجت إىل
السمِّ ،
فتوف
الرضا ّ
عيل بن موسى ِّ
عيل بن أيب طالب ،س َقوا َّ
أوالد ِّ
ٍ
(((
طوس»
بقرية من قرى
َ
وأما الذين ترددوا يف األمر؛ ملا ذكرنا يف السطور املاضية،
فتارة ذكروا قضية السم بعنوان قيل؛ وأخرى مع إضافة سبب
من األسباب التي تتناسب مع توجهاهتم يف تنزيه اخلليفة ،وهكذا
فمنهم املقديس (ت نحو  ٣٥٥ه) يف كتابه :البدء والتاريخ حيث
قال مؤرخا رحلة املأمون باجتاه بغداد «فلام بلغ بلدة رسخس قتل
الفضل بن سهل يف احلامم غيلة ومات عيل بن موسى الرضا بطوس
ودفن عند قرب هارون واختلفوا يف سبب موته فمن قائل أنه سم
(((
وآخر أنه أكل عن ًبا فامت».

((( ابن حبان :املجروحني من املحدثني /٢١٠٧
((( سبط بن اجلوزي :مرآة الزمان يف تواريخ األعيان /١٣٣٨٨
((( املقديس ،املطهر بن طاهر :البدء والتاريخ /٦١١١
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ومثله ابن حزم األندليس (ت  ٤٥٦ه) فمع أنه أخطأ يف اسم
اإلمام  Cونسبه إىل جده جعفر بن حممد ،إال أنه ذكره فيمن
صارت له والية العهد وقال« :عيل بن جعفر بن حممد بن عيل بن
أيب طالب :واله املأمون عهده ،ومات إىل مديدة يف حياة املأمون،
(((
وقيل إنه سمه ،وكان سامه الرضا».

وأما سبط ابن اجلوزي فقد روى أنه قدم إليه السم ،لكنه
«رأى خالف ذلك ،ومن املعلوم أننا يف املوضوع التارخيي ينبغي أن
نقدم الرواية عىل الرأي اخلاص الذي ال يستند إىل النقل الصحيح،
ِ
املأمون له ...وأنه
إشخاص
فقال يف كتابه مرآة الزمان :وقد ذكرنا
َ
وس مرض أيا ًما،
فلم وصل إىل ُط َ
سار معه من َ
مرو يريد العراقّ ،
ُ
َ
رحيل املأمون بسببه.
فتأخر

احلمم وخرج ،ف ُقدِّ م إليه َط َب ٌق
وقيل :مل يمرض ،وإنّام دخل ّ
ِ
اإلبر
سم مل يظهر فيه ،فيقالّ :إنم أدخلوا فيه َ
فيه عنَب مسمو ٌم ًّ
املسمومة ،فأكله فامت»(((.

وبعد أن أورد هذه التفاصيل التي تتفق مع غريها يف مسمومية
العنب ،وكيفية سمه ،بل والدافع إىل ذلك من قول جده يف املنتظم،
َ
املأمون
وقد نقلناه آنفا ..انقلب عىل عقبه فقال« :وقد زعم قوم أن
سمه ،وليس كام ذكروا؛ ّ
فإن املأمون حزن عليه ّملا مات ُح ْزنًا مل
َّ
((( االندليس؛ ابن حزم :رسائل ابن حزم /٢٥٢
((( اجلوزي؛ سبط بن اجلوزي :تذكرة اخلواص 318
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يعزونه فيه ولو أنه ُس َّم َمن يوثق
حيزنْه عىل أحد ،وكتب إىل اآلفاق ُّ
ِ
الطربي قال :مات فجأةً ،أكل عنَ ًبا فأكثر منه».
به؟ فإن
َّ
وج ّر عىل هذا املنوال ابن خلكان وابن األثري فقال كل منهام
َ
بأنه أكثر من أكل العنب ويقال إنه ُسم يف العنب.
وقد ذكرنا يف الصفحات السابقة أن احلزن مل يكن أكثر من
متثيلية مل تنطل عىل أهل ذلك الزمان بل قالوا ّ
إن املأمون هو الذي
قتله! نعم بقيت لتخدع السذج فيام بعد! وهذا يشبه أن نقول ملن
تم اغتياهلم بالسم عىل يد معاوية؛ إهنم أكثروا من أكل العسل! أو
اللبن! فامتوا.

ونقل املقريزي((( أن املأمون قد اهتم بسمه يف عنب ،ومجع
بينهام الطيب باخمرمة((( يف كتابه قالدة النحر يف وفيات أعيان
الدهر ،فقال :قيل إنه أكل عنبا فأكثر منه فامت وقيل مات مسموما.
Wهل في الشيعة من يرى موت اإلمام بشكل طبيعي؟

قد ذكر العالمة املجليس يف البحار أن السيد ريض الدين
بن طاووس (ت  664ه) وتلميذه عيل بن عيسى االربيل (ت
 692ه) قد ذهبا إىل أن اإلمام مل يمت بسم املأمون فقال« :اعلم أن
أصحابنا واملخالفني اختلفوا أن الرضا  Cهل مات حتف أنفه
أو مىض شهيدا بالسم ،وعىل األخري هل سمه املأمون لعنه اهلل أو
((( املقريزي؛ املقفى الكبري /٤١٦٤
((( الطيب باخمرمة :قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر /٢٣٧٢
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غريه واألشهر بيننا أنه  Cمىض شهيدا بسم املأمون ،وينسب إىل
السيد عيل بن طاووس أنه أنكر ذلك ،وكذا أنكره األربيل يف كشف
(((
الغمة ،ورد ما ذكره املفيد بوجوه سخيفة.»..
أقول :مل أعثر عىل قول السيد ابن طاووس؛ ولكن اإلربيل يف
كشف الغمة بعد أن ساق عددا من األخبار حتتوي عىل الترصيح
بتخطيط املأمون لتسميم اإلمام الرضا وأمره بعض عامله لفت
الرمان وعجنه بالسم ونزع أقامع العنب وجعل االبر املسمومة فيه،
قال« :بلغني ممن أثق به ان السيد ريض الدين عيل بن الطاووس
رمحه اهلل كان ال يوافق عىل أن املأمون سقى عليا  Cوال يعتقده
وكان رمحه اهلل كثري املطالعة والتنقيب والتفتيش عىل مثل ذلك
والذي كان يظهر من املأمون من حنوه عليه وميله إليه واختياره
له دون أهله وأوالده مما يؤيد ذلك ويقرره وقد ذكر املفيد رمحه
اهلل شيئا ما يقبله نقدي ّ
واهم (((»..وهذا هو الذي أشار إليه
ولعل
ٌ
املجليس يف البحار .وأنه رد عىل املفيد بوجوه ضعيفة.
والواقع أن كال األمرين ينتهيان إىل نتيجة واحدة وهي أن
نصا واألستاذ ً
نقل عنه ،استبعدا  -اجتهادا -أن يكون
التلميذ ًّ
سم اإلمام «حلنوه عليه وميله إليه واختياره له دون أهله
املأمون َّ
وأوالده» وهذا سيجيب عليه النص الذي سننقله عن أيب الصلت
((( املجليس :بحار األنوار٣١٣/٤٩
((( اإلربيل؛ عيل بن أيب الفتح :كشف الغمة يف معرفة األئمة٧٦/3
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اهلروي وذكرنا أنه سيحل املشكلة عند الكثريين ممن يستبعدون
بحسب التحليل والرأي حصول هذا األمر!

وهذه هي املشكلة األساس التي تعثر فيها كثري ممن نفى تسميم
اإلمام أو تردد يف ذلك سواء من السنة أو الشيعة .فلنعطف الكالم
إليها بعدما ذكرنا من النصوص ما فيه كفاية يف إثبات هذا األمر،
سواء من املعصومني قبل حصول احلادثة بأكثر من قرن ونصف
كام عن اإلمام أمري املؤمنني ،أو بنحو نصف قرن كام عن اإلمام
جعفر الصادق وابنه الكاظم  ،Bوهكذا النصوص التي ساقها
اإلمام الرضا  Cنفسه وأخرب عن أنه يميض مسموما بواسطة
املأمون يف مواضع متعددة وإمام رواة كثريين .والنصوص التي
ذكرها املعارصون لإلمام نفسه من أصحابه ورواة حديثه ،وأخريا
اعرتافات وإشارات املأمون نفسه باألمر ،واشتهار كونه القائم هبذا
العمل بني عامة الناس .ثم بيان بعض املؤرخني الذين ذكروا هذه
القضية جازمني هبا أو ذاكرين هلا عىل أهنا أحد االحتامالت.

لماذا فعل المأمون ذلك؟
أرشنا مرارا يف الصفحات املاضية إىل أن جواب أيب الصلت

اهلروي عىل سؤال كيف يمكن أن يكون املأمون عىل ذلك املقدار

من العالقة مع اإلمام الرضا ومع ذلك يقدم عىل قتله؟ هذا ال
يكون يف رأي بعضهم ،فلننظر إىل جواب أيب الصلت مع مالحظة

شأنه ومنزلته:

عن أمحد بن عيل األنصاري قال :سألت أبا الصلت اهلروي

فقلت له كيف طابت نفس املأمون بقتل الرضا  Cمع اكرامه

وحمبته له وما جعل له من والية العهد بعده؟!

فقال :إن املأمون إنام كان يكرمه وحيبه ملعرفته بفضله وجعل له

راغب يف الدنيا فيسقط حمله
والية العهد من بعده لريى الناس أنه
ٌ
من نفوسهم فلام مل يظهر منه يف ذلك للناس إال ما ازداد به ً
فضل

عندهم ً
وحمل يف نفوسهم جلب عليه املتكلمني من البلدان طم ًعا

يف أن يقطعه واحدٌ منهم فيسقط حمله عند العلامء (وبسببهم) يشتهر
141
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خصم من اليهود والنصارى
نقصه عند العامة فكان ال يكلمه
ٌ
خصم
واملجوس والصابئني والربامهة وامللحدين والدهرية وال
ٌ
من فرق املسلمني املخالفني إال قطعه وألزمه احلجة وكان الناس
يقولون :واهلل إنه أوىل باخلالفة من املأمون وكان أصحاب
األخبار يرفعون ذلك إليه فيغتاظ من ذلك ويشتد حسده له وكان
الرضا  Cال حيايب املأمون من حق وكان جييبه بام يكره يف أكثر
أحواله فيغيظه ذلك وحيقده عليه وال يظهره له فلام أعيته احليلة يف
(((
أمره اغتاله فقتله بالسم.
 /1يالحظ يف احلديث أنه قد فرض السائل نفس ما هو يف
أذهان املرتددين أو املنكرين لقتل املأمون اإلمام الرضا  Cوهو:
اكرامه وحمبته له وما جعل له من والية العهد..

 /2يف اجلواب :أشار أبو الصلت وهو الرجل العارف
باإلمام الراوي عنه والواعي خلطط املأمون بمالحظته تارة وإخبار
اإلمام أخرى اىل أن أحد أغراض املأمون من الضغط عىل اإلمام
بل وإكراهه عىل والية العهد ،أن ُيسقط جانب القدوة يف سريته
وسرية باقي املعصومني ،فإن وجوده يف والية العهد يعيش يف
القصور ويتقلب يف األطعمة اللذيذة واجلواري اجلميلة كام هي
طريقة املرتفني وأصحاب السالطني ال ريب ستبعد صاحبها عن
التعلق باآلخرة ،وعندئذ يسقط عن موقعه كداع إىل اهلل وإمام عىل
اخللق ودليل إىل اجلنة!
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٦٥ /2
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لقد أراد املأمون هبذا أن يقول للناس :إن هؤالء إنام زهدوا
يف الدنيا حني زهدت فيهم ،وتركوها عندما مل حيصلوا عليها أما
وقد حصلوا عليها فسينك ّبون عليها ويتمتعون فيها وحينئذ يكون
حاهلم كحال باقي السالطني واألمراء ممن أغرهتم الدنيا!
لكن هذه اخلطة مل تنجح من املأمون إذ مل تغري والية العهد
طريقة معيشة اإلمام  Cوال بدلت يف برناجمه فقد كان يأكل
اجلشب من الطعام ويلبس الغليظ من الثياب حتى لقد عاب
عليه بعض الصوفية ما يلبس ظاهرا فأبان هلم أنه إنام يلبس هذا
يف الظاهر للبعد عن التظاهر بالتقشف ويلبس اخلشن يف الباطن
تواضعا هلل .وقد ذكروا يف أحواله صورا عجيبة من الزهد منها أنه
اشتهى ذات يوم كبدً ا مشوية  -وهي مما يستطيعه أغلب الناس -
فجاؤوا هبا إليه فلام شم رائحتها قال :إين واهلل أحبها ولكن اهلل قد
َ َ َ ُ ْ ۡ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ َ
قال {لن تنالوا ٱل ِب ح ٰ
ت تن ِفقوا م َِّما ت ُِّبون}((( ارفعوها إىل بيت فالن
الفقري ومل يتناول منها شي ًئا.

وكان يرص عىل أن يأكل معه اخلدم والعبيد واملوايل فال يتميز
عليهم يف مطعمه أو مرشبه ،بل ربام كان يقوم عىل رؤوسهم
ليخدمهم! األمر الذي جر بعض املوظفني يف قرص اخلالفة أن
يلفت نظره إىل أن هذا خمالف للربوتوكول الرسمي يف القرص
فقال :إن الرب واحد واألب واحد.
((( آل عمران92 :
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لقد فشلت هذه اخلطة التي رام منها املأمون إسقاط املثال
املعصومي من أذهان الناس ،وحتطيم جانب القدوة يف حياة األئمة!
حيث مل يزدد فيها اإلمام إال فضال عندهم وحمال يف نفوسهم ،وظهر
هلم ما كان خافيا من أخالقه وفضائله.
فها هو رجاء بن أيب الضحاك الذي بعثه املأمون إلشخاص
اإلمام عيل الرضا  Cمن املدينة إىل مرو خراسان ينقل إليه
بإعجاب وإكبار عظيمني ما شاهده من أخالق اإلمام وعبادته
وخضوعه هلل حتى قال له املأمون« :يا بن أيب الضحاك هذا خري
أهل األرض وأعلمهم وأعبدهم فال خترب أحدا بام شاهدته منه لئال
(((
يظهر فضله إال عىل لساين».
ومثل ذلك ما قاله ابراهيم بن العباس« :ما رأيت أبا احلسن
الرضا  Cجفا أحدا بكلمة قط وال رأيته قطع عىل أحد كالمه
حتى يفرغ منه ،وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها وال مد رجله
بني يدي جليس له قط وال اتّكأ بني يدي جليس قط ،وال رأيته
شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط وال رأيته تفل وال رأيته يقهقه
يف ضحكة قط بل كان ضحكه التبسم ،وإذا خال ونصب مائدته
أجلس معه عىل مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب السائس
وكان  Cقليل النوم بالليل كثري السهر حييي أكثر لياليه من أوهلا
إىل الصبح وكان كثري الصيام فال يفوته صيام ثالثة أيام يف الشهر،
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ١٩٧/2
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ويقول ذلك صوم الدهر وكان  Cكثري املعروف والصدقة يف
الرس وأكثر ذلك يكون منه يف الليايل املظلمة فمن زعم أنه رأى مثله
(((
يف فضله فال تصدق».

 /3انتقل املأمون مع فشل اخلطة األوىل إىل الثانية؛ وهي التي
قال عنها أبو الصلت :جلب عليه املتكلمني من البلدان طم ًعا يف أن
يقطعه واحدٌ منهم فيسقط حمله عند العلامء وبسببهم يشتهر نقصه
عند العامة.
يف هذه اخلطة أراد أن يظهر  -عجز اإلمام العلمي  -بزعمه،
وذلك بتشكيل جمالس مناظرة واحتجاج متنوعة ،كان أشهرها ما
يسمى اليوم بمؤمتر عاملي للديانات والعقيدة ،حيث دعا أرباب
الديانات ورؤساءها ،ومتكلمي الفرق والفالسفة وقد توىل
الدعوة إىل ذلك الفضل بن سهل وكان يسء املوقف من اإلمام
الرضا  ،Cفدعا رأس اجلاثليق (الكاثوليك) ورأس اجلالوت
(زعيم اليهود) وعمران الصابئي رأس الصابئة ،وأصحاب
الرومي وغريهم فلام اجتمعوا عنده ،قال
زرداشت وقسطاس ّ
املدين
عمي هذا
هلم :إين إنّام مجعتكم خلري ،وأحببت أن تناظروا ابن ّ
ّ
عيل وال يتخ ّلف منكم أحد،
عيل ،فإذا كان بكرة فاغدوا ّ
القادم ّ
وأرسل يارسا اخلادم إىل اإلمام أن يأيت.
فلم مىض يارس التفت اإلمام
«قال احلسن بن ّ
حممد النوفيلّ :

((( نفس املصدر 198
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نوفيل أنت عراقي ور ّقة العراقي غري غليظ فام
إلينا ،ثم قال يل :يا
ّ
عمك علينا أهل الرشك وأصحاب املقاالت؟
عندك يف مجع ابن ّ
وحيب أن يعرف ما عندك،
فقلت :جعلت فداك يريد االمتحان
ّ
ولقد بنى عىل أساس غري وثيق البنيان وبئس  -واهلل  -ما بنى.

فقال يل :وما بناؤه يف هذا الباب؟ قلت :إن أصحاب البدع
أن العامل ال ينكر غري املنكر وأصحاب
والكالم خالف العلامء وذلك ّ
املقاالت واملتك ّلمون وأهل الرشك أصحاب إنكار ومباهتة ،وإن
صحح وحدان ّيته وإن قلت:
احتججت عليهم بأن اهلل واحد قالواّ :
إن حممد  Kرسول اهلل قالوا :أثبت رسالته ،ثم يباهتون الرجل
بحجته ،ويغالطونه حتى يرتك قوله فاحذرهم
وهو يبطل عليهم ّ
جعلت فداك.
عيل
قالّ :
فتبسم  Cثم قال :يا نوفيل أختاف أن يقطعوا ّ
حجتي؟
ّ

قلت :ال واهلل ما خفت عليك ّ
وإن ألرجو أن يظفرك اهلل
قط ّ
هلم إن شاء اهلل.
حتب أن تعلم متى يندم املأمون؟ قلت :نعم.
فقال يل :يا نوفيل ّ

قال :إذا سمع احتجاجي عىل أهل التوراة بتوراهتم ،وعىل
أهل اإلنجيل بإنجيلهم ،وعىل أهل الزّبور بزبورهم وعىل الصابئني
الروم بروميتهم
بعربانيتهم وعىل اهلرابذة بفارسيتهم وعىل أهل ّ
وعىل أصحاب املقاالت بلغاهتم فإذا قطعت ّ
كل صنف ودحضت
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أن املوضع الذي هو
ايل قويل علم املأمون ّ
ّ
حجته وترك مقالته ورجع ّ
بسبيله ليس هو بمستحق له فعند ذلك تكون الندامة منه».
وبالفعل فإنه بعدما بدأ النقاش وسيطر اإلمام عىل اجلميع
وأبان هلم حفظه للتوراة واالنجيل ،وقدرته يف املسائل العقلية
والفلسفية ،وقطع ّ
حجته وترك مقالته فاقتنع
كل صنف ودحض ّ
اجلميع أن اإلمام الرضا هو األوىل بالقيادة واإلمامة واخلالفة..
وما كان املأمون بصدده من توقف اإلمام يف املسائل وعجزه عن
جواهبا ،رجع عليه بالعكس متاما ..وهنا كان حمل ندم املأمون.
كام توقع اإلمام  .Cفإنه  Cليس فقط أصبح يف اجلانب
العميل واألخالقي قدوة عالية وظهر من فضله ما كان خافيا وإنام
باإلضافة لذلك برز من علمه ما ذكرهم برسول اهلل يف علمه ،وأمري
املؤمنني .B
فبطلت خطته الثانية .وقد أصبح هذا امللف مزعجا له للغاية،
فبينام كان يريد أن يستنرص به وأن «يركب ظهره» فإذا بالناس
يتحدثون يف فضل اإلمام وأنه أوىل باخلالفة منه! فكان هذا وسابقه
يدعم فكرة التخلص من اإلمام  Cيف نفس املأمون.
 /4وكانت قاصمة الظهر التي ال تتحمل عند املأمون أن
اإلمام  ،Cكان «ال حيايب املأمون من حق وكان جييبه بام يكره يف
أكثر أحواله فيغيظه ذلك وحيقده عليه وال يظهره له فلام أعيته احليلة
يف أمره اغتاله فقتله بالسم».

.......................................... | 148عالم آل محمد اإلمام علي بن موسى الرضا

فهذه احدى احلوادث التي كانت فيها أجوبة اإلمام  Cيف
صميم اهلدف ،مع أنه مل هياجم املأمون يف الظاهر ،فانظر ما يقوله
أحد الرواة :كنت عند موالي الرضا  Cبخراسان وكان املأمون
يقعده يمينه إذا قعد للناس يوم االثنني ويوم اخلميس فرفع إىل
املأمون أن رجال من الصوفية رسق فأمر بإحضاره فلام نظر إليه
وجده متقشفا بني عينيه أثر السجود فقال له :سوأة هلذه اآلثار
اجلميلة وهلذا الفعل القبيح! أتنسب إىل الرسقة مع ما أرى من مجيل
آثارك وظاهرك؟
قال :فعلت ذلك اضطرارا ال اختيارا حني منعتني حقي من
اخلمس والفيء!
فقال املأمون :أي حق لك يف اخلمس والفيء؟
قال :إن اهلل تعاىل قسم اخلمس ستة أقسام وقال اهلل تعاىل:

ۡ
َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ َّ َّ ُ ُ
خ َس ُهۥ َول َّ
ِلر ُسو ِل َو ِلِي ٱل ُق ۡر َ ٰ
ب
{وٱعلموا أنما غنِمتم مِن شءٖ فأن ِلِ
َّ َ َ ٓ َ َ ۡ َ َ َ
َ ََۡ َ ۡ
ُ ُۡ َ َ ُ
َّ
َ ۡ
م َوٱل َم َ ٰ
نتم بِٱللِ وما أنزلا ٰ
وٱلتٰ ٰ
ع
يل إِن كنتم ءام
س ِ
ك ِ
ني وٱب ِن ٱلس ۡبِ ِ
ۡ
ۡ
َ ۡ َ َۡ َ ُ َۡ َۡ َ ََ َۡ َ
ان}(((وقسم الفيء عىل ستة أقسام
عب ِدنا يوم ٱلفرق ِ
ان يوم ٱلق ٱلمع ِ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َّ
ٓ
ٓ
َ
َ َّ ُ
َ َّ ُ ٰ ُ
َّ
ولِۦ م ِۡن أ ۡهل ٱل ُق َر ٰ
ع َرس ِ
ِلرسو ِل
ى فلِل ِه ول
فقال اهلل تعاىل{ :ما أفاء ٱلل
ِ
ُۡ َۡ َ ََۡ َ ۡ
َۡ َ َ ُ َ
َّ
َ ۡ
ون ُدولََۢة َب ۡ َ
م َوٱل َم َ ٰ
َو ِلِي ٱلقر ٰ
ب وٱلتٰ ٰ
ي
يل ك ل يك
س ِ
ك ِ
ني وٱب ِن ٱلسبِ ِ
َۡۡ ٓ
ُ
(((
ٱلغنِ َياءِمِنك ۡم}.
((( األنفال41 :
((( احلرش7 :
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قال الصويف :فمنعتني حقي وأنا ابن السبيل منقطع يب
ومسكني ال ارجع عىل يشء ومن محلة القرآن!

فقال له املأمون :أعطل حدا من حدود اهلل وحكام من أحكامه
يف السارق من أجل أساطريك هذه؟
فقال الصويف :ابدأ بنفسك تطهرها ثم طهر غريك وأقم حد
اهلل عليها ثم عىل غريك!
فالتفت املأمون إىل أيب احلسن الرضا  Cفقال :ما يقول؟

فقال :إنه يقول ُ ِ
سق فرسق! فغضب املأمون غضبا شديدا ثم
قال للصويف :واهلل أل ْقطعنك (يعني يف حد الرسقة)
فقال الصويف :أتقطعني وأنت عبدٌ يل؟

رصت عبدا لك؟
فقال املأمون :ويلك ومن أين
ُ

قال :ألن أمك اشرتيت من مال املسلمني فأنت عبدٌ ملن يف
املرشق واملغرب حتى يعتقوك وأنا مل أعتقك ثم بلعت اخلمس
بعد ذلك فال أعطيت آل الرسول ح ًّقا وال أعطيتني ونظرائي ح َّقنا
واألخرى ّ
أن اخلبيث ال يطهر خبي ًثا مثله إنام يطهره طاهر ومن يف
جنبه احلد ال يقيم احلدود عىل غريه حتى يبدأ بنفسه أما سمعت
َ َ ۡ ُ ُ َ َّ َ ۡ ّ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون
اهلل تعاىلَ يقول{ :أتأمرون ٱنلاس بِٱل ِ ِ
ۡ َ
ََ َۡ ُ َ
(((
كتٰ َب ۚأفل تع ِقلون}؟
ٱل ِ
((( البقرة44 :
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فالتفت املأمون إىل الرضا  Cفقال :ما ترى يف أمره؟

ُ ۡ َ َّ ۡ ُ َّ ُ
ٱلجة
فقال  :Cإن اهلل تعاىل قال ملحمد { :Kقل فلِل ِه
َۡ َُ
ٱلبٰلِغة}((( وهي التي مل تبلغ اجلاهل فيعلمها عىل جهله يعلمها

العامل بعلمه والدنيا واآلخرة قائمتان باحلجة وقد احتج الرجل!

فأمر املأمون عند ذلك بإطالق الصويف واحتجب عن الناس
(((
واشتغل بالرضا  Cحتى سمه فقتله.

ومثل ذلك ما نقل من توجيهه إىل الصواب يف قضية الوضوء،
فإن املأمون كان يتوضأ والغالم يصب عىل يده ،فقال  :Cال
ترشك يا أمري املؤمنني بعبادة ربك أحدا ،فرصف املأمون الغالم
وتوىل متام وضوئه بنفسه ،وزاد ذلك يف غيظه ووجده(((.

وعندما يكون النقاش يف استحقاق اخلالفة من خالل القرب
من رسول اهلل  ،Kفإن اإلمام يكون رصحيا أمام املأمون وال
يوري أو حيايب ،فقد نقل أن املأمون قال لإلمام « :Cيا أبا احلسن
إين فكرت يف يشء فسنح يل الفكر الصواب فيه ،فكرت يف أمرنا
وأمركم ونسبنا ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه واحدة ورأيت
اختالف شيعتنا يف ذلك حمموال عىل اهلوى والعصبية.
فقال له أبو احلسن الرضا  Cإن هلذا الكالم جوابا إن شئت

((( األنعام149 :
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٦٤/٢
((( عطاردي :مسند اإلمام الرضا ١٣١/١
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ذكرته لك وإن شئت أمسكت ،فقال املأمون مل أقله إال ألعلم ما
عندك فيه ،قال الرضا  :Cأنشدك اهلل يا أمري املؤمنني لو أن اهلل
بعث نبيه حممدا  Kفخرج علينا من وراء أكمة من هذا اآلكام
فخطب إليك بنتك لكنت مزوجه إياها.

فقال :يا سبحان اهلل وهل أحد يرغب عن رسول اهلل K
فقال له الرضا  :Cأفرتاه كان حيل له أن خيطب ابني قال فسكت
املأمون هنيئة ثم قال :أنتم واهلل أمس برسول اهلل رمحا»(((.

 /5ومما يؤكد ما ذهب إليه أبو الصلت اهلروي من األسباب
الداعية إىل قتل اإلمام من قبل املأمون ،هو ما نقل عىل لسان املأمون
يف احتجاجه عىل معارضيه العباسيني الذين نقموا عليه تولية اإلمام
لعهده ،وخوفه من زوال اخلالفة من بني العباس لبني عيل بن أيب
طالب ،فقد كشف جانبا من خططه وتدبريه يف تولية اإلمام لعهده
وأنه عندما ينتهي ما دبره من إسقاطه  -بزعمه  -عن أعني الناس
سوف ينهي أمره يف إشارة إىل قتله واغتياله ..فانظر وتأمل فيام قال
للعباسيني »:قد كان هذا الرجل مسترتا عنا يدعوا إىل نفسه فأردنا
أن نجعله ويل عهدنا ليكون دعاؤه لنا ،وليعرتف بامللك واخلالفة
لنا ،وليعتقد فيه املفتونون به إنه ليس مما ادعى يف قليل وال كثري،
وإن هذا األمر لنا من دونه وقد خشينا إن تركناه عىل تلك احلالة أن
ينفتق علينا منه ما ال نسده ويأيت علينا منه ما ال نطيقه.
((( عطاردي؛ مسند اإلمام الرضا ١٠٠/١

.......................................... | 152عالم آل محمد اإلمام علي بن موسى الرضا

واآلن فإذ قد فعلنا به ما فعلناه وأخطأنا يف أمره بام أخطأنا
وأرشفنا من اهلالك بالتنويه به عىل ما أرشفنا ،فليس جيوز التهاون
قليل ً
يف أمره ولكنا نحتاج أن نضع منه ً
قليل حتى نصوره عند
الرعايا بصورة من ال يستحق هلذا األمر ،ثم ندبر فيه بام حيسم عنا
(((
مواد بالئه».

((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ١٨٢/٢

اإلمام الرضا
والمأمون العباسي صراع السياستين
روي عن سيدنا وموالنا أيب عبد اهلل جعفر بن حممد صادق
أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليه أنه قال خماطبا ولده موسى
ومعرفا به قال« :خيرج اهلل منه غوث هذه األمة وغياثها وعلمها
بضم احلاء -أو حكمها  -بفتح احلاء
ونورها وفهمها وحكمها ِّ -
 وخري مولود وخري ناشئ حيقن اهلل به الدماء ويصلح به ذات البنيويلم به الشعث ،قوله حكم وصمته علم يبني للناس ما خيتلفون
(((
فيه».
املحور الرئيس للحديث سيكون عن سياسة اإلمام عيل بن
موسى الرضا  Bمع خلفاء بني العباس وإدارته للعالقة مع
الدولة العباسية متمثلة يف عهد املأمون العبايس  198ه  218 -ه.
ومل تكن األحداث التي شهدها اإلمام  Cإ ّبان والية املأمون

((( الكايف٣٦٢/1 ،
153
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ذات فرتة طويلة ،فقد كان اإلمام يف املدينة املنورة حتى سنة  196ه
وكانت األوضاع يف الواليات واألقاليم مضطربة عىل املأمون ،إذ
مل يستقدم املأمون اإلمام من املدينة إىل خراسان إال يف سنة  201ه
فبقي هناك حتى شهادته سنة  203ه.

ال يمكن فصل ما جرى لإلمام الرضا  Cيف عهد املأمون
من عرضه عليه والية العهد عن الرصاع الدائر يف الدولة العباسية
أبان عهده .لذا توجب علينا دراسة:
eما قبل والية العهد ،وهي فرتة تصل إىل ثامن سنني ،وهي فرتة
الرصاع بني األمني واملأمون وما بعدها.
eدراسة الظروف السياسية التي أجلأت املأمون يف إرصاره عىل
اإلمام  Cبقبول والية العهد.
eكيف ختلص اإلمام  Cبحكمته ودرايته من تبعات والية
العهد؟

جاء املأمون العبايس إىل احلكم عىل أثر معركة طاحنة بينه وبني
أخيه األمني ،وقد قسم أبومها هارون الدولة اإلسالمية بينهام(((،
وعىل طريقة التنافس املوجود بني السالطني وامللوك ،كان كل منهام
يريد احلصة األكرب.
انتهى األمر إىل معركة بني الطرفني ،وتغلب املأمون عىل أخيه

((( كان األمني يف بغداد ،وكان املأمون يف مرو.
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األمني ودخلت جيوشه إىل بغداد وسقط األمني وقتل وقطع رأسه
وعلق وكان ذلك يف عام  198ه.
Wوالية المأمون ...واألزمات السياسية

استلم املأمون احلكم واصطدم بعدة مشاكل أبرزها:
 /1رشعية حكمه ..من أين استمدها؟ خصوصا إذا ما علمنا
(((
بأن بني العباس كانوا يرغبون يف خالفة حممد األمني.
 /2دونية النسب ،فأ ّم عبد اهلل املأمون جارية فارسية اسمها
(مراجل) ،وهي أقل رتبة من أ ّم حممد األمني (زبيدة بنت جعفر
املنصور) فهو من بني العباس من جهة أمه وأبيه ،لذا شكلت قضية
َ
املأمون بأمه فقال:
األمني
النسب للمأمون موضع قدح وذم ،فقد هجا
ُ
وإذا تطاولــت الرجــال بفضلهــا
فأربــع فإنــك لســت باملتطــاول
أعطــاك ربــك مــا هويــت وإنــا
تلقــى خــاف هــواك عنــد مراجــل
تعلــو املنابــر كل يــوم آمــا
مــا لســت مــن بعــدي إليــه بواصل

((( وهذا ما أشار إليه املأمون يف حديثه لبني العباس ..« :وأما ما ذكرتم ،مما
مسكم من اجلفاء يف واليتي ،فلعمري ما كان ذلك إال منكم :بمظافرتكم
عليه ،وممايلتكم إياه [أي األمني] ،فلام قتلته ،تفرقتم عباديد ،فطور ًا أتباع ًا
البن أيب خالد ،وطور ًا أتباع ًا ألعرايب».
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فتعيــب مــن يعلــو عليــك بفضلــه
(((
وتعيــد يف حقــي مقــال الباطــل

 /3مشكلة قتل أخيه ،ويف ثقافة العرب أن الذي يقتل أخاه
مثال أو أباه قد ال يعمر وقد ال يستقيم له األمر ،وال يستقر ملكه.
 /4حاشيته غري العربية مثل الفضل بن سهل((( ،وهذا يعني
متكني العنارص األجنبية يف إدارة الدولة ،وهذا قد أغضب اجلانب
العريب ،فأوجد لدهيم حالة من االنزعاج.
 /5الثورات املناهضة واملناوئة حلكمه ،وفقدانه ملعظم
الواليات واألقاليم ،كثورة (حممد بن إبراهيم) ابن طباطبا [ 173ه
  199ه] ((( ،وسيطرته عىل الكوفة ،ومؤازرة الرسي بن منصورالشيباين املعروف بـ (أيب الرسايا) له.

كام أرسل أبو الرسايا زيد بن موسى بن جعفر أخا اإلمام
الرضا  Cإىل البرصة ،فلام دخل البرصة ومتكن منها أحرق دور
بني العباس وأرضم النار يف نخيلهم فقيل له (زيد النار).
ويف اليمن  -الذي يعرف باخلزان السكاين للعرب -سيطر

((( تاريخ اخللفاء للسيوطي :ص.329
((( من أصول فارسية ،وكان من املقربني للمأمون حتى زوجه ابنته بوران ..كام
أن املأمون فوض للفضل أمور القرص وأطلق عليه (ذا الرياستني) أي رياسة
السيف والقلم.
((( هو حممد بن إبراهيم (طباطبا) بن إسامعيل بن عيل الغمر بن إبراهيم بن
احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب
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إبراهيم بن موسى بن جعفر أخو اإلمام عليها ،وكان يدعو إىل
الرضا من آل حممد ،فانكب الناس عىل مبايعته ،فأصبح واليا
عليهم.
و ُب ِعث إىل مكة ،ونواحي احلجاز حممد بن جعفر أخو اإلمام
وعم اإلمام الرضا  ،Aالذي كان يلقب
موسى بن جعفر الكاظم ّ
ب (الديباج) (((،حيث بقي فيها حوايل السنة ،فكان تبديل كسوة
الكعبة بواسطته باعتباره حاكام هلا.
ويف املدينة خرج حممد بن سليامن بن داوود بن احلسن بن
احلسن بن عيل بن أيب طالب ،ويف واسط خرج جعفر بن حممد بن
(((
زيد بن عيل ،واحلسني بن إبراهيم بن احلسن بن عيل.

فكان األمر يضيق باملأمون الذي فقد معظم واليات حكمه
بام يف ذلك بغداد التي كانت آنذاك يف حكم األمني.
Wوالية العهد ومكائد المأمون

ارتأى املأمون وبمشاورة الوزير الفضل بن سهل التخلص
من بعض هذه املشاكل وهذه التبعات بأن يستجلبوا اإلمام
الرضا  Cإىل خراسان.

أرسل املأمون رجاء بن أيب الضحاك إلشخاص اإلمام
الرضا  Cمن املدينة ،وأمر بحمله ومحل قسم من آل أيب طالب،

((( سمي بالديباج حلسنه ومجاله
((( العاميل؛ السيد جعفر مرتىض :احلياة السياسية لإلمام الرضا 184 C
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ولتاليف لقاء اإلمام بالناس أخذه عىل غري اجلادة املعهودة ،والطريق
املتبع ،فكانت القوافل املتجهة من املدينة نحو العراق تسلك الطريق
باجتاه البرصة فالكوفة فبغداد ثم إىل بالد فارس ،أو من البرصة إىل
األهواز إىل أن يصلوا إىل خراسان يف الشامل الغريب(((.

وسلك باإلمام  Cعن طريق األهواز مرورا بـ (مرو) ثم
ُ
(سخس) وهذه املناطق غري مأهولة ،وإذا كانت مأهولة فهي
ََ
عم حيدث من اضطرابات،
بعيدة عن احلالة السياسية ،وعن التأثر ّ
وكذلك مل تكن معروفة بالوالء ألهل البيت .A
والغرض من هذا إبعاد اإلمام الرضا  Cعن مواليه وشيعته
لئال يؤازروه ،وال تتحرك مشاعرهم نحوه.
ولكن اإلمام  Cأبطل هذا التدبري ،فكان حيدث الناس
متى ما سنحت له الفرصة كام حدث يف نيسابور التي مل يكن أهلها
من املوالني ألهل البيت  ،Aمع ذلك اإلمام الرضا  Cحتدث
معهم ،وروى هلم احلديث املعروف بحديث سلسلة الذهب.

إن اختيار اإلمام  Cحلديث سلسلة الذهب وهو احلديث
الذي أماله عىل أصحاب احلديث ومنهم :أبو زرعة ،وحممد بن
أسلم الطويس وقد سمع احلديث ألوف الناس ونصه :سمعت
أيب موسى بن جعفر  Cيقول :سمعت أيب جعفر بن حممد C
((( قال احلاكم يف تاريخ نيسابور :أشخصه املأمون من املدينة إىل البرصة ،ثم إىل
أهواز ،ثم إىل فارس ثم إىل نيسابور.
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يقول :سمعت أيب حممد بن عيل  Cيقول :سمعت أيب عيل
بن احلسني  Cيقول :سمعت أيب احلسني بن عيل  Cيقول:
سمعت أيب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  Cيقول :سمعت
رسول اهلل  Kيقول :سمعت جربائيل  Cيقول :سمعت اهلل
عز وجل يقول« :ال إله إال اهلل حصني فمن دخل حصني أمن من
(((
عذايب ،فلام مرت الراحلة نادى أما برشوطها وأنا من رشوطها”.
إن إسناد اإلمام للحديث هبذه الكيفية له معنى كبري ،وفوائد
كثرية أبرزها:

eتعريف الناس بأئمة أهل البيت  Aمن خالل السند املروي.
eربط التوحيد بإمامة أهل البيت  Aوذلك بقوله« :برشوطها
وأنا من رشوطها» ،أي إمامتي واالنتامء يل من رشوطها.
eكان املأمون هيدف بإخراج اإلمام من املدينة إىل خراسان،
وعرضه عليه اخلالفة ،وإن مل يقبل فوالية العهد ملجموعة من
األهداف:

اهلدف األول :اخضاع اإلمام  Cحتت املراقبة ،بدال من أن
يكون بعيدا عن أنظارهم ،بحيث ال يستطيع أحد التواصل
معه إال من خالل قرص اخلالفة.
وهذا اهلدف وغريه قد رصح به املأمون أمام محيد بن مهران،

((( الصدوق :عيون أخبار الرضا 144/2
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ومجع من بني العباس ،حني عاتبوه عىل البيعة للرضا C
مسترتا عنا ،يدعو إىل
يقول املأمون« :قد كان هذا الرجل
ً
نفسه ،فأردنا أن نجعله ويل عهدنا ،ليكون دعاؤه لنا ،وليعرتف
بامللك واخلالفة لنا ،وليعتقد فيه املفتونون به بأنه ليس مما ادعى
يف قليل وال كثري ،وأن هذا األمر لنا دونه.

وقد خشينا إن تركناه عىل تلك احلال :أن ينفتق علينا منه ما
ال نسده ،ويأيت علينا ما ال نطيقه ،واآلن ..فإذ قد فعلنا به ما
فعلنا ،وأخطأنا يف أمره بام أخطأنا .وأرشفنا من اهلالك بالتنويه
باسمه عىل ما أرشفنا ،فليس جيوز التهاون يف أمره .ولكننا
نحتاج إىل أن نضع منه قليال ،قليال ،حتى نصوره عند الرعية
بصورة من ال يستحق هذا األمر ،ثم ندبر فيه بام حيسم عنا
مواد بالئه(((.

اهلدف الثاين :حماولة إهيام الناس وخداعهم بأن أهل
البيت  Aيتظاهرون بالزهد يف الدنيا إذا أدبرت عنهم،
أما إذا أقبلت عليهم فإهنم يطمعون فيها ،وهذا ما قاله
اإلمام  Cللمأمون ،قال :تريد بذلك أن يقول الناسّ :
إن
عيل بن موسى  Bمل يزهد يف الدنيا بل زهدت الدنيا فيه ،أال
ّ
(((
ترون كيف قبل والية العهد طمع ًا يف اخلالفة؟
((( نفس املصدر 144
((( الطربي (الشيعي)؛ ملحمد بن جرير :دالئل اإلمامة.380
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فكان اهلدف هو إسقاط رمزية اإلمام من أعني الناس ،من
خالل ما سوف حيصل عليه من أموال وخدم وقصور
ورفاهية ،فيصبح حاله حال اخللفاء واألمراء ،فتنزع منه
اخلالفة الدينية ،وتسقط عنه الشخصية املثالية التي سكنت
نفوس وقلوب الناس.

اهلدف الثالث :إحراج الثائرين باصطدامهم باإلمام C
باعتباره ول ًيا للعهد فهو جزء من السلطة.
فإن قبل هؤالء إمامة اإلمام  Cفال بد من قبول الوضع
السيايس وعدم التمرد عليه ،وإن األمور تنحل بواسطة
اإلمام.

وإن مل يقبل هؤالء بإمامة اإلمام سوف يصطدمون معه فينشأ
نزاع ورصاع بني بني هاشم ،أي بني الثوار من جهة وبني
اإلمام الرضا  Cمن جهة أخرى.
Wالتدبير السياسي لإلمام

كانت خطة اإلمام  Cأكثر إحكاما من رأي من املأمون،
وكان  Cشديد النباهة خلطط املأمون ومكائده ،فحني عرض
املأمون اخلالفة عليه ،وقال املأمون :يا بن رسول اهلل قد عرفت علمك
وفضلك وزهدك وورعك وعبادتك وأراك أحق باخلالفة مني...
فإين قد رأيت أن أعزل نفيس عن اخلالفة وأجعلها وأبايعك.
قال له اإلمام :إن كانت هذه اخلالفة لك واهلل جعلها لك
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فال جيوز لك أن ختلع لباسا ألبسك اهلل وجتعله لغريك وإن كانت
اخلالفة ليست لك فال جيوز لك أن جتعل يل ما ليس لك.
فقال له املأمون :يا بن رسول اهلل فال بد لك من قبول هذا
االمر ،فقال :لست أفعل ذلك طائعا أبدا.

فقال له :فإن مل تقبل اخلالفة ومل جتب مبايعتي لك فكن ويل
عهدي له تكون اخلالفة بعدي.
فقال له :أعفني من ذلك يا أمري املؤمنني.

فقال له املأمون  -كالما فيه التهديد له عىل االمتناع عليه وقال
يف كالمه  :-إن عمر بن اخلطاب جعل الشورى يف ستة أحدهم
جدك أمري املؤمنني  Cورشط فيمن خالف منهم أن يرضب
حميصا عنه.
عنقه ،والبد من قبولك ما أريد منك فإين ال أجد ً
فقال له الرضا  :Cفإين أجيبك إىل ما تريد من والية العهد
عىل أنني ال آمر ،وال أهنى ،وال أفتي ،وال أقيض ،وال أويل ،وال
(((
أعزل ،وال أغري شيئا مما هو قائم ،فأجابه املأمون إىل ذلك كله.

((( اإلرشاد للشيخ املفيد :ج ،2ص 259وقد نقله الشيخ الصدوق مفصال يف
عيون األخبار ج ١٥١ /٢عن أيب الصلت اهلروي:
قال :إن املأمون قال للرضا  Cيا بن رسول اهلل قد عرفت علمك وفضلك
وزهدك وورعك وعبادتك وأراك أحق باخلالفة مني فقال الرضا C
بالعبودية هلل عز وجل أفتخر وبالزهد يف الدنيا أرجو النجاة من رش الدنيا
وبالورع عن املحارم أرجو الفوز باملغانم ،وبالتواضع يف الدنيا أرجو الرفعة
عند اهلل عز وجل فقال له املأمون :فإين قد رأيت أن أعزل نفيس عن اخلالفة
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ويالحظ يف ذلك:

 /1أن هناك ُسنة خاطئة اعتمدت كمنشأ للحكم وهو ما
وأجعلها وأبايعك فقال له الرضا  :Cإن كانت هذه اخلالفة لك واهلل
جعلها لك فال جيوز لك أن ختلع لباسا ألبسك اهلل وجتعله لغريك وأن كانت
اخلالفة ليست لك فال جيوز لك أن جتعل يل ما ليس لك ،فقال له املأمون يا
بن رسول اهلل فال بد لك من قبول هذا االمر ،فقال :لست أفعل ذلك طائعا
أبدا فام زال جيهد به أياما حتى يئس من قبوله فقال له :فإن مل تقبل اخلالفة ومل
جتب مبايعتي لك فكن ويل عهدي له تكون اخلالفة بعدي.
فقال الرضا  :Cواهلل لقد حدثني أيب ،عن آبائه عن أمري املؤمنني  ،Aعن
اهلل  Kإين أخرج من الدنيا قبلك مسموما مقتوال بالسم مظلوما تبكي
عيل مالئكة السامء ومالئكة األرض وأدفن يف أرض غربة إىل جنب هارون
الرشيد فبكى املأمون ،ثم قال له :يا بن رسول اهلل ومن الذي يقتلك أو يقدر
حي؟ فقال الرضا  :Cأما إين لو أشاء أن أقول لقلت
عىل اإلساءة إليك وأنا ٌّ
من يقتلني؟ فقال املأمون :يا بن رسول اهلل إنام تريد بقولك هذا التخفيف عن
نفسك ودفع هذا االمر عنك ،ليقول الناس إنك زاهد يف الدنيا!
فقال الرضا  :Cواهلل ما كذبت منذ خلقني ريب عز وجل وما زهدت يف الدنيا
للدنيا وأين ألعلم ما تريد!
فقال املأمون وما أريد؟ قال األمان عىل الصدق قال :لك األمان ،تريد بذلك أن
يقول الناس إن عيل بن موسى الرضا  Bمل يزهد يف الدنيا ،بل زهدت
الدنيا فيه أال ترون كيف قبل والية العهد طمعا يف اخلالفة؟ فغضب املأمون:
ثم قال إنك تتلقاين أبدا بام أكرهه وأمنت سطويت فباهلل أقسم لئن قبلت
والية العهد وإال أجربتك عىل ذلك فإن فعلت وإال رضبت عنقك ،فقال
الرضا  :Cقد هناين اهلل تعاىل أن ألقي بيدي إىل التهلكة فإن كان االمر عىل
هذا فافعل ما بدا لك وأنا أقبل عىل أين ال أويل أحدا وال أعزل أحدا وال
أنقض رسام وال سنة وأكون يف االمر من بعيد مشريا فريض منه بذلك وجعله
ويل عهده عىل كراهة منه  Cبذلك.
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أشري إليه يف قضية الشورى ،وكالم املأمون لإلمام  Cييش
بتكرار ما جرى عىل أمري املؤمنني  ،Cإن مل يقبل فليقتل .فبأي
حق يصدر اخلليفة حينها عىل من خيالف حكام بالقتل؟ إننا ال نجد
يف ترشيعات اإلسالم حكام هبذا املعنى إذ للقتل مربراته الواضحة،
ۡ َ ۡ
ويف غري تلك املربرات واملوجبات يكون كام قال القرآن {مِن أج ِل

َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ٓ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ۢ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
ي نف ٍس أ ۡو فسا ٖد ِف
ذل َِك كتبن َا ع ب ِن إِسٰٓـءِيل أنهۥ من قتل نفسا بِغ ِ
ۡ
َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ
اس َج ٗ
(((
ِيعا}.
ۡرض فكأنما قتل ٱنل
ٱل ِ

 /2بناء عىل ما جرى بينهام قبل اإلمام برشط «أنني ال آمر،
وال أهنى ،وال أفتي ،وال أقيض ،وال أويل ،وال أعزل ،وال أغري شيئًا
مما هو قائم» ،هبذا قطع الطريق عىل املأمون لئال يقحمه يف الشأن
الداخيل للدولة .ومعنى ذلك أن اإلمام منع املأمون من االنتفاع
برشعيته يف إضفاء الرشعية عىل أعامله مع أن بعضها قد ال يكون
مرشوعا من الناحية الدينية.
 /3صحيح أن اإلمام بات حتت مراقبة املأمون ،ولكن اإلمام
ربا
قلب املراقبة إىل حالة من التوعية والتبليغ ،فأصبح القرص من ً
للحديث عن فضائل أمري املؤمنني  Cونرش معارف وعلوم أهل
البيت  ،Aبل إن اإلمام أخذ يستنشد الشعراء يف فضائل أمري
املؤمنني  Cإمام الناس ،فانترش آنذاك الشعر الوالئي(((والديني،

((( املائدة32 :
((( أنشد أبو نواس اإلما َم  Cقائال:
مطهــــرون نق ّيــــات ثياهبــــم
ّ

جتــري الصــاة عليهــم أينــا ذكــروا
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ومنها قصيدة (مدارس آيات)((( التي تشري إىل عمق مظلومية أهل

البيت  ،Aواستثارة العواطف نحوهم.

ً
ويقال ّ
دعبل اخلزاعي((( حني أنشد هذه القصيدة أهداه
إن

اإلمام ثوبا صىل فيه كذا من الركعات ومبلغا من املال كان مسكوكا

عليه اسم اإلمام الرضا.

ثم إن كل ما يلقى يف أروقة القرص ينترش برسعة ،حتى أن

قصيدة دعبل اخلزاعي (مدارس آيات) قد حفظها القايص والداين،

ففي ذات يوم أراد دعبل أن خيرج من خراسان إىل العراق مع إحدى

القوافل ويف أثناء الطريق اعرتضهم قطاع طرق وهنبوا القافلة عن

آخرها ولزموا مجاعة من أهلها فكتّفوهم وأخذوا ما معهم ،ومن

ثم جلسوا يقتسمون أمواهلم
مجلتهم دعبل ،فساروا هبم غري بعيدّ ،
فتم ّثل مقدم اللصوص وكبريهم يقول:
متقســ ًا
أرى فيئهــم يف غريهــم
ّ

وأيدهيــم مــن فيئهــم ِ
صفــرات

مـــن مل يكـــن علوي ــ ًا حـــن تنســـبه
فــا لــه مــن قديــم الدهــر مفتخــر
وأنتــــم املــــأ األعــــى وعندكــــم
ـور
علــم الكتــاب وما جــاءت به السـ َ
((( ملا بايع املأمون لعيل بن موسى الرضا  Bبالعهد وأمر الناس بلبس اخلرضة
صار إليه دعبل بن عيل اخلزاعي وإبراهيم بن العباس الصويل وكانا صديقني
ال يفرتقان فأنشده دعبل:
مـــدارس آيـــات خلـــت مـــن تـــاوة
ومنــزل وحــي مقفــر العرصــات
((( سيأيت يف آخر الكتاب ملحق عن دعبل اخلزاعي والقصيدة
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ودعبل يسمعه فقال :أتعرف هذا البيت ملن؟ قال :وكيف ال
أعرفه وهو لرجل من خزاعة يقال له دعبل شاعر أهل البيت A
قاله يف قصيدة مدحهم هبا ،فقال دعبل :فأنا واهلل صاحب القصيدة
وقائلها فيهم ،فقال :ويلك انظر ماذا تقول؟ قال :واهلل األمر أشهر
من ذلك واسأل أهل القافلة وهؤالء املمسوكني معكم خيربوكم
بذلك ،فسأهلم فقالوا بأرسهم :هذا دعبل اخلزاعي شاعر أهل
ثم ّ
إن دعبال أنشدهم القصيدة من ّأوهلا
البيت املعروف املوصوفّ ،
إىل آخرها عن ظهر قلب فقالوا :قد وجب ح ّقك علينا وقد أطلقنا
القافلة ورددنا مجيع ما أخذنا منها إكرام ًا لك يا شاعر أهل البيت.

واستضاف اإلمام الشاعر إبراهيم الصويل الذي انشده قصيدة
كذلك يف شؤون أهل البيت ومصائبهم ،وهذا مل يكن ليحدث يف
بالط أحد من اخللفاء واحلكام العباسيني الذين كانوا عىل خط
املضادة مع أهل البيت بل كان بعضهم سببا يف املصائب التي جرت
عىل آل حممد.

لقد استثمر اإلمام  Cتردده عىل قرص اخلليفة يف إحياء
معارف وعلوم أهل البيت  Aمن خالل تلك اجللسات
واملناظرات واألحاديث ومعاين األخبار ،وقد ذكرنا يف فصل
اجلانب العلمي يف حياة اإلمام الرضا بعض اإلشارات إىل استفادته
الكاملة من ذلك املوقع يف بيان الرشيعة والعقيدة ومعارف أهل
البيت وتبني للناس تفوق آل حممد عىل مجيع العلامء والفقهاء وثبت
هلم أهليتهم التامة إلمامة املسلمني بل اخللق..
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 /4إن اإلمام  Cكان يقظا من فتنة املأمون سواء يف إيقاع
الفتنة بني بني هاشم وشق صفهم ،فيشعل الفتنة بني احلسنيني
واحلسينيني ،ولذلك فإننا مل نلحظ موقفا عنيفا من اإلمام  Cجتاه
الثورات التي قادها أحفاد اإلمام احلسن املجتبى ضد املأمون ،مع
أن املأمون كان يرغب أن يدخل اإلمام عىل خط املواجهة معهم..
بل إنه عندما وبخ أخاه زيد بن موسى بن جعفر املعروف بزيد
النار ،كان التوبيخ يف اجتاه آخر ،فقد بعث به املأمون إىل اإلمام
الرضا  Cفلام دخل زيد عليه ،قال أبو احلسن :يا زيد أغرك قول
سفلة أهل الكوفة إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم اهلل ذريتها عىل
النار ذاك للحسن واحلسني خاصة إن كنت ترى أنك تعيص اهلل
وتدخل اجلنة وموسى بن جعفر أطاع اهلل ودخل اجلنة فإذا أنت
أكرم عىل اهلل عز وجل من موسى بن جعفر واهلل ما ينال أحد ما
عند اهلل إال بطاعته وزعمت إنك تناله بمعصيته فبئس ما زعمت.
فاستنكار اإلمام عىل زيد ليس يف أصل اخلروج ،وإنام عىل
املخالفات الرشعية بحرق الدور وغريها.

 /5فيام يرتبط بتفويت الفرصة عليه لالستفادة من رشعية
اإلمام وموقعه ،فقد كان أصحاب اإلمام  Cوبإيعاز منه كانوا
يشيعون أمام الناس بعدم قبول اإلمام والية العهد؛ وإنه كان مكرها
عليها ،وقد قبلها برشط أن ال يأمر وال ينهى وال يقيض وال يعزل.

ومع أن املأمون كان يسعى جاهدا يف ذلك(((إال أن اإلمام

((( الصدوق :عيون أخبار الرضا  ..١٧٧ /٢عن معمر بن خالد ،قال :قال يل
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كان أذكى منه وأعرف بخططه ،فكلام فتل املأمون حبال من احليلة
نقضه اإلمام بالتدبري الصائب ،ويد ّلك عىل ذلك ما صنع C
عندما أرص املأمون عليه بأن خيرج لصالة العيد ،وبطبيعة احلال
سيكون هذا من أوضح أنحاء التأييد للمأمون وعىل مستوى
شعبي واسع حيث سيحرض الناس يف هذه الصالة ،فبعث إليه
اإلمام الرضا  :Cقد علمت ما كان بيني وبينك من الرشوط
يف دخول هذا األمر ،فبعث إليه املأمون إنام أريد بذلك أن تطمئن
قلوب الناس ويعرفوا فضلك ،فلم يزل  Cيراده الكالم يف ذلك
فألح عليه.
فقال :يا أمري املؤمنني إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إ ّيل وإن
مل تعفني خرجت كام خرج رسول اهلل  Kوأمري املؤمنني C
فقال املأمونْ :
شئت ،وأمر املأمون القواد والناس أن
اخرج كيف َ
يبكروا إىل باب أيب احلسن .C
فقعد الناس أليب احلسن  Cيف الطرقات والسطوح،
الرجال والنساء والصبيان ،واجتمع القواد واجلند عىل باب أيب
أبو احلسن الرضا  ،Cقال يل املأمون يوما :يا أبا احلسن انظر بعض من تثق
فإن
به نوليه هذه البلدان التي قد فسدت علينا! فقلت له :تفي يل وأيف لك ّ
إنام دخلت فيام دخلت عىل أن ال آمر فيه وال أهني وال أعزل وال أويل وال
أشري حتى يقدمني اهلل قبلك .فواهلل ّ
إن اخلالفة ليشء ما حدثت به نفيس ولقد
كنت باملدينة أتردد يف طرقها عىل دابتي وأن أهلها وغريهم يسألوين احلوائج
فأقضيها هلم ،فيصريون كاألعامم يل وأن كتبي لنافذة يف األمصار وما زدتني
عيل من ريب فقال له :أيف لك!
من نعمة هي ّ
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احلسن  Cفلام طلعت الشمس قام  Cفاغتسل وتعمم بعاممة
بيضاء من قطن ،فخرج اإلمام من داره حاف ًيا عىل هيئة جده رسول
اهلل  ،Kفلام نظر القواد واجلند أليب احلسن  Cنزلوا عن دواهبم
ورموا بخفافهم.

فلام رأى الفضل بن سهل ذلك بعث إىل املأمون :يا أمري
املؤمنني إن بلغ الرضا املصىل عىل هذا السبيل افتتن به الناس
والرأي أن تسأله أن يرجع ،فبعث إليه املأمون فسأله الرجوع فدعا
(((
أبو احلسن  Cبخفه فلبسه وركب ورجع.

فاإلمام  Cأدار معركته مع املأمون بأفضل ما يمكن من
غري أن يلجأ إىل وسائل غري رشعية ،وهذا تنبيه وإرشاد مهم لنا
وملن يتعاطى يف الشؤون السياسية ّأل يلجأ إىل الكذب واحليلة،
وعلينا أن ننهج سبيل الرشع يف معامالتنا وحتى اختالفاتنا.

وألن الرواية املفصلة التي نقلها الشيخ الصدوق يف كل من
علل الرشائع وعيون أخبار الرضا عن أيب الصلت اهلروي تشري
إىل كثري مما سبق ولذلك سننقلها بالكامل مع أن بعضها ربام ذكر
يف موضع آخر ،لكنها ملا كانت مفصلة فقد آثرنا نقلها ها هنا :فقد
ون َق َال لِلر َضا َع ِل ْب ِن موسى  Cيا بن رس ِ
قال :إِ َّن َا َْل ْأ ُم َ
ول َا َِّ
لل َقدْ
َ ُ
ِّ ُ َ
ِّ
وزهدَ َك وور َع َك ِ
ِ
َك و َأ َر َ
وع َبا َدت َ
اك َأ َح َّق
َع َر ْف ُت َف ْض َل َك وع ْل َم َك ُ ْ
ََ
بِ ْ ِ
ال َ
ال َف ِة ِمنِّي!
((( عطاردي :مسند اإلمام الرضا 64 /1
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ودي ِة لِ َّل ِه َع َّز وج َّل َأ ْفت ِ
ِ
الز ْه ِد ِف
َخ ُر وبِ ُّ
َ َ
َف َق َال َا ِّلر َضا  :Cبِا ْل ُع ُب َّ
ِ
ش َالدُّ ْن َيا وبِا ْل َو َر ِع َع ِن َا َْل َح ِار ِم َأ ْر ُجو َا ْل َف ْو َز
َالدُّ ْن َيا َأ ْر ُجو َالن ََّجا َة م ْن َ ِّ
ِ
ِ
وج َّل.
بِا َْل َغانِ ِم وبِالت ََّو ُ
اض ِع ِف َالدُّ ْن َيا َأ ْر ُجو َا ِّلر ْف َع َة عنْدَ َال َّله َع َّز َ
َف َق َال َل ُه َا َْل ْأ ُم ُ
ونَ :فإِ ِّن َقدْ َر َأ ْي ُت َأ ْن َأ ْع ِز َل َن ْف ِس َع ِن َا ْ ِل َ
ال َف ِة
و َأ ْج َع َل َها َل َك و ُأ َب ِاي َع َك!
َت َه ِذ ِه َا ْ ِل َ
وج َع َل َها َال َّل ُه
َف َق َال َل ُه َا ِّلر َضا  :Cإِ ْن كَان ْ
ال َف ُة َل َك َ
وتع َله لِ َغ ِي َك وإِ ْن كَان ِ
وز َأ ْن َ ْ ِ
َل َك َف َ
َت
ي ُ
ال َ ُ
ت َل َع ل َباس ًا َأ ْل َب َس َك ُه َال َّل ُه َ ْ َ ُ ْ
ال َف ُة َل ْي َس ْت َل َك َف َ
َا ْ ِل َ
وز َل َك َأ ْن َ ْت َع َل ِل َما َل ْي َس َل َك.
ي ُ
ال َ ُ
ول َال َّل ِه الَ ُبدَّ َل َك ِم ْن َق ُب ِ
ون :يا بن رس ِ
َف َق َال َل ُه َا َْل ْأ ُم ُ
ول َه َذا
َ ُ
َا ْلَ ْم ِر!
ِ
ِ
ي ِهدُ بِ ِه َأ َّيام ًا َحتَّى
َف َق َالَ :ل ْس ُت َأ ْف َع ُل َذل َك َطائع ًا َأ َبد ًاَ .ف َم َز َال ُ ْ
َي ِئ َس ِم ْن َق ُبولِ ِه.
ال َف َة َ ِ
َف َق َال َل ُهَ :فإِ ْن َل ْ َت ْق َب ِل َا ْ ِل َ
ب ُم َبا َي َعتِي َل َك َف ُك ْن َو ِ َّل
ول ْ ُت َّ
َع ْه ِدي لِ َتك َ
ُون َل َك َا ْ ِل َ
ال َف ُة َب ْع ِدي.
َف َق َال َا ِّلر َضا  :Cو َال َّل ِه َل َقدْ َحدَّ َثنِي َأ ِب َع ْن آ َب ِائ ِه َع ْن َأ ِم ِري
ني َع ْن رس ِ
ول َال َّل ِه َ Kأ ِّن َأ ْخ ُر ُج ِم َن َالدُّ ْن َيا َق ْب َل َك َم ْقتُوالً
َا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ ُ
ِ
ِ
لس َم ِء و َمال َِئ َك ُة َا ْلَ ْر ِ
ض و ُأ ْد َف ُن ِف
الس ِّم َم ْظ ُلوم ًا َت ْبكي َع َ َّل َمالَئ َك ُة َا َّ
بِ َّ
ون َالر ِش ِ
َأ ْر ِ
ض ُغ ْر َب ٍة إِ َل َجن ِ
يد!
ْب َه ُار َ َّ
ون ُثم َق َال َل ُه يا بن رس ِ
ول َال َّل ِه و َم ِن َا َّل ِذي َي ْق ُت ُل َك َأ ْو
َ ُ
َف َبكَى َا َْل ْأ ُم ُ َّ
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َي ْق ِد ُر َع َل َا ْ ِ
ل َسا َء ِة إِ َل ْي َك و َأنَا َح ٌّي؟

َف َق َال َا ِّلر َضا َ :Cأ َما إِ ِّن َل ْو َأ َشا ُء َأ ْن َأ ُق َ
ول َم ِن َا َّل ِذي َي ْق ُت ُلنِي
َل ُق ْل ُت!
ون :يا بن رس ِ
َف َق َال َا َْل ْأ ُم ُ
ول َال َّل ِه إِن ََّم ت ُِريدُ بِ َق ْولِ َك َه َذا َالت ْ
يف
َّخ ِف َ
َ ُ
ول َالنَّاس َأن ََّك َز ِ
َع ْن َن ْف ِس َك و َد ْف ِع َه َذا َا ْلَ ْم ِر َعن َْك لِ َي ُق َ
اهدٌ ِف َالدُّ ْن َيا.
ُ
ِ
ِ
وج َّل
َف َق َال َا ِّلر َضا  :Cو َال َّله َما ك ََذ ْب ُت ُمن ُْذ َخ َل َقني َر ِّب َع َّز َ
و َما َز ِهدْ ُت ِف َالدُّ ْن َيا لِلدُّ ْن َيا وإِ ِّن َلَ ْع َل ُم َما ت ُِريدُ !
َف َق َال َا َْل ْأ ُم ُ
ون :و َما ُأ ِريدُ ؟
َق َالَ :ا ْلَ َم ُ
لصدْ ِق؟
ان َع َل َا ِّ

انَ .ق َال :ت ُِريدُ بِ َذلِ َك َأ ْن َي ُق َ
َق َالَ :ل َك َا ْلَ َم ُ
َّاس إِ َّن َع ِ َّل ْب َن
ول َالن ُ
موسى َل ي ْزهدْ ِف َالدُّ ْنيا ب ْل َز ِهدَ ِ
ف َقبِ َل
ت َالدُّ ْن َيا فِ ِيه َأ الَ ت ََر ْو َن َك ْي َ
ُ َ َْ َ
َ َ
ال َفة؟ِ
ِ
ِوالَ َي َة َا ْل َع ْه ِد َط َمع ًا ِف َا ْل َ
ِ
ب َا َْل ْأ ُم ُ
ون ُث َّم َق َال :إِن ََّك َت َت َل َّق ِان َأ َبد ًا بِ َم َأك َْر ُه ُه و َقدْ َأ ِمن َْت
َف َغض َ
ِ
ِ ِ ِ
بت َ
ُك َع َل َذلِ َك
َس ْط َو ِت َفبِال َّله ُأ ْقس ُم َلئ ْن َقبِ ْل َت ِوالَ َي َة َا ْل َع ْهد وإِالَّ َأ ْج َ ْ
ِ
ِ
ض ْب ُت ُعنُ َق َك!
َفإ ْن َف َع ْل َت وإالَّ َ َ
ِ
وج َّل َأ ْن ُأ ْل ِق َي بِ َي ِدي إِ َل
ان َال َّل ُه َع َّز َ
َف َق َال َا ِّلر َضا َُ :Cقدْ َنَ َ
َالت َّْه ُلك َِة َفإِ ْن ك َ
َان َا ْلَ ْم ُر َع َل َه َذا َفا ْف َع ْل َما َبدَ ا َل َك و َأنَا َأ ْق َب ُل َذلِ َك َع َل
َأ ِّن الَ ُأ َو ِّل َأ َحد ًا والَ َأ ْع ِز ُل َأ َحد ًا والَ َأ ْن ُق ُض َر ْس ًام والَ ُسنَّ ًة و َأك ُ
ُون ِف
ِ
يد م ِشري ًا َفر ِ ِ
ِ ِ ٍ
وج َع َل ُه َو ِ َّل َع ْه ِد ِه َع َل ك ََر َاه ٍة
ض منْ ُه بِ َذل َك َ
َا ْلَ ْم ِر م ْن َبع ُ
َ َ
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ِ
ِ
الس َ
ال ُم لِ َذلِ َك».
منْ ُه َع َل ْيه َّ

(((

وبعد أن عجز املأمون من االنتصار عىل اإلمام يف ميدان
السياسة ،ويف ميدان اإلدارة ،ويف ميدان التدبري جلأ إىل قتله ،وهذا
يدل عىل ضعفه.

املالحظ يف شهادة اإلمام الرضا  Cأن املأمون هو بنفسه
بسم اإلمام بخالف بقية األئمة فكانوا يقتلون بوسائط فتارة
من قام ّ
تكون زوجة ،وتارة يكون وايل املدينة وثالثة مسؤول السجن..
وهكذا.

((( الصدوق :عيون أخبار الرضا  ،١٥٢ /٢وعلل الرشائع  ٢٧٦/١واألمايل

زيارة اإلمام الرضا عليه السالم
تتناول هذه الصفحات موضوع زيارة اإلمام عيل بن موسى
الرضا  Cوآثارها وما يرتبط بالثواب املرتتب عليها ،ونقدم
له بمقدمة يف املعنى اللغوي واالصطالحي للمفهوم الذي نحن
بصدده.

أما الزيارة وهي من اجلذر اللغوي (ز.و.ر) فهي كام قال
الزور يعني الكذب
اللغويون أصل يدل عىل ا َمليل والعدول ،ومنه ُّ
ازور عن كذا أي
ألنه مائل عن طريقة احلقَّ ،
والز َور :امليل ،يقالَّ :
(((
مال عنه ،ومن الباب :الزائر ألنه إذا زارك فقد عدل عن غريك.

َ
َّ ۡ َ َ َ َ
ومن ذلك ما جاء يف القرآن الكريم { َوت َرى ٱلشمس إِذا َطلعت
َّ َ َ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ
ني}(((.
تزٰور عن كه ِف ِهم ذات ٱل ِم ِ

وأما ما هو يف االصطالح فهو عبارة عن انتقال االنسان

((( ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا  :معجم مقاييس اللغة ٣٦ /٣
((( الكهف17 :
173
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النايشء من االستحباب لقرب من قبور األنبياء أو األوصياء تعظيام
له وتكريام.
وهذا هو األصل فيها أهنا انتقال وذهاب لقرب املزور ،حتى
لو مل يكن فيها كالم أو لفظ .ولكن الصورة األمثل التي نعتقدها
والتي حتتوي عليها الزيارات هي أهنا تشتمل عىل جهات متعددة.
ٍ
حركة داخلية يف النفس تتعنون بعنوان املحبة والتقديس
فهي
للشخص املزور ،وهي كذلك حركة خارجية يف املجال اجلغرايف
عىل أن ينتقل الزائر من مكانه إىل مقام املزور وهي ثالثا حركة
علمية معرفية منه يف أنه يؤمن للمزور بمقام معني ويشهد له بذلك،
وخياطبه يف الزيارة مقرا بتلك املقامات ،واملعرفة..
ونعتقد أنه هبذه اجلهات ومالحظتها حيقق الزائر الغاية األكرب
من زيارة قرب املزور ،وهلذه اجلهات ذكرت الروايات الكثري من
الثواب واجلزاء املرتتب عىل هذه الزيارات.
إن الزيارة هي من مصاديق (أن حتب يف اهلل) وهو جوهر
اإليامن ،فإنه قد ال يبعثك لزيارته من يبذل لك األموال واملغريات،
بينام ترى نفسك ترصف األموال وتتغلب عىل الصعاب من أجل
الوصول إىل زيارة قرب نبيك أو إمامك أو من يرتبط هبام.
وتتشكل عالقة الزائر بصاحب القرب املزور يف عدة عناوين:
األول :الشهادة؛ فأنت كزائر ختاطب النبي  ،Kحني زيارته
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«أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت األمانة ونصحت األمة»..
وختاطب األئمة  Aبالقول «أشهد أنك قد أقمت الصالة وآتيت
الزكاة وأمرت باملعروف وهنيت عن املنكر» والشهادة عمل
إعالمي! كأنك تقول يا أهيا الناس :اسمعوا هذا اعتقادي يف هذا
النبي واإلمام فأنا أشهد به وأشهدكم عليه!
والثاين :املشاركة يف املوقف؛ فكأن الزائر يشارك املزور يف
موقفه ،ويرحب بعمله ،وال سيام وهو يتمثل عمل من يزوره ويثني
عليه يف ذلك ،فهو حمب له حمب لعمله ،وهذا ما أشار إليه احلديث
الذي نقله جابر بن عبد اهلل األنصاري عن رسول اهلل « :Kمن
أحب قوم ًا حرش معهم ومن أحب عمل قو ٍم أرشك معهم فيه»(((.
والثالث :ابرام العقد واملعاهدة :وهو ما حتتوي عليه ألفاظ
مؤمن بكم وبإيابكم ،موقن برشائع ديني
الزيارات مثل «إين
ٌ
سلم وأمري ألمركم متبع ونرصيت
وخواتيم عميل وقلبي لقلبكم ٌ
لكم معدة».

ولقد تكاثرت األحاديث املحرضة عىل زيارة مراقدهم
وقبورهم  ،Aحتى لقد ألفت كتب كاملة(((يف هذا اجلانب؛ فمن
ذلك:
ما عن احلسن بن عيل  Bخماطبا جده رسول اهلل :يا أبتا

((( الطربي؛ حممد بن أيب القاسم :بشارة املصطفى ١٢٦
((( مثل كتاب املزار للشيخ املفيد والشهيد األول وابن املشهدي ،وكامل
الزيارات البن قولويه وغريها.
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ما ملن زارنا؟ قال« :يا بني من زارين ح ًّيا وميتًا ،ومن زار أباك ح ًّيا
وميتًا ،ومن زارك ح ًّيا وميتًا ،ومن زار أخاك ح ًيا وميتًا ،كان حقيقا
(((
عيل ان أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه وادخله اجلنة».
َّ

وفيام يرتبط بزيارة اإلمام الرضا فقد وردت أحاديث كثرية
عن آبائه وعنه:

فمنها ما عن رسول اهلل « :Kستدفن بضعة مني بخراسان
(((
ال يزورها مؤمن إال أوجب اهلل له اجلنة ،وحرم جسده عىل النار».
ومنها ما عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  Cأنه قال:
«سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلام اسمه اسمي
واسم أبيه اسم ابن عمران موسى  Cاال فمن زاره يف غربته غفر
(((
اهلل له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر».

ومنها ما عن اإلمام جعفر الصادق  Cكام رواه عبد اهلل
بن الفضل اهلاشمي ،قال« :كنت عند أيب عبد اهلل جعفر بن حممد
الصادق  ،Cفدخل عليه رجل من أهل طوس ،فقال له :يا بن
رسول اهلل ،ما ملن زار قرب أيب عبد اهلل احلسني بن عيل C؟ فقال له:
يا طويس ،من زار قرب أيب عبد اهلل احلسني بن عيل  ،Cوهو يعلم
أنه إمام من اهلل مفرتض الطاعة عىل العباد ،غفر اهلل له ما تقدم من
((( املشهدي؛ حممد بن جعفر :املزار٣٢
((( احلر العاميل :وسائل الشيعة (آل البيت) ٥٥٥/٤
((( الربوجردي؛ السيد حسني :جامع أحاديث الشيعة٥٩٤/١٢
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ذنبه وما تأخر ،وقبل شفاعته يف سبعني مذنبا ،ومل يسأل اهلل عز وجل
عند قربه حاجة إال قضاها له .قال :فدخل موسى بن جعفر ،C
فأجلسه عىل فخذه ،وأقبل يقبل ما بني عينيه ،ثم التفت إليه فقال
له :يا طويس ،إنه اإلمام واخلليفة واحلجة بعدي ،وإنه سيخرج من
صلبه رجل يكون رضا هلل عز وجل يف سامئه ولعباده يف أرضه ،يقتل
يف أرضكم بالسم ظلام وعدوانا ،ويدفن هبا غريبا ،أال فمن زاره يف
غربته ،وهو يعلم أنه إمام بعد أبيه مفرتض الطاعة من اهلل عز وجل،
(((
كان كمن زار رسول اهلل .»K
ومنها ما عن اإلمام موسى بن جعفر  Cأنه قال« :من زار
(((
ابني هذا وأومأ إىل أيب احلسن الرضا  Cفله اجلنة».
ومنها قول اإلمام عيل بن موسى الرضا  Cنفسه« :ال ت َُشد
الرحال إىل يشء من القبور إال إىل قبورنا ،أال وإين ملقتول بالسم
ظلام ،ومدفون يف موضع غربة ،فمن شد رحله إىل زياريت استجيب
(((
دعاؤه وغفر له ذنبه».

ومنها ما عنه « :Cمن زارين عىل بعد داري ومزاري أتيته
يوم القيامة يف ثالثة مواطن حتى أخلصه من أهواهلا :إذا تطايرت
(((
الكتب يمينا وشامال ،وعند الرصاط ،وامليزان».
((( الصدوق :األمايل ٦٨٤
((( احلر العاميل :وسائل الشيعة (آل البيت)٥٦٠ /١٤
((( الصدوق :اخلصال ١٥٨
((( الطويس؛ حممد بن احلسن :هتذيب األحكام٨٤/٦
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ومنها ما عن (حممد اجلواد) أيب جعفر بن عيل  Cقال:
(((
سمعته يقول« :من زار أيب فله اجلنة».
وهذه الروايات هي بعض ما جاء يف فضيلة زيارة اإلمام
الرضا  ،Cوإال فقد عقد احلر العاميل يف الوسائل بابا خاصا
بام جاء يف زيارته  ،Cأورد فيه ثامنية وعرشين حديثا عن
املعصومني  ،Aونالحظ فيها بشكل عام اآليت:

أوال :أن هذا املقدار ربام مل يرد يف زيارة غريه من املعصومني A
لو استثنينا رسول اهلل  Kوأمري املؤمنني واإلمام احلسني .B
ثانيا :إن بعض نصوص هذه الزيارات تؤكد عىل أمرين
مهمني يف قضية اإلمام الرضا C؛ غربته وشهادته مسموما،
وهبذا فهي الكلمة الفصل يف موضوع اغتيال املأمون العبايس
لإلمام الرضا  ،Cوتقطع بذلك االجتهادات النافية التي ضللها
التعامل الظاهري احلسن للمأمون مع اإلمام  ،Cفإذا أكّد اإلمام
أمري املؤمنني واإلمام الصادق ،والكاظم و(الرضا)  Aعىل أنه
قىض مسموما فال معنى حينئذ لالجتهاد يف مقابل هذه التأكيدات.
ثالثا :إنه تم الوعد عىل الزيارة بالثواب الكبري للزائر مثل «له
اجلنة» ،ومثل «استجيب دعاؤه وغفر له ذنبه» ،وهذه ينبغي فهمها
عىل أساس أن الزيارة تقتيض هذا الثواب ال أهنا علة تامة له ،فإذا
انضم إليها سائر الرشوط حتقق االقتضاء وصار فعليا ،ومثل هذا

((( نفس املصدر ٨٦
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قد ورد يف كثري من الروايات الثابتة عند الفريقني ،مثل «من قال ال
إله إال اهلل دخل اجلنة» ،فإن معناها أن هذه الشهادة تقتيض دخول
اجلنة مع انضامم سائر الرشوط من االلتزام بباقي العقائد والقيام
بباقي العبادات ..وهلذا ال ينبغي االشكال بأنه ما معنى هذا الثواب
الكثري عىل عمل قليل! أو أنه يكفي الشخص أن يزور ثم ال يعمل
أي عمل عبادي فيدخل اجلنة ،فإن مثل هذه اإلشكاالت نابعة من
عدم التأمل فيام ذكره العلامء وقد بيناه بشكل خمترص آنفا.
Wهل زيارة الرضا أفضل أو زيارة سائر المعصومين؟

إن املتأمل يف نصوص الروايات ،يالحظ أن زيارة اإلمام
الرضا قد جعلت كزيارة رسول اهلل  Kتارة ،وأخرى كزيارة
احلسني ،بل جعلت يف موارد أخرى أفضل من احلج املستحب،
وأفضل من زيارة جده اإلمام احلسني  ..Aفكيف تفهم هذه
الروايات؟

فمام جاء يف كون زيارته كزيارة رسول اهلل « Kأال فمن
زاره يف غربته وهو يعلم أنه إمام بعد أبيه مفرتض الطاعة من اهلل عز
(((
وجل كان كمن زار رسول اهلل .»K
ومما جاء يف تفضيل زيارته عىل زيارة اإلمام احلسني  Cوعلة
ذلك ،ما ورد بسند معترب عن اإلمام اجلواد  ،Cونقله يف الكايف
عن عيل بن مهزيار قال :قلت أليب جعفر (اجلواد)  Cجعلت

((( نفس املصدر ١٠٨
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فداك زيارة الرضا  Cأفضل أم زيارة أيب عبد اهلل احلسني C؟
قال« :زيارة أيب أفضل وذلك أن أبا عبد اهلل  Cيزوره كل الناس
(((
وأيب ال يزوره إال اخلواص من الشيعة».

ومما ورد من الروايات التي تفضل زيارته عىل احلج املستحب
ما روي عن حممد بن سليامن قال« :سألت أبا جعفر (اجلواد) C
عن رجل حج حجة اإلسالم فدخل متمتعا بالعمرة إىل احلج فأعانه
اهلل عىل عمرته وحجته ثم أتى املدينة فسلم عىل النبي  ،Kثم أتاك
عارفا بحقك يعلم أنك حجة اهلل عىل خلقه وبابه الذي يؤتى منه
فسلم عليك .ثم اتى أبا عبد اهلل احلسني  Cفسلم عليه ،ثم أتى
بغداد فسلم عىل أيب احلسن موسى  ،Cثم انرصف إىل بالده فلام
حج
فأيام أفضل هلذا الذي قد ّ
كان يف وقت احلج رزقه اهلل ما حيج به ّ
حجة اإلسالم يرجع أيضا فيحج أو خيرج إىل خراسان إىل أبيك عيل
بن موسى  Cفيسلم عليه؟
قال يأيت خراسان فيسلم عىل أيب احلسن أفضل ،وليكن ذلك
يف رجب ،وال ينبغي ان تفعلوا هذا اليوم فان علينا وعليكم من
(((
السلطان شنعة».
وتثري هذه الروايات سؤاال عن وجه املشاهبة أو التفضيل؟
ولعلنا نستطيع أن نضع االحتامالت التالية:

((( الكليني :الكايف٥٨٤/٤
((( نفس املصدر
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املفضلة لزيارة اإلمام الرضا عىل احلج
 /1أن الروايات
ّ
املستحب أو عىل زيارة اإلمام احلسني  ،Cينبغي أن تالحظ ضمن
أمرا دائم ًّيا ويف كل األحوال
إطارها الزمني واملوضوعي ،وليست ً
والظروف واألزمنة ،وهذا ما يفهم مما جاء يف بعض الروايات
املعتربة يف تفضيل زيارة اإلمام الرضا عىل زيارة اإلمام احلسني أن
احلسني  Cيزوره كل الناس بينام الرضا ال يزوره إال اخلواص
من الشيعة ،وقد تفرس هذه الكلمة (اخلواص) بمعنى خصوص
اإلمامية االثني عرشية ،فإن غريهم كالزيدية واالسامعيلية وأمثاهلم
ممن يدخلون يف اإلطار العام للتشيع ال يعرتفون لإلمام الرضا
باإلمامة فال يقصدون زيارته ال سيام مع بعد املسافة ،بخالف اإلمام
احلسني  Cفإن هؤالء يقرون له باإلمامة ،ويقصدونه بالزيارة..
فيفهم من ذلك أنه لو انقلب االمر بحيث صار زوار الرضا أكثر أو
قل زوار احلسني كام حصل ذلك يف فرتات تارخيية ،ربام ال يكون
(((
التفضيل باق ًيا.
((( قد رأيت جوابا نافعا يف هذا الشأن للمرجع الديني السيد حممد صادق
الروحاين حفظه اهلل يف كتاب :أجوبة املسائل يف الفكر والعقيدة والتاريخ
واألخالق ،ج  ٣٢٠ /١هذا نصه:
املستحب مع أنّه أكثر
احلج
ّ
ما الع ّلة يف كون زيارة اإلمام الرضا  Cأثوب من ّ
جهد ًا وعنا ًء؟
ويف اجلواب قيل :باسمه جلت أسامؤه :ليس دائ ًام مالك أفضل ّية العمل هو أشقيته،
ّ
تفضل عىل األخرى بلحاظ اآلثار اخلارج ّية املرتتّبة
فإن بعض األعامل قد ّ
عليها دين ّي ًا واجتامع ّي ًا ،كام يف أفضل ّية مداد العلامء عىل دماء الشهداء ،وأفضل ّية
الدمعة عىل اإلمام احلسني  Cعىل كثري من األعاملّ ،
ولعل من هذا القبيل
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 /2ربام يكون جهة التفضيل راجعة إىل الزائر ،وصفته فإذا

كان عارفا بحقه وأنه إمام مفرتض الطاعة بعد أبيه فإنه يكون كمن
زار رسول اهلل ،ومعنى ذلك أن جمرد الزيارة  -بناء عىل هذا  -ال

تكون مساوية لزيارة قرب الرسول بل ال بد أن يكون الزائر فيها
عارفا ومؤمنا وواعيا بموقع اإلمامة ،وربام يكون هذا قريبا من
القول الوارد يف الرواية األخرى من أنه ال يزوره إىل اخلواص.
Wتأمل في نصوص الزيارات..

ثم إن الزيارات (اللفظية) التي يزار هبا اإلمام  ،Cوالواردة

عن املعصومني ،فيها من املالحظات ما يستوقف الناظر فسنسجل
بعضها:

 /1نالحظ التأكيد يف عبارات بعض الزيارات الرضوية عىل
املستحبّ ،
املستحب شعرية
احلج
احلج
ّ
فإن ّ
ّ
زيارة اإلمام الرضا  Cيف قبال ّ
من شعائر اإلسالم يؤ ّدهيا الشيعي وغريه عىل حدٍّ سواء ،بينام زيارة اإلمام
الرضا  Cشعرية دينية ال يقوم به ّإل املو ّفقون من الشيعة ،رغم ما يرتتّب
األئمة الطاهرين  ،Aفإذا دار
عليها من تشييد معامل الدين ،املتم ّثل يف والية ّ
املستحب كانت راجحة عليه؛ ّ
ألن األثر املرتتّب عليها
احلج
ّ
األمر بينها وبني ّ
املستحب وزيادة.
احلج
ّ
يرتتب عىل ّ
ّ - 637أيام أفضل زيارة اإلمام احلسني  Cأم زيارة اإلمام الرضا C؟
رصحت بتفضيل زيارة اإلمام الرضا C
باسمه جلت أسامؤه :الروايات التي ّ
عىل اإلمام احلسني  Cمل ُ
ختل من اإلشارة إىل ع ّلة التفضيل ،ومنها يظهر ّ
أن
ترجيح زيارته عىل زيارة اإلمام احلسني  Cليس مطلق ًا ،بل يف خصوص
ذلك الزمان الذي ّ
قل فيه زائره ،ورغب عنه الناس ،بسبب الظروف األمن ّية.
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شهادته ،ولعل ذلك لنفي احتامل أن يكون اإلمام  Cقد مات
حتف أنفه ،أو كام خترص بعضهم بالقول أكثر من أكل العنب
فامت ،وإنام هو شهيد تم قتله عىل يد حاكم زمانه .فمام أورده ابن
قولويه ..عنهم « :Aإذا أتيت الرضا عيل بن موسى  Bفقل:
اللهم صل عىل عيل بن موسى الرضا املرتىض ،اإلمام التقي النقي
وحجتك عىل من فوق األرض ومن حتت الثرى ،الصديق الشهيد،
صالة كثرية تامة زاكية متواصلة متواترة مرتادفة ،كأفضل ما صليت
(((
عىل أحد من أوليائك».
 /2كذلك فإن الزيارة الرئيسية املروية يف شأن اإلمام
الرضا  Cتصفه بأنه وارث األنبياء واملرسلني واألوصياء
الصادقني ،عندما تعددهم واحدا بعد واحد ،بنحو أكثر تفصيال مما
هو وارد يف زيارة (وارث) املخصوصة باإلمام احلسني  .Cففيها
ورد هكذا :السالم عليك يا وارث آدم صفوة ال َّله ،السالم عليك يا
نجي ال َّله ،السالم عليك يا وارث إبراهيم خليل ال َّله،
وارث نوح ّ
السالم عليك يا وارث إسامعيل ذبيح ال َّله ،السالم عليك يا وارث
موسى كليم ال َّله ،السالم عليك يا وارث عيسى روح ال َّله ،السالم
حممد رسول ال َّله ،السالم عليك يا وارث أمري
عليك يا وارث ّ
الزهراء ،السالم
املؤمنني و ّيل ال َّله ،السالم عليك يا وارث فاطمة ّ
عليك يا وارث احلسن واحلسني س ّيدي شباب أهل اجلنّة ،السالم
((( قولويه؛ جعفر بن حممد :كامل الزيارات ٥١٣
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عيل بن احلسني سيد العابدين ،السالم عليك يا
عليك يا وارث ّ
األولني واآلخرين ،السالم عليك يا
عيل باقر علم ّ
وارث ّ
حممد بن ّ

البار السالم عليك يا وارث موسى
حممد الصادق ّ
وارث جعفر بن ّ

بن جعفر ،السالم عليك ّأيا الصدّ يق الشهيد..

 /3وكام أن الزيارة هي مناسبة لتكريس عنرص احلب

واملواالة من الزائر للمزور ،واعرتاف بحقه وكرامته ،فإهنا يف نفس
واجتناب ملنهج
الوقت أيضا َم ٌيل عن غريهم ،وبراء ٌة من أعدائهم،
ٌ
خمالفيهم ،وهلذا فإن الزائر ما أن ينتهي من قراءة الزيارة يف جانبها
الوالئي حتى يرشع بالرباءة والتنفر من أعدائهم فيقول« :اللهم إين

أتقرب إليك بحبهم ومواالهتم ،وأتوىل آخرهم كام توليت أوهلم،

وأبرأ من كل وليجة دوهنم .اللهم العن الذين بدلوا نعمتك،
واهتموا نبيك ،وجحدوا آياتك [وسخروا بإمامك] ،ومحلوا الناس
عىل أكتاف آل حممد .(((Aاللهم إين أتقرب إليك باللعنة عليهم

((( قد يكون معنى ذلك أن ما كان ينبغي أن يكون نعمة عىل اخللق وهو جعل اهلل
احلجج عىل اخللق من النبي واألئمة ،قد تم تبديله وإلغاؤه من قبل أعدائهم،
فبالنسبة للنبي مل يستطيعوا اجهاض دعوته لكنهم سعوا إلجهاض وصيته
وإهناء سيادة عرتته التي كانت مع القرآن عنوان اهلدى والنجاة من الضالل،
وهم بردهم ما أوىص به النبي حممد  Kبمثابة املتهمني له بأنه حيايب ارسته
إذ اعتربوا توجيهاته تلك غري اهلية ،فكانوا أن ردوا والية عرتته ،وبدل أن
جيعلوا آل حممد يف أحداق العيون حف ًظا ،مبادرين لطاعتهم إذا هبم يصعدون
عىل أكتافهم ،بينام كان املفروض أن حيملوهم عىل أكتافهم احرتاما واستجابة
هلم ،وربام تكون هذه الفقرة ناظرة بشكل خاص إىل املأمون العبايس الذي
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وبالرباءة منهم يف الدنيا واآلخرة يا أرحم الرامحني .ثم حتول إىل
عند رجليه وقل :صىل اهلل عليك يا أبا احلسن ،صىل اهلل عىل روحك
(((
وبدنك ،ولعن اهلل الظاملني لكم من األولني واآلخرين».

أراد أن جيعل وجود اإلمام الرضا مطية حلكمه .بينام كان األوىل به أن يكون
مطيعا له.
((( املفيد؛ حممد بن النعامن :املزار٢١٥

186

كلمات المعصومين
في اإلمام الرضا عليه السالم وألقابه
من الطبيعي أن يأيت ذكر املعصوم املتأخر يف كالم املتقدم مبرشا
به وخمربا عنه من حيب االهتداء إليه ،بل وكذلك ذكر املعصوم
املتقدم يف كالم املتأخر منهم ،ذاكرا للناس بعض خصاله ،وهنا
ينبغي التدقيق يف الكلامت الصادرة عنهم  Aيف حق بعضهم،
وذلك أنه إن كان يضيق الوسع عىل اإلنسان العادي أن يدرك
كامالت اإلمام بتاممها ،وهذا ما أشار إليه اإلمام الرضا  Cيف
بيان قصور البرش العاديني عن إدراك اإلمام وشأنه قائال «فمن ذا
الذي يبلغ معرفة اإلمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات ،ضلت
العقول ،وتاهت احللوم ،وحارت األلباب ،وحرست العيون،
تصاغرت العظامء ،وحتريت احلكامء ،وتقارصت احللامء ،وحرصت
اخلطباء ،وجهلت األلباء ،وكلت الشعراء ،وعجزت األدباء،
وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه ،أو فضيلة من فضائله،
فأقرت بالعجز والتقصري ،وكيف يوصف أو ينعت بكنهه ،أو يفهم
187
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يشء من أمره ،أو يوجد من يقوم مقامه ،ويغني غناءه؟» (((.لكن
املعصوم بإمكانه ذلك وقد فعلوا  ،Aلكن حيتاج أمثالنا إىل التأمل
عرفت اإلمام الرضا C
يف كلامهتم؛ وهذه بعض الكلامت التي ّ
من قبل املعصومني أمثاله:
 /1فمام روي عن رسول اهلل  ،Kتعبريه عن اإلمام
الرضا  Cبأنه «بضعة منه» ،وقال« :ستدفن بضعة مني بخراسان،
ما زارها مكروب إال نفس اهلل كربه ،وال مذنب إال غفر اهلل له
ذنوبه»((( قال :وقال رسول اهلل  Kستدفن بضعة مني بأرض
خراسان ال يزورها مؤمن إال أوجب اهلل له اجلنة ،وحرم جسده
عىل النار».

وهو نفس التعبري الذي استعمله النبي يف شأن ابنته الصديقة
الطاهرة فاطمة وأهنا بضعة منه ،وإذا كان التعبري عنها بذلك
لكوهنا ابنته املبارشة ،واضحا ،فإن التعبري عن اإلمام الرضا وهو
الذي يفصله عنه من السنوات نحو قرنني من الزمان ،ومن اآلباء
املبارشين سبعة آباء ،فإنه ال يكون واضحا إال إذا التفتنا إىل عمق
التعبري وأنه ليس املقصود منه البضعة املادية وإنام املقصود باإلضافة
إىل ذلك مشاركته يف الصفات واآلثار ،فإن بضعة اليشء والشخص
وجزأه تشاركه يف الصفات.
كام أن هذين احلديثني مها من دالئل نبوة النبي  ،Kوإعجازه

((( الصدوق :األمايل٧٧٦
((( احلر العاميل :إثبات اهلداة ٢٧٧/١
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واتصاله بالغيب حيث أخرب عن أمر سيحدث بعد حوايل مائتي
سنة من الزمان.
 /2ومن ذلك ما روي عن سيدنا اإلمام أيب عبد اهلل جعفر
معرفا بابنه اإلمام موسى
بن حممد صادق أهل البيت  Cأنه قال ّ
خريا من
بن جعفر؛ ومعدّ ًدا خصاله واعترب إنجا َبه اإلما َم الرضا ً
كل تلك اخلصال؛ فعن يزيد بن سليط الزيدي ،قال :لقينا أبا عبد
اهلل (اإلمام الصادق)  Cيف طريق مكة ،ونحن مجاعة ،فقلت له:
بأيب أنت وأمي ،أنتم األئمة املطهرون ،واملوت ال يعرى منه أحد
فأحدث إ ّيل شيئا ألقيه إىل من خيلفني.
فقال يل :نعم هؤالء ولدي ،وهذا سيدهم  -وأشار إىل
موسى  Cابنه  -وفيه علم احلكم ،والفهم ،والسخاء ،واملعرفة
بام حيتاج الناس إليه فيام اختلفوا  -من أمر دينهم  -وفيه حسن
اخللق ،وحسن اجلوار ،وهو باب من أبواب اهلل ،وفيه أخرى هي
خري من هذا كله!.
ٌ
فقال أيب :ما هي بأيب أنت وأمي؟

قالُ :ي ِرج اهلل منه َ
ونورها،
غوث هذه األمة وغيا َثها،
وعلمهاَ ،
َ
وفهمها ،وحكمتَها (حكمها) ،خري مولود ،خري ناشئ ،حيقن اهلل
َ
به الدماء ،ويصلح به ذات البني ،ويلم به الشعث ،ويشعب به
الصدع ،ويكسو به العاري ،ويشبع به اجلائع ،ويؤمن به اخلائف،
وينزل به القطر ،ويؤمن به العباد ..خري كهل ،وخري ناشئ ،ترس به
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عشريته قبل أوان حلمه ،قوله حكم ،وصمته علم ،يبني للناس ما
(((
خيتلفون فيه.

واملالحظ أن هذه الصفات تنطبق عىل اإلمام الرضا C
الذي كان غوث األمة وغياثها وعلمها ونورها وقد سبق القول
منا يف فصل عامل آل حممد يف بيان بعض ما نرشه من علوم آبائه،
كام وحتكي تلك الصفات زمانه الذي عاش فيه ،وحال شيعة أهل
البيت فيه ،فإنه منذ توىل اإلمامة بعد شهادة أبيه الكاظم كان الوضع
فيه بالنسبة ألهل البيت وشيعتهم قد «حقن اهلل به الدماء وأصلح
به ذات البني وأمن به اخلائف »..حتى لقد رأينا أن هارون العبايس
وهو يف أوج تنمره حني سجن اإلمام الكاظم وقتله يف السجن،
كأنام صب عىل رأسه ماء بارد ،فلم يواصل مشوار التعدي والتنمر
الذي قام به ،ومل يمس اإلمام الرضا بأذى وكذلك بالنسبة لشيعته!
 /3وكذلك روي عن إمامنا جعفر الصادق  ،Cإخباره
عن أن اإلمام عليا بن موسى هو رضا هلل عز وجل يف سامئه ورضا
لعباده يف أرضه ،وأنه يقتل بالسم يف طوس ،فقد ورد يف حديث أنه
قال لرجل طويس« :سيخرج من صلبه يعني موسى بن جعفر C
رجل يكون ً
رضا هلل عز وجل يف سامئه ولعباده يف أرضه يقتل يف
(((
أرضكم بالسم ظلام».
 /4وتكثرت كلامت والده اإلمام موسى بن جعفر C

((( الكليني :الكايف  ٣٦٢/ ١وعيل بن بابويه القمي اإلمامة والتبرصة ١١٨
((( احلر العاميل :إثبات اهلداة ١٤٨ /٤
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يف حقه وشأنه ،ولعل أشهرها ما وصفه فيها بأنه «عامل آل حممد»
ون َقل أن هذا الوصف هو من اإلمام جعفر الصادق « :Cفعن
حممد بن إسحاق بن موسى بن جعفر عن أبيه أن
أيب الصلت عن ّ
موسى بن جعفر  Cكان يقول لبنيه :هذا أخوكم عيل بن موسى
حممد ،فسلوه عن أديانكم ،واحفظوا ما يقول لكم ،فإين
عامل آل ّ
حممد لفي
حممد غري مرة يقول يل :إن عامل آل ّ
سمعت أيب جعفر بن ّ
(((
سمي أمري املؤمنني .»C
صلبك وليتني أدركته فإنه
ّ
وقد تقدم بام يكفي من االستشهاد عىل استحقاقه هذا اللقب
بجدارة .ويالحظ أن رئيس املذهب وصادق آل حممد يتمنى أنه
أدرك زمان حفيده اإلمام عيل الرضا !B
 /5ومن كلامت اإلمام موسى بن جعفر يف شأن ابنه الرضا،
وفيها يبني فقاهته ،وأن كنيته ،ككنية أبيه ،أبو احلسن (بالرغم
من عدم وجود ولد للرضا باسم احلسن) وهذه إحدى وسائل
التعريف بإمامة الرضا من قبل أبيه ،فقد روي عن عيل بن يقطني
أنه قال« :قال يل موسى بن جعفر ابتداء منه :هذا أفقه ولدي وأشار
(((
بيده إىل الرضا  Cوقد نحلته كنيتي».
Wمن ألقاب اإلمام الرضا C

كثرية هي ألقاب اإلمام عيل بن موسى الرضا  ،Cما بني ما
نص عليه من جهة املعصومني وبني ما اشتهر عنه لدى املؤمنني وإن
((( نفس املصدر ٣٠١
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٣٤/١
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كان غري مذكور بنصه يف كلامت املعصومني.
Wفمن المذكور في كلمات المعصومين :A

 /1عامل آل حممد :وقد ورد هذا اللقب حاكيا عن حقيقته ،C
ودوره يف األمة ،وقد مر ذكره آنفا مرويا عن جده اإلمام جعفر
الصادق ،وأبيه موسى الكاظم .B
 /2الرضا :وهو أشهر ألقابه وأوضحها عند العامة واخلاصة،
وبالرغم من أن البعض نسب تلقيب اإلمام به إىل املأمون العبايس،
وربطه بوالية العهد ،إال أن ذلك ال يصح؛ وذلك أن اإلمام موسى
بن جعفر كان يناديه هبذا اللقب (((،وهو عىل قيد احلياة أي قبل
والية العهد بحوايل  17سنة عىل أقل التقديرات.

بل نفي ذلك يف رواية لإلمام حممد اجلواد  ،Cكام نقلها
الشيخ الصدوق بسنده إىل البزنطي الذي سأل اإلمام اجلواد« :ان
قوما من خمالفيكم يزعمون ّ
أن أباك إنام سامه املأمون الرضا ملا رضيه
لوالية عهده؟
فقال :كذبوا واهلل وفجروا بل اهلل تبارك وتعاىل سامه الرضا
ورضا لرسوله واألئمة من بعده
رضا اهلل عز وجل يف سامئه ً
ألنه كان ً
صلوات اهلل عليهم يف أرضه .قال :فقلت له :أمل يكن كل واحد من

((( نفس املصدر :٢٣كان موسى بن جعفر  Bيسمي ولده عليا  :Cالرضا
وكان يقول :ادعوا يل ولدي الرضا وقلت لولدي الرضا ،وقال يل ولدي
الرضا وإذا خاطبه قال :يا أبا احلسن.
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رضا هلل تعاىل ولرسوله واألئمة  Cفقال :بىل
آبائك املاضني ً A
فقلت :فلم سمي أبوك بينهم الرضا قال :ألنه ريض به املخالفون
من أعدائه كام ريض به املوافقون من أوليائه ومل يكن ذلك ألحد من
(((
آبائه  Aفلذلك سمى من بينهم الرضا .C
Wوقد ورد في زيارته  ،Cألقاب أخرى له منها:

 /1املرتىض
 /2التقي
 /3النقي
 /4الصديق
 /5الشهيد
وذلك يف الزيارة التي نقلها ابن قولويه يف كامل الزيارات
عن بعضهم A؛ قال :إذا أتيت الرضا عيل بن موسى  Bفقل:
«اللهم صل عىل عيل بن موسى الرضا املرتىض ،اإلمام التقي النقي،
وحجتك عىل من فوق األرض ومن حتت الثرى ،الصديق الشهيد،
صالة كثرية تامة زاكية متواصلة متواترة مرتادفة ،كأفضل ما صليت
(((
عىل أحد من أوليائك».
عيل C
كام نجد أنه تم ذكر عدد من صفات أمري املؤمنني ّ
((( نفس املصدر ٢٢
((( ابن قولويه؛ كامل الزيارات  ٥١٣ونقلها عنه من تأخر كالعالمة املجليس يف
البحار والنوري يف مستدرك الوسائل وغريمها.
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عيل .C
والتي يزار هبا اإلمام الرضا كام يزار هبا جده أمري املؤمنني ّ
ولعل هذا يفرس ما ورد يف أحاديثهم من أنه َس ِم ُّي أمري املؤمنني،
فإننا ال نعتقد أن األمر يتوقف عند حدود املشاهبة االسمية فقط.
Wألقاب مشهورة من غير المعصومين:

 /1الرؤوف :هو من األلقاب الشائعة ال سيام يف بعض
أوساط طلبة العلم يف خراسان ،ومل أعثر عىل نص يستفاد منه أنه
من املعصومني إال ما نقله العالمة املجليس رمحه اهلل يف البحار قائال:
«وجدت يف بعض مؤ ّلفات قدماء أصحابنا زيارة له  ،Cوكانت
ست وأربعني وسبعامئة
النسخة قديمة كان تاريخ كتابتها سنة ّ
الرضا
فأوردهتا كام وجدهتا ..قال :زيارة موالنا وس ّيدنا أيب احلسن ّ
والسالمّ ،
كل األوقات صاحلة
عليه وعىل آبائه وأبنائه ّ
الصالة ّ
لزيارته ،وأفضلها يف شهر رجب».
روى ذلك عن ولده أيب جعفر اجلواد (صلوات اهلل عليه)
وسالمه وهي ..إىل أن يقول« :السالم عىل اإلمام الر ِ
ؤوف ،ا ّلذي
َّ
ّ
(((
ه ّيج أحزان يوم ال ّطفوف».
((( املجليس :بحار األنوار  ٥٥ /٩٩ويظهر أن أول من نقلها كان العالمة
املجليس ومن بعده فإن كل من تأخر عن العالمة املجليس تعامل معها
باعتبارها (الزيارة اجلوادية) حتى صارت هذه النسبة والعنوان عندهم
كأنه ال حمل للنقاش فيه ،ويف املقابل تأمل بعض الباحثني يف نسبتها لإلمام
اجلواد  ،Cجلهة عدم وجود إسناد هلا ال من املؤلف للكتاب الذي تفصله
عن شهادة اإلمام اجلواد  Cمدة تزيد عن مخسة قرون فلهذا السبب
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 /2غريب الغرباء :هو أيضا من األلقاب الشائعة عند

زيارته  ،Cال سيام املحفوظة عند الناس فإنه يشتهر زيارته

بالقول :السالم عليك يا غريب الغرباء وبعيد املدى ومغيث الشيعة
والزوار يف يوم اجلزاء ،الرضا املرتىض الرايض بالقدر والقضاء

السلطان أبا احلسن عيل بن موسى الرضا.

والتعبري عن اإلمام عيل الرضا  Cبالغريب هو كثري يف

األحاديث والروايات املروية عنه وعن آبائه ،لكن مل أجد التعبري عنه

بغريب الغرباء ،لكنه ورد يف التعبري عن جده اإلمام احلسني C
كام يف الزيارة التي نقلها السيد ابن طاووس يف اإلقبال :فإنه بعدما

ذكر زيارته التي احتوت عىل أسامء الذين استشهدوا معه ،ذكر
كيفية الوداع معه فقال :فإذا أردت وداعه  Cفقل ما رأيناه يف

بعض وداعاته ..« :السالم عليك يا قتيل الظامء ،السالم عليك يا

غريب الغرباء.»..

(((

وأسباب أخرى ترتبط باملتن كاعتامدها عىل السجع كثريا مما مل يكن معروفا
يف كلامته  ،Cومنها تضمنها لقصائد أو أبيات متنوعة يف ثالثة مواضع،
وهو كذلك غري مألوف يف زياراهتم (املروية عنهم) ،ومنها بعض املعاين غري
الواضحة مثل (السالم عىل ...ومن صارت به أرض خراسان خراسان)
وهي أقرب ما تكون إىل كلامت علامء تلك الفرتة ..والقضية حتتاج ملزيد من
البحث.
وقد ذكر بعض الكتاب أن هذا اللقب قد ورد يف كتاب عيون أخبار الرضا ،وقد
بحثت بمقدار ما تيرس يل فام وجدته ،ولعل البرص قد زاغ عنه!
((( ابن طاووس :اقبال األعامل .٣٤٦ / ٣
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نعم هو كمعنى واضح ،بل غربته من حيث البعد اجلغرايف
عن مقابر آبائه ،ومسكن أجداده أوضح من قبور سائر املعصومني!
لكن الكالم يف أن هذا هل هو لقب صادر عن املعصومني أو هو
مما اشتهر بني املؤمنني ،وهكذا احلال يف مثل بعيد املدى ومغيث
الشيعة والزوار ..فإن هذا املعنى يمكن العثور عليه يف نفس
أمري
الروايات ،فبعيد املدى هو مما وصف به
ُ
رضار بن ضمرة َ
املؤمنني عل ًّيا  ،Cوهو بال ريب يصدق عىل اإلمام الرضا يف
سياسته مع املأمون ،وكذلك يف كونه مغيثا لشيعته وزواره كام
تقدم يف بعض األحاديث التي ترتب اجلزاء العظيم لشيعته عىل
زيارته.

 /3السلطان :بالنسبة للقب السلطان وهو منترش أكثر بني
اإليرانيني وضمن الثقافة الفارسية فقد أشار بعض الكتاب إىل
استعامل مؤلف كتاب (تاريخ نيشابور) والذي ألف بحوايل سنة
 400ه ،تعبري السلطان يف اإلشارة إىل اإلمام  ،Cكام أن الشاعر
حافظ الشريازي (ت  792ه) أشار هلذا اللقب بعنوان أنه سلطان
الدين ،فيقول يف شعر له ترمجته« :ق ِّبل قرب اإلمام الثامن وسلطان
الدين الرضا من أعامق روحكِ ،
(((
وقف عىل باب ذلك القرب».

 /4ضامن آهو أو كافل الغزال :كام ذكر يف نفس املقال ،أن
من األلقاب الشائعة يف الوسط الفاريس «ضامن آهو» بمعنى الذي
(((

https://www.beytoote.com/religious/bozorgan-din/titles4-imamreza.html
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أ ّمن الغزال وكفله ..مما يروى يف قصة عنه (((،وأشار إىل أن أول من
استعمل هذا اللقب كان ابن شهر اشوب (ت  588ه) يف كتابه
((( يف جواب ملؤسسة املصطفى لإلرشاد كام جاء يف موقعهم االلكرتوين،
 https://almojib.com/ar/question/211900نفى الكاتب وجود مصدر
موثوق هلا مشريا إىل وقوع أمثاهلا ،ونص السؤال واجلواب هو هكذا:
الكثري يعرف قصة اإلمام الرضا  Cمع الغزال الذي ضمنها من الصياد وعرفت
باسم(ضامن آهو) فهل هلذه القصة مصدر موثوق؟
وكان اجلواب:
مل نعثر عىل هذه الواقعة يف مرجع من مراجع احلديث أو التاريخ .ولك ّن كثري ًا
ِمث َلها قد وقع وو ّث َقته كتب احلديث.
كثري ِمثلها حدث يف أيام رسول اهلل  Kممّا تذكره املراجع .وكثري ِمثلها َحدَ ث يف
أيام آبائه الطاهرين A
ِ
ّ
(املتوف سنة  544ه) ،عن
حصبي املالكي
َيروي القايض أبو الفضل عياض ال َي ُ
أ ّم َس َل َمة ّ
أن رسول اهلل  Kكان يوم ًا يف صحراء ،فنا َدته َظ ْب َية (وهي أ ّم
الغزال) كانت واقعة يف َحبائل صياد من األعراب قائلةّ :
إن هذا األعرايب
َ
رسول اهلل
قد صادها ،وهلا ِخشفان (أي َو َلدان) يف ذلك اجلبل ،وت ََر ّجت
أن ي ِ
ُ
ثم
فت ِضع و َلدَ هيا ثم تعود فأطلقها
طلقها لتذهب ُ
ُ
رسول اهلل ،فذهبت ّ
ِ
يب فقال :يا رسول اهلل ،أ َلك حاجة؟ فقال  :Kتُطلق
رجعت وتن ّبه األعرا ّ
هذه ال َّظب َية .فأط َل َقها ،فخرجت تَعدو يف الصحراء وتقول :أشهد أن ال إله
إالّ اهلل ،وأنّك رسول اهلل.
(املتوف سنة  381ه) َيروي ّ
بل ّ
ّ
أن غزالة
إن ا ُملحدِّ ث الشهري الشيخ الصدوق
طار َدها َفهدُ صياد ،بعد استشهاد اإلمام الرضا  Cبِ ُع ُقود طويلة ،فام زال
َ
الفهد َيت َبع الغزالة حتى التجأت إىل َمزار الرضا  Cفوقفت ،ووقف الفهد
جيرؤ عىل االقرتاب منها ،رغم ّ
أن الصياد كان َي ّث الفهد
يف مقابلها ال ُ
ليأخذ الغزالة ومتى حاولت الغزالة االبتعاد عن موضع املزار َق َصدَ ها الفهد
ألخذها ،فإذا عادت ُملتَجئة إىل املزار رجع الفهد .وهكذا فازت الغزالة
بالنجاة بربكة قرب موالنا الرضا  Cبعد استشهاده بأكثر من قرن.
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املناقب (((.والصحيح أنه كام يف اهلامش إنام ذكر احلادثة بعنوان
«وروي »..ومل يذكره كلقب له .C
وقد ذكر السيد عيل عاشور يف كتابه موسوعة أهل البيت
يف موضوع ألقاب اإلمام الرضا C؛ وكان يقال له :الرضا
وقرة أعني املؤمنني وغيظ امللحدين
والصادق والصابر والفاضل ّ
والريض والويف (((.وقد أرجع هذه األلقاب إىل كتاب تاريخ مواليد
األئمة ،وبالرجوع إىل الكتاب يف فصل اإلمام الرضا ما وجدنا هذه
(((
األلقاب.
 /5ضامن اجلنة :وهذا اللقب شائع بني الناس عن اإلمام
الثامن عيل بن موسى الرضا  ،Cولعل منشأه أحد أمرين:
 /1ما ذكر يف ثواب زيارته  Cمع غربته وبعد مزاره ،وأن

((( ابن شهر آشوب :املناقبَ ٣٤٨/٤و ُر ِو َي َأ َّن ُه َأ َت ْت ُه َظ ْب َي ٌة َف َ
ل َذ ْت فِ ِيه .قال ابن
محاد:
الــــذي الذت بــــه الظبيــــة
والـــــــقـــــــوم جـــلـــوس
مـــــن أبــــــــوه املـــرتـــى
يــزكــو ويــعــلــو ويــــروس
((( عاشور :السيد عيل موسوعة أهل البيت ٨ /١٥
((( ابن اخلشاب البغدادي :تاريخ مواليد األئمة (املجموعة)  ٣٨العجيب أن
مؤلف الكتاب ذكر هذه األلقاب (الرضا والصابر والويص والويف) لإلمام
اجلواد  Cدون اإلمام الرضا ،وال أعلم هل هذا من اشتباه املؤلف أو من
سقوط بعض الكلامت ،أو الطبعة االلكرتونية التي أعتمد عليها غري دقيقة!!
فإن لقب الرضا معروف أنه لإلمام عيل بن موسى والد اجلواد ،وإذا كان
اجلواد يكنى بيشء فيقال له ابن الرضا..
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من يزوره واحلال هذه يكون من أهل اجلنة ،فكأن زيارته نوع
تضمني منه  Cلدخول اجلنة((( .لكن قد يقول قائل إن مثل هذا
التعبري موجود بالنسبة لزيارة سائر املعصومني ما ورد عن اإلمام
احلسن املجتبى  Cأنه قال لرسول اهلل « :Kيا أبه ،ما جزاء من
زارك؟ فقال :من زارين أو زار أباك أو زارك أو زار أخاك ،كان حقا
(((
عيل أن أزوره يوم القيامة حتى أخلصه من ذنوبه».
َّ
ويف رواية أخرى بنص قريب من السابق عن اإلمام
احلسني  Cبينا احلسني  .Cيف حجر رسول اهلل  Kإذ رفع
رأسه فقال :يا أبه ما ملن زارك بعد موتك؟ قال :يا بني ،من زارين
بعد مويت فله اجلنة .ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله اجلنة .ومن
أتى أخاك زائرا بعد موته فله اجلنة .ومن أتاك زائرا بعد موتك فله
(((
اجلنة.

نعم ذكر الشيخ التويرسكاين (ت  )١٣٢٠ناقال عن الرواشح
الساموية للمري الدّ اماد أثناء حديثه عن فضيلة زيارة السيد عبد
ّ
الرضا « :Cمن زارين بعد مويت
العظيم احلسني قوله :فيه قال ّ
ضمنت له اجلنّة ،ومن مل يقدر عىل زياريت فليزر أخي عبد العظيم
((( قد مر علينا تفسري الربط بني بعض األعامل (ذكرا كانت أو فعال) وبني
اجلنة ،مثل قوله  Kمن قال ال إله أال اهلل دخل اجلنة ..وهنا بنفس التوجيه
والتفسري ،فراجع.
((( الصدوق :األمايل ١١٤
((( املفيد :املزار ١٩٦
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ي»(((.
بالر ّ
احلسنى ّ

وبالرجوع لكتاب الرواشح الساموية للمري الداماد ( 1040ه)،
مع وجود عدد من األحاديث يف فضل السيد عبد العظيم رمحه
اهلل ّإل أننا مل نجد احلديث املذكور! وال نعلم هل هو اشتباه من
التويرسكاين ،أو أن النسخة املوجودة من الرواشح قد سقط منها
هذا احلديث فاهلل أعلم.

 /2مما يمكن أن يكون منشأ الشتهار هذا اللقب هو ما ذكره
املحدث النوري (ت  1320ه) يف كتابه((( (جنة املأوى) الذي
ُض ِّمن يف بحار األنوار يف الطبعة اجلديدة((( ،وقد نقل حكاية عمن
رأى اإلمام احلجة املهدي املنتظر عجل اهلل فرجه الرشيف نقلها
النوري عن السيد حممد بن السيد أمحد بن السيد حيدر الكاظمي
وهو من أجالء تالمذة الشيخ األعظم مرتىض األنصاري..إىل ان
يقول فيها :كنت أسمع بعض أهل الديانة والوثاقة يصفون رجال
من كسبة أهل بغداد أنه رأى موالنا اإلمام املنتظر سالم اهلل عليه،
وكنت أعرف ذلك الرجل ،وبيني وبينه مودة ،وهو ثقة عدل،
معروف بأداء احلقوق املالية ،وكنت أحب أن أسأله بيني وبينه،
ألنه بلغني أنه خيفي حديثه وال يبديه إال لبعض اخلواص ممن يأمن
إذاعته خشية االشتهار..

((( التويرسكاين؛ حممد نبي بن أمحد :لئالئ األخبار١٦٠/٣
((( النوري الطربيس؛ مريزا حسني :جنة املأوى يف ذكر من فاز بلقاء احلجة ١٥٢
((( املجليس :بحار األنوار /٥٣من ص  313إىل ٣١٩
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حتى إذا قص ذلك الرجل حكاية رؤيته اإلمام احلجة عجل
اهلل فرجه ونقل حواره معه :قال :وكنت قبل هذه احلكاية بقليل
قد ترشفت بزيارة موالنا الرضا  Cفقلت له (لإلمام احلجة):
يا سيدنا قد زرت الرضا عيل بن موسى  Bوقد بلغني أنه ضمن
لزواره اجلنة ،هذا صحيح؟ فقال  :Cهو االمام الضامن ،فقلت:
زياريت مقبولة؟فقال  :Cنعم مقبولة..

202

مشهد اإلمام الرضا عليه السالم
َ
عال ٌم من القدس والروحانية
دار حلميد بن قحطبة أحد أعوان العباسيني ،دفن فيها هارون

العبايس امللقب بالرشيد ،وما كان برشيد ،مات عن  45عاما يف
طوس عندما خرج ملحاربة من ثار ضده ،لينتهي األمر به يف تلك
الدار مدفونا ،وليقوم ابنه عبد اهلل (املأمون) وما كان أمينا وال

عيل الرضا C
مأمونا ،ليقرر باعتباره اخلليفة واحلاكم دفن اإلمام ٍّ

بجانب أبيه هارون!

فهل كان يعتقد أن جوار الظامل العايت هارون لإلمام العادل

املريض يف أرض اهلل وسامئه سينفع ذلك الظامل يف أن يرفع عنه

العذاب؟ أو أن يمتع عىل أثر ذلك بالنعيم؟

َّ
سيعذب فسيكون من جياوره أيضا
أو كان يعتقد أنه ما دام

معذبا؟ أو ظن أن أحكام اآلخرة كأحكام الدنيا؟ أو أن أباه سينتفع
من دعاء املؤمنني وزيارهتم لإلمام الرضا C؟ أو كان ينتظر أن
203
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يكون قرب والده حمميا من اهلتك وأمثاله بجواره قرب اإلمام C؟
ال نعرف اإلجابة احلقيقية عىل ذلك.

لكن دعبال اخلزاعي عرب عن املوقف الصحيح ،والرؤية
الواضحة التي يعتقدها املؤمنون عندما قال:
قــران يف طــوس خري النــاس ك ِّلهم
رشهــم هــذا مــن العــر
وقــر ّ
الزكي وال
الرجس من قــرب
ّ
مــا ينفــع ّ
ـي بقرب الرجــس من رضر
عىل الزكـ ّ
هيهــات ّ
كل امرئ رهن بام كســبت
ـذ مــا شــئت أو فـ ِ
لــه يــداه فخـ ْ
ـذر

تلك الدار الصغرية التي كانت وبقيت صغرية (من سنة دفن
هارون فيها سنة  193ه إىل سنة  203ه) ال روح فيها وال معنى إال
العربة القائلة بأن ما عندكم من مال وسلطة وشهوات وجنود كله
ينفد وما عند اهلل باق ،فال عمر هارون بقي وال خطابه للسحابة
أن متطر أينام شاءت ألن خراجها يأيت إليه! وال اجلواري املائسات
بقني ،وال القناطري املقنطرة من الذهب والفضة.
ينسى أهل الدنيا وأهل السلطة والراكضون وراء األموال
َ َّ
َ ُ َ َ ُ
والراكعون للشهوات أن { َما عِندك ۡم ينفد َو َما عِند ٱللِ بَ ٖ ۗ
اق
َ ُ ْ ۡ ُ َ
َ َ َ ۡ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ َ ۡ
(((
ب ٓوا أج َرهم بِأح َس ِن َما كنوا َيع َملون}.
ولج ِزين ٱلِين ص

((( النحل96 :

ا
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ويف غمرة السكرة يمرون عىل آيات القرآن فيقرأوهنا وال

ََٓ
تقر يف أذهان قلوهبم ،مع أن خطاهبا مبارش وشديد الوقع {وما
َ
ُ ُ ّ َ ۡ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ
َ َّ
ََُ َ
ٱللِ َخ ۡي َ ٞوأ ۡب َقٰۚٓ
ٱدلن َيا َو ِزينتهاۚ َوما عِند
أوت ِيتم مِن شءٖ فمتع ٱليوة ِ
َ
َ
َ
َََ َۡ ُ َ ََ
َ َۡ
ۡ
َ
َ
َّ
ۡ
ٗ
َ
َ
ً
ُ
َّ
َ َ
أفل تع ِقلون  ٦٠أف َمن َوعدنٰ ُه َوعدا حسنا فه َو ل ٰ ِقي ِه ك َمن متع ٰن ُه متٰع
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ ُ َّ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ض َ
ين}((( ويتلون يف كل يوم
ٱليوة ِ ٱدلنيا ثم هو يوم ٱل ِقيم ِة مِن ٱلمح ِ

مجعة إن كان يصلون صالته:
ُۡ

َّ َ

َّ ۡ

َ

َّ َ

َ
َ
ٱلرٰـزق َ
َ َ ّ ٰ َ َ ُ ۡ ُ َّ
ۡ َ ّٞ
ِني}.
{قل ما عِند ٱللِ خي مِن ٱلله ِو ومِن ٱتل ِجرة ِۚوٱلل خي ِ
َّ

َ

َّۡ

(((

َ
ََ
ۡ َۡ ٞ
ار}.
نعم صدق اهلل حيث يقول {وما عِند ٱللِ خي لِلبر ِ

(((

تلك الدار بعدما حل فيها جثامن أيب احلسن الرضا املقدس،
ۡ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ
ُّ َۡ َ
يج}((( هداية للناس رجاال
ه
ب
ِۭج
و
ز
ك
ِن
م
ت
{ٱهتت وربت وأۢنبت
ِ ٖ
ِ
ونساءِ ،ذكْرا وعبادةِ ،ع ْلام وزيارة.
مليون مرت مربع (أعدْ قراءة الرقم مرة أخرى) هي مساحة
املشهد الرضوي إىل اآلن! وهي قابلة للزيادة مع السنني كام زادت
بالتدريج عىل مر التاريخ .يعني أهنا من حيث املساحة تعادل
مساحة املسجد احلرام يف مكة ،وهو أفضل ،مخس مرات!
مليون مرت من املعنويات والقدس الروحي تستقر حول مرقد

((( القصص61 - 60 :
((( اجلمعة11 :
((( آل عمران198 :
((( احلج5 :
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وقرب اإلمام أيب احلسن الرضا الذي كان (غريب الغرباء) فأصبح
(أنيس النفوس).
لقد ُوضع (الرضا) هبذا اإلمام يف قلوب الناس فإذا
باحلكومات تسابق الناس يف إظهار رضاها به ،سواء كانت شيعية
صفوية أو سنية قاجارية أو علامنية هبلوية! فلم يصبح الرضا يف
أرض اهلل حمصورا بشيعته بل امتد لغريهم ،ومل يكن يف السامء فقط
بني مالئكة اهلل وخالقهم بل يف عباد اهلل يف ارضه وبنحو عجيب!
ّ
وكأن أهل فارس مجعوا كل حمبتهم وواليتهم للمعصومني
األربعة عرش ،فأفرغوها عىل إمام ومعصوم حل بينهم ذات يوم
غريبا ،فإذا بمكان غربته يصبح دولة كاملة! اسمها (آستان قدس
رضوي) أو العتبة الرضوية املقدسة تضم ما يقارب ربع مليون
شخص مرتبط هبذه الدولة((( ،وتتمدد موقوفاهتا عىل ثامن حمافظات
(تعود مواردها لثامن األئمة) وهي من أهم وأغنى حمافظات إيران
وهي :حمافظة خراسان ،وطهران واصفهان وشرياز وآذرباجيان
وقزوين ومازندران وكرمان(((.
حتتوي هذه املوقوفات عىل البساتني املثمرة املرتامية األطراف
والتي حتسب بالكيلومرتات ال باألمتار ،وجممعات األسواق
((( حسب اإلحصاءات بلغ عدد العاملني املرتبطني باملؤسسة (آستان قدس
رضوي) ورشكاهتا حتى عام  2021نحو  210آالف شخص.
((( راجع موقع العتبة الرضوية املقدسة عىل االنرتنت.
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الكربى واملصانع املختلفة (للمواد الغذائية والنسيج واجللود
وغريها) واملستشفيات املتقدمة وعالية التخصص واملدارس..
وهكذا .أمل أقل لكم هي دولة كاملة؟

هناك جتد التاريخ يتكلم يف متاحفه املتعددة التي تتبع املشهد
الرشيف ،وجتد الدراسات القرآنية يف جامعة القرآن املرتبطة بالعتبة
املقدسة ،وجتد آراء املذاهب املختلفة يف جامعة األديان واملذاهب،
وأما املكتبة التابعة فهي العجب حيث يندر أن جتد عىل مقاسها،
حيث اجتمعت هذه الكتب منذ مئات السنني ،وكام رأى بعضهم
أن بعض كتبها املوقوفة كالقرآن الكريم وغريه يؤرخ بحسب
وقفيته منذ عام  390ه يعني قبل ما يزيد عن عرشة قرون! وهلذه
الكتب وهي كثرية جدًّ ا من القيمة املعنوية واملادية ما ال يصل له
العد والوصف.
تلتف هذه املليون مرت مربع بشكل يشبه احللقة الدائرة عىل
قرب اإلمام  Cيف مخسة صحون((( يقام يف كل صحن منها غالبا
صلوات اجلامعة ومنابر التثقيف وحلقات العلم أو جيتمع فيها
الزوار للقرب الرشيف .تنفذ هذه الصحون اخلمسة إىل مخسة عرش
رواقا أصغر منها وتكون تلك األروقة الفناء الداخيل املحيط بقرب
اإلمام  ،Cولكل صحن من هذه الصحون ورواق من تلك
((( الصحن :مساحة واسعة من البناء اجلميل املكسو بالرخام يف أرضه
وبالقاشاين يف أطرافه وغري املسقوف يف أعاله ،أضالعه األربعة تشكلها
غرف أو ممرات إىل صحون أخرى أو أروقة داخلية.
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األروقة اسم خاص به .لكي تتمكن كلها من استيعاب وخدمة ما
بني ( 12إىل  20مليون) زائر سنويا.
اثنا عرش مليونا يف احلد األدنى وعرشون مليونا يف احلد
األعىل يعني يف كل يوم ثالثة وثالثني ألف زائر يف أدنى األرقام
ومخسة ومخسني ألفا يف أعىل األرقام ،كل واحد منهم حيمل من
املحبة والوالء هلذا اإلمام ما ينافس به اآلخر ويتقدم ليسبق اآلالف
«السال ُم َع َل ْي َ
ك
األخرى ملتزما شباك الرضيح منجذبا إليه ،هاتفاَّ :
ِ
ِ
السال ُم َع َل ْي َ
السال ُم َع َل ْي َ
ُور ال َّل ِه
ك يا ن َ
ك يا ُح َّج َة ال َّلهَّ ،
يا َو ِ َّل ال َّلهَّ ،
يف ُظ ُل ِ
ك يا َع ُمو َد الدّ ِ
امت ْالَ ْر ِ
السال ُم َع َل ْي َ
السال ُم َع َل ْي َ
ك
ينَّ ،
ضَّ ،
يا ِ
وار َ
ث آ َد َم َص ْف َو ِة ال َّل ِه »..وهكذا يعدد وراثته ألنبياء اهلل ورسله
يف علومهم وأدوار تبليغهم وإرشادهم ،إىل أن تنتهي من األنبياء
والرسل يشري إىل وراثته لألوصياء واملعصومني السابقني عليه..
وإذا كان من ذكر ألعداء اإلمام ..فليذكرهم بمواقفهم قائال:
«اللهم العن الذين بدلوا نعمتك ،واهتموا نبيك ،وجحدوا آياتك
[وسخروا بإمامك] ،ومحلوا الناس عىل أكتاف آل حممد .A
اللهم إين أتقرب إليك باللعنة عليهم وبالرباءة منهم يف الدنيا
واآلخرة يا أرحم الرامحني».
يف بعض املناسبات كذكرى شهادته ووالدته  ،Cأو
مناسبات آبائه املعصومني ،أو ليايل شهر رمضان وال سيام ليايل
شهادة االمام أمري املؤمنني وليايل القدر متتلئ هذه املساحة املليونية
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بالناس إىل حد أنك تتعثر لو غفلت قليال بداع أو مناجية أو تال
للقرآن أو ٍ
باك من خوف ربه.

وأما إذا قال الداعي املناجي ذو الصوت العذب يف مكربات
الصوت الكثرية ،ويف كل الصحون يف ليايل القدر وردد مائة ألف
من الزوار وراءه :إهلي العفو ..إهلي العفو ..إهلي العفو! فذاك من
األمور التي ال يمكن وصفها بالكلامت! بل ال بد من الكون يف
جوها واالستامع إىل ضجيج الناس خلفه ،ليقشعر كل ملمرت يف
بدنك! وترى يديك حتتضن وجهك الباكي بافتجاع!
رزقنا اهلل وإياكم أهيا األعزاء والعزيزات يف الدنيا زيارته ويف
اآلخرة شفاعته ،وشفاعة آبائه وأبنائه إنه عىل كل يشء قدير.

210

ملحق في ذكر بعض
أصحاب اإلمام الرضا عليه السالم
 /1أبو الصلت حممد بن عبد السالم بن صالح اهلروي:

( 236 -160ه)

قد ذكروا أن والدته كانت يف املدينة املنورة ،ورحل يف شبابه

إىل مناطق خمتلفة كالبرصة والكوفة واليمن لطلب العلم ،وقدم إىل
مرو للغزو كام قيل ،والتقى باإلمام الرضا  Cأيام استقدم إليها

من املدينة ،فالتحق والتصق به.

وبتتبع أحاديثه التي أوردها الشيخ الصدوق يف عيون أخبار

الرضا وكانت بحسب الفرض يف فرتة وجود اإلمام الرضا C

يف خراسان ،وهي أقل من سنتني ،يتبني منها شدة مالصقته

لإلمام  ،Cوقابليته لتحمل املعاين واملعارف التي ال يتحملها
غريه ،فلو استعرضنا بعض عناوينها لوجدنا فيها؛ أحاديث يف
العقائد ترتبط بالتوحيد والنبوة واإلمامة ،ووجدنا فيها أحاديث يف
211
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الفقه والرشيعة ،وأخرى يف األخالق والتهذيب ،ومنها ما يرتبط
بتفسري أحاديث آبائه أو أحاديثه ،ومنها ما يرتبط بعالقة املأمون
باإلمام الرضا وحقيقة تلك العالقة ،وهل كانت صادقة أو كانت
ماكرة وخادعة؟
فمن تلك التي تصنف يف العقائد :أسئلته لإلمام الرضا
(وسؤال الشخص ترمجان عقله) فقد سأله قائال :يا بن رسول
اهلل  Kما تقول يف احلديث الذي يرويه أهل احلديث :ان املؤمنني
يزورون رهبم يف منازهلم يف اجلنة؟ وقد أجابه اإلمام عليه بام تقدم
بيانه يف صفحات سابقة.
وكذلك سؤاله إياه عن معنى اخلرب الذي رووه :ان ثواب ال
اله إال اهلل النظر إىل وجه اهلل تعاىل! وهذا يشري أيضا إىل اطالعه عىل
روايات املدرسة األخرى ،ال سيام وهو خمتلط هبم.

وسؤاله اإلمام عن اجلنة والنار أمها اليوم خملوقتان؟ وجواب
االمام إياه.
ويصعب يف هذه العجالة تتبع كل الروايات التي رواها عن
االمام  ،Cفهي حتتاج إىل كتاب خاص((( ،ويظهر أن الغالب يف
رواياته هو يف باب العقائد أكثر مما هو يف األبواب الفقهية .وقد

((( ملن أراد التفصيل يف ذلك فلريجع لكتاب الشيخ أمحد حسني العبيدان :أبو
الصلت املؤمن اجللد والثقة املأمون :سريته ومسنده .وقد أورد فيه نحو مائة
حديث (من غري املكرر) يف أبواب شتى.
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ذكرنا فيام مىض من املواضيع بعض أحاديثه التي رواها مثل ما رواه
عن اإلمام الرضا يف تنزيه األنبياء وتفسري ما ظاهره نسبة املعصية
هلم .وهكذا ذكره لفضائل النبي املصطفى وأهل بيته وتقدمه عىل
األنبياء واملرسلني وعىل مجيع املالئكة ،ويف احلديث عن ارتباط
دخول اجلنة بوالية أمري املؤمنني والتصديق باألئمة املعصومني،
وأنه قسيم اجلنة والنار ،وأنه باب مدينة علم رسول اهلل وأنه مع
احلق واحلق معه ،وأن الدخول يف حصن اهلل وواليته مرشوط
بواليتهم وإمامتهم كام هو مفاد حديث :ال إله إال اهلل حصني
ومن دخل حصني أمن من عذايب ،برشوطها وهم  Cرشوطها
عيل أحد تلك الرشوط.
والرضا ٌّ

وإذا كانت هذه رواياته يف جانب الوالية ،ففي اجلانب
اآلخر وهو الرباءة واجتناب خطوط الضالل ،فلم يقرص يف نقل
الروايات ،فقد سأل اإلمام  ،Cعن معنى ما روي عن أيب عبد
اهلل الصادق « :Cمن تعلم علام ليامري به السفهاء أو يباهي
العلامء أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو يف النار فقال  :Cصدق
جدي  Cأفتدري َمن السفهاء؟ هم قصاص خمالفينا! أو تدري
من العلامء؟ هم علامء آل حممد  Aالذين فرض اهلل طاعتهم
وأوجب مودهتم ثم قال :أو تدري ما معنى قوله :أو ليقبل بوجوه
الناس إليه؟ يعني بذلك ادعاء اإلمامة بغري حقها ومن فعل ذلك
(((
فهو النار».
((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٧٥/١
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وكان من أهم صفاته؛ اطالعه عىل العالقة احلقيقية بني
املأمون واإلمام الرضا وتشخيصه للموقف بشكل دقيق ،وهلذا
فقد روى عن اإلمام الرضا أحاديث كثرية يشري فيها أنه قد أجرب
عىل قبول والية العهد ومل يكن املأمون صادقا يف تسليمه إياها ،وأن
املأمون قد هدد اإلمام  Cبالقتل إن مل يقبل ..وقد مر فيام سبق
من الصفحات تفصيل ذلك وأكثره مروي عنه.
بل كان فهمه واضحا ومستوعبا لطبيعة تلك العالقة ،ويظهر
هذا من جوابه املفصل والدقيق ملن سأله :كيف طابت نفس املأمون
بقتل الرضا مع إكرامه وحمبته له وما جعل له من والية العهد؟.
وقد مر تفصيله يف صفحات سابقة.
وترك من املؤلفات كتابا عن (وفاة اإلمام الرضا) .C

) 1من الواضح أن اختالطه بالوضع العام ّملا كان من أصحاب
اإلمام الرضا ومرافقيه يف بعض أحواله وانتقاالته فقد مكّنه
من االطالع الواسع عىل القضايا .ويشهد لذلك رواياته
املبارشة عن اإلمام  ،Cيف املسائل املختلفة العقائدية
وغريها ،بل حتى يف األمور التي ترتبط بعالقته باملأمون .إىل
اليوم األخري الذي تم فيه تسميم اإلمام.

) 2كذلك يظهر أنه كان عىل درجة عالية من الذكاء بحيث كان مع
تشيعه الشديد وإيامنه املطلق بإمامة األئمة املعصومني إال أنه مل
يكن يعرب عن ذلك بصورة تفصله عن سائر العلامء واملذاهب
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األخرى ،ولذلك شكك بعضهم يف تشيعه ونسبه إىل التسنن،
حتى أنه نقل عن بعضهم((( أنه يقول بتقديم أيب بكر وأنه يذكر
الصحابة باجلميل (وهو مسلك مدرسة اخللفاء).

) 3إن الناظر للروايات املائة التي رواها يف خمتلف األبواب
تشري بام ال يقبل الشك إىل أنه من خواص الشيعة اإلمامية
ومن كبار علامئهم الذين ائتمنهم اإلمام الرضا عىل املعارف
اخلاصة التي قد ال يتحملها غريهم.

ونعتقد أنه هلذا السبب أرص بعض رجاليي مدرسة اخللفاء عىل
تضعيفه وعدم توثيقه ،فإن توثيقه حيرجهم يف كثري من الروايات
التي ذكرنا بعض عناوينها يف السطور السابقة ،مع اعرتافهم بعلمه
واتساع معارفه فها هو الذهبي يقول واصفا إياه بأنهَّ :
«الش ْي ُخ،
ِ
ِ
العال ،العابِدُ َ ،شي ُخ ِّ ِ
ِ
السالَم ب ُن صال ٍح
الشي َعة ،أبُو َّ
ْ
الص ْلت َع ْبدُ َّ
ُ
اهل َ َر ِو ُّيُ ،ث َّم النَّ ْيسا ُب ِ
ور ُّيَ ،م ْوىل ُق َر ْي ٍ
شَ ،ل ُه َف ٌ
وج َ
ال َل ٌة» ثم يعقب
ضل َ
عىل ذلك بالقول « َفيا َل ْي َت َه ثِ َق ٌة»(((!.

ويف موضع آخر قال« :اهتمه بالكذب غري واحد ،قال أبو
(((
زرعة :مل يكن بثقة ،وقال ابن عدي :متهم ،وقال غريه :رافيض».
ومن املالحظ أن التوثيق والتضعيف عىل أساس مذهبي ال

((( نقل الذهبي يف سري أعالم النبالء عن ابن َس ّي ٍ
ار قوله فيه :نا َظ ْر ُت ُه ألست ْ
َخ ِر َجه،
ِ
الصحا َب َة إالَّ بِاجلَم ِ
يل.
ورأ ْي ُت ُه ُي َقدِّ ُم أبا َبك ٍْر ،والَ َيذك ُُر َّ
َف َل ْم َأر ُه َي ْغ ُلوَ ،
((( الذهبي؛ شمس الدين :سري أعالم النبالء /١١٤٤٦
((( الذهبي؛ شمس الدين :ديوان الضعفاء /١٢٤٩
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يتالءم مع النزاهة العلمية ،فإن للتوثيق والتضعيف مناشئ يكون
عىل ضوئها ذلك ،لكن االجتاه األموي يف احلديث والرجال(((جعل
املسارعة إىل تضعيف الرواة (الشيعة خصوصا) هو القاعدة وعالمة
الدفاع عن أهل السنة واجلامعة كام قالوا.
إن بعض هؤالء ال يكتم االمر فها هو ابن عدي اجلرجاين
يعلق عىل روايته يف فضل فاطمة ما عن «ا ْب ِن َع ّب ٍ
اس َ
ت
قال قا َل ْ
مال َل ُه َف َ
ول اهللِ ز ََّو ْجتَنِي عائِال ال َ
فاطِ َم ُة يا َر ُس َ
أن
ي َّ
قال أما ت َْر َض ْ َ
ي َفجع َل أحدَ ُها ِ
فاخ ِ
األر ِ
أباك
تار م ُنه ْم َر ُج َل ْ ِ َ َ َ
اللَ ا َّط َل َع إىل ْ
ض ْ َ
أه ِل ْ
واآلخر بع َل ِ
ك».
َ َ َْ
الر ّزاق أحاديث مناكري
بقوله «ولعبد السالم هذا عن َعبد َّ
ِ
عيل وفاطمة واحلسن ،واحلُ َسني ،وهو متهم ِف هذه
ف فضائل ّ
األحاديث ويروي عن عيل بن موسى الرضا حديث اإليامن
معرفة بالقلب ،وهو متهم ِف هذه األحاديث»((( وأسوأ منه مقالة
اجلوزجاين املتعصب فيه.

 /4رأي اإلمامية فيه يعرب عنه الشيخ النجايش رمحه اهلل بقوله:
«عبد السالم بن صالح أبو الصلت اهلروي ،روى عن الرضا ،C
ثقة ،صحيح احلديث ،له كتاب وفاة الرضا»(((.
((( ذكرنا شيئا عنه يف سلسلة (سنة النبي) K
((( ابن عدي :الكامل يف ضعفاء الرجال 332/5
((( النجايش؛ أبو العباس أمحد :فهرست اسامء مصنفي الشيعة (رجال النجايش) ٢٤٦
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ويؤكده املرحوم اإلمام اخلوئي بقوله« :إن عبد السالم بن
صالح أبا الصلت ال إشكال يف وثاقته ،ولعلها من املتسامل عليه بني
املؤالف واملخالف ،ومل يضعفه إال الشاذ من العامة (((»..ثم أشار
إىل ما ذكره شيخ الطائفة عنه من كونه عاميا ،يف بعض نسخ رجال
الشيخ ،دون بعضها اآلخر ،فقال إنه سهو من قلمه الرشيف.
 /2أبو عيل دعبل بن عيل اخلزاعي  ٢٤٤ -١٤٨ه

يذكر املؤرخون أنه قد ولد يف الكوفة ،وقىض شبابه فيها،
ثم انتقل إىل بغداد وأقام فيها .ويكاد يتفق اجلميع عىل شاعريته
الكبرية ،حتى أنه فاق كام نقل عن البحرتي ،استاذه مسلم بن الوليد
األنصاري الذي كان سيد شعراء زمانه أيام هارون واملأمون ،كام
يتفقون عىل تشيعه العميق يف حمبتهم والعنيف عىل أعدائهم .ومل
يكتم ذلك حتى عرف عنه أنه حيمل خشبته عىل ظهره ،ينتظر صلبه
عليها ثمنا ملواقفه يف والء آل حممد والرباءة من الظاملني أعدائهم.
وقد فهم بعض املؤرخني والرجاليني ذلك املوقف بشكل
خاطئ فحملوه عىل اهلجاء ،ووصفوه بأنه س ّباب (((.وال ريب أن
ع َبدة السالطني ال يمكن أن يفهموا املوقف من الظلم إال عىل أنه
سباب ،ولن يفهموا منه أنه موقف يندرج يف مصاديق النهي عن
املنكر والفساد!
((( معجم رجال احلدیث 19 :11
((( قال عنه ابن حجر العسقالين يف لسان امليزان /٣ :٤١٩دعبل بن عيل
اخلزاعي الشاعر املفلق [أبو عيل] رافيض بغيض سباب.
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كان يراد تصويره يف وعي املسلمني كاحلطيئة الذي كان
مشغوال باهلجاء ،لعامة الناس يتكسب بذلك وخييف من ال يعطيه
املال ،أو يف بعض احلاالت يعرب عن إحباطاته ونظرته السوداوية
للحياة .فليكن دعبل اخلزاعي هكذا ..لك ّن الشمس ال يمكن أن
تُغ َّطى بغربال ،فإنه مل ينشغل هبجاء أو سباب الناس وإنام كان لسانه
سيفا مسلطا عىل اخللفاء الظاملني والوالة الفاسدين.؟ «وكذلك
كان أبو عيل دعبل بن عيل اخلزاعي هيجو امللوك واخللفاء وال يكاد
(((
يعرض لشاعر إال رضورة».
ومل يكن هذا بِدْ عا يف حياته ،وإنام ورثه عن أرسة عرفت يف
تارخيها بشدة نرصهتا آلل حممد وتفانيها يف الدفاع عنهم ،وهي
خزاعة ،ومع أهنم ذكروا أن هارون الرشيد عندما سمع شعره وال
سيام قوله:
ســلم مــن رجــل
ال تعجبــي يــا
ُ
ضحــك الزمــان برأســه فبكــى

استقدمه وحاول أن يغدق عليه من املال حتى يكون لسان
دعبل وشعره أحد سيوف هارون إال أن دعبال مل يكن من باعة
الدين ،فانفصل عنه رسيعا ،ومل يمنعه ذلك يف أن يقول راثيا أهل
بيت النبي وذا ًّما األرسة العباسية ويف طليعتها هارون عىل ظلمهم..
ـي مــن األحيــاء نعلمــه
وليــس حـ ّ
مــن ذي يــان ومــن بكــر ومن مرض

((( اآلمدي؛ أبو القاسم :املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي /١١٣
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َّإل وهــم رشكاء يف دمائهــم
كــا تشــارك أيســار عــى جــزر
قتــل وأرس وحتريــق ومنهبــة
فعــل الغــزاة بــأرض الــروم واخلزر
أرى أميــة معذوريــن إن قتلــوا
وال أرى لبنــي العبــاس مــن عــذر
اربــع بطــوس عىل القــر الزكــي إذا
مــا كنــت تربــع من ديــن عــى وطر
قــران يف طــوس خري النــاس ك َّلهم
رشهــم هــذا مــن العــر
وقــر ّ
الزكي وال
الرجس من قــرب
ّ
مــا ينفــع ّ
الزكي بقــرب الرجس من رضر
عــى
ّ
هيهــات ّ
كل امرئ رهن بام كســبت
(((
لــه يــداه فخــذ مــا شــئت أو فــذر

وعندما جاء املأمون مل يسلم منه إال بمقدار ما كان يظهر
االحرتام ألهل البيت واإلمام الرضا  Cعىل وجه اخلصوص
ومع ذلك قال له  -فيام يشبه التهديد -
أيســومني املأمــون خطــة عاجــز
أو مــا رأى باألمــس رأس حممــد

((( األصفهاين؛ أيب الفرج :األغاين١٢٧ /٢٠
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إين مــن القــوم الذيــن ســيوفهم

قتلــت أخــاك ورشفتــك بمقعــد

رفعــوا حملــك بعــد طــول مخولــه

واســتنقذوك مــن احلضيــض األوهد

وأما املعتصم العبايس والذي مل يكن يملك أي كفاءة يف
اخلالفة سوى أنه من نطفة أبيه! فال عالقة له بالعلم وال املعرفة وال
إدارة البالد ،فقد سلط عليه دعبل لواذع شعره وجاء بام بقي بعده
عنوانا سيئا له ،فقال:
وقــام إمــام مل يكــن ذا هدايــة

لــب
فليــس لــه ديــن وليــس لــه ّ
ومــا كانــت االنبــاء تــأيت بمثلــه
يم ّلــك يومــا أو تديــن لــه العــرب

ولكــن كــا قــال الذيــن تتابعــوا

من الســلف املاضــن إذ عظم اخلطب

ملــوك بني العباس يف الكتب ســبعة

ومل تأتنــا عــن ثامــن هلــم كتــب

كذلــك أهل الكهف يف الكهف ســبعة

عــدوا وثامنهــم كلــب
خيــار إذا
ّ

وإين ألعــي كلبهــم عنــك رفعــة

ألنــك ذو ذنــب وليــس لــه ذنــب
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لقــد ضاع ملــك الناس إذ ســاس ملكهم
(((
وصيف واشــناس وقد عظــم الكرب

وكام اختفى من املعتصم الذي أمر باغتياله ،فقد هرب من
املتوكل أيضا واختفى! ولقد كان يقول قصائده تلك يف مدح أهل
البيت وهجاء أعدائهم ويعلم ما الذي ينتظره وما هو الثمن الذي
سيدفعه! أليس هذا هو حال املؤمنني الصادقني؟

وبطبيعة احلال فإن مثل هذه املواقف التي تبقى  -كام هي
باقية األن  -بني الناس لن جتلب عليه إال الدعايات املضادة من
قبل أنصار اخلالفة واخللفاء ،حتى أنه ُّ ِ
اتم بشتم صفية بنت عبد
املطلب! وأراد القايض حماكمته عىل ذلك؛ األمر الذي جعله يسخر
منه قائال :سخنت عينك! أمن دين الرافضة شتم صفية بنت عبد
املطلب؟
وال تزال الصورة التي أراد أتباع اخللفاء إبقاءها عنه هي صورة
اهلجاء املشاغب! لكي ختتفي صورة املقاوم
الشخص الس ّباب ّ
الرسايل والصادع باحلق أمام الزيف ،وصورة أيب ذر الغفاري يف
زمانه!
أربعون سنة كام قال هو حيمل عىل ظهره خشبة صلبه ،ثمنا
عيل :C
ملواقفه ،وعمر طويال  -يف تصديق لقول أمري املؤمنني ٍّ
«وإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يقربان من أجل وال
((( شرب؛ جواد :أدب الطف أو شعراء احلسني ٣٠٣/١
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ينقصان من رزق ،وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام
(((
جائر».
وبمقدار ما جتده يتدفق غضبا ويلتهب اشتعاال عىل الظاملني،
ففي املقابل جتده حني يذكر أهل البيت  Aيذيب قلبه أسى عىل
مصائبهم ،وخيفض جناح طاعته ألوامرهم فها هو حني ينعى
اإلمام احلسني  Cيقول:
رأس ابــن بنــت حممــد ووصيــه
يــا للرجــال عــى قنــاة يرفــع
واملســلمون بمنظــر وبمســمع
ال جــازع مــن ذا وال متخشــع
أيقظــت أجفانــا وكنــت هلــا كــرى
وانمــت عينــا مل تكــن بــك هتجــع
كحلــت بمنظــرك العيــون عاميــة
واصــم نعيــك كل اذن تســمع
ّ
مــا روضــة إال متنــت اهنــا
(((
لــك مضجع وخلــط قــرك موضع

وإذا كان اخللفاء يستقدمونه وحياولون أن يكرموه حتى
يمدحهم ،فال يفعل فإنه يبادر من نفسه للقاء اإلمام الرضا ،C
((( الري شهري؛ حممد :ميزان احلكمة 1325/1
((( شرب؛ جواد :أدب الطف أو شعراء احلسني ٣٠٥/١
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ويقول له :يا بن رسول اهلل إين قد قلت فيك قصيدة وآليت عىل
نفيس أن ال أنشدها أحدا قبلك فقال  :Cهاهتا فأنشده:
مــدارس آيــات خلــت مــن تــاوة
ومنــزل وحــي مقفــر العرصــات
فلام بلغ إىل قوله:

أرى فيئهــم يف غريهــم متقســا
وأيدهيــم مــن فيئهــم صفــرات

بكى أبو احلسن الرضا  Cوقال له :صدقت يا خزاعي فلام
بلغ إىل قوله:
إذا وتــروا مــدوا إىل واترهيــم
اكفــا عــن األوتــار منقبضــات

جعل أبو احلسن  Cيقلب كفيه ويقول :أجل واهلل
منقبضات! فلام بلغ إىل قوله:
لقــد خفــت يف الدنيــا وأيام ســعيها
وإين ألرجــو االمــن بعــد وفــايت

قال الرضا  :Cآمنك اهلل يوم الفزع األكرب فلام انتهى إىل
قوله:
وقــر ببغــداد لنفــس زكيــة
تضمنهــا الرمحــن يف الغرفــات

قال له الرضا  :Cأفال أحلق لك هبذا املوضع بيتني هبام متام
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قصيدتك؟ فقال :بىل يا بن رسول اهلل ،فقال :C

وقــر بطــوس يــا هلــا مــن مصيبــة
توقــد يف األحشــاء باحلرقــات
إىل احلــر حتــى يبعــث اهلل قائــا
يفــرج عنــا اهلــم والكربــات

هو؟

فقال دعبل :يا بن رسول اهلل هذا القرب الذي بطوس قرب من

فقال الرضا  :Cقربي وال تنقيض األيام والليايل حتى تصري
طوس خمتلف شيعتي وزواري أال فمن زارين يف غربتي بطوس كان
معي يف درجتي يوم القيامة مغفورا له .ثم هنض الرضا  Cبعد
فراغ دعبل من إنشاد القصيدة وأمره ّأل يربح من موضعه فدخل
الدار فلام كان بعد ساعة خرج اخلادم إليه بامئة دينار رضوية فقال
له :يقول لك موالي اجعلها يف نفقتك!

فقال دعبل :واهلل ما هلذا جئت وال قلت هذه القصيدة طمعا
يف يشء يصل إيل ،ور ّد الرصة وسأل ثوبا من ثياب الرضا C
ليتربك ويترشف به فأنفذ إليه الرضا  Cجبة خز مع الرصة وقال
للخادم :قل له خذ هذه الرصة فإنك ستحتاج إليها وال تراجعني
فيها فأخذ دعبل الرصة واجلبة ((( ..احلديث.
استمر عىل مواقفه الصادقة يف والء آل حممد كام استمروا عىل

((( الصدوق :عيون أخبار الرضا ٢٩٥/٢
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عداوهتم القديمة آلل حممد وملن يواليهم ،وقد نال كل من الطرفني
ما ينتظره ،فدعبل نال القربى والزلفى منهم ،والشهادة فيام بعد
مقتوال عىل يد أعداء اهلل وأعداء أوليائه الذين نالوا ما أرادوا من
إسكات صوت معلن بالفالح وخري العمل بوالء أهل البيت،
فكانت هناية دعبل كنهايات ساداته شهادة وقتال يف سبيل اهلل .فقد
دس إليه أحد والة العباسيني من يغتاله ،فرضبه بعكاز مسموم وقد
خرج من املسجد بعد صالة العشاء ،فكانت فيها منيته وقد بلغ من
العمر نحو  98سنة.
رمحه اهلل وأخزى قاتليه الظاملني.
ولكوهنا من القصائد اخلالدات ،حتى أنه ال يذكر دعبل إال
ويذكر هبا ،فقد آثرنا ذكر قسم من أبياهتا املائة والعرشين ،ترمحا عىل
منشئها وختليدا هلذه املعاين العظيمة التي تشتمل عليها:
بكيــت لرســم الــدار مــن عرفــات
وأذريــت دمــع العــن بالعــرات
وفــك عرى صــري وهاجــت صبابتي
رســوم ديــار قــد عفــت وعــرات
مــدارس آيــات خلــت مــن تــاوة
ومنــزل وحــي مقفــر العرصــات
آلل رســول اهلل باخليــف مــن منــى
وبالبيــت والتعريــف واجلمــرات
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ديــار عــي واحلســن وجعفــر
ومحــزة والســجاد ذي الثفنــات
وســبطي رســول اهلل وابنــي وصيــه
ووارث علــم اهلل واحلســنات
منــازل وحــي اهلل ينــزل بينهــا
عــى أمحــد املذكــور يف الســورات
منــازل كانــت للصــاة والتقــى
وللصــوم والتطهــر واحلســنات
ديــار عفاهــا جــور كل منابــذ
ومل تعــف لأليــام والســنوات
فيــا وارثــي علــم النبــي وآلــه
عليكــم ســام دائــم النغــات
لقــد أمنــت نفــي بكــم يف حياهتــا
وإين ألرجــو األمــن بعــد وفــايت
***

ســقى اهلل قــر ًا باملدينــة غيثــه
فقــد حــل فيــه األمــن بالــركات
نبــي اهلــدى صــى عليــه مليكــه
وبلــغ عنــا روحــه التحفــات
وصــى عليــه اهلل مــا ذر شــارق
والحــت نجــوم الليــل مبتــدرات
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أفاطــم لــو خلــت احلســن جمــدالً

وقــد مــات عطشــانا بشــط فــرات
إذا للطمــت اخلــد فاطــم عنــده
وأجريــت دمــع العــن يف الوجنات
أفاطــم قومــي يــا ابنــة اخلــر وانديب
نجــوم ســاوات بــأرض فــات
قبــور بكوفــان وأخــرى بطيبــة
وأخــرى بفــخ ناهلــا صلــوايت
وقــر ببغــداد لنفــس زكيــة
تضمنهــا الرمحــن يف الغرفــات

فقال له الرضا  Cأفال أحلق لك ببيتني هبذا املوضع هبام متام
قصيدتك؟!
قال دعبل :بىل يا ابن رسول اهلل ،فقال الرضا :C

وقــر بطــوس ياهلــا مــن مصيبــة
أحلــت عــى األحشــاء بالزفــرات
إىل احلــر حتــى يبعــث اهلل قائــ ًا
يفــرج عنــا الغــم والكربــات
ّ
فقال دعبل :هذا القرب الذي بطوس قرب من؟

فقال الرضا :Cهو قربي..

وأكمل دعبل:
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فأمــا املمضــات التــي لســت بالغ ـ ًا
مبالغهــا منــي بكنــه صفــات
قبــور بجنب النهر مــن أرض كربال
معرســهم فيهــا بشــط فــرات
توفــوا عطاشــى بالفــرات فليتنــي
توفيــت فيهــم قبــل حــن وفــايت
نبــذت إليهــم باملــودة صادقــ ًا
وســلمت نفــي طائعــ ًا لــواليت
فيــارب زدين يف هــواي بصــرة
وزد حبهــم يــارب يف حســنايت
لقــد خفــت يف الدنيــا وأيام ســعيها
وإين ألرجــو األمــن بعــد وفــايت
***

أمل تــــر أين مــــذ ثالثــــن حجــــة
أروح وأغــدو دائــم احلــرات
أرى فيأهــم يف غريهــم متقســ ًا
وأيدهيــم مــن فيئهــم صفــرات
فكيف أداوى مــن جوى يب واجلوى
أميــة أهــل الفســق والتبعــات
ديــار رســول اهلل أصبحــن بلقعــ ًا
وآل زيــاد تســكن احلجــرات
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وآل رســول اهلل تســبى حريمهــم
وآل زيــاد ربــة احلجــات
وآل رســول اهلل تدمــى نحورهــم
وآل زيــاد آمنــوا الرسبــات
إذا وتــروا مــدوا إىل واترهيــم
أكفــا مــن األوتــار منقبضــات
***

فلــوال الــذي أرجوه يف اليــوم أو غد
تقطــع نفــي أثرهــم حــرايت
خــروج إمــام ال حمالــة خــارج
يقــوم عــى اســم اهلل والــركات
يميــز فينــا كل حــق وباطــل
وجيــزي عــى النعــاء والنقــات
فيــا نفــس طيبي ثــم يا نفــس أبرشي
فغــر بعيــد كل مــا هــو آت
وال جتزعــي مــن مــدة اجلــور إننــي
أرى قــويت قــد آذنــت بثبــات
فــإن قــرب الرمحــن مــن تلــك مديت
وأخــر مــن عمــري ووقــت وفــايت
ّ
شــفيت ومل أتــرك لنفــي غصــة
ورويــت منهــم منصــي وقنــايت
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فــإين من الرمحــن أرجو بحبهــم حياة
لــدى الفــردوس غــر تبــات
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شكر ودعاء
إذا كانت كلمة شكرا وحدها ال تكفي لإلخوة واألخوات
الذين سامهوا وسامهن يف إنجاز هذا الكتاب ،فإين أسأل اهلل
سبحانه أن يكتبهم ويكتبهن وإياي يف شفاعة عامل آل حممد اإلمام
عيل بن موسى الرضا  Cإنه عىل كل يشء قدير.

شكري ودعائي لإلخوة الفضالء :الشيخ جعفر البناوي ،ود.
اخلميس ،وخادم أهل البيت من فرنسا ،ولألخوات الفاضالت
تراتيل ،عبري الزهراء ،ليىل الشافعي..

241

الفاتحة
إىل روح املرحوم احلاج عيل إبراهيم
آل سامل وزوجته املرحومة فاطمة
مرهون الرويعي.
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