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كلمة الناشر

احلمُد هلل على ما أنعم، والشكر له على ما أهلم، واملّنة إليه ملا 
أمت، والصاة والســـام على خري النبيني وكمال عدة املرســـلني 
ونـــور قلـــوب املؤمنـــني حممـــد املصطفـــى  وآلـــه الطاهرين 
وأصفيـــاء اهلل املُخَلصـــني وعبـــاده امُلمتحنـــني، ال ســـيما العبد 

الصاحل موسى بن جعفر ، وبعد..

فـــإن مـــن نعم اهلل على عباده أن جعل هلم حججًا يهدون إىل 
أمـــره، ويرشـــدون عبـــاده الضاّلني، وقـــد شـــاءت حكمته  أن 
يكـــون هـــذا احلجة إما ظاهـــرًا واضحًا، أو غائبـــًا خمفّيًا، ومن 
  خـــال اســـتعراض حياة اإلمام الزاهد موســـى بـــن جعفر
جنـــد أنه قد مّر بهذيـــن الدورين )الظهور واخلفـــاء(، وميكننا 
القول بأنه أول إمام من أئمة أهل البيت  َمن شَرَع مبسألة 

التمهيد للغيبة الكاملة اليت نعيشها اليوم.

ولوجـــود احلاجـــة املاســـة إىل الرتاكم املعـــريف يف ثقافة األمة 
واألجيال، وغياب أهم األحداث والتفاصيل اليت مّرت بإمامنا 
املمتحن والشـــهيد املهتضم موسى بن جعفر ؛ وذلك لعدة 
أسباب أهمها أن أقام الباحثني والكتاب مل تكن توثق وحتلل 
بصـــورة مســـتفيضة تلـــك األحداث الـــيت مّرت عليـــه، ولوجود 
التعتيـــم العلمي واملعريف خبصوص احلـــوادث التأرخيية اليت 
عاشـــها، فـــإن )األمانـــة العامـــة للعتبـــة الكاظميـــة املقدســـة( 
تســـعى إىل اســـتقطاب العلماء والباحثني يف الكتابة والبحث 
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والتحقيق يف ضمن هذا اإلطار لتعزيز النتاج املعريف اخلاص 
. باإلمام موسى بن جعفر

وهذا البحث الذي بني أيدينا ما هو إال خطوة تضم إىل باقي 
اخلطوات اليت ســـعت مـــن خاهلا إىل توثيق املعـــارف والعلوم 

. كافة املرتبطة باإلمام اهلمام موسى بن جعفر

فكان هذا الكتاب املوســـوم بـ )الشهيد املمتحن اإلمام موسى 
بـــن جعفر (، لســـماحة الســـيد حممـــد علي احللـــو، حيث 
اســـتعرض بلغـــة علمية وصفية حتليلية املراحـــل اليت مّر بها 
اإلمام موســـى بـــن جعفر  وما عاشـــه من إرهاصـــات بالغة 

الصعوبة والشدة، مع األمة واحلاكم.

وآخرًا ال يســـعنا إال تقديم الشكر واالمتنان لسماحة السيد 
حممـــد علـــي احللو على ما بذله مـــن جمهود علمي يف إخراج 
هـــذا الكتـــاب، داعني املـــوىل  أن يديـــم تأييداتـــه وفيوضاته 
عليـــه، وأن جيعلـــه من خـــدام الديـــن والشـــريعة ومذهب أهل 

البيت  إنه مسيع الدعاء.

                                            الشؤون الفكرية والثقافية

                                           يف العتبة الكاظمية املقدسة
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المقّدمة

القضّية الحبيسة

»القضّية احلبيس����������ة« بني جدران السجن العّباس����������ي وبني حواجز املؤرّخني، تلك 
القضية اليت مل يزل الس����������ّجانون خيفوهنا بني زوايا اجل����������دران املظلمة، ويطمروهنا يف 
ظلم����������ات طوامري هارون، لكّنها تنبثق بانبثاق تراتيل »موس����������ى اإلمام « على 
وقعات رّنات القيود احلديدية اليت مل تعق حركة اإلمام وهو يبتهل إىل اهلل يف صالة 
اخلاشعني، وسجود الشاكرين، ومل ختِف صوت اإلمام أسوار القصر العّباسي بأبوابه 
املوصدة على موس����������ى  حّت خيرتق صوته مس����������افاة الزمن وأمساع الدهور، وإذا 
كانت قّصة سجٍن مظلٍم حتت طوامري القصر العّباسي فإّن منائر بغداد الشاهقتني 
تؤّذن يف الناس ليأتوها من كّل فّج عميق، فتطوف األرواح قبل أبدان احملتش����������دين 
على نفحات قرب اإلمام موسى بن جعفر، تتضرّع بصمت مذهول، مّما أحال 

هذه السجون إىل شاهقات اخللود.

»والقضّية احلبيس����������ة« بني أخبار املؤرّخني وتربيرات املعتذرين تأخذ أبعاد احلديث 
إىل مس����������احات شاس����������عة من التاريخ؛ لتش����������غل رقعة الزمن العتي����������د فتندرج مالحم 
الصمود، ومواقف التحّدي، ومس����������الت األخالق، ومدّونات األحكام إىل غريها 
من سريٍة عطرٍة بنكهٍة حمّمدية، تعيد إىل األذهان جمد »حمّمد النيب«  يف دعوته 
ورس����������الته، يوم كانت قريش حتاصره بني أسوار العصبية وحدود اجلهل املقيت، كما 
هي يومذاك حتاصر »موس����������ى اإلمام « يف زنزانات هارونية تش����������ّم منها رائحة 
احلقد على حمّمد وذرّيته، يوم ُأطلق العّباس جّدهم يف حربه القرشية، فصار الطليق، 
وهم اليوم أبناء الطلقاء ال ينصاعون إىل جمٍد عتيد يتزّعمه حمّمد وذرّيته النجباء.

»والقضّية احلبيس����������ة« مل تزل طليقة التحّدي يؤرّخه����������ا الكثري، ويقّرضها األكثر؛ 
لتحكي حياة العابد القّديس يتمتُم كلمات الش����������كر هلل، ومن جهة ثانية تس����������مع 
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صيحات القصر اهلاروين يف نصف الليل على أنغام العبث ووقعات اجملون، وهارون 
يثمل بفتاوى فقهاء البالط ليعّب من مخور »اخلالفة« عّبًا على أنغاٍم ماجنٍة يرتّنح 
»اخلليف����������ة« بني صبايا القصر وجواري الغناء.. وإذا كان األمر كذلك فمت تنطلق 
قضّية موس����������ى اإلمام  املمتحن يف روايات احملّدثني وأخبار الرواة؟! ومت تنتهي 
أع����������ذار املعتذرين عن ه����������ارون صاحب »العصر الذهيب« ال����������ذي أطلقته أقالمهم 
حتس����������ينًا لوجٍه قبيٍح، ابتلى به هارون، وأبلته حقائق التاريخ اليت تراهن على قداسة 
»أهل البيت« لكّنه العّباسي.. يوم كان يروي أبو جعفر الدوانيقي »مثل أهل بييت 
كس����������فينة نوح..« ليمنح نفسه وأهله قداسة املصطفني فريفعهم إىل مصايف العّليني 
دون حت����������رّج يف دين أو تدّبر يف حدي����������ث، فيقارع يف ذلك آل علي األقربني ويعاند 

حقائق الدين ومبادئ الشرع القومي.

ومل تعد »القضّية احلبيسة« ملحمة اإلمام املمتحن موسى بن جعفر  مرهوبة 
بدعاوى املؤرّخني، وجتّن املّدعني، فإهّنا اليوم تنطلق كما انطلقت باألمس على وقع 
حلقات القيود احلديدية يف مشهٍد جنائزٍي مهيب يبدأ من جسر بغداد على أنغام 
أمواج دجلة احلزين لينعاه ش����������اهداً وش����������هيداً، فتكتمل الصورة احلزينة وحتال رّنات 

القيود احلديدية إىل إهزوجة اخللود.

حمّمد علي السّيد حيىي احللو

 النجف األشرف 30 حمرّم احلرام 1435
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شهيد بغداد

األبواء؛ منطقة تنتس����������ب إىل جبل ش����������امخ مّسي بامسها، أو هي نسبت إليه، وقد 
مشخت من قبل بقرب لسّيدة ولدت خري أهل األرض حمّمد  ذلك هو قرب آمنة 
بنت وهب، واليوم تش����������مخ بسّيدة ُأخرى تلد خري أهل األرض »وهو خري من برأ 
اهلل يف خلقه« كما قال أبوه جعفر الصادق  واصفًا به ذلك الوليد؛ أّنه موسى 
ولده ؛ القادم من آفاق الغيب مع بش����������ارة النيب جّده حينما عّد أوصياءه من 
بعده وكان موس����������ى  سابعهم.. كانت األبواء متيس فرحًا، ترتّن على إيقاعات 
ثنايا األب، ترتّبع على فمه الطاهر ابتس����������امة الفرح، مبا أنعم اهلل عليه من كرامة اهلل 
يف هبته ملولود »ليس بينه وبني اهلل حجاب« فإّن محيدة اآلن حتظى مبقام ال يدانيها 
أحد كما حظيت من قبل بوصف اإلمام هلا »محيدة مصّفاة من األدناس، كسبيكة 
الذهب، ما زالت األمالك حترس����������ها حّت ُأّديت إيّل، كرامة من اهلل يل واحلّجة من 

بعدي«.

هكذا كانت ترّن هذه الكلمات أصحاب أيب عبد اهلل الصادق  الذين كانوا 
يتابع����������ون حركات اإلمام وهم على الغداء، إذ جاءه اخلرب من محيدة »إّن الطلق قد 

ضربن« وقد أمرتن »أن ال أسبقك بابنك هذا.

فقام أبو عبد اهلل : فرحًا مسروراً، فلم يلبث أن عاد إلينا حاسراً عن ذراعيه، 
ضاحكًا سّنه، فقلنا: أضحك اهلل سّنك، وأقّر عينك، ما صنعت محيدة؟

فق����������ال: وهب اهلل يل غالمًا، وهو خري م����������ن برأ اهلل، ولقد خرّبتن عنه بأمر كنت 
أعلم به منها.

فقلت جعلت فداك، وما خرّبتك محيدة؟
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ق����������ال: ذكرت أّنه ملّا وق����������ع من بطنها واضعًا يديه على األرض، رافعًا رأس����������ه إىل 
السماء، فأخربهتا أّن تلك أمارة رسول اهلل  وأمارة اإلمام من بعده..«)1(.

لقد كانت والدًة عظيمة من ُأّم مصّفاة من األدناس »كسبيكة الذهب« محيدة 
بن����������ت صاعد الرببري، أو هي أندلس����������ية كما يقال كّنيت بلؤل����������ؤة، وأّيًا ما كان فإّن 
االنتس����������اب هلذه القومية أو تلك العصيبة ال يغرّي من قضاء اهلل أمر، فإّن األمر هلل 
يضعه يف من يش����������اء، فقد أرادت هذه الُعلقة النس����������بية بني أقدس بيت يف العرب 
اهلامشيني وبني أقصى مكان أندلس����������ي يرتفع ش����������أواً من بني بيوتات الرببر، أو حّت 
من عامتها، فإّن معادلة النس����������ب العتيد ال تتغرّي يف حجج اهلل، ُأولئك املصطفون 
الذي����������ن انتجبهم اهلل وأورثهم األرض وما عليها.. إاّل أهّنا تعتلج يف س����������ّر األش����������ياء 
املغيبة معادلة الغيب لرتتفع فيها كّل األس����������باب املوجبة لتش����������كيل لياقة االنتساب، 
تس����������تحيل عند ذاك إىل حالة غري ذي جدوى إاّل أهّنا س����������رتمي إىل غاية إنس����������انية 
قصوى ال يدركها املنتفخون بقوميتهم، وال يستسيغها ذوو األفواه املضّمخة بلعاب 
القبلية.. فإّن اإلنس����������انية بغاياهتا املثلى س����������تملي على أصحاهبا فهم األسرار وفّك 
رموز أسباهبا، وتلك هي ريادة املعرفة يف االنفتاح على بصائر السنن وانتهاج أمثلها 
أو قل أحسنها.. فاالنتساب إذن ال يغرّي من أمر اإلنسان شيء ما مل يكن مثقاًل 
بالقيم، أو معزّزاً بالثوابت، أو مدركًا لغايات الغيب بش����������أهنا املنفتح على النفس.. 
تلك إذن هي غاية الُعلقة بني بيتني هامشي عريب، وبربري أندلس����������ي يتجاذبه س����������ّر 
الغيب ليحظى باإلذعان والتس����������ليم إاّل أهّنا تكش����������ف عن رفع حواجز االنتس����������اب 

القبلي الذي ال يرفع من وضعه اهلل، وال يضع من رفعه...

* * *

)1( البحار، اجمللسي، 48: 2 ح2.
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كانت س����������نة 128ه� والدة موسى  ولعّلها هي س����������نة والدة الزهو العّباسي 
يف دعوته، حيث كان موت هش����������ام بن عبد امللك مبثابة نقلة يف جناح العّباس����������يني 
لدعوهتم، فهشام هذا مفرتس فظ غليظ ال يتعامل مع خصومه بالرمحة كأي خليفة 
أموي تستدعيه عنجهية امللك »وشرعية« اخلالفة يف الفتك خبصومهم بل والتنكيل 
هب����������م، ولعّل لث����������ورة زيد بن علي امنوذج الثورة املط����������اردة بقائدها وأتباعه، ومل يعرف 
التاريخ تنكيل أبش����������ع من تنكيل هش����������ام خبصمه »زيد« حيث تركه مصلوبًا ألعوم 
أربع����������ة دون غطاء وال وطاء.. هذا هو هش����������ام ذلك األم����������وي الذي جهد بتثبيت 
دولته على مجاجم اخلصوم، واليوم س����������تجد دولة آل أيب سفيان وآل مروان نفسها 
حماص����������رة بدعوة هي أقرب إىل قلوب الناس من نزوة امللك وطيش الس����������فهاء، فإهّنا 
دعوة تتقّرب بشعار »الرضا من آل حمّمد« وقد أِنست الناس إىل ذلك بعد ِغلظة 
األمويني وتعّسفهم حبقوق الناس وحرماهتم، تلك هي دعوة بن العّباس اليت تزّعمها 
أبو هاش����������م بن حمّمد بن احلنفية املغتال على أيدي الدعاة العّباس����������يني بزعامة حمّمد 

بن علي بن عبد اهلل؛ ليكون زعيمًا ال ينازعه من آل علي أحد)1(.

هك����������ذا جتري اأُلمور ب����������ني منازع لألمر وبني حريص عليه ليس����������ّلمه إىل آل علي 
الذي����������ن مل تغرّهم عروض الكويف الطموح أبو س����������لمة اخل����������اّلل وقد انفصل بدعوته 
العّباس����������ية عن ُأصوهلا ليوّجهها إىل آل علي برس����������ائل ثالث أحدها إىل جعفر بن 
حمّمد، واأُلخرى إىل عبد اهلل احملض، والثالثة إىل عمر األشرف بن زين العابدين)2(، 
يس����������أهلم أن يستجيبوا لدعوة اخلراسانيني الذين يرون احلّق فيهم، فكان حّظ دعوة 
اخلاّلل من اإلمام الصادق أن أحرق كتابه يف س����������راج كان أمامه فكان هذا جوابه 
 أليب سلمة الذي مل يره من شيعته كما عرّب بقوله: »وما أنا وأبو سلمة؟ وأبو 

سلمة شيعة لغريي«)3(.

)1( أُنظر كتابنا اإلمام اجلواد  اإلمامة املبّكرة.. وتداعيات الصراع العّباسي: ص16.
)2( جهاد الشيعة، مسرية الليثي: 103.

)3( املصدر السابق: 104.
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وهكذا تفاقمت دعوة العّباس����������يني وهي تسري إىل النصر سريعًا حّت وقفت على 
أعتاب دولة يتزّعمها اليوم أبو العّباس السّفاح عبد اهلل بن حمّمد بن علي.

كان أبو العّباس الس����������ّفاح منشغاًل يف تش����������ييد دولته عن خصومه التقليديني آل 
علي، ليصرف نظره عنهم وينش����������غل مبالحقة فلول األمويني وذيول بن مروان بعد 
أن أذاق »م����������روان احلّمار« آخرهم مرارة التنكيل، ومط����������اردة الباقني؛ ليذيق وبال 

عاقبتهم.

س����������نتان عّباس����������يتان؛ مل يذق فيها آل البيت مظاهر التعّسف العّباسي، بل كان 
احلقد يغلي يف قلوب العباسيني حّت يأذن هلم ظرف الدولة اليت ال تزال يف ريعاهنا؛ 
ليقتّصوا من آل علي ُأولئك الذين أقلقوا العّباس����������يني ليتمّثلوا يف خواطرهم معارضة 
السلطة وينسج هلم خيال احلكم هتديد الدولة.. فهم إذن على موعد مع أيب جعفر 
املنصور الذي خّلف أخاه الس����������ّفاح بعد موته س����������نة 137ه�، تلك السنة اليت ترّبع 
املنصور على عرش امللك وقد أقلقه أمر أيب مسلم اخلراساين الذي وّطد هلم البالد، 
وأذّل لس����������لطاهنم العباد، فنال جزاء التنكي����������ل وهناية القتل على يد أيب جعفر كأي 
أحد مّمن ماأل السلطان، إذ مل يستقم أمر أليب جعفر مع أيب مسلم اخلراساين، كما 
مل يس����������تقم أمر أليب جعفر مع آل علي ُأولئ����������ك الذين نظر إليهم الناس أهّنم أحّق 
باخلالف����������ة فإّن »الرضا من آل حمّمد« الذي طاملا تبّجح به العّباس����������يون كأيب جعفر 

املنصور أمام بن مروان فأزالوا دولتهم ب� »الرضا من آل حمّمد«.

* * *

ب����������ات هذا الش����������عار مقلقًا أليب جعفر املنصور، فمج����������رّد التذكري به يعن التذكري 
بش����������رعية آل البيت يف اخلالفة، وما أبو جعفر وغريه من بن العّباس يف نظر الناس 

سوى منتزين على احلكم، مبتزّين احلّق وآل علي موجودون...
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فذاك����������رة اأُلّمة مل تبتِل بالنس����������يان، ومل تومهها ش����������عارات بن العبّ����������اس، فقد كان 
العّباسيون يتقّمصون النسب النبوي ويتكأوون على مشاعر الناس اليت قبلتهم على 
أهّن����������م آل النيب ليتمّثل أبو العبّ����������اس يف خطبته اأُلوىل وهو يعتلي منرب اخلالفة ليتلو: 
ْيِت َوُيَطهِّرَُكْم َتْطِهريًا﴾ وقوله تعاىل: ﴿ َا ُيرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلب�َ ِ﴿منَّ

رَِبنَي﴾  ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة يِف اْلُقْرَب﴾ وقوله: ﴿وَأَنِذْر َعِشريََتَك اأَلق�ْ
وقوله تعاىل: ﴿مَّا َأَفاء اللَُّه َعَلى َرُس����������وِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقرَى َفِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَب 
َا َغِنْمُتم مِّن َش����������ْيٍء َفَأنَّ لِّلِه مُخَُس����������ُه َولِلرَُّس����������وِل  وَاْلَيَتاَمى﴾ وقوله تعاىل: ﴿اْعَلُموْا َأمنَّ
َوِلِذي اْلُقْرَب وَاْلَيَتاَمى﴾ خزين قرآين يلقيه أبو العّباس على أمساع الناس ليشرتي به 
حمّبتهم ويستعطف بذلك قلوهبم، وأّن له هذا والناس مل يغرهم اّدعاء، وال يضّلهم 

إغواء، فإّن آل علي هم أهل تلك اآليات، فيهم نزلت وعليهم حّطت.

وكيف يقّر أليب جعفر قرار وحمّبة الناس آلل علي تنازعه ما تقّمصه من رداء، فإّن 
ذلك ال يسرت عورة أيب جعفر اليت تكشفها دعاواه يف اخلالفة، ومل يقّر له قرار وآل 
علي يتمّثلون جبّدهم النيب ، َخلقًا وُخُلقًا، وعلمًا ومنطقًا، وش����������جاعة وزهادًة، 
وحلمًا وعفواً، وكرمًا وجوداً، وسخاًء وِبرّاً، فهم رمحة للعاملني، خلفاء ميامني، أئّمة 
مصطفون، وَمن هم آل العّباس س����������وى أتباعًا آلل علي يتس����������ّكعون على امسهم، 
ويقتاتون على فضائلهم، ويتعّيش����������ون على ذكرهم، هذه هي نظرة اأُلّمة للفريقني، 
وتلك هي مشاعر الناس تطبعهم فطرة اخلري ليقتفوا آثارها، وتعتليهم نزعة اإلحسان 
ليتبع����������وا أخبارها، وبني اآلثار واألخب����������ار تعتلج فيهم جذوة الضمري، والقوم من بن 

العّباس تعتلج عندهم جذوة احلقد، فشّتان بني ضمري حّر، وحقد سلطان.

هذه هي مسرية األحداث وذلك هو قدر اأُلّمة يناهلا حيف العّباسيني املرتّبصني 
بآل علي مت اس����������تقّرت هبم ُأمورهم، وأبعدهتم عادية املعارضات عن لظى الصراع 
ليطيح »بشرعيتهم« املتزلزلة حتت أقدام املعرتضني عليهم كعبد اهلل بن علي العّباسي 
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الذي دعا إىل نفس����������ه بالش����������ام)1(، أو ثورة حمّمد ذي النفس الزكية احلسن وأخويه 
إبراهيم وإدريس، أو مترّد حّت أيب مس����������لم اخلراساين مهندس الدعوة اخلراسانية لبن 
العّباس الذي »أزمع على خلع املنصور مّث س����������ار حنو خراس����������ان فأرسل إليه املنصور 
يس����������تعطفه وميّنيه«)2(، ومل يزل األمر مل يتّم أليب جعف����������ر حّت ختّلص من معارضيه 
وأذاقهم وبال التنكيل وأفرط يف تصفيتهم، فقتل أبا مس����������لم اخلراساين »جمازاة« ملا 
بذل����������ه من تثبيت دولتهم بعد أن كان الن����������اس يتخّطفوهنم، وطاف برأس حمّمد بعد 
أن كان مهديه����������م، وقاتل إبراهي����������م بعد أن لّقبوه باإلمام، هذا حال بن العّباس من 
خصومهم، فأين هم من خصومهم »آل علي« الذين يرى الناس فيهم حّق اخلالفة 

وأهلية الدعوة فإهّنم »الرضا من آل حمّمد«؟

* * *

كان العّباس����������يون مرفوضني من اأُلّمة على خمتلف توّجهاهتا، ومل يكن هذا الرفض 
مقتصراً على العلويني وشيعتهم، بل اّتفقت اأُلّمة كلمتها على أّن األمر مل يستحّقه 
غري آل علي س����������واء احلس����������نيني، منهم أو احلسينيني ومبا أّن آل احلسني جنحوا إىل 
موقف »الثورة الصامتة« فإّن آل احلسن اختاروا ثورة السيف ومقاتلة السلطة بكّل 

ما لديهم من قوّة. وسنشري إىل معىن »الثورة الصامتة« فيما بعد.

وما يعزّز الرأي الذاهب إىل نقمة اأُلّمة على العّباسيني هو موقف أئّمة املذاهب 
اإلس����������المية من ثورة إبراهيم اإلمام، تلك الثورة اليت أطاحت هبيبة العّباس����������يني وهو 
يف ب����������ادئ أمرهم، وإبراهيم بن عبد اهلل الذي لّقبه املنصور باإلمام، ومن قبله حمّمد 
ذي النف����������س الزكية وقد أطلق عليه املنصور بامله����������دي، خيرجان ليعلنا ثورهتما على 
العّباسيني ذي الشرعية املزّورة، أو الدعوة غري املنسجمة مع »الرضا من آل حمّمد«، 
بل هو طموح سياسي ينفذه أهل املطامع واملصاحل.. وإذا كان الناس قد استهوهتم 

)1( أُنظر شذرات الذهب البن العماد احلنبلي 1: 205 أحداث سنة 137.
)2( نفس املصدر.
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دعاوى العّباس����������يني من قرهبم النَّس����������يب إىل النيب ، فإّن احلس����������نيني بقيادة حمّمد 
وأخيه إبراهيم يكّذبون هذه الدعوى وخيتلسون البيعة املزّورة اليت أخذها العّباسيون 
من الناس حبّجة »الرضا من آل حمّمد« فهم اليوم -أي وآل احلس����������ن يزهقون هذا 
النصر العّباس����������ي املزّيف بثورة تتبعها ثورة، ومترّد يردفه آخر، وقطيعة يعرتيها التذّمر، 
واحتجاج يس����������تعطف العاّم����������ة يف الرفض لبن العّباس ُأولئ����������ك املنتزين على احلكم 

واملبتزّين احلّق أهله...

فأحجار الزيت تشهد هزمية العّباسيني بثورة حمّمد ذي النفس الزكية املقتول على 
أيديهم، وال يعن قتل حمّمد نصراً للعّباس����������يني، بل هو بداية الس����������خط العام وهناية 
الدولة حينما تنتكس خبروج مث����������ل حمّمد، وهو داللة التعّثر الذي يصيب تقّدمها، 
والتلّكؤ الذي يتحّدى قادهتا، فمحّمد ذو النفس الزكية ميّثل ش����������رعية العّباس����������يني، 
وانفصال����������ه إلغاٌء هلذه الش����������رعية، وحتطيم أُلهّبة امللك الذي رع����������اه األوائل من بن 
العّباس؛ ليستبيحوا احلقائق ويستحسنوا التزييف.. وكانت لثورة إبراهيم اإلمام أثرها 
يف اس����������تقطاب الفقهاء، ومؤازرة أهل الفتيا من العلماء، وقد عّد االصفهاين فيمن 
عّد من فقهاء الث����������ورة وعلمائها ليقول: »ومل يتخّلف أحد من الفقهاء ومن هؤالء 
الفقهاء عّباد بن العوّام، وأبو العوّام القّطان، وكان األخري من مجلة حمّدثي البصرة، 

وهو من أصحاب احلسن البصري«)1(.

ومل يكن أبو حنيف����������ة مبنأى عن الثورة فكان أحد الالعبني ملناصرة إبراهيم اإلمام 
ضّد بن العّباس فكانت بينهما مراسالت، وآل األمر إىل أن جيهر أبو حنيفة بتأييد 
الثورة ح����������ّت وصف ذلك األصفهاين بقوله: »كان أبو حنيفة جيهر يف أمر إبراهيم 
جهراً شديداً، ويفيت الناس باخلروج معه«)2(، وال عجب من افتاء أيب حنيفة ملناصرة 
إبراهيم اإلمام فقد سبقه يف التأييد اإلمام مالك بن أنس حينما دعا لاللتحاق بثورة 
حمّمد ذي النفس الزكية يف احلجاز، فعاقبه املنصور وكاد أن يكس����������ر يده، ويستبيح 

)1( جهاد الشيعة: 157.
)2( مقاتل الطالبيني: 357.
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إمامته، لوال شفاعة قلق املنصور من تعاظم أمر جعفر بن حمّمد الصادق، والبّد أن 
جيعل املنصور ُقبالة جعفر، ما يعزّز معارضة جعفر فاختار املنصور العفو عن أنس؛ 

ألّن يف أنس حاجة املعارضة ألمر جعفر وإمامته.

ومل يقتص����������ر األمر على فقهاء الدولة م����������ن معارضتهم لبن العّباس وتأييدهم لكّل 
خارج عليهم، بل تفاقم األمر أن ينضوي حتت املعارضة من كان باألمس يس����������عى 
إىل زوال حكم األمويني، ولعّل ثورة زيد وأتباعه مّهدت السبل لبن العّباس من أن 
ينال����������وا حظوة الدعوة وزعامة امللك، وهم الي����������وم أي الزيدية يعيدوا الكرّة يف ثورهتم 
عل����������ى بن العبّ����������اس، كما كانوا يعلنوهنا ضّد آل أيب س����������فيان من املروانيني، فدخلوا 
حت����������ت مظّلة إبراهيم اليت أدخلت معتزلة بغداد ليكونوا ث����������وّاراً بعد ما كانوا منّظرين 
ألفكار مل ُتدخل الثورة يف حساباهتا، وال املعارضة يف جتاذباهتا لتقتصر على اجلدل 
أحيان����������ًا والدليل ُأخ����������رى، فما الذي دعاها أن تلتحق مبا ال يلتحق به األس����������الف 
من رجاالهتا؟ وما الذي دعاهم إىل إش����������هار الس����������الح بدل إش����������هار الدليل بوجه 
خصومها؟ أهي ش����������رعية إبراهيم اإلمام يف اخلروج عل����������ى املنصور؟ أم جتّن املنصور 

على شرعية إبراهيم؟ أم كالمها معًا؟؟

قال املسعودي: »ومضى إبراهيم إىل البصرة، فأجابه أهل فارس واألهواز وغريمها 
من األمصار، وس����������ار من البصرة يف عساكر كثرية من الزيدية، ومجاعة مّمن يذهب 
إىل قول البغداديني من املعتزلة وغريهم ومعه عيسى بن زيد بن علي بن احلسني بن 

علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب«)1(.

ومل يزل يتس����������افل أمر املنصور ونار الثورات تأكل هش����������يم ملكه، إاّل أّنه أطفأها 
بوسائل القتل والتنكيل؛ لتبقى ثورات اهلامشيني تسّجل سخط اأُلّمة وغضبها على 

بن العّباس وهم يف بداية ملكهم...

)1( مروج الذهب 3: 308.
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»الث����������ورة الصامتة« تعبرٌي عن ثورات التغيري اليت قادها أهل البيت لبناء اإلنس����������ان 
الفاضل، وتشييد اجملتمع األكمل، تلك الثورات اليت بىن هبا أهل البيت قواعدهم؛ 
لتحّصنهم من هزّات السياس����������ة وتس����������ابقات الس����������لطان اليت صارت اأُلّمة مسرحًا 
لتجاذباهت����������ا، وهتالكت من أجلها رجاالت املناصب ورم����������وز احلّكام، ومل يكن يف 
وس����������ع أهل البيت أن يقّدموا قواعدهم على مذبح التنافس السياس����������ي؛ لتستحيل 
أتباعهم إىل جتارب احلاكم يف تدش����������ني خطط املكر واخلديعة، أو يف تصفيات ال 
حيس����������نها إاّل ذوو السلطان، أو مساس����������رة االنقالب، وما الذي يريد أن يضيفه أهل 
البيت إىل تاريخ اهلزائم العّباس����������ية بثوراهتم سوى التذكري بسخط اأُلّمة لبن العّباس 
املرفوضني من كّل اأُلّمة وأّن ملكهم ال ينقضي إاّل بانقضاء ش����������هوة الس����������لطان يف 
نفوس����������هم، فإذا دّب الضعف فيهم آل أمرهم إىل الس����������قوط، وقّوهتم إىل االهنيار، 
وبطشهم إىل ضعف، وخديعتهم إىل اهنزام، واألمر يف منظور أهل البيت ال يستحّق 
س����������وى االنتظار ليأخذ وقتهم املعلوم مأخذه، مّث ينتهي كّل شيء ليبقى أهل البيت 
بش����������يعتهم حمفوظي الذمار، أقوياء اهلمم، أشّداء العزائم، حتفظهم مبادؤهم، وهم 
حيفظوهنا يف تقّيتهم مرّة، ويف العزلة ُأخرى، أو الثورة يف بعضها، تبعًا ملا متليه عليهم 
ظروفه����������م، وتفرض عليهم حكمتهم، وليس يف الثورة طموح التغيري ما مل يس����������بقها 
بناء النفوس، وعزائم اهلمم تتصاعد لتنمو فيهم دواعي احلكمة يف اقتناص الفرص، 
واهتبال املمكن مبا يضمن جناح املشروع، وليس للتجربة يف اإلقدام شأن الثوّار، ما 
مل يكن للتهّور مندوحة االستعجال يف استباق اأُلمور، أو معذرة اإلسراع يف تقّصي 

املراد، والظفر باملطلوب.

وهذا خالد اجلوان يروي ما مسعه عن إمامه الكاظم  يف نصيحته له ليسمعنا 
م����������ن خالله ما يراه أهل البي����������ت يف ملك بن العّباس، وما ه����������ي إاّل مّدة أزِفت مّث 
قضت تفثها، واستحالت إىل تاريخ مهدور، ال يسع أصحابه إاّل استنهاض احليلة 

املمزوجة باملكر، واستحالل القوّة املمهورة بالغدر، والنكوص واخلديعة.
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قال خالد اجلوّان: دخلت على أيب احلسن  وهو يف عرصة داره، وهو يومئذ 
بالرميلة)1(، فلّما نظرت إليه قلت: بأيب وُأّمي ياسّيدي، مظلوم مغصوب، مضطهد 
يف نفس����������ي مّث دنوت منه، فقّبلت ما بني عينيه، وجلس����������ت بني يديه، فالتفت إيّل 
فقال: ياابن خالد حنن أعلم هبذا األمر، فال تتصّور هذا يف نفس����������ك، قال، قلت: 
جعلت فداك واهلل ما أردت هبذا شيئًا، قال: فقال: حنن أعلم هبذا األمر من غرينا، 
ل����������و أردن����������ا أزف)2( إلينا. واّن هلؤالء القوم مّدة غاية الب����������ّد من االنتهاء إليها، قال: 

فقلت: ال أعود ُأصرّي يف نفسي شيئًا أبداً، فقال: ال تعد أبداً)3(.

* * *

كان����������ت »الثورة الصامتة« اليت يقودها أهل البيت مبعث القلق العّباس����������ي الذي 
ال جي����������د ما يدين به أصحاهبا، وال جيي����������د ما حيول دون رفض اأُلّمة مللكهم، فاأُلّمة 
تتعامل مع نقيضني، أحدمها مهزوم بس����������لب الشرعية منه، واآلخر مقبول ملا ميتلك 
من شرعية جييز له أن يقرّر مصري احلاكم يوم يكون حمكومًا بقرار احملروم املهتضم، 
واملهضوم املس����������تكان، وال يعن االستضعاف سلب اإلرادة، وال تعن املسكنة خوار 
العزمية، وال احلرمان فقدان القرار، وال كّل ما يفرضه احلاكم اس����������تعباد احملكوم، بل 
االس����������تضعاف وثبة اجملد يوم تعّز احليلة، واملس����������كنة وق����������ار التخّطي برباطة اجلأش، 
واحلرمان يعن احلاجة إىل وجدان الذات، والعزمية تنطلق من استعباد النفس لتبحث 
ع����������ن حرّية االختي����������ار، ولعّلي أصل مع القارئ إىل ما ُأري����������د قطفه من مثار البحث 
ما أّصله أهل البيت من أّن القاعدة مت تكاملت نضجت، فكان لقادهتا ش����������جى 
املظلوم يف حلق الظامل، كما عرّب املنصور عن اإلمام الصادق »بأّنه الشجى املعرتض 
حلقه«)4( أي إّن مبادئ اإلمام ورس����������الته هي اليت تعرتض الظامل لتكون عقبة الثأر 

)1( الرميلة: منزل يف طريق البصرة إىل مّكة.
)2( أزف الرجل عّجل وأزف األمر دنا.

)3( البحار 48: 49.
)4( جهاد الشيعة: 194 عن تاريخ اليعقويب 117/3.
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ل����������كّل مظلوم.. ومل يعد جعفراً مرحيًا أليب جعفر، فق����������د كان الصادق منّغصًا لزهو 
املنصور وموهنًا لنصره املفتعل.. ومل يزل أبو جعفر املنصور مرعوبًا من وجود جعفر، 
قلقًا من حضوره يف حاضر اأُلّمة، مستاًء من تقديسها له، منهزمًا من تقّدم جعفر 
يف رس����������الته األصيلة، وهو خيطو خطوات املنتصر يف مدرس����������ته اليت استقطبت إليها 
النعمان أبو حنيفة تلميذاً، ومالك بن أنس جليس����������ًا، وابن أيب ليلى س����������ائاًل، وأبو 
يوسف مسرتش����������داً، ومل يكن اإلمام الصادق قد أغلق أبواب مدرسته على خاّصة 
طاّلبه بقدر ما كان يس����������تقبل اجلميع بعطف����������ه املعهود، فأحّبه كّل أحد، وأثىن عليه 
اجلميع، سوى أيب جعفر املنصور، ذلك املذعور الذي مل جيد بدياًل سوى التنكيل 
جبعفر الصادق اإلمام املمتحن حني يس����������تدعيه اخلليفة العّباس����������ي إىل بغداد لريجعه 
من فوره إىل املدينة، وإذا ما رفض االس����������تجابة »أمر املنصور وايل املدينة بأن حيرق 
دار جعفر، وجنح اإلمام يف ختّطي النار والنجاة بنفس����������ه وهو يقول: أنا ابن أعراق 
الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل اهلل، وهو يشري بذلك إىل إبراهيم  الذي أجناه اهلل 
عزّوج����������ّل من النار«)1(.. ومل تنته معاناة اإلم����������ام الصادق إاّل مبا اختاره املنصور من 
حماولة االغتيال بعنب مس����������موم؛ لتنتهي مرارة اإلمام من دنيا جرّعته غصص األمل 

لتذيق خليفته قهر السجون وظلم املطامري.

* * *

كانت وصّية اإلمام الصادق  صفعًة للنظام العّباسي قّوضت خططه، وبّددت 
أحالمه يف القضاء على بيت اإلمامة الذي كان بزعامة جعفر، واليوم بزعامة ولده 
موسى .. وأُقصيت خطط املنصور الذي دّبر بليل للقضاء على اإلمام اخلليفة 
الذي سيشاركه يف الوصية املنصور اخلليفة العّباسي، حمّمد بن سليمان وايل املدينة، 

عبد اهلل ولده، محيدة زوجته)2(.

)1( الكايف، الشيخ الكلين: 194.
)2( الكايف 1: 247 ح13.
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مخسة أئّمة يشرتكون يف خالفة جعفر؟!

وهل أبعد من هذا األمر وأعجب من هذه الوصية؟! أيقتل املنصور نفس����������ه وهو 
من الوصاة اخلمسة الذين أوصى هبم اإلمام الصادق يف خالفته؟

أم يقتل حمّمد بن سليمان وهو واليه وليس له يف األمر من شيء؟

أم يقتل محيدة، ويعلم أّن النساء ليس هلّن نصيب؟

أم س����������يكون عب����������د اهلل مطلوبًا أليب جعف����������ر، ويعلم من هو عب����������د اهلل ابن اإلمام 
الصادق، ذلك الرجل الذي ال ترى شيعة أبيه أن يكونوا له شيعة؟

أم َمن موسى ، فلعّله مل يكن هو اخلليفة ألّنه مل يكن أكرب أوالد جعفر؟ ومل 
يكد املنص����������ور أن يالحق »اإلمام« فإّن أجله مل ميهله أن ينّفذ مهّمة التصفية اليت 
عملها أليب جعفر  فإّن الناس سينكرون عليه فهو باألمس يقتل جعفراً واليوم 

يالحق ولده، فقد شاء اهلل أن يدفع عن موسى  كيد املنصور.

ومل يزل املنصور العّباس����������ي يتمّثل يف ولده »املهدي العّباسي« الذي حافظ على 
خط آبائه يف مطاردة آل علي، وكان موس����������ى بن جعفر  يشهد أبرز الضغوط 
من قبل املهدي العّباسي الذي نقله إىل العراق؛ ليزّجه يف السجن دون مربّر، أجل 
هكذا كانت س����������جون بن العّباس ملوسى بن جعفر ، ال لشيء وإمنا كان لذعر 
يعيش����������ه هؤالء من وج����������ود آل علي ُأولئك »الثورة الصامتة« يف أعني العّباس����������يني، 
والش����������جى الذي يعرتض حلق أحدهم، وكأّن سياس����������ة االحرتاز كانت تش����������ري إىل 
ضرورة س����������جن موسى بن جعفر  يف بغداد، لريى املهدي العّباسي منه كرامات 
»ح����������ّت أّنه مل جيرؤ على إيذائه بس����������بب املعاجز الكثرية ال����������يت رآها منه فأعاده إىل 

املدينة«)1(..

)1( منتهى اآلمال، الشيخ عباس القمي 2: 335.
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دورة عّباس����������ية انته����������ت مبوت »املهدي« وبدأت ُأخ����������رى خبالفة »اهلادي« ذلك 
الذي مل ميهله األجل س����������وى س����������ّتة أشهر، فلم يذق موسى  منه مرارة املطاردة 
كما كانت من سلفه، سوى ما تعّرض له اهلادي ملوسى  فسجنه، حّت أفزعته 
ْفِسُدوا يِف  َولَّْيُتْم َأن ت�ُ َهْل َعَس����������ْيُتْم ِإن ت�َ رؤيا علي بن أيب طالب  يتلو عليه: ﴿ف�َ
ُعوا َأرَْحاَمُكْم﴾)1( فانتبه اهلادي ذعراً ليوعز بتخلية »موسى بن جعفر  َقطِّ اأَلْرِض َوت�ُ
« من السجن، ومل يشأ »اهلادي« أن يكمل منهج أسالفه يف مطاردة آل علي 

إذ مل يلبث يسرياً حّت خّلفه »هارون«.

* * *

مل يبدأ هارون ما بدأ به أس����������الفه من مقاطعة »موس����������ى بن جعفر « اإلمام 
املمتح����������ن، فقد أراد أن يبدأ عهده مبا يفرضه »ح����������ّق الرحم« وأدبيات املغازلة مع 
أطراف الثائرين من آل علي، عّله يطفئ نار الثورة اليت أّججها غضبهم من سياسة 
املنص����������ور وولديه املهدي واهلادي العّباس����������يني اللذين ما فتئ����������ا يالحقان الثوّار دون 
ج����������دوى، ويواص����������ل الثوّار ثورهتم دون هوادة، ومل يس����������تقم األمر يف نظر »هارون« 
م����������ا مل ُيعِرَب عن حقده الدفني آلل علي، وكان س����������ّيدهم »موس����������ى « ينتظر 
التنفيذ ليتابع جولة الس����������جني املضطهد يف س����������جون املدين����������ة مّث البصرة مّث بغداد، 
املطاف األخري الذي عاناه موس����������ى اإلمام  املمتحن من مؤامرات العّباس����������يني 
ليضيف إليها آل برمك دسائس البالط حبواشيه املرتّبصة لكّل تغيري، واآلخذة بزمام 
املبادرات املاكرة اليت تقصي فريقًا وتتحف آخر حبظوة السلطان.. وكان آل برمك 
خيشون ما حيظى به جعفر بن حمّمد بن األشعث من قربه هلارون الذي وضع ولده 
حمّمد األمني يف حجر جعفر بن األش����������عث، وقد اعتربها آل برمك شهادة القبول 
لدولة آل األش����������عث، اليت س����������تطيح بآل برمك يف غدها املنظور حينما يتوىّل األمر 
حمّمد بن األش����������عث.. ومل يكن بوسع آل برمك إاّل اهّتام جعفر بن األشعث مبواالة 

)1( حمّمد: 22.
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»موسى « اإلمام الذي تدين به املعارضة لبن العّباس، والبّد أن حتظى وشاية 
حيىي الربمكي عند الرشيد بالقبول، فكان حمّمد بن إمساعيل بن جعفر وهو ابن أخ 
اإلمام موسى بن جعفر  طرفًا يف معادلة املؤامرة؛ ليّدعي عند الرشيد أّن موسى 
بن جعفر  يدعو لنفسه وجتىب له األموال.. ومل يدع هارون هلذا التهديد أن ميّر 
دون التنكيل مبوس����������ى بن جعفر ، وقد عِلَم هارون أّن اإلمام مل حيتج إىل مثل 
هذه الدعوة لنفسه، فإّن الناس ينثالون إليه مبحّبتهم إّياه واعتقادهم بأّنه األحّق من 
غريه، فكيف يدعو إىل نفسه وقد علم األمر قد قاتل عليه القوم، وهتكوا احلرمات، 
ودّنسوا العهود، واستماتوا لئاّل خيرج األمر من أيديهم، ومل يسع لبن العّباس الذين 
اس����������تذوقوا حالوة امللك أن يس����������كتوا على املعارضة، ما مل تصطبغ أيديهم بدماء 
اآلخرين، ومل يس����������ع ملوس����������ى بن جعفر  أن يستمرأ خالفة شّحت عليها نفوس 
قوم وترّفع عنها آخرون.. وكان علي وآل علي ال يرون لش����������أن اخلالفة خطراً ما مل 
تكن بوصاية السماء، ال بوصاية الناس ُأولئك الذين ال يفهمون إاّل الغلبة ومنطق 
املساومات، أّما خالفة علي وآله فهي حمفوظة يف صدور الذين ُأوتوا العلم وأتباعهم 
الذي����������ن ال جيدون يف خالفة غريهم غري التعّدي واالنتهاك.. ويودع اإلمام املمتحن 
يف سجن بغداد ليمارس حّقه يف اهلداية ونصيبه من الصالة.. وأّن لسجني يهدي 
الناس وقد أهنكته قيود احلقد من أن ميارس دوره من التبليغ، بل قل من إدارة شؤون 
ُأّمته.. أجل ال زال اإلمام حاضراً يف وس����������ط اأُلّمة مل يغب عنها أبداً.. واإلمام مل 
تعرقله أساليب السلطة عن أداء دوره، فهو مل ينقطع عن قواعده إّما بأسباب غيبية 
أحيانًا، أو على أس����������اس ما ميتلكه اإلمام من قابلي����������ة التأثري حّت يف القائمني على 
السجن، فإهّنم توّلوه وقالوا بإمامته، ونّفذوا له ما يريد من اّتصاله بقواعده، أو نقل 
مراس����������الته إىل أتباعه.. ومل يكن املس����������ّيب بن زهري سّجان اإلمام مصرّاً على تنفيذ 
ش����������هوات هارون يف التصّرف بسجينه كيفما ش����������اء، فإّنه آمن مبوسى  ليكون 
مؤمنًا بإمامت����������ه بعد ما رأى منه املعجزات.. ومل حتجزه مطامريها من اخلروج، فمت 
ش����������اء اخلروج خرج من سجنه لوال إرادة اهلل يف أن جتري مقاديره بأسباهبا، وموسى 
 أوىل يف احل����������رص على جريان قضائه يف أوليائه، فهو مل يكرتث أن تطول مّدة 
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الس����������جن أو تقصر، فلله يف خلقه ش����������ؤون وإرادته ال تنفد.. ففي امتحان األولياء 
إرادة اهلل ال تقهر، وس����������لطانه الذي ال يغلب والبّد للطغاة من جولة يتمّحص فيها 

احلّق، ويدحض هبا الباطل.

ويف ظل����������م هارون امت����������داد اأُلفق الرهي����������ب يف خلود موس����������ى  ذلك الصابر 
املمتحن.. وهذا »صاحل بن واقد« رجٌل من ش����������يعته ابتلي مبالحقة النظام وزّجه يف 
س����������جن من غري ذنب مأخوذاً عند هارون جبريرة موس����������ى ، ويف روايته شهادة 

.» كرامة الغيب »للعبد الصاحل موسى

قال صاحل بن واقد الطربي: دخلت على موس����������ى بن جعفر  فقال: يا صاحل 
إّنه يدعوك الطاغية -يعن هارون- فيحبس����������ك يف حمبس����������ه ويسألك عّن، فقل إيّن 
ال أعرفه، فإذا صرت إىل حمبسه فقل من أردت أن خترجه فأخرجه بإذن اهلل تعاىل، 
قال صاحل: فدعاين هارون من طربستان فقال: ما فعل موسى بن جعفر  فقد 

بلغن أّنه كان عندك؟

فقلت: وما يدرين من موس����������ى بن جعف����������ر ؟ أنت يا أمري املؤمنني أعرف به 
ومبكانه، فقال: اذهبوا به إىل احلبس، فواهلل إيّن لفي بعض الليايل قاعد وأهل احلبس 

نيام، إذا أنا به يقول: ياصاحل.

قلت: لّبيك.

قال: صرت إىل هاهنا؟

فقلت: نعم ياسّيدي.

قال: قم فاخرج واتبعن، فقم����������ت وخرجت، فلّما صرنا إىل بعض الطريق، قال: 
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ياصاحل السلطان سلطاننا كرامة من اهلل أعطاناها.

قلت: ياسّيدي فأين أحتجز من هذا الطاغية؟

قال: عليك ببالدك فارجع إليها فإّنه لن يصل إليك.

قال صاحل: فرجعت إىل طربستان فواهلل ما سأل عّن وال درى أحبسن أم ال)1(.

* * *

كان املوعد على جس����������ر الرصاف����������ة ببغداد، تلك املدين����������ة الصامتة على غفوات 
ترانيم سجدة موسى  الطويلة، اليت مل يرفع رأسه منها حّت رفعته آلة احلّمالني 
عل����������ى قوائمها األربعة »لينادى عليه بذّل االس����������تخفاف«،.. يا ملأس����������اة اأُلّمة يف 
أوليائه����������ا، وحمن����������ة األولياء يف جتارهبم القاهرة.. تلك ه����������ي نزهة هارون يف لعبته مع 
الق����������در عند انتهاكه حرمات اهلل يف أوليائ����������ه، وهذه هي مهّمة هارون املوروثة بكّل 
ثقافتها الس����������اخرة، بل قل بدواعيها احلاقدة على قيم اأُلّمة ومبادئها.. وما لدجلة 
ذلك النهر اهلادر حتت جس����������ره احملدودب بتعرّجات الس����������نني العّباسية املقيتة يّتخذ 
الصمت مالذاً من هول الواقعة احلزينة ليختار هديراً مل يسمعه املارّة من قبل، فهو 
أنني ممزوج بزعقات الس����������ندي بن ش����������اهك، ليلتطم بتمّوجاته الغاضبة حّت تكاد 
تنفلت من عقاهلا، لتخزي بغداد بغرق االحتجاج كما هي تعيش ذّل اخلنوع لوغد 
عّباسي، تطاول على مشوخها املذخور يف موسى ، وكربيائها املختزن يف جسد 
ذلك املس����������ّجى، رهني قيود احلبس.. أجل حّت حلظة انتقالك ياسّيدي إىل الغيب 
األب����������دي ليحتضنك إمامًا صاب����������راً أّديت ما علي����������ك، إىل اآلن مل يثق هارون هبذا 
التغيي����������ب، ومل يكتف هبذا االنتقال اخلالد حّت أوثقك كتافًا بقيوده احلديدية ليوثق 
بره����������ني مغامراته، ومل يزل هارون فزعًا ممّا أنت فيه، ألّنك متتطي صهوة اخللود على 

)1( البحار 48: 66.



25 د ا �د ��ن �ه�ت�د ��ن ���ش

اجلسر ببغداد.. ومل تكن خطوات املارّة حتبسها مهساهتم الذائبة من هول الفادحة، 
حّت ترتس����������م حمّياهم قسمات املتحرّي، وتساؤوالت التائه يف جلج األحداث، بنكد 
البطش املعهود، أهو »موس����������ى « املنزّل من نفحات الغيب ليعود إىل أحضانه 
ملفوفًا برش����������حات القدس، فيس����������تقّر يف حببوحة اخللد مسرتحيًا من دنيا أذاقته مرارة 
الطائش ه����������ارون لينّفذ حقده املوروث؟!.. أم هو »عيس����������ى« العارج إىل مساوات 
ال����������رّب، حمفوظًا يف تعاريج الغي����������ب، مذخوراً إلرادة إهلية جدي����������دة؟!.. ومل تنقطع 
نفحات املارّة بأهازيج الوداع لس����������ّيدهم الذي ما فتأ يعّلمهم سبل الكمال، ويلّقن 
الظاملني دروس الطغاة حينما تعوزهم احلّجة يف كّل شيء، فينخرون جسدهم الذي 
بات مس����������لوب الروح كما هو مسلوب اإلرادة.. ومل تكن إرادة »اخلليفة« العّباسي 
املهووس بعبء اجلرمية أن جيعل للمس����������ّجى املمتحن ذلك العرس اجلنائزي، املوسوم 
بوش����������اح األبطال؛ لتهطل عليه نسمات األرواح، املثقلة هبول املصيبة، كما هطلت 
علي����������ه آماقيها املعتصرة من آهات الفاجعة.. فلك اهلل أّيها املمتحن الصابر.. حّت 

على اجلسر ببغداد...

* * *

دعونا اآلن نودّع اجلسد املمتحن مل يدفن بعد، أو دفن بلفظ احملتشدين احملتّجني، 
أو هبمس����������ات هارون وهو يرقب ما أثاره س����������ليمان)1( بن أيب جعفر املنصور الذي 
اخّتذ دور »املمّثل« املتقن على خش����������بة مسرح جسر الرصافة ليستغيث بغلمانه أن 
يأخذوا من هذا »الفاسق« ابن شاهك جنازة الطاهر ابن الطاهر موسى بن جعفر 
، ولينحاز إىل مجوع املعزّين الالطمني أو الصارخني املفجوعني خبطب املصيبة، 
مصيبة االغتيال لإلمام الش����������هيد، أو مصيبة التنكيل واالس����������تصغار الذي اعتمدها 
الرش����������يد سياسة غري رش����������يدة يف إيذاء آل علي، يستسيغها يف سياسة بطشه الذي 
ما فتأ هارون خياصم خصومه فيها.. ولعّلك مل تس����������لب تصّورات مشهد املسّجى 

)1( هو تعبري سليمان عن السندي بن شاهك.



26ر
��َن
ْ

�ع َ
�ن ��ن �م �ُم�و��َس�ى �ن �َ�ل� إ

�ل��
� �َت�َح�ن ا

��مْ
ُ

��لم �َه�تْ�د ا ��ل���َش ا

املمتحن وهو على خش����������بة حيملها ش����������رطة الس����������ندي بن ش����������اهك مقّيدة بقيودها 
احلديدية.. إاّل أّنك مل تتصّور خش����������وعًا أعظم من خش����������وعك لشهيد جّللته هالة 
النور السرمدي، منحازة من ربوات الغيب تتدىّل على وجه خاشع من سجوده هلل، 
وهو إىل مثواه األخري حتتضنه مقابر قريش؛ لرتس����������م على حماياها هبائج النصر لبطل 
رج����������ع توّاً من حرب طويلة يف ج����������والت صراع بني املنصور املهزوم، واملهدي التائه، 
واهلادي الضاّل، ورشيد غري رشيد، لرتفع بغداد يد بطلها معلنة جولة النصر األخرية 

متمّثلة مبنارة ذهبية وتشرق على بغداد يف مسائها الدامس للظالم.

* * *

خس����������ر اجلولة بنو العّباس وهم يتلّمظون معاذير اهلزمية اليت مل تنفّك عن تارخيهم 
املش����������لول سوى حماوالت ُأولئك األقزام الذين أرادوا أن ينهضوا بواقع عّباسي أخلد 
إىل األرض، غ����������ري جدير أن يعيش يف ذاك����������رة اخلالدين، ترفعه هاماهتم إىل أعلى.. 
س����������وى من أراد أن ينفض غبار اهلزمية لتاريخ عّباسي، يرجتع يف كّل حلظة إىل وحل 
م����������ن املواقف، ليصف عصر هارون غري الرش����������يد بعصر ذه����������يب يبيح له الكالم عن 
بطوالت القتل ونزف الدماء، ترتكبها محاقات العّباسيني يف كّل حني، أو يصّفقون 
أللقاب مل ينزل اهلل هبا من س����������لطان بني منصور مهزوم، إىل مهدي تائه، وهادي 
ضاّل، حّت رشيد غري رشيد وقد ذكرنا ذلك سلفاً� ونضيف أمني خائن، إىل مأمون 
خ����������ؤون، إىل معتصم متهّتك، إىل واثق آيس، إىل غريها من ألقاب جترّؤوا على اهلل 
أغدقوها على والهتم، واستخفافًا حبرم اهلل نسبوها إىل أسيادهم، وما كان بنو ُأمّية 
يتجرّؤون كجرأة هؤالء الذين أرهبوا املس����������لمني مبثل هذه األلقاب، أس����������بغوها على 

ملوكهم ليستحصلوا هبا شرعيتهم املفقودة.

ولعّلك تطالع معي ش����������خصيتني متغايرتني مألت التاريخ اإلس����������المي برجاالهتا، 
واحتش����������د الزمان بأمسائه����������ا، كّل منهما ميّثل عتواً وظلم����������ًا وتنكياًل أدخاله يف فرتة 
حالك����������ة من احلكم، يف قهر وبطش وتقتيل أُلّمة حمّمد  الذي جاء بالش����������ريعة 
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السمحاء، وأراد أن حيّل الصفاء والوئام والسالم.. إاّل أّنك ستّتفق معي يف الوقوف 
عند هاتني الشخصيتني األموية والعّباسية...

أّما الشخصية األموية فلم تتلّبس بلبوس الدين، ومل تتقّنع بقناع الناسك التقي أو 
املتعّبد النقي، فهي اعرتفت بأهّنا أهل عبث وجمون وصخب يف لياٍل محراء، مشهودة 
أخبارها للقاصي والداين، ومل تكرتث مبا قيل فيها وما يقال، فقد انغمست بلّذات 

احلكم، ومثلت خبمرة العبث والغواية.

أّما العّباس����������يون فقد ارتكبوا محاقة اإلغواء النس����������يب، ودعوى أهّنم أهل البيت نزل 
فيه����������م ما ن����������زل يف آل علي، فضاًل عن أهّنم هم ظ����������ّل اهلل يف أرضه، وخلفائه على 
خلقه، هكذا قّدموا أنفسهم لأُلّمة، وأومهوا أنفسهم بأهّنم أهل حّق ودين، فارتكبوا 
كّل حم����������ذور، وأقدموا عل����������ى كّل هتك حلرمات اهلل يف حجج����������ه، فهم إذن أخطر 
وأش����������ّد وأنكى على الدين من بن ُأمّية، الذين ال يفّكرون إاّل بسلطان الدنيا.. أّما 
العّباس����������يون فأرادوا حيازة الدنيا ومسخ الدين، مبا ورثوه من سلطان ال يستفيق من 

غفلة طائش...

* * *

كّل ما أمتّناه أن ُأصّور بطاًل تعرتيه ظلمة السجون.. وتؤنسه وحشة املطامري ترّدد 
تسبيحاته القدسية يف أعماق ليل طويل، وعيون املأل تغفو على ترانيمه املوسوية.. 
وأهزوجة القيود يف يديه تلعلع بصوت خيرتق احلجب الس����������بع، لكّنه صّمت أمساع 
اأُلّمة عن مساعه، ومعانقة القيود لقدميه تعتلجها قبلة عاش����������ق لس����������جدته األبدية، 
وهي ختشع مع خشوع سيقانه النازفة بوجع العناق اهلائم، يف فسحات ليل طويل 
مل ينت����������ه حّت تنتهي معه حكاية عمالق، س����������ّجل على جدران الس����������جون ذكرياته 
املتحّدية، خلليفة عاهر، ميتطي منابر القّدس����������يني، مّث يس����������تفيق من غفوته العّباسية 

احلاملة بنكهات أسالفه الذين ما فتأوا يرتّبصون لذوي الطهر والصالة...
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وهل أبلغ أن أصل إىل »موس����������ى « الش����������امخ بالنص����������ر، وامللتحف بإزار ُأّمه 
الفدك����������ي، وهو يعيد حكاية التح����������ّدي بفاطميته الثائرة؛ ليحّدد فدكًا حبدود املهّمة 
الفاطمي����������ة، لتلقي خطبتها على أوغاد االنقالب العابث يف س����������قيفة بن س����������اعدة 
بذكرياهتا املخذولة، فتنزف من جراحاهتا الفاطمية؛ لتّدخر خزين املواقف شجاعة، 
يقتنيها األبطال يف جوالت نزال حامسة.. هكذا هو موس����������ى  اإلمام املمتحن 
يلتهب محاس����������ًا فاطميًا، يقارع به أوغاد الس����������لطة بكّل خيالئها؛ ليحّطم ُأسطورة 

الظل اإلهلي يف غمار زيف عّباسي، مدّجج بظىب احلسد والطغيان...

قال علي بن أسباط: ملّا ورد أبو احلسن موسى  على املهدي رآه يرّد املظامل 
فقال: يا أمري املؤمنني ما بال مظلمتنا ال ترد؟

فقال له: وما ذاك يا أبا احلسن؟

ق����������ال: اّن اهلل تبارك وتعاىل ملّا فتح على نبّيه  فدك وما واالها مل يوجف عليه 
خبيل وال ركاب فأنزل اهلل على نبّيه : ﴿وَآِت َذا اْلُقْرَب َحقَُّه﴾، فلم يدر رسول 
اهلل  م����������ن هم فراجع يف ذلك جربئيل، وراجع جربئيل  رّبه، فأوحى اهلل إليه 

. أن ادفع فدك إىل فاطمة

فدعاه����������ا رس����������ول اهلل  فقال هلا: يافاطمة إّن اهلل أم����������رين أن أدفع إليك فدك، 
فقالت: قد قبلت يارس����������ول اهلل من اهلل ومنك، فلم يزل وكالؤها فيها حياة رس����������ول 
اهلل ، فلّم����������ا ويل أبو بكر أخرج عنها وكالءها، فأتته فس����������ألته أن يرّدها عليها، 
فقال هلا: ايتين بأس����������ود وأمحر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمري املؤمنني  وُأّم 

أمين فشهدا هلا، فكتب هلا برتك التعّرض، فخرجت والكتاب معها.

فلقيه����������ا عمر فقال: ما هذا معك يا ابنت حمّمد؟ قالت: كتاب كتب يل ابن أيب 
قحافة، قال: أرينيه، فأبت، فانتزعه من يدها ونظر فيه، مّث تفل فيه وحماه وخرقه.
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فقال هلا: هذا مل يوجف عليه أبوك خبيل وال ركاب، فضعي اجلبال يف رقابنا.

فقال له املهدي: يا أبا احلسن حدها إيّل.

فقال: حّد منها جبل ُأحد، وحّد منها عريش مصر، وحّد منها دومة اجلندل.

فقال: كّل هذا؟

قال: نعم يا أمري املؤمنني هذا كّله مّما مل يوجف أهله على رس����������ول اهلل خبيل وال 
ركاب.

فقال: كثري وأنظر فيه)1(.

ويف رواية كانت احلادثة بوجه الرش����������يد يصفع����������ه اإلمام حبقائقها املرعبة مّماجعلت 
. هارون يعّجل يف تنفيذ خمّططه األسود من قتل اإلمام موسى بن جعفر

ويس����������تفيق هارون على حتّديات اإلمام حينما يهزم����������ه حبقائق قرآنية ميطرها بوابل 
حتذيراته ليجد هارون نفسه مهزومًا.

روى حمّمد بن س����������ابق بن طلحة األنصاري قال: كان ممّا قال هارون أليب احلسن 
موسى  حني ُأدخل عليه: ما هذه الدار؟

َتَكب�َّرُوَن يِف  قال: هذه دار الفاس����������قني. قال: وقرأ ﴿َس����������َأْصِرُف َعْن آَياِتَ الَِّذيَن ي�َ
تَِّخُذوُه  َرْوْا َس����������ِبيَل الرُّْش����������ِد اَل ي�َ ْؤِمُنوْا هِبَا َوِإن ي�َ َرْوْا ُكلَّ آَيٍة الَّ ي�ُ اأَلْرِض ِبَغرْيِ احْلَقِّ َوِإن ي�َ

تَِّخُذوُه َسِبياًل﴾. َرْوْا َسِبيَل اْلَغيِّ ي�َ َسِبياًل َوِإن ي�َ

)1( البحار 48: 156.
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فقال له هارون: فدار من هي؟

قال: هي لشيعتنا فرتة ولغريهم فتنة.

قال: فما بال صاحب الدار ال يأخذها؟

قال: أخذت منه عامرة، وال يأخذها إاّل معمورة)1(.

ومل يتوّق����������ع ذلك اخلليفة الذي دعا له اإلمام أن يكون دعاؤه له إدانًة يلتمس����������ها 
اإلمام يف مناس����������باته اليت تبيح أن يهزمهم فيها مرهوبني، ويرعبهم هبا مغلوبني، غري 

قادرين على دفع حتديده واستهانته هبم.

حكي أّنه مغص بعض اخللفاء فعجز خبتيشوع النصراين عن دوائه، وأخذ جليداً 
فأذابه بدواء، مّث أخذ ماًء وعقده بدواء وقال: هذا الطب إاّل أن يكون مستجاب 

دعاء ذا منزلة عند اهلل يدعو لك.

. فقال اخلليفة: َعليَّ مبوسى بن جعفر

فُأت به، فسمع يف الطريق أنينه، فدعا اهلل سبحانه، وزال مغص اخلليفة.

فقال له: حبّق جّدك املصطفى أن تقول ِبَ دعوت يل؟

فق����������ال  قلت: اللهّم كما أريته ذّل معصيته فأره عّز طاعيت، فش����������فاه اهلل من 
ساعته)2(.

ولعّلك مل تبالغ أّنك أمام رجل يهزم جربوت دولة وخيالء خليفة مل يرتِو بعُد من 

)1( البحار 48: 138.
)2( املصدر السابق.
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دماء اآلالف من الناس، وموس����������ى اإلمام  رهني قراراته الطائشة ينّفذها كيفما 
شاء وأّن شاء.

وليتك تذهب معي خبيالك الواسع لتنطلق إىل حيث فضاءات األحداث املزدمحة 
مبواقف الس����������جني املتحّدي، واملرهتن الشجاع وهو يلوّح بعصا شرعيته اليت يبحث 
عنها اخلليفة املهزوم خبيالئه وكربيائه.. وال تذهب بك مذاهب االس����������تيحاش فيما 
أنت فيه لتقرأ سرية سجني عادي، أو أسري مرهتن حمبوس، يتخّطفه السّجانون بني 
س����������اعة وُأخرى، فلعّلك مل تبلغ مبالغ احلقيقة يف صورتك غري الواقعية وأنت جتول 
بنظرات����������ك امللئ م����������ن مواقف التحّدي الذي يبعثها موس����������ى بن جعفر  يف كّل 
حركاته وس����������كناته، مّث أّنك ستجد نفسك أمام رجل شجاع مشحونًا بكربياء احلّق 

مزهوًة بتسبيحات الناسك.. الساجد إىل اهلل طوياًل...

وصي األوصياء..

هذه شخصية موسى بن جعفر  اإلمام السابع نقرأه يف مواقفه، ونقرأ مواقفه 
فيه إمامًا عاملًا ش����������جاعًا زاهداً عابداً صابراً كاظمًا للغيظ هكذا نقرأه يف س����������بحات 
روحه القدس����������ية.. فكيف نقرأه يف ع����������ني أبيه، وصّيه وخليفت����������ه والقائم بأمره؟ إّنه 
تقريض جّده يس����������تنزله من عامل الغيب الس����������رمدي املكنون بأسرار اإلمامة، مبلواًل 
بندى الوصاية بعد إشراقة فجر جديد.. ولنستمع إىل جعفر الصادق حيث يلقي 
  بقوٍل ثقيل حتمله صدور أصحابه مكتنفة نفحات الوصاية القدسية يف موسى

اإلمام املرتقب...

عن يزيد بن سليط الزيدي قال: لقينا أبا عبد اهلل  يف طريق مّكة وحنن مجاعة 
فقلت له: بأيب أنت وُأّمي، أنتم املطّهرون، واملوت ال ُيعرى منه أحد، فأحدث إيّل 

شيئًا أُلقيه إىل من خيلفن.
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فقال يل: نعم هؤالء ولدي، وهذا سّيدهم، وأشار إىل ابنه موسى  وفيه علم 
احلكم، والفهم، والس����������خاء واملعرفة مبا حيتاج الناس إليه، فيما اختلفوا فيه من أمر 
دينهم، وفيه حس����������ن اخللق، وحسن اجلوار، وهو باب من أبواب اهلل عزّوجّل، وفيه 

ُأخرى هي خري من هذا كّله فقال له أيب: وما هي بأيب أنت وُأّمي؟

ق����������ال: خيرج اهلل تعاىل منه غوث هذه اأُلّمة، وغياثها، وعلمها، ونورها، وفهمها، 
وحكمها خري مولود وخري ناش����������يء، حيقن اهلل ب����������ه الدماء، ويصلح به ذات البني، 
ويلّم به الشعث، ويشعب به الصدع، ويكسو به العاري، ويشبع به اجلائع، ويؤمن 
به اخلائف، وينزل به القطر، ويأمتر له العباد، خري كهل، وخري ناش����������يء، يبّش����������ر به 
عش����������ريته قبل أوان حلمه، قوله حكم، وصمته عل����������م، يبنّي للناس ما خيتلفون فيه، 

قال: فقال أيب: بأيب أنت وُأّمي فيكون له ولده بعده؟

قال: نعم، مّث قطع الكالم.

قال يزيد: مّث لقيت أبا احلس����������ن يعن موس����������ى بن جعفر  بعد فقلت له: بأيب 
أنت وُأّمي إيّن ُأريد أن ختربين مبثل ما أخرب به أبوك؟

قال: فقال: كان أيب  يف زمن ليس هذا مثله.

قال يزيد: فقلت: من يرضى منك هبذا فعليه لعنة اهلل.

ق����������ال: فضحك، مّث قال: ُأخربك يا أبا عم����������ارة، إيّن خرجت من منزيل فأوصيت 
يف الظاهر إىل بّن وأشركتهم مع علي ابن، وأفردته بوصّييت يف الباطن، ولقد رأيت 
رسول اهلل  يف املنام وأمري املؤمنني صلوات اهلل عليهم معه، ومعه خامت، وسيف 

وعصا، وكتاب، وعمامة.

فقلت له: ما هذا؟
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فقال: أّما العمامة: فس����������لطان اهلل عزّوجّل، وأّما السيف: فعزّة اهلل عزّوجّل، وأّما 
الكت����������اب: فن����������ور اهلل عزّوجّل، وأّما العصا: فقوّة اهلل عزّوج����������ّل، وأّما اخلامت: فجامع 
هذه اأُلمور، مّث قال رس����������ول اهلل : واألمر خيرج إىل علي ابنك، قال: مّث قال: يا 
يزيد إهّنا وديعة عندك، فال خترب هبا إاّل عاقاًل، أو عبداً امتحن اهلل قلبه لإلميان، أو 
صادقًا، وال تكفر نعم اهلل تعاىل، وإن س����������ئلت عن الش����������هادة فأّدها، فإّن اهلل تبارك 
وتع����������اىل يقول: ﴿ِإنَّ اللََّه َيْأُمرُُكْم َأن تُ����������ؤدُّوْا اأَلَماَناِت ِإىَل َأْهِلَها﴾)1( وقال عزّوجّل: 
﴿ َوَمْن َأْظَلُم مِمَّن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن اللَِّه﴾)2( فقلت: واهلل ما كنت ألفعل هذا 

أبداً.

قال: مّث قال أبو احلس����������ن : مّث وصفه يل رس����������ول اهلل  فقال: علي ابنك 
الذي ينظر بنور اهلل، ويسمع بتفهيمه وينطق حبكمته، يصيب وال خيطي، ويعلم وال 
جيهل، قد مليء حكمًا وعلمًا، وما أقّل مقامك معه، إمنا هو شيء كأن مل يكن، 
فإذا رجعت من س����������فرك فأصلح أمرك، وأفرغ ممّ����������ا أردت فإّنك منتقل عنه، وجماور 

غريه، فأمجع ولدك، وأشهد اهلل عليهم مجيعًا، وكفى باهلل شهيداً.

مّث قال: يا يزيد إيّن ُأؤخذ يف هذه الس����������نة، وعل����������ي ابن مسّي علي بن أيب طالب 
 ومسّي علي بن احلس����������ني ، ُأعطي فهم األّول وعلمه ونصره ورداءه، وليس 
له أن يتكّلم إاّل بعد هارون بأربع س����������نني، فإذا مضت أربع سنني فسله عّما شئت 

جيبك إن شاء اهلل تعاىل)3(.

كانت هذه وصّية أبيه تفتح له آفاق مستقبل مهووس خبالفة شقية ميلكها هارون 
ليذيقه من سجونه ما عجز عنها الواصفون.

)1( سورة النساء: اآلية 58.
)2( سورة البقرة: اآلية 140.

)3( البحار 48: 12.
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ويف وصّيته اأُلخرى لولده موس����������ى  أشار أبوه اإلمام الصادق  أّن أقوامًا 
يس����������عدون مبعرفته وآخرون يش����������قون بإنكاره، وهو بني هذا وذاك إمام يعتلي ِقمم 

العلياء...

ع����������ن إبراهيم الكرخي قال: دخلت على أيب عبد اهلل  فإيّن جلالس عنده، إذ 
دخل أبو احلس����������ن موس����������ى بن جعفر  وهو غالم، فقمت إليه فقّبلته وجلست 
فق����������ال أبو عبد اهلل : يا إبراهيم أما أنّ����������ه صاحبك من بعدي، أما ليهلكّن فيه 
قوم ويسعد آخرون، فلعن اهلل قاتله وضاعف على روحه العذاب، أما ليخرجّن اهلل 
م����������ن صلبه خري أهل األرض يف زمانه مسّي جّده، ووارث علمه وأحكامه وفضائله، 
معدن اإلمامة، ورأس احلكمة، يقتله جّبار بن فالن، بعد عجائب طريفة، حس����������داً 
له، ولكن اهلل بالغ أمره ولو كره املشركون، خيرج اهلل من صلبه متام اثن عشر مهديًا، 
اختّصهم اهلل بكرامته، وأحّلهم دار قدسه، املقّر بالثاين عشر منهم كالشاهر سيفه 

بني يدي رسول اهلل  يذّب عنه...

ق����������ال: فدخل رجل من موايل بن ُأمّية فانقط����������ع الكالم، فعدت إىل أيب عبد اهلل 
 أحد عش����������ر مرّة ُأريد منه أن يستتّم الكالم، فما قدرت على ذلك، فلّما كان 
قابل الس����������نة الثانية دخلت عليه وهو جالس فقال: ي����������ا إبراهيم هو املفرّج للكرب 
عن شيعته، بعد ضنك شديد، وبالء طويل، وجزع وخوف، فطوب ملن أدرك ذلك 
الزمان، حسبك يا إبراهيم، فما رجعت بشيء أسّر من هذا لقليب، وال أقّر لعين)1(.

ومل تنته وصايا »جعفر« يف ولده »موسى « فإّن اإلمام اليوم وهو على فراش 
امل����������رض مل يزل يؤّكد وصّيته يف ولده ليس الوحيد بل الفريد يف عظمته، والس����������ديد 
يف قدس����������يته، مل ميتلك غريه ما ميتلكه موس����������ى  وصي اآلباء الذين أجنزوا مهّمة 
الوصاي����������ة واح����������داً بعد واحد حّت يوصلوا إىل احلفيد املوس����������وم ب� »ش����������ارة« الغيب 
القدس����������ية، فينتبه األبناء على تراتيل العصمة وهي تقّرض أخاهم موسى  ذلك 

)1( كمال الدين ومتام النعمة، للصدوق 2: 3.
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الثالث من بني األشّقاء اخلمسة الذين غادرهم إمساعيل أخاهم األكرب والذي ظّن 
به الناس أّنه وريث أبيه يف اإلمامة حّت )بدا هلل يف أمر ولدي( إمساعيل، كما عّلق 
  على هذا الرحيل املفاجئ والده اإلمام جعفر، وتقف قافلة اإلمامة عند موسى
ذاك الفريد يف أوصافه وصفاته ومل يس����������بقه إىل ذلك أحد من اخوته، الذين حتّدقوا 
حول أبيهم اإلمام وهو ينازع س����������كرات املوت بعد أن نّفذ فيه دوانيقي العّباس����������يني 
أب����������و جعفر أبش����������ع جرمية عرفها تاريخ هؤالء فدّس إليه مّس����������ه القاتل الذي ورثه من 
أس����������الفه األمويني، فأمسعهم وصاياه اليت ال تعن غري موس����������ى ، وال تريد سوى 
ذلك الوريث العتيد، الذي يس����������تمع مع إخوته لكالم األب اإلمام، وهو حيّدق يف 
وجوه أبنائه، مّث يضيف نظرة احلب والوداع لولده موسى  وهو يستمع إىل قول 

اإلمام، وكان يزيد بن أسباط يروي لنا هذه األحداث األخرية ليقول: 

دخلت على أيب عبد اهلل  يف مرضته اليت مات فيها، فقال يل: يا يزيد أترى 
هذا الصيب؟

إذا رأيت قد اختلفوا فيه، فاشهد علّي بأيّن أخربتك أّن يوسف إمنا كان ذنبه عند 
إخوته حّت طرحوه يف اجلب، احلس����������د له حني أخربهم أّنه رأى أحد عش����������ر كوكبًا 

والشمس والقمر وهم له ساجدون؛ وكذلك البّد هلذا الغالم من أن حيسد.

مّث دعا موسى ، وعبد اهلل، وإسحاق، وحمّمداً، والعّباس وقال هلم: هذا وصي 
األوصياء، وعامل علم العلماء، وشهيد على األموات واألحياء.

مّث قال: يا يزيد »سُتكتب شهادهتم ويسألون«)1(.

ومل يزل أبوهم يس����������معهم نداء السماء يف ولده موسى ، فهو الشاهد عليهم 
إذ نكصوا علي����������ه ليطالبوه بإرث أبيهم من اإلمامة، ومل يفلح عبد اهلل ذلك املّدعي 
أو املّدعى عليه باإلمامة حّت يفارق احلياة لتبطل دعواه ولن يزامحه بعد ذلك أحد.

)1( مناقب ابن شهر آشوب 3: 435.
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 : قال أبو بصري: قال موسى بن جعفر

فيما أوصاين به أيب أن قال: يا بن إذا أنا مت فال يغسلن أحد غريك فإّن اإلمام 
ال يغس����������له إاّل إمام، واعلم أّن عبد اهلل أخاك سيدعو الناس إىل نفسه، فدعه، فإّن 

عمره قصري.

فلّما مضى، غس����������لته كما أمرين، واّدعى عبد اهلل اإلمامة مكانه، وكان كما قال 
أيب، وما لبث عبد اهلل يسرياً حت مات)1(.

ومل يلبث أخوه »علي بن جعفر« ذلك الظنني على احلّق أن ال يصرف عن أهله، 
وأن ال يذهب عن موس����������ى  الذي مسع فيه أبوه وهو يقول جلماعة من خاّصته 
وأصحابه: اس����������توصوا مبوسى ابن خرياً فإّنه أفضل ولدي، ومن ُأخِلف من بعدي، 

وهو القائم مقامي، واحلّجة هلل عزّوجّل على كاّفة خلقه من بعدي.

ومل يقتصر األمر على ذلك الشاهد من أوالد اإلمام، ذلك علي بن جعفر الرجل 
العظيم الذي الزم أخاه موسى  وأخذ منه معامل الدين، وُأصول الفقه، وخبايا 
العلوم، وأسرار املعارف، ووقائع الغيب املكنون الذي كان يزّوده به، ويغدقه عليه.

ومل يكن كالم اإلمام جعفر قد اختّص به أوالده وأهل بيته، فقد ألقاه على جّل 
أصحاب����������ه، وأكثر مقرّبيه وكان من بينهم: املفّضل بن عمر اجلعفي، معاذ بن كثري، 
عبدالرمحان بن احلّجاج، الفيض بن املختار، يعقوب الس����������رّاج، سليمان بن خالد، 
صفوان اجلّمال وغري هؤالء مّمن مسعوا من إمامهم وصّيته يف ابنه، وكرامته يف وريثه، 
وتقريظ����������ه على من اّدخرته الس����������ماء لذلك اليوم املوعود ال����������ذي فارق به جعفر بن 
حمّمد الدنيا مظلومًا ش����������هيداً مس����������مومًا، وقد أذاقه املنصور العّباسي أقسى أصناف 
العذاب، وأش����������ّد أنواع التنكيل، فإىل روح ورحيان يا ابن الطاهرين، وإىل عار وشنار 
أّيها العّباسي املهووس بإرث أسالفه املاضني من غدرة اأُلّمة، والفجرة الظاملني...

)1( املصدر نفسه.
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خير أهل األرض

ومل يزل والده اإلمام ينظر إليه بشفقته، ويرعاه بعينه، ويغدقه بعطفه، فكان أحّب 
  الناس عنده، بل أحّب أوالده إليه حّت متىّن أن ال يولد له ولد فيزاحم موسى

حّبه...

روى اب����������ن اجلوزي قال: قيل له  أي جعف����������ر الصادق : ما بلغ بك من 
حّبك ابنك موسى؟

قال: وددت أن ليس يل ولد غريه، حّت ال يشركه يف حيّب له أحد..)1(.

وكيف ال؛ وقد أخرب جّده عنه بأّنه خري أهل األرض بعد ما اشرتى محيدة املصّفاة 
ُأّمه ودفعها إليه فولدت بعد ذلك »موسى « فكان خري أهل األرض كما قال 
عنه جّده.. ومل يتمّيز أحد من أوالد اإلمام جعفر مبا متّيز به »موس����������ى « فقد 
أخ����������رق العادة يف مهده، وأهبر األلباب يف َجدِه، وكان معجزة اإلمامة وهو يرّدد ما 
أغدق اهلل عليه من نعم علوم الغيب ليلقيها على أصحاب أبيه فينبهروا ليسّجلوها 

من معاجز اإلمامة وليجعلوها من نعم اهلل على أهل هذا البيت...

قال يعقوب الس����������رّاج دخلت على أيب عب����������د اهلل  وهو واقف على رأس أيب 
احلس����������ن وهو يف املهد: فجعل يس����������اره طوياًل، فقال يل: ُأدن إىل موالك. فدنوت 

فسّلمت عليه، فرّد علّي السالم بلسان فصيح، مّث قال: 

»اذهب فغرّي اسم ابنتك اليت مّسيتها أمس، فإّنه اسم يبغضه اهلل، وكانت ولدت 
يل ابنة فسّميتها بفالنة.

)1( من مستدركات عوامل العلوم موسى بن جعفر  للشيخ عبد اهلل البحراين: 69.
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فقال يل: أبو عبد اهلل : انته إىل أمره ترشد، فغرّيت امسها)1(.

وشهد بذلك ولده الرضا حيث يقول: كان أيب  مّمن تكّلم يف املهد.

إيهًا ياوريث عيس����������ى، فقد حارت األلباب، وزاغت العقول، حينما أشارت إليه 
ُأّم����������ه أن يكّلموه فأجابوها »كيف نكّلم من كان يف املهد صبيًا« فآمن قوم، وكفر 
آخرون، تلك هي مناغاة عيس����������ى يف املهد، كلمات حكمة، ودعوة هداية: ﴿َقاَل 
ِإينِّ َعْب����������ُد اللَّ����������ِه آَتايِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِن َنِبيًّا * َوَجَعَلِن ُمبَ����������ارًَكا أَْيَن َما ُكنُت وََأْوَصايِن 
الُم َعَليَّ  رًّا ِبوَاِلَدِت ومََلْ جَيَْعْلِن َجبَّارًا َشِقيًّا * وَالسَّ الِة وَالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا * َوب�َ ِبالصَّ
ْوَل احْلَقِّ الَِّذي  َعُث َحيًّا * َذِلَك ِعيَس����������ى اْبُن َمْرمَيَ ق�َ ْوَم أُب�ْ ْوَم َأُموُت َوي�َ ْوَم ُوِلدتُّ َوي�َ ي�َ

ِفيِه ميْت�َرُوَن﴾)2(. وذلك موسى  الذي فيه جيحدون...

وكان ابن أمحر هشامًا)3( يستمع إىل تقريض جعفر لولده القادم من الغيب حينما 
يش����������ري إىل جاريته محيدة وقد قرأ فيها الغيب: »أما إهّنا تلد مولوداً ليس بينه وبني 
اهلل حجاب..« فكم هو »موس����������ى « يف قربه امللكوت يستشرف ندى الرمحة 
على إيقاع الرتاتيل القدسية ليكون »جعفرًا« األب يكشف سرّه املدّجج بنفحات 

الروح وبركات السماء...

عالمات الوصاية..

وكم هي عظيمة لغة الوصاية يف اإلمامة حينما يعرض اإلمام الس����������ابق خمتّصات 
اإلم����������ام الالح����������ق، فهي موقوفة عليه ح����������رام على غريه أو ينازعه فيه����������ا أحد، فإهّنا 

)1( البحار 48: 73 وقد أمسى ابنته احلمرياء فأمره  بتغيري االسم.
)2( مرمي: 30 وما بعدها.
)3( املقصود هشام بن األمحر.
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مبّش����������رات الس����������ماء لتتّم رس����������الة األرض يف الوصاية، أو إهّنا موقوفة على اإلمامة 
وحدها، فهي إحدى أس����������رارها ال يدانيه أحد يف الفضل لتليق فيه أو تليق عليه.. 
ومل ي����������زل عبد الرمحان بن احلّجاج يتحنّي الفرصة يف معرفة وصي اإلمام جعفر حّت 
يدخل عليه ».. يف منزله وهو يف بيت كذا من داره يف مسجد له وهو يدعو وعلى 
ميينه موس����������ى ب����������ن جعفر  يؤّمن على دعائه، فقلت ل����������ه: جعلن اهلل فداك، قد 

عرفت انقطاعي إليك، وخدميت لك، فمن ويل األمر بعدك؟

قال: يا عبد الرمحان اّن موسى  قد لبس الدرع فاستوت عليه. فقلت له ]أي 
عبد الرمحان بن احلّجاج[: ال أحتاج بعدها إىل شيء)1(.

وأي درع هي حّت ال تس����������توي إاّل على موسى ، إهّنا درع النيب  أودعها 
عن����������د أوصيائه واحداً بعد واح����������د ليعرف هبا الوصي لإلمامة، فلو نازعه أحد عليها 
مل تس����������تو عليه فإهّنا حتمل ُأهّبة السّر امللكوت الذي قّدسه النيب  برعايته األبوية 

ألبنائه األوصياء ليكون هلم ذخراً وأُلّمتهم شرفًا وعزّة وجمداً...

موسى.. ودور المعجزة: 

وجاء دور موسى  يف اإلعجاز فإهّنا مهّمة اإلمامة بعد رحيل السابق لتستقّر 
يف ثنايا الغيب جيرجرها موسى  مثبتًا إلمامة نازعه فيها غريه فرتاهن أصحاهبم 
على املعج����������ز فهي قدرة الوصاية يف تعرّجات اإليه����������ام الذي يهيمن على بعضهم 
فيصّدق نفسه بعد ألي من جهد جهيد ينازع احلّق يف أهله فتدحرهم التجارب أن 
يطالب����������وا أصحاب احلّق مبا يثبت هلم صدق الدعوى يف صدق اإلعجاز لئاّل ينازع 
احلّق أهله.. وها هي ش����������واهد موس����������ى  يف إعجازه من اجلّن الذين ينصاعون 

.70 : 1( عوامل العلوم: موسى بن جعفر(
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إلرادة الس����������ماء اليت ميّثلها »موس����������ى « ليعجزهم يف قيمومته وتدبري ُأمورهم، 
واحصاء أحواهلم، ومن الفرق بني »س����������ليمان« النيب وبني »موسى « الوصي، 
فقد حبس����������ت اجلن لس����������ليمان بإذن اهلل، وقد سّخرت اجلن ملوسى  بإذن اهلل، 
وها هي شواهد االعجاز متتد من أعماق التاريخ لرتويها روايات األصحاب الذين 
دهشتهم معجزات اإلمام وهو يتعامل مع اجلّن كأحد رعاياه يذعنون له، ويطيعونه 
يف ُأموره حّت ال يكون بينه وبينهم حجاب سوى حجاب اإلمامة ونفحات النور 
القدس����������ي الذي يأخذهم إىل أبعاد مرتامية من االنصي����������اع والطاعة ما يبهر العقول 

ويذعن النفوس إىل عظيم قدرته سبحانه ولطيف مجاله بأوليائه املصطفني...

فقد روى موسى بن بكر بإسناده قال: دفع إيّل أبو احلسن األّول  رقعة فيها 
حوائ����������ج وقال يل: اعمل مبا فيها، فوضعتها حت����������ت املصّلى وتوانيت عنها، فمررت 
فإذا الرقعة يف يده، فسألن عن الرقعة فقلت يف البيت، فقال: يا موسى إذا أمرتك 

بالشيء فاعمله، وإاّل غضبت عليك.

فعلمت أّن الذي دفعها إليه بعض صبيان اجلّن)1(.

معجزة المهد..

ويفتتح موس����������ى  عهده مبعجزة س����������بقه إليها نيب اهلل عيسى بن مرمي روح اهلل 
وكلمته اليت ألقاها إىل مرمي، فقد تكّلم يف املهد صبيًا، فكانت تلك معجزة األنبياء 
الذين تنكر الناس لرس����������االهتم وجحدوا حّقهم فكان����������ت إرادته تعاىل أن حيّق احلّق 
بكلماته ليس����������تمع اجلاحدون إىل كالم عيس����������ى وهو يف املهد، فأذعن بعض وأنكر 
آخرون، وهكذا كانت املعج����������زة تقف حائاًل يف اإلنكار، وتصّد حماوالت اجلحود 

.70 : 1( عوامل العلوم: موسى بن جعفر(
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اليت ارتكبها املنكرون، وأغرق فيها املشّككون.

فما كان لعيس����������ى اجملحودة رس����������الته فيما بعد كان ملوس����������ى  اجملحودة إمامته 
كذلك، وس����������تكون هذه املعجزة من مع����������زّزات أحّقيته يف اإلمامة اليت يّدعيها غريه 
دون حّق.. ويف ذات يوم يدخل يعقوب السرّاج على أيب عبد اهلل  وهو واقف 

على أيب احلسن وهو يف املهد فجعل يسارّه طوياًل فقال يل: 

ُأدن إىل موالك. فدنوت فسّلمت عليه، فرّد علّي السالم بلسان فصيح مّث قال: 

»اذهب فغرّي اسم ابنتك اليت مّسيتها أمس فإّنه اسم يبغضه اهلل«.

وكانت ولدت يل ابنة فسّميتها بفالنة.

فقال يل أبو عبد اهلل : انته إىل أمره ترشد. فغرّيت امسها)1(.

ومل تك����������ن معجزة املهد قد ش����������اهدها بعض األصحاب مقتص����������رة على املصادفة 
واالّتف����������اق، بل كانت آية حمكمة حت����������ّدث فيها ولده اإلمام الرضا  حينما روى 

عنه زكريا بن آدم قال: 

مسعت الرضا  يقول: كان أيب  مّمن تكّلم يف املهد)2(.

ف����������كان ولده »علي« يعّد ذل����������ك من معجزات اإلمامة يف أبي����������ه وهي ممّا كانت 
شاهدة على صدقه وعظيم شأنه.

)1( البحار 48: 73.
)2( كشف الغّمة، لألربلي 2: 244.
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موسى .. آتاه العلم صبيًا: 

وتكتمل معجزة املهد لتوصلها معجزة العلم يف الصبا، واحلكمة يف الصغر؛ لتكون 
ش����������واهد ُأخرى على عظيم نعمه السابغة املغدقة على موسى  اإلمام املرتقب 
حتت رعاية أبيه، واملنتظر ألصحاب أبيه كذلك، فهم ينفتحون على ثقافة أبيه اليت 
أودعها يف مكنون الصبا، وغزارة العلم اليت تتفّجر بني جوانب الفت اهلامشي الذي 
يس����������تقبل ضيوف أبيه ليلقي هلم من العلوم ما تنوء منه عصبة العلماء، ويعجز عنه 
البلغ����������اء، ويقصر عن مراده أهل العلم الفض����������الء، فيخربهم وحيّدثهم مبا هم أحوج 
إليه يف معرفة مصائر اأُلمور، وعواقب عاديات الزمن، جيرجره من صحائف الغيب 
املعّلق����������ة يف ملك����������وت صدور الذين ُأوتوا العلم واإلمي����������ان، ليلقيه على محلته اأُلمناء 
الذي����������ن نالوا اهتمام اإلمام الص����������ادق  ليوّجه أصحابه إىل الفت الذي حيمل يف 
أطناب روحه حدي����������ث الغيب فيتومّسون فيه اإلمام ذلك القادم من حنايا امللكوت 

ليفيض على أهل هذه األرض شذى الرمحة وطهارة اإلميان.

فقد روي عن عيس����������ى مسألتان قال: دخلت على أيب عبد اهلل  وأنا ُأريد أن 
أس����������أله عن أيب اخلّطاب، فقال يل مبتدئًا من قبل أن أجلس: ]ياعيسى[ ما منعك 

أن تلقى ابن موسى  فتسأله عن مجيع ما تريد؟

قال عيسى: فذهبت إىل العبد الصاحل  وهو قاعد يف الكّتاب)1( وعلى شفتيه 
أثر املداد، فقال يل مبتدئًا: يا عيس����������ى إّن اهلل أخذ ميث����������اق النبيني على النبوّة فلم 
يتحّولوا عنها، وأخذ ميثاق الوصيني على الوصية فلم يتحّولوا عنها أبداً، وإّن قومًا 

أمياهنم عارية، وإّن أبا اخلطاب مّمن ُأعري اإلميان فسلبه اهلل إّياه.

)1( لعّل وجود موس����������ى بن جعفر  يف الكّتاب ال حلاجته قطعًا إىل ذلك بل أراد اإلمام الصادق  أن يدفع 
عن ولده »موس����������ى « بأّنه هو اإلمام حفاظًا على حياته، لئاّل يذاع خربه بني أوس����������اط العاّمة فيكون عرضة 
للقتل من قبل السلطة أو حّت من قبل احلاسدين له. لذا فأدخله الكّتاب مع عدم حاجته إىل ذلك؛ ليكون يف 

نظر السلطة كباقي الصبية الذين حيتاجون إىل التعّلم يف مثل هذا العمر...
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ْعُضَها ِمن ب�َْعٍض﴾. فضممته إيّل وقّبلت ما بني عينيه وقلت: ﴿ُذرِّيًَّة ب�َ

مّث رجع����������ت إىل الصادق ، فقال يل: ما صنعت؟ قلت: أتيته فأخربين مبتدئًا 
من غري أن أسأله عن مجيع ما أردت، فعلمت عند ذلك أّنه صاحب هذا األمر.

فقال: ياعيسى إّن ابن هذا الذي لو سألته عّما بني دّفيت املصحف ألجابك فيه 
بعلم، مّث أخرجه ذلك اليوم من الكّتاب)1(.

علمه باملغيبات..

ومل يكن علم الغيب الذي أحاط به »موسى « من لدن عليٍّ عليم، إاّل أن 
يكون س����������ؤدد اإلمامة يف عاديات التغييب وقد انتهجها مناوؤه يف احلّد من هالته 
القدسية اليت يأخذ بريقها األنظار.. وملاذا ال يكون كذلك »موسى « املرتبط 
بالغيب وهو يتمتم ش����������كره يف عبودية احملتاج الضعيف املقّر حباجته كّلها إىل خالقه 
الذي أهلمه الش����������كر ليقوى على الش����������كر.. وكّلما انفتح ملوسى  اإلمام رعاية 
الرّب يف انكشاف الغيب.. انفتحت معه أسارير نفسه على احلمد مّث ترانيم الشكر 
خبشوع الساجد مّث العارف.. »عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك.. 
وإن كنت بئس العبد فأنت نعم الرّب..« وهكذا ترّدد معه جوانب املكان، وآنات 
الزمان، كّل ذلك الرتنيم امللكوت الذي حيس����������نه موسى  وهو خيرب أصحابه عن 
عظيم ما وهبه له الواهب اخلاّلق.. ويف ضمري موسى  غيب مكنون يبديه مرّة، 
وخيفيه ُأخرى.. فهو يعلنه إذا أراد أن يثبت حّقًا مهدوراً ليحاجج به ُأولئك الواثبني 
على احلقيقة، فيتعاملون مع موس����������ى  كأحدهم فيظهر عند ذاك بدائع العطاء 
الربويب إذا عّز النصري، وهو ال يظهر علمه اللدين حينما جيد بعضهم ينحازون إىل 
أوهامه����������م فيقولون ما يقولون، وينزعون صفة العبودي����������ة ليحيلوها إىل ما ورائها من 
أوهام ختلقها عقوهلم، وتصفها أوهامهم.. وتبديها رغباهتم عند معرفتهم القاصرة، 

)1( البحار 48: 58 ح68.
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ويف توحيدهم املوهون ال����������ذي يأخذونه من إحياءات الوهم فتندفع يف مزالق اهلوس 
ومعاطن الش����������يطان.. وكم كان موسى  حريصًا على ُأولئك الذين ال يفقهون 
من اإلمامة ش����������يء، سوى أهّنا إمامة أسيادهم الذين ال يقوون على معرفة ما حييط 
هبم.. بل هؤالء حفدة العبث ال يرومون من »خالفتهم« إاّل ما قرّرته هلم أهواؤهم 
فكيف يدرك أتباعهم س����������ّر »موس����������ى « وهو متلّبس بفيض السماء، مكنون 

بالغيب ومغمور بنفحات القدس..؟!

فهذا إسحاق بن عّمار يروي لنا ما شاهده أصحاب أيب حنيفة من اإلمام وهو 
يف حب����������س هارون، حيث دخل عليه أبو يوس����������ف وحمّمد بن احلس����������ن صاحبا أيب 
حنيفة، فقال أحدمها لآلخر: حنن على أحد األمرين، إّما أن نس����������اويه أو نشكله، 
فجلس����������ا بني يديه، فجاء رجل كان موّكاًل من قبل السندي بن شاهك، فقال: إّن 
نوب����������يت قد انقض����������ت وأنا على االنصراف، فإن كان ل����������ك حاجة أمرتن حّت آتيك 
هب����������ا يف الوقت الذي ختلفن النوبة. فقال : م����������ا يل حاجة. فلّما أن خرج قال 
]اإلمام[ أليب يوس����������ف: ما أعجب هذا! يس����������ألن أن ُأكّلفه حاجة من حوائجي 

لريجع، وهو مّيت يف هذه الليلة.

فقاما فقال أحدمها لآلخر: إّنا جئنا لنس����������أله عن الفرض والس����������ّنة وهو اآلن جاء 
بشيء آخر كأّنه من علم الغيب.

مّث بعثا برجل مع الرجل فقال: اذهب حّت تلزمه وتنظر ما يكون من أمره يف هذه 
الليلة، وتأتينا خبربه من الغد.

فمضى الرجل فنام يف مسجد يف باب داره، فلّما أصبح مسع الواعية ورأى الناس 
يدخلون داره فقال: ما هذا؟ قالوا قد مات فالن يف هذه الليلة فجأة من غري عّلة.

فانصرف إىل أيب يوس����������ف وحمّمد وأخربمها اخلرب فأتيا أبا احلس����������ن  فقاال: قد 
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علمنا أّنك أدركت العلم يف احلالل واحلرام، فمن أين أدركت أمر هذا الرجل املوكل 
بك أّنه ميوت يف هذه الليلة؟

قال: من الباب الذي أخرب بعلمه رسول اهلل  علي بن أيب طالب ، فلّما 
رّد عليهما هذا، بقيا ال حيريان جوابًا)1(.

ويف سّر موسى  ينطوي أمر، بل أكثر من أمر، ال يعيه ُأولئك الذين ُأشرب 
يف قلوهبم حّب الدنيا وتاقت نفوس����������هم إىل أحالمها.. وقد أدرك موس����������ى  أّن 
القوم ال تنفعهم املوعظة دومنا تصعقهم احلّجة، وتأخذ هبم البّينة ليكونوا ش����������هداء 
على ما آتاهم موسى  من علوم الغيب ليحتّج هبم كما احتّج على رؤوسائهم 
آب����������اءه من قبل.. ولعّل هؤالء يدينون بدين االلغاء أو عدم التس����������ليم حّت لو تقرع 
أعينهم البّينة وتصفع وجوههم حقائق الوحي ليدركوا أهّنم زامحتهم أهواءهم من أن 

يذعنوا للحّق.. لكن من أجل احلّق...

ومل يقتص����������ر اإلمام يف إظه����������ار مغيباته اليت أذن اهلل له هبا، فهو مّمن ارتضاه لغيبه، 
واستودعه س����������ّر أمره؛ ليظهرها إىل بعضهم إظهاراً لش����������أنه، وإقراراً ملقامه، بل كان 
اإلمام  يدير به ش����������ؤون رعّيته فيحميهم من عاديات الفنت، ومالحقة الظاملني 
هلم، فيس����������تبدل اسرتس����������اهلم حذراً، وحييل مقارعتهم موادعة، ويبقي على مجاعتهم 
من أن ينحازوا إىل جذوة النصر العاجل؛ ليجعلها قاعدًة أو يؤّسس هلم بنيانًا، أو 
يكافح من أجل أن يقهر فيهم نش����������وة االسرتس����������ال يف حتصيل نتائج النصر الباهر، 
أو يكس����������ر فيهم مجاح الرغبة؛ لئاّل ينكش����������ف األمر فيحصدهم الظاملون انتقامًا، 
ويس����������تأصل ش����������أفة اإلميان فيهم، ويذرهم ينحازون إىل االستسالم، أو يعبث هبم 
ليقدمون على اخلذالن؛ ابقاًء على حشاش����������ة نفوسهم من العطب، ليستقيم أمرهم 

إىل السالمة، وينتهي هبم إىل األمن.

)1( اخلرائج واجلرائح، للراوندي: 167.
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هكذا كان اإلمام موس����������ى  يهّذب أصحاب����������ه فيعمل فيهم من التقية ما تنوء 
مبعرفته عصبة النظام من أن يكتش����������فوا ما خيتل����������ج يف نفوس القوم أو يقفوا على ما 
جيري من أمر بينهم وبني إمامهم الذي أشار عليهم بالرتّوي وحفظ النفس.. وهذا 
علي بن يقطني كان أن يقع فريسة املنافقني ليشوا به عند هارون فريوي لنا ما وقع 
بين����������ه وبني ه����������ارون من أمر عظيم كاد أن يودي به لوال علم اإلمام مبا س����������تؤول له 

اأُلمور لعلمه مبا سيجري بعد حني.

قال علي بن يقطني: كنت واقفًا عند هارون الرشيد إذ جاءته هدايا ملك الروم، 
وكان فيها درّاعة ديباج س����������وداء منس����������وجة بالذهب مل أر أحسن منها، فرآين أنظر 

إليها فوهبها يل، وبعثتها إىل أيب إبراهيم  ومضت عليها تسعة أشهر.

وانصرفت يومًا من عند هارون بعد أن تغّديت بني يديه، فلّما دخلت داري قام 
إيّل خادم����������ي الذي يأخذ ثيايب مبنديل على يده، وكتاب لطيف خامته رطب وقال: 

أتاين رجل هبذا الساعة. فقال: أوصله إىل موالك ساعة يدخل.

  قال علي بن يقطني[ ففضضت الكتاب وإذا ]به كتاب موالي أيب إبراهيم[
و[ فيه: »ياعلي هذا وقت حاجتك إىل الدرّاعة وقد بعثت هبا إليك« فكش����������فت 

طرف املنديل عنها ورأيتها وعرفتها.

ودخل علّي خادم هارون بغري إذن، فقال: أجب أمري املؤمنني، قلت: أي شيء 
حدث؟ قال: ال أدري. فركبت ودخلت عليه، وعنده عمر بن بزيع واقفًا بني يديه 

فقال: ما فعلت الدرّاعة اليت وهبتك؟

قلت: ُخلع أمري املؤمنني عليَّ كثرية من دراريع وغريها، فعن أّيها يسألن؟

قال: درّاعة الديباج السوداء الرومية املذّهبة.
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فقلت: ما عس����������ى أن أصنع هبا ألبسه يف أوقات وُأصّلي فيها ركعات، وقد كنت 
دعوت هبا عند منصريف من دار أمري املؤمنني الساعة أللبسها.

فنظر إىل عمر بن بزيع فقال: قل له حيضرها. فأرسلت خادمي جاء هبا.

فلّم����������ا رآها قال: ياعمر ما ينبغي أن تنقل على علي بعد هذا ش����������يئًا. قال: فأمر 
يل خبمس����������ني الف درهم محلت مع الدرّاع����������ة إىل داري قال علي بن يقطني: وكان 

الساعي ابن عم يل، فسّود اهلل وجهه وكّذبه، واحلمد هلل)1(.

ومل يزل اإلم����������ام  يرعى أصحابه وينذرهم ممّا هم عازمون عليه؛ لئاّل يصيبهم 
م����������ا أصاب غريهم من عاديات الزمن، ومل يكن هلم مندوحة املش����������ورة، أو تصويب 
الرأي، أو عزمية اخلالص فيما إذا وقعوا فيه من احلرية والبالء.. واإلمام موس����������ى بن 
جعفر  يدير ُأمور رعيته مبا توّفر على علم الغيب؛ لُيطلع أصحابه على مآالت 
اأُلم����������ور ومصائر التدب����������ري، دون أن تصطلمهم مصائب األّيام.. وقبل كّل هذا فقد 
كان اإلم����������ام يويل اهتمام أصحاب����������ه إىل األخالق ومكارم الصفات، فقد كان دينه 
ودين آبائه التواصل والتحابب بني االخوان، فما بال ُأولئك الذين يتقاطعون للدنيا 
حّت يروا عقوبة اهلل فيهم، ومآل أمرهم، وهكذا كان موس����������ى  يرشد أصحابه 
ويلّقنهم مكارم األخالق وحماسن األعمال، وكان يعقوب قد نزل به من أمر أخيه 
ما أخربه اإلمام وحّذره عن تقاطع األرحام، وهذه قّصة شعيب العقرقويف يرويها ملا 
ش����������اهده من مغيبات اإلمام إذ يقول: قال يل أبو احلس����������ن  مبتدئًا من غري أن 

أسأله عن شيء: 

يا ش����������عيب غداً يلقاك رجل من أهل املغرب يس����������ألك عّن فقل: هو واهلل اإلمام 
الذي قال لنا أبو عبد اهلل  فإذا سألك عن احلالل واحلرام فأجبه مّن.

)1( البحار 48: 59 ح72.
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فقل����������ت: جعلت فداك فما عالمته؟ قال: رجل طويل يقال له يعقوب، فإذا أتاك 
ف����������ال عليك أن جتيبه عن مجيع ما س����������ألك، فإّنه واحد قومه، فإن أحّب أن تدخله 

إيّل فأدخله.

ق����������ال: فواهلل إيّن لفي ط����������وايف إذ أقبل إيّل رجل طويل من أجس����������م ما يكون من 
الرجال، فقال يل: ُأريد أن أسألك عن صاحبك.

فقلت: عن أي صاحب؟

قال: عن فالن بن فالن.

قلت: ما امسك؟ قال: يعقوب.

قلت: ومن أين أنت؟

قال: رجل من أهل املغرب.

قلت: فمن أين عرفتن؟

قال: أتاين آٍت يف منامي: »الق ش����������عيبًا فس����������له عن مجيع ما حتتاج إليه« فسألت 
عنك، فُدللت عليك.

فقلت: اجلس يف هذا املوضع حّت أفرغ من طوايف وآتيك إن شاء اهلل تعاىل.

فطفت مّث أتيته، فكّلمت رجاًل عاقاًل، مّث طلب إيّل أن ُأدخله على أيب احلس����������ن 
، فأخذت بيده، فاستأذنت على أيب احلسن  فُأذن يل.

فلّما رآه أبو احلسن  قال له: يايعقوب قدمت أمس، ووقع بينك وبني أخيك 
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شّر يف موضع كذا وكذا، حّت شتم بعضكم بعضًا، وليس هذا دين وال دين آبائي 
وال نأمر هبذا أحداً من الناس، فاّتق اهلل وحده ال ش����������ريك له، فإّنكما س����������تفرتقان 
مبوت، أّما أن أخاك س����������يموت يف سفره قبل أن يصل إىل أهله، وستندم أنت على 

ما كان منك، وذلك أّنكما تقاطعتما فبرَت اهلل أعماركما.

فق����������ال له الرجل: فأنا جعلت فداك م����������ت أجلي؟ فقال: أّما إّن أجلك قد حضر 
حّت وصلت عّمتك مبا وصلتها به يف منزل كذا وكذا، فزيد يف أجلك عشرون.

ق����������ال: فأخ����������ربين الرجل ولقيته حاّج����������ًا أّن أخاه مل يصل إىل أهل����������ه حّت دفنه يف 
الطريق)1(.

فكان موس����������ى .. إمامًا مؤّدبًا وعطوفًا تأخذه موارد الشفقة على أتباعه حّت 
تفوق شفقة الوالد على ولده.. يدمي هلم النصيحة، وميّحض فيهم املشورة، وحيّذرهم 
ويزّكيهم، ويش����������ّيد هلم حماس����������ن األخالق ومكارمها، وأطائب العادات وفواضلها، 
وينهاه����������م عّما يقبح فيهم وعليهم ليكونوا له ش����������يعة، وآلبائه أتباعًا.. وكان علمه 
بالغيب يدّبر أمر رعيته ويزجرهم أو يرش����������دهم، وينهاه����������م أو يأمرهم فكان يقّوي 
 » عند ش����������يعته املعروف، وينّشط يف وعيهم اإلحسان كّلما قاموا عن »موسى
اإلم����������ام، قاموا وهم أبّر الناس بالناس وأوفاه����������م لدينهم وأوثقهم لدنياهم.. ومل يئل 
اإلمام موس����������ى بن جعفر  كآبائه جهداً يف تربية ش����������يعته، كما أّن الوالد مل يأل 
جه����������داً يف احلرص على أوالده وأه����������ل بيته، يتعاهدهم باللط����������ف، ويغدق عليهم 
اإلحس����������ان، ويش����������ّد من أزرهم يف عمل اخلري، ومداراة الناس؛ ليكون أتباعه خرية 
الناس، وأس����������ياد القوم، وعرف����������اء التقوى.. وأّية نصيحة ه����������ي يغدقها على صاحبه 
املغ����������ريب عندما ينهاه عن القطيعة ويأمره بالتواصل ومينّت عنده روح الرتاحم؛ ليكون 

سّيد قومه يف املعروف، وأفضلهم يف الرِب، وأزكاهم يف صلة الرحم.

)1( عوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال: اإلمام موسى بن جعفر / ص120.
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عالم آل محّمد صلوات اهلل عليهم

هذا هو موسى بن جعفر  عامل بالغيب، كما هو عامل بكّل أمر آتاه اهلل فيه 
احلكم والعلم وفصل اخلطاب، وهل يعزب عن علم اإلمام بإذن اهلل شيء، وكيف 
يك����������ون احلّجة من اهلل على العباد وفيهم من هو أعلم منه، بل كيف يكون خليفة 

اهلل وهو حيتاج إىل رعيته إّن هذا هلو اختالق.

فاإلمام أعلم الناس، وأفقه الناس، وأوىل الناس بالناس يف كّل ُأمور الدين بل كّل 
معائش الدنيا.. وهكذا هو موس����������ى بن جعف����������ر  العامل باللغات، واملّطلع على 
رعيت����������ه من غري لغته، فهو حّجة اهلل عليه����������م، حيكم فيهم حبكم اهلل، يفاوضهم يف 
لغتهم، ويوافقهم يف ألس����������نتهم، ويقضي هلم يف منطقهم.. كان هش����������ام بن احلكم 

يروي أّن موسى بن جعفر  قال إلبرهة النصراين: كيف علمك بكتابك؟

قال: أنا عامل به وبتأويله.

قال: فابتدأ موس����������ى  يق����������رأ اإلجنيل، فقال أبرهة: واملس����������يح لقد كان يقرأها 
هكذا، وما قرأ هكذا إاّل املس����������يح، وأنا كنت أطلبه منذ مخس����������ني سنة فأسلم على 

يديه)1(.

ومِلَ ال؟ واإلم����������ام حّج����������ة اهلل على خلقه، فيكون كذلك وه����������و ال يفقه من كتب 
األّولني ش����������يء؟ فهو احلاكم بني أهل الكتاب بكتاهبم، وبني أهل كّل دين بدينهم 
ح����������ّت يتبنّي هلم أّنه احلّق، وأّن اهلل على كّل ش����������يء قدي����������ر.. ففي املناقب أّنه دخل 
موسى بن جعفر  بعض قرى الشام متنّكراً هاربًا، فوقع يف غار وفيه راهب يعظ 

يف كّل سنة يومًا، فلّما رآه الراهب دخله منه هيبة.

)1( البحار 48: 104 ح8.
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فقال: يا هذا أنت غريب؟ فقال: نعم.

قال: مّنا أو علينا؟ قال: لست منكم.

قال: أنت من اأُلّمة املرحومة؟ قال: نعم.

قال: أفمن علمائهم أنت أم من جّهاهلم؟ قال لست من جّهاهلم.

فق����������ال: كيف طوب أصلها يف دار عيس����������ى، وعندكم يف دار حمّمد، وأغصاهنا يف 
كّل دار.

فقال : الش����������مس قد وص����������ل ضوؤها إىل كّل م����������كان وكّل موضع، وهي يف 
السماء.

قال: ويف اجلّنة ال ينفذ طعامها وإن أكلوا منه، وال ينقص منه شيء؟

قال: السراج يف الدنيا يقتبس منه وال ينقص منه شيء؟

قال: ويف اجلّنة ظّل ممدود؟

َر ِإىَل رَبَِّك َكْيَف  فقال: الوقت قبل طلوع الش����������مس كّلها ظل ممدود قوله: ﴿َأمَلْ ت�َ
.﴾ لَّ َمدَّ الظِّ

قال: ما يؤكل ويشرب يف اجلّنة ال يكون بواًل وال غائطًا؟

قال: اجلنني يف بطن ُأّمه.

قال: أهل اجلّنة هلم خدم يأتوهنم مبا أرادوا بال أمر؟
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فقال: إذا احتاج اإلنس����������ان إىل ش����������يء عرفت أعضاؤه ذلك، ويفعلون مبراده من 
غري أمر.

قال: مفاتيح اجلّنة من ذهب أو فّضة؟

قال: مفتاح اجلّنة لسان العبد »ال إله إاّل اهلل«.

قال: صدقت. وأسلم واجلماعة معه)1(.

وكي����������ف يكون احلّجة حّجة وهو ال يفقه من أمر م����������ا خيتلفون فيه، فيفصل فيما 
بينهم وحيكم فيما فيه ميرتون.

ومل يش����������أ اإلمام موسى بن جعفر  أن يبتعد عن رعيته ما مل ُيظهر هلم مقامه 
يف العلم وشأنه يف احلكم، فيكّلمهم بلساهنم، ويستهديهم حبكمته، ويرشدهم إىل 

ضالّتهم، فيبصرهم مبا فيه يسألون.

وإذا كان ذلك غريبًا على الناس، فليس هذا غريب على إمام هو حّجة اهلل على 
خلقه، وإذا اس����������تكثر عليه الناس كان األم����������ر عليه صغرياً، ويف جنب مقامه قلياًل، 
فيقول ملن يس����������تغرب يف شأن علمه: لعّلك عجبت من كالمي إّياه باحلبشية؟! ال 
تعج����������ب، فما خفي عليك من أمر اإلمام أعج����������ب وأكثر. وما هذا من اإلمام يف 
علمه إاّل كطري أخذ مبنقاره من البحر قطرة من ماء، أفرتى الذي أخذ مبنقاره نقص 

من البحر شيئًا؟

ق����������ال: فإّن اإلمام مبنزلة البح����������ر ال ينفد ما عنده وعجائبه أكثر من ذلك، والطري 
حني أخذ من البحر قطرة مبنقاره مل ينقص من البحر شيئًا، كذلك العامل ال ينقص 

)1( مناقب ابن شهر آشوب 3: 427.
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علمه شيئًا، وال تنفد عجائبه)1(.

وكيف ينفد من أمره ش����������يء وأمره مرهون إىل املطلق يف العلم كما هو املطلق يف 
العطاء، إذ ال تنفد خزائنه، وال تنتهي آالؤه، ذلكم هو اهلل رّب العاملني، وهل العلم 
إاّل آلة احلكم، بل هو آلة اخلالفة والرئاس����������ة، وكيف ال يكون العامل رئيس����������ًا حيث 
يقود اأُلّمة إىل حيث هي من االنتظام يف ش����������ؤون احلياة، كأفضل ما تكون اأُلمم 
م����������ن مصايف العزّة واخللود، ومِلَ ال يكون العامل خليفة، أو مِلَ ال يكون اخلليفة عاملًا، 
وفيه تتلى آيات اهلل، وعنده مستودع علمه، ونفوذ أمره؟! واإلمام موسى بن جعفر 
 أحد هؤالء اخللفاء، احلكماء، العلماء، الفهماء مّث هو أحد من استودعه اهلل 
أسرار حكمه وخمزون علمه.. وكيف ال يكون كذلك وقد ولده علي بن أيب طالب 
وقد قال عنه رس����������ول اهلل : أنا مدينة العلم وعلي باهبا.إذاً فموس����������ى  وارث 

املدينة والقّيم عليها.

سخاء األبناء.. وراثة اآلباء..

وأي وراثة هي يرثها موسى  من آبائه سوى العلم واحلكمة والفصاحة وفصل 
اخلطاب.. حّت تضاف إىل صفاته وراثة الكرم مّث وراثة األخالق الفاضلة اليت هي 
نقط����������ة االلتقاء، أي التقاء كّل ما حيمد من صف����������ات عّز على غريه وجداهنا ونأى 
على اآلخرين محلها؛ ألهّنا األمانة.. واألمانة ال حيتملها إاّل ذوو الشرف، وال يعرف 
فضلها إاّل أهل اإلنصاف، وال ميّيزها إاّل من جادت نفسه على املعروف، وانفتحت 
على اإلحس����������ان، واس����������تطالت إىل عاديات اخلري.. ومل يكن »موسى « اإلمام 
س����������وى وراثة آبائه، بل حمّط فضائل أسالفه الذين جادوا بكّل معروف، وبذلوا كّل 
ما من شأنه أن ينتزع اإلنسان فيه جذوة الضمري؛ ليمتّد فيه إحساس القيم إىل خري 

)1( البحار 26: 190 ح2.
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مل ينته فيه إاّل إىل املكرمات ودواعي الشرف والعفاف.. فينتحل صفة اخلري لريد إىل 
معروفه متتمات احلمد وتسبيح الثناء.. هذا هو موسى بن جعفر  صنيعة اخلري 
وصانع املعروف، يبذل كّل ما من ش����������أنه أن يبذل ليحيط بكّل شيء ِبراً ومعروفًا، 
ويغدق على كّل ش����������يء كرمًا وجوداً.. »وكان موس����������ى بن جعفر  إذا بلغه عن 
الرج����������ل ما يكره، بعث إليه بصرّة دنانري، وكانت صراره ما بني الثالمثائة إىل املائتني 
دينار، فكانت صرار موس����������ى  مثاًل)1(.. وكان موس����������ى  يغدق يف العطاء 
ويفيض بالرّب كأّنه س����������حاب يس����������تمطره كّل ذي حاجة، ويزّخ عليه بالعطاء وهو ال 
يعرفه.. متامًا كالغمام املمطر بل كاملزن الس����������ريع يس����������تفيض مطراً على كّل الناس، 
م����������ن يعرفه وم����������ن ال يعرفه حّت أّنه ال ميّيز بني عدوّه وب����������ني صديقه فيفيض عليهم 
مت ش����������اؤوا وكيف ش����������اء.. وإذا أردت أن تقّرض هذه الصفة صفة الكرم والسخاء 
فإّنك ال تتعّدى عن ذكر موس����������ى  وريث اآلباء يوم كانت مّكة تستغيث من 
ش����������ظف العيش وألواء احلاجة، إذ كّظها اجلوع فاستغاثت إىل عمرو العال فيهشم 
هلم خبزاً ويطهي هلم حلمًا، فأكلوا عن آخرهم، وش����������بع جائعهم وأغاث ملهوفهم، 
فكان هاش����������م املكرمات منذ ذلك اليوم وحّت اليوم تتحّدث مّكة بتارخيها املهزوم 
ع����������ن ذلك اهلاش����������م، الذي أباح كّل ما ميلك جلياع مّك����������ة ومعوزيها، فكانت وراثة 
هاش����������م اجلّد يف موسى  احلفيد، وهاشم الرئيس يف حفيده اإلمام، وإذا أردت 
أن تعطي للتقريض حّقه فإّنك ال تعدو صفة اإلمامة اليت مجعت حماس����������ن الصفات 
ومناهل املكرمات، وأوهبت لصاحبها كّل خري فأغدقه على أهله من ذوي احلاجة 
لينشر هلم فيوضات الرّب، وشذى ُأعطيات احلّق، ملفوفًا برتانيم التمجيد، وصدى 

التحميد الربويب.

)كان املنصور تقّدم إىل موس����������ى بن جعف����������ر  باجللوس للتهنئة يف يوم النريوز 
وقبض ما حيمل إليه.

)1( مقاتل الطالبيني، أليب الفرج األصفهاين: 332.
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فقال : إيّن قد فّتشت األخبار عن جّدي رسول اهلل  فلم أجد هلذا العيد 
خرباً، واّنه سّنة للفرس وحماها اإلسالم، ومعاذ اهلل أن حنيي ما حماه اإلسالم، فقال 

املنصور: إمنا نفعل هذا سياسة للجند، فسألتك باهلل العظيم إاّل جلست.

فجل����������س، ودخل عليه امللوك واأُلم����������راء، واألجناد يهّنؤونه وحيمل����������ون إليه اهلدايا 
والتحف وعلى رأسه خادم املنصور حيصي ما حيمل)1(.

فدخل يف آخر الناس رجل ش����������يخ كبري الس����������ّن، فقال له: يا ابن بنت رسول اهلل، 
إنّ����������ن رجل صعلوك ال مال يل ُأحتفك ولكن أحتفك بثالث أبيات، قاهلا جّدي يف 

 : جّدك احلسني

ي���وم اهل���ي���اج وق���د ع���الك غ��ب��ار عجبت ملصقول عالك فرنده 
ي��دع��ون ج���ّدك وال��دم��وع غ��زار وألسهم نفذت��ك دون ح���رائر 
عن جسمك اإلجالل واإلكبار أال تغضفت السه�ام وعاق����ها 

قال : قبلت هديتك، اجلس بارك اهلل فيك، ورفع رأس����������ه إىل اخلادم وقال: 
امض إىل أمري املؤمنني وعرّفه هبذا املال وما يصنع به.

فمضى اخلادم وعاد وهو يقول: كّلها هبة مّن له يفعل به ما أراد.

فقال موسى  للشيخ: اقبض مجيع هذا املال فهو هبة مّن لك()2(.

أُنظر إىل حسن ما توّسل به هذا الشيخ، وإىل أحسن ما جازاه اإلمام موسى بن 
جعفر  وكافئه على مجيل ما أهداه وعظيم ما أحتفه، فرثاء الش����������هيد احلسني بن 
علي  يعدل عند اإلمام موسى  أطنانًا من املال وأكوامًا من العطاء يف يوم 

)1( فاحلادثة تدل على حمنة اإلمام الكاظم  يف مداراة احلاكم فاستجاب إىل اجللوس رغم عدم قناعته يف ذلك.
)2( املناقب 3: 433.
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عّز مثل هذا العطاء على ذوي النجدة واالستقامة من أن يصرّحوا بوالئهم لإلمام، 
وهم يعيشون ضنك اخلوف، وحمذور الرقابة، وبنو العّباس خيشون ما تؤول إليه ُأمور 
الوالء وإعالن البيعة للخالفة احلّقة املتمّثلة يف موسى .. فاملنصور يعرفه اجلدير 
بوراثة جّده املصطفى، والناس حتس����������به املغص����������وب حّقه واملهدور مقامه حتت قوائم 
العرش العّباس����������ي، املتمرّد على قيم السماء، ومن مّث على رغبة أهل األرض.. وكم 
عند موس����������ى اإلمام  من ش����������أن الوالء يف دهاليز السياسة املاكرة، وهو يستمع 
إىل مرثيات املفجوع يف حّق جّده احلس����������ني ليعطي����������ه كّل ما مّلكه املنصور.. ولعّل 
اإلمام موس����������ى  صّدق مقولته ومقولة آبائه من ذي قبل: من قال فينا بيتًا من 
الش����������عر بىن اهلل له بيتًا يف اجلّنة، وكم هو الفارق بني الثمن القليل بيتًا من الش����������عر 
وبني املثمن العظيم بيتًا يف اجلّنة ليساوي بني بيت من الرثاء وبني صفائح الذهب، 
وقالئد األحجار، اليت مل يقّدرها أحد من أصحاب املنصور، واليت فاقت توّقعات 

اجلميع...

كاظم الغيظ: 

ومل يكن كظم الغيظ عن عجز جيده يف نفس����������ه حّت تالزمه هذه الصفة فيستحّق 
الكاظ����������م كاظم����������ًا، وال كان منه قّلة بأس حّت جيد من نفس����������ه امنوذجًا هاضمًا فيه 
مشاعر الغضب، أو سببًا يف خبس هواجسه اجلّياشة باحملّبة للجميع، أو املتحّمسة 
 » لكّل ما يدور من حوله تعّديًا حلقوقه، وغصبًا لدواعيها، بل كان »موس����������ى
اإلمام إنسانًا له أحاسيس����������ه وعواطفه ومشاعره، تتداخل لتشّكل حلقة اأُللفة يوم 
يرتكب الطاغي محاقاته يف استنزاله منازل الضعة كما تصّورها بنو العّباس وال موارد 
العزلة حينما يودعه الس����������جون املظلمة، والطوامري الغائصة يف قعور األرض ودهاليز 
الضياع، وحينما كان موسى  يعيش عزلة الناس كما أرادها هارون فإّن عواقب 
اخلري تراود اإلمام فينتظر ما أعّد اهلل للمّتقني، ويتيّقن ما تؤول إليه مصائر الظاملني، 
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وهو يعيش بني أمل رضا الرّب بعد انتقاله من زنزانة الس����������جن إىل حببوحة اخللد يف 
الفردوس األعلى، وم����������ن مّث يلجأ اهلل ظامليه من أعايل بروجهم إىل حفٍر من النريان 
الغاضبة، وقعوٍر من اجلحيم البائسة.. فاحللم وكظم الغيظ والصرب واحتمال األذى، 
ال تعن س����������وى منهج الصّديقني، ومثالة املرس����������لني، أودعوها ل����������دى أوصيائهم ورثة 
لون منهجه وحييون سّنته، فقد كان حيتمل األذى فيصرب،  النيب وخلفائه الذين يكمِّ
وُيس����������اء إليه فيغفر، وتغضبه قريش فيكظم الغيظ، فكان كظم الغيظ عند »موسى 
« اإلم����������ام وديعة »حمّمد« النيب ليكمل رس����������الته يف أوصيائه، ويتّمها يف ذرّيته 
خلفاء اهلل وس����������فرائه، ولعّل يف هذه األح����������داث املتلوَّة، والروايات اليت أذن ببعضها 

تأريخ التغييب، وتغييب التأريخ نقرأ ما بقي من سرية صربه: 

  إّن رجاًل من ولد عمر بن اخلّطاب كان باملدينة يؤذي أبا احلس����������ن موس����������ى
ويسّبه إذا رآه، ويشتم عليًا، فقال له بعض حاشيته يومًا: دعنا نقتل هذا الفاجر، 

فنهاهم عن ذلك أشّد النهي وزجرهم أشّد الزجر.

وسأل عن العمري، فذكر أّنه يزرع بناحية من نواحي املدينة، فركب إليه، فوجده 
  يف مزرعة له، فدخل املزرعة حبماره فصاح به العمري: ال توطئ زرعنا، فوطأه

باحلمار، حّت وصل إليه، ونزل وجلس عنده، وباسطه وضاحكه.

وقال له: كم غرمت على زرعك هذا؟ قال: مائة دينار.

قال: فكم ترجو أن تصيب؟ قال: لست أعلم الغيب.

قال له: إمنا قلت: كم ترجو أن جييئك فيه؟ قال: أرجو أن جييء مائتا دينار.

فأخرج أبو احلس����������ن  صرّة فيها ثالمثائة دينار وقال: هذا زرعك على حاله، 
واهلل يرزقك فيما ترجو. فقام العمري فقّبل رأسه وسأله أن يصفح عنه، فتبّسم إليه 

أبو احلسن وانصرف.
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وراح إىل املسجد فوجد العمري جالسًا فلّما نظر إليه قال: اهلل أعلم حيث جيعل 
رساالته.

فوثب أصحابه إليه فقالوا له: ما قضّيتك؟ قد كنت تقول غري هذا.

فق����������ال هلم: قد مسعتم ما قلت اآلن. وجعل يدعو أليب احلس����������ن  فخاصموه 
وخاصمهم.

فلّما رجع أبو احلسن إىل داره قال جللسائه الذين سألوه يف قتل العمري: أميا كان 
خ����������ريًا؟ ما أردمت أم م����������ا أردت؟ إّنن أصلحت أمره باملقدار الذي عرفتم، وكفيت به 

شرّه()1(.

هذا غيظ من فيض، فاضت به أخالق موس����������ى اإلمام  عفواً وحلمًا وصرباً 
  وكظمًا، فكان كاظم الغيظ ومقيل العثرة.. ومل يكن ذلك س����������وى دعوة جّده
حينم����������ا فعلت به قريش األفاعيل م����������ن األذى، واألقاويل من الّتهم، واألباطيل من 
األفعال، فكان يرجع إليهم اإلس����������اءة باإلحس����������ان، ويقابل السوء بالعفو، ويهادن 
الشّر بتدبري العقل حّت يفيء املسيء إىل أمر اهلل، فكان موسى اإلمام  يقتفي 
آثار جّده، ويس����������نّت بس����������ّنة آبائه حينما أرهتم قريش ما ال حيتمله من األذى أحد، 
ومن الس����������وء ما ال يصفه الواصفون، فكان مّههم هداية الناس، ومبتغاهم إنقاذهم 

من الضالل، فيكظمون ما أصاهبم، وحيلمون عّمن أساء إليهم.

وإذا كان احلل����������م صفة الرّب املتع����������ايل عن كّل نقص يتعّرضه اجلاهلون، واملنزّه عن 
كّل عيب جيرتأه املبطلون، فإّن هلل شأن يف إظهار صفة احللم، وإبداء مظهر الصرب، 
وقد أودعها يف أصفيائه وس����������فرائه، الذين هم مظهر أمسائه وبيان صفاته، وإاّل من 
أين يعرف اخللق صفات الرّب، ما مل جيّس����������دها يف مظاهر صفاته، فيعرفها الناس 
وجيّللها على اهلداة امليامني؛ لينشروا من عبق الرسالة ما يفوح شذاها أبد اآلبدين.

)1( اعالم الورى، للطربسي: 306.
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كان صرب موس����������ى  يقارع فيه الطغاة، ويهّش����������م ُأسطورة الرعب اليت استعانوا 
هبا على فرض س����������طوهتم، وأخافوا العاّمة ليس����������تحصلوا من خالل ذلك القدرة يف 
الفوضى؛ ليستنقذوا هبا مشروعيتهم اليت أثبتوها بالتحايل على ثابت اأُلّمة ونواميس 
مقّدس����������اهتا، فهم إذن أي الطغاة ال ميلكون إاّل »شرعية« القوّة، وسطوة اإلرهاب؛ 
ليتحّكم����������وا على مقادير اأُلّمة، ويتمّلكوا حقوقه����������ا، فيحيلوها إىل تابع ال جتد من 
أمرها حواًل وال قوّة، وكيفما تكون املعارضة وأينما تكون فهي يف نظر السلطة من 
بن العّباس وغريهم مهّددة لكياهنم، منافس����������ة لوجودهم، فكيف مبعارضة ش����������رعية 
تنطلق من القرآن وتنبثق من احلديث؟ وكيف بشرعية يقودها آل النيب  ليكونوا 
امت����������داده الطبيعي وخلفاءه على اإلطالق؟ والقوم يفقدون مقّومات الش����������رعية من 
نس����������ب، وحس����������ب، وعلم، وفقاهة وبعد ذلك لياقة السلطة وإمكانية احلكم.. ومل 
يكن »موسى « اإلمام.. القائد.. اخلليفة.. واملعارض سوى ُأطروحة التصحيح 
إن مل يك����������ن ُأطروحة البديل، أي البديل عن احلاكم املّدعي فيما إذا أراد اإلمام أن 
يه����������ادن القوم؛ ليكون هلم ناصحًا دون أن يكون هلم معارضًا، وإذا كان اإلصالح 
يف نظر الس����������لطة هي املعارضة احلقيقية فما ذنب اإلمام ليتحّمل من تغييب النظام 
يف زنزاناته ما ال حيتمله أحد، وهو ينوء حتت ثقل أربعة عش����������ر عامًا، ال يرى فيها 
ليله وال هناره؟ وال جيتمع بأحد من عياالته، وال أهله من ولده وخاّصته، وما الذي 
فعله موس����������ى اإلمام  وهو ال ميلك س����������وى كلمة احلّق؛ ليقوهلا فيما إذا احتاج 
احلاكم إىل مساعها، ومل حيتمل مساعها بعد أن تصّك مس����������امعه، وتودي بقواه من 
أن يواصل طريقة القهر وُأسلوب الغلبة.. وأي عزاء أمجل من التسليم، وأي تسليم 
أعّز من الرضا، وأي رضا أبلغ من القبول، وإرادة الرّب جتّلل ذلك القلب احلزين بل 
املنكس����������ر يف طاعة اهلل، فيكون اإلمام منّظراً ملا حيتمله من مصائب تزلزل الرواسي 
م����������ن اجلبال، وتزعزع الصيد من الرج����������ال، واإلمام يف كّل هذا ينظر إىل ما ينزل فيه 
بع����������ني الرضا، ويتلّقاه بقلب صبور ليق����������ول إىل أحد أصحابه وهو مساعة: )يامساعة 
َأمَّنوا على فرش����������هم وأخافوين، أما واهلل لقد كانت الدني����������ا وما فيها إاّل واحد يعبد 
رَاِهيَم َكاَن  اهلل ول����������و كان مع����������ه غريه ألضافه اهلل عزّوجّل إليه حيث يق����������ول: ﴿ِإنَّ إِب�ْ
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ُأمًَّة َقاِنًتا لِّلِه َحِنيًفا ومََلْ َيُك ِمَن اْلُمْش����������رِِكنَي﴾ فصرب بذلك ما ش����������اء اهلل، مّث إّن اهلل 
آنسه بإمساعيل وإسحاق، فصاروا ثالثة، أما واهلل إّن املؤمن لقليل، وإّن أهل الكفر 

لكثري، أتدري مِلَ ذاك؟

فقلت: ال أدري جعلت فداك، فقال: صرّيوا أُنس����������ًا للمؤمنني يبّثون إليهم ما يف 
صدورهم فيسرتحيون إىل ذلك ويسكنون إليه()1(.

وإذا كان املرء ذا بصرية من أمره فال يهّمه ما نزل به، وال يوحشه ما انفرد فيه من 
االمتح����������ان، وما دامهه من البالء، وكيف يكون ذلك وهو يرى رأي العني عاقبة ما 
ت����������ؤول إليه عزّة اإلميان وذّل النفاق.. وإذا كان إبراهيم النيب واحد عصره يف اإلميان 
فموس����������ى  واحد عصره يف البالء؛ ليصطفيه اهلل وميتحنه مّث ليكون حّجة على 

العاملني.

العّباسيون.. تداعيات المؤامرة ودواعي االنقالب: 

وكانت حمنة اإلمام موسى بن جعفر  كمحنة أبيه »جعفٍر« من قبل مع حكم 
بن العّباس الذين اس����������تباحوا حرمات النسب مع النيب  كما أهّنم استباحوا كّل 
قيم الدين ومسّلمات اخلالفة، وقد عاثوا يف مفاهيم اأُلّمة، وانكفؤوا على مقّدرات 
السياس����������ة يعكفون على كلمات احلسب والقرب للنيب  مّث هم أوىل من غريهم 
وأقرب من س����������واهم، ومل يكن آلل علي األقربني كما أشاعوا ذلك شأن يف خالفة 
النيب ، فهم املنتس����������بون إىل النيب من العم، وآل علي ينتس����������بون إليه من البنت، 
والعم أوىل والبنت أبعد، وليس للبنت ما للعم من قرابة قريبة وصلة محيمة، وهكذا 
كان����������وا يعتقدون أّن طريقة الدجل، وُأس����������لوب التحايل، وزبرجة األقوال هلا ش����������أهنا 

)1( الكايف 2: 243 ح5.
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يف خالفة اعتاد الناس أن يس����������معوا فيها وصاية النيب يف خلفائه املصطفني، أّما ما 
صّوره العّباس����������يون من استحقاقهم للخالفة اليوم يناقض ما عزموا عليه باألمس من 
أّن الثورة هي »الرضا من آل حمّمد«، وقد اصطلحوا ذلك يف كّل من يدخل وراثة 
عل����������ي من صلب فاطمة، وليس ألحد ش����������أن يف زعزعة مباين اأُلّمة، آل بيت النيب 
احلقيقيون م����������ن آل علي وفاطمة، وليس آلل العّباس حّظ يف هذا األمر، وال لغريه 
ش����������أن يف هذا املقام، لكّنها مؤامرات السياسة وطريقة االنقالب.. ويف هذا العرض 
س����������نقف عند بن العّباس من ملوك القه����������ر وخلفاء الغلبة، وكيف كانت هلم عالقة 
التنكيل بآل علي األئّمة، وطريقة التشريد مع أشياعهم، والتهميش ألتباعهم، حّت 
الحقوهم يف كّل بقعة، وطاردوهم حتت كّل نبعة، وأهنكوهم قتاًل وسجنًا وتشريداً، 
فكان عاقبة أمرهم أن فاء الناس إىل آل علي بعد جهد جهيد بذله بنو العّباس يف 

حتريفهم للحقائق واملبادئ، وقد ذهبت جهودهم سدى وأفعاهلم فرطًا.

أبو جعفر المنصور خطيئة المكر وسياسة التحايل: 

وكان اإلمام موسى  يف بداية خالفته قد واجه بن العّباس بأيب جعفر، ذلك 
الدوانيق����������ي الذي ُعرف عنه يف دولته باملنصور، فهو لقب الدولة وش����������ارة امللك.. 
وكيف ال يتس����������ّمى مبا يعجبه من األلقاب وما يراه من الرموز، فهو املنصور حينما 
خياطبه خاّصته ووزراؤه، وهو الدوانيقي حينما يستذكره الناس وقد اقتطع لنفسه من 
عطايا اجلند دانقًا أي فلس����������ًا ليجمع به ثروة االنتزاء على حقوق الناس، كما انتزى 
م����������ن قبل على حقوق اأُلّمة بإبع����������اد اخلالفة عن أهلها -آل علي- الذين كانوا هم 
»الرضا من آل حمّمد« حينما اس����������تجلب العّباسيون عواطف الناس؛ ليتسّلقوا على 
ش����������عار املظلومية آلل البيت فيعملون هلم ومن أجلهم، فلّما وصل األمر إليهم أو 
وصلوا إليه بكّل ما ميلكون كان آل علي تش����������رّدهم هواجس العّباسيني الغارقني يف 
الس����������لطة، والعاكفني على مقاتلة من خالفهم حّت لو كان رسول اهلل ، فكانوا 
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يقاتلونه يف ذرّيته، ويالحقونه يف أوالده، فكان موسى بن جعفر  ذلك االمنوذج 
الذي تعّرض لصنوف االضطهاد وأنواع التنكيل.

يبتدأ اإلمام موس����������ى بن جعفر  عهده يف فرتة املنصور العّباسي الذي فرغ توّاً 
م، وأنفذ فيه حكم  من تصفية والده »جعفر بن حمّمد الصادق« وقد دّس إليه السُّ
الس����������لطة اليت ترى يف جعفر املعارض »الصامت« خطر التهديد، ونكوص التأييد، 
وحتمي����������ة االهنيار، وافتضاح الدعاوى، اليت ما زال بن����������و العّباس ينتحلوهنا، والزيف 
ال����������ذي يدامهون به عقول الناس، وهواجس العاّمة، ومش����������اعر اجلمهور، فيتحّدرون 
إىل حضيض السياس����������ة يف وضع املكرمات، وينحازون إىل صفاقة اإلفهام يف إمخاد 
جذوة فضائل اخلصوم من آل علي، وينثالون إىل بالدة العاّمة يف رفع شأن نسبهم 
ال����������ذي حتّدوا فيه معارضيهم م����������ن آل علي.. ومل جيد املنصور ُبّداً من أن ينش����������ب 
خمالب الغدر يف جس����������د زعيم الطالبيني املقّدم، ورئيس قريش األوحد، وفقيه اأُلّمة 
امل����������ربّز، ذلك جعفر بن حمّمد الصادق الذي وجد فيه املنصور العّباس����������ي ضالّته يف 
تصفية الرافضني له، وهم كّل اأُلّمة وجّل التابعني، ومل يغنه ذلك شيئًا وقد ظهر يف 
مساء اإلمامة جنم مل خيُب بعد مصرع أبيه، فاس����������تمالت إليه قلوب العاّمة، وأكربته 
اخلاّص����������ة، وبقي املنصور يعاين من عقدة الذنب، وجريرة اإلمث، وُأعيدت عليه دائرة 
الس����������وء مبا جناه واقرتفه.. ومل جيد املنصور ُبّداً م����������ن االنتظار يف عهد إمامة اإلمام 
موسى بن جعفر  حّت واىف املنصور أجله ليكون بعده ولده امللّقب باملهدي.

المهدي العّباسي وراثة العداء والتنكيل: 

ومل يرث املهدي العّباس����������ي من أبيه غري سياس����������ة اإلره����������اب، ومغامرات التنكيل 
واملط����������اردة آلل علي، فهو يطمح إلكمال سياس����������ة والده، وحي����������رص على مدامهة 
العلوي����������ني أينم����������ا كانوا، فقد ظّن أّن ذلك أمّت حلكم����������ه وأدوم مللكه.. ولعّل املهدي 
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العّباس����������ي أّول من ابتكر التنكيل اإلعالمي يف ش����������أن العلويني، إذ مل جيد نفعًا يف 
مطاردهتم وقتلهم، فلعّل هذا جيعل شيعتهم أكثر إصراراً، وأشّد ثباتًا، وأمكن عوداً 
ملواجهة حتّديات احلاكم وسياس����������ة التنكيل.. لكنّ����������ه أراد أن يتّمم ُأطروحة التنكيل 
أكثر باالنتق����������اص هبم، ومالحقة مكرماهتم، على صعي����������د األدب، كما هي على 

صعيد التكذيب بالوضع والتحريف.

وإذا مسح األديب أن جيعل من نفس����������ه أداة الس����������لطة، فكيف يسمح ألدبياته أن 
تكون جزءاً من مؤامرات احلاكم تشّفيًا مبعارضيه وتنكياًل مبناوئيه، وأي أديب رضي 
أن يزّج أدبه يف غمار املهاترات السياس����������ية، فهو س����������يدرك وضاعة شخصه وعدم 
احرتام أدبه، وإذا كان الش����������اعر سفري الكلمة، وباعث هواجس الناس إىل اجلمال، 
وأي مج����������ال أمجل من احلّق، وأي حقيقة أحّق من الصدق، وأي صدق أجلى من 
املعروف، وأي معروف أس����������دى من اإلحس����������ان، واإلحسان أن تسدي لصاحبك 
قول احلّق وبيان الواقع، وإذا خالف الش����������اعر كّل ذل����������ك فقد خان أمانته وانتهك 
ش����������رفه، فهذا هو دور الش����������اعر واألديب يف موقفه من األحداث أن يكون صادقًا 
ال عارض����������ًا ملواهب����������ه إزاء مثن خبس ومتاع زهيد.. وكان بعضهم أي بعض الش����������عراء 
املتاجرين مبلكاهتم وكراماهتم ينتهكون كرامة الغري، من أجل احلصول على ما يغدق 
عليهم املهدي العّباسي من متاع مؤّقت ومثن قليل.. كان بّشار بن برد امنوذجًا هلذه 
االنتكاس����������ة األخالقية األدبية، فقد تربّع مبوهبته، وضّحى بإمكانيته، ليكون ناطقًا 
باسم املهدي العّباسي يف إيذاء أهل البيت، والتحّرش هبم وانتقاصهم؛ ليجعل حّق 
اخلالفة يف بن العّباس ويبعدها عن آل علي، بقياس����������ات باطلة، وأدّلة هزيلة، فقال 

من قصيدة له: 

األرح����ام م���ن ذوي  األق������ارب  دون  يااب�������ن الذي ورث النب�������ي م�حّمداً 
ق��ط��ع اخل��ص��ام ف���الت ح��ني خصام الوحي بني بن��������ي البن����ات وبين�����كم 
ن������زل������ت ب������ذل������ك س�����������ورة األن������ع������ام م������ا للنس�������اء م�����ع الرج�����ال فريض������ة 
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ل�����ب�����ن ال�����ب�����ن�����ات وراث�������������ة األع������م������ام أن���ى يك�������ون ولي������س ذاك بكائ���������ن 

فأجازه املهدي على ذلك بسبعني ألف درهم..)1(.

وليس األمر هكذا إذ ال تؤخذ األشياء ببالدة األقوال، وال بصفاقة األفعال، إمنا 
اأُلم����������ور تؤخذ حبقائقها ومبادئها، أما أن يتعّدى على القرآن وُيعتدى على الس����������ّنة 
بتقرير شعري ينطلق من نفس عارمة باجلشع، مذعنة للطمع، فإّن ذلك خالف ما 

أتت به حقائق اخلالفة...

ولنا يف هذه األبيات وقفة وهي اختالف املؤرّخني يف منش����������دها فهل هي لبّشار 
بن برد، أم ملروان بن أيب حفصة، وقد رّد على مروان هذا جعفر بن عّفان املعاصر 

لإلمام الصادق  بقوله: 

ل�����ب�����ن ال�����ب�����ن�����ات وراث�������������ة األع������م������ام مِلَ ال ي����������ك����������ون وإن ذاك لك�����ائ���ن 
وال���������ع���������م م���������������رتوك ب������غ������ري س�����ه�����ام للب����ن��ت نص������ٌف كام�������ل من مال��������ه 
ص���لّ���ى ال��ط��ل��ي��ق خم���اف���ة ال��ص��م��ص��ام م���������ا لل��ط�����لي�������ق وللت������������راث وإنّ�����م����ا 

ولعّل هذا اخلطاب كان متداواًل يف كّل عصر عّباسي، فلعّل البيت ملروان بن أيب 
حفصة وقد استخدمه بّشار بن برد مضّمنًا قصيدته...

وهذا التسابق بني شعراء العّباسيني وشعراء العلويني يكشف عن جلاجة العّباسيني 
يف تشويه احلقائق، ودفعها إىل اإلنكار، وتشكيل مقتنص األفكار يف أدب الناطقني 
باسم الدولة، ومتاجري األوهام.. وكان ملروان بن أيب حفص موقفًا عنيفًا يف إنكار 
احل����������ّق، وإبطال الواق����������ع، والتمرّد على مبتنيات اأُلّمة وثوابتها، فقد أنش����������د قصيدته 

 : للمهدي العّباسي اليت يقول فيها معّرضًا بأهل البيت

)1( حياة اإلمام موسى بن جعفر  الشيخ باقر شريف القرشي 1: 445.
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ه���الهل���ا ت������س������رتون  أو  ب����أك����ّف����ك����م  هل تطمسون من السماء ن�جومها 
ج�������ربي�������ل ب�����لّ�����غ�����ه�����ا ال�������ن�������يب ف����ق����اهل����ا أو ت������دفع�������ون مقال��������ة ع����ن ربّ�������كم 
ب���������رتاث���������ه���������م ف����������������������أردمت إب������ط������اهل������ا شه����دت من األنف������ال آخ������ر آي��������ة 

فلّما مسع ذلك املهدي زحف عن مصاّله حّت صار على البس����������اط وهو ال ميلك 
نفسه قائاًل له: كم بيت هي؟

فقال: مائة بيت.

فأم����������ر ل����������ه مبائة ألف درهم وقال له: إهّنا ألّول مرّة ُأعطيها ش����������اعر يف خالفة بن 
العّباس)1(.

وإغداق األموال على مثل هذه املماحكات الدعائية يستجلي ذعر العّباسيني من 
هتديد العلويني لدولتهم، ومل يكن هذا التهديد بالسالح والعتاد، بل هو يف سلب 
ش����������رعية العّباسيني املدعاة بعد بيان شرعية آل علي املس����������تباحة بنكران العّباسيني 

حقوقهم...

اإلمام موسى بن جعفر  والخارطة الفدكية: 

أرعب العّباس����������يني موقف اإلمام موس����������ى بن جعفر  م����������ن حتديد فدك، فقد 
اس����������تغّل اإلمام  موقف املهدي العّباسي يف تظاهره عند تصّديه ملظامل العاّمة، 
لُيعلن ممارس����������اته الدعائية يف بدأ مهده، متظاهراً بإرجاع احلقوق إىل أهلها، ومّدعيًا 
بعدالته »املفقودة«، وقد أراد اإلمام أن يكش����������ف زيف ما يّدعيه، فهو إن أراد أن 

.446 :1  1( حياة اإلمام موسى بن جعفر(
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يرج����������ع مظلمة الناس فم����������ا باله ال يرجع مظلمة رس����������ول اهلل يف ولده؟ وإن أراد أن 
ينتصف للمظلومني فما شأنه يغّض الطرف عن حقوقهم؟ وإذا كان اإلمام موسى 
بن جعفر  قد أرعب املهدي يف مطالبته بفدك، فقد أرعب قلوب القادمني من 
بن العّباس ليبّش����������رهم من أّن يف أعناقهم حّق النيب يف ولده، وقد غصبوه وغمطوا 
حّقه، وانثالوا على مسّلمات اخلالفة فتوارثوها بغري حّق، وكأهّنم مل يسمعوا مبا رواه 
املؤرّخون من أّن العّباس جّدهم حّث علي جّد العلويني أن يأخذ البيعة له ويعطيه 
التس����������ليم ويفّوضه االنقياد، ولو كان يف خلد العّباس ش����������يء من استحقاق اخلالفة 
ملا أقّر هبا البن أخيه، وملا سكت عن حّقه، لكّنه عِلَم أّن األمر يف علي ال ينازعه 
إاّل مفرٍت، وال يواجهه إاّل خمادع، وال يسعى إليه إاّل مكابر، فكان العّباس أحد من 
سّلم األمر لعلي يوم ذاك فما بال أبنائه يتسابقون على اإلنكار ويتمادون يف الغي، 
ويتدافعون على الوقيعة لقلب احلقائق واخرتام احلقوق؟! ولعّل رس����������الة اإلمام كانت 
إن����������ذاراً خطرياً يف التعريف حبقوق أهل البيت وهم أحّق من غريهم باخلالفة، وأوىل 
منهم بالرئاس����������ة، وقد تقّدمهم العّباس����������يون هنبًا حلقوقهم، وسفكًا لدمائهم.. كان 
اإلمام موسى  يراقب األحداث، ويرصد ما تؤول إليه اأُلمور ويقرأ بعني الغيب 
ما يرتكبه العّباسيون من خمالفات الدين، واّدعاء احلقوق، وكيف أّن هؤالء يتجرّؤون 
على قدس النيب، ويصادرون النس����������ب األطهر إىل مصاحلهم احلاملة باالستيالء على 
كّل ش����������يء من أرض اهلل الواس����������عة حّت خياطب هارون س����������حب السماء: »أينما 
متطري����������ن ففي أرض����������ي« وكأّن غرور هارون يدفعه لتمّلك الدنيا ش����������رقها وغرهبا، ال 
لش����������يء بل للملك وحده، هذه هي جنون العظمة، وهذا خيالء اجلبابرة، ميتطون 
صه����������وة جواد جامح، يس����������وقون الناس من خالله، ويق����������ودون اأُلّمة عبيداً طائعني 
ناكسني.. كان املهدي العّباسي جيلس لرّد املظامل، وكان اإلمام موسى  يسعى 
إىل بيان احلقائق؛ لئاّل ترتطم اأُلّمة بدعاوى العّباس����������يني، ودجل املدعيني، وحياول 
اإلمام أن يسأل املهدي العّباسي عن مظلمته مِلَ ال ترد فصاح به: )ما بال مظلمتنا 

ال ترد؟!
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قال املهدي: وما ذاك ياأبا احلسن؟

فقال : فدك.

قال املهدي: حدها يل.

ق����������ال اإلمام: ح����������ّد منها جبل ُأحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها س����������يف 
البحر، وحد منها دومة اجلندل.

فقال املهدي: كّل هذه حدود فدك؟

قال اإلمام: نعم.

قال املهدي: هذا كثري أنظر فيه()1(.

ه����������ذه هي حدود دولة اإلمام كّل البقعة اإلس����������المية يتزّعمها اإلمام لوراثة جّده، 
وملؤّهالته يف قيادة اأُلّمة، فكان اإلمام ناجحا يف إعالن هذا البيان الذي تاله على 
مس����������امع املهدي؛ ليتناقله الزمن إىل كّل األمساع، وليع����������ّرف اجلميع أّن اإلمام كان 

جياهد من أجل ختليص اأُلّمة من براثن الظاملني، ومطامع الغاصبني.

ومل أج����������د يف ه����������ذا املقام من تعبري يليق هبذا املوقف غري القول بش����������جاعة اإلمام 
ورباط����������ة اجلأش، وعلو اهلّمة ال����������يت كان ميتلكها على امتداد ف����������رتة حياته اجملاهدة، 
وكان اإلمام موس����������ى بن جعفر  معروفًا بعزمة احلّق، ونكران الباطل، والتصّدي 
لش����������بهات الس����������لطة اليت ما برحت مدعياهتا تأخذ طريقًا يف أذهان السّذج ونفوس 
البس����������طاء، ومل يزل موقف اإلمام من حدود ف����������دك يتداوله التاريخ فيقّرض صاحبه 
كأحسن ما يكون املقاتل يف خضّم الدفاع عن مبادئه ومناهضة غاصبيها.. وهكذا 

)1( حياة اإلمام موسى بن جعفر  عن عمدة األخيار يف مدينة املختار: 316.
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هي كلمات اإلمام  أش����������ّد وقعًا من جمالدة الس����������يوف، ومقارعة احلتوف عند 
ُأولئك العّباس����������يني، الذين ما فتؤوا يؤّسس����������ون لدولتهم على خمالفة ثوابت اخلالفة، 
ومباين اإلمامة، فكانت ثورة اإلمام موس����������ى بن جعفر  يف ترسيخ هذه اخلارطة 
الفدكية هي من أهّم ما أجنزه يف مرحلة العّباسيني الصاخبة بالتحّدي ألهل البيت، 

واملناهضة حلقوقهم.

اإلمام موسى بن جعفر  ونظرية العمران

احتاج العّباس����������يون إىل أئّمة أهل البيت كما احتاج أس����������الفهم من قبل، فاخلليفة 
ال يع����������دو منّفذاً آلراء األئّمة، واحلاكم ال حييد عن فرصة التحّدي اليت تثقل كاهله 
لتكوي كربيائه املمتهن حتت زمحة احلاجة إىل س����������ؤال اإلمام عن كّل معضلة أمّلت 
به، والسلطة ال تقوى بنفسها على جماهبة أخطار التحّدي الذي يدامهها يف السؤال 
عن قضية، أو اإلفتاء يف مس����������ألة، أو البّت يف حكم، دومنا إرجاع األمر إىل اإلمام 
احلاضر الذي يقود س����������فينة النجاة باأُلّمة إىل مرابع األمان، ويس����������تنقذها من طيش 
عاديات األزمان، واإلمام أي إمام ال يس����������عه إاّل أن يس����������ّدد ذلك اخلليفة، أو هذا 
الس����������لطان، ال لش����������يء سوى أّنه يرى من نفس����������ه القائد احلّق لأُلّمة، وويل واليتها، 
والقائم بأمرها، وال يدع السلطان يتخّبط يف القرار دومنا ينفذ رأيه إليه، وهو املمنت 
علي����������ه، بل على اأُلّمة مجع����������اء ليحفظ بذلك دين اهلل، وليفي بعهده عند رس����������ول 
اهلل، فهو وصّيه والقائم بأمره.. وكم كانت مقولة عمر احملرج من تداعيات املس����������ألة 
وخم����������اض املعضالت، حّت يعلن رافعًا عقرية االعجاب »ال أبقاين اهلل ملعضلة ليس 
فيها أبو حس����������ن«، وكان أبو حسن حّقًا وفيًا لرسالة رّبه، ال ختالطه عزماته أضغان 
احلاقدين، ومعاندة الغاصبني، حّت ال يّدخر نصيحة ما مل يس����������ّخرها هلذا املوقف، 
أو لذل����������ك احلدث الذي يهّدد الدولة، ويزعزع اأُلّمة، وهكذا أوالد علي من األئّمة 
اهلداة يس����������تحّثون اخلطى عل����������ى منهاج علي اإلمام، ي����������وم كان ال جيد مندوحة يف 
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الس����������كوت عند هتديد اأُلّمة أخطار التحّدي، وكان موس����������ى بن جعفر  يأخذ 
دور جّده علي بن أيب طالب يف النصيحة وكان املهدي العّباسي بل كان العّباسيون 

يأخذ دور أسالفهم يف احلاجة إىل اإلمام.

كان املهدي العّباس����������ي حمرجًا يف أمر املس����������جد احلرام إّبان توسعته، فهو حمكوم 
باسرتضاء العاّمة من أهل البيوت احمليطة باملسجد احلرام، ومل جيسر على مصادرهتا 
خ����������وف االنقضاض علي����������ه، ومل يعمد إىل خراهبا خوف الوقيع����������ة فيه، وهو يتظاهر 
باحل����������رص على إرجاع املظامل إىل أصحاهبا، فكي����������ف يعمل واألمر ال حيتمل إهناك 
احلق����������وق أكث����������ر ممّا هو عليه.. وال يصرب حّت يضي����������ف إىل مسعته إجنازاً جديداً من 
توس����������عة املسجد أو غري ذلك، عندها اس����������تغاث باإلمام موسى بن جعفر  يف 
حّل معضلة امتناع الناس من الس����������ماح بأمر التوسعة، والتخّلي عن بيوهتم، وحكم 
الفقه����������اء بعدم جواز التعّصب، ومل يكن لدى فقهاء البالط غري هذا، فاس����������تنجد 
باإلمام الكاظم  فأجابه اإلمام: »إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس، فالناس 
أوىل ببنائه����������ا، وإن كان الناس هم النازلون بفن����������اء الكعبة، فالكعبة أوىل بفنائها«، 
وهبذا اس����������تطاع املهدي حّل هذه املعضلة.. وقد ُأش����������كل على املهدي أمر اخلمر 
وأدلّ����������ة حرمتها، وهذا لعمري أعجب ما عرفته عن عجز هؤالء املتصّدين للخالفة، 
إذ ال ينبغي خلليفة النيب أن يغفل عن مقصود النيب  وإرادته فسأل املهدي هذا 

السؤال: 

هل اخلمر حمرّمة يف كتاب اهلل؟ فإّن الناس إمنا يعرفوهنا وال يعرفون التحرمي.

قال اإلمام: بل هي حمرّمة يف كتاب اهلل.

قال املهدي: يف أي موضع هي حمرّمة؟

َها َوَما َبَطَن  َ اْلَفوَاِحَش َما َظَهَر ِمن�ْ َا َحرََّم َريبِّ قال اإلمام: ق����������ول اهلل عزّوجّل: ﴿ِإمنَّ
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﴾ مّث قال:  ْغَي ِبَغرْيِ احْلَقِّ وَاإِلمْثَ وَاْلب�َ

أّم����������ا قوله: »م����������ا ظهر منها« يعن الزنا املعلن، ونص����������ب الرايات اليت كان ترفعها 
الفواجر للفواح����������ش يف اجلاهلية، وأّما قوله: »وما بطن« يعن ما نكح اآلباء، ألّن 
الناس قبل أن يبعث النيب  إذا كان للرجل زوجة ومات عنها زوجها تزّوجها من 
بعده ابنه إذا مل تكن ُأّمه فحرّم اهلل ذلك وأّما »االمث« فإهّنا اخلمرة وامليس����������ر بعينها 
وقد قال اهلل تبارك وتعاىل يف موضع آخر: ﴿َيْس����������َأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر وَاْلَمْيِس����������ِر ُقْل 
ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس﴾ فأّما اإلمث يف كتاب اهلل فهو اخلمر وامليس����������ر وإمثهما 

كبري«.

الهادي العّباسي عهد جديد من التنكيل: 

ومل يكن اهلادي العّباس����������ي بأفضل من سابقيه، فقد ورث كّل ما خّلفه له أسالفه 
من العداوة آلل البيت، بل االستخفاف حبقوقهم، ومل يقتصر اهلادي على ما ورثه 
عن جّده وأبيه، بل زاد يف أن جيتهد ليبالغ يف االعتداء على حقوق آل البيت، وما 
يتعّلق بش����������أن اأُلّمة، وما تفرضه عليه قيم الدين، وما تؤول إليه أخالق املسلمني، 
بل هو جتاوز حدود اإلس����������راف يف كّل ش����������يء، حّت س����������ّن لآلتني ما ال يتظاهر به 
أسالفه الس����������ابقني، فلعّل كان العّباسيون يتظاهرون بشيء من الدين وأن ال يعلنوا 
ما يرتكبوه يف اخللوة، وما ال يتجرّؤوا عليه عند العاّمة، فكانت جمالس أُنس����������هم من 
وراء حجاب، وكان تعاطي مخرهم يف مقصورات السلطان اليت تبتعد عن األنظار، 
وكانوا يظهرون الزهد، ويتظاهرون بالصالح، ويتداولون اإلصالح إىل غري ذلك من 
مظاهر الدين ليكون يف بادئ عهدهم وقاية هلم من نقد اخلاّصة، وافتضاح أمرهم 
عند العاّمة، وكانوا ينافقون لئاّل يظهروا ما خيالف احلرمات، ومل جيد اهلادي العّباسي 
ُبّداً يف انفراط هذا االلتزام، ومل جيد حيلة يف خالف ما هو عليه من اجملون والعبث، 
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وإظهار الرغبة يف إعالن شهوته أمام العاّمة، وممارسة نزواته مع اخلاّصة، حّت بات 
مل يراع ما عليه آباؤه من إظهار النسك، والتعّلق بالزهد، والرغبة عن الشهوات، مع 
ما هم عليه من واقع العبث، واالش����������تهار بالقصف واللهو، وركوب كّل احملرّمات، 

وممارسة املشتهيات إىل غري ذلك مّما عرفه الناس، واشتهر بني العام واخلاّص.

ف����������كان من الغرور والطيش والنزق ما بدا للعاّمة م����������ن متاديه »ومن مظاهر ذلك 
أّنه كان إذا مش����������ى مشت الش����������رطة بني يديه بالسيوف املشهور واألعمدة والقسي 

املوتورة، ليظهر بذلك ُأهّبة امللك والسلطان، والعلو على الناس«)1(.

ومل جيد مع الطيش غري اخلالع����������ة واجملون، فكان »قد أقبل على الدعارة واللهو، 
فبذل األموال الضخمة بس����������خاء على شهواته وطربه، فقد أعطى إبراهيم املوصلي 
مخس����������ني ألف دينار؛ ألّنه غّناه بثالثة أبيات أطربته، وغّناه بصوت فأطربه، فوهب 
إلي����������ه ثالثني ألف دينار، وقد كّلف بالغناء كلفًا ش����������ديداً فصرف الكثري من خزينة 
الدولة على املغّنني، وقال إسحاق املوصلي: لو عاش لنا اهلادي لبنينا حيطان دورنا 
بالذهب، وهتالك على شرب اخلمر، فكان أّول خليفة عّباسي ُأغري باخلمر، وتبعه 

على ذلك الرشيد، وسائر ملوك بن العّباس بعده«)2(.

عداوته للعلويين: 

وقد أضاف اهلادي العّباسي إىل عبثه يف احلرمات عبثه يف األنفس واألرواح، وقد 
راح يبحث عن كّل ما يليّب ش����������هوة اجملون، كما راح يبحث عن كّل ما يليّب ش����������هوة 
االنتقام، فقد كان ماجنًا فّحاش����������ًا عابثًا، مّث هو حاق����������داً فاتكًا منتقمًا من أعدائه، 

)1( حياة اإلمام موسى بن جعفر  للشيخ باقر شريف القرشي.
)2( م.ن.
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وكانت له غلظة وش����������ّدة وفتك، اس����������تخدمها يف جماهبة أعدائ����������ه، وترويع معارضيه، 
وتنكي����������ل مناوئيه، غري آبٍه بدين، وغ����������ري عابئ برحم، حّت عرف ما فعله بآل علي 
من التنكيل، وما ش����������هده أتباعهم من الرتويع، وكانت )فخ( ش����������اهدة على كّل ما 
جرى هلؤالء النفر من العلويني، حينما وضع فيهم السيف، بعد ما وضعوا عنه كّل 
إلٍّ وذّم����������ة؛ ليخرجوا عليه متعاهدين على إيقاف ما فعله هبم من اجلهر بعقوبتهم، 
واإلعالن يف توبيخهم، واملكايدة هلم يف كّل األحوال، »وقطع ما أجراه هلم املهدي 
م����������ن األرزاق واألعطية وكتب إىل مجيع اآلفاق يف طلبهم ومحلهم إىل بغداد«)1( ومل 
يكن من شيء حفظه لنا تاريخ اهلادي اإلرهايب بأشّد مّما حفظه من وقعة فخ تلك 
اجملزرة الرهيبة اليت مل يش����������هد مثلها بعد واقعة الطف كما نسب ذلك لإلمام حمّمد 
بن علي اجلواد  فقد أظهر احلسني بن علي قتيل فخ كّل شجاعة مع حترّجه يف 
الدين، وأظهر اهلادي العّباسي كّل حقد وعداء مع هتكه للدين واحلرمات، حيث 
»دارت معركة رهيبة عند فخ قاتل فيها احلس����������ني بن علي حّت استش����������هد، مّث احتّز 
العّباس����������يون رأس احلسني ورؤوس أصحابه، وبلغ عدد الرؤوس أكثر من مائة رأس، 
وقدموا هبا إىل قوّاد اجليش العّباسي، وكان عندهم مجاعة من ولد احلسن واحلسني، 
وسأل العّباسيون موسى بن جعفر  أن يشري إىل رأس احلسني فأشار إىل رأسه 
وق����������ال: »إّنا هلل وإّنا إليه راجعون، مضى واهلل مس����������لمًا صاحل����������ًا، صوّامًا قوّامًا، آمراً 

باملعروف ناهيًا عن املنكر، ما كان يف أهل بيته مثله...«)2(.

ومل يكن موسى بن جعفر  ترهبه سياسة القتل اليت انتهجها اهلادي العّباسي 
يف قولة احلّق، وش����������هادة الصالح يف قتيل فخ؛ ليتحّدى يف ذلك سياس����������ة اهلادي 

الذي طاملا عبث يف مقّدسات اأُلّمة، ومسّلمات الدين.

ومل يعد اهلادي العّباسي سوى خائفًا مرهوبًا بعد واقعة فخ، تؤّنبه أفعاله، وتوخزه 

)1( املصدر السابق.
)2( جهاد الشيعة: 268.
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ش����������قوته اليت أرهقت دول����������ة بن العّباس، حّت راحت تدفع مثن خطيئتها، وس����������وءة 
عملها، ومل يس����������تطع هؤالء إاّل أن يستس����������لموا لتأريخ مل يذكرهم إاّل باجلرمية واجلرأة 
عل����������ى احلرمات، ويصفهم بالتع����������ّدي والطغيان، ومل يكونوا س����������وى حمرتيف إرهاب، 

يتعاطون القتل ويتداولون االنتقام.

دعاء اإلمام موسى بن جعفر  لدفع غائلة الهادي العّباسي: 

ومل جيد اإلمام موس����������ى بن جعفر  غري التوّس����������ل باهلل تعاىل أن ينجيه من كيد 
ه����������ذا الطاغي، ال����������ذي فرغ توّاً من جمزرة فخ؛ ليس����������تأصل آل علي مبا فيهم اإلمام، 
وكان مّتهمًا لإلمام بأّنه احملّرض للثائر العلوي، وهو الذي دفعه للخروج حيث قال: 
»واهلل ما خرج حس����������ني إاّل عن أمره، وال اّتبع إاّل حّجته؛ ألّنه صاحب الوصية يف 

أهل هذا البيت، قتلن اهلل إن أبقيت عليه«)1(.

ومل ُيره����������ب هتديد اهلادي اإلمام موس����������ى بن جعفر ، بل تلّقاه بكّل اطمئنان 
وهو يرّدد: 

ول������ي������غ������ل������ّن م������غ������ال������ب ال�������غ�������الب زعمت سخين�ة أن ستغ������لب ربّ�����ها 

مّث يستشهد هبذا القول: 

أب�����ش�����ر ب�����ط�����ول س�����الم�����ة ي������ا م���رب���ع زع����م الف����رزدق أن سيقت�������ل مربع������اً 

وقد عىن اإلمام  عدم اكرتاثه لتهديد اهلادي العّباسي والتقليل من أمهّيته.

ومل تنته اأُلمور إىل هذا احلّد، بل عزّز اإلمام صموده وثباته أمام هذه التحّديات 

)1( حياة اإلمام موسى بن جعفر: 472.
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اخلطرية بأن توّجه إىل اهلل تعاىل ليعينه على ما هو فيه، وأّن االعتماد عليه سبحانه 
ال يبقي للطغاة وعنفهم سوى إذالهلم وضعفهم، والبّد أن يكون االرتباط باهلل يف 
كّل مهّمة من مهام احلياة، أو ش����������أن من ش����������ؤونه، أو حركة من حركاهتا، وقد أراد 
اإلمام أن يثبت ارتباطه باهلل حينما يتوّجه إليه مكروبًا، ويس����������أله مغمومًا، ويستعني 
ب����������ه وحيداً، ويس����������تنصره ضعيفًا، ويرجوه حمتاجًا، مّث هو يتوّج����������ه له بالدعاء ويطلبه 
باملس����������ألة، ويستصرخه باالنكسار، فيقول متضرّعًا خاشعًا خائفًا مرهوبًا من جالله 
وقدس����������ه: »إهلي: كم من عدو انتضى علّي سيف عداوته، وشحذ يل ظبة مديته، 
وأرهف يل ش����������با حّده، وداف يل قواتل مسومه، وس����������ّدد حنوي صوائب سهامه، ومل 
تنم عّن عني حراسته، وأضمر أن يسومن املكروه، وجيرّعن ذعاف مرارته، فنظرت 
إىل ضعفي ع����������ن احتمال الفوادح، وعجزي عن االنتص����������ار مّمن قصدين مبحاربته، 
ووح����������دت يف كثري من ناواين، وإرصادهم يل فيم����������ا مل أعمل فيه فكري يف اإلرصاد 
هلم مبثله، فأّيدتن بقّوتك، وش����������ددت أزري بنصرك، وفّللت يل شبا حّده، وخذلته 
بعد مجع عديده وحش����������ده، وأعليت كعيب عليه، ووّجهت ما سّدد إيّل من مكائده 
إلي����������ه، ورددته، ومل يش����������ف غليله، ومل تربد حرارات غيظ����������ه، وقد عّض علّي أنامله، 
وأدبر مولّيًا قد أخفقت سراياه، فلك احلمد يا رّب من مقتدر ال يغلب، وذي أناة 
ال يعّجل، صّل على حمّمد وآل حمّمد، واجعلن ألنعمك من الش����������اكرين، وآلالئك 

من الذاكرين.

إهلي: وكم باغ بغاين مبكائده، ونصب يل أشراك مصائده، ووكل يب تفّقد وعايته، 
وأظبأ إيّل إضباء السبع لطريدته انتظاراً النتهاز فرصته، وهو يظهر يل بشاشة امللقا، 
ويبسط يل وجهًا غري طلق، فلّما رأيت دغل سريرته، وقبح ما انطوى عليه بشريكه 
يف صلبه، وأصبح جملبًا إيّل يف بغيه، أركس����������ته أُلّم رأس����������ه، وأثنيت بنيانه من أساسه 
فصرعت����������ه يف زبيته، وأرديته يف مهوى حفرت����������ه، ورميته حبجره، وخنقته بوتره، وذكيته 
مبش����������اقصته، وكبيته خبنجره، ورددت كيده يف حنره، وربقته بندامته، وفتنته حبسرته، 
فاس����������تخدم واس����������تخذأ، وتضاءل بعد خنوته، وانقمع بعد استطالته ذلياًل مأسوراً يف 
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رب����������ق حبائله، ال����������يت كان يؤمل أن يراين فيها يوم س����������طوته، وقد كدت لوال رمحتك 
حتّل يب ما حّل بس����������احته، فلك احلمد يا رّب م����������ن مقتدر ال يغلب، وذي أناة ال 
يعجل، صّل على حمّمد وآل حمّمد واجعلن ألنعمك من الش����������اكرين، وآلالئك من 
الذاكرين)1(... إىل آخر الدعاء ويعرف هذا الدعاء ب�)دعاء اجلوش����������ن الصغري( رواه 

أكثر من واحد من علمائنا رضوان اهلل عليهم.

اّن اس����������تعراض هذا الدعاء يقّدم لنا منوذجًا من بالغة اإلمام موس����������ى بن جعفر 
، ومعارف����������ه وتكامله يف االرتباط باهلل، واس����������تعداده لقبول فيوضاته س����������بحانه، 
فاملعرفة اليت حيملها اإلمام تشري إىل نبوغه يف خطابه هلل تعاىل، ومعرفته يف التعاطي 
م����������ع األحداث، وكيف يوكله����������ا هلل تعاىل ويثبت أّن األمر هلل م����������ن قبل ومن بعد، 
والدعاء وسيلة الرضا، وطريق الوصول إىل قبوله سبحانه، فهو حمتاج إليه، ضعيف 

لديه، يرجوه خائفًا، ويسأله مسكينًا، ويناجيه مكروبًا.

وهكذا ينتهي األمر باهلادي العّباسي ليكون هالكه بعد إخبار اإلمام موسى بن 
جعف����������ر  أصحابه بقوله »ليفرّج روعكم، فإّنه ال يأت أّول كتاب من العراق إاّل 

مبوت موسى اهلادي«.

فقالوا: وما ذاك أصلحك اهلل؟

قال : وحرمة صاحب هذا القرب وأش����������ار إىل قرب النيب  قد مات موس����������ى 
اهلادي من يومه هذا، واهلل إّنه حلّق مثل ما أّنكم تنطقون)2(.

ومل تكن س����������اعة إاّل والقوم يتباشرون مبوت الطاغية، وهالكه حّت أيقنوا أّن األمر 
ال يتعّدى عن استجابة دعاء اإلمام  يف اهلادي العّباسي.

)1( مفاتيح اجلنان، الشيخ عباس القمي: 100.
.482 : 2( حياة اإلمام موسى بن جعفر(
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وراثة طغيان: 

ومل ينفّك العّباسيون من طغيان إىل طغيان يسّلطوه على رقاب الناس، ومقّدرات 
اأُلّم����������ة، وحرمات الدين حّت يربض على صدور الن����������اس هارون، ذلك الذي مجع 
طغيان األّولني واآلخرين من بن العّباس؛ ليذيق الناس مرارة الظلم، وفداحة اجلور، 

ومقولة الباطل حينما كان ينسب نفسه إىل الرشد فتلّقب بالرشيد.

ومل يكن اإلمام موس����������ى بن جعفر  مبنأى عن طائلة طيش هارون، وس����������طوة 
غروره، ومل يش����������أ هارون أن خيفي خوفه وهلعه من وجود اإلمام موس����������ى ، وقد 
هف����������ت له قلوب الناس وعّظمته اأُلّمة، واس����������تطالت إليه األعن����������اق وهو ُيلقي من 
أحاديث جّده ما يلقيه، وينش����������ر من علوم آبائه ما أهبر األمساع، ويرش����������د الناس ما 
أخفقت القلوب حبّبه، وأكربته النفوس إعظامًا وخش����������وعًا، ومل يزل هارون خيش����������اه 
حّت قيل: إّنه لّقبه الرش����������يد عند الكعبة، فلم يقم له حّت وقف الرش����������يد على رأسه 

فقال: أنت الذي يبايعه الناس؟

قال: نعم، أنا إمام القلوب، وأنت إمام اجلسوم)1(.

واإلمام موسى بن جعفر  جيابه هارون حينما يبدي قلقه من تزايد حمّبة الناس 
لإلم����������ام، وقد جرّد هارون من حمّبة الناس وارتباطهم به على أس����������اس العالقة اجملرّدة 
بينه وبني رعاياه، الذين مل ينظروا إليه بعني الرضا، وال يتعاملون معه بالقبول؛ لفقده 

أهلية اخلالفة، وشرعية اإلمارة.

ومهما يكن من ش����������يء فإّن هارون مل خيش إعراض العاّم����������ة عنه، ومقتهم إّياه، 
بقدر ما خيشى تعاظم حمّبتهم ملوسى بن جعفر ، وتسليمهم له، واعتقادهم به.

)1( مستدركات عوامل العلوم: 242.
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القلق المتزايد: 

مل يكد هارون العّباس����������ي خيفي قلقه املتزايد بتصاعد الثورات العلوية، وباألحرى 
الرفض الش����������عيب املتزايد من قبل اأُلّمة، فهارون يقرأ رغبة الناس بآل علي رفضًا له، 
وملش����������روعه الدموي الذي أط����������اح برموز املعارضة العلوية، حي����������ث هناية العديد من 
العلوي����������ني على يد والت����������ه، خصوصًا بّكار الزبريي الذي نّف����������ذ حقده بالعلويني يف 
سياس����������ة التصفية اليت أرادها هارون، وقد وصفه الطربي بش����������ديد البغض آلل أيب 
طالب، حيث قال: »وكان بّكار شديد البغض آلل أيب طالب، وكان يبّلغ هارون 
عنها ويسعى بأخبارهم، وكان الرشيد واّله بعض املدينة وأمره بالتضييق عليهم«)1(.

قام بّكار الزبريي بتنفيذ سياس����������ة التصفي����������ات للعلويني على يديه مبباركة هارون، 
وكان األخري جيد يف بّكار الزبريي أداًة مهّمًة يف تنفيذ هذه السياس����������ة الدموية من 
البط����������ش بالبيت اهلامش����������ي حيث »بدأ بّكار الزبريي سياس����������ة اضطهاد العلويني يف 
املدينة، فقبض على حمّمد بن حيىي بن عبد اهلل يف ش����������هر رمضان، وكّبله باألغالل، 
وسجنه وظّل مس����������جونًا حّت مات يف سجنه، كما قبض بّكار أيضًا على احلسني 
ب����������ن عبد اهلل بن إمساعيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب، وضربه ضربًا مربحًا 

حّت لقي حتفه«)2(.

ومل يكت����������ف هارون بأداة القمع -وايل املدينة ب����������ّكار الزبريي- حّت نّفذ هو بيده 
بع����������ض تصفيات العلويني حي����������ث »كانت هناية حياة العّباس بن حمّمد بن عبد اهلل 
بن علي بن احلس����������ني بن علي بن أيب طالب على يد اخلليفة هارون الرش����������يد، فقد 
استدعاه اخلليفة إىل بغداد وأخذ حياوره ويناظره، وثار غضب الرشيد عليه، فصاح 
في����������ه، يا ابن الفاعلة، فعرّيه العبّ����������اس بُأّمه خليزران، وقد كان����������ت جارية قد تزّوجها 
املهدي، فقال العّباس: تلك ُأّمك اليت تواردها النّخاس����������ون، فأمر الرش����������يد بضرب 

)1( تأريخ األمم وامللوك 6: 452.
)2( جهاد الشيعة: 298.
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العّباس بعمود من حديد حّت هلك«)1(.

  وإذا كان األمر كذلك فما بالك بشيخ اهلامشيني وعميدهم موسى بن جعفر
الذي تقول أكثر اأُلّمة بإمامته، ومل يكن ذلك مرحيًا هلارون وهو يرى من ينافس����������ه 
عل����������ى طاعة الناس له، والبخ����������وع بإمامته، والركون إىل خالفت����������ه، والقول بأحّقيته، 
وس����������يدعو ذلك هارون إىل البحث عن أقرب فرصة مؤاتية للقضاء عليه، أو حتديد 
حترّكه؛ ليتس����������ىّن له القضاء على هيبته، أو احلّد من حمّبة الناس له، فكان يسعى يف 
قتله بأي طريقة خيتارها ملعارضيه، ويوّجههم ليموتوا على طريقة هارونية معروفة، أو 

حمصورة بني السيف وبني السم.

لك����������ن هذه املرّة مل يقف أحد على طريقة التصفيات املبتكرة اليت ابتكرها هارون 
خلصومه، ولعّل كان جهده يف »معاجلة« أمر اإلمام موسى بن جعفر  يكشف 
َلقني، أحدمها أش����������ّد من اآلخر، ومها قلق حياته وبقائه طليقًا هتفو إليه قلوب  عن ق�َ
اجلمي����������ع، وقلق موته لتحزن عليه نفوس اجلمي����������ع، ومل يكد هارون أن يبقى متحرّياً 
بني حمذورين بقاء اإلمام أو قتله، فاختار أيسرها وأضمنها بقاًء مللكه كما تصّوره، 
فاختار تصفية موس����������ى  يف الس����������جن بعد أن وجد أّن حقده يتزايد بني حلظة 
وُأخرى؛ ليدفعه إىل ارتكاب احملذور دون أن يكتفي بزّج اإلمام يف سجونه املظلمة، 

ومطامريه الغائرة يف أعماق األرض.

وصف األصفهاين هناية موس����������ى  يف سجن السندي سنة 183 فروى: )أّن 
السندي لّفه ببساط، وأمر بعض خدمه أن يقعدوا على وجهه حّت مات(، وروى 
صاحب الفخري: إّن الرشيد أمر بقتله على هذا النحو، حّت ال يّتهمه الناس بقتله 
فقال: وكان الرش����������يد بالرّقة، فأمر بقتله، فقتل قتاًل خفيًا، مّث ُأدخل عليه مجاعة من 

العدول بالكرخ ليشاهدوه وإظهار أّنه مات حتف أنفه«)2(.
)1( ن. م: 299.

)2( جهاد الشيعة: 302.
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هذا هو هارون يف حقيقته، وهكذا كان حيكم متسّلطًا على ُأمور املسلمني، وحنن 
مل نتعّرض إىل مصري اإلمام موس����������ى بن جعفر  على يد هارون إاّل على أساس 
االش����������ارة والتلميح ونرتك التفصيل إىل حملّ����������ه، لكن الذي يهّمنا أن نقف عند نزعة 
املؤرّخني الذين أرّخوا هلذه احلقبة املؤملة دون أن يقفوا موقف املس����������ؤول يف البحث 
اجلاّد عن تداعيات سياس����������ة ه����������ارون حيال اآلخرين ممّ����������ن مل يوافقه على طريقته، 
ومل نع����������رّب عنهم باملعارضني لنجد أّن موقف هؤالء املؤرّخني يّتس����������م بالتحّيز وعدم 
املوضوعي����������ة، ذلك أّن ثقافتهم ُبنيت على االعجاب بش����������خصية اخلليفة، أو فقل: 
إهّنم حياولون تنزيه هؤالء رغم ما تشهد به سريهتم من االحنالل والعبث، وما عرفوا 
به من اجملون واالحنراف، ولعّل يف س����������رية هارون العّباسي ما يغن عن مظّنة البحث 

يف هذا اجملال.

هارون العّباسي.. وانبهار المؤرّخين: 

مل أج����������د يف حدود حبثي خليفة من خلفاء األمويني والعّباس����������يني كما وجدت يف 
هارون العّباسي من هيمنته على بعض املؤرخني املسلمني وانبهاره به كأفضل خليفة 
إسالمي علمًا، وورعًا، وثقافة، وتنظيمًا، وقل ما شئت من أسباب احلياة العمرانية 
اليت كان يتمّتع هبا هارون على أس����������اس املخّيلة التارخيية، وما نس����������جه املؤرّخون له 
من ثوب التقوى، وما صّوروه من مست الورع، وما س����������ّطروه من حكايات اإلبداع 
يف العل����������م، والتضّلع يف الفقه، والتفّقه يف الدين، وهم مع هذا يروون عنه مغامرات 
اجمل����������ون، ودواعي العبث، ومنتديات الغناء اليت كان يعرف هبا، بل كانت تعرف هبا 
بغداد لش����������ّدة ما تأثَّرت خبليفتها الذي يتظاهر بالدين ويرتكب حماذيره، ولعّلك ال 
جتد مؤرّخًا من هؤالء إاّل وأضاف ما فات قبله، حّت أّن الالحق يضيف ما أغفله 
السابق، وأّن السابق يؤّسس ما خيلفه للالحق، وهكذا تدور سرية هارون بني انبهار 
الس����������ابقني من املؤرّخني، وبني هنم الالحقني منه����������م يف إضافة مسة احلكمة والورع 
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خلليفٍة ماجٍن وحاكٍم عابٍث، ورجٍل مهووس بالطرب والشراب واخلالعة، ومل يكن 
تقييمنا هذا مس����������رفًا يف التوصيف، وال موغاًل يف التقريع، وال بعيداً عن واقع عرف 

به هارون، وشهدت له سريته ومغامراته.

والبّد لنا أن نقف عند دراس����������ات هؤالء -اجملبولني- على حتريف الواقعة التارخيية 
بانغمارها يف خمّيلة مس����������رفة باالعج����������اب، ومولغة يف اإلصرار عل����������ى تنزيه هارون، 
وإغداق الصفات اخلرية عليه، وستجد تناقضات املؤرّخني يف قراءهتم لسرية هارون.

ابن عساكر في تاريخ دمشق: 

قال في تاريخه لهارون العّباسي: 

مّر الرش����������يد بدير مروان فاستحس����������نه، وهو على تل حتته رياض زعفران وبساتني، 
فنزله، وأمر أن يؤتى بطعام خفيف، فُأت به، فأكل، وُأت بالشراب، ودعا بالندماء 
واملغّنني، فخرج الدير، وهو شيخ كبري هرم، فسأله واستأذنه يف أن يأتيه بشيء من 
طعام الديارات، فأذن له، فإذا أطعمة نظاف)1(، وأدام يف هناية احلسن، فأكل منها 
أكثر أكله، وأمره باجللوس فجلس حيّدثه وهو يشرب، إىل أن جرى ذكر بن ُأمّية، 
فقال له الرشيد: هل نزل منهم أحد؟ قال: نعم نزل يب الوليد بن يزيد وأخوه الغمر، 
فجلسا يف هذا املوضع فأكال وشربا وغّنيا، فلّما دّب فيهما السكر وثب الوليد إىل 
ذلك اجلرن فمأله وشرب به، ومأله وسقى به أخاه الغمر، فما زاال يتعاطيانه حّت 
س����������كر، ومأله يل دراهم، فنظر إليه الرشيد فإذا هو عظيم ال يقدر على أن يشرب 
مأله، فقال: أب بنو ُأمّية إاّل أن يس����������بقونا إىل اللّذات سبقًا، ال جياريهم أحد فيه، 

)1( أطعمة يف غاية اجلودة والعناية واالتقان ووصفت نظاف لعدم شائبة النقص فيها.
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مّث أمر بدفع النبيذ من بني يديه وركب من وقته)1(.

هذه هي س����������رية هارون يف العبث والش����������راب والغناء، مّث يتبعها ابن عساكر جبملة 
ُأخرى حتكي عن زهد هارون وورعه هكذا: 

وحكى بعض أصحابه أّنه كان يصّلي يف كّل يوم مئة ركعة إىل أن فارق الدنيا إاّل 
أن تعرض له عّلة، وكان يتصّدق يف كّل يوم من صلب ماله بألف درهم، وكان إذا 

حّج، حّج معه مئة من الفقهاء وأبنائهم)2(.

ومل يكتف ابن عساكر حّت جعله ثالث ثالثة يف الزهد واخلشوع حيث قال: قال 
منص����������ور بن عّمار: ما رأيت أغزر دمعًا عن����������د الذكر من ثالثة: فضيل بن عياض، 

وأبو عبد الرمحن الزاهد)3( وهارون الرشيد)4(.

ومل نسرتسل مع ابن عساكر يف انبهاراته هبارون حّت نقف عند مؤرّخ آخر.

السيوطي في تاريخ الخلفاء: 

ومن الغريب أن يذكر السيوطي شخصية هارون فيصفها بالزهد، والورع، والتقوى، 
ومن ناحية يورد بعض ما أحدثه يف هتك حرمات اهلل تعاىل.

فقد ذكر عن سريته: وكان يصّلي يف خالفته يف كّل يوم مائة ركعة إىل أن مات، 

)1( تاريخ دمشق 34: 13.
)2( ن. م.

)3( وهو عبد اهلل بن املبارك املعروف.
)4( ن. م.
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ال يرتكها إاّل لعّلة، ويتصّدق من صلب ما له كّل يوم بألف درهم)1(.

ويف موضع آخر يؤرّخ للرش����������يد فيذكر عبثه وهلوه وإسرافه يف احملرّمات فيقول: عن 
ابن املبارك قال: ملّا أفضت اخلالفة إىل الرش����������يد وقعت يف نفسه جارية من جواري 
املهدي، فراودها عن نفسها فقالت: ال أصلح لك، إّن أباك قد طاف يب، فشغف 
هبا، فأرس����������ل إىل أيب يوسف فس����������أله: أعندك يف هذا شيء؟ فقال: يا أمري املؤمنني 
أو كّلما اّدعت َأَمة ش����������يئًا ينبغي أن تصّدق، ال تصّدقها فإهّنا ليست مبأمونة، قال 
ابن املبارك: فلم أدر مّمن أعجب: من هذا الذي قد وضع يده يف دماء املس����������لمني 
وأمواهل����������م يتحرّج ع����������ن حرمة أبيه، أو من هذه األمة اليت رغبت بنفس����������ها عن أمري 
املؤمنني، أو من هذا فقيه األرض وقاضيها قال: اهتك حرمة أبيك واقض شهوتك، 

وصرّيه يف رقبيت)2(.

لكن عجبنا ال ينقضي حّت من الس����������يوطي الذي مجع أخبار زهد هارون وتقواه، 
وأخبار إسرافه يف هتك احلرمات، وهذا من عجيب أمرهم حّقًا.

الذهبي في تاريخ اإلسالم: 

قال الذهيب يف تاريخ اإلس����������الم: وبلغ����������ن أّنه كان يصّلي يف خالفته يف اليوم مائة 
ركعة إىل أن مات، ويتصّدق كّل يوم من صلب ماله بألف درهم.. ويعّظم حرمات 

اإلسالم)3(.

مّث هو يف موضع آخر يقول: وأخبار الرش����������يد يطول ش����������رحها، وحماسنًا مّجة، وله 
)1( تاريخ اخللفاء للسيوطي: 264.

)2( نفس املصدر.
)3( ن. م.
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أخب����������ار يف اللهو واللّذات احملظورة والغناء، واهلل يس����������احمه. قال أبو حمّمد بن حزم: 
أراه كان ال يش����������رب النبيذ املختلف فيه إاّل اخلمر املّتفق على حترميها، مّث جاهر هبا 

جهاراً قبيحًا)1(.

هذا هو التاريخ الذي تقرأه بيد هؤالء »االعتذاريني« الذين يعرتفون بقبيح أعمال 
هؤالء مّث هم يعتذرون عنهم وجيعلوهنم أهل الطاعة واالنقياد ليوصلوا الناس إىل رضا 

اهلل تعاىل، فهل رأيت أعجب ممّا ترى؟!

موسوعة الحضارة العربية: العصر العّباسي لقصي الحسين: 

قّدمت هذه املوس����������وعة استطالعًا عن حياة هارون العّباسي ووصفًا لبالطه، وما 
ضّمه من الرتف والعبث فقالت: 

كان البالط مؤول الش����������عراء والنبهاء، وأرباب املوس����������يقى والغناء، وس����������واهم من 
الس����������مار والندماء، وأصحاب اللهو ومريّب الكالب، والديكة وغريهم، حّت أصبح 
القص����������ر مركزاً ملختلف الثقافات وض����������روب اللهو، وكان يف مقّدمة املطربني واملغّنني 

إبراهيم املوصلي وسياط وابن جامع)2(.

مّث يصف حال الرشيد يف التقوى والعبادة بقوله: كان الرشيد من أفاضل اخللفاء، 
وفصحائهم، وعلمائهم، وكرمائهم، كان حيّج س����������نة، ويغزو س����������نة مّدة خالفته إاّل 
س����������نني قليلة، وكان يصّلي كّل يوم مائة ركعة، وحّج ماش����������يًا، ومل حيّج خليفة ماشيًا 

غريه)3(.
)1( تاريخ اإلسالم لشمس الدين حمّمد بن أمحد الذهيب 5: 314.

)2( موسوعة احلضارة العربية العصر العّباسي 4: 42.
)3( ن. م.



84ر
��َن
ْ

�ع َ
�ن ��ن �م �ُم�و��َس�ى �ن �َ�ل� إ

�ل��
� �َت�َح�ن ا

��مْ
ُ

��لم �َه�تْ�د ا ��ل���َش ا

ومن جهة ُأخرى يقول: كان الشاعر املاجن أبو نؤاس أحد أصفياء هارون الرشيد 
وندمي����������ه املرح.. وقد وص����������ف أبو نؤاس بطريقة واضح����������ة كّل الوضوح يف »ديوانه« 
الش����������عري احلياة اخلرافي����������ة واجلميلة هلذا البالط الذي كان جيم����������ع بني اللّذة واجملد، 
وهاهو ذا أبو نؤاس يروي قّصة احتفال مشهود قاد يف أثنائه األمني نفسه طيلة ليلة 
كاملة رقصًا متثيليًا منقطع النظري، شارك فيه عدد ال حيصى من القيان اجلميالت، 
وغّنني فيه حّت الفجر على حلن فرقة موسيقية، على حني كان املتفرّجون يشاركوهنم 

يف فرحتهم)1(.

وعن الغناء واملغّنني يصف الرش����������يد بأّنه: فاق هارون الرشيد خلفاء العّباسيني يف 
ولوعه بالغناء واملوس����������يقى، وإجزاله العطاء للمغّنني واملوسيقيني، وقد جعل للمغّنني 

مراتب وطبقات على حنو ما وضعهم أردشري بن بابك وأنوشروان)2(.

عبدالجبّ�������ار الجومرد ف�������ي كتابه: هارون الرش�������يد حقائق عن عهده 
وخالفته: 

أوغ����������ل الكاتب يف الدفاع ع����������ن »خليفته« هارون، وأس����������رف يف اعتذاراته عنه، 
ومجع النصوص عن س����������ريته، فكان تناقضًا حيرجه حّت يغّض النظر عن االعتذار، 
وهو كعادة املؤرّخني اآلخرين يصفه بالورع والتقوى، ويغدق عليه صفات اخلاش����������ع 
الذاكر، لكّنه يصطدم بنصوص العبث واجملون، واإلسراف يف اللهو، اليت مل يستطع 
أن حيجبه����������ا عن حبوثه فمثاًل حينما يذكر الرش����������يد يف خش����������وعه يقول: وكان من 
أرّق اخللف����������اء وجهًا، وأكثرهم حياًء، وأخش����������عهم قلبًا، وأغزرهم دمعًا عند املوعظة 

احلسنة)3(.
)1( املصدر السابق.
)2( املصدر السابق.

)3( هارون الرشيد حقائق عن عهده وخالفته: 186.
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مّث إذا ذكر جمالس غنائه يعجز عن وصف ما كان يصفه من ولعه بالغناء، وإغرامه 
باللهو، مّث هو يتعّمد الكذب على الدين من أجل الدفاع عن خليفته، فيقول: كان 
]أي الرش����������يد[ يعلم أّن مساع الغناء مباح يف الشرع اإلسالمي، فرتك لنفسه أقصى 

حرّيتها للتمّتع فيه، وعّب من هذا الغذاء الروحي بقدر ما استطاع)1(.

وعلم اهلل أّنه يعلم هذا الكاتب أّن الغناء حرام يف الش����������رع اإلسالمي، لكن دافع 
عن خليفته حّت أوغل، فراح يكذب على اإلسالم، ويّدعي ما مل يكن يف شريعته، 
وهذه مش����������كلة املؤرّخني الذين أولعوا باألشخاص على حساب احلقيقة، بل حّت 
على حس����������اب دين اهلل. مّث يواصل هذا الكاتب قوله: ولشّدة رغبته يف مساء الغناء 
اجتمع يف قصره ع����������دد كبري من اجلواري املغّنيات، والعازفات على خمتلف اآلالت 

املوسيقية...)2(.

الغناء في الشرع اإلسالمي: 

عنونا هذا البحث بعنوان )الغناء يف الش����������ريعة اإلس����������المية( متّش����������يًا مع ما عنونه 
الكاتب عبداجلّبار اجلومرد واّدعى إباحة الغناء يف الش����������رع اإلسالمي ليعذر خليفته 

هارون يف االستماع إليه.

والبّد من تس����������ليط الضوء على آراء الفقهاء يف الغناء، وهل هو مباح كما اّدعاه 
اجلومرد، أو أّنه حمض اّدعاء أجلأه دفاعه عن هارون؛ ليّدعي على اهلل ورسوله وعلى 

فقهاء املسلمني؟

)1( املصدر السابق.
 )2(
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فقه البالط: 

قبل البحث البّد من االش����������ارة إىل أّن هناك فق����������ه البالط، وفقهاء البالط الذين 
رّوجوا لفقه جيعلونه على مقاس����������ات اخلليفة، وما يناس����������ب أذواقه ومشتهياته، فهم 
بارعون يف قتل األبرياء على أساس الفتاوى اجلاهزة اليت يسرتخصها هؤالء الفقهاء، 
وهم قادرون على أن يكون الربيء مّتهمًا، واملّتهم بريئًا حس����������بما يش����������تهيه اخلليفة، 
فهم حاضرون يف جملس اخلليفة ليخرجوا من أكمامهم أّية فتوى، تناس����������ب سياسة 

اخلليفة وذوقه.

واحلادثة اليت حيّدثنا هبا املؤرّخون تشري إىل انتهاكات متكرّرة أحدثها فقه البالط 
يف إراقة دماء املسلمني، كما استطاع أبو البخرتي أحد فقهاء البالط أن يفيت بقتل 
حيىي بن عبد اهلل بن احلسن العلوي يف جملس الرشيد، فعن أيب اخلّطاب قال: »إّن 
جعفر بن خالد حّدثه ليلة وهو يف مسره قال: دعا الرش����������يد اليوم حيىي بن عبد اهلل 
بن حس����������ن وقد حضره أبو البخرتي القاضي وحمّمد بن احلسن الفقيه صاحب أيب 
يوس����������ف، وأحضر األمان الذي كان أعطاه حيىي، فقال حملّمد بن احلسن: ما تقول 
يف ه����������ذا األمان أصحيح هو؟ قال: هو صحيح، فحاّجه يف ذلك الرش����������يد، فقال 
له حمّمد بن احلس����������ن: ما تصنع باألمان لو كان حماربًا مّث وىّل كان آمنًا، فاحتملها 
الرش����������يد على حمّمد بن احلس����������ن، مّث س����������أل أبا البخرتي أن ينظر يف األمان، فقال 
أبو البخرتي: هذا األمان منتقض من وجه كذا وكذا، فقال الرش����������يد: أنت قاضي 

القضاة وأنت أعلم بذلك، ومزّق األمان وتفل فيه أبو البخرتي)1(.

وال نريد أن نعّلق على املش����������هد، إاّل أّننا نتمسك حبّقنا يف القول إّن فقه السلطة 
غدا فقه البالط ليتبادل الفقيه السياسي واحلاكم السياسي األدوار يف تاسيس دولة 

اإلرهاب والتعّسف.

)1( املصدر السابق. 
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والب����������ّد أن يفتون مبا ال ينّغص ملّذات اخلليفة، ويتماش����������ى م����������ع رغباته يف اللهو 
والعبث، فهم حيرّفون الكلم عن مواضعه، ويضعون ما يناسب توّجهاته العبثية؛ لذا 
فهم يرابطون دائمًا يف بالط اخللفاء؛ ليكونوا طوارئ فتيا يفتون ما يريده اخلليفة وما 
يس����������تذوقه، ولعّل ذلك يظهر جليًا إذا وقفنا على حترمي الغناء لدى مجيع املسلمني، 
اعتم����������اداً على الروايات الواردة عن النيب  يف حت����������رمي الغناء، لكن فقهاء البالط 
يفتون على خالف ذلك ترّضيًا للخليفة، ومتّشيًا مع رغباته، ومل يشاؤوا أن خيالفوه، 

وإن خالفوا بذلك سّنة النيب  ونواهيه.

إباحة الغناء لدى فقهاء البالط

ولعّل ذلك يدفعنا إىل البحث عن فقه السلطة بفتاوى فقهاء البالط، فقد حاول 
هؤالء الفقهاء أن يتماش����������وا مع رغبات اخللفاء يف العبث واجملون، بالرغم من حترمي 
اخلمر أو الغناء أو غري ذلك، فإّن خلفاء البالط أسرفوا يف التمادي حبّلية احملرّمات 
اليت هنى عنها القرآن الكرمي وشّددت عليها السّنة، ولعّل بعض العناوين اليت حّللها 

ُأولئك الفقهاء يوقفنا على هذا اخلرق الفتوائي لدى فقهاء البالط.

حّلية الخمر بحسب فتوى فقهاء البالط

اّن النه����������ي عن اخلمر يتعارض مع رغبات اخللفاء، ومل يكد اخلليفة العّباس����������ي أن 
يلهو إاّل بش����������رعنة هلوه هذا، وعبثيته »املش����������روعة« اليت س����������يعاجلها فقهاء السلطة، 
حي����������ث تكمن يف البحث عن بدائل تبيح للخلف����������اء أن يرتكبوها كمحرّمات لكن 
ُعّدل����������ت إىل هلو حمّلل حيّق للخليفة أن يتعاطاه، »حّت أصبح االدمان عليها اخلمر 
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ظاه����������رة عاّمة، على الرغم من هني القرآن الكرمي عنه����������ا، وحّضه على اجتناهبا، إذ 
ْيَطاِن  َا اخْلَْمُر وَاْلَمْيِسُر وَاأَلنَصاُب وَاأَلْزاَلُم رِْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّ يقول عّز شأّنه: ﴿ِإمنَّ
ْغَضاء يِف  َنُكُم اْلَعَداوََة وَاْلب�َ ي�ْ ْيَطاُن َأن ُيوِقَع ب�َ َا ُيرِيُد الشَّ ْفِلُحوَن * ِإمنَّ َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ت�ُ
ُهوَن﴾. وكان من  َهْل أَنُتم مُّنت�َ اَلِة ف�َ اخْلَْمِر وَاْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصَّ
أسباب انتشارها وإقبال الناس عليها أن أّدى اجتهاد بعض فقهاء العراق إىل حتليل 
بعض األنبذة، كنبيذ التمر والزبيب املطبوخ أدن طبخ ونبيذ العس����������ل والرُب والتني، 
فش����������رب اخللفاء هذه األنبذة وش����������رهبا الناس، وهتالك بعض الناس إمعانًا يف اجملون 

على أنوعها احملرّمة بإمجاع الفقهاء«.

هذه ه����������ي فتاوى البالط لتضفي عل����������ى عبث اخللفاء مش����������روعية املعاطاة معها 
وارتكاهبا، لكي ال يبقى ألحد مّتس����������ع من االعرتاض، فاملنكر حتت طائلة الشرعنة 
خللفاء الفقهاء، وممارس����������ة البالط، فأي حّق يبقى ألحد يف االعرتاض على هكذا 

منكر وأمر قبيح؟!

فق����������د روي أّن قاضي القضاة أبا يوس����������ف التقى املغ����������ّن ابن جامع يف جملس من 
جمالس الرشيد العاّمة وهو ال يعرفه، فأعجبه مظهره وظّنه أحد الفقهاء، فسأله عن 
بلده، فقال من احلجاز، فراح يس����������أله عن أخب����������ار فقهاء احلجاز وابن جامع جييبه 
أجوبة العامل املّطلع على أخبارهم وبعض اخلالف الفقهي الذي كان بينهم، وطال 
احلديث بني الرجلني فقيل أليب يوسف: إّن الرجل الذي أطلت احلديث معه أمام 
رجال الدولة هو أحد املغّنني.. ويف اجتماع آخر عقده الرش����������يد تقّرب ابن جامع 
من أيب يوس����������ف القاضي، فابتعد هذا عنه ومل يش����������أ أن يكّلمه، فأدرك ابن جامع 
السّر يف ذلك، وقصد أبا يوسف متعّمداً وقال له: أجبن عن سؤايل يا أبا يوسف، 
  قال: قل، قال: هل الغناء حرام يف اإلسالم قال: ال، قال: هل كان رسول اهلل

يسمع الشعر؟ قال: نعم، قال: فلو جاء شاعر وأنشده: 

أقوت وطال عليها سالف األمد ي����������ادارمي���ة بالعلي������اء فالسن�����د 
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أكان يسمعه أم ينفر عنه؟

قال: بل كان يس����������معه، قال ابن جامع، فلو غّنيت لك هذا البيت هكذا -غىّن 
البيت بصوت عذب- هل زدُت فيه شيئًا أم سهلت آلذانك مساعه؟

قال أبو يوسف: اعفن من هذا يرمحك اهلل، وابتعد عنه)1(.

والعجيب أّن أبا يوس����������ف القاضي نزّه نفسه عن الغناء واّدعى أّن النيب  كان 
  يس����������معه، فما معىن حترّج أبو يوسف عن مساعه للغناء مع اّدعائه لسماع النيب
ل����������ه، فاألمر أغرب من أن نقف عنده وحنّلل أبعاده، لكّنه يف كّل أحواله ال يتعّدى 

عن نفاق فقهاء البالط ومماشاهتم مع ذوق اخلليفة وتوّجهاته.

حرمة الغناء عند علماء أهل السّنة: 

على الرغم ممّا اّدعاه أبو يوسف من مساع النيب  للغناء فإّن األحاديث الشريفة 
الواردة عن النيب  يف حرمة السماع كانت هي املشهورة يف مروياهتم.

روى أمحد يف مس����������نده: حّدثنا عبد اهلل حّدثنا أيب حّدثنا الوليد بن مسلم حّدثنا 
س����������عيد بن عبدالعزيز وخملد بن يزيد أخربنا سعيد املعىن عن سليمان بن موسى عن 
ناف����������ع موىل ابن عمر مسع ابن عمر صوت زّمارة راع فوضع إصبعيه يف ُأذنيه وعدل 
راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم، قال فيمضي حّت قلت 
ال، فوضع يديه وأعاد الراحلة إىل الطريق وقال: رأيت رسول اهلل  ومسع صوت 

زّمارة راع فصنع مثل هذا)2(.
)1( هارون الرشيد لعبداجلّبار اجلومرد: 255.

)2( مسند اإلمام أمحد بن حنبل: ج2 ص38.
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ومعلوم أّن باألولوية القطعية حيرم الغناء، فإذا كان النيب  حترّز من مساع زّمارة 
الراعي فاألوىل عدم مساعه آلالت اللهو، بل للغناء أوىل.

ومثله يف النهي ما أورده أمحد يف مسنده.. قال رسول اهلل : إّن فصل ما بني 
احلالل واحلرام الصوت يعن الضرب بالدف)1(.

والفصل ما مييز بني األشياء، فما مييز بني احلالل واحلرام هو الغناء.

والظاهر أّن تفس����������ري الراوي للصوت بالضرب بالدف يف غري حمّله، إذ الصوت ما 
تعارف عند أهل الصنعة بالغناء، وقد تعارف عندهم أن يوردوا ش����������عراً ويقولوا هذا 

صوت فالن أي غّناه فالن.

م����������ن هنا حرّم الفقهاء الغناء، وإن عّلقه بعضهم على التش����������بيب وذكر احملرّمات 
اأُلخ����������رى، إاّل أّن العرف ال يفّكك يف الغناء ال����������ذي يصاحبه اجملون والعبث وبني 
الغن����������اء اجملرّد عن ذلك، فالغن����������اء اجملرّد عن هذا الضرب من العب����������ث ال ُيعّد غناًء 
عند أهل العرف، وقد »ذهب الفقهاء إىل حرمة الغناء إذا كان بش����������عر يشّبب فيه 
بذكر النساء ووصف حماس����������نهّن وذكر اخلمور واحملرّمات ألّنه اللهو والغناء املذموم 

باالّتفاق«)2(.

وأّم����������ا املعازف وآالت الغناء فق����������د »ذهب مجهور الفقهاء إىل أّن الضرب بآالت 
اللهو ذوات األوتار كالربابة والعود والقانون ومساعه حرام)3(.

قال ابن حجر اهليثمي: األوتار واملعازف كالطنبور والعود والصنج أي ذي األوتار 
والرباب واجلنك والكمنجة والسنطري والدريج وغري ذلك من اآلالت املشهورة عند 

)1( مسند اإلمام أمحد بن حنبل: ج4 ص259.
)2( تفسري القرطيب 14: 54.

)3( فتح القدير 6: 36.
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أهل اللهو والسفاهة والفسوق هذه كّلها حمرّمة بال خالف)1(.

وق����������ال القرطيب: أّما املزامري واألوتار والكوية فال خيتلف يف حترمي اس����������تماعها، ومل 
أمس����������ع عن أحد مّمن يعترب قوله من الس����������لف وأئّمة اخللق من يبيح ذلك، وكيف ال 
حيرم وهو شعار أهل اخلمور والفسوق ومهّيج الشهوات والفساد واجملون، وما كان 

كذلك مل يشّك يف حترميه وال يف تفسيق فاعله وتأثيمه)2(.

هذا هو رأي علماء أهل الس����������ّنة يف الغناء، وال أجد يف خالفه إاّل خالفًا ملا عليه 
السّنة وأهل السلف منهم.

أّما حرمته عند علماء اإلمامية: 

فقد توات����������رت أحاديث أئّمة أهل البيت  على حترميه ومل يكن أحد منهم قد 
خالف مشهورهم يف حترميه، بل تغليظ النهي عنه.

فقد روى يف معاين األخبار بسنده عن عبد األعلى قال: سألت جعفر بن حمّمد 
ْوَل الزُّوِر﴾   ع����������ن قول اهلل عزّوجّل: ﴿َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِم����������َن اأَلْوَثاِن وَاْجَتِنُبوا ق�َ
قال: الرجس من األوثان الش����������طرنج، وقول الزور: الغناء، قلت: قول اهلل عزّوجّل: 

﴿َوِمَن النَّاِس َمن َيْشرَتِي هَلَْو احْلَِديِث﴾ قال: منه الغناء.

وروى يف املقنع مرساًل قال: قال الصادق : َشرُّ األصوات: الغناء.

ويف كتاب اخلصال بسنده املعترب عن احلسن بن هارون قال: مسعت أبا عبد اهلل 

)1( املوسوعة الفقهية 35: 338.
)2( ن. م.
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 يقول: الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر.

وعن عنبس����������ة عن أيب عبد اهلل  قال: اس����������تماع الغناء واللهو ينبت النفاق يف 
القلب كما ينبت املاء الزرع.

ق����������ال العاّلمة البح����������راين يف احلدائق الناضرة: ونقل يف املس����������الك عن مجاعة من 
األصحاب منهم العاّلمة يف التذكرة حترمي الغناء مطلقًا، ونقله يف املختلف عن أيب 
الصالح، وهو املنقول عن ابن إدريس أيضًا استناداً إىل األخبار املطلقة يف حترميه)1(.

من هنا جند اّتفاق علماء املس����������لمني مجيعًا على حرمة الغناء وعدم التس����������امح يف 
النهي عنه والتشديد عليه.

لماذا االعتذار إذن؟

وإذا كان األم����������ر كذلك فلماذا ه����������ذا التكّلف يف االعتذار عّما يعمله هارون من 
خرق إلمجاع املسلمني يف حرمة الغناء؟ وملاذا هذا اهلروب عن الواقع التارخيي حلفظ 
هيبة اخللفاء الذين مل حيفظوا هيبتهم بأنفس����������هم؟ فس����������محوا هلا ما تشاء أن ترتكبه 
م����������ن األهواء دون حت����������رّج يف الدين، أو مراعاة للعرف، فم����������ا الداعي بعد ذلك أن 
ننهك القارئ يف قبول األعذار والتلّطف حبيل األقوال لدفع غائلة النقد عن هؤالء 
اخللفاء، وليبق هارون وأمثاله يف حظرية القداس����������ة دون أن متّس����������هم آراء الناقدين، 
ولعّل ما فعله عبداجلّبار اجلومرد هو امنوذج الدفاعات رهينة التعّصب بل قل رهينة 
االنقي����������اد إىل املقّدس املوروث، وأقصد من املقّدس امل����������وروث الذي يتلّقاه الكاتب 
بش����������كله التعّبدي ليفرض هيمنته على ثقافته فينسلخ عن واقعها ويرمتي يف أوساط 

)1( احلدائق الناضرة يف أحكام العرتة الطاهرة للشيخ يوسف البحراين 18: 115.
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نظرة تقليدية تفرض عليه املقّدس وتصّور له ذلك.

هذه هي مش����������كلة الكتابات التارخيية، وإذا كان القارئ يعاين من عقدة االعتذار 
التارخي����������ي الذي ابتليت هبا كتاباتنا التارخيية فإّن مّثة توجيه ملش����������كلة الكاتب الذي 
كان يرزح حتت طائلة الس����������لطة والرقي����������ب احلاكم حيث املطاردات والتنكيل تأخذ 
بالكاتب إىل مراعاة الس����������لطة.. هذا أحس����������ن األعذار يف أن حنّس����������ن ظّن القارئ 
هبؤالء الذين تورّطوا يف »برجم����������ة« اخلروقات اليت ارتكبها اخللفاء إىل »حقل جترييب 
اعتذاري« يلّمع صورة اخلليفة، ويبقي على قداس����������ته االفرتاضية اليت تالزمه حّت يف 
منعت����������ه العبثية وجمالس اجملون ال����������يت حيتفي هبا البالط تروحيًا عن اخلليفة يف هناية يوم 
»مكتظ بالعبادة« »ورّد املظامل« »ونشر العدل« وما إىل ذلك من عناوين مظلومية 
اخلليفة الذي يس����������رتّد أنفاس����������ه يف حفلة صاخبة حتييها غواين البالط ومهرة العبث 

واجملون املسّخرون خلدمة اخلالفة اإلسالمية«.

هارون العّباسي.. انتهاكات الدولة وخروقات الدين: 

هذا العنوان يدفعنا كثرياً بالتفكري يف ُأس����������س الدولة العّباسية، فهل ُأّسست هذه 
الدولة على أس����������اس دين صرف أم على أس����������اس دميقراطي يضمن على أقّل تقدير 

حقوق اأُلّمة بكّل فئاهتا.

ولس����������نا هنا يف مقام الرص����������د التارخيي ملا متّيز به اجملتمع العّباس����������ي من انتهاكات 
يف حقوق اإلنس����������ان على كّل املستويات ولعّلنا نس����������ّلط الضوء على مناذج تارخيية 
تقّدم لنا بس����������خاء قراءة وافية جملتمع منهك من حياة البالط العّباس����������ي وما عكسته 
هذه احلياة على املاليني من املعوزين، وكان البذخ الس����������مة الفارقة هلذا اجملتمع حّت 
تصاع����������دت وتائر هذا البذخ املضن للطبقات احملرومة »وال ريب يف أّن هذا البذخ 
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إمنا كان يتمّتع به اخللفاء وحواش����������يهم من البيت العّباسي ومن الوزراء والقوّاد وكبار 
رج����������ال الدولة ومن اّتصل هبم من الفّنانني ش����������عراء ومغّنني ومن العلماء واملثّقفني، 
وكأمنا كتب على الش����������عب أن يكدح ليمأل حياة هؤالء مجيعًا بأساليب النعيم، أّما 
هو فعليه أن يتجرّع غصص البؤس والشقاء، وأن يتحّمل من أعباء احلياة ما يطاق 
وما ال يطاق. ومرّد ذلك إىل طغيان اخللفاء العّباسيني الذين حرموا الشعب حقوقه 
وطّوقوه باالستعباد واالستبداد والعنف الشديد، وقد مضوا هم وبطاناهتم حيتكرون 
ألنفس����������هم أمواله وموارده الضخمة، حبيث كانت هناك طبقة تنعم باحلياة إىل غري 
رّت عليها يف الرزق، فهي تش����������قى إىل غري حد، واضطرب أوس����������اط  حّد، وطبقات ق�ُ

الناس من التّجار وغريهم بني الشقاء والنعيم)1(.

هذه هي الصورة الواضحة حلكم عّباس����������ي مستبد، ومنه تعرف من أين تقرأ هذه 
احلياة العّباس����������ية وكيف تعرف نظامها االس����������تبدادي الذي ُأّسس على االنتهاكات 
السافرة حلقوق اإلنسان، وإذا أخذنا أحد خلفاء العّباسيني امنوذجاص عرفنا بتمّعن 
احلياة العاّمة هلكذا جمتمع، ولعّل هارون أحد ُأولئك الذين تس����������تخدمهم دراس����������تنا 

كعينة لقراءة اجملتمع العّباسي أّواًل، وخلروقات هارون العّباسي ثانيًا.

الترف العّباسي في عصر هارون: 

اّن املتابع للوضع االقتصادي يف جمتمع عّباسي أهنكته حياة البالط وترف اخلليفة 
وحاش����������يته يقف متحرّياً عن »العصر الذهيب« الذي عاشته بغداد كما حيلو للبعض 
أن يصف����������ه، فاحلرمان والفقر يدفعان هبكذا جمتمع إىل جتاوز وضعه الدين إىل وضع 
ال حيسد عليه من حماكاة البالط يف ترفه وانتشار احلالة العبثية بني اجملتمع ودواعي 

اجملون بني أفراده.
)1( العصر العّباسي األّول. الدكتور شوقي ضيف: 45.
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اّن انتشار حياة الرتف كان سببه انبثاث اجلواري والقيان داخل اجملتمع اإلسالمي، 
حيث عمدت هذه اجلواري إىل نش����������ر روح العبث واجملون يف أوساط اجملتمع »وقد 
أشاع هؤالء اجلواري والقيان يف اجملتمع كثرياً من ضروب الرقة والظرف فقد جعلت 
كثرة معاش����������رهتّن الرجال هلّن يتعّودون كيف يتلّطفون لقلوهبّن، وكيف يس����������تنزلوهنّن 
بالكالم الرقيق إىل وّدهم، وكيف حييطوهنّن بأشراك احلديث الساحر الذي يشغف 
قلوهبّن وميلؤها بالعطف واحلنان...«)1( وإذا ما عرفنا أّن ذلك بسبب ما انشغل به 
اخللفاء العّباسيون، تأّكد لنا أّن هارون كان أحد روّاد خلفاء اللهو العبثي العّباسي 
الذي عرفت به بغداد يومذاك »وقد فاق هارون الرشيد اخللفاء العّباسيني يف ولوعه 

بالغناء واملوسيقى واجزاله العطاء للمغّنني واملوسيقيني«)2(.

وهبذا سنجد كيف بذل هارون وسعه يف إفشاء العبث والرتف واجملون يف الوسط 
اإلس����������المي وقلّ����������ده العاّمة، وتبعه مثله����������م من أهل األهواء وامل����������رح، فصار اجملتمع 
اإلس����������المي يرزح حتت طائلة رغبات اخلليفة العابثة، واأُلّمة تئنُّ من احلرمان وحبس 

احلقوق وإشاعة الظلم.

فمثاًل كان اإلسراف شائعًا بني أوساط خاّصة البالط، واحلرمان شائعًا بني عاّمة 
الناس، ولعّل بعض أمثلة اإلسراف حتكي هذا اإلسفاف يف موارد الدولة والتحّكم 
يف خرياهت����������ا، لتنفيذ رغبات البالط اجلاحمة باللهو والعبث، فعلى س����������بيل اإليضاح 
لصورة هذا اإلس����������راف فقد »رس����������م املهدي ملروان بن أيب حفصة مائة الف درهم 
على مدحته، وكان يصنع الصنيع نفسه مع املغّنني، حّت يطرب لبعض أصواهتم.. 
وكان الرش����������يد حبراً فّياضًا ينهل على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه أيب يوسف 
واألصمعي والكسائي، واألطباء من مثل جربئيل بن خبتيشوع، ويقال إّنه صار إليه 
يف عه����������د ما يزيد على أربعة ماليني من الدراهم، وكان جيزل للش����������عراء واملغّنني من 

)1( العصر العّباسي األّول لشوقي ضيف: 63.
)2( موسوعة احلضارة العربية العصر العّباسي / قصي احلسني: 720.
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نواله، ويكفي أن تعرف أّنه وصل س����������لمًا اخلاس����������ر وحده ملدائحه فيه بعشرين الف 
دين����������ار، أّم����������ا مغّنيه األثري عنده وهو إبراهيم املوصل����������ي فيقال إّن صالته له جتاوزت 

مائيت الف دينار)1(.

ولع����������ّل قائمة واحدة ملدخول طبيب هارون العّباس����������ي تعطينا كش����������فًا واضحًا ملا 
كان يرتكبه هارون من خروقات دينية، وجتاوزات قانونية، أباح لنفس����������ه أن يرتكبها 
وحده، دون مربّر شرعي يبيح له ذلك، أو قانون يسمح له التفرّد يف خريات الدولة 

ومواردها.

فقد عثر على قائمة حس����������اب خبط كاتب جربئيل بن خبتيشوع، وهو ابن طبيب 
هارون الرشيد وليس طبيبه اخلاّص الذي هو والده خبتيشوع النصراين، الذي مل نعلم 
من ثرواته إاّل بالوقوف على ما حيصل عليه ولده »جربئيل بن خبتيش����������وع«، وقائمة 
احلساب ستوقفنا على احلياة املرتفة اليت متّتع هبا أصحاب الرشيد دون حدود يقف 

عندها الباحث: 

� 1 �
جهات القبض دراهم   

راتب نقدي /من بيت مال العاّمة.   120/000

املنزل / من بيت مال العاّمة.   60/000

راتب نقدي   50/000

قيمة ثياب   50/000
)1( تاريخ األدب العريب العصر العّباسي األّول لشوقي ضيف: 46.
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هدية على عيد صوم النصارى   50/000

قيمة ثياب هدية على عيد الشعانني »وهو عيد للنصارى«  10/000

عيد يوم الفطر نقدًا   50/000

قيمة ثياب ليوم عيد الفطر   10/000

لقصد الرشيد دفعتان يف السنة   10/000

لشرب الدواء   100/000

600/000 اجملموع املقبوض من جانب اخلليفة

� 2 �
جهات القبض دراهم   

من عيسى بن جعفر   50/000

من زبيدة بنت جعفر   50/000

من العّباسة   50/000

من إبراهيم بن عثمان   30/000

من الفضل بن الربيع   50/000
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من فاطمة ُأّم حمّمد   70/000

كسوة وطيب ودواب   100/000

املقبوض من خاّصة الرشيد   400/000

� 3 �
جهات القبض دراهم   

من جعفر بن حيىي  1/200/000

من الفضل بن حيىي  1/200/000

غّلة من ضياعه   800/000

من فضل مقاطعاته   700/000

جمموع ما يقبضه من الربامكة وواردات أمالكه  3/900/000

املقبوض من خاّصة الرشيد   400/000

املقبوض من الرشيد   600/000

4/900/000 اجلملة: أربعة ماليني وتس����������عمائة الف درهم يف السنة عد اهلدايا 
واملنح اأُلخرى)1(.

)1( طبقات األطباء 1: 136.
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والقائمة اليت بني أيدينا تكشف بوضوح عن مدى تسّيب اقتصاد الدولة، وسطوة 
احلاكم على مواردها العاّمة؛ ليكون بيد ابن أحد أطباء الرش����������يد هذه الثروة الطائلة 

دون مربّر، وجياع الشعب تغفو على حلم رغيف مل يأهتا إاّل بعد جهد جهيد.

وإذا كان األمر كذلك فإّن االنفالت الدين واألخالقي س����������يكون إحدى النتائج 
احلتمية هلكذا حياة مرتفة ميارسها اخلليفة وحاشيته دون رادع.

الزواج اأُلسطورة: 

ومل يقتصر البذخ على ما كانت تس����������ّجله املدّونات التارخيية من مصاريف البالط 
وتكاليف اإلنفاق، بل يس����������تعرض املؤرّخون حفل زواج هارون ما ينبهر منه املؤرّخ 
حينما يريد أن يؤرّخه فيقتصره بقوله: )يقال: إّنه مل يكن يف اإلسالم وليمة مثلها« 
وهذا أقصى ما اس����������تطاع ابن طيفور أن يصفه فقد قال يف ذكر زواج هارون: قال 
أمح����������د بن أيب طاهر صاحب تاريخ بغ����������داد: ملّا زّوجها »يقصد زبيدة« املهدي من 
ابنه هارون، استعّد هلا ما مل يستعد ألحد قبلها من اآلالت واآلنية، والفرش واملتاع، 
والثي����������اب والطيب واجلواهر، واخلدم والوصائف، وعمل هلا درع در يتجاوز الصفقة 
مل يق����������ف املقّومون على قيمة، ويقال: إّنه الدرع الذي كان لعبدة بنت عبد اهلل بن 
يزيد بن معاوية امرأة هش����������ام بن عبد امللك، ودخل هبا يف احملرّم سنة مخس وسّتني 
ومائة يف قصر اخللد، وحش����������ر الناس من اآلفاق، وفرّق يف ذلك العرس من املال ما 
مل يتوّهم أّن بيوت األموال حتويه، وكانت أواين الذهب متأل بدراهم الفّضة، وأواين 
الفّض����������ة متأل بدنانري الذهب، ويدفع ذلك لوجوه الناس إىل ما يتبع ذلك من نوافج 

املسك وقطع العنرب، وختلع عليهم خلع الوشي)1(.

)1( كتاب بغداد البن طيفور: 274.
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وال خيفى أّن هذا البذخ وإىل جانبه عوز عام، والتخمة وإىل جانبها بطون غرثى 
تستغيث، ومل يكن من شيء عند السلطة سوى إسعاد اخلليفة وحاشيته، واآلخرون 
فليذهبوا إىل حيث شاؤوا، فإّن اخلليفة مّهه بطنه وفرجه، وكذلك احمليطني به، ومجوع 
الناس تستغيث ملا هبا من الفاقة، وما فيها من البالء، فإّن خزائن الدولة وبيت املال 

ملك اخلليفة، وال أحد ينافسه يف ملكه، أو ينازعه يف سلطانه.

االنحالل األخالقي.. النتيجة الحتمية: 

وال نبالغ أن نس����������تخلص نتائج هذا الرتف ال����������ذي بّثه هارون يف جمتمع حرم من 
أبسط حقوقه، فبقدر ما أشاع هارون الرتف يف جمتمعه، ُأشيعت حاالت االحنالل 
األخالق����������ي والتحّلل الدي����������ن، حّت صار الكثري من احملظ����������ورات متعارفًا يف اجملتمع 
البغ����������دادي الذي يكون قريبًا م����������ن بالط اخلالفة، وغدت ه����������ذه املنكرات إحدى 
ح����������االت الظواهر املتعارفة اليت يتعاطاها العاّمة، وإذا ما تابعنا بعض تلك احلاالت 
س����������نجد أّن الغناء والرقص هو الشائع يف جمتمع إس����������المي يتحرّج من هكذا أمر، 
إاّل أنّ����������ه صار جزًء من احلياة اليومية العاّمة للن����������اس، وأضحى متعارفًا يتداولونه يف 

يومياهتم.

هارون الرشيد انتهاكات أخالقية وشرعية: 

ومل يقف هارون عند حّد تعاطي الس����������كر واستماع الغناء، بل ارتكب انتهاكات 
أخالقية انعكست على أهل بيته من أخواته وحميطيه فمثاًل: 
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1� ما رواه األصفهاين يف أغانيه قال: »زار الرش����������يد ُعلية فقال هلا: باهلل يا ُأخيت 
غّنين، فأطرب الرشيد وشرب عليه بقّية يومه..)1(.

2� ويف األغاين، روى أحدهم: كنت يومًا بني يدي الرش����������يد وعنده أخوه منصور 
ومه����������ا يش����������ربان، فدخلت إليه خلوب جاري����������ة لُعلية ومعها كأس����������ان فغّنتهما قائمة 

فشربا..)2(.

3� ويف األغاين »كان أّول صوت غّناه إبراهيم ]وهو أخوه أبو إبراهيم بن املهدي[ 
هذا الصوت.. فأصاب وأحس����������ن كّل اإلحسان وشرب عليه الرشيد واستعاده حّت 

سكر، وأمر إلبراهيم بعشرة آالف درهم، وعشرة خواتيم، وعشر خلع)3(.

4� روى اب����������ن قتيبة أّن الرش����������يد »اس����������تأذنته ُأخته فاختة بنت املهدي وش����������قيقته 
يف احت����������اف جعفر ومهاداته فأذن هلا، وكانت قد اس����������تعّدت له باجلواري الرائعات 
والقين����������ات الفاتنات، فتهدي له كّل مجعة بكراً يفتّضها، إىل ما تصنع له من ألوان 
الطعام والش����������راب والفاكهة، وأنواع الكسوة والطيب، كّل ذلك مبعرفة أمري املؤمنني 

ورأيه.

فاس����������تمّرت بذلك زمانًا، ومضت به أعوام����������ًا، فلّما كانت مجعة من اجلمع دخل 
جعفر القصر الذي اس����������تعّدت به، ومل ُيرع جعفر إاّل بفاختة ابنة املهدي يف القصر 
كأهّن����������ا جاري����������ة من اجلواري الالت كّن يهدين له، فأص����������اب منها لّذته وقضى منها 
حاجت����������ه وال علم له بذلك، فلّما كان املس����������اء وهّم باإلنصراف، أعلمته بنفس����������ها 

وعرّفته بأمرها، وأطلعته على شديد هواها وإفراط حمّبتها له«)4(.

.190 :10 )1(

.180 :10 )2(
.199 :6 )3(

)4( اإلمامة والسياسة 2: 672.



102ر
��َن
ْ

�ع َ
�ن ��ن �م �ُم�و��َس�ى �ن �َ�ل� إ

�ل��
� �َت�َح�ن ا

��مْ
ُ

��لم �َه�تْ�د ا ��ل���َش ا

وال يفوتنا أن نتذّكر عالقة العّباس����������ة جبعفر وكيف تزّوجها، واألمر عجيب حيث 
مجع جعفر بني ُأخيت الرشيد واحدة زواجًا وُأخرى سفاحًا.

هذه هي أخالق هارون وأهله وحاش����������يته حيث االستخفاف باحلرمات وهتكها 
م����������ا مل حي����������ص، والعجيب أّن هؤالء املؤرّخني ينقلون ه����������ذه اخلروقات حتت عنوان: 
أمري املؤمنني هارون الرش����������يد، وهذا من أغرب ما وجدت. حّت أّن السيوطي ينقل 
عن الذهيب قوله: أخبار الرش����������يد يطول شرحها، وحماسنه مّجة، وله أخبار يف اللهو 

واللّذات احملظورة والغناء ساحمه اهلل)1(.

وهذا التقديس لديهم أوصلهم إىل هذه املتناقضات اليت ال ميكن حّلها وتفسريها 
سوى العناد واملكابرة.

حّت دع����������ا ببعض احملّققني أن يصّور حياة البغدادي����������ني املرتفني بأهّنا ال ختلو عن 
حالة العبث واللهو اليت يقصدها األش����������راف، فقال يف معرض حديثه: »وخيّيل إىل 
، إاّل عمل على  اإلنس����������ان أّنه مل يبق يف بغداد، وال يف الكوفة، وال يف البصرة سريُّ
أن يقتن قينة أو قيانًا ُيش����������عن املرح يف داره، وكان من ال يس����������تطيع اقتناء قينة ميكنه 
أن يس����������تأجر من املقينني إحدى قياهنم لتغّنيه ليلة أو ليايل مّتصلة، فالرواة يذكرون 
أنّ����������ه كان أليب النضري عمر ب����������ن عبدامللك جوار يغّنني وخيرج����������ن إىل أهل البصرة، 
وكان����������ت قيان برب����������ر يف الكوفة ما يزلن خيتلفن إىل مطيع ب����������ن إياس ورفقته، وباملثل 
كانت قيان بغداد يكثرن من االختالف إىل دور الش����������عراء، وكان الشعراء وغريهم 
من فتيان بغداد يزوروهنّن يف دور أصحاهبّن من املقينني، وكانت أش����������به بنواٍد كبرية 
للغناء واملوس����������يقى، فالناس يذهبون إليها شعراء وغري شعراء للمتعة بالسماع ورؤية 
اجلمال من كّل شكل وكّل لون، وكثرياً ما كان يقع الشعراء يف حّب بعض اجلواري 
املكتمالت اخللق، اجلميالت اجلس����������د، فيستأثرن بكّل ما فيهم من عاطفة وهوى 
على حنو استئثار رمي بقلب مطيع بن أياس، وعبادة بن عبد اهلل بن حمّمد البوّاب، 

)1( تاريخ اخللفاء: 266.
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وعن����������ان بقلب أيب التنضري وسلس����������ل بقلب أبان بن عبداحلمي����������د، وكن يتبارين يف 
جذب الش����������عراء مبا يش����������عن يف أحاديثهّن من عذوبة حلوة، ومبا حيسن من صنوف 

الغزل، والعبث بقلوب الرجال)1(.

هذه هي احلالة العاّمة اليت يعيشها اجملتمع اإلسالمي يف العصر العّباسي خصوصًا 
يف عهد الرشيد، بل إّن االحنرافات اليت شاعت يف عصور متأّخرة على عصره كانت 
بفعل خمّلفات ممارس����������ات الرشيد وتأّثر اجملتمع اإلسالمي هبا، بل يستطيع الباحث 
أن جيد عصر هارون عصراً تأسيسيًا لالحنراف االجتماعي العام الذي تعاطى معه 

الكثري، وترّسخت آثاره فيما بعد.

الخليفة العّباسي وشرب المسكر: 

ومل يرتّدد هارون يف اإلدمان على شرب اخلمر فإّن ذلك من متممات هلوه وعبثه 
الذي عقد له جمالس الشرب والغناء، وقد رصد املؤرّخون كثرياً من جمالس الشرب، 
وأنت عليم أّن الش����������رب ينصرف إىل اخلم����������ر، وإن حاول بعضهم التقليل من أمهّية 
ذل����������ك، حيث اّدع����������و أّن هارون كان يفيت له فقهاء العراق م����������ن أهل البالط حبّلية 
النبيذ، لكن الواقع أّن هارون أس����������رف يف ش����������رب اخلمر حبس����������ب ما نقله املؤرّخون 

وإليك بعض مروياهتم: 

1� ق����������ال األصفهاين يف األغاين وهو يتحّدث عن صوت أطرب هارون فقال: .. 
فأصاب وأحس����������ن كّل اإلحسان، وش����������رب عليه الرشيد واستعاده حّت سكر، وأمر 

إلبراهيم بعشرة آالف، درهم وعشرة خواتيم، وعشر خلع..«)2(.

)1( تاريخ األدب العريب العصر العّباسي األّول: 62.
.199 :6 )2(
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2� ويف حديثه عن الربامكة روى الطربي قال: حّدثن أمحد بن زهري أحس����������به عن 
عّمه زاهر بن حرب أّن س����������بب هالك جعفر والربامكة أّن الرش����������يد كان ال يصرب عن 
جعفر وعن ُأخته عّباسة بنت املهدي، وكان حيضرمها إذا جلس للشرب، وذلك بعد 
أن أعل����������م جعفراً قّلة صربه عنه وعنه����������ا، وقال جلعفر ُأزّوجكها ليحّل لك النظر إليها 
إذا أحضرهتا جملسي، وتقّدم إليه أن ال ميّسها، وال يكون منه شيء مّما يكون للرجال 
إىل زوجته، فزّوجها منه على ذلك، فكان حيضرمها جملسه إذا جلس للشرب مّث يقوم 
عن جملس����������ه فيخّليهما فيثمالن من الشراب ومها شابان فيقوم إليها جعفر فيجامعها 

فحملت منه.. إىل آخر القّصة..«)1(.

3� وقال يف األغاين: أّن خمارق غّناه ]أي الرشيد[ فطرب وشرب رطاًل، مّث استعاده 
وشرب رطاًل، مّث استعاده فطرب وشرب رطاًل وأعطاه ضيعة)2(.

4� وروى ابن طيفور رواية طويلة مّث قال: .. وأمر ]أي الرشيد[ إبراهيم فغىّن وضرب 
عليه فزلزال الدنيا، وشرب الرشيد على ذلك رطاًل..)3(.

وهذه مناذج ملرويات املؤرّخني تش����������ري إىل ش����������ّدة ولع هارون باخلمر، وتعّلقه بالغناء 
واللهو، وهذا غيض من فيض، ذكرناه لنشري إىل تسّيب القيم واملبادئ اإلسالمية أّيام 

هارون.

هارون وسياسته مع العلويين: 

إّنن����������ا أمام عنوان خطري يؤرّخ لعصر هارون، فالرتف واالحنراف العام الذي أش����������اعه 
عصره هو الطابع العام للخالفة العّباس����������ية، إاّل أّن الذي ميكن أن يتمّيز به هارون يف 
عصره هو سياس����������ته مع العلويني اليت أرهقت الدولة العّباس����������ية مبسؤولية بالغة، ألقت 

)1( تاريخ الطربي 6: 489.
.350 :18 )2(

)3( كتاب بغداد: 286.
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ظالهلا على النظام السياسي بصورة عاّمة، وعلى الوضع االجتماعي بصورة خاّصة.

فالعلويون هم أصحاب الش����������أن يف الث����������ورة اليت حدثت وألغت النظام األموي كما 
هو معروف، فالدعوة العّباس����������ية ترجع إىل مؤّسس����������ها العلوي أيب هاشم بن حمّمد بن 
احلنفية، واغتياله على يد سليمان بن عبد امللك يثري أكثر من تساؤل، خصوصًا يف 
ظ����������ّل تطّلعات حمّمد بن علي بن عبد اهلل بن العبّ����������اس، ذلك الرجل الذي اختطف 
الدعوة بطريقة ماكرة، إذ الشكوك ال زالت تثار لدينا يف براءة حمّمد بن علي بن عبد 
اهلل بن العّباس يف تدبري الوقيعة أليب هاشم يف فّخ األمويني، وخروجه هو منها ساملًا 
معاىف، دون أن تناله مالحقات األمويني ومتّس����������ه مطارداهتم، ولنا أن نّتهم حمّمد بن 
علي العّباسي هذا بعد أن وجدنا حتويل الدعوة العلوية هذه إىل دعوة عّباسية صرفة، 
وإلغاء العلويني والتنّكر هلم، وحتويل هذه الدعوة من علوية إىل عّباسية بامتياز، ويبقى 
التس����������اؤل قائمًا عن إمكانيات العّباس����������ي هذا يف حتويل الدعوة إليه، دون أن يلحقه 
خطر األمويني ومطارداهتم، وهو يعمل بش����������كل واسع من أجل نشر دعوته وإبعادها 

عن العلويني بكّل تفاصيلها.

هذه هي العقدة اليت بقيت تالحق العّباس����������يني، وتتضّخم يف عصر الرشيد حتت 
ظّل ش����������رعية املعارضة العلوية اليت يستس����������يغها اجملتمع اإلسالمي، وينظر إليها بكّل 
تبجيل، ويرى فيها األهلية لقيادة اأُلّمة، وكونه صاحب احلّق الش����������رعي يف اخلالفة، 
وكّل ه����������ذه احليثيات تزداد يومًا بعد آخر يف نفوس اأُلّمة؛ لرتجعها إىل ذاكرة عتيدة 
من اجله����������اد العلوي الذي ُعرف به أهل البيت، فض����������اًل عن احلقوق املغتصبة اليت 

ختتزهنا ذاكرة اأُلّمة.

اّن حالة الرتف والرخاء يف اجملتمع العّباس����������ي الذي متّيز به عصر الرشيد وأنعم به 
مقرّبوه كان على حس����������اب الطبقات العظمى من اأُلّم����������ة، فاحلرمان وإلغاء احلقوق 
ونش����������وء أوس����������اط مرتفة على حس����������اب الطبقات احملرومة أّج����������ج الكثري من دواعي 
الثورة يف صدور اأُلّمة، وعزّز لديها ضرورة التغيري لكّل ما هو س����������بب يف مأساهتا، 
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ودعت الكثري من حاالت إلغاء احلقوق إىل اس����������تعباد الناس، وهتالك املرتفني على 
احتقارهم واس����������تضعافهم »ولعّل هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الش����������عب هو 
الس����������بب احلقيقي يف كثرة الثورات على العّباس����������يني وخاّصة يف ايران.. وأيضًا لعّله 
الس����������بب احلقيقي يف تعّلق الناس باملهدي املنتظر من أبناء علي الذي ينشر العدل 
االجتماع����������ي يف األرض، مّما هّيأ لكثرة اجلمعيات الس����������رّية، واعتناق الناس لعقيدة 

التشّيع على اختالف فرقها)1(.

وال تفوتنا هذه الرواية اليت تعطي لنا انطباعًا مهّمًا يف قس����������وة هارون عند بطش����������ه 
بالعلويني، وسياسة التصفية اليت كان ينتهجها، فقد روى عبيد اهلل البزاز النيسابوري 
أنّ����������ه: »كان بين وبني محيد بن قحطبة الطائي الطوس����������ي معاملة، فرحلت إليه يف 
بعض األّيام، فبلغه خرب قدومي فاستحضرين للوقت، وعلّي ثياب السفر مل ُأغرّيها، 

وذلك يف شهر رمضان وقت صالة الظهر.

فلّما دخلت إليه رأيته يف بيت جيري فيه املاء، فس����������ّلمت عليه وجلس����������ت، فُأت 
بطس����������ت وإبريق فغسل يديه، مّث أمرين فغسلت يدي وُأحضرت املائدة وذهب عّن 

أيّن صائم وأيّن يف شهر رمضان، مّث ذكرت فأمسكت يدي.

فقال يل محيد: ما لك ال تأكل؟

فقلت: أّيها األمري هذا شهر رمضان، ولست مبريض وال يب عّلة توجب اإلفطار، 
ولع����������ّل األمري له عذر يف ذلك، أو علّ����������ة توجب االفطار، فقال: ما يب عّلة توجب 

اإلفطار، وإيّن لصحيح البدن.

مّث دمعت عيناه وبكى.

)1( تاريخ األدب العريب يف العصر العّباسي اأُلوىل: 51.
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فقلت له بعد ما فرغ من طعامه: ما يبكيك أّيها األمري؟

فقال: أنفذ إيّل هارون الرشيد وقت كونه بطوس يف بعض الليل أن أجب، فلّما 
دخلت عليه رأيت بني يديه مشعة تّتقد وس����������يفًا أخضر مس����������لواًل، وبني يديه خادم 

واقف، فلّما قمت بني يديه رفع رأسه إيّل فقال: 

كيف طاعتك ألمري املؤمنني؟

فقلت: بالنفس واملال.

فأطرق مّث أذن يل باالنصراف.

فلم ألبث يف منزيل حّت عاد الرسول إيّل وقال: 

أجب أمري املؤمنني.

فقلت يف نفسي، إّنا هلل أخاف أن يكون قد عزم على قتلي وإّنه ملّا رآين استحيا 
مّن.

قعدت إىل بني يديه فرفع رأسه إيّل وقال: 

كيف طاعتك ألمري املؤمنني؟

فقلت: بالنفس واملال واألهل والولد.

فتبّسم ضاحكًا، مّث أذن يل يف االنصراف.

فلّما دخلت منزيل، مل ألبث أن عاد الرسول إيّل فقال: 
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أجب أمري املؤمنني.

فحضرت بني يديه وهو على حاله فرفع رأسه إيّل فقال: 

كيف طاعتك ألمري املؤمنني؟

فقلت: بالنفس واملال واألهل والولد والدين.

فضحك مّث قال يل: خذ هذا السيف وامتثل ما يأمرك به هذا اخلادم.

فتناول اخلادم الس����������يف وناولنيه وجاء يب إىل بيت بابه مغلق ففتحه فإذا فيه بئر 
يف وسطه، وثالثة بيوت مغلقة ففتح باب بيت منها فإذا فيه عشرون نفسًا عليهم 
الشعور والذوائب، شيوخ وكهول وشّبان مقّيدون، فقال يل: إّن أمري املؤمنني يأمرك 
بقتل هؤالء، وكانوا كّلهم علوية من ولد علي وفاطمة، فجعل خُيرج إيّل واحداً بعد 
واحد فأضرب عنقه، حّت أتيت على آخرهم، مّث رمى بأجس����������ادهم وروؤس����������هم يف 
تلك البئر، مّث فتح باب بيت آخر فإذا فيه أيضًا عشرون نفسًا من العلوية من ولد 
عل����������ي وفاطمة مقّيدون. فقال يل: اّن أمري املؤمنني يأمرك بقتل هؤالء. فجعل خيرج 
إيّل واحداً بعد واحد فأضرب عنقه ويرمي به يف تلك البئر حّت أتيت على آخرهم.

مّث فتح باب البيت الثالث فإذا فيهم مثلهم عش����������رون نفسًا من ولد علي وفاطمة 
مقّيدون عليهم الش����������عور والذوائب فقال يل: إّن أمري املؤمنني يأمرك أن تقتل هؤالء 
أيضًا. فجعل خيرج إيّل واحداً بعد واحد فأضرب عنقه فريمي به يف تلك البئر حّت 
أتيت على تسعة عشر نفراً منهم وبقي شيخ منهم فقال يل: تّبًا لك يامشؤوم أي 
عذر لك يوم القيامة إذا قدمت على جّدنا رس����������ول اهلل  وقد قتلت من أوالده 

ستني نفسًا قد ولدهم علي وفاطمة؟!.
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فارتعش����������ت يدي وارتعدت فرائصي فنظر إيّل اخلادم مغضبًا وزبرين. فأتيت على 
ذلك الشيخ أيضًا فقتلته ورمى به تلك البئر.

فإذا كان فعلي هذا وقد قتلت س����������ّتني نفس����������ًا من ولد رسول اهلل  فما ينفعن 
صومي وصالت وأنا ال أشّك أيّن خمّلد يف النار)1(.

الحركات الثورية في عصر هارون: 

والب����������ّد لن����������ا أن نقف عند هذه احلركات الثورية اليت أنتجتها سياس����������ة التعّس����������ف 
والبط����������ش يف عهد هارون، فضاًل عن حالة احلرم����������ان اليت أطبقت على اأُلّمة بكّل 
مفاصلها عدا املقرّبني من البالط، أي ستكون هذه احلركات الثورية استجابة طبيعية 
لطموحات الكثري من الطبقات احملرومة من أجل احلصول على أدن حقوقها، لكن 
س����������نجد كيف تعامل هارون مع هذه احلركات الرافضة لسياس����������ة القمع والتعّسف، 
حيث جاهبها بسياس����������ة القمع والتعّسف وبش����������كلها األعنف، واجلدير بالذكر أّن 
ه����������ذه الثورات تصّدى هلا احملرومون وقادها آل علي الذين هم األجدر يف الوصول 
إىل التغيري احلقيقي الذي حيس����������نه هؤالء العلويون، فضاًل عّما كان يّتخذه الرش����������يد 
م����������ن أعمال »وقائية« يف حّق آل علي حتّس����������بًا ألي انتفاضة ُأخرى تقوم هبا اأُلّمة 
ويلجؤون هبا إىل آل علي؛ ألهّنم األجدر للقيادة، بل األجدر على حسن التدبري، 

ومن مّث حسن التغيري.

إاّل أّننا ال ننس����������ى أّن الثورة الشعبية اهلائجة مل تقتصر على العلويني فحسب، بل 
صاحبت حركات العلويني ثورات ش����������عبية عّدة، رافضة لسياس����������ة الرشيد، ومطالبة 
باحلقوق املس����������لوبة بس����������بب املمارسات الضاغطة باجّتاه االس����������تعباد والتهميش من 

)1( اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  وليد األبواء وشهيد بغداد: عبد الرمحن العلوي: 50
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قبل هارون وحاش����������يته، ففي س����������نة 187ه� خرج الوليد بن طريف الشاري الشيباين 
وهو أحد اخلوارج الذي اس����������تغّل تذّمر الناس من سياسة الرشيد، ووجد أّن الظرف 
مناس����������ٌب إلعالن ثورته ليؤازره الكثري ح����������ّت انتصر على جيوش هارون »فقتل وايل 
نصيبني مّث مضى إىل أرمينية وآذربيجان وعاث فيهما فساداً مّث عاد إىل اجلزيرة سنة 
179ه� وعرب هنر دجلة حّت وصل إىل حلوان، واشتّدت شوكته وكثر أتباعه..«)1( 
والبّد من التس����������اؤل عن أس����������باب هذا النصر لرجل مل يكن مقبواًل على املس����������توى 
العقيدي، فاخلوارج غري مرغوب فيهم يف أوساط اأُلّمة، وهم شّذاذ اجملتمع، وغوغاء 
العاّمة، يف حني جتد أّن حركة الوليد هذا قد أخذت مدياهتا الش����������عبية، وانتصاراهتا 

سّجلت على املستوى العسكري مبا أقلق الرشيد ووجده هتديداً حقيقيًا لدولته.

اّن رج����������ز الوليد عند مالقاته جليش هارون يف إحدى وقعاته وهي الوقعة األخرية 
بينه وبني يزيد بن مزيد الش����������يباين أحد عمال العباسيني تفلسف هذا اخلروج، فهو 
يوعزه إىل الظلم واجلور الذي صار الس����������مة الرئيس����������ة حلكومة الرش����������يد، ويبدو أّن 

األبيات ستقّدم عرضًا وافيًا لفلسفة حركته هذه، حيث يقول: 

ب������ن������اري ي�����ص�����ط�����ل�����ى  ال  ق���������س���������ورة  أن�������ا الولي�����د ب����ن طري�����ف الش����ادي 
جوركم أخرجن من داري)2(

فاجلور العّباس����������ي الذي عزّزته سياس����������ة هارون دعت هذا املقاتل أن يس����������تقطب 
احملرومني واجلياع، فكانت ثورته منطلقة من التمرّد على الواقع الظامل.

وال ننسى قبائل الرببر اليت أُبيدت على يد العّباسيني، فانتفضت يف سنة 178ه�، 
حّت س����������نة 181ه�، وأشغلت الرش����������يد كثرياً حّت بعث إليهم هبرمثة بن أعني »على 

)1( تاريخ اإلسالم السياسي والدين والثقايف واالجتماعي د. حسن إبراهيم 2: 51.
)2( املصدر السابق.
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رأس جيش كثيف استطاع أن يقضي عليهم، ويطفئ جذوة ثورهتم«)1(

ومل ختلو بالد الشام عن املنازعات، فالفتنة احلادثة بني اليمانيني والعدنانيني أحدثتها 
الصراعات االجتماعية، اليت تش����������حنها سياسة الرشيد يف اذكاء روح التنافس، ولعّل 
هذا االهّتام الذي توّجهه إىل هارون ومل تشر إليه النصوص التارخيية، بل استطعنا أن 
نس����������تخلص من تلميحات املؤرّخني ما يشري إىل ذلك، حيث ذكر حسن إبراهيم يف 
تاريخ اإلس����������الم بعد ذكره لنزاع اليمانية والعدنانية بقوله: »ولكن هذه احلالة مل تكن 
مّما يهتّم هلا اخلليفة أي هارون الرش����������يد، بل كان يرى على العكس من ذلك قد أفاد 
منها؛ ألهّنا أضعفت قوّة أهايل هذه البالد الذين ثبت عنده عدم إخالصهم ووالئهم 
للعّباس����������يني..«)2( وهذا القول جيعلنا متسائلني عن إمكانية خلق الفتنة بني طائفتني 
والتحّرش بينهما؛ لتس����������تفيد السلطة من هذا النزاع يف إضعاف قوّة اجلانبني لتفريقها 
وإهناكها؛ لئاّل تستغّل يف غري صاحل الدولة، وهي متعارفة يف الصراعات اجلانبية اليت 

حتدثها أّية دولة إلسقاط خصومها يف معركة جانبية تتجّنب الدولة تداعياهتا.

كما أّن انش����������طار دولة الرشيد إىل دويالت معارضة يشري إىل اإلخفاقات املتزايدة 
بسبب سياسة البطش والظلم الذي استساغها الرشيد وأتباعه، فدولة األدارسة بقيادة 
إدريس بن عبد اهلل يف بالد املغرب األقصى من أهّم مالمح فرتة الرش����������يد، فضاًل عن 
دولة األغالبة اليت أّسس����������ها إبراهيم بن األغلب التميمي، إىل غريها من االنتفاضات 

والثورات اليت أطاحت هبيبة الرشيد ودولته.

إىل هنا وقفنا على بعض احلركات العاّمة للمجتمع اإلسالمي، وهذا يعطينا انطباعًا 
عن الرفض العام الذي يس����������ود الشعوب اإلسالمية لسياسة الرشيد خاّصة، والتسّلط 
العّباس����������ي بصورة عاّمة، فلم يتوّقف األمر على احلراك العلوي الثوري الذي سيكون 

نتيجة طبيعية هلذا العنف واالضطهاد.

)1( املصدر السابق.

)2( املصدر السابق.
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ولنا أن نستشهد بقول من أرّخ حلقبة الرشيد على عدائه آلل أيب طالب، وسنكون 
مستعرضني ألقواهلم ليتسىّن لنا أمر العداء واضحًا، بل متواتراً عند اجلميع، نعم هناك 
من مّحل املس����������ؤولية على العلويني أنفسهم، وبرّر أفعال الرشيد، وأّن األمر ال يعدو 
عن مترّد على حاكم يريد أن يفرض س����������يطرته وهيبته، وهو حّقه الطبيعي، وبني من 
قّدم رؤية واضحة تنس����������جم مع احلدث دون احنياز، وعّد أفعال الرش����������يد جزًء من 
إرهاب الدولة وسطوهتا التعّسفية، وسنذكر ثالثة مناذج تارخيية تؤّكد هذا العداء: 

أّواًل: م����������ا ذكره الطربي يف تضييق الرش����������يد على العلوي����������ني وتعيينه والة يبغضون 
العلويني؛ لينّفذوا سياسة البطش هبم، حّت أّن الطربي اعرتف بتضييق الرشيد على 
العلويني بقوله: وكان بّكار شديد البغض آلل أيب طالب، وكان يبّلغ هارون عنهم 

ويشي بأخبارهم، وكان الرشيد واّله املدينة وأمره بالتضييق عليهم..«)1(.

ثانيًا: ابن مسكويه يف جتارب اأُلمم نفس اللفظ الذي ذكره الطربي فقال: وكان 
ب����������ّكار ه����������ذا وهو بّكار بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبري ش����������ديد البغض 
آلل أيب طالب، وكان يبلغ هارون عنهم ويشي هبم، وكان الرشيد واّله املدينة وأمره 

بالتضييق عليهم..«)2(.

ثالثًا: السيوطي يف تاريخ اخللفاء: نقل ما صرّح به الرشيد عن خالفه مع العلويني 
وتربيره لكن غري املربّر يف هذا األمر فقال: 

أخرج الصويل عن إس����������حاق اهلامشي قال: كّنا عند الرشيد فقال: بلغن أّن العاّمة 
يظنّ����������ون يّف بغ����������ض علي بن أيب طالب، وواهلل ما ُأحّب أحّداً حيّب له، ولكن هؤالء 
أش����������ّد الناس بغضًا لنا، وطعنًا علينا، وس����������عيًا يف فس����������اد ملكنا بعد أخذنا بثأرهم، 

ومسامهتنا إّياهم ما حويناه، حّت أهّنم ألميل إىل بن ُأمّية منهم إلينا..)3(.

)1( تاريخ الطربي 6: 452.
)2( جتارب اأُلمم أليب علي مسكويه الرازي 3: 509.

)3( تاريخ اخللفاء للسيوطي: 272.
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هذه ه����������ي آراء املؤرّخني يف إره����������اب الدولة آلل علي، وس����������يمتّد هذا اإلرهاب 
اجلس����������دي إىل اإلرهاب الفكري الذي يأخ����������ذ ببعض املؤرّخني إىل أبعاد ُأخرى من 
تصوي����������ر العالقة الطّيبة بني هارون وب����������ني العلويني، ليوعز تنغيص العالقة إىل بعض 
الوش����������اة، وبراءة هارون من أعمال العنف الذي تع����������ّرض له العلويون إّبان حكمه، 
أي س����������يعطي فيما بعد تربيراً لدواعي القت����������ل واملطاردة اليت طالت العلويني من قبل 
هارون بش����������رعية اخلليف����������ة الذي يريد احلفاظ على ملكه الش����������رعي، بل على وحدة 
املس����������لمني، ولنستعرض ما اعتذر به أمحد فريد رفاعي يف كتابه عصر املأمون حيث 
ق����������ال: »أنت جّد عامل مبا كان من تطّلع الطالبيني للخالفة، وقد مّر بك القول يف 
حتّفزاهتم وخروجهم وحروهبم للخليفة العّباس����������ي اجلال����������س على العرش كّلما واتتهم 

الفرص وأمكنتهم األحوال.

وأنت جّد عامل أّن اخللفاء ما كانوا يركنون إىل جانبهم نفاسًا وتباغضًا، واصطدامًا 
للمصلحة اخلاّصة وتعارضًا، بيد أّن الرشيد وهو الرؤوم بسجيته، اجملبول على اخلري 
بنزعته، رأى يف أّول عهده أن حيدب عليهم ويس����������تّل س����������خيمة العداوة من قلوهبم، 
فرفع احلجر عّمن كان منهم ببغداد، وسرّيهم إىل املدينة، ما عدا العّباس بن احلسن 
بن عبد اهلل، وكان أبوه مع ذلك فيمن ُأش����������خص إىل املدينة مل يش����������ّجع الطالبيون 
الرش����������يد على االس����������تمرار على خّطته تلك، بل كان من بعضهم ما دفعه إىل تغيري 

خّطته السديدة..«)1(.

وس����������تجد صورة طّيبة لسياس����������ة هارون حيال العلويني قّدمته����������ا الكاتية يف جهاد 
الش����������يعة بقوهلا: »ومهم����������ا كان الرأي، فقد كان هارون الرش����������يد أخف وطأة على 
العلويني من أس����������الفه اخللفاء العّباسيني، وقد انفرد من بينهم باإلحسان إىل بعض 
الزعماء العلويني وإغداق األموال والصالت عليهم، وكان الرش����������يد ينهى الش����������عراء 
إذا ذّموا العلويني حّت يتقرّبوا إليه. فروى األصفهاين أّن الرشيد الم الشاعر منصور 
النمري على هجائه للعلويني وقال له: يا ابن اللخناء أتظّن أّنك تتقّرب إيّل هبجاء 

)1( عصر املأمون للدكتور أمحد فريد رفاعي 1: 122.
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قوم أبوهم أيب ونسبهم نسيب، وفرعهم وأصلهم فرعي وأصلي)1(.

وهذا الرأي س����������يعطي لنا انطباع����������ًا واضحًا عن مدى تأثّ����������ر البعض حتت هيمنة 
التقليدية التقديس����������ية للخلفاء العّباسيني، وانسياقهم وراء التحويل اإلعالمي الذي 

تبّناه البعض يف احلفاظ على قداستهم وعدم املاس بأشخاصهم.

ويوغ����������ل بعضهم يف الدفاع عن سياس����������ة هارون اجّتاه العلويني بالغاء مس����������ؤولية 
حماربتهم، وقتلهم إىل حّقه الطبيعي يف احلفاظ على عرش����������ه، وكأّن ش����������رعية هارون 
فوق شرعية اآلخرين دون أن حياول بعضهم يف الدفاع عن هذه الشرعية اليت ورثها 
عن أسالفه، ويعترب احلكم حّق مقّدس ال ميكن أن يتطاول إليه أحد، وأّن املساس 
هبذا احلّق جييز هلارون سفك الدماء، ومصادرة احلقوق، والزّج يف السجون، وسنرى 
كيف يربّر هذا الكاتب ما أقدم عليه هارون يف سياسة مطاردة العلويني وزّجهم يف 
الس����������جون، قال: »قد يتبادر إىل الذهن بعد كّل هذه األحداث أّن هارون الرشيد 
كان رج����������اًل س����������ّفاحًا، حمّبًا للقتل والدماء، أو أّن كّل م����������ا جرى للعلويني يف عهده 
كان من صنع يده لكن احلقيقة غري ذلك، فقد يكون الرجل خائفًا من انتفاضات 
العلويني على عرشه فيسجن من يرتاب به منهم أو ينفيه، كما حيدث عادًة يف كّل 
صراع سياس����������ي بني حاكم وحمكوم، وليس من األمانة العلمية أن نلقي على عاتقه 
وحده مسؤولية دماء الذين توّفوا يف سجونه من اخلصوم، سواء أكانوا من العلويني 
أم من غريهم، كما أّننا ال نستطيع أن نربّئ ساحته من كّل ما حدث يف عهده)2(.

هذه هي مشكلة املؤرّخ يعيش حتت سطوة الرتاث الذي ورثه عن أسالفه وتأخذه 
نزعة االنتس����������اب الفكري املس����������ّيس ليكون منهمكًا يف حماوالته من أجل الوصول 
إىل قناعات الس����������لطة يوم كانت تؤّس����������س للخرب املضاّد وللواقعة حسبما تتناسب 

ومذاقاهتا وتوّجهاهتا.

.305 )1(
)2( هارون الرشيد حقائق عن عهده وخالفته: 144.
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وإذا كان املؤرّخ معذوراً لطول الشّقة بينه وبني احلقائق، والفرتة بينه وبني األحداث، 
فحال القضاة الذين انساقوا حتت وطأة السلطة طمعًا ملا يف يديها، وإذا كان املؤرّخ 
ق����������ادراً على أخذ قياد احلادثة التارخيي����������ة ليصرفها عن حقيقتها، فإّن للقاضي القدرة 
على احنراف مسرية الفتوى من أجل إشباع رغبة احلاكم يف التعاطي مع ما يرتضيه 

ويسعى إليه.

فتاوى قضاة الدولة: 

مل يس����������لم هؤالء القضاة الذي����������ن هلثوا خلف رغبات اخلليف����������ة، ورابطوا يف بالطه 
ليكونوا رهن أهوائه ورغباته مت ما ش����������اء، فالقاضي اآلن يعيش ُأهّبة امللك وحيظى 
بنعيم الس����������لطان، فهو مأخوٌذ بأهوائه اآلن، وفت����������اواه جاهزة مت ما رغب البالط، 
وأحكامه يسوقها وفقًا حلاجاته، كما أّن قضاة البالط أحسنوا صناعة األحكام مبا 
تنس����������جم وتوّجهات اخلليفة، ولعّل مناذج لذلك تعطينا انطباعًا عن الفرتة العّباسية 

اليت عاشها اإلمام موسى بن جعفر  وشيعته.

فتوى أبي البختري: 

روى الط����������ربي يف تارخيه أّنه روى أبو اخلّطاب أّن جعفر بن حيىي بن خالد حّدثه 
ليلة وهو يف مسره قال دعا الرشيد اليوم بيحىي بن عبد اهلل بن حسن وأحضر األمان 
الذي كان أعطاه حيىي، فقال حملّمد بن احلس����������ن: ما تقول يف هذا األمان أصحيح 
هو، قال: هو صحيح، فحاّجه يف ذلك الرشيد، فقال له حمّمد بن احلسن ما تصنع 
باألمان لو كان حماربًا مّث وىّل كان آمنًا، فاحتملها الرشيد على حمّمد بن احلسن مّث 
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س����������أل أبا البخرتي أن يس����������عى ينظر يف األمان فقال أبو البخرتي: هذا منتقض من 
وجه كذا وكذا، فقال الرشيد: أنت قاضي القضاة وأنت أعلم بذلك، فمزّق األمان 

وتفل فيه أبو البخرتي..)1(.

وأن����������ت جّد عليم بانعكاس����������ات هذه الفت����������اوى وإمكاني����������ات القضاة يف حتريف 
احلكم لوجهة الدولة، ورغبات اخلليفة؛ ليتبنّي لنا مدى احليف الذي تعيش����������ه اأُلّمة 
بقطاعاهتا املختلفة، يف هضم احلقوق، وتعطيل احلدود، لينتج من جرّاء ذلك وضعًا 
اجتماعي����������ًا يتقّبل ما تبديه الس����������لطات من رغباهتا يف إباحة احلرمات حتت ش����������عار 
الدين، وس����������تكون خروقات الفقهاء انعكاسًا لذهنية اجملتمع الذي يسعى لكسب 

بعض مصاحله، حّت لو كان ذلك على حساب الدين والضمري.

فتوى أبي يوسف: 

ومل يطلعن����������ا املؤرّخون عل����������ى ماهية الفتوى اليت أفتاها أبو يوس����������ف لزوجة هارون 
فأغدقت عليه من العطاء ما يصفه املس����������عودي بُأمور عجيبة. قال املسعودي: وقد 
كانت ُأّم جعفر كتبت مسألة إىل أيب يوسف تستفتيه فيها، فأفتاها مبا وافق مرادها 
على حس����������ب ما أوجبته الش����������ريعة عنده، وأّداه اجتهاده إليه، فبعثت إليه حُبق فّضة 
في����������ه حّقان من فّض����������ة، يف كّل حّق لون من الطيب، وجام ذهب فيه دراهم، وجام 

فّضة فيه دنانري، وغلمان وختوت من ثياب، ومحار، وبغل..)2(.

واخلرب الذي أورده املسعودي يثري الكثري من التساؤالت: 

)1( تاريخ الطربي 6: 454.

)2( مروج الذهب 3: 372.
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أّواًل: ملاذا مل حيفظ املؤرّخون هذه الفتوى وحفظوا كّل تفاصيل اخلرب حّت احلديث 
الذي دار بني أيب يوسف وبني جلسائه ومل تورد ذلك خوفًا من اإلطالة�، فما الذي 

دعا املؤرّخون إىل أن يتغافلوا عن هذه الفتوى وماهيتها؟!

ثاني����������ًا: إّن تعليق املس����������عودي يف أثن����������اء نقله اخلرب بأّن اجابة أيب يوس����������ف موافقة 
للش����������ريعة بقوله: »فأفتاها مبا وافق مرادها على حس����������ب ما أوجبته الش����������ريعة عنده 
وأّداه اجتهاده إليه« فهل كانت بعض الفتاوى خالف ذلك أي خالف ما أوجبته 
الش����������ريعة؟! وإاّل ما الداعي إىل ذكر هذا التعليق لوال ما يستش����������عره املسعودي من 

خمالفة الشريعة لفتوى أيب يوسف.

ثالثًا: هل كان القضاة ينتظرون من فتاواهم هدايا املستفتني، سواء كان من العاّمة 
أم من الس����������لطان، وهل القضاء إاّل ُحس����������بة، وعلى فرض اعتقاد القضاة بذلك ما 

الذي دعا زبيدة إىل أن تبعث كّل ذلك إىل أيب يوسف؟!

تساؤالت حمرّية يف تصّرف زبيدة وإغداقها على أيب يوسف مقابل فتوى، ممّا يشري 
إىل أّن خمالفة الفتوى للشريعة كان هو احلاضر يف فتاوى القضاة مبا يوافق اخللفاء، 

وهذه الفتوى هي أحدها.

ه����������ذه هي فت����������اوى القضاة وهناك الكثري من النماذج اليت ال نريد س����������ردها، لكن 
ما ه����������و موقف الناس من ذلك؟ هل اعرتضوا على مث����������ل تلك الفتاوى؟ أو وافقوا 

فقهاءهم على هذا اإلسفاف؟ أم ما هو املوقف؟!

إّن ما يعكسه هذا اخلرب على آراء العاّمة يشري إىل حالة االستنكار العام لفقهاء 
الدول����������ة، وفقدان الثقة هب����������ذا اجلهاز الدين الذي ما فتئ حياف����������ظ على عالقته مع 
الس����������لطة، مهما كانت توّجهاهتا وتعامالهتا مع اآلخرين، فاملهم عندهم هو احلفاظ 
عل����������ى التواصل بني هذا اجلهاز الدين وبني اجلهاز السياس����������ي كجدلية للعالقة بني 
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الطرفني، تنبئ ع����������ن تواطئهما يف احلفاظ على مصاحلهما، أّما مصلحة اإلس����������الم 
ومصري اأُلّمة فهذا ال يهم رجال البالط وفقهائه، كما تشهد سرية هؤالء.

روى املس����������عودي أّنه: »حكي أّن حمّمد بن س����������ليمان ركب يومًا بالبصرة وسوّار 
القاضي يس����������ايره يف جنازة ابن عّم له، فاعرتضه جمن����������ون كان بالبصرة يعرف برأس 
النعجة، فقال له: ياحمّمد، أمن العدل أن تكون حنلتك يف كّل يوم مائة ألف درهم، 
وأن����������ا أطلب نصف درهم فال أقدر عليه؟ مّث التفت إىل س����������وار فقال: إن كان هذا 

عداًل فأنا أكفر به..)1(.

ولع����������ّل اخلرب الذي يرويه املس����������عودي أيضًا يقّدم لنا انطباع����������ًا واضحًا عن عالقة 
الفقهاء بالدولة، تلك العالقة املتبادلة اليت تتقّدمها مصاحل الطرفني، فالدولة حباجة 
إىل شرعية مفقودة تتعاطى مع املعارضة على ضوء ذلك، والفقهاء يتقّلبون يف ترف 
وثري مل تعتاده احلواضر اإلسالمية من قبل، لكّنها بغداد اليت عّجت مبظاهر العبث 

واللهو لينساق فقهاء البالط خلفها ويلهثون وراءها.

وأنت ج����������دٌّ عليم بأّن هؤالء القضاة يرابطون يف بالط اخلليفة، وحيضرون جمالس 
هلوه، ويواصلون الليل بالنهار يف خدمته، فأي استقالل سيكون لدى القاضي وهو 
صنيعة السلطان، وأي فتوى خيالف هبا السلطان يف أهوائه وعبثه، مّث هو يكون أداة 

طيعة بيده يوّجهها كيفما شاء وحيثما شاء.

والذي نريد قوله إذا كانت الفتوى والقضاء يعيشان حتت وطأة السلطة واحلاكم، 
فمت يس����������ود عدل، وينهى عن باطل ارتكبوه؟! وهكذا كانت البلدان اإلس����������المية 

تعيش مشكلة الفتوى املسّيسة، والقضاء املأخوذ يف قبضة السلطان.

)1( املصدر السابق 3: 370.
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اإلعالم المضاد: 

وال يفوتنا أن نس����������ّلط الضوء على التحّديات اليت واجهها أهل البيت وش����������يعتهم 
إّبان النظام العّباس����������ي ليمّثل هارون جزًء من أزمة العصر اليت كان يعيشها املثّقفون 
واأُلدباء، فاإلعالم الس����������لطوي يشتّد باجّتاه الغاء احلقائق، وطمس القيم اليت كانت 
متداولة لدى الش����������عوب اإلس����������المية، ومكانة أهل البيت ال ميكن املساومة عليها، 
لكن إذا كانت املس����������ألة تصل إىل مساومات سياسية فإّن اأُلمور ستختلف متامًا، 
وه����������ذا ما حيّدثنا به املقطع األديب من احلياة العّباس����������ية اأُلوىل، إذ هناك نزعة مبّكرة 
للخوض يف جدلية اخلالفة وهي مع َمن، حيث إن بروز تيارات سياس����������ية متناقضة 

فتح قرحية الشعراء إىل منازعات أدبية ومباراة شعرية، ترتاوح بني املديح واهلجاء.

ومعل����������وم أّن التيارات املتنازعة ال تتعّدى عن أربع، اثنني انتهيا بانتهاء فرتة معّينة، 
وآخ����������ران بقيا ينافحان عن عقيدهتما ومبادئهما، أّما التيار األّول فكان هو احلكم 
وهو التيار األموي، وانتهى بانتهاء حكومة آل أيب س����������فيان، وأّما الثاين فهو التيار 
اخلارجي حيث اضمحّل إىل احلّد الذي ال يذكر له وجود، بعد دخوله يف صراعات 
مس����������تمرّة على مّر التاريخ، وكان لكّل من هذين التياران حضورمها األديب يثبت فيه 
أحّقيت����������ه دون غريه، وكال التيارين مل يبق منهما إاّل تاريخ مس����������طور يف ثنايا األدب 
ومطاوي الس����������رية، أّما التياران اآلخران فهما التيار العّباسي الذي ظهر مؤّخراً على 
خلفية تداعيات احلكم األموي وقام على أنقاضه، حيث بدأ بدعوته السرّية وانتهى 
حبكومته العّباس����������ية، والتيار اآلخر فهو التيار الش����������يعي إذ ميّثل تطّلعات ُأّمة تارخيية 
س����������بقت كّل هذه التيارات أي منذ حي����������اة النيب  وحّت يوم الناس هذا، ومعلوم 
أّن هذا التيار يش����������ّكل أهّم حتّديات التيارات الثالث األموي والعّباسي واخلارجي، 
فقد واجه منهم أصناف التحّدي والتش����������ريد، والبّد هلذا التيار أن ينتهي يف خضّم 
مط����������اردات الس����������لطات، لكن الذي حدث خالف ما ه����������و متوّقع، فقد بقي هذا 
التيار الش����������يعي هو املعارضة لكّل نظ����������ام، والبّد أن تكّلفه ه����������ذه املعارضة الكثري 
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م����������ن التضحي����������ات، إاّل أّن األمر اختلف متامًا حني فرض نفس����������ه على التحّديات 
السلطوية، وأّسس كيانه الفكري واالجتماعي يف خضم ذلك.

وإذا كان األمر يتعّلق بإثبات شرعية كّل طرف أمام خصمه، فإّن اجلهد اإلعالمي 
سيتضاعف كذلك، واملقصود من اجلهد اإلعالمي هو جهد اأُلدباء إلثبات أحّقية 
كّل طرف على حس����������اب اآلخر، لذا فقد جّندت األنظمة السياس����������ية إمكانياهتا 
ملضاعفة هذه اجلهود األدبية، يف حني تعّد جهود األدب الشيعي واألدب اخلارجي 
جهداً تربّعيًا يقوم على قناعات الش����������اعر، ومدى ما يرى من ضرورة مناصرة تياره 
املنتمي إليه، لعدم ارتباطه بالسلطة، والطمع ملا يف يديها؛ لذا سيكون هذا األدب 

أدبًا عقائديًا نابعًا من قناعة الشاعر يف ضرورة نصرة حلفائه.

وهكذا فإّننا جند أّن النظام العّباس����������ي قد س����������ّخر كّل قواه من أجل إثبات حّقه 
املّدعى، يف مقابل شرعية املعارضة املتمّثلة بالتيار الشيعي املعارض.

أدب االرتزاق: 

فمث����������اًل جن����������د أّن »أدب االرتزاق« برز ُبعيد الدولة العّباس����������ية، وتصاعدت وتائره 
مستقباًل، وأقصد بأدب االرتزاق هو األدب املبن على املصاحل واملنافع، اليت يرجوها 
الش����������اعر من مدحه وهجائه للمعارضني الش����������يعة، حيث إّنك جتد أّن هذا األدب 
مل ينبع من قناعات الش����������اعر مبا يلتزمه من ُأطروحاته الشعرية، بل هو أحد عمالء 
الوض����������ع احلاكم، ينتظ����������ر اخلروج ما يف أيديهم من عطاء، فهذا أبو خنيلة الش����������اعر 
املخضرم لعصرين أموي وعّباسي صال يف خضم أحّقية اخلالفة وملن تكون، موّجهًا 

خطابه بشكل خفي إىل العلويني قال: 

وق������������ام م��������ن ت��������رب ال������ن������يب اجل�����وه�����ر حتّ�ى إذا م�����ا األوصي����اء عسك��������روا 
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أن�������ور ال�����ل�����ي�����ل هن�����������اٌر  وص�����������اح يف  أق��������ب��������ل الن��������اس اهل�������وى امل����ش�������ه��ر 

وهنا واضح أّن الش����������اعر يوّجه كالمه إىل العلويني الذين يزعمون اخلالفة حسب 
قوله بل إّن العّباسيني هم األوىل واألحق يف ذلك.

ولعّل الغلو كان حاضراً يف اجلهد األديب االرتزاقي، فاخلليفة يف نظر الش����������اعر مّمن 
يستحّق العبادة والتدّين به، حيث هذا التقديس مل ينبع عن قناعات الشاعر بقدر 
ما هي حماولة للحصول على أس����������خى اهلبات والعطاي����������ا، اليت كان يعطيها اخلليفة 
إىل هؤالء الشعراء، فاحلسني بن مطري موىل بن أسد ميدح املهدي العّباسي بقوله: 

م��ا ك��ان يف ال��ن��اس إاّل أن��ت معبوُد لو ُيعبد الناس يامه�����دي أفضل����هم 
ال ب����ل مي��ي��ن��ك م��ن��ه��ا ُص�������وَّر اجل����ود أضحت ميينك م���ن ج����ود مص����ّورة 
يف السود طرّاً إذن البيّضت السود ل�������و أّن م����ن ن������وره مثق������ال خ�����ردلةٍ 

وإذا كان هذا القول يف ش����������خص اخلليفة، فما بالك يف الوقوف ضّد معارضيهم، 
وإثبات بطالن دعوى معارضيهم، فيقول ابن املوىل: 

أله���ل امل��ع��ايل م��ن ل���وي ب��ن غالب وإّن أمي����������ر امل��ؤم������ني�����������ن وره������������ط����ه 
������ي ب�����أم�����ر احل���������ّق غ�����ري ال����ت����ك����اذب ُأولئك أوتاد الب����������الد ووارث������������و النب� 

ولعّل أكثر من أوغل يف التنديد باملعارضة العلوية على حس����������اب إرضاء رغبات 
العّباسيني هو مروان بن أيب حفصة، فمن بعض شعره يف خالفة العّباسيني وهجاء 

معارضيهم العلويني قوله: 

ه���الهل���ا ت������س������رتون  أم  ب����أك����ّف����ك����م  هل تطمسون من السماء ن�جومها 
ج�������ربي�������ل ب�����لّ�����غ�����ه�����ا ال�������ن�������يب ف����ق����اهل����ا أو ت����جح����دون مق�����الًة ع����ن ربّ������كم 
ب���������رتاث���������ه���������م ف����������������������أردمت إب������ط������اهل������ا  شهدت من »األنف����ال« آخ������ر آيةٍ 
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وله يف هذا الشأن األبيات املشهورة: 

األرح����ام م���ن ذوي  األق������ارب  دون  ي�����ا اب�����ن الذي ورث النيب م�ح�ّمداً 
ق��ط��ع اخل��ص��ام ف���الت ح��ني خصام الوحي بني بي����ن البن�����ات وبين��������كم 
ن������زل������ت ب������ذل������ك س�����������ورة األن������ع������ام م����ا للنس�������اء م������ع الرج�������ال فري����ضة 
ل�����ب�����ن ال�����ب�����ن�����ات وراث�������������ة األع������م������ام أنّ��ى يك�������ون ولي������س ذاك بك���������ائن 

عل����������ى أّن م����������روان هذا تقلّ����������ب يف أحضان املعارضة آلل عل����������ي، فجّده من يهود 
خراس����������ان وكان موىل ملروان بن احلكم وهبه له عثم����������ان بن عّفان، ودافع عنه أثناء 
حص����������ار الدار فأعتقه مروان جزاًء لبالئه، فلّما ويل املدينة واّله على خراج اليمامة، 
ومهما يكن من شيء فإّن ابن أيب حفصة هذا صنيعة عهود متالحقة يف معارضتها 

آلل علي، ومن الطبيعي أن يكون كذلك.

وال نريد االسرتس����������ال يف اجلهد األديب االرتزاقي الذي عىن به العّباس����������يون كثرياً، 
وال يهّمن����������ا متابعة هذه اجلهود بقدر م����������ا يهّمنا التنويه عن الصراع احملتدم بني طريف 
األحداث اليت نؤرّخها، فالعّباس����������يون بذلوا من خزائن الدولة ما ال يصدقه أحد من 
أجل حتريك قرائح املّداحني، وش����������عراء العلويني حتّملوا السيف من أجل إثبات حّق 
اعتقدوه ودافعوا من أجله، فالتضحية أزاءه أمر مطلوب، وترك ما يف أيدي احلّكام 
من أجل نصرة العقيدة ش����������يء ال ميكن مقارنته جبهاد، فجهاد الكلمة أخذ أبعاده 
آن����������ذاك، واإلبداعات األدبية توّظف من أجل إعالء ش����������أن احلقوق املهضومة آلل 
علي، وتس����������ّكع الش����������عراء على أبواب اخللفاء أمر متعارف يف تلك احلقبة حّت أّن 
س����������قوط الكلمة يف منحدرات السياسة مل يشهدها األدب العريب كما شهدها يف 
العصر العّباس����������ي، وأنت عليم بأّن الش����������عر مرآة اجملتمع العاكسة حلياته االقتصادية 
املتدّنية اليت ما فتئ الشاعر أن يسعى من أجل احلصول على لقمة عيشه، واملساومة 
على احلّق أمر متعارف لدى ش����������عراء احلقبة العّباس����������ية، وإذا كان األمر كذلك فإّن 
انطباعًا غري مشّجع على تعاطي اأُلّمة مع احلقوق املشروعة ألهل البيت، والسلطة 
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توّجه إمكانياهتا من أجل قلب احلقائق، وانتهاك احلرمات، فمت س����������يكون بعد كّل 
ه����������ذا ردع للحاكم عند جتاوزاته على حقوق الرعية، ومت س����������يكون وقفًا للمجازر 
ال����������يت يرتكبها املنصور، أو املهدي، أو اهلادي أو الرش����������يد يف حّق األبرياء، بل مت 
س����������يكون استنكاراً أو جماهبة من أجل إيقاف حركة التنكيل والقتل اليت تطال أهل 
البيت وش����������يعتهم، ويف خضم هذا جند أّن الرشيد رائد املشروع التصفوي العّباسي 
بكّل طاقاته االنتقامية، يس����������تمّر يف تنفيذ سجن اإلمام موسى الكاظم ، ومن 

مّث تصفيته، وتصفية الكثري من شيعته.

على أّن هذا األدب االرتزاقي الذي متّيز به بعض ش����������عراء العّباس����������يني قد كّلف 
الدول����������ة مبالغ باهضة، أرهقت اخلزينة العاّم����������ة لتحرّم الناس من عطائهم، وطبقات 

اأُلّمة تأّن من احلاجة وشّدة الفاقة.

فاجتم����������اع اأُلدباء والقضاة والفقهاء يف بالط هارون إلش����������باع رغباته يف الفتوى، 
وبلوغ غايته يف الشعر، وحتقيق أمانيه يف القضاء، فإّن األمر ال يستقيم ألحد دون 
أن يعل����������ن والءه للخليفة، أو يواجه عقوبة االقصاء، أو حالة اإللغاء اليت تعن فيما 
بعد إىل عقوبة القتل، وهو األمر الطبيعي إلذي يصل إليه اخلليفة، والبّد أن تكون 
لإلمام موسى بن جعفر  سياسة متييزه، عن اآلخرين، وهي طريقة اإلنكار على 
اخلليف����������ة أو على أقّل تقدير االبتعاد عن أجواء البالط، والرتّفع عن جمالس����������ة أهله، 
والبّد أن تكون هلذه السياس����������ة املتمّيزة تضحياهت����������ا املتمّيزة كذلك، والبّد أن حيّدد 
اإلمام ألصحابه سياس����������ة التعاطي مع اخلليفة، ويرسم هلم خارطة الطريق اليت على 
ضوئها س����������يتّم رسم سياسة ش����������يعته يف التعامل مع النظام، وبذلك كانت حترّكات 
الش����������يعة على وفق منهج اإلمام وعدم احلياد عنه، إاّل أّن ذلك س����������يكّلف كثرياً من 

الدماء النازفة على طول الطريق.
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اإلمام موسى الكاظم  وتحّديات النظام العّباسي: 

مل يزل هارون يعيش ريبة السلطان وهواجس احلاكم الذي مل يأمن من معارضيه 
أن ينقضوا عليه يف حركة مسّلحة، أو مترّد شعيب، أو ثورة عارمة هتّز كيانه وتسقط 
هيبته، وكان يشعر باستنكار اأُلّمة لتصرّفاته كحاكم، لكّنه غري قادر على تشخيص 
مواقع املعارضة، والبّد أن يصل إىل حالة من احلذر التاّم لكّنه بشكله السليب، أي 
احلذر املبن على الشّك والريبة، ومعلوم أّن هذا الشعور سيخلق لديه رغبة االنتقام 
العش����������وائي، الذي ال يرسي على قاعدة معّينة، بل س����������يكون تنفيذاً لرغبة طائشة، 
تراود الس����������لطان، وتدفعه للتعامل بالش����������ّك والريبة مع اجلميع، لكن سيكون اإلمام 
موس����������ى بن جعفر  هو أكثرهم اهتمامًا يف نظر هارون، الذي ما فتأ يعاين من 
عقدة نقص تؤرّقه يف خلواته، وتس����������يطر عليه يف قراراته، وذلك بعد أن يرى أهلية 
موس����������ى  يف كّل ش����������يء، واألنظار تّتجه إليه لتنظر له نظرة إعجاب، والعلماء 
يتزامح����������ون على بابه لينهلون من منريه العذب، وزعماء الرأي خيتلس����������ون من هيبتهم 
م����������ا ميكنهم من التواضع أمامه، وأهل الفرق ينتحلون حّبه ملا جيدون عنده من علم 
ج����������ّم، ال حيجبه عن أح����������د، وإن اختلف معه يف الرأي، وكّل هذا وذاك فإّن اإلمام 
موسى  قد هيمن على قلوب الناس دون متييز، وهم يدرؤون عنه كّل ما يكون 
له من ش����������أنه اإلزعاج والتحّرش، وحيفظون ل����������ه رعايته جلميع اأُلّمة بكّل توّجهاهتا، 
فكان موسى  مألف القلوب كما هو مألف اآلراء املتخاصمة، ومأوى النفوس 
كما هو مأوى األفكار املتعاكس����������ة، ويف باحة موس����������ى  حيّط اجلميع رحاهلم، 
وتس����������تأنس األفكار باختالفها، فيحكم هلم موسى  حبكم اهلل ليجمعهم على 
اهل����������دى والصفاء، ومل يكن أحد واحلال هذه أن ينفّك عن جملس موس����������ى  أو 
ينقط����������ع عن زيارته، فتزاحم اجلميع على بابه ُيلق����������ي بضالله يف حاجتهم يف العلم 

والتعّلم، وحاجة اجلميع إليه دليل على أّنه إمام اجلميع.

وبني هذا وذاك يعيش موس����������ى اإلمام  حمنة الس����������لطة، كما هي تعيش عقدة 
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النقص، حيث مل جيد هارون من الش����������أن يف قلوب املس����������لمني ما هو ملوسى اإلمام 
، وإذا كان ه����������ارون إمام األبدان، فإّن موس����������ى  إمام القلوب، هكذا كان 
اإلمام موس����������ى بن جعفر  خيرب هارون حبقيقة األمر، وكان هارون يرجتف جزعًا 
مّما هو عليه من إعراض الناس عنه لوال س����������لطانه، ومن إقبال الناس على موس����������ى 
  لوال بيانه، وكان هارون يعيش هيمنة السلطة بكّل سطواهتا، وكان موسى 
يعيش القّديس بكّل طهارته، ومل يزل خمبوًء يف موسى  أسرار السماء، كما أّن 
هارون خمبوءاً فيه وراثة الشقاء، وإذا كان هذا وكّل ذاك، فكيف هارون يقّر له قرار 
وقد وجد الناس يف موس����������ى  ضالّتهم ألّنه هو اإلمام، وكيف يكون هارون قد 
قنع من نفسه خليفة لريى الناس قد أذعنوا إىل اخلليفة احلقيقي، الذي أثبت زيف 

احلاكم ودعوى السلطان، فكان موسى  خليفة آبائه الطاهرين.

كّل ذلك دعا هارون أن يتعامل مع اإلمام موسى بن جعفر  على أّنه احملّرض 
لكراهية الناس هلارون وعدم التعامل معه على أّنه اخلليفة، بل هو احلاكم صاحب 
الس����������طوة، والسلطان صاحب السياس����������ة اليت تفرض على ذوي املصاحل جماراته مع 
معرفته����������م به، والبّد هلارون، أن ينّف����������ذ رغبة االنتقام ليتالىف عقدة النقص والدونية، 
وقد مأل ذكر موس����������ى  اخلافقني، وقطاعات العلماء ميلؤون املكان، ويتزامحون 
يف ذاكرة اأُلّمة؛ ليحصيهم املؤرّخون أكثر من مخس����������مائة ش����������يخ، والشيخ له حلقة 
درس يلقي على أتباعه ما ألقاه عليه موسى بن جعفر ، وما مسعه منه يف مجيع 

العلوم.

وإذا أعددنا احصاًء س����������ريعًا لتالمذة موس����������ى بن جعفر  من شيوخ احلديث، 
وأه����������ل الرواية، وحفظ����������ة العلم، ومحلة الرأي، وأصحاب الدراي����������ة لوجدنا أّن اإلمام 
موسى بن جعفر  قد أقّر بإمامته كّل العلماء، وتبعوهم تالمذهتم، وسلموا هلذا، 
  وأذعنوا مريدوهم، ومعىن ذلك إّن اأُلّمة كّلها قالت بإمامة موس����������ى بن جعفر
ُهم يتعاملون مع موسى  على أّنه اإلمام دون غريه،  وإن كان كّل حبسبه أي إن�ّ
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حسبما تقتضيه أوضاعهم، وما تأنس به آراؤهم، وما تفرضه عليهم قناعاهتم، وما 
توجبه لذلك أقدارهم، وعلى كّل األحوال فإّن موس����������ى بن جعفر  هو اإلمام، 
واخلليفة، والعامل، والراعي ل����������كّل اأُلّمة، باختالف ألواهنا، وتعّدد آرائها، وإذا كان 
األمر كذلك فما الذي يبقى هلارون، س����������وى خاّصته وأهل بالطه املأخوذون برهبة 

السلطان.

وإذا وقفنا عند أمساء أصحاب اإلمام موسى بن جعفر  لوجدنا كم هم أتباعه 
وش����������يعته ومريديه، وكيف أّن أصحابه تعّددوا بتعّدد اآلراء، وش����������ّكلوا كّل قطاعات 

اأُلّمة وتوّجهاهتا.

 : أصحاب اإلمام موسى الكاظم

وه����������ذا كّش����������اف ألصحاب اإلمام موس����������ى بن جعفر  أوردن����������اه من مصادر 
الرجاليني حسب احلروف األجبدية اليت من شأهنا تسلسل األمساء وتواليها؛ ليسهل 
على الباحث الوقوف عندها، ليتبنّي لنا مقام اإلمام موس����������ى بن جعفر  وتأثريه 
يف الش����������ارع اإلسالمي الذي اخنرط علماؤه كّلهم ضمن جامعة اإلمام، ينهلون من 
علمه ويستشرفون من معارفه ما يعينهم على استكشاف الواقع، وسرب غور القادم 
الغييب، وإذا كان األمر كذلك فما ظّنك هبم يف االعتقاد به والتضحية من أجله.

1� أبان بن عثمان األمحر: 

أب����������و عبد اهلل أبان بن عثمان بن حيىي بن زكري����������ا اللؤلؤي البجلي بالوالء البصري 
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الكويف املشهور باألمحر.

روى عنه اكثر من 55 راويًا منهم: معمر بن املثىّن وحمّمد بن س����������الم، وأمحد بن 
حمّمد بن أيب نصر وغريهم.

له كتاب يف املغازي والوفاة والرّدة والسقيفة)1(.

2� إبراهيم بن أيب البالد: 

من أصحاب الكاظم والرضا وأدرك اجلواد  كان ثقة جلياًل والظاهر أّنه كان 
طبيبًا كما استظهره السّيد صدر الدين كما يف التنقيح)2(.

3� إبراهيم احلضرمي: 

من أصحاب اإلمام الكاظم  مل ترد فيه تراجم كافية للوقوف على حاله.

4� إبراهيم بن شعيب: 

عّده الشيخ الطوسي من أصحاب اإلمام الكاظم، واقفي.

5� إبراهيم بن عبداحلميد: 

البزاز الكويف األسدي، واقفي، أدرك الرضا ومل يسمع منه.

6� إبراهيم بن عبداحلميد الصنعاين: 

)1( أحسن الرتاجم يف أصحاب اإلمام الكاظم: عبداحلسني الشبسرتي: 29.
)2( تنقيح املقال، العالمة الشيخ عبد اهلل املامقاين 1: 11.
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من أصحاب الصادق والكاظم  وروى عنهما، واقفي.

7� إبراهيم بن عثمان اخلزاز: 

. وروى عن اإلمام الكاظم  أبو أّيوب اخلزاز، روى عن أيب عبد اهلل

8� إبراهيم بن عثمان اليماين: 

. وعّده الشيخ من أصحاب اإلمام الكاظم  روى عن اإلمام الصادق

9� إبراهيم بن حمّمد اجلعدي: 

من أصحاب اإلمام الكاظم  ومل نعثر كثرياً على ترمجته.

10� إبراهيم موىل عبد اهلل: 

من أصحاب الكاظم مل نقف على ترمجته.

11� إبراهيم بن مهزم األسدي: 

روى عن الصادق  وعن أيب احلس����������ن الكاظ����������م  أحد املعّمرين وهو من 
الثقات.

12� إبراهيم بن نصر القعقاع: 

  قال النجاشي: إبراهيم بن نصر القعقاع اجلعفي كويف يروي عن أيب عبد اهلل
وأيب احلسن  الكاظم صحيح احلديث ثقة.
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13� إبراهيم بن حمّمد األشعري القمي: 

. من أصحاب اإلمام الكاظم

14� إبراهيم بن حمّمد اجلعدي: 

. من أصحاب اإلمام الكاظم

15� إبراهيم بن حمّمد اجلعفري: 

. من أصحاب اإلمام الكاظم، وهو أحد شهود الوصية لإلمام الرضا

16� إبراهيم بن أيب السمال: 

أبو بكر إبراهيم بن أيب بكر بن الربيع بن أيب الس����������مال األزدي وقيل األس����������دي. 
واقفي لكّنه ثقة.

17� إبراهيم بن أيب حممود اخلراساين: 

. وأدرك اإلمامني الرضا واجلواد  من ثقات أصحاب اإلمام الكاظم

18� إبراهيم بن نعيم العبدي: 

أبو الصباح إبراهيم بن نعيم العبدي الكويف الكناين من ثقات اإلمامية وعّد من 
. أصحاب اإلمام الكاظم

19� إبراهيم بن يوسف الطّحان: 
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إبراهيم بن يوس����������ف بن إبراهيم الكن����������دي الطّحان. من أصحاب اإلمام الكاظم 
 ومن الثقات.

20� أمحد بن أيب بشر السرّاج: 

من أصحاب اإلمام الكاظم  ومن وكالئه كويف ثقة.

21� أمحد بن أيب خلف: 

موىل أليب احلسن الكاظم ومن أصحابه.

22� أمحد بن أيب قتادة: 

. من أصحاب الكاظم

23� أمحد بن احلارث األمناطي: 

. من أصحاب اإلمام الكاظم

24� أمحد بن احلسن بن إمساعيل التّمار: 

أمحد بن احلسن بن إمساعيل بن شعيب بن ميثم بن عبد اهلل التّمار، من أصحاب 
. اإلمام موسى الكاظم

25� أمحد بن الفضل اخلزاعي: 

. واقفي من أصحاب اإلمام الكاظم
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26� أمحد بن حمّمد بن أيب نصر البزنطي: 

م����������ن أصحاب الكاظم  وعّدوه م����������ن أصحاب الرضا  كذلك من ثقات 
األصحاب.

27� أمحد بن حمّمد بن أيب نصر صاحب االنزال: 

. روى عن أيب احلسن الكاظم

28� أمحد بن زياد اخلزاز: 

من أصحاب اإلمام الكاظم  واقفي.

29� أمحد بن السري: 

من أصحاب الكاظم  واقفي.

30� أمحد بن سليم: 

. من أصحاب اإلمام الكاظم

31� أمحد بن سليمان: 

. وقيل مّحاد ومحدان، من أصحاب الكاظم

32� أمحد بن عمر احلاّلل.

. واإلمام الرضا  من أصحاب اإلمام الكاظم
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33� أمحد بن عمر بن أيب شعبة احلليب.

. من أصحاب اإلمام الكاظم ، روى عن الباقر وأدرك الرضا

34� أمحد بن حمّمد الكويف: 

. من أصحاب اإلمام الكاظم

35� أمحد بن حمّمد النجاشي: 

. من أصحاب اإلمام الكاظم

36� أمحد بن خملد النّخاس: 

. من أصحاب اإلمام الكاظم

37 ُأسامة بن حفص: من أصحاب الكاظم  وكان قّيمًا يف ُأموره وخدماته.

� أسباط بن س����������امل الكويف بّياع الزطي: موىل بن عدي من كندة، والزطي   38
ثياب منسوبة إىل الزط يف اهلند وكان بّياعًا هلذه الثياب. وهو من أصحاب الصادق 

. مّث من أصحاب الكاظم 

� إسحاق بن عبد اهلل بن سعد بن مالك األشعري: من أصحاب الكاظم   39
.

إس����������حاق بن عّمار الس����������اباطي: من أصحاب اإلم����������ام الكاظم  كان   40
فطحيًا.
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. إسحاق بن حمّمد: عّده الشيخ من أصحاب الكاظم �  41

إس����������حاق بن جري����������ر البجلي: هو أبو عبد اهلل أو ب����������و يعقوب وقيل حريز   42
ب����������ن يزيد بن جرير بن عبد اهلل البجل����������ي الكويف من أصحاب الصادق  مّث من 

. أصحاب الكاظم

إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن سعد اهلامشي: وهو إسحاق بن الفضل   43
بن يعقوب بن س����������عد وقيل س����������عيد بن نوفل بن احلارث بن عبد املّطلب بن هاشم 

. وروى عن الباقر والصادق  القرشي اهلامشي، من أصحاب الكاظم

. إسحاق بن املبارك: من أصحاب الكاظم  44

إسحاق بن حيىي التميمي الكاهلي: كويف قرشي مّمن روى عن أيب عبد اهلل   45
. من أصحاب الكاظم ،

إمساعيل بن جابر اجلعفي: وهو إمساعيل بن جابر بن يزيد اجلعفي الكويف.   46
. وهو من أصحاب الكاظم  روى عن اإلمامني الباقر والصادق

. إمساعيل بن احلسن: من أصحاب الكاظم  47

إمساعي����������ل بن احل����������ر، مّمن روى عن الصادق ، م����������ن أصحاب الكاظم   48
.

إمساعيل بن محيد األزرق.  49

إمساعيل بن رياح وقيل رياح السلمي الكويف.  50
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إمساعيل بن سعد األحوص األشعري القمي.  51

إمساعيل بن سالم وقيل سامل.  52

إمساعيل بن عبد اخلالق بن عبد رّبه بن أيب ميمونة بن يس����������ار األس����������دي   53
الكويف.

إمساعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل اهلامشي املدين البصري.  54

إمساعيل بن قتيبة.  55

إمساعيل بن أيب بكر حمّمد بن الربيع بن أيب مسال األزدي: واألسدي.  56

إمساعيل بن حمّمد املنقري.  57

الس����������ّيد احلمريي أبو عامر وأبو هاشم إمساعيل بن حمّمد بن يزيد املشهور   58
بالسّيد احلمريي.

إمساعي����������ل بن مهام بن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل ميمون البصري الكندي   59
بالوالء.

أسيد أو أسد بن أيب العالء.  60

ُأمّية بن عمرو الكويف املعروف بالشعريي.  61

أمين بن حمرز.  62

أّيوب بن أعني الكويف الطريفي وقيل الظريفي وقيل الرياحي بالوالء.  63
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أّيوب بن احلّر اجلعفي أو النخعي الكويف بّياع اهلروي.  64

. برية وقيل بريهة النصراين أسلم على يد اإلمام الكاظم  65

بسطام بن سابور الواسطي أبو احلسن الزّيات أو ابن الزيات.  66

بشر بن يسار الضبيعي العجلي الكويف أبو عمرو أو أبو جعفر.  67

أبو نصر بشر احلايف بن احلارث بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد اهلل   68
. املروزي البغدادي املعروف باحلايف تاب على يد اإلمام الكاظم

أبو صدقة، بشر بن مسلمة الكويف.  69

الدّهان، أبو اخلّباز بش����������ري، وقيل يسري، وقيل أسري بن عمرو، وقيل جابر   70
الدّهان الكويف، وقيل الكندي، وقيل العبدي، وقيل احملاريب، وقيل القتباين.

بكر بن األشعث، أبو إمساعيل بكر بن األشعث الكويف.  71

الرازي، بكر بن صاحل الرازي، الضيب بالوالء.  72

بكر بن حمّمد األشعري.  73

بكر بن حمّمد بن جناح.  74

الغام����������دي، أبو حمّمد بكر، وقيل بك����������ري بن حمّمد بن عبد الرمحن بن نعيم   75
األزدي، الكويف، الغامدي نسبة إىل آل نعيم الغامديني.

أبو محزة ثابت بن أيب صفية دينار، وقيل سعيد األزدي، الثمايل، الكويف.  76
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أبو إس����������حاق ثعلبة بن ميمون األس����������دي بالوالء، وقيل موىل بن س����������المة   77
الكويف.

أبو س����������ليمان جعفر بن إبراهيم بن حمّم����������د بن علي بن عبد اهلل بن جعفر   78
الطّيار بن أيب طالب  القرشي، اهلامشي، اجلعفري، املدين.

جعفر بن إبراهيم بن حمّمد اهلمداين.  79

جعفر بن أمحد املكفوف.  80

جعفر بن خلف الكويف.  81

جعفر بن سليمان.  82

جعفر بن صاحل.  83

جعفر بن علي.  84

جعفر بن حمّمد بن حكيم اخلثعمي.  85

أبو عبد اهلل جعفر بن حمّمد بن مساعة بن موسى بن زويد، وقيل رويد ابن   86
نشيط احلضرمي بالوالء موىل عبد اجلّبار بن وايل احلضرمي، حليف بن كندة.

أب����������و علي، وقيل أبو حمّمد مجيل بن درّاج، وقيل رباح بن عبد اهلل النخعي   87
بالوالء، الكويف.

مجيل بن صاحل األسدي، الكويف.  88
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جندب بن أّيوب.  89

جندب بن عبد اهلل.  90

جهم، وقيل جهيم بن جعفر بن حّيان.  91

جهم، وقيل جهيم بن أيب جهم، وقيل أيب جهمة، وقيل أيب جهيمة الكويف.  92

أبو علي احلارث بن املغرية النصري نس����������بة إىل بن نصر بن معاوية البصري،   93
وقيل الكويف، املعروف ببّياع الزطي.

حبيب بن املعّلل، وقيل املعّلى اخلثعمي بالوالء، املداين، الكويف.  94

أبو علي حديد، وقيل جوير بن حكيم األزدي، املداين، أخو مرازم.  95

أب����������و حمّمد حذيفة بن منصور بن كثري بن س����������لمة ب����������ن عبد الرمحن اخلزاعي   96
بالوالء، الكويف، املعروف ببّياع السابري.

حّسان بن مهران اجلّمال، وقيل احلّمال، الكاهلي، األسدي بالوالء، الكويف،   97
أخو صفوان بن مهران.

احلسن بن أّيوب.  98

احلسن بن بشر.  99

أبو حمّمد احلس����������ن التفليس����������ي، وهناك من وّحد بينه وبني احلسن بن النضر   100
األرمن.
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أبو حمّمد احلسن بن اجلهم، بن بكري بن أعني بن سنسن الشيباين بالوالء   101
الزراري، الكويف.

أبو حمّمد احلسن، وقيل احلسني الدريوري، وقيل الذريوي، وقيل الراوندي،   102
الدينوري، الكويف، البجلي بالوالء.

أبو حمّمد احلس����������ن، وقيل احلسني بن راشد العّباسي بالوالء، الكويف، وقيل   103
البغدادي.

أبو الوليد وأبو حمّمد احلسن، وقيل احلسني بن زياد الضيب بالوالء، الطائي،   104
الصيقل، العّطار، الكويف.

احلسن بن صاحل.  105

احلسن بن صدقة املداين، األزدي، أخو مصّدق بن صدقة.  106

احلسن بن عبد الرمحن احلّماين.  107

أبو علي احلسن بن عبد اهلل.  108

احلسن، وقيل احلسني بن أيب العرندس الكندي، الكويف.  109

أبو حمّمد احلس����������ن بن علي بن زي����������اد البجلي، اخلزاز، الوش����������اء، الكويف،   110
الصرييف، املعروف بربيع وابن بنت إلياس.

أبو حمّمد احلس����������ن بن علي بن فّضال ب����������ن عمرو بن أمين التيملي بالوالء،   111
الكويف، املعروف بابن فّضال.
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احلس����������ن بن علي بن يقطني بن موس����������ى اهلامشي وقيل األس����������دي بالوالء،   112
البغدادي.

احلسن، وقيل احلسني بن عمر، وقيل عمرو بن سليمان، وقيل سلمان.  113

احلس����������ن بن حمبوب ب����������ن وهب بن جعفر بن وهب الس����������راد، وقيل الزراد،   114
البجلي بالوالء، الكويف.

أبو علي، وقيل أبو حمّمد احلس����������ن بن حمّمد بن مساعة بن موسى الكندي،   115
الصرييف، الكويف.

احلسن بن حمّمد بن أيب طلحة.  116

أبو حمّمد احلسن بن املختار القالنسي، الكويف.  117

احلسني بن إبراهيم بن موسى بن أحنف.  118

أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد املنقري، التميمي.  119

احلسني، وقيل احلسن بن بّشار، وقيل يسار املداين، وقيل الواسطي، موىل   120
زياد.

احلسني، وقيل احلسن بن خالد.  121

احلسني بن خالد الصرييف.  122

احلسني بن رئاب، وقيل رباب، وقيل رياب.  123
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أبو عبد اهلل احلسني بن زيد بن علي السّجاد بن احلسني الشهيد بن اإلمام   124
أمري املؤمنني علي ب����������ن أيب طالب ، اهلامشي، العلوي، املدين، الكويف، امللّقب 

بذي الدمعة، أو ذي العربة، وُأّمه ُأّم ولد.

احلسني بن شعيب املداين.  125

احلس����������ني بن عثمان بن ش����������ريك بن عدي العام����������ري، الوحيدي، الكويف،   126
الرواسي.

أبو عبد اهلل احلسني بن علي بن احلسن املثّلث بن احلسن املثىّن بن احلسن   127
اجملتىب بن اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  اهلامشي، العلوي، احلس����������ن، 

املدين، املعروف بشهيد فخ، ُأّمه زينب بنت عبد اهلل بن احلسن املثىّن.

احلسني، وقيل احلسن بن علي بن مهران.  128

احلسني بن علي بن يقطني بن موسى البغدادي.  129

احلسني بن عمر بن يزيد.  130

أبو عبد اهلل احلسني بن أيب غندر الكويف.  131

احلسني بن القاسم، العّياشي، وقيل العّباسي.  132

احلسني بن قياما الواسطي.  133

احلسني بن كيسان.  134
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احلسني بن حمّمد األشعري، القمي.  135

أبو عبد اهلل احلسني بن املختار القالنسي، الكويف، األمحس بالوالء.  136

أبو عبد اهلل احلسني بن مهران بن حمّمد بن أيب نصر السكوين.  137

احلسني بن موسى.  138

أبو عبد اهلل احلسني بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حمّمد الباقر بن علي   139
السّجاد بن احلسني الشهيد بن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  اهلامشي، العلوي.

احلسني بن ناجية األسدي بالوالء، الكويف.  140

احلسني بن أيب نعيم.  141

احلسني بن نعيم الصّحاف، الكويف، األسدي، بالوالء.  142

أبو جنادة حصني، وقيل حضني، وقيل احلسني، وقيل احلسن بن خمارق بن عبد   143
الرمحن بن ورقاء، وقيل ورقة بن حبشي بن جنادة السلويل، الكويف.

حفص بن البخرتي الكويف، البغدادي، موىل.  144

حفص بن سابور الواسطي، أخو بسطام.  145

حفص بن سليمان.  146

حفص بن سوقة العمروي، وقيل العمري موىل عمر بن حريث املخزومي، الكويف.  147
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أب����������و عمرو، وقيل أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن   148
احلارث بن ثعلبة النخعي، الكويف.

أبو علي احلكم بن أمين القرشي بالوالء، اخلّياط، وقيل احلّناط، الكويف.  149

مّح����������اد بن عثمان بن زياد الرؤاس����������ي، الغنوي وقيل األزدي بالوالء الكويف،   150
املعروف بالناب أو بذي الناب.

أبو حمّمد مّحاد بن عيس����������ى بن عبيدة بن الطفيل اجلهن، الكويف، البصري   151
وقيل الواسطي، املعروف بغريق اجلحفة.

أبو جعفر محدان بن املعاىف الصبيحي، اهلامشي بالوالء.  152

محزة بن أمحد.  153

محزة بن اليسع األشعري، القمي.  154

أب����������و املعزى، وقيل أب����������و املغراء، وقيل أبو املعزاء، محي����������د بن املثىّن العجلي   155
بالوالء، الكويف، الصرييف.

أبو الفضل حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الصرييف، الكويف.  156

خالد، وقيل خاّلد وخالد أصح بن زياد، وقيل ماد، وقيل باد، وقيل مازن،   157
وقيل مّحاد القالنسي، وقيل بّياع القالنسي، الكويف، موىل.

أبو سعيد خالد بن سعيد القّماط، الكويف.  158
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أبو عبد اهلل خالد بن جنيح اجلواز، وقيل احلوار، وقيل اجلوان، وقيل اخلوار،   159
وقيل اخلزاز، الكويف.

خالد بن يزيد بن جبل الكويف.  160

خزمية بن يقطني بن موسى، أخو علي بن يقطني.  161

خطاب بن سلمة البجلي، اجلريري، الكويف.  162

خلف بن مّحاد بن ياس����������ر، وقيل ناشر بن املسيب، وقيل الليث األسدي،   163
الكويف.

أبو سلمة خلف بن خلف اللفايفي.  164

خلف بن سلمة البصري.  165

داود بن احلصني األسدي بالوالء، الكويف.  166

أبو سليمان داود بن زرب، وقيل زريب، وقيل رزين اخلندقي، وقيل اخلنديف،   167
البندار، الكويف.

داود بن سرحان العّطار، الكويف، موىل.  168

داود بن سليمان.  169

داود بن علي العبدي.  170

أبو علي داود بن علي اليعقويب، اهلامشي.  171
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داود بن أيب يزيد فرقد األس����������دي، النصري، الكويف، موىل آل الس����������مال،   172
ويقال باحّتاده مع داود بن أيب يزيد العّطار.

أبو س����������ليمان داود بن كثري بن أيب خلدة، وقيل أيب كلدة الرقي، الكويف،   173
األسدي بالوالء.

داود ب����������ن النعمان األنباري، النخعي، اهلامش����������ي بالوالء، األعلم، املعروف   174
ببّياع األمناط.

درست بن أيب منصور حمّمد الواسطي، وقيل يف امسه درست بن منصور.  175

أب����������و علي، وقي����������ل أبو جعفر دعبل بن علي بن رزي����������ن بن عثمان بن عبد   176
الرمحن بن عبد اهلل بن بديل بن ورقاء اخلزاعي، املضري، الكويف، وقيل يف امسه عبد 

الرمحن أو احلسن أو حمّمد، ودعبل لقب له غلب على امسه.

أب����������و الوليد ذريح بن حمّم����������د بن يزيد احملاريب من ب����������ن حمارب بن حفصة   177
الكويف.

أبو نعيم ربعي بن عبد اهلل بن اجلارود بن أيب سربة العبدي، وقيل اهلذيل،   178
البصري.

الربيع بن مسلمة.  179

رفاعة بن موسى األسدي، النّخاس، وقيل النّحاس، الكويف.  180

رهم األنصاري.  181
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رومي بن زرارة بن أعني بن سنسن الشيباين بالوالء، الكويف.  182

أبو احلس����������ن وأبو علي زرارة بن أعني بن سنسن الشيباين بالوالء، الكويف،   183
وقيل كان امسه عبد رّبه وزرارة لقب غلب عليه.

أبو حمّمد زرعة بن حمّمد احلضرمي.  184

أبو جرير، وقيل أبو حرب زكريا بن إدريس بن عبد اهلل بن سعد األشعري،   185
القمي.

أبو حيىي زكريا الدعاء، اخلّياط، وقيل احلّناط، وقيل الطّحان، الكويف.  186

زكريا بن سابور األزدي بالوالء، الواسطي، أخو بسطام بن سابور.  187

أبو جرير زكريا بن عبدالصمد القمي.  188

أبو حيىي زكريا بن عبد اهلل النّقاض، وقيل الفّياض، الكويف.  189

زكريا بن عمران القمي.  190

أبو عبد اهلل زكريا بن حمّمد األزدي، املعروف باملؤمن.  191

أبو حيىي زكريا املوصلي، الكويف، املعروف بكوكب الدم.  192

زياد بن احلسن الوشاء.  193

أبو احلسن زياد بن سابور الواسطي، أخو بسطام بن سابور.  194



146ر
��َن
ْ

�ع َ
�ن ��ن �م �ُم�و��َس�ى �ن �َ�ل� إ

�ل��
� �َت�َح�ن ا

��مْ
ُ

��لم �َه�تْ�د ا ��ل���َش ا

زياد بن أيب سلمة، وقيل ابن سلمة.  195

زياد بن سليمان البلخي.  196

أبو الفضل، وقيل أبو عبد اهلل بن مروان القندي، األنباري، وقيل البغدادي،   197
اهلامشي بالوالء.

زياد بن اهليثم الوشاء.  198

أبو ُأسامة زيد بن حمّمد بن يونس، وقيل موسى األزدي بالوالء، الشّحام،   199
وقيل احلّجام، الكويف، وقيل يف امسه زيد بن يونس الشّحام.

زيد بن موسى.  200

زيد بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حمّمد الباقر بن علي السّجاد   201
بن احلس����������ني الش����������هيد بن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  اهلامشي، العلوي، 

املعروف بزيد النار، وُأّمه ُأّم ولد.

زيد النرسي، الكويف، ونرس: اسم قرية وهنر بالكوفة.  202

أبو خدجية، وأبو س����������لمة سامل بن أيب س����������لمة مكرم بن عبد اهلل األسدي   203
بالوالء، الكويف، الكناسي، اجلّمال، املعروف بصاحب الغنم.

سعد بن خلف.  204

س����������عد بن أيب خلف الزهري بالوالء، الك����������ويف، الزاجر، وقيل الراجز وقيل   205
الزامر، املعروف بالزام.
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سعد، وقيل سعيد بن زيد.  206

سعد بن سعيد، وقيل ابن أيب سعيد البلخي.  207

سعد بن عمران، وقيل ابن أيب عمران األنصاري.  208

سعد بن عمران القمي.  209

أبو احلسن سعدان بن مسلم بن عبد الرمحن العامري وقيل الزهري بالوالء،   210
الكويف، وقيل امسه عبد الرمحن وسعدان لقب له.

أبو عبد اهلل س����������عيد بن عبد الرمحن، وقيل عبد اهلل التميمي، وقيل التيمي   211
بالوالء، األعرج، السّمان، الكويف.

سعيد بن يسار الضبيعي، وقيل الضبعي بالوالء، احلّناط، الكويف.  212

سلمان وقيل سليمان بن ربعي بن عبد اهلل اهلمداين.  213

سلمة بن حيان، وقيل حنان.  214

سلمة بن حمّمد بن عبد اهلل اخلزاعي، الكويف، أخو منصور بن حمّمد.  215

أبو عبد اهلل س����������ليم، وقيل س����������ليمان بن عمران الف����������راء، الكويف، املعروف   216
بالطربال، وقيل موس����������ى طربال، وقيل امسه سليم بن الفراء، وقيل امسه سليمان بن 

موىل طربال.

سليم، وقيل أسلم وقيل سلم موىل علي بن يقطني.  217
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أبو حمّمد سليمان بن جعفر بن إبراهيم بن حمّمد بن علي بن عبد اهلل بن   218
جعفر الطّيار، اهلامشي، الطاليب، اجلعفري.

سليمان بن حفص املروزي.  219

سليمان بن خالد اخلّطاب، وقيل احلّطاب.  220

سليمان بن رشيد.  221

سليمان بن أيب زيد.  222

سليمان بن أيب زينبة.  223

سليمان بن سامل.  224

سليمان بن عبد اهلل اهلذيل.  225

أبو أّيوب سليمان بن مقبل املدين.  226

سليمان املؤمن.  227

أبو حمّمد، وقيل أبو ناشرة مساعة بن مهران بن عبد الرمحن احلضرمي وقيل   228
اخلوالين بالوالء، الكويف، الكندي، املعروف ببّياع القز.

سنان بن طريف، وقيل ظريف الثوري، وقيل الزهري.  229

سندي بن الربيع بن حمّمد البغدادي، وقيل الكويف.  230
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الس����������ندي بن ش����������اهك، موىل املنصور الدوانيقي العّباسي، وجد كشاجم   231
الشاعر.

سهل بن اليسع بن عبد اهلل بن سعد األشعري، القمي.  232

سيابة بن ناجية املدين.  233

سيف بن عمرية النخعي، الكويف.  234

شعيب بن مّحاد.  235

أبو يعقوب شعيب بن يعقوب العقرقويف.  236

أبو شعيب صاحل بن خالد احملاملي، الكناسي، األسدي بالوالء.  237

أبو سلمة صاحل بن سعيد األحول.  238

صاحل بن عبد اهلل اخلثعمي، الكويف.  239

ص����������احل بن عقب����������ة بن قيس بن مسعان بن أيب ذبيح����������ة، وقيل ابن أيب ربيعة   240
. اخلّياط، وقيل القّماط، وكان جّده مسعان من موايل رسول اهلل

أبو حمّمد صاحل بن علي بن عطية األضخم، وقيل األفقم، البصري، وقيل   241
البغدادي.

أبو حمّمد صفوان بن مهران بن املغرية اجلّمال، األسدي، الكاهلي بالوالء   242
الكويف.
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أبو حمّمد صفوان بن حيىي البجلي، الكويف، بّياع السابري.  243

صندل.  244

أبو مالك الضّحاك احلضرمي، الكويف.  245

طاهر بن حامت بن ماهويه القزوين.  246

عاصم بن احلسن.  247

عاصم بن احلسني.  248

العايل.  249

عّباد بن يزيد.  250

أبو الفضل العّباس بن عامر بن رباح، وقيل رياح الثقفي، القصباين، ومن   251
احملّققني من فرق بني العّباس بن عامر والعّباس بن عامر القصباين.

العّباس بن موسى الكاظم  بن جعفر الصادق بن حمّمد الباقر بن علي   252
الس����������ّجاد بن احلسني الش����������هيد بن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  اهلامشي، 

العلوي.

عبد اجلّبار بن املبارك النهاوندي.  253

عبد احلميد بن سامل العّطار، الكويف.  254

عبد احلميد بن سعد، وقيل سعيد البجلي بالوالء، الكويف.  255
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عبد احلميد بن عواض، وقيل غواص الطائي، الكسائي، الكويف.  256

عبد احلميد بن املفّضل السّمان.  257

أبو حمّمد عبد الرمحن بن أعني بن سنسن الشيباين بالوالء، الكويف.  258

أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن احلّجاج البجلي بالوالء، الكويف، املعروف ببّياع   259
السابري.

عبد الرمحن بن عمر بن أسلم.  260

عبد الرمحن بن الوضاح.  261

عبد الرمحن، وقيل عبد اهلل بن حيىي العقيلي.  262

عبد العزيز بن املهتدي بن حمّمد بن عبدالعزيز األشعري، القمي.  263

عبد الكرمي بن عتبة القرش����������ي، اهلامشي، الكويف، اللهيب نسبة إىل أيب هلب   264
. عّم النيب

عب����������د الكرمي بن عمرو وقي����������ل عمر بن صاحل اخلثعم����������ي بالوالء، الكويف،   265
امللّقب بكرام.

عبد اهلل، وقيل عبيداهلل بن أبان الزّيات.  266

أب����������و حمّم����������د عبد اهلل بن إبراهيم بن حمّمد بن عل����������ي بن عبد اهلل بن جعفر   267
الطّيار بن أيب طالب  اهلامشي، اجلعفري.
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عبد اهلل بن إبراهيم املداين.  268

أب����������و حمّمد عبد اهلل بن جبلة بن حنان، وقيل حّيان بن جبلة بن حنان بن   269
احلّر، وقيل أجبر الكناين.

عبد اهلل بن جندب البجلي، األعور، الكويف.  270

. عبد اهلل بن احلارث املخزومي، وُأّمه من ولد جعفر بن أيب طالب  271

أبو حمّمد عبد اهلل بن مّحاد األنصاري.  272

أبو خداش عبد اهلل بن خداش، وقيل خراش البصري، املهري.  273

عبد اهلل بن س����������نان بن طريف الكويف، وقيل العّباس����������ي بالوالء، وقيل موىل   274
بن أيب طالب ، املشهور بابن سنان.

عبد اهلل بن سنان الواسطي.  275

عبد اهلل بن صاحل اخلثعمي.  276

عبد اهلل بن عثمان احلّناط، وقيل اخلّياط.  277

أبو علي عبد اهلل بن غالب األسدي.  278

عبد اهلل بن الفضيل، وقيل ابن القصري، وقيل يف امسه عبد اهلل القصري.  279

عبد اهلل بن القاسم احلضرمي، الكويف، املعروف بالبطل.  280
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عبد اهلل بن لفافة الكويف.  281

عبد اهلل بن حمّمد الشعريي، اليماين.  282

عبد اهلل بن املرحوم األزدي، الكويف.  283

أبو حمّمد عبد اهلل بن مس����������كان، وقيل يف امسه عبد اهلل مس����������كان العنزي   284
بالوالء، الكويف، املعروف بابن مسكان.

عبد اهلل بن املغرية النوفلي، اهلامشي بالوالء، الكويف، اخلزّاز.  285

عبد اهلل بن موس����������ى الكاظم بن جعفر الص����������ادق بن حمّمد الباقر بن علي   286
الس����������ّجاد بن احلسني الش����������هيد بن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  اهلامشي، 

العلوي.

عبد اهلل النّخاس، وقيل النّحاس، وقيل النجاشي.  287

أبو حمّمد عبد اهلل بن الوضاح الكويف.  288

أبو حمّمد عبد اهلل بن حيىي الكاهلي، التميمي، وقيل األسدي.  289

عبد امللك بن بشري.  290

عبد امللك بن حكيم اخلثعمي، الكويف.  291

عبد امللك بن عتبة الصرييف، النخعي، الكويف.  292

عبد امللك بن عتبة اهلامشي، اللهيب، الكويف.  293
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عب����������د الوهاب النهاوندي، املعروف بابن قنرب، وقيل عرف بأيب قنرب، وقيل   294
أيب قنربة.

عبيد اهلل بن علي.  295

أبو عمرو عثمان بن عيسى العامري، الكاليب الرواسي بالوالء، الكويف.  296

عطية بن رستم.  297

علي بن إبراهيم اهلامشي.  298

علي بن أمحد بن أشيم، وقيل رستم.  299

علي بن إمساعيل بن عامر، وقيل عّمار.  300

أبو احلس����������ن علي بن جعفر الصادق ابن حمّمد الباقر ابن علي الس����������ّجاد   301
ابن احلس����������ني الشهيد ابن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  القرشي، اهلامشي، 

العلوي، املدين، املعروف بالعريضي.

علي بن حديد بن حكيم الكويف، املداين، األزدي، الساباطي.  302

أبو احلس����������ن علي بن احلس����������ن بن حمّمد الطائي، اجلرمي، الكويف، املشهور   303
بالطاطري.

علي بن احلسني بن حيىي.  304

أبو حمّمد علي بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن أمري املؤمنني   305
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علي بن أيب طالب  القرشي، اهلامشي، العلوي.

علي بن اخلّطاب.  306

أبو احلسن علي بن رئاب الطّحان، السعدي وقيل اجلرمي بالوالء، الكويف.  307

أبو احلس����������ن علي بن أيب محزة سامل البطائن، األنصاري بالوالء، الكويف،   308
وقيل البغدادي.

علي بن سعيد املكاري.  309

علي بن سويد التّمار.  310

علي بن سويد السائي نسبة إىل الساية وهي من قرى املدينة املنّورة.  311

علي بن شجرة بن ميمون بن أيب أراكة الشيباين، الكندي بالوالء، النّبال.  312

علي بن عبداحلميد الضيّب.  313

علي بن أيب عبد اهلل، وقيل ابن عبد اهلل.  314

علي بن عبد اهلل بن قطرب.  315

علي بن عبد اهلل بن مهران.  316

علي بن عبد اهلل اهلامشي.  317
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أبو احلس����������ن علي بن عبيد اهلل بن احلس����������ني بن علي السّجاد بن احلسني   318
الش����������هيد بن أمري املؤمنني علي ب����������ن أيب طالب  القرش����������ي، اهلامشي، العلوي، 

الكويف، املعروف بالصاحل والزوج الصاحل.

علي بن عثمان الرازي.  319

علي بن أيب عثمان عبدالواحد بن حبيب.  320

علي بن عطية السلمي بالوالء، احلّناط، وقيل اخلّياط، األصم، الكويف.  321

علي بن عيسى بن رزين.  322

علي بن الفضل، وقيل الفضيل الواسطي.  323

علي بن املسّيب اهلمداين.  324

أبو احلس����������ن علي الرضا بن موس����������ى الكاظم بن جعفر الصادق بن حمّمد   325
  الباقر بن علي السّجاد بن احلسني الشهيد بن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

القرشي، اهلامشي، املدين، وألقابه الصابر، والرضي، والويف، والرضا وهي أشهرها.

علي بن املؤمل احلجازي.  326

أبو احلسن علي بن ميمون الصايغ، الكويف، امللّقب بأيب األكراد.  327

علي بن وهبان.  328

أبو احلسني، وقيل أبو احلسن علي بن حيىي.  329
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أبو احلس����������ن علي بن يقطني بن موسى بن عبدالرحيم الكويف، البغدادي،   330
األسدي بالوالء.

أب����������و اليقظان، وقيل أبو الفضل عّمار بن موس����������ى الس����������اباطي، الكويف،   331
املداين.

عمر بن ُأذينة البصري، وقيل الكويف، القيسي بالوالء، املعروف بابن ُأذينة   332
وقيل يف امسه أمحد بن عمر بن ُأذينة، وقيل امسه حمّمد بن عمر بن ُأذينة، وقيل امسه 

عمر بن حمّمد بن عبد الرمحن بن ُأذينة بن سلمة بن احلارث.

عمر بن رياح، وقيل رباح الزهري، األهوازي، القالء، موىل.  333

عمر بن حمّمد األسدي.  334

أبو األسود عمر بن حمّمد بن يزيد الثقفي بالوالء، البزاز، الكويف، املعروف   335
ببّياع السابري، وقيل يف امسه: عمر بن يزيد.

عم����������ران بن محران األذرعي، واألذرعي نس����������بة إىل أذرعات بلد يف أطراف   336
الشام.

عمرو بن عثمان الرازي.  337

عمرو، وقيل عمر بن املنهال بن مقالص القيسي، الكويف.  338

عنبسة، وقيل عقبة بن مصعب العجلي، وقيل الشيباين، الكويف.  339

عيسى بن داود النّجار، الكويف.  340
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عيسى بن سليمان.  341

أبو صاحل عيسى بن أيب منصور صبيح القرشي، الكويف، املعروف بشلقان.  342

أبو بكر عيسى بن عبد اهلل سعد بن مالك األشعري، القمي.  343

عيسى بن عثمان.  344

أبو موسى عيسى بن املستفاد البجلي، الضرير.  345

عيسى بن يونس بزرج.  346

أبو القاس����������م عيص بن القاس����������م ب����������ن ثابت بن عبيد بن مه����������ران البجلي،   347
الكويف.

هذه ثّلة من أصحاب اإلمام الكاظم ، مّمن روى عنه ومحل احلديث منه، وهم 
م����������ن العلم ما عرفهم ال����������داين والقاصي، والبّد أن يكون هلؤالء األثر الكبري يف تربية 
اأُلّمة على والئها لإلمام الكاظم، واستعداد قطاعاهتا للتضحية دونه، وعلوم اإلمام 
تتعّدى الرواية، ودواعي احلديث، بل جمالس����������ته  تستدعي االعرتاف بأحّقيته، 
واإلق����������رار بأهليته، وهذه اجملاميع من علماء احلدي����������ث، وأهل الرواية، وذوي النظر، 
وأصح����������اب الرأي، ومحلة احلكمة ال يتغاضون عن ش����������خصية اإلمام، وال يبتعدون 
عن مظلوميته، وال يتجاهلون أهليته، فهو وريث الس����������اللة، وصنوان اإلمامة، ومنبع 
احلكمة، ومفّس����������ر الكتاب، قد ورث من آبائه ما حتتاجه اأُلّمة يف سالف ماضيها، 
وما تس����������تقبله من عوادي حاضرها وآتيها، ومل يعرف هؤالء سوى موسى بن جعفر 
 ذل����������ك اإلمام املمتح����������ن، والقّديس املضطهد، الذي أرهقت����������ه عاديات الزمن، 

وأهنكته السجون، وأوحشته تقّلبات املنون.
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اإلمام موسى بن جعفر  وإعداد المجتمع التضحوي الكامل: 

وتتواصل وفود العلماء على جملس اإلمام ليحّملهم احلديث، وينقل هلم األخبار، 
ويس����������تهديهم مبعرفة الرواي����������ة، فيكونوا علماء فقه����������اء، ومل يقتصر اإلمام على محل 
احلدي����������ث واملعرفة بق����������در ما جيّند أصحاب����������ه للجهاد، ويعّدهم للقتال، ويتس����������امى 
أصحاب����������ه إىل مراقي التضحية، وكماالت العطاء، فاإلعداد الروحي حلملة احلديث 
يس����������تفيق على توصيات اإلمام يف مقارعة الظلم ومناهضة األعداء، وتتواىل وصايا 
اإلمام ألصحاب����������ه ليكون عندهم اجلهاد داعيًا من دواع����������ي الرضا اإلهلي، والقرب 
من مقامات القدس املعريف، واس����������تطاع اإلمام الكاظم أن يس����������تنهض يف أصحابه 
روح اجلهاد والقتال، أو حيّملهم تلك الرس����������ائل اجلهادية إىل اأُلّمة لتس����������تعيد حيوية 
التضحي����������ة والفداء، ولعّلنا نقف عند دروس اإلمام  وهو يلّقن أصحابه دواعي 

التضحية ومقتضيات اجلهاد.

ومل ي����������زل اإلمام الكاظم يذّكر أصحابه بضرورة التغي����������ري، ودواعي النهي عن كّل 
احنراف، ولزوم األمر باإلصالح واملعروف، فقد ورد عنه  يف احلّث على األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر بعض ما أوقفنا الرواة عليه.

1� عن حمّمد بن يعقوب بس����������نده يرفعه إىل حمّمد بن عمر بن عرفة قال: مسعت 
أبا احلس����������ن  يقول: لتأمرّن باملعروف، ولتنهّن عن املنكر أو ليستعملّن عليكم 

شراركم فيدعو خياركم فال يستجاب هلم)1(.

ويف مواصفات األمر باملعروف والناهي عن املنكر يتحّدث اإلمام  ألصحابه 
ليضع الشروط يف ذلك.

2� عن نوادر الراوندي بإس����������ناده عن موس����������ى بن جعفر عن آبائه  قال: قال 

)1( مسند اإلمام الكاظم  للعطاردي باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر/ج3.
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رس����������ول اهلل : ال يأم����������ر باملعروف وال ينهى عن املنك����������ر إاّل من كان فيه ثالث 
خص����������ال: رفيق مبا ينهى عنه، عدل فيما يأمر ب����������ه، عدل فيما ينهى عنه، عامل مبا 

يأمر به، عامل مبا ينهى عنه)1(.

3� وبنفس اإلس����������ناد قال: قال رسول اهلل : من يشفع شفاعة حسنة، أو أمر 
مبعروف، أو هني عن منكر، أو دّل على خري، أو أثار به، فهو ش����������ريك، ومن أمر 

بسوء، أو دّل عليه، أو أشار به، فهو شريك)2(.

ويف فضل الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل.

4� نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه  قال: قال رسول 
اهلل  إّن فوق كل بّر برّاً حّت يقتل الرجل ش����������هيداً يف س����������بيل اهلل)3(، وفوق كّل 

عقوق عقوقًا حّت يقتل الرجل أحد والديه)4(.

فقد حّث اإلمام الكاظم  إىل حتّمل مسؤولية اجلهاد والتضحية، وكأّن اإلمام 
يهّيئ أصحابه إىل ظرف سياس����������ي يس����������تبيح كّل القيم، وُيلغي كّل احلرمات، والبّد 
للمسلم حينذاك أن يقف وقفة جهاد وتضحية ملا يهّدد الكيان اإلسالمي، ويهّيئ 
نفسه للوقوف أمام الظلمة والطغاة، حّت لو كّلف ذلك حياهتم، وأزهق أرواحهم، 

فإّن فوق كّل بّر بّر حّت يقتل الرجل يف سبيل اهلل.

5� وع����������ن النيب  قال: محلة الق����������رآن عرفاء أهل اجلّنة، واجملاهدون يف اهلل تعاىل 
قوّاد أهل اجلّنة، والرسل سادات أهل اجلّنة)5(.

)1( املصدر السابق.

)2( املصدر السابق.
)3( الصبح إذا أسفر يف أحوال موسى بن جعفر  يف كتاب اجلهاد، مسرية الليثي.

)4( املصدر السابق.

)5( املصدر السابق.
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هذه هي درجات أهل اجلّنة ومنازهلم يش����������ري إليه����������ا اإلمام الكاظم ، وجيعل 
اجملاهدين هم قوّاد أهل اجلّنة، مبعىن املربزون فيهم، وأهل الفضل لديهم.

وإذا اس����������تطاع أصح����������اب اإلم����������ام  أن حيملوا من علوم اإلمام يف جمالس����������هم 
ولقائهم باإلمام، فإهّنم انفتحوا على ُأسلوب معريف آخر، وهو اجلهاد، حيث حاول 

الطغاة إلغاءه، وحماولة إبعاده عن أذهان اأُلّمة، وقواميس املعرفة.

 : تعريف العامل التربوي في حركة اإلمام الكاظم

مل تنته مهّمة اإلمام موس����������ى بن جعفر  إىل حّد احلديث والرواية اليت حيملها 
أصحابه عنه، بل حرص اإلمام  أن مينّت العالقة بينه وبني أصحابه مبا يس����������مو 
هبا أصحابه إىل حاالت املعرفة والتكامل، واليت من خالهلا س����������يخلق اإلمام جمتمعًا 
إصالحي����������ًا قادراً على التغيري، ومؤّثراً يف اآلخرين، من خالل الس����������لوك العام الذي 
أّك����������ده اإلمام عل����������ى أصحابه، ففي حديثه عن العالقة ب����������ني الفرد وبني األب قّدم 

اإلمام الكاظم  رؤاه يف هذا الشأن.

فعن اإلمام موسى بن جعفر  عن آبائه قال: قال رسول اهلل : نظر الولد 
إىل والديه حّبًا هلما عبادة)1(.

وعن����������ه  قال: قال رس����������ول اهلل : إّياك����������م ودعوة الوال����������د، فإهّنا ترفع فوق 
الس����������حاب حّت ينظر اهلل تعاىل إليها، فيقول اهلل تعاىل ارفعوها إيّل حّت أستيجب 

له، فإّياكم ودعوة الوالد فإهّنا أحّد من السيف.

)1( الصبح إذا أسفر يف أحوال موسى بن جعفر  3: 41 واألحاديث الواردة يف هذا الشأن مأخوذة من املصدر نفسه.
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وعنه  قال: قال رسول اهلل : نظر الولد إىل والديه حّبًا هلما عبادة، وقال 
: من أحزن والديه فقد عّقهما.

  ويف معرض حديثه عن العالقة املتبادلة بني الوالد وبني ولده، أش����������ار اإلمام
إىل احل����������رص على مراعاة ه����������ذه العالقة املتبادلة، فبقدر م����������ا يطلب األب بّر ولده 
به، فإّن عل����������ى الوالد إعانة ولده كذلك على برّه، فتبادل احملّبة وعدم تكليفه مبا ال 
ُيطاق وعدم إجباره على ش����������يء مل يكن يرتضيه وتوفري األجواء املناس����������بة إلسعاده 
وتوفري احتياجاته، كّل ذلك سيعني الولد على طاعة والده وبرّه إّياه، وخالف ذلك 
سيكون الوالد مس����������ّببًا يف شقاء ولده، من خالل العالقة السّيئة اليت يسّببها الوالد 

لولده، وعدم العناية به، واالهتمام بشؤونه.

فعن اإلمام الكاظم  قال: قال رسول اهلل : رحم اهلل من أعان ولده على 
برّه.

وما يتعّلق برّب الوالدين وصلة الرحم وآثارمها على اإلنس����������ان أّكد اإلمام  أّن 
لذلك أثره الوضعي يف زيادة اآلجال، وقبول املغفرة من اهلل تعاىل، وزيادة األرزاق، 

إىل آخره من اآلثار اليت يتوّخاها اإلنسان يف تعامالته وسلوكه.

فع����������ن اإلمام الكاظم  قال: قال رس����������ول اهلل : صنيع املعروف يدفع ميتة 
الس����������وء، والصدقة يف السّر تطفئ غضب الرّب، وصلة الرحم تزيد يف العمر وتنفي 

الفقر.

وروي أّن اإلمام موس����������ى بن جعفر  دخل على الرشيد يومًا فقال له هارون: 
  إيّن واهلل قاتل����������ك، فقال ال تفعل يا أمري املؤمن����������ني، فإيّن مسعت أيب عن آبائه
قال: قال رسول اهلل : إّن العبد ليكون واصاًل لرمحه، وقد بقي من أجله ثالث 
سنني فيجعلهما ثالثني سنة، ويكون الرجل قاطعًا لرمحة وقد بقي من أجله ثالثني 
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سنة فيجعلها اهلل ثالث سنني، فقال الرشيد: اهلل مسعت هذا من أبيك؟ قال: نعم 
فأمر مبائة ألف درهم، ورّده إىل منزله.

وم����������ن هنا نق����������ف على كون اإلمام الكاظم  يعم����������د إىل الرواية عن آبائه عن 
رس����������ول اهلل  حملاولة تصديق الطرف اآلخر بصدق احلديث، فلو روى مباش����������رة 
عنه  ملا كان يؤخذ على مس����������توى االهتمام والتصديق كما لو رواه عن رس����������ول 
اهلل ، وه����������ذا ما وجدناه يف هارون الرش����������يد الذي أذعن لقول اإلمام كونه مسعه 
عن آبائه عن رس����������ول اهلل ، وقد اس����������تحلفه يف ذلك، يف حيث جتد أّن اإلمام 
يروي الرواية مباش����������رة عن نفسه فيتلّقاها املس����������تمع موضع التسليم والقبول، اعرتافًا 
منه بإمامته ، وهذا هو الفرق بني رواية اإلمام عن نفس����������ه وبني روايته عن النيب 
، حيث عالقة األمر باملتلّقي وش����������أنه يف قبول الرواية وتصديق احلديث، وهذا 
يصدق على رواية األئّمة  عن رس����������ول اهلل  أو مباشرة عن نفسه الشريفة، 

حيث يتعّلق األمر باملتلّقي املخاطب يف هذه الرواية.

 : ُأسس التعايش السلمي عند اإلمام الكاظم

حرص املنهج الرتبوي ألهل البيت  على تعزيز العالقات العاّمة بني األفراد، 
وتأكي����������د حالة الوئام والتفاهم بني اجلميع، وإّن اإلمام الكاظم  ومن قبل أئّمة 
أه����������ل البيت  انتهجوا منهج متتني الرواب����������ط االجتماعية بني اجلميع وتأكيدهم 
على أّن احملّبة والتفاهم إذا س����������ادت يف أوساط اجملتمع تركت أثرها يف حالة األمان 
واالستقرار االجتماعي الذي ينشده اجلميع، فُأُسس العالقة بني أفراد اجملتمع البّد 
أن تقوم على التسامح واحملّبة، وحّب اإلنسان ألخيه ما حيّب لنفسه، وبذلك فقد 
أّس����������س أئّمة أهل البيت  قواعد التآخي والتفاهم اليت تس����������ود بني أفراد اجملتمع 
الصاحل، وبذلك فقد قّدم اإلمام الكاظم  ُأطروحة التعايش الس����������لمي بني مجيع 
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األفراد، خصوصًا األفراد املؤمنني برس����������الة واحدة وهدف موّحد، وهو التعبري الذي 
استخدمه اإلمام  مبفردة املؤمن وعالقته باآلخرين.

عن عبد املؤمن األنصاري قال: دخلت على اإلمام أيب احلسن موسى بن جعفر 
 وعنده حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد اجلعفري، فتبّسمت إليه فقال: أحتّبه؟ قلت: 
نع����������م م����������ا أحببته إاّل لكم، قال : هو أخوك، واملؤم����������ن أخو املؤمن ألبيه وُأّمه، 
ملعون ملعون م����������ن اهّتم أخاه، ملعون ملعون من غّش أخاه، ملعون ملعون من مل 
ينصح أخاه، ملعون ملعون من استأثر على أخيه، ملعون ملعون من احتجب عن 

أخيه، ملعون ملعون من اغتاب أخاه.

فه����������ذه املقّومات تضمن التعايش الس����������لمي الذي أقرّه اإلمام الكاظم  وعزّزه 
من خالل هذا التفاهم، فالتأكيد على عدم ارتكاب كثري من اأُلمور تؤّكد ترش����������يد 
اجملتمع باجّتاه الس����������الم، وتعزي����������ز حالة األمن االجتماع����������ي، فالتهمة والغش وعدم 
النصيحة واالس����������تئثار والتكرّب هي أسباب املشكلة االجتماعية العاّمة اليت حّددها 

. اإلمام

وع����������ن اإلمام الكاظم ع����������ن آبائه قال: قال رس����������ول اهلل : املؤمن مرآة ألخيه 
املؤمن، ينصحه إذا غاب عنه، ومييط عنه ما يكره إذا شهد، ويوّسع له يف اجمللس.

بل ذهبت ُأطروحة اإلمام  إىل أبعد من ذلك، حيث املواساة بني األفراد هي 
أهّم دعائم العالقة املتوّخاة.

فع����������ن رجل من أهل الري قال: ويل علينا بعض كّتاب حيىي بن خالد، وكان علّي 
بقاي����������ا يطالبن هبا، وخفت من إلزامي إّياها خروجًا عن نعميت، وقيل يل أّنه ينتحل 
ه����������ذا املذهب، فخفت أن أمضي إليه وأمتُّ به إليه فال يكون كذلك فأقع فيما ال 
ُأحب، فاجتمع رأيي على أن هربت إىل اهلل تعاىل وحججت ولقيت موالي الصابر 
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يعن موس����������ى بن جعفر  فشكوت حايل إليه، فأصحبن مكتوبًا نسخته: بسم 
اهلل الرمحن الرحيم اعلم أّن اهلل حتت عرش����������ه ظالاًل ال يس����������كنه إاّل من أس����������دى إىل 
أخيه معروفًا، أو نّفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سروراً، وهذا أخوك والسالم.

قال: فعدت من احلّج إىل بلدي ومضيت إىل الرجل لياًل واستأذنت عليه وقلت: 
رس����������ول الصابر  فخرج إيّل حافيًا ماش����������يًا ففتح يل باب����������ه، وقّبلن وضّمن إليه، 
وجعل يقّبل عين، ويكرّر ذلك كّلما س����������ألن عن رؤيته  وكّلما أخربته بسالمته 
وصالح أحواله استبش����������ر وش����������كر اهلل تعاىل مّث أدخلن داره، وصّدرين يف جملس����������ه 
وجلس بني يدي فأخرجت إليه كتابه  فقّبله قائمًا وقرأه مّث استدعى مباله وثيابه 
فقامس����������ن ديناراً ديناراً، ودرمهًا درمهًا، وثوبًا ثوبًا، وأعطاين قيمة ما مل ميكن قس����������مته 
ويف كّل ش����������يء من ذلك يقول: يا أخي هل س����������ررتك؟ فأقول إي واهلل وزدت على 
الس����������رور. مّث استدعى العمل فأس����������قط ما كان بامسي وأعطاين براءة ممّا يوجبه علّي 
عن����������ه، ووّدعته وانصرفت عنه، فقلت: ال أقدر على مكافأة إاّل بأن أحّج يف قابل، 
وأدع����������و له وألقى الصابر وُأعرّفه فعله، ففعلت ولقيت موالي الصابر  وجعلت 
ُأحّدثه ووجهه يتهّلل فرحًا، فقلت: ياموالي هل س����������رّك ذلك؟ فقال: إي واهلل لقد 
سّرين وسّر أمري املؤمنني  واهلل لقد سّر جّدي رسول اهلل  واهلل لقد سّر اهلل 

تعاىل.

وهذه العالقة هي أمسى حاالت التعايش الذي يرقى إليها اجملتمع، ولعّل مشكلة 
اجملتمعات اأُلخرى انعدام هذا اهلاجش من احملّبة املتبادلة بني األفراد، إذ تنمية اإليثار 
لدى األفراد والتضحية اليت تتحّلى هبا عالقاهتم من أقدس اأُلطروحات االجتماعية 
اليت قّدمت يف هذا الش����������أن، وبذلك استطاعت هذه اأُلطروحة الكاظمية أن تنّمي 

العالقات املتكاملة فيما بني أفراد اجملتمع.
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العالقات العاّمة بين تعّبدية التعامل وفطرية السلوك: 

مل تتعّد ُأطروحة اإلمام الكاظم  فطرة اإلنس����������ان يف التعامل العام، وسلوكيته 
تش����������ري إىل اكتناز الصفات اخلرّية اليت البّد أن حترّك املشاعر وهواجس الناس، وأن 
ال تكون دفينة املوروث أو حبيس����������ة النظ����������رة الضّيقة، بل البّد أن تنطلق يف رحاب 
العالق����������ة بني العبد وبني رّبه لتقنّ����������ن ضمن املوروث املقّدس، ومل تزل هذه اأُلطروحة 
حترّك مكامن اخلري اليت مل ُتثر بعد، فاإلمام الكاظم يستدعي كّل أسباب العالقات 
الطّيبة اليت من شأهنا أن ترقى بالنفس إىل أقصى حاالت الكمال، فرتسيم املنحى 
اإلنساين الذي تّدخره النفس اإلنسانية يقبع يف أعماق النفس وأصقاعها، لذا فإّن 
اأُلطروحة الكاظمية استغرقت كّل أس����������باب التفاهم بني أفراد اجملتمع، واستوعبت 
املس����������ؤولية الفردية واالجتماعية لتلك العالقات، والبّد أن تكون الدواعي التطبيقية 
هل����������ذه اأُلطروح����������ة بني قضيتني مها التعّبد هلل تعاىل يف حت����������رّي رضاه من خالل متتني 
التعايش بني األف����������راد، وعدم التعّدي على اآلخرين، وبني فطرية التطبيق الذي من 
ش����������أنه أن يعطي دفعًا باجّتاه التطبيق اإلنساين هلذه اأُلطروحة، والبّد من استعراض 
هذه القيم اليت أّكدها اإلمام الكاظم ألصحابه لبناء شخصية تكاملية تسعى للرقي 
األخالقي العام، وكذلك سعي اإلمام  لتأسيس جمتمع فّعال يعمل باجّتاه هذه 

اأُلطروحة الكاظمية بكّل إنسانيتها وقداستها.

ففي معرض حديثه ع����������ن بناء عالقات طّيبة أّكد اإلمام الكاظم  أّن التوّدد 
هو ُأّس العالقة الناجحة بني األفراد.

عن اإلمام موسى بن جعفر  عن آبائه  قال: قال رسول اهلل : رأس 
العقل بعد الدين التوّدد إىل الناس، واصطناع اخلري إىل كّل بر وفاجر.

فلم يفرّق اإلمام  بني اإلنس����������ان على أس����������اس انتمائ����������ه، بل دعى أن يكون 
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اصطناع املعروف على األس����������اس اإلنساين املشرتك الذي جيمع بني األفراد، ودعوة 
اإلمام  الشمولية هذه تستدعي أن تكون ُأطروحته األخالقية قد استوعبت كّل 

اجملتمع بغّض النظر عن انتماءاته.

وعن االهتمام بُأمور املس����������لمني أّكد اإلمام  ذلك من خالل أحاديث عّدة 
منها: 

عن موسى بن جعفر عن آبائه  قال: قال رسول اهلل : من أصبح ال يهتّم 
بأمر املس����������لمني فليس من اإلسالم يف شيء، ومن شهد رجاًل ينادي يا للمسلمني 

فلم جيبه فليس من املسلمني.

فنفي اإلسالم عّمن ال يفّكر بُأمور املسلمني وعّمن ال جييب هلفتهم ال يعن نفي 
صفة اإلس����������الم عنه، بل يبقى على إسالمه لكّنه مل يرَق إىل اإلسالم الكامل الذي 
أراده اإلمام الكاظم، وهبذا فقد أعطى اإلمام قيمة كربى للسلوك والتعامل يف تعزيز 
اإلس����������الم احلقيقي، الذي من خالله ميكن تصنيف املس����������لم على كمال إسالمه أو 

نقصه.

والبّد أن تستوعب ُأطروحة اإلمام الكاظم  كّل ما يكتنف النفس اإلنسانية 
من هواجس، فالتزاور والتهادي وإظهار احملّبة من أهّم مرتكزات اللُحمة االجتماعية 

الكاملة.

فع����������ن اإلمام لكاظم  عن آبائه  قال: قال رس����������ول اهلل : من تكرمة 
الرجل ألخيه املس����������لم أن يقبل حتفته، أو يتحفه مّما عنده، وال يتكّلف شيئًا. وهذه 
م����������ن دواعي احملّبة والتآلف بني اجلميع أن يتهادى بعضهم اآلخر تعبرياً عن حمّبتهم 

وتواّدهم.
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ولعّل أهّم ما اهتّم به اإلمام الكاظم  يف تربية أصحابه هو التأكيد على كّف 
األذى عن الناس.

عن موسى بن جعفر عن آبائه  قال: قال رسول اهلل  أليب ذّر الغفاري: 
كّف أذاك عن الناس فإّنه صدقة تصّدق هبا على نفسك.

فتعميم وصّيته  يف كّف األذى عن الناس يكش����������ف إنسانية هذه اأُلطروحة 
القّيمة، واملشرتك اإلنساين يف هذه الوصايا ومراعاهتا من أهّم ما ميّيز هذه اأُلطروحة 

الفّذة.

وعن الرتّفق يف اأُلمور وعدم التسرّع واالستعجال والرتّوي.

  قال: قال رس����������ول اهلل  قال اإلمام موس����������ى بن جعفر عن أبيه عن آبائه
الرفق ميٌْن واخلرق ُشْوٌم.

وعنه  قال: قال رسول اهلل : ما من عمل أحّب إىل اهلل تعاىل وإىل رسوله 
من اإلميان باهلل والرفق بعباده، وما من عمل أبغض إىل اهلل تعاىل من اإلشراك باهلل 

تعاىل والعنف على عباده.

فالعنف هو اأُلسلوب املرفوض لدى اإلمام الكاظم ، ومداراة الناس والتوّدد 
إليهم من أهّم هذه اأُلطروحة، وبذلك اس����������تطاع اإلمام  أن خيلق جمتمعًا مؤمنًا 

بالتعايش مع اجلميع، دون تصعيد ملوافقة وتوّجهاته.

وق����������د أّكد اإلمام موس����������ى بن جعفر  ألصحابه وهّذهب����������م على الوفاء بالعهد 
وُحس����������ن األمانة، حيث إّن االحنالل األخالقي الذي ارتكبه النظام العّباس����������ي مع 
معارضيه وإلغاء كثري من القيم واملبادئ كالغدر، وعدم األمانة، ونقض العهود وغري 
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ذلك هي من أوصاف الطغاة، وليس من أخالق املؤمنني بل أخالق املؤمن الوفاء 
بالعهد واألمانة، والنصح ملن نصحه.

عن اإلمام موس����������ى بن جعفر  عن آبائه  قال: قال رس����������ول اهلل : ال 
دين ملن ال عهد له.

وعن آبائه عن أمري املؤمنني  قال: ُأوفوا بعهد من عاهدهتم..

وقال : من استشار مل ُيعدم عند الصواب مادحًا، وعند اخلطأ عاذراً.

وعن آبائه قال: قال رسول اهلل : ال إميان ملن ال أمانة له.

وقد ابتلي اجملتمع اإلسالمي بكثري من العادات السّيئة وانتشار حاالت التسّيب 
األخالقي الذي عّم اجملتمع، ومن أجل احلفاظ على األخالقيات اإلنسانية، وتعزيز 
اخللق اإلس����������المي األصيل أرجع اإلمام  اأُلّمة إىل ُأصوهلا يف التعامل مع كبار 
الس����������ّن، وتوقري ذي الشيبة، فعن اإلمام موسى بن جعفر عن آبائه  قال: قال 
رسول اهلل : إّن اهلل تعاىل جواد حيّب اجلواد، ومعايل اأُلمور، ويكره سفسافها، 
وإّن من عظم جالل اهلل إكرام ثالثة: ذي الش����������يبة يف اإلس����������الم، واإلمام العادل، 

وحامل القرآن غري الغايل فيه وال اجلايف عنه.

وعنه  قال: قال رس����������ول اهلل : إيّن ألستحيي من عبدي وأميت يشيبان يف 
اإلسالم مّث ُأعّذهبما.

وعنه  قال: قال رس����������ول اهلل : من وّقر ذا ش����������يبة لشيبته آمنه اهلل من فزع 
يوم القيامة.
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وعنه  قال: قال رس����������ول اهلل  من عرف فضل كبري لس����������ّنه فوّقره آمنه اهلل 
تعاىل من فزع يوم القيامة.

ويف مع����������رض حّثه على اإلتيان باألعمال الصاحلة، فقد أّكد  على أّنه أحّب 
األش����������ياء إىل اهلل، وتعزيز روح املثابرة واإلخالص، ومتتني اإلبداع لدى األفراد، وهو 

من مقّومات اجملتمع الناجح املثابر على مواصلة فاعليته وتقّدمه.

فعن اإلمام موس����������ى بن جعفر عن آبائه  قال: قال رس����������ول اهلل : ما من 
شيء أحّب إىل اهلل تعاىل من اإلميان به والعمل الصاحل، وترك ما ُأمر به أن يرتكه.

ومل تكن ُأطروحة اإلمام موس����������ى بن جعفر  بعيدة عن التأكيد على حس����������ن 
اخللق والتأكيد على األخالق الطّيبة حينما تسود اجملتمع.

فعن موس����������ى بن جعفر عن أبيه عن جّده  قالت ُأّم س����������لمة رضي اهلل عنها 
لرس����������ول اهلل  بأيب أنت وُأّمي: املرأة يك����������ون هلا زوجان فيموتون ويدخلون اجلّنة 
ألّيهما تكون؟ فقال : يا ُأّم س����������لمة خترّي أحسنهما خلقًا وخريمها ألهله، يا ُأّم 

سلمة إّن حسن اخللق ذهب خبري الدنيا واآلخرة.

ويف وصّيته لولده يبعث اإلمام موس����������ى بن جعفر  روح التس����������امح ومينّت الثقة 
اليت تربط اجلميع من خالل قبول االعتذار والغّض عن األذى.

فق����������د روي أّن موس����������ى بن جعف����������ر  أحضر ولده يومًا فق����������ال هلم: يا بن إيّن 
موصيك����������م بوصية فمن حفظها مل يضع معه����������ا، إن أتاكم آٍت فأمسعكم يف اأُلذن 
اليمىن مكروهًا مّث حتّول إىل اأُلذن اليسرى فاعتذر وقال: مل أقل شيئًا فاقبلوا عذره.
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احذروا موجبات الفتن: 

ومل يقتصر اإلمام الكاظم  يف وصّيته ألصحابه التأكيد على التحّلي بصفات 
األخالق العالية، بل عطف عليها أن يتخّلى اإلنس����������ان عن مساوئ األخالق اليت 
من ش����������أهنا أن حتط بقيم اإلنس����������ان، وتأخذه بعيداً إىل الوقوع يف أس����������وء العواقب، 
ل����������ذا قّدم اإلم����������ام  احللول من أجل أن يرتّفع أصحابه عن مس����������اوئ األخالق 
ومردياهتا، ومن أجل س����������المة اجملتمع وُحس����������ن تعامالته وضع اإلمام  مبادئ 
الرتّفع عن األخالق املذمومة واليت من ش����������أهنا أن تفتك باجملتمع وتودي بأفراده إىل 

متاهات الرذيلة والسقوط.

فعن صاحب الوجهني الذي ال يس����������تقّر على توّجه واحد طلب اإلمام  من 
أتباعه أن يتأّملوا بالطريقة املثلى وأن ال تيلّونوا وينافقوا.

عن موس����������ى بن جعفر عن آبائه  قال: قال رسول اهلل : بئس العبد عبد 
له وجهان: يقبل بوجه، ويدبر بوجه، إن ُأوت أخوه املسلم خرياً حسده، وإن ابتلي 

خذله.

وعاجل اإلمام  أهّم داء يفتك باجملتمع ويودي بأمنه وس����������المته، حيث أشار 
إىل أّن الغيبة من أهّم أسباب التباغض واملعاداة.

ع����������ن اإلمام الكاظم  عن آبائه  قال: قال رس����������ول اهلل : من رّد عن 
عرض أخيه املسلم وجبت له اجلّنة البّتة.

وعنه  قال: قال رس����������ول اهلل : أربعة ليست غيبتهم غيبة: الفاسق املعلن 
بفس����������قه، واإلمام الكّذاب إن أحسنت مل يشكر، وإن أسأت مل يغفر، واملتفّكهون 

باأُلّمهات، واخلارج عن اجلماعة الطاعن على ُأّميت الشاهر عليها بسيفه.
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ومن أجل س����������المة احلقوق وعدم التفريط هبا وتأمني حّق كّل الناس شّدد اإلمام 
على احرتام احلّق العام وكذلك حّق األفراد.

عن موس����������ى بن جعفر عن آبائه  قال: س����������ئل أمري املؤمنني  أي اخللق 
أشح؟ قال: من أخذ املال من غري حّله، فجعله يف غري حّقه.

وعنه عن آبائه  قال: قال رسول اهلل : الظلم ندامة.

ومن العادات اجلاهلية اليت ال زالت عالقة يف اجملتمعات اإلس����������المية حذر اإلمام 
من مغّبة اإللتزام هبا وممارستها، وأهّم تلك العادات هي املفاخرة.

عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلسني بن علي  قال: قال أمري 
املؤمنني : أهلك الناس اثنان: خوف الفقر، وطلب الفخر.

وعنه عن آبائه  قال: قال رسول اهلل  ُأوصي ُأّميت خبمس بالسمع والطاعة 
واهلجرة واجلهاد واجلماعة ومن دعا بدعاء اجلاهلية فله حثوة من حثى جهّنم.

مسائل شّتى: 

وتنفتح جامعة اإلمام  على مس����������ائل ش����������ّت من العلوم، ومل تقتصر على لوٍن 
واح����������د، بل تنوّع اإلمام الكاظم يف إلقاء علومه على أصحابه، فالقرآن الكرمي أخذ 
مس����������احة واسعة من حركته العلمية، وتفسري آياته هلا شأهنا يف هذا املهّمة القرآنية، 
حيث وجد أّن التفسري القرآين ينحاز إىل املدارس السياسية والتوّجهات الشخصية، 
وبات التالعب يف اآليات القرآنية س����������ببًا يف انتش����������ار الفوضى التفس����������ريية، ومل يزل 
اإلم����������ام ُيلقي بتفس����������ريه إىل أصحابه لقطع الطريق على التوّجهات الش����������خصية أو 

السياسية يف تفسري القرآن.
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  وكان للتاريخ ش����������أنه يف هذا اجلهد الكاظمي املتمّيز حيث كش����������ف اإلمام
النقاب عن الوقائع التارخيية اليت مل يش����������ر إليها ألس����������باب سياسية، أو للتقليل من 
ش����������أهنا، فحديث اخلالفة بات حمظوراً يف ظّل نظام سياس����������ي يس����������تمّد شرعيته من 
التفس����������ريات التارخيية، وواقعة الغدير ُأسدل عليها الستار يف شأن البحث والتنقيب 
التارخيي����������ني، ووفاة النيب  وم����������ا صاحبها من أحداث يف الس����������طو على اخلالفة 
اإلس����������المية مل يكد أحد التحّدث عنه أو التساؤل يف شأنه، إاّل أّن اإلمام الكاظم 
 تصّدى لتوضيح احلقائق وبيان الكثري من املكاش����������فات التارخيية السياسية اليت 
من ش����������أهنا تضييع احلقائق أو قلبها، وأوجد اإلمام  يف مروياته التارخيية س����������ببًا 
لالنفتاح على األحداث الدامية اليت أجراها »الس����������قيفيون« الذين أودوا حبياة اأُلّمة 
وخالفته����������ا، فكان حديثه  عن أحداث الس����������قيفة س����������ببًا يف تطّلع اأُلّمة على 
 ، املزيد من مس����������ريهتا التارخيية، ومل يكن الفقه مبنأى عن جهود اإلمام الكاظم
فالفقه والفقهاء اخّتذوا منحى سياس����������يًا قلب احلقائق ومتاشى مع رغبة احلاكم، كما 
يف حتليل النبيذ وحّلية اس����������تماع الغناء، وغري ذلك من ُأولئك الفقهاء الذين تصّدوا 
ملس����������ايرة رغبات اخلليفة العّباسي هارون وأس����������الفه، ووجد اإلمام الكاظم  أّن 
هذا املنحى من الفتيا سيلغي الثوابت الفقهية، وُأصول األحكام اليت جاء هبا النيب 
، وعدم التصّدي لذلك سيزيد من اهلوّة الكبرية بني اأُلّمة وبني حقائق األحكام 
الذي تصّدى اإلمام  إىل ضرورة بيان احلكم الفقهي، والذي من خالله أوجد 
فقهًا إماميًا متمّيزاً، وأّسس لقواعده وُأصوله، وخلقت ُأطروحة الفقه الكاظمي عقاًل 
فقهيًا ال تنازعه الرغبات وال تس����������تهويه الش����������هوات، وأخرج هذا الفقه حقائق نبوية 
كادت أن تغي����������ب لوال جه����������ود اإلمام وجهود آبائه من قبل، وجهود أبنائه من بعد 

عليهم الزاكيات الطّيبات من التحّيات والصلوات.

  ويف شؤون احلياة الصّحية اليت تتكّفلها وصايا طبّية قّيمة بّث اإلمام الكاظم
بني أصحابه هذا الش����������أن، حيث الوصايا الطبّية مل تك����������د تقف عند حّد بل قّدم 
اإلم����������ام مجلة نصائحه يف األدوية واألطعم����������ة والوصايا الطبّية اليت يفتقدها اجملتمع، 
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وخلق  حّس����������ًا صّحيًا جمتمعيًا يتوّخى اإلرشاد الصّحي واحلكمة الطبّية النادرة. 
فق����������د وضع اإلمام  وصاياه يف األطعمة واألش����������ربة يف أولوي����������ات احلياة اليومية 
ألصحاب����������ه، فضاًل عن اأُلطروحة األخالقية اليت قّدمها اإلمام لصناعة اإلنس����������ان، 

وتفعيل أنشطة اجملتمع األخالقي الذي حرص على الرتّقي والتكامل.

المجتمع الكامل: 

من هنا استطاع اإلمام الكاظم  أن خيلق جمتمعًا متكاماًل يتعامل مع األحداث 
السياس����������ية بكّل حكمة وحنكة، وخلق اإلم����������ام جمتمعه هذا يف ظّل ظروف مربكة 
تتقاذفها األهواء السياس����������ية الطائش����������ة، فمواجهة األحداث يف خضّم ما يش����������هده 
اجملتمع اإلس����������المي من تسابقات سياس����������ية يودي بكثري من القيم واملبادئ اليت ال 
ميك����������ن هلا أن تصمد ما مل يكن هناك تفعيل لذل����������ك، فالنهضة الرتبوية اليت تبّناها 
اإلمام الكاظم  تنتش����������ل هذه القيم من حماوالت التحريف، كما أهّنا تنتش����������ل 
اجملتمع من حضيض األفكار اهلّدامة، اليت يس����������وقها النظام من خالل انفتاحه على 
الثقافات املستوردة، ومحاية هذه القيم اإلسالمية حتتاج إىل هنضة تربوية شاملة، لذا 
خلق اإلمام الكاظم  فاعلية ثقافية يتبّناها اجملتمع املمتاز، الذي من ش����������أنه أن 
يتصّدى حملاوالت النظام اإلس����������قاطية اليت تنتاهبا تسويقات فكرية قادمة من خلف 
احلدود اإلسالمية، فضاًل عن الثقافات املستوردة من خالل االختالط االجتماعي 
بثقافات ُأخرى، كذلك الثقافات املستوردة احلاكمة اليت تصاعدت وتائرها يف ظّل 
احلكم العّباسي، ونقصد بالثقافات احلاكمة، تلك الثقافات املتسّلطة على اجلهاز 
احلكومي يف أروقة البالط، فتعّدد الثقافات غري العربية، كالرومية والفارسية والرتكية 
وغريها أعطت دفعًا آخر باجّتاه التأّثر بثقافات غري إس����������المية، فالقوى املتس����������ّلطة 
عل����������ى قرارات اخلليفة وال����������يت تأخذ بزمام املبادرة يف القرار السياس����������ي أفرغت القيم 
االجتماعية من حمتواها اإلس����������المية، وأبعدهتا إىل مديات واسعة من التغريب، أي 
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غربنة الثقافة اإلس����������المية اليت هتيمن على اجملتمع وقتذاك، والبّد من تصّدي اإلمام 
 لوق����������ف هذا الزحف الثقايف الذي يهّدد اأُلّم����������ة بقيمها، لذا فقد خلق اإلمام 
 م����������ن جامعته هذه منطلقًا للكثري م����������ن القيم واحملافظة على مبادئها، فقد بّث 
اإلم����������ام الكاظ����������م  علومه يف كّل اجملاالت مل حتجبه حم����������اوالت النظام يف الردع 
عن ثورته الثقافية، ومناهضته للعنف الس����������لطوي الفكري الذي استخدمه النظام، 
وبالفعل أمثرت جهود اإلم����������ام الكاظم  جمتمعًا واعيًا، أو وعيًا اجتماعيًا يقف 
حائ����������اًل عن حماوالت النظام يف إبعاد اجملتمع عن قيمه، ولئاّل تنبعث فيه روحًا ثورية 

تعصف بالنظام وتطيح مبحاوالته الطائشة.

الثورة المتاحة: 

وإذا عرفن����������ا ما ميلكه اإلمام الكاظم من قواعد ش����������عبية تكش����������فها عالقته بعلماء 
عص����������ره الذين أخذوا منه، ورووا عنه، وكّل هؤالء العلماء ميتلكون تالمذة ومريدين، 
وه����������ؤالء يرجعون إىل ش����������يوخهم الذين اقتدوا باإلمام الكاظ����������م  إمامًا وقائداً، 
يرجعون إليه يف ش����������ؤوهنم ويأمترون بإرادته، وهم يش����������ّكلون أغلبية اأُلّمة وأعظمها، 
حّت مل يبق لدى الرشيد إاّل األقلّية من أهل املصاحل، والنزر اليسري من أهل األهواء 
واملطامع، الذين يرابطون يف بالط اخلليفة، طمعًا مبا يف أيدي الس����������لطان، وحيتسون 
كأس التملّ����������ق والنفاق ليصلوا إىل غاياهت����������م ومراميهم، وأنت جدُّ عليم بأّن هارون 
مل خت����������ف عليه نوازع حميطه، ودواعي أصحابه، فل����������م حيفظوا له عهداً، ومل يرعوا له 
حرجية وفاء، حيث أهواءهم مطامع السلطان اليت ما فتأت ترتّبص بأسباب املنفعة، 
ومواط����������ن الدعة، وكّل هذا وذاك مل خيف على هارون دخيلة أصحابه، وما انطوت 
عليه نفوس����������هم، ومل يكن بعيداً عن هذه اجلموع الغفرية اليت تقف عند باب اإلمام 
الكاظم يأخذون منه معامل الدين، وقواعد العلم، ومناهج الس����������لوك، ومل جيدوا عند 
اإلمام من حطام الدنيا ما يش����������غلهم عن مواصلة هدفهم يف التعّلم ما يرفعهم إىل 
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مقام����������ات العلماء، وبعد كّل هذا مِلَ مل جيد اإلمام الكاظم ضرورة الثورة، وانقالب 
النظام، مبا يتيح لإلمام تس����������ّلم زمام اأُلمور، وإقص����������اء دولة بن العّباس املاكرة اليت 
بني����������ت على أخذ الرضا من آل حمّمد، ح����������ّت قلبوا هلم ظهر اجملن، وأذاقوا آل علي 

وهم الفتة الثورة أصناف الظلم والتنكيل.

نهي اإلمام عن الثورة، لماذا؟

 وم����������ا الذي دعا اإلم����������ام  أن ينهى أصحابه عن التحرّك باجّتاه الثورة والتغيري 
مع ما كان عند اإلمام  من القواعد الشعبية املرتّبصة بالنظام، واملتوّثبة للتغيري، 
والق����������ادرة على أن ختضع النظ����������ام إلرادهتا ومطالبها، إاّل أّن اإلمام  أحجم عن 
أي حترّك من ش����������أنه الثورة، والتغيري لألسباب التالية اليت تراها من خالل استقرائنا 

لألحداث: 

أّواًل: إّن هدف اإلمام  بناء اإلنسان وتكامله الروحي، وإعداده للتغيري الذات 
ال����������ذي ينطلق من خالل خلق املصلح الذي يتوّخ����������ى اإلصالح يف منظومة حياته 
األخالقية، فإذا توّفر مثل هذا املصلح كان التغيري الذات ضامنًا للتغيري السياس����������ي 

العام.

ثانيًا: وجد اإلمام الكاظم  تسّيب القيم واملبادئ اإلسالمية يف أروقة البالط، 
تعك����������س التس����������ّيب العام هلذه القيم ومس����������خها يف مفاهيم اأُلّمة، وبات اإلس����������الم 
السياسي حاكمًا على اإلسالم األخالقي الذي احنسر عن ذهنية اأُلّمة وتعامالهتا 
اليومية، ومل يزل النظام يس����������عى جاهداً إىل تقدمي إسالم حسب مقاييسه ودواعيه، 
واخنراط عدد كبري يف هذه الس����������لوكية األخالقية اليت صنعها النظام إلبعاد اأُلّمة عن 

املفاهيم احلّقة.
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ثالث����������ًا: اّن حترّك اإلمام  باجّتاه الثورة سيعكس����������ه النظام من خالل إعالمياته، 
وتزويره للحقائق على أّن هدف اإلمام هو اس����������تالم السلطة، وأّن معارضته للدولة 
هي منافس����������ته من أجل احلكم وليس اإلصالح كما هو معروف يف أذهان اأُلّمة، 

وبذلك سيسوق النظام ُأطروحة التغيري لإلمام مبفهومها السليب.

رابعًا: إّن حركة الثورة س����������تفتح باب الثورات العش����������وائية واحلركات العابثة اليت ال 
ترعى املبدأ وال تعبأ بدين، وستؤّسس للحركات املنحرفة جمااًل للتحرّك، وللمّدعيات 
الثورية شرعية االنقضاض على السلطة بالفتة املظلومية آلل علي، مّث إذا هي متّكنت 
م����������ن أهدافها تنّكرت لتعّهداهتا، كما هو احلال حلركة العّباس����������يني اليت اس����������تثمرت 
مظلومية آل البيت والرضا من آل حمّمد، وهبذا ستكون مثل هذه احلركات السياسية 

. تنّفذ رغباهتا بشرعية األئّمة

خامس����������ًا: إّن أية ثورة س����������تقّدم تربيراً جاهزاً للحركات الثورية الشرعية بأهّنا تسعى 
للتس����������ّلط وليس لإلصالح كما تّدعي، وهبذا سيكون القضاء عليها شرعيًا قانونيًا 

لدى النظام.

سادسًا: إّن حماولة املأمون يف إجبار اإلمام الرضا على والية العهد سيكون هلا ما 
يربّرها حيث سيّدعي النظام أّن طموح آل علي هو السلطة وليس معارضة النظام، 
وس����������ريجع ذاكرة اأُلّمة إىل الثورة اليت قام هبا موس����������ى بن جعفر  اليت هي حماولة 

القتناص فرصة ضعف النظام وقوّة املعارضة دون أن حتّقق نتائجها.
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اإلمام الكاظم  وتأثيره على الداخل العّباسي: 

أوّد يف هذا العنوان أن أظهر هيمنة ش����������خصية اإلمام موسى بن جعفر  على 
الداخل العّباسي، وأقصد منه خفايا العالقة بني اإلمام الكاظم وبني خاّصة الرشيد 
يف أروقة القصر العّباسي، حيث كانت شخصية اإلمام مهيمنة على خاّصة اخلليفة 
م����������ع علم اخلليفة باألمر، لكّنه غري قادر على انتزاع حمّبة اإلمام من قلوب خاّصته، 
كم����������ا أّنه غري قادر على إقحام االعتقاد به يف قلوب الناس بل حّت مقرّبيه، وهذه 
معادلة خطرية أحرجت الرشيد بشكل غري حمسوب وهو يرتّبص باإلمام ويعّد عليه 
حترّكاته كما حيصي له أنفاس����������ه، فمن أين استطاع اإلمام أن ينفذ يف قلوب الناس، 
وكيف وصل األمر أن يعتقد به حّت أقرب املقرّبني من اخلليفة؟ سؤال يطرح نفسه 
بإحلاح على املتابع التارخيي، وجيعله رهينة خيارات أقّلها عدم التكافؤ بني شخصييت 
  وبني هارون الرش����������يد، فاإلمام موسى بن جعفر  اإلمام موس����������ى بن جعفر
م����������ن قد عرفه القاصي والداين بالعلم واحلكم����������ة والفقه والتبّحر يف كّل العلوم، وهو 
من أهل البيت الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطّهرهم تطهرياً، والرشيد فاقد لكّل 
ذل����������ك وما دون ذلك، ومل تقتصر هذه الرؤية عل����������ى العاّمة دون اخلاّصة، فقد كان 
للهاجس اخلفي الذي يراود خاّصة الرشيد أثره يف تعاملهم مع اإلمام الكاظم، بل 
اعتقادهم يف أحّقيت����������ه وتفضيله على كّل أحد، ولعّل عّينات تارخيية تنفعنا يف هذا 
املقام تؤّكد وجود اعتقاد حقيقي يف نفوس هؤالء الذين مل مينعهم قرهبم بالرش����������يد، 
فإّن العقيدة فوق النس����������ب وقبل كّل عالقة، كما أّن لالعتقاد أثره الروحي يف متتني 
رواب����������ط روحية تعطي زمخًا عظيمًا من االجيابية الروحية، تعمل باجّتاه املبدأ وتضّحي 
من أجل املعتقد حّت ل����������و كانت التضحية بالروح أو ما دون ذلك، ولدينا عّينات 

خطرية يف هذا الشأن: 
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أّواًل: زبيدة زوجة هارون الرشيد: 

ه����������ذا االمنوذج جيعلنا أمام عّدة خيارات من الطرح والبّد أن حنس����������ن االختيار مبا 
ينسجم والعالقة اليت تربط اإلمام ميّثل هذا االمنوذج اخلطري.

صحي����������ح أّن األخبار مل تصرّح بتأثري اإلمام الكاظ����������م  على زبيدة عقائديًا، 
لكّننا نطمئّن أّن زبيدة مل يأِت خيارها من فراغ، فهي يف مراقبة دائمة لكّل اخليارات 
العقائدية املتاحة وقتذاك، ومل تكن من النساء اللوات حتجب عنهّن املعرفة فهي يف 
خضم األحداث، ويف قلب الصراع تراقب ما حيدث جلّدها املنصور ولعّمها املهدي 
ولولديه اهلادي والرش����������يد، كم����������ا أهّنا تراقب عن كثب اجله����������ة املقابلة للصراع ومها 
اإلمامني الصادق والكاظم، وتتحرّى أسباب الصراع ودواعي التنافس ومقتضيات 
املطاردة اليت أودت باإلمام الصادق وألقت باإلمام الكاظم يف س����������جن العّباسيني، 
ومل جت����������د هلذين اإلمامني ذنب التنكيل، بل مها هادي����������ان مهديان ال يصدر منهما 
حتري����������ض الوقيعة بدولة أس����������الفها، وما يدور يف أروقة القصور العّباس����������ية من كالم 
حول اإلمامني، وما يعكس نقمة العّباسيني على شخصية اإلمامني يعطي انطباعًا 
واضحًا عن مظلومية هذين اإلمامني واستبداد العّباسيني باألمر حّت مل يكتفوا إاّل 
أن يطاردوا هذين اإلمامني، وترتاكم لدى زبيدة أس����������باب املعرفة أكثر وأكثر كّلما 
اّتضح هلا من مظلومية اإلمام موس����������ى  وهو يأّن يف س����������جون مظلمة وطوامري 
مهلكة دون أي ذنب، وال خيفى على زبيدة س����������لوكية اإلمام الكاظم يف س����������جون 
الرش����������يد ومن س����������بقه، ومن املؤّكد كما يف كثري من الروايات أّن السّجانني يتداولون 
يوميات موس����������ى بن جعفر  يف سجن هارون ومن كان قبله، فال جيدون سوى 
ترانيم الدعاء تتصاعد من قعر السجون املظلمة يف منتصف الليل، وصوت موسى 
 ال ينقط����������ع عن التوّس����������ل إىل اهلل والثن����������اء عليه ومل ينفتل ع����������ن صالته، بل مل 
يس����������معوا دعاًء على هارون الذي ظلم����������ه يف هذه املطامري دون ذنب، وتعلم زبيدة 
أّن هارون كان عمله هذا نقمة من مؤّهالت اإلمام موس����������ى بن جعفر  الذي 
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فقده����������ا هارون، وه����������و يعيش يف تغّصة العقدة اليت عاناها أس����������الفه من قبل، وهي 
عقدة النقص اليت أقضت مضاجعهم، فراحوا يتش����������بّثون بالتحّرش باإلمام الصادق 
وول����������ده اإلمام الكاظم حّت أودوا حبياهتما دون ذن����������ب، ومل خيف على زبيدة تلك 
امل����������رأة اليت ُعرفت بعقلها كّل هذه التفاصيل، ف����������إّن هلا فصياًل من اجلواري وعصبة 
من الغلمان الذين يتناقلون أخبار الس����������ّيد اهلامشي موسى بن جعفر  وما جرى 
بينه وبني هارون، وما ينقله السّجانون من حياة اإلمام يف سجن هارون، والبّد أن 
تص����������ّك هذه األخبار احملزنة اليت يتداوهل����������ا احمليطون هبارون أمساع زبيدة وهي تراقب 
ع����������ن كثب جمريات اأُلمور، وبعد هذا فإذا كان����������ت زبيدة تعيش موقف التجرّد عن 
أي ق����������رار يّتخ����������ذه زوجها هارون فلماذا ترضى أن تك����������ون تابعة الرأي هلارون ذلك 
املبتلى هباجس املنافس����������ة من قبل اإلمام موسى بن جعفر  كما يتصّوره هارون، 
ومل����������اذا مل تّتخذ زبيدة قرار االختيار هلذه األح����������داث اليت أقضت مضاجع العاّمة، 
فضاًل عن خاّصة الرش����������يد، وزبيدة جزء من منظومة األحداث اليومية اليت تزّج يف 
تدافعات تقليدية ال ميكن التخّلي عنها، إذن البّد لزبيدة من قرار مستقل يتناسب 
وش����������خصيتها املس����������تقّلة اليت عرفت حبّب أيب جعفر املنص����������ور، جّدها الذي لّقبها 
زبيدة جلماهلا، واليت كان امسها أمة العزيز ومن املؤّكد أّن مثل هذه احلالة من الرتبية 
اخلاّصة أن يكون هلا خياراهتا اخلاّصة هبا واليت تعرّب عن ش����������خصيتها املس����������تقّلة، وال 
جتد زبيدة أخرياً غري االعتقاد بأحّقية هذا املظلوم موس����������ى اإلمام  املضطهد يف 
مطامري هارون دون ذن����������ب، والبّد أن يكون لقرارها صدى يف نفس هارون خيّلف 
هاج����������س اخلوف والريبة مّما هي عليه؛ ليش����������عره بضعف موقفه، إذ كيف اس����������تطاع 
موس����������ى بن جعفر  أن يقتحم عليه قصره فيؤّثر يف قلوب أقرب مقرّبيه لتكون 
أحد القائلني بإمامته، وشهادة الشيخ الصدوق على تشّيعها خري دليل على ذلك، 
قال الصدوق يف اجملالس: إهّنا ]أي زبيدة[ كانت من الشيعة، فلّما عرفها أهّنا منهم 

حلف بطالقها)1(.

)1( تنقيح املقال 3: 78.
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والبّد أن نقف عند عالقة الرش����������يد هبا، فقد ذكر الزبري بن بكار موقف الرش����������يد 
منها بأّنه كان يهاهبا، فال جيلس على فراش����������ها، حيث قال: وكنت أهاب اجللوس 

على فراشها مع جليل موقعها من قليب إعظامًا هلا)1(.

وال منلك تفس����������رياً حيال هذه الظاه����������رة، إذ مل نعهد يف عالقة الرجل بامرأته هذا 
التحرّج وشّدة احلشمة، فالعالقة بني الزوجني مهما كانت مكانة أحدمها ال تتعّدى 
ع����������ن احرتام أحدمها لآلخر، مع االحتفاظ باحلقوق الزوجية وحّق املضاجعة اليت ال 
تقف حالة التهّيب عندها كحائل، فالعالقة بينها تتعّدى هذه اهليبة اليت يستشعرها 
الرش����������يد من زوجته، وعدم إمكانية اجللوس على فراشها تتعّدى عالقة الزوجية بل 
تنفي فيما بينهما من وّد وانسجام، والبّد أن تكون العالقة ما وراء ذلك حيث عدم 
التفاهم هو السائد بني الزوجني، والبّد من البحث عن أسباب ذلك، فلم جند إاّل 
حترّجه من حتّول زبيدة إىل عقيدة تغاير عقيدته منتمية إىل معس����������كر خصومه، وهو 
أمر مقلق للرش����������يد حّقًا، والبّد أن نتحرّى عن أس����������باب عدم انتشار هذا األمر يف 

العلن، فإّن أسبابه متوّفرة لدينا من خالل اأُلمور التالية: 

أّواًل: إّن القضية نالت من الكتمان ما مل يس����������ع املؤرّخ إىل متابعة احلدث بشكل 
واضح، فإّن التس����������رّت على مثل هذه اأُلمور اخلطرية أم����������ر مهم يتعّلق بأمن النظام، 
وحرصه على عدم إظهارها وتفّش����������يها بني العاّمة، وأنت عليم أّن إميان آس����������يا بنت 
مزاحم وخمالفتها لزوجها مل يك����������ن معروفًا، حّت أثاره القرآن الكرمي ونوّه عنه، ومع 
هذا مل جند لذلك ذكراً يف املوسوعات التارخيية، ومل يتناقلها الرواة، ولوال ذكر القرآن 
هل����������ا مل تص����������ل احلادثة إلينا ومل نكد نعلم هبا، وهكذا هي قضّية تش����������ّيع زبيدة، فإّن 
النظام حريص على إخفاء احلادثة، وعدم التعاطي معها بأي شكل من األشكال، 
وم����������ن يدري، فلعّل تصفيات حدثت على يد النظام ملن َعِلَم باألمر، أو حاول أن 

يبوح به.

)1( املوّفقيات للزبري بن بكار: 512.
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ثانيًا: إّن مثل هذه احلادثة ال ميكن للمؤرّخ أن يتعاطى معها بشكل طبيعي خوفًا 
م����������ن النظ����������ام أن تطاله عقوبته، إذا ما عرفنا أّن الكتابات التارخيية انتعش����������ت إتيان 

الدولة العّباسية، والنظام العّباسي ساهم كثرياً يف أخفاء مثل هذه احلادثة.

ثالثًا: إّن املؤرّخ مل يكد يتعامل مع احلادثة كون ذلك يرتبط بصميم عقيدته، إذا 
ما عرفن����������ا أّن املؤرّخني أغلبهم ينتهجون مذهب النظام، وليس مذهب أهل البيت 
، عدا اليعقويب املؤرّخ الش����������يعي، فهو كان يعيش يف ظّل الدولة العّباسية فمت 

يتاح له التعاطي مع هذه القضّية وأمثاهلا.

رابعًا: إّن مسألة تشّيع زبيدة مل يكد يستوعبها املؤرّخ، وهو وإن مّرت عليه قراءة 
هذه احلادثة أو مساعها، إاّل أّن حياة البالط العّباس����������ي ال يس����������عه أن حتدث لديه 
مثل هذه احلالة، وذلك ملا عرف عن نساء البالط من اللهو والعبث، هكذا كانت 
ترتك����������ز هذه احلال����������ة يف ذهنية املؤرّخ مّما يدفعه إىل عدم تصديق ذلك، أو أّن النظرة 
العاّمة ال يس����������عها أن تستوعب مثل ذلك، مّما جيعل املؤرّخ حريص على جتّنب مثل 
ه����������ذه اإلثارات اليت تّتهمه بالغفلة من لدن العاّم����������ة، أو باملخالفة املذهبية من قبل 

األنظمة السياسية املتعاقبة)1(.

هذه أهّم اأُلمور اليت ميكن عرضها فيما يتعّلق بعدم انتش����������ار تشّيع زبيدة، إاّل أّن 
الق����������ارئ له أن يطالب بأدّلة هذا االجّتاه الذي من خالله نتعامل مع تش����������ّيع زبيدة 
على أّنه حقيقة واقعة، وله احلّق أن يتساءل أّن أسباب هذا اإلصرار للتأكيد على 
هذا التوّجه ليتس����������ىّن للمتابع أن يس����������ّلم لفكرة هذا الطرح، وله كذلك االعرتاض أو 

إبداء الرأي اآلخر يف هذا املضمار.

إّن من أهّم ما منتلكه من مؤّشرات تؤّكد هذا االجّتاه هو توّفر بعض ما ميكن أن 
تكون أدّلة تساعد يف إثبات هذه الرؤية، وتعنّي الباحث للتأكيد على تشّيع زبيدة 

)1( راجع يف هذه النقاط امللتحقون بسفينة النجاة للمؤّلف: 32.
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من خالل اأُلمور التالية: 

أّواًل: م����������ا صرّح ب����������ه الصدوق  من أّن زبيدة كانت من الش����������يعة يعطي داللة 
واضحة على أّن أمر تشّيعها يقّر به شيوخ الطائفة مع عدم تصرحيهم بذلك، ولعّل 
ع����������دم البحث يف األمر عند البعض هو لعدم ض����������رورة إثارته يف حبوثهم، بل عّولوا 

على رأي الصدوق يف ذلك.

ثانيًا: مع أّن علماء الطائفة مل يناقش����������وا أمر تشّيع زبيدة إاّل أّن أصحاب الرتاجم 
تعّرضوا هلا عند ذكرهم لفصل النس����������اء فأّكدوا بعضهم على تشّيع زبيدة، وعالقتها 
هبارون الرش����������يد بعد علمه بذلك، ومل يتعّرض����������وا إىل أكثر من ذلك لعدم امتالكهم 

الكثري من الوثائق التارخيية.

ثالثًا: أّكد العاّلمة املامقاين تش����������ّيع زبيدة عند ترمجتها يف باب النساء وكوهنا من 
الشيعة، كما ذهب إىل ذلك الشيخ عّباس القمي يف الكىن واأللقاب.

رابع����������ًا: إّن وق����������وع الفتنة يف بغ����������داد يف منتصف القرن اخلامس م����������ن قبل احلنابلة 
 ، وإزهاقهم أرواح الشيعة تعّدى ذلك إىل إحراق ضريح اإلمام موسى بن جعفر
والتحرّي ملشاهري القبور الشيعية كقبور آل بويه ومنها قرب زبيدة زوجة هارون، وهو 
دليل واضح على ارتكاز تشّيع زبيدة لدى اخلاّص والعام، ممّا أّدى إىل إحراق قربها 

ُأسوًة بقبور أعالم الشيعة.

خامس����������ًا: ُتعّد زبيدة عند كثري من املؤرّخني حبسن سريهتا وكثرة معروفها وتدّينها، 
وقد ش����������هد بذلك مجلة من املؤرّخني كابن اجلوزي يف كتاب األلقاب واليعقويب يف 
تارخي����������ه، واملوصلي يف الروضة الفيحاء، واب����������ن كثري يف البداية والنهاية وابن خّلكان 
يف وفي����������ات األعيان، وابن اجلوزي كذلك يف املنتظم، والزبري بن بكار يف املوّفقيات 
وغريه����������م كثري ممّ����������ا يؤّكد أّن زبيدة كانت هل����������ا حياهتا اخلاّصة من االلت����������زام والتدّين 
واالبتع����������اد عن العبث واللهو، وهذا االجّتاه الدي����������ن الذي متّيزت به دون غريها من 
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نس����������اء القصر يش����������ري إىل طرف خفي من عقيدهتا املتمّيزة واملختلفة متامًا عن نساء 
القصر اللوات عرفن باللهو وعدم االلتزام، فاختالف س����������لوكها عن اأُلخريات يؤّكد 

اختالف عقيدهتا اليت متنعها من الدخول يف معرتك اللهو والعبث.

سادسًا: وروت روايات عن أصحاب اإلمام املهدي )عج( من النساء، وورد اسم 
زبيدة يف رواية اإلمام الصادق  ومل نعهد من أعالم النس����������اء باسم زبيدة سوى 
زبي����������دة زوجة هارون، ففي رواية املفّضل بن عم����������ر قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول: 
يكن مع القائم ثالثة عش����������ر امرأة، قلت: وم����������ا يصنع هبن؟ قال: يداوين اجلرحى، 
ويقمن على املرضى، كما كان مع رس����������ول اهلل  قلت: فسّمهّن يل؟ قال: القنوا 
ابنت ُرشيد، وُأّم أمين، وحّبابة الوالبية، ومسية ُأّم عّمار بن ياسر، وزبيدة، وُأّم خالد 

األمحسية، وُأّم سعيد احلنفية، وصبانة املاشطة، وُأّم خالد اجلهنية)1(.

واملالحظ يف الرواية أّن النس����������اء املعدودات م����������ن أصحاب اإلمام املهدي )عج( 
كّلهّن من األعالم اللوات عرفن بس����������ريهتّن ومل تكن إحداهّن جمهولة يف سريهتا، عدا 
ما ورد من اس����������م زبيدة، وال نعهد إحداهّن هبذه االسم من املعروفات سوى زبيدة 

زوجة هارون، بداللة سريهتا وتدّينها وتصريح بعضهم بتشّيعها.

هذه بعض األدّلة واملؤّيدات تؤّكد تشّيع زبيدة، وإرجاع ذلك إىل تأّثرها بشخصية 
اإلمام موسى بن جعفر  كما قّدمنا يف بداية البحث.

ثانيًا: ُأخت السندي بن شاهك: 

ُيعّد الس����������ندي بن ش����������اهك أسوأ عنصر يف البالط العّباس����������ي من تفانيه يف ظلم 
معارضي النظام، فقد كان يتوىّل س����������جن اإلم����������ام الكاظم  يف أحرج الظروف 
اليت ميّر هبا نظام الرش����������يد، حيث ترّدد أكثرهم يف تويّل سجن اإلمام ملا رأوا منه من 

)1( دالئل اإلمامة أليب جعفر الطربي: 256.
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عبادة وقيام الليل ودعاء، ومل جيدوا ما يربّر س����������جنه يف مطامري النظام، فاعتذروا إىل 
الرشيد وأحّس هارون منهم االنصياع ملقام اإلمام الكاظم، فخشي من تفاقم األزمة 
وهي اإلذع����������ان ألحّقية اإلمام، أو القول بإمامته إذا اس����������تمّرت العالقة بني هؤالء 
وبني اإلمام، لذا كّلف السندي بن شاهك تويّل حبسه، ومن مّث تصفيته على يده 
مس����������مومًا، إاّل أّن املثري أّن ُأخت السندي بن شاهك أذعنت ملقام اإلمام الكاظم 
وشخصيته العبادية حّت قالت: »خاب قوم تعّرضوا هلذا الرجل«، وهذا يدّل على 
تأثري ش����������خصية اإلمام الكاظم على هذه املرأة حينما مل جتد منه إاّل الدعاء والقيام 

هلل تعاىل.

قال اخلطيب البغدادي: إّن أبا احلسن موسى بن جعفر  حبس عند السندي، 
فسألته ُأخته أن تتوىّل حبسه، وكانت تتدّين، ففعل، فكانت تلي خدمته، فحكي 
أهّنا قالت: كان إذا صّلى العتمة محد اهلل وجّمده ودعاه، فلم يزل كذلك حّت يزول 
اللي����������ل، فإذا زال الليل قام يصّلي الصبح، مّث يذكر يف القبلة حّت يصّلي املغرب، مّث 
يصّلي ما بني املغرب والعتمة، فكان هذا دأبه، فكانت ُأخت الس����������ندي إذا نظرت 

إليه قالت: خاب قوم تعّرضوا هلذا الرجل، وكان عبداً صاحلًا)1(.

فكانت شخصية اإلمام الكاظم مؤّثرة على النفوس جاذبة لكّل من يراه، فيذعن 
مبقامه، ويقول بأحّقيته.

ثالثًا: الفضل بن الربيع: 

إّن تأثري شخصية اإلمام الكاظم  بالفضل بن الربيع ذلك الوزير املقّرب لدى 
الرشيد يش����������ري إىل أّن اإلمام  اكتسح حواجز احملذور السلطوي املفروض على 

)1( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 13: 31.
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رجال النظام، وأخذت شخصية اإلمام  هتيمن على اجلميع دون استثناء، فهذا 
س����������ّجانه الفضل بن ربيع يروي يوميات اإلمام الكاظم  وكيفية تأّثره به، فريوي 
أمحد بن عبد اهلل القروي عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس 
على س����������طح فقال: ما ترى يف البيت؟ قلت: ثوبًا مطروحًا، فقال: أُنظر حس����������نًا، 
فتأّملت ونظرت فتيّقنت فقلت: رجاًل ساجداً، فقال: بلى تعرفه؟ قلت: ال، قال: 
؟ فقلت: ما أجتاهل، ولكّن  ه����������ذا موالك، قلت: ومن موالي؟ فقال: تتجاهل عليَّ
مل أعرف يل موىل، فقال: هذا أبو احلسن موسى بن جعفر ، إيّن أتفّقده بالليل 
والنه����������ار فال أجده يف وقت من األوقات إاّل على احلال اليت ُأخربك هبا، إّنه يصّلي 
الفجر فيعّقب س����������اعة يف دبر الصالة إىل أن تطلع الشمس، مّث يسجد سجدة فال 
يزال ساجداً حّت تزول الشمس، وقد وّكل من يرتّصد له الزوال، فلست أدري مت 
يقول الغالم: قد زالت الش����������مس مّث يثب فيبتدئ بالصالة من غري أن جيّدد وضوًء 

فأعلم أّنه مل ينم يف سجوده وال أغفى.

وال يزال كذلك إىل أن يفرغ من صالة العصر، فإذا صّلى العصر س����������جد سجدة 
فال يزال س����������اجداً إىل أن تغيب الش����������مس، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته 
فصلّ����������ى املغرب من غري أن حيدث حدثًا، وال يزال يف صالته وتعقيبه إىل أن يصّلي 
العتمة، فإذا صّلى العتمة أفطر على شوي يؤتى به، مّث جيّدد الوضوء، مّث يسجد، مّث 
يرفع رأسه، فينام نومة خفيفة، مّث يقوم فيجّدد الوضوء، مّث يقوم فال يزال يصّلي يف 
جوف الليل حّت يطلع الفجر، فلست أدري مت يقول الغالم: إّن الفجر قد طلع 
إذ قد وثب هو لصالة الفجر، فهذا دأبه منذ حّول إيّل. فقلت: اّتق اهلل وال حتدثّن 
يف أمره حدثًا يكون منه زوال النعمة، فقد تعلم أّنه مل يفعل أحد بأحد منهم سوء 
إاّل كانت نعمته زائلة، فقال: قد أرس����������لوا إيّل يف غري مرّة يأمرونن بقتله فلم أجبهم 

إىل ذلك، وُأعلمهم أيّن ال أفعل ذلك، ولو قتلوين ما أجبتهم إىل ما سألوين)1(.

)1( مدينة املعاجز للسّيد هاشم البحراين 2: 73.
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رابعًا: جارية هارون

م����������ا روي عن جارية هارون واس����������تقامتها حينما رأت مست����������ه وهديه وعبادته فقد 
روي: أّن هارون أنفذ إىل موس����������ى بن جعفر  جارية خصيفة هلا مجال ووضاءة 
لتخدمه يف السجن فقال: قل له: بل أنتم هبديتكم تفرحون، ال حاجة يل يف هذه 
وال يف أمثاهلا، قال: فاستطار هارون غضبًا وقال: ارجع إليه وقل له: ليس برضاك 
حبسناك، وال برضاك خدمناك واترك اجلارية عنده وانصرف، قال فمضى ورجع، مّث 
قام هارون عن جملسه وأنفذ اخلادم إليه ليتفّحص عن حاهلا، فرآها ساجدة لرهّبا ال 
ترفع رأس����������ها تقول: قّدوس سبحانك سبحانك، فقال هارون: سحرها واهلل موسى 
بن جعفر  بسحره، عليَّ هبا، فُأت هبا وهي ترتعد شاخصة حنو السماء بصرها 
فقال: ما شأنك؟ قالت: شأين الشأن البديع إيّن كنت عنده واقفة وهو يصّلي ليله 
وهناره، فلّما انصرف من صالته بوجهه وهو يس����������ّبح اهلل ويقّدسه، قلت: ياسّيدي 
ه����������ل لك حاجة أعطيكه����������ا؟ قال: وما حاجيت إليك، قل����������ت: إيّن ُأدخلت عليك 
حلوائج����������ك قال: فما بال هؤالء؟ قال����������ت: فالتفت فإذا روضة مزهرة ال أبلغ آخرها 
من أّوهلا بنظري وال أّوهلا من آخرها فيها جمالس مفروش����������ة بالوشي والديباج وعليها 
وصفاء ووصائف، مل أر مثل وجوههم حس����������نًا، وال مثل لباس����������هم لباس����������ًا، عليهم 
احلرير األخضر، واألكاليل والدّر والياقوت، ويف أيديهم األباريق واملناديل ومن كّل 
الطعام، فخررت س����������اجدة حّت أقامن هذا اخلادم فرأيت نفسي حيث كنت قال: 
فقال هارون: ياخبيثة لعّلك سجدت فنمت فرأيت هذا يف منامك، قالت: ال واهلل 
ياس����������ّيدي إاّل قبل سجودي، رأيت فسجدت من أجل ذلك، فقال الرشيد: اقبض 
هذه اخلبيثة إليك فال يس����������مع هذا منها أحد، فأقبلت يف الصالة، فإذا قيل هلا يف 

ذلك، قالت: هكذا رأيت العبد الصاحل..)1(.

)1( مناقب ابن شهر آشوب 4: 322.
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خامسًا: المسّيب بن زهير

وهو أحد املوّكلني بس����������جنه من قبل الرش����������يد وكان قريبًا إىل اخلليفة، إاّل أّنه كان 
يقول بإمامة اإلمام موس����������ى بن جعفر  وكانت آخر وصية لإلمام إىل املس����������ّيب 
قبل وفاته حيث كان ش����������اهٌد على آخر أحوال اإلمام قبل الشهادة ونقل تفاصيل 
غس����������له  وبعض خطابه املوّجه إليه حيث قال له: يامسّيب مهما شككت فيه 
فال تش����������ّكّن يّف، فإيّن إمامك وموالك وحّجة اهلل عليك بعد أيب ، يامس����������ّيب 
مثلي مثل يوس����������ف الصّديق  ومثلهم مثل إخوته حني دخلوا عليه فعرفهم وهم 

له منكرون..)1(.

سادسًا: علي بن يقطين

أحد وزراء الرشيد ومن املقرّبني إليه، كان يقول بإمامة اإلمام الكاظم  ويتلّقى 
أوامره منه، وكان مقرّبًا هلارون بشكل وثيق، وقد عزم أن يرتك عمله هذا ملا يراه من 
هارون وتصرّفاته املنحرفة حيال الدين واألحكام اإلهلية، فضاًل عن ظلمه وبطشه، 

فنهاه اإلمام  عن ذلك وكتب إليه: 

ال تفعل فإّن لنا بك أُنس����������ًا، وإلخوانك بك عزّاً، وعسى أن جيرب اهلل بك كسرياً، 
ويكس����������ر بك نائ����������رة املخالفني عن أوليائه، ياعلي: كّفارة أعمالكم اإلحس����������ان إىل 
إخوانك����������م، اضمن يل واحدة وأضمن ل����������ك ثالثًا، اضمن يل أن ال تلقى أحداً من 
أوليائنا إاّل قضيت حاجته، وأضمن لك أن ال يظّلك اهلل س����������قف سجن أبداً، وال 
ينالك حّد سيف أبداً، وال يدخل الفقر بيتك أبداً، ياعلي من سّر مؤمنًا فباهلل بدأ، 

)1( عيون أخبار الرضا  للشيخ الصدوق 1: 96.
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وبالنيب  ثىّن، وبنا ثّلث«)1(.

إىل غريه����������م من عّمال هارون وخاّصته الذين أذعن����������وا لإلمام بإمامته وأحّقيته يف 
األمر، ملا وجدوا فيه  من براهني اإلمامة وأهلية اخلالفة.

ه����������ذه بعض النماذج اليت هتّيأ هلا أن تلتقي باإلم����������ام أو تّطلع على أحواله لتقف 
على منط يسري من يومياته، وكيفية عبادته، وانقطاعه إىل اهلل تعاىل، ومن املؤّكد أّن 
هن����������اك الكثري من قطاعات النظام وصل����������ت إىل حالة اإلقناع باإلمام، مبجرّد النظر 

إليه والوقوف على بعض حاالته.

م����������ن هنا البّد أن نبحث عن رّدة فعل النظام الذي مل يس����������توعب الواقع اليومي 
الذي يعيشه خاّصة النظام، بل حّت عاّمة اأُلّمة ونظرة التقديس اليت حيفظها الناس 

. لإلمام

رّدة الفعل بين تحّديات النظام وواقع حال اأُلّمة: 

وإذا كان األم����������ر يصل إىل ه����������ذه احلالة من التحّديات ف����������إّن نظامًا دمويًا يعيش 
هواجس عق����������دة النقص، فضاًل عن كون اإلمام الكاظم ذل����������ك املعارضة الصامتة 
الذي مل يظهر منه شيء خيالف إرادة النظام، وإّن اأُلّمة تعيش يف ضمريها صحوة 
التحرّي لش����������خصية اإلمام وأحّقيته يف اخلالفة، فإّن صراعًا حمتدمًا حتت رماد القلق 
والفزع يعيشه النظام يدفعه باجّتاه إسكات صوت املعارضة، ومع أّن هذه املعارضة 
كما عرّبنا عنها صامتة فإهّنا تالحق النظام بصمتها هذا الذي أفزع الس����������لطة بكّل 
قلق، والبّد من إبعاد مصدر املعارضة عن أنظار اأُلّمة اليت ال تزال تتابع حركة اإلمام 
بكّل إعجاب وتقدير، مّما دعى قطاعاهتا العريضة املثول أمام اإلمام الكاظم للتزّود 

)1( البحار 48: 139.
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مبعارفه، أو الوقوف على كراماته، فإّن داعي التنافس الذي يتحّسسه هارون يدفعه 
بإلغاء دور اإلمام، وتعطيل فرص اأُلّمة، وهي تس����������تمّد من اإلمام الكاظم فاعليتها 
وحيويته����������ا، وإذا اس����������تطاع هارون أن حيجب اإلمام عن قواع����������ده فإّن قواعده هذه 
يتصاعد إصرارها يومًا بعد آخر يف حتّديات السلطة، وعدم التخّلي عن مبادئها، ومل 
جيد هارون بّداً من تغّيب اإلمام الكاظم عن اأُلّمة بطرق تقليدية مارس����������ها أسالفه 

مع اإلمام ومع آبائه، وهي السجون االحرتازية اليت عرف هبا النظام.

احترازية السجون ومحاوالت هارون: 

إذن مل يب����������ق لدى ه����������ارون حيلة ملنع اأُلّم����������ة وحجبها عن اإلمام إاّل الس����������جون 
االحرتازي����������ة، اليت يتعاطى معه����������ا أي نظام دموي مع معارضيه، ولعّل هارون مل جيد 
س����������وى الس����������جن، الطريق األقصر لتفريق قواعد اإلمام، وتشتيت قواه، ومل يستطع 
اإلمام اآلن وهو يف سجون النظام إاّل أن ينقطع عن اأُلّمة، وبذلك يتخّلص هارون 
من مش����������كلة تأّثر اأُلّمة باإلمام، أو حركة اأُلّمة املتصاعدة باجّتاه قضّية اإلمام، فإّن 
مظلومية اإلمام الكاظم أصبح����������ت اآلن أكثر وضوحًا لدى الداين والقاصي، وإذا 
كان أح����������د مل يعرف اإلمام ومل يّطلع على أحواله فإّن تداول أخبار س����������جن اإلمام 
أيقظ ضمري اأُلّمة، ودفعها حنو صحوة التسليم واإلذعان لشخصية اإلمام الكاظم 
، ومل تزل أصداء تنّقالت اإلمام الكاظم من سجن إىل سجن تطبق على كّل 
الرقعة اإلسالمية، حيث تتطاير األخبار من هنا وهناك حول مصري اإلمام اجملهول، 
وأس����������باب هارون يف س����������جن اإلمام غري املربّرة تأخذ مدياهتا من النقاش والتداول، 
وإّن اإلم����������ام الذي مل يصدر منه مكروه ومل يعرف عنه معارضة أعلنها بوجه النظام 
يعاين من حتّديات هارون، الذي بات يتخّبط يف قراراته اجلائرة، وأوامره املرجتلة دون 
االس����������تناد إىل سبب قانوين شرعي يأخذ اإلمام جبريرة املعارضة، إذن مل يكن سوى 
التنافس الذي حيمله هارون، وعقدة النقص اليت تتضّخم لديه حيال اإلمام موسى 
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بن جعفر ، فهو يستشعر ما يستشعره الناس من هلو هارون وشربه، وبني عبادة 
اإلم����������ام الكاظم وتقواه، ومن جهل هارون يف أحكام الدين، وإمكانيات اإلمام يف 
مع����������ارف الدين، وبني كّل هذه املؤّهالت اليت حيملها اإلمام الكاظم والنقص الذي 
عرف به الرشيد تّتسع رقعة اخلالف، والتحّدي الذي حتمله نفس هارون من أجل 
إقصاء موس����������ى بن جعفر  وتصفيته، واالسرتاحة منه وإسكات صوته القدسي 

الذي خيرج من حنايا الزمن املقهور.

اإلمام موسى بن جعفر بين تغيبين: 

ما إن حترّكت اخلاليا الس����������رّية للتنظيم العّباسي بزعامة أيب مسلم اخلراساين اخلفي 
حّت بدت ظاهرة الش����������عارات الربّاقة ترفع بشكل يثري رغبة احملرومني يف االنتماء إىل 
مثل هذه احلركة، اليت سرعان ما أخذت يف االنتشار والتوّهج، وكانت مظلومية أهل 
البيت  وحقوقهم املغدورة الالفتة العريضة، اليت تعاطت معها احلركة العّباسية، 
كان ش����������عار الرضا من آل حمّمد  يثري فضول مجي����������ع احلركات املعارضة للنظام 
السياس����������ي وقتذاك، بل كان ذلك حافزاً يف انتماء الكثري من احلركات الطموحة يف 
إس����������قاط النظام، بل لعّلنا ال نبالغ يف القول أّن هلذا الش����������عار أثره يف انصهار أكثر 
احلركات املعارضة للنظام، وانضوائها حتت لواء احلركة العّباسية اليت اجتاحت غالبية 
البلدان اإلس����������المية، إذن كان هلذا الشعار أثره يف إجناح احلركة العّباسية، وإمكانية 
قي����������ام دولتها اليت امتّدت إىل ق����������رون... وإذا كان األمر كذلك فما هي العالقة بني 
النظام العّباس����������ي الرافع لشعار )الرضا من آل حمّمد( وبني أهل البيت ، ميكن 
القول إّن النظام العّباسي قد جعل يف أّوليات عمله السياسي االلتفاف على حركة 
أهل البيت  وتغييبها بشكل مثري، فآل البيت  مل ختدعهم شعارات )الرضا 
من آل حمّمد( بالالفتة العباس����������ية، وهم مل يدخلوا يف أي من التحالفات السياسية 
القائم����������ة، بل آثروا البقاء قادة يقودون اأُلّمة من مواقعهم، ويهيمنون على الش����������ارع 
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اإلس����������المي بكّل اجّتاهاته، حّت أّن النظ����������ام يضطّر أحيانًا للخضوع لرغبة اأُلّمة يف 
اإلبقاء على س����������المة اإلمام الصادق ، حني يقرّر املنصور العّباس����������ي تصفيته، 
وسرعان ما يرتاجع عن قراراته، ومل تنته هذه العالقة على خري حّت ختمت بتصفية 
اإلمام الصادق  على يد املنصور العّباسي، مل يتعّرض اإلمام  إىل السجون 
من قبل النظام، نعم كانت أنفاس اإلمام  حمس����������وبة، وحركاته ترصدها العيون، 
وأقوال����������ه تؤول يف غري صاحل اإلم����������ام  للوقيعة به، على أي حال يف الوقت ذاته 
تع����������ّرض اإلم����������ام الصادق  إىل اإلقامة اجلربية يف منزل����������ه مع حتّفظات النظام يف 
التعام����������ل مع اإلمام وأتباعه، وينتهي األمر بش����������هادة اإلم����������ام  على يد النظام 

العّباسي االستبدادي من قبل املنصور العّباسي.

مل تبق هذه العالقة على حاهلا أّيام اإلمام الكاظم  يف عهد هارون الرشيد، 
بل تطّورت العالقة إىل حالة أكثر تش����������ّنجًا، واخّتذت اإلجراءات األمنية أّيام اإلمام 
الكاظم  حّت دعت سياس����������ة االعتقاالت اليت انتهجها الرش����������يد العّباسي إىل 
زّج اإلمام  وأتباعه يف سجون النظام دون أي مربّر قضائي، بل جملرّد خطوات 
احرتازية وعمليات اس����������تباق أمن فرضها النظام على حترّكات اإلمام ، حّت أّن 
املؤرّخ����������ني أحصوا عدد املرّات اليت ُأودع اإلمام الكاظم  يف الس����������جن إىل أربعة 
عش����������رة مرّة ضمن فرتات متقاربة، وانتهى األمر إىل تصفية اإلمام الكاظم  يف 
زنزانة قاس����������ية يديرها جاّلد نصراين يّدعي اإلسالم وهو السندي بن شاهك الذي 
أذاق اإلمام  غصص االعتقال والقهر، تنكياًل باإلمام ، وإرضاًء للرشيد، 
ال����������ذي أزعجه وجود اإلمام  حّيًا إىل وقت متأّخر من حكومته لذا ميكننا اآلن 
أن نتس����������اءل عن دوافع هذه السياسة الطائش����������ة اليت ارتكبها النظام يف حّق اإلمام 
الكاظم ، وأس����������باب االعتقاالت املتك����������رّرة اليت تعّرض إليها اإلمام ، دون 
مسوّغ ش����������رعي أو مربّر قانوين.. وما الذي دعا الرش����������يد العّباسي إىل انتهاج هذه 
السياس����������ة الظاملة مع اإلمام  وما الذي دعاه بعد ذلك إىل اخّتاذ قراره الطائش 

يف تصفية اإلمام  ميكن إمجال هذه األسباب كاآلت: 
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أّواًل: يف عصر الرش����������يد العّباس����������ي مل يكن هناك توازن بني نظرة اأُلّمة آلل البيت 
 وبني نظرهت����������ا للنظام احلاكم، فقد كان هناك ختلخ����������اًل يف النظرة القائمة بني 
العاّم����������ة وبني النظام الذي قّدم ُأطروحته )النس����������ب واخلالفة اإلهلية(، حيث قامت 
املعارضة العّباسية كما أسلفنا إّبان العهد األموي على أّن العّباسيني هم األوىل من 
غريهم باخلالفة للقرب النسيب بينهم وبني رسول اهلل ، ورفعت شعارات النسب 
ه����������ذه فكانت هلا آثار ملحوظة على صعيد العالقة ب����������ني املعارضة وبني اأُلّمة اليت 
قارنت بينها وبني بن ُأمّية، فأعطت األولوية للبيت العّباسي القريب بنسبه لرسول 
اهلل ، وجنحت إىل حّد ما ُأطروحة النس����������ب يف الفرتة اأُلوىل للحكم العّباس����������ي، 
وكان العّباس����������يون قد استعملوا ُأسلوب املزج بني رؤيتني للحصول على رؤية واحدة 
يتقّدمون فيها إلحياء مشاريعهم، سواء تلك الداعية ملعارضة األمويني، أو الداخلة 
ضمن هيكلية سياس����������تهم، فقد حاولوا املزج بينهم وبني العلويني وقرهبم لرسول اهلل 
، فحصل����������وا على دفعة من التأييد الش����������يعي وقوى املعارضة املس����������ّلحة اأُلخرى 
مّهدت هلم س����������بل املعارضة السياس����������ية والفكرية ضّد األمويني، وأهنت الصراع بعد 
ذلك لصاحلهم، فلما متّكنوا من احلكم اقتضت السياسة أن تكون العالقة املصريية 
بينهم وبني العلويني عالقة رمسية س����������طحية، فلّما توّغل����������وا يف تثبيت أركان دولتهم 
فرضت ُأطروحات جديدة على الواقع السياسي وهي حتويل هذه العالقة الرمسية إىل 
عالقة معارضة فكرية بينهم وبني العلويني، وذلك بعد ما رأوا أّن ُأطروحة )النسب 
واخلالفة اإلهلي����������ة( تّتجه لصاحل العلويني. وغدت اأُلّمة حت����������ّدد عالقتها بني البيتني 
على أساس الس����������لوكية احلياتية واملنهجية الفكرية لقيادتيهما، وتوّجهت طموحات 
اأُلّمة آلل البيت  فتعاملوا معهم إىل أهّنم أهل الوحي ومحلة الكتاب، وحتّددت 
العالق����������ة بني اأُلّمة وبني العّباس����������يني على أهّنم رموز لسياس����������ة حكم قائمة ضمن 
اأُلطروحات السياس����������ية اأُلخرى، وتفاقمت هذه األزمة وخشيت السلطة العّباسية 
من استفحال األمر، بعد ما أحّست بالعزلة الشعبية وعلى كّل املستويات، فراحت 
تعاجل األمر بالرّد الس����������ليب املعاكس، وانتهجت سياس����������ة جدي����������دة فرّطت فيما بعد 
بشعاراهتا القائمة على اس����������رتداد حقوق آل علي املهضومة، فعكفت على سياسة 



194ر
��َن
ْ

�ع َ
�ن ��ن �م �ُم�و��َس�ى �ن �َ�ل� إ

�ل��
� �َت�َح�ن ا

��مْ
ُ

��لم �َه�تْ�د ا ��ل���َش ا

)تغييب األشخاص( وذلك بزّج اإلمام موسى بن جعفر  يف السجون من قبل 
الرش����������يد العّباسي، لفرتات تقصر وتطول تبعًا للمنهجية اليت يّتخذها النظام، أو ما 

يفرضه الظرف السياسي القائم.

ثانيًا: كانت اإلخفاقات السياس����������ية للنظام اليت تسّجلها حاالت الثورة وحركات 
التمرّد أو االخفاقات املس����������ّجلة على املستوى االجتماعي، كمظاهر الرتف واجملون 
الذي شاع يف اجملتمع اإلسالمي نتيجة لالبتذال الذي يرتكبه بالط اخلالفة العّباسية 
على مستوى احلفالت املاجنة، اليت يقيمها البالط وتسرّبت هذه احلياة إىل الشارع 
اإلس����������المي العاّمة على مستوى اأُلّمة، فضاًل عن االخفاقات اليت ُمَن هبا النظام، 
حلّل األزمات االقتصادية املتفاقمة، واليت تعاين منها قطاعات واسعة من اأُلّمة، كّل 
هذه اإلخفاقات س����������ّجلت هزمية كبرية للقيادة العّباسية بزعامة الرشيد، ولكي يلقي 
النظام تبعات ذلك عل����������ى غريه من القوى املعارضة عمد إىل التضييق على القيادة 
العلوية املتمّثلة باإلمام موسى بن جعفر ، لشعور الرشيد خبيبة أمل تكاد تقتلع 
نظام����������ه من ُأصوله، إلحس����������اس النظام بالنقمة اجلماهريي����������ة اليت تتصاعد ضّد هذه 
السياسة غري املسؤولة، ولعّل هذه النقمة جتد متنّفسًا يف ظّل قيادة رشيدة، توّجهها 
إىل حيث اإلطاحة بالنظام، لذا فهزمية الرش����������يد ترمجتها حاالت االعتقال املتكرّر، 
ال����������ذي ارتكبه ضّد اإلمام موس����������ى بن جعفر  ليفصله ع����������ن قواعده العريضة، 

. وليقطع الطريق على أّية معارضة حمتملة بقيادة اإلمام

ثالث����������ًا: امتاز اإلمام موس����������ى بن جعفر  برؤية ثوري����������ة أرعبت النظام ومنط يف 
املعارضة الرشيدة أربكت معها كّل حساباته، وذلك حني بدا  معارضًا حقيقيًا 
بُأس����������لوب هادئ يس����������تّل معه اعرتافات النظام، وميلي عليه حقوقه املغتصبة، وهو 
أهّم إجناز حيّققه اإلمام  على مس����������توى املعارضة، ففي حماججته لفضح النظام 
وإقراره بأحّقية أهل البيت ، تعاطى اإلمام الكاظم  مع قضّية فدك، وأحىي 
معارضة ُأّمه فاطمة الزهراء  اليت فضحت النظام وقتذاك من خالل قضّية فدك، 
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حيث حاولت  إىل األخذ باإلقرار بوارثيها فدك؛ ليتسىّن هلا إقرار أحّقية اإلمام 
أم����������ري املؤمنني  باخلالفة بع����������د أن أذعن النظام حبّجيتها وش����������هادهتا، فإذا أقرّوا 
بصّحة ش����������هادهتا يف أحّقية فدك فإهّنم باملالزمة يقرّون بأحّقية اإلمام أمري املؤمنني 
 م����������ن حّجية إهلية جديرة بوضع اأُلمور يف نصاهبا، هكذا كان اإلمام موس����������ى 
ب����������ن جعفر  ميلي على النظام أحّقيته يف اخلالفة من خالل مطالبته بفدك، فقد 
روى الكلين يف الكايف، والش����������يخ يف التهذيب بإسنادمها عن علي بن أسباط قال: 
ملّا ورد أبو احلسن موسى  على املهدي رآه يرّد املظامل فقال ياأمري املؤمنني ما 
بال مظلمتنا ال ترد، فقال له: وما ذاك ياأبا احلسن، قال: إّن اهلل ملّا فتح على نبّيه 
﴿ : فدك وما واالها مل يوجف عليه خبيل وال ركاب، فأنزل اهلل على نبّيه 

وَآِت َذا اْلُقْرَب َحقَُّه﴾، فلم يدر رس����������ول اهلل  من هم، فراجع يف ذلك جربائيل 
  فدعاها رس����������ول اهلل  ربّ����������ه فأوح����������ى اهلل إليه أن ادفع فدك إىل فاطمة 
فق����������ال هلا: يافاطمة إّن اهلل أمرين أن أدفع إليك فدك، فقالت: قد قبلت يارس����������ول 
اهلل م����������ن اهلل ومن����������ك فلم يزل وكالءها يف حياة رس����������ول اهلل ، فلّما ويل أبو بكر 
أخرج عنها وكالؤها فأتته فس����������ألته أن يرّدها عليها، فقال هلا: أأتين بأسود أو أمحر 
يش����������هد لك بذلك، فجاءت بأمري املؤمنني  وُأّم أمين فش����������هدوا هلا، فكتب هلا 
ب����������رتك التعّرض فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا ابنت 
حمّمد، قالت: كت����������اب كتبه يل ابن أيب قحافة قال: أرنيه، فأبت، فانتزعه من يدها 
ونظر فيه مّث تفل فيه وحماه وخرقه، فقال هلا: هذا مل يوجف أبوك فصعب احلبال يف 
رقابنا، فقال له املهدي: يا أبا احلس����������ن حدها يل، فقال حّد منها جبل ُأحد، وحد 
منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة اجلندل، فقال له: كّل 
هذا؟ قال: نعم يا أمري املؤمنني هذا كّله، إّن هذا كّله مّما مل يوجف على أهله رسول 
اهلل  خبي����������ل وال ركاب فقال: كثري وأنظر فيه)1( وهي إش����������ارة واضحة إىل أّن كّل 
  وكّل ما لرس����������ول اهلل ، ما مل يوجف عليه خبيل وال ركاب فهي لرس����������ول اهلل
من هذا القبيل فهو البنته فاطمة  حاهلا حال فدك، إذن فالدولة اإلس����������المية 

)1( الكايف 1: 543، والتهذيب 4: 199.
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ماهل����������ا إىل فاطمة  وإىل من يرث فاطمة من أهل بيتها املعصومني ، هكذا 
أرعب املهدي العّباس����������ي من مطالبة اإلم����������ام  حبقوقه املغتصبة، وهي حاكميته 
السياسية على الدولة اإلسالمية، وقد فهم املهدي العّباسي إشارة اإلمام  إليه 
بعدم ش����������رعيته يف السلطة ووجوب تنّحيه ش����������رعًا وقانونًا؛ ألّن ذلك يعّد وثوبًا غري 
شرعي على حقوق احلاكم الشرعي للدولة اإلسالمية وهو اإلمام املعصوم ، مل 
تنته هذه املطالبة من قبل اإلمام موس����������ى بن جعفر  حبقوقه يف فدك واليت هي 
حقوقه لقيادة الدولة اإلسالمية، فتكرّرت هذه املطالبة أّيام الرشيد العّباسي إاّل أهّنا 
مبعىن آخر، حيث بادر الرش����������يد إىل حتديد فدك من قبل اإلمام موس����������ى بن جعفر 
 ليستشّف من خالل ذلك رؤيته يف املعارضة، وهل ال يزال اإلمام  خيفي 
تطّلعاته يف حتقيق قيادة السياسة للدولة اإلسالمية؟ وهل كانت حماولته مع املهدي 
العّباسي يف حتديد فدك قضّية عابرة، أم هي رؤية حقيقية يتبّناها اإلمام  ؛ لذا 
حاول الرش����������يد العّباسي معرفة توّجهات اإلمام الكاظم  يف عدم إقرار الشرعية 
للرش����������يد العّباسي، ومن على ش����������اكلته يف قيادهتم للدولة اإلسالمية، فقد روي يف 
البحار عن املناقب أّن هارون الرش����������يد كان يقول ملوسى بن جعفر : حد فدكًا 
ح����������ّت أرّدها إليك، فيأب، حّت أحّل عليه فقال : ال آخذها إاّل حبدودها، قال: 
وم����������ا حدودها؟ قال: إن حددهتا مل ترّدها، ق����������ال: حبّق جّدك أال فعلت؟ قال: أّما 
احلّد األّول فعدن، فتغرّي وجه الرش����������يد وقال: إيهًا، قال: واحلّد الثاين مسرقند فأربد 
وجهه، قال: واحلّد الثالث أفريقيا فاس����������وّد وجهه، وقال: هب، قال: والرابع سيف 
البحر مّما يلي اجلزر األرمينية، قال الرش����������يد: فلم يبق لنا شيء فتحّول إىل جملسي، 
قال موسى : قد أعلمتك أّنن إن حددهتا مل ترّدها فعند ذلك عزم على قتله)1( 
ويبدو يل أّن هذه احلادثة مل تكن وحدها كافية يف تيّقن الرشيد بثورية اإلمام موسى 
ب����������ن جعفر ، بل قرأ فيه توّجهاته الثورية كآبائ����������ه الطاهرين  يف العديد من 
مواقفه املعارضة للنظام، إاّل أّن الرشيد يعيش نشوة النصر املوهوم، وجيد أّن ملكه ال 
ينبغ����������ي ألحد من قبله من آبائه، وال من بعده من أبنائه؛ لذا فقد كان جّد حريص 

)1( حبار األنوار 48: 144.
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على تذليل عقبات جناحه املزعوم، وتصفية خصومه مبا حيّقق له إمكانية الس����������يطرة 
على أي خطر حمتمل، وإذا كان اإلمام موس����������ى بن جعفر  قائد التغيري يف نظر 
اأُلّمة فإّن خطورة اإلبقاء على حياته يوازي خطورة اإلبقاء على مترّد عسكري عارم، 
أو نار تلتهم كّل ش����������يء، هكذا كانت هواجس الرشيد، وهكذا كانت أحاسيسه، 
كذلك إزاء اإلمام الكاظم ، لذا فقد كان تكرار حبسه  بني فرتة وُأخرى 
من قبل الرش����������يد حتقيقًا هلذه اهلواجس، وتأكيداً على هزمية الرش����������يد الطموح الذي 
امتاز عن أسالفه بتوّجهاته العريضة يف بلوغ ملكه أقاصي األرض، وهو ما يكشفه 
خطابه عند مرور السحاب )أينما متطرين ففي أرضي( وهو شعار توّسعي يكشف 
عن روح استبدادية ال تسمح ألي احتمال يهّدد طموحتها، ما مل يّتخذ االجراءات 
االحرتازي����������ة الالزمة لتبديد خماوفه، والتخفيف عن األزمة اخلانقة اليت يعيش����������ها، مل 
يكن ذلك مربّر يف ارتكاب الرشيد أبشع مغامراته يف التعّرض لإلمام  وإيداعه 
الس����������جن بني الفرتة، واأُلخرى لتنتهي بتصفيته جس����������ديًا، بل مل يكن مربّراً كذلك 
تصفيته الفكرية لإلمام ، فالرشيد الذي أعّد خّطته إليقاف امتداد تأثري اإلمام 
 على اأُلّمة يس����������تعّد بعد عملية التغّيب اجلسدي إىل عملية مربجمة من التغّيب 
  الفكري ففي تقييمه الرجايل ذكر الذهيب عند تعّرضه لإلمام موسى بن جعفر
ما نّصه: )موس����������ى بن جعفر بن حمّمد بن علي العلوي امللّقب بالكاظم، قال ابن 
أيب حامت الرازي: صدوق إمام، وقال أبوه أبو حامت الرازي ثقة إمام، قلت روى عنه 
بن����������وه علي الرضا وإبراهيم وإمساعيل وحس����������ني، وأخوه علي وحمّمد وإمنا أوردته ألّن 
العقيل����������ي ذكره يف كتابه وقال حديثه غري حمفوظ يع����������ن يف اإلميان قال: احلمل فيه 
عل����������ى أيب الصلت اهلروي، قلت: ف����������إذا كان احلمل فيه على أيب الصلت فما ذنب 

موسى تذكره)1(.

هكذا حاول العّباسيون ومن انتمى إىل مدرستهم مبحاولة التقليل من شأن أئّمة 
أه����������ل البيت  وذلك بتصفيتهم عبثًا، أو اإلعراض عنهم عناداً وتكرّباً، وحماولة 

)1( ميزان االعتدال، للذهيب 4: 201.
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العقيلي إحدى الرهانات اخلاسرة يف إبعاد أهل البيت  عن مقاماهتم، وممارسة 
أدوارهم القيادية، وتبقى اإلخفاقات اليت سّجلتها الذاكرة التارخيية تطارد منهجيتهم 

بكّل إدانة.

ويف معرض ذكره لس����������جن اإلمام موسى بن جعفر  مل يتورّع الذهيب عن كّل 
ما من شأنه أن حيّط من مسعة الباحث املوضوعي حّت يودي حادثة سجن اإلمام 
الكاظم  هبذه العقلية الساذجة، فقال حّج الرشيد فحمل معه موسى  من 
املدينة إىل بغداد وحبسه إىل أن تويّف غري مضّيق عليه)1( قال الذهيب بلغنا أّنه بعث 
موسى بن جعفر  إىل الرشيد من احلبس رسالة كانت: أّنه لن ينقضي عّن يوم 
م����������ن البالء إاّل انقضى منك يوم من الرخاء، ح����������ّت نقضي مجيعًا إىل يوم ليس فيه 
انقضاء، خيسر فيه املبطلون)2( وهو تناقض ال ميكننا حّله إاّل على أساس حماوالت 
التغييب الفكري، اليت توّرط فيها كثري من املؤرّخني، وإمكانية التقليل من ش����������أن ما 
يرتكبه الرش����������يد من جرائم بشعة يف حّق اإلمام ، فضاًل عن هتميش شخصيته 
اإلهلية، ولعّلك تّتفق معي إذا ما قرأت النّص التغيييب اآلخر: قال الذهيب يف تارخيه: 
كان مؤمنًا يدعى العبد الصاحل من عبادته واجتهاده وكان س����������خيًا يبلغه عن الرجل 
يؤذي����������ه فيبعث إليه بصرّة فيها الف دينار، وكان يصرّر الصرر مائيت دينار أو أكثر، 

ويرسل هبا، فمن جاءته صرّة استغىن.

قل����������ت والكالم للذه����������يب هذا يدّل على كثرة إعطاء اخللفاء العّباس����������يني له، ولعّل 
الرش����������يد ما حبسه إاّل لقولته تلك: الس����������الم عليك يا أبه، فإّن اخللفاء ال حيتملون 
مثل هذا)3( وإذا كان اإلمام  يستغن سائله أو من يصله بصرره اليت يبعث هبا 
إليهم، فكيف يعتمد يف عطاءاته هذه على ما يرسله إليه بنو العّباس، وهي حماولة 
لنقل فضيلة سخائه  إىل بن العّباس، إهّنا حماوالت خاسرة ال ينبغي أن جند هلا 

)1( تاريخ اإلسالم ووفيات مشاهري األعالم، للذهيب، حوادث ووفيات 181 – 190.
)2( املصدر نفسه
)3( املصدر نفسه
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مكانًا يف مشاريعنا التثقيفية وحنن يف صدد الوقوف على جمريات التاريخ اإلسالمي 
بكّل حقائقه املشرّفة.

العلويون مصدر الثورة وتطّلعات اأُلّمة: 

وقد ذكرنا ذلك فيما سبق وأشرنا إليه بإشارات واضحة، ولكن ال يعن أّن ذلك 
استيفاًء ملشروع ثوري امتّد سنني، وكّلف من التضحيات الكثري، والبّد لنا من وقفة 

ُأخرى يف هذا الشأن.

كان قرار التغييب مأخوذاً على ذّمة األحداث اليت تش����������هدها البالد اإلسالمية، 
فاالحتجاجات والتمرّدات والثورات اليت كان خيوضها الرافضون هلارون وسياس����������ته 
األثر الكبري يف قرارات هارون التعّس����������فية، فالثورات تنتشر على األرض اإلسالمية، 
وتأخذ مدياهتا إىل ما شاء اهلل من االحتجاج واالستنكار، الذي كان اجلميع حيمله 
يف نفوس����������هم، فجذوة التحّدي والثورة يقضيان على أمل الرشيد بانصياع اأُلّمة له، 
وإعالن الرفض الشعيب تّتسع رقعته يف البالد، ولعّلك ستجد أّن تعاظم النقمة اليت 
تعكسها ثورات العلويني تنطلق من قناعة اأُلّمة جبدارة هذا البيت العلوي، وقيادته 
لألحداث يوّكد على ضرورة التسليم هلذا البيت الذي طاملا عرّب عن هواجس اأُلّمة، 
وأحاسيس الناس، والبّد من متابعة بعض تلك الثورات اليت عرّبت عن فرتة احلماس 
الشعيب يف رفض الرشيد، أو مترّدهم على العّباسيني الذين أضحوا أداة تصفية اأُلّمة 
بش����������كل دموي مرعب، لذا فإّن هذه الثورات تعبري حقيق����������ي عن رأي اأُلّمة بكّل 

قطاعاهتا وتوّجهاهتا، ومن تلك الثورات اليت رصدها املؤرّخون: 
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أّواًل: ثورة يحيى بن عبد اهلل بن الحسن: 

وهي من أهّم الثورات اليت س����������ّجلها التاريخ حيث خرج هذا العلوي على هارون 
بع����������د أن وجد له أتباعًا يقولون برأيه، ويرّجحون خروجه فقد كان حيىي بن عبد اهلل 
جديراً هبذا األمر، وكان خروجه مقلقًا هلارون، ومل جيد بّداً أن يدفع هارون له بأمان 
بعث����������ه م����������ع الفضل بن الربيع، ومل جيد حيىي بن عبد اهلل قبول هذا األمان ملّا رأى من 
عدم جدوى اس����������تمرارية الثورة، بعد أن »صحبه مجاعة من أهل الكوفة، فيهم ابن 
احلس����������ن بن صاحل بن حي، كان يذهب مذهب الزيدية الُبرتية يف تفضيل أيب بكر 
وعمر وعثمان يف س����������ت س����������نني من إمارته ويكّفره يف باقي عمره، ويش����������رب النبيذ 

وميسح على اخلّفني، وكان خيالف حيىي يف أمره ويفسد أصحابه.

قال حيىي بن عبيداهلل: فأّذن املؤّذن يومًا وتشاغلت بطهوري، وُأقيمت الصالة فلم 
ينتظرين وصّلى بأصحايب، فخرجت فلّما رأيته يصّلي قمت ُأصّلي ناحية ومل ُأصلِّ 
معه، لعلمي أّنه ميس����������ح على اخلّفني، فلّما صّلى قال ألصحابه: عالم نقتل أنفسنا 

مع رجل ال يرى الصالة معنا، وحنن عنده يف حال من ال يرضى مذهبه؟

قال: وُأهديت إيّل ش����������هد يف يوم من األّيام وعندي قوم من أصحايب، فدعوهتم 
إىل أكله����������ا فدخل يف أثر ذلك فقال: ه����������ذه األثرة، أتأكله أنت وبعض أصحابك 

دون بعض؟

فقل����������ت له: هذه هدية ُأهديت إيّل، وليس����������ت من الفيء الذي ال جيوز هذا فيه، 
فقال: ال، ولكّنك لو ولّيت هذا األمر ألستأثرت ومل تعدل.

وأفعال مثل هذا االعرتاض«)1(.

)1( مقاتل الطالبيني: 392.
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ومعىن هذا أّن عدم االنس����������جام يف ال����������رؤى بني القائد وبعض مؤّيديه يدفع باجّتاه 
اخلالف، وإفش����������ال الثورة، وإراقة دماء الكثري دون طائل، ومل جيد الثائر العلوي بدأ 
من قبول األمان، وأخذه إىل الرش����������يد، إاّل أّن الذي حدث ش����������يء مثري ال ينسجم 
ودعاوى الرشيد اإلصالحية اليت حاول تسويقها والعمل على أساسها، حيث أبطل 
األم����������ان، وخرّق الكتاب الذي كتب فيه األم����������ان ليحىي، وأفت بعض قضاته بعدم 
ش����������رعية هذا األمان، وبالفعل أُلقي يف طام����������ورة من طوامري هارون دون طائل حّت 

انتهى به القتل.

ق����������ال األصفهاين يف مقاتل الطالبيني: وقد اختلف يف مقتله كيف كان، فحّدثن 
جعفر بن أمحد الورّاق، قال: حّدثنا حمّمد بن عثمان، عن احلس����������ن بن علي، عن 
عمرو بن مّحاد، عن رجل كان مع حيىي بن عبيداهلل يف املطبق قال: كنت قريبًا منه، 
فكان يف أضيق البيوت وأظلمها، فبينا حنن ذات ليلة كذلك مسعنا صوت األقفال 
وق����������د مضت من الليل هجعة، فإذا هارون قد أقبل على برذون له، مّث وقف وقال: 
أين هذا؟ يعن حيىي بن عبيداهلل بن احلس����������ن، قال����������وا: يف هذا البيت، قال: علّي به 
فُأدين إليه، فجعل هارون يكّلمه بش����������يء مل أفهمه، فقال: خذوه، فأخذوه فضرب 
مائة عصا، وحيىي يناش����������ده اهلل والرحم والقرابة من رس����������ول اهلل  ويقول: بقرابيت 

منك، فيقول: ما بين وبينك قرابة.

مّث محل فرّد إىل موضعه فقال: كم أجريتم عليه؟ قالوا: أربعة أرغفة ومثانية أرطال 
ماء.

قال: اجعلوه على النصف.

مّث خ����������رج ومكثنا ليايل مّث مسعنا وقعًا، فإذا حنن به حّت دخل فوقف موقفه فقال: 
عل����������ّي به، ففعل به مثل فعله ذلك، وضربه مائة عصا ُأخرى، وحيىي يناش����������ده اهلل، 

فقال: كم أجريتم عليه؟
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قالوا: رغيفني وأربعة أرطال ماء.

قال: اجعلوه على النصف.

مّث خ����������رج وعاد الثالث����������ة، وقد مرض حيىي بن عبيداهلل وثقل، فلّما دخل قال: علّي 
به، قالوا: هو عليل مدنف ملا به.

قال: كم أجريتم عليه؟

قالو: رغيفًا ورطلني ماء.

قالوا: فاجعلوه على النصف.

مّث خرج فلم يلبث حيىي بن عبيداهلل أن مات، فُأخرج إىل الناس، ودفن رضي اهلل 
عنه وأرضاه.

وقال ابن عّمار يف روايته عن إبراهيم بن رياح: 

إّنه بن عليه إسطوانة بالرافقة وهو حي.

وقال ابن عّمار يف خربه عن علي بن حمّمد بن سليمان: 

إّنه دّس إليه يف الليل من حنقه حّت تلف.

قال: وبلغن أّنه سقاه مّسًا.

وقال علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن بنان اخلثعمي، عن حمّمد بن أيب اخلنساء: 
إّنه أجاع السباع مّث ألقاه إليها فأكلته)1(.

)1( مقاتل الطالبيني: 402.
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وروى األصفهاين عن أمحد بن س����������عيد قال: حّدثنا حيىي بن احلسن قال: حّدثن 
موس����������ى بن عبد اهلل عن أبيه وحمّمد بن عبد اهلل البكري عن سلمة بن عبد اهلل بن 
عب����������د الرمحن املخزومي، عن عبد الرمحن بن عب����������د اهلل بن عمر بن حفص العمري 
قال: دعينا ملناظرة حيىي بن عبيداهلل بن احلس����������ن حبضرة الرشيد، فجعل يقول له اّتق 
اهلل وعرّف����������ن أصحابك الس����������بعني لئاّل ينتقض أمانك، وأقب����������ل علينا فقال: إّن هذا 
مل يس����������ّم أصحابه، فكّلما أردت أخذ إنس����������ان بلغن عنه شيء أكرهه ذكر أّنه مّمن 

أمنت.

فقال حيىي: يا أمري املؤمنني، أنا رجل من الس����������بعني فما الذي نفعن من األمان، 
أفرتيد أن أدفع إليك قومًا تقتلهم معي، ال حيّل يل هذا.

قال: مّث خرجنا ذلك اليوم، ودعانا له يومًا آخر، فرأيته أصفر الوجه متغرّياً، فجعل 
الرش����������يد يكّلمه فال جييبه، فقال: أال ترون إليه ال جييبن، فأخرج إلينا لس����������انه، وقد 
صار مثل الفحمة، يرينا أّنه ال يقدر على الكالم فتغّيظ الرش����������يد وقال: إّنه يريكم 

أيّن سقيته السم، وواهلل لو رأيت عليه القتل لضربت عنقه صرباً.

قال: مّث خرجنا من عنده فلّما وصلنا يف وس����������ط الدار حّت سقط على وجهه ال 
حراك به)1(.

وحّدثن أمحد بن سعيد قال: حّدثن حيىي بن احلسن قال: كان إدريس بن حمّمد 
بن حيىي بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن يقول: 

قتل جّدي باجلوع والعطش يف احلبس)2(.

وق����������د ذكر األصفهاين من����������اذج مّمن خرج مع حيىي بن عبيداهلل فكان هلم ش����������أهنم 

)1( املصدر السابق: 403.
)2( املصدر السابق.
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ومنزلتهم منهم: 

1� عامر بن كثري السرّاج كان مّمن خرج مع حيىي.

2� حيىي بن س����������اور، فقد حتّدث األصفهاين عن مب����������دأ هذا الرجل وتفانيه قائاًل: 
أعطى حيىي بن عبد اهلل حيىي بن مس����������اور من املال الذي أعطاه هارون ثالثة بدور، 
فلّم����������ا كان بعد ذل����������ك قال حيىي: احتل يل يف ألفي درهم قرض����������ًا، فقال له: ابعث 
برسول ومعه بغل، فوّجه إىل حيىي بالثالث بدور، فقال له ما هذا؟ قال: هذا الذي 
كنت أعطيتن، علمت أّنك س����������تحتاج إليه، قال له: خذ بعضه، فقال: ال واهلل ما 

كان اهلل لرياين آكل على حّبكم درمهًا أبداً)1(.

3� جمموعة مع علي بن هاش����������م بن الربيد قال: إّن ه����������ارون أخذه، وعبد رّبه بن 
علقمة، وخمول بن إبراهيم النهدي وكانوا من أصحاب حيىي بن عبد اهلل فحبس����������هم 

مجيعًا يف املطبق)2(.

هذه إملامة عن ثورة حيىي بن عبد اهلل بن احلس����������ن وكم اس����������تطاعت أن تستقطب 
املؤّيدين واملناصرين الرافضني لسياسة هارون وتسّلطه.

ثانيًا: حركة إدريس بن عبد اهلل: 

. وهو إدريس بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب

وه����������و مّمن »أفلت من وقعة فخ، ومعه موىل يقال له راش����������د فخرج يف مجلة حاج 

)1( ن. م: 404.
)2( ن. م
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مص����������ر وافريقية، وكان إدريس خيدمه ويأمتر له حّت أقدمه مصر، فنزهلا لياًل فجلس 
على باب رجل من موايل بن العّباس فس����������مع كالمهم����������ا وعرف احلجازية فيهما، 
فق����������ال: أظّنكما عربيني، قاال: نعم، قال: وحجازيني، قاال: نعم، فقال له راش����������د: 
ُأري����������د أن ألقي إليك أمرن����������ا على أن تعاهد اهلل أّنك تعطينا خّلة من خّلتني: إّما أن 

تؤمننا، وإّما سرتت علينا أمرنا حّت خنرج من هذا البلد.

قال: افعل: فعرّفه نفس����������ه وإدريس بن عبد اهلل، فآوامها وس����������رتمها، وهتّيأت قافلة 
إىل افريقية فُأخرج معها راش����������د إىل الطريق وقال له: إّن على الطريق مساحل ومعهم 
أصح����������اب أخبار تفتش كّل من جيوز الطريق، وأخش����������ى أن يعرف، فأنا أمضي به 
معي على غري الطريق حّت ُأخرجه عليك بعد مس����������رية أّيام، وهنا تنقطع املس����������احل، 
ففع����������ل ذلك وخرج به عليه، فلّما قرب من افريقية ترك القافلة، ومضى مع راش����������د 
حّت دخل بلد الرببر يف مواضع منه، يقال هلا فاس وطنجة، فأقام هبا واس����������تجابت 

له الرببر)1(.

واستجابة الرببر إلدريس يفّس����������ره طاعة املسلمني حّت الذين مل يلتقوا بالعلويني، 
فإهّنم حيملون هلم الوالء واحلّب وداعي النصرة، فضاًل عن حالة االستنكار والرفض 

اليت حيملها هؤالء الرببر وغريهم للعّباسيني وهارون الرشيد خاّصة.

إّن تأس����������يس دولة األدارس����������ة يف بالد املغرب العريب يف مقابل الدولة العّباسية هي 
حالة من حاالت الرفض للوجود العّباس����������ي، وحماولة لكبح مجاح السطوة العّباسية 
اليت أخذت خبناق اأُلّمة، كما أّن تأس����������يس هذه الدولة العلوية هي رس����������الة مهّمة 
هلارون تنذره بالرفض الذي يعصف بكيانه، وإمكانية آل علي من تأسيس دولة يف 

أي جناح من الرقعة اإلسالمية املمتّدة إىل أقاصي الغرب العريب.

)1( املصدر السابق: 406.
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العقدة العّباسية: 

مل ينجح الرش����������يد يف إسكات الصوت الثوري الذي ينطلق بني احلني واآلخر من 
بني تراكمات القهر واحلرمان، ومل يس����������تطع إيقاف امل����������ّد الثوري اإلصالحي الذي 
يتبنّ����������اه آل أيب طالب، ومل يتخ����������ّل الطالبيون عن احملروم����������ني ُأولئك الذين مل جيدوا 
ملجًأ س����������وى العلويني الذين أخذوا على عاتقهم برام����������ج التغيري، حيث صيحات 
االحتجاج تتواىل من هنا وهناك، واأُلّمة مصرّة على التغيري، فحّكامها اليوم مل ميّثلوا 
طموحاهتم، واحلقوق املغموطة مل حتّققها إاّل املطالبات الثورية اليت تتصاعد وتائرها 
يوم����������ًا بعد آخر، واضطّر الثوريون إىل ش����������رعنة حترّكاهتم من خ����������الل اختيار القيادة 
الش����������رعية، ومل يكن أحد ميّثل ش����������رعية الثورة س����������وى العلويني الذين رفعت الفتات 
التغيري بامسهم، حيث اس����������تغّل العّباس����������يون مظلومية العلويني لريفعوا شعار التغيري، 
فلّما ُأديلت دولة األمويني إىل العّباسيني تنّكر هؤالء إىل العلويني الذين هم عنوان 
التغيري كما أهّنم عنوان اإلصالح، بل مل يرتكهم العّباس����������يون إاّل يف سجون مظلمة 
وطوامري مرعبة، وتتواىل رغبات احلاكم العّباس����������ي يف تنفيذ سياسة اإلقصاء واإللغاء 
للعلويني، حّت امتألت س����������جوهنم بآل أيب طالب، ومل خيرج أحدهم من سجنه إاّل 
جّثة هامدة ينفذ هبا احلقد العّباس����������ي الدف����������ني، ومل تقف هذه احلمالت عند حّد، 
بل صارت هي السياس����������ة العاّمة للدولة، ومل يس����������تطع أحد إيقاف هذه احلمالت 
الظاملة ضّد أُناس آمنني مل يشرتكوا يف مترّد ومل حيثوا على عصيان، ومل يستطع أحد 
أن يفّسر أس����������باب تصاعد النقمة العّباسية ضّد الطالبيني سوى عقدة النقص اليت 
يستشعرها العّباسيون حيال العلويني، فبنو العّباس يراقبون األحداث عن كثب فال 
جيدون إاّل توّجه الناس آلل علي، ففيهم العلم والزهد والورع والتقوى والش����������جاعة 
والعطاء، وكّل ما من ش����������أنه أن يؤّهلهم للقي����������ادة، ويدّبرهم للخالفة، ومل جيدوا من 
العّباسيني إاّل العبث واللهو واجملون، وأخذ حقوق الناس بغري حّق، واملقارنة تتكرّر 
يف كّل يوم، والعّباس����������يون حمرجون من هذه النظرة اليت تصّنفهم يف عداد الظاملني، 
وجتعل آل علي ُأولئك املظلومني الذين يضطهدهم خصماؤهم دون حّق يف مصايف 
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القدوة املعصومة، ومل تزل هذه املشاهد تتكرّر وأخبارها تصّك أمساع اخلليفة الذي 
بات يفقد شرعيته اليت اّدعاها إّبان الثورة على األمويني، وتتضّخم هذه العقدة يومًا 
بعد آخر، وأقصد هبا عقدة النقص اليت يعاين منها العّباس����������يون، وس����������تنعكس هذه 
العقدة على مجلة ش����������ؤوهنم، وتصرّفاهتم خصوصًا وهم يتابعون حركة العلويني باجّتاه 

اإلصالح العام، الذي بات هاجس اأُلّمة بكّل قطاعاهتا.

إذن ستشّكل هذه احلالة تراجعًا يف التأييد الشعيب للعّباسيني، ويف املقابل أعطت 
مثل هذه احلاالت زمخًا يدفع التأييد الش����������عيب للعلويني، وستش����������ّكل هذه الظاهرة 
حالة إحباط عّباسي يعانيها اخلليفة يف كّل حترّكاته، ومن هنا البّد أن تطفو عقدة 
النقص على تعامالت اخلليفة مع العلويني، وسينفذها يف السجون املنتشرة يف أحناء 
مملكته، وسيكون حّظ العلويني من هذه السجون األوفر على اإلطالق، عندها مل 
نتفاجئ بإجراءات اخلليفة يف تنفيذ رغباته االنتقامية بزّج اإلمام موس����������ى بن جعفر 
 يف س����������جون الدولة دون مربّر قانوين شرعي، وس����������تنال هذه السجون القسط 
األكرب من حياة اإلمام يف إجراء احرتازي تعّس����������في يرتكبه هارون الرشيد، وليحّقق 
ُأمنياته يف اس����������تتباب األمن من خالل زّج اإلمام الكاظم يف سجونه املتكرّرة، كما 
  ختّيله هارون الرش����������يد، وبالفعل نّفذ رغباته يف س����������جن اإلمام موسى بن جعفر

وتكرّر ذلك كما سيأت.

السجون المتكّررة: 

ومل يكد هارون يقّر له قرار حّت أخذ اإلمام موسى بن جعفر  مسجونًا إىل 
حيث تنتهي هذه الس����������جون املظلمة به إىل هناية موحشة، يفارق فيها اإلمام الدنيا 
مظلومًا مضطهداً، ومل يودع اإلمام يف س����������جن واحد، بل تكرّرت س����������جونه حسب 
ف����������رتات خمتلفة، ترتاوح مددها بني عام وأكث����������ر، أو قّل من ذلك وأكثر، ولعّل هذا 



208ر
��َن
ْ

�ع َ
�ن ��ن �م �ُم�و��َس�ى �ن �َ�ل� إ

�ل��
� �َت�َح�ن ا

��مْ
ُ

��لم �َه�تْ�د ا ��ل���َش ا

التعّدد من السجون يعود إىل أسباب خمتلفة تشرتك فيها ظروفًا غري متكافئة تتعّلق 
بال����������رأي العام مرّة، أو بالس����������ّجانني ُأخرى، أو مبعجزة حت����������دث لإلمام ترغم هارون 

للتنازل عن قراره.

وهكذا كانت هي حياة اإلمام يف س����������جون العّباس����������يني تؤّكد حقيقة مهّمة، وهي 
أحّقية اإلمام موس����������ى بن جعف����������ر   واهنزامية النظام وقلق����������ه، ولعّل هارون مّثل 
القسط األكرب من الفراغ الشرعي الذي كان يعانيه العّباسيون، واستوىل على هارون 

بطريقة بشعة نّفذ فيها انتقامه وتسّلطه.

أسباب السجون المتكّررة: 

وإذا كان األمر كذلك فالبّد أن نبحث عن أسباب هذا االضطهاد املتكرّر الذي 
مارسه هارون حبّق اإلمام موسى بن جعفر  وسنقف على بعض منها: 

أّواًل: الوالء الش����������عيب لإلمام موس����������ى بن جعفر  واالعتقاد بأحّقيته للخالفة، 
وإبعاده عن حقوقه ش����������ّكل ش����������عوراً عامًا مبظلوميته، واس����������تنكاراً شديداً لتعامالت 
العّباس����������يني مع اإلمام دون مربّر، وهو ما أشارت إليه رواية النوفلي يف إلقاء القبض 
على اإلمام من قبل الرشيد حني قال الراوي: »وأقبل الناس من كّل جانب يبكون 
ويصيحون..« وخروجه باإلمام س����������رّاً، وأّنه جعل قّبتني أحدها س����������رّيها إىل الكوفة، 
واأُلخ����������رى إىل البصرة ليخفي معلومات وجود اإلمام موس����������ى بن جعفر  لئاّل 
يتحرّك الناس حملاولة ختليصه من س����������جن هارون، وهذا يكشف عن النقمة الشعبية 
ض����������ّد هارون وما يكّنه الناس من حمّبة واعتقاد لإلمام موس����������ى بن جعفر ، لذا 
فقد دفع هارون إىل أن ينقل اإلمام من سجن إىل سجن ألدن احتمال حترّك شعيب 

باجّتاه إنقاذ اإلمام من براثن السجون العّباسية الظاملة.
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وقد كان الرفض الش����������عيب حلكومة هارون وحّب الناس لإلمام موس����������ى بن جعفر 
، وتداول ذلك بش����������كل علن أربك هارون ودعاه إىل اخّتاذ الالزم كما يرى يف 
تطويق األزمة، وجعل موسى بن جعفر  حتت االقامة اجلربية خارج السجن، أو 
حتت الظلم واالضطهاد وهو قابع يف مطامري الس����������جون، ومل يكد ينفّك عن عقدة 
النقص وهي تتعاظم يف داخله، كّلما تعاظمت مشاعر الناس حيال اإلمام باحملّبة، 
بل بالفداء والتضحية و »لقد كان هارون يقظًا، فكان خيرج بغري زّيه متنّكراً ليسمع 
أحاديث العاّمة، ويقف على اجّتاهاهتم ورغبتهم، فكان ال يسمع إاّل الذكر العاطر 
لإلم����������ام والثناء عليه، وحّب الناس له، ورغبتهم يف أن يتوىّل ش����������ؤوهنم فلذلك أقدم 

على ارتكاب املوبقة، وأهنى به احلرص واحلقد إىل قتله له«)1(.

ثانيًا: ش����������هدت س����������جون اإلمام الكاظم تعاطفًا واضحًا مع اإلمام من خالل ما 
كان الس����������ّجانون له يوس����������عون عليه، وميتنعون عن الضغط عليه، بل وقتله كذلك، 
فهذا عيسى بن أيب جعفر يكتب للرشيد يف إعفائه عن سجن اإلمام لتحرّجه من 
ذلك، وس����������لوكية اإلمام هتيمن على عيس����������ى، ومل تبق له عذراً يف سجنه، والتضييق 
عليه حّت أنفذ إليه برسالة جاء فيها يف شأن سجن اإلمام: »أن خذه مّن وسّلمه 
إىل من ش����������ئت، وإاّل خّليت سبيله، فقد اجتهدت بأن أجد عليه حّجة، فما أقدر 
على ذلك، حّت أيّن ألتسّمع عليه إذا دعا، لعّله يدعو علّي أو عليك، فما أمسعه 

يدعو إاّل لنفسه، يسأل الرمحة واملغفرة«)2(.

ومل يستطع الرشيد أن يودع اإلمام يف سجن عيسى حّت نقله إىل سجن الفضل 
بن الربيع ببغداد »فبقي عنده مّدة طويلة، وأراده الرشيد على شيء من أمره فأب، 
فكتب بتسليمه إىل الفضل بن حيىي«)3( ومل يتغرّي حال هؤالء السّجانني، بل وّسعوا 
عل����������ى اإلمام ومل ميتثلوا ألمر ه����������ارون يف تنفيذ قتله، حّت أّدى بالفضل بن حيىي إىل 

)1( حياة موسى بن جعفر  دراسة وحتليل باقر شريف القرشي 2: 450.
)2( البحار 48: 333.

)3( املصدر السابق.
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غضب الرش����������يد عليه ونقمته إّياه، فجلده السندي بن ش����������اهك بأمر الرشيد مبائة 
س����������وط، ويف ذلك يروي اجمللسي هذه احلادثة فيقول: »فكتب بتسليمه إىل الفضل 
بن حيىي فتس����������ّلمه منه وأراد ذلك منه فلم يفعل، وبلغه أّنه عنده يف رفاهية وس����������عة، 

وهو حينئذ بالرّقة.

فأنفذ مس����������رور اخلادم إىل بغداد على الربيد، وأمره أن يدخل من فوره إىل موسى 
ب����������ن جعفر  فيع����������رف خربه، فإن كان األمر على ما بلغ����������ه أوصل كتابًا منه إىل 
العّباس بن حمّمد وأمره بامتثاله، وأوصل منه كتابًا إىل الس����������ندي بن ش����������اهك يأمره 

بطاعة العّباس.

فق����������دم مس����������رور فنزل دار الفضل بن حيىي ال يدري أح����������د ما يريد، مّث دخل على 
موسى بن جعفر  فوجده على ما بلغ الرشيد، فمضى من فوره إىل العّباس بن 
حمّمد والس����������ندي فأوصل الكتابني إليهما، فلم يلبث الناس أن خرج الرسول يركض 
إىل الفضل بن حيىي فركب معه، وخرج مشدوهًا دهشًا حّت دخل على العّباس فدعا 
بسياط وعقابني فوّجه ذلك إىل السندي، وأمر بالفضل فجرّه مّث ضربه مائة سوط، 
وخرج متغرّي اللون خالف ما دخل، فأذهبت خنوته، فجعل يسّلم على الناس ميينًا 
ومشااًل..«)1( وهكذا تعاقبت الس����������جون على اإلمام موس����������ى بن جعفر ، إذ مل 
جيد الرشيد من يّتفق معه على تضييق سجن اإلمام أو إيذائه، ملا وجدوه من عبادة 

ودعاء ال ينقطعان.

ثالثًا: كان للمعجزات اليت تظهر لإلمام وهو يف س����������جنه أثرها الكبري على معاناة 
هارون يف تنفيذ رغباته يف حبس اإلمام وتصفيته أخرياً، فقد أحّس هارون باإلحراج 
الشديد الذي كان يالزمه طيلة فرتة سجن اإلمام، وكان يعرّب عن إحراجه هذا يبث 
ما يعتلج صدره من مهوم يف تفاقم النقمة عليه بس����������بب س����������جن اإلمام، وكان ذلك 

)1( املصدر السابق 48: 333.
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شعور خاّصته وحتّسسهم حبرجية املوقف.

فقد روى اجمللس����������ي عن حمّمد الربقي عن حمّمد بن غياث املهليب قال: ملّا حبس 
هارون الرش����������يد أبا إبراهيم موس����������ى  وأظهر الدالئل واملعجزات وهو يف احلبس 
حترّي الرش����������يد، فدعا حيىي بن خالد الربمكي فقال ل����������ه: يا أبا علي أما ترى ما حنن 
في����������ه من هذه العجائب، أال تدّبر يف أمر ه����������ذا الرجل تدبرياً ترحينا من غّمه، فقال 
ل����������ه حيىي بن خالد: الذي أراه يا أمري املؤمنني أن متنّت عليه، وتصل رمحه، فقد واهلل 
أفسد علينا قلوب ش����������يعتنا، وكان حيىي يتواّله، وهارون ال يعلم إىل آخر الرواية)1(. 

ولنا مناقشة مع هذه الرواية يف تشّيع الربامكة، تأت يف حملها إن شاء اهلل تعاىل.

رابعًا: كان تنّقل اإلمام الكاظم  من س����������جن إىل سجن إجراء احرتازي على 
ما يبدو، فباإلضافة إىل األس����������باب اليت ذكرناها، ت����������رى أّن هارون مدفوٌع مع هذه 
األس����������باب الس����������الفة إىل تغيري أماكن اإلمام للتعمية على وجوده، ولئاّل تكون أّية 
حركة ش����������عبية تعمل على خالصه من الس����������جن، فبإمكان هذه القوى الشعبية أن 
ينفذ صربها على السكوت لتتحرّك على سجن اإلمام وختّلصه عنوة، ولعّلها كانت 
تتلّقى أوامرها عن اإلمام بعدم أي حترّك يف هذا االجّتاه، حفاظًا على الدماء من أن 

تراق، ولئاّل يكون هلارون حّجة يف تصفية شيعة اإلمام.

خامس����������ًا: حذر الرش����������يد من تأثري اإلمام على خاّصته واإلذعان إلمامته، والقول 
بأحّقيته ملا كان يرى س����������ادة البالط وغلماهنم م����������ن عظمة اإلمام يف عبادته وهديه 
ومسته، وقد وقفنا على بعض ذلك حيث كان مس����������ؤلو السجون وهم وزراء هارون 
يذعنون ملقامات اإلمام وش����������أنه، ومعاقبة بعضهم يف التعاطف مع اإلمام، وهو ما 

أقلق الرشيد حّقًا، فاخّتذ إجراءات التنّقل من سجن إىل سجن كما هو معروف.

سادسًا: االمعان يف أذى اإلمام، فتنّقالته بني السجون هو من أزعج اإلجراءات 
)1( املصدر السابق 48: 230.



212ر
��َن
ْ

�ع َ
�ن ��ن �م �ُم�و��َس�ى �ن �َ�ل� إ

�ل��
� �َت�َح�ن ا

��مْ
ُ

��لم �َه�تْ�د ا ��ل���َش ا

اليت يّتخذها هارون يف هذا الش����������أن وإق����������الق اإلمام هي أحد منافذ أحقاد هارون 
وتشّفيه.

س����������ابعًا: التنكيل بش����������يعة اإلمام حيث متابعتهم ألخبار اإلمام  يف سجون 
الرش����������يد، وتنّقالته بني السجون سيعطي رس����������الة واضحة للقواعد الشيعية بدموية 

النظام وبطشه.

ثامنًا: إّن التحرّكات الثورية ضّد الرشيد سيخفت وهجها حينما تتلّقى من الرشيد 
رس����������الة التنكيل بأهّم شخصية علوية، وستؤّدي هذه التنّقالت لإلمام بني سجون 
النظام إش����������ارة واضحة على ق����������وّة النظام، وباملقابل اإلحباط الذي ستعيش����������ه هذه 
التمرّدات الشعبية وهي تراقب عن كثب أحوال اإلمام يف سجون الرشيد الدموية.

هذه مجلة من أس����������باب الس����������جون املتكرّرة ودواعي تنّقالت اإلمام من سجن إىل 
س����������جن، ولعّل دواع ُأخرى أغفلها التاريخ، أو أغفلتها حتقيقاتنا س����������تجد الدواعي 

اأُلخرى طريقها يف حبوث ُأخرى إن شاء اهلل.

عزلة هارون: 

وقد نّفذ هارون رغبته يف س����������جن اإلمام وأظهر أحقاده يف التنكيل به وهو ينقله 
من س����������جن إىل س����������جن؛ لينّفذ به حقده وغيظه، وكّلما طالت مّدة سجن اإلمام 
موس����������ى بن جعفر  زادت دواع����������ي هارون يف نقمته، وتعّددت أس����������باب هذه 
الدواع����������ي، بل صارت هذه الس����������جون هواجس هارون يف ضعفه وش����������عوره بالعزلة 
التاّمة، حيث جيد أّن أهل القصر مستوحشون إلجراءات هارون التعّسفية، ويقف 
بنفس����������ه على تعاطفهم مع اإلمام الكاظم، ورغبتهم يف إطالق سراحه، وكان جيول 
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يف خلده أمراً يبعث فيه الرغبة يف زيادة النقمة والتنكيل، إاّل أّنه ظّن يس����������ّر تنفيذه 
وتنجيزه، لكّنه اصطدم بصالبة موقف اإلمام وعدم تنازله ولو كّلفه ذلك نفس����������ه، 
وبالفعل فقد نّفذ هارون نقمته يف اإلمام ثأراً خليالئه، وحرصًا على غروره، وهو جيد 
نفس����������ه معزواًل حماطًا مبعارضيه يف الرأي، ومناوئي����������ه يف القرار، وكانت آخر حماوالته 
تنفي����������ذ ما عزم عليه اعتذار اإلمام، وطلب العفو م����������ن هارون، وهو أمر حمزن كما 
هو مناٍف للقيم اليت فقدها هارون، فاإلمام بالرغم من مظلوميته فضاًل عن مقامه 
وشأنه، إاّل أّن موقفه ال يعن نفسه مع عظمتها وجالهلا، لكّنه ميّثل منصبًا إليهًا ال 
يدانيه شيء، وهو منصب اإلمامة وال ميكن ملثل هذا املقام أن يساوم على املبادئ 
للتخّلص من القتل واهلالك، فقد دعا هارون بعد تفاقم األزمة يف أحد األّيام حيىي 
بن خالد الربمكي إليه وكّلفه بأمر مل يقو على حصوله، فعن حمّمد الربقي عن حمّمد 
ب����������ن غياث املهليب قال: ملّا حبس هارون الرش����������يد أبا إبراهيم موس����������ى  وأظهر 
الدالئل واملعجزات وهو يف احلبس حترّي الرشيد، فدعا حيىي بن خالد الربمكي فقال 
له: ياأبا علي أما ترى ما حنن فيه من هذه العجائب، أال تدّبر األمر يف هذا الرجل 

تدبرياً ترحينا من غّمه.

فقال له حيىي بن خالد: الذي أراه لك ياأمري املؤمنني أن متنّت عليه، وتصل رمحه 
فقد واهلل أفسد علينا قلوب شيعتنا، وكان حيىي يتواّله، وهارون ال يعلم ذلك، فقال 
هارون: انطلق إليه وأطلق عنه احلديد وأبلغه عّن السالم وقل له: يقول ابن عّمك 
أّنه قد سبق مّن فيك ميني أيّن ال ُأخّليك حّت تقّر يل باإلساءة وتسألن العفو عّما 
سلف منك، وليس عليك يف إقرارك عار وال يف مسألتك إّياي منقصة، وهذا حيىي 
بن خالد هو ثقيت ووزيري وصاحب أمري فسله بقدر ما أخرج من ميين وانصرف 

راشداً.

قال حمّمد بن غياث: فأخربين موسى بن حيىي بن خالد أّن أبا إبراهيم قال ليحىي: 
ياأبا علي أنا ميت، وإمنا بقي من أجلي أسبوع، ُأكتم موت وائتن يوم عند الزوال، 
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وص����������ّل علّي أنت وأوليائي فرادى، وانظر إذا س����������ار هذا الطاغية إىل الرّقة وعاد إىل 
العراق ال يراك وال تراه لنفس����������ك، فإيّن رأيت يف جنمك وجنم ولدك أّنه يأت عليكم 
فاحذروه، مّث قال: يا أبا علي أبلغه عّن يقول موسى بن جعفر : رسويل يأتيك 
ي����������وم اجلمعة فيخربك مبا ترى، وس����������تعلم غداً إذا جاثيت����������ك بني يدي اهلل من الظامل 

واملعتدي على صاحبه والسالم..)1(.

لذا فقد حاول هارون أن جيّرب آخر ورقة يستخدمها ضّد اإلمام إلطالق سراحه 
بعد االعتذار وطلب العفو وسيحصل هارون على عّدة مكاسب أمّهها: 

أّواًل: التخّلص من اإلحراج الذي سببه سجن اإلمام، والتخّلص منه مبا حيفظ ماء 
وجهه، ليظهر قّوته السياسية وإرادته يف تنفيذ بطشه مبعارضيه.

ثانيًا: فّك العزلة اليت عاناها هارون من خالل س����������جن اإلمام، إذ يش����������عر بعزلته 
ووحدته يف هذا الش����������أن، حيث مجيع اآلراء القريبة منه والبعيدة إليه ختالفه يف هذا 

األمر.

ثالثًا: استغالل هذا التنازل إىل إحباط اجلهد الشيعي اآلخذ باالزدياد، بل القوّة، 
طاملا ينتاب الشيعة الشعور باملظلومية، وتغييب قائدهم يدعوهم إىل تنظيم أنفسهم 

وااللتفاف حول اإلمام أكثر من خالل تلّقيهم تعليماته وتوجيهاته.

رابعًا: شّل حركة الثوّار من خالل الفتِّ يف عضدهم، ومصادرة مشروعيتهم بعد 
اعتذار اإلمام  هلارون.

خامس����������ًا: إيقاف حركات التمرّد الشعيب العام من خالل ما سيعرضه هارون من 
تنازل اإلمام واستغالله إعالميًا، وبذلك ستجد احلركات الثورية حراجة موقفها وهي 
ترفع شعار مظلومية اإلمام، أو تطالب مبظلوميته، وجنايات هارون على اإلمام هي 

)1( املصدر السابق 48: 230.
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من أهّم دواعي الثورة وحترّكات الثوّار.

سادسًا: ستنقلب الكثري من القيم واملبادئ من خالل قراءة هذا املوقف، وسيجد 
الناس مش����������روعية هارون يف احلكم، واليت حاول احلصول عليها دون جدوى بكّل 
السبل، ومصادرة جهود األئّمة الذين سبقوا اإلمام الكاظم، وإيقاف جهود األئّمة 

الذين بعده، وذلك من خالل إعالن أحّقية هارون ومشروعيته.

سابعًا: إيقاف مشروع األئّمة مجيعًا وإلغاؤه وهو فرض احلّق اإلهلي املتمّثل باإلمام 
احلاضر، واستبداله مبشروع عّباسي، بل وإنعاش املشروع األموي من قبل، والشطب 

على كّل الدماء املراقة ظلمًا من قبل الظاملني.

ثامنًا: س����������ينقل التاريخ لنا قراءته املقلوبة عن جمريات األحداث، وسيعطي صورة 
سّيئة معكوس����������ة عن أحّقية العّباسيني دون أئّمة أهل البيت ، واّن أهل البيت 
إمنا قاتلوا من أجل منافسة العّباسيني على احلكم، وبذلك سيكون هذا االعتذار.. 

لو حصل من اإلمام سيكون حّجة رخيصة لذوي األهواء واألغراض املنحرفة.

هذه بعض مكاس����������ب هارون لو تنازل اإلم����������ام باالعتذار وطلب العفو، ممّا دعى 
اإلمام أن يضّحي بنفس����������ه الشريفة دون حتقيق هذه املكاسب وغريها هلارون ولغريه 

من الوجودات العّباسية.

تشّيع البرامكة في الميزان: 

ه����������ذا العنوان مل يتداوله الباحثون مع ضرورت����������ه وأمهّيته، ولعّل التجاذبات الفكرية 
يف هذا الش����������أن دعا الباحثني إىل ع����������دم اخلوض يف ذلك، لكن األمر هبذه القضية 
اخلطرية وانعكاساهتا على الواقع البحثي ال تدع أحد أن يتجاوز املوضوع، أو يلغيه 
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مهما كانت تداعيات النتائج املرتّتبة على البحث، والبّد أن تقف اآلن وقفة تأّمل 
يف روايات دعت الباحثني إىل احلرية فعاًل، فمنها يؤّكد على تشّيع الربامكة ويصرّح 
بقوهلم بإمامة اإلمام موس����������ى بن جعفر ، وبعض الروايات حتّمل مس����������ؤولية ما 
جرى عل����������ى اإلمام الكاظم وهنايته املرّوعة يف زنزان����������ات النظام على عاتق الربامكة 

الذين متّكنوا من التحشيد ضّد اإلمام الكاظم وما القاه من النظام.

وهكذا تتجاذب الروايات فيما بينها، والبّد لنا من معاجلة هذه الروايات للوصول 
إىل بعض احلقائق، إذ مل نس����������تطع البّت م����������ا مل نتعاَط مع هذه الروايات مبوضوعية 
تلغي معها النتائج القبلية اليت تس����������بق البحث، أو تعزيز النظرة التقليدية اليت ترتّسخ 
يف ذهن الباحث ليبن مس����������ّلماته على أساسها، وبذلك نتوّقف عند هذه الروايات 

وجندوهلا كاآلت: 

روايات في إدانة البرامكة: 

أّواًل: ما رواه الصدوق عن حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين0 قال: حّدثنا 
حمّمد بن حيىي الصويل قال: حّدثنا أبو العّباس أمحد بن عبد اهلل عن علي بن حمّمد 
بن سليمان النوفلي عن صاحل بن علي بن عطية قال: كان السبب يف وقوع موسى 
ب����������ن جعف����������ر  إىل بغداد: اّن هارون الرش����������يد أراد أن يقعد األمر البنه حمّمد بن 
زبي����������دة وجعله ويل عهده وعبد اهلل املأمون جعل األمر له بعد ابن زبيدة والقاس����������م 
املؤمت����������ن، وجعل له األمر من بعد املأمون فأراد أن حيكم األمر يف ذلك، ويش����������هره 
شهرة يقف عليها اخلاّص والعام فحّج يف سنة تسع وسبعني ومائة، وكتب إىل مجيع 
اآلفاق بأمر الفقهاء والعلماء والقرّاء واأُلمراء أن حيضروا مّكة أّيام املوسم فأخذ هو 
طريق املدينة، قال علي بن حمّمد النوفلي: فحّدثن أيب أّنه كان س����������بب سعاية حيىي 
بن خالد مبوس����������ى بن جعفر  وضع الرشيد ابنه حمّمد بن زبيدة يف حجر جعفر 
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بن حمّمد بن األش����������عث فس����������اء ذلك حيىي وقال: إذا مات الرشيد وأفضى األمر إىل 
حمّم����������د انقضت دوليت ودولة ولدي وحتّول األمر إىل جعفر بن حمّمد بن األش����������عث 
وولده، وكان قد عرف مذهب جعفر يف التش����������ّيع فأضمر له أّنه على مذهبه، فسّر 
ب����������ه جعفر، وأفض����������ى إليه جبميع ُأموره، وذكر له ما هو عليه يف موس����������ى بن جعفر 
، فلّما وقف على مذهبه س����������عى به إىل الرشيد، وكان الرشيد يرعى له موضعه 
وموض����������ع أبيه من نصرة اخلالفة، ف����������كان يقّدم يف أمره ويؤّخ����������ر، وحيىي ال يألوا أن 
خيط����������ب عليه إىل أن دخل يومًا إىل الرش����������يد فأظهر له إكرامًا، وجرى بينهما كالم 
مزية جعفر حلرمته وحرمة أبيه فأمر له الرش����������يد يف ذلك اليوم بعش����������رين الف دينار، 
فأمسك حيىي عن أن يقول فيه شيئًا حّت أمسى، مّث قال للرشيد ياأمري املؤمنني قد 
كنت أخربتك عن جعفر ومذهبه فتكذب عنه وهيهنا أمر فيه الفيصل، قال: وما 
هو، قال: إّنه ال يصل إليه مال من جهة من اجلهات إاّل أخرج مخسه فوّجه به إىل 
موس����������ى بن جعفر . ولست أش����������ّك أّنه قد فعل ذلك يف العشرين األلف دينار 
اليت أمرت هبا له فقال هارون إّن يف هذا لفيصاًل، فأرسل إىل جعفر لياًل وقد كان 
عرف س����������عاية حيىي به فتباينا، وأظهر كّل واحد منهما لصاحبه العداوة، فلّما طرق 
جعفر رسول الرشيد بالليل خشي أن يكون قد مسع فيه قول حيىي وأّنه)1( إمنا دعاه 
ليقتله، فأفاض عليه ماء ودعا مبس����������ك وكافور فتحّنط هبما، ولبس بردة فوق ثيابه، 
وأقبل إىل الرشيد فلّما وقعت عليه عينه وشّم رائحة الكافور ورأى الربدة عليه، قال: 
ياجعفر ما هذا؟ فقال ياأمري املؤمنني قد علمت أّنه)2( سعى يب عندك، فلّما جاءين 
رسولك يف هذه الساعة مل آمن أن يكون قد قرح قلبك ما يقول علّي فأرسلت إيّل 
لتقتلن، قال كاّل، ولكن قد خرّبت أّنك تبعث إىل موس����������ى بن جعفر  من كّل 
ما يصري إليك خبمس����������ه وإّنك قد فعلت بذلك يف العش����������رين األلف دينار فأحببت 
أن أعل����������م ذلك، فقال جعفر: اهلل اكرب يا أمري املؤمنني تأمر بعض خدمك يذهب 
فيأتيك هبا خبواتيمها، فأتى هبا الرشيد فقال له جعفر: هذا أّول ما تعرف به كذب 

)1( أي هارون الرشيد.
)2( أي حيىي.
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من س����������عى يب إليك، قال: صدقت يا جعف����������ر انصرف آمنًا فإيّن ال أقبل فيك قول 
أحد، قال: وجعل حيىي حيتال شيء إسقاط جعفر، قال النوفلي: فحّدثن علي بن 
احلس����������ن بن علي بن عمر بن علي عن بعض مش����������اخيه وذلك يف حّجة الرشيد قبل 
ه����������ذه احلّجة قال: لقين علي بن إمساعيل بن جعفر بن حمّمد فقال يل: ما لك قد 

أمخلت نفسك؟! مالك ال تدّبر ُأمور الوزير؟ فقد أرسل إيّل.

فعادلته وطلبت احلوائج إليه وكان س����������بب ذلك أن حيىي بن خالد قال ليحىي بن 
أيب مرمي: أال تدّلن على رجل من آل أيب طالب له رغبة يف الدنيا فأوسع له منها، 
قال: بلى أدّلك على رجل هبذه الصفة وهو علي بن إمساعيل بن جعفر، فأرس����������ل 
إليه حيىي، فقال: أخربين عن عّمك)1( وعن شيعته واملال الذي حيمل إليه، فقال له: 
عندي اخلرب وس����������عى بعّمه فكان من سعايته أن قال من كثرة املال عنده أّنه اشرتى 
ضبعه تسّمى البشر به بثالثني الف دينار، فلّما أحضر املال قال البائع ال ُأريد هذا 
النق����������د ُأريد نقداً كذا وكذا، فأمر هبا فصّبت يف بيت ماله، وأخرج منه ثالثني الف 
دينار من ذلك النقد، ووزنه يف مثن الضيعة، قال النوفلي قال: أيب، وكان موسى بن 
جعفر  يأمر لعلي بن إمساعيل مّث اس����������توحش منه، فلّما أراد الرش����������يد الرحلة إىل 
العراق بلغ موس����������ى بن جعفر  أّن عليًا ابن أخيه يريد اخلروج مع السلطان إىل 
العراق فأرس����������ل إليه مالك واخلروج مع السلطان؟! قال ألّن عليَّ ديٌن فقال دينك 
علّي، قال: فتدبري عيايل؟! قال: أنا أكفيهم، فأب إاّل اخلروج، فأرسل إليه مع أخيه 
حمّم����������د بن إمساعيل بن جعفر بثالمثائة دين����������ار وأربعة آالف درهم، فقال له: اجعل 

هذا يف جهازك وال تؤمت ولدي.

ثانيًا: روى الصدوق عن أبيه0 قال: حّدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن حمّمد 
بن عيس����������ى اليقطي����������ن عن محد بن عبد اهلل الغروي عن أبي����������ه... يف رواية طويلة.. 
إىل أن ق����������ال فيها: بعد ذلك حّول  إىل الفضل بن حيىي الربمكي فحبس عنده 

. ألّن إمساعيل أبوه وهو أخو موسى بن جعفر  1( وعّمه موسى بن جعفر(
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أّيام����������ًا، ف����������كان الفضل بن الربيع يبعث إليه يف كّل يوم مئ����������ة حّت مضى ثالثة أّيام 
ولياليه����������ا، فلّما كانت الليلة الرابعة قّدمت إليه مئة للفضل بن حيىي، فرفع  يده 
إىل الس����������ماء، فقال: يارّب إّنك تعلم أيّن لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على 
نفسي فأكل فمرض فلّما كان من الغد جاءه الطبيب فعرض عليه خضرة يف بطن، 
راحته وكان السّم الذي مّسم به قد اجتمع يف ذلك املوضع، فانصرف الطبيب إليهم 

.)1(  فقال: واهلل هلو أعلم مّما فعلتم به منكم مّث تويّف

. والرواية تشري إىل مسؤولية الفضل بن حيىي الربمكي عن قتله

ثالثًا: يف البحار عن أمحد بن حمّمد عن إبراهيم بن أيب حممود عن بعض أصحابنا 
قال: قلت للرضا : اإلمام يعلم إذا مات؟ قال: نعم، يعلم بالتعليم حّت يتقّدم 
يف األمر، قلت: علم أبو احلسن  بالرطب والرحيان املسمومني الذين بعث إليه 
حيىي بن خالد؟ قال: نعم، قلت: فأكله وهو يعلم؟ قال: أنساه لينفذ فيه احلكم)2(.

 : رابعًا: حمّمد بن حيىي عن أمحد بن حمّمد عن البزنطي عن الرضا

قال يف حديث طويل فلوال أّن اهلل يدافع عن أوليائه وينتقم ألوليائه من أعدائه، 
أم����������ا رأيت ما صنع اهلل بآل برمك وما انتقم اهلل أليب احلس����������ن ، وقد كان بنو 

.)3(  األشعث على خطر عظيم فدفع اهلل عنهم بواليتهم أليب احلسن

خامسًا: روى الكشي عن حمّمد بن احلسن بن بندار القمي خبّطه حّدثن احلسن 
بن أمحد املالكي قال حّدثن عبد اهلل بن طاووس يف س����������نة مثان وثالثني يف حديث 
قال: قلت للرضا : إّن حيىي بن خالد سّم أباك موسى بن جعفر  قال نعم، 

)1( عيون أخبار الرضا 1: 89.
)2( البحار 48: 236.

)3( املصدر السابق 48: 249.
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مّسه يف ثالثني رطبة قلت له فما كان يعلم أهّنا مس����������مومة قال غاب عنه احملّدث، 
  قلت: من احملّدث، قال: ملك أعظم من جربئيل وميكائيل كان مع رسول اهلل

وهو مع األئّمة  وليس كّلما طلب وجد)1(.

سادس����������ًا: عن حمّمد بن الفضيل قال: ملّا كان يف الس����������نة اليت بطش هارون بآل 
برم����������ك بدأ جبعفر بن حيىي، وحبس حيىي بن خالد، ونزل الربامكة ما نزل، كان أبو 
احلس����������ن  واقفًا بعرفة يدعو مّث طأطأ رأس����������ه فسئل عن ذلك فقال: كنت أدعو 
اهلل عزّوج����������ّل على الربامكة مبا فعلوا بأيب ، فاس����������تجاب اهلل يل اليوم فيهم فلّما 

انصرف مل يلبث يسرياً حّت بطش جبعفر وحيىي وتغرّيت أحواهلم)2(.

هذه مجلة من الروايات اليت تشري إىل مسؤولية الربامكة عن شهادة اإلمام الكاظم 
 ودفعهم الرشيد الخّتاذ مواقف متشّددة حياله.

إاّل أّن هناك رواية تش����������ري إىل تشّيع الربامكة لإلمام الكاظم أو ميلهم له وهي ما 
رواه اجمللس����������ي عن حمّمد بن غياث املهليب قال: ملّا حبس هارون الرشيد أبا إبراهيم 
موس����������ى  وأظهر الدالئل واملعجزات وهو يف احلبس جترّب الرشيد فدعا حيىي بن 
خال����������د الربمكي فقال له: يا أبا علي أما ترى م����������ا حنن فيه من هذه العجائب، أال 

تدّبر يف أمر هذا الرجل تدبرياً ترحينا من غّمه.

فقال له حيىي بن خالد: الذي أراه لك يا أمري املؤمنني أن متنّت عليه، وتصل رمحه، 
فقد واهلل أفسد علينا قلوب شيعتنا، وكان حيىي يتواّله وهارون ال يعلم ذلك..)3(.

وهي الرواية الوحيدة اليت أش����������ارت إىل هذا املعىن، مقاب����������ل الروايات الكثرية اليت 

)1( تنقيح املقال 3: 314.
)2( ن. م

)3( البحار 48: 230 والغيبة للشيخ الطوسي: 19.
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صرّحت باهّتام الربامكة يف قتله، على أّن الرواية رواها الش����������يخ عن حمّمد بن خالد 
الربقي عن حمّمد بن غياث املهليب، وحمّمد بن غياث مشرتك بني اجملهول واملهمل، 

وهي ال تعارض الروايات اأُلخرى اليت تؤّكد اهّتام الربامكة يف قتله.

إاّل أّن هناك بعض الش����������واهد اليت تش����������ري إىل تعاطف الربامكة مع العلويني فضاًل 
عن تعاطفهم مع اإلمام الكاظم  ومن هذه الشواهد: 

أّواًل: ما ذكره بعض املؤرّخني عن أحد أس����������باب تغرّي الرش����������يد على الربامكة هو 
إطالق س����������راح حيىي بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن من قبل جعفر الربمكي دون 
عل����������م هارون، حيث أراد تعاطف جعفر مع حيىي وأطلق س����������راحه دون علم هارون 
فوج����������د عليه ه����������ارون ومل يبدها إاّل بعد حني، والرواية تش����������عر مبعرفة حيىي لقناعات 
جعفر حيث استحلفه يف اطالق سراحه، ممّا يعن أّن جعفراً مسبوقًا مبواقف ُأخرى 
يف مس����������اعدة العلويني، وإاّل كيف يعرض حي����������ىي أمر إطالقه على جعفر ما مل يعلم 
ب����������أّن جعفر له هوًى علويًا مبقدار م����������ا، والرواية هكذا أوردها بعض املؤرّخني: قال: 
وأسباب تغرّي الرشيد على الربامكة كثرية، فيما أّن الرشيد سّلم حيىي بن عبد اهلل بن 
احلس����������ن بن احلسن إىل جعفر فحبسه عنده، مّث دعا به جعفر فسأله عن شيء من 
أمره، فأجابه إىل أن قال: اّتق اهلل يف أمري، وال جتعل خصمك غداً حمّمداً رس����������ول 
اهلل ، ف����������واهلل ما أحدثت حدثًا وال آويت حمدث����������ًا، فرّق له جعفر فقال: اذهب 
حيث ش����������ئت من بالد اهلل تعاىل، قال: كيف أذهب وال آمن أن ُأؤخذ فأرد إليك 
أو إىل غ����������ريك، فوّجه معه من يؤّديه إىل مأمنه، وبلغ الرش����������يد اخلرب من عني كانت 
علي����������ه فدعا جعفراً ودعا بالغداء ف����������أكال وجعل حيادثه وقال: ما فعل حيىي بن عبد 
اهلل، ق����������ال: حباله يف احلبس والضيق والقيود، قال: حبيات، فأحجم جعفر وكان من 
أصّح الناس ذهنًا وأوضحهم فكراً، فهجس يف نفس����������ه أّن الرشيد قد علم مبا جرى 
يف أم����������ره فقال: ال وحياتك ي����������ا أمري املؤمنني، أطلقته ملا علمت أّنه ال خيانة به وال 
مكروه عنده، قال: نعم ما فعلت ما عدوت ما كان يف نفس����������ي، فلّما خرج جعفر 
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أتبعه بصره حّت كاد أن يتوارى عن عينه مّث قال: قتلن اهلل إن مل أقتلك)1(.

ولالجاب����������ة على ذلك: إّن اخلرب مل يع����������ط تأكيداً واضحًا على تعاطف جعفر مع 
حيىي لعقيدة جعفر العلوية، بل كان حيىي ناجحًا يف إقناع جعفر بعدم ارتكابه جرمًا 
يوجب سجنه مّث تعامل معه بإحياء نفسي باطن حرّك لديه مشاعر اخلوف واخلشية 
من عواقب العقاب اأُلخروي الذي سيواجهه من النيب  وقد شارك يف دم ذرّيته، 

مّما أحدث خوفًا يف نفس جعفر دعاه أن يتعاطف مع حيىي.

لكن قد يش����������كل على ذلك: كون منابع اخلوف والش����������عور البّد أن تكون مسبوقة 
بقناعات معّينة تساعد على ترسيخ حالة اخلوف هذه، وكون جعفر مّمن كان مستعّداً 
لقبول مثل هذا األمر، فضاًل عن أّن حيىي لديه قناعات س����������ابقة يف توّجهات جعفر 
العلوي����������ة مّما دفعه إىل مفاحتته يف األمر، ولو مل يكن كذلك لكان طرحه لألمر جمازفة 

تعّرض حيىي للقتل.

ولل����������رّد على ذلك: فإّن إثارة اهلواجس واخلوف يف النفس مل تكن ش����������رطًا يف قبول 
أمر ما، فلعّل الظروف اآلتية تساعد على خلق أجواء معّينة، وما كان يعيشه جعفر 
من أجواء القلق اليت تس����������اوره يف أمر حيىي وأّنه مل يفعل ما يوجب العقوبة، وأّن هذه 
القناعات كان مسبوقًا هبا جعفر، أّدى حديث حيىي وطلبه إليه يف مساعدته إىل إجياد 
قناعات ُأخرى يف إطالقه، وليس بالضرورة أن يكون اإلنسان مسبوقًا باإلميان بقضّية 

معّينة لتقوم عليها قناعاته، فرمبا القناعات اآلنية تساهم يف تشخيص قضّية ما.

على أّن حيىي مل يكن بالضرورة مقتنعًا بإميان جعفر يف التعاطف معه، بل حاول 
حي����������ىي أن يقوم هب����������ذا األمر وال يتوّقع أكثر من القتل ال����������ذي يكون مصريه على يد 
ه����������ارون أو جعفر أو غريمها، لكن كان����������ت حماولة حيىي إحدى حماوالت الدفاع عن 

النفس اليت انتهت خبالصه.
)1( العيون واحلدائق يف أخبار احلقائق ملؤّلف جمهول: 306.
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ثاني����������ًا: إّن الكثري من املؤرّخني يعزون نكبة الربامك����������ة إىل العالقة اليت كانت بني 
جعفر وبني العّباس����������ة أخت الرشيد، مّما أثار حفيظة الرشيد يف النقمة من الربامكة 
مجيعًا، وهذا الس����������بب يكون دافعًا هلذه النكبة الش����������املة فيها م����������ن املبالغة وجمانبة 
احلقائق الشيء الكثري، فإذا كان جعفر قد ارتكب أمراً استحّق عليه العقوبة يف نظر 
هارون فما ذنب بقّية الربامكة أن يتعّرضوا إىل اإلبادة ومصادرة األموال، فاألمر ال 
خيلو أن يكون من ورائه توّجهات الربامكة العلوية اليت أثارت خماوف الرشيد فبطش 

بالربامكة واستأصلهم مجيعًا.

ولإلجابة على ذلك: 

إّن عالقة جعفر بالعّباس����������ة ُأخت الرش����������يد تعّدت حدود الثقة اليت جعلها هارون 
للربامكة عمومًا، وجلعفر خصوصًا، ممّا أثار نقمة الرش����������يد عليهم، وعدم تورّعه يف 
أخ����������ذ الثأر لِعرضه يف إبادة اجلميع وأخذهم جبريرة رجل واحد أمر عرف به هارون 
وغريه، فقد تعّرض العلويون إىل إبادة عاّمة بس����������بب اخلالف بني اهلادي العّباس����������ي 
وبني احلس����������ني ب����������ن علي قتيل فخ، فعاق����������ب مجيع العلويني، وت����������وارث هذه النقمة 
العّباس����������يون بعد ذلك حّت وصلت النوبة إىل الرش����������يد ليعاقب حيىي بن عبد اهلل بن 
احلس����������ن بن احلسن جبريرة احلسني بن علي قتيل فخ، وقد تعاقب على ذلك سنني 
طويلة، فاألمر لدى العّباسيني خصوصًا يف تعميم النقمة على اجلميع بسبب جريرة 
فرد واحد أمر ليس باجلديد، فضاًل عن نوازع كثرية تراكمت يف نفس هارون الخّتاذ 
ق����������رار اإلب����������ادة، فال دخل إذن يف عقيدة الربامكة وكوهنم ش����������يعة دفعت هبارون إىل 

استئصاهلم مجيعًا، فهو أمر مل تثبته املراجع التارخيية والشواهد اأُلخرى.

واألمر يف ش����������أن تش����������ّيع الربامكة غري ثابت، حيث الروايات اليت تؤّكد مسؤولية 
الربامك����������ة يف قتل اإلمام الكاظم  مس����������تفيضة، وبعضها صحاح، وال تعارضها 
رواية واحدة ضعيفة تش����������ري إىل تشّيع الربامكة، فضاًل عن احملتمالت املردودة بأدن 

تأّمل يف تشّيعهم.
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والنتيجة: 

  مل يثبت تش����������ّيع الربامكة، وال زالت مسؤولية تنفيذ استشهاد اإلمام الكاظم
على أيديهم وبإش����������رافهم، من خالل السندي بن شاهك تلقى على عاتقهم، فهم 
مّتهمون يف قتل اإلمام  حّت يثبت العكس، وال نقيض للروايات، والش����������واهد 

اليت تدين الربامكة يف قتل اإلمام الكاظم  كما هو واضح.

  من مقام ح����������ّت لدى أعدائه، فإّنه  لكّنن����������ا ال ننكر ما لإلمام الكاظم
فرض عليهم بل وحّت الرش����������يد اإلقرار بش����������أنه وعظمته، بغّض النظر عن اخلالف 
الناش����������ب بينه  وبينهم، والبّد أن يكون الربامكة من ضمن ُأولئك الذين وقفوا 
على شخصية اإلمام وأحّقيته يف اخلالفة، لكن نوازع امللك وحرصهم على املناصب 

دعاهم أن يتنّكروا ألحّقية اإلمام.. بل وملظلوميته كذلك.

ملحمة السجون: 

البّد من التأكيد على حاالت اإلمام موسى بن جعفر  وهو يف سجنه الذي 
فرض����������ه هارون عليه طيلة حكمه، إاّل أّن حياة اإلم����������ام كانت حافلة مبالحم غيبية 
أربك����������ت خمّططات هارون يف القضاء على ش����������خصية اإلمام، أو حضوره يف قلوب 
الناس، فقد كان املس����������لمون يتطّلعون إىل ش����������خصيته املثلى اليت افتقدها الكثريون 
يف خضم سياس����������ة العّباسيني الذين ألغوا دور أهل البيت يف تشييد الدور الرسايل، 
وتأس����������يس توّجهات تنسجم وواقع اإلسالم الصحيح، يف حني تعيش اأُلّمة حاضر 
العب����������ث واجملون، والظل����������م واالضطهاد يف ظّل العّباس����������يني، إاّل أّن أئّمة أهل البيت 
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 مل يلغ وجودهم حّت مع تلك الظروف االس����������تثنائية اليت خلقها العّباس����������يون 
يف أجواء املطاردة والتنكيل، فلم يكن الس����������جن س����������ببًا يف انعزال اإلمام موسى بن 
جعف����������ر  عن قواعده بل وحّت عن اأُلّمة مبختل����������ف توّجهاهتا، بل خلق اإلمام 
الكاظم من السجن مدرسة مثلى تنطلق منه رسالته، ومصدراً مهّمًا يوّجه اأُلّمة من 
خالله، فعبادته ودعاءه وانقطاعه إىل اهلل كان مثار تس����������اؤل املقرّبني من هارون عن 
اس����������تحقاق اإلمام هلذا االرهاب، ومل جيد هارون يف خضم هذا اإلعجاب باإلمام 
من قبل كّل مقرّبيه إاّل اإلذعان ملطالباهتم باإلفراج عنه، أو جيد هارون يف كثري من 
األحيان إذعانًا لنزواته يف التضييق على اإلمام، وكّل ذلك مل يثن اإلمام عن عزمه، 
ومل يغرّي إرادته، وقد اس����������تطاع اإلمام الكاظم أن يؤّسس مدرسة تنطلق منه وصاياه 
الرشيدة، ومكارم أخالقه احلميدة، وبذلك فقد كانت فرتة سجن اإلمام  حمنة 
حقيقية لقطاعات الش����������يعة املبثوثة يف األرجاء، إاّل أهّنا كانت فرتة ناصعة انطلقت 
من خالهلا مظلومية اإلمام إىل قضّية بناء وتكامل ثقايف عارم، زعزع ُأس����������س الدولة 

العّباسية املتهاوية من جتاذبات سياسية رهينة بظروف الواقع.

والب����������ّد أن نقف عند حياة اإلمام الكاظم  وهو يف س����������جنه من خالل أبعاد 
متعّددة: 

أّواًل: البعد الغيبي: 

احت����������ّل اجلانب الغييب من فرتة س����������جن اإلمام حّيزاً كب����������رياً قّدم اإلمام الكاظم من 
خالهلا حّجته على ارتباطه الغييب والدليل على أهليته للخالفة، وكان هارون يتلّقى 
هذه الصعقات اليت توقظه من غفلته مّث ما يلبث أن يرجع إىل التضييق على اإلمام 
، ولعّلنا من خالل هذه الروايات سنقف على جانب مهم من حماوالت اإلمام 
يف إلق����������اء احلّجة على هارون؛ لردعه عن املضي يف مش����������روع التصفية اخلطري الذي 
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تبّناه الستئصال ش����������يعة اإلمام ومطاردهتم. وهذه بعض الروايات الواردة يف الشأن 
الغييب الذي متّيزت به مرحلة السجن: 

أ روى اجمللس����������ي عن علي عن أبيه عن عبي����������داهلل بن صاحل قال: حّدثن حاجب 
الفضل بن الربيع عن الفضل بن الربيع قال: كنت ذات ليلة يف فراش����������ي مع بعض 
جوارّي فلّما كان يف نصف الليل مسعت حركة باب املقصورة فراعن ذلك، فقالت 
اجلارية: لعّل هذا عن الريح، فلم ميض إاّل يسري حّت رأيت باب البيت الذي كنت 
فيه قد فتح، وإذا مس����������رور الكبري قد دخل علّي فقال يل: أجب األمري، ومل يس����������ّلم 

علّي.

فيئست من نفسي وقلت: هذا مسرور ودخل إيّل بال إذن ومل يسّلم، ما هو إاّل 
القتل، وكنت جنبًا فلم أجسر أن أسأله إنظاري حّت أغتسل، فقالت يل اجلارية: ملّا 
رأت حترّيي وتبّلدي: ثق باهلل عزّوجّل واهنض، فنهضت، ولبس����������ت ثيايب، وخرجت 
معه حّت أتيت الدار فس����������ّلمت على أمري املؤمنني وهو يف مرقده فرّد علّي الس����������الم 
فس����������قطت، فقال: تداخلك رعب؟ قلت: نعم ياأمري املؤمنني، فرتكن س����������اعة حّت 
س����������كنت، مّث قال يل: صر إىل حبسنا فأخرج موسى بن جعفر بن حمّمد وادفع إليه 
ثالثني ألف درهم، واخلع عليه مخس خلع، وامحله على ثالثة مراكب، وخرّيه بني 

املقام معنا أو الرحيل عّنا إىل أي بلد أراد وأحب.

فقلت: ياأمري املؤمنني تأمر بإطالق موس����������ى بن جعفر؟ قال: نعم، فكرّرت ذلك 
علي����������ه ثالث مرّات، فقال يل: نعم ويلك أتري����������د أن أنكث العهد؟ فقلت: يا أمري 
املؤمنني وما العهد؟ قال: بينا أنا يف مرقدي هذا إذ س����������اورين أس����������ود ما رأيت من 
الس����������ودان أعظم من����������ه، فقعد على صدري وقبض على حلقي وقال يل: حبس����������ت 
موس����������ى بن جعفر ظاملًا له؟ فقلت: فأنا أطلقه وأهب له، وأخلع عليه، فأخذ علّي 

عهد اهلل عزّوجّل وميثاقه، وقام عن صدري وقد كادت نفسي خترج.
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فخرجت من عنده ووافيت موس����������ى بن جعفر وهو يف حبسه فرأيته قائمًا يصّلي 
فجلس����������ت حّت سّلم مّث أبلغته سالم أمري املؤمنني وأعلمته بالذي أمرين به يف أمره، 

وإيّن قد أحضرت ما وصله به، فقال: إن كنت ُأمرت بشيء غري هذا فافعله؟

فقلت: ال وحّق جّدك رسول اهلل ما ُأمرت إاّل هبذا، فقال: ال حاجة يل يف اخللع 
واحلمالن واملال، إذ كانت فيه حقوق اأُلّمة.

فقلت: ناشدتك باهلل أن ال ترّده فيغتاظ.

فقال: اعمل به ما أحببت، وأخذت بيده  وأخرجته من السجن.

مّث قلت له: يا ابن رس����������ول اهلل  أخربين بالس����������بب الذي نلت به هذه الكرامة 
من هذا الرجل، فقد وجب حّقي عليك لبشارت إّياك، وملا أجراه اهلل عزّوجّل على 

يدي من هذا األمر.

فقال : رأيت النيب  ليلة األربعاء يف النوم فقال يل: يا موسى أنت حمبوس 
مظلوم؟

فقلت: نعم يارس����������ول اهلل حمبوس مظلوم، فكرّر علّي ذلك ثالثًا مّث قال: ﴿ َوِإْن 
َنٌة لَُّكْم َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنٍي﴾)1( أصبح غداً صائمًا، وأتبعه بصيام اخلميس  َأْدِري َلَعلَُّه ِفت�ْ
واجلمع����������ة، فإذا كان وقت اإلفطار فصّل اثنيت عش����������رة ركعة تقرأ يف كّل ركعة احلمد 
واثنيت عش����������رة م����������رّة قل هو اهلل أحد، ف����������إذا صّليت منها أربع ركعات فاس����������جد مّث 
قل: ياس����������ابق الفوت)2(، ياسامع كّل صوت، ياحميي العظم وهي رميم بعد املوت، 
أس����������ألك بامسك العظيم األعظم أن تصّلي على حمّمد عبدك ورس����������ولك وأهل بيته 

)1( األنبياء: 111.
)2( ويف االختصاص أورد الدعاء يف أّوله: اللهّم ياساتر العيوب وسامع كّل صوت... إىل آخره. االختصاص: 60.
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الطيبني الطاهرين، وأن تعّجل يل الفرج مّما أنا فيه، ففعلت فكان الذي رأيت)1(.

فالدع����������اء ال����������ذي دعا به اإلمام  بأمر من الن����������يب ، كان له نتائجه الغيبية 
حيث ش����������اهد هارون ذلك الرجل الذي يتوّعده، علمًا أّن الرواية مل تش����������ر إىل ما 
شاهده هارون يف الرؤيا، بل كانت مشاهدته يف اليقظة، وهي حالة إعجازية غيبية 

وقف عليها هارون.

ب ما رواه الصدوق يف العيون عن أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين0 قال: حّدثنا 
علي بن إبراهيم بن هاش����������م قال: حّدثن حمّمد بن احلسن املدين، عن أيب عبد اهلل 
بن الفض����������ل عن أبيه املفّضل قال كنت أحجب الرش����������يد فأقبل علّي يومًا غضبانًا 
وبيده سيف يقّلبه، فقال يل: يا فضل بقرابيت من رسول اهلل  لئن مل تأتن بابن 
عّم����������ي اآلن آلخذّن الذي فيه عيناك فقلت: مب����������ن أجيئك؟ فقال: هبذا احلجازي، 
فقلت: وأي احلجازي قال: موس����������ى بن جعفر بن حمّمد بن علي بن احلس����������ني بن 
عل����������ي بن أيب طالب ، قال الفضل: فخفت من اهلل عزّوجّل أن أجيء به إليه، 
مّث فّكرت يف النقمة فقلت له افعل فقال: آتين بس����������وطني وسارين وجالدين، قال 
فأتيته بذلك ومضيت إىل منزل أيب إبراهيم موسى بن جعفر  فأتيت إىل خربة 
فيها كوخ من جرائد النخل فإذا أنا بغالم أس����������ود فقلت له: استأذن يل على موالك 
يرمح����������ك اهلل، فق����������ال يل: جل فليس له حاجب وال بوّاب، فوجلت إليه فإذا أنا بغالم 
أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنني أنفه)2( من كثرة سجوده فقلت له: 
الس����������الم عليك يا ابن رسول اهلل أجب الرشيد فقال: ما للرشيد ومايل؟ أما تشغله 
نقمته عّن؟ مّث وثب مس����������رعًا وهو يقول: لوال أيّن مسعت يف خرب عن جّدي رسول 
اهلل : إّن طاعة الس����������لطان للتقية واجبة إذا ما جئت، فقلت له: استعد للعقوبة 
يا أبا إبراهيم رمحك اهلل، فقال عليه السالم: أليس معي من ميلك الدنيا واآلخرة؟! 

)1( البحار 48: 213.
)2( عرنني األنف: حتت جممع احلاجبني وهو أّول األنف. أّول كّل شيء.
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ولن يقدر اليوم على س����������وء يب إن ش����������اء اهلل تعاىل، قال الفضل ب����������ن الربيع: فرأيته 
وقد أدار يده  يلوح هبا على رأس����������ه  ثالث مرّات، فدخلت على الرش����������يد 
ف����������إذا هو كأّنه امرأة ثكلى قائم حريان فلّما رآين قال يل: يا فضيل، فقلت: لّبيك، 
فق����������ال جئتن بابن عّمي؟ قلت: نعم، قال: ال تكون أزعجته، فقلت: ال، قال: ال 
تكون أعلمته إيّن عليه غضبان، فإيّن قد هّيجت على نفس����������ي ما مل أرده، ائذن له 
بالدخ����������ول، فأذنت له، فلّما رآه وثب إليه قائمًا وعانقه وقال له: مرحبًا بابن عّمي 
وأخي ووارث نعميت مّث أجلس����������ه، فقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال سعة 
مملكت����������ك وحّبك للدنيا، فقال: ايتوين حبّقة الغالية)1( فُأت هبا فغلفه بيده مّث أمر أن 
حيمل بني يديه خلع وبدرتان دنانري فقال موسى بن جعفر : واهلل لوال إيّن أرى 
أن ُأزوّج هب����������ا من غراب بن طالب لئاّل ينقطع نس����������له أبداً ما قبلتها، مّث توىّل عليه 
وه����������و يقول: احلمد هلل رّب العاملني، فقال الفضل: يا أمري املؤمنني أردت أن تعاقبه 
فخلع����������ت عليه وأكرمته، فقال يل: يا فضل إّنك ملّا مضيت لتجيئن به رأيت أقوامًا 
ق����������د أحدقوا بداري بأيديهم حراب قد غرس����������وها يف أصل اجلدار يقولون: إن آذى 
ابن رسول اهلل خسفنا به، وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه، فتبعته  فقلت 
له: ما الذي قلت حّت كفيت أمر الرش����������يد؟ فقال دعاء جّدي علي بن أيب طالب 
كان إذا دعا به ما برز إىل عس����������كر إاّل هزم����������ه، وال إىل فارس إاّل قهره، وهو دعاء 
كفاية البالء، فقلت: وما هو؟ قال قلت: »اللهّم بك ُأساور، وبك ُأجادل، وبك 
ُأجاور، وبك أصول، وبك أنتصر، وبك أموت، وبك أحيا، أسلمت نفسي إليك، 
وفّوضت أمري إليك، وال حول وال قوّة إاّل باهلل العلي العظيم، اللهّم إّنك خلقتن 
ورزقتن، وس����������رتتن عن العباد بلطف ما خولّتن، وأغنيتن، إذا هويت رددتن، وإذا 
عثرت قّومتن، وإذا مرضت شفيتن، وإذا دعوت أجبتن، ياسّيدي ارض عّن فقد 

أرضيتن«)2(.

)1( احلق����������ة: إن����������اء من الذهب أو الفضة توضع فيها األمتعة الثمينة، وأكثر ما يكون للعط����������ور واألموال خصوصًا فيما ُيراد تقدميه هدية من 
قبل اخلليفة أو أهله أو خاصته.

)2( عيون أخبار الرضا  للصدوق: 74.
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وإرس����������ال اإلمام  إىل هارون ظاهر منه أّنه يف أحد اس����������تدعاءاته املتكرّرة إىل 
بغداد، حيث اس����������تدعي اإلمام  إىل بغداد قبل وبعد س����������جنه، والرواية ظاهرها 
يش����������ري إىل إنظار اإلمام يف كوخ بالقرب من قصره قبل إدخاله عليه تنكياًل باإلمام 

ولشيعته يف بغداد، واستصغاراً هلم.

هذه بعض اجلوانب الغيبية اليت كانت زاخرة فيها حياة اإلمام الكاظم  وهو 
يف سجنه، وقد أعطت ُبعداً مهّمًا يف انصياع املقرّبني إىل هارون جباللة شأن اإلمام 
ومقامه األقدس، وكان ذلك جزًء من رسالته التبليغية يف إثبات أحّقيته وأهليته اليت 

حاول هارون إلغاءها.

ثانيًا: البعد العبادي: 

مل ينفك اإلمام موس����������ى بن جعفر  عن عبادته يف س����������جنه، بل كان برناجمه 
العبادي يف الس����������جن حافاًل مبش����������اهدات هارون وأصحابه وهم ينظرون إىل قّديس 
يرتّهب بني أطباق الس����������جون يف ظلمات الليل، يناجي رّبه ويكثر من التضرّع إليه 
واخلش����������وع يف خلواته، ومل يكن هارون سعيداً مبا يراه حيث هواجس النقص حتيط 
ب����������ه وهو يقضي ليلته بني أحضان املغّنيات، ورن����������ني الكؤوس، وعربدة اجملون، ويف 
الوقت نفس����������ه ينظر أصحابه إىل موسى اإلمام  املضطهد يتعّبد ويناجي رّبه يف 
صمت ليل مطبق، أخرسته وحشة السجون، حّت أّن هؤالء يزدادون يقينًا بأحّقية 
موسى اإلمام  وبطالن دعاوى هارون، والرواية التالية ستوقفنا على جانب من 

 : عبادته

عن علي بن إبراهيم، عن اليقطين، عن أمحد بن عبد اهلل القودي، عن أبيه قال 
دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على س����������طح فقال يل ادن مّن، فدنوت 
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من����������ه حّت جاذبته، مّث قال يل: أش����������رف إىل البيت يف الدار، فأش����������رفت، فقال: ما 
ترى يف البيت؟ قلت: ثوبًا مطروحًا، فقال: انظر حس����������نًا، فتأّملت ونظرت فتيّقنت 
فقلت: رجل س����������اجد، فقال يل: تعرفه؟ قل����������ت: ال، قال: هذا موالك، قلت: ومن 
م����������والي!؟ فق����������ال: تتجاهل علّي!؟ فقلت: ما أجتاهل ولك����������ّن ال أعرف يل موىل، 
فقال: هذا أبو احلس����������ن موس����������ى بن جعفر إيّن أتفّقده الليل والنهار، فلم أجده يف 
وقت من األوقات إاّل على احلال اليت أخربك هبا، إّنه يصّلي الفجر فيعقب س����������اعة 
يف دبر صالته، إىل أن تطلع الش����������مس، مّث يسجد س����������جدة فال يزال ساجداً حّت 
تزول الش����������مس، وقد وّكل من يرتّصد له الزوال فلس����������ت أدري مت يقول الغالم قد 
زالت الشمس إذ يثب فيبتدئ بالصالة، من غري أن جيّدد وضوًء فأعلم أّنه مل ينم 
يف س����������جوده وال أغفى، فال يزال كذلك إىل أن يفرغ من صالة العصر، فإذا صّلى 
العصر سجد سجدة فال يزال ساجداً إىل أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس 
وث����������ب من س����������جدته فصّلى املغرب من غري أن حيدث حدث����������ًا، وال يزال يف صالته 
وتعقيبه إىل أن يصّلي العتمة، فإذا صّلى لعتمة أفطر على شوي يؤتى به، مّث جيّدد 
الوضوء مّث يس����������جد، مّث يرفع رأس����������ه فينام نومة خفيفة، مّث يقوم فيجّدد الوضوء، مّث 
يقوم فال يزال يصّلي يف جوف الليل، حّت يطلع الفجر فلس����������ت أدري مت يقول 
الغالم إّن الفجر قد طلع إذ قد وثب هو لصالة الفجر فهذا دأبه منذ حّول إيّل.

فقلت: اّتق اهلل وال حتدثّن يف أمره حدثًا يكون منه زوال النعمة، فقد نعلم أّنه مل 
يفعل أحد بأحد منهم بس����������وء إاّل كانت نعمته زائلة، فقال: قد أرس����������لوا إيلَّ يف غري 
مرّة يأمرونن بقتله فلم أجبهم إىل ذلك، وأعلمتهم أيّن ال أفعل ذلك ولو قتلوين ما 
أجبتهم إىل ما س����������ألوين، فلّما كان بع����������د ذلك حّول إىل الفضل بن حيىي الربمكي، 
فحب����������س عنده أّيامًا، فكان الفضل بن الربيع يبعث إليه يف كّل ليلة مائدة ومنع أن 
يدخ����������ل إليه من عند غريه، فكان ال يأكل وال يفطر إاّل على املائدة اليت يؤتى هبا، 
حّت مضى على تلك احلال ثالثة أّيام ولياليها، فلّما كانت الليلة الرابعة قّدمت إليه 
مائدة للفضل بن حيىي قال: ورفع  يده إىل السماء فقال: يارّب إّنك تعلم أيّن 
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لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي، قال: فأكل فمرض، فلّما كان من 
غد بعث إليه بالطبيب ليسأله عن العّلة، فقال له الطبيب: ما حالك؟ فتغافل عنه، 
فلّما أكثر عليه أخرج إليه راحته فأراها الطبيب، مّث قال هذه عّليت، وكانت خضرة 
وس����������ط راحته تدّل على أّنه سم فاجتمع يف ذلك املوضع، قال: فانصرف الطبيب 

.)1(  إليهم وقال واهلل هلو أعلم مبا فعلتم به منكم، مّث توىّف

ويف العيون: حمّمد بن علي بن حمّمد بن حامت، عن عبد اهلل بن حبر الشيباين قال 
حّدثن اخلوزي أبو العّباس بالكوفة قال: حّدثن الثوباين قال: كانت أليب احلس����������ن 
موس����������ى بن جعفر  بضع عشر سنة كّل يوم سجدة بعد ابيضاض الشمس إىل 
وقت الزوال، قال فكان هارون رمبا صعد س����������طحًا يش����������رف منه على احلبس الذي 
حبس فيه أبا احلس����������ن ، فكان يرى أبا احلس����������ن  ساجداً فقال للربيع: ما 
ذاك الثوب الذي أراه كّل يوم يف ذلك املوضع، قال يا أمري املؤمنني: ما ذاك بثوب 
وإمنا هو موس����������ى بن جعفر له كّل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إىل وقت الزوال، 
قال الربيع فقال يل هارون: أما إّن هذا من رهبان بن هاش����������م، قلت: فما لك فقد 

ضّيقت عليه يف احلبس، قال هيهات البّد من ذلك)2(.

ثالثًا: البعد الثقافي والفكري: 

ومل تنفّك جهود اإلمام الكاظم  وهو يف س����������جنه عن تثقيف أصحابه ونشر 
الوعي املعريف الذي حرص عليه آباؤه من قبل لبثه يف أوس����������اط شيعتهم، فالسجن 
مل حيجب ثقافة اإلمام وفكره من أن خيرتقا أس����������وار السجن ليصال إىل كّل من أراد 
احلقيقة، فقسمة الزمن اليت كان يقتنصها أصحابه للوصول إىل اإلمام يف سجنه أو 

)1( أمايل الصدوق ص146.
)2( عيون أخبار الرضا  ج1 ص95.
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إيصال رسائلهم إليه قّدم فيها اإلمام  أروع ُأطروحاته وأّسس من خالهلا العديد 
من القيم اليت أُنيطت بظروفها لتنتش����������ر مع دواعي احلاجة إليها، ومل تكن مكاتبات 
أصحابه له  تنفّك عن الس����������ؤال عّما يعرتيه من ش����������بهات، كما أّن مراس����������الته 
ألصحابه  مل تبتعد عن الظرف املعريف السائد الذي حيتاجه أصحابه إليه، لذا 
فإّن اإلمام الكاظم  وّظف سجنه منطلقًا لدور معريف يأخذ اأُلّمة إىل كماالهتا 

ويوقظها لصحوهتا، ويتالمس مع وجداهنا وهواجسها.

ولعّلنا سنقف يف بعض النصوص على ثقافة املراسالت اليت تعاهدها أهل البيت 
 مع ش����������يعتهم، وكان لإلمام الكاظم  بصماته الواضحة على هذه الثقافة 

املعرّفية، وسنقف عند بعض مراسالته لشيعته ومواليه.

أ عن علي بن سويد قال: كتبت إىل أيب احلسن موسى  وهو يف احلبس كتابًا 
أس����������أله عن حاله وعن مسائل كثرية فاحتبس اجلواب علّي أشهر مّث أجابن جبواب 

هذه نسخته: 

بس����������م اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل العلي العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب 
املؤمنني، وبعظمته ونوره عاداه اجلاهلون، وبعظمته ونوره ابتغى من يف الس����������ماوات 
ومن يف األرض إليه الوسيلة باألعمال املختلفة واألديان املتضاّدة، فمصيب وخمطئ، 
وض����������اّل ومهتد، ومسيع وأصم، وبصري وأعمى وح����������ريان، فاحلمد هلل الذي عرف)1( 
ووص����������ف دينه حمّمد  أّما بعد فإّنك امرؤ أنزلك اهلل من آل حمّمد مبنزلة خاّصة، 
وحفظ موّدة ما اسرتعاك من دينه)2(، وما أهلمك من رشدك، وبّصرك من أمر دينك 
بتفضيلك إّياهم، وبرّدك اأُلمور إليهم، كتبت تسألن عن ُأمور كنت منها يف تقية، 
)1( عرف ووصف كذا يف بعض النس����������خ، فقوله عرف بتخفيف الراء أي عرف حمّمد دينه ووصفه ويف بعض النس����������خ 
عّز ووصف أي عّز هو تعاىل ووصف اخللق دينه حمّمد ويف بعض النس����������خ حمّمداً بالنصب فعرف بتش����������ديد الراء 

واألّول أظهر بل أصوب.
)2( حفظ موّدة كأّنه معطوف على قوله منزلة أي جعلك حتفظ موّدة أمر اس����������رتعاك وهو دينه وميكن أن يقرأ حفظ 

على صيغة املاضي ليكون معطوفًا على قوله أنزلك.
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ومن كتماهنا يف س����������عة، فلّما انقضى س����������لطان اجلبابرة وجاء سلطان ذي السلطان 
العظيم)1( بفراق الدنيا املذمومة إىل أهلها العتاة على خالقهم)2( رأيت أن أُفّسر لك 
ما س����������ألتن عنه خمافة أن يدخل احلرية على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم، فاّتق 
اهلل عّز ذكره وخّص بذلك األمر أهله، واحذر أن تكون سبب بلية على األوصياء، 
أو حارس����������ًا عليهم)3( بإفشاء ما استودعتك، وإظهار ما استكملتك، ولن تفعل إن 
ش����������اء اهلل، إّن أّول ما أهنى إليك أيّن أنعى إليك نفس����������ي يف ليايل هذه، غريه جازع 
وال نادم، وال ش����������اّك فيما هو كائن، مّما قد قضى اهلل عزّوجّل وحتم، فاستمس����������ك 
بعروة الدين آل حمّمد والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي، واملس����������املة هلم، والرضا مبا 
قالوا، وال تلتمس دين من ليس من شيعتك، وال حتّنّ دينهم فإهّنم اخلائنون الذين 
خانوا اهلل ورس����������وله وخانوا أماناهتم، وتدري م����������ا خانوا أماناهتم، ائتمنوا على كتاب 
اهلل فحرّفوه وبّدلوه، ودّلوا على والة األمر منهم فانصرفوا عنهم، فأذاقهم اهلل لباس 
اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون.. س����������ألت عّمن حضر ذلك الرجل وهو يغصب 
مال����������ه ويوضع على رقبته منهم عارف ومنكر، فُأولئ����������ك أهل الرّدة اأُلوىل من هذه 
اأُلّم����������ة، فعليهم لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني، وس����������ألت عن مبلغ علمنا، وهو 
على ثالثة وجوه: ماض وغابر وحادث، فأّما املاضي فخس����������ر وأّما الغابر فمزبور، 
أّما احلادث فقذف يف القلوب ونقّر يف األمساع وهو أفضل علمنا وال نيب بعد نبّينا 

. حمّمد

وس����������ألت عن ُأّمهات أوالدهم، وع����������ن نكاحهم، وعن طالقه����������م، فأّما ُأّمهات 
أوالدهم منهّن عواهر إىل يوم القيامة، نكاح بغري ويل، وطالق بغري عّدة، وأّما من 

)1( أي كنت أّتقي هذه الظلمة يف أن أكتب جوابك لكن يف تلك األّيام دنا أجلي وانقضت أّيامي وال يلزمن اآلن 
التقية وجاء سلطان اهلل فال أخاف من سلطاهنم.

)2( املذمومة إىل أهلها لعّل املراد أهّنا مذمومة مبا يصل منها إىل أهلها الذين ركنوا إليها كما يقال استذّم إليه أي فعل 
م����������ا يذّم����������ه على فعله حيتمل أن تكون إىل مبعىن الالم أو مبعىن عند أي إمنا هي هلم بئس����������ت الدار وأّما للصاحلني 

فنعمت الدار فإّن فيها يتزّودون لدار القرار.
)3( التحّرش اإلغراء على الطرد واحلرش: الصيد يطلق على اخلديعة واملعىن األّول هنا أنسب.
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دخل يف دعوتنا فقد هدم إميانه ضالله، ويقينه ش����������ّكه، وس����������ألت عن الزكاة فيهم 
فم����������ا كان من الزكاة فأنتم أحّق به؛ ألّنا قد أحللنا ذلك لكم، من كان منكم وأين 
كان، وسألت عن الضعفاء فالضعيف من مل ترفع إليه حّجة ومل يعرف االختالف 
فإذا عرف االختالف فليس بضعيف، وس����������ألت عن الشهادات هلم فأقم الشهادة 
هلل عزّوجّل ولو على نفس����������ك والوالدين واألقربني فيم����������ا بينك وبينهم، فإن خفت 
على أخيك ضيمًا فال رادع إىل ش����������رائط اهلل ع����������ّز ذكره مبعرفتنا، من رجوت إجابته 
وال حتّص����������ن حبصن ري����������اء ووال آل حمّمد  وال تقل ملا بلغك عّنا ونس����������ب إلينا 
ه����������ذا باطل، وإن كنت تعرف منّ����������ا خالفه فإّنك ال تدري ملا قلناه، وعلى أي وجه 
وصفناه، آمن مبا أخربك، وال تفش ما اس����������تكتمناك من خربك، إّن من واجب حّق 
أخيك أن ال تكتمه ش����������يئًا تنفعه به ألمر دنياه وآخرته وال حتقد عليه وإن أس����������اء، 
وأج����������ب دعوته إذا دعاك، وال ختل بينه وب����������ني عدوّه من الناس وإن كان أقرب إليه 
منك، وعده يف مرضه، ليس من أخالق املؤمنني الغش، وال األذى، وال اخليانة، وال 
الكرب، وال اخلنا، وال الفحش، وال األمر به، فإذا رأيت املش����������وّه األعرايب يف جحفل 
جرار فانتظر فرجك ولش����������يعتك املؤمنني، فإذا انكشفت الشمس فارفع بصرك إىل 
الس����������ماء وانظر ما فعل اهلل عزّوجّل باجملرمني، فقد فّسرت لك مجاًل جمماًل، وصّلى 

اهلل على حمّمد وآله األخيار)1(.

والبّد أن نش����������ري إىل أّن هذا الكتاب هو إحدى مراس����������الته يف السجن إشارة إىل 
أّنه  مل ينقطع عن ش����������يعته وتعاهده هلم، وأّن أسوار السجن مل توقف جهوده 
املباركة، فإّن مس����������اعيه يف رعاية شيعته واس����������تمرارية قيادته لأُلّمة من أعظم مراحل 
تلك الفرتة االس����������تثنائية اليت عاشها اإلمام وشيعته معًا يف مطاردة وتنكيٍل إليقاف 

املّد الفكري الذي أقضَّ مضاجع الطغاة.

)1( الصبح إذا أس����������فر يف أحوال موس����������ى بن جعفر  للشيخ عبدالرس����������ول زين الدين 2: 378 عن الكايف 8: 
124 والبحار 75: 329.
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إذن مل يكن سجن اإلمام  مانعًا من ممارسة قيادته لأُلّمة ورعايتها، فقد حّول 
اإلمام سجنه منطلقًا ملشاريعه التعبوية يف استنهاض اأُلّمة من واقعها الراكد إىل واقع 

متحرّك حنو اإلصالح والكمال.

النهاية المفجعة: 

ومل ينته الس����������جن دون أن يكون اإلم����������ام ضحية اجلاّلد الذي طاملا ترّبص باإلمام 
واحتال يف قتله، وس����������عى يف تصفيته، فكان الس����������جن الرحل����������ة األخرية لإلمام من 
دني����������ا جرّعته الغصص وأذاقت����������ه اآلالم، ومل يكن هارون منفّكًا عن تدبري قتل اإلمام 
وتصفيت����������ه، لكن ما مينعه هو الوصول إىل تدبري يدفع معه هتمة القتل عن نفس����������ه، 
خوفًا من العاّمة، وتوّقيًا لنقمة اأُلّمة اليت ترى يف اإلمام املضطهد مظلوميتها وهضم 
حقوقها، وكانت مش����������اعر اأُلّمة تغلي حق����������داً على هارون الذي هتك كّل حرماهتا 
وعبث يف مقدراهتا، لذا فإّن هارون كان يبحث عن »أفضل« الطرق يف إبعاده عن 
هتمة تصفية اإلمام، ومهما يكن من شيء فإّن قتل اإلمام أيًا كان ُأسلوبه، وكيفما 
كانت طريقته، وعلى يد َمْن، فإّن األمر ال يعدو عن هارون يف اخّتاذ القرار احلاسم 
لتصفية اإلمام وإهنائه، وكان املؤرّخون انقسموا إىل طوائف يف تنفيذ طريقة القتل: 

اأُلوىل: القتل بالسّم، وقد ذهب إليه األكثر.

الثانية: قتله خنقًا، وقد ذهب بعضهم.

الثالثة: قتله بوضع الرصاص يف فمه، وهي الرواية الشاّذة.

أّما الطائفة اأُلوىل: 
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روى الص����������دوق يف العيون عن متيم بن عبد اهلل بن متيم القرش����������ي0 قال: حّدثن 
أيب عن أمحد بن علي األنصاري عن سليمان بن جعفر البصري عن عمر بن واقد 
قال: أّن هارون الرشيد ملّا ضاق صدره مّما كان يظهر له من فضل موسى بن جعفر 
، وما كان يبلغه من قول الشيعة بإمامته واختالفهم يف السّر إليه بالليل والنهار 
خش����������ية على نفسه وملكه، تفّكر يف قتله بالسّم، فدعا برطب وأكل منه، مّث أخذ 
صينية فوضع عشرين رطبة وأخذ سلكًا فعركه ]أي دلكه[ يف السّم وأدخله يف سّم 
اخلياط فأخذ رطبة من ذلك الرطب فأقبل يرّدد إليه ذلك السّم بذلك اخليط حّت 
قد علم أّنه قد حصل الس����������ّم فيها، فاس����������تكثر منه مّث رّدها يف ذلك الرطب، وقال 
خلادم له: امحل هذه الصينية إىل موس����������ى بن جعفر، وقل له: إّن أمري املؤمنني أكل 
م����������ن هذا الرطب وتنّغص لك مبا به وهو يقس����������م عليك حبّق����������ه ملا أكلتها عن آخر 
رطبة، فإيّن اخرتهتا لك بيدي وال ترتكه يبقي منها ش����������يئًا وال تطعم منه أحداً، فأتاه 
هبا اخلادم وأبلغه الرسالة فقال ايتن خبالل، فناوله خالاًل وقام بإزائه وهو يأكل من 
الرط����������ب إىل آخر ما ورد يف الرواي����������ة حيث مل يؤّثر فيه الرطب وماتت كلية هارون، 
فقال هارون: ما رحبنا من موس����������ى إاّل أن أطعمناه جّيد الرطب وضّيعنا مّسنا وقتل 

كلبتنا، ما يف موسى بن جعفر من حيلة.. إىل آخر الرواية)1(.

وأخ����������ذ هارون يرتّبص باإلم����������ام ويرتّصد موارد قتله، وكان ق����������رار هارون أن يتوىّل 
أم����������ر قتل اإلمام الفض����������ل بن حيىي الربمكي، وهو ما أورده الصدوق يف رواية إىل أن 
ق����������ال: فلما كان بعد ذلك ح����������ّول  إىل الفضل بن حيىي الربمكي فحبس عنده 
أّيام����������ًا، فكان الفضل بن الربي����������ع يبعث إليه يف كّل يوم مائدة حّت مضى ثالثة أّيام 
  ولياليه����������ا، فلّما كانت الليلة الرابعة قّدم����������ت إليه مائدة للفضل بن حيىي، فرفع
يده إىل الس����������ماء فقال: يارّب إّنك تعل����������م إيّن لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت 
على نفسي، فأكل فمرض فلّما كان من الغد جاءه الطبيب فعرض عليه خضرة يف 
بطن راحته وكان السّم الذي مّسه به قد اجتمع يف ذلك املوضع، فانصرف الطبيب 

)1( عيون أخبار الرضا ، للصدوق 1: 94.
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.)1(  إليهم فقال: واهلل هلو أعلم مبا فعلتم به منكم مّث تويّف

عل����������ى أّن تصرحيًا لإلمام الكاظم يف التأكي����������د على مّسه أعلنه أمام نفٍر من الناس 
الذي أتى هبم الرشيد ليشهدوا على أحوال اإلمام يف سجنه، وأّنه يعيش يف توسعة 
وع����������دم ضيق، ومل يتعّرض إىل أذى وهي مقّدم����������ات تربئة النظام من التوّرط يف قتله 
قبل شهادته، إاّل أّنه  قال هلؤالء النفر الذين اجتمعوا يف السجن ملشاهدة حالة 
اإلمام قال: أخربكم أّيها النفر: إيّن قد مسمت يف تس����������ع مترات، وإيّن أخضر غداً، 

وبعد غد أموت..)2(.

ولعّل روايات عّدة تش����������ري إىل هذا املعىن، وتؤّكد قتله بالسّم واالغتيال عن طريق 
اآلليات املتوّفرة املعروفة لدى النظام واليت من خالهلا يتعاطى مع معارضيه.

أّما الطائفة الثانية: 

وهي ما أش����������ارت إىل أّن ش����������هادته كانت خنقًا على يد خالد بن حيىي الربمكي، 
وق����������د روى حادثة الوفاة أبو الف����������رج األصفهاين يف مقاتله ضمن رواية طويلة إىل أن 
قال: مّث خرج حيىي بن خالد بنفسه على الربيد حّت واىف بغداد متام الناس وأرجفوا 
بكّل ش����������يء، وأظهر أّنه ورد لتعديل الس����������واد، والنظر يف أعمال العّمال، وتشاغل 

ببعض ذلك.

مّث دخل ودعا السندي وأمره فيه بأمره فلّفه على بساط وقعد الفراشون النصارى 
على وجهه.

وأمر ]أي اإلمام[ السندي عند وفاته أن حيضر موىل له ينزل عند دار العّباس بن 

)1( املصدر السابق 1: 99.
)2( املصدر السابق: 91.
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حمّمد يف مشرعة القصب ليغسله، ففعل ذلك...)1(.

وقد روى ذلك املفيد)2( إاّل أّنه رّجح موته  بالسّم.

الطائفة الثالثة: 

وهي نادرة حيث أشارت إىل أّنه مات بعد أن ألقوا يف فمه الرصاص.

وهذه الرواية نقلها املستويف ما لفظه: يقول الشيعة إّن هارون الرشيد أمر بالرصاص 
فُأذيب مّث صّب يف فمه)3(.

ومهما يكن من شيء فإّن روايات السّم هي أكثر من غريها حيث توّلد اطمئنانًا 
لدى احملّقق يف القطع على موته  مسمومًا ومن املصادر التارخيية اليت شهدت 

على مّسه: 

1� اإلرشاد للمفيد: 339.

2� مروج الذهب للمسعودي 3: 273.

3� الفخري البن الطقطقي: 172.

4� التهذيب لشيخ الطائفة الطوسي 6: 81.

5� مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب 3: 437.

)1( مقاتل الطالبيني أليب الفرج األصفهاين: 365.
)2( االرشاد للمفيد: 339.

)3( نقاًل عن احلياة الفكرية والسياسية ألئمة أهل البيت  للشيخ رسول جعفريان: 512، 



240ر
��َن
ْ

�ع َ
�ن ��ن �م �ُم�و��َس�ى �ن �َ�ل� إ

�ل��
� �َت�َح�ن ا

��مْ
ُ

��لم �َه�تْ�د ا ��ل���َش ا

6� وفيات األعيان البن خّلكان 4: 395.

7� الصواعق احملرقة البن حجر: 122.

8� الفصول املهّمة البن الصّباغ املالكي: 222.

9� ينابيع املوّدة للقندوزي احلنفي: 363.

10� البحار للمجلسي 48: 207.

هذه الش����������هادات تؤّكد على أّن اإلمام موس����������ى بن جعفر  قضى بالسّم وهي 
املش����������هورة بني أوس����������اط املؤرّخني، بل بني الناس عمومًا، وغريها من شواذ الروايات 

ال يعّول عليها.

وهكذا تنتهي حياة اإلمام موسى بن جعفر  ومل ينته عطاؤه ومل يتوّقف لسان 
الذاكرين له، يلهجون به وينشدون مواقفه تلك هي ترانيم قدسية يف مالحم اخللود.
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