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االمام الرضا(ع)

ملتقى للفضائل في جميع ابعادها

آن ســیرة االمئــة االثنــي عــر مــن اهــل البیــت علیهم الســام متثــل املســیرة الواقعية
لالســام بعــد عــر الرســول(ص) ودراســة حیاتهــم بشــكل مســتوعب تكشــف لنــا عــن
صــورة مســتوعبة لحركــة االســام االصیــل الــذي اخــذ یشــق طریقــة الــی اعــاق االمــة
و وجدانهــا بعــد أن اخــذت طاقتهــا تتضــاءل بعــد وفــاة الرســول(ص) فآخــذ االمئــة
املعصومیــن علیهــم الســام یعملــون علــی توعیة االمــة و تحریــك طاقاتها باتجــاه تعزیز
الوعــي الرســايل للرشیعــة و لحركــة الرســول(ص) و ثورتــه املباركــة غیــر خارجیــن عــن
مســار الســنن الكونیــة التــي تتحكــم يف ســلوك القیــادة و االمــرة جمعــاء .
وتبلــورت ســیرة االمئــة علیهــم الســام يف اســتمرارهم علــی نهــج الرســول العظیــم
و انفتــاح االمــة علیهــم والتفاعــل معهــم كأعــام للهدایــة ومصابیــح النــارة الــدرب
للســالكین املؤمنیــن بقیادتهــم فكانــوا هــم الراشــدون الــی اللــه لنیــل مرضاتــه و
املســتقرین يف امراللــه و الذائبیــن يف الشــوق الیــه و الســابقین الی تســلق قیــم الكامل
االنســاين املنشــود.
وقــد حفلــت حیاتهــم بانــواع الجهــاد و الصــر علــی طاعــة اللــه و تحمــل جفــاء اهل
الجفــاء حتــی رضبــوا اعلــی امثلــة الصمــود لتنفیــذ احــكام اللــه تعالــی ثــم اختــاروا
الشــهادة مــع العــز علــی الحیــاة مــع الــذل حتــی فــازوا بلقــاء اللــه ســبحانه بعــد كفــاح
عظیــم و جهــاد كبیــر.
و الیســتطیع املؤرخــون و الكتــاب ان یلمــوا بجمیــع زوایــا ســیرتهم العطــرة و یدعــوا
دراســتها بشــكل كامــل ،مــن هنــا فــان محاولتنــا هــذه امنــا هــي تقدیــم قبســات مــن
ســیرتهم و ســلوكهم ومواقفهــم التــي دونهــا املؤرخــون و اســتطعنا اكتشــافها مــن خــال
مصــادر الدراســة و التحقیــق عســی اللــه ان ینفــع بهــا أنــه ويل التوفیــق .و یختــص هــذا
العــدد مــن املجلــة بدراســة حیــاة االمــام علــی ان موســی الرضــا علیــه الســام ثامــن أمئة
اهــل البیــت بعــد رســول اللــه و هــو مــن اعــام الهــدی الــذي متثلــت يف حیاتــه كل
جوانــب الرشیعــة فــكان نرباس ـاً و مث ـاً أعلــی للبرشیــة بعــد خاتــم املرســلین و آبائــه
الطاهریــن الذیــن أذهــب اللــه عنهــم الرجــس و طهرهــم تطهیـرا.
فقــد ولــد هــذا االمــام العظیــم يف عــر املنصــور العبــايس و بعــد استشــهاد جــده
االمــام الصــادق علیــه الســام نشــأ يف أكــرم بیــت مــن بیوتــات قریــش أال و هــو البیــت
الهاشــمي العلــوي بیــت االمامــة و الشــهادة و ترعــرع يف احضــان ابیــه الكاظــم (ع)
وعــاش معــه اكــر مــن ثالثــة عقــود عــارص فیهــا اربعــة مــن خلفــاء بنــي العبــاس الذیــن
مل یألــوا جهــدا ً يف اطفــاء نــور هــذا البیــت الرفیــع.
و بــرز االمــام الرضــا(ع) علــی مــرح الحیــاة السیاســیة االســامیة كأملــع ســیايس
عرفــه التاریــخ االســامي يف عــره فقــد كان الرضــا(ع) صلبـاً يف مواقفــه السیاســیة
و رصیحــاً كل الرصاحــة و مل تخدعــه االســالیب الخبیثــة و املزیفــة التــي ســلكها
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اذكــی الخلفــاء العباســیین وهــو املأمــون الــذي رشــحه للخالفــة اوالً ثــم فــرض علیــه
قبــول والیــة العهــد ثانیـاً و ذلــك يف عــر كانــت االنتفاضــات العلویــة تزلــزل عــرش
الطغــاة العباســیین.
إن الدوافــع الخبیثــة للأممــون مل تكــن خافیــة علــی االمــام الرضــا(ع) كام أنــه مل تخف
علیــه متطلبــات الظــرف الــذي كان یعیشــه،وقد اكــره علــی قبــول والیــة العهــد .و لكنــه
فــوت الفرصــة الذهبیــة التــي كان یطمــع املأمــون بتحقیقهــا مــن خــال اكراهــه علــی
قبــول والیــة العهــد اذ اغتنــم االمــام الرضــا علیه الســام هــذا الظــرف الذهبي الــذي جاء
بــه والیــة العهــد بافضــل وجــه ممكــن مــن اجــل نــر معــامل االســام الحــق و تثبیــت
دعائــم اطروحــة مذهــب اهــل البیــت علیهــم الســام متحدیـاً كل الخطــوط الفكریــة و
املذهبیــة املنحرفــة انذاك.
و قــد ادرك املأمــون عمــق الخطــر الــذي كان یحیــق بــه و بحكومتــه مــن خــال
تواجــد االمــام الرضــا(ع) يف مركــز حكمــه كــا الحــظ منــو و شــموخ خــط الــوالء الهــل
البیــت علیهــم الســام فلــم یجــد بــدا ً بحســب مقایســه الباطلــة مــن القضــاء علــی
شــخص االمــام و اغتیالــة بطریقــة خبیثــة.
و قــد استشــهد هــذا االمــام العظیــم بعــد أن ارســی قواعــد الرســالة و املذهــب الحق
لفهــم االســام و تبلیغــه كــا ربــی عــدة اجیــال من العلــاء الكبــار الذین حملوا مشــعل
الهدایــة يف تلــك الظــروف الحرجــة التــي عانــت منهــا االمــة االســامیة يف ظــل الحكــم
العبايس.
و اســفرت مدرســة االمــام الرضــا(ع) العلمیــة عــن تربیــة و تخریج كوكبة مــن العلامء
الذیــن كان عددهم یناهــز الثالمثائة.
و الــذي یراجــع مســند االمــام الرضــا(ع) و یالحــظ النصــوص التــي وصلتنا عنــه یدرك
حجــم نشــاطه العلمــي و یلمــس عمــق املســتوی الــذي بلغتــه مدرســة االمــام الفكریــة
و مــا ابدعــه هــذا االمــام العظیــم مــن قواعــد و اســالیب لتحقیــق اهــداف مدرســة اهــل
البیــت للوصــول الــی القمــة التــي كان تســتهدفها حركــة اهــل البیــت الرســالیة يف مجايل
العلــم و السیاســة معاً.
لقــد كانــت شــخصیة االمــام الرضــا(ع) ملتقــی للفضائــل يف جمیــع ابعادهــا و صورها
فلــم تبــق صفــة رشیفــة یســمو بهــا االنســان اال و هــي مــن نزعاته .فقــد وهبــه الله كام
وهــب آبائــه العظــام و زینــه بــكل مكرمــة و حبــاه بــكل رشف و جعلــه علـاً المــة جده
یهتــدي بــه الحائــر و یسرتشــد بــه الضال و تســتنیر بــه العقول.
فسالم علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیاً.
اکبـر شیـخ «مدیر مؤسسة االمام الرضا الدولیة للثقافة و الفن»

قراءة في شخصية اإلمام الرضا
الدكتور رضا العطار

يقــول املفكــر العــريب عامــر ثامــر يف كتــاب اإلمامــة
يف اإلســام  .يعتــر اإلمــام الرضــا – عليــه الســام – مــن
أالمئــة الذيــن لعبــوا دورا كب ـرا عــى مــرح اإلحــداث
اإلســامية يف عــره.
وبالرغــم مــن وفــرة الروايــات والثوابــت املنقولــة إال
إن مــا كتــب عــن اإلمــام مل يعطــي التاريــخ حقــه .
فاملعلومــات املعروفــة عنــد النــاس شــحيحة يف حجمهــا
ناقصــة يف جوهرهــا  .ومــن املؤســف إن قليــل مــن
املســلمني مــن يعــرف عــن شــخصية اإلمــام الرضــا –

عليــه الســام -وســرته التــي اتســمت بالكفــاح املريــر
طيلــة حياتــه ولهــذا الســبب أقدمــت عــى الكتابــة
بأســلوب حــر طليــق محاذيــا املوضوعية قــدر األمــكان .
مــن دواعــي رسوري أن تكــون إحــدى هوايــايت
الشــخصية هــي قـراءة ســرة العظــاء يف التاريــخ  .كــا
أود أن أعلمكــم إن بعــد االنتهــاء من مطالعتي الشــاملة
لســرة اإلمــام الرضــا – عليــه الســام -واطلعــت عــى
معاناتــه بــكل مفرداتهــا التفصيليــة ت ـراى يل إن اإلمــام
الثامــن للشــيعة كان هواحــد هــؤالء العظــاء.

لقــد اتســمت حيــاة اإلمــام الرضــا – عليــه الســام-
بالطابــع املأســاوي  .فقــد شــهد اإلمــام (ع) منــذ بدايــة
حياتــه رضوبــا مــن املحــن والباليــا التــي لحقــت بابيــه
اإلمــام مــوىس بــن جعفــر عليــه الســام  . -ذلــك اإلمــام
الجليــل الــذي كان وجــوده مبعــث قلــق للحكــم
العبــايس ومصــدرا لهواجســه رغــم موقــف اإلمام املســامل
منــه .وعندمــا ارتقــى الرشــيد ســدة الحكــم بــدأت ريــاح
املعانــاة الالهبــة تشــتد وتصهر الكيــان العلــوي .ومل تحد
الســجون مــن رشاهــة الحكــم يف االنتقــام مــن خصومــه
ابتدعــت رضوبــا مــن التعذيــب تتفــز منهــا النفــس
البرشيــة .كانــت تعليــات الحــكام العباســيني إىل
البنائــن تقتــي أن ميلــوا فراغــات أعمدة البنــاء بالصفوة
الشــابة مــن العلويــن وهــم إحيــاء ثــم يســدوا عليهــم
منافــذ الحيــاة ليموتــوا خنقــا .هــذا مــا يحدثنــا ابــن
أثــر وبعــد اغتيــال الرشــيد لإلمــام مــوىس بــن جعفــر
– عليــه الســام .-واإلمــام الرضــا يراقــب تلــك اإلحــداث
بأوجــاع قلــب كســر التــي التهمــت الكثــر مــن أهــل
بيتــه وأبنــاء عمومتــه  .وقــد كتــب لإلمــام أن يعــارص
مأســاة أبيــه دون إن ميلــك القــدرة عــى التخفيــف مــن
حدتهــا .حيــث ال ســبيل لــه إىل ذلــك .ولرمبــا كان ينتظــر
املصــر نفســه .الن الخصومــة كانــت قامئة بــن مغتصبي
الخالفــة وبــن أصحابهــا الرشعيــن مــن ال بيــت رســول
اللــه – عليهــم الســام. -
وبعــد هــاك الرشــيد  وانقضاء أيــام األمــن  واســتالم
املأمــون مقاليــد الحكــم بــدأت ريــاح االضطهــاد تهــب
عــى اإلمــام مــن نــوع جديــد .فقــد عاشــها مبــرارة
ولوعــى .لقــد شــاء الخليفــة العبــايس املأمــون ولظــروف
سياســية غامضــة أن يجعــل مــن اإلمــام الرضــا وســيلة
يســاوم بهــا مــع الشــيعة يف خراســان والعباســيني يف
بغــداد مــن جهــة ومــع العلويــن يف كل مــكان مــن جهة
ثانيــة.
لقــد اجــر اإلمــام آخــر املطــاف عــى قبــول واليــة
العهــد رغــم رفضــه إياهــا م ـرارا وتك ـرارا وعندمــا بــدا
املأمــون يهــدد بقبولهــا التمــس اإلمــام إليــه أن يعفيــه
مــن هــذا التكليــف فــأردف املأمــون قائــا  :انــك يــا
أبــا الحســن تتلقــاين أبــدا مبــا أنــا كارهــه وقــد أمنــت
ســطويت فباللــه إن تقبــل واليــة العهــد و إال رضبــت
عنقــك.
كانــت العالقــة بــن العلويــن واملذاهــب اإلســامية
األخــرى يف زمــن أمئــة الشــيعة تتســم بــروح األخــذ
والعطــاء ومل تظهــر التأث ـرات املذهبيــة و العصبيــات
السياســية إال يف األزمنــة املتأخــرة يف غيــاب أمئــة
الشــيعة .حيــث ظهــر الجــدال عنــد املذاهــب وتوســعوا
يف مباحــث الــكالم وتعصــب الفرقــاء يف إثبــات مــا
يؤمنــون بــه مــن املذاهــب مــا  عمــق شــقه الخــاف
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واثــار العنــف بــن أصحــاب املناهــج و مل ينتهــي األمــر إىل التفســيق والتكفــر بــل تجــاوز ذلــك إىل إراقــة الدمــاء
ومــن املؤســف حقــا أن يعتمــد الحكــم العبــايس املنحــاز إىل إثــارة تلك النعـرات املقصودة وإفســاح املجــال للعنارص
الرشيــرة إن تنفــث ســمومها.
لقــد جــاء يف كتــاب العهد  الــذي خطــه الخليفــة املأمــون مذكراتــه بيــده قولــه « الحظــت يف شــخصية الرضــا
الســجايا الحميــدة كأفضــل العميــم و العلــم الغزيــر و الزهــد الخالــص و التخــي عــن متــاع الدنيــا وقربــه إىل
النــاس فاأللســن عليــه متفقــة و الكلمــة فيــه جامعــة فقــد تجــى يف اإلمــام املقــام الرفيــع منــذ إن كان يافعــا حدثــا
ثــم مكتهــا .
وكذلــك وصــف الجاحــظ اإلمــام الرضــا – عليــه الســام -الــذي عــارص حياتــه فقــال :كان الرضــا عــامل زاهــد  ،ناســك
شــجاع  ،جــواد كريــم .كــا  جــاء يف النجــوم الزاهــرة كان املأمــون العبــايس يعظــم اإلمــام الرضــا ويجللــه ويخضــع لــه
ويتفاىن يف ســبيله .
ويــروي عــن اإلمــام مــوىس بــن جعفــر عليــه الســام انــه كان يقــول لبنيــه  .هــذا أخوكــم الرضــا زاخــر بعلــوم
مــا يعظكــم بــه .
أل محمــد فأســالوه يف دينكــم و دنياكــم و احفظــوا
مــن الرضــا فــكان إذا ســئل عــن يشء أجــاب طبقــا
ويــروى عــن الصويل  انــه قــال  :مــا رأيــت اعلــم
آليات من القران املجيد.
رأيــت رجــا كان اتقــى اللــه منــه وال أكــر ذكــرا
ويــروي عــن ابــن الضحــاك قولــه :واللــه مــا
الهــروي لقــد دعــا املأمــون الرضــا مجلــس الفقهــاء
للــه منــه وال اشــد خوفــا إىل اللــه منــه ويــروى عــن
يبــق منهــم احــد إال واقــر لإلمــام الرضــا بالفضــل
إلجــراء املناقشــة والحــوار فغلبهــم اإلمــام و مل
العميم و اقر عىل  نفسه بالقصور.
إلثبــات قــدرة اإلمــام الرضــا العلميــة واألدبيــة
نحــن لســنا بحاجــة إىل شــهادة بــر
امتــأت باملآثــر يف شــتى مجاالت املعروفــة
ويكفينا أن نســتفيد مــن مواصفاتــه التي
إال أن يتصاغــر أمــام قــدرات اإلمــام
ومل يكــن يف متســع أي إنســان
متكنــه مــن االرتفــاع إىل مســتواه
الرضــا – عليــه الســام -لعــدم
مشــارف العظــم وبهذا يحســد
املعــريف و االرتقــاء إىل
وســمو الــذات ورفعــة الــروح.
الرضــا عــى أصالــة األميــان
الســلوكية التــي اســتمدها
وهــذه بعــض النــاذج
اللــه – صــي اللــه عليــه
اإلمــام مــن جــده رســول
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والــه وســلم -الــذي تــوج رســالته بهــا مــن املثــل العليــا
حــن قــال  :بعثــت ألمتــم مــكارم األخــاق....
ويف فلســفة اإلمــام الرضــا – عليــه الســام – يف
حقــل الفضائــل األخالقيــة نذكــر مــا يتعلــق بالحلــم و
التســامح حيــث اعتربهــا اإلمــام عنرصمهــم يف التعامل
الحضــاري املقبــول بــن  أفـراد املجتمــع الواعــي  ،وانــه
ســيزيد مــن عزة اإلنســان كــا  يدخل يف بعــض حاالت
الــرد والقصــاص ان يشــد اإلنســان العــزم عــى التامســك
ألغضبــي متحديــا املوقف الحــرج بقوة الســيطرة الذاتية
عــى اندفاعــه النفــي والعاطفــي وبأندفاعاتــه يكســب
التقريــر واإلكبــار إمــام اآلخريــن  .فاملعــروف إن صفــة
التســامح يف املواقــف الجديــة الســاخنة هــي مــن أزىك
أخالقيــات الرجــل الحكيــم .
يقــول املــؤرخ األيب  :لقــد شــاء الخليفــة املأمــون أن
يــرب عنــق رجــل واإلمــام حــارض يف مجلســه فقــال
املأمــون مــاذا تقــول يــا أبــا الحســن ؟ فقــال اإلمــام :
إن اللــه ال يزيــدك بحســن العفــوإال عـزا  ..فعفــي عنــه .
ويف عــامل فضائــل األخــاق كذلــك كان اإلمــام مــن
ازهــد النــاس خلقــا وأبعدهــم مــن حطــام الدنيــا
ومفاتنهــا لكــن مفهــوم الزهد عنــد اإلمام  -عليه الســام
– يقتــر عــى اللبــاس الخشــن واملــأكل الجشــب .بــل
متتــد جــذوره إىل ابعــد مــن ذلــك .
فالزاهــد هــو ذلــك اإلنســان الــذي ال يعطــي املجــال
ملتــع الدنيــا ومغرياتهــا إن تتحكــم يف عقلــه إمنــا تكــون
لــه قــوة الســيطرة عليــه كأن الدنيــا ال متثــل عنــده
غايــة يســع إليهــا فــان أقبلــت فبهــا وإن أدبــرت كانــت
عنــد اللــه أبقــى.
قــال األيب يف نــر الــدرر  :انــه دخــل عــى اإلمــام
الرضــا بخراســان قــوم مــن املتصوفــة وقالــوا ان أمــر
املؤمنــن يحتفــظ فيــا واله اللــه تعــاىل مــن األمــر .
وطلبــوا منــه أن يــدر عليهــم هــذه األمــر واملطلــوب
هــوأن يفــرض اإلمــام عــى املســلمني اللبــاس الخشــن
واألكل الجشــب.
  فقــال اإلمــام  :كان نبــي الله يوســف يلبــس الديباج
املــزدان بالذهــب ويجلــس عــى أرائــك مــن ذهــب
و يســتعمل متكئــات إىل فرعــون  ،لكــن مل يكــن ذلــك
لينقــص مــن حكمته شــيئا إمنــا كان يراد قســطه وعدله  
فــإذا قــال صــدق وإذا حكــم عــدل وإذا وعــد أنجــز.
إن اللــه ال يحــرم عــى عبــاده اللبــاس والطعــام  .قــل
مــن حــرم عــي العبــاد الطيبــات يف الحيــاة الدنيــا التــي
أنعمهــا اللــه  .كــا جــاءت بهــذا املعنــی يف ســورة
األع ـراف يف الق ـران الحكيــم  .وبذلــك اثبــت اإلمــام إن
املظهــر الخارجــي للزهــد ال عالقــة لــه بواقــع الزهــد .
رمبــا كان ذلــك كذبــا يحــاول البعــض أن يلفــت بــه
انتبــاه اآلخريــن .

يحدثنــا ابــن عباد  عــن طبيعــة الســلوك ألزهــدي
لإلمــام فيقــول  :كان يجلــس الرضــا عليــه الســام يف
الصيــف عــى حصري ويف الشــتاء عــى مســح وكان يلبس
الغليــظ مــن الثيــاب وقــد ترشبــت روحــه بطبيعــة
الرفــض ملغريــات الحيــاة حينــا يخلــوا بنفســه مبتعــدا
عــن الحيــاة العامــة .إمــا حــن يظهــر للنــاس فانــه يتزين
لهــم انســجاما مــع مــا فطــروا عليــه مــن مظاهــر الدنيا
والتمتــع بزينتهــا وأفراحهــا  .إن هــذا الســلوك الواقعــي
لإلمــام يعطينــا املثــال الرائــع عــى واقعيــة أمئة الشــيعة
األطهــار – عليهــم الســام – لفطرتهــم الصافيــة للحيــاة
املجردة مــن كل شــائبة أوزيــف.
إمــا موقــع اإلمــام يف مجــال حقــوق اإلنســان فــكان
موقعــا متقدمــا ضمــن الفضائــل األخالقيــة .
يذكــر املؤرخــون بينــا كان الخلــق مجتمعــن يف
مجلــس اإلمــام الرضــا يســألونه عــن الح ـرام والحــال
أقــدم رجــل وبعــد الســام طلــب الدخول فــأذن لــه  .ثم
ســئل أن يعــرض أمــره فقــال  :بينــا كنــت يف طريــق
الحــج فقــدت نفقتــي وليــس معــي مــا ابلــغ هــديف فان
ارتأيــت يــا بــن رســول اللــه إن تنهضنــي إىل بلــدي.
فــإذا بلغــت مقصــدي بالــذي تولينــي  .فقــال –
عليــه الســام – خــذ هذا املــال واســتعن بــه يف مؤنتــك
ونفقتــك واخــرج فــا بــد أن أراك أوتــراين ثــم خــرج
الســائل رساعــا .فأبــدى احــد الحضــور موجهــا كالمــه إىل
اإلمــام قائــا  ....جعلــت فــداك لقــد أجزلــت ورحمــت
لكــن ملــاذا أســرت وأخضبــت وجهــك ؟
فقــال اإلمــام  :لئــا  أرى ذل الســؤال يف وجــه الســائل
لقضــايئ حاجتــه .إمــا ســمعت قائله ينشــد:
رجعت إىل أهيل ووجهي مبائه
متى أتيه يوما ألطلب حاجة
فاإلمــام يحتجــب عــن ســائله حــن يقــدم لــه العطــاء
لئــا ينظر ذل الســوال يف وجه الســائل ويتحفظ الســائل
بعــزه نفســه حــن يســترت عــن وجــه املعطــي يف حالــة
العطــاء ويطلــب منــه أن يخــرج لئــا يـراه صونا لنفســه
بعــدم الشــعور باملنــة عــى ســائله وصونــا لســائله عــن
تقديــم االمتنــان لــه .
فليــس هــدف العطــاء يف نظــر اإلمــام هوكســب ود
اآلخريــن واحتوائهــم عاطفيــا بــل اعتبــار أن الكــرم صفة
خليقــة محمــودة يقــرب بهــا اإلنســان مــن ربــه حينــا
يشــاركه مبــا انعــم عليــه وحيــاه مــن فضلــه.
بعــد رسد هــذه الفضائــل األخالقيــة علمتــم إن
هــدف اإلمــام الرضــا كان مرتكـزا عــى خدمــة اإلنســان
لينــال حيــاة كرميــة يليــق بــه  .بــرف النظــر عــن
عقيدتــه أوعرقــه أولغتــه أولــون برشتــه باعتبــار إن حــق

كانت العالقة بني
العلويني واملذاهب
اإلسالمية األخرى يف زمن
أمئة الشيعة تتسم بروح
األخذ والعطاء ومل تظهر التأثريات
املذهبية و العصبيات السياسية
إال يف األزمنة املتأخرة يف غياب
أمئة الشيعة .حيث ظهر الجدال
عند املذاهب وتوسعوا يف مباحث
الكالم وتعصب الفرقاء يف إثبات
ما يؤمنون به من املذاهب مام
عمق شقه الخالف واثار العنف
بني أصحاب املناهج

اإلنســان بالحريــة والعدالــة واملســاواة يشــكل املقومــات
األساســية لحقــوق البــر التــي عــن طريقهــا تتحقــق
ســعادة الفــرد.
ال يخفــى إن اإلمام بعــد إن فرضــت عليــه واليــة
العهــد مــن قبــل املأمــون قـرا وبــدا ميــارس مســؤولياته
أحــس ان أســاليب الحكــم العبــايس التتامىش ونهــج
اإلســام الحنيــف ،فأمــوال املســلمني ودماؤهــم
وأعراضهــم تســتباح مــن قبــل النظــام وتبــدد مــن قبــل
الخلفــاء ومــن لــف لفهــم عــى البــذخ والــرف والتمتــع
بامللــذات الحــال فيهــا والحـرام  :ففــي مجــال اإلرساف
الكافــر واالســتهانة مبشــاعر الشــعب أوريكم عىل ســبيل
املثــال وصفــا لحفلــة زفــاف أقامهــا الخليفــة املأمــون
لعروســته بــوران التــي قــال عنهــا املــؤرخ ابــن طيفــون
انهــا كانــت مــن غرائــب قصــص الخيــال  .فقــد نــرت
عــى رؤؤس الضيــوف وكان غالبيتهــم مــن أقــارب
الخليفــة ووزرائــة وقــواد جيشــه كميــات مــن مصقــول
البنــدق الــذي كان يحتــوي يف داخلــه رقــاق كتــب عليــه
أحــدى العبــارات الثــاث -إمــا قريــة أوجاريــة أوفــرس .
فالضيــف الــذي ينــال بندقــة يذهــب إىل الوكيل بســجل
مــا بداخلهــا ملــكا رصفــا لحاملهــا فلــوكان مــن نصيبــه
قريــة ـ أصبــح الضيــف يف تلــك الســاعة صاحــب تلــك
القريــة مبــا فيهــا مــن بــر وحيوانــات وقــاع وبســاتني
وغريهــا  .وهكــذا مــع البقيــة فتصــوروا !
إمــا يف مجــال املحرمــات فقــد كان الخلفــاء
العباســييون يهيمــون بــرب الخمــر وكأمنــا يف قلوبهــم
جــذوة الغـرام بهــا ال ســبيل إىل إطفائهــا .فــكان الخليفــة

األمــن مثــا ال يرتــوي يف احتســا ئه حتــى كان يصــل
مســاءه بصباحــه متتابعــا محاطــا بالجــواري والغلــان
وســط أصــداء الرقــص والغنــاء غــر مبــال لوقــار الخليفة
وباإلســام الــذي يدعــي زعامتــه.
لقــد كــر الرقيــق عندهــم كــرة مفرطــة مــا كانــوا
يــؤرسون يف الحــروب وقــد عجــت صــور الخلفــاء بألوف
الجــواري وكان معظــم الخلفــاء مــن أبنائهــن.
أقــول ال ريــب ان هــذا كلــه كان عــى حســاب
الشــعب األعــزل الــذي كان يعــاين حيــاة البؤس والشــقاء
لينعــم الخلفــاء وحاشــيتهم بحيــاة ملؤهــا الفســق
والفجــور وبســبب هــذا الظــرف الشــاذ لجأ إمامنــا
الرضــا إىل الرتبيــة الثقافيــة اإلميانيــة.
ومل يقتــر اهتاممــه عــى التوعيــة الكالميــة إمنــا
تعــدى ذلــك إىل ألرقابــة الصارمــة عــى ســلوك الشــخص
ضمــن املســرة الذاتيــة للمســلم امللتــزم .ومل يعــرف
اإلمــام يومــا برشعيــة الســلطة القامئة  ومــع ذلــك كان
اإلمــام يشــجع املشــاركة يف الحكــم  .لوكانــت هــذه
املشــاركة تدفــع مــن التظلــات عــن الشــعب املغلــوب
عــى أمــره وإصــاح ذات البــن كان اإلمــام ال يقــر ألحــد
من أتباعــه توظيــف نفســه يف خدمــة حكومــة فاســدة
إال إذا كان ذلــك ملصلحــة الديــن ليــس إال  ...كيــف كان
لإلمــام ان يتعايــش مــع رمــوز الخالفــة بعــد مــا تجردت
األخــرة مــن محتواهــا القــديس وانحــرف ســلوك رجالهــا
عــن النهــج الســليم .
هــذا الســلوك الــذي حطم الحاجــز النفــي والروحي
لألمــة عــن طريــق نــر املفاســد يف كل مــكان كعــرض
الرقــص الفاضــح وغنــاء التهتــك والغــزل املكشــوف
والعشــق الشــاذ حيــث زخــرت بها قصــور الخلفــاء حتى
ان ألعامــة مــن النــاس كانــوا يصفونهــا بالحانــات الليلية
ومل يخجــل بعــض الخلفــاء ان يدعــوا أمئــة الشــيعة إىل
مجالــس الطــرب كــا فعــل ذلــك املتــوكل مــع اإلمــام
الجليــل عــي  الهــادي – عليــه الســام . -
لقــد كان مــن عــادة الخليفــة العبــايس املتــوكل
االســتهزاء باإلمــام عــي بــن أيب طالــب – عليــه الســام
– فــكان ينــادي ندميــه الــذي كان أصلعــا بدينــا إىل قاعــة
املالهــي يف قــره قائــا  :جــاء األصلــع البطــن جــاء
أمــر املومنــن  فيضحــك الحــارضون والغريــب ان هــذا
املتهتــك يقتــل عــى يــد ابنــه املســتنرص ...
فهــل يــروق إن نســمى هــوالء املوبقــون خلفــاء
اإلســام؟ .أي خليفــة إســامية هــذه التــي التغمــض
جنونهــا إال عــى أوتــار املغنــن ورقــص الجاريــات وطبول
املخنثــن؟
وأي اإلســام هــذا الــذي ال يطيــب لخلفائــه الطرب إال
مــع الســكارى واملعربدين ؟
أي واقــع إســامي هــذا الــذي تتحكــم فيــه رشذمــة
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مســتهرتة بالقيــم اإلســامية!!
وكيــف ننظــر إىل أمئتنــا األمنــاء وهــم يخاطــرون
بأرواحهم يف ســبيل تحمل مســؤولية يف ســلطة يقودها
هكــذا أف ـراد؟
لقــد كان موقــف االمــام الرضــا – عليــه الســام –
تجــاه هكــذا ســلطة ســلبيا يتســم بالدعــوة الرصيحــة
إىل انفتــاح عــى الرســالة املحمديــة ومبادئهــا الســامية
ومحاولتــه عــى فهــم الواقــع الهزيــل للنهــج العبــايس يف
قيــادة األمــة اإلســامية .
يقــول األديــب العــريب أنيــس منصــور  ان مــن
ســخرية القــدر مبــكان أن يحكــم العــرب واملســلمني
خليفــة هــويف معظــم الحــاالت ابــن جاريــة جــيء بهــا
مــن بــاد غريبــة ال متــت باإلســام وال بالعــرب
بصلــة يرفــع اســمه يف الدعــاء عــى

املأمــون التــي اعتربهــا املؤرخــون مــن أســوا فـرات حياة
اإلمــام الرضــا اضطرابــا .
فقــد أصبــح لشــخص املامــون دورا بــارزا يف
تقلبــات األمــور وانعكاســاتها عــى مــرح السياســة
العباســية  .كان املأمــون مــن أقــوى الخلفــاء العباســيني
شــخصية وأكرثهــم اعتــداال وأخصبهــم ذهنــا وأوســعهم
ثقافــة .وقــد اختلــف املؤرخــون عــى موقــف املأمــون
مــن التشــيع  .فمنهــم مــن أكــد عــى تشــيعه وآخــرون
اعتــروا ذلــك تكتيــك ســيايس يهــدف إىل رعايــة مشــاعر
اإلمــام الرضــا – عليــه الســام  -وشــيعته لكــن الحقيقه
عــى مــا يبــدوا كانــت غــر ذلــك  ...كان املأمــون يدعــي
أفضليــة اإلمــام عــي عىل ســائر الخلفــاء وأحقيتــة
بالخالفــة بعــد رســول اللــه – صــى اللــه عليــه
والــه وســلم ...-لذلــك منــع ســب

املنابــر صــاة الجمعــة مــن قبــل
كافــة مســلمني العــامل .
لقــد كانــت أجــواء االضطهاد املحاطــة باإلمــام الرضا
مشــحونة باإلرهــاب إىل حــد دفــع باإلتبــاع إىل محاولــة
إبعــاد اإلمــام عــن مواطــن الخطــر والتخفيــف مــن
وطــأة النشــاط الدينــي واالبتعــاد عن املواقــف الرصيحة
التــي تلفــت انتبــاه العــدو .لقــد كانــت بــن  الحــن 
واألخــر تظهــر ثــورات العلويــن كــرد فعــل لسياســة
الظلــم والجــروت التــي كانــت متــارس من قبــل الحكام
العباســيني كثــورة إبراهيــم بــن مــوىس بــن جعفــر يف
اليمــن  ...وبعــد هــاك الرشــيد وانقضاء أمــر األمــن
وانتقــال الســلطة إىل املأمــون بعــد إن عصفــت ببغــداد
إحــداث داميــة تعــرض معظــم معاملهــا الحضاريــة إىل
الخــراب دخــل اإلمــام الرضــا – عليــه الســام -فــرة

اإلمــام عيل من عــى املنابــر
ان فرضــه معاويــة بــن أيب
بعــد
ســفيان يف الشــام عــى امللــة وكان املأمــون
يعطــف عــى العلويــن  .فقــد رد أليهــم فــدك وفــدك
كانــت ارض ملكهــا رســول اللــه ولكــن بعــد موتــه
أســقطها الخليفــة االول مــن ارث فاطمــة الزهــراء –
ســام اللــه عليهــا  .كــا كتــب املأمــون رســالة قــال فيها
ويحكــم يــا بنــي أميــة لقــد قتلتــم زعــاء الشــيعة وكان
يقصــد بهــا اإلمــام الحســن وأهــل بيتــه – عليهم الســام
– يف واقعة الطــف بكربــاء.
كام قال :
وإمــا نحــن بنوا العبــاس فقــد قتلنــا منهــم
كثريا .فبــأي ذنــب قتلــوا ؟
وقــد ذهــب البعــض إىل إن تشــيع املأمــون كان
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فطريــا ومنــذ طفولتــه حيــث كان يــرف عــى تربيتــه
مــدرب شــيعي غــرس يف روحــه فكــرة التشــيع حينــا
كان مقيــا يف منطقــة خراســان التــي يغلب عــى أهلها
مشــاعر التشــيع لإلمــام عــي عليــه الســام.
بعــد مــوت الرشــيد  بدأت شــقة الخــاف تســتفحل
بــن ولديــه األمــن واملأمــون وعنــد مــا تأزمــت الحالــة
بينهــا وانقلبت األوضــاع تقــدم املأمــون بجيشــه واحتل
العاصمــة بغــداد .
كان عــى املأمــون بعــد إن اســتقر له الحكم أن
يعهــد واليــة العهد مــن بعده إىل شــخص كفــيء موثوق
بــه وكان عليــه إن يكــون دقيقــا يف االختيــار منســجام
مــع دقــة الظــروف السياســية حينــذاك يربــط بــن نتائج
املــايض وتوقعــات املســتقبل للســيطرة عــى مشــاعر
الشــيعة يف خراســان والشــعور العبــايس يف العــراق .
وقــد اختــار اإلمــام الرضــا  -عليــه الســام – لواليــة
العهــد وفرضهــا عليــه فرضــا  .إمــا الســبب الــذي دفــع
اإلمــام إىل الرفــض هــو إدراكــه بــان املأمــون يريــد ان
يجعــل مــن شــخصه ورقــة مســاومة بينــه وبــن الفئات
السياســية واملذهبيــة املتناحــرة وإال مــا هوالحكــم مــن
إرصار املأمــون عــى اإلمــام بالقبــول وتهديــده إن امتنع.
ومل يكــن امتنــاع اإلمــام محــض زهد  كيــف وهويری
نفســه احــق بالخالفــة .لكنــه كان واثقــا مــن عــدم
شــفافية األمــر وأنهــا لعبة مــن املأمــون يريــد ان ينفذها
عــى أكتــاف اإلمــام -عليــه الســام -وان عــدم قبولــه
للخالفــة رمبــا يعرضــه للنقــد الواســع مــن قبــل شــيعته
ومحبيــه والعتقادهــم بــان الخالفــة هــي باألســاس نــص
ثابــت ألل البيــت – عليهــم الســام – وعليــه ان يقبلهــا.
لكــن أصحــاب اإلمــام كانــوا عــى درجــة عاليــة مــن
الوعــي الســيايس بنحــو التنطــي عليهــم خدعــة املأمون
 ...ويــروي إن اإلمــام الرضــا شــوهد مرة وقــد رفع يديه
إىل الســاء قائــا اللهــم انــك تعلــم إين مكــره مضطــر
فــا تؤاخذين كــا مل تؤاخــذ عبــدك ونبيــك يوســف بــن
يعقــوب يف توليــه منصــب واليــة مــر لــدى فرعــون.
وبالرغــم مــن مشــاعر اإلعجــاب باملقــام القديــس
لإلمــام إال إن الشــك بــه يســاور املأمــون إىل حــد
قام يفــرض ألرقابــه املشــددة عليــه .
وعنــد مــا أرغــم اإلمــام عــى قبــول واليــة العهــد
قــال للأممــون  :إننــي ســوف ال أعــن أحــدا وال اعــزل
أحــدا وال انقــض رســا  وال ســنة  .فلوشــاء اإلمــام
إن يشــارك يف إدارة الدولــة لــكان ذلــك منــه مبثابــة
اعـراف ضمــن برشعيــة الحكــم  .لكنــه فضــل التمســك
بــدور املستشــار حفاظــا عــى مصلحــة اإلســامية التــي
يجــب رعايتهــا  .وعندمــا قبــل اإلمــام واليــة العهــد
مضطرا ً  أمــر املأمــون بإقامــة احتفــال مهيــب يليــق
مبقــام املناســبة جمــع فيــه زعــاء وقــواد الجيــش

والقضــاة واجلــس اإلمــام الرضــا (ع) عــى عــرش
الخالفــة وعليــه الخــر والعاممــة والســيف وثــم أمــر
الخليفــة املأمــون الحارضيــن مببايعــة الرضــا رئيســا
للعهــد الجديــد ثــم اقــرح املأمــون عــى اإلمــام أن
يلقــي خطبتــه فقــام الرضــا – عليــه الســام .
وعنــد االنتهــاء مــن إلقــاء الخطبــة أمــر الخليفــة
بــرب ســكه فطبــع اســم الرضــا – عليــه الســام -
مشــفوعا بلقــب الســلطان عــى الدراهــم والدينار .ثــم
أمــر املأمــون أبــا نواس  شــاعر القــر ان يقــول
شــعرا فارتجل عــى بديهة قائــا :
قيل يل أنت اشعر الناس طرا
يف فنون من الكالم النبيه
لك من جوهر الكالم بديع
يثمر الدر يف يدي مجتبيه
فعالم تركت مدح ابن موىس
والخصال التي تجتمعن فيه
ال أستطيع مدح إمام
كان جربائيل خادما ألبيه
إن سياسة الدولة
العباسية التي دامت
زهاء خمسة قرون
اتسمت بروح
الدكتاتوريةالبغيضةوافتقدت
إىل ابسط مبادئ حقوق اإلنسان
وقواعد العدل االجتامعي فكان
الظلم الصارخ يجرح روح إمامنا
الرضا – عليه السالم – الذي واجه
اإلرهاب األسود وقارع الكيان
الفاسد يف سبيل تقويم مسار
اإلسالم بعد ما حرفه أعداء اإلسالم

وعندمــا انتــر خــر قــدوم الخليفــة املأمــون برفقــة
ويل عهــده الســلطان عــي بــن مــويس الرضــا – عليــه
الســام – مــن خراســان إىل العــراق هاجــت بغــداد
العباســية وماجــت وعمــت الفــوىض أرجــاء البــاد
احتجاجــا عــى هــذا التنصيــب ومل ميــر وقــت طويــل
إال وتفاجــئ املســلمون بإعــان نبــأ وفــاة اإلمــام الرضــا
– عليــه الســام – وســط ظــروف يف غايــة الغمــوض
والرسيــة.

وهنــا أشــار هاجــس الحــدس بــان املأمــون هــو الذي
أمــر بــدس الســم يف طعــام االمــام ان الظــرف التاريخــي
حينــذاك قــد يســاعد عــى قبــول مثــل هــذا الــرأي .
ولكــن املؤرخــن أمثــال ابــن األثــر وابــن طــاووس وابــن
الجــوزي يســتبعدون ذلــك وقد كتــب املأمــون إىل اهاىل
بغــداد ويعلمهــم بوفــاة اإلمــام الرضــا  -عليه الســام –
ويســألهم الدخــول اىل طاعته .
ويــروي الطــريس أن اإلمــام الرضــا – عليــه الســام –
مــات مســوماً ودفن يف قريــة ســنا بــاد بــأرض طــوس
قــرب قــر هــارون الرشــيد عــام  203للهجــرة.
وعندمــا أذيــع خــر الوفــاة يف العاصمــة اإلســامية
خرجــن نســاء وجــواري املأمــون حافيــات حــارسات
يلطمــن الوجوه يتقدمهــن الخليفــة املأمــون وهويرضب
عــى رأســه والدموع تســيل عــى وجنتيــه ثــم وقــف
عــى نعش اإلمــام ناحيــا قائــا ســيدي أي املصيبتــن
أعظــم عــى فقــدي إياك أوتهمــة الناس إين قاتلــك  .هذه
مــا يرويــه الطــري وقــد رىث اإلمــام الشــاعر أبوفراس
الحمداين قولــه :
وابعدوا بغضه من رشدهم وعمو
باتوا بفضل الرضا من بعد بيعته
وال عني وال قرىب وال رحم
البيعة ردعتهم عن دمائهم
وقال الشاعر العلوي دعبل
الخزاعي يف رثاء اإلمام:
وعاشت بنوالعباس يف عيثة
تحكم فيه ظامل وطنني
أتعجب لألخالق ان يتخيفوا
معامل دين الله وهومبني
ختامــا أقــول إن سياســة الدولــة العباســية التــي
دامــت زهــاء خمســة قــرون اتســمت بــروح الدكتاتورية
البغيضــة وافتقــدت إىل ابســط مبــادئ حقــوق اإلنســان
وقواعــد العــدل االجتامعــي فــكان الظلــم الصــارخ
يجــرح روح إمامنــا الرضــا – عليــه الســام – الــذي واجــه
اإلرهــاب األســود وقــارع الكيــان الفاســد يف ســبيل تقويم
مســار اإلســام بعــد ما حرفــه أعــداء اإلســام  .ومل يكفي
كفــاح العمــر كلــه لتحقيــق الهــدف الســامي إمنــا ضحى
اإلمــام  -عليــه الســام – بحياتــه أيضــا .
اشــارة :لقــد تــم تلخیــص هــذا املقــال لیتناســب مــع
حجــم املجلــة.
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المقام العلمي لالمام الرضا

أن العــارف مبقــام أهــل البيــت عليهــم الســام
يعلــم أن هــذه العلــوم الالمتناهيــة املوجــودة عنــد
هــذه العــرة الطاهــرة مســتمدة مــن النبــع االلهــي
وهــذه العلــوم مل يهبــه اللــه عــز وجــل اال اىل رســوله
االكــرم صــى اللــه عليــه والــه وســلم فأهــل البيــت
عليهــم الســام عندهــم كل علــوم االنبيــاء واملرســلني
واملالئكــة املقربــن .و أخبــار الســاء واالرض فهــم
خ ـزان وحــي اللــه,وال يخفــى عليهــم يشء مــن امــور
النــاس.
لكــن هنــاك بعــض الظــروف واالســباب الخاصــة
ببعــض االمئــة عليهــم الســام تهيئــت الفرصــة لهــم
بشــكل أكــر وأوســع لنــر املعــارف والعلــوم االلهيــة
التــي ميتلكونهــا مثــل عــر أمــر املؤمنــن (ع) ،
واالمــام الباقــر (ع)  ،واالمــام الصــادق (ع)  ،وكذلــك
االمــام الرضــا عليــه الســام حيــث توفــرت يف عــره
ثالثــة أمــور ســاهمت يف تفجــر العلــوم واملعــارف مــن
جوانــب هــذا االمــام الهــام صلــوات اللــه وســامه
عليــه:
اال ّول :فتنــة الواقفيــة :حيــث أن هــذه الفرقــة
املنحرفــة ســعت جاهــدة لنــر الشــائعات والشــبهات
املطروحــة حــول إمامــة االمــام الرضــا عليــه الســام
والتــي دفعــت باالمــام (ع) اىل رد هــذه الشــبهات
واالجابــة عنهــا وهداية النــاس اىل العقيــدة الصحيحة.
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(ع)

الثــاين :زوال الربامكــة :كان لــزوال الربامكــة عــى
يــد هــارون الرشــيد والذيــن كانــوا يعتــرون مــن
أعــداء أهــل البيــت عليهــم الســام الــدور الكبــر يف
فتــح املجــال أمــام االمــام الرضــا عليــه الســام وأتباعــه
لنــر املعــارف والعلــوم االلهيــة .
تويل اإلمام الرضا
عليه السالم لوالية العهد
جعل االنظار تتوجه
نحو االمام عليه السالم
واملناظرات العلمية التي أقامها
املأمون العبايس بني االمام
(ع) وأهل الفكر والديانات
واملذاهب من املسيحيني
واليهود والصابئني والفالسفة
والتي عرفت الناس بشكل
أكرب عىل فضل وعظمة ومقام
االمام (ع) العلمي والتي أجربت
أصحاب الفكر والديانات باالقرار
بأعلميته (ع).

الثالــث :تــويل اإلمــام الرضــا عليــه الســام لواليــة
العهــد جعــل االنظــار تتوجــه نحــو االمــام عليه الســام
واملناظــرات العلميــة التــي أقامهــا املأمــون العبــايس
بــن االمــام (ع) وأهــل الفكــر والديانــات واملذاهــب
مــن املســيحيني واليهــود والصابئــن والفالســفة والتــي
عرفــت النــاس بشــكل أكــر عــى فضــل وعظمــة ومقام
االمــام (ع) العلمــي والتــي أجــرت أصحــاب الفكــر
والديانــات باالق ـرار بأعلميتــه (ع).
فقــد كان لالمــام الرضــا عليــه الســام املقــام
العلمــي الرفيــع حتــى نقــل عــن األمــام الصــادق
عليــه الســام رئيــس املدرســة الجعفريــة كان مــوىس
بــن جعفــر يقــول لبنيــه هــذا أخوكــم عــي بــن مــوىس
عــامل آل محمــد فســلوه عــن أديانكــم و احفظــوا مــا
يقــول لكــم فــإين ســمعت أيب جعفــر بــن محمــد(ع)
يقــول يل إن عــامل آل محمــد لفــي صلبــك و ليتنــي
أدركتــه فإنــه ســمي أمــر املؤمنــن (ع) .
عــن محمــد بــن عيــى اليقطينــي قــال :ملــا
اختلــف النــاس يف أمــر أيب الحســن الرضــا عليــه
الســام جمعــت مــن مســائله مــا ســئل عنــه وأجــاب
عنــه خمــس عــرة ألــف مســألة.
عــن أيب الصلــت عبــد الســام بــن صالــح الهــروي
قــال :مــا رأيــت أعلــم مــن عــي بــن مــوىس الرضــا
عليــه الســام وال رآه عــامل إال شــهد لــه مبثــل شــهاديت
ولقــد جمــع املأمــون يف مجالــس لــه ذوات عــدد
علــاء االديــان ،وفقهــاء الرشيعــة واملتكلمــن ،فغلبهم
عــن آخرهــم ،حتــى مــا بقــي أحــد منهــم إال أقــر لــه
بالفضــل ،وأقــر عــى نفســه بالقصــور .ولقــد ســمعت
عــي بــن مــوىس الرضــا عليــه الســام يقــول :كنــت
أجلــس يف الروضــة والعلــاء باملدينــة متوافــرون،
فــإذا أعيــا الواحــد منهــم عــن مســألة أشــاروا إيل
بأجمعهــم وبعثــوا إيل باملســائل فاجيــب عنهــا.
وعــن إبراهيــم بــن العبــاس :مــا رأيــت الرضــا عليــه
الســام يســأل عــن يشء قــط إال علــم ،وال رأيــت
أعلــم منــه مبــا كان يف الزمــان االول إىل وقتــه وعــره
واملأمــون ميتحنــه بالســؤال عــن كل يشء فيجيــب
فيــه ،وكان كالمــه كلــه وجوابــه ومتثلــه انتزاعــات مــن
القــرآن وكان يختمــه يف كل ثالثــة ويقــول :لــو أردت
أن أختمــه يف أقــرب مــن ثالثــة تختمــت ولكنــي مــا
مــررت بآيــة قــط إال فكــرت فيهــا ويف أي يشء انزلــت
ويف أي وقــت؟ فلذلــك رصت أختــم يف كل ثالثــة أيــام..
وعــن الحســن بن عــي بن الوشــاء الذي تأثــر بالفرقة
الواقفيــة وجــاء ليســأل االمــام عليــه الســام بعــض
املســائل قــال :كنــت كتبــت معــي مســائل كثــرة قبــل
أن أقطــع عــى أيب الحســن عليــه الســام وجمعتهــا
يف كتــاب مــا روى عــن آبائــه عليهــم الســام وغــر

ذلــك واحببــت أن أثبــت يف أمــره واختــره فحملــت
الكتــاب يف كمــي ورصت إىل منزلــه وأردت أن آخــذ
منــه خلــوة فأناولــه الكتــاب فجلســت ناحيــة وأنــا
متفكــر يف طلــب االذن عليــه وبالبــاب جامعــة جلــوس
يتحدثــون فبينــا أنــا كذلــك يف الفكــرة يف االحتيــال
للدخــول عليــه وإذا بغــام قــد خــرج مــن الــدار يف
يــده كتــاب فنــادى أيكــم الحســن بــن عــي الوشــاء
ابــن بنــت اليــاس البغــدادي؟ فقمــت إليــه فقلــت :أنا
الحســن بــن عــي فــا حاجتــك؟ فقــال :هــذا الكتــاب
امــرت بدفعــه إليــك فهــاك خــذه ،فأخذتــه وتنحيــت
ناحيــة فقرأتــه فــإذا واللــه فيــه جــواب مســألة
مســألة فعنــد ذلــك قطعــت عليــه وتركــت الوقــف.
ومــا ينقلونــه عــن مجلــس الرضــا عليــه الســام
مــع أهــل االديــان واصحــاب املقــاالت يف التوحيــد
عنــد املأمــون حيــث جمــع لــه اصحــاب املقــاالت
مثــل الجاثليــق وراس الجالــوت ورؤســاء الصابئــن 
والهربــذ االكــر واصحــاب زردهشــت ونســطاس
الرومــي حتــى دب الخــوف يف املحبــن لالمــام عليــه
الســام فبــادر الحســن بــن محمــد النوفــي لنصيحتــه
(ع)فقــال  :جعلــت فــداك يريــد االمتحــان ويحــب ان
يعــرف مــا عنــدك؟ ولقــد بنــي عــى اســاس غــر وثيــق
البنيــان وبئــس واللــه مــا بنــي فقــال يل :ومــا بنــاؤه
يف هــذا البــاب؟ قلــت :ان اصحــاب الــكالم والبدعــة
خــاف العلــاء وذلــك ان العــامل ال ينكــر غــر املنكــر
واصحــاب املقــاالت واملتكلمــون وأهــل الــرك
اصحــاب انــكار ومباهتــه ان احتججــت عليهــم بــان
اللــه واحــد قالــوا :صــف وحدانيتــه وان قلــت :ان
محمــدا رســول اللــه (ص) قالــوا :اثبــت رســالته ثــم
يباهتــون وهــو يبطــل عليهــم بحجتــه ويغالطونــه
حتــى يــرك قولــه فاحذرهــم جعلــت فــداك قــال
فتبســم ثــم قــال يل :يــا نوفــي افتخــاف ان يقطعــوا
عــى حجتــي؟ .......فقــال يل :يــا نوفــي اتحــب
ان تعلــم متــى ينــدم املأمــون؟ قلــت :نعــم قــال:
إذا ســمع احتجاجــي عــى أهــل التوريــة بتوراتهــم
وعــى أهــل االنجيــل بانجيلهــم وعــى أهــل الزبــور
بزبورهــم وعــى الصابئــن بعربانيتهــم وعــى أهــل
الهرابــذه بفارســيتهم وعــى أهــل الــروم بروميتهــم
وعــى اصحــاب املقــاالت بلغاتهــم فــإذا قطعــت كل
صنــف ودحضــت حجتــه وتــرك مقالتــه ورجــع اىل
قــويل علــم املأمــون املوضــع الــذي هــو ســبيله ليــس
مبســتحق لــه فعندهــا تكــون الندامــة وال حــول وال
قــوه إال باللــه العــى العظيــم...

من فضائل اإلمام الرضا
لقــد كانــت شــخصية اإلمــام الرضــا عليــه
الســام ملتقــى للفضيلــة بجميــع أبعادهــا ،فلــم
تبــق صفــة رشيفــة يســمو بهــا إال وهــي مــن
ذاتياتــه ،ومــن نزعاتــه ،فقــد وهبــه اللــه كــا
وهــب آبــاءه العظــام كل مكرمــة ،وحبــاه بــكل
رشف وجعلــه علــا ألمــة جــده ،يهتــدي بــه
الحائــر ،ويرشــد بــه الضــال وتســتنري بــه العقــول.
أمــا أخــاق اإلمــام الرضــا عليــه الســام فإنهــا
نفحــة مــن أخــاق جــده الرســول األعظــم صــى
اللــه عليــه وآلــه التــي نعــرض منهــا:

تواضعه

مــن معــايل أخالقــه أنــه ملّــا تقلّــد واليــة العهــد
مل يأمــر أحــدا مــن مواليــه وخدمــه يف الكثــر مــن
شــؤونه وإمنــا كان يقــوم بذاتــه يف خدمــة نفســه،
ومــن ســمو أخالقــه أنــه إذا جلــس عــى مائــدة
أجلــس عليهــا مامليكــه وقــد أعطــى بذلــك درســا
لهــم ،لقــاء التاميــز بــن النــاس ،وإنهــم جميعــا
عــى صعيــد واحــد .يقــول إبراهيــم بــن العبــاس:
ســمعت عــي بــن مــوىس الرضــا يقول“ :حلفــت
بالعتــق وال أحلــف بالعتــق إال أعتقــت رقبــة،
وأعتقــت بعدهــا جميــع مــا أملــك ،إن كان يــرى

(ع)

أنــه خــر مــن هــذا ،وأومــأ إىل عبــد أســود مــن
غلامنــه ،إذا كان ذلــك بقرابــة مــن رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وآلــه ،إال أن يكــون لــه عمــل
صالــح فأكــون أفضــل بــه منــه”.
وقــال لــه رجــل :واللــه مــا عــى وجــه األرض
أرشف منــك أبــا ،فقــال عليــه الســام“ :التقوى
رشفتهــم ،وطاعــة اللــه أحفظتهــم”.
وقــال لــه شــخص آخــر :أنــت واللــه خــر
النــاس ،فــرد عليــه قائــا" :ال تحلــف يــا هــذا،
خــر منــي مــن كان أتقــى للــه عــز وجــل ،وأطــوع
لــه .واللــه مانســخت هــذه اآليةَ ﴿ :و َج َعلْ َناكُــ ْم
شُ ـ ُعوبًا َوقَبَائِـ َـل لِتَ َعا َرفُــوا إِ َّن أَكْ َر َم ُك ـ ْم ِعن ـ َد اللَّ ـ ِه
أَتْقَاكُــ ْم﴾“.

زهده:

عــن محمــد بــن عبــاد قــال :كان جلــوس الرضــا
عليــه الســام عــى حصــرة يف الصيــف ،وعــى
مســح (الكســاء مــن الشــعر) يف الشــتاء .ولباســه
الغليــظ مــن الثيــاب حتــى إذا بــرز للنــاس تزيــن
لهــم.
ويجمــع الــرواة أنــه حينــا تقلــد واليــة العهــد
مل يحفــل بــأي مظهــر مــن مظاهــر الســلطة ،ومل
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الرضا(ع) قمة في العلم،
اإلمام ِّ
ومثال في العبادة واألخالق
آية الله العظمى السيد محمد حسني فضل الله

القمة يف العلم والحكمة

يقــم لهــا أي وزن ومل يرغــب يف أي موكــب رســمي،
وكــره مظاهــر العظمــة التــي يقيمهــا النــاس مللوكهــم.

سخاؤه

ومل يكــن يشء يف الدنيــا أحــب إىل اإلمــام الرضــا عليه
الســام مــن اإلحســان إىل النــاس وال ـ ّر بالفق ـراء ،وقــد
نقلــت بــوادر كثــرة مــن جــوده وإحســانه كان منهــا:
إنــه أنفــق جميــع مــا عنــده عــى الفقـراء حينــا
كان يف خراســان.
ُ
ومــن ســخائه أنــه إذا أيت بصحفــة طعــام عمــد إىل
أطيــب مــا فيهــا مــن طعــام ،ووضعــه يف تلــك الصحفــة
َــا
ثــم يأمــر بهــا إىل املســاكني ،ويتلــو هــذه اآلية﴿ :ف َ
اقْتَ َحــ َم الْ َع َقبَةَ﴾ ثــم يقول" :علــم اللــه عــز وجــل أن
ليــس كل إنســان يقــدر عــى عتــق رقبــة فجعــل لــه
الســبيل إىل الجنــة”.
ومــن بــوادر جــوده وكرمــه أن فق ـرا قــال لــه:
أعطنــي عــى قــدر مر ّوتــك ...فأجابــه اإلمــام" :ال
يســعني ذلك ”...والتفــت الفقــر إىل خطــأ كالمــه
فقــال ثانيــة :أعطنــي عــى قــدر مــر ّويت ...وقابلــه اإلمام
ببســات فياضــة بالبــر قائــا“ :إذن نعم ”...وأمــر لــه
مبائتــي دينــار .إن مــروءة اإلمــام ال تُعــد فلــو أعطــاه
جميــع مــا عنــده فــإن ذلــك ليــس عــى قــدر مروءتــه
ورحمتــه التــي هــي امتــداد ملــروءة جــده الرســول
األعظــم صــى اللــه عليــه وآلــه.

*
*

*

عتقه للعبيد وإحسانه إليهم:

ومــن أحــب األمــور إىل اإلمــام الرضــا عليــه الســام
عتقــه للعبيــد ،وتحريرهــم مــن العبوديــة ،وقــد روى
عبــد اللــه بــن الصلــت عــن رجــل مــن أهــل بلــخ ،قال:
كنــت مــع اإلمــام الرضــا عليــه الســام يف ســفره إىل
خراســان فدعــا يومــا مبائــدة فجمــع عليهــا مواليــه ،من
الســودان وغريهــم ،فقلــت :جعلــت فــداك لــو عزلــت
لهــؤالء مائــدة ،فأنكــر عليــه ذلــك وقــال لــه“ :إن
الــرب تبــارك وتعــاىل واحــد ،واألم واحــدة ،والجــزاء
باألعــال.”...
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اإلمــام الرضــا(ع) هــو اإلمــام الــذي بلــغ القمــة
يف املرحلــة التــي عــاش فيهــا ،ســواء يف املدينــة أو يف
إيـران عندمــا والّه املأمــون واليــة العهــد بعــده ،مــن
خــال اعرتافــه بفضلــه ورؤيتــه بأنــه ليــس هنــاك يف
العــامل اإلســامي ،ال مــن العباســيني وال مــن العلويني،
مــن يقاربــه علـاً وفضـاً وحكمـ ًة وروحانيـ ًة وقــو ًة
يف اللــه .وينقــل بعــض معارصيــه وهــو يتحــدث
عــن املســتوى العلمــي لإلمــام الرضــا(ع) ،يقــول" :ما
رأيــت أعلــم مــن عــي بــن مــوىس الرضــا ،وال رآه عامل
إال وشــهد لــه مبثــل شــهاديت ،ولقــد جمــع املأمــون ـ
الخليفــة العبــايس ـ يف مجالــس لــه ذوات عــدد مــن
علــاء األديــان ـ مــن اليهــود والنصــارى واملجــوس
وكل أصحــاب التيــارات الفكريــة ،وأراد لهــم أن
يو ّجهــوا األســئلة إىل اإلمــام الرضــا(ع) بــكل حريــة،
كل بحســب دينــه
وكان(ع) يجيبهــم عــن كل ســؤال ٌ
أو فكــره ـ وفقهــاء الرشيعــة واملتكلّمــن ،فغلبهــم
عــن آخرهــم ،حتــى مــا بقــي أحــد منهــم إال أقـ ّر لــه
بالفضــل وأقـ ّر عــى نفســه بالقصــور".
لقــد كان اإلمــام الرضــا (ع) فيــا يرويــه
بعــض معارصيــه ،يجلــس يف مســجد
النبــي(ص) قــرب الروضــة الرشيفــة ،وكان
ـج بالعلــاء الذيــن كان النــاس
املســجد يعـ ّ
يســألونهم ،ولكنهــم كانــوا يعجــزون عــن
اإلجابــة عــن بعــض األســئلة ،فيشــرون إىل
اإلمــام الرضــا(ع) ليجيبهــم عـ ّـا عجــزوا عنــه،
ولقــد قــال بعــض معارصيــه ،وهــو إبراهيــم
بــن العبــاس" :مــا ســئل الرضــا عــن يشء مــن
مســائل الديــن والدنيــا إال وعلمــه ،وال رأيــت
أعلــم منــه مبــا كان يف الزمــان إىل عــره،
وكان املأمــون ميتحنــه بالســؤال عــن كل
يشء ،فيجيبــه الجــواب الشــايف ،فــكان جوابــه
وكالمــه ومتثّلــه انتزاعــات مــن القــرآن"،
فالقــرآن الكريــم كان عمــق ثقافتــه.

املثال يف العبادة والتواضع

وكان يف عبادتــه مــرب املثــل ،يف خشــوعه للــه
تعــاىل يف كل لياليــه ،بابتهاالتــه وأدعيتــه وصلواتــه
وعبادتــه ،وكان املثــل األعــى يف تواضعــه ،يقــول
بعــض أصحابــه :كنــت مــع اإلمــام الرضــا يف ســفره إىل
خراســان ،فدعــا يومـاً مبائــدة لــه ،فجمــع عليهــا مواليــه
مــن الســودان وغريهــم ،فقلــتُ :جعلــت فــداك ،لــو
الــرب واحــد ـ
عزلــت لهــؤالء مائــدة ،فقــال(ع)" :إ ّن ّ
ربنــا اللــه جميع ـاً ـ واألم واحــدة ـ أمنــا حــواء ـ واألب
واحــد ـ وهــو آدم(ع) ـ والجــزاء باألعــال".
وقــال لبعــض أصحابــه ،وهــو يشــر(ع) إىل بعــض
الســود مــن بعــض خدّامــه والعبيــد لــه" :أتــرى إىل هذا
العبــد األســود"؟ قــال :بــى ،قــال(ع)" :حلفــت بالعتــق،
وال أحلــف بالعتــق إال أعتقــت رقبــة ،وأعتقــت بعدهــا
جميــع مــا أملــك ،إن كنــت أرى ّأن خــر مــن هــذا،
بقرابتــي مــن رســول اللــه ،إال أن يكــون يل عمــل صالــح
أفضــل منــه" ،فالتفضيــل هــو بالعمــل ال بالقرابــة،
واللــه تعــاىل يقــول{ :إ َّن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم}.
بهــذه الــروح العاليــة التــي تحــرم اإلنســان مــن خــال
إنســانيته ،كان يعتــر أن التفاضــل بــن النــاس ينطلــق
مــن خــال األعــال ال مــن خــال األنســاب .وهــذا
توجيــه لــكل الذيــن يعتــرون أنفســهم أعظــم مــن
اآلخريــن النتســابهم إىل رســول اللــه(ص) ،وقــد قــال
ي(ع)" :إن و ّيل محمــد مــن أطــاع اللــه وإن بعــدت
عـ ّ
لحمتــه ،وإن عــد ّو محمــد مــن عــى اللــه وإن قربــت
قرابتــه".

االلتزام بالتوحيد والقرآن

وكان اإلمــام الرضــا(ع) وهــو يســر إىل خراســان
يجتمــع النــاس عليــه ،وخصوصــاً الذيــن يكتبــون
األحاديــث عــن النبــي(ص) وع ّمــن روى عــن النبــي،
اجتمعــوا حــول محملــه وقالــوا :حدّثنــا يــا بــن رســول
اللــه ،فحدّثهــم بهــذا الحديــث الــذي يس ـ ّمى سلســلة
الذهــب ،قــال" :حدّثنــي أيب مــوىس بــن جعفــر قــال:
حدّثنــي أيب جعفــر بــن محمــد قــال :حدّثنــي أيب
محمــد بــن عــي قــال :حدّثنــي أيب عــي بــن الحســن
قــال :حدّثنــي أيب الحســن بــن عــي قــال :حدّثنــي أيب
عــي بــن أيب طالــب قــال :حدّثنــي رســول اللــه قــال:
حدّثنــي جربائيــل عــن اللــه أنــه قــال :كلمــة ال إلــه إال
اللــه حصنــي ،فمــن دخــل حصنــي أمــن مــن عــذايب".
كان(ع) يريــد أن يقــول إن التوحيــد هــو األســاس؛ أن
يو ّحــد النــاس ربهــم وال يرشكــوا بــه شــيئاً ،فهــذه هــي
دعــوة األنبيــاء وكل مفــردات األديــان التــي تتحــرك
يف خــط التوحيــد ،فالرســالة تنطلــق مــن خــال خــط
التوحيــد الــذي أرســل اللــه إىل العبــاد رسـاً يبلّغونهــم
بــه .كان(ع) يريــد أن يحــرر النــاس مــن كل عبــادة

اإلمام الرضا(ع) هو
اإلمام الذي بلغ القمة
يف املرحلة التي عاش
فيها ،سواء يف املدينة
أو يف إيران عندما والّه املأمون
والية العهد بعده ،من خالل
اعرتافه بفضله ورؤيته بأنه ليس
هناك يف العامل اإلسالمي ،ال
من العباسيني وال من العلويني،
من يقاربه علامً وفضالً وحكم ًة
وروحاني ًة وقو ًة يف الله.

لألشــخاص ،لتكــون عبادتهــم للــه وحــده ،ولتكــون
طاعتهــم للــه وحــده ،وليكــون اعتقادهــم باللــه وحده.
وكان(ع) يشــدّد عــى أن يلتــزم النــاس بالقــرآن،
ففــي بعــض كلامتــه عــن القــرآن ،وقــد ســأله شــخص:
مــا تقــول يف القــرآن؟ قــال(ع)" :كالم اللــه فــا تتجاوزوه
ـ قفــوا عنــد حــدوده وتعاليمــه ـ وال تطلبــوا الهــدى
يف غــره فتضلّــوا" .ويــروي اإلمــام الرضــا(ع) عــن أبيــه
اإلمــام الكاظــم(ع) ،أن رج ـاً ســأل أبــا عبــد اللــه(ع)
قــال :مــا بــال القــرآن ال يــزداد عنــد النــر والدراســة إال
غضاضـةً؟ فالنــاس يقــرأون القــرآن ويدرســونه منــذ أن
بعــث اللــه تعــاىل النبــي(ص) بــه فــا يــزداد إال تجــددا ً،
والعــادة يف الكتــب التــي ميـ ّر عليهــا الزمــن أنها تســقط
أمــام ال ِقـدَم ،فقــال(ع)" :ألن اللــه مل يجعلــه لزمان دون
زمــان ـ فالقــرآن كتــاب الحيــاة ـ وال لنــاس دون نــاس،

فهــو يف كل زمــان جديــد ،وعنــد كل قــوم غــض ـ حيوي
ـ إىل يــوم القيامــة" ،ولذلــك علينــا أن نســتنطق القــرآن
يف كل مــا يســتجد عنــد النــاس لنجــد فيــه حلــوالً
ملشــاكلنا.

حض شيعته عىل الصالح
ّ

وكان اإلمــام ال ِّرضــا(ع) يبعــث برســائله إىل شــيعته
ليوجههــم إىل مــا فيــه صالحهم ،وشــيعته هــم التابعون
للخــط اإلســامي األصيــل الــذي يتمثــل يف خــط األمئــة
يجســدون رســالة رســول
مــن أهــل البيــت(ع) الذيــن ّ
اللــه(ص) .أرســل(ع) رســالة مــع الســيد عبــد العظيــم
الحســني ،وهــو مــن العلــاء املق ّربــن ،ومــن أبنــاء
اإلمــام الحســن(ع) ،قــال لــه" :يــا عبــد العظيــم ،أبلــغ
عنــي أوليــايئ الســام ،وقــل لهــم أال يجعلــوا للشــيطان
عــى أنفســهم ســبيالً ـ أن ال يتبعــوا خطــوات الشــيطان
وال يعبــدوه ،بــل أن يعتــروه عــدوا ً لهــم ـ ومرهــم
بالصــدق يف الحديــث ـ فــا أريــد لشــيعتي أن يكونــوا
الكذّابــن الذيــن يكذبــون يف مــا يتحدثــون بــه ويف
مــا يعاهــدون ويعــدون ـ وأداء األمانــة ـ أن يكونــوا
األمنــاء عــى كل مــا يأمتنهــم النــاس ـ وبالســكوت وترك
الجــدال فيــا ال يعنيهــم ـ إذا أرادوا أن يتجادلــوا حــول
بعــض القضايــا ،فعليهــم أن يتحــاوروا يف األمــور التــي
متثــل مســؤولياتهم يف العقيــدة أو الرشيعــة أو الحيــاة
ـ وإقبــال بعضهــم عــى بعــض ـ أن ينفتــح أوليــايئ
وشــيعتي عــى بعضهــم البعــض باملحبــة ـ وامل ـزاورة،
فــإن ذلــك قربــة إ ّيل ،وال يشــغلوا أنفســهم بتمزيــق
بعضهــم بعضــاً ،فــإين آليــت عــى نفــي أنــه مــن
فعــل ذلــك ـ مــن قــام بتمزيــق الواقــع اإلســامي بالفنت
والــكالم غــر املســؤول ـ وأســخط وليّ ـاً مــن أوليــايئ ـ
وأهانــه ـ دعــوت اللــه ليعذبــه يف الدنيــا أشـ َّد العــذاب،
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ـكل الذيــن يعملــون عــى متزيــق كرامــات
وكان يف اآلخــرة مــن الخارسيــن ـ هــذه دعــوة مخيفــة لـ ِّ
النــاس ولــكل الذيــن يفتنــون بينهــم ويهدمــون املجتمــع ـ وع ّرفهــم أن اللــه قــد غفــر ملحســنهم
وتجــاوز عــن مســيئهم ،إال مــن أرشك بــه أو آذى وليـاً مــن أوليــايئ أو أضمــر لــه ســوءا ً ،فــإن اللــه ال
يغفــر لــه حتــى يرجــع عنــه فــإن رجــع عنــه ،وإال نُــزع روح اإلميــان مــن قلبــه ،وخــرج مــن واليتــي
ومل يكــن لــه نصيــب يف واليتنــا ،وأعــوذ باللــه مــن ذلــك".
كان(ع) يو ّجــه النــاس إىل إحيــاء أمــر أهــل البيــت(ع) حتــى يتبــع النــاس خطهــم ،ولكــن كيــف
نحيــي أمرهــم(ع)؟ بعــض النــاس يعتــر أن إحيــاء أمــر أهــل البيــت باللطــم ورضب الــرؤوس
بالســيف ،ورضب الظهــور بالزناجيــل والســياط ،مــاذا يقــول اإلمــام الرضــا(ع)؟ يقــول" :رحــم اللــه
عبــدا ً أحيــا أمرنــا" ،قالــوا لــه :وكيــف يحيــي أمركــم؟ قــال" :يتعلــم علومنــا ـ كل مــا قالــه أهــل البيت
يف جانــب العقيــدة والرشيعــة واألخــاق ،وكل مــا يرفــع مســتوى اإلنســان ،ويثبــت حضاريــة اإلســام
ـ ويعلّمهــا النــاس ،فــإن النــاس لــو علمــوا محاســن كالمنــا التّبعونــا".
وكان(ع) يؤكِّــد نقاطــاً ثالثــاً ،وهــو يعالــج مشــكلة بعــض النــاس الذيــن ينســبون إىل أهــل
البيــت(ع) أحاديــث الغل ـ ّو ،يقــول" :فــإن النــاس إذا ســمعوا هــذه األحاديــث التــي تنســب إلينــا
كفّرونــا" ،وهنــاك بعــض النــاس ممــن يضــع األحاديــث يف إن ـزال أهــل البيــت(ع) عــن مراتبهــم،
والبعــض الثالــث يضــع األحاديــث يف مثالــب أعــداء أهــل البيــت(ع) ،فـ"يشــتمون أعداءنــا ،فــإذا
شــتموا أعداءنــا شــتمونا".
وكان(ع) يؤكــد إعانــة الضعفــاء ويقــول" :عونــك الضعيــف مــن أفضــل الصدقــة" ،وكان(ع) يريــد
لإلنســان أن يســتنطق عقلــه ويصادقــه ،فيقول(ع)" :صديــق كل امــرئ عقلــه ،وعــد ّوه جهلــه".
اإلمــام ال ِّرضــا(ع) هــو قمـ ٌة مــن قمــم اإلســام ،وهــو اإلنســان الــذي بلــغ مــن القــرب إىل اللــه،
مــا يجعلنــا نتقـ ّرب بــه إليــه تعــاىل كــا نتقـ ّرب إليــه تعــاىل بآبائــه وأبنائــه ،هــذا هــو خــط أهــل
البيــت(ع) خــط اإلســام الــذي يقودنــا إىل ال ـراط املســتقيم.
املصدر :بينات
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الرضا
اِ
إلمام ّ
أد َرك هــارون ال َرشــید
عمــق اإلرتبــاط بی َن اإلمــامِ
َ
ِ
الكاظــم (علیــه السالم) وامل ُســلمین ،ووج ـ َد أ َّن القاع ـدَة
وس ـ ُع مبــرو ِر الز َمــن،
ت
ت
ـام)
ـ
الس
ـه
ـ
(علی
ـام
ـ
لإلم
ة
ی
ـعب
َ
ّ
الشـ َ
فــا دا َم اإلمــا ُم حیّــاً فــإ َّن امل ُســلمین یُقارنــو َن بیــ َن
منهجیــن َ :منه ِج اإلمــام الكاظــم (علیــه الســام) ومنهج
هــارون ،وباملقارنــة یشـخّصون النهــج الســلیم املســتقیم
عــن النهــج املنحــرف .
ومــن هنــا أدرك خطــورة بقــاء اإلمــام (علیــه الســام)
حـ ّرا ً نشــیطاً ،فأخــذ یخطــط لســجنه ،وتجمیــد نشــاطه
واملنــع مــن تأثیــره يف املســلمین .
إضافــة اىل ذلــك فــإ ّن مواجهــة اإلمــام (علیــه الســام)
لــه يف أكــر مــن موقــف واعرتاضــه علیــه أمــر ال یمكــن
لشــخصیة مثــل هــارون أن تســكت عنــه ،كام مل یســكت
اإلمــام عــى ترصفــات هــارون العدوانیــة عــى األمــة
االســامیة ورشیعــة ســید املرســلین ،وتجلــت املعارضــة
واملواجهــة يف مواقــف ومامرســات مل یســتطع هــارون
اســتیعابها ،فحینــا قــال لــه  :یــا أبــا الحســن ُحـ َّد فــدك
حتــى أردّهــا علیــك ،فأجابــه « :ال آخذهــا االّ بحدودهــا»،

أبيه ِ
ومِح َن ُة ِ
الكاظم (عليهما السالم)
وقــد حدّدهــا له بـــ «عدن ،وســمرقند ،وافریقیة ،وســیف
البحــر مــا یلــی الخــزر وأرمینیــة» ،وقــد وضّ ــح اإلمــام
(علیــه الســام) بــأ ّن فــدكاً هــي الخالفــة املغتصبــة ،وعند
ذلــك عــزم عــى قتلــه .1
وســلّم هــارون عىل رســول اللــه (صــى اللــه علیــه
وآله) عنــد قــره قائ ـاً  :الســام علیــك یــا رســول اللــه
یــا ابــن العــم ،فقال اإلمــام الكاظــم (علیــه الســام) :
«الســام علیــك یــا ابــه» ،فقــال هــارون  :هذا هــو الفخر.
ثــم مل یــزل ذلــك يف نفســه حتى اســتدعاه يف ســنة (1699
هـــ) وســجنه فأطــال ســجنه  2ثــم أفــرج عنــه بعــد ذلك .
وا ُدخل اإلمــام الكاظــم (علیــه الســام) عىل هــارون
مـ ّرة ،فقــال لــه مــا هــذه الــدار ؟ فقــال (علیــه الســام) :
«هــذه دار الفاســقین» .3
وكــرت الوشــایات ضــد اإلمــام (علیــه الســام) عنــد
هــارون تحرضــه علیــه وكانــت منهــا وشــایة یحیــى
الربمــي حیــث قــال لــه  :إ ّن االم ـوال تحمــل إلیــه مــن
املــرق واملغــرب ،وا ّن لــه بیــوت أمــوال .4
فقــام هــارون باعتقــال اإلمــام (علیــه الســام) ســنة (

عاش اإلمام الرضا
(علیه السالم) محنة أبیه
وانتقاالته من سجن اىل
سجن ح ّتى استشهاده
ومل تكن الظروف مالمئة ،ومل
توجد مصلحة يف إعالن املعارضة،
فبقی اإلمام (علیه السالم) یتج ّرع
األمل ومرارة املحنة كامتاً أنفاسه
مراعیاً للظروف العصیبة التي متر
باملسلمین عموماً وبأتباع أهل
البیت(علیهم السالم) خصوصاً .

 179هـــ ) وبقــی يف ســجن البــرة ســنة كاملــة.
ويف ســنة (  180هـــ ) ســجن ببغــداد ،ونقل من ســجن
اىل آخــر حتــى اغتالــه أحــد عمالئه وهو يف الســجن.
وكان اإلمــام الرضــا (علیــه الســام) یزوره يف الســنین
االوىل مــن ســجنه كــا هــو املســتفاد مــن روایــة علــی
بــن یقطیــن حــول الوصیــة لــه .5
وأمــر اإلمــام الكاظــم (علیــه الســام) اإلمام الرضــا
(علیــه الســام) أن« :ینــام عــى بابــه يف كل لیلــة مــا كان
حیّـاً اىل أن یأتیــه خــره ،فمكــث عــى هــذه الحالــة أربع
ســنین ،فلــا كان لیلــة مــن اللیــايل أبطــأ عــن فراشــه ومل
یــأت فاســتوحش العیــال ،فلــا كان مــن الغــد أىت الــدار
ودخــل اىل العیــال وقصــد اىل أم أحمــد زوجــة أبیــه ،فقال
لهــا  :هــات التــي أودعــك أيب ،فرصخــت وقالــت  :مــات
واللــه ســیدي ،فكفّهــا وقــال لهــا  :ال تكلمــي بــيء وال
تظهریــه ،حتــى یجــيء الخــر اىل الـوايل .6
وقــد أوصــل محمــد بــن الفضــل الهاشــمي خــر
استشــهاد اإلمام الكاظــم (علیــه الســام) إىل اإلمام الرضــا
(علیــه الســام) بأمر منــه ودفــع الیــه بعــض الودائــع
إلرســالها الیــه.
ويف الیــوم نفســه ذهــب مح ّمــد اىل البــرة لیبلّغ خرب
استشــهاد اإلمــام (علیــه الســام) ثــم تبعه اإلمــام الرضــا
(علیــه الســام)بعد ثالثــة أیام مــن وصوله ،فأقـ ّر له بعض
أهــل البــرة باإلمامــة فرجــع يف نفــس الیــوم إىل املدینة.
ثــم اتّجه اإلمــام الرضــا (علیــه الســام) إىل الكوفــة
والتقــى بأتبــاع أبیــه ثــم عــاد إىل املدینــة.7
ومل ّــا شــاع خــر رحیل اإلمــام الكاظــم (علیــه
الســام) يف املدینــة اجتمــع أتباع أهــل البیــت (علیهــم
الســام) عىل بــاب أم أحمــد ،واجتمعــوا مــع أحمــد
ابن اإلمــام الكاظم(علیــه الســام) فذهب بهــم إىل
أخیه اإلمــام الرضــا (علیــه الســام) فبایعوه عــى اإلمامــة
.8
ومل یتصـ ّد اإلمام(علیه الســام) علناً إلمامة املســلمین،
رسیـاً ومل یعلــن عنــه االّ بعد أربع ســنین
وإنّ ــا كان األمــر ّ
طبقـاً لوصیــة أبیه.
وقــد عاش اإلمــام الرضــا (علیــه الســام) محنة أبیــه
وانتقاالتــه مــن ســجن اىل ســجن حتّــى استشــهاده ومل
تكــن الظــروف مالمئــة ،ومل توجــد مصلحــة يف إعــان
املعارضــة ،فبقــی اإلمــام (علیــه الســام) یتجــ ّرع األمل
ومـرارة املحنــة كامتـاً أنفاســه مراعیـاً للظــروف العصیبــة
التــي متر باملســلمین عمومـاً وبأتبــاع أهــل البیت(علیهم
الســام) خصوص ـاً .
االنفراج النسبی يف عهد هارون
لقــد استشــهد اإلمــام الكاظــم مســموماً ســنة
(183هـ) 9وبایعــاز مــن هــارون الرشــید ،وكان هــارون
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إن موقــف هــارون هــذا كان ناج ـاً عــن رغبتــه يف
رب خــر الســم واالغتیــال اىل املجتمــع
یخــى تــ ّ
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ـ
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االســامي  .مـ
ّ
ّ
جمــع القـ ّواد والكتّــاب والقضاة وبني هاشــم ،ثم كشــف معــارض لســلطانه من اإلمــام الرضــا (علیــه الســام) عىل
عــن وجــه اإلمــام (علیه الســام) وقــال  :أتــرون أ ّن بــه أثرا ً الرغــم مــن كــرة الجواســیس والوشــایات وشـدّة املراقبــة
مــا یـ ّ
ـدل عــى اغتیــال ؟ قال ـوا :ال .10
لــه .
وأدخــل الســندي بــن شــاهك الفقهــاء ووجــوه أهــل
بغــداد ،لیتفحصـوا يف جثامنــه ،فنظــروا إلیــه وال أثــر بــه التصدّیلإلمامة
مــن جـراح أو خنــق ،وأشــهدهم عــى أنــه مــات حتــف
ويف الفــرة الواقعــة بیــن ســنة (  183هـــ ) اىل ســنة
أنفــه ،فشــهدوا عــى ذلــك ،وأخــرج الجثــان الطاهــر (  187هـــ ) مل یعلن اإلمــام الرضــا (علیــه الســام) عن
أي تح ـ ّرك علنــي يف املدینــة مــن
ووضعــه عــى الجــر ببغــداد ونــودي  :هــذا مــوىس بــن إمامتــه ،ومل یظهــر لــه ّ
جعفــر قــد مــات فانظــروا إلیــه .11
خطــب أو لقــاءات عا ّمــة ،ومل یسـ ّجل علیــه أي حضور يف
وبقیــت الهواجــس محیطــة بهــارون ،حیــث كان املحافــل العامــة .
یحتمــل أن تنفجــر األوضــاع متمثلــة يف حركــة شــعبیة
وقــد أدرك هــارون مــن خــال أخبــار عیونــه أنــه كان
واســعة ته ـدّد ســلطانه ،لــذا اتّخــذ ا ُســلوب التخفيــف بعیــدا ً عــن األحــداث ،وهــذا ظاهــر مــن الروایــة التالیــة
مــن محارصة اإلمــام الرضــا (علیــه الســام) وأهل بیتــه التــي تقول «:دخل أبــو الحســن عــي بــن مــوىس الرضــا
المتصــاص النقمــة الشــعبیة وتقلیــل ردود األفعــال ،ومل (علیــه السالم) الســوق ،فاشــرى كلبــاً وكبشــاً ودیــكاً،
أي إج ـراء متش ـدّد مــع اإلمــام (علیــه الســام) ،فلــا كتــب صاحــب الخــر إىل هــارون بذلــك ،قــال  :قــد
یتخــذ ّ
ورفــض االســتجابة ملــن أراد منــه قتلــه ،كــا نالحــظ يف أم ّنــا جانبــه» .14
ومل یصـدّق هــارون األخبــار الـواردة عــن غیــر طریــق
موقفــه مــن عیــى بــن جعفــر حیــث قــال لهــارون :
رسیّــة ،كالخــر الــذي أورده أحــد أحفــاد الزبیــر
ال
ـه
ـ
عیون
ا ُذكــر یمینــك التــي حلفــت بهــا يف آل أبــی طالــب ،فإنّــك
ّ
رضبــت بــن العـ ّوام عــى هــارون مــن أنّــه :قــد فتــح بابــه ودعــا
حلفــت إ ْن ادّعــى أحــد بعــد مــوىس اإلمامــة
َ
ي ابنــه یدّعــی هــذا األمــر ،ویُقــال اىل نفســه  ،فقــال هــارون عنــد وصــول الخــر :واعجباً من
عنقــه صـرا ً ،وهــذا عـ ّ
فيــه مــا یقــال يف أبیــه ،فنظــر الیــه مغضبـاً فقــال  :ومــا هــذا ! یكتــب أ ّن عــي بــن مــوىس (علیــه الســام) قد
اشــرى كلبـاً وكبشـاً ودیــكاً ،ویكتــب فيــه مــا یكتــب .15
تــرى ؟! تریــد أن أقتلهــم كلهــم ؟! .12
فلــم یلتفــت إىل قــول الزبیــري ،وترك اإلمــام الرضــا
وحینــا ح ّرضــه خالــد بــن یحیــى الربمــي عــى
قتل اإلمــام الرضــا (علیــه الســام) قال هــارون  :یكفينــا (علیــه السالم) وشــأنه ،اىل أن مضــت أربــع ســنین مــن
استشــهاد اإلمام الكاظــم (علیــه الســام) فقام اإلمام
مــا صنعنــا بأبیــه ،تریــد أن نقتلهــم جمیع ـاً ؟! .13
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الرضــا (علیــه الســام) باألمر علنـاً عمـاً بوصیة مــن أبیه
ـ كــا تقــدم ـ وكان ذلــك يف ســنة ( 187هـ ) وهي الســنة
التــي قــام فيها هــارون بقتل الربامكــة ،وكان لقتلهــم دور
كبیــر يف خلخلــة األوضــاع السیاســة ألنّهــم كان ـوا أركان
الحكومــة ومشـ ّیدي رصحهــا ،وبقتلهــم انتهــت أو خفّت
الوشــایات عىل اإلمــام الرضــا (علیــه الســام) ألنهم كانـوا
مــن أشــ ّد املح ِّرضیــن عــى قتل أهــل البیــت (علیهــم
الســام) ،وهــذه الظــروف ســاعدت اإلمام (علیه الســام)
عــى التص ـدّي لإلمامــة ،فقــام باألمــر وهــو مطمــن إىل
عــدم قــدرة هــارون عــى ســجنه أو قتلــه ،وقــد ح ـذّره
بعــض أنصــاره مــن التصــدّي لإلمامــة وقالــوا  :إنّــك
أظهــرت أمــرا ً عظیــاً وإنّــا نخــاف علیــك مــن هــذا
الطاغیــة فقــال (علیــه الســام) « :لیجهــد ّن جهــده فــا
ي ».16
ســبیل لــه ع ـ ّ
وأجابهــم يف موقــف آخــر قائـاً« :إ ْن خُدشــت خدشـاً
مــن قبــل هــارون فأنــا كـذّاب».17
وتصدّی اإلمــام الرضــا (علیــه الســام) ال یعنــی
املعارضــة السیاســیة ،فقــد تصـدّى اإلمــام (علیه الســام)
ملحاربــة األفــكار والعقائــد الهدّامــة واهتــم بنــر الفكر
االســامی الســلیم يف مجــايل العقیــدة والرشیعــة ،وهــذا
األمــر ال یهــ ّم هــارون مــادام اإلمــام (علیــه الســام) ال
یعــارض ســلطانه .
ومــا ســاعد عــى هــذا االنفـراج النســبي هــو انتقــال
هــارون إىل الـ ّري ســنة ( 189هـــ)  ،ثــم إىل خراســان ســنة
( 192هـــ)  ،ثــم وفاتــه ســنة ( 193هـ).
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سلوك العباسيني تجاه العلويني :

والية عهد االمام الرضا(ع)
الشهيد مرتىض املطهري

هــذا البحــث هــو عبــارة عــن تلخيــص جــزء مــن
كتــاب ســرة االمئــة االطهــار للشــهيد مرتــى مطهــري ،
تلخيــص الفصــل الــذي يتكلــم عــن مســألة واليــة عهــد
االمــام الرضــا (ع)مــع التــرف .
يتعــرض بحثنــا هــذا لشــبهة عند بعــض النــاس  ،نظري
مــا عرضــت لهــم يف قضيــة صلح االمــام الحســن (ع) عىل
الرغــم مــن ان صلــح االمــام الحســن (ع) وواليــة عهــد
االمــام الرضــا (ع) يبــدوان عملــن متضاديــن ....ذلــك أن
االمــام الحســن (ع) ( ســلم ) االمــر اىل خصمــه واعتــزل ،
بينــا (اســتلم ) االمــام الرضــا (ع) امرا ً من خصمــه  .ورأي
أصحــاب مثــل هــذه الشــبهات ان هنــاك قاسـاً مشــركاً
بــن الحادثتــن  ،وهــو املداهنــة مــع الســلطة الحاكمــة
الظاملــة  ،فاالمــام الحســن (ع) ســلم الخالفــة لشــخص
ال يســتحقها مــن الناحيــة الرشعيــة  .واالمــام الرضــا (ع)
اســتلم واليــة العهــد مــن شــخص ال ميتلــك الصالحيــة

الرشعيــة العطــاء مثــل هــذا املنصــب .
فكــا اعرتضــوا عــى االمــام الحســن (ع) بأنــه كان
ينبغــي أن يقاتــل بــدل أن يصالــح  ،ولــو انجــر االمــر اىل
استشــهاده  ،كذلــك هنــا يستشــكلون عــى االمــام الرضــا
(ع) قبولــه لواليــة العهــد مــن طــرف املامــون  ،وانــه
كان االجــدر بــه أن يــرىض بالقتــل والشــهادة  ،وال يرضــخ
لتهديــد هــذا الخليفــة الظــامل .
ونحــن نحــاول االن ان نبحث مســألة واليــة عهداالمام
الرضــا (ع) هــذه التــي تعترب مســألة تاريخية هامــة  ،ليك
تتضــح ابعادها وتزول الشــبهات منحولها.
يف البدايــة ينبغــي ان نــدرس هــذه الحادثــة من خالل
الظــروف التاريخيــة التــي احاطــت بهــا  ،ثــم بعــد ذلــك
نتطــرق اىل بحــث االســباب التــي أدت اىل قبــول االمــام
الرضــا (ع) لواليــة عهــد املامــون وكيفيــة قبوله لهــذا االمر
 ،وغــر ذلــك مــن املســائل ...

ورث املأمــون الخالفــة العباســية  ،وكان عــى رأس
برنامــج العباســيني محاربــة العلويــن  ،ومطاردتهــم اينام
كانـوا واالمعــان يف قتلهــم والتنكيــل بهــم ،وال يقــل حجم
الجنايــات التــي ارتكبهــا بنــو العبــاس يف حــق العلويــن
بســبب النـزاع عــى مســألة الخالفــة  ،عن حجــم جنايات
االمويــن  ،ان مل يــزد اضعافـاً  ،غايــة االمــر ان االمويــن قد
تلطخــت ايديهــم بدماء االمــام الحســن (ع)  ،واال فبغض
النظــر عــن مســالة قتــل ســيد الشــهداء (ع) فــإن جرائــم
العباســيني اكــر بكثــر مــن جرائــم االمويــن .
فالعــداوة بــن العلويني والعباســيني ليســت ببســيطة
،خصوصــاً وان العباســيني مل يكونــوا يرحمــون احــدا ً يف
ســبيل وصولهــم اىل كــريس الخالفــة  ،حتــى لــو كان
املنافــس عباســياً مثلهــم  ،فقد قتلوا أبا مســلم الخراســاين
مــع عظــم الخدمــات التــي اداهــا لهــم  ،وقــام هــارون
بتصفيــة الربامكــة جميعهــم رغــم التعــاون والعــرة
واملحبــة الطويلــة التــي كانت بينهم وبني الخليفــة  ،وكان
ذلــك لســبب ســيايس تافــه  ،واصطــدام املأمون مــع اخيه
االمــن  ،وجــرت بينهــا حــروب عنيفــة  ،وبعــد ان انترص
عليــه قتلــه ومثــل بــه بشــكل فظيــع !
ويف ظــل مثــل تلــك الظــروف الداميــة  ،حدثــت
واحــدة مــن عجائــب التاريــخ  ،وهــو ان يأمــر مثــل هــذا
الخليفــة – القاتــل املتعطــش للحكــم – بإحضــار االمــام
الرضــا (ع) مــن املدينــة  ،ثــم يعــرض عليــه قبــول الخالفة
لــي يعتــزل هــو جانب ـاً ،وبعــد ان يرفــض االمــام هــذا
العــرض  ،يطلــب منــه ان يقبــل عــى االقــل بواليــة العهد
 ،ويــر عــى طلبــه هــذا حتــى يصــل اىل درجــة التهديــد
بالقتــل  .فــاذا كان حافــزه مــن وراء هذا العــرض ؟ وماذا
كانــت حقيقــة االمــر ؟
مسالة والية عهد االمام الرضا (ع) والنقل التاريخي :
مل تتضــح االســباب التــي كانــت وراء اســناد واليــة
العهــد لالمــام الرضــا (ع)  ،ومــن الــذي كان وراء هــذه
القضيــة .
ولكــن االرسار ال تبقــى مخفيــة متام ـاً كــا يريــد لهــا
اصحابهــا  ،فقــد توضحــت لنــا نحــن الشــيعة الكثــر مــن
ارسار وجوانــب هــذه القضيــة  ،وذلــك عــن طريــق النقل
التاريخــي الــذي وصــل الينــا عــن طريــق علامء الشــيعة ،
وقــد اســتندت ايضــا يف بحثــي هــذا عــى بعــض املراجــع
التاريخيــة الســنية  ،مثــل كتــاب "مقاتــل الطالبيــن " اليب
فــرج االصفهــاين .
واالن ندخــل يف بحــث الحوافــز التــي دفعــت املأمــون
اىل طــرح مســألة واليــة العهــد بالنســبة لالمام الرضــا (ع)
...هــل فكــر املأمــون حقـاً يف ان يســتلم االمــام الرضــا (ع)
زمــام االمــور مــن بعــده  ،ان مــات او قتــل  ،اي ان تنتقــل
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يف الفلــك دعـوا اللــه مخلصــن لــه الديــن * فلــا نجاهــم
اىل الــر إذا هــم يرشكــون " فاملأمــون مــر بهــذه التجربــة
 ،وصلحــت رسيرتــه يف بدايــة االمــر  ،ولكنــه بعــد ان
تخلــص مــن مشــاكله نــي مــا عاهــد اللــه عليــه ورجــع
اىل طريقتــه املنحرفــة .

الخالفــة مــن البيــت العبــايس اىل البيــت العلــوي ؟
واذا كانــت عنــده فكــرة كهــذه  ،فهــل بقــى عــى
فكرتــه حتــى النهايــة  ،حيــث ال ينبغي يف هــذه الحالة ان
نقبــل مقولــة أن املامــون قــام بــدس الســم لالمــام الرضــا
(ع)  ،بــل نؤيــد قــول الذيــن يعتقــدون ان االمــام الرضــا
(ع) انتقــل عــن دار الدنيــا بالوفــاة الطبيعيــة ؟
مــن زاويــة نظــر علــاء الشــيعة  ،فــإن وجــود حســن
النيــة عنــد املأمــون واســتمرارها للنهاية امر غــر مقبول ،
بينــا يعتقــد كثري من الغربيــن ان املأمون كان شــيعياً يف
الواقــع  ،وكان يعتقــد حقـاً بــآل عــي ويحبهــم باخالص.
االحتامل االول  :فكرة املأمون نفسه

ســلم واليــة العهــد لالمــام الرضــا (ع) عن عقيدة وحســن
نيــة  ،ولكــن حـوادث الزمــان منعــت مــن تحقيــق هدف
املأمــون  ،ألن االمــام الرضــا فــارق الدنيــا باجلــه الطبيعــي
وانتفــى بذلــك هــذا املوضــوع !
ولكــن هــذه املســألة ال تبــدو صحيحــة مــن وجهــة
نظــر علــاء الشــيعة  ،ذلــك ان الدالئــل والقرائــن قامئــة
عــى خالفهــا  .ولــو كان االمــر قــد تــم حقـاً يف جــو مــن
االخــاص والجديــة  ،ملــا كان موقــف االمــام الرضــا (ع)
ســلبياً تجــاه قبــول واليــة العهــد هــذه فهــو (ع) مل يتلــق
هــذه املســالة بصــورة جديــة ابــدا ً .

فكرة املأمون الغراض سياسية :
وهــو ان املســألة كانــت مــن ابتــكار املأمــون  ،ولكــن
ال عــى اســاس العقيــدة وخلــوص النيــة  ،بــل الســباب
سياســية بحتــة نذكرهــا فيــا يــي :

املأمون والتشيع :
يعتــر املأمــون أكــر الخلفــاء ( الزمنيــن )  ،ورمبــا
اكــر ســاطني العــامل عل ـاً وثقافــة  ،وكان يحــب العلــم
 ،ويعشــق املباحثــات العلميــة  .وال يوجــد تــردد يف ان
املأمــون كان لديــه ميــل روحــي وفكــري باتجــاه التشــيع
.ويف قصــة روى املأمــون فيها بنفســه كيف تعلم التشــيع
مــن ابيــه هــارون  ،ملــا رأى مــن ترصفــه وكالمه مــع االمام
الكاظــم (ع(.
اذن فــا يوجــد شــك يف وجــود ميــل اىل مذهــب
التشــيع عنــد املأمــون  ،غايــة مــا يف االمــر انــه كان كــا
يقــال عنــه " شــيعي قاتــل لالمئــة (ع) "  ،وهــذه املســألة
ليســت غريبــة  ،فأهــل الكوفــة ايضــا كان عندهــم ميــل
لالمــام الحســن (ع)  ،وعقيــدة يف التشــيع الهــل البيــت
(ع) ومــع ذلــك قتلوا ســيد الشــهداء (ع) .كذلــك ال يوجد
شــك يف ان املأمــون كان رج ـاً عامل ـاً  ،ومحب ـاً للمســائل
العلميــة  .ولهــذا يعتقــد كثــر مــن الغربيــن ان املأمــون

رأي الشيخ املفيد والشيخ الصدوق :
والفــرض االخــر الــذي ال يبــدو بعيــدا ً جــدا ً  ،ألن امثال
الشــيخ املفيــد والشــيخ الصــدوق قبلــوه وتبنــوه  ،هــو أن
املأمــون كان مخلصـاً يف البدايــة تجــاه االمــام الرضــا (ع) ،
ولكنــه نــدم فيــا بعــد وغــر نوايــاه  .فعندمــا تتابعــت
الهزائــم عــى املأمــون اثنــاء حربــه مــع اخيــه االمــن
وأصبــح مصــره واضح ـاً وانــه ســوف يُنــكل بــه  ،لجــأ
اىل اللــه ونــذر نــذرا ً اذا حفظــه اللــه وانتــر عــى اخيــه
فســوف يقــوم يتســليم الخالفــة اىل اصحابهــا الرشعيــن .
ورمبــا تكــون عقيــدة الشــيخ الصــدوق وامثالــه
صحيحــة النهــا تتــاءم مــع منطــق الطبيعــة البرشيــة .
حيــث ان كل انســان عندمــا ميــر بكــرب عظيــم  ،وييــأس
مــن كل يشء يف الحيــاة  ،فإنــه يلجــأ اىل اللــه ســبحانه
ويتخــذ قـرار التوبــة والرجــوع عــن الغــي  .ولكنــه عندما
يجــد الخــاص والنجــاة فانــه ينــى ق ـراره وعهــده مــع
اللــه  .والقــرآن يقــرر هــذا املعنــى فيقــول  " :فــإذا ركبـوا

 -1لفت نظر االيرانيني
وذلــك ان االيرانيــن عمومــاً كانــت لهــم ميــول
باتجــاه التشــيع ومــواالة أهــل بيــت عــي (ع)  .وكانــت
ثوراتهــم ضــد االمويــن منــذ البدايــة تحــت شــعار
" الرضــا مــن آل محمــد "  .ولهــذا فــإن املأمــون هــو
الــذي اعطــى لقــب " الرضــا " لعــي بــن مــوىس (ع)
 .بعــد ان نصبــه لواليــة العهــد  ،وكان يقصــد بذلــك
احيــاء ذكــرى حبيبــة عنــد االيرانيــن الذيــن كانــوا
يقاتلــون قبــل حــوايل تســعني عامـاً تحــت رايــة " الرضــا
مــن آل محمــد "  ،وبذلــك يلفــت انتباههــم ويكســبهم
اىل جانبــه اوالً  ،ثــم بعــد ذلــك يقــوم بازاحــة االمــام
الرضــا (ع) مــن طريقــه  ،ان ينتظــر عامــل الزمــن
ليســوي هــذه املســالة  ،فقــد كان االمــام يكــره بحــوايل
عرشيــن عامـاً  ،فرمبــا كان املأمــون يقــول يف نفســه  :ان
واليــة العهــد لهــذا الرجــل ال تشــكل خط ـرا ً عــي  ،وال
شــك انــه ســوف ميــوت قبــي .
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 -2اخامد ثورات العلويني
يذكــر البعــض علــة اخــرى لهــذه السياســة  ،وهــي ان
املأمــون قــد رأى ان العلويــن اصبح ـوا يشــكلون خط ـرا ً
جدي ـاً ضــد نظــام حكمــه  ،الن ثوراتهــم كــرت واشــتد
نشــاطهم يف عهــده  .ولهــذا فــان دافــع املأمــون يف اســناد
واليــة العهــد اىل االمــام الرضــا (ع) هــو محاولــة الرضــاء
العلويــن وتهدئتهــم  ،وســحب مــررات الثــورة والتمــرد
مــن ايديهــم  .وتأييــدا ً لهــذه النظريــة فإنــه قــام فع ـاً
بإصــدار العفــو العــام عــن جميــع العلويــن  ،رغــم انهــم
ارتكبـوا يف نظــره جرائــم ال تغتفــر .
 -3تجريد االمام الرضا (ع) من سالحه :
وهــذا املعنــى وارد يف رواياتنــا  ،ذلــك ان االمــام الرضــا
(ع) قــال يومـاً للاممــون مــا مضمونــه  :هــذا هــو هدفك
 ،فأنــت تريــد ان تفســد عــي امــري { قــال الرضــا (ع)
للاممــون  :تريــد بتوليتــي العهــد " ان يقــول النــاس  :ان
عــي بــن مــوىس مل يزهــد يف الدنيــا  ،بــل زهــدت الدنيــا
فيــه  ،أال تــرون كيــف قبل واليــة العهد طمعـاً يف الخالفة
!"}
وهــذا يشء طبيعــي فــان النظــام الحاكــم عندمــا
يجــد معارضـاً خطـرا ً لــه  ،فــإن احــدى الطــرق لتجريــده
مــن ســاحه هــو اعطــاؤه منصبـاً يف هــذا النظــام  .وكان
املامــون يهــدف ايض ـاً اىل تشــويه ســمعة االمــام الرضــا
(ع) امــام اولئــك الذيــن يعتقــدون ان الخالفــة حــق
آلل عــي (ع)  ،وانهــم اذا اســتلموا الخالفــة فــإن الدنيــا
ســوف تصبــح جنــة  ،وتســود العدالــة يف العــامل  .فعندمــا
يقــوم بهــذه الخطــة ( تســليم ســلطة صوريــة لالمــام )
فــإن النــاس ســوف يشــعرون بخيبــة امــل عندمــا يــرون
ان االوضــاع مل تتغــر  ،ومل تتحســن  .وأكــر مــن ذلــك
يســتطيع ان يتهــم آل عــي بأنهــم عندمــا يكونــون خارج
الســلطة  ،فإنهــم يتكلمــون عــن الحــق والعــدل ومــا
اشــبه بذلــك  .ولكنهــم عندما يصلــون اىل الســلطة فإنهم
يرضــون بالواقــع الفاســد وينســون كالمهــم الفاســد.
االحتامل الثاين ::فكرة فضل بن سهل
وهنــاك احتــال اخــر الصل القضيــة  ،وهــو ان املأمون
اساسـاً مل يكــن لــه اختيــار يف هــذه املســألة  ،بــل كانــت
مــن ابتــكار الفضــل بــن ســهل ذي الرياســتني  ،وزيــر
املأمــون  ،حيــث جــاء يوم ـاً وقــال للاممــون  :إن آبــاءك
قــد اســاؤوا التــرف مــع آل عــي  ،فعليــك االن ان تختار
افضــل آل عــي وهــو عــي بــن مــوىس  ،وتســلم اليــه
واليــة العهــد  .فاضطــر املأمــون مكرهـاً اىل النــزول عنــد
رغبــة وزيــره الــذي ميتلــك الســلطات الحقيقيــة بيــده .
ويف هــذه الحالــة يــرز ســؤال وهــو  :ملــاذا طــرح
الفضــل هــذه املســألة ؟ وهــل كان شــيعياً معتقــدا ً

باالمــام الرضــا (ع) ؟ أم انــه بقــي عــى عقيدته املجوســية
الســابقة وأراد بهــذه الطريقــة ان يســحب الخالفــة مؤقتاً
مــن العباســيني ؟ أو انــه كان يريــد يف الواقــع ان يتالعــب
بأســاس الخالفــة االســامية ؟
وعــى هــذا الفــرض لــو كان قــدر لخطــة الفضــل ان
تنجــح  ،لــكان خطرهــا عــى االســام أشــد مــن خطــر
خالفــة املامــون  ،ألن االخــر مهــا يكــن مــن امــر فهــو
خليفــة مســلم  ،ولكــن الفضــل بــن ســهل وجامعتــه
رمبــا كانـوا يريــدون ان يقتطعـوا ايـران مــن دنيــا االســام
ليعيدوهــا للمجوســية .

مــن ابتــكار الفضــل بــن ســهل ؟ واذا كانــت مــن ابتــكار
املامــون فهــل كان عنــده حســن نيــة ام ال ؟ واذا كانــت
نيتــه حســنة فهــل اســتمر عليهــا اىل النهايــة ام رجع عنها
؟ واذا مل يكــن عنــده اخــاص وحســن نيــة فــاذا كانــت
اهدافــه السياســية ؟
كل تلــك االمــور تعرتيهــا الشــبهات مــن الوجهــة
التاريخيــة  .طبعــا معظــم االراء املطروحــة لهــا ادلــة
ولكنهــا ليســت قطعيــة .
واين ارى مــن االفضــل ان نبحــث هــذه املســألة مــن
وجهــة االمــام الرضــا (ع)  ،ونضــع نصب اعيننا املســلامت
التاريخيــة الثابتــة  ،النــه بذلــك – حســب رأيــي _ تُحــل
كثــر مــن املســائل املربوطــة باملأمــون ايضـاً .

ان النظام الحاكم
عندما يجد معارضاً خطراً
له  ،فإن احدى الطرق
لتجريده من سالحه هو
اعطاؤه منصباً يف هذا النظام
 .وكان املامون يهدف ايضاً اىل
تشويه سمعة االمام الرضا (ع)
امام اولئك الذين يعتقدون ان
الخالفة حق آلل عيل (ع)  ،وانهم
اذا استلموا الخالفة فإن الدنيا
سوف تصبح جنة  ،وتسود العدالة
يف العامل .

مسلامت تاريخية :
 -1احضار االمام من املدينة اىل (مرو)
وقــد تــم هــذا االمــر مــن دون تشــاور مســبق وال
بأخــذ موافقــة االمــام عــى ذلــك  .فلــم يســجل احــد انــه
حصلــت مفاوضــات او مكاتبــات مــع االمــام الرضــا (ع)
عندمــا كان يف املدينــة حــول اســباب دعــوة املامــون اليــه
 .ومل يأمــر املأمــون باحضــار االمــام وحــده  ،بــل ومعــه
عــدد كبــر مــن آل ايب طالــب ايضـاً .وباالضافــة اىل ذلــك
فقــد حــدد لرحلته مسـرا ً خاصـاً بحيث ال يصــادف مرور
االمــام الرضــا (ع) عــى املناطــق التــي تقطنهــا اكرثيــة
شــيعية  ،خصوصـاً الكوفة  ،النه كان يخــاف من ردة فعل
الشــيعة تجــاه اعتقــال االمــام واحضــاره باالجبــار وبهــذه
الصــورة  .كــا ان االفـراد الذيــن اختارهــم لهــذه املهمــة
كانـوا مــن الذيــن يحملون الحقــد والعداء الشــديد لالمام
الرضــا (ع) وكان رئيســهم يدعــى " الجلــودي " وهــو عريب
بحســب الظاهــر  ،وكان وفيــاً للأممــون وعــدوا ً لــدودا ً
لالمــام الرضــا (ع) .

رأي جرجي زيدان :
جرجــي زيــادن مــن الذين يعتقــدون ان هذه املســالة
كانــت مــن ابتــكار الفضــل بــن ســهل  ،وانــه كان شــيعياً
مؤيــدا ً لالمــام  ،ولكــن هــذا الــرأي ال يتفــق مــع التواريــخ
املوثوقــة  .ولــو كان الفضــل مخلص ـاً حق ـاً  ،وكان يريــد
للتشــيع ان ينتــر ويحكــم  ،مل يكــن رد فعــل االمــام
الرضــا (ع) بتلــك الصــورة الســلبية  .بــل ان كثــر مــن
الروايــات والتواريــخ الشــيعية تؤكــد ان االمــام الرضــا (ع)
كان يخالــف الفضــل بــن ســهل بأشــد مــا كان يخالــف
املأمــون نفســه  .وكان (ع) يعتــره خطــرا ً كبــرا ً عــى
االســام  ،وقــد حــذر املأمــون منــه ومــن اخيه  .كــا تؤكد
هــذه التواريــخ ان الفضــل بــن ســهل كان كثــر الســعاية
ضــد االمــام الرضــا (ع).
والواقــع ان الباحــث يصعــب عليــه مــن الناحيــة
التاريخيــة ان يصــل اىل نتيجــة قاطعــة بالنســبة اىل
املامــون يف هــذه املســألة ..هــل كانــت مــن ابتــكاره ؟ ام

 -2امتناع االمام الرضا (ع) :
يذكــر ابــو فــرج يف " مقاتــل الطالبيــن " ان املأمــون
ارســل يف البدايــة الفضــل بــن ســهل واخــاه الحســن بــن
ســهل  ،اىل االمــام الرضــا (ع) وطرحــا عليــه هــذا االثنــان
موضــوع واليــة العهــد  ،فامتنــع االمــام عــن قبــول هــذا
العــرض  ،فقــاال بلهجــة تهديديــة  :ان هــذه القضيــة
ليســت اختياريــة  ،فنحــن مأمــوران مــن قبــل الخليفــة
ان نــرب عنقــك يف حــال امتناعــك  .فــأرص االمــام عــى
رفضــه  ،فــاذا كان منطــق االمــام يف رفضــه  ،وملــاذا امتنع
عــن املوافقــة ؟
ال ميكــن االجابــة عــى هــذا الســؤال بصــورة قاطعــة
طبع ـاً  ،ولكــن الروايــات التــي ينقلهــا علــاء الشــيعة
تفيــد ان االمــام رد عــى املامــون  " :امــا ان تكــون
صاحــب حــق يف هــذه الخالفــة  ،وامــا ان ال تكــون ...
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يفعــل جــدي رســول اللــه (ص)  ،ال كــا هــو املرســوم
عندكــم  ،فوافــق املامــون عــى ذلــك .
ومــا ان خــرج االمــام مــن بيتــه الداء مراســم صــاة
العيــد  ،حتــى قامــت ضجــة بــن النــاس  ،وأخــذ الهيــاج
بــن جامهــر املســلمني يتصاعــد بينــا كان االمــام ميــي
اىل مــكان الصــاة بهيئــة تنــم عــن االحتجاج الصــارخ عىل
االوضــاع حتــى شــعر املأمــون ووزيــره الفضــل بــن ســهل
بالخطــر  ،وأصــدر االوامــر بإرجــاع االمــام  ،ألنــه كاد ان
يُحــدث بســلوكه وترصفــه ثــورة بــن جامهــر املســلمني
ضــد املأمــون ونظامــه املنحــرف عــن االســام .

فــإذا كانــت هــذه الخالفــة التــي انــت متلبــس بهــا
رشعيــة  ،فليــس مــن حقــك ان تخلــع ردا ًء ألبســك اللــه
ايــاه  .واذا مل تكــن صاحــب حــق فيهــا  ،فكيــف متنــح
لغــرك شــيئاً ال متلكــه ؟ "
وعنــد ذلــك اضطــر املأمون اىل اســتخدام لغــة التهديد
 ،وكان مــا اســتدل بــه يف كالمــه ان قــال  :وملــاذا ال تقبــل
هــذا االمــر ؟ أمل يشــرك جــدك عيل بــن ايب طالــب (ع) يف
شــورى الخالفــة ؟ يريــد بذلــك ان يقــول  :بــأن هــذا االمــر
ال يتنــاىف مــع ســنة أهــل بيتــك  ،ألن علي ـاً (ع) عندمــا
قبــل االشــراك يف مجلــس شــورى انتخــاب الخليفــة ،
فقــد كان هــذا يعنــي انــه رصف النظــر مؤقتـاً عــن حقــه
 -4طريقــة تــرف االمــام (ع) بعــد قبــول واليــة
الرشعــي مــن قبــل اللــه ســبحانه  ،وســلم امــام االوضــاع ،
لــرى مــاذا يكــون موقــف االخريــن ...هــل يســلمون أمر العهــد :
يقــول ابــو الفــرج  :أمــر املأمــون النــاس ان يحــروا
الخالفــة اليــه ام ال ؟ فــإذن لــو ان مجلــس الشــورى ســلم
الخالفــة اىل جــدك عــي لــكان قبــل ذلــك حتـاً  ،وعــى ملبايعــة االمــام الرضــا (ع) وتهنئتــه عــى منصبــه الجديــد
هــذا يتحتــم عليــك االن باملثــل ان تقبــل مــا نعرضــه  ،واجلــس االمــام الرضــا (ع) اىل جانبــه  ،وكان يــأيت النــاس
عليــك  .وقــد هــدد خليفــة الوقــت – عمــر بــن الخطاب فيبايعونــه .وكان االمــام (ع) ميــد يــده للبيعــة وهــي
– بانــه ان مل يتوصــل اهــل الشــورى يف خــال ثالثــة ايــام مقبوضــة  .وكان الطــرف املقابــل يضــع يــده فوقهــا .
اىل قـرار  ،او متــرد بعضهــم عــى قـرار االكرثيــة فــإن أبــا فقــال لــه املأمــون  :ابســط يــدك حتــى يبايعــك النــاس
طلحــة االنصــاري يكــون مأمــورا ً بــرب اعناقهــم  .فأنت
االن يف موقــف عــي بــن اب طالــب (ع) وانــا اليــوم يف
موقــف الخليفــة ويف موقــف عمــر  ،فــإن اتخــذت قـرارا ً
ان الرشع يجيز
صارمـاً بحقــك – يف حــال رفضــك – فــإين لــن اكــون مالمـاً
لالنسان يف بعض االحيان
امــام املســلمني  ،واخــرا ً وبعــد التهديــد بالقتــل مــن
ان يعمل عمالً يؤدي اىل
جانــب املأمــون وافــق االمــام الرضــا (ع) ولكــن بــرط ...
قتله  ،ولكن برشط ان
يكون التأثري املرتتب عىل قتله
 -3رشط االمام الرضا (ع) :
اعظم نفعاً مام هو مرتتب عىل
اشــرط االمــام الرضــا (ع) يف مقابــل موافقتــه عــى
بقائه حياً  .وذلك مثل ما فعل
قبــول منصــب واليــة العهــد  ،أن ال يُطلــب منــه التدخــل
سيد الشهداء (ع)  ،حيث فضل
يف اي شــان مــن شــؤون الحكــم واالدارة  ،وان ال تنــاط بــه
ان يًقتل عىل ان يعطي البيعة
أيــة مســؤولية يف الدولــة .وان ال يُطلــب منــه التدخــل يف
ليزيد  ،النه كان يعلم ان يف
شــؤون الحكــم وال يف القضــاء وال يف العــزل والنصــب او
قتله فائدتني عظيمتني مل تكونا
اي امــر اخــر مــن امــور الدولــة  .وكامنــا أراد االمــام (ع)
تتحققان لو انه فضل البقاء حيا ً
ان يفهــم النــاس بذلــك ان هــذا املنصــب صــوري ال أكرث ،
وانــه مل ولــن يضــع يــده يف يــد املأمــون ونظامــه .
وكان هــدف االمــام مــن وراء هــذا الــرط ان يحتفــظ
بصبغــة املعارضــة تجــاه النظــام الحاكــم  ،وان يفهــم
النــاس وخصوصـاً شــيعته انــه ال ميكــن ان يتعــاون عملياً  .فقــال االمــام الرضــا (ع)  :كال فقــد كان جــدي رســول
اللــه (ص) يفعــل هكــذا (رمبــا كانــت هذه الطريقــة التي
مــع الظلمــة .
ولهــذا مل يشــارك االمــام الرضــا (ع) حتــى يف صــاة اتبعهــا االمــام تعنــي ان هــذه البيعــة باطلــة مــن الناحية
العيــد  ،اىل ان حدثــت القصــة املعروفــة  ،وهــي ان الرشعيــة وال يرتتــب عليهــا اي أثــر).
وبعــد ذلــك قــام الشــعراء والخطبــاء املوالــون للنظــام
املامــون طلــب يف احــد االعيــاد مــن االمــام ان يصــي
بالنــاس الن هــؤالء قــد كــر كالمهــم وكــرت اتهاماتهــم وألق ـوا خطــب الثنــاء وقصائــد املــدح يف حــق املأمــون
للخليفــة ونظــام حكمــه  .فقــال االمــام  :حســناً أقبــل  .واالمــام الرضــا (ع)  .ثــم قــال املأمــون لالمــام اخطــب يف
ولكــن عــى رشط ان أؤدي مراســم هــذه الصــاة كــا كان النــاس  .وكان املامــون يتوقــع مــن االمــام ان يقــدم اليــه
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آيــات الشــكر والتقديــر وان ميدحــه وميــدح نظامــه ،
ولكــن االمــام قــام فقــال بعــد حمــد اللــه والثناء عليــه " :
ان لنــا عليكــم حقـاً برســول اللــه (ص)  ،ولكــم علينا حق
بــه  ،فــإذا اديتــم الينــا ذلــك  ،وجــب علينــا الحــق لكــم "
ومل يذكــر عنــه غــر هــذا يف ذلــك املجلــس  .مل يكــن يف
كالمــه اي اشــارة اىل مــا كان يريــده املامــون  ،فــكان يف
ذلــك خيبــة امــل لــه  ،وفضــح مبطــن لخطتــه وتدبــره
مــن بدايــة هــذا االمــر .
رد لالحتامالت املختلفة :
رد احتاملية انها فكرة املأمون:
هنــاك اف ـراض  ،وهــو ان هــذه املســألة كانــت مــن
ابتــكار املأمــون نفســه  ،والســؤال هنــا  :ملــاذا فعــل
املامــون ذلــك ؟ وهــل كانــت نيته حســنة ام ســيئة ؟ واذا
كانــت نيتــه حســنة فهل بقــى عىل نيتــه تلــك اىل النهاية
؟ ام انــه غــر موقفــه بعــد ذلــك ؟
بالطبــع ان مقولــة ان املأمــون بقــى عــى حســن نيته
اىل النهايــة غــر مقبولــة ابــدا  ،واقــى مــا ميكــن قوله هو
ان نيتــه كانــت حســنة يف البدايــة فقــط مثل رأي الشــيخ
الصــدوق  ،وان فعلــه كان بســنن النــذر  ،ويكــون ســبب
امتنــاع االمــام الرضــا (ع) عــن قبــول والية العهــد يف هذه
الحالــة هــو علمــه بــان املأمــون كان واقعـاً تحــت تأثــر
عواطــف آنيــة ومؤقتــة  ،وانــه حتـاً ســوف يغــر موقفه
بعــد ذلــك بســبب طبيعــة حــب الســلطة املتأصــل فيه.
وال يوافــق كثــر مــن العلــاء عــى رأي الشــيخ
الصــدوق هــذا بــل يعتقــدون ان املامــون مل يكــن عنــده
حســن نيــة منــذ البدايــة  ،وامنــا كان وراء عملــه اهــداف
سياســية ونوايــا مغرضــة  .فــاذا كانــت هــذه االهــداف
والنوايــا ؟ وهــل كان يريــد بهــذه الوســيلة ان يخمــد
ثــورات العلويــن  .ام كان يريــد ان يشــوه ســمعة االمام ؟.
رد احتاملية الفضل بن سهل :
يقــول البعــض مــن امثــال " جرجــي زيــدان وادوارد
بــراون " ان الفضــل بــن ســعد كان شــيعياً مخلصــاً ،
وكانــت عنــده رغبــة جــادة يف ان ينقل الخالفــة اىل البيت
العلــوي .فلــو كان هــذا الــكالم صحيحـاً لــكان عــى االمام
الرضــا (ع) ان يتعــاون معــه الجــل انتقــال الخالفــة اىل
اصحابهــا الرشعيــن  ،ومل يكــن لــه (ع) ان ال يقبــل بواليــة
العهــد اال بعــد ان يُهــدد بالقتــل  ،اضــف اىل ذلــك اىل انــه
اشــرط ان يكــون املنصــب صوريـاً .
ولكــن هــذا االفـراض غــر صحيــح  ،ال ميكــن القبــول
بــان الفضــل بــن ســهل كان شــيعياً حقـاً وانه تــرف مع
االمــام بــروح مــن االخــاص واملحبــة .
واذا ســلمنا جــدالً بصحــة هــذا االفـراض  ،فــإن اوضاع
الدولــة االســامية بشــكل عــام مل تكــن لتســاعد عــى

اســتتباب امــر الخالفــة لالمــام الرضــا (ع) بعــد ذلــك .
كانــت بغــداد ســتثور يف وجــه االمــام الرضــا (ع) وتتبعهــا
يف ذلــك مناطــق اخــرى .ومــن خــال هــذا التحليــل يتبني
أحــد اســباب رفــض االمــام الرضا (ع) ملســألة واليــة العهد
هــذه .
ثــم ان كــون هــذه املســألة مــن ابتــكار الفضــل بــن
ســهل محــل تشــكيك وتــردد  ،وبفــرض انــه صاحــب
هــذا االبتــكار  ،فمــن املشــكوك فيــه جــدا ً انــه كان ميتلك
عواطــف وميــوالً تشــيعية  .واالحتــال االكــر بالنســبة
للفضــل بــن ســهل انــه اساسـاً مل يكــن صادقـاً يف اســامه
 .وكان يريــد بهــذه الخطــة ان يُرجــع ايــران اىل عهــد
مــا قبــل االســام  .فقــد كان يعلــم جيــدا ً ان االيرانيــن
يعتقــدون باالســام  ،ويعارضــون ايــة محاولــة مكشــوفة
تســتهدف خليفتهــم الــذي هــو كــا يفــرض رمــز دينهم
 ،ففكــر ان ينفــذ خطتــه عــى مرحلتــن :
املرحلــة االوىل  :ان يــايت برجــل محبــوب ومقــدر
عنــد االيرانيــن كاالمــام الرضــا (ع) ،فينصبــه وليـاً للعهد ،
وبذلــك يزيــح املامــون تدريجي ـاً عــن الســلطة .
ثــم بعــد ذلــك يتفــرغ للحاكــم الجديــد  ،فيســلط
عليــه الصعوبــات مــن الخــارج عــن طريــق معارضــة
بنــي العبــاس يف بغــداد  ،ومــن الداخــل عــن طريــق اثارة
االضطرابــات والقالقــل  ،فتتهيــأ بذلــك االرضيــة مــن اجل
إخـراج ايـران مــن دائــرة الخالفــة االســامية وارجاعهــا اىل
عهــد الزرادشــتية .
واذا كان هــذا االحتــال صحيحـاً  ،إذن كان عــى االمام
الرضــا (ع) ان يتعــاون مــع املأمــون مــن اجــل مواجهــة
خطــر أعظــم  ،وهــو خطــر الفضل بن ســهل الــذي يعترب
ادهــى عــى االســام مــن خطــر املأمــون  ،ذلــك ان االخــر
مهــا يكــن مــن امــره فهــو خليفــة مســلم  ،وليســت
عنــده نيــة ملحــو االســام والقضــاء عليــه .
موقف االمام من االفرتاضات املختلفة :
يف احــد هــذه االفرتاضــات  ،وهــو ان الفضــل بن ســهل
كان شــيعياً مخلصــا  ،كانــت وظيفــة االمــام هــي التعاون
االيجــايب  ،وعــى هــذا فليــس هنــاك اعـراض عــى قبولــه
لواليــة العهــد  ،واذا كان هنــاك مثــة اعـراض فهــو  :ملــاذ مل
يقبــل ذلــك بصــورة جدية ؟
فطــرد االمــام للفضــل بــن ســهل وعــدم قبولــه
واســتعداده للتعــاون معــه يــدل عــى ان هــذا االفـراض
كان خطــا مــن االســاس .
ولكــن اذا كان االفــراض بــأن املســأله كانــت مــن
ابتــكار الفضــل بــن ســهل  ،وكان هــذا بقصــد التآمــر ضد
االســام  ،فــإن عمــل االمــام الرضــا (ع) كان صحيحـاً مائــة
باملائــة  .حيــث قــارن (ع) بــن هذيــن الرشيــن ( رش
الفضــل ورش املامــون ) فاختــار اهونهــا وهــو التعــاون

مــع املأمــون  ،مــع مالحظــه انــه اكتفــى بالحــد االدىن من
هــذا التعــاون .
واالشــكال االكــر الــذي يواجهنــا يف هذه القضيــة  ،هو
افـراض ان هــذا االبتــكار كان مــن قبــل املامــون نفســه .
فهنــا رمبــا يعــرض البعــض ويقولــون  :ان املأمــون عندمــا
دعــا االمــام الرضــا (ع) للتعــاون معــه وكان يبيــت ســوء
النيــة فقــد كان عــى االمــام الرضــا ان يقاوم امــام التهديد
 ،وان يفضــل القتــل عــى القبــول حتــى بالواليــة الصورية
لعهد املامــون .
وهنــا ينبغــي علينــا ان نســال عــن الحكــم الرشعي يف
مثل هــذه املســالة ؟
ان الــرع يجيــز لالنســان يف بعــض االحيــان ان يعمل
عم ـاً يــؤدي اىل قتلــه  ،ولكــن بــرط ان يكــون التأثــر
املرتتــب عــى قتلــه اعظــم نفعـاً مــا هــو مرتتــب عــى
بقائــه حيـاً  .وذلــك مثــل مــا فعــل ســيد الشــهداء (ع) ،
حيــث فضــل ان يًقتــل عــى ان يعطــي البيعــة ليزيــد ،
النــه كان يعلــم ان يف قتلــه فائدتــن عظيمتــن مل تكونــا
تتحققــان لــو انــه فضــل البقــاء حيــا ً :
االوىل  :عــدم اعطــاء رشعيــة لحكومــة يزيد الــذي كان
ينــوي محــو االســام من االســاس .
الثانية:هــي احــداث هــزة عنيفــة يف عقــول وضامئــر
املســلمني الذيــن كانــوا يعيشــون حالــة مــن ســبات
العقــل وتخديــر الشــعور وســلب االرادة .
ولكــن هــل كانت ظــروف االمــام الرضــا (ع) مشــابهة
لظــروف االمــام الحســن (ع) ؟ اي هــل كان االمــام الرضــا
(ع) يقــف عــى مفــرق طريقــن كــا وقــف جــده االمام
الحســن(ع) بحيــث كان يتوجــب عليه ان يســلم نفســه
اىل القتــل باختيــاره وبارادته ؟.
طبعـاً ال وجــه للقــول هنــا مــاذا كانــت الفائــدة مــن
مهادنــة االمــام (ع) للأممــون ؟ أمل يقــم املأمــون بعد فرتة
مــن الزمــن بــدس الســم لــه وازهــاق روحــه ؟ فلــاذا مل
يفضــل االمــام منــذ البدايــة ان يقتــل بالســيف ؟
ولــرد مثــل هــذه التســاؤالت ارضب املثــال التــايل :
اذا كنــت عــى يقــن باننــي ســوف امــوت اليــوم عنــد
الغــروب .ولكننــي مخــر االن بــن امريــن ...امــا ان
ا ُقتــل  ،وامــا ان اعمــل العمــل الفــاين  .هنــا
اليجــوز يل ان اقــول بانــه ال قيمــة لبضع
ســاعات بقيــت مــن عمــري  .كال ،
بــل يجــب ان افكــر بانــه يف
هــذا املقــدار املتبقــي
مــن عمــري
 ،هــل

يتطلــب االمــر ان اضحــي بحيــايت وبكامــل اراديت ام ال ؟
ان االمــام الرضــا (ع) كان مخـرا ً بــن امريــن  :امــا ان
يقبــل واليــة العهــد املأمــون الصوريــة  ،وامــا ان يقتــل
بالســيف  .وملــا راى (ع) ان قتلــه لــن يعود بفائــدة هامة
عــى االســام  ،فضــل الخيــار االخــر والــذي كانــت لــه
بالفعــل آثــار اكــر اهميــة ونفعـاً .
والديــن االســامي ال يعتــر التعــاون مــع الظــامل ذنبـاً
يف كل الحــاالت  ،بــل ان هنــاك بعــض االســتثناءات التــي
تالحــظ الظــروف املختلفــة وتالحــظ ايضــا نــوع
التعاون واهدافه .
التعــاون مــع خلفاء
االمئة(ع) :
مــع كل تلــك
الشــديدة التــي كان
امئتنــا االطهــار (ع)

الجــور يف رأي
ا ملخا لفــة
يتمتــع بهــا
تجــاه الخلفــاء
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الزمنيــن  ،وكانـوا مينعــون شــيعتهم مــن التعــاون معهم ،
وقصــة صفـوان الجــال مثــال عــى ذلــك  ،فقــد كانـوا يف
مـوارد خاصــة يشــجعون بعــض االفـراد عىل التعــاون مع
الحــكام الظاملــن مــن اجــل الوصــول اىل بعــض االهــداف
املرشوعــة .وهكــذا فــإن فقهنــا باالســتناد اىل ســرة االمئــة
(ع) – واىل القــرآن ايضــا – يجيــز لالنســان املؤمــن بــل
يوجــب عليــه احيانــا  ،اذا اجتمعــت فيــه رشائــط معينــة
 ،ان يشــغل منصبــاً يف الجهــاز الحاكــم الظــامل  ،وذلــك
بهــدف التقليــل مــن املظــامل واملفاســد  ،او تقديــم
خدمــات للمؤمنــن.
استدالل االمام الرضا (ع) :
احتــج البعــض عــى االمــام الرضــا (ع) يف زمانــه وقالـوا
لــه ( بعــد ان اصبــح ولي ـاً لعهــد املأمــون )  :ملــاذا يــرد
اســمك مــع اســاء هــؤالء ؟ فقــال (ع)  :أيهــا اعىل مقام
االنبيــاء أم مقــام االوصيــاء ؟ قالـوا مقــام االنبيــاء  ،فقــال
 :أيهــا أســوأ ...امللــك املــرك الكافــر  ،أم امللــك املســلم
الفاســق ؟ قال ـوا  :امللــك املــرك الكافــر  .فقــال  :أيهــا
أشــد مؤاخــذة ..مــن يطلــب التعاون بنفســه مــع الحاكم
الظــامل أم مــن يُفــرض عليــه ذلــك فرض ـاً ؟ قال ـوا  :مــن
يطلــب التعــاون بنفســه .
فقــال يوســف الصديــق كان نبيــاً  ،وانــا ويص نبــي
 .وعزيــز مــر كان ملــكاً مــركاً كاف ـرا ً واملامــون ملــك
مســلم فاســق  .ولقــد طلــب يوســف (ع) بنفســه مــن
امللــك فقــال  { :اجعلنــي عــى خزائــن االرض  ،إين حفيــظ
عليــم }  .وانــا أُجــرت عــى قبــول واليــة العهــد .
هــا هــو ســام اللــه عليــه يقــول للريــان بــن الصلــت :
" قــد علــم اللــه كراهتــي لذلــك فلــا خــرت بــن قبــول
ذلــك وبــن القتــل ،اخــرت القبــول عــى القتــل  ،ويحهــم
امــا علمـوا ان يوســف (ع) كان نبيـاً رســوالً  ،فلــا دفعته
الــرورة اىل تــويل خزائــن العزيــز قال لــه  " :اجعلني عىل
خزائــن االرض  ،اين حفيــظ عليــم "  ،ودفعتنــي الــرورة
اىل قبــول ذلــك عــى اكـراه واجبــار  ،بعــد االرشاف عــى
الهــاك  ،عــى اين مــا دخلــت يف هــذا االمــر  ،اال دخــول
خــارج منــه  ،فــاىل اللــه املشــتىك وهــو املســتعان ( )...
البحــار  :ج  49ص  – 130عيــون اخبــار الرضــا (ع)  :ج
 2ص  – 139امــايل الصــدوق  :ص  – 72علــل الرشائــع :
ج  2ص ) 227
وهكــذا اثبــت لهــم االمــام الرضــا (ع) بــان التعــاون
مــع الحاكــم الظــامل ال ينبغــي ان يُحكــم عليــه مــن خالل
النظــرة الســطحية .
واالمــام مــوىس الكاظــم (ع) الــذي منــع صفــوان
الجــال مــن اكـراء جاملــه لهــارون الرشــيد  ،هــو نفســه
الــذي شــجع ( عــي بــن يقطــن ) عــى البقــاء يف جهــاز
حكــم هــارون وكتــان تشــيعه  ،واســتعامل التقيــة مــع
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االمام الرضا (ع) استطاع
ان يؤكد شخصيته العلمية من
خالل تلك الفرتة القصرية التي
بقيها يف والية العهد  ،وساعده
يف ذلك حب املأمون للعلم واملباحثات
العلمية  .فكان هذا الخليفة يقوم بعقد
تلك الجلسات العجيبة ( املثبتة يف كتب
االحتجاجات ) والتي كان يجمع فيها كل
أصناف العلامء واملفكرين من ماديني
ومسيحيني ويهود ومجوس وصابئة
وبوذيني وغريهم  ،ثم يدعو االمام الرضا
(ع) ليتباحث معهم يف حضوره

القــوم فيتوضــأ كــا يتوضــؤون  ،يصــي كــا يصلــون
 ،وطأمنــه بــان وضــوءه وصالتــه وســائر عباداتــه التــي
يؤديهــا بهــذه الصــورة صحيحــة  ،وفعــا اســتطاع ابــن
يقطــن ان يقــدم بهــذه الطريقــة خدمــات كثــرة لالمامة
وللمســليمن  ،دون ان يشــعر الخليفــة واعوانــه بذلــك .
وهــذا هــو الــيء الــذي يُجيــزه العقــل واملنطــق .
وتجيــزه جميــع املذاهــب ايضـاً  ،فوجــود االنســان ضمن
نظــام ظــامل بحيــث تكــون قـواه يف خدمــة ذلــك النظــام
يشء  ،ووجــوده بحيــث يســتفيد مــن قــوى هــذا النظــام
لــي يصــل اىل اهدافــه املرشوعــة يشء آخــر .ورفــض هذا
املنطــق ال يعتــر اال نوعـاً مــن انـواع الجمــود والتعصــب
الــذي ال مــرر لــه  .وامئتنــا (ع) كانـوا مينعــون ذلــك النوع
مــن التعــاون الــذي يقــوي ســلطة الحاكــم الظــامل فقــط ،
ومل يكونـوا يعطــون العــذر الي احــد من شــيعتهم عندما
كان يراجعهــم ويقــول لهــم  :اذا مل اعمــل مــع هــؤالء ومل
اقــدم لهــم الخدمــات فــإن غــري ســوف يقــوم بذلــك .
وكان ـوا يقولــون لــه  :يجــب ان ميتنــع الجميــع عــن
التعــاون معهــم  ،لــي تشــل امورهــم وتتوقــف اعاملهم .
ولكــن االمئــة (ع) مــن جهــة اخــرى كانـوا يشــجعون
االفـراد امللتزمــن الذيــن كانـوا يســتغلون مناصبهم ضمن
االنظمــة الجائــرة اســتغالالً نافعاً للمســلمني .
فالروايــات التــي لدينــا عــن االمئــة االطهــار (ع) يف
مــدح اشــخاص مثــل ( عــي بــن يقطــن )  ،و ( اســاعيل
بــن بزيــع )  ،تحــر االنســان حقــا ً  ،فهــي ترفــع امثــال
هــؤالء اىل مرتبــة أوليــاء اللــه املقربــن  ،برغــم انهــم كانوا
يحتلــون مناصب حساســة يف انظمــة الخلفــاء الجائرين .

رد مع اقتباس
 .1والية الجائر
لدينــا مســالة يف الفقــه بعن ـوان ( واليــة الجائــر ) اي
قبــول منصــب مــن طــرف الحاكــم الظــامل  .وقــد قــرر
الفقهــاء بــأن هــذا العمــل الــذي هــو حـرام بحــد ذاتــه ،
مســتحب يف بعــض املـوارد  ،بل يكتســب صفــة الوجوب
يف م ـوارد اخــرى  .فقال ـوا :
اذا توقــف التمكــن مــن االمــر باملعــروف والنهــي عن
املنكــر عــى قبــول منصــب مــن طــرف الحاكــم الظــامل ،
فــإن قبــول هــذا املنصــب واجــب .
وهــذا هــو املنطــق الســليم  ،ألن االنســان يف هــذه
الحالــة اذا تقبــل مثــل هــذا املنصــب ،فإنــه يســتطيع ان
يعمــل ليقــوي نفســه وجامعتــه مقابــل اضعــاف اعدائــه
وعرقلــة اعاملهــم .
وانــا ال اتصــور ان اهــل املســالك االخــرى مــن ماديــن
وشــيوعيني وغريهــم  ،ينكــرون هــذا الــيء  ،فيأمــرون
اتباعهــم برفــض كل منصــب يقــدم اليهــم مــن طــرف
عدوهــم بــل يقولــون لهــم  :إقبلـوا ذلــك  ،ولكــن اعملـوا
عــى طريقتكــم ومــن اجــل اهدافكــم .
ونحــن نــرى االمــام الرضــا (ع) عندمــا قبــل منصــب
واليــة العهــد  ،فإنــه مل يحصــل بذلــك اي نفــع للخليفــة
املامــون وال لنظامــه  ،بــل كانــت املصلحــة يف جانــب
االمــام الرضــا (ع) نفســه  ،فباالضافــة اىل ان هــذا العمــل
ادى اىل تشــخيص العــدو مــن الصديــق بصــورة اوضــح
 ،فقــد اســتطاع االمــام بصــورة غــر مبــارشة ان يثبــت
شــخصيته العلميــة مــن خــال هــذا املنصــب  .ومل يكــن
ذلــك ممكن ـاً يف اي وقــت اخــر مــن عمــر االمــام .
فمــن بــن جميــع أمئتنــا االطهــار (ع) مل تثبــت
الشــخصية العلميــة ألحــد منهــم بقــدر مــا ثبتــت ألمــر
املؤمنــن واالمــام الصــادق واالمــام الرضــا (ع) .
االمــام الرضــا (ع) اســتطاع ان يؤكــد شــخصيته
العلميــة مــن خــال تلــك الفــرة القصــرة التــي بقيهــا يف
واليــة العهــد  ،وســاعده يف ذلــك حــب املأمــون للعلــم
واملباحثــات العلميــة  .فــكان هــذا الخليفــة يقــوم بعقــد
تلــك الجلســات العجيبــة ( املثبتــة يف كتــب االحتجاجات
) والتــي كان يجمــع فيهــا كل أصنــاف العلــاء واملفكرين
مــن ماديــن ومســيحيني ويهــود ومجــوس وصابئــة
وبوذيــن وغريهــم  ،ثــم يدعو االمــام الرضــا (ع) ليتباحث
معهــم يف حضــوره  .فكانــت هــذه الجلســات فرصــة
ذهبيــة اســتغلها االمــام ليعــرض مــن خاللهــا الفكــر
االســامي وينــر العلــم الصحيــح وكذلــك ليدحــض
جميــع االفــكار الباطلــة ويثبــت خ ـواء جميــع التيــارت
املخالفــة لالســام .

بقيــة حياتــه ،فــا رأيتــه جفــا أحــدا قــط ،وال قطــع عــى
أحــد حديثــه قــط ،وال مــد رجليــه بــن يدي جليــس قط،
وال شــتم أحــدا ،وال نــال أحــدا ،وال تفــل يف وجــه أحــد،
ومــا رأيتــه رد أحــدا يف حاجــة يقــدر عليهــا أبدا ،ومــا رأيته
قهقــه وإمنــا كان ضحكــه التبســم ،وكان إذا وضــع املائــدة
دعــا خدمــه وغلامنــه وأجلســهم إىل جانبــه وأطعمهــم
بيديــه ،فقــال لــه بعــض مــن حــر :يــا أبــا الحســن،
هــا عزلــت لهــؤالء الســود مائــدة لوحدهــم ،ونحــن
لنــا مائــدة ،قــال :مــه ،إن الــرب واحــد ،واألب واحــد،
واألم واحــدة ،والجـزاء باألعــال ﴿إِ َّن أَكْ َر َم ُكـ ْم ِعنـ َد اللَّـ ِه
أَتْقَاكُ ْم﴾ يتعامــل مــع غلامنــه بدافــع املحبــة ،بدافــع
إنســاين ،ال بدافــع وظيفــي ،فضــا عــن النــاس اآلخريــن.

اإلمام الرضا بين الدور
االجتمــاعيوالدورالفكـري
السيد منري الخباز

بسم الله الرحمن الرحيم
ـب َع ْن ُكـ ْم ال ِّر ْج َس أَ ْهـ َـل الْ َب ْي ِت
﴿إِنَّ َــا يُرِيـ ُد اللَّـ ُه لِ ُي ْذ ِهـ َ
َويُطَ ِّه َركُـ ْم تَطْ ِه ًريا﴾
الــدور االجتامعــي الــذي تجســد يف شــخصية اإلمــام
الرضــا(ع) كان يرتكــز عــى عنرصيــن:
العنرص األول :عنرص الحب
هنــاك كثــر مــن القــادة واملســؤولني والوجهــاء
يتعاملــون مــع املجتمــع بدافــع الوظيفــة ،باألخــاق
الحســنة ،بالتوجيــه واإلرشــاد والتعليــم ال ألنهــم يحبــون
ذلــك ،بــل ألن ذلــك وظيفتهــم ،ولكــن هناك مــن يتعامل
مــع النــاس ال بدافــع الوظيفــة ،بــل بدافــع املحبــة ،ألنــه
يحــب النــاس يتعامــل معهــم بالخلــق الحســن ،يخلــص
لهــم ويتفــاىن يف توجيههــم وتعليمهــم ،ال ألن التوجيــه
والتعليــم وظيفــة ،بــل ألنــه يحــب ذلــك.

هنــاك فــرق بــن مــن يتعامــل مــع النــاس بدافــع
الوظيفــة ،ومــن يتعامــل معهــم بدافــع املحبــة ،مــن
يتعامــل مــع النــاس بدافــع الوظيفــة ،فهــو يقتــر عــى
حــدود الوظيفــة ،مبقــدار مــا يســقط عنــه األمــر ،أمــا من
يتعامــل مــع النــاس بدافــع املحبــة ،فهــو يتفــاىن ويتحول
إىل روح غرييــة تخــدم املجتمــع وتــر عــى توجيهــه
وإرشــاده وتعليمــه مبختلف الوســائل ،وهذا مــا كان عليه
النبــي محمــد(ص) ﴿لَ َقـ ْد َجا َءكُـ ْم َر ُسـ ٌ
ـول ِمـ ْن أَنْف ُِسـ ُك ْم
ـص َعلَ ْي ُكـ ْم بِالْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن َر ُء ٌ
وف
َعزِيـ ٌز َعلَ ْيـ ِه َمــا َع ِنتُّـ ْم َحرِيـ ٌ
َر ِحي ٌم﴾ ألنــه يحبكــم وألنــه مــن أنفســكم لذلــك هــو
حريــص عليكــم ،فهــو ال يتعامل معكــم بدافــع الوظيفة،
بــل يتعامــل معكــم بدافــع املحبة ﴿ َو َمــا أَ ْر َســلْ َن َاك إِلَّ
َر ْح َمـ ًة لِلْ َعالَ ِمـ َن﴾.
هكــذا كان اإلمــام الرضــا(ع) يقــول إبراهيــم الصــويل:
صاحبــت الرضــا مــن املدينــة إىل خراســان ،ثــم صاحبتــه

العنرص الثاين :عنرص الحضور
كان اإلمــام الرضــا(ع) يؤكــد عــى عنــر الحضــور،
كتــب رســالة إىل ابنــه اإلمــام الجـواد(ع) قال فيهــا« :بني
بلغنــي أن املـوايل إذا أخرجــوك ،خرجـوا بــك مــن البــاب
الصغــر ،بغيــا منهــم ،يك ال ينــال أحــد منك شــيئا ،فبحقي
عليــك ،أطلــب منــك إذا خرجــت ،أن يكــون مخرجــك
ومدخلــك مــن البــاب الكبــر ،وإذا خرجــت حملت معك
مــن الذهــب والفضــة الكثــر ،ثــم مــا ســألك أحــد شــيئا
إال وأعطيتــه» القائــد ليــس محتجبــا يف منزلــه ،القائــد
ليــس بينــه وبــن األرضيــة الشــعبية وســائط ،القائــد
ليــس اإلنســان املنعــزل عــن املجتمــع ،والــذي ال يــدري
عــن همــوم املجتمــع وقضايــاه ،القائــد هــو الــذي يعيش
مــع املجتمــع ،مــع مأســاتهم ،مــع معاناتهــم ،مــع آالمهم،
مــع أفراحهــم ،مــع أتراحهــم ،القائــد املحنــك سـواء كان
رجــل ديــن ،أو وجيهــا ،أو غــر ذلــك ،هــو مــن كان حارضا
بــن أمتــه ،ومــن كان حــارضا بــن أبنــاء املجتمــع حضــور
تفاعــل ،وحضــور تعاطــف ،يعيــش مأســاتهم وآالمهــم
وهمومهــم.
إذن الــدور االجتامعــي الــذي جســده اإلمــام الرضا(ع)
يرتكــز عــى عنرصيــن :عنــر الحــب ،وعنــر الحضــور
والتفاعــل مــع قضايــا املجتمــع وهمومه.
الدور الفكري:
هنــاك فكرة طرحتهــا مجموعة مــن األقالم اإلســامية،
هــذه الفكــرة تقــرر أن التشــيع حركــة ســلبية وليســت
حركــة إيجابيــة ،التشــيع منــذ أن ولــد وهــو حركــة
معارضــة ،ومواجهــة وعنــف ،وليــس حركة بنــاء وال عطاء،
التشــيع ولــد يــوم الحســن(ع) ولد وهــو ممــزوج بالــدم،
ولــد وهــو يعيش حركــة العنــف ،فأصبح التشــيع يف نظر
التاريــخ اإلســامي يعتمــد عــى مظهريــن:
مظهر املعارضة العنيفة:
إنــك تــرى التشــيع منــذ يــوم الحســن ،صــار مسلســل
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مــن الدمــاء ،واملواجهــات العســكرية الداميــة ،الحســن
واملختــار وزيــد ابــن عــي والحســن ابــن عــي صاحــب
معركــة فــخ ،وهكــذا تواصــل التشــيع حركــة مــن الدماء
والعنــف ،وحركــة مــن املعارضــة ،ومل يكــن حركة متصلة
تراعــي وحــدة األمة ومصلحتهــا ،بل كان دأبهــا املعارضة
والعنف ليــس إال.
مظهر العزلة:
أن التشــيع كان يعيــش عزلــة ،ألن اإلماميــة تعتقــد
أن الســلطات األمويــة والعباســية ســلطات غــر رشعيــة،
وألنهــا تعتقد أن الســلطات غــر رشعية فلذلــك اعتزلت
الســلطات ومل تتصــل بهــا ،ونتيجــة هــذا االعتــزال أن
التشــيع مل يســاهم يف بنــاء الحضــارة اإلســامية التــي
قامــت عــى أكتــاف الخلفــاء األمويــن العباســيني
الفاطميــن وغريهــم مل يســاهم الشــيعة فيهــا بــيء،
ألنهــم رأوا أن الســلطة غــر رشعيــة فاعتزلوهــا ،ونتيجــة
االعتـزال أنهــم مل يســاهموا يف بناء الحضارة ومل يشــاركوا
يف بنــاء التاريــخ ،وال يف العطــاء العلمــي والحضــاري
للتاريــخ ،لذلــك ال تجــد للشــيعة بصــات يف الحضــارة
اإلســامية ،إذا تأملــت الحضــارة اإلســامية يف األندلــس،
يف دمشــق ،يف بغــداد ،ال تجــد للشــيعة أي بصــات وأي
أثــر عــى هــذه الحضــارة ،ألنهــم كانـوا حركــة معارضــة
عنيفــة ،وكانـوا يعيشــون عزلــة عــن املســاهمة يف بنــاء
الحضــارة ،ولذلــك هــذا مــا دعــا أن يكتــب ابــن خلــدون
يف مقدمتــه :وشــذ أهــل البيــت مبذاهــب ابتدعوهــا،
وفقــه انفــردوا بــه ،اعتربهــم شــذاذا ألنــه مل يجــد لهــم
أث ـرا يف الحضــارة اإلســامية آنــذاك.
نسلط الضوء عىل هذه الفكرة من ثالثة وجوه:
الوجه األول:
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أن هــذا التصــور الــذي يقــرر أن التشــيع مل يســاهم
يف بنــاء الحضــارة اإلســامية ،ومل يشــارك يف العطــاء يف
الحضــارة اإلســامية ،وهــذا تصــور مخالــف ومجانــب
للحقيقــة التاريخيــة ،األمئة مــن أهل البيت(ع) ســاهموا
يف بنــاء الدولــة اإلســامية ،وســاهموا يف بنــاء أســس
الحضــارة اإلســامية ،اإلمــام عــي(ع) خضــع لنظــره
ومشــورته كثــر مــن الفتوحــات اإلســامية ،فتــح العراق،
وفلســطني ،خضع ملشــورة اإلمــام عــي(ع) وكان الخليفة
الثــاين يقــول :لــوال عــي لهلــك عمــر ،وال أبقــاين اللــه
ملعضلــة مل يكــن فيهــا أبــو الحســن(ع) .
اإلمــام الباقــر(ع) ســاهم يف تغيــر العملــة اإلســامية
يف زمــان الوليــد ابــن عبــد امللــك ،جــاء أحــد العلــاء إىل
الوليــد ابــن عبــد امللــك قــال :أتــدري مــا هــو مكتــوب
عــى هــذه العملــة؟ قــال :ال ،قــال :مكتــوب عليهــا
الثالــوث ،اللــه واملســيح ومريــم ،وأنتــم املســلمون
تتعاملــون بهــا مــن دون التفــات وال درايــة ،الوليــد
ابــن عبــد امللــك جمــع الفقهــاء آنــذاك وطلــب منهــم
املشــورة ،فاختلفــت آراؤهــم ،فقــال لــه بعضهــم :مــا
عليــك غضاضــة أن تطلــب محمــد ابــن عــي ابــن
الحســن ،فطلــب اإلمــام الباقــر(ع)  ،ومــع أن اإلمــام
الباقــر يعتــر أن هــذه الســلطة غــر رشعيــة – ســلطة
الوليــد – لكنــه يبــادر لبناء الحضــارة اإلســامية ،جاء من
املدينــة إىل دمشــق ،دخــل عــى الوليــد ابــن عبــد امللك،
وعــرض عليــه الوليــد ابــن عبــد امللــك األمر ،فأشــار عليه
اإلمــام الباقــر(ع) قــال لــه :اصنــع عملــة يكتــب عــى
وجــه منهــا ال إلــه إال اللــه ،وعــى الوجــه اآلخــر محمــد
رســول اللــه ،واجهــل لهــا كذا مقــدار مــن الذهــب ،وكذا
مقــدارا مــن الفضــة ،يك ال تكــون معــرض للتالعــب وال
للتزويــر ،وأرســل يف جميــع اآلفاق واألرجــاء أن ال يتعامل
إال بهــذه العملــة ،فمــن خالــف ذلــك عوقــب عقوبــة

شــديدة ،ومــى الوليــد ابــن عبــد امللــك عــى مقــرح
اإلمــام الباقــر(ع) فتحولــت العملــة لــدى املســلمني مــن
العملــة الرومانيــة إىل عملــة إســامية.
اإلمــام الصــادق(ع) أشــاد يف املدينــة جامعــة علميــة،
يقــول ابــن عقــدة الزيــدي يف كتابــه :ضمــت هــذه
الجامعــة أربعــة آالف طالــب ،مــا كانـوا من الشــيعة ،بل
كانـوا مــن املذاهــب اإلســامية األخــرى أيضــا ،فقد تتلمذ
عــى يديــه الســكوين والنوفــي وغيــاث ابــن كلــوب،
وغريهــم مــن علــاء اخواننــا أهل الســنة ،كام أنــه تتلمذ
عــى يديــه اإلمــام أبــو حنيفــة ،كــا ذكــر الجاحــظ يف
كتابــه وقــال :لــوال الســنتان لهلــك النعــان ،وقــال اإلمــام
مالــك ،إمــام املذهــب املالــي :مــا رأت عــن ،وال ســمعت
أذن ،وال خطــر عــى قلــب بــر أفضــل مــن جعفــر ابــن
محمــد الصــادق علــا وعبــادة وورعــا ،وتحــدث يف علوم
مختلفــة ،مل يقتــر عــى الفقــه ،وال عــى األصــول ،بــل
تحــدث يف علــوم مختلفــة ،تحــدث اإلمــام الصــادق(ع)
يف علــم الطــب ،فكتــب عنــه املفضــل ابــن عمــر رســالة
يف علــم الطــب ،وابنــه اإلمــام الرضــا بــه رســالة يف علــم
الطــب تعــرف بالرســالة الذهبيــة ،قام بطبعهــا وتحقيقها
الدكتــور محمــد عيل البــار ،األســتاذ يف جامعــة امللك عبد
العزيــز بجــدة.
وتحــدث اإلمــام الصــادق يف علــم الكيميــاء ،فقــد ذكر
ابــن النديــم يف الفهــرس أنــه تتلمــذ عــى يديه جابــر ابن
حيــان رائــد علــم الكيميــاء ،وكتــب خمســائة رســالة،
افتتــح أول رســالة منهــا بقولــه :حدثنــي ســيدي ومــوالي
جعفــر ابــن محمــد الصــادق.
واإلمــام الرضــا(ع) ســاهم أيضــا يف بنــاء الحضــارة
اإلســامية ،فهــو قبــل واليــة العهــد مــن قبــل املأمــون
العبــايس ،وهنــاك تفس ـران لقبــول اإلمــام الرضــا لواليــة
العهــد:
التفســر األول :أن اإلمــام الرضــا قبــل واليــة العهــد
ألنــه أكــره عــى قبولهــا ،فــدار األمــر بــن أن يقــى عــى
حياتــه ،أو يقبــل الواليــة ،فرجــح األهــم عىل املهــم ،وقبل
واليــة العهــد.
التفســر الثــاين :اإلمــام الرضــا قبــل واليــة العهــد ،ألن
واليــة العهــد مفتــاح لبنــاء الحضــارة اإلســامية آنــذاك،
ومفتاحــا لنظريــة حــوار األديــان ،ففــي تلــك األزمنــة
الســابقة علــاء األديــان واملذاهــب ال يجتمعــون إال يف
قــر الخليفــة ،اإلمــام الرضــا(ع) رأى أن قبــول واليــة
العهــد يعنــي إتاحــة الفرصــة لــه للقــاء بعلــاء األديــان،
وعلــاء املذاهــب األخــرى ،ولقاؤهــم يعنــي فتــح
الفرصــة لحوارهــم وطــرح املذهب الحــق ،والــرأي الحق،
وإثباتــه باألدلــة والرباهــن الناصعــة القاطعــة ،فقبــل
واليــة العهــد ،وفعــا فتــح لــه املجــال ،فــكان يجلــس
كل اثنــن ،وكل خميــس يلتقــي بعلــاء األديــان ،وعلــاء

املذاهــب فيحاورهــم ويناقشــهم إىل أن يثبــت لهــم أن
الفكــر العلــوي املحمــدي هــو الفكــر الصائــب ،يف كتــاب
االحتجــاج للشــيخ الطــريس تجــد أن أكــر إمــام تصــدى
للمناقشــات هــو اإلمــام الرضــا ،أكــر إمــام وردت عنــه
مناقشــات وحـوارات واحتجاجــات ومناظـرات مع علامء
األديــان ،وعلــاء املذاهــب األخــرى اإلمــام الرضــا(ع).
إذن اإلمــام الرضــا رأى أن قبــول واليــة العهــد مفتــاح
للمســاهمة يف بنــاء الحضــارة اإلســامية ،مفتــاح إلث ـراء
الح ـوار بــن األديــان واملذاهــب ،مفتــاح وبــاب إلثبــات
صحــة الفكــر واملعتقــد الــذي يتبنــاه ،وهــذا مــا حصــل،
بعضهــم ســأل اإلمــام الرضــا(ع) قــال لــه :مــا املقصــود
ـاب
بقولــه تعاىلِ ﴿ :م ْن ـ ُه آيَــاتٌ ُّم ْح َكـ َـاتٌ ُه ـ َّن أُ ُّم الْ ِكتَـ ِ
َوأُ َخـ ُر ُمتَشَ ــا ِب َهاتٌ فَأَ َّمــا ال َِّذيـ َن ِف قُلُو ِب ِهـ ْم َزيْـ ٌغ فَ َيتَّ ِب ُعــو َن
َمــا ت َشَ ــابَ َه ِم ْنـ ُه ابْ ِت َغــا َء الْ ِفتْ َنـ ِة َوابْ ِت َغــا َء تَأْوِيلِـ ِه َو َمــا يَ ْعلَ ُم
تَأْوِيلَـ ُه إِلَّ اللَّ ُه َوال َّر ِاسـخُو َن ِف الْ ِعلْمِ ﴾ من هم الراســخون
يف العلــم؟ فقــال :اللــه بينهــم يف كتابــه ،فقــال :كيــف؟
قــال :اللــه تعــاىل قــال يف آيــة أخرى﴿ :إِنَّـ ُه لَ ُقـ ْرآ ٌن كَرِي ٌم *
ـاب َّم ْك ُنــونٍ * لَّ َ َي ُّسـ ُه إِلَّ الْ ُمطَ َّه ُرونَ﴾ املــس يعني
ِف كِتَـ ٍ
النيــل ،كــا قــال اللــه تبــارك وتعــاىل يف آيــة أخــرى﴿ :
َاب﴾ مســني مبعنــى
أَنِّ َم َّس ـ ِن َي الشَّ ـيْطَا ُن ِب ُن ْصـ ٍ
ـب َو َعذ ٍ
نالنــي ،وليــس مبعنــى المســني ،ليــس املـراد باملــس هــو
املالمســة ،بــل املـراد هــو النيــل ﴿لَّ َ َي ُّسـهُ﴾ أي ال يفهمه
وال يدركــه عــى حقيقتــه إال املطهــرون ،بينــت آيــة أخرى
معنــى املطهرون ﴿ال َّر ِاســخُو َن ِف الْ ِعلْمِ ﴾ وجــاءت آيــة
ــب
ثالثــة تبــن لنــا املطهرين ﴿إِنَّ َــا يُرِيــ ُد اللَّــ ُه لِيُ ْذ ِه َ
ـس أَ ْهـ َـل الْ َب ْيـ ِ
ـت َويُطَ ِّه َركُـ ْم تَطْ ِه ًريا﴾ فعلمنــا
َع ْن ُكـ ْم ال ِّر ْجـ َ
أن املطهريــن هــم أهــل البيــت(ع) ومــن هــم أهــل
البيــت؟ تقــول أم املؤمنــن عائشــة كام يف صحيح مســلم:
جمــع رســول الله عليا وفاطمة وحســنا وحســينا وأســدل
الكســاء ،وقــال :اللهــم هــؤالء أهــل بيتــي ،وحامتــي ﴿
ـس أَ ْهـ َـل الْ َب ْيـ ِ
ـت
ـب َع ْن ُك ـ ْم ال ِّر ْجـ َ
إِنَّ َــا يُرِي ـ ُد اللَّ ـ ُه لِ ُي ْذ ِهـ َ
َويُطَ ِّه َركُـ ْم تَطْ ِهـ ًرا﴾.
إذن بهــذا الوجــه تبــن أن األمئــة ســاهموا يف بنــاء
الحضــارة ،ومل تكــن وظيفتهــم مجــرد معارضــة ،وعنــف
ومواجهــة ،مــن دون مواصلــة وعطــاء وإنتــاج ،بــل
ســاهموا وشــاركوا يف بنــاء الحضــارة اإلســامية.
الوجه الثاين:
ليــس املقيــاس يف الحضــارة هــو املظاهــر املاديــة،
مــع األســف أن الكثــر مــن األقــام تظــن أن املقيــاس
يف الحضــارة هــو املظاهــر املاديــة ،أن الحضــارة عبــارة
عــن قــر وجــر وبنيــان ،بعضهــم يتوهــم أن املي ـزان
واملقيــاس يف الحضــارة هــو املظاهــر املاديــة ،ألن الشــيعة
ليــس لهــم بصــات يف قصــور األندلــس ،وال يف جســور
بغــداد ،وال يف قصــور دمشــق ،إذن ليــس لهــم مســاهمة
يف الحضــارة اإلســامية ،وكأن الحضــارة اإلســامية جــر

وقــر وجــدار وأطــال ،فمــن ليــس لــه بصــات عــى
هــذه املبــاين ،فليس لــه مســاهمة يف الحضارة اإلســامية.
فليــس املقيــاس هــو املظاهــر املاديــة ،بــل إنهــا نتــاج
للحضــارة ،وليســت هــي الحضــارة ،املظاهــر املاديــة،
العــارات ،الجســور ،والقصــور ،هــذا نتــاج ومظهــر
للحضــارة ،وليــس هــو الحضــارة ،بــل الحضــارة يف الفكــر
ويف الثقافــة ،هــذه القصــور والجســور ،نتــاج الثقافــة
والفكــر ،فالحضــارة هــي الفكــر ،وليســت الحضــارة هــي
املظاهــر املاديــة ،إذا أردت أن تعــرف هــل أن للشــيعة
أثــرا يف الحضــارة اإلســامية ،فاقــرأ الفكــر اإلســامي،
فــإذا مل تجــد لهــم أثـرا يف الفكــر اإلســامي ،ويف الثقافــة
اإلســامية ،فعندئــذ يصــح أن تقــول :كان التشــيع حركــة
معارضــة ،ومل يكــن حركــة بنــاء ،ألنــه ال أثر لهــم يف الفكر
اإلســامي ،أم إذا كانــت آثارهــم ناصعــة ،واضحــة ،عــى
الفكــر اإلســامي ،فــا مجــال ألن يعزل ـوا عــن التاريــخ
اإلســامي ملجــرد أنهــم مل يســاهموا يف البنــاء.
هل للشيعة أثرا يف بناء الفكر اإلسالمي أم ال؟
عــى مســتوى علــم الــكالم الشــيعة بــارزون ،أبــو
حســن النوبختــي يف كتــاب اإلنصــاف يف اإلمامــة ،نصــر
الديــن الطــويس صاحــب كتــاب تجريــد االعتقــاد ،وعــى
مســتوى الفلســفة ،رواد الفلســفة مــن الشــيعة ،ومــا
زالـوا هــم رواد الفلســفة اإلســامية ،ابــن ســينا صاحــب
كتــاب الشــفاء ،القطــب الراونــدي صاحــب كتــاب رشح
املطالــع ،صــدر املتألهــن الشــرازي صاحــب كتــاب
األســفار األربعــة ،الســيد صاحــب امليـزان ،صاحــب كتاب
أســس الفلســفة ،صاحــب كتــاب بدايــة الحكمــة ،ونهاية
الحكمة ،الشــهيد املطهري ،الســيد الشــهيد الصــدر قدس
رسه صاحــب كتــاب فلســفتنا ،عىل مســتوى علــم الفلك،
نصــر الديــن الطــويس كان فلكيــا مشــهورا ،وهــو الــذي

بنــى أكــر مرصــد للحضــارة اإلســامية ،وهــو مرصــد
مراغــة ،يف علــم الكيميــاء ،رائــد علــم الكيميــاء مــن
الشــيعة جابــر ابــن حيــان ،يقــول الربوفيســور محجــوب
الحســن عميــد الجامعــة العامليــة بجنــوب افريقيــا :أول
مــن فتــح علــم التجربــة ،هــو جابــر ابــن حيــان ،قبــل
بيكــون ب  800ســنة ،جابــر ابــن حيــان كان رائــدا يف
علــم التجربــة ،ويف علــم الجغرافيــا أحمــد اليعقــويب ،ويف
علــم التاريــخ املســعودي صاحــب كتــاب مــروج الذهب،
ويف علــم النحــو الخليــل ابــن أحمــد الفراهيــدي
العــروض ،مؤســس علم
رائــد علــم النحــو وعلم
الــدؤيل ،أخــذ علــم
النحــو وهــو أبو األســود
املؤمنــن(ع) حيــث قال
النحــو عــن اإلمــام أمــر
وحــرف فاإلســم مــا أنبــأ
لــه :الكلمــة اســم وفعل
مــا أنبــأ عــن حركــة
عــن املســمى ،والفعــل
مــا دل عــى معنــى
املســمى ،والحــرف
معنــى يف غــره ،عــى
يف غــره أو أوجــد
مجــال
ويف
اختالف الروايات،
الشــعر هــم
األدب عاملقــة
الفــرزدق الــذي
مــن الشــيعة،
اإلمــام زيــن
يقــول يف مــدح
العابدين(ع) :
ابــن زيــاد
ا لكميــت
ا لخز ا عــي ،
األســدي ،دعبــل

اإلمام الرضا رأى
أن قبول والية العهد
مفتاح للمساهمة يف
بناء الحضارة اإلسالمية،
مفتاح إلثراء الحوار بني األديان
واملذاهب ،مفتاح وباب إلثبات
صحة الفكر واملعتقد الذي يتبناه،
وهذا ما حصل،
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املتنبــي شــاعر العــرب كان مــن شــيعة الكــوىف ،وهــو
الــذي كان يقــول:
الرشيــف الــريض وهــو مــن فحــول الشــعراء ،أبــو
نــواس الــذي كان معروفــا بشــعره وبغزلــه ،كان مــن
شــيعة أهــل البيــت ،رأى اإلمــام الرضــا عىل بغلتــه ،فقال:
إذن بصــات التشــيع عــى الفكــر اإلســامي،
والحضــارة اإلســامية واضحــة وبــارزة ،وبالتــايل فالتشــيع
حركــة عطــاء وبنــاء ،ال حركــة مقاطعــة ومواجهــة فقــط،
بــل حركــة تبنــي وتدعــم األســس للحضــارة الفكريــة
الثقافيــة اإلســامية.
الوجهالثالث:
التشــيع كان حركــة معارضــة ،وكل أمــة ال ميكــن أن
تتطــور بــدون حركــة معارضــة ،كل مجتمــع ال ميكــن أن
يقفــز إىل عــامل التطــور إذا مل يكــن فيــه حركــة معارضــة،
ألن حركــة املعارضــة دورهــا الرقابة واإلرشاف عىل مســرة
األمــة ،وتنبيههــا عــى ثغراتهــا ومواطــن الخلــل والخطأ يف
مسريتها.
وجــود حركــة املعارضــة هــدف قــرآين نطق بــه القرآن
الكريمَ ﴿ :وكَ َٰذلِـ َـك َج َعلْ َناكُـ ْم أُ َّمـ ًة َو َسـطًا لِّتَكُونُـوا شُ ـ َهدَا َء
ــى ال َّن ِ
ــاس َويَكُــو َن ال َّر ُس ُ
ــول َعلَ ْيكُــ ْم شَ ــهِيدًا﴾ وقال
َع َ
تعاىلَ ﴿ :ولْتَ ُكــن ِّمن ُكـ ْم أُ َّمـ ٌة يَ ْد ُعــو َن إِ َل الْ َخـ ْ ِ
ـر َويَأْ ُمـ ُرو َن
بِالْ َم ْعـ ُر ِ
وف َويَ ْن َهـ ْو َن َعــنِ الْ ُمن َكـرِ﴾ إذن فحركة املعارضة
هــدف قــرآين ،وهــدف إنســاين ،ألن وجودهــا ينبــه األمــة
عــى أخطائهــا يك تتالفاهــا ،ويكــون ذلــك بابــا لتقــدم
األمــة ولتطــور املجتمــع اإلســامي.
مل يكــن التشــيع حركــة عنــف أبــدا ،كان حركــة
معارضــة ســلمية ،ومل يكــن حركــة معارضة عنيفــة ،اإلمام
عــي أمــر املؤمنــن(ع) يقــول” :ألســاملن ما ســلمت أمور
املســلمني ،ومل يكــن جــور إال عــي خاصة“ اإلمــام عيل ما
خــاض حربــا مــع معاويــة لــوال أن معاويــة فــرض منطــق
الحــرب ،لــو أن معاويــة مــن أول يــوم ســلم مبــا اجتمــع
عليــه املهاجــرون واألنصــار ،مــا واجهــه اإلمــام عــي ،ولوال
أن معاويــة هــو الــذي بــدأ بالقتــال يــوم صفــن ،مــا بــدأه
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التشيع كان حركة
معارضة ،وكل أمة ال ميكن
أن تتطور بدون حركة
معارضة ،كل مجتمع ال
ميكن أن يقفز إىل عامل التطور
إذا مل يكن فيه حركة معارضة،
ألن حركة املعارضة دورها الرقابة
واإلرشاف عىل مسرية األمة،
وتنبيهها عىل ثغراتها ومواطن
الخلل والخطأ يف مسريتها.

اإلمــام عــي بالقتــال ،حــروب اإلمــام عيل فرضــت عليه ال
أنــه خطــط لهــا ،وال أنــه بدأهــا ،حركــة عــي كانــت حركة
ســلمية ،ومل تكــن حركــة عنــف.
ولــو أن يزيــد ابــن معاويــة مل يحــر الحســن(ع) يف
هــذه الزاويــة ،إمــا البيعــة أو القتــل ملــا اتخــذ الحســن 
املســار العســكري أبــدا ،لــو أن يزيــد ابــن معاويــة تــرك
الحســن وشــأنه ،ومل يفــرض عليــه البيعــة ،لكانــت حركــة
الحســن حركــة إصالحيــة ،ســلمية ،حتــى يــوم عاشــوراء
مــا بــدأ الحســن بالقتــال ،وإمنــا فــرض عليــه القتــال ،ألنه
يريــد أن يشــعر األمــة أن حركتــه حركة إصالحية ســلمية،
وليســت حركــة عنــف ،وليســت حركــة تجــر األمــة إىل
مسلســل الدمــاء ،وهــذا مــا جــرى عليــه األمئة مــن بعده،
حتــى قــال اإلمــام الصــادق(ع) ” :التقيــة دينــي وديــن
آبــايئ ،وال ديــن ملــن ال تقيــة لــه“ ومــن أوضــح مصاديــق
التقيــة هــي املعارضــة الســلمية ،كانــت معارضــة أهــل
البيــت معارضــة ســلمية.

كتــب معاويــة ابن أيب ســفيان لإلمــام الحســن(ع)  :أنا
خــر منــك ،ألن النــاس أجمعــت عــي ،ومل تجمــع عليــك،
فكتــب اإلمــام الحســن إليــه« :إن الذيــن أجمعـوا عليــك
بــن مكــره ومطيــع ،فأمــا املكــره فمعــذور يف كتــاب الله،
وأمــا املطيــع فهــو عــاص للــه ،وأنــا ال أقــول أنا خــر منك،
ألنــه ال خــر فيــك ،فلقــد بــرأين اللــه مــن الرذائــل ،كــا
بــرأك مــن الفضائــل».
املنصــور العبــايس كتــب إىل اإلمــام الصــادق(ع)  :ملا ال
تغشــانا كام يغشــانا النــاس؟ فكتب إليــه اإلمــام الصادق:
«ليــس لنــا مــن الدنيــا مــا نخافــك عليــه ،وليــس لــك من
اآلخــرة مــا نرجــوه منــك» فكتــب إليــه املنصــور :تصحبنا
لتنصحنــا ،فــرد عليــه اإلمــام الصــادق(ع) « :إن مــن يريــد
الدنيــا ال ينصحــك ،ومــن يريــد اآلخــرة ال يصحبــك».
املأمــون العبــايس كتــب إىل اإلمــام الرضــا(ع)  :إين
تأملــت يف أمــر هــذه األمــة ،فرأيــت أن الخــر يف أن أعرض
الخالفــة عليــك فتأخــذ بهــا ،فكتــب إليــه اإلمــام الرضــا:
«إن كانــت الخالفــة لــك ،فــا يجــوز لــك أن تنــزع ثوبــا
ألبســك اللــه إيــاه وتعطيــه لغــرك ،وإن مل تكــن الخالفــة
لــك فــا يجــوز لــك أن تعطــي غــرك مــا ليــس لــك»
فاملأمــون حينئــذ لجــأ إىل لغــة التهديــد والقــوة.
إذن ال قــدح يف أن يكــون مذهــب التشــيع حركــة
معارضــة ،ألن حركــة املعارضــة الســلمية حركة تصحيحية
تطويريــة ،وهــذا مــا ركــز عليــه أمئــة أهــل البيــت (ع)
عندمــا أكــدوا عــى حركــة الحســن(ع) األمئــة مــن اإلمام
زيــن العابديــن إىل اإلمــام العســكري يركــزون دامئــا
عــى مأتــم الحســن ،زيارتــه ،البــكاء عليــه ،التفاعــل مــع
قضيتــه ،يريــدون أن يشــبعوا فكــر األمــة بــأن الحســن
منــار للمعارضــة ،ومنــار لإلصــاح والتوجيــه «مــا خرجت
أرشا وال بطـرا وال مفســدا وال ظاملــا ،وإمنــا خرجــت لطلب
اإلصــاح يف أمــة جــدي ،أريــد أن آمــر باملعــروف وأنهــى
عــن املنكــر».
املصدر :موقع املنیر

الســلطات املتعاقبــة طمــس أثرهــا وتشــویه فكرتهــا ،من
أجــل إحــال ســلطة مزیفــة مكانهــا ،فطــوال التاریــخ
الســیايس االســامي نجــد الحاكــم ینصــب نفســه إمام ـاً
علــی املســلمین لیجمع بیــن أثرین عظیمین هام ســلطة
السیاســة وســلطة الدین ،ومــا لقب الخلیفــة الذي یطلق
علــی كل حاكــم إال مثــال عمــي ملــا نقــول .بینــا الحــال
أن االمامــة منصــب الهــی الدخــل للعبــاد فیــه .و من هنا
تصــدی االمــام لتبیــان االمــر لخـواص أصحابــه -و اســمه
عبــد العزیــز بــن مســلم -الذاعتــه بیــن النــاس يف بــدء
مقدمــه ملــرو يف حدیــث طویــل یمكــن تقســیمه علــی
نحــو األيت:

اإلمامة كما وضحها األمام الرضا(ع)

عباس عيل الفحام

اتســم عــر االمــام عــي بــن موســی الرضــا بنــوع من
االنفتــاح علــی االمــم والســیام حیــن اتخــذ املأمــون بــن
هــارون الرشــید مــن أخوالــه يف الجانــب الرشقــي الفاريس
ســندا لــه ،لذلــك اســتعان بهــم كثیـرا ً يف توطیــد حكمــه
و اســتقراره أوالً يف بــاد فــارس ثــم االنتقــال إلــی بغــداد
عاصمــة الخالفــة و الحكــم .ومــن هنــا عمــل املأمــون
اوالً علــی اســتقدام االمــام عــي بــن موســی الرضــا
الــی خراســان الهــداف اس ـراتیجیة قامئــة يف جوهرهــا
علــی خدمــة ســلطانه و تحییــد حركــة الرضــا بانتزاعــه
مــن مجتمعــه و زرعــه يف مجتمــع جدیــد يف حســابات
خاطئــة اثبتهــا التاریــخ فیــا بعد بدلیــل مانشــهده الیوم
مــن ذكــر عظیــم متألــق للرضــا(ع) و التفــاف عجیــب
لالیرانییــن و غیــر االیرانییــن يف رشق االرض وغربهــا حول
مشــهد غریــب طــوس .علــی اي حــال فــان غرابــة تولیــة
الرضــا(ع) والیــة العهــد مرغـاً تــدل علــی خطــة خفیــة
مــن املأمــون تنــدرج ضمــن هــذا االطــار غیــر املبــارش مع
ظاهــرة أهــل البیــت وفشــل املواجهــة املبــارشة معهــم،
غیــر أن االمــام كان علــی درایــة مبــا یرمي الیــه لذلك حین
أرغــم علــی والیــة العهــد اشــرط أن تكــون باالســم فقــط
والإمــرة لــه فیهــا .ویبــدو أن الشــغل الشــاغل لسیاســات

للأممــون وحتــی عــر املأمــون هــو الشــعور الحیــوي
باغتصــاب الحكــم مــن القــادة الرشعییــن ألمئــة أهــل
البیــت علیهــم الســام فهــم الدیــن جمــع اللــه تعالــی
لهــم القیــادة ورشف االمامــة .ولذلــك كــرس الرضــا(ع)
طاقاتــه يف توضیــح مفهــوم االمامة ومبیناً مهامهــا االلهیة
و وظائفهــا لخـواص أصحابــه ولعامــة النــاس ،ألن أكــر ما
روي عنــه أن هــذا املأثــور مــن الحدیــث الطویــل حــول
موضــوع االمامــة جــری يف یــوم جامع للنــاس هو الجمعة
ويف مــكان عام هو املســجد .وسنقســم الدراســة تبســیطاً
للقــاريء علــی مبحثیــن هــا تحدیــد ســات االمامــة و
أمــا الثــاين فهــو طرائــق اثبــات االمامــة.

املبحث االول :سامت االمامة
االمامــة لطــف مــن اللــه تعالــی بعبــاده ورحمــة،
كونهــا ضامنــة لتســدید العبــاد واســتمرار بقائهــم يف
فضــاء التوحیــد االلهــي ،فهــي االمتــداد الحقیقــي للنبــوة
و تختلــف عنهــا باختــاف توزیــع الوظائــف واملهــام،
وقــد فضــل االمــام الرضــا(ع) الــكالم يف شــأن االمامــة
الهمیتهــا الكــری يف قیــادة االمــة ،ولكــرة مــا شــغلت
العلــاء و املفكریــن يف حقیقتهــا الناصعــة التــي حاولت

أوالً :االختیار االلهي:
قــال الرضــا(ع) ملــا أخــر بكــرة اختــاف النــاس بشــأن
االمامــة یاعبدالعزیــز جهــل القــوم وخدعـوا عــن آرائهــم،
إن اللــه عزوجــل مل یقبــض نبیــه صلــی اللــه علیــه و
آلــه حتــی أكمــل لــه الدیــن و أنــزل علیــه القــرآن فیــه
تبیــان كل يشء ،بیــن فیــه الحــال والح ـرام ،و الحــدود
و االحــكام ،وجمیــع مایحتــاج الیــه النــاس كامــا ،فقــال
عزوجــل« :مافرطنــا يف الكتــاب مــن يشء»و أنــزل يف حجة
الــوداع وهــي آخــر عمــره :الیــوم أكملــت لكــم دینكــم
و أمتمــت علیكــم نعمتــي و رضیــت لكــم االســام دینــا»
وأمــر االمامــة مــن متــام الدیــن و مل یمــض (ص) حتــی
بیــن ألمتــه معــامل دینهــم وأوضــح لهــم ســبیلهم و تركهم
علــی قصــد ســبیل الحــق ،و أقــام لهــم علیـاً(ع) علــا و
إمــام ومــا تــرك شــیئاً یحتــاج إلیــه االمــة اال بینــه ،فمــن
زعــم أن اللــه عزوجــل مل یكمــل دینــه فقد رد كتــاب الله،
ومــن رد كتــاب اللــه فهــو كافــر بــه .هــل یعرفــون قــدر
االمامــة و محلهــا مــن االمــة فیجــوز فیهــا اختیارهــم ،إن
االمامــة أجــل قــدرا ً و أعظــم شــأناً و أعلــی مكانـاً و أمنــع
جانبـاً و أبعــد غــورا ً مــن أن یبلغهــا النــاس بعقولهــم ،أو
ینالوهــا بأرائهــم ،أو یقیمـوا إمامـاً باختیارهــم.
ثانیاً :اصالة التاریخ:
ورسد االمــام الرضــا(ع) تاریــخ االمامــة يف سلســلة
االنبیــاء فقــال مواصـاً كالمــه ملــا ســبق« إن االمامة خص
اللــه عزوجــل بهــا ابراهیــم الخلیــل(ع) بعــد النبــوة و
الخلــة مرتبــة ثالثــة و فضیلــة رشفه بها و أشــاد بهــا ذكره،
فقــال« :إين جاعلــك للناس إماما» فقال الخلیــل(ع) رسورا ً
بهــا « :ومــن ذریتــي» قــال اللــه تبــارك و تعالــی« :الینــال
عهــدي الظاملیــن» .فابطلــت هــذه االیــة إمامــة كل ظــامل
الــی یــوم القیامــة وصــارت يف الصفــوة ،ثــم أكرمــه اللــه
تعالــی بــأن جعلهــا يف ذریتــه أهــل الصفــوة و الطهــارة
فقــال « :و وهبنــا لــه اســحاق و یعقــوب نافلــة و كال
جعلناهــم أمئــة یهــدون بأمرنــا و أوحینــا إلیهــم فعــل
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الخی ـرات و إقــام الصــاة و إیتــاء الــزكاة و إن كان ـوا لنــا
عابدیــن» .و يف الربــط بیــن العدالــة و اإلمامــة إشــارة
واضحــة الــی احقیــة االمئــة يف قیــادة األمــة و تحمــل يف
طیاتهــا تعریــض بالحــكام الظاملیــن.

ثالثاً :اتصال الذریة:
وعــرض االمــام يف حدیثــه التواصــل الطبیعــي الــورايث
بیــن االنبیــاء و ذراریهــم املختاریــن والســیام يف كالمــه
عــن النبــي ابراهیــم(ع) ،فقال«فلــم تــزل يف ذریتــه یرثهــا
بعــض عــن بعــض قرنـاً فقرنــا حتــی ورثهــا اللــه تعالــی
النبــي ،فقــال جــل و تعالــی« إن إولــی النــاس بإبراهیــم
للذیــن اتبعــوه و هــذا النبــي والذیــن آمن ـوا واللــه ويل
املؤمنیــن» فكانــت لــه خاصــة فقلدهــا(ص) علیــاً(ع)
بأمــر اللــه تعالــی علــی رســم مــا فــرض اللــه ،فصــارت
يف ذریتــه االصفیــاء الذیــن آتاهــم اللــه العلــم و االیــان،
بقولــه تعالــی «:قــال الذیــن أوتــوا العلــم و االیــان
لقــد لبثتــم يف كتــاب اللــه إلــی یــوم البعــث» فهــي يف
ولــد عــي(ع) خاصــة الــی یــوم القیامــة ،إذ النبــي بعــد
محمــد(ص) فمــن أیــن یختــار هــؤالء الجهــال .وتبــدو
املفارقــة مقصــودة يف آخــر عبــارة بیــن اختیار اللــه تعالی
و اختیــار العبــاد و الســیام أنهــا وقعــت بعــد تفصیــل
الــكالم املتقــدم عــن اتصــال ذریــة االنبیــاء يف االمامــة و
تســدید اللــه تعالــی لهــم
رابعاً :التعریف الواسع و الوظائف الخاصة:
التحدید و الوظیفة:
خــص الرضــا(ع) االمامــة بتفصیــل تعریفــي مســهب
لتبیــان أهمیتهــا ووظائفهــا يف قولــه :إن االمامــة هــي
منزلــة االنبیــاء وارث االوصیــاء ،إن االمامــة خالفــة اللــه
وخالفــة الرســول(ص) ومقــام أمیراملؤمنیــن(ع) و میـراث
الحســن و الحســین إن االمامــة زمــام الدیــن ونظــام
املســلمین ،وصــاح الدنیــا و عــز املؤمنیــن ،إن االمامــة
أس االســام النامــي ،وفرعــه الســامي ،باالمــام متــام الصالة
و الــزكاة و الصیــام و الحــج و الجهــاد و توفیــر الفــيء
والصدقــات ،وإمضــاء الحــدود و االحــكام ،و منــع الثغــور
و االطـراف .االمــام یحــل حــال اللــه و یحــرم حـرام اللــه
و یقیــم حــدود اللــه و یــذب عــن دیــن اللــه و یدعــو
إلــی ســبیل ربــه بالحكمــة و املوعظــة الحســنة و الحجة
البالغــة االمــام كالشــمس الطالعــة املجللــة بنورهــا للعامل
و هــي يف االفــق بحیــث التنالهــا االیــدي و االبصــار .اإلمام
البــدر املنیــر ،و الـراج الزاهــر ،و النــور الســاطع و النجم
الهــادي يف غیاهــب الدجــی و أجـواز البلــدان و القفــار ،و
لجــج البحــار ،االمــام املــاء العــذب علــی الظــاء و الــدال
علــی الهــدی ،و املنجــي مــن الــردی ،االمــام النــار علــی
الیفــاع ،الحــار ملــن اصطلــی بــه والدلیــل يف املهالــك ،مــن
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فارقــه فهالــك ،االمــام الســحاب املاطــر ،والغیــث الهاطــل
والشــمس املضیئــة ،والســاء الظلیلــة ،واالرض البســیطة،
والعیــن الغزیــرة ،والغدیــر والروضــة .االمــام األنیــس
الرفیــق ،و الوالــد الشــفیق ،واالخ الشــقیق ،واألم الــ ّرة
بالولــد الصغیــر ،ومفــزع العبــاد يف الداهیــة النــآد ،االمــام
أمیــن اللــه يف خلقــه ،و حجتــه علــی عبــاده و خلیفتــه يف
بــاده ،والداعــي الــی اللــه ،والــذاب عن حــرم اللــه .االمام
املطهــر مــن الذنــوب واملــرأ عــن العیــوب املخصــوص
بالعلــم ،املرســوم بالحلــم ،نظــام الدیــن ،وعــز املســلمین
و غیــظ املنافقیــن  .و قــد تكــرر لفــظ (االمامــة واالمــام)
يف ثالثــة عــر موضعـاً يف النــص تكـرارا ً یوحــي بأهمیــة
املوضــوع و خطورتــه ،و وجــوب تبیانــه مفص ـاً بصــور
مختلفــة ومــن زوایــا مضیئــة متعددة مــن معانیــه ،فهذا
االســهاب يف تعــدد صــور االمامة جــاء لتوضیح خصائصها
و تبییــن وظائفهــا االنســانیة و االجتامعیــة و الروحانیــة.
علم االمام:
و جعــل الرضــا(ع) التوصیــف االخیــر للفــظ (االمــام)
يف عمــق العلــم و كــال معرفتــه بــه فقال«االمــام واحــد
دهــره ،الیدانیــه أحــد ،و الیعادلــه عــامل ،و الیوجــد منــه
بــدل و ال لــه مثــل و النظیــر ،مخصــوص بالفضــل كلــه
مــن غیــر طلــب منــه لــه وال اكتســاب ،بل اختصــاص من
املفضــل الوهــاب .فمــن الــذي یبلــغ معرفتــه اإلمــام ،أو
یمكنــه اختیاره،هيهات هيهــات ،ضلت العقــول ،وتاهت
الحلــوم ،وحــارت األلبــاب ،وخســئت العيــون وتصاغــرت
العظــاء ،وتحــرت الحكــاء ،وتقــارصت الحلــاء،
وحــرت الخطبــاء ،وجهلــت األلبــاء ،وكلــت الشــعراء،
وعجــزت األدبــاء ،وعييــت البلغــاء ،عــن وصــف شــأن من
شــأنه ،أو فضيلــة مــن فضائلــه ،وأقرت بالعجــز والتقصري،

وكيــف يوصــف بكلــه ،أو ينعــت بكنهــه ،أو يفهــم يشء
مــن أمــره ،أو يوجــد مــن يقــوم مقامــه ويغنــي غنــاه،
ال كيــف وأىن ؟ وهــو بحيــث النجــم مــن يــد املتناولــن،
ووصــف الواصفــن ،فأيــن االختيــار مــن هــذا ؟ وأيــن
العقــول عــن هــذا ؟ وأيــن يوجــد مثــل هــذا ؟!»([،)]14
وغرضــه مــن ذلــك نفــي اختيــار البــر لقصورهــم يف
إدراك املعرفــة بهــذا املنصــب الربــاين ،وتأكيــد اليقــن بأن
اإلمامــة مــن فيوضــات اللــه لبعــض عبــاده لطفــا بالبرش.
احتجاحمنطقي:
أردف الرضــا(ع) جملــة املتكــررة بشــأن االمامــة بعــد
ذلــك التكریــر و التوضیــح بجمــل اســتفهامیة إنكاریــة
غایتهــا التنبیــه و ایقــاظ الســامعین من غفلتهم فقــال« :
االمامة لطف من
الله تعالی بعباده
ورحمة ،كونها ضامنة
لتسدید العباد واستمرار
بقائهم يف فضاء التوحید االلهي،
فهي االمتداد الحقیقي للنبوة
و تختلف عنها باختالف توزیع
الوظائف واملهام ،وقد فضل
االمام الرضا(ع) الكالم يف شأن
االمامة الهمیتها الكربی يف
قیادة االمة

أتظنــون أن ذلــك یوجــد يف غیــر آل الرســول محمــد(ص)
كذبتهــم و اللــه و أنفســهم ،و منتهــم األباطیــل فارتقـوا
مرتقــی صعبـاً دحضـاً ،تزل عنــه إلی الحضیــض إقدامهم،
رام ـوا إقامــة االمــام بعقــول حائــرة بائــرة ناقصــة ،و آراء
مضلــة ،فلــم یــزدادوا منــه إال بعدا ً(قاتلهــم اللــه أنــی
یؤفكــون) ،و لقــد رام ـوا صعب ـاً ،و قال ـوا إفــكا ،و ضل ـوا
ضــاالً بعیــدا ً ،و وقع ـوا يف الحیــرة ،إذ ترك ـوا االمــام عــن
بصیــرة ،و زیــن لهــم الشــیطان أعــامل فصدهــم عــن
الســبیل و كان ـوا مســتبرصین .رغب ـوا عــن اختبــار اللــه
واختیــار رســول اللــه(ص) و أهــل بیتــه إلــی اختیارهــم و
القــرآن ینادیهــم «:و ربــك یخلــق مایشــاء و یختــار ماكان
لهــم الخیــرة ســبحان اللــه و تعالی عــا یرشكــون» و قال
عزوجــل :و مــاكان ملؤمــن والمؤمنــة إذا قضــی اللــه و
رســوله أمـرا ً أن یكــون لهــم الخیــرة مــن أمرهــم» و قــال:
«مالكــم كیــف تحكمــون أم لكــم كتــاب فیــه تدرســون
إن لكــم فیــه ملــا تخیــرون أم لكــم أیــان علینــا بالغــة
الــی یــوم القیامــة إن لكــم ملــا تحكمــون ســلهم أیهــم
بذلــك زعیــم أم لهــم رشكاء فلیأت ـوا برشكائهــم إن كان ـوا
صادقیــن» ،و قــال عزوجــل « :أفــا یتدبــرون القــرآن
أم علــی قلــوب أقفالهــا» أم « طبــع اللــه علــی قلوبهــم
فهــم الیفقهــون» أم «قالـوا ســمعنا وهــم الیســمعون إن
رشالــدواب عنــد اللــه الصــم البكــم الذیــن الیعقلــون ولو
علــم اللــه فیهــم خیـرا ً ألســمعهم و لو أســمعهم لتولـوا و
هــم معرضــون» أم « قالـوا ســمعنا و عصینــا» «بــل هــو
فضــل اللــه یؤتیــه مــن یشــاء و اللــه ذوالفضــل العظیم».

خامساً :كامالت األمامة:
و عــرض الرضــا(ع) تكامل الشــخصیة املختــارة لإلمامة
مــن جهــات عــدة فقــال« :بــل هــو فضــل الله یؤتیــه من
یشــاء و اللــه ذوالفضــل العظیــم ،فكیــف لهــم باختبــار
االمــام؟! و االمــام عــامل الیجهــل ،و راع الینــكل ،معــدن
القــدس و الطهــارة ،و النســك و الزهــادة ،و العلــم و
العبــادة ،و مخصــوص بدعــوة الرســول(ص) و نســل
املطهــرة البتــول ،المغمــز فیــه يف نســب ،والیدانیــه ذو
حســب ،يف البیــت مــن قریــش و الــذروة مــن هاشــم،
و العــرة مــن الرســول(ص) و الرضــا مــن اللــه عزوجــل،
رشف االرشاف ،و الفــرع مــن عبــد منــاف ،نامــي العلــم،
كامــل الحلــم ،مضطلــع باالمامــة ،عــامل بالسیاســة،
مفــروض الطاعــة ،قائــم بأمــر اللــه عزوجــل ،ناصــح
لعباداللــه ،حافــظ لدیــن اللــه.
فمــن تلــك الجهــات كــال العلــم ،و متــام العبــادة و
الزهــادة ،و كــال القیــادة و رشف النســب النبــوي.
سادساً :االمتداد الطبیعي:
و يف هــذا املقطــع مــن كالمــه ربــط الرضــا(ع) ربطـاً

محكــاً بیــن النبــوة و االمامــة يف اشــارة الــی الحــق
املضیــع يف أفضلیــة أهــل البیــت يف قیــادة األمــة كونهــم
األمئــة الرشعییــن لهــذا األمــة ،فقــال :إن االنبیــاء و األمئــة
صلـوات اللــه علیهــم یوفقهم اللــه و یؤتیهم مــن مخزون
علمــه و حكمــه ماالیؤتیــه غیرهــم؛ فیكون علمهــم فوق
علــم أهــل الزمــان يف قولــه تعالــی« :أفمــن یهــدي الــی
الحــق أحــق أن یتبــع أمــن الیهــدي إال أن یهــدي فاملكــم
كیــف تحكمــون» و قولــه تبــارك و تعــايل «:و مــن یــؤت
الحكمــة فقــد أويت خیـرا ً كثیـرا ً» و قولــه يف طالــوت :إن
اللــه اصطفــاه علیكــم وزاده بســطة يف العلــم و الجســم
و اللــه یــؤيت ملكــه مــن یشــاء واللــه واســع علیــم» و قال
لنبیــه(ص)« :إنــزل علیــك الكتــاب و الحكمــة و علمــك
مــامل تكــن تعلــم و كان فضــل اللــه علیك عظیــا» و قال
يف االمئــة مــن أهــل بیــت نبیــه و عرتتــه و ذریتــه صلوات
اللــه علیهــم « :أم یحســدون النــاس علــی مــا آتاهــم الله
مــن فضلــه فقــد آتینــا آل ابراهیــم الكتــاب و الحكمــة و
آتیناهــم ملــكاً عظیــا فمنهــم مــن آمــن بــه و منهم من
صــد عنــه و كفــی بجهنــم ســعیرا» و ال أحســب املجلس
الحافــل بأهــل العلــم قــد غفــل عــن مـراد االمــام الرضــا
و معرفــة مضمونــه ،فضـاً عــن املأمــون و هــو اللبیــب
العــارف بخبایــا الكالم.

سابعاً :ختام بتأكیده البدء:
و مثلــا بــدأ االمــام بذكــر االختیــار االلهــي بهــذا
املنصــب يف صــدر كالمــه ،آثــر علیه الســام ختامــه بذلك
ألهمیتــه فقــال :وإن العبــد إذا اختــاره اللــه عزوجــل
ألمــور عبــاده ،رشح صــدره لذلــك ،و أودع قلبــه ینابیــع
الحكمــة ،و ألهمــه العلــم إلهامــا ،فلــم یعــي بعــده
بج ـواب ،و الیحیــر فیــه عــن الص ـواب ،فهــو معصــوم
مؤیــد ،موفــق مســدد ،قــد أمــن مــن الخطایــا و الزلــل و
العثــار ،یخصــه اللــه بذلــك لیكــون حجتــه علــی عبــاده،
و شــاهده علــی خلقــه ،و ذلــك فضــل اللــه یؤتیــه مــن
یشــاء و اللــه ذوالفضــل العظیــم .فهــل یقــدرون علــی
مثــل هــذا فیختارونــه أو یكــون مختارهــم بهــذه الصفــة
فیقدمونــه ،تعــدوا -و بیــت اللــه -الحــق و نبــذوا كتــاب
اللــه وراء ظهورهــم كأنهــم الیعلمــون ،و يف كتــاب اللــه
الهــدی و الشــفاء ،فنبــذوه واتبعوا أهواءهــم ،فذمهم الله
و مقتهــم و اتعســهم فقــال جــل و تعالــی« :و مــن أضــل
ممــن اتبــع هـواه بغیــر هــدی مــن اللــه إن اللــه الیهدي
القــوم الظاملیــن» و قــال :فتعسـاً لهــم و أضــل أعاملهــم»
و قــال« :كــر مقت ـاً عنداللــه و عندالذیــن آمن ـوا كذلــك
یطبــع اللــه علــی كل قلــب متكــر جبــار» و صلــی اللــه
علــی النبــي محمــد و آلــه و ســلم تســلیامً كثی ـرا ً ،و يف
الجمــل االخیــرة توبیــخ مبــارش ملــن آثــر تفضیــل اختیاره
علــی اختیــار الكامــل ســبحانه.

املبحث الثاين:إثبات االمامة
إتخــذ االمــام الرضــا طرائــق عــدة يف إثبــات االمامــة و
توضیــح مفهومهــا للخـواص ولعامــة النــاس ،كاملناظـرات
العامة،وبعــض الوقفــات التوضیحیــة يف الكشــف عــن
خبایــا ســیرة جــده أمیراملؤمنیــن(ع) وبعــض االحادیــث
النبویــة الـواردة يف فضلــه ،والریــب يف أن كل تلك الســبل
املنطقیــة الثبــات االمامــة تعنــي بالــرورة تبع ـاً لذلــك
إثبــات إمامتــه هــو(ع) و ســنقف علــی ذلــك فیــا روي
عنــه يف تراجمــه:
أوالً :املناظرات:
جــرت للرضــا(ع) مناظــرة طویلــة مــع مجموعــة مــن
أهــل العلــم مــن العـراق و خراســان يف مجلــس املأمــون
العبــايس يف مــرو حــول فضــل العــرة الطاهــرة ،مجلی ـاً
يف ذلــك عــن شــبهات نرسدهــا علــی نحــو یســهل علــی
القــارئ توضیحهــا مبایــأيت:
التفریق بین العرتة و االمة:
ابتــدأ املأمــون املناظــرة طویلــة مســتخربا ً عــن معنــی
قولــه تعالــی « :ثــم أورثنــا الكتــاب الذیــن اصطفینــا مــن
عبادنــا» « .فقالــت العلــاء :أراد اللــه عزوجــل بذلــك
االمــة كلهــا .فقــال املأمــون :ماتقــول ،یاأبا الحســن؟ فقال
الرضــا(ع) :الأقــول كــا قال ـوا ،و لكنــي أقــول :أراد اللــه
العــرة الطاهــرة .فقــال املأمــون :و كیــف عنــی العرتة من
دون األمــة؟ فقــال لــه الرضــا(ع) :إنــه لــو أراد األمة لكانت
بأجمعهــا يف الجنــة ،لقــول الله تبــارك و تعالــی « :فمنهم
ظــامل لنفســه و منهــم مقتصــد و منهــم ســابق بالخیرات
بــإذن اللــه ذلــك هــو الفضــل الكبیــر» ثــم جمعهــم
كلهــم يف الجنــة فقــال :جنــات عــدن یدخلونهــا یحلــون
فیهــا مــن أســاور مــن ذهــب) فصــارت الوراثــة للعــرة
الطاهــرة ال لغیرهــم .فقال املأمــون :من العــرة الطاهرة؟
فقــال الرضــا(ع) الذیــن وصفهــم اللــه يف كتابــه عزوجــل:
« إمنــا یــرد اللــه لیذهــب عنكــم الرجــس أهــل البیــت و
یطهركــم تطهیـرا) ،و هــم الذین قال رســول اللــه(ص) :إين
مخلــف فیكــم الثقلیــن ،كتــاب اللــه و عــريت أهــل بیتي،
و إنهــا لــن یفرتقــا حتــی یــردا عــي الحــوض ،فانظــروا
كیــف تخلفــوين فیهــا ،أیهــا النــاس التعلموهــم فإنهــم
أعلــم منكــم» و یكــر يف احتجــاج الرضــا(ع) كــا یبــدو
االستشــهاد باألیــات القرآنیــة الرشیفــة ،تعزیـزا ً للحجــة و
تقویــة لالســتدالل ،مســتعیناً باملأثــور النبــوي الرشیف يف
تبیــان الفــروق بیــن املـراد.
العرتة هم اآلل:
ورد الرضــا(ع) شــبهة لــزوم األل باالمــة ففــي تكملــة
الحدیــث « :قالــت العلــاء :أخربنا-یاأبــا الحســن -عــن
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العــرة ،أهــم اآلل ،أو غیــر األل؟ فقــال الرضــا(ع) :هــم
اآلل .فقــال العلــاء :فهــذا رســول اللــه(ص) یؤثــر عنــه
أنــه قــال :أمتــي آيل .و هــؤالء أصحابــه یقولــون بالخــر
املســتفاض الــذي الیمكــن دفعــه :آل محمــد أمتــه .فقال
أبوالحســن(ع) أخــروين هــل تحــرم الصدقــة علــی اآلل؟
قال ـوا :نعــم .قــال :فتحــرم علــی األمــة؟ قال ـوا:الو قــال:
هــذا فــرق مــا بیــن اآلل و األمــة» ثــم رشع االمــام یذكــر
االدلــة القرآنیــة يف قولــه بعــد إقرارهــم« و یحكــم أیــن
یذهــب بكــم ،أرضبتــم عــن الذكــر صفحــا ،أم أنتــم قــوم
مرسفــون! أمــا علمتــم أنــه وقعــت الوراثــة و الطهــارة
علــی املصطفیــن املهتدیــن دون ســائرهم؟ قالـوا :و مــن
أیــن یاأباالحســن؟ قــال :مــن قــول اللــه عزوجــل( :ولقــد
أرســلنا نوح ـاً و إبراهیــم و جعلنــا يف ذریتهــا النبــوة و
الكتــاب فمنهــم مهتــد و كثیــر منهــم فاســقون) فصــارت
وراثــة النبــوة و الكتــاب للمهتدیــن دون الفاســقین ،أمــا
علمتــم أن نوحـاً(ع) حیــن ســأل ربــه :فقــال رب إن إبني
مــن أهــي و إن وعــدك الحــق و أنــت أحــم الحاكمیــن)
و ذلــك أن اللــه عزوجــل وعــده أن ینجیــه و أهلــه ،فقــال
لــه ربــه( :یــا نــوح إنــه لیــس مــن أهلــك إنــه عمــل غیــر
صالــح فالتســألن مــا لیــس لــك بــه علــم إين أعظــك أن
تكــون مــن الجاهلیــن) .والریــب يف أن هــذا النــوع مــن
االســتدالل یتطلــب قــوة نظــر و عمــق تدبــر يف النــص
القــرآين لیســت متاحــة إال لألمئــة املعصومیــن كــا هــو
الحــال فیــا نحــن فیــه.
بیان فضل العرتة:
و اتصــل الحدیــث بســؤال املأمــون بقولــه «هل فضل
اللــه العــرة علــی ســائر النــاس؟ فقــال أبوالحســن(ع) :إن
اللــه عزوجــل أبــان فضــل العــرة علــی ســائر النــاس يف
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محكــم كتابــه .فقــال لــه املأمــون أیــن ذلــك مــن كتــاب
اللــه؟ فقــال لــه الرضــا(ع) :يف قولــه عزوجــل :إن اللــه
اصطفــی آدم و نوح ـاً و آل ابراهیــم و ال عم ـران علــی
العاملیــن ذریــة بعضهــا مــن بعــض» و قــال عزوجــل :يف
موضــع آخــر « :أم یحســدون النــاس علــی ماأتاهــم اللــه
مــن فضلــه فقــد آتینــا آل ابراهیــم الكتــاب و الحكمــة و
آتیناهــم ملــكاً عظیـاً» ثــم رد املخاطبــة يف إثر هــذا إلی
ســائر املؤمنیــن فقــال :یــا أیهــا الذیــن آمنـوا أطعیـوا اللــه
و أطیع ـوا الرســول و أولــی االمــر منكــم» یعنــي الذیــن
قرنهــم بالكتــاب و الحكمــة و حســدوا عیلهام ،فقولــه :أم
یحســدون النــاس علــی مــا أتاهــم اللــه مــن فضلــه فقــد
آتینــا آل ابراهیــم الكتــاب و الحكمــة و آتیناهــم ملــكا
عظیــا» یعنــي الطاعــة للمصطفیــن الطاهریــن ،فامللــك
هــا هنــا هــو الطاعــة لهــم».
تفسیراالصطفاء:
و تســتمر املناظــرة الحواریــة إذ « قالــت العلــاء:
فأخربنــا هــل فــر اللــه عزوجــل االصطفــاء يف الكتــاب؟
فقــال الرضــا(ع) فــر االصطفــاء يف الظاهر ســوی الباطن
يف اثنــي عــر موضعــاً و موطنــا :فــأول ذلــك قولــه
عزوجــل « :و أنــذر عشــیرتك األقربیــن» هكــذا يف قـراءة
أيب بــن كعــب ،و هــي ثابتــة يف مصحــف عبداللــه بــن
مســعود ،و هــذه منزلــة رفیعــة و فضــل عظیــم و رشف
عــال حیــن عنــی الله عزوجــل بذلــك اآلل ،فذكره لرســول
اللــه(ص) فهــذه واحــدة.
و األیــة الثانیــة يف االصطفــاء ،يف قولــه عزوجــل :إمنــا
یریــد اللــه لیذهــب عنكــم الرجــس أهــل البیــت و
یطهركــم تطهیـرا» و هــذا الفضــل الــذي الیجهلــه أحــد
معانــد أص ـاً ،ألنــه فضــل بعــد طهــارة تنتظــر ،فهــذه

الثانیــة.
و أمــا الثالثــة :فحیــن میــز اللــه الطاهرین مــن خلقه،
فأمــر نبیــه(ص) باملباهلة يف آیــة االبتهال ،فقــال عزوجل:
فقــال یــا محمــد« تعالـوا نــدع أبناءنــا و أبناءكم و نســاءنا
و نســاءكم و أنفســنا و أنفســكم ثــم نبتهــل فنجعــل
لعنــت اللــه علــی الكاذبیــن» فأبــرز النبــي(ص) علیــاً
و الحســن و الحســین و فاطمة(صل ـوات اللــه و ســامه
علیهــم) و قــرن أنفســهم بنفســه ،فهــل تــدرون ما معنی
قولــه عزوجــل « :و أنفســنا و أنفســكم»؟ قالــت العلــاء:
عنــی بــه نفســهم .فقــال أبوالحســن(ع) :غلطتــم ،إمنــا
عنــی بهــا عــي بــن أيب طالــب(ع) و مــا یــدل علــی
ذلــك ،قــول النبــي(ص) حیــن قــال :لینتهیــن بنــو ولیعــة
أو ألبعــن إلیهــم رجــاً كنفــي ،یعنــي عــي بــن أيب
طالــب(ع) فهــذه هــي خصوصیــة ال یتقدمــه فیهــا أحد،
و فضــل الیلحقــه فیــه بــر ،و رشف الیســبقه إلیــه خلق
أن جعــل نفــس عــي كنفســه ،فهــذه الثالثــة.
و أمــا الرابعــة :فإخراجــه(ص) النــاس مــن مســجده ما
خــا العــرة ،حتــی تكلم النــاس يف ذلــك و تكلــم العباس،
فقــال :یــا رســول اللــه تركــت علیــا و أخرجتنــا! فقــال
رســول اللــه(ص) :مــا أنــا تركتــه و أخرجتكــم ،و لكــن الله
تركــه و أخرجكــم .و يف تبیــان قولــه لعــي(ع) :أنــت مني
مبنزلــة هــاورن مــن موســی .قالــت العلــاء :فأیــن هــذا
مــن القــرآن؟ قــال أبوالحســن (ع) أوجدكــم يف ذلــك قرآناً
أقــرؤه علیكــم؟ قالـوا :هــات .قــال قــول اللــه عزوجــل :و
أوحینــا الــی موســی و أخیــه أن تبــوءا لقومكــا مبــر
بیوتـاً واجعلـوا بیوتكــم قبلــة» ففــي هــذه االیــة منزلــة
هــارون مــن موســی ،و فیهــا ایضـاً منزلــة عــي(ع) مــن
رســول اللــه و مــع هــذا دلیــل ظاهــر يف قــول رســول اللــه
حیــن قــال :أال إن هــذا املســجد الیحــل لجنــب إال ملحمد
و آلــه.
فقالــت العلــاء :یاأباالحســن ،هــذا الــرح و هــذا
البیــان ،الیوجــد اال عندكــم معــر أهــل بیــت رســول
اللــه .فقــال :و مــن ینكــر لنــا ذلــك؟ و رســول اللــه(ص)
یقــول :أنــا مدینــة العلــم و علــی بابهــا ،فمــن اراد املدینة
فلیأتهــا مــن بابهــا ،ففیــا اوضحنــا و رشحنــا مــن الفضل
و الــرف و التقدمــة و االصطفــاء و الطهــارة ماالینكــره
معانــد ،و للــه عزوجــل الحمــد علی ذلــك ،فهــذه الرابعة.
واآلیــة الخامســة قــول اللــه عزوجــل «:و آت ذالقربی
حقــه» خصوصیــة خصهــم اللــه العزیــز الجبــار بهــا و
اصطفاهــم علــی االمــة ،فلــا نزلــت هــذه االیــة علــی
رســول اللــه(ص) قــال :ادعــوا يل فاطمــة .فدعیــت
بــه ،فقــال :یــا فاطمــة .قالــت :لبیــك یــا رســول اللــه.
فقــال(ص) :هــذه فــدك ،هــي مــا مل یوجــف علیه بخیل
و الركاب ،وهــي يل خاصــة دون املســلمین ،وقــد جعلتهــا
لــك ملــا أمــرين اللــه بــه ،فخذیهــا لــك و لولــدك ،فهــذه

الخامســة.
و االیــة السادســة :قــول اللــه عزوجــل جــل جاللــه:
قــل الأســألكم علیــه أجـرا ً اال املــودة يف القربــی» و هــذه
خصوصســة للنــي(ص) الــی یــوم القیامــة ،و خصوصیــة
لــآل دون غیرهــم ،و ذلــك أن اللــه حكــی يف ذكــر
نــوح(ع) يف كتابــه :یــا قــوم الأســألكم علیــه مــاالً إن
إجــري إال علــی اللــه و مــا أنــا بطــارد الذیــن آمنـوا إنهــم
مالق ـوا ربهــم ولكنــي أراكــم قوم ـاً تجهلــون» .و حكــی
عزوجــل عــن هــود(ع) أنــه قــال :الأســألكم علیــه أج ـرا ً
إن أجــري اال علــی الــذي فطــرين أفــا تعقلــون» و قــال
عزوجــل لنبیــه(ص) :قــل یــا محمــد« الأســألكم علیــه
أجـرا ً اال املــودة يف القربــی» ومل یفــرض اللــه مودتهــم اال
وقــد علــم أنهــم الیرتــدون عــن الدیــن أبــدا ً ،و الیرجعون
الــی ضــال أبــدا ً .و أخــری أن یكــون الرجــل وادا للرجــل،
فیكــون بعــض أهــل بیتــه عــدوا ً لــه ،فالیســلم قلــب
الرجــل لــه ،فأحــب اللــه عزوجــل أن الیكــون يف قلــب
رســول اللــه(ص) علــی املؤمنیــن يشء ،ففــرض علیهــم
مــودة ذوي القربــی ،فمــن أخــذ بهــا و أحــب رســول
اللــه(ص) و أحــب أهــل بیته ،مل یســتطع رســول الله(ص)
أن یبغضــه النــه قــد تــرك فریضــة مــن فرائــض اللــه ،فأي
فضیلــة و أي رشف یتقــدم هــذا أو یدانیــه؟ فأنــزل اللــه
هــذه االیــة علــی نبیــه(ص)« :قــل الأســألكم علیــه أجـرا ً
إال املــودة يف القربــی»...
 -5اآلل قرآنیاً:
بعــد تعــداد ســت آیــات لبیــان اصطفــاء عــرة
النبــوة طلــب املأمــون -بعــد إقــراره باالصطفــاء -مــن
الرضــا(ع) توضیــح اختصــاص اآلل بالعــرة الطاهــرة مــن
آیــات الكتــاب العزیــز فقــال« ..فهــل عنــدك يف اآلل شــيأ
أوضــح يف القــرآن؟ قــال ابوالحســن(ع) نعم ،أخــروين عن
قــول اللــه عزوجــل« :یــس و القــرآن الحكیــم* إنــك ملــن
املرســلین* علــی رصاط املســتقیم» فمــن عنــی بقولــه:
(یــس)؟ قالــت العلامء(یــس) محمــد(ص) ،مل یشــك فیــه
أحــد .قــال ابوالحســن(ع) :فــان اللــه أعطی محمــدا(ص)
و آل محمــد(ص) مــن ذلــك فضــا الیبلــغ أحــد كنــه
وصفــه إال مــن عقلــه ،و ذلــك أن اللــه مل یســلم علــی
أحــد إال علــی االنبیــاء(ص) ،فقــال تبــارك و تعالی« :ســام
علــی نــوح يف العاملیــن» و قــال« :ســام علــی ابراهیــم»
و قــال« :ســام علــی موســی و هــارون» و مل یقــل :ســام
علــی آل نــوح ،و مل یقــل ســام علــی آل موســی و ال علــی
آل ابراهیــم و قــال «ســام علــی آل یاســین» یعنــي آل
محمد(ص)-فقــال املأمــون :قــد علمــت أن يف معــدن
النبــوة رشح هــذا و بیانه-فهــذه الســابعة.
و أمــا الثامنــة :فقــول اللــه عزوجــل« :واعلم ـوا أمنــا
غنتــم مــن يشء فــأن للــه خمســه و للرســول و لــذي
القربــی» فقــرن ســهم ذي القربــی مــع ســهمه و ســهم

رســوله ،فهــذا فصــل أیض ـاً بیــن االل و االمــة ،الن اللــه
جعلهــم يف حیــز ،و جعــل النــاس يف حیــز دون ذلــك،
و ريض لهــم مــا ريض لنفســه ،و اصطفاهــم فیــه ،فبــدأ
بنفســه ،ثــم برســوله ،ثــم بــذي القربــی بــكل مــا كان من
الفــي و الغنمیــة و غیــر ذلــك مــا رضیه عزوجل لنفســه
ورضیــه لهــم ،فقــال و قولــه الحــق« :واعلمـوا أمنــا غنتــم
مــن يشء فــأن للــه خمســه و للرســول و لــذي القربــی»
فهــذا تأكیــد مؤكــد وأثــر قائــم لهــم الــی یــوم القیامــة يف
كتــاب اللــه الناطــق الــذي الیأتیــه الباطــل من بیــن یدیه
وال مــن خلفــه تنزیــل مــن حكیــم حمیــد .وأمــا قولــه:
«والیتامــی و املســاكین» فــأن الیتیــم إذا انقطــع یتمــه
خــرج مــن الغنائــم ،ومل یكــن لــه فیهــا نصیــب ،و كذلــك
املســكین اذا انقطعــت مســكنته مل یكــن لــه نصیــب من
املغنــم ،و الیحــل لــه أخــذه ،و ســهم ذي القربــی الــی
یــوم القیامــة قائــم لهــم ،للغنــي و الفقیــر منهــم ،ألنــه
ال أحــد أغنــی مــن اللــه عزوجــل و المــن رســوله(ص)،
فجعل لنفســه معهام ســهامً و لرســوله ســهآمً ،فام رضیه
لنفســه و لرســوله رضیــه لهــم .و كذلــك الفــيء مارضیــه
منــه لنفســه و لنبیــه رضیــه لــذي القربــی ،كــا أجراهــم
يف الغنمیــة ،فبــدأ بنفســه جــل جاللــه ،ثــم برســوله ،ثــم
بهــم ،و قــرن ســهمهم بســهم اللــه و ســهم رســوله .و
كذلــك يف الطاعــة ،قــال« :یــا أیهــا الذیــن آمن ـوا أطیع ـوا
اللــه و أطیعـوا الرســول و أويل االمر منكم» ،فبدأ بنفســه،
ثــم برســوله ،ثــم بأهــل بیتــه .و كذلــك آیــة الوالیــة« :إمنا
ولیكــم اللــه و رســوله والذیــن آمن ـوا» فجعــل والیتهــم
مــع طاعــة الرســول مقرونــة بطاعتــه ،كام جعل ســهمهم
مــع ســهم الرســول مقرونـاً بســهمه يف الغنیمــة و الفيء،

خص الرضا(ع)
االمامة بتفصیل تعریفي
مسهب لتبیان أهمیتها
ووظائفها يف قوله :إن
االمامة هي منزلة االنبیاء وارث
االوصیاء ،إن االمامة خالفة الله
وخالفة الرسول(ص) ومقام
أمیراملؤمنین(ع) و میراث الحسن
و الحسین إن االمامة زمام الدین
ونظام املسلمین ،وصالح الدنیا
و عز املؤمنین ،إن االمامة أس
االسالم النامي ،وفرعه السامي

فتبــارك اللــه و تعالــی مــا أعظــم نعمتــه علــی أهــل
هــذا البیــت! فلــا جــاءت قصــة الصدقــة نــزه نفســه ،و
نــزه رســوله ،و نــزه أهــل بیتــه ،فقــال« :إمنــا الصدقــات
للفقـراء و املســاكین و العاملیــن علیهــا و املؤلفة قلوبهم
و يف الرقــاب و الغارمیــن و يف ســبیل اللــه و ابــن الســبیل
فریضــة مــن اللــه» فهــل تجــد يف يشء مــن ذلــك أنــه
جعــل عزوجل ســهامً لنفســه أو لرســوله أو لــذي القربی؟
ألنــه ملــا نــزه نفســه عــن الصدقــة و نــزه رســوله نــزه
أهــل بیتــه ،البــل حــرم علیهــم ،ألن الصدقــة محرمة علی
محمــد و آلــه ،و هــي أوســاخ أیــدي النــاس التحــل لهــم،
ألنهــم طهــروا مــن كل دنــس و وســخ ،فلــا طهرهــم الله
واصطفاهــم ريض لهــم مــا ريض لنفســه ،وكــره لهــم مــا
كــره لنفســه عزوجــل ،فهــذه الثامنــة.
و أمــا التاســعة :فنحــن أهــل الذكــر الذین قــال الله يف
محكــم كتابــه :فاســألوا أهــل الذكــر إن كنتــم التعملون».
فقالــت العلــاء :إمنــا عنــی بذلــك الیهــود و النصــاری.
فقــال أبوالحســن ســبحان اللــه! و هــل یجــوز ذلــك؟ إذن
یدعونــا الــی دینهــم .و یقولــون :إنــه أفضــل مــن دیــن
االســام .فقــال املأمــون :فهــل عندك يف ذلــك رشح بخالف
مــا قالـوا ،یــا أبــا الحســن؟ فقــال(ع) نعــم ،الذكــر :رســول
اللــه(ص) ،و نحــن أهلــه ،و ذلــك ب ّیــن يف كتــاب اللــه
عزوجــل حیــث یقــول يف ســورة الطــاق« :فاتقـوا اللــه یــا
أولــی االلبــاب الذيــن آمنـوا قــد أنــزل اللــه الیكــم ذكـرا ً
رســوالً یتلـوا علیكــم آیــات اللــه مبینــات» فالذكر رســول
اللــه ،و نحــن أهلــه ،فهــذه التاســعة.
و أمــا العــارشة :فقــول اللــه عزوجــل يف آیــة التحریــم:
«حرمــت علیكــم أمهاتكــم و بناتكــم و أخواتكــم»،
فأخــروين هــل تصلــح ابنتــي و أو ابنــه ابنــي و ما تناســل
مــن صلبــي لرســول اللــه(ص) أن یتزوجهــا لــو كان حیـاً؟
قالـوا :ال .قــال :فأخــروين هــل كانــت ابنــة أحدكــم تصلح
لــه أن یتزوجهــا لــو كان حیـاً؟ قالـوا نعــم .قــال :ففي هذا
بیــان ،ألين مــن آلــه و أنتــم مــن أمتــه ،فهــذا فــرق مابیــن
اآلل و األمــة ،الن اآلل منــه،و األمــة اذا مل تكــن مــن اآلل
لیســت منــه ،فهــذه العــارشة.
و أمــا الحادیــة عــرة :فقــول اللــه عزوجــل يف ســورة
املؤمــن حكایــة عــن قــول رجــل مؤمــن مــن آل فرعــون:
«وقــال رجــل مؤمــن مــن آل فرعــون یكتــم إیامنــه
أتقتلــون رجـاً أن یقــول ريب اللــه و قــد جاءكــم بالبینــات
مــن ربكــم» ،فــكان ابــن خــال فرعــون ،فنســبه الــی
فرعــون بنســبه ،و مل یضفــه الیه بدینــه ،و كذلك خصصنا
نحــن ،إذ كنــا مــن آل رســول اللــه(ص) بوالدتنــا منــه ،و
عممنــا النــاس بالدیــن ،فهــذا فرق مابیــن ،فهــذه الحادیة
عــرة.
أمــا الثانیــة عــرة :فقــول الله عزوجــل« :وأمــر أهلك
بالصــاة و اصطــر علیهــا» فخصنا الله بهــذه الخصوصیة،
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أن أمرنــا مــع االمــة بإقامــة الصــاة ،ثــم خصنــا مــن دون
االمــة ،فــكان رســول اللــه(ص) یجیــئ الــی بــاب عــي و
فاطمــة بعــد نــزول هــذه االیــة تســعة أشــهر كل یــوم
عنــد حضــور كل صــاة خمــس م ـرات ،فیقــول :الصــاة
رحمكــم اللــه .ومــا أكــرم اللــه أحــدا ً مــن ذراري االنبیــاء
مبثــل هــذه الكرامــة التــي أكرمنــا بهــا ،و خصنــا مــن دون
جمیــع أهــل بیتــه .فقــال املأمــون و العلــاء :جزاكــم الله
أهــل بیــت نبیكــم عــن األمــة خیـرا ،فــا نجــد الــرح و
البیــان فیــا اشــتبه علینــا إال عندكــم .وصلــی اللــه علــی
رســوله محمــد و آلــه و ســلم كثیــرا» و مــن العجــب
والغرابــة مــع أهــل البیــت -قــوة اســتحضار الدلیــل
القــرآين و عمــق االســتدالل بــه اســتدالالً الیقــوی علیــه
غیرهم ،باســتعامل أســلوب الحرص و التقســیم الــذي زاد
الــكالم رفعــة و جــاالً ،واســتقصاء الدلیــل تلــو الدلیــل.
ثانیاً:وقفاتتوضیحیة:
وقــف االمــام الرضــا علــی بعــض ســیرة جــده أمیــر
املؤمنیــن يف إشــارة بلیغــة الــی الربــط بیــن ســیرة
املصطفــی و املرتضــی صلـوات اللــه علیهــا حیــن ســئل
مــن أحــد أصحابه-الهیثــم عبداللــه الرمــاين -يف قولــه«
یابــن رســول اللــه أخــرين عــن عــي بــن أيب طالــب(ع)
ملَ مل یجاهــد أعــداءه خمسـاً وعرشیــن ســنة بعــد رســول
اللــه(ص) ثــم جاهــد يف أیــام والیتــه؟ فقــال :ألنــه اقتــدی
برســول اللــه(ص) يف تركــه جهــاد املرشكیــن مبكــة بعــد
النبــوة ثــاث عــرة ســنة و باملدینــة تســعة عرش شــهرا ً،
و ذلــك لقلقــة أعوانــه علیهــم و كذلــك عــي (ع) تــرك
مجاهــدة أعدائــه لقلــة أعوانــه علیهــم ،فلــا مل تبطــل
نبــوة رســول اللــه(ص) مــع تركــه الجهــاد ثــاث عــرة
ســنة و تســعة عــر شــهرا ً فكذلــك مل تبطــل إمامــة عيل
مــع تركــة الجهــاد خمســاً و عرشیــن ســنة إذا كانــت
العلــة املانعــة لهــا واحــدة».
و مثــل ذلــك اســتفهام املأمــون مــن االمــام الرضــا يف
قولــه «یــا ابــا الحســن أخــرين عــن جــدك أمیــر املؤمنیــن
بــأي وجــه هــو قســیم الجنــة و النــار و بــأي معنــی
فقــد كــر فكــري يف ذلــك؟ فقــال لــه الرضــا(ع) :یــا امیــر
املؤمنیــن أمل تــرو عــن أبیــك عــن آبائــه عــن عبداللــه بــن
عبــاس أنــه قــال :ســمعت رســول اللــه(ص) یقــول :حــب
عــي ایــان و بغضــه كفــر؟ فقــال الرضــا(ع) :فقســمة
الجنــة و النــار إذا كانــت علــی حبــه و بغضــه فهــو
قســیم الجنــة و النــار ،فقــال املأمــون :الأبقــاين بعــدك یــا
أباالحســن أشــهد أنــك وارث علــم رســول اللــه(ص).
و بطریــق االســتدراج العلمــي للســامع بإقـرار املأمون
بصحــة مــا روي عــن النبــي(ص) يف فضــل عــي أثبــت
االمــام الرضــا صحــة هــذه القســمة بیــن املحبیــن و
املبغضیــن لــه .و االمــام الرضــا بفراســته و بالغتــه التــي
اقتضــت مراعــاة حــال الســامع فقد أجــاب املأمــون بقدر
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عرض الرضا(ع) تكامل
الشخصیة املختارة لإلمامة
من جهات عدة فقال:
«بل هو فضل الله یؤتیه
من یشاء و الله ذوالفضل العظیم،
فكیف لهم باختبار االمام؟! و االمام
عامل الیجهل ،و راع الینكل ،معدن
القدس و الطهارة ،و النسك و
الزهادة ،و العلم و العبادة

مــا أحــب أن یســمع مــن ســؤاله و إال فللحدیــث صلــة
بینهــا فیــا بعــد لتلمیــذه أيب الصلت الهــروي الــذي روی
تكملــة الخــر بقوله«فلــا انــرف الرضــا(ع) الــی منزلــه
أتیتــه فقلــت لــه :یابــن اللــه(ص) مــا أحســن مــا أجبــت
بــه أمیــر املؤمنیــن؟ فقــال الرضــا(ص) یــا أباصلــت إمنــا
كلمتــه حیــث هــو ولقــد ســمعت أيب یحــدث عــن آبائــه
عــن عــي(ع) إنــه قال:قــال رســول اللــه(ص) :یــا عــي
أنــت قســیم الجنــة یــوم القیامــة تقــول للنــار :هــذا يل و
هــذا لــك» .ويف ذلــك غایــة املراعــاة لحــال املخاطــب ،إذ
یوهــب الســائل الجـواب بقــدر معرفــة اســتقبال جوابــه
و انعــدام عنــاده.
و ســئل االمــام الرضــا(ع) «ألي علــة صــارت االمامــة
يف ولــد الحســین(ع) دون ولــد الحســن(ع)؟ فقــال اللــه
عزوجــل جعلهــا يف ولــد الحســین(ع) و مل یجعلهــا يف ولد
الحســن و اللــه «الیســأل عــا یفعــل» .يف اشــارة الــی
حــدود العقــل و قصــوره يف إدراك املفاهیــم الغیبیــة.
الخامتة
مــا تقــدم مــن البحــث ،یمكــن الخــروج بجملــة من
النتائــج املحــددة نضعهــا بنقــاط منها:
أوالً :شــكل موضــوع االمامــة حی ـزا ً كبی ـرا ً مــن حیــاة
املجتمــع یومــذاك ،تــدل علیهــا مناظـرات االمــام الرضــا و
كــرة خطاباتــه يف ذلــك.
ثانی ـاً :بیــن الرضــا الجوانــب الروحانیــة و القیادیــة و
االجتامعیــة لوظائــف االمامــة.
ثالثــاً :أكــد االمــام فلســفة اختیــار االمامــة بعدهــا
اختیــار الهیــاً ال یــد لالنســان فیهــا.
رابعـاً :قوة اســتحضار النــص القرآين و عمق االســتدالل
و التفســیر يف الربــط بیــن النصوص يف أحادیــث الرضا(ع)
و مناظراته.
خامسـاً :وضــح االمــام الرضــا(ع) عواقــب العــدول عن
االختیــار االلهــي بشــجاعة و موضوعیة.

أئمة أهل البيت و
السلـطان المعنــوي

الشيخ حسني الخشن

يــردد عــى بعــض األلســنة توصيــف اإلمــام عــي
بــن مــوىس الرضــا(ع) بـــ "الســلطان" ،ورمبــا يطلــق عليه
البعــض وصــف "ســلطان الســاطني" ،وال يـزال القامئــون
عــى الحــرة الرضويــة يقدمــون عزفا موســيقيا صبيحة
كل يــوم مــن عــى بعــض منائــر الروضــة الرضويــة،
كنــوع مــن االحـرام والتقديــر لـــ "ســلطان الســاطني "
عــي بــن مــوىس الرضــا(ع).
إالّ أن قضيــة أوصــاف األمئــة(ع) وألقابهــم  -حتــى
لــو أننــا اســتبعدنا القــول بتوقيفيتهــا  -ال بــد أن تخضــع
لــيء مــن الدقــة واالختيــار املــدروس حتــى ال يتــم
اســتخدام أوصــاف أو ألقــاب ال تليــق بهــم أو تختــزن
معنــى ســلبيا أو مأخــوذا مــن قواميــس الســلطة الجائرة
واملســتبدة ،ولفــظ "الســلطان" مضافــا إىل أننــا مل نجــد
وروده يف يشء مــن املصــادر نقــا عــن أحــد األمئــة (ع)،

فإنــه قــد يختــزن معنــى ســلبيا ،عــى اعتبــار أنــه يوحي
بــأن األمئــة (ع) هــم ســاطني ،وأ ّن اإلمامــة هــي نــوع
ســلطنة ،وهــذا فيــه تشــويه لحقيقــة اإلمامــة ودورها يف
الحيــاة ،ورمبــا كان الســبب يف توصيــف اإلمــام الرضا(ع)
بهــذا الوصــف هــو توليّــه (ع) واليــة العهــد مــن قبــل
املأمــون ،ولكننــا نعلــم أن اإلمــام(ع) مل يتوالهــا اختيــارا
ورغبــة منــه بالســلطة ،وال أ ّن الظــروف كانــت تســمح
لــه بــإدارة الحكــم بالطريقــة التــي تــريض اللــه ورســوله
(ص) ،غايــة مــا هنــاك أنّــه (ع) مل يســتطع رفــض مــا
رص عــى رضورة
طلبــه منــه املأمــون منــه ،حيــث أ ّ
تــويل الرضــا (ع) ملنصــب واليــة العهــد ،ألغـراص خاصــة
وأهــداف معينــة ،هــي أبعــد مــا تكــون عــن حصــول
"صحــوة ضمــر" عنــد املأمــون العبــايس ،وإدراكــه أ ّن
الرضــا(ع) هــو أوىل النــاس بهــذا املوقــع ،وإن اش ـراط

ـص واليــة العهــد عــى أن ال يُصــدر أمـرا
اإلمــام(ع) يف نـ ّ
وال نهيــا ،وأن ال يحــل أو ال يعقــد شــيئا هــو خــر دليــل
عــى أنــه (ع) مل يقبــل بهــذا املوقــع وهــو يف كامــل
حريته واختيــاره .
  أجــل إ ّن مثــة نوعــا آخــر مــن "الســلطان" تحــى بــه
النبــي (ص) وكــذا األمئــة مــن أهــل بيتــه (ع) ،ومنهــم
اإلمــام الرضــا (ع) ،أال وهــو الســلطان املعنــوي ،الــذي
جعلهــم يرتبعــون عــى عــرش العقــول والقلــوب،
وهــذا "الســلطان" هــو رس إمامتهــم ومرجعيتهــم عــى
الصعيديــن الفكــري والروحــي.
  ففــي الحقــل املعــريف والفكــري نجــد مــن خــال ما
ينقلــه لنــا التاريــخ أ ّن قولهــم (ع) هو الفصــل وحكمهم
العــدل ،ومنطقهــم الصــواب ورأيهــم الحــق والســداد،
وأن لكالمهــم حــاوة خاصــة وجاذبيــة اســتثنائية تشــد
إليهــا املســامع وتأخــذ مبســامع القلــوب ،فهــم إذا
حاججــوا أقنعــوا ،وإذا حــاوروا أبدعــوا ،وإذا تكلمــوا
أجــادوا وأفــادوا  ...وهــذه إحــدى أهــم خصائصهــم
ومزاياهــم ،ومــا نقولــه يف املجــال ليــس مجــرد مزاعــم
أو ادعــاءات فارغــة فهــذه الخصوصيــة يق ـ ّر لهــم بهــا
الخصــم قبــل الصديــق ،والبعيــد قبــل القريــب ،والصور
والشــواهد عــى هــذا الســلطان املعــريف كثــرة جــدا
متتــىء بهــا كتــب التاريــخ ،ونأمــل أن نُوفّــق للحديــث
عنهــا يف مناســبة أخــرى بعــون اللــه تعــاىل ..
أمــا يف املجــال الروحــي واملعنــوي ،فقــد تحــى النبــي
(ص) واألمئــة مــن أهــل البيــت (ع) بهيبــة خاصــة
وســلطان معنــوي اســتثنايئ ،وهــي هيبــة ال تخطئهــا
العــن ،وال تدانيهــا هيبــة ،وقــد كانــت هــذه الهيبــة
باديــة عــى محيــا النبــي(ص) وكل واحــد مــن أمئــة أهل
البيــت (ع) كــا يتبــدى ذلــك مبراجعــة كتــب التاريــخ
واألحاديــث ،وإليكــم بعــض النــاذج القليلــة مــا
حدثنــا بــه التاريــخ عــن هــذه الهيبــة الحقيقيــة التــي
كانــت الئحــة يف كريــم وجوههــم ،لنحــاول بعــد ذلــك
أن نفهــم رسهــا ومغزاهــا :
مناذج وعينات من هيبة النبي(ص) واألمئة(ع)
وهــذه النــاذج هــي عينــات قليلــة مــا ميكــن أن
يعــر عليــه املتتبــع للمصــادر التاريخيــة والحديثيــة،
وهــي منــاذج دالــة عــى هيبــة مــن نــوع خــاص تشــر
إىل أنــك أمــام شــخصيات اســتثنائية يف تاريــخ البرشيــة:
هيبة النبي (ص)
النمــوذج األول :هيبــة النبــي (ص) ،وأكتفــي هنــا
بنقــل مــا روي عــن الســيدة فاطمــة الزهــراء (ع)
بشــأن والدهــا ،ففــي الحديــث أنّهــا (ع) ذهبــت إىل
بيــت رســول اللــه (ص) تشــكو إليــه بعــض مــا أصابهــا
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لكــرة مــا طحنــت بيديهــا بالرحــى ،فلــا دخلــت عليــه
وســلمت فــإذا بهــا ترجــع دون أن تكلمــه بحاجتهــا،
فقــال لهــا أمــر املؤمنــن :مــا لــك ؟ قالــت  :واللــه مــا
اســتطعت أن أكلــم رســول اللــه (ص) مــن هيبتــه ("..
مناقــب آل أيب طالــب البــن شــهر آشــوب ج 3ص.)12
وأهميــة هــذا الــكالم أ ّن قائلتــه هــي فاطمــة بنــت
محمــد (ص) ،ويف العــادة فــإن الولــد  -ذكــرا ً كان أو
أنثــى  -تســقط الكثــر مــن الحــدود بينــه وبــن أبيــه،
بســبب كــرة املخالطــة ودوام العــرة ومــا إىل ذلــك ،إالّ
أ ّن الزهـراء(ع) تحدثنــا أنهــا مل تســتطع أن تكلــم أباهــا
رســول اللــه (ص) مــن هيبتــه!
وهــذا املعنــى نفســه نجــده فيــا يــروى عــن أمــر
املؤمنــن(ع) يف حديــث خطبتــه للزهــراء(ع) قــال:
"..دخلــت عــى رســول اللــه (ص) وكانــت لــه جاللــة
وهيبــة ،فلــا قعــدت بــن يديــه أفحمــت ،فواللــه مــا
اســتطعت أن أتكلــم (" ..بحــار األنــوار ج 43ص )119
هيبة أمري املؤمنني (ع)
النمــوذج الثــاين :يف خــر رضار بــن ضمــرة عندمــا
دخــل عــى معاويــة وقــال لــه صــف يل عليـاً ،قــال :أو
تعفينــي؟ فقــال :ال ،بــل صفــه يل .فقــال لــه رضار :رحــم
اللــه عليــا كان واللــه فينــا كأحدنــا ،يدنينــا إذا أتينــاه،
ويجيبنــا إذا ســألناه ،ويقربنــا إذا زرنــاه ،ال يغلــق لــه
دوننــا بــاب ،وال يحجبــه عنــا حجــاب ،ونحــن واللــه مــع
تقريبــه لنــا وقربــه منــا ال نكلمــه لهيبتــه ،وال نبتديــه
لعظمتــه ،فــإذا تبســم فعــن مثــل اللؤلــؤ املنظــوم.
فقال معاوية :زدين يف صفته
فقــال رضار :رحــم اللــه عليــا ،كان واللــه طويــل
الســهاد ،قليــل الرقــاد ،يتلــو كتــاب اللــه آنــاء الليــل
وأطــراف النهــار ،ويجــود للــه مبهجتــه ،ويبــؤ إليــه
بعربتــه ،ال تغلــق لــه الســتور ،وال يدخــر عنــا البــدور،
وال يســتلني اإلتــكاء ،وال يستخشــن الجفــاء ،ولــو رأيتــه
إذ مثــل يف محرابــه ،وقــد أرخــى الليــل ســدوله ،وغــارت
نجومــه وهــو قابــض عــى لحيتــه يتملمــل متلمــل
الســليم ،ويبــي بــكاء الحزيــن ،وهــو يقــول :يــا دنيــا،
إىل تعرضــت ،أم إيل تشــوقت ،هيهــات هيهــات ال حاجة
يل فيــك ،أبنتــك ثالثــا ال رجعــة يل عليــك ،ثــم يقــول:
واه واه لبعــد الســفر وقلــة الـزاد وخشــونة الطريــق "(
األمــايل للصــدوق )724
هيبة اإلمام الحسن (ع)
النمــوذج الثالث :هيبــة الحســن(ع) :كانــت هيبتــه
بحيــث "إذا جلــس عــى بــاب داره انقطــع الطريــق
فــا مــر أحــد إجــاالً لــه" ،ويــروى أنّــه " كان يف طريــق
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الحــج ماشــياً فــكل مــن رآه نــزل حتــى ســعد بــن أيب
وقــاص" .وهــذه الهيبــة ورثهــا الحســن (ع) عــن جــده
رســول اللــه (ص) ففــي الحديــث .." :أمــا الحســن فلــه
هيبتــي وســؤددي"( مجمــع الزوائــد للهيثمــي ج 9ص
،158والخصــال للصــدوق ص.)77
هيبة زين العابدين (ع)
النمــوذج الرابع :عــي بــن الحســن(ع) ،قــال
الفــرزدق:
يغيض حيا ًء ويغيض من مهابته
فام يكلم إالحني يبتسم
   ومعنــى يغــي :يــدين جفنيــه عــى الحدقــة ،وقد
قــال الفــرزدق هــذا البيــت مــن ضمــن قصيــدة معروفة
لــه إرتجلهــا وهــو يف إحــدى املواقــف املشــهودة ،حيــث
بانــت فيهــا تلــك املهابــة الخاصــة لزيــن العابديــن(ع)،
وذلــك عندمــا ذهــب هشــام بــن عبــد امللــك لحــج بيت
اللــه الحـرام وملــا توجــه الســتالم الحجراألســود " مل يقدر
عــى االســتالم مــن الزحــام  ،فنصــب لــه منــر وجلــس
عليــه وأطــاف بــه أهــل الشــام ،فبينــا هــو كذلــك إذ
أقبــل عــي ابــن الحســن وعليــه إزار ورداء مــن أحســن
النــاس وجهــاً وأطيبهــم رائحــة بــن عينيــه ســجادة
كأنهــا ركبــة عنــز ،فجعــل يطــوف ،فــإذا بلــغ موضــع
الحجــر تنحــى النــاس حتــى يســتلمه هيبــة لــه فقــال
شــامي :مــن هــذا يــا أمــر املؤمنــن؟ فقــال :ال أعرفــه،
لئــا يرغــب فيــه أهــل الشــام ،فقــال الفــرزدق وكان
حــارضا ً :لكنــي أنــا أعرفــه ،فقــال الشــامي :مــن هــو يــا
أبــا فـراس؟ فأنشــأ قصيــدة جــاء فيهــا:
حل الجود والكرم
يا سائيل أين ّ
عندي بيان إذا طالبه قدموا
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
والبيت يعرفه والحل والحرم
هذا ابن خري عباد الله كلهم
هذا التقي النقي الطاهر العلم
هذا الذي أحمد املختار والده
صىل عليه إلهي ما جرى القلم
لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه
لخ ّر يلثم منه ما وطى القدم
هذا عيل رسول الله والده
أمست بنور هداه تهتدي األمم
هذا الذي عمه الطيار جعفر
واملقتول حمزة ليث حبه قسم
هذا ابن سيدة النسوان فاطمة
وابن الويص الذي يف سيفه نقم

إذا رأته قريش قال قائلها
إىل مكارم هذا ينتهي الكرم
يكاد ميسكه عرفان راحته
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم
وليس قولك من هذا بضائره
العرب تعرف من أنكرت والعجم
ينمى إىل ذروة العز التي قرصت
عن نيلها عرب اإلسالم والعجم
يغيض حيا ًء ويغيض من مهابته
فام يـكـلم إال حـني يبتـسم
(مناقب أيب طالب ابن شهر آشوب ج 3ص.)306
   إ ّن انفـراج النــاس لإلمــام زيــن العابديــن (ع) أثنــاء
الطــواف ،والحــال أ ّن الكثرييــن منهــم قــد ال يعرفونــه،
ألنهــم حجــاج أتــوا مــن شــقة بعيــدة ،ليــس إال بســبب
أن نــور وجهــه قــد أعطــاه مهابــة خاصــة  ،عــى طريقــة
أهــل الجنــة" ،نورهــم يســعى بــن أيديهــم وبأميانهــم”.
هيبة الباقر(ع)
النمــوذج الخامس :هيبــة اإلمــام الباقــر(ع) ،ففــي
حديــث جابــر األنصــاري قــال" :خــرج محمــد بــن عــي
الباقــر مــن عنــد النســاء وعــى رأســه ذؤابة وهــو غالم،
فلــا أبرصتــه ارتعــدت فرائــي وقامــت كل شــعرة مــن
بــدين”.
هيبة الصادق (ع)
النمــوذج الســادس :هيبة اإلمــام الصــادق (ع) ،ففي
حــوار لــه مــع ابــن أيب العوجــاء تـراه يقــول لإلمــام (ع):

أما يف املجال الروحي
واملعنوي ،فقد تحىل
النبي (ص) واألمئة من
أهل البيت (ع) بهيبة
خاصة وسلطان معنوي استثنايئ،
وهي هيبة ال تخطئها العني ،وال
تدانيها هيبة ،وقد كانت هذه
الهيبة بادية عىل محيا النبي(ص)
وكل واحد من أمئة أهل البيت
(ع) كام يتبدى ذلك مبراجعة
كتب التاريخ واألحاديث

"مــا ينطــق لســاين بــن يديــك ،فــإين شــاهدت العلــاء
وناظــرت املتكلمــن فــا تداخلنــي هيبــة قــط مثــل مــا
تداخلنــي مــن هيبتــك" .وعــن أيب حنيفــة" :دخلــت عىل
املنصــور وجعفــر جالــس عــن ميينــه ،فلــا بــرت بــه،
دخلنــي مــن الهيبــة لجعفــر مــا مل يدخلنــي أليب جعفــر
فســلمت عليــه فأومــأ إ ّيل فجلســت.
هيبة الرضا (ع)
النمــوذج الســابع :هيبة الرضــا (ع) ،يــروي الصــدوق
يف عيــون أخبــار الرضــا (ع) بســنده إىل يــارس الخــادم
قصــة تــويل اإلمــام واليــة العهــد إىل أن يقــول :فلام حرض
العبــد بعــث املأمــون إىل الرضــا عليــه الســام يســأله
أن يركــب ويحــر العيــد ويخطــب ليطمــن قلــوب
ويعرفــوا النــاس ويعرفــوا فضلــه وتقــر قلوبهــم عــى
هــذه الدولــة املباركــة فبعــث إليــه الرضــا عليــه الســام
وقــال :قــد علمــت مــا كان بينــي وبينــك مــن الــروط
يف دخــويل يف هــذا األمــر فقــال املأمــون :إمنــا أريــد بهــذا
أن يرســخ يف قلــوب العامــة والجنــد والشــاكرية (األجــر
واملســتخدم) هــذا األمــر فتطمــن قلوبهــم ويقــروا مبــا
فضلــك اللــه بــه ،فلــم يــزل يــرده الــكالم يف ذلــك ،فلــا
ألــح عليــه قــال :يــا أمــر املؤمنــن أن أعفيتنــي مــن ذلك
فهــو أحــب إ ّيل ،وأن مل تعفنــي خرجــت كــا كان يخــرج
رســول اللــه (ص) وكــم خــرج أمــر املؤمنــن عــي بــن
أيب طالــب عليــه الســام فقــال املأمــون :أخــرج كــا
تحــب وأمــر املأمــون القــواد والنــاس أن يبكــروا إىل
بــاب أيب الحســن الرضــا عليــه الســام فقعــد النــاس أليب
الحســن الرضــا عليــه الســام يف الطرقــات والســطوح
مــن الرجــال والنســاء والصبيــان واجتمــع القــواد عــى
بــاب الرضــا عليــه الســام فلــا طلعــت الشــمس قــام
الرضــا عليــه الســام ،فاغتســل وتعمــم بعاممــة بيضــاء
مــن قطــن وألقــى طرفـاً منهــا عــى صــدره وطرفــا بــن
كتفــه وتشــمر ،ثــم قــال لجميــع مواليــه :افعلــوا مثــل
مــا فعلــت ،ثــم أخــذ بيــده عــكازة وخــرج ونحــن بــن
يديــه وهــو حــاف قــد شــمر رساويلــه إىل نصف الســاق
وعليــه ثيــاب مشــمرة ،فلــا قــام ومشــينا بــن يديــه
رفــع رأســه إىل الســاء وكــر أربــع تكبــرات فخيــل
إلينــا أن الهــواء والحيطــان تجاوبــه والقــواد والنــاس عىل
البــاب قــد تزينوا ولبســوا الســاح وتهيئوا بأحســن هيئة
فلــا طلعنــا عليهــم بهــذه الصــورة حفــاة قــد تشــمرنا
وطلــع الرضــا عليــه الســام وقــف وقفــة عــى البــاب
قــال :اللــه أكــر اللــه أكــر اللــه أكــر عــى مــا هدانــا
اللــه أكــر عــى مــا رزقنــا مــن بهيمــة األنعــام والحمــد
للــه عــى مــا أبالنــا ورفــع بذلــك صوتــه ورفعنــا أصواتنــا
فتزعزعــت مــرو مــن البــكاء والصيــاح فقالهــا ثــاث
م ـرات فســقط القــواد عــن دوابهــم ورمــوا بخفافهــم
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ملــا نظــروا إىل أيب الحســن عليــه الســام وصــارت مــرو
ضجــة واحــدة ومل يتاملــك النــاس مــن البــكاء والضجيج
وكان أبــو الحســن عليــه الســام ميــي ويقــف يف كل
عــر خطــوات وقفــة ،فكــر أربــع مـرات فتخيــل إلينــا
أن الســاء واألرض والحيطــان تجاوبــه وبلــغ املأمــون
ذلــك فقــال لــه الفضــل بــن ســهل ذو الرياســتني :يــا
أمــر املؤمنــن إن بلــغ الرضــا املصــى عــى هذا الســبيل
افتــن بــه النــاس  ،فالــرأي أن تســأله أن يرجــع ،فبعــث
إليــه املأمــون فســأله الرجــوع ،فدعــا أبــو الحســن عليه
الســام بخفــه ،فلبســه ورجــع" (عيــون أخبــار الرضــا
(ع).
هيبة الهادي (ع)
النمــوذج الثامــن :هيبــة اإلمــام الهــادي
(ع)  ،قــال املســعودي يف مــروج
الذهــب ":ســعي إىل املتــوكل
بعــي بــن محمــد الجــواد
عليهــا الســام أ ّن يف منزله
كتبــا وســاحاً مــن شــيعته
مــن قــم ،وأنــه عــازم عىل
الوثــوب بالدولــة ،فبعــث
إليــه جامعــة من األتـراك،
فهجمــوا داره ليــاً فلــم
يجــدوا فيهــا شــيئاً ،ووجــدوه
يف بيــت مغلــق عليــه ،وعليــه
مدرعــة مــن صــوف ،وهــو جالــس
عــى الرمــل والحصــا ،وهــو متوجــه إىل
اللــه تعــاىل يتلــو آيــات مــن القــرآن! فحمــل عىل
حالــه تلــك إىل املتــوكل ،وقالــوا لــه :مل نجد يف بيته شــيئاً
ووجدنــاه يقــرأ القــرآن مســتقبل القبلــة ،وكان املتــوكل
جالسـاً يف مجلــس الــرب ،فدخــل عليــه والــكأس يف يد
املتــوكل .فلــا رآه هابــه وعظمــه وأجلســه إىل جانبــه،
وناولــه الــكاس التــي كانــت يف يــده فقــال (ع) :واللــه
مــا يخامــر لحمــي ودمــي قــط ،فاعفنــي فأعفــاه ،فقال:
أنشــدين شــعرا ً فقــال عليــه الســام :إين قليــل الروايــة
للشــعر ،فقــال :ال بــد ،فأنشــده عليــه الســام وهــو
جالــس عنــده:
باتوا عىل قلل األجبال تحرسهم
غلب الرجال فلم تنفعهم القلل.
واستنزلوا بعد ع ّز عن معاقلهم   
وأسكنوا حفرا يا بئسام نزلوا
ناداهم صارخ من بعد دفنهم
أين األساور والتيجان والحلل
أين الوجوه التي كانت منعمة
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من دونها ترضب األستار والكلل
فأفصح القرب عنهم حني ساءلهم   
تلك الوجوه عليها الدود تقتتل
قد طال ما أكلوا دهرا وقد رشبوا
وأصبحوا اليوم بعد األكل قد أكلوا
قــال :فبــى املتــوكل حتــى بلّــت لحيتــه دمــوع
عينيــه ،وبــى الحــارضون ،ودفــع إىل عــي عليــه الســام
أربعــة آالف دينــار ،ثــم رده إىل منزلــه مكرمــا .وروى
الكراكجــي يف كنــز الفوائــد قــال :فــرب املتــوكل
ـص عيشــه يف ذلــك اليــوم.
بالــكأس األرض وتنغـ ّ

رس هذه املهابة:
والســؤال الــذي يواجهنــا بعــد اســتعراض هــذه
النــاذج الدالــة عــى هيبــة مــن نــوع خــاص كانــت
رس هــذه الهيبــة وكيــف
متوفــرة عنــد األمئــة (ع)  :مــا ّ
نفهمها؟
ويف الجــواب نقــول  :ال يخفــى أ ّن هيبــة بعــض الناس
تأتيهــم دون جهــد أو اختيــار بــل نتيجــة بســطة يف
الجســم مي ـ ّن اللــه بهــا عليهــم أو جــال يهبهــم إيــاه،
فهــذا قــد مينــح اإلنســان شــيئاً مــن املهابــة ،وهكــذا
فــإن البعــض مــن أصحــاب الجــاه قــد تحصــل لهــم
هيبــة مصطنعــة تضفيهــا عليهــم املظاهــر املاديــة مــن
الزخــارف والتيجــان واملناصــب  ..إالّ أ ّن هــذه املهابــة
هــي مهابــة عابــرة وطارئــة ومســتعارة ورسعــان مــا
تــزول.
إالّ أن هنــاك نوعــا آخــر مــن املهابــة هــو أكــر عمقـاً
وتأثــرا ً واســتمرارية ال يرتبــط باملظاهــر املاديــة وال

يحتــاج إىل تيجــان وال زخــارف وال ســلطة وال جــاه ،أال
وهــي هيبــة التقــوى املســتقاة مــن نوراإلميــان ،إذ كلــا
ازداد اإلنســان إميانـاً ومعرفــة باللــه وخشــية منــه وتوكالً
عليــه ..كلــا أعطــاه اللــه مهابــة وجــاالً واحرتامــاً يف
قلــوب العبــاد ،وإذا اجتمعــت التقــوى مــع العلــم زانت
اإلنســان وزادتــه مهابــة واحرتامــا ،ففــي الحديــث عــن
االمــام الصــادق(ع)“ :مــن أراد ع ـزا ً بــا عشــرة وغنــى
بــا مــال وهيبــة بــا ســلطان فلينتقــل مــن ذل معصيــة
اللــه إللــه إىل ذل طاعتــه( ”.الخصــال للشــيخ الصــدوق
ص)169
وإ ّن هيبــة النبــي (ص) وأهــل بيتــه (ع) هــي مــن
نــوع الهيبــة الثابتــة وغــر املســتعارة ،بــل هــي يف
املســتوى األعــى مــن هــذه املهابــة ،ألنهــم أهــل
اللــه تعــاىل وعبــاده املخلصــون وأهــل
التقــوى والــورع ،وتقاهــم وورعهــم
هــذا هــو الــذي أورثهــم مهابــة
خاصــة واســتثنائية ،هــذا
باإلضافــة إىل كونهــم حجــج
اللــه عــى العبــاد وقــد
أعدهــم اللــه للقيــام
بدوراســتثنايئ يف هدايــة
العبــاد ،مــا يعنــي أ ّن
مثــة ســبباً خاص ـاً وإضافيــا
يجعلهــم محاطــن بهــذا
اللطــف اإللهــي الــذي يزيدهــم
مهابــة وجــاال ،ولــك أن تقــول :إ ّن
هــذه الهيبــة ناشــئة عــن نــور اإلمامــة
والنبــوة الالئــح يف محياهــم ،وهــذا مــا يعنــي
أ ّن مهابــة اإلمــام(ع) أو ســلطانه املعنــوي هــو أحــد
دالئــل إمامتــه ،وهــذا مــا أشــارت إليــه بعــض الروايــات
الــواردة عنهــم ،ففــي روايــة الحلبــي عــن الصــادق (ع)
قال“ :دخــل النــاس عــى أيب قالــوا :مــا حــد اإلمــام؟
قــال :حــده عظيــم ،إذا دخلتــم عليــه فوقــروه وعظموه
وآمنــوا مبــا جــاء بــه مــن يشء ،وعليــه أن يهديكــم ،وفيه
خصلــة ،إذا دخلتــم عليــه مل يقــدر أحــد أن ميــأ عينيــه
منــه إجــاالً وهيبــة ،أل ّن رســول اللــه(ص) كذلــك كان،
وكذلــك يكــون اإلمــام”( .بحــار األنــوار ج 46ص .)244
إ ّن هيبــة اإلمــام تبلــغ حــدا ً تجعــل لــه ســلطاناً
معنويـاً عــى النفــوس وعــى القلــوب والعقــول وهــذا
هــو رس عظمــة أهــل البيــت (ع) الذيــن جاهــدوا
أنفســهم يف اللــه فزادهــم اللــه هــدى وأعطاهــم نــورا
ميشــون بــه بــن الناس  .نســأل اللــه أن ميدنــا بقبس من
هــذا النــور يف دنيانــا وأخرانــا إنــه عــى كل يشء قديــر .

صور مشرقة من تواضع اإلمام الرضا
الشيخ عبدالله اليوسف

رضب اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) أروع األمثلــة يف
التواضــع ،وهــذه الصفــة مــن ذاتيــات اإلمــام (عليــه
الســام) التــي ال تنفــك عنــه بحــال ،وقــد أورد التاريــخ
العديــد مــن األمثلــة الدالــة عــى تواضعــه فقــد أخــرج
الشــيخ الكلينــي بســنده (( :إن اإلمــام الرضــا (عليــه
الســام) يف ســفره إىل خراســان فدعــا يوم ـاً مبائــدة لــه
فجمــع عليهــا مواليــه مــن الســودان وغريهــم ،فقلــت:
جعلــت فــداك لــو عزلــت لهــؤالء مائــدة فقــالَ :مـهْ ،إن
الــرب تبــارك وتعــاىل واحــد ،واألم واحــدة ،واألب واحــد،
والجــزاء باألعــال ))(.)1
وروى الشــبلنجي :أن اإلمــام الرضــا (عليــه الســام)
دخــل يومـاً الحــام ،فبينــا هــو يف مــكان مــن الحــام،
إذ دخــل عليــه جنــدي فأزالــه عــن موضعــه ،وقــال:
صــب عــى رأيس ،فصــب عــى رأســه ،فدخــل مــن عرفــه،
فصــاح :يــا جنــدي هلكــت!! أتســتخدم ابــن بنت رســول
اللــه (صــى اللــه عليــه وآلــه) فأقبــل الجنــدي يقبــل
رجليــه ،ويقــول :هــا عصيتنــي إذ أمرتــك؟
فقــال اإلمــام :إنهــا ملثوبــة ،ومــا أردت أن أعصيــك فيام
أثاب عليــه(.)2
وعــن إبراهيــم بــن العبــاس :أنــه كان إذا خــا ونصبت
املوائــد أجلــس عــى مائدتــه مامليكــه ومواليــه حتــى
البــواب والســائس .وعــن يــارس الخــادم :كان الرضــا
إذا خــا جمــع حشــمه كلهــم عنــده الصغــر والكبــر

فيحدثهــم ويأنــس بهــم ويؤنســهم(.)3
وتواضــع اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) مل يكــن عــن
تكلــف أو مباهــاة ،بــل هــو جــزء مــن تكوينــه الــذايت
والشــخيص ،كــا أنــه ممــزوج بالتقــوى والــورع.
قال له رجل :أنت والله خري الناس.
فقــال لــه :ال تحلــف يــا هــذا ،خــر منــي مــن كان
أتقــى للــه عــز وجــل وأطــوع لــه ،واللــه ما نســخت هذه
ــاس إِنَّــا َخلَ ْق َناكُــم ِّمــن َذكَــ ٍر َوأُنثَــى
اآلية ﴿يَــا أَيُّ َهــا ال َّن ُ
َو َج َعلْ َناكُـ ْم شُ ـ ُعوباً َوقَ َبائِ َل لِتَ َعا َرفُـوا إِ َّن أَكْ َر َم ُكـ ْم ِعن َد اللَّ ِه
أَتْقَاكُ ـ ْم ﴾(.)4
وقــال لــه آخــر :واللــه مــا عــى وجــه األرض أرشف
منــك أب ـاً.
فقال :التقوى رشفتهم ،وطاعة الله أحظتهم(.)5
فاإلمــام الرضــا (عليــه الســام) يتعامــل مع النــاس من
منظــور الحفــاظ عــى كرامــة اإلنســان وحفــظ حقوقــه
حتــى وإن كان مــن املســتضعفني أو املحرومــن أو الفقراء
أو العبيــد والخدم.
فقــد روى يــارس الخــادم ونــادر جميعــاً قــاال :قــال
لنــا أبــو الحســن ( صلـوات اللــه عليــه ) :إن قمــت عــى
رؤوســكم وأنتــم تأكلــون ،فــا تقومــوا حتــى تفرغــوا،
ولرمبــا دعــا بعضنــا فيقــال :هم يأكلــون ،فيقــول :دعوهم
حتــى يفرغـوا.
وعــن نــادر الخــادم قــال :كان أبــو الحســن (عليــه

الســام) إذا أكل أحدنــا ال يســتخدمه حتــى يفــرغ مــن
طعامــه (.)6
ويف هــذه األمثلــة مــن الــدروس والعــر مــا يجــب
االقتــداء بــه (عليــه الســام) ،فاملعاملــة مــع الخــدم
والخادمــات يجــب أن ينطلــق مــن التعامــل اإلنســاين،
واإلحســان إليهــم ،والعفــو عــن أخطائهــم كــا كان يفعل
اإلمــام (عليــه الســام).
ومنــوذج آخــر للتواضــع يقدمه لنــا اإلمام الرضــا (عليه
الســام) يف خدمــة الضيــوف ،فعــن عبيــد بــن أيب عبدالله
البغــدادي عمــن أخــره قــال :نــزل بــأيب الحســن الرضــا
(عليــه الســام) ضيــف وكان جالســاً عنــده يحدثــه يف
بعــض الليــل فتغــر الـراج ،فمــد الرجــل يــده ليصلحه،
فزبــره أبــو الحســن (عليــه الســام) ثــم بــادره بنفســه
فأصلحــه ثــم قــال :إنــا قــوم ال نســتخدم أضيافنــا(.)7
وينفــي اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) عــن نفســه
وباقــي األمئــة األطهــار ادعــاء البعــض أن األمئــة األطهــار
( عليهــم الســام) يــرون أن النــاس لهــم عبيــد ،إذ أن
األمئــة (عليهــم الســام) ينظــرون إىل أن النــاس سواســية
إال يف منزلــة العصمــة والعلــم والواليــة العامــة ،يقــول أبو
الصلــت الهــروي:
ســألت اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) فقلــت لــه :يــا
ابــن رســول اللــه مــا يشء يحكيــه عنكــم النــاس؟ قــال:
ومــا هــو ؟ قلــت :يقولــون أنكــم تدعــون أن النــاس لكــم
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وقفات مع اإلمام الرضا(ع):
دائم لألمة
تراث وسيرة أئمتنا(ع) ٌ
نبع ٌ
آية الله العظمى السيد محمد حسني فضل الله

عبيــد ،فقــال :اللهــم فاطــر الســموات واألرض ،عــامل الغيــب والشــهادة ،أنت شــاهد
بــأين مل أقــل ذلــك قــط ،وال ســمعت أحــدا ً مــن آبــايئ ( عليهــم الســام) قالــه قــط،
يل،
وأنــت العــامل مبــا لنــا مــن املظــامل عنــد هــذه األمــة ،وأن هــذه منها ،ثــم أقبــل ع ّ
فقــال يل :يــا عبــد الســام إذا كان النــاس كلهــم عبيدنــا عــى مــا حكــوه عنــا فممن
نبيعهــم ؟ قلــت :يــا ابــن رســول اللــه صدقــت ،ثــم قال :يــا عبد الســام أمنكــر أنت
ملــا أوجــب اللــه تعــاىل لنــا مــن الواليــة كــا ينكــره غــرك؟ قلــت :معــاذ اللــه ،بــل
أنــا مقــر بواليتكــم (.)8
فاإلمــام الرضــا (عليــه الســام) ينظــر إىل النــاس باح ـرام ،ويحفــظ للجميــع
حقوقهــم املعنويــة واملاديــة ،ويــرون أنهــم ال فضــل ألحــد عــى آخــر إال بالتقــوى
والعمــل الصالــح.
ونختــم الحديــث عــن تواضــع اإلمــام الرضــا ( عليــه الســام) مبــا كتبــه الســيد
محمــد جـواد فضــل اللــه عــن ســلوك اإلمــام يف التواضــع إذ يقــول (( :وحينــا نرى
اإلمــام يجلــس إىل مائدتــه ،ومــن حوله مامليكــه ،وبوابه ،وســائس دوابــه ،فليس إال
ليعطــي األمــة درسـاً يف اإلنســانية الفاضلــة التــي تؤمــن بكرامــة اإلنســان ،وليعرض
نظريــة اإلســام عمليـاً يف طبيعة الســلوك الــذي يجــب أن يعتمده اإلنســان ،فرفعة
املقــام وســمو املركــز ال يســتدعيان أن يحتقــر اإلنســان مــن دونه يف ذلك ،أو يشــعر
بوضاعــة شــخصيته ،ولــو كان ذلــك اإلنســان عبــدا ً مملــوكاً ،ليتبــن من ذلــك عقدة
تبايــن الطبقــات فتتســع الهــوة بــن أفـراد األمــة ،ويتوزع كيانهــا يف فضائــل متنافرة
ميزقهــا الحقد وتنهشــها البغضــاء ))(.)9
وخالصــة القــول :إن تواضــع اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) يجســد مفــردة مــن
مفــردات األخــاق اإلســامية ،والتواضــع صفــة مالزمــة لألنبيــاء واألمئــة واألوليــاء..
فلنقتـ ِـد باإلمــام يف تواضعــه ملــكل النــاس ،ولنكن مثــاالً للتواضع واألخالق الحســنة.
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اإلمام الرضا(ع) يصف خيار العباد:
مــن كلــات اإلمــام عــي بــن مــوىس الرضــا(ع) يف صفــات خيــار العبــاد
الذيــن يحبهــم اللــه ورســوله ،عندمــا ُس ـ ِئل ـ فيــا روي عنــه ـ عــن خيــار العبــاد،
فقال(ع)" :الذيــن إذا أحســنوا ـ اإلحســان إىل اللــه بــأن يطيعــوه ،واإلحســان إىل
النــاس بــأن يقومــوا بخدمتهــم وقضــاء حاجاتهــم ـ اســتبرشوا ـ امتــأوا فرح ـاً إذا
ُوفِّقــوا لذلــك ،ألن اللــه أراد لإلنســان املؤمــن أن يأخــذ باإلحســان كــا يأخــذ
بالعــدل ،وقــد جــاء يف قولــه تعــاىل{ :إن اللــه يأمــر بالعــدل واإلحســان} (النحل)90:
ـ وإذا أســاءوا ـ فــإذا صــدرت منهــم الخطيئــة ،ســواء كانــت يف معصيــة للــه أو
يف اإلســاءة إىل النــاس ـ اســتغفروا ـ بــادروا إىل االســتغفار ،ألن اإلنســان املؤمــن ال
يــر عــى املعصية{ ،والذيــن إذا فعلــوا فاحش ـ ًة أو ظلمــوا أنفســهم ذكــروا اللــه
روا عــى مــا فعلــوا وهــم
فاســتغفروا لذنوبهــم ومــن يغفــر الذنــوب إال اللــه ومل يـ ّ
يعلمــون} (آل عمــران.)1355:
ـ وإذا أُعطــوا شَ ـكَروا ـ فهــم يشــكرون اللــه عــى نعمــه ،ويشــكرون النــاس عــى
عطاياهــم ،وقــد ورد يف الحديث" :مــن مل يشــكر املخلــوق مل يشــكر الخالــق".
ـ وإذا ابتلــوا صــروا ـ فاللــه ســبحانه وتعــاىل يريــد للمؤمــن أن يكــون صاب ـرا ً
عنــد نــزول البالء{ ،ولنبلونّكــم بــي ٍء مــن الخــوف والجــوع ونقـ ٍ
ـص مــن األمــوال
ـر الصابريــن* الذيــن إذا أصابتهــم مصيبــة قالــوا إنّــا للــه
واألنفــس والثم ـرات وبـ ِّ
وإنــا إليــه راجعــون* أولئــك عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة وأولئــك هــم
املهتدون} (البقــرة.)1577-155:
ـ وإذا غضبــوا عفــوا" ،فــإذا أغضبهــم النــاس يف أي موقــع يثــر مشــاعرهم ،فإنهــم
يعفــون عنهــم وال يقومــون تجاههــم بــر ِّد الفعــل.
صفات املؤمن العاقل
ويف حديــث آخــر يــروى عــن الرضــا(ع) ،ورمبــا عــن رســول اللــه(ص) وعــن
اإلمــام الباقــر(ع) ،ألن كالمهــم واحــد وحديثهــم حديــث رســول اللــه(ص) ،عندمــا
ُســ ِئل عــن صفــات املؤمــن العاقــل ،فقــال(ع)" :ال يكــون املؤمــن عاقــاً حتــى
تجتمــع فيــه عــر خصــال :الخــر منــه مأمــول ـ فــإذا عــاش يف أي مجتمــع ،ســواء
كان مجتمع ـاً عائلي ـاً أو أكــر مــن ذلــك ،فــإ ّن النــاس يأملــون منــه الخــر ،ألنهــم
يــرون فيــه اإلنســان الخـ ّـر الــذي يحــب الخــر لنفســه وللنــاس.
ـ والــر منــه مأمــون ـ ألن اإلنســان املؤمــن ال ميكــن أن يصــدر منــه الــر ألحــد،
ألن اللــه يبغــض الذيــن يصنعــون الــر .ولذلــك فــإن إميــان املؤمــن مينعــه مــن أن
ميــارس الــر ضــد اآلخريــن ،والســيام الضعفــاء منهــم.
ـ يســتكرث قليــل الخــر مــن غــره ـ فــإذا منحــه اآلخــرون الخــر ي ـراه كث ـرا ً ،وال
ـتقل كثــر الخــر مــن نفســه ـ عندمــا يخــدم النــاس
يعتــره قليـاً ومحــدودا ً ـ ويسـ ّ
يف حاجاتهــم ويقــوم بأعــال الخــر تجاههــم ،فإنــه يــرى مــا يقــوم بــه قليـاً ،ألنــه
يعتــر أ ّن عليــه أن يــأيت بأكــر مــن ذلــك ـ ال يســأم مــن طلــب الحوائــج إليــه ـ فــإذا
طلــب النــاس حوائجهــم منــه وكــرت هــذه الطلبــات ،فإنــه ال ميــل مــن ذلــك ،بــل

يــدرس كل هــذه الحاجــات ،فــإذا رأى نفســه قــادرا ً
عــى قضائهــا ،يقضيهــا وإال ردهــا ردا ً جميـاً.
ـ وال ميــل مــن طلــب العلــم طــول دهــره ـ
فهــو يعتــر أن مســؤوليته أن يطلــب العلــم ليمــأ
عقلــه وليقــ ّوي معرفتــه ،ألن اللــه أراد لإلنســان أن
يطلــب منــه االســتزادة مــن العلــم ،ويف ذلــك قولــه
رب زدين علامً} (طــه ،1144:وميّــز
تعاىل{ :وقــل ِّ
بــن املتعلّــم وغــر املتعلّــم يف قولــه تعاىل{ :قــل
هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن ال يعلمــون}
(الزمــر.)9:
ـ الفقــر يف اللــه أحــب إليــه مــن الغنى مــع عدوه ـ
فــإذا دار األمــر بــن أن يغتنــي مــن أعــداء اللــه ،وبــن
أن يفتقــر يف طاعــة اللــه ،فإنــه يفضّ ــل الفقــر يف
طاعــة اللــه .ـ والـ ّ
ـذل يف اللــه أحــب إليــه مــن الع ـ ّز
يف عــدوه ـ فــإذا كانــت نفســه األ َّمــارة بالســوء تطلــب
العــز مــن عــدو اللــه ســبحانه وتعــاىل ،كــا حدثنــا
اللــه عــن ذلــك بقولــه تعاىل{ :الذيــن يتخــذون
الكافريــن أوليــاء مــن دون املؤمنــن أيبتغــون عندهــم
الع ـ ّزة فــإن العــزة للــه جميعاً} (النســاء ،)139:فهــم
يعتــرون أن الــذل يف اللــه أحــب إليهــم مــن العــ ّز
مــع عــدوه ،ألن اللــه هــو الــذي يعطــي الع ّزة{ ،قــل
اللهــم مالــك امللــك تــؤيت امللــك مــن تشــاء وتنــزع
امللــك ممــن تشــاء وتعــز مــن تشــاء وتــذل مــن
تشــاء بيــدك الخــر إنّــك عــى كل يش ٍء قديــر} (آل
عمــران.)266:
ـ والخمــول أشــهى إليــه مــن الشــهرة ـ فهــو يعمــل
الخــر ،ويخــدم النــاس ،ويقــي حاجاتهــم ،ويقــدّم
لهــم العلــم ،ال طلبـاً للشــهرة ،إنّ ــا التزامـاً باملســؤولية
ـ ثــم قــال(ع) :العــارشة ومــا العــارشة ،قيــل لــه :مــا
هــي؟ قــال(ع) :أن ال يــرى أحــدا ً إال قــال :هــو خــر
منــي وأتقــى ،إمنــا النــاس رجــان :رجــل خــر منــه
وأتقــى ـ يف صفاتــه وطاعتــه وروحانيتــه ومحبتــه
لربــه وإخالصــه للــه ـ ورجــل رش منــه وأدىن ،فــإذا
لقــي الــذي هــو رش منــه وأدىن ،قــال :لعـ ّـل خــر هــذا
رش يل ،وإذا
باطــن وهــو خــر له ،وخــري ظاهــر وهــو ٌ
رأى الــذي هــو خــر منــه وأتقــى تواضــع لــه ليلحــق
بــه ،فــإذا فعــل ذلــك ،فقــد عــا مجــده ،وطــاب خــره،
وحســن ذكــره ،وســاد أهــل زمانــه".

ال ـراط املســتقيم ،وهــذا هــو دور األمئــة مــن أهــل
البيــت(ع) ،والذيــن ســاروا يف خــط جدهــم رســول
اللــه(ص) الــذي عــاش حياتــه كلهــا مــن أجــل أن
يرفــع مســتوى النــاس ،ويع ّرفهــم اللــه ســبحانه
وتعــاىل ،ويربطهــم بــه ،ويق ِّربهــم إليــه ،ليجعــل مــن
أمتهــم أمــ ًة حضاريــ ًة قويــةً.
ولذلــك ،أيهــا األحبــة ،عــى الذيــن يذهبــون إىل
زيــارة اإلمــام الرضــا(ع) ،أن ال يكتفــوا بالدخــول
إىل املرقــد املطهــر ويقــرأوا الزيــارة ،بــل أن يقفــوا
ليتأ ّملــوا عظمــة هــذا اإلمــام ،وليســتعيدوا كل علــمٍ
علّمــه للنــاس وأعطاهــم إيــاه ،ألن األمئــة مــن أهــل
البيــت(ع) وإن مل يكونــوا حارضيــن معنــا ،إالّ أ ّن
علمهــم وتراثهــم وســرتهم حــارضة معنــا .ولذلــك
فــإن عــى التابعــن لخــط األمئــة مــن أهــل البيــت(ع)
ونهجهــم ،أن يعملــوا للســر يف منهجهــم ،واألخــذ
برتاثهــم ،والتعلــم منهــم كــا لــو كانــوا حارضيــن
بيننــا.
والســام عــى اإلمــام عــي بــن مــوىس الرضــا(ع)،
يــوم ولــد ،ويــوم انتقــل إىل رحــاب ربــه ،ويــوم يبعــث
حيـاً .

اإلمام الرضا(ع) :منهج يف العلم والعمل
هــذا بعــض مــا روي عــن اإلمــام عــي بــن
مــوىس الرضــا(ع) ،هــذا اإلمــام الــذي كانــت حياتــه
منفتح ـ ًة عــى النــاس كلهــم ،فهــو مل يكــن يــرك أيّــة
فرصــة تفوتــه دون أن يعلّــم النــاس أمــور دينهــم،
ويرشــدهم إىل قضايــا حياتهــم ،ويســر بهــم نحــو
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