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اإلمام موسى الكاظم  ودورهُ الفكري والتربوي 811-841ىـ188-567/م
م.م .عالء ابراهيم رزوقي
جامعة بابل  /كمية التربية االساسية
الفصل األول

إطاللة مختصرة عمى حياة اإلماـ موسى الكاظـ (عميو السالـ)

والدتو

ىو اإلماـ موسى بف جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف ابي طالب (عمييـ السالـ) السابع مف أئمة
()2

أىؿ البيت ،وأمو حميدة البربرية أوالمصفاة( ،)1ولد باالبواء

في شير صفر سنة 128ىػ –745ـ في أياـ حكـ عبد الممؾ

بف مرواف وكانت مدة إمامتو  35عاماً .واستشيد سنة 183ىػ 800-ـ

ومن القابو :الكاظـ ،الصابر ،الزاىر ،العالـ ،العبد الصالح ،باب الحوائج.
اوالده :لو سبعة وثالثوف ،ثمانية عشر ابناً ،وسبعة عشر بنتاً أشيرىـ:اإلماـ الرضا (ع) والقاسـ واحمد ومحمد العابد
وحكيمة التي تولت والدة اإلماـ الجواد (ع) وفاطمة المعصومة ومرقدىا في إيراف.
من زوجاتو :السيدة الجميمة ((تكتـ)) ()1أـ اإلماـ الرضا (ع)

صفتو :كاف اسم ار شديد السمرة ،معتدؿ القامة ،كث المحية ،حسف الوجو ،نحيؼ الجسـ ،لو ىيبة وجالؿ( .المفيد،2007 ،
ص( )435الطبرسي ،1970 ،ص( )294ابف الصباغ ،1962 ،ص)218

عممو-:

قد شيد لو أبوه الصادؽ (ع)بوفور عممو فقاؿ عنو ((أف ابني ىذا لوسألتو عما بيف دفتي المصحؼ الجابؾ فيو

بعمـ)) وقاؿ ايضاً ((وعنده عمـ الحكمة ،والفيـ ،والسخاء ،والمعرفة بما يحتاج اليو الناس فيما اختمفوا فيو مف أمر دينيـ))
(ابف عاشور ،2005 ،ص .)27وقاؿ الشيخ المفيد :وقد روى الناس عف أبي الحسف موسى فأكثروا وكاف افقو أىؿ زمانو
(المفيد ،2007 ،ص.)423

وعف داود بف قبيصة عف االماـ الرضا (ع) أنو قاؿ:سأؿ رجؿ ابي:ىؿ منع اهلل عما امر بو ،وىؿ نيى عما أراد،
وىؿ أعاف عما لـ يرد؟ فقاؿ))أما قولؾ ىؿ منع اهلل عما امر بو فال يجوز ذلؾ عميو ولو جاز ذلؾ لكاف قد منع ابميس عف
السجود ألدـ ،ولو منعو لعذره ولـ يمعنو)).

((وأما قولؾ ىؿ نيى عما اراد ،فال يجوز ذلؾ ولو جاز ذلؾ لكاف حيث نيى ادـ عف أكؿ الشجرة اراد منو أكميا ،ولو

اراد منو أكميا ،لما نادى عميو صبياف الكتاتيب ،وعصى ادـ ربو فغوى ،واهلل تعالى ال يجوز عميو إف يأمر بشي ويريد
غيره)).

 -1حميدة البربرية:اختمؼ المؤرخوف في نسبيا فقيؿ أنيا أندلسية وتكنى لؤلؤة وقيؿ انيا رومية وقيؿ انيا مف اجؿ بيوت العجـ ،وكاف
االماـ الصادؽ (ع) يغدؽ عمييا بمعروفو فقاؿ فييا (حميدة مصفاة مف األدناس كسبيكة الذىب ،مازالت االمالؾ تحرسيا حتى

أديت الي كرامة مف اهلل ولمحجة مف بعدي( )...ابف عاشور ،2005 ،ص)42

-2االبواء:قرية مف اعماؿ المدينة بينيا وبيف الجحفة مما يمي المدينة ثالثة وعشروف ميالً ،وقيؿ:جبؿ عمى يميف االمصعد الى مكة
مف المدينة ،ينظر معجـ البمداف ج /1ص79.

-3السيدة الجميمة تكتـ:وقيؿ اسميا (نجمة)ولقبيا اـ البنيف اشترتيا السيدة حميدة اـ االماـ الكاظـ (ع) وكانت مف اشراؼ العجـ ومف

افضؿ النساء في عقميا ودينيا واعظاميا لموالتيا حميدة وىي التي زوجتيا البنيا االماـ الكاظـ (ع) حيث انيا رأت في المناـ
رسوؿ اهلل (ص) يقوؿ ليا:يا حميدة ىبي نجمة البنؾ موسى فانو سيمد منيا خير اىؿ االرض فوىبتيا لو فمما ولدت لو الرضا

سماىا الطاىرة (الطبرسي.،1970 ،ص)314
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((وأما قولؾ :ىؿ أعاف عما لـ يرد ،فال يجوز ذلؾ عميو وتعالى اهلل عف اف ُيعيف عمى قتؿ االنبياء وتكفيرىـ وقتؿ
الحسيف بف عمي والفضالء مف ولده ،وكيؼ ُيعيف عمى ما لـ يرد وقد اعد جينـ لمخالفيو ولعنيـ عمى تكذيبيـ لطاعتو

وارتكابيـ لمخالفتو ولو جاز اف ُيعيف عمى ما لـ يرد ،لكاف اعاف فرعوف عمى كفره وادعاه انو رب العالميف ،أفترى انو اراد
مف فرعوف اف يدعي الربوبية ،ومضى االماـ يقوؿ:يستتاب قائؿ ىذا القوؿ فاف تاب مف كذبو عمى اهلل واال ضربت عنقو)).
وروى الرواة عف الحسف بف عمي بف محمد العسكري (ع) اف ابا الحسف موسى بف جعفر (ع) قاؿ(( :اف اهلل خمؽ الخمؽ

فعمـ ما ىـ اليو صائروف فأمرىـ ونياىـ ،فما امر بو مف شيء فقد جعؿ ليـ السبيؿ الى االخذ بو وما نياىـ عنو مف شيء
فقد جعؿ ليـ السبيؿ الى تركو وال يكونوف اخذيف وال تاركيف اال باذنو ،وما جبر اهلل احداً مف خمقو عمى معصيتو بؿ
اختبرىـ بالبموى ،كما قاؿ:ليبموكـ أيكـ أحسف عمال))( .الحسني ،1977 ،ص)328

وىاتاف قطرتاف مف بحرعمـ اإلماـ الكاظـ (ع) وما اتسع ليا محؿ الشاىد والننا لسنا بصدد عمـ االماـ (ع) فموكاف

البحث في عممو لما استوعبتو أسفار والريب النو سميؿ أىؿ بيت النبوة (زقوا العمـ زقا).
عبادتو

نشأ اإلماـ موسى (ع) في بيت القداسة والتقوى ،وترعرع في معيد العبادة والطاعة ورأى جميع صور التقوى ماثمو في

بيتو فصارت مف مقومات ذاتو ومف عناصر شخصيتو حتى أنو كاف اعبد أىؿ زمانو وأفقييـ واسخاىـ كفاً وأكرميـ نفساً

وانو اذا وقؼ بيف يدي اهلل تعالى مصمياً او مناجياً أوداعياً أرسؿ ما في عينيو مف دموع وخفؽ قمبو وضطرب خوفاً مف اهلل

وقد شغؿ اغمب أوقاتو في الصالة فكاف يصمي نوافؿ الميؿ ويصميا بصالة الصبح ثـ ُيعقب حتى تطمع الشمس ويخر هلل
ساجداً فال يرفع رأسو مف الدعاء والتمجيد حتى يقرب زواؿ الشمس (المفيد ،2007 ،ص)435
(ع)

عف الثوباني( )1قاؿ :كانت ألبي الحسف موسى بف جعفر

في كؿ يوـ سجدة بعد انقضاض الشمس الى وقت الزواؿ،
(ع)

فكاف ىاروف ربما صعد سطحاً ُيشرؼ منو عمى الحبس الذي ُحبس فيو أبو الحسف
لمربيع( :)2ياربيع ما ذاؾ الثوب الذي اراه كؿ يوـ في ذلؾ الموضع ؟
(ع)

قاؿ يا أمير المؤمنيف ما ذاؾ بثوب ،وانما ىو موسى بف جعفر

(ع)

فكاف يرى أبا الحسف

ساجداً فقاؿ

لو كؿ يوـ سجدة بعد طموع الشمس الى وقت

الزواؿ .قاؿ الربيع :فقاؿ لي ىاروف :أما اف ىذا مف رىباف بني ىاشـ ،قمت:فما لؾ قد ضيقت عميو الحبس ؟قاؿ ىييات
البد مف ذلؾ( .البحراني ،1993 ،ص( )243ابف عاشور ،2005 ،ص)28
جوده

(ع)

كاف االماـ

اجؿ أوالد اإلماـ الصادؽ

(ع)

قد اًر ،واعظميـ محالً ،وابعدىـ في الناس صيتاً ،ولـ ير في زمانو اسخى

منو وال اكرـ نفساً وكاف يبمغو عف الرجؿ انو يناؿ منو فيبعث اليو بصرة فييا الؼ دينار وكاف ُيضرب المثؿ بصرر االمواؿ
التي يتصدؽ بيا ،حتى قيؿ عجباً لمف جاءتو صرة موسى فشكا الفقر ،ومر برجؿ فرآه كئيباً فسألو عف السبب قاؿ :لحقتني

الديوف مف اجؿ حقؿ زرعتو بطيخاً،
وقثاء وقرعاً فمما استوى الزرع وقرب الخير جاء الجراد فأتى عميو ولـ يبؽ منو شيئاً
ً
فذىب الزرع وبقيت الديوف فأعطاه االماـ ماكاف يأممو مف زرعو فوفى ديونو وبقيت معو فضمة جعؿ اهلل فييا البركة كما
حدث صاحب الزرع .وكاف كآبائو واجداده يتفقد الفقراء ويحمؿ الييـ في الميؿ الطعاـ والماؿ وىـ اليعرفونو
(الطبري ،1963 ،ص( )150مغنية ،2002 ،ص.)488

 - 1الثوباني:الظاىر انو عمار بف مرواف مولى بني ثوباف بف سالـ الخزاف الكوفي ،عد مف اصحاب الصادؽ (ع)وروى عنو وعف ابي
الحسف الكاظـ عمييما السالـ (البحراني ،1993 ،ص.)243

 - 2الربيع بف يونس كاف حاجباً لممنصور ثـ صار وزي اًر لو بعد ابي ايوب ثـ صار صاحب السجف في عيد الرشيد توفي في سنة
170ىػ (ابف عاشور ،2005 ،ص)29
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(ع)

تربى وترعرع اإلماـ الكاظـ

آذار0213/م

في حجر أبيو اإلماـ الصادؽ (ع) صاحب المدرسة االسالمية فعندما اصبح يافعاً

أخذ يحضر الدروس التي يمقييا أبيو في ىذه المدرسة ويدوف ما يأمره بو مف العمـ.وكاف الصادؽ

(ع)

يوجو الناس الى ولده

ويرشدىـ نحوه ويأمرىـ بطاعتو وايكاؿ بعض األسئمة اليو لينشر فضمو وعممو ،وعاش مع أبيو (ع)منذ والدتو عاـ ()128
حتى عاـ ( )148أي ( )20عاماً (ابف عاشور ،2005 ،ص)17
ونمخص الظواىر البارزة التي عاشيا االماـ الكاظـ

(ع)

في ظؿ ابيو (ع) كمايمي:

 -1ظاىرة التمرد عمى السمطة االموية واالعتقاد بأىمية الثورة والدعوة لمعموييف الذيف يشكموف الخط المناىض لمحكـ االموي
حتى اصبح شعار الدعوة الرضى مف آؿ محمد

(ص).

()1

-2ظيرت عمى المسرح السياسي مقدمات نشوء الدولة العباسية وقرر العباسيوف اف يكوف الخميفة محمداَ ذا النفس الزكية
()2

لكنيـ دعوا الناس الى بيعة العباسييف س اًر وعيف إبراىيـ اإلماـ

في حينيا غالمو ابا مسمـ الخراساني

عمى خراساف واوصاه بالقتؿ عمى التيمة لخصومو االمويوف (حسف ،2001 ،ص.)16-14

()3

قائداً عسكرياً

 -3تركزت نشاطات االماـ جعفر الصادؽ في ىذه المرحمة نحو البناء الخاص ومعالجة التحديات التي كانت تعصؼ
بالوجود الشيعي وذلؾ مف خالؿ عدة اتجاىات ىي:

أ -قرر االماـ الصادؽ

(ع)

لزوـ الحياد وعدـ المشاركة في االوضاع السياسية وأسس جامعة اىؿ البيت عمييـ السالـ

لمواجية المد الفكري المنحرؼ الذي روج لو االمويوف وكاف لإلماـ الكاظـ (ع) دور بارز في مدرسة أبوه في ىذا
الظرؼ بالذات (ابف عاشور ،2005 ،ص.)52

ب -تييئة األذىاف الستقباؿ قيادة وامامة الكاظـ (ع) واإليماف بإمامتو فقد جاء عف المفضؿ بف عمر أنو قاؿ:كنت عند
أبي عبداهلل

(ع)

فدخؿ أبو إبراىيـ موسى وىو غالـ فقاؿ لي أبو عبداهلل (ع)(( :استوص بو وضع امره عند مف تثؽ بو

مف أصحابؾ)) (االمفيد ،2007 ،ص)423

()44

ج -مواجية اإلماـ الصادؽ (ع) لمتيار االسماعيمي واخباره لمشيعة باف إسماعيؿ

ليس اإلماـ مف بعده وعندما توفي

إسماعيؿ احضر حشداً مف الشيعة ليخبرىـ بحقيقة موتو لئال يستغؿ المنحرفوف موتو لتمزيؽ الكياف الشيعي (الطبرسي،
 ،1970ص)295

-4عاصر اإلماـ الكاظـ

(ع)

بعد الوصية البنو الكاظـ

معاناة ابيو الصادؽ

(ع)

(ع)

(ع)

وشاىد االستدعاءات المتكررة لو مف قبؿ المنصور حتى استشياده

وابالغيا لخواص شيعتو وربط عامة الشيعة بامامتو (ابف عاشور ،2005 ،ص.)53

 - 1محمد ذا النفس الزكية :ىو محمد بف عمي بف عبداهلل بف العباس نيض بالدعوة لبني ىاشـ وعيف النقباء والدعاة واوصاىـ ببث
الدعوة س اًر عمى اف تكوف (لمرضا مف اؿ محمد) تسكينا لمعموييف توفي سنة 125ىػ 742-ـ (حسف ،2001 ،ص)14

 - 2إبراىيـ االماـ:ىو إبراىيـ بف محمد بف عمي العباسي أوصى لو أبوه مف بعده بقيادة الدعوة العباسية وعصره سمي بالعصر الثاني
لمدعوة ويبتدى مف سنة 127ىػ (حسف ،2001 ،ص)16

 - 3ابو مسمـ الخراساني:اختمؼ المؤرخوف في نسب أبي مسمـ فقيؿ انو ح اًر يسمى إبراىيـ بف عثماف ويكنى ابا إسحاؽ وانو ينتسب

الى بزرجيمر وقد ولد بأصبياف ثـ رحؿ الى الكوفة وىو في السابعة مف عمره ولما اتصؿ بإبراىيـ اإلماـ أمره بتغيير اسمو وقاؿ لو
(ال يتـ األمر اال بذلؾ كما وجدتو في الكتب) فسماه عبد الرحمف بف مسمـ وكناه أبا مسمـ وزوجو امرأة مف طيء كانت تقيـ مع

أبييا في خراساف (حسف ،2001 ،ص)18

 - 4اسماعيؿ بف جعفر الصادؽ:كاف اكبر إخوتو وكاف أبوه يحبو مات في حياة ابيو بالعريض-وادي بالمدينة وحمؿ عمى رقاب
الرجاؿ الى ابوه بالمدينة حتى دفف بالبقيع (مغنية ،2002 ،ص)73
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ومف ىنا نجد اف دور اإلماـ الكاظـ إماـ ىذه اإلحداث ىو دور التابع إلماـ عصره وىو االماـ الصادؽ (ع) يقوؿ

ويفعؿ ما يأمره فكاف وكيالً عف أبيو في إدارة جامعة أىؿ البيت التي أسسيا أبوه (ع)لمواجية التيارات المنحرفة التي روج
ليا األمويوف.

النص عمى إمامتو-:

كاف أبوه الصادؽ (ع) يخشى عميو مف المنصور لذلؾ جعمو مف خمسة أوصياء في وصيتو المشيورة التي بدد فييا

تخطيط المنصور الغتيالو وممف روى صريح النص باإلمامة مف ابي عبداهلل الصادؽ (ع)عمى ابنو ابي الحسف موسى (ع)
مف شيوخ أصحاب أبي عبداهلل وخاصتو وبطانتو وثقاتو والفقياء الصالحيف-رضواف اهلل عمييـ -ومنيـ :روى ابف مسكاف،
عف سميماف بف خالد قاؿ:دعا أبوعبداهلل أبا الحسف (ع) يوماً ونحف عنده فقاؿ لنا(( :عميكـ بيذا بعدي فيو واهلل صاحبكـ

بعدي))

سمعت االماـ الصادؽ (ع) يقوؿ لجماعة مف
وروى محمد بف الوليد قاؿ:سمعت عمي بف جعفر الصادؽ (ع) يقوؿ
ُ
خاصتو واصحابو(( :استوصوا بابني موسى خي اًر فانو أفضؿ ولدي ومف أخمؼ مف بعدي وىو القائـ مقامي والحجة هلل

تعالى عمى كافة خمقو مف بعدي))

وروى موسى الصيقؿ عف المفضؿ بف عمر قاؿ :كنت عند أبي عبد اهلل (ع) فدخؿ أبو إبراىيـ موسى (ع) وىو

غالـ –فقاؿ لي أبو عبداهلل(( :استوص بو وضع أمره عند مف تثؽ بو مف أصحابؾ))
وروى عبد االعمى عف الفيض بف المختار قاؿ:قمت البي عبد اهلل (ع) خذ بيدي مف النار مف لنا بعدؾ قاؿ:فدخؿ
أبو ابراىيـ –وىو غالـ – فقاؿ(( :ىذا صاحبكـ فتمسؾ بو)) (المفيد ،2007 ،ص( )423الطبرسي ،1970 ،ص)294
الفصل الثاني

مالمح العصر العباسي في عيد أبي جعفر المنصور العباسي 871-841ىـ

المنصور :أبو جعفر عبد اهلل بف محمد بف عمي بف عبداهلل بف عباس ولد سنة (101ىػ)وأدرؾ جده ،وأمو سالمة البربرية،

كاف فحؿ بني العباس ىيبة وشجاعة وحزماً وراياًً وجبروتاًً  ،جماعاً لمماؿ ،تاركاًً لميو والمعب ،قتؿ خمقاً كثي ارً حتى استقاـ

ُممكو وكاف غاية في البخؿ حتى لقب (أبا الدوانيؽ) (.)1 1
في سنة (136ىػ) بويع لمخالفة أبو جعفر المنصور في اليوـ الذي توفى فيو أخوه السفاح وكانت البيعة بعيد مف السفاح
(اليعقوبي,1425 ،ج ،2ص( )364السيوطي ،2003 ،ص.)208
وكاف المنصور السبب االوؿ لسـ اإلماـ الصادؽ (ص) واستشياده وينقؿ لنا التاريخ عنو انو مشيور بالخيانة والمؤـ وعدـ

الوفاء حتى ُعد ابرز مظاىر شخصيتو الغدر والفتؾ بأقرب المقربيف اليو وقد بنى االسطوانات الدائرية عمى أىؿ البيت

وشيعتيـ وىـ أحياء فعرؼ بحقده ليـ (الفراتي ،2004 ،ص)241

ع)

كاف موقؼ االماـ الكاظـ (ع) مف جميع اإلحداث التي جرت في عيد أبيو كموقؼ إماـ زمانو وأبيو الصادؽ ( حيث
كاف يتبع رأيوُ وأمره وبعد استشياد الصادؽ (ع) سنة (148ىػ) تولى اإلمامة وكاف عمره الشريؼ انذاؾ ( )20سنة فتسمـ
زماـ األمور الدينية (العممية والسياسة والتربوية) بعد استشياد أبيو (ع)وعاصر ( )10سنوات مف حكومة المنصور ومف ثـ
استشيد اإلماـ الكاظـ (ع) في عيده سنة (183ىػ) (ابف عاشور ،2005 ،ص.)52
الميدي واليادي واخي اًر الرشيد و ُ
 ابرز اإلحداث التي عاصرىا االماـ (ع) في عيد المنصور-: -1شددت السمطة المراقبة عمى الشيعة بعد استشياد اإلماـ الصادؽ (ع) وعـ االرتباؾ أوساطيـ وشحنت االجواء بالحذر
والتحسب وكثرة انتشار الجواسيس (الحسني ،1977 ،ص.)333

- 1لُقب المنصور بالدوانيقي او ابا الدوانيؽ لمحاسبة العماؿ والصناع عمى الدوانيؽ والحبات.
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-2ظيور الكثير مف الفرؽ والتيارات المنحرفة مما جعؿ االدعياء وىواة الرذيمة والذيف زاد نشاطيـ وشاع صيتيـ وتعددت
فرقيـ في ىذه المدة يطرحوف أنفسيـ قادة لألمة في الفكر والفقو والحديث بتشجيع مف المنصور ومف تمؾ الفرؽ القدرية،

والزيدية ،والمعتزلة ،والخوارج.
 -3ومف سياسية العباسيوف عامة والمنصور خاصة ىي سياسة اتخاذ (وعاظ السالطيف) بعد اف ُغيب االماـ الكاظـ
( ع)عف المسرح السياسي والفكري وىي سياسية بديؿ يرعاه الخميفة ويدعمو بما اوتي مف قوة ليغطي لو الفراغ مف جانب
وتؤيد لو سياستو لمعباد مف جانب أخر ليوحي لألمة بأنو مع الخط االسالمي السائرعمى نيج النبوة (ابف عاشور،

 ،2005ص.)70-65
 -4ان تشرت في ىذه المدة عقائد خاطئة واتجاىات منحرفة مف االلحاد والزندقة ذات أصحاب تدافع عنيا ولـ تكف وليد ىذا
الظرؼ بالذات وانما نشطت في ىذا الجو حيث كاف بعض الخمفاء يتبنى بعضاً منيا ويسمح النتشار البعض األخر،

ومف تمؾ العقائد خاطئة-:

أ-الغالة:وىـ يعتقدوف بإليية جعفر بف محمد الصادؽ (ع) واليية آبائو وىوالء قد تب أر منيـ الصادؽ ولعنيـ لعناً مشدداً
وأستمروا الى عيد الكاظـ (ع) وشجعت السمطات مف جانب والصقت التيـ بيـ مف جانب آخر بيدؼ التشويو لحقيقة
الشيعة كما استخدموا ىذه التيمة فيما بعد ذريعة لتسوغ ليـ اضطياد الشيعة تحت ىذا االسـ فأطمقوا عمى الشيعة اسـ
الزنادقة ويحؽ لمدولة اف تطاردىـ.

ب -المرجئة:ويقوؿ أصحاب ىذا االعتقاد بتأخير وارجاء صاحب المعصية الكبيرة الى يوـ القيامة فال يحكموف عميو بحكـ
ما في الدنيا مف كونو مف أىؿ الجنة او مف أىؿ النار وااليماف ىو اإليماف القمبي ال السموؾ الخارجي الف اهلل ينظر
الى القمب ال الى الممارسات الخارجية فالزنا تصرؼ خارجي ليس لو عالقة باإليماف.
ج-الجبرية-:والتي نشأت في زمف معاوية واستفاد منيا العباسيوف ويقولوف بأنا لسنا مخيريف في أفعالنا فاذا شاء اهلل صمينا
واذا شاء نعمؿ المنكرات (حسف ،2001 ،ص)102

 -5ومف المشاكؿ التي واجيت اإلماـ الكاظـ (ع) فرقة اإلسماعيمية التي نشأة في حياة أبيو ومف ثـ امتدت الى زمنو وقالت
ىذه الفرقة بإمامة إسماعيؿ ( )1بف جعفر الصادؽ (ع) وليس موسى الكاظـ (ع) وىـ ثالث فرؽ:األولى قالت:اف
الصادؽ مات قبؿ ولده إسماعيؿ .والثانية قالت:اف إسماعيؿ مات قبؿ ابيو الصادؽ ولكنو قبؿ موتو نص عمى ولده
محمد بف إسماعيؿ .والثالثة قالت :اف إسماعيؿ مات قبؿ ابوه الصادؽ ولكف الذي نص عمى إمامة ولده محمد ىو جده
الصادؽ ال أبوه إسماعيؿ (الطبرسي ،1970 ،ص( )295مغنية ،2002 ،ص.)73

 -6وكذلؾ واجو اإلماـ الكاظـ (ع) في مطمع تسممو لمسؤولية اإلمامة ىي التشكيؾ في مسألة القيادة فانيا لـ تكف بعد
الصادؽ (ع) بسبب ما ادعاه (عبداهلل االفطح) ( )2اف اإلمامة لو بعد ابيو الصادؽ (ع) ألنو األكبر وكاف متيماً

بالخالؼ عمى أبيو في االعتقاد مما أضاؼ معاناة أخرى لإلماـ الكاظـ (ع) (الزيف ،د.ت ،ص)62

 -7ومما امتاز بو عصر المنصور كاف أوؿ خميفة قرب المنجميف وعمؿ بإحكاـ النجوـ.

-8وأوؿ مف استعمؿ مواليو عمى اإلعماؿ وقدميـ عمى العرب وكثر بعد ذلؾ حتى زالت رئاسة العرب وقيادتيا.
 -9وىو أوؿ مف أوقع الفرقة والفتنة بيف العباسييف والعموييف وكانوا قبؿ ذلؾ شيئاً واحداً.

 - 1أسماعيؿ بف جعفر الصادؽ:كاف اكبر إخوتو وكاف أبوه يحبو مات في حياة ابيو بالعريض-وادي بالمدينة وحمؿ عمى رقاب
الرجاؿ الى ابوه بالمدينة حتى دفف بالبقيع.

 - 2عبداهلل االفطح :اخو اإلماـ الكاظـ (ع) األكبر بعد إسماعيؿ ،لقب باالفطح النو أفطح الرأس أي ذو رأس عريض وقاؿ أصحاب
ىذه الفرقة اف اإلمامة لـ تنتقؿ الى إسماعيؿ بف اإلماـ الصادؽ (ع) وال الى ولده موسى الكاظـ (ع)بؿ الى ولده األكبر عبداهلل

االفطح وىـ مف الفرؽ البائدة وال يوجد منيـ احد (مغنية ،2002 ،ص.)74
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 -10كثرت الثورات ومنيا ثورة األخويف محمد وابراىيـ ابني عبداهلل بف حسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب وآذى

المنصور خمقا كثي اًر مف العمماء ممف خرج معيما أو امر بالخروج معيما قتالً وضرباً ومنيـ ابو حنيفة ،وعبد الحميد بف

جعفر ،ومالؾ بف أنس.

 -11كثرة القتؿ وسفؾ الدماء ومف ذلؾ ماحصؿ مع الجيوش الخراسانية عندما خرجت مع األمير استاذسيس عف طاعة
المنصور فكانت بيف جيشو وبينيـ وقعة مشيورة قتؿ فييا سبعوف الؼ وانيزـ استاذسيس واسر وضربت أعناؽ األسرى

وكاف عددىـ أربعة عشر الؼ (السيوطي ،2003 ،ص)310

-12اظيار العداوة لذرية الرسوؿ (ص) وقتميـ ومنيـ عبداهلل والحسف وابراىيـ وعمي أوالد الحسف بف الحسف بف عمي بف
ابي طالب (ع) وغيرىـ حتى بمغ مف قتؿ تسعة عشر رجالً كما ورد في مقاتؿ الطالبييف (االصفياني،2004 ،

ص.)340-166

 -13ظيور حركة الراوندية ( )1وىي حركة دعا الييا اىؿ فارس بقيادة االبمؽ فتكمـ ىذا بالغمو يقولوف بتناسخ األرواح ولـ
يرى المنصور بد مف محاربتيـ النو لـ يكف يستطيع اف يوافقيـ عمى قوليـ لخروجيـ عمى الديف والدولة والف ذلؾ مف
شأنو اف يثير العرب عامة (الطبري ،ج ،009د.ت ،ص( )505حسف ،2001 ،ص)88
دور االمام الكاظم (ع) في عيد أبي جعفر المنصور العباسي

وبدع وتضيؽ ومراقبة وخميفة جائر استياف
واجو االماـ الكاظـ (ع) كؿ ىذه اإلحداث مف انقسامات وحركات وفرؽ ُ
بدـ العموييف بعد قتؿ الصادؽ (ع) واكبر دليؿ حديث الخزانة التي ورثيا لولده الميدي وكانت مميئة برؤوس ذرية الرسوؿ

(ص) فكاف الواجب الشرعي يحتـ عمى اإلماـ بوصفو حجة اهلل عمى الناس إف يبرز فضائمو ومؤىالتو وقدراتو العممية لكي

المضميف ولكف مف جية أخرى لـ يكف الوضع السياسي يسمح لإلماـ اف يقوـ بذلؾ الف
تتوجو اليو الناس دوف اؤلئؾ ُ
العباسييف كانوا مف اكبر المجرميف في حؽ أىؿ البيت وطاردوا شيعتيـ ومحبييـ في كؿ مكاف وقتموىـ بمختمؼ الوسائؿ
وأبشع الصور فكاف اغمبيـ أف لـ يكف كميـ بما فييـ اإلماـ الكاظـ (ع) يعمموف بالتقية الف المدة التي عاشيا اإلماـ تمثؿ

منعطفاً صعباً وخطي اًر في مسيرة اإلسالـ وكانت تمؾ المدة قاسية جداً اذ حكميا مجموعة طواغيت بكؿ معنى الكممة لكف
االماـ (ع) أماـ كؿ ىذا لـ يقؼ مكتوؼ األيدي لمحفاظ عمى الديف والمسمميف بؿ كاف لو نشاط في المجاالت الفكرية
والعممية والسياسية والتربوية 0
نشاط االمام الكاظم (ع) في عيد المنصور في المجال-:

اوالً :الفكري والعممي-:

فعمى صعيد المجاؿ الفكري والعممي قاـ اإلماـ (ع) بما يمي:

 -1واصؿ عميو السالـ القاء الدروس والمحاضرات التي كاف يمقييا اإلماـ الصادؽ فعمؿ االماـ عمى احتواء ىذه المدرسة
الفذة واحتواء رجاليا المخمصيف وكاف يأمرىـ بتدويف العمـ وبثو في الناس الف العمـ ىو األداة الوحيدة لمحاربة الفكر
المضاد وا لدخيؿ وسياسة التجييؿ التي شنيا بنو العباس ومحاولتيـ الخمط بيف ما ىو أصيؿ ودخيؿ بيدؼ تضميؿ
األمة.

 -2تصحيح المسار العقائدي في اإلسالـ فكاف (ع) يناظر الممحديف والمنحرفيف كالمجسمة الذي يعتقدوف اف اهلل جسـ
وبقية الفرؽ المنحرفة التي تبناىا عمماء السوء ووعاظ السالطيف (الفراتي ،2004 ،ص)227
-- 1الراوندية :وزعيميـ األبمؽ وىـ قوـ مف خراساف يقولوف بتناسخ األرواح ويزعموف اف روح ادـ في عثماف بف نييؾ واف ربيـ الذي
يطعميـ ويسقييـ ىو ابو جعفر المنصور واف الييثـ بف معاوية ىو جبريؿ ،ولما ظيروا جاءوا الى قصر المنصور فقالوا:ىذا قصر

ربنا فأقبموا يقولوف أنت أنت (يعنوف أنت اهلل) فخرج الييـ بنفسو وقاتميـ فأقبموا يقولوف أنت أنت (الطبري ،ج ،009د.ت ،ص)505

(حسف ،2001 ،ص)88
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 -3الوقوؼ أماـ العناصر الفاسدة التي تصدت لممرجعية العممية والدينية بدعـ مف الخميفة لتضفي الشرعية عمى أفعالو
وأقوالو حيث عرى اإلماـ (ع) تمؾ المرجعيات في عدة مناسبات مف خالؿ اإلجابة عمى أسئمة السائؿ.

فعف يونس بف عبد الرحمف قاؿ :قمت ألبي الحسف موسى (ع) :بـ أوحد اهلل ؟ فقاؿ (ع) ((يا يونس ال تكونف مبتدعاً ،مف
نظر برأيو ىمؾ ،ومف ترؾ أىؿ بيت نبيو ضؿ ،ومف ترؾ كتاب اهلل وقوؿ نبيو كفر)) وقاؿ في موضع أخر ((مالكـ
والقياس؟إنما ىمؾ مف ىمؾ مف قبمكـ بالقياس) (ابف عاشور ،2005 ،ص)84

ويعرؼ الناس عمى مواقع الخطأ والصواب واالنحراؼ بشكؿ تفصيمي في ادعاء مف ادعى
 -4أخذ اإلماـ (ع) ُيرشد ُ
المرجعية دونو (ع).
ومف ذلؾ ماحصؿ بيف اإلماـ (ع) وبيف الحسف بف عمي وىو شخصية مرموقة عند المموؾ ،زاىداً في الدنياً يأمر

بالمعروؼ وينيى عف المنكر ال تاخذه في اهلل لومة الئـ ،فاجتمع باإلماـ فقاؿ (ع) لو( :يا أبا عمي ،ما أحب الي ما أنت
عميو وأسرني بو ،إال أنو ليست لؾ معرفة فاطمب المعرفة) قاؿ:وما المعرفة؟ فقاؿ لو (ع):تفقو واطمب الحديث .فذىب
الرجؿ وكتب الحديث عف فقياء أىؿ المدينة وعرضو عمى اإلماـ فمـ يرضو (ع) وأرشده الى أىؿ البيت وأخذ اإلحكاـ منيـ،
واالعتراؼ ليـ باإلمامة فانصاع الرجؿ لذلؾ واىتدى (المفيد ،2007 ،ص.)429
 -5قاـ اإلماـ بإبراز القدرات الغيبية التي وىبيا اهلل تعالى اليو والتي تميزه كإماـ مفترض الطاعة مف اهلل تعالى عف غيره مف
األدعياء وزعماء الفرؽ والطوائؼ الضالة في زمانو في محاولة إلزالة الحيرة الفكرية التي سادت بيف الناس في ىذه

المدة .ومف ذلؾ ما قالو إسحاؽ بف عمار قاؿ:سمعت العبد الصالح ينعى الى رجؿ مف شيعتو نفسو ،فقمت في
()1

نفسي:وانو ليعمـ متى يموت الرجؿ مف شيعتو ! فالتفت الي شبو المغضب فقاؿ(( :يا إسحاؽ قد كاف رشيد اليجري

يعمـ عمـ المنايا والباليا واإلماـ أولى بعمـ ذلؾ ،يا إسحاؽ اصنع ما أنت صانع فاف عمرؾ قد فنى وقد بقي منو دوف
سنتيف))...فمـ يمبث إسحاؽ بعد ىذا المجمس اال يسي ار حتى مات (ابف عاشور ،2005 ،ص.)76
ثانياً :االخالقي والتربوي-:

لقد اصاب القيـ االسالمية جمود واىتزاز بفعؿ سياسة الخمفاء الفاسديف وتعرضت األمة الى ىبوط معنوي وتميع

مشيود وىنا تتطمب مف اإلماـ إف يحد مف ىذا االنييار األخالقي فعمى ىذا الصعيد قاـ اإلماـ (ع) بما يمي:

 -1كاف اإلماـ موسى الكاظـ (ع) يتفقد فقراء المدينة فيحمؿ الييـ الطعاـ في الميؿ وىـ اليعمموف مف أيف وكاف يصؿ
بالمئة دينار الى ثالثمئة دينار وكانت صرار موسى مثالً (الطبري1963 ،نص)150

وىذا االمر ذكره الكثير مف المؤرخيف ونستنتج مف ىذا انو كاف لإلماـ غايتاف ىما:

األولى :إف اإلماـ أراد مف ىذا تشجيع إفراد المجتمع المسمـ عمى التكافؿ لكي اليبقى في المجتمع فقير ومحتاج

الثانية :ىي اف تكوف الصدقة في السر لكي اليشعر المحتاج بالذؿ والخجؿ حيث إف اإلماـ طوؿ حياتو لـ يخبر أحداً عف
صدقاتو الميمة ولكف أدرؾ الناس انو ىو مف كاف يتصدؽ النقطاعيا بعد حبسو

 -2التقرب الى الناس ومجالستيـ بكؿ طوائفيـ ودياناتيـ اغنياء وفقراء وىو اإلماـ المفترض الطاعة وحجة اهلل عمى خمقو
اء بسواء
والتعامؿ معيـ سو ٌ
ومف ذلؾ ماروي عنو (ع) انو مر برجؿ مف أىؿ السواد دميـ المنظر فسمـ عميو ونزؿ عنده وحادثو طويالً ثـ عرض

عميو القياـ بحاجتو اف عرضت لو فقيؿ لو:يا ابف رسوؿ اهلل أتنزؿ الى ىذا ثـ تسألو عف حوائجو وىو اليؾ أحوج فقاؿ

(ع)

((عبد مف عبيد اهلل واخ في كتاب اهلل وجار في بالد اهلل يجمعنا واياه خير اآلباء ادـ وأفضؿ األدياف اإلسالـ)) (الراشدي،
 ،2004ص)82
- 1رشيد اليجري:نسبة الى ىجر مدينة ىي قاعدة البحريف أي دار الخالفة ومقاـ السمطنة احد اصحاب األماـ عمي (ع) وكاف يسميو
رشيد الباليا كاف قد القى (ع) عميو عمـ الباليا والمنايا (الحائري ،2005 ،ص)89
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ونستنتج مف ىذه الحادثة أمريف ىما:

األوؿ :أراد اإلماـ إف يرجع بالمجتمع اإلسالمي الى عيد الرسوؿ (ص) وانو ال فرؽ بيف عبد وسيد أو ابيض واسود أو
عربي وال أعجمي اال في التقوى
الثاني :اف حكـ الناس ال يتطمب قصو اًر وعروشاً وانما معرفة أحواؿ الناس وقضاء حوائجيـ مف خالؿ التعامؿ معيـ
والعيش في بيئتيـ

 -3ومف أىـ األمور التي كاف اإلماـ يعنى بيا ىي اإلرشاد والتوجيو لكؿ الناس ليربي في أنفسيـ األخالؽ التي أرادىا اهلل
مف عباده عمى لساف نبيو (ص) (افضمكـ ايماناً احسنكـ اخالقاً ) ومف ذلؾ حادثة بشر الحافي (:)1

وذكر في سبب توبتو اف االماـ (ع) حيف اجتاز عمى باب داره ببغداد سمع المالىي واصوات الغناء والقصب تعمو
مف داره وخرجت منو جارية وبيدىا قمامة فرمت بيا في الطريؽ فالتفت االماـ الييا قائالً (ياجارية صاحب ىذا الدارحر اـ
عبد؟ فأجابت (حر) فقاؿ (ع)( :صدقت لو كاف عبداً لخاؼ مف مواله) فوصؿ الخبر الى بشر فخرج مسرعاً حتى لحؽ االماـ
وتاب عمى يديو واعتذر منو وبكى واخذ في تيذيب نفسو ففاؽ أىؿ عصره في الورع والزىد (الراشدي ،2004 ،ص.)291

ونستنتج مف ىذه الحادثة عدة أمور منيا-:
أ -مدى التفسخ االخالقي الذي كاف عميو المجتمع والدليؿ اف صوت الغناء واالالت كاف يسمعو مف يمر بباب بشر الحافي
ب -مدى تأثير كممات االماـ وىي بضع كممات ومدى تأثير شخصيتو فيو لـ يحاضر ولـ يخطب بؿ اكتفى بقوؿ
((صدقت لو كاف عبداً لخاؼ مف مواله))

ج -مدى التأثير النفسي لالماـ بحيث اف بش اًر عندما جاءتو الجارية بالخبر وسأليا عف اوصاؼ مف قاؿ ليا ذلؾ لـ يتمالؾ

نفسو ففزع حافياً ميروالً خمؼ االماـ حتى التقى بو وحولو مف بشر الخمار الى بشر الحافي النو لحؽ األماـ (ع) حافياً
وأصبح بعد ذلؾ مف العباد

 -4واجو اإلماـ (ع)مف أراد االنتقاص منو أو سبو بأسموب أخالقي يتناسب مع أىداؼ الرسالة ليذكر األمة بأخالقية جده
الرسوؿ (ص) وقولو ((انما بعثت التمـ مكارـ االخالؽ))
ومف ذلؾ ماروي عف الحسف بف محمد اف رجالً مف ولد عمر بف الخطاب كاف بالمدينة يؤذي أبا الحسف (ع) فكاف

يسبو اذا راه وشتـ عمياً (ع) فقاؿ لو بعض حاشيتو دعنا نقتمو فنياىـ عف ذلؾ وزجرىـ اشد الزجر.وسأؿ عف العمري في

احد االياـ فقيؿ لو:انو يزرع بناحية مف نواحي المدينة فذىب اليو االماـ (ع) ودخؿ الى مزرعتو بحماره فصاح العمري ال

تطأ زرعنا فانتيى اليو االماـ وجمس عنده وقاؿ لو :كـ غرمت في زرعؾ ىذا قاؿ :مائة دينار ،فقاؿ لو كـ ترجو اف تصيب
منو قاؿ:أنا ال نعمـ الغيب ،فقاؿ لو االماـ:انا قمت لؾ كـ ترجو اف يجيئؾ منو قاؿ:أرجو اف يجيئني مائتا دينار فأعطاه
ثمثمائة دينار وقاؿ :ىذا زرعؾ عمى حالو فقاـ العمري وقبؿ رأس اإلماـ وانصرؼ فذىب اإلماـ الى المسجد فوجد العمري
جالساً فمما نظر الى االماـ قاؿ:اهلل أعمـ حيث يجعؿ رسالتو ،وجعؿ يدعو لإلماـ كمما دخؿ وخرج وقاؿ اإلماـ لحاشيتو
الذيف ارادوا قتؿ العمري))أيما كاف خي اًر ما أردتـ أو ما أردت اف أصمح أمره بيذا المقدار))

(الطبري ،1963 ،ص( )150البحراني ،1993 ،ص( )289الحسني ،1977 ،ص.)321
نستنتج مف ىذه الحادثة اف اإلماـ أعطى مف خالليا الكثير مف الدروس األخالقية والتربوية ألصحابو ولممجتمع ومف

تمؾ الدروس-:

األوؿ :اف مف أخالؽ المؤمف يجب اف ال يكوف متسرعاً ويقوده غضبو الف وكما قاؿ االماـ عمي (ع)( :التغضبوا وال تغضبوا
افشوا السالـ واطيبوا الكالـ) (الحراني ،2008 ،ص)143

 - 1بشر الحافي :ابو نصر بشر بف الحارث بف عبد الرحمف المروزي االصؿ البغدادي المسكف احد العرفاء الزىاد وعد مف اصحاب
األماـ الكاظـ (ع)
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الثاني :اف ال يجابو اإلساءة باإلساءة بؿ المؤمف لو في الرسوؿ واألئمة (ع) أسوة حسنة في مجابية اإلساءة باإلحساف

الثالث :برىف االماـ (ع) لمعمري بالدليؿ العقمي بأنو إماـ مفترض الطاعة وحجة اهلل عمى خمقو واالمتداد الطبيعي لمرسوؿ
وولده وتجسيداً ألخالقو وقد أذعف العمري لذلؾ بقولو:اهلل أعمـ حيث يجعؿ رسالتو.

 -5تصدى إلماـ (ع) لالنييار األخالقي الذي تفشى في العصر العباسي عامة وفي عيد المنصور خاصة مف خالؿ
سياسة ال توجو االنظار اليو والسيما انو كاف مراقباً مف لدف السمطات فكاف تصديو مف خالؿ الكممة القصيرة ذات

المعنى الكبير فكانت كالمصؿ يحقف بو جسد المجتمع االسالمي الذي اصابتو غيبوبة وسمـ لمفساد والميوعة ليرجع بو

الى الحياة ذات القيـ واألخالؽ اإلسالمية ومف تمؾ الكممات:
 -قاؿ

(ع)

لبعض شيعتو(( :أي فالف ،اتؽ اهلل وقؿ الحؽ واف كاف فيو ىالكؾ فاف فيو نجاتؾ ،أي فالف ،اتؽ اهلل ودع

الباطؿ واف كاف فيو نجاتؾ فاف فيو ىالكؾ)).

 قاؿ (ع)() :كمما أحدث الناس مف الذنوب ما لـ يكونوا يعمموف أحدث اهلل ليـ مف البالء ما لـ يكونوا يعدوف)). -قاؿ (ع)() :اذا كاف الجور اغمب مف الحؽ لـ يحؿ ألحد اف يظف بأحد خي اًر حتى يعرؼ ذلؾ منو)).

 وقاؿ (ع)(( :ينادي منادي يوـ القيامة:اال مف كاف لو عمى اهلل اجر فميقـ ،فال يقوـ أال مف عفا وأصمح فأجره عمى اهلل)) قاؿ (ع)(( :مف تكمـ في اهلل ىمؾ ،ومف طمب الرئاسة ىمؾ ،ومف دخمو العجب ىمؾ)). -قاؿ (ع))) :عونؾ لمضعيؼ مف أفضؿ الصدقة)) (الحراني ،2008 ،ص( )300العاممي ،1978 ،ص.)142

وغيرىا مئات مف الدرر والحكـ التي ال تصدر اال مف معمـ وتربوي فتح اهلل تعالى لو خزائف عممو النو وليو وحجتو

عمى خمقو وكؿ كممة ىي درس اخالقي وتربوي وقد حقؽ االماـ مف خالليا عدة غايات وىي:
أ -تصحيح أفكار الناس والرجوع بيـ الى روح الديف االسالمي بعد ما قاـ الخمفاء العباسيوف بتشويو صورة الديف ألنيـ قتموا
وجاروا ونيبوا باسـ الديف.

ب -زرع االخالؽ الفاضمة في المجتمع االسالمي.
ج -وسيمة لمتربية ال تتطمب منب اًر وخطبة استطاع اإلماـ مف خالليا كسرقيود الرقابة المشددة.
الفصل الثالث

مالمح العصر العباسي في عيد الميدي واليادي (871ىـ858-ىـ)

عيد محمد الميدي العباسي:

ىو أبو عبداهلل محمد بف المنصور ولد ببايذج سنة (127ىػ)وأمو أـ موسى بنت منصور الحميرية وقيؿ مات مسموماً

عيد اليو أبوه المنصور فمما مات بويع بالخالفة سنة (158ىػ)وكانت خالفتو عشرسنيف واشي اًر واثنيف وعشريف يوماًً وتوفي

سنة (169ىػ) (اليعقوبي ،1425 ،ج ،2ص( )392السيوطي ،2003 ،ص.)322

امتاز بميولو نحو الميو والخالعة والمجوف والنساء فانتشر عمى ذلؾ الفساد والمجوف في البالد والتحمؿ الخمقي بيف
الناس وىو الذي قرب المغنيف وجعؿ ليـ اياماً خاصة حتى صار ابنو (إبراىيـ) شيخ المغنيف وبنتو (عميو)في طميعة
المغنيات والراقصات في بغداد وقد قضى في الخالفة زىاء عشر سنوات التزـ الميدي سياسية أبيو في جميع النواحي فمـ

تتغير االوضاع بؿ زادت سوءاً حيث سار عمى ما سارعميو الخمفاء العباسيوف مف تضييؽ وظمـ وسفؾ دماء.
 -أبرز األحداث التي جرت في عيد الميدي:

 -1شجع الميدي الوضاعيف لالحاديث في زمنو فقاـ ىوالء بدور إعالمي تضميمي فأحاطوا السالطيف بيالة مف التقديس
وأبرزوىـ في المجتمع عمى أنيـ يمثموف إرادة اهلل في األرض واف الخطأ ال يمسيـ فمثؿ غياث بف إبراىيـ الذي عرؼ
الحماـ وعشقو ليا فحدثو عف ابي ىريرة انو قاؿ:ألسبؽ إال حافر أو نصؿ – وزاد فيو – او جناح.
ىوى الميدي في َ
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فأمر لو الميدي عوض افتعالو لمحديث بعشرة االؼ درىـ ولما ولى عنو قاؿ لجمسائو:أشيد انو كذب عمى رسوؿ اهلل (ص)
ما قاؿ رسوؿ اهلل (ص) ذلؾ ولكنو أراد أف يتقرب الي.

 -2شاع الميو وانتشر المجوف وسادت الميوعة والتحمؿ في حكـ الميدي وقرب المغنيف والعازفيف وظف الناس بالميدي
الظنوف واتيموه بشتى التيـ والى ذلؾ أشار بشار بف برد في ىجاه إياه:
خميفة يزني بعمػ ػػاتو يمع ػػب بالدؼ والصػولج ػ ػػاف

أبدلنػػا اهلل بو غي ػره ودس موسى في حر الخيزراف

 -3اتخذ الميدي سياسة االنتقاص مف العموييف والحط مف شانيـ وصرؼ االمواؿ الضخمة مف اجؿ ذلؾ فتحرؾ الشعراء
والمنتفعوف واخذوا يمفقوف األكاذيب في ىجاء العموييف
 -4البذخ واالسراؼ في امواؿ المسمميف حيث قاـ الميدي ببذؿ كؿ ماخمفو المنصورفي خزائنو نتيجة البخؿ والتعدي عمى
حقوؽ المسمميف ومف ذلؾ ما بذلو في زواج ولده ىاروف مف زبيدة حتى قاؿ المعتز:اف ىذا شيء لـ يسبقو اليو أكاسرة

الفرس وال قياصرة الروـ.
-5عندما استولى الميدي عمى زماـ الحكـ بدأ سمطاف المرأة ينفذ الى البالط فسمح لزوجو الخيزراف اف تتدخؿ في إدارة
الحاكـ فأصبحت ذات نفوذ قوي عمى القصر تقرب مف تشاء وتبعد مف تشاء ومف ىنا اخذ نفوذ المرأة يزداد ويقوى في
بالط الحكاـ العباسييف حتى بمغ نيايتو في أواسط العيد العباسي واستمر حتى نياية حكميـ.

 -6أف انشغاؿ الميدي بالميو مف جانب وحاجتو الى األمواؿ مف جانب اخر شجع عمالو عمى نيب االمواؿ وسمب ثروات
االمة حتى انتشرت الرشوة عند الموظفيف وتشدد والتو في اخذ الخراج بؿ عمد الميدي نفسو الى اإلجحاؼ بالناس فأمر
بجباية أسواؽ بغداد وجعؿ االجرة عمييا (ابف عاشور ،2005 ،ص.)94-92
 -7كثرت الثورات ومنيا ثورة عبداهلل بف محمد بف مرواف سنة161ىػ وفي السنة التالية خرج عبد السالـ ابف ىشاـ اليشكري
في الجزيرة كما خرج بالموصؿ رجؿ مف بني تميـ يدعى ياسيف وثار أىؿ الحوؼ في مصر سنة 158ىػ وقتموا عامؿ

الميدي وكانت اشد الثورات بأساً وأكثرىا خط اًر وكؿ ىذه الثورات اشعؿ نيرانيا الزنادقة الذيف تبعد تعاليميـ عف االسالـ

وعقائده حيث تبيح المحرمات وتعبث باالداب االجتماعية والزوجية وتعرض الحية السياسية والدينية لمخطر.

 -8انتشرت في ىذه المدة عقائد خاطئة واتجاىات منحرفة مف االلحاد والزندقة ولـ تكف وليدة خالفة الميدي بؿ كاف ليا
جذور منذ خالفة المنصور ونشطت في عيده وقد حاربيـ الميدي كما يقوؿ المؤرخوف (حسف ،2001 ،ص.)42

 -9بعد اف استتب حكمو اتبع سياسة أبيو في قتؿ ذرية الرسوؿ (ص) ومف العموييف الذيف قتميـ عمي بف العباس بف
الحسف بف الحسف بف عمي بف ابي طالب ،وعيسى بف زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف ابي طالب (االصفياني،
 ،2006ص.)342
 -10قاـ الميدي بسجف االماـ موسى الكاظـ (ع) حيث استدعاه الى بغداد وحبسو فييا ثـ رده الى المدينة حيث ذاع
صيت اإلماـ (ع) في األمصار بعد إف فتح لو القميؿ مف المجاؿ لالتصاؿ بالقواعد الشعبية.

دور اإلمام الكاظم (ع) في عيد الميدي

عند تسمـ الميدي العباسي زماـ الحكـ مف أبيو المنصور وبقي االماـ (ع)طوؿ مدة حكمو وىي ()11سنة تحت

المراقبة الشديدة وقد استدعاه الميدي الى بغداد اكثر مف مرة وىو حاقد عميو وقد حبسو وأطمقو مف سجنو لرؤيا رأى فييا
اإلماـ عمي (ع) فقاؿ لو:يامحمد (فيؿ عسيتـ اف توليتـ اف تفسدوا في االرض وتقطعوا أرحامكـ) فاستدعى االماـ الكاظـ
(ع) فمما جاء اليو قاـ اليو وعانقو وأجمسو الى جانبو وقاؿ:يا أبا الحسف رأيت الساعة أمير المؤمنيف وىو يق أر عمي ىذه
االية أفتؤمنني اف ال تخرج عمي وال عمى احد مف ولدي فقاؿ لو األماـ:واهلل ما فعمت ذلؾ ابداً وال ىو مف شيمتي.

فقاؿ:صدقت وأكرمو ورده الى أىمو (الحسني ،1977 ،ص)339
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وع مى اساس ىذه الرؤيا أبدى سياسة مرنة مع العموييف أراد بيا كسبيـ وحاوؿ اف ينسب مظممتيـ الى عيد أبيو وجده

وقد أعمف إعادة حقوؽ العموييف ليـ واصدرعفواً عاماً لممسجونيف وارجع أمواؿ اإلماـ الصادؽ (ع) الى اإلماـ الكاظـ (ع)
ومف ىنا استغؿ االماـ الكاظـ (ع) ىذه الفرصة المحدودة ليوسع نشاطو وقد توزع في جانبيف ىما:

 -1االنفتاح عمى األمة بيدؼ إصالحيا ضمف أساليب تربوية مف شانيا اف تعيد االمة الى جادة األخالؽ والقيـ الرسالية.
 -2كرس االماـ جيده إلكماؿ بناء الجماعة الصالحة التي ييدؼ مف خالليا الى الحفاظ عمى الشريعة مف الضياع ويطرح
األنموذج الصالح الذي يتولى عممية التغير والبناء في االمة والذي صنعتو مدرسة اىؿ البيت.

 -عيد موسى اليادي العباسي

ىو أبو محمد موسى بف الميدي بف المنصور ولد بالري سنة 147ىػ ووامو اـ ولد بربرية اسمياف الخيزراف ولـ يمي

الخالفة قبمو احد في سنو مات سنة 170ىػ (السيوطي ،2003 ،ص.)331
بويع لموسى اليادي بف محمد الميدي بالخالفة بعد ابيو بعيد منو سنة (169ىػ) ولـ يدـ بالخالفة اال اربعة عشر
شي ارً وكاف عمره ( )26سنة (اليعقوبي ،1425 ،ج ،2ص)405
وقد وصؼ المسعودي اليادي فقاؿ انو قاسي القمب شرس األخالؽ صعب المراـ ومما يؤخذ عميو تنكيمو بالعموييف

وتمثيمو باالموييف والخوارج والزنادقة وأخذه أكثرىـ عمى الظنة والريبة واسرافو في العطاء (المسعودي ،1384 ،ج،2
ص.)255
كاف شاباً يافعاً وكاف جبا اًر ذا نزعات شريرة تظير عمى سموكو واعمالو الفاسدة وتميز بغروره وطيشو وىو اوؿ مف

مشت الرجاؿ بيف يديو بالسيوؼ المرىفة واالعمدة والقسي الموترة فاتبعو عمالو في ذلؾ وكثر السالح في عصره وكاف
يتناوؿ المسكر ويمعب ويركب حما اًر فارىاً واليقيـ أبية لمخالفة ودامت خالفتو سنة وبضعة شيور (السيوطي،2003 ،
ص.)331

لقد كانت مدة حكمو مف المراحؿ القاسية والرىيبة في تاريخ اىؿ البيت وشيعتيـ فقد استمر في سياسة ابائو المجرميف
المتميزة باضطياد االئمة وشيعتيـ ،واىتـ اليادي في الغناء والطرب واالعتناء بالسيرات الماجنة واإلغداؽ عمى أىؿ
الطرب والميو مما أدى الى اندالع اكبر ثورة قادىا العمويوف وشيعتيـ ضده وىي واقعة فخ التي قادىا الحسيف بف عمي بف

الحسف (ع) (الفراتي ،2004 ،ص.)243
 -ابرز االحداث التي جرت في عيد اليادي:

 -1مف سمات عصره البارزة ىي انتشار الغناء واالعتناء بالسيرات الماجنة واغداقو عمى أىؿ الطرب والميو مف امواؿ
المسمميف مما ادى الى قياـ الثورات (الفراتي ،2004 ،ص.)243
 مف ابرز االحداث التي جرت في عيد موسى اليادي وعمى الرغـ مف قصر المدة التي حكـ فييا ىي (واقعة فخ) التيقتؿ فييا الحسيف بف عمي

()1

(ابف الجوزي ،د.ت ،ج ،7ص)320

وقدقاؿ عنيا الجواد (ع) (لـ يكف لنا بعد الطؼ مصرع أعظـ مف فخ)

 -3اتبع اليادي سياسة امتازت بنزعات شريرة ظيرت في سموكو حتى نقـ عميو القريب والبعيد وابغضو الناس جميعاً (ابف
عاشور ،2005 ،ص.)112

 -4االسراؼ والبذخ في امواؿ المسمميف ومف ذلؾ ما ذكره المؤرخوف في اف شاعر وصؼ لو سيؼ عمرو بف معد يكرب
فاعطاه السيؼ ومكتؿ يحوي ذىباً ثـ اشترى السيؼ مف الشاعر بخمسيف الفاً ًً (حسف ،2001 ،ص)45

 - 1الحسيف بف عمي بف الحسف بف الحسف بف عمي بف ابي طالب قتؿ في واقعة فخ التي دارت بيف الحسيف وبيف محمد بف سميماف
قائد جيش اليادي سنة 169ىػ
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 -5عمى الرغـ مف قصر مدة حكمو اال انو مارس االذالؿ واالضطياد ضد العموييف وعيف والة ومنيـ اسحاؽ بف عيسى بف
عمي عمى المدينة وقد بالغ ىذا االثيـ في اضطياد العموييف فألزميـ بالمثوؿ عنده كؿ يوـ وفرض عمييـ الرقابة وقتؿ

منيـ أربعة مف ولد الحسف بف الحسف بف عمي بف ابي طالب (االصفياني ،2004 ،ص)365
 -دور االمام الكاظم (ع) في عيد اليادي

اف لقصر مدة حكـ اليادي وىي سنة وبضعة شيور لـ تسمح لو بممارسة سياسة جده وابيو مع االماـ مف مراقبة

وتضيؽ فكانت خطوات االماـ (ع) فييا قريبة مف خطواتو في زمف الميدي إال اف (واقعة فخ) غيرت مف تعامؿ اليادي مع
االماـ وعزـ عمى قتمو بعدىا إال أف تدخؿ أبو يوسؼ القاضي حاؿ دوف ذلؾ فقد اقنع اليادي بأف يعدؿ عف رأيو عندما قاؿ

لو باف اإلماـ موسى الكاظـ (ع) لـ يكف مذىبو الخروج وال مذىب احد مف ولده (ابف عاشور ،2005 ،ص.)112
أما موقؼ االماـ الكاظـ (ع) مف ىذه الثورة التي قاـ بيا الحسيف بف عمي بف الحسف (ع) ىو:

-1لـ تكف فكرة الثورة آنذاؾ في ذىف االماـ ولـ يضعيا في حساباتو اال انو صدرت عنو مساندة صريحة وتأييد لثورة
الحسيف بف عمي بف الحسف (ع) عندما عزـ عمييا في قولو (ع) (انؾ مقتوؿ فأحد الضراب فاف القوـ فساؽ يظيروف
إيمانا ويضمروف نفقاً وشركاً وانا هلل وانا اليو راجعوف وعند اهلل احتسبكـ مف عصبة)

-2ولما سمع االماـ موسى الكاظـ (ع)بمقتؿ الحسيف صاحب فخ (ع)بكاه وابنو بيذه الكممات ((انا هلل وانا اليو راجعوف،
مضى واهلل مسمماً صالحاً صواماً قواماً ام اًر بالمعروؼ ناىياً عف المنكر ،ما كاف في أىؿ بيتو مثمو)) (المجمسي،
 ،1983ج ،48ص)165

ويرى الباحث ومف خالؿ كالـ االماـ (ع) ونصحو لمحسيف بف عمي قبؿ خروجو ومدحو بعد استشياده وعمى الرغـ مف

اتحاذ االماـ الكاظـ (ع) موقؼ التقية نجده كاف يشجع عمى أية خطوة في سبيؿ تغيير الحكـ والثورة عمى سياسة حاكـ
الذي ابتعد عف تعاليـ الديف اإلسالمي وروحو وأخالقو.
نشاط االمام الكاظم (ع) في عيدي الميدي واليادي في المجال-:

أوالً -:الفكري والعممي-:

عمى صعيد المجاؿ الفكري والعممي قاـ اإلماـ (ع) بما يمي:

 -1ركز االماـ الكاظـ (ع) ف ي تربيتو لمجماعة الصالحة عمى ضرورة االنتماء الفكري والمعرفي لمدرسة أىؿ البيت (ع)
وتحرؾ األماـ بيذا االتجاه مستغال النيضة العممية والفكرية التي حققيا االماـ الصادؽ (ع) مف قبؿ فقاـ بإكماؿ عمؿ
أبيو في بناء الكادر المتخصص فامتدت قواعده مف ىذا النوع حتى ذكر لو ()319صحابياً كؿ منيـ تمقى العمـ

والمعرفة مف االماـ الكاظـ (ع) (القرشي ،ج ،2ص)223

 -2قاـ االماـ موسى الكاظـ (ع) بإعداد نخبة مف الفقياء ورواة الحديث عمى انو اشتير بيف المحدثيف ( )18فقيياً محدثاً
مف أصحاب األئمة الثالثة (الباقر والصادؽ والكاظـ) وىـ المعروفوف بأصحاب اإلجماع ستة أصحاب لكؿ إماـ.

-3اإلجابة عمى أسئمة فقياء وقضاة الخميفة والمتبعيف لسياستو تممقاً وتزلفاً لكي يكشؼ لمعامة وحاشية الخميفة انو أحؽ
باالتباع ألنو االماـ المفترض الطاعة مف لدف اهلل سبحانو وتعالى.

ومف ذلؾ ما دار بينو (ع) وبيف أبي يوسؼ في مجمس الميدي ،حيث قاؿ أبو يوسؼ لمميدي -وعنده موسى بف

جعفر

(ع)

(تأذف لي أف أسالو عف مسائؿ ليس عنده فييا شيء؟ فقاؿ لو نعـ.فقاؿ لالماـ موسى بف جعفر (ع) أسالؾ؟ قاؿ:

نعـ .قاؿ :ما تقوؿ في التظميؿ لممحرـ؟قاؿ:اليصمح .قاؿ:فيضرب الخباء في االرض ويدخؿ البيت؟قاؿ:نعـ .قاؿ:فما الفرؽ
بيف ىذيف؟ قاؿ أبوالحسف (ع) :ماتقوؿ في الطامث أتقضي الصالة؟ قاؿ :ال قاؿ :فتقضي الصوـ؟ قاؿ :نعـ ،قاؿ :ولـ.

قاؿ :ىكذا جاء .قاؿ ابو الحسف (ع) وىكذا جاء ىذا .فقاؿ الميدي ألبي يوسؼ ما أراؾ صنعت شيئاً؟ قاؿ :رماني بحجر

دامغ) (الصدوؽ ،2008 ،ص)101
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-4المناظرات واالحتجاجات مع المسمميف إلثبات الحؽ ومع النصارى والييود ليؤمنوا باالسالـ عمى أساس (اف الديف عند
اهلل اإلسالـ) وىذا ما أراد االماـ تحقيقو مف مناظراتو واحتجاجا تو معيـ.

ومف ذلؾ ما جرى مع الراىب الذي جاءه الى المدينة وقد قطع المسافات البعيدة لكي يراه وقد سأؿ االماـ (ع) عدة
اسئمة ومنيا قاؿ الراىب :أخبرني عف ثمانية أحرؼ نزلت فتبيف في االرض منيا اربعة وبقي في اليواء منيا اربعة عمى مف
نزلت تمؾ االربعة التي في اليواء ومف يفسرىا؟

قاؿ األماـ (ع):ذاؾ قائمنا ينزلو اهلل عميو فيفسره ،وينزؿ عميو ما لـ ينزؿ عمى الصديقيف والرسؿ والميتديف .ثـ قاؿ

الراىب فأخبرني عف االثنيف مف تمؾ األربعة أحرؼ التي في االرض ماىي ؟ قاؿ أخبرؾ باالربعة كميا أما اوليف فال اهلل
اال اهلل وحده ال شريؾ لو باقياً ،والثانية محمد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو والو مخمصاً ،والثالثة نحف اىؿ البيت ،والرابعة

شيعتنا منا ،ونحف مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو والو ،ورسوؿ اهلل صمى اهلل عميو والو مف اهلل بسبب ،فقاؿ لو الراىب :اشيد
اف ال اهلل اال اهلل وحده ال شريؾ لو ،واف محمد رسوؿ اهلل ،واف كؿ ما جاء بو مف عند اهلل حؽ ،وانكـ صفوة اهلل مف خمقو،

واف شيعتكـ المطيروف المستذلوف ،وليـ عاقبة اهلل والحمد هلل رب العالميف ،فدعا أبو ابراىيـ (ع) بجبة خز وقميص قوىي
وطيمساف وخؼ وقمنسوة فأعطاه اياىا وصمى الظير وقاؿ لو اختف ،فقاؿ:قد اختتنت في سابعي (البحراني،1993 ،
ص.)230
ثانياً-:األخالقي والتربوي :عمى صعيد المجال الفكري والعممي قام اإلمام (ع) بما يمي:

 -1سعى االماـ لتربية شيعتو عمى اساس تقوية أواصر اإلخوة والمحبة االيمانية بحيث تصبح الجماعة الصالحة قوة
اجتماعية متماسكة اليمكف زعزعتيا أو تضعيفيا لقوة الترابط العقائدي والروحي فيما بينيا.

ومف ذلؾ مادار بيف االماـ (ع) وبيف احد أصحابو حيث سألو االماـ قائالً لو( :ياعاصـ كيؼ انتـ والتواصؿ والتبار؟ فقاؿ

عمى أفضؿ ما كاف عميو احد .فقاؿ (ع) :أياتي أحدكـ عند الضيقة منزؿ اخيو فال يجده ،فيأمر باخراج كيسو فيخرج

فيفض ختمو فيأخذ مف ذلؾ حاجتو ،فال ينكر عميو؟ قاؿ:ال ،قاؿ:لستـ عمى مااحب مف التواصؿ في الضيقة والفقر)
 -2كاف االماـ حريصاً عمى محاربة المحسوبية واستغالؿ القرابة وىي مف أىـ الركائز التي اعتمدىا الحكـ العباسي وكانت
ىي الحاكمة فوؽ المقاييس كميا ،لذا نجده (ع) يعمف مقاطعتو لعمو محمد بف عبداهلل األرقط إماـ الناس فمـ يسمح لو

بالتسمؽ وصوالً لممواقع أو استغالالً ليا.

فعف عمر بف يزيد قاؿ :كنت عند أبي الحسف (ع) فذكر محمد بف عبداهلل األرقط فقاؿ (اني حمفت اف ال يظمني واياه سقؼ
بيت .فقمت في نفسي :ىذا يأمر بالبر والصمة ويقوؿ ىذا لعمو! قاؿ:فنظر الي فقاؿ:ىذا مف البر والصمة ،انو متى يأتيني
ويدخؿ عمي فيقوؿ يصدقو الناس واذا لـ يدخؿ عمي ،لـ ُيقبؿ قولو اذا قاؿ) (المجمسي ،1983 ،ج ،48ص)160

 -3سعى االماـ لتربية المجتمع مف خالؿ حض المسمميف عمى قضاء حوائج بعضيـ ومف ذلؾ الكتاب الذي بعثو الى عمي
بف طاىر الصوري وفيو( :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ اعمـ اف هلل تحت عرشو ظالً ال يسكنو اال مف اسدى الى اخيو

معروفاً ،او نفس عنو كربة ،أو ادخؿ عمى قمبو سرو اًر ،وىذا اخوؾ والسالـ)

 -4حض الناس عمى عدـ أكؿ أمواليـ بينيـ بالباطؿ ومف ذلؾ جباية األمواؿ جي اًر وارجاعيا الييـ س اًر فعف عمي بف
يقطيف قاؿ قمت ألبي الحسف (ع) ماتقوؿ في أعماؿ ىوالء؟ قاؿ( :اف كنت البد فاتؽ اهلل في امواؿ الشيعة) فقاؿ
الراوي:فأخبرني عمي انو كاف يجبييا مف الشيعة ليالً ويردىا الييـ س اًر (المجمسي ،1983 ،ج ،48ص)158

 -5وكاف االماـ (ع) يقوـ بتربية المجتمع دوف إف يبرز شخصيتو بحيث كاف الناس اليعمموف مف يكوف اال بعد اف يغادرىـ
()1

ومف ذلؾ ما جرى بيف شقيؽ البمخي

واالماـ (ع) في موسـ الحج.

 - 1شقيؽ بف براىيـ ابو عمي البمخي ،كاف مف كبار مشايخ التصوؼ في خراساف وقيؿ ىو اوؿ مف تكمـ في عموـ االحواؿ مات سنة
194ىػ (البحراني ،1993 ،ص)233
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حيث يقوؿ شقيؽ خرجت حاجاً في احدى السنيف فنزلت القادسية (قرية قرب الكوفة) فبينما انا انظر الى الناس فنظرت

الى فتى حسف الوجو شديد السمرة ،ضعيؼ ،فوؽ ثيابو ثوب مف صوؼ وقد جمس منفرداً فقمت في نفسي :ىذا فتى مف

الصوفية يريد اف يكوف كالً عمى الناس واهلل ألمضيف اليو وألوبخنو فدنوت منو فمما رآني مقبالً قاؿ :يا شقيؽ (اجتنبوا كثي ار
مف الظف اف بعض الظف اثـ) ثـ تركني ومضى فقمت في نفسي اف ىذا االمر عظيـ قد تكمـ بما في نفسي ونطؽ باسمي

ثـ قمت في نفسي أللحقنو وألسألنوُ اف يحممني فأسرعت في أثره فمـ أجده ،فمما نزلت منطقة واقصة (وىي في طريؽ مكة)
واذا بو يصمي وأعضاوءه تضطرب ودموعو تجري فصبرت حتى جمس واقبمت نحوه فقاؿ لي ياشقيؽ( :اني غفار لـ تاب
وامف وعمؿ صالحاً ثـ اىتدى)

ثـ تركني ومشى فقمت في نفسي اف ىذا الفتى عمى امرعظيـ لقد تكمـ بما في نفسي مرتيف ،ولما نزلنا في منطقة اخرى

اذا بالفتى واقؼ عند البئر وسقطت مف يده الركوة (إناء الماء) فرفع رأسو الى السماء وقاؿ:اليـ سيدي مالي غيرىا فال

تعدمنييا ،قاؿ شقيؽ :واهلل لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤىا فمد يده واخذ

الركوة ومألىا ماء ،فمما دخمنا مكة رايتو في وسط الميؿ قائماً يصمي بخشوع وانيف وبكاء فمما رأى الفجر جمس في

مصاله يسبح ثـ صمى صالة الصبح وطاؼ بالبيت وخرج فسألت عنو بعض الناس فقالوا:ىذا موسى بف جعفر فقمت
عجبت اف تكوف ىذه العجائب اال لمثؿ ىذا السيد (الطبري ،1963 ،ص( )155البحراني ،1993 ،ص.)238
نستنتج مف ىذه القصة عدة ابعاد تربوية لالماـ (ع) منيا:

أ -كاف ( ع) يسافر مع اناس اليعرفونو حتى اليخدمو احد بؿ كاف يخدـ نفسو بنفسو ويخدـ الناس بكؿ تواضع وىو
حجة اهلل عمى خمقو.

ب -كاف (ع) في مواسـ الحج يركف الى االنعزاؿ والتأمؿ والعبادة والذكر فال يصرؼ اوقاتو ىد اًر بال فائدة ليذكرالناس
بقدسية المكاف ولكي يتخذوف مف فريضة الحج ممتجاً الى اهلل وطريقاً لموصوؿ اليو وليس لميو والتسوؽ.

ج -برىف لشقيؽ انو اماـ وحجة عميو وعمى الناس النو يعرؼ ما دار في نفسو مف حديث واجابو عميو.

د -تشجيع المسمميف عمى حفظ القراف فيو الحجة الدامغة والذكر المنجي والدستور االليي ويتضمف كؿ يحتاجو
الناس في أمور دينيـ ودنياىـ.
 -6واصؿ اإلماـ ( ع) تصديو لالنييار األخالقي الذي تفشى في العصر العباسي عامة وفي عيد الميدي واليادي خاصة
مف خالؿ أسموب تربوي ذي تأثير كبير واليمفت اليو االنظار والسيما انو كاف مراقباً مف لدف السمطات وىو أسموب

النصائح والكممات القصيرة ذات المفردات القميمة والمعنى الكبير فمف خالؿ ىذا االسموب استطاع االماـ التوغؿ الى
قمب المجتمع وتنقيتو مف االخالقيات الفاسدة ومف تمؾ الكممات قاؿ (ع):
 -1ليس حسف الجوار كؼ األذى ولكف حسف الجوار الصبر عمى األذى.
 -2ال تذىب الحشمة بينؾ وبيف أخيؾ وأبؽ منيا فاف ذىابيا ذىاب الحياء.

 -3أفضؿ مايتقرب بو الى اهلل بعدالمعرفة برالصالة وبرالوالديف وترؾ الحسدوالعجب والفخر
 - 4وقاؿ لعمي بف يقطيف:كفارة عمؿ السمطاف اإلحساف الى اإلخواف
 -5التودد الى الناس نصؼ العقؿ.
 -6مف احزف والديو فقد عقيما.

 -7مف اقتصد وقنع بقيت عميو النعمة ومف بدر واسرؼ زالت عنو النعمة
 -8وقاؿ عند قبر حضره ((اف شيئاً ىذا آخره لحقيؽ اف يزىد في اولو اف شيئاً ىذا اولو لحقيؽ اف ُيخاؼ اخره)) (الحراني،
 ،2008ص)30
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 -المبحث الرابع -

مالمح العصر العباسي في عيد ىارون الرشيد (858ىـ)حتى وفاة االمام (ع) (814ىـ)

الرشيد :ىو ىاروف أبو جعفر الميدي محمد بف المنصور عبداهلل بف محمد بف عمي بف عبداهلل بف العباس .وأمو أـ ولد،

تسمى الخيزراف وىي أـ اليادي ،استخمؼ بعيد مف أبيو عند موت أخيو اليادي ليمة السبت ألربع عشرة بقيت مف ربيع
األوؿ سنة (170ىػ) ،وكاف ابيض ،طويالً ،جميالً ،مميحاً ،فصيحاً لو نظر في العمـ واألدب.

اجتمع لمرشيد ما لـ يجتمع لغيره ،وزراؤه البرامكة ،وقاضيو ابو يوسؼ ،وشاعره مرواف بف ابي حفصة ،ونديمو العباس

بف محمد عـ أبيو ،وحاجبو الفضؿ بف الربيع أنبو الناس وأعظميـ ،ومغنيو إبراىيـ الموصمي ،وزوجو زبيدةواف اخبار الرشيد
يطوؿ شرحيا ،ومحاسنيا جمة ،ولو أخبار في الميو والمذات المحظورة والغناء (اليعقوبي ،ج ،1425 ،2ص)407
(السيوطي ،2003 ،ص.)339-336
 -أبرز األحداث التي جرت في عيد ىارون الرشيد

 -1أشيع في البالد االسالمية ف ي عيد الرشيد كؿ أنواع الفساد وتحولت بغداد عاصمة الخالفة االسالمية الى مسرح لميو
والرقص وحانات الخمور ودور المجوف حتى أصبحت سمة بارزة يتميز بيا ذلؾ العصر ونقؿ لنا الشعراء انطباعاتيـ

وأحاسيسيـ بالميو وحب الجواري والتمذذ بالخمر حيث سخروا مجيودىـ الفكري في وصؼ ىذه األجواء وفننوا الناس
بخمرياتيـ.

 امتاز عيده بالفقر والبؤس الذي عـ المالييف فنجد جموع المسمميف تعرى وتجوع فيما تكدست امواؿ المسمميف عند طبقةخاصة مف الخمفاء وابنائيـ وعشيرتيـ وعند الوزراء والوشاة والمنتفعيف مف مائدة الخالفة (ابف عاشور،2005 ،

ص.)125

 -3ظيرت الكثير مف الحركات اليدامة التي انتشرت في البالد االسالمية مثؿ الخرمية

))1

والتي تفرعت منيا في ما بعد

الزرادشتية والمانوية والمزدكية واف المزدكية احمت النساء وأباحت األمواؿ وجعمت الناس شركة كاشتراكيـ في الماء
والنار والكال .واالبو مسممية (اتباع ابو مسمـ الخراساني)وغيرىا مف الحركات التي كانت تدعو الى التحمؿ مف جميع
القيـ (حسف ،2001 ،ص)92-91

 -4اإلسراؼ والبذخ بأمواؿ المسمميف وكانت تنفؽ عمى المغنيف والشعراء والخماريف ويذكر لنا التاريخ اف ابو العتاىية انشد
الرشيد ابياتاً وغناه ابراىيـ الموصمي بيا فأعطى كؿ واحد منيما مائة الؼ درىـ ومائة ثوب.

-5امتازعيد الرشيد بالعداء لمعموييف فقد كاف شديد الحقد عمييـ واقسـ حيف تولى الخالفة عمى استئصاليـ وقتميـ فقاؿ :واهلل
القتمنيـ والقتمف شيعتيـ ،وفعالً نفذ قسمو وممف قتميـ مف العموييف ،يحي وادريس ابنا عبداهلل وأبوىما عبداهلل بف الحسف
بف الحسف بف عمي بف أبي طالب ،واسحاؽ بف الحسف بف زيد بف الحسف بف عمي بف ابي طالب وغيرىـ (االصفياني،

 ،2004ص)406-338
-6قاـ بيدـ قبر األماـ الحسيف (ع) عندما راى جموع الزوار تتزايد لزيارتو وقاـ بيدـ الدور المجاورة لو واقتالع السدرة التي
كانت الى جانب القبر ولـ يكفو ذلؾ حتى قاـ بحرث ارض كربالء ليمحو بذلؾ كؿ اثر لمقبر الشريؼ (ابف عاشور،
 ،2005ص.)124

 -7كاف الرشيد شديد التعمؽ بمعب القمار (النرد) و (الشطرنج)وبذؿ االمواؿ الطائمة مف اجؿ ىذه االلعاب وكاف ايضاَ مف
المدمنيف عمى شرب الخمر وكاف يدعو خواص جواريو اذا أراد الشراب (االصفياني ،د.ت ،ج ،9ص)127-126

-1الخرمية :ومؤسسيا بابؾ الخرمي وقيؿ سميت بيذا االسـ نسبة الى خرما امرأة مزدؾ التي اضطمعت بنشر عقائد ىذه الحركة بعد

قتؿ زوجيا ،ومف مبادئيـ تحويؿ الممؾ مف العرب المسمميف الى الفرس المجوس وىـ بذلؾ قد أثاروا حرباً شعواء عمى العرب

والمسمميف ،وتأليو البشر ويقولوف بالتناسخ ويدعوف اف كؿ الرسؿ عمى اختالؼ شرائعيـ يحصموف عمى روح واحدة واف الوحي

الينقطع ابدا (حسف ،2001 ،ص)92-91
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وكاف مولعاً بالجواري حريصاً عمى االستمتاع والتمذذ بيف ويقوؿ الشعر فييف ومف ذلؾ ما قاؿ ابيات في ثالث جوار:

ممؾ الثالث الغاني ػػات عناني وحممف مف قمبي بكؿ مكافِ

مالي تطاوعني البرية كميػ ػػا واطيعيف وىف في عصياني
ما ذاؾ اال أف سمطاف اليوى وبو قويف أعز مف سمطاني (ابف الجوزي ،ج ،7د.ت ،ص)326
 -8تسمط الفرس البرامكة عمى زماـ الحكـ وذلؾ بسب وثوؽ الرشيد بيـ ففوض الييـ أمور دولتو حتى صار الناس ينظموف
القصائد الرائعة في مدحيـ والتغني بكرميـ وجودىـ الذي كاف مضرب األمثاؿ والفضؿ يرجع الى أمواؿ المسمميف الذيف

وكاف الغالبية العظمى منيـ يعيشوف في فقر وبؤس (حسف ،2001 ،ص)53
 -9وفي عيد الرشيد تحولت النزاعات والخالفات القديمة بيف اليمانييف والعدنانييف في سورية الى حرب طاحنة ومستمرة
وبقيت دمشؽ زىاء سنتيف مسرحاً لالنقسامات والحروب الداخمية ولـ يكف الرشيد ييتـ بؿ كاف يرى عمى العكس مف ذلؾ
انو قد افاد منيا النيا اضعفت قوة اىالي ىذه البالد الذيف ثبت عنده عدـ اخالصيـ ووالئيـ لمعباسييف.

 -10قاـ الوالة الذيف عينيـ الرشيد عمى أمصار الدولة المترامية االطراؼ باتباع سياسة تنطوي عمى الظمـ والتعسؼ
واغتصاب االمواؿ مف االىالي ومنيـ عمي بف عيسى بف ماىاف والي خراساف حيث كاف يرسؿ الى الخميفة كثي اًر مف
اليدايا والطرؼ التي بيرتو فاستفز بعممو كبراء خراساف فكتبوا الى الرشيد يستغيثوف بو فعزـ عمى الخروج لمحاربة عمي

بف عيسى وعسكر في الري فمما بمغ ذلؾ عمياً قابؿ الرشيد بيدايا أنفس مف اليدايا األولى ووزع مثميا عمى رجاؿ بالطو
فاطمأف الرشيد مف جانبو ثـ عاد ىذا الوالي الى سيرتو االولى في ظممو واستبداده وسجف مف سعى بو الى الخميفة

(حسف ،2001 ،ص)47
ونستنتج مف ىذه الحادثة ما ياتي-:
أ -تمادي الوالة في سياسة الظمـ والتعسؼ وىذا بعمـ الخميفة

ِ
البيت
رب
ب -الرشوة التي كانت مستشرية في المجتمع وخير دليؿ ارشاء الخميفة وىنا بيت شعري يقوؿ( :اذا كاف ُ
بالدؼ ناق اًر فػػما شيػم ػةُ أى ػػؿ ِ
البيت)

ج -زج الناس في السجف ال لتيمة او جريمة وانما لشكواىـ مف الظمـ.

د -وىذا التعسؼ اف دؿ عمى شيء فيو يدؿ عمى السكوت والخوؼ مف التكمـ عمى ظمـ الخميفة او احد والتو.
 -11قاـ بسجف االماـ الكاظـ (ع) اكثر مف مرة ثـ يخرجو ويعتذر اليو ويرده الى المدينة معز اًز مكرماً حتى كانت اخر مرة
سجنو فييا بوشاية ابف اخيو محمد بف اسماعيؿ واستشيد فييا (ع)( .الفراتي ،2004 ،ص)244

ونستنتج مف ىذا عدة امور منيا:
أ -خوفو مف التقاء الناس باألماـ (ع) وتأثرىـ بشخصيتو والتفافيـ حولو مف عمماء وطالب الحؽ والمضطيديف
والمتضرريف مف سياسة الرشيد وبالتالي اتساع رقعة االماـ (ع)

ب -خوؼ الرشيد مف قياـ الناس بثورة ضده وتنصيب االماـ (ع) خميفة بدالً عنو لتيقنيـ بانو أحؽ بالخالفة خاصة
وانو حجة ومفترض الطاعة مف لدف اهلل سبحانو وتعالى

ج -التمييد لقتؿ االماـ (ع)النو واصؿ اتصالو وعممو وارشاده مف داخؿ جدراف السجف
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دور االمام الكاظم (ع) في عيد ىارون الرشيد

اف السنيف التي قضاىا االماـ (ع) في عيد الرشيد كانت أسوأ ما مر عميو في حياتو أذ عاصر فييا ىاروف مدة

()14عاماً وأشي اًر فكانت حافمة باآلالـ والمصاعب فقد سخر اجيزتو لمراقبة األماـ (ع) واستدعاه الى بغداد أكثر مف مرة
في مطمع خالفتو وىو حاقد عميو وكاف يضعو في سجنو ثـ يأمر بإخراجو بعد مدة مف الزمف ،واحياناً كاف يتظاىر بإكرامو

وتعظيمو دجالً ونفاقاً (الحسني ،1977 ،ص)341

ويرى الباحث اف مف نتيجة اتباع ىذه السياسو مع االماـ (ع) ىي لمعرفة رد فعؿ الناس عمى سجنو ولشؿ حركتو

وعزلو عف القواعد الشعبية وتمييداً لسجنو مدة طويمة حتى يتـ تصفيتو بعيداً عف أعيف الناس ،ولكف جاءت الرياح بما ال
تشتيي السفف حيث كاف مف نتائج ىذا الحصار والتضييؽ الذي اتبعو الرشيد مع االماـ (ع) انو لـ يقؼ مكتوؼ االيدي ولـ

تكف مواقفو استسالمية بؿ كاف يتحدى الرشيد مف داخؿ جدراف السجف فذاع صيتو في العراؽ والحجاز وجميع المناطؽ
وقصده العمماء وطالب العمـ ورجع الى القوؿ بإمامتو اولئؾ الذيف انحرفوا عنو باألمس والتؼ حولو الشيعة يجبوف اليو
خمس أمواليـ وزكاتيا ولـ يكف يخفى عمى الرشيد شيء مف ذلؾ.
نشاط االماـ الكاظـ (ع) في عيد في ىاروف الرشيد في المجاؿ-:
اوالً -:الفكري والعممي

عمى صعيد المجاؿ الفكري والعممي قاـ اإلماـ (ع) بما يمي:

 -1تمثؿ عطاء االماـ (ع) الفكري والعممي في عدة نوا ٍح منيا الرواية والتدريس والمناظرة والتأليؼ في الحقوؿ العممية كافة
ويشيد بذلؾ التراث العممي الذي وصمنا عف االماـ ونممس ذلؾ مف خالؿ مطالعة مسنده الذي يبمغ ثالثة اجزاء فيما

يقرب مف الؼ صفحة تقريباً.

 -2امداد المجتمع بفقياء وعمماء مف أصحابو بعد تييئتيـ مف خالؿ التواصؿ العممي والفقيي مع االماـ (ع) حيث اخذوا

بعد ذلؾ عمى عاتقيـ ميمة التثقيؼ الديني واالخالقي حتى بعد استشياد االماـ (ع) فاصبحوا عمماء بارزيف وامدوا

المكتبة الشيعية بمؤلفات كثيرة ومنيـ ىشاـ بف الحكـ وصفواف بف يحي بياع السابري وعمي بف الحسف الطاطري
والحسف بف محبوب السراد وغيرىـ.
 -3ركز االماـ ( ع) عمى قواعد منيج االستنباط والتفقو في الديف وذلؾ مف خالؿ تراثو الذي يحوي عمى نصوص ترتبط
بحرمة القوؿ بغيرعمـ وحجية الظواىر وحجية الخبر الواحد ،وكذلؾ نصوص ترتبط بعالج حاالت التعارض بيف
االحاديث ونصوص ترتبط بالمنع مف القياس واصالة البراءة ووجوب الموافقة القطعية في اطراؼ العمـ االجمالي

واالستصحاب وعدـ الرجوع الى االصؿ قبؿ الفحص عف الدليؿ (ابف عاشور ،2005 ،ص.)153
-4يصؼ األماـ (ع)عممو كالبحر وما اعطى منو كالقطرة ومف ذلؾ تكمُمو بكؿ المغات الموجودة في عصره والتي لـ
يكتسبيا االماـ عف طريؽ التعمـ بؿ عف طريؽ االعجا ز االليي الذي خصو اهلل تعالى بو لكي ييدي الناس غير

المسمميف والبعيديف عف البقاع العربية الى االسالـ مف خالؿ التكمـ معيـ كالً حسب لغتو.

فعف عمي بف أبي الحمزة شاىد االماـ يتحدث الحبشية مع حبشي فتعجت مف ذلؾ فالتفت اليو اإلماـ قائالً :لعمؾ

عجبت مف كالمي إياه بالحبشية التعجب فما خفي عميؾ مف أمر اإلماـ أعجب وأكثر وما ىذا مف اإلماـ في عممو اال
كطير اخذ بمنقاره مف البحر قطرة مف مائو افترى الذي اخذه بمنقاره نقص مف البحر شيئاً؟ فاف اإلماـ بمنزلة البحر الينفد

ماعنده وعجائبو اكثر مف ذلؾ (التبريزي ،2004 ،ج ،4ص( )168الطبري ،1963 ،ص)170

 -5ومف االنشطة الفكرية التي استخدميا االئمة عمييـ السالـ ومنيـ االماـ الكاظـ (ع) ىي المناظرات ليدي الناس الى
اإلسالـ أو لرد شبية أو الثبات حؽ إماـ الجاحديف والمنكريف لو.
ومف ذلؾ سأؿ الرشيد االماـ الكاظـ (ع) يوماً:كيؼ قمتـ نحف ذرية رسوؿ اهلل (ص)وانتـ بنو عمي وانما ينسب الرجؿ

الى جده ألبيو دوف جده المو؟ فكيؼ يقاؿ لكـ اوالد رسوؿ اهلل وانتـ أوالد عمي بف أبي طالب؟
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قاؿ االماـ (ع)))الف اهلل سمانا أوالد رسوؿ اهلل في كتابو)) .الرشيد :وايف ىذا؟

قاؿ االماـ (ع)))قاؿ اهلل تعالى (ومف ذريتو داود وسميماف وأيوب ويوسؼ وموسى وىاروف وكذلؾ نجزي المحسنيف

وزكريا ويحيى وعيسى) وليس لعيسى أب وانما الحؽ بذرية االنبياء مف لدف أمو مريـ وكذلؾ الحقنا بذرية النبي (ص) مف
قبؿ أمنا فاطمة ،وقاؿ تعالى (فمف حاجؾ فيو مف بعد ما جاءؾ مف العمـ فقؿ تعالوا ندع ابناءنا وابناءكـ ونساءنا ونساءكـ)
ولـ يدع النبي عند مباىمة النصارى غير عمي وفاطمة والحسف والحسيف وىـ االبناء)) (العاممي ،1978 ،ص( )138اابف

الصباغ ،1962 ،ص)224
ثانيا -:االخالقي والتربوي

عمى صعيد المجاؿ االخالقي والتربوي قاـ اإلماـ (ع) بما يمي:

 -1عمؿ االماـ (ع) عمى اشاعة مفيوـ ميـ في حياة كؿ انساف اال وىو (عدـ الركوف الى الظالميف)فمف أساليب التربية
التي اتبعيا مع أصحابو ىي تحذيرىـ مف إعانة الحاكـ الظالـ عمى ظمـ الناس ومد يد العوف لو عمى ذلؾ مما يؤدي
الى تماديو في طغيانو وظممو.

ومف ذلؾ ما حدث مع صفواف الجماؿ ( )1فعندما سمع االماـ (ع) بأنو يكري جمالو لياروف الرشيد قاؿ لو(( :ياصفواف

كؿ شيء منؾ حسف جميؿ ما خال شيء واحد)) ،فقاؿ :جعمت فداؾ ي شيء ىو؟ قاؿ :أكراؾ جمالؾ لياروف الرشيد،
فقاؿ :واهلل ما اكريتو أش اًر وال بط اًر وال لصيد أو ليو ،ولكني أكريتو لطريؽ مكة وال أتوالىا بنفسي وانما ابعث معيا غمماني،
فقاؿ لو االماـ (ع):ياصفواف الست تحب بقاءىـ الى اف يخرج كراؾ منيـ ؟ قمت نعـ ياابف رسوؿ اهلل ،قاؿ(( :فمف أحب

بقاءىـ فيو منيـ ومف كاف منيـ فقد ورد النار)) (الحسني ،1977 ،ص.)325

 -2حرص االماـ عمى قضاء حوائج المؤمنيف واىتـ بيا وىو في احمؾ الظروؼ واشدىا قساوة ،وحض شيعتو عمى التمسؾ
بيذا المبدأ االخالقي بؿ امر بعض الخواص بالبقاء في جياز السمطة الظالمة الجؿ قضاء حوائج المؤمنيف.
فعف محمد بف سالـ قاؿ:لما حمؿ سيدي موسى بف جعفر (ع) الى ىاروف الرشيد جاء اليو ىشاـ بف إبراىيـ العباسي،
فقاؿ لو:ياسيدي قد ُكتب لي صؾ الى الفضؿ بف يونس تسألو اف يروح أمري .قاؿ :فركب اليو أبو الحسف (ع) فدخؿ
حاجب الفضؿ عميو فقاؿ:ياسيدي أبو الحسف موسى (ع) بالباب فقاؿ لو:فاف كنت صادقاً فأنت حر ولؾ كذا وكذا! فخرج

الفضؿ بف يونس حافياً يعدو حتى خرج اليو فوقع عمى قدميو يقبميما ثـ سألو أف يدخؿ ،فدخؿ فقاؿ لو(( :أقض حاجة

ىشاـ بف ابراىيـ)) فقضاىا.

 -3تأكيد االماـ (ع) عمى االنتماء االخالقي والعقائدي لمنيج أىؿ البيت في نفوس شيعتو في كافة المواقع والوظائؼ التي
يشغمونيا واف كانت ضمف الوظائؼ القريبة مف الرشيد عمى اف يخفوف ذلؾ لمحفاظ عمى حياتيـ.

ومف ذلؾ ما رواه عمي بف يقطيف انو كتب الى موسى بف جعفر (ع):اُختمؼ في المسح عمى الرجميف ،فإذا رأيت اف

تكتب ما يكوف عممي عميو فعمت ،فكتب أبو الحسف (ع)))الذي أمرؾ بو أف تتمضمض ثالث ًا ،وتستنشؽ ثالثاً ،وتغسؿ

وجيؾ ثالثاً ،وتخمؿ شعر لحيتؾ ثالثاً ،وتمسح ظاىر أذنيؾ وباطنيا وتغسؿ رجميؾ ثالثاً ،وال تخالؼ ذلؾ الى غيره))
فامتثؿ أمره وعمؿ عميو .فقاؿ الرشيد:أحب اف استبرىء أمر عمي بف يقطيف فانيـ يقولوف أنو رافضي والرافضة يخففوف في

الوضوء ،فناطو بشيء مف الشغؿ في الدار حتى دخؿ وقت الصالة ووقؼ الرشيد وراء حائط الحجرة بحيث يرى عمي بف
يقطيف وال يراه ىو ،وقد بعث اليو بالماء لموضوء فتوضأ كما أمره االماـ (ع) ،فقاـ الرشيد وقاؿ:كذب مف زعـ انؾ رافضي
فورد عمى عمي بف يقطيف كتاب موسى الكاظـ (ع)(( :توضأ مف االف كما امر اهلل:اغسؿ وجيؾ مرة فريضة ،واالخرى

 - 1صفواف بف ميراف الجماؿ مف تالمذة األماـ الصادؽ (ع) روى عنو والزـ بعده االماـ الكاظـ (ع) وأصبح مف أشير تالمذتو واخذ
عنو الفقو والحديث وألؼ فييما.
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اسباغاً ،فاغسؿ يديؾ مف المرفقيف كذلؾ ،وامسح مقدـ راسؾ ،وظاىر قدميؾ مف فضؿ نداوة وضوئؾ فقد زاؿ ما ُيخاؼ
عميؾ)) (الطبرسي ،1970 ،ص( )304التبريزي ،2004 ،ج ،4ص.)212

 -4ومف األساليب التربوية التي حض االماـ شيعتو عمييا ىي التأكيد عمى مبدأ التقية وأىمية االلتزاـ بيا كقيمة تحصينية
تحافظ عمى الوجود الشيعي وتقيو مف عيوف الخميفة المترصدة التباع أىؿ البيت.
فقد روى معمر بف خالد قاؿ:سألت ابا الحسف موسى (ع) عف القياـ لموالة فقاؿ (ع):قاؿ ابو جعفر (ع)( ):التقية ديني
وديف ابائي ،وال ايماف لـ التقية لو))

 -5كاف لالماـ اسموب تربوي ورثو عف ابائو عمييـ السالـ تصدى فيو لالنييار األخالقي الذي تفشى في العصر العباسي
عامة وفي عيد الرشيد خاصة ،وىذا االسموب ال يوجو االنظار اليو والسيما انو كاف متخذ مبدأ التقية حيث كاف مراقب
مف لدف السمطات فكاف تصديو ىذا مف خالؿ االدعية القصيرة ذات المعنى الكبير فكانت رسائؿ يبعث بيا الى شيعتو

والمجتمع عامة كالصعقة الكيربائية تعيد الى قمب المجتمع االسالمي دقاتو االخالقية بعد اف توقفت بسبب سياسة
العباسييف وفجورىـ ومف تمؾ االدعية:
عف محمد بف سميماف عف ابيو قاؿ:خرجت مع ابي الحسف موسى بف جعفر (ع) الى بعض اموالو ،فقاـ الى صالة
الظير ،فمما فرغ منيا خر هلل ساجداً فسمعتو يقوؿ بصوت حزيف وتغرغردموعو(( :ربي عصيتؾ بمساني ولو شئت وعزتؾ

ألخرستني ،وعصيتؾ ببصري ولو شئت وعزتؾ الكميتني ( ،)1وعصيتؾ بسمعي ولو شئت وعزتؾ ألصممتني ،وعصيتؾ
بيدي ولو شئت وعزتؾ لكنعتني

()2

وعصيتؾ برجمي ولو شئت وعزتؾ لجذمتني ،وعصيتؾ بفرجي ولو شئت وعزتؾ

ألعقمتني ،وعصيتؾ بجميع جوارحي
التي أنعمت بيا عمي وليس ىذا جزاوؾ مني)) .قاؿ:ثـ احصيت لو الؼ مرة وىو يقوؿ(( :العفو العفو))
قاؿ :ثـ الصؽ خده االيمف باألرض فسمعتو وىو يقوؿ ثالث مرات بصوت حزيف(( :بؤت اليؾ بذنبي ،عممت سوءاً

وظممت نفسي ،فاغفر لي فانو اليغفر الذنوب غيرؾ يا موالي)) ثـ الصؽ خده االيمف باألرض وىو يقوؿ ثالث مرات
بصوت حزيف(( :ارحـ مف أساء واقترؼ واستكاف واعترؼ)) ثـ رفع راسو (البحراني ،1993 ،ص.)305
االبعاد التربوية التي قصدىا االمام من االدعية:

اف االماـ (ع) معصوـ ومعنى العصمة ( انو يفعؿ الواجب مع قدرتو عمى تركو ويترؾ المحرـ مع قدرتو عمى فعمو

ولكنو مع ذلؾ لـ يترؾ واجباً ولـ يفعؿ محرما) فاذا كاف االماـ كذلؾ أذف نستنتج

أ -انو أراد أف يقوؿ أنا االماـ المعصوـ وىذا كالمي وتذلمي وخضوعي وخشوعي بيف يدي اهلل فأتخذوني أسوة وتقربوا الى
اهلل تعالى بالخضوع والتذلؿ والخشوع واالعتراؼ بالذنب وطمب الرحمة والمغفرة.

ب -اعطى االماـ

(ع)

اسموب تربوي في كيفية مخاطبة اهلل سبحانو وتعالى فيجب اف يكوف الدعاء بالمفظ المعبر والمعنى

المقصود والمفردات العالية وىذا نجده في أدعية أىؿ البيت التي تركوىا ارث لنا النيـ الوسيمة الى اهلل والناطقيف عف
رسوؿ اهلل وقد قاؿ سبحانو في رسولو ((وما ينطؽ عف اليوى أف ىو اال وحي يوحى)) ويقوؿ الرسوؿ (ص) ((أولنا
محمد وأوسطنا محمد وأخرنا محمد وكمنا محمد))أذف كالـ االئمة ىو كالـ الرسوؿ وكالـ الرسوؿ ىو كالـ اهلل تعالى

وقاؿ السيد الطبطبائي في تفسير الميزاف (أبى اهلل أال اف يمدح نفسو عمى لساف عباده) ومف ىنا كاف الدعاء مف اهلل

لرسولو (ص) ومف ثـ ألىؿ بيتو وىـ مصداؽ العبودية.

ج -تصور حالة الخضوع الجسمي لالماـ اثناء الدعاء مف خالؿ الصاؽ خده االيمف وااليسر عمى االرض ليقوؿ انا حجة
اهلل عمى خمقو وىذا حالي اذف ميما ارتفعت مكانة االنساف وميما كاف منصبو فيو عبد ذليؿ اماـ خالقو.

 -1الكمو:العمى

-2كنعو :كسر يده
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 -اعتقال االمام موسى الكاظم (ع)

ىناؾ دائماً سؤاؿ يطرح وعمى مر السنيف لماذا أمر ىاروف باعتقاؿ االماـ الكاظـ (ع)؟

وبعد التقصي وجدنا االجابة في عدة أسباب مباشرة وغير مباشرة منيا اال وىي-:
أوالً -:االسباب غير مباشرة

السبب االوؿ -:كاف ىاروف يحسد االماـ (ع) لممكانة الدينية واالجتماعية التي كانت لالماـ والتي لـ يحصؿ عمييا ىاروف
مدى حياتو بكؿ امكاناتو المادية والسمطوية وذلؾ الف االمامة منصب اليي واهلل سبحانو وتعالى ىو الذي مد االماـ

بيذه المكانة وجعؿ افئدة الناس تيوي اليو اوالً ،والصفات االخالقية التي تحمى بيا االماـ (ع) والتي ورثيا مف جده
الرسوؿ (ص) ومدحو اهلل تعالى عمييا ثانياً ،فكاف الرشيد يعد االماـ ىو الحاجز بينو وبيف الناس.

السبب الثاني -:دائما ما كاف ىاروف يشعر بالخطر مف الثورة التي قد تقاـ عميو مع أف االماـ (ع) لـ يكف في صدد
النيضة ابداً ولـ يقدـ عمى أي شيء مف (الثورة الظاىرية) لكف الرشيد دائماً كاف متيقناً مف اف االماـ (ع) قد أعمف

ثورة روحية عقائدية.

السبب الثالث -:كاف ىاروف يعتقد باف خالفتو ناقصة وحكمو عمى الناس ُمشارؾ فيو الف ىناؾ مف تتوجو اليو الناس دونو
وىو االماـ (ع).
السبب الرابع -:كثرة الوشاة والحاسديف والمنافقيف والمتزلفيف لمخميفة والذيف يستغموف حقده عمى األماـ (ع) فيدسوف ويمفقوف
االكاذيب واالفتراءات عميو بأنو يجمع االمواؿ لمقياـ بثورة وغيرىا في سبيؿ التقرب الى الخميفة والحصوؿ عمى

بعض العطايا.
السبب الخامس -:كاف مجرد وجود االماـ (ع) ُيشعر الرشيد بالخوؼ والخطر وكاف دائماً ما يقوؿ لألماـ( :وجودؾ ذنب)
فيكفي وجوده حتى يعتبره ىاروف مذنباً فعندما كاف األماـ يسألو عف السبب وأي ثورة قد قاـ بيا وماذا فعؿ؟لـ يكف
لدى ىاروف جواب ولكف لساف حالو يقوؿ( :وجودؾ ذنب) (مطيري ،2003 ،ص)146

ثانياً -:األسباب المباشرة

السبب االوؿ -:خطط الرشيد لجعؿ والية العيد الى أوالده الثالثة االميف والماموف والمؤتمف عمى اف يدعو العمماء وذوي
المراكزفي البالد لممجيء ىذه السنة الى مكة حيث يأتي الخميفة الييا ويشكؿ مؤتمرعظيماً ألخذ البيعة مف الجميع،

لكف وجود االماـ (ع) يكوف مانعاً أماـ تنفيذ ىذه الخطة لذلؾ رأى اف يصدر مرسوماً باعتقاؿ االماـ ليتسنى لو اخذ

البيعة ،وبمجرد وصولو الى المدينة زار الرسوؿ (ص) ووقؼ اماـ القبر الشريؼ وخاطب الرسوؿ (ص) بقولو (بأبي

انت وأمي يارسوؿ اهلل أني أعتذر اليؾ مف أمر قد عزمت عميو فأني اريد اف آخذ موسى بف جعفر فاحبسو ألني قد

خشيت أف يمقي بيف أمتؾ حرباً تسفؾ فييا دماؤىـ) (الصدوؽ ،2008 ،ص)97

وفعالً أصدر ىاروف األمر فذىب جالدوه الى االماـ (ع)فصادؼ انو لـ يكف في المنزؿ وانما في مسجد النبي

(ص)منشغالً بالصالة فمـ يميموه حتى ينيي صالتو بؿ اخذوه وجروه ج اًر مف الصالة فنظر الى قبر جده وقاؿ(( :السالـ
عميؾ يارسوؿ اهلل السالـ عميؾ ياجداه انظر الى أمتؾ ماذا تفعؿ بأبنائؾ)) (مطيري ،2003 ،ص)146

السبب الثاني -:سعاية محمد بف اسماعيؿ بف جعفر وىو ابف اخ االماـ (ع) فبعد اف قابؿ االماـ (ع) وطمب منو اإلذف في
الخروج الى العراؽ فأذف لو وقاؿ لو محمد ياعـ أوصني ,فقاؿ (ع)))أوصيؾ اف تتقي اهلل في دمي)) ,فقاؿ:لعف اهلل
مف يسعى في دمؾ ثـ كررىا وأعاد عميو االماـ (ع)(( :أوصيؾ اف تتقي اهلل في دمي)) ثـ ناولو االماـ صرة فييا مائة
وخمسوف فقبضيا محمد ثـ ناولو الثانية بنفس المبمغ والثالثة بنفس المبمغ ثـ أمر لو بألؼ وخمسمائة درىـ كانت معو

وعندما قيؿ لو في ذلؾ ،قاؿ ((ىذا ليكوف أوكد لحجتي اذا قطعني ووصمتو)).

فعندما وصؿ محمد بف اسماعيؿ بف جعفر الى العراؽ ودخؿ عمى ىاروف قاؿ لو :يا أمير المؤمنيف خميفتاف في
االرض ،موسى بف جعفر في المدينة يجبى لو الخراج ،وانت بالعراؽ يجبى لؾ الخراج؟! فقاؿ:واهلل؟! قاؿ:واهلل؟!قاؿ فأمر لو
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وحمؿ الى منزلو أخذتو الذبحة في جوؼ ليمتو فمات وحوؿ مف الغد الماؿ الذي ُحمؿ اليو
بمائة الؼ درىـ فمما قبضيا ُ
(المفيد ،2007 ،ص( )440البحراني ،1993 ،ص( )252العاممي ،1978 ،ص)146
استشياد االمام الكاظم عميو السالم

كؿ ىذه االسباب السابقة أدت بالتالي الى قتؿ االماـ (ع) وتصفيتو الف الرشيد يعده الند والمنافس لو.

اخذ االماـ مف مسجد الرسوؿ (ص) وبعد اعتقالو عدة مرات في عدة سجوف فمف سجف البصرة بإدارة
فبعد اف ُ
عيسى بف ابي جعفر فكاف اليسمح لالماـ بالخروج اال لمطيور وادخاؿ الطعاـ لو فانقطع األماـ (ع) لمعبادة وكاف مف
دعائو ((الميـ انؾ تعمـ كنت اسألؾ اف تفرغني لعبادتؾ ،الميـ وقد فعمت فمؾ الحمد)) ولما سمعت الناس بوجود االماـ (ع)
في البصرة ىبت اليو العمماء وغيرىـ فأمرالرشيد عيسى باغتياؿ االماـ (ع) اال انو ىاب ذلؾ وكتب اليو باعفاءه فأمره بحممو

الى بغداد فسممو الى الفضؿ بف ربيع وبقي عنده مدة طويمة فأراد الرشيد مف الفضؿ اف ينفذ فيو أمرة فابى عميو فكتب اليو
بتسميمو الى الفضؿ بف يحيى وقد وسع ىذا عمى االماـ ووضعو في حجرة مف داره وكمؼ مف يراقبو وكاف االماـ مشغوالً
بالعبادة واحياء الميؿ كمو بالصالة والدعاء فاتصؿ ذلؾ بالرشيد فأوعز الى الفضؿ باغتيالو فامتنع ولـ يجبو فأمر الرشيد

بجمد الفضؿ.

وعمى اثرذلؾ نقؿ االماـ (ع)الى سجف السندي بف شاىؾ وأمره بالتضييؽ عميو فاستجاب األثيـ لذلؾ فقابؿ االماـ

بكؿ جفوة ،واالماـ صابر محتسب فأمره الطاغية اف يقيد األماـ بثالثيف رطالً مف الحديد ويقفؿ الباب في وجيو وال يدعو
يخرج لموضوء لكف األماـ مع ىذا التضييؽ كاف يتصؿ بالعمماء ويجيب عمى االستفتاءات وينصب الوكالء وعيف ولي

عيده.

لـ يتحمؿ الرشيد سماعو لمناقب االماـ (ع) ومآثره وانتشارىا بيف الناس فعمد الى قتمو عف طريؽ رطبة مسمومة اال

اف اهلل تعالى نجاه منيا وكانت ىذه المحاولة االولى ثـ اوعز بعد ذلؾ الى السندي بف شاىؾ باف يسـ االماـ (ع) فامتثؿ
الممعوف ألمر الرشيد ووضع السـ في رطب وقدمو اليو فأكؿ منو وجرى مفعوؿ السـ في بدنو فمـ يميمو سوى ثالثة اياـ.
ولما قضى نحبو (ع) ادخؿ عميو السندي جماعة مف فقياء بغداد واعيانيا وقاؿ ليـ انظروا اليو ىؿ تروف بو اثر

لضربة سيؼ أو طعنة رمح ؟ فقالوا لـ نجد بو شيئاً مف ذلؾ وطمب منيـ اف يشيدوا بموتو حتؼ انفو فأجابوه لذلؾ ثـ اخرج

جثمانو الشريؼ ووضعو عمى الجسر ببغداد ونودي عميو :ىذا موسى بف جعفر الذي تزعـ الرافضة انو ال يموت قد مات

فانظروا اليو فجعؿ المارة ينظروف اليو فال يجدوف بو اث اًر يوحي بقتمو ثـ حمموه ودفنوه في مقابر قريش ببغداد وكانت مقبرة
لبني ىاشـ واشراؼ الناس (الطبرسي ،1970 ،ص( )310ابف الصباغ ،ص ،1962ص( )225اليعقوبي ،ج،1425 ،2

ص.)414
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 -الخاتمة -

أدرؾ االماـ موسى الكاظـ (ع)مف حياة أبيو ()20عاماً ورأى أباه وىو يتعرض لتحديات المنصور وتيديده بالقتؿ

تارة والحبس اخرى وقد سخر أجيزتو لمراقبتو في جميع حاالتو حتى اضطر الف يتستر بالنص عميو حتى عف عامة الشيعة

ولـ يرشد اليو اال فئة مف خمص أصحابو وأوصاىـ بالتكتـ والحذر وقد استقبؿ االماـ الكاظـ (ع) أمامتو التي استمرت
( )35عاماً في ىذا الجو المشحوف بالحقد والكراىية ألىؿ البيت والظاىر مف الروايات انو بقي طواؿ حياتو يتقي شر
العباسييف وال يسمح حتى لشيعتو وتالمذتو مف االتصاؿ بو بالطريقة التي اعتادوىا في عيد ابيو وحتى اف رواة أحاديثو قمما

كانوا يرووف عنو باسمو الصريح بؿ بكنيتو تارة فيقوؿ الراوي:سمعت أبا إبراىيـ أو أبا الحسف وبألقابو األخرى كالعبد الصالح

والعالـ والسيد ونحو ذلؾ مما يدؿ عمى اف الحكاـ الذيف عصرىـ كانوا يراقبونو بدقة ويحصوف عميو وعمى أصحابو انفاسيـ

وكاف ىو بدوره يؤكد عمى أصحابو وخاصتو اف يستعمموا التقية حتى في أمور دينيـ وعباداتيـ كي ال يتعرضوا لمخطر
واالنتقاـ مف حكاـ زمانو.
والتقية معناىا ليس كما يتبادر الى ذىف البعض بانيا السكوت وعدـ الحركة والرضا بما يفعؿ الخميفة خوفاً ،كال

معنى التقية مف وقى الشيء أي حفظو مما يؤذيو اويضره وقد استخدميا االماـ (ع) لمحفاظ عمى الديف واألنفس ليكوف

الدفاع عنيما سرياً وبعبارة أخرى التستر في العمؿ تضرب أكبر قدر ممكف ويصمؾ اقؿ قدر ممكف مف الضرر وليس
معناىا التخمي عف الجياد حاشاه كما يترأءى لمبعض.

ومف ىنا كاف دفاع االماـ (ع) عف الديف في كافة المجاالت الفكرية والتربوية وىي محور موضوع البحث
واالجتماعية والسياسية وغيرىا مف المجاالت حتى وىو داخؿ السجف.

 فعمى الصعيد دوراالماـ (ع) الفكري والعممي توصؿ الباحث الى عدة نتائج منيا-: -1قاـ االماـ الكاظـ (ع) بتصحيح المسار العقائدي في اإلسالـ مف خالؿ استخداـ أسموب المناظرة العممية فكاف (ع)
يناظرالممحديف والمنحرفيف مف المسمميف أصحاب الفرؽ المنحرفة التي تبناىا عمماء السوء ووعاظ السالطيف أو لرد
شبيو أو الثبات حؽ ،وكذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى أسئمة فقياء وقضاة الخميفة والمتبعيف لسياستو تممقاً وتزلفاً والتي

يقصدوف بيا إحراج االماـ (ع) وتقميؿ مكانتو وقد كشؼ ليـ ولمناس ولكثير مف المرات ومف خالؿ االجابات العممية
ذات الدليؿ العقمي والنقمي انو عالـ وأحؽ باالتباع وىو االماـ المفترض الطاعة مف لدف اهلل سبحانو وتعالى.
 -2ركز االماـ (ع) عمى قواعد منيج االستنباط والتفقو في الديف وذلؾ مف خالؿ تراثو الذي يحوي عمى نصوص ترتبط
بحرمة القوؿ بغيرعمـ وحجية الظواىر وحجية الخبر الواحد ،وكذلؾ نصوص ترتبط بعالج حاالت التعارض بيف
االحاديث ونصوص ترتبط بالمنع مف القياس وأصالة البراءة ووجوب الموافقة القطعية في أطراؼ العمـ اإلجمالي

واالستصحاب وعدـ الرجوع الى األصؿ قبؿ الفحص عف الدليؿ.

 -3واصؿ االماـ الكاظـ عميو السالـ ما كاف قد بدأهُ أبوه الصادؽ (ع) في المدرسة التي أسسيا مف القاء الدروس
والمحاضرات فعمؿ عمى احتواء ىذه المدرسة الفذة واحتواء رجاليا المخمصيف وكاف يأمرىـ بتدويف العمـ وبثو في الناس
ل مرد عمى سياسة التجييؿ التي شنيا بنو العباس ومحاولتيـ الخمط بيف ما ىو أصيؿ ودخيؿ بيدؼ تضميؿ األمة وقاـ

( ع) بإعداد نخبة مف الفقياء والعمماء ورواة الحديث مف أصحابو بعد تييئتيـ مف خالؿ التواصؿ العممي والفقيي معو
(ع) حتى ذكر لو ( )319صحابياً كؿ منيـ تمقى العمـ والمعرفة مف االماـ الكاظـ (ع)أذ اخذوا بعد ذلؾ عمى عاتقيـ
ميمة التثقيؼ الديني واألخالقي حتى بعد استشياد االماـ (ع) فاصبحوا عمماء بارزيف وامدوا المكتبة الشيعية بمؤلفات
كثيرة ومنيـ ىشاـ بف الحكـ وصفواف بف يحيى بياع السابري وعمي بف الحسف الطاطري والحسف بف محبوب السراد
وغيرىـ.
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-4ركز االماـ الكاظـ (ع) عمى ضرورة االنتماء الفكري والمعرفي لمدرسة أىؿ البيت (ع) في تثقيؼ وتوجيو المجتمع
وتحرؾ االماـ بيذا االتجاه مستغال النيضة العممية والفكرية التي حققيا االماـ الصادؽ (ع) مف قبؿ فقاـ بإكماؿ عمؿ

أبيو في بناء الكادر المتخصص فامتدت قواعده مف ىذا النوع
 وعمى الصعيد دوراالماـ (ع) االخالقي والتربوي توصؿ الباحث الى عدة نتائج منيا-: -1كاف لالئمة عمييـ السالـ اسموباً تربوياً ال يرتقي اليو اال مف اتقى اهلل حؽ تقاتو ومنيـ اإلماـ الكاظـ (ع) وىواعطاءه
الصدقة ليالً لستر المحتاج وصيانة ماء وجيو مف ذلة السؤاؿ حيث إف اإلماـ (ع) طوؿ حياتو لـ يخبر أحداً عف

صدقاتو الميمة ولكف أدرؾ الناس انو ىو مف كاف يتصدؽ النقطاعيا بعد سجنو واستشياده وذلؾ لتربية أفراد المجتمع

المسمـ عمى ىذه االخالؽ والتشجيع عمى التكافؿ االجتماعي لكي اليبقى في المجتمع فقير ومحتاج.
-2اف ُحكـ الناس ال يتطمب قصو اًرً وعروشاًً وانما معرفة أحواؿ الناس وقضاء حوائجيـ مف خالؿ التعامؿ معيـ والعيش
في بيئتيـ لكي يشعر المتصدر لسياسة أمور الناس بآالميـ واحتياجاتيـ عمى اف يكوف متواضعاً ميما كاف منصبو

ويجب اف تكوف خدمة الناس ىي غايتو ىذا حجة اهلل عمى االرض االماـ الكاظـ (ع) كاف يسافر مع اناس اليعرفونو
حتى اليخدمو احد بؿ كاف يخدـ نفسو بنفسو ويخدـ الناس بكؿ تواضع.

 -3استخدـ االماـ (ع) اسموب الكممات القصيرة ذات المعنى الكبير وىي وسيمة تربوية ال تتطمب منب اًرً وخطبة أذ استطاع

اإلماـ مف خال ليا كسرقيود الرقابة المشددة وكانت غايتو منيا زرع االخالؽ الفاضمة في المجتمع االسالمي وتصحيح
افكار الناس والرجوع بيـ الى روح الديف االسالمي بعد ما قاـ الخمفاء العباسيوف بتشويو صورة الديف النيـ قتموا وجاروا

ونيبوا باسـ الديف
-4عمى المسمـ اف يتخذ مف أياـ ومواسـ العبادة سبؿ انقطاع اهلل وىذا االماـ (ع) في مواسـ الحج يركف الى االنعزاؿ
والتامؿ والعبادة والذكر فال يصرؼ اوقاتو ىد اًر بال فائدة ليذكر الناس بقدسية المكاف ولكي يتخذوف مف فريضة الحج

ممتجاً الى اهلل وطريقاً لموصوؿ اليو وليس لميو والتسوؽ.
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