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بســـم الله الرحمـــن الرحیــــم

برامـــجالمهـــرجان
الدولــــي لإلمام الرضـــا (ع)
ان إقامــة املهرجــان الــدويل لإلمــام الرضــا (ع) ســنویاً من قبــل وزارة الثقافة و اإلرشــاد
اإلســامي يف داخــل و خــارج البــاد مبناســبة مولــد حفيــد الرســول الكریــم محمــد(ص)
اإلمــام عــي بــن موســی الرضــا(ع) و كریمة أهــل البیت الســیدة فاطمة املعصومة(ســام
اللــه علیهــا) و ذكــری الســید شــاهجراغ (ع) يف عــرة الكرامــة املباركة (مــن الواحد حتی
الحــادي عــر مــن ذي القعــدة) ،یحظــی بأهمیــة كبیــرة ،وذلــك الن العلــاء والباحثــون
و الفنانــون ،و بإختصــار منتجــو األعــال الرضویــة الفاخــرة یقومــون ســنویا ومــن خــال
خلــق أعــال فاخــرة و قیمــة و مثینــة ،بتمهیــد األرضیــة الالزمة لرتویــج الثقافة و الســیرة
و املعــارف الرضویــة بشــكل أكــر فأكــر ،وذلــك بالتعــاون مــع املنظــات و املؤسســات
األعضــاء باملهرجــان و دعــم كافــة أطیــاف املجتمــع و دعــم الدولــة الكریمــة و عنایــة
مجلــس الشــوری اإلســامي ،الســیام أعضــاء لجنــة الثقافــة باملجلــس و خاصــة إرشــادات
املراجــع العظــام و العلــاء الكبــار.

ألف  :الربامج املوضوعیة

تشــتمل الربامــج املوضوعیــة املحــددة يف مهرجــان اإلمــام الرضــا (ع) الــدويل ،علــی
الربامــج التــي یتــم قبولهــا و إســتالمها مــن قبــل الدوائــر العامــة للثقافــة و اإلرشــاد
اإلســامي و املنظــات و املؤسســات ذات العضویــة ،و ذلــك عــن طریــق الدعــوة و
إســتالم األعــال و إختیــار الفائزیــن أیضاً،حیــث تــم يف الوقــت الراهــن تخصیــص حــوايل
 85فرعــا مــن املهرجــان باملواضیــع العلمیــة و البحثیــة و الثقافيــة و الفنیة و الســینامئیة
و الصحفيــة و الرقمیــة و األطفــال ،امــا موضــوع اإلهتــام بتطویــر املســتوی الكمــي
و الكیفــي لهــذه الربامــج فيخضــع يف اطارلجنــات العمــل التخصصیــة تحــت إرشاف
املعاونیــة و الوحــدات األخصائیــة التابعــة لــوزارة الثقافــة و اإلرشــاد اإلســامیة.

ب :الشؤون الدولیة

تقــام الربامــج املحــددة لخــارج البــاد يف مهرجــان اإلمــام الرضــا(ع) الــدويل مــن خــال
توظیــف القــدرات العلمیــة و الثقافية ملفكري و علامء العامل و مشــاركة محبي و عشّ ــاق
اإلمــام عــي بــن موســی الرضــا(ع) يف مختلــف انحــاء العــامل  ،و ذلك بنهج علمــي و بحثي
و ثقــايف و فنــي أیضاً.تتولــی رابطــة الثقافــة و العالقــات اإلســامیة مســؤولیةهذا القســم
بالتعــاون مــع املؤسســات الثقافيــة املرتبطــة بخــارج البالد،الســیام املجمــع العاملــي ألهــل
البیت(علیهــم الســام) و جامعــة املصطفــي العاملیــة و كذلــك وزارة الرتبیــة و التعلیم.

ج  :الربامج العا ّمة

یتــم تنظیــم الربامــج العامــة ملهرجــان اإلمــام الرضــا(ع) مــن خــال إیجــاد فـ ٍ
ـرص
معنویــة يف عــرة الكرامــة املباركــة يف كافــة أرجــاء البالد،الســیام يف املدن و القــری يف إطار
مهرجانــات شــعبیة مبشــاركة كافــة رشائــح املجتمــع ومــن خــال تعییــن  17فریــق عمل
مــن املؤسســات و املنظــات غیــر الحكومیــة و بــإرشاف مجلــس التنســیق ملهرجانــات
عــرة الكرامــة و مبحوریــة لجنــة املراكــز الثقافيــة و الفنیــة العلیــاء التابعة ملســاجد البالد
و بتعــاون  30جهــاز ثقــايف حكومــي كمســؤول تنفيــذي لهــذا التنظیــم أیضـاً.

د :برامــج الیــوم الخامــس مــن شــهر ذي القعــدة یوم(تکریــم االولیــاء
الصالحیــن و االماکــن املبارکة)

ان تکریــم االولیــاء الصالحیــن باعتبارهــم مــن االقطــاب الثقافیــة للمجتمــع یعتــر
احــد املحــاور االساســیة لربامــج الیــوم الخامــس مــن ذي القعــدة مــن عــرة الکرامــة يف
التقویــم الثقــايف للبلــد ،حیــث یتــم ســنویاً التخطیــط لهــذه الربامــج و تنفیذهــا يف جمیع

املحافظــات و قــد تــم اقامــة هــذه الربامــج يف الســنوات االخیــرة علــی شــکل عاملــي يف
اطــار املؤمتـرات و النــدوات .حیــث تولــت منظمــة االوقاف والشــؤون الخیریة مســؤولیة
اقامــة هــذه الربامــج.

هـــ  :برنامــج الیــوم الســادس مــن شــهر ذي القعــدة :یــوم تکریــم
الســید احمــد بــن موســی(ع)

وفقـاً للقـرار الــذي صــادق علیــه مجلــس الثــورة الثقافیــة تــم تحدیــد الیوم الســادس
مــن شــهر ذي القعــدة یومـاً لتکریــم الســید احمــد بــن موســی علیه الســام .حیــث یتم
يف هــذا الیــوم اجـراء برامــج ثقافیــة متنوعــة يف شــیراز تحــت ارشاف(لجنــة ادارة العتبــة
املقدســة الحمــد بــن موســی الکاظــم( علیــه الســام) و يف انحــاء البلــد تحــت ارشاف
مجلــس تنســیق عــرة الکرامــة.

و  :أسابیع الثقافة الرضویة

ان طــرح وذكــر إســم اإلمــام الرضــا(ع) طیلــة الســنة مــن خــال إقامة أســابیع الثقافة
الرضویــة بهــدف االســتفادة مــن التعالیــم و الــدروس الرضویــة و بإیجــاد مســاحة حیویة
روحیــة علــی صعیــد املجتمــع ،یعتــر مــن ضمــن الربامــج الســنویة لهــذا املهرجان،حیث
یقــام يف عــرة الكرامــة املباركــة علــی صعیــد كافــة محافظــات البــاد بواســطة دوائــر
الثقافــة و اإلرشــاد اإلســامیة العامــة و األجهــزة التابعــة لهــا أیضـاً.

ز  :الفائزین

إحــدی اإلنجــازات الكبیــرة ملهرجــان اإلمــام الرضــا(ع) الــدويل هــی التعــرف علــی
مبدعــي األعــال الثقافيــة الفاخــرة و الفنیــة يف مجــال الثقافــة الرضویــة ،حیــث یتــم
إختیارهــم خــال الربامــج املختلفــة ومــن املحافظــات املختلفــة مــن قبــل لجنــة الحــكام
يف الفــروع العلمیــة و الثقافيــة والفنیــة و الســینامئیة و الصحفيــة و الرقمیة،كــا یتــم
تحدیــد الفائزیــن مــن األول حتــی الثالث،كــا یتــم تكریمهــم خــال املراســیم اإلختتامیة
للربامــج املوضوعیــة لــكل مــن املحافظــات و األجهــزة املعنویــة أیضـاً.

ح :خُدّام الثقافة الرضویة

إحــدی برامــج املراســیم إالختتامیــة ملهرجــان اإلمــام الرضــا(ع) الــدويل ،هــو اإلعــان
عــن خ ـدّام الثقافــة الرضویــة و التــي یتــم تحدیدهــم و منحهــم األوســمة الرضویــة
مــن قبــل لجنــة إختیــار خــدام الثقافــة الرضویــة ،حیــث یبلــغ عددهــم  16شــخص مــن
الشــخصیات العلمیــة و الثقافيــة و الفنیــة البــارزة مــن داخــل و خــارج البــاد و التــی
قامــت بخدمــات متمیــزة يف مجــال الثقافــة الرضویــة املقدســة .

ط :إفتتاحیة و إختتامیة مهرجان اإلمام الرضا(ع) الثقايف و الفني

یتــم افتتــاح مهرجــان اإلمــام الرضــا(ع) الدويل يف عــرة الكرامــة املباركــة بالتزامن مع
میــاد الســیدة فاطمــة املعصومــة (علیهــا الســام) يف مدینــة قم املقدســة و بعــد إقامتها
يف  31محافظــة ایرانیــة و يف مناطــق عدیــدة يف مختلــف ارجاء العامل،یتــم إختتامه يف لیلة
مولــد اإلمــام الرضــا(ع) املیمونــة ،و ذلــك بحضــور كبــار املســؤولین والرشائــح الشــعبیة
املختلفــة و الفائزیــن مبهرجــان أهــل الفــن و الثقافــة و تكریم خــدام الثقافــة الرضویة يف
مدینــة مشــهد املقدســة أیضاً.

االصدارات :

إحــدی الربامــج املســتمرة ملؤسســة اإلمــام الرضــا(ع) الفنیــة و الثقافيــة و التي تنشــط
تحــت إرشاف وزارة الثقافــة و اإلرشــاد اإلســامیة  ،هــو نــر النتاجــات البحثیــة ملهرجــان
اإلمــام الرضــا(ع) الــدويل .واملجلــة التــي بیــن ایدیكــم تعتــر مــن النتاجــات التخصصیــة.
والبــد هنــا مــن توجیــه الشــكر الــی مؤسســة الفكــر اإلســامي علــی الجهــود واملســاعي
التــي بذلوهــا مــن اجــل اصــدار عــدد آخــر مــن املجلــة حــول االمــام الرضــا(ع).
سید جواد جعفري
املركز الدويل لإلمام الرضا(ع) ـ الثقايف و الفني
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اإلمام عيل بن موىس الرضا (ع) ملتقى للفضيلة بجميع ابعادها
القيم واملُثُل السامية يف سلوك االمام الرضا (ع)
اإلمام عيل بن موىس الرضا(ع) سامتٌ رسال ّية
محور األ ّمة ومفْزعها
الرتاث الرضوي وحاجة العامل املعارص
اإلمام الرضا (ع) والدفاع عن القرآن
اإلمام الرضا (ع) ودوره يف اإلصالح الفكري والديني قبل والية العهد
خالصة منهج الرضا(ع) األخالقي
اإلمام الرضا (عليه السالم) وتربية الصفوة العلمية
القضــية املهـــدوية فــي نهضـــة اإلمام عيل الرضا (ع)
اإلمام الرضا والخالفة املغتصبة
اإلمام الرضا(ع) ..تراث يغني اإلنسـان ّية والعــامل
سخاء اإلمام الرضا عليه السالم
مناظرات االمام الرضا (ع) ومحاججاته
من وصايا اإلمام الرضا عليه السالم يف الطب

املدير الفني  :مجید قاسمي
فريقالتصميم:

Karnic Advertising Agency

فاطمه قاسمي ،زهرا قاسمي
http://www.al-wahdah.com
www.itf.org.ir
info@al-wahdah.com
info@itf.org.ir

4
6
8
12
14
15
18
20
21
23
25
30
34
35
37

اإلمام علي بن موســى الرضا (ع)
ملتقى للفضيلة بجميع ابعادها
إن دراســة ســرة أمئــة أهــل البيــت عليهمالســام تع ـ ّد إحــدى الركائــز األساســية يف البنــاء العقائــدي
والفكــري والســلويك لديننــا القويــم  ،ذلــك ألنهــم عــدل القــرآن الكريــم واالمتــداد الرســايل ملنهــج النبــوة ،
والحــارس األمــن للقيــم واملفاهيــم اإلســامية يف وجه التشــويه والتحريــف والضالل.إنها ســرة معصومة
تكشــف عــن ســلوك القــدوة الحســنة بــكل تجلياتهــا  ،وتربــط املــرء باملفاهيــم اإلســامية يف أصالتهــا ،
وتفتــح لــه آفاقـاً جديــدة يف مجــاالت العلــم والعمــل والفكــر والرتبيــة والســلوك.
ومــن هنــا فــإن الكتابــة عنهــا التنتهي  ،مهــا تعــددت الدراســات وتنوعت أســاليبها  ،ذلــك ملا يجده
الباحثــون مــن حالــة التواصــل مــع دالالتهــا التــي تتســع بســعة الحيــاة وتســتغرق كل مفرداتها  ،وتســر
بهــا باتجــاه حركــة التكامــل املطلوب عــى صعيــد الفــرد واالُ ّمة.
إننــا يف رحــاب النبــي العظيــم صىلاللهعليهوآلــهوســلم واألمئــة الطاهريــن عليهمالســام نعيــش
أروع معــامل الكــال البــري  ،وأســمى آيــات العظمــة اإلنســانية  ،ونتابــع سلســلة مــن املواقــف التــي
تحمــل يف ذاتهــا كل مــررات البقــاء والخلــود  ،معــامل طريــق  ،ومنــارات هــدى  ،وبيّنــات مجــد ال يضاهى
 ..وإذا مــا وقفنــا عنــد تلــك املعــامل وهــذه املنــارات والبينــات وقفــة الــدارس املتأمــل  ،والناظــر املســتلهم
ســنلمح يف نظــرة كليــة اىل ســرهم الغنيــة بالعطــاء هــو ا ّن كل واحـ ٍـد منهــم عليهمالســام قــد مت ّيــز
وربــا تراثــه أيضـاً بصبغتهــا املميــزة  ،مــع مــا نالحظــه
بواحــد ٍة مــن الخصــال أو أكــر  ،صبغــت أيامــه ّ ،
املتجســد يف ســرة واحدة متتــد قرنني ونصــف القرن.
مــن خطــوط التالقــي الوفــرة  ،والتكامــل التاريخــي
ّ
فــإذا كان لــون الشــهادة هــو الغالــب عــى ســرة الحســن عليــهالســام وارشاقــة مدارس
الفقــه والحديــث والتفســر واتســاع آفاقهــا مــع الباقــر والصــادق عليهامالســام  ،ونهضــة
الديــن العارمــة املتنقلــة بــن الســجون مع مــوىس الكاظم عليــهالســام  ..وظاهرة
اإلمامــة املبكــرة مــع الجــواد والهــادي واملهــدي عليهمالســام  ،فثمــة
حلقــات تاريخيــة شــاخصة املعــامل تجمــع ســر هــؤالء العظــاء
مــع مــن ســبقهم  ،ومــن هــو بينهــم مــن هــداة البــر
عليهمالســام.
أمــا مــع اإلمــام الرضــا فنشــهد صفحتــن أخريني
لهــا ظهــور كبــر  ،اتخــذت األوىل لونـاً سياســياً
 ،يف واليــة العهــد التــي اســندت إليــه مــن قبــل
املأمــون  ،فكيــف أصبــح زعيــم أهل البيــت ولياً
للعهــد يف دولــة املأمــون  ،وقــد كان أبــوه قــد
قــى شــهيدا ً يف ســجون هــارون أيب املأمون؟
ويف وقــت كان أنصــاره مــن العلويــن
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يعلنــون التمــرد عــى الدولــة يف كثــر مــن أمصارهــا؟ وكيف
قــى أيامــه يف واليتــه تلــك؟ وكيــف كانــت نهايــة العهــد؟
انهــا الصفحــة التــي شــغلت وتشــغل كل مــن كتــب
ويكتــب عــن الرضــا عليهالســام.
أمــا الصفحــة الثانيــة فاتخــذت طابعــاً
علميــاً كالميــاً  ،حيــث كانــت أســواق
الجــدل العقيــدي قامئــة  ،واملياديــن
مفتوحــة ال ســيام للزنادقــة
 ،فكانــت مواجهاتــه لهــذا
التيــار مــن أكــر صفحــات
آثــاره املرشقــة  ،مــع مــا
تقدمــه مــن صــورة عــن
متابعاتــه الجــادة ملشــكالت
عــره الثقافيــة والفكريــة.
لقــد کانــت حیــاة االمــام الرضــا (ع) تواصــا
واضحــا مــع ابائــه الطاهریــن ومــع النبــي(ص)
وتفاعــا مــع االمــة بتفاصیــل حیاتها.وقــد نشــأ
اإلمــام الرضــا(ع) و هــو يحمــل ســيامء
النبــي (ع)وهيبتــه و
جــدّه
ّ
جاللتــه ،و بــدت منــه
أفضــل األخــاق

وأحمــد الســجايا حتّــی عــرف بــن النــاس بألقــاب تـ ّ
ـدل
علــی جوانــب الــرف والكــرم مــن شــخصه العظيــم.
وعــاش يف بيــت هــو فــرع النبـ ّوة فنهــل العلــم و املعرفــة
كل فضيلــة يتحلّــی بهــا اإلنســان ،و
والتقــوی والــورع و ّ
التمســك بالديــن
كذلــك ربّــی أهــل بيتــه و أصحابــه علــی ّ
الحــق.
والصالبــة يف
ّ
جمــع اإلمــام الرضــا (ع) فضائــل األخــاق و الصفــات
و محاســنها و كامالتهــا ،و كان ينهــج يف حياتــه نهــج
جــدّه رســول اللّــه (ص) يف عالقتــه مــع اللّــه تبــارك
وتعالــی إذ كان أعبــد النــاس وأرســخهم عقيــدة واميان ـاً
كل قــول و فعــل.
يرتجــي ثــواب اللّــه و رضــاه يف ّ
وقــد جاهــد و صــر و صابــر أمــام أنــواع البــاء مــن
أجــل الرســالة اإلســاميّة يك ال تنــدرس معاملهــا والتضيــع
أٌصولهــا .و تعامــل مــع النــاس مبــا يليــق مبقامــه الســامي
و منزلتــه العالیــة ونفســه الكبــرة فــكان محـ ّط اإلعجاب
بحــق القــدوة الحســنة للمســلمني
والتقديــر وكان
ّ
جميعــاً.
ومــن خــال مطالعــة رسيعــة لبعــض أحــوال
اإلمــام(ع) نصــل دون تــردّد إلــی عمــق الوعــي الرســايل
الّــذي كان ميلكــه ووضــوح الرؤيــة وقــ ّوة اإلرادة يف
تطبيقــه ألحــكام اإلســام وســعة علمــه ودرايتــه بأحــوال
األ ٌّمة،م ـاّ جعلــه قــادرا ً علــی تخطّــي املرحلــة الّتــي كان
يعيشــها ليث ّبــت دعائــم الرســالة يف األ ٌّمــة ،ويكشــف
الحقائــق املح ّرفــة والدولــة العباس ـ ّية يف أوج اقتدارهــا
ـرب ثلّــة مــن
ويف عرصهــا الذهبــي .كــا اســتطاع أن يٌـ ّ
العلــاء خــال عقديــن مــن الزمــن فحــذوا حــذوه
وات ّبعــوا خطــاه.
إ ّن إحاطــة اإلمــام (ع) بجميــع العلــوم الّتــي يحتاجها
يف مه ّمتــه والسـيّام معرفتــه باللغــات املختلفــة مــا يـ ّ
ـدل
عليــه الربهــان العقــي وليشــهد التأريــخ لنــا علــی توفّــر
اإلمــام الرضــا (ع) علــی هــذه الصفــة بشــكل تــا ّم
وهكــذا علمــه باملالحــم والفــن الّتــي مل تتح ّقــق بعــد.
إن عقديــن مــن الزمــن قــد اســتغلّهام اإلمــام (ع)
لبــثّ علــوم أهــل البيــت (ع) وق ـدّم للبرشيّــة جمعــاء
مــن الــروة العلم ّيــة مــا يس ـ ّد فقرهــا ويل ـ ّم شــعثها
ويصنع منها مجتمعاً إنسان ّياً رسالیاً.
ونظــره رسيعــة الــی تـراث اإلمــام الرضــا (ع) تكشــف
عــن إحاطتــه و تو ّجهــه الــی حاجــات اإلنســانيّة جمعــاء
خــاص وشــيعة أهــل البيــت (ع)
واملســلمني بشــكل
ّ
ـص .وت ـراوح ت ـراث اإلمــام (ع) بــن اإلجابــة
بشــكل أخـ ّ
علــی األســئلة املو ّجهــة الیــه و بــن ابتدائــه لطــاّب
املعرفــة بطــرح أســئل ِة عليهــم أوبــثّ مفاهيــم راقيــة
تقــود اإلنســان إلــی رحــاب
اإللهــي ،مــن خــال
القــدس
ّ
التعامــل االجتامعــي الســليم
مــع أبنــاء مجتمعــه.
لقــد كانــت شــخصية
االمــام الرضــا ملتقــى للفضيلــة

بجميــع ابعادهــا وصورهــا ،فلــم تبــق صفــة رشيفــة
يســمو بهــا االنســان اال وهــي يف ذاتياتــه ،ومــن
نزعاته،فقــد وهبــه اللــه كــا وهــب آبائــه العظــام كل
مكرمــة ،وحبــاه بــكل رشف وجعلــه علــا ألمــة ج ـدّه
يهتــدي بــه الحائــر ويرشــد بــه الضــال وتســتنري بــه
العقــول.
امــا اخالقــه فأنهــا مــن اخــاق جــدّه الرســول
االعظــم(ص) الــذي امتــاز علــی ســائر النبيــن بهــذه
الظاهــرة الكرمية.فقــد اســتطاع (ص) بســم ّو اخالقــه ان
يطــور حيــاة االنســان وينقــذه مــن اوحــال الجاهليــة
الرعنــاء  ،وقــد حمــل االمــام الرضــا(ع) اخــاق جــده
وتحلّــی مبــكارم اخالقــه ومنهــا :التواضــع و الزهــد
والعلــم والــورع والســخاء واالحســان والكــرم والصفــات
الحميــدة االخــری.
ویذکــر ان االمــام الرضــا(ع) قــد بقــي مــع ابيــه
نحــوا ً مــن ثالثــن عامــاً او تزيــد شــاهد فيهــا رضوب
املحــن والباليــا التــي احاطــت بأبيــه االمــام موســی
بــن جعفــر(ع) الــذي كان وجــوده رغــم وقوفــه
موقــف املســامل للحكــم بعيــدا عــن مواطــن
املجابهــة يثــر قلــق الحــكام و يقــض مضاجعهــم،
وكان االمــام الرضــا(ع) يشــاهد بــأمل و م ـرارة تلــك
االحــداث القاســية التــي التهمــت الكثرييــن مــن
اهــل بيتــه و بنــي عمومتــه و مأســاة ابيــه مــن
بدايتهــا وحتــي نهايتهــا دون ان ميلــك القــدرة
علــی التخفيــف مــن حدتهــا و كان املصــر
نفســه مــن اولئــك الطغــاة ينتظــره ان هــو
تحــرك بــأي حركــة ضدهــم ،بــل وحتــی لــو
مل يتحــرك  ،الن الخصومــة بــن البيتــن كانــت
خصومــة مبــادیء ال تقــف عنــد حــدود
االشــخاص .خصومــة بــن فئتــن فئــة متثــل
االســام بــكل أبعــاده و أهدافــه و فئــة
متثــل العنرصيــة و االســتغالل والنزعــة
القبليــة التــي بــرزت بــكل
مظاهرهــا يف عهــد أســافهم
االمويــن ،ومل تختلــف عام
كان يحــارب مــن اجلــه
ابوســفيان وأبــو جهــل
و أميــة بــن صفــوان و
غريهــم مــن جبابــرة قريــش
وطغاتهــا االشــداء ،ولكــن
بلــون آخــر وأســلوب جديــد
مــن اســالیب ذلــك العــر
و باســم االســام.فليس بغريــب
اذن اذا كان االمــام الرضــا (ع)
ينتظــر مــن حــكام عــره ملــوك
بنــي العبــاس نفــس املصــر الــذي
انتهــی الیــه والــده حتــی ولــو عــاش
بعيــدا عــن النــاس و عــن السياســة

و شــؤونها ،الن والــده االمــام الكاظــم بالرغــم مــن انــه
بقــي يف غياهــب ســجونهم ومعتقالتهــم قرابــة احــد
عــر عامــا ،وبالتــايل اخرجــوه مــن الدنيــا شــهيدا ،يف
حــن انــه مل يخــرج عــن الطاعــة وال فكــر يف الســلطة يف
يــوم مــن االيــام .وبالفعــل لقــد لقــي االمــام الرضــا(ع)
مــن حــكام عــره خــال االعــوام العرشيــن التــي
عاشــها بعــد استشــهاد ابيــه رضوبــا مــن املحــن واآلالم
مــن نــوع آخــر ،و كان يعــاين مــن وقعهــا و مرارتهــا،
و بالتالــی لقــي نفــس املــر الــذي لقيــه والــده مــن
قبلــه  .ولعــل موقــف الحــكام املتصلــب منــه و مــن
غــره مــن امئــة اهــل البيــت(ع) باالضافــة الــی مــا بــن
املبــادیء التــي كان ميثلهــا كل منهــا مــن بعــد شاســع،
لعــل ذلــك املوقــف مصــدره باالضافــة الــی مــا ذكرنــا
هــو اميــان جانــب كــر مــن املســلمني بإمامتهــم و
أحقيتهــم مبنصــب الخالفــة واالرصار علــی ان املتقمصــن
لهــا قــد اغتصبوهــا مــن اصحابهــا الرشعــن و تجــاوزوا
يف ذلــك حــدود مــا فرضــه اللــه عليهــم لعبــاده الــی
ابعــد الحــدود و التــف حولهــم مــع ذلــك قــادة
الفكــر و تصاغــروا امــام تفوقهــم العلمــي يف
شــتی املجــاالت مــا ادی الــی افتتــان العامــة بهــم
و التقــرب الیهــم و اعتبارهــم البديــل االفضــل
الــذي يحــق لهــم مامرســة الحكــم و تحمــل
اعبائــه و مســؤولياته..
وقــد تطرقنــا يف هــذا العــدد الخــاص باالمــام
الثامــن(ع) اىل جوانــب عديــدة مــن حيــاة
االمــام الرضــا(ع) الســيام ســرته وخصالــه
وســجاياه االخالقيــة الســامية،كام ارشنــا
اىل دوره الكبــر يف الدفــاع عــن حريــم
الديــن االســامي ومواجهــة التيــارات
املنحرفــة التــي انتــرت يف زمانــه عــى
نطــاق واســع،كام ارشنــا كذلــك اىل دوره
يف االصــاح الفكــري ويف تربيــة العلــاء
والصفــوة العلميــة ويف تعزيــز
الفكــرة املهدوية،كــا
تطرقنــا بشــكل بســيط
اىل مؤلفاتــه ومناظراتــه
ووصايــاه يف املجــاالت
املختلفة.ونحــن نآمــل
ان يحظــى هــذا العــدد
بأقبــال مــن قبــل القــراء
االعــزاء وان يقبلــوا قلــة
بضاعتنــا يف الكتابــة حــول
هــذه الشــخصية العظيمــة
...ومــن اللــه التوفيــق .
رئیس التحریر

العدد  ،354آب  /آغسطس 2016

5

ُ ُ
القيم والمثل السامية في

سلوك االمام الرضا (ع)
الهام شعبان

مــن املعــروف لــكل ذي بصــرة ،إن االمــام عــي بــن
مــوىس الرضــا(ع) ،هــو االمــام الثامــن مــن أمئــة أهــل البيت
(ع) الذيــن كانــوا دعــاة االصــاح االجتامعــي ،ومصابيــح
الوعــي و الفكــر يف دنيــا املســلمني الذيــن تب ّنــوا التحريــر
الكامــل لفكــر االنســان وإرادتــه وســلوكه وإنقــاذه مــن
العبوديــة لغــر اللــه تعــاىل خالــق الكــون وواهــب الحيــاة.
فهــم جــزء ال يتجـ ّزأ مــن حيــاة الرســول األعظــم (ص) الذي
رفــع مســتوى االنســان مــن مســاوئ الحيــاة التافهــة اىل
حيــاة مرشقــة تزدهــر بالوعــي والنــور.
ومل يكــن االمــام الرضــا (ع) إال إمتــداد لجـدّه رســول الله
(ص) ،ونفحــة مــن نفحات رحمتــه وعظمته.
إن جميــع القيــم االصيلــة وامل ُثــل الرفيعــة ماثلــة يف
هــذا االمــام امللهــم ،فقــد كان ثــروة مــن ثــروات االســام
يف ســلوكه ونكرانــه لذاتــه وإعراضــه عــن جميــع مباهــج
يتصــل منهــا بالحــق.
الحيــاة ،ســوى مــا ّ
فقــد متيّــز ســلوك االمــام الرضــا (ع) بالصالبــة للحــق،
ومناهضــة الجــور ،فقــد كان يأمــر املأمــون الع ّبــايس بتقــوى
رصفاتــه التــي ال تتفــق مع الديــن ،وقد
اللــه ،وينعــى عليــه ت ّ
ضــاق املأمــون بــه ذرعـاً فأقــدم عــى اغتياله ،ولــو أنّــه جاراه
ومل ينكــر عليــه سياســته كشــأن حاشــيته الذيــن اقـ ّروه عــى
كل إثــم اقرتفــه ،لــكان مــن أقــرب النــاس إليه ومــن ألصقهم
بــه ،ومــا ســارع إىل ســقيه بالسـ ّم والقضــاء عليــه.

تواضع إلى أبعد الحدود
وكان االمــام الرضــا (عليــه الســام) ،أروع مثــل لألخــاق
الفاضلــة واآلداب الســامية ،و ِمــن ســمو خلقــه أنــه إذا
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جلــس عــى مائــدة ،أجلــس عليهــا مامليكه حتى الســائس
والبــواب (.)1
إذ قال له رجل :أنت والله خري الناس.
فــر ّد عليــه اإلمــام قائــاً(( :ال تخــف يــا هــذا ،خــ ُر
منــي مــن كان أتقــى للــه ع ـ ّز وجــل وأطــو ُع لــه .واللــه
مــا ن ُِس ـخَت هــذه اآليــة(( :و جعلناكــم شــعوباُ وقبائــل
لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم)) (.)3(،)2
فقــد كان االمــام (عليــه الســام)أعلم عــره وأفضلهم

واملأثور عن االمام
الرضا (ع) ،مجموعة
كبرية من غرر الحكم
واآلداب والوصايا
والنصائح وغريها مام ينفع
الناس ،وقد دللّت عىل انه كان
املريب األكرب للعامل االسالمي يف
عرصه

وأدراهــم بجميــع أنــواع العلــوم ،كعلــم الفقــه والفلســفة
وعلــوم القــرآن والطــب واملعرفــة وغريهــا ،وقــد تح ـدّث
الهــروي عــن ســعة علومــه ،بالقــول :مــا رأيــت أعلــم مــن
عــي بــن الرضــا ،مــا رآه عــامل إال شــهد لــه مبثــل شــهاديت
 ،ولقــد جمــع املأمــون يف مجالــس لــه ،عــددا ً مــن علــاء
األديــان وفقهــاء الرشيعــة واملتكلمــن  ،فغلبهــم عــن
آخرهــم حتــى مــا بقــي منهــم أحــد ّإل أقـ ّر لــه بالفضــل،
وأقـ ّر عــى نفســه بالقصــور ،ولقــد َســمعته يقــول :كنــت
أجلــس يف الروضــة والعلــاء باملدينــة ُمتوافــرون ،فــإذا
دُعــي الواحــد منهــم عــن مســألة أشــاروا إ ّيل بأجمعهــم،
وبعثــوا إ ّيل بأجمعهــم ،وبعثــوا إ ّيل املســألة فأجيــب عنهــا))
(.)4
و قــال املأمــون :مــا أعلــم أحــدا ً أفضــل مــن هــذا الرجل
– يعنــي االمــام الرضــا – عىل وجــه األرض (.)5
وبالفعــل ،فقــد دلّلــت مناظراته مــع العلــاء يف البرصة
وخراســان واملدينــة عــى ســعة علومــه ،وقــد أذعنــت لــه،
وأقـ ّرت لــه بالفضــل جميــع علــاء الدنيــا الذيــن جلبهــم
املأمــون المتحانــه ،ومــا التقــى بــه و فــد علمــي إال أق ـ ّر
لــه بالفضــل مـ ّـا اضطــر املأمــون إىل حجبــه عــن النــاس
لئــا يفتتنــوا بــه ،مــا يـ ّ
ـدل عــى أنّــه كان املــريب األكــر
للعــامل اإلســامي يف عــره ،وأنّــه قــد جهــد عــى تهذيــب
املســلمني وتربيتهــم بأنــواع الحكمــة.
واملأثــور عــن االمــام الرضــا (ع) ،مجموعــة كبــرة مــن
غــرر الحكــم واآلداب والوصايــا والنصائــح وغريهــا مــا
ينفــع النــاس ،وقــد دللّــت عــى انــه كان املــريب األكــر
للعــامل االســامي يف عــره ،وانــه قــد جهــد عــى تهذيــب
املســلمني وتربيتهــم مبعــاين الحكمــة ،مــن قبيــل فضــل
العقــل ،فاالنســان إذا عــرف نفســه ،وبذلــك يظفــر بالخــر
العميــم ،ويبعــث فيــه النزعــات الخـ ّـرة كــا يـ ّ
ـدل ذلــك
عــى معرفــة خالقــه العظيــم ،طبــق الحديــث الرشيــف:
مــن َع ـ َر َف نفســه فقــد َع َرفــه ربّــه ،ومــن يتصــف بهــذه
الصفــات الكرميــة فهــو مــن أفضــل النــاس ومــن خيارهــم
ويبلــغ غايــة الكــال والفضــل.

نصيحة الجماهير وتوعيتها
ومــن نصائحــه ووصايــاه ،إن مــن أصغــى إىل ناطق فقد
عبــده ،فــإن كان الناطــق عــن الله فقــد َعبَد اللــه ،وإن كان
الناطــق عــن إبليس فقــد َعب َد إبليــس (.)1
كــا يــويص االمــام الرضــا (ع) أصحابــه و ســائر النــاس،
بتقــوى اللــه يف نعمــه عليهــم ،فــا ينفروهــا عنهــم
مبعاصيــه ،وليعلمــوا انهــم ال يشــكرون اللــه بــيء بعــد
االميــان باللــه ورســوله ،وبعــد االعــراف بحقــوق أوليــاء
ـب مــن معاونتهــم إلخوانهم
اللــه مــن آل محمــد (ص) ،أحـ ّ
املؤمنــن عــى دنياهــم التــي هــي معــر لهــم إىل جنــان
ربّهــم (.)7
ويف طريقــه إىل نيســابور،أحاط باالمــام الرضــا (ع)،

العلــاء والفقهــاء وغريهــم ،وملّــا رأتــه الجامهــر تعالــت
أصواتهــم بالتكبــر والتهليــل ،فنصحهــم ووعظهــم مبختلف
املواعــظ الحســنة.

ّ
شخصية فذة ذات مزايا فريدة
اتفــق املؤرخــون أجمــع ،عــى إن الرضــا (عليــه الســام)،
أعلــم أهــل األرض،و أعبدهم،وخريهــم (.)8
أمــا مركــزه وشــخصيته (ع) ،فهــو مــن األمــور البديهيــة،
التــي ال يجهلهــا أحــد ،مــع مــا كان يتمتع بــه (ع) مــن مزايا
فريــدة ،ومــا كان ينتهجــه من ســلوك مثــايل ،أدّى أىل بســط
نفــوذه يف مختلــف أرجــاء الدولــة االســامية ،فهــو ح ّجــة
اللــه عــى خلقــه ،ومعدن العلــم ،ومفــرض الطاعــة ( ،)9إذ
مل يبــق عــى ظهــر األرض أبــن منــه فضـاً ،وال أظهــر عفــة،
وال أورع ورعـاُ ،وال أزهــد زهــدا ً يف الدنيــا ،وال أطلــق نفسـاً،
وال أرىض يف الخاصــة والعامــة،وال أشـ ّد يف ذات اللــه منــه.
وهــو (ع) ذو فضــل بــارع ،وعلــم ناصــع ،وورع ظاهــر،
وزهــد خالــص .ســيّد بنــي هاشــم يف زمانــه ،وأجلّهــم،
ويُعتــر مــن األمئــة الذيــن لعبــوا دورا ً كب ـرا ً عــى مــرح
األحــداث االســامية يف عــره(.)10
وعــي بــن مــوىس الرضــا (ع) ،ابــن رســول اللــه
املصطفــى ،املهتــدي بهديــه ،املقتــدي بفعلــه ،الحافــظ
لديــن اللــه ،والخــازن لوحــي اللــه ،عنــد اللــه مــن الفائزين،
ولحــق رســول اللــه مــن املؤدّيــن (.)11
فمــن يــا تــرى يســبقه بالفضــل واملكانــة الالئقــة يف
عــره والعصــور التــي تلتــه ،وهــو الــذي اســتقى علومــه
ومعارفــه وســلوكه مــن ج ـدّه رســول اللــه .

ورشفــه(.)12
وكان االمــام عــي بــن مــوىس الرضــا (ع) ،مل يُســأل عــن
شــئ إال علمــه ،ومل يكــن أعلــم منــه إىل وقتــه وعــره،
وإن املأمــون العبــايس كان ميتحنــه بالســؤال عــن كل يشء
فيجيــب عنــه دون أي تلكــؤ أو وقــوف ،وکان جوابــه كلّــه
ُمقتبــس مــن القــرآن الكريــم.

()1نور األبصار138:
()2الحجرات13:
()3بحار األنوار28:12
()4كشف الغمة 107:3
()5أعيان الشيعة 200:4
()6وسائل الشيعة92:18
()7الد ّر النظيم215:
()8بحار األنوار -95:49عيون أخبار الرضا183:2
()9نظرية االمامة ص 388
()10االمامة يف االسالم ص 125
()11كتــاب التدويــن – أبوالقاســم الرافعــي ،الشــافعي،
القزوينــي .رســالة الفضــل بــن ســهل إىل االمــام الرضــا(ع)
()12يف رحاب أمئة أهل البيت – املجلد الثاين ص 106

ُ ُ
وارث الخلق النبوي
مل يُســأل االمــام عــي الرضــا (ع)عــن يشء إال ِعلمــهُ،
ومل يُـ َر أعلــم منــه يف زمانــه وعــره ،وكان املأمــون ميتحنــه
بالســؤال عــن كل يشء فيجيــب عنــه دفعــة واحــدة ،وكان
جوابــه كلــه باقتبــاس مــن القــرآن الكريــم ،فهــو مل ميــر بآية
قــط إال فكّــر فيهــا يف أي يشء أنزلــت ،ومل يُســمع بأحــد
رؤي قــد
أفضــل منــه ،ومــا جفــا (ع)أحــدا بــكالم قــط ،وال َ
قطــع عــى أحــد كالمــه حتــى يُفــرغ منــه ،ومــا ر ّد أحــدا ً
عــن حاجــة قــدر عليهــا ،ومل يشــتم أحــدا ً مــن مواليــه ،ومل
التبســم.
يقهقــه يف ضحكــه ،بــل كان ضحكــه ّ
فلــم يكــن رجــل أتقــى للــه منــه وال أكــر ذك ـرا ً لــه يف
جميــع أوقاتــه منــه وال أشـ ّد خوفـاً للــه عـ ّز وجــل ،وكان ال
ينــزل بلــدا ً إال قصــده النــاس ليســتفتونه يف معــامل دينهــم،
فيجيبهــم ويحدّثهــم الكثــر عــن رســول اللــه (ص) ،فــكان
خــر أهــل األرض – يف عهــده – وأعلمهــم وأعبدهــم.
فعــي الرضــا (ع) ،وارث علــم رســول اللــه (ص)،أحــد
علــاء العــرة النبويــة وإمامهــم امل ُجمــع عــى غـزارة علمه
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اإلمام علي بن موسى
ٌ
ّ
الرضا(ع) سمات رسالية
العالمة املرجع السيد محمد حسني فضل الله

إعانة الضعيف
وعـن رضورة وأهميـة إعانة الضعيف ،يقـول(ع)" :عونك
للضعيف أفضل الصدقة" ،إذا كان هناك إنسـا ٌن يعيش حالة
ٍ
ضعـف يف ق ّوتـه ،وأراد منـك أن تنصره بق ّوتـك لتنقـذه مـن
الظلـم الواقـع عليـه ،أو كان ضعيفـاً يف علمـه وأراد منـك أن
أي جانب مـن الجوانب التي
تعطيـه مـا يق ّويه علميّـاً ،أو يف ِّ
يتحـ ّرك فيهـا الضعف والقـ ّوة ،فإنَّـك إذا أعنـت الضعيف يف
ذلـك كلِّـه ،فـإ َّن اللـه تعـاىل يكتـب لـك أجـرا ً أفضل مما إذا
تصدّقـت عليـه ،أل َّن قيمة الصدقة أنَّها تسـ ُّد حاجتـه املالية،
أمـا إذا أنقذته من ضعفه وأعطيته قـ ّو ًة من ق ّوتك ،فإ َّن هذه
القـوة التـي تعطيهـا له متنحـه الكثري مـن النتائـج الطيّبة يف
حياتـه أكرث مما لو أعطيتـه ماالً.

العقل الصديق

يحـدّد اإلمــام الرضــا(ع) مالمــح الــروح الرســال ّية التــي
ينبغــي للمؤمــن أن يعيشــها يف حياتــه ،والتــي تفتــح أمــام
عينيــه اآلفــاق الرحبــة التــي تنفتــح عــى مســؤولياته يف
وجــل أمــر
الدنيــا واآلخــرة ،فيقــول(ع)" :إ َّن اللــه عــ َّز ّ
بثالثــة مقــرون بهــا ثالثــة أخــرى :أمــر بالصــاة والــزكاة ـ
كل مــا فرضــه اللــه تعــاىل عــى اإلنســان
والــزكاة تشــمل َّ
مــن حقــوق ماليــة ـ فمــن صـ ّـى ومل يـ ِّ
ـزك مل ت ُقبــل منــه
صالتــه ـ أل َّن الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر،
ـس حقــوق اللــه عمــن أمــر اللــه أن ت ُعطــى لــه هــو
و َح ْبـ ُ
مــن املنكــر والفحشــاء ،باعتبــار أنَّهــا تجــاو ٌز للحــدود..
تــرب اإلنســان عــى طاعــة اللــه يف
والصــاة مدرســ ٌة ّ
مــا أمــر بــه ،وعــى البعــد عــن معصيتــه
ِّ
كل يشء ّ
مــا نهــى عنــه ـ وأمــر بالشــكر لــه وللوالديــن ،فمــن مل
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يشــكر والديــه مل يشــكر اللــه ـ فمــن مل يشــكر املخلــوق
مل يشــكر الخالــق ،أل َّن الشــكر يعـ ّـر عــن حال ـ ٍة نفس ـيّة
وجدانيــة يف التقديــر إلحســان املنعــم عليــه واســتجابته
لفضلــه وتفاعلــه النفــي والعمــي معــه ،بقطــع النظــر
عــن طبيعتــه وموقعــه ،وبذلــك يكــون امتناعــه عــن
شــكر املخلــوق دلي ـاً عــى أنَّــه ال يعيــش مبــدأ الشــكر
وأي مخلــوق ميلــك نعمـ ًة عــى مخلــوقٍ آخــر
يف نفســهُّ ..
أكــر مــن الوالديــن؟ ـ وأمــر باتقــاء اللــه وصلــة الرحــم،
فمــن مل يَ ِصـ ْـل رح َمــه مل يتــقِ اللـ َه عـ َّز وجـ َّـل" ،أل َّن اللــه
أمــر بصلــة الرحــم ،مــا يفــرض عــى اإلنســان القيــام
بذلــك طاعـ ًة للــه ،فمــن مل ينفتــح عــى األرحــام بالصلــة
كان منحرفــاً عــن خــ ّط التقــوى بانحرافــه عــن خــ ِّط
الطاعــة للــه يف ذلــك.

ثـم يحدّثنـا اإلمـام(ع) عـن نـوع آخـر مـن األصدقـاء
واألعـداء .نحن نعـرف أ َّن األصدقاء هم النـاس الذين يوادّوننا
ونوادُّهـم ويعاونوننـا ونعاونهم ،لكـ َّن اإلمام الرضـا(ع) يقول
كل امـر ى ٍء عقلُـه ـ أل َّن العقـل هو الـذي يحدّد
لنـا" :صديـق ِّ
لـك الحسـ َن والقبيـح ،وهـو الـذي يفكّـر لـك ،فيميّـز بني ما
ضرك ومـا ينفعـك ،وهو الذي يحـدّد لك طريقـك إىل الج ّنة
ي ُّ
أو إىل النـار ،وقـد ورد أ َّن العقـل "هـو مـا ُعبِـد بـه الرحمـن
و ُع ِص به الشـيطان" ـ وعد ّوه جهله" ،أل َّن هذا الجهل يح ّجم
عقلـك ومينعك مـن وضوح الرؤيـة لألمور ،ويسير بك عكس
الطريـق ،ومـن الطبيعـي أن يكـون عـد ّوا ً لك ،ألنَّه يـؤدي بك
إىل الكفـر والضلال والفسـق والفجـور ،وإىل اإلرساع بالخطى
إىل نـار جه ّنم.
فاإلمـام(ع) يريـد أن يؤكّـد لنا قيمة العقل لدى اإلنسـان،
والعقـل هـو هـذه القـ ّوة املفكِّـرة التـي تحسـب لإلنسـان
بـكل دقّـة ،والتـي يحصـل عليها اإلنسـان
حسـابات األشـياء ِّ
مـن خالل ما يتأملـه وما يج ّربه .وعندما يعيش اإلنسـان مع
كل
كل خطو ٍة يخطوها ،وعن ِّ
عقله ،فإ َّن عليه أن يسأله عن ِّ
كل عالقة ينشئها ..فالعقل هو الصديق
كلمة يتكلّمها ،وعن ِّ
الذي ال يحدّث اإلنسـان عن أرباح الدنيا وخسائرها فحسب،
ولك ّنه يحدّثه باإلضافة إىل ذلك عن أرباح اآلخرة وخسـائرها،
أل َّن العقل يريد لإلنسـان السـعادة والخ َّط املسـتقيم لحياته
يف الدنيـا واآلخـرة .ومـن هنـا ،فـإ َّن اإلمـام الرضـا(ع) يـويص
اإلنسـان بـأالَّ يترك صديقـه الـذي هـو عقلـه ويتّبـع غريزته
والجهـل الـذي يفرضـه عليـه النـاس ،وعندمـا تختلـط عليه
األمور فليسـأل عقله ،أو عندما تضيع معامل الطريق فليسـأل
عقله ،وليحاول أن يسـتعني عىل عقله بالشـورى يف ما يشاور
بـه الرجـال ،حتى ينضـ ّم عقله إىل عقـول اآلخريـن ،وقد ورد
ي(ع)" :من شـاور الرجال
يف الحديـث عـن أمير املؤمنين عل ّ
شـاركها يف عقولها”(.)1
عقـل وهنـاك جهل ،واللـه تعاىل
ويف الحيـاة هنـاك دامئـاً ٌ
يحتـج علينا
جعـل العقـل ح ّجـ ًة علينـا يـوم القيامـة ،حيث
ُّ

سـبحانه وتعـاىل بعقولنـا ووجداننـا{ :وقالُوا لو كُ َّنا نسـم ُع أو
نع ِق ُـل مـا كُ َّنـا يف أصحـاب السـعري* فاعرتفـوا بذنبهـم ـ أنَّهم
كانـوا ال يعقلـون وال يسـمعون الكلمـة العاقلـة مـن العقالء
السعري} [امللك10:ـ.]11
عندما تنفذ إليهم ـ ف َُس ْح َقاً ألصحاب ّ
قلـوب ال يعقلـون
وقـد حدّثنـا اللـه تعـاىل عـن الذيـن لهـم ٌ
بهـا ،ولهـم آذا ٌن ال يسـمعون بهـا ،ولهـم أعي ٌن ال يُبصرون
بـكل هـدوء مـن أجـل أن نسـتعمل عقولنا،
بهـا ..فلننطلـق ِّ
فنحـاور ونرسـم الخطط مـن خاللها ،أل َّن مشـكلتنا يف واقعنا
الـذي نعيـش فيه ،أ َّن الجهلـة الذين قد ميلكون قـ ّوة املال أو
السلاح أو السـلطة ،هم الذين يفرضون علينا جهلهم .لذلك،
لينطلـق أهـل العقـل يف املجتمع من أجـل أن يجعلوا العقل
هو السـبيل الذي يلتقي عليه الجميع ،وعلينا أيضاً أن نن ّمي
يحصن
عقولنـا ،فلا نقـرأ إالَّ مـا يفيدهـا ،وال ننظـر إالَّ إىل ما ّ
عقولنا ،وال نسـتمع إالَّ إىل ما يرفع مسـتوى عقولنا .وقد قال
{فبشر عبـادي* الذيـن يسـتمعون َ
القـول فيتّبعـون
تعـاىلْ ّ :
أحسـنه* أولئك الذين هداهُم الله وأولئـك هم أولو األلباب}
[الزمر17:ـ.]18
ثـم إ ّن العقـل هـو الـذي مينح اإلنسـان علمـه بالتأمل يف
مـوارد العلـم ومصـادره ،وبالتجربـة التـي يتابعهـا العقـل يف
حركـة اإلنسـان يف الواقـع ،ويدفـع بـه إىل السـعي والبحـث
واملالحقـة ألرسار الحيـاة يف نظامهـا الكوين ويف حياة اإلنسـان
والدراسـة للتاريـخ يف قضايـاه التـي متنـح اإلنسـان الـدرس
والعبرة والتخطيـط للمسـتقبل الـذي يقبل عليـه يف صناعة
حياتـه .وهكـذا يقـف العقل ليقـود املسيرة اإلنسـانية التي
ترتفع باإلنسـان يف مجاالت االكتشـاف واإلبداع والتنمية لكل
الطاقـات املاديـة واملعنويـة .وهذا هو الـذي يجعله الصديق
كل أمـوره وقضايـاه
األوىف لإلنسـان عندمـا يتحـ ّرك معـه يف ِّ
ويشرف عىل حـارضه ومسـتقبله..

ُ َ
ثالث سنن

إننـا ونحن نتحـدّث عن اإلمـام الرضا(ع) ،فلنسـتهديه مبا
كان يحدّث به حضّ ار مجلسـه ،ألننا نريد أن نسـتدعيه إلينا،
ليزورنا يف مجتمعاتنا ،أل َّن مسـألة أن يزورنا عظامؤنا ،هي أن
كل كلامتهم ووصاياهـم .كان(ع)
نعيـش الحضـو َر معهـم يف ِّ
يحـدّث أصحابـه ويقـول لهم" :ال يكـون املؤمـن مؤمناً حتى
يكـون فيـه ثلاث خصـالُ :سـ ّن ٌة مـن ربِّـه ـ يأخـذ خصوصيّة
وسـ ّن ٌة مـن نب ِّيـه ـ ويأخـذ خصوص ّيـة من
مـن أخلاق اللـه ـ ُ
وسـ ّن ٌة من ول ِّيـه ـ من أولياء
ـ
(ص)
النبي
ُ
خصوص ّيـات أخلاق ِّ
السـ ّنةُ
اللـه ،ويف طليعتهـم األمئـة مـن أهل البيـت(ع) ـ فأ ّما ُّ
وجـل{ :عالِـ ُم الغيـب
رسه ،قـال اللـه عـ َّز ّ
مـن ربِّـه فكتمان ِّ
فلا يُظهـ ُر على غيبـه أحـدا ً* إالَّ مـن ارتضى مـن رسـول}
رسه الغيبــي الذي يحتفظ
[الجـن26:ـ ]27فاللـه تعاىل يكتم َّ
بـه لنفسـه من خالل حكمتـه يف ذلـك ،إالَّ عن الذيـن يراهم
رسه يف األمـور التـي
ر ويجعلهـم مسـتودَع ِّ
أمنـاء على الس ِّ
يريـد لهـم أن يعرفوهـا يف حاجاتهـم الرسـالية .لذلـك تخلّق
السـ ّنة مـن
أيُّهـا املؤمـن بأخلاق اللـه ،ولتكـن لديـك هـذه ُّ
رسك وال تحـاول أن تفضحـه وتطلقـه كيفام كان،
اللـه .اكتـ ْم َّ

رسك قـد يقتلـك ويعقّد حياتك ،ويسيء إىل َمن
أل َّن افتضـاح ِّ
ره ..وليكن
حولـك ،ويد ّمـر املجتمـع الـذي تحتفـظ أنت بس ِّ
رسك ،فلا ت ِ
رسك إالَّ لألمين األمين ،الذي
ُعـط َّ
صـدرك خزانـة ِّ
رسك ضدَّك..
يسـتغل
ّ
وال
معه،
اختلفت
إذا
رسك
َّ
ال يحاربك ب ِّ
رسك يف صدرك ،فكيف تريد
تحفظ
أن
تستطيع
وإذا كنت ال
َّ
رسك
رسك جيّـدا ً ،و ُّ
مـن اآلخريـن أن يحفظوه؟ لذلـك ،احفظ َّ
قـد يكـون أمـرا ً يتعلّـق بنفسـك ،أو يتعلّق بأمتـك وبوطنك
وبال ّنـاس الذيـن تعيـش لهم ومعهـم ..لذلك ،تعلم مـن ربِّك
رسه ،فذلـك هـو
رسك ،كما يكتـم اللـه َّ
سـبحانه أن تكتـم َّ
الوسـيلة الفضىل لحامية أمورك الحيوية ،ثم يقول(ع)“ :وأ َّما
السـ َّن ُة مـن ربِّـه فمـداراة النـاس أن تـداري النـاس” ،أل َّن الله
ّ
سـبحانه وتعاىل أمر نب ّيه مبـداراة الناس ،فقال سـبحانه{ :خ ُِذ
وأعرض عـن الجاهلني} [األعـراف]199:
العفـ َو وأ ُمـ ْر بال ُعرف ْ
وليـس معنـى مـداراة النـاس أن تنافق عليهـم .ونحن نعرف
لكل مجتمع حساسـياته الشـخصية والعائليـة واملذهبية
أ َّن ِّ
والطائفية والسياس ّية والحزبية ،وإنَّك عندما تتعامل مع هذا
تسـب فيه
املجتمـع ،فليـس من
ّ
الضروري أن تتحدّث بكالم ُّ
النـاس ومقدسـاتهم ،أل َّن اللـه تعـاىل أمرنا يف جدالنـا وحوارنا
مـع النـاس بقولـه تعـاىلَ { :وق ُْـل لعبـادي يقولـوا التـي هـي
أحسـن} [اإلرساء ]53:ويقـول سـبحانه{ :اد ُع إىل سـبيل ربِّـك
بالحكمة واملوعظة الحسـنة} [النحـل.]125:
إذا ً ،معنـى املـداراة أن تتعامـل مـع املجتمع وتدخل معه
يف حـوار ،مـن دون أن تثري حساسـيّاته وعصبيّاته التي تؤدي
إىل االنفعـال والتباغـض والتحاقد .وقد حدّثنـا الله تعاىل عن

اإلمام ال ِّرضا(ع)
يطلب منا أن نتفكّر يف
عظمة الله من خالل
كل
عظمة خلقه يف ِّ
أرسار الخلق ،وأن نتفكّر يف نِ َعم
الله علينا ،فإذا ازداد تفكرينا يف
ذلك كلِّه ،عندها تكرب معرفة
الله يف عقولنا ،فتخشع عقولنا
لذكر الله ،وتكرب عظمة الله
يف قلوبنا ،فتخشع أيضاً قلوبنا
لذكر الله..

النبي(ص) يف هذا املجال ،فقال سـبحانه{ :فَب َِم رحم ٍة
تجربة ِّ
كنت فظّاً غليـ َظ القلب النفضُّ وا من
ـت لَ ُهم َولَ ْو َ
مـن اللـ ِه لِ ْن َ
حولك} [آل عمـران.]159:
لذلـك ،كـن رقيـق اللسـان حتى مـع خصمك ،كـن رقيق
القلـب حتـى مـع مـن يعارضـك ،افتح قلبـك للنـاس تنفتح
ولي لسـانك للناس تَلِـ ْن مشـاع ُرهم لك،
قلـوب النـاس لـكِّ ،
وهـذا مـا يريـده اللـه ورسـوله .وتعلّـم أن تقـول الحقيقـة
بالحكمـة مـن دون إثـارة للمشـاكل املتنوعـة والعصبيـات
السـ َّنة مـن
املثيرة ،ويتابـع اإلمـام ال ِّرضـا(ع) فيقـول" :وأ َّمـا ُّ
ضراء" ،أن تصبر إذا واجهك الفقر
وليِّـه فالص ُرب يف البأسـاء وال ّ
وكل املشـاكل ،وهـذه وصيّـة أمير املؤمنني
والضرر واملـرض ّ
ي(ع)" :وعليكـم بالصبر ،فـإ َّن الصبر مـن اإلميـان مبنزلـة
عل ٍّ
الـرأس مـن الجسـد ،فكما ال خير يف جسـد ال رأس معـه ،ال
خير يف إميـان ال صبر معـه”( .)2والصبر هـو القـوة الروحية
التـي تجعلـك تتمـ ّرد على الحرمـان مـن شـهواتك ولذاتـك
وأطامعك ونزواتك وعصبياتك ،وتسـيطر عىل نقاط ضعفك،
وتواجـه التحديات بالعقل والحكمـة واالتّـزان ،وتركز إرادتك
امللمت
على التحمـل ،فلا تهـن وال تجـزع وال تصرخ أمـام ّ
أو الصدمـات أو النكبـات ،ولكـن تبقـى كالجبـل ال تحركـه
العواصـف وال تزيلـه القواصـف يف مواقـع العزميـة والقـ ّوة،
على هـدى قـول الله تعـاىل{ :واصرب على ما أصابـك إ ّن ذلك
مـن عـزم األمـور} [لقمان ،]17:وبذلك يربز الصبر ليكون يف
موقـع الـرأس من الجسـد من خلال موقعه من اإلميـان ،ألن
املؤمـن يواجـه يف إميانه الكثري من التحديات يف نفسـه وماله
وأهلـه ،مما قد يترك تأثريه على مواقفه النفسـية والعملية
بالكثير مـن حـاالت الرتاجـع أو االهتـزاز ،األمر الـذي يفرض
عليـه الصمـود أمـام ذلـك كلِّـه للحفـاظ على إميانه ،فـإذا مل
يأخذ بأسـباب الصمود ،سـقط اإلميان كله كام تسقط الحياة
يف الجسـد إذا سـقط الـرأس منه.

ثالث خصال
يتحل بخصال
ويـرى اإلمـام الرضـا(ع) أ َّن عىل املؤمـن أن ّ
ثالث حتى يستكمل حقيقة اإلميان ،فيقول(ع)" :ال يستكمل
عبـ ٌد حقيقـة اإلميـان ،حتى يكون فيـه ثالث خصـال :التفقّه
يف الديـن ـ أل َّن اإلنسـان الـذي مل يتفقّـه يف دينـه وعقيدتـه
كل ما يحيط بـه ،فإنَّه مييش
ورشيعتـه ومنهجـه وحركته ويف ِّ
على غري هـدى ..وكيف ميكـن أن يكون مؤمناً مـن ال يعرف
مفـردات اإلميـان وخطوطـه ،أل َّن اإلنسـان الـذي يجهل دينه
رمبـا يُغريـه اآلخـرون بالكفـر بعنـوان أنَّـه الديـن ،وبالباطل
الحـق ،لذلـك ،ال بـ َّد من التفقّـه يف الديـن ،وقد
بعنـوان أنَّـه ّ
ٍ
ٍّ
كل
ِّ
يف
نفسـه
غ
ر
يفـ
ال
ء
ى

المـر
"أف
ورد يف الحديـث:
يـومٍ
ّ
للتفقّـه يف الدين".
وعـن أحمـد بن محمد بن أيب نرص ،قال :قال أبو الحسـن
ال ِّرضـا(ع)" :مـن عالمـات الفقـه الحلـم والعلـم والصمـت"،
والفقـه هـو الوعي والفهم ،فاإلنسـان الواعي حليـ ٌم ال يبادر
إىل مـن أسـاء إليـه أو مـن آذاه بـر ِّد الفعل القايس ،بل يتسـع
صـدره الحتـواء السـلبيّات التـي تُو ّجـه إليـه بحلـم ووداعة،
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والـذي يعيـش الوعـي ال بـ َّد أن يسـتخدمه يف تحصيل العلم
وإنتاجـه ،وأن يكـون صامتـاً ،باعتبـار أ َّن الصمـت ينفتح عىل
بـاب من أبواب الحكمـة" ،أل َّن
التأ ّمـل والتفكير "إ َّن الصمت ٌ
اإلنسـان عندما يصمـت ،فإنَّه يفكّر ويتأ ّمـل ويتدبّر ،فيلتقي
وكل ما يعمله.
كل مـا يفكّـر فيـه ِّ
بالحكمـة يف ِّ
ونعـود إىل الخصال الثالث التي يتحـدّث عنها(ع) فيقول:
"و ُحسـ ُن التقديـر يف املعيشـة ـ أل َّن املؤمـن هـو اإلنسـان
الـذي يعـرف كيف ينظّـم أمـوره ويقدّرها ،بأن ال يتجـاوز يف
حاجاتـه قدراتـه ،وهـذه الكلمة متتـ ُّد إىل أن يقـدّر املؤمن يف
معيشـته مواقفـه وعالقاته وطبيعـة حياته الزوجيـة ،وما إىل
ذلك ،حتى يضبط معيشـته وينظّمهـا ،ويقف فيها عىل خ ِّط
التـوازن ،فلا يسـقط أمام حاجاتـه ـ والصرب عىل الرزايـا" .ويف
يصلي عىل رسـوله(ص)
الصبر جائـز ٌة كبيرةٌ ،أل َّن اللـه تعـاىل ّ
وعلى الصابريـن ،وذلـك هـو قولـه تعـاىل{ :ولنبلونكم بيشء
مـن الخـوف والجوع ونقص مـن األموال واألنفـس والثمرات
وبشر الصابريـن* الذيـن إذا أصابتهـم مصيبـة قالـوا إنّـا لله
ّ

وإنـا إليـه راجعـون* أولئك عليهم صلوات مـن ربّهم ورحمة
وأولئك هم املهتـدون} [البقـرة155:ـ.]157

ّ
الرسالية
العبادة في أبعادها
ونكمـل مـع اإلمـام الرضـا(ع) ،حيـث نريـد أن نأخـذ
شـيئاً مـن كلامتـه ،حتـى نسـتطيع أن نسـتفيد من دروسـه
يف حياتنـا االجتامعيـة ،فمـن بعض كلامتـه املرويّة عنـه ،أنَّه
قال(ع)" :ليسـت العبـادة كرثة الصيام والصلاة ،وإنَّ ا العبادة
كثرة التفكّـر يف أمـر اللـه" ،فليـس املقيـاس يف العبـادة كرثة
صالتـك وصومـك ،ألنَّـه رمبا تكرث صالتـك وصومك مـن دون
معرفـ ٍة ووعي ،ومعنـى العبادة الخضوع لله تعاىل ،ومسـألة
الخضـوع مسـأل ٌة تتصل بالعقل ،فبمقدار ما تعـرف الله أكرث
يف عقلـك ،مبقـدار مـا يخشـع عقلـك لـه سـبحانه ،والعبـادة
هـي الخضـوع للـه يف قلبـك ،بـأن يخشـع قلبـك لذكـر اللـه
كنـت
تعـاىل ،فلا ميكـن أن يرتجـف قلبـك بذكـر اللـه إالَّ إذا َ

عارفـاً باللـه .فاإلمام ال ِّرضـا(ع) يطلب منا أن نتفكّر يف عظمة
كل أرسار الخلق ،وأن نتفكّر
اللـه مـن خالل عظمة خلقـه يف ِّ
يف نِ َعـم اللـه علينـا ،فـإذا ازداد تفكرينـا يف ذلـك كلِّـه ،عندها
تكرب معرفة الله يف عقولنا ،فتخشـع عقولنا لذكر الله ،وتكرب
عظمـة الله يف قلوبنا ،فتخشـع أيضاً قلوبنا لذكـر الله ..وعىل
هـذا األسـاس ،إذا عظـم اللـه يف قلب اإلنسـان وعقله ،تكون
صالتـه صالة اإلنسـان الخاشـع لربِّـه والخاضع بني يديـه ..أما
ترتب عظمة الله يف نفسـه،
اإلنسـان الـذي ال يعـرف الله ،وال ّ
أي معنـى ،أل َّن
فإنَّـه قـد ّ
يصلي ،ولك ّنـه ال يعرف من صالتـه َّ
عقل اإلنسـان وقلبه
يصل ُ
يل ،فعندما ّ
عالَم العبادة عاملٌ داخ ّ
كل
وأحاسيسـه ومشـاعره ولسـانه وبدنـه ،فإنَّـه ينفتـح عىل ِّ
مسـؤولياته أمام الله.

األمين والخائن
ومـن كلمـة له(ع) يعالج فيهـا قضايا بعض النـاس الذين
يأمتنون بعض األشـخاص من دون توثيق ودراسـة ،ومن دون
أن يسـألوا عـن أمانتهـم ،فيقـول(ع)" :مل يخنـك األمني ولكن
ائتمنـت الخائـن" ،فاألمني ال يخـون ،ولك َّنك رمبـا أنت مل متيّز
بين األمين وغير األمين ،ومل تـدرس اإلنسـان الـذي تأمتنـه
رسك وعرضـك ووطنـك ..حتـى عندمـا تريد أن
على مالـك و ِّ
ُ
تـز ّوج ابنتـك فلا تنظر إىل نسـبه ومالـه ،ولكـن ادرس ُخلقَه
ودينـه ،أل َّن ابنتـك لـن تعيـش مـع آبائه وأجـداده لتقـول إ َّن
ـب عريق ،وال تعيش مع ماله ،ولكنها سـتعيش
فالناً اب ُن ن ََس ٍ
مـع أخالقـه التي متثّل معنـى األمانة يف شـخصيته ..ويف ضوء
ذلك ،ال ب َّد لإلنسـان من الدقّة يف دراسـة اإلنسـان اآلخر الذي
يضعـه يف موقـع االئتامن ،ال سـيام إذا كان ذلك املوقع متصالً
بالقضايـا الحيويّة يف حياته أو مصريه ومسـتقبله.

خيار العباد
وسـ ِئل(ع) عـن خيـار العبـاد ،فقـال" :الذيـن إذا أحسـنوا
ُ
اسـتبرشوا ـ فرحـاً باإلحسـان مـن خلال روح ّيـة املحبـة
للنـاس ،والفـرح بالقيمـة األخالقية املتح ّركـة يف ذاتـه ،وذلك
يف عمليـة تأكيـد ملعنى الخير عنده ـ وإذا أسـاؤوا اسـتغفروا
ـ وتابـوا إىل اللـه ومل يسـ ّوفوا التوبـة وقالـوا غـدا ً نتـوب ،أل َّن
الغـد قد يـأيت وهم تحت التراب .وعىل هذا ،فاإلسـاءة تُث ِقل
ي ُء إىل مصريهـم مبـا تـؤدي إليـه مـن سـخط
نفوسـهم وتس 
ربِّهـم ،فيحاولـون أن يتخفّفـوا مـن ذلـك باالسـتغفار الـذي
يحصلـون بـه عىل مغفرة الله الذي أخذ عىل نفسـه الغفران
للمسـتغفرين التائبين ـ وإذا أُعطـوا شـكروا ـ اعرتافاً بجميل
يعب عنه
املعطـي وتقديـرا ً لفضلـه ـ وإذا ابتُلـوا صبروا ـ مبـا ّ
الصبر مـن متاسـك العقـل واإلرادة والحركـة ـ وإذا غضبـوا
غفـروا" ،مـن خلال روحيّـة العفو عن النـاس الذيـن يثريون
ولكل
العمال ِّ
غضبهـم باإلسـاءة .ثـم يقـول(ع) يف إشـارة إىل ّ
العاملين يف سـبيل عيالهم مع املحافظة على خ ِّط التقوى يف
كل عملهـم وتجارتهم وسـعيهم" :إ َّن الـذي يطلب من فضلٍ
ِّ
يكـف بـه عيالـه أعظ ُم مـن املجاهد يف سـبيل اللـه"( ،)3أل َّن
ُّ
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نفسـه
هذا اإلنسـان يعيش روح املسـؤولية العائليّة ،فيجهد َ
ويُتعب جسـدَه ويسـتهلك وقته ،مام يؤدّي إىل ق ّوة املجتمع
وتوازنـه وحريتـه كام هـي نتائـج الجهاد.
وقيـل له :كيف أصبحـت؟ فقال" :أصبحت بأجلٍ منقوص
وكل يـوم تنزل ورق ٌة من
ـ تحفظـه املالئكـة يف كتاب األعاملُّ ،
روزنامـة أعامرنـا ـ وعمل محفوظ ،واملـوت يف رقابنا ـ محيط
ـ والنـار مـن ورائنـا ـ إذا عصينـا ـ وال ندري مـا يُفعل بنا" من
مغفرة ورحمة أو سـخط ونقمة.
تعبر عـن وعـي اإلنسـان لصباحـه يف
إ َّن هـذه الكلمات ّ
اليومـي مـن خلال وعيـه لنقصـان عمـره يف تجدّد
برنامجـه
ّ
الزمـن ودور عملـه يف مصيره واسـتقباله املـوت املحتـوم يف
أجلـه ،مـا يجعله يواجه يومه باملسـؤول ّية املتصلة بذلك كلِّه.
األخالقـي ،هناك بعض األحاديث التي وردت
ويف الجانـب
ّ
عـن اإلمـام الرضا(ع) ..فعن الحسـن بن الوشّ ـاء ،أ َّن الرضا(ع)
قـال" :مـن فـ ّرج عـن مؤمـنٍ كربـ ًة فـ ّرج اللـه عن قلبـه يوم
وهماً ،فإ َّن
وغماً ّ
وأذى ّ
القيامـة" ،مـن دفـع عن أخيـه سـوءا ً ً
اللـه سـبحانه وتعـاىل سـوف يُدخـل السرو َر على قلبـه يوم
الفـزع األكبر ،أل َّن اإلنسـان يف ذلـك اليـوم يعيـش األهـوال
املرعبـة{ :يَـ ْو َم يفـ ُّر املـرء من أخيـه* وأ ِّمـه وأبيـه* وصاحب ِته
وبَ ِنيـه} [عبس34:ـ ،]36ففي هذه األجواء املذهلة ،يف ّرج الله
عـن قلبـه ،فيفتحه على السرور جزاء مـا ف ّرج به عـن كربة
املؤمـن يف دار الدنيـا .وهـذا هـو النهـج اإلسلامي األخالقـي
الـذي يفتـح وعـي اإلنسـان املؤمـن على كربـات املؤمنين،
ليحمـل همومهـم ،وليتحـ ّرك بجهـده اإلنسـاين يف تفريجهـا
مبـا ميلـك من الخبرة والقـوة واالنفتاح عىل الحلـول الواقعيّة
للمشـاكل اإلنسـانية التـي تثقل املـرء وتكربه.

تبعات الذنوب
وعـن العبّـاس بن هالل قال :سـمعت الرضا يقـول" :كلام
أحـدث العبـاد مـن الذنـوب مـا مل يكونـوا يعلمـون ،أحـدث
اللـه لهـم من البلاء ما مل يكونـوا يعرفون” ،فاإلمـام الرضا(ع)
يقـول إ َّن الذنـوب التـي نهـى اللـه عن ارتكابها تشـتمل عىل
نتائج سـلبيّة عىل حياتهم ،فالله تعاىل عندما ينهى عن يشء،
غنـي عام نفعل
فإنَّ ـا ينهـى عنـه لغايـة يف ذاتـه ،ألنَّـه تعاىل ٌّ
املنهي عنـه إذا ارتكبه
وعما نترك ،لك ّنه ينهـى اإلنسـان ،أل َّن َّ
اإلنسـان وقـع يف أكثر مـن مشـكلة .ولذلـك ،فـإ َّن الذنـوب
تجتذب البالء والسلبيّات بحسب طبيعتها وعنارصها .ولعلنا
نسـتوحي ذلـك من قوله تعـاىل{ :ظه َر الفسـا ُد يف ال ِّرب والبحر
مبـا كسـبت أيـدي ال ّناس ليذيقهـم بعض الذي عملـوا لعلّهم
يرجعـون} [الـروم ،]41:أي أنَّـك تـذوق نتيجـة عملـك عندما
تعيـش الفسـاد الـذي تتمثّـل فيـه اآلالم واملشـاكل .ويف ضوء
ذلـك ،ال بـد لإلنسـان من التفكير بأن الذنـوب التي يقوم بها
ال متثل مجرد اسـتجاب ٍة للذة أو شـهوة أو رغبة ،بل متثل عاملاً
مـن املشـاكل التـي تنفـذ إىل حياته وحيـاة الناس مـن حوله،
فتتحـ ّول إىل بلاء يف أنفسـهم وأموالهـم العامـة والخاصة ،ما
يفـرض عليهـم أن يفكـروا يف األمـور التي تتصـل بالذنوب يف
هـذا االتجاه.

استعمال العدل ودوام النعمة
ويف مسـألة العدل ،يقول(ع)" :استعامل العدل واإلحسان
ُمـؤ ِذ ٌن بـدوام النعمـة وال حـول وال قـ ّوة إالّ باللـه" .عندمـا
تسـتعمل العـدل يف حياتـك ،فتكـون عـادالً مع نفسـك ،فال
تظلمهـا بالكفـر والفسـق والضالل ،وتكـون عـادالً مع أهلك
فلا تظلمهم بسـلطتك ،وتكون عـادالً مع ربِّك فلا ترشك به
حـق حقَّه،
شـيئاً ،وتكـون عـادالً مع النـاس فتعطي ِّ
لكل ذي ٍّ
وإنَّك عندما تُحسـن إىل ال ّناس وت ّربهم وتتعامل معهم برفق
ومحبّـة ،فـإ َّن اللـه تعاىل سـيديم نعمته عليك ،ألنَّه سـبحانه
وتعـاىل سـوف يشـكر لـك ذلك ،ومعنى شـكر اللـه أنَّه تعاىل
يزيـد يف نعمتـك ويديـم هـذه النعمـة .ورمبـا يـؤدي العدل
حـي يف حيـاة اإلنسـان العادل املحسـن
واإلحسـان إىل واقـع ّ
واملجتمـع العادل املحسـن يف دوام النعمـة املتن ّوعة يف الفرد
واملجتمع ارتباطـاً للنتيجة مبقدّماتها.

التواضع ومعرفة النفس
شـخص عـن
وجـاء يف كالم اإلمـام الرضـا(ع) ،وقـد سـأله
ٌ
حـ ِّد التواضـع الـذي هو مـن الصفـات الطيّبة الحسـنة التي
يريـد اللـه تعـاىل للنـاس أن يعملـوا على أساسـها ،فقـال:
"التواضـع درجـات ،منهـا أن يعرف املـر ُء قَ ْد َر نفسـه ف ُين ِزلُها
منزلتهـا بقلب سـليم" ،قد يسـتعرض اإلنسـان عضالتـه أمام
الناس وينفخ شـخصيته ،لك ّنه عندما يجلس مع نفسـه ،فإنَّه
ٌ
مكشـوف أمـام نفسـه ويعـرف نقاط
يفهمهـا ،أل َّن اإلنسـان
ضعفـه ،واإلمـام(ع) يريـد لإلنسـان أن يجلـس مـع نفسـه،
ليـدرس نقـاط ضعفه وق ّوته ..ومشـكلة الكثرييـن بيننا أنّهم
ال يدرسـون أنفسـهم وال يعرفونها ،لذلك ،ادرس نفسـك ،فإذا
وجـدت نقطـة ضعف فحاول أن تح ّولها إىل نقطة قـ ّوة ،وإذا
وجـدت نقطـة قـ ّوة فحـاول أن تزيدهـا وتن ّميها ،فـإذا عرفنا
أنفسـنا ،فإنَّنـا نعـرف كيف نتعامـل مع بعضنا البعـض ،وقد
ورد يف دعـاء "مـكارم األخلاق" لإلمـام زيـن العابديـن(ع)،
كل يـوم ،ألنَّـه ميثّل الربنامـج األخالقي
والـذي أويص بقراءتـه َّ
اإلسلامي" :اللهـ ّم ال ترفعنـي يف النـاس درجـ ًة إالَّ حططتنـي
عند نفيس مثلها ،وال تُحدث يل ع ّزا ً ظاهرا ً إالَّ أحدثت يل ِذلّ ًة
باطنـ ًة عنـد نفسي ب َق َدرِها" ،وهـذا هو الـذي يجعلنا ندخل
يف مقارنـة دقيقـة عادلة بني ما منلك مـن طاقات ومواصفات
ومـا ميلكـه اآلخـرون مـن ذلـك مما ال منلكـه ،فنتواضع لهم
تقديـرا ً ملـا يتمتعـون بـه مـن الفضائـل ومـا ميلكونـه مـن
املتكبيـن أنهـم ال
الطاقـات الحيـة الفاعلـة .ولعـل مشـكلة ّ
يعرفـون أقدار أنفسـهم ،فلا يعرفون أقدار النـاس فيتكربون
عليهم.

ّ
الحساد صغار العقول
وضعاف اإليمان
وينقـل اإلمـام الرضـا(ع) يف بعـض كلامتـه عـن رسـول

اللـه(ص) حديثاً يتح ّرك فيه بعض الناس ،فيقول" :حدّثني أيب
دب إليكم
يل(ع) قال :قال رسـول اللـه(ص)َّ :
عـن آبائه عـن ع ٍّ
النبـي(ص) يتحـدّث
و
الحسـد"،
و
البغضـاء
دا ُء األمـم قبلكـم:
ُّ
وهـو يراقـب أمته التـي أراد أن يبني لهـا قاعدتها عىل املحبة
والرتاحم ،ولكنه(ص) رأى أ َّن بعض الناس من حوله يعيشـون
البغضـاء مـن خالل عصبيّة عائليّة أو شـخصيّة أو مـا إىل ذلك
مـن العصب ّيـات التـي تثير الحقـد يف النفـوس ،فيرى(ص) يف
خطابـه لألمـة أ ّن هذا املـرض الـذي أردت أن أنقذكم منه ،قد
دب إليكم ،فأصبحتم تتباغضون وأنتم املسلمون ،وتتحاقدون
َّ
كل و ٍ
احد منكم روح التدمري واإلسقاط
وأنتم املؤمنون ،يحمل ُّ
لآلخـر ،فأصبحتم تحسـدون بعضكم بعضاً ،ويتح ّرك الحسـد
مـن أجـل أن يدفعكم للبغي عىل بعضكـم البعض ،ولو كنتم
مؤمنين جيّدا ً ،لعرفتم أ َّن الله تعاىل إذا أعطى بعضكم نعمةً،
فإنَّـه ميكـن أن يعطيكـم هذه النعمة مـن دون أن يزيلها عن
النـاس اآلخريـن ،فلماذا تض ّيقـون رحمة الله؟ وليقـل الواحد
منكـم :يـا رب ،أعطنـي كما أعطيـت فالنـاً ،وأبقِ لـه نعمته،
ألنَّـك الواسـع يف رزقـك ،وأل َّن خزائنك ال تنفد.
أنـاس صغـار العقـول وضعـاف
لذلـك،
ّ
فالحسـاد هـم ٌ
اإلميـان ،أل َّن اإلنسـان الـذي يتم ّنـى زوال نعمـة غريه ليحصل
هـو عليهـا ،عليـه أن يعـرف أ َّن اللـه تعـاىل يعطيـه ويعطي
شـخص إىل رسـول
غيره ،كما خلقـه وخلـق غيره .وقـد جاء
ٌ
الله(ص) يسـتأذنه بالدعاء له ولنفسـه ،فقـال :اللهم اغفر يل
وملحمـد وال تغفـر ٍ
ألحـد غرينا ،فقال له رسـول اللـه(ص)" :يا
كل يشء...
هذا ،لقد ض ّيقت واسـعاً" ،أل َّن رحمة الله وسـعت َّ
والحسـد يوحـي بضعـف اله ّمـة ،فاملحسـود عمـل واجتهـد
واسـتطاع أن يصـل ،أمـا الحاسـد ،فهـو الخامـل الـذي عطّـل
قدراته ،وذهب إىل حيث الحسـد يأكل قلبه وراحته وروحه.
واإلمـام ال ِّرضـا(ع) ،وإن كان يتحـدّث عـن املوضـوع يف
زمانـه ،فإنَّـه يتحدّث عن زماننـا أيضاً ،أل َّن كثريا ً من مشـاكلنا
واختالفاتنـا وبغينـا وظلمنـا لبعضنـا البعـض ،إنَّ ـا ينطلـق
مـن هـذه البغضـاء التـي تحصـل بين املؤمنين واملسـلمني،
ومـن هـذا الحسـد الـذي يتحـ ّرك يف قلـب املجتمـع املؤمن،
والشـيطان يضحك مقهقهاً أنَّه اسـتطاع أن يُبعدنا عن أخ ّوة
اإلميـان ومحبته.
كل ذلك سـلباً على الواقع اإلسلامي العام
وقـد انعكـس ُّ
الـذي سـيطرت عليـه العصبيـات املنتجـة للبغضـاء واملثيرة
للحسـد ،فتح ّركت السـلبيات النفسـية والكالميـة والحركية
على كل صعيـد ،فلم يعد الحوار والجدال بالتي هي أحسـن
هـو الطابـع الـذي يتمثّـل فيـه االختلاف الفقهـي والكالمي
واالجتامعـي ،بـل أصبـح الطابـع طابـع التكفير والتضليـل
ليعب
والسـباب والشـتائم ،مما ينطلـق فيه الحقد والحسـد ّ
عـن نفسـه بهـذه الوسـائل الخبيثة ،وهذا هـو مـا أراد اإلمام
الرضـا(ع) أن يخلّصنـا مـن نتائجـه وينقذنا من مشـاكله.
املصادر:
()1نهج البالغة ،قصار الحكم.161،
()2نهج البالغة ،قصار الحكم.82،
()3الكايف ،ج ،2:ص.305:
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ّ
محور األمة ومفزعها
صادق تربيزيان

بالرغم من ا ّن االمام عيل بن موىس الرضا (ع) ،كان بعيدا ً عن سدّة الحكم والسلطة والقيادة ،إال انّه كان
املهمت والشدائد ،واملسلمون يف عهده – سواء كانوا حكّاماً أو محكومني،علامء أو جهلة،
امللجأ واملفزع يف ّ
موالني له أو ُمخالفني و ُمعادين – يعودون إليه يف حل مشاكلهم ومعضالتهم ،وبيان ما إشتبه عليهم فهمه،
وإلتبس عليهم علمه ومغزاه ،من األمور الدينية ،واألحكام الرشعية والفقهية ،والعقائدية ،وألنه كان معدن
الس ّنة النبوية ،ووارث العلوم القرآنية ،و ّ
الدال للحق ع ّز وجل.
العلم ،وخازن ُ
ومل ّا كانت ظروف االمام الرضا (ع) قد متي ّزت بانتشار العلوم املختلفة ،وكرثة العلامء واملتكلمني ،فقد وردت
عليه أسئلة واستفسارات من كل مكان ،ويف شتى املعاين ورضوب العلم و ُمبهامته وأرساره ،وقد كان مالذا ً
للعلامء والناس عىل حد سواء.
ويُقال بأن املسائل التي أجاب عليها االمام الثامن (ع) ،ناهزت الثامنية عرش ألف مسألة (.)1
ومتكّن الشيخ الصدوق من جمع ما وصل إليه من أجوبته وأحاديثه وس ّمي مصنفه (عيون أخبار الرضا).
فمن األسئلة املطروحة عليه (ع) ،إن الناس يروون إن رسول الله (ص) قال بأن الله خلق آدم عىل صورته.
فأجاب (عليه السالم) :قاتلهم الله ،لقد حذفوا أول الحديث ،والصحيح إن رسول الله (ص) م َّر برجلني
يتسابان ،فسمع أحدهام يقول لصاحبه :ق ّبح الله وجهك ووجه من يشبهك ،فقال له (ص) :يا عبدالله ال تقل
هذا ألخيك ،فإ ّن الله خلق آدم عىل صورته (.)2
وسئل (ع) أيضاً :أيكلّف الله العباد ما ال يطيقون؟
فقال:هو أعدل من ذلك.
وأضاف السائل ،قائالً :فهل يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟
قال(ع) :هم أعجز من ذلك .أي إنهم ال يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون مستغنني عن أقدار الله لهم (.)3
وسأل إبن السكميت الشهري االمام الرضا (ع) مستفهامً :ملاذا بعث الله موىس بن عمران بيده البيضاء ،وبآية
السحر ،فيام بعث عيىس بآية الطب ،وبعث محمدا ً (ص) بالكالم والخُطب؟
فأجابه االمام (ع) شارحاً ،بأن الله مل ّا بعث موىس (ع) كان الغالب عىل أهل عرصه السحر ،فأتاهم من عند
وسع القوم مثله ،ومبا أبطل به سحرهم ،وأثبت به الحجة عليهم.
الله مبا مل يكن يف ْ
وإن الله بعث عيىس (ع) يف وقت قد ظهرت فيه األمراض ،واحتاج الناس إىل الطب  ،فأتاهم من عنده
مبا مل يكن يف وسع القوم مثله ،ومبا أحيا لهم املوىت ،وأبرأ األكمه واألبرص بإذن الله ،بحيث اثبت حجج الله
عليهم ،واقنعهم باملعاجز االلهية.
وأخريا ً بعث الله محمدا ً (ع) يف عهد كان يغلب عىل أهل عرصه الخُطب والكالم ،فجاءهم من عند الله
تعاىل من مواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم ومزاعمهم.
أما ال ُحجة عىل الخلق اليوم ،أي يف عهده (ع)،فهو العقل ،يُعرف به الصادق عىل الله
فيصدقه ،والكاذب عىل الله فيكذبه.
فاقتنع ابن السكميت ،قائالً :هذا والله هو الجواب (ع).

االمامالضليعبكلحقولالمعرفة
وحني ُس ِئل االمام الرضا (ع) ،لِ َم خلق الله ع ّز وجل ال َخلْق
عىل أنواع شتّى ومل يخلقه نوعاً واحدا؟
أقنع االمام عيل الرضا (ع) السائل قائالً :لئال يقع يف األوهام
أنه تعاىل عاجز ،فال تقع صورة يف وهم ملحد إالّ وقد خلق
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الله ع ّز وجل عليها خلقاً ،وال يقول قائل :هل يقدر الله عز
وجل أن يخلق عىل صورة كذا وكذا ،إلّ وجد ذلك يف خلقه
ّ
تبارك وتعاىل ،فيعلم بالنظر إىل أنواع خلقه ،أنّه عىل كل يشء
قدير(.)5
ودخل رجل عىل االمام الرضا (ع) م ّرة وقال له :ما الدليل
عىل حدوث العامل؟
فكان جواب االمام (ع) مخترصا ً و ُمقنعاً ،فهو – أي الرجل
– مل يكن ثم كان ،وقد علم أنّه مل يك ّون نفسه ،وال ك َّونه من
هو مثله (.)6
ومن األسئلة التي أجاب عليها االمام عيل الرضا (ع) ،وتتعلق
بقضية الجرب والتفويض ،سؤاله (ع) من قبل أحدهم :هل
الخلق مجبورون؟
فكان جوابه (ع) ،بأن الله تعاىل أعدل من أن يجرب ثم
يُعذَّب.
فعقّب الرجل :فمطلقون؟
فقال االمام (ع) ،إن الله تعاىل أحكم من أن يهمل عبده و
يكله إىل نفسه (.)7
ومن االسئلة التي سئل عنها االمام الرضا (ع) وأجاب عليها،
إن معنى التوكّل أن ال يخاف املرء أحدا ً إال الله ( .)8وإن
ال ُع ْجب الذي يفسد العمل هو أن يزين للعبد سوء عمله فرياه
حسناً فيعجبه ،ويحسب أنّه يحسن صنعاً ،ومنها أن يؤمن
العبد بربه فيم ّنت عىل الله ،ولله امل ّنة عليه فيه (.)9
وحني ُسئل االمام الرضا (ع) عن التوحيد ،أجاب الحارضين،
قائالً :الحمد لله فاطر األشياء إنشاءا ً ،ومبتدعها ابتداء بقدرته
وحكمته ،ال من يشء فيبطل االخرتاع ،وال لعلّة فال يصح االبتداء
االبتداع ،خلق ما شاء كيف شاء ،متو ّحدا ً بذلك إلظهار حكمته،
وحقيقة ربوبيته ،ال تضبطه العقول ،وال تبلغه األوهام ،وال
تدركه األبصار ،وال يحيط به مقدارا ً ،وعجزت دونه العبارة،
وتضل فيه تصاريف الصفات ،احتجب
وكلّت دونه األبصارّ ،
بغري حجاب محجوب ،واسترت بغري سرت مستورُ ،عرف بغري
رؤية ،و ُوصف بغري صوت ،ونُعت بغري جسم ،ال إله إال الله
الكبري املتعال (.)10
واستطاع االمام الرضا (ع) – وهو امل ُسدّد من قبل السامء-
أن يحدّد بدقة متناهية ،نظرية التوحيد االلهي ،رافضاً بشدة
كل املحاوالت الساعية لتجسيم الله تعاىل من خالل تأكيد
الصفات له ع ّز وجل وتعيني الجوارح بتفسري اآليات املتشابهة
يف القرآن الكريم تفسري ظاهرياً غري مجازي.
ومن هذا املنطلق ،فقد ر ّد االمام (ع) عىل الذي إدّعى ان
فقسم ملوىس (ع)
قسم الرؤية والكالم بني اثننيّ ،
الله عز وجل ّ
الكالم ،وملحمد (ص) الرؤية.
إذ قال (ع) :فمن املبلّغ عن الله ع ّز وجل إىل الثقلني الجن
واالنس(( :ال تُدركه األبصار وهو يُدرِك األبصار)) ،و((وال
يحيطون به ِعلام)) و((ليس ك ِمثله يشء)) أليس محمد
(ص)؟.
وكيف يأيت رجل إىل الخلق جميعاً ،فيخربهم أنّه جاء من
عند الله ،وأنّه يدعوهم إىل الله بأمرالله ،ثم يقول :أنا رأيته
بعيني ،وأحطت به علامً ،وهو عىل صورة البرش ،أما يستحون،
ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يأيت عن الله بيشء ثم يأيت

بخالفه من وجه آخر.
وأراد السائل إثارة الشبهة حول جواب االمام الرضا (عليه
السالم) ،فقرأ قوله تعاىل (( :ولقد رآه نزلة أخرى)).
فر ّد االمام (ع) عىل السائل بحزم ،بقوله إن محمدا ً
بعد هذه اآلية ما يدل عىل ما رأى ،حيث قال تعاىل(( :ما
كذب الفؤاد ما رأى)) ،ويعني :ما كذب فؤاد محمد (ص)
ما رأت عيناه ،ثم اخرب مبا رأى،فقال(( :لقد رأى من آيات
ربه الكربى)) ،فآيات الله ع ّز وجل غري الله ،خاصة وقال
تعاىل((:وال يحيطون به ِعلامً)) ،فاذا رأته األبصار فقد
أحاطت به العلم ،ووقعت املعرفة.
فعلَّق السائل ،متسائالً :فتكذّب بالروايات؟
فأجابه االمام (ع) مف ّندا ً :إذا كانت الروايات ُمخالفة للقرآن
كذّبت بها ،وما أجمع املسلمون عليه ،أنّه ال يُحاط به علم ،وال
تدركه األبصار ،وليس كمثله يشء (.)11
ور ّدا ً منه (ع) عىل من طلب إليه ان يصف الله تعاىل ،قال:
من يصف ربّه بالقياس ،ال يزال الدهر يف األلتباس ،مائالً عن
املنهاج ،ظاعناً يف اإلعوجاج ،ضاالً عن السبيل ،أع ّرفه مبا ع ّرف
به نفسه من غري رؤية ،واصفاً مبا وصف به نفس من غري
صورة ،ال يُدرك بالحواس ،وال يُقاس بالناس ،معروف بغري
تشبيه ،فهو قريب غري ملتزق ،وبعيد غري متقص ،يُعرف
باآليات ،ويثبت بالعالمات ،فال إله غريه الكبري امل ُتعال (.)12
إنه االمام الهامم الضليع بكل الحقول الدينية والعقائدية
والرشعية والكالمية ،بحيث مل يفتْه أي ف َّن من الفنون العلمية
والفلسفية والكالمية ،مام أثار جدالً يف عرصه ،وتأكَّد ملختلف
أصحاب وأتباع املذاهب العقائدية والفقهية ،إنّه أعلم
أهل زمانه ،وأرفعهم مرتبة ،وأعالهم درجة ،وال يضاهيه يف
املستوى ،أكرب العلامء يف عرصه ،وهي شهادة بحقه من كبار
العرفاء والفقهاء حتى من املخالفني.

لقد تأکد ملختلف
أصحاب وأتباع املذاهب
العقائدية والفقهية ،بإنّ
االمام الرضا (ع) أعلم
أهل زمانه ،وأرفعهم مرتبة،
وأعالهم درجة ،وال يضاهيه
يف املستوى ،أكرب العلامء يف
عرصه ،وهي شهادة بحقه من
كبار العرفاء والفقهاء حتى من
املخالفني.

أجوبة تثيرإعجاب الجميع
حرض جمع من العلامء والفقهاء مجلس املأمون وعنده
االمام الرضا (عليه السالم) ،حيث سأله املأمون عن قوله ان
االنبياء معصومون ،فيام يقول تعاىل((:فعىص آدم ربّه فغوى)).
فأجابه االمام (ع) جواباً شافياً من خالل اآليات القرآنية
الكرمية ،إذ إن الله تبارك وتعاىل قال آلدم(( :اسكن أنت وزوجك
الج ّنة وكال منها رغدا ً حيث شئتام وال تقربا هذه الشجرة)).
وأشار لهام إىل شجرة الحنطة(( :فتكونا من الظاملني))،
ومل يقل لهام أن ال يأكال من هذه الشجرة ،وال مام كان من
جنسها  ،فلم يقربا تلك الشجرة وإمنا أكال من غريها ملا أن
وسوس الشيطان إليهام ،وقال((:ما نهاكام ربكام عن هذه
الشجرة)) ،وإمنا نهاكام أن تقربا غريها ،ومل ينهكام عن األكل
منها(( :اال أن تكونا ملكني أو تكونا من الخالدين وقاسمهام
اين لكام من الناصحني)) ،ومل يكن آدم وحواء شاهدا قبل
ذلك من يحلف بالله كاذبا(( :فدالهام بغرور فأكال منها))،
وكان ذلك من آدم قبل النبوة ،ومل يكن ذلك بذنب كبريا
يستحق به دخول النار ،وامنا كان من الصغائر املوهوبة
التي تجوز عىل األنبياء قبل نزول الوحي عليهم ،فلام إجتباه
الله تعاىل وجعله نبّياً ،وكان معصوماً ال يذنب من الصغائر
وجل((:وعىص آدم ربه فغوى ثم
أو الكبائر ،قال الله ع ّز ّ
أجتباه ربّه فتاب عليه فهدى)) ،وقال تعاىل(( :ان الله
اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران عىل العاملني)).
إقتنع املأمون بجواب االمام الرضا (ع) ،وأشفع سؤاله األول،
بسؤال آخر عن معنى قوله تعاىل(( :فلام آتاهام صالحاً جعال
له رشكاء فيام آتاهام)) ،فام كان من االمام عيل بن موىس
الرضا (ع) إال أجاب عىل سؤال املأمون ،جواباً متكامالً ،مستهالً
قوله بأن حواء و لدت آلدم بولد ،وانهام عاهدا الله تعاىل
ودعواه ،بقولهام(( :لنئ آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين،
فلام آتاهام صالحا)) من النسل خلقاً سوياً بريئاً من العاهة،
وكان ما آتاهام صنفني ،صنفاً ذكراناً ،وآخر إناثاً ،فجعل الصنفان
لله تعاىل رشكاء فيام آتاهام ،ومل يشكراه كشكر أبويهام له ع ّز
وجل ،فقال الله تبارك وتعاىل(( :فتعاىل الله عام يرشكون)).
رس املأمون إلجابة االمام (ع) ،شاهدا ً بأن عيل الرضا (ع)،
ف ّ
ابن رسول الله حقاً (.)13
()1املناقب 404:2
()2أعيان الشيعة4ق194/3
()3أعيان الشيعة 4ق104/3
()4االحتجاج 225 :2
()5عيون أخبار الرضا75 :2
()6عيون أخبار الرضا134 :1
()7الفصول املهمة 238
()8فضائل االمام عيل 235
( )9بحار األنوار 207 :17
()10التوحيد 98
()11التوحيد 112
()12التوحيد 47
( )13يف رحاب أمئة أهل البيت – ص 130 – 129
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التراث الرضوي وحاجة العالم المعاصر
سجاد الرشيفي

مـن امل ُسـلّم به ،إن املسـلمني – عىل إختلاف مذاهبهم و
طوائفهـم – أجمعـوا على أفضلية أمئـة أهل البيـت (عليهم
السلام)،وأعلميتهم ،وسـمو مقامهم ،ورفعة منزلتهـم ،وقُ ْرب
مكانتهـم مـن رسـول اللـه (ص) ،وتنافسـوا يف الكتابـة عنهم،
وبيـان سيرتهم ،وأخالقهـم ،وذكْـر مـا ورد مـن وصاياهـم
وتعاليمهم.
وسيرة أمئـة أهـل البيـت (ع) وأحاديثهـم ،بـل وحياتهـم
السـ ّنة النبويـة ،لذا
كلهـا دعـوة ملـا جـاء يف القـرآن الكريم و ُ
يجب قراءة ِسي َرهم وأقوالهم ،لنحذو حذوها ،ونلزم أنفسـنا
بإتباعها ،ونسـتعرض وصاياهم و ِحكَمهـم ،لنح ّولها إىل حقل
العمـل والتطبيـق ،ونأخـذ مـن ِعظاتهـم ،عالجـاً لألمـراض
االجتامعيـة واألخالقية.
وإن رجـوع األ ّمـة أىل سيرة أهـل البيـت وتعاليمهـم ،هو
التمسـك
رجـوع إىل االسلام ،واملصـداق ملـا أمرنـا بـه مـن ّ
بالثقلين ،ثـم هـي بعد هـذا وذاك ،تحقق للمجتمع املسـلم
مـا يصبـو إليـه مـن خير شـامل ،وعدالـة إجتامعية ،ونـوازع
اخالقيـة نبيلة.
وهـذا املقـال ،صـورة ُمصغّرة لحيـاة إمام من أمئـة الحق،
نسـتلهم مـن ذكراه العطـرة ،وسيرته الكرمية ،املُثُـل الرفيعة،
والصفـات الحميـدة ،ونأخـذ من أقوالـه ومواقفـه ومواعظه،
دروسـاً قيّمـة للنهوض نحو املجـد و السـعادة ،أال وهو االمام
الثامـن مـن أمئـة العترة الطاهرة،عيل بن مـوىس الرضا (عليه
السالم).
فهـو(ع) مل يجفـو أحـدا ً بـكالم قـط ،ومل يقطـع على أحد
كالمـه حتـى يفـرغ منه.
السـبُل إلصلاح
فقـد سـلك االمـام الرضـا (ع) جميـع ُ
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املجتمع ،وتوجيه الناس نحو الحق ،ففضالً عن دروسـه التي
كان يلقيهـا على تالمذتـه ،وتعاليمـه التـي كان ينرشها عىل
امللأ االسلامي ،كان يـويص باألخـذ بأقـوال شـيعته ،وااللتزام
بالعمـل بتوجيهاتهـم القيمة.
ولـو رجـع املسـلمون إىل تلـك التعاليـم التي بيّنهـا االمام
(ع) يف وصايـاه وأحاديثـه  ،لحققـوا مـا يصبـون إليه من خري
و سعادة.
ومـن تلـك الوصايا والتعاليـم :ينبغي أن ال يجعـل أوليايئ
للشـيطان عىل أنفسـهم سـبيالً ،وأن يسـلكوا طريق الصدق
يف الحديـث ،وأداء األمانـة ،والسـكوت ،وترك الجـدال فيام ال
يعنيهم ،وإقبال بعضهم عىل بعض ،وإن مل يفعلوا ،أو أسخط
أحدهـم وليـاً من أوليايئ ،فيعذبه الله يف الدنيا أشـ ّد العذاب،
وكان يف اآلخـرة مـن الخارسين (.)1
فمـن أرىض الخالـق ،مل يبـال بسـخط املخلـوق ،ومـن
أسـخط الخالق ،يسـلّط عليه سـخط املخلوق ،وا ّن الخالق ال
وأن يُوصـف الـذي تعجز
يوصـف إال مبـا وصـف بـه نفسـهّ ،
الحـواس أن تدركـه ،واألوهـام أن تناله ،والخطـرات أن تحدّه،
جل عام وصفـه الواصفون ،وتعاىل
واألبصـار عـن االحاطة بهّ ،
عما ينعتـه الناعتون،نـأى يف قربـه ،وقـرب يف نأيـه  ،فهـو يف
بعـده قريـب ،ويف قربه بعيـد (.)2
وعلى العموم ،ان حياة االمام الرضا (ع) ،وسيرته العطرة،
حافلة بأعامله الجليلة ،وسيرته املثالية ،وآثاره الخالدة ،فكل
جانـب مـن حياتـه الكرميـة ،حافـل بالعظمـة ،وكل أثـر من
آثاره ،يفيـض باملثل الرفيعة.
وإ ّن نصائـح االمـام وتوجيهاته أحوج ما نكـون إليها اليوم
يف عصر طغـت فيـه املـادّة ،وكسـدت فيـه سـوق األخلاق

الخيرة ،واآلداب الرفيعـة ،فيما ان كلامتـه ِ
وحكَمـه ،تحمـل
كنـوزا ً مـن املعـارف واألخلاق والدعوة إىل الهـدى والحق ،ما
ال تحمله املصنفات الكبرية ،ويخيل للباحث انه باسـتطاعته
أن يرشح كل كلمة من هذه الكلامت يف كتاب مستقل ،يأيت
به عىل ما حوته من علوم وتعاليم نافعة ،وجدير باملسـلمني
 ،إتخـاذ هـذه الكلمات منهجـاً ينهجونـه ،وطريقـاً يتبعونه،
ودليلاً يسيرون عىل هداه ،ليسـتبدلوا واقعهـم املزري بنهج
أهـل البيت وتوجيهاتهم (عليهم السلام).
فعلى سـبيل املثـال ،ينصـح االمـام الرضـا (ع) ،املؤمنين
بقولـه :إن عقـل املـرء ال يتـم حتـى تكون فيه عشر خصال:
الخير منه مأمـول ،والرش منـه مأمون ،ويسـتكرث قليل الخري
مـن غيره ،ويسـتقل كثير الخير مـن نفسـه ،وال يسـأم مـن
ميـل من طلـب العلم طـول دهره،
طلـب الحوائـج إليـه ،وال ّ
والفقـر يف اللـه أحـب إليه من الع ّز ،والخمول أشـهر إليه من
الشـهرة ،وأن ال يـرى أحـدا ً إال قـال هـو خير منـه وأتقى.
ومـن ِحكَـم االمام الرضـا (ع) يف هذه املجـال ،إن للقلوب
بصرت وفهمت،
إقبـاالً وإدبارا ُ ،ونشـاطاً وفتـورا ً ،فإذا أقبلت ُ
وإذا أدبـرت كلّـت وملّـت ،فليأخذوها عند إقبالها ونشـاطها
،ويرتكوهـا عند ادبارهـا وفتورها (.)3
وليـس العبـادة كثرة الصيـام والصلاة ،وإمنا العبـادة كرثة
التفكّـر يف أمـر الله ،وال يعدم العقوبة من ادَّرع بالبغي ،ومن
عجـب املـرء بنفسـه ،أن يزيّـن لـه سـوء عملـه فرياه حسـناً
فيحجبـه ،ويحسـب أنّـه يُحسـن صنعـاً ،وأن ميـ ّن على الله
تعـاىل بعمله ،ولله سـبحانه امل ّنـة عليه.
وخمـس مـن مل تكـن فيـه فلا ترجـوه لشيء مـن الدنيا
ً
واآلخـرة .مـن مل يعـرف الوثاقـة يف أرومته ،والكـرم يف طباعه،
والرصانـة يف خلقـه ،واملخافة لربـه (.)4

َ
ِحكم ومواعظ وآداب نافعة
ُ
للمجتمعالمعاصر

متتلأ كتب الرتاث الشـيعي ،بالكثير من أقـوال وأحاديث
االمـام علي بـن مـوىس الرضـا (عليـه السلام) التـي تجـري
مجـرى املواعـظ و ِ
الحكَـم البالغة ،النافعة لكل زمـان ومكان،
وهي أقوال بليغة ،منقوشـة يف ذاكرة التأريخ ما بقي الدهر،
لتكـون عبرة لكل املسـلمني مبختلـف طوائفهـم وقومياتهم
واصولهـم األثنيـة ،إذ تفـ ّوه بها إمـام هُامم وحفيـد عيل (ع)
ورسـول اللـه (ص) ،وهما كانـا رمـز البالغة وينبـوع الحكمة
واملوعظة الحسـنة.
ومـن أقوالـه (ع) الخالـدة :ال يكـون املؤمـن مؤمنـاً حتى
يكـون فيـه ثلاث خصـالُ :سـ ّنة مـن ربـه ،و ُسـ ّنة مـن نبيه،
السـ ّنة مـن ربه ،فكتمان السر ،وأما
وسـ ّنة مـن وليـه ،فأ ّمـا ُ
ُ
السـ ّنة من وليه ،فالصرب
السـ ّنة من نبيه فمداراة الناس ،وأما ُ
ُ
يف البأسـاء والرضاء.
وعـن فوائـد الصمـت ،يقـول االمـام الرضـا (ع) :الصمـت
بـاب مـن أبـواب الحكمـة .ان الصمت يكسـب املحبـة وانه
دليـل على كل خري.
ويف عقـل املـرء ومتامـه ،يقـول (ع) :ال يتـم عقـل امـرئ

مسـلم حتـى تكـون فيـه عشر خصـال :الخير منـه مأمـول،
ر منـه مأمون ،يسـتكرث قليـل الخري من غريه ،ويسـتقل
والش ّ
كثير الخير من نفسـه ،اليسـأم من طلـب الحوائج إليـه ،وال
ميـل مـن طلـب العلم طـول دهره ،الفقـر يف اللـه أحب إليه
ّ
أحـب إليـه مـن العـ ّز يف عـدوه،
مـن الغنـى والـذل يف اللـه ّ
والخمـول أشـهى أليـه من الشـهرة.
ثـم قـال االمـام الرضـا (ع) :العـارشة وما العـارشة ،وال يرى
أحـدا ً إال قـال هـو خري منـي وأتقى ،امنـا الناس رجلان :رجل
رش منـه وأدىن ،قـال لعل خير هذا
خير منـه واتقـى ،ورجـل ّ
باطـن وهـو خير لـه وخيري ظاهـر وهـو رش يل ،فـإذا رأى
الـذي هـو خير منه وأتقـى ،تواضع لـه ليلحق به ،فـاذا فعل
ذلـك ،فقـد علا مجـده ،وطـاب خيره ،وحسـن ذكره ،وسـاد
أهـل زمانه.
أمـا عـن العجـب ودرجاتـه ،يقـول(ع) :العجـب درجات،
منهـا أن يزيّـن للعبـد سـوء عملـه فيراه حسـناً فيعجبـه،
ويحسـب انـه يحسـن صنعـاً ،ومنهـا ان يؤمـن العبـد بربـه
فيمت ّن على اللـه وللـه امل ّنـة عليـه.
و ُسـئل عـن خيـار العباد،فقـال االمـام (ع) :الذيـن اذا
أحسـنوا اسـتبرشوا ،واذا أسـاؤا اسـتغفروا ،وإذا أعطوا شكروا،
واذا ابتلـوا صبروا ،واذا ا ُغضبـوا غفـروا.
ويقسـم االمام (ع) االميان إىل أربعة أركان ،التوكل عىل الله،
والرضا بقضاء الله ،والتسـليم ألمر الله ،والتفويض إىل الله.
ومـن أقـوال االمام الرضـا (ع) التي جـرت مجرى الحكمة
واملوعظة الحسـنة ،من حاسـب نفسـه ربح  ،ومن غفل عنها
خسر ،ومـن خـاف أمن ،ومـن اعترب أبصر ،ومن أبصر فهم،
ومـن فهـم علـم ،وصديـق الجاهـل يف تعـب ،وأفضـل املـال
مـا وري بـه العـرض ،وأفضـل العقـل معرفة االنسـان نفسـه،
واملؤمـن اذا غضـب مل يُخرجـه غضبـه عـن حـق ،وإذا ريض
مل يُدخلـه رضـاه يف باطـل ،وإذا قـدر ،مل يأخـذ أكثر من حقه.
ومـن كثرت محاسـنهُ ،م ِـد َح بهـا واسـتغنى عـن التمدّح
بذكرهـا ،وإن للقلـوب اقبـاالً وإدبـارا ً ،ونشـاطاً وفتـورا ً ،فـإذا
أقبلـت بصرت وفهمـت ،وإذا أدبرت كلّت وملّـت ،فخذوها
عنـد إقبالهـا ونشـاطها ،واتركوهـا عنـد إدبارهـا وفتورها.
وأجـل الخالئـق
واألجـل آفـة األمـر والبر غنيمـة الحـازمّ ،
وأكرمهـا ،اصطناع املعـروف وإغاثة امللهوف ،واالسـتكثار من
األصدقـاء يف الحيـاة والباكين بعد الوفـاة (.)5
()1االنوار البهية .109
()2التوحيد 61
( )3فضائل اإلمام ملحمد جواد مغنية 236 – 235
()4بحار األنوار 57:17
( )5تـم إقتبـاس هذه األقـوال و ِ
الحكَم لالمـام عيل بن موىس
الرضا (عليه السلام) مـن الكتب اآلتية:
 نرث الدُرر لآليب. تذكرة ابن حمدون. تحف العقول كتاب الذخرية. املجالس السنية -كتاب النزهة.

اإلمام الرضا (ع)
والدفاع عن القرآن
الشيخ الدكتور طالل الحسن (أستاذ يف علوم القرآن)

روى الصـدوق (ره) يف العيـون ،قـال :ذكـر الرضـا (ع) يوماً
القـرآن فعظم الحجة فيـه واآلية واملعجزة يف نظمه ،قال( :هو
حبـل اللـه املتني ،وعروتـه الوثقى وطريقته املثلى ،املؤدي إىل
الجنـة ،واملنجي من النـار) )1( .
وجـاء فيما كتبـه اإلمـام الرضا (عليـه السلام) للأممون يف
محـض اإلسلام ورشائـع والديـن( :والتصديق بكتابـه الصادق
ين يَ َديْـ ِه َوال ِمـ ْن َخلْ ِف ِه
العزيـز الـذي {ال يَأْتِيـ ِه الْ َب ِاط ُـل ِمـ ْن بَ ْ ِ
ِيـل ِمـ ْن َح ِكيـمٍ َح ِم ٍ
يـد} ( )2ـ وأنـه املهيمـ ُن على الكتب
ت َنز ٌ
كلهـا ،وأنـه حـق مـن فاتحتـه إىل خامتتـه ،نؤمـن مبحكمـه
ومتشـابهه ،وخاصـه وعامـه ،ووعـده ووعيـده ،وناسـخه
ومنسـوخ ِه ،وقصصـ ِه وأخباره ،اليقـدر أحد مـن املخلوقني أن
يـأيت مبثلـه))3(.

إ ّن الحديـث عـن أهل البيـت (ع) هو حديثُ عـن القرآن
الكريـم ،والحديـث عن القـرآن الكريم هو اآلخـر حديثٌ عن
أهـل البيـت (ع) مبوجب حديث الثقلني الـذي رواه الفريقان
معـاً ،فهما اليفرتقان أبدا ً علامً وعمالً ،شـكالً ومضموناً ،ظاهرا ً
وباطنـاً ،أوالً وآخـرا ً ،بـل هام اليفرتقـان يف الحديث أيضاً .
صـح التعبير فإنهام كاملادة الفلسـفية األوىل والصورة
وإذا َّ
الجسـمية ،فكام أن الصورة الجسـمية الفلسـفية تُخرج املادة
مـن عـامل القـوة إىل الفعـل وترفـع اإلبهـام عنهـا فتشـخّصها
فكذلـك دور أهـل البيـت (ع) هـم املسـؤولون عـن إخـراج
النظريات القرآنية وإسقاطها عىل الواقع العلمي ،فيُشخّصون
كل من مل يصل إىل
مـا كان غائبـاً عن العامة ـ وأعني بالعامـةّ :
رتبـة العصمة ـ .
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ُعي الصور َة الجسـمية
وكما أن دو َر املـاد ِة األوىل هـو أنها ت ّ ُ
فكذلك القرآن بالنسـبة ألهل البيت (ع) فإنه شـخّصهم للناس
أجمعين ،فأبصر نو َرهـم ومالمحهـم مـن كان رائـده الحـق،
وغـاب عنهـم مـن كان رائده الضلال املبني .
تلمسـی يف القـرآن والسـنة
إن هـذا الـدور امل ُتبـادّل ُيكـن ُ
الرشيفـة ،قـال تعـاىلَ { :وأَن َزلْ َنا إِلَيْ َـك ال ِّذكْ َر لِتُبَ ِّ َي لِل َّن ِ
ـاس َما نُ ِّز َل
إِلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َفكَّـ ُرونَ})4(.
فالـدور التبيينـي هـو حجـر الزاويـة يف حركـة املعصـوم
القرآنية ،وهو دور اضطلع به أهل البيت (ع) وأعني :الرسـول
األكـرم (ص) والعترة الطاهـرة مبعيـة السـيدة فاطمـة الزهراء
(عليهم السلام) .
إنه دور تشخييص دونه تعم الفوىض والضالل املبني.
ويف قبال التشـخيص املعصومي للقرآن الكريم يقف الدور
القـرآين بالنسـبة للمعصـوم (ع) وهـو الـدور التعيينـي الـذي
اختصره القـرآن الكريم بآيـة الوالية ،قـال تعـاىل{ :إِنَّ َـا َولِ ُّي ُك ْم
الصلا َة َويُ ْؤت ُـو َن
اللَّـ ُه َو َر ُسـولُ ُه َوال َِّذيـ َن آ َم ُنـوا ال َِّذيـ َن يُ ِقي ُمـو َن َّ
الـ َّزكَا َة َوهُـ ْم َراكِ ُعـونَ})5( .
إنـه دور ُمتبـادل بـ ّرزه لنـا القـرآن الكريـم بقـوة ،وهكـذا
ُ
الحـال يف السـنة الرشيفـة التـي بالغـت كثيرا ً يف رسـم مالمح
هـذا الـدور اإللهـي املعصومـي ،بـل إنـه كان مـن أولوياتهـا
املقدسـة.
وهنـا نكتفـي بحديث واحـد بغيـة اإلختصار ،عن سـدير،
عـن أيب جعفـر الباقـر (ع) قـال :قلـت لـه :جعلـت فـداك مـا
أنتم ؟
قـال (ع)( :نحـن خـزا ُن علـم اللـه ،ونحـن تراجمـ ُة وحـي
اللـه ،ونحـن الحجـة البالغة عىل مـن دون السماء ومن فوق
األرض))6( .
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الدور التبييني الرضوي للقرآن الكريم
الـدور التبيينـي الرضـوي للقـرآن الكريم الـذي من خالله
ٍ
ٍ
البعـض ،ممن
وضلاالت حـاول إثارتها
شـبهات
دفعـت عـد ُة
ُ
عاشـوا يف عصره (ع) أو سـبقوه بذلـك .هنـا بين أيدينـا ثالثُ
مفـردات ت ُؤلـف هـذا املوضـوع ،وهي :
 1ـ اإلمام الرضا (ع) .
 2ـ الدفاع .
 3ـ القرآن الكريم .
ان القرآن الكريم هو املدار األول لحركة اإلنسان التكاملية
يف بُعديهـا التكوينـي والترشيعـي ،وهو املرجعيـة األُوىل لكل
املسـلمني ،بـل لكل إنسـان ،بـل لكل ُممكـن متحيـز يف دائرة
الوجـود ،فهـو كما وصفـه الرسـول األكـرم (ص) ( :هـو الذكـر
الحكيـم والنـور املبني ،والرصاط املسـتقيم ،فيه خ ُرب ما قبلكم،
ونبـأ مـا بعدَكـم ،وحك ُم ما بينكم ،وهو الفصـل ليس بالهزل).
()7
تجلى الله فيه لخلقه ولكنهم اليشـعرون،
وكفـاه رشفـاً أن ّ
عـن اإلمـام جعفـر الصـادق (ع) ( :لقـد تجلى اللـه لخلقه يف
كالمـه ،ولكن اليبصرون) )8(.
هاتـان مفردتـان واضحتـان ،وأمـا مفـردة الدفـاع والدفـع
فإنهما مصدران ل َدفَ َع ،وهو مذهب سـيبويه  .وقال أبو حاتم
السجسـتاين النحـوي امل ُقـرئ :دافَـع ودفَع مبعنى واحـد)9(.
ـاس
ويف ذلـك قـرأ نافـع قولـه تعـاىلَ { :ولَـ ْوال َدفْـ ُع اللَّـ ِه ال َّن َ
بَعْضَ ُهـ ْم ِببَ ْع ٍض} (  )10قرأهـاَ { :ولَـ ْوال َدفْـ ُع اللَّـ ِه}.
أهل
والدفـاع يقـع يف قبال الرفع ،والرفع مصدر يسـتعمله ُ
العلـم يف اإلشـكال الـوارد أو الواقـع ويُراد إخراجـه أو التخلص
منـه ،ف ُيقـال عنه :و َرف ُع اإلشـكال يكـون بكذا .
وأمـا الدفـع فهـو التخلـص مـن اإلشـكال قبـل دخـول أو

وقوعـه ،وقـد يعبر عـن هـذا الحال مبـا ُعـرف عنهم بــ :دفع
دخـلٍ ُمـدر ،ف ُيقـال دفـع وال يُقـال رفـع .
فيكـون الدفـع اليشء مـن باب السـالبة بانتفـاء املحمول،
أي :ال إشـكال مـن األسـاس يف البين.
هـذه النكتـة تُوصلُنـا إىل أن يف مـوارد دفـع الشـبهات عن
القرآن الكريم تُستعمل كلم ُة الدفع ال الرفع ،أي ال إشكال وال
شُ ـبهة من األسـاس يف البني .
ين يَ َديْ ِه
وهـذا واضـح لقوله تعـاىل{ :ال يَأْتِيـ ِه الْ َب ِاط ُل ِم ْن بَ ْ ِ
َوال ِمـ ْن َخلْ ِفـ ِه تَنز ٌِيل ِم ْن َح ِكيمٍ َح ِم ٍ
يـد})11(.
ولكن يبقى السؤال املهم وهو :
هل يحتاج القرآن الكريم إىل دفع ودفاع عنه ؟ .
الحقيقـة أن القـرآن مبـا هـو هـو اليحتـاج البتـ َة إىل  ذلك،
فمـن أيـن جـاءت الحاجة؟.
إمنـا تولـدت الحاجـة للدفـاع عـن القـرآن الكريـم نتيجـة
رص فيـه ،فكان
ُ
ُبين له ،وصـال وجال
البعـد عـن امل ِّ
العقـل القا ُ
مـن الطبيعـي جـدا ً أن تربز عشرات بل آالف اإلشـكاالت عىل
مـر الزمـن ،وحيـث إن هـذه اإلشـكاالت ليسـت بشيء فقـد
اسـتُعمل يف حقهـا الدفـاع والدفع.
دور اإلمام الرضا (ع) يف الدفاع عن القرآن الكريم :
ُيكـن إجمال الـدور الرضـوي يف دفاعه عن القـرآن بثالثة
أُمور :
 1ـ إجاباتـه املبـارشة عـن الشـبهات املطروحـة أمامـه من
قبـل أعوانـه واملوافقين عموما.
فهنالك سـؤال يطرحه املوافق ويتصدى اإلما ُم (ع) لإلجابة
ُ
احتمال التقية
عنـه ،وهـذا النـوع مـن اإلجابـات اليـرد فيهـا
عادة .
 2ـ إجاباتـه املبـارشة عـن الشـبهات املطروحـة أمامـه من

ُيكن إجامل الدور
الرضوي يف دفاعه عن
القرآن بثالثة أُمور :
إجاباته املبارشة عن
الشبهات املطروحة أمامه من
قبل أعوانه واملوافقني عموما.
و إجاباته املبارشة عن
الشبهات املطروحة أمامه من
قبل املخالفني ،وهذا النوع من
ُ
احتامل
اإلجابات اليرد فيها
التقية عادة.
و التصدي املبارش للشبهات
من خالل عرضها أمام جمع من
الحضور ثم اإلجابة عنها

ُ
احتامل
قبـل املخالفين ،وهـذا النوع مـن اإلجابات اليرد فيهـا
التقيـة عادة.
 3ـ التصدي املبارش للشـبهات من خالل عرضها أمام جمع
مـن الحضور ثـم اإلجابة عنها ،وهذا النوع مـن اإلجابات اليرد
فيهـا احتامل التقيـة عادة ،بنكتـة مبادرته (ع) لطرح السـؤال
ثـم اإلجابة عنه.
وهنـا يف هـذا النـوع الثالث من التصـدي يقوم اإلمـام (ع)
بدوريـن أساسـ ّيني هام :
أ ـ دور السائل .
 2ـ دور امل ُجيب .
كان اإلمـام الرضـا (ع) يف النوعين األول والثـاين يـؤدي دور
املجيـب فقـط ،وإمـا يف هـذا النـوع الثالـث فإنـه يـؤدي دور
السـائل واملجيـب معاً .
ونحـن هنا سـوف نقـف عىل عينـات وشـواهد توضيحية
تُبي ُن مـن خاللهـا النـوع األول مـن تلـك األنـواع الثالثـة مـن
التصـدي فيما يتعلـق بالدفـاع عـن القـرآن الكريم.
النـوع األول :اإلجابـات املبـارشة عـن شـبهات طرحهـا
املوافقـون .
الشـاه ُد االُوىل :عـن علي بـن الحسـن بن عيل بـن فضال،
عـن أبيـه ،عـن الرضـا علي بـن مـوىس (ع) قـال :سـألته عـن
قـول اللـه عـز وجـل{ :اللَّـ ُه يَ ْسـتَ ْه ِزئُ ِبهِـ ْم )12( }...وعن قوله
{:ومكـ ُروا ومك َر اللـهُ )13(}...وعن قوله {...يخاد ُعون الله وهو
خادعهـ ْم ،)14(}...فقـال (ع) ( :إن اللـه تبارك وتعاىل ال يسـخر
واليسـتهزئ وال ميكـر وال يخـادع ،ولكنـه عـز وجـل يجازيهـم
جزاء السـخرية ،وجزاء االسـتهزاء وجزاء املكر والخديعة ،تعاىل
اللـه عام يقـول الظاملون علـوا ً كبيرا) )15( .
العرض القرآين ،حيث يصف
متس َ
فهنا ت ُثار شُ ـبهات خفي ٌة ُّ

القرآ ُن الله سـبحانه بأنه له مكر وخداع واسـتهزاء .
وهـذا األوصـاف بصورتهـا الظاهرية تتناىف مع أسماء الله
وصفاته ولذلك أوجدت شـبهة انعكسـت عىل العرض القرآين،
فأصبـح يُقـال بأن اتهام الله تعاىل ووصف ُه بهـذه األوصاف غري
املناسـبة ملقامه كاشـف ّإن عىل عدم وصحة الصدور .
الصحيح
املوقف
وهنـا نجد اإلمام الرضا (ع) يتصدى ل ُيب َني َ
َ
بأن القرآن ال شـبه َة فيه فيما حكاه عن الله تعاىل.
نفس
فمكـ ُر اللـه وخدا ُعـه واسـتهزاؤه متعلّقـة الجـزا ُء ال ُ
اللـه تعـاىل ،فليس الله هو املخـادع أو املاكـر ( والعياذ بالله)،
فجزاؤهـم على السـخرية واملكر والخداع هـو ما يقتضيه كل
ذلـك ،وإمنـا صـار الفاعـل يف املقـام هـو اللـه تعـاىل ألنـه هـو
امل ُجـازي ال غير .
ُ
الشـاهد الثـاين :إنـه يف الوقـت الذي بدأت فيـه فتنة خلقِ
القرآن يف عهد املأمون واشـتدّت يف عهد املعتصم ،حيث كانوا
يُعاقبـون مـن ال ُ
يقـول بخلق القـرآن ،وقد سـلك العلامء ومن
يُنسـب إليهم ذلك مسـلكني ،هام :
 1ـ القـول بقـدم القـرآن ،وهـو قـول األشـاعرة ،وقـد التـزم
بذلك بشـكل رسـمي يف زمن الفتنة امل ُحدّث أحمد بن حنبل.
 2ـ القـول بخلـق القـرآن ،وهو قول املعتزلـة العدلية ،وقد
كان املأمـون معتزليـاً وبالـغ املعتصـم يف إعتزاليتـه فاشـتدت
الفتنة يف عهده ،حتى وصل املقام بهم أنهم أخذوا يُبسـملون
الكتـب بــ ( بسـم خالق القـرآن) بدالً من البسـملة املعهودة.
وهنـا يف ذلك الزمن الصعب نجد اإلمام الرضا (ع) يتصدى
املوقـف بصـورة يُبطـل فيهـا مقولـة الحنابلـة
لذلـك ليبي َن
َ
واألشـاعرة ـ نحـن نسـتعمل مصطلـح األشـاعرة اضطـرارا ً وإال
فإنـه يف عهـد اإلمـام الرضا اليُوجد يشء اسـمه أشـاعرة ،ولكننا
عنينـا بـه اتجاهـاً عقائديـاً معينـاً قامئاً إىل سـاعتنا هـذه ،تلك
جـدوره ـ إذن اإلمـام بصـدد تقديـم جـواب يُبطـل بـه مقولة
اإلشـاعرة ،وكذلـك اليسـتفيد منهـا العباسـيون الذيـن كانـون
يدّعـون االعتـزال لبعـده السـيايس آنـذاك ألنـه ُيثـل اتجاهـاً
يتقاطـع متامـاً مـع اتجـاه ومسـلك األمويني.
فما هـو الجواب الذي سـيدافع فيـه اإلمام الرضـا (ع) عن
القـرآن ويُبطل فيه مقولة األشـاعرة واملعتزلة.
يـروي لنـا الشـيخ الصـدوق عـن الحسين بـن خالـد ،قال:
قلـت للرضـا (ع) :يا بن رسـول الله ،أخربين عن القـرآن ،أخالق
أو مخلـوق ؟ فقـال (ع) ( :ليـس بخالـق وال مخلـوق ،ولكنـه
كالم اللـه ) )16( .
وهنا  نـكات عقديـة وفلسـفية وتربويـة يف هـذه اإلجابة
القصيرة اليسيرة ،حيـث ج ّنبنـا اإلمـام الرضـا (ع) الوقـوع يف
ئن منهـا األشـعريون ،ومـن اتهامـات الزالـت
متاهـات الزال ي َ
تُصيـب مواضـع املعتزلة.
فاألشـاعرة ال يجدون لهم مخلصاً حقيقياً يف تصوير معنى
القـدم ،باعتبـار أن اللـه تعـاىل هـو القديـم وحـده وال قديـ َم
آخـر معـه ،فإمـا أن يكون القـرآن هو الله ليك يبقـى مصداق
القديم واحدا ً ،وهم أنفسهم ال يتلزمون بذلك ،وإما أن يقولوا
بحدوثـه وعدم قدمه فتبطل مقولتهم من األسـاس ،واملظنون
هـو أن ابـن حنبـل أراد مبقولته تلك معارضة السـلطة القامئة
آنـذاك ،وال يُعلـم سـبب املعارضـة تلـك بنحو دقيـق ولكنني
أحتمـل أنه أراد الطعن باملأمـون واملعتصم ألنهام كانا يُقربان

العلويين ولـو بصـورة ظاهريـة ،وهـذا غير مـريض لـه ،إمـا
ألمويتـه الدفينـة أو لحاجـة يف نفـس يعقـوب تتعلـق بالوالء
العلوي.
وأمـا املعتزلـة فإنهم وصفـوا القرآن مبا يتصـف به املوجود
املـادي الـذي هو قابل للتلـف والهالك ،وكـون القرآن مخلوق
يُعطـى هـذا املعنى اليسء ،وإن كنا نحن الشـيعة نلتزم ضمنا
بلـوازم ذلـك ،حيـث إننـا نقول بـأن القـرآن حـادث ،والحادث
ينسـجم مع كونه مخلوقاً ال أنه قديم ،ولكن التعبري بالحادث
يدفع شـبهة التلـف واإلعدام وقابليـة الهالك الضياع.
وهنـا نـود الوقـوف عنـد هـذه النكتـة الرتبويـة األخالقية
املهمـة ،وهـي عـدم وصف القـرآن بيشء يقدح فيـه أو ييسء
إليه ،نظريـاً وعملياً .
والـذي يهمنـا هو البعـ ُد العميل ،ومن تلـك األوصاف التي
نُحملهـا للقـرآن بصورة عملية هـي َعيْ َش القـرآن يف املكتبات
املاديـة ال يف العقـول والقلوب ،و هذا ما يُسـمى قرآنياً وروائياً
بهجـرة القـرآن ،أي :هجرتنا نحن للقرآن .
ُ
رب إن قومـي اتخـدوا هذا
قـال تعـاىل{ :وقـال
الرسـول يـا ِّ
القرآن مهجـورا ً}()17
والقرآن يُهجر يف موارد عديدة ،أهمها :
 1ـ تـرك القـرآن جملـة وتفصيلاً ،وهـي الهجـرة األعظـم،
املتمثلـة بترك القـرآن تلاوة وفهماً .
 2ـ تـرك القـرآن تفصيلاً ال جملة ،وهـي الهجرة العظمى،
املتمثلة باإلكتفـاء بتالوة القـرآن دون فُهمه.
 3ـ تـرك القـرآن جملـ ًة ال تفصيالً ،وهـي الهجرة العظيمة،
املتمثلـة باالكتفـاء بالفهم دون املكث على تالوته .
فهنالـك ثالث هجرات ،عظيمـة وهي الفهـم دون التالوة،
وعظمـى وهـي التلاوة دون الفهـم ،واألعظـم وهـي ال تالوة
وال فَهم.
اللهـم أقلنا العثرات والزالت والهجـرات الثالث ،وصىل الله
عىل سـيدنا محمد وآله الطيبني الطاهرين .

 1ـ عيون أخبار الرضا (ع) للصدوق :ج  1ص . 137
 2ـ فصلت. 42 :
 3ـ العيون :ج  2ص . 130
 4ـ النحل. 44 :
 5ـ املائدة. 55 :
 6ـ الكايف الرشيف :ج  1ص  ،192حديث . 3
 7ـ بحار االنوار ـ العالمة املجليس ج  89ص .27
 8ـ عـوايل اللئـايل ـ ابـن أيب جمهـور األحسـايئ :ج  4ص
 ،116حديـث . 181
 9ـ تفسري القرطبي ـ القرطبي :ج  3ص . 259
 10ـ البقرة. 251 :
 11ـ فصلت. 42 :
 12ـ البقرة. 15 :
 13ـ آل عمران. 54 :
 14ـ النساء. 142 :
 15ـ التوحيد للصدوق :ص . 163
 16ـ األمايل ـ الشيخ الصدوق :ص  639حديث. 12 :
 17ـ الفرقان. 30 :
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اإلمام الرضا (ع)
ودوره في اإلصالح الفكري
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وضّ ـح اإلمام (عليه السلام) حقيقة التآمـر الفكري يف
بلبلـة عقـول املسـلمني ،وأعطى قاعدة كلية يف األسـاليب
واملامرسـات التـي يسـتخدمها أعـداء االسلام لتشـويه
االفـكار واملفاهيـم االسلامية فقـال (عليـه السلام)« :إ ّن
مخالفينـا وضعـوا أخبـارا ً يف فضائلنـا وجعلوهـا على
ثالثـة أقسـام أحدهـا :الغلـو ،وثانيهـا :التقصير يف أمرنـا،
وثالثهـا :الترصيـح مبثالـب أعدائنـا ،فـإذا سـمع النـاس
الغلـ ّو فينا كفّروا شـيعتنا ونسـبوهم اىل القـول بربوبيتنا،
وإذا سـمعوا التقصير اعتقـدوه فينا ،واذا سـمعوا مثالب
أعدائنـا باسمائهم; ثلبونـا باسمائنا .)1(»...
واتخـذ اإلمـام (عليه السلام) عـدّة أسـاليب يف مجال
االصلاح الفكـري وإليـك إيضاحها:
أ ّوالً :الرد عىل االنحرافات الفكرية.
       قـام اإلمـام (عليـه السلام) بالـرد على جميـع
ألـوان االنحـراف الفكـري مـن أجـل كسر االلفـة بين
املنحرفين وبينهـا ،وكان يسـتهدف االفكار واالقـوال تارة،
كما يسـتهدف الواضعين لها واملتأثريـن بها تـارة ا ُخرى.
       ففـي ردّه على املشـبّهة قال(عليـه السلام):
«الهـي بـدت قدرتـك ومل تبـد واهيـة فجهلـوك ،وقدروك
وإن بـريء يـا الهي
والتقديـر على غير مـا بـه وصفـوك ّ
مـن الذيـن بالتشـبيه طلبـوك ليـس كمثلـك يشء»(.)2
ويف ردّه على املجبرة واملفوضـة قـال (عليه السلام):
«مـن زعـم ا ّن اللـه يفعـل أفعالنا ثـم يعذبنـا عليها ،فقد
قـال بالجبر ،ومـن زعم أ ّن الله عزوجل فـوض أمر الخلق
والـرزق إىل حججـه عليهـم السلام ،فقد قـال بالتفويض،
والقائـل بالجرب كافـر ،والقائل بالتفويـض مرشك»(.)3
واملجسـمة
      ولـه ردود عديـدة على الغلاة
ّ
وأصحـاب التفسير بالـرأي والقيـاس ،كما ان لـه ردودا ً
على الفـرق غري االسلامية كالزنادقـة واليهـود والنصارى
وغريهـم .
      وف ّنـد اإلمـام (عليـه السلام) جميـع الروايـات
التـي يعتمـد عليهـا املنحرفـون ،ووضّ ـح بطلان صدورها
عـن رسـول الله (صلى الله عليه وآله) وأرشـد املسـلمني
اىل الروايـات الصحيحـة ،ففـي رده عىل الروايـة املفتعلة
واملنسـوبة اىل رسـول اللـه (صلى اللـه عليـه وآلـه)
والتي جـاء فيهـا« :إن اللـه تبـارك وتعـاىل ينـزل كل ليلـة
جمعـة اىل السماء الدنيـا» ،قـال (عليـه السلام)« :لعـن
اللـه املح ّرفين الكلـم عـن مواضعـه ،والله ما قال رسـول
اللـه كذلـك ،وانّ ـا قـال :ا ّن اللـه تعـاىل ينـزل ملـكاً اىل
السماء الدنيـا كل ليلـة يف الثلـث االخير ،وليلـة الجمعة
يف أول الليـل فيأمـره فينـادي هـل مـن سـائل فأعطيـه،
هـل مـن تائـب فاتـوب عليـه ،هل مـن مسـتغفر فاغفر
لـه  ...حدثنـي بذلـك أيب عن جـدي عن آبائه عن رسـول
اللـه (صلى اللـه عليـه وآلـه) »(. )4
كما دعـا اإلمـام الرضـا (عليـه السلام) اىل مقاطعـة
كاملجبرة واملف ّوضـة والغلاة مقاطعـة كليـة
املنحرفين
ّ
ملنـع تأثريهـم يف االُمـة ،وأسـند هـذه األوامـر اىل أجداده
(عليهـم السلام) تـارة واليـه ابتـدا ًء تـارة ا ُخـرى .

       قـال (عليـه السلام)« :حدثنـي أيب مـوىس بـن
جعفـر ،عـن أبيـه جعفـر بـن محمـد (عليهما السلام)،
انـه قـال :مـن زعـم ا ّن اللـه تعـاىل يجبر عبـاده على
املعـايص أو يكلفهـم مـا ال يطيقـون ،فلا تأكلـوا ذبيحته،
وال تقبلـوا شـهادته ،وال تصلّـوا ورائـه ،وال تعطـوه مـن
الـزكاة شـيئاً»(.)5
      وقـال (عليـه السلام) عـن مقاطعـة الغلاة
واملف ّوضة« :الغلاة كفّـار واملف ّوضـة مرشكـون ،مـن
جالسـهم أو خالطهم أو واكلهم ،أو شـاربهم ،أو واصلهم،
أو ز ّوجهـم ،أو تـز ّوج منهـم ،أو آمنهـم ،أو ائتمنهـم على
أمانـة أو صـدّق حديثهـم ،أو أعانهـم بشـطر كلمـة خرج
مـن واليـة اللـه ع ّزوجـل وواليـة رسـول اللـه (صلى اللـه
عليـه وآلـه) وواليتنـا أهـل البيـت»(.)6
      بـل أمـر مبقاطعـة جميـع أصنـاف الغلاة فقـال
(عليـه السلام)« :لعـن اللـه الغلاة اال كانـوا يهـودا ً ،اال
كانـوا نصـارى ،اال كانـوا قدريّة ،اال كانـوا مرجئة ،اال كانوا
حروريـة ...ال تقاعدوهـم وال تصادقوهـم ،وابـرؤوا منهم
بـرئ الله منهـم»(.)7
      وأ ّمـا موقفه(عليـه السلام) مـن الواقفـة فيمكن
تلخيصـه مبـا ييل:
     بعـد أن استشـهد اإلمـام الكاظـم (عليـه السلام)
طالـب اإلمـام الرضـا (عليـه السلام) جامعـة مـن وكالئه
بارسـال املـال الـذي كان بحوزتهـم اليـه ،ولكنهـم طمعوا
بـه ،فأجابـوه :إن أبـاك صلـوات اللـه عليـه مل ميـت وهـو
حـي قائـم ،ومـن ذكـر أنّـه مات فهـو مبطـل(.)8
      واسـتطاع هـؤالء ان يسـتميلوا بعـض النـاس
لرتويـج فكـرة أ ّن اإلمـام الكاظم (عليـه السلام) مل ميـت
وأنّـه القائـم املنتظـر .
     وكان دور اإلمـام (عليـه السلام) هـو إثبات موت
أبيـه يف املرحلـة األوىل من مواجهة هـذه األفكار الهدّامة
.
     واسـتمر يف مواجهتهـم بشـتى األسـاليب ،وكانـت
الحكومـة آنـذاك تشـجع مثـل هـذه األفـكار الهدّامـة
لتفتيـت التـآزر والتآلـف بين اتبـاع أهـل البيـت (عليهم
السلام) .ومـا كان مـن اإلمـام (عليه السلام) إالّ ان يعلن
املواجهـة مـع الواقفـة للقضـاء عليهـم ،فقد لعنهـم أمام
أصحابـه فقـال (عليـه السلام)« :لعنهـم اللـه مـا أشـ ّد
كذبهـم»(.)9
     وأمـر بعـدم مجالسـتهم تحجيماً ألفكارهـم
ومدّعياتهـم ،فقـال ملحمـد بـن عاصم« :بلغنـي أنّـك
تجالـس الواقفـة ؟» قـال :نعـم ،جعلـت فداك ا ُجالسـهم
وأنـا مخالـف لهـم ،قـال« :ال تجالسـهم»(.)10
     وقـال (عليـه السلام) فيمـن سـأله عـن الواقفـة:
«الواقـف حائـد عـن الحـق ومقيـم على سـيئة إن مـات
بهـا كانـت جه ّنـم مـأواه وبئـس املصير»(.)11
      وأمـر مبنـع الزكاة عنهـم فعن يونس بـن يعقوب
قـال :قلـت اليب الحسـن الرضا (عليـه السلام) اعطـي
حـي مـن الـزكاة شـيئاً
هـؤالء الذيـن يزعمـون إن أبـاك ّ

؟ قـال« :ال تعطهـم فانّهـم كفـار مرشكون زنادقـة»(.)12
      وبذلـك اسـتطاع تحجيـم دورهـم وايقـاف
حركتهـم داخـل كيـان أنصـار أهل البيـت (عليهـم
السلام) ،ومل تنتشر افكارهـم االّ عنـد أصحـاب املطامـع
واألهـواء.
ثانياً :نرش االفكار السليمة
ابتـدأ اإلمـام (عليـه السلام) بالـرد على االفـكار
املنحرفـة ثـم أمـر مبقاطعـة واضعيهـا والقائلين بهـا
واملتأثريـن بهـا; لتطويقهـا يف مهدهـا والحيلولـة دون
اسـترشائها يف الواقـع ،ثـم عمـل على نشر االفـكار
السـليمة لتتـم املحـارصة مـن جميـع الجوانـب.
      فـكان (عليـه السلام) يقـوم بتفسير اآليـات
القرآنيـة التي تتنـاول اصول وقواعد العقيـدة والرشيعة،
ويهتـ ّم بنشر االحاديـث الرشيفـة عـن آبائـه وعـن
رسـول الله (صىل اللـه عليـه وآلـه) لكي تكـون هـي
الحاكمـة على أفـكار وتصـورات املسـلمني. 
      وكان يسـتثمر جميـع الفـرص املتاحـة لتبيـان
الفكـر السـليم واملفاهيـم الرشعيـة الصحيحـة .
      ففـي مجـال التوحيـد قـال (عليـه السلام):
«حسـبنا شـهادة أن ال الـه االّ اللـه أحـدا ً صمـدا ً مل يتخـذ
صاحبـة وال ولـدا ً ،قيّومـاً سـميعاً بصيرا ً قويـاً قامئـاً باقيـاً
نـورا ً ،عاملـاً ال يجهـل ،قادرا ً ال يعجز ،غنيـاً ال يحتاج ،عدالً
ال يجـور ،خلـق كل يشء ،ليـس كمثلـه يشء ،ال شـبه لـه،
وال ضـدّ ،وال نـدّ ،وال كفـو»(.)13
      وص ّنـف (عليـه السلام) أصنـاف القائلين

بالتوحيـد فقـال« :للنـاس يف التوحيـد ثالثـة مذاهـب:
نفـي وتشـبيه وإثبـات بغير تشـبيه ،فمذهـب النفـي ال
يجـوز ،ومذهـب التشـبيه ال يجوز ألن الله تبـارك وتعاىل
ال يشـبهه يشء ،والسـبيل يف الطريقـة الثالثـة اثبـات بلا
تشـبيه»(.)14
      وسـئل (عليـه السلام) :أيكلّـف اللـه العبـاد مـا
ال يطيقـون ؟ فقـال« :هـو أعـدل مـن ذلـك» ،قيـل لـه:
فيسـتطيعون أن يفعلـوا مـا يريـدون ؟ قـال« :هـم أعجز
مـن ذلـك»(.)15
      ونشر األفـكار اإلسلامية يشـكّل الركـن األسـايس
يف اإلصلاح الفكـري ألنـه يسـتبدل فكرا ً بفكـر ورأياً برأي
وترشيعاً بترشيع.
ثالثاً :إرجاع األمة إىل العلامء
توسـع القاعـدة الشـعبية ألهـل البيـت
      بعـد ّ
(عليهـم السلام) وصعوبة االلتقاء باإلمام (عليه السلام)
باسـتمرار ،قـام اإلمـام (عليـه السلام) بارجـاع االمـة اىل
عـدد مـن العلماء ألخـذ معـامل دينهـم ،فعـن عبدالعزيز
بـن املهتـدي قـال :سـألت الرضـا ،فقلـت اين ال ألقـاك يف
كل وقـت فعـن مـن آخـذ معـامل دينـي ؟ قـال« :خذ من
يونـس بـن عبدالرحمـن»(.)16
      وكان لـه أتبـاع مـن الفقهـاء منترشيـن يف جميع
األمصـار ،يُرجـع لهم أنصاره وسـائر املسـلمني ألخذ معامل
الديـن مـن عقائد وترشيعـات وأحكام .
منهـم :أحمـد بـن محمـد البزنطـي ،ومحمـد بـن
الفضـل الكـويف ،وعبداللـه بن جنـدب البجيل ،والحسين
بـن سـعيد االهـوازي .
وكان يتابـع حركـة الـرواة لكي ال يكذبـوا عليه أو عىل
آبائـه ،فـكان يقـول عـن يونـس مـوىل علي بـن يقطين:
«كـذب ـ لعنـه اللـه ـ على أيب»(.)17

ابتدأ اإلمام (عليه
السالم) بالرد عىل
االفكار املنحرفة ثم
أمر مبقاطعة واضعيها
والقائلني بها واملتأثرين بها;
لتطويقها يف مهدها والحيلولة
دون استرشائها يف الواقع ،ثم
عمل عىل نرش االفكار السليمة
لتتم املحارصة من جميع
الجوانب.
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خالصة منهج الرضا(ع) األخالقي
الدكتور السيد زهري االعرجى

اكداالمام الرضا عىل
عليه السالم ان االخوة
الحقيقية هي اخوة
االميان و عدم معصية
الباري عز و جل و ليس اخوة
الدم و القرىب و حث عىل صلة
الرحم و لو بكف االذى عنهم،
الن صلة الرحم خطوة اولية
لالعتناء بأمر االمة و املجتمع
الكبري

حـدد االمام الرضا(ع) ابعاد الحيـاة االخالقية بثالثة امور،
اوال :عالقته بالله سـبحانه و تعاىل ،ثانيا :عالقته باملجتمع ،و
ثالثا :عالقته بالنفس.
ففـي مجـال التعامـل مـع اللـه سـبحانه اكـد على حب
اللـه ،و اكـد عىل رضورة تعلق قلـب املؤمن بحبه تعاىل ،الن
حـب اللـه عز وجل هـو جوهر العبادة الحقيقيـة ،فقد كان
يؤثـر مـراد اللـه على مـراده .و اكد عىل حسـن الظـن بالله
سـبحانه ،فانـه عز و جـل يقبل القليل من العمـل برشط ان
تكـون نيـة العمل مبنيـة عىل اسـاس التقوى.
و حـث على التوكل عىل الله سـبحانه باعتبار ان ال فاعل
اال اللـه ،و ال موجـد و ال محي اال هو سـبحانه ،و انه ال حول
و ال قـوة اال بـه ،و اعلـن بـان حـد التـوكل هـو ان ال يخـاف
االنسان احدا اال الله.
و قـد اشـار على املؤمنين بـان يتلبسـوا بصفـة التقـوى،
و هـي تجنـب معصيـة اللـه ،و هـي صفـة جامعـة لجميـع
مراتـب االميـان ،و دعاهـم اىل التبصر يف املناهـي اآللهيـة و
الـورع عـن محارمـه تعاىل.
امـا ذكـر الله و تسـبيحه ،فقد كان شـغله الشـاغل.و قد
اكـد على ان العبـادة ليسـت بالصلاة و الصيـام ،و امنا ايضا
بالتفكـر يف خلـق اللـه و التأمـل يف آياتـه ،و اعتبر التفكـر
مفتاح العبـادة الحقيقية.

20

العدد  ،354آب  /آغسطس 2016

و يف مجـال العالقـات االجتامعيـة بنـى االمـام الرضـا
فلسـفته على ثالثة امـور ،و هي متطابقة بالتأكيد مع نظرة
القرآن للعالقـات االجتامعية.
االمـر االول :املسـألة االخالقيـة ،حيـث ان االلتـزام
واملسـؤولية والجهـد املبذول لتقويـة العالقـات االجتامعية،
و بنـاء املجتمـع السـليم ،امنـا هى قيمـة اخالقيـة عليا ،عىل
االنسـان املؤمـن ان يلتـزم بهـا ،باعتباره انسـانا واعيـا جديرا
بتحمـل هـذه املسـؤولية و هـذا الشرف الرفيـع .
الثـاين :ان االسلام اكـد يف حثـه عىل صلة الرحـم ،و اكرام
الوالديـن و اطعـام الفقير و املسـكني ،و تكريـم اليتيـم و
غريهـا مـن االمور التي تنمـي الصالت االجتامعيـة ،اكد عىل
ان هـذه االعمال امنا هـي امور تعبدية يتقرب بها االنسـان
اىل اللـه تعـاىل ،و يثـاب عليها .فهـي اوامر صـادرة من املوىل
عـز و جـل و هو يف مقـام البيان.
الثالـث :ان االسلام اراد لالنسـان املؤمـن ان يصـل اىل
مراحـل متقدمـة مـن الكمال ،فـاراد بتثبيـت العالقـات
االجتامعيـة على صعيـد مسـاعدة الفقـراء و صلـة الرحم و
اكـرام اليتيـم ...الخ ان يربز مفهوم التكامل االجتامعي ،الذي
يتـواله افـراد املجتمـع بعضهـم لبعـض ،و هـو غير الضامن
االجتامعـي الـذي تتبنـاه الواليـة و الحكومـة يف الدولـة
االسالمية.

و مـن هـذا املنطلق اكداالمام الرضا عىل عليه السلام ان
االخـوة الحقيقيـة هـي اخوة االميـان و عدم معصيـة الباري
عـز و جـل و ليـس اخـوة الـدم و القـرىب و حـث على صلة
الرحـم و لـو بكف االذى عنهم ،الن صلة الرحم خطوة اولية
لالعتنـاء بأمر االمـة و املجتمع الكبري.
و اكـد على عـدم اهانـة الفقير و املحتـاج و السـائل،
بـل قـرر انه من املسـتحب ستر وجـه املعطي عن السـائل
مخافـة ان يـرى ذل السـؤال يف وجهـه.
و حبـب العفـو عن الجـاين ،اذا كانت لديه حجة معقولة
يحتج بها عن فعله.
و اكد عىل التودد اىل الناس و مداراتهم.
و اكـد على طلب العلـم و التفقـة يف الديـن ،باعتبار ان
الفقهـاء هم حملة رسـالة التوحيد بعد االمئـة و االنبياء(ع).
و باعتبـار انـه ال منقـذ لالنسـانية مـن محنهـا املتوالية عىل
طـول التاريـخ غري هـذا الدين االلهـي العظيم.
و اشـار اىل اسـداء النصيحـة و املشـورة اىل الحاكـم ،و
توجيهـه نحـو تطبيـق الرشيعة.
و شـدد على قضيـة اكـرام الوالديـن باعتبارهـم اصـل
وجـود االنسـان و منبعـه ،و التوسـعة على االرسة باعتبارها
نـواة ملجتمع كبري ،فاسـعادها هو اسـعاد للمجتمـع الكبري.
و كانـت اخالقيتـه الحقيقيـة هـي ترجمتـه ملبادئـه يف

االخلاق اىل الواقـع العملي ،فكان يتعامل مـع الناس تعامال
شـغافا طيبـا .و كان كرميـا سـخيا مـع النـاس ،ينفـق على
الفقـراء واملحتاجين ،و كان ال يـرد السـائلني ابـدا.
و ىف مجال الشـخصية االسلامية ،و هـو اخالقية التعامل
مـع النفـس ،فقد اشـار االمـام اىل الصفات الواجـب توافرها
يف اي شـخصية اميانيـة تبتغـي تحقيـق نرش رسـالة التوحيد
و مرضـاة اللـه ،و ارتقـاء سـلم الكمال ،فحبـب الصمـت و
االعـراض عـن الجاهلين البطـال جهلهـم .و أكد على الحذر
و الكتمان حفاظـا عىل الديـن من عيون السـلطة الظاملة و
جواسيسها.
و أكد عىل طلب العلم باعتباره سلاحا نافذا يسـتخدمه
املؤمـن يف التحرك يف سـاحة الحيـاة ،و حث عىل بذل الجهد
يف سـبيل تحصيلـه .و دعـا اىل معرفـة النفـس عـن طريـق
العقل ،و محاسـبتها محاسـبة شـديدة لتنبيهها عىل التفريق
بين الخير و الرش.
واوىص بالصبر يف الحيـاة ،باعتبار متحيصا حقيقيا لالميان،
و مفتاحـا للفـرج ،و هـو صبر على طاعـة ،و صبر عـن
املعصيـة ،و صبر على ابتلاءات الدنيـا و محنها.
و كانـت موعظتـه بالكلمـة الطيبـة ،و الحجـة البالغـة
واحـدة مـن اهـم مظاهـر شـخصيته االخالقيـة  .و كانـت
القناعـة يف تفكيره تنزها عـن لئام النـاس ،و طريقا للوصول
اىل مرضـاة الله سـبحانه.
و اشـار االمـام اىل ان العمـل القليـل الدائـم القائـم على
اليقين و البصيرة ،افضـل مـن العمـل الكثير املنقطـع .و
الحقيقـة ان هـذا الـرأي يجـب ان يكون منهجـا من مناهج
العمـل االجتامعـي و السـيايس يف االسلام واشـار اىل رضورة
تنظيـم الوقـت و تقسـيمه ،حتـى ال يضيـع وقـت االنسـان
الثمين يف امـورال تنفع.
واخيرا اوىص باللين و التواضـع والخلـق الحميـد،
و هـي مـن العبـادات املقربـة اىل الخالـق عـز و جـل.
اما عنارص االخالق عند االمام فهي كام ييل:
1ـ االلـزام :و فكرتـه ان النفـس االنسـانية جبلـت على
االحسـاس بالخير و الشر ،و ان اللـه مل يجبر العبـاد على
طاعتـه ،و امنـا الزمهـم إلزامـا بواسـطة العقـل.
2ـ املسـؤولية :و هـي االسـتعداد الفطـري والقدرةعلى
إلـزام االنسـان نفسـه ،بايفـاء التزامـه ،و هـي االمانـة التـي
كلـف اللـه االنسـان بحملهـا النـه أهـل للتكليف.
3ـ الجـزاء :و هـو ان االنسـان يجـب ان يثـاب على عمل
الخير ،و يعاقب عىل عمـل الرش.
4ـ النيـة و الدوافـع :ال يرتضي الله من االنسـان اي عمل
مـا مل يكـن فيـه ارادة و عزم و تصميم لتحقيـق ذلك العمل
بنية القربـة اليه تعاىل.
5ـ الجهـد :ال ميكـن اداء التكاليـف الرشعيـة
بـدون بـذل جهـد خـاص بذلـك ،و ال ميكـن لالميـان ان
يتحقـق مـا مل يـزدوج الفكـر بالعمـل ،و القـول بالفعـل.
هـذه ،ملحات موجزة عن فلسـفة اخالقية االمـام الرضا(ع) و
الحمـد لله رب العاملني.

اإلمام الرضا (عليه السالم)
وتربية الصفوة العلمية
اهتـم األمئـة األطهـار برتبيـة مجموعـة من العلماء والكـوادر والخـواص ،فرنى أن لـكل إمام
مـن األمئـة مجموعـة مختارة مـن األصحاب الثقـاة الذين يكونـون يف موضع االهتمام والعناية
الخاصـة بهـم يك يكونـوا مـن دعاة اإلسلام ومبلغي الرسـالة ونـارشي علوم أهـل البيت .
واإلمـام الرضـا (عليـه السلام)  -كباقـي األمئـة األطهار  -اهتـم برتبية مجموعة مـن الرجال يك
يسـاهموا يف نشر اإلسلام  ،وبسـط معارف أهـل البيت .
وقـد حفـظ لنـا التاريـخ يف سـجالته عـددا ً كبيرا ً من أبـرز العلامء والفقهـاء واملؤلفين الذين
تخرجـوا على يـدي اإلمام الرضـا  ،نذكـر منهم :

1ـ يونس بن عبد الرحمن (125هـ ـ 208هـ):
كان ليونـس بـن عبـد الرحمن منزلـة عظيمة عند اإلمـام الرضا (عليه السلام) حتى
شـبهه اإلمـام بسـلامن زمانه ،فإن " يونس يف زمانه كسـلامن الفـاريس يف زمانه” ( )1كام
يقـول الرضـا (عليـه السلام) ،وبعد أن اسـتوعب يونس من علوم ومعـارف األمئة الكثري،
بـدأ ينشره  ،إذ زكاة العلـم نشره  ...فأخذ يؤلف املؤلفـات املفيدة؛ فمن كتبه:
1ـ كتاب األدب والداللة عىل الخري 2 .ـ كتاب اإلمامة .
 4ـ كتاب اللؤلؤ يف الزهد .
		
3ـ كتاب فضل القرآن .
6ـ كتاب الرد عىل الغالة  ...وغريها .
		
5ـ كتاب يوم وليلة .
وحـازت كتبـه على تأييد األمئة ملحتوياتهـا  ،فقد دخل اإلمـام الجواد
(عليـه السلام) على أحـد شـيعته يعـوده يف مرضـه  ،وكان عنـد
رأسـه كتـاب « يـوم وليلـة » الـذي صنفـه يونـس  ،فجعـل
يتصفحـه ورقـة ورقـة حتى أىت عليه مـن أولـه إىل آخره وهو
يقـول “ :رحـم الله يونس  ،رحم الله يونس )”  .)2كام عرض
أبو هاشـم الجعفري نفس الكتاب على اإلمام الهادي (عليه
السلام) فنظـر فيه وتصفحه كله ثم قـال  " :هذا ديني ودين
آبـايئ وهو الحق كلـه” (. )3

 2ـ صفوان بن يحيى البجلي
(ت 210هـ):
ومـن الرجـال الصادقين الذيـن تربـوا على يـدي اإلمـام الرضـا
(عليـه السلام) صفـوان بـن يحيى البجلي ،وكان متميـزا ً يف عالقاته
االجتامعيـة ويف وعيـه وثقافتـه  ،فقـد روى عـن اإلمـام الرضـا ثـم
عـن ابنـه اإلمـام الجـواد (عليهما السلام) ـ وكان وكيلاً لـه ـ الكثري من
األحاديـث  ،أخرجهـا يف ثالثين مصنفـاً  ...منهـا :
		
1ـ كتاب الرشاء والبيع .
		
 3ـ كتاب الفرائض .
		
 5ـ كتاب اآلداب .

2ـ كتاب املحبة والوظائف .
4ـ كتاب الوصايا .
 6ـ كتاب بشارات املؤمن .
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وهكـذا كان يف الحديـث  « :مـن السـتة الذيـن أجمـع
أصحابنـا على تصحيـح مـا يصـح عنهـم مـن أصحـاب أيب
إبراهيـم (الكاظـم) وأيب الحسـن الرضـا  ،وأقـروا لهـم بالفقه
والعلـم »( )4وهـو يف العبـادة « كان مـن الـورع والعبادة ما
مل يكـن أحـد يف طبقتـه»()5

 3ـالحسينبنسعيداألهوازي:
كان للحسين بـن سـعيد األهـوازي وأخـوه الحسـن دور
مهـم يف نشر علـوم أهـل البيت بين الناس  ،فقـد قاما بربط
النـاس يف األهـواز ـ بعدمـا اسـتقرا فيهـا عوضـاً عـن بلديهام
الكوفـة ـ بخـط أهـل البيت حتى أصبح سـكان تلك املنطقة
مـن أتبـاع مدرسـة أهل البيـت (عليهم السلام(.
وقد قاما الحسين األهـوازي ومعه أخوه الحسـن بتأليف
مجموعـة مـن املصنفات وصلت الثالثني مؤلفـاً ،منها :
2ـ كتاب الصالة .
1ـ كتاب الوضوء .
 -4كتاب الصوم .
3ـ كتاب الزكاة .
 5ـ كتاب الحج  ...وغريها .
وبعـد أن ركـزا يف األهـواز عددا ً من أبنائهما  ،وكالء واعني
وصحابـة مخلصين  ،وقياديين مقتدريـن  ،غـادر الحسين

األهـواز قاصـدا ً مدينـة قـم حيـث بـدأت تتحـول إىل موقـع
يتجمـع فيـه شـيعة أهل البيـت من األشـعريني ،الذيـن قدر
لعـدد منهـم أن يصبحـوا فيما بعـد أيضـاً مـن (رجـال أهـل
البيـت (عليهم السلام((.
ومل يطـل بـه املقـام  ،فقـد كان وهو املتعود على الهجرة
والسـفر على موعد سـفر أكبر ،إىل حيث جنـان الخلد)6(.

 4ـ دعبل بن علي الخزاعي
(ت 246هـ):
كان دعبـل الخزاعي مـن أقرب الناس لإلمـام الرضا (عليه
السلام) وكان مـن شـعراء أهـل البيـت  ،فقد نظم شـعره يف
خدمـة منهج أهل البيت ،وبالرغم مـن كل اإلغراءات الكثرية
التي حاول الخلفاء العباسـيون تقدميها إليه السـتحالته إليهم
إال أنـه فضـل اآلخـرة عىل الدنيا .وقد سـخر شـعره الراقي يف
بيـان فضائـل أهل بيت النبـوة  ،وتعداد املـآيس التي تعرضوا
لهـا من قبل الحكام الظلمة  ،ويف قصيدته الشـهرية املعروفة
بــ (التائية) أكرب دليـل عىل ذلك .
قـال النجـايش  :أبـو علي الشـاعر ،مشـهور يف أصحابنـا،
صنـف كتـاب طبقـات الشـعراء ،وكتـاب الواحـدة يف مثالب
العـرب ومناقبهـا .وقـال العالمـة :حالـه مشـهور يف اإلميـان،
وعلـو املنزلـة  ،عظيـم الشـأن(.)7

5ـ محمد بن أبي عمير الكوفي
البغدادي (ت 217هـ):
قـال النجـايش  :محمـد بن أيب عمير زياد بن عيسى  ،أبو
أحمـد األزدي  ،مـن مـوايل املهلب بن أيب صفـرة  ،وقيل موىل
أصـح  ،بغـدادي األصـل واملقـام  ،لقي أبا
بنـي أميـة  ،واألول ّ
الحسـن موىس (عليه السلام)  ،وسمع منه أحاديث  ،كناه يف
بعضهـا فقـال  :يـا أبا أحمد ،وروى عن الرضا (عليه السلام) .
جليـل القـدر  ،عظيم املنزلة فينا وعنـد املخالفني .
وقـال ابـن بطـة  :حدثنـا أحمد بن محمد بن خالـد  ،قال
 :صنـف محمـد بن أيب عمري أربعة وتسـعني كتاباً ،منها :
1ـ كتاب الرضاع .
3ـ كتاب املالحم .
5ـ كتاب الصالة .
7ـ كتاب الصيام .
9ـ كتاب املعارف .
11ـ كتاب النكاح .

2ـ كتاب االستطاعة .
4ـ كتاب يوم وليلة .
6ـ كتاب مناسك الحج .
8ـ كتاب اختالف الحديث .
10ـ كتاب التوحيد .
12ـ كتاب الطالق .

وقـال الشـيخ  :محمد بن أيب عمري  ،يكنـى أبا أحمد  ،من
مـوايل األزد  ،واسـم أيب عمير زيـاد  ،وكان مـن أوثـق النـاس
عند الخاصة والعامة  ،وأنسـكهم نسـكاً  ،وأورعهم وأعبدهم
 ،وقـد ذكره الجاحـظ يف كتابه «يف فخر قحطان عىل عدنان»
بهـذه الصفـة التي وصفنـاه  ،وذكر أنـه كان واحد أهل زمانه
يف األشـياء كلهـا  ،وأدرك مـن األمئـة ثالثة  :أبـا إبراهيم موىس
(عليـه السلام)  ،ومل يـرو عنـه ،وأدرك الرضـا (عليه السلام) ،
(وروى عنه) ،والجواد (عليه السلام)  ،وروى عنه  ،أحمد بن
محمـد بـن عيىس  ،كتب مئة رجـل من رجال الصـادق  ،وله
مصنفات كثرية (. )8

6ـ أبو عثمان بكر بن محمد
المازني النحوي البصري (ت :)249
قـال عنـه السـيوطي  « :كان إماماً يف العربية  ،متسـعاً يف
الروايـة  ،وكان ال يناظـره أحـد إال قطعـه لتدربـه على الكالم
»  ،وقـال املبرد « :مل يكـن بعد سـيبويه أعلم بالنحـو من أيب
عثمان  ،ولـه تصانيـف كثيرة تزيـد عىل عرشة مصنفـات ».
وللامزين من التصانيف :
1ـ كتاب ما تلحن فيه العامة 2 .ـ كتاب األلف والالم .
4ـ كتاب العروض .
3ـ كتاب الترصيف .
5ـ كتاب القوايف  ...وغريها من املصنفات القيمة (. )9
إن هـذه النماذج املتميزة عن عـدد من الرجال الصادقني
الذين تخرجوا من مدرسـة اإلمام الرضا (عليه السلام)  ،وكان
لهـم عنايـة خاصـة من قبـل اإلمام (عليـه السلام) يف الرتبية
و التوجيـه والتثقيـف مبـا ميكنهـم مـن القيـام بـأدوار دينية
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وثقافيـة وعلميـة خطط لها اإلمـام (عليه السلام)  ،وأراد من
خلال هـؤالء الرجـال املتميزين أن يسـهموا يف نرش اإلسلام،
وتوضيـح منهـج أهل البيت لـكل الناس.
وقـد قـام الشـيخ القـريش بعرض تفصيلي (ألفبـايئ) ألبرز
تالمـذة اإلمـام الرضـا (عليـه السلام)  ،وترجـم ملعظمهـم
ترجمات جيـدة  ،وقـد توصـل يف كتابـه (حيـاة اإلمـام الرضا
(عليه السلام) ) من خالل البحث والتحقيق يف كتب الرجال
أن ثالمثائـة وسـبعة وسـتني تلميذا ً قد تتلمذوا على يد اإلمام
الرضـا (عليـه السلام) مبارشة  ،معتمـدا ً يف ذلك على أمهات
املصـادر وأهـم الوثائـق واآلثار التاريخيـة (. )10
وقـد أمثـر تربيـة اإلمـام الرضـا (عليـه السلام) لجيـل مـن
العلماء والفقهاء والـرواة بنرش علوم أهـل البيت إىل مختلف
األقاليـم اإلسلامية  ،كما صنـف تالمـذة اإلمام (عليه السلام)
مـا يزيد على خمس مئة كتاب ومؤلَّـف ومصنف يف مختلف
العلوم واملعارف ؛ كعلوم القرآن وعلوم الحديث  ،وعلم الفقه
وأصـول العقائـد  ،والتاريـخ  ،واألخالق  ،والطـب  ،واألدب .
وهـذا النتـاج العلمـي الكبير الذي صنفـه تالمـذة اإلمام
الرضـا (عليـه السلام)  ،مـا كان ليتحقـق لـوال ما بذلـه اإلمام
(عليـه السلام) مـن جهـد تربـوي  ،وعطاء علمـي  ،وتهذيب
أخالقـي  ،يف تربيـة هـذا الجيـل مـن العلماء والفقهاء .
وهـذه املؤلفـات واملصنفـات تعـد منبعاً مـن منابع علم
اإلمـام الرضـا (عليه السلام) ،ودليلاً آخر عىل الـدور العلمي
الكبير الـذي قـام بـه اإلمـام (عليـه السلام) مـن أجـل نشر
علـوم ومعـارف اإلسلام ،وثقافـة وفكـر أهل البيـت (. )11

 .1قامـوس الرجـال ،الشـيخ محمـد تقـي التستري ،مؤسسـة
النشر اإلسلامي ،قـم ،الطبعـة األوىل 1422هــ ،ج  ،11ص .174
 .2رجـال الكشي ،الشـيخ الطـويس ،طهـران ،الطبعـة األوىل
1382هــ.ش ،ص  ،538رقـم .913
 .3رجـال الكشي ،الشـيخ الطـويس ،طهـران ،الطبعـة األوىل
1382هــ.ش ،ص  ،539رقـم .915
 .4قامـوس الرجـال ،الشـيخ محمـد تقـي التستري ،مؤسسـة
النشر اإلسلامي ،قـم ،الطبعـة األوىل 1422هــ ،ج  ،11ص .182
 .5بحـار األنـوار ،العالمـة املجلسي ،ج  ،75ص  ،337بهامـش
الصفحة.
 .6رجـال حول أهل البيت ،محمد فـوزي ،دار الصفوة ،بريوت،
الطبعة األوىل 1414هـ 1993 -م ،ج  ،2ص .190
 .7معجم رجال الحديث ،السـيد الخويئ ،ج  ،8ص 148و ،149
رقم .4465
 .8معجـم رجـال الحديـث ،السـيد الخـويئ ،ج  ،15ص 291و
.292
 .9تهذيـب املقـال يف تنقيـح كتـاب رجـال النجـايش ،السـيد
محمـد علي األبطحي ،مطبعة سـيد الشـهداء ،قـم ،الطبعـة األوىل
1412هــ ،ج ،4ص .156
 .10انظـر كتـاب حيـاة اإلمـام علي بـن مـوىس الرضا  دراسـة
وتحليـل ،الشـيخ باقـر رشيـف القـريش ،ج  ،2ص .180 - 86
 .11املوقـع الرسـمي لسماحة الشـيخ عبدالله اليوسـف / 9 -
2014 / 12م  9:41 -ص

حيدرالحسيني

النبـي
كثيرة هـي االقـوال املأثـورة التـي صـدرت عـن ّ
وأهـل بيتـه االطهـار حـول خاتـم األوصيـاء املهـد ّي املنتظر
(عليـه السلام) ،والعقيـدة املهدويـة هـي مـن االعتقـادات
الثابتـة عند جميع املسـلمني مبختلف مذاهبهـم وطوائفهم
بعناويـن شـتى ومفاهيـم متعـددة ،وقـد َح ِظيـت هـذه
خاصـة لـدى األمئّـة الكـرام بعـد
العقيـدة املقدسـة برعايـة ّ
الرسـول االكـرم (ص) ،فجـاء فيهـا اهتمام كبير ،وتأكيـد
متـوايل؛ لِما يف هـذه العقيـدة من أسـس عريقة يف اإلسلام،
ومـن نتائـج ذات أهميـة عظيمـة يف حياة املسـلمني ،حيث
تُعلّـق عليهـا اآلمـال يف إحيـاء الديانـة االسلامية وظهورهـا
ِ
وبعـث الديـن االلهي مـن جديـد ،وإنقاذ
على الديـن كلّـه،
األ ّمـة مـن الضَّ عـف والتشـتّت والضيـاع وغلبـة األعـداء.
قبل مولد حفيـده اإلمام
وكان لإلمـام الرضـا (عليه السلام) ـ َ
املنتظـرـ أحاديثُـه الزكيـة يف نواحـي عديدة من حيـاة االمام
املوعود.

االحاديـث الـواردة عن اإلمـام الرضا (عليه السلام) حول
اإلمـام املهـدي املنتظر (ع) جاءت تحـت مختلف العناوين:
ـ االضطرار إىل الح ّجة.
ـ ن ََسب اإلمام املهدي (عليه السالم).
ـ والدته وأسامئه وألقابه ..وخصاله وفضائله.
النبي
ات
ر
وإخبا
ـ البشارات القرآنية والكتب ( السامويّة )،
ّ
واألمئّة (عليهم السالم) به وظهوره.
ـ غَيبته والحوادث والفنت قبيل قيامه (ع).
ـ تكاليف املسلمني يف غَيبة اإلمام (ع).
ـ ظهوره وقيامه (ع).
ـ أخالقه وسريته وخصائص زمان ظهوره (ع).
ـ الرجعة)1(.
تحرك االمام الرضا (ع) والتمهيد ملرحلة الظهور
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قـد يخفـى عىل البعـض ان هنـاك هجرة عظيمـة حقَّقها
االمـام (الرضـا عليـه السلام) تتضمـن حكمـ ٌة مل يكـن يعرفها
أمثالنـا ذوو العقـول القارصة.
تلـك الهجـرة املباركـة كانـت انعطافـة كبيرة يف املجتمـع
اإلسلامي آنـذاك ،واسـتمر تأثريهـا ووهجها إىل يومنـا الحارض.
فعندمـا نتع َّمـق يف أهـداف بعـث االنبيـاء والرسـل وإنـزال
الكتب املقدّسـة ،وهي التمهيد لتطبيق الرشع اإلسلامي عىل
األرض كلهـا حتى ميلأ الله بـه األرض قسـطا وعدال كام ملئت
ظلما وجـورا ً ،نتوصـل اىل أ َّن جميـع تحـ ّركات أمئتنـا الكـرام
(عليهـم السلام) ،تـدور يف فلـك ذلـك الهدف املتوقـع والغاية
السـامية أال وهـو التمهيـد لنهضة املنتظَر واالنطلاق من تلك
الغايـة اإللهيـة يف النتيجـة(( :لِ ُيظْ ِه َر ُه َع َلى الدِّينِ كُلِّ ِه َولَـ ْو كَ ِر َه
شكُـونَ)) (التوبـة.(33/
الْ ُم ْ ِ
ونفـس االسـتنتاج ينطبق على هجـرة اإلمام الرضـا (عليه
السلام) اىل خراسـان ،فتلـك الهجـرة مل تكن تعني غري ترسـيخ
الديـن االسلامي يف ربـوع األرض مـن خلال نفـس املنهـج
السماوي املقـدس.
فاالمـام الرضـا (عليه السلام) قد أسـس مدرسـة
متكاملـة الجوانـب يف (طوس) حيـث البيئـة
املناسـبة التـي اسـتغلها (عليه السلام) يف
تغيير أ ّمـة مل تكـن تحظـى بالـوالء
الحقيقـي لعلي بـن أيب طالـب (عليه
السلام) فبدّلهـا اىل أ ّمـة مـن أبـرز األمـم
آنـذاك مـن ناحيـة التبعيـة والـوالء لخـط أمير
املؤمنين (ع).
ومـن ناحية ثانية وجود السـيدة فاطمة أخـت االمام يف
أرض قم املقدسـة ،ومن ثم تأسـيس حوزة ومدرسـة إسلامية
مباركـة ،تلك املدرسـة التي أطاحـت بالنظام امللكي امل ُنحرف،
وأبدلتـه بنظـام إسلامي أصيـل يعتمد على الواليـة العظمى
ألهـل البيـت (ع) ،هـذا النظـام الـذي هو مي ّهد لدولـة املهدى
املنتظر..
فلـوال تلـك الهجـرة املباركة لإلمـام الرضا (عليه السلام) ،مل
تكـن السـيدة فاطمة أخته تـأيت إىل إيـران ومل تتحقق كل تلك
النتائج واملنجزات.
واسـتغالل تلـك التحـوالت من قبل شـخصية معنيـة أخرب
عنهـا اإلمـام مـوىس الكاظـم (ع) وهو "رجـل مـن قـم يدعـوا
النـاس إىل الحـق” ومل تكـن قـم ،إالّ بعـد رحيـل إبنتـه فاطمة
(عليهـا السلام) مـن املدينة اليهـا ووفاتهـا هناك.
هـذا مـا نلمسـه اليـوم مـن مثـار هـذه الهجـرة املباركـة،
وأمـا آثارهـا املسـتقبلية التي سـوف تظهر قبيل خـروج االمام
املهدى (ع) ،فإن الرايات السـود التي تنطلق من خراسـان ،لها
الـدور األسـايس يف الحركـة املهدوية.
اإلمام الرضا (عليه السالم) والشبهات امل ُثارة يف عهده
قضيـة غيبـة اإلمام املهدي (عليه السلام) من القضايا التي
شـغلت حيزا ً مهامً من إهتاممات املجتمع اإلسالمي ،وبالذات
كلما تزايـد الظلم الجـور من الحـكام الطغاة واملسـتبدين يف
أطوار مختلفة من تأريخنا اإلسلامي العريق ،وإذا رمنا تقديم
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اسـتقراء دقيـق ،نجد ان العهد العبايس مـن أبرز العهود التي
طُرحـت فيهـا هـذه القضيـة املهمـة ،حيـث طفحـت ظاهرة
ادعـاء املهدويـة يف فرتات زمنية متعددة،لألسـباب التالية:
1ـ كثرة االسـتبداد والجـور والظلـم الذي لحق باملسـلمني
من طغاة العهد االموي مام دفعهم اىل ترقب الظهور والفرج.
2ـ اسـتغالل حـكام بني العبـاس يف بداية حركتهم للعديد من
األمـور املتعلقـة بعالمـات آخر الزمـان ،فأصبح لهـذه القضية
إنتشـارا ً واسـعاً ،كرفع الرايات السـود سـعياً منهـم لتطبيق ما

أسس االمام الرضا
(عليه السالم) مدرسة
متكاملةالجوانب
يف (طوس) حيثالبيئة
املناسبة التي استغلها (عليه
السالم) يف تغيري أ ّمة مل تكن
تحظى بالوالء الحقيقي لعيل بن
أيب طالب (عليه السالم) فبدّلها
اىل أ ّمة من أبرز األمم آنذاك من
ناحية التبعية والوالء لخط أمري
املؤمنني (ع).

ورد عـن الرسـول األعظـم (ص) ،بهـذا األمـر إلسـباغ الرشعية
على ثورتهم.
3ـ ادعـاء أيب جعفـر املنصـور بـأن إبنـه محمـد هـو
املهـدي املعنـي بالروايـات املأثـورة عـن النبـي محمـد (ص).
4ـ جـور وظلـم الخلفـاء العباسـيني ،جعـل مـن املظلومين
واملستضعفني ،يف حالة ترقب ظهور اإلمام املهدي (ع) يف كل
وقـت مـن ذلـك العرص.
هـذه العوامـل واالسـباب وغريهـا جعلـت قضيـة اإلمـام
املهـدي (ع) ،مسـألة حيويـة ،لذلـك نـرى كثرة املسـتغلني
واملدّعين للمهدويـة أو املنسـوبة إليهـم ،ولعل هـذه القضية
قـد بـدت مطروحـة يف عهـد االمـام الرضـا (ع) بـكل وضـوح،
حيـث طُرحـت هـذه القضيـة يف فرتة إمامتـه أكرث مـن األمئة
اآلخرين ،ففي بداية امامته ،برزت جامعة تطلق عىل نفسـها
(الواقفـة) تزعـم أن اإلمـام مـوىس الكاظم (عليه السلام) هو
اإلمـام الغائـب املوعود وهو القائم مـن آل محمد ،وان غيبته
كغيبـة النبـي مـوىس بن عمـران عن قومـه ،وانه هـو املهدي
املذكـور يف الروايـات .وقـد إبتدع هذه الفكـرة ،جمع من
أصحـاب اإلمام مـوىس الكاظـم (ع).
وأظهـروا االعتقـاد بذلـك والدعـوة إليـه،
حيـث انهم كانوا وكالء لإلمام الكاظم (ع)
وخـزان أموالـه  ،فرفضوا تسـليمها إىل
أبنـه اإلمـام الرضـا (ع) ،فإبتدعـوا هذه
القضيـة ،وقـد واجـه هـذه الفرقـة املبتدعة
مواجهـة شـديدة ألنـه هو الوحيـد الـذي انخدع
الشـيعة يف عصره بالتوجـه املعاكـس عبر تعطيـل
النـص واإلمامـة مبفهومهـا الصحيـح ،فتبني انـه إن مل يصحح
االنحراف ،فإن أوضاع الشـيعة سـتؤدي إىل ما ال تحمد عقباه
وبالتـايل تكـون الخسـارة كبرية جـدا ً)2(.
وقـد اتبـع اإلمـام الرضـا (ع) مختلـف السـبل الحتوائهـم
منها:
1ـ مناظرتهـم وإلقـاء الحجـج عليهـم ،وقـد د ّون التاريـخ
جميـع تلـك املناظـرات ومـن يرغـب يف زيـادة املعرفة فعليه
الرجـوع اىل املصـادر يف هـذا الخصـوص ،كعيون أخبـار الرضا
(عليـه السلام) واالحتجـاج وغريهام.
 2ـ نهي االمام عن مجالسـة هؤالء ليك ال يتأثر املسـلمون
البسـطاء بأفكارهـم املنحرفـة ،هـذا مـن جانب ومـن جانب
آخـر ،تعتبر هـذه الوسـيلة نوعـاً من أنـواع السـيطرة عليهم
وجعلهـم فئة منبـوذة يف املجتمع املسـلم.
 3ـ الحصار االقتصادي لهم .
1ـ النصيحة والتحذير:
2ـ مقاطعتهـم وعـدم االتصـال بهم حتى ال يصـدق الناس
ما يدعونه.
وامـا القضيـة الثالثة التـي طرحت يف عهد االمـام (ع) من
خلال بعـض أتباعه وأصحابه ،حيـث اعتقد جملة منهم بعد
تسـلم اإلمـام واليـة العهد من قبـل املأمون ،بأنـه هو من ميأل
األرض قسـطاً وعدالً ،وهو املصلح املوعود وكان موقفه (عليه
السلام) من هذه الشـبهة املطروحـة ،كام ييل:
1ـ تصحيحـاً للموقـف ،أوضـح اإلمـام بأنـه ليـس املهـدي

كما يتوهمـون وان املأمـون هـو الـذي سـيغتاله بالسـم.
 2ـ أعلـن (ع) بـأن اإلمـام الـذي سـيتوىل االمامـة مـن بعـده،
هـو ابنـه محمـد الجـواد (ع) وأوىص أتباعـه بإطاعتـه.
3ـ تبيان األمر ورفع الشـبهة املثارة ممن كان يتوقع بأن اإلمام
الرضـا (ع) هـو املهـدي املنتظـر قيـل لـه :انـت صاحـب هـذا
األمـر؟ قـال بأنه صاحب هـذا األمر ولكنه ليـس بالذي ميلؤها
عـدالً كما ملئـت جـورا ً ،وكيف يكون ذلـك عىل ما يـرون من
ضعـف بدنـه ،وان القائـم املنتظرهـو الـذي اذا خـرج كان يف
منظر الشـبان وسن الشـيوخ ،يكون معه ،خاتم سليامن (عليه
السلام) ،وعصـا مـوىس  ،ذاك الرابـع مـن ولـده ،يغيبـه الله يف
ستره مـا شـاء ،ثم يظهـره فيمأل بـه األرض قسـطاً وعـدالً كام
ملئـت ظلامً وجـورا ً (.)4
وعـن أيـوب بـن نـوح انه قـال لعيل الرضـا (عليه السلام)،
إنـه يرجـو أن يكـون صاحـب هذا األمـر ،وأن يسـوقه الله إليه
بغير سـيف ،فقد بويـع له ورضبـت الدراهم باسـمه.
فأجابـه االمـام الرضـا (عليـه السلام) ،بانـه مـا منهـم أحد
ارسـلت إليه الكتب ،وأشير إليه باأليدي ،وسـئل عن املسـائل
وبعثـت إليـه األمـوال ،اال اغتيـل أو مـات على فراشـه ،حتـى
يبعـث اللـه لهـذا األمر غالماً منهم خفـي الوالدة واملنشـأ ،غري
خفـي يف نسـبه) (.)4
نسـتنتج مـن خلال هـذه األخبـار املوثوقـة وغريهـا ،بـأن
اإلمـام الرضـا (ع) نفـى أن يكـون هـو املهـدي املنتظـر ،وقـد
أوضـح ألصحابه بـأن اإلمام املوعـود هو من ذريتـه ،ويف أخبار
أخـرى نجـد أيضـاً بـأن اإلمـام علي بـن مـوىس الرضـا (عليـه
السلام) قد ذكر أسماء األمئة االطهارالذين سـيأتون من بعده،
لكي ال يقـع قسـم من الشـيعة يف شـبهات أخـر ،والدليل عىل
ذلـك مـا جـاء يف زيـارة السـيدة فاطمـة أخـت االمـام (عليهـا
السلام) فعن سـعد بن سـعد االشـعري القمي ،قال :عن عيل
الرضـا (ع) قـال :يـا سـعد عندكم لنـا قرب لفاطمـة بنت موىس
(عليـه السلام) ،مـن زارها عارفـاً بحقها فله الجنة ،فـإذا أتيت
وكبر أربعـاً وثالثين
القبر فقـم عنـد رأسـها مسـتقبل القبلـة ّ
تكبيرة وسـبح ثالثـاً وثالثني تسـبيحة واحمد الله ثالثـاً وثالثني
تحميـدة ،ثـم قـل :السلام على آدم صفوة اللـه ...إىل (السلام
عليـك يـا عيل بن موىس الرضا املرتىض ،السلام عليك يا محمد
بـن عيل التقي ،السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح
األمين ،السلام عليـك يا حسـن بـن عيل ،السلام على الويص
من بعـده ...الـخ))5(.

املصادر:
()1كتاب ( عيون أخبار الرضا عليه السلام  52:2ـ  / 54ح
 2ـ الباب  ) 65للشـيخ الصدوق).
( )2عـوامل اإلمـام الرضـا عليه السلام ج  22ص  ،390عيون
أخبـار الرضـا ج  2ص  15حديث .35
( )3معجـم أحاديـث اإلمـام املهـدي عليـه السلام ج 3ص
 154عـن كمال الديـن ج  2ص  376بـاب  35حديـث .7
( )4معجـم أحاديـث اإلمـام املهـدي عليه السلام ج  3ص
 155عـن الـكايف ج 1ص  341حديـث .25
( )5اعالم النساء ص  580عن كتاب املزار للشيخ املفيد.

اإلمام الرضا والخالفة المغتصبة

املحــاوالت التــي أراد منهــا املأمــون إقنــاع اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) بالخالفــة عديــدة و مســتمرة و يف بعــض
الروايــات قيــل أنهــا اســتمرت اكــر مــن شــهرين .ففــي إحــدى املحــاوالت قــال املأمــون لإلمــام الرضا(عليــه الســام):
(يا بن رسول الله قد عرفت فضلك ،و علمك ،و زهدك ،و ورعك ،و عبادتك ،و أراك أحق بالخالفة مني ).
فقــال اإلمــام (عليــه الســام)..(:بالزهد بالدنيــا أرجــو النجــاة مــن رش الدنيــا ،و بالــورع عــن املحــارم أرجــو الفــوز
باملغانــم ،و بالتواضــع يف الدنيــا أرجــو الرفعــة عنــد اللــه).
فقــال املأمــون( :فــإين قــد رأيــت أن اعــزل نفــي عــن الخالفــة ،و اجعلهــا لــك ،و أبايعــك ).فأجابــه اإلمــام (عليــه
الســام)جوابا شــافيا كرهــه املأمــون ( ..هــل أن الخالفــة هــي ثــوب ألبســك اللــه إيــاه ،فــإن كان ثوبــا ألبســك اللــه
إيــاه ،فــا يكــون بإمكانــك أن تنزعــه منــك و متنحــه إيــاي ،و إن مل يكــن شــيئا أعطــاك اللــه إيــاه ،فكيــف تعطينــي
مــاال متلــك) (.)1
و جــاء يف بعــض النســخ هكــذا ( ..إن كانــت الخالفــة حقــا لــك مــن اللــه فليــس لــك أن تخلعهــا عنــك ،و توليهــا
غــرك ،و إن مل تكــن لــك ،فكيــف تهــب مــا ليــس لــك.)2( ) ..
بعد هذا الجواب من اإلمام قال املأمون ..( :البد لك من قبول هذا األمر).
فقال اإلمام (عليه السالم)  ..( :لست افعل ذلك طائعا أبدا).
فام زال يجهد به أياما حتى يئس من قبوله.
و خرج ذو الرئاستني مرة عىل الناس قائال :واعجبا لقد رأيت عجبا سلوين ما رأيت ؟.
فقالوا :ما رأيت اصلحك الله ؟.
قــال :رأيــت املأمــون يقــول لعــي بــن مــوىس الرضــا قــد رأيــت أن أقلــدك أمــر املســلمني و افســخ مــا يف رقبتــي ،و
اجعلــه يف رقبتــك.
و رأيــت عــي بــن مــوىس الرضــا يقــول لــه :اللــه اللــه ال طاقــة يل بذلــك ،و ال مقــدرة يل عليــه ..فام رأيــت خالفة قط
كانــت أضيــع منهــا ،أمــر املؤمنــن يتفــى فيهــا و يعرضهــا عــى عــي بن مــوىس و عيل بــن موىس يرفضهــا و يــأىب (.)3
والسؤال هنا:
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ملــاذا رفــض اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) الخالفــة؟!.
أمل تكــن فرصــة لتنفيــذ مبادئــه وقيمــه؟!.
الجواب:
عــرض الخالفــة عــى اإلمــام (عليــه الســام) مــن قبــل
املأمــون ليــس جديــا ،فمــن غــر املعقــول أن نــرى رجــا
يغصــب الخالفــة بالقــوة ثــم يعطيهــا إىل غــره بعدمــا
قتــل مــن اجلهــا قــواده ،ووزراءه ،وحتــى أخــاه ،حيــث
أعطــى الــذي جــاءه برأســه مليــون درهــم ،بعــد ان ســجد
شــكرا للــه ،ونصــب الــرأس عــى خشــبة ليلعنــه النــاس.
املأمــون ذلــك الرجــل املتعطــش إىل الحكــم ،والــذي
قتــل أخــاه بتلــك الصــورة مــن اجلــه ،ال ميكنــه التنــازل
لرجــل غريــب بالنســبة لــه ،ولــو كان جــادا يف إعطــاء

األمــر ألخــذت الــذي فيــه عينــاك ،فــان امللــك عقيــم) (.)4
عندمــا عــرض املأمــون الخالفــة عــى اإلمــام (عليــه
الســام) كانــت الدولــة اإلســامية تعيــش يف جــو مملــوء
بالفســاد واالنحــراف وخاصــة يف أوســاط بنــي العبــاس،
حيــث يصفهــم املأمــون فيقــول..( :وانتــم ســاهون ،الهون
تائهــون ،يف غمــرة تعمهــون ،ال تعلمــون مــا يراد بكــم ،وما
ظللتــم عليــه مــن النقمــة ،وابتـزاز النعمــة ،همــة أحدكــم
أن ميــي مركوبــا ،ويصبــح مخمــورا ،تباهــون باملعــايص،
وتبتهجــون بهــا ،محنثــون مؤنثــون ،ال يتفكــر متفكــر
منكــم يف إصالح معيشــة ،وال اســتدامة نعمــة ،وال اصطناع
مكرمــة ،وال كســب حســنة ميــد بهــا عنقــه يــوم ال ينفــع
مــال وال بنــون ،إال مــن أىت اللــه بقلــب ســليم ،أضعتــم

املنفــذة ســوف يقــع لومــه عــى اإلمــام (عليــه الســام) .
ملــاذا قبــل اإلمــام (عليه الســام) واليــة العهــد ؟ املحاوالت
التــي قــام بهــا املأمــون القنــاع اإلمــام (عليــه الســام)
بواليــة العهــد عديــدة و متنوعــة ،فتــارة بواســطة الرســائل
حــن كان اإلمــام (عليــه الســام) ال يـزال يف املدينــة املنورة،
و تــارة يقــوم بإرســال بعــض الشــخصيات أو القــواد ،أمثال
رجــاء بــن أيب الضحــاك والفضــل و الحســن ابنــي ســهل،
القنــاع اإلمــام بواليــة العهــد .وتــارة يتهــدد اإلمــام بالقتــل
تلويحــا و ترصيحــا ،و اإلمــام (عليــه الســام) يرفــض قبــول
مــا يطــرح عليــه ،إىل أن علــم اإلمــام (عليــه الســام) أن
املأمــون ال ميكــن أن يكــف عنــه ،فــا بــد وأن يقبــل واليــة
العهــد ،فلذلــك قبــل واليــة العهــد مكرهــا يف الســابع مــن

الخالفــة لإلمــام (عليــه الســام)  ،فلــاذا ال يجــره
عــى قبولهــا ،مــع انــه اجــره عــى قبــول واليــة العهــد.
ولــو كان املأمــون جــادا يف عرضــه لذهــب إىل
اإلمــام (عليــه الســام) وهــو يف املدينــة وتنــازل لــه..
وإذا كان جــادا فلــاذا يأمــر اإلمــام (عليــه الســام) بالســر
عــى طريــق البــرة  -أهواز ،ومل يرتكه يســر كيف ما شــاء.
وإذا كان حقــا يريــد التنــازل ويرجــع الحــق إىل أهلــه
فلــاذا يكتــم فضائــل اإلمــام (عليــه الســام) عندمــا اخربه
بهــا رجــاء بــن أيب الضحــاك .الخالفــة بالنســبة للأممــون
قضيــة ملــك وســلطان فــا ميكــن التنــازل عنهــا ،حيــث
تعلــم املأمــون درســا بليغــا مــن أبيــه الميكــن أن ينســاه
أبــدا عندمــا قــال لــه ( ...واللــه لــو نازعتنــي أنــت هــذا

الصــاة ،واتبعتــم الشــهوات ،واكببتــم عــى اللــذات،
فســوف تلقــون غيــا .)5( ) ..هــذه الصــورة ال تكشــف
كل الحقيقــة فحالــة الفســاد والتســيب اإلداري اكــر مــن
ذلــك ناهيــك عــن املجــون والتحلــل األخالقــي الــذي
أصبــح ســمة ذلــك العــر ،فهــي والحالــة هــذه تحتــاج
إىل تغيــر جــذري وشــامل ،ال تغيــر شــكيل ينتهــي بعــد
أيــام .واإلمــام الرضــا (عليــه الســام) ال ميكنــه أن يعمــد إىل
األجهــزة املوبــوءة ويطلــب منهــا أن تطبــق اإلســام وتقيم
حــدوده ،وذلــك ألن اإلمــام كان وحــده ،ال ميلــك الجهــاز
الواعــي املتفتــح وال الكــوادر الالزمــة التــي تســتطيع
تطبيــق مفــردات املنهــج اإلســامي يف الحكــم بــكل
أمانــة واخــاص ،ومعنــى ذلــك أن أي خطــأ مــن األجهــزة

شــهر رمضــان ســنة (201هـ).
• فقــد جــاء عــن أيب الفــرج ..( :فارســلهام (يعنــي
الفضــل و الحســن ابنــي ســهل ) إىل عــي بــن مــوىس،
فعرضــا ذلــك (يعنــي واليــة العهــد) عليــه ،فــأىب ،فلــم
يـزاال بــه ،و هــو يــأىب ذلــك وميتنــع منــه ..إىل أن قــال لــه
أحدهــا :إن فعلــت ذلــك ،وإال فعلنــا بــك و صنعنــا ،و
تهــدده ) ،ثــم قــال لــه أحدهــا( :و اللــه امــرين بــرب
عنقــك إذا خالفــت مــا يريــد ) ..ثــم دعــا بــه املأمــون و
تهــدده ،فامتنــع ،فقــال لــه قــوال شــبيها بالتهديــد ،ثــم قال
لــه( :إن عمــر جعــل الشــورى يف ســتة ،أحدهــم جــدك
و قــال :مــن خالــف فارضبــوا عنقــه و ال بــد مــن قبــول
ذلــك.)6( ) ..
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• و يــروي آخــرون :إن املأمــون قــال لــه ..( :يــا ابــن
رســول اللــه إمنــا تريــد بذلــك (يعنــي مبــا اخــره بــه عــن
آبائــه مــن موتــه قبلــه مســموما ) التخفيــف عــن نفســك
ودفــع هــذا األمــر عنــك ،ليقــول النــاس :انــك زاهــد يف
الدنيــا).
فقــال اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) ( :واللــه مــا كذبــت
منــذ خلقنــي ريب عزوجــل ،و مــا زهــدت يف الدنيــا للدنيــا،
وإين ألعلــم مــا تريــد).
فقال املأمون :و ما أريد ؟.
فقال اإلمام (عليه السالم)  :األمان عىل الصدق ؟.
قال املأمون :لك األمان.
قــال اإلمــام الرضــا (عليــه الســام)  :تريــد بذلــك

ان قبول اإلمام
للوالية رمبا كان محاولة
أخرية للوقوف أمام
الهدر املتواصل لدماء
العلويني ،حيث تذكر األخبار
بان املجازر توقفت بعد قبول
اإلمام لوالية العهد.
رمبا يكون قبوله (عليه السالم)
لوالية العهد يف تلك الظروف
خري وسيلة للدفاع عن مبادئ
اإلسالم والوقوف بوجه التيار
اإللحادي الذي أوجده الزنادقة

أن يقــول النــاس إن عــي بــن مــوىس مل يزهــد
يف الدنيــا ،بــل زهــدت الدنيــا فيــه ،أال تــرون:
كيــف قبــل واليــة العهــد طمعــا يف الخالفــة ؟.
فغضــب املأمــون ،و قال لــه( :انك تتلقاين أبدا مبــا اكرهه .و
قــد أمنــت ســطويت ،فبالله اقســم :لــن قبلت واليــة العهد،
وإال أجربتــك عــى ذلــك ،فان فعلــت ،و إال رضبــت عنقك).
فقــال اإلمــام (عليــه الســام)  ..( :قــد نهــاين اللــه تعــاىل أن
القــي بيــدي للتهلكــة ،فــان كان األمــر عــى هــذا فافعــل
مــا بــدا لــك.)7( ) ..
و قــال اإلمــام الرضــا (عليــه الســام)  :يف جــواب الريــان
لــه ،عــن رس قبولــه لواليــة العهــد:
( ..قــد علــم اللــه كراهتــي لذلــك ،فلــا خــرت بــن

قبــول ذلــك و بــن القتــل ،اخــرت القبــول عــى القتــل،
ويحهــم أمــا علمــوا أن يوســف (عليــه الســام) كان نبيــا و
رســوال فلــا دفعتــه الــرورة إىل تــويل خزائن العزيــز قال:
(ا ْج َعلْ ِنــي َعـ َـى َخ َزائِــنِ األَ ْر ِض إِ ِّن َح ِفيـ ٌظ َعلِي ٌم) ،ودفعتني
الــرورة إىل قبــول ذلــك عــى إكـراه و إجبار بعــد اإلرشاف
عــى الهــاك عــى أين مــا دخلــت يف هــذا األمــر إال دخــول
خــارج منــه فــإىل اللــه املشــتىك وهــو املســتعان) (.)8
وقــال اإلمــام الرضــا (عليــه الســام)  :يف جــواب محمــد
بــن عرفه،عندمــا قــال لــه :يــا بــن رســول اللــه مــا حملــك
عــى الدخــول يف واليــة العهــد ؟ ..( .مــا حمــل جــدي أمــر
املؤمنــن (عليه الســام) عــى الدخــول يف الشــورى.)9( ) ..
يقــول الهــروي (واللــه مــا دخــل الرضــا (عليــه الســام) يف
هــذا األمــر طايعــا ولقــد حمــل إىل الكوفــة مكرهــا ثــم
اشــخص منهــا عىل طريق البــرة و فارس إىل مــرو ) (.)10
يقــول اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) يف دعــاء لــه..( :
وقــد أكرهــت و اضطررت،كــا أرشفــت مــن عبــد
اللــه املأمــون عــى القتل،متــى مل اقبــل واليــة ).
بــل لقــد أعــرب اإلمــام (عليــه الســام) عــن عــدم رضــاه يف
نفــس مــا كتبــه عــى ظهــر وثيقــة العهــد :فيقــول (عليــه
الســام)  ..( :لكننــي امتثلــت أمــر أمــر املؤمنــن،و آثــرت
رضــاه واللــه يعصمنــي.)11( ) ..
أمــا احمــد أمــن فيقــول..( :والــزم الرضــا بذلــك فامتنــع
ثــم أجــاب.)12( ) ..
و قــال القنــدوزي ..( :انــه قبــل واليــة العهــد ،وهــو باك
حزين.)13( ) ..
و قــال املســعودي ..( :فألــح عليــه ،فامتنــع ،فأقســم،
فأبــر قســمه14( ) ..ــ).
وقبــول اإلمــام للواليــة رمبــا كان محاولة أخــرة للوقوف
أمــام الهــدر املتواصــل لدمــاء العلويني ،حيث تذكــر األخبار
بــان املجــازر توقفــت بعــد قبــول اإلمــام لواليــة العهــد.
رمبــا يكــون قبولــه (عليــه الســام) لواليــة العهــد يف
تلــك الظــروف خــر وســيلة للدفــاع عــن مبــادئ اإلســام
والوقــوف بوجــه التيــار اإللحــادي الــذي أوجــده الزنادقــة.
و عــى كل حــال النصــوص الدالــة عــى عــدم رضــا
اإلمــام (عليــه الســام) كثــرة جــدا و ملــن أراد االطــاع
فلرياجــع مــا كتبــه الشــيخ الصــدوق و العالمــة املجلــي
 رحمهــا اللــه  -يف عيــون أخبــار الرضــا و البحــار ج .49أهــداف املأمــون مــن فــرض الواليــة عــى اإلمــام (عليــه
الســام) ودوافعــه تجــاه اإلمــام (عليــه الســام) مل تكــن
ســليمة منــذ بدايتهــا ،ألنهــا كانــت تنبــع مــن نفــس
خبيثــة أرادت تحقيــق مصالــح سياســية و أغــراض
وقتيــة فقــط ،فعندمــا طلــب املأمــون مــن اإلمــام (عليــه
الســام) املســر إليــه ،أمــره يف نفــس الوقــت أن ال يســلك
طريــق الكوفــة و الجبــل و قــم ،بــل عليــه أن يســلك
طريــق البــرة أهــواز فمــرو و ذلــك لكــرة الشــيعة يف
هــذه املناطــق خاصــة قــم و قلتهــا يف البــرة و األهــواز.
قــال الربيعــي ..( :كتــب إليــه املأمــون :ال تأخــذه عــى
طريــق الجبــل و قم ،و خــذه عىل طريق البــرة و األهواز

وفــارس ،وامنعــه مــن الكوفــة أيضــا ،ملــا علــم مــن كــرة
الشــيعة يف هــذه البلــدان ،فخــاف أن يفتتنــوا بــه.)15( ) ..
أمــا الدوافع أو األهداف الكامنة يف نفس املأمون فهي:
 -1أراد املأمــون أن يأمــن مــن خطــر اإلمــام (عليه الســام)
 ،و مــن الشــخصية العظيمــة التــي ارتضاهــا أهــل الخاصة
و العامــة ،حتــى يتســنى له:
أ) رصــد تحــركات اإلمــام (عليــه الســام) ومراقبتهــا
مراقبــة دقيقــة ،بواســطة الجواســيس الذيــن يخربونه بكل
حركــة مــن حــركات اإلمــام ،وكل تــرف مــن ترصفاتــه.
فقــد كان( :هشــام بــن إبراهيــم الراشــدي مــن أخــص
النــاس عنــد الرضــا (عليــه الســام) وكانــت أمــور الرضــا
تجــري مــن عنــده ،وعــى يــده .و لكنــه ملــا حمــل إىل مــرو
اتصــل ابــن إبراهيــم بــذي الرئاســتني ،واملأمــون ،فحظــي
بذلــك عندهــا .و كان ال يخفــي عليهام شــيئا مــن أخباره،
فــواله املأمــون حجابــة الرضــا .و كان ال يصــل إىل الرضــا إال
مــن احــب ،و ضيــق عــى الرضــا ،فــكان مــن يقصــده مــن
مواليــه ،ال يصــل إليــه .و كان ال يتكلــم الرضــا يف داره بيشء
إال أورده هشــام عــى املأمــون و ذي الرئاســتني ) (.)16
وعــن أيب الصلــت :إن الرضــا (كان يناظــر العلامء ،فيغلبهم،
فــكان النــاس يقولــون :و اللــه انــه أوىل بالخالفــة مــن
املأمــون ،فــكان أهــل األخبــار يرفعــون ذلــك إليــه.)17( ) ..
الجواســيس الذيــن كانــوا حــول اإلمــام (عليــه الســام)
نقلــوا للأممــون أخبــاره الخارجيــة فقــط ،أمــا األخبــار
الداخليــة فنقلتهــا لــه ابنتــه أم حبيبــة التــي زوجهــا لإلمام
(عليــه الســام) و قضــت عليــه فيــا بعــد ،فتزويــج اإلمــام
(عليــه الســام) مــن أم حبيبــة كان لعبــة سياســية لتحقيق
مصالــح سياســية.
ب) عــزل اإلمــام (عليــه الســام) عــن شــيعته و
محبيــه ،وقطــع صالتهــم بــه ،و تشــتيت شــملهم
حتــى ال يســتفيدوا مــن توجيهاتــه و أوامــره.
و يــروي الشــيخ الصــدوق رســالة اإلمــام (عليه الســام) إىل
احمــد بــن محمــد البزنطــي ( ..وأمــا مــا طلبــت مــن اإلذن
يل يف
عــي ،فــان الدخــول أيل صعــب ،وهــؤالء قد ضيقــوا ع ّ
ذلك اآلن ،فلست تقدر اآلن ،وسيكون إن شاء الله.)18( ) ..
ويــروي أيضــا :رفــع إىل املأمــون :إن أبــا الحســن عــي
بــن مــوىس يعقــد مجالــس الــكالم ،والنــاس يفتتنــون
بعلمــه ،فأمــر محمــد بــن عمــر الطــويس  -حاجــب
املأمــون – فطــرد النــاس مــن مجلســه ،و احــره،
فلــا نظــر إليــه املأمــون زجــره ،و اســتخف بــه (.)19
كــا إننــا نــرى اإلمــام (عليــه الســام) عندمــا وصــل إىل
القادســية ،و هــو يف طريقــه إىل مــرو ،يقــول الحمــد بــن
محمــد بــن أيب نــر ..( :إكــر يل حجــرة لهــا بابان :بــاب اىل
الخــان ،و بــاب اىل الخــارج ،فإنــه اســر عليــك ).
ج) زرع الريــب و الشــكوك يف طريــق زعامــة أهــل
البيــت (عليــه الســام) خاصــة عنــد القبــول بواليــة العهد،
حيــث إن هــذا األمــر ال ينســجم مــع الشــعارات التــي
طرحتهــا مدرســة أهــل البيــت ،أال و هــي اخــذ البيعــة
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للرضــا مــن آل محمــد ،فقبــول اإلمــام (عليــه الســام)
بواليــة العهــد يعنــي انــه يقبــل بأنصــاف الحلــول.
د) أراد أن ينتــزع مــن اإلمــام (عليــه الســام) اعرتافــا
بخالفتــه ،و لقــد بــاح املأمــون بهــذا الدافــع ،عندمــا اجــاب
حميــد بــن مهـران ،و جمعــا مــن العباســيني ،الذيــن قالــوا
لــه مــا أخوفنــا أن يخــرج هــذا الرجــل هــذا األمــر عــن
ولــد العبــاس إىل ولــد عــي ،بــل مــا اخوفنــا أن يتوصــل
بســحره إىل إزالــة نعمتــك ،و التوثــب عــى مملكتــك،
هــل جنــى أحــد عــى نفســه و ملكــه مثــل جنايتــك؟.
فقال املأمون:
(..قــد كان هــذا الرجــل مســترتا عنــا ،يدعــو إىل نفســه،
فأردنــا أن نجعلــه ويل عهدنــا ،ليكــون دعــاؤه لنــا ،وليعرتف
بامللــك و الخالفــة لنا ،و ليعتقد فيــه املفتونون به بأنه ليس
مــا ادعــى يف قليــل و ال كثــر ،و إن هــذا األمــر لنــا دونــه.
و قــد خشــينا إن تركنــاه عــى تلــك الحــال أن ينفتــق علينا
منــه مــا ال نســده و يــأيت علينــا مــاال نطيقــه .و اآلن فــإذ
قــد فعلنــا بــه مــا فعلنــا ،و أخطأنــا يف أمــره مبــا أخطأنــا،
و أرشفنــا مــن الهــاك بالتنويــه باســمه عــى مــا أرشفنــا،
فليــس يجــوز التهــاون يف أمــره .و لكننــا نحتــاج إىل أن
نضــع منــه قليــا ،حتــى نصــوره عنــد الرعيــة بصــورة مــن
ال يســتحق هــذا األمــر ،ثــم ندبــر فيــه مبــا يحســم عنــا
مــواد بالئــه.)20( ) ..
هـــ) أراد املأمــون أن يســقط اإلمــام (عليــه الســام)
اجتامعيــا ،حيــث يظهــر لهــم بالعمــل ال بالقــول أن اإلمــام
رجــل دنيــا فقــط.
 -2إخــاد الثــورات و احتوائهــا و كســب عواطفهــا
العلويــة ،و بالفعــل فقــد اخمــد جميــع الثــورات بعــد
البيعــة ،فلــم تقــم ايــة ثــورة ســوى ثــورة عبــد الرحمــن
بــن احمــد يف اليمــن ،حيــث كان ســببها ظلــم الــوالة و
جورهــم.
 -3أراد املأمــون أن يلبــس خالفتــه الثــوب الرشعــي،
ويضفــي عــى حكمه عنــارص الهــدوء واالســتقرار فالخالفة
التــي اغتصبهــا وســيطر عليهــا بالقــوة ال ميكــن أن تقــف
بوجــه العواطــف و الطقــوس املتقلبــة مــا مل يلبســها ثوبــا
رشعيــا ،يحميــه مــن جميــع الظــروف ،فالعباســيون كانــوا
ينظــرون نظــرة شــك و ريــب مــن خالفــة املأمــون الــذي
قتــل خليفتهم(األمــن) ،وفعــل أفعالــه الشــائنة بــرأس
أخيــه عندمــا نصبــه يف صحــن الــدار وامــر بلعنــه ،هــذه
األفعــال أثــرت تأثــرا ســيئا عــى ســمعته وهــزت ثقــة
العباســيني بــه ،ال بــل حتــى العــرب فقــدوا ثقتهــم بــه.
و قــال لــه الفضــل بــن ســهل ،عندمــا عــزم عــى الذهــاب
إىل بغــداد:
(..مــا هــذا بصــواب ،قتلــت باألمــس أخــاك ،و أزلــت
الخالفــة عنــه ،و بنــو أبيــك معــادون لــك ،وأهــل بيتــك و
العــرب ..إىل أن قــال :و الــرأي أن تقيــم بخراســان ،حتــى
تســكن قلــوب النــاس عــى هــذا ،ويتناســوا مــا كان مــن
أمــر أخيــك.)21( ) ..
أمــا العلويــون و مواليهــم فكانــوا ال يؤمنــون أصــا
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بخالفــة العباســيني ،فهــم ينظــرون إىل الخليفــة بأنــه
غاصــب حقوقهــم بقوتــه ،لذلــك يرفضــون طاعتــه و
االعـراف بــه ،فاملأمــون اختــار لواليــة عهــده رجــا يحظى
باالحـرام و التقديــر مــن جميــع الفئــات و الطبقــات و له
مــن النفــوذ و العلــم و القــوة و الكلمــة املســموعة ،مــا مل
يكــن ألي أحــد ســواه يف ذلــك الحــن.
يقول الدكتور الشيبي:
( ..و قــد كان الرضــا مــن قــوة الشــخصية ،و ســمو
املكانــة ،أن التــف حولــه املرجئــة ،و أهــل الحديــث،
والزيديــة ،ثــم عــادوا إىل مذاهبهــم بعــد موتــه.)22( ) ..
مواقف تاريخية لإلمام (ع) بعد قبوله الوالية:
اإلمــام (عليــه الســام) عندمــا قبــل واليــة العهــد بعــد
التهديــد ،كان يعلــم أن املأمــون يريــد أن يجعلــه وســيلة
لتحقيــق مصالحــه السياســية و أغراضــه الوقتيــة ،التــي
تكــون لهــا آثــار ســيئة و خطــرة عــى ســمعة أهــل البيت
(عليــه الســام) و عــى مســتقبل األمــة و الدين اإلســامي،
فــا ميكنــه أن يســكت مؤيــدا أعــال املأمون الخبيثــة .فال

بــد لــه أن يتخــذ إجـراءات و مواقــف يســتطيع بواســطتها
إفشــال مؤام ـرات املأمــون و مخططاتــه الرشيــرة .لذلــك
فاإلمــام (عليــه الســام) رفــض الخالفــة و مــن ثــم واليــة
العهــد ،و هــو يف املدينــة ،و حــن خروجــه منهــا ،عندمــا
كان املأمــون يبعــث لــه الرســائل و األشــخاص طالبــا منــه
القبــول ،و حتــى يف مــرو اإلمــام (عليــه الســام) رفض اشــد
الرفــض ،و لكــن املأمــون اجــره بقبــول الواليــة ،فاإلمــام
(عليــه الســام) مل يبــق ذلــك اإلجبــار طي الكتــان ،فأعلن
انــه لــن يقبــل واليــة العهــد مختــارا و إمنــا قبلهــا بعــد
إك ـراه و تهديــد .وقــد ع ـ ّرف املأمــون بنوايــاه الحقيقيــة
عندمــا قــال لــه:
( ..تريــد أن يقــول النــاس إن عــي بــن مــوىس لــن يزهد
يف الدنيــا بــل الدنيــا زهــدت بــه ،أال تــرون كيــف قبــل
واليــة العهــد طمعــا يف الدنيا و طمعــا يف الخالفــة.)23( ) ..
و نــرى كذلــك موقــف اإلمــام (عليــه الســام) يف كيفيــة
البيعــة عندمــا قــال لــه املأمــون ابســط يــدك للبيعــة،
ودخــل النــاس يبايعــون ،كانــوا يصفقــون بأميانهــم عــى
ميــن اإلمــام ،مــن أعــى اإلبهــام إىل الخنــر و يخرجــون،

حتــى بايــع يف آخــر النــاس شــاب مــن األنصــار فصفــق
بيمينــه إىل أعــى اإلبهــام ،فتبســم اإلمــام (عليــه الســام)
ثــم قــال :كل مــن بايعنــي بايــع بفســخ البيعــة ،غــر هــذا
الشــاب فإنــه بايعنــي بعقدهــا.
فقال املأمون:
و ما فسخ البيعة من عقدها؟.
قــال أبــو الحســن (عليــه الســام)  :عقــد البيعــة هــو
مــن أعــى الخنــر إىل أعــى اإلبهــام ،و فســخها مــن أعــى
اإلبهــام إىل أعــى الخنــر.
فــاج النــاس يف ذلــك و أمــر املأمــون بإعــادة النــاس
إىل البيعــة عــى مــا وصفــه أبــو الحســن (عليــه الســام) .
فقــال النــاس :كيــف يســتحق اإلمامــة مــن ال يعــرف
عقــد البيعــة ،إن مــن علــم ألوىل ممــن ال يعلــم.
و يظهــر لنــا موقــف اإلمــام (عليــه الســام) بوضــوح
عندمــا اشــرط عــى املأمــون بوثيقتــه التاريخيــة التــي
كتبهــا عــى أن ال ميــارس أي نــوع مــن أنــواع الســلطة
يف حــل و عقــد و يف عــزل و تعيــن ،فقــد قــال اإلمــام
(عليــه الســام) للأممــون عندمــا اجــره بالقبــول( :و أنــا

اقبــل ذلــك عــى أن ال أويل أحــدا و ال اعــزل أحــدا و ال
انقــض رســا و ال ســنة و أكــون يف األمــر مــن بعيــد) (.)24
موقــف اإلمــام (عليــه الســام) هــذا تعبــر و إعــان
رصيــح بــان نظــام الحكــم فاســد ال يجــوز التعــاون
معــه يف ابســط األمــور ،ألنــه نظــام فاقــد الرشعيــة.
و هــذا يعنــي أيضــا أن اإلمــام (عليــه الســام) أعلــن براءته
مــن حكــم املأمــون و مــن كل تبعاتــه ،و انه ال ميكــن له أن
يعمــل يف وســط يحتــاج إىل التغيري و التبديل مــن الجذور.
وهنــاك موقــف أخــر لإلمــام (عليــه الســام) يف
صــاة العيــد ،عندمــا اشــرط عــى املأمــون أن
يخــرج كــا كان يخــرج جــده رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وآلــه و ســلم ال كــا يخــرج اآلخــرون.
فاإلمــام (عليــه الســام) عندمــا اشــرط عــى املأمــون
أن يخــرج كــا خــرج الرســول صــى اللــه عليــه و الــه
وكــا خــرج أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)  ،أراد بذلــك
إفهــام النــاس بــان ســلوكه و أســلوبه واملفاهيــم التــي
يحملهــا تختلــف عــن ســلوك و مفاهيــم املأمــون و
أشــياعه ،وخطــه وخــط الرســول صــى اللــه عليــه
و الــه ،و منهجــه ومنهــج أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام)  ،ليــس خــط املأمــون ،الــذي اعتــادوا عليــه.
و مبعنــى أخــر أراد اإلمــام (عليــه الســام) فضــح
ترصفــات املأمــون وأشــياعه ،و إفهــام النــاس بــان
الحاكــم هكــذا يجــب أن تكــون ترصفاتــه و أعاملــه.
هــذه املواقــف إضافــة إىل مواقــف أخــرى اتخذهــا اإلمــام
(عليــه الســام) ومــن جملتهــا ســلوك اإلمــام يف حياتــه
االجتامعيــة ،و خطبتــه عندمــا بايعــه الناس ،التــي ّبي فيها
قبولــه للواليــة مكرهــا وأكــد عــدم رشعيــة خالفــة املأمون:
كل هــذه املواقــف أذهلــت عقــل املأمــون و جعلتــه
يتخبــط ال يعــرف مــاذا يفعــل لذلــك صمــم القضــاء عليه.
اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) وواليــة الحاكــم الجائــر:
املتتبــع لســرة أهــل البيــت (عليــه الســام) يــرى انهــم
يولــون مســألة الحاكــم الظــامل ومــا يــدور يف فلكــه
عنايــة خاصــة تنــم عــن عظــم الخطــر الــذي يــأيت مــن
هــذا الجانــب ،فاألحاديــث يف هــذا املضــار عديــدة
ومتشــعبة ،فقــد افــرد لهــا الشــيخ األنصــاري  -رحمــه اللــه
 بابــا خاصــا يف مكاســبه تحــت عنــوان (واليــة الجائــر).وعــى الرغــم مــن التأكيــدات املختلفــة مــن قبــل جميــع
أمئــة أهــل البيــت (عليه الســام) عىل عــدم قبــول التعاون
بــأي شــكل كان مــع الحاكــم الجائــر أو الظــامل نــرى هنــاك
صــورا ً أخــرى معاكســة  -ظاهـرا ً  -ملــا يصــدر عنهــم (عليــه
الســام) أمثــال الســاح لعــي بــن يقطــن وإســاعيل بــن
بزيــغ بالعمــل تحــت مظلــة الحكام.منهــا انهــم (عليــه
الســام) ســكتوا حينــا عــى بعــض املظــامل كــا يحلــو
للبعــض ان يقــول ،وقبلــوا حينا آخر ببعــض املناصب ولعل
واليــة عهــد اإلمــام الرضــا تــأيت يف مقدمــة املســائل التــي
تثــار ضــد أهــل البيــت (عليــه الســام) يف هــذا املضــار.
فيــا يتعلــق بالنــاذج التــي ذكــرت والتــي باركهــا وايدها
بعــض أمئتنــا األطهــار (عليــه الســام)  ،فهــي مل تقــدم

عــى أيــة خطــوة إال بعــد حصولهــا عــى تصاريــح خاصــة
باملوافقــة عــى الدخــول يف هــذا األمــر ،وذلــك النهــم
يحملــون مزايــا وخصائــص تفــردوا بهــا عــن غريهــم،
وهــذه الفــوارق واالمتيــازات هــي التــي جعلتهــم ينالــون
رىض إمــام زمانهــم وموافقتــه عــى إبقائهــم يف مناصبهــم
الزمنيــة ،فاألمئــة (عليــه الســام) ال يســمحون ألي شــخص
كان بالتعــاون مــع الجائــر او الظــامل ومل يعطــوا العــذر ألي
أحــد مــن شــيعتهم عندمــا كان يراجعهــم بشــأن العمــل
مــع الظلمــة ولــو كان واقعــا يف اشــد املحــن واالبتــاءات
وحتــى إن أدى إىل فقــدان عمــل الشــخص أو مالــه أو
مركــزه،الن الشــخص العــادي إن تقــرب إىل الحاكــم الظــامل
ســوف ال يســلم عــى نفســه بالتأكيــد فمــن يصحــب
صاحــب الســوء ال يســلم،ومن يتقــرب إىل الظلمــة فــان
طبعــه يــرق مــن طبعهــم وهــو ال يعلــم ،وبالتــايل يكــون
واحــدا منهــم وج ـرا يعــرون عليــه لتحقيــق مآربهــم،
واىل ذلــك أشــار اإلمــام زيــن العابديــن (عليــه الســام)
عندمــا قــال ملحمــد بــن مســلم الزهــري ( ..واعلــم إن
أدىن مــا كتمــت وأخــف مــا احتملــت انــك آنســت وحشــة
الظــامل وســهلت لــه طريــق الغــي بدنــوك منــه حــن
دنــوت وإجابتــك لــه حــن دعيــت..أو ليــس بدعائــه إيــاك
حــن دعــاك جعلــوك قطبــا أداروا بــه رحــى مظاملهــم
وجـرا يعــرون عليــك إىل بالياهــم ،وسـلّام إىل ضاللتهــم،
داعيــا إىل غيهــم ،ســالكا ســبيلهم ،يدخلــون بــك الشــك
عــى العلــاء ،ويقتــادون بــك قلــوب الجهــال إليهــم..
فــا اقــل مــا أعطــوك يف قــدر مــا اخــذوا منــك.)25( ) ..
أمــا فيــا يتعلــق باإلمــام الرضــا (عليــه الســام) فنقــول:
إن اإلمــام العــامل العــارف بجميــع الظــروف املوضوعيــة ال
يحتــاج إىل غــره لــي يحــدد لــه مســارات تحركــه وبنــود
أعاملــه ،فالظــرف التاريخــي ومــا يحيــط به من مالبســات
ومــا يتعلــق بــه مــن أحــداث قريبــة أو بعيــدة كانــت
أمــام املعصــوم مكشــوفة واضحــة يراهــا كــا يــرى أصابــع
يــده ،فــان دخــل يف واليــة العهــد او رفضهــا فاملعيــار
ليــس حفــظ النفــس مــن القتــل فقــط وامنــا فائــدة هــذا
العمــل وانعكاســاته عــى اســتمرارية الرســالة املحمديــة
وبقائهــا نقيــة بيضــاء مــن كل دنــس ،وهــذا مــا كان
ينظــر إليــه اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) عنــد موافقتــه
عــى عــرض املأمــون ،فكيــف بــه والحــال انــه أجــر
عــى املوافقــة ،وهنــاك نفــوس بريئــة – مــن العلويــن
أو غريهــم – يــراد حفــظ دمائهــا واملحافظــة عليهــا..
اإلمــام الــذي رفــض التعــاون مــع أولئــك الذيــن أرادوا
اغتيــال املأمــون وضيــع فرصــة ذهبيــة يف نظــر البعــض
( )26ميكــن أن تعيــد إليهــم الخالفــة املغتصبــة ،البــد وأنــه
كان ينظــر بعيــدا وبعيــدا جــدا حتــى يــرك هــذا األمــر
ويفضــل املســالك األخــرى ،رمبــا كان هنــاك مــا يخشــاه
عــى اإلســام واســتمرارية رســالة الســاء ،ورمبــا جــاءت
موافقتــه مــن هــذا البــاب ،أو أن هنــاك أعــداء مــن داخــل
الحكــم ينــوون رشا باإلســام أمثــال الفضــل والحســن ابني
ســهل الذيــن كانــا يضمـران لإلســام وأهــل البيــت (عليــه
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الســام) كل الحقــد والكراهيــة ،وهنــاك دالئــل تاريخيــة
تشــر إىل أن هــوالء كانــت لهــم خطــة لتصفيــة اإلمــام
واملأمــون واالســتحواذ عــى الحكــم ،ورمبــا تشــر رسعــة
قتلهــم مــن قبل املأمــون إىل انكشــاف مؤامرتهــم الخطرية.
بعــد تفــي طاعــون الزنادقــة يف أوســاط األمــة ودخولهــم
يف مختلــف املحافــل العلميــة بعلــم أو بــدون علــم
مــن الحــكام أو غريهــم ،قــد تكــون واليــة العهــد خــر
فرصــة ملواجهــة هــذا املــد املتنامــي وتفنيــد كل اساســاته
وخططــه ،خصوصــا وان اإلمــام كان يعيــش حالــة مــن
الحصــار والتعتيــم منعتــه من التصدي لهكــذا أفــكار وآراء،
ولعــل هــذا يفــر كثافــة مــا ورد عنــه (عليــه الســام) يف
الفــرة التــي كان فيهــا وليــا للعهــد ولــو بصــورة شــكلية،
ومــا وصــل إلينــا – يف هــذه الفــرة تحديــدا  -مــن الكــم
الهائــل مــن أحاديــث اإلمــام (عليــه الســام) يفــوق كل
مــا جــاء عنــه (عليــه الســام) طــوال الســنوات األخــرى
التــي عاشــها ،ومــا يســتفيد منــه املســلمون والشــيعة
عــى الخصــوص اليــوم جــاء الكثــر منــه مــن اإلمــام
الرضــا (عليــه الســام)  ،ورمبــا هــذا ســبب آخــر جعــل
اإلمــام يقبــل واليــة العهــد وال يلقــي بنفســه يف التهلكــة.
صحيــح أن التعــاون مــع حــكام الجــور والظلمــة محــرم
بالعنــوان األويل ،ولكنــه قــد يكــون مســتحبا يف بعــض
املــوارد ،وواجبــا يف مــوارد أخــرى كأن يتوقــف األمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر عــى قبــول منصــب مــن
طــرف الظــامل فحينئــذ يكون القبــول ملزمــا ،أو تكون هناك
أهميــة تفــوق مســألة عــدم التعــاون كأن يحمــي نفســه
واتباعــه يف فــرة مــن الزمــن لحــن متكنه من تقوية نفســه
واالســتعداد لخطــوة مغايــرة أو يتعــاون لحــن االنتهــاء
مــن دفــع خطــر اعظــم متوجــه نحــو اإلســام واملســلمني،
وكل هــذه األمــور منــوط حكمهــا باإلمــام املعصــوم فهــو
الوحيــد القــادر عىل تشــخيص الحكــم وتعيينــه ،لحكمة او
لظــروف موضوعيــة يراهــا مقدمــة عــى غريهــا ،وهــذا مــا
نـراه جليــا مــن رســالة اإلمــام الكاظــم (عليه الســام) لعيل
بــن يقطــن عندمــا طلــب منــه البقــاء يف منصبــه ،حيــث
قــال لــه( :عــى أن يجــر اللــه بــك ك ـرا ويكــر بــك
نائــرة املخالفــن مــن أوليائــه .)27( ) .واليــوم فــان مســألة
التعــاون مــع الظلمــة منوطــة بشــورى الفقهــاء باعتبارهــا
الجهــة الرشعيــة الوحيــدة التــي تســتطيع تشــخيص
الحكــم وتحديــد األولويــات وتقديــم األهــم عــى املهــم.
اإلمــام (عليــه الســام) عندمــا اكــره عــى قبــول الواليــة،
أراد الحصــول عــى اكــر قــدر ممكــن مــن الفوائــد
واملكاســب وان كان يعلــم انــه سيستشــهد بعــد فــرة
قصــرة ،ومــن املعلــوم أن الحفــاظ عــى النفــس
ولــو لســاعات قليلــة افضــل مــن إلقائهــا يف التهلكــة،
وخصوصــا أن الظــروف التــي كان يعيشــها اإلمــام الرضــا
(عليــه الســام) هــي غــر الظــروف التــي عاشــها اإلمــام
الحســن (عليــه الســام) والتــي كانــت تتطلــب إراقــة
دمائــه الزكيــة إلحــداث هــزة عنيفــة يف نفــوس املســلمني،
ولــو فعــل اإلمــام الرضــا ذلــك يف ظروفــه تلــك لضــاع
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دمــه وملــا حصلــت فائــدة تذكــر مــن حياتــه الرشيفــة.
بعــد قبــول اإلمــام واليــة العهــد دخــل عليــه بعــض
البســطاء ممــن ال يعرفــون مقــام اإلمامــة فقالــوا لــه
أصلحــك اللــه يــا بــن رســول اللــه كيــف يــرد اســمك مــع
أســاء هــؤالء وقــد رفــض آبــاؤك مــن قبــل مثــل هــذا
فقــال (عليــه الســام) ( :قــد علــم اللــه كراهتــي لذلــك
فلــا خــرت بــن قبــول ذلــك و بــن القتــل ،اخــرت
القبــول عــى القتــل ،ويحهــم أمــا علمــوا أن يوســف
(عليــه الســام)  ،كان نبيــا رســوال ،فلــا دفعتــه الــرورة
إىل تــويل خزائــن العزيــز قــال لــه( :ا ْج َعلْ ِنــي َعـ َـى َخ َزائِــنِ
األَ ْر ِض إِ ِّن َح ِفي ـ ٌظ َعلِي ـ ٌم) ،و دفعتنــي الــرورة إىل قبــول
ذلــك عــى إك ـراه و إجبــار ،بعــد اإلرشاف عــى الهــاك،
عــى أين مــا دخلــت يف هــذا األمــر ،إال دخــول خــارج
منــه .فــإىل اللــه املشــتىك ،و هــو املســتعان.)28() ...
وهــذا االســتدالل عــى بســاطته قــد يكــون خــر جــواب
عــى أؤلئــك الذيــن يــرون يف قبــول واليــة العهــد مــن قبــل
اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) بابــا واســعا لهــم للتعــاون
املطلــق وغــر املــروط مــع حــكام الجــور والظلمــة
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اإلمام الرضا(ع)..

تراث يغنياإلنســـ
العالمة املرجع السيد محمد حسني فضل الله

يل بــن مــوىس الرضــا(ع)؛ بأنّه
متيّــزت حيــات اإلمــام ع ّ
عــاش وضعـاً قــد يكــون مع َّقــدا ً مــن خــال وجهــة نظــر
البعــض ،وقــد يكــون منفتح ـاً مــن خــال وجهــة نظــر
البعــض اآلخــر ،وهــو أ َّن املأمــون جعلــه و ّيل عهــده ،ومل
يكــن اإلمــام(ع) راغبـاً يف ذلــك ،كــا يرغــب الطامحــون
إىل املواقــع الرســميّة فيــا ميكــن أن يتطلّبــوه ،وفيــا
ميكــن أن يعــرض عليهــم ،وليســت املســألة أ َّن اإلمــام(ع)
الســلطة عندما يكلَّف بها ،وال سـ َّيام
ال يحمل مســؤول َّية ّ
يطل
ـامي ميكــن أن َّ
إذا كانــت ســلط ًة تتحـ َّرك بعنوانٍ إسـ ٍّ
مــن خاللــه الشَّ ــخص عــى رعايــة واقــع اإلســام ،وعــى
تنفيــذ حكــم الله تعــاىل ،وعــى تصحيــح خـ ِّط االنحراف
إىل خـ ِّط االســتقامة ،فتلــك هــي مه َّمــة أهــل البيــت(ع)،
كل الواقــع؛ الواقــع الثقــا ّيف ،ليص ّححــوا
أن يرصــدوا َّ
املفاهيــم الَّتــي ميكــن أن تختلــط فيهــا التّفاســر ،أو
ـري ،ليص ِّححـوا الكثــر مــن األفــكار الّتــي ميكــن أن
الفكـ ّ
تتحدّاهــا األفــكار املضــادّة التي تثري الشّ ــبهات يف داخلها،

ّ
ــــانيةوالعــــــــــالم
أو الحــريكّ ،ليص ِّححـوا مســار الطّريــق عندما ينحــرف ال ّناس
عــن الطّريــق املســتقيم.

ّ
ثقافة متنوعة األبعاد
ولذلــك ،قــد تكــون واليــة العهــد فرصـةً ،ولك َّننــا ذكرنــا
هــذه املســألة يف أكــر مــن حديــث ،ولســنا بحاجـ ٍة إىل أن
ٍ
بضغوط كبــر ٍة عليــه ،وإن
نـ ّرر قبــول اإلمــام لواليــة العهــد
وردت بعــض ال ّروايــات يف ذلــك ،لكـ ّن ذلــك ليــس رضوريّـاً،
بقطــع النظــر عـ ّـا إذا كان التّربير صوابـاً أو خطـأً ،وذكرنا أ َّن
املنصــب هــو منصبــه باألصالــة ،باعتبــار أنّــه اإلمــام املفرتض
الطاعــة ،ولكــ ّن اإلمــام(ع) كان ال يــرى املأمــون جــا ّدا ً يف
املســألة ،وال يــرى أ َّن هــذا األمــر ميكــن أن يتـ َّم لــه ،ولذلــك
مل يتح َّمــس للموضــوع ،وق ِبــل األمــر بـ ٍ
ـروط معيَّن ـ ٍة مــن
خــال دراســته لطبيعــة الواقــع.
نحــن ال نريــد أن نفيــض يف هــذا الحديــث كثــرا ً،

ولك ّننــا نريــد أن نؤكِّــد هــذه املســألة املثــرة يف حيــاة اإلمام
ألي إمــامٍ آخــر مــن األمئَّــة(ع)،
ال ّرضــا(ع) مــا مل تتوافــر ّ
وقــد اســتطاع اإلمــام(ع) قبــل ذلــك وبعــد ذلــك ،أن ميــأ
كل القضايــا
الســاحة اإلســام ّية علـاً واســعاً عميقـاً يواجــه َّ
ّ
اإلســامي مــن قبــل
الجديــدة الَّتــي طرحــت يف الواقــع
ّ
كل النــاس
التيــارات املضــادّة ،وهــذا مــا جعلــه يجلــس مــع ّ
الَّذيــن ميثّلــون مختلــف التيــارات الفكريّــة ،سـواء كانوا من
امللحديــن أو مــن أهــل الكتــاب أو مــن ديانــات أخــرى غــر
الكتابيَّة.
ولقــد واجــه اإلمــام الكثرييــن مــن أهــل الفلســفات
كل واحـ ٍـد منهــم باملســتوى
ومــن املتص ّوفــة ،وكان يخاطــب ّ
كل هــؤالء ،مبــن فيهــم
ـي الّــذي ميلكــه ،ورأى فيــه ّ
العلمـ ِّ
ّ
ً
املأمــون ،الــذي عقــد لــه مجلس ـا دعــا فيــه أهــل امللــل
والدّيانــات واالتجاهــات الفكريّــة إىل أن يناقشــوه ،رأوا فيــه
ـوعي الّــذي مل يتع َّقــد مــن ســؤال ،ومل يتوقَّــف
اإلمــام املوسـ ّ
أمــام أيّــة مشــكلة ،بــل كان يفيــض بالعلــم فيض ـاً ،وكان
القــرآن هــو القاعــدة الّتــي انطلــق منهــا وارتكــز عليهــا يف
كل ذلــك.
ِّ
كل تـراث
لهــذا ،نحــن نتصـ َّور أنَّــه ال بـ َّد مــن دراســة ّ
هــذا اإلمــام العظيــم ،ألنّــه ميثّــل تراثـاً واســعاً يف الجوانــب
الفلســفيَّة والفقهيَّــة والتفســريَّة واألخالقيَّــة والحركيَّــة،
بحيــث إ َّن اإلنســان الَّــذي يدرســه ،يســتطيع أن يخــرج
بثقافــ ٍة إســام َّي ٍة موســوع َّي ٍة متن ّوعــة الجوانــب ،ممتــدَّة
األبعــاد.
ـكل األحاديــث عــن
وهــذا مــا ندعــو إليــه يف إثارتنــا لـ ِّ
كل حديثنــا
أهــل البيــت(ع) ،وهــو أن ال تكــون املأســاة َّ
كل حديثنــا
عنهــم ،وأن ال يكــون الغيــب ـ وهــو الحقيقــة ـ َّ
عنهــم ،ولكــن أن يكــون تراثهــم الّــذي يغنــي اإلنســان ّية،
والّــذي ميكننــا إذا درســناه وأوضحنــاه وحلَّلنــاه ،أن نقدِّمــه
للعــر ،وأن نجعــل العــر يتمثَّــل هــؤالء األمئّــة كــا لــو
كانـوا حارضيــن فيــه ،يعالجــون قضايــاه ،ويحلّون مشــاكله،
وينطلقــون بــه نحــو الخـ ِّط املســتقيم.

  القرآن كتاب هدى
مــا نريــد طرحــه  ،هــو أن نتمثَّــل اإلمــام كيــف كان
يح ـدِّث النــاس الَّذيــن يلتقــي بهــم ،وكيــف كان يح ـدِّث
كل املواقــع التــي كان يلتقــي
يف املســجد ويف بيتــه ،ويف ّ
ال ّنــاس بهــا ..ونبــدأ بحديثــه عــن القــرآن ،أل َّن القــرآن هــو
كتابنــا األســاس ،وتــأيت السـ ّنة يف خطّــهَ { :و َمــا آتَاكُ ُم ال َّر ُسـ ُ
ـول
فَ ُخ ـذُو ُه َو َمــا نَ َهاكُ ـ ْم َع ْن ـ ُه فَانتَ ُه ـوا} ،1ولك ـ َّن القــرآن هــو
يؤصــل لنــا مفاهيــم السـ ّنة ،أل َّن الحديــث جــاء عــن
الَّــذي ِّ
رســول اللــه(ص) وعــن األمئَّــة مــن أهــل بيتــه(ع).
كل حديـ ٍ
أي شـ ٍ
ـخص
إ َّن علينــا أن نعــرض ّ
ـث يأتينــا مــن ّ
عــى كتــاب اللــه ،فــا وافــق كتــاب اللــه نأخــذ بــه ،مــا
خالــف كتــاب اللــه ندعــه .يقــول اإلمــام ال ِّرضــا(ع) فيــا
الصلــت) ،قــال
ينقــل بعــض أصحابــه وهــو (الريــان بــن ّ
قلــت لل ّرضــا" :مــا تقــول يف القــرآن؟ فقــال :كالم اللــه ال

تتجــاوزوه ـ أي قفـوا عنــده وادرســوه وتدبَّــروه ،وخــذوا منه
مفاهيــم الفكــر يف العقــل ،وخــذوا منــه خطــوط الحركــة يف
الواقــع ،وخــذوا منــه مناهــج الحركــة فيــا تتحركــون بــه يف
هــذا العلــم أو ذاك ـ ال تطلبـوا الهــدى يف غــره فتضلّـوا"،2
كل
فهــو الهــدى وهــو ال ّنــور ،وإذا انفتحتــم عليــه وعرفتــم َّ
معانيــه ،فإنَّكــم ســتعرفون الهــدى مرشقـاً منـرا ً مضيئـاً ،أما
إذا تجاوزمتــوه إىل غــره ،فقــد تــرون ظلــات بعضهــا فــوق
بعــض.
ويقودنــا اإلمــام الرضــا(ع) كــا يقودنــا األمئَّــة مــن أهل
كل أحاديثهــم إىل القــرآن الكريــم ،وقــد جــاء
البيــت(ع) يف ّ
يف حديــث أحــد أصحابــه أنّــه قــال :ســمعت (إبراهيــم بــن
الع ّبــاس) يحـدِّث عــن ال ّرضــا عــن أبيــه مــوىس بــن جعفــر،
وكالمهــم واحــد ،أ َّن رج ـاً ســأل أبــا عبــد اللــه" :مــا بــال
القــرآن ال يــزداد عنــد ال ّنــر وال ّدراســة إال غضاضـةً؟ ـ أي إال
جـ ّدةً ،فــاآلن نحــن ال نـزال نقــرأ هــذا الكتــاب الّــذي نــزل
قبــل  1400ســنة ،فــا بالنــا ،وهــو كتــاب قديــم اســتهلك
ال ّنــاس قراءتــه ودراســته ،نشــعر بأنَّنــا عندمــا ندرســه فكأنَّنا
كل
نــدرس شــيئاً جديــدا ً علينــا مل نقــرأه مــن قبــل ،ففــي ّ
قـراءة لــه ،نجــد أ َّن هنــاك جــد ًة وحداثـ ًة وحيويَّ ًة كــا لو مل
نكــن قرأنــاه مــن قبــل ـ فقــال :أل َّن اللــه مل ينزله لزمــانٍ دون
زمــان ،3"...ذلــك أ َّن القــرآن هــو كتــاب اللــه الّــذي يعيــش
مــع الزمــن كلّــه ،ولذلــك فقــد اختــزن القــرآن بإيحــاءات
معانيــه ،ويف اآلفــاق الّتــي ميكــن أن ينفتــح عليهــا ويطـ ّـل
كل جيــلٍ بقضاياهم
عليهــا ،مــا ميكــن لــه أن يخاطب أهــل ّ
ومشاكلهم.
وقــد ورد يف الحديــث عــن اإلمــام الباقــر(ع) ،وهــو
يشــر إىل مــا قــد جــاء يف بعــض الكتــب مــن أســباب ال ّنزول
يف فــانٍ أو فــان ،قــال " :لــو أ َّن اآليــة إذا نزلــت يف قــومٍ ثــم
مــات أولئــك القــوم ماتــت اآليــة ،ملــا بقي مــن القــرآن يشء،
الســاوات
ولكـ َّن القــرآن يجــري أ َّولــه عــى آخره مــا دامت َّ
واألرض" .4لذلــك ،فــإذا نــزل القــرآن يف واقعــة ،فالواقعــة
ليســت هــي معنــى اآليــة ،بــل هــي ال َّنمــوذج الّــذي يشــر
كل ال َّنــاذج املامثلــة عــى مــدى التّاريــخ ،وإذا نــزل يف
إىل ّ
شــخص ،فــإ ّن الشّ ــخص ال ميثّــل مــا تـ ّ
ـدل عليــه اآليــة فقــط،
كل
ولك َّنــه ميثِّــل العنــوان الَّــذي ميكــن أن ينفتــح عــى ّ
العناويــن يف حركــة الحيــاة" ،أل َّن اللــه مل ينزلــه لزمــان دون
زمــان ،وال لنــاس دون نــاس" ،فقــد خاطــب النــاس كلّهــم:
ـاس إِنَّــا َخلَ ْق َناكُم
ـاس اتَّ ُقـوا ْ َربَّ ُك ُم}{ ،5يَــا أَيُّ َها ال َّنـ ُ
{يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
كل زمــان ومكان،
ِّمــن َذكَـ ٍر َوأُنثَــى} ،6وخاطــب املؤمنــن يف ّ
{يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُن ـوا ْ} ،7مل يخاطــب النــاس يف زمنــه ،ومل
كل زمــان جديد ،وعند
يخاطــب املؤمنــن يف زمنــه" ،فهــو يف ّ
ـوي ـ إىل يــوم القيامــة".8
ّ
كل قــوم غـ ّ
ـض ـ يعنــي حيـ ّ

  حفظ القرآن من التحريف
ومــن خــال ذلــك ال بــ َّد لنــا عندمــا نقــرأ القــرآن
كل مــا يســتج ّد يف حياتنــا،
وندرســه ،مــن أن نســتوحيه يف ّ
لنوســع آفاقــه حتــى تنفتــح عــى آفاقنــا ،فــا نقــرأه يف
ّ
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األحــداث الّتــي عاشــت يف عهــد الرســالة األول ،بــل نقــرأه
مــن خــال تلــك األحــداث ،عــى أســاس أن تكــون أحــداث
معــن.
معــن أو موقــع ّ
الحيــاة ،وليســت أحــداث زمــن ّ
وبهــذا نســتطيع أن نتح ّرك بالقــرآن ،وأن يحركنا القــرآن ،وأن
كل واقعنــا.
نحركــه يف ِّ
ي بــن محمــد بــن مــوىس الـرازي :حدثنــي أيب،
قــال عـ ّ
قــال" :ذكــر الرضــا(ع) يومـاً القــرآن ،فعظّــم الح ّجــة فيــه"،
كل مــا للــه فيــه
ـج اللــه بــه عــى عبــاده يف ّ
يعنــي مــا احتـ ّ
ْ
ـج بــه
الح ّجــة{ ،فَللّـ ِه ال ُح َّجـةُ} ،9عــى جميــع خلقــه ،واحتـ ّ
عــى الكافريــن املرشكــن واملنافقــن" ،واآليــة واملعجــزة يف
نظمــه" ،يعنــي يف أســلوبه ،قــال" :هــو حبـ ُـل اللــه املتــن،
وعروتــه الوثقــى ،وطريقتــه املثــى ،املــؤدّي إىل الج ّنــة،
واملنجــي مــن النــار" ،باعتبــار أ َّن مــن أخــذ بــه ،اســتطاع أن
كل مــا يخطّطــه القرآن لإلنســان
يكتشــف طريــق الج ّنــة يف ّ
مــن طريــق" ،واملنجــي مــن النــار ،ال يخلــق" ،يعنــي ال يبىل،
"ال يخلــق مــن األزمنــة ،وال يغــثّ عــى األلســنة ،ألنــه مل
يجعــل لزمــان دون زمــان ،بــل جعل دليــل الربهــان ،والح ّجة
ـن يَ َديْـ ِه َو َل ِمـ ْن
كل إنســان{ ،لَ يَأْتِيـ ِه الْبَ ِاطـ ُـل ِمــن بَـ ْ ِ
عــى ّ
َخلْ ِفـ ِه تَنزِيـ ٌـل ِّمـ ْن َح ِكيــمٍ َح ِميـ ٍـد} ،"10وهذه الكلمة تشــر
إىل أ َّن القــرآن ال ميكــن أن ينســب إليــه التّحريف ،سـواء من
حيــث الزيــادة أو مــن حيــث النقصــان.
وعــى هــذا األســاس ،فــا ينســب إىل شــيعة أهــل
البيــت(ع) بأنهــم يــرون تحريــف القــرآن ،فــإ ّن ذلــك مــا
ـن يَ َديْـ ِه
يكذِّبــه حديــث أمئَّتهــم{ ،لَ يَأْتِي ـ ِه الْ َب ِاطـ ُـل ِمــن بَـ ْ ِ
َولَ ِمـ ْن َخلْ ِفـ ِه تَنزِيـ ٌـل ِّمـ ْن َح ِكيــمٍ َح ِميـ ٍـد} ،11وهكــذا نرى
كيــف يعظِّــم أهــل البيــت(ع) القــرآن ،وكيــف يريــدون
مــن النــاس جميع ـاً أن يكــون القــرآن ال ّنــور الّــذي يــرق
يف عقولهــم ،والهــدى الّــذي يتمثَّــل أمــام عيونهــم ،واملنهــج
كل مــا يريــدون الوصول إليــه ،والطّريق
الــذي ينتهجونــه يف ِّ
املســتقيم الّــذي يقــود إىل الج َّنــة وينجــي مــن ال َّنــار.

َّ
ِّ
  الدعوة إلى الصدق واألمانة
وننتقــل إىل موقـعٍ آخــر ،فــرى اإلمــام ال ّرضــا(ع) يلتقي
بتلميــذه (الس ـ ّيد عبــد العظيــم الحســني) الّــذي يُ ـ َزار يف
ـري ،ويسـ ّمى (الشّ ــاه عبــد العظيــم) ،فلقــد كان
منطقــة الـ ّ
يرســله ليبلّــغ أوليــاءه مــا يريــد منهــم ،ألنّــه كان ال يجلــس
يف بيتــه وحســب لينطلق أوليــاؤه مببــادر ٍة منهم باللّقــاء به،
كل ما يعيشــونه،
ولكنــه كان يف ّكــر فيهــم ويف أوضاعهم ويف ّ
ويراقــب أوضاعهــم يف انحرافاتهــم ،أل َّن ذلــك هــو موقــع
أي زمــان ،بــأن يكــون القائــد يف
أي مــكان ،ويف ّ
القيــادة يف ّ
ـكل جنــوده ،ليبتدئهــم إذا مل
ـكل أتباعــه ولـ ّ
موقــع ال ّراصــد لـ ّ
يســألوه ،وليجيبهــم إذا ســألوه ،قــال" :يــا عبد العظيــم ،أبلغ
الســام ،وقل لهــم أن ال يجعلوا للشّ ــيطان عىل
عنــي أوليــايئ َّ
أنفســهم ســبيالً" ،أن يعرفـوا خطـوات الشَّ ــيطان ووساوســه
وحيلــه وأالعيبــه ،وأن يعمل ـوا عــى أن يتفــادوا ذلــك كلَّــه
كل ال ّنوافــذ التــي ميكــن أن
ي ،فيغلق ـوا ّ
يف ســلوكهم العم ـ ّ
كل الطّــرق التي ميكــن أن يأيت
يطـ ّـل عليهــم منهــا ،ويسـ ّدوا ّ
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إليهــم منها.
والوصيَّــة لكــم أيضــاً ،ألنَّــه يــويص أوليــاءه ،وأنتــم
بالصــدق يف
مــن أوليائــه يف ّ
كل مــكان وزمــان" ،ومرهــم ّ
الحديــث" ،أن ال يكون ـوا الكاذبــن فيــا يحدّثــون بــه ،أل ّن
الكــذب يعطّــل وضــوح الحقيقــة يف الواقــع ،فعندما نعيش
الواقــع يف جزئياتــه وكلّياتــه بعيــدا ً عــن الحقيقــة ،فإنّــه
ســوف يصــاب بالضّ يــاع وباالرتبــاك وبالخلــل يف موازينــه
ويف أحكامــه" ،وأداء األمانــة" ،أل ّن اللــه يأمركــم بــأن تــؤ ّدوا
األمانــات إىل أهلهــا ،ســواء كان أهلهــا مــن الكافريــن أو
مــن املســلمني ،وأل َّن أداء األمانــة ،سـواء كانــت أمانــة مــال
رس أو أمانــة مســؤول َّية ،هــو الَّــذي يحافــظ عــى
أو أمانــة ّ
ت ـوازن املجتمــع ،وعــى تركيــز قواعــد الثّقــة االجتامع َّيــة
كل شــخص اآلخــر مــن
بــن أفـراد املجتمــع ،عندمــا يحــرم ّ
خــال مــا اؤمتــن عليــه يف حياتــه ،مــاالً كان أو أمـرا ً سياسـيّاً
بالصمــت الّــذي ينطلق
بالســكوت"َّ ،
أو اجتامع ّيـاً" ،ومرهــم ّ
بــه اإلنســان ليف ِّكــر ،ال صمــت الغبــاء ،ولكن صمــت الفكر،
أل َّن اإلنســان إذا مل يعـ ِ
وللســكوت،
ـط نفســه فرص ًة َّ
للصمت ّ
الصــايف املنفتــح.
فإنــه قــد ال يجــد فرصـ ًة للتَّفكــر َّ
الصمــت وبعــض
لذلــك ،نحــن بحاجــة إىل بعــض َّ
الســكوت ،حتــى نســتطيع مــن خــال صفــاء الفكــر
ّ
وهدوئــه وابتعــاده عــن الضَّ جيــج ،أن نف ّكــر فيــا عملنــاه،

وفيــا قلنــاه ،وفيــا خطَّطنــا لــه ،لنــدرس إيجاب ّياتــه
وســلبيّاته ،وأن نعــرف مــا نريــد أن نخطِّــط لــه أو نقولــه أو
الصواب
نفعلــه ،لنــدرس نقاط ضعفــه ونقاط ق ّوتــه يف أيــن َّ
هنــا وأيــن الخطــأ هنــاك.

  ترك الجدال الفارغ
"وتــرك الجــدال فيــا ال يعنيهــم" ،وهــذه وصيــة ح َّيــة
مه ّمــة رائعــة ،وهــي أنــك عندمــا تدخــل يف جــدا ٍل حــول
أمــر تختلــف فيــه مــع اآلخــر ،ف ّكــر يف هــذا األمر الّــذي تثري
الجــدال فيــه ،هــل هــو مــن األمــور التــي تتصــل بالخطوط
األساســية للعقيــدة ،باعتبــار أ َّن عقيدتــك مســؤول َّية فكــرك
الَّــذي تق ـدّم فيــه حســابك إىل اللــه ،أو أنَّــه يتَّصــل بخ ـ ّط
الشيعــة متثّــل حركة حياتك
بالشيعــة ،باعتبــار أ َّن ّ
ـوي ّ
حيـ ّ
يف مســؤولياتك الســلب ّية أو اإليجاب ّيــة أمــام اللــه ،أو هــل
السياسـ ّية واالجتامع ّيــة
يتَّصــل بشــأن مــن شــؤون الحيــاة ّ
واالقتصاديّــة مبــا يتعلّــق بقضايــا املصــر؟!
أ ّمــا إذا رأيــت أ َّن هــذا األمــر ال عالقــة لــه بالعقيــدة ،وال
بالشيعــة ،وال عالقــة لــه بالحيــاة ،وال عالقــة لــه
عالقــة لــه ّ
ـدي ،سـواء اعتقدته أو
ـ
تجري
يشء
د
ر
ـ
مج
ـو
ـ
ه
باملصــر ،وإمنــا
ّ
ّ
مل تعتقــده ،فإنــه لــن يغـ ّـر مــن األمــر شــيئاً ،متامـاً كــا كان

أهــل قطســنطينية يتنازعون والفاتح يـ ّ
ـدق األبـواب يريد أن
يقتحــم البــاد ،وفالســفتهم يتناقشــون هــل إ َّن البيضة أصل
الدّجاجــة أو الدّجاجــة أصــل البيضة! فهذا يقــول إ َّن البيضة
أصــل ،وذاك يقــول إن الدّجاجــة أصــل .وهــل إ َّن املالئكــة
ذكــور أم إنــاث! ويختلفــون فيــا بينهــم ،وال يلتفتــون إىل
املهـ ّم ،وهــو إذا أنتجــت الدّجاجــة لنا بيضـاً ،أن نأكل البيض
لذيــذا ً شــه ّياً ،أو إذا أنتجــت لنــا البيضــة دجاجـ ًة أيضـاً ،أن
نــأكل الدّجاجــة التــي أحلّهــا اللــه لنــا ،أ ّمــا املالئكــة ،فهــم
عبــاد مك َّرمــون ،سـواء كانـوا ذكــورا ً أو إناثـاً ،فهــل نريــد أن
نــز ّوج املالئكــة إذا كان ـوا ذكــورا ً ،ونتــز َّوج منهــم إذا كان ـوا
إناث ـاً ،هــذا كالم فــارغ ،كالكثــر مــن الــكالم الفــارغ الَّــذي
يــدور يف القضايــا التــي ينطلــق فيهــا النــاس عــى أنــه مــن
هــو أفضــل ذاك أم هــذا ،وهــذه أم تلــك ،يف حــن أ ّن األمــور
عندما ال تتّصل مبســؤول ّيتنا أمام الله ،وال مبســؤول ّيتنا بحركة
الحيــاة ،فإنّهــا متثِّــل طواحــن الهـواء التــي تطحــن وتطحــن
أي
ويبقــى اله ـواء ه ـوا ًء ،إذ ال ميكــن أن يتح ـ َّول اله ـواء إىل ِّ
يشء ،ولكــن عندمــا تطحن الحنطــة ،فإنها تتحـ َّول إىل دقيقٍ
تســتطيع أن تعجنــه خبـزا ً ،ولكـ ّن املشــكلة هــي أنّنــا أنــاس
ـكل أســف ـ فنحن نحــاول أن نصعد بالتخلّف
متخلّفــون ـ بـ ّ
إىل الدّرجــات العليــا مــن مواقعنــا ،وال نلتفــت إىل اآلثــار
املؤســفة املرتت ّبــة عــى هــذا التخلّــف ،ونتنــازع ونتكافــر
ونتضـ ّ
ـال ،يف حــن ال عالقــة لقضايــا الخــاف والنـزاع بالدّنيــا
وال عالقــة لهــا باآلخــرة.

ّ
  التراحمبينالمسلمين
وهــذا مــا يقولــه اإلمــام(ع)" :وتــرك الجــدال فيــا ال
يعنيهــم" ،يعنــي يف األمــور التــي ال تتصــل مبســؤولياتهم يف
الدنيــا واآلخــرة" ،وإقبــال بعضهــم عــى بعــض" ،وذلــك بــأن
ال يتقاطعـوا ،وأن يقبــل املؤمــن عــى املؤمــن بعقله ليعطي
النصيحــة ،وبقلبه ليعطــي املح َّبة ،وبحياته ليعطــي الطّاقة،
"وامل ـزاورة" ،بــأن يــزور بعضهــم بعض ـاً" ،فــإ ّن ذلــك قربــة
إ ّيل" ،ألنهــم بذلــك يو ّحــدون الصــف ،وبذلــك يقــوى املوقع،
"وال يشــغلوا أنفســهم بتمزيــق بعضهم بعضـاً" ،يف حــن أ ّن
الكثرييــن يــزورون اإلمــام ال ّرضــا(ع) وهــم مي ّزقــون بعضهــم
كل املســتويات،
بعضـاً عنــده أو قريباً منــه أو يف أجوائه عىل ّ
والفئــات متـ ّزق بعضهــا بعضـاً ،واملشــايخ مي ّزقــون بعضهــم
بعضـاً ،والعوائــل واألعـراق ،كأنهم ال يشــعرون بــأ َّن "املؤمن
للمؤمــن مبنزلــة البنيــان املرصــوص يشـ ّد بعضــه بعضـاً"،12
وكأنهــم ال يعرفــون أ َّن "مثــل املؤمنــن يف توادّهم وتراحمهم
وتعاطفهــم كمثــل الجســد ،إذا اشــتىك منه عضــو تداعى له
بالســهر والحمــى".13
ســائر األعضــاء ّ
ـإن آليــت عــى نفــي أنّــه مــن فعــل ذلــك" ،مــن
"فـ ّ
شــيعتي ومــن أوليــايئ ،مــن عمــل عــى متزيــق الواقــع
أي اعتبــار" ،وأســخط ولي ـاً مــن
ـامي واإلميــا ّين تحــت ّ
اإلسـ ّ
أوليــايئ" ،باإلســاءة إليــه ،وبات ّهامــه مبــا ليــس فيــه ،وبغيبتــه،
وبتشــويه صورتــه ،وبإســقاط موقعــه" ،دعــوت اللــه ليعذِّبه
يف الدنيــا أش ـ ّد العــذاب ،وكان يف اآلخــرة مــن الخارسيــن".

وهــذه تحتــاج إىل تأ ّمــلٍ ،فلــو دعــا عليــك شــخص
فاألمــر هـ ّـن ،ولكـ ّن اإلمــام ال ّرضــا(ع) يقــول أنا أخــذت عىل
نفــي عهــدا ً أمــام اللــه ،أن أدعــو عليهــم بــأن يعذِّبهــم الله
أشـ ّد العــذاب ،وبذلــك ،فعــى مــن لديــه عقــدة نفسـ َّية ،أو
ي
مشــكلة شــخصيَّة ،أو وضــع فئـ ّ
ـوي معـ ّـن ،أو وضــع عائـ ّ
معـ ّـن ،أن يعــرف حالــه قبل أن يــزور اإلمــام ال ّرضــا(ع)؛ هل
هــو ممــن يدعــو عليــه اإلمــام ال ّرضــا(ع) أو ممــن يرتضيــه
يف أوليائــه؟!
"وع ّرفهــم أ َّن اللــه قــد غفــر ملحســنهم" ،عندمــا
ينطلقــون مــن قاعــدة اإلســام ،ومن قاعــدة الخـ ِّط األصيل،
وهــو خـ ّط الواليــة يف اإلســام" ،وتجــاوز عــن مســيئهم ،إال
مــن أرشك بــه ،أو آذى ول ّيـاً مــن أوليــايئ ،أو أضمــر له ســوءا ً،
فــإ َّن اللــه ال يغفــر لــه حتــى يرجــع عنــه" ،أي عندمــا تعــود
القلــوب مفتوحـ ًة عــى املحبّــة لبعضنــا البعــض ،فــإذا كان
الشَّ ــخص يــؤذي ول ّي ـاً أو يضمــر لــه ســوءا ً" ،فــإ َّن اللــه ال
يغفــر لــه حتــى يرجــع عنــه ،فــإن رجــع" ،تــاب اللــه عليــه،
"وإال نــزع روح اإلميــان عــن قلبــه ،وخــرج مــن واليتــي ،ومل
يكــن لــه نصيــب يف واليتنــا ،وأعــوذ باللــه مــن ذلــك".14
هــذه املســألة تعطــي صــور ًة ميكــن أن متثّــل واقعنــا،
ـكل واحـ ٍـد م ّنــا يذبحهــا عــى قبلــة ـ كــا يُقــال ـ فهــذا
فـ ّ
يقــول لــك أفعــل مــا أفعــل مــن أجــل الدّيــن ،وهــذا مــن
أجــل املذهــب ،وهــذا مــن أجــل اإلســام ،وهــذا مــن أجــل
الوطــن ،وعندمــا ندخــل إىل داخــل نفوســنا ،نجــد أنّها تقوم
ـكل ذلــك مــن أجــل الــذات ،حســدا ً أو حقــدا ً أو عــداوةً،
بـ ّ
"وأعــوذ باللــه مــن ذلــك".

ُ
ُ
قيمة حسن الخلق

واإلمــام ال ّرضــا(ع) يحدّثنــا يف هذا عن رســول الله(ص)،
حيــث قــال :حدَّثنــي 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 ،قــال رســول اللــه(ص)" :عليكــم بحســن الخلــق ،فــإ َّن
حســن الخلــق يف الج ّنــة ال محالــة" ،يعنــي إذا كنــت مؤمنـاً
باللــه وبرســوله ،ورست يف خــ ِّط اإلميــان ،وكنــت حســن
كل النــاس الّذيــن
األخــاق مــع أهلــك ومــع أخوانــك ومــع ّ
تلتقيهــم ،فإنــك يف الج َّنــة ال محالــة" ،وإيّاكم وســوء الخلق،
فــإ َّن ســوء الخلــق يف ال ّنــار ال محالــة" ،15فاإلنســان السـ ِّيئ
الخلــق ،تتح ـ َّرك بــه املعصيــة باتجــاه الشَّ ــيطان ،فيــرب
ـب هــذا ،ويشــتم ذاك ويتَّهــم اآلخــر.
هــذا ويسـ ّ
وبهــذا اإلســناد قــال ،قــال رســول اللــه(ص)" :إ َّن اللــه
الصائــم القائــم" ،16أي
ليبلــغ العبــد بحســن الخلــق درجــة ّ
إن كنــت تتم َّيــز بخلــقٍ حســن ،وكنــت ال تــأيت إال بفرائضــك
كل
يف صــوم شــهر رمضــان ،فاللــه يكتبــك صامئ ـاً قامئ ـاً يف ّ
حياتــك ،كــا هــو إيحــاء الحديــث.
وبهــذا اإلســناد قــال ،قــال رســول اللــه(ص)" :أقربكــم
منــي مجلســاً يــوم القيــام ،أحســنكم خلقــاً وخريكــم

ألهلــه" ،17ويف حديـ ٍ
ـث آخــر ..." :وأنــا خريكــم ألهــي".18
وبهــذا اإلســناد قــال ،قــال رســول اللــه(ص)" :مــن كان
ـإن ســمعت جربائيــل يقــول
مســلامً فــا ميكــر وال يخــدع ،فـ ّ
إ َّن املكــر والخديعــة يف ال ّنــار" ،أي مــن كان شــأنه املكــر،
بحيــث ميكــر بال ّنــاس ويتحايــل عليهــم .ثــم قــال" :ليس منا
ـش مســلامً ،وليــس منــا مــن خــان مســلامً" ،سـواء
مــن يغـ ّ
كان غشـاً يف الــرأي ،أو غشّ ـاً يف املعاملــة ،أو غشّ ـاً يف الن ّيــة،
أو غشّ ـاً يف الــكالم.
ي مــن
ثــم قــال" :إ َّن جربائيــل الــروح األمــن نــزل ع ـ ّ
رب العاملــن ،فقــال :يــا مح ّمد ،عليــك بحســن ال ُخلُق،
عنــد ِّ
فــإ َّن ســوء الخلــق يذهــب بخــر الدّنيــا واآلخــرة" ،أي
يحمــل خــر الدّنيــا واآلخــرة" ،أال وإ َّن أشــبهكم يب أحســنكم
خلق ـاً".19
ي
أيّهــا األحبّــة ،إذا أردتــم أن تحتلفــوا باإلمــام عــ ّ
بــن مــوىس الرضــا(ع) يف مولــده ،فــا تكفــي الطريقــة
االحتفال َّيــة تصفيق ـاً وإنشــادا ً ،بــل احتفل ـوا بــه بــأن يولــد
يف عقولكــم ،وأن يولــد يف قلوبكــم ،وأن يولــد يف حياتكــم،
بحيــث تعيشــون فكــره وروحانيّتــه وانفتــاح قلبــه عــى
ال َّنــاس جميعـاً ،وتعيشــون هــذا الخلــق املتســامح املنفتــح
عــى الخــر كلّــه ،وقبــل ذلــك وبعــده ،أن تعيشــوا مــع
اإلمــام يف عيشــه مــع اللــه ،حيــث ينطلــق مــع اللــه أ ّوالً،
لينطلــق بالتــايل مــع النــاس مــن خــال محبّتــه للــه التــي
ـكل خلــق اللــه .وهــذا مــا
توحــي باملح َّبــة لعبــاد اللــه ولـ ِّ
يجعلنــا نلتــزم بإمامتهــم بهــذا الخـطّ" ،فواللــه مــا شــيعتنا
إال مــن ات ّقــى اللــه وأطاعــه ،ومــا كانـوا يعرفــون يا جابــر إال
بالتّواضــع والتخشّ ــع واألمانــة ...وصــدق الحديــث ...وكانـوا
أمنــاء عشــائرهم يف األشــياء" .20وقــال اإلمــام الباقــر(ع):
"مــن كان للــه مطيعـاً فهــو لنــا و ّيل ،ومــن كان للــه عاصيـاً
فهــو لنــا عــد ّو ،وال ت ُنــال واليتنــا إال بالــورع والعمــل".21
[ 1الحرش.]7 :
 2بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،89ص .118
 3عيون أخبار الرضا(ع) ،الشيخ الصدوق ،ج  ،1ص .93
 4الكايف ،ج ،2ص.628
[ 5ال ّنساء.]1 :
[ 6الحجرات.]13 :
[ 7البقرة.]104 :
 8عيون أخبار الرضا ،ج  ،1ص .93
[ 9األنعام.]149 :
[ 10فصلت ،]42 :بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،17ص .211
[ 11فصلت.]42 :
 12بحار األنوار ،ج  ،58ص .150
 13ميزان الحكمة ،محمد الريشهري ،ج  ،4ص .2837
 14االختصاص ،الشيخ املفيد ،ص .247
 15بحار األنوار ،ج  ،10ص .369
 16املصدر نفسه ،ج  ،68ص .394
 17وسائل الشيعة ،الح ّر العاميل ،ج  ،12ص .153
 18املصدر نفسه ،ج  ،20ص .171
 19بحار األنوار ،ج  ،72ص .284
 20الكايف ،ج  ،2ص .74
 21األمايل ،الشيخ الصدوق ،ص .725
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سخاء اإلمام الرضا (ع)

مل يكــن يشء يف الدنيــا ،أحــب إىل اإلمــام الرضا (عليــه
الســام) مــن اإلحســان إىل النــاس و ِ
الــر بالفقــراء ،و قــد
ذكــر املؤرخــون بـوادر كثــرة مــن جــوده ،وإحســانه (عليــه
الســام) ،و كان منهــا مــا يــي:
أوالً:
أنــه (عليــه الســام) ،أنفــق جميــع مــا عنــده عــى
الفقــراء ،حينــا كان يف خراســان ،و ذلــك يف يــوم عرفــة،
فأنكــر عليــه الفضــل بــن ســهل ،و قــال لــه :إن هذا املغــرم..
فأجابــه اإلمــام (عليــه الســام)  :بــل هــو املغنــم ،ال
تحــدث مغرمـاً  ،مــا ابتغيــت بــه أجـرا ً وكرمـاً ،إنــه ليس من
املغــرم يف يشء ِصلَــة الفقـراء واإلحســان إىل الضعفــاء ابتغاء
مرضــاة اللــه تعــاىل ،و إمنــا املغــرم ،هــو اإلنفــاق بغــر وجــه
مــروع ،كإنفــاق امللــوك و الــوزراء األم ـوال الطائلــة عــى
املغنيــن و العابثــن.
ثانياً:
وفــد عــى اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) رجــل ،فَس ـلَّم
عليــه ،و قــال لــه :أنــا رجــل مــن ُمح ِّبيــك ومح ِّبــي آبائــك،
و مصــدري مــن الحــج ،و قــد نفــذت نفقتــي ،و مــا معــي
مــا أبلــغ مرحلــة ،فــإن رأيــت أن ترجعنــي إىل بلــدي ،فــإذا
بلغــت تصدقــت بالــذي تعطينــي عنــك.
فقــال (عليــه الســام) لــه  :اِجلــس رحمــك اللــه ،و أَقبـ َـل
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عــى النــاس يحدثهــم ،حتــى تفرقـوا ،وبقــي هــو وســليامن
الجعفــري ،وحيثمــة ،فاســتأذن اإلمــام منهــم ،و دخــل الدار
ثــم خــرجَ ،و َر َّد البــاب ،وخــرج مــن أعــى البــاب ،وقــال
(عليــه الســام) :أين الخراســاين.
فقــام إليــه فقــال (عليــه الســام) له :خــذ هــذه
املائتــي دينــار ،واســت ِعن بهــا يف مؤنتــك ونفقتــك ،وال
تتصــدق بهــا عنــي.
فانــرف الرجــل مــرورا ً ،قــد غمرتــه نعمــة اإلمــام
(عليــه الســام) ،والتفــت إليــه ســليامن فقــال لــهُ :جعلــت
فــداك ،لقــد أجزلــت و َر ِحمــت ،فلــاذا َســرتَ وجهــك عنه.
ـت ذلــك ،مخافــة أن
فَأجاب ـ ُه (عليــه الســام) :إِنَّ ا صنعـ ُ
ـائ حاجتَ ـهُ ،أمــا ســمعت
أرى ذ َُّل الســؤال يف َوج ِه ـ ِه لِقضَ ـ ِ
حديــث رســول اللــه (صــى اللــه عليــه وآلــه) :امل ُســتَ ِتُ
بالحســنة تعدل ســبعني حجــة ،و امل ُِذي ُع بالسـ ِّيئ ِة َمخـذُول.
أما سمعت قول الشاعر:
َ
ِ
ِعت إ َل أهـ ِـي
ـب َحـــا َجةًَ      رج ُ
َمتــى َآتِ ـ ِه يَومـ ـاً ألَطلـ َ
َو َوج ِهــي بِ َائِ ـ ِه
ثالثاً:
ومــن ســخائه (عليــه الســام) أنــه ،إذا أيت بصحفــة
طعــام َعم ـ َد إىل أطيــب مــا فيهــا مــن طعــام ،ووضعــه يف
تلــك الصحفــة ثــم يأمــر بهــا إىل املســاكني ،و يتلــو هــذه
اآلية( :فَــا اقْتَ َحــ َم ال َع َق َبة)[البلــد .]11:ثــم يقــول (عليــه

كل إنســانٍ يقــدر
الســام) :علم اللــه ع ـ َّز وجـ َّـل أن ليــس َّ
عــى عتــق رقبــة فجعــل لــه الســبيل إىل الجنــة.
رابعاً:
ومــن ب ـوادر جــوده وكرمــه (عليــه الســام) ،أ َّن فق ـرا ً
قــال لــه :أعطنــي عــى قــدر مروءتــك .فأجابــه اإلمــام
(عليــه الســام) :ال يَ َسـ َعني ذلــك .فالتفــت الفقــر إىل خطــأ
كالمــه ،فقــال ثاني ـاً :أعطنــي عــى قــدر مــروءيت .وقابلــه
اإلمــام ِببَ َســات فَيَّاضــة بالبــر قائــاً :إذن نعــم .وأمــر
(عليــه الســام) لــه مبائتــي دينــار .فــإن مــروءة اإلمــام (عليه
الســام) ال تُ َعــدُّ ،فلــو أَعطَــاه (عليــه الســام) َجميع مــا
ـس َعــى قــد ِر مروءتِـ ِه ورحم ِتـ ِه التــي
ِعنــد ُه ،فــإن ذلــك ليـ َ
هــي امتــداد لِ ُمــروءة َج ِّد ِه الرســول األعظم (صــى اللــه
عليــه وآلــه).
خامساً:
ومــن معــايل كَ َر ِمـ ِه (عليــه الســام) مــا رواه أحمــد بــن
عبيــد اللــه عــن الغفــاري ،قــال« :كا َن لِ َرجــلٍ مــن آل أيب
ي ،فلــا رأيــت ذلــك
ي حــق فتقاضــاين َو أَلَـ َّ
ـح عـ َّ
رافــع عـ َّ
صليــت الصبــح يف مســجد رســول اللــه (صــى اللــه عليــه
وآلــه) ،ثــم توجهــت نحو اإلمــام الرضــا (عليه الســام) ،وكان
ـرج (عليــه الســام)،
يف العريــض .فلــا قربــت مــن بابــه َخـ َ
و عليــه قميــص ورداء ،فلــا نظــرت إليــه ْاسـتَ ْح َي ْي ُت منــه،
َّمت عليــه ،وكان
ووقــف (عليــه الســام) ملــا رآين .ف ََســل ُ
ذلــك يف شــهر رمضــان ،فقلــت لــهُ :جعلــت فداك  لِ َمــوالك
حــق ،شَ ــ َه َر ِن .فأمــرين (عليــه الســام) بالجلــوس
ــي ٌّ
َع َ َّ
َّيــت
حتــى يرجــع ،فلــم أَزَل يف ذلــك املــكان  ،حتــى َصل ُ
ـت
املغــرب وأنــا صائــم ،و قــد َمـ َ
ـى بعــض الوقــت فَ َه َم ْمـ ُ
باالن ـراف .فــإذا اإلمــام (عليــه الســام) قــد طَلَــع ،وقــد
أحــاط بــه النــاس ،و هو يتصــدق عــى الفقـراء و امل َ ُحوجِني.
و مضيــت معــه (عليــه الســام) حتــى دخــل بيتــه ،ثــم
خــرج فدعــاين فقمــت إليــه ،و أمــرين بالدخــول إىل منزلــه،
فدخلــت ،و أخــذت أحدثــه عــن أمــر املدينــة ،فلــا فرغت
مــن حديثــي ،قــال (عليــه الســام) يل :مــا أظُ ُّنـ َـك أفطــرت
قلــت  :ال  .فدعــاين (عليــه الســام) بطعــام ،وأمــر
بعــدُ .
غُالمــه ،أن يتنــاول معــي الطعــام ،و ملــا فرغــت مــن اإلفطار
أمــرين ،أن أرفــع الوســادة ،وآخــذ مــا تحتهــا .فرفعتُهــا فــإذا
دنانــر ،فوضعتهــا يف كمــي ،وأمــر بعض غلامنــه ،أن يبلغوين
إىل منــزيل ،فمض ـوا معــي .و ملــا رصت إىل منــزيل دعــوت
الـراج ،و نظــرتُ إىل الدنانــر ،فــإذا هــي مثانيــة وأربعــون
ـي مثانيــة و عرشيــن دينــارا ً ،و
دينــارا ً .و كان حــق الرجــل َعـ َ َّ
ـب عــى دينــار منهــا ،أن َحـ َّـق الرجــل عليــك مثانية و
قــد كُ ِتـ َ
عرشيــن دينــارا ً ،و مــا بقــي فهــو لــك.
وهــذه بعــض بـوادر كرمــه (عليــه الســام) ،و هــي ت ُنــمِ
ـر وامل َعــروف.
عــن نفــس خُل َقــت لإلحســان والـ ِ ِّ
املصدر  :مكتبة تبيان

مناظرات االمام الرضا (ع) ومحاججاته
حبیـبهاشـــم

يتميــز عــر االمــام عــي الرضــا (عليــه الســام)
بــرواج العلــوم املختلفــة ،وإفســاح املجــال أمــام علــاء
الــكالم مــن شــتى املذاهــب والطوائــف والنحــل ،لخــوض
املســائل العلميــة والثقافية ،ســواء يف العقائد أو الفلســفة
والعلــوم املتنوعــة.
وكان االمــام الرضــا (ع)،هــو املرجــع األســاس للحكــاء
والفالســفة وغريهــم يف املناظـرات التــي كانــت تُقــام هنــا
وهنــاك ،كــا ان املأمــون العبــايس كان يجلــب لإلمــام
(ع) كبــار علــاء األديــان ومتكلّميهــم ،أم ـاً يف أن يعجــز
االمــام الرضــا (ع) يف ُمحــاورة مــا ،فتــزول ســمعته يف أعــن
الجامهــر ،ولكنــه (ع) كان يُفحــم الجميــع ،ويلزمهــم
الحجــة ،ويقرعهــم بالحجــة ،حتــى اندهــش علــاء األديان
واعجبــوا بعلمــه و إحاطتــه بالكتــب الســاوية امل ُنزلــة،
بحيــث أســلم بعضهــم عــى يديــه بعــد مــا ذكــر لهــم مــن
الحجــج الدامغــة واألدلــة القويــة امل ُقنعــة.
ولــو تصــدى الباحثــون وامل ُحققــون لجمــع ُمناظراتــه
(عليــه الســام) ،لشــكلت كُتُبــاً عديــدة ،ونحــن يف
الصفحــات التاليــة ،نســجل بعض ـاً مــن هــذه املناظ ـرات
والحــوارات الشـيّقة بــن االمــام (ع) مــن جهــة ،وحكــاء
األديــان امل ُختلفــة مــن جهــة أخــرى ،وإال فــإن املجــال
ال يســع لتلــك املناظــرات التــي كانــت نــار عــى َعلَــم
لشــهرتها يف ذلــك الوقــت.

ُ
أسئلة مبهمة وأجوبة مقنعة
فــذات يــوم ،جمــع املأمــون لالمــام عــي بــن مــوىس
الرضــا (ع) ،علــاء مســلمني مــن شــتى املذاهــب والفــرق،
فضـاً عــن أهــل الديانــات مــن اليهــود والنصــارى واملجوس
والصابئــة والعديــد مــن رجــال الفكــر والعلــم آنــذاك ،فلــم
يقــم ا ُحــد ،إال وقــد ألزمــه حجتــه وأفحمــه متامـاً.
إذ قــام إليــه عــي بــن محمــد بــن الجهــم يف احــدى
مناظراتــه ،فقــال لــه :يابــن رســول اللــه أتقــول بعصمــة
األنبيــاء؟
قال االمام (ع) :نعم.
قــال ابــن الجهــم :فــا تعمــل يف قولــه تعــاىل(( :و عــى
آدم ربــه فغــوى)) وقولــه عـ ّز وجــل (( :و ذا النــون إذ ذهب
مغاضبـاً فظــن أن لــن نقـ ِـد َر عليــه)) ،ويف قولــه جــل شــأنه
يف يوســف (ع) (( :ولقــد همــت بــه وهـ ّم بهــا)) ،ويف قولــه
تعــاىل يف داود (( :وظــن داود أمنــا فتنــاه)) ،وقولــه تعــاىل يف
نبيــه محمــد (ص)(( :و تُخفــي يف نفســك مــا اللــه ُمبديه)).
فأجــاب االمــام (ع) عــى البديهــة :ويحــك يــا عــي
أتــق اللــه وال تنســب إىل أنبيــاء اللــه الفواحــش ،وال تتــأ ّول
كتــاب اللــه برأيــك ،فــإن اللــه ع ـ ّز وجــل قــد قــال(( :ومــا
يعل ـ ُم تأويلــه إال اللــه والراســخون يف العلــم)) .فأمــا قولــه
ع ـ ّز وجــل يف آدم (ع) (( :وعــى آد ُم ربــه فغــوى)) ،فــإن

اللــه خلــق آدم حجــة يف أرضــه ،وخليفــة يف بــاده ،مل يخلقه
للجنــة وكانــت املعصيــة مــن آدم (ع) يف الجنــة ال يف األرض،
وعصمتــه يجــب أن تكــون يف األرض ليتــم مقادير أمــر الله،
فلــا أهبــط إىل األرض و ُجعــل ُحجــة وخليفــةُ ،عصم بقوله
عـ ّز وجــل(( :إن اللــه اصطفــى آدم ونوحـاً وآل إبراهيــم وآل
عمـران عــى العاملــن)) ،وأمــا قولــه عـ ّز وجــل(( :وذالنــون
إذ ذهــب مغاضبــاً فظــن أن لــن نقــدر عليــه)) ،وإمنــا
الظــن مبعنــى اســتيقن أن اللــه لــن يضيــق عليــه رزقــه ،أال
تســمع قــول اللــه ع ـ ّز وجــل ((:وأمــا إذا مــا ابتــاه فَ َق ـ َد َر
عليــه رزقــه)) ،أي ضيــق عليــه رزقــه ،ولــو ظــن أن اللــه
ال يقــدر عليــه لــكان قــد كفــر ،وأمــا قولــه ع ـ ّز وجــل يف
يوســف (ع) ((:ولقــد همــت بــه ،وهـ ّم بهــا)) فإنهــا ه ّمــت
باملعصيــة وهـ ّم يوســف (ع) بقتلهــا إن أجربتــه لعظــم مــا
تداخلــه ،فــرف عنــه قتلهــا والفاحشــة ،وهــو قولــه ع ـ ّز
وجــل(( :كذلــك لنــرف عنــه الســوء والفحشــاء)) ،يعنــي
القتــل والزنــا ،وأمــا داود (ع) فــا يقــول مـ ْن قبلكــم فيــه؟
فقــال ابــن الجهــم :يقولــون إن داود (ع) كان يف محرابــه
يُصــي فتص ـ ّور لــه إبليــس عــى صــورة طــر أحســن مــا
يكــون مــن الطيــور ،فقطــع داود صالتــه وقام ليأخــذ الطري،
فخــرج الطــر إىل الــدار فخــرج يف أثــره ،فطار الطري ،فســقط
يف دار اوريــا بــن حنــان ،واذا بامــرأة اوريــا تغتســل ،فلــا
نظــر إليهــا داود هواهــا ،وملــا قــدم أوريــا ،قتلــه داود وتزوج
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بامرأته.
فــرب الرضــا (ع) بيــده عــى جبهتــه ،وقال:إنا للــه وإنا
إليــه راجعــون ،لقــد نســبتم نبياً مــن أنبيــاء اللــه إىل التهاون
بصالتــه حتــى خــرج يف أُثر الطري،ثم بالفاحشــة ،ثــم بالقتل.
فقال :يا ابن رسول الله ،فام كانت خطيئته؟
فقــال :ويحــك إن داود إمنــا ظــن أنــه مــا خلــق اللــه
عـ ّز وجــل خلقـاً هــو أعلــم منــه ،فبعــث اللــه إليــه امللكــن
غى بعضنــا عىل بعض
فتســورا املحـراب فقــاال ((:خصــان بَ َ
فاحكــم بيننــا بالحق وال تشــطط واهدنــا إىل سـواء الرصاط،
إن هــذا أخــي لــه تِســع وتســعون نعجــة ويل نعجــة واحدة
فقــال أكفلنيهــا وعــزين يف الخطــاب)) إىل قولــه(( :نعجتــك
إىل نِعاجــه)) فعجــل داود عــى املدعــي البينــة عــى ذلــك،
ومل يقبــل عــى املدّعــى عليــه ،فيقــول لــه :مــا تقــول ،فــكان
هــذا خطيئــة ْرســم الحكــم ال مــا ذهبتــم إليــه ،أال تســمع
اللــه يقول((:يــا داود إنــا جعلنــاك خليفــة يف األرض فاحكــم
بــن النــاس وال تتبــع الهــوى)).
فقال :فام قصته مع أوريا؟
فقــال الرضــا (ع) :إن املــرأة يف أيــام داود (ع) كانــت إذا
مــات بعلهــا أو قُتــل ال تتــزوج بعــده أبــدا ً ،وأول مــن أبــاح
اللــه لــه أن يتــزوج بامــرأة قُتــل بعلهــا كان داود(ع) ،فتــزوج
بامــرأة أوريــا ملــا قُتــل وانقضــت عدّتهــا منــه ،فذلــك الــذي
شـ ّـق عــى النــاس مــن قبــل أوريــا.
وأمــا محمــد (ص) وقــول اللــه(( :وت ُخفــي يف نفســك مــا
اللــه ُمبديــه وتخــى النــاس والله أحــق أن تخشــاه)) ،يعني
ـول تزويــج أحــد مــن خلقــه إال
يف نفســك ،وإن اللــه مــا تـ ّ
تزويــج حـواء مــن آدم (ع) ،وزينــب مــن رســول اللــه (ص)
بقولــه تعــاىل (( :فلــا قــى زيــد منهــا َوطًـرا ً زوجناكهــا))،
وفاطمــة مــن عــي.
فبــى عــي بــن الجهــم ،قائـاً :يــا ابــن رســول اللــه أنــا
تائــب إىل اللــه تعــاىل مــن أن أنطــق يف أنبيــاء اللــه بعــد
يومــي هــذا إال مبــا ذكرتــه (.)1

االمام (ع) وشبهات أهل الكتاب
ومــن الذيــن حــاوروا االمــام الرضــا (ع) مــن أهــل
الكتــاب ،الجاثليــق الــذي كان يناظــر املتكلمــن ،ويثــر
الشــبهات حــول رســول اللــه بقولــه ،إن النصــارى يتفقــون
مــع املســلمني يف نبــوة عيــى وكتابــه ووجــوده حيــاً يف
الســاء ،ولكنهــم يختلفــون معهــم يف بعثــة محمــد (ص)،
بالرغــم مــن إتفاقهــم عــى موتــه ،وذلــك ألنــه ليــس هنــاك
مــا يــدل عــى نبوتــه؟
فأُحــر الجاثليــق لــدى االمــام الرضــا (ع) بأمــر مــن
املأمــون ،حيــث قــال موجهـاً خطابــه لالمــام (ع) :مــا تقــول
يف نبــوة عيــى وكتابــه ،هــل تنكــر منهــا شــيئاً؟
أجــاب الرضــا (ع) ،بأنــه مقـ ّر بنبــوة عيــى وكتابــه ،ومــا
بُــر بــه وأقـ ّر بــه الحواريــون ،ولكنــه كافر بنبــوة كل عيىس
ر بــه أ ّمته.
مل يقــر بنبــوة محمــد وكتابــه ،ومل يبـ ّ
ثــم أردف االمــام (ع) قائــاً بإقــرار املســلمني بعيــى
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الــذي آمــن مبحمــد ،ومــا ينقمــون عــى عيــى النصــارى إال
ضعفــه وقلّــة صيامــه وصالتــه.
فقــال الجاثليــق ،بــأن عيــى مــا زال صائــم النهــار ،قائم
الليل.
يصل ويصوم؟
فسأله االمام (ع) ،مستفهامً :ملن كان ّ
فصمــت الجاثليــق ومل يتكلّم!،ثــم قــال :إ ّن مــن أحيــا
املــوىت ،وأبــرأ األكمــه واألبــرص ،يُســتحق أن يُعبــد.
فأجابــه الرضــا (ع) ،بــأ ّن اليســع صنــع مــا صنــع ،ومــى
عــى املــاء وأبــرأ األكمــه واألبــرص ،وحزقيــل أحيــا خمســة
وثالثــن ألــف رجــل مــن بعــد موتهــم بســتني ســنة ،وقــوم
مــن بنــي إرسائيــل ،خرج ـوا مــن بالدهــم مــن الطاعــون
وهــم ألــف حــذر املــوت ،فأماتهــم اللــه يف ســاعة واحــدة،
فأوحــى اللــه إىل نبــي مــ ّر عــى عظامهــم بعــد ســنني
مبناداتهــم ،فقــال :أيتهــا العظــام الباليــة قومــي بــإذن اللــه،
الطري((:فصهُــ ّن
فقامــوا ،وذكــر (ع) حديــث إبراهيــم و
ُ
إليــك)) ،وحديــث مــوىس(( :واختــار ُمــوىس)) ملّــا قالـوا(( :
لــن نُؤمــن ل ََك حتــى نرى اللــه جهــرة)) فاحرتقـوا ،فأحياهم
اللــه مــن بعــد قــول مــوىس(( :لَــو ِشــئت أهلكتهــم))،
والتــوراة واالنجيــل والزبــور والفرقــان قــد نطقــت بــه ،فــإن
كان مــن أحيــا املــوىت ،يُتّخــذ ربّـاً مــن دون اللــه ،فاتخــذوا
هــؤالء كلّهــم أربابـاً.
فأســلم هــذا النـراين بعــد إعجابــه بجـواب االمــام (ع)
امل ُقنــع الــذي يـ ّ
ـدل عــى علمــه العميــق باألديــان واألنبيــاء
جميعـاً (.)2

ُ
محاججةالعلماءوإفحامهم
وحــن حــر االمــام عــي الرضــا (ع) ،مجلــس املأمــون
وقــد إجتمــع فيــه علــاء العــراق وخراســان ،فســألهم
املأمــون أن يُخــروه عــن معنــى اآليــة الكرمية((:ث ُـ َّم أورثنــا
الكتــاب الذيــن اصطفينــا مــن ِعبادنــا)).
فقال هؤالء العلامء :أراد الله األ ّمة كلها.
ف ّوجــه املأمــون ســؤاله لإلمــام الرضــا ورأيــه يف هــذا
الصــدد.
فقــال (ع) بأنــه ال يقــول كــا يقولــون ،واللــه أراد بذلــك
ال ُعــرة الطاهــرة (عليهــا الســام) ،إذ لــو أراد الله تعــاىل األ ّمة
لكانــت بأجمعهــا يف الج ّنــة ،لقولــه ع ّز وجــل(( :فمنهم ظامل
لنفســه ومنهــم ُمقتصــد ومنهم ســابق بالخـرات بــإذن الله
ذلــك اللــه ذلــك هــو الفضــل الكبري)) ،ثــم جعلهــم كلّهم يف
الج ّنــة فقــال عـ ّز وجل((:ج ّنات عــدن يدخلونهــا)) ،وبالتايل
فــإن الوراثــة للعــرة الطاهــرة ال غريهــا .وهــي التــي وصفها
اللــه يف كتابــه الكريــم(( :إمنــا يُريــد اللــه ليُذهــب عنكــم
الرجــس أهــل البيــت ويُط ّهركــم تطهـرا ً)) ،وهــم الذين قال
رســول اللــه فيهــم :إين ُمخلّــف فيكــم الثقلــن :كتــاب اللــه
ي الحــوض،
وعــريت أهــل بيتــي ،لــن يفرتقــا حتــى يــردوا عـ ّ
أنظــروا كيــف تخلفــوين فيهــا ،يــا أيهــا النــاس ال تعلّموهم
فإنهــم أعلــم منكم.
وهــذا فــرق بــن اآلل وبــن األ ّمــة ،إذ تُحــرم الصدقة عىل

آل محمــد دون األ ّمة.
فوقعــت الروايــة يف الظاهــر عــى املصطفــن امل ُهتديــن
دون سـواهم ،لقولــه تعــاىل(( :ولقــد أرســلنا نوحـاً وإبراهيم
وجعلنــا يف ذريّتهــا النبــوة والكتــاب فمنهــم ُمهتـ ٍـد وكثــر
منهــم فاســقون)) فصــارت وراثــة النبــوة والكتــاب يف
املهتديــن دون الفاســقني.
واللــه فضّ ــل العــرة عــى ســائرالناس يف ُمحكــم كتابــه
العزيــز ،لقولــه عـ ّز وجــل((:إن اللــه اصطفــى آدم و نوحـاً
و آل إبراهيــم و آل عمــران عــى العاملــن ذُريــة بعضهــا
مــن بعــض)) وقــال تعــاىل يف موضــع آخــر ((:فقــد آتينــا آل
إبراهيــم الكتــاب والحكمة وآتيناهــم ُملكاً عظيـاً)) ،ثم ر ّد
امل ُخاطبــة إىل ســائر املؤمنــن ،فقــال(( :يــا أيهــا الذيــن آمنـوا
أطيعـوا اللــه وأطيعـوا الرســول و أويل األمــر منكــم)) ،يعني
الذيــن اورثهــم الكتــاب والحكمــة و ُحســدوا عليهــا ،وعــى
املؤمنــن الطاعــة للمصطفــن الطاهريــن ،وامل ُلــك هاهنــا
الطاعــة لهــم.
فأقتنــع الحضــور بأجوبــة االمــام (ع) ،وخاصــة العلــاء
ـر اللــه عـ ّز وجــل االصطفاء
الذيــن اســتفرسوا منــه هــل فـ ّ
يف الكتــاب؟
فــر االصطفــاء يف
اللــه
إن
(ع)،
الرضــا
االمــام
فقــال
ّ
إثنــي عــر موضع ـاً ،أولهــا قولــه تعــاىل(( :وأنذرعشــرتك
االقربــن)) (.)3

وهنا أفحم االمام (ع) الجميع.
وإحــدى ُمحاججــات االمــام عــي بــن مــوىس الرضــا (ع)
مــع املأمــون ،قــول األخــر مســتفرسا ً عــن اكرب فضيلــه ألمري
املؤمنــن عــي (ع) ّ
دل عليهــا القــرآن الكريم.
فأجــاب االمــام الرضــا (ع) بــكل اعتــزاز ،بــأن هــذه
الفضيلــة ،هــي آيــة املباهلــة التــي نزلــت لتبيــان مكانــة
العــرة الطاهــرة وبالــذات عــي بــن أيب طالــب (ع) ،والتــي
نصهــا(( :فمــن حا ّجــك فيــه مــن بعــد ما جــاءك مــن العلم
ّ
فقــل تعالــوا نــدع ابناءنــا وأبناءكــم ونســاءنا ونســاءكم
ْ
وأنفســنا وأنفســكم ثــم نبتهــل فنجعــل لعنــت اللــه عــى
الكاذبــن)) ،حيــث دعــا رســول اللــه (ص) ،علي ـاً وفاطمــة
يل نفســه (ص) بحكم
وابنيهــا الحســن والحســن ،فــكان ع ّ
ْ
اللــه ع ـ ّز وجــل ،وقــد ثبــت أنّــه ليــس أحــد مــن خلــق
اللــه ســبحانه أجـ ّـل مــن رســول اللــه (ص) وأفضــل ،وعليــه
فوجــب أن ال يكــون أحــد أفضــل مــن نفــس الرســول بحكم
اللــه عــ ّز وجــل ،وإذا مل يــد ُع رســول اللــه (ص) رجــاً يف
املباهلــة إال أمرياملؤمنــن ،فقــد ثبــت أنه نفســه التــي عناها
اللــه تعــاىل يف كتابــه وجعــل حكــم ذلــك يف تنزيلــه.
فاقتنــع املأمــون بجــواب االمــام (ع) ،معلّقــاً :إذا ورد
الجــواب ،ســقط الســؤال(ع).

تساؤالت علمية وأجوبة شافية
ومــا يثــر االعجــاب واإلكبــار إن أجوبــة االمــام الرضــا

(ع) تتعــدى القضايــا الدينيــة والعقائدية ،وذلــك يف حواراته
املعروفــة ،ليجيــب عــى تســاؤالت علمية دقيقة تدل ســعة
معــارف االمــام (ع) وانــه ضليــع حتــى يف امل ـوارد العلميــة
والفيزيائيــة والطبية.
إذ ُســئل يف حــرة املأمــون عــن العــن وهــل هــي نــور
ُمركّبــة أم الــروح تبــر األشــياء مــن منظرهــا؟
فأجــاب (ع) بــكل عفويــة ،بــأن العــن شــحمة وهــي
البيــاض والسـواد ،والنظــر للــروح والدليــل ان االنســان ينظر
فيــه فــرى صورتــه يف وســطه ،وإنــه ال يــرى صورتــه إال يف
مــاء او مــرآة ومــا شــابه ذلــك.
فســئل م ـ ّرة أخــرى :فــإذا عميــت العــن ،كيــف تبقــى
الــروح قامئــة والنظــر ذاهــب؟
فقال(ع) :كالشمس طالعة يغشاها الظالم.
وحني ُسئل :أين تذهب الروح؟
فأجــاب قائـاً :أيــن يذهــب الضــوء الطالــع مــن الكـ ّوة
يف البيــت ،إذا ُاس ـدّت الك ـ ّوة؟ فالــروح مق ّرهــا يف الدمــاغ،
وشــعاعها منبــثّ يف الجســد مبنزلــة الشــمس ،دائرتهــا يف
الســاء ،وشــعاعها منبســط يف األرض ،فــإذا غابــت الدائــرة
فــا شــمس ،وإذا قُطــع الــرأس فــا روح (.)5
وكان هــذا الجـواب الشــايف ،مبعــث تعظيــم وفخــر مــن
قبــل املأمــون الــذي اعتــر االمــام الرضــا (ع) ،أعلــم مــن يف
األرض ،فســأله عــن قولــه تعاىل((:الذيــن كانــت أعينهــم يف
غطــاء عــن ذكــرى وكانـوا ال يســتطيعون َســمعاً)).
فقــال (ع) فــورا ً :إن غطــاء العــن ال مينــع مــن الذكــر،
والذكــر ال يُــرى بالعــن ،ولكـ ّن الله عـ ّز وجل شـبّه الكافرين
بواليــة عــي بــن أيب طالــب (ع) بالعميان،ألنهــم كانــوا
يســتثقلون قــول النبــي (ص) فيــه وال يســتطيعون ســمعاً.
فقــال املأمــون بــكل إعت ـزاز :ف ّرجــت عنــي ف ـ ّرج اللــه
عنــك (.)6
وهكــذا ثبــت للــكل ،أعلميــة االمــام الرضــا (ع) وانــه
أفضــل أهــل عــره ،وأدراهــم بجميــع العلــوم واملعــارف
الدينيــة والقرآنيــة والفلســفية ،فــا رآه عــامل إال شــهد لــه
باالفضليــة ،إذ غلبهــم عــن آخرهــم حتــى مــا بقــي منهــم
أحــد إال اق ـ ّر لــه بالفضــل ،وأق ـ ّر لــه عــى نفســه بالعجــز.
وقــد دلّلــت مناظراتــه مــع العلــاء عــى ســعة علومــه،
وقــد أذعن ـوا لــه  ،وأق ـ ّر لــه بالفضــل جميــع علــاء األرض
وفقهائهم.
()1عيون أخبار الرضا 195:1
( )2املناقب 406:2
( )3تحف العقول  – 315أمايل الشيخ الصدوق 423
()4الفصول املختارة من العيون واملحاسن 17:1
( )5املناقب 407:2
( )6التوحيد 256

من وصايا اإلمام الرضا (ع) في الطب
د .عباس شــربو

هــو صنــع اللــه الــذي أحســن كل يشء خلقــه و
تجــي مــن تجليــات عظمتــه ونفــخ مــن روحــه هــو
االنســان  ,قضــت حكمــة الخالــق أن يرتقــي الطــن
ليبلــغ الكــال ويف ســبيل ذلــك كان األنبيــاء و الرســل
و الكتــب الســاوية الذيــن ختمهــم اللــه بســيد الخلــق
محمــد بــن عبــد اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم
فــكان اإلســام منهــج لحيــاة متكاملــة بشــقيها املعنــوي
و الروحــي فكــا اهتــم ديننــا الحنيــف بــروح اإلنســان
و رشع لهــا مــن العبــادات و األحــكام مــا يبلغهــا

مــن الكــال املعنــوي ذروتــه كذلــك اهتــم بصحتــه و
حياتــه املاديــة و رشع لــه مــن األحــكام مــا يتناســب
مــع كونــه مخلــوق اللــه املكــرم وآيتــه العظمــى ,
ومــن الجميــل هنــا ذكــر مــا مــدح بــه القـران الكريــم
طالــوت بــأن اللــه أعطــاه زيــادة يف العلــم و قــوة يف
الجســد فتفــوق بذلــك عــى أقرانــه ويف مــكان آخــر
ذكــر اللــه قــوة النبــي مــوىس عليــه الســام ,مــن هنــا
أحببــت أن تختــص هــذه الســطور ببعــض مــا ورد يف
ديننــا الحنيــف عــن الصحــة والوقايــة والعــاج وهــي
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كثــرة جــدا يف الســنة النبويــة الرشيفــة و احاديــث األمئة
عليهــم الســام
يف هــذه املقالــة ســنلقي الضــوء عــى مقتطفــات
مــن الرســالة الذهبيــة الــواردة عــن اإلمــام عــي بــن
مــوىس الرضــا عليــه الســام يف الطــب و يعــود اختيارنــا
لهــذه الرســالة لكونهــا أول مخطوطــة عربيــة يف العهــد
اإلســامي تختــص بالصحــة و العــاج فقــط و كذلــك
ألهميــة و مكانــة مؤلفهــا كوريــث لعلــم النبــوة واإلمامة.
يبــدأ االمــام الرضــا عليــه الســام رســالته بعــد
البســملة والحمــد مبــا يــي :
اعــل ان اللــه عزوجــل مل يبتــل البــدن بــداء حتــى
جعــل لــه دواء يعالــج بــه ،و لــكل صنــف مــن الــداء
صنــف مــن الــدواء ،و تدبــر و نعــت يســتوقفني أن هذه
الكلــات كتبــت قبــل آالف الســنني يف زمــن كان يعــد
فيــه مــرض الحمــة التيفوئيديــة أو الجــدري أو الطاعــون
أو الكول ـرا نهايــة الحيــاة مل يكــن يتصــور إنســان تلــك
العصــور أن يف يــوم مــن األيــام ســتختفي هــذه األمـراض
مــن الوجــود بشــكل نهايئ.مــا نأملــه حقــا أن القــادم مــن
األيــام ســيطوي الكثــر مــن األمـراض املســتعصية العــاج
يف وقتنــا الراهــن وتغــدو نســيا منســيا.
ثــم يتابــع األمــام الرضــا فيتحــدث عــن القاعــدة األوىل
يف الطــب و الصحــة أال وهــي الوقايــة فيقــول:
اعلــم ان الجســد مبنزلــة االرض الطيبــة الخ ـراب ان
تعوهــدت بالعــارة والســقى مــن حيــث التــزداد مــن
املــاء فتغــرق ،و ال تنقــص منــه فتعطــش دامــت عامرتهــا
و كــر ريعهــا ،و زكا زرعهــا .و ان تغافلــت عنهــا فســدت
و نبــت فيهــا العشب.الجســد بهــذه املنزلــة و التدبــر
ىف االغذيــة و االرشبــة ،يصلــح و يصــح ،و تزكــوا العافيــة
فيــه
يــا لهــا مــن حكمــة وقائيــة طبيــة بليغــة فقــد اجمــع
األطبــاء كافــة عــى أن مــدار صحــة األجســاد و دعائــم
ســامتها هــو األعتــدال يف الطعــام واذا مــا تعــدى
اإلفـراط أو االرساف تحــول اىل وبــاء عــى النفــوس وملــن
املفيــد أن نذكــر هنــا أن أكــر مــن  70باملئــة مــن املــرىض
يعانــون مــن أمــراض و مشــاكل يف الجهــاز الهضمــي
حــادة و مزمنــة باختــاف أنواعهــا أمــا األمـراض الشــائعة
االخــرى فهــي ايضــا تتعلــق باختــال هــذه القاعــد ة
أال وهــي األعتــدال بالطعــام فالبدانــة تعــد مــن أهــم
عوامــل أمـراض القلــب و العــروق ( الــذي يعــد الســبب
الرئيــي الثالــث للوافيــات ) و ضغــط الــدم و الســكري و
آالم املفاصــل و غريهــا الكثــر
أمــا الصــورة األخــرى التــي ميمــن حدوثهــا بعــد
األنتهــاء مــن الطعــام مبــارشة تتمثــل يف صعوبــة و
ضيــق النفــس فامتــاء املعــدة بشــكل كبــر يــؤدي اىل
ارتفــاع الحجــاب الحاجــز و الــذي يعيــق حركــة الرئتــن
و إنســيابية التنفــس كــا ممكــن أن يــؤدي اىل تغيــر
محــور القلــب و بالتــايل كهربائيتــه مــا ينتــج عنــه
اختــال رضبــان القلــب ومــا يتبعــه مــن عــوارض تـراوح
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مــن الضيــق يف النفــس اىل الســكتة الدماغيــة.
و مــن اراد ان ال يشــتيك مثانتــه ،فــا يحبــس البــول
ولــو عــى ظهــر دابتــه-
تقــوم الكليتــن بتصفيــة املــواد الزائــدة و الســموم
مــن الــدم و دفعهــا عــن طريــق الحالــب اىل املثانــة و
التــي هــي أشــبه بتجويــف عضــي تبلــغ ســعتها مــا
يقــارب ال  400يس يس وعنــد امتــاء املثانــة بالبــول
يتولــد لدينــا ذلــك الشــعور للتبــول أمــا العــوارض الطبية
الناتجــة عــن حبــس البــول فتقســم اىل قريبــة وبعيــدة
األمــد :
أمــا قريبــة األمــد فتتمثــل يف االلتهابــات البوليــة فمن
املعــروف ان القســم الخارجــي مــن الجهــاز االدراري يف
متــاس دائــم مــع البكرتيــا و لكــن اندفــاع البــول مينــع
هــذه البكرتيــا مــن الوصــول اىل االجــزاء الداخليــة و
نفوذهــا داخــل الخاليــا أمــا يف حالــة حبــس االدرار فهــذا
يعطيهــا الفرصــة للوصــول و النفــوذ اىل الخاليــا و بالتــايل
التهــاب املجــاري البوليــة و التــي تــؤدي بدورهــا اىل
رســوب ذرات الكلســيم (اكــزاالت كلســيم او فســفات
كلســيم ) و ايجــاد البحصــة.
مــن ناحيــة اخــرى حبــس البــول مبفــرده يتيــح
الفرصــة لرســوب ذرات الكلســيم و ايجــاد البحصــة و
التــي بدورهــا تــؤدي أيضــا اىل التهــاب املجــاري البوليــة.
فنحــن هنــا نتعامــل مــع موضــوع بــدأ بحبــس البــول
و ينتهــي بالبحصــة و االتهابــات مــع اختــاف الرتتيــب
الزمنــي أمــا عــى املــدى البعيــد  :فحبــس البــول يــؤدي
عــى املــدى البعيــد اىل الفشــل الكليــوي
و مــن اراد ان ال تؤذيــه معدتــه فــا يــرب عــىطعامــه مــاء حتــى يفــرغ منــه ،و مــن فعــل ذلــك رطــب
بدنــه ،و ضعــف معدتــه ،و مل تأخــذ العــروق قــوة
الطعــام ،النــه يصــر يف املعــدة فجــأ اذا صــب املــاء عــى
الطعــام اوال فــأوال.
مــن العــادات الصحيــة التــي يؤكــد عليهــا الطــب
الحديــث هــي عــدم تنــاول املــاء مــع الطعــام وهــذا
مــا تحــدث عنــه االمــام الرضــا عليــه الســام قبــل مئــات
األعــوام .فــرب املــاء مــع الطعــام يــؤدي اىل عــر
الهضــم بطريقتــن :
األوىل يقلــل غلظــة العصــارات الهاضمــة يف املعــدة
و ذلــك يجعــل عمليــة الهضــم اصعــب وحرمــان الجســم
مــن العنــارص املفيــدة يف الطعــام وكذلــك عــدم هضــم
الكربوهيــدرات و الدهــون بشــكل جيــد يف املعــدة
يتبعــه االمســاك
و الطريقــة الثانيــة  :يخفــض درجــة الح ـرارة داخــل
املعــدة مــا يــؤدي اىل تصلــب الدهــون و عــر الهضــم
و مــن اراد ان يزيــد يف حفظــه ،فليــأكل ســبع مثاقيــل

زبيبــا بالغــداة عــى الريــق-
يحتــوي الزبيــب عــى نســبة عاليــة مــن الحديــد
والفيــر والبتاســيم واملــواد املعدنيــة باإلضافــة اىل
فيتامــن يب
مــا نــود أن نتحــدث عنــه مــن هــذه العنــارص هــو
فيتامــن يب و بالتحديــد فيتامــن يب  12والــذي يحــوي
الزبيــب عــى نســبة مرتفعــة منــه.
يعــد فيتامــن يب 12مــن الفيتامينــات الرضوريــة جــدا
و الالزمــة لتوليــد خاليــا الــدم وخاليــا الجهــاز العصبــي
وبالتــايل نقــص هــذا الفيتامــن يف الجســم يــؤدي اىل
ضعــف جهــاز املناعــة و فقــر الــدم مــن ناحيــة و مــن
ناحيــة أخــرى عــدم ترميــم الخاليــا التالفــة مــن الجهــاز
العصبــي مــا يــؤدي اىل ضعــف يف عمــل الذاكــرة و
ظهــور االختــاالت العصبيــة وعــى العكــس تنــاول يب
 12بكميــة كافيــة يعــد مــن العوامــل الواقيــة مــن مــرض
آلزاميــر أو (الزهاميــر)
للزبيــب فــؤاد عديــدة اخــرى ال يتســع املقــال
لذكرهــا
ذكــر اإلمــام الرضــا الرياحــن يف أكــر
مــن موضــع يف رســالته وحــض عــى
تناولهــا يف مواقــع واستشــامها
يف مواقــع أخــرى كــا
ســرى :
حزيــران ثالثــون
يومــاً  :وفيــه ينفــع أكل
البقــول البــاردة ،كالهندبــاء
وبقلــة الحمقــاء
متــوز واحــد وثالثــون يومــا :
والرياحــن البــاردة الرطبــة الطيبــة الرائحــة
آب واحــد وثالثــون يومــاً :ويشــم الرياحــن
البــاردة
والرياحــن هــي بقــول األرض كالنعنــاع والريحــان
والهندبــاء والبقــول
وهنــا سنشــر اىل أحــدث الدراســات يف فؤائــد البقول
و التــي أجريــت عــى النعنــاع اذ تشــر الدراســات إىل أن
رائحــة النعنــاع العطريــة تفيــد يف التخلــص مــن التعــب
والقلــق واالكتئــاب واإلجهــاد  ,ولذلــك ینصــح بوضــع
زيــت النعنــاع يف صحــن صغــر قــرب الوســادة مــن أجل
تحقيــق هــذه النتائــج الطيبــة كــا تشــر الدراســات ,
وتشــر دراســة حديثــة إىل أن النعنــاع يزيــد مــن القــدرة
عــى االنتبــاه والرتكيــز والقــدرات العقليــة  ,ففي دراســة
أجريــت عــى مجموعتــن مجموعــة تســتخدم علكــة
غنيــة بالنعنــاع  ,كانــوا أفضــل تركيــزا وانتباهــا وأداءا
عــى املســتوى العقــي مــن أولئــك الذيــن مل يســتخدمها
 ,والنعنــاع غنــي مبــا يعــرف باســم rosmarinic acid
وهــي نفــس املــادة املوجــودة يف عشــبة إكليــل الجبــل ,
وتشــر الدراســات إىل فعاليــة هــذه املــادة يف تخفيــف

الحساســية املوســمية ســواء أكانــت يف األنــف أو يف
الصــدر أو يف الجلــد  ,ولذلــك ینصــح مــرىض األرتكاريــا
وحمــى العلــف والربــو التحســي باإلكثــار مــن تنــاول
النعنــاع ووضعــه يف الســلطة خصوصــا يف املواســم التــي
تــزداد فيهــا هــذه الحساســية  ,مــن ناحيــة أخــرى تشــر
الدرســات إىل أن هــذه مــادة التــي يتميــز النعنــاع
بغنــاه بهــا تحمــل تأث ـرا مضــادا لاللتهــاب مــا يجعــل
النعنــاع غــذاء طيبــا ومفيــدا يف األم ـراض التــي تتصــف
بقــوة اآلليــة االلتهابيــة يف حدوثهــا مثــل الربــو والتهــاب
املفاصــل والتهــاب املعــدة والقولــون والتهــاب الجلــد
وغريهــا  ,ومــن قــدرات النعنــاع كغــذاء ذيك الرائحــة
أنهــا يســاعد يف إزالــة االحتقــان وإذابــة املخــاط والبلغــم
ونظ ـرا لقــدرة النعنــاع عــى إدرار العصــارة الصفراويــة
التــي تســاهم يف هضــم الدهــون والفيتامينــات مثــل
فيتامــن أ و دال وك  ,هــاء ولذلــك فهــو يعتــر رشابــا
جيــدا ملــن يعانــون مــن عــر الهضــم وســوء الهضــم
وخصوصــا بعــد تنــاول الدهــون كــا تشــر
الدراســات التــي أجريــت يف جامعــة مرييالنــد
كــا تشــر الدراســات أنــه يســاعد يف
تنشــيط الغــدد اللعابيــة والتــي
تســاهم يف إفــراز اإلنزميــات
الهاضمــة مــا يســاعد يف
الهضــم بشــكل أفضل.
مــن الدراســات
التــي ذكــرت أعــاه
والتــي تنطبــق عــى بقيــة
البقــول اىل حــد كبــر نــدرك
تأكيــد االمــام الرضــا(ع) عــى تنــاول
الرياحــن البــارردة يف فصــل الصيــف
(للتخلــص مــن التعــب والقلــق وفؤائدهــا
الهضميــة والــزكام الصيفي).والبقــول الحــارة يف
فصــل الشــتاء كــا ذكــر يف أصــل الرســالة ومل نــورده
هنــا (لخصائصــه االلتهابيــة وخاصــة ضــد الحساســية
الفصليــة و الــزكام)
اذا جــاء الــزكام يف الصيــف ،فليــأكل كل يــوم خيــارة
واحــدة
لفاکهــة الخيــار فوائــد عديــدة يف الهضــم والتخســيس
والبــرة وااللتهابــات البوليــة وضغــط الــدم وغــره
ولكــن ســنتحدث هنــا عــن مــا ثبــت مــن فوائــد الخيــار
يف عــاج الــزكام كــا ورد ف الحديــث اعــاه عــن االمــام
الرضــا عليــه الســام.
مــن أهــم ميـزات الخيــار احتوائــه عــى نســبة عاليــة
مــن الســوائل باالضافــة اىل غنــاه باألليــاف النباتيــة يحفز
الشــعور بالشــبع بشــكل ارسع كــا يطفــىء لهيــب
العطــش يف أيــام الصيــف و يرطــب الجســم ,ويحتــوي
الخيــار عــى نســبة مــن املــواد املضــادة لألكســدة مثــل
فيتامــن يس املنغنيــز البيتــا كاروتــن والجامــا كاروتــن
والكرســتني وايب جنــن وغريهــا وهــذه املــواد تســاعد

بشــكل كبــر جــدا عــى تخليــض الجســم مــن الســموم
وتخفيــف حــدة االلتهابــات كــا تلعــب دور مســكن
للســعال والعطــاس ومســكن لــآالم.
كذلــك فالخيارغنــي بفيتامينــات (أ)و (ج)و التــي
تعمــل عــى تقويــة مناعــة الجســم بحيــث يجعلــه أكــر
مقاوم ـ ًة لألم ـراض ،وبخاصــة الرشــح واإلنفلون ـزا
ومــا ذكــر ننصــح بتنــاول الخيــار مخصوصــا يف فصــل
ا لصيف
ومــن أراد أن ال يصيبــه ريــح يف بدنــه فليــأكل الثــوم
كل ســبعة أيــام مــرة:
للثــوم فوائــد عديــدة وكثــرة جــدا يف أمـراض القلــب
و الرشايــن خاصــة باالضافــة اىل الوقايــة مــن الرسطانــات
واألمــراض التنفســية والشــخوخة املبكــرة وكذلــك لــه
بعــض اآلثــار الجانبيــة فاحتوائــه عــى املركبــات التاليــة:
diallyl disulfide، allylpropyldisulfide،
allylmercaptan
,S-allylcysteine
يســبب عــوارض جانبيــة تتمثــل بتهيــج يف القولــون،
إســهال ،تقرحــات يف الفــم والحلــق ،غثيــان ،صعوبــة يف
التنفــس ،كذلــك فــإن بعــض النــاس أكــر عرضــة لهــذه
العــوارض مــن البقيــة.
فــا ميكــن أن نســتخلصه مــن كالم األمــام الرضــا
عليــه الســام هــو :أن ال بــد مــن تنــاول الثــوم لفوائــده
الكثــر و الجتنــاب مرضاتــه والتــي مــن أهمهــا تهيــج
القولــون كــا اثبتــت الدراســات الحديثــة فيكفــي تناوله
مــرة واحــدة يف االســبوع
ومن وصاياه عليه السالم:
وأكل اللحم الني يولد الدود يف البطن .
وهــذه أيضــا مــا اثبتــه الطــب الحديــث ونذكــر
عــى ســبيل املثــال الــدودة الرشيطيــة بنوعيهــا العــزالء
واملســلحة والتــي تنتقــل عــر تنــاول لحــم البقــر أو
لحــم الخنزيــر النــيء والغريمطبــوخ بشــكل جيــدا ً ،الــذي
يحتــوي عــى الحويصــات املعديــة لهــذه الديــدان،
فتصــل إىل أمعــاء االنســان وتنمــو هنــاك وتتكاثــر ،تعــد
هــذه الديــدان مــن أخطــر األنــواع وقــد يبلــغ طولهــا
 20-10مــر ،وعــادة تشــخص بوجــود الحويصــات يف
بــراز املصــاب وال تظهــر أعــراض عــى املصــاب بهــا.
حــذر االمــام عليــه الســام مــن االفـراط يف تنــاول البيــض
بشــكل عــام واملســلوق بشــكل خــاص فقــال:
البيــض وإدمانــه يولــد الطحــال ورياحــا يف رأس
املعــدة .
واالمتالء من البيض املسلوق يورث الربو واالنبهار
وهنــا ســنذكر خالصــة عــن ارضار االف ـراط يف تنــاول
البيــض املســلوق والتــي توصلــت اليهــا الدراســات
الحديثــة:
يســبب البيــض الحساس ـ ّية لجســم اإلنســان ،وذلــك
بســبب احتوائِــه عــى نســبة عاليــة جــدا ً مــن الربوتينات.

يسبب كرثة تناول البيض التسمم الغذايئ.
يســبب تنــاول البيــض املســلوق بكــرة زيــادة نســبة
الكولِســرول يف جســم اإلنســان ،بحيــث أنــه يَحتــوي
عــى صفــار البيــض الــذي يحتــوي عــى  300ملغــرام
مــن الكولســرول لــكل بيضــة ،فنســبته العاليــة تســبب
تَصلّبــاً يف الشَّ ايــن لألشــخاص الّذيــن يعانــون مــن
أم ـراض القلــب ويُنصــح األشــخاص املصابــون ِبك ََســل يف
الصــدر ،والتهابــات
َوظيفــة الكبــد ،وال َّربــو ،و َحساس ـ َّية َّ
ال ـ ِكىل ،بعــدم اإلكثــار ِمــن تنــا ُول البيــض امل َســلوق.
تنــاول البيــض املســلوق بِكــرة وخاصـ ًة صفــار البيض
يَعمــل بشــكلٍ رئيــس عــى تصلُّــب الشَّ ايــن ،وذلــك
بســبب تك ـ ُّون ال َّرواســب الدُّهن َّيــة حــول القلــب .كــا
يســبب تنــا ُول البيــض املســلوق ِب َكــرة حــدوث طَفـرات
يف البــرة لــدى األشــخاص املصابــن بالحساســية.
ومــن املفيــد ذكــره هنــا أن الربــو مــن األمــراض
الحساســية الوراثيــة والــذي ينشــط عــى أثــر االحتــكاك
باملــواد املســببة للحساســية وبعــض الفريوســات
وااللتهابــات
تنويــه :عنــد مراجعــة القــارىء العزيــز للرســالة
الذهبيــة لإلمــام الرضــا عليــه الســام ســيجد أن االمــام
عليــه الســام اســتخدم يف رســالته مفهــوم العنــارص
األربعــة والطبائــع األربعــة واألمزجــة األربعــة
فالعنــارص األربعــة هــي :املــاء والــراب والهــواء
والنــار.
واألمزجــة األربعــة هــي :البلغــم والــدم واملــرة
الصفــراء واملــرة الســوداء
أمــا الطبائــع األربعــة فهــي :الحــرارة والــرودة
والرطوبــة واليبوســة
وهــذه التقســيامت مــا قــام عليهــا الطــب القديــم
طــب اليونانيــن واألغريــق والطــب اىل عهــد ال ـرازي و
الفــارايب اذ اعتمــدوا عــى هــذه النظريــات يف كتبهــم
واســتنتاجاتهم .أمــا الطــب الحديــث والعلــم الحديــث
فقــد ألغــى فكــرة العنــارص والطبائــع واألمزجــة األربعــة
واســتبدلها بأمــور أكــر تعقيــدا .
وقــد ذكــر الرضــا عليــه الســام يف مقدمــة رســالته
أن مــا ســيكتبه يقــوم عــى مــا جربــه وعرفــه عــر
األيــام اضافــة اىل مــا ورثــه عــن الســلف ومــا ســمعه
وملــن العجــب أن يكــون األمــام عليــه الســام قــد
هضــم النظريــات األغريقيــة واليونانيــة يف عــام 200
هجــري وذلــك قبــل أن تظهــر ترجــات واضحــة لهــذه
الفلســفات ومزجــه لهــا مــع مــا ورثــه مــن طــب النبــوة
مزجــا فــذا غريبــا وجمــع املعلومــات الكثــرة واملتباينــة
يف  14صفحــة بهــذه الطريقــة السلســة.
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