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الإهداء

...سيدي أهيا اإلمام الغريب البعيد عيل بن موسى الرضا

يا من هو من نفس حممد قطعة، ومن روح عيل أخرى...

يا من هو من كبد فاطمة جزٌء ومن قلبها...

يا من ورث علم النبوة وجوهر اإلمامة...

يا من جراحات قلبه هتز النفوس وتعترص القلوب...

يا من آهاته بحٌر يرشب منه شيعته فداءًا وتضحيًة وصربًا...

إليك سيدي أرفع بالدموع جهدي املتواضع هذا...

راجيًا يوم احلرش نيل شفاعتك.

املؤلف
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5 مقدمة



مقدمة

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصلوات وأتم التسليم عىل خري خلقه وسيد رسله 
حممد وعىل آله الطاهرين وصحبه املنتجبني.

تربويًا، ومردودًا  وبعد: فإن ألي موقف من مواقف ائمة اهل البيت مدلوالً 
إجيابيًا عىل الرسالة التي آمنوا هبا، وعملوا من أجلها، سواء كان هذا املوقف عباديًا، أو 
أخالقيًا، أو سياسيًا، أو عسكريًا أو غريها من األطر وامليادين التي لإلسالم والرشيعة 
تدخل فيها، وذلك ألهنم األمناء امللهمون صواهبم، واملقتفون أثر جدهم النبي األعظم 
حممد الذي قال فيهم: »إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 

ختلف عنها غرق«)1).

املصلحة  تتجسد  ورسالتها،  األمة  بمصري  ترتبط  التي  وأفعاهلم  أقواهلم  ففي 
والنجاة، واال فأي معنًى غري هذا يف تشبيههم بسفينة نوح؟ وأي معنى للنجاة هبم لوال 

أن أقواهلم وأفعاهلم ومواقفهم تتطابق مع مصالح األمة والرسالة؟

ويطالعنا يف هذا البحث الوجيز، موقف تأرخيي لإلمام أيب احلسن عيّل بن موسى 

)1) املستدرك عىل الصحيحني 3 / 343، وكنز العامل 6 / 216، وحلية األولياء 4 / 406 
عن ابن عباس.



6والية العهد لإلمام الرضا

الذي  السيايس  العرض  من  موقفه  وهو  العبايس،  املأمون  زمانه  خليفة  مع   الرضا
عرضه عليه املأمون بشأن )والية العهد(.

هذا املوقف يستحق التأمل والرتوي، للخروج من العروض السطحية املجردة من 
النظر اىل ما وراء احلدث التأرخيي، وذلك ألن التأريخ تارة يؤخذ عىل مستوى عرض 
النص التأرخيي، وتارة يؤخذ عىل مستوى عرض املواقف التأرخيية، وقطعًا أن للمواقف 

التأرخيية أغراضها ومراميها وغاياهتا، خصوصًا عىل مستوى التأريخ السيايس.

ولعل هناك من سبقنا اىل الدراسة والتحليل بصورة أوسع وأشمل لتأريخ ومواقف 
الالمعة يف حياهتم،  البيت وخصوصًا عىل مستوى األحداث واملواقف  أهل  أئمة 
ومنها ما وقع يف حياة اإلمام الرضا يف شأن والية العهد، وموقفه منها، الذي يعطينا 
حقيقة موحدة يف حياة أئمة أهل البيت وهي: أن طريقهم اىل اهلل عّز وجل واحد 

وإن تعددت املواقف وتنوعت األساليب.

من  لدراسته   الرضا اإلمام  حياة  يف  احلدث  هذا  عىل  اإلختيار  وقع  هنا  ومن 
الزاوية التحليلية ال من زاوية النص التأرخيي فقط... ألن التأريخ مصدر من مصادر 
تأريخ قصيص  الرتبوية ال من خالل كونه جمرد  اإلهلام، من خالل مضامينه ودالالته 

لرتويح النفس.

نسأل اهلل تعاىل أن يلهمنا صواب التأريخ وهداه

إنه نعم املوىل ونعم النصري.

املؤلف



7 اإلمام الرضا والدة ونشأة

الإم�م الر�س� ولدًة ون�س�أًة

يف أي حقبة من حقب التأريخ املايض بعد النبوة، كان يطل عىل الوجود قبس من 
أقباس اإلمامة، ليضفي عليه بركة وقدسًا، هو أحوج ما يكون إليه، ألنه وجود قدس 

اإلمامة يف األئمة اإلثني عرش أمان هلذا الوجود سواء كان اإلمام شاهدًا أو غائبًا.

عن الفضل بن الصقر، عن أيب معاوية، عن األعمش، عن الصادق عن أبيه، 
وسادة  العاملني  عىل  اهلل  وحجج  املسلمني  أئمة  قال:-»نحن   احلسني بن  عيل  عن 
املؤمنني وقادة الغر املحجلني وموايل املؤمنني، ونحن أمان أهل االرض، كام ان النجوم 
أمان الهل السامء، ونحن الذين بنا يمسك اهلل االرض ان متيد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، 

وبنا ينرش الرمحة وخيرج بركات األرض، ولو ال ما يف األرض منا لساخت بأهلها«. )1)

والدة أي إمام من هؤالء األئمة ال كالوالدات، كام أن محله ال كأي محل وال 
غرابة يف ذلك، ألهنم أنوار يف األصالب الشاخمة واألرحام املطهرة، يتألأل هبم الوجود، 

وتزدهر هبم السامء واالرض.

وقد ورد يف شأن والدة اإلمام الثامن كام عن أمحد بن عيل األنصاري عن عيل 
بن ميثم، عن أبيه، قال: سمعت أمي تقول: سمعت نجمة أم الرضا تقول: ملا محلت 
يابني عيل مل أشعر بثقل احلمل وكنت أسمع يف منامي تسبيحًا وهتلياًل ومتجيدًا من بطني 
فيفزعني ذلك وهيولني، فإذا انتبهت مل اسمع شيئًا، فلاّم وضعته وقع عىل األرض واضعًا 
يديه عىل األرض، رافعًا رأسه اىل السامء، حيرك شفتيه كأنه يتكلم، فدخل ايّل ابوه موسى 

)1) بحار األنوار: 23 / 5 -6.



8والية العهد لإلمام الرضا

بن جعفر فقال يل: »هنيئًا لك يانجمة كرامة من ربك«، فناولته إياه يف خرقة بيضاء، 
فأذن يف أذنه اليمنى، وأقام يف اليرسى ودعا بامٍء فحنكه به ثم رده إيل فقال: »خذيه فإنه 

بقية اهلل يف أرضه«)1).

بخمس   الصادق اإلمام  جده  وفاة  بعد   #148 سنة  باملدينة  والدته  وكانت 
سنني، وقبض يف صفر سنة 203#، وهو ابن مخس ومخسني سنة، يف قرية يقال هلا 
)سناباد( من رستاق نوقان، ودفن يف دار محيد بن قحطبة الطائي يف القبة التي فيها قرب 
هارون الرشيد مما ييل القبلة.. وقيل: كانت وفاته لتسع بقني من شهر رمضان، وليس 

عىل هذا القول معول.

)1) عيون أخبار الرضا: 17/1.



9 اإلمام الرضا إمامة وهيبة وموقفًا

الإم�م الر�س� اإم�مًة وهيبًة وموقفً�

اإلمامة هو ثوب اجلالل املقدس الذي ُيلبُسه اهلل عّز وجل للمصطفني من اخللق 
عىل اخللق، وهي احلقيقة التي تتوج هذا الوجود باهلدى والعدل بعد النبوة، وهي شعلة 
القبس الساموي الذي يتبلج تبلج الصبح، ويتقد إتقاد الشمس، فيعلو عىل حلظ العيون 
ويتسامى يف شخصية اإلمام قوالً، وسمًة وهيبًة، وموقفًا يف مرحلة من مراحل تأرخيها.

تلك – إذن – أبعاد ثالثة، تتجىل من خالهلا اإلمامة حقيقة ال يكاد يرمقها البرص 
حتى ينقلب إليك البرص خاسئًا وهو حسري، فال حيملها وال يستوعب حقيقتها إال من 
لنا اإلمام الرضا مفهوم اإلمامة، عىل  فتح اهلل تعاىل مسامع قلبه وعقله، وقد جىّل 
عىل  الظاهرية  اهليمنة  من  وأسمى  أنبل  اإلمامة  أن  فأكد  الثالثة،  األبعاد  هذه  مستوى 
الواقع اإلجتامعي، من خالل قوله وبيانه حلقيقة اإلمامة، ومن خالل سمته وهيبته، إىل 

موقفه يف مرحلة التأريخ التي عاشها مع خليفة زمانه.
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11 بيان اإلمام الرضا يف اإلمامة

بي�ن الإم�م الر�س� يف الإم�مة

وخالفة  اهلل،  وخالفة  األوصياء،  وإرث  األنبياء،  منزلة  هي  اإلمامة  »إن   :قال
الرسول، ومقام أمري املؤمنني، ومرياث احلسن واحلسني، إن اإلمام زمام الدين، ونظام 
املسلمني، وصالح الدنيا، وعّز املؤمنني، إن اإلمامة أس اإلسالم النامي، وفرعه السامي، 
وإمضاء  والصدقات،  الفيء  وتوفري  واجلهاد،  واحلج  والصيام  الصالة  متام  باإلمامة 
الثغور واألطراف، واإلمام حيل حالل اهلل، وحيرم حرام اهلل،  احلدود واألحكام، ومنع 
ويقيم حدود اهلل، ويذب عن دين اهلل ويدعو إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
واحلجة البالغة، اإلمام كالشمس الطالعة، املجللة بنورها العامل، وهي يف األفق بحيث ال 
تناهلا األيدي واألبصار، اإلمام البدر املنري، والرساج الظاهر، والنور الساطع، والنجم 
العذب  املاء  اإلمام  البحار،  وجلج  القفار،  البلدان  وأجواز  الدجى،  غياهب  يف  اهلادي 
عىل الظمأ، والدال عىل اهلدى، واملنجي من الردى، اإلمام املطهر من الذنوب واملربأ من 
العيوب، املخصوص بالعلم، املوسوم باحللم، نظام الدين وعّز املسلمني وغيظ املنافقني، 
بوار الكافرين، اإلمام واحد دهره، ال يدانيه أحد، وال يعادله عامل، وال يوجد منه بدل، 
وال له مثل وال نظري، خمصوص بالفضل كله، من املفِضل الوهاب، فمن ذا الذي يبلغ 
معرفة اإلمام أو يمكنه إختياره، هيهات هيهات ضلت العقول، وتاهت احللوم، وحارت 
األلباب، وكّلت الشعراء وعجزت األدباء، وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه، 
أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصري، وكيف يوصف بكّله، أو ينعت بكنهه، 
أو يفهم يشء من أمره، أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه، وهو بحيث النجم عن يد 



12والية العهد لإلمام الرضا

بيته عن  أهل  تركوا  إذ  إفكًا،  وقالوا  صعبًا  راموا  ولقد  الواصفني،  املتناولني، ووصف 
بصرية، والقرآن ينادهيم: زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېرب)1).

)1) عيون أخبار الرضا: 1 / 172 – 173.



13 اإلمام الرضا يف هيبة اإلمامة

الإم�م الر�س� يف هيبة الإم�مة

كان هذا وصفًا بيانيًا لإلمامة عىل لسان اإلمام الرضا، أما اإلمامة يف شخص 
ويمتلك  العقول كامهلا،  ويغمر  القلوب جالهلا،  يبلغ  وهيبة  فهي وجود هبّي،  اإلمام، 
خشوعًا،  الدنيا  هليبته  تذوب  املوهوب،  اإلم��ام  شخص  حيل  فحيثام  مجاهلا،  املشاعر 
وتنحني ملقامه عروشها مستكينة مذعنة متجردة من خيالئها، وكأن هناك صوتًا هيدر 
يف أعامق كل كائن، ويف ضمري كل عاقل: يا أيتها الدنيا إذعني طائعة مطأطئة بزبرجك 

وخيالئك وعروشك هليبة من إصطفاه اهلل تعاىل للخلود.

ولقد كان اإلمام الرضا مصداقًا هلذه الصورة البهية، يف سمت اخللقة، وهباء 
الطلعة، مالكًا يمتزج فيه قدس اإلمامة مع شملة الوقار واهليبة.

)عن الصويل، قال سمعت أبا العباس حممد بن يزيد املرّبد يقول: خرج أبو نؤاس 
ذات يوم من داره، فبرص براكب قد حاذاه، فسأل عنه ومل ير وجهه، فقيل: إنه عيّل بن 

موسى الرضا فأنشأ يقول: 

غاية بعد  من  العني  أبرصتك  وعارض فيه الشك أثبتك القلُبإذا 
لقادهم أمم���وك  ق��وم��ًا  أن  نسيمك حتى يستدل بك الركُب)1)ول��و 

ونظر أبو نؤاس إىل أيب احلسن عيل بن موسى الرضا ذات يوم وقد خرج من 
عند املأمون عىل بغلة له، فدنا منه أبو نؤاس وسّلم عليه، وقال: يابن رسول اهلل، قد قلت 

فيك أبياتًا فأحب أن تسمعها مني، قال: هات، فأنشأ يقول:

)1) بحار األنوار: 49 / 226.



14والية العهد لإلمام الرضا

ذكروام���ط���ه���رون ن���ق���ي���ات ث��ي��اهب��م أينام  عليهم  الصالة  جتري 
تنسبه ح��ني  علويًا  يكن  مل  مفتخُرم��ن  الدهر  قديم  من  له  فام 
البرُشف����اهلل مل���ا ب����دا خ��ل��ق��ًا ف��أت��ق��ن��ه أهيا  واصطفاكم  صفاكم 
وعندكم األع���ىل  امل���أل  علم الكتاب وما جاءت به السوُروأن��ت��م 

فقال الرضا: »قد جئتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد«، ثم قال: »يا غالم هل معك 
من نفقتنا يشء«؟ فقال: ثالثامئة دينار، فقال: »أعطها إياه«، ثم قال: »لعله استقلها، يا 

غالم سق إليه البغلة«)1).

موسى  بن  عيّل  وعنده  يومًا،  املأمون  عىل  ماهان  بن  مطرف  بن  اهلل  عبد  ودخل 
طينة  يف  قويل  ما  اهلل:  عبد  فقال:  البيت؟  أهل  يف  تقول  ما  املأمون:  فقال   ،الرضا
عجنت بامء الرسالة وغرست بامء الوحي، هل ينفح منها إال مسك اهلدى وعنرب التقى؟ 

قال: فدعا املأمون بحقة فيها لؤلؤ فحشا فاه)2).

 ،إىل حفيده اإلمام عيّل اهلادي وحيرضين شاهد ينقلني قلياًل من اإلمام الرضا
ولكننا ال نبتعد عن دائرة ما يؤيد ما ألهل البيت من عمق املكان وجالل املنزلة يف 
هذا الوجود، من خالل ألق اإلمامة الذي أضفاه اهلل عّز وجل عليهم، فجعل أفئدة من 
واإلحرتام،  التقدير  بمشاعر  طلعتهم  هباء  إىل  مشدودة  وتنجذب  إليهم،  هتوي  الناس 

حيث ورد:

يف أعالم الورى بسنده عن حممد بن احلسن األشرت العلوي، قال: كنت مع أيب عىل 
ما بني طالبي وعبايس وجعفري، ونحن  الناس،  املتوكل وأنا صبي، يف مجع من  باب 
وقوف إذ جاء أبو احلسن فرتجل الناس كلهم حتى دخل، فقال بعضهم لبعض: ملن 

)1) نفس املصدر السابق.
)2) بحار األنوار 49 / 237.



15 اإلمام الرضا يف هيبة اإلمامة

نرتجل؟ هلذا الغالم؟ وما هو بأرشفنا وال بأكربنا سنًا، واهلل ال ترجلنا له.

فقال أبو هاشم اجلعفري: واهلل لترتجلن له صغرة إذا رأيتموه، فام هو إال أن أقبل 
أنكم ال  أليس زعمتم  أبو هاشم:  فقال هلم  الناس كلهم،  له  ترجل  به، حتى  وبرصوا 

ترتجلون له؟ فقالوا: واهلل ما ملكنا أنفسنا حتى ترجلنا له)1).

)1) إرشاد احليدري: 2 / 286 عن أعالم الورى.
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17 اإلمام الرضا وموقف اإلمامة

الإم�م الر�س� وموقف الإم�مة

التعامل  ودقة  عمق  لنا  يربز  موقف  تأرخيها،  مراحل  من  مرحلة  أي  يف  لإلمامة 
التي تواجههم من حميطهم الذي حتتدم فيه  البيت مع األحداث  املوضوعي ألهل 
الرسالية،  مسريهتم  عىل  ونتائجها  آثارها  هلا  تكون  أن  بد  ال  التي  السياسية  النزاعات 

وخطهم الرشعي يف تبليغ اإلسالم إىل األمة.

األحداث  من  حدث  لنا  يلوح   #201 سنة  املبارك  رمضان  شهر  من  الثاين  ويف 
الالمعة يف حياة أئمة أهل البيت، وإن كانت حياهتم كلها المعة سواء فيام يرس أو 

فيام يسوء.

وهذا احلدث هو تويل اإلمام الرضا لوالية العهد يف آخر سني عمره الرشيف، 
وقد دامت هذه الوالية ما يزيد عىل السنتني، وهي حلقة من حلقات املواقف واألحداث 
اإلمامة  خط  مع  السيايس  املرسح  تعامل  كيفيات  من  وكيفية   األئمة واجهها  التي 
املعارصة له ويف مرحلة من مراحلها، ليكون لإلمام الذي يقود تلك املرحلة ما يقتضيه 

الظرف وتستدعيه احلالة من موقف.

دراسة  إىل   الرضا اإلمام  عرص  أحاط  الذي  احلدث  هذا  يف  الباحث  وحيتاج 
والظروف  العبايس،  املأمون  اخلليفة  بشخصية  ترتبط  التي  الذاتية  للظروف  مستفيضة 
يف  وقرارات  مواقف  من  عليه  متليه  وما  الشخصية،  هذه  حتيط  كانت  التي  املوضوعية 

.شأن خط اإلمامة ومرحلتها التي يتبناها اإلمام الرضا
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مف�و�س�ت العر�ض

املدينة  من   الرضا اإلمام  إستقدم  أن  بعد  العبايس،  املأمون  أن  املؤرخون  ذكر 
إىل مرو مع مجاعة من آل أيب طالب عن طريق البرصة، حتت والية اجللودي، وذلك يف 
 آخر سنة 200#، بدأ املأمون يفاوضه بأن يقبل منه تويل اخلالفة وبعد رفض اإلمام
لذلك طلب منه أن يقبل والية العهد، حتى قيل: إن املفاوضات إستغرقت شهرين، َقبِل 

بعدها اإلمام الرضا والية العهد حتت الضغط والتهديد كام تنص الروايات.

قال املجليس: فلام واىف مرو عرض عليه املأمون أن يتقلد األمرة واخلالفة، فأبى 
الرضا يف ذلك، وجرت يف هذا خماطبات كثرية، وبقوا يف ذلك نحوًا من شهرين، كل 

ذلك يأبى عليه أبو احلسن عيل بن موسى الرضا أن يقبل ما يعرض عليه)1).

 :عن أيب الصلت اهلروي، قال: إن املأمون العبايس، قال للرضا عيل بن موسى
يا ابن رسول اهلل قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك، وأراك أحق 
باخلالفة مني، فقال الرضا: »بالعبودية هلل عّز وجل أفتخر، وبالزهد يف الدنيا أرجو 
الدنيا  وبالتواضع يف  باملغانم،  الفوز  أرجو  املحارم  وبالورع عن  الدنيا،  النجاة من رش 

أرجو الرفعة عند اهلل عّز وجل«.

فقال له املأمون: فإين قد رأيت أن أعزل نفيس عن اخلالفة وأجعلها لك وأبايعك. 
فقال له الرضا: »إن كانت هذه اخلالفة لك وجعلها اهلل فيك فال جيوز لك أن جتعل 
يل ما ليس لك«، فقال له املأمون: يا ابن رسول اهلل ال بد لك من قبول هذا األمر، فقال: 

)1) بحار األنوار: 49 / 134.
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»لست أفعل ذلك طائعًا أبدًا«، فام زال جيهد به أيامًا حتى يئس من قبوله، فقال له: فإن 
مل تقبل اخلالفة ومل حتب مبايعتي لك فكن ويل عهدي لتكون لك اخلالفة بعدي. فقال 
أين   املؤمنني، عن رسول اهلل أمري  آبائه عن  أيب عن  لقد حدثني  »واهلل   :الرضا
أخرج من الدنيا قبلك مقتوال بالسم مظلومًا تبكي عيل مالئكة السامء ومالئكة األرض، 
وأدفن يف أرض غربة إىل جنب هارون الرشيد«، فبكى املأمون، ثم قال له: يا ابن رسول 
اهلل ومن يقتلك أو يقدر عىل اإلساءة إليك وأنا حّي؟ فقال الرضا: »أما أين لو أشاء 

أن أقول من الذي يقتلني لقلت«.

فقال املأمون: يا ابن رسول اهلل إنام تريد هبذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا األمر 
عنك ليقول الناس إنك زاهد يف الدنيا.

الدنيا  »واهلل ما كذبت منذ خلقني ريب عّز وجل وما زهدت يف   :الرضا فقال 
للدنيا، وإين ألعلم ما تريد«، فقال املأمون: وما أريد؟ قال: »األمان عىل الصدق«؟ قال: 
لك األمان، قال: »تريد بذلك أن يقول الناس: إن عيل بن موسى مل يزهد يف الدنيا بل 

زهدت الدنيا فيه، أال ترون كيف قبِل والية العهد طمعًا يف اخلالفة«.

فباهلل  سطويت،  أمنت  وقد  أكرهه  بام  أبدًا  تتلقاين  إنك  قال:  ثم  املأمون،  فغضب 
أقسم، لئن قبلت والية العهد، وإال أجربتك عىل ذلك، فإن فعلت وإال رضبت عنقك.

فقال الرضا: »قد هناين اهلل عّز وجل أن ألقي بيدي إىل التهلكة، فإن كان األمر 
عىل هذا، فافعل ما بدا لك، وأنا أقبل ذلك عىل أين ال أويل أحدًا وال أعزل أحدًا، وال 
أنقض رساًم وال سنة، وأكون يف األمر من بعيد مشريًا«، فريض منه بذلك وجعله ويل 

عهده عىل كراهة منه لذلك)1).

– 130، وهكذا ورد يف أمايل الصدوق ص68 وعيون أخبار  )1) بحار األنوار 49 / 129 
الرضا 2 / 139.
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وعن يارس، قال: ملا ويّل الرضا العهد، سمعته وقد رفع يديه اىل السامء، وقال: 
»اللهم إنك تعلم أين مكره مضطر فال تؤاخذين كام مل تؤاخذ عبدك ونبيك يوسف حني 

وقع إىل والية مرص«)1).

ت�ضاوؤالت

ومن خالل النظر اىل هذه املفاوضات، وما أسفرت عنه يف شأن العرض السيايس 
للمأمون تتبادر عّدة تساؤالت:

مدينة  مغادرة  عىل   – يبدو  كام   – أجرب  بل   الرضا اإلمام  أشخص  ملاذا   –  1
جده الرسول التي ألفها، وكانت مركز وظيفته الرشعية يف توجيه األمة وإعدادها 

إسالميًا؟

2 – ملاذا أوكل املأمون مهمة جلب اإلمام الرضا إىل اجللودي الذي كان واليًا 
عىل املدينة آنذاك، واجللودي كان معروفًا بعدائه ألهل البيت؟ وإن كان هناك قول 
.بأن املأمون كّلف رجاء بن الضحاك، وهو ال يقل عن اجللودي عداءًا ألهل البيت

أقرص  طريق  هناك  حني  يف  مرو،  إىل  فاألهواز  البرصة  طريق  سلك  ملاذا   –  3
وأسهل؟ وملاذا إىل مرو باخلصوص؟

بل  وورع��ه،  وعلمه   الرضا اإلمام  بفضل  املأمون  إقرار  فحوى  هي  ما   –  4
إعرتافه بأن اخلالفة حق رشعي له؟

5 – ملاذا بدأ املأمون بالتنازل عن اخلالفة وعرضها عىل اإلمام الرضا؟ وملاذا 
مل يواجه اإلمام الرضا إحلاحًا وإرصارًا من املأمون يف شأن اخلالفة، كام حصل هذا 
اإلحلاح يف شأن والية العهد، حيث بلغ إىل حد التوعيد والتهديد بالقتل عند الرفض؟

)1) عيون أخبار الرضا 2 / 147.
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6 – ملاذا رفض اإلمام الرضا اخلالفة رفضًا قاطعًا مع أهنا كانت تبدو فرصة قد 
ُاتيحت لإلمام الرضا للقيام بوظيفته الرشعية جتاه األمة؟

ومن الطبيعي هذه التساؤالت وشبهها، تتبني أجوبتها من خالل الدراسة لظروف 
ودوافع هذا العرض السيايس اخلطري.
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ظروف العر�ض ودوافعه

املوقف،  هذا  تفسري  يف  شتى  مذاهب  إىل  وهناك  هنا  واملحللون  املؤرخون  ذهب 
املأمون  أم أن هناك دوافع سياسية أملت عىل  املأمون كان صادقًا يف عرضه،  وهل أن 

هذا املوقف؟

هناك عدة آراء وحتليالت متباينة أو متوافقة من بعض جهاهتا:

1 – قيل: إن املأمون وقع حتت ضغط الفضل بن سهل الذي كان طويل الباع، كثري 
النفوذ يف خالفة املأمون، وهو الوزير األمري كام يعربون، وكان يميل عىل املأمون مواقفه 

وقراراته السياسية.

ويرى هذا الرأي، جرجي زيدان يف كتابه )تأريخ التمدن اإلسالمي( حيث يقول: 
»فبذل الفضل جهده يف حتريض املأمون عىل بيعة عيل الرضا بوالية العهد بعده، أي أن 
خيرج اخلالفة من بني العباس اىل العلويني، وربام جعل تلك البيعة رشطًا ملساعدته يف 
اسرتجاع اخلالفة له، أو أنه حسن له ذلك ومل يشرتطه، فأجابه املأمون إىل طلبه، إما وفاءًا 

لوعده، أو جماراة له للمكر به«)1).

عىل  أشار  سهل  بن  الفضل  أن  قوم  ذكر  »قد  فقال:  قوم  عن   املجليس ونقل 
املأمون بأن جيعل عيل بن موسى الرضا ويل عهده، ومنهم أبو عيل احلسني بن أمحد 
السالمي فإنه ذكر ذلك يف كتابه الذي صنفه يف أخبار خراسان، قال: فكان الفضل بن 

)1) تاريخ التمدن اإلسالمي 4 / 169، دار اهلالل – مرص.
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سهل ذو الرئاستني)1) وزير املأمون ومدبر أمره... إىل قوله: فلام بلغ املأمون خرب إبراهيم 
علم أن الفضل بن سهل أخطأ عليه وأشار بغري الصواب فخرج من مرو منرصفًا إىل 
العراق واحتال عىل الفضل بن سهل حتى قتله غالب خال املأمون يف احلامم برسخس 

مقاصة...«)2).

ولكن كل ما ورد من الروايات يف هذا الصدد حمل نظر، نظرًا إىل أن املأمون مل يكن 
بذلك الضعف، وعدم الدهاء، بحيث يقع حتت تأثري وزير من وزرائه.

ثم ما هو الدافع الذي يدفع الفضل بن سهل إىل هذا الضغط عىل املأمون؟ هل هو 
احلب للعلويني والوالء هلم؟ فهو رجل من أوالد ملوك الفرس، كان قهرمانًا ليحيى بن 
خالد الربمكي، أسلم أبوه سهل أيام الرشيد، بعد أن كان جموسيًا، والزم الفضل املأمون 

من صباه إىل أن أفضت اخلالفة إليه.

ذلك  املأمون  مع  لعب  سهل  بن  الفضل  إن  رفاعي:  أمحد  الدكتور  عنه  قال  وقد 
الدور اخلطري بذاته الذي لعبه الفضل بن الربيع مع األمني وان كاًل منهام قد توكأ عىل 

أمريه لغايته واستغله يف سبيل نجاح سياسته ودفع به اىل حيث يريد)3).

ولو كان الفضل بن سهل يريد الوالية لالمام الرضا فلامذا يتآمر عليه، وحياول 
حياكة احليلة للتخلص منه؟ وذلك بام روي: أنه قصد الفضل بن سهل مع هشام بن 
عمرو الرضا فقال له: يا ابن رسول اهلل جئتك يف رس، فأَخِل يل املجلس، فأخرج 
الفضل يمينًا مكتوبة بالعتق والطالق، وما ال كفارة له، وقاال له: إنا جئناك لنقول كلمة 
حق وصدق وقد علمنا أن اإلمرة إمرتكم واحلق حقكم يا ابن رسول اهلل، والذي نقول 

)1) سمي ذو الرئاستني ألنه كان جيمع بني رئاسة اإلدارة يف البالط ورئاسة اجلند، فهام رئاستا 
القلم والسيف.

)2) بحار األنوار 49 / 142 – 143.
)3) عرص املأمون: 1 / 223
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بألسنتنا عليه ضامئرنا وإال نعتق ما نملك والنساء طوالق، وعيل ثالثون حجة راجاًل أنا، 
عىل أن نقتل املأمون ونخلص لك األمر حتى يرجع احلق إليك، فلم يسمع منهام وقال 

هلام: »كفرمتا النعمة، فال تكون لكام سالمة وال يل إن رضيت بام قلتام«.

َعِلاًم أهنام أخطآ فقصدا املأمون بعد أن قاال  فلام سمع الفضل ذلك منه مع هشام 
للرضا: أردنا بام فعلنا أن نجربك، فقال هلام الرضا»كذبتام فإن قلوبكام عىل ما 
أخربمتاين إال أنكام مل جتداين نحو ما أردمتا«. فلام دخال عىل املأمون قاال: يا أمري املؤمنني 
إنا قصدنا الرضا وجربناه وأردنا أن نقف عىل ما يضمره لك فقلنا وقال فقال املأمون: 
وفقتام فلام خرجا من املأمون قصده الرضا وأخليا املجلس وأعلمه ما قاال وأمره أن 
حيفظ نفسه منهام فلام سمع ذلك من الرضا علم أن الرضا هو الصادق)1) مضافًا اىل 
املأمون  أن  اخللفاء،  أيام  السري من  أنه ذكر مجاعة من أصحاب األخبار، ورواة  ذلك: 
ملا أراد العقد للرضا عيل بن موسى وحّدث نفسه بذلك، أحرض الفضل بن سهل 

وأعلمه بام قد عزم عليه من ذلك.

الشأن  باستشارة ذوي  اإلهتامم  امللوك واخللفاء من  اعتاد عليه  ما  إىل  يشري  وهذا 
من وزرائهم وأعضاء حكومتهم، وهذه اإلستشارة ال خترج اخلليفة عن كونه صاحب 
القرار وزعيم املوقف، بالرغم من أن آخر الرواية يشري إىل املعارضة الشديدة من قبل 
فيه من  ملا  العهد،  الرضا لوالية  اإلمام  تويل  بشأن  الفضل  بن سهل وأخيه  احلسن 
إخراج األمر من أهله، وأمسكا عن معارضته ملا رأيا أنه قد عزم عىل ذلك، فأرسلهام إىل 

الرضا فعرضا عليه ذلك.

2 – ما يظهر من الروايات أن املأمون كان يرى الفرق بني البيت العبايس، والبيت 
العلوي، وكان يسعى جادًا لنقل اخلالفة إىل البيت العلوي بدافع والئه وحبه وتشيعه 

)1) بحار األنوار: 49 / 163 – 164، وعيون أخبار الرضا 2 / 167.
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ألهل البيت فكان هذا دافعًا له للعرض السيايس اخلطري.

رصيح  عن  تتحدث  التي  الروايات  بعض  خالل  من  الدافع  هذا  يستشف  وقد 
إعرتاف املأمون بفضل اإلمام الرضا وإقراره بأنه أحق منه هبذا األمر، كام تقدم يف 

.بداية املفاوضات بينه وبني اإلمام

ويف رواية أخرى قال املأمون ألصحابه يومًا: أتدرون من علمني التشيع؟ قالوا: 
ال، قال: علمنيه الرشيد، قالوا: كيف؟ قال: ملا دخل اإلمام موسى بن جعفر عىل 
الرشيد يف املدينة، رأيت تواضع الرشيد له وتعظيمه إياه بام ألفت نظري، قال: فلام خال 
املجلس قلت: يا أمري املؤمنني َمن هذا الرجل الذي عّظمته وأحللته وقمت من جملسك 
إليه فاستقبلته وأقعدته يف صدر املجلس وجلست دونه وأمرتنا بأخذ الركاب له؟! قال: 
هذا إمام الناس وحجة اهلل عىل خلقه عىل عباده، فقلت: يا أمري املؤمنني أوليست هذه 
الصفات كلها لك وفيك؟؟ فقال: أنا إمام اجلامعة يف الظاهر والغلبة والقهر، وموسى 
بن جعفر إمام حق، واهلل يا بني إنه ألحق بمقام رسول اهلل مني ومن اخللق مجيعًا، 

واهلل لو نازعتني هذا األمر ألخذت الذي فيه عيناك فإن امللك عقيم.

كام أن هناك مؤرشات أَخر إىل هذا التعاطف والوالء للبيت العلوي، إستشف منها 
املؤرخون حسن نية املأمون يف عرضه السيايس:

أ – خلع أخاه املؤمتن من والية العهد.

.ب – زّوج ابنته – أم حبيبة – من اإلمام الرضا

ج� - بّدل شعار العباسيني – وهو السواد – باللباس األخرض وهو شعار العلويني.

.د – رضب النقود بإسم اإلمام الرضا

ولكن ينبغي أن نكون عىل جانب آخر من الدقة يف املوقف ونعرف:
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البيت  جتاه  املأمون  مواقف  عىل  ظهوره  رغم  والتشيع،  الوالء  هذا  مثل  إن  أوالً: 
العلوي، إال أنه ال يكفي وحده دافعًا إىل هذا العرض اخلطري الذي ابتدأ بعرض اخلالفة، 
ثم والية العهد، ما مل يكن هناك فناء للذات يف احلق، ورفض للدنيا عىل حساب اآلخرة 

ومرضاة اهلل عّز وجل.

ثانيًا: بل حتى املعرفة بحق البيت العلوي، واإلعرتاف بقدره ومنزلته، كام عرفنا 
من موقف الرشيد الذي قد عّلم املأمون التشيع، حيث أقسم له قائاًل: واهلل يا بني إنه 
 مني ومن اخللق مجيعًا – يعني اإلمام موسى بن جعفر ألحق بمقام رسول اهلل
– فهذه املعرفة وهذا اإلعرتاف الرصيح، كام أنه مل يدع الرشيد اىل التنازل لإلمام موسى 
بن جعفر فكذلك مل يدع املأمون اىل البيعة لإلمام الرضا بوالية العهد لوال ان 

هناك عوامل ودوافع أَخر أكرب أثرًا من ذلك.

ثالثًا: إن تنازل املأمون عن اخلالفة إبتداءًا، وعدم إحلاحه وإرصاره عىل قبول اإلمام 
الرضا هبذا األمر، مع إعرتافه له بالفضل والعلم والورع والتقى واحلق، كان ذلك كله 
الرضا والدخول اىل عواطفه من خالل تعابري تدخل  هيدف إىل هتيئة نفس اإلمام 
التهديد  معنى  فام  وإال  العهد...  والية  لقبول  املأمون  بعرض  ثقته  من  لتزيد  نفسه  إىل 

والتوعيد بالقتل يف هناية املطاف؟!.

بنذر نذره هلل عّز وجل لئن أنجاه اهلل تعاىل من  املأمون كان ملتزمًا  – قيل: إن   3
عادية كانت تدور عليه، ليويل البيت العلوي حقهم، ويتنازل لألتقى واألورع منهم إليه 

األمر، وهو ما يستنتج من رواية الريان بن الصلت.

القواد والعامة، ومن ال حيب ذلك،  الرضا من  بيعة  الناس يف  أكثر  قال: قال 
وقالوا: إن هذا من تدبري الفضل بن سهل ذي الرئاستني، فبلغ ذلك املأمون، فبعث إيّل 
 يف جوف الليل، فرصت اليه، فقال: يا ريان بلغني أن الناس يقولون: إن بيعة الرضا
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كانت من تدبري الفضل بن سهل؟ فقلت: يا أمري املؤمنني يقولون هذا.

قال: وحيك يا ريان أجيرس أحد أن جييء إىل خليفة قد إستقامت له الرعية والقواد، 
واستوت له اخلالفة، فيقول له: إدفع اخلالفة من يدك إىل غريك أجيوز هذا يف العقل؟

قلت له: ال واهلل يا أمري املؤمنني ما جيرس عىل هذا أحد، قال: ال واهلل ما كان كام 
يقولون، ولكن سأخربك بسبب ذلك، أنه ملا كتب إيل حممد أخي يأمرين بالقدوم عليه 
اجلامعة  وجيعل  بقيد،  يقيدين  أن  وأمره  ماهان،  بن  عيسى  بن  لعيّل  فعقد  عليه،  فأبيت 
وما  وكرمان  سجستان  إىل  أعني  بن  هرثمة  وبعثت  اخلرب،  بذلك  عيل  فورد  عنقي،  يف 
الرسير، وغلب عىل كور  أمري، واهنزم هرثمة، وخرج صاحب  فأفسد عيل  واالمها، 

خراسان من ناحيته، فورد عيل هذا يف أسبوع.

به، ورأيت من  أتقوى  مال  بذلك، وال كان يل  قوة  مل يكن يل  فلام ورد ذلك عيل 
قوادي ورجايل الفشل واجلبن، أردت أن أحلق بملك كابل، فقلت يف نفيس: ملك كابل 
يده، فلم أجد وجهًا أفضل من أن  فيدفعني إىل  له األموال،  رجل كافر، ويبذل حممد 
أتوب اىل اهلل عّز وجل من ذنويب، وأستعني به عىل هذه األمور وأستجري باهلل عّز وجل، 
ثوبني  ولبست  املاء  عيل  وصببت   – تكنس  بيت  إىل  بيده  وأشار   – البيت  هبذا  أمرت 
عّز  اهلل  ودعوت  حرضين،  ما  القرآن  من  فيها  قرأت  ركعات،  أربع  وصليت  أبيضني، 
إيّل،  إن أفىض اهلل هبذا األمر  بنية صادقة،  به، وعاهدته عهدًا وثيقًا  وجل، واستجرت 
وكفاين عاديته، وهذه األمور الغليظة، أن أضع هذا األمر يف موضعه الذي وضعه اهلل 

عّز وجل فيه.

ثم قوي فيه قلبي، فبعثت طاهرًا إىل عيل بن عيسى بن ماهان، فكان من أمره ما 
فهادنته،  الرسير  صاحب  إىل  وبعثت  وقتله،  به  فظفر  رافع  إىل  هرثمة  ورددت  كان، 
وبذلت له شيئًا حتى رجع، فلم يزل أمري يقوى حتى كان من أمر حممد ما كان، وأفىض 
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اهلل إيل هبذا االمر واستوى يل.

فلام واىف اهلل عّز وجل يل بام عاهدته عليه، أحببت أن أيف هلل تعاىل بام عاهدته، فلم أَر 
أحق هبذا األمر من أيب احلسن الرضا فوضعتها فيه فلم يقبلها إال عىل ما قد علمت 

فهذا سببها.

هلذا  دفعه  الذي  الدافع  شأن  يف  الصلت  بن  للريان  املأمون  يظهره  كان  ما  هذا 
الغرض، ولكن من حقنا أن نقول: إن هذا األمر وإن كان طبيعيًا بالنسبة إىل اإلنسان 
قويت شوكته وعلت مهته – إذا تعرض إىل أمر خطري، وضاق عليه  مهام  إنسان  – أي 
اخلناق، تصبح املحنة غالبًا، دافعًا من دوافع اللجوء والتشبث بوسائل النجاة، التي من 
مجلتها: إبرام العهود والنذور بأشياء قد تكون أحيانًا غري مقدورة لإلنسان، ألن النذور 
والعهود يف حاالت الشدة، تنبع من غريزة حمضة – هي غريزة حب البقاء – ويف هذه 
احلالة تكون القوة العقلية بعيدة عن وضعها الطبيعي، فام إن تزول الشدة، وينكشف 

الرض ويعود العقل إىل وضعه الطبيعي، عاد اإلنسان إىل طبيعة وأنامط سلوكه املعتادة.

وقد بنّي القرآن الكريم هذه احلقيقة بقوله تعاىل: زبھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆرب)1).

وغالبًا ما تكون املحنة وسيلة إيقاظ وتنبيه لإلنسان ليتدارك خطأه ويفكر يف أمر 
ربه وآخرته بجدّية أكثر مما لو كان يف حال إعتيادية.

ومثل هذه احلالة التي إعرتت املأمون آنذاك كانت وليدة ظرف قاٍس وحمدود، ال 
تكفي أن تكون دافعًا رئيسيًا إلختاذ مثل هذا القرار اخلطري، ما مل تكن هناك حالة أخرى 
تشكل خطرًا دائاًم، لتكون دافعًا رئيسيًا إلختاذ املوقف الذي إختذه املأمون يف شأن والية 

العهد.

)1) فصلت: اآلية 51.
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مضافًا اىل ذلك: فإن هذا اإلفرتاض ال يمنعنا من القول: إن املأمون، قد يكون إختذ 
هذا التدبري إهيامًا وتلبيسًا عىل املجتمع الذي كان يلومه عىل هذه اخلطوة، ألن املجتمع 
مل يكن يعرف ما هي دوافعه وأغراضه منها، وهو ال يمكنه الكشف عن أهدافه ومراميه 

السياسية أليٍّ كان.

آنذاك،  املأمون  يكتنف  كان  الذي  الظرف  يف  أكثر  ندقق  أن  بد  ال  وعندها   –  4
واخلطر املحدق به من حميطه عىل صعيدين:

والرفض  السخط  له  تكيل  كانت  حيث  العباسية،  العائلة  صعيد  عىل  األول: 
للعنرص  وتقريبه  األمني،  أم  زبيدة  وتثكيل  األمني  ألخيه  قتله  منها  عديدة،  ألسباب 
الفاريس كالفضل بن سهل، وخلع أخيه املؤمتن من والية العهد، وإختاذ مرو عاصمة 

لدولته مما كان له ردود فعل خاصة يف نفوس العباسيني.

الثاين: عيل صعيد العائلة العلوية، التي كانت تشكل حزبًا واسع النطاق، يتحرك 
وثورات  حركات  عدة  حدثت  وقد  العباسيني،  عىل  للثورة  ويمهد  الشعبية،  بقواعده 

علوية يف كثري من األقطار املحيطة، منها: 

أ - ثورة حييى بن عبد اهلل بن احلسن بن عيل، عىل الرشيد وكان حييى قد نجا من 
وقعة )فخ( التي حدثت يف خالفة اهلادي، والتي قادها احلسني بن عيل بن احلسن بن 
احلسن بن عيل بن أيب طالب املسمى باحلسني بن عيل اخلري، الذي قتل فيها ومحل 

رأسه اىل اهلادي مع سباياه.

فتغلب حييى عىل الديلم، وقويت شوكته، فبعث الرشيد إىل قتله الفضل بن حييى 
بخط  أمانًا  له  يكتب  أن  عىل  صاحله  بل  يقاتله،  مل  ولكنه  اجليش،  من  برسية  خالد  بن 

الرشيد، فكتب له األمان واستقدمه إىل بغداد.

قرابة  لنا  إن  املؤمنني  أمري  يا  للرشيد:  فقال  وسجنه،  الرشيد  له  تنّكر  حني  وبعد 
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رسول  من  وقرابتنا  اهلل  فأذكرك  واحد  بيت  وأنت  أنا  ديلم،  وال  برتك  ولسنا  ورمحًا، 
اهلل عالَم حتبسني وتعذبني)1).

ب - ثورة إدريس بن عبد اهلل بن احلسن – وهو أيضًا – كان من الناجني من وقعة 
)فخ( ومتكن من إقامة دولة علوية، وهي )دولة األدارسة( سنة 172 ه� يف بالد املغرب 
ولكنه  له،  التأييد  وكثرة  وكثرة جنوده  أمره  الرشيد  بلغ  وملا  أفريقيا،  األقىص يف شامل 
عدل عن فكرته لبعد املسافة، فأرسل إليه سليامن بن جرير املعروف بالشامخ، وطلب 
منه أن حيتال يف قتله، فاختص به الشامخ متظاهرًا بالتقدير له واإلعجاب بحديثة، وانتهز 

الفرصة يف سّمه، فسّمه سنة 177 ه� وفّر هاربًا)2).

ج� - ويف خالفة املأمون، ويف سنة 199 ه� حدثت أخطر ثورة، وهي ثورة حممد 
بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن احلسن بن عيل بن أيب طالب املعروف ب��) إبن 
طباطبا( وكانت ثورته يف الكوفة، معتمدًا يف أموره العسكرية عىل الرسي بن منصور 

امللقب بأيب الرسايا.

بن  بزيد  كذلك  وأوقعت   ،احلسني خانت  قد  قبل  من  كانت  التي  والكوفة 
عيل وتركته يقاتل وحده، أصبحت يف زمن إبن طباطبا من أهم القواعد املتعاطفة مع 
العلويني وأبدت إستجابة فريدة من نوعها لثورة إبن طباطبا، وحتى بعد فشل ثورته 
إستقل عاّمله العلويون باحلكم يف املناطق التي تولوها، قبل أو بعد وفاة حممد بن إبراهيم 
التي تضاربت فيها األقوال هل أهنا وفاة طبيعية أو كانت من تدبري أيب الرسايا؟ فهذا مما 

ال يسعنا الدخول فيه.

بعد  احلكم  عىل  وإستيالؤه  اليمن  يف   جعفر بن  موسى  بن  إبراهيم  – ثورة  د 

)1) اآلداب السلطانية للفخري ص145.
)2) راجع تأريخ إبن خلدون: ج4 ص7.
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منرصفًا  خرج  الذي  العبايس(  موسى  بن  )إسحاق  وهو  منها  املأمون  عامل  إخراج 
بن موسى  مدينة صنعاء إلبراهيم  والرجال، وأخىل  اخليل  بجميع من يف عسكره من 
إبقاء  إىل  املأمون  العلوية حتى اضطر  للحركة  اليمن منشّدة  بقيت  قتاله، حتى  وخيش 
إبراهيم بن موسى بن جعفر واليًا عىل اليمن إلستعدادها لإلنقياد بالطاعة ألوامر البيت 

العلوي، إبان تويل اإلمام الرضا لوالية العهد.

ه� - ثورة زيد بن موسى بن جعفر يف البرصة وهو املسمى ب�)زيد النار( ألنه 
عيل  بن  احلسن  آنذاك  البرصة  عىل  الوايل  وكان  بالنار،  العباسيني  دور  حرق  إىل  عمد 
املعروف باملأموين، ولكنه مل يستطع الوقوف أمام قيادة زيد بن موسى، حتى أوفد إليه 
البرصة  اسرتجاع  من  فتمكن  سعيد،  أيب  بن  عيل  بقيادة  كبري  بجيش  سهل  بن  احلسن 
اإلمام  لقربى  عنه  فعفا  فاستعفاه،  املأمون  إىل  موسى  بن  زيد  وأرس  العباسيني،  حلوزة 

الرضا ويّل عهد املأمون آنذاك.

– ثورة احلسني بن هرش يف خراسان سنة 198 ه� والذي قاد احلركة العلوية  و 
وتبعه كثري من الفرس، وكانت هذه احلركة قد هددت قاعدة املأمون يف مرو مبارشة، 
عىل  العبايس  اجليش  إنترص  باملأمون،  وإلتزامه  العسكرية  سهل  بن  الفضل  وبعقلية 

احلسني بن هرش وألقي عليه القبض سنة 199 ه� وجيء به إىل املأمون فأمر بقتله)1).

هذا هو شأن اإلرهاصات والتداعيات العسكرية التي كانت حتيط املأمون، وتطوق 
قاعدته يف مرو، والتي مل تنته إىل حد معني.

لكن هناك ما هو أهم من تلك الثورات العسكرية التي تم إمخادها باحلنكة والقوة 
 العسكرية، واألمر األهم هو تعاطف القواعد الشعبية الواسع مع خط اإلمام الرضا
ملا كان يقوم به من دور فاعل بكفاءته العلمية وورعه وزهده، كان يلفت نظر املأمون 

)1) راجع البداية والنهاية إلبن كثري: ج10 ص247.
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باعه واتسعت  إمتد  – زعياًم وإمامًا ورائدًا جريئًا  – بمقابله  املدينة  كثريًا وهو يرى يف 
  دائرة فكره اىل خراسان وذلك من خالل دورين رئيسيني كان يؤدهيام اإلمام الرضا

جتاه األمة.

القاعدة  أعطى  الذي  الواسع  والتثقيف  العقائدية،  والرتبية  التوعية  دور  األول: 
الشعبية دافعًا للتامسك وااللتحام مع خطه، حيث كانت مدرسته الواسعة امتدادا 

ملدرسة اإلمام الصادق التي كانت خترج الفقهاء واملحدثني.

 الرضا اإلمام  هبا  يتمتع  كان  التي  الفائقة  واجلرأة  العلني  النشاط  دور  الثاين: 
ضد اخلط العبايس، حتى خيش عليه مجع من شيعته، وأبوا عليه أن يعرض نفسه لقوة 

السلطات العباسية وذلك:

جاء عن حممد بن سنان، قال: قلت أليب احلسن الرضا يف أيام هارون الرشيد: 
إنك قد شهرت نفسك هبذا األمر، وجلست جملس أبيك، وسيف هارون يقطر الدم؟ 
قال: »جرأين عىل هذا ما قاله رسول اهلل: إن أخذ أبو جهل من رأيس شعرة فاشهدوا 
لست  أين  فاشهدوا  شعرة  رأيس  من  هارون  أخذ  إن  لكم:  أقول  وأنا  بنبي،  لست  أين 

بإمام«)1).

إن  نقول:  أن  لنا  حيق  املأمون،  بخالفة  املحيط  الظرف  هلذا  الدراسة  خالل  فمن 
جمموع تلك التداعيات والثورات العسكرية التي حدثت ضد بني العباس من ناحية، 
وتعاطف القواعد الشعبية والتحامها وثقتها بخط اإلمام الرضا من ناحية أخرى، 

يتشكل يف حميط املأمون ظرف غري عادي له آثاره ونتائجه عىل أبعد مديات خالفته.

لذلك جاء قراره اخلطري بعرض اخلالفة أوالً عىل اإلمام الرضا – وهو يعلم 
أنه سريفضها – وبعد رفض اإلمام هلا، عرض عليه والية العهد، وأرص عىل قبوهلا، 

)1) بحار األنوار:115/49
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فقبلها اإلمام الرضا حتت القرس والتهديد والوعيد، كام تؤكده الروايات املتكثرة يف 
ذلك، وسبق بيانه يف احلديث حو مفاوضات العرض، حيث انتهى اإلمام الرضا إىل 

القول:

التهلكة، فإن كان األمر عىل هذا فافعل ما  »قد هناين اهلل عّز وجل ألقي بيدي إىل 
بدا لك، وأنا أقبل ذلك، عىل أن ال أويل أحدًا وال أعزل أحدًا، وال أنقض رساًم وال سنة 
 وأكون يف األمر من بعيد مشريًا«. فريض منه بذلك وجعله ويل عهده عىل كراهة منه

لذلك)1).

يف  للخالفة   الرضا اإلمام  قبول  عدم  إشكالية  حول  اجلواب  يتبني  هنا  ومن 
الوقت الذي تعد هذه الفرصة من أهم الفرص املواتية إلستالم احلكم، لو كان اإلمام 
الرضا مل  القرآن والسنة وذلك أن اإلمام  باألمة إىل حكم  يبلغ  يريد أن   الرضا

يقبل اخلالفة من ناحيتني:

نيته،  حسن  إلثبات  وسيلة  إال  اخلالفة  يعرض  مل  املأمون  أن  يعلم  ألنه  األوىل: 
وكتمهيد لتهيئة نفس اإلمام الرضا لقبول والية العهد، ومل يكن العرض للخالفة 

جديًا، وإال ألكد املأمون عرضه باإلحلاح واإلرصار كام فعل يف والية العهد.

الثانية: أن اإلمام الرضا مل يقبل هذا العرض ألنه يرى أن اخلالفة التي يقبلها 
ال بد وأن تكون نموذجًا حيًا وصادقًا يف تطبيق أحكام اهلل عّز وجل يف كل رشحية من 
رشائح الدولة وقطعًا مل يكن باليسري تقبل املأمون هلذه النظرية الشاملة ومل يكن يتيرس 

الكادر الكامل إلدارة املهام السياسية بصورة كاملة وشاملة.

)1) بحار األنوار: 49 / 130.
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اأهداف العر�ض

وبعد اإلحاطة بجملة من الظروف الذاتية واملوضوعية، التي كانت حتيط املأمون، 
وبعد مالحظة هذا التدرج يف العرض من اخلالفة إىل والية العهد، ومالحظة أن القرس 
تنازل  بعد  وإنام  اخلالفة،  عرض  مستوى  عىل  املأمون  من  يصدر  مل  والوعيد  والتهديد 
اإلمام الرضا ورفضه للخالفة، جاء التهديد عىل مستوى عرض والية العهد، بعد 
كل هذا نتبني األغراض والغايات التي كان ينشدها املأمون من وراء هذا العرض، هي:

اأواًل: التقليل من �ضاأن االإمام

وذلك بحكم ارتباط اإلمام بقواعد شعبية واسعة، من خالل املؤسسة التدريسية 
التي كان يديرها يف املدينة، والتي ضمت مجوعًا هلا مكانتها من الفقهاء والعلامء.

الرضا أهم بكثري من أن يزج نفسه يف  الوظيفة يف نظر اإلمام  وقطعًا أن هذه 
شؤون احلكم، وهي من وظائف اإلمامة الرئيسية، كام أن القاعدة الشعبية املعتقدة بخط 
عىل  واإلعداد  والرتبية  التثقيف  عملية  من   الرضا به  يقوم  ما  أن  تؤمن   اإلمام
أساس القرآن والسنة، ما هي إال إمتداد خلط أجداده الذين كان هلم موقفهم من املناصب 
بينهم وبني خلفاء زماهنم، ألن  السياسية  بأنصاف احللول  يقبلوا  السياسية، والذين مل 
هذه املواقف ال تنسجم مع مدرسة أهل البيت التي مل تكن تتبنى خطًا ثالثًا بني خط 
احلكم الشامل بكتاب اهلل وسنة نبيه وخط التخيل وترك املناصب السياسية ألهلها 
ما مل تنسجم مع األطروحة التي طرحتها مدرستهم يف األوساط حول اخلالفة بصفتها 
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وسيلة للوصول إىل غاية أسمى وأنبل من املنصب السيايس.

أمهيته  من  يقلل  سوف  العهد،  والية  يف   الرضا اإلمام  إقحام  فإن  هذا  وعىل 
وشأنه يف نظر شيعته، من خالل قبوله باحلل الوسط، وانتظار أن تصري اخلالفة إليه بعد 

مرحلة تأرخيية خاضعة لكثري من الظروف واملتغريات التي يعلمها اهلل عّز وجل.

املأمون، ألجل  بنفس  يدور  الذي  املغزى  إىل ذلك   الرضا اإلمام  أشار  لذلك 
آبائه  خلط  امتدادًا  يتبناه  الذي  وخطه  إمامته  يف  النفوس  من  والريب  الشك  يدير  أن 

.وأجداده

فقال: »واهلل ما كذبت منذ خلقني ريب عّز وجل، وما زهدت يف الدنيا للدنيا، 
»األمان عىل الصدق«؟ قال: لك  وإين ألعلم ما تريد«، فقال املأمون: وما أريد؟ قال: 
األمان، قال: »تريد أن يقول الناس: إن عيل بن موسى مل يزهد يف الدنيا بل زهدت فيه، 
أال ترون كيف قبل والية العهد طمعًا يف اخلالفة«، فغضب املأمون وقال: إنك تتلقاين 

أبدًا بام أكرهه()1). وعندها إنتهت املناورة وأسفرت عن اجلرب والقرس والتهديد.

ثانيًا: حماولة اإكت�ضاب الطابع ال�ضرعي

العباسية،  اخلالفة  من   البيت أهل  بموقف  مجيعًا  الناس  حديث  وذل��ك: 
 املعصوم اإلمام  هو  العدل  بإقامة  واألجدر  املنصب،  هبذا  األليق  بأن  ويعتقدون 
وحتى اجلامهري العباسية كانت تنظر إىل خالفة املأمون بعني الشك واإلرتياب، وعدم 

الثقة برشعيتها، لألسباب التي سبق ذكرها.

وبذلك يصبح تنازل اإلمام الرضا إشار إىل هذا املغزى يف نفس املأمون، من 
املأمون، ويثبت له وللمأل،  بينهام، ليكشف ما يف نفس  التي جرت  املفاوضات  خالل 

)1) بحار األنوار: 49 / 129.
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أن اهلبة هلذا املنصب هي هبة ربانية قبل أن تكون برشية يوجهها اإلنسان حيث يشاء، 
وذلك:

ملا قال له املأمون: فإين رأيت أن أعزل نفيس عن اخلالفة وأجعلها لك وأبايعك... 
فقال له الرضا: »إن كانت اخلالفة هذه لك، وجعلها اهلل لك، فال جيوز أن ختلع لباسًا 
ألبسكه اهلل وجتعله لغريك، وإن كانت اخلالفة ليست لك فال جيوز أن جتعل ما ليس لك 

لغريك«)1).

ليثبت اإلمام الرضا أن املأمون كان عىل ثقة أن اخلالفة ليست له، وإنام هي حق 
رشعي لإلمام الرضا وإال ملا كان يعمد إىل التنازل عنها – وإن كان تنازالً صوريًا – 
وهو ينطوي عىل العلم بأن اإلمام مل يقبل هبذا العرض ألنه ال يثق متام الثقة بصدق 
يعطي  الذي  الكادر  يملك  ال   اإلمام فإن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  املأمون 
اخلالفة حقها، ويضعها حيث يريد طبقًا للخط الذي تتبناه، ألن اإللتحام العاطفي بينه 

وبني قواعده الشعبية ال يكفي حلمل اخلالفة بأعبائها الكربى، ومواجهة مشاقها.

كانت  – ولو  العهد  والية  إىل  منها  ظاهرًا،   الرضا اإلمام  تنازل  يعد  وعندئٍذ 
حتت الضغط والقرس، كام حدث – يعد هذا التنازل من جهة والقبول من جهة أخرى 
إقرارًا وإعرتافًا برشعية اخلالفة، ليتسنى للمأمون ممارسة منصبه حتت ظل رشعية اإلمام 

.الرضا

ويكشف املأمون يف موضع آخر عن خبايا نفسه جتاه اإلمام الرضا ويؤكد هذا 
الغرض )إكتساب ثوب الرشعية( وذلك ملا المه مجع من العباسيني عىل هذه اخلطوة، 
عهدنا،  ويلَّ  نجعله  أن  فأردنا  نفسه،  إىل  يدعو  عنا  مسترتًا  الرجل  هذا  كان  قال:»لقد 
ليكون دعاؤه لنا، وليعرتف بامللك واخلالفة لنا، وليعتقد فيه املفتونون به، بأنه ليس مما 

)1) بحار األنوار 49 / 129. 
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إدعى يف قليل وال كثري وإن هذا األمر لنا دونه«)1).

ثالثًا: اإمت�ضا�ص النقمة ال�ضعبية

العباسية  العائلتني  كلتا  من  جدية  معارضة  تواجه  املأمون  خالفة  ألن  وذلك: 
بينه  الرضا كورقة مساومة  اإلمام  أن جيعل  العرض،  املأمون هبذا  فأراد  والعلوية، 
وبني العباسيني من جهة، وبينه وبني العلويني والشيعة يف خراسان من جهة أخرى... 
مستمر  رعب  داعية  تعترب  الثورية  اإِلرهاصات  فإن  العلويني  صعيد  عىل  وخصوصًا 
للمأمون، فحاول إمخادها وكسب عواطف اجلامهري إىل جانبه باحتواء زعيمهم وإقحامه 

يف مسؤوليات احلكم.

ويتبني ذلك من خالل بعض فقرات الرسالة التي وجهها املأمون إىل العباسيني يف 
سبيل إرضائهم وإمتصاص غضبهم، فكان يقول:

نفسه،  هلا يف  منه  إستحقاق  بعد  بن موسى،  لعيّل  البيعة  من  أريده  كنت  ما  »وأما 
عنكم،  والذائد  لدمائكم  احلاقن  أكون  أن  إاّل  مني  ذلك  كان  فام  له،  مني  وإختيار 
بإستدامة املودة بيننا وبينهم، وهي الطريق أسلكها يف إكرام آل أيب طالب ومواساهتم يف 
الفيء بيسري ما يصيبهم منه، وأن تزعموا أين أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة فإين 
يف تدبريكم والنظر لكم ولعقبكم وأبنائكم من بعدكم، وأنتم ساهون الهون تائهون يف 

غمرة تعمهون ال تعلمون ما يراد بكم...«)2).

ويبدد  الغاية،  هذه  يفند  أن  سبيل  يف  الرفض  مسلك   الرضا اإلمام  وسلك 
إشعاعاهتا يف نفوس العلويني والعباسيني معًا، فأبدى تذمره ورفضه هلذا العرض عىل 

)1) بحار األنوار 49 / 183، وعيون أخبار الرضا 2 / 170.
)2) بحار األنوار 49 / 213، وينابيع املودة للقندوزي ص484، وروي قسم منها يف الغدير 

.212 / 1
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ثالث مراحل:

األوىل: مرحلة الرفض الشديد كام عرفنا خالل املفاوضات التي جرت بينهام.

الثانية: بعد إرصار املأمون وهتديده، كان القبول برشط أن ال ينصب وال يعزل وال 
تكون له سلطة مبارشة كام مر يف ذكر الرواية.

الثالثة: سلوك مسلك اإلعالن والكشف عن حالة اجلرب واإلكراه، ومل يرتك هذا 
األمر طّي الكتامن، كام تنص عىل ذلك عدة روايات:

عيّل عن أبيه، عن يارس، قال: ملا ويّلَ الرضا العهد. سمعته وقد رفع يديه إىل 
عبدك  تؤاخذ  مل  كام  تؤاخذين  فال  مضطر،  مكره  أين  تعلم  إنك  »اللهم  وقال:  السامء، 

ونبيك يوسف حني وقع إىل والية مرص«)1).

الدقاق، عن األسدي، عن الربمكي، عن حممد بن عرفه، قال: قلت للرضا: يا 
ابن رسول اهلل ما محلك عىل الدخول يف والية العهد؟

فقال: »ما محل جّدي أمري املؤمنني عىل الدخول يف الشورى«)2).

الوّراق، عن عيّل، عن أبيه، عن اهلروي، قال: واهلل ما دخل الرضا يف هذا األمر 
طائعًا، وقد محل إىل الكوفة ثم أشخص منها عىل طريق البرصة وفارس إىل مرو)3).

رابعًا: تط�يق االإمام الر�ضا

وذلك: بحكم إرتباط اإلمام الرضا بمساحة إجتامعية واسعة فإن إقحامه يف 
ناحية  الشعبية من  ناحية، ويعزله عن وقواعده  نشاطه من  يطوق  مسؤوليات احلكم، 

)1) بحار األنوار 49 / 130.
)2) بحار األنوار 49 / 140، عيون أخبار الرضا 2 / 141.

)3) نفس املصدر السابق.
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أخرى، ويضعه حتت رقابة دائمة من ناحية ثالثة.

ونستطيع أن نقول: إن والية العهد كانت عملية تطويق لإلمام الرضا ولكن 
ليس تطويقًا يف غياهب السجن كام صنع بأبيه موسى بن جعفر بل هي تطويق يف 
املبارش  احلر  واإلرتباط  اإلتصال  عن   اإلمام حجب  الذي  العبايس،  البالط  نطاق 

بقواعده الشعبية، وجعله مرصودًا يف كافة حتركاته ونشاطاته، كام يروى:

الرضا من  عند  الناس  اهلمداين من أخص  الراشدي  إبراهيم  بن  »كان هشام 
قبل أن حيمل، وكان عاملًا أديبًا لبيبًا، وكانت أمور الرضا جتري من عنده وعىل يده، 
 فلام محل أبو احلسن ،ويصرّي األموال من النواحي كلها إليه، قبل محل أيب احلسن
إتصل هشام بن إبراهيم بذي الرئاستني – أي الفضل بن سهل – فقربه ذو الرئاستني 

وأدناه، فكان ينقل أخبار الرضا إىل ذي الرئاستني واملأمون.

فحظي بذلك عندمها، وكان ال خيفى عليهام من أخباره شيئًا، فوالّه املأمون حجابة 
الرضا وكان ال يصل إىل الرضا إال من أحب، فضّيق عىل الرضا فكان من 
يقصده من مواليه ال يصل إليه، وكان ال يتكلم الرضا يف داره بيشء إال أورده هشام 
أدبه،  إبنه يف حجر هشام وقال:  العبايس  املأمون  الرئاستني. وجعل  املأمون وذي  عىل 

فسمي هشام العبايس«)1).

 جتربة دالة

نفس  يف  املرامي  هذه  مثل  وجود  عىل  الدالة  اإلستنتاجات  هذه  عن  جتردنا  ولو 
املأمون ونظرنا إىل جتربة أو أكثر من جتربة كانت كافية للكشف عام يدور يف نفس املأمون 

.جتاه اإلمام الرضا

)1) بحار األنوار 49 / 139.
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به،  األمة  إلتحام  إىل  يدعو   الرضا اإلمام  من  موقف  أو  حركة  أي  أن  وذلك 
كانت تلفت نظر املأمون، وجتعله يف غاية احلذر من هذا اإللتحام والتعاطف اجلامهريي 

.مع اإلمام

وجتربة صالة العيد خري شاهد عىل ذلك، وذلك:

ملا حرض العيد بعث املأمون إىل الرضا يسأله أن يركب عىل هذه الدولة املباركة، 
فبعث إليه الرضا وقال: 

»وقد علمت ما كان بيني وبينك من الرشوط يف دخويل يف هذا األمر«.

فقال املأمون: إنام أريد هبذا أن يرسخ يف قلوب العامة واجلند والشاكرية هذا األمر 
فتطمئن قلوهبم، ويقروا بام فضلك اهلل تعاىل به، فلم يزل يرادده الكالم يف ذلك.

فلام ألح عليه قال: »يا أمري املؤمنني إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إيل، وإن مل تعفني 
.»وكام خرج أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب ،خرجت كام كان خيرج رسول اهلل

قال املأمون: أخرج كام حتب، وأمر املأمون القواد والناس أن يبكروا إىل باب أيب 
والنساء  الرجال  من  والسطوح  الطرقات  يف   احلسن أليب  الناس  فقعد   احلسن

.والصبيان، واجتمع الُقواد عىل باب الرضا

فلام طلعت الشمس قام الرضا فاغتسل وتعمم بعاممة بيضاء من قطن، وألقى 
ما  مثل  إفعلوا  مواليه  جلميع  قال  ثم  وتشمر  كتفيه  بني  وطرفًا  صدره،  عىل  منها  طرفًا 
إىل  قد شّمر رساويله  يديه وهو حاٍف  بني  بيده عكازة وخرج ونحن  أخذ  ثم  فعلت، 

نصف الساق، وعليه ثياب مشمرة.

فلام قام ومشينا بني يديه، رفع رأسه إىل السامء وكرّب أربع تكبريات فخيل إلينا أن 
اهلواء واحليطان جتاوبه، والقواد والناس عىل الباب قد تزينوا ولبسوا السالح وهتيؤوا 
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بأحسن هيئة، فلام طلعنا عليهم هبذه الصورة حفاة قد تشمرنا وطلع الرضا ووقف وقفة 
عىل الباب وقال:

»اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب عىل ما هدانا اهلل أكرب عىل ما رزقنا من هبيمة األنعام، 
من  مرو  فتزعزعت  أصواتنا،  ورفعنا  صوته،  بذلك  ورفع  أبالنا«،  ما  عىل  هلل  واحلمد 
البكاء والصياح، فقاهلا ثالث مرات فسقط القواد عن دواهبم ورموا بخفافهم ملا نظروا 

إىل أيب احلسن وصارت مرو ضجة واحدة ومل يتاملك الناس من البكاء والضجة.

فكان أبو احلسن يميش ويقف يف عرشة خطوات وقفة يكرّب اهلل أربع مرات، فيتخيل 
إلينا أن السامء واألرض واحليطان جتاوبه، وبلغ املأمون ذلك.

املصىل  الرضا  بلغ  إن  املؤمنني  أمري  يا  الرئاستني:  ذو  سهل  بن  الفضل  له  فقال 
عىل هذا السبيل أفتتن به الناس، فالرأي أن تسأله أن يرجع، فبعث إليه املأمون فسأله 

الرجوع، فدعا أبو احلسن بخفه فلبسه ورجع)1).

ونقلته  األسامع  تلقته  مما  واألغ��راض،  النوايا  هذه  مالمح  تعكس  أخرى  وجتربة 
األلسن يف بقاع األصقاع، إن اخلليفة املأمون وجد يف يوم عيد إنحراف مزاج أحدث 
أبا  يا   :الرضا عيّل  احلسن  أليب  فقال  بالناس،  الصالة  إىل  اخلروج  عن  ثقاًل  عنده 
احلسن قم وصل بالناس، فخرج الرضا وعليه قميص قصري أبيض، وعاممة بيضاء 

نظيفة ومها من قطن، ويف يده قضيب، فأقبل ماشيًا يؤم املصىل وهو يقول:

السالم عىل  إبراهيم وإسامعيل،  أبوّي  السالم عىل  ونوح،  آدم  أبوّي  »السالم عىل 
أبوّي حممد وعيّل، السالم عىل عباد اهلل الصاحلني«، فلام رآه الناس هرعوا إليه، وانثالوا 

عليه لتقبيل يديه.

الناس  تدارك  املؤمنني  أمري  يا  فقالوا:  املأمون،  اخلليفة  إىل  احلاشية  بعض  فأرسع 

)1) بحار األنوار 49 / 134 – 135، عن عيون أخبار الرضا.
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واخرج صّل هبم، وإاّل خرجت اخلالفة منك اآلن، فحمله عىل أن خرج بنفسه وجاء 
مرسعًا والرضا بعد من كثرة الزحام عليه مل خيلص إىل املصىل، فتقدم املأمون وصىّل 

بالناس)1).

ويفرض  وشبهها،  املواقف  هذه  خالل  من  سؤال  األذهان  إىل  يتبادر  أمل  ترى  فيا 
نفسه عىل الساحة وهو: هل يعقل أن إمامًا ينّصب ويّل عهد خلليفة إمتدت له األمور، 
أبسط  ممارسة  من  العهد  ويّل  فيحرم  واخلول،  باخليل  الناس  حيكم  السبل  له  ومهدت 

احلقوق والنشاطات، وهي إمامة اجلامعة يف الصالة؟!

يقره  ال  مما  هذا  إن  منك؟!  وحيذر  خيافك  من  معك  ويصدق  لك  خيلص  وكيف 
العقل واملنطق، وهناك فرق بنّي يف منطق العقل بني من خيافك وحيذر منك، وبنينْ من 
هيابك وحيرتمك فاألول رسيع البطش بك، والثاين يلتحم قلبه بقلبك وجيّلك ويذوب 

فيك إجالالً وإكبارًا.

)1) كشف الغمة لألربيل 3 / 87.
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من التطويق اإىل امل�أ�س�ة

البيت  وتفجع  األمة  ُتفاجيء  كربى  مأساة  إىل  واحلرمان  التطويق  هذا  وينتهي 
ومنعًا  خطره،  من  ختلصًا  بأخرى،  أو  بطريقة   الرضا اإلمام  إغتيال  وهي  العلوي، 
من وصول اخلالفة إىل أوالد عيّل بن أيب طالب وإرضاءًا للعائلة العباسية وكسبًا هلم 
بعد القطيعة الطويلة، وكان ذلك سنة 203 #. وقد إختلفت – أيضًا – اآلراء، وتعددت 
وجهات النظر يف كيفية وفاة اإلمام الرضا هل كانت وفاًة عاديًة أم بتدبري وختطيط 
للقضاء عليه؟، وإذا كانت بتدبري وختطيط فمن هو املبارش لتنفيذ هذا التخطيط؟. إفرتق 

املؤرخون عىل ثالثة أنحاء:

األول: هناك من ينحو إىل إبعاد املأمون متامًا عن كل ما يشار إليه من ختطيط وتدبري 
إلغتيال اإلمام الرضا ويربىء ساحته من هذا اإلهتام.

قال إبن كثري: يف سنة 203# وصل املأمون إىل العراق ومر بطوس فنزل هبا وأقام 
عند قرب أبيه أيامًا من شهر صفر، فلام كان يف آخر الشهر أكل عيّل بن موسى عنبًا فامت 

فجأة، فصىل عليه املأمون ودفنه إىل جانب أبيه الرشيد وأسف عليه أسفًا كثريًا)1).

وقال إبن خلدون يف تأرخيه: وملا نزل املأمون مدينة طوس مات عيّل الرضا فجأة 
آخر صفر من سنة ثالث ومائتني من عنب أكله)2).

)1) تأريخ إبن كثري: ص249.
)2) تأريخ إبن خلدون: 3 / 250.
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وقال إبن األثري يف الكامل: أكل عنبًا فأكثر منه فامت)1).

وقال أمحد أمني: وأغلب ظني أن املأمون كان خملصًا يف عمله صادقًا يف ترصفه، 
ِشاء  بنته األخرى، ولكن  بن عيّل  بنته وزّوج حممد  الرضا هذا  املأمون علّيًا  وقد زّوج 
القدر أن يموت عيّل الرضا رسيعًا بعد أن واّله املأمون عهده، وبعد أن مرض أيامًا ثالثة 
فادعوا أن املأمون سّمه لثورة بغداد وما أكثر إدعاء الشيعة بسّم أئمتهم، وهذا بعيد ألن 
املؤرخني يروون حزن املأمون الشديد عليه كام يروون أن املأمون بعد موته وبعد إنتقاله 

إىل بغداد ظل يلبس اخلرضة)2).

وقال إبن اجلوزي: وزعم قوم أن املأمون سمه، وليس بصحيح فإنه ملا مات عيّل 
توجع له املأمون وأظهر احلزن عليه وبقي أيامًا ال يأكل طعامًا وال يرشب رشابًا وهجر 

اللذات)3).

جامع  عيسى  بن  عيل  اهلل  عبد  تعاىل  اهلل  إىل  الفقري  العبد  قال  الغمة:  كشف  ويف 
هذا الكتاب أثابه اهلل تعاىل: بلغني ممّن أثق به أن السيد ريض الدين عيل بن الطاووس 
املطالعة  يعتقده، وكان رمحه اهلل كثري  املأمون سقى علّيًا وال  أن  يوافق عىل  كان ال 
والتنقييب والتفتيش عن مثل ذلك، والذي كان يظهر من املأمون من حنّوه عليه وميله 

إليه وإختياره له دون أهله وأوالده ما يؤيد ذلك ويقرره)4).

وقال د. أمحد حممود صبحي يف نظرية اإلمامة: إن قضية مسمومّية الرضا هي 
ًبني احلظوة التي كان يناهلا من املأمون، ثم  من خمتلقات الشيعة الذين مل جيدوا تناقضا 
مبايعته له بوالية العهد وتزوجيه أخته وبني أن يدس له املأمون السم يف العنب ثم يصيل 

)1) الكامل إلبن األثري 5 / 150، وذكره الطربي 11 / 1030.
)2) ضحى اإلسالم 3 / 295.
)3) تذكرة اخلواص: ص355.

)4) كشف الغمة 3 / 111 – 112.
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عليه ويدفنه بجوار قرب أبيه الرشيد)1).

وقال الدكتور أمحد رفاعي: يف أثناء سفر اخلليفة إىل بغداد نزل بطوس يف فصال 
أكله عنب،  إفراطه يف  بسبب  كان  موته  إن  وقيل:  فجأة،  الرضا  مات  اخلريف وهناك 
مقتل  عقب  جاء  الذي  الفجائي،  ملوته  الدولة  فاهتزت  أبيه،  قرب  بجوار  املأمون  فدفنه 
الفضل، وأنه ملن املعقول يف مثل هذه األحوال أن تنترش اإلشاعات، وتكثر األراجيف 
يف سبب موته، كام أن من املعقول أيضًا يف مثل هذه األحوال أن يصعب الوقوف عىل 
احلقيقة، لتضارب اإلشاعات وتناقض األراجيف، وإختالف وجهات النظر وقد قيل، 

فيام قيل: إن املأمون دّس له السم يف العنب)2). 

إذن: كل ما يف األمر عند هؤالء، تارة: أن اإلمام الرضا أفرط يف أكل العنب 
وكان سببًا لوفاته، وال نلوم أمثال هؤالء، فإن قصور النظر عن مكانة اإلمام ومنزلته 
يدعو إىل هذا القول، وكأن اإلمام عندهم ال يملك رشدًا وال صوابًا، وينّزل منزلة البرش 
الطامع الرشه الذي مّهه بطنه. لكن اإلمام أرفع من أن يطمع يف إمالء بطنه، كيف وهو 
نأكل حّتى  النبي: »نحن قوم ال  الذين كان مبدؤهم يف احلياة قول  البيت  من أهل 
نجوع . وإذا أكلنا ال نشبع«)3) ، وقد عرب عن هذا املعنى بعض احلكامء بقوهلم: »نحن 
قوم نأكل لنعيش ال نعيش لنأكل«، بل عندهم ومنهم نستلهم اآلداب وكافة القواعد 

الصحية وقوانينها.

ألهنم  الشيعة،  خمتلقات  من   الرضا اإلمام  مسمومية  أن  هؤالء  يعترب  وتارة 
يكرهون املأمون، وال يؤمنون بإستحالة إجتامع النقيضني، وكان حنّو املأمون وإحرتامه 
هذه  وكأن  عقاًل،  التهمة  هذه  يناقض  وتزوجيه   الرضا لإلمام  العهد  والية  ومنحه 

)1) نظرية اإلمامة: ص387.
)2) عرص املأمون: ص267 – 268.

)3) سنن النبي : السيد الطباطبائي- ص181.
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وكانت  والظروف،  األحوال  لتلك  طبيعيًا  إفرازًا  كانت  املأمون،  إىل  املوجهة  التهمة 
أراجيف وإشاعات، يعترب ظهورها طبيعيًا من خالل تلك الظروف واألحوال، حتى 
كان من الصعب عندهم – يف مثل هكذا ظرف – أن يقف الباحث عىل احلقيقة ملاذا؟ 

ال ندري !.

كان  وإن  املأمون،  موقف  يف  فقط  واإلرتياب  الشك  إىل  ينحو  من  هناك  الثاين: 
يقطع أن اإلمام مات مسمومًا ولكنه ال يقطع أن املأمون هو الذي سّمه مبارشة، بل 
يذهب قسم منهم إىل أن عملية السم قام هبا العباسيون بالتحديد، كام جاء يف كتاب روح 
اإلسالم للسيد أمري عيل، حيث نقل عنه أمحد أمني قائاًل: وإن كان حقًا قد سم يكون قد 

سمه أحد غري املأمون من دعاة البيت العبايس)1).

وهناك من يورد خرب وفاته ب�� »قيل: أنه ُدس إليه السم يف عنب« دون اإلشارة 
إىل مصدر املؤامرة، ومنهم اليعقويب يف تأرخيه حيث قال: وقيل إنه مات مسمومًا )2).

وهذا الفريق يقلل متامًا من شأن التهمة، ألنه معجب بشخصية املأمون، شخصية 
سياسية مرموقة تتمتع بالعلم والرحابة، واحلب للعلامء والزهاد، وخصوصًا ملثل اإلمام 
الفريق ال  هذا  ومثل  الدنيا،  والرتفع عن  اخللقية  بالنزاهة  يتمتع  كان  الذي   الرضا
يستبعد كون الوفاة غري طبيعية وذلك للظروف واألحوال املرتبكة التي قد جتر إىل هذا 
اإلستنتاج، وال يستبعد كون الوفاة طبيعية إستنادًا إىل سلوك وسرية املأمون يف إحرتامه 

.وإجالله لإلمام الرضا

الثالث: هناك من ينحو إىل اإلستنتاج القاطع من خالل بعض الظروف واملالبسات 
التي كانت حتيط اخلالفة العباسية يف عرص املأمون كام مر بيانه، ومن خالل بعض القرائن 

)1) ضحى اإلسالم: 3 / 295.
)2) تأريخ اليعقويب: 3 / 80.
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التي تؤيد أن املأمون بايع اإلمام الرضا بوالية العهد بيعة وقتية، وحتمتها أسباهبا 
اخلاصة، وهو يعلم أن هذا األمر ال يتم له – وال جيب أن يتم له – فكان خيطط للتخلص 

من اإلمام الرضا وتفادي خطره.

السنة  أهل  من  املؤرخني  من  كبري  فريق  القاطع  اإلستنتاج  هذا  إىل  ذهب  وقد 
واإلمامية، وقد نقل الكاتب جعفر مرتىض يف كتابه )حياة اإلمام الرضا( عدة من 

املصادر عىل نحو اإلشارة بالصحيفة، ممن قطعوا هبذا اإلستنتاج:

إبن حجر يف صواعقه ص122، وإبن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة ص250، 
واملسعودي يف إثبات الوصية ص208، ويف التنبيه واإلرشاف ص203، ومروج الذهب 
)قيل...(،  بلفظ:  ذلك  حكى  قد  مروجه  من  آخر  مكان  يف  كان  وإن  ص417،  ج3 
والقلقشندي يف مآثر األناقة يف معامل اخلالفة ج1 ص218، والقندوزي احلنفي يف ينابيع 

املودة ص 263 وغريها.

يف  زيدان  جرجي  عن:  كام  املصادر،  بعض  عن  العبارات  بعض  املؤلف  وعرض 
الرضا،  بيعة عيل  »وفّكر يف  قال:  الثاين ج4 ص44،  املجلد  اإلسالمي  التمدن  تأريخ 
فعمد  فيقتلونه،  خراسان  أهل  عليه  يثور  أن  رجع  إذا  وخاف  عنها  يرجع  أن  فأعظم 
إىل سياسة الفتك فدّس إليه من أطعمه عنبًا مسمومًا فامت«، وذكر ذلك أيضًا يف آخر 

صفحة من كتابه )األمني واملأمون(.

وأبو بكر اخلوارزمي يقول يف رسالته: »وسّم عيّل بن موسى الرضا بيد املأمون«.

وأمحد شلبي يف )التأريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية( ج3 ص107 يقول: إن 
ثورة بغداد قد أرغمت املأمون عىل التخلص من الرضا وخلع اخلرضة، ألخ...

وأبو الفرج األصفهاين يقول يف مقاتل الطالبيني: وكان املأمون عقد له عىل العهد 
من بعده ثم دس إليه – فيام ذكر – بعد ذلك ساًم فامت.
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وذكر إستشهاده أيضًا أبو زكريا املوصيل يف تأريخ املوصل ص171 – 352، وإبن 
طبابا يف )اآلداب السلطانية( ص218، والشبلنجي يف نور األبصار ص176 – 177 

طبع سنة 1948 يروي ذلك أيضًا )1).

)1) حياة اإلمام الرضا: ص423 – 424.
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قرائن ودللت

اإلغتيال  حادثة  يف  اإلهت��ام  أصابع  يوجهون  اإلستنتاج،  هذا  أصحاب  أن  وبام 
والتحليل  والتدقيق  احلادثة،  ظروف  يف  منهم  اإلمعان  عىل  يدل  مما  ذاته،  املأمون  إىل 
املوضوعي للموقف، فإن هناك ما يساعدهم ويؤيد إستنتاجهم من القرائن والدالالت، 
التي تغافل عنها وتناساها اآلخرون إحرتامًا وإجالالً منهم للخليفة املأمون، وإعجابًا 

بام كان عليه من حب ألهل الفضل والعلم، ومن هذه القرائن:

املاأم�ن بندم  1 – �ضهادات 

ومن   الرضا لإلمام  وإحرتام  ووالء  حب  من  املأمون  به  يتظاهر  كان  ما  رغم 
إعرتاف بفضله وقدره وعلمه، ولكن هناك بوادر ومالمح تكشف عن حقده وحسده 

وندمه عىل هذه البيعة، كام شهد الرواة.

وهذه هي طبيعة املوقف، إذ ال يمكن أن يتجرد اإلنسان – خصوصًا كاملأمون يف 
موقعه – عن أنانيته وحبه لذاته وال يمكن أن يتنازل عن مصاحله يف حالة التعارض بينها 

وبني أمر اهلل عّز وجل ما مل يكن يف أصل تربيته مؤثرًا ألمر ربه وآخرته.

وهل يعقل أن املأمون حتول إىل إنسان مالئكي يف حبه وتشيعه لإلمام الرضا؟ 
يرى  وهو  ومصاحله،  وذاته  بجاهه  والتضحية  التنازل  عليه  السهل  من  يكون  وكيف 
األديان  شتى  من  الناس  قلوب  يف  ووهجًا  سطوعًا  ويزداد  يتصاعد   اإلمام نجم 
والطوائف، وذلك لفطنته وعلمه وذكائه وقوة حجته بشكل مل يعرف اإلعياء والكلل، 
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وال الضعف وال الرتدد أمام أي مسألة أو حجة يف أي باب من أبواب العلوم واملعارف.

كام ورد من حتقق اإلمام نفسه بتلك النتيجة، يف كالمه للنوفيل:

»يا نوفيل أحتب أن تعلم متى يندم املأمون«؟ قلت: نعم، قال: »إذا سمع إحتجاجي 
بزبورهم،  الزبور  أهل  وعىل  بإنجيلهم  اإلنجيل  أهل  وعىل  بتوراهتم  التوراة  أهل  عىل 
وعىل الصابئني بعربانيتهم، وعىل أهل اهلرابذة بفارسيتهم، وعىل أهل الروم بروميتهم، 
وعىل أصحاب املقاالت بلغاهتم، فإذا قطعت كل صنف ودحضت حجته، وترك مقالته 
ورجع إيّل قويل، علم املأمون أن املوضع الذي هو بسبيله ليس بمستحق له، فعند ذلك 

تكون الندامة منه وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم«)1).

وعن أمحد بن عيّل األنصاري، قال: سألت أبا الصلت اهلروي فقلت: كيف طابت 
نفس املأمون بقتل الرضا مع إكرامه وحمبته له، وما جعل له من والية العهد بعده؟

العهد  والية  له  وجعل  بفضله،  ملعرفته  وحيبه  يكرمه  كان  إنام  املأمون  إن  فقال:   
من بعده لريى الناس أنه راغب يف الدنيا فيسقط حمله من نفوسهم، فلام مل يظهر منه يف 
ذلك الناس إال ما إزداد به فضاًل عندهم وحماًل يف نفوسهم، جلب عليه املتكلمني من 
البلدان طمعًا يف أن يقطعه واحد منهم فيسقط حمله عند العلامء وبسببهم يشتهر نقصه 

عند العامة.

والربامهة  والصابئني  واملجوس  والنصارى  اليهود  من  خصم  يكلمه  ال  فكان 
وامللحدين والدهرية، وال خصم من فرق املسلمني املخالفني إال قطعه وألزمه احلجة، 
وكان الناس يقولون: واهلل إنه أوىل باخلالفة من املأمون، فكان أصحاب األخبار يرفعون 
ذلك إليه فيغتاظ من ذلك ويشتد حسده، وكان الرضا ال حيايب املأمون وكان جييبه 
بام يكره يف أكثر أحواله فيغيظه ذلك وحيقده عليه وال يظهره له، فلام أعيته احليلة يف أمره 

)1) بحار األنوار: 49 / 174 – 175، وعيون أخبار الرضا: 2 / 156.
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إغتاله فقتله بالسم )1).

بل املأمون ذاته يف موضع آخر يكشف عن خفايا نفسه وماذا يريد من وراء املناظرات 
العلمية، فإنه ال يريد إاّل أن يوقع اإلمام يف هوة فشل واحدة أمام املتكلمني والعلامء 

والفقهاء، غري أنه من أهل بيت زقوا العلم زقًا مل حير جوابًا عن أية مسألة من املسائل.

فقد قدم سليامن املروزي متكلم خراسان عىل املأمون، فأكرهه ووصله ثم قال له: 
إن ابن عمي عيل بن موسى قدم عيلَّ من احلجاز، وهو حيب الكالم وأصحابه فال 

عليك أن تصري إلينا يوم الرتوية ملناظرته.

فقال سليامن: يا أمري املؤمنني أين أكره أن أسأل مثله يف جملسك يف مجاعة من بني 
هاشم فينتقص عند القوم إذا كلمني وال جيوز اإلستقصاء عليه.

قال املأمون: إنام وجهت إليك ملعرفتي بقوتك وليس مرادي إاّل أن تقطعه عن حجة 
واحدة فقط، فقال سليامن: حسبك يا أمري املؤمنني إمجع بينه وبيني وخّلني والذم)2).

)1) بحار األنوار 49 / 290.
)2) بحار األنوار: 49 / 178.
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2 – مي�ل املاأم�ن جتاه العائلة العبا�ضية

البيعة  بخطة  املأمون  عىل  قضت  قد  قبل  من  العلوية  الثورية  اإلرهاصات  كانت 
البيت  جتاه  السياسة  من  خاصًا  نمطًا  عليه  وفرضت  العهد،  بوالية   الرضا لإلمام 
العلوي وهي )سياسة اإلحتواء( ثم بدأت اإلرهاصات الثورية العباسية يف بغداد تتسع 
املأمون  بخلع  بدأت  التي  العباسية  الفتن  إحتواء  إىل  تتجه  امليول  فبدأت  املأمون،  ضد 
األمر  وهو  العبايس،  الصف  يف  الواسع  واإلنشقاق  املهدي،  بن  إبراهيم  وإستخالف 

الذي كان يكتمه الفضل بن سهل عن املأمون لغرض أول آلخر.

إال أن اإلمام الرضا كان دائاًم رصحيًا يف مواقفه مع املأمون، يسدي له النصح 
كان  الذي  الرجل   ألنه عليه،  للحجة  إلقاًء  مرو  من  بدالً  بغداد  إىل  باإلنتقال  دائاًم 

يرتفع عن الغش واحليلة، وهو الذي قال للمأمون:

يب،  فعلَت  ما  لتكره  العامة  إن  ملؤمن،  ينبغي  ال  والغش  لك  واجب  النصح  »إن 
واخلاصة تكره ما فعلَت بالفضل بن سهل، والرأي لك أن تبعدنا عنك حتى يصلح لك 

أمرك«)1).

وكان املأمون يدرك مدى خطورة املوقف، كانت هذه األحوال والرتددات تشغل 
إنتقل  وإن  ضده،  رقعتها  تتسع  الفتن  فإن  هذه  واحلال  مرو  يف  بقي  إن  ألنه  تفكريه، 
اإلمام  خلع  فإّن   ،الرضا موسى  بن  لعيّل  املمنوحة  العهد  والية  بقاء  مع  بغداد  إىل 
يعد  املوقف  – فهذا  بذلك  يرحب   اإلمام كان  – وإن  العهد  الرضا من والية 

خيانًة للعهد وإثارًة للبيت العلوي ضده.

)1) بحار األنوار: / 178.
ويف هامش البحار ج49 ص290، عن تذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي ص200 قريب من 

هذا التعبري.
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ويبقى عىل الباحث املتفحص لظروف املوقف أن يدقق يف ما هو احلل األمثل الذي 
يتخلص به املأمون من هذا املأزق، ويضمن فيه إرضاء العائلة العباسية، ويمنع وصول 

اخلالفة إىل البيت العلوي، ويتفادى اخلطر احلقيقي املحدق به.

وكيف يبتعد العاقل يف مثل هكذا ظرف أن يكون احلل األمثل أمام املأمون كامنًا 
يف تدبري وختطيط حُمكم للتخلص من السبب الرئييس هلذه األحوال؟! وفعاًل وقع هذا 

التدبري الذي وضع املؤرخني أنفسهم – مع دقة حتقيقهم – يف حرية من األمر.

3 – اإغتيال الف�ضل بن �ضهل �ضنة 200 هـ

وهو حادث يكاد جيمع عليه املؤرخون والكتاب أنه من تدبري املأمون وختطيطه، 
وال خيفى ما للفضل من صلة ورابطة بأهل خراسان من ناحية، وكونه من ناحية أخرى 
شخصية هامة بالنسبة إىل املأمون، ولكن أدرك األخري أن الفجوة التي خلقت بينه وبني 
العائلة العباسية كانت بسبب تقريبه ودفعه للبيعة لإلمام الرضا بوالية العهد، فكان 

ذلك سببًا لتفاقم احلركات والنقمة ضد حكمه.

أن  أخريًا  املأمون  فأيقن  بقوله:  املأمون(  )عرص  كتابه  يف  رفاعي  الدكتور  ويقطع 
إستسالمه للفضل وإنقياده له كان سببًا لكل ما حدث من الفتن والثورات، وما كادوا 

حيلون برسخس وهم يف طريقهم إىل بغداد حتى وجدوا الفضل قتياًل يف مّحامه )1).

ومع ذلك فقد حاول املأمون التعتيم عىل سبب هذا احلدث، فأوعز بمكافأة مالية 
ملن يقبض عىل القتلة، وأرسل املأمون رسالة تعزية إىل أخيه احلسن بن سهل وهو يبدي 
فيها حزنه وأسفه عىل الفضل بن سهل، ووعده بأن جيعله وزيرًا خلفًا له  وعقد زواجه 

من إبنته بوران وعمرها آنذاك عرش سنوات، ومل يدخل هبا إاّل بعد ثامن سنني.

)1) عرص املامون: ص 267.
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ويكشف لنا الفخري أكثر: بأنه ملا قّدم القتلة ليرضب أعناقهم قالوا له: أنت أمرتنا 
بذلك وتقتلنا؟! فقال هلم: أنا أقتلكم بإقراركم وما إدعيتموه عيّل من أين أمرتكم بذلك، 

فدعوى ليس هلا بينة )1).

فإذا كان الفضل بن سهل عقبًة ومصدرًا إلثارة الفتن واإلرتباك يف مملكة املأمون 
يف نظر املؤرخني واملحققني، فإن والية العهد لإلمام الرضا هي املحور الذي تدور 

حوله هذه الفتن والثورات.

 ولنا حينئٍذ أن نسأل هل أن خطر الفضل بن سهل أكرب من خطر اإلمام الرضا
والبيت العلوي حسب إحساس املأمون؟ وملاذا كان مقتل الفضل بن سهل وفق سياسة 
الفتك والتخطيط املدبر، يف حني تتنزه ساحة املأمون عن الفتك باإلمام الرضا ال 

سيام وأن الدواعي واحدة؟

 التخطيط كان مدبرًا إلغتيال اإلمام الرضا علاًم بأن هناك دالئل تشري إىل أن 
بمعية الفضل بن سهل ولكن اإلمام الرضا بذكائه وفطنته مل يدخل محام رسخس 
يف دار املأمون يف ذلك اليوم، تلك الفطنة نبوءة اإلمامة التي تلهم اإلمام ترصفه وجتعله 
يف نطاق اإلختيار اإلهلي لكيفية املوتة التي قدرت له، ال املوتة التي يريدها الناس كيف 
شاؤوا له، فإن الدالئل تشري بعد حديث طويل أن املأمون كتب إىل الرضا رقعة يف 
ذلك – أي يف شأن دخول محام رسخس – وسأله، فكتب إليه أبو احلسن: »لست 
بداخل غدًا احلامم وال أرى لك يا أمري املؤمنني أن تدخل احلامم غدًا وال أرى للفضل بن 

سهل أن يدخل احلامم غدًا«.

:فأعاد إليه الرقعة مرتني فكتب إليه أبو احلسن

»لست بداخل احلامم غدًا، فإين رأيت رسول اهلل يف النوم هذه الليلة يقول يل: يا 

)1) اآلداب السلطانية: ص173.
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عيّل ال تدخل احلامم غدًا فال أرى لك يا أمري املؤمنني وال للفضل أن تدخال احلامم غدًا«، 
فكتب إليه املأمون: صدقت يا سيدي وصدق رسول اهلل لست بداخل غدًا احلامم، وأما 

الفضل فهو أعلم بام يفعله )1).

4 – عر�ضه على االإمام للم�ضري اإىل بغداد

يعلم  وهو   الرضا لإلمام  العباسيون  حيمله  الذين  بالعداء  يقني  عىل  املأمون 
باإلختالء  العباس  لبني  الفرصة  لو سنحت  الرضا من مصري  اإلمام  إليه  ما يصري 

.باإلمام

ولذلك جتد املأمون يساوم اإلمام الرضا عىل أن تكون له اخلالفة ويرحل إىل 
 بغداد ويبقى هو خليفته يف خراسان ملاذا؟ ليس هناك هدف سوى أن يكون اإلمام

وجهًا لوجه مع العباسيني.

وهل من السهل التنازل عن اخلالفة يف هذا احلال لوال أنه يعلم ما يصري إليه أمر 
اإلمام بعد حني؟ وانظر إىل املأمون كيف يكشف عن هدف هذا اإلقرتاح بعد وفاة 
املأمون  عىل  دخلت  قال:  األفطش،  اهلل  عبد  بن  حممد  عن  جاء  كام   الرضا اإلمام 
فقربني وحياين ثم قال: رحم اهلل الرضا ما كان أعلمه؟ لقد أخربين بعجب، سألته 
ليلة وقد بايع له الناس، فقلت: جعلت فداك أرى أن متيض إىل العراق وأكون خليفتك 

يف خراسان، فتبسم ثم قال:

»ال لعمري ولكنه من دون خراسان تدرجات، إن لنا هنا مكثًا، ولست ببارح حتى 
يأتيني املوت ومنها املحرش ال حمالة«.

)1) بحار األنوار: 49 / 168 -169 والرواية طويلة ملن شاء أن يراجع فقد أخذنا منها موضع 
احلاجة.



58والية العهد لإلمام الرضا

فقلت له: جعلت فداك وما علمك بذلك؟

فقال: »علمي بمكاين كعلمي بمكانك«.

قلت: وأين مكاين أصلحك اهلل؟

فقال: »لقد بعدت الشقة بيني وبينك أموت يف املرشق ومتوت باملغرب«.

فقلت: صدقت، واهلل ورسوله أعلم وآل حممد، فجهدت اجلهد كله وأطمعته يف 
اخلالفة وما سواها فام أطمعني يف نفسه )1).

5- االإرتباك وال�ضع�ر بالندم

اإلمام  لوفاة  العميق  وحزنه  وأسفه  املأمون  تأثر  إىل  سطحية  نظرة  خالل  من 
خصوصًا   لإلمام ووالئه  حبه  من  نابعًا  األمر  هذا  املؤرخون  حسب   ،الرضا

بالنظر إىل ما ذكره اليعقويب يف تأرخيه:

برغيف  يوم  كل  يؤتى   الرضا اإلمام  قرب  عند  مقياًم  أيام  ثالثة  بقي  املأمون  إن 
وملح فيأكله، ثم انرصف يف اليوم الرابع )2).

وما ذكره إبن اجلوزي: فإنه ملا مات عيّل توجع له املأمون وأظهر احلزن عليه وبقي 
أيامًا ال يأكل طعامًا وال يرشب رشابًا وهجر اللذات )3).

أمرًا خطريًا  الذي حيدثه اإلنسان  إذا ما كان احلدث  الطبيعي  ولكن فاهتم أن من 
النفس وعىل  أثره عىل  يكون هلذا احلدث  اإلجتامعية، فسوف  مردوده عىل عالقاته  له 
الترصف، فكيف ما لو كان احلدث ذا تأثري عىل مسرية تأريخ سيايس شامل، كام حدث 

)1) بحار األنوار: 49 / 145 وعن غيبة الشيخ الطويس ص52 – 53.
)2) تأريخ اليعقويب: 3 / 81.

)3) تذكرة اخلواص: ص 355.
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من أمر املأمون مع اإلمام الرضا؟! أيريدون من املأمون أن يقف أمام احلدث موقف 
املرور املبتهج أو املتفرج عىل كل ما حدث؟

علاًم بأن هذا احلزن نفسه أظهره عىل مقتل الفضل بن سهل مع قطع املؤرخني بأنه 
هو الذي خطط لقتله.

أبيه  يقم عىل قرب  مل  بل  قبل  أبيه من  مل يكن يظهره عىل  أن هذا احلزن  إىل:  مضافًا 
.ساعة، كام أقام عىل قرب اإلمام الرضا

 الرضا اإلمام  عىل  احلزن  هذا  جانب  إىل  ملاذا  أنفسهم،  املؤرخون  ليسأل  ثم 
واألسف الظاهر من جانب املأمون، وبمجرد أن امتدت إليه أصابع اإلهتام من بعض 

العلويني عمد إىل قتلهم؟!

كإبراهيم بن موسى الذي كان من قبل خرج عىل املأمون يف اليمن وزيد بن موسى 
 زيد النار( الذي خرج عليه من قبل يف البرصة وعفى عنه – لوجود اإلمام الرضا(
الذي خرج عليه من بغداد مع ثالثة آالف من العلويني، وهارون  – وأمحد بن موسى 

بن موسى الذي قصد خراسان بقافلة تضم إثنني وعرشين علويًا، وعىل رأس القافلة 
.فاطمة أخت اإلمام الرضا

 اإلمام أخو  موسى  بن  محزة  املأمون  ضحايا  من  املؤرخون  يذكره  من  وآخر 
حيث ذكروا أنه كان من مجلة من قتلهم أتباع املأمون )1).

يلحقهم  أن  يريد  أنه  غري  للعلويني،  التصفوية  العملية  هلذه  مؤرش  هناك  فهل 
التي هتدد اخلالفة  الرئيسية  الذي كانوا حتت ظله، ويتفادى بذلك األسباب  بزعيمهم 

العباسية، وليصفو له جو العالقة بينه وبني البيت العبايس؟

)1) حياة اإلمام الرضا: ص428 عن حياة اإلمام موسى بن جعفر ج2 ص408 للشيخ 
القريش.
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حممد  جيعل  أن  العلوي  البيت  مع  صادقًا  بريئًا  كان  لو  املأمون  بوسع  يكن  أمل  ثم 
اجلواد وليًا لعهده بعد أبيه الرضا بدل هذه العملية التصفوية ضد العلويني؟! ال 

سيام مع إقراره وإعرتافه له بالفضل والعلم والتقى ما يسمو به عىل أهل زمانه؟.
إاّل أحد  املأمون  أبداها  التي  إذن: فال يبقى أمامنا تفسري لظاهرة احلزن واألسف 

أمرين، قد يكونان – جمتمعني – داعيًا هلذه الظاهرة:
األول: التظاهر باحلزن واألسف العميق إلمتصاص النقمة وتفادي خطر اإلهتام 
مرتاب  أي  موقف  وهو   الرضا باإلمام  املؤمن  اجلامهريي  املحيط  من  إليه  املوجه 

حياول أن يدفع عن ساحته بوادر الشك والريب والتهمة.
فعن أيب الصلت اهلروي أنه قال: ملا دخل املأمون إىل الرضا يعوده، فوجده جيود 
بنفسه فبكى وقال: أعزز عيّل يا أخي بأن أعيش ليومك، فقد كان يف بقائك أمل، وأغلظ 
عيلَّ من ذلك وأرشر، إن الناس يقولون إين سقيتك ساًم وأنا إىل اهلل من ذلك بريء، ثم 

خرج املأمون من عنده... الخ )1).
حدث  وأي  كهذه،  جريمة  ألي  نتيجة  يعترب  الذي  الضمري  وثورة  الندم  الثاين: 
يعاكس مسرية الفطرة لإلنسان واملأمون يواجه حدثًا يتجرعه وال يكاد يسيغه، فيظهر 

ذلك اإلرتباك والندم عىل ترصفه وفلتات لسانه.
فلقد ورد أن املأمون رمى بنفسه عىل األرض وجعل خيور كام خيور الثور ويقول: 
ويلك يا مأمون ما حالك، وعىل ما أقدمت؟ لعن اهلل فالنًا وفالنًا فإهنام أشارا عيّل بام 

فعلت )2).
وهناك رواية طويلة يف قصة وفاته إىل كيفية دفنه، قال فيها املأمون هلرثمة: يا 
هرثمة هل أرسَّ إليك – أي اإلمام الرضا – شيئًا غري هذا؟ قال: نعم، قال: ما هو؟ 

)1)  بحار األنوار: 49 / 310 وعن مقاتل الطالبيني ص371.
)2)  حياة اإلمام الرضا: ص398 عن إثبات الوصية للمسعودي: ص209.
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قلت: خرب العنب والرمان، قال: فأقبل املأمون يتلون ألوانًا يصفّر مرة، وحيمّر أخرى، 
ويسود أخرى، ثم متدد مغشيًا عليه، فسمعته يف غشيته وهو هيجر ويقول: ويل للمأمون 

من اهلل، ويل له من رسوله، ويل له من عيّل، ويل له من احلسن واحلسني... إلخ  )1).

6 – اأ�ضداء احلدث على األ�ضنة ال�ضعراء 

من األمور الدالة والقرائن الالئحة: عمق األسى هلذا احلدث عىل ألسنة الشعراء 
والرثات، الذين مل يؤلوا جهدًا يف بث مشاعرهم احلزينة من أعامق صدورهم.

ومن الواضح أن الشاعر يتفرس يف خصوصيات أي حدث يتفاعل مع أحاسيسه 
فنيًا، ويضع  ملعانيها، ويصور احلدث تصويرًا  الكلامت ويضعها  له  فيختار  ومشاعره، 

اللمسات عىل أي خفية من خفاياه.
ولقد أخذ هذا احلدث مأخذه يف نفوس الكثري من شعراء أهل البيت ورثائهم، 
فكانوا جيسمون املأساة يف حمافل عديدة، حتى يف جمالس أعدائهم، ويف جملس املأمون 
باألمر  يقال  ما  مع  يتفاعل  املأمون  جعل  مما  احلدث  هذا  اخلزاعي  دعبل  جّسم  نفسه، 

واإلعرتاف.
عن حممد بن حييى بن أكثم، عن أبيه، قال: أقدم املأمون دعبل اخلزاعي رمحه اهلل، 
أنشدين  فقال:  املأمون،  يدّي  بني  جالسًا  وكنت  يديه،  بني  مثل  فلام  نفسه،  عىل  وآمنه 
كام  عليها  األمان  لك  له:  فقال  معرفتها،  وأنكر  دعبل،  فجحدها  الكبرية،  قصيدتك 

أمنتك عىل نفسك، فأنشده:
زوري رأت  ملا  ج��اريت  مغتفر تأسفت  غري  ذنبًا  احللنَْم  وع��ّدت   
الكرب ترجو الصبى بعد ما شابت ذوائبها حلبة  يف  طلقا  جرت  وقد 
يعلمني الرأس  شيب  إن  القدر أجاريت  عن  وإرضائي  املعاد  ذكر 

)1)  بحار األنوار: 49 / 298.
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وزينتها للدنيا  أرك��ن  كنت  نفر لو  من  املاضني  عىل  بكيت  إذا 
تصدع الشعب القى صدمة احلجر أخنى الزمان عىل أهيل فصدعهم
االثر بعض أقام وبعض قد أصات هبم عىل  والباقي  املنية  داع��ي 
يفارقني أن  فأخشى  املقيم  بمنتظرأم��ا  وىل  م��ن  أوب���ة  ول��س��ت 
ب��ع��د مدكر  أصبحت أخرب عن أهيل وعن ولدي ق��ص رؤي���ا  ك��ح��امل 
أقرلوال تشاغل عيني باالوىل سلفوا مل  اهلل  رس��ول  بيت  أه��ل  من 
مشغلة للتحزين  مواليك  أثرويف  ع��ىل  ملفقود  تبيت  أن  م��ن 
بائنة  بالطف  هلم  ذراع  من  منعفركم  ال��رتب  بصعيد  وع��ارض 
بمقتله البرشأمسى احلسني و مرساهم  سيد  ه��ذا  يقولون  وه��م 
يف أمحد  جازيت  ما  السوء  أمة  حسن البالء عىل التنزيل و السوريا 
مىض حني  األبناء  عىل  بقرخلفتموه  ذي  إنقاذ  يف  الذئب  خالفة 

قال حييى بن أكثم: و أنفذين املأمون يف حاجة فعدت و قد انتهى دعبل إىل قوله:

نعلمه  األح��ي��اء  من  حي  يبق  من ذي يامن و ال بكر و ال مرضمل 
دمائهم  يف  رشك���اء  ه��م  و  ك��ام ت��ش��ارك أي��س��ار ع��ىل مرض إال 
منهبة  و  ختويفا  و  أرسا  و  فعل الغزاة بأرض الروم و اخلزرقتال 
قتلوا  إن  معذورين  أمية  )1)من عذرأرى  الفتاح  لبني  أرى  وال 
أوهلم  اإلس��الم  عىل  قتلتم  حتى إذا استمكنوا جازوا عىل الكفرق��وم 
أرسهتم  و  م��روان  و  حرب  الوغرأبناء  و  احلقد  والة  معيط  بنو 

)1) - يف بعض النسخ: وال أرى لبني العباس من عذر، كام جاء يف الغدير: 2 / 375 ويف أخبار 
شعراء الشيعة للمرزباين ص94 وبإضافة:

ال��ن��اس كلهم وق�����رب رشه�����م ه�����ذا م����ن ال��ع��ربق���ربان يف ط��وس خ��ري 
وال الزكي  قرب  من  الرجس  ينفع  ال��رج��س م��ن رضرما  ال��زك��ي بقرب  ع��ىل 
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هبا  الزكي  قرب  عىل  بطوس  وطرأرب��ع  عىل  دين  من  تربع  كنت  إن 
فذرهيهات كل امرئ رهن بام كسبت  أو  شئت  م��ا  فخذ  ي��داه  ل��ه 

قال: فرضب املأمون بعاممته األرض وقال صدقت واهلل يا دعبل)1).

وجاء يف مقاتل الطالبيني، عن أيب الفرج األصبهاين ويف أغانيه قال: أنشدين عيّل بن 
سليامن األخفش لدعبل بن عيّل اخلزاعي، يذكر الرضا والسم الذي سقيه ويرثي إبنًا 

له وينعى عىل اخللفاء من بني العباس:
ع��ل��ي��ه ب���ن���اء ج���ن���دل ورزي����نعىل الكره ما فارقت امحد وانطوى
متاعه خسيسًا  بيتًا  حلننيوأسكنته  ب���ه  رغ���م���ي  ع���ىل  وإين 
وأهله بالنبي  ال��ت��أيس  ال  ش��ؤونول��و  عليه  عيني  م��ن  ألسبل 

إىل قوله:

حمله ال��غ��ري��ب  ال��ق��رب  أهي���ا  هتونأاّل  الساريات  عليك  بطوس 
برشبة أمسقى  أدري  فام  فيهونشككت  الردى  ريب  أم  فأبكيك   
رشبة  قلت  إن  ماقلت  لقمنيوأهي���ام  إن���ه  م���وت  ق��ل��ت  وإن 
الرضا يسمونك  منهم  عجبًا  وغضونايا  كلحة  منهم  يلقاك 
يتخيفوا أن  لألجالف  مبنيأتعجب  وه����و  اهلل  دي����ن  م���ع���امل 
آية بفضلك  فيهم  سبقت  ل��دي ول��ك��ن م��ا ه��ن��اك ي��ق��ني)2)لقد 

ومنها قول أيب فراس:

بيعته بعد  من  الرضا  بقتل  وأبرصوا بغضه من رشدهم وعمواباؤوا 
سلموا  عصابة شقيت من بعدما سعدت بعدما  من  هلكوا  ومعرش 

)1) بحار األنوار 49 / 323 – 324.
)2) مقاتل الطالبيني: ص372 – 373.
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دمائهم ع��ن  ردع��ت��ه��م  بيعة  رحم)1)ال  وال  قربى  وال  يمني  وال 
ومنها قول السويس:

ب���األم���اينب���أرض ط��وس ن��ائ��ي األوط���ان امل����أم����ون  غ�����ّره  إذ 
حني سقاه السم يف الرماِن)2)

والقايض التنوخي أيضًا يقول:

بيعة بعد  الرضا  سم  فآدت له شم اجلبال الرواسب)3)ومأمونكم 
وهكذا يتفاعل صدى هذا احلدث يف مشاعر الشعراء واألدباء يف التأريخ أحزانًا، 
البيعة بوالية العهد إفتخارًا وإبتهاجًا، ومدحًا للمقام الذي  كام تفاعل من قبل حدث 
املمنوحة  الفّذة  السياسية وهيبة اإلمام  السلطة  الرضا والذي مجع بني  عليه اإلمام 
من اهلل عّز وجل، وبالرغم من مشاعر الفخر واإلعتزاز التي يبدهيا بعض الشعراء هبذا 
مشاعرهم  يف  واضحًا  مضمونًا  سيقع  وملا  وقع  ملا  واألسى  احلزن  ملشاعر  نجد  املقام، 
هؤالء  ومن  صدورهم،  تنفثها  التي  والعبارات  الكلامت  مع  واألسى  احلزن  فيمتزج 
املؤمن  اخلزاعي  عيّل  بن  دعبل  العهد،  والية  خالل   الرضا اإلمام  واكبوا  الذين 
بأهل البيت والذي عرّب يف قصيدته املشهورة عن أدق مشاعر نفسه املتعلقة بحب 
آل حممد بأوىف وأتم تعبري، ولقدر تلك القصيدة وسمو مضامينها وصدق املشاعر 

.) فيها، نرى أن نختم هبا حديثنا عن ) والية عهد املأمون لإلمام الرضا
 فقد جاء عن أيب الصلت اهلروي قال: دخل دعبل بن عيّل اخلزاعي عىل الرضا
ال  أن  نفيس  عىل  وآليت  قصيدة  فيكم  قلت  قد  إين  اهلل  رسول  ابن  يا  له:  فقال  بمرو، 

أنشدها أحدًا قبلك، فقال الرضا هاهتا، فأنشد يقول:

)1) بحار األنوار: 49 / 314.
)2)  حياة اإلمام الرضا: ص429 عن املناقب: 1 / 374.

)3)  نفس املصدر السابق.
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والنطقاتجت��اوب��ن ب���األرن���ان وال��زف��رات اللفظ  عجم  نوائح 
أنفس رس  عن  باألنفاس  أس��ارى ه��وى م��اض وآخ��ر آتخيربن 
منهزماتفأسعدن أو أسعفن حتى تقوضت بالفجر  الدجا  صفوف 
العرصاتعىل العرصات اخلاليات من املها عىل  صب  شج  سالم 
مألفا املعاهد  خرض  هبا  واخلفراتفعهدي  البيض  العطرات  من 
القال  عىل  الوصال  يعدين  الغرباتليايل  ع��ىل  تدانينا  وي��ع��دى 
سوافرا العيون  يلحظن  هن  الوجناتوإذ  عىل  باأليدي  ويسرتن 
نشوة بلحظي  يل  ي��وم  ك��ل  ن��ش��واتوإذ  ع��ىل  قلبي  هب��ا  يبيت 
بمحرس هاجها  ح��رسات  عرفاتفكم  من  اجلمع  ي��وم  وق��ويف 
عىل الناس من نقص وطول شتاتأمل ت��ر ل��ألي��ام م��ا ج��ر ج��وره��ا 
غدا ومن  املستهزئني  دول  الظلامتومن  يف  للنور  طالبا  هب��م 
زلفة بطالب  أن��ى  وم��ن  والصلواتفكيف  الصوم  بعد  اهلل  إىل 
ورهطه النبي  أب��ن��اء  والعبالتس��واح��ب  الزرقاء  بني  وبغض 
وابنها سمية  أدت  وم��ا  أولوا الكفر يف االسالم والفجراتوهند 
الكتاب وفرضه نقضوا عهد  والشبهاتهم  ب��ال��زور  وحم��ك��م��ه 
كشفتهم ق��د  حمنة  إال  ت��ك  وهناتومل  هن  من  ظ��الل  بدعوى 
هدى بال  وملك  قربى  بال  ه��داةتراث  بغري  ش��ورى  ب��ال  وحكم 
محرة األف��ق  خ��رضة  أرتنا  فراترزاي��ا  كل  طعم  أجاجا  وردت 
فيهم املذاهب  تلك  سهلت  الفلتاتوما  بيعة  إال  ال��ن��اس  ع��ىل 
نتاتوما قيل أصحاب السقيفة جهرة الضالل  يف  تراث  بدعوى 
أمورها إليه  امل��وىص  قلدوا  العثراتولو  ع��ن  ب��م��أم��ون  ل��زم��ت 



66والية العهد لإلمام الرضا

الغمراتأخي خاتم الرسل املصفى من القذى يف  األبطال  ومفرتس 
شهيده الغدير  كان  جحدوا  اهلضباتفإن  ش��ام��خ  واح���د  وب���در 
بفضله تتىل  ال��ق��رآن  م��ن  اللزباتوآي  يف  ب��ال��ق��وت  وإي��ث��اره 
بسبقها أدرك���ت���ه  خ���الل  مؤتفكاتوع���ز  فيه  ك��ان��ت  مناقب 
تنل ومل  بخري  ت��درك  مل  الذربات مناقب  القنا  حد  س��وى  بشئ 
ومناتن��ج��ي جل��ربي��ل االم����ني وأن��ت��م معا  العزى  عىل  عكوف 

 * * *

عرفات من  ال��دار  لرسم  بالعربات بكيت  العني  دم��ع  وأذري���ت 
رس��وم دي��ار ق��د عفت وع��راتوبان عرى صربي وهاجت صبابتي
تالوة من  خلت  آي��ات  العرصات م��دارس  مقفر  وح��ي  ومنزل 
منى من  باخليف  اهلل  رسول  واجلمرات آلل  والتعريف  وبالبيت 
منى من  باخليف  اهلل  لعبد  الصلوات دي��ار  إىل  الداعي  وللسيد 
وجعفر واحل��س��ني  ع��يل  الثفناتدي����ار  ذي  والسجاد  ومح��زة 
صنوه والفضل  اهلل  لعبد  اخل��ل��واتدي��ار  يف  اهلل  رس���ول  نجي 
واحلسنات وسبطي رسول اهلل وابني وصيه اهلل  علم  ووارث 
بينها ي��ن��زل  اهلل  وح���ي  الصلوات م��ن��ازل  يف  املذكور  أمحد  عىل 
ف��ي��ؤم��ن م��ن��ه��م زل���ة ال��ع��ث��راتم���ن���ازل ق���وم هي��ت��دى هب��داه��م
وللتقى للصالة  كانت  واحلسناتم��ن��ازل  والتطهري  وللصوم 
بربعها حي���ل  ت��ي��م  ال  احلرماتم���ن���ازل  فاتك  صهاك  ابن  وال 
منابذ ك��ل  ج���ور  ع��ف��اه��ا  وال��س��ن��واتدي���ار  ل��الي��ام  ت��ع��ف  ومل 
أهلها خف  التي  الدار  نسأل  والصلواتقفا  بالصوم  عهدها  متى 
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مفرتقاتوأين االوىل شطت هبم غربة النوى االق��ط��ار  يف  أف��ان��ني 
اعتزوا إذا  النبي  مرياث  أهل  وه��م خ��ري س���ادات وخ��ري محاةهم 
صلواتنا يف  اهلل  ن��ن��اج  مل  ال��ص��ل��واتإذا  يقبل  مل  ب��أس��امئ��ه��م 
مشهد كل  يف  لالعسار  والربكاتمطاعيم  بالفضل  رشف��وا  لقد 
ومكذب غاصب  إال  الناس  وت���راتوما  إح��ن��ة  ذو  ومضطغن 
وخيرب ب��ب��در  ق��ت��ىل  ذك����روا  ال��ع��رباتإذا  أس��ب��ل��وا  حنني  وي���وم 
وره��ط��ه ال��ن��ب��ي  حي��ب��ون  وغراتفكيف  أحشاءهم  تركوا  وهم 
وأضمروا املقال  يف  الينوه  منطوياتلقد  االح��ق��اد  ع��ىل  قلوبا 
حممد ب��ق��ريب  إال  ي��ك��ن  مل  وهناتف���ان  ه��ن  م��ن  أوىل  فهاشم 
غيثه ب��امل��دي��ن��ة  ق���ربا  اهلل  بالربكاتس��ق��ى  االم��ن  فيه  ح��ل  فقد 
مليكه عليه  ص��ىل  اهل���دى  التحفاتنبي  روح����ه  ع��ن��ا  وب��ل��غ 
ش��ارق ذر  م��ا  اهلل  عليه  مبتدراتوص��ىل  الليل  نجوم  والح��ت 
جمدال احلسني  خلت  لو  فراتأفاطم  بشط  عطشانا  م��ات  وق��د 
عنده ف��اط��م  اخل��د  للطمت  وأجريت دمع العني يف الوجناتإذا 
وانديب اخلري  ابنة  يا  قومي  ن��ج��وم س���اموات ب���أرض فالتأفاطم 
بطيبة واخ���رى  ب��ك��وف��ان  واخ����رى ب��ف��خ ن��اهل��ا ص��ل��وايتق��ب��ور 
حملها اجلوزجان  بأرض  الغرباتواخرى  ل��دى  ببامخرى  وق��رب 
الغرفاتوق����رب ب��ب��غ��داد ل��ن��ف��س زك��ي��ة يف  ال��رمح��ن  تضمنها 
مصيبة م��ن  هل��ا  ي��ا  بطوس  بالزفراتوق��رب  االحشاء  عىل  أحل��ت 
قائام اهلل  يبعث  حتى  احل��رش  ي��ف��رج ع��ن��ا ال��غ��م وال��ك��رب��اتإىل 
أمره اهلل  أرش��د  موسى  بن  الصلواتعيل  أفضل  عليه  وص��ىل 
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بالغا لست  التي  املمضات  م��ب��ال��غ��ه��ا م��ن��ى ب��ك��ن��ه ص��ف��اتفأما 
م��ع��رس��ه��م م��ن��ه��ا ب��ش��ط ف��راتقبور ببطن النهر من جنب كربال
فليتني بالفرات  عطاشا  وف��ايتتوفوا  ح��ني  قبل  فيهم  توفيت 
ذكرهم عند  لوعة  أشكو  اهلل  والفظعاتإىل  الثكل  بكأس  سقتني 
فتشوقني ازداره���م  ب��أن  فالنخالتأخ��اف  باجلزع  مصارعهم 
ترى ف��ام  امل��ن��ون  ري��ب  احل��ج��راتتغشاهم  مغشية  ع��ق��رة  هل��م 
عصبة باملدينة  منهم  أن  م��دي��ن��ني أن��ض��اء م��ن ال��ل��زب��اتخ��ال 
زورا أن  س���وى  زوار  والرمخاتقليلة  والعقبان  الضبع  من 
بمضاجع ت��رب��ة  ي���وم  ك��ل  ثوت يف نواحي االرض مفرتقاتهل��م 
جوارهم السنني  الواء  اجلمراتتنكبت  مج��رة  تصطليهم  وال 
وأرضها باحلجاز  منهم  كان  االزم��اتوقد  يف  ن��ج��ارون  مغاوير 
والظلامتمح��ى مل ت��زره امل��ذن��ب��ات وأوج��ه االستار  ل��دى  تضئ 
القنا من  بسمر  خيال  وردوا  مساعري حرب أقحموا الغمراتإذا 
بمحمد أت��وا  يوما  ف��خ��روا  والسوراتف��ان  والفرقان  وجربيل 
والعىل املناقب  ذا  عليا  بناتوع��دوا  خ��ري  ال���زه���راء  وف��اط��م��ة 
احلجباتومحزة والعباس ذا اهلدي والتقى يف  الطيار  وجعفرا 
وحزهبا هند  ملقوح  ال  ق��ذراتاولئك  وم��ن  نوكى  م��ن  سمية 
الفجراتس��ت��س��أل ت��ي��م ع��ن��ه��م وع��دهي��ا أفجر  م��ن  وبيعتهم 
حقهم أخذ  عن  اآلباء  منعوا  شتاتهم  رهن  االبناء  تركوا  وهم 
حممد ويص  ع��ن  عدلوها  الغدراتوه��م  عن  ج��اءت  فبيعتهم 
حممد ال��ن��ب��ي  ص��ن��و  للغمراتول��ي��ه��م  ال��ف��راج  احل��س��ن  أب��و 
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ف��اهن��م ال��ن��ب��ي  آل  يف  أح��ب��اي م��ا دام���وا وأه���ل ثقايتم��الم��ك 
ع��ىل ك��ل ح��ال خ��رية اخل��رياتخت��ريهت��م رش����دا ل��ن��ف��يس إهن��م
ل��واليتن��ب��ذت إل��ي��ه��م ب��امل��ودة ص��ادق��ا طائعا  نفيس  وسلمت 
بصرية ه��واي  يف  زدين  رب  حسنايتفيا  يف  رب  ي��ا  حبهم  وزد 
راك��ب هلل  ح��ج  م��ا  الشجراتسأبكيهم  عىل  قمري  ناح  وما 
ع��دوه��م وق���ال  مل��واله��م  ح��ي��ايتوإين  ب��ط��ول  مل���ح���زون  وإين 
وفتية ك��ه��ول  م��ن  أن��ت��م  دي���اتبنفيس  حل��م��ل  أو  ع��ت��اة  ل��ف��ك 
خطوها امل��وت  قيد  ملا  ف��أط��ل��ق��ت��م م��ن��ه��ن ب��ال��ذرب��اتوللخيل 
وبنايتاحب قيص الرحم من أجل حبكم زوج��ت��ي  فيكم  وأه��ج��ر 
كاشح خم��اف��ة  حبيكم  م��واتوأك��ت��م  غ��ري  احل���ق  اله���ل  عنيد 
بعربة وج��ودي  بكيهم  عني  واهل��م��التفيا  للتسكاب  آن  فقد 
وأيام سعيها الدنيا  وف��ايتلقد خفت يف  بعد  االم��ن  الرج��و  وإين 
حجة ث��الث��ون  م��ذ  أين  ت��ر  احل��رساتإمل  دائ���م  وأغ���دو  أروح 
متقسام غريهم  يف  فيئهم  صفراتأرى  فيئهم  م��ن  وأي��دهي��م 
ام��ي��ة أه���ل ال��ك��ف��ر وال��ل��ع��ن��اتوكيف اداوي من جوى يب واجلوى
مصونة احل��ري��ر  يف  زي���اد  منهتكاتوآل  اهلل  رس����ول  وآل 
شارق االفق  يف  ذر  ما  بالصلواتسأبكيهم  اخل��ري  مناد  ون���ادى 
وب��ال��غ��دواتوما طلعت شمس وحان غروهبا أبكيهم  وبالليل 
بلقعا أصبحن  اهلل  رس��ول  احل��ج��راتدي��ار  تسكن  زي���اد  وآل 
نحورهم تدمى  اهلل  رسول  احل��ج��التوآل  رب����ة  زي�����اد  وآل 
حريمهم يسبى  اهلل  رس��ول  ال��رسب��اتوآل  آم���ن���وا  زي����اد  وآل 
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وات��رهي��م إىل  م���دوا  وت���روا  منقبضاتإذا  االوت����ار  ع��ن  أك��ف��ا 
ح��رساتفلوال الذي أرجوه يف اليوم أو غد إث��ره��م  ن��ف��يس  تقطع 
وال��ربك��اتخ���روج إم���ام ال حم��ال��ة خ��ارج اهلل  اس��م  ع��ىل  يقوم 
والنقامتي��م��ي��ز ف��ي��ن��ا ك���ل ح���ق وب��اط��ل النعامء  ع��ىل  وجي��زي 
ف��غ��ري ب��ع��ي��د ك���ل م���ا ه���و آتفيا نفس طيبي ثم يا نفس فابرشي
إنني اجلور  مدة  من  جتزعي  بثباتوال  آذن����ت  ق��د  ق���ويت  أرى 
فيهم اؤم���ل  م��ا  عجل  رب  الشفي نفيس من أسى املحنات)1)فيا 
وفايتفان قرب الرمحان من تلك مديت ووق��ت  عمري  من  وأخ��ر 

غصة لنفيس  أت��رك  ومل  شفيت  وقنايت  منصيل  منهم  وروي���ت 
بحبهم أرج��و  الرمحن  من  تبايتف��اين  غري  الفردوس  لدى  حياة 
إنه للخلق  يرتاح  أن  اهلل  اللحظاتعسى  دائ���م  ق���وم  ك��ل  إىل 
بمنكر أن��ك��روه  عرفا  قلت  بالشبهاتف��ان  التحقيق  عىل  وغطوا 
جداهلم عن  دائ��ام  نفيس  ك��ف��اين م��ا أل��ق��ى م��ن ال��ع��رباتتقارص 
مستقرها عن  الصم  نقل  الصلداتاحاول  من  أحجار  وإس��امع 
بغصة أب��وء  أن  منهم  فحسبي  هل��وايت  ويف  ص����دري  يف  ت����ردد 
ومعاند ينتفع  مل  ع���ارف  للشهواتفمن  االه�����واء  ب��ه  مت��ي��ل 
ال��زف��رات)2)كأنك باالضالع قد ضاق ذرعها ش��دة  من  محلت  ملا 

***

)1)  قال يف هامش البحار: إهنا زيادة يف هامش نسخة الكمباين واملصدر خاٍل عنها.
)2) بحار األنوار: 345/49 – 351.
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