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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمم ؤى  ببمرامم   

بمقترحات إلحياء الخطاب بالمعاؤف التي تتملمب بماللمديمقمة 

الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم بالتعريف بمهما ممن 

خالل حراك مموسمممي تمنما عمنمواوس  الممموسمم الم ماطمممي  

إلمى  -ببالتعابو مع من يممنمن المتمعمابو ممعمهمم  -يسعى 

تمنمقميمل  ممملمة ممن ا همداف فمي طملميممعمتمهما مما بؤ  فممي 

 
ً
منما أممانما

َ
مت
َ
إممام

َ
مِةإ ب

،
مِممل

م
 ِلمل
ً
نا ِنظاما

َ
ت
َ
طاع

َ
الخطاب ال اطميس  ب

ِة ..
َ
ق
م
ر
ُ
 
م
 ال
َ
 ِمن

 

 اإلخراج ال ني س الشيخ مهدي منلوؤي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 * للتواصل مع البرنامج:

  hilal_fatimiat_australiaانستغرام: /  HFAUSR@ :تويتر/ برنامج هالل فاطمية استراليا الفيس بوك: 

 * أرقام الهواتف للتواصل: 

     69249014462/  . منمد حما ةس  69269110296/ ا ستاذ حامي الجا ؤس  69291161416الناج قاسم شانيس 

   69244412114/ ا ستاذ أبو أحمد الننانيس   69261611911الناج أبو ؤقيةس 

 2صفحة 



3  

 مدخل فاطمي:

في االستباق إلحياء ميال  اإلمام النسن العسنري عليه السمالم 

كي ال يتداخب مع ذكر  استشها  الزهمراء عملميمهما السمالم عملمى 

ؤباية في اليوم الثامن من ؤبيع اآلخر الذي يمتم مقماو فميمه أخمتماؤ 

 برنام  هالل فاطمية أستراليا  الذي هو نشاط طموح في الرفد 

المعرفي للقضية ال اطمية بالمناسبات المتمي تمتمخململمهما الم متمرة 

التي يتم إحياء  الموسم ال اطمي  بشنب سنوي خاللهاإ ضمممن 

إصداؤه لم سلسلة  تنتوي على  أبمنمام ممعمرفميمة  تمخمتمزل المرىيمة 

حول كب مناسبة من مناسبات تلك النقبة الزمنية بمنميمخ يمخمتملمر 

الطريل على القاؤئ في معرفة أساسيات ما ينمبم مي ممعمرفمتمهإ 

أو يقدم تلك الل نات الممخمتماؤة حمول اإلممام المعمسمنمري عملميمه 

 السالم..

 آملين للجميع االنت اع من تلك ا بؤاق 

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 شبكة اإلمامين الحسنين عليهما السالم:

شبنة االمامميمن المنمسمنميمن  ع  لملمتمرام بالم منمر اإلسمالمميإ ممن المممواقمع اإلسمالمميمة 

 الثقافية المهمة على اإلنترنا ببعدة ل ات.

موقع إسالمي ثقافي لمتملمعميمد المنمتمال بالمممقماالت اإلسمالمميمة باللموتميمات باللموؤ 

بالل ات المختل ة حيخ بل ا سا عشرة ل ة لند االو بهو أحد المواقع التمابمعمة إلمى 

مؤسسة اإلمام النسين  ع  الخيرية المعمالممميمةإ المتمي يشمرف عملميمهما المدكمتموؤ خملميمب 

 الطباطبائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاتب المقال:

 لم يتم التعرف عليه 
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  16سلسلة قطاف مناسبات الموسم ال اطمي  
 

 

 

 
 الظروف السياسية واإلجتماعية في حياة

 

 اإلمام العسكري عليه السالم

 

 

 

 

 من مقاالت موقع
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 مقدمة:

الم في المدينة المنوؤة في عام 
،
. بفمي عمام 414بلد اإلمام العسنري عليه الس

إ أي بعد بال ته المباؤكة بعامينإ ؤحب إلى سامراء مع بالمده اإلممام المهما ي 412

الم بذلك بعد استدعاء المتوكب العباسي له. بقد عاصر اإلمام العسنري 
،
عليه الس

الم اباه عشرين سنة في سامراء بهو ير  ما يمجمري عملميمه ممن المخمطمال 
،
عليه الس

بالمنن بالمضايقات؛ فقد فرضا عليه الننومة العبماسميمة االقماممة فمي سماممراءإ 

خر  بز ته في ظلمات السجوو.
ُ
 بأخذت بت تيش  اؤه بين اآلبنة با 

 يشمنمو  452بعلى كب حال ف ي سنة 
ً
ؤحب اإلمام الها ي من هذه الدنيا ممظملمومما

مالم إمماممة 
،
آالمه إلى الله سبنانه بتعالىإ فتمسملمم اإلممام المعمسمنمري عملميمه الس

المسلمين ب اء  بؤه الرسالي في الذب عن الشريعة المقدسةإ بالتلدي للظملمم 

ن مواقمف اإلممام بممقمداؤ الضميمل 
ّ
 نبي

م
باالننراف الناصب في ذلك الوقاإ بقبب أو

الذي كاو يعانيهإ بسبال مناؤبة المنمنموممة المعمبماسميمة إيماه نمعمره إلمى بميماو أهمم 

الم بالتي تساعد على فهم أكمثمر 
،
ا حدام بالظربف التي عاصرها اإلمام عليه الس

 ا قوال با فعال اللا ؤة منه سالم الله عليه.

فقد حدثنا التأؤيخ أو المعتلم العباسيإ بحينما ؤأ  از حام الموالي فمي  ميمشمه 

بقوا ه من ا تراك بالم اؤبة بالم مراهمنمه بتمعمرضمهمم إلمى أهمالمي بم مدا  بما ذ  

بعدم اتسامهم بالسلوك النسن تجاه الناسإ قرؤ بناء سماممراء ب معملمهما عماصمممة 

 .446للدبلة العباسية بكاو ذلك في سنة 

 حمتمى 
ً
 فشميمفما

ً
مموؤ شميمفما

ُ
بقد سيطر هؤالء القوا  على  فة النوا م بمجريمات ا 

مزيمنموو ممن 
ُ
استولوا على مركز المخمالفمة نم مسمهماإ باخمذبا يمتمنمنممموو بمالمخملميم مة ي

يشاءبو بيأتوو بمن يشاءبوإ بقد حنم سامراء ثمانية خملم ماء بهممس المممعمتملممإ 

الواثلإ المتوكبإ المنتلرإ المستعينإ المممعمتمزإ المممهمتمديإ بالمممعمتمممد. بقمد ذاق 

هؤالء الخل اء من أبلفك الموالي بالقوا إ ا ممريمن فمقمد قمامموا بمقمتمب بمعمضمهممإ 

 كالمتوكب بالمهتديإ بعزل بعضهم بخلعهإ كالمعتز.

موؤ تؤكد ضعف الخالفة العباسية يومفذإ كما أو المتمأؤيمخ يمذكمر أو االتمراك 
ُ
بهذه ا 

بالموالي لم ينت وا بعزل خلي ة بتنليال آخمرإ بمب سميمطمربا عملمى  فمة السميماسمة 

 عن مماؤسة الننم بالمنمظمر إلمى 
ً
 ينا  ينوو كليا

ً
العليا بقاموا بعزل الخلي ة أنعزاال

 شؤبو الدبلة بإلى هذه النقيقة يشير أحد الشعراء بقولهس

 

 خليفة في قفص بين وصيف وبغا يقول ما قاال له كما تقول الببغا
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 كما أو الخلي ة المعتمد قد اشاؤ إلى ذلك بقولهس 9

 عليه
ً
 مثلي يرى ما قل ممتنعا

ّ
 أليس من العجائب أن

 وما من ذاك شيء في يديه
ً
 وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا

 ويمنع بعض ما يجبى إليه
ً
 إليه تحمل األموال طرا

 

بنو  أو نشير هنا إلى أو سياسة القوا  االتراك كانا تابعة لملممملمالمخ الشمخملميمة؛ 

فيقاتلوو الخلي ة بيثوؤبو ضده تاؤة بيدافعوو عن الخلي ة بيقاتلوو أعداءه تاؤة 

خر إ بذلك بنسال ما تملي لهم الظربف من المضاؤ بال وائد العائدة إليهم.
ُ
 أ

مالم همي انمتمشماؤ 
،
موؤ بالنوا م التي عاصرها اإلمام العسنمري عملميمه الس

ُ
بمن ا 

 421ال تن بالش ال بالنربب في ب دا  بسائر االملاؤإ ممنمهما مما حمدم فمي عمام 

من ش ال الجنو  الشاكرية بب دا  حينما نا با بالن يرإ بفمتمنموا السمجمووإ بأخمر موا 

من فميمهما. بكماو أحمد أسمبماب ذلمك احمتمجما مهمم عملمى االتمراك لمقمتملمهمم المممتموكمب 

باستيالئهم على أموؤ المسلمينإ يقتلوو من يريدبو بيستخل وو من أحبموا ممن 

هير  يانة بال نظر للمسلمينإ بمنهاس المنمرب المتمي  مرت بميمن المجميمش المذي أعمده 

االتراك لقتال المستعين بالجيش الذي  هزه المستعين لملمدفماع عمن نم مسمهإ بقمد 

أ ت هذه النرب إلى خسائر  سيمة من ال ريقينإ بانتها بتمنمازل المممسمتمعميمن عمن 

هم عمنمدمما شم مال المجمنمد فمي  454. بمنهاس ما حدم في سنة 454الخالفة في سنة 

ب دا  مطالبين باالؤزاقإ باؤا با أو يمممنمعموا المخمطميمال ممن المدعماء لملمممعمتمزإ بكماو 

لمنمد بن عبد الله بن طاهر موقف في مناؤبتهم بت ريقمهممإ حمتمى مما إذا ؤأ  

الجند قد هلبوا على أصنابهإ أمر بالنوانيا التي على باب الجسر أو تنرق فاحتمرق 

 للتجاؤ متاع كثيرةإ فنالا الناؤ بين ال ريقين.

إلى هير ذلك من ال تمن المنمثميمرة المتمي ا ت إلمى ضمعمف المخمالفمة بانشم مالمهما عمن 

العمال في اطراف البال إ فان ك االؤتباط بين مركز المخمالفمة باطمرافمهما بأصمبمخ كمب 

 لملمنمنموممة باو شماء كماو 
ً
عامب في االطراف يلنع ما ينلو لهإ او شاء كاو مموالميما

إ فنانا النربب تدبؤ فمي االطمراف بميمن االفمرا  بالموالةإ بتسمتمقمبمب المممدو 
ً
متمر ا

 يننمها بيدير شؤبنها بيجبي خرا ها... بمن 
ً
  ديدا

ً
اإلسالمية في كب فترة ب ها

 بهيرها من كتال التاؤيخ. 2بالمسعو ي ج  5شاء ت اصيب ذلك فليرا ع النامب ج 

همم همو ظمهموؤ  455بلعب ابلغ ا حدام خطوؤة في ذلك الوقا ببالتنديد في عام 

صاحال الزن  في البلرةإ فقد ا عى انه علوي بيتلب نسبه باالمام زيمن المعمابمديمن 

المإ لينسال الت اف الجماهير حولهإ بقد قام بمقمتمب االالف ممن المنم موس 
،
عليه الس

 بهتك االالف من االعراه بأحرق العشرات من المدوإ باستمر يعيخ في ا ؤه 
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 إلى عام 
ً
همإ بهي السنة التي قتب فيها. بسوف يمأتمي المتمعمره إلمى  406فسا ا

 موقف اإلمام من هذا الر ب في مطابي هذه المقالة إو شاء الله.

بمن االحدام المهمة في ذلك الوقا هو ب و  ثوؤات علوية تدعو لملمرضما ممن آل 

ى الله عملميمه بآلمه بسملممإ بيمقملمد ممن ذلمك همو المدعموة إلمى اإلممام 
ّ
منمد صل

إ بلعب العامب المباشر الذي أ   ظهوؤ همذه المثموؤات همو المظملمم 
ً
المو و  فعال

بالتعسف الذي كاو يلنل بالعلويين من المنمنمم المعمبماسميإ بسمنمشميمر إلمى همذه 

 الثوؤات كب في منله إو شاء الله.

بمن احدام هذا العلرم اكثر العلوؤ العباسية م هو ان مماس الممملموك المعمبماسميميمن 

في اللهو بالمجوو بالطمرب بصمرف ا مموال المطمائملمة عملمى المجمواؤي بالشمعمراءإ 

بتممنممعممم الممقمما ة بالمممممسممؤبلمميممن بمماممموال ضممخمممممةإ فممي حمميممن يممعمميممش سممائممر الممنمماس 

بالمستو  المتوسط فما  بنه إلى حالة ال قر المدقعإ من  بو ضمماو عميمش أب 

أمب حياةإ كما أو النثير من ا موال كمانما تلمرف عملمى سميمدات المبمالط المعمبماسمي؛ 

 قيمته خمسين ألف  يمنماؤإ بعملمى 
ً
 تلبس ثوبا

ً
فنانا زبيدة زب ة هاؤبو الرشيد مثال

ذلك فقس. بلو أؤ نا استعراه شواهد على ذلك الترف باللهو بالمجوو لطال بنما 

 المقامإ بالتأؤيخ مليء بتلك النقائل بهو ال يخ ى على كب بلير.

 بالمنميماة 
ً
بفي مثب هذه الظربف السياسية الممتموتمرة باالقمتملما يمة السميمفمة  مدا

مالم السم ماؤة االلمهميمةإ لميمقموم بمدبؤه 
،
المعقدة تسلم اإلمام العسنري علميمه الس

إ 
ً
 بعمممال

ً
الرباني في الدفاع عن الشريعة المقدسة ببياو مضامينها باحيائها قموال

ب حنموممة بمنمي المعمبماس 
َ
بلذا فقد القى صنوف االؤهاب بالمراقبة بالنلاؤ من ِقب

 كما سيتضخ.

المس9
،
 م الثوؤات العلوية في عهد اإلمام العسنري عليه الس

 من الظلم بالتعسف باالضطها  
ً
لقد القى العلويوو باصنابهم باتباعهم صنوفا

في زماو الننومة العباسيةإ بال فرق في ذلمك بميمن المخملميم مة بالمقموا  بالموزؤاء؛ 

 بالشواهد على ذلك كثيرة.

منهاس ما تقدما االشاؤة إليه في مقاالت سابقة من منع المتوكب العباسي زيماؤة 

الم بفره أقلى العقوبات على زباؤهإ بب أخمذ يمتممما   
،
اإلمام النسين عليه الس

مالم بممنمهماس مما فمعملمه ممن 
،
في ط يانه حتى كرب القبر الطاهر لممممام عملميمه الس

الم إلى سامراء.
،
 اشخاص اإلمام الها ي عليه الس

مب خملم ماء 
َ
بمنهاس فره النلاؤ على اإلمام العسنري ببضعه في السمجمن ممن ِقمب

علره. بهنذاإ فإو الشواهد أكثر من أو تنلى. بفي هذا الجو المنهرب العاصمف 

 كاو ير  بعض العلويين ب وب الثوؤة على الظلم بال سا  باظهاؤ كلمة النلإ 
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بات عميلإ بكاو ال الال منهم يدعو إلى الرضما 
ُ
أمام المجتمع الذي يعيش في س

من آل منمد؛ بيعنوو بذلك الشخص الذي هو أفضب آل ممنمممد فمي ذلمك المعملمر 

الم الذين يعتقد هؤالء الثواؤ بامامتهمإ كممما 
،
 أحد ائمتنا عليهم الس

ّ
بليس ذلك إال

او بعض الثوؤات كانا   ب التمر  على الظلم أب لنال الظهوؤ أب هميمر ذلمك. بنمنمن 

 عملمى 
ً
 ممن همذه المثموؤات كمانما قمائمممة

ً
هنا لسنا بلد  البنخ بالتنقيل في أو أيما

أساس من الوعي اللنيخ بأيها كانا بعيدة عن المبا ئ اإلسالميةإ فإو هذا بنخ 

موكول إلى منلهإ لنن هرضنا الرئيسي هو تبيين الواقع السيئ الذي كاو يعيشمه 

العلويوو؛ من االؤهاب بالمطاؤ ةإ بالزج في السمجمووإ بلمذا فمانمهمم ؤأبا المقميمام 

بالسيف هو النب الوحيد للخالص من هذا الظلم باالضطها إ ببال عب فقد ظهمرت 

ثوؤات كثيرة بمتعد ة قاؤعا قو  الشر بالنم ماق. بقمد ذكمرت كمتمال المتمأؤيمخ همذه 

من شماء 
َ
الثوؤات بنوع من الت ليب كب بنسال السنة التي ظهرت بها تملمك المثموؤةإ م

 فليرا ع.

بال بأس أو نشير هنما إلمى بمعمض المثموؤات المتمي ظمهمرت فمي أيمام إمماممة اإلممام 

المس فمنهاس ثوؤة النسن بمن زيمد بمن ممنمممد بمن إسممماعميمب بمن 
،
العسنري عليه الس

النسن بن زيد بن النسن بن النسن بن علي بن أبي طالالإ بالذي بدأت ثوؤتمه عمام 

همإ بطبرستاوإ ف لال عليها بعلى  ر او بعد حربب كثيرة بقتال شديد اسمتمممر  456

 مات في سنة 
م
هم بخل ه أخوه منمد بن  406لعدة سنواتإ ببقيا في يده إلى أو

 زيد فيهاإ بكاو هذاو االخواو يدعواو إلى الرضا من آل منمد.

همم إ فماسمتمولمى عملميمهماإ  456بمنهاس ثوؤة علي بن زيد العلوي بالنوفة في عمام 

بازال عنها نائال الخلي ة باستقر فيهاإ فنا زتمه السملمطمة المقمتمال عمدة ممراتإ تماؤة 

خر  بقيا ة كيجوؤ التركيإ حتى قتب بمعمنمبمرا سمنمة 
ُ
 450بقيا ة الشاه بن مينالإ بأ

 هم .

بمنهاس ثوؤة عيسى بن  ع ر المعملمويإ بقمد ثماؤ ممع عملمي بمن زيمد المعملموي فمي 

هممإ بذكمر أو  455النوفة كما ذكر المسعو يإ لنمنمه ذكمر أو ذلمك كماو فمي سمنمة 

ع إليهما سعيد بن صالخ المعربف بالنا الإ في  يش عمظميممإ فمانمهمزم 
ّ
المعتز سر

 الطالبياو لت رق أصنابهما عنهما.

بمنهاس ثوؤة إبراهيم بن منمد بن ينيى بن عبد الله بمن ممنمممد بمن عملمي بمن أبمي 

الم بيعرف بابن اللموفميإ ثماؤ عمام 
،
همم فمي ملمرإ باسمتمولمى  456طالال عليه الس

إ 
ً
 شره المبمال إ فسميمر إلميمه أحمممد بمن طمولموو  ميمشما

ّ
على مدينة إسنا بنهبها بعم

ر إلميمه 
ّ
فهزم العلوي بأسر المقدم على الجيش فقطع يديه بؤ ليه بصلبهإ فسي

إ فانممهممزم 
ً
 شديدا

ً
 آخر فالتممقوا بممنواحممي أخممممميمممإ فاقتتلوا قتاال

ً
 ابن طممولوو  مميمممشا

 9صفحة 



11  

 فيها إلى 
ً
العلوي بقتب كثير من ؤ اله بساؤ هو حتى  خب الواحات ببقي مخت يا

 ب عا الناس إلى ن سهإ فتبعه خلل كمثميمرإ بسماؤ بمهمم  451عام 
ً
همإ حيخ ظهر ثانيا

إلى االشممونميمنإ فمنماؤبمه أحمممد بمن طمولموو فمي بقمعمتميمنإ حمتمى همرب المعملموي 

اللوفي إلى منةإ فقبض عليه بأليها بأؤ عه إلى ابن طمولمووإ فمطميمف بمه فمي 

 البال  ثم سجنه باطلقه ثم ؤ ع إلى المدينة فأقام بها حتى مات.

بنستطيع أو نستنت  من هذه الثوؤات بشاعة الظلم الذي القاه العلويين خالل تلك 

ال ترة بمن المعلوم أو عد  الثوؤات يز ا  كلما از ا  الظلم باالؤهمابإ بلمذا فمممن 

يت نص التأؤيخ ال يجد قيام أي ثوؤة في زمن المنتلر؛ النه لم يجر ممنمه عملمى أحمد 

من العلويين قتب أب حبس أب منربهإ بكاو يظهر الميب إلمى أهمب المبميما عملميمهمم 

 البيه المتوكبإ لننه لم يبل في الننم إال ستة أشهر !!
ً
الم خالفا

،
 الس

 في قمع الثوؤات العلوية؛ بذلك 
ً
كما نالحظ أو الخالفة على ضع ها لم تألوا  هدا

 أو منمابءة الم منمرة المعملمويمة لمم تمنمن 
ّ
 عن ا اؤة البال  إال

ً
 و الخلي ة بإو كاو عا زا

مختلة بهإ بب كانا شاملة للقا ة االتراك بالموالي بالعباسميميمن بالموزاء بحمنمام 

 االطراف حتى المستقلين منهم أمثالإ أحمد بن طولوو في ملر.

 م موقف اإلمام من هذه الثوؤاتس4

 التأؤيخ لم يسع نا بأي شيء فلم يذكر لنا أي موقف لممام سالم 
ّ
بهنا نالحظ أو

معن النظر في تعاممب المنمنموممة ايماه بظمربف 
ُ
الله عليه تجاه تلك الثوؤات. بمن ي

تلك ال ترة العليبة يتضخ له هذا الجوابإ فإو الننومة العباسية قد تمعمامملما ممع 

ا ئمة الثالثة المتأخرين  اإلمام الجوا  باالممامميمن المعمسمنمريميمن  ممعمامملمة خماصمةإ 

فنابلا  مجهم بمالمبمالط المعمبماسمي بقمامما بمتمشمديمد المرقمابمة عملميمهمم. بممع أو 

 انما 
ّ
مالم إال

،
الننومة لم تستطع العثوؤ على أي مستممسمك بمديمنمهمم عملميمهمم الس

نالحظ او اعماؤهم كانا قليلة بكانوا يلعدبو إلمى بماؤئمهمم فمي ؤيمعماو الشمبمابإ 

 بعشرين سنةإ باإلمام الها ي عاش احمد  باؤبمعميمن 
ً
فاالمام الجوا  عاش خمسا

إ مما يدل على سعمي المخملم ماء 
ً
 بعشرين عاما

ً
سنةإ باإلمام العسنري عاش ثمانيا

للقضاء عليهم بكتم ان اسهمإ بلو بالطريمل هميمر المممبماشمر. همذاإ ممع أنمهمم لمم 

ينللوا على أي مستند يدل على اشتراكهم فمي أي نشماط أب حمركمة فمنميمف لمو 

 عثربا على ما يدل على ذلك !!

كما إو الثوؤات لم تنن كلها ناشفة عن مبا ئ صنميمنمة بباعميمه الهمدافمهماإ بمب إو 

بعضها ظهر ضد الظلم بالتعسف ببعضها لنال الظهوؤ بالتسلطإ كما أشرنا لذلك. 

بحينفٍذ فإو اإلمام سالم الله عليه حتى لو كانا له يد في بعض المثموؤات المداعميمة 

 إلى المبا ئ اللنينةإ فقد عمب بطريقته الخاصة على اخ اء ذلكإ بلباقة تامة 
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 من تعرف الدبلة على أي  ليب ينوو اإلممام بمممو مبمه لمقمممة سمهملمة  
ً
بحذؤ عظيمإ خوفا

بيد الننومة الجائرة آنذاكإ كما ينتمب أو اؤشا ات اإلمام بتمو ميمهماتمه المخماصمة بالمعماممة 

كانا تؤثر في ن وس الثائرين تأثير الناؤ في النطال بالنوؤ في الديجوؤ مما يمؤ ي بمهمم 

موؤ.
ُ
 إلى اعالو العلياو المسلخ ضد الدبلةإ بالله أعلم بنقائل ا 

 

الم:3
َّ

 ـ صور من العمل السري لإلمام عليه الس

أشرنا في مطابي البنخ إلى أو الننومة العباسية كانا تطاؤ  المعملمويميمن بعملمى 

مالمإ بكمانما تمنمابل بشمتمى الموسمائمب باللموؤ 
،
ؤأسهم اإلمام العسنري عملميمه الس

 
ً
النلول على أي مستمسك عليهإ ليمننها بعد ذلك التخلص منه باعتبماؤه ممتمممر ا

على نظام الننمإ بلنمن حمنمنمة اإلممام ب قمتمه فمي المتمعماممب قمد افشملما  ممميمع 

مخططاتهم؛ فبالرهم من الرقابة الشديدة عليه إال أو الننومة لم تستطع العثوؤ 

على أي  ليب ضده؛ فلقد استخدم اإلمام الرمزية التامة في تعامله مع أصمنمابمهإ 

 نذكر للقاؤئ بعض الشواهد على ذلكس

 بن  ع ر عن حلبي قالس ا تمعنا بمالمعمسمنمر بتمرصمدنما البمي ممنمممد 9
ّ
م ؤبي عن علي

 
،
 أحمد بال يشميمر إلمي

،
 عملمي

،
الم يوم ؤكوبهإ فخرج توقيعهس   أال ال يسملمممن

،
عليه الس

 فمقملماس 
ف
بيده بال يومئإ فاننم ال تؤمنوو على أن سنم   قالس بإلى  انبمي شماب

س ما تلنع ههنا ؟ قالس اختل وا عندنا في أبمي 
ُ
من أين أنا ؟ قالس من المدينةإ قلا

الم فجفا  ؤاه باسمع منه أب أؤ  منه  اللة ليسنن قلبيإ بإنمي 
،
منمد عليه الس

 لولد أبي ذؤ ال  اؤي.

الم مع خا م لهإ فلما حاذانا نظر إلى 
،
فبينما ننن كذلك إذ خرج أبو منمد عليه الس

الشماب الممذي بممجممنمبمميإ فمقممالس   أهم مماؤي أنمما ؟ قممالس نممعمممإ قممالس مما فممعملمما أمممك 

.
ّ
 حمدبية؟   فقالس صالنةإ بمر

 فميمنم معمك 
ُ
فقلا للشابس أكنا ؤايته قط بعرفته بو هه قبب اليوم ؟ قالس الإ قملما

 هذا ؟ قالس ب بو هذا.

بنالحظ هنا أو اإلمام حذؤ هؤالء المجتمعين من االشاؤة أب االيماء إليه أب السمالم 

 من الرمزية ب السريمة 
ً
عليه  و ذلك يوقعهم في  فة الخطرإ ثم استخدم اسلوبا

 بممن  بو أو 
ً
التامة في اثبات إمامته أمام الر ب ال  اؤي الذي  اء مسمتم مهممما

يشعر أحد بذلكإ فإو عيوو الدبلة بؤ االتها ال يستطيعوو فهم ما عممملمه اإلممام 

فهو في الظاهر كأنما سأل ال  اؤي عن اخباؤ امه لننه في الواقع اقامة المنمجمة 

على الر ب بأخبره بانه ه اؤي بأو اسم أمه حمدبيهإ ببذلك آمن المر مب باطمممأو 

 قلبه.
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م ؤب  أبو هاشم الجع ري عن  اب  بن ا سمو إ بقما  حمممام أبمي ممنمممد عملميمه 4

 خشمبمة كمأنمهما ؤ مب بماب ممدبؤةإ 
،
الم قالس  عاني سيدي أبو منمد فدفع إلمي

،
الس

 
ُ
إ فلممما صمرت

ُ
طويلة مبء النفإ فقالس   صرت بهذه الخشبة إلى العمري  إ فمضيا

إلى بعض الطريل عره لمي سمقماء ممعمه بم مبإ فمزاحمممنمي المبم مب عملمى المطمريملإ 

فنا اني السقاء صخ على الب ب! فرفعا الخشبة التي كانا معي فضمربما المبم مبإ 

 فمر  ت المخمشمبمة إلمى 
ً
فانشقاإ فنظرت إلى كسرها فإذا فيها كتالإ فبا ؤت سريعا

 ممن المداؤ 
ُ
نا يني بيشتمني بيشمتمم صماحمبميإ فملممما  نموت

ُ
كميإ فجعب السقاء ي

 استقبلني عيسى الخا م عند الباب فقالس يمقمول لمك مموالي اعمزه الملمه لمم 
ً
ؤا عا

ضربا الب ب بكسرت ؤ ب الباب؟ فقلا لهس يا سيديإ لمم أعملمم مما فمي ؤ مب المبماب 

 تنتاج او تعتذؤ ممنمهإ إيماك بمعمدهما أو تمعمو  إلمى 
ً
 احتجا أو تعمب عمال

َ
فقالس بِلم

 فامِض لسبيلك التي أمرت بهاإ بإياك أو تجمابب ممن 
ً
مثلها! بإذا سمعا لنا شاتما

يشتمنا أب تعرفه من أنا فاننا ببلمد سموءإ بملمر سموء باممِض فمي طمريمقمك فمإو 

 أخباؤك باحوالك تر  إلينا فاعلم ذلك.

بهذه الرباية تنشف ببنب بضوح عن ب و  عمب سري بمناتبات سرية بين اإلمام 

بأصنابهإ بقد استخدم اإلمام طريقة خاصة في اخ ائها بنيخ خ يما حمتمى عملمى 

ِب بها. كما أو الرباية تنشف عن مد  النلاؤ النبير عملمى اإلممام بلمذا فمإو 
َ
س
ُ
المر

 اب إ بهو حامب الخشبة التي حوت هذه النتالإ ببمجر  اطالعه عملمى المنمتمال بما ؤ 

ل؛ 
ّ
 بضم الخشبة إلى كمهإ كما نالحظ أو اإلمام قمد ببمخمه عملمى عممملمه ا ب

ً
سريعا

بهو ضرب الب ب الذي أ   إلى كسر ؤ مب المبمابإ  و ذلمك قمد يمؤ ي إلمى تمعمرف 

الننومة على نشاط اإلمامإ ثم ابصاه بالنذؤ بالسنوت بعدم ا ابمة الشماتمم؛  و 

البلد بلد سوء بالملر ملر سوءإ بالتنلم باال ابة خالف السمريمة المتمي يمنمتمهمجمهما 

 اإلمام في مثب ذلك البلد.

 في شاؤع ال نم فإذا 1
ُ
 فجلسا

ً
م عن منمد بن عبد العزيز البلخي قالس أصبنا يوما

 فمي نم مسميس 
ُ
الم قد أقبب من منزله يريد  اؤ العامةإ فمقملما

،
بأبي منمد عليه الس

ا  نا ممنمي 
ّ
 أيها الناس هذا حجة الله علينم فاعرفوهإ يقتلوني ؟ فلم

ُ
تر  إو صنا

ما هو النتماو 
ّ
أبمأ باصبعه السبابة على فيه أو اسناإ بؤأيته تلك الليلة يقولس إن

 أب القتب فاتِل الله على ن سك.

خر  من صوؤ السرية بالنتماو بالتنمظميمم فمي عمممب 
ُ
بتنشف هذه الرباية صوؤة أ

المإ فاالمام ينذؤ صاحبه إيماًء باصبعه بيخشى التنلمم 
،
اإلمام العسنري عليه الس

معهإ ثم ينذؤه في ليلة ذلك اليوم من عواقال المجاهرة بالوالء آلل بميما ممنمممد 

ى الله عليه بآله بسلم باالنتماء إليهم فانه ينلف اإلنساو حياته.
ّ
 صل
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بالشواهد على السرية في حركة اإلمام بمقاؤعمتمه لمقمو  الشمر كمثميمرة نمنمتم مي 

 منها بما ذكرناه.

المس2
،
 م المقام اال تماعي لممام عليه الس

ؤهم االؤهاب السلطوي بالمعا اة السياسية لممام باصمنمابمه بممالحمقمتمهمم بزج 

 أو السلطة لم تستطع اخ اء شخلية اإلممام 
ّ
بعضهم في المنابس بالسجووإ إال

أب تنجيم  بؤه السياسي بالعلمي بمنانته اال تماعيةإ فقمد فمره نم مسمه عملمى 

 
م
حنام علمره بخلموممهإ باسمتمطماع ممن خمالل ممنمهمجمه فمي السمريمة بالمنمتممماو أو

يستقطال الجماهير من حمولمهإ إذ إنمهمم يمربنمه المممالذ الموحميمد لمهمم فمي  ممميمع 

مشاكلهم اال تماعية بالسياسية باالقتلا ية. كما أو اخمالق اإلممام المتمي كمانما 

ى الله عليه بآله بسلم كاو لها تأثيرها البالغ فمي 
ّ
تمثب اخالق الرسول االعظم صل

الن وسإ بذلك في بقا قد اندؤسا فيه  ممميمع المقميمم بالمممبما ئإ باسمتمهمتمرت 

 
ً
الخالفة العباسية بالمقدساتإ بعام االتراك بالقوا  في اموال الممسملممميمن نمهمبما

 عمن طمريمل 
ّ
إ فلم تعرف الناس اإلسالم بلم تعرف آثاؤ المرسمول ا عمظمم إال

ً
بفسا ا

 ال يجهله أحد من 
ً
 فناو إماما

ً
 بعمال

ً
ب اإلسالم قوال

ّ
هذا االمتدا  الطبيعي الذي مث

أهب علرهإ يشاؤ إليه بالبناو بته و إليه المنم موس فمهمو اسمتماذ المعملممماء بقمدبة 

العابديمن بأممب المممنمربمميمن بالمممسمتمضمعم ميمنإ شمهمد بم مضملمه المعمدب باللمديملإ 

فلنستمع إلى أحمد بن عبيد الله بن خاقاو بالذي كاو شديد النلال باالننمراف عمن 

الم بهو ينقب لنا صوؤة كاملة عمن ممنمانمة اإلممام 
،
خط بفنر أهب البيا عليهم الس

اال تماعية فقد بؤ س أنه  ر  في مجلسه ذكر العلوية ذات يموم فمقمالس مما ؤأيما 

 من العلوية مثب النسن بن علي بن منمد بن الرضاإ في هديه بسنمونمه 
ُ
بال عرفا

مةإ بتمقمديمممهمم إيماه عملمى 
ّ
بع افه بنبله بكرمهإ عند أهب بيته ببني هماشمم كماف

ذبي السن منهم بالخطرإ بكذلك كانا حاله عند القوا  بالموزؤاء بعماممة المنماسإ 

 على ؤأس أبي إذ  خمب حمجمابمه فمقمالمواس أبمو ممنمممد بمن 
ً
 قائما

ً
بأذكر أني كنا يوما

 
ً
الرضا بالبابإ فقال بلوت عالس إئذنوا لمهإ فمتمعمجمبما ممن  سماؤتمهمم أو يمنمنموا ؤ مال

ننى عنده إال خملميم مة أب بلمي عمهمد أب ممن أممر السملمطماوإ 
ُ
بنضرة أبيإ بلم ينن ي

فدخب ؤ ب أسمرإ حسن القامةإ  ميب الو هإ حديخ السنإ له  اللة بهميمفمة حسمنمة 

 م بال اعلمه فمعمب همذا بمأحمد ممن بمنمي هماشمم 
ً
فلما نظر إليه قام يمشي إليه خطا

ب ب هه بصدؤه بأخذ بيده بأ لسه على ملماله 
ّ
بالقوا  م فلما  نا منه عانقه بقب

 عليه بو ههإ ب عب ينلمه بي ديه بن سهإ 
ً
الذي كاو عليهإ ب لس إلى  نبه مقبال

 بانا متعجال مما أؤ  منهإ إذ  خب النا ال فقالس الموفل قد  اء.

بكاو الموفل إذا  خب على أبي يقدمه حجابه بخاصة قوا هإ فقاموا بين مجلمس 

 على أبي 
ً
 يدخب بيخرجإ فلم يزل أبي مقبال

م
 أبي ببين باب الداؤ سماطين إلى أو
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منمد حتى نظر إلى هلماو الخاصة فقال حينفذس إذا شمفما  معملما فمداكإ ثمم قمال 

 لنجابهإ خذبا به خلف السماطين ال يراه هذا م يعني الموفل م

 في أمره بأمر أبمي 
ً
فقام بقام أبي بعانقه بمضىإ فلم أزل يومي ذلك مت نرا

ا صلى العتمة ب لسإ  لسا بميمن يمديمه بلميمس 
ّ
بما ؤأيته منه حتى كاو الليبإ فلم

 عنده أحدإ فقالس يا أحمد ألك حا ة؟

قلاس نعم يا أبهإ من الر ب الذي ؤأيتك بمالم مداة فمعملما بمه مما فمعملما ممن اال مالل 

 بالتبجيب بفديته بن سك بأبويك ؟

فقالس يا بني ذاك إمام الرافضة النسن بن علي الممعمربف بمابمن المرضماإ ثمم سمنما 

إ لمو زالما اإلمماممة عمن خملم ماء بمنمي المعمبماس مما 
ّ
ساعة بانا ساكاإ ثم قال يا بمنمي

استنقها أحد من بني هاشم هميمره لم مضملمه بعم مافمهإ بهمديمه بصميمانمتمهإ بزهمده 

.
ً
 فاضال

ً
 نبيال

ً
  زال

ً
 بعبا تهإ ب ميب اخالقه بصالحهإ بلو ؤأيا أباه ؤأيا ؤ ال

 السمؤال عمن 
ّ
 على أبيإ بلم تنن لي همة بعد ذلمك إال

ً
 بهيظا

ً
 بت نرا

ً
فاز  ت قلقا

 من بني هاشم بالقوا  بالنتاب بالقضاة بال مقمهماء بسمائمر 
ً
خبرهإ فما سألا أحدا

 ب دته عنده في هاية اال الل باالعظمام بالمممنمب المرفميمع بالمتمقمديمم لمه 
ّ
الناس إال

 بهمو 
ّ
 إال

ً
 بال عمدبا

ً
على  ميع أهب بيتهإ فعظم قدؤه عمنمديإ إذ لمم ا مد لمه بلميما

 ينسن القول فيه بالثناء عليه.

خر  من اللموؤة المتمي تمنمشمف لمنما المممقمام اال متممماعمي 
ُ
 إلى صوؤة أ

ً
بلننتقب معا

لممام ينقلها لنا أحد خدامه بمن المرافقين له في الذهاب إلى  اؤ الخالفمة فمي 

كب اثنين بخميسإ حسبما فرضا عليه الننومة ذلكإ فقد تنمدم همذا المخما م عمن 

مقام اإلمام اال تماعي بذكر صالحه بأنمه لمم يمر ممثملمه أحمد قمطإ ببصمف مسميمر 

اإلمام إلى  اؤ الخالفة في كب يوم اثنين بخميسإ بكيف ينضر من النماس شميءف 

عظيم بتز حم الطرقاتإ بمنميمخ ال يمنموو الحمد مموضمع يمممشمي بال يمدخمب بميمنمهمم 

بتنلب ضجة كبيرةإ بإذا  اء اإلمام هدأت الضجة بسنن الناس بان رج له المطمريمل 

ثم يدخبإ بإذا أؤا  الخربج بصاح البوابوو هاتوا  ابة أبي منمد سنن صياح المنماس 

حتى يركال بيمضي. إلى هير ذلك من اللوؤ التي كش ا عن المقمام اال متممماعمي 

لممام بالتي اؤعبا السلطات بسلبا النوم من عميمونمهممإ فمنماؤبا فمي أممرهممإ 

 بهم يربو همذا االلمتم ماف المجممماهميمري حمول اإلممام ؤهمم 
ً
بضاقا صدبؤهم ذؤعا

النلاؤ بالمضايقةإ فلمجمأبا إلمى اسمتمخمدام المعمنمف بالمقموةإ فمز موا بماالممام فمي 

 ظلمات السجوو على ما سيأتي بيانه.
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 ـ الموقف العام للحكومة مع اإلمام:5

 أو مموقمف 
ً
 من حياته فمي المعملمر المعمبماسمي يمتمضمخ  ملميما

ً
ببعد أو استعرضنا  انبا

اإلمام تجاه تلك الننومة هو الرفمض بالمممخمالم مةإ فمإو نم مس  عموة اإلممام إلمى 

مة باعا تها إلى السنة النقميمقميمةإ المتمي  ماء 
ُ
اللالح بانش اله بتهذيال سلوك ا 

ى الله عليه بآله بسلمإ هي بذاتها تعد مخمالم مة صمريمنمة 
ّ
بها الرسول االعظم صل

 عليهاإ  و في ذلك  عموة عممملميمة إلمى سمائمر ابمنماء 
ً
 كبيرا

ً
للننومةإ بب تشنب خطرا

يء للمقمدسمات اإلسمالمميمة بالمبمعميمد كمب 
ُ
مة بالتخلي عن النه  الننوميإ المس

ُ
ا 

 البعد عن النه  القويم للشريعة المقدسة.

بلهذا فإو الخط العام للننومة م ببالرهم من عدم حلولها على أي مسمتمممسمك 

الم م هو الرقابة بالنلاؤ بالمضايقة عملمى اإلممام المعمسمنمري 
،
ضد اإلمام عليه الس

مالمإ 
،
الم إ بب إو تلك السياسة كانا متبعة مع  ميمع ا ئمممة عملميمهمم الس

،
عليه الس

بقد انته  الخل ماء المذيمن  ماءبا بمعمد المممأمموو المعمبماسمي سميماسمة  مم  اإلممام 

بناشية البالط العباسيإ لتنلي عليه ان اسه بتسجب عملميمه كمب صم ميمرة بكمبميمرةإ 

بتنول بينه ببين قواعده الشعبية. بفي هذا المضماؤ نالحظ أو اإلمام العسنري 

 عن الذهماب إلمى بمالط المخمالفمة كمب 
ً
 في سامراء مسؤبال

ً
الم كاو منجوزا

،
عليه الس

اثنين بخميسإ كما بمنعا الننومة من بصول أي مبلغ من المال إليه بلمذا فمإو 

الشيعة في ذلك الوقا كانوا يعطوو ما يجال عليهم من النقوق إلى أبي عمرب 

عثماو بن سعيد العمريإ الذي كاو يتجاهر ببيع السمنإ فناو يجعمب تملمك ا مموال 

 في  راب السمن بيوصلها إلى اإلمام سالم الله عليه.

هذا بسنتعره إلى سياسة كب خلي ة من الخل اء الثالثة المذيمن عمايشمهمم اإلممام 

في فترة توليه إمامة المسلمينإ بهمس المعتزإ بالمممهمتمديإ بالمممعمتمممد. بذلمك 

 بنسال ما يسع نا به التأؤيخ من معلومات في اثناء هذه المقالة إو شاء الله.

بهناك نقطة ينب ي االشاؤة إليهاإ بهيس إنه بمع ضعف الخالفة في ذلك الوقا 

بسبال سيطرة االتراك بكثرة النربب بالش الإ فلماذا لم يقب الض ط عملمى اإلممام 

الم؟
،
 عليه الس

 عملمى المخملميم مة 
ً
بالجواب على ذلك باضخإ فإو التو س من اإلمام لم ينن مقتلرا

 
ّ
 في خط ا تماعي عام لمم يمنمن المخملميم مة إال

ً
ببطانتهإ بب كاو هذا التو س متمثال

أحد أفرا ه بهذا الخط يضم كب من سيطر على المدبلمة ممن قموا  اتمراك بمموالمي 

إ فناو أفرا  هذا المخمط يمتمعمابنموو 
ً
بهيرهمإ بب بيضم المنت عين بالمتملقين أيضا

مالم 
،
بيتضامنوو فيما بينهم ضد الخط المعمام المممتمممثمب بمقميما ة اإلممام عملميمه الس

 بينابلوو بنب  د ابعا  اإلمام بأصنابه عن المسرح السياسي باال تماعي.
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 ـ موقف اإلمام من صاحب الزنج:6

إ بزعم أنه علي بن منمد بن 455صاحال الزن  هو الر ب الذي ظهر في البلرة عام 

مالمإ 
،
أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن النسين بن علي بمن أبمي طمالمال عملميمه الس

بلم ينن كذلك على ما ذكره التاؤيخ فإو نسبه في عبد قيس بأمة أبمنمة عملمي بمن 

 ؤحيال بن منمد بن حنيم من بني أسد بن خزيمة من قر  الري .

إ يقتب النساء باالط ال بهيرهم من الشيخ الم مانمي 
ً
أخذ يعيخ في المجتمع فسا ا

هم بقد اؤتمنمز فمي ثموؤتمه عملمى أممريمن ؤئميمسميمنس  406بهيره. إلى أو قتب في عام 

ابلهماس  عواه باالنتساب إلى البيا العلوي بالذي ساهم بشنب كبير في الت اف 

الجماهير حوله. بثانيهماس إو ثوؤته كانا ترتنز بشنب ؤئيسي على العبيد بال مقمراء 

بالمستضع ينإ أي الطبقة التي كانا تالقي من مسمتمخمدمميمهما بممالمنميمهما بممن 

مي صاحال الزن  أي قائد العبيد.
ُ
 ض ط الدبلة أنواع الذل بالشقاءإ بمن هنا س

بقد اثاؤ انتسابه إلمى المعملمويميمن ممو مة ممن االسمتم مراب بالمتمسماىل لمد  أبسماط 

 لممممام 
ً
الناس؛ بعد االعمال المننرة بال ظائع التي ماؤسها انلاؤهإ فناو طمبميمعميما

 عندما ب مه السمؤال لمه عمن ذلمك 
ً
الم أو يتلد  لبياو النقيقة بخلوصا

،
عليه الس

س   بصاحال الزن  ليس منا أهب البيا  إ بال يخ ى ما ...»
ً
فا ابس م ضمن كالم له م قائال

الم على  مهوؤ النماس المذي لموال  مواب اإلممام 
،
في تأثير  واب اإلمام عليه الس

 الخذ يقول ما يشاء بيلوك العلويين بما هم منه براء.

 في 
ً
 كاذبا

ً
 في كوو صاحال الزن   عيا

ً
بير  البعض أو  واب اإلمام هذا ليس صرينا

انتمسمابمه إلميمهممإ لمجمواز أو يمنموو اإلممام قمد أؤا  أنمه لمم يمنمن ممنما فمي أعمممالمه 

 في  وابمه ممن قمبمب المنماكممميمن باو 
ً
بتلرفاتهإ كما ينتمب أو ينوو اإلمام منرها

ثوؤة صاحال الزن  باتباعهإ ك يرها من الثوؤات العلوية التي تندم بين النين باآلخرإ 

للتخلص من الظلم باالضطها إ باو ما نسمال إلميمهمم ممن الم مضمائمع كماو ممن صمنمع 

 الننام أن سهمإ بالله أعلم بنقيقة النال.

 

 ـ موقف اإلمام تجاه أصحابه:7

م تلك الظربف اللعبة التي كاو يعيشها اإلمام مع أصنابه بمنبيهإ ممن 
ّ
في خض

 الصمنمابمه 
ً
 بممؤازؤا

ً
الم يقف مساندا

،
حلاؤ بمضايقه بمطاؤ ةإ نجد اإلمام عليه الس

من  ميع النواحيس اال تماعيةإ بالسياسيةإ باالقتملما يمةإ بيمممنمن أو نشميمر إلمى 

 بعض االعمال التي كاو اإلمام يقوم بها في هذا اللد  بما يليس

 م منابلة ؤفع معنويات أصنابه عن طريل اخباؤهم بالنجاة مما كاو يقع عليهم 9
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من النيف بالسجن بننوه بتنذيرهم من بعض ما ينلب ممن الم متمن بهميمرهماإ بال 

 عمنمدمما 
ً
يخ ى ما في ذلك من طمأنة لقلوب هؤالء بزيا ة في إيمانهم خلموصما

.
ً
 يربو أو ما اخبرهم به اإلمام قد حلب فعال

مالم 
،
 إلى أبي منمد عملميمه الس

ُ
بمن ذلك ما ؤباه أبو هاشم الجع ري قالس شنوت

ي الظهر اليوم في ممنمزلمك  . فماخمر ما 
ّ
ضيل النبس بثقب القيد فنتال إليس   تلل

 في بقا الظهرإ فلليا في منزلي كما قال عليه السالم.

الم تجاه  ماعة من أصنابه كمانموا ؤهمن االعمتمقمال 
،
 موق ه عليه الس

ً
بمن ذلك أيضا

تنا اشراف صمالمخ بمن بصميمف بهممس أبمو هماشمم المجمعم مريإ ب اب  بمن المقماسممإ 

بالنسن بن منمد العقيقيإ بمنمد بن إبراهيم العمريإ بهميمرهمم فمبميمنممما همم 

فيه إذ يدخب عليهم اإلمام بمعه اخوه  ع رإ فيخف الجماعة الستقباله بالترحيال 

 رج 
ُ
بهإ فيقول لهم م فيما يقول مس   لوال أو فينم من ليس مننم العلمتنم متى ي

عننم  . بيومي إلى  مني كاو معهم فمي المنمبمس يمدعمي انمه عملموي بيمأممره 

 بالخربج فيخرج.

قال الرابيس فقال أبو منمدس   هذا ليس مننم؛ فاحذؤبه فإو في ثيابه قلمة قمد 

كتبها إلى السلطاو يخبره فيها بما تقولوو فيه  إ فقام بمعمضمهمم فم متمش ثميمابمه 

فو د القلة يذكرنا فيه بنب عظيمة بنالحظ هنا أو المنمنموممة قمد الحمقما أصمنماب 

 فمي عممملمهإ 
ً
 كاو بماؤعما

ً
اإلمام حتى بهم في المعتقب؛ فوضعا عليهم  اسوسا

فا عى انه علوي حتى ال يتنرج اآلخربو من التنلم أب أمامه. بهنا  اء  بؤ اإلمام 

الم المدافع بالمنامي عن أصنابهإ فنشف لهم حقيقتهإ ثم أخبرهم أو 
،
عليه الس

 عنهم يريد ؤفعه.
ً
 الر ب ينمب تقريرا

س   الزم بيتك 
ً
بمن ذلك ما كتبه إلى أحد أصنابه قبب موت المعتز بننو عشرين يوما

الم كماو يمر  عملميمه 
،
ه عليه الس

ّ
حتى يندم النا م  إ يعني بذلك موت المعتز. بكأن

 ينيط به لو أو الر ب خرج من منزله في حياة المعتز.
ً
 خطرا

م تو يه النلائخ باالؤشا ات التي تمثب حجر الزباية فمي تمأ ميم  نماؤ االيممماو بنموؤ 4

االخالصإ بالتي تزؤع ؤبح التضينة بال داء فيهم في بقا هم أحوج مما يمنمونموو 

فيه إلى التضينة بالجها . بهذه النلائخ باالؤشا ات كانا مستمرة من كمب إممام 

 من ابائه تجاه أصنابه بمواليهإ بالشنب الذي يتالءم بمتطلبات ذلك العلر.

بفي علر اإلمام العسنري اشتد الضيل بالنلاؤ على اإلمام بأصنابهإ بلذا فقمد 

سجب لنا التأؤيخ شنايات عديدة كانا تو ه لممام باعتباؤه القائد الربحي بالمو مه 

 من 
ً
 االكبر الذي يربو فيه الناس ش اء  راحاتهم بتقليب آالمهمإ فنجد أو شخلا
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أصنابه يشنو إليه ال قرإ ببالطبع فإو ممنمشمأ ذلمك باضمخ بهمو عمدم المتممململ بال 

 
َ
مر
،
ف
َ
مو
َ
 لمت

ّ
الرضوخ بال االنطواء بال المركموو إلمى احضماو تملمك المنمنموممة المجمائمرةإ بإال

عندهم المال بلتهنأبا بالعيش الرهدإ لنمن اإلبماء بالمنمبمب باللمممو  ممنمعمهمم ممن 

 اإلممام سمالم الملمه عملميمهإ 
ّ
 إال

ً
 بال ممالذا

ً
ذلكإ فنوصربا بطوؤ با بلم يجدبا ملمجمأ

خمر إ   مب 
ُ
 تماؤة أ

ً
 تاؤة م كما سيأتي مإ بيمو مهمهمم فمنمريما

ً
بالذي كاو يعينهم ماليا

تنمية ؤبح اللبر بالتضنية فيهم. فناو يقول لهذا المنتاجس   ال قر معنا خير ممن 

 كهف لمن التجأ إلميمنماإ 
ُ
ال نى مع هيرناإ بالقتب معنا خير من النياة مع عدبنا بننن

بنوؤ لمن استلبر بناإ بعلمة لمن اعتلم بمنماإ ممن احمبمنما كماو ممعمنما فمي السمنمام 

 ا على؛ بمن اننرف عنا فإلى الناؤ  .

 ما  اء في  وابه إلى بعض مواليه يسأله او يعملمممه  عماًء فمنمتمال 
ً
بمن ذلك أيضا

 بهذا الدعاء   يا أسمع السامعينإ بيا أبلر المبلرينإ بيا انمظمر المنماظمريمنإ 
ُ
إليه ا ع

بيا أسرع الناسبينإ بيا اؤحم الراحمينإ بيا أحنم الناكمميمن صمّب عملمى ممنمممد بآل 

 برحمتكإ با علني 
،
 لي في عمريإ بامنن علي

ّ
منمد بابسع لي في ؤزقيإ بمد

 ممن تنتلر به لدينكإ بال تستبدل بي هيري  .

ثم إو اإلمام يعطي المنه  اللنيخ البي هاشم الجع ريإ بالذي هو من خواص 

أصنابهإ بذلكس أو ابا هاشمإ ببعد أو ؤأ  اإلمام كتال هذا الدعاء قال في ن مسمهس 

مالمس.   أنما فمي 
،
اللهم ا علني في حزبك بفي زمرتكإ فما مابمه اإلممام عملميمه الس

 
ً
 بلهم تابعما

ً
 بالبليائه عاؤفا

ً
 بلرسوله ملدقا

ً
حزبه بفي زمرته او كنا بالله مؤمنا

 فابشر ثم ابشر  

فهذه هي شربط السير على الخط االلهي المستقيمإ االيمماو بمالملمه بالمتملمديمل 

لرسوله بالمعرفة  بليائه با خذ بمنهجهم بالسير خل هم. هذه هي المعمقميمدة 

النقة التي توصب اإلنساو في نهاية المطاف إلى ما يب يه من الخلو  في الجنمة 

 بنيب الرضا االلهي.

م مساعدة أصنابه بالمد  الممالمي ال مب ملمالمنمهمم الشمخملميمة أب المعماممةإ فمقمد 1

 من المال ليلرفها فمي 
ً
استطاع اإلمام ببالرهم من النلاؤ الجائر أو يجمع مقداؤا

الملالخ العامة باقامة مشاؤيع ا تماعية كبيرةإ بذلمك عمن طمريمل اتمخماذه نمظمام 

الوكالء الذين كانوا يرسلوو ا موال إليه من مختلف اصمقماع المعمالمم. بقمد سمممعمنما 

فيما سبل كيف أو عثماو بن سعيد العمري كماو يموصمب ا مموال إلمى اإلممام عمن 

 من االمموال 
ً
طريل بضعها في  واب السمنإ بهنذا فقد كاو اإلمام يستلم كثيرا

بسرية تامة ببمنأ  عن عيوو الننومةإ فقد قبمض ممن بمعمض المرسمب أؤبمعمة اآلف 

  يناؤ بمن آخرين مائة بستوو صرة من الذهال بال ضة بهير ذلك من المواؤ 

 08صفحة 



19  

المالية التي استطاع من خاللها سد حا ات النثير من ال قراء بالمنتا ين؛ بصمرف  

بعضها في الملالخ العامة للمسلمينإ بلذا نر  علي بن  ع ر م بهمو أحمد بكمالء 

اإلمام العسنري م كاو ين ل الن قات العظيمة بكاو اإلمام يمممضمي نم مقماتمه تملمك 

؛ فقد ح  أبو طاهر بن بالل فنظر إلى علي بن  معم مر بهمو 
ً
بكاو يمده بالمال أيضا

مالمإ 
،
ين ل الن قات العظيمةإ فلما انلرف كمتمال بمذلمك إلمى أبمي ممنمممد عملميمه الس

ع في ؤقعتهس   قد كنا أمرنا له بمائمة ألمف  يمنماؤ ثمم أممرنما لمه بمممثملمهما فمأبمى 
ّ
فوق

قبوله إبقاء عليناإ ما للناس بالدخمول فمي أممرنما فميممما لمم نمدخملمهمم فميمه  إ قمال 

الم فأمر له بثالثين ألف  يناؤ.
،
 الرابيس ب خب على أبي النسن العسنري عليه الس

 
ً
فيتضخ من هذا بمن خالل ضخامة ا موال التي يعطيها اإلمام او عمنمده مشمربعما

أب عدة مشاؤيع ا تماعيةإ هذا على الممسمتمو  المعمام. أمما عمطمايماه بمسماعمداتمه 

 تنلىس
م
 المالية على مستو  االفرا  فهي أكثر من أو

فمنهاس المفة  يناؤ التي أؤسلها إلى أبي هاشم الجعم مري ممرفمقمة بمنمتماب يمقمول 

الم فيهس   إذا كانا لك حا ة فال تستِخ بال تنتشم باطلبها تأتيك على مما 
،
عليه الس

 تنال إو شاء الله  .

بمنهاس مائتي  يناؤ اعطاها إلى علي بن زيد بن علي بن النسين بن زيمد بمن عملمي 

 بقال لهس   اصرفها في ثمن  اؤية  .

بمنهاس الخمسمائة  ؤهم التي اعطاها لعلي بن إبراهيم بالثلثمائة التي أعطاهما 

 البنه منمد.

مالم 
،
بمنهاس سبينة من الذهال تقدؤ بننو خمسمائة  يناؤ اعطاها اإلمام عملميمه الس

  بي هاشم الجع ريإ إذ شنا إليه النا ةإ بقالس   خذها يا أبا هاشم باعذؤنا  .

إلى هير ذلك من المساعدات بالعطايا التي كاو ين قها اإلممامإ بالمتمي سماهممما 

 
ّ
 إلمى أو

ً
في ؤفع بعض الضيل بالمعاناة التي كاو يعيشها المجتمع آنذاكإ مضافا

مالم؛ 
،
 من هذه العطايا كانا ممزب ة بداللة بآية ممن آيمات إمماممتمه عملميمه الس

ً
كثيرا

 أو اإلمام أعطى االموال لزيمد باخمبمره بمأو  ماؤيمتمه 
ً
فنالحظ في الرباية الثانية مثال

الم بفي الرباية الثالثة نالحظ او اإلممام اعمطمى 
،
قد ماتا بكاو كما قال عليه الس

علي بن إبراهيم ببلده ما كاو يتمناه بقد تقدم نص الرباية في باب كرممه عملميمه 

الم من شاء فليرا ع. بكما نالحظ في الرباية ا خيمرة أو اإلممام حمك بسموطمه 
،
الس

ا ؤه فاخرج منها تلك السبينةإ بهنذا فإو المتتبع يمجمد المنمثميمر ممن ذلمك بالمذي 

 ساهم في طمأنة قلوب أصنابه بايماو عد  كبير من الناس به.

 كما ال ي وتنا هنا أو نشير إلى أو ا موال من مختلف اصقاع العالم إلى اإلمام 
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الم تدل على انتشاؤ التشيع في ذلك الزماوإ فلقد بلغ عد  الشيعة فمي  
،
عليه الس

بعض المناطل من ايراو بالنوفة بب دا  بالمدائن بملر باليمن بالنمجماز بحمتمى 

 في سامراء عاصمة العباسيين عشرات الماليين تقريبا.

 م اإلمام مع خل اء علرهس4

مالم فمي سمنمي امماممتمه ثمالثمة ممن خملم ماء بمنمي 
،
عاصر اإلمام العسنري عملميمه الس

العباس بهمس المعتزإ بالمهتديإ بالممعمتمممد. بقمد ذاق ممنمهمم طمعمم ا ممريمنإ 

 لملمسميماسمة المتمي انمتمهمجمهما 
ً
فنانا سياسة هؤالء الخل اء في حمقميمقمتمهما اممتمدا ا

المأموو العباسي مع اإلمام الجوا  بقمام بمتمطمبميمقمهما المممتموكمب المعمبماسمي ممع 

اإلمام الها يإ بهي سياسة  م  اإلمام بناشميمة المبمالط المعمبماسمي بممنماصمرتمه 

بالتضييل عليهإ بتسجيب كب شاؤ ة بباؤ ة عليه بفلملمه عمن قمواعمده الشمعمبميمةإ 

بقد تقدم ذلك. بننمابل همنما أو نسمجمب بمعمض المممواقمف المتمي  مرت بميمن اإلممام 

 بخل اء علره ببنسال ما يعيننا التأؤيخس

 أ م اإلمام مع المعتزس

إ بكماو المنماكمم المرسمممي 452تسلم اإلمام العسنري إمامة المسلمين فمي عمام 

 اإلممام 455في ذلك الوقا المعتز العباسي الذي خلعه االتراك في عام 
ّ
إ أي إو

 العسنري عاش من سني امامته ما يقاؤب سنة باحدة فقط مع الخلي ة المعتز.

الم؛ فقد سمجمب لمنما 
،
بقد بؤم المعتز من آبائه الب ض بالنلال آلل البيا عليهم الس

ه عمد إلى اعتقال اإلمام بإيداعمه فمي السمجمنإ بكماو ممعمه أبمو هماشمم 
ّ
التأؤيخ إن

 آخمر لملمممعمتمز 
ً
 ب ميمضما

ً
الجع ري بعدة من الطالبيين؛إ كما أو التأؤيخ سجب لنا موق ا

 عمن 
ً
تجاه اإلمام العسنري بهوس اصداؤ االمر إلى سعيد النا ال بقتب اإلمام بعيمدا

 لهس أخرج ابا منمد إلى النوفةإ ثم اضرب عنقه في الطريل.
ً
 عيوو الناسإ قائال

مالم بالمذي ا   إلمى 
،
بيظهر أو هذا الخبر قد تسرب إلى أصناب اإلمام علميمه الس

قلقهم على حياتهإ فاؤا  اإلمام طمأنتهم بؤفع معنوياتهم فمجماءهمم تموقميمعمه 

 يقول فيهس   الذي سمعتموه تن ونه  إ

 قال الرابيس فخلع المعتز بعد ثالم بقتب.

 آخر لممام حول مقتب الخلي ة المعتز المعمبماسمي بذلمك 
ً
بمثب هذا التنبؤ نجد تنبؤا

س   المزم بميمتمك حمتمى 
ً
عندما كتال إلى أحد أصنابه قبب موت الممعمتمز بمعمشمريمن يمومما

يندم النا م   فلما قتب برينه كتال إليهس قمد حمدم المنما م؛ فممما تمأممرنمي؟ فمنمتمال 

اإلمام إليهس   ليس هذا النا مإ هو النا م اآلخر  إ قال الرابيس فناو ممن المممعمتمز 

 ما كاو .
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 ممع ممنمهم   
ً
بيالحظ على الربايتين االبهام بال موه في اإلخمبماؤ بذلمك تممماشميما

النتماو الذي ساؤ عليه اإلمام العسنريإ باستطاع من خالله استقطاب النثير ممن 

 تتنج  به ضده.
ً
 باحدا

ً
 الجماهير حولهإ بمن  بو أو يعطي الننومة مستمنا

هذا عمدة ما سجله لنا التاؤيخ من مواقف باحدام بين اإلممام بالمخملميم مة المممعمتمز 

العباسي بالذي ينشف عن السياسة التعس ية التي كاو يمنمتمهمجمهما المممعمتمز ممع 

الم.
،
 اإلمام عليه الس

 ب م اإلمام مع المهتديس

ببعد أو خلع االتراك المعتز العباسي عن الننمإ تسلم الدبلة ابن عمه الممهمتمدي 

همم إ بلمم يمبمل فمي المنمنمم إال سمنمة  455بن الواثل بكاو ذلك في آخر ؤ ال سمنمة 

 هم. 456باحدة حتى هجم عليه االتراك بقتلوه بذلك في ؤ ال من سنة 

 يمتمشمبمه بمعمممر بمن عمبمد المعمزيمز بكماو 
ً
 متدينا

ً
بينقب التأؤيخ أو المهتدي كاو متننثا

 يدؤكه اللبخإ بانمه بمنمى قمبمة لملمممظمالمم 
م
يواصب الليام بكاو يركع بيسجد إلى أو

م الشمراب 
ّ
 لس فيها للعام بالمخماصإ بأممر بمالمممعمربف بنمهمى عمن المممنمنمرإ بحمر

 بنهى عن القياو بأظهر العدل...إ

لنن هذا العدل بهذا النل الذي كاو يسير عليه المهتدي هو حمل ممبمتموؤ نماقمص 

بليس هو التمطمبميمل اللمنميمخ لمممسمالم؛ بقمد يمالحمظ همنما مموقمف المنماس بمجممميمع 

 من 
ً
اصنافهم كاو موقف الرفض باالستنناؤ لسياسة المهتدي هذه بذلك انطالقا

 إحد  ب هتي نظرس

بلىس ب هة من يميب إلى اللهو بالترف بحميماة المدعمة بيلمعمال عملميمه تمطمبميمل 
ُ
ا 

 عليهإ بتمثب هذه الجهة همالمبميمة المنماس 
ً
النل بير  أو في سلك المهتدي ضيقا

بما فيهم أكثر الوزؤاء بالقوا  بالمنت عينإ يقول المممسمعمو يس  فمثمقملما بطمأتمه 

على العامة بالخاصةإ فاستطالوا خالفتهإ بسفموا أيماممهإ بعممملموا المنميملمة عملميمه 

 حتى قتلوه .

الثانيةس ب هة اإلمام باصنابه الواعية للعدل االلهيإ بالتي تنظر إلى الممهمتمدي 

على أساس انه ؤ ب مننرف بهاصال للنل ا بلي الذي يؤممنموو بمهإ كممما تمر  أو 

العدل الذي يننم به في نظره ليس حول العدل اإلسالمي اللنيخ. فهو على كب 

حال ؤ ب هير متوفرة فيه شرائط المقماضمي المعما لإ بلمذا نمالحمظمه يمتمبمع السميماسمة 

 الماضية آلبائه في مالحقة اإلمام بمناصرته بز ه في ظلمات السجوو.

بقد تنبأ اإلمام بمقتب الخلي ة العباسي بهو في المممعمتمقمب؛ فمقمد بؤ  عمن أبمي 

 مع النسن العسنري في حبس المهتدي 
ً
 هاشم الجع ري أنه قالس كنا منبوسا
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بن الواثلإ فقال ليس   في هذه الليلة يبتر الله عمره  إ فلما أصبننا ش ال االتراك  

 المعتمد منانه.
َ
ي

ِّ
ل
ُ
ب
َ
 بقتب المهتدي ب

بهناك تنبؤ آخر لممام عن موت المهتدي أسبل من ذلك التنمبمؤ بمأيمامإ بذلمك أو 

المهتدي بعد او است نب ا مر بينه ببين المواليإ عزم على استفلالهمم بحملمف 

س ال لينهم عن  ديد ا ؤهإ فخطر في ذهن بعض أصمنماب اإلممام أو انشم مال 
ً
قائال

المهتدي بذلك يلرفه عن ممالحمقمة اإلممام بتمهمديمده لمهإ فمنمتمال إلمى اإلممامس يما 

 سيديإ النمد لله الذي ش له عنكإ فقد بل ني أنه يتهد ك.

 بالجو السياسي آنذاك فهو يمر  بموضموح أو الممموالمي 
ً
 اإلمام كاو عاؤفا

،
بحيخ إو

 بممن ثمم يمنموو تمهمديمده لمهمم  منمايمة ممن 
ً
أقو  من المهتدي باكثر عدة بعد ا

 ن سه على ن سه.

س   ذاك أقلر لعمره  إ ثم أخبر بما بؤاء الم ميمال فمقمالس 
ً
فقد بقع اإلمام بخطه قائال

 مممن يممومممك هممذا خمممممسممة أيممام بيممقممتممب فممي المميمموم السمما سإ بممعممد هممواو 
،
ممد
ُ
  ع

 باستخ اف يمر به  إ فناو كما قال.

فقد هجم االتراك على المهتدي فقاتلوه بحا جوه على سيرته بعزلوه بقتملموهإ 

بلم ينلره أحد من الناس فقد  اء في التاؤيخ أنه ببعد انهزام  ميمشمهإ  خمب إلمى 

 بالناس بهو ينا يس يا معمشمر المممسملممميمنإ أنما 
ً
 بالعامة مستنلرا

ً
سامراء مست يثا

أمير المؤمنين قاتلوا عن خلي تنم ! فلم يجبه أحد من العامة إلى ذلك. بت اصميمب 

الهواو باالستخ اف الذي حب بالمهتدي مذكوؤة في المنماممب بالمممربج بهميمرهما 

 من شاء فليرا ع.

خر  عن مواقف اإلمام مع الخلي ة المممهمتمدي 
ُ
هذاإ بلم ينقب لنا التاؤيخ ت اصيب أ

بالله أعلم بنقيقة المنمالإ بسميمعملمم المذيمن ظملممموا آل بميما ممنمممد أي ممنمقملمال 

 ينقلبوو.

  م م اإلمام مع المعتمد العباسيس

 456تقلد المعتمد العباسي خالفة الدبلة بعد ابن اخيه المهتدي بذلك في سنة 

إ أي إلى حميمن بفماتمه بذلمك فمي 
ً
هم إ باستمر في الننم مدة ثالثة بعشرين عاما

 هم. 401سنة 

بقد عاصر اإلمام من عهده أؤبع سنواتإ تعره فيها إلى مختلف انواع االضطمهما  

 لسميماسمة المدبلمة السمابمقمة ممن 
ً
بالمطاؤ ة؛ فلقد كانا سياسة المعمتمممد اممتمدا ا

مراقبة اإلمام بمناصرتهإ فلقد ز ه في المممجملمس بالسمجموو اكمثمر ممن ممرة كممما 

 يظهر من بعض الربايات. بقد تقدم في المقاالت السابقة أو اإلمام كاو في
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الم مع أخيه  ع رإ بابعمز إلمى   
،
كما بؤ  أو المعتمد أمر باعتقال اإلمام عليه الس

 هذا يخبر المممعمتمممد بمأو 
ف
مدير السجن علي بن  رين أو ينقب إليه اخباؤهإ فناو علي

 من ا يام عن خبرهإ فمأخمبمره بمممثمب 
ً
اإلمام يلوم النهاؤ بيللي الليبإ فسأله يوما

ذلكإ فقال لهس امض الساعة إليه باقرأه عني السالمإ بقب له انلرف إلى ممنمزلمك. 

 قمد لمبمس ثميمابمه بخم مهإ 
ً
فجاء علي بن  رين إلى باب النبس فو د اإلمام متمهميمفما

فا   إليه ؤسالة المعتمدإ فنهض اإلمام باعتلى  وا ه ثم بقف فانبر  السجاو 

س
ً
 قائال

 م ما بقوفك يا سيدي؟

 م   حتى يجيء  ع ر  .

 م إنما أمرني باطالقك  بنه.

 فإذا ؤ عما بلميمس همو ممعمي 
ً
م تر ع إليه فتقول له س   خر نا من  اؤ باحدة  ميعا

 كاو في ذلك ما ال خ اء به عليك  .

بمضى السجاو إلى المعتمد فاخبره بمقمول اإلممامإ فمأممره بماخمالء سمبميملمهإ بخمرج 

الم من السجن.
،
 اإلمام عليه الس

بهنذا يتضخ العداء السافر من الننومة العباسية لمنه  النل بالعدالة المتمثمب 

المإ إذ إو شبخ العدالة كاو يطاؤ هم بيمرعمبمهمم  نمهمم 
،
بشخلية اإلمام عليه الس

يعلموو باننراف منهجهم عن القرآو النريم بالسنة النبوية المباؤكمةإ بأو ب مو  

 عملميمهمم؛ النمه يمدعمو إلمى الملمه بإلمى المرسمول بإلمى تمطمبميمل 
ً
اإلمام يشنب خطمرا

الشريعة السمابية المقدسةإ فوق وا منه ذلك الموقف المخمبميمخ حمتمى ؤحمب ممن 

 على ما يأتي في منله إو شاء الله
ً
 مضطهدا

ً
 مظلوما

ً
 هذه الدنيا مسموما
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