اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر
يف دراسات املستشرقني
■

القول بأن املعلومات املتوافرة عن سرية اإلمام موسى بن جعفر الكاظم
وحياته العلمية واالجتامعية والعائلية وعن أدوارمها ونشاطاهتام يف تاريخ التشيع بله
يف التاريخ اإلسالمي يف القرن الثاين للهجرة ويف املؤلفات التارخيية اإلسالمية املنسوبة
إىل السلطة العباسية قليلة جدا ال تتناسب مع ما قام به األئمة األطهار مجيعا،
هذه األدوار والفعاليات يف هذا البحث املتواضع ،وبالنسبة اىل دور اإلمام الكاظم
الذي أمىض ثالث وثالثني يف إمامة املسلمني وهي مدة أطول بثامنية سنني من إمامة
والده اإلمام الصادق

 .وكذلك فإ ّنا ال تتناسب مع مسريته التارخيية الطويلة هذه

عىل الرغم من أن اإلمام قد عارص أربعة من العباسيني العتاة الذين أحلقوا به أنواعا
وصنوفا من األذى والعذاب والتنكيل يف سجونم املظلمة الظاملة ،والذين اغتصبوا
حق آل البيت الرشعي واستحوذوا شعاراهتم املميزة [كالثأر آلل البيت ،وااللتزام
ّ
بالقرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة] خالل ثورهتم عىل األمويني .فقد عارص اإلمام
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واإلمامان الصادق والكاظم

بخاصة ونحن نبحث اآلن يف تسليط الضوء عىل

الكاظم السنوات العرش األخرية من حكم أيب جعفر املنصور [الذي امتد حكمه من 59

سنة  651 -631هجرية  445 – 457 /م ]وكان هذا احلاكم منذ تسنّمه السلطة من
أخيه السفاح واضعا نصب عينيه حتركات اإلمام الصادق ومن بعده عىل حتركات
اإلمام وخطط عىل الغدر باإلمام الكاظم وقتله ،السيام بعد أن وصلته األخبار بوفاة
اإلمام الصادق

 .ثم عارص السنوات العرش ك ّلها من حكم ابن أيب جعفر ،املهدي،

[ الذي حكم من سنة651ـ  611هجرية  445 /ـ 415م ] .وقد مارس هذا الظامل
كأبيه أقسى املعامالت من أجل إيذاء اإلمام يف سجونه البغيضة ،وسعى سعيا حثيثا اىل
قتله

وألقى القبض عليه وجيء به اىل بغداد فوضعه يف السجن ألسباب سياسية

تنم عن حقد املهدي وبغضه آل البيت وتنم عن مدى غريته وحسده
وهي يف حقيقتها ّ
عندما وصلته األخبار بوساطة جواسيسه وعمالئه املنبثني يف مدينة رسول اهلل
وهي األخبار التي أخافته كثريا ،مفادها أن الناس يف املدينة ومن ّ
كل األمصار كانوا
خالل أيام احلج يظهرون حبهم ووالءهم لإلمام وكانوا حيبونه حبا مجا ويتقربون اليه
ويتجمعون حوله ملا عرف عنه من مكارم األخالق احلميدة وكرم السجايا والعلم
الوافر والسامحة واجلود .فتجسمت تلك السجايا للمهدي ووصلت به أفكاره اخلبيثة
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر
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اىل أن اإلمام إنّام هيدف اىل تأليب قلوب املسلمني ضدّ ه وذلك بإعالنه ثورة عارمة،
هكذا كان يفكر هذا الطاغية ،وكل الطواغيت يف عاملنا احلديث .ثم عارص اإلمام
حكم ابن املهدي ،اهلادي ،الذي حكم من سنة 611ـ 641هجرية  415 /ـ 411م.
وقد سعى هذا احلاكم الفاتك املسعى ذاته الذي طلبه املهدي أال وهو بذل اجلهود
لتصفية اإلمام وقتله ،غري أن اهلل تعاىل أبى ذلك وأن يتّخذ اهلادي هذا اإلجراء إذ قتله
اهلل وأهلكه قبل أن ينفذ خمططه الظامل .ثم عارص حواىل اثني عرش سنة من حكم قاتل
اإلمام العايت هارون الرشيد الذي حكم من سنة 641ـ  613هجرية 411 /ـ 111م.
والرشيد هو الذي أمر بقتل اإلمام بوساطة حييى بن خالد الربمكي وبتنفيذ من
صاحب الرشطة يف بغداد السندي بن شاهك وهو جدّ الشاعر كشاجم.
أقول :ليس غريبا أن يتجاهل أو حيرف مؤرخو السلطتني غري الرشعيتني

األموية والعباسية ورواهتم وأن يغيبوا ذكر مناقب أئمة أهل البيت وسريهتم ومكانتهم
العقيدية والتارخيية والعلمية .هلذا فإن عنوان هذا البحث املتواضع قد يثري استغراب
القارئ الكريم؛ فكيف ملسترشق غريب بريطاين أو أملاين أو فرنيس أو أمريكي أو
إرسائييل أن يكتب عن سري أئمة أهل البيت

يف الوقت الذي وقف فيه مؤرخو

وحمرفا ألخبار اإلمام الكاظم
األمة اإلسالمية موقفا سلبيا ومتجاهال بله ّ
عموما

واألئمة

ويف العمل عىل تغييب احلديث أو حتى ذكر أخبار عن سري األئمة

األطهار وعلومهم وإسهاماهتم الفاعلة يف أحداث التاريخ اإلسالمي .واملفروض
عليهم أن يقوموا بذلك العمل فينالوا رشف الدنيا واألخرة؛ وال يقمعوا شخصياهتم
العلمية ويذلونا بغية إرضاء احلكّام اجلائرين من األمويني أو العباسيني ،لكن هذا هو
الديدن الذي نجهه وعاظ السالطني يف ّ
كل زمان ومكان .فاألدوار التي أ ّداها األئمة
صلوات اهلل عليهم وسالمه إنام هي امتداد متواصل وطبيعي لتلك التي ناضل رسول
اهلل

طيلة سنوات الدعوة يف مكة واملدينة ،ألنه

املطهرة؛
جدّ األرسة العلوية ّ

لكن ويا لألسف فإن هذا التمني يذهب سدى حينام نراهم قد ابتعدوا عن جادة
الصواب يف أرصارهم عىل التغييب املتعمد.
سنة 361هجرية يمثل هذه احلالة إذ يتعامل مع استشهاداإلمام الكاظم

 ،إذ يقدّ م

رواية سلطوية واحدة مفادها أ ّن اإلمام مل يقتل من قبل هارون الرشيد إنام تويف وفاة
طبيعية وذلك عندما أسهب بشكل الفت عىل املامرسة التي م ّثلها صاحب الرشطة
ّ
وحشد هلذه املرسحية من القضاة والوجهاء
السندي قاتل اإلمام بإيعاز من سيده
كشهود عيان عىل ذلك األمر املخزي؛ ومل ينبس بكلمة واحدة توحي ب ّ
أن استشهاده
قتال هي من أوامر هارون اجلائرة .وهذا االجتاه يف الرواية التارخيية قد غلب عىل
املحرفة التي ختدم السلطة
دونا مؤرخو األمة ،بمعنى تدوين الرواية
املرويات التي ّ
ّ
العباسية .ولوال وجود عدد من املؤرخني املعروفني بميوهلم الشيعية أو باعتداهلم يف
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مروياهتم التارخيية ووجود الفقهاء والعلامء الشيعة الذين دونوا األصول الشيعية
األربعة يف زمن التحرر من التعصب السلطوي أي خالل عهد البوهييني الشيعة
النطمس ح ّقا إرث األئمة

وخلفي كثري من املعلومات عن معامالت العباسيني

القاسية بحقهم خوفا عىل سلطتهم غري الرشعية التي اغتصبوها من الذين كانوا هم
وبالنص والتعيني.
األوصياء والوالة عىل األمة اإلسالمية رشعيا
ّ
قبالة جتاهل املؤرخني املسلمني لسرية اإلمام ليس غريبا أن يتجاهل مؤرخو
السلطتني األموية والعباسية احلديث عن مناقب أئمة أهل البيت العقيدية والتارخيية
ويغيبوا سريهم

ومكانتهم العلمية ذلك ألنم ،وحسب ما فرسته املسترشقة

اإليطالية فيشيا فاجيلريي  V. Vagelerieبشكل مبارش ورصيح يف دراستها الق ّيمة
بخصوص سرية سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء

؛ مؤرشة اىل السبب يف اختاذ

هؤالء املؤرخني مواقفهم الالعلمية والبعيدة عن األمانة والعدالة هذه يف إغفاهلم ذكر
مناقب الزهراء من املؤرخني الذين نعتمد مؤلفاهتم يف بحوثنا وتدريساتنا للطلبة نظري
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر
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السرية النبوية التي ّ
وحرفها ابن هشام برواية البكائي
هذهبا وتدخل يف معلوماهتا
ّ
العبايس الوالء .واملعروف ّ
أن هذه السرية قد أهداها حممد بن إسحاق ثم أودعها اىل
ثالثة رواة؛ وأ ّن ابن هشام قد استند عىل معلومات راوية واحد فقط وهو عبيد اهلل بن
زياد البكائي الذي أمىل عليه رشوطه يف نرش السرية النبوية التي جاءت خالية من ذكر
أم أبيها فاطمة الزهراء

 .وكذلك إغفال حممد بن عمر الواقدي وتلميذه حممد بن

سعد البرصي مؤلف الطبقات الكربى وخليفة بن خياط صاحب التاريخ الكبري
والبالذري مؤلف الكتابني املشهورين :فتوح البلدان وأنساب األرشاف ،وحممد بن
جرير الطربي املؤرخ ذائع الصيت مؤلف كتاب تاريخ األمم وامللوك وغريهم من
املؤرخني .فجميع هؤالء كانوا من أتباع السلطة العباسية ومؤرخيها.
تقول املسترشقة فاجيلريي( :)6إ ّن هؤالء الرواة واملؤرخني كانوا خيافون
السلطات األموية والعباسية وخيشونا خوفا عىل مصاحلهم املادية وهلذا السبب فقد

غيبوا ذكر مناقبها ومناقب األئمة األطهار ،وبالغوا كثريا اىل درجة متطرفة بعدم ذكر
اسمها الرشيف وأسامء األئمة

 .فهذا مثال عىل تفسريات مسترشقة منصفة ملا

املؤرخون الذين نتداول مؤلفاهتم دوما .وهي بلية كبرية ابتيل هبا التدوين
اقرتفه هؤالء ّ
ّ
ونبث فيه وند ّرسه ألطفالنا وشبابنا.
التارخيي اإلسالمي الذي نقرؤه
مر ذكره وقبالة هذه الشحة يف املعلومات التي أوردها مؤرخو
وعىل عكس ما ّ
السلطة العباسية عن مناقب األئمة وسريهم فإنم مألوا كتبهم بأخبار ساداهتم من
األمويني والعباسيني ومناقبهم وأ ّطروا أعامهلم هباالت من املدح والتزييف ،فانتجوا
سامها املسترشق الدانمركي بيرتسن Petersen E.
رواية مادحة خاصة هبؤالء احلكّام ّ

 .Lبالرواية األموية والرواية العباسية يف كتابه املوسوم (عيل ومعاوية) ونرشه يف
كوبنهاكن سنة  )2()Ali and Mu’awiya( 6117وقد ترمجته اىل اللغة العربية وصدر
يف األسواق قبل سنوات .وقد كشف فيه عن تأثري الرواية العباسية عىل التدوين
التارخيي اإلسالمي.
واملفارقة املثرية أننا نجد يف مقابل تعسف مؤرخي السلطة العباسية يف تغييبهم
املعلومات عن أئمة اهلدى وعن إبراز مكانتهم الفقهية والعلمية نرى هؤالء األجانب
بدسهم وبتفسرياهتم املسيئة لإلسالم ولنبي األمة وأهل
العراقيني عىل وجه اخلصوص ّ
بيته األطهار  -عند الباحثني الذين مل ي ّطلعوا عىل أعامل املسترشقني إنام هم حيكمون
عليهم حكام مسبقا ،متاما كاحلالة التي مارسها املؤرخون القدامى ضد أهل البيت
األطهار -ينهدون بجدّ ومثابرة للكتابة عن اإلمامني موسى بن جعفر وحممد اجلواد
واألئمة االثني عرش

 ،بني بحث أو كتاب مستقل أو حتقيق خمطوطات شيعية مل

حتقق بعدّ من املحققني العرب واملسلمني ومن املؤلفات الشيعية املطبوعة يف العامل،
وبني متابعات ومناظرات ومؤمترات للمؤلفات اإلسالمية املتعلقة بالفرق اإلسالمية،
وأغلبهم كانوا من أهل السنة وواحد منهم وهو ابن حزم الظاهري قد أمىل رواية
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جمحفة بشأن التشيع يف كتابه (الفصل) .فدرسها املسترشق املعروف ببحثه الق ّيم عن
عبد اهلل بن سبأ يف بحث بعنوان (الشيعة الغالة كام قدمها ابن حزم

The

 ) Heterodoxies of the Shiites in the presentation of Ibn Hazmوهو
املسترشق فريدالندر .)3( Fredlander
لقد ّ
حشد هؤالء املسترشقون جهودهم تلك بغية مجع املعلومات اجلديدة التي
تس ّلط الضوء عىل عدد من املسائل الساخنة يف التاريخ اإلسالمي وتواريخ سري األئمة
نظري استشهاد اإلمام الكاظم ،وقد وقفت عىل هذه اجلهود املثرية واملجهدة ح ّقا يف
الكتاب الذي تم طبعه يف مؤسسة دار اجلمل بعنان (التشيع واالسترشاق).
ففيام يتعلق بأخبار اإلمام املعصوم بادرت مدرسة االسترشاق األملانية يف
الكتابة عن األئمة االثني عرش ،فألف املسترشق شرتوسامن  R. Strothmannكتابا
بعنوان (أئمة الشيعة االثني عرش  )Zwolfer Schia Dieوطبعه يف ليبزك Leipzig

سنة( .6121 )7ووقف فيه عىل سرية اإلمام الكاظم

واألحداث التي عارصها

والدسائس التي حاكها العباسيون من أجل تصفيته .وكان شرتوسامن من املسترشقني
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر

الذين ح ّللوا األسباب التي دفعت املأمون العبايس إىل التآمر ضد اإلمام وقتله .فضال
خصص هذا املسترشق بحثا بعنوان (الشيعة) وآخر بعنوان (حممد
عن ذلك فقد ّ
اجلواد) يف دائرة املعارف اإلسالمية (الطبعة األوىل) .وأنتجت هذه املدرسة أي
األملانية مسترشقا آخر يعدّ متخصصا يف ميدان التشيع وهو الربوفسور ولفريد
مادولنك  W. Madelungيف الكتابة عن سري عدد من األئمة األطهار .وقد اعتمد يف
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هذه البحوث عىل املصادر األولية الشيعية وعىل مصادر وخمطوطات أخرى ،فمثال
استند عىل تاريخ زيدي املذهب وهو من تأليف النارص األطروش املتوىف سنة
317هجرية164/م بغية تقديم معلومة جديدة مل ترش اليها املصادر وتتعلق بدور
اإلمام الكاظم

السيايس وسنتناوهلا بعد قليل؛ كان ذلك يف كتابه املوسوم (اإلمام

 011القاسم بن إبراهيم) ونرشه يف برلني سنة 6115م ( .)5وكتب بحثا ق ّيام عن اإلمام

حممد اجلواد يف دائرة املعارف اإلسالمية (الطبعة اجلديدة)( )1مشريا اىل أوضاع اإلمام
أيام املحنة بمسألة خلق القرآن ،ومل يشاطر علامء السنة يف موقفهم القايض بعدم خلق
القرآن .مستنتجا بأ ّن الشيعة مل يعلنوا عن موقفهم معتمدين مبدأ التقية .وقد أعتمد
املسترشق مادولنك عىل عدد من املصادر الشيعية ،فضال عن مراجع أجنبية من أمثال
كتاب مور  Moorاملوسوم (تاريخ األديان  History of Religionsوكتاب جلمن
 Gilmanاملوسوم (تاريخ العرب  .)4()The Saracensووقف هذا املسترشق عىل
السم لإلمام بتحريض
دست
ّ
الرواية التي تشري اىل أم الفضل بنت املأمون وكونا قد ّ
من املعتصم الذي خ ّطط منذ توليه كريس اخلالفة اىل تصفية اإلمام

معتمدا عىل

كتاب حتفة املتقني للعالمة املجليس؛ مع إنه يرى بعدم اتفاق آراء العلامء الشيعة حول
ذلك وهو يديل باآلراء املتعددة .ومن بينها الرأي الذي يذهب اىل القول بأن املعتصم
دعا اإلمام اىل بالطه وقدّ م له رشابا من الزبيب املسموم ،ويف رواية أكثر وضوحا أن
السم .وخيتم هذه اآلراء برأي للعالمة
املعتصم خلط أثناء دعوته اإلمام مع الطعام
ّ
الغمة الذي يرى بعدم وجود الدليل
الشيخ املفيد يف كتابه اإلرشاد ويف كتاب كشف ّ
سم اإلمام
عىل ّ

 .وأشار املسترشق اىل رضورة إعادة الواثق الذي خلف املعتصم

ميدان التشيع وهو هامل هاينز  Halm Heinzمؤلف الكتاب الذائع الصيت املوسوم
(الشيعة  )Die Schiaوطبعه يف درموشستوت  Darmstustيف عام 6111وترجم
مرتني اىل اللغة اإلنجيلزية( .)1وقد وقف عىل موضوع مهم يف عقيدة الشيعة اإلمامية
بفلسفة االستشهاد واستشهاد اإلمامني الكاظم واجلواد

 .وللمسترشق بحوث

أخرى عن ميادين خمتلفة بشأن التشيع.
و ّملا كنا بصدد اإلشارة اىل جهود املسترشقني يف مالحقة املصادر األساسية عند
الشيعة اإلمامية من أجل ترسيخ املباين التارخيية يف احلديث عن سري األئمة

نأيت

عىل ذكر املسترشق اليهودي إيتان كوهلربغ  Etan Kohlbergالذي درس سرية اإلمام
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الكاظم

( )61مستندا اىل كثري من املصادر الشيعية األولية ،فضال عن املصادر

السنية وبعض هذه املصادر مل يرتدد ذكرها واالنتفاع منها يف بحوث األساتذة ممن أ ّلف
ـ وهم ق ّلة جدا ـ عن سرية اإلمامني املعصومني وعلمها اللدين وعن أدوارمها الفاعلة
يف نرش التشيع .ومن بني تلك املؤلفات كتاب أمايل السيد الرشيف املرتىض وكتابه
اآلخر الفصول املختارة وكتاب دالئل اإلمامة ملحمد بن رستم الطربي وكتاب
االحتجاج للعالمة الطربيس وكتاب الفصول املهمة البن الص ّباغ وكتاب رجال
الكيش وكتاب مدينة املعاجز للبحراين وكتاب قرب اإلسناد للحمريي وكتاب بصائر
الدرجات للص ّفار القمي وكتاب حتفة العقول عن آل الرسول البن شعبة وكتاب
املجدي يف أنساب الطالبيني للعمري النسابة املشهور وكتاب اخلرائج واجلرائح لسعيد
ابن هبة اهلل الراوندي  ،فضال عن مؤلفات األصول ومؤلفات الفرق اإلسالمية وغري
ذلك من قائمة مصادر غنية جدا يف البحث عن سرية اإلمام

*

.

لقد أرشنا يف بداية هذا البحث إىل إسهامات مدرسة االسترشاق األملانية
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر

بخصوص سرية اإلمامني

؛ ومع إن دراسة املسترشق شرتسامن املبارشة عن

املوضوع تعدّ من الدراسات التي تعكس قدم اهتاممات األملان بالتشيع ،غري أ ّن هذا ال
يعدم القول بتوافر إسهامات ملسترشقني آخرين ليسوا من األملان يف هذا الصدد.
فامللحوظ أ ّن هناك عددا من املسترشقني وقفوا يف دراساهتم عىل حياة كل من اإلمامني
الكاظم واجلواد الشخصية مشريين اىل املضايقات املتكررة التي تعرضا اليها من قبل

/أ.د .عبداجلبار ناجي

العباسيني .ويف الوقت نفسه فقد أولوا اهتامما خاصا بمرقد الكاظمني ومدينة الكاظم
يف احلقب التارخيية القديمة واحلديثة وال سيام منذ القرن التاسع عرش للميالد.
واملدرسة الربيطانية لالسترشاق هلا إسهامات طيبة يف هذا املجال ،فمن بني
املسترشقني القدامى (وأقصد هنا أولئك الذين يعدّ ون من اجليل األول) املسترشق

 016املعروف أدوارد باملر  E. H. Palmerالذي ألف كتابا عن هارون الرشيد وقف فيه

عىل مسألة استشهاد اإلمام الكاظم من من قبل هذا اجلالد وعنوان كتابه( هارون
الرشيد خليفة بغداد  ) Harun al-Rashid,Caliph of Baghdadوطبع يف لندن
فصل يف العالقة بني هارون واإلمام ،علام بأنه وقف اىل جانب
سنة6116م .وقد ّ
الرشيد يف عدم تأييده الرواية الشيعية؛ فاكتفى بنقله رواية الطربي عن هذا احلدث.
ولعل السبب يف عدم ذكره للروايات من املؤلفات الشيعية هو أن املصادر التارخيية
واملؤلفات الشيعية مل تكن قد ح ّققت يف تلك الفرتة املبكرة .وأشار باملر اىل الكاظمني
إشارة رسيعة( .)66ولكن املسترشق اآلخر الربيطاين املعروف بكتاباته غي لسرتنج
خصص يف أحد كتبه املوسوم (بغداد خالل اخلالفة
 Gay Le Strangeقد
ّ
()62

العباسية)

املطبوع يف كمربدج سنة6115م جانبا مهام منه لوصف مدينة

الكاظمني ،مستهال حديثه بذكر اإلمام الكاظم

وإبراز دوره العلمي ومكانته يف

تاريخ األرسة العلوية .بعدها وقف عىل مسألة مقتله من قبل الرشيد ودفنه يف مقابر
قريش .فضال عن أخبار أخرى تبني عالقة اإلمام مع العباسيني بدءا من عهد املنصور
العبايس.
ويعدّ لسرتنج من املسترشقني املعروفني بدراساته التارخيية –اجلغرافية إذ س ّلط
املدورة .وختللت أوصافه الطوبغرافية أخبارا بشأن حوادث وقعت يف بغداد نظري تلك
التي رافقت الغزو املغويل التي تأثرت بنتائجها مدينة الكاظمني ومراقد األئمة
املطهرين يف أيام ذكرى
األطهار .وركز عىل نقطة هامة اال وهي مكانة املرقدين
ّ
استشهاد اإلمام احلسني

 ،إذ يفد كثري من الزوار لزيارة اإلمامني وإغناء املرقدين

باهلدايا النفيسة .وإن اخلليفة الطائع العبايس صىل صالة اجلمعة يف الصحن الكاظي
وينص قائال بأنه متأكد بإن الزيارة لزوار اإلمام
معز الدولة البوهيي.
الرشيف يف زمن ّ
ّ
خالل فرتة انتعاش حركة التشيع زمن البوهييني كانت مستمرة؛ وخالل هذه احلقبة
بالذات متت أربع إنجازات مهمة يف املرقد الكاظمي املقدس وهي تأليف مؤلفات
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األصول األربعة ،مؤلف الكليني وابن بابويه القمي والشيخ الطويس( .)63هذه
وزود املوضوع
املعلومات وغريها قد ذكرها املسترشق يف كتابه املشهور (بغداد)ّ .
بخريطة صورت من اجلو ملدينة الكاظمني تربز املنارتني املطهرتني والصحن اخلارجي
الرشيف بشكل أقرب اىل املستطيل ،حتيط به املنازل واخلطط األخرى(.)67
وضمن هذا االجتاه وقف املسترشق الربيطاين اآلخر هوارث  J. Howarthيف
ّ
كتابه املتعلق بتاريخ املغول املطبوع يف لندن سنة 6111م عىل مدينة الكاظمني
واملرقدين الرشيفني أيام حمنة هجوم هوالكو عىل مدينة بغداد وإناء اخلالفة العباسية
بقتله آخر خليفة عبايس وهو املستعصم .ويف هذا املجال تطرق هوارث اىل اإلمامني
الكاظم واجلواد

املشتق من اسم اإلمام .ويف
 ،مبينا أصل الكلمة (الكاظمني)
ّ

الوقت نفسه درس املسترشق الربيطاين اآلخر املعروف شرتيك  W. Streckيف بحث
له يف دائرة املعارف اإلسالمية (الطبعة القديمة) بشأن مدينة الكاظمني عرب التاريخ،
وس ّلط الضوء عىل سرية اإلمامني

مشريا اىل مسألة استشهاد اإلمام الكاظم ودفنه

يف مقابر قريش( .)65كذلك درس املسترشق الربيطاين املشهور بكتابه (تاريخ األدب
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر
/أ.د .عبداجلبار ناجي
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ختصص
العريب) املطبوع يف لندن ،الطبعة الثانية منه يف سنة6131م .وهذا املسترشق ّ
يف التصوف اإلسالمي ،هلذا فقد عرض يف دراسته اجلانب التعبدي لإلمام وزهده
وهو املعروف بالعابد والصابر والزاهد( .)64وللمسترشق الربيطاين اإلسكتلندي
وليم موير  W. Muirإسهام يف هذا املجال ،حينام تطرق اىل هارون الرشيد وموقفه
املخزي من اإلمام الكاظم ،وتآمره عىل قتله يف كتابه املوسوم (اخلالفة ظهورها
وقيامها وتدهورها وسقوطها )The Caliphate,its Rise ,Decline and Fall
املطبوع يف لندن سنة 6127م.


هناك مالحظة جديرة بالتنويه اليها وهي غزارة انتاج مدرسة االسترشاق

الربيطانية يف حقل التشيع والكتابة عن أئمة أهل البيت األطهار

 .وفوق هذا

وذاك ففي العقدين األولني من القرن العرشين حدث تطور متميز يف دراسات

الربيطانيني اال وهو انشغال املبرشين يف اإلسهام يف هذا امليدان؛ وبصورة خاصة يف
كتابات املسترشقني املبرشين يف عدد من املدن اهلندية التي عرفت بحامسة تشيعها
املتخصصة عن
وصالبته نظري مدن البنجاب ومدراس ولكناو ،ومن بني املؤلفات
ّ
تارخيية التشيع اإلمامي وحول األئمة املعصومني االثني عرش كتاب املسترشق املبرش
الربيطاين كانون سيل  Rev. Canon Sellاملوسوم (أئمة الشيعة االثني عرش):
Ithna ʻAsharíyya, or, The Twelve Shiʻah Imams .

فصل يف بابني من أبواب كتابه عن
املطبوع يف مدراس سنة6123م ( .)64وقد ّ
اإلمامني املعصومني .فدرس سرية اإلمام موسى بن جعفر
فصل يف استشهاده
ومواقف العباسيني ودسائسهم لقتله ،ثم ّ

وبني مكانته العلمية
؛ مستندا اىل ما

توافر لديه آنذاك من املصادر الشيعية األولية من دون أن هيمل ذكر املعلومات التي
أوردها مؤرخو أهل السنة .ويف االجتاه نفسه درس املسترشق الربيطاين اآلخر دوايت
توا لكانون سيل ،وكتاب
دونالدسون  D. Donaldsonاملوضوع الذي سبق ذكره ّ
دونالدسون عنوانه كام ورد يف األصل (ديانة الشيعة:تاريخ اإلسالم يف بالد فارس
والعراق )The Shiite Religion ;A History of Islam in Persia and Irak
الدكتوراه للمسترشق دونالدسون وكانت بعنوان (األئمة االثنا عرش عند الشيعة)
وقد تقدّ م هبا اىل مدرسة كندي للتبشري يف مدينة هارتفورد األمريكية Kennedy

 School of Missions in Hartfordبإرشاف الربوفسور نيكلسون السابق الذكر
وهو أستاذ يف جامعة كمربدج يف بريطانيا .وكتاب املسترشق دونالدسون يضم ثالثة
وثالثني فصال إذ أفرد لكل إمام من أئمة أهل البيت

فصال قائام بذاته؛ عرض فيه

سري األئمة بشكل مفصل .فاإلمام موسى بن جعفر الكاظم

خصص له الفصل
ّ

الرابع عرش وهوفصل بواقع تسع صفحات( من صفحة )611—652وأعطى له
عنوانا هو (موسى الكاظم :املتذرع بالصرب .)Musa al- Kazim : The Forbearing
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أ ّما اإلمام حممد اجلواد

خصص له الفصل السابع عرش؛ وهو فصل يقع يف
فقد ّ

عرش صفحات( من صفحة )614-611وعنوان الفصل( إمام حممد التقي الذي كان
حتت رعاية اخلليفة المأمون Imam Muhammad Taki. The Protégé of the

.)61() Calif Ma,mun
ومن بني أهم املوضوعات التي عرضها أو التي وقف عليها املسترشق
دونالدسون وسنذكرها بنوع من التفصيل من أجل وضعها موضع املوازنة مع
املواقف غري املوضوعية للمؤرخني املسلمني مؤرخي السلطة العباسية ( وهم مؤرخو
التاريخ اإلسالمي الذين نعتمدهم ومن بني أمههم الطربي عىل وجه اخلصوص ) ممّن
دونا
غيب التطرق اىل مناقب أئمة األمة اإلسالمية األطهار .فالنقاط األساسية التي ّ
بشأن اإلمام الكاظم هي-:
 -6وقف املسترشق عىل والدة اإلمام امليمونة وقال إنا تعدّ مؤرشا متميزا يف
الرصاع الذي دار بني األمويني والعباسيني،إذ كانت والدته يف سنة 621هـ 475/م،
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر

ويف السابع من شهر صفر منها ،أو قيل يف سنة 621هجرية471/م يف شهر ذي
احلجة .وتعدّ هذه املدّ ة من الناحية التارخيية فرتة حاسمة وذلك ال ّتساع رقعة احلراك
العبايس يف مدينة الكوفة ويف منطقة خراسان وهم يرفعون الشعار العلوي (الثأر آلل
البيت) .
 -2وأشار إىل أ ّنه

كان يف السنة السابعة من عمره حينام تسنم أبو العباس

الس ّفاح السلطة غري الرشعية .واملهم هاهنا إنه ترجم اسم الس ّفاح بالس ّفاك لسفكه

/أ.د .عبداجلبار ناجي

الدماء  .The Shedder of bloodولنلحظ أ ّن بعض أقالم مؤرخي السلطة العباسية
تزيف احلقيقة فيحورون الس ّفاح اىل كونه كان كريام وجوادا وسخيا.
 -3ووقف املسترشق عىل مسألة مالحقة املنصور العبايس وابنه املهدي

 012واهلادي والرشيد لإلمام .وهنا تعقب أخبار اإلمام ومواجهته املضايقات العباسية

بروح مملؤة بالصرب واإليامن بالقدرة اآلهلية العادلة .وأشار اىل حذر اإلمامني الصادق
والكاظم وتنبههام ملا كان املنصور ومن أعقبه من هؤالء العتاة العباسيني خي ّطط له
ضدّ مها هبدف تصفيتهام .فوقف عىل مسألة تشديدهم عىل مجيع حتركات اإلمامني لئال
حياوال القيام بعمل من شأنه أن يؤدي اىل ثورة ضدهم ولئال يظهرا أية عالمة من
نعرفه بخوف الطغاة عىل عروشهم .فكان
عالمات عدم الوالء لسلطتهم؛ وهذا ما ّ
اإلمام الصادق

مدركا متام اإلدراك لنوايا املنصور وخمططاته لقتل اإلمام الكاظم

املنصوص عليه باإلمامة من بعده .وال سيام ونحن نعرف أ ّن املنصور كان هو السبب
الرئيس واملبارش يف قتل اإلمام الصادق

؛ لذلك كان اإلمام يتوجس خطر مكيدة

املنصور ومؤامرته بقتل اإلمام الكاظم ،وكان حذرا جدا يف جتنب دسائسه.
 -7واألهم أ ّن املسترشق وقف عىل صفات اإلمام موسى بن جعفر ،مشريا
اىل عبادته وزهده وصربه عىل املكروه وعىل ّ
كل كرب وأنّه كان غري حاد املزاج وغري
مترسع يف ترصفاته وكان حليام وهلذا وصف بالكاظم وبالعبد الصالح .كان عبدا
صاحلا مؤمنا ال ينقطع عن ذكر اسم اهلل مواصال صالته وتسبيحاته .واستشهد عىل
مدى تدين اإلمام ومشريا اىل كونا سجية من السجايا التي متيز هبا مجيع أئمة أهل
املسترشق عىل مسألة كرمه

وجوده وأعامله يف إشاعة اخلري مستشهدا برواية ابن

خلكان التي وردت يف كتابه وفيات األعيان بأ ّن اإلمام كان يرسل أكياسا من األموال
يرص رصرا حتتوي عىل مبالغ ترتاوح بني مائتي دينار أو
اىل الفقراء واملحتاجني ،وكان ّ
ثالثامئة درمها أو أربعامئة درمها لتوزع عىل فقراء األمة من أهل املدينة واملسلمني .ثم
يعقب عىل كرمه

ّ
بأن هذا هو الذي دعا طاغية العباسيني املهدي بن املنصور اىل

جين جنونه ويثري غضبه وثورته ضدّ اإلمام وحقده عليه فأخذ يفكر بل ويعمل
أن ّ
بجد ّية عىل التخلص منه ألنه يعدّ بصيغة إعالن التمرد ضدّ طغيان بني العباس .فعمل
عىل سجنه

هبدف قتله .وبالفعل فقد بعث جالوزته إللقاء القبض عىل اإلمام
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البيت؛ واملثال الذي رضبه عىل هذا األمر دعاء اجلوشن الذي عرف به اإلمام .ووقف

019

وجلبه اىل بغداد سجينا .لكنه اضطر إىل إطالق رساحه بسبب حلم رآه إذ متثل له
اإلمام عيل

ورشا
قائال له  -:إن اهلل تعاىل عهد اليك بالسلطة ،فلم ترتكب إثام ّ

وظلام وتنتهك رابطة الدم (لقد ترمجت كلامت املسترشق حرفيا ألنا مهمة يف توضيح
للنص العريب) ( .)61عندئذ أطلق املهدي رساح اإلمام بعد أن فرض عليه
مدى فهمه ّ
رشطا ،إذ أخذ عهدا بأن ال يعلن اإلمام ثورة أو متردا عىل سلطته وسلطة أي من أبنائه.
يقول املسترشق فكان جواب اإلمام

ذكيا بإشارته اىل عدم استطاعته عىل الثورة

والعصيان؛ فام كان عىل املهدي ّإال الر ّد الساذج الذي يعكس حجم خوفه ومفاد ر ّده
" أإن ما تقوله هو احلقيقة ؟" .فهذه املحاورة ّ
تدل داللة قاطعة عىل ارتعاد فرائص
احلق الرشعي.
العباسيني وخوفهم الشديد من األئمة ألنم هم أصحاب ّ
 -5كذلك أشار دونالدسون اىل موقف اهلادي بن املهدي من اإلمام عندما
اندلعت الثورة العلوية ضده .وكانت هذه الثورة قد اندلعت بسبب سوء معاملة
اهلادي وبسبب املعاملة اهلمجية العباسية ضدّ عدد من العلويني الذين اهتمهم برشب
النبيذ ،فك ّبل رقاهبم بالقيود وطاف زبانيته هبم يف شوارع املدين ،فثارت ثائرة العلويني
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر

ضدّ ه.
 -1ودرس املسترشق األسباب التي دفعت الرشيد اىل تصفية اإلمام
دراسة حتليلية مسلطا الضوء عىل ركائز عدّ ة منها -:حسد الرشيد ملا كان يسمع ويرى
من حصافة عقل اإلمام وعلمه الظاهر والباطن يف القرآن الكريم وأحاديث جدّ ه
رسول اهلل

وبالتعاليم اإلسالمية السمحاء وباملباين الفكرية والفقهية التي

/أ.د .عبداجلبار ناجي

انغرست يف شخصية اإلمام .وفوق هذا وذاك فقد ذعر هارون وارتعدت فرائصه
حساد اإلمام من أقاربه مفادها أ ّن الناس كانوا ينهالون
عندما وصلته أخبار مصدرها ّ
عىل اإلمام وجيمعون األموال (اخلمس) له ويتحلقون بحلقاته العلمية يف املسجد
اجلامع .واملسترشق يؤيد بل ويدعم الرواية التي تذهب اىل أن الرشيد هو الذي تآمر

 019عىل قتل اإلمام

 .وهو ال جيد يف رواية الطربي التي هتدف اىل تربئة ساحة الرشيد

من هذا العمل البغيض بحق اإلمام ،تلك الرواية املفربكة واملنحرفة التي وردت عىل
لسان صاحب رشطة الرشيد السندي بن شاهك الذي ّ
وعاظ
حشد جمموعة من ّ
السالطني من الوجهاء يف بغداد والكتّاب وكتّاب الدواوين والقضاة ومجعا من بني
هاشم وعددا من العلويني وكشف عن وجه اإلمام قائال هلم " هل تعرفون هذا
هال وجدتم أي أثر جلرح أو عالمة ّ
الرجل؟ فأجابوا :نعم نعرفه .ثم سأهلم ّ
تدل عىل
أ ّنه قتل ؟ فأجابوا :كال ،عندئذ قام السندي بتغسيل جسد اإلمام الرشيف ودفنه يف
مقابر قريش" .وهنا خرس الطربي ومل ينطق بكلمة عادلة تعقيبا عىل روايته الكاذبة
مؤيدا بإن اإلمام قد مات موتا طبيعيا(.)21
 -4ومل يغفل املسترشق موضوعا مهام يتعلق بعلمية اإلمام وتفقهه يف الدين
والقضايا الرشعية واملسائل التي كانت تعرض عليه إلبداء مواقفه ورشوحه
وتفسرياته منها.
 -1واملالحظ أ ّن املسترشق قد استند يف معلوماته تلك عىل عدد من املصادر
السنية نظري كتاب امللل والنحل للشهرستاين وكتاب وفيات األعيان البن خلكان
ومقدمة ابن خلدون يف الفصل اخلاص باإلمامة عند الشيعة الذي متّت ترمجته اىل
اإلسالم  The Moslem Worldلشهر كانون الثاين سنة .)26(6136فضال عن
استناده اىل املصادر الشيعية األساسية وال سيام مؤ ّلفات العالمة املجليس  -:بحار
األنوار وجنّة اخللد باللغة الفارسية وتذكرة األئمة باللغة الفارسية؛ وعىل كتاب
خالصة األخبار للسيد حممد مهدي باللغة الفارسية .كام رجع اىل تاريخ اليعقويب
وكتاب مروج الذهب للمسعودي.
 -1وأعقب املسترشق هذا الفصل بفصل آخر مفصل تناول فيه املرقد
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اإلنجليزية بعنوان  The Shiah Imamateونرشت من قبل املسترشق يف جملة (عامل

الرشيف وهو الفصل الثامن عرش بعنوان (مرقد الكاظمني يف بغداد 015 The Shrine of

 ) Kazimain "The Two Kazims" at Baghdadوهو فصل يقع يف أحدى عرشة
مزودا بخريطة قد أخذت من اجلو(.)22
صفحة (من صفحةّ ،)211—611

*
فاملسترشقون الربيطانيون الذين أتينا عىل ذكرهم يف أعاله قد عاجلوا سري
اإلمام املعصوم ومكانته العلمية واالجتامعية وعمله املنظم يف طريق نرش التشيع
وتوعية أنصاره وتفقيههم بمبادئ اإلسالم احلنيف واإلمامة احلقيقية؛ ومن اجلانب
اآلخر حول عالقاته مع أركان الدولة العباسية وكانت معاجلته هلذه القضايا معاجلة
موضوعية اىل قدر كبري .لكن علينا أن ال ننكر بأنم كانوا مدفوعني بدوافع تبشريية أو
سياسية أو غريها من الدوافع .فإنم قد أفردوا لإلمام

حيزا خاصا يف دراساهتم.

والسيام بالنسبة اىل الفكرة أنه ـ أي اإلمام ـ كان يمثل من الناحية السياسية مركز حتول
مهم يف الرصاع األموي ـ العبايس ،ألنه عارص ملدة مخس سنوات حكم آخر حاكم
أموي وكذلك عارص أحداث التنظيم العبايس وأعتامدهم عىل الشعار العلوي بوصفه
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر

أسلوبا جلمع أتباعهم وتوجيههم ضدّ األمويني ،وعارص أحداث الثورة العباسية ،علام
بأنه كان يف عمر اخلمس سنني .فضال عن كونه كان مالزما لوالده اإلمام الصادق
الذي كان عىل ا ّطالع واسع عىل مجيع املتغريات السياسية ،من دون أن يتخذ
موقفا علنيا عن عدم تأييده أو رفضه هلا .فاإلمام موسى بن جعفر قد نل من منهل
والده

العلمي واملعريف لعقدين من الزمان.

/أ.د .عبداجلبار ناجي

وعند انتقالنا اىل احلديث عن املسترشقني الذين يمثلون اجليل احلديث
واملعارص من فرتة السبعينيات من القرن املنرصم فصاعدا نجد هناك اهتامما متزايدا يف
خاص.
الكتابة عن التشيع عموما وعن مدرسة آل البيت واألئمة االثني عرش بشكل
ّ
ففي احلقل اخلاص بسري أهل البيت نشط االسترشاق األملاين يف إسهاماته عن األئمة

 001وسريهم كاملسترشق هامل هاينز  Halm Heinzالسابق الذكر املشهور بالدراسات

اإلسامعيلية والفاطمية ،إذ ألف يف سنة 6111م كتابه بعنوان الشيعة Die Schia

والنص واإلمام واملجتمع الشيعي وغري ذلك من
وقف فيه عىل مبدأ اإلمامة
ّ
املوضوعات احليوية يف الفكر والعقيدة الشيعية .وكذلك تطرق اىل مسألة مهمة أيضا
بخصوص اإلمام الكاظم ونشاطاته السياسية وعمله املكثّف واجلدي من أجل نرش
أسس هلا والده الصادق
التشيع عىل وفق األسس التي ّ

 .فحينام كان اإلمام يف

سجن هارون يف بغداد واصل اتصاالته وعالقاته مع أتباع املذهب وهم من كبار
الشيعة وممّن تسنم مناصب يف مؤسسات الدولة العباسية .فكان مثال عىل تواصل مع
الشخصية النشيطة عيل بن يقطني .من هنا وبحسب إشارة املسترشق فإن نظرية
اإلمامة وفتاوى اإلمام قد شاعت بني صفوف الشيعة ومفادها أن خدمة السلطان غري
الرشعي جائزة طاملا كانت تتامشى ومصلحة التشيع وطاملا ختدم يف عملية نرش
املذهب .وهلذا السبب فقد ّ
وىل اإلمام

عيل بن يقطني وكالة اإلمام املالية من أجل

تقديم اخلدمات اىل شيعة أهل البيت(.)23
ويف بحث آخر بعنوان (الغنوصية اإلسالمية) باللغة األملانية نرشه يف زوريخ ـ
يونيخ سنة6112م .وتكمن أمهية هذا البحث يف مسألة وقوف املسترشق هاينز عىل
التوعية يف العقيدة اإلمامية توعية عميقة ونرشها بني صفوف أتباع املذهب؛ ومن بني
األسامء التي ذكرها املسترشق هلؤالء التالميذ املفضل بن حممد اجلعفي اخلطايب .وهو
خصها هذا املسترشق ببحث ق ّيم حول خمطوطة بعنوان( كتاب شيعي
الشخصية التي ّ
للمفضل بشأن ظهور النصريية)( .)27وكان املفضل من املخلصني لإلمام وقد زاره يف
السجن يف بغداد ،واستمع اىل وصاياه

وأوامره وتفهم واقعية مرشوعه يف نرش

التشيع والدفاع عنه ضدّ أولئك السائرين وراء ركب الدولة غري الرشعية .وكذلك
وقف املسترشق األملاين اآلخر ولفريد مادولنك  W. Madelungالذي كان هو اآلخر
متخصصا يف حقل التشيع اإلمامي ،وله بحوث عديدة عن ائمة أهل البيت (ع) .وله
ّ
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دور اإلمام الكاظم

يف نرش التشيع ويف تشجيع تالمذته الالمعني عىل رضورة

000

كتاب عن (اإلمام القاسم بن إبراهيم الزيدي) نرشه يف سنة 6115م( ،)25وأثار فيه
مسألة مهمة بشأن اإلمام الكاظم

اعتامدا عىل خمطوطة زيدية ألفها النارص

األطروش املتوىف سنة  317هجرية تفيد بإسهام اإلمام يف ثورة حممد بن عبد اهلل
النفس الزكية ضدّ املنصور العبايس يف سنة 675هجرية .ولعلنا ال نميل اىل مدى
صحتها لعاملني أساسيني ،أوهلام كون اإلمام يف هذه السنة كان صغريا يف الثامنة من
عمره ،وثانيهام أ ّن والده اإلمام الصادق

مل يدعم تلك الثورة ،وقد نصح النفس

الزكية بعدم إعالنا ألن العباسيني الطغاة سوف يقتلونه وبقسوة شديدة .وتناول
املسترشق مادولنك بصورة مفصلة املضايقات التي تعرض هلا اإلمام من العباسيني
كالقبض عليه وسجنه يف البرصة أوال ثم نقله اىل بغداد .ويعقب املسترشق أ ّن اإلمام
برغم ذلك ّ
وخص بالتفصيل عيل بن
ظل يتصل باستمرار بأتباعه وأنصاره وتالمذته.
ّ
يقطني املتوىف سنة 612هجرية إذ أبلغه اإلمام برضورة استثامر نفوذه اإلداري يف
السلطة من أجل مساعدة الشيعة ،شيعة أهل البيت ،ماديا وعلميا.
ويشدد مادولنك عىل أ ّن هذه الترصفات الشجاعة من قبل اإلمام هي التي
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر
/أ.د .عبداجلبار ناجي
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أثارت حفيظة هارون وكان وقتها يف الرقة فأمر بتصفية اإلمام( .)21واعتمد املسترشق
يف معلومته عىل رسالة باللغة العربية قام برتمجتها وحتقيقها ونرشها يف بحث عنوانه
(رسالة الرشيف املرتىض حول رشعية العمل يف مؤسسات السلطة)( .)24فضال عن
ذلك فقد كتب بحثا ق ّيام بشأن سرية اإلمام الرضا

وقف فيه عىل موضوع استشهاد

اإلمام الكاظم.
وهناك عدد آخر من املسترشقني الفرنسيني واليهود قد وقفوا عىل دراسة سري
اإلمام

سواء كانت دراساهتم مستقلة عن اإلمام موسى بن جعفر أو ضمن

مؤلف عام عن األئمة االثني عرش .ومن بني هذه الدراسات بحث الربوفسور إيتان
كوهلربغ  ،Etan Kohlbergأستاذ التشيع اإلمامي يف اجلامعة العربية ،واحلاصل عىل
جوائز بتخصصه يف الفكر الشيعي اإلمامي .فقد كتب مؤلفات عدّ ة مهمة وبحوثا

كثرية وقف يف مجيعها عىل مسائل اإلمامة ودراسة األئمة وعلامء الشيعة الكبار .كذلك
درس بشكل خاص اإلمام الكاظم يف كتابه املوسوم ( اإلمام واملجتمع يف عرص ما قبل
الغيبة ) ويف بحثه اآلخر ( من اإلمامية اىل االثني عرشية) الذي نرشه يف سنة .6141
ّإال أننا سنقف للتعرف عىل أهم ما جاء به املسترشق من نقاط يف البحث املعنون
()24
عرف اإلمام يف عنوان بحثه باإلمام (الذي
(موسى بن جعفر الكاظم) ؛ وقد ّ

حافظ عىل صمته) ) (He who kept silentوكذلك وصفه يف بداية العنوان ( اإلمام
الذي كبت نفسه من الغيظ .)He who restrain himself
فاملسترشق كوهلبريغ ابتدأ حديثه عن اإلمام بذكر ما شهر به من ألقاب
وصفات فهو أبو احلسن األول أو املايض ،وهو أبو إبراهيم وأبو عبد اهلل ،وهو العبد
ثم قدّ م روايات خمتلفة عن سنة والدته
الصالح .ومن ّ

بني السابع من شهر صفر

سنة  621هجرية أي :الثامن من ترشين الثاين سنة471م ،أو السابع من ذي احلجة
ثم ّبني
سنة 624هجرية  /أيلول سنة 475م ،أو يف سنة  621هجرية ّ .471 /
الروايات املختلفة بشأن استشهاده ،مع أنه يميل اىل أنه

استشهد يف  25من شهر

رجب سنة 613هجرية املوافق 3من شهر آب أو أيلول من سنة 411م .ومن ثم ذكر

وبعد ذلك تسرتعي املسترشق كوهلربغ جمموعة من النقاط بخصوص سرية
نفصلها عىل وفق اآليت:
اإلمام ّ
 -6كام هي احلالة عند املسترشقني اآلخرين فإن كوهلربغ وقف عىل وفاة
اإلمام الصادق

ومسألة ابنه األكرب إسامعيل الذي تنتمي اليه فرقة اإلسامعيلية،

ذلك ألن املوضوع هذا يعدّ من املواضيع اجلدلية إن كان يف احلركة الشيعية أو يف نشأة
احلركة اإلسامعيلية أو يف استثامر املسترشقني هلذا اجلدل بني صفوف الشيعة .فركّز عىل
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املسترشق معلومات عن عائلة اإلمام من األوالد ذكورا وإناثا.

أن هذه احلادثة يف قضية اإلمامة قد أدت اىل انشقاق املجتمع الشيعي اىل فرقتني001 :

اإلمامية والسبعية ،ثم عرض ظهور الفرق األخرى كالفطحية والناووسية .وأشار هنا
اىل العامل الشيعي هشام بن احلكم ودوره يف دعم إمامة اإلمام موسى بن جعفر
الكاظم

.

 -2وكذلك ركّز املسترشق عىل املضايقات واملؤامرات التي تعرض هلا اإلمام
من العباسيني يف زمن أيب جعفر ،الذي رشع يف التخطيط لقتل اإلمام عندما بلغته
أخبار وفاة اإلمام الصادق

فيقول هذا املسترشق معتمدا عىل جمموعة من املصادر

املهمة أن املنصور بعث باجلواسيس اىل مدينة رسول اهلل بمهمة الكشف عن حقيقة
األمر أي :عن وفاة اإلمام الصادق وعن حقيقة اإلمامة ومن خلفه

 .وأمر

جواسيسه أنم يف حالة معرفتهم اإلمام الذي ورث اإلمامة أن يعملوا عىل قتلهّ .إال أن
اإلمام الصادق كان ذكيا يف أن يتوقع حدوث مثل هذا األمر فعمل عىل تسمية مخسة
أوصياء أو ّنواب و  legatesجاعال بني هؤالء اخلمسة مرشحني املنصور نفسه
واإلعالن عن إمامة الكاظم

؛ فلام صار األمر مكشوفا ورصحيا فشل أولئك

اجلواسيس يف مهمتهم فأحبطت املؤامرة ،مؤامرة املنصور .وكذلك فقد تعرض
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر

املسترشق اىل مضايقات خليفته املهدي بن املنصور .إذ أمر هذا بالقبض عىل اإلمام
وأودعه السجن يف بغداد عازما عىل قتله من دون سبب يذكر سوى غريته وحسده
حب الناس لإلمام والتفافهم حوله يف
وبغضه لإلمام والسيام حني وردته األخبار عن ّ
املدينة ،فأثارت هذه األخبار املهدي كثريا وهو يتوقع أن اإلمام ينوي القيام بثورة
ضدّ ه فسجنه .ويكرر املسترشق ّ
ان السبب الذي حال دون قتله هو احللم الذي جاء
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عيل غاضبا ،فأطلق رساحه رشيطة أن يتعهد بأن ال يعلن
املهدي حني خاطبه اإلمام ّ
ثورة عليه وعىل أحد من ولده .واملهم أن املسترشق يعتمد يف هذا املجال عىل رواية
الطربي تلك التي متجد املهدي ومتتدح أخالقه السمحة بأنه أعطى اإلمام ثالثة آالف
دينار ،وبحسب رواية الطربي أن اإلمام تس ّلمها وعاد ثانية اىل املدينة .وهي رواية

 001مشكوك فيها وال أحسب أن اإلمام تسلم مبلغا من املهدي.

واستطرد املسترشق يف متابعته ما تعرض له اإلمام من مضايقات مستمرة من
العباسيني خالل حكم اهلادي بن املهدي الذي حكم سنة واحدة وبضعة شهور،
فحاول هذا أن يقتل اإلمام أيضا عىل أثر الثورة العلوية التي تزعمها احلسني بن عيل
حركها وقادها ،فثارت
صاحب فخ .إذ اعتقد اهلادي أن لإلمام دورا فيها وأ ّنه الذي ّ
ثائرته متهام اإلمام باعالن العصيان وألقاه يف السجن وقرر تنفيذ مؤامرته بقتل اإلمام،
غري أن اهلل ّ
جل وعال انترص لإلمام بموت اهلادي وهالكه بعد مدة قصرية من سجن
اإلمام فأهلكه اهلل قبل أن ينفذ خمططه .واعتمد املسترشق عىل رواية ابن طاوس يف
كتابه "مهج الدعوات" بشأن دعاء اإلمام وصالته املعروفة باجلوشن يف مسجد رسول
اهلل

يف املدينة شاكرا أنعم اهلل تعاىل عىل نجاته من اجلالد العبايس اهلادي.
ووقف املسترشق بالتفصيل عىل خمططات هارون الرشيد ومؤامراته التي

حاكها لقتل اإلمام .واملعروف أن هارون قد أمر بسجن اإلمام عندما كان يف السجن
لكنه أطلق رساحه بعد مدة .وبعد ذلك ونتيجة ألسباب متعددة وقف عىل ذكرها
املسترشق كوهلربغ مسلطا الضوء عىل أبعادها ومدى موضوعيتها نظري السبب الذي
يرتبط هبشام بن احلكم والسبب الذي وصفه املسترشق بأن اإلمام كان ضحية مؤامرة
اخلاتم ،فضال عن أسباب أخرى ذكرها كوهلربغ ال يسعنا تدوينها هنا.
لكن الذي جيدر ذكره أن املسترشق ،وعىل خالف ملا ّاختذه الطربي ،بخصوص
استشهاد اإلمام إذ إ ّن الطربي كان مؤيدا للرواية التي تبعد الرشيد عن املؤامرة التي
خطط له بالفعل لقتل اإلمام عن طريق حييى بن خالد الربمكي وبتنفيذ عميل من
صاحب رشطة الرشيد عىل بغداد السندي بن شاهك .فيقول املسترشق إ ّن السندي
بعد تنفيذه عمله اخلسيس بقتل اإلمام مجع حواىل ثامنني من وجهاء بغداد ومن القضاة
وكتّاب الدواوين وبني هاشم وبعض العلويني وكشف هلم عن وجه اإلمام وسأهلم
عن هويته وعن ما إذا كان هناك أي جرح أو أي عالمة تدلل عىل أنه قد قتل أو تويف
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غسل جسده ودفنه .وأورد الدكتور كوهلربغ االختالفات
بسب التعذيب؛ وبعد ذلك ّ
بشأن مدفن اإلمام فإ ّما أن يكون يف مقربة الشونيزية اىل جانب عدد من األولياء
والصاحلني من أمثال برش احلايف ومعروف الكرخي أو أنه دفن يف مقابر قريش عند
باب التبن ،كذلك أورد رواية عن وضع جسد اإلمام عىل اجلرس.
 -3وقد حتدّ ث املسترشق عن دور اإلمام الفاعل يف احلياة العلمية يف عقيدة
التشيع .ودوره يف نرش مذهب التشيع.
ويل اهلل ومن األبدال
 -7وصف املسترشق اإلمام بأنه الزاهد والعابد وأنه ّ
بحسب قول شقيق بن إبراهيم البلخي .وكان عاملا شديدا يف حماججاته مع املخالفني
لرأيه(.)21
 -5ثم تطرق اىل املعجزات التي نسبت لإلمام

.

 -1ووقف عىل اخلالف الذي ظهر بني صفوف علامء الشيعة بخصوص
استشهاده أإنه
اإلمام الزاهد والعابد موسى بن جعفر
/أ.د .عبداجلبار ناجي
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كان يعلم بقتله وبالطريقة التي قتل فيها ؟

 -4ووقف أيضا عىل إبراز رأي أهل السنّة يف اإلمام وهل كان عندهم حجة
وثقة يف رواية األحاديث .وامللحوظ ّ
أن الشافعي البزاز ألف مسندا حتت عنوان "
مسند موسى الكاظم " وقال إ ّنه ما زال موجودا.
 -1وأشار اىل أن لإلمام مصنفا بعنوان " وصية يف العقل" اىل هشام بن احلكم
" وإن نسخة منها قد قرأها املسترشق " اعتامدا عىل الشيخ الكليني(.)21
 -1وأخريا فإن كوهلربغ قد استند اىل قائمة من املصادر الغنية واملهمة أرشنا
اىل بعضها يف مقدمة هذا البحث املتواضع؛ والقائمة جتمع بني املصادر األساسية
الشيعية والسنّية وعىل بحوث ومؤلفات أجنبية متنوعة اللغات.
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