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:معرفة األئمة 
إن املعرفة يف مجيع االحوال تتقدم على االميان 
والتصديق، وقد اودع اهلل تعاىل ُحبَّها يف اعماق 
االنسان  ومن خالهلا تتحقق الدواعي االصيلة 
ليتحرك االنسان حنو اهدافه غري الغريزية مثل 
لعامل  والتطلع  الرفيع  واخللق  والسياسة  القانون 

الغيب.
والوحي من اهم روافد املعرفة، وآفاقه واسعة 
وقممه شاهقة، وقد اختار الباري تعاىل اكمل 
خلقه حلمل الوحي وجعله امانة عندهم وصريهم 
َك ِمَن 

َ
وَحينا إِل

َ
ي أ ِ

َّ
بذلك حججا على العباد. ﴿َوال

َِبرٌي بَِصرٌي 
َ
قاً ِلا بنََي يََديِه إِنَّ اهلَل بِِعباِدهِ ل الِكتاِب ُهَو احلَقُّ ُمَصدِّ

يَن اصَطَفينا ِمن ِعباِدنا فَِمنُهم ظالٌِم  ِ
َّ

وَرثنَا الِكتاَب ال
َ
)31( ُثمَّ أ
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ِلَفِسِه َوِمنُهم ُمقتَِصٌد َوِمنُهم سابٌِق بِالرَياِت بِإِذِن اهلِل ذلَِك ُهَو 

الَفضُل الَكِبرُي )32(﴾ فاطر/31ـ32

من هنا جاءت ضرورة معرفة هؤالء االمناء النه 
الطريق اىل االميان والتصديق هبم. عن زرارة قال: 
قلت أليب جعفر )الباقر(: أخربين عن معرفة 
اإلمام منكم واجبة عىل مجيع اخللق؟ فقال: »إن اهلل 
عز وجل بعث حممدًا إىل الناس أمجعني رسواًل 
وحجة هلل على مجيع خلقه يف أرضه، فمن آمن 
باهلل ومبحمد رسول اهلل واتبعه وصدقه فإن معرفة 

اإلمام منا واجبة عليه«. )الكايف ج1 ص180(. 
وقد شرح ذلك اإلمام الباقر أليب محزة، قال: قال 
يل أبو جعفر: »إمنا يعُبُد اهلل من يعرُف اهلل، فأما 
من ال يعرُف اهلل فإمنا يعُبُده هكذا َضالال )اي بدون 

معرفة(.
قلت: جعلت فداك فما معرفة اهلل؟ قال: تصديق 
 ومواالة علي اهلل عز وجل وتصديق رسوله
واالئتمام به وبأئمة اهلدى والرباءة إىل اهلل عز 

وجل من عدوهم«. )الكايف ج1 ص180(
 فعبادة اهلل تعاىل ال تكون إال بُسنَّة رسول اهلل
والناس قد اختلفوا يف رواية سنته اختالفا 
شديدا، وقد بيَّن النيب ان املخرج من  ذلك هو 
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التمسك بالثقلني.
وقد قال الصادق : »ال يكون العبد مؤمنا حىت 
يعرف اهلل ورسوله واألئمة كلهم وإمام زمانه، ويُرد 
إليه ويسلِّم له، مث قال: كيف يعِرف اآلِخر وهو 

جيهل األول«. )الكايف ج1 ص180(

: نظرة اجمالية في حياته 
هو موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني 
بن علي بن أيب طالب، وهو االمام السابع من 

ائمة اهلدى.
ولد باألبواء )مكان بني مكة واملدينة فيه قرب 
آمنة أم الرسول( يوم األحد يف السابع من صفر 

سنة مثان وعشرين ومائة للهجرة.
وأمه أم ولد )أي جارية(  يقال هلا محيدة 
الرببرية، يقول عنها  اإلمام الصادق: »محيدة 
مازالت  الذهب  كسبيكة  األدناس  من  مصفاة 
األمالك حترسها حىت أديت إيلَّ كرامة من اهلل 

وللحجة من بعدي«. )الكايف ج1 ص477(.
وهو  الكاظم،   ولقبه احلسن،  أبو   كنيته
السابع من أوصياء النيب ومن أئمة اهلدى بعد 

.رسول اهلل
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وكان له من األوالد مثان وثالثون: اإلمام علي 
إمساعيل،  القاسم،  العباس،  إبراهيم،   ،الرضا
جعفر، هارون، احلسن، أمحد، حممد، محزة، عبد اهلل، 
اسحاق، عبد اهلل، زيد، احلسن، الفضل، احلسني، 
سليمان، فاطمة الكربى، فاطمة الصغرى، رقية، 
حكيمة، أم أبيها، رقية الصغرى، كلثم، أم جعفر، 
لبابة، زينب، خدجية، علية، آمنة، حسنة، بريهة، 

عائشة، أم سلمة، ميمونة، أم كلثوم.
عاش مع أبيه عشرين سنة تقريبا، وبعد أبيه 
مخس وثالثني سنة وهي مدة إمامته. وهي 
بقية ملك املنصور الدوانيقي )148-158( وملك ابنه 
املهدي العباسي )158-169( وملك اهلادي العباسي 

)169-170( وهارون بن املهدي العباسي)183-170(.

ومضى  إىل ربه ببغداد يف اخلامس والعشرين من 
شهر رجب سنة ثالث ومثانني ومائة للهجرة يف 
م الذي دُّس  سجن السندي ابن شاهك على أثر السُّ
إليه بأمر هارون العباسي. ودفن فيها باملوضع 

املعروف اليوم بالكاظمية.
قال أبو عيل اخلالل شيخ احلنابلة )ت311(: ما أمهين 
أمر فقصدت قرب موسى بن جعفر فتوسلت به إال 

وسهل اهلل تعاىل يل ما أحب.)تاريخ بغداد ج1 ص120(.
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هو  )ت652(:  وقال كامل الدين بن طلحة الشافعي 
اإلمام الكبري القدر العظيم الشأن، املجتهد اجلاد 
على  املواظب  بالعبادة  املشهور  اإلجتهاد،  يف 
الطاعات، املشهور بالكرامات، يبيت الليل ساجدا 
وقائما، ويقطع النهار متصدقا وصائما، ولفرط 
حلمه وجتاوزه عن املعتدين عليه ُدعَي )كاظما(، 
كان يسمى )بالعبد الصاحل(، ويعرف يف العراق بـ 
)باب احلوائج( لَِنْجِح مطالب املتوسلني اىل اهلل 
تعاىل به، كراماته حتار منها العقول وتقضي بأن له 
عند اهلل قدم صدق ال تزال وال تزول.)مطالب السؤول 

ص83(.

: مراحل حياته 
إن حياة حجج اهلل تعاىل األنبياء واألئمة )عليهم 

جيمعا سالم اهلل( مترُّ مبرحلتني: 
األوىل: مرحلة التكوين والنشوء. حيث يكرم اهلل 
ته بأن يولد يف أطهر وأطيب وأزكى بيت يف  حجَّ
النَّسب واحَلسب ينتمى اىل شجرة أنبياء اهلل العظمى 
نوح وإبراهيم، ويف هذه املرحلة يصنع اهلل تعاىل 

َته على عينه وبرعايته وفضله. حجَّ
ة اهلل بأمر اهلل إلخراج  الثانية: مرحلة قيام حجَّ
الناس من الظلمات إىل النور. وسوف يبقى على 
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اإلنسان طلب اهلداية واختيارها وتصديق حجج 
 َُّ اهلل تعاىل ويكون من اهلل شرح الصدر: ﴿َفَمْن يُرِِد اهلل

ْح َصْدرَُه ِلألِْسالِم﴾ األنعامـ  125. ْن َيْهِديَُه يَْشَ
َ
أ

 المرحلة األولى: من سنة 128 إلى سنة148هـ:
 الصادق يف يوم األحد حينما كان اإلمام 
راجعا من أداء احلج مع ثلة من أصحابه وأهل بيته 
وعند نزوله باألبواء وبينا كان يأكل مع أصحابه 
إذا إذ أتاه رسول محيدة فقال له: إّن محيدة تقول: 
قد أنكرت نفسي وقد وجدت ما كنت أجد إذا 
حضرت والديت وقد أمرتين أن ال أستبقك بابنك 

هذا، فقام أبو عبد اهلّل فانطلق مع الّرسول.
فلّما انصرف، قال له أصحابه: سّرك اهلّل وجعلنا 
فداك فما أْنَت َصَنعت من محيدة؟ قال: سّلمها اهلّل، 
وقد وهب يل غالمًا وهو خري من برأ الّل يف خلقه، 
ولقد أخربتين محيدة عنه بأمٍر ظّنت أّني ال أعرفه 
ولقد كنت أعلم به منها. فقلت )يعين الراوي وهو 
أبو بصري(: جعلت فداك وما اّلذي أخربتك به 
محيدة عنه؟ قال: ذكرت أّنه سقط من بطنها حني 
سقط واضعًا يديه على األرض رافعًا رأسه إىل 
 اهلّل رسول  أمارة  ذلك  أّن  الّسماء.فأخربهتا 



7

وأمارة الوصّي من بعده.فدونكم فهو والّل صاحبكم 
من بعدي )الكايف ج1 ص385(

ومن هذه الرواية وغريها كان قد نص االمام 
الصادق على إمامة ابنه موسى الكاظم وأنه 
الوصي واحلجة من بعده الوارث لعلوم الكتاب 
وآثار الوحي، وكان قد ظهر عليه هذا االمر منذ 

بدايات طفولته.
فعن حممد بن مسلم قال: »دخل أبو حنيفة على 
أيب عبد اهلل فقال له: رأيت ابنك موسى يصيل 
والناس يمرون بني يديه فال ينهاهم وفيه ما فيه، فقال 
أبو عبد اهلل: ادعوا يل موسى فدعي فقال له: يا 
بين أن أبا حنيفة يذكر انك كنت تصلي والناس 
ميرون بني يديك فلم تنههم فقال: نعم يا أبة إن الذي 
كنت أصيل له كان أقرب إيل منهم يقول الل عز وجل: 
﴿وحنن أقرب إله من حبل الوريد﴾ قال: فضمه أبو عبد 

اهلل إىل نفسه مث قال: بأيب أنت وأمي يا مودع 
االسرار.)الكايف ج3 ص297(.

 االمام الكاظم  بعد سنة 138هـ:
• من أهم وظائف األئمة رعاية علم الكتاب 
وسنة رسول اهلل وحفظها من الضياع واالندثار 
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من بعده يف أمته.
على الرغم من األضطهاد الذي كانت متارسه 
 الدولة األموية ضد األئمة من أوالد احلسني
وشيعتهم أتاحت بعض الظروف املختلفة لإلمام 
الباقر والصادق تربية تالميذ ورواة وعلماء 
وفقهاء حيملون الرواية الصحيحة للسنة النبوية 
وتفسري القرآن الكرمي، وهؤالء امثال: أبان بن 
الَبختري،  بن  وليث  معاوية،  بن  ويزيد  تغلب، 
وحممد بن مسلم الثقفي، وزرارة بن أعني، وهشام 
وكتب  وألف  تتلمذ  ممن  وغريهم  احلكم،  بن 
احلديث عن اإلمام الباقر والصادق وقد بلغ 
هؤالء التالميذ ومحلة احلديث عن اإلمامني الباقر 

والصادق مئات العلماء وآالف الرواة.
• عزمت الدولة العباسية بزعامة املنصور العباسي 
القضاء على هذه احلركة العلمية ألسباب أمهها 
.بروز املرجعية الدينية والعلمية لإلمام الصادق
حيث وضع املنصور خطة مفصلة لذلك، وأهم 
بنودها التضييق على اإلمام الصادق واضطهاده 
مث اغتياله بالسم، ومواجهة إمامته باسلوبني؛ االول 
اضطهاد تالميذه والرواة عنه فمثال ضرب حممد بني 
عمري 100 سوطا حىت يبوح بامساء الرواة فصمد، 
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ومن املعلوم ان االضطهاد اجلسدي وحده سوف 
ال جيدي نفعا  يف مواجهة البناء الثقايف والفكري 
الذي اسسه الصادقني؛ لذا اختذ اسلوبا جديدا 
يف املواجهة. فبعد ان تبىن املنصور العباسي مالك 
بن انس وفقهه يف قبال االمام الصادق، اختذ 
االعالم الكاذب وسيلة ملحاصرة تالميذه وشيعته 
اجتماعيا وثقافيا؛ مستفيدا من جتربة معاوية بن 

ايب سفيان يف ذلك، فوضع خطة يف ثالث حماور: 
1. نسبة عقيدة االمامة إىل شخص يهودي من 
اليمن امسه عبد اهلل بن سبا وانه هو الذي اظهرها 
وليست من االسالم يف شيء، )راجع كتاب عبد اهلل بن سبأ  

للعالمة العسكري(

بتاريخ  املرتبطة  االحداث  اخبار  حتريف   .2
االمام علي واحلسن واحلسني ؛ حيث اعترب 
هذا االعالم ان عليا  جىنعلى االمة حني حكم 
احلكمني يف صفني وانشق جيش املسلمني اثر ذلك 
وان شيعته هم الذين قتلوه، وان احلسن  باع 
اخلالفة خبرق ودراهم ملعاوية طلبا للراحة وان 
شيعته عابوا عليه ذلك، وان احلسني  اخطأ 
التقديرات يف خروجه على معاوية  حني اختار 
الكوفة بلد االنطالق والنصرة فهم دعوه وخذلوه. 
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  3. حتريف وتشويه تاريخ  شيعة اهل البيت
مع ائمتهم؛ فيلقي هذا االعالم املنحرف  اللوم على 
الشيعة فيما جرى من مصائب وفجائع عليهم، وان 
اهل البيت   لعنوهم وقالوا يف ذلك كلمات 
كثرية. )يراجع يف ذلك العالمة السيد سامي البدري، املدخل إىل دراسة 
مصادر السرية النبوية والتاريخ االسالمي الفصل السادس من الباب الثالث 

ص469 فما بعد(

ومن  جهة أخرى قد عمل هذا االعالم على 
ضرب وثاقة العلماء والرواة الذين محلوا العلم 
عن االمام جعفر بن حممد  وجترحيهم بالكذب 
والبهتان وقول اخبار قبيحة فيهم، حىت صار الراوي 
تترك روايته ملجرد أنه شيعي من مدرسة اإلمام 
الصادق، وهكذا جند هذا املنهج ظاهرًا وواضحًا 
يف عدة من مصادر مهمة من كتب احلديث منها 
ج وال حديثا  كتاب صحيح البخاري الذي مل خيرِّ
واحدًا جلعفر بن حممد. )راجع ابن عقيل، العتب اجلميل على 
علماء اجلرح والتعديل، وايضا السيد حسني البدري، قراءة املدرسة السلفية 

لتاريخ الشيعة االمامية ، الفصل الثالث من الباب الثاين ( .

• من جانب آخر فإن الدولة العباسية إحساسًا 
منها خبطر هذا العدد الكبري من الفقهاء والرواة من 
مدرسة جعفر بن حممد والرجوع إليه صارت 
يف صدد القضاء على من يقوم مقامه من ولده بعده 
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 الوصي من بعده(.وهلذا فإن اإلمام الصادق(
حفاظًا على ولده موسى أوصى إىل إبنه عبد 
اهلل وإبنه موسى واىل املنصور نفسه. فلماء جاء 
كتاب املنصور إىل وايل املدينة بان يضرب عنق من 
أوصى إليه جعفر بن حممد رجع باجلواب أنه ال 

سبيل إىل ذلك ألنه أوصى إليه فيمن أوصى.

 المرحلة الثانية: من سنة 148 الى سنة 183:
 منهج أبيه الصادق واصل اإلمام الكاظم •
بعد مضّيه يف عدم اإلصطدام باملنصور الدوانيقي 
واالبتعاد عما ما يثريه بقية أيامه، وكان اهلدف 
من وراء ذلك إكامل مسرية أبيه وجده ورعاية 
تالميذهم ورواة احلديث النبوي عنهم واحلفاظ 
عليهم من القتل.ولذا كان الغالب على حياته يف 
بقية أيام املنصور هو التقية وعدم التصّدي العلين 

لإلمامة.
هلك املنصور يف سنة 158هـ وتربع إبنه املهدي 
169هـ،  سنة  إىل  وبقي  اخلالفة  كرسي  على 
وكانت سياسته يف الظاهر هي العفو العام عن 
املعارضني ورد الظالمات، ولكن سرعان ما عاد اىل 
.نفس منهجه أبيه مع انه كان يبغض أهل البيت
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تصدى اإلمام الكاظم لإلمامة يف هذه الفترة 
بشكل علين، وربى  اجليل الثاين من فقهاء ورواة 
أحاديث أبيه مثل: حممد بن أيب عمري، ومجيل بن 
دراج، ويونس بن عبد الرمحن، وصفوان بن حيىي 
بياع السابري، وعبد اهلل بن املغرية، واحلسن بن 
حمبوب، وأمحد بن حممد بن أيب نصر، ومعروف 
أصحاب  كتب  رووا  الذين  وغريهم  خربوذ  بن 

الصادق  عنهم التي تعرف باألصول األربعامئة.
ويف أواخر سين املهدي العباسي بدأ العباسيون 
بالتركيز على أهنم هم ورثة النيب وهم أهل البيت 
يف قبال األئمة من ذرية علي وفاطمة، وشجعوا 
الشعراء واملتكلمني واخلطباء والعلماء املأجورين 
على دعم هذا املفهوم اجلديد يف املجتمع وسار على 
ذلك اهلادي العباسي )املجرم صاحب وقعة فخ( 
وكان أوج ذلك يف أيام هارون العباسي املعروف 

بالرشيد وليس برشيد سنة 170هـ فما بعد.
تصدى اإلمام الكاظملفضح هذا التحريف ونبه 

األمة إىل أن أهل البيت هم علي واحلسن واحلسني 
واألئمة من ذرية احلسني وهم ورثة رسول 
 يف حق أهل البيت  وإمنا أحاديثه  اهلل
جتري فيه ويف آبائه وأن اإلمامة اإلهلية فيه ويف 
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آبائه وليست يف خلفاء بين العباس، وعلى أثر ذلك 
مت استدعائه إىل بغداد وسجنه مث دس السم إليه.

 فتوى هاشمية:
عن علي بن يقطني قال: سأل املهدي العبايس أبا 
احلسن عن اخلمر هل هي حمرمة يف كتاب الل عز 
وجل فإن الناس إنام يعرفون النهي عنها وال يعرفون 

التحريم هلا؟ 
فقال له أبو احلسن: بل هي حمرمة يف كتاب اهلل 

عز وجل. 
فقال له: يف أي موضع هي حمرمة يف كتاب اهلل جل 
امسه يا أبا احلسن؟ فقال: قول اهلل عز وجل: »قل 
إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واالمث 

والبغي بغري احلق«
فأما قوله: »ما ظهر منها« يعين...، وأما االمث فإهنا 
اخلمرة بعينها، وقد قال اهلل عز وجل ويف موضع 

آخر: 
» يسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري 
ومنافع للناس«  فأما االمث يف كتاب اهلل فهي اخلمرة 

وامليسر وإمثهما أكرب كما قال اهلل تعاىل. 
قال: فقال املهدي: يا علي بن يقطني هذه واهلل 
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فتوى هامشية  )الكايف ج6 ص406(

: من حكمه واقواله 
• أداء األمانة والصدق جيلبان الرزق، واخليانة 

والكذب جيلبان الفقر والنفاق. 
• عونك للضعيف من أفضل الصدقة. 

 من دعا قبل الثناء على اهلل والصالة على النيب •
كان كمن رمى بغري وتر. 

• ما أستسب اثنان إال احنطَّ األعلى منهما إىل 
املرِتبة الُسفلى. 

• فقيه واحد ُينِقُذ يتيمًا من أبنائنا املنقطعني عن 
ُمشاهدتنا بتعليم ما هو حمتاٌج إليه أشدُّ على إبليس 
من ألِف عابد، النَّ العابد مهُّه نفُسه فقط، وهذا مهُّه 
مع ذاِت نفِسه ذوات عباد اهلل وإمائه ُينِقُذهم من يد 
إبليس ومردته، ولذلك هو عند اهلل أفضل من ألف 

عابد وألف عابد. 
• إنَّ أهَل األرِض ملرحومون ما حتاّبوا وأدوا 

األمانة وعملوا باحلق.

 :فضل زيارة االمام الكاظم 
عن زيٍد الّشّحام قال قلت أليب عبد اهلّل ما ملن 
زار أحدًا منكم قال كمن زار رسول اهلّل)الكايف ج: 
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4 ص: 579(

وعن الّرضا قال: من زار قرب أيب )االمام 
الكاظم( ببغداد كمن زار قرب رسول اهلّل وقرب 
أمري املؤمنني صلوات اهلّل عليه إاّل أّن لرسول اهلّل 
وألمري املؤمنني صلوات اهلّل عليهما فضلهما )الكايف 

ج4 ص583(

وسئل اإلمام أيب جعفر الباقر عمن  زار قرب 
رسول اهلل َفَقاَل: َلُه اْلَجنَُّة )الكايف ج4 ص548(

روى الشيخ الطوسي يف كتابه هتذيب األحكام 
)ج6ص102( قال سئل الرضا عن إتيان قرب أيب 

احلسن )أي زيارة اإلمام الكاظم(، فقال: صلوا 
يف املساجد حوله وجيزي يف املواضع كلها أن تقول: 

َعلَى  اَلُم  السَّ َوأَْصفَِيائِِه   ِ اللَّ أَْولَِياِء  َعلَى  اَلُم  اَلسَّ
ِ َوُخلََفائِِه  اَلُم َعلَى أَْنَصاِر اللَّ ِ َوأَِحبَّائِهِ ، السَّ ُأَمَناِء اللَّ
اَلُم َعلَى َمَساِكِن  ِ السَّ اَلُم َعلَى َمَحالِّ َمْعِرَفِة اللَّ السَّ
َونَْهِيِه   ِ اللَّ أَْمِر  ُمْظِهِري  َعلَى  اَلُم  السَّ  ، ِ اللَّ ِذْكِر 
يَن  اَلُم َعلَى الُْمْسَتقِرِّ ِ السَّ َعاِة إِلَى اللَّ اَلُم َعلَى الدُّ السَّ
اَلُم َعلَى الُْمْخلِِصيَن ِفي َطاَعِة  ِ ، السَّ ِفي َمْرَضاِة اللَّ
َِّذيَن  اَلُم َعلَى ال ِ ، السَّ اَلُم َعلَى اأْلَِدالَِّء َعلَى اللَّ ِ السَّ اللَّ
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 َ َ َوَمْن َعاَداُهْم َفَقْد َعاَدى اللَّ َمْن َوااَلُهْم َفَقْد َوالَى اللَّ
َ ، َوَمْن َجِهلَُهْم َفَقْد َجِهَل  َوَمْن َعَرَفُهْم َفَقْد َعَرَف اللَّ
ِ ، َوَمْن تََخلَّى  َ َوَمِن اْعَتَصَم بِِهْم َفَقِد اْعَتَصَم بِاللَّ اللَّ
ِّي  َ أَن ِ َعزَّ َوَجلَ ، َوُأْشِهُد اللَّ ِمْنُهْم َفَقْد تََخلَّى ِمَن اللَّ
ُكْم  ِسْلٌم لَِمْن َسالَْمُتْم َوَحْرٌب لَِمْن َحاَرْبُتْم ُمْؤِمٌن بِِسرِّ
 ُ ِِّه إِلَْيُكمْ ، لََعَن اللَّ ٌض ِفي َذلَِك ُكل َوَعاَلنَِيتُِكْم ُمَفوِّ
ِ ِمْنُهمْ ،  ٍد ِمَن الِْجنِّ َواْلِْنِس َوأَْبَرُأ إِلَى اللَّ َعُدوَّ آِل ُمَحمَّ

ٍد َوآلِهِ . ُ َعلَى ُمَحمَّ َوَصلَّى اللَّ




