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 نبعة نبوة وأصالة رسالة اإلمام موسى الكاظم 

 
 ـ.ـ عبدالحسيف أحمد الخفاجي       

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية    
 المقدمة

منيج مشرؽ مفعـ بالخير والفضيمة ، ومنيج  ؛فَّ ليا منيجيف أتؤكد فمسفة الحياة عمى 
 ؽ أرواح غرقاه ببسممة الجاىمية الجيالء .ػتخن ىائجاً مظمـ تتالطـ أمواج الرذيمة فيو فتجعمو بحرًا 

ومف سار  وسمم صمى اهلل عميو وآلو جبية الفضيمة واإلنسانية محمد بف عبداهللكاف في 
ومف تبعيـ مف أصحابيـ المنتجبيف كسمماف وزرارة وابف  عمييم السالمعمى نيجو مف أوالده األئمة 

عمير ، وفي جبية الرذيمة والوحشية أبو جيؿ ومف سار عمى نيجو مف أتباعو كأبي سفياف ويزيد 
كانت النبوة والرسالة تجدد في كؿ ىزة  صمى اهلل عميو وآلو وسمموىاروف العباسي . في جبية محمد 

اإلنساف فتورؽ لنا نبعة نبوة وأصالة رسالة جسدىا مرًة  تعصؼ بخط السير نحو اهلل وتكامؿ
ووحشية ، ىمجية  وارثو  فالعباسي الذي طغاة الحكـ، وخسر فييا  عميو السالمموسى الكاظـ 

 ةً شًا كاسر و بحؽ وح وافكان ـأية بقية لإلنساف داخؿ مكنوناتي واوالظمـ بعدما فقد، الباطؿ  فريؽ
 بمباس إنساٍف خادٍع لئيـ .

الطامع ، وقبسة  (2) ، ونيزة(1) الشارب ذقةَ شفا حفرٍة مف النار ، مِ  ))لعرب عمى كاف ا
، ويقتاتوف الورؽ ، أذلة خاشعيف ، يخافوف أف  (3) ؽرَ العجالف ، وموطىء األقداـ ، يشربوف الطَّ 

( ٗ) ((بعد المُّتيا واّلتي  وسمم صمى اهلل عميو وآلو يتخطفيـ الناس مف حوليـ ، فأنقذىـ اهلل برسولو

بعضًا مف رؤوس جبية الرذيمة ، فصنفت بذلؾ ثنائية الحؽ ،  عمييا السالمىكذا قّرعت الزىراء 
 والباطؿ ، والكفر ، واإليماف ، التي ممئت صحؼ السماء مف زبورىا حتى قرآنيا .

شيئًا فشيئًا دب دبيب الجاىمية يعود مف جديد بمباس اإلسالـ األموي تارًة ، وبمباس 
اإلسالـ العباسي تارًة أخرى ورحى الصراع بيف فريؽ الحؽ المتمثؿ بامتداد النبوة والرسالة مف 

                                                 

 الشارب : بمقدار ما يشرب الشارب شربة المبف . ذقةَ ( مِ ٔ)

 ( النَّيزة : الفرصة .ٕ)

 ( الطََّرؽ : مناقع المياه .ٖ)

 . ٖٔأنظر بالغات النساء ألحمد بف طيفور ، ص :  (ٗ)
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مف جية ، وفريؽ الباطؿ الذي مثمو طغاة وجبابرة وفراعيف الحكـ  عمييم السالمأىؿ بيت اهلل 
 وي والعباسي مف جية أخرى .األم

إّف فصؿ الصراع الدامي المحتدـ بيف اإلماـ موسى الكاظـ عميو السالـ وطغاة الحكـ 
العباسي ُعدَّ مف الفصوؿ الرىيبة التي تميزت بالحرب الفكرية ، والنفسية ، واالقتصادية بال أدنى 

 شرؼ مف فريؽ الحكـ العباسي المقيت.    
احث تسبقيا مقدمة ، وتتبعيا خاتمة تضمنت أىـ النتائج يدور البحث عمى ثالثة مب

 والتوصيات ، فالمصادر ، والمراجع ، وعمى النحو اآلتي : ػ
 في المحمدية الرسالة وأثر الجاىمية في العرب حاؿ وتضمف:  األول المبحث 

 . فييـ اإلنسانية بقايا إنقاذ

 عميو الكاظـ ىموس النبوة بنبعة مجدداً  اإلسالـ بعث وتضمف:  الثاني المبحث 
 . السالم

 عميثثو السثثالموتضػػمف ثنائيػػة النػػور والظػػالـ التػػي مثميػػا الكػػاظـ :  المبحثثث الثالثثث 
 .  عميو السالموطغاة الحكـ العباسي الذيف عاصرىـ اإلماـ 
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 المبحث األول
 فييمحال العرب في الجاىمية وأثر الرسالة المحمدية في إنقاذ بقايا اإلنسانية 

عمى طوؿ قروف عدة ؛ عاش العرب السفو والحمؽ والغمظػة والغػرور ، وكانػت تمػؾ أبػرز 
عمػػى سػػائر األمػػـ فػػي كثيػػر مػػف األمػػور ، كػػانوا  وقػػد تمّيػػزوا.  (ٔ)صػػفات المجتمػػع الجػػاىمي آنئػػذ 

قيؿ لبعض األعراب : ما الذي يناؿ أحدكـ مف عشػيقتو إذا خػال بيػا    ))غريبيف حتى في العشؽ 
المَّمُس والُقَبُؿ والحديُث ، قاؿ : فيؿ يطُؤىا   قاؿ : بأبي أنت وأمي لػيس ىػذا عاشػقًا ، ىػذا قاؿ : 

طالب ولد . قاؿ : وكاف الشرط بيف العاشؽ ومعشوقو إذا خموا أف يكوف لو نصػفيا األعمػى ، مػف 
سػػػرتيا إلػػػى قمػػػة رأسػػػيا ، يصػػػنع فيػػػو مػػػا شػػػاء ، ولبعميػػػا مػػػف سػػػرتيا إلػػػى خمصػػػيا ، وأنشػػػد ابػػػف 

 عرابي في مثؿ ذلؾ :األ
 َفِمْمِخلَّ َشْطٌر ُمْطَمٌق ِمْن ِعَقاِلِو      وِلْمَبْعِل َشْطٌر َما ُيرَاُم َمِنْيعُ 

 وأنشد عمرو بف العالء في نحوه :
 َلَيا ِنْصَفاِن ِمْن ِحلِّ َوَبلِّ      وِنْصٌف كاْلَبِحْيَرِة َما ُيَياجُ 

يقػػوؿ نصػػفيا األعمػػى لعشػػيقيا طمػػؽ ، ونصػػفيا اآلخػػر عميػػو كػػالبحيرة ، ف نيػػا كانػػت فػػي 
 . (ٕ) ((الجاىمية حرامًا ، ال تياج ، وال تركب ،وال تمنع مف كأل وال ماء 

زعموا أفَّ الرجػؿ إذا أراد دخػوؿ قريػة ، فخػاؼ وباَءىػا ، فوقػؼ عمػى بابيػا قبػؿ أف يػدخميا 
 دخميا لـ يصبو وباؤىا ؛ قاؿ عروة بف الورد :فعشَّر كما ينيؽ الحمار ، ثـ 

 (ٖ) لعمري لئن عشرت من خشية الردى    نياق الحمير إنني لجزوُع !
تـَ ػ وىو َنْبت معروؼ ػ كاف الرجؿ إذا أراد السفر عمد إلى رتـ فيعقده ،  وكانوا يعقدوف الرَّ

ف رآه محمواًل جـز أنيػا ف ف رجع مف السفر ووجده معقودًا عمى حالو ، جـز أف امرأتو لـ تخن و ، وا 
 خانتو ، قاؿ الشاعر :

 (ٗ) َخاَنْتو َلمَّا رَأْت َشْيبًا ِبَمْفَرِقو     وَغرَّه ِحْمُفيا والَعْقُد لمرََّتم
إفَّ لموطف العرب الصػحراوي القاحػؿ أثػرًا كبيػرًا فػي خشػونة أطبػاعيـ وغرابػة سػموكياتيـ ، 
وكمما كاف اإلنساف مف االستقرار قاب قوسيف أو أدنى ، كاف أميػؿ لمدعػة والتيػذيب ، بيػد أف ىػذا 

السػػمو ، والغػػوص بعيػػدًا فػػي بحػػر الفضػػائؿ ، فػػالموطف الػػذي نشػػأ فيػػو أبػػو  عػػفال يحػػوؿ اإلنسػػاف 
، وعبػد المطمػب ، وأبػو  ، وأبو ليب ، وأبو سػفياف ، ىػو المػوطف نفسػو الػذي نشػأ فيػو ىاشػـٌ  جيؿ

                                                 

 . ٕٚ، ص : ٛ( أنظر المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ لجواد عمي ، جٔ)

 . ٙٗػ  ٘ٗ( أخبار النساء البف الجوزي ، ص : ٕ)

 . ٕٓٔ، ص :  ٖ( أنظر نياية األرب في فنوف األدب لمنويري ، جٖ)

 .٘ٙٗ، ص :  ٔ( أنظر صبح األعشى  لمقمقشندي ، ج ٗ)
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ي األنفػػس بالفضػػيمة ويبػػث فييػػا روح الحيػػاة يػػطالػػب ، فػػذاؾ يقتػػؿ ويزنػػي ويعػػاقر الخمػػرة ، وىػػذا يح
الفروج ويشرب آىات المحروميف والجياع ويكتوي بػالالـ العبيػد والقيػاف . سػمي عف الكريمة ويعؼ 

 ألنو ىشـ الثريد ، ولو يقوؿ الشاعر : اً شمىا
 (1)عمرو العمى ىشم الثريد لقومو    ورجال مكة مسنتون عجاف 

كاف عبد المطمب شيبة الحمد ، وسيد قريش حتى ىمؾ ، وأوؿ مف حّمؿ البيت لما حفر   
 .(ٕ)بئر زمـز ، وأبو طالب شريفًا شاعرًا 

مف رحـ ىذه السمات انػبمج فجػر النػور المحمػدي وفاضػت رحمتػو عمػى حػدود الخػافقيف ، 
، ولػد الربيػع فػي  (ٖ) َوَما َأْرَسْمَناَك ِإَّلَّ َرْحَمًة ِلْمَعثاَلِمينَ فكاف بحؽ مصداؽ قوؿ الحؽ جّؿ وعال 

ممػػػًا ، وفضػػػاًل ، موسػػػـ الربيػػػع ، فكػػػاف ربيعػػػًا دائمػػػًا يزخػػػر بػػػالروح والريػػػاحيف ، خمقػػػًا ، وعممػػػًا ، وح
وصػػدقًا ، ونػػباًل ، وشػػيامًة ، وكرمػػًا ، وعفػػًة ، ومجػػدًا ، وشػػجاعًة ، وصػػبرًا ، فضػػاًل عػػف السػػمات 

 األخرى .
كػػػاف يأكػػػؿ عمػػػى الحضػػػيض مػػػع العبيػػػد ، ويركػػػب الحمػػػار مؤكفػػػًا ، ويحمػػػب العنػػػز بيػػػده 

، لػػـ يػػوّرث دينػػارًا ، وال  الشػػريفة ، ويمػػبس الصػػوؼ ، ويسػػمـ عمػػى الصػػبياف لتكػػوف سػػنة مػػف بعػػده 
درىمًا ، وال عبدًا ، وال وليدًة ، وال شاًة ، وال بعيػرًا ، ولقػد قػبض ، ودرعػو مرىونػة عنػد ييػودي مػف 

، لطالمػا يجمػس مػع أصػحابو فيجػيء  ييود المدينة بعشريف صػاعًا مػف شػعيٍر اسػتمفيا نفقػًة ألىمػو 
فخػػػر ، جعػػػؿ اهلل لػػػو األرض مسػػػجدًا  ، وكػػػاف سػػػيد ولػػػد آدـ بػػػال (ٗ)الغريػػػب فػػػال يػػػدري أييػػػـ ىػػػو 

 . (٘)وطيورًا ، ونصره بالرعب ، وأحؿ لو المغنـ ، وأعطاه جوامع الكمػـ والشفاعة 
في النصيحة لمناس ... كؿ الناس ؛ يدعوىـ  صمى اهلل عميو وآلو وسمملقد بالغ النبي محمد 

اْدُع ِإَلثثثى َسثثثِبيِل َربِّثثثَك إلػػػى الطريقػػػة بالحكمػػػة والموعظػػػة الحسػػػنة امتثػػػااًل ألمػػػر الحػػػؽ جػػػؿ عػػػاله 
َسثِبيِمِو  ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيْم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسثُن ِإنَّ َربَّثَك ُىثَو َأْعَمثُم ِبَمثْن َعثلَّ َعثنْ 

ليخرج عباده مف عبادة األوثاف إلى عبادتو ، ومف طاعة الشيطاف إلى  (ٙ) َوُىَو َأْعَمُم ِباْلُمْيَتِدينَ 
ـّ اهلل بو الصػدع ،  إلى طاعتو ، بقرآف قد بينو وأحكمو ، فصدع بما أمر بو ، وبمغ رسالة ربو ، فم
ورتػػػؽ بػػػو الفتػػػؽ ، وألػػػؼ بػػػو بػػػيف ذوي األرحػػػاـ ، بعػػػد العػػػداوة الػػػواغرة فػػػي الصػػػدور ، والضػػػغائف 

                                                 

 . ٕٙ( جميرة النسب البف الكمبي ، ص : ٔ)

 .( ٖٙٗ، ٕٛ ، ٕٚ )، ص المصدر نفسو( أنظر ٕ)

 . ٚٓٔ( سورة األنبياء ، اآلية الكريمة : ٖ)

 ( . ٖٖٙػ  ٖٚ٘ػ  ٖ٘٘، ص : )  ٙٔاألنوار لممجمسي ، ج( أنظر بحار ٗ)

 ( . ٙٔٗػ  ٗٔٗ، ص : )  ٙٔ( أنظر المصدر نفسو ، ج٘)

 . ٕ٘ٔ( سورة النحؿ ، اآلية الكريمة : ٙ)



 5 

كػاف معشػر العػرب عمػى شػر ديػف ، وفػي شػر دار ، منيخػوف بػيف حجػارة القادحة في القموب ، إذ 
خشف ، وحيات صـ ، يشربوف الكدر ، ويأكموف الجشب ، ويسفكوف دماءىـ ، ويقطعوف أرحاميـ 
، األصناـ فييـ منصوبة ، واآلثاـ بيـ معصوبة ، فساقيـ حتى بوأىـ محمتيـ ، وبمغيـ منجاتيـ ، 

 .  (ٔ)تيـ فاستقامت قناتيـ ، واطمأنت صفا
، وعّبد طريقو  صمى اهلل عميو وآلو وسممإّف خط الشروع نحو التكامؿ الذي رسمو رسوؿ اهلل 

بفضائؿ أخالقو ، وصدؽ دعوتو ، بعدما عجف قولو بفعمػو فتالشػت حػدودىما ، وتػداخمت لتصػبح 
ر روحػػػػًا نابضػػػػة بػػػػالعمـ ، والعمػػػػؿ ، سػػػػباقًة لمخيػػػػر ، ال تػػػػأمر بشػػػػْي قبػػػػؿ أف تجسػػػػده شاخصػػػػًا يسػػػػ

الناظريف ، بعيدًا عف الرياء ، والتكمؼ ، والصنعة ، زاىدًة بكؿ المقاصد ، والنوايا ، إاّل رضا ربيا 
 الذي خمقيا فسواىا ، فكانت بحؽ قاب قوسيف أو أدنى .

تمؾ النبوة الوضاءة سرى نورىا لتجسػد لنػا نبعػًة بمسػمًى أغػدؽ التجديػد واالنبعػاث ليػا فػي 
فيو األصناـ بأشكاٍؿ جديدة ومسميات غريبة فػي ليػالي بغػداد غيػر  زمٍف كثرت فيو الذئاب ورجعت

 المنصور وغير الرشيد العباسييف ، المذيف دنسا األرض ... كؿ األرض .
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
                                                 

 .(  ٗٛٔ، ٖٛ( أنظر نيج البالغة لمشريؼ الرضي  ، ص : ) ٔ)
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 عميو السالمالكاظم  ىبعث اإلسالم مجددًا بنبعة النبوة موس
ىػ ، وقبؿ أف تشػرؽ الشػمس ُوِلػَد نبعػة ٕٛٔمع إطالؿ يوـ الثالثاء السابع مف صفر سنة 

، فسبؽ ضياؤه نور الشمس ، مثبتًا أّف شمس النبوة دائمة قد  عمييما السالمالنبوة موسى بف جعفر 
.  (ٔ) يحجبيا السحاب بعػض الوقػت ، إاّل أنيػا سػتبدده لتنشػر الػدؼء والسػالـ والمحبػة بػيف الخمػؽ

لقب بالكاظـ لفرطو حممو وتجاوزه عف المعتػديف عميػو ، إذ كػاف يجػازي المسػيء باإلحسػاف إليػو ، 
ويقابػػؿ جافيػػو بعفػػوه عنػػو ، وكػػاف إذا بمغػػو عػػف أحػػد أنػػو يؤذيػػو أرسػػؿ إليػػو بالػػذىب والتحػػؼ ىكػػذا 

كػػاف أعبػػد أىػػؿ زمانػػو وأعمميػػـ وأسػػخاىـ كفػػًا وأكػػرميـ نفسػػًا ، وكػػاف يتفقػػد )). (ٕ)كانػػت عادتػػو أبػػدًا 
فقػػػراء المدينػػػة ويحمػػػؿ إلػػػييـ الػػػدراىـ والػػػدنانير إلػػػى بيػػػوتيـ والنفقػػػات ، وال يعممػػػػوف مػػػف أي جيػػػة 

كانت أخت السػندي إذا نظػرت  ))، و (ٖ) ((عميو السالموصميـ ذلؾ ولـ يعممػوا بذلؾ إال بعػد موتػو 
 . (ٗ) ((: خاب قوـ تعرضوا ليذا الرجؿ إليو قالت 

باستشػياد والػده  و شػواؿ سػنة ثمػاف وأربعػيف ومائػةفي العقد الثاني مف عمػره الشػريؼ فجعػ
 ، كابد بعد فقد أبيو خمسًا وثالثيف سنًة .(٘) عميو السالماإلماـ جعفر الصادؽ 

، وأبنػاء أميػر  وآلثو وسثممصمى اهلل عميثو نحف أبناء نبي اهلل ، وأبناء رسوؿ اهلل  ))كاف يردد 
، وأحباب رب العالميف ، نحف مفتاح الكتاب ، بنا نطؽ الكتػاب ، ولػوال ذلػؾ  عميو السالمالمؤمنيف 

لخرسوا ، نحف رفعنا المنار وعّرفنا القبمة ، نحف حجر البيت فػي السػماء واألرض ، بنػا غفػر آلدـ 
، وبنػػا دفػػع الػػبالء ، وبنػػا أضػػاءت ، وبنػػا ابتمػػي أيػػوب ، وبنػػا افتقػػد يعقػػوب ، وبنػػا حػػبس يوسػػؼ 

 .  (ٙ) ((الشمس 
أربعػػًة مػػف طواغيػػت الحكػػـ العباسػػي المقيػػت جمعػػتيـ  عميثثو السثثالمعاصػػر اإلمػػاـ الكػػاظـ  

قػػرارًا ب بػػادة العمػػوييف جميعػػًا حتػػى لػػو لػػـ يقومػػوا  ))أخػػس الرذائػػؿ وأحقرىػػا . بػػدأ الػػدوانيقي باتخػػاذه 
 . (ٚ) ((بعمؿ ضد حكمو ! 

كانػػػػت عرضػػػػة لمعواصػػػػؼ واليػػػػزات البربريػػػػة  عميثثثثو السثثثثالمإف المػػػػدة التػػػػي عاشػػػػيا اإلمػػػػاـ 
الوحشػػية التػػي بػػرع الظػػالموف فييػػا أيمػػا براعػػة تخطيطػػًا ، وىندسػػًة فػػي نشػػر الخػػوؼ والرعػػب الػػذي 

                                                 

 ( . ٖٛ،  ٖٚ، ص : )  ٜ، ج لجعفر الخميمي( أنظر موسوعة العتبات المقدسة ٔ)

 . ٖٛ، ص :  ٜ( أنظر المصدر نفسو ، جٕ)

 . ٕٕٚالفصوؿ الميمة البف الصباغ المالكي ، ص :  (ٖ)

 . ٖٖ، ص :  ٖٔ( تاريخ بغداد ، لمخطيب البغدادي ، جٗ)

 . ٕٕٙ( اإلرشاد لمشيخ المفيد ، ص : ٘)

 . ٕٔٗ، ص :  ٕ( القطرة ، ألحمد المستنبط ، جٙ)

 . ٜٚالكاظـ سيد بغداد لمكوراني ، ص :  ( اإلماـٚ)
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صػػار خبػػزًا ألبنػػاء األمػػة اإلسػػالمية يتجرعونػػو رغمػػًا عػػنيـ ، مػػا خػػال مػػف تزلػػؼ لمسػػمطة ممػػف بػػاع 
( يبػػيف ثقافػػة ٔبػػثمٍف بخػػٍس ؛ طمعػػًا فػػي العطايػػا واليػػدايا، واألمػػف الزائػػؼ ، والجػػدوؿ )دينػػو ودنيػػاه 

 قطع الرؤوس التي كانت تعج في تمؾ المدة .
 (ٔالجدوؿ رقـ )

 ثقافة قطع الرؤوس
 الحاكـ العباسي السنة الحادثة ت

بمػػغ عػػدد القتمػػى عشػػرة آالؼ وبعػػث برؤوسػػيـ إلػػى البصػػرة  ٔ
(ٔ)فأرسميا سميماف إلى السفاح 

 

عبػػػػػداهلل بػػػػػف محمػػػػػد  ىػٖٗٔ
 أبو العباس السفاح

لمػػػا أسػػػمـ زيػػػادًا قػػػواده ولحقػػػوا بػػػأبي مسػػػمـ لجػػػأ إلػػػى دىقػػػاف  ٕ
(ٕ)ىناؾ فقتمو وحمؿ رأسو إلى أبي مسمـ 

 

 ىػٖ٘ٔ

وىرب يوسؼ وبقي مترددًا في البالد فقتمو بعض أصحابو  ٖ
في رجب سنة اثنتيف وأربعيف بنواحي طميطمة وحمؿ رأسػو 
إلػػى عبػػػدالرحمف فنصػػػبو بقرطبػػػة ، وقتػػػؿ ابنػػػو عبػػػدالرحمف 
بػػف يوسػػؼ الػػذي كػػاف عنػػده رىينػػة ونصػػب رأسػػو مػػع رأس 

(ٖ)أبيو 
 

عبػػػػػداهلل بػػػػػف محمػػػػػد  ىػٓٗٔ
 العباسيأبو جعفر 

وسػػقط فابتػػدروه فقتمػػوه واحتػػزوا رأسػػو وكأنػػو فغػػاص السػػيؼ  ٖ
 (ٗ) باذنجانة مفمقة مف كثرة الجراح فيو

 ىػ ٘ٗٔ

فأرسػػػؿ عيسػػػى الػػػرأس إلػػػى المنصػػػور مػػػع محمػػػد بػػػف أبػػػي  ٗ
(٘)الكراـ 

 

 ىػ٘ٗٔ

 ؼَ بني شجاع ، فػأمر المنصػور ، َفِطيػوأرسؿ معو رؤوس  ٘
بػػػػرأِس محمػػػػد فػػػػي الكوفػػػػة وسػػػػيره إلػػػػى اآلفػػػػاؽ، ولمػػػػا رأى 
المنصػػور رؤوس بنػػي شػػجاع ، قػػاؿ : ىكػػذا فمػػيكف النػػاس 

(ٙ)
 

 ىػ٘ٗٔ

                                                 

 . ٖٜ، ص :  ٘( الكامؿ في التاريخ ، البف األثير ، جٔ)

 . ٜٙ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، جٕ)

 . ٕٚٔ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، جٖ)

 . ٓٙٔ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، جٗ)

 . ٓٙٔ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، ج٘)

 . ٔٙٔ، ص :  ٘، جالكامؿ في التاريخ ، البف األثير ( ٔ)
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(ٔ)وقاتميـ حميد وجعؿ يرسؿ بالرؤوس إلى عيسى ٙ
 ىػ٘ٗٔ 

(ٕ)وحمؿ رأس إبراىيـ إلى المنصور ، فوضع بيف يديو ٚ
 ىػ٘ٗٔ 

(ٖ)َفُقِتَؿ وُحِمَؿ رأسو إلى عبدالرحمف  ٛ
 ىػٛٗٔ 

(ٗ)وُقِتَؿ غياث وُبِعَث برأسو إلى عبدالرحمف بقرطبة  ٜ
 ىػٓ٘ٔ 

فاغتالو رجؿ مف البربر فقتمو وحمؿ رأسػو إلػى عبػدالرحمف  ٓٔ
(٘)فأعطاه الؼ دينار

 

 ىػٔٙٔ

وأخذ رؤوس القتمى ، فكانت مائػة رأس ونيفػًا ، وفييػا رأس  ٔٔ
(ٙ)الحسف بف محمد بف عبدالممو بف الحسف بف عمي 

 

محمد بف عبداهلل  ىػٜٙٔ
 العباسي

(ٚ)وأخذا رأسو واتيا بو أبا عثماف  ٕٔ
ىاروف بف محمد  ىػ٘ٚٔ 

فوثبػػػػوا عمػػػػى عبيػػػػدة بػػػػف حميػػػػد وقتمػػػػوه وحممػػػػوا رأسػػػػو إلػػػػى  ٖٔ العباسيبف عبداهلل 
عمػػروس ، فُسػػياَر الػػرأس إلػػى الحكػػـ ، وأنػػزؿ بنػػي مخشػػي 
عنده ، وكاف بينيـ وبيف البربر الذيف بمدينة طمبيرة ذحوؿ 
، فتسػػور البربػػر عمػػييـ فقتمػػوىـ . فسػػيََّر عمػػروس رؤوسػػيـ 

(ٛ)مع رأس عبيدة إلى الحكـ 
 

 ىػٔٛٔ

 
ثتػػو الجاىميػػة مػػف طريػػؽ بنػػي أميػػة شػػكؿ ىاجسػػًا مخيفػػًا لمنػػاس  إّف قطػػع الػػرؤوس الػػذي ورَّ
حتػػى أّف أصػػحاب عبػػداهلل بػػف محمػػد العمػػوي قػػذفوه فػػي ميػػراف حتػػى ال يحمػػؿ رأسػػو بعػػد أف ُقتمػػوا 

 .(ٜ)جميعًا فمـ يفمت منيـ مخبر 
 عميو السالمإفَّ الظمـ الذي خيـ عمى جسد األمة اإلسالمية في المدة التي عاشيا اإلماـ   

عادة سنف الجاىمية الجيالء استفرادًا بعباد اهلل  طاَحَف نور اإلسالـ المحمدي بغية سحقو وتدميره وا 
                                                 

 . ٗٚٔ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، جٕ)

 .٘ٚٔ، ص :  ٘، ج المصدر نفسو (ٖ)

 .ٛٛٔ، ص :  ٘، ج المصدر نفسو (ٗ)

 . ٓ٘ٔ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، ج٘)

 . ٕٓٗ، ص :  ٘المصدر نفسو ، ج (ٙ)

 . ٕٛٙ، ص :  ٘المصدر نفسو ، ج (ٚ)

 . ٕٛٛ، ص :  ٘المصدر نفسو ، ج (ٛ)

 . ٖ٘ٔ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، جٜ)

 . ٜ٘ٔ، ص :  ٘، جالكامؿ في التاريخ ، البف األثير ( أنظر ٔ)
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 ( يبػػػيف بعػػػض الصػػػور المأسػػػاوية التػػػي كػػػاف حكػػػاـ الجػػػور العباسػػػيوفٕونعمػػػو ، والجػػػدوؿ رقػػػـ )
 يراىنوف عمييا في القضاء عمى رسالة اإلسالـ المحمدي األصيؿ .

 (ٕالجدوؿ رقـ )
 عميو السالمالصور المأساوية لحكاـ الجور العباسييف الذيف عاصرىـ اإلماـ الكاظـ 

الحاكـ  السنة الحادثة ت
 العباسي

قتػؿ سػميماف بػف عمػي بػف عبػداهلل بػف عبػاس بالبصػرة جماعػة  ٔ
مف بني أمية عمييـ الثياب الموشية المرتفعة وأمر بيـ فجروا 

  (ٔ)بأرجميـ فألقوا عمى الطريؽ فأكمتيـ الكالب 

عبداهلل بف  ىػٕٖٔ
أبو محمد 

العباس 
وحاصػػػر دمشػػػؽ حتػػػى افتتحيػػػا وقتػػػؿ مػػػف بيػػػا مػػػف بنػػػي أميػػػة  ٕ السفاح

وىػػدـ سػػورىا حجػػرًا حجػػرًا ونػػبش عػػف قبػػور بنػػي أميػػة وأحػػرؽ 
(ٕ)عظاميـ بالنار 

 

 ىػٕٖٔ

عشػػر ألػػؼ رجػػؿ فػػي قصػػر  انػػزؿ يحيػػى بػػف محمػػد ومعػػو اثنػػ ٖ
اإلمارة فػي الموصػؿ بعػدما امتنػع أىميػا مػف طاعػة محمػد بػف 
صػػػوؿ طػػػالبيف اسػػػتبدالو بمػػػولى الخػػػثعـ فمػػػـ يظيػػػر ليػػػـ شػػػيئًا 
ينكرونو ولـ يعترضيـ فيما يفعمونػو ، ثػـ دعػاىـ إلػى المسػجد 
الجػػامع فقتػػؿ مػػنيـ اثنػػي عشػػر رجػػاًل فنفػػر أىػػؿ البمػػد وحممػػوا 

أمػػر فنػودي مػػف دخػؿ الجػػامع فيػػو السػالح فأعطػػاىـ األمػاف و 
آمػػػف ، فأتػػػاه النػػػاس ييرعػػػوف إليػػػو فأقػػػاـ يحيػػػى الرجػػػاؿ عمػػػى 
أبواب الجػامع فقتمػوا النػاس قػتاًل ذريعػًا أسػرفوا فيػو فقيػؿ : إنػو 
قتػػؿ فيػػو أحػػد عشػػر ألفػػًا ممػػف لػػو خػػاتـ وممػػف لػػيس لػػو خػػاتـ 
خمقػػًا كثيػػرًا فممػػا كػػاف الميػػؿ سػػمع يحيػػى صػػراخ النسػػاء الالتػػي 

يف فسػػػأؿ عػػػف ذلػػػؾ الصػػػوت فػػػأخبر بػػػو فقػػػاؿ : إذا قتػػػؿ رجػػػال
كػػاف الغػػد فػػاقتموا النسػػاء ، والصػػبياف ففعمػػوا ذلػػؾ وقتػػؿ مػػنيـ 
ثالثػػة أيػػاـ ، وكػػاف فػػي عسػػكره قائػػد معػػو أربعػػة آالؼ زنجػػي 

  (ٖ)فأخذوا النساء قيرًا 

 ىػ ٕٖٔ

                                                 

 . ٛٚ، ص :  ٘، ج المصدر نفسو( ٕ)

 .ٙٓٔ( تاريخ مختصر الدوؿ ، البف العبري ، ص : ٖ)

 . ٚٛ،  ٙٛ، ص :  ٘، ج الكامؿ في التاريخ ، البف األثير( أنظر ٔ)
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فوجػػػو إلػػػػييـ السػػػفاح خػػػػاـز بػػػف خزيمػػػػة فػػػاقتتموا فػػػػانيـز بسػػػػاـ  ٗ
(ٔ)ـ وقتؿ كؿ مف لحقو منيزمًا وأصحابو وقتؿ أكثرى

 

 ىػٖٗٔ

ثػػػػـ اقتتمػػػػوا مػػػػف الغػػػػد قتػػػػااًل شػػػػديدًا فقتػػػػؿ يومئػػػػذ مػػػػف الخػػػػوارج  ٘
(ٕ)تسعمائة وأحرؽ منيـ نحو تسعيف رجاًل 

 

 ىػٖٗٔ

وكاف عبداهلل بف عمي قد خشػي أف ال يناصػحو أىػؿ خراسػاف  ٙ
 (ٖ) فقتؿ منيـ نحوًا مف سبعة عشر ألفاً 

عبداهلل بف  ىػٖٚٔ
محمد أبو 
جعفر 
 العباسي

(ٗ)وكاف أبو مسمـ قد قتؿ في دولتو ستمائة ألؼ صبرًا  ٚ
 ىػٖٚٔ 

خطػػػب أبػػػو مسػػػمـ يومػػػًا فقػػػاـ إليػػػو رجػػػؿ فقػػػاؿ : ماىػػػذا السػػػواد  ٛ
الػػذي أرى عميػػؾ   فقػػاؿ : حػػدثني أبػػو الزبيػػر عػػف جػػابر بػػف 
عبػداهلل )) أف النبػػي دخػػؿ مكػػة يػـو الفػػتح وعمػػى رأسػػو عمامػػة 
سػػػػػوداء (( وىػػػػػذه ثيػػػػػاب الييبػػػػػة ، وثيػػػػػاب الدولػػػػػة ، يػػػػػا غػػػػػالـ 

(٘)أضرب عنقو 
 

 ىػٖٚٔ

ف عػػدد القتمػػى نحػػوًا مػػف سػػتيف ألفػػًا فقتمػػوىـ كيػػؼ شػػاؤوا ، وكػػا ٜ
 (ٙ) ذرارييـ ، ونسائيـ ىوسب

 ىػٖٚٔ

ُضػػػياؽ عمػػػى ىاشػػػـ بػػػف عػػػذرة وأسػػػر ىػػػو ، وحيػػػاة بػػػف الوليػػػد  ٓٔ
اليحصػػػػبي ، وعثمػػػػاف بػػػػف حمػػػػزة بػػػػف عبيػػػػداهلل بػػػػف عمػػػػر بػػػػف 
الخطػػاب وأتيػػا بيػػـ إلػػى عبػػدالرحمف فػػي جبػػاب صػػوؼ ، وقػػد 

ـ فػي السالسػؿ حمقت رؤوسيـ ولحػاىـ وقػد أركبػوا الحميػر وىػ
  (ٚ) ، ثـ صمبوا بقرطبة

 ىػٚٗٔ

(ٛ)وكاف عدد مف قتؿ سبعيف ألفًا وأسروا أربعة عشر ألفاً  ٔٔ
  ىػٓ٘ٔ 

(ٔ)وكاف عّدة مف قتؿ في المعركة ثالثيف ألفًا  ٕٔ
 ىػٔ٘ٔ 

                                                 

 . ٕٜ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، جٕ)

 . ٖٜ، ص :  ٘المصدر نفسو ، ج (ٖ)

 . ٖٓٔ، ص :  ٘، ج المصدر نفسو( ٗ)

 . ٓٔٔ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، ج٘)

 . ٕٔٔ، ص :  ٘( أنظر المصدر نفسو ، جٙ)

 . ٗٔٔ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، جٚ)

 . ٗٛٔ، ص :  ٘، جالكامؿ في التاريخ ، البف األثير ( أنظر ٔ)

 . ٜٔٔ، ص :  ٘، ج المصدر نفسو( ٕ)
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وأمػػػػر المنصػػػػػور بقطػػػػع أيػػػػػدي بنػػػػػي أخيػػػػو وأرجميػػػػػـ وضػػػػػرب  ٖٔ
(ٕ)أعناقيـ 

 

 ىػٗ٘ٔ

وفػػرؽ المنصػػور عمػػى جماعػػة أىػػؿ بيتػػو فػػي يػػـو واحػػد عشػػرة  ٗٔ
آالؼ ألػػؼ درىػػـ، وأمػػر لجماعػػٍة مػػف أعمامػػو مػػنيـ سػػميماف ، 

سماعيؿ لكؿ رجٍؿ منيـ بألِؼ ألؼ  (ٖ)وعيسى ، وصالح ، وا 
 

 ىػٛ٘ٔ

وفييػػا أفسػػػد العػػػرب فػػػي باديػػػة البصػػػرة بػػػيف اليمامػػػة والبحػػػريف  ٘ٔ
(ٗ)الصالة  وقطعوا الطريؽ وانتيكوا المحاـر وتركوا

 

محمد بف  ىػٚٙٔ
عبداهلل 
واشػػتد القتػػاؿ ثػػـ انيػػـز أبػػو األسػػود وقتػػؿ مػػف أصػػحابو أربعػػة  ٙٔ العباسي

آالؼ سوى مف تردى في النير واتبعو األموي يقتؿ كػؿ لحػؽ 
(٘)حتى جاوز قمعة الرباح 

 

 ىػٛٙٔ

وقصػػد القػػرى التػػي كػػاف أىميػػا يعينػػوف حمػػزة فأحرقيػػا ، وقتػػؿ  ٚٔ
(ٙ)مف فييا حتى وصؿ إلى زرنج ، فقتؿ ثالثيف ألفًا 

 

ىاروف بف  ىػٓٛٔ
محمد بف 
عبداهلل 
 العباسي

فانيـز حمديس ومف معو وأخػذىـ السػيؼ ، فقتػؿ مػنيـ عشػرة  ٛٔ
(ٚ)آالؼ رجؿ 

 

 ىػٔٛٔ

أف أفمػػػػت مػػػػف قبضػػػػة الرقابػػػػة الحكوميػػػػة ىػػػػذا نػػػػزر يسػػػػير ممػػػػا أبصػػػػر نػػػػور التػػػػدويف بعػػػػد 
السمطوية ليكوف شاخصًا وفاضحًا لبؤس اإلنسانية التي لفظت بقاياىا وتمبست الوحشية بداًل عنيا 

 بكؿ ما لموحشية مف أبعاد بدوف خجؿ ، أو وجؿ .
لػػـ يكػػف العمويػػوف بمعػػزؿ عػػف تمػػؾ المجػػازر التػػي مػػا انكفػػأت تأكػػؿ المظمػػوميف بػػال أدنػػى 

 ( يبيف حصتيـ مف ىذه المجازر .ٖلجدوؿ رقـ )رحمة تذكر ، وا
 (ٖالجدوؿ رقـ )

 شيداء العموييف في مجازر العباسييف
 

                                                                                                                                            

 . ٜٚٔ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، جٖ)

 . ٕ٘ٓ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، جٗ)

 . ٕٕٗ، ص :  ٘( المصدر نفسو ، ج٘)

 . ٕٙ٘، ص :  ٘( المصدر نفسو ، جٙ)

 . ٕٛ٘، ص :  ٘المصدر نفسو ، ج (ٚ)

 . ٖٓٔ، ص :  ٘المصدر نفسو ، ج (ٛ)

 . ٖٖٔ، ص :  ٘، ج المصدر نفسو( ٜ)
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 الحاكـ العباسي االسـ ت
 

عبداهلل بف محمد  عبداهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع( ٔ
أبو جعفر 
 العباسي

 الحسف بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب )ع( ٕ

 إبراىيـ بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع( ٖ

 عمي بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع( ٗ

 عبداهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع( ٘

 العباس بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع( ٙ

 طالب)ع(إسماعيؿ بف إبراىيـ بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي  ٚ

 محمد بف إبراىيـ بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع(  ٛ

عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػداهلل بػػػف الحسػػػف بػػػف الحسػػػف بػػػف عمػػػي بػػػف أبػػػي  ٜ
 طالب)ع(

محمد بػف عبػداهلل بػف عمػرو بػف عثمػاف بػف محمػد بػف عبػداهلل بػف الحسػف  ٓٔ
 بف الحسف بف عمي بف أبي طالب )ع(

 محمد بف عبداهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع(  ٔٔ

 الحسف بف معاوية بف عبداهلل بف جعفر بف أبي طالب)ع( ٕٔ

عبداهلل األشػتر بػف محمػد بػف عبػداهلل بػف الحسػف بػف الحسػف بػف عمػي بػف  ٖٔ
 أبي طالب)ع(

 إبراىيـ بف عبداهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع( ٗٔ

 الحسف بف زيد بف عمي بف أبي طالب)ع( ٘ٔ

 موسى بف عبداهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع( ٙٔ

 عمي بف الحسف بف زيد بف عمي بف أبي طالب)ع( ٚٔ

 حمزة بف إسحاؽ بف عمي بف عبداهلل بف جعفر بف أبي طالب)ع( ٛٔ

محمد بف عبداهلل  أبي طالب)ع(عمي بف العباس بف الحسف بف الحسف بف عمي بف  ٜٔ
 عيسى بف زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب)ع( ٕٓ العباسي

 

الحسػػػيف بػػػف عمػػػي بػػػف الحسػػػف بػػػف الحسػػػف بػػػف عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب)ع(  ٕٔ
 صاحب فخ 

موسى بف محمد 
 العباسي

 سميماف بف عبداهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع( ٕٕ

محمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف الحسػػف بػػف الحسػػف بػػف عمػػي بػػف أبػػي  الحسػػف بػػف ٖٕ
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 طالب)ع(

عبػػداهلل بػػف إسػػحؽ بػػف إبػػراىيـ بػػف الحسػػف بػػف الحسػػف بػػف عمػػي بػػف أبػػي  ٕٗ
 طالب)ع(

 

ىاروف بف محمد  يحيى بف عبداهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع( ٕ٘
بف عبداهلل 
 العباسي

 الحسف بف عمي بف أبي طالب)ع( إدريس بف عبداهلل بف الحسف بف ٕٙ

عبػػػداهلل بػػػف الحسػػػف بػػػف عمػػػي بػػػف عمػػػي بػػػف الحسػػػيف بػػػف عمػػػي بػػػف أبػػػي  ٕٚ
 طالب)ع( )ابف األفطس(

محمػػػد بػػػف يحيػػػى بػػػف عبػػػداهلل بػػػف الحسػػػف بػػػف الحسػػػف بػػػف عمػػػي بػػػف أبػػػي  ٕٛ
 طالب)ع(

 الحسيف بف عبداهلل بف إسماعيؿ بف عبداهلل بف جعفر بف أبي طالب)ع( ٜٕ

العبػػػاس بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػداهلل بػػػف عمػػػي بػػػف الحسػػػيف بػػػف عمػػػي بػػػف أبػػػي  ٖٓ
(ٔ)طالب)ع( 

 

 
إّف الشػػكؿ اآلتػػي يبػػيف نسػػب القتمػػى مػػف الطػػالبييف فػػي زمػػاف طغػػاة الحكػػـ العباسػػي الػػذيف 

محمد بف عبداهلل مرورًا ب ،عبداهلل بف محمد أبو جعفر  بدًء مف عميو السالمعاصرىـ اإلماـ الكاظـ 
 . ياروف بف محمد بف عبداهلل، وانتياًء بموسى بف محمد ، ف

                                                 

 (.ٖٔٗػ  ٙٙٔفرج األصفياني ، ص : ) الأنظر مقاتؿ الطالبييف ، ألبي ( ٔ)
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يعمػػؿ عمػػى إربػػاؾ  عميثثو السثثالمإّف قافمػػة شػػيداء العمػػوييف تمثػػؿ ىاجسػػًا قمٍقػػًا لإلمػػاـ الكػػاظـ 
مسيرتو الرسالية ، فضاًل عػف بػث الرعػب فػي أتباعػو لثنػييـ عػف التسػميـ ليػذا اإلمػاـ اليمػاـ ، ولػـ 

فكػػري والعقائػػدي خمطػػًا لػػألوراؽ وتضػػييعًا لمسػػنة تخمػػو مخططػػات الطغػػاة الشػػيطانية مػػف الجانػػب ال
لقػد وضػعت  ))المحمدية فقد ورد عف ابف أبػي العوجػػاء أربعػة آالؼ حػديث مكػذوب ! ، إذ قػاؿ : 

ـ فييػػا الحػػالؿ ، وُأحػػّؿ فييػػا الحػػراـ ، واهلل لقػػد فطػػرتكـ فػػي يػػوـ صػػومكـ ،  أربعػػة آالؼ حػػديث أحػػرا
 .(ٔ) ((وصومتكـ في يـو فطركـ 

ا المخػػػاض العسػػػير الحافػػػؿ بالػػػدـ واأللػػػـ والرعػػػب وكػػػتـ القمػػػوب جػػػّدد اإلمػػػاـ مػػػف رحػػػـ ىػػػذ
بكؿ ما أوتي مػف قػوة رغمػًا عػف أنػؼ  صمى اهلل عميو وآلو وسممرسالة جده محمد  عميو السالمالكاظـ 

المطػػامير وأصػػحابيا التػػي حوليػػا اإلمػػاـ إلػػى بركػػاف قمػػؽ وخػػوؼ دائػػـ حػػرَّـ أجفػػاف الطغػػاة مػػف أف 
وف الشػػػياطيف ، ولػػػـ تفمػػػح ليػػػالي بغػػػداد الحمػػػر مػػػف تشػػػتيت ىػػػذا اليػػػاجس عػػػف تنسػػػدؿ لتغطػػػي عيػػػ

                                                 

 . ٛٗ، ص :  ٛ( أنظر تاريخ الطبري ، البف جرير ، جٔ)
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سيدات القصور وبعولتيف ، فاستعانوا بجنود معاوية بف أبي سفياف عسى أف يرتاحوا ِبَقْبِر موسػى 
 . عمييما السالمبف جعفر 

إّف البقعة التػي حفمػت بالجسػد الشػريؼ صػارت كعبػًة شاخصػة بػالعمـ والمعرفػة ، وشػمرت 
حفػػر  ))سػػاعدىا لػػتمفظ أجسػػاد الطغػػاة النتنػػة عمػػى الػػرغـ مػػف التشػػبت والتوسػػؿ بػػذّراتيا ، فمقػػد عػػف 

لممنصور مائة قبر ، ودفف في كميا ، لئال يعرؼ موضع قبره الػذي ىػو ظػاىر لمنػاس ، ودفػف فػي 
 . (ٔ) ((غيرىا لمخػوؼ عميو ، وىكذا قبور خمفاء ولد العباس ، ال يعػرؼ ألحػد منيـ قبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمبحث الثالثا
                                                 

 . ٗٔٔ، ص :  ٛ( تاريخ الطبري ، جٔ)
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 العباسي الحاكم و  عميو السالمالكاظم اإلمام ثنائية النور والظالم التي مثميا 
، وبيف الحمـ والظمـ ، وبيف العدؿ والجور ، وبيف  بيف الطير والعير مف السيؿ أف نمياز

اإلنسػػانية والوحشػػية ، ولكػػف لػػيس مػػف السػػيؿ أف نتػػرجـ الحمػػـ ، والعػػدؿ ، واإلنسػػانية سػػموكًا دائمػػًا 
فيكوف ممكة مالزمة لنا . ىي ذا فمسفة الحيػاة ، وىػذا ىػو معيػار التصػنيؼ لمعػيش فػي جنػة الػدنيا 

 القرار ، أو إلى نارىا .أو نارىا ، ولمجواز إلى جنة دار 
حافمة بنور الفضائؿ مع المسيء قبؿ المحسف إف كػاف  عميو السالمإّف سيرة اإلماـ الكاظـ 

ىنػػاؾ محسػػٌف أحسػػف لإلمػػاـ ، فيػػػؿ تسػػتنير الشػػمس المشػػرقة بنػػػور مصػػباح ! . لقػػد أكػػدت سػػػيرة 
إنػو نبعػة  ))قػائاًل :  اإلماـ عميو السالـ انبعػاث النبػوة مجػددًا فوصػفو اإلمػاـ الصػادؽ عميػو السػالـ

،وليس بينو وبيف اهلل حجػاب ، خيػر مػف خمػؽ اهلل فػي زمانػو ، وددت أف لػيس لػي ولػد  (ٔ) ((نبوة 
غيػػره ، حتػػى ال يشػػركو فػػي حبػػي لػػو أحػػد ، تكمػػـ فػػي الميػػد ،لػػو سػػئؿ عّمػػا بػػيف دفتػػي المصػػحؼ 
ألجػػاب فيػػو بعمػػـ ، قػػػاؿ فيػػو أبػػو حنيفػػة فػػػي صػػغره بعػػد أف أجابػػو عػػػف الغريػػب أيػػف يحػػدث ذريػػػة 

ىػػذا  عمثثييم السثثالممػػد بػػف حنبػػؿ يقػػوؿ عنػػدما يػػروي عنػػو عػػف آبائػػو بعضػػيا مػػف بعػػض ، وكػػاف أح
إسناد لو قرىء عمى المجنوف أفاؽ ، وكاف سخيًا كريمًا ، يبعث إلى الرجؿ الذي يؤذيو بصرة فييا 

، سػمي الكػاظـ لمػا كظمػو مػف  أعمم حيث يجعل رسثاَّلتواهلل ألؼ دينار ، شيد لو الكثير بشػيادة 
ميف حتػػى مضػػى شػػييدًا فػػي حبسػػيـ ووثػػاقيـ .كػػاف أفقػػو أىػػؿ زمانػػو الغػػيظ وصػػبره عمػػى فعػػؿ الظػػال

وأحفظيػػـ لكتػػاب اهلل ، وأحسػػنيـ صػػوتًا بػػالقرآف لػػيس فػػي بيتػػو شػػيء إاّل خصػػفة ، وسػػيؼ معمّػػؽ ، 
ومصػػحؼ ، سػػّماه النػػاس زيػػف المتيجػػديف ، وكػػاف كثيػػرًا مػػا يخاطػػب شػػيعتو قػػائاًل : كفػػارة أعمػػالكـ 

ي واحػػػدة وأضػػػمف لكػػػـ ثالثػػػة : اضػػػمنوا أف ال تمقػػػوا أحػػػدًا مػػػف اإلحسػػػاف إلػػػى إخػػػوانكـ . أضػػػمنوا لػػػ
أوليائنا إال قضيتـ حاجتو وأكرمتموه . أضػمف لكػـ أف ال يظممكػـ سػقؼ سػجف أبػدًا ، وال ينػالكـ حػّد 

 صثثمى اهلل عميثثو وآلثثوسػػيؼ أبػػدًا ، وال يػػدخؿ الفقػػر بيػػوتكـ أبػػدًا ، مػػف سػػرَّ مؤمنػػًا فبػػاهلل بػػدأ ، وبػػالنبي 
ا ثمػػػث ، مػػػف دعػػػا ألخيػػػو بظيػػػر الغيػػػب ، وّكػػػؿ اهلل بػػػو ممكػػػًا يقػػػوؿ : ولػػػؾ مػػػثاله ثّنػػػى ، وبنػػػ وسثثثمم

،استمسكوا بعروة الديف ، آؿ محمد ، والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي ، والمسالمة ليـ والرضا 
بما قالوا ، وال تمتمسوا ديف مف ليسوا مف شيعتكـ ، وال تحبوا دينيـ ف نيـ الخائنوف الذيف خانوا اهلل 

رسولو ، وخػانوا أمانػاتيـ ، إذ ائتمنػوا عمػى كتػاب اهلل فحّرفػوه وّبمػوه ، وُدلّػوا عمػى والة األمػر مػنيـ و 
 .    (ٕ)فانصرفوا عنيـ ، فأذاقيـ اهلل لباس الجوع والخوؼ بما كانوا يصنعوف 

                                                 

 .  ٖٚٔ، ص : ٕٔ( العوالـ ، لمبحراني ، جٔ)

 ( . ٗٗٗػ  ٚٙ، ص : ) ٕٔ( أنظر العوالـ ، لمبحراني ، جٕ)
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في بحر ىذه األجواء الطاىرة ، والقداسة المحمدية العموية الزاىرة أورؽ برعـ النبوة ليكوف 
السر المستودع لمبادئ اإلسالـ المحمدي األصيؿ يسقى اإلنسانية شيد الفضائؿ والمكاـر ... كؿ 

 المكاـر ، فضاًل عف كونو آيًة ودلياًل عمى جاىمية وكفر حكاـ العباسييف الطغاة.
قبػاؿ ىػػذا األلػػؽ الطػػالبي المطمبػػي الياشػػمي مأسػاة منيػػت بيػػا اإلنسػػانية فسػػودت صػػحائؼ 

( ٗش السػمطنة والمػذات المحرمػة ، ومػا الشػواىد التػي يتضػمنيا الجػدوؿ رقػـ )تأريخيا بسموؾ وحػو 
عميثثو إاّل النػػزر اليسػػير مػػف معػػالـ شخصػػية طغػػاة الحكػػـ العباسػػي الػػذيف عاصػػرىـ اإلمػػاـ الكػػاظـ 

 منذ والدتو وحتى استشياده. السالم
 (ٗالجدوؿ رقـ )

 عميو السالمالذيف عاصرىـ اإلماـ الكاظـ  شخصية طغاة الحكـ العباسي شواىد مف معالـ
 منذ والدتو وحتى استشياده 

 
 الحاكـ العباسي الشواىد ت

 

لػػـ يعػػرؼ خػػوؼ شػػمؿ جماعػػة مػػف ولػػد نبػػي وال إمػػاـ وال ممػػؾ  ٔ
زمػػػػاف وال بػػػػر وال فػػػػاجر ، كػػػػالخوؼ الػػػػذي شػػػػمؿ ذريػػػػة أميػػػػر 
المؤمنيف عميو السػالـ ، وال لحػؽ أحػدًا مػف القتػؿ والطػرد عػف 

واألوطػػػػاف واإلخافػػػػة واإلرىػػػػاب مػػػػا لحػػػػؽ ذريػػػػة أميػػػػر  الػػػػديار
المػػؤمنيف عميػػو السػػالـ وولػػده ! ، ولػػـ يجػػر عمػػى طائفػػة مػػف 
الناس ضروب النكاؿ ما جرى عمييـ مف ذلؾ ، فقتموا بالفتؾ 
والغيمة واالحتياؿ ، وبني عمػى كثيػر مػنيـ وىػـ أحيػاء البنيػاف 

ؾ ، ، وعذبوا بالجوع والعطش حتى ذىبت أنفسيـ عمػى اليػال
ؽ فػػي الػػبالد ومفارقػػة الػػديار واألىػػؿ فػػر وأحػػوجيـ ذلػػؾ إلػػى الت

واألوطػػػػاف ، وكتمػػػػاف نسػػػػبيـ عػػػػف أكثػػػػر النػػػػاس ! وبمػػػػغ بيػػػػـ 
الخػػػوؼ إلػػػى االسػػػتخفاء مػػػف أحبػػػائيـ فضػػػاًل عػػػف األعػػػداء ، 
وبمػػػػػػغ ىػػػػػػربيـ مػػػػػػف أوطػػػػػػانيـ إلػػػػػػى أقصػػػػػػى الشػػػػػػرؽ والغػػػػػػرب 

اس والمواضع النائية في العمراف ، وزىد في معرفتيـ أكثر الن
، ورغبػػوا عػػف تقػػريبيـ واالخػػتالط بيػػـ ، مخافػػة عمػػى أنفسػػيـ 

 . (ٔ)وذرارييـ مف جبابرة الزماف 

عبداهلل بف محمد أبو جعفر 
 العباسي

                                                 

 . ٖٔٔ( اإلرشاد ، لممفيد ، ص : ٔ)
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 ومف شعره يخاطب جاريتو : ٕ
 أرى ماءًا وبي عطش شديد   ولكف ال سبيؿ إلى الورود

(ٔ)أمػػا يكفيؾ أّنؾ تممكيني    وأّف النػاس كميـ عبيدي 
 

 العباسيمحمد بف عبداهلل 

اوؿ نػػػػػلقػػػػػب بػػػػػالمخروع ألنػػػػػو كػػػػػاف إذا غضػػػػػب زاؿ عقمػػػػػو ، يت ٖ
المسكر ويمعب أنفذ أرزًا مسمومًا ألمو ففطنت لو ولـ تأكمػو ، 
جػػػػّدد طػػػػؼ الحسػػػػيف عميػػػػو السػػػػالـ بفاجعػػػػة فػػػػخ عنػػػػدما قتػػػػؿ 

(ٕ)الحسيف بف عمي وأصحابو وحممت رؤوسيـ إلى قصره 
 

 العباسيموسى بف محمد 

إمػػاـ الجماعػػة فػػي الظػػاىر والغمبػػة والقيػػر ، وموسػػى بػػف أنػػا  ٗ
جعفر إماـ حػؽ ، واهلل إنػو ألحػؽ بمقػاـ رسػوؿ الػو منػي ومػف 

مػػف ينػػازعني السػػمطة  اخذ الػػذي فيػػو عينػػالالخمػػؽ جميعػػًا ، وسػػ
 .  (ٖ)والرياسة ف ف الممؾ عقيـ 

: أراه كػػػػاف ال يشػػػرب النبيػػػػذ المختمػػػؼ فيػػػػو إال  قػػػاؿ ابػػػػف حػػػـز
(ٗ)تحريميا ، ثـ جاىر جيارًا قبيحًا الخمر المتفؽ عمى 

 

ىاروف بف محمد بف عبداهلل 
 العباسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . ٘ٙ، ص :  ٖمصفدي ، جل( الوافي بالوفيات ، ٔ)

 .ٖٕٗ، ص :  ٕٓ( أنظر المصدر نفسو ، جٕ)

 . ٕٓٗ، ص :  ٕ( أنظر االحتجاج ، لمطبرسي ، جٖ)

 . ٖٖٔ، ص : ٕٔ، ج الوافي بالوفيات ، لمصفدي( ٗ)
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 الخاتمة
رحمة الباحث مػع نبعػة النبػوة اإلمػاـ موسػى الكػاظـ عميػو السػالـ فػي المػدة التػي في نياية 

عاشػػػيا حػػػاماًل ىػػػـ الرسػػػالة المحمديػػػة ، وىػػػو يواجػػػو الجاىميػػػة والكفػػػر بثػػػوب جديػػػد يخػػػدعاف فيػػػو 
أصحاب العقػوؿ الفػاترة مػف المغتػريف بزخػرؼ الػدنيا الزائػؿ ، ومػف الطػامعيف بالعطايػا ، واليػدايا ، 

باإليمػػاف واسػػتبطنوا النفػػاؽ فػػي سػػاحات الحػػرب الفكريػػة ، والنفسػػية التػػي شػػنت بػػال وممػػف تجممػػوا 
ىػػوادة عميػػو طيمػػة مػػدة حياتػػو خوفػػًا مػػف زلزلػػة الحػػؽ واإليمػػاف والنػػور العمػػوي الػػذي سػػما فػػي فضػػاء 
الجزيرة وعراؽ العرب والعجـ ، فضاًل عػف الشػاـ والنيػؿ والمغػرب العربػي فأفريقيػا ، إذ كػاف اإلمػاـ 

لسالـ ىو سمطاف العقوؿ النيرة ، والقموب المؤمنة ، والنفػوس األبيػة ، فأسػير عيػوف أعدائػو عميو ا
فأصابيا الحوؿ والعمى ، وظنت أف السندي وشاىؾ سينعماف عمييـ بحالوة النـو ، ولػذة األحػالـ 

 . (ٔ) َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيدٍ الوردية ، وعودة ىبؿ الجديد ، فخابوا 
 اَّلستنتاجات  

  إف أحداث التاريخ وحركتو تمتزج فييما إرادة اهلل مع كد اإلنساف وما تنطوي عميو
نوايػػاه ، باعتبػػاره خميفػػة اهلل فػػي األرض ، فضػػال عػػف نػػواتج صػػراعو فػػي العػػيش 

ََ لتحقيػػؽ األىػػداؼ ، وترسػػيخ القػػيـ سػػمبًا أو إيجابػػًا .  َُوَن ِإَّلَّ َأْن َيَشثثا َوَمثثا َتَشثثا
نَّ المََّو َكاَن َعِميمًا َحِكيماً المَُّو إِ 

(ٕ). 

  ، ال ينػػػػػػتج عػػػػػػف تسػػػػػػمط الطغػػػػػػاة الظػػػػػػالميف لإلنسػػػػػػانية سػػػػػػوى القيػػػػػػر واالسػػػػػػتبداد
واالستضػػعاؼ ، واإلفسػػاد فػػي البػػر والبحػػر ، وقمػػب الػػنعـ اإللييػػة إلػػى نقػػـ تاركػػة 

َظَيثثَر   أثرىػػا السػػيى عمػػى النفػػوس ممرغػػًة ليػػا فػػي وحػػؿ الحرمػػاف والعػػوز أبػػدا
ُد ِفثثي اْلَبثثرِّ َواْلَبْحثثِر ِبَمثثا َكَسثثَبْت َأْيثثِدي النَّثثاِس ِلُيثثِذيَقُيْم َبْعثثَ  الَّثثِذي َعِممُثثوا اْلَفَسثثا

 . (3)َلَعمَُّيْم َيْرِجُعوَن 

 اهلل سبحانو وتعالى ال يمكف أف يتػرؾ عبػاده تحػت سػطوة الطغػاة أبػد الػدىر ،  فّ إ
السػػيما عنػػدما يتجػػػاوزوف الحػػدود ... كػػػؿ الحػػدود ، ويسػػػتيتروف بكػػؿ المقدسػػػات 

 ََوَّل َتْحَسَبنَّ المََّو َغاِفاًل َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُمون (ٗ) . 

                                                 

 . ٘ٔ( سورة إبراىيـ ، اآلية الكريمة : ٔ)

 . ٖٓ( سورة اإلنساف ، اآلية الكريمة : ٕ)

 . ٔٗ( سورة الرـو ، اآلية الكريمة : ٖ)

 . ٕٗ( سورة إبراىيـ ، اآلية الكريمة : ٗ)
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 فوف اهلل تعػػػالى ، وال شػػػػؾ أف إّف النقمػػػة اإللييػػػة تنػػػػزؿ بالطغػػػاة البغػػػاة حػػػػيف يؤِسػػػ
ثثثا آَسثثثُفوَنا  غضػػب اهلل تعػػػالى ال يكػػػوف إاّل عنػػػد بمػػػوغ الطغػػػاة ذروة طغيػػػانيـ َفَممَّ

 .(ٔ) اْنَتَقْمَنا ِمْنُيْم َفَأْغَرْقَناُىْم َأْجَمِعينَ 

 التوصيات
  إعػػادة النظػػر بتسػػمية الجانػػب الغربػػي مػػف بغػػداد خجػػاًل مػػف سػػطوع شػػمس اإلمامػػة ونبعػػة

 . عميو السالمالنبوة موسى الكاظـ 

  عميثو تضميف المناىج الدراسية دررًا مف حياة وسػيرة وفكػر وفضػائؿ اإلمػاـ موسػى الكػاظـ
 . السالم

  تشػػػجيع طمبػػػة الدراسػػػات العميػػػا الماجسػػػتير والػػػدكتوراه بمػػػنحيـ اليػػػدايا عنػػػد تقػػػديـ رسػػػائميـ
 . عميو السالموأطاريحيـ الجامعية في بحر اإلماـ موسى الكاظـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث                                                                   
 ديالى الخضراء                                                              
 ـٕٕٔٓآذار ٜ                                                              

 
 
 

                                                 

 . ٘٘( سورة الزخرؼ ، اآلية الكريمة : ٔ)
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 ىػػٜٕٗٔاالحتجاج ، أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي ، دار المرتضػى ،بيػروت ،  .1
 ـ .ٕٛٓٓػ 

أخبار النساء ، أبو الفرج عبدالرحمف بف عمي بف الجوزي ، المكتبة العصرية ، بيروت ،  .2
 ـ .ٕ٘ٓٓىػ ػ ٕٙٗٔ

اإلرشاد ، الشيخ المفيد محمد بػف محمػد بػف النعمػاف العكبػري البغػدادي ، مؤسسػة التػاريخ  .3
  ـ. ٕٛٓٓىػ ػ ٜٕٗٔالعربي لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

كػػاظـ سػػيد بغػػداد ، عمػػي الكػػوراني العػػاممي ، قسػػـ الشػػؤوف الفكريػػة والثقافيػػة فػػي اإلمػػاـ ال .4
 ـ.ٕٓٔٓىػ ػ ٖٔٗٔالعتبة الحسينية المقدسة ، ، 

بحػػػار األنػػػػوار الجامعػػػة لػػػػدرر أخبػػػار األئمػػػػة األطيػػػار ، محمػػػػد بػػػاقر المجمسػػػػي ،األميػػػػرة  .5
 ـ .ٕٛٓٓىػ ػ ٜٕٗٔلمطباعة والنشر ، بيروت ، 

فضؿ أحمد بف أبي طػاىر طيفػور ، المكتبػة العصػرية ، بيػروت ، بالغات النساء ، أبو ال .6
 ـ .ٕ٘ٓٓىػ ػ ٕٙٗٔ

، منشػػورات محمػد عمػػي  ٕتػاريخ بغػداد ، أبػػو بكػر أحمػػد بػف عمػي الخطيػػب البغػدادي ، ط .7
 ـ.ٕٗٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔبيضوف ، دار الكتب العممية ، بيروت ، 

بػو الفضػؿ إبػراىيـ ، تاريخ الطبري ، أبو جعفر محمد بف جريػر الطبػري ، تحقيػؽ محمػد أ .8
 ، دار المعارؼ ، القاىرة ، د.ت . ٖط

تاريخ مختصر الػدوؿ ، أبػو الفػرج غريغوريػوس المعػروؼ بػابف العبػري ، منشػورات محمػد  .9
 ـ .ٜٜٚٔىػ ػ ٛٔٗٔعمي بيضوف ، دار الكتب العممية ، بيروت ، 

نػػاجي  جميػرة النسػػب ، أبػو المنػػذر ىشػاـ بػػف محمػد بػػف السػائب الكمبػػي ، تحقيػؽ الػػدكتور .11
 ـ .ٕٗٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔحسف ، عالـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

صػػػبح األعشػػػى فػػػي صػػػناعة اإلنشػػػا، أحمػػػد بػػػف عمػػػي القمقشػػػندي ، دار الكتػػػب العمميػػػة ،  .11
 ـ.ٜٚٛٔىػ ػ ٚٓٗٔبيروت ، 

عػػػوالـ العمػػػـو والمعػػػارؼ واألحػػػواؿ مػػػف اآليػػػات واألخبػػػار واألقػػػواؿ ، لعبػػػداهلل البحرانػػػي ،  .12
 ىػ .ٜٓٗٔات مدرسة اإلماـ اليادي ، مطبعة أمير ، قـ ، منشور 

الفصوؿ الميمة في معرفة أحواؿ األئمة ، ابف الصباغ عمي بف محمد بػف أحمػد المػالكي  .13
 ـ . ٜٛٛٔىػ ػ ٜٓٗٔ، دار األضواء لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،  ٕالمكي ، ط

، مطبعػة أميػر ، قػـ  ٕمسػتنبط ، طالقطرة مف بحار مناقب النبي والعتػرة ، السػيد أحمػد ال .14
 ىػ .ٕٔٗٔ، 



 22 

، منشػورات محمػد عمػي  ٘الكامؿ في التاريخ ، أبو الحسف عمػي ابػف األثيػر الجػزري ، ط .15
 ـ .ٕٓٔٓبيضوف ، دار الكتب العممية ، بيروت ، 

المفصػػؿ فػػي تػػاريخ العػػرب قبػػؿ اإلسػػالـ ، جػػواد عمػػي ، آوانػػش لمطباعػػة والنشػػر ، مكتبػػة  .16
 ـ .ٕٙٓٓىػ ػ ٕٚٗٔجرير ، 

،  ٗمقاتػػػؿ الطػػػالبييف ، أبػػػو الفػػػرج األصػػػفياني ، شػػػرح وتحقيػػػؽ السػػػيد أحمػػػد صػػػقر ، ط .17
 ـ.ٕٙٓٓىػ ػ ٕٚٗٔمنشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات ، بيروت ، 

 ٕموسوعة العتبات المقدسة ، جعفر الخميمي ، منشورات مؤسسػة األعممػي ، بيػروت ، ط .18
 ـ .ٜٚٛٔىػ ػ ٚٓٗٔ، 

دب ، شػػػياب الػػػديف أحمػػػد بػػػف عبػػػدالوىاب النػػػويري ، تحقيػػػؽ نيايػػػة األرب فػػػي فنػػػوف األ .19
الػػدكتور مفيػػد قميحػػة والػػدكتور حسػػف نػػور الػػديف ، منشػػورات محمػػد عمػػي بيضػػوف ، دار 

 ـ .ٕٗٓٓىػ ػ ٕٗٗٔالكتب العممية ، بيروت ، 

نيج البالغة ، الشريؼ محمد بف الحسيف الرضي ، تحقيؽ الشيخ قيس بيجػت العطػار ،  .21
 ـ .ٕٓٔٓىػ ػ ٖٔٗٔوعات ،قـ ، مؤسسة الرافد لممطب

الوافي بالوفيات ، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصػفدي ، دار الكتػب العمميػة ، بيػروت ،  .21
 ـ .ٕٓٔٓ

 


