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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
سم املصطفى، حممد وعلى أهل بيته الطيبني احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

  مة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم.الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  اإلمامة السياسية

  للمعصومين األربعة عشر (عليهم السالم)
  يقول تعاىل :

  )١( )َوِمْن ُذرِّيَِّتي قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ  َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما قَالَ (
تلــك  عنــاوين أهــم إىل بعــض )٢(يف هــذه االيــام ( عليــه الســالم )سنشــري مبناســبة مولــد االمــام الرضــا ، و عشــرة رؤوســهاكثــرية إال ان مباحــث  الشــريفة يف هــذه االيــة هنالــك 
   . قية املباحث مستقبال ان شاء اهللا تعاىلوسنتعرض لب، )(إماما بحث يف كلمةوم، مبحث االبتالء: املباحث ومنها

  الِحَكم األربعة لالبتالء اإللهي
  : وهي، حق اهللا تعاىليف مستحيل  أّوهلالكن ، ليناإبالنسبة مجيعها ممكنة واقعة ، و نواعأ االبتالء علىان 

  االختبار ليتضح له الحال
  ذايت حميط.تعاىل الن علم اهللا ؛ اهللا تعاىل مستحيل يف حقما كان االختبار عن جهل وهو أي  ،رف االخر حقيقة استخبار حال الطِرب يريد به املختَ  ما -١

  وبكلمة: ان خيتربه ليتضح له (أي للفاعل املختِرب) احلال.
 االختبار ليوضح له الحال

إذا كـان الطالـب جيهـل مـثًال مـدى قـوة ؟ او هـل هـو ذكـي ام غـيب ذو حافظـة قويـة ام اللـه انـه فيختربه ليتضح ، ان خيترب وميتحن الفاعل غريه ليوضح له (للغري) احلال -٢
  . وهكذا؟ هل ينفجر حتت الضغط وباية درجة او ال ينفجرانه و ؟ ؟ او هل هو مدير من النمط املركزي او الال مركزي ام الحافظته أو ذكائه أو شبه ذلك

  وبكلمة: ان خيتربه ليوضح له احلال.
 وضح للناس الحالاالختبار لي

 –ذلـك ولـذلك كـانوا النـاس جيهلـون كـان لكـن  ، يضـاأاملخَتَرب واملمتحن يعلم حال نفسـه  وكان، جوهرة هذا أيةاملخَتِرب يعلم فإذا كان ، ان خيتربه ليوضح للناس احلال -٣
  .حان فيذعنون لهجناحه املبهر يف االمت للناس؟! فيختربه ليظهر ماماً إمل جعله اهللا علينا : يعرتضون -أو قد 

ــا وســابقتها تعــاىل  يف حــق اهللاممكنـة  -الثانيــة  –كســابقتها وهـذه الصــورة    ولألنبيــاء ( عليــه الســالم )إلبــراهيم كــم يف االختبــار االهلـي قــد تكـون مــن احلِ بــل قـد يســتظهر ا
م بالفعليظهر ، لكي ولالئمة على مر التاريخ   . تعاىل على اخللقجديرون بان يكونوا حجج اهللا  للناس مجيعاً ا
 االختبار لالقتداء

ِحَكـم ولعـل مـن  ،حـق اهللا تعـاىلممكـن يف وهو  ،كمن مسعا إذ ما راءٍ واإلخالص يف الشجاعة والتفاين واإلقدام سوا به أان خيتربه لكي يقتدي به غريه فيتعلموا منه ويت -٤
 .  ذلك ابتالء إبراهيم هو

   . ويتاسوا به لكي يقتدوا: ومنها عليهم وكفاءته وارجحيته للناسان يظهر فضله : كان ذلك لعدة حكم منها  عليه السالم ) (مبعىن ان اهللا تعاىل عندما ابتلى ابراهيم 
  االختبار للتكامل

اوهذه الصورة قد تكون من ، بنفس عملية االختبار ان خيتربه لكي يتكامل -٥   .االية الشريفة ايضا احلكم اليت تعلل 
لُـَونَُّكْم ِبَشـْيٍء ِمـَن اْلَخـْوِف َواْلُجـوِع َونـَْقـٍص ِمـَن اْألَْمـَواِل َواْألَنـُْفـِس َوالثََّمـَراِت ( :مة موجودة يف مجيع ابتالءات الصـاحلني واملـؤمنني قـال تعـاىلوالظاهر ان هذه احلك َوَلَنبـْ

  )٣()َوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ 
عنـد درجـة  وقفـواان االنبيـاء مـن الـبعض  مـا تصـورهومـن اخلطـأ ، مسـتمر يف سري صعوديهم الصاحلني  من (عليهم السالم) واألوصياء والكثرياالنبياء كما ان الظاهر ان 

م وازديـاديف طور تكامل  واألوصياء هم بل الظاهر ان االنبياء ،معينة من التكامل هي االرقى واالفضل م او شـهاد م ، )٤(حـىت يف حلظـة وفـا ـم حـىت بعـد وفـا بـل نسـتظهر ا
ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى رَبَِّك َكْدًحا َفُمَالِقيهِ (لة التكامل يعيشون حا   ، )٥()يَا أَيـَُّها اْإلِ

                                                            

  ١٢٤البقرة  )١(
  ذي القعدة  ١١املوافق  )٢(
 .١٥٥البقرة  )٣(
 ى ذلك روايات عديدة جاء بعضها يف الكايف الشريف.كما دلت عل )٤(
 . ٦االنشقاق  )٥(
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  : قرينتانولعل ما يؤيد ذلك  والظاهر ان النوع اخلامس هو من حكم ابتالء إبراهيم بالكلمات
قرينـة علـى  يكـونتعين املريب فانتخاب هذا اللفظ من الفـاظ اجلاللـة قـد  الربفان ، مثالمعبوده أو اهللا  دون إهله أو )َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُّه() يف قوله كلمة (ربه: الولىا

  . درجاتالرتبية تالزم التكامل ورفع الليتكامل فان  ( عليه السالم )عبده ابراهيم  ابتلىوان اهللا تعاىل مبا انه مريب والتكامل يف طور الرتبية كان  ليه السالمع من كونهما ندعي 
وليس جمرد اجلزاء االثبايت الذي هو خالف  )١(اجلزاء الثبويت هذا اجلزاء هوالظاهر ان فان  )قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما(وهو عملية االبتالء  املرتتب علىاجلزاء : الثانية

   . فتأملالظاهر
  )  ماماً إفي كلمة (مباحث 

  : ههنا نشري اىل بعضها ولكن سوفكثرية   يف مبحث االمامة هناك مباحث
  اإلمامة العامة الشاملة لكافة الشؤون

االمامـة االقتصـادية واحلقوقيـة و بل يراد االمامة بقول مطلق أي االمامة السياسـية  ،شؤون العقيدة فحسب او يف عة فقطيمامة االمامة يف شؤون الشر ليس املراد من اإل -١
  . موكول اىل علم الكالم ومناسبات احلكم واملوضوع االستدالل باطالق االيةإىل حبث ذلك وادلته اضافة ، إال ان العقدية والفقهية اضافة اىل االمور وشبهها واالجتماعية

 اإلمامة من الصفات ذات اإلضافة
فقـد تكـون متوافقـة الطـرفني  ، بة املتكـررة مـن الطـرفنيفاالضـافة هـي النسـ) ومـا يشـتهرُ  منه احلقيقـيُّ ، رُ ان املضاف نسبة تكرّ إذ ( االمامة من الصفات ذات االضافةان  -٢

يسـتبطن ان الطـرف  )هـذا فـوق(قولنـا  ولـذا كـانوقـد تكـون االضـافة متخالفـة الطـرفني كالفوقيـة ، اخـو زيـدهـو ايضـا  اً فـان َعمـرو  َعمـرو أخامبعىن ان زيد ملا كان ، كاالخوة مثال
  .ضمنااالخر حتت 

الطــرف اآلخــر  موميــةماجعـل جتعــل بــدون ميكــن ان ال هلــذا الطـرف شــك ان االمامــة  وال، لـهكلهــم مــأمومون يسـتبطن ان النــاس   )اِس ِإَماًمــاِإنِّــي َجاِعلُــَك ِللنَّــ(وقولـه تعــاىل 
  . او هو مستلزم لذاك على احتماٍل اخر، فجعل هذا هو عني جعل ذاك على احتمالٍ ، (وهو الناس مجيعاً يف اآلية)

 داللة اآلية على العصمة
وذلــك ملكــان  ؛صــب مــن قبــل اهللا ســبحانه وتعــاىل علــى اخلالئــقوعلــى عصــمة كــل امــام نُ  ( عليــه الســالم ) إبــراهيمه االيــة الشــريفة بنفســها دليــل علــى عصــمة ان هــذ -٣

ان  ألستلزمواال ، ل مطلق اماما على الناس بقول مطلقال يعقل ان جيعل غري املعصوم بقو فانه  ،أي يف كل اجلهات )قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما(ية الشريفة االطالق يف اآل
  .املعصيةأو ملكان اخلطأ أي مل جيعل له اهللا اإلمامة فيه موردا يقتدى به مع انه يف ذلك املورد ليس بامام يقينا  اخطأ فيه هذا االمام ماجيعل اهللا تعاىل 

قـانون االهـم اللجـوء إىل اىل  ولـذلك فانـه يضـطراماما معصـوما مـن كـل اجلهـات  ينتخب للناسعل أو جيان  لبشريال ميكن  فانهنعم يف غري القادر ميكن ان يتصور ذلك 
يقبح منه عقال ان جيعل غري االمام املعصوم بقول مطلق اماما بقول فانه جيعله اماما لكل اجلهات على ان اما القادر على ان خيلق اماما معصوما من كل اجلهات ، واملهم مثال

   . يل ذلك يف علم الكالم ايضاوتفص ،مطلق
 لماذا يلزم بحث قضية اإلمامة السياسية للمعصومين (عليهم السالم)؟

والـذي  لألئمة األطهـار عليـه صـلوات اهللا وسـالمه، وهو: موضوع االمامة السياسية من أهم املواضيعنتعرض ملوضوع  عليه صلوات اهللا وسالمهمبناسبة مولد االمام الرضا و 
  : ك امرانعانا اىل ذلد

واالجـواء العامليـة اذا كانـت راكـدة فـان ، بشـدة متحـرك اليـومالعـاملي  الوضـعالن ؛ يف السـابق وضـعهمخيتلـف عـن  هذا الزمناهل البيت ع يف العامل يف  أتباعان وضع  -١
ــا ال تنتــزعهم الضـغوط اخلارجيــة ، وتزكيــة النفــوس وتربيــة األجيــال هــي طلـب العلــم ونيلــه وبذلــه ألهلـهاىل غـري مهمــتهم االساســية و والطــوارئ واالحــداث  املؤسسـة الدينيــة ورجاال

وكيـف ؟ املوقـف مـن السياسـة ومـن احلكـام ومـن خمتلـف التقلبـات السياسـيةفما هو ، ن واملتدينني بشكل ملفتاقبلت على رجال الدييف الوقت احلاضر خصوصا وان السياسة 
  ؟ الغابرة على مر العصوري غرق فيه خلق كثري والذ، ميكن للمؤمنني ان خيوضوا هذا املعرتك الشائك

 ونســـتفتيهم او نـــدرس سياســـتهم (علـــيهم الســـالم)ان نـــذهب اىل اهـــل البيـــت ان املعصـــومني علـــيهم الصـــالة والســـالم هـــم (ساســـة العبـــاد وأركـــان الـــبالد) فعلينـــا إذن  -٢
اجملـال السياسـي خصوصـا يف الوقـت  احلقـول ومنهـايف كـل  فهـم أئمتنـا، (علـيهم السـالم)ه الكـرام االمام الرضـا وابـاءه واجـداده وابنـاءمدرسة اىل نذهب ومواقفهم السياسية بان 

  ؟ اجتاه احلكومات واحلكام اجلائرينهو موقفنا ، فما احلاضر
  هل الموقف من الحكومات المتاركة أم المشاركة أم المواجهة؟

  : ثالثة هي غيتيف كيفية التعامل مع احلكام اجلائرين والطوارؤوس العناوين ان 
 يف فــرتة مــن حياتــهصــاحب العــروة مجــع مــن علماءنــا الكــرام كالســيد اليــزدي ســار ونبقــى احــالس البيــوت وعلــى ذلــك ، واالمهــال مبعــىن ان نــرتكهم ويرتكوننــا: المتاركــة -١
أمحـد اخلونسـاري مـن علماءنـا كـان مـن هـذا القبيـل ايضـا كمـا كمـا ان السـيد ،  معينـة مث انسـحب بشـكل مطلـق تـدخل فـرتةً كان بالسياسة مطلقا وقد   التزم بعدم التدخل حيث
ال جيمـل يـؤدي اىل خـداع وتـورط رجـل الـدين فيمـا  فانـه، هو السبب وراء ذلكوعدم اإلحاطة بدهاليزها وما وراءها تشخيص االهم واملهم يف السياسة  تيّسرولعل عدم  يبدو.

                                                            

 ثبوتاً جلعله إماماً. أي الداعي أي ان ابتالءه بكلمات فإمتامه إياها هو السبب )١(
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، فإذا دخل فيها من ال يعرفها أو مـن ال ميلـك القـدرة علـى توجيههـا الفاعلة واملؤثرة اإلسرتاتيجيةاليس احملكمة واملراكز الن اللعبة يديرها االخرون خلف الكو ؛ به أو ال يصح له
  .الوجهة الصحيحة، زّل أو ضاع أو خدع

  : والتعاطي وهو على انواع: المشاركة -٢
  .مع احلاكم الفاسق او اجلائرن يتعاطى كشريك مصادق ا: فمن ذلك
  .وعاظ السالطني حيث يشاركون احلاكم مشاركة املتابعة وكان من هذا النوع ،شاركة التابع واملتبوعم: ومن ذلك
  .فتكون الرقابة شديدة بني الطرفني ،مشاركة املنافس :ومن ذلك
 . الفاعل من العلياء مشاركة املوجه الضاغط: ومن ذلك

  : وهي ايضا على انواع: المواجهة -٣
واملواجهـة العسـكرية قـد تكـون ، إال يف الدفاعي كمـا ال خيفـى من الفقهاء على مر التاريخكبرية جمموعة  يف زمن الغيبة وهو النوع الذي يرفضه فقد تكون مواجهة عسكرية 

حيـث كـان يـدعم املختـار  م )( عليـه السـالمواجهـة االمـام السـجاد : ومـن الثـاين، مواجهـة االمـام احلسـني صـلوات اهللا وسـالمه عليـه: ومـن االول، مباشرة او تكون غري مباشـرة
  ... . وكذلك االمام الصادق والذي كان يدعم احلركات املسلحة مع تقية شديدة حسب التحقيق، الثقفي رمحه اهللا وغريه

، ولكـل ذلـك تفصـيل ال يسـعه املقـام، إمنـا سنشـري لـبعض الكـالم عـن ذلـك علـى املواجهـة الفكريـة الثقافيـة الفقهيـة: وكـذلك، املواجهـة السياسـية: ومن انواع املواجهة ايضا
 . ( عليه السالم )ضوء بعض ما يتيسر لنا ذكره اآلن من سرية اإلمام الرضا 

    من الجائرين ( عليه السالم ) موقف االمام الرضا
مجلـة وتفصـيال يف بـادئ رفض والية العهـد  ولذلك أيضاً  ،ارج احلكم وببعض أمناط املواجهةمن احلكام اجلائرين هو املعارضة من خ ( عليه السالم )االمام الرضا لقد كان 

وحتـّول إىل املواجهـة واملعارضـة مـن داخـل احلكـم وكـان طليعـة ل والية العهـد بِ قَ  واإلجبارسباب كثرية ظاهرها الضغط لكن بعد ذلك وأل، من خارج احلكم فكان معارضةً ، مراأل
 -القسـرية  –ة يقوم باي عمل تنفيذي او قضائي االمر الذي افرغ والية العهد من حمتواها ففهم الواعون من االمة االسالمية استنكار االمام هلذه اخلطو  ان ال ذلك انه اشرتط

ـم االمـر اىل حماولـة اغتيـال االمـام  لكـن كـان مـن وراء ذلـك ، عليـه السـالم ) (من جانب املامون فيما مل يفهم الـبعض ذلـك فاستشـكلوا علـى االمـام عليـه السـالم حـىت وصـل 
   ه الناقد.موقف املعارض واملواجِ والية العهد ودخل يف احلكم اال ان موقفه كان قبل  ماماإلوليس هذا حمل ذكرها، والشاهد ان  م اخرىكَ حِ 

  أساليب مواجهة الحكام الظلمة
حســب تتبــع بعــض روايــات املعصــومني علــيهم الصــالة والســالم  التعــاطي مــع احلكــام اجلــائرين:ينبغــي فعلــه يف التعامــل و  اهــم مــا وســوف يتضــح ذلــك أكثــر عــرب التطــرق إىل

م مقتصرين اآلن على بعض ما وردنا عن ثامن األئمة    :( عليه السالم )وسري
  سلب الشرعية من الحكام الجائرين

مـن املؤسسـة الدينيـة بـاي شـكل كـان  والتأييـدلعصـور يسـعون اىل كسـب الشـرعية ام علـى مـر ااحلّكـفـان ، اجلائر وعدم منحه الشرعية اصـال احلاكمسلب الشرعية من  -١
 كـانوا يسـعون إىلوالفقهاء الصاحلني منا كانوا اليؤيدون احلاكم اجلـائر بـل  األبرار والعلماء األطهار لكن االئمة ، منوا جانبهاأيحبقانيتهم ولولو كان ذلك صوريا ليقنعوا اجلماهري 

 . يف حدود القدرة الشرعية صورة ممكنةسلب الشرعية عنه بكل 
ـا قصـر ام متـام؟ فقـال وهو يف خراسان  ( عليه السالم )ان االمام الرضا ومن القصص الرائعة الدالة على ذلك  ما، وأ ( عليـه جاءه شخصان مسـافران فسـأاله عـن صـال

ماالسالم ) : امـا انـت فصـالتك قصـر؛ النـك قصـدتين ( عليه السالم )سيان يف السفر، فأوضح هلما االمام  : أما انت فقصِّر وأما االخر فأمت، فاستغربا اختالف احلكم مع ا
يف السـفر: ان ال  قصـرفسفرك سفر طاعة، واما انـت فصـالتك متـام النـك قصـدت املـامون ولعلـه جـاءه ليأخـذ عطايـاه أو ليتقـرب إليـه) فسـفرك سـفر معصـية فـان مـن شـروط ال

ِبُخَراَســاَن  ( عليــه الســالم )َأْحَمــَد بْــِن ِهــَالٍل َعــْن أَبِــي َســِعيٍد اْلُخَراَســاِنيِّ قَــاَل َدَخــَل رَُجــَالِن َعَلــى أَبِــي اْلَحَســِن الرَِّضــا ((ص الروايــة عــن نــوأمــا يكــون الســفر ســفر معصــية. 
  .)١())ي َو قَاَل ِلْآلَخِر َوَجَب َعَلْيَك التََّماُم ِألَنََّك َقَصْدَت السُّْلطَانَ َفَسَأَالُه َعِن التـَّْقِصيِر فـََقاَل ِألََحِدِهَما َوَجَب َعَلْيَك التـَّْقِصيُر ِألَنََّك َقَصْدتَنِ 

بـاين فـارع وهادمـه يقطـع اربـا (: فالتفـت اىل مـن معـه فقـال، )فـارع(فمـر علـى جبـل يسـمى إىل مكـة املدينـة  مـنذهـب  ( عليـه السـالم )ان االمام الرضا  أخرىوفي رواية 
مـن  جعفـر بـن حيـىي الربمكـي وكـان وزيـرا هلـارون الالرشـيد وكـان طاغيـةهـارون الالرشـيد ومعـه  ذه املنطقة (جبـل فـارع) مرّ  بعد مدةمث ، اضرون مرامههم احلفلم يف ومضى )اربا

وملـا رجـع  مكـةذلك مث تركه ومضـى اىل  ففعلوا !اجلبل ليسكنه بعض الساعات او عدة ايام جملس علىبىن له فامر ان يُ ، موال بيت املال بيده ظلما وعدوانناكانت أو  الطواغيت
فلمـا وصـل امـر هـارون علـى اثـر ، وذهـب اىل بغـداد حيـث مركـز احلكومـة اجلـائرةليسـتفيدوا منـه ومل يرتكـه للمـارة خبـًال منـه دمـه  فـأمرالقصـر مكة صعد إىل ذلك البيـت أو من 

ـَراِهيَم َعـْن ((ونص الرواية . من كالمه ( عليه السالم )هنالك عرف الناس مراد االمام الرضا و ، اربا ارباهذا فقطعوا جعفرا بن حيىي ، يف مصري الربامكةقضية معروفة  َعِليُّ بْـُن ِإبـْ
َنِة الَِّتي َحجَّ ِفيَهـا َهـارُ  ( عليه السالم )أَبِيِه َعْن بـَْعِض َأْصَحاِبِه َعْن أَِبي اْلَحَسِن الرَِّضا  وُن يُرِيـُد اْلَحـجَّ فَـانـْتَـَهى ِإلَـى َجبَـٍل َعـْن َيَسـاِر الطَّرِيـِق أَنَُّه َخَرَج ِمَن اْلَمِديَنِة ِفي السَّ

ـَة يـَُقـاُل لَـُه فَـارٌِع فـََنظَـَر ِإَلْيـِه أَبُـو اْلَحَسـِن ثُـمَّ قَـاَل بَـاِني فَـارٍِع َوَهاِدُمـُه  ـا َولـَّى َوافَـى َهـاُروُن َونـَـَزَل بِـَذِلَك يـَُقطـَُّع ِإْربـاً ِإْربـاً فـَلَـْم نَـْدِر َمـا َمْعنَـى َذلِـَك فـَلَ َوأَْنَت َذاِهـٌب ِإلَـى َمكَّ مَّ

                                                            

  .٤٧٨ص ٨ووسائل الشيعة ج ٢٢٠ص ٤التهذيب ج )١(
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َنى َلُه َثمَّ َمْجِلٌس فـََلمَّا رََجَع ِمْن َمكَّ    )١())ِإْرباً ِإْرباً َة َصِعَد ِإَلْيِه فََأَمَر ِبَهْدِمِه فـََلمَّا اْنَصَرَف ِإَلى اْلِعَراِق ُقطَِّع اْلَمْوِضِع َصِعَد َجْعَفُر ْبُن َيْحَيى َذِلَك اْلَجَبَل َوَأَمَر َأْن يـُبـْ
وانـا ، انا الذي اكشـف لكـم املغيبـات ألنين؛ وهؤالء هم الظلمة انا االمام إنين: القول أراد ( عليه السالم )ان االمام  (باين فارع...) ( عليه السالم )كلمته ومن دالالت  

اجلائرين كما انه صلوات اهللا عليه كشـف بـذلك عـن بعـض تبـذير أولئـك الظلمـة وتالعـبهم  وال تتبعوا احلكام فاتبعوا من نصبه اهللا للناس اماما، الذي اكشف لكم مصري هؤالء
ملــا وصــلنا خــرب بنــاء حيــىي لفــارع مث هدمــه لــه كمــا مل تصــلنا األلــوف مــن نظائرهــا. وعلــى أي فــان هــذا نــوع مــن أنــواع ســلب  ( عليــه الســالم )ببيــت مــال املســلمني ولــوال كالمــه 

  . سلوب غري مباشرالشرعية عن اجلائرين لكن بأ
  . هذه هي النقطة االوىل وهي سلب الشرعية عن احلاكم اجلائر

  االستخفاف بالحكام الجائرين وإهانتهم -٢
م ال يكتفـونوهذا مسلك عام يف حياة املعصومني ع والعلماء والصـاحلني منـا ، االسخفاف باحلكام اجلائرين والتحقري هلم والتنقيص منهم -٢ نهم عـبسـلب الشـرعية  فـا

مالظلمة  كانوا يستحقرونوحسب بل     . وأعوا
  على ذلك: ( عليه السالم )ولنذكر شاهداً واحداً من حياة اإلمام الرضا 

 والـذي  ذو الرياسـتنيبـن سـهل حـىت ان الفضـل  وأعوانـهباالسـتخفاف بالظـامل  ( عليـه السـالم )ظاهريـا وليـا للعهـد قـام االمـام  ( عليه السـالم )عندما نصب االمام الرضا ف
ومـا ذلــك اال  فلـم يعبـأ بـه ومل يلتفـت اليـه، بشـيء مـاهـو العقـل املـدبر حلكومـة املـامون العباسـي جـاء يومـا اىل االمــام الرضـا وكـان االمـام مشـغوال كـان كـان هـو احلـاكم حقيقـة و 

 مـا: وسـألهسـه أبعـد ذلـك رفـع االمـام ر ، بطاغيـة مثـل الفضـل بـن سـهل !، ويف ذلـك أكـرب االسـتخفافباجللوسان االمام مل يأذن له  بل، الستخفاف باجلائر وحتقريه وتنقيصهل
وانت (: ماممث قال لإل موال وغري ذلكأمون من دور وبساتني و أما اعطاه امل تفصيلفيه  اً كبري   اً واخرج كتاب، وكذا ان املامون وصلين بصلة كذا: فقال الفضل بن سهل؟ حاجتك
  . أعطى أمري املؤمنني)!!ما  مثل ـباعتبارك وليا للعهد ـ  تعطينااوىل بان 

اتقـوا اهللا : هلـم يقـال يرفضون أشد الـرفض انالن الطواغيت ؛ له وجلميع الطواغيتوهذه إهانة كبرية  (يا فضل، لك علينا هذا ما اتقيت اهللا عز وجل...): فقال له االمام
ا إهانة بالغة، وقد قال ْثمِ َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَّ (اهللا تعاىل يقول  ويعتربو    )٢()ِق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاْإلِ

يف زمن هارون الالرشيد ذهب اىل السـوق فاشـرتى ديكـا وكلبـا وكبشـا،  ( عليه السالم )نعم أحياناً يقتضي األمر كتم السر والتقية، ومن ذلك ما ورد من ان االمام الرضا 
أراد ان يوصل رسالة وهي انه مل يكن مشـغوًال  ( عليه السالم )اليت وضعها على اإلمام  فقال: أمنت جانبه، فان االمام  فوصل اخلرب على الفور إىل احلاكم اجلائر لشدة الرقابة

ـدف ا باملواجهة السياسية وهي نفس الرسالة اليت اراد االمام ان يوصلها اىل احلاكم اجلائر؛ الن الكلب يؤتى بـه حلراسـة املاشـية أو املزرعـة، السـتيقاظ للصـالة والـديك يشـرتى 
وبإســناد عــن علــي بــن جعفــر عــن أبــي الحســن ((والكــبش قــد يكــون كنايــة عــن االنشــغال بالضــيافة أو كنايــة عــن االنشــغال بالرتبيــة،  ،ايــة عــن االنشــغال بالعبــادةنفجــرا فهــو ك

سوق فاشترى كبشـا وكلبـا وديكـا فلمـا كتـب صـاحب الخيـر إلى ال ( عليه السالم )دخل أبو الحسن الرضا  ( عليه السالم )الطيب قال لما توفي أبو الحسن موسى 
اشـترى كلبـا وكبشـا بذلك إلى هارون قال قد أمنا جانبه و كتب الزبيري أن علي بن موسى قد فتح بابه ودعا إلـى نفسـه فقـال هـارون وا عجبـا إن علـي بـن موسـى قـد 

  )٣())وديكا و يكتب فيه ما يكتب
د له للمستقبل أو حىت ما كان يفعله يف احلاضر فان التقية من الوقاية وهـي وقايـة لواقـع موجـود ولـيس وقايـة ال عِ م لكي خيفي ما يُ والظاهر ان ذلك كله كان تقية من اإلما

  لالشُي. فتأمل
  عدم إعذار الظالم في ظلمه -٣

َمـْن َعـَذَر ظَاِلمـاً ِبظُْلِمـِه َسـلََّط اللَّـُه َعَلْيـِه َمـْن ((: ليـه السـالم )( عيسـتخف بـه قـال ان يف ظلمـه بـل و  هال يعـذر ان و  احلقَّ  الظاملَ  الشخصُ ان ال يعطى ان من أهم األمور 
  . وهذا هو االثر الوضعي ملن يقوم بذلك )٤())َيْظِلُمُه فَِإْن َدَعا َلْم َيْسَتِجْب َلُه َو َلْم يَْأُجْرُه اللَُّه َعَلى ُظَالَمِتهِ 

  ، ولنضرب على ذلك بعض األمثلة بإجياز:م اجلائرين قوانينهم واحكامهم اليت فرضوها على الناس ظلما وعدوانايربر للظلمة واحلكا ويكفي ذلك رادعاً للبعض الذي
  ان يعذر الظامل يف جعله للحدود واجلمارك. -
  ان يعذر الظامل يف أخذه املكوس والضرائب. -
م لـو تركوهـا اجتهـاداً أو تقليـداً فهـم معـذ  أن يعذره يف سجن معارضيه ومنتقديه ولـو بتعليـل انـه ألنكـم تـركتم التقيـة لـذا - رون أو مصـيبون و كـان حقكـم ان تسـجنوا!! فـا

م  م لكن ال يصح إعذار الظامل ألنه ظلمهم جملرد ا م على ر   وه عن املنكر فتدبر.والظامل آمث بكل املقاييس ولو تركوها يف غري موردها ولو تقصرياً فحسا
ا من سلطان.ان يعذره يف إقرار خمتلف الق -   وانني اليت مل ينزل اهللا 
   ان يعذره يف مصادر األموال وسحق احلقوق بألف عذر وعذر. وإىل غري ذلك -

                                                            

 .٤٨٨ص ١الكايف الشريف ج )١(
  ٢٠٦البقرة  )٢(
 .٣١٥ص ٢كشف الغمة ج )٣(
  .٣٣٤ص ٢لكايف الشريف جا )٤(
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