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الشهداء  هيئة  في  اإلسالم«  لتاريخ  تحليلي  »استعراض  أبحاث  سلسلة  تكملة  في 
المجهولين األسبوعية، قام سماحة الشيخ عليرضا بناهيان بدراسة قسم من سيرة اإلمام 
الدينية. فإليكم  المعارف  السياسّية وموقع محاربة االستكبار في منظومة  الرضا)ع( 

أهّم المقاطع من كلمته:

بالقّوة  تعلّق  وقد  للمعنوية/  مصدرا  الشيء  ذلك  يكون  شيء،  بأي  الله  أمر  تعلّق  إذا 

الله  أمر  والسياسة 

أّي يشء تعلـّـق بــه أمــر اللــه، يصبــح مصــدرا للنــور والقداســة واملعنويـّـة. يعنــي إذا قــام النــاس بعمــل مــا 

بنيّــة امتثــال أمــر اللــه، يــزدادون نــورا ومعنويـّـة. وعليــه فابــّد أن نعتــر عملهــم عمــا معنويـّـا مقّدســا. 

إذا تعلّــق أمــر اللــه بالصــاة، تصبــح الصــاة بطبيعــة الحــال محــّا لتــزّود النــور واملعنويّــة. وإذا تعلّــق 

ــاد  ــا الزدي ــه، عام ــر الل ــال أم ــة امتث ــل االقتصــادي إذا كان بنيّ ــح العم ــل االقتصــادي، يصب ــره بالعم أم

نــور اإلنســان ومعنويّتــه. وكذلــك إذا تعلّــق أمــر اللــه بالــزواج، يصبــح الــزواج مصــدرا للنــور واملعنويـّـة. 

ــْد  ــم: )َو لََق ــه ســبحانه يف القــرآن الكري ــال الل ــه. فقــد ق ــُر الل ــق بالقــّوة والسياســة أم ــك قــد تعلّ وكذل

ـَه َو اْجتَِنبُــوا الطَّاُغــوت( ]نحــل/36[ اجتنــاب الطاغــوت  ــٍة رَُســوالً أَِن اْعبُــُدوا اللَـّ بََعثْنــا فــی  کُلِّ أُمَّ

ــر  ــذا األم ــم. وه ــه وال تطيعوه ــل الل ــن قب ــلطة م ــى الس ــل ع ــي مل تحص ــوى الت ــوا الق ــي ال تتبع يعن

يعنــي ال تكونــوا سياســيّن فقــط بــل كونــوا ثوريّــن أيضــا! هنــاك فــرق بــن العنــر الســيايس 

ــاول أن  ــة يح ــت املصلح ــا اقتض ــية وكلّ ــاحة السياس ــوض الس ــوري يخ ــر الث ــوري. العن ــر الث والعن

ــو  ــّم ه ــن امله ــة، ولك ــة وعقاني ــكل حكم ــك ب ــوم بذل ــه يق ــا أن ــق. ك ــح الح ــادالت لصال ــه املع يوّج

ــاد  ــن الجه ــّف ع ــد يك ــوري ق ــر الث ــيايس وغ ــر الس ــا العن ــوت. بين ــة الطاغ ــى محارب ــازم ع ــه ع أن

عندمــا تضيــق بــه الســاحة، فيبــدأ بتوســعة نطــاق املصالــح ويقــّدم عافيتــه عــى طلــب الحــّق.
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حكم الله الثاني بعد عبادة الله، هو اجتناب الطاغوت

ــرى مــا يشــابه هــذا  ــاب الطاغــوت. كــا نســتطيع أن ن ــه باجتن ــه، قــد أمــر الل ــادة الل بعــد األمــر بعب

املضمــون يف آيــة أخــرى مــن القــرآن حيــث قــال: )قـُـْل یــا أَْهــَل الِْکتــاِب تَعالَــْوا إِىل  کَلَِمــٍة َســواٍء بَیَْننــا َو 

بَیَْنُکــْم أاَلَّ نَْعبُــَد إاِلَّ اللَّــَه َو ال نـُـْرَِک ِبــِه َشــیْئاً َو ال یَتَِّخَذ بَْعُضنــا بَْعضاً أَْرباباً ِمــْن ُدوِن اللَِّه( ]آل عمران/64[

ـِه( يف الواقــع تعبــر آخــر )َو اْجتَِنبُــوا  قولــه تعــاىل: )َو ال یَتَِّخــَذ بَْعُضنــا بَْعضــاً أَْربابــاً ِمــْن ُدوِن اللَـّ

ــذ  ــو أن ال نتّخ ــِه( ه ــْن ُدوِن اللَّ ــاً ِم ــاً أَْرباب ــا بَْعض ــَذ بَْعُضن ــن )َو ال یَتَِّخ ــود م ــس املقص ــوت(. فلي الطَّاُغ

ــيايّس. ــث س ــى بح ــوي ع ــا تنط ــة أيض ــذه اآلي ــك فه ــه. ولذل ــجد ل ــده ونس ــا نعب ــه ربّ ــن دون الل م

ــزَّ َو  ــِه َع ــِن اللَّ ــُق َع ــِإْن کَاَن النَّاِط ــَدُه فَ ــْد َعبَ ــٍق فََق ــى إِىَل نَاِط ــْن أَْصَغ ــه)ص(: »َم ــال رســول الل ــد ق لق

ــَد إِبْلِیــَس« ]عيــون أخبــار الرضــا/304/1[ ــْد َعبَ ــَه َو إِْن کَاَن النَّاِطــُق َعــْن إِبْلِیــَس فََق ــَد اللَّ ــْد َعبَ َجــلَّ فََق

ــزًّا کَاَّ  ــْم ِع ــوا لَُه ــة یَُکونُ ــِه آلَِه ــْن ُدوِن اللَّ ــُذوا ِم ــاىل: »َو اتََّخ ــه تع ــام الصــادق)ع( حــول قول ــول اإلم يق

ــوَع  ــُجوَد َو اَل الرُّکُ ــاَدُة ِهــَي السُّ ا«]مريــم/81[ لَیَْســِت الِْعبَ ــْم ِضدًّ ــوَن َعلَیِْه ــْم َو یَُکونُ َســیَْکُفُروَن ِبِعباَدتِِه

ـَـا ِهــَي طَاَعــُة الرَِّجــاِل، َمــْن أَطـَـاَع َمْخلُوقــاً يِف َمْعِصیَــِة الَْخالـِـِق فََقــْد َعبَــَده« ]تفســر القمــي/55/2[ َو إِنَّ

وكذلــك للعّامــة العســكري)ره( رشح لطيــف وواســع يف معنــى كلمة »أربــاب« ذكره يف كتــاب »دور األمئة 

يف إحيــاء الديــن« ومــن هنــا أثبــت الواليــة. أنصحكــم أن تقــرأوا املجلـّـد األول والثــاين مــن هــذا الكتــاب 

الريــف. لقــد قــال ســاحته يف هــذا الكتــاب أن قــد بــدأ النــزاع مــن ربوبيّــة اللــه، وإال فا مشــكلة ألحد 

مــع خالقيّتــه ورحانيّتــه. وتتبلــور ربوبيّــة اللــه يف أحكامــه وأوامــره فهــي مبعنــى »إدارة اللــه وقيادتــه«. 

فــإن كانــت هــذه الربوبيّــة ألحــد غــر اللــه أو غــر مــأذون مــن قبــل اللــه، يصبــح )أَْربابــاً ِمــْن ُدوِن اللَّــِه(.  
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الحكم اإللهي الثاني بعد التوحيد، هو اتخاذ الموقف الثوري تجاه الطاغوت

ــوري يف  ــف الث ــاء هــو أن نتخــذ املوق ــع األنبي ــه جمي ــذي بلّغ ــد وال ــد التوحي ــاين بع ــي الث الحكــم اإلله

ــن! وهــذا  ــة، ال أن نكــون سياســيّن غــر ثوريّ ــارص سياســيّة ثوريّ ــي أن نكــون عن وجــه الطاغــوت. يعن

يختلــف عــن انطبــاع أكــر النــاس عــن الديــن. أغلــب النــاس يعتــرون الذنــوب هــي مــن قبيــل »النظــر 

الحــرام وتــرك الصــاة ورشب الخمــر وأكل الحــرام و...«. بالتأكيــد أن كّل هــذه األعــال قبيحــة، ولكــن 

ــن  ــاس عــن الدي ــة أكــر الن ــاب الطاغــوت. ليســت رؤي ــح مــن كل هــذه األعــال هــو عــدم اجتن األقب

ــن. مــع أن اللــه  هــو أن أهــّم حكــم بعــد التوحيــد، العمــل الثــوري والوقــوف أمــام الحــّكام غــر اإللهيّ

ــوا الطَّاُغــوت(. بعبــارة أخــرى الخطــوة األوىل يف الــراط  ــَه َو اْجتَِنبُ ــُدوا اللَّ ســبحانه قــد قــال: )...أَِن اْعبُ

املســتقيم أو طريــق الديــن هــو التوحيــد والخطــوة الثانيــة هــو املوقــف الســيايس واجتنــاب الطاغــوت. 

ولكــن مــع كل هــذا وبعــد مــّي خمســة وثاثــن ســنة مــن انتصــار الثــورة وبعــد كل هــذا الكــّم مــن 

ــا للعجــب!  ــأن ال أكــون سياســيّا! في ــزال الكثــر مــن النــاس ينصحــوين ب تبليــغ املعــارف اإلســامية، ال ي

فلــاذا رصت طالبــا يف الحــوزة؟! وأساســا ملــاذا رصت مســلا؟! لقــد بــدأ النبــي األكــرم)ص( الحــرب ضــّد 

الطاغــوت بعــد دعوتــه إىل التوحيــد وقبــل نــزول الكثــر مــن األحــكام الرعيــة. فــإذا تحّقــق اجتنــاب 

الطاغــوت بشــكل جيّــد، تتحّســن أخــاق النــاس ويقــّل أكل الحــرام وتظهــر كثــر مــن الــركات والخــرات.

لماذا لم تنحّل الكثير من المشاكل في إيران بعد، والحال أن قد زال حكم الطاغوت من البلد؟

هنــاك شــبهة يطرحهــا البعــض وهــي: »كــا تقولــون، البــّد مــن زوال الطاغــوت أوال، ثــم تتحّســن جميــع 

األمــور شــيئا فشــيئا. طيــب، إذن ملــاذا مل تنحــل الكثــر مــن املشــاكل يف إيــران بعــد، والحــال أن قــد زال 

حكــم الطاغــوت مــن البلــد وألقــي زمــام الحكــم بيــد الويّل الفقيــه؟!« الجــواب هو أنــه مل يــزل »الطاغوت 

ــا زال الطاغــوت  ــه، ولكــن م ــا بعــرش الطاغــوت الداخــي والحمــد لل ــد أطحن العاملــي« بعــد. نحــن ق

العاملــي والطاغــوت األكــر مهيمــن عــى العــامل. ولذلــك تشــاهدون كيــف يؤذينــا هــذا الطاغــوت العاملــي 

بشــتّى األســاليب مــن فــرض الحصــار االقتصــادي وغــره. كــا يحــاول يف اآلونــة األخــرة أكــر مــن قبــل أن 

يتغلغــل فينــا ويلحــق بنــا الصدمــات وال ينفــك عــن توظيــف بعــض األفــراد يف الداخــل ليعملــوا ضّدنــا، 

كــا ال يــزال يحــاول أن يؤســس يف داخلنــا محــّط قــدم لــه. 
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فنحــن كــا كّنــا يف حــال جهــاد يف نظــام الطاغــويت الشاهنشــاهي، يجــب أن ال نــزال كذلك، إذ قد أســقطنا 

الطاغــوت يف املرحلــة األوىل بعــد، ومــا زالت املرحلــة الثانية بانتظارنا. فإن هذا الطاغوت العاملي ال يســمح 

لنــا بــأن نعيــش بحّرية. وأحد األمثلة هو أن قــد حظر مصارفنا. إذن نحن ما زلنا نعيش تحت نر الطاغوت. 

الثــاين، لــن يفــّك عّنــا وال يــزال يعشــعش يف أوســاطنا ويلحــق  مــا مل نطــح بعــرش الطاغــوت 

ــا  ــّد لن ــّدا. والب ــن ج ــون ثوريّ ــّد أن نك ــاين الب ــوت الث ــذا الطاغ ــقاط ه ــل إس ــن أج ــا. فم ــات بن الصدم

ــوا الطَّاُغــوت(  ــه تعــاىل: )اْجتَِنبُ ــاال ألمــر اللــه يف قول جميعــا أن نتصــّدى إلســقاط الطاغــوت األكــر امتث

]نحــل/36[. فــإن أصبحنــا جميعــا ثوريّــن، ســوف نتخلّــص مــن هــذا الطاغــوت ويستســلم لنــا. 

ــوت(. ــوا الطَّاُغ ــه: )اْجتَِنبُ ــرا ولســنا شــديدي املراعــاة لقول ــن كث ــا لســنا بثوريّ ولكــن املشــكلة هــي أنن

إن بعض الخواص، يعتبرون أمريكا بلدا عظيما ومتقّدما، ال طاغوتا!/ ليست أمريكا ببلد 

متقّدم عظيم، بل إنها مجرمة عظيمة

إن بعــض الخــواص والنخــب ال ينظــرون إىل أمريــكا بصفتهــا طاغوتــا، بــل يرونهــا كبلــد عظيــم متقــّدم. إن 

هــؤالء قــد نســوا جرائــم أمريــكا الســابقة وال يــرون جرامئهــا الحالية وال يســمعون بهــا، كا أنهــم عاجزون 

عــن توقـّـع جرامئهــا املســتقبليّة. يف حــن أن أمريــكا ليســت ببلــد متقــّدم عظيــم، بــل هي مجرمــة عظيمة. 

هنــاك معلومــات بســيطة تــدّل عــى حقــارة هــذا الطاغــوت. فعى ســبيل املثــال إن معــّدل النمــّو العلمي 

يف إيــران 16 أضعــاف معــّدل النمــّو العلمــي يف باقــي بلــدان العــامل ومــن ضمنهــم أمريــكا. والحــال أننــا 

ــن دول  ــة واحــدة م ــى قري ــب حت ــا مل ننه ــال كونن ــّور يف خضــم الحصــار وح ــذا التط ــا إىل ه ــد بلغن ق

الجــوار. فلــاذا مل تقــدر أمريــكا عــى إنجــاز معــّدل النمــّو هــذا مــع أنهــا تنهــب ثــروات العــامل؟ الســبب 

هــو أن إدارتهــا الكليّــة غــر صحيحــة وهــي ضعيفــة بالنســبة إىل اإلدارة الكلّيــة يف الجمهوريــة اإلســامية. 

فلــو كان قــد فــرض عــر هــذا الحصــار الــذي فــرض علينــا طــوال خمســة وثاثــن ســنة عــى أمريــكا، 

النهــارت أمريــكا إىل حــّد اآلن. هــذا يعنــي أن اإلدارة الكليــة يف الجمهوريــة اإلســامية أقــوى مــن أمريــكا.
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لماذا يسّمي الله الحاكم الذي حّصل على السلطة بغير أمره، طاغوتا؟

كّل مــن مل ينصــب للحكــم ومل يحصــل عــى الســلطة عــى أســاس الرنامــج اإللهــي، يعنــي كّل مــن حصــل 

عــى الســلطة بغــر أمــره، فيســميه اللــه طاغوتــا أي طاغيا. ولكن الســؤال هو أن ملاذا يســمي اللــه الحّكام 

الذيــن مل ينصبــوا مــن قبلــه طواغيتــا يف القــرآن الكريــم؟ الجــواب هــو أن ســاحة الســلطة والسياســة مــن 

الحساســية واألهميّــة مبــكان بحيــث ال يقــوى عــى العمــل الصحيــح فيهــا إال املنصوبــن لهــا من قبــل الله، 

وســوف يطغــى غرهــم يف هــذا املنصــب قطعــا. إن أدركنــا هــذا املعنــى بتفّقــه وعلــم فبهــا ونعمــت، وإال 

فطواغيــت العــامل ســوف يظلمــون النــاس حتــى يتعطّــش النــاس عــى أعتــاب الظهــور إىل ظهــور اإلمــام 

وســوف يقولــون: »إظهــر يــا ســيدنا وموالنــا إذ ال يقــدر عــى هــذا الحكــم غــرك«. فإمــا نصــل إىل هــذه 

املعرفــة بالتعّقــل وإمــا بالتجربــة. ال ميكــن أن يحكــم حاكــم غــر منصــوب مــن قبــل اللــه ثــم ال يطغــى.

من لم يتقلّد زمام السلطة وفقا للقواعد الدينية فهو طاغوت وسوف يطغى قطعا

ــد زمــام الســلطة وفقــا للقواعــد الدينيــة فهــو طاغــوت وســوف  مــن مل ينصبــه اللــه للحكــم أو مل يتقلّ

يطغــى قطعــا. فإمــا يصبــح فرعــون أو مصّغــر فرعــون. إن بعــض طــّاب الســلطة يف الواقع مصّغــر فرعون 

يعنــي مل تســنح لــه الظــروف للمزيــد مــن الطغيــان وإاّل فهــو مســتعّد. قبــل أن يرّســخ املأمــون دعائــم 

حكمــه، اســتفاد مــن الفضــل ذوالرئاســتن أكــر اســتفادة، إذ كان وزيــرا داهيــة جــّدا. حتــى ميكــن القــول 

بــأن الفضــل هــو الــذي عبّــد طريــق املأمــون إىل الســلطة وبــذل دونــه كّل وجــوده. ولكــن بعــد أن شــعر 

املأمــون أن يف ســبيل كســب قلــوب بعــض األوســاط، ال بــأس بتصفيــة الفضــل، قــام باغتيالــه بــكّل ســهولة 

وقتلــه. )كان بعــض النــاس يف بغــداد يؤيـّـدون األمــن أخــا املؤمــون، وكانــوا أعــداء للفضــل. فــأراد املأمــون 

ــد األســباب إلرجــاع عاصمــة الخافــة إىل بغــداد(. كان املأمــون يبّجــل اإلمــام  أن يكســب قلوبهــم وميّه

الرضــا)ع( حينــا كان ضعيفــا، بحيــث كان يخاطبــه »ســيدي«، ولكــن بعــد ما شــعر بالقــّوة، قــام باغتياله. 

ــا  ــأزاح املأمــون الســتار وأرى لإلمــام غلان ــع اإلمــام. ف ــه العنــب املســموم، امتن ــّدم ل بحيــث عندمــا ق

شــاهرين الســيف، وهــّدده بــكل رصاحــة! فهــذا الرجل الــذي كان يقول لإلمــام الرضا)ع( »ســيدي«، هكذا 

قــام باغتيالــه مبنتهــى الظلــم. فهــو نــوذج للطاغــوت الــذي كان مصّغــر فرعــون ولكــن بعــد ذلــك أصبــح 

فرعــون كامــا. فمــن مل يتقلـّـد زمــام الســلطة وفقــا للقواعــد الدينيــة فهــو طاغــوت وســوف يطغــى قطعا.
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ال تكفي محبوبّية ولي الله لحصوله على السلطة/ إن وعي الناس واستيعابهم شرط في 

حصول ولي الله على السلطة

ــا  ــو تطبيقه ــا ال يخل ــه الســلطة. طبع ــح ويل الل ــي متن ــد الت ــن القواع ــة م ــن عــى مجموع ينطــوي الدي

ــد  ــذه القواع ــهولة. إن ه ــلطة بس ــى الس ــوا ع ــد حصل ــت)ع( ق ــل البي ــكان أه ــة، وإال ل ــن الصعوب م

الســلطة. عــى  اللــه  ويّل  لحصــول  رشطــا  واســتيعابهم  ووعيهــم  النــاس  صاحيــة  جعلــت  قــد 

لقــد اقــرب اإلمــام الرضــا)ع( مــن تســلّم زمــام الحكــم وكان محبوبــا لــدى النــاس جــّدا. حتــى 

يعبــده  صنــا  نفســك  إىل  قّربــت  لقــد  للأممــون:  الرضــا)ع(  اإلمــام  أعــداء  بعــض  قــال  قــد 

ـِذی  الَـّ َهــَذا  الُْمْؤِمِنیــَن  أَِمیــَر  یَــا  فََقــاَل  الأَْمُْمــوِن  ِبَجْنــِب  ع  الرَِّضــا  إِىَل  نَظَــَر  »فَلَــاَّ  النــاس! 

ـِه« ]عيــون أخبــار الرضــا)ع(/161/2[ طيــب فلــاذا مل  ـِه َصَنــٌم یُْعبَــُد ِمــْن ُدوِن اللَـّ ِبَجْنِبــَک َو اللَـّ

يســحب اإلمــام الرضــا)ع( الســلطة مــن يــد املأمــون؟ أجــاب عــن هــذا الســؤال رجــل عمليّــا:

ــا وعاملــا  ــة. وكان أديب ــل الخــاص لإلمــام الرضــا)ع( يف املدين أحــد األشــخاص باســم »هــارون« كان املمثّ

ومشــهورا بكونــه عاقــا. وكان قــد رأى أبّهــة اإلمــام الرضــا)ع( ومحبوبيّتــه بــن النــاس وترعــرع يف تلــك 

األجــواء. فجعلــه اإلمــام الرضــا)ع( ممثــا عنــه يف املدينــة وغــادر إىل املــرو. ولكــن بعــد فــرة قصــرة تبــّن 

أن قــد اشــراه عــّال املأمــون. ويف الواقــع قــد بــاع نفســه إليهــم وأخــذ يعطي معلومــات تشــكيات اإلمام 

الرضــا)ع( إىل رجــال املأمــون. فلعلّــه مل يحــدث ألحــد مــن األمئــة مثــل هــذا الحــدث املفجــع. فبعــد أن 

اطّلــع املأمــون عــى معلومــات اإلمــام الرضــا)ع(، هنــا عــرف املأمــون مــدى نفــوذ اإلمــام)ع( يف املجتمــع!

بعد مجيئ السلطة، قد يفسد حتى العّمال!

بعــد مجيــئ الســلطة قــد يفســد حتــى العــّال. لذلــك ينبغــي أن نخاطــب اإلمــام صاحــب العر)عــج( 

ــن  ــت م ــا اطأمن ــد م ــن بع ــورك، ولك ــل يف ظه ــان! عّج ــا صاحــب الزم ــا وي ــيدنا وموالن ــا س ــول: »ي ونق

عّالــك وعرفــت أنهــم لــن يفســدوا بعــد الســلطة!« آه مــن عــّال الســلطة. فــإن بعضهــم مبجــرّد مــا 

ــم هــي أن يوقعــوا رئيســهم  ــن جــّدا. ومــن أوىل خياناته ــم يصبحــون خطري ــت الســلطة يف مذاقه حلي

يف الخطــأ. ألنهــم يحاولــون أن يرفعــوا إليــه تقاريــر لصالحهــم. بعــد أن قتــل الفضــل عــى يــد املأمــون 

جــاء املأمــون إىل اإلمــام الرضــا)ع( يبــي عــى الفضــل ويطلــب منــه أن يحــّل مكانــه فرفــض اإلمــام)ع(؛
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ــُه  ــاَل لَ ــي َو قَ ــا ع یَبِْک ــوُن إِىَل الرَِّض ــَل الأَْمُْم ــَل َدَخ ــا کَاَن َو قُِت ــْهٍل َم ــِن َس ــِل بْ ــِر الَْفْض ــْن أَْم ــاَّ کَاَن ِم »لَ

َهــَذا َوقـْـُت َحاَجِتــي إِلَیْــَك یـَـا أَبـَـا الَْحَســِن فَتَْنظـُـُر يِف اأْلَْمــِر َو تُِعیُنِنــی فََقــاَل لـَـُه َعلَیْــَک التَّْدِبیــُر یـَـا أَِمیــَر 

ــه؟  ــى طلب ــق ع ــاذا مل تواف ــام)ع( مل ــاب اإلم ــد أصح ــال أح ــرج ق ــّا خ ــاء« فل َع ــا الدُّ ــَن َو َعلَیَْن الُْمْؤِمِنی

فأجــاب اإلمــام)ع(: لــو كنــت أوافــق ملــا ازدادت نفقتــك مــن قبــي. فــا تظــن أن لــو كنــت قــد اســتلمت 

ــَک  ــُه لَ ــا قَالَ ــُه َم َک اللَّ ــزَّ ــرَْت أََع ــَم أَخَّ ــا ع لِ ــُت لِلرَِّض ــوُن قُلْ ــَرَج الأَْمُْم ــاَّ َخ ــلطة الزداد واردك؛ »فَلَ الس

ــی  ــاَل فَرَآنِ ــی َشــیْ ٍء قَ ــِر ِف ــَذا اأْلَْم ــْن َه ــُت ِم ــٍن لَْس ــا َحَس ــا أَبَ ــَک یَ ــاَل َویَْح ــُه فََق ــَن َو أَبَیْتَ ــُر الُْمْؤِمِنی أَِمی

قَــِد اْغتََمْمــُت فََقــاَل لـِـی َو َمــا لَــَک ِفــی َهــَذا لَــْو آَل اأْلَْمــُر إِىَل َمــا تَُقــوُل َو أَنْــَت ِمنِّــی کَــَا أَنْــَت َعلَیْــِه 

ــاس« ]عيــون أخبــار الرضــا)ع(/164/2[. ــَک َو کُْنــَت کََواِحــٍد ِمــَن النَّ ــَک إاِلَّ ِفــی کُمِّ اآْلَن َمــا کَانَــْت نََفَقتُ

ــاال  ــه وامتث ــا ل ــده حبّ ــه ويؤيّ ــّم يدعم ــه، ث ــد ويّل الل ــرى اإلنســان الســلطة بي ــّدا أن ي ــن الصعــب ج م

ألمــر اللــه فقــط بــا أن تؤثــر عليــه هــذه الســلطة أثــرا ســلبيّا ودون أن يبيعهــا أو يشــريها.

بعــد أن ألقــى اإلمــام الرضــا)ع( حديــث سلســلة الذهــب املشــهور يف نيســابور، واصــل طريقــه ثــم انتهــى 

إىل املــرو أو رسخــس. هنــا تحــي بعــض الروايــات أن املأمــون قــد حبــس اإلمــام يف بيــت. بحيــث جــاء 

يف بعــض الروايــات أن بعــض األشــخاص أرادوا أن يلتقــوا باإلمــام، فقالــوا جئنــا واســتأذننا الســجان ولكنــه 

مل يــأذن. طبعــا قــد اختلفــت الروايــات يف مــكان حــر اإلمــام بــن املــرو ورسخــس ولكــن الثابــت هــو 

ــَس  ــِه الرَِّضــا ع ِبَسَْخ ــَس ِفی ــي ُحِب اِر الَِّت ــدَّ ــاِب ال ــُت إِىَل بَ ــاَل ِجئْ ــَرِويِّ قَ ــِن الَْه ــه قــد حبــس فــرًة. »َع أن

ــار الرضــا)ع(/183/2[ ــون أخب ــِه ع« ]عي ــَك إِلَیْ ــِبیَل لَ ــاَل اَل َس اَن فََق ــجَّ ــِه السَّ ــتَأَْذنُْت َعلَیْ ــَد فَاْس ــْد قُیِّ َو قَ
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وحسب/  محبوبّيته  على  اعتمادا  السلطة  الستالم  مستعّدا  الرضا)ع(  اإلمام  يكن  لم 

الرضا)ع( اإلمام  عن  الناس  يكّررها  إشاعة كان 

ــام)ع( الناشــئ مــن  ــع اإلم ــام الرضــا)ع( هــو موق ــي دفعــت املأمــون إىل حــر اإلم أحــد األســباب الت

محبوبيّتــه بــن النــاس. فخــي املأمــون أن يفقــد الســلطة يف هــذه الظــروف، ولكنــه كان مخطئــا، إذ أن 

اإلمــام الرضــا)ع( مل يكــن مســتعّدا الســتام الســلطة اعتــادا عــى محبوبيّتــه وحســب، كــا كان أمــر 

املؤمنــن)ع( يــأىب أن يســتلمها مبجــرد محبوبيّتــه، ولذلــك قــد ألــّح النــاس عليــه ولكّنــه كان يرفــض مهــا 

اســتطاع: »َدُعــويِن َو الْتَِمُســوا َغیْــِري...َو اْعلَُمــوا أيَنِّ إِْن أََجبْتُُکــْم َرکِبْــُت ِبُکــْم َمــا أَْعلـَـُم َو لـَـْم أُْصــغِ إِىَل قَْوِل 

الَْقائـِـِل َو َعتـْـِب الَْعاتـِـِب َو إِْن تَرَکْتُُمــويِن فَأَنـَـا کَأََحِدکـُـْم َو لََعــيِّ أَْســَمُعُکْم َو أَطَْوُعُکــْم لَِمْن َولَّیْتُُمــوُه أَْمرَکُْم 

َو أَنـَـا لَُکــْم َوِزیــراً َخیْــٌر لَُکــْم ِمنِّــي أَِمیراً« وكذلك خاطــب الناس قائــا: »اَل َحاَجــَة يِل يِف أَْمرِکُْم فََمــِن اْخَرْتُْم 

رَِضیــُت ِبــِه« ]الكامــل يف التاريــخ/190/3[ ملــاذا أىب اإلمــام الرضــا)ع( أن يتصــّدى الســتام الســلطة بالرغــم 

مــن محبوبيتــه؟ أحــد أســبابه هــو أن املأمــون قــد شــاع بــن النــاس بعــد حديث سلســلة الذهب املشــهور 

وِطَهــا« ]عیــون  وِطَهــا َو أَنـَـا ِمــْن رُشُ »اَل إِلـَـَه إاِلَّ اللَّــُه ِحْصِنــي فََمــنْ  َدَخــَل  ِحْصِنــي  أَِمــنَ  ِمــْن َعــَذاِب... ِبُرُ

أخبــار الرضــا)ع(/135/2[ أن اإلمــام الرضــا)ع( قــد ادعــى األلوهيــة ويبــدو أنهــا قــد أخــذت بــن النــاس 

مأخذهــا. ألنــه روي عــن أب الصلــت الهــروي أنــه قــال: »...قُلـْـُت یَا ابـْـَن رَُســوِل اللَِّه َمــا يَشْ ٌء یَْحِکیــِه َعْنُکُم 

ُعــوَن أَنَّ النَّــاَس لَُکــْم َعِبیٌد« ]عيــون أخبار الرضــا/184/2[ النَّــاُس؟ قـَـاَل َو َمــا ُهــَو؟ قُلـْـُت یَُقولـُـوَن إِنَُّکــْم تَدَّ

ال يمكن التعويل على المحبوبية بين الناس، بل يجب أن يؤخذ وعي الناس بعين االعتبار

انظــروا مــاذا قــال اإلمــام الرضــا)ع( يف حديــث سلســلة الذهــب. ثــم انظــروا إىل الشــائعة التــي انتــرت 

بــن النــاس عــى أثــر هــذا الحديــث! لذلــك ال ميكــن التعويــل عــى املحبوبيــة بــن النــاس، بــل يجــب أن 

يؤخــذ وعــي النــاس بعــن االعتبــار. لقــد اشــرط اإلمــام الرضــا)ع( واليتــه يف قبــول كلمــة »ال إلــه إال الله«، 

وإذا بهــم أشــاعوا أن اإلمــام الرضــا)ع( يدعــي »أن النــاس جميعــا عبيــدا يل« ثــم انتــرت بــن النــاس!
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ــاواِت َو  ــَر السَّ ــمَّ فاِط ــام: »اللَُّه ــال اإلم ــذه اإلشــاعة ق ــام الرضــا)ع( به ــو الســلط اإلم ــد أن أخــر أب بع

ــهاَدِة أَنْــَت َشــاِهٌد ِبــأيَنِّ لَــْم أَقُــْل َذلِــَك قَــطُّ َو اَل َســِمْعُت أََحــداً ِمــْن آبَــاِئ ع  اأْلَرِْض عالِــَم الَْغیْــِب َو الشَّ

ــِة َو أَنَّ َهــِذِه ِمْنَهــا« ثــم التفــت اإلمــام  قَالـَـُه قـَـطُّ َو أَنـْـَت الَْعالـِـُم مِبَــا لََنــا ِمــَن الَْمظَالـِـِم ِعْنــَد َهــِذِه اأْلُمَّ

ــْن نَِبیُعُهــْم...  ثـُـمَّ قَــاَل  ــا فَِممَّ ــاُس کُلُُّهــْم َعِبیَدنَــا َعــَى َمــا َحَکــْوُه َعنَّ إىل أب الصلــت وقــال: »إَِذا کَاَن النَّ

ــَاِم أَ ُمْنِکــٌر أَنـْـَت لـِـَا أَْوَجــَب اللَّــُه َعــزَّ َو َجــلَّ لََنــا ِمــَن الَْواَلیـَـِة کَــَا یُْنِکــرُُه َغیْــرَُك؟ فأجــاب  یـَـا َعبْــَد السَّ

أبــو الصلــت: َمَعــاَذ اللَّــِه بـَـْل أَنـَـا ُمِقــرٌّ ِبَواَلیَِتُکــم.« ]املصــدر نفســه[ فبالرغــم مــن شــّدة محبوبيــة اإلمــام 

ــت، انظــروا  ــة الطواغي ــاس وفتن ــي الن ــة وع ــن بســبب قلّ ــاس، ولك ــن الن ــد ب ــه الجيّ الرضــا)ع( وموقع

ــه القصــرة املعروفــة بحديــث سلســلة الذهــب.  أي تهمــة أشــاعوها عــى اإلمــام بعــد مــا ألقــى كلمت

هــذا مــا يــدل عــى أن النــاس مل يكونــوا يحظــون باالســتيعاب الــكايف الســتاع كلمــة الحــق. ففسوهــا 

بتطــرّف مــا أدى إىل توجيــه ســهام التهمــة إىل اإلمــام)ع(. وهنــاك روايــة أخــرى يف هــذا املجــال عــن 

ــاَس یَُقولُــوَن إِنَّــا نَزُْعــُم  ــا إِْســَحاُق بَلََغِنــي أَنَّ النَّ إســحاق بــن مــوىس فقــد قــال اإلمــام الرضــا)ع( لــه: »یَ

ــُه َو اَل  ــاِئ قَالَ ــطُّ َو اَل َســِمْعتُُه ِمــْن آبَ ــُه قَ ــا قُلْتُ ــِه ص َم ــي ِمــْن رَُســوِل اللَّ ــا اَل َو قَرَابَِت ــاَس َعِبیــٌد لََن أَنَّ النَّ

یــِن فَلْیُبَلِّــغِ  بَلََغِنــي َعــْن أََحــٍد ِمــْن آبـَـاِئ قَالـَـُه َو لَِکنِّــي أَقـُـوُل النَّــاُس َعِبیــٌد لََنــا يِف الطَّاَعــِة َمــَواٍل لََنــا يف الدِّ

ــا ملــاذا مل يتصــّد اإلمــام الرضــا الســتام الســلطة وســحب  ــكايف/187/1[ اآلن عرفن ــَب« ]ال ــاِهُد الَْغائِ الشَّ

البســاط مــن تحــت املأمــون مــع كّل مــا يحظــى بــه مــن محبوبيــة بــن النــاس واقرابــه مــن الســلطة 

وســنوح بعــض الظــروف واألســباب لــه. ألن املحبوبيــة ليســت كافيــة لوحدهــا، والبــّد مــن وعــي النــاس 

وبصرتهــم. الهــي نقســم عليــك بحــق اإلمــام الرضــا)ع( أن تجعلنــا جنــودا واعــن وأويل بصــرة لإلمــام 

صاحــب الزمان)عــج(، وأن تجعلنــا مــن عبــادك الواعــن واملأّهلــن لتقبّــل املعــارف الوالئيــة واســتيعابها.  


