
 www.alawis.net  السوريالمجمع العلوي 

1 
 

 العباسيني باألئمةمكر 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 أموُن حماواًل التَّقرَُّب من اإلماِم الرِّضا )ع(؟َمكيف َمَكَر اْل

 

 ي َتتحداث  غن َ كره بين العباِسه الذين ةهذه القصََََّّّّاليت الو ََََِّّّّ فرهد هِ ةٌ ِ غزى،  ف       

وه م في َ كُّوا حنِصزبز  قِبَل أن َيمَدَمبِْلغلٌنِ ِال    م َحِفلوا أن َيستقطزبوا الناَِس  ن خالله إغراءز األئمالز 

ِمه لزَمن واِفل  ياِبٌه يف هذا األَشقٌنز م. فهذا   ح كَم م أ َِم الناِسه  نظًرا لثقلز الناِسه ب هله البٌتز )ع( فَي

وثوقٌاًل َته  فن عطٌهز َ وَرَد بهز أ َِم الناِسه فن َحسَِّن ص نِصَّزبز حتا  َنشَّ َ  َماَِّتزرَََِّءنِ فَتقريَبنِ فإغراَءنِ بِلْ  

 قتنع  به. َنريد ه   أف خٌٍِر العٍل ال ن ر  أنفيتَسنِ غل  ةزَّزاجتمِغٌاًل الرتبِطز امسزهز بِمسزنِ  لكنانِ ال ن جب

ِديِني ؤلِّف م الَبم َقصَََََِّّّّّر،يت يوَم حَِّفلوا التاقرنَ   ن العلويَِّ   ن خالله    ا الفعَّل  قََِّم بَّهز الْ   هَّذ 

تاوقٌعه غل  كتِبزهز للاْلم رتدِّيَن بعَض َََّّزعِ ز الننفوسه  -وجٌٍه  ن َََِِّّدتزهزبَت -الناٌسََِّّبور   الذ  َأْغَر 

َمَن  اْلم قصَََِّّّر،زله َبِنزهز  ن قزلو ِّ بعَد احتزضََّ جتمعه الَعم  ِ يف اْلنِصَّزَب قد ف غزدفا ب بِلَغ  ِلٌٍَل فَ  قِبَل َ 

ْ  أمسِههم غل  كتِبهز قٍَّل  ةَورَِّوً ِ بدز  شَّرفعه التاشٌَّنعه الذ  كَِن  َ    )العلويون.. وِومهَماْل قَّعوا فَِّ طزَر

ف َرَدهِ يف ِئسه الو َأكلِّ الداَََِّّقلزهز  رغَم ديثزهز فأ ِنلز َندقه َح ِدٍ،  ن م غل  صََّّزأتبِع أهل البٌت( كشَََّّ

عصََََّّّّو َ  َملز اْلوا ن َج األئماج هفا فانَتَ َرعِر ز العلويالز بَ  َ د ٍح فَدسٍّ  فلو أنا م َقَمالكتِ ز لزَخْلَخَللز اْل

 م َقصَِّر،ز.للَلَمِ بِغ وا ذزَ َم م  مغلٌنِ ِال    

ِئزنِ  نِزل  غن َ َبِدئزنِ حتا  لو أدا  َرَةضََّّ نِ إإ إقصَََّّ فهذه هي الرِّفايليت الو ت علِّم نِ كٌَف ال َنَت

 ةِإلقصِء  َخرٌي  زن السنلَطلز  ع َشَ ِد،ز ال نفره.

ورَد عن ياسِر اخلادِم والرَّيان بن الصلت أنَّهما قاال: َلمَّا انَقَضى أمُر األمنِي املخلوِع واسَتَوى 

ُُ   األمُر للمأموِن َكَتَب إىل اإلماِم الرِّضاا  ُُ إىل رراسان  ااعَتََّّ عليُ اإلماُم بم علينا سامُم ِمُم عمَلَّ  َيساَتْق

ُُ  َاَخَرَ        ُُ ك  لاََّ حتَّى َعلمَ  اإلماُم أنَُّ لن َيكنفَّ عن ُمبُا ِِ املاأموُن ُيكاا ََ ِِ(  ال  َي )أي اْحَتجَّ بااملر

 ُُ ُم.علينا سمُم  إلي
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ُم املأموُن: ال َُأُرْذ  ََ  حتَّ  طريَقاجلبَِّ وقن ٍّ  وُرْذ  طريَقكتَب إلي ِِ واار ِم واألووا ى الَبصار

َِ األمَر واخلماَة  َاأَبى اإلماُم الرِّضا  ُم املأموُن أن َيَتَقلَّ َِ علي ُُعلَواَاى َمُرو  َاَعَر  .ينا سمُم

َِ كِن هذا َ كًرا  ن امل  ونه ُوضيح: لن غل  نفوسه   فهذا َيد احليتْكمهنصبز  ريهز مَبٌ اللَّع ه َظنًِّ  نه  أناه  

 ٌطِنٌالز الو كِنت َت َب  االغرتاَ  بزَفضله آله حمماد )ص( فغزصَمتز هم فرهْةَعتز م.ين العباِسه الشاب

ِم؟  قاِ املأمون: اواليةن الَعْه

ََه  ألجله اجتزَذابزهز. ُوضيح:  كِن واِفل  أن ي فِفه

ُُ:اقاِ   َكها.على شروٍط َأْسَألن علينا سمُم

شَََّّّرفط  إنامِ هو  زن  بدأ التاعجٌ ه للم  ونه اللَّع ه لزٌ ؤكَِّد له أنا غلٌنِ َََِّّّال  ه   ِ كَِن لإل ِمه  ُوضاايح:

 ِ.ًَّنِصزَب الدننٌوياَل ال َتعين ألئمالز احلقِّ شٌئَماْل

َْْت. اكتَب اإلماُم الرِّضا   ُُ:قاِ املأموُن لُ: سَاَّْ ما شم ِم  إنِّي دارٌَّ ك واليةم علينا سمُم الَعْه

ُُ ا ممَّا وو قًاعلى أن ال آُمَر وال َأْنَهى وال أناتمي وال َأْقضمي وال أنَولِّي وال َأْعَِ وال أغيَِّر شيْ ائٌ . اأجاَب

ُم.  املأموُن إىل  لََّ كنلِّ

 الو كِنت َمَ ِمهٌل  ن اْلَتبدف يف ظِهره األ ره غل  أنا ِ َتَنصنغلٌنِ ِال  ه  كِنت شَّرفطيت اإل ِمه   ُوضايح: 

ين   فلكناه  يف احلقٌقلز مل َيكيتن  لزٌَرََََََّّّّ  أن يكوَن   ْفتزًٌِ لزح ْكمه َبغلٌنِ ََََِّّّّال  ه غل  غِتقه أهله البٌتز 

لز ٌَالعباِس  فال   َشرًِّغِ يف َدفَلتز م  فال َقًٌَِِ َيقضزي بِحلقِّ يف دفللز البِطله  فال   َتَدخِّاًل يف شؤفنه التاولز

أف َصِدٌر غن  ه  غلٌنِ ِال  ال،ز حتا  ال َيَتَوهاَم الناِس  أنا كلا أ ٍر ظِمٍل َ صََّدر ه  اإل ِم  الرََِِّّ   فالَع  له للو 

فمل َين َفع ه     ه  غلٌنِ ََََِّّّّال  وَن اللَّعَ  مل َيفَ م   ِ أراَده  اإل ِم  َم  ونه اللَّع ه بَت  كزٌٍََّل  نه . فلكنا الْ مََّ اْل

 غلٌنِ ِال  ه .َ كر ه  يف  واج لز َغظملز فرهةَعلز اإل ِمه 

ُِ َبَعَث املأموُن إىل اإلماِم الرِّضا رَّاليتابُع  ُُاوي: المَّا َحَضَر العي ُُ أن َيْرَكَب َي علينا سمُم سألن

ُم  َِ وُيصاَالِّي وَيخ َب  َاَبَعَث إلي شااُّروطم ك كان بيين وبينََّ من ال قِ َعلمْمَت ما :اإلماُموَيحضاُاَر العي

َِ وَيعِرانوا َاْضَلََّ. ْمنَّ قلوُب النَّا ُِ بذلََّ أن َُ َم ُم املأموُن: إنَّما أري ِِ وذا األمِر. َاَبَعَث إلي  درو

ُ  غِيليت الْ  ُوضايح:  لٌَست  َ حباًل  ة ي غلٌنِ ََِّّال  ه    ونه اللَّع ه  ن َتقريبز اإل ِمه الرَََِِّّّ َمهنِ َتتاضَّز

 ي م.ف  لَت هٌم بَ د  غلٌنِ ِال    مه   بل فاج ًل َله  أ َِم الناِسه لزٌَظَ َر أناه    حزبٌّ ألهله البٌتز َل
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 ِْ ََ ُُ   ال  َي ُم  اقاِ عليناا سااااممُا ُُ:َيرانُض واملأموُن ُيلمحُّ علي يَتنمي من إْن َأْعَف علينا ساااامُم

ُِ اهللم )ص( وأمرُي املؤمننَي )م(.  احلنُضوِر اهو أحبُّ إليَّ  وإْن مل ُُعفمنمي َرَرْجُت كما َرَرَ  رسو

غدَم   َحِبِ،ز أغداءز احلقِّ  فإناه  فإن  َأصََََّّّرنفا غل  غلٌنِ َََِّّّال  ه  هنِ ي َعلِّم َنِ اإل ِم  الرََََِِّّّّ  ُوضااايح:

ََِئزنِ البدا أ ٍْ.اِتزر   ن َنَتَمساَك مَبَبِدزئزنِ دفَن َتَنِز ال

 

ُم. ََ أن ُيَبكُِّروا إىل بابم َِ املأموُن: ارُرْ  كيَف شمَْت. وَأَمَر املأموُن القنوَّاَد والنَّا  اقا

َُ لإلماِم الرِّضاا   َِ النَّا ُُ  َاَقَع ُِ والنِّساُء والصِّعلينا سامُم بياُن  ك ال ُّرقاتم والسُّ وِح  الرِّجا

ُم وا ُِ على باب ُُ جتمَع القنوَّاُد واجلنْن ن قن ن   َاَلمَّا َطَلَعتم الشااَّمُ  ََُعمََّ  بَعَماَمٍة بيضاااَء معلينا ساامُم

ُم: ااَعلنوا مثََّ ما َاَعْلُت.  َِ جلميِع مَوالي ُم وََُشمََّر  ث  قا ألَقى َطَرًاا منها على َصِِرهم وَطَرًاا بني َكتمَفي

ِمهم ُع ُم    ث َّ َأَرَذ بَي ُُ إىل نصافم السَّاِو وعلي ُم ووو حاٍف قِ شَامََّر سَاَراويَل ًِا ث َّ َرَرَ  وحنُن بني يِي كَّا

ُُ إىل السَّماءم وَكبََّر أربَع ُكبرياٍت  َاُخيََِّّ إلي ُم َرَاَع رأَس ٌِ  اَلمَّا َمَشى وَمَشينا بني يِي نا ثياٌب ُمَشمََّر

ُُ  والقنوَّ ََيَّن أنَّ الساااَّماَء واحلي اَن ُُباوُب َُ على البابم قِ ََُهيَّؤوا وَلبمسااُاوا الساااِّمَح وَُ وا اُد والنَّا

ِم وَطَلَع الرِّضا   ِّيَنةم  المَّا َطَلْعنا عليه  بهذهم الصُّوَر ُُ بأحسَاِن ال لى البابم وقفًة  َوَقَف ععلينا سمُم

َِانا  اهللن   ُُ على ماا َو ُُ  اهللن أك ُُ  اهللن أك َِ: )اهللن أك ََِقنا من َبهيَمةم اث َّ قاا ُُ على ما َر ألنَعاِم   أك

ُِ هللم على ما َأْبمنا(.  واحلم

َََعْت   ََْع لينا عبالُبكاءم والضاَّبيِج والصاِّياِح َلمَّا َنَرُروا إىل اإلماِم الرِّضا    (َمُرو)قاِ ياسار: َاَت

   ُُ ِمَفاامه  َلمَّا رَ سامُم ََ القنوَّاُد عن َدَوابِّه  َوَرَموا  ُُ َأوا اإلماَم وسَاَق ا  وكان َيمشمي حااًيعلينا سمُم

   ُُ َِ ُُباوُب َِ واجلبا ََ مرَّاٍت. َاُخيََِّّ إلينا أنَّ السَّماَء واألر وَيقمُف ك كَِّّ َعشاِر ر واٍت وُيَكبُِّر ثم

ًِ من البكاءم. (َمُرو)وصَااَرْت   ُُ الفضَُّ بن َسهَّ  و الرَِّياَسَتني َضبًَّة واحِ َِ َل : وَبَلَغ املأموُن  لََّ اقا

(َُ ُُ أ(إْن َبَلَغ الرَِّضا الاُمَصلَّى على وذا السَّبيَِّ اْاَتَتَن بُ النَّا ُم  ن َيرجمَع.  والرَّأُي أن َُسَأَل َاَبَعَث إلي

ََِعا اإلماُم الرَِّضا  ُُ الرُّجوَع َا ُم َاَلبُُ علينا سمُماملأموُن َاَسأَل   َوَرجمَع.ُُ َوَركمَبااَسامبمُخفِّ

فأنا كلا  ال  ه  غلٌنِ ِ  ون  اللَّع   أنا َخدزيَعَته  مل َتن َطله غل  اإل ِمه الرَََِِّّّ َمهنِ اكتشَََّف الْ  ُوضايح: 

ن ت قَِل  فمل ِ جيب  أَخَرَج بِلناِسه فقَِل كلمَل احلقِّ كمغلٌنِ ِال  ه  إغَراَءاتزهز ال َتنَفع   فاإل ِم  الرََِِّّ  
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)م(   جه أ ريه املؤ نَ  اإل ِمه غلياًل لزس نالز رِوله اهللز )ص( فن َََََِّّّّّّاًل للم  ونه  بل كَِن   َمثَََََِّّّّّّيكيتن    َمث

ِسه غل  إشِرً، للناغلٌنِ َِّال  ه   ة خَِ  هذا َغد فا احلقِّ َةَطَلَب  نه  الرنجوَع. فكِن رجوع  اإل ِمه الرََِِّّ  

ٍْ    أنا املَّ    وَن اللَّعَ  قَّد أظَ َر َ َحباتََّه  ال اائفَََّل ألهله البٌتز  فلكناه  يف احلقٌقلز كِن ي ريد  َتحقٌَق غِيِ

ُ  له بَتحقٌقه َغِيتزهز  فهذا َكَشَف غن زيفز هذهز احملبالز غلٌنِ ِال  ه  َشخصٌاٍل  إالَّ أنا اإل َِم   ال َيسم

ْ  فأكََّد أنا العدفا ال ي  ِّر   ز َِال ْ    َرا ن َغَداَفتزهز حالف،يت لزَسِنزهز فال َ عسول  َكال زهز  ف ثِل  ذلَك: هل غٌاَر

وا خه العلويَِّ   زن َ وقزفز م  زن ََِِّّدنِ أبي ش َعٌب حمماد بن ن َصري )ع(  أم َظلُّ يِشََّ َمَمعسَّ وَللز لز الشٌََِّّعلز الْ 

 َ  هلم أٌِِد ه م الطُّوِي فالقمِّي فاحلزلِّي فالكزشِّي ف....؟َيع َتبزرفَنه  َخِرًجِ غن الدِّينه َكَمِ َأف َغ

م َقصَََََِّّّّّرَ، يف هذهز األياِم  َ  مِ َأْظَ ر فا  ن احملبالز ال اائَفلز لنِ  ةإنا ال ِيَل لٌسَََََّّّّت  فهكذا ةإنا اْل

لز أهله البٌتز   ألنا م لن َيَتنَِزلوا لنِ غن اغتصََِّّ ز َتمثٌله َ رجعٌااالغرتاَ  بَفضََّّ لزنِ َكَعلويَِّ  ن صَََّّرييَِّ 

  ون  اللَّع   غن السَّنلَطلز  فلكنا م ي ريدفَن أن َيَضع ونِ تَت جَنِحز م  َمكمِ مل َيتنَِزله اْلغلٌنِ َِّال    م  

ٌَْفَشليتوَن. غلٌنِ ِال  ه   ون  اللَّع    ع اإل ِمه الرَِِّ َمكمِ أراَد أن َيفعَل اْل َِ  َةَفشزَل ف

ْز الطَّوائفز األخر  غموً فهذا ينطبق  غل  حم ِ حنن  لزَمحوهن ِم َقصََِّّر،ز خصوصً ِ فالشٌَِّّعلز الْ ِفال

 غلٌنِ ِال  ه .خِصاليت اإل ِمه الرَِِّ 

 

 نكتفي لعدم اإلطِلل فاهلل أغلم

 البِحث الديين العلو  الدكتور أمحد أديب أمحد


