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 :الميالد 

يـوَم األحـد السـابَع مـن شـهر صـفر            ) عليه السـالم    ( ُولد اإلمام موسى الكاظم     

 . مكة والمدينة المنّورة  بين]1[األبواء هجرية في 128سنة 

 ) .عليهم السالم ( اإلماُم جعفٌر الصادق ؛ السادُس من أئمة أهل البيت : أبوه 

حميدة ؛ جارية من البربر ، آانت امرأة على قدر آبيـر مـن األدب والخلـق ؛              : أّمه  

 .اة من األدناس آسبيكة الذهب حميدة مصّف: قال فيها اإلماُم الصادق 

آنـُت مـع أبـي عبـد        ) : عليه السـالم    (  وآان من أصحاب الصادق      –قال أبو بصير    

فلما وصلنا األبواء وضع لنا اإلماُم طعاَم الغداء ، وفي األثنـاء جـاءه              ) عليه السالم    ( –اهللا  

ع الرسول ثـم    فنهض أبو عبد اهللا فِرحًا وانطلق م      . رسول من حميدة وقد جاءها المخاض       

 .وَهب اهللا لي غالمًا وهو خير من برأ اهللا : عاد إلينا مسرورًا وقال 

وعندما وصل اإلمام المدينة صنع وليمة ، ودعا إليها الفقراء ثالثة أيام ؛ وقد اخبـر                

 .اإلمام الصادُق بعض أصحابه بأّن ابنه هذا هو اإلمام من بعده 

 .به فأحسن تأديبه نشأ اإلمام الكاظم في أحضان أبيه ، وأّد

الصابر ، العبد   : أطلق الناُس عليه ألقابًا عديدة تدّل على صفاته األخالقية ؛ منها            

 .، ألنه آان يكظم غضبه ) الكاظم ( الصالح ، األمين ، ولكنه اشتهر بلقب 

 

 

قضـى  . .  سـنة    34أمضى اإلمام مـع والـده عشـرين سـنة ، وعـاش بعـد والـده                  

 .نصفها في السجون المظلمة 

عليـه سـيماُء    . . آثُّ اللحية   . . أسمَر اللون   . . آان اإلمام الكاظم نحيَف الجسم      

 .األنبياء 
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 :أخالقه 

عليـه  (  وسـّب سـيدنا عليـًا    آان رجٌل بالمدينة يـؤذي اإلمـام ، فكلَّمـا رآه شـتمه         

 ) .السالم 

 .دعنا نؤّدبه : فقال بعض أصحاب اإلمام 

 .فنهاهم اإلمام عن التعرض له بسوء 

فقصـده  .إّن لـه مزرعـة خـارج المدينـة          : وسأل اإلمام عن شـغل الرجـل ، فقـالوا           

 .اإلمام واخترق المزرعة 

 .ال تطأ زرعنا : فصاح الرجل 

 

 

واستمر اإلمام في طريقه حتى وصـل إليـه ، فسـّلم عليـه وجلـس عنـده ، وراح                    

 آم تضّررَت في زرعك ؟: يضاحكه ، ثم قال له 

 .مائة دينار : قال الرجل 

 فقال اإلمام فكم ترجو أن يكون محصولك منه ؟

 !أنا ال أعلم الغيب : فقال الرجل 

 .إّنما قلُت لك آم ترجو : فقال اإلمام موضحًا 

 .فأعطاه اإلمام ثالثمائة دينار . مائتا دينار : فقال الرجل 

 .فأخذها الرجل شاآرًا 

وفي اليوم التالي ، وعندما ذهب اإلمام إلى المسجد ، نهـض الرجـُل واسـتقبله                

 .حيث يجعل رسالته اهللا أعلم : بحفاوة وقال له 

وتعجب أصحاب اإلمام ، فـأخبرهم اإلمـام بمـا فعـل ، وأوصـاهم بمـداراة النـاس ،               

 .ومعاملتهم بالحسنى 
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 :آَرُم اإلمام 

آان اإلمام الكاظم يتفّقد فقراَء المدينة ، فيخرج في الليـل ويـوّزع علـيهم الطعـام        

 .والمال ، وآانوا ال يعرفون من أين يأتيهم ذلك 

 

الجلـوَس للتهنئـة    ) عليـه السـالم     ( وُحكي أن المنصوَر طلب من اإلمـام الكـاظم          

 .في عيد النيروز واستالم الهدايا 

فلم ) صلى اهللا عليه وآله     ( اهللا  إني قد فّتشُت األخبار عن جّدي رسوِل        : فقال اإلمام      

أجد لهذا العيد خبرًا وأنه سّنة للفرس ، ومحاها اإلسالم ، ومعاَذ اهللا أن نحيي مـا محـاه                   

 .اإلسالم 

ولكن المنصور أصّر على اإلمام أن يفعل ذلك ، فجلس اإلمام آارهـًا ودخـل عليـه                 

 .دُم المنصور يسّجل آلَّ ذلك األمراء والقادة يهّنئونه ويقّدمون الهدايا والتحف ، وآان خا

يـا بـن بنـت رسـول اهللا         : فجاء في آخر الناس شيٌخ طاعٌن في السن ، فقال لـه             

إني رجٌل فقير ، وليس معـي هديـة ولكـن أتحفـك بـثالث أبيـات قالهـا جـّدي فـي جـدِّك                         

 ) :عليه السالم (الحسين 

 عجبُت لمصقول عالك فرنُدُه يوَم الهياج وقد عالك غباُر

 فذتك دون حرائر يدعون جّدك والدموُع غزاُروألسهم ن

 أال تغضغضت السهام وعاَقها عن جسمَك اإلجالُل واإلآباُر

أبيات رقيقة يتعّجب فيها الشاعر لجرأة السيف على ضـرب جسـم عـاله الغبـار ،            

وعلى سهام تستهدف رجًال يدافع عن بنات النبـي ، وآـان األولـى بالسـهام أن تـتحّطم             

 .له إجالًال وإآبارًا 



 
 

www.alfain.net  األلفين للمشاريع الخيرية )                ع( مع المعصومين ـ اإلمام موسى الكاظم  
  سيد مهدي آيت اللهي ـ ترجمة آمال السيد       5 من 16   

 
 
 

 

انطلـق  : اجلس بـارك اهللا فيـك ، وقـال لخـادم المنصـور      : تأثر اإلمام وقال للشيخ     

آلهـا هبـة   : إلى سّيدك وعّرفه بهذا المال وما يصنع به ، فذهب الخادم وعاد وهـو يقـول      

 .مني له ، يفعل بها ما أراد 

 .قد وهبُتها لك : فالتفت اإلمام إلى الشيخ وقال 

 

 :اإلمام والعمل 

آان اإلماُم الكاظم يحّب العمل ، وآان له أرض يزرعها ويعمل فيها ، وذات يوم مـّر               

 فقـال . فرآه منهمكًا في العمل والعرق يتصّبب منه        " علي  " به أحد أصحابه وآان اسمه      

 جعلت فداك أين الرجال ؟ أليس هناك من يقوم بالعمل عنك ؟) : علي ( له 

يا علي قد عمل باليد من هـو خيـٌر منـي ومـن أبـي ،                 : فقال و هو يجّفف جبينه      

صلى اهللا عليه وآلـه     ( رسول اهللا   ) : عليه السالم   ( من هو ؟ فقال الكاظم      : فقال علي   

 آّلهم آانوا قد عملوا بأيديهم ، وهو مـن عمـل            وآبائي) عليه السالم   ( وأمير المؤمنين   ) 

 .النبيين والمرسلين و األوصياء والصالحين 

 

 :حكاية وعبرة 

يمشي في األزّقة يومـًا فسـمع غنـاًء ماجنـًا           ) عليه السالم   ( آان اإلمام الكاظم    

 وفي األثناء خرجْت فتاة ، فتوّقف اإلمام وسّلم عليها ، ثم سألها           . ينبعث من أحد البيوت     

 .صاحب البيت حرٌّ أم عبد ؟ : قائًال 
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 .بل حّر : فقالت متعّجبة 

 .صدقِت لو آان عبدًا لخاف سّيده : فقال اإلمام 

:  عن سبب تأّخرها ، فقالت       – واسمه بشر    –عادت الفتاة وسألها صاحب البيت      

 .صاحب البيت حّر أم عبد : مّر رجٌل وسألني 

 وبماذا أجبتيه ؟: فقال بشر 

 .صدقِت لو آان عبدًا لخاف سّيده : حّر ، فقال لي : قلت له : تاة قالت الف

أطرق بشر مفكرًا ، وشـعر بالكلمـات تهـّز أعماقـه ، فـانطلق خلـف اإلمـام حافيـًا                     

ومن ذلـك اليـوم ُدعـي ببشـر الحـافي ،            . يعلن توبته وعودته إلى أحضان الدين واإليمان        

 .واشتهر بين الناس بزهده وعبادته 

 

  :زهد اإلمام

آان اإلماُم مضِرَب األمثال في الزهـد والعبـادة ، وآـان يطيـل السـجود هللا معمقـًا                   

 .معاني العبودية للخالق القّهار 

 

وعندما يعبد اإلنساُن ربَّه فإنه يشعر بالحّرية تمأل آيانـه ، فـال يخشـى شـيئًا وال                  

م يـنحِن لغيـر اهللا   يهاب شيئًا إال اهللا سبحانه ؛ لهذا نرى صموَد اإلمام في وجه الظلم فلـ            

رغم ظالم السجون ، بل أنه شكر اهللا على السجن وعّد ذلك نعمًة ألنه تفّرغ إلى عبادة       

 .اهللا سبحانه

لقد حّيرت مواقف اإلمام أعداءه ، وآان بعض سّجانيه يبكي أمامه ويلـتمس منـه               

 .العفو 
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وآـان  . ه  لم ينفع معه الجوُع ، وال القيود ، وال ظلمة السجن في النيل مـن إرادتـ                

حتى انه أرسل له ذات يوم      . . هارون يسعى في آل شيء من أجل رؤية اإلمام خاضعًا           

جاريًة حسناء عّلها تغوي اإلمام ، فعادت مبهورة بروح اإلمام ، فإذا هي تترك حيـاة اللهـو         

 .والمجون ، وتأوي إلى عبادة اهللا والدعاء والصالة 

 

 :في بغداد 

 .جرية وخلفه في الحكم ابُنه المهدي  ه158ُتوّفَي المنصوُر سنة 

 

أراد المهــدّي اّتبــاَع سياســٍة جديــدة تجــاه العلــويين والشــيعة ، فــأطلق ســراح    

السجناء السياسيين وأعـاد إلـيهم أمـوالهم المصـاَدرة ، وراح ُينفـق مـن بيـت المـال بـال                      

  مليـون درهـم ، ووهـب   59أآثر مـن  ) هارون ( حتى أنه صرف على زواج ابنه       . . حساب  

 .الشعراء الذين يهاجمون أهل البيت الجوائَز الضخمة 

وأراد بعُض ذوي األطماع التزّلف إلى السلطة ، فاختلقوا أخبارًا آاذبة عـن نشـاط               

اإلمام ومعارضته ، فـأمر المهـدي بإشـخاص اإلمـام مـن المدينـة إلـى بغـداد وزّجـه فـي                       

 .السجن ، ولكنه سرعان ما أطلق سراحه 

(  أميـر المـؤمنين عليـًا       – فـي منامـه      –هدي رأى ذات ليلة     يقول المؤرخون أن الم   

يا محمد ، فهل عسيتم ان تـوليتم ان تفسـدوا      : يقرأ هذه اآلية ويقول له      ) عليه السالم   

 .في األرض وتقّطعوا أرحامكم 

 .فاستيقظ المهدي مذعورًا ، وأمر بإطالق سراح اإلمام في منتصف الليل 
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 :واقعة فّخ 

 وُتوّفي المهدي ، فجاء إلى الحكم ابُنه الهادي ، وآـان شـاّبًا             مّرت عشرة أعوام ،   

إلـى حـّد    _ نِزقًا ، معروفًا بالقسوة ، وقد ارتكب الهادي مذبحة مرّوعة بأهل البيت ُتشبه              

 مذبحَة آربالء ، وذلك في واقعة فخ ، عندما حاصر الجيش العباسي ثالثمائة ثـائر              –بعيد  

، وقد لقـي الحسـيُن   ) عليه السالم ( إلمام الحسن بقيادة الحسين بن علي من أوالد ا   

مصــرعه فــي المعرآــة ، واقتيــد الكثيــُر مــنهم أســرى إلــى بغــداد ، فأصــدر الهــادي أمــرًا  

 .بإعدامهم 

 

 

 

 :هارون الرشيد 

توعد الهادي اإلمام الكاظم بالتهديـدات ، ولكنـه مـات قبـل أن              " فّخ  " بعد مذبحة   

 هجريـة ، آـان اإلمـام        170ينفِّذ تهديداته ، فجاء إلى الحكم بعـده هـاروُن الرشـيد سـنة               

وفي عهد هارون سيطر البرامكة على مرافق الدولة        .  سنة   42الكاظم قد بلغ من العمر      

واّتبع هارون الرشيد سياسـَة     . ف والتالعب بأموال المسلمين     ، وعاشوا حياة البذخ والتر    

 .البطش والقتل ، وراح يطارد العلويين في آّل مكان 

 

 :المذبحة 

في منتصف الليل ، وأراد ان يعـرف       " حميَد بن قحطبة    " استدعى هاروُن الرشيد    

 آيف وفاؤك لي ؟: مدى وفائه للسلطة ، فقال له 

 .ك بأهلي وأوالدي أفدي: فقال حميد بن قحطبة 
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 .أفديك بأهلي وأوالدي : فكّرر الرشيد سؤاله ، وأجاب ابن قحطبة 

 .وللمرة الثالثة آرر الرشيد السؤال 

 .أفديك بديني : عندها أدرك قحطبة هدف الرشيد ، فقال 

 . ونّفذ ما يأمره بك ]2["مسرور " إذن انطلق مع : وهنا قال الرشيد 

إّن الخليفـة يـأمرك بقتـل       :  بعد أن وصال إلى السـجن        –قال مسرور البن قحطبة     

 .جميع من في السجن ورمي جثثهم في البئر 

 شخصًا فيهم الصبي    60آان المسجونون من أوالد علي وفاطمة ، وآان عددهم          

يضـرب رقـاَبهم الواحـد تلـو اآلخـر دون           " حميد بن قحطبـة     " الكبير ، وراح    الصغير والشيخ   

 .رحمة أو شفقة 

من الفظاعة أّنـه أمـر بفـتح المـاء علـى قبـر سـّيدنا                " الرشيد  " وقد بلغت قسوة    

 .، ومَنع الناَس من زيارته والتبرك به ) عليه السالم ( الحسين 

 

 :موقف لإلمام 

ل الظلَم والقهر واالستبداد واالعتـداء علـى أرواح    آانت حكومُة هارون الرشيد تمثّ    

األبرياء وممتلكاتهم ، وآان النـاس يعيشـون حيـاة القهـر والبـؤس والحرمـان ، فـي حـين                     

 .يتمتع هو وأعوانه بحياة تشبه حياة األساطير 
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 .السجون المظلمة تزخر بالمظلومين واألبرياء ، وهو يعيش في قصور خيالية 

وآان ينهى النـاس  . شديدًا تجاه الرشيد ) عليه السالم   ( مام  لهذا آان موقف اإل   

 .عن التعاون مع حكمه ؛ ألنه رآون إلى الظلم ، وهو حرام 

 : وآان من أصحابه –قال اإلمام يومًا لصفوان الجّمال 

 .آلّ  شيء فيك حِسن لوال ِآراؤك الِجمال إلى هارون -

 !اد الحج أنا ال أآريه الجمال أال إذا أر: فقال صفوان 

 فقال اإلمام تحّب ان يعود هارون سالمًا حتى يعطيك أجرك ؟

 .نعم : فقال صفوان 

 .من أحّب الحياة للظالمين آان منهم : فقال اإلمام 

 .قّرر صفوان بيع جماله جميعًا حتى ال يضطّر إلى تأجيرها للرشيد 

عليـه   ( وعندما سمع هارون ، أدرك أن صفوان قـد بـاع الجمـال اسـتجابة لإلمـام                

 .، فقّرر قتله ، ولكنه تراجع فيما بعد ، وظّل يحقد على اإلمام ) السالم 

آان موقـف اإلمـام عـدم التعـاون مـع الظـالمين ، ولكنـه آـان يسـمح للـبعض أن                       

يشغلوا مناصب حساسة في حكومـة الرشـيد لكـي يخّففـوا مـن حـّدة الظلـم والقهـر ،                     

الـذي آـان مـن    " علـي بـن يقطـين    " وزير ويقدِّموا بعض العون للمظلومين ، آما حصل لل 

 .أتباع اإلمام ، ولكنه آان ُيخفي ذلك 

وآان الرشيد يراقب وزيره بدّقة ، ولكنه فشـل فـي العثـور علـى أي مستمسـك                  

 ) .عليه السالم ( يؤيد تشّيعه لإلمام الكاظم 
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 :حوار مع هارون 

  يوجِّه له أسئلة آان هارون يعتبر اإلمام خطرًا يهّدد حكَمه ، وآان يحاول ان

 

 .لعّلها ُتظهر عجزه وعدم قدرته . . محرجة 

 :سأل الرشيُد اإلماَم ذات يوم ، وقال له 

نحـن بنـو العبـاس      . . ـ أخبرني لم ُفضِّلتم علينا ونحن وأنـتم مـن شـجرة واحـدة               

 ) .صلى اهللا عليه وآله ( وأنتم بنو أبي طالب ، وهما عّما رسول اهللا 

 :فأجاب اإلمام 

وأبو طالـب أخـوان مـن أم        ) والد النبي   ( ن أقرب إلى رسول اهللا ألن عبد اهللا         ـ نح 

 .واحدة وأب واحد ، والعباس ليس من أم عبد اهللا 

ِلَم يدعوآم الناُس بأّنكم أوالد رسول اهللا وهو جّدآم ،          : وسأله هارون سؤاًال آخر     

 وأبوآم علي ؟

 طب ابنتك هل تزوِّجه ؟يا أمير المؤمنين لو ُبعث النبي فخ: فقال اإلمام 

 .نعم ، وأفتخر بذلك على العرب والعجم : فقال هارون 

 أما نحن فال يخطب منا رسول اهللا وال نزوِّجه ؟: فقال اإلمام 

 ولماذا ؟: فقال هارون 

 .ألّنه ولدني ولم يلدك : فقال اإلمام 
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 :الخيانة 

آخيانة علي بن إسماعيل لعمـه      . . هناك نفوس مريضة ال ينفع معها آل شيء         

 ) .عليه السالم ( الكاظم 

 .لقد عامل اإلمام ابن أخيه باإلحسان ، فكان جوابه اإلساءة 

. سأله عن الهـدف  قرر علي بن إسماعيل السفر إلى بغداد ، فاستدعاه اإلمام و          

 .علّي ديٌن وأريد أن أقضيه : فقال

 .أنا أقضي دينك ، فال تذهب إلى بغداد : فقال اإلمام 

 .رفض علي بن إسماعيل ذلك ، وأصّر على السفر 

 .إذا ذهبت إلى بغداد ، فال تشترك في قتلي : فقال اإلمام 

مائـة دينـار    نهض علي بـن إسـماعيل دون جـواب ، وناولـه اإلمـام صـّرة فيهـا ثالث                  

 .ينفقها على عياله 

 .وأمام هذا اإلحسان آان عليُّ بن إسماعيل يضمر في نفسه الخيانة 
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عرف أّن الطريق إلى ذلك هو اتهام اإلمام   .آان يريد التمّلق إلى الرشيد ، وآان 

لقد ترآ

ه السـجن                 

في الب

 درهم وخـرج مـن     200صل علي بن إسماعيل إّال على جائزة تافهة قيمتها           

القصر 

 :إلى البصرة 

عليـه  ( سه إلى المدينة لإلشراف علـى إعتقـال اإلمـام الكـاظم               

يحـدث رّد فعـل العتقالـه ،                   آان الرشيد يدرك مدى

فأصدر 

اع الرشـيد بأّنهـا تحمـل اإلمـام          

الكاظم

ي زنزانة مظلمة في سجن البصرة ، وقد تعّجب حاآم البصـرة مـن                

اعتقال

 .حيث أودع السجن . . ًا إلى بغداد 

ي

! . خليفتان في زمن واحد     : دخل علي بن إسماعيل على الرشيد ، وقال بخبث          

 . جعفر في المدينة يّدعي الخالفة وتجبى إليه األموال ُت موسى بن

شعر الرشيد بالغضب ، وأصدر أمره بإلقاء القـبض علـى اإلمـام وإيداعـ

 .صرة 

لم يح

 .فه فخسر الدنيا واآلخرة ذليًال ، ولكنه شعر بآالم شديدة ، وسرعان ما لقي حت

 

َقِدم الرشيُد بنف

 .، وخرج الناس يبكون ) السالم 

 حّب الناس لإلمام ، فخاف أن 

 .الليل أمره بنقل اإلمام إلى البصرة في منتصف 

أشـ. . وفي الصباح تحّرآـت قافلـة باتجـاه بغـداد           

 . إلى بغداد 

ُألقي اإلمام ف

 رجـٍل علـى هـذا المسـتوى مـن التقـوى والعبـادة والزهـد ، وبعـث إلـى الرشـيد                        

 .ا اإلفراج عن اإلمام برسالة يطلب فيه

أمر الرشيُد بإرسال اإلمام مخفور
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ن الرشـيُد                 

يسعى

حياته في السجن بين صالة ودعاء وصوم ، وهـو ال يـزداد إلـى اهللا                 

إّال شك

حاول البعض دفع اإلمام إلى التماس العفو مـن الرشـيد ، ولكـن اإلمـام آـان                   

يرفض ا

دعو إلى األسـف ، فـأراد بعضـهم نصـيحة اإلمـام بـأن يتوّسـط                    

أهل الن

اسـيين ، لقـي مصـرعه شـهيدًا                 

بعد أن 

 ، وادعـى الرشـيد         

أّنه ُتوف

ت مـرارة فـي قلـوب شـيعة أهـل                   

(البيت 

 .حيث مرقده اآلن في مدينة الكاظمية . . . ر قريش 

 :أصحاب اإلمام 

وبعده عليًا الرضا   ) عليه السالم   ( وقد الزم اإلمام الكاظم     : ير    

وقد بهرْت أخالُق اإلمام سّجانيه ، فتنّقل من سجن إلى سـجن ، وآـا

 للتخّلص من اإلمام ، فأودعه في سجن السندي بن شاهك وهو رجل غاية في               

 .القسوة والوحشية 

م وقضى اإلما 

 .رًا 

وقد 

لن ينقضي عني يوم مـن الـبالء        : لخضوع ، وبعث برسالة إلى الرشيد يقول فيها          

إلـى يـوم لـيس لـه انقضـاء ال      ! نمضـي معـًا   حتى ينقضي عنك معه يوم مـن الرخـاء ثـم            

 .يخسر فيه إّال المبطلون 

آانت حالة اإلمام ت

حـدَّثني أبـي    : فوذ في الخروج من السجن ، ولكن اإلمام رفض ذلـك أيضـًا وقـال                 

ٌد من عبادي بأحد من خلقي دوني إال        عن آبائه أّن اهللا أوصى إلى داود أنه ما اعتصم عب          

 .قطعُت عنه أسباب السماء وأسْخُت األرض من تحته 

وبعد أعوام طويلة قضاها اإلمام في سـجون العب

 . هجرية 183دّس إليه الرشيُد السمَّ في الطعام وذلك سنة 

أهلـه وأحّبتـهُوضع جثماُن اإلمام فوق الجسر غريبًا بعيدًا عـن          

 من فوق الجسر وفحص جثمان اإلمام       – صدفة   –ّي وفاة طبيعية ، ولكن طبيبًا مّر         

 .إّن اإلمام قد ُسقي سّمًا قاتًال أّدى إلى موته : قال 

وأحدثت شهادة اإلمام ضّجة في بغداد ، وخّلفـ

 ) .عليهم السالم  

فن اإلمام في مقابُد

 

ابن أبي عم. 1

، ُألقي القبض عليه ،     ) عليه السالم   ( ثم محمدًا الجواد    ) عليه السالم   (

لعراق ، ولكنه رفض ذلك ، فتعرض إلى        وطلبوا منه االعتراف على شيعة ا     

 . سنة ، وصادروا جميع أمواله 17ألوان من التعذيب ، ومكث في السجن 
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، ) عليـه السـالم     ( وآـان مـن أصـحاب اإلمـام الصـادق           : علي بن يقطين    . 2

تعّرض لمطاردة األمـويين ، وعنـدما حكـم العباسـيون عـاد إلـى الكوفـة ،                  

 .وآان له عالقات حسنة معهم 

ه الرشيد وزيرًا له ، وآان يهّب لمساعدة المظلومين والمقهورين ؛ لذا حظـي             عّين

، وقد عرض على اإلمام االستقالة ولكـن اإلمـام          ) عليه السالم   ( بمبارآة اإلمام الكاظم    

آان يشّجعه على البقاء واالستمرار في مسؤوليته في حفظ جـزء مـن             ) عليه السالم   ( 

 ) .عليهم السالم ( تراث أهل البيت 

أيضـًا ،   ) عليـه السـالم     ( وآان من أصحاب اإلمـام الصـادق        : مؤمن الطاق   . 3

آــان عالمــًا آبيــرًا ومتكلمــًا لبقــًا ، وآــان لــه دور فــي التصــدي للحرآــات   

 .اإللحادية والضاّلة 

) . . عليـه السـالم     ( وهو من تالمذة اإلمـام الصـادق        :  هشام بن الحكم      .4

 .ترك مؤلفات آثيرة 

 

 :المضيئة من آلماته 

 . المؤمن مثل آّفتي الميزان آلما زيد في إيمانه زيد في بالئه      ·

 ليس حسن الجوار آّف األذى و لكن حسن الجـوار الصـبر علـى                 ·

 .األذى 

فال . . أال من آان له على اهللا أجٌر فليقم         :  ينادي مناٍد يوم القيامة       ·

 .يقوم إال من عفا وأصلح فأجره على اهللا 

 . ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه      ·

 

 :أسئلة 

  تحدث عن أسلوب اإلمام في التربية ، واستشهد بمَثل على ذلك ؟ .1

 ؟) عليه السالم (  ما هي المذبحة التي حدثت في عهد اإلمام  .2

 ؟) عليه السالم (  لماذا سعى هاروُن الرشيد في القضاء على اإلمام  .3

 ذا آتب اإلمام للرشيد وهو في السجن ؟ ما .4

 

 :هوية اإلمام 

 .موسى : االسم 
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 .الكاظم : اللقب 

 .أبو الحسن : الكنية 

 .جعفر الصادق : اسم األب 

 . هجرية 128 صفر سنة 7: تاريخ الوالدة 

 . سنة 30: مدة اإلمامة 

  .54: العمر 

 . هجري 183: تاريخ الشهادة 

 .اد بغد/ الكاظمية : محل الدفن 

 

   

 
صـلى اهللا  ( قرية قرب المدينة المنورة ؛ فيهـا قبـر آمنـة أم سـيدنا محمـد              :  األبواء   ]1[

) .عليه وآله 
 . خادم الرشيد الخاص وقد نّفذ الكثير من الجرائم ]2[
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