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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مسار العلوم وتأريخ الشيعة يف عصر اإلمام العسكريّ عليه السالم
جاء احلسن العسكري( )1عليه السالم من المدينة مع أبيه اهلادي عليهه السهالم يهام ادهه دمه
المهاكل ،وما زال مع أبيه إىل أن الهحق أبها بهالرقيق العهى ،وب هي هها مهدإ إمامههه ال

ه إ

دامراء ،وقىض أيام حياته الهي دامراء نكد وأذى ،قكان رشيك أبيه اهلادي قيام أصابه ،وانفهرد
بعد أبيه قيام ق د به العباديان من داء .وكان حاهلم معه من اإلداءإ والغض من م امه والهضييق
عليه والسجن كحاهلم مع أبيه ،دون أن يالقي منهم قسحة أو إرقاقا.
والشيعة أيامه كحاهلا مع أبيه؛ وأصبحت «قم» عاصمة كربى من عااصم العلهم الشهيعية
عهد وعهد أبيه من قبل ،وقيها من رواهتام ما ال عد له ،ومن المؤلفني علم احلديث وقنان العلهم
جم غف .
وكان «دامراء» وما جاورها من الشيعة عدد ال يسههان به .و «بغداد» خلق كث .
وكانت «المدائن» يامئذ عامرإ ،و للهشيع قيها ال دْ ح الم َع َى( ،)2وما زالت المااصالت بيهنهم
( )1ولد ربيع الثاين دنة  ،231أو  ،232وقبض دامراء لثامن خلان من ربيع الول عى الشهر دنة  ،262ودقن مع أبيه دارمهها .قكانهت أيهام إمامههه
دت دنني ،وعمر  22أو  22دنة .قها أصغر الئمة بعد اجلااد عمرا.
( )2ال دح بكرس ال اف ودكان الدال السهم قبل أن ين ل ويراش .وي ال لسهم الميرس (ال امر) قدح أيضا .والم َع َى دابع دهام الميرس ومدا أبعد من دهائر
السهام .وكان رضب من الميرس اجلاهلية ي ال له :الزالم .وها أّنم كاناا يشرتون البع بثمنه وي امرون عليه ،حيث كان جيهمع منهم ثامنية ،ويضعان ثهامين
قداح خريطة ويكهبان عى واحد منها «دهم واحد» ،وعى اآلخر «دهامن» وهكذا حهى يكهباا عى السهم السابع «دبعة أدهم» .ولكل منها ادهم خها

بهه،

مثال ادم السهم السابع المعى .ويكهبان عى السهم الثامن« :بال دهم» .ثم ي سمان البع إىل  22دهام ،أي :إىل دبعة أدهم ،و دهة ،و مخسة ،حهى دهم واحد
قي بح المجماع  22دهام .قيأيت الم امرون الثامنية إىل اخلريطة ،ويسهخرجان ال داح ،قالمكهاب عليها عدد واحد يأخذ دهام واحدا ،والمكهاب عليها اثنهان
يأخذ دهمني .وهكذا قالذي يأخذ العدد ( )7يأخذ دبعة أدهم من البع  ،وهي احل ة الكرب من بني احل ص .أما الذي يرقهع ال هدح المكههاب عليهها «بهال
دهم» قيخرس هذا ال امر ،وما عليه إال أن يدقع ثمن البع كله .و هذا الرضب من ال امر يفاز دبعة بأدهم مهفاوتة ،وخيرس واحد مهنهم .ولهام كانهت أعهى
ح ة للسهم السابع ،هلذا ي َع َرب عنه ال دْ ح الم َعى .ويسهعمل عند العرب ل احب الن يب العظم .وي ال المرحهام المظفهر ههذ العبهارإ :ال سهم التهم
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وبني اإلمام مهاالية؛ ولعل دلامن الفاريس أول َمن وضع قيها حجر الهشيع ،وبنى عليهه حذيفهة بهن
اليامن.
وال تسل عن «الكاقة» ذلك اليام ،بل وقيام قبله وما بعد  ،قإّنها مهن أكهرب مهدن الشهيعة
الاالء. ...
وما زال العباديان عى حهاهلم مهع اإلمهام العسهكري عليهه السهالم إىل أن اغهالهه «المعهمهد
العبايس» بالسم .وما زال الشيعة عى ذلك الشأن إىل أن قبض اإلمام عليه السالم.
[ مالحظة :انهخب هذا البحث من كهاب معرقهة اإلمهام ه اجلهءء السهادع ع ه (ال هفحة177
و)172؛ وقد متت م ابلة المهن بالصل الفاريس من قبل جلنة الهح يق].

والكمل الهشيع كان من ن يب أهل المدائن الذين ترباا عى يد دلامن الفاريس وحذيفة بن اليامن.
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