هو العليم

مسار العلوم
وتأريخ الشيعة
يف عصر اإلمام العسكريّ
عليه السالم

مستخرج من كتب وآثار
آية اللـه العالّمة السيّد حممّد احلسني احلسيين الطهراني
قدّس سرّه

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مسار العلوم وتأريخ الشيعة يف عصر اإلمام العسكريّ عليه السالم

جاء احلسن العسكري( )1عليه السالم من المدينة مع أبيهه
اهلادي عليه السالم يوم استقدمه المتوكل ،وما زال مع أبيه إىل
أن التحق أبوه بالرفيق األعىل ،وبقي هو مدة إمامته القصرية يف
سامراء ،وقىض أيام حياته التي يف سامراء يف نكد وأذى ،فكهان
رشيك أبيه اهلادي فيام أصابه ،وانفرد بعد أبيهه فهيام قصهده بهه
العباسيون من سوء .وكان حاهلم معه من اإلساءة والغض من
مقامه والتضييق عليه والسجن كحاهلم مع أبيه ،دون أن يالقي
ودفن مع أبيه يف داراها
األول على األشهر سنة ُ ،162
سامراء لثمان خلون من ربيع ّ
( )1ولد يف ربيع الثاين سنة  ،131أو  ،131وقُبض يف ّ
األئمة بعد اجلواد عمراً
فكانت أيّام إمامت ّ
ست سنني ،وعمره  12أو  12سنة فهو أصغر ّ
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منهم فسحة أو إرفاقا.
والشيعة يف أيامه كحاهلا مع أبيه؛ وأصبحت «قم» عاصهمة
كربى من عواصم العلم الشيعية يف عهده وعهد أبيه من قبهل،
وفيها من رواهتام ما ال عد له ،ومن المؤلفني يف علهم احلهدي
وفنون العلم جم غفري.
وكان يف «سامراء» وما جاورها من الشيعة عدد ال يستهان
به .ويف «بغداد» خلق كثري.
وكانت «المدائن» يومئهٍ عهامرة ،و للتشهيع فيهها القهد
الم َع َىل( ،)2وما زالت المواصالت بينهم وبني اإلمهام متواليهة؛
(ِ )1
القهد بكرهر القهاس وسههكون الهدال الرههن قبه أن يُنصه ويهرا ويقههال لرههن ا(يرهر (القمههار) قِهد أيعهاً وا( سعلاههى سهابع سههام ا(يرههر
ُ
ومداه أبعد من سائر الرهام وكان ضرب من ا(يرر يف اجلاهليّة يقهال له ا األم.م وههو أ ّ هن كهانوا ياهبون البعه بثمنه ويقهامرون عليه  ،حيه
كان جيتمع منهن مثانية ،ويععون مثاين قدا يف خريطة ويكتبون على واحد منها «سهن واحهد» ،وعلهى اخخهر «سههمان» وهكهاا حه ّ يكتبهوا
خاص ب ً ،
مثًل اسن الرهن الرابع ا(علّى ويكتبون على الرهن الثامنا «بًل سهن» مثّ
على الرهن الرابع «سبعة أسهن» ولك ّ منها اسن ّ
يقرمون البع إىل  12سهماً ،أيا إىل سبعة أسهن ،و سهتّة ،و مخرهة ،حه سههن واحهد فيصهبو ا مهو  12سههماً فيه ا ا(قهامرون الثمانيهة
ّ
إىل اخلريطة ،ويرتخرجون ِ
القدا  ،فا(كتوب عليها عدد واحد ي خا سهماً واحداً ،وا(كتوب عليها اثنان ي خا سههمني وهكهاا فالهاي ي خها
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ولعل سلامن الفاريس أول َمن وضع فيها حجر التشهيع ،وبنهى
عليه حٍيفة بن اليامن.
وال تسل عن «الكوفة» يف ذلك اليوم ،بهل وفهيام قبلهه ومها
بعده ،فإّنا من أكرب مدن الشيعة يف الوالء. ...
وما زال العباسيون عىل حاهلم مع اإلمام العسهكري عليهه
السالم إىل أن اغتاله «المعتمد العبايس» بالسم .وما زال الشيعة
عىل ذلك الشأن إىل أن قبض اإلمام عليه السالم.
[ مالحظة :انتخب هٍا البح مهن كتهام معرفهة اإلمهام ه اجلهءء
السادس عشه (الصهفحة 111و)111؛ وقهد ّهت مقابلهة المهتن
باألصل الفاريس من قبل جلنة التحقيق].
ّأمها الهاي يرفهع القهد ا(كتهوب عليهها «بهًل سههن» فيخرهر يف
احلصة األكه مهن بهني احلصه
العدد ( )7ي خا سبعة أسهن من البع  ،وهي ّ
هاا القمار ،وما علي ّإ .أن يدفع مثن البع كلّ ويف هاا العرب من القمار يفوم سبعة ب سهن متفاوتة ،وخيرر واحد منهن و(ا كانت أعلهى
ّ
حصهة للرههن الرههابع ،يهاا يهعه ا عنه ِ
القه ّد ُ ا( سعلّهى ويرههتعم عنهد العههرب لصهاحي النصههيي األعلهن ويقههول ا(رحهوم ا(ل ّفههر يف ههاه العبههار ا
ّ
ُس
ُ
الفارسي وحايفة بن اليمان
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