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Abstract 
The era of Imamate, especially the time of Imamate of Sadeghin and Imam Musa Kazim (

A.S.), was of special importance due to the symmetry with the period of intellectual 

protests and the emergence of various currents in Islamic sciences. This era was sensitive in 

terms of the emergence and growth of various currents of hadith, jurisprudence, theology 

and interpretation, and in terms of the conflict of opinions and ideas, a large area emerged 

in the Islamic world. There were groups that each tried to consolidate their views and ideas. 

This shows the active educational atmosphere that the program of the Infallible Imams 

demanded in order to present the truth of Islamic sciences. On the other hand, the 

establishment of Islamic sciences was a way to counter the heresy and deviation that 

occurred during the caliphate before Imam Ali (A.S.) to the point that a tradition was 

established as the tradition of Sheikhs against the tradition of the Prophet (PBUH). 

Islamic sciences are sciences that the subject and issues of those sciences are the 

principles or sub-principles of Islam or things on the basis of which the principles and sub-

principles of Islam are proved. Ie the Qur'an and Sunnah; Such as the science of recitation, 

the science of interpretation, the science of hadith, the science of theology and the science 

of jurisprudence. These sciences are the basic needs of the Islamic society for excellence. 

The sciences that can be the cause of life and growth of the Islamic society and show the 

dimensions of the personality of a Muslim. The most important branches of these sciences 

can be presented in the fields of Quran, Hadith and Jurisprudence. The foundation of 

Islamic sciences, due to its role in preserving and presenting true Islam, has been defined 
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since the time of the Messenger of God (PBUH) in her educational life. Infallible Imams as 

the successors of the Messenger of God (PBUH) made the teaching of these sciences a 

priority of their education and Imam Kazim (A.S.), like the Imams before and after him, 

took care to establish and teach these sciences. Research on this subject can show the 

prominent position of Imam Khomeini in introducing and reviving the original Islam, 

despite all the pressures imposed by the government on her. The present study is based on 

the method of historical analysis, in order to answer what and why of the strategy of Imam 

Musa Kazim (A.S.) in establishing Islamic sciences. 

After his noble father, Imam Kazim (A.S.) became the president of Sadeghin 

University. In order to revive and present the true Islam, as well as to respond to and 

confront the intellectual protests, as well as the emergence of various currents in Islamic 

sciences and innovations and deviations that have occurred in Islam, the foundation of 

Islamic sciences in its educational priority. The sciences on the basis of which the 

principles and sub-principles of Islam are proved. In order to present these sciences, even in 

a situation full of pressure and suffocation imposed by the government, it was necessary to 

adopt effective strategies. According to the circumstances in which she was, the Imam 

arranged the teaching of these sciences through both face-to-face meetings and 

correspondence. Correspondence that could meet the needs of students' education even 

when they were imprisoned, and the recording of numerous correspondences in this regard, 

shows the strategic nature of this educational method. On the other hand, Imam Khomeini, 

like his fathers, chose the training of specialized students in various branches of Islamic 

sciences as another strategy in this field. A strategy that, while maintaining the educational 

chain in Islamic sciences, created the transmission of these sciences to the next generations 

of Shiites through narration and compilation of works, and thus played an important role in 

establishing Islamic sciences. In fact, the Shiite Imams believed in the fact that mere 

mobilization of the people and a temporary victory over the enemy and even taking over 

the government is not enough, and the Islamic reform program will not be realized unless 

the government is supported by informed and committed bases. It was on this basis that in 

order to preserve the school and the survival of the right thinking of the Ahl al-Bayt, they 

took another way, and that was to open the door of knowledge and knowledge to the 

enthusiasts and to teach the disciples. In fact, his method along with providing general and 

public education to the people, was the method of individualization and private education, 

and it was by such people that the jurisprudence and hadith of the Ahl al-Bayt gradually 

spread to different places.  
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 الملخص
ــا مــع عصــر ع)  (كانــت فــرتة إمامــة اإلمــام موســى الكــاظم ذات أمهيــة خاصــة لتقار

زدهـــــــار النقاشـــــــات العقائديـــــــة والفكريـــــــة وظهـــــــور التيـــــــارات املختلفـــــــة يف العلـــــــوم ا
والّــيت ، والعلـوم اإلسـالمية تشـمُل القـرآَن واحلـديَث والفقـَه وعلـَم الكـالم اإلسالمية.

الم أو املوضــــوعات الّــــيت تُثِبــــُت مبــــاَين اإلســــ، تــــرتبُط باألصــــوِل أو املبــــادئ الفرعيــــة
ومبادئَــه الفرعيــة. لــيس تأســيُس وبنــاُء العلــوم اإلســالمية ســوی طريــٍق لبيــان اإلســالم 

حنرافــــات الــــيت تظهــــر يف بطنــــه. طبعــــاً تســــتطيُع هــــذه الصــــحيح ملواجهــــة البــــدع واال
يف تقـــدمي وإحيـــاء اإلســـالم ع)  (حبـــاث أن ُتظهـــُر املكانـــة البـــارزة لإلمـــام الکـــاظماأل

يهـدُف ف. ع) ( انـت تفـرض احلكومـة علـی اإلمـاميت کرغـم كـل الضـغوط الّـ، النبوي
إلــی کشـف اللثـام واإلجابــة علـى ماهيـة وأســباب مـنهج اإلمـام موســى هـذا البحـث 

التـارخيي.  - يف تأسيس العلوم اإلسالمية متکئـاً علـی املـنهج التحليلـيع)  (الكاظم
مية هي عـرض العلـوم اإلسـالع)  (فهمنا أّن منهج اإلمام الکاظم، نظراً إىل املصادر

وكـذلك تـدريب الطـالب املتخصصـني ، ِمن خـالل التعلـيم وجهـاً لوجـه واملراسـالت
يف خمتلـــف فـــروع العلـــوم اإلســـالمية. املـــنهج الـــذي جبانـــِب احلفـــاظ علـــى السلســـلة 

أدی إىل انتقال هذه العلوم إىل األجيال القادمة ِمن ، التعليمية يف العلوم اإلسالمية
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ــــذا الطريــــق لعــــب دوراً  هامــــاً يف ترســــيخ العلــــوم اإلســــالمية ِمــــن خــــالل الشــــيعة. و
  احلفاظ على اإلسالم النبوي وتأسيسه.

، املراســالت، العلــوم اإلســالمية، ع) ( اإلمــام الكــاظم، تعلــيمالرئيســة: الکلمــات 
  الطالب املتمرِّسني.

  

  . المقّدمة1
أمهيــة ، ع) ( واإلمــام موســى الكــاظمع)  (وخاصــة عصــر إمــاميت الصــادقني، كــان لعصــر اإلمامــة

ا مع فرتة  زدهار املناظرات العقائدية والفكريـة وظهـور التيـارات املختلفـة يف العلـوم اخاصة لتقار
اإلسالمية. كانت هلذا العصر حساسية بالغة ِمن أجل ظهـور التيـارات املختلفـة ومنوهـا يف جمـال 

ا مشارب فکرية واسـعة ظهرت ، احلديث والفقه والكالم والتفسري. ونتيجًة لَتنازُِع اآلراء وتضار
حاولــت أن تثبــت وجهــات نظرهــا وأفكارهــا. ، ظهــرت الطوائــف، يف العــامل اإلســالمي. ولــذلك

ـــــــة،  نشـــــــاطات الطوائـــــــف املختلفـــــــة  واجلهميـــــــة، )82- 1/59: 1415، الشهرســـــــتاين  ( كاملعتزل
 ) واخلـــــــــــــوارج1/118: 1415، الشهرســـــــــــــتاين  ( ) واملشـــــــــــــبهة1/97: 1415، الشهرســـــــــــــتاين  (
) 169- 1/161: 1415، الشهرســــــتاين  ( ) واملرجئــــــة144- 1/139: 1415، الشهرســــــتاين  (

: 1415، الشهرسـتاين ( ) وأصـحاب الـرأي1/243: 1415، الشهرستاين  ( وأصحاب احلديث
، الشهرســـتاين ( ) الـــذين قـــّدمت املصـــادر لکـــل طائفـــة مـــنهم قائمـــًة بـــاآلراء واملعتقـــدات1/245

، تدل علـى منـاخ تعليمـي نشـط، )412- 4/402: 1424، ؛ املقريزي245- 1/59: 1415
  حنو إبراز حقيقة العلوم اإلسالمية.ع)  (دفعت برنامَج األئمة املعصومني

حنرافـــات الـــيت حـــدثت أثنـــاء هـــذا وكـــان تأســـيس العلـــوم اإلســـالمية وســـيلًة ملواجهـــة البـــدع واال
ٍة أمــام ســنة ع)؛ حيــث ّمت تقــدمي ســّنة الشــيَخِني کســنٍة مســتقلّ  ( خالفــة اخللفــاء قَبــل اإلمــام علــي

ع)  (). حيـث أن أهـم قضـية يف حكومـة اإلمـام علـي165: 1417، السيوطي (ص)  (رسول اهللا
ـــاء ســـنة الرســـول ، احلديـــد أيب  بـــنا؛ 3/1043: 1410، شـــبة بـــنا ( ونفـــي البـــدعص)  (كـــان إحي

  ).1/95: 1409، شيبة بن أيبا؛ 2/179: 1394، ؛ البالذري7/36: 1404



 345   )وجيهة مريي  ( يف تَأسيس العلوم اإلسالميةع)  ( منهج اإلمام موسی الکاظم

، 1158/: 1387، الطـربي ( هـذه املسـألة يف عهـد اإلمامـة إلـیع)  (وقد نظـر أئمـة الشـيعة
؛ 5/80: 1411، بــــن أعــــثما؛ 2/78: 1394، ؛ الــــبالذري231: 1368، ؛ الــــدينوري357

وســــــــعى ، )1/9: 1380، ؛ العياشــــــــي1/221: 1371، ؛ الربقــــــــي1/70: 1407، الکليــــــــين
ع)  (اإلمـــاُم الكـــاظمإىل حتققهـــا. واعتـــرب ، ع) ( کســـلفه ِمـــن أئمـــة الشـــيعة،  ع) ( اإلمـــام الكـــاظم

 قتـــداء بســـّنة الشـــيخنييُغـــين األمـــة املســـلمة عـــن اال ســـبباً ص)  (العمـــَل بكتـــاب اهللا وســـنة النـــيب
 هـا البـارز يفنتبـاه إىل تأسـيس العلـوم اإلسـالمية ودور ). نظـراً ألمهيـة اال147: 1404، الصفار (

ص).   ( التعليميــة منــذ بعثتــهّمت تعريفــه يف ســرية الرســول ، احلفــاظ علــى اإلســالم النبــوي وتقدميــه
بوضـع تعلـيم العلـوم اإلسـالمية يف أولـويتهم ص)  (کخلفـاء النـيب،  ع) ( قام األئمة اهلـدی كلکذ

تعتمـد هتم بتأسـيس وتعلـيم العلـوم اإلسـالمية. امثل آبائه وأبنائه ع)  (التعليمية. واإلمام الكاظم
  على منهج التحليل التارخيي حول سؤالني:هذه الدراسة 

  تدريس العلوم اإلسالمية يف مقدمة منهجه الدِّراسّي؟ع)  (اذا وضع اإلمام الکاظممل - 
  يف تأسيس العلوم اإلسالمية؟ع)  (ختذه اإلمام الکاظماما هو املنهج اّلذي  - 

ــض اإلمــام ع)  (ملــا فجــع العــامل اإلســالمي برحيــل العــامل الکبــري واإلمــام العظــيم الصــادق
وأعـزت ، املدرسـة الّـيت أغنـت العـامل اإلسـالمي كسـلم شـوؤن تلـبعـد أبيـه يتع)  (موسی الکاظم

ومرشـــداً للنهضـــة ، العلـــم ورفعـــت منـــاره. وأصـــبح بعـــد وفـــاة أبيـــه عميـــداً للشـــيعة يف کـــل أمـــورهم
). يهــدُف البحــث احلــايل إلــی کشــف اللثــام 207: 1420، احلــاج حســن  ( الفکريــة يف عصــره؛

يف تأســيس العلــوم اإلســالمية ع)  (مــنهج اإلمــام موســى الكــاظم أســباب وماهيــةواإلجابــة علــى 
  متّ ، ع) ( کتـب ومقـاالت کثـرية عـن اإلمـام السـابع كمتکئاً علی املـنهج التحليلـي التـارخيي. هنـا

مل يُکَتــــب حّتــــی اآلن حبــــٌث مســــتقلٌّ. ، کتابتهــــا وطبعهــــا؛ لكــــن فيمــــا يتعلــــق بالدراســــة احلاليــــة
ميكـــن ذكـــر ، يف جمـــال املقـــاالت، لفيـــة حبثيـــة؛ ومـــع ذلـــكوبالتـــايل فـــإن هـــذا البحـــث لـــيس لـــه خ

  املقاالت التالية:
فقــــط: ع)  (جوانــــب األنشــــطة العلميــــة والثقافيــــة لإلمــــام الکــــاظماهتمــــت هــــذه الدراســــات 

صــادق » رســالة يف العقــل أمنوذجــاً)  ( بــالنص القــرآينالســالم  عليــهســتدالالت اإلمــام الکــاظم ا«
بررسـی ابعـاد «فـارس حسـون کـرمي؛ » الکاظم هلشـام بـن احلکـموصية اإلمام «فوزي النجادي؛ 
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گفتارهـای   شناسـیگونـه«سـيد حسـن قاضـوي؛ » توفيق امام کاظم در حفظ و گسرتش تشـيع
نگـــــاهی بـــــه جايگـــــاه علمـــــی امـــــام  «بيـــــيب ســـــادات رضـــــي؛ » ع) ( قرآنـــــی امـــــام موســـــی کـــــاظم

امي. كما يف مقالة » ع) (کاظم سـعيد جنفـي » ع) ( حيات فرهنگی امـام موسـی کـاظم«طه 
يف توجيــــه التيــــارات الدينيــــة. ويف جمــــال ع)  (متــــت مناقشــــة الثقافــــة ودور اإلمــــام الكــــاظم، جنــــاد

ســـليمان  » اإلمـــام الکـــاظم؛ شـــعاع مقهـــور الضـــوء«ميكـــن ذكـــر الکتـــب التاليـــة:کتاب ، الکتـــب
اإلمــام « وکتــاب، بــاقر شــريف القرشــي» ع) ( حيــاة اإلمــام موســی بــن جعفــر«وکتــاب ، کتــاين
نقاشـــات حـــول األنشـــطة  لســـيد حممـــد تقـــي مدرســـي هنـــاك أيضـــاً » قـــدوة وأســـوةع)  (اظمالکـــ

» ع) ( احلسن موسـی بـن جعفـر مسند اإلمام الکاظم أيب«ع). کتاب  ( العلمية والثقافية لإلمام
ـــــــز اهللا العطـــــــاردي ـــــــث اإلمـــــــام،  لعزي ـــــــي حيتـــــــوي علـــــــى أحادي ـــــــارخيي وروائ ـــــــاب ت وســـــــري ع)  (كت

ا.خصــص الفصــل الثــاين ِمــن  يف فــروع العلــوم ع)  (هــذا الكتــاب ألحاديــث اإلمــام الكــاظمروا
يف تعلــيم ع)  (بشــكل جيــد الــدور البــارز لإلمــاميوضــح اإلســالمية. الكثــري ِمــن هــذه األحاديــث 

تـــــاريخ عمـــــومی «و» پژوهشـــــی در تـــــاريخ حـــــديث«وتأســـــيس العلـــــوم اإلســـــالمية. يف کتـــــابني: 
أهـــل  وأحاديـــثنقـــل الروايـــات متـــت مناقشـــة دور طـــالب اإلمـــام يف ، جمليـــد معـــارف» حـــديث
ـــــت ـــــاب  ( البي ـــــاريخ حـــــديث«ع). کمـــــا يف کت ـــــة اإلمـــــام ، لرضـــــا مـــــؤدب» ت ـــــل حقب قـــــام بتحلي
وقد أدت هذه الكتابة املوجزة إىل عدم تغطية موضـوعات هـذا ، يف أربع صفحاتع)  (الكاظم
ميكـن اسـتخراج أمسـاء بعـض رواد » تأسـيس الشـيعة لعلـوم اإلسـالم«ِمـن کتـاب  كوکـذلاملقال. 

أي حبــث علــى وجــه يفصــح مل ، مــع ذلــكو  .ع) ( العلــوم اإلســالمية ِمــن طــالب اإلمــام الکــاظم
  اّليت حاولت هذه الدراسة حتقيقها.، يف تأسيس العلوم اإلسالميةع)  (التحديد منهج اإلمام

  
  البحث .2

مبنيــــاً علــــی عــــرض العلــــوم ، اإلســــالم واحلفــــاظ عليــــهکــــان أســــلوب أئمــــة الشــــيعة هــــو إحيــــاء 
ــم يف خمتلــف فــروع هــذا اجلــزء ِمــن العلــوم. يف احلــديث الــذي رواه  اإلســالمية وتعزيــز معرفــة طال

ع)  (لألئمــة الــرئيسميكــن أن نــرى النشــاط ، ص) ( جــابر بــن عبــد اهللا األنصــاري عــن رســول اهللا
ع)  (اإلمــام الکــاظم كکــذل  ).1/458: 1423، الفتــال النيســابوري ( يف تــدريس العلــوم الدينيــة
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جعـــل تـــدريس العلـــوم اإلســـالمية أولويتـــه اهلاّمـــة إلحيـــاء اإلســـالم ، ِمـــن قبلـــه مثـــل ســـائر األئمـــة
  ستشهاد والده الكرمي ترأس احلركة العلمية وحركة الفكر الشيعي. اوبعد ، وحفظه

يت تـــدرس اإلســـالم أو أساســـيات أو مبادئـــه الفرعيـــة أو العلـــوم الّـــهـــي اإلســـالمية إّن العلـــوم 
ـــا العلـــوم الّـــ ، الـــتالوة، مرتکـــزاُت اإلســـالم ومبادئُـــه الفرعيـــة. علـــوم حنـــو القـــرآن والســـّنةيت تُثَبـــت 
 الکالم وعلم الفقه. هذه العلوم هـي احلاجـة األساسـية للمجتمـع اإلسـالمي، احلديث، التفسري

التعالی والّسُمو. العلوم اليت ُتَكـوِّن حيـاة اجملتمـع اإلسـالمي وتَنّمـي أبعـاَد شخصـيِة  للوصول إلی
 ســـلم؛ كمـــا ميكـــن عـــرض أهـــم فـــروع هـــذه العلـــوم يف جمـــال القـــرآن واحلـــديث والفقـــهاإلنســـان امل

)؛ ألّن القـــــــرآن هـــــــو أســـــــاس اجملتمـــــــع اإلســـــــالمي ومؤســـــــس احلضـــــــارة 205: 1423، بّکـــــــار  (
يت جيــــب تــــأّمالت الدينيــــة الّــــاألفکــــار وال للتشــــريع والفقــــه ومصــــدر الــــرئيس اإلســــالمية واملصــــدر

َـا ُهـَو َخـطٌّ َمْسـُتوٌر بـَـْنيَ الـدَّفـََّتْنيِ ): «ع ( معرفتها. كما قال اإلمام علـي الَ يـَْنِطـُق ، هـَذا اْلُقـْرآُن إمنَّ
َا يـَْنِطُق َعْنُه الرَِّجالُ ، بِِلَسان   ).25اخلطبة:  ( »َوَال بُدَّ لَُه ِمْن تـَْرُمجَان. َوإمنَّ

وأفــراد مجاعــات  كهنــاکــان ،  . مــع ذلــك1ال ميکــن معرفــة القــرآن إّال ِمــن ِخــالل علــوم القــرآن
کــانوا حيــاولون تــدريس هــذا ،  رغــم عــدم معــرفتهم الكافيــة بــالقرآن وإشــرافهم علــی العلــوم القرآنيــة

 حنــراف يف اجملتمــع اإلســالميواالوالبدعــة ، تقلــبحيــث کــان قــد يــؤّدي إلــی الالکــرمي الكتــاب 
ـــــذهيب  ( ـــــن جـــــزريا؛ 2/344: 1414، ال ـــــال2/871: 1429، ب ـــــت ،  ). علـــــى ســـــبيل املث کان

: 1423، السجســـتاين  (ص)  (يت حـــدثت بعـــد وفـــاة رســـول اهللايف القـــراءات الّـــ مســـألة اخلـــالف
: 1406، الفــــــيض الکاشــــــاين  (ع)  (كــــــاظمالموجــــــودة أيضــــــاً يف زمــــــن اإلمــــــام ، )201- 107

کمـــا أّن االبتعـــاد عـــن التفســـري بســـبب سياســـة نظـــام اخلالفـــة الّـــذي جعـــل النـــاس ). 9/1775
، ؛ الـــدارمي12/93: 1404، احلديـــد بـــن أيبا ( الکـــرمييبتعـــدون عـــن التفســـري احلقيقـــي للقـــرآن 

  ؛جعل ِمن الضروري أن يتدخل اإلمام يف املنقاشات القرآنية.)254- 1/252: 1421
نشــــاء إســــم أم العلــــوم اإلســــالمية حيــــث يســــتحيل إنكــــار دوره يف اب يُعــــرف احلــــديث أيضــــاً 

العلـــوم اإلســـالمية. يُســـَتخَدُم احلـــديُث يف تفســـري القـــرآن وعلـــم الفقـــه واألخـــالق وعلـــم الكـــالم 
حــدثت مشــكلتان أساســيتان ، ص) ( وفــاة رســول اهللاغــري أّن بعــد اإلســالمي واملعرفــة التارخييــة. 

 »ســبناكتــاب اهللا ح«ـ إميانــاً بـــ، يف جمــال علــم احلــديث؛ أوالً: إصــدار األمــر مبنــع كتابــة احلــديث
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وثانيــاً: عمليــة تزويــر احلــديث ، )681: 1415، ؛ الطــربي اإلمــامي1/79: 1410، البخــاري  (
) ممــــا تســــبَّب يف إتــــالف جــــزء ِمــــن 46- 11/44، 4/63 :1404، احلديــــد بــــن أيبا ( وحتريفــــه

 ونتيجـــــة لـــــذلك نقـــــل معـــــاين أحاديثـــــه يف شـــــكل كلمـــــات جديـــــدةص)  (أحاديـــــث رســـــول اهللا
أتبـع ثـالث نتـائج: ع)  (). كما أن ختديش أحاديـث اإلمـام علـي108، 82: 1420، ريه  أبو (

). 191: 1406، ؛ اخلطيــب البغــدادي108: 1420، أبــو ريــه  ( عــدم الثقــة يف احلــديث، أوالً 
زيــــــادة ، ثانيــــــاً: حرمــــــان اجملتمــــــع اإلســــــالمي مــــــن التفســــــري والتأويــــــل الصــــــحيح لآليــــــات. ثالثــــــاً 

  ).2/51: 1415، العسکري  ( اإلسرائيليات يف اجملتمع
فــإّن أمهيــة بيــان وتصــنيف الفقــه بعــد عصــر الشــريعة ترجــع إىل حقيقــة أن ، إضــافة إىل ذلــك

املســـلمني كـــانوا حباجـــة إىل مجـــع مســـائل وأحکـــام دينيـــة متنوعـــة مـــن مصـــدرين: القـــرآن والســـنة 
جتماعيــــــــة أو الشخصــــــــية الالنبويــــــــة؛ ملعرفــــــــة اإلجابــــــــة عــــــــن األســــــــئلة الدينيــــــــة أو العلميــــــــة أو ا

  .مواجهتها عند
ن أهــم أســباب ذلــك: ظهــرت مشــاكل كثــرية يف جمــال الفقــه. وِمــص)  (بعــد وفــاة رســول اهللاف

ـــم ورثـــة العلـــوم النبويـــةع)  (عـــدم الرجـــوع إىل أهـــل البيـــت والرجـــوع إىل فقهـــاء مبتـــدئني ، علـــى أ
، عــدم وجــود أصــول وقواعــد لعــدم كفايــة البحــث والتفكــري يف القــرآن واحلــديث، وغــري مــدربني
سـتعانة بـالرأي اال، ص) ( لنصوص الروائية بسبب النهي عن كتابة حديث رسـولفقدان أو قلة ا

). يف زمـــن 231- 230: 1392، معـــارف ( ســـتنباط الفقهـــيجتهـــاد واالوالقيـــاس يف طريـــق اال
كانــت هنــاك مدرســتان أساســيتان يف الفقــه: إحــدامها مدرســة أهــل القيــاس ع)   (اإلمــام الكــاظم
، بـــن قتيبـــةا  ( اهلجريـــة) ومقرهـــا العـــراق 150- 80 ( بـــن ثابـــتالنعمـــان حنيفـــة  أيبوالـــرأي بقيـــادة 

اهلجريــة)  173- 93 ( واألخــرى مدرســة أهــل احلــديث بقيــادة مالــك بــن أنــس، )495: 1992
ع):  ( ). مـــا ُرِوَی أّن اإلمـــام موســـى الكـــاظم6/237د.ت: ، أبـــو نعـــيم  ( ومقرهـــا املدينـــة املنـــورة

، املفيـــد  ( »قـــدمناه وأحفظهـــم لکتـــاب اللّـــهکـــان عليـــه الســـالم أفقـــه أهـــل زمانـــه حســـب مـــا «
؛ 309: 1390، ؛ الطربســــي1/216: 1413، ؛ الفتــــال النيســــابوري2/235: الــــف 1413

إىل املناقشـــــات الفقهيـــــة ع)  () يـــــدل علـــــى دخـــــول اإلمـــــام4/323: 1379، بـــــن شهرآشـــــوبا
  وخربته الكاملة يف هذا الفرع ِمن العلوم اإلسالمية.
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ــــــة القــــــرن ، كــــــذلك اي ــــــذ  ــــــاين ويف، األول اهلجــــــريمن زمــــــن إمامــــــة  وخاصــــــة يف القــــــرن الث
تشــكلت الِفــَرق العقائديــة علــى حــدة وانفصــلت ، ع) ( واإلمــام موســى الكــاظمع)  (الصــادقني

احلـــدود الفكريـــة للفـــرق املختلفـــة. ظهـــر الشـــيعة واخلـــوارج واملعتزلـــة والســـلفيون أو أهـــل احلـــديث  
عتزلـــة والســلفيني علــى التــوايل. كمــا ظهــرت فِـــَرق كــنهج کالمــي وّمت حــّل القدريــة واجلربيــة يف امل

تــدافع الشـيعية مثــل اإلماميـة والكيســانية والزيديـة واإلمساعيليــة والفطحيـة. وحاولــت كـل فرقــة أن 
ا. ونتيجـــــة لـــــذلك عـــــن يف ع)  (تضـــــاعفت ضـــــرورة دخـــــول إمـــــام الکـــــاظم، أفكارهـــــا ومعتقـــــدا

  املناقشات الکالمية.
  
  في وضع أسس العلوم اإلسالميةع)  (برنامج اإلمام الكاظم 1.2

ـــة العلـــوم اإلســـالمية ، مثـــل قبلـــه و بعـــده األئمـــة، ع) ( حـــدد اإلمـــام الكـــاظم، واســـتناداً إىل أمهي
عتمـاده علـى طـريقني مهـا تـدريس العلـوم ااألولوية يف عرض هذه العلوم للمجتمع اإلسـالمي. وب

يت ســـيتم دف. والّـــحقـــق هـــذا اهلـــ، اإلســـالمية وتـــدريب الطـــالب املتخصصـــني يف هـــذه العلـــوم
  مناقشتها يف النقاش التايل.

  تعليم العلوم اإلسالمية ۱.۱.۲
قـــام ، ع) ( الســـائد يف عصـــر اإلمـــامإىل الوضـــع السياســـي اً اســـتمراراً لســـرية األئمـــة الرتبويـــة ونظـــر 

أدى إىل بتعلـــيم طـــاليب املعرفـــة العلويـــة بطـــريقتني: الـــدورات التدريبيـــة واملراســـالت. األمـــر الـــذي 
  العلوم اإلسالمية.تأسيس 

  الف: الَتدريب الُحضوري
للغايـــة ِمـــن أجـــل تكثيـــف الضـــوابط احلكوميـــة. صـــعبة  يف ظـــروفع)  (كـــان اإلمـــام الکـــاظم

مل يتمکنـوا ِمـن التعـرف بسـهولة ، ع) ( شـهادة االمـامبعـد ع)  (وروي أن تالميذ اإلمام الصـادق
شخصـاً ع)  (اإلمـام الكـاظمأرسـل ، خوفاً ِمن جواسـيس املنصـور العباسـي. حسـب هـذا التقريـر

مـن کـون هـذا  تبعـاه حبـذر كامـل خوفـاً ، لكـن الـرجلني، ثنني من كبار الشـيعةإلتعريف نفسه إىل 
  ).1/351: 1407، الکليين  ( الشخص أحد جواسيس اخلليفة
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وشـيعته لدرجــة أنــه أوجــَب التقيــة علــى الشــيعة ع)  (علــى اإلمــام الكــاظم وكـان الوضــع صــعباً 
، الطوســـي ( ) ومتعـــة احلـــج2/217: 1407، الکليـــين ( واملســـح علـــی اخلفـــني بشـــرب اخلمـــر إّال 

ِمــــن أجــــل عــــدم الكشــــف عــــن ، ). كانــــت شــــدة الضــــغط لدرجــــة أن الطــــالب1/76: 1390
ــم يتــدربون علــى يــد اإلمــام مســه عنــد روايــة احلــديث عنــه وأطلقــوا ارفضــوا ذكــر ، ع) ( حقيقــة أ

 »عبـــد صـــاحل«، )374، 1/373: 1407، الکليـــين ( »عبـــداً صـــاحلاً «، »الشـــيخ«عليـــه لقـــب 
: 1407، ؛ الطوســــــــــــي2/399: 1407، ؛ الکليــــــــــــين2/439، 1/281: 1371، الربقــــــــــــي (
  ).7/421: 1407، الطوسي  ( »الرجل«) و2/654: 1407، الکليين  ( »العامل«، )2/49

کـــان يقـــوم بتـــدريس الطـــالب ،  ُورَِدت أنبـــاء أّن اإلمـــام ُرغـــم صـــعوبة العالقـــة بينـــه وشـــيَعِته
بـن طـاووس اوجهاً لوجه وبشكل مباشر عندما كانِت اُحلكوَمـُة أقـّل ضـغوطاً عليـه. ويف روايـة 

أن العلمــاء وطلبــة العلــم کــانوا يرافقــون اإلمــام وال يفارقونــه. كــان اإلقبــال باإلمــام وعلمــه کثــرياً 
ا بســرعة،  حيــث كلمــا نطــق بكلمــة أو أصــدر فتــوى ، بــن طـــاووسا ( كــان أصــحابه يســجلو

1411 :219-220.(  
ـــــُد هـــــذه املســـــألة هـــــو اال لتفـــــات إىل الروايـــــات الصـــــحيحة الـــــيت وردت عـــــن وأفضـــــل مـــــا يؤکِّ

إّن ، املصــــــادرعلــــــی بنــــــاًء علــــــى اإلحصــــــائيات املتاحــــــة يف الكتــــــب األربعــــــة. وبنــــــاًء ع)  (اإلمــــــام
لإلمــــام معظمهــــا ، هــــي أكثــــر ِمــــن عشــــرة آالف حــــديثع)  (األحاديــــث املرويــــة عــــن الصــــادقني

وحـــوايل مخســـمائة ، ع) ( ع). ورد حـــوايل ألـــف ومـــائيت حـــديث عـــن اإلمـــام الكـــاظم ( الصـــادق
وهـم ، مـن مائـة حـديث عـن كـل واحـد ِمـن األئمـة املتـأخرين وأقـلّ ع)  (حديث عـن اإلمـام الرضـا

). 291 :1392، معـارف  (ع)  (واإلمـام احلسـن العسـكريع)  (واإلمام اهلـاديع)  (اإلمام اجلواد
ورغــم کــّل الضــغوط املفروضــة ِمــن ع)  (ه يف زمــن اإلمــام الكــاظمهــذه اإلحصــائية علــى أنّــ وتــدلّ 

كانــت هنــاك ظــروف أفضــل لنقــل احلــديث بالنســبة ،  ِقَبــل احلكومــات يف ذلــك الوقــت وإشــرافها
  لألئمة ِمن بعده.

كمـــا ورد يف كتـــاب رجـــال للنجاشـــي أمســـاء مائـــة وواحـــد ومخســـني راويـــاً مباشـــراً ِمـــن اإلمـــام 
كــانوا يدرســون احلــديث يف حضــور ذلــك اإلمــام. إّن التأمــل يف هويــة هــؤالء الــرواة ع)   (ظمالكــا

ن لالســـتفادة ِمـــع)  (اإلمـــام الکـــاظم إلـــی يشـــُري إلـــی أّن الطـــالب کـــانوا يـــأتون ِمـــن مـــدن خمتلفـــة



 351   )وجيهة مريي  ( يف تَأسيس العلوم اإلسالميةع)  ( منهج اإلمام موسی الکاظم

، 55، 54، 21: 1418، النجاشــي ( أحاديثــه. وكــان العديــد ِمــن هــؤالء الطــالب ِمــن الكوفــة
75 ،109 ،134 ،141 ،143 ،145 ،149 ،150 ،158 ،159 ،175 ،178 ،

179 ،181 ،188 ،191 ،193 ،205 ،215 ،237 ،273 ،283 ،302 ،311 ،
، 24: 1418، النجاشــــــي ( )؛ وبعضــــــهم ِمــــــن قــــــم444، 436، 413، 410، 358، 315

، )365، 364، 305، 167، 139: 1418، النجاشــــــــــــي ( )؛ والبصــــــــــــرة186، 172، 73
، 148، 141: 1418، النجاشـــــــي  ( واملـــــــدائن، )306، 187: 1418، النجاشـــــــي  ( وبغـــــــداد

ــــــك اإلمــــــام310: 1418، النجاشــــــي  ( ) واألهــــــواز424، 274 ــــــغ عــــــدد رواة ذل ع)  (). إذ بل
  ).11/62: 1417، ؛ الشاکري275، 2/264: 1411، الشبسرتي  ( مخسمائة شخص

وجــود أمســاء بعــض فــإن مــا يــدلُّ علــى إقامــة هــذه اجللســات التدريبيــة هــو ، ِمــن جهــة أخــرى
الّـذين يصـل عـددهم إلـی ثالثـة ، بني مؤلفي أصول أربـع مائـةع)  (تالميذ اإلمام موسى الكاظم

ثــالث وثالثــون أصــالً ، وثالثــني. کمــا ِمــن بــني مائــة وثالثــة عشــر أصــالً ذكرهــا صــاحب الّذريعــة
). وحيــــــّدد 167- 2/135: 1420، الطهــــــراين (ع)  (يعــــــود لطــــــالب اإلمــــــام موســــــى الكــــــاظم

هـو الکتـاب الّـذي مجـع فيـه مصـنفه ، األصـل«على النحـو التـايل: » األصل«، الذريعة صاحب
). يف 2/126: 1420، الطهـــراين  ( »األحاديـــث اّلـــيت رواهـــا عـــن املعصـــوم أو عـــن الـــراوي عنـــه

ال النســـخة. وهـــذا يعـــين أّن ، إّن معـــين األصـــل هـــو مســـاع احلـــديث مباشـــرة ِمـــن املعصـــوم، الواقـــع
د أوىل اهتمامــاً كبــرياً للتعلـيم املباشــر يف العلــوم اإلســالمية. يــروي الطربســي قــع)  (اإلمـام الکــاظم

ع)  (روي عـن الصـادق«يف مجع هذه األصـول: ع)  (رواية توضح موقف طالب اإلمام الكاظم
يف أبوابه ِمن مشهوري أهـل العلـم أربعـة آالف إنسـان وصـنف ِمـن جواباتـه يف املسـائل أربعمائـة  

- األصول رواها أصحابه وأصحاب أبيه ِمن قَبله وأصـحاب ابنـه أيبکتاب وهي معروفة بکتب 

  ).410: 1390، الطربسي ( »ع) ( احلسن موسی
ع)  (روايـــــات تـــــنص صـــــراحة علـــــى عقـــــد اجللســـــات املباشـــــرة لإلمـــــام الکـــــاظم هنـــــاك أيضـــــاً 

رداً علــى أحــد ع)  (قــال اإلمــام الكــاظم، ). علــى ســبيل املثــال1/292: 1362، الصــدوق  (
الذي سأله عن اخلالف الذي وقع بـني الشـيعة حـول موضـوع حـدوث وقـدم القـرآن: الشيعة 

 »أمــــــــا أنــــــــا ال أقــــــــول يف ذلــــــــك مــــــــا يقولــــــــون ولکــــــــّين أقــــــــول: إنّــــــــه کــــــــالم اهللا عــــــــّز وجــــــــلّ «
  ).1/112: 1423، يالنيسابور  الفتال  (
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 اآليــات وأجوبتــهيف تفســري ع)  (يُعَتــَربُ طــرُح اثنــني وأربعــني ســؤاالً متتاليــاً عــن اإلمــام الكــاظم
ع)  ()؛ أســـئلة متكـــررة لرجـــل مســـيحي ِمـــن اإلمـــام الكـــاظم435- 1/432: 1407، الکليـــين (

) أمثلـــًة أخـــرى ِمـــن 136: 1404، ؛ الصـــفار1/478: 1407، الکليـــين ( وأســـئلة اإلمـــام منـــه
طالبــه يف جلســات تربويــة مباشــرة عــن عــدم طــرح ، ع) ( هــذه اجللســات. منــع اإلمــام الکــاظم

ــــايتالّــــ األســــئلة کــــان ع)   (). وروي أيضــــاً أن اإلمــــام الکــــاظم1/30: 1407، الکليــــين (  جيهلو
، ســلوين«يــدعو النــاس إىل نفســه يف موســم احلــج وهــو واقــف جبانــب اجلمــرة العظمــی ويقــول: 

). کمـــا جتـــدر اإلشـــارة أيضـــاً 2/385: 1418، بـــن عـــديا؛ 5/79: 1400، املـــّزي ( »ســـلوين
ع)  (مثل جلسة اإلمـام العلوم اإلسالمية مع بعض الطالبيف جمال ع)  (جتماعات اإلماماإلی 

  ).  20- 1/13: 1407، الکليين ( مع هشام بن حكم يف مسائل کالمية
الّـيت قـد مسعهـا الـراوي ِمـن ع)  (الکـاظمميكننـا أن نـرى عـدة روايـات لإلمـام ، نظراً للمصـادر

هــذه الروايــات الــيت تشــمل وهــذا دليــل علــى جلســاته الرتبويــة. فيمــا يلــي أمثلــة علــى ع)  (اإلمــام
  خمتلف فروع العلوم اإلسالمية:

  في علوم القرآنع)  (أمثلة على روايات اإلمام الكاظم

روايات 
يف ع)  (اإلمام

  التفسري القرآن

بيان 
املصطلحات 

  الدينية

بن ا ( يف اآلية الثالثة ِمن سورة الطالق» توکل«بيان مفهوم كلمة 
؛ 2/65: 1407، ؛ الکليين62: 1404، مهام اإلسکايف

). بيان 15/213: 1409، ؛ احلر العاملي16: 1385، الطربسي
 يف اآلية الثانية عشرة ِمن سورة احلجرات» غيبة«مفهوم کلمة 

؛ الفيض 9/288: 1406، ؛ اجمللسي2/358: 1407، الکليين (
  ).55/53: 1406، الکاشاين

وصف وِإيضاح 
  اآليات

، العياشي ( سورة البقرةتفسري اآلية مائة وستة وتسعني ِمن 
، ؛ البحراين14/183: 1409، ؛ احلر العاملي1/192: 1380

 ). تفسري آية مثانية وسبعني ِمن سورة األنبياء1/424: 1374
؛ 6/238: 1406، ؛ اجمللسي3/101: 1413، الصدوق (

  ).18/927: 1406، الفيض الکاشاين



 353   )وجيهة مريي  ( يف تَأسيس العلوم اإلسالميةع)  ( منهج اإلمام موسی الکاظم

روايات 
يف ع)  (اإلمام

  التأويل القرآن

: 1397، ؛ النعماين327: 1409، العريضي ( كثالثني ِمن سورة امللتأويل آية 
). تأويل آية تسعة عشر 160: 1411، ؛ الطوسي125: 1404، بن بابويةا؛ 176

  ).10/146: 1407، ؛ الطوسي7/174: 1407، الکليين ( ِمن سورة الروم

 روايات
يف ع)  (اإلمام
حتجاج اال

  بالقرآن

  حتجاج باآليةاال

يف مسائل   ( باآلية يف جمال العقائديحتجاج اال
  العقائدي و الکالمي):

حتجاج باآلية احلادية عشرة ِمن سورة النجم رداً على اال
؛ الفيض 116: 1398، الصدوق ( مسألة رؤية اهللا

). 4/43: 1403، ؛ اجمللسي5/89: 1415، الکاشاين
حتجاج باآلية الرابعة والثمانني واخلامسة والثمانني ِمن اال

سورة األنعام رداً على هارون الرشيد وإثبات اخلالفة 
ِمن ُساللة ص)  (واإلمامة ِمن خالل استمرار ُذرِيَّة الرسول

؛ 1/84: 1413، الصدوق ( س) ( فاطمة الزهراء
؛ 659: 1420، ؛ الشامي2/392: 1413، الطربسي

  ).2/137: 1415، الفيض الکاشاين

  حتجاج باآلية يف جمال الفقه:اال
حتجاج باآلية السادسة والثالثني ِمن سورة احلج إجابًة اال

؛ احلر 2/493: 1385، الصدوق ( علی أحکام األضحية
: 1403، ؛ اجمللسي14/175: 1409، العاملي

63/42.(  
تجاج بآية مائة وستة وتسعني ِمن سورة البقرة رداً على الحا

؛ 1/94: 1380، العياشي ( سؤال يف أحكام احلج
  ).96/87: 1403، ؛ اجمللسي1/426: 1374، البحراين

  حتجاجاال
  بنص اآلية

اإلجابة عن سؤال يف أحکام النکاح بناًء على اآلية 
: 1407، الکليين ( السابعة والستني ِمن سورة الفرقان

  ).3/192: 1406، ؛ اجمللسي4/56
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  ).2/633: 1407، الکليين ( اإلجابة على سؤال حول كيفية تالوة القرآن الكرمي  القراءة

  أسباب الُنزول
، الکليين ( اإلجابة عن سؤال يف سبب نزول اآلية احلادية والعشرين ِمن سورة اجلن

  ).706: 1409، ؛ األسرتآبادي3/39: 1379، بن شهرآشوبا؛ 1/434: 1407

خواص السور 
  وفضائلها

)؛ 4/28: 1415، ؛ الفيض الکاشاين109: 1406، الصدوق ( فضل سورة الفرقان
، الکليين ( )؛ فضل آية الکرسي2/621: 1407، الکليين ( اإلخالص فضل سورة

 ؛ قطب105: 1406، ؛ الصدوق606: 1376، ؛ الصدوق2/621: 1407
  ).84: 1407، الدين الراوندي

   
  في علم الکالمع)  (أمثلة على روايات اإلمام الكاظم
  التوحيد

الکفاح ضد   ( صفات اهللا تعالی
  أفکار أهل التشبيه)

، ۹۹،  ۹۷، 75: 1398، ؛ الصدوق1/102: 1407، الکليين ( 
 ).2/156: 1386، ؛ الطربسي112: 1381، ؛ املفيد147، 141

  ).2/156: 1386، ؛ الطربسي1/102: 1407، الکليين (   حترمي اإلميان حبركة اهللا وانتقاله
 ).138، 134: 1398، ؛ الصدوق1/107: 1407، الکليين (   ِعلُم اهللا تعالی
  ).4: 1403، ؛ الصدوق1/115: 1407، الکليين (   معين اهللا

  ).96: 1398، ؛ الصدوق1/281: 1371، الربقي (   عدل اهللا سبحانه وتعالی
  النبوة

  ع) ( النيب نوح
، ؛ الصدوق2/150: 1380، ؛ العياشي4/212: 1407، الکليين ( 

  ).11/342: 1403، ؛ اجمللسي2/594: 1385
 ).247، 2/232: 1380، العياشي (   ع) ( النيب إبراهيم

  ع) ( النيب موسی
؛ 2/597: 1385، ؛ الصدوق1/205: 1362، الصدوق ( 

  ).14/293؛ 266، 135، 12/132: 1403، اجمللسي
  ).2/197: 1380، ؛ العياشي2/597: 1385، الصدوق (   ع) ( النيب يوسف
  ).2/597: 1385، الصدوق (   ع) ( النيب أيوب
  ).8/246: 1407، الکليين (   ع) ( النيب سليمان
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  ).2/665: 1407، الکليين (   ع) ( النيب زکريا
  ).1/351: 1380، العياشي (   ع) ( النيب عيسی

  ص) ( النيب حمّمد

؛ 281، 1/226: 1407، ؛ الکليين1/235: 1371، الربقي ( 
؛ 186، 19/185: 1403، ؛ اجمللسي47: 1404، الصفار

22/476 ،479 ،481 ،482 ،487 ،488 ،489 ،490 ،
492 ،494.(  

  اإلمامة و الوالية
علي ما ع)  (يُـحَسد األئمة

  ).1/206: 1407، الکليين (   أتاهم اهللا

دعوة الناس إلی مدرسة أهل 
  ).352-1/351: 1407، الکليين (   ع) ( البيت

  ).1/179: 1407، الکليين (   حجة اهللا يف أرضهع)  (اإلمام
سالح رسول ع)  (عند األئمة
  ).181: 1404، ؛ الصفار1/235: 1407، الکليين (   ومتاعهص)  (اهللا

  ).66: 1404، ؛ الصفار1/275: 1407، الکليين (   ع) ( صفات اإلمام
اإلمام الصامت بئر معطلة 
 ).3/88: 1379، ؛ ابن شهرآشوب1/427: 1407، الکليين (   واإلمام الناطق قصر مشيد

  ).198: 1404، الصفار (   ع) ( منزلة اإلمام

يف ع)  (طالبوالية علي بن أيب
  ع) ( صحف األنبياء

، ؛ الصدوق332: 1413، ؛ احلمريي1/437: 1407، الکليين ( 
، ؛ املفيد2/413، 1/221: 1395، ؛ الصدوق208: 1406

  ).269، 268ب:  1413

، ۲۸۸، 265، ۲۵۰، ۱۴۷، ۱۲۶، 44: 1404، الصفار (   ع) ( علم اإلمام
۳۱۶ ،۳۱۷ ،۳۱۸ ،۳۱۹ ،۳۹۳ ،۴۴۳ ،۵۱۲ ،۵۳۸.( 

مجيع الکتب اّليت نزلت ِمن عند 
  ).1/264: 1407، الکليين (   ع) ( عند األئمة، اهللا

  ).17: 1404، الصفار (  ع) ( َخْلق األوصياء
  ).23: 1381، ؛ املفيد136، 114، 47: 1404، الصفار (   ع) ( األئمة ورثة األنبياء
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 إّن األرض ال ختلو عن
  ).488: 1404، الصفار (   ع) ( إمام

  ).506: 1404، ؛ الصفار1/412: 1407، الکليين (   ع) ( الَتعريُف بإمام علی
الَتعريُف بالسيدة النساء 

  س) ( فاطمة
، ؛ الصفار2/640: 1362، ؛ الصدوق1/458: 1407، الکليين ( 

1404 :154.(  
الَتعريُف بإمام حسن 

  ).8/224: 1403، ؛ اجمللسي53: 1356، ابن قولوية (   ع) ( وحسني

  ع) ( فضائل اإلئمة
: 1362، ؛ الصدوق162، 8/152، 1/394: 1407، الکليين ( 

، 58: 1404، ؛ الصفار90، 18ب:  1413، ؛ املفيد1/123
  ).69/403، 36/321: 1403، ؛ اجمللسي95

 ع) ( يف غيبة اإلمام الثاين عشر
؛ 208، 154: 1397، ؛ النعماين1/336: 1407، الکليين ( 

، 360-2/361: 1395، ؛ الصدوق169: 1362، الصدوق
  ).260: 1409، ؛ املسعودي368

  القضاء والقدر

  القضاء والقدر واملشيئة
؛ 1/244: 1371، ؛ الربقي150، 1/149: 1407، الکليين ( 

  ).1/258: 1380، العياشي
  الجبر والتفويض

  ).365: 1398، الصدوق (  السعادة والشقاوة
  اإليمان والکفر

  ).2/34: 1407، الکليين (   درجات اإلميان
فضل اإلميان علی اإلسالم 

  ).2/52: 1407، الکليين (   واليقني علی اإلميان

  

  

  

  



 357   )وجيهة مريي  ( يف تَأسيس العلوم اإلسالميةع)  ( منهج اإلمام موسی الکاظم

  في علم األخالقع)  (أمثلة على روايات اإلمام الكاظم
  ).٢/١٥٨: ١٤٠٧، الکليين (   الرب بالوالدين
  ).٢/١٠٩: ١٤٠٧، الکليين (   کظم الغيظ
  ).٢/١٨٨: ١٤٠٧، الکليين (  زيارة اإلخوان
  ).٢/٤٥٣: ١٤٠٧، الکليين (   حماسبة العمل

  ).١٨١: ١٤٠٦، الصدوق (   ثواب حسن اخلُلق
  ).٢/٦٥٤: ١٤٠٧، الکليين (   قضاء حاجة املؤمن
  ).٢/١٩٧: ١٤٠٧، الکليين (   ابتهاج قلب املؤمن

  ).٢/٦٦٠: ١٤٠٧، الکليين (  الكراهة يف النجوی
  ).٢/٦٦٧: ١٤٠٧، الکليين (   حق اجلوار
  ).٢/٦٧٢: ١٤٠٧، الکليين (   احلياء

  ).٢١٦: ١٤٠٦، ؛ الصدوق٢/٦٤٣: ١٤٠٧، الکليين (  التََّحبُِّب ِإَىل النَّاِس َوالتََّودُِّد ِإلَْيِهم
  ).٤/٥٠: ١٤٠٧، الکليين (   إطعام الطّعام
  ).٦/٢٨٤: ١٤٠٧، الکليين (  ُحسن الضيافة

  )٢/٩٦: ١٤٠٧، الکليين (  الشُّْكر
  

  في علم األخالقع)  (أمثلة على روايات اإلمام الكاظم

  ).391: 1404، ؛ احلرانی2/158: 1407، الکليين (   الرب بالوالدين

  ).391: 1404، ؛ احلرانی2/109: 1407، الکليين (   کظم الغيظ

  تذاکر اإلخوان
: 1404، ؛ احلرانی1/324: 1362، الصدوق، 2/188: 1407، الکليين ( 

  ).9/401: 1406، ؛ اجمللسی388

  ).396، 386: 1404، احلرانی (   التواضع

تـَْرُك احلََْسِد َواْلُعْجِب 
  َواْلَفْخر

  ).391: 1404، احلرانی ( 
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  حماسبة العمل
ب:  1413، ؛ املفيد396: 1404، ؛ احلرانی2/453: 1407، الکليين ( 

26 ،243.(  

  ).181: 1406، الصدوق (   ثواب حسن اخلُلق

  ).9/405: 1406، ؛ اجمللسی2/197: 1407، الکليين (   بتهاج قلب املؤمنا

  ).5/621: 1406، ؛ الفيض الکاشانی2/660: 1407، الکليين (   الكراهة يف النجوی

  ).409: 1404، ؛ احلرانی2/667: 1407، الکليين (   حق اجلوار

  ).394، 390: 1404، ؛ احلرانی2/672: 1407، الکليين (   احلياء

التََّحبُِّب ِإَىل النَّاِس 
  َوالتََّودُِّد ِإلَْيِهم

  ).216: 1406، ؛ الصدوق2/643: 1407، الکليين ( 

  ).4/50: 1407، الکليين (   إطعام الطّعام

  ).6/284: 1407، الکليين (   ُحسن الضيافة

  )2/96: 1407، الکليين (   الشُّْكر

  

  في علم الفقهع)  (أمثلة على روايات اإلمام الكاظم

  ).2/319: 1371، الربقي (   وجوب الزکاة وفضلها

  ).548، 547، 543، 1/539: 1407، الکليين (   تفسري اخلمس وحدوده وما جيب فيه

  َفْضِل التَِّجارَِة َواْلُمَواظََبِة َعَلْيَها
؛ 7/3: 1407، ؛ الطوسي5/149: 1407، الکليين ( 

  ).3/187: 1413، الصدوق

  ).142: 1413، احلمريي (   أحکام ألبسة املصلي

  ).7/233: 1407، ؛ الطوسي5/297: 1407، الکليين (   حکم َمْن َعطََّل أَْرضاً 

  ).127، 3/126: 1390، ؛ الطوسی7/188: 1407، الطوسي (  الشرکة واملضاربة

  الرهن

، 3/306: 1413، ؛ الصدوق5/233: 1407، الکليين ( 
، 7/168: 1407، ؛ الطوسی312، 311، 310، 309

  ).103/159: 1403، ؛ اجمللسي178، 172
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  الوضوء قبل الطعام وبعده
: 1407، . الکليين۴۲۸ـ  2/۴۲۴: 1371، الربقي ( 

6/291 -298.(  

  ).151: 1403، ؛ الصدوق6/362: 1407، الطوسي (   املکاسب املکروهة

  ).7/183: 1407، ؛ الطوسي5/239: 1407، الکليين (   َواْلَوِديَعةَضَماِن اْلَعارِيَِّة 

  ).422، 418، 7/414: 1407، الطوسي (   أحکام النکاح

  ب: تدريس العلوم اإلسالمية بالمراسلة
إىل مـــنهج اإلمـــام التدريســـي مـــن خـــالل املراســـالت.  ميکننـــا اإلشـــارة، نظـــراً إىل املصـــادر

وكـــذلك تشـــديد ، والشـــيعةع)  (نتيجـــة لتشـــديد الضـــوابط احلكوميـــة علـــى األئمـــة املعصـــومني
التعلـيم عـن «كــك اعتـربت املراسـالت  ولذل .کبري  زدادت ممارسة التقية بشكلا، ظروف التقية

ِقســـم األول الـــذي يشـــمل إىل ِقســـمني: الع)  (ميكـــن تقســـيم مراســـالت أهـــل البيـــت». بعـــد
املوجهة للوكالء. الِقسم الثاين يـرتبُط مبوضـوع ع)  (كلمات األئمة كوکذلالرسائل واألحکام 

ـــــم الـــــيت تشـــــمل ع)  (وهـــــو املراســـــالت املتبادلـــــة بـــــني األئمـــــة املعصـــــومني، هـــــذا املقـــــال وطال
  التعليمي. احملتوى

ايــــــة إمامــــــة اإلمــــــام حــــــىت ع)  (أي منــــــذ عهــــــد اإلمــــــام علــــــي، األولــــــیيف عهــــــد اإلمامــــــة 
املختلفـــــة يف العلـــــوم املشـــــاکل  ســـــتخدام أســـــلوب املراســـــالت يف حـــــلّ امل يـــــتم  ،ع) (  الصـــــادق

ع)  (اإلســـالمية. ومل يكــــن يعتــــرب کأســــلوب تعليمــــي خــــاص. ألنـّـــه رغــــم استشــــهاد اإلمــــام علــــي
كــان التواصــل ،  ولكــن مقارنــة بــالفرتة الثانيــة لإلمامــة، ع) ( والضــغوط الصــعبة علــی أهــل البيــت

سـتخدام املراسـالت؛ وعلـى وبالتـايل مل تكـن هنـاك حاجـة ال موجـود.بني اإلمام والشيعة اليزال 
ــــــاب  ــــــة» مکاتيــــــب األئمــــــة«أســــــاس كت ــــــن ، فقــــــد وردت يف املســــــائل الفقهي ثــــــالث رســــــائل ِم

)؛ ورســــالة واحــــدة ِمــــن 312، 228، 2/108: 1426، األمحــــدي امليــــاجني (ع)  (مرياملــــؤمننيأ
وســـــــبع رســـــــائل ِمـــــــن اإلمـــــــام ، )3/170: 1426، األمحـــــــدي امليـــــــاجني (ع)  (داإلمـــــــام الســـــــجا

، )262، 261، 259، 257، 256، 3/255: 1426، األمحــــــــــدي امليــــــــــاجني (ع)  (البــــــــــاقر
). يف املناقشـــات 4/79: 1426، األمحـــدي امليـــاجني (ع)  (ورســـالة واحـــدة مـــن اإلمـــام الصـــادق

)؛ رســـالتان ِمـــن 3/11: 1426، األمحـــدي امليـــاجني (ع)  (رســـالة ِمـــن اإلمـــام احلســـن، الکالميـــة
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ـــاقر152، 3/151: 1426، األمحـــدي امليـــاجني (ع)  (اإلمـــام احلســـني  )؛ رســـالة ِمـــن اإلمـــام الب
). وبقيــت ســتة رســائل ِمــن اإلمــام الصــادق يف مســألتني 3/236: 1426، األمحــدي امليــاجني (

  ).338، 86، 85، 23، 22، 4/21: 1426، األمحدي املياجني ( مها التوحيد واإلمامة
ُحــرم الشــيعة ِمــن التعلــيم ، وبعــد زيــادة الضــغط احلكــوميع)  (ستشــهاد اإلمــام الصــادقابعــد 

ســــتخدموا أســــلوب املراســــلة لالســــتفادة ِمــــن اع). لــــذلك  ( املباشــــر علــــى يــــد اإلمــــام الكــــاظم
املتواجـدين يف املنـاطق ُسـّهَلت الطـُّرق للشـيعة ، ع). هذا وجبانب توّسـع العـامل اإلسـالمي (  آرائه

  ع). ( َيسَتفيدوا ِمن مراسالت اإلمام يالنائية ک
، النجاشـــــي (ع)  (اســـــتخدام طريقـــــة املراســـــالت منـــــذ زمـــــن الصـــــادقنيّمت فقـــــد ، ومـــــع ذلـــــك

)؛ لكنهـــا مل تكـــن طريقـــة التعلـــيم الســـائدة يف ذلـــك الوقـــت. جيـــدر باإلشـــارة أّن 416: 1418
ســتخدام املراســالت. اأّدی إلــی ، الفقهيــة والکالميــة فــرض الضــغوط احلكوميــة وتزايــد التيــارات

وطالبــه. ع)  (ســتخدمت هــذه الطريقــة كأســلوب تعليمــي نشــيط ِمــن ِقَبــل اإلمــام الكــاظماوقــد 
ولکــن ، كــان صــفه ينعقــد يف البيــت ويف املســجد،  رةيف املدينــة املنــوّ ع)  (بالنســبة لإلمــام الكــاظم

: 1406، األمــني ( لســجن ويتلقــون اإلجابــاتکــان شــيعته يبعثــون أســئلتهم إىل ا،  عنــدما ُســجن
1/100 -101.(  

احلضـــور بســـبب عـــدم متكـــنهم ِمـــن ، وكلمـــا زادت الضـــغوط زادت املراســـالت. ألن الشـــيعة
، ختلفـــوا يف الروايـــات املتعلقـــة مبختلـــف املســـائل الفقهيـــة والکالميـــةا، ع) ( اإلمـــام الکـــاظم عنـــد

ــــذا اإلمــــام وكــــانوا قــــادرين فقــــط علــــى اال  وتلقــــي التــــدريب الــــالزم عــــن طريــــق املراســــلةتصــــال 
ــــــــــــــين ( ؛ 2/44: 1390، ؛ الطوســــــــــــــي4/79: 1407، ؛ الطوســــــــــــــي1/107: 1407، الکلي

للشــيعة ليطلبــوا مــن اإلمــام إجابــات  فرصــة). كمــا أتــاح هــذا األســلوُب 453: 1387، البهــائي
  على أسئلتهم املختلفة.

؛ علـى »مسـائل«و» رسـالة«العثور على املراسـالت يف مصـادر حتـت عنـاوين  ميكن أيضاً 
لعلــي بــن ســويد ِمــن املدينــة املنــورة رداً علــى ع)  (رســالة اإلمــام موســى الكــاظم، ســبيل املثــال

بـــن عبـــد اهللا الفـــتح ع)  (). رســـالة اإلمـــام الكـــاظم276: 1407، النجاشـــي ( أســـئلته الدينيـــة
مسـائل «)؛ 1/140: 1407، الکليـين ( أسـئلته يف موضـوع التوحيـداملال بين هاشم رداً على 
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ع)  (وفيهــا تســاؤالت وأجوبــة متبادلــة بينــه وبــني اإلمــام الکــاظم» حســن بــن علــي بــن يقتــني
  ).45: 1407، النجاشي  (

كانت هذه املراسـالت تُعتَـَرب کوثيقـة متـوفّرة للشـيعة يف ذلـك الوقـت واسـتخدمت مـن جيـل 
يف زمــن تــأليف   األزمنــة الالحقــة. كــان بعــُض هــذه املراســالت موجــوداً إىل جيــل بــني الشــيعة يف

). كانــــــــت أعظــــــــم املراســــــــالت مــــــــع اإلمــــــــام 2/154: 1413، الصــــــــدوق ( الكتــــــــب األربعــــــــة
ـــــوى العلـــــوم ع)  (الكـــــاظم ـــــة اإلمـــــام إىل إغنـــــاء حمت ـــــة وکالميـــــة. وأدى إجاب حـــــول مســـــائل فقهي

  اإلسالمية.
  المصادر  ع) ( المراسلة الفقهية لإلمام موسى الكاظم

كتابه عليه السالم إىل علّي بن يقطني يف 
  مسح اخلّفني

بن ا؛ 2/227، الف 1413، املفيد ( 
، ؛ اإلربلي4/288: 1379، شهرآشوب

1421 :2/225.(  

كتابه عليه السالم إىل سعدان بن مسلم 
  طهارة الوضوء

  ).3/20: 1407، الکليين ( 

زينبة كتابه عليه السالم إىل سليمان بن أيب 
  جنابة الّرجل يف شهر رمضان

، ؛ احلر العاملی2/385: 1413، الصدوق ( 
1421 :11/292.(  

كتابه عليه السالم إىل أسلم موىل علّي بن 
  يقطني يف أحکام اجلنب

الدين  ؛ قطب1/377: 1407، الطوسي ( 
  ).2/652: 1409، الراوندي

كتابه عليه السالم إىل حمّمد بن احلصني  يف 
  الِقبلةحتديد 

، ؛ احلر العاملي2/49: 1407، الطوسي ( 
  ).84/31: 1403، ؛ اجمللسي2: 1409

  كتابه عليه السالم إىل حمّمد بن الفرج الّنوافل
، ؛ احلر العاملي2/275: 1407، الطوسي ( 

1409 :4/235.(  

كتابه عليه السالم إىل عبداللَّه بن وّضاح 
  أوقات الّصالة

، اجمللسي؛ 2/259: 1407، الطوسي ( 
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: 1409، ي؛ احلرالعامل2/259: 1403
4/179.(  

كتابه عليه السالم إىل بعض األصحاب وقت 
  الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها

، ؛ احلر العاملي2/249: 1407، الطوسي ( 
1409 :4/134.(  

كتابه عليه السالم إىل احلسن بن علّي بن 
  يقطني لباس املصّلي

، الطوسي؛ 3/322: 1407، الکليين ( 
: 1379، بن شهرآشوبا؛ 2/304: 1407

4/304.(  

کتابه عليه السالم إلی احلسن املاضي عن 
  الّصالة على الّزجاج

، ؛ احلر العاملي3/321: 1407، الطوسي ( 
1409 :4/326.(  

كتابه عليه السالم إىل احلمريّي الّصالة على 
  الرّاحلة

، ؛ احلر العاملي3/321: 1407، الطوسي ( 
1409 :4/326.(  

كتابه عليه السالم إىل صاحل بن عبداللَّه 
  اخلثعمّي صالة املسافر يف مّكة واملدينة

، ؛ الطوسي4/172: 1407، الکليين ( 
: 1413، ؛ الصدوق4/84: 1407

2/176.(  

كتابه عليه السالم إىل جعفر بن إبراهيم بن 
  حمّمد اهلمذاّين مقدار الفطرة

، الطوسي؛ 4/172: 1407، الکليين ( 
: 1413، ؛ الصدوق4/84: 1407

2/176.(  

كتابه عليه السالم إىل بعض أصحابه اإلحرام 
  والّتلبية

، ؛ الصدوق4/331: 1407، الکليين ( 
1413 :2/322.(  

كتابه عليه السالم إىل شعيب العقرقوّيف إحرام 
  املتمّتع باحلج

؛ احلر 2/385: 1413، الصدوق ( 
  ).11/292: 1409، العاملي

يب البالد أكتابه عليه السالم إىل إبراهيم بن 
  وإبراهيم بن عبداحلميد طواف الّنساء

، ؛ احلر العاملي5/439: 1407، الطوسي ( 
1409 :13/244.(  

كتابه عليه السالم إىل يونس بن عبد الّرمحن 
  املواقيت/ حدود العقيق لإلحرام

  ).4/320: 1407، الکليين ( 
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يب جرير القمّي فَتُح أكتابه عليه السالم إىل 
  ُحمرٍِم ُجرَحُه يف الضَّروَرة

  ).302: 1409، احلمريي ( 

كتابه عليه السالم إىل رجل باب بيع 
  املضمون/ بيع الّدقيق

، ؛ احلر العاملي7/33: 1407، الطوسي ( 
1409 :18/56.(  

كتابه عليه السالم إىل عمر بن يزيد الّتدبري/ 
  املدبَّرةبيع املدبّر وعتقه/ وطُء 

، ؛ النوري1/185: 1381، العياشي ( 
1320 :16/6.(  

السالم إىل احلسني بن حمّمد  كتابه عليه
  الرّازّي الوصّية بالثّلث وأقّل منه وأكثر

، ؛ احلر العاملي9/195: 1407، الطوسي ( 
1409 :19/276.(  

كتابه عليه السالم إىل أمحد بن زياد وصّية 
  قبل موتهاإلنسان لعبده وعتقه له 

، ؛ الصدوق9/222: 1407، الطوسي ( 
1413 :4/213.(  

كتابه عليه السالم إىل حمّمد بن احلسن 
األشعرّي الوصّية املبهمة/ وصّية اإلنسان 

  لعبده وعتقه له قبل موته

، ؛ احلر العاملي9/226: 1407، الطوسي ( 
1409 :11/171.(  

كتابه عليه السالم إىل أيب مجيلة املفّضل بن 
  صاحل الوصّية املبهمة/ الّرجل يوصي بسيف

، ؛  الطوسي7/44: 1407، الکليين ( 
1407 :9/212.(  

كتابه عليه السالم إىل حمّمد بن نعيم الّرجل 
  ميوت وال يرتك إّال امرأته

، ؛  الطوسي7/125: 1407، الکليين ( 
1407 :2/295.(  

كتابه عليه السالم إىل صاحل بن عبداللَّه 
  مقدماته/ نظر اخلصّي إىل املرأةاخلثعمّي 

: 1403، ؛ اجمللسي304: 1409، احلمريي ( 
  ).2/227: 1409، ؛ احلر العاملي89/80

كتابه عليه السالم إىل احلسني القواعد من 
  الّنساء

، ؛ احلر العاملي7/467: 1407، الطوسي ( 
1409 :20/203.(  

كتابه عليه السالم إىل صاحل بن عبد اللَّه 
   الّرضاع اخلثعميّ 

، ؛ اجمللسي304: 1409، احلمريي ( 
1403 :103/322.(  

كتابه عليه السالم إىل علّي بن شعيب ما 
  حيرم ِمن الّنكاح ِمن الّرضاع

، ؛ الصدوق7/321: 1407، الطوسي ( 
1413 :3/476.(  

كتابه عليه السالم إىل عثمان بن عيسى ما 
  حيرم باملصاهرة وحنوها

، ؛ احلمريي5/566: 1407، الکليين ( 
1409 :306.(  
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  كتابه عليه السالم إىل علّي بن رئاب املتعة
؛ احلر 3/460: 1413، الصدوق ( 

  ).21/63: 1409، العاملي

  املتعة  كتابه عليه السالم إىل املهلَّب الّدالل
، ؛ احلر العاملي7/255: 1407، الطوسي ( 

1409 :21/34.(  

املطلقات  كتابه عليه السالم إىل أمحد بن زياد
  ثالثاً/ حكم اململوك

، ؛ الطوسي8/86: 1407، الطوسي ( 
1390 :3/311.(  

  کتابه عليه السالم إلی عطّية املدائين الّظهار

، ؛ اجمللسي304: 1409، احلمريي ( 
، ؛ احلر العاملي104/164: 1403

1409 :22/313.(  

كتابه عليه السالم إىل نصر بن حبيب 
  صاحب اخلان مرياث املفقود

، ؛ الطوسي7/153: 1407، الکليين ( 
1407 :9/389.(  

كتابه عليه السالم إىل اهليثم أيب روح صاحب 
  اخلان

، ؛ الطوسي7/154: 1407، الکليين ( 
1407 :9/389.(  

كتابه عليه السالم إىل حسني بن خالد 
  الّصريّيف من أوصى مبال لقرابته/ شهادة املرأة

، ؛ الطوسي7/29: 1407، الکليين ( 
: 1413، ؛ الصدوق9/224: 1407

3/53.(  

كتابه عليه السالم إىل سعدان بن مسلم نذر 
  الّصوم

: 1403، ؛ اجمللسي341: 1409، احلمريي ( 
96/335.(  

كتابه عليه السالم إىل جعفر بن أمحد 
  املكفوف األشربة

  ).341: 1409، احلمريي ( 

كتابه عليه السالم إىل حسني القالنسّي 
  الفّقاع

، ؛ الطوسي6/422: 1407، الکليين ( 
1407 :9/125.(  

كتابه عليه السالم إىل عبداللَّه بن جندب 
  الّدعاء يف سجديت الّشكر

  ).238: 1411، الطوسي ( 

حامت بن الفرج ما   كتابه عليه السالم إىل
  يستحّب أن يقرأ يف بعض الّنوافل

، ؛ احلر العاملي87/90: 1403، اجمللسي ( 
1409 :4/171.(  
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  المصادر  ع) ( المراسلة الکالمية لإلمام موسى الكاظم

كتابه عليه السالم إىل طاهر بن حامت بن ماهويه 
   معرفة اخلالق

؛ 1/86: 1407، الکليين ( 
  ).284: 1398، الصدوق

كتابه عليه السالم إىل فتح بن عبد اللَّه الّنهي عن 
  الّتشبيه والّتحديد

  ).1/140: 1407، الکليين ( 

كتابه عليه السالم إىل حمّمد بن حكيم الّنهي عن 
  الّصفة بغري ما وصف به نفسه تعاىل

  ).1/102: 1407، الکليين ( 

كتابه عليه السالم إىل احلسني بن احلكم اإلميان 
  والكفر/ الّشك

؛ 2/399: 1407، الکليين ( 
  ).12/67: 1403، اجمللسي

يف الّنص كتابه عليه السالم إىل احلسني بن املختار 
  ع) ( على اإلمامة الرضا

، ؛ املفيد1/312: 1407، الکليين ( 
، ؛ الطوسي2/250الف:  1413

1411 :37.(  

كتابه عليه السالم إىل علّي بن يقطني يف الّنص 
  ع) ( على اإلمامة الرضا

  ).1/313: 1407، الکليين ( 

كتابه عليه السالم إىل حيىي بن عبداللَّه بن احلسن ما 
  بني دعوى احملق واملبطل يف أمر اإلمامة يفصل به

؛ 1/366: 1407، الکليين ( 
  ).48/165: 1403، اجمللسي

کتابه عليه السالم إلی هشام بن سامل  ِمبا يرد ِبه 
  الَقدرِية

  ).2/543: 1404، الكّشي ( 

  تدريب التالميذ في العلوم اإلسالمية ۲.۱.۲
يف تـــــدريب الطـــــالب املتخصصـــــني يف العلـــــوم واســـــعاً يبـــــذل جهـــــداً ع)  (کـــــان اإلمـــــام الكـــــاظم

ـــــوم اإلســـــالمية. لعـــــب طـــــالب اإلمـــــام  ـــــؤدي إىل تأســـــيس العل اإلســـــالمية کطريقـــــة ميكـــــن أن ت
بعـد اإلمـام ع)  (والتحقـوا باإلمـام الرضـاع)  (درس عنـد الصـادقني َمن ن بينهمومِ ، ع) (  الکاظم
ســادت التقيــة علــى أجــواء الطائفــة هاّمــاً يف توليــد العلــوم اإلســالمية. عنــدما  دوراً ، ع) ( الكــاظم

 إلكتســـاب املعرفـــة؛ متّ ع)  (الشـــيعية وكـــانوا يواجهـــون الصـــعوبة يف التواصـــل مـــع اإلمـــام الکـــاظم
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إرســاء أُســس املعرفــة املطلوبــة للشــيعة يف الفــرتات الالحقــة. تشــري املصــادر إىل العلــوم اإلســالمية 
ســـبيل املثـــال حييـــی بـــن ســـليم  علـــى، کـــرّوادع)   (الـــيت ُعـــرف فيهـــا بعـــض طـــالب اإلمـــام الکـــاظم

کــــان فقيهــــاً «)؛ احلســــن بــــن علــــّي بــــن يقطــــني 22: 1418، النجاشــــي  ( »کــــان قارئــــاً أديبــــاً «
، کــان قارئــاً «)؛ ثعلبــة بــن ميمــون 48د.ت: ، ؛ الطوســي45: 1418، النجاشــي  ( » متکلمــاً 
 »فقيهــــــاً کــــــان «)؛ عبــــــداهللا بــــــن غالــــــب األســــــد 117: 1418، النجاشــــــي  ( »لغويّــــــاً ، فقيهــــــاً 

کــانوا ثقــات «)؛ عّمــار بــن موســی الّســاباطي وأخــواه قــيس وصــّباح 222: 1418، النجاشــي  (
ــــــة ــــــن ســــــليمان 290: 1418، النجاشــــــي  ( »يف الرواي ــــــراهيم ب  »متکلمــــــاً ، کــــــان فقيهــــــاً «)؛ إب

). وتــدل هــذه الروايــات علــى ختصــص التعلــيم وأّن بعــض الطــالب خاصــة 4د.ت: ، الطوســي  (
ديث والفقـــه وعلـــم الكـــالم اإلســـالمي أصـــبحوا متخصصـــني. يف فصـــول يف علـــوم القـــرآن واحلـــ

الـذين  ع)  (ذكـر طـالب اإلمـام الكـاظم متّ ، »تأسـيس الشـيعة لعلـوم اإلسـالم«خمتلفة ِمن كتاب 
، 311، 300، 154، 75: 1375، الصـــدر  ( يف خمتلـــف فـــروع العلـــوم اإلســـالمية كـــانوا رواداً 

  تنفيذ هذا النهج املهم لعدة أغراض: ). متّ 410، 360، 328

  الف: المحافظة على السلسلة التربوية في العلوم اإلسالمية
ـــــدرّبوا ، بتلقـــــيهم التعلـــــيم الصـــــحيح، املتفوقـــــونع)  (ســـــتطاع طـــــالب اإلمـــــام الکـــــاظما أن ي

حلقــــات تربويــــة يف العلــــوم اإلســــالمية. وكــــانوا يعتــــربون هــــذه کطريقــــة لنشــــر شــــکلوا الطــــالب وي
أحــد تالميــذ اإلمــام ، يعتــرب عبــداهللا بــن أيب يعفــور، نبــوي األصــيل. علــى ســبيل املثــالاإلســالم ال
؛ 227: 1360، األشــــــعري ( ِمــــــن قــــــراء ومعلمــــــي القــــــرآن يف مســــــجد الكوفــــــة، ع) ( الكــــــاظم
بــــن أيب علــــى الفتــــاوى الفقهيــــة الع)  (). كمــــا وافــــق اإلمــــام الكــــاظم213: 1418، النجاشــــي

  ).  2/518: 1404، الکشي ( يعفور
: 1404، الکشـي  ( ذون بـني يـدي حممـد بـن أيب عمـريطالبـا کـانوا يتلّمـ ُورِد يف املصادر أنّ 

الشــهري ومــتکلم شــيعي بــارز يف هــذه ع)  (تلميــذ اإلمــام الكــاظم، ). هشــام بــن حكــم 2/840
تلميـــذ امســـه  كـــان لـــه أيضـــاً ،  )2/560: 1404، ؛ الکشـــي1/410: 1407، الکليـــين ( الفـــرتة

 ن متکلمـي عصـرهِمـ وکـانع)  (أبوخالد احلضرمي الذي كان يـروي احلـديث عـن اإلمـام الكـاظم
  ).252د.ت الف: ، بن الندميا، 205: 1418، النجاشي (
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 أبوخالــــــــــــد احلضــــــــــــرمي يف بعــــــــــــض املصــــــــــــادرإلــــــــــــی وقــــــــــــد وردت آراء کالميــــــــــــة منســــــــــــوبة 
). 260: 1401، البغـــــدادي؛ 52: 1408، ؛ البغـــــدادي634، 1/42 :1400  ،األشـــــعري (

). 252د.ت الـف: ، بـن النـدميا ( »اإلمامـة«ومثل أستاذه إهتم مبوضـوع اإلمامـة وَكتَـب كتـاب 
وقـد سـّجلت ، ن تالميذ هشام بن حکم أيضاً کان مِ ،  وهو عامل شيعي بارز، علي بن منصورو 

). وكــان 250: 1418، النجاشــي ( منــه»  اإلمامــة«و» التــدبري يف التوحيــد«املصــادر أّن کتــايب 
حممــد بــن خليــل أبــوجعفر الســبکاك ِمــن تالميــذ هشــام بــن حكــم املتخصــص يف علــم الکــالم 

اإلمامــة ومسّــاه التوحيــد وهــو التشــبية «حيــث يُعَتــرب ِمــن علمــاء الشــيعة البــارزين. وورد منــه كتابــا 
).  132د.ت: ، الطوسـي ( »املعرفـة واإلمامـة«) و328: 1418، النجاشـي ( »وقد نقض عليـه

 ممتــازاً  إبــراهيم بــن هشــام ِمــن أبــرز تالميــذ يــونس بــن عبــد الــرمحن الــذي كــان يعتــرب تلميــذاً كــان 
وقـد » النوادر وحاالت أمرياملؤمنني عليه السـالم«ع). وقد ألف إبراهيم كتاب  ( لإلمام الكاظم

  ).  16: 1418، النجاشي ( سم هذا الكتاباسجلت املصادر 
کــانوا ع)   (األئمــة األشــخاص الــذين ذكرنــاهم هلــم مرجعيــة علميــة وأنّ  وهنــاك أدلــة علــى أنّ 

يب عمـري أبـن ايشريون للشيعة بالرجوع إليهم للحصول على األجوبة عن أسئلتهم. فمـثالً: عـن 
قـــال: ، بــن أيب عمــرياعــن «ع)]:   ( ذكــر جلميــل بــن درج [كالمهــا مــن تالميـــذ اإلمــام الكــاظم

ك و أزيـن جملسـك؟ فقـال: أي واللّـه مـا كنـا حـول زرارة مـا أحسـن حمضـر ، قلت جلميل بـن دراج
؛ 1/372: 1404، الکشــــــــي ( »بــــــــن أعــــــــني إال مبنزلــــــــة الصــــــــبيان يف الكتّــــــــاب حــــــــول املعلــــــــم

كًال ِمن زرارة ومجيل كان هلما حلقـة دراسـية   أنّ ، ).تبني هذه الرواية1/440: 1431  ،املامقاين
  وكانا مرجعاً للشيعة.

خاصــة يف الفــرتات ، السلســلة التعليميــة ذا قيمــة مضــاعفة كــان احلفــاظ علــى اســتمرار هــذه
نـــزواء. فيهـــا کانـــت حقيقـــة العلـــوم اإلســـالمية يف االع)  (الـــيت کـــان يصـــعب الوصـــول إىل األئمـــة

حتـــت » ختيـــار معرفـــة الرجـــالا«طـــالع علـــى أمســـاء أشـــهر هـــؤالء الطـــالب يف كتـــاب وميكـــن اال
مثانية عشر خاصاً ِمـن الصـحابة ألئمـة ، عنوان أصحاب اإلمجاع. وقد قّدم مؤلف هذا الكتاب

ستة مـنهم ِمـن أصـحاب اإلمـام ، بصفتهم فقهاء الشيعة البارزين وأصحاب اإلمجاعع)  (الشيعة
  ).  2/556: 1404، الکشي  (ع)  (السابع واإلمام الثامن
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  ب: التمكن في المناظرة في العلوم اإلسالمية
باملنــاظرة مــع زعمــاء امللــل والنحــل؛ املنــاظرات الّــيت قــد تــؤدي حبســب ع)  (الشــيعةأئمــة هــتم ا

تســـجيل منـــاظرات عديـــدة مـــع حمتـــوى  زدهـــار خمتلـــف فـــروع العلـــوم اإلســـالمية. متّ احمتواهـــا يف 
يف مســائل فقهيــة أيب حنيفــة ع). مثــل منــاظرة مــع  ( العلــوم اإلســالمية مــن عنــد اإلمــام الكــاظم

 منــاظرة مــع رئــيس طائفــة الغطحيــة حــول موضــوع اإلمامــة )؛434: 1404، البحــراين ( وکالميــة
: 1375، ؛ الفتــــال النيســــابوري4/339: 1379، بــــن شهرآشــــوبا؛ 3/53: 1421اإلربلــــي (
ثنـــني ِمـــن العلمـــاء البـــارزين ِمـــن املـــذهب احلنفـــي يف موضـــوع إمـــع ع)  ()؛ مناقشـــة اإلمـــام1/39

: 1378، الصــــــــــدوق؛ 4/203: 1407، ؛ الکليــــــــــين3/55: 1421، اإلربلــــــــــي ( اإلمامــــــــــة
ــــاظرة مــــع هــــارون الرشــــيد يف موضــــوع 4/338: 1379، بــــن شهرآشــــوبا ؛1/78-79 )؛ من

  ).48/158: 1403، اجمللسي ( اإلمامة
بتعلــيم هــذه التقنيــة لطالبــه. ِمــن ع)  (قــام اإلمــام الكــاظم، هتمــام بالنقــاشباإلضــافة إىل اال
العمليـة الرتبويـة متكـني الطـالب يف يف تعلـيم الطـالب املتخصصـني يف ع)  (أهداف أئمة الشـيعة

مبــا أّن ، تســجيل العديــد ِمــن هــذه النقاشــات العلميــة. متّ  العلــوم اإلســالمية والفــوز يف املناقشــات
ميكـن أن يلعـب دوراً ، ميةموضوع هذه النقاشات يدور حول الفروع املختلفة ِمن العلوم اإلسـال

  يف إغناء هذه العلوم. هاماً 
أصـــــحاب اإلمـــــام الّـــــيت دارت بـــــني كـــــن الرجـــــوع إىل النقاشـــــات مي، للمزيـــــد مـــــن اإلطـــــالع

واملعارضـــني. حيـــث اكتســـب هشـــام بـــن حكـــم املســـتوى العـــايل ِمـــن اخلـــربة يف فـــن ع)  (الکـــاظم
ع)  (واإلمـــــام الكـــــاظمع)  (املنـــــاظرة مـــــع املعارضـــــني مـــــن خـــــالل تدريبـــــه مـــــع اإلمـــــام الصـــــادق

بعــض مناظراتــه مــع املعارضــني:  فيمــا يلــي، ). علــى ســبيل املثــال6/194: 1406، حجــر  بــنا  (
، الصــــدوق ( منــــاظرة هشــــام بــــن حكــــم مــــع رؤســــاء املــــدارس الکالميــــة حــــول موضــــوع اإلمامــــة

، بـــــــــن قتيبـــــــــةا؛ 2/542: 1404، ؛ الکشـــــــــي1/169: 1407، ؛ الکليـــــــــين2/363: 1398
ــــــــد5/22: 1409، ؛ املســــــــعودي2/166: 1418 ــــــــم اهلــــــــدی96ب:  1413، ؛ املفي ، ؛ عل
)؛ 1/101: 1380، ؛ القرشــــــي2/252: 1407، عبــــــد ربـّـــــهبــــــن ا؛ 177- 1/176: 1988

ــــه العديــــدة مــــع املعتزلــــة3/522: 1413، الصــــدوق ( نقاشــــه يف موضــــوع اَحلکمــــني  )؛ مناظرات
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، ؛ القاضــــــي عبــــــداجلبار44: 1425، ؛ القاضــــــي عبــــــداجلبار1/216: 1415، الشهرســــــتاين (
؛ 1/72: 1407، الکليـــين ( )؛ مناظراتـــه مـــع الزنادقـــة434: 1418، ؛ النجاشـــي89: 1429
: 1418، بــن قتيبــةا ( منــاظرات بينــه وبــني معاصــريه حــول التوحيــد، )293: 1398، الصــدوق

: 1398، ؛ الصــــدوق1/70: 1407، ؛ الکليــــين2/251: 1407، بــــن عبــــد ربّــــها؛ 2/169
: 1407، بـــــن عبـــــد ربّـــــها ( منـــــاظرة مـــــع املؤابـــــذة، )5/21: 1409، ؛ املســـــعودي270، 243

  ).3/70د.ت: ، احلصري ( اخلوارج) ومناقشات مع 2/241
، الکليــــين ( جعفــــر حممــــد بــــن علــــي املعــــروف مبــــؤمن الطــــاق وهنــــاك روايــــات مماثلــــة عــــن أيب

، ؛ اإلصــــــــــبهاين555، 429، 428، 425، 2/424: 1404، ؛ الکشــــــــــي3/509: 1407
)؛ حتــــــــــــدثت 4/104: 1394، ؛ الصــــــــــــفدي325: 1418، ؛ النجاشــــــــــــي7/178: 1415

: 1417، بـن عبـد ربّـها؛ 326: 1418، النجاشـي ( العديـدة مـع اخلـوارجاملصادر عن مناظراتـه 
) وكــــــذلك مناظراتــــــه مــــــع 87: 1379، بــــــن أبيطــــــيا؛ 2/378: 1413، ؛ الطربســــــي2/297
د.ت ، بــن النــدميا ( ) واملتعــة4/129: 1417، بــن عبــد ربّــها ( حنيفــة حــول موضــوع اإلمامــة أيب

  ).8د.ت ب: ، بن الندميا ( ) والرجعة8ب: 

  العلمي ع)  (في حفظ ونقل تراث أئمة الشيعةع)  (جهود طالب األئمةج: 
حــاملي تراثــه العلمــي يف العلــوم اإلســالمية وبــذلوا قصــاری ع)  (كــان طــالب اإلمــام الکــاظم

کـان ع)   (جهودهم لنقل هذا الرتاث إىل الشيعة املعاصـرين واألجيـال القـادمني. يف عصـر اإلمـام
نقلــه إىل اجليــل  حيــث متّ ، وخاصــة الشــيعة، معرفــة األمــة اإلســالميةهــذا الــرتاث القــيم يزيــد ِمــن 

ع). جيـــدر باإلشـــارة أّن كتـــب الشـــيعة األربعـــة متجـــذرة يف أحاديـــث  ( التـــايل بعـــد وفـــاة اإلمـــام
ع)  (يت تركهـا طـالب اإلمـامفإن هـذه الروايـات والُکتُـب العلميّـة الّـ، هؤالء الطالب. فمن ناحية
مرجعــــاً علميـــاً لطــــالب عصــــرهم أو مــــن  کانــــت،  لعلـــوم اإلســــالميةاملتميـــزون يف خمتلــــف فــــروع ا

م. علیخّلفهم وكتبوا ُکتبهم بناًء    روايا
ومؤلـف  ع)  (ذي كان ِمن رواة اإلمـام الكـاظمنقل أبو احلسن البطايين الّ ، فعلى سبيل املثال

). 250: 1418، النجاشــي ( أعظــم حمتويــات هــذا الكتــاب عــن أيب بصــري» التفســري«كتــاب 
معظـــم حمتويـــات هــــذا  فقـــد ورد أنّ ، حلريـــز بـــن عبـــد اهللا السجســـتاين» الزكـــاة«صـــًة كتـــاب وخا
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، الصـدوق ( الكتاب مأخوذة ِمن فقيهني إماميني مشهورين مهـا زرارة بـن عـني وحممـد بـن مسـلم
» علـــل الشـــرائع«). يکفينـــا الرجـــوع إلـــی كتـــاب 4/92: 1407، ؛ الطوســـي2/374: 1385

 السجســتاين يف مســائل أخــرى مــأخوذة ِمــن زرارة وحممــد بــن مســلمقتباســات امعظــم  لنجــد أنّ 
، 329، 563، 358، 356، 284، 302، 295، 2/279 ،1/288: 1385، الصـــدوق (

، )؛ ِمن ناحيـة أخـرى374، 377، 363، 361، 355، 455، 447، 394، 362، 330
للعثـور علـى  والتفـت النـاس إلـيهم، كانت كتابات هذه اجملموعـة ِمـن الطـالب متاحـة للجمهـور

م. علــى ســبيل املثــال صــفوان بــن حيــىي؛ روى الروايــة الــيت وجــدها يف كتــاب حملمــد بــن ، إجابــا
عرضـــــت علـــــى أيب حممـــــد صـــــاحب «). وجـــــاء يف التقريـــــر: 9/340: 1407، الطوســـــي ( مســـــلم
يـونس  وليلـة ليـونس فقـال يل: تصـنيف َمـن هـذا؟ فقلـت: تصـنيف  يـوم  كتـاب  السـالم عليه  العسـكر

 ).450: 1418، النجاشـــي ( »القيامـــة  يـــوم  ني. فقـــال: أعطـــاه اهللا بكـــل حـــرف نـــوراً مـــوىل آل يقطـــ
)؛ وقــــد 2/780: 1404، الکشـــي ( »کلـــه  هـــذا ديـــين وديـــن آبــــائي وهـــو احلـــقّ «يضـــاً: أوقـــال 

عنـدما زاد ضـغط ع)  (اعتربت هذه الكتب وسيلة لتثقيف الشيعة يف عهد اإلمـامني العسـكريني
  ).2/418: 1398، الصدوق ( واستخدموها بشكل جيدالتقية على اجملتمع الشيعي 

ـــردود علـــی املعارضـــني واال ـــاوين هـــذه الكتـــب نســـتطيع أن نفهـــم ال ـــن عن حنرافـــات وعقـــد وِم
قــــــام ، اجللســـــات واملناقشــــــات وآرائهـــــم ونتائجهم.إضــــــافًة إىل تعريـــــف بعــــــض هـــــؤالء الطــــــالب

م يف العلـــوم اإلســـالمية املختلفـــة. رغـــَم أنّ  الكثـــري ِمـــن هـــذه الکتابـــات  النجاشـــي بـــإدراج كتابـــا
فقـــد لعبـــت دورًا رئيســـًيا يف تأســـيس هـــذه العلـــوم. وفيمـــا يلـــي نشـــري إىل بعـــض ، ضـــاَعت اآلن

  الذين ذكرهم جناشي يف كتابه رجال.ع)  (تالميذ اإلمام الكاظم
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  ع) ( أمثلة ِمن كتابات القرآنية لطالب اإلمام الكاظم

  الصفحة  عنوان الکتاب  سم الطالبا

بن علي بن حسن 
  فّضال

، »الشواهد ِمن کتاب اهللا«
  »الناسخ واملنسوخ«

  ).36، 34: 1418، النجاشي ( 

محزه  علي بن أيب
  الکويف

  ).250: 1418، النجاشي (   »کتاب التفسري«

عيسی بن داود 
  الّنجار الکويف

  ).298: 1418، النجاشي (   »کتاب التفسري«

وهيب بن حفص 
  اجلريري

  ).431: 1418، النجاشي (   »تفسري القرآن«

هشام بن سامل 
  اجلواليقيّ 

  ).434: 1418، النجاشي (   »التفسري«

  يونس بن عبدالرمحن
فضل «، »تفسري القرآن«

  »القرآن
 ).448-446: 1418، النجاشي ( 

  

  ع) ( أمثلة ِمن كتابات الفقهية لطالب اإلمام الكاظم

  الصفحة  عنوان الکتاب  سم الطالبا

 إمساعيل بن موسی
  ع) ( بن جعفر

، »الصالة«، »الطهارة کتاب«
، »احلجّ «، »الصوم«، »الزکاة«

، »الطالق«، »اجلنائز«
  »احلدود«، »النکاح«

  ).26: 1418، النجاشي ( 

حسن بن علي بن 
  فّضال

  »الصالة«، »املتعة«
، 34: 1418، النجاشي ( 

36.(  

احلسني بن زيد بن 
  ع) ( علي بن احلسني

خيتلف)  ( کتاب ختتلف«
  »الرواية

  ).52: 1418، النجاشي ( 
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احلسني بن عثمان بن 
  كشري

کتاب ختتلف الرواية فيه «
  »فمنها

  ).53: 1418، النجاشي ( 

  »ختتلف الرواية عنه«  ثعلبة بن ميمون
-117: 1418، النجاشي ( 

118.(  

مجيل بن درّاج 
  النخعيّ 

  ).126: 1418، النجاشي (   »أصل«

محزة بن القاسم بن 
  علي

  ).140: 1418، النجاشي (   »املناسک«

محّاد بن عيسی 
  الکويف

کتاب «، »کتاب الزکاة«
  »الصالة

  ).141: 1418، النجاشي ( 

حريز بن عبداهللا 
  السجستاين

  ).144: 1418، النجاشي (   »کتاب الصالة کبري«

رفاع بن موسی 
  األسدي

  ).166: 1418، النجاشي (   »الفرائض«له کتاب مبّوب يف 

  ).214: 1418، النجاشي (   »کتاب يف احلالل واحلرام«  عبداهللا بن مسکان

عبداهللا بن مغرية 
  الکويف

قيل إنه صّنف ثالثني   ( 
، »کتاب الوضوء«، کتب)

کتاب «، »کتاب الصالة«
  »کتاب الفرائض«، »الزکاة

  ).215: 1418، النجاشي ( 

محزة  علي بن أيب
  الکويف

کتاب «، »کتاب الصالة«
کتاب جامع يف «، »الزکاة

  »أبواب الفقه

  ).250: 1418، النجاشي ( 

علي بن عبيداهللا بن 
  حسني

يرويه کّله » احلج«له کتاب يف 
  ع) ( عن موسی بن جعفر

  ).526: 1418، النجاشي ( 

 عباس بن موسی
  ورّاق) (

  ).280: 1418، النجاشي (   »کتاب املتعة«
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عمر بن حممد 
  الکويف

کتاب يف منتسک احلج «
  »وفرائضه

  ).283: 1418، النجاشي ( 

عثمان بن عيسی 
  الکاليب

کتاب «، »کتاب املياه«
کتاب «، »القضايا واألحکام

  »الصالة«، »الوصايا

  ).300: 1418، النجاشي ( 

غياث بن إبراهيم 
  التميمي البصري

احلالل «کتاب مّبوب يف 
  »واحلرام

  ).305: 1418، النجاشي ( 

الفضل بن سليمان 
  البغداديالکاتب 

  ).360: 1418، النجاشي (   »کتاب يوم وليلة«

حممد بن أبيعمري 
األزدي البغدادي 

  األصل

يوم «، »املتعة«، »احلجّ «
مناسک «، »الّصالة«، »وليلة
، »النکاح«، »الّصيام«، »احلجّ 

  »الّرضاع«، »الطالق«

-326: 1418، النجاشي ( 
327.(  

معاوية بن عّمار 
  الدهّين الکويف

، »الصالة«، »احلجّ کتاب «
  »الطالق«، »يوم وليلة«

-410: 1418، النجاشي ( 
411.(  

منصور بن حازم 
  البجلي الکويف

  ).413: 1418، النجاشي (   »احلجّ «

هشام بن سامل 
  اجلواليقّي اجلوزجاين

  ).434: 1418، النجاشي (   »احلجّ «

حييی بن القاسم 
  أبوبصري األسدي

  ).441: 1418، النجاشي (   »کتاب يوم وليلة«

يونس بن يعقوب 
  البجلي الدهينّ 

  ).447: 1418، النجاشي (   »کتاب احلجّ «

  يونس بن عبدالرمحن

، »الشرائع«، »الزکاة«
، »العلل الکبري«، »الصالة«
حتجاج اال«، »اختالف احلجّ «

-446: 1418، النجاشي ( 
448.(  
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، »الفرائض«، »يف الطالق
اجلامع «، »الفرائض الصغري«

، »الکبري يف الفقه
، »احلدود«، »التجارات«
، »علل النکاح وحتليل املتعة«

، »املتعة«، »النکاح«
، »املکاسب«، »الطالق«

البيوع «، »الوضوء«
  »يوم وليلة«، »واملزارعات

  ع) ( أمثلة ِمن كتابات الکالمية لطالب اإلمام الكاظم

  الصفحة  عنوان الکتاب  سم الطالبا

إبراهيم بن حممد 
  ثقفي

ما نزل ِمن القرآن يف «
  »ع) (أمرياملؤمنني

  ).17: 1418، النجاشي ( 

حسن بن علی بن 
  فّضال

، »بتداء واملبتدأاال«، »املالحم«
  »الّرد علی الغالية«

- 34: 1418، النجاشي ( 
36.(  

  »کتاب شرائع اإلميان«  محدان بن املعايف
: 1418، النجاشي ( 

138.(  

حنان بن سدير 
  الکويف

  »صفة اجلنة والنارکتاب يف «
: 1418، النجاشي ( 

145.(  

سعيد بن جناح 
  الکويف

کتاب «، »کتاب صفة اجلّنة والنار«
  »قبض روح املؤمن والکافر

: 1418، النجاشي ( 
191.(  

 كلااألبوم
  احلضرميّ 

  »کتاب يف التوحيد«
: 1418، النجاشي ( 

205.(  

عبداهللا بن مغرية 
  الکويف

  »کتاب يف أصناف الکالم«
: 1418، النجاشي ( 

215.(  

  حممد بن أبيعمري
کتاب «، »کتاب الکفر واإلميان«

، »حتجاج يف اإلمامةاال«، »البداء
: 1418، النجاشي ( 

327.(  
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، »ختالف احلديثا«، »املالحم«
  »التوحيد«، »املعارف«

منصور بن حازم 
  الکويف

  »أصول الشرائع«
: 1418، النجاشي ( 

413.(  

  مبّوب» شرائع«کتاب يف   وهيب بن حفص
: 1418، النجاشي ( 

431.(  

  هشام بن احلکم

الداللة «، »اإلمامة«، »الفرائض«
، »التوحيد«، »علی حدث األجسام

، »الشيخ والغالم يف التوحيد«
يف «، »امليزان«، »التدبري يف اإلمامة«

، »امليدان«، »إمامة املفضول
، »إختالف الناس يف اإلمامة«
، »احلکمني«، »اجلرب والقدر«
، »املعرفة«، »األلفاظ«، »القدر«

الّرد علی «، »الثمانية أبواب«
الّرد علی أصحاب «، »الزنادقة
الّرد علی «، »التوحيد«، »اإلثنني

الّرد علی «، »هشام اجلواليقي
الوصية والّرد «، »الصحاب الطبائع

الّرد علی املعتزلة «، »علی منکريها
، »تزلةاملع علی الّرد«، »وطلحة والزبري

ارسطاطاليس)  ( ارسطاليس علی الّرد«
، »اجملالس يف التوحيد«، »يف التوحيد
  »اجملالس يف اإلمامة«

: 1418، النجاشي ( 
433.(  

هشام بن سامل 
  اجلواليقيّ 

  »املعراج«
: 1418، النجاشي ( 

434.(  

يونس بن 
  عبدالرمحن

فضل «، »اإلمامة«، »البداء«
  ».الّرد علی الغالة«، »القرآن

: 1418، النجاشي ( 
446.(  
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  تائجالن .3
تأسـيس  ّختـذاع)؛ حيـث  ( جلامعـة الصـادقني رئيسـاً ع)  (أصبح اإلمام الكاظم، بعد والده النبيل

وملواجهـــة املـــدارس ، العلـــوم اإلســـالمية ِمـــن أولوياتـــه الرتبويـــة إلحيـــاء اإلســـالم الصـــحيح وعرضـــه
حنرافــــات الــــيت العلــــوم اإلســــالمية والبــــدع واالولظهــــور التيــــارات املختلفــــة يف ، الفكريــــة املنحرفــــة

  حدثت يف اإلسالم.
يتطّلــب ، ظــروف مليئــة بالضــغوط والقمــع احلكــومي يف ظــلّ ، کــان عــرض العلــوم اإلســالمية

تـدريس هـذه العلـوم ع)  (رتّـب اإلمـام، عتماد علی مناهج نشيطة. وحبسب الظروف السائدةاال
واملراســــالت. املراســــالت الــــيت ميكــــن أن تلــــيب  ِمــــن خــــالل طــــريقني: اجللســــات الرتبويــــة املباشــــرة

تســـجيل العديـــد ِمـــن  يف الســـجن. إنّ ع)  (حتياجـــات تعلـــيم الطـــالب حـــىت عنـــدما كـــان اإلمـــاما
  علی هذا املنهج األساسي يف التعليم.  املراسالت يف هذا الصدد يدلّ 

ــذه احلقيقــة أنّ ع)  (کــانوا أئمــة الشــيعةف ت علــى نتصــار املؤقّــحشــد الشــعب واال يعتقــدون 
ســتيالء علــى احلكومــة ال يكفــي؛ ومــا مل تكــن احلكومــة مدعومــة بقواعــد واعيــة العــدو وحــىت اال

ِمـن أجـل احلفـاظ علـى ، وملتزمة فلن يتحقق برنـامج اإلصـالح اإلسـالمي. وعلـى هـذا األسـاس
وهـو فـتح بـاب ، آخـر اختـذوا طريقـاً ، ع) ( املدرسة واحلفاظ على التفكري الصـحيح ألهـل البيـت

مــع تــوفري ع)  (كــان أســلوب األئمــة،  لطــالب. يف الواقــعوبــاب التــدريب لالعلــم واملعرفــة للهــواة 
ينتشـــر ، التعلـــيم العـــام للنـــاس هـــو أســـلوب التـــدريب اخلـــاص؛ وكـــان مـــن ِقبَـــل هـــؤالء األشـــخاص

، ع) ( كمــا اختــار اإلمــام الكــاظم. إىل أمــاكن خمتلفــة تــدرجيياً ع)  (الفقــه وأحاديــث أهــل البيــت
يف جمـــال آخــر  تــدريب الطــالب املتخصصــني يف خمتلــف العلــوم اإلســالمية كمــنهج، مثــل آبائــه

فقــد وفــر هــذا املــنهج ، التعلــيم. إضــافة إىل احلفــاظ علــى السلســلة التعليميــة يف العلــوم اإلســالمية
التحضـــريات املســـبقة لنقـــل هـــذه العلـــوم إىل األجيـــال القادمـــة ِمـــن الشـــيعة ِمـــن خـــالل الروايـــات 

ذه الطريق لعب دوراً ، ميع املصنفاتوجت   هاّماً يف تأسيس العلوم اإلسالمية. و
  

  الهامش
العلوم القرآنية هي العلوم اليت تتناول التنزيل والتأويل والرتتيب واجلمع والكتابة والتالوة والناسـخ  .1

  ).27-28د.ت: ، الزرقاين  ( واملنسوخ واإلعجاز واحملکم واملتشابه
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  والمراجعالمصادر 
  .* القرآن الکرمي
ج البالغة  *.  

قـم: ، 2ط، حتقيـق حممـد ابوالفضـل ابـراهيم، البالغـة شرح نهـج) 1404 ( هبة اهللا عبداحلميد، احلديدبن أيبا
  مکتبة آيةاهللا املرعشي النجفي.

ــار) 1409 ( عبــداهللا بــن حممــد، شــيبةبــن أيبا ، ۱ط، حتقيــق کمــال حــوت، المصــنف فــي األحاديــث و اآلث
  الرياض: مکتبة الرشد.

  طهران: کتاخبانه تاريخ اسالم.، د.ط، الحاوي في رجال الشيعة اإلمامية) 1379 ( حييی، طيبن أيبا
  بريوت: داراألضواء.، ۱ط، حتقيق علي شريي، الفتوح) 1411 ( أمحد، بن أعثما
، عـج)  ( اإلمـام املهـديحتقيـق مدرسـة ، اإلمامـة و التبصـرة ِمـن الحيـرة) 1404 ( علي بـن حسـني، بن بابويةا

  عج).  ( قم: مدرسة اإلمام املهدي، 1ط
تصــحيح الســيد جمــدي فتحـــي و ، غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء) 1429 ( حممــد بــن حممــد، بــن جــزريا

  الطنطا: دار الصحابة للرتاث.  ، ۱ط، شرف مجااللدين حممد
بــــــريوت: مؤسســــــه األعلمــــــي ، 3ط، لســــــان الميــــــزان) 1406 ( أمحــــــد بــــــن علــــــي العســــــقالين، حجــــــر بــــــنا

  للمطبوعات.
حتقيـق فهـيم حممـد ، أخبار المدينة النبوية)  ( تاريخ المدينة المنورة) 1410  ( عمر بن شبه، بن شبة النمرييا

  قم: دارالفکر. ، 1ط، شلتوت
، تصـحيح السـيد هاشـم الرسـويل، المناقـب آل أبيطالـب) 1379 ( أبوجعفر حممد بـن علـي، بن شهرآشوبا

  عالمة.قم: ، 1ط
حتقيـق ابوطالـب کرمـاين و ،  مهـج الـدعوات و مـنهج العبـادات) 1411 (  سيد علي بن موسى، بن طاووسا

  قم: دارالذخائر.، 1ط، حممدحسن حمرر
بـريوت: درالکتـب ، 3ط، حتقيـق مفيـد حممـد قميحـة، العقـد الفريـد) 1417 ( شـهابالدين أمحـد، بن عبد ربّـها

  العلمية.
حتقيـــق عـــادل أمحـــد عبـــداملوجود و ، الکامـــل فـــي ضـــعفاء الرجـــال) 1418 ( اجلرجـــاينأبـــو أمحـــد ، بـــن عـــديا

  بريوت: الکتب العلمية.، د.ط، علي حممد معوض، عبدالفتاح أبو سنة
بــريوت: دارالکتــب ، د.ط، شــرح يوســف علــي طويــل، عيــون األخبــار) 1418 ( عبــداهللا بــن مســلم، بــن قتيبــةا

  العلمية.
القـــاهرة: اهليئــــة املصـــرية العامــــة ، 6ط، حتقيـــق ثــــروت عکاشـــة، فالمعـــار ) 1992 ( ____________

  للکتاب.
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  النجف: العالمة األميين. ، ۱ط، کامل الزيارات) 1356 ( جعفر بن حممد، بن قولويةا
  بريوت: داراملعرفة.، د.ط، الفهرستد.ت الف)  ( حممد بن أبييعقوب، بن الندميا

  بريوت: داراملعرفة.، د.ط، تکملة الفهرستد.ت ب)  ( ____________
، عــج) ( حتقيــق مدرســة اإلمــام املهــدي، التمحــيص) 1404 (  حممــد بــن مهــام بــن ســهيل، بــن مهــام اإلســكايفا

  ع). ( قم: مدرسة اإلمام املهدي
  بريوت: دار الکتب العلمية.، د.ط، حلية األولياء و طبقات األصفياءد.ت)  ( أمحد بن عبداهللا، أبو نعيم
  قم: أنصاريان.، ۱ط، أو دفاع عن الحديث  أضواء علی السنة المحمدية  )1420 ( حممود، أبو ريه

  قم: داراحلديث.، ۲ط، حتقيق جمتبی فرجي، ع) ( مکاتيب األئمة) 1426 ( علي، األمحدي املياجني
  قم: الشريف الرضي.، 1ط، کشف الغّمة في معرفة األئمة) 1421 ( علي بن عيسی، اإلربلي

، ۱ط، تأويــل اآليــات الظــاهرة ففــي ضــائل العتــرة الطــاهرة) 1409 ( علــي احلســيينشــرفالدين ، األســرتآبادي
  . قم: النشر اإلسالمي

، 3ط، مقـــــاالت اإلســـــالميين و إخـــــتالف المصـــــلين) 1400 ( أبواحلســـــن علـــــي بـــــن إمساعيـــــل، األشـــــعري
  ويسبادن: فرانس شتاينر.

  علمي و فرهنکی.طهران: ، 2ط، المقاالت و الفرق) 1360 ( سعد بن عبداهللا، األشعري
  بريوت: دار احياء الرتاث العريب.، ۱ط، األغاني) 1415 ( أبوالفرج علي بن حسني، اإلصبهاين
  بريوت: دار التعارف للمطبوعات.، د.ط، أعيان الشيعة) 1406 ( السيد حمسن العاملي، األمني
  قم: مؤسسة البعثة.، ۱ط،  البرهان في تفسير القرآن) 1374 (  السيد هاشم بن سليمان، البحراين
، القـــاهرة: مجهوريــة مصـــر العربيـــة، 2ط، صــحيح البخـــاري) 1410 ( أبيعبـــداهللا حممــد بـــن إمساعيـــل، البخــاري

  جلنة إحياء کتب السنة.، وزارة األوقاف
قـــم: ، ۲ط، تصـــحيح و تعليـــق جالاللـــدين حمـــدث، المحاســـن) 1371 ( أمحـــد بـــن حممـــد بـــن خالـــد، الربقـــي

  دراالکتب اإلسالمية.
، د.ط، الفــرق بــين الفــرق و بيــان فرقــة الناجيــة مــنهم) 1408 ( عبــدالقاهر بــن طــاهر بــن حممــد، البغــدادي

  بريوت: داراجليل.
  بريوت: دارالکتب العلمية. ، 3ط، أصول الدين) 1401 ( ________________

  شق: دارالقلم.دم، المسلمون بين التحدي و المواجة حول التربية و التعليم) 1432  ( عبدالکرمي، بّکار
بـريوت: ، د.ط، حتقيـق حممـدباقر احملمـودي، أنسـاب األشـراف) 1394 ( أمحـد بـن حييـی بـن جـابر، البالذري

  األعلمي للمطبوعات.
تعليـق ، حتقيـق مهـدي الرجـائي، مشرق الشمسين و إکسير السـعادتين) 1387 ( حممد بن حسني، البهائي

  جممع البحوث اإلسالمية.، العتبة الرضوية املقدسةمشهد: ، 2ط، إمساعيل بن حممد حسني خواجوئي
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قـم: مؤسسـة ، ۱ط، ع) ( حتقيـق مؤسسـة آل البيـت، وسائل الشيعة) 1409 (  حممد بن حسن، احلر العاملي
  ع). ( آل البيت
بـــــريوت: ، ۱ط، مســـــيرة علويـــــة مســـــتمرةع)  (اإلمـــــام الکـــــاظم) 1420 ( حســـــني إبـــــراهيم، احلـــــاج حســـــن

  داراملرتضی. 
، د.ط، حتقيــق حممــد عبداحلميــد، زهــر اآلداب و ثمــر األلبــابد.ت)  ( إبــراهيم بــن علــي قــريواين، احلصــري

  بريوت: داراجليل. 
قـم: موسسـة آل ، ۱ط، ع) ( حتقيـق موسسـة آل البيـت، قرب األسناد) 1413 ( عبداهللا بن جعفر، احلمريي

  ع).  ( البيت
، 2ط، حتقيـــق أمحـــد عمـــر هشـــام، الروايـــةالکفايـــة فـــي علـــم ) 1406 ( أمحـــد بـــن علـــي، اخلطيـــب البغـــدادي

  بريوت: دارالکتب العريب.
حتقيــق حســني ســليم ، مســند الــدارمي المعــروف بســنن الــدارمي) 1421 ( عبــداهللا بــن عبــدالرمحن، الــدارمي

  الرياض: دار املغين. ، ۱ط، داراين
ـــداملنعم ، أخبـــار الطـــوال) 1368 ( أبوحنيفـــه أمحـــد بـــن داوود، الـــدينوري ـــدين حتقيـــق حممـــد عب عـــامر و مجاالل
  قم: الرضي. ، ۱ط، شيال
بــريوت: ، 10ط، حتقيــق شــعيب ارنــاووط، ســير أعــالم النــبالء) 1414 ( مشســالدين حممــد بــن أمحــد، الــذهيب

  مؤسسة الرسالة.
  دار احياء الرتاث العريب.، بريوت: د.ط، مناهل القرآن في علوم القرآند.ت)   ( حممد عبدالعظيم، الزرقاين

القــاهرة: الفــاروق احلديثــة ، ۱ط، کتــاب المصــاحف) 1423 ( أبيــداود عبــداهللا بــن ســليمان إبــن، السجســتاين
  للطباعة و النشر.

  بريوت: دار صادر.، ۱ط، حتقيق إبراهيم صاحل، تاريخ الخلفاء) 1417 ( عبدالرمحن بن أيب بکر، السيوطي
  قم: نشر اهلادي.، موسوعة المصطفی و عترته) 1417 ( حسني، الشاکري
  قم: اجلامعة املدرسني.، ۱ط،  الدر النظيم في مناقب األئمة اللهاميم) 1420 (  يوسف بن حامت، الشامي

مشــهد: املــؤمتر ، ع) ( أحســن التــراجم ألصــحاب اإلمــام موســی الکــاظم) 1411 ( عبداحلســني، الشبســرتي
  ع). ( العاملي لإلمام الرضا

، حتقيـــق أمـــري علـــي مهنـــا و عليحســـن فـــاعور، النحـــلالملـــل و ) 1415 ( حممـــد بـــن عبـــدالکرمي، الشهرســـتاين
  بريوت: داراملعرفة.، 4ط
  بريوت: األعلمی.، د.ط، تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم) 1375  ( حسن، الصدر

قــــم: اجلامعــــة ، ۱ط، حتقيــــق علــــي أکــــرب الغفــــاري، الخصــــال) 1362 ( أبــــوجعفر حممــــد بــــن علــــي، الصــــدوق
  املدرسني.
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  طهران: کتاجبی.، 6ط، األمالي) 1376 ( _____________
قــــــم: مکتبــــــة ، 1ط، مقدمــــــة حممدصــــــادق حبرالعلــــــوم، علــــــل الشــــــرائع) 1385 ( _____________

  الداوري.
، 2ط، تصــــحيح علــــي أکــــرب الغفــــاري، كمــــال الــــدين و تمــــام النعمــــة) 1395 ( _____________

  طهران: اإلسالمية. 
  قم: جامعة املدرسني.، ۱ط، حتقيق هاشم احلسيين، التوحيد) 1398 ( _____________
ــــــار) 1403 (  _____________ ــــــاني األخب قــــــم: النشــــــر ، ۱ط، حققــــــه علــــــي أکــــــرب الغفــــــاري، مع

  اإلسالمي.
  قم: دار الشريف الرضي.، ۲ط، ثواب األعمال و أعقاب األعمال) 1406 ( _____________
قـم: النشـر ، ۲ط، تصـحيح علـي أکـرب الغفـاري، َمن ال يحضـره الفقيـه) 1413 ( _____________

   اإلسالمي.
قـم: مکتبـة ، ۲ط، حتقيـق حمسـن کوجـه بـاغي، بصائر الـدرجات) 1404 ( أبوجعفر حممد بن حسـن، الصفار

  آية اهللا املرعشي.
بـريوت: دارالنشـر فرانـز ، ۱ط، حتقيـق هلمـوت ريـرت، الـوافي بالوفيـات) 1394 ( خلياللـدين أيبـک، الصفدي

  شتاينر.
ــادري، حتجــاج علــی أهــل اللجــاجاال) 1413 ( علــيأبومنصــور أمحــد بــن ، الطربســي ، ۱ط، حتقيــق إبــراهيم 

  قم: أسوه.
  النجف: د.ن.، ۱ط، حتجاج علی أهل اللجاجاال) 1386 ( ______________

  النجف: املكتبة احليدرية.، ۲ط، مشكاة األنوار في غرر األخبار) 1385 ( علي بن حسن، الطربسي
طهــران: ، 3ط، تقــدمي حســن خرســان، إعــالم الــوری بــأعالم الهــدی) 1390 ( فضــل بــن حســن، الطربســي

  دارالکتب اإلسالمية.
حتقيــق ، المسترشــد فــي إمامــة علــي بــن أبيطالــب عليــه الســالم) 1415 ( حممــد بــن جريــر، الطــربي اإلمــامي

  قم: مؤسسة الثقافة اإلسالمية.، ۱ط، أمحد حممودي
بــريوت: ، ۱ط، حتقيــق حممــد أبوالفضــل إبــراهيم، الملــوکتــاريخ األمــم و ) 1387 ( حممــد بــن جريــر، الطــربي

  دارالرتاث.
  منشورات الرضي.، قم، د.ط، فهرست کتب الشيعة وأصولهمد.ت)  ( حممد بن احلسن، الطوسي

طهــــــران: ، 4ط، حتقيــــــق حســــــن املوســــــوي خرســــــان، تهــــــذيب األحکــــــام) 1407 ( ___________
  دارالکتب اإلسالمية. 

، حتقيــق حســن املوســوي خرســان، ختلــف ِمــن األخبــاراستبصــار فيمــا اال) 1390 ( ___________
  طهران: دارالکتب اإلسالمية.، ۱ط
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ــراىن و علـــي أمحـــد ناصــح، الغيبــة) 1411 ( ___________  قـــم: داراملعـــارف ، 1ط، حتقيـــق عبـــداهللا 
  اإلسالمية.

  فقه الشيعة.بريوت: مؤسسة ، ۱ط، مصباح المتهّجد و سالح المتعّبد، )1411 (  ___________
قـم و طهـران: إمساعيليـان قـم ، ۱ط، الذريعة الـی تصـانيف الشـيعة) 1420 ( حممد حمسن بن علي، الطهراين

   و اإلسالمية طهران.
ع)  (حتقيــق مؤسســة آل البيــت، مســائل علــّي بــن جعفــر و مســتدركاتها) 1409 ( علــي بــن جعفــر، العريضــي

  . إلحياء الرتاثع)  (قم: مؤسسة آل البيت ، ۱ط،   إلحياء الرتاث
طهــران: اجملمــع العلمــي ، ۱ط، القــرآن الکــريم و روايــات المدرســتين) 1415 ( الســيد مرتضــی، العســکري

  اإلسالمي.
، أمـــالي المرتضـــی؛ غـــرر الفوائـــد و درر القالئـــد) 1998 ( الســـيد مرتضـــی علـــي بـــن احلســـني، علـــم اهلـــدی

  القاهرة: دارالفکر العريب.، تصحيح حممد أبوالفضل إبراهيم
، ۱ط، حتقيـق هاشـم الرسـويل احملـاليت، تفسـير العيّاشـي) 1380 ( حممد بن مسـعود عيـاش السـلمي، العياشي

  طهران: العلمية.
، حتقيــق غالحمســني اجملــدي و جمتبــی الفرجــي، روضــة الــواعظين) 1423 ( حممــد بــن أمحــد، الفتــال النيســابوري

  قم: دليل ما.، 1ط
تصــحيح کمــال فقيــه ، تعليــق ضــياءالدين عالمــة، الــوافي) 1406 ( حممــد بــن شــاه مرتضــی، الفــيض الکاشــاين

  ع).  ( إصفهان: مکتبة اإلمام امرياملؤمنني، 1ط، إمياين
ــــة ، 2ط، حتقيــــق حســــني أعلمــــي، تفســــير الصــــافي) 1415 ( _______________ طهــــران: مکتب

  الصدر.
، د.ط، حتقيـق عصـامالدين حممـد، جتميع أمحد بـن حييـی، المنية و األمل) 1425 ( أمحد، القاضي عبداجلبار

  اإلسکندرية: داراملعرفة اجلامعية. 
ــــةفضــــل اال) 1439 ( __________ ــــزال و طبقــــات المعتزل ــــق فــــؤاد ســــيد، عت ــــريوت: ، د.ط، حتقي ب

  دارالفارايب.
ــ الــّدعوات  ســلوة الحــزين )1407 (  ســعيد بــن هبــةاهللا، قطبالــدين الراونــدي قــم: مدرســه ، 1ط، المعــروف بـ
  عج). ( امام مهدي

قـم: مؤسسـة اإلمـام املهـدى عليـه ، 1ط،  الخرائج و الجـرائح، )1409 ( _________________
   السالم.

قــم: ، 1ط، تلخــيص حممــد بــن حســن الطوســي، ختيــار معرفــة الرجــالا) 1404 ( حممــد بــن عمــر، الکشــي
  إلحياء الرتاث. ع)  (مؤسسة آل البيت
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دارالکتـــــب ، طهـــــران، 4ط، علـــــي أکـــــرب الغفـــــاريحتقيـــــق ، الکـــــافي )1407 ( حممـــــد بـــــن يعقـــــوب، الکليـــــين
  اإلسالمية. 

، حتقيــق حميالــدين املامقــاين، فوائــد الرجاليــة ِمــن تنقــيح المقــال فــي علــم الرجــال) 1431 ( عبــداهللا، املامقــاين
  إلحياء الرتاث.ع)  (قم: مؤسسة آل البيت

بـريوت: دار إحيـاء ، 2ط، طهـاربحار األنوار الجامعة لـدرر أخبـار األئمـة األ) 1403 ( حممد باقر، اجمللسي
  الرتاث العريب.

حتقيــق حســني موســوي  ، روضــة المتقــين فــي شــرح َمــن ال يحضــره الفقيــه) 1406 ( حممــد تقــى، اجمللســي
  قم: موسسة فرهنکي اسالمي کوشانبور. ، 2ط، کرماين و علي إشتهاردي

حتقيـق بشـار عـواد ، الرجـالتهـذيب الكمـال فـي أسـماء ) 1400 ( يوسـف بـن عبـدالرمحن بـن يوسـف، املّزي
  بريوت: مؤسسة الرسالة. ، 3ط، معروف
قـــم: ، حتقيـــق أســـعد داغـــر، 1ط، مـــروج الـــذهب و معـــادن الجـــوهر  )1409 ( علـــي بـــن حســـني، املســـعودي

  داراهلجرة.
  ران: کوير. ، 14ط ، تاريخ عمومی حديث با رويکرد تحليلی، )1392  ( جميد، معارف
  النجف: مطبعة احليدرية.، 1ط، األمالي) 1381 ( نحممد بن حممد بن نعما، املفيد

قـم: مـؤمتر العـاملي ، 1ط، اإلرشاد في معرفة حجج اهللا علی العبـادالف)  1413  ( ____________
  للشيخ املفيد. 

  قم: مؤمتر العاملي للشيخ املفيد.، 1ط، اإلختصاصب)  1413  ( ____________
، حتقيـق أميـن فـؤاد سـيد، عتبـار فـي ذکـر الخطـط و اآلثـارو االالمـواعظ ) 1424  ( أمحـد بـن علـي، املقريزي
  لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي.، د.ط
  قم: النشر اإلسالمي.، حتقيق سيد موسی الشبريي، د.ط، رجال) 1418  ( العباس أمحد أيب، النجاشي
  طهران: صدوق.، تصحيح علي أکرب الغفاري، 1ط، الغيبة) 1397  ( حممد بن إبراهيم، النعماين
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  در پي ريزي علوم اسالميع)  (راهبرد امام موسي كاظم
  ‡*وجيهه ميري

  چكيده
تقارن با دوران احتجاجات اعتقادي فكري و به دليل ، ع)  ( دوران امامت امام موسي كاظم

برخوردار بود. منظور از علوم  اي ويژهظهور جريانهاي متعدد در علوم اسالمي از اهميت 
اصول ، فقه و كالم است كه موضوع و مسائل آن علوم، حديث، علومي مانند قرآن، اسالمي

شود.  اد آنها اثبات مييا فروع اسالم و يا چيزهائي است كه اصول و فروع اسالم به استن
پايه ريزي علوم اسالمي راهي به منظور ارائه اسالم راستين و مقابله با بدعت و انحرافات 

تواند جايگاه  ايجاد شده در حوزه آن محسوب مي شود. تحقيق در اين موضوع مي
 عليرغم تمام فشارهاي وارد شده از، در معرفي و احياي اسالم اصيلع)  (برجسته امام كاظم

را نمايان شود. براساس آنچه بيان شد پژوهش حاضر بر ، سوي حكومت بر آن حضرت
به منظور پاسخ به چيستي و چرايي راهبرد امام موسي ، تحليليـ مبناي روش توصيفي 

با تأملي در مصادر به اين حقيقت . در پايه ريزي علوم اسالمي سامان يافته استع)  (كاظم
روش ارائه علوم اسالمي از طريق آموزش به دو ، ع)  ( مي رسيم كه راهبرد امام كاظم

حضوري و مكاتبه و نيز تربيت شاگردان متخصص در شاخه هاي مختلف اين بخش از 
سبب انتقال ، دانش مي باشد؛ راهبردي كه ضمن حفظ زنجيره آموزشي در علوم اسالمي
قش مهمي در اين علوم به نسل هاي بعد شيعيان را ايجاد مي كرد و از اين طريق ن

  ريزي علوم اسالمي ايفا نمود. يهپا
   .شاگردان متخصص، اتمكاتب، علوم اسالمي، ع) ( امام كاظم، آموزش :ها واژهكليد
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