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المقّدمة

الحمــد هلل رّب العالميــن، و�ضّلــى اهلل علــى �ضــّيدنا محمــد وعلى اآلــه الطاهريــن و�ضحبه 

المنتجبين، وبعد...

ُتطلــق لفظــة »تاري��خ« علــى الما�ضــي الب�ضــرّي ذاته تــارًة، وعلــى الجهد المبــذول لمعرفة 

خرى. والتاريخ علم ُيبحث فيه عن حوادث الب�ضر في الزمن الما�ضي، 
ُ
الما�ضي ورواية اأخباره اأ

وهو من اأهّم العلوم التي يفتقر اإليها الإن�ضان؛ لأّنه بمعرفته اأمور جن�ضه يعرف نف�ضه، قال اأحد 

الفال�ضــفة القدمــاء: اأعظــم اأمــر يبحث عنه الإن�ضــان هو الإن�ضــان. ومن الوا�ضــح للباحث في 

مفردات هذا العلم وم�ضامينه، اأّن هدفه الأ�ضمى هو ا�ضتح�ضار الأحداث والتجارب الما�ضية 

كمــا وقعــت تمامــًا؛ وهذا يعني بال�ضرورة اأّن التاريخ يجب اأن يعّبر عن م�ضــيرة الب�ضــر ويحمل 

اأخبار الما�ضين ب�ضفافّية؛ وو�ضوح تاّمين.

م  ــن(، اأي هو الوحيــد بين العلوم الــذي يقوِّ ــف علــم التاريــخ باأّنه علــم )متزمِّ ولهــذا، ُو�ضِ

الزمــن، اأو هــو مراآة الزمــن ومعرفة الما�ضي الإن�ضــانّي، وت�ضوير اأحداثه كمــا وقعت وحدثت 

تمامــًا، ولئــن �ضــلَّمنا بــاأّن التاريخ الإن�ضــانّي في �ضــيره يتاأّثــر كثيرًا بنمــّو المعرفة الإن�ضــانّية، 

لكّننــا ل يمكــن اأن ن�ضــلِّم بالكثيــر من الأحــداث والم�ضاميــن التاريخّية والدينّية وال�ضيا�ضــّية، 

التي ُد�ّضــت في �ضفحات هذا التاريخ با�ضــم الدين وغيره؛ لأّنها ل تّت�ضــم بالمو�ضوعّية والدّقة 

والأمانــة العلمية، ول تن�ضــجم مع التاريخ كعلم ي�ضــتح�ضر تجــارب الما�ضين بدّقة، ف�ضاًل عن 

عدم مراعاة الأ�ضول العلمّية والمنهجّية ل�ضياغة الحدث اأو الواقعة التاريخية كوثيقة �ضّفافة 

تعك�س الواقع للب�ضرّية، ولعّل ما تعّر�ضت له بع�س المراحل الهاّمة والح�ّضا�ضة من تاريخ �ضدر 
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خين  الإ�ضالم على م�ضتوى اختالق الأحداث والوقائع التاريخية وت�ضويهها، هو من بع�س الموؤرِّ

و�ضّناع الأحداث.

فالتاريــخ - كمــا نفهمه - هو عملية �ضبط الحوادث الكلّيــة والجزئية بالنقل والحديث في 

مم وال�ضــعوب، �ضــواء تلك التي تتعلَّــق بمعتقداتهم الدينّية، اأم تلــك التي تتناول حياة 
ُ
حيــاة الأ

الملوك والقادة والحّكام وغيرها...، فهو وعاء للزمن وما يقع فيه.

وفــي الواقــع، اإّن الذي ينظر نظــرة مو�ضوعية فاح�ضــة اإلى الكثير من الأحــداث والوقائع 

التاريخية في التاريخ الإ�ضالمّي وغيره، يجد اأّنها قد وقعت تحت تلك التاأثيرات ال�ضيا�ضية، ما 

اأفقد الكثير من الحقائق التاريخّية مو�ضوعّيتها وواقعّيتها.

ويعود ال�ضبب في ذلك اإلى اأّن كّل ع�ضر من الع�ضور يكون محكومًا لل�ضلطة الم�ضيطرة فيه، 

والتــي بيدهــا القّوة والقــدرة، وبالتالي فاإّن اأحــداث ذلك الع�ضر تكون - غالبــًا - من �ضناعة 

اأولئــك الحــّكام، الذيــن يحيكون الأحداث وفق ما ين�ضــجم مع �ضيا�ضــاتهم، واإن كان ذلك على 

ح�ضاب طم�س الحقائق ال�ضاطعة وتزييفها.

ومــع اأّن �ضــيرة النبــي P، وكّل تفا�ضيــل الدعــوة الإ�ضــالمّية واأحداثهــا، ت�ضــّكل العن�ضر 

الأ�ضل في كتابة �ضفحات التاريخ الإ�ضالمّي، اإّل اأّنها لم تنُج من كّل هذه التاأثيرات والتدّخالت 

الم�ضبوهة في ر�ضم معالم هذا التاريخ.

ولهــذا، ل بــّد من درا�ضــة التاريخ الإ�ضــالمّي درا�ضــًة منهجّيــة تحليلّية اأ�ضيلــة، ترتكز على 

فهم موقع النبّوة والإمامة، ومعرفة اأدوار النبيP والأئّمةR ووظائفهم، ب�ضكل من�ضجم 

ومكتمل، وفق روؤية يتكامل بع�ضها مع بع�س، وهو ما ن�ضعى اإلى تحقيقه من خالل هذا الكتاب 

التحليلي، الذي ي�ضــتند في كّل م�ضامينه اإلى ن�ضو�س الإمام الخامنئي {، التي ن�ضــرناها 

�ضــابقًا فــي كتاٍب م�ضــتقّل، تحت عنوان: »اإن�س��ان بعمر 250 �س��نة«، وهو بالأ�ضــل قد ُجمع من 

محا�ضــرات وخطــب وكتب قــد �ضدرت عن الإمــام الخامنئي، وقد وّثقنا جميــع الن�ضو�س في 

الكتاب الأ�ضل مع تواريخها.

والكتــاب الحا�ضــر، قبــل اأن يكون كتابًا تاريخّيــًا �ضرفًا، هو متن تحليلــّي تاريخي؛ يت�ضّمن 

بال�ضافة اإلى ال�ضــرد وال�ضــرح التاريخّي لوقائع من حياة الأئّمة الأطهارR، طرحًا وبيانًا 

روؤيًة تحليلية كّلّية لحياة كّل مع�ضوم بالنظر اإلى الم�ضــار التاريخّي لمرحلة اإمامته، وفي اإطار 
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روؤيــة متكاملــة ومترابطة مع باقي الأئمة الأطهار، بحيث غدت �ضــيرتهمR بمثابة عر�س 

من�ضجم ومترابط لحركة واحدة مّت�ضلة ومتوا�ضلة نحو مق�ضد واحد وغر�س م�ضّخ�س.

 Pو يهدف الكتاب ب�ضــكل اأ�ضا�ضــي اإلى تكوين روؤًى وا�ضحة عن الحياة ال�ضيا�ضــّية للنبّي

والأئمة الأطهارR، بالتركيز على عن�ضري الجهاد والمواجهة ال�ضيا�ضّية التي اّت�ضمت بها 

حياتهم المباركة، والمق�ضد الحقيقي الذي كانوا يرمون الو�ضول اإليه. 

فــي الختــام، ل بّد من الإ�ضــارة اإلــى اأّن حجم الكالم الذي �ضدر عــن الإمام الخامنئي في 

الأبعــاد المختلفــة لحياة المع�ضومينR، وخا�ضة حيــاة النبّي الأعظم P والإمام اأمير 

الموؤمنيــن والإمــام الح�ضــين Q، وكذلــك فــي دائــرة ال�ضــيرة ال�ضــخ�ضية لــكل واحد من 

المع�ضوميــن R، اأكثــر بكثيــر من المقــدار الوارد في هــذا الكتاب. وعليــه، يمكن اعتبار 

هــذا الكتــاب مقّدمة اأ�ضا�ضــية وديباجة مفيدة للدخول اإلــى المعارف الأ�ضا�ضــّية والأ�ضيلة في 

حياة المع�ضومين R، والواردة في كلمات وخطابات الإمام الخامنئي {.

والحمد لله رب العالمين





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

الدرس األول

:)1( Pالنبي محمد
Pبعثة النبي الخاتم

يدرك أنَّ البعثة النبوية الشريفة هي دعوة الناس   .1

إلى التربية العقالنية واألخالقية والقانونية.

ويعّدد  الشريفة،  النبوية  الدعوة  ظروف  يبّين   .2

مراحلها، ويشرح منهجيتها وغايتها المنشودة.

يذكر أبرز معالم نظام الحكم اإلسالمّي.  .3





P بعثة الرسول األكرم
البعثة ]النبوية ال�ضــريفة[ دعوة للنا�ــس اإلى �ضــاحة التربية العقالنيــة والتربية الأخالقية 

والتربية القانونية. هذه اأمور تحتاجها حياة الإن�ضان الهادئة ال�ضائرة نحو التكامل:

1.  التربية العقالنية:
وهــي ا�ضــتخراج طاقات وقدرات العقل الب�ضــرّي، وتحكيمها على اأفكار الإن�ضــان واأعماله. 

مهما نظرتم في القراآن، من اأوله اإلى اآخره، وفي تعاليم الر�ضول الكريم خارج نطاق القراآن، 

لوجدتــم هنــاك تركيزًا على العقل والتعّقل والتاأّمل والتدّبر والتفّكر، وما اإلى ذلك من تعابير. 

ۡو َنۡعقُِل َما 
َ
بل اإّن القراآن الكريم يقول عن ل�ضــان المجرمين في يوم القيامة: ﴿لَۡو ُكنَّا نَۡســَمُع أ

. ال�ضبب في دخولنا نار جهّنم هو اأّننا لم نراجع عقلنا ولم ن�ضت�ضره 
عِريِ﴾)1( ۡصَحِٰب ٱلسَّ

َ
ُكنَّا ِفٓ أ

ولــم ن�ضِغ له ولم نن�ضــّد اإليه، واليــوم، حيث قامت القيامة، �ضار م�ضيرنــا هذا الم�ضير المّر 

الأبدّي.

تحتــّل الدعــوة اإلى العقل والتعّقل مو�ضعًا رئي�ضــًا من الدرجة الأولى في �ضــير الأنبياء كافة 

.P وحياتهم، وخ�ضو�ضًا في حياة الر�ضول الخاتم محّمد

لذلك يقول الإمام علي بن اأبي طالب Q في �ضــبب بعثة الأنبياء: »لي�س��تاأدوهم ميثاق 

؛ اأي اإّن الأنبيــاء يريدون 
فطرت��ه«، وي�ضــتمّر اإلــى اأن يقــول: »ويثي��روا له��م دفائ��ن العق��ول«)2(

ا�ضتخراج كنوز العقل لالإن�ضان.

)1(   �ضورة الملك، الآية 10.
)2(   ال�ضريف الر�ضي، نهج البالغة خطب الإمام علي Q، تحقيق �ضبحي ال�ضالح، ط1، 1967م. الخطبة رقم 1.
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هذا كنز نمتلكه، لكّننا ل ننتفع ول ن�ضتفيد منه، ولهذا ال�ضبب ُنعاني من الجهل، والم�ضكالت 

الحياتّية في الدنيا والآخرة.

فــاأّول مهّمة للر�ضــول الأكرم P هي اإثــارة العقل وتحفيزه وتفعيل قدراته، وتقوية القدرة 

على التفكير في المجتمع.

2.  التربية األخالقية:
، ُبِعــث ليكّمــل الَمكُرمــات والف�ضائــل 

قــال P: »اإّنم��ا ُبعث��ُت لأتّم��م م��كارم الأخ��اق«)1(

الأخالقية بين النا�ــس. الأخالق هي ذلك الهواء اللطيف الذي اإن توفر في المجتمع الب�ضــرّي 

ا�ضتطاع النا�ُس بتنّف�ضه اأن يعي�ضوا حياة �ضليمة. واإذا لم تتوفر الأخالق، �ضاد انعدام الأخالق، 

وعّمــت حــالت الحر�س والأهواء النف�ضــية والجهل وطلب الدنيا والمقت ال�ضــخ�ضّي والح�ضــد 

والبخل و�ضوء الظن وعدم الثقة، ف�ضتكون الحياة ع�ضيرة، و�ضت�ضيق الآفاق، و�ضُي�ضَلب الإن�ضان 

القدرة على التنف�س ال�ضليم. لذلك ورد في القراآن الكريم في عّدة موا�ضع تعبير ﴿َوُيَزّكِيُكۡم 

َوُيَعّلُِمُكُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة﴾، والتزكية هي الر�ضد الأخالقّي، وهي �ضابقة على التعليم. وفي 
هذه الرواية التي اأوردناها عن الر�ضــول الأكرم P حول العقل، وبعد اأن يبّين ما هو العقل، 

يقول: ومن العقل ين�ضاأ الحلم، ومن الحلم ين�ضاأ العلم. ليلتفت الإن�ضان اإلى ترتيب هذه الأمور: 

العقــل يوجــد الحلم اأوًل، وهو التحّمل والأناة. واإذا توفرت حالة الحلم والأناة، تتوفر الأر�ضية 

لتح�ضيــل العلــم وزيادة المعلومات - فرديًا ومجتمعيــًا - اأي اإن العلم ياأتي في المرتبة التالية 

للحلــم، والحلم هو الأخالق. وفي الآيــات القراآنية ﴿َوُيَزّكِيُكۡم َوُيَعّلُِمُكُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة﴾ 

تتقــّدم التزكيــة، هــذه هــي التربية الأخالقيــة. ونحن اليــوم باأم�ــّس الحاجة اإلى هــذه التربية 

الأخالقية.

3.  التربية القانونية:
التربية القانونية والن�ضباط القانونّي، كما �ضّخ�س الر�ضوُل الأكرم P، اأّول عامل في كّل 

اأحكام الإ�ضــالم. ُيروى عن اأم الموؤمنين عائ�ضــة اأّنها �ضئلت عن اأخالق الر�ضول P و�ضلوكه، 

فقالت: »كان ُخلقه القراآن«.. اأخالقه و�ضــلوكه وت�ضرفاته وحياته كانت تج�ضــيدًا للقراآن، اأي 

)1(   العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، موؤ�ض�ضة الوفاء، بيروت ـ لبنان، ط2، 1983م،باب مكارم الأخالق، ج 68، �س 382.
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لم يكن ثّمة �ضيء ياأمر به الر�ضول الأكرم P ويكون هو نف�ضه غافاًل عنه.

 ،
ّبِهِۦ﴾)1( نزَِل إَِلۡهِ ِمــن رَّ

ُ
الر�ضــول الأعظــم P كان نف�ضــه عامــاًل، ﴿َءاَمَن ٱلرَُّســوُل بَِمآ أ

والموؤمنون تبع للر�ضــول، يقتدون به. الر�ضول عامل والنا�س ينظرون لعمله فيتر�ّضمون الخطى 

والطريق.

شخصية النبي P، ومالئّتفا لتلدي الوحي
 ،

ُروي عنه P، في حديث م�ضهور ومتواتر، اأّنه قال: »اإّنما ُبعثت لأتّمم مكارم الأخاق«)2(

فاإّن البعثة، كما ذكرنا �ضابقًا، قد ُوجدت في هذا العاَلم لأجل هذا الهدف، وهو تعميم المكارم 

الأخالقّية، والف�ضائل الروحّية، وتكميلها عند الّنا�س.

وطالمــا اأّن المــرء لم يتحلَّ باأف�ضــل المكارم الأخالقّية، فاإّن اهلل تعالــى لن يوكل اإليه هذا 

المهّمــة العظيمــة والخطيــرة. ولهذا، فــاإّن اهلل �ضــبحانه ُيخاطب النبّي P فــي اأوائل البعثة 

، اأي اإّن الر�ضول P كان على درجة من ال�ضتعداد تجعله 
قائاًل: ﴿ِإَونََّك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم﴾)3(

قــادرًا علــى تلّقــي الوحي الإلهّي، وهذا الأمر يعود اإلى ما قبل البعثــة. ولهذا فقد ورد اأّن النبّي 

الأكــرم P كان ي�ضــتغل بالتجارة في �ضــبابه، وقد ك�ضــب من ذلك اأرباحــًا طائلة، ما لبث اأن 

اأنفقها جميعًا على الم�ضاكين قربًة اإلى اهلل تعالى.

وفــي هــذه المرحلة التــي كانت نهاية تكامــل النبّي P، وقبل نزول الوحــي ، ولم يكن قد 

 
ٍ
ُنّبــئ بعــد ، كان النبــّي يعتزل في غار حراء، ويجول بفكره في الآيات الإلهية من �ضــماٍء ونجوم

واأر�ــس، ويتاأّمــل فــي هــذه الخالئق والموجودات اّلتي تعي�ــس علــى وجه الب�ضــيطة، بما لها من 

م�ضــاعر مختلفــة وطبائــع �ضــّتى. لقد كان ي�ضــاهد هذه الآيــات الإلهية كاّفة، فيــزداد خ�ضوعه 

يومًا بعد يوم اأمام عظمة الحّق، ويت�ضاعف خ�ضــوع قلبه اأمام الأمر والّنهي الإلهّيين، والإرادة 

 P الّربانية، وتتفّتح في وجدانه، مع مرور الأّيام، براعم الأخالق النبيلة. ولهذا فقد ورد اأّنه

)1(   �ضورة البقرة، الآية 285.
)2(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج68، �س 382.

)3(   �ضورة القلم، الآية 4.
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، حيث كان يزداد تكاماًل قبل البعثة بم�ضاهدة الآيات الإلهّية، 
»كان اأعقل الّنا�س واأكرمهم«)1(

حّتــى بلــغ الأربعيــن، »فلّم��ا ا�س��تكمل اأربعي��ن �س��نة، ونظر اهلل )ع��ّز وج��ّل( اإلى قلب��ه، فوجده 

اأف�سل القلوب واأجّلها واأطوعها واأخ�س��عها واأخ�سعها، اأذن لأبواب ال�س��ماء فُفتحت، ومحّمد 

، حّتى نزل عليه جبرائيل الأمين 
ينظر اإليها، واأذن للمائكة فنزلوا، ومحّمد ينظر اإليهم«)2(

 فكانت بداية البعثة.
)3(﴾

ۡ
وقال: ﴿ٱۡقَرأ

زمن القعوة، والبيئة الّحيطة
�ضــرع النبــي الأكــرم P، منذ اللحظــة الأولى من البعثــة، في دخول مرحلــة من الجهاد 

ال�ضــامل والبالغ الم�ضــّقة والمكاَبدة، ا�ضــتغرقت ثالثًا وع�ضــرين �ضــنة، وكل هــذا كان نموذجًا 

نا�ــس ل 
ُ
للكفــاح والمجاهــدة والعمــل الــدوؤوب. لقــد كان جهــاده P جهــادًا مع نف�ضــه، ومع اأ

ُيدركون من الحقيقة �ضيئًا، ومع ذلك المحيط الذي كان يعّمه ظالٌم حالك ومطبق. يقول اأمير 

ْخَفاِفَه��ا، َوَوِطَئْتُهْم 
َ
الموؤمنيــن Q فــي نهج البالغة في و�ضــف ذلك: »في ِفَتٍن َدا�َس��ْتُهْم ِباأ

. لقد كانت الفتن ُتهاجم الّنا�س من كّل جانب: حبُّ الدنيا، 
ْظَاِفَها، َوَقاَمْت َعلَى �َسَناِبِكَها«)4(

َ
باأ

واّتبــاع ال�ضــهوات، والظلم، والجــور، والرذائل الأخالقّية، اّلتي تقبع في عمق وجود الب�ضــرّية، 

واأيــادي الطغــاة الجائرة، اّلتي كانت تمتّد علــى ال�ضعفاء بال اأدنى مانٍع اأو رادع. ولم يكن هذا 

التع�ّضــف مقت�ضــرًا على مّكة اأو الجزيرة العربية، بل كان ي�ضــود اأعظــم الح�ضارات في العالم 

اآنــذاك، اأي الإمبراطوريــة الرومانية العظيمة، والإمبراطورية ال�ضاهن�ضــاهية في اإيران. فاإذا 

مــا تاأّملتم في التاريــخ، لوجدّتم �ضفحة تاريخية مظلمة كانت ت�ضرب باأطنابها نواحي الحياة 

الإن�ضانّية كاّفة.

 متوا�ضل 
ٍ

لقد بداأ النبّي P جهاده منذ اللحظة الأولى للبعثة، مت�ضّلًحا بقّوة خارقة، و�ضعي

ي�ضــتع�ضي علــى الت�ضــّور. لقــد تحّمل الوحــَي، ذلك الوحي الإلهــّي الذي كان ينــزل على قلبه، 

)1(  علــي بــن اأبــي بكر الهيثمي، بغية الباحث عن زوائد م�ضــند الحارث، �ضــعد عبد الحميد محمد ال�ضــعدني، دار الطالئع 
للن�ضــر، القاهرة، �س260، واأ�ضل الحديث عن ر�ضــول اهلل P: »اأف�ضل الّنا�ــس اأعقل الّنا�ــس« وف�ضره ابن عبا�س بر�ضول 

.P اهلل

)2(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج17، �س 309.
)3(  �ضورة العلق، الآية 1. 
)4(  نهج البالغة،  �س47.
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كمــا ينزل الغيث العذب ويهطل على الأر�ــس الخ�ضبة، فيمنحه الطاقة ويمّده بالقّوة، وانبرى 

موّظًفا كّل طاقته لياأخذ ِبَيد العاَلم اإلى زمٍن من التّحول العظيم، ولقد حالفه التوفيق.

مراحل القعوة النبوية

1. المرحلة المكيَّة:
 اإّن الر�ضــول P بنــى الخاليا الأولى لج�ضــد الأّمة الإ�ضــالمّية ِبَيده المقتــدرة، في الأّيام 

الع�ضيبــة مــن تاريــخ مّكة. لقد بنــى قواعد الأّمة الإ�ضــالمّية ورفــع عمادها، فــكان الموؤمنون 

الأوائــل، واأّول مــن اعتنق الإ�ضــالم واأّول من كانــت لديهم تلك المعرفة وال�ضــجاعة والنورانية 

ن َيۡهِديَُهۥ 
َ
ُ أ اّلتي مّكنتهم من الوقوف على حقيقة الر�ضالة النبوّية والإيمان بها، ﴿َفَمن يُرِدِ ٱللَّ

. لقد كان الر�ضــول P هو الذي لم�س باأنامله الرقيقة �ضعاع تلك 
ۡســَلِٰمۖ﴾)1( ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡلِ يَۡشَ

 رحــٍب من المعــارف والأحكام 
ٍ
القلــوب الوالهــة، وفتــح بيــده القوّية اأبــواب الأفئدة علــى عاَلم

الإلهّيــة، فتفّتحــت الأذهــان والقرائــح، وازدادت الإرادات �ضالبًة، ودخلت تلــك الثلّة الموؤمنة 

- اّلتــي كان يــزداد عددهــا يوًمــا بعد يــوم - في �ضراٍع مريــٍر ل ُيمكن ت�ضّوره بالن�ضــبة لنا في 

المرحلة المّكية. لقد تفّتحت هذه البراعم في بيئة لم تكن تعرف �ضوى القيم الجاهلّية، فكان 

ي�ضودها الع�ضبية الخاطئة، ويعّمها الحقد العميق، وتت�ضارع بين جنباتها قوى الق�ضوة وال�ضّر 

والظلم وال�ضــهوة اّلتي ت�ضغط ب�ضــّدة على حياة الب�ضــر وتحيط بها من كّل جانب، فنبتت تلك 

الغر�ضات، واأينعت من بين كّل هذه الأحجار والأ�ضواك الجامدة والملتّفة، وهذا هو معنى قول 

َة اأ�سلُب ع��وداً، )والرواتع الخ�سرة اأرّق جلوداً،  يَّ ��َجَرَة اْلَبرِّ اأميــر الموؤمنين Q: »َواإِنَّ ال�سَّ

. ولذلك فاإّن العوا�ضف والأنواء كاّفة لم ت�ضــتطع النيل من 
ْقَوى َوُقوداً«)2(

َ
والنباتات العذية( اأ

هــذه النباتات والبراعم والأ�ضــجار التي نمــت وترعرعت وانبثقت اأعواُدهــا من بين ال�ضخور 

ال�ضّماء، وانق�ضى ثالثة ع�ضــر عاًما، ثّم ما لبث �ضرح المجتمع الإ�ضــالمّي )المجتمع المدنّي 

والنبوّي( اأن قام على اأ�ضا�س هذه القواعد القوّية.

)1(  �ضورة الأنعام، الآية 125.
)2(  نهج البالغة، �س 418.
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2. المرحلة المدنية:
 اإّن المرحلــة المدنّيــة هــي الف�ضل الثاني من ع�ضر ر�ضــالة النبّي، اّلذي امتّد لـ 23 �ضــنة. 

الف�ضل الأّول، اّلذي كان مقّدمًة للف�ضل الثاني، كان عبارة عن 13 �ضنة في مّكة، اأّما ال�ضنوات 

الع�ضــر اّلتي ق�ضاها النبّي P في المدينة، فهي ُتمّثل �ضــنّي اإر�ضــاء قواعد الّنظام الإ�ضالمّي 

وبنــاء اأنمــوذج الحكم الإ�ضــالمّي لجميع اأبناء الب�ضــرّية على مّر التاريخ الإن�ضــانّي في مختلف 

الأع�ضار والأم�ضار.

منفجية القعوة: عقم فصل القين عن السياسة 
لــم تكــن ال�ضيا�ضــة هي العن�ضر الوحيد في بنــاء هذه الأّمة، بل كانت ُتمّثل ق�ضــًما من هذه 

ّمِّيِ َۧن 
ُ
ِي َبَعَث ِف ٱۡل العملّية. والق�ضم الأ�ضا�س الآخر فيها كان يترّكز على بناء الأفراد، ﴿ُهَو ٱلَّ

، ومعنى ﴿َوُيَزّكِيِهۡم﴾ 
رَُســوٗل ّمِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيٰتِهِۦ َوُيَزّكِيِهۡم َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة﴾)1(

اأّن الر�ضــول P كان يعمــل علــى تربية وتزكية القلوب قلًبا قلًبا، كمــا كان ُيغّذي العقول عقاًل 

عقاًل، وذهنًا ذهنًا، بالحكمة والعلم والمعرفة، ﴿َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة﴾، والحكمة اأعلى 

درجة ومكانة. فلم يكن النبّي P ُيعّلمهم القوانين والأحكام فح�ضب، بل كان ُيعّلمهم الحكمة 

ا، وكان يفتح عيونهم على حقائق الوجود.  اأي�ضً

ا على  وهكذا �ضــار النبّي P فيهم مّدة ع�ضــر �ضــنوات. فمن ناحيٍة، كان اهتمامه من�ضبًّ

ال�ّضيا�ضــة، واإدارة الحكومــة، والّدفــاع عــن كيــان المجتمع الإ�ضــالمّي، ون�ضــر الإ�ضــالم، وفتح 

المجــال اأمــام تلك الجماعات التي كانت تعي�ــس خارج المدينة، اأن يدخلوا ال�ّضــاحة النورانّية 

لالإ�ضــالم وللمعــارف الإ�ضــالمّية، ومــن ناحيــٍة اأخــرى كان يعمل علــى تربية اأفــراد المجتمع، 

وهذان الأمران ل يمكن ف�ضل اأحدهما عن الآخر.

لقــد اعتبــر بع�س الّنا�ــس اأّن الإ�ضــالم م�ضــاألة فردّية، وف�ضلــوه عن ال�ضيا�ضــة، في حين 

اأّن نبــّي الإ�ضــالم المكــّرم P في بداية الهجرة، ومن اللحظة الأولــى اّلتي تمّكن فيها من 

النجــاة بنف�ضــه مــن م�ضاعب مّكــة، فاإّن اأّول ما قــام به هو ال�ضيا�ضــة. فاإّن اإقامــة المجتمع 

الإ�ضــالمّي، وت�ضــكيل الحكومة والّنظام والجي�ــس الإ�ضــالمّي، واإر�ضــال الر�ضــائل اإلى حّكام 

)1(  �ضورة الجمعة، الآية 2.
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العالم الكبار، والدخول في معترك ال�ضيا�ضة العظيم اآنذاك، ُتعّد كّلها من �ضوؤون ال�ضيا�ضة. 

فكيــف ُيمكــن ف�ضــل الدين عن ال�ضيا�ضــة؟! وكيف ُيمكن اإعطاء ال�ضيا�ضــة معنــًى وم�ضموًنا 

َفُتۡؤِمُنوَن 
َ
، ﴿أ

ِيَن َجَعلُواْ ٱۡلُقــۡرَءاَن ِعِضنَي﴾)1( و�ضــكاًل ِبَيد غيــر يد الهداية الإ�ضــالمّية؟! ﴿ٱلَّ

. اإّنهم يوؤمنون بالقراآن، لكّنهم ل يوؤمنون ب�ضيا�ضــته! 
)2(﴾ بَِبۡعــِض ٱۡلِكَتِٰب َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖضۚ

. فما 
نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱلِۡمزَياَن ِلَُقوَم ٱنلَّاُس بِٱۡلقِۡسِطۖ﴾)3(

َ
رَۡسۡلَنا رُُســلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت َوأ

َ
﴿لََقۡد أ

معنى الق�ضط؟ اإّن الق�ضط يعني اإقرار العدالة الجتماعّية في المجتمع. فمن الذي ي�ضتطيع 

تحّمل هذا العبء؟ اإّن اإقامة مجتمع يعّمه العدل والق�ضــط هو عمٌل �ضيا�ضــّي يقوم به مدراء 

البالد، وهذا هو هدف الأنبياء جميًعا. فلي�س الأمر مقت�ضًرا على نبّينا فقط، بل اإّن عي�ضى 

ومو�ضى واإبراهيم وجميع الأنبياء الإلهّيينR قد ُبعثوا من اأجل العمل ال�ضيا�ضّي واإقامة 

الّنظام الإ�ضالمّي.

غاية القعوة: إقامة النظام النّوذجيم
لقــد كانــت غايــة النبــّي P مــن هجرتــه اإلــى المدينــة هــي مقارعــة الواقــع ال�ضيا�ضــّي 

والقت�ضــادّي والجتماعــّي بظلمه وطاغوتّيته، وف�ضــاده الذي كان مهيمًنا علــى الدنيا اآنذاك، 

ا. كان  ولــم يكــن الهــدف مكافحة كّفار مّكة فح�ضــب، بل كانت الق�ضّيــة ذات ُبعد عالمــّي اأي�ضً

النبّي الأكرم P يتعّقب هذا الهدف، فكان يغر�س بذور الفكر والعقيدة اأينما َوجد الأر�ضّية 

الم�ضــاعدة لذلك، على اأمل اأن تنبت تلك البذور في الوقت المنا�ضــب. وكانت غايته من ذلك 

اإي�ضال ر�ضالة الحرّية والنهو�س و�ضعادة الإن�ضان اإلى القلوب كاّفة، وذلك يتعّذر اإّل عن طريق 

اإقامــة الّنظــام النموذجــّي القدوة. لذلــك فقد جاء النبــّي P اإلى المدينــة لإقامة مثل هذا 

الّنظام النموذجّي، لكن اإلى اأّي مدى ت�ضعى الأجيال الالحقة اإلى موا�ضلة ذلك والقتراب من 

هذا الّنموذج؟ ذلك منوٌط بهممها وم�ضاعيها.

)1(  �ضورة الحجر، الآية 91.
)2(  �ضورة البقرة، الآية 85.

)3(  �ضورة الحديد، الآية 25.
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معالم النظام النّوذجيم للحكم
اإّن �ضيرة النبّي الأكرم P في مرحلة ال�ضنوات الع�ضر لحاكمّية الإ�ضالم في المدينة، ُتعّد 

من األمع عهود الحكم طيلة التاريخ الب�ضــرّي.. وهذا الأنموذج الكامل ل نجد له نظيًرا في اأّي 

حقبة اأخرى، ]و[ له الكثير من المعالم، اأبرزها واأهّمها �ضبعة:

1. اإليمان: 
الّدافع الحقيقّي للّنظام الّنبوّي اإلى الأمام هو الإيمان المنبثق من قلوب الّنا�ــس وعقولهم 

واب. اإًذا، المعلــم الأّول يتمّثل في نفخ روح  الــذي ياأخــذ باأيديهــم وكّل كيانهم نحو طريــق ال�ضّ

الإيمــان وتقويته وتر�ضــيخه، وتغذيــة اأبناء الأّمة بالمعتقد والفكر ال�ضــليمين، وهذا ما با�ضــره 

النبّي P في مّكة، ورفع رايته في المدينة بكّل اقتدار.

2. العدل والقسط: 
منطلق العمل كان يقوم على اأ�ضا�س العدل والق�ضط واإعطاء كّل ذي حّق حّقه من دون اأدنى 

مداهنة.

3. العلم والمعرفة: 
اإنَّ اأ�ضا�ــس كّل �ضــيء في الّنظام النبوّي هو العلم والمعرفة والوعي واليقظة، فهو ل ُيحّرك 

اأحــًدا باّتجــاٍه معّيــن حركًة عميــاء، بل يحّول الأّمة، عــن طريق الوعي والمعرفــة والقدرة على 

الت�ضخي�س، اإلى قّوة فّعالة ل منفعلة.

4. الصفاء واألخّوة: 
راعات التي ُتغّذيها الّدوافع الُخرافّية وال�ّضــخ�ضّية والم�ضلحّية  الّنظــام النبوّي ينبــذ ال�ضّ

دق والأخّوة والتاآلف والحميمّية. والّنفعّية، وُيحاربها. فالأجواء هي اأجواء تّت�ضم بال�ضّ

5. الّصالح األخالقّي والسلوكّي: 
هــو ُيزّكي الّنا�ــس وُيطّهرهم من رذائل الأخــالق واأدرانها، وي�ضنع اإن�ضــاًنا خلوًقا ومزّكًى، 

؛ فالّتزكية هــي اأحد المرتَكــزات الأ�ضا�ــس. اإّن 
﴿ َوُيَزّكِيِهــۡم َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمــَة﴾)1(

النبّي  P كان يعمل على اأبناء الأّمة فرًدا فرًدا على اأ�ضا�س الّتربية وبناء الإن�ضان.

)1(  �ضورة اآل عمران، الآية 164.
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6. االقتدار والعّزة: 
المجتمع والّنظام النبوّي ل يّت�ضــمان بالمذّلة والت�ضــّول ومّد يد الحاجة اإلى هذا وذاك، بل 

يتمّيــزان بعّزتهمــا واقتدارههما وعزمهما، فهما متى ما �ضــّخ�ضا موطن �ضالحهما، �ضــعيا له 

و�ضّقا طريقهما اإلى الأمام.

7. العمل والّنشاط والّتقّدم المّطرد: 
ل مجــال للّتوّقــف فــي الّنظام النبوّي، بل الحركــة والعمل والتقّدم بنحــٍو منّظم. ول ي�ضّح 

ـ بطبيعة الحال  اأن يقــول اأبنــاوؤه اإّن كّل �ضــيء قد تّم، فلنركن اإلى الّدعة والّراحــة! وهذا العملـ 

ــ مبعث لّذة و�ضــرور ولي�ــس مدعاة للك�ضــل والملل والإرهاق، بل هو عمل يمنح الإن�ضان الّن�ضاط 

والّطاقة والندفاع.

P الشخصية الديادية للرسول
 امتــاز �ضــلوك النبــّي P بالتدبير وال�ّضــرعة فــي العمل، فلم يــَدع الفر�ضة تفوتــه في اأّي 

ق�ضّيــة. كان P طاهــًرا قانًعا، ل وجود لأّي نقطة �ضعــف في وجوده المبارك. كان مع�ضوًما 

ــا، وهــذا بحّد ذاته ُيمّثل اأهّم عوامــل الّتاأثير. اإّن الّتاأثير بالعمل هو اأو�ضــع واأعمق بدرجات  نقيًّ

مــن الّتاأثيــر بالل�ضــان. لقــد كان قاطًعا و�ضريًحا، ولم يتحــّدث يوًما بل�ضــانين. بالّطبع، عندما 

كان يواجه العدّو، كان ي�ضتخدم معه اأ�ضلوًبا �ضيا�ضيًّا يوقعه في الخطاأ، فلقد كان ُيباغت العدّو 

فــي الكثيــر من الحالت، �ضــواء اأفي المواقف الع�ضــكرّية اأم في ال�ضيا�ضــّية، لكّنه كان �ضريًحا 

و�ضــّفاًفا مع الموؤمنين ومع قومه على الّدوام، كان نقيًّا وا�ضًحا في كالمه، بعيًدا عن الألعيب 

بّي - ذات 
ُ
رورّيــة - كما في ق�ضّية عبد اهلل بــن اأ ال�ّضيا�ضــّية، ُيبــدي المرونــة فــي المواطن ال�ضّ

لة، ولم ينكث عهًدا مع قومه اأو مع الفئات اّلتي عاهدها، واإن كانوا اأعداًء له،  الأحداث المف�ضّ

ا قاطًعا، ولم ينق�ْس  ــًة مــع كّفار مّكة الذين نق�ضوا عهودهم، فــرّد عليهم النبّي P ردًّ وخا�ضّ

َمْوِثًقا اأبرمه مع اأحد قّط، لذلك كان الجميع على ثقٍة بالعهد الذي ُيبرمه معهم.

ومــن ناحيــٍة اأخــرى، لــم يفقد الّنبــّي P ت�ضّرعــه اإلــى اهلل �ضــبحانه، وكان مواظًبا على 

توطيــد اأوا�ضــر عالقتــه بالباري )جّل وعــال( يوًما بعد يوم. فلقد كان يرفع يــده مت�ضّرعًا اإلى 

هم على القتال، وفي �ضــاحة الوغى،  بارئه في تلك الأثناء اّلتي ينّظم ع�ضــاكره ويحّثهم ويح�ضّ
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عندما كان ُيم�ضــك ب�ضــيفه ويقود جي�ضــه بحزم، اأو ُيعّلمهم ما ي�ضنعون. كان يجثو على ركبتيه 

رافًعا يديه باكًيا مناجًيا رّبه �ضــائاًل اإّياه العون والإ�ضــناد ودفع الأعداء. لم يوؤدِّ به الّدعاء اإلى 

تعطيل قواه، ول اأّن ا�ضــتثماره لقواه اأغفله عن التو�ّضــل والت�ضّرع والرتباط باهلل �ضــبحانه، بل 

ا عنيًدا، ولقد  ــا علــى كال الجانبيــن، لم يعتِوره التــرّدد اأو الخوف وهو يواجه عــدوًّ كان حري�ضً

قال اأمير الموؤمنين Q - وهو مظهر ال�ّضجاعة -: »كّنا كّلما ا�ستد الوطي�س لذنا بر�سول 

، وكان يلوذ به كّل َمن �ضــعر بال�ضعف. ا�ضــتمّر حكمه ع�ضــر �ضنوات، لكن لو اأردنا اإيكال 
اهلل«)1(

العمل الذي قد اأنجزه خالل ال�ضنوات الع�ضر هذه اإلى مجموعة مليئة بالن�ضاط لتقوم باإنجازه، 

فاإّنها لن ت�ضــتطيع اإنجاز كّل تلك الأعمال والخدمات والم�ضــاعي، ولو على مدى مئة عام. فلو 

قارّنــا اأعمالنــا بما قام به النبّي P، عندها �ضــُندرك ما الــذي قام به. فاإدارة الحكم، وبناء 

ذلك المجتمع، و�ضياغة ذلك الأنموذج، بحّد ذاته هي اأحد معاجز الر�ضول.

فعلى مدى ع�ضــر �ضــنوات، عا�ضــره الّنا�ــس ليــاًل ونهاًرا، وتــرّددوا اإلى داره، وتــرّدد هو اإلى 

دورهم، وكانوا معه في الم�ضجد وفي الّطرقات وفي حّله وترحاله، وتحّملوا الجوع مًعا، وتذّوقوا 

 P  مفعًما بالم�ضّرة، وكان P طعم ال�ّضــرور مًعا، فقد كان الو�ضــط اّلذي يعي�ــس فيه النبّي

ُيالطف الآخرين وُيقيم ال�ّضــباقات وي�ضــترك فيها. وعلى امتداد تلك ال�ّضنوات الع�ضر، تعّمقت 

 P  محّبة اأولئك الذين عا�ضروه، وازداد اإيمانهم به عمًقا ور�ضوًخا في قلوبهم. وعندما فتح

مّكة، جاء اأبو �ضــفيان متخّفًيا يلوذ بالعّبا�ــس ، وهو عّم النبّي P ، اإلى مع�ضــكر النبّي يطلب 

اأ وقد اأحاط به القوم ليحظى كلٌّ منهم بقطرات  الأمان. ولما حّل الفجر، راأى النبّي P يتو�ضّ

المــاء اّلتــي تتناثــر من وجهه ويديــه، فقال اأبو �ضــفيان: لقد راأيت ك�ضــرى وقي�ضر )وهما  من 

ملــوك الدنيــا المعروفيــن بجبروتهم و�ضــطوتهم( لكّنني لــم اأَر عليهما مثل هــذه العّزة! اأجل، 

، فالعّزة من ن�ضيب 
ِ ٱۡلعِزَّةُ َولِرَُسوِلِۦ َولِۡلُمۡؤِمننَِي﴾)2( فالعّزة المعنوّية هي العّزة الحقيقّية، ﴿َولِلَّ

ا، اإْن هم �ضلكوا الطريق ذاتها. الموؤمنين اأي�ضً

)1(  نهــج البالغــة، �ــس368، وقول الإمام Q هو: »كّنا اإذا احمّر الباأ�ــس اّتقينا ر�ضــول اهلل P فلــم يكن اأحد مّنا اأقرب 
اإلى العدّو منه«.

)2(  �ضورة المنافقون، الآية 8.
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الّهاهيم الرئيسة 

البعثة ]النبوية ال�ضريفة[ دعوة للنا�س اإلى �ضاحة التربية العقالنية والتربية الأخالقية   .1

والتربية القانونية.

التربية العقالنية هي ا�ضــتخراج طاقات وقدرات العقل الب�ضرّي، وتحكيمها على اأفكار   .2

الإن�ضــان واأعمالــه. والتربيــة الأخالقيــة هي تزكية النف�ــس، اأما التربيــة القانونية فهي 

العمل باأحكام ال�ضريعة.

اإّن الر�ضــول P كان على درجة من ال�ضــتعداد تجعله قادرًا على تلّقي الوحي الإلهّي،   .3

وهذا الأمر يعود اإلى ما قبل البعثة.

�ضــرع النبي الأكرم P، منذ اللحظة الأولى من البعثة، في دخول مرحلة من الجهاد   .4

نا�ــس ل ُيدركون من الحقيقة �ضــيئًا، 
ُ
ا�ضــتغرقت ثالثًا وع�ضــرين �ضــنة، وكان جهاده مع اأ

ومع ذلك المحيط الذي كان يعّمه ظالٌم حالك ومطبق. 

مراحــل الدعــوة النبويــة: المرحلــة المكيــة التي امتــدت 13 �ضــنة، والمرحلــة المدنّية   .5

امتّدت 23 �ضنة.

ن فيها من النجاة بنف�ضه  م P، ومن اللحظة الأولى اّلتي تمكَّ 6.  اإّن نبّي الإ�ضالم المكرَّ

من م�ضاعب مّكة، اأّول ما قام به هو ال�ضيا�ضة، ولم يف�ضل الدين عن ال�ضيا�ضة.

لقــد كانــت غايــة النبّي P مــن هجرتــه اإلى المدينــة هي مقارعــة الواقع ال�ضيا�ضــّي   .7

والقت�ضــادّي والجتماعــّي بظلمــه وطاغوتّيته، وف�ضــاده الذي كان مهيمًنــا على الدنيا 

اآنذاك، ولم يكن الهدف مكافحة كّفار مّكة فح�ضب، بل كانت الق�ضّية ذات ُبعد عالمّي 

ا. اأي�ضً

معالــم النظــام النموذجــّي للحكم، هــي: الإيمــان، العدل والق�ضــط، العلــم والمعرفة،   .8

ــالح الأخالقّي وال�ضــلوكّي، القتــدار والعّزة، العمل والّن�ضــاط  ال�ضفــاء والأخــّوة، ال�ضّ

والّتقّدم المّطرد.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

يبّين المراحل الثالث إلقامة نظام الحكم النموذجّي   .1

اإلسالمّي.

P يقّدم نماذج تطبيقية في كيفية إرساء النبي  .2

الدعائم  العقائدّية والفكرّية.

النبوية،  الدعوة  ألعداء  المختلفة  األصناف  يذكر   .3

ويبّين سياسة النبي Pفي التعامل مع األعداء.

 :)2( P النبي محمد
إقامة النظام النموذجّي للحكم

الدرس الثاني





مراحل إقامة النظام النّوذجيم للحكم )1(
بغيــة اإنجــاز هــذه المهّمة ]مهمــة اإقامة الحكم الإ�ضــالمّي النموذجــّي[، كان هناك ثالث 

مراحل هي:

المرحلة الأولى: اإر�ضاء قواعد الّنظام ]الإ�ضالمّي[.

المرحل��ة الّثاني��ة: �ضيانــة  الّنظــام، فمن الطبيعّي اأن يكون هناك مــن ُيعادي هذا الكيان 

المتنامــي والمتعاظــم، اّلــذي لو اأح�ــسَّ بــه اأ�ضحاب ال�ّضــلطة ل�ضــعروا بالخطــر اإزاءه. واإذا لم 

يتمّكن النبّي P من حفظ هذا الوليد الّطبيعّي الميمون بحنكة في مقابل الأعداء، ف�ضيزول 

هذا الّنظام وتذهب جهوده �ضًدى، فال بّد له من �ضونه.

المرحل��ة الثالث��ة: اإكمــال البنــاء واإعمــاره ]و�ضمــان ا�ضــتمراريته[، اإذ ل تكفــي عملّيــة 

الإر�ضاء، واإّنما هي الخطوة الأولى.

ا ب�ضكل عر�ضّي. اإّن عملّية اإر�ضاء القواعد  وهذه المراحل الثالث ت�ضير بجانب بع�ضها بع�ضً

تاأتــي بالّدرجــة الأولى، َبْيَد اأّنه يتعّين الحذر من العــدّو اأثناءها، وهكذا تاأتي مرحلة ال�ضيانة، 

حيــث يتــّم خاللهــا الهتمام ببنــاء الأ�ضــخا�س والكيانــات الجتماعّيــة، ومن ثــّم تتوا�ضل في 

المراحل الالحقة.

الّرحلة األولى: إرساء الدواعق والقعائم
اإنَّ اإيجاد الّنظام ]النموذجّي للحكم[ يحتاج اإلى دعائم عقائدية واإن�ضانية:

1.  الدعائم العقائدية والفكرية:
 ل بــّد اأّوًل مــن وجود معتقدات واأفكار �ضــليمة كــي ُيقام الّنظام ]النموذجــّي للحكم[ على 

اأ�ضا�ضــها. وقــد بّيــن النبّي P هذه الأفكار والــروؤى في اإطار كلمة الّتوحيد والعّزة الإن�ضــانّية 
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و�ضــائر المعــارف الإ�ضــالمّية خالل فترة ال�ّضــنوات الثالث ع�ضــرة اّلتي اأم�ضاهــا في مّكة، ثم 

عّلمهــا وفّهمهــا الآخريــن بنحــٍو متوا�ضــٍل وعلــى مــدى لحظــات حياته، حّتــى وافــاه الأجل في 

المدينة، وكان على الدوام ب�ضدد تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار والمعارف ال�ضــامية 

اّلتي �ضّكلت اأ�ض�س هذا الّنظام.

ة:  2. الدعائم اإلنسانيَّ
مــن ال�ضرورّي وجود القواعد والّدعائم الإن�ضــانّية كي ي�ضــتقيم بنــاء ]النظام[ عليها، لأّن 

الّنظــام الإ�ضــالمّي ل يقــوم علــى فرٍد واحد. وقد با�ضــر النبــّي P باإعداد هــذه الّركائز في 

حابة ، على اختالف مراتبهم، فقد كانوا ثمرة  مّكــة، وحّققها. كان بع�ــس منهم من كبار ال�ضّ

الجهــود الم�ضنيــة والجهــاد المريــر خــالل فترة ال�ضــنوات الثالث ع�ضــرة في مّكــة، فيما كان 

بع�ضهــم الآخــر مــن اّلذين تّم بناوؤهم في يثرب من خالل ر�ضــالة النبّي P، اأمثال �ضــعد بن 

معاذ واأبي اأيوب واآخرين، وذلك قبل هجرة النبّي P. وعندما حّل النبّي P في المدينة، 

با�ضــر عملية بناء الإن�ضــان منذ لحظة دخوله اإليها. ومع مرور الأّيام، اأخذت ترد اإلى المدينة 

�ضــخ�ضّيات تّت�ضــم بجدارتها الإدارية وجاللة القدر وال�ضــجاعة والت�ضحية والإيمان والقتدار 

رح ال�ضامخ الرفيع. والمعرفة، حّتى اأ�ضبحت اأعمدًة �ضلبة لهذا ال�ضّ

نّاذج تطبيدية  في إرساء القعائم العدائقية والهكرية

1.  إلغاء الطبقية والنَسبية:
لقــد حــّدد P موقفه منــذ اللحظة الأولى لدخوله المدينة، فعندمــا دخلت الّناقة - التي 

مة اإلى اأحياء ت�ضّم بيوًتا  كان يركبها النبّي - يثرب، اأحاط بها الّنا�س. وكانت يثرب يومها مق�َضّ

واأزّقة ومتاجر، يعود كلٌّ منها اإلى واحدة من القبائل الّتابعة، اإّما لالأو�ــس اأو للخزرج... كانت 

الناقــة تمــّر من اأمام قالع هذه القبائل، فيخرج كبارها وياأخذون بركاب الّناقة منادين: اإلينا 

. لكّن كبار القوم واأ�ضــرافهم 
يــا ر�ضــول اهلل، وكان P يقــول: »دعوا الناق��ة فاإّنها ماأمورة«)1(

و�ضيوخهم و�ضبابهم اعتر�ضوا ناقة النبّي P قائلين: انزل هنا يا ر�ضول اهلل، فالّدار دارك، 

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج19، �س 110.
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وكّل مــا لدينــا فــي خدمتك، لكّنــه P كان يقول لهم: »دع��وا الناق��ة فاإّنها ماأم��ورة«. وهكذا 

طــوت الناقــة الطريــق حيًّا بعد حّي، حّتى و�ضلــت اإلى حّي بني النّجار، اّلذيــن تنتمي اإليهم اأّم 

الر�ضــول P، وباعتبارهم اأخوال النبّي P جاوؤوه وقالوا: يا ر�ضــول اهلل! اإّن لنا بك لقرابة، 

فانزل عندنا، فقال P : »دعوا الناقة فاإّنها ماأمورة«، فانطلقت الناقة حّتى حّطت رحالها 

فــي اأكثــر اأحيــاء المدينة، فقًرا، فمّد الّنا�ــس اأعناقهــم ليعرفوا َمْن �ضاحب الــدار اّلتي حّطت 

عندها الناقة، فاإذا به اأبو اأّيوب الأن�ضارّي، اأفقر اأهل المدينة، اأو اأحد اأفقرهم. عمد اأبو اأّيوب 

 P  فنقلوه اإلى دارهم، وحّل النبّي P الأن�ضارّي وعياله الفقراء المعوزون اإلى اأثاث النبّي

، فيما ُرّد الأعيان والأ�ضراف واأ�ضحاب النفوذ وذوو الأن�ضاب واأمثالهم؛ اأي اأّنه 
)1(

�ضيفًا عليهم

حّدد موقعه الجتماعّي، فاّت�ضح من خالل ذلك عدم تعّلق هذا الرجل بالّثروة والن�ضب القبلّي 

�ضــرّي والعائلّي، وعــدم ارتباطه بالمتحايليــن الوقحين، ولن 
ُ
والزعامــات القبليــة والنتماء الأ

يكــون كذلــك. فهو P حّدد طبيعة �ضــلوكه الجتماعــّي منذ اللحظة الأولــى، واأيًّا من الفئات 

ُي�ضــاند، ولأيٍّ من الطبقات ينحاز، وَمْن هم اّلذين �ضــينالون الق�ضــط الأوفر من فائدة وجوده. 

فالجميع كانوا ينتفعون من وجود النبّي P وتعاليمه، بيد اأّن الأكثر حرماًنا كان اأكثر انتفاًعا 

منه، داِفُعهم في ذلك هو التعوي�س عن حرمانهم.

2.  إرساء مفهوم القيادة والمركزية اإلدارية:
كانت قبال دارة اأبي اأّيوب الأن�ضارّي قطعة اأر�س متروكة، ف�ضاأل P عن �ضاحبها، فقيل 

اإّنهــا ليتيميــن، فدفــع لهمــا ثمنها وا�ضــتراها، ثّم اأمــر ببناء م�ضــجد عليهــا، كان بمثابة مركز 

�ضيا�ضــّي عبــادّي اجتماعّي وحكومّي، ومركز يتجّمع فيه الّنا�ــس، حيــث اقت�ضت ال�ضرورة بناء 

مركز ُيمّثل المحورية، ومن هنا تّمت المبا�ضرة في بناء الم�ضجد. ولم يطلب P قطعة اأر�س 

 عن هذين اليتيمين، فاإّن 
ٍ
من اأحد اأو ي�ضتوهبها، بل ا�ضتراها باأمواله، ورغم عدم وجود محام

النبّي P راعى الدّقة في اأداء حقوقهما كاملة تاّمًة، كالأب والمدافع عنهما. 

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج19، �س121.
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3.  إرساء وتعزيز مفهوم العمل والتواضع والمشاركة االجتماعية:
عندمــا با�ضــروا ]اأهــل المدينــة[ فــي بنــاء الم�ضــجد، كان النبــّي P نف�ضــه مــن اأوائــل 

الأ�ضــخا�س، بــل اأّول �ضــخ�س جاء وحمل بالمعول، وبا�ضــر فــي حفر اأر�س الم�ضــجد. ولم يكن 

عمله هذا ا�ضــتعرا�ضيًّا، بل بالفعل با�ضــر في العمل، وكان يت�ضّبب عرًقا. كان عمله بحيث اإّن 

بع�س الأ�ضــخا�س الذين جل�ضــوا جانًبا، قالوا: اأنجل�س والر�ضول يعمل هكذا؟! فلنذهب ونعمل، 

فجاوؤوا وانهمكوا في العمل حّتى �ضّيدوا الم�ضجد خالل برهة وجيزة. 

وبذلــك اأثبــت النبــّي P - ذلك القائد العظيم والمقتدر - اأّنه ل يرى اأّي حّق ل�ضــخ�ضه، 

فــاإذا مــا كان هنالــك عمــل، فال بــّد اأن تكــون له م�ضــاهمة فيه. بعــد ذلك، و�ضــع P الأطر 

الإداريــة وال�ّضيا�ضــّية لذلــك الّنظام. ولــو اأّن المرء األقى نظرة على التطــّور اّلذي َخطاه بذكاء 

وفطنة، لأدرك اأّي عقل وفكر ودّقة وحنكة تنتج تلك العزيمة القاطعة والإرادة ال�ضلبة اّلتي ل 

يمكــن تحّققهــا ظاهًرا اإّل برفــٍد من الوحي الإلهّي. وحّتى يومنا هــذا، اإّن اّلذين يحاولون تتّبع 

وقائع تلك ال�ضنوات الع�ضر خطوًة خطوًة، يعجزون عن ا�ضتيعاب اأّي �ضيء. واإذا ما حاول المرء 

درا�ضة كّل واقعة على حدة، فاإّنه لن يدرك منها �ضيًئا، بل عليه اأن ُيدّقق الّنظر ويلحظ ت�ضل�ضل 

 وح�ضاباٍت دقيقة.
ٍ

الأعمال وكيفية اإنجاز كّل تلك المهاّم بتدبيٍر ووعي

4.  إرساء مفهوم األخوة والوحدة االجتماعية:
لقــد كانــت الأر�ضــتقراطّية والع�ضبّيــات الُخرافيــة والتكّبــر القبلــّي وانف�ضــال ال�ّضــرائح 

المختلفة للّنا�س عن بع�ضها، كانت اأبرز البالءات اّلتي كانت ُتعاني منها المجتمعات الجاهلّية 

بة يومذاك. وباإ�ضاعته لالأخّوة، �ضحق الّنبّي P هذه النعرات تحت قدميه.  العربّية المتع�ضّ

وا  فقد اآخى بين رئي�س القبيلة وبين من هو في م�ضتًوى داٍن اأو متو�ّضط، وهوؤلء بدورهم ارت�ضَ

هــذه الأخــّوة طائعيــن. وو�ضع ال�ّضــادة والأ�ضــراف اإلى جانــب العبيد من الم�ضــلمين والعتقاء، 

وبذلــك ق�ضــى علــى العوائق في طريق الوحــدة الجتماعّيــة. وعندمــا اأراد P اّتخاذ موؤّذن 

لم�ضجده، كان ذوو الحناجر الجهورّية والهندام الجميل وال�ضخ�ضّيات الم�ضهورة، من الكثرة 

بمــكان، لكّنــه اختار ِمن دوِنهم بالًل الحب�ضــّي اّلذي كان يفتقد اإلى الجمال وال�ضوت الح�ضــن 

�ضبّي. فالمناط كان الإ�ضالَم والإيمان والجهاد والّت�ضحية في �ضبيل اهلل  وال�ّضرف العائلّي والنَّ
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ل غيــر. لحظــوا كيف اأّنه P حّدد القيم على �ضعيد العمــل، فقبل اأن يترك كالُمه ب�ضماته 

على القلوب، كانت اأعماله و�ضيرته وهديه توؤّثر في القلوب.

الّرحلة الثانية: صيانة وحّاية النظام من األعقاء
كان النبّي P يرى خم�ضة اأ�ضناف من الأعداء يترّب�ضون بهذا المجتمع الفتّي:

1.  العدو الباطنّي في كل مسلم:
 العدّو الكامن في باطن كّل م�ضــلم وموؤمن هو الأخطر من بين جميع الأعداء. وهذا العدّو 

الل والنزلق  ا، اإّنه الأهواء النف�ضية والأنانّية والجنوح نحو النحراف وال�ضّ مع�ّض�ــس فينا اأي�ضً

اّلذي ُيهّيئ الإن�ضان بنف�ضه اأر�ضّيته. 

�سيا�سة التعامل مع العدّو الأوَّل:  -

خا�ــس النبــّي P مــع هذا العدّو �ضراًعا مريًرا. غاية الأمر اأّن اآلة ال�ضراع مع هذا العدّو 

ل تتمّثــل بال�ّضــيف، بــل بالّتربية والّتزكية والّتعليم والّتحذير. لهذا، عندما عاد الم�ضــلمون من 

الحــرب مــع كّل ذلــك الّتعب، قــال لهم الر�ضــول P : »مرحًبا بق��وم ق�سوا الجه��اد الأ�سغر 

وبقي الجهاد الأكبر«، فتعّجب الم�ضــلمون من قوله و�ضــاألوه: ما الجهاد الأكبر يا ر�ضــول اهلل؟! 

. فاإذا 
لقد خ�ضنا غمار هذا الجهاد المرير، فهل من جهاد اأكبر منه؟! قال: »جهاد النف�س«)1(

، فذلك ل يعني اأّنهم منافقون، بل بع�س 
َرٞض﴾)2( ِيَن ِف قُلُوبِِهم مَّ ما �ضّرح القراآن الكريم: ﴿ٱلَّ

المنافقيــن فــي عــداد اّلذيــن في قلوبهــم مر�س، ولكن لي�ــس كّل »اّلذي��ن في قلوبه��م مر�س« 

هــم مــن المنافقين، فرّبما يكــون المرء موؤمًنا لكن في قلبه مر�س. فماذا يعني هذا المر�س؟ 

اإّنــه يعني �ضعف الأخالق وال�ّضــخ�ضّية، وال�ضــهوانّية والجنوح نحو مختلــف الأهواء اّلتي اإن لم 

ُيبادر المرء للحّد منها ومقارعتها، فاإّنها �ضَت�ضلب منه الإيمان، و�ضيق�ضو باطنه. واإذا ما �ُضلب 

الإيمان من المرء، واأ�ضبح قلبه بال اإيمان، وظاهره موؤمًنا، عندئٍذ ُي�ضّمى منافًقا.

)1(  ال�ضــيخ الكلينــي، الكافــي، ت�ضحيــح وتعليق علي اأكبر الغفاري، دار الكتب الإ�ضــالميةـ  طهــران، مطبعة حيدري، ط 3، 
1367�س، باب وجوب الجهاد، ج5، �س12.

)2(  �ضورة التوبة، الآية 125.
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فلــو خلــت قلوبنا، ل �ضــمح اهلل، مــن الإيمان، وبقــي ظاهرنا متلّب�ًضــا بالإيمان، وقطعنــا اأوا�ضر 

الإيمــان وعالئقــه، بيــد اأّن األ�ضــنتنا ظّلــت تلهــج بالتعابيــر الإيمانيــة، فهذا هــــو الّنفاق، وهــــو من 

 ِ بُواْ أَِبَيِٰت ٱللَّ ن َكذَّ
َ
ىٰٓ أ

َ
وٓأ ـُٔواْ ٱلسُّ َسٰٓ

َ
ِيَن أ الخطورة بمكان. والقراآن الكريم ُي�ضّرح: ﴿ُثمَّ َكَن َعٰقَِبَة ٱلَّ

 
ٍ
، وذاك هو ال�ّضــوء المبين، األ وهو الّتكذيب باآيات اهلل. ويقول في مو�ضع

َوَكنُواْ بَِها يَۡســَتۡهزُِءوَن﴾)1(
 ،

َ َما وََعُدوهُ َوبَِما َكنُواْ يَۡكِذبُوَن﴾)2( ۡخلَُفواْ ٱللَّ
َ
ۡعَقَبُهــۡم نَِفاٗقا ِف قُلُوبِِهۡم إَِلٰ يَۡوِم يَۡلَقۡونَُهۥ بَِمآ أ

َ
اآخــر: ﴿فَأ

وهذا هو الخطر الكبير اّلذي يتهّدد المجتمع الإ�ضــالمّي. وحيثما �ضــاهدتم في الّتاريخ انحراًفا في 

المجتمــع الإ�ضــالمّي، فمن هنا كانــت بدايته. رّبما ي�ضــّن العدّو الخارجّي هجومــه ويدّمر ويخّرب، 

لكّنه ل قدرة له على الإفناء. ففي الّنهاية �ضيبقى الإيمان، وينبعث في مكاٍن ما، ويوؤتي اأكله. غير اأّن 

جيو�س العدّو الداخلّي اإن هجمت على الإن�ضان واأفرغت باطنه، اإذ ذاك �ضيطال النحراف �ضبيله، 

ا. واأينما ُوجد النحراف، فاإّن من�ضاأه يكون هو ذاك. ولقد ت�ضّدى النبّي P لهذا العدّو اأي�ضً

2. المنافقون: 
كان المنافقون يعي�ضــون بين الّنا�ــس، وكانوا من اّلذين اآمنوا باأل�ضــنتهم ولم توؤمن قلوبهم. 

ا منحّطين ومعاندين و�ضّيقي الأفق وم�ضــتعّدين للتعاون مع العدّو، لكّنهم كانوا  كانوا اأ�ضــخا�ضً

يفتقدون للتنظيم، وهذا ما كان ُيمّيزهم عن اليهود. 

�سيا�سة التعامل معهم:  -

ــم المتوّثب لمهاجمة الم�ضــلمين كتعامله مع  لقــد كان النبــّي P يتعامل مــع العدّو المنظَّ

اليهــود، ولــم ُيعطهــم الأمــان اأبًدا، لكّنــه كان يتحّمل العــدّو غيــر المنّظم، مّمن تلــّوث اأفراده 

بّي من األّد اأعداء 
ُ
بالعناد والعداوات والخبائث الفردية وعدم الإيمان، فلقد كان عبد اهلل بن اأ

 P حّتى اآخر �ضــنة من عمره تقريًبا، اإّل اأّن الر�ضــول P وقد عا�ضر الر�ضــوَل ،P النبّي

لــم يتعامــل معــه تعاماًل �ضــّيًئا، مع علم الجميع بنفاقــه، فقد كان P ُيداريــه وُيعامله كباقي 

الم�ضلمين من حيث عطاوؤه من بيت المال، و�ضيانة اأمنه وحرمته. كان ذلك منه P بالرغم 

من خبث هذه الفئة واإ�ضاءتها، وفي �ضورة البقرة اآيات تخت�ّس بهوؤلء المنافقين.

)1(  �ضورة الروم، الآية 10.

)2(  �ضورة التوبة، الآية 77.



39 )2( P النبي محّق

ولّما اّتخذ تجّمع بع�س المنافقين طابع التنظيم، قام النبّي P بمالحقتهم. ففي ق�ضّية 

م�ضــجد �ضــرار، حيث اّتخذوا منه مركًزا، كما اأقاموا اّت�ضــالت مع عنا�ضر من خارج الّنظام 

الإ�ضــالمّي، مــن قبيــل الّراهب اأبــي عامر من بالد الروم، واأعّدوا مقّدمات تح�ضــيد الجيو�ــس 

 ،P حتى ي�ضــتعينوا بجي�ــس الّروم �ضّد النبّي. من هنا بادر اإليهم النبّي P لمحاربة النبّي

وهدم الم�ضــجد اّلذي بنوه، واأحرقه، معلًنا اأّنه لي�ــس بم�ضجد، بل هو بوؤرة للتاآمر على الم�ضجد 

وعلى ا�ضم اهلل وعلى الّنا�س. اأو تلك الحفنة من المنافقين اّلذين اأعلنوا كفرهم وخرجوا من 

خرجّن لقتالهم. 
َ
المدينة وح�ضــدوا قواهم، فقاتلهم النبّي P وقال: لئن دَنوا من المدينة لأ

رغم اأّنه كان يوجد منافقون داخل المدينة، لكّن النبّي P لم يتعّر�س لهم اأبًدا. وهكذا، فقد 

مة �ضارمة، لكّنه �ضــلك طريــق المداراة مع الفئة  واجــه النبــّي P الفئة الثالثة مواَجهة منظَّ

الرابعة لفتقادهم للتنظيم، ولأّن الخطر ال�ضادر عنهم ُيمّثل خطًرا فرديًّا. كما اأّنه  P كان 

غالًبا ما ُيخجلهم ب�ضلوكه.

3. اليهود:
)العدو الثالث على الأمة الأ�ضالمية( كان اليهود، اأي الّدخالء اّلذين ل يوثق بهم، واّلذين 

اأ�ضــرعوا بالّتعبيــر عن ا�ضــتعدادهم لمعاي�ضــة النبــّي P في المدينــة، لكّنهم لــم ُيقلعوا عن 

ا في �ضــورة البقرة  اأعمــال الإيــذاء والتخريــب والخيانــة. بالتدقيــق جّيًدا، نجد اأّن ق�ضــًما مهمًّ

وبع�س ال�ضور الأخرى من القراآن الكريم، ترتبط بطريقة تعامل النبّي P و�ضراعه الثقافّي 

مــع اليهــود الذين كانوا على قدٍر من العلم والوعي والثقافة، وكانوا يوؤّثرون على اأفكار �ضعاف 

الإيمان من الّنا�ــس، ويحوكون الّد�ضائ�ــس ويزرعون الياأ�ــس في قلوبهم، ويثيرون الفتن بينهم، 

ا منّظًما. فكانوا ُيمّثلون عدوًّ

�سيا�سة التعامل مع العدو الثالث:  -

كان النبــّي P ي�ضــلك معهــم �ضــبيل المــداراة مــا اأمكنــه، لكّنــه لّمــا لم�ــس منهــم عــدم 

ا�ضــتجابتهم لهــذه المــداراة، بــادر اإلــى معاقبتهم. ولم تــاأِت مباغتة النبــّي P لهم من دون 

�ضبب اأو مقّدمات، بل اإّن كالًّ من هذه القبائل الثالث ارتكبت اأفعاًل، فعاقبهم النبّي P بما 

يوازي فعلتهم.
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الأولــى: قبيلــة »بن��و قينقاع«: الذين خانــوا النبّي P، فتوّجه نحوهــم واأمرهم بالجالء، 

واأخرجهم من ديارهم تاركين ثرواتهم للم�ضلمين.

ا. اأمرهم النبــّي P بحمل بع�س  الثانيــة: »بن��و الن�سي��ر«: اّلذين خانوا النبــّي P اأي�ضً

اأمتعتهم والرحيل، فا�ضطّروا لذلك وارتحلوا.

الثالثة: »بنو قريظة«: الذين منحهم النبّي P الأمان، و�ضــمح لهم بالبقاء في المدينة، 

ولم ُيخرجهم منها، واأبرم معهم عقًدا على اأّل ي�ضمحوا للعدّو بالت�ضّلل من اأحيائهم في معركة 

الخنــدق، لكّنهــم غــدروا وتعاقدوا مــع العدّو على الوقــوف اإلى جانبه لمقاتلــة النبّي P؛ اأي 

 P بل في الوقت اّلذي بادر ر�ضول اهلل ،P لهم من عهدهم مع النبّي اأّنهم لم يكتفوا بتن�ضّ

اإلــى حفر الخندق في الجهة اّلتي ي�ضــهل اختراقها، و�ضــّلمهم الجهة اّلتــي تقع عليها اأحياوؤهم 

ليمنعــوا العدّو من الت�ضــّلل عبرها، ذهبوا للتفاو�س والتباحــث مع العدّو، ليدخلوا مًعا من تلك 

الجهة ويطعنوا النبّي P من الخلف.

وفي تلك الأثناء، علم الر�ضول P بهذه الموؤامرة، وكان قد م�ضى ما ُيقارب ال�ّضهر على 

ح�ضــار المدينــة، وقــد وقعــت خيانة هوؤلء في منت�ضف هذا ال�ضــهر، فلجــاأ P اإلى عمٍل في 

غاية الذكاء، حيث اأوقع الفتنة بينهم وبين قري�ــس، فق�ضى على الّثقة اّلتي تربطهم بقري�ــس، 

وقد تجّلت بذلك واحدة من الخطط ال�ّضيا�ضــّية الع�ضــكرّية الرائعة للر�ضــول الأكرم P؛ اأي 

اأّنه P باغتهم حتى ل يتمّكنوا من توجيه اأّي �ضربة للم�ضلمين. وبعد اأن انهزمت فيه قري�س 

وحلفاوؤهــا وابتعــدوا عــن الخندق وعــادوا اإلى مّكة، رجــع النبّي اإلى المدينة. وفــي اليوم عينه 

الذي رجع فيه P الظهر، ثّم دعا اإلى �ضالة الع�ضر قبالة قالع بني قريظة، فتوّجه نحوهم؛ 

اأي اأّنــه لــم ُيمهلهم ولو لليلٍة واحدة، فحا�ضرهم لمّدة خم�ضــة وع�ضــرين يوًما توا�ضلت خاللها 

المناو�ضــات بيــن الّطرفين. ثــّم اإّن النبّي P قتل مقاتليهم لفداحــة خيانتهم وعدم اإمكانّية 

اإ�ضالحهم.

هكــذا تمّيــز تعامــل النبــّي P مــع هــوؤلء؛ اأي اأّنــه اأزال عــداوة اليهــود مــن علــى طريــق 

الم�ضــلمين، وب�ضــكل اأ�ضا�ــس في ق�ضيــة بني قريظة، وقبلهــا مع بني الن�ضيــر، وبعدها مع يهود 



41 )2( P النبي محّق

خيبر  بكّل تدبير وقّوة واإ�ضرار مقترن بالأخالق الإن�ضانّية العالية، وفي كّل هذه المواطن، لم 

ينق�ــس النبــّي P عهــًدا اأبًدا، وهذا ما ُيذعن له حّتى اأعداء الإ�ضــالم، بــل اأولئك هم اّلذين 

نق�ضوا العهود. 

4. القبائل المحيطة بالمدينة: 
 وهي عدوٌّ �ضئيل الأهمّية ومحدود، ولكن ينبغي عدم الّتغافل عنه في الوقت نف�ضه، فلرّبما 

يت�ضــّبب فــي بــروز خطــٍر داهــم. فمن هو هــذا العدّو؟ اإّنــه القبائل �ضــبه الهمجّيــة التي ُتحيط 

بالمدينة، فعلى ُبعد ع�ضــرة اأو خم�ضــة ع�ضــر اأو ع�ضرين فر�ضــًخا من المدينة تعي�س قبائل �ضبه 

بدائّية، ُجلُّ حياتها عبارة عن القتتال واإراقة الدماء والإغارة والّنهب وال�ّضلب. 

�سيا�سة التعامل مع العدّو الرابع:  -

الح والهداية، ولم ُيبادرهم بالّدعوة  تعاهد ]الر�ضول P[ مع َمْن تتوّفر فيه اأمارات ال�ضّ

اإلى الإ�ضالم بادئ الأمر، بل عاهدهم مع بقائهم على كفرهم و�ضركهم بغية تجّنب انتهاكاتهم. 

ا،  لقــد كان النبــّي P ملتزًما اأ�ضــّد اللتزام بتعّهداته ومواثيقه، وهذا ما �ضــاأتطّرق اإليه اأي�ضً

لكّنه لَحَق الأ�ضرار وَمن ل عهد لهم، وعالج م�ضكلتهم. وما ُيذكر من َبْعِث النبّي  P لل�ّضرايا، 

حيث كان ير�ضــل الخم�ضــين اأو الع�ضرين من الم�ضلمين في �ضرايا، لمالحقة هوؤلء اّلذين تاأبى 

الح ول ي�ضــتقّر لهم حــال اإل باإراقة الّدماء والتو�ّضــل بالقّوة،  طبيعتهــم الوئــام والهداية وال�ضّ

فكان اأن لحقهم النبّي P وقمعهم واأخمد نارهم.
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الّهاهيم الرئيسة

بغيــة اإنجــاز مهمــة اإقامة الحكم الإ�ضــالمّي النموذجّي، كان هناك ثــالث مراحل هي:   .1

مرحلة اإر�ضــاء قواعــد الّنظام ]الإ�ضــالمّي[، ومرحلة �ضيانة  الّنظــام، ومرحلة اإكمال 

ا  البناء واإعماره و�ضمان ا�ضتمراريته. وهذه المراحل الثالث ت�ضير بجانب بع�ضها بع�ضً

ب�ضكل عر�ضّي. 

اإنَّ اإيجــاد الّنظــام ]النموذجّي للحكم[ يحتاج اإلى دعائم عقائدية واإن�ضــانية؛ لذا نجد   .2

اأنَّ النبــّي P قــد بّيــن المعتقــدات في اإطار كلمــة الّتوحيد والعّزة الإن�ضــانّية و�ضــائر 

المعارف الإ�ضالمّية، وبا�ضرP باإعداد الّركائز الإن�ضانّية، في مّكة ويثرب والمدينة.

P من النماذج التطبيقية في اإر�ضــاء الدعائم العقائدية والفكرية في عهد الر�ضــول  .3

نذكــر: اإلغــاء الطبقّية والن�َضــبّية، اإر�ضــاء مفهــوم القيــادة والمركزية الإدارية، اإر�ضــاء 

وتعزيز مفهوم العمل والتوا�ضع والم�ضاركة الجتماعية، واإر�ضاء مفهوم الأخوة والوحدة 

الجتماعية.

كان النبــّي P يــرى اأربعة اأ�ضناف من الأعداء يترّب�ضون بهذا المجتمع الفتّي: العدو   .4

الباطنّي في كّل م�ضلم، المنافقين،  اليهود، والقبائل المحيطة بالمدينة.

العدّو الكامن في باطن كّل م�ضلم وموؤمن هو الأخطر بين جميع الأعداء، وهذا العدّو مع�ّض�س   .5

الل، والنزلق اّلذي  ا. اإّنه الأهواء النف�ضية والأنانّية، والجنوح نحو النحراف وال�ضّ فينا اأي�ضً

ُيهّيئ الإن�ضان بنف�ضه اأر�ضّيته. وقد خا�س النبّي P مع هذا العدّو �ضراًعا مريًرا. غاية الأمر 

اأّن اآلة ال�ضراع مع هذا العدّو ل تتمّثل بال�ّضيف، بل بالّتربية والّتزكية والّتعليم والّتحذير.

كان المنافقون يعي�ضون بين الّنا�س، وكانوا من اّلذين اآمنوا باأل�ضنتهم ولم توؤمن قلوبهم.   .6

ا منحّطين ومعاندين و�ضّيقي الأفق وم�ضتعّدين للتعاون مع العدّو، لكّنهم  كانوا اأ�ضخا�ضً

كانوا يفتقدون للتنظيم، وهذا ما كان ُيمّيزهم عن اليهود.

م المتوّثب لمهاجمة الم�ضلمين كتعامله مع  لقد كان النبّي P يتعامل مع العدّو المنظَّ  .7

اليهود، ولم ُيعطهم الأمان اأبًدا، لكّنه كان يتحّمل العدّو غير المنّظم.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

الدرس الثالث 
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يبّين سياسة تعامل الرسول P مع كّفار قريش،   .1

وبعض الزعامات في مّكة.

يحّلل وقائع معركة بدر وأحد والخندق وفتح مكة.  .2

يشرح كيفية إكمال بناء النظام وضمان استمرارّيته،   .3

وحادثة  الوداع  حجة  ومجريات  وقائع  خالل  من 

يوم الغدير.





إقامة النظام النّوذجيم للحكم  )2(
العدّو الخام�س من اأعداء الر�ضولP: كفار قري�س، وبع�س الزعامات في مّكة:

 ،Pكان فــي مكــة الكّرمة مجموعة من الزعامات، التي عملــت على مواجهة دعوة النبي

بل ومعاداته، وبالرغم من عدم وجود حكومة فيها بالمعنى المتعارف عليه، بيد اأّنه كان هناك 

مجموعة من الأ�ضراف المتكّبرين العتاة اأ�ضحاب الّنفوذ يحكمون مّكة، وهم على اختالفهم، 

كانوا مّتحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد. 

�سيا�سة التعامل مع العدّو الخام�س:  -

 باأّن الخطر الج�ضــيم اإّنما ينطلق منهم، وهــذا ما حدث عمليًّا. 
ٍ
كان النبــّي P علــى علــم

اأح�ــّس النبــّي P اأّنــه لو قعد حتى ياأتوا بحًثــا عنه، فاإّنهم يقيًنا لن يتوانوا عن ذلك، و�ضــوف 

يقتن�ضــون الفر�ضــة، لذلــك ذهب في اأثرهــم، لكّنه لم يق�ضــد مّكة. كان طريــق قافلتهم يمّر 

بقــرب المدينــة، فبادرهــم الّر�ضــول P بالهجوم،]وكانــت المعــارك الثالثــة: بــدر واأحــد 

والخندق، وفتح مكة المكّرمة[:

1. معركة بدر: 
ا  اأهــّم هــذه الهجمات، وفي طليعــة الأعمال.  لقد بادرهم النبــّي P بالهجوم، وهم اأي�ضً

جاوؤوا لمحاربة ح�ضرته بدافع الع�ضبّية والغلظة والعناد. 

خبر الم�ضلمون اأّنهم �ضينت�ضرون على جماعة من الكافرين. وقد 
ُ
وبح�ضب الوعد الإلهّي، اأ

كان ذلــك في ال�ضــنة الثانيــة للهجرة. كانت القافلــة، المحّملة باأمتعة وب�ضائع قري�ــس، قادمة 

مــن ال�ضــام اإلــى المدينة، لتعبــر اأطراف المدينة نحــو مّكة. وبمجــّرد اأن اّت�ضح لكّفار قري�ــس 

تهديد اأبطال ومجاهدي العرب والم�ضــلمين، حّتى اأر�ضــلت قّوات م�ضــّلحة اإلى المدينة للّدفاع 
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عن متاعها وب�ضائعها. كان الم�ضــلمون يميلــون اأكثر لإيقاف القافلة المحّملة بالّثروة والمتاع، 

اّلتــي لــم يكــن لديها اأّي دفــاٍع ُيذكــر. اأّما حكم اهلل فقــد ق�ضى بــاأن يذهبوا لمواجهــة القّوات 

نَّ َغرۡيَ َذاِت 
َ
َها لَُكۡم َوتََودُّوَن أ نَّ

َ
آئَِفَتنۡيِ أ ُ إِۡحــَدى ٱلطَّ الم�ضــّلحة لكّفار قري�ــس، ﴿ِإَوۡذ يَعُِدُكُم ٱللَّ

. كان الم�ضلمون يعلمون اأّنهم �ضينت�ضرون في هذه المواجهة ولكّنهم 
ۡوَكةِ تَُكوُن لَُكۡم﴾)1( ٱلشَّ

لم يكونوا يعلمون باأّن ذلك �ضيكون على قّوات قري�س الم�ضّلحة، بل كانوا يظّنون اأّن انت�ضارهم 

�ضيكون على هذه القافلة التجارية العائدة من ال�ضام. ولكّن النبّي بّدل طريقهم واأخذهم نحو 

المواجهــة، الع�ضــكرّية، فعبرت القافلة، لكّن الم�ضــلمين التقوا بالكّفار فــي محّلٍة ُتدعى بدًرا. 

فماذا كانت العّلة من تبديل اهلل تعالى طريق الم�ضــلمين من مواجهة مع القافلة اإلى مواجهة 

مــع القــّوات الم�ضــلّحة؟ ال�ضــبب هو اأّن الم�ضــلمين كانوا يرون مــا هو قريب، وكانــت اإرادة اهلل 

. فاإّن اهلل تعالى اأراد اأن 
ن ُيِقَّ ٱۡلَقَّ بَِكلَِمٰتِهِۦ﴾)2(

َ
ُ أ وم�ضــيئته تريــد هدًفا بعيــًدا، ﴿َوُيرِيُد ٱللَّ

، واأراد اأن يزهق 
يعــّم الحــّق هــذا العالم، ﴿ِلُِحقَّ ٱۡلَقَّ َوُيۡبِطَل ٱۡلَبِٰطَل َولَــۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡجرُِموَن﴾)3(

الباطــل، اّلــذي هو بطبيعته زاهق. األم يكن من المقّرر اأن يقوم الإ�ضــالم بالق�ضاء على جميع 

القوى وال�ضــلطنات ال�ضــيطانية والطاغوتية؟ األم يكن من المقّرر اأن ت�ضبح الأّمة الإ�ضــالمّية 

؟ األم يكن من المقّرر اأن ترتفع راية الإ�ضالم خّفاقًة على قمم 
َُكونُواْ ُشَهَدآَء َعَ ٱنلَّاِس﴾)4( ﴿ ّلِ

الإن�ضانّية والب�ضرّية؟ فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن اأّية طريٍق؟

لقد كان الم�ضلمون في ذلك الوقت ُيفّكرون في اأنف�ضهم اأّنهم لو �ضادروا هذه القافلة الثرية، 

وح�ضلوا على بع�س المال، فاإّن الإ�ضــالم الفتّي �ضــوف يقوى. كانوا ُيفّكرون ب�ضــكٍل �ضحيح، لكن 

كان الفكر الأرقى والأكثر قيمًة في محلٍّ اآخر. الفكر الأرقى هو اأّننا نحن الم�ضلمون اّلذين نحيط 

بالنبــّي اليــوم، قد و�ضلنا اإلى حدٍّ ُيمكننا اأن ُنر�ّضــخ فكرنا وطريقنا في المجتمعات الم�ضــت�ضَعفة 

المحرومــة، وفــي و�ضــط عوالم الظــالم والظلمانية، ففي هــذا الحو�س من المياه مــا يمّكنه من 

التدّفق لإرواء كّل هذه الغر�ضــات والأ�ضــجار والأرا�ضي الميتة والياب�ضــة؛ هذه هي الفكرة الأرقى. 

)1(  �ضورة الأنفال، الآية 7.

)2(  �ضورة الأنفال، الآية 7.

)3(  �ضورة الأنفال، الآية 8.
)4(  �ضورة البقرة، الآية 143.
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فــاإذا كان مــن المقــّرر اأن ي�ضل الإ�ضــالم اإلى الن�ضر الواقعــّي، واإذا كان من المقــّرر اأن تتحّرك 

هذه النواة الجليلة لالإ�ضالم نحو المناطق الم�ضت�ضَعفة، واإذا كان من المقّرر اأن تت�ضاقط ق�ضور 

الظلــم والجــور واحــًدا بعد الآخر، فينبغــي اأن يبداأ ذلك من مكاٍن ما. لم يكن الم�ضــلم المخل�س 

المحّب في �ضدر الإ�ضــالم يعلم من اأين يبداأ، فعّلمه اهلل تعالى ذلك وهّياأ له، اأخرجه اهلل تعالى 

من اأجل م�ضادرة ب�ضائع قري�س ليجّره اإلى معركٍة لم يردها، فيتحّقق بذلك، مع قلّة العتاد، لكن 

مع الإيمان الرا�ضخ، تراجع العدّو القهقري، وفتح الطريق اأمام �ضيالن وجريان وتقّدم ونفوذ قّوة 

الحــّق وثبــات طريقــه. فلكي يفهم العدّو اأّن الإ�ضــالم موجوٌد، يجب اأن ياأخــذه على محمل الجّد، 

. لقد جعلناكم اأّيها الم�ضــلمون في مواجهة الجي�ــس الجّرار للعدّو 
﴿ ِلُِحقَّ ٱۡلَقَّ َوُيۡبِطَل ٱۡلَبِٰطَل﴾)1(

مــن دون اأن تريــدوا ذلــك، وذلــك مــن اأجــل اأن توّجهــوا قب�ضتكم نحــوه، فتظهر قــدرة اهلل اأمام 

ناظريه.

2. معركة أُحد:
بعــد اأن كان الّن�ضــر الإلهــّي فــي معركة بــدر، بف�ضــل اهلل ورحمته، وبهّمة الم�ضــلمين، من 

عًا من العدّو اأن ُيقلع عن عداوته بهذه ال�ضــرعة،  ن�ضيب مجاهدي الإ�ضــالم، فاإّنه لم يكن متوقَّ

حد. 
ُ
ولذلك بداأ بالتخطيط لمعركة اأ

حــد كان الأمر فــي البداية ل�ضالح الم�ضــلمين ب�ضــبب اّتحادهــم وتوافقهم، 
ُ
وفــي معركــة اأ

وا�ضتطاعوا في البداية اأن يهزموا الم�ضركين، ولكن بعد اأن ح�ضلوا على الن�ضر ب�ضرعة، فاإّن 

مروا بحفظ منفذ الجبل من اأيدي العدّو، ومن اأجل اأن ل يتخّلفوا 
ُ
اأولئــك الـــ 50 رجــاًل الذين اأ

عــن جمــع الغنائم، تركوا مهّمتهــم ولحقوا بالم�ضــلمين اّلذين كانوا بدورهم م�ضــغولين بجمع 

الغنائــم. بقي ع�ضــرة اأ�ضــخا�س فقط من الم�ضــلمين عند ذلــك الجبل، واأّدوا مــا عليهم، لكّن 

العــدّو اغتنــم هــذه الفر�ضة والتــّف عليهم من خلف الجبل، وهجم على الم�ضــلمين من ال�ضــّق 

والمنفــذ الــذي لــم يكن عليــه ما يكفي من الحر�ــس. وقــد دفع الم�ضــلمون ثمًنا باهًظا ب�ضــبب 

هذا الهجوم، لم ُيهزم الإ�ضــالم، ولكّن انت�ضاره تاأّخر، بالإ�ضافة اإلى خ�ضــارة اأبطاٍل �ضــجعان 

واأعــّزاء فــي هذا الطريق، كحمزة �ضــّيد ال�ضــهداء. واهلل تعالــى يدعو الم�ضــلمين اإلى العتبار 

)1(  �ضورة الأنفال، الآية 8.
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والتاأّمــل، فيقــول لهم: اإّننا �ضدقنا وعدنا وقلنا اإّنكم �ضــتنت�ضرون علــى العدّو، وقد انت�ضرتم. 

بعــد اأن ظهــرت فيكم تلك الحــالت وتلك الخ�ضال الّثــالث، تلّقيتم ال�ضربــة. وتلك الخ�ضال 

الثالث هي عبارة عن:

اأّوًل: ﴿فَِشۡلُتۡم﴾، اأي �ضعفتم وفقدتم حما�ضكم وجهوزّيتكم وثباتكم واإقدامكم.

ۡمرِ﴾، ف�ضققتم وحدة الكلمة وال�ضّف.
َ
ثانًيا: ﴿َوتََنٰزَۡعُتۡم ِف ٱۡل

، فتخّلفتم عن اأوامر الر�ضــول والقائد واأولئك اّلذين كانوا م�ضــوؤولين 
ثالًثــا: ﴿وََعَصۡيُتم﴾)1(

عن اإدارة اأموركم.

فهــذه ال�ضفــات الثــالث اّلتــي ظهــرت فيكم اأعطــت العــّدو الفر�ضــة ليلتّف عليكــم ويوّجه 

جيــن بدمائهم، بالغين بذلك مقام ال�ضــهادة  لكــم �ضربة، ولي�ضــقط اأعّز اأبناء الإ�ضــالم م�ضرَّ

والمفاخر، وليخ�ضر العالم الإ�ضالمّي ب�ضبب هذا الأمر اأمثال هذه ال�ّضخ�ضّية.

3. معركة الخندق:
كانت معركة الخندق اآخر المعارك اّلتي �ُضّنت �ضّد النبّي P، وهي واحدة من اأهّمها، حيث 

 P  ا، وقالوا فلنذهب ونقتل النبّي ا�ضــتجمع كّفار مّكة كّل قواهم، وا�ضــتعانوا بالآخرين اأي�ضً

بين، وننهب المدينــة ونرجع مطمئّنين، ولن يبقى بعدها عيٌن  وب�ضــع مئــات من اأن�ضاره المقرَّ

ول اأثــر للنبــّي وَمن معــه. وقبل اأن ي�ضلوا اإلى المدينة، كان النبــّي P قد علم بالأمر، فبادر 

اإلــى حفــر خنــدق عر�ضه اأربعون متــًرا تقريًبا من الّجهة اّلتي ي�ضــهل اختراقهــا. كان ذلك في 

�ضهر رم�ضان، وكان المناخ قار�س البرودة، كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذلك العام، 

مــن هنــا فقــد عّم الجدُب وعانى الّنا�ــس مــن الم�ضاعــب. كان النبّي P اأكثر الّنا�ــس عماًل 

فــي حفــر الخنــدق، فحيثما وقعت عيناه علــى من اأعياه العمل واأ�ضابه الإرهــاق ولم يعد قادًرا 

علــى موا�ضلــة العمل، كان P يتناول معوله ويمار�ــس العمل المقّرر اإنجازه عنه، فلم ي�ضــّجل 

ح�ضوره باإ�ضدار الإيعازات فقط، بل كان يح�ضر ب�ضــخ�ضه و�ضــط جموع الّنا�ــس. جاء الكّفار 

جبروا 
ُ
مقابل الخندق، ولّما اأدركوا عجزهم، اأ�ضيبوا بالإحباط والهزيمة، وافُت�ضح اأمرهم، فاأ

علــى الّتراجــع. عندهــا نادى النبّي P بــاأّن الأمر قد انتهى. وهذه كانت اآخــر المعارك اّلتي 

�ضّنها كّفار مّكة �ضّد الم�ضلمين، وقد جاء دور الم�ضلمين للتوّجه نحو مّكة ومالحقة الكّفار.

)1(  �ضورة اآل عمران، الآية 152.
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4.  فتح مكة:
بعــد عــام مــن تلك الواقعة، اأراد النبــّي P التوّجه اإلى مّكة لأداء العمــرة، واأثناء ذلك وقع 

�ضلــح الحديبيــة الغنــّي بالمعاني والأهداف. وكان م�ضــير النبــّي P اإلى مّكة في �ضــهر محّرم 

الحرام - حيث كانوا ُيحّرمون فيه القتال - فاأ�ضبح المكّيون في حيرة من اأمرهم، ما ع�ضــاهم 

�ضانعين، اأي�ضمحون له بالتقّدم في م�ضيره؟ وماذا �ضيفعلون اإزاء نجاحه هذا؟ وكيف يواجهونه؟ 

اأيقاتلونــه وهــم في �ضــهر محّرم؟ وكيف يقاتلونــه؟ واأخيًرا قّرروا عدم ال�ّضــماح له بالمجيء اإلى 

مّكــة، واإبادتــه هو واأ�ضحابه اإن وجــدوا لذلك مبّرًرا. تمّيز ت�ضّرف النبّي  P باأ�ضــمى درجات 

التدبير، حيث قام بما دفعهم لأن ُيبِرموا معه �ضلًحا يق�ضي باأن يعود اإلى المدينة، على اأن ياأتي 

فــي العــام القادم لأداء العمــرة. وتوّفرت الّظروف جميعها اأمام النبّي  P من اأجل الّتبليغ في 

كّل اأرجاء المنطقة، وُفتحت اأمامه الأبواب. كــان ذلك �ضلًحا، بيد اأّن الباري تعالــى ُي�ضّرح فــي 

. ومن ُيراجع م�ضادر التاريخ ال�ضحيحة والموّثقة 
بِيٗنا﴾)1( كتابــه بالقــول: ﴿إِنَّا َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا مُّ

ُيده�ضــه كثيــًرا مــا جــرى في واقعــة �ضلــح الحديبية. وفــي العام التالــي توّجه النبــّي P لأداء 

العمرة، ورغم اأنوفهم اأخذت �ضوكته تزداد قّوة يوًما بعد يوم. ولّما نق�س الكّفار العهد في العام 

ـ تقّدم نحوهم النبــّي  P وفتح مّكة، فــكان فتًحا عظيًما  ـــ اأي العــام الثامن للهجــرةـ  الالحــقـ 

ُينبئ عن اقتدار النبّي P وتمّكنه. وتاأ�ضي�ًضــا على ذلك، فقد اّت�ضــم تعامل النبّي P مع هذا 

العــدّو بالتدبيــر والقتــدار والتاأّني وال�ضبر، بعيًدا عن الرتباك، ولــم يتراجع اأمامه، ولو خطوة 

واحدة، بل كان يتقّدم نحوه يوًما بعد يوم واآًنا بعد اآن.

ته الّرحلة الثالثة : إكّال بناء النظام، وضّان استّراريم
وتّت�ضح معالم هذه المرحلة من خالل وقائع ومجريات حجة الوداع وحادثة يوم الغدير:

1.  حجة الوداع:
مــا جــرى هو اأّن ر�ضــول اهلل P، وفي ال�ّضــنة العا�ضــرة للهجرة، توّجه اإلــى الحّج مع جمٍع 

من م�ضــلمي المدينة و�ضــائر مناطق الجزيرة العربية اّلتي اأ�ضــلمت، وفي هذا ال�ضــفر ا�ضــتفاد 

النبّي الأكرم من حّج بيت اهلل في بيان المفاهيم الإ�ضــالمّية، �ضــواء على الم�ضــتوى ال�ضيا�ضــّي 

)1(  �ضورة الفتح، الآية 1.
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اأو الع�ضــكرّي اأو الأخالقّي اأو العقائدّي، ا�ضــتفادًة كاملة وجديرة بالّذكر، وقد ُنقل عن ر�ضــول 

اهلل  P خطبتــان: اإحداهمــا، علــى الظاهر، في اليوم العا�ضــر)من ذي الحجــة( اأو في يوم 

. وعلى ما يبــدو اأّنهما كانتا خطبتين ل خطبًة 
)1(

قريــٍب منــه، والأخرى في نهاية اأّيام الت�ضــريق

واحدة. في هاتين الخطبتين، بّين ر�ضــول اهلل جميع الم�ضــائل الأ�ضا�ــس اّلتي ينبغي اأن يلتفت 

اإليها الم�ضــلمون بعمق، وهي في الأ�ضا�ــس ق�ضايا �ضيا�ضّية. وُيدرك الإن�ضان جّيًدا كم اأّن اأولئك 

اّلذين يف�ضلون بين الحّج والق�ضايا ال�ّضيا�ضّية في العالم الإ�ضالمّي اليوم، ويت�ضّورون اأّن الحّج 

ينبغــي اأن يكــون عبــادًة فقــط، بالمعنى الرائج والعــادّي، واأّن كّل عمٍل �ضيا�ضــّي هو عمٌل خارج 

.P  عن نطاق الحّج، كم اأّنهم غرباء وبعيدون عن تاريخ الإ�ضالم وعن �ضيرة النبّي الأكرم

ما بّينه ر�ضول اهلل P في هاتين الخطبتين من م�ضائل، قد ُذكرت في بع�س كتب ال�ّضيعة 

وال�ضّنة بالإجمال، وهي: 

الجهاد: طرح ]الر�ضول P [ ق�ضّية الجهاد �ضّد الم�ضركين والكّفار، واأعلن اأّن الجهاد  اأ. 

�ضي�ضتمّر حّتى تنت�ضر كلمة ل اإله اإل اهلل في العالم كّله. وب�ضاأن الوحدة الإ�ضالمّية، بّين 

ر�ضــول اهلل في هاتين الخطبتين عّدة مطالب، و�ضّرح اأّن على الم�ضــلمين اأن ل يقتتلوا 

فيما بينهم، واأّكد على وحدة الم�ضلمين وان�ضجامهم.

 وا�ضــٍح اأّن هذه القيم بنظر الإ�ضــالم هي ل 
ٍ
رف�ــس القيــم الجاهلّية: �ضــّرح P بكالم ب. 

، فقد تبّراأ 
�ضيء ول قيمة لها، »األ اإّن كّل ماٍل وماأثرٍة ودٍم ُيّدعى تحت قَدميَّ هاتين«)2(

من القيم الجاهلّية بالكامل. وكّل الخالفات المالّية اّلتي كانت بين الم�ضلمين من اأّيام 

الجاهلّيــة، كاأن يكــون اأحدهم قد اأقر�ــس اأخاه وله عليه ربا، فاإّنه اأ�ضبح من�ضــوًخا، »األ 

، اّلذي 
وكّل ربا كان في الجاهلّية فهو مو�سوع، واأول مو�سوع منه ربا عّمي العّبا�س«)3(

كان قد اأقر�س في الجاهلّية كثيرين، وله عليهم ربا، فقد اأعلن النبّي اأّنه رفعه ون�ضخه. 

التاأكيــد علــى قيمــة التقــوى: ]اأكــد الر�ضــول P علــى قيمــة التقــوى[ كاأعلــى قيمــة  ج. 

ْعُدوَداٍت(، �ضــورة   مَّ
ٍ
ام يَّ

َ
)1(  ُيطلق هذا ال�ضــم على الأّيام من 11 اإلى 13 من �ضــهر ذي الحجة. ويطلق عليها في القراآن )اأ

البقرة، الآية 203.

)2(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج21، �س105.
)3(  م.ن، ج37، �س 113.



51 )3( P النبي محّق

اإ�ضــالمية، و�ضــّرح اأّنــه ل ف�ضــل لأحٍد على اأحــد اإل بالّتقــوى. وبّين �ضــرورة الن�ضيحة 

لأئّمــة الم�ضــلمين، اأي التدّخــل في الق�ضايا ال�ّضيا�ضــّية، واإبداء الراأي للحــّكام والأئّمة، 

وجعل ذلك كفري�ضة، حيث يجب على جميع الم�ضــلمين اأن ُي�ْضــدوا للحّكام الإ�ضالمّيين 

ن�ضيحتهم واآراءهم النافعة.

بيــان حديــث الثقلين وق�ضية العترة: وهو حديث قال فيه: »اإّني قد تركُت فيكم اأمرين  د. 

)نفي�س��ين(، ل��ن ت�سّل��وا بع��دي م��ا اإن تم�ّس��كتم بهم��ا: كت��اب اهلل، وعترتي اأه��ل بيتي، 

ف��اإّن اللطي��ف الخبي��ر ق��د عه��د اإل��ّي اأّنهم��ا ل��ن يفترق��ا حّت��ى ي��ردا عل��ّي الحو���س، 

كهاتين )ال�سبابتين(، وجمع بين م�سبِّحتيه، ول اأقول كهاتين وجمع بين الم�سّبحة 

. وقد عر�س ق�ضية العترة.
والو�سطى، فت�سبق اإحداهما الأخرى، فتم�ّسكوا بهما...«)1(

2.  واقعة الغدير:
تعتبــر واقعــة الغدير من اأهــم الدلئل على حر�س الر�ضــول الأكرم واهتمامه با�ضــتمرارية 

النظام الإ�ضالمّي وحفظه:

اأحداث الواقعة: اأ. 

 بعــد اإنهــاء اأعمال الحّج، توّجه مبا�ضــرًة اإلى المدينة. واأثنــاء الطريق، وعلى مفترق ثالثة 

طــرق، حيــث كان ينبغــي اأن تفتــرق القوافل اليمنّية عــن قوافل المدينة، وقــف P في محّلٍة 

ُيقال لها »غدير خم«، وكما نقل ال�ضــاهد والحا�ضر، اأّن الحرارة كانت �ضــديدة اإلى درجة اأّنه 

 على الأر�س ل�ُضــويت. في مثل هذه الحال، وقف P على مرتَفٍع ونادى 
ٍ
لو و�ضعوا قطعة لحم

 ،
في الّنا�ــس، وعندما راأى الجميع، اأعلن ق�ضية الولية، »من كنت موله فهذا عليٌّ موله«)2(

واأخــذ بيــد اأميــر الموؤمنيــن Q ورفعها حّتــى يراها الجميع. وفــي رواياٍت عديــدة ُنقل اأّنه 

�ضوهد بيا�س اإبطي النبّي P وعلّي بن اأبي طالب Q، عندما رفع يده من اأجل اأن يظهر 

الأمر للّنا�س جميًعا، هذه هي الواقعة في الإجمال.

)1(  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج2، �س 415.
)2(  م.ن، ج1، �س420.
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اأبعاد واقعة الغدير: ب. 

ا في تاريــخ الإ�ضــالم. وُيمكن الّنظر  اإّن واقعــة غديــر خــم هي واقعــة م�ضيرّية ومهّمــة جدًّ

اإليها من حيثّيتين اأو بعدين: الأّول يخت�ّس بال�ّضيعة، والثاني يرتبط بجميع الفرق الإ�ضالمّية. 

وبالنظــر اإلــى البعد الثانــي لهذه الواقعة، يجب اإيجــاد هذه الّروحّية وهذا ال�ّضــعور عند جميع 

ا بال�ّضيعة. م�ضلمي العالم، وهو اأّن عيد الغدير اّلذي ُيذّكر بهذه الواقعة الكبرى لي�س مخت�ضًّ

البعد األّول : البعد المختص بالشيعة:   -
ب للخالفة من ِقَبل  يخت�ــسّ بال�ّضــيعة، لأّن اأمير الموؤمنين Q في هذه الواقعــة قد ُن�ضّ

النبّي P. وفي ذلك اليوم وفي تلك الواقعة �ُضــئل ر�ضــول اهلل: يا ر�ضــول اهلل، هل اإّن اإعالنك 

؛ اأي اإّنه اأمٌر اإلهّي، وكذلك هو مّني. 
هذا هو من نف�ضك اأو من اهلل؟ فقال: »من اهلل ور�سوله«)1(

فال�ّضــيعة ُتعّظم هذه الواقعة من هذه الجهة، لأّن اعتقادهم باأّن الخالفة المبا�ضــرة هي لأمير 

الموؤمنين Q وترتبط بهذه الواقعة اأكثر من �ضــائر الدلئل. بالّطبع، اإّن البحث في مجال 

ال�ضتنباط  وال�ضتدلل على هذه الواقعة في الكتب الكثيرة والمتنّوعة على مّر تاريخ الإ�ضالم، 

�ضيف �ضيًئا على ما كتْبته وذكْرته 
ُ
قد ا�ضتمّر من اليوم الأّول واإلى يومنا هذا. ول اأنوي هنا اأن اأ

اآلف الأل�ضنة والأقالم ب�ضاأن هذا المطلب.

البعد الثاني: البعد المشترك بين المسلمين:  -
] وهو[ ل يقّل اأهّمية عن البعد الأّول، فهو اأمٌر م�ضترٌك بين ال�ّضيعة وال�ضّنة.

اإّن الُبعــد اّلــذي هــو مــورد نظــري، البعــد الّدولّي الإ�ضــالمّي والمتعّلــق بالفرق الإ�ضــالمّية 

اّلتــي ل تنح�ضــر بال�ّضــيعة، هــو اأّنــه لو فر�ضنــا اأّن النبّي P فــي هذا الإعــالن، اّلذي ح�ضل 

حتًما، وقد �ضدر عنه هذا الكالم، لو فر�ضنا اأّنه لم ُيرد اأن ُيبّين اأّن خليفته المبا�ضر هو اأمير 

الموؤمنيــن  Q، فاإّنــه بالحــّد الأدنى اأراد اأن ُيثّبــت الولء والّرابطة العميقة للم�ضــلمين مع 

اأميــر الموؤمنين Q وعترته. وال�ضــبب فــي اأّن النبّي قرن عترته بالقراآن، �ضــواء في خطبة 

منــى اأو فــي حديــث الثقلينـ  وعلى مــا يبدو اأّن هذا الحديث قد �ضدر عــن النبّي عّدة مّرات - 

)1(  الطبر�ضــّي، اأحمــد بــن علــي، الحتجــاج على اأهل اللجــاج، تحقيق وت�ضحيح محمد باقر الخر�ضــان، ن�ضــر المرت�ضى، 
م�ضهد، الطبعة الأولى، 1403هـ، ج1، �س 82.
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 Q ــا فــي حديــث الغديــر وفي هــذه الواقعــة - اّلتي ُيرّكز فيهــا على اأميــر الموؤمنين واأي�ضً

و�ضــخ�ضه، اإّنه اأراد اأن ُيثّبت هذه الرابطة من اأجل اأن ُيظهر للّنا�ــس، وعلى مّر الزمان، نماذج 

كاملــة لالإن�ضــان اّلــذي يريده الإ�ضــالم، ويكون ذلــك لجميع الأجيــال الآتية. فيجعــل النموذج 

الكامل لالإن�ضان ب�ضورة مج�ّضمة وعينية بحالته الوا�ضحة اّلتي ل �ضّك فيها اأمام اأعين جميع 

ية الإن�ضان  الب�ضــر، وليقول اإّن التربية الإ�ضــالمّية ينبغي اأن تكون في هذا الّتجاه، واإّن �ضــخ�ضّ

الم�ضلم هي تلك ال�ّضخ�ضّية اّلتي تجعل غايتها ونموذجها هذا الإن�ضان الكامل.

هــوؤلء اّلذيــن كانت طهارتهــم وعلومهم وتقواهــم و�ضالحهم وعبوديتهــم هلل، واّطالعهم 

على الق�ضايا الإ�ضالمّية، وت�ضحيتهم و�ضجاعتهم من اأجل تحّقق الأهداف والقيم الإ�ضالمّية، 

واإيثارهم وا�ضٌح بّيٌن للجميع. لقد تّم تعريف اأمير الموؤمنين Q كاأنموذج يمكن للّنا�س اأن 

يرتبطــوا به، �ضــواء كان فــي ذلك الّزمان اأو في الأزمان الآتية. وهنــا، واإن لم تتحّقق الخالفة 

ا اإّل بعد مرور 25 �ضنة، فاإّنه في الّنهاية �ضار خليفة النبّي، وثّبت مقام اإمامته،  المبا�ضرة عمليًّ

وقبل به جميع الم�ضــلمين، كفرٍد، اإماًما للمجتمع. هذه الخ�ضو�ضّية، وهذه الّرابطة الموجودة 

عنــد جميــع الم�ضــلمين مع هذه ال�ّضــخ�ضّية، اّلتي يقبل الجميع اأّنها خليفــة النبّي Pـ  كّل ما 

هنالــك اأّن بع�س الّنا�ــس يقول اإّنه الخليفة المبا�ضــر، وبع�س يعتقد بخــالف ذلك، واإنه خليفة 

بعد 25 �ضــنة ـ هذه ال�ّضــخ�ضّية اّلتي يقبل جميع الم�ضلمين بها على اأّنها خليفة، يجب اأن تكون 

لجميــع الم�ضــلمين اأنموذًجــا خالــًدا وقــدوًة كاملة لالإن�ضــان الإ�ضــالمّي. ويجــب اأن تبقى هذه 

الرابطة بينه وبين جميع الم�ضلمين واإلى الأبد كرابطة فكرّية واعتقادّية وعاطفّية وعملّية.

فمــن هــذه الّناحية، ل يخت�ّس اأمير الموؤمنين Q بال�ّضــيعة، بل هو لجميع الم�ضــلمين. 

كما اأّن هذا الكالم ل يخت�ّس باأمير الموؤمنين Q، بل ي�ضمل العترة ال�ّضريفة واأئّمة ال�ّضيعة 

ا من العترة، واّلذين يجب اأن يبقوا دائًما كنماذج كاملة  اّلذين هم من اأولده، اّلذين هم اأي�ضً

لالإن�ضان الإ�ضالمّي في اأعين الم�ضلمين. هذه ق�ضية.

وبجعل العترة اإلى جانب القراآن، وبالإعالن عن �ضرورة الرتباط بين الم�ضلمين والعترة، 

بّيــن الر�ضــول الأكرم P فــي الحقيقة الموقَف تجــاه كّل اأنواع الّتحريف اّلذي �ضــيتعّر�س له 

القراآن، والنحراف عن المفاهيم القراآنّية الأ�ضا�س. فحينما تقوم الأجهزة الجائرة بتحريف 

المفاهيــم الإ�ضــالمّية مــن اأجل منافعها، وُت�ضــيء اإلى معاني القراآن، وُتف�ّضــر القــراآن ب�ضورٍة 
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خاطئــة، وُت�ضــّل الم�ضــلمين وتحرمهم من فهم الّدين الإ�ضــالمّي، فــاإّن ذاك المرجع والمحور 

والقطب، اّلذي ينبغي اأن يوّعي الّنا�س حول الحقيقة والمفاهيم والمعارف ال�ضحيحة، وُينّجي 

الّنا�س من ال�ضاللة، وعليهم اأن ي�ضتمعوا له، هو العترة الطاهرة.

وهــذا هــو الأمر اّلذي ُيعّد اليوم بالن�ضــبة للعالم الإ�ضــالمّي �ضرورة ومطلًبــا لزًما. يحتاج 

جميــع الم�ضــلمين اليــوم اأن ينهلوا المعارف الإ�ضــالمّية عــن طريق اأهل بيت النبــّي، دون فرق 

بيــن اأن يكونــوا معتقديــن باأّن الإمامة المبا�ضــرة هي لأمير الموؤمنيــن ولأولده اأو ل. وبالّطبع، 

فــاإّن ال�ّضــيعة يعتبرون باأّن العقيدة الحّقة وال�ضــتفادة القطعية مــن هذا الحديث هي الخالفة 

المبا�ضــرة، فهــم يعتقــدون بذلك ويتّم�ضــكون به. واّلذيــن ل يعتقدون بذلك ول يتم�ّضــكون به ــ 

ـــ ل ينبغي اأن يقطعوا رابطتهــم الفكرّية والعقالنّيــة والعتقادّية  اأي الإخــوان مــن اأهل ال�ضــّنةـ 

والعاطفّيــة بالعتــرة وباأميــر الموؤمنين Q. لهذا فاإّن ق�ضية الغدير مــن هذا البعد الثاني، 

اّلذي هو بعد اإيجاد الّرابطة بين علّي بن اأبي طالب وعترة النبّي من جهة وبين جميع الم�ضلمين 

من جهة ثانية، هي ق�ضّية لجميع الم�ضلمين.
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الّهاهيم الرئيسة

كان فــي مكــة الكّرمــة مجموعــة من الزعامــات، وهم كفار قري�ــس، وبع�ــس الزعامات   .1

 
ٍ
الأخرى، التي عملت على مواجهة ومعاداة دعوة النبيP. وكان النبّي P على علم

باأّنهم ي�ضّكلون خطًرا ج�ضيًما، فبادرهم النبي P بالهجوم، وكانت المعارك الثالث: 

بدر واأحد والخندق، وفتح مكة المكّرمة.

وقعت معركة بدر في ال�ضنة الثانية للهجرة، وبح�ضب الوعد الإلهّي انت�ضر الم�ضلمون﴿  .2

ــْوَكةِ تَُكوُن  نَّ َغرْيَ َذاِت الشَّ
َ
َها لَُكْم َوتََودُّوَن أ نَّ

َ
ائَِفتِــنْيِ أ ِإَوذْ يَعُِدُكــُم اللُّ إِْحَدى الطَّ

.
لَُكْم﴾)1(

حد، ولكْن تاأّخر الن�ضر لالأ�ضــباب الآتية: ﴿فَِشــلُْتْم﴾؛ 
ُ
لم ُيهزم الإ�ضــالم في معركة اأ  .3

ْمرِ﴾، 
َ
اأي �ضعفتــم وفقدتم حما�ضــكم وجهوزّيتكم وثباتكم واإقدامكــم، و﴿َتَنازَْعُتْم ِف ال

، فتخّلفتم عن اأوامر الر�ضــول والقائد 
ف�ضــققتم وحدة الكلمة وال�ضــّف، و﴿َعَصيُْتم﴾)2(

واأولئك اّلذين كانوا م�ضوؤولين عن اإدارة اأموركم.

كانــت معركــة الخندق اآخر المعارك اّلتي �ُضــّنت �ضّد النبّي P، حيث ا�ضــتجمع كّفار   .4

مّكــة قواهــم كّلها، وبادرP اإلى حفر خندق. واأ�ضيــب الكافرون بالإحباط والهزيمة، 

جبروا على الّتراجع.
ُ
وافُت�ضح اأمرهم، فاأ

قام النبي P بعقد �ضلح يق�ضي باأن يعود اإلى المدينة، على اأن ياأتي في العام القادم   .5

اإلــى مكــة لأداء العمرة. وتوّفرت الّظروف جميعها اأمام النبّي P من اأجل الّتبليغ في 

كّل اأرجاء المنطقة، فكان فتح مكة.

المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل اإقامــة النظــام الإ�ضــالمّي تتمثل باإكمــال بنــاء النظام،   .6

و�ضمــان ا�ضــتمراريته، وتّت�ضــح معالــم هذه المرحلــة من خالل وقائــع ومجريات حجة 

الوداع وحادثة يوم الغدير.

)1(  �ضورة الأنفال، الآية 7. 
)2(  �ضورة اآل عمران، الآية 152. 





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

القرن  مسلمي  نظر  في  اإلمامة  مفهوم  بين  1. يمّيز 

في  اإلمامة  مفهوم  وبين  للهجرة،  والثاني  األوَّل 

الفكر الشيعّي.

2. ُيدرك أنَّ جهاد األئمة R مسألة بديهية.

3. يشرح الهدف األساس لجهاد األئّمة R، ويبّين 

.R مراحل المسيرة الجهادية لألئمة

اإلمامة والجهاد 
السياسّي

الدرس الرابع





اإلمامة في الهكر اإلسالميم
اإّن كلمة »الإمامة« اّلتي تعني في الأ�ضل القيادة بمعناها المطلق، غالًبا ما ُتطلق في الفكر 

الإ�ضالمّي على م�ضداقها الخا�ّس، وهو القيـادة في ال�ّضوؤون الجتماعّية والفكرّية وال�ّضيا�ضّية. 

واأينما وردت في القراآن م�ضتّقات لكلمة الإمامة ، كاإمام واأئّمة ، ُيراد بها هذا المعنى الخا�ّس، 

اأي قيادة الأّمة وقدوتها. �ضواًء القيادة الفكرّية اأو القيادة ال�ّضيا�ضّية، اأو الثنين مًعا. 

بعد رحيل النبّي P وظهور الن�ضــقاق الفكرّي وال�ضيا�ضــّي بين الم�ضلمين، واّتخذت كلمة 

ة: الإمامة والإمام ]مفهومًا[ ومكانة خا�ضّ

ل والثاني للهجرة: مفهوم اإلمامة في نظر مسلمي القرن األوَّ  - 1
 كان لكلمة الإمامة في البداية مدلولها ال�ضيا�ضّي اأكثر من اأّي مدلوٍل اآخر، ثّم ان�ضّمت اإليها 

بالتدريج معاٍن اأخرى، حّتى اأ�ضبحت م�ضــاألة »الإمامة« ُت�ضــّكل في القرن الثاني الهجرّي اأهّم 

م�ضــائل المدار�ــس الكالمّية ذات الّتجاهات الفكرّية المختلفة، وكانت هذه المدار�ــس تطرح 

اآراءهــا ب�ضــاأن �ضــروط الإمام وخ�ضائ�ضــه، اأي �ضــروط الحاكم في المجتمع الإ�ضــالمّي، وهو 

معًنى �ضيا�ضّي لالإمامة. في هذه الق�ضّية، جرت العادة اأن يتّم الحديث عن �ضروط وخ�ضائ�س 

الإمام ، اأي حاكم المجتمع وزعيمه ، وكان لكّل فرقة في هذا المجال عقيدة وكالم.

مفهوم اإلمامة في الفكر الشيعّي:  - 2
يرى اأتباع مدر�ضــة الت�ضــّيع اأّنها ]الإمامة من[ اأكثر الق�ضايا الفكرّية الإ�ضــالمّية اأ�ضالًة ، 

وتتلّخ�س نظرّية هذه المدر�ضة ب�ضاأن الإمام بما يلي:

يجب اأن يكون الإمام والزعيم ال�ضيا�ضّي في المجتمع الإ�ضالمّي من�ضوًبا من اهلل، باإعالٍن 
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ــا ومف�ّضــًرا للقــراآن وعالًما بكّل دقائــق الّدين ورمــوزه، واأن  مــن النبــّي، واأن يكــون قائــًدا فكريًّ

 من كّل عيب  َخلقّي واأخالقّي و�ضــببّي، ويجب اأن يكون من �ضــاللة طاهرة 
ً
يكون مع�ضوًما مبراأ

ونقّية،....

وبذلك فاإّن الإمامة في ُعرف م�ضــلمي القرن الأّول والثاني كانت تعني القيادة ال�ّضيا�ضــّية، 

وفي العرف الخا�ّس باأتباع اأهل البيت، تعني، اإ�ضافًة اإلى القيادة ال�ّضيا�ضــّية، القيادة الفكرّية 

ا. والأخالقّية اأي�ضً

فال�ّضــيعة تعترف باإمامة الفرد حين يكون ذلك الفرد متمّتًعا بخ�ضائ�س هي ــ اإ�ضافًة اإلى 

ـ مقدرته علــى الّتوجيه والإر�ضــاد والّتعليم في الحقل  مقدرتــه علــى اإدارة الأمــور الجتماعّيــةـ 

الفكــرّي والدينــّي، والتزكية الأخالقّية. وما لم تتوّفر فيه هذه المقدرة، ل يمكن اأن ُيعترف به 

الح  كاإمــام بحــّق. وفي نظرهم، ل يكفي ح�ضــن الإدارة ال�ّضيا�ضــّية والقتدار الع�ضــكرّي، وال�ضّ

وفتح البلدان، واأمثالها من الخ�ضائ�س.

اإذًا، بنــاًء علــى فهــم ال�ّضــيعة لالإمامة، فــاإّن اإمام اأّي مجتمــع هو تلك القــدرة الفائقة اّلتي 

توّجــه وتقــود الحركة الجمعّيــة والفردّية لأبناء المجتمع، وفي الوقت نف�ضــه يكون معّلم الدين 

ا، لأّنه  والأخــالق، والموّجه لحياة الّنا�ــس وم�ضــاعيهم. ومن هنــا، كان النبّي P اإماًمــا اأي�ضً

كان القائد الفكرّي وال�ضيا�ضــّي للمجتمع اّلذي اأقام بنف�ضــه دعائمه. وبعد النبّي، تحتاج الأّمة 

اإلــى اإمــام يخلفــه ويتحّمل عــبء م�ضــوؤولّياته، )بما في ذلــك الم�ضــوؤولّية ال�ّضيا�ضــّية(. ويعتقد 

ال�ّضــيعة اأّن النبّي ن�ّس على خالفة علّي بن اأبي طالب Q، ثّم تنتقل الإمامة من بعده اإلى 

الأئّمة المع�ضومين من ولده. )ولأجل المزيد من التفا�ضيل والأدّلة ينبغي الرجوع اإلى الكتب 

المتعّلقة بهذا المجال(.

ول بــّد مــن الإ�ضــارة اإلى اأّن تداخــل المهاّم الّثالث لالإمامــة: القيادة ال�ّضيا�ضــّية، والتعليم 

الدينــّي، والتهذيــب الأخالقــّي والّروحّي فــي الخالفة والحكومة الإ�ضــالمّية، نا�ضــئ من عدم 

وجود تفكيك بين هذه الجوانب الّثالثة في الم�ضروع الإ�ضالمّي للحياة الب�ضرّية. فقيادة الأّمة 

ا. وب�ضــبب هذه ال�ّضــعة وهذه ال�ضــمولّية في مفهوم  يجــب اأن ت�ضــمل هــذه الحقول الّثالثــة اأي�ضً

الإمامة لدى ال�ّضيعة، كان ل بّد اأن ُيعَيّن الإمام من ِقَبل اهلل �ضبحانه.
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 ُت�ضــّرح اأّن مفهوم 
)1(

] كمــا [ اإّن مئــات الروايــات المتفّرّقــة في الأبواب والكتــب المختلفة
الإمام والإمامة في الّثقافة ال�ضــيعّية ما هو اإّل القيادة واإدارة �ضــوؤون الأّمة الم�ضــلمة، واأّن اأئّمة 

اأهل البيتR هم الأ�ضحاب الحقيقّيون للحكومة. وتدّل جميع هذه الروايات، بما ل ُيبقي 

اأّي �ضــّك اأو ترديــد لأّي باحــٍث من�ضــف، على اأّن اأئّمــة اأهل البيتR فــي اّدعائهم الإمامة 

ــا كحٍقّ ثابٍت  ذهبــوا اإلــى ما هــو اأبعد من المقام الفكــرّي والمعنوّي، لُيطالبــوا بالحكومة اأي�ضً

لهم. ودعوتهم على هذا النطاق الوا�ضع ال�ضامل اإّنما هي دعوة لن�ضاٍل �ضيا�ضّي ع�ضكرّي لت�ضّلم 

.
)2(

ال�ّضلطة

جفاد األئّةR مسألة بقيفية
لو ت�ضّور اأحٌد اأّنه لم يكن لالأئّمة، من الإمام ال�ضــّجاد اإلى الإمام الع�ضــكرّي Q، �ضوى 

ذكــر اأحــكام الّدين ومعارفــه، واأّنه لم يكن لهم اأّي نوع من الجهاد ال�ضيا�ضــّي بما يتنا�ضــب مع 

زمانهم، فاإّنه حتًما ل يكون قد حّقق غوًرا كافًيا في حياة هوؤلء العظماء. فهذا ما يبرز بو�ضوح 

من اأحوال هوؤلء العظماء. وفي الأ�ضا�س ل يمكن قبول معنى الإمامة في الإ�ضالم وفي الفل�ضفة 

اّلتــي يطرحهــا ال�ّضــيعة حولها �ضــوى من هــذه الّطريق، وبما يتنا�ضــب معها. وحّتــى لو لم يكن 

لدينا دليٌل وا�ضٌح على جهاد الأئّمة، ينبغي اأن نعتقد اأّنه، واإن لم يكن لدينا علم، ولم ي�ضلنا، 

فاإّنهــم كانــوا يجاهــدون. ول يمكــن اأن نعلم بوجــود معًنى لالإمامــة على هذا الّنحــو في ثقافة 

الإ�ضــالم ، لي�ــس فقط في ثقافة الت�ضــّيع ، واأن نكون معتقدين به، وفي الوقت نف�ضــه نقبل مثاًل 

ا على  بــاأّن اأئّمتنــاR جل�ضــوا في بيوتهم طيلة المئة والخم�ضــين �ضــنة اأو اأكثــر، وو�ضعوا كفًّ

كف، و�ضغلوا اأنف�ضهم ببيان اأحكام القراآن والمعارف الإ�ضالمّية دون اأن يكون لهم اأّي مواجهة 

�ضيا�ضــّية، فمثل هذا ال�ضــيء لي�ــس �ضحيًحا باأّي �ضــكٍل من الأ�ضــكال. بالطبع، عندما نقول اإّن 

ل عــن الإمام علّي بن مو�ضــى الر�ضــا Q يذكر فيــه بالتف�ضيل ما  )1(  فــي كتــاب »الحّجــة« مــن »الكافــي« حديــٌث مف�ضّ
يرتبط بمعرفة الإمام وو�ضف الإمام، ويت�ضّمن معاني عميقة ورائعة. من ذلك ما ورد ب�ضــاأن الإمامة من اأّنها: »منزلة 

الأنبياء، واإرث الأو�ضياء. اإّن الإمامة خالفة اهلل، وخالفة الر�ضــول P، ومقام اأميرالموؤمنين Q، وميراث الح�ضــن 

والح�ضــين  L. اإّن الإمامة زمام الدين، ونظام الم�ضــلمين، و�ضالح الدنيا، وعّز الموؤمنين. اإّن الإمامة اأ�ّس الإ�ضالم 

النامي، وفرعه ال�ّضــامي، بالإمام تمام ال�ضالة والّزكاة وال�ضيام والحّج والجهاد، وتوفير الفيء وال�ضدقات، واإم�ضاء 

الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف«.

)2(  الإمام الخامنئي{، قيادة الإمام ال�ضادق Q، �س47 - 96.
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الأئّمة جاهدوا، يجب علينا اأن نلتفت اإلى اأّن الجهاد يكون في كّل زماٍن ب�ضكٍل خا�ّس. فاأحياًنا 

يكــون الجهــاد من خالل العمــل الثقافّي والعلمــّي وال�ضيا�ضــّي والتنظيمّي والحزبّي، وتاأ�ضي�ــس 

المنّظمــات، واأحياًنــا اأخرى من خالل الأن�ضــطة الع�ضــكرّية والقتال الظاهــرّي. وفي كّل زماٍن 

جهاٌد بنحٍو ما.

Rإشكال حول جفاد األئّة
مــن الممكــن اأن ُي�ْضــكل بع�ــسٌ قائــاًل: كيــف كان الأئّمــةR ُيجاهــدون وُينا�ضلــون من 

اأجــل الإم�ضــاك بالحكومــة، في حين اأّنهــم كانوا يعلمون بعلمهــم الإلهّي باأّنهم لــن ي�ضلوا اإلى 

الحكومــة؟ فمــن المعلــوم اأّن حيــاة الأئّمــةR تدّل على اأّنهــم لم يتمّكنوا مــن الو�ضول اإلى 

الحكومة، ولم ُي�ضــّكلوا المجتمع والّنظام الإ�ضــالمّي بح�ضــب ما يرونه وبح�ضــب تكليفهم، لكن 

كيف ُيمكن لالأئّمة اأن يقوموا بهذا الأمر، مع اأّنهم كانوا يعلمون، وقد اّطلعوا بوا�ضــطة الإلهام 

الإلهّي على ذلك؟

والجــواب عــن هذه الفكــرة: اإّن معرفة عدم الو�ضول اإلى الهــدف ل تمنع من اأداء الوظيفة 

والتكليــف. فعلــى �ضــبيل المثال نجد في حيــاة النبّي P اأّنه كان يعلم بهزيمة الم�ضــلمين في 

حد، وكان يعلم اأّن اأولئك اّلذين وقفوا على كتف الجبل لن ي�ضمدوا، و�ضوف ُتحّركهم 
ُ
معركة اأ

اأطماعهــم نحــو الغنائــم. وكذلك عندما ذهــب النبّي P اإلــى الّطائف من اأجــل هداية بني 

ثقيــف، ولجــاأ اإليهــم مــن �ضــّر اأهل مّكــة، كان يعلــم اأّنهــم �ضي�ضــتقبلونه بالح�ضــى والحجارة، 

لقــد رمــوه بالحجــارة اإلى درجة اأّن الّدم �ضــال من �ضــاقيه المباركتين، وا�ضُطــّر اإلى الّرجوع. 

والأئّمــة R كانــوا يعلمون ذلك كّله. كان اأمير الموؤمنين Q يعلم اأّنه �ضــوف ُي�ضت�َضــهد 

فــي الواحد والع�ضــرين من �ضــهر رم�ضــان، لكّنه في الوقت نف�ضــه، وقبيل �ضــهر رم�ضان، اأقام 

مع�ضــكًرا كبيــًرا خــارج الكوفــة مــن اأجــل اأن ُيكمــل حربه علــى معاوية. لــو كانت معرفــة اأمير 

الموؤمنيــن Q موجبــة لأن ل يعمــل طبــق الم�ضــار العادّي، فلمــاذا ن�ضــب ذاك المخّيم؟! 

ولماذا جّي�ــس الجيو�ــس فاأخرج الّنا�ــس اإلى خــارج الكوفة وجعلهم ينتظــرون؟! لماذا؟! ما هي 

الفائدة؟! اإّن معرفة الأئّمةR باأّنهم لن ي�ضلوا اإلى الحكومة ل ينبغي اأن توؤّدي اإلى اإيقاف 

م�ضاعيهم، بل يجب ال�ّضعي والجهاد والقيام بكّل ما ينبغي ك�ضخ�سٍ ل يعلم ما ينتظره.
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Rة ّم الفقف األساا لجفاد األئ
اإّن اأهّم �ضيء في حياة الأئّمةR هو عن�ضر الجهاد ال�ضيا�ضّي في بداية الن�ضف الثاني 

مــن القــرن الأّول للهجــرة، حينمــا امتزجت الخالفــة الإ�ضــالمّية، وب�ضورة علنّيــة، بزخارف 

ال�ضــلطنة والملكّيــة، وتبّدلت الإمامة الإ�ضــالمّية اإلــى حكومة ملكية جائرة. هناك �ضــّدد اأئّمة 

اأهــل البيــتR ن�ضالهــم ال�ضيا�ضــّي بمــا يتنا�ضــب مــع الأو�ضــاع والّظــروف. وكان الهدف 

الأكبر لهذا الّن�ضال هو ت�ضــكيل الّنظام الإ�ضــالمّي، وتاأ�ضي�ــس الحكومة على اأ�ضا�ــس الإمامة. 

ة لأهل بيت الوحي، ورفع الّتحريفات  ول �ضــّك باأّن تبيين وتف�ضــير الّدين بح�ضب الروؤية الخا�ضّ

ا لجهاد  ا هدًفا مهمًّ والّتف�ضــيرات المغلوطة للمعارف الإ�ضــالمّية والأحكام الدينّية، كانت اأي�ضً

اأهــل البيــت R، اإّل اأّنه طبق القرائــن الحتمّية، لم يكن جهاد اأهــل البيت منح�ضًرا بهذه 

الأهــداف، ولــم يكــن لديهــم هدف اأعظــم من هــدف »ت�س��كيل الحكوم��ة العلوّية« وتاأ�ضي�ــس 

الّنظــام الإ�ضــالمّي العــادل. واإّن اأ�ضــّد ال�ضعاب التــي واجهها الأئّمة واأن�ضارهــم، في حياتهم 

المليئة بالمرارة والإيثار، كانت ب�ضبب امتالك مثل هذا الهدف.

Q مراحل الّسيرة الجفادية لألئّة
ظهــرت م�ضــيرة الإمامــة منــذ اليــوم الأّول لرحيــل النبــّي P في �ضــهر �ضفر من ال�ضــنة 

الحادية ع�ضــرة للهجرة، وا�ضــتمّرت حّتى عام وفاة الإمام الح�ضــن الع�ضكرّي Q في �ضهر 

ربيع الأّول �ضنة 260 هـ، و�ضط مجتمع الم�ضلمين. وطوت الم�ضيرة، خالل هذه ال�ضنوات، اأربع 

مراحــل ب�ضــورة تقريبّية، وكان لكّل مرحلة خ�ضائ�ضها بلحــاظ مواقف الأئّمةR، مقابل 

القوى ال�ّضيا�ضّية المهيمنة.

مرحلة السكوت أو مرحلة الّتعاون مع الحّكام والّسلطات:  - 1
تمّيــزت هــذه المرحلــة بــاأّن المجتمــع الإ�ضــالمّي الحديــث الــولدة والفتــّي كان محفوًفــا 

باأعداٍء مقتدرين، ترّب�ضوا بالإ�ضــالم من الخارج، وبوجود عنا�ضر من جماعات حديثة العهد 

بالإ�ضــالم، ل تتحّمل اأن ترى ت�ضــّتًتا في المجتمع الإ�ضــالمّي، وكّل ثغرة في ج�ضــد الأّمة كانت 

ُت�ضّكل تهديًدا لأ�ضا�س المجتمع الإ�ضالمّي ووجوده. ومن جانٍب اآخر، لم يكن منحنى انحراف 

الواقــع عــن الحقيقة كبيًرا بحيث لم يعد قاباًل للتحّمل بالن�ضــبة ل�ضــخ�س مثل اأمير الموؤمنين 
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علي بن اأبي طالب Q، اّلذي هو اأحر�س الّنا�ــس على �ضــالمة الّر�ضــالة و�ضــالمة المجتمع 

الإ�ضــالمّي، واأكثرهــم التزاًمــا بها، ولعّل هــذه الحالة اّلتي حدثت في المجتمع الإ�ضــالمّي هي 

.
)1(

اّلتي اأ�ضار اإليها ر�ضول اهلل P حين اأو�ضى تلميذه الفّذ بال�ضبر عند وقوعها

 ،Q  لقد ا�ضتوعبت هذه المرحلة، اّلتي امتدت لـ خم�ٍس وع�ضرين �ضنة، حياَة الإمام علّي

منذ وفاة الر�ضــول الأكرم P عام 11 للهجرة حّتى توّليه الخالفة �ضــنة 35 للهجرة. وقد �ضــرح 

الإمام موقفه في هذه المرحلة من خالل الكتاب اّلذي وّجهه اإلى اأهالي م�ضر عبر مالك الأ�ضتر، 

عندمــا وّله اإمارتهــا، حيــث جاء فيه: »فاأم�س��كت يدي، حّت��ى راأيت راجعة الّنا���س قد رجعت عن 

الإ�سام، يدعون اإلى محق دين محّمد P، فخ�سيت اإن لم اأن�سر الإ�سام واأهله اأن اأرى فيه 

.
ثلًما اأو هدًما تكون الم�سيبة به علّي اأعظم من فوت وليتكم... فنه�ست في تلك الأحداث«)2(

اإّن حيــاة اأميــر الموؤمنيــن Q فــي هذه ال�ضــنوات الخم�ــس والع�ضــرين لهــذه المرحلة، 

تحكــي عــن التدّخل الفّعال، والّدعم والعون الناتج من الحر�س الكبير على الإ�ضــالم ومجتمع 

الم�ضــلمين. اإّن اأجوبــة واإر�ضــادات هذا الإمام لخلفــاء زمانه، فيما يتعّلق بالق�ضايا ال�ّضيا�ضــّية 

والجتماعّيــة وغيرهــا، قــد ُنقلــت في نهــج البالغة وغيــره من كتــب الحديــث والّتاريخ، وهي 

�ضاهدة على عدم ترّدده في هذا النهج.

مرحلة تسّلم الحكم، ووصول اإلمام إلى الّسلطة:  - 2
وقــد ا�ضــتغرقت )هــذه المرحلــة( اأربعــة اأعــوام وت�ضــعة اأ�ضــهر مــن خالفــة اأميــر الموؤمنيــن 

علــّي  Q، وب�ضعــة اأ�ضــهر مــن خالفة ولده الح�ضــن Q. ورغم ق�ضر هــذه المرحلة، وما 

اكتنفتــه مــن اآلم وهموم وم�ضــاكل وم�ضاعب ل ُتح�ضى ول تنفّك عــادة عن كّل حكومة ثورّية، اإّل 

اأّنهــا �ضــّجلت اأن�ضــع ال�ضفحات واأروعها فــي تاريخ الحكومة الإ�ضــالمّية، بمــا قّدمته من طريقة 

 دقيق باأحكام الإ�ضالم وباأبعاده المختلفة في اإدارة 
ٍ
اإن�ضانّية في الّتعامل، ومن عدٍل مطلق، والتزام

راحة والجراأة في الّتطبيق واّتخاذ المواقف. المجتمع الإ�ضالمّي. هذا اإلى جانب الحزم وال�ضّ

)1(  العاّلمة المجل�ضــّي، بحار الأنوار، ج28، �س 210. عن ر�ضــول اهلل P قال: »يا علي، اإن القوم نق�ضوا اأمرك، وا�ضــتبّدوا 
بها دونك، وع�ضوني فيك، فعليك بال�ضبر حتى ُينِزل اهلل الأمر، واإنهم �ضــيغدرون بك ل محالة، فال تجعل لهم �ضــبياًل 

اإلى اإذللك و�ضفك دمك، فاإن الأّمة �ضتغدر بك بعدي، كذلك اأخبرني جبرئيل Q من ربي تبارك وتعالى«.

)2(  نهج البالغة، �س 451.
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اإّن هذه المرحلة من تاريخ الإمامة كانت النموذج اّلذي دعا اأئّمة اأهل البيتR، خالل 

القرنين التاليين، اإلى تطبيقه في الحياة ال�ّضيا�ضــّية والجتماعّية، و�ضــعوا على طريقه. وكان 

ال�ّضــيعة يذكــرون مثل هذه الذكرى العظيمة ويتح�ّضــرون عليها، وينــّددون بالأنظمة اّلتي تلتها 

عنــد مقارنتهــا بهــا. فــي الوقت نف�ضــه، كانــت در�ًضــا وتجربًة ملهمــة يمكن اأن تــدّل على و�ضع 

، اأو انجّرت نحو  واأحــوال اأّيــة حكومة ثورّية واإ�ضــالمّية �ضرفة داخــل مجتمٍع وجماعٍة لم تتــربَّ

النحــراف. ومنذ ذلك الوقت، كانت ُتفر�س الأ�ضــاليب والمناهــج البعيدة المدى والمتالزمة 

مع كّل اأنواع التربية ال�ضعبة، والحزبّية ال�ضديدة على الأئّمة الالحقين.

اأ. مرحلة ال�ّسعي البّناء الق�سير المدى لإيجاد الحكومة والّنظام الإ�سامّي:

هي اّلتي ا�ضــتوعبت ال�ّضنوات الع�ضــرين بين �ضلح الإمام الح�ضن Q �ضنة41 هـ، وبين 

�ضــهادة الإمام الح�ضــين Q �ضــنة 61 هـ. فبعد �ضلح الإمام الح�ضــن Q، بداأ نوٌع من 

العمل �ضــبه ال�ضــّرّي لل�ّضــيعة، كان هدفه اإعادة القيادة الإ�ضالمّية اإلى عترة النبّي في الفر�ضة 

المنا�ضــبة. وهــذه الفر�ضــة، ووفق ال�ضــتنتاج الطبيعّي، لم تكــن بعيدة المنــال، وكان تحّققها 

ماأمــوًل بعــد انتهــاء حيــاة معاوية ال�ضــّريرة. لهذا، يمكــن ت�ضــمية المرحلة الثالثة بـــ »مرحلة 

.
ال�ّسعي البّناء الق�سير المدى لإيجاد الحكومة والّنظام الإ�سامّي«)1(

ب. مرحلة متابعة ذلك الّنهج في برنامٍج بعيد المدى: 

في زمٍن قارب القرنين، �ضهد انت�ضاراٍت وهزائم في مراحل مختلفة، وتالزم مع النت�ضار 

القاطــع فــي مجــال العمــل الأيديولوجــّي، وامتــزج بمئــات التكتيكات المتنا�ضــبة مــع الّزمان، 

.
)2(

والمزّينة باآلف مظاهر الإخال�س والت�ضحية وعظمة الإن�ضان اّلذي يريده الإ�ضالم

وقد تمّكن الأئّمةR من تثبيت الت�ضّيع و�ضط هذا الإع�ضار ال�ضديد لهذه الأحداث بكّل 

�ضجاعة وحكمة، كتّياٍر �ضغيٍر، لكّنه عميٌق وقويٌّ وثابٌت و�ضط تلك المعابر ال�ضديدة والخطرة. 

ولــم يتمّكــن الحّكام الأموّيون والعّبا�ضــّيون مــن الق�ضاء على تّيار الإمامــة بقتلهم الإمام. وقد 

بقي هذا الخنجر الحاّد دوًما في خا�ضرة اأجهزة الحكم، ويق�ّس م�ضاجعهم ب�ضكل دائم.

)1(  في هذا المجال، قد بحثت، و�ضمن عّدة خطب، ب�ضرح وتف�ضيل وذكر الوثائق وال�ضواهد )الكاتب(.
)2(  الإمام الخامنئي{، قيادة الإمام ال�ضادق Q، �س 16ــ 19.



تاريخ النبيP وأهل البيتR سيرة تحليلية في ضوء فكر اإلمام الخامنئي{66

الّهاهيم الرئيسة

اإّن كلمــة »الإمام��ة« اّلتــي تعنــي فــي الأ�ضل القيــادة بمعناهــا المطلق، غالًبــا ما ُتطلق   .1

؛ وهو القيـــادة في ال�ّضــوؤون الجتماعّية  فــي الفكر الإ�ضــالمّي علــى م�ضداقها الخا�ــسّ

والفكرّية وال�ّضيا�ضّية.

بعد رحيل النبّي P وظهور الن�ضقاق الفكرّي وال�ضيا�ضّي بين الم�ضلمين، اّتخذت كلمة   .2

ة، حيث ت�ضــّكلت في القــرن الثاني الهجرّي  الإمامــة والإمــام ]مفهومــًا و[ مكانة خا�ضّ

اأهّم م�ضائل المدار�س الكالمّية ذات الّتجاهات الفكرّية المختلفة.

كانــت الإمامــة فــي ُعرف م�ضــلمي القــرن الأّول والثاني تعنــي القيادة ال�ّضيا�ضــّية، وفي   .3

العرف الخا�ّس باأتباع اأهل البيتR تعني، القيادة الفكرّية والأخالقّية وال�ضيا�ضية.

اإّن تداخــل المهــاّم الّثــالث لالإمامة: القيــادة ال�ّضيا�ضــّية، والتعليم الدينــّي، والتهذيب   .4

الأخالقــّي والّروحّي في الخالفة والحكومة الإ�ضــالمّية، نا�ضــئ مــن عدم وجود تفكيك 

بين هذه الجوانب الّثالثة في الم�ضروع الإ�ضالمّي للحياة الب�ضرّية.

5.  مــن الممكــن اأن ُي�ْضــكل بع�ٌس قائاًل: كيف كان الأئّمــة R ُيجاهدون وُينا�ضلون من 

اأجل الإم�ضــاك بالحكومة، في حين اأّنهم كانوا يعلمون بعلمهم الإلهّي باأّنهم لن ي�ضلوا 

اإلــى الحكومــة؟ والجواب عن هذه الفكــرة: اإّن معرفة عدم الو�ضول اإلى الهدف ل تمنع 

من اأداء الوظيفة والتكليف.

اإّن اأهــّم �ضــيء فــي حياة الأئّمة R هو عن�ضر الجهاد ال�ضيا�ضــّي في بداية الن�ضف   .6

الثانــي من القــرن الأّول للهجرة. وكان الهدف الأكبر لهذا الّن�ضال هو ت�ضــكيل الّنظام 

الإ�ضالمّي، وتاأ�ضي�س الحكومة على اأ�ضا�س الإمامة.

مراحل الم�ضــيرة الجهادية لالأئمة Q هي: مرحلة ال�ضــكوت اأو مرحلة الّتعاون مع   .7

الحّكام وال�ّضــلطان، مرحلة ت�ضــّلم الحكم وو�ضول الإمام اإلى ال�ّضــلطة، مرحلة ال�ّضــعي 

البّناء الق�ضير المدى لإيجاد الحكومة والّنظام الإ�ضالمّي، ومرحلة متابعة ذلك الّنهج 

في برنامٍج بعيد المدى.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

.Q يبيِّن َمواطن اإليثار في حياة أمير المؤمنين  .1

يمّيز بين حكومة النبّي P وبين حكومة اإلمام   .2

.Q علي

يشرح عناصر القدرة والمظلومّية والنصر في حياة   .3

.Q أمير المؤمنين

Q اإلمام علي

الدرس الخامس





Q مقرسة اإلمام علي

اإّن وجــود اأميــر الموؤمنيــن Q ُيعــّد در�ًضــا خالًدا ل ُين�ضــى لــكّل الأجيال الب�ضــرّية، من 

جهــاٍت عــّدة، وفــي الّظروف والأو�ضاع المختلفة، �ضــواٌء اأفي عمله الفردّي وال�ضــخ�ضّي اأم في 

محراب عبادته اأم في مناجاته اأم في زهده اأم في فنائه في ذكر اهلل اأم في جهاده مع النف�س 

وال�ّضــيطان والدوافع النف�ضــانية والمادية، وفي جهاده لأجل رفع راية الحّق واإقامة العدالة...

فلو لم يكن اأمثال علّي بن اأبي طالب Q َلما كان اليوَم ِمن وجود لأّي قيمة اإن�ضــانّية، ولما 

كانت هذه العناوين الجّذابة للّنا�س تمتلك اأّي جاذبية، ولما كان للب�ضر حياٌة وح�ضارٌة وثقافٌة 

واآماٌل وقيٌم واأهداٌف �ضاميٌة، ولتبّدلت الب�ضرّية اإلى حيوانّية وح�ضّية و�ضبعّية. فالب�ضرّية مِديَنة 

لأمير الموؤمنين Q ولكّل اإن�ضاٍن بلغ من ال�ضمّو مرتبته في حفظ المفاهيم ال�ّضامية.

معرفــة ف�ضائــل الإمــام علي Q ومحبته اأمــٌر مطلوب، لكنه غيــر كاٍف، اإذ يجب علينا 

ّية هذا التقــّرب هو التنّور. يجــب علينا اأن  اأن ُنقــّرب اأنف�ضــنا اإلــى مركــز الّنور، فــالزم وخا�ضّ

ُن�ضبــح نورانّييــن من خالل العمل، ل بوا�ضــطة المحّبة الفارغة، العمــل اّلذي ُتمليه علينا هذه 

المحّبــة وتلــك الولية وذاك الإيمان، ويطلبه مّنا، بهــذا العمل يجب اأن ُن�ضبح من هذه العترة 

والمتعّلقيــن بهــا. اإذ لي�ــس من ال�ضــهل اأبًدا اأن ي�ضيــر المرء قنبًرا في بيت علّي Q. لي�ــس 

. فالو�ضول اإلى هذا المقام ي�ضتلزم 
من ال�ضــهل اأن ي�ضبح الإن�ضــان »�س��لمان مّنا اأهل البيت«)1(

العمل والإيثار والت�ضّبه والتخّلق باأخالقهم. 

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج10، �س 123.
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Qاإليثار ومواطنه في حياة أمير الّؤمنين
 ،

)1(﴾ِۚ يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشِي َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللَّ

الآية ال�ّضريفة نزلت في اأمير الموؤمنين. 

والآية ت�ضــير اإلى اأّن من بين الّنا�ــس من يبيع نف�ضــه ووجوده- الوجود الذي هو اأعّز ما عند 

الإن�ضان- هذا الّراأ�ضمال العزيز الوحيد اّلذي ل ُيمكن جبرانه ، بحيث اأنَّك لو قّدمته لن يكون 

بعدهــا عنــه بديل. فبع�ٌس ُيقّدم هذا الراأ�ضــمال وهــذا الوجود دفعًة واحدة مــن اأجل الح�ضول 

علــى ر�ضــا اهلل ل غير، ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشِي﴾ اأي يبيع نف�ضــه وُيقّدم وجوده ﴿ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت 

ِۚ﴾، فال يوجد اأّي هدٍف اآخر اأو اأّي مق�ضٍد دنيوّي اأو اأّي دافٍع ذاتّي، بل فقط جلب ر�ضا اهلل.  ٱللَّ
 وفي مقابل مثل هذا الإيثار وهذه الت�ضحية، فاإّن اهلل ل ُيمكن اأن يكون من دون رّد فعل منا�ضب: 

 .Q رَُءوُفۢ بِٱۡلعَِبادِ﴾. فم�ضداق الإيثار الكامل هو اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب ُ ﴿َوٱللَّ
الناظــر اإلــى تاريــخ حياة اأميــر الموؤمنين Q، منــذ الطفولة، ومنذ ذلــك الوقت اّلذي 

 ،P كان فيه في �ضّن التا�ضعة اأو الحادية ع�ضرة، يرى اأّنه كان قد اآمن بنبّوة الّر�ضول الأكرم

 تاّم، وتم�ّضك بها، ومنذ تلك اللحظة واإلى حين لحظة محراب العبادة، 
ٍ

واأدرك الحقيقة بوعي

�َضــَحر يوم التا�ضــع ع�ضر من �ضهر رم�ضان، قّدم نف�ضه في �ضبيل اهلل م�ضروًرا مت�ضّوقًا اإلى لقاء 

رّبه. فطوال هذه ال�ّضــنوات الخم�ضــين تقريًبا، اأو اأكثر، منذ �ضــّن العا�ضــرة وحتى �ضــن الثالثة 

 ،Q ا ي�ضــرح وُيبّين حياة اأمير الموؤمنين ا واحًدا م�ضــتمرًّ وال�ضــتين، ُيالَحظ اأّن هناك خطًّ

وهو خّط الإيثار. وفي كّل الق�ضايا اّلتي مّرت عليه Q طيلة هذا التاريخ الممتّد لـ خم�ضين 

�ضنة، تظهر عالئم الإيثار من البداية وحّتى الّنهاية: 

:P خالل عهد النبي األكرم  .1

اأ. في بداية الدعوة:

لقد تحّمل اأمير الموؤمنين الأذى وال�ضــخرية منذ بداية اإيمانه بالنبّي، وعندما كان ما زال 

في مرحلة الّطفولة. 

ريــن ووقورين  ت�ضــّوروا مدينــًة ي�ضــتخدم اأهلهــا العنف ب�ضــكل طبيعّي، ولــم يكونوا متح�ضّ

)1(  �ضورة البقرة، الآية 207.
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ب للعقائد الباطلة. في مثل ذلك  ولئقين. قوٌم يت�ضاجرون عند اأدنى م�ضاألة، و�ضديدوا التع�ضّ

المجتمع، ُطرحت ر�ضــالة من اإن�ضــاٍن عظيم جعلت كّل �ضــيء في ذلك المجتمع مورد ت�ضكيك، 

علــى م�ضــتوى العقائــد والآداب والتقاليد، فمن الطبيعــّي اأن ينه�س الجميع، وبــكّل طبقاتهم، 

حّتى عوام الّنا�ــس، لمخالفة النبّي P. فحّتى يقوم �ضــخ�س بالّدفاع عن هكذا اإن�ضــان، وعن 

هكــذا ر�ضــالة، بكّل وجوده، ويقوم باّتباعه، فــاإّن ذلك يتطّلب نكران الّذات. وكانت هذه خطوة 

اأمير الموؤمنين الأولى في نكران الّذات.

:P ب. ليلة المبيت على فرا�س النبي

وقــف علــّي بن اأبــي طالب Q لمّدة ثالث ع�ضــرة �ضــنة اإلى جانب الر�ضــول P، وفي 

غط  اأ�ضعــب المواطــن. �ضحيــٌح اأّن هجرة الر�ضــول الأكــرم P كانت ا�ضطرارّيــة وتحت ال�ضّ

المتوا�ضــل لقري�ــس واأهل مّكة، لكّنها كانت ذات م�ضــتقبٍل م�ضــرق. فالجميــع كان يعلم اأّن هذه 

الهجــرة هي مقّدمة الّنجاحــات والنت�ضارات. هناك عندما تتجاوز اأّي نه�ضٍة مرحلة المحنة 

لتدخــل فــي مرحلة الّراحة والعّزة، هناك عندما يكون الجميع من�ضــغاًل، بح�ضــب العادة، لكي 

ي�ضلوا اأ�ضــرع من غيرهم، عّلهم ياأخذون من المنا�ضب الجتماعّية �ضــيًئا، وينالون الموقعّيًة، 

ا لأن ينام مكان الر�ضول P في  في تلك اللحظة بالّذات، كان اأمير الموؤمنين Q م�ضتعدًّ

فرا�ضه، في تلك الليلة المظلمة الحالكة، حّتى يتمّكن الّر�ضول من الخروج من منزله ومن هذه 

المدينة. في تلك الليلة، كان مقتل من ينام على ذاك الفرا�س اأمًرا �ضبه قطعّي، وم�ضّلًما به. 

كوننا نحن نعلم ما حدث، ونعلم اأّن اأمير الموؤمنين لم ُيقتل في تلك الحادثة، هذا ل يعني 

اأّن الجميع في تلك الأثناء كان يعلم ذلك، كاّل، فالق�ضّية كانت اأّنه في ليلٍة حالكة، وفي لحظة 

معّينة، كان من المقّرر اأن ُيقتل �ضــخ�ٌس حتّما. كان ُيقال اإّنه، ومن اأجل اأن يخرج هذا ال�ضــّيد 

من هنا، ينبغي اأن يكون هناك �ضــخ�ٌس اآخر مكانه حّتى ي�ضــعر الجوا�ضي�ــس، اّلذين ُيراقبون، 

باأّنــه مــا زال هناك، فمن هو الم�ضــتعّد لذلك؟ هذا هو اإيثار اأميــر الموؤمنين Q اّلذي ُيعّد 

بذاتــه حادثًة ا�ضــتثنائية من حيث الأهّمية. لكّن توقيت هذا الإيثــار يزيد من اأهمّيته. ففي اأّي 

وقٍت كان ذلك؟ في الوقت الذي كان متوّقًعا اأّن ت�ضل فيه هذه المحنة اإلى نهايتها، واأن يذهبوا 

لت�ضكيل الحكومة، واأن يكونوا مرتاحين، واأهل يثرب قد اآمنوا وينتظرون النبّي. الكّل كان يعلم 
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ذلــك. فــي مثــل هذه اللحظة، يقــوم اأمير الموؤمنين Q بهــذا الإيثار، فــال ينبغي اأن يكون 

هناك اأّي دافٍع �ضخ�ضّي في مثل هذا الإن�ضان، حّتى يقدم على مثل هذه الحركة العظيمة.

ت. في المعارك والحروب:

قــِدم الإمــام علــي Q اإلى المدينة مع بــداأ المعارك والقتال المتوا�ضــل لحكومة النبّي 

الفتّيــة. فالمعــارك والحــروب كانــت دائمــة، هكذا كانــت خا�ضّية تلــك الحكومــة. كان هناك 

مواجهــات دائمــة، بــداأت قبــل معركة بدر، وا�ضــتمّرت على مدى ال�ضــنوات الع�ضــر تلــك، واإلى 

اآخــر حيــاة النبّي الأكرم P، خا�س فيها النبّي الأكرم P ع�ضــرات المعارك والمواجهات 

مــع الكّفــار، علــى مختلــف اأنواعهــم واأق�ضــامهم و�ُضــَعِبِهم. وفي كّل هــذه المراحــل، كان اأمير 

الموؤمنيــن  Q حا�ضــًرا ليكون اأّول من يت�ضّدى، واأكثر الّنا�ــس ت�ضحيًة وفداًء، وا�ضــتعداًدا 

للموت بين يدّي النبّي P، كما بّينه اأمير الموؤمنين Q نف�ضه، واأظهره التاريخ في جميع 

هــذه المراحــل والمياديــن المهولــة: »ولقد وا�س��يته بنف�س��ي في المواط��ن اّلت��ي تنك�س فيها 

. وقف اأمير الموؤمنين Q اإلى جانب الر�ضــول P في 
الأبط��ال وتتاأّخ��ر فيه��ا الأقدام«)1(

اأ�ضــّد اللحظــات حرًجــا، بينمــا كان بع�ــس الّنا�ــس ُيفّكر في نف�ضــه وفي كيفية الحفــاظ عليها، 

بحّجــة اأن يكــون مفيــًدا لالإ�ضــالم فيمــا بعــد. ولــم يخدع اأميــر الموؤمنيــن Q نف�ضــه اأبًدا 

بمثــل هــذه الحجــج، ولم تكن نف�ضــه ال�ّضــامية لُتخــدع. ففي جميــع مراحل الخطــر، كان اأمير 

الموؤمنين  Q حا�ضًرا في الخطوط الأمامّية.

2.  خالل مرحلة السكوت والتعاون:
اإّن اأ�ضّد مراحل حياة اأمير الموؤمنين Q قد بداأت في هذه ال�ضنوات الثالثين؛ اأي بعد 

انتهاء ع�ضر النبّي P، وارتحاله عن هذه الدنيا، حيث كانت قطع الليل المظلم للفتنة ت�ضّد 

اآفــاق الّروؤيــة اأمــام الأعين، بحيث ل ي�ضــتطيع اأولئك الذين كانوا يريدون اأن ي�ضــيروا بالّتجاه 

 Q ال�ضحيــح اأن يخطــوا خطوًة واحــدة. في ظّل مثل هذه الظّروف، نجــح اأمير الموؤمنين

في اأعظم امتحانات الإيثار. ومعالم الإيثار تتجلَّى في المواقف الآتية:

)1(  نهج البالغة، �س 311.
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 :P اأ. اأّول ما ح�سرت الوفاة ر�سول اهلل

كان اأميــر الموؤمنيــن Q من�ضــغاًل باأداء التكليــف، ل اأّنه لم يكن يعلــم بوجود اجتماٍع، 

ومن الممكن اأن ُيحّدد فيه م�ضير ال�ّضــلطة والحكومة في العالم الإ�ضــالمّي، فلم تكن هذه هي 

ق�ضّية اأمير الموؤمنين، ولم تكن الق�ضّية بالن�ضــبة له ق�ضّية »الأنا«. فبعد اأن ا�ضــتقّرت م�ضــاألة 

الخالفة، وبايع الّنا�س اأبا بكر، وانتهى كّل �ضيء، انزوى اأمير الموؤمنين Q، ولم ُي�ضمع منه 

اأّي كلمٍة اأو موقٍف يحكي عن معار�ضته للجهاز الحاكم. لقد �ضعى في الأّيام الأولى لعّله يتمّكن 

ــا، ومّما ينبغي القيــام به. وعندمــا راأى الأمر خالف  مــن اإحقــاق مــا يراه بح�ضــب عقيدته حقًّ

ذلك، واأّن الّنا�ــس قد بايعوا وانتهت الق�ضّية، واأ�ضحى اأبو بكر خليفة الم�ضــلمين، هنا نجد اأّن 

ا، لكّنه لم يبدر منه اأّي  اأمير الموؤمنين Q ُعرف عبر الّتاريخ ك�ضــخ�س، واإن كان معار�ضً

خطــر اأو تهديــد على الجهــاز الحاكم، وباأّي كيفّية كانت. لقد قــال اأمير الموؤمنين Q في 

هــذه المرحلــة - واّلتــي لم تكــن مديدة، لعّلها لم تكــن اأكثر من عّدة اأ�ضــهر -: لقد علمتم اأّني 

اأحــّق الّنا�ــس بها من غيــري، ويق�ضد الخالفة، »وواهلل لأ�س��لمّن ما �س��لمت اأمور الم�س��لمين، 

، فاإّنني لن اأقوم باأّي 
��ة«)1( فم��ا دم��ُت اأرى اأّن��ه ل ُيظل��م اأحد، ولم يكن فيها جوٌر اإل علّي خا�سّ

عمٍل ولن اأعار�س اأبًدا.

في حروب الّردة:  ب. 

بعــد مــّدٍة وجيــزة مــن رحيــل الر�ضــول P، ل تزيــد على عّدة اأ�ضــهر، بــداأ ارتــداد بع�س 

الجماعات، ولعّلها كانت مدفوعًة لذلك، حيث �ضعرت بع�س القبائل العربية اأّنه طالما ل يوجد 

نبّي ول يوجد قائد لالإ�ضــالم، فال باأ�ــس اأن يختلقوا اإ�ضــكالت، واأن ُيعار�ضوا وُيحاربوا وُيثيروا 

ـــ اأي ارتــداد مجموعة  القالقــل، ولعــّل ذلــك كان بتحريــٍك مــن المنافقيــن، فن�ضــاأ تّيار الرّدةـ 

مــن الم�ضــلمين ــ وبداأت حــروب الرّدة. وهنا، حيــث اأ�ضبح الو�ضع على هذا الّنحــو، راأى اأمير 

الموؤمنيــن Q اأّن الأمــر لــم يعد يحتمل الجلو�ــس، وعليه اأن ينزل اإلــى الميدان للّدفاع عن 

الحكومة. هنا يقول: »فاأم�سكت يدي«، ويق�ضد ما جرى في ق�ضّية الخالفة و�ضيرورة اأبي بكر 

خليفًة للم�ضــلمين، »اأم�س��كت يدي« وجل�ضــت جانًبــا. كانت هذه حالة، اختيــاُر النزواء، »حّتى 

)1(  نهج البالغة، �س 102.
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. هنا دخل 
)1(»P راأيت راجعة الّنا�س قد رجعت عن الإ�سام، يدعون اإلى محق دين محّمد

اأمير الموؤمنين الميدان ب�ضورٍة فّعالة، وهكذا كان في جميع الق�ضايا الجتماعّية المهّمة.

بعد موت الخليفة الّثاني:  ج. 

حيث ُدعي اأمير الموؤمنين Q اإلى ال�ّضــورى المت�ضــّكلة من �ضــتة اأ�ضخا�س، فلم ينزعج، 

ودخــل فــي ال�ّضــورى. لم يقــل اإّن هوؤلء لي�ضــوا من م�ضــتواي، فاأيــن طلحة والزبيــر؟ واأين عبد 

الرحمــن بــن عــوف؟ واأين عثمــان؟ واأين اأنــا؟ وطبًقا لو�ضّية عمر، فقد جعلوا �ضــتة اأ�ضــخا�س 

بعنــوان ال�ّضــورى من اأجــل اأن ينتخبوا من بينهم خليفــًة. وكان حّظ اأميــر الموؤمنين بالخالفة 

مــن بيــن هــوؤلء ال�ضــّتة هو الأوفــر. وكان راأي عبد الرحمن بــن عوف هو الــراأي الفا�ضل. فقد 

كان لأميــر الموؤمنيــن �ضوتــان: هــو والزبيــر، وكان لعثمــان �ضوتــان: هــو وطلحــة، وكان لعبــد 

الرحمــن بــن عوف �ضوتان: هو و�ضــعد بــن اأبي وّقا�س، وكان �ضوت عبــد الرحمن بن عوف هو 

ــوت الفا�ضــل. فلو بايع اأميــَر الموؤمنين Q ل�ضار هو الخليفة، ولــو بايع عثمان ل�ضار  ال�ضّ

هو الخليفة. هنا توّجه عبد الرحمن بن عوف اإلى اأمير الموؤمنين Q و�ضاأله اإن كان يعمل 

بكتاب اهلل و�ضــّنة النبّي P و�ضــيرة ال�ضــيخين، اأي الخليفتين ال�ضابقين. فقال Q: كاّل، 

اإّنني اأعمل بكتاب اهلل و�ضّنة النبّي P. لقد كان من الممكن لأمير الموؤمنين اأن يح�ضل على 

الحكومة، وُيم�ضــك بزمام ال�ّضــلطة، لو اأّنه تغا�ضى باأقّل قدٍر ممكن عّما هو �ضحيٌح وحّق. لكّن 

اأمير الموؤمنين Q لم ُيفّكر بذلك لحظًة واحدًة، ففقد الحكومة وخ�ضر ال�ّضلطة. وهنا قد 

اآثــر ولــم يطرح نف�ضــه واإّنيته اأبدًا، بل جعلها تحت قدميه. وما كانت مثل هذه الم�ضــاعر لتبرز 

في اأمير الموؤمنين Q من الأ�ضا�س.

بعد مرور 12 �سنة من حكومة عثمان: د. 

حين كُثرت العترا�ضات عليه )عثمان( في نهاية الأمر، وبداأ الّنا�س ُيخالفونه ويعتر�ضون 

عليــه كثيــًرا، وتقاطروا من م�ضر ومــن العراق ومن الب�ضرة ومن اأماكــن اأخرى، وفي الّنهاية 

ت�ضــّكل جمــٌع كبيــر وحا�ضــروا بيــت عثمــان وهّددوه. هنــا مــاذا ُيمكن اأن يفعــل اأّي اإن�ضــان في 

)1(  نهج البالغة، �س 451.
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مو�ضــع اأميــر الموؤمنين Q؟ ذاك اّلذي يرى نف�ضــه �ضاحب حقٍّ بالخالفة، وكان لمّدة 25 

�ضــنة يتغا�ضــى عــن حّقه، وهو يعتر�س على �ضــلوك الحاكم الحالي، ها هــو الآن يرى بيت هذا 

الخليفــة محا�ضًرا. فال�ضــخ�س العــادّي، بل حّتى النخب والوجهاء، مــاذا يفعلون في مثل هذه 

الحالــة؟ العمل نف�ضــه اّلــذي قام به الآخرون، مــا فعله كلٌّ من طلحة والزبير وغيرهم نف�ضــه، 

وكّل الآخرين اّلذين كان لهم في ق�ضية عثمان ما كان. اإّن ق�ضية قتل عثمان هي من الأحداث 

المهّمة جدًا في تاريخ الإ�ضــالم، وُيمكن لالإن�ضــان اأن ُي�ضــاهد في نهج البالغة وفي الآثار وفي 

التاريخ الإ�ضالمّي ما اّلذي اأّدى اإلى مقتل عثمان، ليّت�ضح له ب�ضكٍل كامل من اّلذي قتل عثمان، 

ومــن اّلــذي دفــع اإلى قتلــه. اأولئك اّلذيــن كانوا قد جعلوا اّدعــاء محّبة عثمان فيمــا َبعُد محور 

تحّركاتهم، هنا طعنوه من الخلف، وكانوا ُيحّركون الأمور من وراء الكوالي�س. �ضاألوا عمرو بن 

العا�س: َمن اّلذي قتل عثمان؟ فقال: فالٌن ــ وذكر ا�ضم اأحد ال�ضحابة ــ هو اّلذي �ضنع �ضيفه، 

والآخر اأحّده، والثالث �ضّمه، وذاك طعنه به. الواقع هو هذا.

نجــد اأّن اأميــر الموؤمنيــن Q في هذه الحادثة يقــوم بكمال الإخال�س بما يــراه تكليًفا 

ا واإ�ضــالميًّا، فُير�ضــل كاّلً من الح�ضــن والح�ضــين L، هذين الجوهرتيــن العظيمتين  اإلهيًّ

وبقّية النبّي P، اإلى بيت عثمان من اأجل الّدفاع عنه. كان المخالفون ُيحا�ضرون بيت عثمان 

ويمنعــون دخــول الماء اإليــه، وكان اأمير الموؤمنين Q ُير�ضــل له الماء والطعــام، وُيفاو�س 

مّراٍت ومّرات اأولئك اّلذين غ�ضبوا على عثمان، لعّله ُيهّدئ من روعهم. وعندما قتلوا عثمان، 

.Q غ�ضب اأمير الموؤمنين

ا نجد اأّنه ل ُيمكن اأن ُن�ضاهد في اأمير الموؤمنين Q اأّي حالة من الإّنية وحّب  هنا اأي�ضً

الــّذات، وم�ضــاعر الأنــا اّلتي ُيمكن اأن توجد في كّل فرد من الّنا�ــس. فبعــد اأن ُقتل عثمان، كان 

مــن الممكــن لأمير الموؤمنيــن Q اأن ينزل اإلى الميدان كوجٍه وجيه، وك�ضــخ�سٍ انتهازّي، 

وكمخّل�ــس، ويقــول: اأّيهــا الّنا�ــس هــا اأنتم قــد ارتحتم اأخيــًرا وتخّل�ضتــم من الم�ضــكلة، وكان 

الّنا�ــس �ضــُيحّبونه، لكّنه لم يفعل. فبعد حادثة عثمان، لم يتحّرك اأمير الموؤمنين Q نحو 

. اأّيها 
ال�ّضــلطة والإم�ضــاك بالحكومــة. فمــا اأعظم هذه الــّروح، »دُعون��ي والتم�س��وا غي��ري«)1(

)1(  نهج البالغة، �س 136.
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ا اآخر فاإّنني �ضاأكون له وزيًرا  الّنا�ــس، اتركوني واذهبوا اإلى �ضــخ�سٍ اآخر، ولو اخترتم �ضــخ�ضً

عينه. هذه هي ت�ضريحات اأمير الموؤمنين Q في تلك الأّيام، لكّن الّنا�س لم يقبلوا ولم 
ُ
واأ

ا اآخر للحكومة غير اأمير الموؤمنين. ي�ضتطيعوا اأن ينتخبوا �ضخ�ضً

خالل إقامة الحكومة العلوية:  .3
حيث بايعت جميع الأقطار الإ�ضالمّية اأمير الموؤمنين Q. وحّتى ذلك الوقت، لم يكن 

قــد جــرى مثل هــذه البيعة العاّمة اّلتي تّمــت لأمير الموؤمنين Q، حيــث اإّن جميع الأقطار 

الإ�ضــالمّية وكّل الكبــراء وال�ضحابــة قــد بايعــوه، با�ضــتثناء ال�ضــام. فقط عّدة قليلــة، اأقل من 

ع�ضــرة اأ�ضــخا�س لم ُيبايعوا اأمير الموؤمنين Q، فاأح�ضرهم اإلى الم�ضــجد واحًدا، واحًدا 

و�ضــاألهم لماذا لم ُيبايعوا وكان من بين هوؤلء عبد اهلل بن عمر و�ضــعد بن اأبي وّقا�س ــ، فكان 

اأن قــّدم كّل واحــٍد منهــم عــذًرا، وقــال �ضــيًئا. فبع�ٌس منهــم عاد وبايــع، وبع�ٌس اآخر لــم ُيبايع 

ا بعدد اأ�ضابع اليد الواحدة -، فتركهــم اأمير الموؤمنين Q، ولكن  ـــ عدٌد قليٌل جــدًّ مطلًقــاـ 

بقيــة الوجــوه المعروفة، كطلحة والزبير وغيرهما، جميًعا قــد بايعوا اأمير الموؤمنين، وقبل اأن 

ُيبايعــوه قــال لهــم: »واعلم��وا اأّن��ي اإن اأجبتك��م«، وهو ي�ضــير اإلى اأّنهــم لو اأ�ضّروا اأن ُيم�ضــك هو 

راعي تلك الوجوه وال�ضــخ�ضّيات 
ُ
، فال تت�ضــّوروا اأّنني �ضــاأ

بالحكومــة »ركب��ت بك��م م��ا اأعل��م«)1(

الم�ضــهورة والمعروفة، كال، ول تت�ضّوروا اأّنني �ضــاأّتبع فالًنا واأقّلد فالًنا، بل �ضــاأتّبع ما اأعرفه 

من الإ�ضالم. وهكذا فقد اأتّم اأمير الموؤمنين Q الحّجة على الّنا�س، وَقِبل بالخالفة. كان 

مــن الممكــن لأمير الموؤمنيــن هنا، ولأجل حفظ الم�ضالــح ورعاية جوانب الق�ضّيــة واأمثالها، 

اأن يتنــازل ويجــذب اإليــه القلوب، لكّنه، وبــكّل قاطعية، اأ�ضــّر على الأ�ضول والقيم الإ�ضــالمّية 

بحيث اإّن كّل هوؤلء الأعداء قد ا�ضطّفوا في مقابله، وقد واجه اأمير الموؤمنين Q مع�ضكًرا 

مليًئا بالمال والقهر والتزوير، ومع�ضكًرا اآخر فيه ال�ضخ�ضّيات الوجيهة والمعتبرة والمعروفة، 

ومع�ضكًرا ثالًثا ي�ضّم المتظاهرين بالقدا�ضة والتعّبد، لكّنهم جاهلون بحقيقة الإ�ضالم وروحه 

وتعاليمه، ويجهلون �ضــاأنّية اأمير الموؤمنين Q ومقامه من اأهل الت�ضــّبث بالعنف والق�ضــوة 

و�ضوء الخلق.

)1(  نهج البالغة، �س 136.
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لقــد قاتل اأمير الموؤمنين Q ثالثة مع�ضــكرات بثالثة خطــوٍط منف�ضلة، هم الناكثون 

، وكّل واحدة من هذه الوقائع تدّل على تلك الروح الرفيعة للتوّكل على 
)1(

والقا�ضطون والمارقون

اهلل والإيثار والبعد عن الأنانّية والإّنية في اأمير الموؤمنين Q. وا�ضُت�ضهد في النهاية على 

 Q  قد قتله. لو لم يكن اأمير الموؤمنين Q هذه الطريق، حّتى قيل ب�ضاأنه: اإّن عدل علّي

مريًدا للعدالة، وعمد بدل ذلك اإلى رعاية هذا وذاك، وتقديم ال�ضــاأنية والمقام وال�ّضــخ�ضّية 

ا.  علــى م�ضالــح العالــم الإ�ضــالمّي، لــكان اأكثَر الخلفــاء نجاًحا وقــدرًة، وَلما وجد لــه معار�ضً

لكــّن اأميــر الموؤمنين Q هو ميــزان الحّق والباطل، ولهذا كان Q يتحّرك وفق جوهر 

التكليــف دون اأّي ذّرة مــن تدّخــل الأنــا والم�ضــاعر ال�ّضــخ�ضّية والمنافــع الذاتّيــة، وقد تحّرك 

علــى هــذه الطريــق التــي اختارها. هكذا كانت �ضــخ�ضّية اأميــر الموؤمنيــن  Q. لهذا فاإّن 

ــا Q هــو فــي الواقع ميزان الحّق. هكذا كانت حياتــه Q، ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشِي  عليًّ

. فلم يكن عظيًما في ال�ّضــهادة فح�ضــب، ولم يكن عند الممات 
)2(﴾ِۚ َنۡفَســُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللَّ

مّمن يفدي نف�ضه فح�ضب، بل على مدى حياته كان ُيقّدم نف�ضه دوًما في �ضبيل اهلل.

Q وبين حكومة علي P الهرق بين حكومة النبيم
 P فــي عهــد حكومتــه، وبين ر�ضــول اهلل Q الفــارق الأ�ضا�ــس بيــن اأميــر الموؤمنيــن

فــي اأّيــام حياتــه وعهد حكومته هو اأّن الخنادق في عهد الر�ضــول كانت م�ضــّخ�ضة وم�ضــّخ�ضة 

ة، ولم تكن تعترف بالحكومة العلوّية  )1(  القا�ضطون: بمعنى الّظالمون، هم فئة دخلت الإ�ضالم ظاهريًّا لم�ضالحها الخا�ضّ
ـ اأبرز �ضــخ�ضّية  ـ والي ال�ضــام اآنذاكـ  اأ�ضا�ًضــا. والتّفت تلك الفئة حول محور بني اأمّية اّلذي كان معاوية بن اأبي �ضــفيانـ 

فيه، ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة. 

الّناكثون: هم الفئة التي بايعت اأمير الموؤمنين Q في البداية، اإل اأّنها نق�ضت البيعة فيما بعد ونكثتها. وكان اأفراد 

هذه الفئة ـ على العك�ــس من الفئة الأولى ـ م�ضــلمين ملتزمين، وفي الخندق الموالي، اإّل اأّن ولءهم واعترافهم بحكومة 

ة مقبولة فيها، والّت�ضــاور معهم ومنحهم المنا�ضب والم�ضــوؤولّيات  علّي بن اأبي طالب Q كان منوًطا باإعطائهم ح�ضّ

الحكومّيــة، مــع عدم التعّر�س لما في اأيديهم من ثروات، وعدم ال�ّضــوؤال عن م�ضادرها. �ضــملت بع�س ال�ضحابة اأمثال 

طلحة والزبير.

المارقــون : المــارق بمعنــى الخــارج والهــارب. وقيل اإّنهــم �ضــّموا بالمارقين لخروجهم مــن الدين كخروج ال�ّضــهم من 

القو�ــس. وكانــت هــذه الفئــة متم�ّضــكة بظواهر الديــن، وُيكثرون من التبّجح با�ضــم الديــن. وهوؤلء هم الخــوارج اّلذين 

و�ضعوا اأ�ض�ضهم الفكرّية على اأ�ضا�س فهم مغلوط للدين. هذه الفئة كان تنظيمها واّتجاهها ال�ضيا�ضّي يجري وفًقا لآراء 

وتوجيهات كبار القا�ضطين وال�ّضخ�ضّيات البارزة في حكومة ال�ّضام ـ اأي عمرو بن العا�س ومعاوية.

)2( �ضورة البقرة، الآية 207.
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تماًمــا. خنــدق الإيمان، وخندق الكفر، اأّمــا المنافقون فكثيًرا ما كانت الآيات القراآنية ُت�ضــير 

اإليهم وُتحّذر منهم وُتقّوي �ضفوف الموؤمنين في مواجهتهم، وُت�ضعف من �ضوكتهم؛ اأي اإّن كّل 

�ضــيء كان فــي الّنظام الإ�ضــالمّي في عهد الر�ضــول وا�ضًحــا تمام الو�ضــوح، وكانت ال�ضفوف 

مفروزة فرًزا جليًّا، فطائفة كانت على الجاهلّية والكفر والطاغوت، واأخرى كانت على الإيمان 

والإ�ضــالم والتوحيــد، ومــن الّطبيعــّي اأّن كّل واحدة مــن هاتين الطائفتين كانــت ت�ضّم �ضنوًفا 

�ضــّتى مــن الّنا�ــس، لكن ال�ضفــوف كانت م�ضــّخ�ضة ووا�ضحــة كّل الو�ضوح. اأّما فــي عهد اأمير 

الموؤمنين Q، فكانت الم�ضــكلة الكبيرة في تداخل ال�ضفوف والخنادق، وهذا هو ال�ّضــبب 

ـــ و�ضًعا مقبوًل ومبّرًرا. وكان كّل م�ضــلم يتــرّدد كثيًرا  ـــ اأي الّناكثينـ  اّلــذي جعــل للفئــة الثانيةـ 

فــي محاربــة �ضــخ�ضّيات من اأمثال طلحــة اأو الزبير، فالزبير هو ابن عّمة الّر�ضــول، وكان من 

بة اإليه، حّتى اأّنه كان مّمن اعتر�ضوا على ال�ّضقية دفاًعا عن اأمير  ال�ضخ�ضّيات البارزة والمقرَّ

الموؤمنين Q بعد عهد الر�ضول P، ولكن الأمور بخواتيمها. ن�ضاأل اهلل اأن يجعل عاقبتنا 

اإلى خير، فقد يوؤّثر حّب الّدنيا ومظاهر الحياة في بع�س الّنا�ــس اإلى درجة تجعل المرء ي�ضــّك 

ا. حّتى في الخوا�ّس، فما بالك بالعوام. وعلى كّل الأحوال، كانت الظروف اآنذاك ع�ضيبة حقًّ

ول بــّد اأّن الّنا�ــس اّلذين �ضمدوا مع اأميــر الموؤمنين Q وحاربوا اإلى جانبه، كانوا على 

قــدٍر كبيــر مــن الب�ضيــرة. وال�ضــاهد على هــذا قوُل اأميــر الموؤمنيــن Q: »ل يحم��ل هذا 

. فال بّد مــن توّفر الب�ضيرة بالّدرجة الأولى. وُي�ضــتّدل من 
ب��ر«)1( العل��م اإّل اأه��ل الب�س��ر وال�سّ

هــذه الّتداخــالت على طبيعة الم�ضــاكل اّلتي واجهت اأمير الموؤمنين Q، وعلى الأ�ضــاليب 

الملتوية اّلتي اّتبعها الّنا�س اّلذين حاربوه. ففي �ضدر الإ�ضالم، كان هناك اأفكار خاطئة كثيرة 

ُتطرح في ال�ّضــاحة، ولكن كانت تنزل اآية قراآنية وتفّندها ب�ضراحة، �ضــواء اأعندما كان النبّي 

في مّكة اأم عندما كان في المدينة، ف�ضــورة البقرة - على �ضــبيل المثال - وهي �ضــورة مدنية، 

 P عندمــا ينظــر المــرء فيها يراها حافلة ب�ضور من التحّديات وال�ضــتباكات بين الر�ضــول

وبين المنافقين واليهود، حّتى اأّنها تناولت التفا�ضيل الجزئّية وا�ضتعر�ضت الأ�ضاليب اّلتي كان 

 وما �ضابه ذلك. 
يّتبعها يهود المدينة في اإيذاء الر�ضول P نف�ضيًّا. ومنها ﴿َل َتُقولُواْ َرِٰعَنا﴾)2(

)1(  نهج البالغة، �س 248.
)2(  �ضورة البقرة، الآية 104.
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ا �ضــورة الأعراف، وهي �ضــورة مّكية، زاخــرة بمحاربة الُخرافات، وُكّر�ــس ف�ضٌل  وجــاءت اأي�ضً

منهــا للحديــث عن تحريــم وتحليل اأنواع اللحوم، فــي مقابل الّتحليل والّتحريــم الزائف اّلذي 

 .
َ ٱۡلَفَوِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن﴾)1( َم َرّبِ ا�ضطنعه الّنا�ــس لأنف�ضــهم يومذاك، ﴿قُۡل إِنََّما َحــرَّ

هــذه هــي المحّرمــات الحقيقيــة، ولي�ضــت تلــك اّلتــي ا�ضطنعتموها اأنتم لأنف�ضــكم مــن اأمثال 

البحيــرة وال�ّضــائبة وما �ضــاكل ذلك. وكان القــراآن يحارب هذه الأفكار �ضراحــًة. اأّما في عهد 

اأمير الموؤمنين Q، فقد كان اأعداوؤه ي�ضــتغّلون تلك الآيات القراآنية، وهذا ما �ضّعب كثيًرا 

مــن مهّمــة اأميــر الموؤمنين Q. لقد ق�ضــى Q مّدة خالفته الق�ضيرة فــي اأمثال هذه 

الم�ضاعب والمع�ضالت.

ا، وفيها رجال كعّمار ومالك  وفي مقابل هوؤلء، كانت جبهُة علّي نف�ِضه، وهي جبهة قوية حقًّ

الأ�ضتر وعبد اهلل بن عبا�س ومحّمد بن اأبي بكر وميثم التّمار وُحجر بن عدّي، كانوا �ضخ�ضّيات 

موؤمنــة ذوي ب�ضيــرة ووعــي، وكان لهــم دوٌر موؤّثر في توعية الّنا�ــس الآخريــن. فكان من جملة 

المواقــف الجميلــة في عهد اأمير الموؤمنين،- وُيعزى جمالها طبًعــا اإلى الجهود الطّيبة لهوؤلء 

الأكابــر، اإل اأّنهــا في الوقت ذاته كانت مريرة ب�ضــبب ما لحقهم مــن جّرائها من عناٍء وعذاب 

- هــو م�ضــيرهم نحــو الكوفــة والب�ضــرة من بعــد ما هّب طلحــة والّزبيــر وغيرهما، وا�ضــتولوا 

علــى الب�ضرة، واأرادوا الم�ضــير منها نحو الكوفة، حيث اأر�ضــل اأميــر الموؤمنين Q الإمام 

الح�ضن Q وبع�س هوؤلء الأ�ضحاب، وكان لهم مع الّنا�س في الم�ضجد مداولت واأحاديث 

ومحاّجات ُتعتبر من المواقف المثيرة، وذات مغًزى عميق في تاريخ الإ�ضــالم. ولهذا ال�ضــبب 

ُيالَحظ اأّن الهجمات الأ�ضا�س لأعداء اأمير الموؤمنين Q ُوّجهت �ضوب هذه ال�ّضخ�ضّيات، 

�ضــّد مالــك الأ�ضــتر، و�ضّد عّمار بن يا�ضــر، و�ضّد محّمد بــن اأبي بكر، و�ضــّد كّل من وقف اإلى 

جانــب اأمير الموؤمنيــن Q منذ البداية، واأثبتوا �ضالبة اإيمانهم و�ضــالمة ب�ضيرتهم. ولم 

يتــوّرع الأعــداء عــن كيــل اأنواع الّتهــم لهم وال�ّضــعي لغتيالهم. ولهــذا ق�ضى اأكثرهم �ضــهداء، 

فا�ضت�ضــهد عّمار في الحرب، وا�ضت�ضــهد محّمد بن اأبي بكر بتحايل اأهل ال�ضام، وكذا ا�ضت�ضهد 

مالك الأ�ضتر بحيلٍة من اأهل ال�ضام.

)1(  �ضورة الأعراف، الآية 33.
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وبقي بع�س اآخر، ولكّنهم عادوا وا�ضت�ضهدوا على نحٍو قا�ٍس وفجيع.

هــذه هــي الظــروف اّلتــي عا�ضــها اأميــر الموؤمنين Q فــي حياتــه وفي عهــد حكومته. 

ولــو اأردنــا الخــروج بنتيجة مخت�ضــرة عنها لقلنــا اإّنها كانت حكومــة قوّية، ولكّنهــا في الوقت 

ذاتــه مظلومــة ومنت�ضرة، بمعنى اأّنه ا�ضــتطاع قهــر اأعدائه في اأّيام حياته، وا�ضــتطاع من بعد 

ا�ضت�ضــهاده مظلوًمــا اأن يتحــّول اإلــى �ضــعلٍة وّهاجة على مدى تاريخ الإن�ضــانّية. ول �ضــّك في اأّن 

المــرارة اّلتــي ذاقها اأمير الموؤمنين Q خالل هذه الفترة ُتعتبر من اأ�ضــّد واأ�ضعب المحن 

في التاريخ.

Q ة والنصر في حياة أمير الّؤمنين الدقرة والّظلوميم
لقــد التاأمــت فــي �ضــخ�ضّية وحيــاة و�ضــهادة هــذا الّرجــل الفــّذ ثالثــة عنا�ضــر تبــدو غير 

من�ضجمة تماًما مع بع�ضها في الظاهر. وتلك العنا�ضر الثالثة عبارة عن: القّوة، والمظلومية، 

والنت�ضار:

1.  عنصر القوة: 
لبة وعزمه الرا�ضــخ، وفي ت�ضــيير دّفة ال�ّضــوؤون الع�ضــكرّية في  فقّوتــه تكمــن في اإرادته ال�ضّ

اأعقد المواقف، وفي هداية العقول نحو اأ�ضمى المفاهيم الإ�ضالمّية والإن�ضانّية، وتربية واإعداد 

�ضــخ�ضّيات كبــرى مــن قبيل مالك الأ�ضــتر وعّمار وابن عبا�ــس ومحّمد بن اأبــي بكر وغيرهم، 

و�ضــّق م�ضــار ممّيز في تاريخ الإن�ضــانّية. ويتمّثل مظهر قّوته في اقتداره المنطقّي واقتداره في 

ميادين الفكر وال�ضيا�ضــة، وفي اقتدار حكومته و�ضــّدة �ضــاعده. لي�ــس ثّمة �ضعف في �ضخ�ضّية 

اأمير الموؤمنين Q في اأّي جانب من جوانبها. 

2.  عنصر المظلومية:
وُيعتبــر في الوقت ذاته من اأبرز ال�ّضــخ�ضّيات المظلومة فــي الّتاريخ. وقد كانت مظلومّيته 

فــي كّل جوانــب حياتــه. لقــد ُظلــم في اأّيام �ضــبابه، حيــث تعّر�س للّظلــم اآنذاك مــن بعد وفاة 

الر�ضــول P، وُظِلم في �ضــنوات كهولته وفي عهد خالفته، وا�ضُت�ضــهد مظلوًما، وظّل من بعد 

ا�ضت�ضهاده ُي�ضّب على المنابر على مدى �ضنوات طوال، وُتن�ضب اإليه �ضّتى الأكاذيب.

طلقت عليهما �ضفة »ثار اهلل«. فعندما ُيقتل 
ُ
لدينا في جميع الآثار الإ�ضالمّية �ضخ�ضّيتان اأ
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�ضــخ�س ظلًمــا، فاأ�ضــرته هي ولّي دمه، وهذا ما ُي�ضــّمى بالثاأر، ولأ�ضــرته حــّق المطالبة بثاأره. 

اأّمــا ما ُي�ضــّمى بـ »دم اهلل« فهــو تعبيٌر قا�ضر وناق�س لكلمة الثــاأر، ول يو�ضل المعنى المطلوب. 

فالّثــاأر معنــاه حــّق المطالبة بالّدم. فاإذا كان لأ�ضــرٍة ما ثــاأر، فلها حّق المطالبــة به. وورد في 

الّتاريــخ الإ�ضــالمّي ا�ضــما �ضــخ�ضّيتين، ولــّي دمهما اهلل، فهو اّلــذي يطلب بثاأرهمــا، اأحدهما 

؛ اأي 
الإمام الح�ضين Q، والآخر هو اأبوه اأمير الموؤمنين Q، »يا ثار اهلل وابن ثاره«)1(

ا. اأّن المطالب بدم اأبيه هو اهلل تعالى اأي�ضً

3.  عنصر النصر:
 العن�ضــر الثالــث اّلــذي طبع حيــاة الإمام علّي Q هــو الّن�ضر، حيث تغّلــب في حياته 

على جميع الّتجارب الع�ضيبة اّلتي ُفر�ضت عليه، ولم ت�ضتطع جميع الجبهات، اّلتي �ضنذكرها 

لحَقا، واّلتي فتحها �ضّده اأعداوؤه، اأن تنال منه، واإّنما ُهِزمت كّلها اأمامه. ومن بعد ا�ضت�ضهاده 

اأخــذت حقيقتــه النا�ضعــة تتجّلــى وتتفّتح يوًمــا بعد اآخر اأكثر مّمــا كانت عليه فــي اأّيام حياته. 

ففي عالم اليوم، لي�ــس في العالم الإ�ضــالمّي وحده، واإّنما في العالم كّله، هناك اأنا�ــس كثيرون 

ل يوؤمنــون حّتــى بالإ�ضــالم، اإل اأّنهــم يوؤمنون بعلّي بــن اأبي طالب Q ك�ضــخ�ضّية تاريخّية 

لمعــة. وهــذا هو جــالء ذلك الجوهر الوّهاج، وكاأّن اهلل ُيكافئه علــى ما لحق به من ظلم. فال 

غط والتعتيم، ولتلك الحقيقة ال�ّضــاطعة مع  بــّد اأن يكــون لتلــك المظلومّية ولذلك الكبــت وال�ضّ

بر، ثواب عند اهلل، وثوابها هــو اأّنك ل تجد على مدى  تلــك الّتهــم العجيبة التــي واجهها بال�ضّ

التاريــخ، �ضــخ�ضّية علــى هــذه الدرجة من التاأّلــق، وقد نالت القبــول بكّل هــذا الإجماع. ولعّل 

ا، هي  اأف�ضــل الكتــب اّلتي �ُضــّطرت حّتى اليوم بحّق اأمير الموؤمنيــن Q، واأكثرها ولًها وحبًّ

تلــك اّلتــي كتبها اأ�ضــخا�س غير م�ضــلمين، كالكّتــاب الم�ضــيحّيين الذين كتبوا بَولــٍه حول اأمير 

ا. الموؤمنين Q كتًبا جديرة بالثناء حقًّ

 وكان هذا الحّب قد ن�ضاأ منذ اليوم الأّول، اأي من بعد ا�ضت�ضهاده، رغم تكالب الجميع على 

الإ�ضــاءة اإليه والنتقا�س منه، الفئة اّلتي كانت تحكم ال�ضــام ومن كان يدور في فلكها، ومّمن 

امتالأ غيًظا من �ضيف اأمير الموؤمنين ومن عدله ـ 

)1(  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 4، �س 576.
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فكانــت هــذه الق�ضّية وا�ضحة منذ ذلك الوقت. ونذكر مثاًل واحًدا على ذلك: انتق�س ابن 

عبد اهلل بن عروة بن الزبير من اأمير الموؤمنين Q ذات يوم، اأمام اأبيه عبد اهلل بن عروة 

بن الزبير. وكان اآل الزبير كّلهم �ضّد علّي، اإل واحًدا منهم، وهو م�ضعب بن الزبير اّلذي كان 

رجــاًل �ضــجاًعا وكريًما، وهــو اّلذي دخل لحًقا في �ضراٍع مع المختــار الثقفّي في الكوفة، ومن 

 ،Q بعــده مــع عبد الملك بن مروان، وهو زوج �ضــكينة؛ اأي اإّنه اأّول �ضهر لالإمام الح�ضــين

فــكان اآل الزبيــر كّلهــم خ�ضوًما لأميــر الموؤمنين Q اأًبا عن جّد، با�ضــتثنائه هو. وهذا ما 

يدركه الإن�ضــان من خالل درا�ضــته للتاريخ. وبعدما �ضــمع عبد اهلل ذلك النتقا�س على ل�ضــان 

ابنه، قال جملة لي�ضت حيادية كثيًرا، اإل اأنّها تنطوي على نقطة مهّمة وهي:

»واهلل يا ُبنّي، ما بنى الّنا�س �سيًئا قّط اإّل هدمه الّدين، ول بنى الّدين �سيًئا فا�ستطاعت 

الدني��ا هدم��ه«؛ اأي اإّنهم يحاولون عبًثا هدم ا�ضــم اأمير الموؤمنين Q القائم على اأ�ضا�ــس 

الّديــن والإيمــان، »األ��م ت��َر اإل��ى عل��ّي كي��ف ُتظهر بن��و مروان م��ن عيب��ه وذّم��ه؟ واهلل لكاأّنهم 

ياأخذون بنا�سيته رفًعا اإلى ال�ّسماء. واأما ترى ما يندبون به موتاهم من الّتاأبين والمديح؟ 

. لعــّل هــذه الكلمــة قيلــت بعد نحو ثالثين �ضــنة من 
واهلل لكاأّنم��ا يك�س��فون ب��ه ع��ن الجي��ف«)1(

�ضــهادة اأمير الموؤمنين Q؛ اأي اأّنه Q، وعلى الرغم من فداحة الّظلم اّلذي نزل به، 

اأ�ضحى هو المنت�ضر في حياته وفي التاريخ وفي ذاكرة الإن�ضانّية.

)1(  راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج39، �س 314.
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الّهاهيم الرئيسة 

اإّن وجود اأمير الموؤمنين Q ُيَعّد در�ًضــا خالًدا ل ُين�ضــى لالأجيال الب�ضرّية كّلها، من   .1

جهاٍت عّدة، وفي الّظروف والأو�ضاع المختلفة، �ضــواٌء اأفي عمله الفردّي وال�ضــخ�ضّي، 

اأم في محراب عبادته، اأم في مناجاته، اأم في زهده، اأم في فنائه في ذكر اهلل، اأم في 

جهاده مع النف�س وال�ّضيطان، وفي جهاده لأجل رفع راية الحّق واإقامة العدالة.

خــالل عهــد النبي الأكرم P، وفي اأ�ضعــب المواطن خالل بداية الدعوة، و�ضوًل اإلى   .2

المعــارك والحــروب، كان اأميــر الموؤمنيــن Q حا�ضًرا ليكون اأكثر الّنا�ــس ت�ضحيًة 

 .P وفداًء وا�ضتعداًدا للموت بين يدي النبّي

اأّول ما ح�ضرت الوفاُة ر�ضوَل اهلل P، بايع الّنا�س اأبا بكر، وبعد مّدٍة وجيزة من رحيل   .3

 :Q ل تزيــد علــى عّدة اأ�ضــهر، بداأ ارتــداد بع�س الجماعــات. قال ،P الر�ضــول

»اأم�س��كت ي��دي حّت��ى راأي��ت راجعة الّنا���س قد رجعت عن الإ�س��ام، يدع��ون اإلى محق 

. ودخل اأمير الموؤمنين الميدان ب�ضورٍة فّعالة.
)1(»P دين محّمد

واجه اأمير الموؤمنين Q ثالثة مع�ضكرات، هم الناكثون والقا�ضطون والمارقون.  .4

الفارق الأ�ضا�ــس بين عهد اأمير الموؤمنين Q، وبين عهد ر�ضــول اهلل P في اأّيام   .5

حياته وعهد حكومته، هو اأّن الخنادق في عهد الر�ضــول كانت م�ضــّخ�ضة تماًما، اأّما في 

عهد اأمير الموؤمنين Q، فكانت الم�ضكلة الكبيرة في تداخل ال�ضفوف والخنادق.

لقــد التاأمت في �ضــخ�ضّية وحياة و�ضــهادة هــذا الّرجل الفّذ ثالثــة عنا�ضر، هي عبارة   .6

عن: القّوة، والمظلومية، والنت�ضار.

)1(  نهج البالغة، �س 451. 





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

.O يبّين المقام المعنوّي للسّيدة الزهراء  .1

 O يذكر بعض الجوانب من حياة السيدة الزهراء  .2

العلمّية والعبادية واألسرّية والزوجّية.

حياة  جوانب  مختلف  في  التوازن  معنى  يفّسر   .3

.O السيدة الزهراء

السّيدة فاطمة 
O الّزهراء

الدرس السادس





O قة الزهراء الّدام الّعنويم للسيم
نحــن ل نملــك القدرة علــى اإدراك المقامات المعنوية لل�ضــيدة الزهــراء O، وفهمها 

بال�ضــكل الكامــل. وفــي الحقيقة، اهلل )تعالى( وحَده يعرف اأمثال هــوؤلء العباد الذين يكونون 

فــي اأوج قّمــة المعنوّيــة الإن�ضــانّية والّتكامــل الب�ضــرّي -، واأولئــك الذيــن يكونون فــي مقامهم 

 ،Q ضوى اأمير الموؤمنين� O نف�ضها - لهذا لم يكن هناك من يعرف فاطمة الّزهراء

واأبيها  P، واأولدها المع�ضومينR. فال يمكننا نحن في هذا الّزمن، ول للّنا�س الذين 

كانوا في ذاك الّزمان والأزمنة التي تلته، اأن ُن�ضّخ�س ذلك التاأّلق المعنوّي اّلذي كان موجودًا 

فيها. فال يمكن لنور المعنويات ال�ّضــاطع اأن ي�ضل اإلى عيون جميع الأ�ضــخا�س، وتعجز عيوننا 

عيفة والقا�ضرة عن اأن ترى تجّلي الإن�ضانّية ال�ّضاطع اّلذي كان موجوًدا في هوؤلء العظماء.  ال�ضّ

فال�ضــيدة فاطمــة الّزهــراء O هــي في الظاهــر ب�ضورة ب�ضــر، وامراأة، وامراأة �ضــاّبة 

ــا، ولكّنهــا في المعنى هي حقيقٌة عظيمة، ونوٌر اإلهيٌّ �ضــاطع، وعبٌد �ضالح، واإن�ضــاٌن ممّيز  اأي�ضً

وم�ضطفــى. هي ال�ضــخ�س الــذي قال فيه الر�ضــول الأكرم P لأميــر الموؤمنين Q: »يا 

عل��ّي، اأن��ت اإم��ام اأّمت��ي وخليفتي عليها بعدي، واأنت قائد الموؤمني��ن اإلى الجّنة، وكاأّني اأنظر 

اإلى ابنتي فاطمة قد اأقبلت يوم القيامة على نجيٍب من نور، عن يمينها �سبعون األف ملك، 

وعن ي�س��ارها �س��بعون األف ملك، وبين يديها �س��بعون األف ملك، وخلفها �س��بعون األف ملك 

؛ اأي اأّنه يوم القيامــة يقود اأمير الموؤمنين Q الرجال 
تق��ود موؤمن��ات اأّمت��ي اإل��ى الجّنة«)1(

الموؤمنيــن، وتقــود فاطمــة الّزهراء O الن�ضــاء الموؤمنات اإلــى الجّنة الإلهّيــة، فهي ِعْدل 

بين  اأمير الموؤمنين Q. هي اّلتي اإذا وقفت في محراب العبادة، فاإّن اآلف المالئكة المقرَّ

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 43، �س 24.
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هلل ُيخاطبونهــا وُي�ضــّلمون عليهــا وُيهّنئونهــا، ويقولــون لها ما كانــوا يقولون في ال�ّضــابق لمريم 

 .
الّطاهرة O: »يا فاطمة اإّن اهلل ا�سطفاك وطّهرك وا�سطفاك على ن�ساء العالمين«)1(

.O هذا هو المقام المعنوّي لفاطمة الّزهراء

امراأٌة في �ضــّن ال�ضــباب، و�ضلت، بلحاظ المقام المعنوّي، ووفق ما ُنقل في الروايات، اإلى 

ث��ة« اأي من ُتحّدثهــا المالئكة وتتكّلم  حيــث ُتحّدثهــا المالئكــة، وتظهر لها الحقائــق. »المحدَّ

معهــا. وهــذا المقــام المعنوّي، والميدان الو�ضــيع، والقّمــة الّرفيعة هي في مقابل جميع ن�ضــاء 

عالم الخلقة. اإّن فاطمة الّزهراء O في قّمة هذا العلّو العظيم، تقف وُتخاطب كّل ن�ضــاء 

العالم، وتدعوهّن لطّي هذه الّطريق.

كمــا اأّن  الخيــر الكثيــر اّلــذي اأعطاه اهلل تعالى في �ضــورة الكوثــر المباركة كب�ضــارٍة للّنبّي 

، تاأويلــه اأنَّ فاطمــة الّزهــراء O، في 
ۡعَطۡيَنَٰك ٱۡلَكۡوثَــَر﴾)2(

َ
الأكــرم P فقــال: ﴿إِنَّــآ أ

الحقيقــة، مجمع جميع الخيرات اّلذي �ضــوف ينزل يوًما بعد يــوم من منبع الّدين النبوّي على 

كّل الب�ضــرّية والخالئــق. وقــد �ضــعى الكثيرون مــن اأجل اإخفائه واإنــكاره، ولكّنهم لــم يتمّكنوا، 

.
ُ ُمتِمُّ نُورِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱۡلَكٰفُِروَن﴾)3( ﴿ َوٱللَّ

وُذِكر في رواية اأّن �ضــطوع نور فاطمة الّزهراء O اأّدى اإلى اأن تنبهر عيون الكّروبّيين 

مــن المــالأ الأعلــى، »زه��ر نوره��ا لمائك��ة ال�ّس��ماء« . فمــاذا ن�ضــتفيد نحــن مــن هــذا الّنــور 

وال�ّضــطوع؟ يجــب علينــا الهتــداء بهذا الّنجــم ال�ّضــاطع اإلى اهلل واإلــى طريــق العبودّية اّلذي 

ــراط الم�ضــتقيم، اّلذي �ضــلكته فاطمــة الّزهــراء O، فو�ضلت اإلى تلــك المدارج  هــو ال�ضّ

والمقامات العالية.

الزهراء O و�ضلت اإلى مقام ومكانة عالية بحيث ياأتي ر�ضــول اهلل P وُيقّبل يدها!  

وتقبيــل يــد فاطمــة الّزهــراء O مــن قبل النبــّي P ل ينبغــي اأن يوؤخذ اأبــًدا على معنًى 

ا فيما لــو ت�ضّورنا باأّنه ُيقّبــل يدها فقط لأّنها  ا وحقيٌر جدًّ عاطفــّي، فــاإّن هــذا اأمٌر خاطٌئ جــدًّ

ابنته ولأّنه ُيحّبها. فهل ُيمكن ل�ضخ�ضيٍة بمثل هذه العظمة، وبمثل تلك العدالة والحكمة، اّلتي 

)1(   العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج43، �س24.
)2(  �ضورة الكوثر، الآية 1.
)3(  �ضورة ال�ضف، الآية 8.
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كانــت فــي النبّي، الذي يعتمــد على الوحي والإلهام الإلهّي، اأن ينحني لُيقّبل يد ابنته؟ كاّل، اإّن 

هــذا اأمــٌر اآخــر، وله معنًى اآخــر. اإّنه يحكي عن اأّن هــذه الفتاة وهذه المــراأة عندما ترحل عن 

ا  هذه الدنيا في عمر 18 اأو 25 ــ قيل 18، وقيل 25 ــ تكون في اأوج الملكوت الإن�ضانّي، و�ضخ�ضً

ا�ضتثنائيًّا.

فهــذه ال�ّضــّيدة الجليلــة حــازت علــى كّل هــذه الف�ضائــل وتلك المكانــة  خالل ذلــك العمر 

الق�ضيــر. وكّل هــذه الف�ضائل لم تح�ضــل عبًثا، »امتحنك اهلل اّلذي خلقك قب��ل اأن يخلقك، 

، فاإّن اهلل تعالى قد امتحن زهراء الّطهر، وهي الم�ضطفاة 
فوج��دك لم��ا امتحن��ك �سابرة«)1(

من عباده. 

ة  حياتفا Q العلّيم
فــي اأجواء العلم، كانت فاطمة الّزهــراء O عالمًة عظيمة، فتلك الخطبة اّلتي األقتها 

فــي م�ضــجد المدينــة بعد رحيــل النبّي، هي خطبــة، بح�ضــب كالم العاّلمة المجل�ضــّي، يحتاج 

فطاحل الف�ضحاء والبلغاء والعلماء اأن يجل�ضــوا ليف�ّضروا معاني كلماتها وعباراتها. لقد كانت 

بمثــل هــذا العمق، وبلحاظ جماليــة الفّن، فهي مثل اأجمل واأرقى كلمــات نهج البالغة. تذهب 

فاطمة الّزهراء O اإلى م�ضجد المدينة، وتقف اأمام الّنا�س وترتجل، ولعّلها تتحّدث لمّدة 

�ضاعة باأعذب واأجمل العبارات، واأكثرها بالغًة.

فاأمثالنــا نحــن اّلذين ُنعّد من اأهــل الخطابة والكالم الرتجالّي، نفهم كم اأّن هذه الخطبة 

عظيمــة. فتــاة ابنــة 18 اأو 20 �ضــنة، وفــي الحــّد الأكثــر 24 �ضــنة - فال�ضــّن الّدقيــق لح�ضرة 

عاب اأتت اإلى الم�ضــجد وخاطبت  الّزهراءO غير م�ضــّلم-، ومع كّل تلك الم�ضائب وال�ضّ

الجمع الغفير من وراء حجاب، بحيث بقيت كلمات هذه الخطبة كلمة كلمة في التاريخ.

كان العــرب معروفيــن بقــّوة حافظتهم، فكان ياأتي �ضــخ�ٌس وين�ضــد ق�ضيدة مــن 80 بيًتا، 

وبعــد اأن ينتهــي يقوم 10 اأ�ضــخا�س ويكتبــون هذه الق�ضيدة، فهــذه الق�ضائد اّلتــي بقيت اإلى 

يومنــا هــذا، فــي الأغلــب هكذا ُحفظت. كانت الأ�ضــعار ُتتلــى وُتحفظ في الأنديــة، اأي في تلك 

ا. لقد  المراكــز الجتماعّيــة. وهذه الخطب وهذه الأحاديث كانت ]ُتحفظ[ بهذه الكيفّية اأي�ضً

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج97، �س 194.
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جل�ضــوا وكتبــوا وحفظوا، وبقيت هــذه الخطب اإلى يومنا هذا. اأّما الكلمــات الجوفاء فال تبقى 

لقي الكثير من الخطب والكثير 
ُ
في التاريخ، فلي�س كّل كالم ُيحفظ، فلقد قيل الكثير الكثير، واأ

من الأ�ضــعار، ولكن لم تبَق كّلها، ولم يعتِن بها اأحٌد. كّلما نظر الإن�ضــان اإلى ذاك ال�ّضــيء اّلذي 

حفظــه التاريــخ في قلبه، وبعد مرور 1400 �ضــنة، ي�ضــعر بالخ�ضوع، وهــذا اإّنما يدّل على هذه 

العظمة.

حياتفا Q العبادية
كانت عبادة فاطمة الّزهراء O عبادًة نموذجّية. يقول الح�ضــن الب�ضرّي، اّلذي كان 

اأحد العّباد والزّهاد الم�ضهورين في العالم الإ�ضالمّي، ب�ضاأن فاطمة الّزهراء O: اإّن بنت 

. ويقول الإمام الح�ضــن 
)1(

النبــّي عبــدت اهلل ووقفــت في محراب العبادة حتــى توّرمت قدماها

ـ »حتى انفجر عمود  ـ ليلة الجمعةـ  المجتبى Q: اإّن اأّمه وقفت تعبد اهلل في اإحدى اللياليـ 

ال�سب��ح«. ويقــول الإمــام الح�ضــن Q اإّنه كان ي�ضــمعها تدعــو دائًما للموؤمنيــن والموؤمنات 

باح قال لهــا: »يا اأّم��اه لما ل  وللّنا�ــس، وتدعــو لق�ضايــا العالــم الإ�ضــالمّي العاّمة، وعنــد ال�ضّ

. هذه هي الّروحّية 
تدعي��ن لنف�س��ك كم��ا تدعين لغي��رك؟ فقالت: يا بنّي، الجار ثّم ال��دار«)2(

العظيمة.

تلك كانت عبادة فاطمة التي تجلَّت وانعك�ضت في مجتمعها اإح�ضانًا وكرمًا، فكان اإح�ضانها 

 Q  رجاًل عجوًزا فقيًرا اإلى بيت اأمير الموؤمنين P اإلى الفقراء بحيث عندما اأر�ضل النبّي

وقال له اأن يطلب حاجته منهم، اأعطته فاطمة الّزهراء O جلًدا كان ينام عليه الح�ضــن 

والح�ضــين L، حيث لم يكن عندها �ضــيٌء غيره، وقالت له اأن ياأخذه ويبيعه وي�ضــتفيد من 

.O ثمنه. هذه هي ال�ّضخ�ضّية الجامعة لفاطمة الّزهراء

)1(  ابن �ضهراآ�ضوب، المناقب، ج3، �س 341.
)2(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج86، �س 313.
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ة حياتفا Q األسريم
كيــف كانــت حياتها الأ�ضــرية؟ كانت اإلى ما قبل الّزواج، عندمــا كانت ما زالت فتاة، كانت 

، في الوقت الذي كان 
تعامل اأباها، الذي كان بهذه العظمة، بحيث راحت ُتكّنى بـ »اأّم اأبيها«)1(

نبــّي الّرحمة والّنور، وموؤ�ّض�ــس الح�ضارة الحديثة، والقائــد العظيم للّثورة الخالدة، يرفع راية 

الإ�ضــالم. ولــم ُتكــنَّ بـ »اأَم اأبيه��ا« اعتباًطا، فقد كانــت الّزهراء اإلى جانب اأبيهــا، تزيل بيديها 

غيرتيــن غبــار الحــزن والغــّم عــن وجهه P، �ضــواء اأفي مّكــة، اأم في �ُضــعب اأبي طالب،  ال�ضّ

مــع كّل �ضــدائدهما، اأم عندما بقي النبي P وحيًدا مك�ضــور القلــب بوقوع حادثتين في فترة 

ق�ضيرة، هما وفاة خديجة O ووفاة اأبي طالب Q، حيث اأح�ــّس النبّي بالغربة. هذا 

هو من�ضاأ كنيتها بـ »اأّم اأبيها«.

وبيان ذلك اأّنه كانت ال�ضــّيدة الّزهراء O في �ضــّن ال�ضاد�ضــة اأو ال�ّضابعة ، حيث يوجد 

روايات مختلفة ب�ضاأن تاريخ ولدتها ، عندما حدثت م�ضاألة �ُضعب اأبي طالب. لقد �ضّكلت �ضعب 

ا فــي تاريخ �ضــدر الإ�ضــالم؛ اأي اأّن دعوة النبّي كانــت قد بداأت  اأبــي طالــب مرحلــة �ضعبة جدًّ

ا ال�ضــباب، وبالأخ�س العبيــد، يقبلون  و�ضــارت عالنّيــًة، وبالتدريــج بداأ اأهــل مّكــة، وخ�ضو�ضً

ويوؤمنون به، وراأى �ضناديد قري�س، كاأبي لهب واأبي جهل وغيرهما، اأّنه ل بّد من اإخراج النبّي 

وكّل مــن كان معــه مــن مّكة، وهــذا ما فعلوه، فاأخرجــوا عدًدا كبيًرا منهم، وقد بلغوا ع�ضــرات 

�ضــر، بمــا فــي ذلــك النبّي P واأ�ضــرته واأبــو طالب نف�ضــه، مع اأّن اأبــا طالــب كان ُيعّد من 
ُ
الأ

الوجهــاء الكبــار. فخرجوا مــن مّكة، ولكن اإلى اأين يذهبون؟ �ضــادف اأْن كان لأبي طالب ُملٌك 

ـ لعّلها كانت تبعد عّدة كيلومترات ، وكانت في �ضعاب جبٍل ُيدعى �ُضعب  في بقعة قريبة من مّكةـ 

روا في هذا الأمر! كانت الأْنُهر  اأبي طالب، فقال لهم اأبو طالب: فلنذهب اإلى هذه ال�ّضعب، فكِّ

ُهــر فــي مّكــة �ضــديدة الحرارة، والليالــي في غاية البــرودة؛ اأي اإّن الو�ضع لــم يكن قاباًل  اأو النُّ

للتحّمل. لقد عا�ضوا في هذه ال�ّضعب مّدة ثالث �ضنوات. فكم تحّملوا من جوٍع و�ضعاٍب ومحٍن، 

عبة في حياة النبّي كانت هناك. ولم تكن م�ضوؤولية النبّي  اهلل وحده يعلم. فاأحد المراحل ال�ضّ

الأكــرم P فــي هــذه المرحلة منح�ضرة في القيادة بمعنــى اإدارة مجموعة، بل كان عليه اأن 

)1(   العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج43، �س 19.
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يتمّكن من الدفاع عن عمله اأمام هوؤلء اّلذين كانوا واقعين في المحنة.

ومــن المعلــوم اأّنــه عندما تكون الأو�ضاع جّيــدة، فاإّن الذين يكونــون مجتمعين حول القيادة، 

يكونــون جميعهــم را�ضين عــن الأو�ضاع، ويقولون: رحــم اهلل اأباه، فقد اأو�ضلنا اإلــى هذا الو�ضع 

الجّيــد. ولكن عندما ت�ضــوء الأحــوال، فاإّن الجميع ُي�ضابــون بالحيرة والتــرّدد، ويقولون: اإّنه هو 

اّلذي اأو�ضلنا اإلى هذا الو�ضع ال�ضّيئ! ولم نكن نريد اأن ن�ضل اإلى مثل هذا الو�ضع! وبالطبع، فاإّن 

عاب كانت تنهال على الّر�ضول. اأ�ضحاب الإيمان القوّي ي�ضمدون، ولكن في الّنهاية اإّن كّل ال�ضّ

 وفي هذه الأثناء، وعندما كان النبّي ُيقا�ضــي اأ�ضــّد اأنواع المحنة، توّفي كلٌّ من اأبي طالب، 

اّلذي كان الّداعم للنبّي واأمَله، وال�ضــّيدة خديجة الكبرى، اّلتي كانت ُتعّد اأكبر عوٍن روحّي له، 

ا؛ اأي اأّن النبّي اأ�ضبح بعدها وحيًدا فريًدا. خالل اأ�ضبوٍع واحد! فكانت حادثة عجيبة جدًّ

اإّن َمن يتراأ�س مجموعة معّينة، يعلم ما معنى م�ضوؤولّية المجموعة. ففي مثل هذه الّظروف 

ي�ضبــح الإن�ضــان متحّيــًرا. انظــروا اإلــى دور فاطمة الّزهــراء O في مثل هــذه الّظروف. 

عندما يتاأّمل الإن�ضــان في الّتاريخ، ينبغي اأن يجد مثل هذه الموارد في الّزوايا المختلفة. لقد 

كانت فاطمة الّزهراء O كاأمًّ وم�ضــاوٍر وممّر�ضة بالن�ضــبة اإلى النبّي. هناك قيل »فاطمة 

اأّم اأبيه��ا«. اإّن هــذا الأمــر مربــوط بذاك الوقت، اأي عندما كان لالبنة من العمر �ضــّت اأو �ضــبع 

�ضــنوات. وبالطبــع، فــي البيئة العربيــة وفي البيئــات الحاّرة، تنمــو البنات ب�ضورٍة اأ�ضــرع من 

الناحيتين الج�ضدّية والّروحّية، اأي بمعّدل فتاة بعمر العا�ضرة اأو الثانية ع�ضرة في اأيامنا هذه. 

وهذا ما يوؤّدي اإلى ال�ضعور بالم�ضوؤولّية. األ يمكن اأن ُي�ضّكل ذلك قدوًة لأّي فتاة، كي ت�ضعر باكًرا 

بالم�ضــوؤولّية والن�ضــاط تجاه الق�ضايا التي تدور من حولها؟ اإّن هذا الراأ�ضمال العظيم للن�ضاط 

الموجــود فيهــا، كانت تنفقه من اأجل اأن تزيل غبار التكّدر والغّم عن وجه اأٍب لعّله قد مّر على 

عمره اأكثر من 50 �ضنة، وقد قارب �ضّن الهرم.

ة حياتفا O الزوجيم
 قــال علــّي Q مــّرة ب�ضــاأن فاطمــة الّزهــراء O: »ل اأغ�سبتن��ي ول ع�س��ت ل��ي 

. فمــع تلــك العظمة والجاللة لل�ضــيدة الزهــراء Q، فاإّنها كانــت زوجة في بيتها، 
اأم��راً«)1(

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج43، �س 134.
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وامراأة بالّنحو الذي يتحدث عنه الإ�ضالم.

فقد كان زوجها ال�ضاّب في الجبهة وميادين الحرب دائًما، وكانت م�ضاكل المحيط والحياة 

 P كمركٍز لمراجعات الّنا�س والم�ضلمين. اإّنها ابنة النبّي O قد جعلت فاطمة الّزهراء

المفّرجــة للهمــوم، وقــد �ضارت في حياتها فــي تلك الّظــروف بمنتهى العّزة وال�ضــمّو، وقامت 

بتربية اأولدها الح�ضن والح�ضين وزينب، واإعانة زوجها علّي Q، وك�ضب ر�ضا اأٍب كالنبّي. 

وعندما بداأت مرحلة الفتوحات والغنائم، لم تاأخذ بنت النبّي ذّرة من لذائذ الدنيا وزخرفها 

ومظاهر الزينة والأمور اّلتي تميل لها قلوب ال�ضاّبات والّن�ضاء.

كانت حياة فاطمة الّزهراء O في جميع الأبعاد، حياًة مليئة بالعمل وال�ّضعي والّتكامل 

وال�ضمّو الّروحّي لالإن�ضان. 

لذا فاإّن على المراأة الم�ضــلمة اأن ت�ضــعى في طريق الحكمة والعلم، وفي طريق بناء الّذات، 

ــا، واأن تكــون فــي الّطليعــة في ميدان الجهــاد والكفــاح، واأن ل تهتّم بزخارف  ــا واأخالقيًّ معنويًّ

الّدنيــا ومظاهرهــا الّرخي�ضة، واأن تكون عّفتها وع�ضمتهــا وطهارتها بحيث تدفع بذاتها عين 

ونظــرة الأجنبــّي المريبة تلقائيًّا، وفي البيت �ضــكينة للّزوج والأولد، وراحــة للحياة الزوجّية، 

وُترّبــي في ح�ضنها الحنــون والّروؤوف، وبكلماتها اللطيفة والحنونــة، اأولًدا مهّذبين بال ُعقد، 

وذوي روحّية ح�ضــنة و�ضــليمة، وُترّبي رجال المجتمع ون�ضــاءه و�ضــخ�ضّياته. اإّن الأم اأف�ضل من 

عود  ا مثاًل، اأو ي�ضنعــون اأجهزة لل�ضّ يبنــي، فقــد ي�ضنع اأكبر العلماء اآلــة اإلكترونية معّقدة جدًّ

، وهو 
ٍ
اإلى الف�ضاء، اأو �ضواريخ عابرة للقاّرات، ولكن كّل هذا ل ُيعادل اأهمّية بناء اإن�ضــاٍن �ضــام

عمل ل يتمّكن منه اإل الأم، فهذه هي اأ�ضوة المراأة الم�ضلمة.

ة ياسيم ة والسم حياتفا O الجفاديم
رة O في الأبعاد ال�ّضيا�ضــّية والجتماعّية والجهادّية،  ُتعتبر �ضــخ�ضّية الّزهراء المطهَّ

�ضــخ�ضية مميزة بحيث اإّن جميع الّن�ضــاء المجاهدات والثورّيات والممّيزات وال�ضيا�ضــّيات في 

العالم ُيمكنهّن اأن ياأخذن الدرو�س والعبر من حياتها الق�ضيرة والمليئة بالمحتوى والم�ضمون.

 امــراأٌة ُولــدت فــي بيت الثورة، واأم�ضــت كّل طفولتها في ح�ضن اأٍب كان في حالة م�ضــتمّرة 

من الجهاد العالمّي العظيم اّلذي ل ُين�ضى، تلك ال�ضّيدة اّلتي كانت في مرحلة طفولتها تتجّرع 
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مــرارات الجهــاد فــي مّكــة، وعندما حو�ضرت في �ضــعب اأبي طالب، لم�ضــت الجــوع وال�ضعاب 

والّرعــب وكّل اأنواع واأ�ضناف ال�ّضــدائد في مّكة، وبعد اأن هاجــرت اإلى المدينة، اأ�ضحت زوجة 

رجــٍل كانــت كّل حياته جهاًدا في �ضــبيل اهلل، فلم تمّر �ضــنة اأو ن�ضف �ضــنة علــى هذا الّزوج لم 

يكــن فيهــا فــي جهاٍد في �ضــبيل اهلل، اأو لم يذهب فيهــا اإلى ميدان المعركة، طيلــة المّدة التي 

عا�ضتها فاطمة الّزهراء O مع اأمير الموؤمنين Q، والتي قاربت الإحدى ع�ضرة �ضنة. 

 في 
ٍ
وكانــت هــذه المــراأة العظيمة والم�ضّحيــة زوجًة لئقًة لرجــٍل مجاهٍد وجندّي وقائــد دائم

ميدان الحرب. فحياة فاطمة الّزهراء O، واإن كانت ق�ضيرة ولم تبلغ اأكثر من ع�ضــرين 

بر الثوريَّين، والّدر�ــس والّتعليم والتعّلم  �ضــنة، لكّنها من جهة الجهاد والّن�ضال وال�ّضــعي وال�ضّ

والخطابــة، والّدفاع عن النبّوة والإمامة والّنظام الإ�ضــالمّي، كانت بحًرا متراميًا من ال�ّضــعي 

والجهاد والعمل، وفي الّنهاية ال�ضهادة.

مة في الميادين المختلفة هو جهاد نموذجّي في الدفاع عن الإ�ضالم،  اإّن جهاد تلك المكرَّ

وفــي الّدفــاع عــن الإمامــة والوليــة، وفــي الّدفــاع عــن النبــّي P، وفــي حفــظ اأكبــر القادة 

الإ�ضالمّيين، وهو اأمير الموؤمنين Q زوجها.

 هــذه هي الحيــاة الجهادّية لفاطمة الّزهــراء O، اّلتي هي عظيمة جدًا وا�ضــتثنائية، 

وفــي الحقيقــة ل نظير لها، ويقينًا �ضــتبقى في اأذهان الب�ضــر ــ �ضــواء اليوم اأو في الم�ضــتقبل ــ 

نقطًة �ضاطعًة وا�ضتثنائية.

O الندطة الساطعة في حياة الزهراء
توجــد نقطــٌة نقطة مهّمة فــي حياة الّزهــراء المطّهرة O يجب اللتفــات اإليها، وهي 

الجمــع بيــن حيــاة امــراأة م�ضــلمة في �ضــلوكها مع زوجهــا واأبنائهــا وقيامهــا بم�ضــوؤولّياتها في 

البيــت من جهة، وبين م�ضــوؤولّيات الإن�ضــان المجاهد الغيور اّلذي ل يعــرف الّتعب في الّتعامل 

مــع الأحــداث ال�ّضيا�ضــّية المهّمة بعد رحيل الر�ضــول الأكــرم P، حيث جاءت اإلى الم�ضــجد 

وخطبت واّتخذت المواقف ودافعت وتحّدثت، وكانت من جهاٍت اأخرى مجاهدة بكّل ما للكلمة 

عــاب. ومن جهــٍة ثالثة، فقــد كانت عابدة  مــن معنــًى، ل تعــرف الّتعــب، وتتقّبــل المحنة وال�ضّ

الة في الليالي الحالكة، وتقوم هلل خا�ضعًة خا�ضعة له، وفي محراب العبادة كانت  ومقيمة لل�ضّ
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هذه المراأة ال�ضبّية كالأولياء الإلهّيين تناجي رّبها وتعبده.

 .O اإّن هــذه الأبعــاد الثالثــة مجتمعــًة ُتمّثل النقطة ال�ضــاطعة لحياة فاطمــة الّزهراء

فاإّنها لم تكن تف�ضل بين هذه الجهات الثالث. يت�ضّور بع�س الّنا�ــس اأّن الإن�ضــان عندما يكون 

م�ضــغوًل بالعبــادة، وهــو من اأهل الّذكــر، ل ُيمكنه اأن يكون �ضيا�ضــيًّا، اأو يت�ضــّور بع�س اآخر اأّن 

اأهل ال�ضيا�ضــة، �ضــواء اأمن الرجال كانوا اأم من الن�ضاء، اإذا كانوا حا�ضرين في ميدان الجهاد 

في �ضــبيل اهلل بفاعلّية، فاإذا كّن من الن�ضــاء، فال ُيمكنهّن اأن يكّن رّبات منزل يوؤّدين وظائف 

الأمومــة والزوجّيــة والخدمــة، واإذا كانوا رجاًل فال ُيمكنهم اأن يكونــوا اأرباب منزل واأ�ضحاب 

دّكان وحيــاة. اإّنهــم يت�ضــّورون اأّن هــذه تتنافى فيمــا بينها وتتعار�س، في حيــن اأّن هذه الأمور 

الثالثــة ل تتنافــى مــع بع�ضها، ول توجد �ضّدية بينها من وجهة نظر الإ�ضــالم. ففي �ضــخ�ضّية 

الإن�ضان الكامل، تكون هذه الأمور معينة لبع�ضها.
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الّهاهيم الرئيسة 

ا، ولكّنها في  ال�ضيدة فاطمة الّزهراء O هي في الظاهر ب�ضورة ب�ضر، وامراأة، اأي�ضً  .1

المعنى هي حقيقٌة عظيمة، ونوٌر اإلهيٌّ �ضاطع، وعبٌد �ضالح، واإن�ضاٌن ممّيز وم�ضطفى.

 P و�ضلت اإلى مقام ومكانة عالية، بحيث ياأتي ر�ضــول اهلل O ال�ضــيدة الزهراء  .2

وُيقّبل يدها، وتقبيل يد فاطمة الّزهراء O من قبل النبّي P ل ينبغي اأن يوؤخذ 

اأبًدا على معنًى عاطفّي.

كانــت ال�ضــّيدة فاطمــة الّزهراء O عالمــًة عظيمة، فتلك الخطبة اّلتــي األقتها في   .3

م�ضجد المدينة هي خطبة، بح�ضب كالم العاّلمة المجل�ضّي، يحتاج فطاحل الف�ضحاء 

والبلغاء والعلماء اأن يجل�ضوا ليف�ّضروا معاني كلماتها وعباراتها.

كانــت عبــادة فاطمــة الّزهــراء O عبــادًة نموذجّيــة. يقــول الح�ضــن الب�ضــرّي   .4

- اّلــذي كان اأحــد العّبــاد والزّهــاد الم�ضــهورين في العالم الإ�ضــالمّي - ب�ضــاأن فاطمة 

الّزهــراء  O: اإّن بنــت النبّي عبــدت اهلل، ووقفت في محراب العبادة حتى توّرمت 

قدماها.

كانت ال�ضيدة الزهراءOزوجة في بيتها، وامراأة بالّنحو الذي يتحدث عنه الإ�ضالم.   .5

فقــد كان زوجهــا ال�ضــاّب في الجبهــة وميادين الحــرب دائًما، وكانت م�ضــاكل المحيط 

والحياة قد جعلت فاطمة الّزهراء O كمركٍز لمراجعات الّنا�س والم�ضلمين.

 ،Q بتربية اأولدها؛ الح�ضــن والح�ضــين وزينب، واإعانة زوجها علّي Q قامت  .6

وك�ضب ر�ضا اأٍب كالنبّي. وعندما بداأت مرحلة الفتوحات والغنائم، لم تاأخذ بنت النبّي 

ذّرة من لذائذ الدنيا وزخرفها، ومظاهر الزينة والأمور اّلتي تميل اإليها قلوب ال�ضاّبات 

والّن�ضاء.

اإّن جهاد ال�ضيدة الزهراء O  في الميادين المختلفة هو جهاد نموذجّي في الدفاع   .7

عن الإ�ضالم، وفي الّدفاع عن الإمامة والولية، وفي الّدفاع عن النبّي P، وفي حفظ 

اأكبر القادة الإ�ضالمّيين، وهو اأمير الموؤمنين Q زوجها.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

 Q يبّين الُبعد التاريخّي لصلح اإلمام الحسن  .1

الفكر  بها  مّر  التي  المراحل  معرفة  خالل  من 

اإلسالمّي.

يحلِّل أبرز عوامل صلح اإلمام الحسن Q مع   .2

معاوية، ويدرك أهم اآلثار الناجمة عنه.

يفّسر موقف اإلمام الحسن Q من معارضي   .3

الصلح.

)1(Q اإلمام الحسن
قضية الصلح

الدرس السابع





Q الُبعق التاريخيم لصلح اإلمام الحسن
لقــد قيــل الكثيــر ب�ضــاأن �ضلح الإمام الح�ضــن Q مع معاويــة، ول بدَّ لنــا اأن نتعامل مع 

ق�ضّيــة �ضلــح الإمــام الح�ضــن Q من وجهة نظــر جديدة، لأّن هــذه الحادثــة ُتمّثل مقطًعا 

تاريخيًّا �ضديد الح�ضا�ضية، يجعل اأهمّية هذه الحادثة اأكبر من اأّي حادثة �ضيا�ضّية طيلة تاريخ 

الإ�ضالم. 

اإّن تاريخ الإ�ضالم مليٌئ بالأحداث المختلفة - اأحداث ع�ضر النبّي P وما بعده، وع�ضر 

اأمير الموؤمنين Q، والحوادث في عهد الأئّمةR والأموّيين والعّبا�ضّيين -، فالإ�ضالم 

تاريــٌخ مليــٌئ بالحوادث المهّمة، لكن قليلٌة هي الأحداث اّلتي لدينا والتي ُت�ضــبه هذه الحادثة، 

حادثــة الإمــام الح�ضــن Q، من حيث الُبعد الم�ضيــرّي للّتاريخ الإ�ضــالمّي كّله. فمن هذه 

الّناحية، تعتبر حادثة الإمام الح�ضن Q حادثة مهّمًة جدًا.

وحتــى تت�ضــح تلك الأهميَّة، ينبغي قراءة الم�ضــيرة التاريخيَّة والمراحل التي مرَّ بها الفكر 

الإ�ضالمّي. نذكرها وفق ال�ضكل الآتي:  

1. مرحلة النهضة األولى:
 كان الفكر الإ�ضالمّي في عهده الأّول عبارة عن نه�ضٍة واحدة وتحّرٍك واحد، جاء في اإطار 

حركــة جهادّيــة ونه�ضــة ثورّية عمالقة. وما اأن اأعلن ر�ضــول اهلل P عن هذا الفكر في مّكة، 

حّتى ح�ضد اأعداء الفكر الّتوحيدّي واأعداء الإ�ضالم �ضفوَفهم للوقوف في وجهه والحيلولة دون 

اأن ي�ضّق هذا الفكر طريقه، فعمد النبّي P اإلى تنظيم هذه النه�ضة بتعبئة قواه من العنا�ضر 

الموؤمنة، �ضانًعا ملحمًة جهادّيًة في غاية الفطنة والقّوة والتقّدم داخل مّكة، ا�ضــتمّرت اإحدى 

ع�ضرة �ضنة، فكانت تلك المرحلة الأولى.
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2. مرحلة تشّكل الحكومة:
بعد ثالث ع�ضــرة �ضــنة، ومن خالل تعاليم الّنبّي P، وال�ّضــعارات اّلتي رفعها، والّتنظيم 

اّلــذي اعتمــده، والّت�ضحيــات اّلتــي ُبذلــت، ومجمــوع العوامــل التي توّفــرت، تحّول هــذا الفكر 

 �ضيا�ضــّي وحياتــّي لأّمة باأكملهــا، وكان ذلك عندما قدم 
ٍ
اإلــى حكومــة ونظام، وتبّدل اإلى نظام

النبــّي  P اإلــى المدينــة، وجعــل منها قاعدة له، وب�ضــط فيهــا الحكومة الإ�ضــالمّية، فتحّول 

الإ�ضالم من نه�ضة اإلى حكومة، وهذه هي المرحلة الّثانية.

ا�ضتمّرت هذه الم�ضيرة على مدى ع�ضر �ضنوات من حياة النبّي الأكرم P، والفترة اّلتي تلتها 

الة وال�ّضــالم، وخالفته  مــن عهــد الخلفاء الأربعة، ومن ثّم اإلــى زمان الإمام المجتبى عليه ال�ضّ

اّلتي ا�ضتمّرت ما يناهز �ضّتة اأ�ضهر، برز خاللها الإ�ضالم على �ضكل حكومة. وكان كّل �ضيء يّتخذ 

هيئة الّنظام الجتماعّي؛ اأي الحكومة والجي�ــس، والعمل ال�ضيا�ضــّي والثقافّي والق�ضائّي، وتنظيم 

العالقات القت�ضادية لالأّمة، وكان قاباًل لالّت�ضــاع، ولو ُقّدر له اأن يم�ضي ُقُدًما على هذا الّنحو، 

لكان قد عّم المعمورة باأكملها؛ اأي لكان الإ�ضالم اأثبت اأّن لديه هذه القابلّية.

3.  مرحلة النهضة الثانية:
 لقــد جــرى تنظيم الأمر بعد �ضلح الإمام الح�ضــن المجتبى Q بــذكاٍء وحنكة بنحٍو ل 

يدخل فيه الإ�ضــالم والّنه�ضة الإ�ضــالمّية في نفق الخالفة بما تحمله من موا�ضفات الملكّية، 

وهذا كان فّن الإمام الح�ضــن المجتبى Q. فقد قام هذا الإمام بعمٍل جعل تّيار الإ�ضــالم 

الأ�ضيــل،  الــذي كان قــد انطلــق مــن مّكــة وو�ضل اإلــى الحكومــة الإ�ضــالمّية، واإلى زمــن اأمير 

الموؤمنين، واإلى زمنه هو، جعله ي�ضــير في مجًرى اآخر. غاية الأمر اأّنه، واإن لم يكن على �ضــكل 

حكومة، لأّن ذلك لم يكن ممكًنا، اإّل اأّنه على الأقل جرى مّرة اأخرى على �ضكل نه�ضة.

 كانــت هذه المرحلة الثالثة لالإ�ضــالم، حيث نه�س الإ�ضــالم، الإ�ضــالم الأ�ضيل، الإ�ضــالم 

المقــارع للظلم، الإ�ضــالم اّلذي ل يداهن، الإ�ضــالم البعيد عن التحريــف والمنّزه من التحّول 

اإلــى األعوبــة تتقاذفهــا الأهواء والنزوات. لقد بقي، ولكن بقي على �ضــكل نه�ضــة؛ اأي اأّن الفّكر 

الثــورّي الإ�ضــالمّي فــي زمــن الإمام الح�ضــنQ، الــذي كان قد طــوى مرحلــة وو�ضل اإلى 

ال�ّضلطة والحكومة، عاد مّرًة اأخرى وتحّول اإلى نه�ضة. 
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أبرز عوامل الصلح 
ُفِر�ــس ال�ضلــح على الإمام الح�ضــن Q، ولم يكــن راغبًا Q باإيقاعــه مع معاوية، 

وذلك نتيجة عّدة عوامل اأبرزها:

:Q 1.  تنامي التيار المعارض، وبلوغه الذروة في عهد اإلمام الحسن
لقــد تنامــى التّيــار المعار�س ]لالإ�ضــالم الأ�ضيل[ في زمن الإمام الح�ضــن Q اإلى اأن 

ا�ضــتطاع اأن يبرز كواحٍد من العراقيل. بالطّبع، اإّن هذا التّيار المعار�س لم يظهر اإلى الوجود 

في عهد الإمام المجتبى Q، بل في ال�ّضنوات التي �ضبقته. فلو اأراد �ضخ�ٌس اأن يبتعد قلياًل 

عن الجوانب العقائدية، ويعتمد فقط على ال�ّضواهد التاريخّية، ي�ضتطيع الّدعاء اأّن هذا التّيار 

لم يظهر اإلى الوجود حّتى في العهد الإ�ضالمّي، واإّنما كان ا�ضتمراًرا لما �ضهدته مرحلة نه�ضة 

النبّي P؛ اأي مرحلة مّكة.

فحيــن  و�ضلــت الخالفــة فــي عهــد عثمــان - اّلــذي كان من بنــي اأمّيــة - اإلى اأيــدي هوؤلء 

القوم، واأبو �ضفيان - الذي كان اأعمى يومها - كان يجل�س بعيًدا مع اأ�ضدقائه، ف�ضاأل: من هم 

الحا�ضرون في الجل�ضة؟ جاءه الّرد: فالٌن وفالٌن وفالن، فلّما اطماأّن باأّن الحا�ضرين جميعهم 

؛ اأي 
مــن قومــه، ول يوجد �ضــخ�ٌس غريب بينهــم، خاطبهم قائــاًل: »تلّقفوه��ا تلّقف الك��رة«)1(

تناولــوا الحكومــة كتنــاول الكرة، ول تدعوها تفلت منكم. وقد تناقلت تواريخ ال�ّضــيعة وال�ضــّنة 

هــذه الحادثة. فهذه لي�ضــت م�ضــاألة عقائدّية، ونحــن ل نتناولها وفق روؤيــة عقائدّية، ول ُنحّبذ 

تناولها من خالل هذه الروؤية، بل نثيرها من ُبعدها التاريخّي فقط.

بالّطبــع، كان اأبــو �ضــفيان في ذلك الوقت م�ضــلًما، وقد اأ�ضــلم. غاية الأمر، كان اإ�ضــالم ما 

عف، فكان  بعد الفتح، اأو على �ضــُرف الفتح، عندما لم يكن الإ�ضــالم يعي�ــس زمن الغربة وال�ضّ

اإ�ضالمه بعد بلوغ الإ�ضالم اأوج قدرته. 

لقد بلغ هذا التّيار ذروته في عهد الإمام الح�ضن المجتبى Q، وبرز متج�ّضًدا بمعاوية 

بن اأبي �ضفيان وهو يقف بوجه الإمام الح�ضن المجتبى Q. فبا�ضر هذا التّيار معار�ضته، 

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج 31، �س 197.
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ا الّطريق بوجه الحكومة الإ�ضــالمّية - اأي الإ�ضالم بطابعه الحكومّي - مفتعاًل الم�ضاكل،  �ضــادًّ

حّتى تحّول اإلى عائق اأمام تقّدم تّيار الحكومة الإ�ضالمّية عمليًّا.

تعّذر المعالجة بالحلول العسكرّية:  .2
برم فيه ال�ضلح 

ُ
لم تكن فكرة �ضهادة الإمام الح�ضن Q اأمًرا ممكًنا )في الوقت الذي اأ

مع معاوية(. وُيثبت المرحوم ال�ّضــيخ را�ضي اآل يا�ضــين، )ر�ضوان اهلل تعالى عليه(، في كتابه 

»�سلح الح�س��ن«، تعّذر ال�ّضــهادة، اإذ لي�ــس كّل قتٍل �ضهادة؛ بل ال�ّضــهادة قتٌل ب�ضروط، ولم تكن 

تلك ال�ّضروط متوّفرة حينها. ولو ُقّدر لالإمام الح�ضن Q القتل يومذاك، لما مات �ضهيًدا، 

فقــد كان متعــّذًرا علــى اأّي اأحد القيــام بتحّرٍك م�ضمــون الم�ضلحة في تلك الّظــروف؛ فُيقتل 

�ضهيًدا، اإّل اأن ينتحر.

اأ�ضــف اإلــى ذلك، لم تكن اأر�ضّية مثل هذا القيام مهّياأة في ذلك الع�ضر؛ لأّن وعي الّنا�ــس 

ا. لقد ا�ضتعمل العدّو اأ�ضاليب ما  كان قلياًل، والإمكانات المالية للعدّو واإعالمه كانت كثيرة جدًّ

كان الإمام الح�ضــن Q لي�ضــتعملها، كدفع الأموال دون طائل، وجمع الفا�ضــدين والأ�ضرار 

.
)1(
Q واأمثالهم. فلذلك كانت يد معاوية مب�ضوطة، بخالف الإمام الح�ضن

لح، من وجهاء ال�ّضــيعة )ُم�ضــّيب بن َنَجبة  وُذكــر فــي الرواية اأنَّه جاء اثنان، في بداية ال�ضّ

َرد(، ومجموعة من الم�ضــلمين، اإلــى الإمام المجتبــى Q، وقالوا: لدينا  و�ضــليمان بــن �ضُ

قوى كثيرة من خرا�ضــان العراق وغيرهما، ونحن ن�ضعهم تحت ت�ضّرفك، كما اإّننا م�ضــتعّدون 

لمالحقــة معاويــة حّتــى ال�ضــام، فطلبهــم Q اإلى خلــوٍة، وتحــّدث معهم لهنيهــة. وبعد اأن 

خرجــوا مــن عنده كانوا هادئين، وتركوا قّواتهم، ولم يعطوا لمن كان معهم اأّي جواٍب وا�ضح. 

ويّدعــي طــه ح�ضــين باأّن هــذا اللقاء ،في الواقــع، قد و�ضع حجر الأ�ضا�ــس لجهاد ال�ّضــيعة؛ اأي 

اأّنه يريد القول اإّن الإمام الح�ضــن Q قد جل�ــس معهم و�ضــاورهم واأوجد في هذا الجتماع 

الّت�ضكيالت ال�ّضيعّية العظيمة.

اإنَّ الإمــام الح�ضــن Q والأئمــةR لــم يتركــوا ق�ضّيــة الحكومــة الإ�ضــالميَّة، ولــم 

يتوانــوا لحظــة فــي الدفاع عنها، لكن لــم تتهّياأ المقدمــات لإقامتها، وتوجد روايــة عن الإمام 

)1( مجلة پا�ضدار اإ�ضالم، 6 .
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، فبالتقديــرات الإلهية اإّن اأمر 
الباقــر  Q يقــول فيها: »ُوّقت ه��ذا الأمر في ال�س��بعين«)1(

 ،Q الحكومة يعود اإلى اأهل البيت، حّتى ولو بعد مرور 30 �ضنة على �ضهادة اأمير الموؤمنين

و10 �ضنوات على �ضهادة الإمام الح�ضين Q، اإّل اأّن منتهى الأمر هو كيف يمكن اأن تح�ضل 

هــذه النتيجــة بمثل هذه العظمة؟ ذلك عندما ُيهّيئ الّنا�ــس مقّدماتها بــالإرادة والعزم، فاهلل 

تعالى ل ُيحابي اأحًدا، ولي�س له من اأقارب! فالأمر اّلذي كان على عاتق الّنا�س لم ُينجزوه، اأّما 

العمــل اّلــذي كان على عاتق الإمام الح�ضــن والإمام الح�ضــين L فقد اأّديــاه، ولكن العمل 

اّلذي كان على عاتق الخوا�ّس ــ عبد اهلل بن جعفر، وعبد اهلل بن عّبا�ــس، وغيرهما ــ لم يتّم. 

حّتى اأولئك اّلذين جاوؤوا فيما بعد اإلى كربالء وحاربوا مع الإمام الح�ضــين Q، فاإّنهم لم 

روا، واإّل لما حدث لم�ضــلم  يقومــوا بمــا كان ينبغــي عليهم القيام به في زمان م�ضــلم؛ لقد ق�ضّ

ما حدث. كان عليهم اأن ينهوا الم�ضــاألة، ولم يفعلوا، وهذا التق�ضير اأّدى اإلى اأن تحدث واقعة 

كربالء.

ثــّم يقــول Q: »فلّما اأن ُقتل الح�س��ين �سلوات اهلل عليه ا�س��تّد غ�سب اهلل تعالى على 

؛ اأي اأّنه في الظاهر قد تاأّخر. وبراأيي، قد و�ضل اإلى 
اأهل الأر�س، فاأّخره اإلى اأربعين ومائة«)2(

�ضنة 140؛ اأي اأّنه تاأّخر �ضبعين �ضنة، وهي ال�ّضنوات اّلتي و�ضل فيها العّبا�ضّيون اإلى ال�ّضلطة... 

اأي مــن المعلوم اأّن �ضلح الإمام الح�ضــن Q قد هّيــاأ الأر�ضّية لهذا العمل الكبير، واإل فاإّن 

الأئّمةR لم يكونوا ليتركوا الق�ضّية. فهل اأّن ق�ضية الولية والحكومة هي ق�ضّية ب�ضيطة؟! 

لقد كان هذا اأ�ضا�س الّدين ومحوره، ولكن هذا ما حدث في الّنهاية.

اآلثار الناجّة عن الصلح

حفظ النظام القيمّي لإلسالم:  .1
اإنَّ ال�ضلــح و�ّضــروطه اّلتي اأقّرهــا الإمام، في الواقع، كانت جميعها مكــًرا اإلهيًّا، ﴿َوَمَكُرواْ 

ۖ﴾ ؛ اأي لو اأّن الإمام الح�ضــن حارب وُقتل في الحرب - وكان هناك احتماٌل كبير اأن  ُ َوَمَكَر ٱللَّ
ُيقتل على يد اأ�ضحابه اأو على يد الجوا�ضي�س اّلذين ا�ضتراهم معاوية -، لكان معاوية ليقول: اأنا 

)1(  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج1، �س 368.
)2(  م. ن، ج1، �س 368.
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ا، ويبيد جميع اأ�ضحاب اأمير  لم اأقتله،- بل قتله اأ�ضحابه، ولعّله كان �ضــيقيم العزاء عليه اأي�ضً

الموؤمنين من بعدها، ولما كان بقي هناك اأي �ضيء با�ضم الت�ضّيع، حّتى تظهر بعد 20 �ضنة في 

الكوفة جماعة تدعو الإمام الح�ضين Q، فما كان ليبقى اأّي �ضيء اأ�ضاًل. 

لول لجوء الإمام الح�ضن Q اإلى ال�ضلح، لكانوا ق�ضوا على وجود اآل النبّي P تماًما، 

ولما بقي من يحفظ الّنظام القيمّي الأ�ضيل لالإ�ضــالم، ولكان انتهى كّل �ضــيء، ولنمحى ذكر 

الإ�ضالم، ولما كان الّدور لي�ضل اإلى حادثة عا�ضوراء. فلو كان الإمام المجتبى Q قد قّرر 

ال�ضــتمرار في الحرب �ضّد معاوية، وانتهت ]الحرب[ با�ضت�ضــهاد اآل النبّي P، لكان الإمام 

الح�ضــين Q ُقتل في تلك الحادثة نف�ضــها، ولح�ضل ال�ّضــيء نف�ضه لكبار الأ�ضحاب، اأمثال 

حجر بن ُعدّي، ولكان مات الجميع، وما بقي من ي�ضتفيد من الفر�ضة للمحافظة على الإ�ضالم 

باإطاره القيمّي. فقد كان لالإمام المجتبى Q حقٌّ عظيم على بقاء الإ�ضالم.

ة إلى َمَلكيَّة: 2.  تبّدل الخالفة اإلسالميَّ
ت اإلى تبديل تّيار الخالفة الإ�ضــالمّية  اإّن حادثة �ضلح المام الح�ضــن Q مع معاوية اأدَّ

اإلــى الَمَلكيــة. هــذه جملــة مليئــة بالمعنــى والم�ضمون لــو تاأّملنا فيهــا. فالخالفة هــي نوع من 

الحكومــة، والملكيــة هــي نــوٌع اآخــر. ول ينح�ضــر التمايــز بيــن هاتيــن بخ�ضو�ضّية واحــدة اأو 

خم�ــس خ�ضو�ضّيــات. فم�ضــار الملكّيــة وم�ضــار الخالفة هما م�ضــاران منف�ضــالن، ويتمايزان 

بالكامل على م�ضتوى اإدارة الم�ضلمين وحكمهم، واإدارة البالد والمجتمع الإ�ضالمّي. ففي هذه 

الحادثــة، تبّدل م�ضــار القطــار العظيم للتاريخ الإ�ضــالمّي والحيــاة الإ�ضــالمّية، مثلما يحدث 

عندمــا تنظــرون اإلــى القطــارات عنــد تغّير م�ضــاراتها، ففي محلٍّ مــا يتّم تبديل هذه ال�ضــّكة، 

ويوؤّدي ذلك اإلى اأن يتغّير م�ضــار القطار 180 درجة، وقد يكون القطار مّتجًها �ضــماًل فُي�ضبح 

بعد ذلك مّتجًها جنوًبا. وبالطبع، اإّن هذا التغيير اإلى 180 درجة ل يح�ضل في لحظٍة واحدة 

ٍملمو�ضة، لكن ماآل ذلك اأّن الإن�ضان ُي�ضاهد �ضيًئا ُي�ضبه هذا الأمر. 

االعتراض على الصلح
بعــد اأن �ضالــح الإمــاُم الح�ضــن معاويــة، بــداأ الجاهلــون عديمــو الوعــي يذّمونــه بمختلف 
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، ويقولون لــه اإّنك ب�ضلحك 
العبــارات، حّتــى كان بع�ضهم ُي�ضــّلم عليــه بـ »م��ذّل الموؤمني��ن«)1(

هــذا قــد اأذللــت الموؤمنيــن المتحّم�ضــين لقتــال معاوية، وا�ضت�ضــلمت لــه. وفي بع�ــس الأحيان 

كانــوا ي�ضــتخدمون عبارات اأكثــر احتراًما واأدًبا، اإل اأّن الم�ضمــون كان واحًدا. وقد قام الإمام 

الح�ضــن  Q فــي مقابل هذه العترا�ضات والمالمــات بمخاطبتهم بجملة لعّلها هي الأبلغ 

؛ وهي اآيٌة قراآنية، وكاأّنه يريد 
ۡدرِي لََعلَُّهۥ فِۡتَنةٞ لَُّكۡم َوَمَتٌٰع إَِلٰ ِحنٖي﴾)2(

َ
فــي كّل خطبتــه: ﴿ِإَوۡن أ

اأن يقول: قد يكون ما جرى فتنة لكم وامتحاًنا، اأو اإّنه متاٌع محدود لمعاوية.

وهذا يدّل دللة وا�ضحة على اأّن الإمام كان ينتظر الم�ضتقبل، وهذا الم�ضتقبل ل يمكن اأن 

يكون �ضــوى اأّن الحكومة اّلتي ل ُيمكن اأن تكون مقبولة بنظر الإمام الح�ضــن Q واّلتي هي 

علــى غيــر الحــّق، يجب اأن تتنّحى جانًبــا، وتاأتي حكومة وفق راأيه. لهــذا، كان يقول لهم: اإّنكم 

.
)3(

ل�ضتم مّطلعين على فل�ضفة هذا الأمر، فماذا تعلمون؟ لعّل هناك م�ضلحة في هذا الأمر

اإلمام الحسين Q وموقهه من الّعترضين
لــم يكــن بالإمــكان تفادي ال�ضلح مــع معاوية، فال منا�س منــه، بل يمكننا القــول اأي�ضًا اإنَّ 

مــن كان فــي موقف الإمام الح�ضــن المجتبى Q نف�ضــه، وفي مثل ظروفــه، ل يمكن اإّل اأن 

يقــوم بمثــل ما قام به الإمام الح�ضــن Q، بما في ذلك اأمير الموؤمنين Q نف�ضــه. ول 

ي�ضــتطيع اأحٌد اأن يقول اإنَّ ذلك العمل الذي قام به الإمام  الح�ضــن Q هو مثاٌر للّت�ضــكيك. 

كاّل، ففعله Q كان مطابًقا لال�ضتدلل المنطقّي اّلذي ل يقبل التخّلف.

فلو �ضــاألنا من هو الأكثر ثورّية من بين اآل ر�ضــول اهلل P، ومن اّلذي فاقهم في ا�ضطباغ 

حياتــه ب�ضبغــة ال�ّضــهادة، وفاقهم حمّيــًة للمحافظة على الّديــن ومواجهة العــدّو، لوجدنا اأّنه 

لح، فلم  الح�ضين بن علّي Q، وهو Q قد �ضارك الإمام الح�ضن Q في هذا ال�ضّ

لح وحده، بل عقداه مًعا، غاية الأمر اأّن الإمام الح�ضــن Q كان  يعقد الإمام الح�ضــن ال�ضّ

المتقّدم يتبعه الإمام الح�ضين في ذلك. 

)1(  ابن �ضــعبة الحرانّي، الح�ضــن بن علي، تحف العقول، ن�ضــر: موؤ�ض�ضة الن�ضر الإ�ضالمّي التابعة لجماعة المدّر�ضين بقم، 
الطبعة الأولى، قم، 1403هـ، �س 308.

)2(  �ضورة الأنبياء، الآية 111.
)3( مجلة پا�ضدار اإ�ضالم، 6. 
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كان الإمام الح�ضين Q اأحد الذائدين عن مبداأ �ضلح الإمام الح�ضن Q. وعندما 

ـ على ما فعله الإمام  ـ من هوؤلء المتحّم�ضين الثائرينـ  بينـ  بدر اعترا�ٌس من اأحد الأن�ضار المقرَّ

، ولي�س 
الح�ضن المجتبى Q، رّد عليه الإمام الح�ضين Q، »وغمز الح�سين حجراً«)1(

لح، كال، فلقد كان  هنالك من يقول: لو كان الإمام الح�ضين مكان الإمام الح�ضن لما وّقع ال�ضّ

 Q الإمام الح�ضــين اإلى جانب الإمام الح�ضــن، ووّقع ال�ضلح، ولو لم يكن الإمام الح�ضــن

وكان الإمام الح�ضين Q وحيًدا في تلك الّظروف، لحدث ما حدث، ولوقع ال�ضلح.

)1(  ال�ضيد مح�ضن الأمين، اأعيان ال�ضيعة، تحقيق وتخريج ح�ضن الأمين، دار التعارف - بيروت، ج1، �س571.
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الّهاهيم الرئيسة

ة،  تعتبــر حادثــة الإمــام الح�ضــن Q حادثة مهّمــًة جدًا. وحتــى تت�ضح تلــك الأهميَّ  .1

ة والمراحل التي مرَّ بها الفكر الإ�ضالمّي.  ينبغي قراءة الم�ضيرة التاريخيَّ

المراحــل التــي مر بها الفكر الإ�ضــالمّي هي: مرحلة النه�ضة الأولــى، حيث كان الفكر   .2

الإ�ضالمّي في عهده الأّول عبارة عن نه�ضٍة واحدة وتحّرٍك واحد، جاء في اإطار حركة 

جهادّية ونه�ضة ثورّية عمالقة ا�ضتمّرت اإحدى ع�ضرة �ضنة، ثم مرحلة ت�ضّكل الحكومة، 

 �ضيا�ضــّي وحياتــّي لأّمة 
ٍ
حيــث تحــّول هــذا الفكر اإلــى حكومة ونظــام، وتبــّدل اإلى نظام

باأكملها، وكان ذلك عندما قدم النبّي P اإلى المدينة، وجعل منها قاعدة له، وب�ضط 

فيها الحكومة الإ�ضالمّية. 

ُفِر�س ال�ضلح على الإمام الح�ضن Q، ولم يكن راغبًا Q باإيقاعه مع معاوية،   .3

وذلــك نتيجــة عوامل عــّدة اأبرزهــا: تنامي التيــار المعار�ــس، وبلوغه الــذروة في عهد 

الإمام الح�ضن  Q، وتعّذر المعالجة بالحلول الع�ضكرّية.

اإنَّ اأبرز الآثار الناجمة عن ال�ضلح هي: حفظ النظام القيمّي لالإ�ضالم، وتبّدل الخالفة   .4

ة اإلى َمَلكيَّة. الإ�ضالميَّ

بعــد اأن �ضالــح الإماُم الح�ضــن معاويــة، بداأ الجاهلــون عديمو الوعــي يذّمونه بمختلف   .5

العبــارات، حّتــى كان بع�ضهــم ُي�ضــّلم عليــه بـــ »م��ذّل الموؤمني��ن«. وقــد قــام الإمــام 

الح�ضــن  Q في مقابل هذه العترا�ضات والمالمات بمخاطبتهم بجملة لعّلها هي 

ْدرِي لََعلَُّه فِتَْنٌة لَُّكْم َوَمَتاٌع إَِل ِحنٍي﴾.
َ
الأبلغ في خطبته كّلها: ﴿ِإَوْن أ

لقــد كان الإمام الح�ضــين اإلى جانب الإمام الح�ضــن، ووّقع ال�ضلــح. ولو لم يكن الإمام   .6

الح�ضــن  Q وكان الإمــام الح�ضــين Q وحيــًدا فــي تلــك الّظــروف، لحدث ما 

حدث، ولوقع ال�ضلح.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

يشرح أبرز خصائص تّيار الحّق وتّيار الباطل.  .1

الحق،  تيار  وأساليب  الباطل  تّيار  أساليب  يبّين   .2

ويمّيز بينها.

يحلِّل نتائج الصراع بين تياري الحق والباطل.  .3

اإلمام الحسن )2(
 تيارا الحق والباطل 

الدرس الثامن





ار الباطل  وتيم
م

ار الحق خصائص تيم
فيما يتعّلق بخ�ضائ�س كّل تّيار، هناك الكثير مّما ُيمكن اأن ُيقال، بحيث لو اأردنا اأن ُنعّددها 

لحتجنا اإلى لئحٍة طويلة،...، فاإّن تّيار الحّق؛ اأي تّيار الإمام الح�ضن Q، ُيعطي الأ�ضالة 

للّدين، فبالن�ضبة لهم الأ�ضل كان الّدين. فما هو الّدين؟ هو اأن يبقى الإيمان والعتقاد بالدين 

بين الّنا�ــس، واأن يبقوا متعّبدين به، ومتم�ّضــكين بالإيمان والعمل، واأن يكون الدين حاكًما في 

اإدارة المجتمــع. فالأ�ضــل بالن�ضــبة لهــم كان اأن يتحــّرك المجتمــع وفق اإدارة الّدين و�ضــيادته 

وحاكمّيتــه، واأن يكــون الّنظــام هو الّنظام الإ�ضــالمّي. اأّما الح�ضول على ال�ّضــيادة والحكومة، 

والإم�ضــاك بزمــام ال�ّضــلطة، فياأتيان بالمرتبــة الثانية والثالثــة والرابعة وهكــذا، وغيرها من 

الق�ضايــا الفرعية. لكّن الق�ضّية الأ�ضا�ــس كانت اأّن هذا الّنظــام وهذا المجتمع ينبغي اأن ُيدار 

وفــق حاكميــة الّدين، واأن يبقى اأبناء هذا المجتمع على دينهم واإيمانهم، واأن يتر�ّضــخ ويتعّمق 

هذا الأمر في قلوبهم. كانت هذه هي خ�ضائ�س التّيار الأّول.

خصائص تيار الباطل
 كان الأ�ضــل عنــد تيــار الباطــل هــو الإم�ضــاك بال�ّضــلطة، وبــاأّي ثمــٍن كان. كانــوا يريــدون 

الحكومة... وكانت هذه هي ال�ّضيا�ضة الحاكمة على التّيار الثاني. وكانت الق�ضّية بالّن�ضبة اإلى 

هذا التّيار الإم�ضاَك بال�ّضلطة باأّي ثمٍن كان، وباأّية و�ضيلة كانت، وباأّي نحو كان.

ة والدينّية، بالّن�ضبة لهم، ل ُت�ضّكل اأ�ضاًل. فالأ�ضل بالن�ضبة اإليهم  فالقيم والأ�ضول الأخالقيَّ

ا ح�ّضا�ًضا  يكون باأن يبقوا ال�ّضلطة في اأيديهم؛ هذا ما هو مهمٌّ بالن�ضبة لهم، ومثل هذا ُيعّد حدًّ

ــا. فمــن الممكــن اأن يكون كلٌّ من التّيارين يعمل بظواهــر الّدين، كما كان عليه الأمر في  ومهمًّ

 مــن الأّيام، نجــد اأّن جماعة من 
ٍ
الحــرب بيــن اأميــر الموؤمنين Q وبيــن معاوية، ففي يوم
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المقاتليــن كانــوا في �ضفــوف اأمير الموؤمنين Q ، في حرب �ضّفين اّلتي وقف معاوية فيها 

مقابــل اأميــر الموؤمنيــن Q، ثم تــرّددوا، وكان من بينهم عــّدة من اأولئــك اّلذين يحملون 

ال�ّضــبهات، ول ي�ضــتطيعون اأن يحّلوها باأنف�ضــهم، ول هم يرجعون اإلى �ضخ�سٍ قادٍر على ذلك، 

فلذلــك كانوا يعزمون على اإ�ضــاعتها، فيجمعون مجموعة مــن الأفراد من حولهم. ومثل هوؤلء 

كانــوا يقعــون فــي الترّدد، فيقولــون: لماذا نحــن نتحارب؟ فهــم ُي�ضّلون، ونحــن ُن�ضّلي، وهم 

يقــروؤون القراآن، ونحن نقراأ القــراآن، وهم يذكرون النبّي P، ونحن كذلك، فوقعوا في مثل 

هــذا التــرّدد والحيــرة. وكان هناك عّمار بن يا�ضــر ــ وقد وجــدت نقطًة بارزًة ب�ضــاأن عّمار بن 

، هــذا الجليل المحلِّل، والكا�ضــف للم�ضــائل الدقيقة والمليئة  يا�ضــر فــي تاريخ �ضدر الإ�ضــالمـ 

بال�ضــبهات، اّلتي كانت في ذلك الزمان مورد غفلة وجهالة. فهذا هو �ضــاأن عّمار بن يا�ضــر في 

تاريــخ الإ�ضــالم. فــاإذا كّنا نعرف مالًكا الأ�ضــتر ب�ضــيفه و�ضــجاعته، فعلينا اأن نعــرف عّمار بن 

يا�ضر بكالمه وفكره وروؤيته ال�ضحيحة، وك�ضفه للكثير من الأمور في تاريخ �ضدر الإ�ضالم. فاأنا 

 ،Q بحثت ووجدت اأّنه نادًرا ما كان هناك موارد هي محّل �ضبهة في زمن اأمير الموؤمنين

ولم يكن لعّمار بن يا�ضر يد اأو ح�ضور فيها، لقد كان هذا الّرجل الجليل رجاًل ا�ضتثنائيًّا.

لقــد علــم عّمــار بن يا�ضــر اأّن هنــاك جماعة وقعوا فــي هذه ال�ّضــبهة، فذهب اإليهــم، وبّين 

ق�ضــم 
ُ
لهــم الحقائــق. واّت�ضح لهم اأّن الق�ضّية لي�ضــت ق�ضّية اأّنه هو ُي�ضّلي واأنت ُت�ضّلي، وقال اأ

بــاهلل اإّننــي راأيــت في حرٍب اأخــرى هاتين الّرايتيــن تتقابالن، هــذه الّراية اّلتــي يحملها اأمير 

الموؤمنيــن  Q اليــوم، وهــذه الّراية اّلتي تقــف مقابله ويحملها معاويــة، وذلك في معركة 

بدر. ففي معركة بدر تقابلت هاتان الّرايتان:- راية بني ها�ضم، وراية بني اأمّية ،- فكان تحت 

 P وتحت تلــك الراية كان معاوية هذا واأبوه، وكان النبّي ،P هــذه الّراية الر�ضــول الأكرم

واأميــر الموؤمنين Q حا�ضرين تحت هــذه الّراية، فالخالف بينهما خالٌف حول الأ�ضول، 

فال تنظروا اإلى هذه الظواهر، واأزيلوا هذه ال�ّضبهة من اأذهانكم.

قد يراعي هذا التّيار، اّلذي تكون ال�ّضــلطة اأ�ضا�ًضــا بالن�ضــبة اإليه، الّظواهر الإ�ضــالمّية في 

بع�ــس الأحيــان، وهذا لي�ــس دلياًل ومعياًرا، بل ينبغــي الّنظر اإلى باطن الق�ضّية، وت�ضــخي�ضها 

بذكاٍء.
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ار الباطل في العّل أساليب تيم
 اإّن اأ�ضاليب التيار الباطل، في العموم، هي مزيج من عّدة اأ�ضياء؛ اأي اأّن خّطة معاوية كانت 

 اأ�ضلوبه في 
ٍ
خّطة موؤّلفة من عّدة اأق�ضام، من اأجل الحفاظ على ال�ّضلطة وتر�ضيخها، ولكّل ق�ضم

العمل والّتنفيذ. فاأحد هذه الأ�ضاليب كان عبارة عن ا�ضتعرا�س القّوة، وفي بع�س الأماكن كان 

ي�ضتعر�ضها من خالل العنف والقمع والّتنكيل، وثانيها هو المال، اّلذي ُيعّد اأكثر الأ�ضياء فعالّية 

بيد عوامل ال�ضــّر، الآخر هو الإعالم، والرابع هو العمل ال�ضيا�ضــّي؛ اأي الأ�ضــاليب ال�ّضيا�ضــّية، 

والمقاي�ضات ال�ّضيا�ضّية. هذه بمجموعها كانت اأ�ضاليب معاوية. وهذه بع�س النماذج:

1.  أسلوب العنف والقمع :
 ،P اإنَّ معاويــة قــد و�ضل به العنــف اإلى قتل ُحجر بن عدّي، اّلذي هــو من �ضحابة النبّي

حّتى ولو كان قتله ُيحّمله ثمًنا باهًظا، ثّم يالحق ر�ضــيد الهجرّي حّتى يقتله. ونجده يوّلي زياد 

بن اأبيه، هذا الفرد الّظالم والمعّقد اّلذي ل قيمة عنده ول هّم له �ضــوى ال�ّضــلطة، واّلذي كان 

�ضّيئ الأخالق، يوّليه على الكوفة اّلتي هي مركز �ضلطة الفكر ال�ضيعّي والفكر الولئّي، وُيعطيه 

الحيــة ليفعــل ما يريد. وب�ضــاأن زياد بــن اأبيه كتب الموؤّرخــون )والن�س لالإمام  الإجــازة وال�ضّ

، فكان ياأخذ اأّي �ضــخ�سٍ 
الح�ضــين Q(: »اأخ��ْذك بالظّن��ة وقتْل��ك اأولي��اءه على الته��م«)1(

بالّتهمة و�ضــوء الّظّن لأدنى مورد، فيعتقل ويحب�ــس وُينّكل بكّل من اتُّهم بالنتماء لأهل البيت، 

اأو التعــاون معهــم، ومع ذلك التّيار المغلوب، ويقتله ويق�ضي عليه. لقد عّمت فتنته في الكوفة، 

والعراق اّلذي كان مركز حاكمّية الت�ضّيع واأهل البيتR. هكذا كان ي�ضتعر�س قّوته.

2.   األسلوب السياسّي واإلعالمّي:
معاويــة نف�ضــه في مورٍد اآخــر، كان يالطف امراأة عجــوزًا تاأتي من القبيلــة الفالنّية، وهي 

ت�ضــّبه وت�ضــتمه وتوّبخه باأّنك فعلت كذا وكذا وكذا، في�ضحك لها وُيالطفها ول يقول لها �ضــيئًا. 

ياأتــي عــدّي بن حاتم اإلــى معاوية، وقد كان فاقد الب�ضر، فيقول معاوية: »يا عدّي، اإّن عليًّا لم 

ُين�سفك، لأّنه حفظ ولديه في حروبه، واأخذ منك ولديك«. يبكي ُعدّي ويقول: »يا معاوية، 

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 44، �س 214.
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. وكان كّل من ياأتي من 
ن�سف اأمير الموؤمنين حينما ا�سُت�سهد هو، واأنا ما زلت حيًّا«)1(

ُ
اأنا لم اأ

المرتبطيــن باأهل البيتR اإلى مجل�ــس معاوية، ويح�ضل فيه اأقــل اإهانة لأمير الموؤمنين، 

كان يحمــل علــى معاويــة واأتباعــه ب�ضــجاعة وقــّوة و�ضراحــة، وكان معاوية ي�ضحــك ويالطف، 

ا. لعــّل ذلك بالّن�ضــبة اإليكم ل ُي�ضــّدق، ولكن  واأحياًنــا كان يبكــي. كان يقــول: اأجــل، تقــول حقًّ

ا وخطًرا علــى مّر التاريخ.  هــذا هــو الواقع، هكذا كان الإعالم، فالإعالم اأكثر الأ�ضــاليب �ضــمًّ

وكان الباطل ي�ضتفيد منه كثيًرا. فالأجل اأن يتمّكن الإعالم من التغطية الكاملة على الأذهان، 

يحتــاج اإلــى الّتالعب، واإلى الكــذب والخداع. اإّنه تّيار الباطل اّلذي ل يهّمه اأي �ضــيء، فالمهّم 

عنده هو اأن يقلب الحقيقة في اأعين الّنا�س. وهو ي�ضتفيد من جميع الو�ضائل، وقد فعل.

 Q رب اأمير الموؤمنين وما هو م�ضهور ومتناقل على األ�ضٍن متعّددة، اأّنه عندما ُقتل اأو �ضُ

ــا كان في المحــراب، فالمحراب هــو لل�ضالة،  فــي محرابــه، تعّجــب اأهل ال�ضــام كيــف اأّن عليًّ

وبع�ــس الّنا�ــس ل ُي�ضــّدق مثــل هــذا، ولكن هذا هــو الواقع. فعلى مــدى �ضــنوات كانت حكومة 

معاوية، ومن قبله اأخوه يزيد بن اأبي �ضفيان، تبّث مثل هذه الأنباء في ال�ضام، وُتعّتم الأجواء، 

وت�ضّو�ــس الأذهــان، بحيــث اإّنــه لــم يكن من الممكــن لأحد اأن يفهــم غير هذا، هــذا ما حدث. 

كان الإعــالم لم�ضلحــة بنــي اأمّية ومعاوية، و�ضــّد اآل النبّي. فهذا الواقع اّلــذي قام في العالم 

الإ�ضــالمّي، وبقي اإلى حوالي مائة �ضــنة بعد الهجرة؛ اأي لعّله اأربعون اأو خم�ضون �ضنة بعد عهد 

اأميــر الموؤمنيــن Q، كان اأمير الموؤمنيــن ُيلَعن خاللها على المنابر، وهذا اللعن في عالم 

الإ�ضالم، اّلذي ُيّتهم به ال�ّضيعة ويالمون عليه اأّنه لماذا تلعنون بع�س ال�ضحابة، كان من عمل 

معاويــة واأخالقــه، فهــم مــن قام بهذا العمــل؛ اإّنه عمل معاويــة. فاأمير الموؤمنيــن علّي بن اأبي 

 ،P واأقرب اأ�ضحاب النبّي ،
)3(

، واأقدمهم اإ�ضــالمًا
)2(

طالــب Q، اّلــذي كان اأف�ضل القوم

كان ُيطعــن به وُيلعن لع�ضــرات ال�ّضــنوات علــى المنابر، حّتى زمن عمر بن عبــد العزيز، اّلذي 

منــع ذلــك عندما �ضار خليفًة، وقال: ل يحّق لأحــد اأن يفعل هذا. فبعد عبد الملك بن مروان، 

)1(  راجع: اأمالي المرت�ضى، ج1، �س 298.
)2(  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج15، �س201، »كان علّي اأف�ضل الّنا�س بعد ر�ضول اهلل«.

)3(  الحرانّي الأ�ضفهانّي، عبد اهلل بن نور اهلل، عوالم العلوم والمعارف، تحقيق وت�ضحيح محمد باقر الأبطحّي الأ�ضفهانّي، 
ن�ضــر موؤ�ض�ضــة الإمــام المهدّي، اإيــرانـ  قم، الطبعة الأولى،1413هـــ، ج11، �س 383، ».. قد زّوجتك اأقدمهم اإ�ضــالمًا، 

واأعظمهم حلمًا، واأح�ضنهم ُخلقًا، واأعلمهم باهلل علمًا«.)من كالم الر�ضول مع ابنته ح�ضرة ال�ضّديقة الكبرى(.
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حكــم ولداه، الوليد و�ضــليمان، بحدود 12 اأو 13 �ضــنة، ثّم جاء بعدهمــا عمر بن عبد العزيز، 

وبعد �ضــنة اأو �ضــنتين من حكومته، حكم ولدا عبد الملك الآخران؛ اأي يزيد وه�ضام. لم ي�ضمح 

عمر بن عبد العزيز لهم اأن يلعنوا اأمير الموؤمنين، وهو ما كانوا يفعلونه اإلى ذلك الوقت. هذا 

هــو اأحــد الأعمال اّلتــي كانوا يفعلونها. اأجل، في البداية كان الّنا�ــس يتعّجبون، لكّنهم اعتادوا 

على ذلك �ضيًئا ف�ضيًئا.

نقراأ في التاريخ اأّنه لم يبَق من قارٍئ اأو محّدٍث اأو راٍو في الدين اأو في العالم الإ�ضالمّي اإّل 

واأجبره جهاز حكومة معاوية واأتباُعه على اختالق حديٍث اأو تف�ضــير اآية، واأمثال ذلك، في ذّم 

اأهل البيتR، وفي مدح اأعدائهم.

3.  أسلوب دفع المال:
هــذا �ُضــمرة بــن جندب بــن معــروف اّلــذي وردت ب�ضــاأنه الروايــة المعروفة »ل �س��رر ول 

، وهو كان من اأ�ضحاب النبّي P، غاية الأمر اأّنه �ضحابّي غ�ضب النبّي P عليه، 
رار«)1( �سِ

ة المعروفة، اأّنه كان له �ضجرة في اأر�ٍس لعائلٍة، وكان يذهب وُيزعجهم  وذلك ب�ضبب تلك الق�ضّ

ويدخــل عليهــم فــي بيتهم من دون اأي ا�ضــتئذان، مع وجود العائلة والّن�ضــاء والأطفال في ذلك 

البيت، وكانوا يرونه وقد دخل عليهم فجاأة لأّن له هذه ال�ضجرة، ف�ضَكوا اإلى النبّي P، فقال 

ريد 
ُ
له النبّي P: ِبع هذه ال�ضجرة لأ�ضحاب هذا البيت، فقال: ل اأبيعها، هذه �ضجرتي، واأنا اأ

اأن اأهتّم ب�ضــجرتي، فقال الر�ضــول P: ِبعها لي، فلم يقبل، فقال له الّر�ضول: اأعطيك المبلغ 

الفالنــّي، فلم يقبل، فقال له الر�ضــول: اأعطيك �ضــجرة فــي الجّنة، وهذا يعني وعــًدا بالجّنة، 

لكّنــه لــم يقبل، وقــال: اأريد هذه ال�ّضــجرة، ول بّد، فلّمــا وجد النبّي P ذلــك الإ�ضرار، قال 

��رار في  ل�ضاحــب المنــزل: اذهــب واقتلع هــذه ال�ضــجرة، وارِمها خارًجــا، فـ »ل �س��رر ول �سِ

الإ�سام«؛ اأي اأّنه ل يوجد في الإ�ضالم ما يقبل باأذّية الّنا�س و�ضررهم، فال يوجد في الإ�ضالم 

مثــل هــذا؛ اأي بحّجــة اأّن هــذا ملكي فاأوؤذي الّنا�ــس. فحديث »ل �سرر« المعــروف، واّلذي ُيعّد 

مــن الأ�ضــول والقواعــد الفقهية عندنا، هو ب�ضــاأن هذا الرجل. اإّن �ضــمرة بن جنــدب بقي حيًّا 

حابة وي�ضــعى اإليهم. فقد كان  اإلــى زمــن معاوية. ويا لها من عاقبة؛ لأّن معاوية كان يتتّبع ال�ضّ

)1(  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج5، �س 280.
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لأ�ضحاب النبّي �ضــهرة ومكانة، ولهذا كان ي�ضــعى لجمعهم حوله. فاأح�ضره معاوية اإليه، وقال 

لــه اإّننــي اأرغــب في اأن تقول اإّن هذه الآيــة المعروفــة، ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡوُلُۥ ِف ٱۡلََيٰوةِ 

 قد نزلت بعليٍّ Q. اأراد معاوية اأن 
َلُّ ٱۡلَِصاِم﴾)1(

َ
ٰ َما ِف قَۡلبِهِۦ َوُهَو أ َ َعَ ۡنَيا َويُۡشــِهُد ٱللَّ ٱلُّ

يجعــل هــذه الآية مقابل كالم اأمير الموؤمنين Q في ذّم الدنيا، في تلك الخطبة القا�ضعة 

في نهج البالغة اّلتي لها اأثٌر كبير. اأنتم تالحظون اأّن تلك الكلمات والخطب كانت في منتهى 

الجمال.

ا يوؤّلــف كتاًبا اأو �ضــعًرا اأو مقالًة في غايــة الف�ضاحة والجمال  ت�ضــّوروا اليــوم مثاًل �ضــخ�ضً

والفّن حول مو�ضوٍع ما، من الطبيعّي اأّن المو�ضوع �ضياأخذ مجده، و�ضيكون ل�ضاحب هذا الأثر 

الفّنّي حالوة في اأعين الّنا�س. 

وهنا ل يمكن في الواقع مقارنة كالم اأمير الموؤمنين Q باأّي اأثٍر من الآثار الفّنية اّلتي 

نعرفها، اإّنه فوق ذلك بكثير، اإّنه اآية في الجمال. وهذه كلمات اأمير الموؤمنين Q في نهج 

البالغة، وكذلك هي في الواقع في بيان القيم الإ�ضــالمّية والمعارف الإ�ضــالمّية، كانت مّما ل 

يمكــن لمعاويــة تحّملــه وقبوله، لأّنها تجعل اأميــر الموؤمنين Q مورد ا�ضتح�ضــان في اأعين 

الّنا�س. اأراد ]معاوية[ اأن يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذّمة الدنيا، واّلتي ُنقلت عن اأمير 

الموؤمنيــن Q، فلذلــك قال معاوية ل�ضــمرة بن جندب: قل اإّن هــذه الآية نزلت في علّي بن 

ا Q ]وفق ذلك[ �ضــيكون مّمن يتحــّدث عن الّدنيا بحديٍث  اأبــي طالــب Q؛ اأي اأّن عليًّ

رائٍع، وُيعجب الّنا�س، ويق�ضم على ذلك، لكّنه في الواقع هو من األّد اأعداء اهلل والإ�ضالم.

، قيل اإّنها نزلت في ابن 
)2(﴾ِۚ والآية الأخرى ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشِي َنۡفَســُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللَّ

ملجم. هذه من الأمور اّلتي كان يحتاجها معاوية كثيًرا في اإعالمه ودعاياته. فقال لأحد اأ�ضحاب 

النبّي P، اّلذي �ضــاهده في المعارك، وكان اإلى جنبه،  - وهو �ضــمرة بن جندب الذي كان منذ 

ــا، وكان ُي�ضــارك في المعارك، رغم اأّنه كان تحت �ضــّن التكليف- ، ومع اأنه كان من  حداثتــه جنديًّ

اأ�ضحــاب النبــّي قال له معاوية: قل اإّن هــذه الآية قد نزلت في اأمير الموؤمنين Q، اقترح عليه 

ا لذلــك، فقــال: كاّل، واّلذين كانوا يتو�ّضــطون لهذا  ذلــك، لكــّن �ضــمرة بن جندب لم يكن م�ضــتعدًّ

)1(  �ضورة البقرة، الآية 204.

)2(  �ضورة البقرة، الآية 207.
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الأمــر فــي بالط معاوية قالوا له: ل تقلق فاإّن ح�ضــابك �ضــي�ضلك، فال تقلق ب�ضــاأن المال، و�ضــوف 

ا؛ فخم�ضــون األف مثقال من  ُيعطيــك 50 األــف درهًما، وكان هذا المبلغ في ذلك الزمان كثيًرا جدًّ

ــة يعنــي خم�ضــة مثاقيل من الّذهب، في ح�ضــابات ذلك الّزمان، هذا ُيعّد ثــروة كبيرة. قالوا  الف�ضّ

له نعطيك خم�ضــين األًفا، فقال: كاّل، ل اأقبل. هنا يقول بع�س الّنا�ــس اإّن �ضــمرة بن جندب كان في 

الواقــع يتالعــب، واأراد اأن يرفــع ال�ّضــعر، ل اأّنه قد اأّنبــه �ضميره، فهو كان يعلم بــاأّن معاوية يحتاج 

اإلــى هــذا الأمر، وفي الحقيقة كان يحاول اأن ي�ضــاوم. هنا، هــل اأّن وجدانه كان يتقّبل الأمر اأم ل؟ 

ل اأعرف، ول اأ�ضع ذلك على ذّمتي، ولكن عندما لم يقبل رفعوا ال�ّضــعر اإلى مائة األف درهم، ولم 

ا  ــا، حّتــى و�ضل الأمر اإلى نحو 500 األف درهم تقريًبا، لكــن مثل هذا المبلغ الكبير جدًّ يقبــل اأي�ضً

هــو ثــروة ا�ضــتثنائّية، ولكن مــع ذلك لم يقبل. هنا، قــال معاوية لذلك اّلذي كان يتو�ّضــط: اإّن هذا 

الرجل بال عقٍل، وهو مجنون، لأّنه ل يعرف ما هي الـ 500 األف، فقولوا له: 500 األف، واأح�ضروه 

اإلى هنا حّتى اأرى هل اأّنه �ضيقبل اأم ل. فاأمر معاوية من كان م�ضوؤوًل عن بيت المال اأن يح�ضر هذا 

المبلــغ اإلى المجل�ــس. وكمــا تعلمون، في تلك الأزمة، الأموال �ضــتكون من الّذهــب، وعندما تو�ضع 

في الأكيا�س �ضتكون ثقيلة وذات حجم كبير، وتحتاج اإلى من يحملها، فاأح�ضر الحّمالون الأكيا�س 

ا حّتى و�ضلت اإلى اأعلى ال�ّضقف، وقالوا هذه هي الـ 500 األف، فهل اأنت  وو�ضعوها فوق بع�ضها بع�ضً

جاهٌز اأم ل؟ عندما نظر اإلى هذه الأموال، وراأى هذه الّثروة العظيمة، قِبل، وف�ّضــر تلك الآية كما 

اأراد معاويــة، وبقيــت في الكتب. و�ضحيــٌح اأّن مثل هذه الكلمات الممتزجة بالخطاأ والّرذالة قد تّم 

اختالقها في العالم الإ�ضــالمّي، وبالأغلب جاء العلماء فيما بعد وا�ضــتبعدوها، لكن هذه ر�ضــحاٌت 

مــن هــوؤلء، وقد بقيت في اأذهان عّدة، واأّثرت فيهم، وهذه من الأعمال اّلتي كان يقوم بها معاوية 

في الإعالم. فمجموع هذه الأ�ضاليب هي اّلتي �ضّكلت اأ�ضاليب معاوية لك�ضب الّزعامة وال�ّضلطة.

أساليب تيار الحق
 اإنَّ تّيار الحّق لم يجل�س �ضاكًنا مقابل هجمات الباطل. فقد كانت له اأ�ضاليبه، واّلتي ُيمكن 

اخت�ضارها بالعناوين الآتية:

1.  المقاومة والحركة المقتِدرة: 
اإّن الإمــام الح�ضــن  لــم ُيحــارب خوًفــا، كاّل،   Q اأّن الإمــام الح�ضــن  ت�ضــّور بع�ــس 
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المجتبــى  Q كان عازًمــا ب�ضــّدة على الحرب، وهو من �ضــجعان العــرب. وقد ذكرت كتب 

التاريخ  بطولت الإمام المجتبى Q في الق�ضايا المختلفة، فبطولته في الأحداث المختلفة 

كثيرة. غاية الأمر اأّنه في حروب اأمير الموؤمنين Q، وحيث كان الميدان ميدان حرب، كان 

اأمير الموؤمنين Q نف�ضــه يمنع اأن ُيحارب الإمام الح�ضــن والإمام الح�ضين  L، وكان 

يمنــع اأن يقعــا فــي الخطر. فقال بع�ضهم لماذا تر�ضــل محّمد ابن الحنفيــة، وهو ابنك، وتمنع 

اإر�ضال الح�ضن والح�ضين L؟ فقال: اإّني اأخاف اأن ينقطع ن�ضل الّر�ضول الأكرم P، فهما 

ريد اأن اأحفظ ن�ضل الّنبّي P. كان ي�ضعر بالخطر في ميدان الحرب، واأراد اأن 
ُ
بقّية النبّي، واأ

يحفظهما، ل ب�ضــبب حّبه، فهو ُيحّب اأبناءه الآخرين، واأمير الموؤمنين Q نف�ضــه هو رجل 

الحرب ورجل الميدان والمخاطر، ولي�س من اأولئك اّلذين يتوّهمون الخطر. غاية الأمر اأّنهما 

ابنا النبّي P، واأمير الموؤمنين Q لم يرغب اأن يوقعهما في الخطر، ولأّنهما لم يح�ضرا 

ل  فــي كثيــٍر مــن حروب اأميــر الموؤمنين Q، فلــم يكن لهما �ضــولت كثيرة؛ لهذا لم ُي�ضــجَّ

ا�ضم هذين العظيمين ــ الإمام الح�ضن والإمام الح�ضين L - �ضمن ال�ّضجعان، ولكن كان 

لالإمــام الح�ضــن Q م�ضــاركة في الحروب الإ�ضــالمّية �ضّد اإيران، كمــا كان له ح�ضوٌر في 

دفاعــه عــن بيت عثمان اأمــام المهاجمين والثــّوار، باأمٍر من اأميــر الموؤمنين Q. وكذلك 

كان لــه ح�ضــوٌر فــي الق�ضايــا المهّمــة الكثيرة. وفــي واقعتي الجمــل و�ضّفين كان لــه دوٌر مهمٌّ 

وا�ضتثنائّي، بحيث �ضاهدُت اأّن ا�ضم الإمام الح�ضن Q ورد كثيًرا في وقائع �ضّفين والجمل 

ًة، فيما �ضــاهدُت اأّن ا�ضــم الإمام الح�ضــين Q كان اأقل؛ اأي اأّنه كان لالإمام الح�ضــن  خا�ضّ

 .Q ح�ضــوٌر اأكبر فــي الميادين والأحداث، من ح�ضور الإمام الح�ضــين Q المجتبــى

لقــد كان الإمام الح�ضــن Q رجَل الحرب وال�ّضيا�ضــة والتدبيــر والف�ضاحة والقّوة. عندما 

ُيطالع المرء محادثات ومناظرات الإمام الح�ضن Q، يق�ضعّر بدنه من قّوته وقدرته. وفي 

لح، ُنقــل عن هذا العظيم مــن الكلمات القاطعــة والقا�ضعة ما كان  لــح، وبعــد ال�ضّ وقائــع ال�ضّ

في بع�س الموارد اأ�ضــّد قّوًة واأحّد من كلمات اأمير الموؤمنين Q. ولعّله قلياًل ما �ضــاهدُت 

مثل هذه ال�ضّدة والقدرة في كلمات اأمير الموؤمنين Q في مقابل الأعداء، ب�ضبب اأّن اأمير 

الموؤمنين Q لم يواجه مثل هوؤلء الأعداء، اّلذين كانوا بمثل تلك الوقاحة والخبث، وجًها 

لوجه، وعن قرب. لهذا، ل يوجد اأّي نق�سٍ في عمل الإمام الح�ضــن Q. اإّنما كان الّنق�س 
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في الّظروف الّزمانّية. وباقتداٍر وقف للّدفاع اإلى الحّد الممكن، وهذا كان اأحد اأ�ضاليبه. ففي 

بع�س المواطن يكون الوقوف المقتدر �ضــببًا لل�ضرر، فاإّن تغيير الأ�ضــلوب والمناورة في اختيار 

الأ�ضاليب ُيعّدان عماًل اأ�ضا�ضًا و�ضروريًّا.

2. العمل اإلعالمّي: 
اإّن العمل الإعالمّي في جهاز الحّق له اأهمّية فائقة. وغاية الأمر اأّن تّيار الحّق مكتوٌف في 

الإعالم، فال ُيمكنه ا�ضــتخدام اأّي اأ�ضــلوٍب واأّي و�ضــيلٍة كانت. فهو ل ُيبّين �ضــوى الحّق والواقع. 

هنــاك اأ�ضــياٌء تكــون مرغوبة عند الّنا�ــس، والتّيــار الباطل ل ياأبــى اأبًدا اأن ُيظهرهــا كما ُيحّب 

ا. كيف كان، ُيخاطب اأمير  الّنا�ــس، لكــّن تّيــار الحّق ل ُيمكنه ذلك، بل ُيبّين الحّق، ولــو كان مرًّ

الموؤمنيــن Q اأ�ضحابــه بطريقة مّرة، بحيث يتعّجب الإن�ضــان؟ نحن اّلذين ُنحّب اأن تكون 

اأ�ضــاليبنا مثــل اأ�ضــلوب اأميــر الموؤمنيــن Q، نتعّجــب اأحياًنــا من هــذا الأ�ضــلوب في بع�س 

الموارد، اأّما معاوية، فلم يكن ي�ضتخدم هذا الأ�ضلوب بتاًتا. كان معاوية يتمّلق الّنا�س، وي�ضعى 

للح�ضــول علــى دعمهــم بــاأّي ثمٍن. لم يفعل علّي بــن اأبي طالب Q هذا الأمــر اأبًدا، ل اأّنه 

لــم يكــن يعرفــه، بل لأّنه خالف الّتقــوى، وخالف الأ�ضول، وعلّي بــن اأبي طالب Q يقول: 

. في هذه الأمور، الحقيقة هي هذه، فمن الوا�ضح المعلوم، 
»لول الّتقى لكنت اأدهى العرب«)1(

بالّرجوع اإلى �ضــوابق علّي، ومعاي�ضــته للنبّي، ومفاخره العظيمة، وذهنّيته وروحه المتاأّلقة، اأّنه 

اأعلــم مــن معاوية، واأذكــى، واأكثر حنكًة، وُيمكنه اأن يقوم بالكثير مــن الأعمال والأفعال، غاية 

الأمر اأّن الحّق ل ُيجيز ول ي�ضمح.

3. اإلصرار على حفظ القيم:
ا عنــد جهاز الحّق، والذي يتــّم العتناء به في اأ�ضــاليبهم، هو اإ�ضرارهم  الأمــر المهــم جدًّ

علــى حفــظ القيــم بــاأّي ثمــٍن كان، والّتراجع فــي الّنهاية اإلى حّد حرا�ضــة بقاء الّديــن. فلو اأّن 

 Q الحّق راأى اأّن ال�ضمود يوؤّدي اإلى اأن يزول اأ�ضل الدين، فاإّنه يتراجع. فالإمام الح�ضين

، فلــو اأّنه تقّرر اأن اأقبل 
يقــول: »الم��وت خي��ٌر من رك��وب العار، والعار خي��ٌر من دخول النار«)2(

)1(  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج 8، �س 24.
)2(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 75، �س 128.
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العار �ضــاأقبله، ولكن ل اأدخل جهّنم. يوجد بع�س الأماكن بحيث نرى بع�س الّنا�ــس، ولأجل اأن 

ل يتحّمــل العــار، يقــوم بعمــٍل ل يهّمه معــه اأن يناله العذاب وال�ّضــخط الإلهّيان. مــا هو العار؟ 

 قاله، اأو خطٍّ 
ٍ
الأ�ضل هو اأن يك�ضب الإن�ضان ر�ضا اهلل، واأن يوؤّدي تكليفه، ولو بالّتراجع عن كالم

م�ضــى عليــه، اأو تراجــع عن موقٍف له. فكّل ما يريــده اهلل، وكّل ما ير�ضي اهلل، ُيعتبر اأ�ضاًل في 

حيــاة الأئّمــة. كان الأمر كذلك في حياة الإمام الح�ضــن Q. فعندما وجــد اأّنه ل بّد له اأن 

رورات و�ضغط الّظرف الواقع، رغم اأّنه في ذلك الوقت  لح مع معاوية من اأجل ال�ضّ يقبل بال�ضّ

كان ُير�ضــل الجند، وُيحّر�س على الحرب، وُيجّي�ــس الجيو�س، وُير�ضل الكتب، ويقوم بكّل ما هو 

لزٌم من اأجل الحرب، وعلى مختلف الم�ضــتويات، وعندما راأى اأّنه ل ُيمكن ]القيام بالحرب[ 

لــح، فانف�ــسّ عنــه اأقرب الّنا�ــس اإليه... مــع اأّن الكثيرين في ذلك الوقــت، وبعد اأن  َقِبــل بال�ضّ

�ضالــح الإمام الح�ضــن، فرحــوا، ومن اأعماق قلوبهم، لأّنهم كانــوا متنّفرين من الحرب، ولكن 

حّتى هوؤلء اّلذين فرحوا اأنف�ضــهم، رجعوا اإلى الإمام الح�ضــن Q، واأرادوا اأن يلوموه على 

حابة الم�ضــهورين، جاوؤوا  تراجعــه عن موقفه، حّتــى المقّربون والوجهاء اّلذين كانوا من ال�ضّ

اإليه وتحّدثوا معه بعباراٍت غير لئقة، لكّن الإمام Q تراجع من اأجل الحفاظ على الّدين.

ارين  نتيجة الصراع بين التيم
على م�ضــتوى ال�ضــلطة والحكم، ُهزم تيار الحق في عهد الإمام الح�ضــن Q، وال�ضــبب 

الأ�ضا�س في الهزيمة كان �ضعف الروؤية العاّمة، وامتزاج الإيمان بالدوافع الماّدية. ففي مجال 

�ضعــف الوعي العام، كان الّنا�ــس بعيدين كّل البعد عن الوعــي، وكان اإيمانهم الّدينّي ممتزًجا 

بالّدوافــع الماّدّيــة. لقد اأ�ضحت الماّدّيــة عندهم اأ�ضاًل، وتزلزلت عندهم القيم لما يزيد على 

لح.  ع�ضر اأو ع�ضرين �ضنة من بعد ال�ضّ

وحــدث ذلــك فــي كّل مجالت القيــم، وكان هناك �ضــيء من التمييز، وغيرهــا من الأمور. 

كّل هــذه اأّدت اإلــى اأّل يتمّكــن الإمــام الح�ضــن Q من المقاومــة. واأّما �ضــلوك الغالبين مع 

المغلوبيــن، فبــدًل من اأن ياأتــوا اإلى الإمام الح�ضــن Q واأتباعه، فياأ�ضــروهم اأو يقتلوهم، 

فاإّنهــم علــى العك�ــس من ذلــك، عندما ت�ضــّلطوا على الأمــور، احترموهــم بالّظاهــر، وتعاملوا 

مــع الإمام الح�ضــن Q بــكّل احترام، لكــّن معاوية وجماعته قــّرروا اأن يمحوا ال�ّضــخ�ضّية 
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وي�ضعفوها، فيحفظ ال�ّضخ�س ويبيد ال�ّضخ�ضّية؛ هذا كان نهجهم؛ هذا كان اأ�ضاًل اأ�ضا�ضًا في 

الإعالم عندهم.

واأّمــا الّجماعــة المغلوبــة، فمــاذا فعلت مــع الغالبين؟ لقــد كانــت ا�ضــتراتيجّيتهم اأن ُينّظموا 

تّيــار الحــّق و�ضــط هذا الف�ضاء المليئ بالفتن والغ�ضــاوة والمخاطر وال�ّضــموم، واأن يعطوه �ضــكاًل 

ليكــون العمــود الفقرّي لحفظ الإ�ضــالم. والآن حيث ل نقدر اأن نجعــل كّل المجتمع في ظّل الفكر 

الإ�ضــالمّي ال�ضحيــح، فبــدًل من اأن نهتّم بتّياٍر ه�ــسٍّ قابــٍل للّزوال - وهو التّيــار العام - فلنحفظ 

تّياًرا عميًقا واأ�ضياًل في اأقّلية، ونحفظه لكي يبقى وي�ضمن حفظ الأ�ضول الإ�ضالمّية. هذا ما فعله 

الإمام الح�ضن Q، فقد �ضّكل تّياًرا محدوًدا، اأو الأف�ضل اأن نقول نّظمه- وهو تّيار الأ�ضحاب 

اأو الأن�ضار، واأ�ضحاب اأهل البيتR؛ اأي تّيار الت�ضّيع- وبقي هوؤلء طيلة تاريخ الإ�ضالم، وفي 

كّل عهود القمع والّتنكيل، وقد اأّدى ذلك اإلى اأن ي�ضمنوا بقاء الإ�ضــالم، ولو لم يكن هوؤلء لتبّدل 

كّل �ضيٍء، فقد كان تّيار الإمامة، تّيار روؤية اأهل البيتR �ضامًنا لالإ�ضالم الواقعّي.

واأّمــا العاقبــة، فاإّن جماعة الغالبيــن والمت�ضــّلطين والمنت�ضرين اأ�ضحــوا ُمدانين ومغلوبين، 

والم�ضــت�ضعفون اأ�ضحــوا الحــّكام والفاتحين في ذهنّيــة العالم الإ�ضــالمّي. اإذا نظرتم اليوم اإلى 

 Q الذهنّية الموجودة في العالم الإ�ضــالمّي، وهي تلك الذهنية اّلتي رّوج لها الإمام الح�ضــن

واأميــر الموؤمنين Q، فهي لي�ضــت الذهنّية اّلتي اأرادها معاويــة ويزيد من بعده، وكذلك عبد 

الملك بن مروان، وخلفاء بني اأمّية. لقد انهزمت تلك الذهنّية اّلتي كانت لديهم بالكامل، وزالت 

ولم تعد موجودة في الّتاريخ. لو اأردنا اأن ُنطلق عنواًنا على ذهنّيتهم لقلنا اإّنها ذهنية الّنوا�ضب.

 الّنوا�ضــب هــم فرقة من الفرق اّلتي لم يعد لها في العالم الإ�ضــالمّي اليوم وجوٌد خارجّي 

بح�ضب الّظاهر. فالّنوا�ضب هم اأولئك اّلذين كانوا ي�ضّبون اأهل بيت النبّي P والإ�ضالم، ول 

يقبلون اإ�ضالمهم، حيث اإّن هذا هو تّيارهم الفكرّي. فلو كان من المقّرر اأن يكون معاوية فاتًحا 

وحاكًمــا، لــكان اليوم من المفتر�س اأن يكون تّياره هو الحاكم في العالم الإ�ضــالمّي، في حين 

اأّن الأمر لي�ــس كذلك. اإّن التيار الفكرّي لأمير الموؤمنين Q ولالإمام الح�ضــن Q هو 

 من عقائــد الّدرجة الّثانية والّثالثة 
ٍ
الحاكــم فــي العالم. واإن كان في بع�ٍس من الفروع، وق�ضــم

لم ُينقل، لكّنه في المجموع هذا هو التّيار، الإمام الح�ضن Q، بناًء على هذا، هو الفاتح، 

وتّياره هو اّلذي انت�ضر.
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الّهاهيم الرئيسة 

اإّن تّيــار الحــّق المتمّثــل بتّيــار الإمام الح�ضــن Q، كان ُيعطي الأ�ضالــة للّدين؛ باأّن   .1
يبقى اأبناء المجتمع على دينهم واإيمانهم، واأن يتر�ّضــخ ويتعّمق هذا الأمر في قلوبهم، 

وُيدار المجتمع على اأ�ضا�س التعاليم الإ�ضالمية.

كان الأ�ضــل عنــد تيــار الباطــل هــو الإم�ضــاك بال�ّضــلطة، وباأّي ثمــٍن، فالقيــم والأ�ضول   .2

ة والدينّية، بالّن�ضبة لهم، ل ُت�ضّكل اأ�ضاًل. الأخالقيَّ

اعتمد تيار الباطل، في محاربة تيار الحق، على اأ�ضــاليب عدة هي: اأ�ضــلوب ا�ضتعرا�س   .3

القّوة، من خالل العنف والقمع والّتنكيل، واأ�ضــلوب دفع المال، اّلذي ُيعّد اأكثر الأ�ضــياء 

فعالّية بيد عوامل ال�ضّر، واأ�ضلوب الترويج والإعالم، والأ�ضاليب والمقاي�ضات ال�ّضيا�ضّية.

اإنَّ تّيــار الحــّق لم يجل�ــس �ضــاكًنا مقابل هجمات الباطــل، فقد كانت له اأ�ضــاليبه، اّلتي   .4

ُيمكــن اخت�ضارهــا بالعناوين الآتيــة: المقاومة والحركــة المقتِدرة، العمــل الإعالمّي، 

والإ�ضرار على حفظ القيم الإ�ضالمّية.

على م�ضتوى ال�ضلطة والحكم، ُهزم تيار الحّق في عهد الإمام الح�ضن Q، وال�ضبب   .5

الأ�ضا�ــس فــي الهزيمة كان �ضعــف الروؤية العاّمة، وامتــزاج الإيمان بالدوافــع الماّدية. 

ففي مجال �ضعف الوعي العام.

لقد كانت ا�ضــتراتيجّية الإمام الح�ضــن Q واأن�ضاره تنظيم  تّيار الحّق و�ضــط هذا   .6

الف�ضــاء المليــئ بالفتــن والغ�ضــاوة والمخاطر وال�ّضــموم، ومنَحه �ضــكاًل ليكــون العمود 

الفقــرّي لحفــظ الإ�ضــالم، لكــي يبقــى وي�ضمن حفــظ الأ�ضول الإ�ضــالمّية، فقــد نّظم 

الإمــام  Q تّيــاًرا محدوًدا هــو تّيار الأ�ضحــاب اأو الأن�ضار؛ اأي تّيار الت�ضــّيع. وبقي 

هــوؤلء طيلة تاريخ الإ�ضــالم، وفــي كّل عهود القمع والّتنكيل، وقــد اأّدى ذلك اإلى �ضمان 

بقاء الإ�ضالم.

7.  كان تّيار الإمامة؛ تّياُر روؤية اأهل البيت R، �ضامًنا لالإ�ضالم الواقعّي.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

ويهّددان  يواجهان  الّلذين  الخطرين  إلى  يتعرّف   .1

اإلسالم، وكيفيِة مواجهتهما.

يفهم أهداف الثورة الحسينية.  .2

المجتمع  انحراف  عند  األساس  التكليف  يحّدد   .3

اإلسالمّي. 

)1(Q اإلمام الحسين
أهداف الثورة الحسينية

الدرس التاسع 





أعقاء اإلسالم
لقد تّم ا�ضت�ضــراف المخاطر اّلتي ُتهّدد الإ�ضــالم كظاهرٍة عزيزة، قبل ظهور الإ�ضــالم، اأو 

في بداية ظهوره، من جانب الّرب المتعال. وقد تّمت مالحظة و�ضــيلة مواجهة تلك الأخطار، 

 جّهزه اهلل تعالى 
ٍ
واأودعت في الإ�ضالم نف�ضه وفي هذه المجموعة نف�ضها، فهما مثل بدٍن �ضالم

بالقدرات الّدفاعّية، وكاآلٍة �ضالمٍة يحمل مهند�ضها و�ضانعها اأدوات اإ�ضالحها معها. فالإ�ضالم 

د باأخطار، ويحتاج اإلى و�ضــائل للمواجهــة. وقد جعل اهلل  ظاهــرٌة، ومثــل جميــع الظواهر، ُيهدَّ

هذه الو�ضيلة في الإ�ضالم نف�ضه. ولكن ما هو هذا الخطر؟

هناك خطران اأ�ضا�ضــان ُيهّددان الإ�ضــالم: خطر العدّو الخارجّي، والآخر هو ال�ضمحالل 

الداخلّي: 

 ما 
ٍ
1. العدّو الخارجّي : هو اّلذي يكون من خارج الحدود، ويقوم با�ضــتهداف وجود نظام

في فكره، وجهاز بنيته التحتية العقائدّية، وقوانينه، وكّل �ضوؤونه، وب�ضّتى اأنواع الأ�ضلحة. 

ولي�ــس المق�ضــود من خــارج البلد، بل من خــارج الّنظام، واإن كان داخــل البلد. هناك 

اأعداٌء يعّدون اأنف�ضهم غرباء عن الّنظام، وُيعار�ضونه، فهوؤلء هم من الخارج، وغرباء 

واأجانــب. هــوؤلء يتو�ّضــلون بال�ّضــالح النــارّي، وباأحــدث الأ�ضــلحة المادّيــة، وبالإعالم 

والمــال، وبــكّل مــا هو في متنــاول اأيديهم، مــن اأجل الق�ضــاء على الّنظــام واإزالته من 

الوجود. هذا نوٌع من الأعداء.

2. الع��دّو الداخل��ّي: الّتهديــد الّثانــي لالإ�ضــالم هــو تهديــد الترّهــل الداخلــّي؛ اأي داخــل 

الّنظام، الذي ل يكون من الغرباء، بل منه وفيه.  فمن الممكن للمنتمين للّنظام، على 

حيحة، اأو على اأثر تغّلب الم�ضاعر النف�ضانّية،  اأثر الّتعب اأو الخطاأ في فهم الّطريق ال�ضّ
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اأو على اأثر الّنظر اإلى المظاهر الماّدية وتعظيمها، اأن ُي�ضابوا فجاأًة بهذا الّتهديد من 

الّداخل.  وبالّطبع، اإّن خطر ]هذا العدّو[ اأكبر من خطر الأّول. 

هــذان الّنوعــان مــن الأعداء - التهديد الخارجــّي والتهديد الداخلّي - موجــودان لدى اأّي 

نظام اأو تنظيم اأو ظاهرة. 

كيهية مواجفة األعقاء
عّين الإ�ضالم عالًجا لمواجهة كلٍّ من هذين الّتهديدين )العدو الداخلي والخارجي(، وهو 

الجهاد بمراتبه )الأكبر والأ�ضغر(.

 ،
اَر َوٱلُۡمَنٰفِقِنَي﴾)1( َها ٱنلَِّبُّ َجِٰهــِد ٱۡلُكفَّ يُّ

َ
أ  والجهــاد ل يخت�ــسّ بالأعــداء الخارجييــن، ﴿َيٰٓ

فالمنافق هو من داخل الّنظام؛ لذلك يجب مجاهدة كّل هوؤلء الأعداء. والجهاد هو في مقابل 

العدّو اّلذي ُيريد اأن ُيهاجم هذا الّنظام انطالًقا من رف�ضه العقائدّي وعدائه له، وكذلك ومن 

اأجل مواجهة ذلك التفّكك الداخلّي.

اإ�ضافــة اإلــى المرتبــة الأخــرى من الجهــاد، وهي جهاد النف�ــس، اإذ توجد تعاليــم اأخالقية 

ۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوٞ  َما ٱۡلََيٰوةُ ٱلُّ نَّ
َ
ا ُتفهم الإن�ضــان حقيقة هذه الدنيا، قال تعالى: ﴿ٱۡعلَُمٓواْ أ مهّمة جدًّ

؛ اأي اأّن هذه الّزخارف وهذه المظاهر 
ۡوَلٰدِۖ﴾)2(

َ
ۡمَوِٰل َوٱۡل

َ
َوزِيَنــةٞ َوَتَفاُخُرۢ بَۡيَنُكۡم َوتََكاثُٞر ِف ٱۡل

وهذه اللذائذ الدنيوّية، واإن كانت �ضرورّية لكم، واإن كنتم م�ضطّرين لأن ت�ضتفيدوا منها، واإن 

كانت حياتكم مرتبطة بها، فال �ضــّك في ذلك، ويجب اأن توؤّمنوها باأنف�ضــكم، ولكن اعلموا اأّن 

ا. اإطالقها والتحّرك نحوها بعيٍن مغم�ضة، ون�ضيان الأهداف هو اأمٌر خطٌر جدًّ

ة واقعة عاشوراء مقرسة للبشريَّ
لــو دّققنــا النظر في حادثة عا�ضــوراء، ُيمكن القول: اإّن الإن�ضــان ي�ضــتطيع اأن يعّد اأكثر من 

مائــة در�ــس مهــّم في هذا التحّرك اّلــذي قام به الإمام اأبو عبد اهلل Q في ب�ضعة اأ�ضــهر، 

مــن اليــوم اّلــذي خــرج فيه من المدينــة نحو مّكة، اإلى اليوم اّلذي �ضــرب فيه كاأ�ــس ال�ضــهادة 

العــذب فــي كربــالء. بل ُيمكن اإح�ضاء اآلف الدرو�ــس، حيث ُتعتبر كّل اإ�ضــارة من ذلك الإمام 

)1(  �ضورة التوبة، الآية 73.
)2(  �ضورة الحديد، الآية 20.
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العظيــم در�ضــًا. لكــن عندما نقول اأكثر من مائة در�ــس، نعنــي بذلك اأّنه لو اأردنــا اأن ُندّقق في 

هذه الأعمال لأمكننا ا�ضتق�ضاء مائة عنوان وف�ضل، وكّل ف�ضل ُيعتبر در�ضًا لأّمة وتاريخ وبلد، 

ولتربية النف�ــس واإدارة المجتمع، وللتقّرب اإلى اهلل. هكذا هو الح�ضــين بن علّي )اأرواحنا فداه 

وفداء ا�ضمه وذكره( كال�ضم�س ال�ضاطعة بين القّدي�ضين؛ اأي اإن كان الأنبياء والأئّمة وال�ّضهداء 

الحون كالأقمار والأنجم، فالح�ضين Q كال�ّضم�س الّطالعة بينهم. وال�ضّ

وبيــن تلك الدرو�ــس، هناك در�ــس رئي�ــس في هــذا التحــّرك والنه�ضة اّلتي قــام بها الإمام 

الح�ضين Q، �ضن�ضعى لتو�ضيحه، وتكون كّل تلك الدرو�س بمنزلة الهوام�س اأمام هذا اّلذي 

هو بمنزلة الن�ّس الأ�ضلّي، وهو: لماذا ثار الإمام الح�ضين Q؟ ما الدوافع لتلك النه�ضة؟ 

وما هي ثمار تلك الثورة العظيمة؟

لقد كانت واقعة الإمام الح�ضــين Q تج�ضــيدًا  للجهاد مع العدّو بكال ق�ضميه: الداخلّي 

والخارجّي،  والجهاد مع الّنف�س اأي�ضًا، والذي قد تجّلى في اأعلى مراتبه.

 اإّن اهلل تعالــى يعلــم اأّن هــذه الحادثــة �ضــتقع، ويجــب اأن ُتظهر المثل الأعلــى ليكون قدوًة، 

مثلمــا يحــدث في البالد مع الأبطال عندما يبرزون في مجــاٍل ما، ويكون البطل محّفًزا لغيره 

ــورة[ اإلى  فــي ذلــك المجــال من الّريا�ضــة. بالّطبع، هذا مثــاٌل �ضغيٌر مــن اأجل تقريب ]ال�ضّ

الّذهن.

فواقعــة عا�ضــوراء عبارة عــن حركٍة عظيمة مجاهــدة في كال الجبهتين، �ضــواء اأفي جبهة 

المواجهــة مــع العدّو الخارجــّي، اّلذي كان عبارة عــن جهاز الخالفة الفا�ضــد، وطاّلب الّدنيا 

المرتبطين بجهاز ال�ّضــلطة هذا، واّلذين اأرادوا تلك القّوة اّلتي كان النبّي قد ا�ضــتخدمها من 

اأجل نجاة الب�ضــر، من اأجل تلك الحركة المقابلة لم�ضــيرة الإ�ضالم ونبّيه المكّرم P؛ اأم في 

الجبهة الّداخلّية، حيث كان المجتمع في ذلك الوقت قد تحّرك ب�ضــكٍل عاّم نحو ذلك الف�ضــاد 

الداخلّي.

عندمــا نقــول ف�ضــاد الجهاز من الّداخــل، فمعنــاه اأّنه يظهر اأفــراٌد في المجتمــع ويبدوؤون 

بالّتدريــج بنقــل اأمرا�ضهــم الأخالقّيــة المعدية )حــّب الّدنيا وال�ّضــهوات(، اّلتي هي لالأ�ضــف 

اأمرا�ٌس مهلكة، اإلى باقي اأفراد المجتمع. في مثل هذه الحالة، هل �ضيكون هناك من يجروؤ اأو 

يمتلــك الهّمــة للم�ضــّي قدًما في مخالفة جهاز يزيد بن معاوية؟! هل �ضــيحدث مثل هذا الأمر 
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حينهــا؟ فمــن هــو اّلذي كان ُيفّكر في مواجهة جهاز الّظلم والف�ضــاد ليزيــد في ذلك الّزمان؟ 

على مثل هذه الأر�ضّية قامت الّنه�ضة الح�ضينّية العظيمة اّلتي كانت ُتجاهد العدّو، كما كانت 

تواجه روحّية التكا�ضل في الدفاع عن الحق، المهلكة والمنت�ضرة بين عامة الم�ضلمين.

الظروف التاريخية للواقعة
لقد بداأت الأحداث قبل مرور اأقّل من عقٍد من الّزمان على رحيل النبّي P. في البداية، 

تمّتع اأ�ضحاب ال�ّضــوابق )الأمجاد( في الإ�ضــالم - بمن فيهم من �ضحابة وتابعين واأ�ضــخا�س 

قــد �ضــاركوا في حروب النبــّي - بالمتيازات. وقد كان الح�ضول على عطــاءات مالّية اإ�ضافّية 

من بيت المال اأحد هذه المتيازات. واأ�ضحى هناك عنوان يجعل م�ضاواتهم مع الآخرين غير 

ا! كانت هذه هي اللبنة الأولى. اإّن التحّركات اّلتي تنجّر اإلى النحراف  �ضحيح وغير ممكن اأي�ضً

غيرة، ومع كّل خطوة تزداد �ضــرعتها. لقد بــداأت النحرافات من  تبــداأ مــن هذه الّنقطــة ال�ضّ

هذه النقطة حّتى و�ضلت اإلى اأوا�ضط عهد عثمان، حيث و�ضل الو�ضع في عهد الخليفة الّثالث 

اإلــى حــدٍّ اأّن كبــار �ضحابــة النبّي P قــد اأ�ضحوا مــن اأكبر الراأ�ضــمالّيين في زمانهــم! اإّنهم 

حابــة، اأ�ضحاب ال�ّضــاأن الّرفيع، والمعروفين ،ــ كطلحة والزبير و�ضــعد بن اأبي وّقا�س  مــن ال�ضّ

وغيرهــم ،ــــ هــوؤلء الكبــار والوجهــاء اّلذين كان لــكّل واحٍد منهم �ضــجّل �ضخم مــن المفاخر 

حــد، �ضاروا من الراأ�ضــمالّيين الكبــار في الإ�ضــالم. عندما توّفي 
ُ
ال�ّضــابقة فــي بــدٍر وحنين واأ

اأحدهــم وتــرك الجواهر، والّذهب، واأرادوا تق�ضــيمها بين ورثته، جاوؤوا في البداية ب�ضــبائكها 

وقطعهــا، واأرادوا اأن ُيق�ّضــموها وُيقّطعوهــا بالفوؤو�ــس، وكاأّنهــا قطعات حطب تحتاج اإلى فاأ�ــس 

ليقطعهــا، فالذهب عادًة يتم ح�ضــابه وقيا�ضــه بالمثاقيل، فانظروا كــم كان يمتلك من الذهب 

حّتى احتاجوا اإلى الفاأ�ــس لتق�ضــيمه. لقد ُذكرت هذه الأمور في التاريخ، ولي�ضــت من الق�ضايا 

اّلتي ذكرها ال�ّضيعة في كتبهم، اإّنها حقائق، كان ي�ضعى الجميع ل�ضبطها وت�ضجيلها. لقد تركوا 

من الّدراهم والدنانير ما يبلغ حّد الأ�ضاطير.

وفي عهد الإمام الح�ضــين Q عادت وت�ضــّكلت طبقة جديدة من الأ�ضــراف في العالم 

الإ�ضالمّي. هناك اأفراٌد، با�ضم الإ�ضالم، وب�ِضَمات وعناوين اإ�ضالمية )ابن ال�ضحابّي الفالنّي، 

وابن الّتابع الفالنّي، وابن المقّرب للنبّي الفالنّي(، دخلوا في اأعمال غير لئقة وغير منا�ضبة، 
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وقــد �ضــّجل الّتاريخ اأ�ضــماء بع�س هــوؤلء، وكانوا يجعلون مهر بناتهم مليــون مثقال من الذهب 

الخال�ــس؛ اأي مليــون دينــار، بــدل اأن يكون مهر ال�ضــّنة، اّلذي جعله النبــّي الأكرم P واأمير 

در الأّول من الإ�ضــالم، وهو 480 درهًما. فمن هم هوؤلء؟ هم  الموؤمنين Q وم�ضــلمو ال�ضّ

اأولد �ضحابة اأجاّلء كم�ضعب بن الزبير وغيره.

ة أهقاف الثورة الحسينيَّ
ثــار  لمــاذا  الآتــي:  ال�ضــوؤال  ُيطــرح   Q الح�ضــين  الإمــام  مرحلــة  ُتذكــر  عندمــا 

الح�ضــين  Q؟ لمــاذا ثــار الإمــام Q رغم كونه �ضــخ�ضّية لها احترامها فــي المدينة 

ومّكة، وله Q �ضيعته في اليمن؟ 

لقــد حّقــق الموؤرخــون، وتحّدثوا كثيًرا في هــذه الق�ضّية. وما �ضــنذكره هو ا�ضــتنتاٌج جامٌع 

وروؤية جديدة للق�ضّية. والآراء المطروحة في تحليل �ضبب الثورة الح�ضينية اأهداُفها هي:

1. إسقاط حكومة يزيد: 
 بع�س الّنا�س يوّد اأن يقول: اإّن هدف ثورة اأبي عبد اهلل الح�ضين Q هو اإ�ضقاط حكومة 

يزيد الفا�ضدة، واإقامة حكومة بديلة. 

اأّن  الــكالم هــو  القــول �ضــبه �ضحيــح، ولي�ــس بخطــاأ، فلــو كان الق�ضــد مــن هــذا  هــذا 

الح�ضــين  Q ثار لأجل اإقامة حكومة بحيث اإّنه لو راأى اأّنه لن ي�ضل اإلى نتيجة لقال: لقد 

. اأجل، اإّن الذي يتحّرك لأجل الحكم، يتقّدم حّتى يرى اإلى 
ٌ
قمنا بما علينا، فلنرجع، فهذا خطاأ

حيث يرى اإن كان الأمر ممكًنا، فاإذا راأى اأّن احتمال ح�ضول هذا الأمر اأو الحتمال العقالئّي 

غير موجود، فتكليفه هو اأن يرجع. فاإذا كان الهدف ت�ضكيل الحكومة، فالجائز هو اأن يتحّرك 

الإن�ضان اإلى حيث ُيمكن، وعندما ُي�ضبح غير ممكٍن، يجب اأن يرجع.

2. الوصول إلى الشهادة: 
ل، قالوا: اإّن الح�ضين Q كان يعلم بعدم تمّكنه من اإقامة الحكومة،  على العك�س الراأي الأوَّ

اإّنه جاء لأجل اأن ُيقتل وُي�ضت�ضَهد. لقد �ضاع هذا الكالم على الأل�ضن كثيرًا لمّدة من الّزمن، وكان 

ا،  بع�ــسٌ ُيبّيــن ذلك بعباراٍت �ضــاعرّية جميلة، حّتى اإّن بع�س علمائنا الأجــاّلء قد قالوا ذلك اأي�ضً

وباأّن الإمام Q ثار لأجل اأن ي�ضت�ضهد، لأّنه راأى اأّنه ل يمكنه عمل �ضيء بالبقاء حيًا.
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ــا، لي�ــس لدينــا فــي الم�ضادر والأ�ضــانيد الإ�ضــالمّية مــا يجّوز  بالّن�ضــبة لهــذا الــكالم اأي�ضً

لالإن�ضــان اإلقاء نف�ضــه في القتل، لي�ــس لدينا مثل هذا ال�ضــيء. اإّن ال�ضــهادة، اّلتي نعرفها في 

ال�ّضــرع المقّد�ــس والآيات والّروايات، معناها اأن يتحّرك الإن�ضــان وي�ضتقبل الموت لأجل هدٍف 

حيحة. اأّما اأن يتحّرك الإن�ضان لأجل  مقّد�س واجب اأو راجح، هذه هي ال�ّضهادة الإ�ضالمّية ال�ضّ

ا،  اأن ُيقتــل، اأو بح�ضــب الّتعبيــر ال�ّضــاعرّي، اأن يجعل دمه و�ضــيلًة لزلزلة الّظالــم واإيقاعه اأر�ضً

فمثــل هــذه الأمــور ل عالقة لها بواقعٍة بتلــك العظمة. اإًذا هذا الأمــر، واإن كان فيه جانب من 

 .Q الحقيقة، لكن لم يكن هدَف الح�ضين

3.  أداء التكليف )الرأي الصحيح(: 
ل ُيمكننــا القــول اإّن الح�ضــين Q ثــار لأجــل اإقامة الحكومــة، ول القول: اإّنــه ثار لأجل 

اأن ي�ضت�ضــهد، بل يوجد �ضــيٌء اآخر فــي البين. والقائلون اإّن الهدف هــو الحكومة اأو الهدف هو 

ال�ضــهادة قــد خلطــوا بيــن الهــدف والنتيجة. فقــد كان لالإمام الح�ضــين Q هــدٌف اآخر، 

والو�ضــول اإليــه يتطّلــب طريًقا وحركــًة تنتهي باإحــدى النتيجتين: الحكومة اأو ال�ّضــهادة، وكان 

ا لكلتا النتيجتين، فقد اأعــّد مقّدمات الحكم، وكذا مقّدمات ال�ضــهادة، ووّطن  الإمــام م�ضــتعدًّ

نف�ضــه على هذا وذاك، فاإذا تحّقق اأّي منهما، كان �ضحيًحا، لكن لم يكن اأّي منهما هدًفا، بل 

كانا نتيجتين، واأّما الهدف فهو �ضيٌء اآخر.

لو اأردنا بيان هدف الإمام الح�ضين، ينبغي اأن نقول الآتي:

 اإّن هــدف ذلــك العظيــم كان عبارة عن اأداء واجٍب عظيم من واجبات الّدين، لم يوؤّده اأحٌد 

قبله، ل الّنبّي P ول اأمير الموؤمنين Q ول الإمام الح�ضن المجتبى Q، واجٌب يحتّل 

مكاًنا مهّمًا في البناء العام للّنظام الفكرّي والقيمّي والعملّي لالإ�ضــالم. ورغم اأّن هذا الواجب 

مهمُّ واأ�ضا�س، فلماذا لم يوؤدَّ حّتى عهد الإمام الح�ضين Q؟ كان يجب على الإمام الح�ضين 

Q القيام بهذا الواجب ليكون در�ًضا على مّر الّتاريخ، مثلما اأّن تاأ�ضي�س النبّي  P للحكومة 

الإ�ضــالمّية اأ�ضبح در�ًضــا على مّر تاريخ الإ�ضالم، ومثلما اأ�ضبح جهاد النبّي P في �ضبيل اهلل 

 Q در�ًضــا على مّر تاريخ الم�ضــلمين وتاريخ الب�ضرّية اإلى الأبد. كان ينبغي لالإمام الح�ضين

اأن يوؤّدي هذا الواجب لُي�ضبح در�ًضا عمليًّا للم�ضلمين، وعلى مّر التاريخ.
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اإًذا، لقــد كان الهــدف اأداء هذا الواجب، وعندها تكــون نتيجة اأداء الواجب اأحد الأمرين: 

اإّما الو�ضول اإلى الحكم وال�ّضلطة - وقد كان الإمام الح�ضين Q م�ضتعّدًا لذلك - لكي يعود 

المجتمع كما كان عليه في ع�ضر ر�ضول اهلل P وع�ضر اأمير الموؤمنين Q، واإّما الو�ضول 

ا لها اأي�ضًا. لقد خلق اهلل الح�ضين والأئّمة R بحيث  اإلى ال�ّضهادة، وهو Q كان م�ضتعدًّ

يتحّملون مثل هذه ال�ّضهادة لمثل هذا الأمر، وقد تحّمل الإمام الح�ضين Q ذلك.

التكليف األساا عنق انحراف الّجتّع اإلسالميم
اإّن النبــّي الأكــرم P، وكــذا الأمــر بالّن�ضــبة لأّي نبــّي، عندمــا ُبعــث، اأتــى بمجموعة من 

الأحــكام، بع�ضهــا فردّي من اأجل اإ�ضالح الفرد، وبع�ضهــا اجتماعّي من اأجل بناء المجتمعات 

الب�ضــرّية، واإدارة الحياة الب�ضــرّية. هذه المجموعة من الأحكام ُيقال لها الّنظام الإ�ضــالمّي. 

وم والّزكاة  لقــد نزل الإ�ضــالم على القلب المقّد�ــس للنبّي الأكرم P، وجاء بال�ضــالة وال�ضّ

والإنفاقات والحّج والأحكام الأ�ضرّية والعالقات الفردّية، ثّم جاء بالجهاد في �ضبيل اهلل، واإقامة 

الحكومــة والقت�ضاد الإ�ضــالمّي، وعالقة الحاكم بالرعّية، ووظائــف الرعّية، تجاه الحكومة. 

هذه المجموعة من الأحكام عر�ضها الإ�ضالم على الب�ضر، وبّينها النبّي الأكرم  P، »يا اأّيها 

 .
الّنا���س، واهلل م��ا م��ن �س��يء ُيقّربك��م اإلى الجّن��ة وُيباعدكم من الن��ار اإّل وق��د اأمرتكم به«)1(

ولم ُيبّين النبّي الأكرم P كّل ما ُي�ضعد الإن�ضان والمجتمع الإن�ضانّي فح�ضب، بل طّبقه وعمل 

قيم 
ُ
بــه. فقــد اأقام الحكومة الإ�ضــالمّية والمجتمع الإ�ضــالمّي، وطّبق القت�ضاد الإ�ضــالمّي، واأ

الجهــاد، وا�ضــُتح�ضلت الزكاة، ف�ضــّيد نظاًما اإ�ضــالميًّا، واأ�ضبح النبّي الأكــرم P، وخليفته 

مــن بعده، مهند�ــس الّنظام، وقائد هذا القطار في هذا الخّط. كانــت الطريق وا�ضحًة وبّينًة، 

فوجــب علــى الفــرد وعلى المجتمع الإ�ضــالمّي اأن ي�ضــير في هــذه الّطريق، وعلى هــذا الّنهج، 

ولــو ح�ضــل ذلك لبلغ الّنا�ــُس الكمــال، ولأ�ضبحــوا �ضالحين كالمالئكــة، ولزال الّظلم وال�ضــّر 

والف�ضــاد والفرقــة والفقــر والجهل من بين الّنا�ــس، ولو�ضلــوا اإلى ال�ّضــعادة الكاملة لي�ضبحوا 

عباد اهلل الكّمل. لقد جاء الإ�ضالم بهذا الّنظام بوا�ضطة النبّي الأكرم P، وُطّبق في مجتمع 

ذلــك اليــوم، فاأيــن حدث ذلــك؟ في بقعٍة ُت�ضــّمى المدينة، واّت�ضــع بعــد ذلك لي�ضــمل مّكة وما 

)1(  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج2، �س74.
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حولها. وهنا ُيطرح �ضوؤال، وهو: ماذا يكون التكليف فيما لو جاءت يٌد اأو حادثة واأخرجت هذا 

القطار اّلذي و�ضعه النبّي الأكرم P عن هذه ال�ضــّكة؟ وماذا يكون التكليف فيما لو انحرف 

المجتمع الإ�ضــالمّي، وبلغ النحراف درجة بحيث خيف من انحراف اأ�ضل الإ�ضــالم والمبادئ 

الإ�ضالمّية؟

لدينــا نوعــان من النحراف: فتارًة يف�ضــد الّنا�ــس- وهذا ما يقع كثيــرًا- لكن تبقى اأحكام 

الإ�ضــالم �ضــليمة، وتارة ينحرف الّنا�س ويف�ضــد الحّكام والعلماء ومبّلغو الدين - ففي الأ�ضا�س 

 فا�ضــدين - فُيحّرفون القراآن والحقائق، وتبّدل الح�ضــنات 
ٍ
ل ي�ضدر الدين ال�ضحيح عن قوم

�ضــّيئات، وال�ضــّيئات ح�ضــنات، وُي�ضبــح المعروف منكــًرا، والمنكر معروًفا، وُيحّرف الإ�ضــالم 

180 درجــة عــن الّتجاه اّلذي ُر�ضــم له. فماذا يكون الّتكليف فيما لــو ابُتلي الّنظام والمجتمع 

الإ�ضالمّي بمثل هذا الأمر؟ لقد بّين النبّي P، وحّدد القراآن التكليف، ﴿َمن يَۡرتَدَّ ِمنُكۡم َعن 

، اإ�ضافة اإلى اآيات وروايات اأخرى كثيرة، اأنقل 
)1(﴾ ۥٓ ُ بَِقۡوٖم ُيِبُُّهۡم َوُيِحبُّونَُه ِت ٱللَّ

ۡ
دِينِهِۦ فََسۡوَف يَأ

منها هذه الّرواية عن الإمام الح�ضــين؛ لقد ذكر الإمام الح�ضــين Q هذه الّرواية النبوّية 

للّنا�ــس، وكان النبــّي P قــد حــّدث بها، لكن هــل كان النبّي ليقــدر على العمــل بهذا الحكم 

الإلهــّي؟ كاّل؛ لأّن هــذا الحكــم الإ�ضــالمّي ُيطّبق فــي ع�ضر ينحرف فيه المجتمع الإ�ضــالمّي، 

ا ُيخــاف فيه من �ضيــاع اأ�ضل الإ�ضــالم. والمجتمع الإ�ضــالمّي لم ينحــرف في عهد  ويبلــغ حــدًّ

ورة، وكذا في عهد  ر�ضــول اهلل P، ولــم ينحــرف في عهد اأمير الموؤمنين Q بتلــك ال�ضّ

الإمام الح�ضــن Q عندما كان معاوية على راأ�ــس ال�ّضــلطة، واإن ظهرت الكثير من عالئم 

ذلك النحراف، لكّنه لم يبلغ الحّد اّلذي ُيخاف فيه على اأ�ضل الإ�ضــالم. نعم، ُيمكن اأن ُيقال 

اإّنه بلغ الحّد في برهة من الزمن، لكن في تلك الفترة لم ُتتح الفر�ضة، ولم يكن الوقت منا�ضًبا 

للقيــام بهــذا الأمــر. اإّن هــذا الحكم اّلــذي ُيعتبر مــن الأحكام الإ�ضــالمّية، ل يقــّل اأهمّية عن 

الحكومــة ذاتهــا، لأّن الحكومة تعني اإدارة المجتمع. فلو خرج المجتمع بالّتدريج عن م�ضــاره، 

وخُرب وف�ضــد، وتبّدل حكم اهلل، ولم يوجد عندنا حكم وجوب تغيير الو�ضع، وتجديد الحياة، 

اأو بتعبيــر اليــوم )الثــورة(، فماذا تكون الفائدة مــن الحكومة عندها؟ فالحكــم اّلذي يرتبط 

)1(  �ضورة المائدة، الآية 54.
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حيح ل يقّل اأهمّية عن الحكومة ذاتها، وُيمكن اأن  باإرجــاع المجتمــع المنحرف اإلى الخّط ال�ضّ

ُيقــال اإّنــه اأكثر اأهمّية من جهاد الكّفار، ومن الأمر بالمعروف والّنهي عن المنكر العادّيين في 

المجتمع الإ�ضالمّي، بل وحّتى من العبادات الإلهّية العظيمة كالحّج. لماذا؟ لأّن هذا الحكم - 

في الحقيقة - ي�ضمن اإحياء الإ�ضالم بعد اأن اأ�ضرف على الموت، اأو مات وانتهى.
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الّهاهيم الرئيسة 

اإن الإ�ضــالم، كغيره من الظواهر، ُيهّدد باأخطار عديدة، ويحتاج اإلى و�ضــائل المواجهة   .1
نه، وتدفع عنه اآثار تلك الأخطار. التي تح�ضّ

اإن الإ�ضالم يواجه خطرين، هما:  .2

ن من خارج النظام، ويقوم با�ضتهداف وجود نظام ما، في  اأ.العدّو الخارجّي: وهو الذي ُكوِّ

فكره وجهاز بنيته العقائدية وقوانينه وكل �ضوؤونه، وب�ضّتى الو�ضائل والأ�ضاليب.

ب.العدّو الداخلّي: وهو الترّهل الداخلّي؛ اأي من داخل النظام، فيمكن للمنتمين اإلى نظام، 

على اأثر التعب اأو الخطاأ في فهم الطريق ال�ضحيح، اأو تغّلب الم�ضــاعر النف�ضــانية، اأو 

النظر للمظاهر المادية، اأن ي�ضكلوا خطرًا على النظام.  

لقــد عّيــن الإ�ضــالم عالجــًا لمواجهــة كّل مــن هذيــن التهديديــن، وهو الجهــاد الأكبر   .3

والأ�ضغر. 

وقعة عا�ضــوراء �ضــكلت حركة عظيمة مجاهدة في جبهة المواجهة مع العدو الخارجّي   .4

والعدو الداخلّي.

اإن ثــورة الإمــام الح�ضــينQ قامــت فــي ظــروف �ضيا�ضــية واجتماعيــة فــي غايــة   .5

الخطــورة، فقــد كان الجهاز الحاكم فا�ضــدًا، وطالُب الدنيا المرتبطــون بهذا الجهاز 

فا�ضدون اأي�ضًا.

لقد كان الف�ضــاد منت�ضــرًا بين اأبناء المجتمع الإ�ضــالمّي بم�ضــتوياته كاّفة، ال�ضيا�ضــية   .6

والجتماعية والقت�ضادية والثقافية. 

لقــد ُو�ضــع لثــورة الإمــام الح�ضــينQ عــدة اأهــداف، هي: اإ�ضــقاط حكومــة يزيد،   .7

الو�ضــول اإلــى ال�ضــهادة، واأداء التكليف: وقد كان هــذا هو الهدف الأ�ضا�ــس وال�ضحيح 

لالإمــام Q؛ وهــو عبــارة عــن اأداء واجب عظيم مــن واجبات الديــن، واجب يحتّل 

مكانًا مهمًا في البناء العاّم للنظام الفكرّي والقيمّي والعملّي لالإ�ضالم.

اإن المجتمــع الإ�ضــالمّي يواجــه نوعيــن مــن النحــراف، هما: انحراف النا�ــس مع بقــاء اأحكام   .8

الإ�ضالم حية، انحراف فئات المجتمع كّلها، وهذا هو النحراف الخطير والذي تجب مواجهته. 



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

أسباب  إلى  أشارت  التي  الروائية  األدلة  يلّخص  ـ   1

ثورة اإلمام الحسينQ وأهدافها.

اإلمام  زمن  في  الثورة  وقوع  أسباب  يشرح  ـ   2

.Q الحسين

3 ـ يحلِّل ثمار الثورة الحسينية.  

)2(Q اإلمام الحسين
خلفّيات الثورة وأهدافها

الدرس العاشر





ة على هقف الثورة ة الروائيم
َّ

األدل
، وهو اإعادة الإ�ضــالم والمجتمع 

ٍ
اإّن ثورة الإمام الح�ضــين Q كانت لتاأدية واجٍب عظيم

حيح، اأو الّثورة �ضّد النحرافات الخطيرة في المجتمع الإ�ضــالمّي.  الإ�ضــالمّي اإلى الخّط ال�ضّ

وهذا ما يتّم عن طريق الّثورة وعن طريق الأمر بالمعروف والّنهي عن المنكر، بل هو م�ضداٌق 

عظيــم لالأمــر بالمعروف والّنهي عن المنكر. بالّطبع، فقد تكون نتيجتها اإقامة الحكومة، وقد 

ا لكلتا الّنتيجتين. والّدليل على ذلك  تكون ال�ّضــهادة، وقد كان الإمام الح�ضــين Q م�ضتعدًّ

 ،Q وهــذه بع�س اأقوال اأبــي عبد اهلل .Q هــو مــا ُي�ضــتنتج من اأقوال الإمام الح�ضــين

وكّلها ت�ضير اإلى هذا المعنى:

1. خطورة القضية:
عندمــا طلــب الوليد، والي المدينة، الإماَم الح�ضــين Q لياًل، وقال لــه: اإّن معاوية قد 

مات، وعليك بمبايعة يزيد، رّد عليه الإمام Q: »ُن�سبح وُت�سبحون، وننظر وتنظرون اأّينا 

. وعند ال�ضباح، عندما لقي مروان اأبا عبد اهلل Q، طلب منه 
اأحّق بالبيعة والخافة«)1(

مبايعــة يزيــد، وعدم تعري�س نف�ضــه للقتل، فاأجابه الإمام Q: »اإّن��ا هلل واإّنا اإليه راجعون، 

. فالق�ضّية لي�ضت �ضخ�س يزيد؛ 
وعلى الإ�سام ال�ّسام، اإذ قد ُبلَيت الأّمة براٍع مثل يزيد«)2(

بل اأّي �ضخ�سٍ مثل يزيد. فما يريد الإمام الح�ضين Q قوله هو: لقد تحّملنا كّل ما م�ضى، 

اأّمــا الآن فــاإّن اأ�ضل الدين والإ�ضــالم والّنظام الإ�ضــالمّي في خطر، اإ�ضــارة اإلــى اأّن النحراف 

خطٌر جّدّي، والق�ضّية هي الخطر على اأ�ضل الإ�ضالم.

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 44، �س325.
)2(  م.ن، �س326.
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2.  وصية اإلمام إلى أخيه محمد ابن الحنفية:
اإّن اأبــا عبــد اهلل Q قــد اأو�ضى اأخاه محّمــد ابن الحنفّية مّرتيــن: الأولى عند خروجه 

مــن المدينــة، والّثانيــة عنــد خروجه من مّكة. ولعّل هــذه الو�ضّية كانت عنــد خروجه من مّكة 

 :Q يقول الإمام ،P في �ضهر ذي الحّجة، فبعد ال�ّضهادة بوحدانّية اهلل، ور�ضالة النبّي

»واإّني لم اأخرج اأ�سًرا ول بطًرا ول مف�سًدا ول ظالًما، واإّنما خرجت لطلب الإ�ساح في اأّمة 

؛ اأي اأريد الّثورة لأجل الإ�ضالح، ل للو�ضول اإلى الحكم حتًما اأو لل�ّضهادة حتًما. 
)1(»P جّدي

والإ�ضالح لي�س بالأمر الهّين، فقد تكون الّظروف بحيث ي�ضل الإن�ضان اإلى �ضّدة الحكم ويم�ضك 

بزمام ال�ّضلطة، وقد ل يمكنه ذلك وُي�ضت�ضهد، وفي كلتا الحالتين تكون الّثورة لأجل الإ�ضالح. 

ثــّم يقــول Q: »اأري��د اأن اآم��ر بالمعروف، واأنهى عن المنكر، واأ�س��ير ب�س��يرة ج��ّدي، واأبي 

عل��ّي ب��ن اأب��ي طال��ب Q، فمن قبلني بقب��ول الحّق فاهلل اأولى بالحّق، وم��ن رّد علّي هذا 

. والإ�ضالح 
اأ�سب��ر حّت��ى يق�س��ي اهلل بيني وبين القوم بالح��ّق ﴿َوُهَو َخرۡيُ ٱۡلَحِٰكِمنَي﴾)2(...«)3(

يّتم عبر هذه الّطريق، وهو ما قلنا اأّنه م�ضداق لالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3.  الُكتب المرَسلة إلى البصرة والكوفة:
عندما كان الإمام Q في مّكة، بعث بكتابين: الأّول اإلى روؤ�ضــاء الب�ضرة، والثاني اإلى 

روؤ�ضــاء الكوفــة. جــاء في كتابه اإلى روؤ�ضــاء الب�ضرة: »وقد بعثُت ر�س��ولي اإليكم به��ذا الكتاب، 

حيي��ت، فاإن 
ُ
ميت��ت، والبدع��ة ق��د اأ

ُ
واأن��ا اأدعوك��م اإل��ى كت��اب اهلل و�س��ّنة نبّي��ه، ف��اإّن ال�س��ّنة ق��د اأ

؛ اأي يريد الإمام 
هدك��م �س��بيل الّر�س��اد«)4(

ُ
ت�س��معوا قول��ي وُتجيب��وا دعوت��ي وُتطيع��وا اأم��ري اأ

الح�ضــين Q تاأدية ذلك الّتكليف العظيم، وهو اإحياء الإ�ضــالم و�ضّنة النبّي P والّنظام 

الإ�ضــالمّي. وجــاء في كتابه اإلى اأهل الكوفة: »فلعمري ما الإم��ام اإّل العامل بالكتاب والآخذ 

. الإمام ورئي�س المجتمع 
بالق�س��ط والدائر بالحّق والحاب���س نف�سه عن ذات اهلل، وال�سام«)5(

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج44، �س 329.
)2(  �ضورة الأعراف، الآية 87.

)3(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج44، �س 330.
)4(  اأبو مخنف الكوفّي، وقعة الطف، تحقيق وت�ضحيح محمد هادي اليو�ضــفّي الغروّي، ن�ضــر جماعة المدّر�ضــين، الطبعة 

الثالثة، 1417هـ، قم ـ اإيران، �س107.

)5(  م. ن، �س 96.
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الإ�ضــالمّي ل يمكــن اأن يكــون فا�ضــًقا فاجــًرا خائًنا مف�ضــًدا بعيــًدا عن اهلل، بل يجــب اأن يكون 

عاماًل بكتاب اهلل، وذلك بالّطبع على م�ضــتوى المجتمع، ل اأن يحب�ــس نف�ضــه في غرفة الخلوة 

الة، بل اأن يحيي العمل بالكتاب على م�ضــتوى المجتمع، وياأخذ بالق�ضــط والعدل، ويجعل  لل�ضّ

راط الإلهّي  الحــّق قانــون المجتمــع. ولعّل معنى الجملة الأخيرة هو اأّنه يثّبت نف�ضــه علــى ال�ضّ

الم�ضتقيم باأّي نحٍو حّتى ل يقع اأ�ضير الإغراءات ال�ّضيطانّية والمادّية؛ اأي اأّن الإمام Q قد 

بّين هدفه من الخروج.

4. خطب اإلمام بعد خروجه من مكة:
 كان الإمــام Q بعــد خروجه من مّكة ُيخاطب الّنا�ــس في كّل منــزل ينزل فيه، عندما 

]واجه الح�ضــين Q جي�ــس الُحّر[ و�ضــار باأ�ضحابه في ناحية، والحّر ومن معه في ناحية، 
حّتــى بلــغ »البي�س��ة«، خاطــب الإمام Q اأ�ضحــاب الحّر، فقــال: »اأّيها الّنا���س، اإّن ر�س��ول 

اهلل  P قال: من راأى �س��لطاًنا جائًرا م�س��تحاًّ لُحرم اهلل، ناكًثا لعهد اهلل، مخالًفا ل�س��ّنة 

ا  ر�س��ول اهلل، يعم��ل ف��ي عب��اد اهلل بالإث��م والعدوان، فل��م ُيغّير عليه بفعل ول بق��ول، كان حقًّ

. فالنبّي P بّين ما يجب عمله اإذا انحرف الّنظام الإ�ضالمّي، 
على اهلل اأن ُيدخله مدخله«)1(

وقد ا�ضتند الإمام الح�ضين Q اإلى قول النبّي P هذا.

��ر بفع��ل اأو ق��ول«، فــاإذا واجــه الإن�ضــان مثــل هذه الّظــروف، وكان  فالّتكليــف هــو اأن »ُيغيِّ

الّظــرف موؤاتًيــا كمــا تقّدم، وجب عليه اأن يثور �ضّد هذا الأمر، ولو بلغ ما بلغ، �ضــواء اأّدى ذلك 

ــا، اأو اأن ينجح في الّظاهر، اأو ل ينجح، يجب على كّل م�ضــلم في مثل  لأّن ُيقتــل، اأو اأن يبقــى حيًّ

 ،
هــذه الحــال اأن يثــور، وهذا تكليــٌف قال به الّنبّي P. ثــّم قال Q: »واإّني اأح��ّق بهذا«)2(

لأّني �ضــبط النبّي P، فاإذا كان النبّي P قد اأوجب هذا الأمر على الم�ضــلمين فرًدا فرًدا، 

فــاإّن �ضــبط النبــّي P ووارث علمه وحكمته الح�ضــيَن بن علي Q �ضــيكون اأحــّق بالّثورة، 

»فاإّن��ي خرج��ت له��ذا الأم��ر«، فُيعلن عن �ضــبب وهدف ثورته، وهو لأجل »التغيي��ر«؛ اأي الّثورة 

�ضّد هذا الو�ضع ال�ّضائد.

)1(  اأبو مخنف، وقعة الطف، �س172.
)2(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 44، �س 382.
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5.  كالم االمام في منزل ُعذيب، وفي كربالء:
كان لالإمــام الح�ضــين فــي منزل ُعذيب - حيث التحــق به اأربعة نفر- بيــاٌن اآخر، قال لهم 

، وهذا 
الإمام Q: »اأما واهلل اإّني لأرجو اأن يكون خيًرا ما اأراد اهلل بنا، ُقتلنا اأم ظفرنا«)1(

َر اأم ُقتل، يجب اأداء التكليف. دليل على ما تقّدم اأّنه ل فرق، �ضواء اأنت�ضَ

وفــي اأّول خطبــٍة له Q عند نزوله كربــالء، يقول Q: »واإنه قد نزل من الأمر ما 

ق��د ت��رون«، اإلــى اأن يقــول: »األ ت��رون اإل��ى الحّق ل ُيعم��ل به، واإل��ى الباط��ل ل ُيتناهى عنه؟ 

 اإلى اآخر الخطبة.
ا...«)2( ليرغب الموؤمن في لقاء رّبه حقًّ

اإّن ثورة الإمام الح�ضين Q، اإًذا، كانت تاأديًة لواجب، وهذا الواجب يتوّجه اإلى كّل فرد 

من الم�ضــلمين عبر التاريخ، وهو اأّنه على كّل م�ضــلم لزوم الّثورة حال روؤية تف�ّضــي الف�ضــاد في 

جذور المجتمع الإ�ضــالمّي، بحيث ُيخاف من تغييٍر كّلي في اأحكام الإ�ضــالم، بالّطبع، ب�ضــرط 

اأن تكــون الّظــروف موؤاتيــة، وُعلم باأّن لهذه الثورة نتيجة، اأّما م�ضــاألة البقــاء على قيد الحياة، 

وعــدم القتــل، وعــدم التعّر�س للتعذيــب والأذى والمعاناة، فهذه الأمور لي�ضــت من ال�ّضــروط. 

فالح�ضين Q قد ثار واأّدى هذا الواجب عمليًا، ليكون در�ًضا للجميع.

؟
ً
لّاذا وقعت الثورة في زمن اإلمام الحسين Q تحقيقا

اإّن الإمــام الح�ضــين Q هــو اأّول من قام بهذا التحّرك، ولــم يقم به اأحٌد قبله، لأّنه في 

زمــن النبــّي P وزمن اأميــر الموؤمنين Q ما كانــت مثل هذه الأر�ضّيــة وهذا النحراف 

موجودين، واإذا كان هناك انحراف في بع�س الموارد، فلم تكن الأر�ضّية منا�ضبة ول المقت�ضى 

موجــودًا )للثــورة(، اأّمــا في زمــن الإمام الح�ضــين Q، فكال الأمرين قد ُوجــدا، فهذا هو 

.Q اأ�ضا�س الق�ضّية في مورد نه�ضة الإمام الح�ضين

اإّن الإ�ضــالم في ع�ضر الإمام الح�ضــين Q قد تعّر�س للتحريف، وكان الوقت منا�ضًبا، 

والأر�ضّية ممّهدة، لذا وجب على الح�ضين Q اأن يثور.

)1(  اأبو مخنف، وقعة الطف، �س 174.
)2(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 44، �س 381.
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 ال�ّضــخ�س اّلذي توّلى ال�ّضــلطة بعد معاوية، لم ُيراِع حّتى ظواهر الإ�ضــالم، وكان منغم�ًضــا 

فــي الخمــر والمجــون والتهّكم على القــراآن، وترويج ال�ّضــعر المخالف للقــراآن، واّلذي يتهّجم 

على الّدين، وُيجاهر بمخالفة الإ�ضــالم، غاية الأمر، لأّن ا�ضــمه رئي�ــس الم�ضــلمين لم ُيِرد اأن 

يحذف ا�ضم الإ�ضالم. فهو لم يكن عاماًل بالإ�ضالم، ول محّبًا له، وكان بعمله هذا كنبع الماء 

الآ�ضــن اّلذي ُيف�ضــد ما حوله، ويعّم المجتمع الإ�ضالمّي. هكذا يكون الحاكم الفا�ضد، فبما اأّنه 

يترّبع على قّمة المرتفع، فما ي�ضدر عنه ل يبقى في مكانه، بل ينت�ضــر ليمالأ ما حوله، خالًفا 

للّنا�ــس العادّيين، حيث يبقى ف�ضــادهم لأنف�ضــهم اأو لبع�ٍس مّمن حولهم. وكّل من �ضــغل مقاًما 

ومن�ضًبــا اأرفــع فــي المجتمع الإ�ضــالمّي، كان �ضرره وف�ضــاده اأكبر. لكن لو ف�ضــد من يقع على 

الح اإلى  راأ�ــس ال�ّضــلطة، لنت�ضر ف�ضاده و�ضــمل الأر�س كّلها، كما اأّنه لو كان �ضالًحا، لمتّد ال�ضّ

كّل مكان. ف�ضخ�ٌس مف�ضٌد كهذا اأ�ضبح خليفة الم�ضلمين بعد معاوية، وخليفة النبّي P! فهل 

هناك انحراٌف اأكبر من هذا؟

هــل اإّن معنــاه عــدم وجود الخطــر؟ كاّل، فالخطر موجود. فال معنــى اأن يبقى من هو على 

راأ�ــس ال�ّضــلطة �ضــاكًتا اأمام معار�ضيه، ول يخلق لهم المخاطر، بل من البديهّي اأن يوّجه لهم 

ربــات. فعندمــا نقــول »الوق��ت المنا�س��ب«، فمعنــاه اأّن الظــروف في المجتمع الإ�ضــالمّي  ال�ضّ

موؤاتية لأن ُيبّلغ الإمام الح�ضين Q نداءه اإلى الّنا�س في ذلك الع�ضر، وعلى مّر التاريخ.

لو اأراد الإمام الح�ضين Q الّثورة في ع�ضر معاوية لُدفن نداوؤه، وذلك لأّن و�ضع الحكم 

في زمن معاوية، وال�ضيا�ضات كانت بحيث ل ُيمكن للّنا�س معها �ضماع قول الحّق، لذلك لم يقل 

الإمــام الح�ضــين Q �ضــيًئا طيلة ال�ّضــنوات الع�ضــر اّلتي كان فيهــا اإماًما في زمــن معاوية، 

 Q  فهو لم يفعل �ضــيًئا، ولم ُيقّدم، ولم يُثر، لأّن الّظروف لم تكن موؤاتية. الإمام الح�ضــن

ــا، ل اأّن الإمام الح�ضــن Q لم يكن  كان قبلــه ولــم يثــر، لأّن الظروف لــم تكن موؤاتية اأي�ضً

اأهــاًل لذلــك. فــال فــرق بين الإمــام الح�ضــن Q وبيــن الإمــام الح�ضــين Q، ول بين 

الإمــام الح�ضــين Q وبين الإمام ال�ضــّجاد Q، ول بين الإمام الح�ضــين Q وبين 

الإمــام علّي النقّي  Q، اأو الإمام الح�ضــن الع�ضــكرّي Q. بالّطبع، فــاإّن منزلة الإمام 

الح�ضــين  Q - اّلــذي اأّدى هــذا الجهــاد - هي اأرفع من اّلذين لم يوؤّدوه، لكّنهم �ضــواء في 

من�ضــب الإمامــة. ولــو وقع هذا الأمر في ع�ضر اأّي اإمام، لثار ذلك الإمام، ونال تلك المنزلة. 
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فالإمــام الح�ضــين Q واجــه مثل هذا النحــراف، وكانــت الّظروف موؤاتيــة، فال محي�س 

لــه  Q مــن تاأديــة هذا التكليف، فلم يبَق هناك اأّي عذر. لهذا، عندما قال له عبد اهلل بن 

جعفر، ومحمد ابن الحنفية، وعبد اهلل بن عبا�س - اّلذين كانوا من العلماء والعارفين باأحكام 

الديــن، ولــم يكونوا من عاّمة الّنا�ــس - اإّن تحّركك فيه خطــٌر فال تذهب، اأرادوا اأن يقولوا: اإّن 

التكليف قد �ضقط عنك لوجود الخطر، لكّنهم لم ُيدركوا اأّن هذا التكليف لي�س بالتكليف اّلذي 

ي�ضــقط بوجود الخطر، لأّن مثل هذا التكليف فيه خطر دوًما، فهل يمكن لإن�ضــان اأن يثور �ضّد 

�ضلطة مقتدرة في الظاهر، ول يواجه خطًرا؟!

ة ورة الحسينيم
م
بة للث ّار الطيم

م
الث

1. إحياء اإلسالم: 
ــه : »الموع��ود ب�س��هادته قب��ل ا�س��تهاله وولدته،  الإمــام الح�ضــين Q اّلــذي ُيقــال اإنَّ

]ه��ذا اّل��ذي[ بكت��ه ال�س��ماء وم��ن فيه��ا، والأر���س وم��ن عليه��ا«  قبل ولدته، اإّنه الح�ضــين بن 
علّي  Q اّلذي له ذلك العزاء الكبير، ونحن ُنعّظمه. وبح�ضب هذا الّدعاء اأو الّزيارة، فاإّن 

البكاء عليه هو من اأجل ذلك. لهذا، عندما ننظر اليوم، نرى اأّن الذي اأحيى الإ�ضالم وحفظه 

. Q هو الح�ضين بن علي

2.  إحياء الروحّية النضالّية في المجتمع اإلسالمّي:
لقد قام الإمام الح�ضين بن علّي Q، واأيقظ وجدان الّنا�س. لهذا ظهرت تلك الّنه�ضات 

الإ�ضــالمّية اّلتــي بداأت واحــدة تلو الأخرى، بعد �ضــهادة الإمام الح�ضــين Q، واّلتي جرى 

ا،  قمعهــا حتًمــا. ولكن لي�ــس المهّم اأن يجري قمع التحّرك من قبل العــدّو، واإن كان بالّطبع مرًّ

ولكــن مــا هو اأمــّر هو اأن ي�ضل المجتمع اإلى حيــث ل ُيظِهر اأّي رّدة فعل مقابــل العدّو، هذا هو 

الخطر الأكبر.

لقــد قــام الإمــام الح�ضــين بــن علــّي Q بعمــٍل، اأّدى اإلــى ظهــور اأ�ضــخا�ٍس فــي عهــود 

الحكومــات الطاغوتيــة اأجمعهــا. ورغــم اأّنهــم كانــوا اأبعــد عــن ع�ضر �ضــدر الإ�ضــالم، اإّل اأّن 

اإرادتهــم للقتــال والجهــاد �ضــّد جهاز الّظلــم والف�ضــاد كانت اأكبر مــن ع�ضر الإمام الح�ضــن 

المجتبى Q ـ كما كان ُيق�ضى عليهم جميًعا، فبدًءا من ق�ضية قيام اأهل المدينة المعروفة 
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بالحــّرة، اإلــى الأحداث الالحقة وق�ضايــا التّوابين والمختار الثقفّي، اإلى ع�ضر بني العّبا�ــس، 

ففي الداخل هناك �ضــعوٌب دائًما ما تثور. فمن ذا اّلذي اأوجد مثل هذه الّثورات؟ اإّنه الح�ضــين 

بن علي  Q. فلو لم يثر الإمام الح�ضــين Q، هل كانت لتتبّدل هذه الروحية الك�ضــولة 

والمتهّربة من الم�ضوؤولّية اإلى روحّية مواجهٍة للظلم وتحّمل الم�ضوؤولّية؟ لماذا نقول اإّن روحّية 

تحّمل الم�ضــوؤولّية كانت مّيتة؟ اإّنه ب�ضــبب اأّن الإمام الح�ضــين Q ذهب من المدينة، اّلتي 

كانــت مهــد الّرجال العظام في الإ�ضــالم، اإلى مّكة. وكان اأبناء العّبا�ــس والزبير وعمر، واأبناء 

ا  خلفاء �ضدر الإ�ضالم، قد اجتمعوا جميعهم في المدينة، ولم يكن اأيٌّ منهم حا�ضًرا اأو م�ضتعدًّ

لم�ضاعدة الإمام الح�ضين  Q في هذه الّثورة الّتاريخّية. اإًذا، فاإلى ما قبل بدء ثورة الإمام 

الح�ضــين Q، لــم يكــن الخوا�ــسّ م�ضــتعّدين ليْخطوا خطوًة واحــدة، اأّما بعد ثــورة الإمام 

الح�ضين Q فقد اأتمَّ اإحياء هذه الّروحّية. 

ة في إيران بين ثورة اإلمام الحسين والثورة اإلسالميم
رة في ع�ضر  اإّن العمل اّلذي جرى في زمن الإمام الح�ضــين Q كانت ن�ضــخته الم�ضغَّ

اإمامنــا الخمينــّي }، غايــة الأمر اأّنه هناك انتهى اإلى ال�ّضــهادة، وهنــا انتهى اإلى الحكم، 

فهما اأمٌر واحٌد، ول فرق بينهما. فقد كان هدف الإمام الح�ضين Q وهدف اإمامنا الجليل 

واحًدا، وهذا الأمر ُي�ضــّكل اأ�ضا�ــس معارف الإمام الح�ضــين Q، واإّن المعارف الح�ضــينّية 

ُتمّثل ق�ضًما عظيًما من معارف ال�ّضيعة. فهذا اأ�ضٌل مهّم، وهو نف�ضه من اأركان الإ�ضالم.

فالهــدف كان عبــارة عن اإرجاع الإ�ضــالم والمجتمع الإ�ضــالمّي اإلى ال�ضراط الم�ضــتقيم، 

والخّط ال�ضحيح. ففي اأّي زمان؟ في الوقت اّلذي تبّدلت الّطريق، وانحرف الم�ضلمون نتيجة 

جهل وظلم وا�ضتبداد وخيانة بع�س القوم. 
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الّهاهيم الرئيسة

لقد كان الهدف من ثورة الإمام الح�ضينQ هو اإعادة الإ�ضالم والمجتمع الإ�ضالمّي   .1

اإلى الخّط ال�ضحيح، وي�ضير اإلى ذلك اأدلة روائية عّدة، هي:

اأ.كالم الإمام الح�ضينQ للوليد بن عتبة: »وعلى الإ�سام ال�سام، اإذ قد بليت الأمة 

براٍع مثل يزيد«.

ب.و�ضية الإمامQ لأخيه محمد بن الحنفية: »واإنما خرجت لطلب الإ�ساح في اأمة 

.»P جدي

حييت«.
ُ
ميتت، والبدعة قد اأ

ُ
ج.كتاب الإمامQ اإلى الب�ضرة، وفيه: »فاإن ال�ُسّنة قد اأ

د.كتــاب الإمــامQ اإلى اأهل الكوفــة، وفيه: »فلعمري، م��ا الإمام اإل العام��ل بالكتاب، 

والآخذ بالق�سط...«.

ه.خطبة الإمامQ في البي�ضة: »من راأى �سلطاناً جائراً، م�ستحًا لُحرم اهلل، ...«.

و.كالم الإمــام الح�ضــينQ في عذيب وكربالء: »اأم��ا واهلل، اإني لأرجو اأن يكون خيراً 

ما اأراد اهلل بنا، ُقتلنا اأم ظفرنا«، وكالمه اأي�ضًا: »األ ترون اإلى الحق ل ُيعمل به، واإلى 

الباطل ل ينتاهى عنه...«.

اإن الثــورة وقعــت فــي زمن الإمام الح�ضــينQ تحديدًا ب�ضــبب اأن الأر�ضية لم تكن   .2

منا�ضــبة لإقامــة الثــورة فــي زمن الإمــام علــيQ اأو الإمام الح�ضــنQ، بينما 

فــي زمنــه Q كانــت مهيئة، فاإن يزيــد بن معاوية لم يــراِع حتى ظواهر الإ�ضــالم، 

وكان مجاهــرًا بمخالفــة الإ�ضــالم، وكان ف�ضــاده يعــّم المجتمــع الإ�ضــالمّي. ولو فر�س 

اأن هــذه الظــروف كانــت مهيئــة في زمن اأحــد الأئمةQ، لقــام بما قام بــه الإمام 

الح�ضين Q نف�ِضه.

لقد كان لثورة الإمام الح�ضــينQ ثمارًا طيبة، هي: اإحياء الإ�ضــالم، واإحياء الروح   .3

الن�ضالية في المجتمع الإ�ضالمّي. 



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

يتعرّف إلى أهداف اإلمام السجادQ البعيدة   .1

المدى أو القصيرة المدى.

الفكرّية والثقافّية واألخالقّية في  يلّخص األوضاع   .2

المجتمع اإلسالمّي.

في  للشيعة  واألمنية  السياسية  األوضاع  يشرح   .3

.Qعهد اإلمام السجاد

)1(Qاإلمام السّجاد
 البيئة العامة والظروف المحيطة

الدرس الحادي عشر





اد Q؟  كيف ندرأ سيرة اإلمام السجَّ
اإّن الحديــث عــن الإمام ال�ضــّجاد Q، وكتابة �ضــيرته، عمــٌل �ضعب، لأّن اأ�ضا�ــس تعّرف 

الّنا�ــس اإلــى هــذا الإمام تــّم في اأجواء غير م�ضــاعدة اإطالًقــا. ففي ذهن اأغلب كّتاب ال�ّضــيرة 

والمحّلليــن اأّن هــذا الإن�ضــان العظيــم قد انزوى للعبــادة، ولم يكن له اأّي تدّخل في ال�ّضيا�ضــة. 

حّتــى اأّن بع�ــس الموؤّرخيــن وكّتاب ال�ّضــيرة ذكروا هذه الم�ضــاألة ذكــًرا �ضريًحا. اأّمــا اّلذين لم 

يقولوا هذا الأمر ب�ضراحٍة، فاإّن مفهومهم عن حياة الإمام ال�ضــّجاد Q لي�ــس �ضــوى هذا 

الأمر. وهذا المعنى موجوٌد في الألقاب اّلتي ُتن�ضــب اإليه، والّتعابير اّلتي ُيطلقها الّنا�ــس عليه، 

كما ُيطلق عليه بع�س الّنا�س لقب »العليل«، في حين اأّن مر�ضه لم ي�ضتغرق اأكثر من عّدة اأّيام 

في واقعة عا�ضــوراء. ومن الّطبيعّي اأّن كّل اإن�ضــان يمر�س في حياته عّدة اأّيام، واإن كان مر�س 

الإمــام للم�ضلحــة الإلهّيــة، حّتى ل ُيكلَّف هذا العظيم بالّدفاع والجهاد في �ضــبيل اهلل في تلك 

الأّيــام، لي�ضــتطيع في الم�ضــتقبل اأن يحمل الحمل الّثقيل لالأمانــة والإمامة على عاتقه، ويبقى 

ــا بعــد والــده لمّدة 34 اأو 35 �ضــنة، ُتعّد اأ�ضعب مراحــل ع�ضور الإمامة عند ال�ّضــيعة. اأنتم  حيًّ

عندما تنظرون اإلى ما�ضي حياة الإمام ال�ضــّجاد Q �ضــوف تجدون حوادث متنّوعة ولفتة 

ا، كمــا حدث لبقّية اأئّمتنا، ورّبما اإذا جمعنا �ِضــَير الأئّمةR مًعا، فلن نجد مثل �ضــيرة  جــدًّ

.Q ال�ضّجاد

لذلــك ينبغــي اأن ُنف�ّضــر جزئّيــات عمــل الإمــام، والمراحــل اّلتي مّر بهــا، والأ�ضــاليب اّلتي 

ا�ضــتعملها، والّتوفيقــات اّلتــي ح�ضلــت، وكّل الأمور اّلتي بّينهــا، وكّل التحــّركات اّلتي قام بها، 

ر على �ضوء  والأدعية والمناجاة اّلتي ُجمعت في ال�ضحيفة ال�ضّجادية... كّل هذا ينبغي اأن ُيف�ضَّ

الخّط العاّم.
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ومن المواقف اّلتي اّتخذها طوال مّدة الإمامة:

1 - موقفه اأمام عبيد اهلل بن زياد، ويزيد، اّلذي تمّيز بالبطولة وال�ّضجاعة والفداء.

2 - موقفــه مــن »م�س��رف بن عقب��ة«، اّلذي تمّيــز بالهدوء. هذا الرجل اّلــذي قام بتدمير 

المدينة، وا�ضتباح اأموالها باأمر من يزيد في ال�ّضنة الّثالثة من حكمه.

3 - حركة الإمام اأمام عبد الملك بن مروان، اأقوى خلفاء بني اأمّية، واأمكرهم، حيث تمّيز 

موقفه بال�ضّدة حيًنا، باللين حيًنا اآخر.

4 - تعامل الإمام Q مع عمر بن عبد العزيز.

5 - تعامل الإمام مع اأ�ضحابه واأتباعه، وو�ضاياه لأ�ضحابه.

6 - موقف الإمام من ُوّعاظ ال�ّضالطين، واأعوان الظلمة.

كذلك نجد اأّن ر�ضالة الإمام ال�ضّجاد Q اإلى محّمد بن �ضهاب الزهرّي ُتعتبر نموذًجا 

لأحد الحوادث في حياته. فلو اأخذنا، على �ضــبيل المثال، هذه الحادثة بنف�ضــها، وبمعزل عن 

بقية الحوادث في تلك المرحلة، ل ُيمكن اأن نفهم �ضيًئا. فقد ُتفهم هذه الّر�ضالة على اأّنها من 

اأحد اّلذين ينت�ضبون اإلى اآل الر�ضول P، لأحد العلماء المعروفين في ذلك الّزمان. في هذا 

المجال توجد عّدة اآراء: هذه الر�ضــالة ُيمكن اأن تكون جزًءا من جهاٍد وا�ضــٍع واأ�ضا�ــس، ويمكن 

اأن تكــون نهًيــا ب�ضــيًطا عــن منكر، وُيمكــن اأن تكون اعترا�َس �ضــخ�ضّيٍة على �ضــخ�ضّيٍة اأخرى، 

كالعترا�ضــات اّلتــي ُت�ضــاَهد كثيــًرا على طــول الّتاريــخ، بين �ضــخ�ضّيتين، اأو عّدة اأ�ضــخا�س. 

ول ُيمكــن فهــم �ضــيٍء من هذه الق�ضّية فهًمــا تلقائيًّا، وبمعزل عن بقّية اأحــداث تلك المرحلة. 

والهدف من هذه الم�ضاألة هو اأّننا اإذا التفتنا اإلى الحوادث الجزئّية، وقطعنا الّنظر عن الّتوّجه 

العاّم في حياة الإمام، فلن ُتفهم �ضــيرته، لذلك ل بّد من اأن نعرف التوّجه العام في �ضــيرته، 

.Q والهدف الذي كان ي�ضعى لتحقيقه

Q اد أهقاف اإلمام السجَّ

الهدف البعيد المدى:  .1
لقد كان الأئّمةR ي�ضعون دائًما لت�ضكيل الحكومة الإ�ضالمّية. وعندما ا�ضُت�ضهد الإمام 

�ضــر الإمام ال�ضــّجاد Q، وهو في تلــك الحالة من 
ُ
الح�ضــين Q فــي واقعــة كربالء، واأ
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المر�س، فمنذ تلك اللحظة، بداأت في الحقيقة م�ضوؤولية الإمام ال�ضّجاد Q. ولو ُقّدر في 

ذلك التاريخ اأن ينجح الإمام الح�ضن والإمام الح�ضين L في تاأمين ذلك الم�ضتقبل، لقام 

.Rفي ذلك الوقت بالتحديد بهذا الأمر، ومن بعده الأئّمة الباقون Q الإمام ال�ضّجاد

بناًء عليه، ينبغي اأن نبحث في مجمل حياة الإمام ال�ضّجاد Q عن هذا الهدف الكّلي، 

والمنهج الأ�ضلّي، واأن نعرف دون �ضك اأّن الإمام ال�ضّجاد Q كان ي�ضعى لأجل تحقيق ذلك 

.L الهدف اّلذي كان ي�ضعى لأجله الإمام الح�ضن والإمام الح�ضين

كان الإمام ال�ضّجاد Q، في الفترة ما بين ت�ضّلمه لالإمامة منذ عا�ضوراء 61 هـ، وبين 

ا�ضت�ضــهاده م�ضــموًما عــام 94 هـــ، ُيتابع م�ضــوؤولّية تحّقق ذلــك الهدف، وهو عبــارة عن اإقامة 

حكومة اهلل على الأر�س، وتطبيق الإ�ضــالم، وقد ا�ضــتفاد من اأن�ضج واأف�ضل الو�ضــائل، وتقّدم 

 وتفّرق مهول، واأنجز مهّمته 
ٍ
بالقافلة الإ�ضــالمّية، اّلتي كانت بعد واقعة عا�ضــوراء في ت�ضــرذم

الحــون جميعهم،  العظمــى وم�ضــوؤولّيته الأ�ضيلــة، واّلتي قام بهــا اأئّمتنا كّلهــم، والأنبياء وال�ضّ

مراعًيا اأ�ضول ال�ّضيا�ضــة وال�ّضــجاعة والدّقة في الأعمال. وبعد 35 �ضــنة من الجهاد الم�ضتمّر، 

اّلذي لم يعرف الّراحة اأبًدا، رحل عن الّدنيا كريًما مرفوع الّراأ�ــس، موكاًل حمل ثقل الّر�ضــالة 

.Q من بعده اإلى الإمام الباقر

اإّن انتقــال الإمامــة اإلــى الإمــام الباقر Q، وهي تحمــل مهّمة اإقامــة حكومة اهلل على 

 Q الأر�ــس، تظهــر ب�ضــورٍة وا�ضحة فــي الّروايات. ففــي رواية، نجــد اأّن الإمام ال�ّضــّجاد

يجمع اأبناءه، م�ضيًرا اإلى محّمد بن علي الباقر Q، ويقول: »... احمل هذا ال�سندوق...، 

.
ندوق، كان فيه �ساح ر�سول اهلل P وكتبه«)1( وحينما فتح ال�سّ

لعــّل ذلــك ال�ّضــالح يرمز اإلــى القيــادة الّثورّية، وذلــك الكتاب يرمــز اإلى الفكــر والعقيدة 

الإ�ضالمّية، وقد اأودعهما الإماُم ال�ضّجاد Q الإماَم اّلذي �ضياأتي من بعده، موّدًعا الّدنيا، 

راحاًل اإلى جوار الّرحمة الإلهّية، بنف�ٍس مطمئّنة، ووجداٍن هادئ، وراأ�ٍس مرفوع. 

)1(  محمد بن الح�ضن بن فروخ )ال�ضفار(، ب�ضائر الدرجات، ت�ضحيح وتعليق الحاج ميرزا ح�ضن كوجه باغي، من�ضورات 
الأعلمــي ـ طهــران، مطبعــة الأحمدي ـ طهران، 1404هـ، �س200. عن الإمام الباقــر Q قال: »لما ح�ضرْت عليَّ بن 

الح�ضــين الوفــاة، وقبــل ذلك اأخرج �ضــفطًا اأو �ضندوقــًا عنده فقال: يا محمــد، احمل هذا ال�ضندوق، قــال: فحمل بين 

عون في ال�ضندوق، فقالوا: اعطنا ن�ضيبنا من ال�ضندوق، فقال: واهلل ما لكم فيه  اأربعة، قال: فلما توفي جاء اإخوته يدَّ

.» P ضيء، ولو كان لكم فيه �ضيء ما دفعه اإلّي نقطة وكان في ال�ضندوق �ضالح ر�ضول اهلل، وكتبه�
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األهداف القصيرة المدى:  .2
مّما ل �ضــّك فيه اأّن الهدف النهائّي لل�ّضــجاد Q كان اإيجاد الحكومة الإ�ضالمّية. ولكن 

كيف يمكن اأن ُتقام الحكومة الإ�ضالمّية في مثل تلك الّظروف؟ اإّن هذا يحتاج اإلى عّدة اأمور:

تدويــن الفكــر الإ�ضــالمّي ب�ضــورة �ضحيحة، وطبق مــا اأنزل اهلل، بعد مــرور اأزمنة من  اأ. 

التحريف والن�ضيان عليه.

اإثبات اأحّقية اأهل البيت في الخالفة والولية والإمامة. ب. 

اإيجاد الت�ضكيالت المن�ضجمة لأتباع اأهل البيتR، واأتباع الت�ضّيع. ج. 

هذه الأعمال والأهداف الثالثة الأ�ضا�س هي اّلتي ينبغي اأن ندر�ضها ونبحث فيها، لنرى اأّي 

.Q واحد منها قد تحّقق في حياة الإمام ال�ضّجاد

اإلــى جانــب هــذه الأعمــال، كان هنــاك اأعمال اأخــرى هام�ضــّية اأو �ضمنّية، وتحــّركات قام 

بهــا الإمــام واأتباعه لأجل اختراق ذلك الجــّو المرعب والقمعّي. ففي ظــّل الإجراءات الأمنية 

الم�ضــّددة اّلتــي كان يفر�ضهــا الحكم، نالحــظ مواقف عديدة لالإمــام Q اأو اأتباعه، كان 

ة مع  الهــدف منهــا ك�ضــر حواجز القمــع، و�ضناعــة بع�س الأجــواء المالئمــة واللطيفــة، خا�ضّ

الأجهــزة الحاكمــة اأو التابعــة لهــا، مثــل المواقــف اّلتي حدثــت بين الإمــام Q وبين عبد 

الملــك عــّدة مــرات، اأو الأمور اّلتي جرت مع العلمــاء المنحرفين والّتابعيــن لعبد الملك )من 

قبيل محّمد بن �ضهاب الزهرّي(. كّل ذلك لأجل خرق ذلك الجّو المت�ضّدد.

اإّن الباحــث عندمــا ي�ضــتعر�س الّروايــات، �ضــواء الأخالقّية منهــا اأو المواعظ اأو الّر�ضــائل 

اّلتي نقلت عن الإمام، اأو المواقف اّلتي �ضدرت عنه، وذلك على اأ�ضا�ــس ما بّيناه، فاإّنه �ضــوف 

يجد لها المعاني المنا�ضــبة. وبتعبيٍر اآخر، �ضــوف يرى اأّن جميع تلك التحّركات والأقوال كانت 

�ضمن الخطوط الّثالثة اّلتي اأ�ضرنا اإليها، واّلتي كانت ت�ضّب جميًعا في دائرة اإقامة الحكومة 

الإ�ضالمّية. وبالتاأكيد لم يكن الإمام ُيفّكر في اإيجاد حكومة اإ�ضالمّية في زمانه، لأّنه كان يعلم 

.Q
)1(

اأّن وقتها في الم�ضتقبل؛ اأي، في الحقيقة، في ع�ضر الإمام ال�ضادق 

فبهذه الأعمال الّثالثة �ضوف تتهّياأ اأر�ضّية اإقامة الحكومة الإ�ضالمّية، والّنظام العَلوّي. لقد 

)1(  )مجلة با�ضدار اإ�ضالم، 8(.
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ا، اأّن الإمام ال�ضــّجاد Q لم يكن يرى اأّنه �ضــيتّم  ذكرُت �ضــابًقا، واأوؤّكد على ذلك الآن اأي�ضً

 Q  تحقيق الحكومة الإ�ضــالمّية في زمانه )وهذا بخالف ما عمل لأجله الإمام ال�ضادق

فــي زمانــه(، فقــد كان معلوًما بــاأّن الأر�ضّية في ع�ضر الإمام ال�ضــّجاد Q لــم تكن مَعّدة 

لذلــك، وكان حجــم الّظلــم والقمع والجهل كبيــًرا اإلى درجة ي�ضعب معهــا اإزالتهم خالل هذه 

ال�ّضنوات الثالثين، فكان الإمام ال�ضّجاد Q يعمل للم�ضتقبل. ومن خالل القرائن العديدة، 

ا اأّن الإمام الباقر Q لم يكن يهدف اإلى اإقامة حكومة اإ�ضالمّية في زمانه؛ اأي  نفهم اأي�ضً

اأّنه منذ �ضنة 61 حّتى �ضنة 95 هـ )�ضهادة الإمام ال�ضّجاد Q(، ومنذ �ضنة 95 حّتى �ضنة 

114 هـ )�ضهادة الإمام الباقر Q(، لم يكن في ت�ضّور اأّي منهما اأّنه �ضُتقام هذه الحكومة 

في زمانه، ولهذا كانا يعمالن على المدى البعيد.

الوضع العامم للّجتّع اإلسالميم 

االنحطاط الفكرّي والعقائدّي:  .1
انت�ضر النحطاط الفكرّي في اأغلب اأطراف العالم الإ�ضالمّي واأكنافه، نتيجة عدم الهتمام 

بتعاليــم الّدين في مرحلة الع�ضــرين �ضــنة الما�ضية. وفيما بعُد، ُهجــر الّتعليم الدينّي، وتعليم 

الإيمان، وتف�ضير الآيات، وبيان الحقائق منذ زمن النبّي - في مرحلة الع�ضرين �ضنة بعد عام 

40 للهجرة، واإلى ذاك الوقت - فابُتلي الّنا�ــس، بلحاظ العتقاد والأ�ضول الإيمانّية، بالخواء 

والفراغ. عندما ي�ضع المرء حياة الّنا�ــس في ذلك العهد تحت المجهر، يّت�ضح هذا الأمر من 

خــالل الّتواريــخ والّروايات المختلفــة الموجودة. بالّطبع، كان هناك علمــاء وقّراء ومحّدثون، 

�ضــياأتي التعّر�ــس لهم، لكّن عاّمة الّنا�ــس ابُتلــوا بعدم الإيمان، و�ضعف العتقــاد �ضعًفا كبيًرا. 

وقد و�ضل الأمر اإلى حيث اإّن بع�س اأيادي جهاز الخالفة ُي�ضّككون في النبّوة! ُذكر في الكتب اأّن 

ل  ا، وال�ضّيئين - كان ُيف�ضّ خالد بن عبد اهلل الق�ضرّي - وُيعّد من عّمال بني اأمّية المنحّطين جدًّ

الخالفــة علــى النبّوة، ويقول: »اإّن الخافة اأف�سل من النبّوة«، ثّم ي�ضــتدل قائاًل: »اأخليفتك 

ا يخلفك  ؛ اأي لو اأّنك تركت في اأهلك �ضخ�ضً
في اأهلك اأحب اإليك واآثر عندك، اأم ر�سولك«)1(

)1(  ابــن قتيبــة الدينــورّي، الأخبــار الطــوال، تحقيق عبــد المنعم عامر، ن�ضــر دار اإحيــاء الكتاب العربــّي، الطبعة الأولى، 
1960م، القاهرة، �س 346.
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في غيبتك، فهل هو اأف�ضل واأقرب اإليك، اأم ذاك اّلذي ياأتيك بر�ضالٍة ما من مكاٍن معّين؟ فمن 

الوا�ضــح اأّن ذاك اّلــذي جعلتــه في بيتك خليفًة لك �ضــيكون اأقرب اإليك. فخليفة اهلل - وهنا ل 

يقول خليفة ر�ضول اهلل - هو اأف�ضل من ر�ضول اهلل!

اإّن ما كان يقوله خالد بن عبد اهلل الق�ضرّي كان يجري على ل�ضان الآخرين. وعندما ننظر 

في اأ�ضعار �ضعراء الع�ضر الأموّي، نجد اأّنه منذ زمان عبد الملك قد تكّرر تعبير »خليفة اهلل« 

في الأ�ضــعار، اإلى درجة اأّنه ين�ضــى المرء اأّن الخليفة هو خليفة النبّي! فقد ا�ضــتمّر هذا الأمر 

اإلى زمن بني العّبا�س.

بـــــــنـــــــي اأمـــــــــــّيـــــــــــة ِهـــــــــــّبـــــــــــوا طـــــــــــــال نـــــــوُمـــــــكـــــــُم

داووِد بــــــــــن  يـــــــعـــــــقـــــــوب  الـــــخـــــلـــــيـــــفـــــة  اإّن 

ــوا ــ ــض ــ ــ� ــ ــِم ــ ــت ــ ــال ــ ــم يـــــــا قــــــــــوم ف ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــالفـ ــ �ـــــضـــــاعـــــت خـ

)1(
والـــــــــــــعـــــــــــــوِد الـــــــــــــــــزّق  بــــــيــــــن  اهلل  ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خـ

حّتــى عندمــا كانوا يريدون هجاء الخليفــة، كانوا يقولون خليفة اهلل! واأينما كان ال�ّضــعراء 

المعروفــون فــي ذلك الزمان، كجريــر والفرزدق وُكثير وغيرهم، ومئات ال�ّضــعراء المعروفين 

والكبــار، عندمــا يريــدون مدح الخليفة، كانــوا ُيطلقون عليه لقب خليفة اهلل، ل خليفة ر�ضــول 

اهلل. وهــذا نمــوذٌج واحــد. لقــد �ضُعفت عقائد الّنا�ــس بهذا ال�ضــكل، حّتى فيما يتعّلــق باأ�ضول 

الدين. 

2.  االنحطاط األخالقّي:
فــي عهــد الإمام ال�ضــّجاد Q، انحّطت الأخالق بدرجة �ضــديدة. وبالرجــوع اإلى كتاب 

الأغانــي لأبــي الفــرج، وهــو اأّنه في �ضــنوات الـــ 70 والـ 80 والـــ 90 والمئة، اإلــى 150 - 160 

تقريًبــا، فاإّن اأ�ضــَهر المغّنيــن والمطربين والالعبين والعابثين في العالم الإ�ضــالمّي كانوا في 

المدينة اأو في مّكة، وكّلما كان ي�ضيق �ضدر الخليفة في ال�ضــام �ضــوًقا للغناء، وُيطالب بمغنٍّ اأو 

مطرب، كانوا ير�ضــلون له من المدينة اأو مّكة اأحد المطربين المعروفين، اأو المغّنين. فاأ�ضــواأ 

)1(  ال�ضــيد المرت�ضــى علــم الهــدى، علي بن الح�ضــين، اأمالي المرت�ضى )غــرر الفوائد ودرر القالئــد(، تحقيق وت�ضحيح 
محمد اأبو الف�ضل اإبراهيم، ن�ضر دار الفكر العربّي، الطبعة الأولى، 1998م، القاهرة، ج1، �س141.
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ال�ضــعراء والماجنيــن كانوا فــي مّكة والمدينة. فمهبط وحي النبّي، ومن�ضــاأ الإ�ضــالم، اأ�ضحى 

مركًزا للفح�ضاء والف�ضاد. ومن الجّيد اأن نعرف هذه الأمور ب�ضاأن تاريخ المدينة ومّكة. 

 من رواج الف�ضاد والفح�ضاء:
ٍ
و�ضنتعر�س لنموذج

كان في مّكة �ضــاعٌر ُيدعى عمر بن اأبي ربيعة، وهو من �ضــعراء التعّري والمجون، وقد مات 

في اأوج قدرته وفّنه ال�ضــعرّي. ولو اأردنا ذكر ق�ض�س هذا ال�ّضــاعر، وماذا كان يفعل في مّكة، 

لحتــاج الأمــر اإلــى ف�ضــٍل م�ضــّبٍع بالّتاريخ الموؤ�ضــف لذلك الع�ضــر، في مّكة والطــواف ورمي 

الجمرات. وهذا البيت مذكور في كتاب المغني:

ــــــرت ــا َجــــــمَّ ــ ــم ــ ــن ــ ــي بـــــــــدا لـــــــي مــــنــــهــــا مــــعــــ�ــــضــــٌم حــ

)1(
وكـــــــــــــــــفٌّ خــــــ�ــــــضــــــيــــــٌب ُزّيــــــــــــنــــــــــــت بــــــــبــــــــنــــــــان

دارًيــــــــــــــا كــــــنــــــت  واإن  اأدري  مـــــــــا  فــــــــــــــواهلل 

)2(
ِ
ــي ــ ــ ــان ــ ــ ــم ــ ــ ــث ــ ــ ب اأم  الـــــجـــــمـــــر  رمـــــــيـــــــُت  ــٍع  ــ ــبـ ــ ــضـ ــ ــ�ـ ــ بـ

وعندمــا مــات عمــر بــن اأبي ربيعــة، ينقل الــراوي اأّنــه اأقيم فــي المدينة عزاٌء عــاّم، وكان 

الّنا�ــس يبكــون فــي اأزّقــة المدينة. ويقــول اإّنني اأينما ذهبــت كنت اأجد مجموعة من ال�ضــباب، 

ن�ضــاًء ورجاًل، واقفين ويبكون عمر بن اأبي ربيعة في مّكة، ف�ضــاهدت جارية ت�ضــعى في عملها، 

ا  وتحمل دلوًا لُتح�ضر الماء، وكانت دموعها تنهمر على خّديها بكاًء على عمر بن اأبي ربيعة غمًّ

واأ�ضــًفا، وعندمــا و�ضلت اإلى مجموعة من ال�ّضــباب، �ضــاألوها لماذا تبكين لهــذا الحّد؟ فقالت 

لأّن هذا الّرجل قد مات وخ�ضــرنا، فقال لها اأحدهم، ل تحزني هناك �ضــاعٌر اآخر في المدينة 

هو خالد المخزومّي، واّلذي كان لمّدٍة حاكًما على مّكة من طرف علماء ال�ّضــام، وقد كان من 

�ضــعراء التعّري والمجون، كعمر بن اأبي ربيعة، فذكروا لها ذاك البيت، واأرادوا اأن يذكروا لها 

بع�س الأبيات ال�ضــعرّية لهذا ال�ّضــاعر، فا�ضتمعت هذه الجارية قلياًل - وقد ُذكر في »الأغاني« 

هذا ال�ّضعر وخ�ضائ�ضه - فم�ضحت دموعها وقالت: »الحمد اهلل اّلذي لم ُيخِل حرمه«، فاإذا 

)1(  ابن ه�ضام الأن�ضاري، مغني اللبيب، تحقيق وفعل و�ضبط محمد محي الدين عبد الحميد، ن�ضر مكتبة ال�ضيخ اآية اهلل 
المرع�ضي ـ قم، 1404هـ، ج1، �س 14.

)2(  ابن ع�ضــاكر، اأبو القا�ضــم علي بن الح�ضــن ال�ضــافعّي، تاريخ مدينة دم�ضــق، تحقيق علي �ضــيري، طبع ون�ضــر دار الفكر 
للطباعة والن�ضر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1998م، ج69، �س260.
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ُفقد �ضاعٌر جاء اآخر. هذا نموذج من الو�ضع الأخالقّي لأهل المدينة.

والق�ض�ــس كثيــرة عــن �ضــهرات مّكــة والمدينــة. ولــم تكــن الم�ضــاألة منح�ضــرة بالأفراد 

المنحّطين، بل �ضملت الجميع في المدينة، بدًءا من ذاك المت�ضّول الم�ضكين، كاأ�ضعب الطّماع 

المعــروف اّلــذي كان �ضــاعًرا ومهّرًجا، ومروًرا بالأفــراد العادّيين واأبناء ال�ّضــوق، واأمثال هذه 

الجارية، اإلى اأبناء المعروفين من قري�س، وحّتى بني ها�ضم، كانوا من هوؤلء اّلذين غرقوا في 

هذه الفح�ضاء.

وفي زمن اأمارة هذا ال�ّضخ�س المخزومّي، جاءت عائ�ضة بنت طلحة، وكانت تطوف، وكان 

نهي طوافي، 
ُ
ُيحّبها، وعندما حان وقت الأذان، اأر�ضــلت هذه المراأة ر�ضــالًة اأن ل توؤّذنوا حّتى اأ

مر بعدم رفع اأذان الع�ضر! فقيل له اأنت توؤّخر الأذان من اأجل �ضخ�سٍ واحٍد وامراأة تطوف: 
ُ
فاأ

اأَوتوؤّخر �ضالة الّنا�س؟! فقال: واهلِل لو اأّن طوافها بقي اإلى ال�ضبح لقلت لهم اأن يوؤّخروا الأذان 

اإلى ال�ضبح! هذا كان حال ذلك الزمن.

اد وضع الشيعة في عفق اإلمام السجم

القمع والخوف والضعف:  .1
لقد كان الو�ضع بعد عا�ضــوراء، بالّن�ضــبة لل�ّضيعة والمعتقدين بخّط الإمامة، و�ضًعا مذهاًل. 

فوح�ضــّية عمــالء وجــالوزة الأموّييــن، وما فعلوه بــاآل النبّي، �ضــواٌء اأفي كربــالء اأم في الكوفة 

اأم فــي ال�ّضــام، اأرعــب كّل مــن كان على اّت�ضــال بخّط الإمامــة. كما اأنَّ زبــدة اأ�ضحاب الإمام 

الح�ضــين Q قد ا�ضُت�ضــهدوا في كربالء اأو في واقعة التّوابين، اأّما اّلذين بقوا فلم يمتلكوا 

الجراأة اّلتي تخّولهم الوقوف وقول كلمة الحّق مقابل �ضلطة يزيد المتجّبر، وفيما بعد مروان. 

جمٌع موؤمن، لكّنه م�ضــّتت وغير منّظم ومرعوب، وقد ان�ضرف من الّناحية العملّية عن طريق 

الإمامــة. هــذا هو الإرث اّلذي بقي لالإمام ال�ّضــّجاد من جمع ال�ّضــيعة؛ القمع الكثير والجماعة 

ا. عيفة جدًّ المنا�ضرة ال�ضّ

ة عندما و�ضل  عندمــا جرت واقعة كربالء، �ضــيطرت على العالم الإ�ضــالمّي كافــة، وخا�ضّ

الخبر اإلى الحجاز والعراق، حالٌة من الرعب والخوف ال�ّضــديدين بين ال�ّضــيعة واأتباع الأئّمة، 

لأّنهم �ضعروا اأّن حكومة يزيد ل تتّورع عن ارتكاب اأّي �ضيء لإحكام قب�ضتها على كّل �ضيء، حّتى 
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ولو كان قتل الح�ضــين بن علي Q، �ضــبط الّر�ضول المعروف بالعظمة والعتبار والقدا�ضة 

في كاّفة اأنحاء العالم الإ�ضالمّي. 

هــذا الرعــب من الجهاز الحاكم، اّلــذي ظهرت اآثاره في الكوفة والمدينــة، بلغ ذروته بعد 

مــرور زمــان معّين، اإثر وقوع عّدة حوادث اأخرى - اإحداها حادثة الحّرة - ف�ضــيطر جّو القمع 

ــة المدينة(، وفــي العراق  ال�ّضــديد فــي منطقــة نفــوذ اأهل البيــتR في الحجــاز )وخا�ضّ

ــة الكوفــة(. ف�ضعفــت الّت�ضــالت، و�ضار اأتباع الأئّمــة والمعار�ضون لنظــام بني اأمّية  )وخا�ضّ

اأقلّية، وفي حالة �ضعف وعدم ثبات.

وُتنقــل روايــة عن الإمــام ال�ضــادق Q اأّنه قال في الحديــث عن اأو�ضــاع الأئّمة اّلذين 

، وُذكــر فــي روايــٍة اأخــرى اأّنهم 
�ضــبقوه: »ارت��ّد الّنا���س بع��د الح�س��ين Q اإّل ثاث��ة...«)1(

خم�ضــة، وفــي بع�ضهــا اأّنهم �ضــبعة. وفي روايــة عن الإمام ال�ضــّجاد Q - يرويهــا اأبو عمر 

.
النهدّي - يقول: �ضمعت عن الإمام اأّنه قال: »ما بمّكة والمدينة ع�سرون رجًا ُيحّبنا«)2(

وقــد نقلــُت هذيــن الحديثيــن في هــذا المجال، حّتــى يّت�ضح الو�ضــع العاّم لعالم الإ�ضــالم 

بالن�ضــبة لالأئّمــة واأتباعهــم. فهذا القمــع اّلذي حدث، اأوجد مثــل تلك الحالة اّلتــي �ضار فيها 

اأتباع الأئّمةR متفّرقين اآي�ضين خائفين، ل يملكون القدرة على التحّرك الجماعّي.

ة رغم حالة القمع:  ظهور التشكيالت الشيعّية السريَّ  .2
الإمــام  ُيكمــل  ا�ــس،  النَّ وارتــداد  الأن�ضــار،  قلــة  التــي ذكرناهــا عــن  الّروايــة  تلــك  فــي 

.
ال�ضادق  Q القول: »ثّم اإّن الّنا�س لحقوا وكثروا«)3(

وتف�ضيل الق�ضّية المذكورة هو: بعد واقعة �ضهادة الإمام الح�ضين Q �ضار الّنا�س في 

خوٍف ورعب، لكن لي�س اإلى درجة زوال ت�ضكيالت اأتباع اأهل البيت. ودليل ذلك اأّنه في الوقت 

اّلذي جاوؤوا باأ�ضــرى كربالء اإلى الكوفة، �ضــوهدت التحّركات اّلتي تدّل على وجود التنظيمات 

ال�ضيعّية.

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج 46، �س 144.
)2(  م. ن، �س 143.
)3(  م. ن ، �س 144.
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وعند الحديث عن »التنظيمات ال�سيعّية ال�سّرّية« ل نق�ضد نمط التنظيمات الموجود في 

هــذا الع�ضــر، بل المق�ضود تلــك الّروابط العقائدّيــة اّلتي كانت ت�ضل الّنا�ــس بع�ضهم ببع�س 

وتحملهم على الّت�ضحية والأعمال ال�ضّرّية، واّلتي توؤّلف في اأذهاننا مجموعة واحدة.

في تلك الأّيام اّلتي كان فيها اأهل البيتR في الكوفة، ي�ضقط في اإحدى الليالي حجٌر 

فــي ال�ضــجن اّلــذي كانوا فيــه، واإذ بالحجر ورقة ُكتب عليها: »لقد اأر�س��ل حاك��م الكوفة رجًا 

اإلى يزيد في ال�ّس��ام حّتى يعلم ماذا يفعل بكم، فاإذا �س��معتم غًدا ليًا �سوت تكبير فاعلموا 

. عندمــا ن�ضــمع 
اأّنك��م �س��ُتقتلون ه��ا هن��ا، واإذا ل��م ت�س��معوا فاعلم��وا اأّن الو�س��ع �سيتح�ّس��ن«)1(

ة ُندرك جّيًدا وجود �ضــخ�س مــن الأ�ضدقاء واأع�ضاء هــذه الّتنظيمات داخل  بمثــل هــذه الق�ضّ

الجهــاز الحاكــم لبن زياد، يعلم الق�ضايا، وتطال يده ال�ّضــجن، ويعلم ما هي الإجراءات بحّق 

المعتَقليــن، وما �ضــيجري عليهم، وُيمكنــه بالّتكبير اأن يو�ضل الأخبــار. وبالرغم من كّل القمع 

والّت�ضديد، كانت ُت�ضاهد مثل هذه الأمور.

مثــال اآخــر: عبد اهلل بن عفيــف الأزدّي، الّرجل الأعمى اّلذي قام بــرّدة الفعل الأولى عند 

ورود الأ�ضرى اإلى الكوفة، واأّدى ذلك اإلى ا�ضت�ضهاده. وكذلك ما راأيناه في ال�ّضام اأو في الكوفة 

عندما التقى الّنا�س باأهل البيت بالبكاء والتالوم، وقد تكّررت هذه الحوادث في مجل�س يزيد، 

ا. وفي مجل�س ابن زياد اأي�ضً

بنــاًء علــى هذا، ومع فر�س جّو من القمع ال�ّضــديد بعد هــذه الحادثة، لم ينهدم نظام عمل 

ياع. ولكن بعد مرور مّدة وقعت حوادث  اأتباع اأهل البيتR، ولم يح�ضل لهم الت�ضّتت وال�ضّ

اأخرى، ازداد معها جّو القمع. ومن هنا ُيمكن فهم الحديث »ارتّد الّنا���س بعد الح�س��ين« باأّنه 

يرتبط بمرحلة تلك الأحداث اأو ما بعدها، اأو مرتبٌط بالمقاطع الزمنّية اّلتي ح�ضلت في هذا 

المجال.

وخــالل هــذه المرحلة - قبل وقــوع تلك الحادثة المهّمــة والمفجعة - قام ال�ّضــيعة بترتيب 

وتنظيم اأعمالهم، وا�ضــتعادة ان�ضــجامهم ال�ّضــابق. وينقل الطبرّي قائاًل: »فلم يزل القوم في 

، وهو يق�ضد ال�ّضــيعة في طلب الّثاأر لدماء الح�ضــين 
جمع اآلة الحرب، وال�س��تعداد للقتال«)2(

)1(  نقل ابن الأثير هذه الق�ضة في تاريخه الكامل )الكاتب(.
)2(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج45، �س 356، نقاًل عن تاريخ الطبرّي، ج 5، �س 558.
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بن علي Q. وكانوا يدعون الّنا�ــس من ال�ّضــيعة وغيرهم، وي�ضــتجيب لهم الّنا�س جماعات 

جماعات. وقد ا�ضتمّر هذا الو�ضع اإلى اأن هلك يزيد بن معاوية.

غط والقمع ال�ّضديد، ا�ضتمرار التحّركات - كما ينقل الطبرّي-،  ولهذا نجد مع كّل هذا ال�ضّ

ولعّلــه لهــذا ال�ّضــبب تقــول موؤّلفــة كتاب »جه��اد ال�ّس��يعة« )وهي كاتبــة غير �ضــيعّية، ول تمتلك 

روؤيــة واقعّيــة تجــاه الإمــام ال�ضــجاد Q، لكّنهــا اأدركت هــذه الحقيقــة(: »اأ�سبح ال�ّس��يعة 

بع��د �س��هادة الح�س��ين Q كتنظي��ٍم واح��ٍد تجمعه��م العتق��ادات والرواب��ط ال�ّسيا�س��ّية، 

ويعق��دون الجتماع��ات، وله��م الق��ادة والق��وى الع�س��كرّية. وكان التّواب��ون اأّول مظهر لهذه 

.
التنظيمات«)1(

ة ت إلى إضعاف التشكيالت الشيعيَّ الحوادث التي أدَّ
ت اإلى اإ�ضعاف حركة ال�ضــيعة، وت�ضييق دائرة الت�ضــكيالت   جــرت عــدة حوادث ووقائــع اأدَّ

ال�ضيعية. واأبرز تلك الحوادث هي:

1.  واقعة الحّرة:
لقــد جــرت هــذه الواقعة �ضــنة 63 للهجــرة، حيث اإّنه في �ضــنة 62 هـ ُوّلَي اأحد �ضــباب بني 

اأمّية قليلي الخبرة على المدينة، ففّكر، ومن اأجل ا�ضتمالة قلوب ال�ّضيعة في المدينة، اأن يدعو 

هم اإلى مالقاة يزيد. فدعا بع�س اأ�ضراف الم�ضلمين وال�ضحابة ووجهاء المدينة - اّلذين  بع�ضَ

كانوا في معظمهم من محّبي الإمام ال�ضّجاد Q - اإلى ال�ضام للقاء يزيد وال�ضتئنا�س به، 

وللحّد من الخالفات، فذهبوا اإلى ال�ضام، والتقوا به، ومكثوا عّدة اأّيام، واأعطاهم يزيد مبالغ 

كبيرة من المال )بمقدار 50 األف درهم، اأو مئة األف(، ثّم رجعوا اإلى المدينة.

عندما عادوا اإلى المدينة - ولأّنهم راأوا الفجائع في بالط يزيد - بدوؤوا بانتقاده والتهّجم 

عليه، وانقلبت الق�ضّية، فبدًل من مدحه والّثناء عليه، بدوؤوا بالّت�ضهير به، وقالوا للّنا�س: كيف 

يمكن اأن يكون يزيد خليفة وهو �ضارٌب للخمر، وُيالعب الكالب والقردة، وُيمار�س اأنواع الف�ضق 

)1(  �ضميرة مختار الليثّي، جهاد ال�ضيعة، �س 27.
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 اّلذي دعا 
)1(

والفجــور؟ اإّننــا نخلعــه عن الخالفة. وكان على راأ�ــس هــوؤلء عبد اهلل بن حنظلــة

الّنا�س اإلى القيام على يزيد، وخلعه.

فاأّدت هذه الحركة اإلى اأن ياأمر يزيد اأحد القادة الكهول والمخ�ضرمين لبني اأمّية، وُيدعى 

»م�س��لم ب��ن عقبة«، بالإ�ضــراع اإلى المدينة، واإخماد الّثورة فيهــا. فقدم ابن عقبة، وحا�ضرها 

عــّدة اأّيــام، ثــّم دخلهــا وارتكــب فيها اأب�ضــع واأفجــع الجرائــم اّلتي لم يحــدث مثلها فــي تاريخ 

الإ�ضالم. وقد ُعرف بعد هذه الحادثة المفجعة با�ضم »م�سرف بن عقبة«.

اإّن مجريــات وتفا�ضيــل هــذه الحادثة كثيرة، ول يمكن اأن اأ�ضــرح كّل الأحــداث فيها، ولكن 

ة فــي المدينة اّلتي  يكفــي اأّنهــا اأ�ضبحت اأكبر و�ضــيلة لإرعــاب محّبي واأتباع اأهــل البيت، خا�ضّ

هــرب منهــا من هرب، وُقتل اآخــرون، بع�ضهم من اأ�ضحاب اأهل البيــت الخّيرين كعبد اهلل بن 

حنظلة. لقد و�ضل هذا الخبر اإلى اأقطار العالم كافة وُعِلم اأن الّنظام الحاكم �ضوف يقف بقّوة 

اأمام اأّية حركة من هذا القبيل، ولن ي�ضمح باأّي نحو من التحّركات.

2.  شهادة المختار، وحركة التّوابين:
هي الحادثة اّلتي اأّدت اإلى اإ�ضعاف ال�ّضيعة، هي حادثة �ضهادة المختار في الكوفة، وت�ضّلط 

عبد الملك بن مروان على العالم الإ�ضالمّي كاماًل.

فبعــد مــوت يزيــد، تبعــه خلفاء، اأحُدهــم معاوية بن يزيــد اّلذي لم يحكم لأكثــر من ثالثة 

اأ�ضــهر، ثــّم مــروان بن الحكم اّلذي حكم لمدة �ضــنتين اأو اأقل، ثّم و�ضــل الأمر اإلى عبد الملك 

اّلــذي كان اأكثــر خلفــاء بنــي اأمّية حنكًة كما جــاء ب�ضــاأنه: »كان عبد الملك اأ�س��ّدهم �س��كيمة، 

.
واأم�ساهم عزيمة«)2(

فا�ضــتطاع عبد الملك اأن يقب�س على زمام اأمور العالم الإ�ضــالمّي بيده، واأن يوجد نظاًما 

ــا على الق�ضاء على خ�ضومــه. فالمختار  ــا. وكان اإم�ضــاكه بزمــام الأمور متوّقفًّ ــا وقمعيًّ اإرهابيًّ

ّفي قبل مجيئه على يد م�ضعب بن الزبير، ولكّن عبد الملك اأراد اأن ي�ضع نهايًة  ال�ضيعّي قد �ضُ

حد، وغ�ضــلته 
ُ
)1(  حنظلة هو ال�ضــاب الذي قْبل اأن يطلع فجر ليلة عر�ضــه التحق بجي�ــس ر�ضــول اهلل، وا�ضُت�ضــهد في غزوة اأ

المالئكة، ولهذا ُعرف بـ »حنظلة غ�ضيل المالئكة«.

)2(  البالذرّي، اأحمد بن يحيى بن جابر، اأن�ضــاب الأ�ضــراف، تحقيق �ضــهيل زكار وريا�س زركلي، ن�ضــر دار الفكر للطباعة 
والن�ضر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، ج 7، �س209.
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ل�ضــتمرار حركة المختار وغيره، والحركات ال�ضــيعّية الأخرى، وبالفعل قام بذلك، حّتى عانى 

.
)1(

ة الكوفة اّلتي كانت في ذلك الوقت اأهّم مراكزهم، اأ�ضّد معاناة ال�ّضيعة في العراق، وخا�ضّ

)1(  )مجلة با�ضدار اإ�ضالم، 8(.
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الّهاهيم الرئيسة

ينبغــي قراءة حياة الإمام ال�ضــجادQ قراءة تف�ضيليــة دقيقة، من خالل جزئيات   .1

عمله، والمراحل التي مّر بها، والأ�ضــاليب التي ا�ضــتعملها، والأمور التي بّينها كّلها، وما 

نتج عنه كّله. 

لقد كان لالإمام ال�ضجادQ نوعان من الأهداف:  .2

اأ.الهدف البعيد المدى: ال�ضعي لت�ضكيل الحكومة الإ�ضالمية.

اأهــل  اأحقيــة  اإثبــات  ب.الأهــداف الق�ضيــرة المــدى، وهــي: تدويــن الفكــر الإ�ضــالمّي، 

البيت R، واإيجاد الت�ضكيالت المن�ضجمة لأتباع اأهل البيتR واأتباع ال�ضيعة. 

الأو�ضاع العامة في المجتمع الإ�ضالمّي:  .3

اأ.النحطــاط الفكــرّي والعقائدّي: لقد انت�ضــر النحطاط الفكرّي في المجتمع الإ�ضــالمّي 

نتيجة عدم الهتمام بتعاليم الإ�ضالم، وهجر التعليم الدينّي، وتعليم الإيمان.

ب.النحطــاط الأخالقــّي: انت�ضــر الف�ضــاد الأخالقّي في ج�ضــم الأمة الإ�ضــالمية، كالغناء 

و�ضرب الخمر والفح�ضاء وغيرها. 

لقد عا�س ال�ضيعة في ع�ضر الإمام ال�ضجادQ اأجواًء �ضيا�ضية واأمنية خطيرة جدًا، هي:  .4

اأ.القمع والخوف وال�ضعف.

ب.ظهور الت�ضكيالت ال�ضيعية ال�ضرّية، رغم حالة القمع.

وقــع فــي ع�ضر الإمام ال�ضــجادQ بع�ــس الحوادث التــي اأّدت اإلــى اإ�ضعاف حركة   .5

ال�ضيعة، واأدت اإلى ت�ضييق دائرة الت�ضكيالت ال�ضيعية، وهذه الحوادث هي: 

اأ.واقعــة الحــّرة: وهــي التي جرت �ضــنة63هـ، عندما رف�ــس اأهل المدينــة خالفة يزيد بن 

معاوية، فجّهز جي�ضًا وقتل النا�س، واأباح المدينة، وهتك حرمتها.

ب.حركــة المختــار: وهي الحركة التي قــام بها المختار الثقفّي �ضد ال�ضــلطة الحاكمة في 

الكوفة. 

.Qج.حركة التّوابين: وهي الحركة التي كانت كرّدة فعل على عدم ن�ضرة الح�ضين



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

ونشاطه   Qالسجاد اإلمام  عمل  إلى  يتعرّف   .1

في تدوين الفكر اإلسالمّي.

تربية  في   Qالسجاد اإلمام  أسلوب  يشرح   .2

الناس وإصالحهم.

بناء  في   Qالسجاد اإلمام  عمل  آلّية  يلّخص   .3

التشكيالت الشيعية.

)2(Q اد اإلمام السجَّ
إعادة بناء المجتمع اإلسالمّي

الدرس الثاني عشر





 Q اد ة لإلمام السجم اإلجراءات التنهيذيَّ
كان على الإمام ال�ّضّجاد Q، من اأجل حفظ تّيار الإ�ضالم الأ�ضيل والمذهبّي والواقعّي، 

اأن ينه�ــس للجهاد، ويجمع كّل هذا ال�ّضــتات الإ�ضــالمّي، ويّتجه بهم نحــو الحكومة العلوّية؛ اأي 

نحــو الحكومــة الإ�ضــالمّية الواقعية. لقــد عمل الإمام ال�ّضــّجاد Q في ظّل هــذه الّظروف 

 ،Q طيلــة 34 �ضــنة. و�ضــنكتفي بذكــر بع�ــس المقاطع البــارزة من حيــاة الإمام ال�ّضــّجاد

ومواقفه الم�ضّرفة.

إعادة بناء الّجتّع اإلسالميم

تدوين الفكر اإلسالمّي األصيل، وحفظه:  .1
اإّن اأعظم الأدوار اّلتي مار�ضها الإمام ال�ضّجاد Q هي اأّنه دّون الفكر الأ�ضيل لالإ�ضالم: 

كالتوحيــد، والنبــّوة، وحقيقــة المقــام المعنــوّي لالإن�ضــان، وارتباطــه بــاهلل. واأهــّم دور اأّدتــه 

حيفــة، ثّم جولوا بب�ضركم  حيفــة ال�ضــّجادية هو في هــذا المجال. فانظروا اإلى هذه ال�ضّ ال�ضّ

في اأو�ضاع الّنا�ــس على �ضعيد الفكر الإ�ضــالمّي في ذلك الّزمن، �ضتجدون مدى الم�ضافة اّلتي 

تف�ضل بين الثنين.

قام الإمام ال�ضــّجاد Q بعمٍل كبيٍر لأجل اأن يحفظ الفكر الأ�ضيل لالإ�ضــالم في ف�ضاء 

المجتمع الإ�ضالمّي.

لة بحجم  ويظهــر هــذا الأمر في كلمات الإمام عليه نجد ر�ضــالة الحقوق، وهي ر�ضــالة مف�ضّ

ر�ضــالٍة حقيقيــة بح�ضــب ا�ضطالحنــا، وهــي ر�ضــالة كتبهــا الإمــام لأحــد اأ�ضحابــه، يذكــر فيها 

ا حّق اهلل علينــا، وحّق اأع�ضائنا  حقــوق الأفــراد والإخــوان بع�ضهم على بع�س، ويذكــر فيها اأي�ضً

وجوارحنا، وحّق العين والل�ضان واليد والأذن... كما يذكر حّق حاكم المجتمع الإ�ضالمّي، وحّقنا 
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عليه، وحّقنا على جيراننا، وحّقنا على اأ�ضرتنا. لقد ذكر كّل هذه الأنواع من الحقوق اّلتي ُتنّظم 

العالقات بين الأفراد في الّنظام الإ�ضــالمّي. فالإمام، وبهدوٍء تاّم، ومن دون اأن ياأتي على ذكر 

الحكومة والجهاد والّنظام الم�ضتقبلّي، قد ذكر في هذه الر�ضالة اأ�ض�س عالقات الّنظام المقبل، 

بحيث اإّنه لو جاء يوٌم وتحّقق نظام الحكومة الإ�ضــالمّية في ع�ضر الإمام ال�ضــّجاد نف�ضــه - وهو 

ق  بالطبع احتماٌل بعيد - اأو في الع�ضور الالحقة، فهو ُيعّرف الّنا�ــس اإلى الإ�ضــالم اّلذي �ضــُتحقَّ

حكومته في الم�ضــتقبل، ليلقي في اأذهانهم م�ضــبًقا طبيعة العالقات اّلتي تربط بينهم في ذلك 

الّنظام. هذا نوٌع اآخر من كلمات الإمام ال�ضّجاد اّلتي تلفت الأنظار كثيًرا.

كمــا اأنَّ ال�ضحيفــة ال�ضــّجادية اأي�ضــًا  تت�ضّمــن مجموعــة مــن الأدعيــة في المجــالت اّلتي 

ينبغــي اأن يلتفت اإليها الإن�ضــان اليقظ والفطن كافــة، واأكثرها في الروابط والعالقات القلبية 

والمعنويــة لالإن�ضــان. فــي هذه الأدعيــة والمناجاة، توجد مطالــب معنوية وتكامليــة كثيرة، ل 

ح�ضــر لهــا. والإمام Q في ثنايا هذه الأدعية، وبل�ضــان الّدعاء، ُيحيي في اأذهان الّنا�ــس 

الدوافع نحو حياة اإ�ضالمّية، ويوقظها. اإحدى النتائج اّلتي ُيمكن اأن تح�ضل من الأدعية، وقد 

ذكرناهــا مــرارًا، هــي اإحياء الدوافع ال�ضــليمة وال�ضحيحة في القلوب. فعندمــا ندعو: »اللهّم 

اجعل عواقب اأمورنا خيراً«، فاإّن هذا الّدعاء ُيحيي في القلوب ذكر العاقبة، ويدفع اأ�ضحابها 

للتفّكر في الم�ضير. فقد يغفل الإن�ضان اأحياًنا عن عاقبته، ويعي�س ول يلتفت اإلى م�ضيره. فاإذا 

تــال هــذا الدعاء، ي�ضــتيقظ فجاأة اإلى �ضرورة تح�ضــين عاقبته. اأّما كيف يتــّم ذلك فهذا بحٌث 

اآخــر. فقــط اأردت اأن اأ�ضرب مثاًل حول الــدور ال�ضادق للدعاء. وهذا الكتاب المليئ بالدوافع 

ال�ضــريفة لالأدعية، كاٍف لإيقاظ المجتمع، وتوجيهه نحو ال�ضالح. واإذا تجاوزنا ذلك، وجدنا 

روايات ق�ضيرة وعديدة ُنقلت عن الإمام ال�ضّجاد Q. منها ما ذكر �ضابقًا: »اأَول حرٌّ يدْع 

. انظــروا كم هو مهمٌّ هذا الحديث. فالزخــارف الدنيوّية، والزبارج 
ه��ذه اللماظ��ة لأهله��ا«)1(

كّلهــا، مــا هي �ضــوى بقايــا لعاب الكلب التي ل يتركهــا اإل الحّر. وكّل اأولئــك اّلذين يدورون في 

فلــك عبــد الملــك، اإّنما يريــدون تلك اللماظــة. واأنتم اأيهــا الموؤمنون ل تنجذبــوا اإليها. ونجد 

)1(  ابــن �ضــعبة الحّرانــي، تحــف العقول، ت�ضحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري، ن�ضــر موؤ�ض�ضــة الن�ضــر الإ�ضــالميـ  قم، ط2، 
1404هـ، �س391.
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الكثير من مثل هذه الكلمات الثورية والملفتة في خطب الإمام ال�ضّجاد 

2.  إصالح الّناس، وإرشادهم:
انت�ضر النحطاط الفكرّي، والف�ضاد الأخالقّي، والف�ضاد ال�ضيا�ضّي في المجتمع الإ�ضالمّي، 

كما ذكرنا. فاأغلب ال�ضــخ�ضّيات الكبار قد ت�ضــّبثوا بف�ضالت الحياة المادية لرجال الحكومة 

اآنذاك. �ضخ�ضّيات كبيرة مثل محّمد بن �ضهاب الزهرّي، الذي كان في مرحلة من المراحل، 

من تالمذة الإمام ال�ّضّجاد Q، اأ�ضبح تابًعا للجهاز الحاكم.

ونقــل العاّلمــة المجل�ضــّي فــي البحــار علــى مــا يبــدو عــن جابــر بــن عبــد اهلل اأّن الإمــام 

ال�ّضــّجاد  Q قــال: »م��ا ن��دري كي��ف ن�سنع بالّنا���س، اإن حّدثناهم بما �س��معنا من ر�س��ول 

اهلل  P �سحك��وا«، فهــم ل يكتفــون بالّرف�ــس، بــل ي�ضحكــون ا�ضــتهزاًء، »واإن �س��كتنا ل��م 

. ومــن ثــّم يذكر حادثًة حيث نقل الإمام حديًثا لجماعٍة، كان فيها �ضــخ�ٌس ا�ضــتهزاأ 
ي�س��عنا«)2(

ورف�ــس ذلــك الحديــث. ثّم يذكر ب�ضــاأن �ضــعيد بن م�ضــّيب، واّلزهــرّي اأّنهم كانــوا منحرفين، 

وبالّطبع ل نقبل ذلك ب�ضاأن �ضعيد بن م�ضّيب، فهناك �ضواهد عديدة على اأّنه كان من حوارّيي 

الإمام، لكن ما يتعّلق بالّزهرّي وكثيرين غيره كان الأمر كذلك. وُيعّدد ابن اأبي الحديد اأ�ضماء 

عــدد مــن ال�ضــخ�ضّيات ورجال ذلــك الزمان من اّلذين كانــوا من اأتباع اأهــل البيتR ثّم 

انحرفوا فيما بعد.

فــي ظــل هذه الظــروف، كان يجــب على الإمــام الإنطالق لإ�ضــالح دين الّنا�ــس، واإ�ضالح 

اأخالق الّنا�ــس، واإخراج الّنا�ــس من م�ضــتنقع الف�ضــاد، كما كان يجب اإعادة اإحياء التوّجه اإلى 

المعنوّيــات، المعنوّيــات التــي هي لّب لبــاب الّدين، وروحــه الأ�ضلّي. لذا نــرى اأّن اأكثر الكالم 

المنقــول عــن الإمــام ال�ضــّجاد Q هــو فــي الّزهــد: »اإّن عام��ة الزاهدي��ن ف��ي الدني��ا، 

ل. واإْن كان  . هذه الجملة هي بداية حديــٍث طويل مف�ضّ
الراغبي��ن عنه��ا ف��ي الآخرة...اإل��خ«)3(

في هذا الحديث مفاهيم واإ�ضارة اإلى تلك الأهداف التي ذكرناها. 

اإّن اأكثــر كلمــات الإمــام ال�ّضــّجاد Q كانــت حول الّزهــد والمعارف الإ�ضــالمّية، اإّل اأّن 

)1(  )مجلة با�ضدار اإ�ضالم، 10(.
)2(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 6، �س 259.

)3(  م.ن، ج 75، �س 128.
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الإمــام كان يطــرح المعــارف الإ�ضــالمّية، وُيبّينها من خــالل الّدعاء، وذلــك لأّن الّظروف في 

ذلــك العهــد، وكما ُكّنــا قد ذكرنا، كان ي�ضــودها القمع، ولم يكن الو�ضع مالئًما بحيث ُي�ضــمح 

لالإمام ال�ضّجاد Q باأن يتكّلم اإلى الّنا�س، ويطرح اآراءه ب�ضورة �ضريحة ووا�ضحة. لم تكن 

ا كانوا يرف�ضون ذلك. اأ�ضا�ًضا، فاإّن المجتمع كان قد  الأجهزة فقط هي المانع، بل الّنا�س اأي�ضً

اأ�ضبح مجتمعًا فا�ضًدا �ضائعًا فاقًدا لال�ضتعداد، وكان يجب اإعادة بنائه من جديد.

:R3. تعريف الّناس إلى أحّقية أهل البيت
من الن�ضاطات المهّمة لالإمام ال�ضّجاد Q تعريف الّنا�س اإلى اأحّقية اأهل البيتR، واأّن 

مقام الولية والإمامة والحكومة حقٌّ ثابت لهم. اإذ كيف ُيمكن لأهل البيتR ت�ضكيل حكومة في 

الوقت اّلذي كان الإعالم والتبليغ �ضّد اآل الر�ضول قد مالأ العالم الإ�ضالمّي طوال ع�ضرات ال�ضنين، 

حّتى ع�ضر الإمام ال�ضّجاد Q، وفيه ظهرت الأحاديث المو�ضوعة عن ر�ضول اهلل  P، واّلتي 

ُتخالف حركة اأهل البيتR، بل اإّنها في بع�س الموارد ت�ضــتمل على �ضــّبهم ولعنهم، وقد ُن�ضرت 

بين اأنا�س لم يكن لديهم اأي اّطالع على المقام المعنوّي والواقعّي لأهل البيت.

لهــذا، مــن التحــّركات المهّمــة لالإمــام ال�ضــّجاد Q مــا كان يرتبــط بتعريــف الّنا�ــس 

اإلــى اأحّقيــة اأهــل البيــت، واأّن مقام الوليــة والإمامة والحكومة حــقٌّ ثابت لهم، وهــم الخلفاء 

الواقعّيون للنبّي P. وهذا الأمر، اإلى جانب اأهمّيته العقائدية والفكرّية، له ماهّية �ضيا�ضّية، 

وهي الرتباط بالحركة ال�ّضيا�ضّية المناه�ضة للّنظام الحاكم.

4.  تأسيس األجهزة والتشكيالت الشيعية:
ا للتحّركات   اإّن تاأ�ضي�ــس الت�ضــكيالت ال�ضــيعية في المجتمع، ُيمكــن اأن يكون منطلًقــا اأ�ضليًّ

ال�ّضيا�ضــّية الم�ضتقبلّية. ففي مجتمٍع ممّزق، يعي�ــس تحت اأنواع القمع والفقر والت�ضييق المالّي 

والمعنوّي، حّتى اأّن ال�ّضــيعة عا�ضــوا من الّرعب والت�ضييق اإلى درجة اأّن ت�ضــكيالتهم تال�ضــت، 

فكيف ُيمكن لالإمام ال�ضّجاد Q اأن يبداأ عمله وحيًدا، اأو مع مجموعة قليلة وغير منّظمة؟ 

لهــذا كان هــّم الإمــام ال�ضــجاد Q اأن يبداأ بت�ضــكيل هــذه الّتنظيمات اّلتي كانــت، براأينا، 

موجــودة منــذ اأّيــام اأميــر الموؤمنيــن Q، غير اأّنهــا �ضعفت وتال�ضــت اإثر واقعة عا�ضــوراء 

والحّرة، وثورة المختار.
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والدليل على وجود الت�ضكيالت ال�ضريَّة هو كلمات الإمام ال�ضّجاد Q الواردة في كتاب 

»تحف العقول«، حيث ُن�ضاهد عّدة اأنواع من اأ�ضاليب الخطاب اّلتي ُت�ضير اإلى طبيعة الجهات 

المخاَطبة. واأبرز هذه الأ�ضاليب نجده في:

اأ. الخطاب الموجه لعاّمة النَّا�س:

اأحــد تلــك الأنواع هــو الكلمات الموّجهــة اإلى عاّمة الّنا�ــس، واّلتي يظهر فيها اأّن الم�ضــتمع 

ة لالإمام، اأو من الكوادر الّتابعين له. وفي هذه الخطابات  بة والخا�ضّ لي�س من الجماعة المقرَّ

ي�ضــتند الإمــام Q دائًمــا اإلــى الآيــات القراآنية، لمــاذا؟ لأّن عاّمة الّنا�ــس ل ينظــرون اإلى 

الإمــام ال�ضــّجاد Q كاإمام، بــل يطلبون الّدليل على كلماته، ولهذا كان الإمام ي�ضــتدّل اإّما 

بالآيات اأو بال�ضتعارة من الآيات. ولعّله في هذه الّروايات قد ا�ضتخدم، في 50 مورًدا اأو اأكثر، 

اآيات قراآنّية، اإّما ب�ضورة مبا�ضرة، اأو بطريق ال�ضتعارة.

لة مــن كتاب »تح��ف العقول« تحــت عنوان: »موعظت��ه ل�س��ائر اأ�سحابه  ففــي روايــة مف�ضّ

، نجــد اأّن دائــرة الم�ضــتمعين وا�ضــعة، وهــذا ما 
و�س��يعته، وتذكي��ره اإّياه��م كّل ي��وم جمع��ة«)1(

لة الواردة فيها. فلم ي�ضــتخدم الإمام Q فــي هذه الّرواية  ن�ضــتنتجه مــن القرائــن المف�ضّ

كلمــة »اأّيه��ا الموؤمن��ون« اأو »اأّيه��ا الإخ��وة«، واأمثالهــا، حّتى نعلم اأّن خطابــه موّجه اإلى جماعة 

ة، ولكّنه قال »اأّيها الّنا�س«، وهذا ُي�ضير اإلى عمومّية الخطاب. خا�ضّ

ل يوجد في هذه الرواية ت�ضريٌح ب�ضيء معار�س للجهاز الحاكم، بل ان�ضرف كّل الخطاب 

لبيــان العقائــد وما ينبغي اأن يعرفه الإن�ضــان، وذلك بل�ضــان الموعظة. فالخطــاب يبداأ هكذا: 

»اأيها الّنا�س، اتّقوا اهلل، واعلموا اأّنكم اإليه راجعون...«. ثّم يتطّرق الإمام Q اإلى العقائد 

حيح؛ وهذا يدّل على اأّنهم ل يعرفون  الإ�ضالمّية، ويّوجه الّنا�س اإلى �ضرورة فهم الإ�ضالم ال�ضّ

الإ�ضالم ال�ضحيح، وهو يريد بذلك اإيقاظهم من غفلة الجهل اإلى معرفة الإ�ضالم وتعاليمه.

هنا ي�ضتفيد الإمام ال�ّضجاد Q من الأ�ضلوب الجّذاب، حيث يقول هنا: »األ واإّن اأّول ما 

، ويم�ضي على هذا المنوال نا�ضًحا، وُيخّوف من ذلك 
ي�ساألنك عن رّبك اّلذي ُكنَت تعبده«)2(

)1(  ابن �ضعبة الحراني، تحف العقول، �س 249.
)2(  م. ن.
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الوقــت اّلــذي يو�ضــع فيه المــرء في قبره، وياأتي منكر ونكير لم�ضــاءلته. وبهــذا يريد اأن يوقظ 

ر�سل اإليك«، ثّم الدافع لفهم 
ُ
فيهم الّدافع اإلى معرفة اهلل، وفهم التوحيد، »وعن نبّيك اّلذي اأ

.
النبوة، »وعن دينك اّلذي كنت تدين به، وعن كتابك اّلذي كنت تتلوه...«)1(

واأثنــاء عر�ضــه هذه العقائــد الأ�ضيلــة، والمطالب الأ�ضا�ــس لالإ�ضــالم، كالتوحيــد والنبّوة 

والقــراآن والديــن، ُيبّيــن Q هــذه النقطــة الأ�ضا�ــس بقولــه: »وع��ن اإمام��ك اّل��ذي كن��ت 

، فهــو هنا يطرح مو�ضــوع الإمامة. وق�ضّية الإمامة عند الأئّمة تعني ق�ضّية الحكومة 
تت��وّله«)2(

ــا، اإذ ل يوجــد فرق بين الولية والإمامة على ل�ضــان الأئّمةR. واإن كان للولّي والإمام  اأي�ضً

معــاٍن مختلفــة عنــد بع�ــس الّنا�ــس، ولكن هاتيــن الق�ضّيتيــن - الوليــة والإمامة ــ على ل�ضــان 

الأئّمــة اأمــٌر واحــٌد، والمراد منهما واحد. وكلمــة »الإمام« المق�ضودة هنا تعني ذلك الإن�ضــان 

اأ باإدارة اأمور حياتهم  المتكّفل باإر�ضــاد الّنا�ــس وهدايتهم من الناحية الدينّية، والمتكّفــل اأي�ضً

من الّناحية الدنيوّية؛ اأي خليفة النبّي P وقائد المجتمع؛ اأي ذلك الإن�ضان اّلذي نتعّلم منه 

ا، بحيث تكون اإطاعته في اأمور الّدين والّدنيا واجبة علينا. ديننا، وتكون بيده اإدارة دنيانا اأي�ضً

وهكــذا عندمــا كان الإمام ال�ضــّجاد Q يقول اإّنك �ضُت�ضــاأل عن اإمامــك في القبر، كان 

حيــح؟ وهل اأّن ذلك ال�ّضــخ�س اّلذي كان  ُي�ضــير اإلــى اأّنــك هل انتخبت الإمام المنا�ضــب وال�ضّ

يحكمــك، ويقــود المجتمع اّلذي تعي�ــس فيه، هو حّقًا اإمام؟ وهل هــو مّمن ر�ضي اهلل عنه؟ لقد 

كان الإمام بهذا الكالم يوقظ الّنا�س، ليجعل هذه الق�ضّية ح�ّضا�ضة في نفو�ضهم.

بهــذه الطريقــة كان الإمــام يحيــي ق�ضّيــة الإمامة. فلّمــا لم يكــن الجهاز الأمــوّي الحاكم 

ير�ضى باأن يتّم الحديث عنها، ا�ضتخدم الإمام اأ�ضلوب الموعظة.

ب. الخطاب المّوجه للخوا�س:

 في الخطاب الموّجه اإلى الموؤمنين، نجد الأمر يختلف؛ لأّن هوؤلء الموؤمنين يعرفون الإمام 

ال�ضــّجاد Q، وقولــه مقبول عندهم. لهذا لم يكن ي�ضــتند في كالمــه اإلى الآيات القراآنية. 

ا. ولو اأح�ضينا كّل كالمه الموّجه اإليهم، لوجدنا اأّن ا�ضتخدام الآيات القراآنية فيه قليل جدًّ

)1(  ابن �ضعبة الحراني، تحف العقول، �س 249.
)2(  م. ن.
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ــادرة عــن الإمام  نجــد فــي كتــاب تحــف العقــول نموذًجــا لهــذا الّنــوع مــن الكلمــات ال�ضّ

 .Q  ال�ضّجاد

. وُيعلم من 
»كفان��ا اهلل واإّياك��م كي��د الظالمي��ن، وبغي الحا�س��دين، وبط���س الجّباري��ن«)1(

هــذا البيــان اأّن الإمــام والجمــع الحا�ضر مهــّددون من ِقَبل ال�ضــلطات الحاكمة، واأّن الم�ضــاألة 

ة: الموؤمنين باأهل البيتR، ولذلك جاء الخطاب ب�ضيغة »يا اأّيها  ترتبط بمجموعة خا�ضّ

الموؤمن��ون«، خالًفــا للّنــوع الأّول حيــث ي�ضــتعمل »ي��ا اأّيه��ا الّنا���س« اأو »ي��ا اب��ن اآدم«؛ وذلك لأّن 

.Rالخطاب موّجه في الحقيقة اإلى الموؤمنين باأهل البيت واأفكار اأهل البيت

ا هــو عندمــا يقــول Q: »اأّيه��ا الموؤمن��ون، ل يفتنّنك��م  والّدليــل الآخــر الوا�ضــح جــدًّ

الطواغيت واأتباعهم من اأهل الرغبة في الدنيا، المائلون اإليها، المفتونون بها، المقبلون 

.
عليها«)2(

فالمق�ضــد الأ�ضلّي من الكالم هو حفظ هوؤلء الموؤمنين، وبناء الكادر الالزم للم�ضــتقبل. 

راع ال�ّضــديد في الخفاء، ما بين اأتباع الأئّمةR وبين اأتباع  ومن الوا�ضح اأّنه على اأثر ال�ضّ

الطواغيت، فاإّن اأتباع الأئّمة عانوا من الحرمان الكبير والخطر الأكبر اّلذي ُيهّدد المجاهدين، 

وهو التوّجه اإلى الرفاهية، هذه الرفاهية اّلتي لن تجّرهم �ضوى اإلى ترك الجهاد.

مــاذا يعنــي الّتحذيــر مــن الدنيــا؟ اإّنــه يعني حفــظ الّنا�ــس من النجــذاب نحــو المتَرفين 

والإيمــان بهــم وتمييزهــم، بحيــث تقّل حّدة مواجهة الّنا�ــس لهــم. وهذا الّنوع مــن الخطابات 

موّجه للموؤمنين، اأّما في الخطاب المتوّجه اإلى عاّمة الّنا�ــس، فقّلما نجد مثل هذا الّنوع. ففي 

خطــاب عاّمة الّنا�ــس، كثيًرا ما يظهر: اأّيها الّنا�ــس، التفتوا اإلــى اهلل، اإلى القبر والقيامة، اإلى 

اأنف�ضــكم والغــد. فمــا هو هدف الإمام Q مــن هذا النوع الثاني مــن الخطاب؟ المق�ضود 

هو بناء الكادر.

فهــو Q يريــد اأن ي�ضنــع من الموؤمنين كــوادر مالِئمــة للمرحلة، ولهــذا ُيحّذرهم من 

النجــذاب نحــو اأقطــاب القــدرة والّرفاهيــة الكاذبــة. وُيكــّرر ذكــر الّنظــام الحاكــم، خالًفــا 

للنــوع الأّول مــن الكلمــات، كما يقول مثــاًل: »واإّن الأمور الواردة عليكم ف��ي كّل يوم وليلة من 

)1(  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج8، �س15.
)2(  ابن �ضعبة الحراني، تحف العقول، �س 252.
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مظلمات الفتن، وحوادث البدع، و�س��نن الجور، وبوائق الزمان، وهيبة ال�س��لطان، وو�سو�س��ة 

.
ال�سيطان«)1(

وهنا نجد اأّن الإمام بعد ذكر هيبة ال�ّضــلطان وقدرته، يذكر مبا�ضــرة و�ضو�ضــة ال�ّضــيطان، 

يريــد بذلــك اأن يلفــت النظــر، وبــكّل �ضراحــة، اإلــى حاكم ذلــك الّزمــان، وي�ضعه اإلــى جانب 

ا، لذلك اأنقلها، فهي تحكي عن مطلب ُكنُت  ال�ّضيطان. وفي تتّمة الكالم جملة لفتة ومهّمة جدًّ

قــد ذكرته �ضــابًقا: »لتثّب��ط القلوب عن تنبهه��ا، وتذهلها ع��ن موجود اله��دى ومعرفة اأهل 

، تلــك الهدايــة الموجــودة الآن في المجتمع. فهــذه الأحداث اّلتي ترد على الإن�ضــان 
الح��ّق«)2(

فــي حياتــه في الليل والّنهار - في ع�ضر القمع - تمنع القلــوب من تلك النّية والتوّجه والدافع 

والن�ضاط المطلوب للجهاد.

فالإمام ال�ضــّجاد Q يعظهم بالأ�ضــلوب ال�ّضــابق نف�ضــه، »واإّياك��م و�سحب��ة العا�سين، 

ومعون��ة الّظالمي��ن« فهــو ُيحّذرهــم مــن مجال�ضــة اأهــل المعا�ضــي. من هــم اأهــل المعا�ضي؟ 

اأولئك الذين ُجذبوا اإلى نظام عبد الملك الظالم. الآن، حاولوا اأن تت�ضّوروا �ضــخ�ضية الإمام 

امت المري�س  ال�ضّجاد، واأن تكّونوا ت�ضّوًرا عنه Q. هل ما زال ذلك الإماَم المظلوم ال�ضّ

اّلذي ل �ضاأن له بالحياة؟ كاّل، فالإمام هو اّلذي كان يدعو مجموعة من الموؤمنين والأ�ضحاب، 

ورة اّلتي ذكرناها من التقّرب اإلى الظَلمة، ون�ضيان المجاهدة، ويمنعهم  وُيحّذرهم، بهذه ال�ضّ

مــن النحــراف عن هذه الطريق، وكان يحّفزهم وي�ضــحنهم بالن�ضــاط، ويدفعهم من اأجل اأن 

يكونوا موؤّثرين في اإيجاد الحكومة الإ�ضالمّية.

مــن جملــة الأ�ضــياء اّلتي اأراهــا جلّية و�ضــديدة الأهمّية في هذا الق�ضــم من كلمــات الإمام 

ال�ّضجاد Q، تلك الكلمات اّلتي ُيذّكر فيها بتجارب اأهل البيتR الما�ضية. ففي هذا 

الق�ضم ُي�ضير الإمام Q اإلى تلك الأّيام اّلتي مّرت على الّنا�س من ِقَبل الحّكام الجائرين، 

مثــل معاويــة ويزيــد ومروان، ووقائع مثل الحّرة وعا�ضــوراء، و�ضــهادة حجر بن عدّي، ور�ضــيد 

الهجــرّي، وع�ضــرات الحــوادث المهّمــة والمعروفــة واّلتــي مــّرت علــى اأتبــاع اأهل البيــت طيلة 

الأزمان الما�ضية، وا�ضــتقّرت في اأذهانهــم. ويريد الإمام Q اأن يحّث اأولئك المخاَطبين 

)1(  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 8، �س 15.
)2(  م. ن، �س 15.
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من خالل ذكر تلك الحوادث ال�ّضــديدة، على التحّرك والثورة. والتفتوا الآن اإلى هذه الجملة: 

»فق��د لعم��ري ا�س��تدبرتم م��ن الأمور الما�سي��ة، في الأّي��ام الخالية، من الفت��ن المتراكمة، 

؛ اأي اإّنكم ت�ضتح�ضرون تلك الّتجارب، 
والنهماك فيها، ما ت�ستدّلون به على تجّنب الغواة«)1(

وتعلمون ماذا �ضيفعل بكم اأهل البغي والف�ضاد - وهم حّكام الَجور - عندما يت�ضّلطون عليكم. 

ولذلك يجب عليكم اأن تتجّنبوهم وتواجهوهم. وفي هذا الخطاب يطرح الإمام م�ضاألة الإمامة 

ب�ضورة �ضريحة؛ اأي ق�ضّية الخالفة والولية على الم�ضــلمين، والحكومة على الّنا�ــس، واإدارة 

راحــة، في حين  الّنظــام الإ�ضــالمّي. هنــا ُيبّيــن الإمام ال�ضــّجاد Q ق�ضّيــة الإمامة بال�ضّ

 :Q اأّنــه فــي ذلــك الّزمــن لم يكن ممكًنا طــرح مثل هذه المطالــب على العاّمة. ثــم يقول

.
»فقّدموا اأمر اهلل وطاعته، وطاعة من اأوجب اهلل طاعته«)2(

وهنا ُيعّين الإمام فل�ضفة الإمامة عند ال�ّضيعة، والإن�ضاَن اّلذي يجب اأن ُيطاع بعد اهلل. ولو 

فّكر الّنا�ــس في ذلك الوقت بهذه الم�ضــاألة، لعلموا بو�ضوح اأّنه ل يجب طاعة عبد الملك؛ لأّنه 

من غير الجائز اأن يوجب اهلل طاعة عبد الملك، ذلك الحاكم الجائر بكّل ف�ضاده وبغيه. وبعد 

اأن ُيقّدم الإمام هذه الم�ضاألة، يتعّر�س لرّد �ضبهة مقّدرة، فيقول: »ول تقّدموا الأمور الواردة 

عليك��م م��ن طاع��ة الّطواغيت، وفتنة زهرة الدنيا، بين ي��دي اأمر اهلل وطاعته، وطاعة اأولي 

. فالإمام Q في هذا الق�ضم من كلمته يتعّر�س ب�ضراحة لق�ضية الإمامة.
الأمر منكم«)3(

)1(  ابن �ضعبة الحراني، تحف العقول، �س 253.
)2(  م.ن، �س 254.

)3(  م.ن.
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الّهاهيم الرئيسة 

1. اإن اأعظم الأدوار التي مار�ضها الإمام ال�ضجادQ تدوينُه الفكَر الإ�ضالمّي الأ�ضيل، 

كالتوحيد والنبوة، وذلك من خالل اأحاديثه وكلماته واأدعيته ومناجاته.

اأعــاد الإمام ال�ضــجادQ النا�ــس اإلى التوجيه اإلى المعنوّيات، ولــذا رّكز كثيرًا على   .2

الزهد والمعارف الإ�ضالمية ال�ضلوكية والأخالقية من خالل خطبه واأدعيته.

�ضــعى الإمام ال�ضــجادQ لتعريف النا�ــس اإلى اأحّقية اأهل البيتR، واأّن مقام   .3

الولية والإمامة والحكومة حّق ثابت لهم. 

لقــد اأّكد الإمامQ على اأن اأهل البيتR هم خلفاء الر�ضــول الواقعيون، وهذا   .4

مــا يعطــي اأهميــة �ضيا�ضــية، م�ضافًا اإلــى الأهمية العقائديــة والفكرية، وهــي الرتباط 

بالحركة ال�ضيا�ضية المناه�ضة للنظام الحاكم.

5.  اإن الت�ضــكيالت ال�ضــيعية فــي المجتمــع الإ�ضــالمّي ت�ضبــح منطَلقــًا اأ�ضلّيــًا للحــّركات 

ال�ضيا�ضية الم�ضتقبلية.

اإن كلمات الإمام ال�ضــجادQ وا�ضحة و�ضريحة في ت�ضكيل الت�ضكيالت ال�ضيعية في   .6

المجتمع الإ�ضــالمّي، وقد ا�ضــتخدم الإمامQ نوعين من الخطاب في تربية وبناء 

هذه الت�ضكيالت في المجتمع الإ�ضالمّي، وهذان الخطابان هما:

اأ.الخطاب الموّجه لعاّمة النا�ــس: لقد ا�ضــتخدم الإمام ال�ضجادQ خطابًا عاّمًا وّجهه 

لعاّمة النا�ــس، وكان الإمامQ ي�ضــتند في ذلك اإلى الآيات القراآنية، لأن النا�ــس لم 

يكونــوا ينظــرون اإليه كاإمام، وكانت خطاباته ل يوجد فيها اأّي ت�ضريح معار�س للجهاز 

الحاكم، بل �ضعى لبيان مقام الإمام بين النا�س باأ�ضلوب الموعظة.

ب.الخطــاب الموّجه للخوا�ّس: لقد ا�ضــتخدم الإمامQ هنا اأ�ضــلوبًا مختلفًا، لأنه كان 

ة تعرف الإمامQ وتدرك مكانتــه ومن�ضبه، وكان يخاطبهم بـ:  يخاطــب فئة خا�ضّ

»يا اأيها الموؤمنون«، وكان يعمل على بنائهم بناء كاماًل، فقهيًا وعقائديًا واأخالقيًا.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

 .Qيتعرّف إلى الحياة السياسية لإلمام السجاد  .1

 Qاإلمام اعتمدها  التي  األساليب  يشرح   .2

سياسياً.

يفهم أساليب اإلمامQ ووسائله في التعامل   .3

مع علماء الجهاز الحاكم.

اد )3( اإلمام السجَّ
ام وعلماء البالط

َّ
مواجهة الحك

الدرس الثالث عشر





الّواجفة السياسية
مــن المقاطــع المهّمة في حياة الإمام ال�ّضــّجاد Q طريقة ت�ضّرفه مع جهاز الخالفة، 

فهل كان يت�ضّرف معه بطريقة اعترا�ضية عدائّية، اأم ل؟

با�ضــتثناء موقــف الإمــام ال�ضــجاد Q اأمــام عبيــد اهلل بــن زيــاد ويزيد بــن معاوية، ل 

توجــد مواجهــة �ضريحــة وقاطعــة �ضّد الحكــم، اأو تعري�س به، مــن قبيل ما ُن�ضــاهده في حياة 

بع�ــس الأئّمــة الآخريــن، كالإمــام ال�ضادق Q فــي ع�ضر بنــي اأمّية، اأو الإمام مو�ضــى بن 

جعفــر  Q، و�ضــببه وا�ضٌح، وهو اأّن مثل هذا التحّرك ال�ضــديد اّلــذي كان في بداية حركة 

الأئّمةR، والذي كان في المرحلة الّثالثة من المراحل الأربع لالإمامة، اّلتي تبداأ في حياة 

الإمــام ال�ّضــّجاد Q، �ضــوف ُيعّر�س قافلــة اأهل البيــتR اّلتي تحمل اأعباء م�ضــوؤولية 

الّر�ضــالة للخطــر اّلــذي ل يــوؤّدي اإلى تحقيــق المق�ضد. ففي ذلــك الوقت لم يكن ب�ضــتان اأهل 

البيت، اّلذي تعّهد الإمام ال�ّضــّجاد Q بتربيته ورعايته و�ضــقايته، قد ا�ضــتحكمت غ�ضونه 

واأ�ضجاره، بحيث يقدر على تحّمل الأعا�ضير ال�ضديدة. وكما اأ�ضرت في بداية هذا البحث، فقد 

كان عدد المحّبين والموالين لأهل البيتR مّمن ُيحيطون بالإمام ال�ّضــّجاد Q قلياًل 

ا، وفــي ذلك الع�ضر لــم يكن من الممكن لأولئك اّلذين �ضــيتحّملون م�ضــوؤولية التنظيمات  جــدًّ

ال�ّضيعّية اأن يواجهوا خطر العدّو الجائر، واّلذي هّددهم بالإبادة.

واإذا اأردنا اأن ُنمّثل، ينبغي اأن ُن�ضّبه ع�ضر الإمام ال�ضّجاد Q هذا، بمرحلة بدء الّدعوة 

 Q الإ�ضــالمّية فــي مّكة، وهــي المرحلة ال�ضــرّية. ولعّله ُيمكن ت�ضــبيه ع�ضر الإمــام الباقر

بالمرحلــة الّثانيــة في مّكة، حيــن اأ�ضبحت الّدعوة علنّية. والمرحلة اّلتــي اأتت من بعدها ُيمكن 

ت�ضبيهها بالمراحل الالحقة للّدعوة؛ ولهذا، فاإّن المواجهة في تلك المرحلة لن تكون �ضحيحة.
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ومّما ل �ضّك فيه هو اأّنه لو كانت قد �ضدرت عن الإمام ال�ّضّجاد Q المواجهات الحاّدة 

 ،Rالتــي ُنالحظهــا فــي بع�ــس كلمــات الإمام ال�ضــادق والإمــام الكاظــم والإمــام الر�ضا

ل�ضــتطاع عبــد الملــك بــن مروان، اّلــذي كان فــي اأوج قدرته، وبكّل �ضــهولة، اأن يطوي ب�ضــاط 

تعاليــم اأهــل البيتR، ليبداأ العمل من جديد، فهذا ل ُيعّد عماًل عقالئيًّا يقطع به العقل. 

لكن على كّل حال، ُيمكن اأن ُن�ضاهد في ثنايا كلمات الإمام زين العابدين Q، واّلتي ترجع 

على وجه الحتمال اإلى اأواخر حياته ال�ضريفة، وطيلة مّدة اإمامته، اإ�ضارات اأو مظاهر لتعّر�ضه 

.
)1(

ومواجهته لنظام الحكم

كانت تلك المواجهات تظهر بعّدة اأ�ضكال، اأبرزها:

1.  أمام عبيد اهلل بن زياد، ويزيد:
�ضــر مــن كربالء مع 

ُ
 لقــد كان الإمــام ال�ضــّجاد Q تج�ضــيًدا للقراآن والإ�ضــالم، حين اأ

قافلة الأ�ضــرى الح�ضــينّيين. ولحظة �ضقوط ال�ّضهداء على رمال كربالء، بداأت ملحمة علّي بن 

الح�ضــين Q. كان الأطفــال، �ضبيــًة واإناًثا، والّن�ضــاء الفاقدات للمعيــن، ُيحيطون بالإمام 

ال�ّضــّجاد Q فــي قافلــٍة ل يوجــد فيهــا رجٌل واحــد، وكان علــى الإمام ال�ضــّجاد Q اأن 

يقودهم جميًعا. وطوال الّطريق اإلى ال�ّضام، لم ي�ضمح لهذا الجمع، اّلذي تربطه رابطة الإيمان، 

اأن ُي�ضــاب بالتــرّدد والتزلزل. عندما دخلــوا الكوفة، اأمر عبيد اهلل بن زياد بقتل كّل رجال اآل 

البيت، ف�ضــاهد من بين الأ�ضــرى رجاًل، ف�ضــاأله: من اأنت؟ فقال: اأنا علّي بن الح�ضــين، فهّدده 

 ،
بالقتل، وهنا كان اأّول ظهوٍر وتجلٍّ لالإمامة والمعنوّيات والقيادة، فقال: »اأِبالقتل ُتهّددني«)2(

في حين اأّن كرامتنا من اهلل ال�ضهادة، وافتخارنا هو في اأن ُنقتل في �ضبيل اهلل، واإّننا ل نخاف 

البة. الموت، فتراجع جهاز عبيد اهلل بن زياد اأمام هذه ال�ضّ

وفــي اأحــداث ال�ّضــام، وبعــد الحتفــاظ بالإمام ال�ضــّجاد Q وباقي الأ�ضــرى فــي و�ضٍع 

 متوالية، لقد بدا لـــ )يزيد( اأن 
ٍ
ا، وفي و�ضٍع من ال�ضــتعباد الكامل، لأّيــام  جــدًّ

ٍ
م�ضــّتت ووخيــم

يح�ضــر الإمــام ال�ّضــّجاد Q معــه اإلــى الم�ضــجد، واأن يعمل علــى توهينه اأمام الّنا�ــس من 

)1(  اأ�ضير هنا اإلى اأّن ما بحثناه في هذا الف�ضل هو غير ذلك التعامل المعار�س لالإمام ال�ضّجاد مع يزيد وجهاز خالفة اآل 
اأبي �ضفيان، والذي له بحٌث اآخر. وقد بحثت ب�ضاأنه في ال�ضابق )الكاتب(.

)2(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج.45، �س 118.
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النّاحيــة المعنوّيــة، خ�ضــية اأن يوؤّثر اإعــالم معار�ضيــه وموؤّيدي الإمام Q المنت�ضــرين في 

كّل مــكان، علــى و�ضــع الحكومة. فتوّجــه الإمام ال�ّضــّجاد Q في ذلك الم�ضــجد اإلى يزيد 

ريــد اأن اأ�ضعــد هذه الخ�ضــبات واأتحّدث اإلى الّنا�ــس. فلم يخطر ببال يزيــد اأّنه ُيمكن 
ُ
قائــاًل: اأ

ا، واّلــذي كان من المفتر�س اأن يكــون طيلة هذه  ا اأ�ضــيًرا ومري�ضً لبــن النبــّي، اّلذي كان �ضــابًّ

المّدة قد انهزم من الّناحية الّنف�ضــّية، اأن ُي�ضــّكل خطًرا عليه، ف�ضــمح له بذلك، ف�ضعد الإمام 

ال�ضّجاد  Q المنبر، واأعلن على المالأ فل�ضفة الإمامة، وحادثة ال�ّضهادة، وحركة الحكومة 

الأموّيــة الّطاغوتّيــة فــي قلــب هذه الحكومة. لقــد قام بعمٍل هّيــج اأهالي ال�ّضــام؛ اأي اأّن الإمام 

ال�ضــّجاد Q كان لــه مثــل هذه ال�ّضــخ�ضّية العظيمــة اّلتي تقف مقابل عبيــد اهلل بن زياد، 

ومقابــل كّل هــذا الح�ضــد المخدوع في ال�ضــام، وفي عمق الجهاز الأمــوّي، وفي مقابل جالوزة 

يزيد، من دون اأن يخاف، فينطق بكلمة الحّق، وُيبّين دون اأن يرى لحياته قيمًة اأو قدًرا.

2.  أمام عبد الملك بن مروان:
مــا ُن�ضــاهده في المكاتبات والر�ضــائل بين الإمام ال�ضــّجاد Q وعبــد الملك )الخليفة 

الأموّي المتجّبر(. ُن�ضير اإلى اثنين منهما هنا:

 Q  النموذج الأول: في اإحدى المّرات، يكتب عبد الملك ر�ضالة اإلى الإمام ال�ّضّجاد اأ. 

يلومه فيها على زواجه من اإحدى جواريه. وكان لالإمام Q جارية اأعتقها ثّم تزّوجها، 

ا واإ�ضالميًّا �ضرًفا، ولكّن  ف�ضــمت به عبد الملك. وكان عمل الإمام Q عماًل اإن�ضانيًّ

دافــع عبــد الملك من تلك الر�ضــالة كان التعّر�س لالإمام Q، واإفهامــه باأّنه مّطلع 

ة، موّجًها له بذلك تهديًدا �ضمنيًّا، فاأجابه الإمام  Q بر�ضالة  على م�ضائله الخا�ضّ

بداأها بتوجيه اأمر الزواج، واأّن العظام يفعلون مثل هذا الأمر، واأّن ر�ضول اهلل P قد 

. وهو يريد اأن ُيذّكره 
قام به: »فا لوؤم على امرٍئ م�س��لٍم، اإّنما اللوؤم لوؤم الجاهلّية«)1(

ب�ضوابق اأجداده في الجاهلّية )من كفرهم وعنادهم(...

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج46، �س 105.
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عندما و�ضلت الر�ضــالة اإلى عبد الملك، كان ابنه �ضــليمان حا�ضًرا، وعندما قراأها �ضمعه، 

و�ضمع ذّم الإمام، واأح�ّس به مثل اأبيه، فالتفت اإليه قائاًل: يا اأمير الموؤمنين! اأترى كيف يتفاخر 

عليــك علّي بن الح�ضــين؟ يريد بذلــك اأن ُيحّر�س والده على رّد فعٍل �ضــديد. ولكّن عبد الملك 

كان اأعقل من ولده، فقال له: ل تقل �ضيًئا يا ولدي! فهذا ل�ضان بني ها�ضم اّلذي يفلق ال�ضخر. 

)اأي اأّن ا�ضتدللهم قوّي وقا�ٍس(.

النم��وذج الثان��ي: المرا�ضــلة الأخرى اّلتــي تّمت بين الإمام ال�ضــّجاد Q وبين عبد  ب. 

 .Q موجود عنــد الإمام P الملــك، حيــث علم عبد الملك اأّن �ضــيف ر�ضــول اهلل

وكان هــذا اأمــًرا ملفًتــا، لأّنه تــذكار الّنبــّي، وباعٌث علــى الّتفاخر. وكذلك فــاإّن وجوده 

ُيعــّد خطــًرا علــى الخليفة، لأّنه يجلب اأنظار الّنا�ــس اإليه، فكتب اإليه يطلب منه ت�ضــليم 

ال�ّضيف، ووعده باإنجاز ما يريد؛ اأي اأّنه م�ضتعدٌّ لأن يهبه ما يحتاج.

ة الإمام من  رّد الإمــام Q طلبــه، فاأعــاد عبد الملك، مــّرًة ثانية، تهديده بوقــف ح�ضّ

، فاأجابه الإمام Q: »اأّما بعد، فاإّن اهلل �سمن للمّتقين 
)1(

بيت المال اإن لم ُير�ضل ال�ضيف

َ َل  المخ��رج م��ن حي��ث يكره��ون، وال��ّرزق من حيث ل يحت�س��بون. وق��ال جّل ذك��ره: ﴿إِنَّ ٱللَّ

.
اٖن َكُفوٍر﴾)2(، فانظر اأّينا اأولى بهذه الآية«)3( ُيِبُّ ُكَّ َخوَّ

ا تجاه الخليفة، لأّن تلك الّر�ضــالة اإذا وقعت بيد اأّي اإن�ضــان، ف�ضوف  وهذه لهجة قا�ضــية جدًّ

يعلــم اأّوًل: اأّن الإمــام Q ل يعــّد نف�ضــه خّواًنــا، ثانًيــا: ل يت�ضّور اأحد هــذا الأمر بحّق هذا 

الإن�ضــان الجليــل اّلــذي ترّبى في بيت النبّوة، وهــذا يعني اأّنك اأنت اأّيهــا الخليفة خّوان وكفور. 

واإلى هذا الحّد كان الإمام �ضديًدا مقابل الّتهديد.

لقد كان الإمام ال�ضّجاد Q ير�ضم ملحمة طويلة عظيمة كبطٍل عظيم باأقواله واأفعاله 

خــالل فترة الأ�ضــر والمر�س هذه، واّلتــي ُتعتبر فترًة مختلفًة تماًما عن المرحلة الأ�ضا�ــس من 

حياتــه، حيــث بداأ يعمل على البنية التحتية باعتداٍل ودّقة وهدوء، حّتى اأّنه كان يجل�ــس اأحياًنا 

ته اأي�ضًا مثل غيره. )الكاتب( تهم من بيت المال وكان الإمام ياأخذ ح�ضّ )1(  في ذلك الزمان كان الّنا�س جميعًا ياأخذون ح�ضّ
)2(  �ضورة الحج، الآية 38.

)3(  ابن �ضهراآ�ضــوب، مناقب اآل اأبي طالب، تحقيق لجنة من اأ�ضــاتذة النجف الأ�ضــرف، مطبعة حيدري ـ النجف، 1956م، 
ج4، �س 165.



179 )3(Qاإلمام  السجاد

ا. اأّما في هذا  مع عبد الملك بن مروان في مجل�ٍس واحٍد، ويت�ضّرف معه ت�ضّرًفا معتدًل وعاديًّ

المرحلة، فاإّننا ُن�ضاهد الإمام ب�ضورة ثائٍر هادٍر ل ي�ضكت على اأّي كلمة. وكان اأمام المالأ يرّد 

باأجوبة تزلزل اأركان اأعدائه المقتدرين.

3.  أمام مسلم بن عقبة:
اأّن الإمام لم ُيقابل م�ضــلم بن عقبة بت�ضّرٍف معاٍد؛ لأّن اأّي ت�ضّرف من هذا القبيل �ضــوف 

يــوؤّدي اإلى قتل الإمام، وهذا �ضــيوؤّدي بدوره اإلى خ�ضــارة عظيمة ل ُتجبــر، بلحاظ  الّدور اّلذي 

ينبغي اأن يقوم به الإمام ال�ضــّجاد Q، بالن�ضــبة اإلى ثورة الإمام الح�ضــين Q، وتبليغ 

حقيقتها. لهذا بقى الإمام Q - كما قراأنا في رواية الإمام ال�ضادق Q - وكان النا�س 

عبة وغير الم�ضــاعدة،  يلحقــون به �ضــيًئا ف�ضــيًئا، ويزداد عددهم. وفي ظــّل تلك الّظروف ال�ضّ

.Q يبداأ عمل الإمام ال�ضّجاد

ورد في رواية اأّنه عندما دخل م�ضلم بن عقبة اإلى المدينة في واقعة الحّرة، لم ي�ضّك اأحّد 

على الإطالق في اأّن اأّول �ضخ�س �ضيقع �ضحّية نقمته هو علّي بن الح�ضين Q، لكّن الإمام 

ال�ضّجاد Q بتدبيره الحكيم ت�ضّرف بحيث دفع البالء عنه، وبذلك حافظ على ا�ضتمرار 

المحور الأ�ضلّي لل�ضيعة.

وهنــاك روايــات في بع�س الكتب ، من جملتها »بحار الأنوار« ، تحكي عن اإظهار التذّلل من ِقَبل 

ال�ضّجاد Q عند م�ضلم بن عقبة، ولكن هذه الّروايات كاذبة قطًعا، وذلك لالأ�ضباب الآتية:

اأّوًل: هذه الّروايات ل ت�ضتند اإلى اأّي �ضنٍد �ضحيح.

ثانيًا: توجد روايات اأخرى ُتكّذبها وتدفعها من حيث الم�ضمون.

توجــد روايــات عديــدة بخ�ضو�ــس لقاء الإمــام Q مع م�ضــلم بن عقبة، ل تن�ضــجم اأّي 

واحــدة منهــا مــع الأخــرى. ولأّن بع�ــس تلــك الروايــات ينطبق وين�ضــجم اأكثــر مع نهــج الأئّمة 

و�ضيرتهم، فنحن ب�ضورة طبيعّية نقبلها.

اد في التعامل مع الجفاز الحاكم اختالف سياسة اإلمام السجم
لماذا يلجاأ الإمام ال�ضّجاد Q، في مرحلة ما بعد الأ�ضر، اإلى المهادنة والتقّية، وُيغّطي 

على التحّركات الثورية وال�ضديدة، بالّدعاء وا�ضتخدام اللين، بينما يت�ضّرف في مرحلة الأ�ضر 
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ب�ضّدة وقّوة وو�ضوح؟

 ،Q  الجــواب هــو اأّن مرحلة الأ�ضــر كانت ف�ضاًل ا�ضــتثنائيًّا، حيث كان على الإمام ال�ضــّجاد

وبمعزل عن كونه اإماًما، اأن ُيهّيئ اأر�ضّية التحّرك الم�ضــتقبلّي لإقامة الحكومة الإلهّية والإ�ضــالمّية، 

وقــد كان الل�ضــان الّناطــق للّدمــاء الم�ضــفوكة فــي عا�ضــوراء. فالإمام ال�ضــّجاد Q لــم يكن هنا 

امت، اّلذي تجّلى في هذا ال�ّضــاب الثورّي في ال�ّضــام  بحقيقته، بل كان ل�ضــان الح�ضــين Q ال�ضّ

ا و�ضريًحا فــي بيان الق�ضايــا، فاإّنه لن  والكوفــة. فلــو لــم يكن الإمام ال�ّضــّجاد Q �ضــديًدا وحادًّ

يبقى في الحقيقة مجال لعمله الم�ضــتقبلّي؛ لأّن مجال عمله الم�ضــتقبلّي ينطلق من دم الح�ضــين بن 

ــا اأر�ضّيًة للّنه�ضات ال�ّضــيعّية على طول  علــي  Q الهــادر، كمــا اأّن دم الح�ضــين Q كان اأي�ضً

الّتاريخ. وهكذا ينبغي اأن يبداأ العمل، اأّوًل بتحذير الّنا�ــس، ثّم في ظّل هذا الّتحذير تبداأ المعار�ضة 

الأ�ضولّية والعميقة والبعيدة المدى. ول ُيمكن اأن يتحّقق هذا الّتحذير اإّل باللهجة الحاّدة وال�ّضديدة.

فر، ودور زينب O حمل نداء ور�ضالة  لذلك كان دور الإمام ال�ضّجاد Q في هذا ال�ضَّ

ثورة الح�ضــين بن علّي Q، اإذ اإّن معرفة الّنا�ــس بقتل الح�ضــين Q، ولماذا ُقتل، وكيف 

ُقتل، �ضوف توؤّثر على م�ضتقبل الإ�ضالم، وم�ضتقبل دعوة اأهل البيتR، بنحٍو، ولو لم يعلموا 

ف�ضوف توؤّثر بنحٍو اآخر. وكان ينبغي بذل الجهود الكبيرة لأجل ن�ضر هذه الحقائق على م�ضتوى 

المجتمــع، وكان علــى الإمــام اأن ي�ضــتخدم كّل مــا لديــه من ذخائــر، ويم�ضي بمثل هــذا العمل 

اإلــى اأبعــد الحدود. لهــذا تحّرك الإمام ال�ضــجاد Q في هــذا الّتجاه مثل �ضــكينة وفاطمة 

ال�ضغــرى، ومثــل زينــب نف�ضــها، ومثل كّل اأ�ضــير )كلٌّ بقــدر ا�ضــتطاعته( كحَملة لر�ضــالة. لقد 

اجتمعت كّل هذه الّطاقات حّتى تنثر دم الح�ضين Q الم�ضفوك في الغربة في كّل المناطق 

الإ�ضــالمّية اّلتــي مــّروا بها من كربــالء اإلى المدينة. وحيــن دخل الإمام ال�ضــّجاد  Q اإلى 

المدينــة، كان عليــه اأن ُيبّين الحقائــق اأمام العيون والأنظار لحظة و�ضولــه، فكان هذا الف�ضل 

 Q الق�ضير مقطًعا ا�ضــتثنائيًّا في حياته. المقطع الّتالي يبداأ حين ُيبا�ضــر الإمام ال�ّضــّجاد

حياته في المدينة كاإن�ضاٍن ذي قدٍر و�ضاأن، ويبداأ عمله من بيت النبّي P وحرمه. ولأجل بيان 

.
)1(

ا برنامج الإمام الرابع، نحتاج اإلى درا�ضة الأو�ضاع اّلتي كانت �ضائدة، وظروف زمانه اأي�ضً

)1(  )مجلة با�ضدار اإ�ضالم، 6(.
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وفي المقلب الآخر نجد الإمام يلجاأ اإلى التقيَّة في التعامل مع الجهاز الحاكم، ويظّن بع�ٌس 

اأّنــه لــو اأراد الإمــام اأن يقاوم نظام بني اأمّية لكان ينبغي اأن يرفع راية المقاومة الع�ضــكرّية، اأو 

اأن يلتحــق بالمختــار، اأو عبــد اهلل بن حنظلــة، اأو اأن يقودهما معلًنا بذلك المقاومة الم�ضــّلحة 

بــكّل و�ضــوح. لكــن بالّنظــر اإلى ظــروف زمن الإمــام ال�ضــّجاد Q، وباللتفــات اإلى هدف 

الأئّمة R، نفهم اأّن هذا الّنوع من الّتفكير هو تفكيٌر خاطئ.

فلــو قــام الأئّمةR، ومن جملتهم الإمام ال�ضــّجاد Q، في تلك الّظروف بمثل هذه 

التحــّركات العلنّيــة وال�ّضــلبّية، فباليقيــن لما بقي لل�ّضــيعة باقيــة، ولما بقيت الأر�ضّية اأو ُف�ضــح 

المجال ل�ضتمرار ونمّو مدر�ضة اأهل البيت، ونظام الولية والإمامة فيما بعد. حيث كان الجهاز 

الحاكــم، وخا�ضــة حكومة عبــد الملك بن مروان التي كان معظم عهد اإمامة الإمام ال�ضــّجاد، 

البالغــة ثالثين �ضــنة ونّيف، فــي ظّلها؛ يقوم بالّر�ضــد التاّم، والمراقبة الدائمــة لحياة الإمام 

ال�ضــّجاد Q، وي�ضــتخدم الجوا�ضي�س والعيون الكثيرة اّلتي كانت تنقل اإليه اأدّق التفا�ضيل، 

.Q ة بالإمام حّتى الم�ضائل الداخلية والخا�ضّ

 لهــذا نجــد اأّن الإمام ال�ضــّجاد Q في ق�ضّية المختار، لــم ُيعلن التعاون معه. ورغم ما 

جاء في بع�س الروايات عن ارتباٍط �ضــرّي بينهما، اإّل اأّنه، ودون �ضــّك، لم يكن ارتباًطا علنيًّا، 

حّتــى قيــل فــي بع�س الّروايات اإّن الإمام ال�ضــّجاد Q كان يذّم المختــار. ويبدو هذا الأمر 

ا من ناحية التقّية، وذلك حّتى ل ُي�ضت�ضــعر وجود اأّي ارتباط بينهما، مع العلم باأّن  ــا جــدًّ طبيعيًّ

المختــار فيمــا لو انت�ضــر، فاإّنه بالتاأكيد كان �ضــُيعطي الحكومة لأهــل البيتR، ولكن في 

حــال هزيمتــه، ومع وجود اأدنــى ارتباط وا�ضٍح وعلنّي، لكانت الّنقمة �ضــملت، وب�ضــكل قطعّي، 

ا. لأجل ذلــك لم ُيظهر  الإمــام ال�ضــّجاد Q و�ضــيعة المدينــة، واجتّثت جذور الت�ضــّيع اأي�ضً

الإمام Q اأّي نوٍع من الرتباط العلنّي به.

مواجفة اإلمام Q مع علّاء البالط
اإنَّ مواجهــة الإمــام ال�ضــّجاد للعلمــاء الّتابعيــن، والمحّدثيــن الكبار العاملين لــدى الجهاز 

الحاكــم، هــو اأحد اأكثر الأبحاث اإثارًة في حياة الأئّمةR؛ هو بحث مواجهة هوؤلء العظام 
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 Rوال�ضعراء. فقد كان الأئّمة 
)1(

لحملة الفكر والثقافة في المجتمع الإ�ضالمّي؛ اأي العلماء

يتحّملــون م�ضــوؤولية هداية الّنا�ــس في اأفكارهــم واأذهانهم، واأولئك كانوا يوّجهون الّنا�ــس اإلى 

الو�ضع اّلذي يريده خلفاء بني اأمّية وبني العّبا�ــس، ليكون حاكمًا على المجتمع، ويجعل الّنا�ــس 

مطيعين وم�ضت�ضلمين.

كمــا نعلــم، لقد كان الحــّكام الّظالمون والجائرون يــرون اأّن جذب قلوب الّنا�ــس اإليهم هو 

اأهّم عامل في بقاء ملكهم و�ضــلطانهم. فالفا�ضل الزمنّي بين الّنا�ــس وبين �ضدر الإ�ضــالم لم 

يكن كبيًرا، لذا فاإّن اإيمان الّنا�س بالإ�ضالم كان ما يزال قويًّا. فلو اأدرك الّنا�س اأّن البيعة اّلتي 

 ،P قّدموهــا للحــّكام لي�ضــت �ضحيحة، واأّن هــذا الّظالم ل يجوز اأن يكون خليفة ر�ضــول اهلل

فاإّنهــم لمــا ر�ضوا بت�ضــليمه قيادتهم بتاًتا. وحّتى لو قلنا اإّن هذا الأمر ل ي�ضــمل جميع الّنا�ــس، 

فعلــى الأقــّل نقــول اإّن القدر الم�ضــّلم به هــو اأّن الكثيرين فــي المجتمع كانوا يتحّملــون الو�ضع 

المنافــي لالإ�ضــالم في الجهاز الحاكم نتيجة الإيمان القلبّي بمعنــى اأّنهم كانوا يت�ضّورون باأّن 

هــذا الو�ضــع هو و�ضٌع اإ�ضــالمّي. ولإبقــاء هذه ال�ضبابّية فــي اأذهان الّنا�ــس، كان حّكام الجور 

ي�ضــتغّلون المحّدثيــن وعلمــاء الدين قــدر الإمكان، وُيحرّكونهــم طبًقا لم�ضالحهــم، فيطلبون 

حابة الكبار، بما يوافق  منهم و�ضع الأحاديث واختالقها ون�ضــبتها اإلى ر�ضــول اهلل P وال�ضّ

ميولهم واأهواءهم.

نّاذج من الّواجفة مع علّاء البالط
يوجد هنا نموذج ُيبّين كيفّية مواجهة الإمام ال�ضّجاد Q هذا الو�ضع، وذلك في تعامله 

مع محّمد بن �ضهاب الزهرّي:

 في البداية اأحد تالمذة الإمام ال�ضّجاد Q المقّربين؛ 
)2(

كان محّمد بن �ضهاب الزهرّي

اأي اأّنــه مــن جملة اّلذين تعّلموا علومهم، ونقلوا الأحاديــث عن الإمام Q، ولكن بالتدريج 

)1(  كان كعب الأحبار يهودّيًا، اأ�ضلم في عهد الخليفة الثاني. ويوجد �ضكوك كثيرة في الأحاديث المن�ضوبة اإليه، لي�س فقط 
بين ال�ّضــيعة، بل حّتى بين الكثير من اأهل ال�ضــّنة، باعتبار اأّنه قد اختلق اأحاديث انطالقًا من عدائه لالإ�ضــالم. ويوجد 

من اأهل ال�ضّنة من يقبل به.

)2(  وقد ُيدعى بمحمد بن م�ضلم الزهرّي اأي�ضًا. فاأحيانًا ُيذكر ا�ضمه تحت عنوان �ضهاب، واأحيانًا م�ضلم. ولعّل الأّول ا�ضم 
والده، والآخر لقبه. )الكاتب(
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- ب�ضبب التجّروؤ اّلذي كان فيه - اقترب من نظام الحكم، حّتى �ضار اأحد اأعوانه، وتحّول اإلى 

واحٍد من زمرة العلماء والمحّدثين اّلذين وقف الأئّمةR في قبالهم.

ولأجل اأن نّطلع اأكثر على و�ضع الزهرّي، ننقل عّدة اأحاديث ب�ضاأنه:

اأحــد هــذه الأحاديــث، ما جاء عنه: »كّن��ا نكره كتابة العل��م، حّتى اأكرهنا عليه ال�ّس��لطان، 

. ُيفهم من هذا الحديث اأّنه حّتى ذلك الّزمن، لم يكن متعارًفا بين 
فكرهنا اأن نمنعه اأحًدا«)1(

هــذه الطائفــة من المحّدثين اأّن كّل ما يعلمونه مــن الأحاديث ينبغي اأن يكتبوه، وكذلك يّت�ضح 

اأّن محمــد بــن �ضــهاب الزهرّي كان فــي خدمة الأمــراء، واأّنه كان ُيحمل علــى كتابة الأحاديث 

اّلتي ُتنا�ضبهم.

كان اأحدهــم، وُيدعــى معمًرا، يقول: »كّنا نظ��ّن اأّننا قد نقلنا من الزهرّي اأحاديث كثيرًة، 

. فعندها راأينا كتًبا كثيرة ُتحمل على ظهور الدواّب، وُتخرج من خزائن 
اإلى اأن ُقتل الوليد«)2(

 اأي اأّن الزهرّي و�ضع من الأحاديث اّلتي ُتنا�ضــب الوليد 
)3(

الوليــد، وُيقــال: هــذا علم الزهــرّي!

واأهــواَءه مــا عجزت عن حمله الّرجال. فما حال تلك الأحاديث؟ مّما ل �ضــّك فيه اأّنها ل ُتدين 

الوليد، واإّنما توؤّيد اأعمال الوليد واأمثاله، وُت�ضّححها.

ويوجــد حديــٌث اآخر يتعّلق بفترة ارتباط الزهــرّي بالّنظام الحاكم. فقد روى اليعقوبّي في 

تاريخه: »اإّن الزهرّي ُيحّدثكم عن ر�س��ول اهلل P اأّنه قال: ل ُت�س��ّد الرحال اإل اإلى ثاثة 

م�ساجد: الم�سجد الحرام، وم�سجد المدينة، والم�سجد الأق�سى، واإّن ال�سخرة اّلتي و�سع 

.
ر�سول اهلل قدمه عليها تقوم مقام الكعبة«)4(

ويعــود هــذا الحديث اإلى ذلــك الزمن اّلذي كان عبد اهلل بن الزبيــر حاكًما فيه على مّكة. 

وبطبيعة الحال، فاإّنه كان ل بّد للّنا�س اّلذين يريدون الحّج اأن يدخلوا مّكة - التي كانت تحت 

ة عبد  نفــوذ ابــن الزبيــر - وكانت تلــك الأّيام فر�ضًة منا�ضــبة له للتبليــغ �ضّد اأعدائــه، وخا�ضّ

الملــك بــن مــروان ومن جانٍب اآخر، بمــا اأّن عبد الملــك كان ُيدرك خطورة هــذا الأمر، ولكي 

)1(  عبد اهلل بن الرحمن الدرامي، �ضنن الدارمّي، مطبعة العتدال ـ دم�ضق، 1349، ج1، �س 110.
)2(  الوليد هو الولد البكر لعبد الملك بن مروان، والذي ت�ضّلم الخالفة بعده. )الكاتب(

)3(  »... فاإذا بالدفاتر قد ُحملت على الدواّب من خزائنه. وُيقال هذا من علم الزهرّي!« )الكاتب(
)4(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبّي، دار �ضادر ـ بيروت، ج 2، �س 261.
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يمنــع الّنا�ــس مــن الذهــاب اإلى مّكــة، راأى اأّن اأف�ضل الّطرق هــو و�ضع اأحاديث ُتبّيُن اأّن �ضــرف 

القد�س بمنزلة �ضرف مّكة. ونحن نعلم ،ـ في العرف والّثقافة الإ�ضالمّية ،ـ اأّنه ل توجد منطقة 

فــي العالــم تــوازي الكعبة �ضــرًفا ومكانــًة، ول يوجد حجر فــي الّدنيا ُي�ضاهي الحجر الأ�ضــود. 

فكانت تلك الأحاديث المختلقة و�ضيلة لعبد الملك لكي يدفع الّنا�س للذهاب اإلى فل�ضطين، لأّن 

فل�ضــطين جزٌء من ال�ّضــام، وتحت نفــوذ عبد الملك. فاإلى اأّي مدى كان لهــذه الأحاديث تاأثيٌر 

في نفو�س الّنا�س واأفعالهم؟ وهل حدث في زمٍن ما اأّن الّنا�س حّجوا اإلى بيت المقد�س بدًل من 

مّكة، اأم ل؟ ولو حدث ذلك لكان ينبغي اأن نعّد المجرم الأ�ضلّي، اأو اأحد المجرمين، هو محمد 

بن �ضهاب الزهرّي اّلذي حّرف الأمر في اأذهان الّنا�س لأجل ماآرب عبد الملك ال�ّضيا�ضّية.

وعندمــا ُي�ضبــح الزهرّي تابًعا لجهاز الخالفة، فلن يمنعه �ضــيء مــن و�ضع الأحاديث �ضّد 

الإمــام ال�ضــّجاد Q والّتنظيمــات العلوّية ، منهــا ما وجدته في كتاب »اأجوبة م�س��ائل جار 

اهلل« ، تاأليف المرحوم ال�ضــيد عبد الح�ضــين �ضــرف الدين ، حيث يّدعي الزهرّي في رواية اأّن 

اأمير الموؤمنين Q كان جبريًّا، وين�ضــب اإلى الر�ضــول P اأّنه قال في معنى الإن�ضــان في 

 اأّنه اأمير الموؤمنين Q، )والعياذ باهلل(. وفي 
ءٖ َجَدٗل﴾)1( ۡكَثَ َشۡ

َ
نَسٰــُن أ الآية ﴿َوَكَن ٱۡلِ

روايٍة اأخرى ينقل اأّن حمزة �ضّيد ال�ضهداء كان �ضارب خمر. واإّنما جعل هاتين الّروايتين لدعم 

الجبهــة ال�ّضيا�ضــّية المت�ضــّلطة لعبــد الملك وبنــي اأمّية ، مقابــل اأئّمة الهــدىR، وبالتالي 

لن�ضف عترة النبّي، و�ضاللته ، اّلذين كانوا يواجهون الأمويين بعنوان اأّنهم م�ضلمون من الّطراز 

رين في تطبيق اأحكام الّدين! الأّول، وُيعّرفهم على اأّنهم مثل غيرهم من العواّم والمق�ضّ

ا،  بالن�ضــبة للزهــرّي واأمثالــه، فقد وقف الإمام ال�ضــّجاد Q موقًفا حازًما وقا�ضــًيا جدًّ

حيث ُيلحظ هذا من خالل الّر�ضالة اّلتي وّجهها اإليه.

بالّطبــع، قد يت�ضــاءل بع�س الّنا�ــس اإلــى اأّي مدى ُيمكن اأن تعك�ــس »الر�س��الة« هذا الموقف 

ال�ّضــديد، ولكن باللتفات اإلى �ضــّدة اللهجة في م�ضمون هذه الر�ضــالة الموّجهة اإلى الزهرّي، 

وكذلك بالن�ضــبة للجهاز الحاكم، واأّنها ل تنح�ضر بمحّمد بن �ضــهاب، بل كانت تقع في اأيدي 

الآخريــن، وتنتقــل بالتدريج عبر الأل�ضــن والأفــواه، وتبقى عبر التاريخ )كمــا اأّننا اليوم، وبعد 

)1(  �ضورة الكهف، الآية 54.
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اأكثــر مــن 1300 �ضــنة، نتناولهــا بالبحــث(؛ باللتفات اإلــى كّل هــذه الأمور، ُيمكــن اأن ُندرك 

ربــة اّلتــي ُوّجهت اإلى القدا�ضــة ال�ّضــيطانّية والم�ضطنعة لمثل اأولئــك العلماء. لقد  حجــم ال�ضّ

كانت الّر�ضالة خطاًبا لمحّمد بن �ضهاب، ولكّنها نالت من اأ�ضخا�س اآخرين على �ضاكلته. ومن 

المعلوم اأّن هذه الر�ضــالة عندما تقع باأيدي الم�ضــلمين، وبالأخ�ّس �ضيعة ذلك الع�ضر، وتنتقل 

عبر الأيدي، فاأّي �ضــقوط لهيبة هوؤلء ومكانتهم �ضــتحدثه في الأعين؟! وهنا ننقل مقاطع من 

هذه الر�ضالة: 

. في الجزء 
فــي البدايــة يقول Q: »كفانا اهلل واإّي��اك من الفتن، ورحمك من النار«)1(

ه بالخطاب، لماذا؟ لأّن كّل اإن�ضــان يتعّر�س للفتن، حّتى  الثانــي مــن هذه الجملــة، نجده يخ�ضّ

الإمام ال�ّضــّجاد Q، ولكن دون اأن ي�ضــقط فيها، ومحمد بن �ضــهاب يتعّر�س للفتنة، ولكّنه 

�ضقط. اأّما بالن�ضبة لنار جهّنم، فاإّنها ل تقترب من الإمام زين العابدين Q، ولهذا ُخ�ّس 

 Q الــكالم هنــا بالزهــرّي. وابتــداء الّر�ضــالة بمثل هــذه اللهجة دليــل على تعامــل الإمام

معــه بطريقــة تحقير ومعاداة. ثّم يقول Q: »فق��د اأ�سبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها 

. دّققــوا، لمــن الخطاب ]موّجه[ فــي هذه الجملة؟ اإّنه موّجه ل�ضــخ�سٍ يغبطه 
اأن يرحم��ك«)2(

الجميــع علــى حالــه، فهو اأحــد العلماء الكبــار المقّربيــن من الّنظــام الحاكم، بينمــا نجد اأّن 

الإمام Q ُيبّينه �ضعيًفا وو�ضيًعا.

بعد ذلك ُي�ضــير الإمام Q اإلى الّنعم اّلتي حباه اهلل بها، والحجج اّلتي اأتّمها عليه، ثّم 

يقول اإّنه مع وجود تلك الّنعم من اهلل، هل ت�ضتطيع اأن تقول كيف قد اأّديت �ضكرها؟

ويذكر جملة من اآيات القراآن، ويقول: اإّن اهلل تعالى لن ير�ضى اأبًدا عن ق�ضورك وتق�ضيرك، 

.
لأّنه �ضبحانه قد اأمر العلماء بتبيين الحقائق للّنا�س: ﴿َلُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَل تَۡكُتُمونَُهۥ﴾)3(

ا بقوله Q: »واعل��م، اإّن اأدنى ما  وبعــد هــذه المقّدمة، يحمل عليه بطريقٍة قا�ضــية جــدًّ

كتم��ت، واأخ��ّف م��ا احتمل��ت، اأن اآن�س��ت وح�س��ة الّظالم، و�س��ّهلت ل��ه طريق الغ��ّي، بدنوِّك منه 

حي��ن دن��وت، واإجابت��ك ل��ه حين ُدعي��ت«. وُيظهر هذا الكالم، اّلذي يطرحــه الإمام، بو�ضوح، 

)1(  ابن �ضعبة الحراني، تحف العقول، �س275.
)2( م.ن.

)3(  �ضورة اآل عمران، الآية 187.
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ارتباطــه بجهــاز ال�ّضــلطة. »اإّن��ك اأخ��ذت ما لي���س ل��ك مّمن اأعط��اك«، »ودن��وت مّمن ل��م يرّد 

��ا، ول��م ترّد باطًا حي��ن اأدناك«؛ )وهو الخليفة الّظالــم(. فباأّي عذٍر ُتبّرر عدم  عل��ى اأح��ٍد حقًّ

ائعة، واإزالة المظالم الكثيرة؟ »واأحببت من حاّد اهلل«. اإرجاعك الحقوق ال�ضّ

ا في هــذه الفقرة عندما يقول Q: »اأولي���س بدعائه اإّياك، حين  والجملــة الموؤّثــرة جدًّ

دعاك، جعلوك قطًبا اأداروا بك رحى مظالمهم، وج�سًرا يعبرون عليه اإلى باياهم، و�سّلًما 

اإلى �سالتهم، داعًيا اإلى غّيهم، �سالًكا �سبيلهم، ُيدخلون بك ال�سّك على العلماء، ويقتادون 

ب��ك قل��وب الجّه��ال اإليهم؟«. ثم يقول: »فلم يبلغ اأخ�ّس وزرائهم، ول اأقوى اأعوانهم اإّل دون 

.
ما بلغت من اإ�ساح ف�سادهم«)1(

وفي هذه الر�ضــالة ال�ّضــديدة اللهجــة والبليغة، يف�ضح الإمام ال�ضــّجاد هــذا التيار الفكرّي 

 �ضيا�ضــيٍّ وحكومــيٍّ واجتماعّي. فاأولئك 
ٍ
والعلمــّي التابع لل�ضــلطة والحكم، واّلذي يتحّرك بدعم

اّلذيــن قبلــوا مهادنة الّنظــام، اأ�ضبحوا مطاَلبين بالإجابة عن ال�ضــوؤال اّلذي بقي في المجتمع 

الإ�ضالمّي في ذلك الزمان، و�ضوف يبقى عبر التاريخ.

هــذه اإحــدى المقاطــع المهّمــة مــن حيــاة الإمــام ال�ضــّجاد Q، فهو Q لــم يكتِف 

.
)2(

ة، بل قام بحركة �ضيا�ضّية بتحّرك علمّي وتربوّي محدود بين جماعة خا�ضّ

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 75، �س 132.
)2(  مجلة با�ضدار ا�ضالم، 11.
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َّ

مواجفة الحك

الّهاهيم الرئيسة

من المقاطع الأ�ضا�س في حياة الإمام ال�ضجادQ طريقُة ت�ضّرفه مع جهاز الخالفة   .1

والمنتمين اإليه من عامة النا�س، وكذلك العلماء التابعين للجهاز الحاكم.

المواجهــة  بلونيــن، الأول:   Qال�ضــجاد ال�ضيا�ضــّي لالإمــام  اّت�ضــم الخطــاب  لقــد   .2

ال�ضريحــة والمبا�ضــرة والقاطعة �ضّد الحكــم، والثاني: المهادنة والتقية، وا�ضــتخدام 

اللين. وقد فر�ضت ظروف كل مرحلة من حياته ا�ضــتخدام هذين اللونين في الخطاب 

والمواجهة واللقاء مع حكام ع�ضره.

3.  لقد ا�ضــتخدم الإمام ال�ضــجادQ خطاب المهادنة والتقية واللين ب�ضــبب الظروف 

التي كان يعي�س فيها، فاإن المرحلة الأولى من حياته كانت تقت�ضي التهدئة وعدم اإثارة 

ال�ضلطة، لأنه كان يمتلك م�ضروعًا ل يمكن اأن يم�ضح لل�ضلطة بالق�ضاء عليه، فال بّد من 

اإتمامــه اأوًل، وهــذا نظير فعل النبي Pفي المرحلة الأولى مــن فترة الدعوة في مكة 

المكّرمة.

ا�ضــتخدم الإمام ال�ضــجادQ اأ�ضــلوب المواجهــة ال�ضريحة بع�س الجهــاز الحاكم   .4

واأزلمــه بح�ضــب الظــروف اأي�ضًا، فمثــاًل نالحظه قام، بــكل جراأة و�ضراحــة، في وجه 

عبيد اهلل بن زياد في الكوفة، وفي وجه يزيد بن معاوية في بالد ال�ضــام، فنطق بكلمة 

الحق. 

لقد ا�ضــتخدم الإمام ال�ضــجادQ اأ�ضلوب المواجهة اأي�ضًا مع عبد الملك بن مروان   .5

فــي ق�ضيــة تزّوجــه من اإحــدى جواريه، وكذلك ق�ضية �ضــيف النبيP، وكان �ضــديدًا 

جدًا عليه. ومن جهة اأخرى كان يجل�س مع عبد الملك في مجل�س واحد، ويت�ضّرف معه 

ت�ضّرفًا معتدًل وعاديًا.

لقد ا�ضــتخدم الإمام ال�ضــجادQ اأ�ضــلوب المهادنة مع م�ضــلم بن عقبة، وا�ضــتطاع   .6

بتدبيره دفع القتل عنه، وبذلك حافظ على ا�ضــتمرار المحور الأ�ضلّي لل�ضــيعة. واأما ما 

 فهو كالم غير �ضحيح، وهي روايات ل �ضحة لها.
ّ

ي�ضار اإلى تذهلل



  



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

يتبّين وقوع التحريف في اإلسالم من قبل الحّكام.  .1

اإلمام  بها  عمل  التي  التنفيذية  اإلجراءات  يشرح   .2

.Qالباقر

لإلمام  واإلعالمّي  العملّي  األسلوب  إلى  يتعرّف   .3

.Qالباقر

 )1( Q اإلمام الباقر
ظروف المرحلة، وجهاد اإلمام

الدرس الرابع عشر





تّفيق
امتــّدت مرحلــة اإمامــة الإمام الباقرQ مّدة ت�ضــع ع�ضــرة �ضــنة، من عــام 95 للهجرة 

 
ٍ
 اأبوه الإمام ال�ضــّجاد Q فــي اآخر لحظات عمــره، كاإمام

)1(
واإلــى عــام 114، وقــد اختــاره

لل�ّضيعة، وخليفٍة له، وقد �ضّجل هذا التن�ضيب في مح�ضر �ضائر اأبنائه واأقاربه، واأراه �ضندوًقا، 

، اأو حاوًيا ل�ضــالح ر�ضــول اهلل، وقال: »يا محّمد، احمل هذا 
)2(

بح�ضــب الّروايات، مليًئا بالعلم

ندوق من  ن��دوق اإل��ى بيت��ك«. ثّم يتوّجه بالخطــاب اإلى الآخرين: »ل يوجد في ه��ذا ال�سّ ال�سّ

، وكاأّنــه بهذا الموقف، وبمثل هــذا الّتعبير، 
الّدره��م والّدين��ار �س��يٌء، ب��ل ه��و مل��يٌء بالعلم«)3(

عّرف الحا�ضرين على اإرث القيادة العلمّية والفكرّية والثورّية.

وقوع التحريف في القين اإلسالميم
اإنَّ بع�ــس ال�ضــالطين والحّكام اّلذين اأم�ضــكوا بزمام ال�ّضــلطة تحت عنــوان خالفة النبّي ، 

كبني اأمّية واآل مروان ، هوؤلء لم يكونوا لئقين باأّي �ضكل لكي يحكموا المجتمع الإ�ضالمّي، ولقد 

اأوجــدوا في عهد حكومتهم كّل اأنواع الف�ضــق والظلم والف�ضــاد والتمييــز والجهل والنحرافات 

المختلفة. فلو كان من المقّرر تبيان الأحكام الإ�ضالمّية والآيات القراآنية كما هي للّنا�س، لما 

كان ممكًنا لهوؤلء اأن ي�ضــتمّروا في الحكم والإم�ضــاك بال�ّضــلطة، لهذا قاموا بعملّية الّتحريف، 

وقــد فعلــوا ذلــك من عّدة طرق. اأحدها هــو اأن يحملوا بع�ضًا، طمًعــا اأو خوًفا، لترويج ما يحلو 

لهم بين الّنا�س، وقد ورد في تاريخ القرنين الأّولين لالإ�ضالم اأنَّ بع�س ال�ضخ�ضّيات المعروفة 

)1(  الختيــار هنــا بمعنــى اإي�ضائه بالت�ضّدي لمهام الإمامة، وتاأكيد الحجّية على النا�ــس، لأّن تن�ضيب الإمام اختيار اإلهّي 
واقعّي.

)2(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 46، �س 229.
)3(  م. ن.
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بالقدا�ضة والتقوى والعلم الكثير، �ضاروا في خدمة الحّكام واأمراء الجور، وكانوا يفتون الّنا�س 

باأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإ�ضالم. 

والحّكام اأنف�ضــهم عندما كانوا يجل�ضــون على م�ضــند ال�ّضــلطة، وكانوا ي�ضــعرون باأّنه يجب 

على الّنا�ــس اأن يقبلوا بكّل ما يقولونه، فاأّي كلمٍة اأو فكرٍة اأو مبنًى كانوا يعر�ضونه تحت عنوان 

الإ�ضــالم، كانوا ُيحّولونه اإلى ثقافٍة رائجٍة، وين�ضــرونه على م�ضــتوى العالم الإ�ضــالمّي، لُين�ضر 

ويتكّرر وُينقل من ل�ضاٍن اإلى ل�ضان، حّتى ُي�ضّكل الذهنية العاّمة، مثلما كان بع�س زعماء جهاز 

عبــد الملــك، كالحّجاج واأمثالــه، يعتقدون، اأو هكذا يظهــرون، باأّن الخالفة اأرفــع من النبّوة، 

فهــوؤلء لــم يكونوا قانعين بــاأن يكون عبد الملك بن مــروان، واأولده واأولئك الف�ضــقة والفجرة 

خلفــاء للنبــّي، واأن يكونــوا غا�ضبين لهــذا العنوان، ولم يكتفــوا بذلك، بــل اأرادوا اأن يّدعوا اأّن 

الخالفة اأف�ضل من النبّوة... لقد وقعت تلك التحريفات في الدين، وقد كان العامل الأ�ضا�ــس 

ل�ضــتمرار �ضــلطة بني اأمّية وبني العّبا�ــس، والمانع الأ�ضا�ــس لحكومة الإ�ضــالم الحّقة، هو تلك 

الثقافة الخاطئة اّلتي �ضيطرت على اأذهان الّنا�س.

ذهنية الّجتّع، ودوافع تحرك اإلمام
اإّن مــا يدفــع الإمــام واأتباعه نحو هذه الحركة اّلتي ل تعرف ال�ّضــكون، في كّل هذا ال�ّضــعي 

ي الموؤ�ضــف.  المجهــد، ويدعوهــم للقيام بهــذا الّتكليف الإلهّي، هــو الواقع الجتماعّي والذهنَّ

فهم كانوا من جهة ي�ضــاهدون اأمام اأعينهم كيف اأّن الّنا�ــس، واإثر التربية الم�ضّلة والمخّربة، 

كانــوا يــزدادون �ضــقوًطا وغرًقا فــي التّيار العاّم الفا�ضــد للمجتمع يوًما بعد يــوم، وو�ضل الأمر 

�ضــيًئا ف�ضــيًئا اإلى حيث اإّن عاّمة الّنا�ــس لم يعودوا ي�ضــتمعون للّدعوة المنجية لالإمامة، كحال 

 - ومن جانٍب اآخر لم يعد هناك 
الّزعماء والم�ضــوؤولين ،- »اإن دعوناهم لم ي�س��تجيبوا لنا«)1(

فــي هــذا التّيار النحرافّي، اّلذي اأ�ضبح كّل �ضــيء فيه، حّتى الّدر�ــس والبحــث والفقه والكالم 

والحديث والتف�ضير، من اأجل تلبية اأماني ورغبات الطواغيت الأموّيين؛ اأّي طاقة اأمل مفتوحة 

غلق عليهم طريق الهداية كّليًّا، »واإن 
ُ
عليهم. ولو لم ينه�س الت�ضّيع لأجل دعوتهم وهدايتهم، لأ

.
تركناهم لم يهتدوا بغيرنا«)2(

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 46، �س 288.
)2(  م. ن، ج 26، �س 253.
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علــى اأ�ضا�ــس الإدراك العميق لهذا الواقع الجتماعّي ال�ضــّيئ، ُيعلــن الإمام موقفه العدائّي 

تجاه القوى الفكرّية والثقافّية الم�ضلَّلة والمحّرفة لأحكام ومعارف الدين الإ�ضالمّي.

Qوضع الشيعة في عفق اإلمام الباقر
اإّن مرحلــة حيــاة الإمــام الخام�ــس، الإمام الباقر Q، هي ا�ضــتمراٌر منطقــّي لحياة الإمام 

 Q  والدعوة ال�ضيعّية اّلتي �ضعفت لعّدة �ضنوات، اأخذت في عهد المام الباقر ،Q ال�ضّجاد

تتجّذر وت�ضــتقطب �ضــرائح كبيرة، وحّتــى اأّنها في الدوائر المحدودة اأ�ضحــت رابطًة فكرّية وعملّية 

 Q  ُيمكن الّتعبير عنها بالّت�ضكيالت الحزبّية،. ووّلت تلك الأّيام اّلتي قال عنها الإمام ال�ضّجاد

. واأ�ضحــى الإمــام 
)1(

ا فــي كّل الحجــاز اإّن اأتباعــه مــا كانــوا يزيــدون فيهــا علــى ع�ضــرين �ضــخ�ضً

الباقر  Q يدخل م�ضــجد النبّي في المدينة فيلتّف حوله جمٌع غفير من اأهل خرا�ضــان وغيرها 

مــن اأ�ضقاع العالم الإ�ضــالمّي، ي�ضــاألونه عن الق�ضايــا الفقهّية، ويفد عليه اأمثال طاوو�ــس اليمانّي، 

وقتادة بن دعامة، واأبو حنيفة، واآخرون من الم�ضهورين بالمعارف الدينّية، وبالطبع، مّمن ُيعتبرون 

خــارج التوّجــه الإمامــّي وال�ضــيعّي. وقد �ضــمعوا �ضدى علــم الإمام الذائــع، واأقبلوا عليــه للتعّلم، اأو 

لالحتجاج والمجادلة. وبرز �ضاعٌر كالُكميت الأ�ضدّي بذلك الل�ضان الف�ضيح، والفّن العابق، ليترك 

اأهــّم اآثــاره الفّنيــة، وهي الق�ضائــد اّلتي ُعرفت بالها�ضــمّيات، واأ�ضحت تنتقل من يــٍد اإلى يد، ومن 

ل�ضاٍن اإلى ل�ضان، لُتعّرف الّنا�س على حّق اآل محّمد، وف�ضل علمهم، ومقاماتهم المعنوية.

اإَن خلفاء بني مروان اأح�ّضوا خالل هذه الفترة بنوٍع من الّطماأنينة، و�ضعروا بال�ضتقرار بعد 

ـ خالل فترة حكمه، اّلتي ا�ضتمّرت ع�ضرين  ـ توّفي �ضنة 86 هــ  اأن ا�ضتطاع عبد الملك بن مروانـ 

عاًمــا، اأن يقمــع كّل المعار�ضين. وقد يعود �ضــعور الخلفاء المروانّييــن في هذا الع�ضر بالأمن 

والطمئنان اإلى اأْن و�ضلتهم الخالفة غنيمة باردة، ل كاأ�ضالفهم اّلذين كدحوا من اأجلها، مّما 

اأّدى اإلــى ان�ضــغالهم باللهــو والملّذات اّلتي ُت�ضاحب ال�ّضــعور بالقتدار والجــاه والجالل. مهما 

يكن الأمر، فاإّن ح�ضا�ضية خلفاء بني مروان تجاه مدر�ضة اأهل البيت قد قّلت في هذا الع�ضر، 

.
)2(

واأ�ضبح الإمام Q واأتباعه في ماأمن تقريًبا من مطاردة الجهاز الحاكم

)1(  �ضرح نهج البالغة، ج 4، �س 104، العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 46، �س 143.
)2(  الإمام الخامنئي{، قيادة الإمام ال�ضادق Q، �س 32 - 33.
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Qاإلجراءات التنهيذية لإلمام الباقر

مواجهة التحريف في المعارف واألحكام اإلسالمّية:  .1
اإنَّ المواجهــة الثقافّيــة تعني ال�ّضــعي لتبديــل الذهنّية العاّمة والّثقافــة الحاكمة على عقول 

الّنا�ــس، مــن اأجــل اأن يتّم تعبيد الّطريق باّتجــاه الحكومة الإلهّية، وقطــع الّطريق على حكومة 

الّطاغــوت وال�ّضــيطان. لقــد بداأ الإمام الباقر Q هــذا العمل، فهو باقر علــم الأّولين، هو 

باقر وفاتح الحقائق القراآنية، هو من يبقر وي�ضّق طرائق الحقائق القراآنية والعلوم الإ�ضالمّية، 

وكان ُيبّين القراآن للّنا�ــس. لهذا، كان كّل من يحتّك بالإمام الباقر )عليه ال�ضالة وال�ضــالم(، 

ولــم يكــن تابًعــا ول خا�ضًعا، كان حتًما ُيبّدل راأيه ب�ضــاأن و�ضع حاكمّية الزمــان. لهذا، نجد اأّن 

الكثير من الّنا�س مّمن هم من الّطبقة الو�ضطى، في زمن الإمام الباقر Q، كانوا ُيقبلون 

على مدر�ضــة اأهل البيت، ومذهب الإمامة، وما هو رائٌج في عرف اليوم تحت عنوان الت�ضــّيع. 

الت�ضــّيع هــو هــذا؛ اأي اّتباع مدر�ضــة اأهل البيت مــن اأجل اإقامة ال�ّضــيادة الحقيقّية لالإ�ضــالم، 

والإعالء الحقيقّي لكلمة القراآن، وتو�ضيح وتثبيت المعارف القراآنية بين الّنا�س. وكّل من كان 

الإمام الباقر Q يّت�ضل به وُيبّين له الم�ضــائل، كان ُيبّدل تفكيره الخاطىء. لقد كان هذا 

ا واأ�ضا�ًضــا، وهو اأهّم ما قام  ا جدًّ هــو العمــل الأّول لالإمــام الباقر Q، اّلذي ُيعّد عماًل مهمًّ

.Q به

بناء الّتشكيالت السّرّية:  .2
العمل الآخر في حياة الإمام الباقرQ كان عبارة عن تنظيم الت�ضكيالت، فماذا يعني 

هــذا؟ اأي اأّن المــرء يقــوم بن�ضــر تلك المعــارف، وذلك التغييــر الّثقافّي، والمواجهــة الثقافّية 

داخــل المجتمــع كبــذٍر ينثره الإن�ضــان فــي الأر�س هنا وهناك. ح�ضــنًا، فاإّن بع�ــس هذه البذار 

�ضــُينبت، وبع�ضه �ضــيموت، وبع�س ما ينبت �ضُيدا�ــس عليه ويزول، ولعّل بع�ضه لن ُيثمر كثيًرا؛ 

هــذا هو حال البــذر. وبع�س الأحيان، كال، فذلك الُمزارع الماهــر الخبير والعاقل، بالإ�ضافة 

اإلــى اأّنــه يبــذر الحبوب، فاإّنــه ُيحافظ عليها، فكيف يفعــل ذلك؟ من خالل تجهيز اأ�ضــخا�ٍس، 

وبّثهم في اأرجاء العالم الإ�ضالمّي من اأجل الق�ضاء على ال�ّضبهات اّلتي وقع فيها اأولئك اّلذين 

تاأّثــروا بذلــك الإعالم وتلــك الّتعاليم، فيح�ضلون علــى المزيد من المعرفــة، ول يقعون تحت 
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تاأثيــر اإلقاءات العدّو، فال ُي�ضــتبه عليهم الأمر، وُيحافظون علــى روابطهم فيما بينهم، فيكون 

ذلك �ضمانة كافية لأجل اأن ينمو ذلك الَحّب �ضالًما في اأر�ٍس م�ضتعّدة وخ�ضبة.

ا، وُيعّدهم  وقــد كان هــذا الأمر من اأعمال الإمام الباقر Q، حيث كان ُيرّبي اأ�ضــخا�ضً

هــم بالعنايــة ؛ التالمــذة الخوا�ــسـ  ثــم يربطهــم ببع�ضهــم، ويبّثهم في اأرجــاء العالم  ويخ�ضّ

الإ�ضالمّي كاأقطاٍب واأركاٍن ووكالء ونّواب، ليتابعوا ما قام به، ويتحّملوا اأعباء الّتبليغ والّتعليم 

اّلــذي قــام بــه. وهــذا الّتنظيم ال�ضــّري لالإمــام الباقر Q كان قــد بداأ قبل ع�ضــره، لكّنه 

ادق والإمام مو�ضــى بن  تفاقــم وازداد فــي زمانــه، وبالّطبــع، فقــد و�ضل فــي زمن الإمــام ال�ضّ

جعفر  L اإلى اأوجه؛ لقد كان هذا عماًل اآخًرا، وهو �ضديد الخطورة.

لهــذا تــرون في الّروايات كيــف اأّن بع�س اأ�ضحاب الإمام الباقــر Q ُيعرفون باأ�ضحاب 

ال�ضــّر، كجابر بن يزيد الجعفّي. فجابر الجعفّي كان من اأ�ضحاب ال�ضــّر، اإّنه من اأولئك اّلذين 

كانــوا يتواجــدون في اأرجــاء العالم الإ�ضــالمّي، وفي كّل الأماكــن، ويتحّملون م�ضــوؤولية هداية 

الم�ضــتعّدين والمحّبين، والأخذ باأيديهم، واإ�ضــباع اأذهانهم. وكان الجهاز الحاكم، اأينما وجد 

غط والقمع. هوؤلء، ُيعّر�ضهم لكّل اأ�ضكال ال�ضّ

إشاعة ونشر التشيُّع:   .3
مــن اللحظات الأولى، اّتخذ ال�ّضــعي الو�ضــيع وال�ّضــامل لالإمام واأتباعــه المخل�ضين مطلًعا 

جديًدا في اإ�ضاعة دعوة الت�ضّيع الهادفة والبنيوّية،. وات�ّضع نطاق هذه الّدعوة. فبالإ�ضافة اإلى 

ا تلك  المناطــق اّلتي ي�ضــكنها ال�ّضــيعة - كالمدينة والكوفة - �ضــمل مناطق جديــدة، وخ�ضو�ضً

القطاعات من الّدولة الإ�ضالمّية اّلتي كانت بعيدًة عن مركز حكومة بني اأمّية، لُت�ضاف بذلك 

اإلى نطاق طراز الفكر ال�ّضــيعّي. وُيمكن ذكر ُخرا�ضــان في هذا المجال اأكثر من غيرها، حيث 

.
)1(

ُن�ضاهد في الّروايات العديدة نفوذ التبليغ والّدعوة ال�ضيعّية في اأهل تلك المناطق

)1(  ومنها رواية اأبي حمزة الثمالّي: »حتى اأقبل اأبو جعفر Q وحوله اأهل خرا�ضان وغيرهم، ي�ضاألونه عن منا�ضك الحّج« 
)العاّلمة المجل�ضــّي، بحار الأنوار، ج 46، �س 337(. وينقل رواية تذكر ما جرى بين اأحد علماء خرا�ضــان مع عمر بن 

عبد العزيز، وفيها عبرًة بالغة. )الكاتب(
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أسلوب اإلمام الباقرQ في بيان الحدائق
كان الإمام Q ي�ضتغّل كّل فر�ضٍة منا�ضبة لتحريك م�ضاعر الّنا�س الغافلين، وعواطفهم 

من خالل بيان زاويٍة من الوقائع المّرة لحياة ال�ّضيعة، وذكر ال�ضغوط واأنواع العنف والت�ضّديد 

اّلتــي كانــت ُتمار�ــس على الإمام واأتباعــه من ِقَبل القــوى المهيمنة، وبذلــك كان يهّز عروقهم 

المّيتــة والراكــدة، ويزلــزل قلوبهــم الفاتــرة؛ اأي اأّنــه كان ُيعّدهــم لتلــك المواقف المت�ضــّددة، 

والتحّركات الثورّية.

وقد اأجاب رجاًل، �ضاأله ذات يوم: كيف اأ�ضبحَت يا بن ر�ضول اهلل؟ يروي المنهال بن عمرو 

تلــك الروايــة فيقــول: »كنت جال�ًس��ا م��ع محمد بن عل��ي الباق��ر L اإذ جاءه رجل، ف�س��ّلم 

عليه، فرّد Q، قال الرجل: كيف اأنتم؟ فقال له محّمد Q: اأوما اآن لكم اأن تعلموا 

كي��ف نح��ن؟! اإّنم��ا مثلن��ا في ه��ذه الأّمة مثل بن��ي اإ�س��رائيل، كان ُيذبح اأبناوؤهم، وُت�س��تحيى 

.
ن�ساوؤهم، األ واإّن هوؤلء يذبحون اأبناءنا، وي�ستحيون ن�ساءنا«)1(

)وبعــد هــذا البيان البليغ والمحّرك، يجّر الكالم اإلى الق�ضّية الأ�ضا�ــس؛ اأي اأولوية الّدعوة 

.)Rال�ضيعّية، وحكومة اأهل البيت

 P  زعمت العرب اأّن لهم ف�سًا على العجم، فقالت العجم: وبماذا؟ قالوا: كان محمد«

عربي��اً. قال��وا له��م: �سدقت��م. وزعمت قري���س اأّن له��ا ف�سًا على غيرها م��ن العرب، فقالت 

له��م الع��رب م��ن غيره��م: وب��َم ذاك؟ قال��وا: كان محمد P قر�س��يًّا. قالوا له��م: �سدقتم، 

ف��اإن كان الق��وم �سدق��وا، فلن��ا ف�س��ل على الّنا���س، لأّنا ذرية محمد P، واأه��ل بيته خا�سًة، 

وعترته، ل ي�س��ركنا في ذلك غيرنا، فقال له الرجل: واهلل اإّني لأحّبكم اأهَل البيت )عليكم 

ال�س��ام(، ق��ال: فاّتخ��ْذ للب��اء جلباًبا، فواهلل اإّنه لأ�س��رع اإلينا واإلى �س��يعتنا من ال�س��يل في 

.
الوادي، وبنا يبداأ الباء، ثّم بكم، وبنا يبداأ الّرخاء، ثّم بكم«)2(

وفي موقف اآخر اأمام بع�س ال�ضــعراء والعلماء اّلذين باعوا اأنف�ضــهم، ُينزل اأ�ضواط توبيخه 

علــى روؤو�ــس هــوؤلء، وُيحدُث اأمواجــًا من التنبيه واليقظــة، اإن لم يكن على م�ضــتوى وجدانهم 

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج46، �س360.
)2(  ال�ضــيخ الطو�ضــّي، الأمالي، تحقيق ق�ضــم الدرا�ضــات الإ�ضالميةـ  موؤ�ض�ضة البعثة، ن�ضــر دار الثقافةـ  قم، ط1، 1414هـ، 

�س 154.
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المّيــت، ففي اأذهان وقلــوب اأتباعهم الغافلين. وبلهجته المعتر�ضة على ُكثير ال�ّضــاعر، يقول: 

خاطبه 
ُ
َمَدْحَت عبد الملك؟! فُيجيب ب�ضذاجٍة اأو غفلٍة، وهو ب�ضدد تبرير مع�ضيته، قائاًل: لم اأ

َ
اأ

باإمــام الهــدى، بل مدحته بكلمات الأ�ضــد وال�ّضم�ــس والبحر والأفاعي والجبال، والأ�ضــد كلٌب، 

وال�ّضم�ــس ج�ضــٌم جامٌد، والبحر ج�ضــٌم بــال روح، والأفاعي ح�ضــراٌت، والجبل �ضخــرٌة �ضّماء. 

وهنــا يتب�ّضــم الإمــام اأمام هذا العذر والتبرير غير الوجيه، بطريقــٍة ذات مغزى، وهنا ينه�س 

، لي�ضع في 
)1(

الُكميــت - ال�ضــاعر الثــورّي والهادف - وُين�ضــئ واحدة من ق�ضائده الها�ضــمّيات

اأذهــان الحا�ضريــن معنى المقارنة بين هذين الّنوعين من العمل الفّني، ويو�ضل ذلك اإلى كّل 

.
)2(

اّلذين �ضمعوا بهذه الواقعة

Qالتكتيك اإلعالميم لإلمام الباقر
اأولئــك الذيــن دّونــوا فيما بعد تاريــخ حياة الإمام، مــّروا غافلين اأو متغافليــن على الإجراء 

درج في حديٍث مخت�ضر. وظاهر الق�ضّية هو اأّن 
ُ
الإعالمّي العظيم لالإمام الباقر Q الذي اأ

الإمام قد اأمر ابنه الإمام جعفر بن محّمد اأن ينفق ق�ضًما من مدخوله - 800 درهم- من اأجل 

العزاء والّنياح عليه، لمّدة ع�ضــر �ضــنوات. مكان العزاء هو �ضحراء منى، وزمانه مو�ضم الحّج، 

هكذا، ول �ضــيء اآخر. اإّن مو�ضــم الحّج هو ميعاد الإخوة المتباعدين وغير المتعارفين. فاآلف 

الأ�ضــخا�س يعي�ضــون تجربــة اإمكانّيــة الجتمــاع وتحّققه في ذلــك الّزمان والمــكان، واأ�ضحاب 

القلوب المتقاربة والأل�ضــن المتباعدة يدعون رّبهم في هذا المكان بل�ضــاٍن واحٍد، وي�ضــاهدون 

معجــزة اجتمــاع الملــل وال�ّضــعوب تحت رايٍة واحــدة. واإذا كان من ر�ضــالٍة ينبغــي اأن ت�ضل اإلى 

جميع اأرجاء عالم الإ�ضــالم، فال يوجد من فر�ضٍة اأن�ضــب من هذه الفر�ضة. هناك حيث ُتنجز 

 �ضــتكون اأن�ضــب من هذه 
ٍ
 متوالية، وفي نقــاٍط محــّددة، فاأّية اأّيام

ٍ
اأعمــال الحــّج، فــي عــّدة اأّيــام

الأّيام؟! واأّية اأماكن �ضتكون اأن�ضب من تلك الأمكنة؟! مّكة مدينٌة، والّنا�س منت�ضرون في مدينٍة 

واحــدة، وم�ضــغولون. بالإ�ضافــة اإلــى ذلك، فالجميــع فيها م�ضــغولون باأعمال الحــّج، الّطواف، 

الة و... والم�ضــعر محّل التوّقف الليلّي، فر�ضته قليلة، ول يوجد فيه اإمكانّية، فال  ال�ّضــعي، ال�ضّ

)1(  الق�ضيدة اّلتي بداأت بهذا البيت ال�ضعرّي:
من لقلب متّيم ُم�ضتهام     غير ما �ضبوة ول اأحالم

وو�ضلت اإلى هذا البيت البليغ والقا�ضم والمليء بالمعرفة: �ضا�ضة ل كمن يرى الّنا�س �ضواء ورعية الأنعام )الكاتب(

)2(  ابن �ضهراآ�ضوب، المناقب، ج4، �س 207.
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يوجد اأكثر من هذه المحّطة على طريق ِمنى. عرفات موقٌف، واإن كان في الّنهار، ولكّنه ق�ضير 

 متعب من الحركة، وينتهي بع�ضٍر ُي�ضــتعّد فيه لالنطالق. 
ٍ
المــّدة، فقــط يوٌم واحد يبداأ ب�ضباح

فِمنى هي الأن�ضب من بين الجميع، فالحّجاج ُيخّيمون هناك لثالث لياٍل بعد رجوعهم من �ضفر 

عرفــات، وت�ضــنح الفر�ضة اأكثــر من اأّي مكاٍن اآخر لأجل التعارف والتحاور وبّث ال�ضــجون. فمن 

هو الذي يتحّمل متاعب الّذهاب والرجوع من مّكة؟! فالبقاء وزيارة كّل تجّمٍع ومحفٍل ومجمع، 

يحقــق الزمــان والمكان المنا�ضــبين. فكّل واحٍد �ضــوف يمّر ب�ضــكٍل طبيعّي على مجل�ــس العزاء 

 من كّل �ضــنة في هذه البادية. و�ضــيًئا ف�ضــيًئا �ضــيتعّرف الّنا�ــس الوافدون 
ٍ
الذي ُيقام لثالثة اأّيام

من مختلف الآفاق عليه، و�ضوف ُيقيم اأهل المدينة ل�ضنواٍت عديدة، في هذا المكان، وفي هذه 

حابة والفقهــاء والمحّدثين  الأّيــام، تجّمًعــا، واأهــل المدينة هم من مركز الإ�ضــالم، ومقّر ال�ضّ

الكبار. ولمن هذا المجل�ــس؟ اإّنه لأحد وجوه عالم الإ�ضــالم، اإّنه لمحّمد بن علّي بن الح�ضــين؛ 

رجٌل عظيٌم من �ضــاللة النبّي، زعيم الفقهاء والمحّدثين، اأ�ضــتاذ جميع الم�ضــهورين في الفقه 

والحديــث، فلمــاذا ياأتون اإلى هذا المكان من بين جميع الأماكن ويقولون فيه ما يقولون؟! وفي 

الأ�ضا�س لماذا ُيقال هذا؟ األم يكن موته طبيعيًّا؟ فمن الذي قتله اأو د�ّس له ال�ّضم؟ ولماذا؟ وما 

الذي فعله؟ وما الذي قاله؟ هل كان يّدعي �ضيًئا؟ اأو كانت له دعوة؟ هل كان ُي�ضّكل خطًرا على 

الخليفة؟ وهل؟ وهل؟.. اأ�ضــئلٌة كثيرة، واإبهاماٌت اأكثر، ووراوؤها ع�ضــرات الأ�ضــئلة والّت�ضاوؤلت، 

ا من اأهل الّطالع المنت�ضرين هنا  وعندها �ضياأتي �ضيٌل من الأجوبة من اأ�ضحاب العزاء، واأي�ضً

وهناك بين الجموع المحت�ضــدة، اأولئك الذين اأ�ضــرعوا من المدينة اأو الكوفة اإلى هذا المكان، 

وفي الأ�ضا�س اإّنما جاوؤوا لكي ُيجيبوا عن هذه الأ�ضئلة. لقد جاوؤوا ليبّينوا للّنا�س، الوافدين من 

اأرجــاء عالم الإ�ضــالم اإلــى هذا المكان، الق�ضايا في هذه الفر�ضــة الفريدة، وفي هذا المكان. 

ا، ليلتقــوا بالإخوة والموالين من اأجل اأن يخبروهــم وياأخذوا المطالب والأوامر  وبالّطبــع، اأي�ضً

منهم. كانت اأعظم �ضبكة اإعالمية تبليغية بين اآلف القنوات الإعالمية في ذلك الع�ضر. وهذه 

هي الخّطة الّناجحة لالإمام الباقر Q - خّطة جهاده بعد الموت - وهذا هو الوجود الذي 

تتفّجر منه البركات، الذي جعل حياته ومماته هلل، وفي �ضبيل اهلل، »وجعله مبارًكا اأينما كان، 

.
و�ساٌم عليه يوم ُولد ويوم يموت ويوم ُيبعث حّيا«)1(

)1(  هذا الدعاء مقتب�س من الآيات القراآنية الواردة في حق نبي اهلل عي�ضى Q، )�ضورة مريم، الآيات 31 - 33(.
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الّهاهيم الرئيسة

اإن الحــكام الذين اأم�ضــكوا بزمام ال�ضــلطة تحــت عنوان خالفة النبــيP، لم يكونوا   .1

لئقين باأي �ضكل لكي يحكموا المجتمع الإ�ضالمّي. 

لقــد اأوجد اأولئــك الحكام في عهد حكوماتهم اأنواع الف�ضــق والظلم والف�ضــاد والتمييز   .2

كّلها، والجهل والنحرافات المختلفة في المجتمع الإ�ضالمّي. 

اأعلــن الإمــام الباقرQ موقفــه تجاه القوى الفكريــة والثقافية الم�ضلــة والمحّرفة   .3

لأحكام ومعارف الدين الإ�ضالمّي. 

ازداد في عهد الإمام الباقرQ الترابط الفكرّي والثقافّي والعملّي بين الت�ضكيالت   .4

ال�ضيعية. 

فــي عهد الإمــام الباقرQ اأ�ضبح هو واأتباعه في ماأمن تقريبًا من مطاردة الجهاز   .5

الحاكم، حيث ان�ضغل الحكام باللهو والملّذات عن الإمامQ واأن�ضاره.

لقــد قــام الإمــام الباقرQ بعــدة اإجــراءات تنفيذيــة لمواجهة الو�ضــع الجتماعّي   .6

والثقافّي وال�ضيا�ضّي والفكرّي في المجتمع الإ�ضالمّي، وهذه الإجراءات هي:

اأ.مواجهة التحريف في المعارف والأحكام الإ�ضالمية. 

ب.بناء الت�ضكيالت ال�ضرّية.

ج.اإ�ضاعة ون�ضر الت�ضّيع.

لقد ا�ضــتغّل الإمام Q كل فر�ضة منا�ضــبة لتحريك م�ضاعر النا�س وعواطفهم، من   .7

خــالل بيان زاوية من الوقائع المّرة لحياة ال�ضــيعة، وذكــر ال�ضغوط واأنواع العنف التي 

كانت تمار�ضه �ضدهم.

اإن من جملة الإجراءات التي اتخذها الإمامQ هي ال�ضيا�ضــية الإعالمية لتعريف   .8

النا�ــس باأهــل البيتR وبمكانتهم، حيث اأو�ضى بــاأن ُينَفق ماٌل للعَزاء والبكاء عليه 

بعد موته في مكة المكّرمة، فالأ�ضلوب اإعالمّي، والمكان كذلك اأي�ضًا.  





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

يتعرّف إلى عالقة اإلمام الباقرQ بشيعته.  .1

اإلمام  على  التضييق  من  السلطة  أهداف  يعّدد   .2

.Qالباقر

إحضار  حادثة  من  والعبر  الدروس  يستخلص   .3

اإلمام Q إلى الشام.

)2( Q اإلمام الباقر
حركة اإلمام Q وعالقته 

بأصحابه

الدرس الخامس عشر





عالقة اإلمام الباقرQ بالخواصم
تمّتعــت عالقــة الإمام ب�ضــيعته بخ�ضائ�س عــّدة. ففي هذه العالقات ُن�ضــاهد الإمام كعقٍل 

 حّي فيما يرتبط بالأع�ضــاء والجوارح، وكقلٍب ناب�ٍس في عمل تغذية الأجهزة 
ٍ
مفّكــر في ج�ضــم

والأع�ضاء.

اإّن الّنماذج الموجودة بين اأيدينا ب�ضــاأن عالقات الإمام Q مع هذه المجموعة، ُت�ضــير 

راحة في مجــال الّتعاليم الفكرّية، ومــن جهٍة اأخرى ُت�ضــير اإلى الروابط  مــن ناحيــٍة اإلــى ال�ضّ

والت�ضكيالت المدرو�ضة بين هوؤلء وبين الإمام.

، الذي هــو من اأقرب اأ�ضحــاب الإمام واأ�ضحاب �ضــّره، ُيرافقه 
)1(

ونجــد الُف�ضيــل بن ي�ضــار

فــي مرا�ضــم الحــّج، فينظــر الإمــام اإلــى الحّجاج وهــم يطوفــون حول الكعبــة، ويقــول: هكذا 

مروا اأن يطوفوا بها، ثّم ينفــروا اإلينا، ويعلنون لنا ولءهم 
ُ
كانــوا يطوفــون في الجاهلّيــة! اإّنما اأ

ۡف َِٔدٗة ّمِــَن ٱنلَّاِس َتۡهوِٓي 
َ
ومحّبتهــم، ويعر�ضــون علينــا ن�ضرتهــم! ثم قــراأ هذه الآيــة ﴿فَٱۡجَعۡل أ

؛ اأي لــم يقل: اإليها! ويو�ضي جابر الجعفّي في اأّول لقاء لــه معه اأن ل ُيخبر اأحًدا اأّنه 
إَِلِۡهــۡم﴾)2(

من الكوفة، بل اأن يتظاهر اأّنه من اأهل المدينة. وبهذه الّطريقة ُيعّلم الإمام Q مثل هذا 

التلميذ الحديث- اّلذي رّبما لديه قابلّيات عالية لتحّمل اأ�ضــرار الإمام Q والت�ضــّيع، التي 

كانت قد ظهرت عليه من البداية - درو�َس كتمان ال�ضّر، وهذا التلميذ الم�ضتعّد نف�ُضه، واّلذي 

اأ�ضبــح ُيعرف فيما بعد بعنوان �ضاحب �ضــّر الإمــام Q، ي�ضل به الأمر اإلى اأن يكون داخل 

جهاز الخالفة.

)1(  راجع تف�ضيل مدح الإمام لف�ضيل في قامو�س الرجال، ال�ضيخ محمد تقي الت�ضتري، ج 9، �س 454 )الكاتب(.
)2(  �ضورة اإبراهيم، الآية 37.
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يقــول النعمان بن ب�ضــير: »ُكنُت مازًم��ا لجابر بن يزيد الجعفّي، فلّم��ا اأن ُكّنا بالمدينة، 

دخ��ل عل��ى اأب��ي جعف��ر- الإمام الباق��ر Q- فوّدعه، وخرج من عنده وهو م�س��رور، حيث 

ورْدن��ا الأخيرج��ة )م��ن نواحي المدينة( يوَم جمعة، ف�سّلينا الزوال، فلّما نه�س بنا البعير، 

اإذا اأنا برجل طويل اآدم )اأ�س��مر( معه كتاب، فناوله، فقّبله وو�سعه على عينيه، واإذا هو من 

محمد بن علي )الباقر( اإلى جابر بن يزيد، وعليه طين اأ�سود رطب، فقال له: متى عهدك 

ب�سّيدي؟ فقال: ال�ساعة، فقال له: قبل ال�ساة اأو بعد ال�ساة؟ فقال: بعد ال�ساة، فقال: 

فَف��ّك الخات��م، واأقب��ل يق��راأه ويقب���س وجه��ه، حّت��ى اأتى عل��ى اآخره، ثم اأم�س��ك الكت��اب، فما 

راأيته �ساحكاً ول م�سروراً، حّتى وافى الكوفة«.

يقول النعمان بن ب�ضــير: »فلّما وافينا الكوفة ليًا، بتُّ ليلتي، فلّما اأ�سبحت، اأتيت جابر 

الجعف��ّي اإعظام��اً ل��ه، فوجدت��ه ق��د خ��رج عل��ّي وفي عنق��ه كعاب ق��د عّلقها وقد رك��ب ق�سبة 

)كم��ا يفع��ل المجاني��ن(، وه��و يقول: اأج��د من�سور بن جمه��ور.. اأميراً غير ماأم��ور، واأبياًتا 

على هذا الّنحو، فنظر في وجهي، ونظرت في وجهه، فلم يقل لي �س��يًئا، ولم اأقل له �س��يًئا، 

واأقبل��ت اأبك��ي ِلم��ا راأيت��ه، واجتم��ع عل��ّي وعلي��ه ال�سبيان والّنا���س، وجاء حّتى دخ��ل الّرحبة، 

واأقب��ل ي��دور م��ع ال�سبي��ان، والّنا���س يقول��ون: ُج��ّن جابر بن يزي��د. فواهلل ما م�س��ت الأيام 

حّت��ى ورد كت��اب ه�س��ام ب��ن عب��د المل��ك اإل��ّي واإلي��ه اأن انظ��ْر رج��ًا ُيق��ال له: جابر ب��ن يزيد 

الجعف��ّي، فا�س��رب عنق��ه وابع��ث اإلّي براأ�س��ه، فالتفت اإلى جل�س��ائه فقال له��م: من جابر بن 

يزي��د الجعف��ّي؟ قال��وا: اأ�سلح��ك اهلل، كان رج��ًا له عل��م وف�سل وحديث، وح��ّج فُجّن، وهو 

ذا ف��ي الّرحب��ة م��ع ال�سبي��ان عل��ى الق�س��ب يلع��ب معه��م. ق��ال: فاأ�س��رف علي��ه، ف��اإذا هو مع 

.
ال�سبيان يلعب على الق�سب، فقال: الحمد هلل اّلذي عافاني من قتله«)1(

بين، و�ضــاهٌد على وجود  هــذا اأنمــوذٌج من كيفية تعامل الإمام وارتباطه مع اأ�ضحابه المقرَّ

العلقــة والرابطــة المح�ضــوبة بدّقة، والت�ضــكيالت، كما اأّنــه نموذٌج حول موقــف الحكومة تجاه 

هــوؤلء الأ�ضحــاب. مــن الوا�ضــح اأّن اأيادي الحكومــة ،ـ واّلتــي ل ُتفّكر باأكثر مــن الحفاظ على 

نف�ضها و�ضلطتها، وتر�ضيخ  موقعّيتها ،ـ ل تبقى في غفلٍة مطبقة عن عالقات الإمام Q مع 

)1(  ال�ضــيخ محمد تقي الت�ضــتري، قامو�ــس الرجال، موؤ�ض�ضــة الن�ضــر الإ�ضــالمي ـ قم، ط1، 1419هـ، ج 2، �س 330-329، 
وبحار الأنوار، ج 46، �س 282-283 )الكاتب(.
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اأ�ضحابه المقّربين واأن�ضطتهم، ول �ضّك باأّنهم �ضي�ضّمون رائحة مثل هذا المو�ضوع، و�ضي�ضعون 

. وبالّتدريج يبرز نهج العترا�س في حياة هذا الإمام Q، وكذلك في 
)1(

لك�ضفه ومواجهته

الجّو ال�ضيعّي العام، وُيب�ّضر ببداية ف�ضٍل جديد في تاريخ حياة اأئّمة ال�ّضيعة.

 Q  ولكن هذا الأ�ضلوب )التقيَّة( في التعامل مع الخوا�ّس من �ضيعته لم يكن يمنع الإمام

من تو�ضيح »حركة الإمامة« لأتباعه الخّل�س، واإذكاء اأمل ال�ّضــيعة الكبير، وهو اإقامة الّنظام 

حيح في قلوب هوؤلء، بل يعمد اأحياًنا اإلى اإثارة عواطفهم بالقدر  ال�ضيا�ضّي بمعناه الَعَلوّي ال�ضّ

المطلوب على هذه الّطريق.

الّتلويح بم�ضتقبٍل م�ضرق هو اأحد ال�ضبل اّلتي مار�ضها الإمام الباقر Q مع اأتباعه. وهو 

ا اإلى تقويم الإمام Q للمرحلة اّلتي يعي�ضها من الحركة. يقول الحكم بن عيينة:  ي�ضير اأي�ضً

بينمــا اأنــا مع اأبي جعفر Q والبيُت غا�س باأهله، اإذ اأقبل �ضــيٌخ يتوّكاأ على عنزة )عكازة( 

له، حّتى وقف على باب البيت، فقال: ال�ضالم عليك يا بن ر�ضول اهلل ورحمة اهلل وبركاته، ثّم 

�ضــكت، فقال اأبو جعفر: »وعليك ال�س��ام ورحمة اهلل وبركاته«، ثم اأقبل ال�ضــيخ بوجهه على 

اأهل البيتR وقال: ال�ضالم عليكم، ثّم �ضكت حّتى اأجابه القوم جميًعا، ورّدوا  Q. ثم 

اأقبل بوجهه على الإمام Q وقال: يا بن ر�ضول اهلل، ادنني منك، جعلني اهلل فداك، فواهلل 

بغ�س 
ُ
حّب من ُيحّبكم لطمٍع في دنيا، واإّني لأ

ُ
حّبكم واأ

ُ
اإّني لأحّبكم واأحّب من ُيحّبكم، وواهلل ما اأ

حّل حاللكم 
ُ
بغ�ضه واأبراأ منه لوتٍر كان بيني وبينــه. واهلل اإّني لأ

ُ
عدّوكــم واأبــراأ منــه، وواهلل ما اأ

 :Q حــّرم حرامكــم، واأنتظــر اأمركــم، فهل ترجو لي، جعلنــي اهلل فداك؟ فقــال الإمام
ُ
واأ

 Q اإل��ّي اإل��ّي«، حّتــى اأقعــده اإلى جنبــه، ثم قال: »اأيه��ا ال�س��يخ! اإّن اأبي علّي بن الح�س��ين«

)1(  والــذي يوؤّيــد هــذه الحقيقــة بال�ضراحــة، غير حادثــة جابر والحــوادث الأخرى الم�ضــابهة لتلك الروايــة، اأن عبد اهلل 
بــن معاويــة الجعفــرّي ينقــل اأي�ضًا ر�ضــالة تهديد حاكم المدينــة لالإمام الباقــر Q. »روي عن عبــد اهلل بن معاوية 

حّدثكم بما �ضــمعته اأذنــاي وراأته عيناي مــن اأبي جعفر Q اأنــه كان على المدينــة رجل من اآل 
ُ
الجعفــرّي، قــال: �ضــاأ

مروان، واأنه اأر�ضــل اإلّي يومًا فاأتيته وما عنده اأحد من الّنا�ــس، فقال: يا معاوية، اإّنما دعوتك لثقتي بك، واإني قد علمت 

يــك محمد بن علي وزيد بن الح�ضــنL وتقول لهما: يقول  اأنــه ل يبّلــغ عنــي غيــرك، فاأجبت )فاأحببت( اأن تلقى عمَّ

لكما الأمير لتكفان عما يبلغني عنكما، اأو لتنكران، فخرجت متوجهًا اإلى اأبي جعفر، فا�ضتقبلته متوجهًا اإلى الم�ضجد، 

فلمــا دنــوت منه تب�ضــم �ضاحكًا فقال: بعــث اإليك هذا الطاغية ودعاك وقال: ِالق عّميك وقــل لهما كذا؟ قال: فاأخبرني 

اأبــو جعفــر بمقالتــه كاأنــه كان حا�ضرًا، ثم قال: يا بن عّم، قد كفينا اأمره بعد غد، فاإنــه معزول ومنفّي اإلى بالد م�ضر، 

واهلل ما اأنا ب�ضاحر ول كاهن، ولكني اأتيت وحّدثت. قال: فواهلل ما اأتى عليه اليوم الثاني حتى ورد عليه عزله ونفيه اإلى 

م�ضر، وولى المدينة غيره«. قطب الدين الراوندي، الخرائج والجرائح، ج2، �س559.
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اأت��اه رج��ل ف�س��األه ع��ن مثل اّلذي �س��األتني عنه، فق��ال له اأبي Q: اإن تُم��ت واأنت في هذا 

الحال من النتظار، َتِرد على ر�سول اهلل P وعلى علّي والح�سن والح�سين وعلى علّي بن 

وح والّريحان مع الكرام  الح�س��ين، ويثلج قلُبك، ويبرد فوؤادك، وتقّر عينك، وُت�س��تقَبل بالرَّ

الكاتبي��ن... واإن تع���س ت��رى م��ا يق��ّر اهلل ب��ه عين��ك، وتك��ون معن��ا ف��ي ال�س��نام الأعل��ى«. قال 

ال�ضــيخ وهو منده�ــس من عظمة الب�ضرى: كيف يا اأبا جعفر؟ فاأعاد عليه الكالم، فقال ال�ضيخ: 

اهلل اأكبــر يــا اأبــا جعفــر، اإن اأنــا مّت اأرد على ر�ضــول اهلل P وعلى علّي والح�ضــن والح�ضــين 

�ضتقبل بالروح والريحان مع الكرام 
ُ
وعلي بن الح�ضين، وتقّر عيني ويثلج قلبي ويبرد فوؤادي واأ

الكاتبين لو قد بلغت نف�ضي ههنا، واإن اأع�س اأرى ما يقرُّ اهلل به عيني، فاأكون معكم في ال�ضنام 

الأعلى؟ ثم اأقبل ال�ضــيخ ينتحب حّتى ل�ضق بالأر�س، واأقبل اأهل البيت ينتحبون لما يرون من 

حال ال�ضيخ، ثم رفع ال�ضيخ راأ�ضه وطلب من الإمام Q اأن يناوله يده، فقّبلها وو�ضعها على 

عينــه وخــّده، ثــم �ضّمها اإلى �ضدره وقام فوّدع، وخرج والإمــام Q ينظر اإليه ويقول: »من 

.
اأحّب اأن ينظر اإلى رجل من اأهل الجّنة فلينظر اإلى هذا«)1(

حّتــى اأّنــه اأحياًنا كان يتعــّدى ذلك، وُيحّدد �ضــنة الّن�ضر، ويجعل الأمل ال�ضــيعّي القديم 

اأمــرًا واقعــًا. عــن اأبي حمزة الّثمالي قال: �ضــمعت اأبا جعفر Q يقــول: »اإّن اهلل كان قد 

وّقت هذا الأمر في ال�سبعين، فلّما ُقتل الح�سين Q ا�ستّد غ�سب اهلل تعالى على اأهل 

الأر�س، فاأّخره اإلى الأربعين ومائة �س��نة، فحّدثناكم فاأذعتم الحديث، وك�س��فتم القناع؛ 

ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ  قناع ال�ّسر، فاأخّره اهلل، ولم يجعل له بعد ذلك وقًتا عند اهلل، ﴿َيۡمُحواْ ٱللَّ

مُّ ٱۡلِكَتِٰب﴾)2(. قال اأب��و حمزة: قد قلت لأب��ي عبد اهلل Q ذل��ك فقال: »قد 
ُ
ۥٓ أ وَِعنــَدهُ

.
كان ذلك«)3(

مثل هذه الت�ضريحات ُتزّكي روح الأمل في قلوٍب تعي�ــس جّو ال�ضطهاد والكبت، فتك�ضــبها 

زخًما ودفًعا نحو الهدف المن�ضود المتمّثل في اإقامة الّنظام الإ�ضالمّي العادل.

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 46، �س 362-361.
)2(  �ضورة الرعد، الآية 39.

)3(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج42، �س223.
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ة وبين االعتراض الحادم ك اإلمام بين التديم تحرم
علــى الرغــم مــن عدم العثــور في متــون التواريــخ الإ�ضــالمّية، وكذلك في كتــب الأحاديث 

وغيرها، على حديٌث �ضريٌح عن اأن�ضــطة الإمام الباقر Q العترا�ضّية والحاّدة ن�ضــبيًّا - 

وبالطبع اإّن هذا نف�ضــه نا�ضــٌئ من اأ�ضــباٍب وعوامل عّدة، اأهّمها القمع الم�ضيطر على الأجواء، 

و�ضــرورة التقّية مــن ِقَبل اأ�ضحاب الإمــام Q اّلذين كانوا المراجــع الوحيدين المّطلعين 

علــى مجريــات الحيــاة ال�ّضيا�ضــّية لالإمــام Qـ  ولكــن ُيمكن دوًما اكت�ضــاف عمــق اأداء اأّي 

اإن�ضــان مــن خــالل ردود الفعــل المح�ضــوبة بدّقة مــن قبــل اأعدائــه المتيّقظين. فــاإّن مواجهة 

جهــاٍز مقتدٍر ومدّبٍر، كجهاز ه�ضــام بن عبد الملك، اّلذي عــّده الموؤّرخ اأكثر الخلفاء الأموّيين 

اقتداًرا، لالإمام الباقر Q اأو لأي �ضــخ�س اآخر، بذلك الوجه العنيف، هو ل �ضــّك نا�ضــٌئ 

مــن روؤيتــه تهديــًدا لنف�ضــه في اأدائــه وعمله، وعدم قدرته علــى تحّمل وجوده. فال �ضــّك اأّنه لو 

كان الإمــام الباقر Q م�ضــغوًل بالحياة العلمّية فح�ضــب، دون البنــاء الفكرّي والتنظيمّي، 

لما كان الخليفة وروؤو�ــس نظامه ليروا اأنه من م�ضلحتهم ونفعهم اأن يت�ضّرفوا ب�ضــّدة وعنف، 

اأّوًل، لأّنهم بذلك �ضــوف ي�ضــتفّزون الإمام Q لمواجهتهم ب�ضــّدة، لأّنهم كانوا قد �ضاهدوا 

، وثانًيا، 
اأنموذًجــا لهــذه التجربة، في زمٍن قريب، منها قيام ح�ضــين بن علّي »�س��هيد الف��ّخ«)1(

فاإّن مجموعة اأن�ضار الإمام والمعتقدين به - الذين لم يكن عددهم قلياًل - كانوا �ضيغ�ضبون 

وي�ضــخطون علــى جهازهــم الحاكــم. خال�ضــة الحديــث، يمكن ال�ضــتنباط مــن رّد فعل نظام 

الخالفة الحاّد ن�ضبيًّا في اأواخر عمر الإمام الباقر، �ضّدة عمل الإمام Q وحّدته.

ام، والفقف منفا
م

حادثة إحضار اإلمام الباقر Q إلى الش
من الحوادث المهّمة في اأواخر حياة الإمام، واأكثرها �ضــهرًة، حادثة اإح�ضاره اإلى ال�ّضــام، 

اّلتــي كانــت عا�ضمــة الحكــم الأموّي. فالأجــل معرفة موقف الإمــام تجاه جهــاز الخالفة، اأمر 

الخليفــة الأمــوّي باعتقــال الإمــام الباقــر - وطبق بع�ــس الّروايات، مــع ابنه الإمــام ال�ضادق 

ح�ضــر الإمام اإلى 
ُ
ــا، اّلــذي كان �ضــابًّا م�ضــاعًدا ومالزًمــا لأبيه - ونقلهمــا اإلى ال�ّضــام. فاأ اأي�ضً

)1(  ح�ضــين بن علي ــ ح�ضــين الفخ ــ بن علي بن الح�ضــين بن الح�ضــن بن الح�ضــن المجتبى، واأمه زينب بنت عبد اهلل بن 
الح�ضن الذي خرج في زمن مو�ضى الهادي حفيد المن�ضور، وفتح ا�ضم بئر تبعد فر�ضخًا عن مكة.
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ار مجل�ضــه وحا�ضــيته ليقوموا  ق�ضر الخليفة في ال�ّضــام، وقد اأملى ه�ضــام قبل ذلك على ح�ضّ

بالإجــراءات الالزمــة عنــد لقائهــم بالإمــام وجًها لوجه، فــكان من المقــّرر اأن يبــداأ الخليفة 

ار المجل�ــس - اّلذيــن كانوا جميًعا من الّرجــال والّزعماء - وينهالون  نف�ضــه، ومــن بعدها ح�ضّ

عليه بالّطعن وال�ضماتة. وقد اأراد بهذا العمل تحقيق هدفين:

1.  إضعاف معنويات اإلمام:
ِعف بهذه الت�ضّرفات ال�ضــديدة والم�ضــيئة معنوّيات الإمــام، ولُيهيئ بذلك الأر�ضّية  اأن ُي�ضْ

للقيام باأّي عمٍل يراه لزًما. 

2.  إدانة االمام:
اأن ُيدين الخ�ضم في لقاٍء بين اأعلى قيادات الجبهتين المتعاديتين، فينتزع بهذه الو�ضــيلة 

�ضــالح جميــع اأفــراد جبهته من خالل ن�ضــر خبر هذه الإدانــة، واّلتي �ضــتح�ضل بف�ضل الأبواق 

الجاهزة دوًما لخدمة الخليفة، كالخطباء والعّمال والجوا�ضي�س.

وقائع ومجريات الحادثة

1.  دخول اإلمام إلى بالط الخليفة، ومحاوالت الطعن بإمامته:
يدخــل الإمــام، وبخالف الّر�ضــوم والعادات المتعارفــة اّلتي تقت�ضي اأّن كّل مــن يدخل اإلى 

المجل�ــس يجب اأن ُي�ضــّلم على الخليفة بذلك اللقب المخ�ضو�س باأمير الموؤمنين، فاإّنه يتوّجه 

اإلى جميع الحا�ضرين، وُيخاطبهم م�ضــيًرا بيده، وقائاًل: ال�ضــالم عليكم، ويجل�ــس دون انتظار 

الإذن بذلــك. وبهــذا الت�ضــّرف ُي�ضــعل نيــران الحقــد والح�ضــد في قلب ه�ضــام، ويبداأ ه�ضــام 

برنامجه. »اأنتم يا اأبناء علّي، كنتم دوًما ت�س��ّقون ع�سا الم�س��لمين، وبدعوتهم اإلى اأنف�س��كم 

كنت��م تن�س��رون بينه��م ال�ّس��قاق والّنف��اق، وتّدع��ون الإمام��ة لأنف�س��كم بجهلكم و�س��فاهتكم«. 

يتفّوه باأمثال هذه التّرهات وي�ضكت. ثّم بعد ذلك، كّل واحد من عبيده واأ�ضحاب معلفه، ينه�س 

ويتفّوه بمثل هذه الكلمات، ويتوّجهون باأل�ضنتهم للّطعن بالإمام Q وتوبيخه.

2.  ردة فعل اإلمام:
الإمام Q كان يجل�س طيلة هذا الوقت �ضاكتًا وهادئًا، وعندما ي�ضكت الجميع، ينه�س 

الإمــام ويقــف ويتوّجــه اإلــى الحا�ضرين، وبعــد الحمد والثناء علــى اهلل تعالى، وال�ضــالم على 
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النبــّي P، يــرّد بكلماتــه المخت�ضــرة والمزلزلة كيد اأولئــك اإلى نحورهم، وكاأّنــه يوّجه لهم 

بهــذه الكلمــات �ضفعًة قا�ضيــة، وُيبّين موقعه واأ�ضــول عائلته المفتخرة، اّلتــي تنطبق مع اأعلى 

المعايير الإ�ضالمّية -، وهي الهداية - وفي النهاية ُيبّين عاقبة طريقهم بح�ضب ال�ّضنن الإلهّية 

التاريخّيــة، وُيزلــزل لهــم معنوّياتهم اأكثــر مّما كانت متزلزلــة: »اأّيها الّنا���س! اأي��ن تذهبون؟ 

واأي��ن ُي��راد بك��م؟ بن��ا ه��دى اهلل اأّولك��م، وبن��ا يختم اآخرك��م، فاإن يك��ن لكم مْلك معّج��ل، فاإّن 

لن��ا مل��كاً موؤّج��ًا، ولي���س بع��د ملكنا مل��ك، لأّنا اأهل العاقب��ة. يقول اهلل عّز وج��ّل: والعاقبة 

.
للمتّقين)1(«)2(

فــي هــذا البيان المخت�ضــر والملــيء بالمعنى ــ اّلــذي ت�ضّمــن التظّلم والب�ضــارة والتهديد 

ـ تحّقق التاأثير والجاذبّية اإلى درجة اأّنه لو اأذيع وو�ضل اإلى اأ�ضماع الّنا�س، لكان  والإثبات والرّدـ 

من الممكن اأن يجعل كّل من ي�ضمعه معتقًدا بحّقانية قائله. ولأجل الرّد على هذا الكالم، كان 

المطلوب وجود خطيٍب متفّوه مقنٍع ومنطقّي، اإّل اأّن هذا لم يكن حال اأيٍّ من مخاَطبي الإمام، 

ولهذا لم يعد اأمامهم �ضوى ا�ضتخدام العنف والقهر.

:Q 3.  عجز الخليفة أمام صالبة وقوة اإلمام
فياأمر ه�ضام باإلقاء الإمام في ال�ّضجن، وهو بذلك يكون عمليًّا قد اعترف ب�ضعف معنوّياته 

وعجز منطقه. وفي ال�ّضــجن، يقوم الإمام ببيان الحقائق، ليوؤّثر بال�ّضــجناء الذين معه، بحيث 

اإّنه ل يبقى اأّي واحٍد منهم ل يعتقد من اأعماق قلبه بما قاله. فينقل ماأمورو ال�ّضجن مجريات 

الأحــداث اإلى ه�ضــام. وقــد كان هذا المو�ضوع بالّن�ضــبة للجهاز الحاكم، الــذي كان قد م�ضى 

عليه ع�ضــرات ال�ّضــنين، بعيًدا عن الخطاب العلوّي، ل �ضّيما في ال�ّضام؛ غير قابٍل للتحّمل على 

الإطالق. فياأمر ه�ضام باإخراج الإمام Q ومن معه من ال�ّضجن، ولم يكن هناك من مكاٍن 

اأن�ضــب لهم من المدينة المنّورة، تلك المدينة اّلتي كانوا يعي�ضــون فيها، وبالّطبع، مع و�ضعهم 

)1(  قوله »اأّيها الّنا�ــس« موّجهًا الخطاب اإلى مجموعة اأ�ضحاب الرتب العالية في الحكومة الذين اجتمعوا في مجل�ــس بمثل 
هذه الح�ضا�ضية والهيبة، حول الخليفة، واأرادوا الدفاع عنه. وفي الواقع هو نفي لكل القيم التي كانت تف�ضل، في ذلك 

المجتمع الطاغوتي، هوؤلء الم�ضــتكبرين عن عاّمة الّنا�ــس، وتمّيزهم عنهم. واأرادوا بذلك اأن ُيمّيزوا اأنف�ضــهم عنهم. 

اإّنها مواجهة اأ�ضولية وعميقة في قالب خطاٍب ب�ضيط )الكاتب(.

)2(  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج1، �س471.
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ربة الأخيرة،  رورة، اإنزال ال�ضّ تحت المراقبة وكّل اأنواع الت�ضــّدد الم�ضــتمّر، واأكثر. وعند ال�ضّ

ل من وبال تهمة قتل الإمام Q، وو�ضعه  واإبادة الخ�ضم من دون �ضجيج في بيته، والتن�ضّ

في رقبته. 

4.  نفي اإلمام إلى المدينة:
لهــذا، ُو�ضعــوا باأمٍر من ه�ضــام على مراكب �ضــريعة - كان عليهــا اأن تقطع كّل الطريق من 

دون توّقــف - ويحملونهــم اإلــى المدينــة. وكانوا قبــل ذلك قد منعوا اأّي اإن�ضــان فــي كّل المدن 

اّلتــي تقــع علــى الطريق من اأن يتعامــل مع هذه القافلــة المغ�ضوب عليهــا، اأو اأن يبيعهم الماء 

 بلياليها، فنفذ ما كان لديهم من 
ٍ
. وبقــوا على هذا الحال طيلة الّطريق، ثالثة اأّيــام

)1(
والخبــز

خبٍز وماء.

5.  وصول اإلمام إلى مدين:
غلق اأهل المدينة - بح�ضــب ما لديهم من اأوامــر - بوابات مدينتهم، 

َ
وو�ضلــوا »مدي��ن«، واأ

 Q الجوع والعط�س، ف�ضعد الإمام Q وامتنعوا عن بيع المتاع. ا�ضتّد على اأتباع الإمام

علــى مرتفع يطّل علــى المدينة، ونادى باأعلى �ضوته: »يا اأهل المدينة الّظالم اأهلها، اأنا بقّية 

نَا۠ َعلَۡيُكم ِبَفِيٖظ﴾)2(.
َ
ۡؤِمننَِيۚ َوَمآ أ ِ َخرۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتم مُّ اهلل. يقول اهلل: ﴿بَقِيَُّت ٱللَّ

�ضــيع بين اأهل المدن الواقعــة على الطريق اأّن محمد بن علي وجعفــر بن محّمد اأ�ضبحا 
ُ
)1(  وطبــق بع�ــس الروايــات، فقد اأ

ن�ضرانيين، وارتّدا عن الإ�ضالم. العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج46، �س 306. و�ضبيٌه بهذه الواقعة حدث في حركة 

تحريــر الهنــد، وفي عقود منت�ضف التا�ضــع ع�ضــر: )فمولنــا( الذي كان من علمــاء الدين المعروفيــن والمعتبرين في 

الهند، واأول قادة المقاومة لم�ضلمي الهند - وهم من رّواد حركة تحرير �ضبه القاّرة - قد ُذكر من جانب مجموعة من 

العلمــاء المعار�ضيــن للجهــاد ك�ضــخ�س وّهابي. ولم يكن من حاجٍة لأي تبريٍر اأو منا�ضــبة من اأجل اإ�ضــاعة هذه الّتهمة، 

فكان يكفي لأجل اإ�ضقاط مثل هذه الوجوه المحبوبة والمعروفة والمجاهدة من اأعين عاّمة الّنا�س الجاهلين والغافلين 

حتى ُيّتهم اأّي �ضــخ�سٍ بالوّهابّية. لم يكن عوام الّنا�ــس يعلمون، ولم يكونوا قادرين على اأن يعلموا ما هي الوّهابّية، وما 

هــو من�ضــوؤها، ومــاذا تقول، وماذا تريد اأن تفعل، وهل اإّنه من الممكــن اأن يكون العلماء المنّزهون الذين ق�ضوا حياتهم 

فــي الّن�ضــال �ضــّد ال�ضــتعمار الإنكليــزّي وّهابييــن؛ اأي اأداة بيــد الإنكليز؟ ال�ضــيء الوحيد الــذي كانوا يعلمونــه، هو اأّن 

الوّهابية هي عبارة عن مذهب خاطئ وانحرافّي، وها هم ي�ضــمعون اأّن هوؤلء العلماء المنا�ضلين وّهابّيون، ويكفي مثل 

ة اإح�ضار الإمام الباقر  هذا. )راجع كتاب: الم�ضــلمون في حركة تحرير الهند، »طباعة اآ�ضــيا«(. واأنا عندما اأطّبق ق�ضّ

ر على المئة �ضنة ونّيف في الهند في الع�ضر الحديث، ثّم األقي  والإمام ال�ضادق Q اإلى ال�ضام، واّتهماهما بالتن�ضّ

نظــرًة علــى الأو�ضــاع والأحوال الجارية في زماننا ومكاننا، اأ�ضــترجع في ذاكرتي هذا الم�ضرع للبيت ال�ضــعرّي العربّي 

بكّل حيرة موؤ�ضفة، »الّنا�س كالّنا�س والأيام واحدة«. )الكاتب(

)2(  �ضورة هود، الآية 86.
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يقــول الــراوي: وكان بين اأهل المدينة �ضــيٌخ كبير، فاأتاهم فقال: »ي��ا قوم، هذه واهلل دعوة 

�س��عيب Q. واهلل لئن لم تخرجوا اإلى هذا الرجل بالأ�س��واق، لتوؤخذّن من فوقكم ومن 

دقون��ي واأطيعون��ي.. فاإّن��ي لك��م نا�س��ح. ا�س��تجاب اأه��ل المدين��ة لدع��وة  تح��ت اأرجلك��م، ف�سّ

.
ال�سيخ، فبادروا واأخرجوا اإلى اأبي جعفر واأ�سحابه الأ�سواق«)1(

ا  الق�ضــم الأخير من هذه الرواية التاريخّية - واّلذي يمكنه اأن يكون من جهاٍت عّدة عر�ضً

للو�ضع ال�ضيا�ضــّي والقمع، وكذلك ال�ضــتخفاف ال�ضــامل بجميع الأذهان في ذلك الزمان، واأن 

يكــون مــن جانٍب تو�ضيًحــا لموقف الإمام الباقــر Q الخا�ّس من جهاز حكــم بني اأمّية - 

على هذا الّنحو: عندما و�ضل خبر المدينة اإلى ه�ضام، اأمر قبل اأّي �ضيء بمعاقبة ذلك الّرجل 

المتمــّرد علــى خيانتــه، لأّنــه تجّراأ على الإعــراب عن مخالفتــه لخّطة زعماء نظــام الخالفة، 

خذ هذا الّرجل وُقتل باأمٍر من الخليفة.
ُ
وجّنب الّنا�س غفلًة كبرى. وقد اأ

)1(  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج1، �س472.
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الّهاهيم الرئيسة

لقــد ازدادت العالقــة بيــن الإمــام الباقرQ وبين �ضــيعته ب�ضــكل وا�ضــح وجلي في   .1

عهده، لبروز دور الأئمة ال�ضابقينQ، واأنهم خلفاء النبيPحقًا. 

اإن الحوادث التي ت�ضير اإلى عالقة الإمامQ ب�ضيعته ت�ضير اإلى ال�ضراحة في مجال   .2

التعاليــم الفكرية، ومن جهة اأخرى ت�ضــير اأي�ضًا اإلى الروابط والت�ضــكيالت المدرو�ضــة 

 .Qبين ال�ضيعة وبين الإمام

لقد ا�ضــتخدم الإمامQ اأ�ضــلوب التقية في العمل مع اأ�ضحابه، وكذلك في التعامل   .3

مع جهاز الحكومة، وكان الإمامQ حري�ضًا على اأن ل ي�ضدر منه اإ�ضارة حادة في 

وجه ال�ضلطة، حفاظًا على �ضيعته وعلى نف�ضه، خ�ضو�ضًا اأن النظام الحاكم في ع�ضره 

كان يعتبر من اأكثر الأجهزة اقتدارًا واإم�ضاكًا بواقع الأمور في المجتمع الإ�ضالمّي، على 

الرغم من ذلك كانت ال�ضلطة تراقب تحّركات الإمامQ كاملًة، واإل لما ا�ضتقدمته 

اإلى دم�ضق، وو�ضلت اإلى قتله في النهاية.

كانت ال�ضلطة تهدف، من وراء اإح�ضار الإمامQ اإلى ال�ضام، اإلى تحقيق هدفين:  .4

.Qاأ.اإ�ضعاف معنويات الإمام

.Qب.اإدانة الإمام

يمكن ا�ضتخالف بع�س الدرو�س والعبر والمواقف من حادثة دخول الإمامQ على   .5

ه�ضام، هي: 

اأ.اأن الإمامQ دخل على ه�ضام بمظهر العّزة والإباء، ولم يخ�ضع لعادات ال�ضلطة. 

ب.اأن الإمامQ كان ي�ضكت طوال وجوده، ويتكلم في الوقت المنا�ضب فقط.

ج.ف�ضــل ال�ضــلطة الحاكمة في تحقيق اأهدافها من تلك الحادثة، حيث اأمر ه�ضــام ب�ضــجن 

الإمامQ، وهذا ي�ضير اإلى ف�ضل ال�ضلطة وعجزها عن تحقيق اأهدافها.

د.اإخراج الإمام من بالد ال�ضــام بطريقة خا�ضة، وب�ضــكل �ضــريع، ومنع النا�س من التعامل 

معه طوال الطريق حتى و�ضوله اإلى المدينة المنورة.

ه.اإبراز مكانة الإمامQ ومقامه الرفيع عند و�ضوله اإلى مدينة مْدين.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

يلّخص األسباب التي أّدت إلى الغموض في حياة   .1

.Qاإلمام الصادق

عهد  في  واالجتماعية  السياسية  الظروف  يشرح   .2

.Qاإلمام الصادق

.Qيبّين األنشطة التنظيمية لإلمام الصادق  .3

)1( Q اإلمام الصادق
البيئة العامة والظروف المحيطة

الدرس السادس عشر





Q حياة اإلمام الصادق 
َّ

الغّوض الذي لف
ا، واّلتــي ُيمكــن اأن تواجــه الباحــث حــول حيــاة الإمــام  اإّن اإحــدى الأ�ضــياء الموؤ�ضــفة جــدًّ

ال�ضادق  Q، هي اأّن تفا�ضيل حياة هذا الإمام، ل �ضــّيما في ال�ّضــنوات الأولى من اإمامته، 

واّلتــي تزامنــت مــع نهايــة حكم بنــي اأمّية، محاطــة بهالة من الغمو�ــس. فهذه الحيــاة المليئة 

بالأحداث، والتي هي من�ضاأ لالأحداث، والتي ُيمكن م�ضاهدة كفاحاتها و�ضعودها وهبوطها في 

طّيات مئات الّروايات التاريخية، نجد اأّنها لم تنعك�س، ل في الّتاريخ، ول في اأقوال المحّدثين 

وكّتــاب التذكــرة، بنحٍو منّظم ومترابط على الإطالق، واإّن زمــن وخ�ضو�ضّيات اأكثر الأحداث 

لم يتّم تحديدها. 

فعلى الباحث اأن يعتمد على القرائن ومالحظة الأحداث العاّمة في ذلك الزمان، وُيقارن 

كّل روايــة مــع مــا لديــه من معلومــات ب�ضــاأن الأ�ضــخا�س اأو الأحــداث المذكورة فــي الم�ضادر 

الأخرى، ليك�ضــف عن زمان ومكان وخ�ضائ�س تلك الحادثة. ولعّله ينبغي البحث عن اأ�ضــباب 

هذا الغمو�س والإبهام، ل �ضــّيما فيما يتعّلق بالأن�ضــطة التنظيمّية لالإمام مع اأتباعه في ماهّية 

هذه الأعمال. ويمكن افترا�س �ضببين في هذا المجال:

1. الخصائص الدائمة للعمل السّرّي:
حيحة للعمل   اإنَّ الأعمــال ال�ضــّرية والتنظيمّيــة، فــي العــادة، اإذا تالزمت مع الأ�ضــول ال�ضّ

ال�ضــرّي، يجــب اأن تبقــى �ضــرّية ومخفّية دائًما. فهي تكــون خفّية في ذلك الزمــان، وينبغي اأن 

تبقــى كذلــك فيمــا بعــد. واإّن تكّتم و�ضــرّية اأ�ضحابهــا ل ي�ضــمحان لأّي غريٍب اأن ي�ضــل اإليها. 

حّتى اإذا و�ضلت هذه الأعمال اإلى الّثمرة المطلوبة، وتمّكن المنّفذون والعاملون من الإم�ضاك 

بال�ّضــلطة، فاإّنهــم �ضــوف يك�ضــفون دقائق هذا العمل ال�ضــّري للمــالأ. لذا نجد اليــوم اأّن الكثير 
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ة واّلت�ضالت ال�ضــرّية لزعماء بني العّبا�ــس مع  مــن الّدقائــق، بما في ذلك الّتوجيهات الخا�ضّ

عنا�ضر منّظمتهم الّتابعين لهم، في مرحلة الدعوة العّبا�ضية قد تّم توثيقها في الّتاريخ، وهي 

معروفة من ِقَبل الجميع.

ول �ضــّك اأّنــه لو كانــت الّنه�ضة العلوّية قــد و�ضلت اإلى ثمرتها، و�ضارت ال�ّضــلطة والحكومة 

باأيــدي اأئمــّة ال�ّضــيعة اأو مــن اختاروهم، لكّنا اليوم علــى اّطالٍع على جميع الأ�ضــرار المختومة 

لدعوتهم العلوّية، وت�ضكيالتهم المنت�ضرة في كّل الأماكن، واّلتي كانت فائقة ال�ضّرّية.

2.  عدم وصول اإلمام إلى السلطة:
 ينبغي البحث عن ال�ضبب الثاني في خ�ضال ُكّتاب التاريخ وكتابة التاريخ. فلو كان لجماعٍة 

مدانــة ومظلومــة ِذْكٌر في الّتاريخ الّر�ضــمّي وتوثيٌق لذكرياتها، فال �ضــّك بــاأن ذلك كان ليكون 

ة بالمحكومين،  بطلب وقوٍل واإيعاز من الحاكم الّظالم. اإّن توثيق المجريات والأحداث الخا�ضّ

ف�ضاًل عن اأّنها مدمية للقلب، فهي بالّن�ضبة لموؤّرخ الّتاريخ، تتطّلب الكثير من الجهد وال�ّضعي، 

والبحــُث هنــا وهنــاك م�ضاَحــب مــع الكثيــر مــن الخــوف، بينمــا يوجــد الكثيــر مــن الأخبار 

والمجريــات بيــن اأيدي الحّكام، والتي ُيمكن الح�ضول عليها من دون اأّي عناء اأو ا�ضطراب اأو 

خطر، وُيمكن تقا�ضي الأجر عليها!

ولن�ضع الآن هذه الحقيقة الوا�ضحة اإلى جانب الوقائع الأخرى. اإّن جميع الّتواريخ المعروفة 

والمعتبــرة، واّلتــي ُت�ضــّكل وثائق وم�ضــادر اأكثر الّتحقيقات والّدرا�ضــات الالحقــة، واّلتي ُدّونت 

وبقيت اإلى ما بعد حياة الإمام ال�ضادق Q بخم�ضــمائة �ضــنة، كانت ذات �ضبغة عّبا�ضــية، 

لأّنه وكما نعلم، فاإّن حكومة العّبا�ضيين قد ا�ضتمّرت اإلى منت�ضف القرن ال�ضابع الهجرّي، وجميع 

ّلفت في مرحلة زعامة و�ضلطنة هذه ال�ضاللة المتجّبرة. 
ُ
التواريخ القديمة المعروفة قد ُكتبت واأ

وبنــاًء عليــه، ُيمكن تخمين الّنتيجة. فمن غير المتوّقــع على الإطالق، من اأّي موؤّرٍخ من موؤّرخي 

حيحة والمنّظمة حول حياة  الع�ضر العّبا�ضي، اأن ي�ضتطيع اأو اأن يطلب تح�ضيل المعلومات ال�ضّ

ادق، اأو اأيٍّ من اأئّمة ال�ّضيعة الآخرينR، واأن يوّثقها في كتابه. الإمام ال�ضّ

ادق Q. والّطريق  وهذا هو �ضّر الكثير من الّتحريفات والمبهمات في حياة الإمام ال�ضّ

الوحيــدة اّلتــي ُتمّكننــا من التعــّرف على الخّط العــاّم لحياته هي اأن نجد نمــاذج مهّمة لحياة 
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هــذا الإمــام في ثنايا كل هــذا الإبهام والغمو�س، بال�ضــتمداد مّما نعرفه مــن الأ�ضول العاّمة 

لفكر هذا الإمام واأخالقه، فنر�ضــم الخطوط الأ�ضا�ــس لحياته، بعدها نبقى بانتظار القرائن 

.
)1(

التاريخية المتفّرقة وغير التاريخّية، لتحديد الخ�ضو�ضّيات والدقائق

Q ة واالجتّاعية لّرحلة اإلمام الصادق الظروف السياسيَّ
عا�ضر الإمام ال�ضادق Q مرحلتين: الأولى تمتّد من عام 114 هـ اإلى 132 اأو 135هـ؛ اأي 

اإلى �ضــنة انت�ضار بني العبا�ــس، وا�ضــتالم المن�ضور الخالفة، والمرحلة الثانية ابتداأت مع و�ضول 

المن�ضور اإلى �ضّدة الحكم والخالفة، وانتهت ب�ضهادة الإمام Q، وذلك في عام 148 هـ.

ــة خا�ضة، وتكتيك مختلف  ة واإجتماعيَّ ولــكلٍّ من هاتين المرحلتين ظروف �ضيا�ضــية وفكريَّ

اعتمده الإمام ال�ضادق Q في كيفية المواجهة والتحّرك.

خالل فترة الحكم األموّي:  .1
تمّيــزت هــذه المرحلة بالهدوء والنفتاح، وذلك ب�ضــبب الّنزاع اّلــذي كان دائًرا بين بني اأمّية 

وبين بني العّبا�س، فوجد الإمام ال�ضادق Q في تلك الفترة فر�ضة لن�ضر العلوم الإ�ضالمّية. 

وقد مّثلت زمن و�ضول الدعوة ال�ضيعّية العلوّية اإلى اأوجها في جميع اأنحاء العالم الإ�ضالمّي.

كان نظام بني اأمّية في ال�ضنوات الأخيرة لحياة الإمام الباقر Q، وفي �ضنوات بدايات 

اإمامة الإمام ال�ضادق Q، يمّر باأحد اأكثر ف�ضوله المليئة بالأحداث والمتغّيرات. منها:

التحّديات الع�سكرّية : اأ. 

كانت التحديَّات الع�ضــكريَّة في الحدود ال�ضــمالية ال�ضــرقية )ترك�ضــتان وخرا�ضــان(، وفي 

ال�ضــمال )اآ�ضــيا ال�ضغرى واآذربايجــان(، وفي المغــرب واأفريقيا والأندل�ــس واأوروبا، هذا من 

جانب. ومن جانب اآخر الّثورات والنتفا�ضات المتالحقة في اأنحاء العراق العربّية وخرا�ضان 

و�ضــمال اأفريقيــا، اّلتي كانــت تنطلق بالأغلب بوا�ضــطة ال�ضــّكان المحّلّيين ال�ّضــاخطين اّلذين 

.
)2(

يئّنون من الّظلم، وكانت اأحياًنا بتحريك اأو م�ضاعدة القادة الع�ضكرّيين الأموّيين

)1(  الإمام الخامنئي{، قيادة الإمام ال�ضادق Q، �س65 - 68.
)2(  وقــد ن�ضــب المــوؤّرخ جميــع هــوؤلء، ودون ا�ضــتثناء، اإلــى الخــوارج، وهــذا بذاته موؤ�ّضــٌر علــى اأّن جهاز الخالفــة كان هو 

ا. )الكاتب( المق�ضود بهذه الثورات والنه�ضات اّلتي كان اأغلبها اأو بع�ضها على الأقل محقًّ
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عب:  الو�سع الجتماعّي الداخلّي ال�سّ ب. 

المق�ضود منه ظلم الأمويين، وف�ضــاد اإداراتهم، اأغرق الم�ضــلمين بالفقر، اأ�ضف اإلى ذلك 

القحط والطاعون الذي انت�ضر في مختلف المناطق، ومنها خرا�ضان والعراق وال�ضام.

كّل هذا جعل البالد المترامية للم�ضلمين في حالٍة عجيبة ب�ضبب نظام بني اأمّية، وعلى يد 

اأ�ضهر الولة.

الأو�ساع الفكريَّة والأخاقيَّة:   ج. 

اإنَّ اأكبــر خ�ضــارة حّلــت في العالم الإ�ضــالمّي هي الخ�ضــارة المعنوية والفكرّيــة والروحّية. 

فــي الأجواء الكئيبة للّدولة الإ�ضــالمّية، اّلتي كان فيهــا الفقر والحرب والأمرا�س مثل �ضاعقٍة 

نزلت من اأ�ضحاب ال�ّضــلطة والم�ضــتبّدين الأمويين على روؤو�ــس الّنا�س الم�ضاكين؛ تحرق وتذر 

رماًدا، اأ�ضحت تربية غر�ضــة الف�ضيلة والتقوى والأخالق والمعنوّيات في عداد الم�ضــتحيالت. 

فالعلمــاء والق�ضــاة والمحّدثون والمف�ّضــرون اّلذيــن كان ينبغي اأن يكونوا ملجاأ ومالذ الّنا�ــس 

الم�ضــاكين والمظلومين، �ضاروا في الأغلب �ضــبًبا لزيادة م�ضــاكل الّنا�ــس بطريقٍة اأ�ضّد خطًرا 

من رجال ال�ّضيا�ضة. فقد اأ�ضبح الم�ضاهير وال�ضخ�ضّيات المعروفة في الفقه والكالم والحديث 

والت�ضّوف بيادق بيد جهاز الخالفة الكبير، واألعيب بيد الأمراء والحّكام.

ومــن الموؤ�ضــف القــول اإّن درا�ضــة اأحوال هــذه ال�ضــخ�ضّيات الوجيهة، واأ�ضحاب ال�ّضــمعة 

تجعلهــم يتج�ّضــدون، فــي ذهــن كّل مــن ُيطالــع، ب�ضــورة رجال ي�ضــتركون في معلــف الأماني 

المنحّطــة، كال�ّضــعي لنيل ال�ّضــلطة وال�ّضــمعة وال�ضــهرة، اأو جبنــاء ومنحّطين وطــاّلب راحة، 

اأو زّهــاد مرائيــن وحمقــى، اأو متظاهريــن بالعلــم، م�ضــغولين بالأبحــاث الدموّيــة الكالمّيــة 

والعتقادية.

فقد تبّدل القراآن والحديث اّلذي ينبغي لكّل منهما اأن ي�ضبح �ضــبًبا لر�ضــد ونمّو غر�ضــات 

المعرفــة والخ�ضــال الح�ضــنة، اإلى اأدوات بيد اأ�ضحاب ال�ّضــلطة، اأو لالن�ضــغال بالأمور اّلتي ل 

.
)1(

فائدة منها

)1(  الإمام الخامنئي{، قيادة الإمام ال�ضادق Q، �س54 - 61.
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فــي هــذه الأجــواء ال�ّضــاّمة والخانقــة والمظلمــة، وفــي ذلــك الّزمــن المحفــوف بالبــالء 

والم�ضاعب، حمل الإمام ال�ضادق Q ثقل الأمانة الإلهّية على عاتقه.

خالل فترة حكم بني العباس:  .2
ادق Q لتكون كحياة  فــي هــذه المرحلة اأ�ضبح الو�ضع �ضعًبا، وعادت حياة الإمام ال�ضّ

الإمام الباقرQ في زمانه، تّت�ضم بالقمع وممار�ضة ال�ضغوطات على الإمام واأتباعه، فقد 

تّم نفي الإمام Q عّدة مّراٍت اإلى الحيرة والُرميلة، واإلى هذا المكان وذاك المكان. 

لقد ا�ضتح�ضر المن�ضور الإمام عّدة مّرات. وفي اإحدى المّرات قال له: »قتلني اهلل اإن لم 

، وفــي اإحــدى المّرات، قام باإر�ضــال كتــاب اإلى والي المدينة قائــاًل: »اأْن اأحِرق على 
اأقتل��ك«)1(

حرقت داره، جاء الإمام واأظهر غربته و�ضــط هذا الحريق: 
ُ
جعفر بن محمد داره«. وعندما اأ

، مّما اأّدى اإلى زيادة �ضخط اأعدائه اأكثر. فمعاملة المن�ضور لالإمام 
»اأنا ابن اأعراق الثرى«)2(

ا، فقد قام بتهديد الإمام عّدة مّرات. ال�ضادق Q كانت معاملة �ضديدة جدًّ

Q رة لإلمام الصادق الخطة الّدرَّ
عندمــا انتقــل الإمــام الباقر Q مــن هذه الدنيا، كانــت الأو�ضاع والأحــوال قد تغّيرت 

كثيًرا لم�ضلحة اأهل البيتR، اإثر الّن�ضاطات المكّثفة اّلتي جرت طيلة مّدة اإمامته واإمامة 

الإمام ال�ضّجاد L، وخّطة الإمام الباقر والإمام ال�ضادق L اّلتي كانت من الأ�ضرار 

في ذلك الّزمان؛ اأ�ضرار مثل اأن ُيقال مثاًل: اإّن جابر بن يزيد الجعفّي كان من اأ�ضحاب ال�ضّر، 

ذيعت في ذلك الزمان، لحّلت لعنة اهلل على من ُيذيعها.
ُ
تلك الأ�ضرار اّلتي لو اأ

 Q هي اأن يجمع الأمور بعــد رحيل الإمام الباقر Q كانــت خّطــة الإمام ال�ضادق

 تبــّدل حكومة، ما 
ٍ
وينه�ــس بثــورة علنّيــة، وي�ضــقط حكومــة بني اأمّيــة - اّلتي كانت فــي كّل يوم

يحكــي عــن منتهــى �ضعف هــذا الجهاز - واأن ياأتي بالجيو�ــس من خرا�ضــان والــرّي واأ�ضفهان 

والعــراق والحجــاز وم�ضر والمغرب وكّل المناطق الإ�ضــالمّية، اّلتي كان فيها �ضــبكات حزبّية 

)1(  اأحمد بن علي الطبر�ضي، الحتجاج على اأهل اللجاج، ج 1، �س 163.
)2(  ال�ضــيخ الكلينــّي، الكافــي، ج1، �ــس 473. وّجه المن�ضور اإلى ح�ضــن بن زيــد، وهو واليه على الحرميــن، اأن اأحرق على 
جعفر بن محمد داره، فاألقى النار في دار اأبي عبد اهلل، فاأخذت النار في الباب والدهليز، فخرج اأبو عبد اهلل يتخّطى 

النار ويم�ضي فيها ويقول: »اأنا ابن اأعراق الثرى، اأنا ابن اإبراهيم خليل اهلل«.
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لالإمام ال�ضادق Q؛ اأي ال�ّضــيعة، واأن يح�ضر كّل القّوات اإلى المدينة ليزحف نحو ال�ّضــام 

 P وي�ضــقط حكومتهــا ويرفــع بيده راية الخالفة، واأن ياأتي اإلــى المدينة ويعيد حكومة النبّي

اإليها. هذه كانت خّطة الإمام ال�ضادق Q. لهذا، عندما كان يجري الحديث عند الإمام 

الباقــر  Q فــي اأّيام عمره الأخيرة، وُي�ضــاأل من هو قائــم اآل محّمد، كان ينظر اإلى الإمام 

ال�ضــادق Q ويقــول: كاأّننــي اأنظر اإلى قائــم اآل محمد هذا. وقد كان مــن المقّرر لالإمام 

ال�ضادق Q اأن يكون قائم اآل محّمد في ذلك الزمان.

ادق Q رجــل الجهاد والمواجهة، ورجل العلــم والمعرفة، ورجل  لقــد كان الإمــام ال�ضّ

التنظيــم والت�ضــكيالت. الكثير عن علمه، ومحافل درا�ضــته وميادين تعليمــه اّلتي اأوجدها، لم 

 Q ادق يكن لها نظير، ل قبله ول بعده في تاريخ حياة اأئّمة ال�ّضيعة، فلقد بّين الإمام ال�ضّ

حيحة، والقراآنّية الأ�ضيلة اّلتي تعّر�ضت  كّل ما ينبغي اأن ُيقال ب�ضاأن المفاهيم الإ�ضالمّية ال�ضّ

للّتحريف طيلة قرٍن ونّيف من الزمان بوا�ضــطة المغر�ضين والمف�ضــدين، اأو الجاهلين، وهذا 

الأمر هو اّلذي اأّدى اإلى اأن ي�ضعر العدّو بخطره. 

لقــد كان الإمــام ال�ضادق| م�ضــغوًل بجهاٍد وا�ضــع الّنطاق من اأجل الإم�ضــاك بالحكومة 

وال�ّضــلطة، واإيجاد حكومٍة اإ�ضــالمّية وعلوّية؛ اأي اأّن الإمام ال�ضادق Q كان ُيهّيئ الأر�ضّية 

للق�ضاء على بني اأمّية، والمجيء بحكومة علوّية؛ اأي حكومة العدل الإ�ضالمّي. فهذا ما يّت�ضح 

من حياة الإمام ال�ضادق Q لكّل من ُيطالع وُيدّقق.

Q األنشطة التنظيّية لإلمام الصادق

المواجهة السياسيَّة:  .1
في عهد الأمويّين:  اأ. 

كان الإمام ال�ضادق Q يواجه بني اأمّية لمّدة ع�ضر �ضنوات، وكذلك بني العّبا�س ]فقد 

واجههــم[ لمــّدة طويلــة. وعندما كان انت�ضــاره على بني اأمّيــة حتميًّا، جاء بنو العّبا�ــس كتّياٍر 

، ونزلــوا اإلى الميدان. ومن بعدها �ضار الإمام ال�ضادق Q يواجه بني اأمّية وبني  انتهــازيٍّ

العّبا�س اأي�ضًا.

وقد ُنقل عن الّطبرّي - الموؤّرخ المعروف - اأموٌر تتعّلق بمحاربة الإمام Q لبني اأمّية 
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في مطلع ال�ضنوات الع�ضر لإمامته. كانت مواجهة الإمام ال�ضادق Q في هذه المرحلة 

قــد اأ�ضحــت علنّية، فلم يكن يحتــاج اإلى التقّية والكتمان، وذلك ب�ضــبب اأّن خلفاء بني اأمّية 

كانوا م�ضغولين اإلى درجة اأّنه لم ُتتح لهم الفر�ضة لُيالحقوا الإمام ال�ضادق و�ضيعته، كما لم 

يكن لديهم القدرة على قمعهم، لذا لم يحتج الإمام ال�ضادق Q اإلى اإخفاء عمله. كان 

الإمــام ال�ضــادق Q يذهب يوم عرفة اإلى عرفات، ويقف بين هــذه التجّمعات الكبيرة 

اّلتــي جــاءت من نقاط العالم الإ�ضــالمّي جميعها؛ من اأفريقيا وال�ّضــرق الأو�ضــط والحجاز 

والعــراق، ومــن اإيران ذلــك اليوم، ومن خرا�ضــان واأفغان�ضــتان ذلك اليوم، ومن ترك�ضــتان 

ال�ضرقية ـ فقد توافدت الّنا�س من الأقطار جميعها، بحيث لو فّجرت قنبلًة في هذا المكان، 

تكون وكاأّنك فّجرتها في العالم الإ�ضــالمّي كّله، واإذا ُقلَت �ضــيًئا في هذا المحفل والتجّمع، 

تكون وكاأّنك ن�ضــرته عبر �ضــبكة اإعالمّيــة عالمّية. فكان الإمام ال�ضــادق  Q ياأتي اإلى 

داخل هذا التّجمع الكبير، وُيعلن ب�ضراحة، وب�ضكٍل ر�ضمّي، للّنا�س اأّن الإمام والحاكم بحّق 

فــي هــذا اليوم هــو جعفر بن محمد، ولي�ــس اأبي جعفر المن�ضــور، وكان ياأتــي بالّدليل على 

ذلك، ل ال�ضتدلل الكالمّي والعقالنّي، لأّنه لم يكن لدى الّنا�س في ذلك الوقت ال�ضتعداد 

لال�ضتماع اإلى مثل هذا الّنوع من ال�ضتدلل، فهو لم يكن وا�ضًحا في مثل ذاك المجتمع، بل 

كان ا�ضتدلٌل من نوٍع اآخر، لأّن المن�ضور العّبا�ضّي واأمثاله، ولأجل اأن يقنعوا اأذهان الّنا�س، 

ويتظاهروا باأّنهم خلفاء النبّي، قد جعلوا �ضل�ضــلة َن�ضــبية لأنف�ضهم، وكانوا يقولون اإّننا نحن 

اأبناء العّبا�س، فقد كان لهم �ضل�ضلتان من الّن�ضب، وكانوا في كّل مّرة ُي�ضّرحون عن واحدة 

منها.

كان اأحدها اأّنهم كانوا يقولون نحن اأبناء العّبا�س عّم النبّي، وبعد رحيله اأ�ضحت الخالفة 

ا، وكما ُيقال الأن�ضــب، هو العّبا�ــس عّم النبّي،  لبني ها�ضــم. وبين بني ها�ضــم، فاإّن الأكبر �ضــنًّ

فالخالفــة بعــد النبّي كانت للعّبا�ــس، ولأّننا نحن اأبنــاوؤه، فاإّنها ت�ضل اإلينــا. كان هذا نحو من 

كالمهم. وكانوا يتحّدثون عن �ضل�ضلًة ن�ضبّيًة اأخرى، فيقولون نحن اأبناء علّي العّبا�ضّي؛ اأي علّي 

بن عبد اهلل بن عّبا�س، وحّقًا كانوا يقولون لأّنهم كانوا اأحفاد علّي العّبا�ضّي اأو اأبناءه، وهو تلميذ 

 ،Q  محمــد بــن الحنفّيــة، ومحّمد بن الحنفّية هو ابن اأميــر الموؤمنين علّي بن اأبي طالب

 Q ومن علّي ،Q اإلى علــّي P اّلــذي هــو �ضهــر النبّي، فالخالفــة انتقلت من النبّي
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اإلى محّمد بن الحنفّية - ل اإلى الح�ضن والح�ضين - ومنه و�ضلت اإلى ابن عبد اهلل بن العّبا�س 

- اّلذي هو جّدنا - ومنه و�ضلت اإلينا، فنحن اإًذا خلفاوؤه.

فكانــوا يوؤّلفون �ضل�ضــلًة ن�ضــبّية على هذا الّنحــو، وكان هذا الأمر مقنًعا لأذهان الّنا�ــس في 

ــا. لهــذا كان الإمام يقف و�ضــط هذا التجّمع  ذاك الزمــان، لأّن م�ضــتواهم الفكــرّي كان متدّنيًّ

الكبير، وُيبّين ال�ضل�ضلة ال�ضحيحة لالإمامة: »اأّيها الّنا�س، اإّن ر�سول اهلل P كان الإمام، ثّم 

، وهو منطق ال�ّضيعة المعروف، »ومن بعده الح�سن، ثّم الح�سين، 
كان عليُّ بن اأبي طالب«)1(

وم��ن بع��ده عل��ّي ب��ن الح�س��ين، وم��ن بع��ده محّمد ب��ن عل��ّي، ومن بع��ده اأنا«، فيعّرف نف�ضــه 

. ومثل هذا كان يتطّلب �ضجاعة كبيرة، ولم يكن بالكالم العادّي الب�ضيط، بل كان ذلك 
ٍ
كاإمام

اأكبــر اإعــالٍن للمخالفــة والمعار�ضــة. كان الإمــام ال�ضــادق Q يقوم بمثل هــذا العمل في 

اأواخر ع�ضر بني اأمّية. 

في عهد بني العّبا�س: ب. 

فــي ع�ضــر بني العّبا�ــس الــذي دام لمــدٍة اأطول، اأ�ضحــت المواجهــة اأكثر خفــاًء، فلم تعد 

التحــركات الجهاديــة علنية، بــل كانت تجري بالتقّية والكتمان، و�ضــبب ذلك اأّن بني العّبا�ــس 

كانــوا يرفعون �ضــعارات اآل علّي، ومواقفهم بالل�ضــان، فكان ظاهرهم ظاهــر اآل علّي، وعملهم 

عمل بني اأمّية. فكان بنو العّبا�ــس ُيمّثلون ذلك التّيار النحرافّي اّلذي انتهز الفر�ضة، وحّرف 

الّثورة اّلتي كان الإمام ال�ضادق Q ب�ضددها، وهذا هو الخطر الدائم الثورات كّلها، حيث 

يتم اأحياًنا ا�ضــتبدال الخّط ال�ضحيح للّثورة، اّلذي يتطابق مع معاييرها و�ضوابطها الأ�ضا�ــس، 

بخطٍّ بديٍل منحرٍف فا�ضــٍد باطٍل، تحت �ضــعارات الحّق. من هنا، على الإن�ضان اأن يكون حذًرا 

وواعًيــا. ولــم يكن اأهل ذلك الزمــان يمتلكون مثل هذا الوعي. فبعد �ضــنوات، لعّله بعد ثالثين 

اأو ع�ضــرين �ضــنة ، بعد مجيئ بني العّبا�ــس اإلى الحكومة ، كان �ضّكان المناطق الّنائية ما زالوا 

يظّنــون بــاأّن هذا الأمر ح�ضل نتيجة جهادهم من اأجل اآل علــّي. لقد كانوا يت�ضّورون باأّن هذه 

هي حكومة اآل علي نف�ضها، فلم يكن لديهم علم باأّنهم غا�ضبون ]للخالفة[.

)1(  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج4، �س466.
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ول بــدَّ من الإ�ضــارة اإلــى اأنَّ تلك الّروايات التــي تنقل اأّن الإمــام Q كان يتذّلل ويظهر 

الخ�ضوع للمن�ضور، ل اأ�ضا�ــس لها من ال�ضّحة، ول تقوم على اأ�ضا�ــس اأو �ضــنٍد �ضحيح ومعتبر، 

وغالًبــا مــا تنتهي في �ضــندها اإلى ربيع الحاجب، المقطوع بف�ضــقه، واّلــذي كان من المقّربين 

للمن�ضور. كان بع�ٌس قد نقل ب�ضــذاجة اأّن الربيع كان �ضــيعيًّا، وال�ضحيح اأنَّ البحث التاريخّي 

يوؤّكد اأنَّ الربيع بن يون�ــس هو من الأ�ضــخا�س الذين ُولدوا في منزل اأ�ضــيادهم، واأتى اإلى جهاز 

حكم بني العّبا�ــس، وكان عبًدا لهم، وحاجب المن�ضور، وكان قد قّدم لهم الخدمات الكثيرة، 

وعندما كان المن�ضور يحت�ضر، كانت الخالفة �ضتذهب من اأيدي عائلته لول الربيع.

كان اأعمامه موجودين، فقام الّربيع بتزوير الو�ضّية لت�ضبح الخالفة للمهدّي بن المن�ضور، 

وهكــذا اأو�ضــل المهــدّي اإلــى الخالفة، فهــذه العائلة هي من العوائــل الوفّيــة والمخل�ضة لبني 

العبا�س، ولم يكن لهم اأّي ولء لأهل البيتR. وكل ما ُو�ضع ]عن الربيع حول الإمام[ فهو 

تلفيــق وكــذب، من اأجل اإظهــار الإمام Q للم�ضــلمين اآنذاك بالإن�ضــان المتذّلل والخا�ضع 

ا. علــى كّل حال، فــاإّن معاملة  اأمــام الخليفــة، حّتــى يعتبــر الآخــرون اأّن هذا هو تكليفهــم اأي�ضً

المن�ضور لالإمام ال�ضادق Q كانت معاملة قا�ضية جّدًا.
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الّهاهيم الرئيسة

لقد ات�ضمت المرحلة الأولى من حياة الإمام ال�ضادقQ بالغمو�س، وذلك ل�ضببين:  .1

اأ.العمل ال�ضــّرّي والتنظيمّي على الم�ضتوى ال�ضــيعّي، فاإن طبيعة هذا العمل تفر�س ال�ضرّية 

والتخفي عن اأنظار ال�ضلطة.

ب.عــدم و�ضــول الإمــامQ اإلــى ال�ضــلطة: اإن عدم و�ضــول الإمامQ اإلى ال�ضــلطة 

منــع مــن بيــان ن�ضــاطاته ومواقفه وت�ضّرفاتــه كاّفة، حيث كِتــب التاريخ باأقــالم علماء 

ال�ضــالطين، مما اأدى اإلى عدم تدوين ن�ضــاطات الإمامQ ومواقفه والأحداث التي 

جرت معه.

اإن الظــروف والأو�ضــاع ال�ضيا�ضــية والجتماعيــة والثقافيــة فــي عهــد الإمــام ال�ضادق  .2

Q كانت مختلفة بح�ضب الظروف ال�ضيا�ضية المحيطة بها، وهي:

اأ.في عهد بني اأمية: كانت الظروف هادئة اتجاه الإمامQ، وهذه الظروف هي:

التحّديــات الع�ضــكرية وال�ضيا�ضــية، حيــث انت�ضــرت الثــورات والنتفا�ضــات فــي بــالد 	 

الم�ضلمين.

الأو�ضاع الجتماعية ال�ضعبة، حيث الظلم والقتل والف�ضاد والفقر والقحط.	 

الأو�ضــاع الفكريــة والأخالقية، حيث انت�ضــر الف�ضــاد الأخالقــّي، واأ�ضبــح العلماء بيد 	 

جهاز الخالفة والحكام. 

ب.فــي عهــد بني العبا�ــس: كانــت الظــروف �ضعبة جــدًا، حيث ات�ضــمت بالقمع وممار�ضــة 

ال�ضغوطات على الإمامQ واأتباعه.

لقد كان لالإمام ال�ضادقQ اأن�ضطة تنظيمية عّدة، هي:   .3

اأ.لقــد واجه الإمامQ بني اأمية ب�ضــكل علنّي وظاهر، فلم يحتــج اإلى التقّية والكتمان، 

وذلك لأن خلفاء بني اأمّية كانوا م�ضغولين بالأو�ضاع ال�ضيا�ضية والجتماعية في البالد.

ب.لقد ا�ضــتخدم الإمامQ في عهد بني العبا�ــس اأ�ضــلوب الهدوء والمرونة، ول �ضحة 

لما قيل من اأن الإمامQ كان يتذّلل وُيظهر الخ�ضوع. 



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

 Q  يبّين أن الهدف األساس لدعوة اإلمام الصادق  .1

هو إثبات حقيقة اإلمامة وجذورها التاريخية.

تثبيت  إلى  الهادفة  الشواهد  بعض  إلى  يتعرّف   .2

جذور اإلمامة في النفوس والمجتمع.

الصادق لإلمام  العلمية  الحركة  حقيقة  يشرح   .3

Q، ودوافَعها األساس، وما نتج عنها من آثار. 

على مستوى التشكيالت السياسية والعقائدية.

)2( Q اإلمام الصادق
الدعوة الى اإلمامة وبناء 

ة  التشكيالت السريَّ

الدرس السابع عشر





دعوة اإلمام الصادق Q إلى اإلمامة

ــادق Q، كغيره من اأئّمة ال�ّضــيعة  اإّن مــا كان ُي�ضــّكل بيــت الق�ضيــد لدعــوة الإمام ال�ضّ

الآخريــن، هــو مو�ضــوع الإمامة. ومن اأجــل اإثبات هذه الحقيقــة التاريخّية، فــاإّن اأكثر الوثائق 

 Q قاطعّيًة هي الّروايات الكثيرة اّلتي ُنقل فيها دعوى الإمامة عن ل�ضــان الإمام ال�ضادق

بو�ضوٍح و�ضراحٍة تاّمة.

كان الإمــام Q اأثنــاء ترويــج وتبليــغ هــذا الأمر، يرى نف�ضــه فــي مرحلٍة مــن الجهاد، 

حيث كان عليه اأن يتبّراأ ب�ضــكل مبا�ضــر و�ضريح من حّكام زمانه، واأن ُيعّرف الّنا�س على نف�ضه 

ك�ضاحب حقٍّ واقعيٍّ للولية والإمامة.

والإمام Q ل يكتفي في العديد من الموارد باأن يثبت الإمامة لنف�ضه، بل يذكر اأ�ضماء 

ا، ويطرح �ضــاللة اإمامة اأهل البيت المّت�ضلة،  اأئّمة الحّق الذين �ضــبقوه، اإلى جانب ا�ضــمه اأي�ضً

واّلتــي ل ُيمكــن تفكيكهــا. ومثــل هذا العمــل، باللتفات اإلى اأّنــه وفق الفكر ال�ضــيعّي، يدين كّل 

الحــّكام ال�ّضــابقين الجائريــن، ويعّدهــم طواغيت، ويمكن اأن يكون اإ�ضــارة اإلــى ارتباط جهاد 

ال�ّضــيعة فــي هــذا الّزمــان بالأزمنــة الما�ضية. وفــي الواقــع، اإّن الإمام ال�ضــادق Q بهذا 

البيــان، يعّد اإمامته نتيجة حتمّية لإمامة من �ضــبقه. وبهــذه الّطريقة ُيخرجها من تلك الحالة 

المنقطعــة والفاقــدة للجذور والأ�ضول، ويو�ضل �ضــاللته بتلــك القناة الموثوقــة والثابتة للنبّي 

:Q وهذه عّدة نماذج من كيفّية دعوة الإمام .P محّمد

1. رواية عمرو بن أبي المقدام: 

اّلتي تر�ضــم لنا م�ضــهًدا عجيًبا. ففي الّتا�ضع من ذي الحّجة )يوم عرفة( اجتمع عدٌد كبيٌر 
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مــن الخالئــق في عرفات من اأجل اأداء مرا�ضــم ذلك اليوم الخا�ّس، ومــن الّطبيعّي اأن يجتمع 

فيــه ممّثلــون عن كّل المناطق اّلتي ي�ضــكنها م�ضــلمون من اأق�ضى خرا�ضــان اإلى �ضــاحل البحر 

المتو�ّضط. ومن الممكن لكلمٍة واحدٍة في غير مو�ضعها في هذا المكان، اأن ت�ضتاأ�ضل عمل اأكثر 

ال�ّضــبكات الإعالمّية العاّمة انت�ضــاًرا في ذلك الّزمان. فيو�ضل الإمام Q نف�ضــه اإلى هذا 

الجمع، ويحمل له ر�ضالًة. يقول الّراوي:

راأيــت الإمــام Q يقف بين الّنا�ــس ويعلن نداءه ثالث مّرات، ويرفــع �ضوته باأق�ضى ما 

يقــدر عليــه، بنــداٍء ينبغي اأن يطرق اأ�ضــماع الجميع فــي كّل الأماكن، ولي�ضــل عبرهم اإلى كّل 

اأنحــاء العالم الإ�ضــالمّي. فنجــده يتلّفت اإلــى كّل الجهات، وُيكّرر كالمه ثــالث مّرات، وهكذا 

يفعــل حّتــى يبلــغ تكرار كالم هــذا الإمام اثنتى ع�ضــرة مّرة. وقــد اأطلق نداءه هــذا بمثل هذه 

العبارات: »اأّيها الّنا�س، اإّن ر�سول اهلل كان الإمام، ثّم كان عليُّ بن اأبي طالب، ثّم الح�سن، ثّم 

.
الح�سين، ثّم علّي بن الح�سين، ثّم محّمد بن علّي، ثّم...«)1(

2.   َوْصُف االمام نفَسه، ووصُفه لألئمة:
باح الكنانــّي، ي�ضف فيه الإمام ال�ضادق Q نف�ضــه وباقي اأئّمة ال�ّضــيعة  عــن اأبــي ال�ضّ

. و�ضفو 
بمثل هذه العبارات: »نحن قوٌم فر�س اهلل طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا �سفو المال...«)2(

المال هي الأموال الم�ضطفاة اّلتي يخ�ّس الّطواغيت المتجّبرون اأنف�ضهم بها، ويقطعون اأيدي 

الم�ضتحّقين عنها، وعندما تخرج هذه الأموال المغ�ضوبة بف�ضل انت�ضار المقاتلين الم�ضلمين 

م كغيرها من الغنائم لتكون في اختيار �ضخ�سٍ  من اأيدي الّظالمين المهزومين، فاإّنها ل ُتق�ضَّ

مــا، فتمنحــه مقاًمــا كاذًبا وفخًرا مزّيًفــا، بل اإّنها تودع بيــد الحاكم الإ�ضــالمّي اّلذي عليه اأن 

ي�ضــتعملها في جهة م�ضالح الم�ضــلمين العاّمة. فالإمام Q في هذه الّرواية ُيعّرف نف�ضــه 

ا من متعّلقات الإمام - وبهذا البيان  اأّنــه �ضاحــب �ضفــو المال، وكذلك الأنفال - اّلتي هي اأي�ضً

ــح اأّنه هو الحاكم الحالّي للمجتمع الإ�ضــالمّي، واأّنه يجــب اأن ت�ضل اإليه كّل هذه الأموال،  يو�ضّ

واأن تكون بيده، واأن ُت�ضتعمل بح�ضب راأيه في مواردها ال�ضحيحة.

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 47، �س 58.
)2(  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج1، �س 546.
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3.  تسمية األئمة وتحديُدهم:

كان الإمــام Q ُي�ضــّمي الأئّمــَة ال�ّضــابقين واحًدا واحًدا، وي�ضــهد علــى اإمامتهم ولزوم 

ي�ضــمعون حديــث  واّلذيــن كانــوا  ي�ضــكت.  ا�ضــمه  اإلــى  واّتباعهــم، وعندمــا ي�ضــل  طاعتهــم 

الإمــام  Q يعلمــون جّيــًدا اأّن ميــراث العلم والحكومــة بعد الإمام الباقــر Q هو بيد 

ــادق Q. وبهــذا الإجــراء يطرح حّقه في قيــادة وحكومة المجتمــع، مثلما اأّنه  الإمــام ال�ضّ

 .
)1(

ُيبّين باأ�ضلوٍب ا�ضتدللّي عالقته واّت�ضاله بجّده الأكبر علّي بن اأبي طالب

وُيمكن اأن نجد الكثير من ال�ّضواهد، في اأبواب كتاب الحّجة من الكافي، وكذلك في المجّلد 

ال�ضابع والأربعين من بحار الأنوار، على مثل هذا الحديث اّلذي ُيعلن فيه الإمام دعوى الإمامة 

بالت�ضريح اأو الكناية.

الّواجفة العلّية، وبعقها الحديديم

 لو ح�ضل الختالف على ت�ضمية فقه ال�ّضيعة بالفقه الجعفرّي، اأو وجدنا من ينكر الّن�ضاط 

ال�ّضيا�ضــّي لالإمــام Q اأو يغ�ــسّ الّنظر عنه، فاإّن جميع الم�ضــلمين مّتفقــون على اأّن الإمام 

ادق كان له اأو�ضع الحوزات العلمّية والفقهّية في زمانه، اأو اإحدى اأو�ضعها في هذا المجال. ال�ضّ

اإنَّ الفقه والحديث والّتف�ضير قد انق�ضم اإلى تّيارين عاّمين منذ بدايات الع�ضور الإ�ضالمّية: 

التّيــار الأّول هــو المرتبــط باأجهزة الحكم الغا�ضبة، واّلذي كان فــي الكثير من الحالت يجعل 

الحقيقــة فــداًء لم�ضالح تلك الأجهــزة، وُيحّرف اأحكام اهلل لقاء اأثماٍن بخ�ضــة، والتّيار الآخر 

هو التّيار الأ�ضيل والأمين اّلذي ما كان لُيقّدم اأّي م�ضلحة على م�ضلحة تبيين الأحكام الإلهّية 

ال�ضحيحة، ومن الّطبيعّي اأن يكون في مواجهٍة مبا�ضرة مع اأجهزة الحكم وفقهاء ال�ّضلطة مع 

كّل خطــوة يخطوهــا، ومنذ ذلك اليوم كان يّتخذ في اأغلب الأوقات �ضــكل العمل ال�ضــّرّي وغير 

الر�ضمّي.

)1(  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج1، �س 186.
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وبهذا الوعي ُيمكن بو�ضوح اأن نعلم اأّن الفقه الجعفرّي لم يكن مجّرد خالٍف عقائديٍّ دينيٍّ 

ب�ضــيط مع فقه فقهاء ذلك الّزمان الّر�ضــميين في زمان الإمام ال�ضادق Q، بل كان هذا 

الخالف في الوقت نف�ضه يحمل م�ضمونين للمواجهة:  

1. اإثبــات عــدم تمّتــع جهــاز الحكم بالوعــي الدينــّي والمعرفة: وعجــزه عــن اإدارة الأمور 

الفكرّية للّنا�س. وهذا في الواقع يعني عدم �ضالحّيته للت�ضّدي لمقام الخالفة. 

2.   ت�ضخي�س موارد الّتحريف في الفقه الّر�ضمّي: والنا�ضئ عن الم�ضلحة والمنفعة للفقهاء 

في بيان الأحكام الفقهّية، ومداراتهم لما ُيمار�ضه ويرغب به اأرباب ال�ّضلطة والحكم. 

ادق، وبن�ضــره لب�ضــاط العلم والمعارف الإ�ضــالمّية، وتف�ضــير القــراآن بمنهٍج   فالإمام ال�ضّ

مخالــٍف لمنهــج علمــاء البــالط، يكون فــي الواقع العملــّي قد نه�ــس لمعار�ضة ذلــك الجهاز. 

فهو  Q بهذه الو�ضــيلة كان ُيخّطئ جميع الت�ضــكيالت المذهبية والفقهية الّر�ضمّية، واّلتي 

ا لحكومة الخلفاء، ويعتبر جهاز الحكم خاوًيا من ناحية البعد الدينّي. كانت ُتعّد �ضلًعا مهمًّ

وفي مباحثات الإمام وو�ضاياه اإلى اأ�ضحابه والمقّربين، ُي�ضاَهد بو�ضوٍح ا�ضتفادته من عامل 

»اأن ل ن�سي��ب للخلف��اء م��ن العل��م«، كدليل على اأّنه ل يحّق لهم الحكم بالمنظار الإ�ضــالمّي؛ 

اأي اأّن الإمام كان يطرح ب�ضراحٍة ذاك الم�ضمون العترا�ضّي اّلذي كان موجوًدا في تدري�ضــه 

الفقه والقراآن.

وُينقل في حديٍث عنه: »نحن قوٌم فر�س اهلل طاعتنا، واأنتم تاأتّمون بمن ل ُيعذَر الّنا���ُس 

؛ اأي اأّن الّنا�ــس، وب�ضــبب جهالة الحّكام والقادة غير الموؤّهلين، ابتلوا بالنحراف 
بجهالته«)1(

اللة، و�ضلكوا طريًقا غير طريق اهلل، وهم لذلك ل يمكنهم اأن يكونوا معذورين عند اهلل،  وال�ضّ

كاأن يقولــوا اإّننــا اأخطاأنا في ت�ضــخي�ضنا الطريق، وهوؤلء الزعمــاء وقادتنا قد جّرونا اإلى هذه 

الطريــق ب�ضــبب الجهالــة، لأّن طاعة اأمثال هوؤلء القادة هو بحّد ذاتــه عمٌل خالفّي ومع�ضية، 

)2(
فال يمكن عندها تبرير المعا�ضي الالحقة.

)1(  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج1، �س 186.
)2(  الإمام الخامنئي{، قيادة الإمام ال�ضادق Q، �س 88 - 95.
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ة ياسيم ة األيقيولوجية والسم يم التشكيالت السرم

ماهية التشكيالت ودوُرها:  .1

لقد اأوجد الإمام ال�ضادق| ت�ضكيالت عظيمة من الموؤمنين به ومن اأتباع تّيار الحكومة 

العلوّية في مختلف اأرجاء العالم الإ�ضــالمّي، من اأق�ضى خرا�ضــان وما وراء الّنهر اإلى �ضــمال 

اأفريقيا. فماذا تعني الت�ضكيالت؟ اإّنها تعني مجموعة من الّنا�س، ذوي هدٍف م�ضترك، يقومون 

باأعمال وم�ضوؤوليات مختلفة، بالرتباط بمركٍز واحٍد وقلٍب ناب�س وعقٍل حاكم، وي�ضعرون فيما 

بينهم بنوع من الّروابط والإح�ضا�ضات والم�ضاعر القريبة والمتاآلفة.

ادق Q اأن ُيعلم الّنا�س باأّي �ضيٍء، فاإّنه يفعل ذلك من خالل  فعندما يريد الإمام ال�ضّ

وكالئه المتواجدين في مختلف اآفاق العالم الإ�ضالمّي، ودور تلك الت�ضكيالت اأي�ضًا يكمن في 

جمــع الحقــوق ال�ّضــرعّية والميزانّية المطلوبة كّلهــا لإدارة مواجهة �ضيا�ضــّية عظيمة لآل علّي، 

ادق Q اإلى وكالئه وممّثليه المتواجدين في جميع المدن لمعرفة  فيرجع اأتباع الإمام ال�ضّ

تكليفهم الدينّي وال�ضيا�ضّي من الإمام. 

التكليف ال�ضيا�ضّي هو كالتكليف الدينّي من حيث الوجوب، فاإّن الفتوى الدينّية والإ�ضالمّية 

فــي بــاب ال�ضــالة والــزكاة وال�ضيام وباقــي الواجبات لــذاك اّلذي يكــون بالن�ضــبة لنا واجب 

الّطاعــة وولــّي الأمــر، ل تختلــف عن فتــواه واأوامره ال�ضيا�ضــّية فــي مجال الجهــاد والعالقات 

ال�ّضيا�ضــّية والعالقــات الداخليــة وجميــع الق�ضايا، فكّل ذلــك يجب تنفيذه. لقــد اأوجد الإمام 

ال�ضادق Q مثل هذه الت�ضكيالت العظيمة، وبهذه الت�ضكيالت، وبم�ضاعدة من كان داخاًل 

فيها من الّنا�س، كان ]الإمام[ يواجه جهاز بني اأمّية وبني العبا�س. 

االستدالل على وجود التشكيالت الشيعّية:  .2

من اأجل اإثبات وجود مثل هذه الت�ضكيالت، ل يمكن ول ينبغي اأن نتوّقع وجود ذلك �ضراحًة 

فــي الوثائــق. ل ينبغــي توّقــع اأن يعترف اأحــد الأئّمة اأو اأحــد اأ�ضحابهم المقّربيــن، ب�ضراحة، 

بوجود ت�ضكيالت �ضيا�ضّية فكرّية �ضيعّية، فمثل هذ ال�ّضيء ل يمكن العتراف به. ففي حال جاء 
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يوٌم واّطلع العدّو على وجود مثل هذه الت�ضكيالت، و�ضاأل الإماَم Q اأو اأحد اأ�ضحابه حوله، 

ا �ضّيًئا،  فاإّن الّتوّقع المعقول هو التنّكر التاّم لوجود مثل هذا ال�ّضيء، بل ينبغي اعتبار ذلك ظنًّ

.
)1(

اأو تهمًة باطلة. فمثل هذا الأمر هو من الخ�ضائ�س الّدائمة للعمل ال�ّضّرّي

وبالتاأمل في الكثير من الروايات ال�ضريفة، نجد دللة على وجود ال�ّضبكة التبليغّية الوا�ضعة 

لالإمــام Q فــي كّل اأنحــاء الّدولــة الإ�ضــالمّية، وهذا الأمــر يجعل وجود مثل هذه ال�ّضــبكة 

اأمــًرا م�ضــلًَّما. هــذه ال�ّضــواهد، مــن الكثرة والّثبــوت بحيث اإّنه لــو لم يكن هنــاك حديٌث واحٌد 

�ضريــح، فاإّن ذلك ل يخد�ــس بحتمّية المو�ضوع. فمن ُيطالــع حياة الأئّمةR غير المدّونة، 

يت�ضاءل في نف�ضه: األم يكن لأئّمة ال�ّضيعة في نهايات ع�ضر بني اأّمية دعاة ومبّلغين في اأطراف 

واأكناف الدولة الإ�ضــالمّية، يبّلغون باإمامتهم وياأخذون من الّنا�ــس الطاعة والّدعم لهم؟  في 

هذه الحالة، كيف يمكن تف�ضير هذه العالئم والّروابط الّتنظيمّية اّلتي ُت�ضاَهد بو�ضوح، واّلتي 

تظهــر فــي العالقــات المالّيــة والفكرّيــة، بين الأئّمة وال�ّضــيعة؟ فمــا معنى حمل هــذه الحقوق 

ال�ّضــرعّية والأمــوال من مختلف اأطــراف العالم اإلى المدينة؟ وكّل هذه الأ�ضــئلة حول الق�ضايا 

ــا هذا ال�ّضــرف والمحبوبّية اّلتي ل  الدينّيــة؟ وهذه الّدعوة الوا�ضــعة المنت�ضــرة للت�ضــّيع؟ واأي�ضً

نظير لها، لآل عليٍّ في مناطق مهّمة من الّدولة الإ�ضالمّية؟ وهذا الجمع الغفير من المحّدثين 

والرواة الخرا�ضــانيين وال�ضي�ضــتانيين والكوفيين والب�ضريين واليمانييــن والم�ضريين اّلذين 

دفة  اجتمعوا حول الإمام Q؟ فاأّية يٍد مقتدرة اأوجدت كّل هوؤلء؟ فهل يمكن اأن نعتبر ال�ضّ

اأو الحدث التلقائّي عاماًل اأ�ضا�ًضا وراء كّل هذه الّظواهر المن�ضجمة والمترابطة؟

فمــع وجــود كّل هــذا الإعــالم المخالف، اّلــذي كان ُيَبّث مــن جانب الأبــواق الهائلة لنظام 

الخالفة الأموّية، اإلى مختلف المناطق، ويذكر ا�ضم علّي بن اأبي طالب كاأكثر الوجوه الإ�ضالمّية 

المدانة، وذلك على المنابر، وفي الُخطب، فهل يمكن، ومن دون وجود �ضــبكة اإعالمّية قوّية، 

اأن ي�ضبح اآل عليٍّ بمثل هذه المحبوبّية والجاذبّية في تلك المناطق البعيدة والمجهولة، بحيث 

)1(  الإمام الخامنئي{، قيادة الإمام ال�ضادق Q، �س96 - 97.
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يطوي اأولئك الّنا�ــس كّل هذه الم�ضافات الوا�ضــعة، وياأتون اإلى الحجاز والمدينة لمجّرد اللقاء 

وال�ضــتفادة، وعر�س المحّبة والعلقة، ويتلّقون معارف الدين، اّلتي هي بح�ضــب عقيدة ال�ّضيعة 

كال�ضيا�ضــة والحكومــة، ويطلبون في بع�ــس الموارد، لفقدانهم ال�ضبــر، الإقدام على التحّرك 

الع�ضــكرّي، وبح�ضــب ل�ضــان الّروايات القيام والخروج؟! فلو كان �ضــالح ال�ّضــيعة منح�ضًرا في 

اإثبات علم الأئّمة وزهدهم، فماذا �ضيكون معنى المطالبة بالثورة الع�ضكرّية؟!

مــن الممكــن اأن ُي�ضــاأل اأّنه لــو كان هناك مثل هــذه ال�ّضــبكة الإعالمّية الو�ضــيعة والفّعالة، 

فلمــاذا ل يوجــد ذكٌر لها في الّتاريخ، اأو لماذا ل ُينقل ما يتعّلق بوقائعها ب�ضراحة؟ والجواب، 

وباخت�ضــار، هــو اأّنــه يجــب البحث اأّوًل عن �ضــبب عدم هــذا الّظهور فــي البداية، في تم�ّضــك 

اأ�ضحــاب الإمــام Q ال�ّضــديد باأ�ضل التقّيــة الُمعتبر والراقي، واّلذي يمنــع نفوذ اأّي دخيل 

اإلــى ت�ضــكيالت الإمــام Q، ويوؤّدي في النهاية اإلى ف�ضــل جهاد ال�ّضــيعة فــي هذه المرحلة، 

وعدم و�ضولهم اإلى ال�ّضلطة، واّلذي هو اأي�ضًا بذاته معلوًل لعوامل عّدة. لو لم ي�ضل العّبا�ضّيون 

اإلى ال�ّضــلطة، لبقيت م�ضاعيهم ون�ضــاطاتهم ال�ضّرية وذكرياتهم المّرة والحلوة من ن�ضاطاتهم 

.
)1(

الإعالمّية، بال �ضك، في ال�ضدور، ولما عرف اأّي اأحٍد �ضيئًا عنهم، ولما �ضّجلها التاريخ

 فالت�ضــكيالت ال�ضــّرّية ال�ضــيعية كانت على مدى حياة الأئمة جميعًاR، لم يكن ُيطلق 

ا�ضم ال�ّضيعة في الّثقافة ال�ضيعّية، وكذلك في الفهم والإدراك والذهنّية غير ال�ضيعّية في القرون 

الأولــى لالإ�ضــالم، وفي زمان الأئّمةR، لم يكن ُيطلق على ال�ضــخ�س اّلــذي يكتفي بمحّبة 

عتــرة النبــّي، اأو يعتقــد فقط بحّقانّيتهــم و�ضدق دعوتهم - واإن لم يكونوا ي�ضــاركون في دائرة 

الّن�ضاط والتحّرك اّلذي كان الإمام مركزه ومحوره - بل بالإ�ضافة اإلى ذلك، كان الت�ضّيع يحمل 

�ضرًطا اأ�ضا�ًضا وحتميًّا هو عبارة عن: »الرتباط الفكرّي والعملّي مع الإمام، والم�ساركة في 

الأن�س��طة اّلت��ي كان يب��ادر اإليه��ا الإم��ام، ويقودها نحو ا�س��ترجاع الحّق المغ�سوب، وت�س��كيل 

الّنظام العلوّي والإ�سامّي على الم�ستويات الفكرّية وال�ّسيا�سّية كافة، واأحياناً الع�سكرّية«.

)1(  الإمام الخامنئي{، قيادة الإمام ال�ضادق Q، �س -74 80.



تاريخ النبيP وأهل البيتR سيرة تحليلية في ضوء فكر اإلمام الخامنئي{234

هذا الرتباط هو ذاك اّلذي ُي�ضّمى في الثقافة ال�ّضيعّية بـ »الولية«. في الواقع، اإّن الت�ضّيع 

كان عنواًنــا لحــزب الإمامة، حزٌب يقوم بن�ضــاطات معّينــة بقيادة الإمام، ومثــل كّل الأحزاب 

والمنّظمــات المعار�ضــة فــي ع�ضــور القمع، يتحــّرك بالتقّية وال�ضــتتار؛ هذه ع�ضــارة الّنظر 

ا الإمام ال�ضادق Q. ومثلما قلنا �ضابًقا، اإّن هذا لي�س  الّدقيق اإلى حياة الأئّمة، وخ�ضو�ضً

ريحة لإثباتــه، لماذا؟ لأّنه ل ينبغي ول يمكن  بالأمــر اّلذي يمكن الجلو�ــس وانتظار الأدّلة ال�ضّ

اأن نتوّقــع اأبــًدا اأن ُيكتــب على بيٍت �ضــّرّي يافطــة: هذا منزٌل �ضــّرّي. هذا، واإن لــم يكن اعتبار 

وجــوده م�ضــّلًما من دون القرائن الحتمّية، فمن الجدير عندئــٍذ اأن نذهب للبحث عن القرائن 

. وينبغــي التبّحــر في حيــاة الأئمة بالدّقــة والتاأّمل تنبــئ عن اأحداٍث 
)1(

وال�ضــواهد والإ�ضــارات

�ضّريٍة كثيرة. لو اأّننا نظرنا من هذا المنظار اإلى كّل مرحلة حياة الأئّمة اّلتي ا�ضتغرقت قرنين 

ون�ضف، ف�ضــوف ي�ضبح م�ضــّلًما تقريًبا، وجود مثل هذه الت�ضــكيالت ال�ضــّرّية اّلتي تعمل تحت 

اإمرة الأئّمة.

)1(  م. ن، �س 97 - 107.
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الّهاهيم الرئيسة

ادق Q، كغيره من اأئّمة ال�ّضــيعة  اإّن ما كان ُي�ضــّكل بيت الق�ضيد لدعوة الإمام ال�ضّ  .1

الآخرين، هو مو�ضوع الإمامة.

لأجــل تحقيــق هــذا الهــدف، عمد الإمــام ال�ضــادقQ اإلى ربــط اإمامته و�ضــاللته   .2

.Pبالقناة الموثوقة والثابتة للنبي الأكرم

ا�ضتفاد الإمام ال�ضادقQ من المنا�ضبات الدينية المختلفة التي يجتمع فيها اأكبر   .3

قدر ممكن من النا�ــس، كيوم عرفة، من اأجل تعريف النا�ــس اإلى �ضــاللته، وارتباطتها 

.Pبالنبي الأكرم

�ضّرح الإمام ال�ضادقQ باأ�ضــماء الأئمة، وحّددهم بال�ضــم، وبّين للنا�س حقوقهم   .4

وواجباتهم على الأّمة، ووجوب الطاعة لهم.

مــن الأدوار والوظائــف الأ�ضا�ــس لحركــة الإمــام ال�ضــادقQ الجهاديــة، حركُتــه   .5

العلمّية الهادرة والقوية في المجتمع الإ�ضالمّي.

ت�ضــّدى الإمــام ال�ضادقQ، م�ضافًا اإلى الن�ضــاط ال�ضيا�ضــّي، لل�ضــاأن العلمّي على   .6

اختالفه، فقهًا وحديثًا وتف�ضيرًا، وغيرها من المجالت.

هــدُف الإمام ال�ضــادقQ من حراكه العلمّي والمعرفّي اإثبــاُت عدم اأهلية النظام   .7

واأتباعه من الناحية العلمّية، وخ�ضو�ضًا الفقهية.

مــن نتائــج الحــراك العملــّي والفكــرّي لالإمــام ال�ضــادقQ، ت�ضــّكلت مجموعــات   .8

�ضيا�ضية وعقائدية في مختلف اأنحاء العالم الإ�ضالمّي. 

هــذه المجموعــات ال�ضيا�ضــية والعقائدية كان طابعها �ضــّريًا، ولم تكــن علنية، وُعرفت   .9

في التاريخ با�ضــم الت�ضكيالت ال�ضــرية. وعند التاأّمل في الروايات ال�ضريفة، نجد دللة 

وا�ضحة على هذه ال�ضبكات التبليغية في العالم الإ�ضالمّي كّله.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

يتعرّف إلى الظروف التاريخّية التي عاصرت إمامة   .1

.Qاإلمام الكاظم

 Q يشـرح األهـداف األساس لحركة اإلمام الكاظم  .2

الجهادية.

 Q يتعرّف إلى المسيرة الجهادية لإلمام الكاظم  .3

في زمن الخالفاء العباسيين: المنصور، والمهدّي، 

والهادي.

)1( Q اإلمام الكاظم
البيئة العامة والظروف المحيطة

الدرس الثامن عشر





ة لّرحلة االمام الكاام. الظروف السياسيَّ
اإنَّ المقطــع الّزمانــّي الممتــّد لـ 35 �ضــنة - من العام 148 للهجرة اإلــى 183 - هو مرحلة 

اإمامــة الإمــام اأبــي الح�ضــن مو�ضــى بــن جعفــر Q، ُيعــّد اأهم ]مقطــع[ في م�ضــيرة حياة 

الأئّمــة R. ففيــه َحَكــَم اثنــان من اأكثر �ضــالطين بني العّبا�ــس اقتداًرا المن�ضــور وهارو، 

واثنان من اأكثرهم تجّبًرا المهدّي والهادي. والمن�ضور العّبا�ضــّي، امتّد حكمه لع�ضــر �ضنوات، 

مــن بدايــة اإمامــة الإمــام مو�ضــى بــن جعفــر Q، ثــّم جاء ابنــه المهــدّي من بعــده وحكم 

ا. ومن بعد المهدّي، جاء الهادي العّبا�ضــّي ليحكم �ضنًة واحدة، ومن بعده  لع�ضــر �ضــنوات اأي�ضً

 Q هــارون الّر�ضــيد اّلــذي حكم لمّدة 12 �ضــنة تقريًبــا. وقد كان الإمام مو�ضــى بن جعفر

م�ضــغوًل بالّتبليغ والّدعوة اإلى الإمامة. وكّل واحد من هوؤلء الخلفاء الأربعة، �ضايق مو�ضــى بن 

جعفر  Q و�ضغط عليه.

 وفــي مرحلة ا�ضــتالم المــام الكاظم اإمامته، كان قد تّم الق�ضاء علــى الكثير من الّثورات 

والنتفا�ضــات في خرا�ضــان واأفريقيــا وجزيرة المو�ضــل والديلم وجرجان وال�ّضــام ون�ضيبين 

وم�ضــر واآذربايجــان واأرمينيــا وغيرها مــن الأقطار، وتطويعهــا. وفي نواحي ال�ّضــرق والغرب 

�ضيفت فتوحــات جديدة واأمــوال وغنائم وافرة، 
ُ
وال�ّضــمال، مــن الّنطاق الإ�ضــالمّي الو�ضــيع، اأ

فزادت من قدرة عر�س العّبا�ضيين وا�ضتحكامهم.

راعات والخالفات والحروب  وكانت اأو�ضاع بني العّبا�س قد ا�ضتتّبت، بعد فراغهم من ال�ضّ

اّلتــي كانــت دائــرة فيما بينهم فــي بداية حكمهم. فقــد ق�ضوا على الّتهديــد الكبير لخالفتهم 

واّلــذي كان يجــيء مــن �ضــخ�ضّيات وجيهــة كبني الح�ضــن - محّمــد بن عبد اهلل بن الح�ضــن، 

واإبراهيم بن عبد اهلل بن الح�ضن، وبقية اأولد الإمام الح�ضن اّلذين كانوا من اأ�ضّد الّنا�س عداًء 

ونقمًة على بني العّبا�ــس - حيث قتل العّبا�ضــّيون عدًدا كبيًرا من روؤ�ضــائهم ووجهائهم، وتبّين 
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هذا الأمر بعد فتح الأ�ضطوانات والأنبار عند موت المن�ضور العّبا�ضّي، حيث وجدوا فيها عدًدا 

كبيًرا من ال�ّضخ�ضّيات والأفراد المقتولين اّلذين ُرميت اأج�ضادهم وظهرت هياكلهم العظمية 

ا. فلقد قتل المن�ضور من ال�ضخ�ضّيات الم�ضهورة والمعروفة من بني الح�ضن وبني ها�ضم  اأي�ضً

ة.  مــن اأقاربــه ومــن اّلذين كان ُيعّدون مــن المقّربين لهم، بحيث اإّنه بنى لذلــك مخازن خا�ضّ

وبعــد اأن فــرغ من كّل هوؤلء، و�ضل الأمر اإلى الإمام ال�ضادق Q، فقتله بال�ضــّم ِغيلًة، ولم 

يعــد فــي اأجواء الحياة ال�ّضيا�ضــّية للعّبا�ضــيين اأّي غباٍر. في مثل هذه الّظــروف اّلتي كان يتمّتع 

 ،Q فيهــا المن�ضــور باأوج ال�ّضــلطة الّظاهرّيــة والقدرة، جاء دور خالفة مو�ضــى بن جعفر

اّلذي كان �ضــابًّا في مقتبل العمر، وكان يخ�ضع لكّل هذه الّرقابة. وكان الأمر بحيث اإّن اّلذين 

كانــوا يريــدون اأن يعرفوا اإلى من يرجعون بعد الإمــام ال�ضادق  Q، كانوا يجدون �ضعوبة 

 Q وكان مو�ضى بن جعفر .Q  بالغة في �ضــّق الّطريق والو�ضول اإلى مو�ضــى بن جعفر

يو�ضيهم بالحذر، لأّنه لو ُعرف اأّنهم قد �ضــمعوا منه واأخذوا من تعاليمه وارتبطوا به، �ضــيكون 

م�ضيــره الذبــح. ففي مثل تلك الّظروف، و�ضل الإمام مو�ضــى بن جعفــر Q اإلى الإمامة، 

وبداأ جهاده.

الوضع الهكريم والعدائقيم للّجتّع اإلسالميم

لقــد و�ضلت بع�س التّيارات الفكرّية والعقائدّية في هذه المرحلة اإلى اأوجها، وتوّلد بع�ضها 

ا فكريًّا مليًئا بال�ّضــبهات، و�ضــّلم الحربة لأ�ضحاب ال�ّضــلطة، واأ�ضحــى هناك اآفة في  وخلــق جوًّ

ّيقت ال�ّضــاحة على اأعالم مجال المعارف الإ�ضالمّية  الوعي الإ�ضــالمّي وال�ّضيا�ضّي للّنا�س، و�ضُ

ّعب عليهم الأمر. الأ�ضيلة، واأ�ضحاب الدعوة العلوّية، و�ضُ

واأ�ضبح ال�ضــعر والفّن والفقه والحديث، وحّتى الّزهد والورع، في خدمة اأ�ضحاب ال�ّضــلطة، 

واأكمــل لهم اأدوات الهيمنة والت�ضــّلط. في هذا الع�ضر، لــم يُعد الو�ضع كما كان عليه في نهاية 

ع�ضر بني اأمّية، ول كان �ضــبيًها بال�ّضــنوات الع�ضر الأولى لحكم العّبا�ضيين، ول �ضبيًها بمرحلة 

ما بعد هالك هارون، حيث كان كلٌّ منها ُي�ضــّكل تهديًدا للحكومة المت�ضــّلطة في تلك الأزمنة، 

فــاأّي تهديــٍد جــّدّي، ما كان ليزلزل جهــاز الحكومة، وما كان ليجعل الحاكــم في هذا المقطع 

.Rالزمنّي، غافاًل عن التّيار العميق والم�ضتمّر لدعوة اأهل البيت
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كيف ندرأ سيرة حياة اإلمام الكاام Q؟

عندما قام المحّققون والمتعّمقون في الّتاريخ الإ�ضالمّي، بتتّبع ودرا�ضة حياة الإمام مو�ضى 

�ضــوا القدر الالزم مــن اللتفات والنتبــاه لتلك الحادثة  بــن جعفــر Q، فاإّنهــم لم ُيخ�ضّ

العظيمــة، واّلتــي ل نظير لها، وهي »مّدة ال�ّس��جن الّطويلة« لهــذا الإمام الُهمام، ولهذا كانت 

النتيجة اأن غفلوا عن جهاده الخطير..

وفــي �ضــيرة حيــاة هذا الإمــام العالي المقام Q، فــاإّن الحديث عــن الوقائع المختلفة 

وغير المترابطة فيما بينها، والّتاأكيد على المقام العلمّي والمعنوّي والمقّد�ــس ل�ضــليل النبّوة، 

ونقــل ق�ضايــا اآل بيته واأ�ضحابــه وتالمذته، ومناظراتــه العلمّية والكالمّيــة واأمثالها، من دون 

التوّجــه اإلى خّط الجهاد الم�ضــتمّر اّلذي �ضــمل مــّدة اإمامته المباركة الممتّدة لـ 35 �ضــنة؛ كّل 

ذلك يبقى ناق�ضًا وغير تاّم. فب�ضرح وتبيين هذا الخّط، اّلذي يربط جميع اأجزاء هذه الحياة 

المليئــة بالبركة فيما بينها، وبتقديم �ضــورة وا�ضحة ومتكاملة وهادفة فيها، تّت�ضح معاني كّل 

ظاهرة اأو حادثة اأو حركة.

ل: ل ُتخبــر اأحًدا عن اأمر اإمامــة هذا الفتى  فلمــاذا يقــول الإمــام ال�ضــادق Q للمف�ضّ

اإل لمــن تثــق بهــم؟ ولماذا يقول لعبد الرحمن بن الحّجاج تلميًحــا ل ت�ضريًحا: هل كان الّدرع 

فة؟  علــى مقا�ضــه؟ ولماذا ُيعّرفــه على �ضــيعته المقّربين، ك�ضفــوان الجّمال، بالعالمــة وال�ضّ

ولمــاذا فــي نهايــة الأمر، يذكر في و�ضّيته ا�ضــم ابنه كو�ضّي له، بعد ذكر اأربعة اأ�ضــماء، اأّولهم 

المن�ضور العّبا�ضّي، ومن ثّم حاكم المدينة، ومن ثّم امراأتان، بحيث اإّن جمًعا من كبار ال�ّضيعة 

ل يعرفــون بعــد ارتحاله، اأّن خليفته هو هذا الفتى ابن الع�ضــرين �ضــنة؟ ولمــاذا في حديثه مع 

هارون اّلذي خاطبه قائاًل: »خليفتان يجيء اإليهما الخراج«  يتنّكر ويالطف، في حين اأّنه في 

بدايــة خطابــه لذلك الرجل الزاهد �ضاحب الكلمة النافذة المدعّو ح�ضــن بن عبد اهلل، ينجّر 

الحديث اإلى معرفة الإمام، ويعّرفه بعنوان الإمام المفَتر�س الطاعة؛ اأي �ضاحب المقام اّلذي 

ا عليه؟؟ كان في ذلك اليوم الخليفة العّبا�ضّي قاب�ضً

ولمــاذا ياأمــر علــي بــن يقطيــن - اّلذي كان �ضاحــب من�ضٍب رفيــٍع في جهاز هــارون، وهو 

مــن محّبــي الإمام Q - بالعمل بالتقّية، لكّنه يوّبخ �ضفــوان الجّمال على خدمته في ذلك 
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الجهــاز نف�ضــه، ويدعــوه اإلى قطــع عالقته مع الخليفة؟ وكيف، وباأّي و�ضــيلة يوِجــد تلك العلقة 

ين؟  والرابطة على امتداد انت�ضار الإ�ضالم بين اأتباعه وبين �ضيعته فتمتّد تلك ال�ضبكة اإلى ال�ضّ

لماذا يعزم كّل من المن�ضور والمهدّي وهارون، والهادي في مرحلة حكمه، على قتله وحب�ضــه 

ونفيه؟ لماذا - كما ُيعلم من بع�س الروايات - يتخّفى الإمام Q في مّدٍة من الزمن اأثناء 

هــذه الـ 35 �ضــنة، ويلجاأ اإلى بع�س قرى ال�ضــام اأو مناطق طبر�ضــتان، فتتــّم مالحقته من ِقَبل 

خليفة ذلك الّزمان، ويو�ضي اأتباعه بالتنّكر له، وعدم معرفته فيما لو �ضاألهم الخليفة عنه؟

لماذا يقوم هارون في مو�ضم الحّج بتجليله اإلى اأعلى حّد، وفي حجٍّ اآخر ياأمر بحب�ضه ونفيه؟ 

ولمــاذا يقــوم الإمام Q ببيان حّد فدك اّلذي ي�ضــمل كّل العالم الإ�ضــالمّي المترامي، في 

فح، وحّرر العلوّيين من ال�ّضــجون، اإلى  بداية خالفة هارون، عندما انتهج اأ�ضــلوب اللين وال�ضّ

ا: اإًذا، قم واجل�ــس مكاني؟ ولماذا يتبّدل �ضــلوك هذا  الدرجة اّلتي كان ُيجيبه الخليفة معتر�ضً

الخليفة اللّين بعد عّدة �ضــنوات اإلى ال�ضــّدة والعنف حّتى اأمر بحب�ــس الإمام Q، وبعدها 

ب�ضنوات لم يعد يتحّمل وجوده في ال�ضجن، فياأمر بقتله بال�ضّم وارتكاب تلك الجريمة؟

هــذه ومئــات الأحداث الملفتــة والمليئة بالم�ضمون، واّلتي بح�ضــب الظاهــر غير مترابطة 

ومتناق�ضــة اأحياًنــا فيما بينها، ت�ضبح في حياة مو�ضــى بن جعفــر Q ذات معنى وارتباط 

عندما ن�ضــاهد تلك ال�ّضل�ضلة الم�ضتمّرة منذ بداية اإمامته واإلى لحظة �ضهادته. وهذه ال�ّضل�ضلة 

هي خّط جهاد ومواجهة الأئّمةR، واّلذي ا�ضتمّر طيلة 250 �ضنة، وباأ�ضكاٍل مختلفة.

Q أهقاف اإلمام الكاام
�ــس، وكان تعليمه  لقد اأوقف الإمام مو�ضــى بن جعفر Q كّل حياته لهذا الجهاد المقدَّ

وفقهــه وحديثــه وتقّيتــه وتربيته كّلها في هــذا الّتجاه. بالّطبع، كان لزمانــه خ�ضائ�ضه، لهذا 

ا متنا�ضــًبا مع مقت�ضيات زمانه، مثلما كان الأمر بالن�ضــبة لالأئّمة الّثمانية من  كان جهاده اأي�ضً

زمــن الإمــام ال�ضــّجاد Q اإلــى زمن الإمام الع�ضــكرّي، حيــث كان لكّل واحــٍد اأو لمجموعة 

منهم خ�ضائ�س في زمانه، وبتبع ذلك في جهاده .

ة ،  لقــد كانــت حياة مو�ضــى بن جعفــر Q حياًة مده�ضــة وعجيبة. ففي حياتــه الخا�ضّ

كانت اأهداف تحرك الإمام اأمرًا وا�ضًحا بالّن�ضبة للمقّربين، فلم يكن اأيٌّ من هوؤلء المقّربين 
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والخوا�ــسّ مــن الأ�ضحــاب مــن ل يعلــم بالهــدف مــن وراء جهــاده، وكان الإمــام مو�ضــى بــن 

ا. حّتى  جعفر  Q نف�ُضــه ُي�ضّرح بهذا في كلماته واإ�ضــاراته واأعماله الّرمزّية لغيرهم اأي�ضً

ة اّلتي كان ي�ضــتقّر فيهــا، كان الأمر بحيــث اإّن الراوي  فــي محــّل اإقامتــه، تلــك الغرفــة الخا�ضّ

اّلــذي كان مــن المقّربيــن مــن الإمــام Q يقــول: لقــد دخلُت وراأيــُت في غرفة مو�ضــى بن 

جعفر ثالثة اأ�ضياء، اأحدها لبا�ٌس خ�ضن بعيٌد كّل البعد عن الو�ضع ال�ّضائد المرّفه العادّي؛ اأي 

بح�ضب م�ضطلح اليوم، يمكن الفهم ويمكن القول اإّنه لبا�س حرٍب. لقد و�ضع مو�ضى بن جعفر 

هذا اللبا�ــس ولم يلب�ضــه، و�ضعه ب�ضورة �ضــيٍء رمزّي، و«�ضــيٌف معّلق«؛ اأي اإّما اأن يكون متدّلًيا 

من ال�ّضــقف، اأو معّلًقا بالجدار، و«الم�ضحف«؛ اأي القراآن. فانظروا اأّي رمٍز هذا، واأّي اإ�ضــارٍة 

ة اّلتي ل يدخلها �ضــوى اأ�ضحابــه الخوا�ّس، عالمات  جميلــة، حيــث ُن�ضــاهد في غرفتــه الخا�ضّ

وموؤ�ّضرات رجٍل يملُك عقيدة جهادّية وا�ضحة. وال�ّضيف الموجود كان ُي�ضير اإلى اأّن الهدف هو 

الجهاد، واللبا�ــس الخ�ضــن ُي�ضير اإلى الو�ضيلة، وهي الحياة الخ�ضنة القتالّية والثورّية، والقراآن 

عاب اّلتي  ُي�ضير اإلى اأّن الهدف هو اأّننا نريد الو�ضول اإلى حياة القراآن بهذه الو�ضائل وهذه ال�ضّ

نتحّملها. اأّما اأعداء هذا الإمام Q فكانوا ي�ضعرون بهذه الأمور.

لقــد كانــت اأهــداف الإمــام الكاظــم وا�ضحــة المعالــم، لأنَّها ممتــدة من خّط جهــاد اآبائه 

الأئمة R، وهي:

1. تبيين الإ�ضالم الأ�ضيل والّتف�ضير ال�ضحيح للقراآن: وتقديم �ضورة وا�ضحة عن المعالم 

الإ�ضالمّية. 

2.  تبيين ق�ضّية الإمامة: والحاكمّية ال�ّضيا�ضّية في المجتمع الإ�ضالمّي. 

ة: والمجتمع الإ�ضالمّي، وتحقيق هدف نبّي  3.  ال�ّضعي من اأجل ت�ضكيل الحكومة الإ�ضالميَّ

ــم، وجميــع الأنبيــاء؛ اأي اإقامة الق�ضــط والعدل، وعزل اأنــداد اهلل عن  الإ�ضــالم المعظَّ

�ضاحة الحكومة، واإيداع زمام اإدارة الحياة اإلى خلفاء اهلل وعباده ال�ضالحين. 

Q ة لإلمام الكاام الّسيرة الجفاديَّ
كيف بداأ مو�ضــى بن جعفر جهاده عندما و�ضل اإلى الإمامة؟ وماذا فعل؟ ومن جمع؟ واأين 

ذهــب؟ واأّي اأحداٍث جرت عليه طيلة هذه الـ 35 �ضــنة؟ لالأ�ضــف، لي�ــس هنالــك جواٌب وا�ضح. 
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نة عن هــذه المرحلة الممتّدة على 35 �ضــنة. لكن  مــة ومدوَّ فــال يوجــد في يد اأحد �ضــيرٌة منظَّ

هنــاك اأ�ضــياٌء وحــوادث متفّرقة وقعت في حياة الإمــام الكاظم ُيمكــن اأن نفهم من مجموعها 

اأمــورًا كثيــرة. واأبــرز هذه الأحداث اأّن هناك اأربعة خلفاء حكموا في هذه ال�ضــنوات الـ 35 من 

عهد اإمامة مو�ضــى بن جعفر Q. قاموا بالت�ضييق على الإمام واأتباعه، و�ضوًل اإلى �ضــجنه 

ونفيه وقتله.

في زمن الّنصور
 كان المن�ضور قد ا�ضتدعى الإمام Q بمعنى اأّنه قد نفاه اأو اأح�ضره جبرًا اإلى بغداد. 

وكــم امتــّدت هــذه الحالة؟ لي�ــس معلوًما. وذات مّرة اأح�ضــروا الإمام في زمــان المن�ضور اإلى 

منطقــٍة فــي العــراق ُتدعى اأبجــر، حيث نفوه لمــّدٍة ما. يقول الــراوي: و�ضلت اإلــى هناك، اإلى 

مح�ضر مو�ضى بن جعفر Q، في ظّل تلك الأحداث، وكان الإمام يقول كذا ويفعل كذا.

1. في زمن المهدّي العّباسّي:
ح�ضــر الإمــام Q مّرة واحدة على الأقّل من المدينة اإلــى بغداد. يقول الراوي: ُكنُت 

ُ
 اأ

فــي الّطريــق التي �ضــلكها مو�ضــى بن جعفر، فــي المّرة الأولى التــي كانوا يح�ضرونــه فيها اإلى 

ح�ضر عّدة مّرات اإلى بغداد، ويحتمل 
ُ
بغداد ـ فُيعلم من هذا الّتعبير اأّن الإمام Q كان قد اأ

اأن يكون قد ح�ضل ذلك مّرتين اأو ثالث في زمن المهدّيـ  فو�ضلُت اإلى الإمام Q وتاأ�ّضفت 

وحزنت. فقال لي الإمام: كاّل، ل تغتّم، ف�ضاأرجع من هذا ال�ضفر �ضالًما، ولن يتمّكن هوؤلء من 

اإلحاق اأّي �ضرٍر بي. هذا كان في زمان المهدّي.

2. في زمن الهادي العّباسّي: 
اأرادوا اإح�ضار الإمام لقتله، فحزن اأحد الفقهاء المحيطين بالهادي العّبا�ضّي، وتاأّلم قلبه 

عندما راأى ابن النبّي ُيفعل به هذا، فتو�ّضــط للهادي العّبا�ضــّي، فان�ضرف عن قتله. وفي زمن 

ــا، كانوا قــد اأح�ضروا الإمام Q اإلى بغداد، لمــّدة طويلة، وعلى عّدة مراحل،  هــارون اأي�ضً

ا اأّنه تّم اإبعاد الإمام عن المدينة اأكثر من مّرة، ولكّن القدر المتيّقن هو اأّنه  حيث اأحتمل اأي�ضً

تــّم اإح�ضــاره مّرة واحدة، وُحب�ــس في اأماكن مختلفة، كانت بغداد واحــدة منها، كما ُو�ضع في 

.Q ضجون متعّددة اأي�ضًا، كان اآخرها �ضجن ال�ضندّي بن �ضاهك حيث ا�ضُت�ضهد�



245 )1(Qاإلمام  الكاام

لقــد تــم اإح�ضار الإمام مو�ضــى بــن جعفر Q عّدة مــّرات، على امتداد هذه ال�ضــنوات 

الـــ 34 اأو 35، اأثنــاء ان�ضــغاله بالدعوة اإلى الإمامة، والقيام بالتكليــف. عالوة على ذلك، فاإّن 

خلفــاء ع�ضــره كانوا قد تاآمروا عّدة مّرات على قتله. فبمجّرد اأن و�ضل المهدّي العّبا�ضــّي ابن 

المن�ضور اإلى الحكومة، حّتى قال لوزيره اأو حاجبه الّربيع اإّنه عليك اأن تعّد العّدة لقتل مو�ضى 

بــن جعفــر Q والق�ضــاء عليــه، حيث كان ي�ضــعر اأّن الخطر الأ�ضا�ــس كان ياأتــي من جانب 

مو�ضى بن جعفر Q. وكان الهادي العّبا�ضّي، كما ذكرت، قد عزم في بداية حكومته على 

قتل الإمام Q، حّتى اأّنه اأن�ضــد �ضــعًرا، قائاًل: لقد وّلى الزمان اّلذي نعامل فيه بني ها�ضم 

بقي منهم اأحدًا، واأّول من �ضــاأق�ضي 
ُ
بالليــن، ون�ضت�ضــهّل اأمرهــم، واإّنني عازٌم وحــازٌم على اأّل اأ

عليه هو مو�ضى بن جعفر. 

وفيمــا بعــد، اأراد هــارون الّر�ضــيد اأن يقوم بالأمر نف�ضــه، وقــد فعل وارتكب هــذه الجريمة 

!Q الكبرى. فاأّي حياٍة مليئة بالأحداث مّرت على مو�ضى بن جعفر

التخّفي من السلطات وأعوانها:  .3
د اأّن الإمام مو�ضى بن جعفر Q كان يعي�س في مرحلة ما من حياته متخّفًيا،  من الموؤكَّ

ولــم يكــن معلوًمــا اأيــن كان ي�ضــتتر. وفي ذلــك الّزمان، كان الخليفة ي�ضــتدعي مــن وقٍت لآخر 

اأفراًدا، وُيحّقق معهم حول اإذا ما كانوا قد راأوا مو�ضى بن جعفر Q، وي�ضاألهم عن مكانه. 

وكانوا هم ُي�ضّرحون باأّنهم لم ُي�ضــاهدوه، حّتى اأّن الإمام مو�ضــى بن جعفر Q - كما جاء 

في رواية - كان قد اأخبر اأحد هوؤلء باأّنهم �ضير�ضــلون في طلبك وي�ضــاألونك اأين راأيت مو�ضــى 

بن جعفر، فاأنِكر ذلك تماًما وقل اإّنني لم اأره. وهذا ما ح�ضل بالفعل، فقد جاوؤوا به و�ضــجنوه 

من اأجل اأن ي�ضاألوه عن مكان مو�ضى بن جعفر.

كان الإمــام يقــوم ببيــان الأحكام والمعــارف الإ�ضــالمّية، ول يتدّخل بالحكومة اأو ُيمار�ــس 

المواجهة ال�ّضيا�ضــّية، وو�ضعوه تحت مثل هذه ال�ضغوط. وفي اإحدى الّروايات ورد باأّن مو�ضــى 

بــن جعفــر كان يتخّفــى في قرى ال�ّضــام، »دخل مو�س��ى ب��ن جعف��ر Q بع�س قرى ال�ّس��ام 

 .
هارًبا متنّكراً، فوقع في غار«)1(

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 48، �س 105.
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وقد ُروي في حديٍث اأّن مو�ضى بن جعفر لم يكن في المدينة لمّدة من الّزمن، وكان ُيالَحق 

في قرى ال�ّضــام من ِقَبل الأجهزة الحاكمة، حيث كانت ُتر�ضــل الجوا�ضي�ــس في اأثره، وتالحقه 

 Q من هذه القرية اإلى تلك القرية، في لبا�س مختلف وغير معروف، اإلى اأن و�ضل الإمام

اإلى غاٍر ودخله، فوجد فيه ن�ضرانيًّا، فراح الإمام يتباحث معه. فحتى في مثل هذا الوقت، لم 

يكن الإمام Q غافاًل عن تكليفه الإلهّي في بيان الحقيقة، فيتحّدث مع ذلك الن�ضرانّي، 

وُي�ضلم الن�ضرانّي.
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الّهاهيم الرئيسة

 ،R ُتعّد اأهم مرحلة في م�ضــيرة حياة الأئّمة Qمرحلــة اإمامــة الإمام الكاظم  .1

فيها َحَكَم اثنان من اأكثر �ضالطين بني العّبا�س اقتداًرا:  المن�ضور وهارون، واثنان من 

اأكثرهم تجّبًرا: المهدّي والهادي.

في مرحلة ا�ضتالم الإمام الكاظم اإمامته، كان قد تّم الق�ضاء على الكثير من الّثورات   .2

والنتفا�ضات على �ضعيد العالم الإ�ضالمّي الوا�ضع، وا�ضتتّب لهم الحكم.

. قتل المن�ضور العديد من ال�ضــخ�ضّيات الم�ضــهورة والمعروفة من بني الح�ضــن وبني   .3

 ،Q  ها�ضم من اأقاربه. وبعد اأن فرغ من هوؤلء كّلهم، و�ضل الأمر اإلى الإمام ال�ضادق

فقتله بال�ضّم ِغيلًة، ولم يعد في اأجواء الحياة ال�ّضيا�ضّية للعّبا�ضيين اأّي غباٍر.

لقــد و�ضلــت بع�س التّيــارات الفكرّيــة والعقائدّية في هــذه المرحلة اإلى اأوجهــا، وتوّلد   .4

ا فكريًّا مليًئا بال�ّضــبهات، و�ضــّلم الحربة اأ�ضحاَب ال�ّضــلطة، واأ�ضحى  بع�ضهــا وخلــق جوًّ

هناك اآفة في الوعي الإ�ضالمّي وال�ّضيا�ضّي للّنا�س.

المحّققون في التاريخ الإ�ضالمّي عندما در�ضوا حياة الإمام الكاظمQ غفلوا عن فترة   .5

 اإلى �ضهادته.
ً
�ضجنه الطويلة وما �ضاحبها من حركة جهادية هادرية وقوية اأّدت لحقا

�ــس، وكان تعليمه وفقهه  لقــد اأوقــف الإمــام الكاظم Q حياتــه كّلها للجهــاد المقدَّ  .6

وحديثــه وتقّيتــه وتربيته كّلها في هــذا الّتجاه. بالّطبع، كان لزمانــه خ�ضائ�ضه، لهذا 

ا متنا�ضًبا مع مقت�ضيات زمانه. كان جهاده اأي�ضً

يمكن اخت�ضار اأهداف حركة الإمام الكاظم الجهادية بـاأربعة اأمور هي: تبيين الإ�ضالم   .7

الأ�ضيل، التف�ضير ال�ضحيح للقراآن، بيان ق�ضية الإمامة ب�ضكل حقيقّي وعادل، وال�ضعي 

لإقامة الحكومة الإ�ضالمية.

كان الإمــام الكاظم Q يعي�ــس في مرحلــٍة ما من حياته متخّفًيــا، ولم يكن معلوًما   .8

اأين كان ي�ضــتتر. وفي ذلك الّزمان، كان الخليفة ي�ضــتدعي، من وقٍت اإلى اآخر اأفراًدا، 

وُيحّقق معهم حول اإذا ما كانوا قد راأوا مو�ضى بن جعفر Q، وي�ضاألهم عن مكانه.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

اإلمام  لمسيرة  المختلفة  األبعاد  إلى  يتعرّف   .1

الكاظم Q الجهادية.

يبّين دور التشكيالت السرّية والتقّية في تحقيق   .2

.Qاألهداف الكبرى لإلمام

في   Q الكاظم  اإلمام  جهاد  إلى  يتعرّف   .3

مواجهة الحاكم.

)2( Q اإلمام الكاظم
المواجهة السياسّية 

Q وشهادة اإلمام

الدرس التاسع عشر





ة اإلمام الكاام Q، والتشكيالت السريَّ
كانــت حياة مو�ضــى بن جعفر Q حيــاًة مليئة بالأحداث. قد يظّن بع�ٌس اأّن مو�ضــى بن 

هة في المدينة، فياأتي عّمال  جعفر Q هو مجّرد �ضخ�س مظلوم، يعي�س حياًة هادئًة ومرفَّ

الخليفة اإليه وياأخذونه اإلى بغداد اأو اإلى الكوفة اأو اإلى الب�ضرة، لحب�ضــه وت�ضــميمه فيما بعد، 

فُي�ضت�ضــهد، وتنتهــي الأمــور. لم تكن الق�ضّية هكذا، بل كانت عبــارة عن جهاٍد طويٍل ومواجهة 

مــة تحــوي الكثيــر من الأفــراد. وكان لمو�ضــى بن جعفــر اأتبــاٌع ُيحّبونه في اأرجــاء العالم  منظَّ

الإ�ضــالمّي جميعــه. وفــي بع�ــس الروايــات نجد اإ�ضــارات وا�ضحة عــن وجود تلك الت�ضــكيالت 

ال�ضّرّية، ومنها:

 في ذلك الّزمان، نجد ابن عّمه ال�ضّيَئ الذكر، واّلذي كان من الأ�ضخا�س التابعين للجهاز 

الحاكم، يقول لهارون ب�ضــاأن مو�ضــى بن جعفــر Q هذه الجملة: »خليفت��ان يجيئ اإليهما 

، وكاأنــه يريــد اأن يقــول لهــارون: ل تت�ضّور اأّنــك الخليفة الوحيد علــى هذه الأر�س 
الخ��راج«)1(

وداخــل المجتمــع الإ�ضــالمّي، واأّنــك والوحيــد اّلــذي ُتجبــى اإليه الخــراج، بل يوجــد خليفتان: 

اأحدهما اأنت، والآخر هو مو�ضــى بن جعفر Q، فكما اأّن الّنا�ــس ُيعطونك الِخراج، فاإّنهم 

ُيعطونــه كذلــك لمو�ضــى بن جعفر Q. وقــد اأراد بهذا الخبث ال�ضــعاية في الإمــام، ولكّنه 

كان يذكــر الواقــع. لقــد كان لمو�ضــى بــن جعفــر Q روابــط وعالقــات ممتّدة عبــر جميع 

مناطق العالم الإ�ضــالمّي، غاية الأمر اأّن هذه العالقات لم ت�ضل اإلى حيث يتمّكن مو�ضــى بن 

جعفر Q من القيام بحركٍة ع�ضكريٍة علنّية.

)1(  الطبر�ضي، الحتجاج، ج2، �س 389.
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ة  اإلمام الكاام Q، وأسلوب التديم
فــي ع�ضر الإمام الكاظــم Q، وفي ظّل تلك الظروف ال�ضعبــة والحكومات الجائرة، 

ال�ّضــيء الوحيــد اّلــذي كان من الممكــن اأن يمنح جهــاَد اأهل البيتR وحركتهــم الفكرّية 

وال�ّضيا�ضــّية، هــم واأتباعهــم، مجــاًل لال�ضــتمرار والتكامــل، هو ال�ضــعي دون هــوادة، والجهاد 

ح العظمة المده�ضة لجهاد مو�ضى  الخطير، واعتماد اأ�ضلوب التقّية الإلهية. وبهذا اللحاظ تت�ضّ

.Q بن جعفر

ويمكــن مالحظــة اأ�ضــلوب التقيــة المعتمــد من الإمــام من خــالل التاأمل ببع�ــس الحوادث 

ــة اّلتي ينقلهــا الماأمون حول الإمــام الكاظــم Q، وملّخ�ضها اأّن  والروايــات، كتلــك الق�ضّ

الإمــام Q كان يمتطــي داّبة، وجاء ودخل اإلى المكان اّلذي كان يجل�ــس فيه هارون، واأراد 

الإمام Q اأن يترّجل عنها، ولكّن هارون لم ير�َس بذلك، واأق�ضم عليه اأن يبقى راكًبا وياأتي 

بداّبتــه اإلى ب�ضــاطه، وعندما جاء الإمام Q راكًبا على ب�ضــاط الخليفــة، احترمه هارون، 

وبقيا مّدة يتبادلن الحديث. وعندما عزم الإمام Q على الّرحيل، طلب هارون مني )اأي 

ة. وال�ّضيء الملفت في  من الماأمون( ومن الأمين اأن ناأخذ بركاب اأبي الح�ضن.. اإلى اآخر الق�ضّ

ة هو ما نقله الماأمون عن اأبيه هارون: هارون، والدي، قد اأعطى جميع الحا�ضرين  هذه الق�ضّ

في المجل�ــس 5 اآلف دينار و 10 اآلف دينار )اأو درهم( كهدية وجائزة، ولكن اأعطى لمو�ضــى 

 Q دينار، علًمــا باأّنه عندما كان الخليفة ي�ضــاأل عن و�ضع الإمام Q 200 بــن جعفــر

كان الإمام Q ُيجيبه مبّيًنا له الم�ضكالت والأو�ضاع المعي�ضية ال�ضّيئة، وكثرة العيال. فهذا 

الكالم من الإمام Q يحمل في طّياته معًنى دقيقًا، وهو التقّية.

ومن الطبيعّي اأّن هارون، وبعد ا�ضتماعه اإلى مثل هذا الكالم، كان ينبغي اأن ُيعطي الإمام 

مبالــغ طائلــة )50 األــف دينــار، اأو درهم مثــاًل(، ولكّنه رغم هذا كّله لم ُيعطــه اأكثر من 200 

دينار! يقول الماأمون: �ضاألت اأبي عن �ضبب اإعطائه القليل، فاأجابني: اإذا اأعطيته المبلغ اّلذي 

في ذّمتي لخرج، ولقام مئة األف فار�س من ال�ّضيعة، بعد فترٍة وجيزة، �ضّدي. كان هذا ا�ضتنتاج 

وفهــم هــارون، لأّنه لــو كان الإمام Q يملك من الأموال الكافية فــي زمان جهاده ون�ضاله 

�ضّد هارون، ل�ضتطاع ا�ضتقطاب الكثيرين لُيحاربوا اإلى جانبه. 
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معارضة اإلمام لفارون
في الوقت اّلذي لم يعد في المجتمع الإ�ضــالمّي اأّي معار�ضة للجهاز الحاكم، وكان هارون 

الّر�ضــيد يحكم فارغ البال تقريًبا، فاإّن و�ضع حياة مو�ضــى بن جعفر Q وانت�ضار دعوته لم 

يجعل مواجهة اأمره من قبلهم �ضــهاًل. وقد كان هارون �ضيا�ضــيًّا محّنًكا. ومن اأعماله اأّنه توّجه 

وذهــب اإلــى مّكــة حيث َيحتمل الطبــرّي - الموؤّرخ المعروف، اأو يذكر ذلــك على نحو اليقين - 

اأّن هــارون الّر�ضــيد قــد عزم على الحّج، وكان هدفه اأن يذهــب اإلى المدينة خفاًء، ويّطلع على 

اأو�ضاع مو�ضــى بن جعفر Q عن قرب. فاأراد اأن يرى هذه ال�ّضــخ�ضّية اّلتي يجري كّل هذا 

الحديــث عنهــا، ولهــا كّل هوؤلء الأتباع، حّتــى في بغداد، وهل اأّنه ينبغــي اأن ُيخاف منه، فجاء 

ا وح�ّضا�ًضــا للغايــة. اأولى هذه  ــا جدًّ والتقــى بمو�ضــى بــن جعفــر Q، وكان هــذا اللقاء مهمًّ

اللقــاءات كانــت في الم�ضــجد الحرام عندما التقى كلٌّ من مو�ضــى بــن جعفر Q وهارون 

خفــاًء، وجــرت بينهمــا محادثات �ضــديدة وحاّدة، وحّطم مو�ضــى بن جعفــر Q هيبة هذا 

الخليفــة فــي مح�ضــر الموجوديــن، وهنــاك لم يكن هــارون ملتفًتا اإلــى اأّن هذا هو مو�ضــى بن 

.Q جعفر

وبعــد اأن ياأتــي اإلى المدينة، يعقد عّدة جل�ضــات مع مو�ضــى بن جعفــر Q، وكانت هذه 

اللقاءات مهّمة. ول بدَّ من الإ�ضارة اإلى اأّن هارون الر�ضيد، وفي هذه اللقاءات، قد ا�ضتعمل كّل 

ما اأمكنه من تهديد ور�ضــوة وحيلة من اأجل ال�ضــيطرة على هذا الإن�ضــان المعار�س والمجاهد 

الحقيقّي. و�ضنعر�س موقفين من مواقف المام في كيفية مواجته هارون:

قضية فدك:  .1
ُروي اأّنه قيل لمو�ضى بن جعفر Q: اأنتم يا بني ها�ضم قد ُحرمتم من فدك، وقد اأخذوا 

رجعها اإليكم، قولوا لي اأين هي فدك، وما هي حدودها حّتى 
ُ
فــدك مــن اآل علي، واأنا اأريــد اأن اأ

رجعهــا اإليكــم. ومــن الوا�ضــح اأّن هــذا كان مجّرد خــداع، هدفه اإظهــار اأّنه قد اأرجــع حّق اآل 
ُ
اأ

محمد ال�ضائع، واأن ُيعرف بين الّنا�س بذلك. فيقول له الإمام: ح�ضنًا، اإذا اأنت اأردت اأن ُترِجع 

لنا فَدكًا، فاأنا �ضاأعّين لك حدودها. وهكذا تقّرر اأن ُيحّدد له فَدكًا. وما ذكره الإمام مو�ضى بن 

جعفر Q في تعيين فدك كان عبارة عن العالم الإ�ضــالمّي كّله، وفدك هي هذه، اأي اأّنك 
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اإذا كنت تت�ضّور اأّن نزاعنا معك هو حول ب�ضتان ما، وعّدة اأ�ضجاٍر من النخيل، فهذه �ضذاجة.

فق�ضّيتنا هنا لي�ضت ق�ضّية ب�ضتان فدك مع نخيله، بل الق�ضّية هي ق�ضية خالفة النبّي وخالفة 

الحكومة. غاية الأمر، اإّن ال�ضــيء اّلذي كان ُيظّن اأّنه �ضــيحرمنا من هذا الحّق حرماًنا كاماًل في 

ذاك اليــوم هــو م�ضــادرة فدك. لهذا ُكّنــا ُن�ضّر ونوؤّكد على هــذه الق�ضّية. اأّما اليوم فاإّن ال�ضــيء 

اّلذي غ�ضبتنا اإّياه لي�س فدكًا، اّلتي لم يعد لها قيمة، واإّن ما غ�ضبته مّنا هو المجتمع الإ�ضالمّي 

والبالد الإ�ضالمّية. فيذكر مو�ضى بن جعفر اأربعة حدوٍد، ويقول هذه فدك، فاأرِجْعها اإلينا؛ اأي اإّن 

الإمام مو�ضى بن جعفر Q ُي�ضّرح بدعوى الحاكمية والخالفة في ذلك المجل�س.

وفي الرواية اأّن هارون الّر�ضــيد قال لمو�ضــى بن جعفر Q يوًما: »ُخذ فدًكا حّتى اأرّدها 

اإلي��ك«. امتنــع الإمــام Q في البدايــة، وقال بعدها: »ل اآخذه��ا اإل بحدوده��ا«. فيقول له 

ا اأّن الإمــام Q ُيعّين له حدودهــا ويقول: »اأّما  بعدهــا: »ح�س��ناً، خذه��ا«. ومــن الملفت جدًّ

الح��ّد الأّول فع��دن«، ولأّنهمــا كانا جال�ضــين مثاًل في المدينة اأو في بغــداد يتحّدثان، اأ�ضاف: 

»ع��دن«؛ اأي نهايــة جزيرة العــرب، »فتغّير وجه الر�س��يد، وقال: اإيهاً«. قــال: »والحّد الثاني 

�سمرقند«، فاأربد وجهه، »والحّد الثالث اإفريقيا«)اأي الحّد الثالث كان تون�س(، فا�ضوّد وجه 

 هذا. قال: »والرابع �سيف البحر ما يلي 
ٍ
هارون الر�ضيد، وقال: »هنيه هيه«، عجيب، اأيُّ كالم

الخزر واإرمينية«، والتي هي اأرمينيا اليوم وما يليها حّتى البحر المتو�ضط. فقال الر�ضيد: »لم 

يبَق لنا �س��يء، فتحّول اإلى مجل�س��ي«، فرّد عليه مو�ضــى بن جعفر Q: »قد اأعلمتك اأّنني 

.
)1(

اإن حّددتها لم ترّدها«، فعند ذلك عزم على قتله

:P 2.  موقف التسليم على رسول اهلل
َفر  عندما يريد هارون الّر�ضيد اأثناء الدخول اإلى حرم النبّي P في المدينة في ذلك ال�ضَّ

اأن يتظاهر بين الم�ضلمين اّلذين يزورونه، ويعلن قرابته من النبّي P، ينزل اإلى قبره ويقول: 

)1(  راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج 29، �س 201. في مناقب ابن �ضهراآ�ضوب، في كتاب اأخبار الخلفاء اأن هارون 
الر�ضيد كان يقول لمو�ضى بن جعفر Q: »خذ فدكًا حتى اأرّدها اإليك، فياأبى، حتى األّح عليه، فقال Q: »ل اآخذها 

اإل بحدودها« قال: وما حدودها؟ قال Q: »اإن حّددُتها لم ترّدها«، قال: بحّق جّدك اإل فعلت؟ قال Q: »اأّما الحّد 

الأّول فعدن«، فتغّير وجه الر�ضــيد وقال: اإيها، قال Q: »والحّد الثاني �ضــمرقند«، فاربّد وجهه. قال: »والحّد الثالث 

اإفريقية«، فا�ضوّد وجهه وقال: هيه. قال Q: »والرابع �ضيف البحر مّما يلي الجزر واأرمينية«. قال الر�ضيد : فلم يبق 

لنا �ضيء، فتحّول اإلى مجل�ضي، قال مو�ضى Q: »قد اأعلمتك اأنني اإن حّددُتها لم ترّدها«، فعند ذلك عزم على قتله«.
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 Q  ال�س��ام علي��ك ي��ا ب��ن الع��ّم«، فــال يقــول: »ي��ا ر�س��ول اهلل«، فياأتي مو�ضــى بــن جعفر«

؛ اأي اإذا كنت اأنت ابن عّمه، 
ريح ويقول: »ال�س��ام عليك يا اأبت��اه«)1( مبا�ضــرًة ويقــف قبال ال�ضّ

فهو اأبي، فيف�ضح هذا الأ�ضلوب التزويرّي لهارون في هذا المجل�س نف�ضه.

Q شفادة اإلمام الكاام
�ضعر من كان من حوا�ضي هارون الر�ضيد اأّن اأكبر خطر على جهاز الخالفة هو وجود مو�ضى 

ا راكًبا  بن جعفر Q. هناك وقف رجٌل من اأتباع جهاز الحكومة وال�ّضلطة، وراأى اأّن �ضخ�ضً

ياأتــي مــن دون اأي نــوع من العتبارات، ومــن دون اأن يمتطي ح�ضاًنا فاخــًرا. وبمجّرد اأن جاء 

ُفتحت له الّطريق، وعلى الّظاهر في �ضــفر المدينة ذاك نف�ضــه، على ما اأظن، ويدخل وي�ضــاأل 

ذاك الرجل: من هو ذا اّلذي اإذا دخل خ�ضع الجميع اأمامه، وفتح له حوا�ضي الخليفة الّطريق 

ليدخــل. قيــل له: هذا مو�ضــى بــن جعفر. وبمجّرد اأن قالــوا له ذلك، قال: ويــٌل لحماقة هوؤلء؛ 

ا يريد زوالهم والق�ضاء على حكومتهم. فقد كانوا يعلمون اأّن  اأي بني العّبا�ــس، ُيِجّلون �ضــخ�ضً

خطــر مو�ضــى بن جعفر Q على جهــاز الخالفة هو خطُر قائٍد كبير يتمّتع بالعلم الو�ضــيع 

والتقــوى وال�ضــالح، ويعرفــه الجميع، ولــه اأتباٌع ومحّبون فــي جميع اأرجاء العالم الإ�ضــالمّي، 

ويتمّتــع ب�ضــجاعٍة ل تخيفه اأيُّ قــّوٍة مهما بلغت، ولهذا يقف في وجه الأّبهة الّظاهرية ل�ضــلطنة 

هارون، ويتحّدث من دون اأّي محاباٍة اأو مجاملة.

مثــل هكذا �ضــخ�ضّية مجاهــدة ومنا�ضلة ومّت�ضلة بــاهلل ومتوّكلة على اهلل، لهــا اأن�ضاٌر في 

جميع اأرجاء العالم الإ�ضــالمّي، ولديها خّطة لأجل اإقامة الحكومة والّنظام الإ�ضــالمّيين. كان 

هــذا يمّثــل اأكبر خطر على حكومة هارون. لهذا، قّرر هــارون اأن يزيل هذا الخطر من اأمامه. 

بالطبــع، لقد كان هارون رجاًل �ضيا�ضــيًّا، لهذا لم يقم بهــذا العمل دفعًة واحدة. ففي البداية، 

كان يرغــب اأن يتــّم هــذا الأمر بطريقة غير مبا�ضــرة. بعدها َوجد اأّنه من الأف�ضل اأن َي�ضــجن 

مو�ضــى بَن جعفر Q، لعّله ي�ضــتطيع في ال�ضــجن التفاو�َس معه اأو اإعطاءه امتيازات، واأن 

غوط من اأجل حمله على القبول والإذعان والت�ضليم. لهذا اأمر باعتقال مو�ضى  ي�ضعه تحت ال�ضّ

بــن جعفــر Q واإح�ضــاره من المدينة، ولكن بطريقة ل تخد�ــس م�ضــاعر اأهل المدينة، ول 

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج48، �س 103.
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يعرفــون مــا حّل بمو�ضــى بن جعفــر Q. لهذا، �ضنعــوا مركبين ومحمليــن، ووّجهوا واحًدا 

منهما اإلى العراق واآخر اإلى ال�ضــام، من اأجل اأن ل يعرف الّنا�ــس اإلى اأين ياأخذون مو�ضــى بن 

جعفــر. فجــاوؤوا بمو�ضــى بن جعفر اإلى مركز الخالفة في بغداد، و�ضــجنوه هنــاك، وامتّد هذا 

خرج من ال�ّضجن دفعًة 
ُ
ال�ّضــجن لوقٍت طويل. بالّطبع، لي�ــس من الم�ضــّلم اأّن الإمام Q قد اأ

واحدة واعُتقل مجّدًدا، ولكن من الم�ضــّلم اأّنه اعُتقل مّرة اأخرى من اأجل اأن ُيقتل في ال�ضــجن، 

وهذا ما فعلوه.

وفي النهاية ُقتل مو�ضــى بن جعفر Q في ال�ضــجن م�ضــموًما. ومن اأ�ضــّد مرارات �ضيرة 

الأئّمــة هي �ضــهادة مو�ضــى بن جعفــر Q. وبالّطبع، لقد كانوا يريدون فــي ذلك الوقت اأن 

يتظاهــروا بالح�ضــنى. ففــي الأيــام الأخيرة، جاء ال�ضــندّي بن �ضــاهك بمجموعة مــن الوجوه 

والم�ضــاهير الكبــار اّلذيــن كانوا في بغــداد ليجتمعوا حــول الإمام Q، وقــال لهم انظروا 

اإّن و�ضــع حياتــه جّيــد، ول يوجــد اأّي م�ضــكلة. فقــال الإمــام Q: نعــم، ولكن اعلمــوا اأّنهم 

�ضــيقتلونني م�ضــموًما. وقد ُقتل الإمام م�ضــموًما بب�ضعة حبوب من الّتمر، وتحت تلك الأغالل 

والقيــود اّلتي قّيدوا بها عنقــه وقدميه. وهكذا ارتفعت روح الإمام العظيم والمظلوم والعزيز، 

في ال�ضجن، اإلى الملكوت الأعلى، ونال ال�ضهادة.

ا، وكذلــك من قبر   كان هــوؤلء يخافــون مــن جنــازة الإمام مو�ضــى بن جعفــر Q اأي�ضً

مو�ضــى بــن جعفــر Q. ولهذا عندما اأخرجــوا جنازة الإمام مو�ضــى بن جعفر Q من 

ال�ّضــجن، وكانــوا ُيطلقون ال�ضــعارات اّلتي تدّل علــى اأّن هذا ال�ضــخ�س كان خارجيًّا ويثور على 

الحكومة، كانوا يقولون هذه الكلمات لكي يجعلوا �ضــخ�ضّية مو�ضــى بن جعفر Q في مورد 

الّتهمــة. وقــد كانت اأجواء بغداد بالن�ضــبة للجهــاز الحاكم اأجواًء غير م�ضــتقّرة، اإلى درجة اأّن 

اأحــد عنا�ضــر جهاز الحكم نف�ضــه، وهو �ضــليمان بن جعفر - �ضــليمان بن جعفــر بن المن�ضور 

العّبا�ضــي؛ اأي ابن عم هارون اّلذي ُيعّد من اأ�ضــراف العّبا�ضــيين - قد وجد اأّن هذا الو�ضع من 

الممكن اأن يخلق لهم م�ضكلة، فقام بدوٍر اآخر، واأح�ضر جنازة مو�ضى بن جعفر Q وو�ضع 

كفًنــا قّيًمــا علــى الجنازة، وجاء بــكّل احترام اإلى الإمام في مقابر قري�ــس، اّلتــي ُتعرف اليوم 

بـــ »الكاظميَّي��ن«، ودفنوا الإمــام Q في المرقد المطّهر القريب مــن بغداد، وهكذا ختم 

مو�ضى بن جعفر حياًة مليئًة بالجهاد.
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الّهاهيم الرئيسة

حيــاة الإمام الكاظــمQ مليئة بالجهــاد والمواجهــة المنّظمة للحكام العبا�ضــيين   .1

الطغاة الذين تعاقبوا على الحكم، وهذا الحراك الجهادّي الهادر، على عك�س ما يظنه 

بع�ٌس، كان �ضببًا اأ�ضا�ضًا ل�ضهادته، واإل لماذا يخافونه فيقتلونه عليه ال�ضالم.

كان لمو�ضــى بن جعفر اأتباٌع ُيحّبونه في اأرجاء العالم الإ�ضــالمّي جميعه. كما نجد في   .2

بع�ــس الروايــات اإ�ضــارات وا�ضحــة عن وجود الت�ضــكيالت ال�ضــّرّية تابعة لــه على غرار 

ت�ضيكالت الإمام ال�ضادق ال�ضرية.

اعتمد الإمام الكاظم Q، في حركته الفكرية وال�ضيا�ضــية، وفي ظّل تلك الظروف   .3

ال�ضعبة والحكومات الجائرة، على اأ�ضلوب التقّية الإلهية. وكان لهذا الأ�ضلوب تاأثيرات 

كبيرة على �ضعيد تحقيق الأهداف الكبرى للحركة المقد�ضة لالإمام. 

واجــه الإمــام الكاظم Q الخليفَة هارون الر�ضــيد، وت�ضدى له بــكل قوة و�ضالبة،   .4

وجــرت بينهمــا حوارات ونقا�ضــات علنية و�ضــّرية، وعندما تاأّكد لهارون الر�ضــيد خطر 

.Q على ملكه، اأمر بقتله Q الإمام الكاظم





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

يشرح خّطة اإلمام الرضاQ في حفظ التشيع.  .1

يحلِّل األحداث التاريخية والسياسية التي تزامنت   .2

مع توّلي اإلمام الرضاQ اإلمامة.

يفهم أهداف المأمون ونواياه الحقيقية من والية   .3

العهد.

Q اإلمام الرضا
البيئة العامة والظروف المحيطة

الدرس العشرون





Q ة لّرحلة اإلمام الرضا الظروف السياسيَّ
عندما ا�ضُت�ضهد مو�ضى بن جعفر Q م�ضموًما بعد �ضنين من الحب�س في �ضجون هارون، 

�ضــيطر جــوٌّ عاّم من القمــع على البالد الخا�ضعة لل�ّضــلطة العّبا�ضــية. وفي ذلــك الجّو الخانق 

ر  اّلذي و�ضفه اأحد اأتباع علي بن مو�ضــى Q، قال محمد بن �ضــنان: »و�س��يف هارون ُيقطِّ

، كان اأكبــر اإنجــاز لإمامنــا المع�ضوم الجليل هو اأّنه ا�ضــتطاع اأن يحافظ على �ضــجرة 
ال��ّدم«)1(

الت�ضــّيع و�ضــط اأعا�ضيــر الحوادث، ويمنع من ت�ضــّتت وفتور عــزم اأتباع اأبيه الجليل. وباأ�ضــلوب 

التقّية المده�ــس، ا�ضــتطاع اأن يحفظ حياته اّلتي هي محور وروح ال�ّضــيعة، لي�ضــتمّر في جهاد 

الإمامة العميق في عهد اأكثر خلفاء بني العّبا�ــس قدرًة، وفي زمن ال�ضــتقرار والّثبات الكامل 

لذلك الّنظام. 

لــم يتمّكــن التاريــخ من ر�ضــم �ضــورٍة وا�ضحــة عن مرحلة ال�ضــنوات الع�ضــر لحيــاة الإمام 

الثامن، في زمن هارون، وفيما بعده في مرحلة الحروب الداخلّية اّلتي امتّدت لخم�س �ضنوات 

بيــن خرا�ضــان وبغــداد، لكن بالتدّبــر ُيمكــن اإدراك اأّن الإمــام الثامن في هــذه المرحلة اأكمَل 

تلك المواجهة الممتّدة لأهل البيتR واّلتي ا�ضــتمّرت في كّل الع�ضور بعد عا�ضــوراء بتلك 

التوّجهات والأهداف نف�ضها.

ين خطة الّأمون في مواجفة العلويِّ
بمجّرد اأن ح�ضم الماأمون تلك الحرب الداخلية لم�ضلحته عام 198هـ، وتحّول اإلى خليفة 

بــال منــازع، كان مــن اأّول تدابيــره التفّرُغ لحّل م�ضــكلة العلوييــن، وجهاد الت�ضــّيع. ولأجل هذا 

الهدف، و�ضع اأمام عينيه تجربة �ضلفه من الخلفاء.

)1(  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج 8، �س 257.



تاريخ النبيP وأهل البيتR سيرة تحليلية في ضوء فكر اإلمام الخامنئي{262

تجربٌة اأظهرت القدرة وال�ّضــمولّية والعمق المتزايد لهذه الّنه�ضة، وعجز اأجهزة ال�ّضــلطة 

عن اقتالعها اأو اإيقافها ومحا�ضرتها. لقد كان يرى اأّن �ضطوة وهيبة هارون، حّتى مع ال�ّضجن 

الّطويــل، وت�ضــميم الإمــام ال�ّضــابع في ال�ّضــجن، لم تتمّكن مــن منع النتفا�ضــات والمواجهات 

ال�ّضيا�ضــّية والع�ضكرّية والإعالمّية والفكرّية لل�ضــيعة. ولأّنه لم يكن بم�ضتوى القدرة اّلتي كانت 

لأبيه و�ضلفه، بالإ�ضافة اإلى تاأثير الحروب الداخلّية بين العّبا�ضيين، فقد كان يرى باأن ال�ّضلطة 

العّبا�ضــية مهّددة بم�ضــكالت كبيرة، ولهذا وجد من ال�ضرورّي اأن ينظر بجّدية تاّمة اإلى خطر 

نه�ضة العلويين.

لعــّل الماأمــون فــي تقييمه لخطر ال�ّضــيعة على جهــازه، كان ُيفّكــر بطريقة واقعّيــة. واأغلب 

الّظن اأّن مّدة الخم�ــس ع�ضــرة �ضــنة بعد �ضــهادة الإمام ال�ضــابع واإلى اليوم اّلذي �ضــنحت فيه 

بالخ�ضو�س فر�ضة ال�ضــنوات الخم�ــس للحروب الداخلّية، فاإّن تّيار الت�ضــّيع تمّتع بالمزيد من 

ال�ضتعداد على طريق رفع راية الحكومة العلوّية.

وقــد كان الماأمــون ي�ضــعر بهذا الخطر بحد�ضــه الذكــّي، وُيفّكر فــي مواجهتــه، ولهذا بتبع 

ة دعوة الإمام الثامن من المدينة اإلى خرا�ضــان واقتراح  هذا التقييم والت�ضــخي�س. كانت ق�ضّ

ولية العهد الإلزامّية عليه، وهذه الحادثة اّلتي جرت، لم يحدث ما ُي�ضبهها، ولم يكن لها في 

نوعّيتها �ضبيه ول نظير في عهود الإمامة الطويلة جميعها.

وهنــا مــن الجديــر اأن ُنطالــع واقعة وليــة العهد هذه. ففيهــا واجه الإمــام الثامن علي بن 

مو�ضى الر�ضا Q تجربًة تاريخّيًة عظيمًة في معر�س حرٍب �ضيا�ضّيٍة خفّية، تحّدد نتيجتها 

انت�ضــار م�ضيــر الت�ضــّيع اأو هزيمتــه. ففي هذه المعركة، نــزل الخ�ضم - وهــو الماأمون - اإلى 

الميــدان، بعّدتــه وعديــده. وقد نزل الماأمــون اإلى الميــداٍن متمّتًعا بالّدهاء الوا�ضــع، والّتدبير 

القــوّي، والفهــم والّدرايــة غيــر الم�ضــبوقة، بحيث لو انت�ضــر وا�ضــتطاع اأن ُيطّبــق خّطته اّلتي 

اأعّدها، لو�ضل يقيًنا اإلى الهدف اّلذي لم يتمّكن اأّي واحٍد من الخلفاء الأموّيين اأو العّبا�ضــّيين 

مــن تحقيقــه منــذ ال�ضــنة الأربعين للهجــرة )اأي بعد �ضــهادة علّي بــن اأبي طالــب(، ورغم كّل 

جهودهم، وهو عبارة عن اقتالع �ضــجرة الت�ضــّيع وتّيار المعار�ضة اّلذي كان دوًما ك�ضــوكٍة في 

اأعين زعماء الخالفات الطاغوتّية.

لكّن الإمام الّثامن Q، وبالّتدبير الإلهّي، تغّلب على الماأمون، وهزمه في ذلك الميدان 
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ال�ضيا�ضــّي اّلذي اأوجده بنف�ضــه. فلم تكن النتيجة اأّن الت�ضــّيع لم ي�ضعف فح�ضب، بل كانت �ضنة 

الـــ 201 هجــرّي التــي هي �ضــنة وليــة العهد لالإمــام Q، من اأكثر �ضــنوات تاريخ الت�ضــّيع 

بركًة وثمرًة، وقد بّثت نَف�ًضــا جديًدا في جهاد العلويين. كّل ذلك ببركة الّتدبير الإلهّي لالإمام 

الثامن  Q واأ�ضلوبه الحكيم اّلذي اأظهره هذا الإمام المع�ضوم في هذا المتحان الكبير.

ة والية العفق أهقاف الّأمون من قضيم
كان لتدبيــر الماأمــون ولأهدافــه من العمــق والتعقيد لدرجة ما لم يكن لأحــٍد غيره القدرة 

علــى القيام به، ولهذا ال�ضــبب، كان اأن�ضــار الماأمون والمقّربون غافلين عــن اأبعاده وجوانبه. 

وُي�ضــتنتج مــن بع�ــس الوثائــق التاريخّية، اأّن الف�ضل بن �ضــهل، الوزيــر والقائد الأعلــى، واأكثر 

الأفراد قرًبا من جهاز الخالفة، كان غير مّطلٍع على حقيقة هذه ال�ّضيا�ضــة ومحتواها. وذلك 

حّتى ل تتعّر�س اأهدافه في هذه الحركة اللتفافّية اإلى اأّية نك�ضة.

ولأجــل ذلــك، كان الماأمون يخترع الق�ض�س من اأجل توجيه هذا الفعل ودوافعه، ويتو�ّضــل 

ا اأّن �ضيا�ضــة الماأمــون كانت تتمّتع بتجربــة وعمق ل نظير  بهــذا القــول وذاك. يجــب القول حقًّ

ــراع مع الماأمون هو الإمام علي بن مو�ضــى  لــه، لكــّن الّطــرف الآخر اّلذي كان في �ضــاحة ال�ضّ

فة بالّدهاء والمكر،  الر�ضا Q. وهو نف�ضه اّلذي كان ُيحّول اأعمال وخطط الماأمون المت�ضّ

والممزوجة بال�ضيطنة، والمعّدة بدّقة و�ضمولية، اإلى اأعمال ل فائدة لها ول تاأثير، واإلى حركات 

�ضبيانّية. بينما الماأمون اّلذي بذل هذه الجهود، واأنفق من راأ�ضــماله الكبير في هذا ال�ضــبيل، 

ل اأّنه فقط لم ُيحّقق اأي �ضــيء من الأهداف اّلتي كان ي�ضــعى اإليها، بل اإّن �ضيا�ضــته اّلتي اّتبعها 

انقلبــت عليــه. فال�ّضــهم اّلــذي كان ُيريد اأن يرمي به مقــام ومكانة وطروحــات الإمام علّي بن 

ا  مو�ضــى الر�ضا Q اأ�ضاب الماأمون، بحيث اإّنه، وبعد م�ضّي فترة ق�ضيرة، اأ�ضبح م�ضطرًّ

لأن يعتبر كّل تدابيره واإجراءاته الما�ضية هباًء منثوًرا، كاأّنها لم يكن �ضيٌء.

لقد كان الماأمون، بدعوته لالإمام الثامن Q اإلى خرا�ضــان، ي�ضــعى وراء عّدة مقا�ضد 

اأ�ضا�س منها:

1. تبديل ساحة المواجهات الثورّية الحاّدة للّشيعة إلى ساحٍة للنشاط السياسّي:
ّيتين،  كان ال�ّضــيعة ُيمار�ضــون، في ظــّل التقّية، مواجهات ن�ضالية، كانــت متالزمة مع خا�ضّ



تاريخ النبيP وأهل البيتR سيرة تحليلية في ضوء فكر اإلمام الخامنئي{264

حيث كان لها تاأثيٌر ل يو�ضف في الق�ضاء على ب�ضاط الخالفة: اأحدهما المظلومّية، والأخرى 

القدا�ضة.

كان ال�ّضــيعة، وبالعتمــاد علــى هذيــن العاملين الّنافذيــن، يو�ضلون الفكر ال�ضــيعّي، اّلذي 

هو عبارة عن تف�ضــير الإ�ضــالم وتبيينه بح�ضــب روؤية اأئّمة اأهل البيت، اإلى زوايا قلوب واأذهان 

مخاَطبيهم، وكانوا يجعلون اأّي �ضــخ�سٍ يمتلك اأقّل ا�ضــتعداد، يميل اإلى هذا الّنوع من الفكر، 

اأو موؤمًنا به. وهكذا كانت دائرة الت�ضــّيع تّت�ضــع يوًما بعد يوم في العالم الإ�ضــالمّي. وكانت تلك 

المظلومّيــة والقدا�ضــة اّلتــي تنطلق مــن ركيزة الفكر ال�ّضــيعّي، ُتنّظم هنا وهنــاك، وفي جميع 

الع�ضور، تلك الّنه�ضات الم�ضّلحة، والحركات الّثورّية �ضّد اأجهزة الخالفة.

كان الماأمــون يريد اأن ي�ضــلب هذا الجمــع المنا�ضل ذاك الخفاء وال�ضــتتار، دفعًة واحدة، 

ويجّر الإمام Q من ميدان المواجهة الثورّية اإلى ميدان ال�ّضيا�ضة، ويو�ضل بهذه الّطريقة 

فّعالّيــة نه�ضــة الت�ضــّيع اّلتــي كانت تتزايــد يوًما بعد يــوم، على اأثــر ذلك ال�ضــتتار والختفاء، 

اإلــى درجــة ال�ضفر. وبهذه الّطريقة كان الماأمون ي�ضــلب جماعة العلوّييــن هاتين الخا�ضّيتين 

الموؤّثرتيــن والنافذتيــن، لأّن الجماعة اّلتي يكون قائدها �ضــخ�ضّية ممّيزة في جهاز الخالفة، 

وولّي عهد الملك المطلق العنان في زمانه، والمت�ضّرف في اأمور البالد، لي�س مظلوًما، ولي�س 

�ًضا كما ُيّدعى. مقدَّ

2.  جعل الفكر الشيعّي مرادفًا للتيارات الفكرية األخرى:
لقــد �ضــعى الماأمون اإلى اأن يجعل الفكر ال�ضــيعّي مرادًفا ل�ضــائر العقائــد والأفكار اّلتي لها 

اأتباٌع في المجتمع، ويخرجه من حيثّية الفكر المخالف لجهاز ال�ّضــلطة، اّلذي، واإن كان بنظر 

عفاء، يمتلــك جاذبّية  ــا ال�ضّ ــا، لكّنــه كان بنظر الّنا�ــس، وخ�ضو�ضً الأجهــزة ممنوًعــا ومبغو�ضً

كبيرة، وُيثير الّت�ضاوؤلت.

الشرعّية  وإضفاء  والعّباسيين،  األمويين  خالفة  حول  التشّيع  اّدعاء  تخطئة   .3
على هذه الخالفات: 

كان الماأمــون يهــدف من خالل عر�ضه ولية العهد على الإمام Q، بهذا العمل ينق�س 

اّدعاء ال�ضيعة بغ�ضب الخالفة المت�ضّلطة، وعدم �ضرعّيتها... لأّنه لو كانت الحكومات ال�ّضابقة 
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فاقــدة لل�ضــرعّية، فينبغي اأن تكون خالفة الماأمون وحكومتــه، اّلتي هي وريثة تلك الحكومات، 

غيــر �ضــرعّية وغا�ضبــة، ولأّن علّي بن مو�ضــى الر�ضا Q، بدخوله في هــذا الجهاز وقبوله 

لوليــة عهــد الماأمــون، قد اعتبره قانونيًّا وم�ضــروًعا، فيجب اأن يكون باقي الخلفاء �ضــرعّيين، 

وهــذا بذاتــه نق�ــسٌ لجميع اّدعاءات ال�ّضــيعة. ولم يكن الماأمون بهذا الفعــل ينتزع من علّي بن 

مو�ضى الر�ضا Q �ضرعّية حكومته و]حكومة[ من �ضبقه فح�ضب، بل كان ُيدّمر اأحد اأركان 

العتقاد ال�ضيعّي القائل بظلم جميع الحكومات ال�ّضابقة.

:R 4.  تشويه فكرة زهد األئمة
كان الماأمون يهدف اإلى نق�س الفكرة ال�ّضائدة والمعروفة عن زهد الأئّمة وعدم اهتمامهم 

بزخــارف الدنيــا ومقاماتهــا، وُيظهر باأّن الأئّمة يلجوؤون اإلى الّزهــد فقط في الّظروف اّلتي ل 

ت�ضل فيها اأيديهم اإلى الّدنيا؛ اأي عندما ُيمنعون عنها، بينما عندما تفتح اأمامهم اأبواب جّنة 

الّدنيا ي�ضرعون نحوها. وحالهم في هذا حال الآخرين، فهم يتنّعمون بالّدنيا اإن اأقبلت عليهم.

5.  إدخال اإلمام والقادة العلويين تحت السيطرة:
اأن يجعــل الإمــام المع�ضــوم، اّلذي كان ركيــزة المعار�ضــة والمواجهة في جهــازه الحاكم 

دوًمــا، وكذلــك بقيــة القــادة العلوييــن ومــن معهم مّمــن اجتمع حــول الإمــام Q من اأهل 

ال�ضالح، يدخلون تحت �ضيطرة الماأمون. وهذا نجاح لم يتمّكن اأحد على الإطالق اأن ُيحّققه، 

ل من العّبا�ضيين ول من الأمويين.

:Q 6. محاصرة اإلمام
 اأن يجعل الإمام Q، اّلذي يمتلك العن�ضر ال�ضــعبّي، وُيعّد قبلة الآمال ومرجع الّنا�ــس 

في كّل اأ�ضــئلتها و�ضــكاواها، تحت محا�ضرة اأجهزة الحكومة، وبذلك يفقد �ضيًئا ف�ضيًئا الّطابَع 

ال�ّضــعبّي، ويبنــي حاجــًزا بينه وبين الّنا�ــس، حّتى ي�ضعــف بالّتالي الرابط العاطفــّي بينه وبين 

الّطبقة ال�ضعبّية.

7.  اكتساب السمعة المعنوّية والوجاهة:
 مــن الّطبيعــّي عندهــا اأن يمــدح الجميع ذلــك الحاكم اّلــذي اختار لولية عهــده ابن بنت 

�ضــة والمعنوّية، وفي المقابل يحرم اإخوته واأبناءه من  النبّي P، و�ضاحب ال�ّضــخ�ضّية المقدَّ
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الحين والمتدّينين من ِقَبل طاّلب الدنيا  هذا المن�ضب. والمعروف دائمًا اأّن التقّرب من ال�ضّ

الحين ويزيد من ماء وجه اأهل الدنيا. ُيذهب ماء وجه ال�ضّ

8.  تبرير مخالفات جهاز الحكومة:
كان باعتقاد الماأمون اأّن الإمام Q بت�ضــّلمه لولية العهد، �ضــيتحّول اإلى عامٍل تبريرّي 

ا كالإمام، بما لديه من تقوى وعلم ومقام ل نظير له،  لجهاز الحكم. فمن البديهّي اأّن �ضخ�ضً

وهو في اأعين الجميع من اأبناء النبّي P، اإذا قام ب�ضرح وتبرير ما يقوم به جهاز الحكومة، 

�ضوف ياأمن الّنظام من اأّي �ضوٍت مخالٍف، ولن يطعن به اأحد. 

ا ل ي�ضتطيع اأحد اأن ُينكر �ضرعية ت�ضّرفات هذا الّنظام. فهذا الأمر كان عند  وبذلك اأي�ضً

الماأمون قلعًة منيعًة يمكنه من خاللها اأن ُيخفي عن الأعين اأخطاء الخالفة وقبائحها.
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الّهاهيم الرئيسة

بعــد �ضــهادة الإمــام الكاظمQ كان الجو ال�ضيا�ضــّي خانقــًا، والت�ضييــق على اأتباع   .1

الإمــام الر�ضاQ رهيبــًا، وكان اأكبر اإنجاز لالإمامQ اأّنه ا�ضــتطاع اأن يحافظ 

على �ضجرة الت�ضّيع و�ضط اأعا�ضير الحوادث الفظيعة في تلك الحقبة الزمنية.

مرحلــة الإمــام الر�ضــاQ كانــت مرحلــة الحــروب الداخلّيــة التي امتّدت لخم�ــس   .2

�ضــنوات بيــن خرا�ضــان وبين بغداد، ولكــن الإمام الثامن فــي هذه المرحلــة اأكمَل تلك 

.R المواجهة الممتّدة لأهل البيت

بمجــّرد اأن ح�ضــم الماأمــون الحرَب الداخلية لم�ضلحته عــام 198ه، وتحّول اإلى خليفة   .3

بال منازع، كان من اأّول تدابيره التفّرُغ لحّل م�ضكلة العلويين، وجهاد الت�ضّيع.

كان الماأمون ي�ضعر بخطر تّيار الت�ضّيع بحد�ضه الذكّي، وُيفّكر في مواجهته، ولهذا، بتبع   .4

ة دعوة الإمام الثامن من المدينة اإلى خرا�ضــان  هذا التقييم والت�ضــخي�س، كانت ق�ضّ

واقتراح ولية العهد الإلزامّية عليه.

واقعــة وليــة العهــد واجــه فيها الإمــاُم الثامن علــي بن مو�ضــى الر�ضــا Q تجربًة   .5

تاريخّيــًة عظيمــًة، فــي معر�س حرٍب �ضيا�ضــّيٍة خفّية، تحــّدد بنتيجتها م�ضير الت�ضــّيع، 

وفي هذه المعركة نزل الماأمون نف�ُضه اإلى الميدان، بعّدته وعديده.

بالّتدبيــر الإلهــّي، تغّلــب الإمــام الر�ضــاQ علــى الماأمــون، وهزمــه فــي الميــدان   .6

ال�ضيا�ضــّي الذي اأوجده بنف�ضــه. والنتيجة اأّن الت�ضــّيع لم ي�ضعف فح�ضب، بل كانت ولية 

العهد لالإمام Q من اأكثر �ضنوات تاريخ الت�ضّيع بركًة وثمرًة، وقد بّثت نَف�ًضا جديًدا 

في جهاد العلويين.

كان للماأمــون مــن وليــة العهــد مقا�ضــد عديــدة، منهــا: تحويل ال�ضــيعة مــن المقاومة   .7

الع�ضكرية اإلى المقاومة ال�ضيا�ضية. واإظهار ال�ضيعة باأنهم طالب رئا�ضة وزعامة دنيوية، 

وت�ضــويه فكــرة زهدهــم في الدنيا. واإدخــاُل الإمــام واأتباعه تحت الرقابة، وال�ضــيطرة 

الدائمة لأجهزة الحكم.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

التي رافقت خروج  الظروف والحالة  إلى  يتعرّف   .1

اإلمام الرضاQ من المدينة.

والية  من   Qالرضا اإلمام  استفاد  كيف  يبّين   .2

العهد من أجل تقوية التشّيع.

إلى  المطاف  نهاية  في  أدّت  التي  األسباب  يذكر   .3

.Qفشل خطة المأمون وأمر بقتل اإلمام

)2( Q اإلمام الرضا
 قضية والية العهد

الدرس الحادي والعشرون





إجراءات اإلمام الرضا Q لّواجفة الّأمون
بعد العر�س ل�ضيا�ضة الماأمون، نتعّر�س اإلى ال�ّضيا�ضة والإجراءات اّلتي قام بها الإمام علي 

بن مو�ضى الّر�ضا Q لمواجهة هذا الواقع:

1.  إظهار اإلمام انزعاجه من مغادرته المدينة:
عندمــا ُدعــي الإمام Q من ِقَبل الماأمون لينتقل من المدينة اإلى خرا�ضــان، ن�ضــر جّوًا 

فــي المدينــة يــدّل على انزعاجــه وت�ضايقه من هــذه الخطوة، بحيث اإّن كّل �ضــخ�س كان حول 

الإمــام Q تيّقــن اأّن الماأمــون ُي�ضمر �ضــوءًا لالإمام Q من خالل اإبعــاده عن موطنه. 

ولقد اأعرب الإمام للجميع عن �ضوء ما يرمي اإليه الماأمون بكّل الأ�ضاليب الممكنة، فقام بذلك 

عند توديع حرم النبّي P، وعند توديع عائلته، واأثناء خروجه من المدينة، وفي طوافه حول 

الكعبة من اأجل الوداع، وبكالمه و�ضــلوكه ودعائه وبكائه؛ كان وا�ضًحا للجميع اأّن هذا ال�ضــفر 

.Q هو رحلته الأخيرة، ونهاية حياته

وخالًفــا لمــا كان يت�ضــّوره الماأمــون وهــو اأن ُينظــر اإليــه نظــرة ح�ضــنة، بينمــا ُينظــر اإلى 

الإمــام  Q، اّلــذي َقِبــل بطلب الماأمون، نظرة �ضــّيئة، نرى اأّن قلوب الجميــع، ونتيجًة لرّد 

الفعل اّلذي قام به الإمام Q في المدينة، ازدادت حقًدا على الماأمون منذ اللحظة الأولى 

ل�ضــفر الإمام Q، فقد اأبعد الماأمون اإمامهم العزيز Q عنهم بهذا ال�ضــكل الظالم، 

ووّجهه اإلى مقتله.

2.  رفض والية العهد:
عندمــا ُطرحــت وليــة العهــد علــى الإمام فــي »َم��رْو«، رف�س الإمــام Q هــذا الّطرح 

ب�ضــّدة، ولم يقبل، حّتى هّدده الماأمون �ضراحًة بالقتل. ولقد انت�ضــر في كّل مكان رف�س الإمام 
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علــي بن مو�ضــى الر�ضا Q لولية العهد من قبل الخالفــة. كما اأّن العاملين في الحكومة، 

 بدقائق �ضيا�ضــة وتدابير الماأمون، قاموا، وعن غباء، بن�ضــر رف�س 
ٍ
اّلذيــن لــم يكونوا على علم

الإمــام  Q فــي كّل مــكان. حّتــى اأّن الف�ضــل بــن �ضــهل �ضــّرح في جمــع مــن العاملين في 

الحكومــة، اأّنــه لم يــَر على الإطالق خالفــة بهذا القدر مــن المذّلة. فالماأمون اّلــذي هو اأمير 

.
)1(

ا الموؤمنين، ُيقّدم الخالفة اأو ولية العهد لعلّي بن مو�ضى الر�ضا، وهو يرّدها عليه راف�ضً

ولقــد �ضــعى الإمــام Q، فــي كّل فر�ضــة ُتتاح لــه، اأن ُيبّيــن اأّنــه مجبر على ت�ضــّلم هذا 

المن�ضــب )وليــة العهــد(، وكان يذكــر دائًما اأّنــه ُهّدد بالقتــل حّتى يقبل بوليــة العهد. وكان 

ا اأن ُي�ضبح هذا الحديث، اّلذي هو من اأعجب الّظواهر ال�ّضيا�ضــّية، متناقاًل  مــن الّطبيعــّي جدًّ

على الأل�ضن، ومن مدينة اإلى مدينة. فكّل العالم الإ�ضالمّي في ذلك اليوم وفيما بعد، فهم اأّن 

ا مثل الماأمون حارب اأخاه الأمين حّتى قتله، لأجل اأن ُيبعده عن ولية العهد، وو�ضل به  �ضخ�ضً

الأمر من �ضّدة غ�ضبه على اأخيه اأن قام برفع راأ�ضه وروؤو�س اآلٍف اآخرين على الّرماح، وطاف 

بهــم مــن مدينــة اإلى مدينة. و�ضــخ�ٌس مثل علي بن مو�ضــى الر�ضا Q، يظهــر وينظر بال 

مبــالة اإلــى ولية العهد، ول يقبلها اإّل مكَرًها، وتحت الّتهديد. وعند المقارنة بين الإمام علي 

بن مو�ضى الّر�ضا Q وبين الماأمون العّبا�ضّي، نرى اأن كّل ما جهد الماأمون لتحقيقه ووّفر 

في �ضبيله كّل ما لديه، كانت نتيجته عك�ضّية بالكامل. 

3.  القبول بالوالية وفق شروط:
غوطــات والّتهديــدات اّلتــي مور�ضــت عليــه، لــم يقبــل بوليــة العهد اإل ب�ضــرط  مــع كّل ال�ضّ

الموافقــة علــى عدم تدّخله في اأّي �ضــاأن من �ضــوؤون الحكومة، من حــرب و�ضلح وعزل ون�ضب 

وتدبيــر واإ�ضــراف على الأمــور. والماأمون، اّلــذي كان يعتقد اأّن هذا ال�ّضــرط ممكن تحمّله في 

بدايــة الأمــر، لأّنه ُيمكنه بعدها اأن يجّر الإمام Q اإلى �ضــاحة اأعمال ون�ضــاطات الحكومة 

تدريجيًّا، وافق على قبول �ضــرط الإمام Q اّلذي ين�ّس على عدم التدّخل باأّي �ضــيء مهما 

كان. ومــن الوا�ضــح اأّن قبــول الماأمون بهذا ال�ضــرط جعــل خّطته كمن يكتب علــى وجه الماء؛ 

)1(  ال�ضيخ المفيد، الإر�ضاد في معرفة حجج اهلل على العباد، موؤ�ض�ضة اآل البيت لتحقيق التراث، دار المفيد ـ بيروت، ط2، 
ى منها، ويعر�ضها على علّي  1993م، ج 2، �س 260، »فما راأيت خالفة قّط كانت اأ�ضيع منها. اإّن اأمير الموؤمنين يتف�ضّ

بن مو�ضى الر�ضا، وعلي بن مو�ضى يرف�ضها وياأبى«.
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فاأكثــر اأهدافــه اّلتــي كان يرمي اإليها لم تتحّقــق. والإمام Q، اّلــذي كان ُيطلق عليه لقب 

ولّي العهد، وكان قهًرا ي�ضتفيد من اإمكانات جهاز الحكم، كان دائمًا ُيقّدم نف�ضه كاأّنه مخالف 

ومعتر�ــس عليــه، فهــو لــم يكن ياأمــر ول ينهــى، ول يت�ضّدى لأّي م�ضــوؤولية، ول يقــوم باأّي عمل 

لل�ضــلطة، ول يدافع عن الحكومة، ول يقّدم اأّي تبرير لأعمال الّنظام. لذا كان من الوا�ضح اأّن 

دخل اإليه بقــّوة، وكان يتنّحى 
ُ
هــذا ال�ضــخ�س اّلذي ُيعتبر ع�ضــًوا في الّنظام الحاكــم، واّلذي اأ

ا ومدافًعا عن هــذا الّنظام. ولقد اأدرك  ا محبًّ عــن كّل الم�ضــوؤوليات، ل ُيمكــن اأن يكون �ضــخ�ضً

الماأمون جّيًدا هذا الخلل والّنق�س، فحاول عّدة مّرات، وبا�ضتخدام لطائف الحيل، اأن يحمل 

الإمــام علــى العمــل خالًفــا لما تعّهد بــه �ضــابًقا، فيجّر الإمــام Q بذلك اإلــى التدّخل في 

اأعمــال الحكومــة، ويق�ضي على �ضيا�ضــة الإمام Q المواِجهة والراف�ضــة. لكن الإمام كان 

في كّل مّرة ُيحبط خّطته بفطنته وبراعته.

وكنمــوذج علــى هــذا الأمــر، يذكــر معمــر بــن خــالد، نقــاًل عــن الإمــام علــي بــن مو�ضــى 

الر�ضا  Q، اأّن الماأمون كان يقول لالإمام: اإذا اأمكن اأن تكتب �ضيًئا لأولئك اّلذين ي�ضمعون 

كالمــك ويطيعونــك حّتى ُيخّففوا من حّدة التوتر والأو�ضــاع الم�ضطربة في مناطق وجودهم، 

لكــّن الإمــام Q كان يرف�ــس، وكان ُيذّكره ب�ضــرطه ال�ّضــابق القا�ضي بعــدم تدّخله مطلًقا 

ا وملفــٌت هو حادثة �ضالة العيد، حيــث اإّن الماأمون،  فــي اأّي مــن الأمور. نمــوذٌج اآخر مهمٌّ جدًّ

 Q ا له، طلب من الإمام وبحّجة اأّن الّنا�ــس يعرفون قدر الإمام Q، وقلوبهم تهفو حبًّ

اأن يوؤّم الّنا�س في �ضالة العيد. رف�س الإمام Q في البداية، ولكن، وبعد اإ�ضرار الماأمون 

ــالة وُي�ضّلي بطريقــة النبّي P وعلــي بن اأبي  علــى طلبــه، وافــق ب�ضــرط اأن يخرج اإلــى ال�ضّ

طالــب  Q نف�ِضــها. فلّمــا ا�ضــتفاد الإمــام Q من هــذه المنا�ضــبة وانتهزهــا كفر�ضة 

 Q جيــدة ل�ضالــح م�ضــروعه، نــدم الماأمون اّلذي كان قــد اأ�ضّر على ذلــك، واأرجع الإمام

ا بفعله هذا �ضيا�ضــة نظامه المخادعة والمتمّلقة  مــن منت�ضــف الّطريق قبل اأن ُي�ضّلي، معّر�ضً

.
)1(
Q ل�ضربٍة اأخرى في �ضراعه مع الإمام

)1(  ال�ضيخ المفيد، الإر�ضاد، ج 2، �س 258-257.
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االستفادة من والية العهد في نشر الدعوة الشيعية:  .4
اإنَّ ا�ضــتفادة الإمــام الأ�ضا�ــس من م�ضــاألة ولية العهد كانــت اأهّم من كّل مــا ُذكر، فبقبوله 

بولية العهد ا�ضــتطاع اأن ينه�س بحركة ل نظير لها في تاريخ حياة الأئّمة )بعد انتهاء خالفة 

اأهل البيت في �ضنة 40 هجرية حّتى اآخر عهود الخالفة الإ�ضالمّية(، ولقد تمّثل ذلك بظهور 

دعوة الإمامة ال�ضــيعّية على م�ضــتًوى كبير في العالم الإ�ضالمّي، وخرق �ضتار التقّية الغليظ في 

ذاك الّزمان، حيث تّم اإي�ضال نداء الت�ضــّيع اإلى اأ�ضــماع الم�ضــلمين جميعهم، فمنبر الخالفة 

القــوّي ُجعــل تحــت ت�ضــّرف الإمــام Q، وقد قــام الإمام Q مــن خالله برفــع ندائه 

واإعــالن مــا كان ُيقال طيلة 150 �ضــنة فــي الخفاء، والتقيــة للخوا�س والأ�ضحــاب المقّربين. 

وبال�ضــتفادة مــن الإمكانات الرائجة فــي ذلك الزمان اّلتي لم تكن اإل تحت �ضــيطرة الخلفاء 

والمقّربين منهم في الّرتب العالية، اأو�ضل ذلك النداء اإلى اأ�ضماع الجميع.

وكذلــك اأي�ضًا مناظرات الإمــام Q اّلتي جرت بينه وبين جمع من العلماء في مح�ضر 

ا ر�ضالة جوامع ال�ّضريعة اّلتي  الماأمون، حيث بّين اأمتن الأدّلة على م�ضاألة الإمامة. وهناك اأي�ضً

كتبهــا الإمام للف�ضل بن �ضــهل، حيث ذكــر فيها اأّمهات المطالب العقائدية والفقهية للت�ضــّيع، 

ا حديث الإمامة المعروف اّلذي قد ذكره الإمام Q في َمْرو لعبد العزيز بن م�ضلم،  واأي�ضً

اإ�ضافــة اإلــى تلك الق�ضائد الكثيرة اّلتي ُنّظمت في مدح الإمام بمنا�ضــبة ت�ضــّلمه ولية العهد. 

ومنها ق�ضيدتا ِدعبل واأبي نّوا�ــس اللتان ُتعّدان من اأهّم الق�ضائد المخلَّدة في ال�ّضــعر العربّي. 

اإّن كّل مــا ذكرنــاه مــن ا�ضــتفادة الإمام Q من م�ضــاألة قبوله ولية العهد، يــدّل على مدى 

الّنجاح العظيم اّلذي حّققه الإمام Q في �ضراعه �ضّد �ضيا�ضة الماأمون.

وفي تلك ال�ضنة نجد الخطب حافلة بذكر ف�ضائل اأهل البيت في المدينة، ولعّله في الكثير 

من الأقطار الإ�ضالمّية، وذلك عندما و�ضل خبر ولية علي بن مو�ضى الر�ضا Q، فبعد اأّنه 

لم يكن هناك �ضخ�ٌس يجروؤ على ذكر ف�ضائل اأهل بيت النبّيR، وكانوا ُي�ضتمون علًنا على 

 Q  المنابر لمدة �ضــبعين �ضــنة، وما تالها من �ضــنوات، فقد رجع في زمان الإمام الّر�ضا

ذكر عظمة وف�ضائل اأهل البيت في كّل مكان، كما اأّن اأ�ضحابهم ازدادوا جراأًة واإقداًما بعد هذه 

الحادثــة، وتعّرف الأ�ضــخا�س، اّلذين كانوا يجهلون مقام اأهــل البيتR، عليهم، و�ضاروا 
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عف والهزيمة.  ُيحبونهم، واأح�ّس الأعداء، اّلذين اأخذوا على عاتقهم محاربة اأهل البيت، بال�ضّ

فالمحّدثون والمفّكرون ال�ّضيعة اأ�ضبحوا ين�ضرون معارفهم ــ اّلتي لم يكونوا ليجروؤوا َقْباًل على 

ذكرها اإل في الخلوات ــ في حلقات درا�ضّية كبيرة، وفي المجامع العاّمة علًنا.

فــي حيــن راأى الماأمــون اأّنــه من المفيــد ف�ضل الإمــام Q عن الّنا�ــس. فهــذا الف�ضل 

والإبعــاد هــو فــي الّنهاية و�ضــيلة لقطع العالقــة المعنوّية والعاطفّيــة بين الإمام وبين الّنا�ــس، 

وهذا ما يريده الماأمون. ولمواجهة هذه الخطوة لم يكن الإمام Q يترك اأّي فر�ضة ُتمّكنه 

من الّت�ضال بالّنا�ــس اإّل وي�ضــتفيد منها خالل تحّركه وم�ضــيره. فمع اأّن الماأمون كان قد حّدد 

الّطريق اّلتي �ضي�ضلكها الإمام من المدينة و�ضوًل اإلى مْرو، بحيث ل يمّر على المدن المعروفة 

بحّبهــا وولئهــا لأهــل البيــت مثل قم والكوفــة، لكّن الإمام Q ا�ضــتفاد مــن كّل فر�ضة في 

م�ضيره لإقامة عالقات جديدة بينه وبين الّنا�س، فاأظهر في منطقة الأهواز اآيات الإمامة، وفي 

الب�ضرة اّلتي لم يكن اأهلها من محّبي الإمام �ضابًقا، جعلهم من محّبيه ومريديه، وفي ني�ضابور 

ذكــر حديث ال�ّضل�ضــلة الذهبية ليبقى ذكرى خالــدة، اإ�ضافة اإلى ذلك الآياُت والمعجزات اّلتي 

اأظهرها. وقد اغتنم الفر�ضة لهداية الّنا�ــس واإر�ضــادهم في �ضفره الّطويل هذا. وعندما و�ضل 

اإلى مرو اّلتي هي مركز اإقامة الخالفة، كان Q كّلما �ضنحت له الفر�ضة واأفلت من رقابة 

الجهاز الحاكم، ُي�ضارع اإلى الح�ضور في جمع الّنا�س.

والإمــام Q، ف�ضــاًل عــن اأّنــه لم يح�ّس ثّوار الت�ضــّيع علــى الهدوء اأو ال�ضلــح مع جهاز 

الحكومــة، بــل اإّن القرائن الموجودة تدّل على اأّن الو�ضع الجديد لالإمام المع�ضوم كان عاماًل 

محّفــًزا وم�ضــّجًعا لأولئــك اّلذيــن اأ�ضبحوا، بفعــل حماية الإمــام وموؤازرته لهم، محــّل احترام 

وتقديــر، لي�ــس فقــط عنــد عاّمة الّنا�ــس، بــل حّتى عنــد العامليــن وولة الحكومة فــي مختلف 

المــدن، بعــد اأن كانــوا، ولفتــراٍت طويلة من عمرهم، يعي�ضــون فــي الجبال الوعــرة والمناطق 

الّنائيــة البعيــدة. ف�ضــخ�ٌس مثل دعبل الخزاعــّي، �ضاحب البيان الجــريء، الذي لم يكن على 

الإطــالق يمــدح اأي خليفة اأو وزير اأو اأميــر، والذي لم يكن في خدمة الجهاز الحاكم، ل بل لم 

ي�ضــلم من هجائه ونقده اأّي �ضــخ�سٍ من حا�ضــية الخالفة، وكان لأجل ذلك مالَحًقا دوًما من 

قبــل الأجهزة الحكومّية، وظّل ل�ضــنوات طوال مهاجًرا لي�ــس له موطــن، يحمل داره على كتفه، 

وي�ضــير مــن بلــٍد اإلى بلد، ومن مدينٍة اإلى مدينة؛ اأ�ضبح باإمكانــه الآن مع وجود الإمام علي بن 
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مو�ضى الر�ضا Q اأن ي�ضل ويلتقي بمقتداه ومحبوبه بحرّية، واأن ُيو�ضل، في فترٍة ق�ضيرة، 

�ضــعره اإلــى اأقطــار العالم الإ�ضــالمّي كّله. ومن اأ�ضــهر ق�ضائــده واأبهاها تلك اّلتــي تالها على 

م�ضــَمع الإمام  Q حيث ا�ضــتهر بها، واّلتي تبّين وثيقة الّثورة العلوّية �ضّد الأنظمة الأموّية 

الحاكمــة. حّتــى اأّنه، وفي طريق عودته من عند الإمام، كان ي�ضــمع قّطاع الّطرق ُيرّددون تلك 

الق�ضيدة نف�ضها. وهذا يدّل على النت�ضار ال�ّضريع ل�ضعره.

مكانة االمام بعق عام من قبول والية العفق
لقــد جعــل الماأمــون عليَّ بن مو�ضــى متمّتًعــا بالإمكانــات والمكانة المرموقة، لكــّن الجميع 

كانوا يعلمون اأّن هذا الولّي للعهد، و�ضاحب المقام الرفيع، ل يتدّخل باأيٍّ من اأعمال الحكومة، 

ا اأّنه ولــّي العهد بذلك  ويمتنــع برغبتــه عــن كّل مــا يرتبط بجهاز الحكــم، وكانوا يعلمــون اأي�ضً

ال�ّضــرط؛ اأي عــدم تدّخلــه باأّي عمل من الأعمال. كان الماأمون، �ضــواء في ر�ضــالة اأمر ت�ضــليم 

وليــة العهــد اأو فــي كلماتــه وت�ضريحاتــه الأخرى، قد مــدح الإمام Q بالف�ضــل والّتقوى، 

واأ�ضــار اإلــى ن�ضــبه الّرفيع ومقامــه العلمّي المنيع، وبعد اأن كان ق�ضــٌم من الّنا�ــس ل يعرف عن 

الإمــام Q �ضــوى ا�ضــمه )حتــى اأّن مجموعة من الّنا�ــس كانت قد ترعرعــت على بغ�ضه(، 

فقد اأ�ضبح في غ�ضون �ضنة معروًفا عندهم باأّنه �ضخ�ضّية ت�ضتحّق الّتعظيم والإجالل واللياقة 

ا، واأغــزر علًمــا وتقوى، واأقــرب اإلى  ل�ضــتالم الخالفــة، فهــو اأكبــر مــن الخليفــة الماأمون �ضــنًّ

الّنبّي  P، واأعظم واأف�ضل. وبعد م�ضّي �ضــنة، لي�ــس اأّن الماأمون لم ي�ضــتطع ك�ضــب وّد ور�ضا 

ال�ّضــيعة المعار�ضيــن بجلب الإمام  Q اإلى قربه فح�ضــب، بــل اإّن الإمام Q قام بدوٍر 

اأ�ضا�س في تقوية اإيمان اأولئك ال�ّضيعة الّثائرين وعزيمتهم وروحّيتهم. 

وبخــالف مــا كان ينتظره الماأمــون، فاإّن نجم الإمام في المدينة ومكــة، وفي اأهّم الأقطار 

الإ�ضــالمّية لــم يخــُب، ولم ُيقذف بتهمة الحر�ــس على الدنيا وحّب الجــاه والمن�ضب، بل على 

العك�ــس مــن ذلــك تماًما، فقد ازداد احترام وتقدير مرتبة الإمــام المعنوّية لدرجة فتح الباب 

اأمام المّداحين وال�ضعراء بعد ع�ضرات ال�ضنين، ليذكروا ف�ضل اآبائه المع�ضومين المظلومين 

ومقامهم. 



277 )2(Qاإلمام  الرضا

Q شفادة اإلمام الرضا
اإّن الماأمــون فــي هــذه المقامرة الكبــرى، ف�ضاًل عن اأّنه لــم يح�ضل على �ضــيء، فاإّنه فقد 

 Q  مكا�ضب كثيرة، وكان على طريق خ�ضارة ما تبّقى له. وبعد م�ضي �ضنة على ت�ضّلم الإمام

وليــة العهــد، واأمــام هذا الواقع اّلذي اأ�ضــرنا اإليه، �ضــعر الماأمون بالهزيمة والخ�ضــارة، ولكي 

ا - بعــد اأن اأنفق كّل ما  �ــس عــن هــذه الهزيمة وَيجُبر خطاأه الفاح�ــس، وجد نف�ضــه م�ضطرًّ ُيعوِّ

لديــه، وا�ضــتنفذ كّل الو�ضــائل فــي مواجهــة اأعــداء حكومته اّلذيــن ل يقبلون ال�ضلــح؛ اأي اأئّمة 

اأهل البيتR - اإلى اأن ي�ضــتخدم الأ�ضــلوب نف�ضــه اّلذي لجاأ اإليه دوًما اأ�ضــالُفه الّظالمون 

والفّجار؛ اأي القتل.

كان مــن الوا�ضــح عنــد الماأمون اأّن قتل الإمــام Q اّلذي يتمّتع بهــذه الموقعّية العالية 

والمرتبــة الّرفيعة، لي�ــس بالأمر ال�ّضــهل. والقرائــن التاريخّية تدّل علــى اأّن الماأمون قام بعّدة 

اإجــراءات واأعمــال قبــل اأن ُي�ضّمــم علــى قتل الإمام Q، لعّلــه من خاللها ُي�ضــّهل اأمر قتل 

الإمام Q، ويحّد من خطورته وح�ضا�ضّيته. ولأجل ذلك، لجاأ اإلى ن�ضر الأقوال والأحاديث 

الكاذبة عن ل�ضــان الإمام، كواحدة من هذه التح�ضيرات. وهناك ظنٌّ كبيٌر باأّن ن�ضــر ال�ضائعة 

اّلتي تقول اإّن عليَّ بن مو�ضــى الر�ضا Q يعتبر كّل الّنا�ــس عبيًدا له، بهذا ال�ضكل المفاجئ 

في مْرو، لم يكن ممكًنا، لول قيام عّمال الماأمون بن�ضر هذه الفتراءات.

��ماواِت  لت هذا الخبر لالإمام، قال الإمام Q: »اللَُّهمَّ فاِطَر ال�سَّ وحينمــا نقــل اأبو ال�ضّ

َحداً ِمْن 
َ
، َوَل �َس��ِمْعُت اأ ُقْل َذِلَك َق��طُّ

َ
��ي َل��ْم اأ نِّ

َ
ْن��َت �َس��اِهٌد ِباأ

َ
��هاَدِة، اأ ْر���ِس، عاِل��َم اْلَغْي��ِب َوال�سَّ

َ
َواْلأ

��ة، واأنَّ َه��ِذه  مَّ
ُ
ْن��َت اْلَعاِل��ُم ِبَم��ا َلَن��ا ِم��َن اْلَمَظاِل��ِم ِعْن��َد َه��ِذِه اْلأ

َ
، َواأ اآَباِئ��ي  Q َقاَل��ُه َق��طُّ

.
ِمْنَها...«)1(

اإ�ضافة اإلى هذا الإجراء، كان ت�ضكيل مجال�س المناظرات مع اأّي �ضخ�س لديه اأدنى اأمل في 

 Q اأن يتفــّوق علــى الإمام، واحدًا من الإجراءات اّلتي مار�ضــها الماأمون. ولّما كان الإمام

يتفــّوق ويغلــب مناظريــه مــن مختلــف الأديان والمذاهــب في البحــوث كاّفــة، كان يذيع �ضيته 

بالعلم والحّجة القاطعة في كّل مكان، وفي مقابل ذلك كان الماأمون ياأتي بكّل متكّلم من اأهل 

)1(  ال�ضــيخ ال�ضــدوق، محمــد بن علي بــن بابويه، عيون اأخبار الر�ضــا، تحقيق وت�ضحيح مهدي الالجوردّي، ن�ضــر جهانـ  
طهران، الطبعة الأولى، 1420م، ج2، �س 184.
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 .Q المجادلة اإلى مجل�ــس المناظرة مع الإمام، لعّل اأحًدا منهم ي�ضــتطيع اأن يغلب الإمام

 Q وكمــا تعلمــون، اإّنــه كّلما كانت تكثــر المناظرات وتطول، كانت القــدرة العلمّية لالإمام

تزداد و�ضوًحا وجالًء. وفي الّنهاية يئ�س الماأمون من تاأثير هذه الو�ضيلة، وحاول اأن يتاآمر لقتل 

الإمــام Q، كمــا تذكر الروايات، من خالل حا�ضــيته وخدم الخليفة. وفــي اإحدى المّرات 

ُو�ضع الإمام في �ضــجن �ضرخ�ــس )منطقة �ضــمال �ضــرق اإيــران(، لكن هذا لم يكــن نتيجُته اإل 

اإيمان الجالوزة وال�ضّجانين اأنف�ضهم بالمقام المعنوّي لالإمام Q. وهنا لم يجد الماأمون 

العاجز والغا�ضب اأمامه في الّنهاية و�ضــيلة اإّل اأن ُي�ضــّمم الإمام بنف�ضــه، من دون اأن ُيكلِّف اأّي 

اأحد بذلك، وهذا ما قام به فعاًل. ففي �ضهر �ضفر من �ضنة 203 هـ؛ اأي بعد �ضنتين تقريًبا من 

خروج الإمام Q من المدينة اإلى خرا�ضان، وبعد �ضنة ونّيف من �ضدور قرار ولية العهد، 

.Q قام الماأمون بجريمته النكراء اّلتي ل ُتن�ضى، وهي قتل الإمام

وفي نهاية المطاف، عاد الماأمون ليختار الأ�ضلوب نف�ضه اّلذي �ضلكه اأ�ضالفه من قبله، وهو 

قتل الإمام Q. فالماأمون اّلذي �ضعى جاهًدا لتكون �ضورته ح�ضنة ومقّد�ضة، وليّت�ضف باأّنه 

خليفة طاهر عاقل، �ضــقط في النهاية في تلك المزبلة اّلتي �ضــقط فيها كّل الخلفاء ال�ضابقين 

له؛ اأي انجّر اإلى الف�ضاد والفح�ضاء، وُو�ضمت حياته بالّظلم والكبر..

وُيمكــن م�ضــاهدة نمــاذج مــن حياة الماأمــون على مدى 15 عاًمــا بعد حادثــة ولية العهد، 

تك�ضــف �ضــتار الخداع والّتظاهر عند الماأمون. فكان لديه قا�ٍس للق�ضاة، فا�ضــق وفاجر، مثل 

ا اإلى ق�ضــره، وكان لديه مغنٍّ خا�ّس  يحيــى بــن الأكثم. وكان الماأمــون ُيح�ضر المغّنيــات اأي�ضً

ُيدعى اإبراهيم بن مهدّي. وقد عا�س مرّفًها م�ضرًفا حّتى اأّن �ضتائر دار خالفته في بغداد كانت 

من الدّر.
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الّهاهيم الرئيسة

عندمــا ُدعــي الإمــام Q من ِقَبل الماأمون لينتقل من المدينة اإلى خرا�ضــان، ن�ضــر   .1

جــّوًا فــي المدينــة يدّل علــى انزعاجــه، واأّن الماأمــون ُي�ضمر �ضــوءًا لالإمام Q من 

خالل اإبعاده عن موطنه.

ونتيجــًة لــرّد الفعل الذي قــام به الإمام Q فــي المدينة، ازداد النا�ــس حقًدا على   .2

الماأمون، لكونه قام باإبعاد اإمامهم عنهم بهذا ال�ضكل الظالم، ووّجهه اإلى مقتله.

�ضــعى الإمــام الر�ضــاQ، فــي كّل فر�ضــة ُتتــاح لــه، اأن ُيبّين اأّنــه مجبر على ت�ضــّلم   .3

من�ضب ولية العهد، وكان يذكر دائًما اأّنه ُهّدد بالقتل حّتى يقبل بولية العهد.

غوطات والّتهديدات كّلها اّلتي مور�ضــت عليه، لم يقبل بولية العهد اإل ب�ضــرط  مــع ال�ضّ  .4

الموافقــة علــى عــدم تدّخله في اأّي �ضــاأن من �ضــوؤون الحكومة، من حــرب و�ضلح وعزل 

ون�ضب وتدبير واإ�ضراف على الأمور.

حاول الماأمون، م�ضتخدمًا لطائف الحيل، اأن يحمل الإمام الر�ضاQ على التدّخل   .5

فــي اأعمــال الحكومــة، واأن يق�ضــي علــى �ضيا�ضــة الإمــام المواِجهــة والراف�ضــة، لكــّن 

الإمام  Q كان في كّل مّرة ُيحبط خّطته بفطنته وبراعته.

ا�ضــتفادة الإمام Q من م�ضــاألة ولية العهد، التي كانت بمثابة خرق ل�ضــتار التقّية   .6

الغليظ في ذاك الّزمان، حيث تّم اإي�ضال نداء الت�ضّيع اإلى اأ�ضماع الم�ضلمين جميعهم.

في زمان الإمام الّر�ضا Q عاد ذكر عظمة وف�ضائل اأهل البيت في كّل مكان، كما   .7

اأّن اأ�ضحابهم ازدادوا جراأًة واإقداًما بعد حادثة ولية العهد، وتعّرف الأ�ضخا�س، اّلذين 

كانوا يجهلون مقام اأهل البيت R، عليهم، و�ضاروا ُيحبونهم.

بخالف ما كان ينتظره الماأمون، فاإّن نجم الإمام في المدينة ومكة، وفي اأهّم الأقطار   .8

الإ�ضالمّية، لم يخُب، ولم ُيقَذف بتهمة الحر�س على الدنيا وحّب الجاه والمن�ضب، بل 

على العك�ــس من ذلك تماًما، فقد ازداد احترامًا وتقديرًا، فما كان من الماأمون اإل اأن 

.Q اختار اأ�ضلوب اأ�ضالفه، فاأمر بقتل الإمام





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

عند  الجهادّية  الحركة  مظاهر  أهم  إلى  يتعرّف   .1

.Qاإلمام الجواد

يبّين كيف أسهم اإلمامان الهادي والعسكرّي في   .2

انتشار التشّيع وتثبيت أركانه.

دة طوال سنواتهم  يفهم أّن لكل إمام وظيفة محدَّ  .3

الشريفة، وأن نجاح هذه الوظيفة مقدمة أساس 

لقّوة التشّيع وانتشاره وثباته.

  Q اإلمام الجواد
  Q اإلمام الهادي

Q اإلمام العسكرّي

الدرس الثاني والعشرون 





Rالجفاد القائم لألئّة
اإّن هوؤلء العظماء كانوا دوًما في حالة جهاد، جهاٌد روُحه �ضيا�ضــّية، وذلك لأّن من يجل�ــس 

علــى م�ضــند الحكــم، كان يّدعي الّديــن، وكان يراعي ظواهــر الّدين، حّتى اأّنــه كان يتقّبل في 

بع�ــس الأوقــات، راأي الإمــام الدينّي، كتلك الم�ضــائل عــن حياة الماأمون، حيــث كان يقبل راأي 

الإمــام  Q علًنــا، فلــم يكن ياأبــى اأبًدا اأن يقبل الــراأي الفقهّي اأحياًنا. فال�ضــيء اّلذي كان 

يوؤّدي اإلى وجود مثل هذه المواجهة والمعار�ضة �ضّد اأهل البيت هو اأّن اأهل البيت كانوا يعّدون 

اأنف�ضــهم الأئّمــة، وكانــوا يقولــون نحــن اأئّمــٌة. وفــي الأ�ضا�ــس، اإّن هــذا كان ُيعّد اأكبــر مواجهٍة 

للحــّكام، لأّن اّلــذي �ضار حاكًما، وكان ُيعّد نف�ضــه اإماًما للّنا�ــس، كان يرى ال�ّضــواهد والقرائن 

المطلوبة في الإمام موجودة فيهمR، ولي�ضت موجودة فيه، وكان يعتبر هذا الإمام خطرًا 

على حكومته لأّنه لي�ــس اإّل مّدٍع. وقد كان الحّكام ُيحاربون بمثل هذه الّروحّية العدائّية، وكان 

الأئّمــةR يقفون كالّطود ال�ضــامخ. من البديهّي في مثــل هذه المواجهة اأن يكون للمعارف 

والأحــكام الفقهّيــة والأخــالق، اّلتــي كان الأئّمــة يرّوجون لها مكانهــا الطبيعــّي، وكانت تربية 

المزيد من التالمذة والأتباع، وتو�ضعة الروابط ال�ضيعية تزداد يومًا بعد يوم.

اإلمام الجواد، والجفاد السياسيم
اإّن الإمــام الجــواد Q، وكغيــره مــن المع�ضومين، هــو قدوٌة واأ�ضــوٌة ونموذٌج لنــا، واإّن 

الحياة الق�ضيرة لهذا العبد ال�ضالح هلل، انق�ضت بالجهاد �ضّد الكفر والّطغيان. وقد اأ�ضحى 

فــي موقع قيادة الأّمة الإ�ضــالمّية في حداثة عمــره، وقد جاهد مجاهدًة مرّكزة �ضّد العدّو في 

هذه ال�ّضــنوات الق�ضيرة، حيث اإّنه كان ما زال في مقتبل عمره، في عمر الـ 25 �ضــنة، عندما 

 Rلــم يعــد اأعــداء اهلل يتحّملون وجــوده، فقتلوه بال�ضــّم وا�ضُته�ضــد. وِمْثُل الأئّمــة الأطهار

اّلــذي اأ�ضــاف كّل واحٍد منهم بجهاده �ضفحًة على تاريخ الإ�ضــالم المليء بالمفاخر، فاإّن هذا 
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الإمام العظيم قد اأ�ضاف بعمله اإلى الإ�ضالم دعامة مهّمة من الجهاد ال�ّضامل، وقّدم لنا در�ًضا 

عظيًمــا؛ وذاك الّدر�ــس العظيــم هــو اأّنه عندما نكون فــي مواجهة القوى المنافقــة والمرائية، 

يجب اأن ن�ضــعى جهدنا من اأجل اأن ن�ضــتنه�س وعي الّنا�ــس لمواجهة هذه القوى. فلو اأّن العدّو 

ُيظِهر عداءه بنحٍو �ضريٍح وعلنّي، ول يرائي، فاإّن الّتعامل معه اأ�ضهل. ولكن عندما يكون العدّو 

كالماأمون العّبا�ضــّي اّلذي يتظاهر بالقدا�ضــة والّدفاع عن الإ�ضــالم، فاإّن التعّرف عليه �ضيكون 

�ضعًبا بالّن�ضــبة للّنا�ــس. كان المت�ضّلطون، في ع�ضرنا هذا، وفي جميع ع�ضور التاريخ، ي�ضعون 

دائًما للتو�ّضــل بالحيلة والّرياء والّنفاق عندما يعجزون عن مواجهة الّنا�ــس وجهًا لوجه... وقد 

بذل الإمام علي بن مو�ضــى الر�ضا Q والإمام الجواد Q الهّمة من اأجل ك�ضــف قناع 

التزوير والّرياء هذا، عن وجه الماأمون، ونجحوا في ذلك.

ة يم اإلمام الجواد، وبنيان الحرم
اإّن هــذا العظيــم هــو مظهر المقاومــة وعالمتها. اإن�ضــاٌن عظيٌم اأم�ضى كّل عمــره الق�ضير في 

مواجهــة ومعار�ضــة ال�ّضــلطة المــزّورة والمرائّية للخليفــة العّبا�ضــّي الماأمون، ولــم يتراجع خطوًة 

عبة جميعها وجاهد بكّل الأ�ضاليب الجهادّية الممكنة، وكان اأّول من  واحدًة، وتحّمل الظروف ال�ضّ

اأ�ضاد بنيان بحث الحّرية ب�ضورٍة علنّية، وكان ُيباحث العلماء والدعاة والمّدعين ومختلقي الأعذار 

فــي مح�ضر الماأمون العّبا�ضــّي ب�ضــاأن اأدّق الق�ضايا، وي�ضــتدّل ويثبت اأف�ضلّيتــه وحّقانّية كالمه. اإّن 

بحــث الحّرّيــة هــو من تراثنا الإ�ضــالمّي، وقد راج هذا البحــث في زمان اأئّمة الهــدى، وقد تطّرق 

الإمام الجواد Q، هذا الإمام الجليل، اإليه في زمانه، وتعّر�س له ب�ضورٍة �ضافية ونقّية.

اإلمام الفادي، وحادثة الطهولة
يوجــد حديــٌث حــول طفولــة الإمــام الهــادي Q، عندمــا اأح�ضــر المعت�ضــُم الإمــام 

الجــواد  Q مــن المدينــة اإلــى بغداد، في العــام 218 هجرّية؛ اأي قبل �ضــهادته ب�ضــنتين، 

وبقــي الإمــام الهــادي Q حينها مع اأهله فــي المدينة، حيث كان له من العمر وقتها �ضــت 

ح�ضر الإمام الجواد Q اإلى بغداد، �ضــاأل المعت�ضم عن اأ�ضــرته واأهله، 
ُ
�ضــنوات، وبعد اأن اأ

وعندما �ضــمع اأّن ابنه البكر علّي بن محّمد، ابن �ضــت �ضــنوات، قال اإّنه خطٌر، ويجب اأن ُنفّكر 

بحــلٍّ لــه. وقــد اأمــر المعت�ضم رجاًل مــن اأقاربه اأن يذهــب من بغــداد اإلى المدينــة، واأن يجد 



285 Q اإلمام العسكريم - Q اإلمام الفادي - Qاإلمام الجواد

ا  فيهــا مــن هــو عدّو لأهل البيت، فيودع عنده هذا الطفل، ليكون معّلًما له، ويرّبيه لي�ضبح عدوًّ

لأ�ضــرته، ومن�ضــجًما مع الجهاز الحاكم. فجاء هذا ال�ّضــخ�س من بغداد اإلى المدينة، واختار 

اأحد علمائها المدعّو الجنيدّي اّلذي كان من اأ�ضّد المخالفين والمعاندين لأهل البيت - وكان 

ـــ لينه�س بهــذا العمل، وقال لــه: اإّننــي ماأموٌر اأن  فــي المدينــة عــدٌد مــن اأمثال هــوؤلء العلماءـ 

ًبا لهذا الطفل، ول ينبغي اأن ت�ضمح لأّي �ضخ�سٍ بالّتوا�ضل معه اأو الرتباط  اأجعلك مرّبًيا وموؤدِّ

ريــدك اأن ُترّبيه بهذه الّطريقة وبهذا ال�ضــكل. وقد �ضــّجل التاريخ ا�ضــم هذا ال�ّضــخ�س. 
ُ
بــه، واأ

وكان الإمام الهادي Q - كما ذكرت - بعمر �ضت �ضنوات في ذلك الوقت، وكان الأمر اأمر 

الحكومة، فمن اّلذي ي�ضتطيع اأن يعتر�س على مثل هذا الأمر؟!

بين من الجهاز الحاكم ليّطلع على الجنيدّي، وي�ضاأل عن اأحوال  وبعد مّدٍة جاء اأحد المقرَّ

بّين له 
ُ
ذلــك الطفــل اّلذي اأودعــه اإّياه، فقال الجنيدّي: اأّي طفٍل هذا؟ اأهذا هــو الطفل؟ اإّنني اأ

م�ضاألًة في الأدب، فُيبّين لي اأبواًبا من الأدب، حيث اأتعّلم منه! فاأين در�س هذا الطفل وتعّلم؟! 

واأطلب منه اأحياًنا عندما يدخل اإلى الحجرة اأن يقراأ �ضورًة من القراآن، وعندما يدخل - وهو 

يريــد اأذّيتــه - ي�ضــاأل: اأّي �ضــورٍة اأقراأ، فاأقــول له: اقراأ �ضــورة كبيرة، ك�ضــورة اآل عمران مثاًل، 

فيقراأهــا علــّي، ويبّين لي موا�ضع الإ�ضــكال فــي قراءتها. اإّنهم علماُء وحّفــاٌظ للقراآن، وعلماء 

ـــ اّلذي كان في الّظاهر  بالتاأويــل والتف�ضــير، اأّي طفــٍل هذا؟!. وقد ا�ضــتمّر ارتباط هذا الّطفلـ 

 - بهذا الأ�ضــتاذ لمّدة، اإلى اأن اأ�ضبح هذا 
ا﴾)1( طفــاًل، ولكّنــه ولّي اهلل، ﴿َوَءاَتۡيَنُٰه ٱۡلُۡكَم َصبِّيٗ

.
)2(

الأ�ضتاذ من ال�ّضيعة المخل�ضين لأهل البيت

اإلمام الفادي Q، ومواجفته للسلطة
فــي المواجهــة اّلتي جرت بين الإمام الهــادي Q وبين حّكام زمانه، فاإّن اّلذي انت�ضر 

في الّظاهر والباطن هو هذا الإمام Q. ففي زمن اإمامته، حكم �ضّتٌة من الخلفاء، واحًدا 

تلو الآخر، وهلكوا جميًعا، واحًدا تلو الآخر. وكان اآخرهم المعتّز اّلذي قتل الإمام Q، ولم 

يلبث من بعده اإّل قلياًل. وهوؤلء الخلفاء ماتوا اأذّلء في الغالب، اأحدهم قتله ابنه، والآخر على 

يد ابن اأخيه. وبهذه الّطريقة ت�ضّتت العّبا�ضّيون وانقر�ضوا، بعك�س ال�ّضيعة.

)1(  �ضورة مريم، الآية 12.
)2(  كل�ضتان �ضعدي.
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ع  اإلمام الفادي، ونشر التشيم
اإنَّ ال�ّضيعة في زمن الإمام الهادي والإمام الع�ضكرّي L، ورغم ما فيه من عنٍف وقمٍع، 

كانوا يزدادون انت�ضارًا وقّوًة يوًما بعد يوم.

لقد عا�ــس الإمام الهادي Q 42 �ضــنة، ق�ضى 20 �ضــنة منها في �ضــامّراء، حيث كان 

يعمل ويعي�س ويمتلك مزرعًة. وكانت �ضامّراء في الواقع بمثابة مع�ضكر بناه المعت�ضم لغلمانه 

الّترك المقّربين له، وهوؤلء الّترك هم غير الأتراك اّلذين يعي�ضون في اإيران اأو في اآذربايجان 

اأو �ضــائر النقــاط، واّلذيــن اأح�ضرهم من ترك�ضــتان و�ضــمرقند، ومــن منطقة مانغوليا واآ�ضــيا 

ال�ضــرقية، واحتفظ بهم في �ضــامّراء. وهوؤلء الأتراك، ولحداثة اإ�ضــالمهم، لم يكونوا يعرفون 

الأئّمة ول الموؤمنين، ول يفهمون عن الإ�ضــالم �ضــيًئا، لهذا �ضاروا ُي�ضايقون الّنا�ــس، واأوجدوا 

بينهــم وبيــن العــرب - اأهالي بغداد - الّنزاعات والم�ضــاجرات. وفي مدينة �ضــامّراء نف�ضــها، 

 Q وتمّكن الإمام ،Q اجتمع عدٌد ملحوٌظ من كبراء ال�ّضــيعة في زمن الإمام الهادي

مــن اإدارتهــم، واإي�ضــال ر�ضــالة الإمامة من خاللهــم اإلى مختلــف مناطق العالم الإ�ضــالمّي. 

فالّر�ضــائل وهذه ال�ّضــبكات ال�ضيعّية، في قم وخرا�ضــان والرّي والمدينة واليمن، وفي المناطق 

البعيدة، وفي اأقطار العالم جميعها، هي اّلتي ا�ضتطاعت اأن ترّوج وتن�ضر وتزيد من الموؤمنين 

في هذا المذهب، يومًا بعد يوم. وقد ا�ضتطاع الإمام الهادي Q اأن يقوم بكّل هذه الأعمال، 

تحت ظّل بريق ال�ّضيوف الحاّدة والدموّية لأولئك الخلفاء ال�ضّتة، ورغًما عن اأنوفهم. 

ويوجــد حديــٌث معــروٌف حول وفــاة الإمام الهــادي Q، ُيعلم من عباراتــه تواجد جمٍع 

ملحوٍظ من ال�ّضــيعة في �ضــامّراء، لم يكن الجهاز الحاكم يعرف عنهم �ضيًئا، لأّنه لو كان يعلم 

بهم، لكان ق�ضى عليهم عن بكرة اأبيهم، لكّن هذه الجماعة، ولأّنها ا�ضتطاعت اأن توجد �ضبكة 

قوّية، فاإّن الجهاز الحاكم لم يتمّكن من الو�ضول اإليها.

الّواجفة بين اإلمام العسكريم والّتوكل
حدثت تلك المواجهة عندما اأمر المتوّكل اأن ُيح�ضر الإمام Q اإلى مجل�ضه، اّلذي هو 

مجل�ــس خمٍر و�ضــكٍر، لكي ينت�ضــر الخبر في كّل مكان، اأّن عليَّ بن محمد كان نديًما للمتوّكل، 

وقــد جال�ضــه فــي مجل�ــس الخمــر واللهو! فانظــروا اأنتــم اأّي تاأثيٍر تركــه هذا الخبــر. لقد نظر 
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الإمــام  Q اإلــى الق�ضّيــة مــن زاويــة الإن�ضــان المجاهــد، ووقــف مقابــل هــذه الموؤامــرة، 

فذهب الإمام Q اإلى بالط المتوّكل، وا�ضــتطاع اأن ُيبّدل مجل�ــس �ضــكره اإلى مجل�ــٍس عابٍق 

بالمعنوّيــات. فبذكــر الحقائق واإن�ضــاد تلك الأ�ضــعار ال�ضــامتة، هــزم المتوّكل، بحيــث اإّن هذا 

المتــوّكل، وبمجــّرد اأن انتهــى الإمــام مــن كلماته، نه�ــس من مكانــه، واأح�ضر لالإمــام الغالية 

)عطــر مرّكب من الم�ضــك والعنبر(، و�ضــّيعه بكّل اأدٍب واحترام، فقال لــه الإمام: هل تت�ضّور 

اأّنك اإذا جل�ضــت هنا فاإّنك �ضــتهرب من قب�ضة الموت؟! وهكذا بّين للمتوّكل كّل ما يجري عند 

ا، ويقلبه  الموت، وما بعده، حّتى اأكل الديدان له. فا�ضتطاع الإمام اأن ُيبّدل المجل�س تبدياًل تامًّ

.
)1(

راأ�ًضا على عقب، واأن يخرج من البالط

ــم ــهـ ـ ــضُ ــر�ـ ــحـ بــــــاتــــــوا عــــلــــى قـــــلـــــِل الأجــــــــبــــــــال تـ

ــم  ــهـ ــلـ ــاقـ ــعـ ــن مـ ــ ــ ــد عـــــــــّز مـ ــ ــعـ ــ وا�ـــــضـــــتـــــنـــــزلـــــوا بـ

نــــــــاداهــــــــُم �ـــــــضـــــــارٌخ مــــــن بــــعــــد مــــــا ُقـــــبـــــروا 

اأيـــــــــــــن الـــــــوجـــــــوه اّلــــــتــــــي كــــــانــــــْت مـــنـــّعـــمـــًة 

ــم  ــ ــه ــ ــاءل ــ ــض ــ ــن � ــ ــيـ ــ فـــــــــاأفـــــــــ�ــــضـــــــــَح الـــــقـــــبـــــُر حـ

قــــــد طــــالــــمــــا اأكـــــــلـــــــوا دهـــــــــــرًا ومــــــــا �ـــضـــربـــوا

ــهـــم ــنـ ــضـ ــُتـــحـــ�ـ لـ دورًا  عــــــــّمــــــــروا  وطـــــالـــــمـــــا 

وطـــــالـــــمـــــا كـــــــنـــــــزوا الأمـــــــــــــــــوال واّدخـــــــــــــــروا 

اأ�ــــضـــــــــحـــــــــت مـــــنـــــازُلـــــهـــــم قــــــفــــــرًا مـــعـــّطـــلـــًة 

ــُه  ــتـ ــيـ ــنـ مـ وافـــــــــــت  اإذ  ــَة  ــ ــف ــ ــي ــ ــل ــ ـــ ــخــ ــ ـــ ــ ال ــل  ــ ـــ ــ ــض ــ �

ــُل ــ ــل ــ ــُق ــ ــا اأغــــنــــتــــهــــُم ال ــ ــم ــ ُغـــــــــْلــــب الـــــــرجـــــــاِل ف

ــس مــــــا نــــزلــــوا ــ ــ� ــ ــئ ــ ــاب ــ ـــ ــ واأودعــــــــــــــــــوا حــــــفــــــرًا ي

ــُل ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــاُن والـ ــ ــجــ ــ ــ ــي ــ ــ ــت ــ ــ اأيـــــــــــن الأ�ـــــــــــضـــــــــــّرُة وال

ــُل ــ ــل ــ ــك ــ ــرُب الأ�ــــــضــــــتــــــاُر وال ــ ــضـ ــ ــ�ـ ــ مـــــن دونـــــهـــــا ُتـ

ــُل ــتـ ــتـ ــقـ ــك الـــــــوجـــــــوه عـــلـــيـــهـــا الــــــــــــــدوُد يـ ــ ــل ــ ـــ ــ ت

ــوا ــ ـــلـ ــ ك
ُ
ــد اأ ــ فـــاأ�ـــضـــبـــحـــوا بـــعـــد طــــــول الأكـــــــــــِل قـ

)1(  راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج50، �س211.
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ــوا الــــــــــــدوَر والأهــــــلــــــيــــــَن وارتــــحــــلــــوا ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ  فـ

ــوا ــ ــل ــ ــق ــ ــت ــ ــى الأعـــــــــــــــــداء وان ــ ــلـ ــ ــا عـ ــوهــ ــ ــف ــ ــّل ــخــ ــ ـــ ــ ف

ــوا ــ ــل ــد رحــ ــ ــ ــا اإلـــــــــى الأجــــــــــــــداث ق ــ ــوه ــ ــن ــ ــاك ــ ــض ــ و�

ــُل والــــــخــــــوُل ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاة واأيـــــــــــن الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ اأيــــــــــن الـ

هــذه المواجهــة اّلتــي ابتداأها الخليفــة المت�ضــّلط والمتعجرف، في قبال �ضــابٍّ ل دفاع له، 

ويبــدو فــي الظاهــر هو الأ�ضعف، قد تحّولت اإلى حرٍب نف�ضــّية لم يكن فيها الحربة وال�ضــيف. 

فلو كّنا نحن هناك، لما ا�ضتطعنا اأن نفعل ما فعله الإمام Q. اإّن الإمام Q هو اّلذي 

ا�ضتطاع اأن ُي�ضّخ�س هذه الو�ضعّية، ويتحّدث بطريقة ل ُتغ�ضب الخليفة. كان من الممكن مثاًل 

ا، ولكن لم يكن هذا ليكون  اأن ينتف�س الإمام Q فجاأًة، ويرمي بكّل كوؤو�ــس ال�ّضــراب اأر�ضً

رّدة فعٍل جّيدة، وما كان ليوؤتي ثماره، لكّن الإمام Q ت�ضّرف بطريقٍة اأخرى. وهذا البعد 

في الق�ضّية مهمٌّ جدًا.

Rة ّم ثّار جفاد األئ

حفظ الدين اإلسالمّي:  .1
اإّن يوًمــا مــن جهــاد هــوؤلء العظماء - الأئّمةR - يوؤّثر بمقدار �ضــنوات. ويــوٌم واحٌد من 

حياتهــم المباركــة ي�ضــاوي �ضــنواٍت مــن حيــاة جماعــٍة تعمل ليل نهــار علــى م�ضــتوى الّتاأثير في 

المجتمع. هوؤلء العظماء قد حفظوا الّدين بهذه الّطريقة، واإّل فاإّن ديًنا يقع على راأ�ضــه المعتّز 

والمتوّكل والمعت�ضم والماأمون، ويكون علماوؤه رجاٌل كيحيى بن اأكثم - الذي رغم اأّنه كان عالم 

البــالط، فقــد كان من الف�ّضــاق والفّجــار المتجاهرين من الّدرجة الأولى - ل ينبغي اأ�ضا�ًضــا اأن 

 Rيبقى، ولكان ينبغي، والحال هذا، اأن ُيجتّث من جذوره، وينتهي كّل �ضــيء. فجهاد الأئّمة

ية  و�ضــعيهم لم يحفظ الت�ضــّيع فح�ضب، بل القراآن والإ�ضــالم والمعارف الدينّية، وهذه هي خا�ضّ

العباد الخال�ضين والمخل�ضين، واأولياء اهلل. فلو لم يكن لالإ�ضالم اأمثال هوؤلء من اأولي العزم، 

حــوة الإ�ضــالمّية بعد 1230 �ضــنة، بل كان  ا ويوِجــد هذه ال�ضّ ــا طريًّ لمــا ا�ضــتطاع اأن يعــود غ�ضًّ

ينبغي اأن يزول �ضــيًئا ف�ضــيًئا. فلو لم يكن لالإ�ضــالم هوؤلء اّلذين جّذروا هذه المعارف العظيمة 

بعــد النبــّي P فــي الأذهان على مّر التاريخ الإن�ضــانّي والإ�ضــالمي، لكان ينبغــي اأن يزول من 
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الوجود، وينتهي كّل �ضــيء، ول يبقى منه اأّي �ضــيء. ولو بقي، فلم يكن ليبقى من معارفه �ضــيٌء، 

كالم�ضــيحية واليهودية، اللتين لم يبَق من معارفهم الأ�ضا�ــس اأّي �ضيٍء تقريًبا. فاأن يبقى القراآن 

�ضــالًما، والحديث النبوّي، وكّل هذه الأحكام والمعارف الإ�ضــالمّية، وذلك بعد اأكثر من 1000 

�ضــنة، واأن تتمّكن من اأن تبرز في قّمة المعارف الإن�ضــانّية، لي�ــس بالأمر الطبيعّي، بل كان هناك 

ى من خالل الجهاد. وبالتاأكيد، كان على طريق هذا العمل الكبير ال�ضرُب  عمٌل غير طبيعّي يوؤدَّ

وال�ضجن والقتل، وكّل هذه لم تكن بالن�ضبة لهوؤلء العظماء �ضيًئا.

اّتساع دائرة التشّيع:  .2
ل يوجد اأّي زماٍن �ضهدت فيه روابط ال�ّضيعة وانت�ضار ت�ضكيالتهم في اأرجاء العالم الإ�ضالمّي 

 .Rكّلــه ما �ضــهدته فــي زمن ح�ضــرة الإمام الجــواد والإمــام الهــادّي والإمام الع�ضــكرّي

فوجــود الــوكالء والنــّواب وتلــك الق�ض�ــس اّلتــي ُتنقــل عــن الإمــام الهــادي Q والإمــام 

ـــ مثــاًل عندمــا كان ُيح�ضر لــه المال، والإمــام ُيحّدد ماذا ينبغــي اأن ُيفعل  الع�ضــكرّي  Qـ 

بــه - دليــٌل على هذا الأمر؛ اأي اأّنه بالرغم مــن الإقامة الجبرّية لهذين الإمامين الجليلين في 

�ضامّراء، وقبلهما الإمام الجواد Q بنحٍو ما، فاإّن الرتباط والتوا�ضل مع الّنا�س كان يّت�ضع 

على هذه ال�ضاكلة. 

 وغيرها، لوجدنا اأّن �ضــبكة 
)1(

فلــو اّطلعنــا على حــالت هوؤلء الأئّمــة الّثالثة فــي المناقــب

العالقــات ال�ضــيعّية فــي زمــان هوؤلء الثالثــة كانت اأكثر واأو�ضــع منهــا في زمن الإمــام الباقر 

 .L والإمام ال�ضادق

فكانت ُتر�َضــل اإليهم الكتب والّر�ضــائل من اأق�ضى نقاط العالم، وكذلك الأموال والم�ضائل، 

في حين اأّنهم كانوا يعي�ضون �ضمن نطاٍق �ضّيق.

وقــد اأ�ضحــى الإمــام الهــادي Q فــي �ضــامّراء محبوًبا من ِقَبــل الّنا�ــس، وكان الجميع 

يحترمونه، ولم يكن يتعّر�س لأّي اإهانة. 

  ا�ضــتطاع الإمــام الهــادي والإمام الع�ضــكرّي L في مدينة �ضــامّراء تلــك، اّلتي كانت 

في الواقع بمثابة مع�ضــكر كبير ــ لم تكن في ذلك الكبر، بل عا�ضمٌة حديثة البناء �ضــروٌر لكّل 

)1(  ابن �ضهراآ�ضوب، مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، �س 447 - 337.
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من راأى )�ُضــرَّ َمن راأى(، حيث يجتمع فيها الروؤ�ضــاء والأعيان ورجال الحكومة وبع�س الّنا�ــس 

ـ لقد ا�ضتطاعا اأن ُينّظما كّل هذه الروابط بين اأقطار  العاديين اّلذين يوؤّمنون الحوائج اليومّيةـ 

العالم الإ�ضالمّي جميعها. فعندما ننظر اإلى اأبعاد حياة الأئّمة، نفهم ماذا كانوا يفعلون. لهذا، 

الة  لم تنح�ضر الق�ضّية في تلك الفتاوى اّلتي كانوا ُيجيبون بها على اأ�ضــئلة الّنا�ــس حول ال�ضّ

وم والّطهارة والّنجا�ضــة، بل كانوا ينطلقون من موقعّية الإمام بذلك المعنى الإ�ضــالمّي  وال�ضّ

الخا�ّس، ويتحّدثون وفقه مع الّنا�ــس. وبراأيي، يمكن اللتفات اإلى هذا البعد، اإلى جانب غيره 

من الأبعاد. اأنتم ترون اأّنهم عندما اأح�ضروا الإمام الهادي Q من المدينة اإلى �ضامّراء، 

وقتلوه في �ضّن ال�ضباب عن عمٍر يناهز 42 �ضنة، اأو عندما يقتلون الإمام الع�ضكرّي في �ضّن الـ 

28 �ضــنة، فــكّل ذلك دليــٌل على هذه الحركة العظيمة لالأئّمة وال�ّضــيعة واأ�ضحابهم الكبار عبر 

التاريخ. ومع اأّن جهاز الحكم كان نظاًما بولي�ضــيًّا، ويعمل ب�ضــّدة، فقد ا�ضــتطاع الأئّمة في مثل 

هذا الو�ضع اأن ُيحّققوا مثل هذه النجاحات.

الّظلومية والنصر في حياة األئّة 
اإّن مــا ُيقــال مــن اأّن هوؤلء العظمــاء كانوا في غربٍة تاّمــة، هو هكذا في الواقــع، فقد كانوا 

بعيديــن عن المدينــة، وبعيدين عن اأهلهم، وبعيدين عن بيئتهم اّلتي اأِلفوها. ولكن اإلى جانب 

ذلــك، يوجد ب�ضــاأن هــوؤلء الأئّمة الثالثة - من الإمــام الجواد واإلى الإمام الع�ضــكرّي - نقطة 

اأخرى، وهي اأّنه كّلما اّتجهنا اإلى نهاية اإمامة الإمام الع�ضكرّي Q، فاإّن هذه الغربة تزداد. 

اإّن دائرة نفوذ الأئّمة و�ضــعة دائرة ال�ّضــيعة في زمان هوؤلء الأئّمة الثالثة اإذا ما قورنت بزمان 

الإمــام ال�ضــادق والإمــام الباقــر L، نجد اأّنها ازدادت ع�ضــرة اأ�ضعاف عّمــا كانت عليه، 

غوط والّت�ضييق. مق�ضودنا  وهذا �ضيٌء عجيب. ولعّل ال�ّضبب في اأّنهم قد ُو�ضعوا تحت هذه ال�ضّ

اأّنه ينبغي م�ضاهدة هذه العّزة والعظمة اإلى جانب تلك الغربة.

ـ اأي منذ رحيل نبّي الإ�ضــالم المكّرم P واإلى   اإّن اأئّمتنــا، وطيلــة الـــ 250 �ضــنة لالإمامةـ 

ـ قد لقوا الكثير من الّتعذيب والقتل والّظلم، وحريٌّ بنا اأن نبكيهم.  زمن وفاة الإمام الع�ضكرّيـ 

اإّن مظلومّيتهــم ت�ضــتح�ضر القلــوب والعواطف، لكّن هوؤلء المظلومين قد انت�ضروا، �ضــواٌء في 

مقطٍع من الزّمان اأو في كّل هذا الّزمان وطوله.
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الّهاهيم الرئيسة

ال�ضــيء اّلذي كان يوؤّدي اإلى وجود المواجهة والمعار�ضة �ضّد اأهل البيت هو اأّنهم كانوا   .1

ي�ضّرحون علنًا باأّنهم الأئّمة، وهذا كان ُيعّد اأكبر مواجهٍة للحّكام، وخطرًا عليهم.

الإمام الجواد Q، كغيره من المع�ضومين، ورغم حياته الق�ضيرة، اإل اأنه ق�ضاها   .2

فــي الجهــاد �ضــد الظالميــن، حتــى اأ�ضحى في موقــع قيادة الأمــة رغم حداثــة عمره. 

وعندما لم يعد اأعداء اهلل يتحّملون وجوده، قتلوه بال�ضّم، وا�ضُته�ضد اأي�ضًا.

مــن مظاهــر جهــاد الإمام الجــوادQ اأّنــه كان اأّول من اأ�ضــاد بنيان بحــث الحّرية   .3

ب�ضورٍة علنّية، وكان ُيباحث العلماء والمّدعين في مح�ضر الماأمون العّبا�ضّي ب�ضاأن اأدّق 

الق�ضايا. 

اأدرك العت�ضم خطر الإمام الهاديQ رغم اأنه يبلغ من العمر �ضت �ضنوات، فاأمر   .4

اأحد المخالفين لأهل البيت باأن ي�ضرف على تعليمه وتربيته، لكن هذا المخالف اأ�ضبح 

من ال�ضيعة المخل�ضين لحقًا.

ال�ّضيعة في زمن الإمام الهادي والإمام الع�ضكرّي L، ورغم ما فيه من عنٍف وقمٍع،   .5

كانوا يزدادون انت�ضارًا وقّوًة يوًما بعد يوم.

 ،L اجتمع عدٌد ملحوٌظ من كبراء ال�ّضــيعة في زمن الإمامين الهادي والع�ضــكرّي  .6

وتمّكنــا مــن اإدارتهم، واإي�ضال ر�ضــالة الإمامة من خاللهم اإلــى مختلف مناطق العالم 

الإ�ضــالمّي. وقــد ا�ضــتطاع الإمام الهــادي والعك�ضــرّي Q اأن يقوما بهــذه الأعمال 

كّلها، تحت ظّل بريق ال�ّضيوف الحاّدة والدموّية لأولئك الخلفاء العبا�ضيين، ورغًما عن 

اأنوفهم. 

من ثمار جهاد الإمام الجواد والهادي والع�ضــكرّي اأْن ُحفظ الدين الإ�ضالمّي، وات�ضعت   .7

دائرة الت�ضــّيع في العالم، وانت�ضــرت ب�ضــكل لم ي�ضــبق له مثيل من قبل، رغم كل القهر 

والت�ضييق والظلم بحقهم وبحق �ضيعتهم.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

يبّين عقيدة المهدوّية لدى الشيعة.  .1

س لحضرة بقّية  يشرح العالقة بين الوجود المقدَّ  .2

الله )أرواحنا فداه( وبين األنبياء.

يقّفر المعنى الحقيقّي النتظار الفرج، ويذكر أثر   .3

اعتقاد الشعوب باالمام المهدّي.

اإلمام المهدّي|
عقيدة المهدوّية وانتظار الفرج

الدرس الثالث والعشرون





ة يعة وعديقة الّفقويم
م

الش
اإّن اأ�ضــل المهدوّيــة هــو محــّل اّتفاق جميع الم�ضــلمين. وفي عقائد الأديــان الأخرى، يوجد 

ا بنحٍو �ضحيح في ُبعٍد  ــا انتظــار المنجــي في نهاية الّزمان. فقد فهموا هذا المطلــب اأي�ضً اأي�ضً

من اأبعاد الق�ضّية، ولكن في الُبعد الأ�ضا�س المتعّلق بتحديد ومعرفة ال�ّضخ�س المنجي، ابُتلوا 

بنق�س المعرفة. وال�ّضيعة يعرفون المنجي بال�ضم والعالمة والخ�ضائ�س وتاريخ الولدة، من 

خالل الأخبار الم�ضلَّمة والقطعّية عندهم.

منية 
ُ
اإّن خ�ضو�ضية اعتقاد ال�ّضــيعة هي تبديل هذه الحقيقة في مذهب الّت�ضــّيع من حالة الأ

والأمر الذهنّي المح�س، اإلى حالة واقعّية موجودة. الحقيقة هي اأّن ال�ّضــيعة عندما ينتظرون 

المهــدّي الموعــود، فاإّنهــم ينتظــرون اليــد المنجية تلــك، ول يغرقــون في عالــم العقلّيات، بل 

يبحثون عن الواقعّية وهي موجودة. وحّجة اهلل حيٌّ بين الّنا�ــس، وموجوٌد ويعي�ــس فيما بينهم، 

ويرى الّنا�ــس، وهو معهم، وي�ضعر باآلمهم واأ�ضقامهم. واأ�ضحاب ال�ّضعادة وال�ضتعداد يزورونه 

 معيَّن، له اأٌب 
ٍ
�س با�ضــم في بع�س الأحيان ب�ضورة خفّية. اإّنه موجوٌد؛ هو اإن�ضــاٌن واقعّي م�ضــخَّ

واأّم محّددان، وهو بين الّنا�س ويعي�س معهم.

اأولئــك اّلذيــن ل يقبلــون هــذه العقيدة من المذاهــب الأخرى، لم يتمّكنوا فــي اأّي وقٍت من 

اإقامة اأّي دليٍل يقبل به العقل لرّد هذه الفكرة وهذه الحقيقة.

ا، تحكي  فجميــع الأدّلــة الوا�ضحة والرا�ضــخة، اّلتــي ُي�ضّدقها الكثير مــن اأهل ال�ضــّنة اأي�ضً

ب�ضورة قاطعة ويقينّية عن وجود هذا الإن�ضان العظيم، فهو حّجة اهلل، وهو الحقيقة الوا�ضحة 

وال�ّضاطعة، والتي توجد اأي�ضًا في العديد من الم�ضادر غير ال�ضيعّية.

ر لالإمام الح�ضــن الع�ضــكرّي عليه ال�ضالة وال�ّضــالم  فتاريــخ ولدة البــن المباَرك والمطهَّ
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معــروٌف، وكذلــك والــداه واأ�ضحابــه ومعجزاته، وقــد منحه اهلل عمــًرا طوياًل، ومــا زال. وهو 

تج�ضــيٌد لتلــك الأمنيــة الكبــرى، لجميع اأمــم العالــم، وقبائله واأديانــه واأعراقه عبــر الع�ضور 

جميعها.

ة الله )أرواحنا فقاه( وبين األنبياء ا لحضرة بديم العالقة بين الوجود الّدقَّ
اإّن الوجــود المقّد�ــس لح�ضــرة بقّية اهلل )اأرواحنا فــداه( هو عبارة عن ا�ضــتمرار النبّوات 

والّدعــوات الإلهّيــة منــذ بداية الّتاريخ واإلى يومنا هــذا؛ اأي كما تقروؤون في دعــاء الّندبة من: 

، اّلذي هــو اآدم، واإلى: »اأن انتهيت بالأمر«؛ اأي الو�ضول اإلى خاتم 
»فبع���س اأ�س��كنته جّنتك«)1(

الأنبياء P، ومن بعدها ق�ضّية الو�ضّية واأهل بيت هذا النبّي العظيم، اإلى اأن ي�ضل الأمر اإلى 

اإمام الزمان، فالجميع عبارة عن �ضل�ضــلة مّت�ضلة ومرتبطة ببع�ضها في تاريخ الب�ضــرّية. وهذا 

بمعنــى اأّن تلــك الحركة العظيمة للنبّوات، وتلك الدعوات الإلهّية بوا�ضــطة الّر�ضــل، لم تتوّقف 

في اأّي مقطٍع من الزمان. فالب�ضرّية تحتاج اإلى الأنبياء والّدعوات الإلهّية، والُدعاة الإلهّيين، 

وهذا الحتياج باٍق اإلى يومنا هذا، وكّلما مّر الزمان، فاإّن الب�ضــر ُي�ضبحون اأقرب اإلى تعاليم 

الأنبياء.

لقــد اأدرك المجتمع الب�ضــرّي اليوم مــن خالل التقّدم الفكرّي والمدنّيــة والمعرفة، الكثير 

مــن تعاليــم الأنبيــاء - واّلتي لــم تكن قابلة لالإدراك من قبل الب�ضــر َقْبَل ع�ضــرات القرون من 

هــذا - فق�ضّيــة العدالة هــذه، وق�ضّيــة الحرّية، وكرامة الإن�ضــان، وهذه الألفــاظ الرائجة في 

العالم اليوم، هي كلماُت الأنبياء. في ذلك الّزمن، لم ُيدرك عاّمة الّنا�ــس والراأي العاّم، هذه 

المفاهيم. وبعد مجيء الأنبياء وانت�ضــار دعوتهم، ُغر�ضــت هذه الأفكار في اأذهان الّنا�س وفي 

فطرتهــم وفــي قلوبهم جياًل بعد جيــل. فالّدعاة الإلهّيون لم تنقطع �ضــاللتهم اليوم، والوجود 

المقّد�ــس لبقّية اهلل الأعظم )اأرواحنا فداه( هو ا�ضــتمرار �ضــاللة الّدعاة الإلهّيين، حيث ورد 

. هنا يوجد تج�ضيٌد لدعوة 
في زيارة اآل يا�ضــين: »ال�ّس��ام عليك يا داعي اهلل، ورّبانّي اآياته«)2(

اإبراهيــم ودعوة مو�ضــى ودعوة عي�ضــى ودعوة الأنبيــاء والم�ضلحين الإلهّييــن جميعهم ودعوة 

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج99، �س105.
)2(  الطبر�ضي، الحتجاج، ج2، �س493.
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النبــّي الخاتــم فــي وجود ح�ضــرة بقّية اهلل. فهذا الإن�ضــان العظيــم هو وارثهــم جميًعا، وبيده 

دعوتهم ورايتهم جميًعا، وهو يدعو الب�ضرّية ويعر�س عليها تلك المعارف اّلتي جاء بها الأنبياء 

عبر الزمان الممتّد. 

الّعنى الحديديم النتظار الهرج
ا. واأحد اأنواعه هو انتظــار الفرج النهائّي؛ اأي اأّن الّنا�ــس  انتظــار الفــرج مفهوٌم وا�ضــٌع جــدًّ

عندما يرون طواغيت العالم م�ضغولين بالّنهب وال�ّضلب والإف�ضاد والعتداء على حقوق الّنا�س، 

ل ينبغــي اأن يتخّيلــوا اأّن م�ضيــر العالم هو هــذا. ل ينبغي اأن ُيت�ضّور اأّنه فــي نهاية المطاف ل 

بــّد ول منا�ــس مــن القبــول بهذا الو�ضــع، والإذعان لــه، بل ينبغــي اأن ُيعلم اأّن هــذا الو�ضع هو 

 - واأّما ما هو مرتبٌط بهــذا العالم وطبيعته، فهو عبارة عن 
و�ضــٌع عابــر ،- »للباط��ل جولة«)1(

ا�ضتقرار حكومة العدل، وهو �ضوف ياأتي. اإّن انتظار الفرج والفتح في نهاية الع�ضر اّلذي نحن 

فيــه، حيــث ُتعاني الب�ضــرّية من الظلم والعذابــات، هو م�ضداٌق لنتظار الفــرج، ولكن لنتظار 

ا. الفرج م�ضاديق اأخرى اأي�ضً

فعندما ُيقال لنا انتظار الفرج، يعني اأّن كّل طريٍق م�ضدودة قابلة للفتح. الفرج يعني ال�ضّق 

والفتــح. فالم�ضــلم يتعّلم من خالل در�ــس انتظــار الفرج اأّنه ل يوجد طريق م�ضــدودة في حياة 

الب�ضر مّما ل يمكن اأن ُتفتح، واأّنه ل يجب عليه اأن يياأ�س وُيحَبط ويجل�س �ضاكًنا ويقول ل يمكن 

اأن نفعل �ضيًئا، كال، فعندما يظهر في نهاية مطاف حياة الب�ضر، وفي مقابل كّل هذه الحركات 

الّظالمة والجائرة، عندما تظهر �ضم�ــس الفرج، فهذا يعني اأّنه في كّل هذه العقبات وال�ضــدود 

ع ومحّل انتظار. هذا هو در�س الأمل للب�ضرّية كّلها،  الموجودة في الحياة الآن، هناك فرٌج متوقَّ

وهذا هو در�س النتظار الواقعّي للّنا�س جميعهم.

لهذا، ُعّد انتظار الفرج من اأف�ضل الأعمال. وُيعلم من ذلك اأّن النتظار هو عمٌل ل بطالٌة، 

فــال ينبغــي ال�ضــتباه والت�ضــّور اأّن النتظار يعنــي اأن ن�ضع يــدًا فوق يد ونبقــى منتظرين حّتى 

يحــدث اأمــٌر ما. النتظار عمٌل وتهّيوؤٌ وباعٌث على الندفاع والحما�ــس في القلب والباطن، وهو 

ن�ضــاٌط وتحــّرٌك وتجــّدٌد فــي كّل المجــالت. وهذا هو فــي الواقع تف�ضــير هذه الآيــات القراآنية 

)1(  الآمدّي، ت�ضنيف غرر الحكم ودرر الكلم، �س 71.



تاريخ النبيP وأهل البيتR سيرة تحليلية في ضوء فكر اإلمام الخامنئي{298

 اأو 
ٗة َوَنَۡعلَُهُم ٱۡلَوٰرِثنَِي﴾)1( ئِمَّ

َ
ۡرِض َوَنَۡعلَُهۡم أ

َ
ِيَن ٱۡســُتۡضعُِفواْ ِف ٱۡل ن نَُّمنَّ َعَ ٱلَّ

َ
الكريمة ﴿َونُرِيُد أ

؛ اأي اأّنه ل ينبغي اأن تياأ�ــس 
ِ يُورُِثَها َمن يََشــآُء ِمــۡن ِعَبادِهۦِۖ َوٱۡلَعٰقَِبُة لِۡلُمتَّقِنَي﴾)2( ۡرَض لِلَّ

َ
﴿ إِنَّ ٱۡل

مم من الفرج في اأّي وقٍت من الأوقات.
ُ
ال�ضعوب والأ

لهــذا ينبغــي انتظار الفرج النهائّي، مثلما ينبغــي انتظار الفرج في مراحل الحياة الفردّية 

والجتماعّيــة جميعها. وعدم ال�ضــماح للياأ�ــس اأن ُي�ضــيطر على قلوبنا، فينبغــي انتظار الفرج، 

والعلم باأّن هذا الفرج �ضيتحّقق، وهو م�ضروٌط في اأن يكون انتظارنا انتظاًرا واقعيًّا، واأن يكون 

فيه العمل وال�ّضعي والندفاع والتحّرك.

يجب اأن نعّد اأنف�ضنا كجنوٍد م�ضتعّدين لتلك الظروف وال�ّضرائط، ونجاهد في هذا المجال. 

اإّن انتظار الفرج ل يعني اأن يجل�ــس الإن�ضــان ول يفعل اأّي �ضــيء، ول ينه�س لأّي اإ�ضالٍح، ول اأن 

ُيمّني نف�ضه باأّنه منتظٌر لإمام الّزمان Q، فهذا لي�س انتظاًرا.

فالنتظار يعني عدم القتناع والقبول بالو�ضع الموجود لحياة الب�ضر، وهو ال�ّضعي من اأجل 

الو�ضول اإلى الو�ضع المطلوب. ومن الم�ضلَّم به اأّن هذا الو�ضع المطلوب �ضوف يتحّقق على يد 

ولّي اهلل المقتدرة، الحّجة بن الح�ضن المهدّي، �ضاحب الزمان |.

 فالنتظــار يعنــي اأّنــه ل بّد مــن مجيء يٍد قــادرٍة مقتدرٍة ملكوتّيــٍة اإلهّيٍة، وت�ضــتعين بهوؤلء 

الّنا�ــس مــن اأجل الق�ضاء على �ضــيطرة الّظلم، ومن اأجل غلبة الحــّق وحاكمية العدل في حياة 

الب�ضــرّية، ورفــع رايــة الّتوحيد، وجعل الب�ضــر عبــاًدا حقيقّيين هلل. يجب الإعــداد لهذا الأمر. 

 على طريق ا�ضتقرار العدالة ُيمّثل خطوًة نحو ذلك الهدف الأ�ضمى؛ النتظار يعني 
ٍ
فكّل اإقدام

هذه الأمور؛ النتظار حركٌة ولي�ــس �ضــكوًنا؛ لي�ــس النتظار اإهماًل وقعودًا اإلى اأن ت�ضلح الأمور 

بنف�ضها؛ النتظار حركٌة وا�ضتعداٌد؛ هذا هو انتظار الفرج.

الّهفوم الخاطىء حول انتظار الهرج
اإّن الإعــالم والأفــكار المغلوطــة قــد انغر�ضــت فــي ذهــن الّنا�ــس، وعبــر كّل هــذه ال�ّضــنين 

المتماديــة، اإلــى تلــك الّدرجة حيث اعتقــدوا اأّن اأّي تحــّرٍك اإ�ضالحّي لن يكون مفيــًدا ومثمًرا 

)1(  �ضورة الق�ض�س، الآية 5.
)2(  �ضورة الأعراف، الآية 128.
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قبــل قيــام المهــدّي |، وي�ضــتدّلون باأّن الدنيا يجــب اأن ُتمالأ ظلًمــا وجوًرا حّتــى ياأتي الإمام 

المهــدّي|، ومــا لم تمتلئ بالّظلم والجور فاإّنه لن يظهــر. كانوا يقولون اإّن الإمام يظهر بعد 

اأن ت�ضبح هذه الدنيا مليئًة بالّظلم والجور. والّنقطة الموجودة هنا هي اأّن في جميع الّروايات 

اّلتي وردت ب�ضاأن الإمام المهدّي، فاإّن الجملة هي هكذا: »يماأ اهلل به الأر�س ق�سًطا وعدًل، 

�ضــاهد مو�ضًعا واحًدا، ول اأظّن اأّنــه يوجد »بعدما 
ُ
. اأنــا العبد لم اأ

كم��ا ُملئ��ت ظلًم��ا وج��وًرا«)1(

ُملئ��ت ظلًم��ا وج��وًرا«. فباللتفات اإلى هذه الّنقطة، رجعــت اإلى الّروايات العديدة في الأبواب 

المختلفــة، ولــم اأجد في اأّي مكاٍن جملة، »بعدما ُملئ��ت ظلًما وجورا«. ففي كّل الأماكن يوجد 

»كما ُملئت ظلًما وجورا«؛ اأي اأّن امتالء الدنيا بالعدل والق�ضــط بوا�ضــطة الإمام المهدي | 

ل يكون مبا�ضرًة بعد اأن ُتمالأ بالّظلم والجور، كاّل، بل اإّنه كما ح�ضل طوال الّتاريخ، ولي�س في 

مو�ضــٍع واحــٍد اأو زمــان واحد، بل في اأزمنة مختلفــة، كانت الدنيا ُتمالأ بالّظلم والجور، �ضــواٌء 

فــي عهــد الفراعنة، اأو في ع�ضور الحكومــات الطاغوتّية، اأو في اأّيام ال�ّضــلطات الّظالمة اّلتي 

جعلــت كّل هــذه الّدنيــا ترزح تحت وطاأة ظلمها، وفي ظّل ال�ّضــحب ال�ّضــوداء للجــور والعدوان، 

بحيث اإّنه لم نَر فيها اأّي عالمة على العدالة والحّرية. فكما اأّن الدنيا عا�ضت مثل هذا اليوم، 

فاإّنهــا �ضــترى يوًمــا يمتلــئ العالم كّله فــي جميع اآفاقــه بنور العــدل، ول يكون فيــه اأّي مكاٍن ل 

يمتلــئ بالق�ضــط. وهنــاك لــن يكون اأّي مــكاٍن يحكمــه الّظلم، اأو يكــون فيه الب�ضــر تحت وطاأة 

الّظلــم، وجــور الحكومات، وت�ضــّلط المقتدرين، واآلم التمييــز العن�ضــرّي؛ اأي اأّن هذا الو�ضع 

 من الأّيام، �ضــوف يتبّدل اإلى 
ٍ
اّلــذي ُيهيمــن على العالم اليوم، وقد كان يعّم هذه الّدنيا في يوم

عمومّية العدل.

لي�ــس اإّنــه بوجود الحكومة الإ�ضــالمّية لــن تتاأّخر عاقبة الموعود فح�ضــب، بل �ضي�ضــّرع من 

ذلك، وهذا هو معنى النتظار. انتظار الفرج يعني انتظار حاكمّية القراآن والإ�ضالم. فاأنتم لم 

تقنعوا بما هو موجوٌد الآن في العالم، حّتى بهذا التقّدم اّلذي حّققتموه عبر الثورة الإ�ضالمّية 

تريــدون اأن تقتربــوا اأكثر اإلى حاكمية القراآن والإ�ضــالم؛ هذا هو انتظار الفرج. انتظار الفرج 

يعني انتظار فرج اأمر الب�ضرّية.

)1(  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج 1، �س 341.
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أثر اعتداد الشعوب باالمام الّفقيم
يوجــد اأثــٌر اآخــر ونتيجٌة مختلفة لم�ضــتقبل هــذا العالم، حيث يــزول الياأ�ــس والإحباط من 

قلــوب ال�ّضــعوب، ونعلم حينها اأّن جهادنــا موؤّثٌر ومنتج. اأحياًنا، هناك اأفراٌد مّمن لي�ــس لديهم 

اّطالع على هذا البعد من الفكر الإ�ضــالمّي، ُي�ضابون بالحيرة والياأ�ــس اأمام هذه الح�ضــابات 

والمعــادلت الماّدّيــة الكبــرى في العالم، ويت�ضــاءلون فيما بينهــم كيف ُيمكن ل�ضــعٍب يريد اأن 

يثور اأن يقاوم مثل هذه القوى العظمى والتكنولوجيا المتطّورة والأ�ضــلحة المدّمرة، ومثل هذه 

القنابل النووّية الموجودة في العالم؟ ي�ضعرون اأّن ال�ضمود مقابل �ضغط قوى الظلم وال�ضتكبار 

اأمٌر غير ممكن. لكّن العتقاد بالمهدّي، والإيمان بتحّقق ع�ضر الحكومة الإ�ضــالمّية والإلهّية 

على يد ابن النبّي واإمام الّزمان، ُيحّقق هذا الأمل في الإن�ضــان، ويقول له كاّل، �ضــُنجاهد لأّن 

العاقبة لنا، ولأّن عاقبة اأمرنا هي اأّن هذا العالم يجب اأن يخ�ضع وُي�ضــّلم، و�ضــوف يح�ضل هذا 

الأمــر، وذلــك لأّن م�ضــير الّتاريخ يّتجه نحو ما قمنا اليوم بو�ضع اأ�ض�ضــه، وقــد حّققنا اأنموذًجا 

ًة ال�ّضعوب  . ومثل هذه الأمل لو ُوجد في قلوب ال�ّضعوب المنا�ضلة، وخا�ضّ
)1(

ا عنه، ولو كان ناق�ضً

الإ�ضــالمّية، ف�ضــوف يمنحها حالًة من الّن�ضاط الم�ضتمّر بحيث ل ُيمكن لأّي عامٍل اأن يخرجها 

من ميدان الجهاد والّن�ضال، اأو اأن ُي�ضيبها بالهزيمة الداخلّية.

)1(  يق�ضد الجمهورية الإ�ضالمّية في اإيران )المترجم(.
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الّهاهيم الرئيسة

اإّن اأ�ضــل المهدوّيــة هــو محّل اّتفاق الم�ضــلمين جميعهم. وفي عقائــد الأديان الأخرى،   .1

ا انتظار المنجي في نهاية الّزمان. يوجد اأي�ضً

اإّن خ�ضو�ضيــة اعتقــاد ال�ّضــيعة هــي تبديــل هذه الحقيقة فــي مذهب الّت�ضــّيع من حالة   .2

منية الذهنّية المح�ضة، اإلى حالة واقعّية موجودة. 
ُ
الأ

اإّن الوجود المقّد�س لح�ضرة بقّية اهلل )اأرواحنا فداه( هو عبارة عن ا�ضتمرار النبّوات   .3

والّدعــوات الإلهّيــة، منذ بداية الّتاريخ واإلى يومنا هذا. فالب�ضــرّية تحتــاج اإلى الأنبياء 

والّدعــوات الإلهّيــة، والُدعــاة الإلهّييــن، وهذا الحتياج بــاٍق اإلى يومنا هــذا. وكّلما مّر 

الزمان، فاإّن الب�ضر ُي�ضبحون اأقرب اإلى تعاليم الأنبياء.

انتظــار الفــرج هو عمٌل وتهّيوؤٌ وباعٌث على الندفاع والحما�ــس في القلب والباطن، وهو   .4

ن�ضاٌط وتحّرٌك وتجّدٌد في المجالت كّلها.

اإّن الإعــالم والأفــكار المغلوطــة قد انغر�ضــت في ذهن الّنا�ــس، وعبر كّل هذه ال�ّضــنين   .5

المتماديــة، اإلــى تلــك الّدرجــة، حيث اعتقــدوا اأّن اأّي تحّرٍك اإ�ضالحّي لــن يكون مفيًدا 

ومثمــًرا قبــل قيام المهدّي |. وي�ضــتدّلون باأّن الدنيا يجــب اأن ُتمالأ ظلًما وجوًرا حّتى 

ياأتي الإمام المهدّي |، وما لم تمتلئ بالّظلم والجور فاإّنه لن يظهر.

اإنَّ وجــود الحكومــة الإ�ضــالمّية �ضي�ضــّرع ظهــور الإمام|؛ وهــذا هو معنــى النتظار.   .6

فانتظار الفرج يعني انتظار حاكمّية القراآن والإ�ضالم.

 ،
)1(

اإنَّ اأثر اعتقاد ال�ضعوب بالإمام المهدّي هو زوال الياأ�س والإحباط من قلوب ال�ّضعوب  .7

ًة ال�ّضــعوب الإ�ضــالمّية،  ومثــل هــذا الأمــل لو ُوجد في قلوب ال�ّضــعوب المنا�ضلة، وخا�ضّ

ف�ضــوف يمنحها حالًة من الّن�ضــاط الم�ضــتمّر بحيث ل ُيمكن لأّي عامٍل اأن يخرجها من 

ميدان الجهاد والّن�ضال، اأو اأن ُي�ضيبها بالهزيمة الداخلّية.

)1(  يق�ضد الجمهورية الإ�ضالمّية في اإيران )المترجم(.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
م

على الّتعل

يبّين أبرز خصائص المجتمع المهدوّي.  .1

صاحب  تجاه  المؤمن  اإلنسان  مسؤولية  يحّدد   .2

الزمان.

يبّين كيفية التمهيد لظهور صاحب الزمان، ويشرح   .3

كيفية تقوية العالقة الروحية بإمام الزمان )عجل 

الله تعالى فرجه الشريف(.

Q اإلمام المهدّي
خصائص المجتمع المهدوّي، 

والتكليف تجاه صاحب الزمان

الدرس الرابع والعشرون





خصائص الّجتّع الّفقويم
اإّن المجتمع المهدوّي هو ذلك العالم اّلذي ياأتي فيه اإمام الّزمان لي�ضلحه، وهو المجتمع 

نف�ضــه اّلــذي ظهــر مــن اأجله جميــع الأنبيــاء؛ اأي اأّن كّل الأنبيــاء كانوا مقّدمة لذلــك المجتمع 

الإن�ضانّي المثالّي، واّلذي �ضيتحّقق في نهاية الأمر بوا�ضطة ولّي الع�ضر المهدّي الموعود. مثل 

بناٍء �ضــامٍخ، ياأتي �ضــخ�ٌس فُي�ضــّطح الأر�س وُيزيل منها الأ�ضــواك والعوائق، ثّم ياأتي �ضــخ�ٌس 

اآخر من بعده وي�ضنع فيها الأ�ض�س، ثّم ياأتي �ضخ�ٌس اآخر لي�ضع فيها الأعمدة والأركان، وهكذا 

�ضــخ�ٌس بعــد اآخر، ياأتــون لعمارة الجــدران، حّتى ي�ضل هــذا الق�ضر المرتفع، وهــذا البنيان 

الرفيــع اإلــى �ضــكله النهائــّي. لقد جــاء الأنبياء الإلهّيــون، ومنذ بدايــة تاريخ الب�ضــرّية، واحًدا 

بعــد اآخــر، مــن اأجــل اأن ُيقّربوا المجتمع والب�ضــرّية خطوًة خطــوة نحو ذاك المجتمــع المثالّي 

وذاك الهــدف النهائــّي. لقــد نجح الأنبيــاء جميعهم، ولم يف�ضــل اأّي واحٍد من ر�ضــل اهلل على 

هذه الطريق، وفي هذا الم�ضــير. لقد كان حماًل على عاتق هوؤلء الماأمورين ال�ّضــامخين، وكّل 

واحــٍد منهــم تقــّدم به خطوًة نحــو المق�ضد والهــدف النهائّي، و�ضــعوا بكّل جهدهــم من اأجل 

القيــام بهــذا العمل. وعندمــا كانوا ي�ضلون اإلى اآخر حياتهم، كان هنــاك من ياأتي من بعدهم 

لي�ضع هذا الحمل على عاتقه، ويتقّدم به م�ضافًة اأخرى، مقترًبا بذلك من ذلك الهدف. وولّي 

الع�ضــر| هــو وارث الأنبياء الإلهّييــن جميعهم، فعندما ياأتي �ضــتكون الخطوة الأخيرة على 

طريق اإيجاد ذلك المجتمع الإلهّي.

ولو اأّننا دّققنا في الكتب الإ�ضالمّية وفي الم�ضادر الإ�ضالمّية الأ�ضا�س، لالحظنا خ�ضائ�س 

ذلك المجتمع جميعها. 

فدعــاء الّندبــة، مثــال، يذكر خ�ضائ�س ذلك المجتمــع. فعندما يقول: »اأين مع��ّز الأولياء 
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ومذّل الأعداء« فذلك المجتمع هو مجتمٌع يكون فيه اأولياء اهلل اأعّزاء، واأعداء اهلل اأذّلء؛ اأي 

 ،
اأّن القيــم والمعاييــر الحاكمة في ذلك المجتمع تكون هكذا. »اأي��ن الُمَعدُّ لإقامة الحدود«)1(

ففي هذا المجتمع ُتطَبّق الحدود الإلهّية وُتراعى كّل الحدود اّلتي عّينها اهلل تعالى والإ�ضــالم 

في مجتمع اإمام الزمان. 

اإّن اإمام الزمان | يبني مجتمعه على هذه الأ�ض�س والخ�ضائ�س:

1.  إزالة الّظلم والّطغيان، وتحقيق العدالة:
 وجور، 

ٍ
 ل ينبغــي اأن يكــون فــي هذا المجتمع اّلذي يكون في زمان ولّي الع�ضر|، اأّي ظلم

 اقت�ضادّي اأو �ضيا�ضــّي اأو ثقافــّي، اأو اأّي نوٍع اآخر في ذلــك المجتمع. يجب 
ٍ
فلــن يكــون اأّي ظلــم

اقتالع كّل الختالفات الطبقّية، وكّل اأنواع التمييز وعدم الم�ضاواة والت�ضّلط والهيمنة. ورد في 

ٌد بالّن�سر، ُتطوى له الأر�س، وتظهر له الكنوز،  الروايٍة: »القائم مّنا من�سوٌر بالّرعب، موؤيَّ

يبل��غ �س��لطانه الم�س��رق والمغ��رب«، مــا يعنــي اأّن كّل الحكومــات الّظالمة والأجهــزة الجائرة 

�ضتكون مرعوبًة منه. 

،  فتلك القطائع 
ا: »اإذا قام قائمنا ا�سمحّلت القطائع، فا قطائع«)2( في روايٍة اأخرى اأي�ضً

اّلتي تمنحها الحكومات الم�ضتكبرة في العالم لأتباعها وحلفائها، وذلك الكرم الحاتمّي اّلذي 

يح�ضل من جيوب ال�ّضــعوب، �ضــوف يتوّقف تماًما في العالم. وقد كانت القطائع في الما�ضي 

ا اأو  ب�ضكٍل، وهي اليوم ب�ضكل اآخر. كانت في الما�ضي بحيث اإّن الخليفة اأو ال�ّضلطان يمنح اأر�ضً

�ضحراء اأو قريًة اأو مدينًة اأو حّتى وليًة ل�ضخ�سٍ ما، فيقول له اذهب هناك وافعل ما يحلو لك 

فيهــا، خــذ من اأهلها الجبايات والخراج، وا�ضــتعمل مزارعها وا�ضــتفد منها، وكّل فائدة ماّدية 

هي لك، وكان عليه طبًعا اأن يعطي ال�ّضــلطان حّظه. واليوم، هي ب�ضورة الحتكارات الّنفطّية 

ناعات الكبرى وهذه الحتكارات اّلتي  ناعّية والفّنية المختلفة، وكّل هذه ال�ضّ والتجارّية وال�ضّ

�ضير اإليها، وفيها كانت ُتمار�س 
ُ
جعلت ال�ضعوب م�ضكينًة، هي في الواقع في حكم القطائع اّلتي اأ

كّل اأنواع الّر�ضــاوى والمحاباة. اإّن هذا الب�ضــاط اّلذي يقتل الب�ضر ويق�ضي على الف�ضيلة �ضوف 

)1(  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج99، �س 107.
)2(  م.ن، ج 17، �س 222.
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ُيطوى، و�ضوف تو�ضع اأ�ضباب ال�ضتفادة والّنفع بيد الّنا�س جميعهم.

وفــي روايــٍة اأخــرى ناظــرة اإلــى الو�ضع القت�ضــادّي يقــول: »وي�س��ّوي بي��ن الّنا���س حّتى ل 

، ما يعنــي اأّنه لن يبقى هناك اأّي فقير يحتاج اإلى زكاة اأموالكم، 
ت��رى محتاج��اً اإل��ى الزكاة«)1(

وبالّطبــع �ضــيكون لهذه الّزكاة م�ضرفها في الأمــور العاّمة، ل للفقراء، لأّنه لن يبقى هناك اأّي 

فقير. ومثل هذه الّروايات تر�ضــم الجّنة الإ�ضــالمّية والعالم الواقعّي. ولي�س هذا الأمر م�ضابًها 

لتلك المدن الفا�ضلة اّلتي �ضنعها بع�ٌس في خيالتهم واأوهامهم، كاّل. 

2.  االرتقاء بمستوى الفكر البشرّي:
المق�ضود بالإرتقاء على الم�ضتويين العلمّي الإن�ضانّي والمعارف الإ�ضالمّية. ففي زمن ولّي 

الع�ضــر، لــن يوجــد فــي العالم كّلــه، اأّي اأثٍر للجهــل والأمّية والفقــر الفكــرّي والثقافّي. هناك 

يتمّكن الّنا�س من معرفة الّدين معرفة �ضحيحة، وقد كان هذا من الأهداف الكبرى لالأنبياء، 

وقد اأ�ضار اإليه اأمير الموؤمنين |، في خطبة نهج البالغة ال�ضريفة: »...ويثيروا لهم دفائن 

. لقــد جــاء فــي رواياتنــا اأّنه عندمــا يظهر ولّي الع�ضــر، فاإّن المراأة تجل�ــس في 
العق��ول...«)2(

بيتهــا، وتفتح القراآن، وت�ضــتخرج منه حقائــق الّدين، وتفهمها. فماذا يعنــي ذلك؟ يعني ذلك 

اأّن م�ضتوى الّثقافة الإ�ضالمّية والّدينّية يرتقي اإلى درجة اأّن الأفراد جميعهم، واأبناء المجتمع 

كّلهم، والّن�ضاء اللواتي ل ي�ضاركن في ميدان الجتماع، على �ضبيل الفر�س، ويبقين في بيوتهّن، 

فاإّنهّن يتمّكّن من اأن ي�ضبحن فقيهات وعارفات بالّدين، فيتمّكّن من فتح القراآن وفهم حقائق 

الّدين باأنف�ضهّن. المجتمٍع المهدوّي يكون فيه الجميع ــ ن�ضاًء ورجاًل - وعلى الم�ضتويات كاّفة، 

قادريــن على فهم الّدين وال�ضــتنباط من الكتاب الإلهّي، فكم �ضــيكون هــذا المجتمع نورانيًّا، 

ولــن يبقى فيه اأّي نقطة ظــالم وظلمانّية. فهذه الختالفات كلُّها في وجهات الّنظر والتحليل، 

لن يبقى لها اأّي اأثٍر في ذلك المجتمع.

3.  استخراج القوى والطاقات الطبيعية جميعها:
القوى الّطبيعّية جميعها والّطاقات الب�ضــرّية كّلها في حالة انبعاٍث، فال يبقى اأّي �ضــيٍء في 

)1(  العاّلمة المجل�ضّي، بحار الأنوار، ج 52، �س 390.
)2(  نهج البالغة، �س43.
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باطن الأر�س ل ي�ضــتفيد منه الب�ضــر. فهذه الإمكانات الّطبيعّية المعّطلة كّلها، وهذه الأرا�ضي 

اّلتــي يمكــن اأن ُتغــّذي الإن�ضــان كّلها، وهــذه الّطاقات والقوى اّلتي لم ُتك�ضــف بعــد كّلها، كتلك 

الّطاقــات اّلتــي بقيت عبــر قرون الّتاريخ، كالقــدرة النووّية والّطاقــة الكهربائّية، كانت، وعبر 

قــرون عمــر هــذا العالــم، في باطــن الّطبيعة، ولم يكــن الب�ضــر يعرفونها، ثّم بعــد ذلك قاموا 

با�ضتخراجها بالّتدريج. فالّطاقات والإمكانات الالمتناهية كّلها الموجودة في باطن الّطبيعة 

هي من هذا القبيل، و�ضوف ُت�ضتخرج في ع�ضر اإمام الزمان.

ورد في الرواية اأّنه »ُتطوى له الأر�س«؛ اأي اأّنها �ضــتكون بيده، وفي قب�ضة قدرته. وتظهر 

تلك الكنوز، وتبلغ �ضلطته م�ضرق العالم ومغربه.

؛ اأي اأّن هذه ال�ّضلطة �ضوف ُتنَفق في عمارة الأر�س، ل في 
»فا يبقى خراٌب اإّل قد عمر«)1(

ال�ّضــيطرة على ثروات الب�ضــر وفي ا�ضــت�ضعافهم. وفي نقاط العالم كّلها لن يبقى اأّي نقطٍة من 

الخراب اإّل و�ضُتعّمر، �ضواٌء كانت خرابات ح�ضلت على اأيدي الب�ضر اأو ب�ضبب جهلهم.

4.  جعل األخالق والفضيلة محورًا للمجتمع:
اإنَّ المحــور فــي ع�ضــر اإمــام الزمان هو محــور الف�ضيلــة والأخالق. فكّل مــن كان �ضاحب 

ف�ضيلة اأخالقّية اأكثر، �ضيكون مقّدًما و�ضّباًقا.

هناك رواية اأخرى عن الإمام الباقر Q يقول فيها: »حتى اإذا قام القائم، جاءت المزايلة، 

، وهي اإ�ضــارة اإلى اأخالق الم�ضــاواة 
واأت��ى الرج��ل اإل��ى كي���س اأخيه، فياأخذ حاجته، فا يمنعه«)2(

بين الب�ضــر، واإلى الإيثار. وُتب�ّضــر هذه الّرواية بنجاة الب�ضــر من ت�ضّلط البخل والحر�س اّلذي كان 

اأكبر �ضبٍب ل�ضقاء الب�ضرّية. وهذا في الحقيقة عالمٌة على ذلك الّنظام الإ�ضالمّي ال�ضالم اأخالقيًّا 

ا واجتماعيًّا في ذلك الّزمان. فال يوجد اأّي قهٍر واإجباٍر في البين، بل اإّن الب�ضر اأنف�ضهم  واقت�ضاديًّ

ينجون من البخل الإن�ضانّي والحر�س الب�ضرّي، و�ضتتحّقق مثل هذه الجّنة الإن�ضانّية. 

اإّن كّل تلك ال�ّضعارات الإ�ضالمّية هي جميًعا قابلة للّتطبيق، ونحن في الجمهورية الإ�ضالمّية 

)1(  نهج البالغة، �س43.
)2(  الحــر العاملــّي، محمــد بــن الح�ضــن، و�ضــائل ال�ّضــيعة، تحقيق ون�ضــر موؤ�ض�ضــة اأهل البيــتR، قم، الطبعــة الأولى، 

1409هـ، ج 5، �س 121.
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ن�ضــعر اأّن هناك قدرة وقلبًا وفكرًا مّت�ضاًل بالوحي والتاأييد الإلهّي، ومع�ضومًا ُيمكنه يقيًنا اأن 

ُيحّقق مثل هذا الو�ضع، و�ضوف تقبل الب�ضرّية على ذلك حتًما. هذه هي حالة ذلك العالم.

مسؤوليتا تجاه صاحب الزمان

1.  التمهيد لظهور صاحب الزمان:
يجــب اأن نعلــم اأّن ظهــور ولــّي الع�ضر|، مثلمــا اأّنه بالثورة ال�ضــالمية في ايــران اأ�ضبح 

ا يمكن اأن يقترب اأكثر؛ اأي اأّن هذا ال�ّضعب نف�ضه اّلذي  اأقرب خطوًة، فبتو�ضع دائرة الّثورة اأي�ضً

ا اأن يتقّدم خطوًة ثّم  قام بهذه الّثورة، وقّرب نف�ضه خطوًة اإ�ضافية اإلى اإمام زمانه، يمكنه اأي�ضً

خطوًة ثّم خطوة نحو اإمام زمانه. فكيف ]ذلك[؟ ل بدَّ من الإلتفات اإلى نقطتين:

تطبيق الإ�سام ب�سكل كامل: اأ. 

يحب العمل على تو�ضــعة  دائرة  تطبيق الإ�ضــالم في اإيران والعالم، فاإّن الإ�ضــالم الكامل 

لي�ــس متحّقًقــا، ولكن ق�ضــٌم من الإ�ضــالم قــد طّبقه هذا ال�ّضــعب في اإيرانـ  فهــذا المقدار من 

الإ�ضــالم كّلما انت�ضــر في الآفاق الأخرى للعالم، وفي البالد الأخرى، وفي المناطق المظلمة، 

فاإّنه بالمقدار نف�ضه �ضي�ضاعد ويقّرب من ظهور ولّي الأمر وحّجة الع�ضر.

القتراب المعنوّي من �ساحب الزمان: ب. 

اإّن القتراب من اإمام الزمان لي�س بمعنى القتراب المكانّي، ول بمعنى القتراب الّزمانّي. 

فاأنتم اّلذين تريدون اأن تقتربوا من ظهور اإمام الّزمان، عليكم اأن تعلموا اأنَّ القتراب من اإمام 

د، كاأن ُيقال مثاًل، بعد مئة �ضــنة اأو خم�ضــين �ضــنة، حّتى نقول اأّننا  الّزمان لي�ــس له تاريٌخ محدَّ

عبرنا �ضــنًة اأو �ضــنتين اأو ثالث �ضــنوات، من هذه الخم�ضين اأو المئة �ضــنة، فيبقى عندئٍذ هذا 

ا بلحاظ المكان حّتى نقول اإّننا تحّركنا من هنا باّتجاه  المقدار من ال�ّضنوات، كاّل، ولي�س اأي�ضً

غرب العالم اأو �ضرقه مثاًل، اأو نحو ال�ّضمال اأو الجنوب، لنَرى اأين هو ولّي الع�ضر لن�ضل اإليه، 

كاّل. اإّن اقترابنا من اإمام الّزمان هو اقتراٌب معنوّي؛ اأي اأّنكم في كّل زماٍن اإذا ا�ضــتطعتم اأن 

ا ونوًعا اإلى خم�ــس �ضــنوات اأو ع�ضر �ضنوات اأخرى، اأو  تزيدوا من حجم المجتمع الإ�ضــالمّي كمًّ

حّتى مئة �ضنة اأخرى، فاإّن اإمام الزمان| �ضيظهر.
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لــو ا�ضــتطعتم اأن ُتحّققوا في اأنف�ضــكم، وفــي غيركم، في داخل مجتمعكــم - هذا المجتمع 

الّثــورّي - الّتقــوى والف�ضيلــة والأخــالق والّتدّيــن والّزهد والقــرب المعنوّي مــن اهلل، وجعلتم 

قاعــدة ظهــور ولّي الع�ضر | اأكثر ر�ضــوًخا واإحكاًما، وكّلما ا�ضــتطعتم اأن تزيــدوا، باللحاظ 

ا اأقرب اإلى  الكّمي والمقدار، عدد الم�ضــلمين الموؤمنين والمخل�ضين، فاإّنكم تكونون هنا اأي�ضً

اإمام الّزمان واإلى زمن ظهور ولّي الع�ضر. فنحن ن�ضتطيع اأن ُنقّرب مجتمعنا وزماننا وتاريخنا 

خطوًة خطوًة نحو تاريخ ظهور ولّي الع�ضر |.

يجــب اأن ُت�ضبــح كّل قوانيننــا ومقّررات بلدنــا واإداراتنا وموؤ�ّض�ضــاتنا التنفيذّية وكّل �ضــيء 

اإ�ضــالميًّا بلحــاظ الّظاهر والمحتوى، واأن نقترب نحو اأ�ضــلمتها يوًمــا بعد يوم. هذه هي الجهة 

اّلتــي تمنحنــا وتمنح حركتنا معنى انتظار ولّي الع�ضــر. اأنتم تقروؤون في دعاء الّندبة اأّن اإمام 

الزمــان يقاتــل الف�ضــوق والعدوان والّطغيــان والّنفاق، ويزيــل كّل ذلك، ويق�ضــي عليه، وعلينا 

اليــوم اأن نتحــّرك فــي مجتمعنا بهــذا الّتجاه ونتقّدم. هذا هو ال�ّضــيء اّلذي ُيقّربنــا اإلى اإمام 

الزمــان | مــن الّناحيــة المعنوّيــة، وُيقــّرب مجتمعنــا نحــو مجتمــع ولّي الع�ضــر |، ذلك 

المجتمع المهدوّي العلوّي الّتوحيدّي، ويزيده قرًبا.

2.  تقوية العالقة الروحية بإمام الزمان |:
فيمــا يتعّلــق ب�ضــرورة الرتباط العاطفــّي والمعنــوّي والّروحــّي باإمامنا العظيــم، ولّي اهلل 

المع�ضوم، بالن�ضبة اإلى كّل واحٍد مّنا، الق�ضّية ل ينبغي اأن تجعلوها محدودة في اإطار الّتحليل 

الفكــرّي وال�ضــتنارة الفكرّية. فــذاك المع�ضوم، اّلذي هو �ضفّي اهلل، يعي�ــس اليوم بيننا نحن 

الب�ضــر في مكاٍن ما من هذا العالم، ونحن ل نعلمه. اإّنه موجوٌد، ويدعو، ويقراأ القراآن، ويبّين 

المواقــف الإلهّيــة. اإّنــه يركع وي�ضــجد ويعبــد ويدعو ويظهر في المجامع وي�ضــاعد الب�ضــر. فله 

وجــوٌد خارجــّي ووجــوٌد عينّي، غاية الأمر اأّننا نحــن ل نعرفه. اإّن هذا الإن�ضــان اّلذي ا�ضطفاه 

اهلل، موجــوٌد اليــوم، ويجب اأن نقــّوي عالقتنا به من الناحية ال�ّضــخ�ضّية والقلبّيــة والروحّية، 

م�ضافــًا اإلــى الجانب الجتماعّي وال�ّضيا�ضــّي، واّلــذي بحمد اهلل �ضار نظامنــا متوّجًها نحو ما 

يريــده هذا الإن�ضــان العظيم، اإن �ضــاء اهلل. فليجعــل كّل واحٍد من اأبناء مجتمعنا تو�ّضــَله بولّي 

الع�ضــر، وارتباطــه به، ومناجاته معه، و�ضــالمه عليه، وتوّجهه اإليــه، تكليًفا وفري�ضًة، وليدعو 
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 اّلذي ُيعّد من الأدعية 
له كما لدينا في الروايات، وهو الدعاء المعروف »اللهّم كن لولّيك«)1(

الكثيــرة الموجــودة. ويوجــد زيــاراٌت في الكتب، هي جميًعــا، م�ضافًا اإلى وجــود البعد الفكرّي 

ّا بعٌد روحّي وقلبّي وعاطفّي و�ضــعورّي، وهو ما نحتاج  والوعــي والمعرفــة فيها، يوجد فيها اأي�ضً

ــا. اإّن اأطفالنا و�ضــبابنا ومجاهدينا في الجبهة يح�ضلون علــى الّروحية والمعنوّيات  اإليــه اأي�ضً

بالتوّجــه والتو�ّضــل باإمــام الزمــان، ويفرحــون ويتفاءلــون. وببــكاء ال�ّضــوق ودموعــه المنهمرة 

ُيقّربــون قلوبهــم اإليه، وهم بذلك يعطفون نظر الحّق وعنايته اإليهم، مثلما اأّن ذلك يتحّقق مع 

الإمام، ويجب اأن يكون موجوًدا.

)1(  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 4، �س 162.
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الّهاهيم الرئيسة

اإّن المجتمع المهدوّي هو العالم الذي ياأتي فيه اإمام الّزمان لي�ضلحه، وهو المجتمع نف�ضــه   .1

اّلــذي ظهــر مــن اأجلــه جميــع الأنبيــاء؛ اأي اأّن الأنبيــاء كّلهم كانــوا مقّدمة لذلــك المجتمع 

الإن�ضانّي المثالّي، واّلذي �ضيتحّقق في نهاية الأمر بوا�ضطة ولّي الع�ضر المهدّي الموعود.

اإّن اإمــام الزمــان | يبنــي مجتمعــه علــى الأ�ض�ــس والخ�ضائ�ــس الآتية: اإزالــة الّظلم   .2

والّطغيــان، تحقيــق العدالــة والرتقــاء بم�ضــتوى الفكــر الب�ضــرّي، ا�ضــتخراج القــوى 

والطاقات الطبيعية جميعها، وجعل الأخالق والف�ضيلة محورًا للمجتمع.

م�ضوؤوليتنا تجاه �ضاحب الزمان تتمّثل بالتمهيد لظهور �ضاحب الزمان، وتقوية العالقة   .3

الروحية به |.

اإّن القتــراب مــن اإمــام الزمان لي�ــس بمعنــى القتراب المكانــّي، ول بمعنــى القتراب   .4

الّزمانّي.

لو ا�ضــتطعتم اأن ُتحّققوا في اأنف�ضــكم، وفي غيركم، في داخل مجتمعكم - هذا المجتمع   .5

الّثورّي - الّتقوى والف�ضيلة والأخالق والّتدّين والّزهد والقرب المعنوّي من اهلل، وجعلتم 

قاعــدة ظهــور ولــّي الع�ضــر | اأكثــر ر�ضــوًخا واإحكاًمــا، وكّلمــا ا�ضــتطعتم اأن تزيدوا، 

باللحــاظ الكّمّي والمقدار، عدد الم�ضــلمين الموؤمنيــن والمخل�ضين، فاإّنكم تكونون هنا 

ا اأقرب اإلى اإمام الّزمان واإلى زمن ظهور ولّي الع�ضر. اأي�ضً

ل ينبغــي اأن نجعــل ق�ضّيــة الرتبــاط العاطفّي والمعنــوّي والّروحّي باإمــام الزمان  |   .6

محــدودة فــي اإطار الّتحليل الفكــرّي وال�ضــتنارة الفكرّية. فذاك المع�ضــوم، اّلذي هو 

�ضفّي اهلل، يعي�س اليوم بيننا نحن الب�ضر في مكاٍن ما من هذا العالم، ونحن ل نعلمه. 

اإّنــه موجــوٌد، ويدعــو، ويقراأ القــراآن، ويبّين المواقــف الإلهّية. اإّنه يركع وي�ضــجد ويعبد 

ويدعــو، ويظهــر في المجامع، وي�ضــاعد الب�ضــر. فله وجوٌد خارجّي ووجــوٌد عينّي، غاية 

الأمر اأّننا نحن ل نعرفه.
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