إنسان
بعمر  250سنة
الإمام ال�سيد علي الخامنئي}

هذا الكتاب

عبارة عن مجموعة من المحا�ضرات والدرا�سات التي �ألقاها ود ّونها الإمام
الخامنئي} في �سيرة الأئمة الأطهارّ ،Rتم جمعها وتن�سيقها وتبويبها
بحيث تح ّقق الهدف والغر�ض من طرح فكرة هذا الكتاب الجديدة والإبداعية؛
فقد كان �أ ّول طرح لهذا المفهوم الكبير والمتق ّدم بعنوان «�إن�سان بعمر 250
�سنة» من قبل الإمام الخامنئي} في الم�ؤتمر العالمي للإمام الر�ضاQ
عام 1986م.
والكتاب الحا�ضر ،قبل �أن يكون كتاب ًا تاريخي ًا �صرف ًا ،هو متن تحليلي
تاريخي؛ يت�ض ّمن باال�ضافة �إلى ال�سرد وال�شرح التاريخي لوقائع من حياة النبي
 Pوالأئ ّمة الأطهار ،Rطر ٌح وبيان ر�ؤية تحليلة ك ّلية لحياة كل مع�صوم
بالنظر �إلى الم�سار التاريخي لمرحلة �إمامته ،وفي �إطار ر�ؤية متكاملة ومترابطة
مع باقي الأئمة الأطهار ،Rبحيث غدت �سيرتهم الجهادية بمثابة عر�ض
من�سجم ومترابط لحركة واحدة متّ�صلة ومتوا�صلة نحو مق�صد واحد وغر�ض
ّ
م�شخ�ص.
وهو يهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إلى تكوين ر�ؤيا وا�ضحة عن الحياة ال�سيا�سية
للأئمة الأطهار  ،Rو�إلى ت�سليط ال�ضوء والبحث عن عن�صر الجهاد
والمواجهة ال�سيا�سية التي ات�سمت بها حياتهم المباركة ،والمق�صد الحقيقي
الذي كانوا يرمون الو�صول �إليه.
والفكرة المركزية التي تبتني عليه هذه الر�ؤية هي النظر �إلى الأئمة R
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على �أ ّنهم �شخ�ص واحد يحيا ب�أهداف وا�ضحة ومح ّددة على الم�ستوى المرحلي
واال�ستراتيجي؛ ي�سعى دون كلل �أو ملل للو�صول �إلى هذه الأهداف ،والتي هي
نف�سها �أهداف هذا الدين الحنيف والر�سالة المحمدية الأ�صيلة .وقد امتدت
حياة هذا الإن�سان على طول حياة الأئمة � ،Rأي من �سنة  11للهجرة حتى
عام  260للهجرة ،ليكون �إن�سان ًا بعمر � 250سنة ،ومن هنا اقتب�س عنوان هذا
الكتاب؛ من كلمات القائد نف�سها.
في الختام ال ب ّد من الإ�شارة �إلى �أنّ حجم الكالم الذي �صدر عن الإمام
الخامنئي في الأبعاد المختلفة لحياة النبي Pوالأئ ّمة Rوخا�صة حياة
النبي الأعظم Pوالإمام �أمير الم�ؤمنين والإمام الح�سين Qوكذلك في
دائرة ال�سيرة ال�شخ�صية لكل واحد من المع�صومين� Rأكثر بكثير من
المقدار الوارد في هذا الكتاب .وعليه يمكن اعتبار هذا الكتاب مقدمة �أ�سا�سية
وديباجة مفيدة للدخول �إلى المعارف الأ�سا�سية والأ�صيلة في حياة المع�صومين
 Rوالواردة في كلمات الإمام الخامنئي} وخطاباته.
وال ي�سعنا في النهاية �إال �أن نتق ّدم بجزيل ال�شكر واالمتنان �إلى جميع الذي
ونخ�ص ّ
بال�شكر ف�ضيلة
�ساهموا في انجاز هذا العمل واتمامه حتى النهاية،
ّ
ال�سيد عبا�س نورالدين الذي كان له الف�ضل في ترجمة هذا الكتاب �إلى اللغة
العربية ،فا�سح ًا بذلك المجال �أمام �إخراجه �إلى المكتبة العربية.

المقدمة
ّ

�إنّ غربة الأئ ّمة Rلم تقت�صر على الفترة الزمن ّية ا ّلتي عا�شوها في
حياتهم ،بل ا�ستم ّرت لع�صور متمادية من بعدهم .وال�س ّبب في ذلك يرجع
�إلى �إهمال الجوانب المه ّمة بل والأ�سا�سية من حياتهم .ومن الم�ؤ ّكد �أنّ هناك
فات كثيرة قد َح ِظيت بمكانة رفيعة ال نظير لها ،وذلك لما حملته في
كتب ًا وم�ؤ ّل ٍ
ط ّياتها من روايات ت�صف حال الأئ ّمة ،Rولما نقلته للأجيال المتعاقبة من
�أخبار ت�صف �سيرتهم ،ولكنّ عن�صر المواجهة ال�سيا�س ّية الحا ّدة ،وا ّلتي تم ّثل
ّ
الخط الممتد لحياة �أئ ّمة الهدى Rطيلة � 250سنة ،قد �ضاع في ط ّيات
الروايات والأحاديث ،وذكر الأحوال الناظرة �إلى الجوانب العلم ّية والمعنو ّية.
يجب علينا �أن ننظر �إلى حياة الأئ ّمة Rكدر�س و�أ�سوة ،ال كمج ّرد ذكريات
ق ّيمة وعظيمة حدثت في التاريخ .وهذا ال يتح ّقق � اّإل باالهتمام والتركيز على
المنهج والأ�سلوب ال�سيا�سي من �سيرة ه�ؤالء العظماء.R
�أنا �شخ�صي ًا عندي رغبة �شديدة في ّ
المهم
االطالع على هذا الجانب
ّ
من حياتهم .و�أ ّول م ّرة �شعرت ب�أهم ّية هذه الم�س�ألة كان عام 1350هـ�.ش
(1971م� ).أي في مراحل المحنة ا ّلتي �سبقت الثورة .ومع �أ ّنني قبل تلك
الفترة كنت �أنظر �إلى الأئ ّمة Rبعنوان �أ ّنهم �شخ�ص ّيات مجاهدة ومكافحة
لإعالء كلمة التوحيد و�إقامة الحكومة الإلهية � ،اّإل �أنّ النقطة المه ّمة ا ّلتي و�صلت
�إليها في تلك الفترة هي �أ ّنه على الرغم من االختالف الظاهري بين �س َيرهم
( Rحتّى �أنّ بع�ض النا�س لي�شعر باالختالف ال�شا�سع وبالتناق�ض فيها)� ،إال
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�أ ّنها عبارة عن م�سيرة واحدة ا�ستم ّرت � 250سنة ابتدا ًء من �سنة 11هـ.ق� .إلى
الحجة|.
260هـ.ق� .أي انتهت ببداية الغيبة ال�صغرى للإمام ّ
ه�ؤالء العظماء كانوا �شخ�ص ًا واحد ًا .وال ينبغي ّ
ال�شك ب�أنّ هدفهم هو واح ٌد.
ولذلك ف�إ ّننا وبدل �أن ندر�س حياة ك ّل من الإمام الح�سن Qوالح�سين
Q
وال�سجاد Qب�صورة منف�صلة عن الأخرى ،حتّى ال نقع في فخّ هذا
ّ
الخط�أ الخطر من وجود التناق�ض والتعار�ض بين �سيرة ه�ؤالء الأئ ّمة الثالثة
الظاهري ،يجب �أن نفر�ض وجود �إن�سان ع ّمر 250
ب�سبب وجود هذا االختالف
ّ
قدم له على الطريق ،حتّى قطعه عام
�سنة ،وفي �سنة  11للهجرة و�ضع �أ ّول ٍ
 260للهجرة.
عندها �سوف ت�صبح ك ّل حركات هذا الإن�سان ،العظيم والمع�صوم ،قابل ًة
للفهم والتف�سير وفق هذا المنظار .ف�إنّ � ّأي �إن�سان يملك �شيئ ًا من العقل
والحكمة ،وال نقول يملك �شيئ ًا من الع�صمة ،تكون له تكتيكات ومواقف مو�ضع ّية
ال�ضروري
خا�صة خالل حركته البعيدة المدى .وقد يجد هذا الإن�سان �أ ّنه من
ّ
ّ
�سرع في حركته تار ًة ،و�أن يبطئ تار ًة �أخرى� ،أو حتّى �أن يتراجع تراجع ًا
�أن ُي ِ
حكيم ًا في موا�ضع �أخرى .والإن�سان العاقل والحكيم والعارف �سيرى في هذا
التراجع ،بالنظر لهدف هذا الإن�سان ،حركة وتق ّدم ًا نحو الأمام.
من هذا المنظار ُتعتبر حياة الإمام �أمير الم�ؤمنين ،Qوالإمام المجتبى
 ،Qوالإمام الح�سين ،Qوالأئ ّمة الثمانية المع�صومين Rمن
التفت في تلك
ولدهم ،حركة واحدة وم�ستم ّرة حتّى �سنة  260للهجرة .وقد ُّ
ال�سنة (1971م) �إلى هذا الأمر ،ودخلت في درا�سة حياتهم ،من هذا المنظار،
وعاودتُ النظر م ّر ًة �أخرى وك ّلما ّ
توغلت وجدتُ �أنّ هذه الفكرة �صائبة� .إنّ
االلتفات �إلى الحياة الم�ستديمة له�ؤالء المع�صومين والعظماء من �أهل بيت
خا�ص
التوجه
ر�سول اهلل Pبالتالزم مع ّ
ال�سيا�سي ،ي�ستحقّ �أن ُيفرد له ف�ص ٌل ّ
ّ

 ةمّدق 
ملا
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م�ستق ّل ،وقد ق ّررتُ القيام بهذا الأمر .و�إن �شاء اهلل �أرغب بالحديث عن هذه
الجملة ب�شيءٍ من ال�شرح والتف�صيل.
ال�سيا�سي الحا ّد
�أ ّو ًال :ماذا نق�صد عندما نن�سب المواجهة ال�سيا�سية �أو الن�ضال
ّ
للأئ ّمةR؟
�إنّ المق�صود من هذا الكالم هو �أنّ جهاد الأئ ّمة المع�صومين Rلم يكن
والكالمي ،من قبيل النزاعات الكالمية
والعقائدي
العلمي
منح�صر ًا بالجهاد
ّ
ّ
ّ
ا ّلتي ت�شاهدونها عبر ك ّل تلك الفترة من تاريخ الإ�سالم ،مثل النزاع بين
المعتزلة والأ�شاعرة وغيرهم .فلم يكن هدف الأئ ّمة Rمن اجتماعاتهم
العلم ّية ،وحلقات درو�سهم ،والأحاديث ،ونقل المعارف الإ�سالمية وبيان
الأحكام �أن يثبتوا مدر�ستهم الكالمية �أو الفقهية ويفحموا خ�صومهم فح�سب،
بل كان هدفهم �أبعد من ذلك .و�أي�ض ًا لم تكن مواجهتهم مواجهة م�س ّلحة كما
كان في عهد زيد وا ّلذين جا�ؤوا من بعده� ،أو كما كان في عهد بني الح�سن
وبع�ض �آل جعفر وغيرهم من ا ّلذين م ّروا في حياة الأئ ّمة .Rبالطبع� ،إنّ
الأئ ّمة Rلم ّ
بع�ض
يخطئوا هذه التح ّركات ب�صورة مطلقة ،وحكمهم على ٍ
منها بالخط�أ لم يكن بداعي كونها حركات م�س ّلحة و�إ ّنما لأ�سباب �أُخر مختلفة.
لذا نجد �أنّ مواقف الأئ ّمة Rكانت م�ؤ ّيدة لهذه الحركات في بع�ض الأحيان،
بل وا�شتركوا في بع�ضها ،ب�صورة غير مبا�شرة ،عن طريق الم�ساعدات ا ّلتي
كانوا يق ّدمونها للثورة .ومن الجدير االلتفات �إلى حديث الإمام ال�صادق
وعلي
 Qا ّلذي يقول« :لوددت � ّأن
الخارجي يخرج من �آل مح ّمدَّ P
ّ
المعنوي ،والدعم في تقديم
نفقة عياله»((( :كالنفقات المال ّية وتقديم العون
ّ
المالجئ والمخابئ و�أمثالها� .إال �أنّ الأئ ّمة� Rأنف�سهم ،تلك ال�ساللة ا ّلتي
ب�شكل
نعرفها ،لم يخو�ضوا في مثل هذه المواجهات الم�س ّلحة �أو ي�شتركوا فيها ٍ
) (1بحار الأنوار ،ج� ،46ص.172
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ال�سيا�سي ،ال ذاك الأ ّول وال ذاك الثاني ،عبارة عن مواجهة
مبا�شر� .إنّ الجهاد
ّ
�سيا�سي .فما هو ذاك الهدف ال�سيا�سي؟ هو عبارة عن ت�شكيل
هدف
ذات ٍ
ّ
«حكومة �إ�سالم ّية» وبح�سب تعبيرنا «حكومة علو ّية».
فكان �سعي الأئ ّمة Rومنذ وفاة الر�سول Pوحتّى عام  260هـ.ق .هو
إ�سالمي ،وهذا هو الأ�صل الم ّدعى.
�إيجاد وت�أ�سي�س حكومة �إله ّية في المجتمع ال
ّ
وال ن�ستطيع القول �إنّ ك ّل �إمام كان ب�صدد ت�أ�سي�س حكومة في زمانه وع�صره،
ولكن ك ّل �إمام كان يهدف �إلى ت�أ�سي�س حكومة �إ�سالمية م�ستقبلية� ،أكان ذلك
في الم�ستقبل البعيد �أو القريب .مث ًال هدف الإمام المجتبى Qكان ت�أ�سي�س
حكومة �إ�سالمية في الم�ستقبل القريب ،فقوله Qقال تعالى}:ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{((( ،في جوابه للم�س ّيب بن نج ّية ولآخرين،
عندما �س�ألوه عن �سبب �سكوته ،لهو خير دليل و�إ�شارة �إلى هذا الم�ستقبل .و�أ ّما
ال�سجاد ،Qوبح�سب اعتقادي ،فقد كان يهدف �إلى ت�أ�سي�س حكومة
الإمام ّ
المتو�سط ،ولدينا �شواهد في هذا المجال نذكرها فيما
�إ�سالمية في الم�ستقبل
ّ
بعد� .أ ّما الإمام الباقر Qفيوجد احتمال كبير �أ ّنه �سعى لت�أ�سي�س حكومة في
الم�ستقبل القريب ،و�أ ّما بعد �شهادة الإمام الثامن Qف�أغلب الظنّ �أنّ الأمر
متوجه ًا �إلى المدى البعيد� .إذ ًا� ،إنّ هدف ت�أ�سي�س الحكومة كان ن�صب
�صار ّ
�أعين الأئ ّمة Rدائم ًا ،لكن الزمن المن�شود لت�أ�سي�سها وقيامها كان يختلف
إمام �إلى �آخر .وهذا هو معنى الن�ضال ال�سيا�سي.
من � ٍ
�إنّ ك ّل الأعمال ا ّلتي كان يقوم بها الأئ ّمةّ ،R
بغ�ض النظر عن الأمور
المعنوية والروحية ا ّلتي تهدف �إلى تكامل النف�س الإن�سانية ورق ّيها وقربها من اهلل
تعالى ،كانت �أعما ًال تهدف �إلى ت�أ�سي�س هذه الحكومة الإ�سالمية .فن�شاطاتهم
في ن�شر العلم والمناظرات ا ّلتي كانوا يقومون بها �ض ّد خ�صومهم في ال�سيا�سة،
)� (1سورة الأنبياء ،الآية.111 :
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ووقوفهم �إلى جانب جماعة ،ووقوفهم في وجه �أخرى ،ك ّلها ت�صب في هذا
دعى[28/04/1365] .
المجال �أال وهو ت�أ�سي�س الحكومة الإ�سالمية .هذا هو الم ّ
ال�س�ؤال الأ�سا�س هو هل كان للأئ ّمة Rحياة �سيا�سية �أم ال؟ هل كانت
حياتهم عبارة عن جمع مجموعة من التالمذة والمريدين والمح ّبين حولهم
والحج والأخالق الإ�سالمية
من �أجل �أن يب ّينوا لهم �أحكام ال�صالة والزكاة
ّ
والمعارف والأ�صول الدينية والعرفان و�أمثالها فقط ال غير �أم ال؟
كان هناك �أ�شياء �أخرى غير ا ّلتي ُذكرت ،وهناك �إطار �آخر في قلب وروح
ما ُذكر في حياة الأئ ّمة ،وهو عبارة عن تلك الحياة ال�سيا�سية ،فهذا �أم ٌر مه ٌّم
والمف�صل
اال�ستداللي
ومطلب ينبغي �أن يتّ�ضح .بالطبع ،ال مجال للبحث
جد ًا،
ٌ
ّ
ّ
في الفر�ص المخت�صرة .ف�أنا �أعر�ض لر�ؤو�س مطالب ،لع ّل ا ّلذين يمتلكون
الرغبة يتابعون هذه الق�ضية .ونحتاج في هذا الإطار �إلى �أن ننظر �إلى الروايات
م ّرة �أخرى ،ونت�أ ّمل في كتب التاريخ وعندها �س ُيعلم ما هي حقيقة حياة الإمام
مو�سى بن جعفر� Qأو �أئ ّمتنا الآخرين ،Rا ّلتي ما زالت �إلى يومنا هذا
غام�ض ًة وغير مذكورة �أو معروفة .بعد �أن لوحظ في محيط الإمامة ومحيط
النبي لم يتح ّقق �أي }ﯱ ﯲ ﯳ
�أهل البيت �أنّ هدف ّ
إ�سالمي
نظام �
ﯴ{((( ،وبعد �أن ر�أى الأئ ّمةّ � Rأن ت�شكيل ٍ
ّ
إ�سالمي كما �أراده الأنبياء ،وبعد ع�صر �صدر الإ�سالم ،قد ّتم
عالم �
ٍّ
وتحقيق ٍ
ن�سيانه بالكامل ،و�أنّ الم َلك ّية قد ح ّلت مكان النب ّوة والإمامة ،و�أن الك�سرويين
والقيا�صرة والطواغيت اال�سكندريين (ن�سبة لال�سكندر) وغيرهم ،من
المعروفين بالظلم والطغيان عبر التاريخ ،قد �سيطروا ولب�سوا لبا�س الخالفة
ف�سر كما يريد
با�سم �ساللة بني �أمية وبني الع ّبا�س ،و�أنّ القر�آن �أ�ضحى ُي ّ
الخياني
�أ�صحاب الملك والقدرة ،و�أنّ �أذهان النا�س قد وقعت تحت ت�أثير العمل
ّ
س )(1ورة �آل عمران ،الآية.164 :
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لأولئك العلماء ا ّلذين جل�سوا على معلف المطامع والتع ّلقات الما ّدية للح ّكام
والملوك ،فبعد �أن ر�أى الأئ ّمة Rك ّل ذلك ،ظهرت ّ
خطة عا ّمة في حياتهم.
ونحن عندما نقول الأئ ّمة نق�صد بذلك جميع الأئ ّمة ،من �أمير الم�ؤمنين
الع�سكري .Rوقد كنت ذكرت مرار ًا �أ ّنه علينا النظر �إلى حياة
وحتى الإمام
ّ
إن�سان واحد� ،إن�سا ٌن
الأئ ّمة ،Rوا ّلتي ا�ستم ّرت لم ّدة � 250سنة ،كحياة � ٍ
عا�ش لـ � 250سنة ،فال ينف�صلون عن بع�ضهم بع�ض ًا« ،ك ّلهم نو ٌر واحد»(((.
واحد منهم يتف ّوه بكلمة ،تكون هذه الكلمة في الحقيقة قد جرت على
ف� ّأي ٍ
بعمل ما ،ف�إنّ هذا العمل يكون
ل�سان غيره من الأئ ّمة ،و� ّأي ٍ
واحد منهم يقوم ٍ
في الحقيقة �صادر ًا عن غيره من الأئ ّمة ،وك�أنّ هناك �إن�سان ًا عا�ش � 250سنة.
إن�سان له ٌ
هدف واحد ون ّية
فجميع �أعمال الأئ ّمة ،وطيلة الـ � 250سنة ،هي عمل � ٍ
واحدة وتكتيكات مختلفة.
إ�سالمي
عندما �شعر الأئ ّمة� Rأنّ الإ�سالم �صار غريب ًا و�أنّ المجتمع ال
ّ
أهداف �أ�سا�سية لهم� ،أحدها :تبيين الإ�سالم بال�صورة
لم يت�ش ّكل ،و�ضعوا ع ّدة � ٍ
ال�صحيحة .فالإ�سالم بنظر �أولئك ،ا ّلذين كانوا على ر�أ�س ال�سلطة طيلة هذه
النبي ،و�إ�سالم
ال�سنوات المتمادية ،هو �أم ٌر يعار�ض (مطامعهم) .ف�إ�سالم ّ
وحنين ،والإ�سالم ا ّلذي يعار�ض الأر�ستقراطية
القر�آن ،و�إ�سالم معركة بدر ُ
الطبقي ،والإ�سالم ا ّلذي ين�صر الم�ست�ضعفين ويقمع الم�ستكبرين ،ال
والتمييز
ّ
يمكن �أن يكون في م�صلحة �أولئك ا ّلذين يريدون �أن يرتدوا اللبا�س المو�سوي
إبراهيمي بالحقيقة النمرودية ،فكانوا
بالحقيقة الفرعونية ،واللبا�س ال
ّ
م�ضط ّرين لتحريف الإ�سالم .ول ّما لم يكن بالإمكان �إبعاد الإ�سالم دفع ًة واحدة
عن قلوب النا�س و�أذهانهم ،لأنّ النا�س كانوا م�ؤمنين به ،ا�ضط ّروا �إلى �أن
يب ّدلوا الإ�سالم من حيث ال ّروح والماهية و�أن يف ّرغوه من محتواه.
) (1عيون �أخبار الر�ضا ،Qترجمة غفاري ،ج� ،2ص.417
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ففي النظام البائد لم يكن هناك مخالفة للمظاهر الإ�سالمية ،ولكنّ
الأمر لم يكن كذلك فيما يتع ّلق بم�ضمون الإ�سالم وروحه وجهاد الإ�سالم
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإ�سالميين ،وبيان الحقائق الإ�سالمية،
فلم يعار�ضوا المظاهر الإ�سالمية ا ّلتي ال ت�ض ّر م�صالحهم .ومثل هذه الحالة
كانت حا�صلة في زمن الخالفة الأموية والع ّبا�س ّية ،لهذا ومن �أجل �أن ُيف ّرغوا
الإ�سالم من روحه وحقيقته ،ا�ست�أجروا مجموعة من المرتزقة ،من �أ�صحاب
القلم والل�سان ليختلقوا الأحاديث وكانوا يغدقون عليهم الأموال من �أجل �أن
يخترعوا لهم منقبة� ،أو يكتبوا لهم كتاب ًاُ .يقال �إ ّنه عندما هلك �سليمان بن
عبد الملك ،قد �شوهدت ُكتب فالن العالم الكبير  -وا ّلذي ال �أذكر ا�سمه الآن
 قد ُو�ضعت على ظهور الإبل والحيوانات و�أُخرجت من خزانة �سليمان بنعبد الملك� .أي �أنّ هذا الكاتب والمح ّدث الكبير وهذا العالم الم�شهور ،ا ّلذي
ُيذكر ا�سمه في ك ّل هذه الكتب الإ�سالمية ،كان ي�ؤ ّلف ل�سليمان بن عبد الملك.
كتاب ي�ؤ َّلف ل�سليمان بن عبد الملك �أن ُيذكر فيه ما ال ير�ضي
فهل تتو ّقعون من ٍ
�سليمان بن عبد الملك؟ ف�سليمان بن عبد الملك ا ّلذي يظلم وي�شرب الخمر
وي�صالح الك ّفار ويقمع الم�سلمين ويم ّيز بين النا�س وي�ض ّيق على الفقراء وينهب
إ�سالم �سيعجبه؟ لقد كان هذا هو المر�ض الكبير للمجتمع
�أموال النا�سّ � ،أي � ٍ
إ�سالمي طيلة القرون الأولى .وقد �شاهد الأئ ّمة Rهذه الأمور و�شعروا
ال
ّ
النبي العظيم� ،Pأي الأحكام الإ�سالمية ا ّلتي ينبغي �أن تبقى على
�أنّ تراث ّ
م ّر التاريخ وتهدي الب�شرية في ك ّل ع�صوره� ،أ�ضحى عر�ض ًة للتحريف .وكان
الحقيقي
من �أهداف الأئ ّمة الأ�سا�سية التبيين ال�صحيح للإ�سالم والتف�سير
ّ
للقر�آن ،وك�شف تلك التحريفات والمح ّرفين.
انظروا في كلمات الأئ ّمة� ،Rسترون �أنّ ما ُذكر في العديد من الموارد
ناظ ٌر �إلى تلك الأمور ا ّلتي ُذكرت با�سم الإ�سالم من قبل العلماء والفقهاء
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والمح ّدثين التابعين للأجهزة الحاكمة والعاملة لدى بالط ال�سالطين من �أجل
ر ّدها وبيان حقائقها .لقد كان هذا من الأهداف الأ�سا�س والكبرى للأئ ّمة ،وهو
عبارة عن تبيين الأحكام الإ�سالمية.
�سيا�سي؛ �أي �أ ّننا عندما نعلم �أنّ التحريف يح�صل
�إنّ نف�س هذا العمل له بع ٌد
ّ
من قبل �أجهزة ال�سلطة والخالفة ،و�أنّ �أ�صحاب القلم الم�أجورين ،وا ّلذين
يظهرون ب�صورة العلماء ،يح ّرفون الأمور من �أجل ال�سالطين والح ّكام ،فمن
بعمل
الطبيعي �أنّ ك ّل من ينه�ض بوجه هذه التحريفات يكون في الواقع قد قام ٍ
ّ
يعار�ض �سيا�سة �أولئك الح ّكام وال�سالطين .في يومنا هذا ،وفي بع�ض الدول
الإ�سالمية ،نجد �أ�صحاب القلم والكتّاب والعلماء الم�ست�أجرين من قبل تلك
الأجهزة ي�ؤ ّلفون كتب ًا من �أجل بثّ الفرقة بين الم�سلمين� ،أو من �أجل ت�شويه �صورة
كاتب ح ٌّر و�أ ّلف كتاب ًا حول الوحدة
�إخوانهم الم�سلمين ،فلو ظهر في تلك البالد ٌ
الإ�سالمية والأخ ّوة بين الجماعات الإ�سالمية ،ف�إنّ مثل هذا العمل �سيكون في
الواقع عم ًال �سيا�س ّي ًا ومخالف ًا للأجهزة الحاكمة .لقد كان بيان تلك الأحكام
الإ�سالمية من جملة الأعمال والأن�شطة الأ�سا�س للأئ ّمة ،وال يعني هذا �أنّ الأحكام
إ�سالمي .كيف ال ،وفي
الإ�سالمية لم تكن ُتعلن في تلك الأ ّيام وداخل المجتمع ال
ّ
ك ّل زاوي ٍة من العالم الإ�سالمي كان هناك من يقر�أ القر�آن ،وينقل الأحاديث عن
النبي ،Pوكان هناك بع�ض المح ّدثين ا ّلذين حفظوا �آالف الأحاديث ،ولم
ّ
مخت�ص ًا بم ّكة والمدينة والكوفة وبغداد و�أمثالها ،بل كان �شائع ًا في
يكن الأمر
ّ
إ�سالمي  -انظروا �إلى التاريخ  -هناك في خرا�سان ذلك
جميع �أقطار العالم ال
ّ
ال�شاب ا ّلذي يد ّون ع ّدة �آالف من الأحاديث ،وفي طبر�ستان ،ذاك العالم
العالم
ّ
النبي Pوعن ال�صحابة .لقد
الكبير ا ّلذي ينقل ع ّدة �آالف من الأحاديث عن ّ
كان الحديث موجود ًا وكانت ُتب ّين الأحكام الإ�سالم ّية ،ولكن ما لم يكن ُيب ّين
هو التف�سير والتبيين ال�صحيح للإ�سالم في جميع المجاالت ،وفي ك ّل ما يتع ّلق
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إ�سالمي ،وهذا ما �أراد الأئ ّمة� Rأن ينه�ضوا به .لقد كان
ب�أمور المجتمع ال
ّ
هذا العمل من الأعمال المه ّمة للأئ ّمة.R
العمل الآخر ا ّلذي كان له �أهم ّية هو تبيين ق�ضية الإمامة .الإمامة هي
إ�سالمي والق�ضية الأ�سا�س ا ّلتي لم تكن وا�ضح ًة بالن�سبة
حاكمية المجتمع ال
ّ
لم�سلمي ذلك الزمان وا ّلتي قد ّتم تحريفها من الناحية العملية والنظرية.
إ�سالمي؟ لقد و�صل الأمر بحيث �إنّ ا ّلذين ال
فلمن تكون �إمامة المجتمع ال
ّ
يتق ّيدون بالأحكام الإ�سالمية في الأغلب ،ويرتكبون �أكثر المح ّرمات عالني ًة،
النبي ويجل�سون على م�سنده ،وال يخجلون .فلم يكن الأمر بحيث
ي ّدعون خالفة ّ
يخفى على النا�س ،بل كانوا يرون �أنّ �شخ�ص ًا ا�سمه الخليفة ي�أتي لي�ص ّلي
الجمعة مخمور ًا �سكرانَ وي�صبح �إمام ًا ي� ّأتم به النا�س .كان النا�س يعلمون �أنّ
م�صاب بالأمرا�ض الأخالقية الكبرى ويرتكب الذنوب الكبيرة،
يزيد بن معاوية
ٌ
وفي نف�س الوقت ،عندما ُيقال لهم قوموا على يزيد كانوا يقولون �إ ّننا بايعنا
يزيد وال يجوز القيام عليه .فق�ض ّية الإمامة لم تكن وا�ضح ًة للنا�س .كان النا�س
إ�سالمي يمكن �أن يكون متل ّوث ًا
يت�ص ّورون �أنّ �إمام الم�سلمين وحاكم المجتمع ال
ّ
بهذه المعا�صي والمفا�سد والمظالم وهذه الأعمال ا ّلتي تخالف �صريح القر�آن
والإ�سالم ،فلم تكن الق�ضية من هذه الناحية مه ّمة بالن�سبة للنا�س .لقد كان
هذا م�شكل ًة كبير ًة ،حيث وبااللتفات �إلى �أهمية ق�ضية الحكومة في � ّأي مجتمع
توجهاته ،ف�إنّ ذلك كان ُيع ّد �أخطر �شيءٍ على عالم الإ�سالم.
وت�أثير الحاكم على ّ
لهذا وجد الأئ ّمة� Rضرورة تبيين �أمرين للنا�س:
�أحدهما� :أن يذكروا للنا�س ال�شروط والخ�صائ�ص ا ّلتي ينبغي �أن يتمتّع بها
إ�سالمي والإمام .وهذه الع�صمة والتقوى والعلم والمعنويات
الحاكم ال
ّ
وال�سلوك مع النا�س ،والعمل تجاه ال ّرب ،هي خ�صائ�ص الإمام �أي الحاكم
إ�سالمي.
ال
ّ
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الثاني :هو ت�شخي�ص من يتح ّلى بهذه الخ�صائ�ص في يومهم .وهذا ما قاموا
به ب�أنف�سهم .وقد كان عم ًال كبير ًا من قبل الأئ ّمة .و�أنتم ترون �أ ّنه كان من
أهم الأعمال ال�سيا�سية والإعالمية والمفاهيم ال�سيا�س ّية.
� ّ
لو لم يكن للأئ ّمة � Rسوى هذين العملين ال ّلذين ذكرتهما ،لكانا
كافيين لتكون حياة الأئ ّمة من بدايتها وحتى نهايتها حيا ًة �سيا�سية .وحينما
يف�سرون القر�آن ويب ّينون المعارف الإ�سالمية �أي�ض ًا ف�إ ّنهم كانوا في الواقع
كانوا ّ
�سيا�سي .وحينما كانوا يتح ّدثون عن خ�صائ�ص الإمام ف�إ ّنهم
بعمل
يقومون ٍ
ّ
كانوا �أي�ض ًا يزاولون عم ًال �سيا�سي ًا� .أي لو ّتم اخت�صار بيانات الأئ ّمة بذكر هاتين
الخا�صيتين وهذين المو�ضوعين المذكورين ،لكانت حياتهم حيا ًة �سيا�سية،
ّ
لك ّنهم لم يكتفوا بذلك .فبالإ�ضافة �إلى ك ّل هذه الأمور ،بد�أ الأئ ّمة Rمن
ع�صر الإمام الح�سن المجتبى � Qإلى ما بعد ذلك ،حركة تحت الأر�ض لها
�أبعاد �سيا�سية وثورية من جميع الجهات من �أجل الإم�ساك بالحكومة .وال يبقى
هناك � ّأي ٍّ
باحث في حياة الأئ ّمة� ،أنّ الأئ ّمة Rكانوا �أ�صحاب هذه
�شك ،لك ّل ٍ
الحركة .وما ذكرته هنا مجهو ٌل .والم�شكلة هي �أنّ الكتب ا ّلتي �أ ّلفت حول حياة
الأئ ّمة ،حول حياة الإمام ال�صادق Qوحياة الإمام مو�سى بن جعفر،Q
وب�ش�أن حياة �أكثر الأئ ّمة الآخرين ،للأ�سف لم تب ّين هذه الق�ضية.
ف�إنّ وجود حرك ٍة �سيا�سية عند الأئ ّمة ،وبالرغم من ك ّل هذه ال�شواهد
الموجودة وتلك الت�شكيالت الوا�سعة والمنت�شرة ا ّلتي بنوها ،قد بقيت مخف ّي ًة
ولم ُتذكر وكان هذا الأمر ُيع ّد الم�شكلة الأ�سا�س في فهم حياة الأئ ّمة.R
فحقيقة الأمر �أنّ الأئ ّمة قد بد�أوا هذا العمل .وبالت�أكيد ،توجد �شواهد كثيرة
على ذلك.
على جميع الإخوة والأخوات �أن يعلموا هذا الأمر ،وب�صورة مخت�صرة،
�أنّ الأئ ّمة Rكانوا جميع ًا بمج ّرد �أن ُيلقى عليهم حمل �أمانة الإمامة ف�إنّ
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من الأعمال ا ّلتي كانوا يبد�أون بها هي تلك المواجهة ال�سيا�سية والم�ساعي
ال�سيا�سي كان
ال�سيا�سية من �أجل الإم�ساك بزمام الحكومة� .إنّ هذا ال�سعي
ّ
ي�شبه جميع الم�ساعي ا ّلتي يقوم بها من يريد �أن ي�ش ّكل نظام ًا .وهو ما قام به
مة[23/01/1364] .R
الأئ ّ
�إنّ ك ّل هذا النزاع ا ّلذي ت�شاهدونه عبر م�سير حياة الأئ ّمة Rفيما بينهم
وبين �أجهزة الظلم والجور� ،إ ّنما كان حول هذه الق�ض ّية .فا ّلذين خالفوا �أئ ّمتنا
وقتلوهم
بال�سم و�سجنوهم وحا�صروهم و�ض ّيقوا عليهم� ،إ ّنما كان ب�سبب �أنّ
ّ
الأئ ّمة Rكانوا �أدعياء الحكومة .فحتى لو كان الأئ ّمة Rيمتلكون علوم
لتم�س
الأ ّولين والآخرين ،ولك ّنهم لم يكونوا دعاة الحكومة ،والق�ضية لم تكن ّ
�شكل من
القدرة ال�سيا�سية وا ّدعاء هذه القدرة ،فلما كانوا تع ّر�ضوا لهم ب�أي ٍ
الأ�شكال� ،أو على الأقل لما كانوا تعاملوا معهم بهذه ال�ش ّدة والعنف .فالق�ضية
من الأ�سا�س هي هذه .لهذا� ،أنتم ترون �أ ّنه من بين دعوات وكلمات الأئ ّمة،R
توجد ح�سا�سية فائقة حول كلمة الإمامة وق�ض ّيتها؛ �أي �أنّ الإمام ال�صادقQ
عندما يريد �أن ي ّدعي الحاكمية الإ�سالمية والقدرة ال�سيا�سية ف�إ ّنه يقول�« :أ ّيها
الحجاج في عرفات،
النا�س � ّإن ر�سول اهلل Pكان الإمام» ،وذلك في اجتماع ّ
علي بن �أبي طالب،
ف�إنّ �إمام المجتمع وحاكمه وقائده هو ر�سول اهلل« ،ث ّم كان ّ
ث ّم الح�سن ،ث ّم الح�سين»(((� ،إلى �أن ي�صل �إلى نف�سه� .أي �أنّ ك ّل بحث الأئ ّمة مع
مخالفيهم ،وبحث �أ�صحاب الأئ ّمة في جهادهم �إ ّنما كان حول ق�ضية الحكومة
والحاكمية ،والوالية المطلقة والعا ّمة على الم�سلمين وكذلك حول القدرة
ال�سيا�سية ،ولم يكن النزاع حول المقامات المعنو ّية للأئ ّمة.
لماذا كثير ًا ما نجد �أ�شخا�ص ًا في المجتمع ،في زمن الخلفاء ،من �أهل
الزهد والعلم المعروفين بالتف�سير والعلم ومثل هذه الأمور ،وال يعار�ضهم
) (1الكافي ،ج� ،4ص.466
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الخلفاء ،بل �إ ّنهم حتّى يوا ّدونهم ويظهرون المح ّبة لهم ويختلفون �إليهم
ويطلبون ن�صائحهم؟ لأنّ مثل ه�ؤالء لم يكونوا دعا ًة �سيا�س ّيين في مقابل
الخلفاء ،من �أمثال الح�سن الب�صري وابن �شب ُرمة وعمرو بن عبيد ،ه�ؤالء
الكبار من العلماء ا ّلذين كانوا مورد عناية وقبول الخلفاء .وكانوا ي ّدعون العلم
النبي وك ّل هذه اال ّدعاءات ،لكنّ الخلفاء
والزهد والمعنويات والتف�سير وعلوم ّ
�شكل من الأ�شكال .لأ ّنه لم يكن
لم يظهروا �أ ّية معار�ضة �أو تع ّر ٍ�ض لهم ب�أي ٍ
هناك � ّأي ا ّدعاء للقدرة ال�سيا�سية� .أ ّما نزاع الأئ ّمة مع خلفاء بني �أم ّية وبني
الع ّبا�س فقد كان حول ق�ضية الإمامة والوالية هذه ،وهو ذلك المعنى ا ّلذي
ن�ستخدمه اليوم ب�ش�أن الإمامة[02/11/1366] .
الإمام ال�سيد علي الخامنئي }

الف�صل الأول
النبي األعظمP
ّ
❊ ❊بعثة الخاتم ،بداية ال�صحوة.
إ�سالمي.
❊ ❊حماية النظام ال
ّ
إ�سالمي.
❊ ❊تثبيت النظام ال
ّ

تمهيد

المهم لر�سول اهلل Pهو الدعوة �إلى الحقّ والحقيقة والجهاد
�إنّ العمل
ّ
في �سبيل هذه الدعوة .ولم ُي َ
ت�شوي�ش �أو تر ّدد مقابل
النبي الأكرم Pب� ّأي
ٍ
بتل ّ
الدنيا الظلمانية في زمانه� .سوا ٌء في تلك الأ ّيام ا ّلتي كان فيها في م ّكة وحيد ًا،
�أم في ذلك الجمع ال�صغير من الم�سلمين ا ّلذين �أحاطوا به وفي مواجهة زعماء
العرب المتك ّبرين من �صناديد ُقري�ش وطواغيتهم ،بجالفتهم وبك ّل اقتدارهم،
�أم مقابل عا ّمة النا�س ا ّلذين ّ
يغطون في �سبات الجهل والجاهلية .فلم ي�ستوح�ش.
وقال كلمة الحقّ و�أعادها وب ّينها و�أو�ضحها وتح ّمل الإهانات وا�شترى ك ّل تلك
ال�صعاب والآالم بالنف�س حتّى تم ّكن من �أ�سلمة عدد كبير منهم.
�أم في ذلك الوقت ا ّلذي ت�ش ّكلت فيه الحكومة الإ�سالمية ،وكان هو نف�سه
في موقع رئا�سة الحكومة ،وكانت ال�سلطة بيده .في تلك الأ ّيام �أي�ض ًا ،كان هناك
النبي� ،Pسواء تلك المجموعات العربية
�أعدا ٌء ومخالفون متن ّوعون يواجهون ّ
الم�س ّلحة  -البدو المتف ّرقون في �صحاري الحجاز واليمامة((( ،وا ّلتي كانت دعوة
الإ�سالم تريد �إ�صالحهم وهم يقاومون � -أم ملوك العالم و�سالطينه  -الق ّوتان
العظميان في ذلك الزمان � -أي �إيران والإمبراطورية الرومانية ،ا ّلذين كتب
وتوجه �إليهم وج ّي�ش الجيو�ش نحوهم ،وعانى
�إليهم ر�سول اهلل  Pوجادلهم ّ
االقت�صادي ،حتّى و�صل الأمر �إلى حد �أ ّنه كانت
ال�صعاب ووقع في الح�صار
ّ
تم ّر على �أهل المدينة ع ّدة �أ ّيام �أحيان ًا ،ال يجدون فيها خبز يومهم .لقد كانت
)(1

في الجزيرة العربية  -بين نجد والبحرين  -التي تحتوي على الكثير من القرى والقالع والعيون وب�ساتين النخيل.
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حدب و�صوب تحيط
بالنبي .Pكان بع�ض النا�س
التهديدات الكثيرة من ك ّل ٍ
ّ
النبيP
يقلقون ،وبع�ضهم يتزلزلون ،وبع�ضهم يتذ ّمرون ،وبع�ضهم يلوم ّ
النبي Pلم يتر ّدد �أو ي�ضعف في ميدان الجهاد هذا،
ويح ّثه على التنازل ،لكنّ ّ
إ�سالمي بك ّل اقتدار حتّى �أو�صله �إلى �أوج العزّة والقدرة .هذا
وتق ّدم بالمجتمع ال
ّ
النبي في ميادين الجهاد
هو النظام والمجتمع ،ا ّلذي ا�ستطاع ببركة �صمود ّ
والدعوة� ،أن ي�صبح الق ّوة الأولى في العالم في ال�سنوات ا ّلتي تلت[05/07/1370] .

بعثة النبي الخاتم Pوإرساء قواعد النظام
بداية الصحوة

وكما روي عنه ،Pفي حديث م�شهور ومتواتر� ،أ ّنه قال�« :إ ّنما ُبعثت لأت ّمم
مكارم الأخالق»((( ،ف�إنّ البعثة ُوجدت في هذا العالم لأجل هذا الهدف ،من
�أجل تعميم المكارم الأخالق ّية ،والف�ضائل الروح ّية وتكميلها عند النا�س.
وطالما �أنّ المرء لم َّ
يتحل ب�أف�ضل المكارم الأخالقية ،ف�إنّ اهلل تعالى لن
يوكل �إليه هذا المه ّمة العظيمة والخطيرة ،ولهذا ف�إنّ اهلل �سبحانه يخاطب
النبي Pفي �أوائل البعثة قائ ًال} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ{(((� .أي �أنّ الر�سول
ّ
إلهي ،وهذا
 Pكان على درجة من اال�ستعداد تجعله قادر ًا على تل ّقي الوحي ال ّ
النبي الأكرم Pكان ي�شتغل
الأمر يعود �إلى ما قبل البعثة .ولهذا فقد ورد �أنّ ّ
بالتجارة في �شبابه ،وقد ك�سب من ذلك �أرباح ًا طائلة ،فما لبث �أن �أنفقها
جميع ًا على الم�ساكين قرب ًة �إلى اهلل تعالى.
النبي Pوقبل نزول الوحي -
وفي هذه المرحلة ا ّلتي كانت نهاية تكامل ّ
النبي يعتزل في غار حراء ويجول بفكره في الآيات
ولم يكن قد ن ّبئ بعد  -كان ّ
الإلهية من �سماء ونجوم و�أر�ض ،ويت�أ ّمل في هذه الخالئق والموجودات ا ّلتي
تعي�ش على وجه الب�سيطة بما لها من م�شاعر مختلفة وطبائع �شتّى .لقد كان
ي�شاهد كا ّفة هذه الآيات الإلهية فيزداد خ�ضوعه يوم ًا بعد �آخر �أمام عظمة
)(1

)(2

مجمع البيان ،ج� ،10ص.86
�سورة القلم ،الآية.4 :
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الحقّ  ،ويت�ضاعف خ�شوع قلبه �أمام الأمر والنهي الإله ّيين والإرادة ال ّربانية،
وتتفتّح في وجدانه ،مع مرور الأ ّيام ،براعم الأخالق النب ّيلة .ولهذا فقد ورد
�أ ّنه Pقال« :كان �أعقل النا�س و�أكرمهم»((( ،حيث كان يزداد تكام ًال قبل
البعثة بم�شاهدة الآيات الإلهية حتّى بلغ الأربعين« ،فل ّما ا�ستكمل �أربعين
�سنة ونظر اهلل ع ّز وجل �إلى قلبه فوجده �أف�ضل القلوب و�أج ّلها و�أطوعها
و�أخ�شعها و�أخ�ضعها �أذن لأبواب ال�سماء ف ُفتحت ،ومحمد ينظر �إليها ،و�أذن
للمالئكة فنزلوا ومحمد ينظر �إليهم»((( ،حتّى نزل عليه جبرائيل الأمين
وقال} :ﭻ {((( فكانت بداية البعثة.
إلهي ا ّلذي ال نظير له ،وهذا الإن�سان الكامل ا ّلذي كان
�إنّ هذا المخلوق ال ّ
قد بلغ تلك الدرجة من الكمال في هذه المرحلة قبل نزول الوحي ،قد �شرع منذ
اللحظة الأولى من البعثة في دخول مرحلة من الجهاد ال�شامل والبالغ الم�ش ّقة
والمكابدة ،ا�ستغرقت ثالث ًا وع�شرين �سنة ،وكل هذا كان نموذج ًا للكفاح
والمجاهدة والعمل الد�ؤوب .لقد كان جهاده Pجهاد ًا مع نف�سه ،ومع �أنا�س
ال يدركون من الحقيقة �شيئ ًا ،ومع ذلك المحيط ا ّلذي كان يع ّمه ظال ٌم حالك
ومطبق .ويقول �أمير الم�ؤمنين Qفي نهج البالغة في و�صف ذلك« :في
َا�س ْت ُه ْم ِب َ�أ ْخ َفا ِفهَاَ ،و َوطِ َئ ْت ُه ْم ب�أَ ْظ َ
ال ِفهَاَ ،و َقا َمتْ َعلَى َ�س َنا ِب ِكهَا»((( .لقد
ِف َت ٍن د َ
حب الدنيا ،واتّباع ال�شهوات ،والظلم
كانت الفتن تهاجم النا�س من ك ّل جانبّ :
والجور ،والرذائل الأخالقية ا ّلتي تقبع في عمق وجود الب�شرية ،و�أيادي الطغاة
مانع �أو رادع .ولم يكن هذا
الجائرة ا ّلتي كانت تمت ّد على ال�ضعفاء بال �أدنى ٍ
التع�سف مقت�صر ًا على م ّكة �أو الجزيرة العربية ،بل كان ي�سود �أعظم الح�ضارات
ّ
) (1بغية الباحث عن زوائد م�س���ند الحارث� ،ص ،260و�أ�ص���ل الحديث عن ر�س���ول اهلل� «:Pأف�ض���ل النا����س �أعقل النا�س»
وف�سره ابن عبا�س بر�سول اهلل.P
) (2بحار الأنوار ،ج� ،17ص .309
)� (3سورة العلق ،الآية.1 :
) (4نهج البالغة ،خ.2
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في العالم �آنذاك� ،أي الإمبراطورية الرومانية العظيمة ،والإمبراطورية
ال�شاهن�شاهية في �إيران .ف�إذا ما ت�أ ّملتم في التاريخ لوجدتّم �صفحة تاريخية
مظلمة كانت ت�ضرب ب�أطنابها على كا ّفة نواحي الحياة الإن�سانية.
النبي Pجهاده منذ الوهلة الأولى للبعثة مت�س ّلح ًا بق ّوة خارقة،
لقد بد�أ ّ
إلهي
و�سعي متوا�صل ي�ستع�صي على الت�ص ّور ،فتح ّمل الوحي ،ذلك الوحي ال ّ
ٍ
ا ّلذي كان ينزل على قلب الر�سول Pكما ينزل الغيث العذب ويهطل على
الأر�ض الخ�صبة ،فيمنحه الطاقة ويم ّده بالق ّوة ،فانبرى ّ
موظف ًا ك ّل طاقته
التحول العظيم ،ولقد حالفه التوفيق.
لي�أخذ ِب َيد العا َلم �إلى زمن من ّ
�إنّ الر�سول Pبنى الخاليا الأولى لج�سد الأ ّمة الإ�سالمية ِب َيده المقتدرة
في تلك الأ ّيام الع�صيبة من تاريخ م ّكة ،فبنى قواعد الأ ّمة الإ�سالمية ورفع
عمادها ،فكان الم�ؤمنون الأوائل ،و�أ ّول من اعتنق الإ�سالم ،و�أ ّول من كانت
لديهم تلك المعرفة وال�شجاعة والنورانية ا ّلتي مك ّنتهم من الوقوف على
حقيقة الر�سالة النبو ّية والإيمان بها} ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ{((( .لقد كان الر�سول Pهو ا ّلذي الم�س ب�أنامله الرقيقة �شعاع
رحب من
تلك القلوب الوالهة ،وفتح بيده القو ّية �أبواب الأفئدة على عا َل ٍم ٍ
المعارف والأحكام الإلهية ،فتفتّحت الأذهان والقرائح ،وازدادت الإرادات
�صالبة ،ودخلت تلك الثل ّة الم�ؤمنة  -ا ّلتي كان يزداد عددها يوم ًا بعد يوم -
مرير ال يمكن ت�ص ّوره بالن�سبة لنا في المرحلة المكية .لقد تفتّحت
في
�صراع ٍ
ٍ
هذه البراعم في بيئة لم تكن تعرف �سوى القيم الجاهلية ،فكان ي�سودها
الع�صبية الخاطئة ،ويع ّمها الحقد العميق ،وتت�صارع بين جنباتها قوى الق�سوة
وال�ش ّر والظلم وال�شهوة ا ّلتي ت�ضغط ب�ش ّدة على حياة الب�شر وتحيط بها من
ك ّل جانب ،فنبتت تلك الغر�سات و�أينعت من بين ك ّل هذه الأحجار والأ�شواك
)(1

�سورة الأنعام ،الآية,125 :
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الجامدة والملت ّفة ،وهذا هو معنى قول �أمير الم�ؤمنينَ « :Qو�إِ َّن َّ
ال�ش َج َر َة
أ�صلب عوداً ،و�أَ ْق َوى َو ُقوداً»((( .ولذلك ف�إنّ كا ّفة العوا�صف والأنواء
ا ْل َب ِّر َّي َة � ُ
لم ت�ستطع النيل من هذه النباتات والبراعم والأ�شجار ا ّلتي نمت وترعرعت
وانبثقت �أعوادها من بين ال�صخور ال�ص ّماء ،وانق�ضى ثالثة ع�شر عام ًا ،ثم ما
والنبوي � -أن قام على �أ�سا�س
المدني
إ�سالمي  -المجتمع
لبث �صرح المجتمع ال
ّ
ّ
ّ
هذه القواعد القو ّية.
العمل السياسي

لم تكن ال�سيا�سة هي العن�صر الوحيد في بناء هذه الأ ّمة ،بل كانت تم ّثل
ق�سم ًا من هذه العمل ّية .والق�سم الأ�سا�س الآخر فيها كان يتر ّكز على بناء
الأفراد }ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ{((( ،ومعنى }ﭨ{ �أنّ الر�سول Pكان يعمل
على تربية وتزكية القلوب قلب ًا قلب ًا ,كما كان يغ ّذي العقول عق ًال عق ًال ،وذهن ًا
ذهن ًا ،بالحكمة والعلم والمعرفة} ،ﭩ ﭪ ﭫ { ،والحكمة
النبي Pيع ّلمهم القوانين والأحكام فح�سب،
�أعلى درجة ومكانة .فلم يكن ّ
بل كان يع ّلمهم الحكمة �أي�ض ًا ،وكان يفتح عيونهم على حقائق الوجود .وهكذا
النبي Pفيهم لم ّدة ع�شر �سنوات .فمن ناحية كان اهتمامه من�ص ّب ًا على
�سار ّ
إ�سالمي ون�شر الإ�سالم
ال�سيا�سة و�إدارة الحكومة والدفاع عن كيان المجتمع ال
ّ
وفتح المجال �أمام تلك الجماعات ا ّلتي كانت تعي�ش خارج المدينة� ،أن يدخلوا
ال�ساحة النوران ّية للإ�سالم وللمعارف الإ�سالمية ،ومن ناحية �أخرى كان يعمل
على تربية �أفراد المجتمع .وهذان الأمران ال يمكن ف�صل �أحدهما عن الآخر.
لقد اعتبر بع�ض النا�س �أنّ الإ�سالم م�س�ألة فرد ّية ،وف�صلوه عن ال�سيا�سة.
)(1
)(2

نهج البالغة ،خ .45
�سورة الجمعة ،الآية.2 :
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نبي الإ�سالم المك ّرم Pفي بداية الهجرة ،ومن اللحظة الأولى
في حين �أنّ ّ
ا ّلتي تم ّكن فيها من النجاة بنف�سه من م�صاعب م ّكة ،ف�إنّ �أ ّول ما قام به هو
إ�سالمي وت�شكيل الحكومة والنظام والجي�ش
ال�سيا�سة� .إنّ �إقامة المجتمع ال
ّ
إ�سالمي ،و�إر�سال الر�سائل �إلى ح ّكام العالم الكبار ،والدخول في معترك
ال
ّ
ال�سيا�سة العظيم �آنذاكُ ،تع ّد كلها من �ش�ؤون ال�سيا�سة .فكيف يمكن ف�صل
معنى وم�ضمون ًا و�شك ًال ِب َيد
الدين عن ال�سيا�سة؟! وكيف يمكن �إعطاء ال�سيا�سة ً
غير يد الهداية الإ�سالمية؟! }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ{((( } ،ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ{(((� .إنهم ي�ؤمنون بالقر�آن ،لكنهم ال
ي�ؤمنون ب�سيا�سته! }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ {((( .فما معنى الق�سط؟ �إنّ الق�سط يعني
�إقرار العدالة االجتماعية في المجتمع .فمن ا ّلذي ي�ستطيع تح ّمل هذا العبء؟
�سيا�سي يقوم به مدراء البالد،
�إنّ �إقامة مجتمع يع ّمه العدل والق�سط هو عم ٌل
ّ
وهذا هو هدف الأنبياء جميع ًا .فلي�س الأمر مقت�صر ًا على نب ّينا فقط ،بل �إنّ
عي�سى ومو�سى و�إبراهيم وجميع الأنبياء الإلهيين Rقد ُبعثوا من �أجل العمل
إ�سالمي[31/05/1385].
ال�سيا�سي و�إقامة النظام ال
ّ
ّ
النظام النموذجي للحكم

النبي الأكرم Pفي مرحلة ال�سنوات الع�شر لحاكم ّية الإ�سالم
�إنّ �سيرة ّ
الب�شري ،وال نقول ذلك
في المدينةُ ،تع ّد من �ألمع عهود الحكم طيلة التاريخ
ّ
جزاف ًا ،و�إ ّنما يجب التع ّرف �إلى هذا العهد الق�صير والمليء بالن�شاط وا ّلذي
له ت�أثي ٌر خار ٌق على تاريخ الب�شرية� .إنّ المرحلة المدن ّية هي الف�صل الثاني من
)(1

)(2
)(3

�سورة الحجر ،الآية.91 :
�سورة البقرة ،الآية.85 :
�سورة الحديد ،الآية.25 :
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النبي ،ا ّلذي امت ّد لـ � 23سنة .الف�صل الأ ّول ،ا ّلذي كان مق ّدم ًة
ع�صر ر�سالة ّ
للف�صل الثاني ،كان عبارة عن � 13سنة في م ّكة� .أ ّما ال�سنوات الع�شر ا ّلتي
إ�سالمي
�سني �إر�ساء قواعد النظام ال
ّ
النبي Pفي المدينة فهي تم ّثل ّ
ق�ضاها ّ
إن�ساني
وبناء �أنموذج الحكم ال
إ�سالمي لجميع �أبناء الب�شرية على م ّر التاريخ ال ّ
ّ
في مختلف الأع�صار والأم�صار .وهذا الأنموذج الكامل ،ال نجد له نظير ًا في
� ّأي حقبة �أخرى .وبمقدورنا من خالل �إلقاء نظرة على هذا الأنموذج الكامل
تحديد المعالم ا ّلتي بها ينبغي للب�شر وللم�سلمين الحكم على الأنظمة وعلى
النا�س.
النبي Pمن هجرته �إلى المدينة هي مقارعة الواقع
لقد كانت غاية ّ
واالجتماعي بظلمه وطاغوت ّيته وف�ساده ا ّلذي كان مهيمن ًا
واالقت�صادي
ال�سيا�سي
ّ
ّ
ّ
على الدنيا �آنذاك ،ولم يكن الهدف مكافحة ك ّفار م ّكة فح�سب ،بل كانت الق�ضية
النبي الأكرم Pيتع ّقب هذا الهدف ،فكان يغر�س
ذات بعد
عالمي �أي�ض ًا .كان ّ
ّ
بذور الفكر والعقيدة �أينما َوجد الأر�ضية الم�ساعدة لذلك ،على �أمل �أن تنبت
تلك البذور في الوقت المنا�سب .وكانت غايته من ذلك �إي�صال ر�سالة الحر ّية
والنهو�ض و�سعادة الإن�سان �إلى كا ّفة القلوب .وذلك يتع ّذر �إ ّال عن طريق �إقامة
النبي� Pإلى المدينة لإقامة مثل
النظام
النموذجي القدوة .لذلك فقد جاء ّ
ّ
النموذجي .لكن �إلى �أي مدى ت�سعى الأجيال الالحقة لموا�صلة
هذا النظام
ّ
ذلك واالقتراب من هذا النموذج ،فذلك منوط بهممها وم�ساعيها.
فالنبي Pيبني النموذج ويق ّدمه للب�شرية والتاريخ .والنظام ا ّلذي �ش ّيده
ّ
النبي Pكان له الكثير من المعالم� ،أبرزها و�أه ّمها �سبعة:
ّ
النبوي �إلى الأمام هو الإيمان
الم ْعلَم الأ ّول :الإيمان :فالدافع الحقيقي بالنظام
ّ
المنبثق من قلوب النا�س وعقولهم وي�أخذ ب�أيديهم وك ّل كيانهم نحو طريق
ال�صواب� .إذ ًا المعلم الأ ّول يتم ّثل في نفخ روح الإيمان وتقويته وتر�سيخه
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النبيP
وتغذية �أبناء الأ ّمة بالمعتقد والفكر ال�سليمين ،وهذا ما با�شره ّ

في م ّكة ورفع رايته في المدينة بك ّل اقتدار.
الم ْعلَم الثاني :العدل والق�سط :فمنطلق العمل كان يقوم على �أ�سا�س العدل
والق�سط و�إعطاء ك ّل ذي حقّ ح ّقه دون �أدنى مداهنة.
النبوي هو
الم ْعلَم الثالث :العلم والمعرفة :ف�أ�سا�س ك ّل �شيء في النظام
ّ
العلم والمعرفة والوعي واليقظة ،فهو ال يح ّرك �أحد ًا في اتّجا ٍه مع ّين حرك ًة
عمياء ،بل يح ّول الأ ّمة عن طريق الوعي والمعرفة والقدرة على الت�شخي�ص،
�إلى ق ّوة ف ّعالة ال منفعلة.
النبوي ينبذ ال�صراعات ا ّلتي
الم ْعلَم الرابع :فال�صفاء والأخ ّوة .فالنظام
ّ
تغ ّذيها الدوافع ُ
الخرافية وال�شخ�صية والم�صلحية والنفعية ويحاربها.
فالأجواء هي �أجواء تتّ�سم بال�صدق والأخ ّوة والت�آلف والحميم ّية.
وال�سلوكي :فهو يز ّكي النا�س ويط ّهرهم
أخالقي
الم ْعلَم الخام�س :ال�صالح ال
ّ
ّ
من رذائل الأخالق و�أدرانها ،وي�صنع �إن�سان ًا خلوق ًا ومز ّك ًى }ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ {((( ،فالتزكية هي �أحد المرتكزات الأ�سا�س ا ّلتي
التربوي مع �أبناء الأ ّمة فرد ًا فرد ًا لبناء
النبي Pفي عمله
ّ
كان ي�ستند �إليها ّ
الإن�سان.
النبوي ال يتم ّيز بالتبع ّية
الم ْعلَم ال�ساد�س :االقتدار والعزّة :فالمجتمع والنظام
ّ
والت�س ّول من الآخرين ،بل يتم ّيز بعزّته واقتداره و�إ�صراره على اتّخاذ القرار؛
فهو متى ما َّ
�شخ�ص موطن �صالحه �سعى �إليه و�شقّ طريقه �إلى الأمام.
الم ْعلَم ال�سابع :العمل والن�شاط والتق ّدم ّ
المطرد :فال مجال للتو ّقف في النظام
النبوي ،بل الحركة الد�ؤوبة والتق ّدم الدائم .وال معنى لدى �أبنائه للقول �إنّ
ّ
ك ّل �شيء قد انتهى فلنركن �إلى ال ّدعة! وهذا العمل  -بطبيعة الحال  -مبعث
)(1

�سورة �آل عمران ،الآية.164 :
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ل ّذة و�سرور ولي�س مدعاة للك�سل والملل والإرهاق ،بل هو عمل يمنح الإن�سان
الن�شاط والطاقة واالندفاع.
دعائم النظام النموذجي

النبي� Pإلى المدينة ليقيم هذا النظام ويعمل على تكامله ويجعله
ِ
قدم ّ
�أنموذج ًا �إلى �أبد الدهر ،ليقتدي به الالحقون على امتداد التاريخ ،م ّمن تتو ّفر
لديهم القدرة على �إقامة نظام مماثل له ،من �أجل �أن يزرعوا االندفاع في
وبديهي �أن
القلوب كي يحثّ بنو الب�شر الخطى نحو �إيجاد مثل هذا المجتمع.
ّ
تحتاج �إقامة مثل هذا النظام �إلى دعائم عقائدية و�إن�سانية ،فال ب ّد:
�أ ّو ًال :من وجود معتقدات و�أفكار �سليمة كي يقام هذا النظام على �أ�سا�سها.
النبي Pهذه الأفكار والر�ؤى في �إطار كلمة التوحيد والعزّة
وقد ب ّين ّ
الإن�سانية و�سائر المعارف الإ�سالمية خالل فترة ال�سنوات الثالث ع�شرة
ا ّلتي �أم�ضاها في م ّكة ،ثم ع ّلمها وف ّهمها الآخرين ب�شكل متوا�صل وعلى
مدى لحظات حياته حتّى وافاه الأجل في المدينة ،وكان على الدوام ب�صدد
تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار والمعارف ال�سام ّية ا ّلتي �ش ّكلت �أ�س�س
هذا النظام.
ال�ضروري وجود القواعد والدعائم الإن�سانية كي ي�ستقيم هذا البناء
وثاني ًا :من
ّ
إ�سالمي على فرد واحد .وقد
عليها ،وذلك يعود �إلى عدم ارتكاز النظام ال
ّ
النبي� Pإعداد هذه الركائز في م ّكة وح ّققها ،فكان منهم مجموعة
با�شر ّ
من كبار ال�صحابة ـ على اختالف مراتبهم ـ هم ثمرة الجهود الم�ضنية
والجهاد المرير خالل فترة ال�سنوات الثالث ع�شرة في م ّكة ،فيما كانت
النبيP
هنالك مجموعة من ا ّلذين ّتم بنا�ؤهم في يثرب بوا�سطة ر�سالة ّ
وذلك قبل هجرته Pمن قبيل �سعد بن معاذ و�أبي �أيوب وغيرهما.
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النبي Pفي المدينة ،با�شر ،من لحظة دخوله �إليها ،عملية
وعندما ح ّل ّ
بناء الإن�سان .ومع مرور الأ ّيام �أخذت ترد �إلى المدينة �شخ�ص ّيات تتّ�سم
بجدارتها الإدارية وجاللة القدر وال�شجاعة والت�ضحية والإيمان واالقتدار
والمعرفة حتّى �أ�صبحت �أعمد ًة �صلبة لهذا ال�صرح ال�شامخ الرفيع.
النبي� Pإلى المدينة  -ا ّلتي كانت ت�س ّمى قبل حلوله فيها
لقد كانت هجرة ّ
النبي» بعد دخوله �إليها  -بمثابة ن�سائم ربيع ع ّمت
بـ «يثرب» ثم ُ�س ّميت «مدينة ّ
�أجواء المدينة ف�شعر �أهلها ك�أنّ انفراج ًا ح ّل فيهم جذب القلوب و�أيقظها.
النبي� Pإلى قبا -وهي على مقربة من
وحينما �سمع �أهل المدينة بو�صول ّ
المدينة ومكث فيها خم�سة ع�شر يوم ًا  -كان ال�شوق لر�ؤيته يغلي في قلوبهم
النبي ،Pفيما بقي الآخرون
يوم ًا بعد يوم ،وكان بع�ضهم ّ
يتوجه �إلى قبا لر�ؤية ّ
النبي Pالمدينة تب ّدل ذلك ال�شوق
ينتظرونه في المدينة .وعندما دخل ّ
وذلك الن�سيم �إلى عا�صفة �ألهبت قلوب النا�س فغ ّيرتها .و�سرعان ما نما لديهم
ال�شعور ب�أنّ جميع ما لديهم من مبتنيات وعواطف وارتباطات وع�صبيات قبل ّية
قد ذابت بطلوع مح ّيا هذا الرجل و�سلوكه ومنطقه ،و�أ�شرفوا على نافذة جديدة
تط ّل بهم على حقائق عالم الخلق والمعارف الأخالقية .فكان �أن �أحدثت
هذه العا�صفة ثور ًة في القلوب بادئ الأمر ،ثم امت ّدت �إلى تخوم المدينة،
لتخرج فيما بعد �إلى قالع م ّكة وت�سيطر عليها ،وتنطلق في خاتمة المطاف
لت�شقّ طريقها �إلى ما هو �أبعد ،فتتق ّدم �إلى �أعماق امبراطوريتي ذلك الزمان
توجهت كانت ته ّز القلوب وتحدث ثور ًة في باطن الب�شر.
العظميين ،وحيثما ّ
ففي �صدر الإ�سالم فتح الم�سلمون بق ّوة �إيمانهم بالد �إيران والروم ،و�أ ّيما قوم
طالهم هجوم الم�سلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمج ّرد ر�ؤيتهم للم�سلمين.
كانت الغاية من ال�سيف �إزالة العراقيل عن الطريق ،والق�ضاء على المت�س ّلطين
والمترفين� .أ ّما ال�سواد الأعظم من النا�س فقد ا�ستقبل هذه العا�صفة في جميع
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الأمكنة ،فكان �أن نفذ النظام والدولة الإ�سالمية �إلى �أعماق امبراطوريتي ذلك
الزمان � -أي �إيران والروم  -ف�أ�صبحتا جزء ًا من النظام والدولة الإ�سالمية.
وك ّل ذلك ح�صل في ظرف �أربعين �سنة ،ع�شر منها في عهد الر�سول،P
وثالثون منها بعد رحيله.
النبي Pعمله بمج ّرد �أن ح ّل في المدينة .ومن العجائب ا ّلتي
لقد با�شر ّ
حفلت بها حياته Pهي �أ ّنه ،وطوال تلك ال�سنوات الع�شر ،لم يهدر لحظ ًة
واحدة ،فلم ُي َر ،Pغاف ًال عن �إنارة م�شعل الهداية والإيمان والتعليم والتربية
ولو للحظ ٍة واحدة؛ فلقد كانت يقظته ونومه ،وم�سجده وداره ،ودخوله �ساحة
الحرب ،وم�سيره في الطرقات والأ�سواق ،ومعا�شرته لأ�سرته ،وك ّل وجوده �أينما
ح ّل ،درو�س ًا.
يا لها من بركة زخر بها هذا العمر! فال�شخ�ص ا ّلذي �شغل التاريخ بر ّمته
وترك ب�صماته عليه  -ولقد قلت مرار ًا �إنّ الكثير من المفاهيم ا ّلتي اكت�ست
و�شاح القد�سية على مدى القرون التالية ،من قبيل الم�ساواة والأخ ّوة والعدالة
وال�سيادة ال�شعب ّية ،ك ّلها كانت تحت ت�أثير تعاليمه .Pوفي تعاليم �سائر
من�صة الظهور
الأديان ،لم يكن من وجود لمثل هذه الأمور� ،أو لنقل �إ ّنها لم تبلغ ّ
واالجتماعي قد دام ع�شر ًا من ال�سنين ال
وال�سيا�سي
الحكومي
مع �أنّ ن�شاطه
ّ
ّ
ّ
غير! فيا لها من حياة ميمونة! لقد ح ّدد Pموقفه منذ الوهلة الأولى لدخوله
المدينة.
السلوك االجتماعي للنبيP

مق�سمة �إلى
فل ّما دخلت ناقته يثرب �أحاط بها النا�س .وكانت يثرب يومها ّ
ت�ضم بيوت ًا و�أز ّقة ومتاجر ،يعود ك ّل منها �إلى واحدة من القبائل التابعة
�أحياء ّ
�إ ّما للأو�س �أو للخزرج ...كانت الناقة تم ّر من �أمام قالع هذه القبائل فيخرج
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كبارها وي�أخذون بركاب الناقة منادين� :إلينا يا ر�سول اهلل ،فقال« :Pدعوا
الناقة ف�إ ّنها م�أمورة»((( .لكنّ كبار القوم و�أ�شرافهم� ،شيوخهم و�شبابهم
النبي Pقائلين :انزل هنا يا ر�سول اهلل ،فال ّدار دارك ،وك ّل
اعتر�ضوا ناقة ّ
ما لدينا في خدمتك ،لك ّنه  ،Pكان يقول لهم« :دعوا الناقة ف�إ ّنها م�أمورة».
النجار
حي بني ّ
حي ،حتّى و�صلت �إلى ّ
وهكذا طوت الناقة الطريق ح ّي ًا بعد ّ
النبي Pجا�ؤوه
ا ّلذين تنتمي �إليهم �أ ّم الر�سول ،Pوباعتبارهم �أخوال ّ
وقالوا :يا ر�سول اهلل! �إنّ لنا بك لقرابة فانزل عندنا ،فقال« :Pدعوا الناقة
ف�إ ّنها م�أمورة» ،فانطلقت الناقة حتّى ّ
حطت رحالها في �أكثر �أحياء المدينة
فقر ًا ،فم ّد النا�س �أعناقهم ليعرفوا َمنْ �صاحب الدار ا ّلتي ّ
حطت عندها الناقة،
أن�صاري �أفقر �أهل المدينة �أو �أحد �أفقرهم .عمد �أبو �أ ّيوب
ف�إذا به �أبو �أ ّيوب ال
ّ
النبي Pفنقلوه �إلى دارهم
ال
ّ
أن�صاري وعياله الفقراء المعوزون �إلى �أثاث ّ
النبي� Pضيف ًا عليهم((( ،فيما ُر ّد الأعيان والأ�شراف و�أ�صحاب النفوذ
وح ّل ّ
االجتماعي ،فاتّ�ضح من خالل
وذوو الأن�ساب و�أمثالهم� ،أي �أ ّنه ح ّدد موقعه
ّ
القبلي والزعامات القبلية واالنتماء
ذلك عدم تع ّلق هذا الرجل بالثروة والن�سب
ّ
والعائلي وعدم ارتباطه بالمتحايلين الوقحين ولن يكون كذلك .فهو
أ�سري
ال ّ
ّ
االجتماعي ،و�أ ّي ًا من الفئات ي�ساند،
 Pح ّدد منذ الوهلة الأولى طبيعة �سلوكه
ّ
ول ّأي من الطبقات ينحازَ ،ومنْ هم ا ّلذين �سينالون الق�سط الأوفر من فائدة
النبي Pوتعاليمه ،بيد �أن الأكثر
وجوده ...فالجميع كانوا ينتفعون من وجود ّ
حرمان ًا كان �أكثر انتفاع ًا منه ،دافعهم في ذلك هو التعوي�ض عن حرمانهم.
أن�صاري قطعة �أر�ض متروكة ف�س�أل  Pعن
كانت قبال دارة �أبي �أيوب ال
ّ
�صاحبها ،فقيل �إ ّنها ليتيمين ،فدفع لهما ثمنها وا�شتراها ّثم �أمر ببناء م�سجد
) (1بحار الأنوار ،ج� ،19ص .110
) (2م .ن� ،ص.121
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وحكومي ومركز يتج ّمع
اجتماعي
عبادي
�سيا�سي
عليها ،كان بمثابة مركز
ّ
ّ
ّ
ّ
فيه النا�س؛ حيث اقت�ضت ال�ضرورة بناء مركز يم ّثل المحورية ،ومن هنا ت ّمت
المبا�شرة ببناء الم�سجد .ولم يطلب  Pقطعة �أر�ض من �أحد �أو ي�ستوهبها،
بل ا�شتراها ب�أمواله ،وبالرغم من عدم وجود محام عن هذين اليتيمين ف�إنّ
النبي Pراعى الد ّقة في �أداء حقوقهما كاملة تا ّم ًة كالأب والمدافع عنهما.
ّ
النبي Pمن �أوائل الم�سلمين� ،أو �أ ّولهم،
وعندما با�شروا بناء الم�سجد ،كان ّ
ا ّلذين �أم�سكوا بالمعول وبا�شروا حفر �أر�ض الم�سجد .ولم يكن عمله هذا رمزي ًا،
بل كان عم ًال حقيقي ًا بحيث كان العرق يت�ص ّبب منه  ،Pفكان عمله بالم�ستوى
تنحوا جانب ًا ،فقالوا� :أنجل�س والر�سول يعمل؟! فلنذهب
ا ّلذي �أثار بع�ض ا ّلذين ّ
ونعمل ،فجا�ؤوا وانهمكوا في العمل حتّى �ش ّيدوا الم�سجد خالل برهة وجيزة.
النبي- Pذلك القائد العظيم والمقتدر� -أ ّنه ال يرى � ّأي حقّ
وبذلك �أثبت ّ
ل�شخ�صه ،ف�إذا ما كان هنالك عمل فال ب ّد �أن تكون له م�ساهمة فيه.
ّثم �إ ّنه ،Pو�ضع الأطر الإدارية وال�سيا�سية لذلك النظام .ولو �أنّ المرء
�ألقى نظرة على التط ّور ا ّلذي خطاه بذكاء وفطنة ،لأدرك � ّأي عقل وفكر ود ّقة
وحنكة تقف وراء تلك العزيمة القاطعة والإرادة ال�صلبة ا ّلتي ال يمكن تح ّققها
إلهي .وحتّى يومنا هذا� ،إنّ ا ّلذين يحاولون تت ّبع
ظاهر ًا �إ ّال برفد من الوحي ال ّ
وقائع تلك ال�سنوات الع�شر خطو ًة خطوة يعجزون عن ا�ستيعاب � ّأي �شيء .و�إذا
ما حاول المرء درا�سة ك ّل واقعة على حدة ف�إ ّنه ال يدرك منها �شيئ ًا ،بل عليه �أن
يد ّقق النظر ويلحظ ت�سل�سل الأعمال وكيفية �إنجاز ك ّل تلك المها ّم بتدبير ووعي
وح�سابات دقيقة.
تم ّثلت الخطوة الأولى في �إر�ساء الوحدة ،فلم يدخل �أهل المدينة ب�أجمعهم
الإ�سالم� .إال �أنّ �أكثرهم اعتنق الإ�سالم ،فيما بقيت ق ّلة منهم خارج �إطار
الإ�سالم .كما �أنّ ثالثة من قبائل اليهود المه ّمة كانت تقطن المدينة� ،أي في
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الخا�صة بهم المحاذية للمدينة ،وهي قبائل بنو قينقاع وبنو الن�ضير
القالع
ّ
وبنو قريظة .هذه القبائل كانت قد جاءت �إلى المدينة قبل قرن �أو قرنين من
ق�صة طويلة لها تفا�صيلها ،وعند
وق�صة مجيئهم �إلى المدينة هي ّ
ذلك التاريخّ ،
النبي� Pإلى المدينة كانت له�ؤالء اليهود ثالث مزايا:
دخول ّ
أهم مزارعها
�أ ّولها� :سيطرتهم على الثروات الأ�سا�س في المدينة ،وعلى � ّ
أهم �صناعاتها ا ّلتي تد ّر الأرباح وهي �صناعة
وتجارتها ومنافعها ،وعلى � ّ
الذهب وغيرها .وكان الغالبية من �أهل المدينة يرجعون �إليهم ل�س ّد
حوائجهم واال�ستقرا�ض منهم وت�سديد الربا �إليهم� ،أي �أ ّنهم كانوا يقب�ضون
على ك ّل �شيء من الناحية المالية.
والثانية :تف ّوقهم على �أهل المدينة من الناحية الثقافية ،فهم كانوا �أ�صحاب
كتاب وعلى ّ
اطالع على مختلف المعارف والعلوم الدينية والم�سائل ا ّلتي
تجهلها عقول �أهل المدينة ذات الطبيعة �شبه البدائية .من هنا كانت لهم
الهيمنة الفكرية .و�إذا ما �أردنا و�صفهم وفق ًا للم�صطلحات المعا�صرة
فب�إمكاننا القول �إ ّنهم كانوا ي�ش ّكلون طبقة مثقفة ،لذلك كانوا ي�ستهينون
ب�أهل المدينة وي�سخرون منهم ،ور ّبما كانوا يت�صاغرون حينما يتع ّر�ضون
للأخطار �أو عند ال�ضرورة ،غير �أن التف ّوق كان لهم في الحاالت الطبيعية.
الثالثة :اتّ�صالهم بالمناطق النائية عن المدينة ،فلم يتقوقعوا داخل حدود
النبيP
المدينة .لقد كانوا يم ّثلون واقع ًا قائم ًا في المدينة ،لذا كان على ّ
و�ضعهم في الح�سبان ،فكان �أن �أوجد ،Pميثاق ًا جماعي ًا عا ّم ًا .ولدى حلول
النبي Pفي المدينة اتّ�ضح �أنّ قيادة مجتمعها �إ ّنما هي منح�صرة بهP
ّ
من دون �أن يبرم عقد ًا �أو يطلب �شيئ ًا من النا�س �أو يدخل في مباحثات مع
طبيعي.
�أحد� ،أي �أنّ ال�شخ�صية والعظمة النبو ّية �أخ�ضعت الجميع لها ب�شكل
ّ
لقد تج ّلت قيادته وجعلت الجميع يتح ّركون ويبادرون حول محوريتها.
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النبي ميثاق ًا ،و�صار مو�ضع قبول من قبل الجميع ،فكان �شام ًال
لقد كتب ّ
النبيP
لل�سلوك
االجتماعي :المعامالت ،والنزاعات ،والديات ،وعالقة ّ
ّ
مع معار�ضيه وموقفه من اليهود ومن غير الم�سلمين ،وك ّل ذلك كان مد ّون ًا
ومف�ص ًال ولع ّله يحتل �صفحتين �أو ثالث �صفحات كبيرة من كتب التاريخ
ّ
القديمة الكبرى.
الخطوة الثانية كانت في غاية الأهمية وهي �إ�شاعة روح الأخ ّوة .فلقد
كانت الأر�ستقراط ّية والع�صبيات الخرافية والأ ّبهة القبلية وحالة االنف�صال
بين مختلف الطبقات� ،أبرز الأمرا�ض ا ّلتي كانت تعاني منها المجتمعات
والنبي Pب�إ�شاعته للأخ ّوة �سحق هذه
المتع�صبة يومذاك.
الجاهلية العرب ّية
ّ
ّ
النعرات تحت قدميه .فقد �آخى بين رئي�س القبيلة وبين من هو في م�ستوى
متو�سط .وه�ؤالء بدورهم ارت�ضوا هذه الأخ ّوة طائعين .وو�ضع ال�سادة
ٍ
دان �أو ّ
والأ�شراف �إلى جانب العبيد من الم�سلمين والعتقاء ،وبذلك فقد ق�ضى على
العوائق في طريق الوحدة االجتماعية.
وعندما �أراد Pاتّخاذ م�ؤ ّذن لم�سجده ،كان ذوو الحناجر الجهور ّية
والهندام الجميل وال�شخ�صيات الم�شهورة من الكثرة بمكان ،لك ّنه اختار من
الحب�شي ا ّلذي كان يفتقد �إلى الجمال وال�صوت الح�سن وال�شرف
دونهم بال ًال
ّ
العائلي وال َّن�سبي .فالمناط كان الإ�سالم والإيمان والجهاد والت�ضحية في �سبيل
اهلل ال غير .الحظوا كيف �أ ّنه Pح ّدد القيم على �صعيد العمل ،فقبل �أن يترك
كالمه ب�صماته على القلوب ،كانت �أعماله و�سيرته وهديه هي ا ّلتي ت�ؤ ّثر.

اإلسالمي
حماية النظام
ّ

وبغية �إنجاز هذه المه ّمة كانت هنالك ثالث مراحل هي:
المرحلة الأولى� :إر�ساء قواعد النظام.
الطبيعي �أن يكون هناك من
المرحلة الثانية� :صيانة هذا النظام؛ فمن
ّ
أح�س به �أ�صحاب ال�سلطة
يعادي هذا الكيان المتنامي والمتعاظم ا ّلذي لو � َّ
النبي Pالقدرة على الدفاع عن
ل�شعروا بالخطر �إزاءه .ولو لم تكن لدى ّ
الطبيعي الميمون بحنكة في مقابل الأعداء ،ف�سيزول هذا النظام
هذا الوليد
ّ
وتذهب جهوده �سدى ،فال ب ّد له من �صيانته.
المرحلة الثالثة� :إكمال البناء و�إعماره؛ �إذ ال تكفي عملية الإر�ساء و�إ ّنما
هي الخطوة الأولى.
وهذه المراحل الثالث ت�سير �إلى جانب بع�ضها بع�ض ًا عر�ضي ًا� .إنّ عمل ّية
�إر�ساء القواعد ت�أتي بالدرجة الأولى ،بيد �أ ّنه يتع ّين الحذر من العد ّو �أثناءها،
وهكذا ت�أتي مرحلة ال�صيانة ،حيث يتم خاللها االهتمام ببناء الأ�شخا�ص
والكيانات االجتماعية ومن ّثم تتوا�صل في المراحل الالحقة.
أعداء النظام اإلسالمي

الفتي:
النبي Pيرى خم�سة �أ�صناف من الأعداء يتر ّب�صون بهذا المجتمع ّ
كان ّ
العد ّو الأول :وهو عد ٌّو �ضئيل الأهم ّية ومحدود ،ولكن ينبغي عدم التغافل
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عنه في نف�س الوقت ،فلر ّبما يت�س ّبب في بروز خطر داهم .من هو هذا العد ّو؟
�إ ّنه القبائل �شبه الهمج ّية ا ّلتي تحيط بالمدينة؛ فعلى بعد ع�شرة �أو خم�سة ع�شر
�أو ع�شرين فر�سخ ًا من المدينة تعي�ش قبائل �شبه بدائ ّية ،ج ّل حياتها عبارة عن
النبي Pي�صبو
االقتتال و�إراقة الدماء والإغارة والنهب وال�سلب .و�إذا كان ّ
آمن ووادع في المدينة ،فما عليه �إال �أن يح�سب له�ؤالء
�إلى �إقامة مجتمع �سليم � ٍ
ح�سابهم ،وهكذا فعل ،Pحيث تعاهد مع َمنْ تتو ّفر فيه �أمارات ال�صالح
والهداية ،ولم يبادرهم بالدعوة للإ�سالم بادئ الر�أي ،بل عاهدهم مع بقائهم
النبي Pملتزم ًا �أ�ش ّد
على كفرهم و�شركهم بغية تج ّنب انتهاكاتهم .لقد كان ّ
االلتزام بتع ّهداته ومواثيقه ،وهذا ما �س�أتط ّرق �إليه �أي�ض ًا ،لك ّنه الحق الأ�شرار
النبي Pلل�سرايا ،حيث
َومن ال عهد لهم وعالج م�شكلتهم .وما ُيذكر من َب ْع ِث ّ
كان ير�سل الخم�سين �أو الع�شرين من الم�سلمين في �سرايا ،لمالحقة ه�ؤالء
ا ّلذين ت�أبى طبيعتهم الوئام والهداية وال�صالح وال ي�ستق ّر لهم حال �إال ب�إراقة
النبي Pوقمعهم و�أخمد نارهم.
الدماء
ّ
والتو�سل بالق ّوة ،فكان �أن الحقهم ّ
العد ّو الثاني :هو م ّكة ا ّلتي كان لها مركز ّية .وبالرغم من عدم وجود
حكومة بالمعنى المتعارف عليه فيها ،بيد �أن ث ّمة مجموعة من الأ�شراف
المتك ّبرين العتاة �أ�صحاب النفوذ كانت تحكم م ّكة ،وهم على اختالفهم كانوا
النبي Pعلى علم ب�أنّ
متّحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد .وكان ّ
الخطر الج�سيم �إ ّنما ينطلق منهم ،وقد ح�صل ذلك عملي ًا .وكان ال�شعور يراود
النبي� Pأ ّنه لو انتظر حتّى يداهموه ف�إ ّنهم باليقين لن يتوانوا عن ذلك ،لذلك
ّ
فقد تت ّبعهم لك ّنه لم يق�صد م ّكة ،بل اعتر�ض قافلتهم ا ّلتي كانت تم ّر على مقربة
من المدينة .وكانت معركة بدر �أهم عمليات التع ّر�ض وتم ّثل باكورة عمله .لقد
النبي Pفجا�ؤوا لحربه تدفعهم الع�صب ّية والعناد والإ�صرار على
تع ّر�ض لهم ّ
محاربته[28/02/1380] .
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إلهي �أُخبر الم�سلمون �أ ّنهم �سينت�صرون على مجموعة من
بح�سب الوعد ال ّ
الكافرين .وقد كان ذلك في ال�سنة الثانية للهجرة .كانت القافلة مح ّملة بمتاع
وب�ضائع قري�ش �آتي ًة من ال�شام �إلى المدينة ،لتعبر �أطراف المدينة نحو م ّكة.
وبمج ّرد �أن اتّ�ضح لك ّفار قري�ش تهديد �أبطال ومجاهدي العرب والم�سلمين،
حتّى �أر�سلت ق ّو ٍات م�س ّلحة لأجل الدفاع عن متاعها وب�ضائعها �إلى المدينة.
كان الم�سلمون يميلون �أكثر �إلى �إيقاف هذه القافلة المح ّملة بالثروة والمتاع
وا ّلتي لم يكن لديها � ّأي دفاع ُيذكر .لكنّ اهلل ق�ضى �أن تكون المواجهة الم�س ّلحة
بين الم�سلمين وك�� ّف��ار قري�ش} ،ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ{((( .فقد ك��ان الم�سلمون
يعلمون �أ ّنهم �سينت�صرون في هذه المواجهة ولك ّنهم لم يكونوا يعلمون ب�أنّ
ذلك �سيكون على ق�� ّوات قري�ش الم�س ّلحة ،بل كانوا يظ ّنون �أنّ انت�صارهم
النبي ب ّدل طريقهم
�سيكون على هذه القافلة التجارية الآتية من ال�شام .ولكنّ ّ
و�أخذهم نحو المواجهة الع�سكرية ،فعبرت القافلة ،لكنّ الم�سلمين التقوا
بالك ّفار في مح ّل ٍة ُتدعى بدر ًا .فماذا كانت الع ّلة وراء تبديل اهلل تعالى طريق
الم�سلمين من مواجهة القافلة �إلى معركة مع المقاتلين الم�س ّلحين؟ ال�سبب
هو �أنّ الم�سلمين كانوا يرون ما هو قريب وكانت �إرادة اهلل وم�شيئته تريد
هدف ًا بعيد ًا} ،ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ{((( .ف���إنّ اهلل تعالى �أراد
(((
يعم الحقّ هذا العالم }ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{
�أن ّ
و�أراد �أن يزهق الباطل ،ا ّلذي هو بطبيعته زاهق� .ألم يكن المق ّرر هو �أن يقوم
الإ�سالم بالق�ضاء على جميع القوى وال�سلطنات ال�شيطانية والطاغوتية؟ �ألم
)(1
)(2
)(3

�سورة الأنفال ،الآية.7 :
�سورة الأنفال ،الآية.7 :
�سورة الأنفال ،الآية.8 :
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يكن المق ّرر �أن ت�صبح الأ ّمة الإ�سالمية }ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ {(((؟
�ألم يكن المق ّرر �أن ترتفع راية الإ�سالم خ ّفاق ًة على قمم الإن�سانية والب�شرية؟
طريق؟
فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن � ّأي ٍ
لقد كان الم�سلمون في ذلك الوقت يف ّكرون في �أنف�سهم �أ ّنهم لو �صادروا هذه
الفتي �سوف يقوى .كانوا
القافلة الثرية ،وح�صلوا على بع�ض المال ف�إنّ الإ�سالم ّ
ب�شكل �صحيح ،لكن كان الفكر الأعلى والأكثر قيم ًة في ٍّ
محل �آخر .الفكر
يف ّكرون ٍ
بالنبي اليوم ،قد و�صلنا �إلى ح ّد يمكننا
الأعلى �أ ّننا نحن الم�سلمون ا ّلذين نحيط
ّ
نر�سخ فكرنا وطريقنا في المجتمعات الم�ست�ضعفة المحرومة وفي و�سط عوالم
�أن ّ
الظالم والظلمانية ،ذاك الحو�ض كان فيه من الماء بحيث �إ ّنه يمكن �أن يجري
ويروي ك ّل هذه الغر�سات والأ�شجار والأرا�ضي الم ّيتة والياب�سة ،هذه هي الفكرة
الواقعي ،و�إذا كان المق ّرر �أن
أهم .ف�إذا كان المق ّرر �أن ي�صل الإ�سالم �إلى الن�صر
ال ّ
ّ
تتح ّرك هذه النواة الجليلة للإ�سالم نحو المناطق الم�ست�ضعفة ،و�إذا كان المق ّرر
مكان
�أن تت�ساقط ق�صور الظلم والجور واحد ًا بعد الآخر ،فينبغي �أن يبد�أ ذلك من ٍ
المحب في �صدر الإ�سالم يعلم من �أين يبد�أ ،وقد
ما .لم يكن الم�سلم المخل�ص
ّ
ع ّلمه اهلل تعالى ذلك ،وه ّي�أ له ف�أخرجه اهلل تعالى من �أجل م�صادرة �أموال قري�ش
ليج ّره �إلى معرك ٍة لم يردها ،لكي يتح ّقق من خالل ذلك ،مع قل ّة العتاد ولكن
مع الإيمان الرا�سخ� ،إرجاع العد ّو �إلى الوراء وفتح الطريق �أمام �سيالن وجريان
وتقدّم ونفوذ ق ّوة الحقّ وثبات طريقه ،لكي يفهم العد ّو �أنّ الإ�سالم موجو ٌد فيجب
�أن ي�أخذه على محمل الج ّد }ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ{((( .لقد جعلناكم �أ ّيها
الم�سلمون مقابل الجي�ش الج ّرار للعد ّو من دون �أن تريدوا ذلك ،وذلك من �أجل �أن
توجهوا قب�ضتكم نحوهم ،فتظهر قدرة اهلل �أمام ناظريهم[11/07/1359] .
ّ
)(1
)(2
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إلهي في معركة بدر ،بف�ضل اهلل ورحمته وبه ّمة
بعد �أن كان ال ّن�صر ال ّ
الم�سلمين ،من ن�صيب مجاهدي الإ�سالم ،ف�إ ّنه لم يكن المتو ّقع من العد ّو
�أن يقلع عن عداوته بهذه ال�سرعة ،ولذلك بد�أ بالتخطيط لمعركة �أُحد .وفي
معركة �أُحد كان الأمر في البداية ل�صالح الم�سلمين ب�سبب اتّحادهم وتوافقهم،
وا�ستطاعوا في البداية �أن يهزموا الم�شركين ،ولكن بعد �أن ح�صلوا على الن�صر
ب�سرعة ،ف�إنّ �أولئك الـ  50رج ًال ا ّلذين �أُمروا �أن يحافظوا على موقع ّيتهم على
�أكتاف الجبل مقابل العد ّو ،ومن �أجل �أن ال يتخ ّلفوا عن جمع الغنائم ،تركوا
مه ّمتهم ولحقوا بالم�سلمين ا ّلذين كانوا بدورهم م�شغولين بجمع الغنائم .بقي
ع�شرة �أ�شخا�ص فقط من الم�سلمين عند ذلك الجبل ،و�أ ّدوا ما عليهم ،لكنّ
العد ّو اغتنم هذه الفر�صة ّ
والتف عليهم ،واخترق �صفوفهم من مكان نقطة
�ضعفهم وعدم وجود العدد الكافي ،وهجموا على بق ّية الم�سلمين .وقد دفع
الم�سلمون ثمن ًا باهظ ًا ب�سبب هذا الهجوم؛ لم ُيهزم الإ�سالم ،ولكنّ انت�صاره
أبطال ج�شعان و�أعزّاء في هذا الطريق ،كحمزة
ت� ّأخر بالإ�ضافة �إلى خ�سارة � ٍ
�س ّيد ال�شهداء .واهلل تعالى يدعو الم�سلمين �إلى االعتبار والت�أ ّمل ويقول لهم
�إ ّننا �صدقنا وعدنا وقلنا �إ ّنكم �ستنت�صرون على العد ّو وقد انت�صرتم ،ولكن بعد
�أن ظهرت فيكم تلك الحاالت وتلك الخ�صال الثالث ،تل ّقيتم ال�ضربة ،وتلك
الخ�صال الثالث هي عبارة عن:
ّ
وال�صف.
�أ ّو ًال} :ﮇ ﮈ ﮉ{ ،ف�شققتم وحدة الكلمة
ثاني ًا} :ﮆ{� ،أي �ضعفتم وفقدتم حما�سكم وجهوز ّيتكم وثباتكم،
و�إقدامكم.
ثالث ًا} :ﮊ{((( ،فتخ ّلفتم عن �أوامر الر�سول والقائد و�أولئك ا ّلذين
كانوا م�س�ؤولين عن �إدارة �أموركم.
)(3
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فهذه ال�صفات الثالث ا ّلتي ظهرت فيكم �أعطت الع ّدو الفر�صة ّ
ليلتف عليكم
ويوجه لكم �ضربة ولي�سقط �أع ّز �أبناء الإ�سالم م�ض ّرجين بدمائهم ،بالغين
ّ
إ�سالمي ب�سبب هذا الأمر
بذلك مقام ال�شهادة والمفاخر ،وليخ�سر العالم ال
ّ
�أمثال هذه ال�شخ�صية[19/02/1359] .
النبي - Pوهي واحدة
كانت معركة الخندق �آخر المعارك ا ّلتي �ش ّنت �ض ّد ّ
من �أه ّمها  -حيث ا�ستجمع ك ّفار م ّكة ك ّل قواهم وا�ستعانوا بالآخرين �أي�ض ًا
النبي Pوب�ضع مئات من �أن�صاره المق ّربين ،وننهب
وقالوا فلنذهب ونقتل ّ
للنبي ومن معه .وقبل
المدينة ،ونرجع مطمئ ّنين ،ولن يبقى بعدها عينٌ وال �أثر ّ
النبي Pقد علم بالأمر فبادر �إلى حفر خندق
�أن ي�صلوا �إلى المدينة كان ّ
الجهة ا ّلتي ي�سهل اختراقها .كان ذلك في �شهر
عر�ضه �أربعون متر ًا تقريب ًا من ّ
رم�ضان والمناخ قار�س البرودة كما تنقل الروايات ،ولم يهطل المطر ذاك
النبيP
العام ،من هنا فقد ّ
عم الجدب وعانى النا�س من الم�صاعب .كان ّ
�أكثر النا�س عم ًال في حفر الخندق؛ فحيث وقعت عيناه على من �أعياه العمل
و�أ�صابه الإرهاق �أو عجز عن الموا�صلة ،كان Pيتناول معوله ويمار�س العمل
ي�سجل ح�ضوره ب�إ�صدار الإيعازات فقط ،بل كان ي�شارك
والبناء بد ًال عنه .فلم ّ
الم�سلمين بكيانه ووجوده �أي�ض ًا .ول ّما ر�أى الك ّفار الخندق ولم�سوا عجزهم
�أ�صيبوا بالإحباط والهزيمة وافتُ�ضح �أمرهم ،و�أخير ًا ا�ضط ّروا لالن�سحاب.
النبي Pب�أنّ الأمر قد انتهى ،وهذه كانت �آخر المعارك ا ّلتي
عندها نادى ّ
للتوجه نحو م ّكة
ي�ش ّنها ك ّفار م ّكة �ض ّد الم�سلمين ،وقد جاء دور الم�سلمين ّ
ومالحقة الك ّفار.
التوجه �إلى م ّكة لأداء العمرة
النبيّ P
بعد عام من تلك الواقعة �أراد ّ
الغني بالمعاني والأهداف  -وكان م�سير
 و�أثناء ذلك وقع �صلح الحديبية ّالنبي� Pإلى م ّكة في �شهر مح ّرم الحرام  -حيث كانوا يح ّرمون فيه القتال -
ّ
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ف�أ�صبحوا في حيرة من �أمرهم ما ع�ساهم �صانعين� ،أي�سمحون له بالتق ّدم في
م�سيره؟ وماذا �سيفعلون �إزاء نجاحه هذا؟ وكيف يواجهونه؟ �أيقاتلونه وهم في
�شهر مح ّرم؟ وكيف يقاتلونه؟ و�أخير ًا ق ّرروا عدم ال�سماح له بالمجيء �إلى م ّكة
النبي Pب�أ�سمى
و�إبادته هو و�أ�صحابه �إن وجدوا لذلك مب ّرر ًا .تم ّيز ت�ص ّرف ّ
درجات التدبير ،حيث قام بما دفعهم لأن ُي ِبرموا معه �صلح ًا يق�ضي ب�أن يعود
�إلى المدينة على �أن ي�أتي في العام القادم لأداء العمرة .وتو ّفرت الظروف
النبي Pمن �أجل التبليغ في ك ّل �أرجاء المنطقة و ُفتحت �أمامه
جميعها �أمام ّ
الأبواب .كــان ذلك �صلح ًا ،بيد �أنّ الباري تعالــى ي�ص ّرح فــي كتابه بالقول:
} ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ {((( .ومن يراجع م�صادر التاريخ ال�صحيحة والمو ّثقة
توجه
يده�شه كثير ًا ما جرى في واقعة �صلح الحديبية .وفي العام التالي ّ
النبي Pلأداء العمرة و ُرغم �أنوفهم �أخذت �شوكته تزداد ق ّوة يوم ًا بعد يوم.
ّ
ول ّما نق�ض الك ّفار العهد في العام الالحق � -أي العام الثامن للهجرة  -تق ّدم
النبيP
النبي Pوفتح م ّكة ،فكان فتح ًا عظيم ًا ينبئ عن اقتدار ّ
نحوهم ّ
النبي Pمع هذا العد ّو بالتدبير
وتم ّكنه .وت�أ�سي�س ًا على ذلك فقد اتّ�سم تعامل ّ
واالقتدار والت�أ ّني وال�صبر بعيد ًا عن االرتباك ،ولم يتراجع �أمامه ولو خطوة
واحدة ،بل كان يتق ّدم نحوه يوم ًا بعد يوم و�آن ًا بعد �آن.
العد ّو الثالث :وهم اليهود� ،أي الدخالء ا ّلذين ال يوثق بهم وا ّلذين �أ�سرعوا
النبي Pفي المدينة ،لك ّنهم لم يقلعوا عن
بالتعبير عن ا�ستعدادهم لمعاي�شة ّ
�أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة .بالتدقيق ج ّيد ًا في �سورة البقرة وبع�ض
النبيP
ال�سور الأخرى من القر�آن الكريم ،نجد �أ ّنها
ّ
تخت�ص بطريقة تعامل ّ
و�صراعه الثقافي مع اليهود .فقد تق ّدم القول �إنّ ه�ؤالء كانوا على قدر من
العلم والوعي والثقافة ،وذوي ت�أثير كبير على �أفكار �ضعاف الإيمان من النا�س،
)(1
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ويحوكون الد�سائ�س ويزرعون الي�أ�س في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم ،فكانوا
يم ّثلون عد ّو ًا ّ
النبي Pي�سلك معهم �سبيل المداراة ما �أمكنه،
منظم ًا .وكان ّ
لك ّنه ل ّما لم�س منهم عدم ا�ستجابتهم لهذه المداراة بادر �إلى معاقبتهم .ولم
النبي Pلهم دون �سبب �أو مق ّدمات ،بل �إنّ ك ًّال من هذه القبائل
ت� ِأت مباغتة ّ
النبي Pبما يوازي فعلتهم.
الثالث ارتكبت �أفعا ًال فعاقبهم ّ
فتوجه نحوهم و�أمرهم بالجالء
النبيّ P
الفئة الأولى :بنو قينقاع الذين خانوا ّ
و�أخرجهم من ديارهم تاركين ثرواتهم للم�سلمين.
وق�صة خيانتهم
النبي� Pأي�ض ًا ّ -
والفئة الثانية :هم بنو الن�ضير ا ّلذين خانوا ّ
النبي Pبحمل بع�ض �أمتعتهم والرحيل ،فا�ضط ّروا لذلك
مه ّمة  -ف�أمرهم ّ
وارتحلوا.
النبي Pالأمان و�سمح لهم بالبقاء
الفئة الثالثة :وهم بنو قريظة ،فقد منحهم ّ
في المدينة ولم يخرجهم منها ،و�أبرم معهم عقد ًا على � اّأل ي�سمحوا للعد ّو
بالت�س ّلل من �أحيائهم في معركة الخندق ،لك ّنهم غدروا وتعاقدوا مع العد ّو
بتن�صلهم
النبي� ،Pأي �أ ّنهم لم يكتفوا ّ
على الوقوف �إلى جانبه لمقاتلة ّ
النبي ،Pبل في الوقت ا ّلذي بادر ر�سول اهلل� Pإلى
من عهدهم مع ّ
الجهة ا ّلتي تقع عليها
حفر الخندق في الجهة ا ّلتي ي�سهل اختراقها و�س ّلمهم ّ
�أحيا�ؤهم ليمنعوا العد ّو من الت�س ّلل عبرها ،ذهبوا للتفاو�ض والتباحث مع
النبي Pمن الخلف.
العد ّو ليدخلوا مع ًا من تلك الجهة ويطعنوا ّ
وفي تلك الأثناء علم الر�سول Pبهذه الم�ؤامرة ،وكان ح�صار المدينة
قد ا�ستم ّر �شهر ًا ،وقد وقعت خيانة ه�ؤالء في منت�صف هذا ال�شهر ،فلج�أP
عمل في غاية الذكاء �ألقى من خالله الوقيعة بينهم وبين قري�ش  -ووردت
�إلى ٍ
تفا�صيله في كتب التاريخ  -فقد قام Pبعمل �أطاح بال ّثقة ا ّلتي تربطهم
بقري�ش ،وفيه تج ّلت واحدة من الخطط ال�سيا�سية الع�سكرية الرائعة للر�سول
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الأكرم� ،Pأي �أ ّنه Pعاجلهم ليوقفهم عن توجيه �أ ّية �ضربة للم�سلمين.
وحينما انهزمت قري�ش وحلفا�ؤها وابتعدوا عن الخندق وقفلوا راجعين �إلى م ّكة
النبي Pالظهرّ ،ثم دعا �إلى �صالة الع�صر قبالة قالع بني قريظة،
�ص ّلى ّ
خم�سة
فتوجه نحوهم� ،أي �أ ّنه لم يمهلهم ولو ليلة واحدة ،فحا�صرهم لم ّدة ٍ
ّ
النبي Pقتل
وع�شرين يوم ًا توا�صلت خاللها المناو�شات بين الطرفينّ .ثم �إنّ ّ
مقاتليهم لفداحة خيانتهم وعدم �إمكانية �إ�صالحهم.
النبي Pمع ه�ؤالء� ،أي �أ ّنه �أزال عداوة اليهود من على
هكذا تم ّيز تعامل ّ
طريق الم�سلمين  -ب�شكل �أ�سا�س في ق�ضية بني قريظة ،وقبلها مع بني الن�ضير،
وبعدها مع يهود خيبر  -بك ّل تدبير وق ّوة و�إ�صرار مقترن بالأخالق الإن�سانية
النبي Pعهد ًا �أبد ًا ،وهذا ما يذعن
العالية .وفي ك ّل هذه المواطن لم ينق�ض ّ
له حتّى �أعداء الإ�سالم ،بل �أولئك هم ا ّلذين نق�ضوا العهود.
العد ّو الرابع :وهم المنافقون .كان المنافقون يعي�شون بين النا�س .وكانوا
من ا ّلذين �آمنوا ب�أل�سنتهم ولم ت�ؤمن قلوبهم .كانوا �أ�شخا�ص ًا ّ
منحطين معاندين
يتم ّيزون ب�ضيق الر�ؤية ،وباال�ستعداد للتعاون مع العد ّو؛ لك ّنهم يفتقدون التنظيم
النبي Pيتعامل مع العد ّو ّ
المنظم
وهذا ما كان يم ّيزهم عن اليهود .لقد كان ّ
المتو ّثب لمهاجمة الم�سلمين كتعامله مع اليهود ولم يمهلهم �أبد ًا ،لك ّنه كان
ّ
المنظم م ّمن تل ّوث �أفراده بالعناد والعداوات والخبائث
يتح ّمل العد ّو غير
النبي Pوقد
بي من �أل ّد �أعداء ّ
الفردية وعدم الإيمان؛ فلقد كان عبد اهلل بن �أُ ّ
عا�صر الر�سول Pحتّى �آخر �سنة من عمره تقريب ًا ،ولم ي�سئ Pالتعامل معه
مع علم الجميع بنفاقه ،وكان Pيداريه ويعامله كباقي الم�سلمين من حيث
عطائه من بيت المال و�صيانة �أمنه وحرمته .كان ذلك منه Pبالرغم من
تخت�ص به�ؤالء المنافقين.
خبث هذه الفئة و�إ�ساءتها ،وفي �سورة البقرة �آيات
ّ
النبي ،Pكما في
ول ّما ا ّتخذ تج ّمع بع�ض المنافقين طابع التنظيم بادر �إليهم ّ

46

إنسان بعمر  250سنة

ق�ضية م�سجد �ضرار حيث ا ّتخذوا منه مركز ًا و�أقاموا ا ّت�صاالت مع عنا�صر من خارج
إ�سالمي ،من قبيل الراهب �أبي عامر من بالد الروم ،و�أعدّوا مقدّمات
النظام ال
ّ
النبي Pوهدم الم�سجد ا ّلذي
النبي ،Pفبادر �إليهم ّ
تح�شيد الجيو�ش لمحاربة ّ
بنوه و�أحرقه ،معلن ًا �أ ّنه لي�س بم�سجد بل ب�ؤرة للت�آمر على الم�سجد وعلى ا�سم
اهلل والم�سلمين� ،أو تلك الحفنة من المنافقين ا ّلذين �أعلنوا كفرهم وخرجوا من
ّ
أخرجن
النبي Pوقال« :لئن د َنوا من المدينة ل
المدينة وح�شدوا قواهم فقاتلهم ّ
لقتالهم» .رغم �أ ّنه �سالم Pالمنافقين في داخل المدينة ولم يتع ّر�ض لهم �أبد ًا.
النبي Pالفئة الثالثة مواجهة ّ
منظمة �صارمة ،لك ّنه �سلك طريق
وهكذا فقد واجه ّ
المداراة مع الفئة الرابعة الفتقادهم التنظيم ،ولأنّ الخطر ال�صادر عنهم يم ّثل
خطر ًا فرد ّي ًا ،كما �أ ّنه Pكان غالب ًا ما يخجلهم ب�سلوكه.
�أما العد ّو الخام�س :فهو عبارة عن العد ّو الكامن في باطن ك ّل م�سلم
وم�ؤمن وهو الأخطر من بين جميع الأعداء .وهذا العد ّو مع�ش�ش فينا �أي�ض ًا،
�إ ّنه الأهواء النف�سية والأنانية والجنوح نحو االنحراف وال�ضالل واالنزالق ا ّلذي
النبي Pمع هذا العد ّو �صراع ًا
يه ّيئ الإن�سان بنف�سه �أر�ض ّيته .وقد خا�ض ّ
مرير ًا .غاية الأمر �أن �آلة ال�صراع مع هذا العد ّو ال تتم ّثل بال�سيف ،بل بالتربية
والتزكية والتعليم والتحذير .لهذا ،عندما عاد الم�سلمون من الحرب مع ك ّل
ذلك التعب ،قال لهم الر�سول« :Pمرحباً بقوم ق�ضوا الجهاد الأ�صغر وبقي
فتعجب الم�سلمون من قوله و�س�ألوه :ما الجهاد الأكبر
عليهم الجهاد الأكبر»ّ .
يا ر�سول اهلل؟! لقد خ�ضنا غمار هذا الجهاد المرير ،فهل من جهاد �أكبر
منه؟! قال« :جهادالنف�س»((( .ف�إذا ما �ص ّرح القر�آن الكريم} :ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ{((( فذلك ال يعني �أ ّنهم منافقون ،بل بع�ض المنافقين في عداد ا ّلذين
في قلوبهم مر�ض .ولكن لي�س ك ّل «ا ّلذين في قلوبهم مر�ض» من المنافقين،
)(1
)(2

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،11ص .122
�سورة التوبة ،الآية.125 :
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فربما يكون المرء م�ؤمن ًا لكن في قلبه مر�ض .فماذا يعني هذا المر�ض؟ �إ ّنه
يعني �ضعف الأخالق وال�شخ�صية ،وال�شهوانية والجنوح نحو مختلف الأهواء
ا ّلتي �إن لم تبادر للح ّد منها ومقارعتها ف�إ ّنها �ست�أتي على الإيمان من الداخل
داخلي .و�إذا ما ا�ستُلب الإيمان من القلب وخال
و�ست�ؤ ّدي بالتالي �إلى خواء
ّ
الباطن وظ ّل الإيمان مال�صق ًا للظاهر �إذ ذاك �سيدخل المرء �ضمن ا ّلذين
ُيطلق عليهم ا�سم «المنافق».
فلو خلت قلوبنا ،ال �سمح اهلل ،من الإيمان وبقي ظاهرنا متل ّب�س ًا بالإيمان،
وقطعنا �أوا�صر الإيمان وعالئقه ،بيد �أن �أل�سنتنا ظ ّلت تلهج بالتعابير الإيمانية،
فهذا هــو النفاق وهــو من الخطورة بمكان .والقر�آن الكريم ي�ص ّرح} :ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ{(((،
وذاك هو ال�سوء المبين� ،أال وهو التكذيب ب�آيات اهلل .ويقول في مو�ضع �آخر:
}ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ{((( .وهذا هو الخطر الكبير ا ّلذي يته ّدد المجتمع

إ�سالمي ف�إ ّنه
إ�سالمي ،وحيثما �شاهدتم في التاريخ انحراف ًا في المجتمع ال
ال
ّ
ّ
الخارجي هجومه ويد ّمر ويخ ّرب لك ّنه ال قدرة
من هنا قد بد�أ .ر ّبما ي�شنّ العد ّو
ّ
مكان ما وي�ؤتي �أكله.
له على الإفناء .ففي النهاية �سيبقى الإيمان ،وينبعث في ٍ
الداخلي �إن هجمت على الإن�سان و�أفرغت باطنه �إذ ذاك
غير �أن جيو�ش العد ّو
ّ
�سيطال االنحراف �سبيله ،و�أينم ٍا ُوجد االنحراف ف�إنّ من�ش�أه يكون هو ذاك.
النبي Pلهذا العد ّو �أي�ض ًا.
ولقد ت�ص ّدى ّ
النبي Pبالتدبير وال�سرعة في العمل فلم يدع الفر�صة تفوته
امتاز �سلوك ّ
في �أية ق�ضية .كان Pطاهر ًا قانع ًا ال وجود لأ ّية نقطة �ضعف في وجوده
)(1
)(2

�سورة الروم ،الآية10 :
�سورة التوبة ،الآية.77 :

48

إنسان بعمر  250سنة

المبارك .كان مع�صوم ًا نق ّي ًا ،وهذا بح ّد ذاته يم ّثل �أهم عوامل الت�أثير� .إنّ
الت�أثير بالعمل هو �أو�سع و�أعمق بدرجات من الت�أثير بالل�سان .لقد كان قاطع ًا
النبي يوم ًا بل�سانين .بالطبع ،عندما كان يواجه العد ّو
و�صريح ًا .ولم يتح ّدث ّ
كان ي�ستخدم معه �أ�سلوب ًا �سيا�سي ًا يوقعه في الخط�أ؛ فلقد كان يباغت العد ّو
في الكثير من الحاالت� ،سواء في المواقف الع�سكرية �أم ال�سيا�سية ،لك ّنه كان
�صريح ًا و�ش ّفاف ًا مع الم�ؤمنين ومع قومه على الدوام ،نق ّي ًا وا�ضح ًا في كالمه
بعيد ًا عن الأالعيب ال�سيا�سية ،يبدي المرونة في المواطن ال�ضرورية  -كما في
المف�صلة ،ولم ينكث عهد ًا مع قومه
أبي  -ذات الأحداث
ّ
ق�ضية عبد اهلل بن � ّ
�أو مع الفئات ا ّلتي عاهدها و�إن كانوا �أعدا ًء له ،وخا�صة مع ك ّفار م ّكة ،ا ّلذين
النبي Pر ّد ًا قاطع ًا ،ولم ينق�ض Pموثق ًا �أبرمه
نق�ضوا عهودهم فر ّد عليهم ّ
مع �أحد ّ
قط ،لذلك كان الجميع على ثقة بالعهد ا ّلذي يبرمه معهم.
النبي Pت�ض ّرعه �إلى اهلل �سبحانه وكان مواظب ًا
ومن ناحية �أخرى لم يفقد ّ
على توطيد �أوا�صر عالقته بالباري ج ّل وعال يوم ًا بعد يوم .فلقد كان يرفع يد
ال�ضراعة �إلى بارئه في تلك الأثناء ا ّلتي ّ
ينظم ع�ساكره ويح ّثهم ّ
ويح�ضهم على
القتال ،وفي �ساحة الوغى ،عندما كان يم�سك ب�سيفه ويقود جي�شه بحزم� ،أو
يع ّلمهم ما ي�صنعون؛ يجثو على ركبتيه رافع ًا يديه باكي ًا مناجي ًا ر ّبه �سائ ًال منه
العون والإ�سناد ودفع الأعداء .لم ي�ؤ ِّد به ال ّدعاء �إلى تعطيل قواه ،وال �أنّ ا�ستثماره
التو�سل والت�ض ّرع واالرتباط باهلل �سبحانه ،بل كان حري�ص ًا
لقواه �أغفله عن ّ
على كال الجانبين ،لم يعتوره التر ّدد �أو الخوف وهو يواجه عد ّو ًا عنيد ًا؛ ولقد
قال �أمير الم�ؤمنين - Qوهو مظهر ال�شجاعة « -ك ّنا ك ّلما ا�شتد الوطي�س
لذنا بر�سول اهلل»((( ،وكان يلوذ به ك ّل من �شعر بال�ضعف .ا�ستم ّر حكمه ع�شر
) (1بح���ار الأن���وار ،ج� ،19ص  ،191وق���ول الإمام  Qهو« :ك ّنا �إذا احم ّر الب�أ�س اتقينا ر�س���ول اهلل Pفلم يكن �أحد م ّنا
�أقرب �إلى العدو منه».
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�سنوات ،لك ّننا لو �أردنا �إيكال العمل ا ّلذي �أنجز خاللها �إلى مجموعة في غاية
الن�شاط لعجزوا عن �إنجاز ك ّل تلك الأعمال والخدمات على مدى مئة عام،
النبي Pحينها �سندرك المه ّمة ا ّلتي ّ
ا�ضطلع
ولو قار ّنا �أعمالنا بما قام به ّ
بها ر�سول اهللP؛ ف�إدارة الحكم وبناء ذلك المجتمع و�صياغة ذلك الأنموذج
بح ّد ذاته يم ّثل واحدة من معاجزه.P
فعلى مدى ع�شر �سنوات ،عا�شره النا�س لي ًال ونهار ًا ،وتر ّددوا �إلى داره وتر ّدد
هو �إلى دورهم ،وكانوا معه في الم�سجد وفي الطرقات وفي ح ّله وترحاله،
وتح ّملوا الجوع مع ًا ،وتذ ّوقوا طعم ال�سرور مع ًا؛ فقد كان الو�سط ا ّلذي يعي�ش فيه
النبي Pمفعم ًا بالم�س ّرة وكان Pيالطف الآخرين ويقيم ال�سباقات وي�شترك
ّ
فيها ،وعلى امتداد تلك ال�سنوات الع�شر تع ّمقت مح ّبة �أولئك ا ّلذين عا�شروه له،
وازداد �إيمانهم به عمق ًا ور�سوخ ًا في قلوبهم .وعندما فتح Pم ّكة ،جاء �أبو
النبي يطلب الأمان.
�سفيان متخ ّفي ًا يلوذ بالع ّبا�س ّ -
النبي� - Pإلى مع�سكر ّ
عم ّ
النبي Pيتو�ض�أ وقد �أحاط به القوم ليحظى ك ّل منهم
ولما ح ّل الفجر ،ر�أى ّ
بقطرات الماء ا ّلتي تتناثر من وجهه ويديه ،فقال �أبو �سفيان :لقد ر�أيت ك�سرى
وقي�صر  -وهما من ملوك الدنيا المعروفين بجبروتهم و�سطوتهم  -لك ّنني لم �أ َر
عليهما مثل هذه العزّة!� .أجل ،فالعزّة المعنوية هي العزّة الحقيقية }ﮔﮕ
ﮖﮗ{((( ،فالعزّة من ن�صيب الم�ؤمنين �أي�ض ًا� ،إن هم �سلكوا
ذات الطريق[28/02/1380].

)(1

�سورة المنافقون ،الآية.8 :

اإلسالمي
تثبيت النظام
ّ

�إنّ واقعة غدير خم هي واقعة م�صيرية ومه ّمة ج ّد ًا في تاريخ الإ�سالم.
يخت�ص بال�شيعة ،والثاني
ويمكن النظر �إليها من حيث ّيتين �أو بعدين :الأ ّول
ّ
يرتبط بجميع الفرق الإ�سالمية .وبالنظر �إلى البعد الثاني لهذه الواقعة ،يجب
�إيجاد هذه الروحية وهذا ال�شعور عند جميع م�سلمي العالم وهو �أنّ عيد الغدير
مخت�ص ًا بال�شيعة.
ا ّلذي يذ ّكر بهذه الواقعة الكبرى لي�س
ّ
يخت�ص بال�شيعة ،لأنّ �أمير الم�ؤمنين
البعد الأ ّول لهذه الواقعة ،وكما ذكرنا،
ّ
النبي .Pوفي ذلك اليوم
 Qفي هذه الواقعة قد ُن ّ�صب للخالفة من قبل ّ
وفي تلك الواقعة ُ�سئل ر�سول اهلل :يا ر�سول اهلل هل �أنّ �إعالنك هذا هو من
إلهي وكذلك هو
نف�سك �أو من اهلل؟ فقال« :من اهلل ور�سوله»(((� ،أي �أ ّنه �أم ٌر � ّ
م ّني .وال�شيعة ّ
تعظم هذه الواقعة من هذه الجهة ،لأنّ اعتقادهم �أنّ الخالفة
المبا�شرة لأمير الم�ؤمنين Qترتبط بهذه الواقعة �أكثر من �سائر الدالئل.
بالطبع �إنّ البحث في مجال اال�ستنباط واال�ستدالل لهذه الواقعة في الكتب
الكثيرة والمتن ّوعة على م ّر تاريخ الإ�سالم ،قد ا�ستم ّر من اليوم الأ ّول و�إلى
يومنا هذا .وال �أنوي هنا �أن �أ�ضيف �شيئ ًا على ما كتبته وذكرته �آالف الأل�سنة
والأقالم ب�ش�أن هذا المطلب.
و�أ ّما البعد الثاني لهذه الواقعة وا ّلذي ال يق ّل �أهمية عن البعد الأ ّول ،فهو �أم ٌر
ٌ
أف�صل فيه قلي ًال.
م�شترك بين ال�شيعة وال�س ّنة� .سوف � ّ
)(1

االحتجاج على �أهل اللجاج ،الطبر�سي ،ج� ،1ص .82
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الحج
ما جرى هو �أنّ ر�سول اهلل ،Pوفي ال�سنة العا�شرة للهجرةّ ،
توجه �إلى ّ
جمع من م�سلمي المدينة و�سائر مناطق الجزيرة العربية ا ّلتي �أ�سلمت .وفي
مع ٍ
حج بيت اهلل
النبي الأكرم Pوا�ستفاد ا�ستفاد ًة تا ّمة من ّ
هذا ال�سفر ،اعتنى ّ
الع�سكري
ال�سيا�سي �أم
من �أجل بيان المفاهيم الإ�سالمية �سواء على الم�ستوى
ّ
ّ
العقائدي .وقد ُنقل عن ر�سول اهلل Pخطبتان �إحداهما ،على
أخالقي �أم
�أم ال
ّ
ّ
الظاهر ،في اليوم العا�شر �أو قريب ًا منه ،والأخرى في نهاية �أ ّيام الت�شريق(((.
وعلى ما يبدو �أ ّنهما كانتا خطبتين ال خطبة واحدة .في هاتين الخطبتين ،ب ّين
ر�سول اهلل جميع الم�سائل الأ�سا�س ا ّلتي ينبغي �أن يلتفت �إليها الم�سلمون بعمق
وهي في الأ�سا�س ق�ضايا �سيا�س ّية .ويدرك الإن�سان ج ّيد ًا كم �أنّ �أولئك ا ّلذين
إ�سالمي اليوم ،ويت�ص ّورون
الحج والق�ضايا ال�سيا�سية في العالم ال
يف�صلون بين ّ
ّ
عمل
الحج ينبغي �أن يكون عبادة فقط بالمعنى الرائج
ّ
والعادي ،و�أنّ ك ّل ٍ
�أنّ ّ
الحج ،كم �أ ّنهم غرباء وبعيدون عن تاريخ
�سيا�سي هو عم ٌل خارج عن نطاق ّ
ّ
النبي الأكرم.P
الإ�سالم وعن �سيرة ّ
ما ب ّينه ر�سول اهلل Pفي هاتين الخطبتين من م�سائل ،وقد ُذكرت في
بع�ض كتب ال�شيعة وال�س ّنة بالإجمال ،هي هذه� .أو ًال تح ّدث عن الجهاد ،والجهاد
�ض ّد الم�شركين والك ّفار ،و�أعلن �أنّ الجهاد �سي�ستم ّر حتّى تنت�شر كلمة ال �إله �إال
اهلل في ك ّل العالم .وب�ش�أن الوحدة الإ�سالمية ب ّين ر�سول اهلل في هذه الخطب
ع ّدة مطالب ،و�ص ّرح �أنّ على الم�سلمين �أن ال يقتتلوا فيما بينهم ،و�أ ّكد على
وا�ضح،
بكالم ٍ
وحدة الم�سلمين وان�سجامهم .وفيما يتع ّلق بالقيم الجاهلية �ص ّرح ٍ
�أنّ هذه القيم بنظر الإ�سالم هي ال �شيء وال قيمة لها «�أال � ّإن ك ّل مالٍ وم�أثر ٍة
َمي هاتين»((( فقد تب ّر�أ بالكامل من القيم الجاهلية .وك ّل
ود ٍم ُيدّعى تحت قد َّ
) (1يُطل����ق هذا اال�س����م عل����ى الأيّام من � 11إلى  13من �ش����هر ذي الحجة .ويطلق عليها في القر�آن «�أيّام معدودات»� ،س����ورة
البقرة.203 ،
) (2بحار الأنوار ،ج� ،21ص.105
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الخالفات المالية ا ّلتي كانت بين الم�سلمين من �أ ّيام الجاهلية ،ك�أن يكون
�أحدهم قد �أقر�ض �أخاه وله عليه ربا ،ف�إ ّنه �أ�صبح من�سوخ ًا�« ،أال وك ّل ربا من
قدمي هاتين ،و�أ ّول ربا �أ�ضعه هو ربا ع ّمي الع ّبا�س»(((،
الجاهلية فهو تحت
ّ
النبي �أ ّنه
ا ّلذي كان قد �أقر�ض في الجاهلية كثيرين وله عليهم ربا ،فقد �أعلن ّ
رفعه ون�سخه .وقد �أ ّكد على قيمة التقوى ك�أعلى قيمة �إ�سالمية ،و�ص ّرح �أ ّنه ال
أحد على �أحد �إال بالتقوى .وب ّين �ضرورة الن�صيحة لأئ ّمة الم�سلمين،
ف�ضل ل ٍ
�أي ّ
التدخل في الق�ضايا ال�سيا�سية و�إبداء الر�أي للح ّكام والأئ ّمة وجعل ذلك
كفري�ضة ،حيث يجب على جميع الم�سلمين �أن ُي ْ�سدوا للح ّكام الإ�سالميين
ن�صيحتهم و�آراءهم النافعة.
ضمانة النظام اإلسالمي

النبي الأكرم Pفي هاتين الخطبتين الم�سائل ال�سيا�سية
لقد ب ّين
ّ
إ�سالمي .وفي هاتين الخطبتين ذكر حديث
واالجتماعية الأ�سا�س للعالم ال
ّ
الثقلين �أي�ض ًا ،وهو حديث قال فيه�« :إ ّني قد تركتُ فيكم �أمرين (نفي�سين) لن
تم�سكتم بهما كتاب اهلل وعترتي �أهل بيتي ،ف� ّإن اللطيف
ت�ض ّلوا بعدي ما �إن ّ
علي الحو�ض ،كهاتين
إلي �أ ّنهما لن يفترقا ح ّتى يردا ّ
الخبير قد عهد � ّ
[ال�سبابتين] وجمع بين م�س ِّبحتيه ،وال �أقول كهاتين وجمع بين الم�س ّبحة
فتم�سكوا بهما.(((»...
والو�سطى ،فت�سبق �إحداهما الأخرى ّ
توجه مبا�شر ًة �إلى
الحج ّ
وقد عر�ض ق�ضية العترة .وبعد �إنهاء �أعمال ّ
المدينة .و�أثناء الطريق ،وعلى مفترق ثالثة طرق ،حيث كان ينبغي �أن تفترق
القوافل اليمانية عن قوافل المدينة ،وقف Pفي مح ّل ٍة ُيقال لها «غدير
خم» ،وكما نقل ال�شاهد والحا�ضر� ،أنّ الحرارة كانت �شديدة �إلى درجة �أ ّنه
)(1
)(2

ال�سيرة النبوية ،ج� ،2ص .412
الكافي ،ج� ،2ص .415
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لحم على الأر�ض ُ
ل�شويت ،ففي مثل هذه الحال يقف Pعلى
لو و�ضعوا قطعة ٍ
مرتفع وينادي في النا�س ،وعندما ر�أى الجميع �أعلن ق�ضية الوالية« ،من كنت
ٍ
(((
علي مواله» و�أخذ بيد �أمير الم�ؤمنين Qورفعها حتّى يراها
مواله فهذا ٌّ
وعلي بن
الجميع .وفي
ٍ
النبيّ P
روايات عديدة ُنقل �أ ّنه �شوهد بيا�ض �إبطي ّ
�أبي طالب ،Qعندما رفع يده من �أجل �أن يظهر الأمر للنا�س جميع ًا ،هذه
هي الواقعة في الإجمال.
إ�سالمي والمتع ّلق بالفرق
ولي ال
ّ
�إنّ ال ُبعد ا ّلذي هو مورد نظري  -البعد ال ّد ّ
النبي Pفي هذا
الإ�سالمية ا ّلتي ال تنح�صر بال�شيعة  -هو �أ ّنه لو فر�ضنا �أنّ ّ
الإعالن ،ا ّلذي ح�صل حتم ًا وقد �صدر عنه هذا الكالم ،لو فر�ضنا �أ ّنه لم ُيرد
�أن يب ّين �أنّ خليفته المبا�شر هو �أمير الم�ؤمنين ،Qف�إ ّنه بالح ّد الأدنى
�أراد �أن يث ّبت الوالء والرابطة العميقة للم�سلمين مع �أمير الم�ؤمنينQ
النبي قرن عترته بالقر�آن �سواء في خطبة منى �أم
وعترته .وال�سبب في �أنّ
ّ
النبي ع ّدة
في حديث الثقلين  -وعلى ما يبدو �أنّ هذا الحديث قد �صدر عن ّ
م ّرات  -و�أي�ض ًا في حديث الغدير وفي هذه الواقعة  -ا ّلتي ير ّكز فيها على �أمير
الم�ؤمنين Qو�شخ�صه � -أ ّنه �أراد �أن يث ّبت هذه الرابطة من �أجل �أن يظهر
للنا�س وعلى م ّر الزمان نماذج كاملة للإن�سان ا ّلذي يريده الإ�سالم ويكون ذلك
مج�سمة وعينية
لجميع الأجيال الآتية .فيجعل النموذج الكامل للإن�سان ب�صورة ّ
بحاالته الوا�ضحة ا ّلتي ال ّ
�شك فيها �أمام �أعين جميع الب�شر ،وليقول �إنّ التربية
الإ�سالمية ينبغي �أن تكون في هذا االتّجاه ،و�إنّ �شخ�صية الإن�سان الم�سلم هي
تلك ال�شخ�صية ا ّلتي تجعل غايتها ونموذجها هذا الإن�سان الكامل.
)(1

الكافي ،ج� ،1ص.420
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ه�ؤالء ا ّلذين كانت طهارتهم وعلومهم وتقواهم و�صالحهم وعبوديتهم هلل،
ّ
واطالعهم على الق�ضايا الإ�سالمية ،وت�ضحيتهم و�شجاعتهم من �أجل تح ّقق
الأهداف والقيم الإ�سالمية ،و�إيثارهم وا�ض ٌح ب ّينٌ للجميع .لقد ّتم تعريف
�أمير الم�ؤمنين Qك�أنموذج يمكن للنا�س �أن يرتبطوا به �سواء كان في
ذلك الزمان �أم في الأزمان الآتية .وهنا ،و�إن لم تتح ّقق الخالفة المبا�شرة
عملي ًا �إال بعد مرور � 25سنة ،ف�إ ّنه في النهاية �صار خليفة النبي ،وث ّبت مقام
�إمامته ،وقبل به جميع الم�سلمين ،كفرد� ،إمام ًا للمجتمع .هذه الخ�صو�صية،
وهذه الرابطة الموجودة عند جميع الم�سلمين مع هذه ال�شخ�صية ،ا ّلتي يقبل
النبي - Pك ّل ما هنالك �أنّ بع�ض النا�س يقول �إ ّنه الخليفة
الجميع �أ ّنها خليفة ّ
المبا�شر وبع�ض يعتقد بخالف ذلك ،و�إنه خليفة بعد � 25سنة  -هذه ال�شخ�صية
ا ّلتي يقبل جميع الم�سلمين بها على �أ ّنها خليفة يجب �أن تكون لجميع الم�سلمين
إ�سالمي .ويجب �أن تبقى هذه الرابطة
�أنموذج ًا خالد ًا وقدوة كاملة للإن�سان ال
ّ
بينه وبين جميع الم�سلمين و�إلى الأبد كرابطة فكرية واعتقادية وعاطفية
وعملية.
يخت�ص �أمير الم�ؤمنين Qبال�شيعة بل هو لجميع
فمن هذه الناحية ال
ّ
يخت�ص ب�أمير الم�ؤمنين Qبل ي�شمل
الم�سلمين .كما �أن هذا الكالم ال
ّ
العترة ال�شريفة و�أئ ّمة ال�شيعة ا ّلذين هم من �أوالده ،ا ّلذين هم �أي�ض ًا من
إ�سالمي في �أعين
العترة ،وا ّلذين يجب �أن يبقوا دائم ًا كنماذج كاملة للإن�سان ال
ّ
الم�سلمين .هذه ق�ضية.
وبجعل العترة �إلى جانب القر�آن وبالإعالن عن �ضرورة االرتباط بين
الم�سلمين والعترة ،ب ّين الر�سول الأكرم Pفي الحقيقة الموقف تجاه ك ّل
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�أنواع التحريف ا ّلذي �سيتع ّر�ض له القر�آن واالنحراف عن المفاهيم القر�آنية
الأ�سا�س .فحينما تقوم الأجهزة الجائرة بتحريف المفاهيم الإ�سالمية من
وتف�سر القر�آن ب�صورة خاطئة وت�ض ّل
�أجل منافعها وت�سيء �إلى معاني القر�آن ّ
إ�سالمي ،ف�إنّ ذاك المرجع والمحور
الم�سلمين وتحرمهم من فهم الدين ال
ّ
يوعي النا�س حول الحقيقة والمفاهيم والمعارف
والقطب ا ّلذي ينبغي �أن ّ
ال�صحيحة وينجي النا�س من ال�ضاللة وعليهم �أن ي�ستمعوا �إليه هو العترة
الطاهرة.
إ�سالمي �ضرورة ومطلب ًا
وهذا هو الأمر ا ّلذي ُيع ّد اليوم بالن�سبة للعالم ال
ّ
الزم ًا .يحتاج جميع الم�سلمين اليوم �أن ينهلوا المعارف الإ�سالمية عن طريق
النبي ،دون فرق بين �أن يكونوا معتقدين �أنّ الإمامة المبا�شرة هي لأمير
�أهل بيت ّ
الم�ؤمنين و�أوالده �أو ال .وبالطبع �إنّ ال�شيعة يعتبرون �أنّ العقيدة الح ّقة واال�ستفادة
القطعية من هذا الحديث هي الخالفة المبا�شرة وهم يعتقدون بذلك ويت ّم�سكون
به .وا ّلذين ال يعتقدون بذلك وال يت ّم�سكون به � -أي الإخوان من �أهل ال�س ّنة  -ال
ينبغي �أن يقطعوا رابطتهم الفكرية والعقالنية واالعتقادية والعاطفية مع العترة
ومع �أمير الم�ؤمنين .Qلهذا ف�إنّ ق�ضية الغدير من هذا البعد الثاني ،ا ّلذي
النبي من جهة وجميع
هو بعد �إيجاد الرابطة بين علي بن �أبي طالب وعترة ّ
الم�سلمين من جهة ثانية ،هي ق�ضية لجميع الم�سلمين[23/05/1366] .
مستقبل النظام اإلسالمي

�إنّ ق�ضية الغدير لي�ست ق�ضية تاريخية بحتة ،بل �إنها عالمة على جامعية
النبي الأكرم Pلم يترك للأ ّمة منهاج ًا لبناء
الإ�سالم .و�إذا ما افتر�ضنا �أنّ ّ
البدائي ،الم ّلوث
م�ستقبلها ،بعد ع�شر �سنوات �أم�ضاها في تحويل ذلك المجتمع
ّ
راق ،بف�ضل �سعيه الد�ؤوب وما
مجتمع �
بالع�صبيات والخرافات� ،إلى
إ�سالمي ٍ
ٍّ
ٍ
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بذله �أ�صحابه الأوفياء من جهود ،لظ ّلت ك ّل تلك الإنجازات مبتورة وبال جدوى.
لقد كانت تراكمات الع�صب ّية الجاهل ّية على قد ٍر عظيم من العمق ،بحيث
�إ ّنها كانت بحاجة �إلى �سنوات طويلة للتغ ّلب عليها والتخ ّل�ص منها .لقد كان ك ّل
�شيء على ما يرام كما يظهر ،وكان �إيمان النا�س جيد ًا ،حتّى ولو لم يكونوا على
م�ست ًوى واحد من العقيدة .فبع�ضهم كان قد اعتنق الإ�سالم قبل وفاة الر�سول
الأكرم بعام واحد �أو �ستة �أ�شهر �أو عامين ،وذلك بف�ضل هيمنة ال ُبنية الع�سكرية
النبي Pمع ما رافقها من حالوة الإ�سالم وجاذب ّيته� .إ ّنهم لم
ا ّلتي � ّأ�س�سها ّ
يكونوا جميع ًا من طراز الم�سلمين الأوائل من حيث العمق ،ولهذا فقد كان من
ال�ضروري اتّخاذ ما يلزم من التدابير بغية �إزالة تلك التراكمات الجاهلية من
ّ
�أعماق المجتمع الجديد ،والحفاظ على ّ
خط الهداية الإ�سالمية �سليم ًا وممت ّد ًا
بعد ع�شر �سنوات من زمن الر�سول الأكرم ،Pوذلك لأنّ جهوده الج ّبارة خالل
يتم اتّخاذ تلك التدابير .وهذا ما
تلك ال�سنوات الع�شر �ستبقى بال ثمار فيما لم ّ
�ص ّرحت به الآية المباركة من �سورة المائدة ،وهي قوله تعالى} :ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ{((( فهذه �إ�شارة
�إلى �أنّ هذه النعمة هي نعمة الإ�سالم ونعمة الهداية ونعمة �إر�شاد العالمين
يتم بال خارطة للطريق
جميع ًا �إلى ال�صراط الم�ستقيم .وهذا ما ال يمكن �أن ّ
النبي Pفي الغدير،
بعد الر�سول ،Pوهذا �أم ٌر
طبيعي .وهذا عين ما فعله ّ
ّ
ن�صب للوالية خليف ًة ممتاز ًا ال نظير له وهو �أمير الم�ؤمنين ،Qلما
حيث ّ
كان يتمتّع به من �شخ�صية �إيمانية فريدة ،و�أخالق �سامية حميدة ،وروح ثورية
وع�سكرية متم ّيزة ،و�سلوك راق مع جميع النا�س ،و�أمر النا�س باتّباعه.
ولم يكن هذا من عند ر�سول اهلل Pبل كان هداية ر ّبانية ،و�أمر ًا �إله ّي ًا،
وتن�صيب ًا من اهلل تعالى ،كما هو �ش�أن كا ّفة �أقوال و�أفعال الر�سول Pا ّلتي
)(1

�سورة المائدة ،الآية.3 :
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كانت وحي ًا �إلهي ًا ،وهو ا ّلذي ال ينطق عن الهوى .لقد كان هذا �أمر ًا �إله ّي ًا
�صريح ًا للر�سول Pفقام بتنفيذه و�إطاعته .وهذه هي ق�ضية الغدير� ،أي بيان
تتم
جامعية الإ�سالم و�شموليته ،والتط ّلع �إلى الم�ستقبل ،وذلك الأمر ا ّلذي ال ّ
هداية الأ ّمة الإ�سالمية وزعامتها �إال به .فما هو ذلك الأمر؟ �إ ّنها تلك الـ�أمور
تج�سدها �شخ�صية �أمير الم�ؤمنين� ،أي التقوى والتد ّين والإيمان الرا�سخ،
ا ّلتي ّ
وعدم التو ّكل �إال على اهلل ،وعدم ال�سير �إال في �سبيله ،والج ّد واالجتهاد في
طريق الحقّ  ،واالتّ�صاف بالعلم ،والتم ّيز بالعقل والتدبير ،والتمتّع بقدرة
ونموذجي في نف�س الوقت .لقد ُن ّ�صب �أمير
واقعي
العزم وبالإرادة� .إ ّنه عم ٌل
ّ
ّ
الم�ؤمنين Qالتّ�صافه بتلك الخ�صو�صيات ،ا ّلتي باتت الزمة في ك ّل زعيم
للأ ّمة الإ�سالم ّية� ،أي ًا كان ،مدى الدهر� ،أي �أنّ هذا هو النموذج الأمثل للقائد
إلهي لأمير
ال
إ�سالمي على مدى حياة الإ�سالم  ،وهو ما ّ
تج�سد في اال�صطفاء ال ّ
ّ
الم�ؤمنين .Qوالغدير هو هذه الحقيقة[18/10/1385].

الف�صل الثاني

اإلمامة
❊ ❊الإمامة في الفكر ال�شيعي.
❊ ❊المراحل الأربع لم�سيرة الإمامة.

اإلمامة في الفكر الشيعي
اإلمامة في اإلسالم

الإمامة هي تلك الق ّمة للمعنى المن�شود من �إدارة المجتمع ،قبال �ضروب
و�أ�صناف الإدارة المنبثقة من مكامن ال�ضعف وال�شهوة والحم ّية في الإن�سان
ومطامعه .والإ�سالم يطرح �أمام الب�شرية نهج الإمامة وو�صفتها� ،أي ذلك
الإن�سان الطافح قلبه بفي�ض الهداية الإلهية ،العارف بعلوم الدين المتم ّيز بفهمه
 �أي ا ّلذي يجيد ت�شخي�ص الطريق ال�صحيح  -ذو الق ّوة في عمله }ﭑ ﭒﭓﭔﭕ{((( ،وال وزن لديه لنف�سه ورغباته ال�شخ�صية ،في حين �أنّ �أراوح
النا�س وحياتهم و�سعادتهم تم ّثل ك ّل ما لديه .وهذا ما ع ّبر عنه �أمير الم�ؤمنين
 Qعملي ًا �أثناء حكمه ا ّلذي ا�ستم ّر �أقل من خم�س �سنوات .تلك الفترة ا ّلتي
كانت �أقل من خم�س �سنوات ،تم ّثل �أنموذج ًا ُيحتذى لن تن�ساه الب�شرية �أبد ًا،
و�سيبقى خالد ًا ّ
و�ضا ًء لقرون متمادية .وهذه هي ثمرة واقعة الغدير ،والدر�س
والمغزى والتف�سير الم�ستقى منها[12/12/1380].
�إنّ كلمة «الإمامة» ا ّلتي تعني في الأ�صل القيادة بمعناها المطلق؛ غالب ًا
الخا�ص ،وهو القيـادة في
إ�سالمي على م�صداقها
ما ُتطلق في الفكر ال
ّ
ّ
ال�ش�ؤون االجتماع ّية ،والفكر ّية وال�سيا�س ّية .و�أينما وردت في القر�آن م�شت ّقات
الخا�ص� ،أي قيادة
لكلمة الإمامة  -ك�إمام ،و�أئ ّمة ُ -يراد بها هذا المعنى
ّ
)(1
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الأ ّمة وقدوتها� .سوا ًء القيادة الفكر ّية� ،أم القيادة ال�سيا�س ّية� ،أم االثنين مع ًا.
وال�سيا�سي بين الم�سلمين،
الفكري
النبي ،Pوظهور االن�شقاق
ّ
ّ
وبعد رحيل ّ
خا�صة ،حيث �إنّ م�س�ألة القيادة ال�سيا�سية
اتّخذت كلمة الإمامة والإمام مكانة ّ
�ش ّكلت المحور الأ�سا�س لالختالف .وكان لهذه الكلمة في البداية مدلولها
معان �أخرى،
ال�سيا�سي �أكثر من � ّأي مدلول �آخرّ ،ثم ان�ض ّمت �إليها بالتدريج ٍ
ّ
أهم م�سائل
حتّى �أ�صبحت م�س�ألة «الإمامة» ت�ش ّكل في القرن الثاني
ّ
الهجري � ّ
المدار�س الكالمية ذات االتّجاهات الفكرية المختلفة ،وكانت هذه المدار�س
تطرح �أراءها ب�ش�أن �شروط الإمام وخ�صائ�صه� ،أي �شروط الحاكم في المجتمع
يتم
إ�سالمي ،وهو مع ًنى
ال
�سيا�سي للإمامة .في هذه الق�ضية ،جرت العادة �أن ّ
ّ
ّ
الحديث عن �شروط وخ�صائ�ص الإمام � -أي حاكم المجتمع وزعيمه  -وكان
لك ّل فرقة في هذا المجال عقيدة وكالم.
�إنّ الإمامة في مدر�سة الت�ش ّيع �أي�ض ًا  -ا ّلتي يرى �أتباعها �أ ّنها �أكثر الق�ضايا
الفكرية الإ�سالمية �أ�صال ًة  -لها المعنى نف�سه .ونظرية هذه المدر�سة ب�ش�أن
الإمام ّ
تتلخ�ص فيما يلي:
ال�سيا�سي في المجتمع ال
الإمام والزعيم
إ�سالمي يجب �أن يكون من�صوب ًا
ّ
ّ
ومف�سر ًا للقر�آن وعالم ًا بك ّل
النبي ،و�أن يكون قائد ًا فكر ّي ًا ّ
من اهلل ،ب�إعالن من ّ
أخالقي
لقي و�
ّ
دقائق الدين ورموزه ،و�أن يكون مع�صوم ًا مبر�أً من ك ّل عيب َخ ّ
و�سببي ،ويجب �أن يكون من �ساللة طاهرة ونقية ويجب ،ويجب ...وبذلك ف�إنّ
ّ
الإمامة في عرف م�سلمي القرن الأ ّول والثاني كانت تعني القيادة ال�سيا�سية،
الخا�ص ب�أتباع �أهل البيت ،تعني �إ�ضاف ًة �إلى القيادة ال�سيا�سية،
وفي العرف
ّ
القيادة الفكرية والأخالقية �أي�ض ًا.
فال�شيعة تعترف ب�إمامة الفرد حين يكون ذلك الفرد متمتّع ًا بخ�صائ�ص
هي � -إ�ضاف ًة �إلى مقدرته على �إدارة الأمور االجتماع ّية  -مقدرته على التوجيه
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والديني ،والتزكية الأخالق ّية .وما لم
الفكري
والإر�شاد والتعليم في الحقل
ّ
ّ
تتو ّفر فيه هذه المقدرة ال يمكن �أن ُيعترف به ك�إمام بحقّ  .وفي نظرهم ،ال
الع�سكري وال�صالح وفتح البلدان
يكفي ح�سن الإدارة ال�سيا�س ّية واالقتدار
ّ
و�أمثالها من الخ�صائ�ص.
�إذ ًا ،بنا ًء على فهم ال�شيعة للإمامة ف�إنّ �إمام � ّأي مجتمع هو تلك القدرة
توجه وتقود الحركة الجمع ّية والفرد ّية لأبناء المجتمع ،وفي نف�س
الفائقة ا ّلتي ّ
والموجه لحياة النا�س وم�ساعيهم .ومن
الوقت ،يكون مع ّلم الدين والأخالق
ّ
وال�سيا�سي للمجتمع
الفكري
النبي� Pإمام ًا �أي�ض ًا ،لأ ّنه كان القائد
ّ
ّ
هنا ،كان ّ
النبي تحتاج الأ ّمة �إلى �إمام يخلفه ويتح ّمل
ا ّلذي �أقام بنف�سه دعائمه .وبعد ّ
عبء م�س�ؤولياته( ،بما في ذلك الم�س�ؤولية ال�سيا�سية) .ويعتقد ال�شيعة �أنّ
علي بن �أبي طالبّ ،Qثم تنتقل الإمامة من بعده
النبي ّ
ن�ص على خالفة ّ
ّ
�إلى الأئ ّمة المع�صومين من ولده (ولأجل المزيد من التفا�صيل والأد ّلة ينبغي
الرجوع �إلى الكتب المتع ّلقة بهذا المجال).
وال ب ّد من الإ�شارة �إلى �أنّ تداخل المها ّم الثالث للإمامة :القيادة
وحي في الخالفة
الديني ،والتهذيب ال
ال�سيا�سية ،والتعليم
أخالقي وال ّر ّ
ّ
ّ
والحكومة الإ�سالم ّية  -حيث ُجعلت الإمامة والحكومة الإ�سالم ّية ذات �أبعاد
وجوانب ثالثة ،كما ب ّينه بع�ض المفك ّرين البارزين في هذا الزمان ب�شكل
�صحيح  -نا�شئ من عدم وجود تفكيك بين هذه الجوانب الثالثة في الم�شروع
إ�سالمي للحياة الب�شرية .فقيادة الأ ّمة يجب �أن ت�شمل هذه الحقول الثالثة
ال
ّ
ال�سعة وهذه ال�شمول ّية في مفهوم الإمامة لدى ال�شيعة ،كان
�أي�ض ًا .وب�سبب هذه ّ
ال ب ّد �أن ُيع َّين الإمام من قبل اهلل �سبحانه.
ن�ستنتج م ّما �سبق �أنّ الإمامة لي�ست ،كما يراها �أ�صحاب النظرة ال�سطحية،
مفهوم ًا يقابل «الخالفة» و«الحكومة»� ،أو من�صب ًا منح�صر ًا بالأمور المعنو ّية
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ال�شيعي تعني «قيادة ال ّأمة» في �ش�ؤون
والروح ّية والفكر ّية ،و�إ ّنما هي في الفكر
ّ
دنياها ،وما يرتبط بذلك من تنظيم للحياة االجتماعية وال�سيا�سية للنا�س في
المعنوي
المجتمع (رئي�س الدولة) .و�أي�ض ًا في �ش�ؤون التعليم والإر�شاد والتوجيه
ّ
والروحي ،وح ّل الم�شاكل الفكر ّية وتبيين الأيديولوجية الإ�سالمية« ،القائد
ّ
الفكريّ ».
وهذه الم�س�ألة الوا�ضحة �أ�ضحت ،مع الأ�سف ،غريبة على �أذهان �أكثر
المعتقدين بالإمامة ،ولذلك نرى �أنّ عر�ض بع�ض النماذج من مئات الأد ّلة
القر�آنية والحديث ّية ،لي�س بالأمر الكثير كما يبدو ،في هذا المجال:
علي بن مو�سى
في كتاب
ّ
«الحجة» من «الكافي» حديث ّ
مف�صل عن الإمام ّ
الر�ضا Qيذكر فيه بالتف�صيل ما يرتبط بمعرفة الإمام وو�صف الإمام،
ويت�ض ّمن معاني عميقة ورائعة.
من ذلك ما ورد ب�ش�أن الإمامة من �أ ّنها« :منزلة الأنبياء ،و�إرث الأو�صياء،
� ّإن الإمامة خالفة اهلل ،وخالفة الر�سول ،ومقام �أمير الم�ؤمنينQ
وميراث الح�سن والح�سينّ � ،Lإن الإمامة زمام الدين ونظام الم�سلمين،
و�صالح الدنيا ،وع ّز الم�ؤمنينّ � ،إن الإمامة � ّأ�س الإ�سالم النامي ،وفرعه
ال�سامي ،بالإمام تمام ال�صالة وال ّزكاة وال�صيام والح ّج والجهاد ،وتوفير
ّ
الفيء وال�صدقات ،و�إم�ضاء الحدود والأحكام ،ومنع الثغور والأطراف».
وحول الإمام �أ ّنه« :النجم الهادئ ،والماء العذب ،والمنجي من ال ّردى،
وحجته
وال�سحاب الماطر ،ومفزع العباد في الداهية ،و�أمين اهلل في خلقهّ ،
والذاب عن حرم اهلل،
على عباده ،وخليفته في بالده ،والداعي �إلى اهلل،
ّ
ونظام الدين ،وع ّز الم�سلمين ،وغيظ المنافقين ،وبوار الكافرين»(((.
وفي رواي ٍة �أخرى عن الإمام ال�صادق ذكر �صراح ًة� :أنّ ك ّل ما كان يمار�سه
)(1
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علي Qوالأئ ّمة من ولده
النبي Pمن م�س�ؤوليات ومها ّم يتح ّملها الإمام ّ
ّ
ً (((
�أي�ضا .
وفي رواية �أخرى عن الإمام ال�صادق Qنرى ت�أكيد ًا على �إطاعة
«الأو�صياء» ّ
وتو�ضح الرواية((( �أنّ الأو�صياء هم نف�سهم ا ّلذين ع ّبر عنهم
القر�آن بـ }ﮙ ﮚ {(((.
�إنّ مئات الروايات المتف ّر ّقة في الأبواب والكتب المختلفة ،ت�ص ّرح �أنّ
مفهوم الإمام والإمامة في الثقافة ال�شيع ّية ما هو � اّإل القيادة و�إدارة �ش�ؤون الأ ّمة
الم�سلمة ،و�أنّ �أئ ّمة �أهل البيت Rهم الأ�صحاب الحقيق ّيون للحكومةّ .
وتدل
جميع (هذه الروايات) ،بما ال يبقي � ّأي ّ
باحث من�صف،
�شك �أو ترديد ،ل ّأي ٍ
على �أنّ �أئ ّمة �أهل البيت Rفي ا ّدعائهم الإمامة ذهبوا �إلى ما هو �أبعد من
والمعنوي ،ليطالبوا بالحكومة �أي�ض ًا ٍ ّ
ثابت لهم .ودعوتهم
الفكري
المقام
كحق ٍ
ّ
ّ
ع�سكري لت�س ّلم
�سيا�سي
لن�ضال
على هذا النطاق الوا�سع ال�شامل �إ ّنما هي دعوة
ّ
ٍ
ّ
ال�سلطة[ .قيادة ال�صادق ]69-74 ،
Q

اإلمامة والحكومة

ال�سجاد �إلى
لو ت�ص ّور �أح ٌد �أ ّنه لم يكن للأئ ّمة الت�سعة والثمانية ،من الإمام ّ
الع�سكري� ،سوى ذكر �أحكام الدين ومعارفه ،و�أ ّنه لم يكن لهم � ّأي نوع
الإمام
ّ
ال�سيا�سي بما يتنا�سب مع زمانهم ،ف�إ ّنه حتم ًا لم يح ّقق غور ًا كافي ًا
من الجهاد
ّ
في حياة ه�ؤالء العظماء .فهذا ما يبرز بو�ضوح من �أحوال ه�ؤالء العظماء ،وفي
الأ�سا�س ال يمكن قبول معنى الإمامة في الإ�سالم والفل�سفة ا ّلتي يطرحها ال�شيعة
)(1
)(2
)(3

الكاف���ي ،ج� ،1ص  ،196ن�ص الحديث :جرى له من �أف�ض���ل ما ج���رى لمحمّد ..ولقد حملت على مثل حموله..وكذلك
يجري لأئمة الهدى واحد ًا بعد واحد.
الكافي ،ج� ،1ص .189
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حولها � اّإل في هذا الطريق وبما يتنا�سب معه .ولو لم يكن لدينا دلي ٌل وا�ض ٌح على
جهاد الأئ ّمة ،ينبغي االعتقاد �أ ّنهم قد جاهدوا ،و�إن لم نعلم� ،أو لم ي�صلنا دليل.
ي�صح �أن نعتقد بالإمامة بمعناها في ثقافة الإ�سالم  -لي�س فقط في ثقافة
وال ّ
الت�ش ّيع  -وفي نف�س الوقت نقبل مث ًال �أنّ �أئ ّمتنا ،Rجل�سوا في بيوتهم طيلة
المائة والخم�سين �سنة �أو �أكثر ،ولم يفعلوا �شيئ ًا بل ا�شتغلوا ببيان �أحكام القر�آن
والمعارف الإ�سالمية دون �أن يكون لهم �أ ّية مواجهة �سيا�س ّية:
�شكل من الأ�شكال .بالطبع ،عندما
فمثل هذا ال�شيء لي�س �صحيح ًا ب� ّأي ٍ
نقول �إنّ الأئ ّمة جاهدوا ،يجب علينا �أن نلتفت �إلى �أنّ الجهاد يكون في ك ّل
والعلمي،
الثقافي،
خا�ص .ف�أحيان ًا ،يكون الجهاد من خالل العمل
ٍ
زمان ٍ
ب�شكل ّ
ّ
ّ
ّ
المنظمات ،و�أحيان ًا من خالل
والحزبي ،وت�أ�سي�س
والتنظيمي،
وال�سيا�سي،
ّ
ّ
ّ
زمان جها ٌد
الأعمال الدمو ّية والأن�شطة الع�سكر ّية والقتال
الظاهري .وفي ك ّل ٍ
ّ
بنح ٍو ما[09/05/1366] .
من الممكن �أن ي�ست�شكل البع�ض ويقول كيف كان الأئ ّمة Rيجاهدون
وينا�ضلون من �أجل الإم�ساك بالحكومة ،في حين �أ ّنهم بعلمهم الإلهي كان
يعلمون ب�أ ّنهم لن ي�صلوا �إلى الحكومة؟ فمن المعلوم �أنّ حياة الأئ ّمةّ R
تدل
على �أ ّنهم لم يتم ّكنوا من الو�صول �إلى الحكومة ،ولم ي�ش ّكلوا المجتمع والنظام
إ�سالمي بح�سب ما يرونه وبح�سب تكليفهم .لكن كيف يمكن للأئ ّمة �أن يقوموا
ال
ّ
بهذا الأمر ،مع �أ ّنهم كانوا يعلمون وقد ّ
إلهي على ذلك؟
اطلعوا بوا�سطة الإلهام ال ّ
والجواب عن هذه الفكرة� :إنّ معرفة عدم الو�صول �إلى الهدف ال تمنع
النبي� ،Pأ ّنه
من �أداء الوظيفة والتكليف .فعلى �سبيل المثال نجد في حياة ّ
كان يعلم بهزيمة الم�سلمين في معركة �أُحد ،وكان يعلم �أنّ �أولئك ا ّلذين وقفوا
على كتف الجبل لن ي�صمدوا و�سوف تح ّركهم �أطماعهم نحو الغنائم .وكذلك
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النبي� Pإلى الطائف من �أجل هداية بني ثقيف ،ولج�أ �إليهم
عندما ذهب ّ
من �ش ّر �أهل م ّكة ،كان يعلم �أ ّنهم �سي�ستقبلونه بالح�صى والحجارة .لقد رموه
ُ
وا�ضط ّر �إلى الرجوع.
بالحجارة �إلى درجة �أنّ الدم �سال من �ساقيه المباركتين
والأئ ّمة Rكانوا يعلمون ذلك ك ّله .كان �أمير الم�ؤمنين Qيعلم �أ ّنه �سوف
ي�ست�شهد في الواحد والع�شرين من �شهر رم�ضان ،لك ّنه في نف�س الوقت ،وقبيل
�شهر رم�ضان� ،أقام مع�سكر ًا كبير ًا خارج الكوفة من �أجل �أن يكمل حربه مع
معاوية .لو كانت معرفة �أمير الم�ؤمنين Qموجبة لأن ال يعمل طبق الم�سار
العادي ،فلماذا ن�صب ذاك المخ ّيم؟ ولماذا ج ّي�ش الجيو�ش ف�أخرج النا�س �إلى
ّ
خارج الكوفة وجعلهم ينتظرون؟ لماذا؟ ما هي الفائدة؟ �إنّ معرفة الأئ ّمةR
ب�أ ّنهم لن ي�صلوا �إلى الحكومة ال ينبغي �أن ت�ؤ ّدي �إلى �إيقاف م�ساعيهم .بل يجب
ك�شخ�ص ال يعلم ما ينتظره[23/01/1364].
ال�سعي والجهاد والقيام بك ّل ما ينبغي
ٍ

المراحل األربع لمسيرة اإلمامة

النبي - Pفي �شهر �صفر
ظهرت م�سيرة الإمامة منذ اليوم الأ ّول لرحيل ّ
من ال�سنة الحادية ع�شرة للهجرة  -وا�ستم ّرت حتّى عام وفاة الإمام الح�سن
الع�سكري - Qفي �شهر ربيع الأ ّول �سنة  260هـ  -و�سط مجتمع الم�سلمين.
ّ
وطوت الم�سيرة ،خالل هذه ال�سنوات� ،أربع مراحل ب�صورة تقريب ّية ،وكان لك ّل
مرحلة خ�صائ�صها بلحاظ مواقف الأئ ّمة Rمقابل القوى ال�سيا�سية المهيمنة.
المرحلة الأولى :هي مرحلة ال�سكوت� ،أو مرحلة التعاون مع الح ّكام وال�سلطات.
والفتي كان
إ�سالمي الحديث الوالدة
تم ّيزت هذه المرحلة ب�أنّ المجتمع ال
ّ
ّ
محفوف ًا ب�أعداء مقتدرين تر ّب�صوا بالإ�سالم من الخارج ،وبوجود عنا�صر من
إ�سالمي،
جماعات حديثة العهد بالإ�سالم ،ال تتح ّمل �أن ترى ت�شتّت ًا في المجتمع ال
ّ
إ�سالمي
وك ّل ثغرة في ج�سد الأ ّمة كانت ت�ش ّكل تهديد ًا لأ�سا�س المجتمع ال
ّ
ووجوده .ومن جانب �آخر ،لم يكن منحنى انحراف الواقع عن الحقيقة كبير ًا
بحيث لم يعد قاب ًال للتح ّمل بالن�سبة ل�شخ�ص مثل �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي
طالب - Qا ّلذي هو �أحر�ص النا�س على �سالمة الر�سالة و�سالمة المجتمع
إ�سالمي و�أكثرهم التزام ًا بها  -ولع ّل هذه الحالة ا ّلتي حدثت في المجتمع
ال
ّ
إ�سالمي ،هي ا ّلتي �أ�شار �إليها ر�سول اهلل Pحين �أو�صى تلميذه الف ّذ بال�صبر
ال
ّ
عند وقوعها(((.
) (1بحار الأنوار ،ج� ،28ص  .210عن ر�س���ول اهلل  Pقال« :يا علي �إن القوم نق�ض���وا �أمرك وا�س���تبدّوا بها دونك وع�صوني
ُنزل اهلل الأمر ،و�إنهم �س���يغدرون بك ال محالة فال تجعل لهم �س���بي ًال �إلى �إذاللك و�سفك
فيك فعليك بال�ص���بر حتى ي ِ
دمك ،ف�إن الأمّة �ستغدر بك بعدي ،كذلك �أخبرني جبرئيل Qمن ربي تبارك وتعالى».
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عليQ
لقد ا�ستوعبت هذه المرحلة ا ّلتي امتدت لـ � 25سنة حياة الإمام ّ

منذ وفاة الر�سول الأكرم - Pعام  11للهجرة  -حتّى تو ّليه الخالفة � -سنة
 35للهجرة .وقد �شرح الإمام موقفه في هذه المرحلة من خالل الكتاب ا ّلذي
وجهه �إلى �أهالي م�صر عبر مالك الأ�شتر عندما و ّاله �إمارتها ،حيث جاء فيه:
ّ
«ف�أم�سكت يدي ،ح ّتى ر�أيت راجعة النا�س قد رجعت عن الإ�سالم يدعون �إلى
محق دين مح ّمد Pفخ�شيت �إن لم �أن�صر الإ�سالم و�أهله �أن �أرى فيه ثلماً
علي �أعظم من فوت واليتكم فنه�ضت في تلك
�أو هدماً تكون الم�صيبة به ّ
الأحداث»(((.
�إنّ حياة �أمير الم�ؤمنين Qفي هذه ال�سنوات الـ  25لهذه المرحلة ،تحكي
عن ّ
التدخل الف ّعال والدعم والعون الحا�صل من الحر�ص الكبير على الإ�سالم
ومجتمع الم�سلمين� .إنّ �أجوبة و�إر�شادات هذا الإمام لخلفاء زمانه ،فيما يتع ّلق
بالق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية وغيرها ،قد ُنقلت في نهج البالغة وغيرها
من كتب الحديث والتاريخ ،وهي �شاهدة على عدم تر ّدده في هذا الأ�سلوب.
المرحلة الثانية :هي مرحلة ت�س ّلم الحكم وو�صول الإمام �إلى ال�سلطة.
وهذه ا�ستغرقت �أربعة �أعوام وت�سعة �أ�شهر من خالفة �أمير الم�ؤمنين
علي .Qوب�ضعة �أ�شهر من خالفة ولده الح�سن .Qوبالرغم من ق�صر
ّ
هذه المرحلة ،وما اكتنفته من �آالم وهموم وم�شاكل وم�صاعب ال ُتح�صى ال
ّ
�سجلت �أن�صع ال�صفحات و�أروعها
تنفك عادة عن ك ّل حكومة ثور ّية� ،إال �أ ّنها ّ
في تاريخ الحكومة الإ�سالمية ،بما ق ّدمته من طريقة �إن�سانية في التعامل ،ومن
عدل مطلق والتزام دقيق ب�أحكام الإ�سالم ب�أبعاده المختلفة في �إدارة المجتمع
إ�سالمي .هذا �إلى جانب الحزم وال�صراحة والجر�أة في التطبيق واتّخاذ
ال
ّ
المواقف.
)(1

نهج البالغة ,كتاب .62
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هذه المرحلة من تاريخ الإمامة كانت النموذج ا ّلذي دعا �أئ ّمة �أهل البيت
 ،Rخالل القرنين التاليين� ،إلى تطبيقه في الحياة ال�سيا�سية واالجتماعية
ويتح�سرون
و�سعوا على طريقه .وكان ال�شيعة يذكرون مثل هذه الذكرى العظيمة
ّ
عليها ،وين ّددون بالأنظمة ا ّلتي تلتها عند مقارنتهم بها .في نف�س الوقت كانت
در�س ًا وتجرب ًة ملهمة يمكن �أن ّ
تدل على و�ضع و�أحوال �أ ّية حكومة ثور ّية و�إ�سالم ّية
تترب �أو انج ّرت نحو االنحراف ،ومنذ ذلك
�صرفة داخل
مجتمع وجماع ٍة لم َّ
ٍ
الوقت كانت ُتفر�ض الأ�ساليب والمناهج البعيدة المدى والمتالزمة مع ك ّل �أنواع
التربية ال�صعبة والحزبية ال�شديدة على الأئ ّمة الالحقين.
المرحلة الثالثة :هي ا ّلتي ا�ستوعبت ال�سنوات الع�شرين بين �صلح الإمام
الح�سن� Qسنة 41هـ ،و�شهادة الإمام الح�سين� Qسنة  61هـ .
بعد �صلح الإمام الح�سن Qبد�أ نوع من العمل �شبه ال�س ّر ّي لل�شيعة ،كان
النبي في الفر�صة المنا�سبة .وهذه
هدفه �إعادة القيادة الإ�سالمية �إلى عترة ّ
الطبيعي ،لم تكن بعيدة المنال ،وكان تح ّققها م�أمو ًال
الفر�صة ،ووفق اال�ستنتاج
ّ
بعد انتهاء حياة معاوية ال�ش ّريرة ،لهذا ،يمكن ت�سمية المرحلة الثالثة «مرحلة
إ�سالمي»(((.
ال�سعي الب ّناء الق�صير المدى لإيجاد الحكومة والنظام ال
ّ
المرحلة الرابعة :وهي مرحلة متابعة ذلك النهج في برنامج بعيد المدى .
انت�صارات وهزائم في مراحل مختلفة ،وتالزم
زمن قارب القرنين ،و�شهد
ٍ
ففي ٍ
أيديولوجي ،وامتزج بمئات التكتيكات
مع االنت�صار القاطع في مجال العمل ال
ّ
المتنا�سبة مع الزمان ،والمز ّينة ب�آالف مظاهر الإخال�ص والت�ضح ّية وعظمة
الإن�سان ا ّلذي يريده الإ�سالم[.قيادة الإمام ال�صادق � ،ص ]16-19
يتم االلتفات �إليه ب�صور ٍة الئقة،
أهم �شيء في حياة الأئ ّمة ،Rم ّما لم ّ
�إنّ � ّ
ال�سيا�سي الحا ّد في بداية الن�صف الثاني من القرن الأ ّول
هو عن�صر الجهاد
ّ
Q

)(1

في هذا المجال قد بحثت و�ضمن عدّة خطب ب�شرح وتف�صيل وذكر الوثائق وال�شواهد(.الكاتب)
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للهجرة ،حينما امتزجت الخالفة الإ�سالمية وب�صورة علنية بزخارف ال�سلطنة
والملكية وتب ّدلت الإمامة الإ�سالمية �إلى حكومة ملكية جائرة .هناك �ش ّدد �أئ ّمة
�أهل البيت Rن�ضالهم ال�سيا�سي بما يتنا�سب مع الأو�ضاع والظروف .وكان
الهدف الأكبر لهذا الن�ضال هو ت�شكيل النظام الإ�سالمي وت�أ�سي�س الحكومة
على �أ�سا�س الإمامة .وال ّ
الخا�صة
�شك ب�أنّ تبيين وتف�سير الدين بح�سب الر�ؤية
ّ
لأهل بيت الوحي ،ورفع التحريفات والتف�سيرات المغلوطة للمعارف الإ�سالمية
والأحكام الدينية ،كانت �أي�ض ًا هدف ًا مه ّم ًا لجهاد �أهل البيت � .Rاّإل �أ ّنه بنا ًء
للقرائن الحتم ّية لم يكن جهاد �أهل البيت منح�صر ًا بهذه الأهداف ،ولم يكن
إ�سالمي العادل.
�أكبر �أهدافهم �إال ت�شكيل الحكومة العلو ّية وت�أ�سي�س النظام ال
ّ
و�إنّ �أ�ش ّد ال�صعاب في حياة الأئ ّمة و�أن�صارهم ،المليئة بالمرارة والإيثار ،كانت
ال�سجاد Qوبعد واقعة
ب�سبب وجود هذا الهدف ،وقد كانوا منذ عهد الإمام ّ
عا�شوراء ينه�ضون لت�أمين الأر�ضية المنا�سبة بعيدة المدى لتح ّقق هذا الهدف.
وفي جميع مراحل المائة و�أربعين �سنة ،ما بين واقعة عا�شوراء وق�ضية
والية العهد للإمام الثامن ،كان الت ّيار المرتبط ب�أئ ّمة �أهل البيت � -أي ال�شيعة
 يعتبر العد ّو الأكبر والأخطر للأجهزة الحاكمة .وفي تلك الم ّدة ،ت�أ ّمنتالظروف والأر�ضية المنا�سبة ،م ّرات ع ّدة ،واقترب ن�ضال الت�ش ّيع ،ا ّلذي ينبغي
ت�سميته بالنه�ضة العلوية ،من االنت�صارات الكبرى .ولكن في ك ّل م ّرة كانت
النهائي .وفي الأغلب ف�إنّ �أكبر ال�ضربات كانت
تبرز الموانع على طريق الن�صر
ّ
توجه �إلى المحور والمركز الأ�سا�س لهذه النه�ضة ،وهو �شخ�ص الإمام في ك ّل
ّ
زمان ،من خالل �سجنه �أو قتله .وعندما كان الدور ي�صل �إلى الإمام الالحق
كان القمع وال�ضغط والت�شديد ي�صل �إلى ح ّد يتط ّلب زمان ًا �أطول من �أجل تهيئة
و�إعداد الأر�ضية المنا�سبة.
وقد تم ّكن الأئ ّمة من تثبيت الت�ش ّيع و�سط هذا الإع�صار ال�شديد لهذه
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وثابت و�سط
وقوي
الأحداث بك ّل �شجاعة وحكمة ،كت ّيا ٍر
ٌ
�صغير لك ّنه عمي ٌق ٌّ
ٍ
تلك المعابر ال�شديدة والخطرة .ولم يتم ّكن الح ّكام الأمو ّيون والع ّبا�س ّيون من
الق�ضاء على ت ّيار الإمامة بقتلهم الإمام .وقد بقي هذا الخنجر الحا ّد دوم ًا في
خا�صرة �أجهزة الحكمّ ،
ويق�ض م�ضاجعهم ب�شكل دائم[18/05/1363].

الف�صل الثالث

اإلمام علي

Q

❊ ❊مدر�سة الإمام علي.Q
❊ ❊مرحلة ال�سكوت والتعاون.
❊ ❊مرحلة الخالفة.
❊ ❊القدرة والمظلومية والن�صر.

مدرسة اإلمام عليQ

�إنّ وجود �أمير الم�ؤمنين ُ Qيع ّد در�س ًا خالد ًا ال ُين�سى لك ّل الأجيال
جهات ع ّدة وفي الظروف والأو�ضاع المختلفة؛ �سوا ٌء في عمله
الب�شر ّية ،من ٍ
وال�شخ�صي �أم في محراب عبادته �أم في مناجاته �أم في زهده �أم في
الفردي
ّ
ّ
فنائه في ذكر اهلل� ،أم في جهاده مع النف�س وال�شيطان والدوافع النف�سانية
والمادية .ما زالت كلمات �أمير الم�ؤمنين Qت�صدح وتملأ �آفاق عالم
الخلقة والحياة الإن�سانية« :يا دنيا  ...غ ّري غيري»(((� .أ ّيتها الزخارف الدنيوية
والزبارج المليئة بالجاذب ّية وك ّل �أنواع الزبارج التي تجذب �أقوى الب�شر ،اذهبي
�شخ�ص �آخر لتخدعيه� ،إنّ علي ًا �أكبر و�أقوى و�أ�سمى من هذه الأمور .لهذا
�إلى
ٍ
�صاح درو�س ًا ال ُتن�سى في ك ّل لحظات حياة �أمير الم�ؤمنينQ
يجد ك ّل � ٍ
إن�سان ٍ
وفي ارتباطه باهلل و�إيمانه به.
وفي البعد الآخر �أي�ض ًا ،في جهاده لأجل رفع خيمة الحقّ و�إقامة العدالة� ،أي
النبي الأكرم Pثقل الر�سالة على عاتقه ،ومن
منذ ذلك اليوم ا ّلذي حمل فيه ّ
م�ضحي ًا  -كان ما زال
ال�ساعات الأولى ،وجد �إلى جانبه �شخ�ص ًا مجاهد ًا م�ؤمن ًا ّ
النبيP
في بداية عهده و�شبابه  -وهو ٌّ
علي .Qو�إلى �آخر �ساعات حياة ّ
المباركة ،لم يتو ّقف �أمير الم�ؤمنين Qلحظ ًة واحدة عن الجهاد في طريق
إ�سالمي ،وفيما بعد من �أجل الحفاظ عليه .فكم جاهد وكم
�إقامة النظام ال
ّ
خاطر بنف�سه وكم ذاب في طريق الجهاد من �أجل �إقامة الحقّ والعدل؟ هناك
)(1

نهج البالغة ،الحكمة .77
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حينما لم ي�صمد في الميدان �أحد ،كان يبقى .هناك حين لم يكن يجر�ؤ �أح ٌد
على الإقدام كان يقدم .هناك حين كانت ال�صعاب كالجبال الروا�سي تنهال
على ر�ؤو�س المجاهدين في �سبيل اهلل ،كانت قامته ال�شامخة تمنح الآخرين
العزم والطم�أنينة .بالن�سبة له كان معنى الحياة هو �أن ي�ستفيد من الإمكانات
ا ّلتي منحه اهلل �إ ّياها من الق ّوة الج�سمانية والروح ّية والعاطف ّية وغيرها من
علي وع�ضده وجهاده
�أجل �إعالء كلمة الحقّ ولإبقاء الحقّ ح ّي ًا .وبقدرة و�إرادة ّ
بقي الحقّ ح ّي ًا.
�إذا كانت مفاهيم الحقّ والعدل والإن�سانية وغيرها من المفاهيم ا ّلتي لها
قيمة �إن�سانية بالن�سبة لأ�صحاب الفهم في هذا العالم ،قد بقيت وازدادت ق ّوة
ور�سوخ ًا يوم ًا بعد يوم ،فذلك ب�سبب تلك المجاهدات والت�ضحيات .لو لم يكن
علي بن �أبي طالب -Qوا ّلذين هم عبر تاريخ الب�شرية ق ّلة نادرة -
�أمثال ّ
لما كان اليوم لأ ّية قيمة �إن�سانية من وجود ،ولما كانت هذه العناوين الج ّذابة
للنا�س تمتلك �أ ّية جاذبية .ولما كان للب�شر حيا ٌة وح�ضار ٌة وثقاف ٌة و�آما ٌل وقي ٌم
و� ٌ
أهداف �سامي ٌة ،ولتب ّدلت الب�شرية �إلى حيوانية وح�شية و�سبعية� .إنّ الب�شرية
إن�سان بلغ من ال�سم ّو مرتبته ،في حفظ
مرتهنة لأمير الم�ؤمنين Qولك ّل � ٍ
المفاهيم ال�سامية� .إنّ ك ّل ذلك الجهاد ترك هذا الأثر.
البعد الآخر من حياة �أمير الم�ؤمنين Qهو في ميدان الحكومة .عندما
ت�س ّلم هذا الإن�سان� ،صاحب الفكر العميق وال�شخ�صية العظيمة ،في نهاية الأمر،
أعمال ،لو قام الم�ؤ ّرخون والكتّاب
الحكومة ،في ذلك العهد المخت�صر قام ب� ٍ
ول�سنوات طويلة بالكتابة عنها وتج�سيدها وت�صويرها لما قالوا �إال
والف ّنانون
ٍ
القليل .كان و�ضع حياة �أمير الم�ؤمنين Qفي ع�صر حكومته قيامة� .أ�ص ًال،
علي معنى الحكومة.
لقد ب ّدل ّ
�إ ّنه تج�سي ٌد للحكومة الإلهية ،وتج�سي ٌد للآيات القر�آنية بين الم�سلمين،
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وتج�سي ٌد لـ }ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ{((( ،وتج�سي ٌد للعدل المطلق« .كان
خا�صة .ولقد كان الوجهاء ،ا ّلذين
يق ّرب الم�ساكين»((( ويعتني بال�ضعفاء عناي ًة ّ
يفر�ضون �أنف�سهم بغير حقّ بوا�سطة المال وال�سلطة وغيرها من الو�سائل ،كانوا
علي هم والتراب على ح ّد �سواء .وا ّلذي كان في نظره وقلبه ذا قيمة،
في نظر ٍّ
هو الإيمان والتقوى والإخال�ص والجهاد والإن�سانية .وبهذه المباني الق ّيمة حكم
ولقرون ُيكتب عن �أمير الم�ؤمنين
�أمير الم�ؤمنين� Qأق ّل من خم�س �سنوات.
ٍ
 ،Qوقد ُكتب القليل ،وعجزوا عن ت�صوير الحقيقة دائم ًا ،و�أف�ضل ه�ؤالء
يعترفون بالعجز والتق�صير[10/11/1369] .
�إنّ �أعظم خ�صائ�صه هي التقوى .فنهج البالغة هو كتاب التقوى ،وحياته
طريق و�سبيل التقوى[18/10/1377] .
هذه الآية ال�شريفة }ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
علي بن �أبي طالب
ﮧﮨ {((( نزلت في �أمير الم�ؤمنين .وت�أويل هذه الآية هو ّ
عليه ال�صالة وال�سالم .تقول الآية� :إنّ من بين النا�س هناك من يبيع نف�سه
ووجوده� ،أي �أع ّز ما عند الإن�سان ،هذا الر�أ�سمال العزيز الوحيد ا ّلذي ال يمكن
جبرانه  -بحيث �إ ّنك لو ق ّدمته لن يكون بعدها عنه بديل  -فبع�ض يق ّدم هذا
الر�أ�سمال وهذا الموجود دفع ًة واحدة من �أجل الح�صول على ر�ضا اهلل ال غير،
}ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ يعني يبيع ،يق ّدم ،نف�سه يعني وجوده} ،ﮥ
ذاتي� ،إ ّنما فقط
ﮦﮧ{ �أي �أ ّنه ال يوجد مق�صد ّ
دافع ّ
دنيوي �أو نزعة �أو ٍ
وفقط الح�صول على ر�ضا اهلل .وفي مقابل مثل هذا الإيثار وهذه الت�ضحية ،ف�إنّ
اهلل ال يمكن �أن يكون دون ر ّد فعل ينا�سبها} ،ﮩﮪﮫ{ وم�صداقه
علي بن �أبي طالب .Qو�سوف �أب ّين هذا البعد.
الكامل هو �أمير الم�ؤمنين ّ
)(1
)(2
)(3

�سورة الفتح ،الآية.29 :
�شرح نهج البالغة ،البن �أبي الحديد ،ج� ،18ص .226
�سورة البقرة ،الآية.307 :
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الناظر �إلى تاريخ حياة �أمير الم�ؤمنين ،Qمنذ الطفولة ،منذ ذلك
الوقت ا ّلذي كان فيه في �سنّ التا�سعة �أو الحادية ع�شرة ،يرى �أنه كان قد �آمن
وتم�سك بها ،ومنذ تلك
بوعي تا ّم ّ
بنب ّوة الر�سول الأكرم Pو�أدرك الحقيقة ٍ
اللحظة و�إلى حين لحظة محراب العبادة� ،سحر يوم التا�سع ع�شر من �شهر
رم�ضان ،ق ّدم نف�سه في �سبيل اهلل فرح ًا م�سرور ًا مليئ ًا بال�شوق �إلى لقاء ر ّبه.
طوال هذه ال�سنوات الخم�سين تقريب ًا �أو �أكثر ،منذ �سنّ العا�شرة وحتى �سن
الـ ُ 63يرى �أنّ هناك ّ
خط ًا واحد ًا م�ستم ّر ًا ي�شرح ويب ّين حياة �أمير الم�ؤمنين
 ،Qوهو ّ
خط الإيثار .وفي ك ّل الق�ضايا ا ّلتي م ّرت عليه Qطيلة هذا
التاريخ الممت ّد لـ � 50سنة تظهر عالئم الإيثار من الأ ّول و�إلى الآخر .وهذا في
در�س وعبر ٌة لنا .ونحن ا ّلذين نتح ّدث عنه ونبحث عنه و ُنعرف في
الحقيقة ٌ
الحب ال يكفي،
العالم بمح ّبته يجب �أن ن�أخذ هذا الدر�س منه ،Qومج ّرد ّ
علي ال تكفي .كان هناك من يعترف في قلبه بف�ضائل
ومج ّرد معرفة ف�ضيلة ّ
علي بن �أبي طالب ،Qولع ّلهم �أكثر م ّنا نحن ا ّلذين يف�صلنا عنه 1400
مع�صوم منزّه،
إن�سان
�سنة ،ه�ؤالء �أو بع�ضهم كانوا يح ّبون عل ّي ًا من القلب ك� ٍ
ٍ
ولكن كان �سلوكهم مختلف ًا لأ ّنهم لم يمتلكوا تلك الخ�صو�صية وذلك الإيثار
علي في
وترك العمل من �أجل الذات ،بل كانت ت�شغلهم �أنف�سهم .وكان امتياز ّ
�أ ّنه لم يقع في �سجن الذات .لم تكن الأنا مطروح ًة �أمامه �أبد ًا ،بل ك ّل ما كان
عنده هو التكليف والهدف والجهاد في �سبيل اهلل واهلل.
بالنبي كان
منذ البداية حينما �آمن �أمير الم�ؤمنين Qفي �أ ّيام طفولته
ّ
يتع ّر�ض للأذى وال�سخرية من الجميع في م ّكة .ت�ص ّوروا مدين ًة ي�ستخدم �أهلها
ّ
متح�ضرين ووقورين والئقين .قو ٌم يت�شاجرون
طبيعي ،ولم يكونوا
العنف ب�شكل
ّ
التع�صب لتلك العقائد الباطلة ،في مثل ذلك
عند �أدنى م�س�ألة ،و�شديدو
ّ
إن�سان عظيم جعلت ك ّل �شيء في ذلك المجتمع
المجتمعُ ،طرحت ر�سالة من � ٍ
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الطبيعي �أن ينه�ض
مورد ت�شكيك ،على م�ستوى العقائد والآداب والتقاليد ،فمن
ّ
النبي ،Pوبك ّل طبقاتهم ،حتّى عا ّمة النا�س .ولكي يدافع
الجميع لمخالفة ّ
ويتم�سك به ويتّبعه ،هذا
المرء عن هذا الإن�سان وعن هذه الر�سالة بك ّل وجوده ّ
بح ّد ذاته يتط ّلب الإيثار وتجاوز الأنا .وكانت هذه هي الخطوة الأولى من �إيثار
�أمير الم�ؤمنين.Q
علي بن �أبي طالب Qلم ّدة � 13سنة �إلى جانب الر�سول Pفي
وقف ّ
�أ�صعب المواطن� .صحي ٌح �أنّ هجرة الر�سول الأكرم Pكانت ا�ضطرارية
م�ستقبل م�شرق،
وتحت ال�ضغط المتوا�صل لقري�ش و�أهل م ّكة ،لك ّنها كانت ذات
ٍ
لأن الجميع كان على علم �أنّ هذه الهجرة هي مق ّدمة التوفيقات واالنت�صارات.
وهناك حينما تتجاوز �أ ّية نه�ض ٍة مرحلة المحنة لتدخل في مرحلة الراحة والعزّة،
هناك حينما يكون الجميع من�شغ ًال بح�سب العادة لكي يو�صلوا �أنف�سهم �أ�سرع
من غيرهم ع ّلهم ي�أخذون من المنا�صب االجتماعية �شيئ ًا وينالون موقعي ًة،
في تلك اللحظة ،وفي تلك الليلة المظلمة الحالكة ،كان �أمير الم�ؤمنينQ
م�ستع ّد ًا لأن ينام مكان الر�سول Pفي فرا�شه حتّى يتم ّكن من الخروج من
منزله ومن هذه المدينة .في تلك الليلة ،كان مقتل من ينام في ذاك الفرا�ش
قطعي وم�س ّلم ًا به .كوننا نحن نعلم ما حدث ،ونعلم �أنّ �أمير الم�ؤمنين
�أمر ًا �شبه ّ
لم ُيقتل في تلك الحادثة ،هذا ال يعني �أ ّنه في تلك الأثناء �أي�ض ًا كان الجميع
على علم بذلك ،كلاّ  ،الق�ضية كانت �أ ّنه في تلك الليلة المظلمة وفي لحظة
القطعي �أن ُيقتل مثل هذا الإن�سان .كان ُيقال �إ ّنه ومن �أجل �أن
معينة ،كان من
ّ
�شخ�ص �آخر مكانه حتّى ي�شعر
يخرج هذا ال�س ّيد من هنا ينبغي �أن يكون هناك
ٌ
الجوا�سي�س ،ا ّلذين يراقبون ،ب�أ ّنه ما زال هناك ،فمن هو الحا�ضر الم�ستع ّد؟
هذا هو �إيثار �أمير الم�ؤمنين Qا ّلذي ُيع ّد بذاته حادث ًة ا�ستثنائية من حيث
وقت كان ذلك؟ في
الأهمية .لكنّ توقيت هذا الإيثار يزيد على �أهم ّيته .ففي � ّأي ٍ
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الوقت المتو ّقع فيه �أنّ زمن المحنة �سينق�ضي ،و�سي�أتي زمن ت�شكيل الحكومة
النبي .الك ّل يعلم ذلك.
والراحة ،حيث �إنّ �أهل يثرب قد �آمنوا وهم ينتظرون ّ
�شخ�صي
في تلك اللحظة ي�ؤثر �أمير الم�ؤمنين ،Qولم يكن هناك � ّأي دافع
ّ
قدم على مثل هذه الحركة الكبرى.
عنده لكي ُي ِ
النبي
وبعدها ي�أتي �إلى المدينة وتبد�أ المعارك والقتال المتوا�صل لحكومة ّ
الفت ّية .فالمعارك والحروب كانت دائمة ،هكذا كانت خا�ص ّية تلك الحكومة.
كان هناك مواجهات دائمة ،بد�أت قبل معركة بدر ،وا�ستم ّرت على مدى
النبي
النبي الأكرم ،Pخا�ض فيها ّ
ال�سنوات الع�شر تلك ،و�إلى �آخر حياة ّ
الأكرم Pع�شرات المعارك والمواجهات مع الكفار على مختلف �أنواعهم
و�أق�سامهم ُ
و�ش َع ِب ِهم .وفي ك ّل هذه المراحل ،كان �أمير الم�ؤمنين Qحا�ضر ًا
يدي
ليكون �أ ّول من يت�ص ّدى و�أكثر النا�س ت�ضحي ًة وفدا ًء وا�ستعداد ًا للموت بين ّ
النبي ،Pكما ب ّينه �أمير الم�ؤمنين Qنف�سه ،و�أظهره التاريخ في جميع
ّ
هذه المراحل والميادين المهولة« :وقد وا�سيته بنف�سي في المواطن ا ّلتي
تنق�ص فيها الأبطال وتت� ّأخر فيها الأقدام»((( .وقف �أمير الم�ؤمنين Qفي
�أ�ش ّد اللحظات حرج ًا وما كان يلوي على �شيء �أو يقول �إنّ هناك خطر ًا .بينما
كان بع�ض النا�س يف ّكر في نف�سه والحفاظ عليها بحجة �أن يكون فيما بعد مفيد ًا
للإ�سالم .ولم يخدع �أمير الم�ؤمنين Qنف�سه �أبد ًا بمثل هذه المعاذير ،ولم
ال�سامية لتُخدع .ففي جميع مراحل الخطر كان �أمير الم�ؤمنين
تكن نف�سه ّ
 Qحا�ضر ًا في الخطوط الأمامية[18/10/1377].

)(1
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مرحلة السكوت والتعاون

�إنّ �أ�ش ّد مراحل حياة �أمير الم�ؤمنين Qقد بد�أت في هذه ال�سنوات
النبي Pورحل الر�سول الأكرم Pعن
الثالثين� ،أي بعد �أن انتهى ع�صر ّ
هذه الدنيا .فكانت �أ�ش ّد محن �أمير الم�ؤمنين Qفي تلك المرحلة والأ ّيام.
النبي العزيز Pموجود ًا ويتح ّرك ويجاهد في كنفه،
في تلك الأ ّيام ا ّلتي كان ّ
كانت الأ ّيام جميل ًة ،وعذبة� .إنّ الأ ّيام الم ّرة هي الأ ّيام ا ّلتي جاءت بعد رحلة
النبي� .Pأ ّيا ٌم كانت الفتن فيها كقطع الليل المظلم ُترى من الأفق بحيث
ّ
�إ ّنه لم يكن من يريد �أن يتح ّرك تح ّرك ًا �صحيح ًا ،بقادر على �أن يرفع قدم ًا
عن قدم ،هناك بالتحديد وفي تلك الظروف ق ّدم �أمير الم�ؤمنين� Qأكبر
امتحانات الإيثار.
النبي كان �أمير الم�ؤمنين Qمن�شغ ًال ب�أداء التكليف.
�أ ّو ًال ،و�أثناء وفاة ّ
اجتماع ومن الممكن �أن ُيح ّدد فيه م�صير ال�سلطة
ال �أ ّنه لم يكن يعلم بوجود
ٍ
والحكومة في العالم الإ�سالمي .لم تكن الق�ض ّية بالن�سبة لأمير الم�ؤمنين
 Qمن �أجل هذا ،ولم تكن ق�ضية الأنا مت�صورة عنده من الأ�صل .بعد �أن
ا�ستق ّرت ق�ضية الخالفة ،وبايع النا�س �أبا بكر وانتهى ك ّل �شيء انزوى �أمير
موقف يحكي عن معار�ضته للجهاز
الم�ؤمنين ،Qولم ُي�سمع عنه �أ ّية كلم ٍة �أو ٍ
الحاكم .نعم ،قد كان ذلك منه في الأ ّيام الأولى ،كان ي�سعى لع ّله يتم ّكن من
�إحقاق ما يراه بح�سب عقيدته ح ّق ًا ،وم ّما ينبغي القيام به .وعندما ر�أى الأمر
خالف ذلك ،و�أنّ النا�س قد بايعوا وانتهت الق�ضية ،و�أ�ضحى �أبو بكر خليفة
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الم�سلمين ،نجد �أن �أمير الم�ؤمنينُ Qعرف في تاريخ الإ�سالم ب�أ ّنه ال يبدر
منه �أي خطر �أو تهديد �أو �ضرر على الجهاز الحاكم ،و�إن كان معار�ض ًا له.
ف�أمير الم�ؤمنين Qفي هذه المرحلة  -وا ّلتي لم تكن مديدة ،لع ّلها لم تكن
�أكثر من ع ّدة �أ�شهر  -قال لقد علمتم �أ ّني �أحقّ النا�س بها من غيري ويق�صد
الخالفة« .وواهلل لأ�سلمنّ ما �س ُلمت �أمور الم�سلمين» - ،فما دمتُ �أرى �أ ّنه ال
خا�صة» ،ف�إ ّنني لن �أقوم ب� ّأي عمل
علي ّ
ُيظلم �أحد« ،-ولم يكن فيها جو ٌر �إال ّ
ً (((
ولن �أعار�ض �أبدا.
وبعد م ّد ٍة وجيزة ،ال تزيد على ع ّدة �أ�شهر ،بد�أ ارتداد بع�ض الجماعات،
ولع ّلها كانت مدفوع ًة لذلك ،حيث �شعرت بع�ض القبائل العربية �أ ّنه طالما ال
نبي وال يوجد قائد للإ�سالم ،فال ب�أ�س �أن يختلقوا �إ�شكاالت و�أن يعار�ضوا
يوجد ّ
ويحاربوا ويثيروا القالقل ،ولع ّل ذلك كان بتحريك من المنافقين ،فن�ش�أ ت ّيار
الر ّدة � -أي ارتداد مجموعة من الم�سلمين  -وبد�أت حروب الر ّدة .ف�أ�صبح الو�ضع
بحيث ال يحتمل �أن يجل�س �أمير الم�ؤمنين Qجانب ًا ،فكان ال ب ّد له (في مثل
هذا الو�ضع) من �أن يدخل ميدان الدفاع عن الحكومة .هنا يقول« :ف�أم�سكت
يدي» ،فبعد �أن حدثت ق�ضية الخالفة و�صار �أبو بكر خليفة الم�سلمين «�أم�سكت
يدي» وجل�ست جانب ًا .فهذه الحالة ،حالة االعتزال« ،ح ّتى ر�أيت راجعة النا�س
قد رجعت عن الإ�سالم ،يدعون �إلى محق دين مح ّمد ،(((»Pهنا نزل �إلى
الميدان .وكان فع ّا ًال جد ًا ،وفي جميع الق�ضايا االجتماعية المه ّمة ،كان �أمير
الم�ؤمنين Qحا�ضر ًا.
وي�صف �أمير الم�ؤمنين Qح�ضوره في مرحلة الـ � 25سنة من خالفة
الخلفاء الثالثة ،بالوزارة؛ فعندما جا�ؤوا �إليه بعد مقتل عثمان وبايعوه بالخالفة،
)(1
)(2
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قال« :و�أنا لكم وزير خي ٌر م ّني �أمير»(((� .أي كما كنت لكم في ال�سابق دعوني
كذلك .فقد كان مقامه وموقع ّيته طوال الـ� 25سنة موقع ّية الوزارة؛ �أي �أ ّنه كان
دائم ًا في خدمة الأهداف ،وكان في المواقف ُيعين الم�س�ؤولين والخلفاء ا ّلذين
كانوا على ر�أ�س الأمور ،ومثل هذا ُيع ّد �إيثار ًا ال مثيل له ،يح ّير الإن�سان في الواقع
ويجعله يف ّكر كم �أنّ �أمير الم�ؤمنين Qكان م�ؤ ّثر ًا في حياته.
وخالل الـ � 25سنة هذه ،لم يف ّكر �أبد ًا بالقيام واالنقالب والمعار�ضة وجمع
الع ّدة والإم�ساك بالقدرة وال�سيطرة على الحكومة .مثل هذه الأمور ت�أتي على
�أذهان النا�س .فعندما رحل الر�سول الأكرم Pمن الدنيا كان عمر �أمير
الم�ؤمنين Qنحو � 33سنة .وبعدها كانت مراحل ال�شباب والقدرة الج�سمانية
ومرحلة الن�شاط .وكانت الوجاهة والمحبوبية بين عا ّمة النا�س ،والذهن الو ّقاد،
والعلم الوفير ،وك ّل الجاذبيات ا ّلتي يمكن �أن تتو ّفر للإن�سان ،كانت موجود ًة في
عمل ال�ستطاع
�أمير الم�ؤمنين Qفي �أعلى درجاتها .فلو �أراد �أن يقوم ب� ّأي ٍ
ذلك� .إال �أنّ �أمير الم�ؤمنين ،Qخالل مدة الـ � 25سنة هذه ،لم ُي�سمع منه
� ّأي �شيء ،ولم يتح ّرك �إال من �أجل خدمة تلك الأهداف العا ّمة والكلية للنظام
إ�سالمي ا ّلذي كان �أولئك الخلفاء على ر�أ�سه .وكان هناك � ٌ
أحداث عظيم ٌة
ال
ّ
ا�ستثنائية ،وال �أريد الآن �أن �أدخل هنا في �شرح الموارد التاريخية.
وقد دُعي �أمير الم�ؤمنين� Qإلى ال�شورى المت�ش ّكلة من �ستة �أ�شخا�ص
بعد موت الخليفة الثاني ،فلم ينزعج ودخل في ال�شورى .لم يقل �إنّ ه�ؤالء لي�سوا
في م�ستواي ،ف�أين طلحة والزبير و�أين عبد الرحمن بن عوف و�أين عثمان و�أين
�أنا؟ وطبق و�ص ّية عمر ،جعلوا �ستة �أ�شخا�ص بعنوان �شورى من �أجل �أن ينتخبوا
من بينهم خليف ًة .وكان ّ
حظ �أمير الم�ؤمنين للخالفة من بين ه�ؤالء ال�ستّة
هو الأوفر .وكان ر�أي عبد الرحمن بن عوف هو الر�أي الفا�صل� .أي �أنّ �أمير
)(1
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الم�ؤمنين كان له �صوتان هو والزبير ،وكان لعثمان �صوتان هو وطلحة ،وعبد
الرحمن بن عوف كان له �صوتان هو و�سعد بن �أبي و ّقا�ص ،وكان �صوت عبد
الرحمن بن عوف فا�ص ًال .فلو �أ ّنه بايع �أمير الم�ؤمنين Qل�صار خليف ًة،
توجه (عبد الرحمن بن عوف) �إلى
ولو بايع عثمان ل�صار هو الخليفة .هنا ّ
النبي Pو�سيرة
�أمير الم�ؤمنين Qو�س�أله �إن كان يعمل بكتاب اهلل و�س ّنة ّ
ال�شيخين� ،أي الخليفتين ال�سابقين .فقال :Qكلاّ � ،إ ّنني �أعمل بكتاب اهلل
تغا�ض ع ّما هو �صحي ٌح وحقّ �أن يح�صل
النبي ،Pكان من الممكن ب�أق ّل ٍ
و�س ّنة ّ
على الحكومة ويم�سك بزمام ال�سلطة .لكنّ �أمير الم�ؤمنين Qلم يف ّكر
هكذا لحظ ًة واحد ًة ،ففقد الحكومة وخ�سر ال�سلطة .وهنا قد �آثر ولم يطرح
نف�سه و�إ ّنيته �أبد ًا ،بل جعلها تحت قدميه .وما كانت مثل هذه الم�شاعر لتبرز
في �أمير الم�ؤمنين Qمن الأ�سا�س.
وبعد مرور � 12سنة من حكومة عثمان ،في نهاية الأمر ،ك ُثرت االعترا�ضات
عليه وبد�أ النا�س يخالفونه ويعتر�ضون عليه كثير ًا ،وتقاطروا من م�صر
ومن العراق ومن الب�صرة ومن �أماكن �أخرى ،وفي النهاية ت�ش ّكل جم ٌع كبير
وحا�صروا بيت عثمان وه ّددوه .هنا ماذا يمكن �أن يفعل � ّأي �إن�سان في مو�ضع
�أمير الم�ؤمنينQ؟ ذاك ا ّلذي يرى نف�سه �صاحب حقٍّ بالخالفة ،وكان لم ّدة
� 25سنة يتغا�ضى عن ح ّقه وهو يعتر�ض على �سلوك الحاكم الحالي ،ها هو الآن
العادي بل حتّى النخب والوجهاء
يرى بيت هذا الخليفة محا�صر ًا .فال�شخ�ص
ّ
ماذا يفعلون في مثل هذه الحالة؟ نف�س العمل ا ّلذي قام به الآخرون ،نف�س ما
فعله ك ّل من طلحة والزبير وغيرهم ،وك ّل الآخرين ا ّلذين كان لهم في ق�ضية
عثمان ما كان� .إنّ ق�ضية قتل عثمان هي من الأحداث المه ّمة جد ًا في تاريخ
الإ�سالم ،ويمكن للإن�سان �أن ي�شاهد في نهج البالغة وفي الآثار وفي التاريخ
ب�شكل كامل من ا ّلذي قتل
ال
إ�سالمي ما ا ّلذي �أ ّدى �إلى مقتل عثمان ،ليتّ�ضح له ٍ
ّ
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عثمان ومن ا ّلذي دفع �إلى قتله� .أولئك ا ّلذين كانوا قد جعلوا ا ّدعاء مح ّبة عثمان
فيما بعد محور تح ّركاتهم ،هنا طعنوه من الخلف ،وكانوا يح ّركون الأمور من
وراء الكوالي�س� .س�ألوا عمرو بن العا�ص من ا ّلذي قتل عثمان ،فقال :فال ٌن -
وذكر ا�سم �أحد ال�صحابة  -هو ا ّلذي �صنع �سيفه ،والآخر �أح ّده ،والثالث �س ّمه،
وذاك طعنه به .الواقع هو هذا.
هنا نجد �أنّ �أمير الم�ؤمنين Qفي هذه الواقعة يقوم بما يراه تكليف ًا
�إلهي ًا و�إ�سالمي ًا بكامل الإخال�ص .فقد �أر�سل �إلى بيت عثمان كلاّ ً من الح�سن
النبي ،Pمن �أجل
والح�سين  ،Lهاتين الجوهرتين العظيمتين وبقية ّ
الدفاع عن عثمان .كان المخالفون يحا�صرون بيت عثمان ويمنعون دخول الماء
�إليه ،وكان �أمير الم�ؤمنين Qير�سل له الماء والطعام ،ويفاو�ض م ّرات
وم ّرات �أولئك ا ّلذين غ�ضبوا على عثمان لع ّله يه ّدئ من روعهم .وعندما قتلوا
عثمان غ�ضب �أمير الم�ؤمنين.Q
هنا �أي�ض ًا ،نجد �أ ّنه ال يمكن �أن ن�شاهد في �أمير الم�ؤمنين� Qأ ّية حالة
وحب الذات وم�شاعر الأنا ا ّلتي يمكن �أن توجد في كل فرد من النا�س.
من الإ ّنية ّ
فبعد �أن ُقتل عثمان كان من الممكن لأمير الم�ؤمنين� Qأن ينزل �إلى الميدان
انتهازي ومد ٍّع لخال�ص المجتمع ،ويقول �أ ّيها النا�س ها �أنتم قد
وك�شخ�ص
كوج ٍه
ّ
ٍ
ارتحتم �أخير ًا وتخ ّل�صتم من الم�شكلة ،والنا�س �سوف يح ّبونه .لك ّنه لم يفعل،
فبعد حادثة عثمان لم يتح ّرك �أمير الم�ؤمنين Qنحو ال�سلطة والإم�ساك
بالحكومة .كم هي عظيمة هذه الروح الكبرى« :دعوني والتم�سوا غيري»(((� ،أ ّيها
�شخ�ص �آخر .ولو اخترتم �شخ�ص ًا �آخر ف�إ ّنني �س�أكون
النا�س اتركوني واذهبوا �إلى ٍ
له وزير ًا و�أعينه .هذه هي ت�صريحات �أمير الم�ؤمنين Qفي تلك الأ ّيام .لم
أحد �سوى �أمير الم�ؤمنين للحكومة.
يقبل النا�س ولم يتم ّكنوا من اختيار � ٍ
)(1
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لقد بايعت جميع الأقطار الإ�سالمية �أمير الم�ؤمنين .Qوحتّى ذلك
الوقت ،لم يكن قد جرى مثل هذه البيعة العا ّمة ا ّلتي ت ّمت لأمير الم�ؤمنين
 ،Qحيث �إنّ جميع الأقطار الإ�سالمية وك ّل الكبراء وال�صحابة قد بايعوه،
با�ستثناء ال�شام ا ّلذي لم يبايعه .فقط ع ّدة قليلة� ،أقل من ع�شرة �أ�شخا�ص ،لم
يبايعوا �أمير الم�ؤمنين ،Qف�أح�ضرهم �إلى الم�سجد واحد ًا واحد ًا و�س�ألهم
لماذا لم تبايعوا  -وكان من بين ه�ؤالء عبد اهلل بن عمر و�سعد بن �أبي و ّقا�ص -
واحد منهم عذر ًا ،وقال �شيئ ًا .بع�ض منهم عاد وبايعٌ ،
وبع�ض
فكان �أن ق ّدم ك ّل ٍ
�آخر لم يبايع مطلق ًا  -عد ٌد قلي ٌل جد ًا بعدد �أ�صابع اليد الواحدة  -فتركهم
�أمير الم�ؤمنين .Qولكن بقية الوجوه المعروفة كطلحة والزبير وغيرهما
وغيرهم قد بايعوا �أمير الم�ؤمنين جميع ًا ،وقبل �أن يبايعوه قال لهم« :واعلموا
�أ ّني �إن �أجبتكم» ،وهو ي�شير �إلى �أ ّنهم لو �أ�ص ّروا �أن يم�سك هو بالحكومة «ركبت
بكم ما �أعلم»((( ،فال تت�ص ّوروا �أ ّنني �س�أراعي تلك الوجوه وال�شخ�صيات والهياكل
القديمة والم�شهورين والمعروفين ،كال ،فال تت�ص ّوروا �أ ّنني �س�أتّبع فالن ًا و�أق ّلد
فالن ًا� ،أي �أ ّنني �س�أديركم بح�سب ما �أعلم وما � ّ
أ�شخ�ص وما �أعرفه من الإ�سالم.
الحجة على النا�س وقبل بالخالفة.
وهكذا فقد � ّأتم �أمير الم�ؤمنينّ Q
كان من الممكن لأمير الم�ؤمنين هنا ،ولأجل حفظ الم�صالح ورعاية جوانب
الق�ضية و�أمثالها� ،أن يتنازل ويجذب �إليه القلوب ،لك ّنه وبك ّل قاطعية �أ�ص ّر على
)(1
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الأ�صول والقيم الإ�سالمية بحيث �إنّ ك ّل ه�ؤالء الأعداء قد ا�صط ّفوا في مقابله
وكان �أمير الم�ؤمنين Qيواجه مع�سكر ًا مليئ ًا بالمال وال�ش ّدة والتزوير،
ومع�سكر ًا �آخر فيه ال�شخ�ص ّيات الوجيهة والمعتبرة والمعروفة ،ومع�سكر ًا ثالث ًا
ي�ضم المتظاهرين بالقدا�سة والتع ّبد ،لكنهم جاهلون بحقيقة الإ�سالم وروحه
ّ
وتعاليمه ويجهلون �ش�أنية �أمير الم�ؤمنين Qومقامه ممن يت�ش ّبثون بالعنف
والق�سوة و�سوء الخلق.
ميزان الحق والقيم اإلسالمية

خطوط منف�صلة،
لقد قاتل �أمير الم�ؤمنين Qثالثة مع�سكرات بثالثة
ٍ
هم الناكثون والقا�سطون والمارقون .وك ّل واحدة من هذه الوقائع ّ
تدل على
تلك الروح الرفيعة للتو ّكل على اهلل والإيثار والبعد عن الأنان ّية والإ ّنية ،في
�أمير الم�ؤمنين .Qوفي النهاية ا�ستُ�شهد على هذا الطريق ،حتّى قيل ب�ش�أنه
علي Qقد قتله .لو لم يكن �أمير الم�ؤمنين Qمريد ًا للعدالة،
�إنّ عدل ّ
وعمد بدل ذلك �إلى رعاية هذا وذاك ،وتقديم ال�ش�أنية والمقام وال�شخ�صية
على م�صالح العالم الإ�سالمي لكان �أكثر الخلفاء نجاح ًا وقدر ًة ،ولما وجد
له معار�ض ًا .لكنّ �أمير الم�ؤمنين Qهو ميزان الحقّ والباطل .ولهذا كان
 Qيتح ّرك وفق جوهر التكليف دون �أ ّية ذ ّرة من ّ
تدخل الأنا والم�شاعر
ال�شخ�صية والمنافع الذاتية ،وقد تح ّرك على هذا الطريق ا ّلذي اختاره .هكذا
كانت �شخ�صية �أمير الم�ؤمنين .Qلهذا ف�إنّ عل ّي ًا Qهو في الواقع
ميزان الحقّ  .هكذا كانت حياته} ،Qﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ { .فلم يكن في ال�شهادة عظيم ًا فح�سب ،ولم يكن عند
الممات م ّمن يفدي نف�سه فح�سب ،بل على م ّر حياته كان دائم ًا يق ّدم نف�سه في
�سبيل اهلل[08/02/1368] .
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�أثبت �أمير الم�ؤمنين خالل هذه الم ّدة �أنّ الأ�صول الإ�سالم ّية والقيم
الإ�سالمية ا ّلتي ُوجدت في مرحلة عزلة الإ�سالم وفي مرحلة �صغر المجتمع
والتو�سع
إ�سالمي ،هي قابل ٌة للتطبيق مثلما �أ ّنها كذلك في مرحلة الرفاهية
ال
ّ
ّ
االقت�صادي للمجتمع الإ�سالمي .ومهم جد ًا �أن
واالقتدار والتق ّدم واالزدهار
ّ
إلهي بالأ�صول الإ�سالمية ،والعدالة
نلتفت �إلى هذه النقطة .فلقد نزل الوحي ال ّ
إ�سالمي ،والمرتكزات
الإ�سالمية ،وتكريم الإن�سان ،وروح الجهاد ،والبناء ال
ّ
وتم تطبيقها من قبل
الأخالقية والقيمية الإ�سالمية ،فـي زمن الر�سولّ .P
الر�سول Pفـي المجتمع الإ�سالمي �ضمن الحدود المتاحة .ولكن كيف كان
إ�سالمي فـي عهد الر�سول؟ ت� ّأ�س�ست القيم الإ�سالمية فـي بيئة
المجتمع ال
ّ
�صغيرة و�ضئيلة� ،إذ حتى ع�شر �سنوات لم يكن �سوى المدينة ،وكانت مدينة
�صغيرة ت�ضم ب�ضعة �آالف من النا�سّ ،ثم ُفتحت م ّكة والطائف؛ وهي منطقة
محدودة بثروات قليلة ج ّد ًا ،فالفقر كان �شام ًال ،والإمكانات ا ّلتي كانت فـي
متناول �أيديهم �ضئيلة ج ّد ًا...
م�ضت خم�س وع�شرون �سنة على رحيل الر�سول عن الدنيا .وقد ازدادت
م�ساحة الدولة الإ�سالمية ،خالل هذه الم ّدة ،مئات الأ�ضعاف ،ال �ضعفين �أو
ثالثة �أو ع�شرة .فيوم ت�س ّلم �أمير الم�ؤمنين Qالحكم كانت الأر�ض التي
تمت ّد من �آ�سيا الو�سطى حتّى �شمال �أفريقيا � -أي م�صر  -داخل ًة �ضمن نطاق
الدولة الإ�سالمية� .أ ّما الدولتان العظميان المجاورتان لل ّدولة الإ�سالمية فـي
بداية الأمر � -أعنـي �إيران والروم  -فقد تال�شت �إحداهما نهائي ًا وهي الدولة
الإيرانية ،و�صارت كا ّفة الأرا�ضي الإيرانية بيد الإ�سالم .ودخلت �أجزاء مه ّمة
من الأرا�ضي الرومانية  -بالد ال�شام وفل�سطين والمو�صل ومناطق �أخرى -
�أي�ض ًا فـي دائرة الإ�سالم .مثل هذه الرقعة الوا�سعة كانت بيد الإ�سالم يومذاك.
و�شح طعام .كان الذهب رائج ًا،
�إذ ًا تو ّفرت ثروات طائلة ولم يعد ث ّمة فقر وعوز ّ
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والأموال وفيرة ،واجتمعت ثروات طائلة ،و�أ�ضحت بالتالـي الدولة الإ�سالمية
علي Qفي
ثر ّية .الكثيرون تمتّعوا برفاه جاوز الحدود .لو لم يكن الإمام ّ
البين ،لر ّبما كان التاريخ �سيحكم قائ ًال �إن المبادئ الإ�سالمية والقيم النبوية
كانت ج ّيدة لفترة المدينة النبوية فقط� ،أي لذلك العهد ا ّلذي تم ّيز ب�ض�آلة
إ�سالمي واختلط
إ�سالمي وفقره� .أ ّما بعد �أن اتّ�سع المجتمع ال
حجم المجتمع ال
ّ
ّ
بالح�ضارات المختلفة حيث وفدت من �إيران والروم ثقافات وح�ضارات �شتّى
�إلى حياة النا�س ،وان�ضوت �شعوب مختلفة تحت مظ ّلة المجتمع الإ�سالمي ،فال
تبقى تلك المبادئ كافية وال قادرة على �إدارة البلد» .وقد �أثبت �أمير الم�ؤمنين
 ،Qطوال هذه ال�سنوات الخم�س ،بممار�ساته و�سيرته و�أ�سلوبه فـي الحكم
�أنّ الأمر على العك�س من ذلك؛ فتلك المبادئ نف�سها ا ّلتي كانت مت�أ ّلقة في
�صدر النب ّوة  -ذات التوحيد ،والعدل ،والإن�صاف والم�ساواة بين النا�س  -هي
قوي ك�أمير الم�ؤمنين .Qهذا �شيء خ ّلده
ممكنة التطبيق على يد خليفة ّ
التاريخ .ومع �أنّ هذا المنهج لم ي�ستم ّر بعد �أمير الم�ؤمنين ،Qلك ّنه �أثبت �أنّ
إ�سالمي ومديري المجتمع والم�س�ؤولين الم�سلمين �إذا ق ّرروا وعزموا
الحاكم ال
ّ
وكانوا �أ�صحاب عقيدة را�سخة لأمكنهم تطبيق نف�س تلك المبادئ فـي عهد
اتّ�ساع رقعة الدولة الإ�سالمية وظهور ظروف جديدة ومتن ِّوعة للحياة ،حتّى
ي�ضم
ينتفع بها النا�س ...فمن الوا�ضح �أنّ �إقامة العدالة االجتماعية فـي مجتمع ّ
ع�شرة �أو خم�سة ع�شر �ألف ن�سمة فـي المدينة تختلف اختالف ًا هائ ًال عنها فـي
مجتمع ي�ضم ع�شرات الماليين �أو مئات الماليين كما كان الحال في عهد �أمير
الم�ؤمنين .Qوقد نه�ض �أمير الم�ؤمنين Qبهذه المهام.
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نورد هنا نماذج من �أعمال �أمير الم�ؤمنين Qتج ّلت فـي كلمات هذا
العظيم .وث ّمة �آالف الأمثلة الأخرى فـي حياته .جاء النا�س و�أ�ص ّروا وبايعوا ،لك ّنه
لم يوافق .وازداد �إ�صرار جميع النا�س ،من �أكابر ،و�صغار ،ور�ؤ�ساء ،و�صحابة
علي بن �أبـي طالب Qولن ي�ستطيع
قدماء قالوا جميع ًا :كال ،لن يكون غير ّ
ذلك �سواه .جا�ؤوا و�أخذوا الإمام م�ص ّرين .فقال الإمام� :Qإذ ًا لنذهب �إلى
الم�سجد .ارتقى الإمام المنبر ،و�ألقى خطبة �أو�ضح فيها �آراءه ،فقال :الأموال
الخوا�ص والوجهاء من دون وجه حقّ �س�أعيدها �إلى بيت
ا ّلتي ا�ستحوذ عليها
ّ
المال �أينما وجدتها .ا�ستطاع بع�ض الأ�شخا�ص خالل تلك ال�سنوات م�صادرة
�أموال من بيت المال ل�صالحهم .قال �س�أعيد ك ّل هذه الأموال ،لو وجدته قد
ُتز ّوج به الن�ساء حتّى لو وجدت �أ ّنكم جعلتم تلك الأموال مهور ًا لن�سائكم� ،أو
« ُملك به الإماء» وا�شتريتم بها الجواري لحريمكم «لرددته»((( و�أعدته �إلى بيت
المال .ليعلم النا�س والأكابر �أنّ هذه هي طريقتي.
بعد �أ ّيام بد�أت المعار�ضات ،وكان الم�ست�ضعفون من النا�س ّ
والطبقة
َّ
الم�ضطهدة فـي المجتمع يتم ّنون من اهلل �أن ُيتّبع مثل هذا المنهج� ،أ ّما �أ�صحاب
البديهي �أن ي�سخطوا .فجل�سوا
النفوذ والمخاطبون الحقيق ّيون بهذا الكالم فمن
ّ
علي �صنعه .قام الوليد بن عقبة -
وعقدوا اجتماع ًا وقالوا ما هذا ا ّلذي يريد ّ
وهو نف�سه ا ّلذي كان والي الكوفة في زمن عثمان  -وجاء �إلى �أمير الم�ؤمنين
علي �إنّ لبيعتنا �إياك �شروط ًا« ،ونحن نبايعك
 ،Qنياب ًة عنهم ،فقال له يا ّ
اليوم على �أن ت�ضع ع ّنا ما �أ�صبناه من المال فـي �أيام عثمان»(((� ،شرطنا هو
�أن ال تنال من الأموال ا ّلتي ح�صلنا عليها وتترك لنا ما ك�سبناه خالل العهد
)(1
)(2

نهج البالغة ،خ .29
بحار الأنوار ،ج� ،32ص .19
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ا ّلذي �سبقك .ومن بعد الوليد بن عقبة ،جاءه طلحة والزبير .الوليد بن عقبة،
بالطبع ،يختلف عن طلحة والزبير .فالوليد بن عقبة كان فـي الحقيقة من
حديثي العهد بالإ�سالم ،وكانت عائلته �ض ّد الإ�سالم ومعار�ضة للثورة وقد
النبي ،دخل
حاربت الإ�سالم .وبعد ذلك حين �ساد الإ�سالم ،فـي نهاية عهد ّ
فـي الإ�سالم كغيره من بنـي �أم ّية� .أ ّما طلحة والزبير فكانا من ال�سابقين في
الإ�سالم ومن �أعوان الر�سول Pالمق ّربين .جاء طلحة والزبير �أي�ض ًا  -وهما
يومذاك من �أكابر الإ�سالم ومن البقية الباقية لأ�صحاب الر�سول� - Pإلى
�أمير الم�ؤمنين ،Qوت ّكلما كالم ًا فيه عتاب ،منه قولهم�« :إ ّنك جعلت ح ّقنا
فـي ال َق ْ�سم ّ
كحق غيرنا» .فقد �ساويت بيننا وبين غيرنا فـي تق�سيم بيت المال.
«و�س ّويت بيننا وبين من ال يماثلنا»� ،ساويت فـي منح �أموال بيت المال بيننا
وبين من هم لي�سوا مثلنا ،ف� ّأي ق�سمة هذه؟ لماذا ال تق ّرر امتيازات مع ّينة؟ «من
ال يماثلنا فـي ما �أفاء اهلل تعالى ب�أ�سيافنا ورماحنا»((( هذه خيرات ا�ستُح�صلت
ب�أ�سيافنا .نحن ا ّلذين رفعنا الإ�سالم ،نحن ا ّلذين بذلنا الجهود والم�ساعي،
بالجدد والأعاجم ومن جاءوا من البلدان المفتتحة.
و�إذا بك ت�ساوينا ُ
لم ي�سجل لنا التاريخ جواب �أمير الم�ؤمنين Qللوليد بن عقبة لك ّنه
�أجاب الآخرين� .صعد الإمام المنبر و�أجابهم جواب ًا �شديد ًا .قال ب�ش�أن ق�ضية
الم�ساواة فـي تق�سيم بيت المال« :ف� ّإن ذلك �أمر لم �أحكم فيه بادئ بدء»،
ُ
وجدت �أنا و�أنتما ر�سول
فل�ست �أنا من � ّأ�س�س لهذه الطريقة وهذا المنهج «بل
اهلل Pيحكم بذلك»((( ف�أنا و�أنتم ك ّنا قد �شاهدنا الر�سول Pيعمل بهذه
الطريقة .لم �أجئ ب�أ�سلوب جديد من عندي� ،إ ّنما �أتّبع الفعل ا ّلذي كان ي�أتي
به الر�سول� .Pأريد تكري�س تلك القيم والقواعد االعتقادية وال�سلوكية في
)(1
)(2
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علي Qوكان يفعل .وقد دفع
المجتمع ،في هذا الع�صر .وقد ك ّر�سها الإمام ّ
�أمير الم�ؤمنين Qثمن ذلك �أي�ض ًا فكان الثمن ن�شوب ثالث معارك .تح ّرك
البديهي �أ ّنه كان يرى لنف�سه حقّ الخالفة .لكن
�أمير الم�ؤمنين ،Qومن
ّ
هذا لم يح�صل بعد رحيل الر�سول.P
لم يتح ّرك �أبد ًا طيلة خم�س وع�شرين �سنة من �أجل ال�شيء ا ّلذي كان
يعلم �أ ّنه ح ّقه .وكان يهدِّ ئ ا ّلذين يريدون التح ّدث بهذا .لم ت�صدر عنه �إزاء
تلك الق�ضية ردود فعل على مدى خم�س وع�شرين �سنة .ولكن تح ّمل �أمير
الم�ؤمنين Qثالث حروب :حرب الجمل ،وحرب �ص ّفين ،وحرب النهروان،
تجاه ق�ض ّية  -تبدو في الظاهر �أهون من تلك الق�ضية  -هي ق�ضية العدالة
االجتماعية ،و�إحياء المبادئ النبوية ،و�إعادة ت�شييد ال�صرح الإ�سالمي
المتين الذي �أر�سى دعائمه الر�سول .Pفكم كانت هذه الق�ضية مه ّمة
بالن�سبة لأمير الم�ؤمنينQ؟ وهذا هو الإنجاز العظيم ا ّلذي نه�ض به �أمير
الم�ؤمنين .Qوله فـي هذا المجال كلمة �أخرى ،يقول فيها« :ال تمنع ّنكم
الحق لأحدٍ عن �إقامة ّ
رعاية ّ
الحق عليه»(((� ،أي �أنّ الإن�سان �إذا كان م�ؤمن ًا
ومجاهد ًا فـي �سبيل اهلل وبذل جهد ًا كبير ًا وخا�ض المعارك و�أنجز �أعما ًال
كبيرة ف�ستكون مراعاة ح ّقه واجبة .و�أ ّما �إذا تع ّدى هذا ال�شخ�ص حدوده فـي
بحجة
حالة خا�صة و�ض ّيع ح ّق ًا من الحقوق ،فال ينبغي التغا�ضي عن خطئه هذا ّ
�أعماله الح�سنة ال�سابقة� ،إذ ًا وال ب ّد من التمييز بين الأمور� .إذا كان الإن�سان
�صالح ًا وذا قدر كبير و�سابقة محمودة وجهود بذلها للإ�سالم والبالد فهذا
ج ّيد وحقوقه مقبولة ومحفوظة وينبغي �أن تق ّدر ،ولكن �إذا تع ّدى وتجاوز ،ف�إنّ
مراعاة ذلك الحقّ ينبغي �أن ال ت�ؤ ّدي �إلى ّ
غ�ض الطرف عن المخالفة ا ّلتي
ارتكبها .هذا هو منطق �أمير الم�ؤمنين.
)(1
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جا�شي ،هو من �شعراء �أمير
كان هناك �شاع ٌر ا�سمه ال ّن ّ
وم ّداحيه ،و�صاحب �أف�ضل الق�صائد فـي حرب �ص ّفين وتحري�ض النا�س �ض ّد
معاوية ،ومن مح ّبي �أمير الم�ؤمنين Qو�أحد الداخلين فـي حزبه ،و�أفعاله
م�شهورة بالإخال�ص والوالية وال�سوابق ،كان قد �شرب الخمر فـي نهار �شهر
رم�ضان .حين علم �أمير الم�ؤمنين Qبالأمر قال �إنّ ح ّد الخمر معروف،
�آتوني به لإقامة الح ّد عليه� .أقام �أمير الم�ؤمنين Qعليه ح ّد الخمر �أمام
�أعين النا�س ،ثمانين �سوط ًا .فجاءت عائلته وقبيلته �إلى �أمير الم�ؤمنينQ
وقالوا :يا �أمير الم�ؤمنين� ،أرقت ماء وجوهنا .لقد كان هذا من �أ�صحابك
و�أ�صدقائك  -وبتعبيرنا المعا�صر  -كان من ت ّيارك .فقال �أنا لم �أفعل �شيئ ًا،
�إ ّنه م�سلم ارتكب مخالفة ،فوجب عليه ح ّد من حدود اهلل ،ف�أقمت ذلك
علي :Qطالما كان
جا�شي بعد �أن ُجلد من قبل ّ
الح ّد .بالطبع ،قال ال ّن ّ
الأمر كذلك ،ف�س�أذهب �إلى معاوية و�أنظم �أ�شعاري به .فقام وفارق �أمير
الم�ؤمنين Qوالتحق بمع�سكر معاوية .فلم يقل �أمير الم�ؤمنين� Qأنّ
النجا�شي قد تركنا وهذه خ�سارة م�ؤ�سفة ،لنحاول �إبقاءه هنا ،كلاّ � ،إنْ ذهب،
ّ
فليذهب! بالطبع ،من الأف�ضل كان �أن يبقى .هذا هو منطق �أمير الم�ؤمنين
 Qومنهجه .قال الإمام Qلأ�صحاب النجا�شي« :فهل هو �إ ّال رجل من
الم�سلمين انتهك حرمة من ُح َرم اهلل ف�أقمنا عليه ح ّداً كان ك ّفارته»(((.
�أقمنا عليه الح ّد ف�سقط عنه ذنبه.
ورجل من قبيلة بنـي �أ�سد  -كان من �أقارب �أمير الم�ؤمنين - Qوجب
عليه ح ٌّد من الحدود .فقال نف ٌر من مح ّبي �أمير الم�ؤمنين Qومن رجال
قبيلة ذلك ال�شخ�ص :لنذهب �إلى �أمير الم�ؤمنين Qونعالج الم�شكلة بنحو
من الأنحاء .فجا�ؤوا �أ ّو ًال �إلى الإمام الح�سن المجتبى Qليكون وا�سطتهم
الم�ؤمنينQ

)(1
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لدى �أبيه ،فقال الإمام الح�سن :ال �ضرورة لمجيئي ،اذهبوا �أنتم ،فوالدي �أمير
الم�ؤمنين يعرفكم .فجا�ؤوا �إلى �أمير الم�ؤمنين Qوقالوا هذه هي حالنا
لدي فـي � ّأي �أمر
ف�ساعدنا .فقال الإمام Qفـي معر�ض �إجابتهم ال مانع ّ
�أكون فيه ح ّر ًا مختار ًا ،و�س�أفعله لكم ،ففرح ه�ؤالء وخرجوا ،وفـي الطريق
�صادفوا الإمام الح�سن Qف�س�ألهم :ماذا فعلتم؟ قالوا له :انتهى الأمر على
خير والحمد هلل ،وقد وعدنا �أمير الم�ؤمنين .Qف�س�ألهم :ماذا قال لكم
�أمير الم�ؤمنين؟ قالوا :قال لنا �أفعل لكم ما �أكون ح ّر ًا فيه ويعود �أمره �إل ّـي.
فتب�سم الإمام الح�سن Qوقال� :إذ ًا اذهبوا وافعلوا ك ّل ما يجب �أن تقوموا
ّ
به فـي حال �إقامة الح ّد عليه! و�أقام �أمير الم�ؤمنين Qالح ّد عليه بعد ذلك.
فجا�ؤوا وقالوا :يا �أمير الم�ؤمنينَ ،لم �أقمت الح ّد على هذا الرجل؟ فقال :لي�س
إلهي .قلتُ لكم ما �أكون
الح ّد م ّما �أملك �أمره وح ّرية الت�ص ّرف فيه .الح ّد حك ٌم � ّ
ح ّر ًا فيه �أفعله لكم((( .والح ّد لي�س فـي يدي .هذا ،وبنو �أ�سد من �أ�صدقاء �أمير
الم�ؤمنين Qوالمخل�صين له .هكذا كانت حياة �أمير الم�ؤمنين.Q
ث ّمة روايات كثيرة عن ق�ضائه ،وثيابه ،ومعي�شته ،و�أوالده .يقول الراوي:
ذهبت ف�شاهدت الإمام الح�سن والإمام الح�سين  Lجال�سين ي�أكالن
الطعام ،طعامهما كان خبز ًا وخلاّ ً وبع�ض الخ�ضار .فقلتُ لهما يا �س ّيداي
�أنتما �أميران� ،أنتما العائلة الحاكمة ،ابنا �أمير الم�ؤمنين وفي ال�سوق ك ّل هذه
الم�أكوالت «وفي الرحبة ما فيها» ،في الرحبة  -بقرب الكوفة  -يباع ك ّل
�شيء والنا�س ت�شتري ،و�أنتما ابنا الأمير� ،Qأهذا هو طعامكما؟ فالتفتا
�إليه وقاال« :ما �أغفلك عن �أمير الم�ؤمنين»(((� ،أنت غافل عن �أمير الم�ؤمنين،
اذهب وانظر �إلى حياته! كان الإمام هكذا حتّى مع عائلته.
)(1
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ق�صة
وق�صة زينب الكبرى واال�ستعارة من أ�بـي رافع م�شهوره .وكذلك ّ
ّ
عقيل ا ّلذي جاء �إلى الإمام وطلب �شيئ ًا�« :صاع من ُب ّر»� ،أراد من القمح
ح�صتهّ .ثم �أخذ الإمام تلك الحديدة المح ّماة وق ّربها منه
مقدار ًا �أكثر من ّ
 طبع ًا لم ي�ضعها عليه  -وه ّدده ولم يقبل طلبه .جاءه عبد اهلل بن جعفر ابن �أخيه و�صهره ،زوج ال�س ّيدة زينب  -وقال :يا �أمير الم�ؤمنين لي�س فـييدي �شيء ،و�أنا م�ضط ّر لبيع بع�ض �أدوات منزلي .ف�ساعدني ببع�ض �شيء،
عم وا�سرق واعطني
فلم يوافق الإمام Qوقال� :إ ّال �إذا قلت لـي اذهب يا ّ
من مال النا�س .ح ّدد �أمير الم�ؤمنين Qمعيار الحكم فـي مجتمع متط ّور،
ّ
وثري ،كا ّلذي كان فـي زمانه على �أ�سا�س ما كان فـي زمن
كبير،
متح�ضرّ ،
الر�سول .Pك ّل �شيء كان قد تط ّور� .أراد �أمير الم�ؤمنين Qب�سلوكه
�إثبات �أ ّنه بالإمكان �إحياء تلك المبادئ حتّى في �أحلك الظروف .هذا هو
العمل الكبير ا ّلذي قام به �أمير الم�ؤمنين .Qمبد�أ الإيمان ،والعدالة،
والجهاد ،وبناء النا�س ،والإدارة الكفاءة الالئقة الم�ؤمنة  -وحياة �أمير
الم�ؤمنين Qزاخرة ب�أحداث و�أمور ا�شتُهر بها على مدى �سنوات على
�شكل ق�ص�ص وروايات و�أحاديث له Qمو ّزعة على �أبواب ع ّدة  -ك ّلها
دالئل على هذه الحقيقة ،وخال�صتها �أنّ �أمير الم�ؤمنين� Qأراد �أن يبرهن
للعالم �أنّ هذه المبادئ الإ�سالمية ممكنة التطبيق في ك ّل الظروف .وهذا
هو الواقع .لي�ست المبادئ الإ�سالمية في �شكل ثياب �أمير الم�ؤمنينQ
بحيث �إذا كان يرتدي مئزر ًا �أو قمي�ص ًا علينا اليوم ارتداء نف�س المالب�س.
المبادئ الإ�سالمية هي العدالة ،والتوحيد ،و�إن�صاف النا�س ،واحترام
حقوقهم ،ومتابعة �ش�ؤون ال�ضعفاء ،والوقوف بوجه الجبهات المعادية
للإ�سالم والدين ،والإ�صرار على ركائز الحقّ والإ�سالم والدفاع عن الحقّ
والحقيقة .هذه مفاهيم ممكنة التطبيق فـي جميع الع�صور.
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بالطبع ،حينما نقول هذا اليوم �إ ّنما نتح ّدث عن الق ّلة ،فمن ذا ا ّلذي بو�سعه
حتّى �أن يت�ص ّور الت�ش ّبه ب�أمير الم�ؤمنينQ؟ كلاّ  ،ال �أحد يمكنه الت�ش ّبه
ال�سجاد Qوهو حفيد �أمير الم�ؤمنين
ب�أمير الم�ؤمنين .Qالإمام
ّ
 Qوله مقام الع�صمة ،حين قيل له �إ ّنك كثير العبادة قال �أين عبادتنا
ال�سجاد يقول لي�س بالإمكان
عليQ؟ �أي �أنّ الإمام العابد ّ
من عبادة ّ
والزهاد في
ال�سجاد Qوخيرة ال ُع ّباد
ّ
بعلي .Qوبين الإمام ّ
مقارنتي ّ
زماننا �آالف الفرا�سخ� .أ�شار �أمير الم�ؤمنين� Qإلى ال ّنموذج والق ّمة واتّجاه
إ�سالمي
الحركة وح ّدد المالك ،فلن�صل �أينما ا�ستطعنا الو�صول .النظام ال
ّ
نظام العدل والإن�صاف وخدمة النا�س واحترام حقوق الإن�سان ومجابهة الظلم
القوي �ض ّد ال�ضعيف .هذه هي م�شكالت الب�شرية المه ّمة على
ا ّلذي يمار�سه ّ
امتداد التاريخ .ابتُليت الب�شر ّية بهذه الم�شكالت دائم ًا وال تزال تعاني هذا
االبتالء .الحظوا اليوم كيف ي ّدعي العتاة والأقوياء فـي العالم �أنّ العالم ك ّله
التع�سف� .إنّ منطق
لهم .تعاني ال�شعوب ال�صفعات و�ضنك العي�ش ب�سبب هذا ّ
الإ�سالم ومنطق �أمير الم�ؤمنين Qومنطق الحكومة العلوية مجابهة هذه
قوي ابتالع �ضعيف� ،أم على الم�ستوى
الأ�شياء� ،سواء داخل المجتمع �إذا �أراد ّ
والدولي[15/08/1383].
العالمي
ّ
ّ

القدرة والمظلومية والنصر

لقد الت�أمت في �شخ�صية وحياة و�شهادة هذا الرجل الف ّذ ثالثة عنا�صر
تبدو غير من�سجمة تمام ًا مع بع�ضها بع�ض ًا في الظاهر ،وتلك العنا�صر الثالثة
هي عبارة عن :الق ّوة ،والمظلومية ،واالنت�صار.
فق ّوته تكمن في �إرادته ال�صلبة وعزمه الرا�سخ ،وفي ت�سيير د ّفة ال�ش�ؤون
الع�سكرية في �أعقد المواقف ،وفي هداية العقول نحو �أ�سمى المفاهيم
الإ�سالمية والإن�سانية ،وتربية و�إعداد �شخ�ص ّيات كبرى من قبيل مالك الأ�شتر
وع ّمار وابن عبا�س ومح ّمد بن �أبي بكر وغيرهم ،و�شقّ م�سار مم ّيز في تاريخ
المنطقي واقتداره في ميادين الفكر
الإن�سانية .ويتم ّثل مظهر ق ّوته في اقتداره
ّ
وال�سيا�سة ،وفي اقتدار حكومته و�ش ّدة �ساعده .لي�س ث ّمة �ضعف في �شخ�صية
�أمير الم�ؤمنين Qفي � ّأي جانب من جوانبها .ويعتبر في الوقت ذاته من
�أبرز ال�شخ�صيات المظلومة في التاريخ .وقد كانت مظلوم ّيته في ك ّل جوانب
حياته؛ لقد ُظلم في �أ ّيام �شبابه ،حيث تع ّر�ض للظلم حينذاك من بعد وفاة
الر�سولُ ،P
وظ ِلم في �سنوات كهولته وفي عهد خالفته وا�ستُ�شهد مظلوم ًا،
�سب على المنابر على مدى �سنوات طوال ،و ُتن�سب
وظ ّل من بعد ا�ست�شهاده ُي ّ
�إليه �شتّى الأكاذيب.
لدينا في جميع الآثار الإ�سالمية �شخ�ص ّيتان �أُطلقت عليهما �صفة «ثار
اهلل» .وال توجد في اللغة الفار�سية كلمة معادلة تمام ًا لكلمة «الث�أر» كما في
ولي دمه ،وهذا ما
اللغة العربية؛ فعندما ُيقتل �شخ�ص ظلم ًا ف�أ�سرته هي ّ
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ُي�س ّمى بالث�أر ،ولأ�سرته حقّ المطالبة بث�أره� .أما ما ُي�س ّمى بـ «ثار اهلل» فهو
تعبير قا�صر وناق�ص لكلمة الث�أر وال يو�صل المعنى المطلوب .فالث�أر معناه
حقّ المطالبة بال ّدم .ف�إذا كان لأ�سر ٍة ما ث�أر ،فلها حقّ المطالبة به .وورد
ولي دمهما اهلل ،فهو ا ّلذي يطلب
في التاريخ ال
إ�سالمي ا�سما �شخ�ص ّيتينّ ،
ّ
بث�أرهما� ،أحدهما الإمام الح�سين ،Qوالآخر هو �أبوه �أمير الم�ؤمنين
« :Qيا ثار اهلل وابن ثاره»(((� ،أي �أنّ المطالب بدم �أبيه هو اهلل تعالى
�أي�ض ًا.
علي Qفهو الن�صر؛ حيث
�أ ّما العن�صر الثالث ا ّلذي طبع حياة الإمام ّ
تغ ّلب في حياته على جميع التجارب الع�صيبة ا ّلتي ُفر�ضت عليه؛ ولم ت�ستطع
جميع الجبهات ،ا ّلتي �سنذكرها الحق ًا ،وا ّلتي فتحها �ض ّده �أعدا�ؤه �أن تنال
منه و�إ ّنما هزمت ك ّلها �أمامه .ومن بعد ا�ست�شهاده �أخذت حقيقته النا�صعة
تتج ّلى وتتفتّح يوم ًا بعد �آخر �أكثر م ّما كانت عليه في �أ ّيام حياته .ففي عالم
إ�سالمي وحده و�إ ّنما العالم ك ّله ،هناك �أنا�س كثيرون ال
اليوم ،لي�س العالم ال
ّ
بعلي بن �أبي طالب Qك�شخ�ص ّية
ي�ؤمنون حتّى بالإ�سالم� ،إال �أ ّنهم ي�ؤمنون ّ
الوهاج ،وك�أنّ اهلل يكافئه على
تاريخ ّية المعة .وهذا هو جالء ذلك الجوهر ّ
ما لحق به من ظلم .فال ب ّد �أنّ يكون لتلك المظلومية ولذلك الكبت وال�ضغط
والتعتيم على �ضوء ال�شم�س ،وتلك التّهم ال�شنيعة ،وما واجهها به من �صبر،
ثواب ًا عند اهلل ،وثوابها هو �أ ّنك ال تجد على مدى التاريخ �شخ�ص ّية ،على هذه
الدرجة من الإ�شراق ونالت القبول بك ّل هذا الإجماع .ولع ّل �أف�ضل الكتب ا ّلتي
ُ�س ّطرت حتّى اليوم بحقّ �أمير الم�ؤمنين ،Qو�أكثرها وله ًا وح ّب ًا ،هي تلك
ا ّلتي كتبها �أ�شخا�ص غير م�سلمين .و�أذكر �أ�سماء ثالثة كتّاب م�سيح ّيين كتبوا
الحب ن�ش�أ
بوله حول �أمير الم�ؤمنين Qكتب ًا جديرة بالثناء ح ّق ًا .وهذا ّ
)(1
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منذ اليوم الأ ّول� ،أي من بعد ا�ست�شهاده ،حيث تكالب الجميع على الإ�ساءة
�إليه واالنتقا�ص منه ،من الطغمة ا ّلتي كانت تحكم ال�شام ومن كان يدور في
فلكها ،وم ّمن امتلأ غيظ ًا من �سيف �أمير الم�ؤمنين ومن عدله .فكانت هذه
الق�ضية قد اتّ�ضحت منذ ذلك الوقت ،و�أنا �أذكر ها هنا مثا ًال واحد ًا على
ذلك:
انتق�ص ابن عبد اهلل بن عروة بن الزبير من �أمير الم�ؤمنين Qذات
علي،
يوم� ،أمام �أبيه عبد اهلل بن عروة بن الزبير .وكان �آل الزبير ك ّلهم �ض ّد ّ
�إال واحد ًا منهم وهو م�صعب بن الزبير ا ّلذي كان رج ًال �شجاع ًا كريم ًا ،وهو
الثقفي في الكوفة ،ومن بعده مع عبد
ا ّلذي دخل الحق ًا في �صراع مع المختار
ّ
الملك بن مروان ،وهو زوج �سكينة� ،أي �أ ّنه �أ ّول �صهر للإمام الح�سين،Q
فكان �آل الزبير ك ّلهم خ�صوم ًا لأمير الم�ؤمنين� Qأب ًا عن ج ّد ،با�ستثنائه.
وهذا ما يدركه الإن�سان من خالل درا�سته للتاريخ .وبعدما �سمع عبد اهلل ذلك
االنتقا�ص على ل�سان ابنه قال جملة لي�ست حيادية كثير ًا� ،إال �أن ّها تنطوي على
ني ،ما بنى النا�س �شيئاً ّ
قط � اّإل هدمه الدين ،وال
نقطة مه ّمة وهي« :واهلل يا ُب ّ
بنى الدين �شيئاً فا�ستطاعت الدنيا هدمه»� .أي �أ ّنهم يحاولون عبث ًا هدم ا�سم
�أمير الم�ؤمنين Qالقائم ا�سمه على �أ�سا�س الدين والإيمان�« ،ألم ت َر �إلى
علي كيف ُتظهر بنو مروان من عيبه وذ ّمه؟ واهلل لك�أ ّنهم ي�أخذون بنا�صيته
ّ
رفعاً �إلى ال�سماء .و�أما ترى ما يندبون به موتاهم من الت�أبين والمديح؟
واهلل لك�أ ّنما يك�شفون به عن الجيف»((( .لع ّل هذه الكلمة قيلت بعد نحو ثالثين
�سنة من �شهادة �أمير الم�ؤمنين� ،Qأي �أ ّنه Qوعلى الرغم من فداحة
الظلم ا ّلذي نزل به� ،أ�ضحى هو المنت�صر في حياته وفي التاريخ وفي ذاكرة
الإن�سانية.
)(1
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ويمكن تلخي�ص ق�ضية ق ّوة �أمير الم�ؤمنين �إلى جانب مظلوميته ا ّلتي انتهت
�إلى هذا الحال في ما يلي:
القاسطون

علي Qفي �أ ّيام حكومته ا ّلتي ا�ستم ّرت �أق ّل من
لقد ا�صط ّفت �ض ّد ّ
خم�س �سنوات ،ثالثة تيارات هي :القا�سطون ،والناكثون ،والمارقون؛ �إذ ينقل
عنه Qال�س ّنة وال�شيعة �أ ّنه قال�« :أُمرت �أن �أقاتل الناكثين والقا�سطين
والمارقين»((( .وهذه الت�سمية هو ا ّلذي �أطلقها على تلك الفئات الثالث؛
فالقا�سطون بمعنى الظالمين ،لأنّ الفعل ق�سط حينما ي�أتي مج ّرد ًاَ :ق َ�س َط
يق�سط ،بمعنى جار يجور ،وظلم يظلم .وحينما ي�أتي على �صيغة الثالثي المزيد
ِ
على وزن �أفعل� :أق�سط ُيق�سط ،فمعناه العدل والإن�صاف .وعلى هذا� ،إذا
ا�ستع ُملت كلمة الق�سط على وزن �إفعال ،تعني العدل ،و�إذا جاءت على �صيغة
يق�سط فهي على عك�س ذلك؛ �أي بمعنى الظلم والجور .فهو� Qس ّماهم
َق َ�س َط ِ
الظالمين .ولكن من هم �أولئك القا�سطون؟ القا�سطون فئة دخلت الإ�سالم
الخا�صة ولم تكن تعترف بالحكومة العلو ّية �أ�سا�س ًا .ولم
ظاهر ّي ًا لم�صالحها
ّ
جد نفع ًا ك ّل الأ�ساليب ا ّلتي انتهجها معها �أمير الم�ؤمنين .Qوالت ّفت تلك
ُت ِ
الفئة حول محور بني �أم ّية ا ّلذي كان معاوية بن �أبي �سفيان  -والي ال�شام �آنذاك
 �أبرز �شخ�ص ّية فيهّ ،ثم ي�أتي من بعده مروان بن الحكم والوليد بن عقبة.�ش ّكل هذا المحور جبهة رف�ضت التفاهم واالتّفاق مع �أمير الم�ؤمنين.Q
ومع �أنّ المغيرة بن �شعبة وعبد اهلل بن ع ّبا�س وغيرهما �أ�شاروا على �أمير
الم�ؤمنين Qمنذ �أ ّول حكومته بالإبقاء عليهم في منا�صبهم لبع�ض الوقت،
غير �أ ّنه �أبى عليهم ذلك ،فذهبت بهم الأوهام �إلى �أ ّنه لم يح�سن اتّخاذ الموقف
)(1
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ال�سيا�سي المنا�سب .ولك ّنهم هم ا ّلذين كانوا في غفلة كما برهنت الأحداث
ّ
الالحقة؛ لأنّ معاوية لم ي�أتلف مع �أمير الم�ؤمنين Qرغم ك ّل الأ�ساليب
ا ّلتي اتّبعها Qلأجل هذه الغاية .ولم يكن ذلك النهج م ّما ترت�ضيه حكومة
كالحكومة العلو ّية ،على الرغم من تح ّمل ال�سابقين لبع�ض ه�ؤالء.
هب
كان قد م�ضى �أق ّل من ثالثين �سنة منذ �أن �أ�سلم معاوية و�إلى �أن ّ
لمحاربة �أمير الم�ؤمنين .Qوكان هو و�أذنابه قد حكموا ال�شام �سنوات
طويلة وب�سطوا نفوذهم فيها و� ّأ�س�سوا لهم قاعدة وا�سعة هناك .ولم تكن
الأحوال �آنذاك كما كانت عليه في الأ ّيام الأولى ا ّلتي كان بالإمكان �أن يقال
لهم فيها � -إذا ما �أظهروا الخالف � -إ ّنكم دخلتم الإ�سالم ت ّو ًا ،وال يحقّ لكم
الخالف .فهم كانوا قد ث ّبتوا لهم قدم ًا عند ذاك� .إذ ًا كان هذا الت ّيار يرف�ض
الحكومة العلو ّية جملة وتف�صي ًال ،ويرنو �إلى نمط �آخر من الحكم يكون زمامه
إ�سالمي مرارة حكمهم .فهذا
بيده ،وهو ما ثبت عنهم فيما بعد وذاق العالم ال
ّ
معاوية نف�سه ،ا ّلذي كان في عهد �صراعه مع �أمير الم�ؤمنينُ Qيظهر الو ّد
والمح ّبة لبع�ض ال�صحابة ،قد �أبدت حكومته فيما بعد �أ�سلوب ًا في غاية العنف
وال�ش ّدة حتّى انتهى بها الحال �إلى عهد يزيد وواقعة كربالء ،ومن بعده �إلى زمن
الثقفي ا ّلذين
الثقفي ويو�سف بن عمر
والحجاج بن يو�سف
مروان وعبد الملك
ّ
ّ
ّ
ُيع ّدون من جملة نتائج تلك الحكومة وثمارها .ومعنى هذا �أنّ الحكومات ا ّلتي
الحجاج على �سبيل المثال  -كان معاوية
يهت ّز التاريخ لذكر جرائمها  -كحكومة ّ
هو ا ّلذي �أر�سى �أ�س�سها وحاربه �أمير الم�ؤمنين Qمن �أجلها .فقد كانت
غايتهم معروفة منذ البداية� ،إذ �إ ّنهم كانوا يبتغون حكومة دنيوية مح�ضة تدور
في فلك ذواتهم وم�صالحهم الذاتية؛ وهي المظاهر ا ّلتي �شاهدها الجميع في
حكومة بني �أم ّية.
كالمي .والأمور ا ّلتي نعر�ضها
عقائدي �أو
وال نو ّد الدخول هنا في � ّأي بحث
ّ
ّ

102

إنسان بعمر  250سنة

هي من �صلب التاريخ ،ولي�س تاريخ ال�شيعة طبع ًا ،و�إ ّنما تاريخ «ابن الأثير»
و«ابن قتيبة» وما �شابه ذلك .وهي ن�صو�ص مد ّونة ومحفوظة ،وتدخل في عداد
الحقائق الم�س ّلم بها ولي�س في �إطار االختالفات الفكرية بين ال�شيعة وال�س ّنة.
الناكثون

الجبهة الثانية ا ّلتي حاربت �أمير الم�ؤمنين Qهي جبهة الناكثين.
والناكث هو الناق�ض ،والمراد به هنا ناق�ض البيعة .وهذه الفئة بايعت �أمير
الم�ؤمنين Qفي البداية �إال �أ ّنها نق�ضت البيعة فيما بعد ونكثتها .وكان �أفراد
هذه الفئة  -على العك�س من الفئة الأولى  -م�سلمين ملتزمين ،وفي الخندق
علي بن �أبي طالب Qكان منوط ًا
الموالي� .إال �أنّ والءهم واعترافهم بحكومة ّ
ح�صة مقبولة فيها ،والت�شاور معهم ومنحهم المنا�صب والم�س�ؤوليات
ب�إعطائهم ّ
الحكومية مع عدم التع ّر�ض لما في �أيديهم من ثروات وعدم ال�س�ؤال عن
م�صادرها .ويمكن مالحظة مدى �ضخامة الثروات ا ّلتي خ ّلفها �أمثال ه�ؤالء بعد
موتهم� .إذ ًا ،كانت هذه الفئة ترت�ضي حكم �أمير الم�ؤمنين Qولكن ب�شرط
عدم الم�سا�س بمثل هذه الأمور ،و�أن ال ُيقال لأحدهم من �أين لك هذه الثروة؟
وكيف ح�صلت عليها؟ وما �إلى ذلك .ولهذا ال�سبب بايع �أكثرهم منذ البداية ،في
حين �أنّ بع�ض ًا �آخر لم يبايع؛ ف�سعد بن �أبي و ّقا�ص لم يبايع منذ البداية� ،إال �أن
طلحة والزبير و�أكابر ال�صحابة وغيرهم بايعوا �أمير الم�ؤمنين Qو�أ�سلموا له
م�ضي ثالثة �أو �أربعة �أ�شهر عدم �إمكانية االن�سجام
القيادة ،بيد �أ ّنهم �أدركوا بعد ّ
مع هذه الحكومة ا ّلتي ال تف ّرق في تعاملها بين القريب والبعيد ،وال ترى لذاتها
وال لأفراد �أ�سرها � ّأي امتياز ،وال تق ّر ب� ّأي امتياز لل�سابقين في الإ�سالم  -و�إن كان
�أمير الم�ؤمنين Qنف�سه �أ ّولهم �إ�سالم ًا  -وال تحابي �أحد ًا في تطبيق الأحكام
الإلهية .ولهذه الأ�سباب ج ّندوا �أنف�سهم لمعار�ضة هذه الحكومة وت�س ّببوا في
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وقوع معركة الجمل ا ّلتي كانت فتنة ح ّق ًا ،و ُقتل في هذه المعركة عد ٌد كبي ٌر من
الم�سلمين ،وانتهت المعركة بانت�صار �أمير الم�ؤمنين Qو�إعادة الأمور �إلى
ن�صابها .وهذه هي الجبهة الثانية ا ّلتي �شغلت �أمير الم�ؤمنين Qردح ًا من
الزمن.
المارقون

�أما الجبهة الثالثة فكانت جبهة المارقين ،والمارق بمعنى الخارج والهارب.
وقيل �إ ّنهم �س ّموا بالمارقين لخروجهم من الدين كخروج ال�سهم من القو�س.
التبجح با�سم الدين.
متم�سكة بظواهر الدين ،ويكثرون من ّ
وكانت هذه الفئة ّ
وه�ؤالء هم الخوارج ا ّلذين و�ضعوا �أ�س�سهم الفكرية على �أ�سا�س فهم مغلوط
علي بن �أبي طالب
للدين  -وهي ظاهرة خطيرة طبع ًا  -ولم ي�أخذوا الدين عن ّ
مف�سر ًا للقر�آن وعالم ًا بالكتاب� .أ ّما تكتّلهم �أو ما ُي�س ّمى
 Qا ّلذي كان ّ
باال�صطالح بالمعا�صر «تح ّزبهم» فكان ي�ستلزم �سيا�سة مع ّينة ،وكانت هذه
وال�سمة البارزة ا ّلتي كانت تم ّيز �أع�ضاء هذه
ال�سيا�سة ّ
توجه من مكان �آخرّ .
الفئة هي �أ ّنك ال تكاد تتل ّفظ بكلمة حتّى ي�سارع �أحدهم �إلى الإتيان ب�آية من
القر�آن ،وكانوا كثير ًا ما يقر�ؤون �أثناء �صال ِة جماع ِة �أمير الم�ؤمنين� Qآيات
مع ّر�ضين به� ،أو يقومون عند منبره ويقر�ؤون �آية فيها تعري�ض يق�صدونه بها،
وكان �شعارهم «ال حكم � اّإل هلل» ،بمعنى �أ ّننا ال نعترف بحكومتك ،ونحن �أتباع
حكومة اهلل! هذه الفئة ،ا ّلتي كان ظاهر �أمرها على هذه ال�شاكلة ،كان تنظيمها
ال�سيا�سي يجري وفق ًا لآراء وتوجيهات كبار القا�سطين وال�شخ�ص ّيات
واتّجاهها
ّ
البارزة في حكومة ال�شام � -أي عمرو بن العا�ص ومعاوية � -إذ كانت لهذه الفئة
عالقات ب�أولئك الأ�شخا�ص؛ فالأ�شعث بن قي�س ،كما ي�شير الكثير من القرائن.
كان رج ًال غير نزيه .واتّبعت هذه الفئة طائفة كبيرة من الب�سطاء فكر ّي ًا� .إذ ًا،
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فالفئة الثالثة ا ّلتي جابهت �أمير الم�ؤمنين - Qوانت�صر عليها طبع ًا  -هي
وجه لها �ضربة قا�صمة في معركة النهروان .ولكن كان لهم
فئة المارقين ا ّلتي ّ
وجود في المجتمع ،وفي ختام المطاف كان ا�ست�شهاده على �أيديهم.
بالتحجر
ينبغي �أن ال ُي�شتبه في فهم الخوارج ،فهنالك من ي�صف الخوارج
ّ
المتن�سك يتّ�صف بالعزلة واالنطواء على �صالته
والتن�سك الجامد ،ولكن
ّ
ّ
ودعائه ،وهذا المعنى ال ي�صدق على الخوارج ،لأنّ الخوارج عنا�صر متم ّردة
علي ،Qولكن
تثير الأزمات ،ولها وجود فاعل في ال�ساحة ،وت�شنّ حرب ًا �ض ّد ّ
�أ�سا�س عملها خاطئ ،وحربها خاطئة ،و�أ�ساليبها مرفو�ضة ،وغايتها باطلة.
هذه هي الفئات الثالث ا ّلتي جابهت �أمير الم�ؤمنين.
الفرق بين حكومة النبي Pوحكومة عليQ

الفارق الأ�سا�س بين �أمير الم�ؤمنين Qفي عهد حكومته ،وبين ر�سول
اهلل Pفي �أ ّيام حياته وعهد حكومته هو �أنّ الخنادق كانت في عهد الر�سول
ّ
م�شخ�صة ومتم ّيزة تمام ًا؛ خندق الإيمان وخندق الكفر� .أ ّما المنافقون فكثير ًا
ما كانت الآيات القر�آنية ت�شير �إليهم وتح ّذر منهم ،وتق ّوي �صفوف الم�ؤمنين في
إ�سالمي
مواجهتهم ،وت�ض ّعف من �شوكتهم� .أي �أنّ ك ّل �شيء كان في النظام ال
ّ
في عهد الر�سول وا�ضح ًا تمام الو�ضوح ،وكانت ال�صفوف مفروزة ب�شكل �صريح؛
فطائفة على الجاهلية والكفر والطاغوت ،و�أخرى على الإيمان والإ�سالم
ت�ضم �صنوف ًا
والتوحيد .ومن
الطبيعي �أنّ ك ّل واحدة من هاتين الطائفتين كانت ّ
ّ
�شتّى من النا�س ،لكن ال�صفوف كانت مم ّيزة ووا�ضحة ك ّل الو�ضوح� .أ ّما في عهد
�أمير الم�ؤمنين Qفكانت الم�شكلة الكبيرة في تداخل ال�صفوف والخنادق؛
وهذا هو ال�سبب ا ّلذي جعل للفئة الثانية � -أي الناكثين  -و�ضع ًا مقبو ًال ومب ّرر ًا.
وكان ك ّل م�سلم يتر ّدد كثير ًا في محاربة �شخ�ص ّيات من �أمثال طلحة �أو الزبير؛
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فالزبير هو ابن ع ّمة الر�سول وكان من ال�شخ�ص ّيات البارزة والمق ّربة �إليه،
حتّى �أ ّنه بعد عهد الر�سول Pكان م ّمن اعتر�ضوا على ال�سقيفة دفاع ًا عن
�أمير الم�ؤمنين ،Qولكن الأمور بخواتيمها .ن�س�أل اهلل �أن يجعل عاقبتنا �إلى
حب الدنيا ومظاهر الحياة في بع�ض النا�س �إلى درجة تجعل
خير .فقد ي�ؤ ّثر ّ
المرء ّ
الخوا�ص ،فما بالك بالعوام .وعلى ك ّل الأحوال ،كانت
ي�شك حتّى في
ّ
الظروف �آنذاك ع�صيبة ح ّق ًا.
وال ب ّد �أنّ النا�س ا ّلذين �صمدوا مع �أمير الم�ؤمنين Qوحاربوا �إلى جانبه
كانوا على قد ٍر كبير من الب�صيرة .وال�شاهد على هذا قول �أمير الم�ؤمنين
« :Qال يحمل هذا العلم � اّإل �أهل الب�صر وال�صبر»((( .فال ب ّد من تو ّفر
الب�صيرة بالدرجة الأولى .و ُي�ست ّدل من هذه التداخالت على طبيعة الم�شاكل
ا ّلتي واجهت �أمير الم�ؤمنين ،Qوعلى الأ�ساليب الملتوية ا ّلتي اتّبعها النا�س
ا ّلذين حاربوه .ففي �صدر الإ�سالم كان هناك �أفكار خاطئة كثيرة ُتطرح في
ال�ساحة ،ولكن كانت تنزل �آية قر�آنية تف ّندها ب�صراحة؛ �سواء وقتما كان
النبي في م ّكة �أم في المدينة؛ ف�سورة البقرة  -على �سبيل المثال  -وهي �سورة
ّ
مدنية ،عندما ينظر المرء فيها يراها حافلة ب�صور من التح ّديات واال�شتباكات
بين الر�سول Pوالمنافقين واليهود ،حتّى �أ ّنها تناولت التفا�صيل الجزئية
وا�ستعر�ضت الأ�ساليب ا ّلتي كان يتّبعها يهود المدينة في �إيذاء الر�سولP
نف�سي ًا ،ومنها }ﯖ ﯗ ﯘ{((( وما �شابه ذلك .وجاءت �أي�ض ًا �سورة
الأعراف ،وهي �سورة م ّكية ،زاخرة بمحاربة الخرافات و ُك ّر�س ف�صل منها
للحديث عن تحريم وتحليل �أنواع اللحوم ،في مقابل التحليل والتحريم الزائف
ا ّلذي ا�صطنعه النا�س لأنف�سهم يومذاك} :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
)(1
)(2

نهج البالغة ،خ .173
�سورة البقرة ،الآية.104 :
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ﮈﮉ{((( .هذه هي المح ّرمات الحقيقية ولي�ست تلك ا ّلتي ا�صطنعتموها �أنتم
لأنف�سكم من �أمثال البحيرة وال�سائبة وما �شاكل ذلك .وكان القر�آن يحارب هذه
الأفكار �صراحة� .أ ّما في عهد �أمير الم�ؤمنين ،Qفقد كان �أعدا�ؤه ي�ستغ ّلون
تلك الآيات القر�آنية .وهذا ما �ص ّعب كثير ًا من مه ّمة �أمير الم�ؤمنين .Qلقد
ق�ضى Qم ّدة خالفته الق�صيرة في �أمثال هذه الم�صاعب والمع�ضالت.
علي نف�سه ،وهي جبهة قوية ح ّق ًا ،وفيها رجال
وفي مقابل ه�ؤالء كانت جبهة ّ
كع ّمار ومالك الأ�شتر وعبد اهلل بن عبا�س ومح ّمد بن �أبي بكر وميثم الت ّمار
عدي ،كانوا �شخ�ص ّيات م�ؤمنة ذوي ب�صيرة ووعي ،وكان لهم دور
وحجر بن ّ
م�ؤ ّثر في توعية النا�س الآخرين .فكان من جملة المواقف الجميلة في عهد
�أمير الم�ؤمنين  -و ُيعزى جمالها طبع ًا �إلى الجهود الط ّيبة له�ؤالء الأكابر� ،إال
�أ ّنها في الوقت ذاته كانت مريرة ب�سبب ما لحقهم من ج ّرائها من عناء وعذاب
هب طلحة والزبير وغيرهما
 هو م�سيرهم نحو الكوفة والب�صرة من بعد ما ّوا�ستولوا على الب�صرة و�أرادوا الم�سير منها نحو الكوفة ،حيث �أر�سل �أمير
الم�ؤمنين Qالإمام الح�سن Qوبع�ض ه�ؤالء الأ�صحاب ،وكان لهم مع
ومحاجات ُتعتبر من المواقف المثيرة
النا�س في الم�سجد مداوالت و�أحاديث
ّ
وذات المغزى العميق في تاريخ الإ�سالم .ولهذا ال�سبب ُيالحظ �أنّ الهجمات
الأ�سا�س لأعداء �أمير الم�ؤمنينُ Qو ّجهت �صوب هذه ال�شخ�ص ّيات� ،ض ّد
مالك الأ�شتر ،و�ض ّد عمار بن يا�سر ،و�ض ّد مح ّمد بن �أبي بكر ،و�ض ّد ك ّل من وقف
�إلى جانب �أمير الم�ؤمنين Qمنذ البداية و�أثبتوا �صالبة �إيمانهم و�سالمة
ب�صيرتهم .ولم يتو ّرع الأعداء عن كيل �أنواع التّهم لهم وال�سعي الغتيالهم.
ولهذا ق�ضى �أكثرهم �شهداء؛ فا�ست�شهد ع ّمار في الحرب ،وا�ست�شهد مح ّمد بن
�أبي بكر بتحايل �أهل ال�شام ،وكذا ا�ست�شهد مالك الأ�شتر بحيلة من �أهل ال�شام.
)(1

�سورة الأعراف ،الآية.33 :
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وبقي البع�ض الآخر ،ولك ّنهم عادوا وا�ست�شهدوا على نحو قا�س وفجيع.
هذه هي الظروف ا ّلتي عا�شها �أمير الم�ؤمنين Qفي حياته وفي عهد
حكومته .ولو �أردنا الخروج بنتيجة ّ
ملخ�صة عنها لقلنا �إ ّنها كانت حكومة قو ّية
ولك ّنها في الوقت ذاته مظلومة ومنت�صرة؛ بمعنى �أ ّنه ا�ستطاع قهر �أعدائه في
وهاجة
�أ ّيام حياته ،وا�ستطاع من بعد ا�ست�شهاده مظلوم ًا �أن يتح ّول �إلى �شعلة ّ
على مدى تاريخ الإن�سانية .وال ّ
�شك في �أنّ المرارة ا ّلتي ذاقها �أمير الم�ؤمنين
د و�أ�صعب المحن في التاريخ[18/10/1377].
 Qخالل هذه الفترة ُتعتبر من �أ�ش ّ

الف�صل الرابع

السيّدة فاطمة الزهراء

O

❊ ❊المكانة المعنويةللزهراء .O
❊ ❊حياتها Oالجهادية وال�سيا�سية.
❊ ❊حياتها Oالعلمية والعبادية.

المكانة المعنوية للزهراءO

الصابرة الممتحنة

�إنّ فيو�ضات ال�س ّيدة فاطمة الزهراء  Oال تنح�صر بمجموعة �صغيرة
ُتح�سب كمجموعة محدودة في مقابل مجموعة الإن�سانية .لو �أ ّننا نظرنا بنظرة
واقعية ومنطقية ،ف�إنّ الب�شرية مرهونة لفاطمة الزهراء  ،Oولي�س هذا جزاف ًا،
�إ ّنها حقيقة ،كما �أنّ الب�شرية مرهونة للإ�سالم والقر�آن ولتعاليم الأنبياءR
والنبي الخاتم .Pوقد كان هذا الأمر دوم ًا على م ّر التاريخ وهو اليوم كذلك،
ّ
و�سوف يزداد ت�أ ّلق نور الإ�سالم فاطمة الزهراء و�سوف تتل ّم�س الب�شرية ذلك .ما
لدينا من تكليف ووظيفة في هذا المجال ،هو �أن نجعل �أنف�سنا الئقين لالنت�ساب
�إلى هذه العترة .وبالطبع �إنّ االنت�ساب لعترة الر�سالة و�أن نكون من جملة التابعين
�صعب ،حيث نقر�أ في الزيارة �أ ّننا �أ�صبحنا معروفين
لهم والمعروفين بواليتهم �أم ٌر ٌ
بمح ّبتكم ،وهذا ما يلقي على كاهلنا تكليف ًا م�ضاعف ًا.
�إنّ هذا الخير الكثير ا ّلذي �أعطاه اهلل تعالى في �سورة الكوثر المباركة كب�شارة
للنبي الأكرم Pوقال }ﮆ ﮇ ﮈ {((( ،حيث �إنّ ت�أويله هو فاطمة
ّ
الزهراء  ،Oفي الحقيقة هو مجمع جميع الخيرات ا ّلذي �سوف ينزل يوم ًا
النبوي على ك ّل الب�شرية والخالئق .لقد �سعى الكثيرون
بعد يوم من منبع الدين
ّ
من �أجل �إخفائه و�إنكاره ولك ّنهم لم يتم ّكنوا }ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ{(((.
)(1
)(2
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يجب علينا �أن نق ّرب �أنف�سنا �إلى مركز ال ّنور هذا ،و�إنّ الزم وخا�صية هذا
التق ّرب هو التن ّور .يجب علينا �أن ن�صبح نوران ّيين من خالل العمل ،ال بوا�سطة
المح ّبة الفارغة ،العمل ا ّلذي تمليه علينا هذه المح ّبة وتلك الوالية وذاك
الإيمان ويطلبه م ّنا ،بهذا العمل يجب �أن ن�صبح من هذه العترة والمتع ّلقين
علي ،Qلي�س من
بها .لي�س من ال�سهل �أبد ًا �أن ي�صير المرء قنبر ًا في بيت ّ
ال�سهل �أن ي�صبح الإن�سان «�سلمان م ّنا �أهل البيت»((( .نحن مجتمع الموالين
و�شيعة �أهل البيت Rنتو ّقع من ه�ؤالء العظماء �أن يعتبروننا منهم ومن
ٌ
«فالن من �ساكني تربة عتباتنا» ،قلوبنا تريد �أن يحكم علينا �أهل
حا�شيتهم.
البيت بهذه الطريقة ولي�س هذا الأمر �سه ًال ،وال يح�صل بمج ّرد اال ّدعاء� .إنّ
هذا ي�ستلزم العمل والإيثار والت�ش ّبه والتخ ّلق ب�أخالقهم.
انظروا �إلى هذه ال�سيدة الجليلة في � ّأي �سنٍّ حازت على ك ّل هذه الف�ضائل،
عمر ق�صير لم يتجاوز � 18سنة،
عمر برزت فيها ك ّل هذه الت�أ ّلقات ،في ٍ
في � ّأي ٍ
� 20سنة� 25 ،سنة بح�سب اختالف الروايات .وك ّل هذه الف�ضائل ال تح�صل
عبث ًا« ،امتحنك اهلل ا ّلذي خلقك قبل �أن يخلقك ،فوجدك لما امتحنك
�صابرة»((( ،ف�إنّ اهلل تعالى قد امتحن زهراء الطهر ،وهي الم�صطفاة من
إلهي هو نظام يعتمد على الح�ساب والكتاب ،وما يمنحنا
عباده� .إنّ النظام ال ّ
�إ ّياه �إ ّنما يكون مح�سوب ًا بد ّقة� .إ ّنه يع ّد ك ّل هذا الإيثار والمعرفة والت�ضحية
الخا�صة (وهي من عبيده الخوا�ص) ،في �سبيل الأهداف الإله ّية ،لذلك جعلها
ّ
مركز فيو�ضاته[05/10/1370].
في رواية �أن �سطوع نور فاطمة الزهراء � Oأ ّدى �إلى �أن تنبهر عيون
الكروبيين من الملأ الأعلى« ،زهر نورها لمالئكة ال�سماء»((( .فماذا ن�ستفيد
)(1
)(2
)(3

الكافي ،ج� ،2ص .254
رو�ضة المتقين في �شرح من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،5ص .243
بحار الأنوار ،ج� ،43ص .173
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نحن من هذا النور وال�سطوع؟ يجب علينا االهتداء بهذا النجم ال�ساطع �إلى اهلل
و�إلى طريق العبودية ا ّلذي هو ال�صراط الم�ستقيم ،ا ّلذي �سلكته فاطمة الزهراء
 ،Oفو�صلت �إلى تلك المدارج والمقامات العالية .و�إن جعل اهلل طينتها
طينة متعالية ،فلأ ّنه كان يعلم �أ ّنها تخرج مرفوعة الر�أ�س من االمتحان في عالم
الما ّدة والنا�سوت «امتحنك قبل �أن يخلقك فوجدك لما امتحنك �صابرة»(((،
هذه هي الق�ضية .فاهلل تعالى �إذ ّ
الخا�ص على تلك الطينة،
تلطف بلطفه
ّ
فجانب من الق�ضية هو �أ ّنه يعلم ب�أ ّنها تخرج مرفوعة الر�أ�س من االمتحان ،و�إال
ف�إنّ الكثيرين كان لديهم طينة ط ّيبة ،لكن هل تم ّكن الجميع من ال�صبر على
االمتحان؟ هذا جانب من حياة الزهراء  Oا ّلتي نحتاج �إليها لنجاة �أنف�سنا،
النبي Pقال لفاطمة« :Oيا فاطمة
فالحديث ورد من طريق ال�شيعة �أنّ ّ
اعملي ف�إ ّني ال �أغني عنك من اهلل �شيئاً»(((� ،أي يجب عليك �أن تف ّكري وتهت ّمي
تهتم بنف�سها منذ �صغرها و�إلى نهاية عمرها الق�صير.
بنف�سك ،فكانت ّ
كيف كانت حياتها؟ كانت �إلى ما قبل الزواج حينما كانت فتاة ،تعامل �أباها،
وهو على ذلك القدر من العظمة ،بحيث ك ّنيت بـ «�أ ّم �أبيها» .في الوقت الذي كان
نبي الرحمة والنور وم� ّؤ�س�س الح�ضارة الحديثة والقائد العظيم للثورة الخالدة
ّ
يرفع راية الإ�سالم .وما ك ّنيت بـ «�أ َم �أبيها» اعتباط ًا ،فقد كانت الزهراء �إلى
والغم عن وجه ر�سول اهلل
جانب �أبيها ،تزيل بيديها ال�صغيرتين غبار الحزن ّ
� ،Pسواء في م ّكة �أم في �شعب �أبي طالب مع كل �شدائدهما� ،أم عندما بقي
النبي Pوحيد ًا مك�سور القلب بوقوع حادثتين في فترة ق�صيرة ،هي وفاة
النبي بالغربة .هذا هو من�ش�أ
خديجة Oووفاة �أبي طالب Qحيث � ّ
أح�س ّ
كنيتها بـ «�أم �أبيها».
) (1تهذيب الأحكام ،ج� ،6ص.90
)� (2أ�ضواء البيان ،ال�شنقيطي ،ج� ،8ص.224

114

إنسان بعمر  250سنة

لقد كانت ال�س ّيدة الزهراء  Oفي �سنّ �سبع �سنوات  -ب�ش�أن تاريخ
والدتها يوجد روايات مختلفة  -حين حدثت ق�ضية ُ�شعب �أبي طالب .لقد كانت
النبي
هذه الق�ضية مرحلة �صعبة جد ًا في تاريخ �صدر الإ�سالم� ،أي �أنّ دعوة ّ
كانت قد بد�أت و�صارت عالنية ،وبالتدريج بد�أ �أهل م ّكة  -وخ�صو�ص ًا ال�شباب،
وبالأخ�ص العبيد  -يقبلون وي�ؤمنون به ،ور�أى �صناديد قري�ش ك�أبي لهب و�أبي
النبي وك ّل من معه من م ّكة ،وهذا ما فعلوه.
جهل وغيرهما �أ ّنه ال ب ّد من �إخراج ّ
النبيP
ف�أخرجوا عدد ًا كبير ًا منهم وقد بلغوا ع�شرات الأُ�سر بما في ذلك ّ
و�أ�سرته و�أبو طالب نف�سه ،مع �أنّ �أبا طالب كان ُيع ّد من الوجهاء الكبار .
فخرجوا من م ّكة ولكن �إلى �أين يذهبون؟ و�صادف �أن كان لأبي طالب ٌ
ملك في
جبلُ ،يدعى ُ�شعب
بقعة قريبة من م ّكة  -لع ّلها تبعد ع ّدة كيلومترات في �شعاب ٍ
�أبي طالب .ك�أ ّنه عبارة عن ت ّلة �صغيرة ،فقال لهم �أبو طالب فلنذهب �إلى هذه
ال�شعب .ف ِّكروا في هذا الأمر! النهارات في م ّكة �شديدة الحرارة ،والليالي في
غاية البرودة ،فهذا و�ض ٌع ال يمكن �أن ُيتح ّمل .فقد عا�شوا طيلة ثالث �سنوات
ومحن ،اهلل وحده يعلم .فمن
و�صعاب
جوع
ٍ
ٍ
في هذه ال�شعب .فكم تح ّملوا من ٍ
النبي
النبي Pكانت هذه ال�شعب .ولم تكن م�س�ؤولية ّ
المراحل ال�صعبة لحياة ّ
الأكرم Pفي هذه المرحلة منح�صرة في القيادة بمعنى �إدارة مجموعة ،بل
كان عليه �أن يتم ّكن من الدفاع عن عمله �أمام ه�ؤالء ا ّلذين كانوا واقعين في
المحنة.
تتح�سن الأو�ضاع ،ف�إنّ ك ّل من يكون حول القيادة
من الوا�ضح �أ ّنه عندما ّ
ي�صبح را�ضي ًا عن الأو�ضاع ويقول :رحم اهلل �أباه فقد �أو�صلنا �إلى هذا الو�ضع
الج ّيد .و�أما عندما ت�سوء الأحوال في�صاب الجميع بالحيرة والتر ّدد ،ويقولون:
�إ ّنه هو ا ّلذي �أو�صلنا �إلى هذا الو�ضع ال�س ّيئ! ولم نكن نريد �أن ن�صل �إلى هذا
قوي ،ولكن في النهاية �إنّ ك ّل
الح ّد! وبالطبع ،ي�صمد من كان لديه �إيمان ّ
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النبي يقا�سي
ال�صعاب كانت تنهال على الر�سول .وفي هذه الأثناء ،وعندما كان ّ
أ�سبوع واحد � -أبو طالب ا ّلذي كان
�أ�ش ّد �أنواع المحنة ،تو ّفي  -وفي ظرف � ٍ
عون
للنبي و ُيعتبر �أمله ،وال�س ّيدة خديجة الكبرى ا ّلتي كانت تق ّدم �أكبر ٍ
الداعم ّ
النبي بعدها وحيد ًا فريد ًا.
روحي له ،فكانت حادثة عجيبة جد ًا� ،أ�صبح ّ
ّ
�إن َمن يتر�أ�س مجموعة مع ّينة ،يعلم ما معنى م�س�ؤولية المجموعة .ففي مثل
هذه الظروف ي�صبح الإن�سان متح ّير ًا .انظروا �إلى دور فاطمة الزهراء O
في مثل هذه الظروف .عندما يت�أ ّمل الإن�سان في التاريخ ف�إنّ هذه الموارد ا ّلتي
يتم فتح �أي بحث
ينبغي �أن تكون ملحوظ ًة في الزوايا والتفا�صيل ،للأ�سف لم ّ
للنبي.
لها .لقد كانت فاطمة الزهراء  Oك�أ ّم وم�شاور ومم ّر�ضة بالن�سبة ّ
هناك حيث قيل «فاطمة �أ ّم �أبيها»� .إنّ هذا متع ّلق بذاك الوقت� ،أي عندما كانت
بعمر �ست �أو �سبع �سنوات .وبالطبع ،في البيئة العربية وفي البيئات الحا ّرة،
كبنت في عمر
تنمو البنات ب�صور ٍة �أ�سرع من الناحية الج�سمية والعاطفيةٍ ،
ع�شر �أو � 12سنة في �أيامنا هذه .وهذا ما ي�ؤ ّدي �إلى ال�شعور بالم�س�ؤولية� .أال
يمكن �أن يكون ذلك قدو ًة ل ّأي فتاة ،بحيث ت�شعر بالم�س�ؤولية والن�شاط فيما
يتع ّلق بالق�ضايا المتعلقة بها ب�شكل �سريع؟ �إنّ هذا الر�أ�سمال العظيم للن�شاط
والغم عن وجه � ٍأب
الموجود فيها ،كانت تنفقه من �أجل �أن تزيل غبار التك ّدر ّ
لع ّله قد م ّر على عمره �أكثر من � 50سنة وقد قارب �سن الهرم� .أال يمكن �أن
م جد ًا[07/02/1377].
يكون هذا بالن�سبة للفتاة نموذج ًا وقدو ًة؟ هذا مه ٌّ
النبي الأكرم بنت ًا �صارت الئق ًة ب�أن ي�أتي ر�سول اهلل
في مثل هذا العالم ر ّبى ّ
النبي Pال
 Pويق ّبل يدها! �إنّ تقبيل يد فاطمة الزهراء ،Oمن قبل ّ
ٌ
خاطئ جد ًا ،لو ت�ص ّورنا �أ ّنه
عاطفي .فهذا �أم ٌر
معنى
ينبغي �أن ي�ؤخذ �أبد ًا على ً
ّ
يق ّبل يدها فقط لأ ّنها ابنته ولأ ّنه يح ّبها .هل �شخ�صي ٌة بمثل هذه العظمة ،وبمثل
النبي وهو يعتمد على الوحي والإلهام
تلك العدالة والحكمة ،ا ّلتي كانت في ّ
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معنى �آخر� .إ ّنه يحكي
إلهي ينحني ويق ّبل يد ابنته؟ كال� ،إنّ هذا �أم ٌر �آخر وله ً
ال ّ
عن �أنّ هذه الفتاة وهذه المر�أة عندما ترحل من هذه الدنيا في عمر � 18أو 25
إن�ساني و�شخ�ص ًا ا�ستثنائ ّي ًا .هذه
 قيل  18وقيل  - 25تكون في �أوج الملكوت ال ّنظرة الإ�سالم �إلى المر�أة[04/10/1370].
الجهادي
المعنوي لهذه ال�س ّيدة العظيمة ،بالن�سبة لمقامها
�أ ّما المقام
ّ
ّ
واالجتماعي ،فهو �أعلى بدرجات .فاطمة الزهراء Oفي الظاهر
والثوري
ّ
ّ
هي ب�صورة ب�شر ،وامر�أة ،وامر�أة �شا ّبة �أي�ض ًا؛ ولكنها في المعنى هي حقيق ٌة
�شخ�ص
إلهي �ساطع ،وعب ٌد �صالح ،و�إن�سا ٌن مم ّيز وم�صطفى .هي
ٌ
عظيمة ونو ٌر � ٌّ
علي �أنت �إمام �أ ّمتي
قال فيه الر�سول الأكرم Pلأمير الم�ؤمنين« :Qيا ّ
وخليفتي عليها من بعدي ،و�أنت قائد الم�ؤمنين �إلى الج ّنة ،وك�أ ّني �أنظر �إلى
ابنتي فاطمة قد �أقبلت يوم القيامة على نجيبٍ من نور عن يمينها �سبعون
�ألف ملك ،وعن ي�سارها �سبعون �ألف ملك ،وبين يديها �سبعون �ألف ملك،
وخلفها �سبعون �ألف ملك تقود م�ؤمنات � ّأمتي �إلى الج ّنة»(((� ،أي �أ ّنه يوم
القيامة يقود �أمير الم�ؤمنين Qالرجال الم�ؤمنين ،وتقود فاطمة الزهراء
 Oالن�ساء الم�ؤمنات �إلى الج ّنة الإله ّية .فهي ِع ْدل �أمير الم�ؤمنين.Q
هي ا ّلتي �إذا وقفت في محراب العبادة ف�إنّ �آالف المالئكة المق ّربين هلل
يخاطبونها وي�س ّلمون عليها ويه ّنئونها ويقولون لها ما كانوا يقولون في ال�سابق
لمريم الطاهرة« :Oيا فاطمة � ّإن اهلل ا�صطفاك وطهرك وا�صطفاك على
المعنوي لفاطمة الزهراء.O
ن�ساء العالمين»((( ،هذا هو المقام
ّ
المعنوي ،بح�سب ما
امر�أ ٌة �أي�ض ًا في �سنّ ال�شباب و�صلت بلحاظ المقام
ّ
ُنقل في الروايات� ،إلى حيث تح ّدثها المالئكة وتظهر لها الحقائق« .المحدَّثة»
)(1
)(2

بحار الأنوار ،ج � ،43ص .24
بحار الأنوار ،ج � ،43ص .24
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المعنوي والميدان الو�سيع
�أي من تح ّدثها المالئكة وتتك ّلم معها .وهذا المقام
ّ
والق ّمة الرفيعة هي في مقابل جميع ن�ساء عالم الخلقة� .إنّ فاطمة الزهراء
 Oفي ق ّمة هذا العل ّو العظيم تقف وتخاطب ك ّل ن�ساء العالم ،وتدعوهنّ
لطي هذا الطريق .ه�ؤالء ا ّلذين كانوا عبر التاريخ � -سواء في الجاهلية القديمة
ّ
�أم في جاهلية القرن الع�شرين  -قد �سعوا لتحقير المر�أة وجعلها متع ّلقة بهذه
هم لها �سوى المو�ضة واللبا�س والزينة والذهب
الزخارف والزينة الظاهرية وال ّ
هم لها �سوى �أن تق�ضي هذه الحياة في له ٍو وعبث ،وقد تح ّركوا
والزخارف ،وال ّ
من �أجل ذلك� ،إنّ منطقهم هو منطق ي�شبه الثلج والجليد مقابل ح ّر �شم�س
المعنوي لفاطمة الزهراء� ،Oسيذوب وينعدم .يع ّرف الإ�سالم
المقام
ّ
والملكوتي الممتاز  -بعنوان الأنموذج والأ�سوة
فاطمة  -هذا العن�صر المم ّيز
ّ
للن�ساء .وهو تلك الحياة الظاهرية والجهاد والعلم والبيان والت�ضحية وح�سن
التب ّعل والأمومة والزوجة والمهاجرة وال�ضحور في جميع الميادين ال�سيا�سية
والع�سكرية والثورية ،والتف ّوق في جميع الجوانب بحيث يخ�ضع لها ك ّل الرجال
المعنوي والركوع وال�سجود ومحراب العبادة
العظماء ،بل هذا �أي�ض ًا المقام
ّ
المعنوي وكذلك
والدعاء وال�صحيفة والت�ض ّرع والذات الملكوتية وت�أ ّلق العن�صر
ّ
ِع ْدل ووزان �أمير الم�ؤمنينQ
والنبي .Pالمر�أة هي هذه .والقدوة للن�ساء
ّ
ا ّلتي يريد الإ�سالم �أن ي�صنعها هي هذه[26/10/1368].

حياتها Oالجهادية والسياسية

توجد نقط ٌة في حياة الزهراء المط ّهرة  Oيجب االلتفات �إليها .علم ًا
�أ ّننا لن ندخل في بيان المقامات المعنوية لهذه ال�سيدة الجليلة ،ول�سنا قادرين
على �أن ندرك هذه المقامات ونفهمها .وفي الحقيقة �أنّ �أوج ق ّمة المعنوية
الب�شري ،اهلل تعالى وحده ،هو الذي يعرف ه�ؤالء العباد
الإن�سانية والتكامل
ّ
ومن هم بم�ستواهم ويرى مقامهم .لهذا ما كان يعرف فاطمة الزهراءO
�سوى �أمير الم�ؤمنين Qو�أبيها Pو�أوالدها المع�صومين .Rالنا�س في
ذلك الزمان والأزمنة الالحقة ،ونحن في هذا الزمن ،ال يمكننا �أن ّ
ن�شخ�ص
المعنوي ا ّلذي كان موجود ًا فيها .فنور المعنويات ال�ساطع
ذلك الت�أ ّلق والتلأل�ؤ
ّ
ال يمكن �أن ي�أتي �إلى عين � ّأي �أحد ،وتعجز عيوننا ال�ضعيفة والقا�صرة عن �أن
ترى تج ّلي الإن�سانية ال�ساطع ا ّلذي كان موجود ًا في ه�ؤالء العظماء .لهذا ،لن
المعنوي عن فاطمة الزهراء .Oلكن في حياتها
ندخل في مجال الحديث
ّ
اليومية توجد نقطة مه ّمة وهي الجمع بين حياة امر�أة م�سلمة في �سلوكها مع
زوجها و�أبنائها وقيامها بم�س�ؤولياتها في البيت من جهة ،وبين م�س�ؤوليات
الإن�سان المجاهد الغيور ا ّلذي ال يعرف التعب في التعامل مع الأحداث
ال�سيا�سية المه ّمة بعد رحيل الر�سول الأكرم ،Pحيث جاءت �إلى الم�سجد
جهات �أخرى مجاهدة
وخطبت واتّخذت المواقف ودافعت وتح ّدثت وكانت من ٍ
معنى ،ال تعرف التعب وتتق ّبل المحنة وال�صعاب .كذلك
بك ّل ما للكلمة من ً
من الجهة الثالثة ،كانت عابدة ومقيمة لل�صالة في الليالي الحالكة وتقوم هلل
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خا�ضعة خا�شعة له ،وفي محراب العبادة كانت هذه المر�أة ال�صبية كالأولياء
الإلهيين تناجي ر ّبها وتعبده.
هذه الأبعاد الثالثة مجتمع ًة تم ّثل النقطة ال�ساطعة لحياة فاطمة الزهراء
 .Oلم تف�صل بين هذه الجهات الثالث .بع�ض النا�س يت�ص ّور �أنّ الإن�سان
عندما يكون م�شغو ًال بالعبادة ،وهو �أهل الذكر ،ال يمكنه �أن يكون �سيا�سي ًا� .أو
بع�ض �آخر يت�ص ّور �أنّ �أهل ال�سيا�سة� ،سواء من الرجال �أم الن�ساء� ،إذا كانوا
حا�ضرين في ميدان الجهاد في �سبيل اهلل بفاعل ّية� ،إذا كنّ من الن�ساء ،ال
يمكنهنّ �أن يكنّ ر ّبات منزل ي�ؤ ّدين وظائف الأمومة والزوجية والخدمة ،و�إذا
رب منزل و�صاحب د ّكان وحياة .يت�ص ّورون �أنّ هذه
كان رج ًال ال يمكنه �أن يكون ّ
تتنافى فيما بينها وتتعار�ض في حين �أنّ هذه الأمور الثالثة ال تتنافى مع بع�ضها
بع�ض ًا وال توجد �ض ّدية بينها من وجهة نظر الإ�سالم .ففي �شخ�صية الإن�سان
الكامل تكون هذه الأمور معينة بع�ضها بع�ض ًا[22/09/1368].
تعتبر �شخ�صية الزهراء المط ّهرة Oفي الأبعاد ال�سيا�سية واالجتماعية
والجهادية �شخ�صية مميزة بحيث �إنّ جميع الن�ساء المجاهدات والثوريات
والمم ّيزات وال�سيا�سيات في العالم يمكنهنّ �أن ي�أخذن الدرو�س والعبر من
حياتها الق�صيرة والمليئة بالمحتوى والم�ضمون .امر�أ ٌة ُولدت في بيت الثورة،
العالمي
و�أم�ضت ك ّل طفولتها في ح�ضن � ٍأب كان في حالة م�ستم ّرة من الجهاد
ّ
العظيم ا ّلذي ال ُين�سى .تلك ال�س ّيدة ا ّلتي كانت في مرحلة طفولتها تتج ّرع
مرارات الجهاد في م ّكة ،وعندما حو�صرت في �شعب �أبي طالب ،لم�ست الجوع
وال�صعاب والرعب وك ّل �أنواع و�أ�صناف ال�شدائد في مكة ،وبعد �أن هاجرت
رجل كانت ك ّل حياته جهاد ًا في �سبيل اهلل ،وفي ك ّل
�إلى المدينة �أ�ضحت زوجة ٍ
الم ّدة ،ا ّلتي كانت نحو � 11سنة ،في حياتها الم�شتركة مع �أمير الم�ؤمنين ،لم
جهاد في �سبيل اهلل ولم
تم ّر �سنة �أو ن�صف �سنة على هذا الزوج لم يكن فيها في ٍ
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يذهب �إلى ميدان المعركة .وكانت هذه المر�أة العظيمة والم�ضحية زوج ًة الئق ًة
دائم في ميدان الحرب .فحياة فاطمة الزهراء
مجاهد
لرجل
ٍ
ّ
ٍ
وجندي وقائد ٍ
� Oإذ ًا ،و�إن كانت ق�صيرة ولم تبلغ �أكثر من ع�شرين �سنة ،لك ّنها من جهة
الثوري والدر�س والتعليم والتع ّلم،
الثوري وال�صبر
الجهاد وال ّن�ضال وال�سعي
ّ
ّ
مترام من
والخطابة والدفاع عن النب ّوة والإمامة والنظام ال
ّ
إ�سالمي هي بح ٌر ٍ
ال�سعي والجهاد والعمل وفي النهاية ال�شهادة �أي�ض ًا .هذه هي الحياة الجهادية
لفاطمة الزهراء Oا ّلتي هي عظيمة جد ًا وا�ستثنائية وفي الحقيقة ال نظير
لها ،ويقين ًا �ستبقى في �أذهان الب�شر � -سواء اليوم �أم في الم�ستقبل  -نقط ًة
�ساطع ً
ة وا�ستثنائية[26/10/1368].

حياتها Oالعلمية والعبادية

في �أجواء العلم كانت عالم ًة عظيمة .تلك الخطبة ا ّلتي �ألقتها فاطمة
النبي ،هي خطبة ،بح�سب كالم
الزهراء  Oفي م�سجد المدينة بعد رحيل ّ
المجل�سي ،يجب على فطاحل الف�صحاء والبلغاء والعلماء �أن يجل�سوا
العالمة
ّ
ويف�سروا معاني كلماتها وعباراتها؛ فهي من العمق بحيث �إ ّنها بلحاظ جمالية
ّ
الفن ك�أجمل و�أعلى كلمات نهج البالغة .فاطمة الزهراء  Oتذهب �إلى
م�سجد المدينة وتقف مقابل النا�س وترتجل ولع ّلها تتح ّدث لم ّدة �ساعة ب�أعذب
و�أجمل العبارات و�أكثرها بالغ ً
ة[25/09/1371].
االرتجالي نفهم كم �أنّ هذه
نحن ا ّلذين ُنع ّد من �أهل الخطابة والكالم
ّ
الخطبة عظيمة .فتاة ابنة � 18أو � 20سنة وفي الح ّد الأكثر � 24سنة  -بح�سب
االختالف في تاريخ والدتها  -ومع ك ّل تلك الم�صائب وال�صعاب �أتت �إلى
الم�سجد وخاطبت الجمع الغفير من وراء الحجاب(ال�ستار) ،وك ّل كلمة من
هذه الخطبة بقيت في التاريخ.
�شخ�ص وين�شد ق�صيدة من  80بيت ًا
العرب معروفون بق ّوة حافظتهم .في�أتي
ٌ
وبعد �أن ينتهي يقوم � 10أ�شخا�ص ويكتبون هذه الق�صيدة ،وهذه الق�صائد ا ّلتي
بقيت �إلى يومنا هذا ،في الأغلب هكذا ُحفظت .فالأ�شعار في الأندية � -أي تلك
المراكز االجتماعية  -كانت ُتتلى و ُتحفظ ،وهذه الخطب وهذه الأحاديث كانت
تحفظ غالب ًا بهذه الطريقة .لقد جل�سوا وكتبوا وحفظوا وبقيت هذه الخطب
�إلى يومنا هذا .والكلمات الجوفاء ال تبقى في التاريخ ،فلي�س ك ّل كالم ُيحفظ،
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فلقد قيل الكثير الكثير ،و�ألقي الكثير من الخطب والكثير من الأ�شعار ولكن لم
يعتن �أح ٌد بها .ك ّلما نظر الإن�سان �إلى ذاك ال�شيء ا ّلذي حفظه
تبقَ ك ّلها ،ولم ِ
التاريخ في قلبه ،وبعد مرور � 1400سنة ،ي�شعر بالخ�ضوع ،وهذا �إ ّنما ّ
يدل على
د بالن�سبة للفتاة ال�شا ّبة قدوة[07/02/1377].
هذه العظمة .بر�أيي �إنّ هذا ُيع ّ
�إنّ حياة فاطمة الزهراء  Oفي جميع الأبعاد كانت مليئة بالعمل وال�سعي
الروحي للإن�سان .وكان زوجها ال�شاب في الجبهة وميادين
والتكامل وال�سم ّو
ّ
الحرب دائم ًا ،وكانت م�شاكل المحيط والحياة قد جعلت فاطمة الزهراء O
النبي Pالمف ّرجة للهموم ،وقد
مركز ًا لمراجعات النا�س والم�سلمين� .إ ّنها ابنة ّ
�صارت في حياتها في تلك الظروف بمنتهى العزّة وال�سم ّو ،وقامت بتربية �أوالدها
كالنبي.
علي ،Qوك�سب ر�ضا �أب
ّ
الح�سن والح�سين وزينب ،و�إعانة زوجها ّ
النبي ذ ّرة من لذائذ الدنيا
وعندما بد�أت مرحلة الفتوحات والغنائم لم ت�أخذ بنت ّ
وزخرفها ومظاهر الزينة والأمور ا ّلتي تميل لها قلوب ال�شابات والن�ساء.
وكانت عبادة فاطمة الزهراء  Oعبادة نموذجية .يقول الح�سن
إ�سالمي ،حول
الب�صري:ا ّلذي كان �أحد الع ّباد والزهّ اد الم�شهورين في العالم ال
ّ
ّ
النبي عبدت اهلل ووقفت في محراب العبادة حتى
فاطمة الزهراء � Oإنّ بنت ّ
«تو ّرمت قدماها»((( .ويقول الإمام الح�سن المجتبى�Qإنّ �أ ّمه وقفت تعبد اهلل
في �إحدى الليالي  -ليلة الجمعة «-حتى انفجر عمود ال�صبح» .ويقول الإمام
الح�سن� Qإ ّنه �سمعها تدعو دائم ًا للم�ؤمنين والم�ؤمنات ،وتدعو للنا�س ولق�ضايا
الم�سلمين العامة ،وعند ال�صباح قال لها« :يا �أ ّماه �أما تدعين لنف�سك كما تدعين
بني الجار ث ّم الدار»((( .هذه هي الروحية العظيمة� .إنّ جهاد
لغيرك؟ فقالت :يا ّ
نموذجي ،في الدفاع عن الإ�سالم،
تلك المك ّرمة في الميادين المختلفة هو جهاد
ّ
)(1

)(2
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النبي ،Pوفي حفظ �أكبر
وفي الدفاع عن الإمامة والوالية ،وفي الدفاع عن ّ
القادة الإ�سالميين وهو �أمير الم�ؤمنين Qزوجها .وقد قال Qم ّرة ب�ش�أن
فاطمة الزهراء « :Oما �أغ�ضبتني وال ع�صت لي �أمراً»((( .ومع تلك العظمة
والجاللة ،ف�إ ّنها كانت زوجة في بيتها ،وامر�أة كما يقول الإ�سالم.
هكذا كانت عبادتها وف�صاحتها وبالغتها وحكمتها وعلمها ومعرفتها
وجهادها و�سلوكها كابنة وزوجة و�أ ّم ،و�إح�سانها �إلى الفقراء .م ّرة �أر�سل
النبي Pرج ًال عجوز ًا فقير ًا �إلى بيت �أمير الم�ؤمنين Qوقال له �أن يطلب
ّ
حاجته منهم ،ف�أعطته فاطمة الزهراء Oجلد ًا كان ينام عليه الح�سن
والح�سين  Lحيث لم يكن عندها �شيء غيره ،وقالت له �أن ي�أخذه ويبيعه
وي�ستفيد من نقوده .هذه هي ال�شخ�صية الجامعة لفاطمة الزهراء � .Oإ ّنها
�أ�سوة للمر�أة الم�سلمة.
�إنّ على المر�أة الم�سلمة �أن ت�سعى في طريق الحكمة والعلم وفي طريق بناء
الذات معنو ّيا و�أخالق ّي ًا و�أن تكون في الطليعة في ميدان الجهاد والكفاح ،و�أن
تهتم بزخارف الدنيا ومظاهرها الرخي�صة ،و�أن تكون ع ّفتها وع�صمتها
ال ّ
أجنبي المريبة تلقائي ًا ،وفي البيت
وطهارتها بحيث تدفع بذاتها عين ونظرة ال ّ
�سكينة للزوج والأوالد وراحة للحياة الزوجية ،وتر ّبي في ح�ضنها الحنون
والر�ؤوف وبكلماتها اللطيفة والحنونة �أوالد ًا مه ّذبين بال ُعقد ،وذوي روحية
ح�سنة و�سليمة ،وتر ّبي رجال المجتمع ون�ساءه و�شخ�صياته� .إنّ الأم �أف�ضل من
يبني ،فقد ي�صنع �أكبر العلماء �آلة �إلكترونية مع ّقدة جد ًا مث ًال� ،أو ي�صنعون
�أجهزة لل�صعود �إلى الف�ضاء� ،أو �صواريخ عابرة للقا ّرات ،ولكن ك ّل هذا ال يعادل
�سام ،وهو عمل ال يتم ّكن منه �إال الأم ،وهذه هي �أ�سوة المر�أة
�أهمية بناء �إن�سان ٍ
الم�سلمة[25/09/1371].
)(1
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الف�صل الخام�س

اإلمام الحسن المجتبىQ

❊ ❊�أعظم هدنة في التاريخ.
❊ ❊�صراع الحق والباطل.

أعظم هدنة في التاريخ
الظروف التاريخية للصلح

�إنّ عهد الإمام المجتبى Qوواقعة �صلحه مع معاوية  -ما �س ّمي
بال�صلح  -حدثٌ
م�صيري ،وفري ٌد على مدى م�سيرة النه�ضة الإ�سالمية
ّ
ال�صدر الأ ّول ،فنحن لم ن�شهد نظير ًا لهذه الواقعة .وهنا �أق ّدم �إي�ضاح ًا
في ّ
ثم �أدخل �إلى �أ�صل المطلب.
مقت�ضب ًا لهذه العبارة ّ
إ�سالمي ،والأمانة ا ّلتي تحمل عنوان
�إنّ ثورة الإ�سالم بما تم ّثله من الفكر ال
ّ
الإ�سالم وا ّلتي �أر�سلها اهلل �سبحانه �إلى العالمين ،كانت في عهدها الأ ّول عبارة
عن نه�ضة واحدة ،وتح ّرك واحد ،جاء في �إطار حركة جهادية ونه�ضة ثورية
عمالقة .وما �إن �أعلن ر�سول اهلل Pعن هذا الفكر في م ّكة حتّى ح�شد �أعداء
التوحيدي و�أعداء الإ�سالم �صفوفهم للوقوف بوجهه والحيلولة دون �أن
الفكر
ّ
النبي� Pإلى تنظيم هذه النه�ضة بتعبئة قواه
ي�شقّ هذا الفكر طريقه ،فعمد ّ
من العنا�صر الم�ؤمنة �صانع ًا ملحمة جهاد ّية في غاية الفطنة والق ّوة والتق ّدم
داخل م ّكة ا�ستم ّرت �إحدى ع�شرة �سنة ،فكانت تلك المرحلة الأولى.
النبي ،Pوال�شعارات ا ّلتي
وبعد ثالث ع�شرة �سنة ،ومن خالل تعاليم ّ
رفعها والتنظيم ا ّلذي اعتمده والت�ضحيات ا ّلتي ُبذلت ،وعبر ما تج ّمع من
عنا�صر على اختالفها ،تح ّول هذا الفكر �إلى حكومة ونظام ،وتب ّدل �إلى نظام
النبي� Pإلى المدينة
�سيا�سي
وحياتي لأ ّمة ب�أكملها ،وكان ذلك عندما قدم ّ
ّ
ّ
وجعل منها قاعدة له وب�سط فيها الحكومة الإ�سالمية ،فتح ّول الإ�سالم من
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نه�ضة �إلى حكومة ،وهذه هي المرحلة الثانية.
النبي الأكرم
ا�ستم ّرت هذه الم�سيرة على مدى ع�شر �سنوات من حياة ّ
 ،Pوالفترة ا ّلتي تلتها من عهد الخلفاء الأربعة ،ومن ّثم �إلى زمان الإمام
المجتبى عليه ال�صالة وال�سالم وخالفته ا ّلتي ا�ستم ّرت ما يناهز �ستّة �أ�شهر،
برز خاللها الإ�سالم على �شكل حكومة ،وكان ك ّل �شيء يتّخذ هيئة النظام
والق�ضائي
والثقافي
ال�سيا�سي
االجتماعي من الحكومة �إلى الجي�ش �إلى العمل
ّ
ّ
ّ
ّ
وتنظيم العالقات االقت�صادية للأ ّمة مع قابل ّيته لالتّ�ساع .ولو ق ّدر له �أن يم�ضي
عم المعمورة ب�أكملها� ،أي �أنّ الإ�سالم �أثبت قابليته تلك.
ُقدُم ًا لكان قد ّ
لقد تنامى الت ّيار المعار�ض في زمن الإمام الح�سن Qبحيث ا�ستطاع
البروز كواحد من العراقيل .ولم يكن هذا الت ّيار  -بطبيعة الحالة  -قد برز
في عهد الإمام المجتبى ،Qبل كان تبلوره خالل �سنوات �سبقت ذلك .ومن
�شاء التح ّدث بعيد ًا �شيئ ًا ما عن الجوانب العقائدية ،و�أن ي�ستند �إلى ال�شواهد
التاريخية فقط ،فلع ّله ي�ستطيع اال ّدعاء �أنّ هذا الت ّيار لم يظهر �إلى الوجود
إ�سالمي �أي�ض ًا ،بل كان ا�ستمرار ًا لما �شهدته مرحلة نه�ضة
حتّى في العهد ال
ّ
النبي� ،Pأي مرحلة م ّكة .فبعد �أن وقعت الخالفة في عهد عثمان  -ا ّلذي
ّ
كان من بني �أم ّية  -في قب�ضة الأمويين ،كان �أبو �سفيان  -وكان �أعمى يومها
 جال�س ًا بين قومه ،ف�س�أل :من هم الحا�ضرون؟ فجاءه ال ّرد :فال ٌن وفال ٌنوفالن ،فلما اطم�أنّ ب�أنّ الحا�ضرين جميع ًا من قومه ولي�س فيهم غريب،
خاطبهم قائ ًال« :تل ّقفوها تل ّقف ال�صبية للكرة»(((� ،أي تناولوا الحكومة كتناول
الكرة وال تدعوها تفلت منكم .وهذه الحادثة تناقلتها تواريخ ال�س ّنة وال�شيعة.
وهذه لي�ست م�س�ألة عقائدية ،ونحن ال نتناولها وفق ر�ؤية عقائدية ،وال �أح ّبذ
التاريخي فقط.
�أن �أتناولها من خالل هذه الر�ؤية ،بل �إ ّنني �أثيرها من بعدها
ّ
)(1

االحتجاج على �أهل اللجاج ،الطبر�سي ،ج � ،1ص .234
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حينها كان �أبو �سفيان م�سلم ًا .غاية الأمر �أنّ �إ�سالمه كان بعد الفتح ،عندما لم
يكن الإ�سالم يعي�ش زمن الغربة وال�ضعف ،فكان �إ�سالمه بعد بلوغ الإ�سالم �أوج
قدرته .فكان �أن بلغ هذا الت ّيار ذروته في عهد الإمام الح�سن المجتبى Q
متج�سد ًا بمعاوية بن �أبي �سفيان وهو يقف بوجه الإمام الح�سن المجتبى
وبرز ّ
 .Qفبا�شر هذا الت ّيار معار�ضته �سا ّد ًا الطريق بوجه الحكومة الإ�سالمية
الحكومي  -مفتع ًال الم�شاكل حتّى تح ّول �إلى عائق �أمام
 �أي الإ�سالم بطابعهّ
تق ّدم ت ّيار الحكومة الإ�سالمية عمل ّي ًا.
ن�صت عليه
لقد ذكرنا مرار ًا فيما يتع ّلق ب�صلح الإمام الح�سن ،Qوما ّ
الم�ص ّنفات والكتب �أي�ض ًا ،عدم قدرة من كان في نف�س موقف الإمام الح�سن
المجتبى Qوفي مثل ظروفه ،حتّى �أمير الم�ؤمنين Qنف�سه � ،اّإل القيام
بمثل ما قام به الإمام الح�سن .Qوال قدرة لأحد �أبد ًا على القول �إنّ الجانب
الفالني من عمل الإمام Qمثا ٌر للت�شكيك .كال ،ففعله Qكان مطابق ًا
ّ
المنطقي ا ّلذي ال يقبل التخ ّلف.
لال�ستدالل
ّ
من هو الأكثر ثور ّية من بين �آل ر�سول اهللP؟ ومن ا ّلذي فاقهم في
ا�صطباغ حياته ب�صبغة ال�شهادة وفاقهم حم ّية للمحافظة على الدين ومواجهة
علي ،Qوهو� Qشارك الإمام الح�سنQ
العد ّو؟ �إ ّنه الح�سين بن ّ
في هذا ال�صلح ،فلم يعقد الإمام الح�سن ال�صلح وحده بل عقداه مع ًا ،غاية
الأمر �أنّ الإمام الح�سن Qكان المتق ّدم يتبعه الإمام الح�سين في ذلك.
كان الإمام الح�سين� Qأحد الذائدين عن مبد�أ �صلح الإمام الح�سن.Q
وعندما بدر اعترا�ض من �أحد الأن�صار المق ّربين  -من ه�ؤالء المتح ّم�سين
الثائرين  -على ما فعله الإمام الح�سن المجتبى  ،Qر ّد عليه الإمام
الح�سين« ،Qوغمز الح�سين ُحجر»((( ،ولي�س هنالك من يقول :لو كان
)(1

�شرح نهج البالغة ،البن �أبي الحديد ،ج � ،16ص .15

130

إنسان بعمر  250سنة

الإمام الح�سين مكان الإمام الح�سن لما و ّقع ال�صلح ،كال ،فلقد كان الإمام
الح�سين �إلى جانب الإمام الح�سن وو ّقع ال�صلح ،ولو لم يكن الإمام الح�سن
 Qوكان الإمام الح�سين Qوحيد ًا في تلك الظروف لحدث ما حدث
ووقع ال�صلح.
ضرورة الهدنة والصلح

لقد كانت لل�صلح عوامله ،ولم يكن بالإمكان تفاديه ،فال منا�ص منه .يومها
لم تكن فكرة �شهادة الإمام �أمر ًا ممكن ًا .ويثبت المرحوم ال�شيخ را�ضي �آل
يا�سين ،ر�ضوان اهلل تعالى عليه ،في كتابه «�صلح الح�سن» ،تع ّذر ال�شهادة �إذ
ذاك  -وقد ترجمت هذا الكتاب قبل ع�شرين عام ًا ( )1348وجرى طبعه -
قتل �شهادة ،بل ال�شهادة قتل ب�شروط ،ولم تكن تلك ال�شروط متو ّفرة
فلي�س ك ّل ٍ
حينها .ولو ُق ّدر للإمام الح�سن Qالقتل يومذاك لما مات �شهيد ًا ،فقد كان
متع ّذر ًا على � ّأي �أحد القيام بتح ّرك م�ضمون الم�صلحة في تلك الظروف ف ُيقتل
�شهيد ًا � اّإل �أن ينتحر.
تح ّدثنا عن ال�صلح ب�أبعاده المختلفة .والق�ضية ا ّلتي تبلورت الآن هي �أنّ
الأمر جرى تنظيمه بعد �صلح الإمام الح�سن المجتبى  Qبذكاء وفطنة
بحيث ال يلج الإ�سالم والنه�ضة الإ�سالمية نفق الخالفة بما تحمله من
موا�صفات الملكية ،وهذا ما �أبدعه الإمام الح�سن المجتبى .Qوقد قام
بعمل جعل ت ّيار الإ�سالم الأ�صيل  -ا ّلذي انطلق من م ّكة وتبلور ب�شكل
هذا الإمام ٍ
حكومة �إ�سالمية امت ّدت حتّى عهد �أمير الم�ؤمنين Qومن ّثم عهده  -ي�سير
في مج ًرى �آخر .غاية الأمر �أ ّنه لم يكن ب�صبغة حكومية لتع ّذر ذلك بل كان على
إ�سالمي.
هيئة نه�ضة ثور ّية جديدة ،فكانت تلك المرحلة الثالثة في الع�صر ال
ّ
م ّر ٌة �أخرى ،نه�ض الإ�سالم .الإ�سالم الأ�صيل ،المقارع للظلم ،ا ّلذي ال يداهن،
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المنزّه عن التحريف والراف�ض لأن يتح ّول �إلى �ألعوبة تتقاذفها الأهواء
إ�سالمي عاد
الثوري ال
والنزوات ،لك ّنه ظ ّل متّخذ ًا طابع النه�ضة� .أي �أنّ الفكر
ّ
ّ
إ�سالمي بعد �أن قطع
ثوري �
فكر ٍّ
ثاني ًة في عهد الإمام الح�سن  Qليتح ّول �إلى ٍ
ّ
�شوط ًا بلغ فيه مبلغ ال�سلطة والحكم .ولقد �أ�صبح و�ضع هذه المرحلة  -مرحلة
النبي Pنف�سه ،لأنّ ا ّلذين رفعوا ال�شعارات
الثورة � -أكثر تعقيد ًا من عهد ّ
بزي الدين ولم يكونوا من �أهله .وهنا تكمن الم�شكلة ا ّلتي
كانوا م ّمن تل ّب�سوا ّ
واجهها �أئ ّمة الهدى .Rومن خالل مجمل الآيات وعموم حياة الأئ ّمة
 Rا�ستنتجت �أ ّنهم Rومنذ �صلح الإمام المجتبى  Qوحتى النهاية
كانوا ب�صدد تجديد هذه النه�ضة و�إقامتها على هيئة حكومة علو ّية �إ�سالم ّية.
وهناك روايات في هذا ال�صدد .ولع ّل بع�ض النا�س ال يالحظ هذه الق�ض ّية بهذا
منحى �آخر ،لكن ت�شخي�صي �أنّ الأئ ّمة Rقد �سعوا من �أجل
المنظار وله
ً
إ�سالمي �أ�صيل منزّه عن التل ّوث واالمتزاج
تبديل النه�ضة �إلى حكومة وت ّيار �
ّ
بلوث الأهواء النف�سية ،ليم�سك بزمام الأمور .بيد �أن ذلك العمل كان عم ًال
�صعب ًا.
الغاية من الصلح

�إنّ �أهم ما كانت الأ ّمة بحاجة �إليه خالل المرحلة الثانية من النه�ضة -
فترة خالفة بني �أم ّية و�آل مروان وبني الع ّبا�س  -هو معرفتها وت�شخي�صها
لمواطن الأ�صالة في الإ�سالم ومكامن االنبعاث ا ّلتي ينطوي عليها الإ�سالم
الأ�صيل والقر� ّآني ،من بين ط ّيات التف�سيرات المختلفة والم�شتّتة ،و�أن ال
يخلطوا بينها ،فلي�س عبث ًا هذا الت�أكيد في الأديان على التع ّقل والتد ّبر .وما
ورد في القر�آن الكريم من حثّ للنا�س على التف ّكر والتع ّقل والتد ّبر فيما يتع ّلق
أهم المو�ضوعات الدينية وهو التوحيد ،لي�س لهو ًا .فالتوحيد ال ينح�صر في
ب� ّ
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قولنا �إنّ اهلل موجو ٌد ،وهو واح ٌد ال اثنين ،بل هذه �صورة من التوحيد .فحقيقة
واد �سحيق بالرغم
التوحيد بح ٌر مترامي الأطراف يغرق فيه �أولياء اهلل ،وهو ٍ
الموحدين ال�سير فيه عن تف ّكر
من عمقه ،فقد ُطلب من الم�ؤمنين والم�سلمين ّ
الم�ضي
وتد ّبر وتع ّقل .وفي الحقيقة ،ف�إنّ العقل والتد ّبر هو ا ّلذي له القدرة على
ّ
بالإن�سان �إلى الأمام .وبطبيعة الحال ،ف�إنّ هذا العقل �إ ّنما يتغ ّذى وي�ستم ّد من
نور الوحي والمعرفة وي�ستلهم من تعاليم �أولياء اهلل على مراحل متع ّددة ،لك ّنه
في خاتمة المطاف هو ا ّلذي يتح ّرك �إلى الأمام ودونه ال مجال للحركة �أبد ًا.
ما كانت الأ ّمة الإ�سالمية بحاجة ال�ستيعابه ،على م ّر القرون ا ّلتي ّتم
الت�س ّلط فيها عليها با�سم الخالفة � -أي حتى القرن ال�سابع ،فترة الخالفة
الع ّبا�س ّية ،وبالطبع ،بعد انهيار الخالفة الع ّبا�س ّية ،كانت ت�أتي حكومات من هنا
وهناك تحكم با�سم الخالفة ،كزمن المماليك في م�صر ،وما تالها كذلك في
البلدان العثمانية و�أماكن �أخرى  -هو �أن يح ّكموا العقل ليعرفوا ما �إذا كانت
إلهي والأحاديث الم�س ّلمة ب�ش�أن �أولياء الأمور
ر�ؤية الإ�سالم والقر�آن والكتاب ال ّ
تن�سجم مع الواقع المعا�ش �أم ال ،فذلك �أمر في غاية الأهمية.
لقد تم ّيزت فترة الخالفة المروانية وال�سفيانية والع ّبا�سية ب�إفراغ القيم
الحقيقي� ،إذ بقيت منها �صورها لكنّ الم�ضامين
الإ�سالمية من محتواها
ّ
تب ّدلت �إلى م�ضامين جاهلية و�شيطانية.
لقد تح ّول ذلك الجهاز ا ّلذي كان يريد تربية وبناء �أنا�س عقالء متع ّبدين
م�ؤمنين �أحرار طاهرين ّ
خ�ش ٍع هلل �أ�ش ّداء �أمام الم�ستكبرين  -و�أف�ضل �صورة
النبي� - Pإلى جهاز ير ّبي
إداري �
ما كان �سائد ًا من نظام � ّ
إ�سالمي في عهد ّ
ّ
النا�س ويع ّلمهم �أ�صناف المكر ويجعلهم عبيد ًا للدنيا والأهواء والنزوات،
متم ّلقين وخاوين من المعنويات� ،أنا�س ًا فارغين ،ديدنهم الف�سق والف�ساد.
وم ّما ي�ؤ�سف له �أنّ الو�ضع كان هكذا على امتداد فترة الخالفة الأموية
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والع ّبا�سية .لقد ّ
�سطروا في كتب التاريخ �أمور ًا ،لو �شئنا التط ّرق �إليها لطال بنا
المقام ،وكانت بدايتها في عهد معاوية ،حيث امتدح الم�ؤ ّرخون معاوية كثير ًا
بو�صفه بالحلم و�سعة ال�صدر و�سماحه لمعار�ضيه بالتف ّوه بما �شا�ؤوا �أمامه .ولع ّله
كان كذلك لبرهة من الزمن وفي �أوائل حكمه .ولكن هنالك �أبعاد �أخرى �إلى
جانب هذا البعد من �شخ�ص ّيته ،نادر ًا ما تط ّرقوا �إليه .فهناك الكثيرون م ّمن
لم ي�شيروا �إلى طريقة ا�ستمالته للأفراد والأقطاب والأ�شراف من الرجال لكي
يتن�صلوا م ّما يعتقدون وي�ؤمنون به ،بل وتجنيدهم لمواجهة الحقّ  .والكثيرون لم
ّ
يكتبوا مثل هذه الأمور .وهذا  -بطبيعة الحال  -مد ّون في التاريخ ،وث ّمة �أنا�س
كتبوا ما نعرفه نحن الآن.
�إنّ النا�س ا ّلذين كانوا يخ�ضعون لتربية تلك الأجهزة ،كانوا يدرجون على
عدم التف ّوه بما يخالف هوى الخليفة ورغبته ،فيا له من مجتمع! ويا له من �إن�سان!
و�أين هي تلك الإرادة الإلهية والإ�سالمية الموجودة في النا�س لإ�صالح المفا�سد
و�إزالتها وجعل المجتمع مجتمع ًا �إله ّي ًا؟ فهل مثل هذا ال�شيء �سيكون ممكن ًا؟
توجه �إبان حكمه
يروي «الجاحظ» �أو «�أبو الفرج ال
أ�صفهاني» �أنّ معاوية ّ
ّ
�إلى م ّكة راكب ًا فر�س ًا ،وكان �إلى جانبه �أحد الوجهاء يومها ،ومعاوية منهمك
في الحديث معه ويتبعهما �آخرون .كان معاوية يح ّدث هذا الرجل متفاخر ًا
ب�أمجاده و�أمجاد �أبيه «�أبي �سفيان» في الجاهلية .وكانت مجموعة من الأطفال
تلهو في الطريق ،وعلى ما يبدو كانوا يلعبون بالأحجار .وفي تلك الأثناء �أ�صاب
حج ٌر جبهة ذلك الرجل المرافق لمعاوية ف�سالت الدماء منها لك ّنه لم ينب�س
ببنت �شفة ولم يقطع على معاوية حديثه ،ف�أخذ يت�ص ّبر بينما كانت الدماء
ت�سيل على وجهه ولحيته .وفيما كان معاوية ي�سهب في الحديث ،و�إذ به يلتفت
�إلى �صاحبه فيرى الدماء قد ّ
غطت وجهه ،فقال له� :إنّ الدماء ت�سيل من
جبهتك ،ف�أجاب الرجل معاوية� :أدماء ت�سيل من جبهتي؟! �أين ومتى؟ فل�ش ّدة
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انبهاره بمعاوية ،تظاهر بعدم �إح�سا�سه ب�إ�صابة الحجر وجرحه و�سيالن الدم
عجب لك� ،أ�صاب الحجر جبهتك ولم ت�شعر به!
من جبهته .فقال له معاويةٌ :
ف�أجاب :كال ،لم �أ�شعر بهّ ،ثم �ضرب يديه وقال :واه� ،إ ّنه د ٌم! ثم �أخذ ُيق�سم
بنف�س معاوية وبمق ّد�ساته :لو لم تخبرني ،لما �شعرتُ بجريان الدماء ِلما في
كالمك من ل ّذة! ف�س�أله معاوية :كم هو عطا�ؤك من بيت المال؟ ف�أجابه :كذا
 على �سبيل المثال  -قال معاوية :لقد ظلموك ،فال ب ّد �أن ُيزاد �أ�ضعاف ًا ثالثة!الحكومي لمعاوية.
هذه هي الثقافة ا ّلتي كانت �سائدة في الجهاز
ّ
في تلك الفترة كان المتز ّلفون للزّعماء والخلفاء هم المم�سكين بزمام
العربي هي �أن يولي
ق�سم الأعمال وفق ًا لل�صالح والكفاءة ،وعادة
الأمور ،فلم ُت ّ
ّ
بالغ اهتمامه بالأ�صل والن�سب ،حيث يت�ساءل :من �أ ّية ع�شيرة ينحدر فالنٌ؟ ومن
هم �آبا�ؤه؟ بيد �أن ه�ؤالء لم يكونوا يلتزمون بالأ�صول والأن�ساب �أي�ض ًا ...وفي
الثقفي والي ًا على
زمن عبد الملك وبع�ض �أوالدهّ ،تم تن�صيب يو�سف بن عمر
ّ
العراق لفترات طويلة ،وبقي يحكم العراق �سنوات متمادية .وكان مع ّقد ًا �شقي ًا.
ومن نافل ما ُينقل عن عقدته �أ ّنه كان ق�صير القامة ،فكان عندما يعطي قطعة
القما�ش للخ ّياط كي يخيطها له ،ي�س�أل الخ ّياط :هل تكفي هذه القطعة لقامتي؟
فكان الخ ّياط ينظر �إلى هذه القطعة من القما�ش و�إذا قال مث ًال �إ ّنها منا�سبة
لك �أيها الأمير ور ّبما تزيد ،كانوا ي�أخذون منه ذلك القما�ش فور ًا وي�أمرون
بمعاقبته .ف�أدرك الخ ّياطون الق�ض ّية ،من هنا عندما كان يعر�ض عليهم قطعة
القما�ش وي�س�ألهم ما �إذا كانت تكفي لهيكله �أم ال ،كانوا ير ّدون :كال ،يبدو �أ ّنها
ال تكفي ويلزمنا كثير من الجهد لكي نجعلها تتّ�سق مع بدنك ال�ضخم .فكان
ي�س ّره ذلكُ ،رغم علمه بكذب الخ ّياط! لقد كان �أحمق �إلى هذا الح ّد! �إنه ذلك
الرجل ا ّلذي قتل زيد بن علي Qفي الكوفة .فمثل هذا ،ت�س ّلط على نفو�س
علم �أو قابلية
النا�س و�أموالهم و�أعرا�ضهم �سنوات عديدة ،ال لأ�صل �أو ن�سب وال ٍ
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ولكن لقربه من قطب ال�سلطة ُع ّين لهذا المن�صب ،وهذا وبال ،ومن �أعظم
الآفات ا ّلتي تفتك ب� ّأي نظام.
الثمار العظيمة للصلح

إ�سالمي
ا�ستم ّر هذا الت ّيار على هذا المنوال ،فيما كان ي�سير �إلى جانبه ت ّيار �
ّ
�أ�صيل هو �إ�سالم القيم والقر�آن ا ّلذي ال يعرف المهادنة مع ذلك الت ّيار الحاكم
المنافي للقيم ،وم�صداقه البارز �أئ ّمة الهدى Rوالكثير من الم�سلمين
الموالين لهم .وبف�ضل وجود الإمام الح�سن المجتبى ،Qحافظ هذا الت ّيار
القيمي للنه�ضة الإ�سالمية على الإ�سالم  -فلوال �صلح الإمام المجتبى لما ُكتب
ّ
الثوري البقاء ،ولزال من الوجود ،لأنّ الغلبة �ستكون في
القيمي
لذلك الإ�سالم
ّ
ّ
خاتمة المطاف من ن�صيب معاوية .لم يكن الو�ضع بحيث يمكن للإمام الح�سن
المجتبى Qتحقيق الن�صر ،فقد كانت الأمور جميعها ت�سير باالتّجاه
المعاك�س لغلبة الإمام المجتبى .Qوكانت الغلبة ت�سير ل�صالح معاوية،
إ�سالمي لم تكن
إعالمي ،ولأنّ �شخ�صيته في العالم ال
ال�ستحواذه على الجهاز ال
ّ
ّ
بتلك ال�شخ�صية ا ّلتي يعجزون عن تبريرها و�إبرازها.
ولوال لجوء الإمام الح�سن Qلل�صلح لكانوا قد ق�ضوا على وجود �آل
القيمي وال انتهى
النبي Pتمام ًا ،ولم يبق من يحفظ الإ�سالم الأ�صيل بنظامه
ّ
ّ
ك ّل �شيء بانهيار ا�سم الإ�سالم .وبالتالي لما و�صل الدور �إلى نه�ضة عا�شوراء.
لو ُق ّدر للإمام المجتبى� Qأن يوا�صل الحرب �ض ّد معاوية و�أن تنتهي تلك
النبي ،Pلكان الإمام الح�سين Qقد ا�ست�شهد،
الحرب با�ست�شهاد �آل ّ
دي ،و ُقتل الجميع ولما بقي من ي�ستفيد
و ُقتل كبار الأ�صحاب� ،أمثال حجر بن ُع ّ
القيمي ،وهذا دَينٌ عظيم �أ�سداه
من الفر�صة للمحافظة على الإ�سالم ب�إطاره
ّ
الإمام المجتبى Qفي محافظته على الإ�سالم[22/01/1369].
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في النهاية حدث �صل ٌح .بالطبع كان ال�صلح مفرو�ض ًا .يجب القول �إنّ الإمام
لم يكن راغب ًا به .وتلك ال�شروط ا ّلتي جعلها الإمام ،في الواقع ،زلزلت �أ�س�س
عمل معاوية .ال�صلح بذاته و�شروط الإمام الح�سن Qك ّلها كانت مكر ًا �إلهي ًا،
}ﭛﭜﭝﭞ{((( �أي لو �أنّ الإمام الح�سن حارب و ُقتل في الحرب
 وكان هناك احتمال كبير �أن ُيقتل على يد �أ�صحابه �أو على يد الجوا�سي�سا ّلذين ا�شتراهم معاوية  -لقال معاوية ليقول �أنا لم �أقتله بل قتله �أ�صحابه.
ولع ّله كان �سيقيم العزاء عليه ،ويبيد جميع �أ�صحاب �أمير الم�ؤمنين من بعدها،
�أي �أ ّنه ما كان ليبقى هناك �أي �شيء با�سم الت�ش ّيع ،فيظهر بعد � 20سنة في
الكوفة جماعة تدعو الإمام الح�سين .Qفما كان ليبقى �شيء من الأ�سا�س.
لقد حفظ الإمام الح�سن ال�شيعة� ،أي �أ ّنه حفظ البناء حتّى ترجع الحكومة �إلى
�أهل البيت بعد ع�شرين �أو � 25سنة[13/03/1379].
االعتراض على الصلح

بعد �أن �صالح الإمام الح�سن معاوية ،بد�أ الجاهلون يذ ّمونه بمختلف العبارات،
وبع�ضهم كان ي�س ّلم عليه بـ ّ
«مذل الم�ؤمنين»((( ،ويقولون له �إ ّنك ب�صلحك هذا
قد �أذللت الم�ؤمنين المتح ّم�سين لقتال معاوية وا�ست�سلمت لمعاوية ،وفي بع�ض
الأحيان كانوا ي�ستخدمون عبارات �أكثر احترام ًا و�أدب ًا� ،إال �أنّ الم�ضمون كان
واحد ًا .وقد قام الإمام الح�سن Qفي مقابل هذه االعترا�ضات والمالمات
بمخاطبتهم بجملة لع ّلها هي الأبلغ في ك ّل خطبته} :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ{((( .وهي جمل ٌة قر�آنية فك�أ ّنه يريد �أن يقول قد يكون ما جرى فتنة
لكم وامتحان ًا �أو �أ ّنه متاع محدود لمعاوية .وهذا ّ
يدل داللة وا�ضحة على �أنّ الإمام
)(1
)(2
)(3

�سورة �آل عمران ،الآية.54 :
تحف العقول� ،ص .308
�سورة الأنبياء ،الآية.111 :
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كان ينتظر الم�ستقبل ،وهذا الم�ستقبل ال يمكن �أن يكون �سوى �أنّ الحكومة ا ّلتي
ال يمكن �أن تكون مقبولة بنظر الإمام الح�سن Qوا ّلتي هي على غير الحقّ
تتنحى جانب ًا وت�أتي حكومة وفق ر�أيه .لهذا ،كان يقول لهم �إ ّنكم ل�ستم
يجب �أن ّ
ّ
مطلعين على فل�سفة هذا الأمر .فماذا تعلمون؟ لع ّل هناك م�صلحة في هذا
الأمر.
في بداية ال�صلح جاء اثنان من وجهاء ال�شيعة ُ -م�س ّيب بن َن َجبة و�سليمان
بن ُ�صرد  -ومجموعة من الم�سلمين �إلى الإمام المجتبى .Qوقالوا لدينا
قوى كثيرة من خرا�سان ومن العراق وغيرهما ونحن ن�ضعهم بت�ص ّرفك ،ونحن
م�ستع ّدون �أن نالحق معاوية .فطلبهم� Qإلى خلو ٍة وتح ّدث معهم بمقدار.
وبعد �أن خرجوا من عنده كانوا هادئين وتركوا ق ّواتهم ولم يعطوا لمن كان معهم
جواب وا�ضح .وي ّدعي طه ح�سين �أنّ هذا اللقاء قد و�ضع في الواقع الحجر
� ّأي ٍ
الأ�سا�س لجهاد ال�شيعة� .أي �أ ّنه يريد �أن يقول �إنّ الإمام الح�سن Qقد جل�س
معهم و�شاورهم و�أوجد في هذا االجتماع الت�شكيالت ال�شيعية العظيمة.
لهذا ،يتّ�ضح هذا الأمر في حياة الإمام الح�سن Qوفي كلماته ،و�إن لم
تكن �أر�ضية مثل هذا القيام مه ّي�أة في ذلك الع�صر لأنّ وعي النا�س كان قلي ًال،
وكانت الإمكانات المالية للعد ّو و�إعالمه كثيرة جد ًا .لقد ا�ستعمل العد ّو �أ�ساليب
لم يكن للإمام الح�سن� Qأن ي�ستعملها ،كدفع الأموال دون طائل ،وجمع
الفا�سدين والأ�شرار و�أمثالهم .فلذلك كانت يد معاوية مب�سوطة بخالف الإمام
الح�سن[.Qمجلة پا�سدار ا�سالم]6 ،
توجد رواية عن الإمام ال�صادق Qحيث يقولُ « :و ّقت هذا الأمر في
ال�سبعين»((( فبالتقديرات الإلهية �إنّ �أمر الحكومة يعود �إلى �أهل البيت حتّى ولو
بعد مرور � 30سنة على �شهادة �أمير الم�ؤمنين Qو� 10سنوات على �شهادة
)(1
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الإمام الح�سين .Qغاية الأمر كيف يمكن �أن تح�صل هذه النتيجة بمثل
هذه العظمة؟(الجواب) عندما يه ّيئ النا�س مق ّدماتها بالإرادة والعزم .واهلل
تعالى ال يحابي �أحد ًا ،ولي�س له من �أقارب! فالأمر ا ّلذي كان على عاتق النا�س
لم ينجزوه� .أ ّما العمل ا ّلذي كان على عاتق الإمام الح�سن والإمام الح�سين
 Lفقد �أ ّدياه ،ولكن العمل ا ّلذي كان على عاتق الخوا�ص  -عبد اهلل بن
يتم .حتّى �أولئك ا ّلذين جا�ؤوا فيما
جعفر وعبد اهلل بن ع ّبا�س وغيرهما  -فلم ّ
بعد �إلى كربالء وحاربوا مع الإمام الح�سين Qلم يفعلوا ما كان ينبغي �أن
ق�صروا ،و� اّإل لما حدث لم�سلم ما حدث .كان عليهم
يفعلوه في زمان م�سلم .لقد ّ
�أن ينهوا الم�س�ألة ولم يفعلوا .وهذا التق�صير �أ ّدى �إلى �أن تحدث واقعة كربالء.
ّثم يقول« :Qفل ّما �أن ُقتل الح�سين �صلوات اهلل عليه ا�شت ّد غ�ضب اهلل
تعالى على �أهل الأر�ض ف� ّأخره �إلى �أربعين ومائة»(((� .أي �أ ّنه في الظاهر قد
ت� ّأخر .وبر�أيي قد و�صل �إلى �سنة � 140أي �أ ّنه ت� ّأخر �سبعين �سنة .وهي ال�سنوات
ا ّلتي و�صل فيها الع ّبا�س ّيون �إلى ال�سلطة� ...أي من المعلوم �أنّ �صلح الإمام
الح�سن ،Qقد ه ّي�أ الأر�ضية لهذا العمل الكبير و�إال ف�إنّ الأئ ّمة Rلم
يكونوا ليتركوا الق�ضية .فهل �أنّ ق�ضية الوالية والحكومة هي ق�ضية ب�سيطة؟!
لقد كان هذا �أ�سا�س الدين ومحوره .ولكن في النهاية هذا ما حدث[13/03/1379].
الصلح وتبديل مجرى الخالفة

لقد قيل الكثير ب�ش�أن هذا ال�صلح .و�أ ّما ما �أريد �أن �أقوله فهو التعامل مع
ق�ضية �صلح الإمام الح�سن Qمن ر�ؤية جديدة .لأنّ هذه الحادثة تم ّثل
مقطع ًا تاريخ ّي ًا �شديد الح�سا�س ّية يجعل �أهم ّية هذه الحادثة �أكبر من �أ ّية حادثة
�سيا�س ّية طيلة تاريخ الإ�سالم� .إنّ تاريخ الإ�سالم ملي ٌء بالأحداث المختلفة -
)(1
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النبي Pوما بعده وع�صر �أمير الم�ؤمنين Qوالحوادث
�أحداث ع�صر ّ
في عهد الأئ ّمة Rوالأمويين والع ّبا�سيين  -فلذلك ،الإ�سالم تاري ٌخ ملي ٌء
بالحوادث المه ّمة .لكن لعلها قليل ٌة هي الأحداث ا ّلتي ت�شبه هذه الحادثة،
إ�سالمي ك ّله.
الم�صيري للتاريخ ال
حادثة الإمام الح�سن ،Qمن حيث ال ُبعد
ّ
ّ
ال يوجد ما يماثل هذه الحادثة �سوى حادثة �أو اثنتين في تاريخ الإ�سالم ،كان
الم�صيري على م�ستوى حركة الإ�سالم وتاريخ الإ�سالم ك ّله وعلى م ّر
لهما الأثر
ّ
القرون المتمادية .كانت حادث ًة مه ّم ًة جد ًا من هذه الناحية.
خال�صة الأمر �أنّ هذه الحادثة هي عبارة عن تبديل مجرى الخالفة
الإ�سالمية �إلى ال َم َلكية .فهذه الجملة مليئة بالمعنى والم�ضمون لو ت�أ ّملنا فيها.
فالخالفة هي نوع من الحكومة والملكية هي نو ٌع �آخر .وال ينح�صر التمايز
بين هاتين بخ�صو�ص ّية واحدة �أو خم�س خ�صو�ص ّيات .فم�سار الملك ّية وم�سار
الخالفة ،هما م�ساران منف�صالن ويتمايزان بالكامل على م�ستوى �إدارة
إ�سالمي .وفي هذه الحادثة
الم�سلمين وحكمهم ،و�إدارة البالد والمجتمع ال
ّ
إ�سالمي والحياة الإ�سالمية ،مثلما يحدث
تب ّدل م�سار القطار العظيم للتاريخ ال
ّ
عندما تنظرون �إلى القطارات عند تغ ّير م�ساراتها ،ففي ٍّ
محل ما يتم تبديل
هذه ال�س ّكة وي�ؤدي ذلك �إلى �أن يتغ ّير م�سار القطار  180درجة ،وقد يكون
القطار متّجه ًا نحو ال�شمال في�صبح بعد ذلك متّجه ًا �إلى الجنوب .وبالطبع،
�إنّ هذا التغيير �إلى  180درجة ال يح�صل في لحظ ٍة واحدة ملمو�سة ،لكنّ في
نهاية الأمر ،عندما ينظر الإن�سان يجد �أ ّنه قد ح�صل ذلك ،و�إ ّنني �أنظر �إلى
هذه الحادثة من هذه الحيثية.

صراع الحق والباطل

هناك �سبعة �أ�سئلة �أ�سا�سية تدور حول هذا الن�ص:
الأ ّول :بعد �صلح الإمام الح�سن Qح ّل م�سا ٌر �آخر مكان الم�سار ال�سابق،
خط ،بح�سب تعبير اليوم� ،إلى ٍّ
فانتقلت ال�سلطة من ٍّ
خط �آخر .فما هي
مم ّيزات وخ�صائ�ص هذين ّ
الخطين؟ وما هي خ�صائ�ص هذين الم�سارين
ا ّلذين تبادال الأدوار مع ًا؟
الثاني :ما هي �أ�ساليب ت ّيار الباطل ا ّلذي �أم�سك بال�سلطة من �أجل ك�سب القدرة
والهيمنة على المجتمع؟
الثالث :ما هي �أ�ساليب ت ّيار الحقّ ا ّلذي خ�سر القدرة � -أي ت ّيار الإمام الح�سن
 من �أجل مقاومة ت ّيار الباطل؟ ما هي الأ�ساليب والطرق ا ّلتي ا�ستخدمهاالإمام؟
الرابع :تحليل ودرا�سة الهزيمة .ماذا حدث حتّى انهزم ت ّيار الحقّ في هذه
الأحداث؟ ما هو تحليل هذه الأمور؟
الخام�س :كيف كان �سلوك المنت�صرين تجاه المغلوبين؟ لأنّ من �أهم الف�صول
المليئة بالدرو�س والعبر هو هذا الف�صل.
ال�ساد�س :كيف كان �سلوك المغلوبين مقابل الغالبين؟ �أ ّية �سيا�سة اختاروا؟ و�أ ّية
ا�ستراتيجية؟ وماذا كانت عاقبة الأمر؟
ال�سابع :ماذا كانت العاقبة؟
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فيما يتع ّلق بخ�صائ�ص ك ّل ت ّيار ،هناك الكثير م ّما يمكن �أن ُيقال .بحيث لو
�أردنا �أن نع ّددها الحتجنا �إلى الئح ٍة طويلة ،وقد قمت بتبويبها .ف�إنّ ت ّيار الحقّ ،
�أي ت ّيار الإمام الح�سن ،Qيعطي الأ�صالة للدين ،فبالن�سبة لهم الأ�صل كان
الدين .فما هو الدين؟ هو �أن يبقى الإيمان واالعتقاد بالدين عند النا�س ،و�أن
ومتم�سكين بالإيمان والعمل ،و�أن يكون الدين
يبقى النا�س متع ّبدين بالدين
ّ
حاكم ًا في �إدارة المجتمع .كان الأ�صل بالن�سبة لهم هو �أن يتح ّرك المجتمع وفق
إ�سالمي .الح�صول
�إدارة الدين وقدرته وحاكم ّيته و�أن يكون النظام هو النظام ال
ّ
على القدرة والحكومة والإم�ساك بزمام ال�سلطة هما بالمرتبة الثانية ،والثالثة
والرابعة وهكذا ،وغيرها من الق�ضايا الفرعية .لكنّ الق�ضية الأ�سا�س كانت �أنّ
هذا النظام وهذا المجتمع ينبغي �أن ُيدار وفق حاكمية الدين ،و�أن يبقى �أبناء
يتر�سخ ويتع ّمق هذا الأمر في قلوبهم.
هذا المجتمع على دينهم و�إيمانهم ،و�أن ّ
كانت هذه هي خ�صائ�ص الت ّيار الأ ّول.
ثمن كان.
�أ ّما الت ّيار الثاني فكان الإم�ساك بال�سلطة هو الأ�صل عنده ،ب� ّأي ٍ
كانوا يريدون الحكومة ...وكانت هذه هي ال�سيا�سة الحاكمة على الت ّيار الثاني.
ثمن كان وب�أ ّية
وكانت الق�ضية بالن�سبة لهذا الت ّيار الإم�ساك بال�سلطة ب� ّأي ٍ
و�سيلة ومهما كانت الو�سائل.
ٌ
معروف الآن في العالم بين ال�سيا�سيين .بالن�سبة لهم لي�س الأ�سا�س
مثلما هو
الأ ّول للقيم والأ�صول .ف�إن ا�ستطاعوا �أن يحافظوا على الأ�صول الموجودة
في �أذهانهم َف ِبها ،و�إن لم يتم ّكنوا ف�إنّ الأ�سا�س عندهم هو �أن تبقى ال�سلطة
ح�سا�س ًا ومه ّم ًا.
ب�أيديهم .هذا ما هو مه ٌّم بالن�سبة لهم .ومثل هذا ُيع ّد ح ّد ًا ّ
من الممكن �أن يكون ك ّل من الت ّيارين عام ًال بظواهر الدين ،كما كان الأمر في
يوم من الأ ّيام ،نجد �أنّ جماعة
الحرب بين �أمير الم�ؤمنين Qومعاوية .ففي ٍ
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من المقاتلين كانوا في �صفوف �أمير الم�ؤمنين -Qفي حرب �ص ّفين ا ّلتي
وقف معاوية فيها مقابل �أمير الم�ؤمنين -Qثم تر ّددوا ،وكان من بينهم
ع ّدة من �أولئك ا ّلذين يحملون ال�شبهات وال ي�ستطيعون �أن يح ّلوها ب�أنف�سهم ،وال
�شخ�ص قاد ٍر على ذلك ،فلذلك كانوا يعزمون على �إ�شاعتها،
هم يرجعون �إلى
ٍ
فيجمعون مجموعة من الأفراد من حولهم .ومثل ه�ؤالء كانوا يقعون في التر ّدد،
فيقولون لماذا نحن نتحارب؟ فهم ي�ص ّلون ونحن ن�ص ّلي ،وهم يقر�أون القر�آن
النبي Pونحن كذلك ،فوقعوا في مثل
ونحن نقر�أ القر�آن ،وهم يذكرون ّ
هذا التر ّدد والحيرة .وكان هناك ع ّمار بن يا�سر  -وقد وجدت نقط ًة بارز ًة
ب�ش�أن ع ّمار بن يا�سر في تاريخ �صدر الإ�سالم  -هذا الجليل المح ِّلل والكا�شف
للم�سائل المليئة بال�شبهات والدقيقة ،وا ّلتي كانت في ذلك الزمان مورد غفلة
وجهالة .فهذا هو �ش�أن ع ّمار بن يا�سر في تاريخ الإ�سالم .ف�إذا ك ّنا نعرف مالك ًا
الأ�شتر ب�سيفه و�شجاعته ،فعلينا �أن نعرف ع ّمار بن يا�سر بكالمه وفكره ور�ؤيته
ال�صحيحة وك�شفه للكثير من الأمور في تاريخ �صدر الإ�سالم .قليلة هي الموارد
ا ّلتي كانت موارد �شبهة في زمن �أمير الم�ؤمنين Qوال يوجد لع ّمار بن يا�سر
فيها ح�ضور .لقد كان هذا الرجل الجليل رج ًال ا�ستثنائي ًا.
لقد علم ع ّمار بن يا�سر �أنّ هناك جماعة وقعوا في هذه ال�شبهة ،فذهب
�إليهم وب ّين لهم الحقائق .واتّ�ضح لهم �أنّ الق�ض ّية لي�ست ق�ض ّية هذه الظواهر
حرب �أخرى هاتين الرايتين
كال�صالة ،وقال �أق�سم باهلل �أ ّنني ر�أيت في ٍ
تتقابالن ،هذه الراية ا ّلتي يحملها �أمير الم�ؤمنين Qاليوم ،وهذه الراية
ا ّلتي تقف مقابله ويحملها معاوية ،وذلك في معركة بدر .ففي معركة بدر
تقابلت هاتان الرايتان  -راية بني ها�شم وراية بني �أم ّية  -فكان تحت هذه
الراية الر�سول الأكرم ،Pوتحت تلك الراية معاوية هذا و�أبوه ،وتحت هذه
ٌ
أ�صولي .فال
النبي وهذا �أمير الم�ؤمنين .Qفالخالف بينهما
خالف � ّ
الراية ّ
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تنظروا �إلى هذه الظواهر ،و�أزيلوا هذه ال�شبهة من �أذهانكم.
�أحيان ًا ،قد يراعي هذا الت ّيار ،ا ّلذي تكون ال�سلطة �أ�سا�س ًا بالن�سبة له،
الظواهر الإ�سالمية وهذا لي�س دلي ًال ومعيار ًا ،بل ينبغي النظر �إلى باطن
الق�ض ّية وت�شخي�صها بذكاء ،وكيف �أنّ ك ّل ت ّيار ينطبق على � ّأي �شيء ،هذا هو
هم له �سوى الو�صول
الأمر الأول .فخ�صائ�ص ك ّل من التيارين� :أنّ هناك تيار ًا ال ّ
�إلى ال�سلطة ،وت ّيار ًا يتّجه نحو القيم والمبادئ والأ�صول .فال ُبنى الإ�سالمية
والأفكار الإ�سالمية الأ�صيلة� ،أي القيم الإ�سالمية ،هي ا ّلتي ي�ؤمن بها وي�سعى
والتوجه �إلى الأ�صول
جانب هناك الأ�صول ّية
من �أجلها ويجاهد في �سبيلها .فمن ٍ
ّ
وحفظ القيم الأ�صيلة ،وفي المقلب الآخر ،هناك ال�سعي نحو ال�سلطة والإم�ساك
طريق �آخر ،لكن
بالقدرة .و�أحيان ًا ،يكون الأمر هكذا وفي بع�ض الأحيان في ٍ
مهما حدث ف�إ ّنه يريد الإم�ساك بال�سلطة .هذا هو الأمر الأ ّول.
أساليب تيار الحق والباطل في العمل

�أ ّما بالن�سبة لت ّيار الباطل فما هي الأ�ساليب ا ّلتي ا�ستخدمها؟ فمثل هذا
الفت للأنظار جد ًا� .إنّ �أ�ساليب الباطل في العموم هي مزيج من ع ّدة �أ�شياء،
�أي �أنّ ّ
خطة معاوية كانت مبن ّية على ع ّدة �أجزاء من �أجل الحفاظ على ال�سلطة
وتعميق القدرةٍّ ،
ولكل منها �أ�سلوبه ومنهجه بح�سب اختالف المكان .ف�أحد هذه
الأ�ساليب كان عبارة عن ا�ستعرا�ض القدرة ،وفي بع�ض الأماكن كانوا ي�ص ّرون
كثير ًا على هذا اال�ستعرا�ض وين ّكلون؛ وثانيها هو المال ،ا ّلذي ُيع ّد �أكثر الأ�شياء
فعالية بيد عوامل ال�ش ّر ،الآخر هو الإعالم ،والرابع هو العمل ال�سيا�سي� ،أي
الأ�ساليب ال�سيا�سية ،والمقاي�ضات ال�سيا�سية .هذه بالمجموع �أ�ساليب معاوية.
عدي ،ا ّلذي هو
في ٍ
مكان ما يبلغ العنف بمعاوية درجة �أن يقتل ُحجر بن ّ
النبي ،Pحتّى ولو كان قتله يح ّمله ثمن ًا باهظ ًاّ .ثم يالحق ر�شيد
من �صحابة ّ

144

إنسان بعمر  250سنة

الهجري حتّى يقتله .ونجده يو ّلي زياد بن �أبيه ،هذا الفرد الظالم والمع ّقد
ّ
هم له �سوى ال�سلطة ،وا ّلذي كان �س ّيئ الأخالق ،يو ّليه
وا ّلذي ال قيمة عنده وال ّ
الوالئي  -ويعطيه
ال�شيعي والفكر
على الكوفة  -ا ّلتي هي مركز �سلطة الفكر
ّ
ّ
الإجازة وال�صالحية ليفعل ما يريد .وب�ش�أن زياد بن �أبيه كتب الم�ؤ ّرخون:
�شخ�ص بالتهمة.
«�أخ ْذك بالظ ّنة وقت ْلك �أولياءه بال ّتهمة»((( ،فكان ي�أخذ � ّأي
ٍ
و�سوء الظن ،لأدنى مورد ،فيعتقل ويحب�س وين ّكل بك ّل من اتُّهم باالنتماء لأهل
البيت �أو التعاون معهم ومع ذلك الت ّيار المغلوب ،ويقتله ويق�ضي عليه .لقد
ع ّمت فتنة في الكوفة والعراق ا ّلذي كان مركز حاكمية الت�ش ّيع و�أهل البيت
مورد �آخر ،كان يالطف
 .Rهكذا كان ي�ستعر�ض ق ّوته .ومعاوية نف�سه في ٍ
امر�أة عجوز ت�أتي من القبيلة الفالنية وهي ت�س ّبه وت�شتمه ،وتو ّبخه ب�أ ّنك
عدي
فعلت كذا وكذا وكذا ،في�ضحك لها ويالطفها ،وال يقول لها �شيئ ًا .ي�أتي ّ
بن حاتم �إلى معاوية وقد كان فاقد الب�صر ،فيقول معاوية« :يا عديّ � ّإن عل ّياً
عدي
لم ين�صفك ،لأ ّنه حفظ ولديه في حروبه و�أخذ منك ولديك» .يبكي ّ
ويقول« :يا معاوية� ،أنا لم �أن�صف �أمير الم�ؤمنين حينما ا�س ُت�شهد هو و�أنا ما
زلت ح ّياً»((( .وكان ك ّل من ي�أتي من المرتبطين ب�أهل البيت� Rإلى مجل�س
معاوية ،فيح�صل فيه �أقل �إهانة لأمير الم�ؤمنين ،كان يحمل على معاوية و�أتباعه
ب�شجاعة وقوة و�صراحة ،وكان معاوية ي�ضحك ويالطف و�أحيان ًا كان يبكي .كان
يقول� :أجل تقول ح ّق ًا .لع ّل ذلك بالن�سبة لكم ال ُي�ص ّدق ،ولكن هذا الواقع،
هكذا كان الإعالم ،فالإعالم �أكثر الأ�ساليب �س ّم ًا وخطر ًا على م ّر التاريخ.
وكان الباطل ي�ستفيد منه كثير ًا .وال يمكن لت ّيار الحقّ �أن ي�ستخدم الإعالم كما
ي�ستخدمه الباطل في � ّأي زمن .فلأجل �أن يتم ّكن الإعالم من التغطية الكاملة
)(1
)(2

بحار الأنوار ،ج � ،44ص .214
الدرجات الرفيعة� ،ص .360
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على الأذهان يحتاج �إلى التالعب و�إلى الكذب والخداع .وت ّيار الحقّ لي�س من
فالمهم عنده
جماعة الكذب والخداع� .إ ّنه ت ّيار الباطل ا ّلذي ال يه ّمه �أي �شيء،
ّ
هو �أن يقلب الحقيقة في �أعين النا�س .وهو ي�ستفيد من جميع الو�سائل ،وقد
فعل.
وما هو م�شهور ومتناقل على �أل�سن متع ّددة� ،أ ّنه عندما ُقتل �أو ُ�ضرب
تعجب �أهل ال�شام كيف �أنّ عل ّي ًا كان في
�أمير الم�ؤمنين Qفي محرابهّ ،
المحراب .فالمحراب هو لل�صالة ،وبع�ض النا�س ال ي�ص ّدق مثل هذا ،ولكن هذا
هو الواقع؛ فعلى مدى �سنوات كانت حكومة معاوية ،ومن قبله �أخيه يزيد بن
�أبي �سفيان ،تبثّ مثل هذه الأنباء في ال�شام ،و ُتظلم الأجواء وت�ش ّو�ش الأذهان،
بحيث �إ ّنه لم يكن من الممكن لأحد �أن يفهم غير هذا ،هذا ما حدث .كان
النبي .فهذا الواقع ا ّلذي قام في
الإعالم لم�صلحة بني �أم ّية ومعاوية و�ض ّد �آل ّ
العالم الإ�سالمي وبقي �إلى حوالي مائة �سنة بعد الهجرة � -أي لع ّله �أربعون �أو
خم�سون �سنة بعد عهد �أمير الم�ؤمنين ،Qكان �أمير الم�ؤمنين ُيلعن خاللها
على المنابر  -وهذا اللعن في عالم الإ�سالم ،ا ّلذي ُيتّهم به ال�شيعة ويالمون
عليه �أ ّنه لماذا تلعنون بع�ض ال�صحابة ،كان من عمل معاوية و�أخالقه ،فهم من
علي بن �أبي طالبQ
قام بهذا العمل� ،إ ّنه عمل معاوية .ف�أمير الم�ؤمنينّ ،
النبي،P
ا ّلذي كان «�أف�ضل القوم((( و�أقدمهم �إ�سالماً(((» و�أقرب �أ�صحاب ّ
كان ُيطعن به و ُيلعن لع�شرات ال�سنوات على المنابر .وحتى زمن عمر بن عبد
العزيز ،ا ّلذي منع ذلك عندما �صار خليف ًة ،وقال ال يحقّ لأحد �أن يفعل هذا.
فبعد عبد الملك بن مروان ،حكم ولداه ،الوليد و�سليمان ،بحدود � 12أو 13
�سنةّ ،ثم جاء بعدهما عمر بن عبد العزيز ،وبعد �سنة �أو �سنتين من حكومته،
)(1

)(2

علي �أف�ضل النا�س بعد ر�سول اهلل».
الكافي ،ج� ،15ص« ،201كان ّ
عوالم العلوم والمعارف ،ج� ،11ص  ..« ،383قد زوّجتك �أقدمهم �إ�سالم ًا ،و�أعظمهم حلم ًا ،و�أح�سنهم ُخلق ًا ،و�أعلمهم
باهلل علم ًا»(.من كالم الر�سول مع ابنته ح�ضرة ال�صدّيقة الكبرى)
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حكم ولدا عبد الملك الآخران �أي يزيد وه�شام .لم ي�سمح عمر بن عبد العزيز
لهم �أن يلعنوا �أمير الم�ؤمنين ،وهو ما كانوا يفعلونه �إلى ذلك الوقت .هذا هو
يتعجبون لك ّنهم
�أحد الأعمال ا ّلتي كانوا يفعلونها� .أجل ،في البداية كان النا�س ّ
اعتادوا على ذلك �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
قارئ �أو مح ّد ٍث �أو را ٍو في الدين �أو في
نقر�أ في التاريخ �أ ّنه لم يبقَ من ٍ
حديث
العالم ال
إ�سالمي � اّإل و�أجبره جهاز حكومة معاوية و�أتباعه على اختالق ٍ
ّ
�أو تف�سير �آية ،و�أمثال ذلك ،في ذ ّم �أهل البيت Rوفي مدح �أعدائهم.
هذا ُ�سمرة بن جندب بن معروف ا ّلذي وردت ب�ش�أنه الرواية المعروفة
النبي ،Pغاية الأمر �أ ّنه
«ال �ضرر وال �ضرار»((( ،وهو كان من �أ�صحاب ّ
الق�صة المعروفة �أ ّنه كان
النبي Pعليه ،وذلك ب�سبب تلك ّ
�صحابي غ�ضب ّ
ّ
أر�ض لعائل ٍة وكان يذهب ويزعجهم ويدخل عليهم في بيتهم
له �شجرة في � ٍ
من دون �أي ا�ستئذان ،ومع وجود العائلة والن�ساء والأطفال في ذلك البيت،
النبي،P
وكانوا يرونه قد دخل عليهم فج�أة لأنّ له هذه ال�شجرة ،ف�شكوا �إلى ّ
النبيِ :Pبع هذه ال�شجرة لأ�صحاب هذا البيت ،فقال :ال �أبيعها،
فقال له ّ
أهتم ب�شجرتي ،فقال الر�سولِ :Pبعها لي ،فلم
هذه �شجرتي و�أنا �أريد �أن � ّ
الفالني ،فلم يقبل ،فقال له الر�سول:
يقبل ،فقال له الر�سول� :أعطيك المبلغ
ّ
�أعطيك �شجرة في الج ّنة ،وهذا يعني وعد ًا بالج ّنة ،لك ّنه لم يقبل وقال �أريد
النبي Pذلك الإ�صرار قال ل�صاحب المنزل
هذه ال�شجرة وال ب ّد ،فل ّما وجد ّ
وارمها خارج ًا «فال �ضرر وال �ضرار في الإ�سالم»،
اذهب واقتلع هذه ال�شجرة ِ
�أي �أ ّنه ال يوجد في الإ�سالم ما يقبل ب�أذ ّية النا�س و�ضررهم ،ف�إذا كان الأمر
بحجة �أنّ هذا ملكي فن�ؤذي النا�س ،فال يوجد مثل هذا الأمر في الإ�سالم.
ّ
فحديث «ال �ضرر» المعروف ا ّلذي ُيع ّد من الأ�صول والقواعد الفقهية عندنا
)(1

من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص « ،334ال �ضرر وال �ضرار في الإ�سالم».

:سماخلا لصفلا بتجملا نسحلا مامإلاQ

147

هو ب�ش�أن هذا الرجل� .إنّ �سمرة بن جندب بقي ح ّي ًا �إلى زمن معاوية .انظروا
�أ ّية عاقب ٍة ح�سنة و�صل �إليها ،لأنّ معاوية كان ي�سعى وراء ال�صحابة .فقد كان
النبي �شهرة ومكانة ولهذا كان ي�سعى لجمعهم حوله .ف�أح�ضره
لأ�صحاب ّ
معاوية �إليه وقال له �إ ّنني �أرغب في �أن تقول �إنّ هذه الآية المعروفة} ،ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
بعلي� .Qأراد معاوية �أن يجعل هذه الآية مقابل
ﭿ {((( قد نزلت ٍّ

ذم الدنيا ،في تلك الخطبة القا�صعة في نهج
كالم �أمير الم�ؤمنين Qفي ّ
البالغة ا ّلتي لها �أثر كبير� .أنتم تالحظون �أنّ تلك الكلمات والخطب كانت في
منتهى الجمال.
ت�ص ّوروا اليوم مث ًال �شخ�ص ًا ي�ؤ ّلف كتاب ًا �أو �شعر ًا �أو مقال ًة في غاية الف�صاحة
الطبيعي �أنّ المو�ضوع �سي�أخذ مجده،
والجمال والفنّ حول مو�ضوع ما ،من
ّ
و�سيكون ل�صاحب هذا الأثر الف ّني حالوة في �أعين النا�س .وهنا ال يمكن
في الواقع مقارنة كالم �أمير الم�ؤمنين Qب� ّأي �أثر من الآثار الف ّنية ا ّلتي
نعرفها� ،إ ّنه فوق ذلك بكثير� ،إ ّنه �آية في الجمال .وهذه كلمات �أمير الم�ؤمنين
 Qفي نهج البالغة ،وكذلك هي في الواقع في بيان القيم الإ�سالمية
والمعارف الإ�سالمية ،كانت م ّما ال يمكن لمعاوية تح ّمله وقبوله ،لأ ّنها تجعل
�أمير الم�ؤمنين Qمورد ا�ستح�سان في �أعين النا�س� .أراد (معاوية) �أن
يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذ ّمة الدنيا ،وا ّلتي ُنقلت عن �أمير الم�ؤمنين
علي
 ،Qفلذلك قال معاوية ل�سمرة بن جندب قل �أنّ هذه الآية نزلت في ّ
بن �أبي طالبQ؛ �أي �أنّ عل ّي ًا( Qوفق ذلك) �سيكون م ّمن يتح ّدث عن
رائع و ُيعجب النا�س ويق�سم على ذلك لك ّنه في الواقع هو من �أل ّد
الدنيا
ٍ
بحديث ٍ
�أعداء اهلل والإ�سالم.
)(1
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والآية الأخرى }ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨ {((( قيل �إ ّنها نزلت في ابن ملجم .هذه من الأمور ا ّلتي كان يحتاجها
النبي Pا ّلذي
معاوية كثير ًا في �إعالمه وتبليغاته .فقال لأحد �أ�صحاب ّ
�شاهده في المعارك وكان �إلى جنبه  -ف�سمرة بن جندب كان منذ حداثته
جند ّي ًا وكان ي�شارك في المعارك رغم �أ ّنه كان تحت �سنّ التكليف ،كان من
النبي �أي�ض ًا  -قال له قل �إنّ هذه الآية قد
هذا النوع ،وكان من �أ�صحاب ّ
نزلت في �أمير الم�ؤمنين .Qاقترح عليه ذلك ،لكنّ �سمرة بن جندب،
رغم �أ ّنه كان �سيئ ًا و�شقي ًا ،لكنّ وجدانه لم يكن م�ستع ّد ًا ،فقال :كال .وا ّلذين
يتو�سطون لهذا الأمر في بالط معاوية قالوا له ال تقلق ف�إنّ ح�سابك
كانوا ّ
�سي�صلك ،فال تقلق ب�ش�أن المال و�سوف يعطيك � 50ألف درهم ًا ،وكان هذا
الف�ضة يعني
المبلغ في ذلك الزمان كثير ًا جد ًا ،فخم�سون �ألف مثقال من ّ
خم�سة مثاقيل من الذهب ،في ح�سابات ذلك الزمان ،هذا ُيع ّد ثروة كبيرة،
قالوا له نعطيك خم�سين �ألف ًا  ،فقال :كال ،ال �أقبل .هنا يقول بع�ض النا�س �إنّ
�سمرة بن جندب كان في الواقع يتالعب و�أراد �أن يرفع ال�سعر ال �أ ّنه قد �أ ّنبه
�ضميره ،فهو كان يعلم ب�أنّ معاوية يحتاج �إلى هذا الأمر وفي الحقيقة كان
يحاول �أن ي�ساوم .هنا ،هل �أنّ وجدانه كان يتق ّبل الأمر �أم ال ،ال �أعرف ،وال
�أ�ضع ذلك على ذ ّمتي ،ولكن عندما لم يقبل رفعوا ال�سعر �إلى مائة �ألف درهم
ولم يقبل �أي�ض ًا ،حتّى و�صل الأمر �إلى نحو � 500ألف درهم تقريب ًا ،لكن مثل
هذا المبلغ الكبير جد ًا ،هو ثروة ا�ستثنائية ،ولكن مع ذلك لم يقبل.
عقل وهو
يتو�سط �إنّ هذا الرجل بال ٍ
هنا ،قال معاوية لذلك ا ّلذي كان ّ
مجنون لأ ّنه ال يعرف ما هي الـ � 500ألف ،فقولوا له� 500 :ألف و�أح�ضروه �إلى
هنا حتّى �أرى هل �أ ّنه �سيقبل �أم ال .ف�أمر معاوية من كان م�س�ؤو ًال عن بيت المال
)(1
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�أن يح�ضر هذا المبلغ �إلى المجل�س .وكما تعلمون في تلك الأزمة الأموال �ستكون
من الذهب ،وعندما تو�ضع في الأكيا�س �ستكون ثقيلة وذات حجم كبير وتحتاج
�إلى من يحملها ،ف�أح�ضر الح ّمالون الأكيا�س وو�ضعوها فوق بع�ضها بع�ض ًا حتّى
و�صلت �إلى �أعلى ال�سقف ،وقالوا هذه هي الـ � 500ألف ،فهل �أنت جاه ٌز �أم ال؟
وف�سر تلك الآية
عندما نظر �إلى هذه الأموال ور�أى هذه الثروة العظيمة ق ِبلّ ،
كما �أراد معاوية وبقيت في الكتب .و�صحي ٌح �أنّ مثل هذه الكلمات الممتزجة
إ�سالمي ،وبالأغلب جاء العلماء
بالخط�أ والرذالة قد ّتم اختالقها في العالم ال
ّ
فيما بعد وا�ستبعدوها ،لكن هذه ر�شحاتٌ من ه�ؤالء وقد بقيت في �أذهان ع ّدة
و�أ ّثرت فيهم ،وهذه من الأعمال ا ّلتي كان يقوم بها معاوية في الإعالم .فمجموع
هذه الأ�ساليب هي ا ّلتي �ش ّكلت �أ�ساليب معاوية لك�سب القدرة.
�أ ّما ت ّيار الحقّ ف�إ ّنه لم يجل�س �ساكن ًا مقابل هجمات الباطل .فقد كانت له
ٌ
فبع�ض
�أ�ساليبه وا ّلتي يمكن اخت�صارها بالمقاومة �أ ّو ًال والحركة المقتدرة.
ت�ص ّور �أنّ الإمام الح�سن Qلم يحارب خوف ًا ،كال� ،إنّ الإمام الح�سن
المجتبى Qكان عازم ًا ب�ش ّدة على الحرب وهو من �شجعان العرب .لقد
نظرت في الكتاب في �شرح بطوالت الإمام المجتبى Qفي الق�ضايا
المختلفة ،فبطوالته في الأحداث المختلفة كثيرة .غاية الأمر �أ ّنه في حروب
�أمير الم�ؤمنين ،Qوحيث كان الميدان ميدان حرب كان �أمير الم�ؤمنين
 Qنف�سه يمنع �أن يحارب الإمام الح�سن والإمام الح�سين  ،Lوكان
يمنع �أن يقعا في الخطر .فقال بع�ضهم لماذا تر�سل محمد ابن الحنفية وهو
ابنك وتمنع من �إر�سال الح�سن والح�سين L؟ فقال �إ ّني �أخاف �أن ينقطع
النبي .Pكان
النبي و�أريد �أن �أحفظ ن�سل ّ
ن�سل الر�سول الأكرم .Pفهما بق ّية ّ
يحب
ي�شعر بالخطر في ميدان الحرب و�أراد �أن يحفظهما ،ال ب�سبب ح ّبه فهو ّ
�أبناءه الآخرين ،ونف�س �أمير الم�ؤمنين Qهو رجل الحرب ورجل الميدان
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يتوهمون الخطر .غاية الأمر �أ ّنهما ابنا
والمخاطر ولي�س من �أولئك ا ّلذين ّ
النبي ،Pو�أمير الم�ؤمنين Qلم يرغب �أن يوقعهما في الخطر .ولأ ّنهما
ّ
ح�ضرا في حروب �أمير الم�ؤمنين Qفلم يكن لهما �صوالت كثيرة لأجل هذا،
�سجل ا�سم هذين العظيمين  -الإمام الح�سن والإمام الح�سين L
لهذا لم ُي ّ
 �ضمن الج�شعان ،ولكن في الحروب الإ�سالمية �ض ّد �إيران كان للإمام الح�سن Qم�شاركة ،وفي دفاعه عن بيت عثمان �أمام المهاجمين والث ّوار ،كان
أمر من �أمير الم�ؤمنين ،Qوفي الق�ضايا
للإمام الح�سن Qح�ضور ب� ٍ
المه ّمة الكثيرة كان للإمام الح�سن� Qأي�ض ًا ح�ضور .وفي واقعة الجمل
وا�ستثنائي ،وقد الحظت ا�سم الإمام الح�سنQ
و�ص ّفين كان له دو ٌر مه ٌّم
ّ
خا�ص ًة في هاتين الحادثتين ،كثير ًا .بينما �شاهدت
في وقائع �ص ّفين والجملّ ،
ا�سم الإمام الح�سين� Qأقل� .أي �أنّ الإمام الح�سن المجتبى Qكان له
ح�ضو ٌر �أكثر في الميادين والأحداث من الإمام الح�سين .Qلقد كان رجل
الحرب وال�سيا�سة والتدبير والف�صاحة والق ّوة .عندما يطالع المرء محادثات
ومناظرات الإمام الح�سن Qيق�شع ّر بدنه من ق ّوته وقدرته .وفي وقائع
ال�صلح ،وبعد ال�صلحُ ،نقل عن هذا العظيم من الكلمات القاطعة والقا�صعة ما
كان في بع�ض الموارد �أ�ش ّد ق ّو ًة و�أح ّد من كلمات �أمير الم�ؤمنين .Qولع ّله
قلي ًال ما �شاهدت مثل هذه ال�ش ّدة والقدرة في كلمات �أمير الم�ؤمنين Qفي
مقابل الأعداء ،ب�سبب �أنّ �أمير الم�ؤمنين Qلم يواجه مثل ه�ؤالء الأعداء
وجه ًا لوجه وعن قرب ،وا ّلذين كانوا بمثل تلك الوقاحة والخبث .لهذا ،ال
نق�ص في عمل الإمام الح�سن� .Qإ ّنما كان النق�ص في الظروف
يوجد � ّأي ٍ
الزمانية .وباقتدا ٍر وقف للدفاع �إلى الح ّد الممكن ،وهذا كان �أحد �أ�ساليبه.
ففي بع�ض المواطن يكون الوقوف المقتدر �سبب ًا لل�ضرر .ف�إنّ تغيير الأ�سلوب
والمناورة في اختيار الأ�ساليب يع ّدان عم ًال �أ�سا�س ّي ًا و�ضروري ًا.
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إعالمي في جهاز الحقّ له �أهم ّية فائقة .وغاية
والثاني الإعالم� ,إنّ العمل ال
ّ
أ�سلوب
الأمر �أنّ ت ّيار الحقّ مكتوف في الإعالم .ف�إ ّنه ال يمكن �أن ي�ستخدم � ّأي � ٍ
�أو و�سيلة ،وهو ال يب ّين �سوى الحقّ والواقع .هناك �أ�شيا ٌء تكون مرغوبة عند
يحب النا�س ،لكنّ ت ّيار الحقّ
النا�س ،والت ّيار الباطل ال ي�أبى �أبد ًا �أن يظهرها كما ّ
ال يمكنه ذلك ،بل يب ّين الحقّ ولو كان م ّر ًا .كيف كان يخاطب �أمير الم�ؤمنين
نحب �أن تكون
يتعجب الإن�سان؟ نحن ا ّلذين ّ
� Qأ�صحابه بطريقة م ّرة بحيث ّ
نتعجب من هذا الأ�سلوب في
�أ�ساليبنا مثل �أ�سلوب �أمير الم�ؤمنين� Qأحيان ًا ّ
بع�ض الموارد� .أ ّما معاوية ،فلم يكن ي�ستخدم هذا الأ�سلوب بتات ًا .كان معاوية
علي بن �أبي
يتم ّلق النا�س ،وي�سعى للح�صول على دعمهم ب� ّأي ٍ
ثمن .لم يفعل ّ
طالب Qهذا الأمر �أبد ًا ،ال �أ ّنه لم يكن يعرفه بل لإ ّنه خالف التقوى وخالف
وعلي بن �أبي طالب Qيقول« :لوال ال ّتقى لكنت �أدهى العرب»(((،
الأ�صولّ ،
لعلي من
كان هذا الأمر الأ�صل والجذر في هذه الأعمال وال�سابقة المق ّربة ّ
النبي والمفاخر العظيمة ا ّلتي كانت له وتلك الذهنية والروح ّية العظيمة .فمن
ّ
الوا�ضح �أ ّنه يعرف �أكثر من معاوية وهو �أ�ش ّد ذكا ًء منه ويمكنه �أن يقوم بالكثير
من الأعمال ،ولكنّ الحقّ ال يجيز له.
والأ�سلوب الآخر هو الإ�صرار على حفظ القيم .فال�شيء المهم جد ًا عند
جهاز الحق والذي يتم االعتناء به في �أ�ساليبهم هو �إ�صرارهم على حفظ القيم
ثمن كان .وفي النهاية التراجع �إلى ح ّد حرا�سة بقاء الدين .فلو �أنّ الحقّ
ب�أي ٍ
ر�أى �أنّ ال�صمود ي�ؤ ّدي �إلى �أن يزول �أ�صل الدين ،ف�إ ّنه يتراجع .فالإمام الح�سين
 Qيقول« :الموت �أولى من ركوب العار والعار �أولى من دخول النار»(((،
فلو �أ ّنه تق ّرر �أن �أقبل العار ف�أقبله ولكن ال �أدخل جه ّنم .يوجد بع�ض الأماكن
)(1
)(2
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بعمل ال يه ّمه معه �أن
بحيث نرى بع�ض النا�س ،ولأجل �أن ال يتح ّمل العار ،يقوم ٍ
يناله العذاب وال�سخط الإلهيان .ما هو العار؟ الأ�صل هو �أن يك�سب الإن�سان
كالم قاله �أو ٍّ
خط م�شى عليه،
ر�ضا اهلل ،و�أن ي�ؤ ّدي تكليفه ،ولو بالتراجع عن ٍ
موقف له ،فكل ما يريده اهلل ،وك ّل ما ير�ضي اهلل ُيعتبر �أ�ص ًال
�أو تراجع عن ٍ
في حياة الأئ ّمة .كان الأمر كذلك في حياة الإمام الح�سن .Qفعندما
وجد �أ ّنه ال ب ّد له �أن يقبل بال�صلح مع معاوية من �أجل ال�ضرورات و�ضغط
الظرف الواقع ،بالرغم من �أ ّنه في ذلك الوقت كان ير�سل الجند ويح ّر�ض
على الحرب ويج ّي�ش الجيو�ش وير�سل الكتب ويقوم بك ّل ما هو الز ٌم من �أجل
الحرب وبمختلف الأعيرة ،وعندما ر�أى �أ ّنه ال يمكن (القيام بالحرب) ق ِبل
ٍ
ّ
فانف�ض عنه �أقرب النا�س �إليه  ...مع �أنّ الكثيرين في ذلك الوقت،
بال�صلح.
وبعد �أن �صالح الإمام الح�سن ،فرحوا ومن �أعماق قلوبهم لأ ّنهم كانوا متن ّفرين
من الحرب ،ولكن حتّى نف�س ه�ؤالء ا ّلذين فرحوا ،رجعوا �إلى الإمام الح�سن
 Qو�أرادوا �أن يلوموه على تراجعه عن موقفه ،حتّى المق ّربون والوجهاء
ا ّلذين كانوا من ال�صحابة الم�شهورين ،جا�ؤوا �إليه وتح ّدثوا معه بعبارات غير
الئقة .لكنّ الإمام Qتراجع من �أجل الحفاظ على الدين.
أسباب هزيمة تيار الحق

الق�ضية الالحقة هي تحليل هزيمة ت ّيار الحق� ,إنّ ال�سبب الأ�سا�س في
هزيمة الإمام الح�سن Qكان �ضعف الر�ؤية العا ّمة وامتزاج الإيمان
بالدوافع الما ّدية .ففي مجال �ضعف الوعي العام ،كان النا�س بعيدين ك ّل
البعد عن الوعي ،وكان �إيمانهم الديني ممتزج ًا بالدوافع الما ّدية .لقد �أ�ضحت
الما ّدية عندهم �أ�ص ًال ،وتزلزلت عندهم القيم لما يزيد على ع�شر �أو ع�شرين
�سنة من بعد ال�صلح .وحدث ذلك في ك ّل مجاالت القيم .وكان هناك �شيء
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من التمييز وغيرها من الأمور ،ك ّل هذه �أ ّدت �إلى �أن ال يتم ّكن الإمام الح�سن
 Qمن المقاومة .و�أ ّما �سلوك الغالبين مع المغلوبين فبد ًال من �أن ي�أتوا
�إلى الإمام الح�سن Qو�أتباعه ،في�أ�سروهم� ،أو يقتلوهم ،ف�إ ّنهم على العك�س
من ذلك ،عندما ت�س ّلطوا على الأمور ،احترموهم بالظاهر وتعاملوا مع الإمام
الح�سن Qبك ّل احترام .لكنّ معاوية وجماعته ق ّرروا �أن يمحوا ال�شخ�صية
وي�ضعفوها .فيحفظ ال�شخ�ص ويبيد ال�شخ�صية ،هذا كان نهجهم .هذا كان
�أ�ص ًال �أ�سا�سي ًا في الإعالم عندهم.
الجماعة المغلوبة فماذا فعلت مع الغالبين؟ لقد كانت ا�ستراتيج ّيتهم
و�أ ّما ّ
�أن ّ
ينظموا ت ّيار الحقّ و�سط هذا الف�ضاء المليء بالفتن والغ�شاوة والمخاطر
الفقري لحفظ الإ�سالم .والآن حيث
وال�سموم و�أن يعطوه �شك ًال ليكون العمود
ّ
ّ
إ�سالمي ال�صحيح ،فبد ًال من �أن
ال نقدر �أن نجعل ك ّل المجتمع في ظ ّل الفكر ال
ّ
نهتم بت ّيا ٍر ٍّ
ه�ش قابل للزوال  -وهو الت ّيار العام  -فلنحفظ ت ّيار ًا عميق ًا و�أ�صي ًال
في �أق ّلية ونحفظه لكي يبقى وي�ضمن حفظ الأ�صول الإ�سالمية .هذا ما فعله
الإمام الح�سن .Qفقد �ش ّكل ت ّيار ًا محدود ًا� ،أو لنقل ب�شكل �أف�ضل ّ
نظمه،
وهو ت ّيار الأ�صحاب �أو الأن�صار و�أ�صحاب �أهل البيت� Rأي ت ّيار الت�ش ّيع.
وبقي ه�ؤالء طيلة تاريخ الإ�سالم ،وفي ك ّل عهود القمع والتنكيل .وقد �أ ّدى ذلك
�إلى �أن ي�ضمنوا بقاء الإ�سالم ،ولو لم يكن ه�ؤالء لتب ّدل ك ّل �شيءٍ  .فقد كان ت ّيار
الواقعي.
الإمامة ،ت ّيار ر�ؤية �أهل البيت� ،Rضامن ًا للإ�سالم
ّ
و�أ ّما العاقبة ف�إنّ جماعة الغالبين والمت�س ّلطين والمنت�صرين �أ�ضحوا
ُمدانين ومغلوبين ،والم�ست�ضعفون �أ�ضحوا الح ّكام والفاتحين في ذهنية العالم
إ�سالمي ،وهي
إ�سالمي� .إذا نظرتم اليوم �إلى الذهنية الموجودة في العالم ال
ال
ّ
ّ
ا ّلتي بنحو ما تلك الذهنية ا ّلتي ر ّوج لها الإمام الح�سن Qو�أمير الم�ؤمنين
 ،Qف�إنها لي�ست الذهنية ا ّلتي �أرادها معاوية ويزيد من بعده ،وكذلك عبد

154

إنسان بعمر  250سنة

الملك بن مروان وخلفاء بني �أم ّية .تلك الذهنية ا ّلتي كانت لهم انهزمت بالكامل
وزالت ولم تعد موجودة في التاريخ .لو �أردنا �أن نطلق عنوان ًا على ذهن ّيتهم
لقلنا �إ ّنها ذهنية النوا�صب .النوا�صب فرقة من الفرق ا ّلتي لم يعد لها اليوم
خارجي بح�سب الظاهر .النوا�صب هم �أولئك ا ّلذين
إ�سالمي وجود
في العالم ال
ّ
ّ
النبي والإ�سالم وال يقبلون �إ�سالمهم ،حيث �إنّ هذا هو
كانوا ي�س ّبون �أهل بيت ّ
الذهني .لو كان من المق ّرر �أن يكون معاوية فاتح ًا وحاكم ًا لكان اليوم
ت ّيارهم
ّ
إ�سالمي .في حين �أنّ الأمر
من المفتر�ض �أن يكون ت ّياره هو الحاكم في العالم ال
ّ
الفكري لأمير الم�ؤمنين Qوللإمام الح�سنQ
لي�س كذلك� .إنّ التيار
ّ
هو الحاكم في العالم .و�إن كان في بع�ض من الفروع وق�سم من عقائد الدرجة
الثانية والثالثة لم ُينقل ،لك ّنه في المجموع هذا هو الت ّيار ،الإمام الح�سنQ
بنا ًء على هذا هو الفاتح وت ّياره هو ا ّلذي انت�صر .هذه هي خال�صة وقائع �صلح
إ�سالمي[02/02/1368] .
الإمام الح�سن Qمن ناحية ت�أثيرها على ك ّل التاريخ ال
ّ

الف�صل ال�ساد�س

اإلمام الحسين

Q

❊ ❊مخاطر المرحلة وو�سائل المواجهة.
❊ ❊�أهداف ثورة الإمام الح�سين.Q
❊ ❊منطلقات الثورة وثمارها.

مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة
اآلفات الداخلية والخارجية

لقد ّتم ا�ست�شراف الأخبار ا ّلتي ته ّدد الإ�سالم كظاهر ٍة عزيزة ،قبل ظهور
الإ�سالم �أو في بداية ظهوره ،من جانب ال ّرب المتعال .وقد ت ّمت مالحظة و�سيلة
�سالم
مواجهة تلك الأخطار ،و�أودعت في نف�س الإ�سالم .وهذه المجموعة ٍ
كبدن ٍ
ج ّهزه اهلل تعالى بالقدرات الدفاع ّية ،وك�آل ٍة �سالم ٍة يحمل مهند�سها و�صانعها
�أدوات �إ�صالحها معها .فالإ�سالم ظاهر ٌة ،ومثل جميع الظواهر ،يه َّدد ب�أخطار
ويحتاج �إلى و�سائل للمواجهة .وقد جعل اهلل هذه الو�سيلة في الإ�سالم نف�سه.
ولكن ما هو هذا الخطر؟
الخارجي
هناك خطران �أ�سا�س ّيان يه ّددان الإ�سالم� ،أحده ّما خطر العد ّو
ّ
الداخلي.
والآخر هو اال�ضمحالل
ّ
الخارجي هو ا ّلذي ي�ستهدف ،من خارج الحدود ،وجود نظام ما ،في
العد ّو
ّ
فكره وفي جهاز بنيته التحتية العقائدية وقوانينه وك ّل �ش�ؤونه ،با�ستخدام جميع
�أنواع الأ�سلحة.
فما المق�صود من الخارج؟ لي�س المق�صود من خارج البلد ،بل من خارج
النظام و�إن كان داخل البلد .هناك �أعدا ٌء يعدّون �أنف�سهم غرباء عن النظام،
ويعار�ضونه .ه�ؤالء هم من الخارج غرباء و�أجانب .فه�ؤالء ومن �أجل الق�ضاء على
الناري ،وبا�ستخدام �أكثر الأ�سلحة
هذا النظام و�إزالته ،ي�سعون بال�سالح ،وال�سالح
ّ
المادية تطو ّر ًا ،وبالإعالم والمال وك ّل ما في �أيديهم .هذا نو ٌع من الأعداء.
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الداخلي� ،أي من داخل النظام،
العد ّو والآفة الثانية هي �آفة اال�ضمحالل
ّ
وهذا لي�س من الغرباء بل من �أ�صحابه و�أهله .فمن الممكن لأهل النظام ،على
�أثر التعب �أو الخط�أ في فهم الطريق ال�صحيح� ،أو على �أثر تغ ّلب الم�شاعر
النف�سانية� ،أو على �أثر النظر �إلى المظاهر الما ّدية وتعظيمها� ،أن ي�صابوا فج�أ ًة
بهذه الآفة من الداخل .وبالطبع� ،إنّ خطر هذا �أكبر من الخطر الأ ّول.
هذان النوعان من الأعداء  -الآفة الخارجية والآفة الداخلية  -يكونان
بالن�سبة ل ّأي نظام ولأ ّية ت�شكيالت ،ولأ ّية ظاهرة .والإ�سالم و�ضع عالج ًا
يخت�ص
من �أجل مواجهة ك ّل من هاتين الآفتين ،وو�ضع الجهاد .الجهاد ال
ّ
بالأعداء الخارجيين} ،ﭓ ﭔ ﭕ {((( ،فالمنافق هو
من داخل النظام .لذلك يجب مجاهدة ك ّل ه�ؤالء .الجهاد هو مقابل العد ّو
العقائدي وعدائه له.
ا ّلذي يريد �أن يهاجم هذا النظام انطالق ًا من رف�ضه
ّ
الداخلي ،توجد تعاليم �أخالقية مه ّمة
وكذلك ومن �أجل مواجهة ذلك التف ّكك
ّ
جد ًا تفهم الإن�سان حقيقة هذه الدنيا} ،ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ {(((� ...أي �أنّ هذه الزخارف
وهذه المظاهر وهذه اللذائذ الدنيوية ،و�إن كانت �ضرور ّية لكم ،و�إن كنتم
م�ضط ّرين لأن ت�ستفيدوا منها و�إن كانت حياتكم مرتبطة بها ،فال ّ
�شك في
ذلك ،ويجب �أن ت�ؤ ّمنوها ب�أنف�سكم ،ولكن اعلموا �أنّ �إطالقها والتح ّرك نحوها
بعين مغم�ضة ون�سيان الأهداف هو �أم ٌر خط ٌر ج ّد ًا.
ٍ
�أمير الم�ؤمنين Qهو �أ�سد ميدان مواجهة العد ّو ،وعندما يتح ّدث ف�إنّ
المرء يتو ّقع �أن يكون ن�صف خطبه �أو �أكثرها راجع ًا �إلى الجهاد ،والحرب،
والبطوالت .لكن عندما ننظر في روايات وخطب نهج البالغة نجد �أنّ �أغلب
)(1
)(2

�سورة التوبة ،الآية.73 :
�سورة الحديد ،الآية.20 :
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خطبه وو�صاياه راجعة �إلى الزهد والتقوى والأخالق ورف�ض الدنيا وتحقيرها،
وتعظيم القيم المعنو ّية والإن�سانية الرفيعة .لقد كانت واقعة الإمام الح�سين
 Qتلفيق ًا لهذين الق�سمين؛ �أي �أنّ الجهاد مع العد ّو والجهاد مع النف�س
قد تج ّلى في �أعلى مراتبه هناك ،في واقعة عا�شوراء� .أي �أنّ اهلل تعالى يعلم
�أنّ هذه الحادثة �ستقع ويجب �أن ُتظهر المثل الأعلى ليكون قدو ًة .كما يحدث
مجال ما ،ويكون البطل مح ّفز ًا لغيره
في البالد مع الأبطال عندما يبرزون في ٍ
في ذلك المجال من الريا�ضة .بالطبع ،هذا مثا ٌل �صغي ٌر من �أجل التقريب �إلى
الأذهان� .إنّ واقعة عا�شوراء هي عبارة عن حركة عظيمة مجاهدة في كال
الخارجي  -ا ّلذي هو عبارة عن
الجبهتين� .سواء في جبهة المواجهة مع العد ّو
ّ
جهاز الخالفة الفا�سد وطلاّ ب الدنيا ،المرتبطين والتّابعين لجهاز ال�سلطة،
النبي من �أجل نجاة الب�شر ،من
ا ّلذين �أرادوا جعل تلك القدرة ا ّلتي ا�ستخدمها ّ
�أجل تلك الحركة المقابلة لم�سيرة الإ�سالم ونب ّيه المك ّرم� - Pأم في الجبهة
ب�شكل عا ّم نحو ذلك
الداخلية حيث كان المجتمع في ذلك الوقت قد تح ّرك ٍ
الداخلي.
الف�ساد
ّ
أهم؛ �أ ّنه م ّر مقط ٌع من الزمن ،حيث انق�ضى عهد
النقطة الثانية وهي ال ّ
وتم الح�صول على الغنائم،
الم�صاعب الأ�سا�سية للعمل .فالفتوحات قد تح ّققتّ ،
وتم قمع الأعداء الخارج ّيين من هنا وهناك .وتدفقت
واتّ�سع نطاق الدولةّ ،
الغنائم الوفيرة �إلى داخل الدولة .و�أ�ضحى هناك مجموعة من �أ�صحاب المال
الأثرياء ،و�صار هناك طبقة جديدة من الأ�شراف؛ �أي �أ ّنه بعد �أن قلع الإ�سالم
إ�سالمي .هناك
هذه الطبقة وقمعها ت�ش ّكلت طبقة جديدة منها في العالم ال
ّ
ال�صحابي الفالني وابن
�أفرا ٌد وتحت ا�سم الإ�سالم وبعناوين �إ�سالمية  -ابن
ّ
للنبي  -دخلوا في �أعمال غير الئقة وغير منا�سبة.
هذا التابع وهذا المق ّرب ّ
�سجل التاريخ �أ�سماء بع�ض ه�ؤالء .كانوا يجعلون مهر بناتهم مليون مثقال
وقد ّ

160

إنسان بعمر  250سنة

من الذهب الخال�ص �أي مليون دينار ،بدل �أن يكون مهر ال�س ّنة ،ا ّلذي جعله
النبي الأكرم Pو�أمير الم�ؤمنين Qوم�سلمو ال�صدر الأ ّول من الإ�سالم،
ّ
وهو  480درهم ًا .من هم ه�ؤالء؟ هم �أوالد �صحابة �أجلاّ ء كم�صعب بن الزبير
وغيره[06/11/1371].
عقد من الزمان على رحيل
لقد بد�أت الق�ضايا قبل مرور �أق ّل من ٍ
النبي .Pفي البداية تمتّع �أ�صحاب ال�سابقة في الإ�سالم  -بمن فيهم من
ّ
النبي  -باالمتيازات .وكان
�صحابة وتابعين و�أ�شخا�ص قد �شاركوا في حروب ّ
الح�صول على عطاءات مالية �إ�ضافية من بيت المال �أحد هذه االمتيازات.
و�أ�ضحى هناك عنوا ٌن يجعل م�ساواتهم مع الآخرين غير �صحيح ،و�أنه ال يجوز
�أن ي�ساوى بهم غيرهم .كانت هذه هي اللبنة الأولى� .إنّ التح ّركات ا ّلتي تنج ّر
�إلى االنحراف تبد�أ من هذه النقطة ال�صغيرة ،ومع ك ّل خطوة تزداد �سرعتها.
واالنحرافات بد�أت من هذه النقطة حتّى و�صلت �إلى �أوا�سط عهد عثمان .ففي
النبي� Pأ�ضحوا
عهد الخليفة الثالث و�صل الو�ضع �إلى ح ّد �أنّ كبار �صحابة ّ
من �أكبر الر�أ�سماليين في زمانهم! �إ ّنهم من ال�صحابة� ،أ�صحاب ال�ش�أن الرفيع،
المعروفين  -كطلحة والزبير و�سعد بن �أبي وقا�ص وغيرهم  -ه�ؤالء الكبار
واحد منهم �سج ّل �ضخم في �سابقة المفاخر في
والوجهاء ا ّلذين كان لك ّل ٍ
بد ٍر وحنين و�أُحد� ،صاروا من الر�أ�سماليين الكبار في الإ�سالم .عندما تو ّفي
�أحدهم وترك الجواهر والذهب ،و�أرادوا تق�سيمها بين ورثته ،في البداية جا�ؤوا
يق�سموها ّ
ويقطعوها بالف�ؤو�س؛ وك�أ ّنها قطعات
ب�سبائكها وقطعها و�أرادوا �أن ّ
حطب تحتاج �إلى ف�أ�س ليقطعها .فالذهب عاد ًة يتم ح�سابه وقيا�سه بالمثاقيل،
فانظروا كم كان يمتلك من الذهب حتّى احتاجوا �إلى الف�أ�س لتق�سيمه .لقد
ُذكرت هذه الأمور في التاريخ ،ولي�ست من الق�ضايا ا ّلتي ذكرها ال�شيعة في
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كتبهم� ،إ ّنها حقائق ،كان ي�سعى الجميع ل�ضبطها وت�سجيلها .لقد تركوا من
د الأ�ساطير[20/03/1375].
الدراهم والدنانير ما يبلغ ح ّ
عندما نذكر ف�ساد الجهاز من الداخل ،فهذا هو معناه :يظهر �أفرا ٌد في
حب الدنيا
المجتمع يبد�أون بالتدريج بنقل �أمرا�ضهم الأخالق ّية المعدية ّ -
وال�شهوات  -وا ّلتي هي للأ�سف � ٌ
أمرا�ض مهلكة �إلى باقي �أفراد المجتمع .في
للم�ضي قدم ًا
مثل هذه الحالة ،هل �سيكون هناك من يجر�ؤ �أو يمتلك اله ّمة
ّ
في مخالفة جهاز يزيد بن معاوية؟! هل �سيحدث مثل هذا الأمر حينها؟ فمن
هو ا ّلذي كان يف ّكر بمواجهة جهاز الظلم والف�ساد ليزيد في ذلك الزمان؟ في
مثل تلك الأو�ضاع حدثت النه�ضة الح�سينية العظيمة ،ا ّلتي كانت تجاهد العد ّو
مثلما تواجه روح ّية ال�سعي للراحة المهلكة المنت�شرة بين الم�سلمين العاديين
م[06/11/1371].
وعا ّمتهم .وهذا �أم ٌر مه ٌّ

أهداف ثورة اإلمام الحسينQ

لو د ّققنا النظر في هذه الحادثة ،لع ّله يمكن القول� :إنّ الإن�سان ي�ستطيع �أن
مهم في هذا التح ّرك ا ّلذي قام به الإمام �أبو عبد اهلل
يع ّد �أكثر من مائة در�س ّ
 Qفي ب�ضعة �أ�شهر ،من اليوم ا ّلذي خرج فيه من المدينة نحو م ّكة و�إلى
اليوم ا ّلذي �شرب فيه ك�أ�س ال�شهادة العذب في كربالء .ويمكن القول �آالف
الدرو�س ،حيث ُتعتبر ك ّل �إ�شارة من ذلك الإمام العظيم در�س ًا .لكن عندما
نقول �أكثر من مائة در�س ،نعني بذلك �أ ّنه لو �أردنا �أن ند ّقق في هذه الأعمال
لأمكننا ا�ستق�صاء مائة عنوان وف�صل ،وك ّل ف�صل ُيعتبر در�س ًا لأ ّمة وتاريخ وبلد
علي
ولتربية النف�س و�إدارة المجتمع وللتق ّرب �إلى اهلل .هكذا هو الح�سين بن ّ
(�أرواحنا فداه وفداء ا�سمه وذكره) كال�شم�س ال�ساطعة بين الق ّدي�سين� ،أي �إن
كان الأنبياء والأئ ّمة وال�شهداء وال�صالحين كالأقمار والأنجم ،فالح�سينQ
كال�شم�س الطالعة بينهم ،ك ّل ذلك لأجل هذه الأمور.
و�إلى جانب المائة در�س ،هناك در�س رئي�س في هذا التح ّرك والنه�ضة ا ّلتي
قام بها الإمام الح�سين� ،Qس�أ�سعى لتو�ضيحه لكم ،وتكون ك ّل تلك الدرو�س
أ�صلي ،وهو لماذا ثار
بمنزلة الهوام�ش �أمام هذا ا ّلذي هو بمنزلة ّ
الن�ص ال ّ
الح�سينQ؟ هذا هو الدر�س ،لماذا ثرت يا ح�سين رغم كونك �شخ�صية
لها احترامها في المدينة وم ّكة ،ولك �شيعتك في اليمن؟ اذهب �إلى مكان ال
�ش�أن لك فيه بيزيد وال ليزيد �ش�أ ٌن بك ،تعي�ش وتعبد اهلل وتب ّلغ .هذا هو ال�س�ؤال
والدر�س الرئي�س ،وال نقول �إنّ �أحد ًا لم ي�شر �إلى هذا الأمر من قبل ،فقد ح ّققوا
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وتح ّدثوا كثير ًا في هذه الق�ضية .وللإن�صاف ،ما نو ّد قوله اليوم وهو بر�أينا
ا�ستنتاج جامع ور�ؤية جديدة للق�ضية هو �أنّ بع�ض النا�س يو ّد �أن يقول� :إنّ هدف
ثورة �أبي عبد اهلل الح�سين Qهو �إ�سقاط حكومة يزيد الفا�سدة و�إقامة
حكومة بديلة .هذا القول �شبه �صحيح ولي�س بخط�أ ،لأ ّنه لو كان الق�صد من هذا
الكالم هو �أنّ الح�سين Qثار لأجل �إقامة حكومة بحيث �إ ّنه لو ر�أى �أ ّنه لن
ي�صل �إلى نتيجة لقال لقد قمنا بما علينا فلنرجع ،وهذا خط�أٌ .فلو كان الهدف
�إقامة الحكومة ف�إ ّنه يجوز للإن�سان �أن يم�ضي قدم ًا ما دام هناك �إمكانية.
ولهذا عليه �أن يرجع مع فقدانها .فلو قال قائل� :إن هدف الإمام من هذه الثورة
هو �إقامة الحكومة العلو ّية الح ّقة ،فهذا غير �صحيح ،لأنّ مجموع التح ّرك ال
ّ
يدل على ذلك.
ٌ
وبع�ض على العك�س من ذلك ،قالوا :ما الحكومة؟ �إنّ الح�سين Qكان
يعلم بعدم تم ّكنه من �إقامة الحكومة� ،إ ّنه جاء لأجل �أن ُيقتل وي�ست�شهد .لقد
�شاع هذا الكالم على الأل�سن كثير ًا لم ّدة من الزمن ،وكان ٌ
بع�ض يب ّين ذلك
بعبارات �شاعرية جميلة ،حتّى �أ ّنني ر�أيت بع�ض علمائنا الأجلاّ ء قد قالوا ذلك
�أي�ض ًا .فالقول �إنّ الإمام Qثار لأجل �أن ي�ست�شهد ،لأ ّنه ر�أى �أ ّنه ال يمكنه
عمل �شيء بالبقاء ،فقال :يجب �أن �أعمل �شيئ ًا بال�شهادة ،لم يكن كالم ًا جديد ًا.
وبالن�سبة لهذا الكالم �أي�ض ًا ،لي�س لدينا في الم�صادر والأ�سانيد الإ�سالم ّية ما
يج ّوز للإن�سان �إلقاء نف�سه في القتل ،لي�س لدينا مثل هذا ال�شيء� .إنّ ال�شهادة،
ا ّلتي نعرفها في ال�شرع المق ّد�س والآيات والروايات ،معناها �أن يتح ّرك
الإن�سان وي�ستقبل الموت لأجل هدف مق ّد�س واجب �أو راجح .هذه هي ال�شهادة
الإ�سالمية ال�صحيحة� .أ ّما �أن يتح ّرك الإن�سان لأجل �أن ُيقتل� ،أو بح�سب التعبير
ال�شاعري �أن يجعل دمه و�سيل ًة لزلل الظالم و�إيقاعه �أر�ض ًا ،فمثل هذه الأمور ال
ّ
عالقة لها بواقع ٍة بتلك العظمة� .إذ ًا هذا الأمر و�إن كان فيه جانب من الحقيقة
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لكن لم يكن هدف الح�سين .Qوباخت�صار ال يمكننا القول �إنّ الح�سين
 Qثار لأجل �إقامة الحكومة ،وال القول� :إ ّنه ثار لأجل �أن ي�ست�شهد ،بل يوجد
�شي ٌء �آخر في البين� .أت�ص ّور �أنّ القائلين �إنّ الهدف هو الحكومة �أو الهدف
هو ال�شهادة قد خلطوا بين الهدف والنتيجة .فقد كان للإمام الح�سينQ
هدف �آخر ،والو�صول �إليه يتط ّلب طريق ًا وحركة تنتهي ب�إحدى النتيجتين:
الحكومة �أو ال�شهادة ،وكان الإمام م�ستع ّد ًا لكلتا النتيجتين ،فقد �أع ّد مق ّدمات
الحكم وكذا مق ّدمات ال�شهادةّ ،
ووطن نف�سه على هذا وذاك ،ف�إذا تح ّقق � ّأي
منهما ،كان �صحيح ًا ،لكن لم يكن � ّأي منهما هدف ًا ،بل كانا نتيجتين ،و�أ ّما
الهدف فهو �شي ٌء �آخر.
ب�شكل مخت�صر لو �أردنا بيان هدف الإمام الح�سين ،ينبغي �أن نقول التالي:
�إنّ هدف ذلك العظيم كان عبارة عن �أداء واجب عظيم من واجبات الدين
النبي Pوال �أمير الم�ؤمنين Qوال الإمام الح�سن
لم ي�ؤ ّده �أحد قبله ،ال ّ
الفكري
المجتبى ،Qواجب يحت ّل مكان ًا ها ّم ًا في البناء العام للنظام
ّ
والعملي للإ�سالم .ورغم �أنّ هذا الواجب مه ُّم و�أ�سا�س ،فلماذا لم
والقيمي
ّ
ّ
ي�ؤ َّد حتّى عهد الإمام الح�سينQ؟ كان يجب على الإمام الح�سينQ
النبيP
القيام بهذا الواجب ليكون در�س ًا على م ّر التاريخ ،مثلما �أنّ ت�أ�سي�س ّ
للحكومة الإ�سالمية �أ�صبح در�س ًا على م ّر تاريخ الإ�سالم ،ومثلما �أ�صبح جهاد
النبي Pفي �سبيل اهلل در�س ًا على م ّر تاريخ الم�سلمين وتاريخ الب�شرية �إلى
ّ
الأبد .كان ينبغي �أن ي�ؤ ّدي الإمام الح�سين Qهذا الواجب لي�صبح در�س ًا
عملي ًا للم�سلمين وعلى م ّر التاريخ.
و�أ ّما �أنّ الإمام الح�سين Qهو ا ّلذي قام بهذا الواجب فلأنّ �أر�ض ّية هذا
العمل قد ُم ّهدت في زمن الإمام الح�سين ،Qفلو لم ُتم ّهد هذه الأر�ضية
في زمن الإمام الح�سين ،Qك�أن ُم ّهدت  -وعلى �سبيل المثال  -في زمن
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الإمام علي الهادي Qلقام الإمام علي الهادي Qبهذا الواجب ،ول�صار
هو ذبيح الإ�سالم العظيم؛ ولو �صادف �أن حدث ذلك في زمن الإمام الح�سن
المجتبى� Qأو في زمن الإمام ال�صادق Qلكان على �أحدهما �أن يعمل
به .لكن لم يحدث ذلك في زمن الأئ ّمة حتّى ع�صر الغيبة � اّإل في ع�صر الإمام
الح�سين� .Qإذ ًا كان الهدف �أداء هذا الواجب ،وعندها تكون نتيجة �أداء
الواجب �أحد الأمرين� ،إ ّما الو�صول �إلى الحكم وال�سلطة والإمام الح�سينQ
م�ستع ّد لذلك ،ليعود المجتمع كما كان عليه في ع�صر ر�سول اهلل Pو�أمير
الم�ؤمنين ،Qو�إ ّما الو�صول �إلى ال�شهادة وهو Qم�ستع ّد لها �أي�ض ًا .ف�إنّ
اهلل قد خلق الح�سين والأئ ّمة بحيث يتح ّملون مثل هذه ال�شهادة لمثل هذا الأمر،
وقد تح ّمل الإمام الح�سين Qذلك.
نبي  -عندما ُبعث� ،أتى بمجموعة من
�إنّ
النبي الأكرم - Pوكذا � ّأي ّ
ّ
اجتماعي من �أجل
فردي من �أجل �إ�صالح الفرد ،وبع�ضها
الأحكام ،بع�ضها ّ
ّ
بناء المجتمعات الب�شرية و�إدارة الحياة الب�شرية .هذه المجموعة من الأحكام
للنبي الأكرم
يقال لها النظام ال
إ�سالمي .لقد نزل الإ�سالم على القلب المق ّد�س ّ
ّ
والحج والأحكام الأ�سرية
 ،Pوجاء بال�صالة وال�صوم والزكاة واالنفاقات
ّ
والعالقات الفرديةّ ،ثم جاء بالجهاد في �سبيل اهلل و�إقامة الحكومة واالقت�صاد
إ�سالمي ،وعالقة الحاكم بالرع ّية ووظائف الرع ّية تجاه الحكومة .هذه
ال
ّ
النبي الأكرم:P
المجموعة من الأحكام عر�ضها الإ�سالم على الب�شر ،وب ّينها ّ
«يا �أ ّيها النا�س واهلل ما من �شيء يق ّربكم �إلى الج ّنة ويباعدكم من النار � اّإل
النبي الأكرم Pك ّل ما ي�سعد الإن�سان والمجتمع
وقد �أمرتكم به»((( .ولم يب ّين ّ
الإن�ساني فح�سب ،بل ط ّبقه وعمل به.
إ�سالمي ،وط ّبق االقت�صاد
فقد �أقام الحكومة الإ�سالمية والمجتمع ال
ّ
)(1

الكافي ،ج� ،2ص.74
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إ�سالمي ،و�أقيم الجهاد وا�ستُح�صلت الزكاة ،ف�ش ّيد نظام ًا �إ�سالمي ًا و�أ�صبح
ال
ّ
النبي الأكرم ،Pوخليفته من بعده ،مهند�س النظام وقائد هذا القطار في
ّ
هذا ّ
الخط .كان الطريق وا�ضح ًا وب ّين ًا ،فوجب على الفرد وعلى المجتمع
إ�سالمي �أن ي�سير في هذا الطريق وعلى هذا النهج ،ف�إن كان كذلك بلغ النا�س
ال
ّ
الكمال ،و�أ�صبحوا �صالحين كالمالئكة ،ولزال الظلم وال�ش ّر والف�ساد والفرقة
والفقر والجهل من بين النا�س ،وو�صلوا �إلى ال�سعادة الكاملة لي�صبحوا عباد
النبي الأكرمُ P
وط ّبق في
اهلل الك ّمل .لقد جاء الإ�سالم بهذا النظام بوا�سطة ّ
مجتمع ذلك اليوم ،ف�أين حدث ذلك؟ في بقع ٍة ُت�س ّمى المدينة واتّ�سع بعد ذلك
لي�شمل م ّكة وما حولها .وهنا يطرح �س�ؤال وهو :ما هو التكليف لو �أ ّنه جاءت ي ٌد
النبي الأكرم Pعن هذه ال�س ّكة؟
�أو حادثة و�أخرجت هذا القطار ا ّلذي و�ضعه ّ
إ�سالمي وبلغ االنحراف درجة بحيث خيف
ما هو التكليف لو انحرف المجتمع ال
ّ
من انحراف �أ�صل الإ�سالم والمبادئ الإ�سالمية؟
لدينا نوعان من االنحراف .فتار ًة يف�سد النا�س ،وهذا ما يقع كثير ًا ،لكن
تبقى �أحكام الإ�سالم �سليمة ،وتارة ينحرف النا�س ويف�سد الح ّكام والعلماء
قوم فا�سدين -
ومب ّلغو الدين  -ففي الأ�سا�س ال ي�صدر الدين ال�صحيح عن ٍ
فيح ّرفون القر�آن والحقائق ،وتب ّدل الح�سنات �سيئات وال�سيئات ح�سنات،
وي�صبح المعروف منكر ًا والمنكر معروف ًا ،ويح ّرف الإ�سالم  180درجة عن
إ�سالمي
االتّجاه ا ّلذي ُر�سم له .فما هو التكليف لو ابتُلي النظام والمجتمع ال
ّ
النبي Pوح ّدد القر�آن التكليف }ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
بمثل هذا الأمر؟ لقد ب ّين ّ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ {(((� ،إ�ضافة �إلى �آيات وروايات كثيرة
�أخرى .و�أنقل منها هذه الرواية عن الإمام الح�سين .لقد ذكر الإمام الح�سين
النبي Pقد ح ّدث بها ،لكن هل كان
 Qهذه الرواية النبو ّية للنا�س ،وكان ّ
)(1

�سورة المائدة ،الآية.54 :
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إ�سالمي
إلهي؟ كلاّ  ،لأنّ هذا الحكم ال
ّ
النبي ليقدر على العمل بهذا الحكم ال ّ
ّ
إ�سالمي ويبلغ ح ّد ًا ُيخاف فيه من
ُيط ّبق في ع�صر ينحرف فيه المجتمع ال
ّ
إ�سالمي لم ينحرف في عهد ر�سول اهلل،P
�ضياع �أ�صل الإ�سالم .والمجتمع ال
ّ
ولم ينحرف في عهد �أمير الم�ؤمنين Qبتلك ال�صورة ،وكذا في عهد الإمام
الح�سن Qعندما كان معاوية على ر�أ�س ال�سلطة ،و�إن ظهر الكثير من
عالئم ذلك االنحراف ،لك ّنه لم يبلغ الح ّد ا ّلذي ُيخاف فيه على �أ�صل الإ�سالم.
نعم ،يمكن �أن ُيقال �إ ّنه بلغ الح ّد في برهة من الزمن ،لكن في تلك الفترة لم
ُتتح الفر�صة ولم يكن الوقت منا�سب ًا للقيام بهذا الأمر� .إنّ هذا الحكم ا ّلذي
ُيعتبر من الأحكام الإ�سالمية ال يق ّل �أهم ّية عن الحكومة ذاتها ،لأنّ الحكومة
تعني �إدارة المجتمع .فلو خرج المجتمع بالتدريج عن م�ساره وخ ُرب وف�سد،
وتب ّدل حكم اهلل ،ولم يوجد عندنا حكم وجوب تغيير الو�ضع وتجديد الحياة �أو
بتعبير اليوم (الثورة) ،فما الفائدة من الحكومة عندها؟ فالحكم ا ّلذي يرتبط
ب�إرجاع المجتمع المنحرف �إلى ّ
الخط ال�صحيح ال يق ّل �أهم ّية عن الحكومة
ذاتها ،ويمكن �أن ُيقال �إ ّنه �أكثر �أهم ّية من جهاد الك ّفار ومن الأمر بالمعروف
إ�سالمي ،بل وحتّى من العبادات
والنهي عن المنكر العاديين في المجتمع ال
ّ
كالحج .لماذا؟ لأنّ هذا الحكم  -في الحقيقة  -ي�ضمن �إحياء
الإله ّية العظيمة
ّ
الإ�سالم بعد �أن �أ�شرف على الموت �أو مات وانتهى.

منطلقات الثورة وثمارها
األرضية الممهدة للثورة

النبي Pا ّلذي يقع في ع�صره هذا االنحراف ب�شرط �أن يكون
�إ ّنه خليفة ّ
الوقت منا�سب ًا للقيام بذلك ،لأنّ اهلل ال يك ّلف ب�شيء ال فائدة فيه .طبع ًا ،لي�س
معنى (�أن يكون الوقت منا�سب ًا) هو عدم وجود الخطر ،كلاّ  ،لي�س هذا هو
المق�صود .فمعنى هذه العبارة ،هو �أن يعلم الإن�سان �أنّ هذا العمل ا ّلذي يقوم
به تترتّب عليه نتيجة� ،أي �إبالغ النداء �إلى النا�س و�إفهامهم وعدم بقائهم
على خطئهم .ور ّبما �أنّ الإ�سالم قد انحرف في ع�صر الإمام الح�سينQ
وكان الوقت منا�سب ًا والأر�ضية مم ّهدة ،لذا وجب على الح�سين� Qأن يثور.
فال�شخ�ص ا ّلذي تو ّلى ال�سلطة بعد معاوية لم يرا ِع حتّى ظواهر الإ�سالم .وكان
منغم�س ًا في الخمر والمجون والته ّكم على القر�آن ،وترويج ال�شعر المخالف
يتهجم على الدين ،ويجاهر بمخالفة الإ�سالم .غاية الأمر،
للقر�آن وا ّلذي ّ
لأنّ ا�سمه رئي�س الم�سلمين لم ُيرد �أن يحذف ا�سم الإ�سالم .لم يكن عام ًال
بالإ�سالم وال مح ّب ًا له ،وكان بعمله هذا كنبع الماء الآ�سن ا ّلذي يف�سد ما حوله
إ�سالمي .هكذا يكون الحاكم الفا�سد ،فبما �أ ّنه يتر ّبع على ق ّمة
ويعم المجتمع ال
ّ
ّ
المرتفع ،فما ي�صدر عنه ال يبقى في مكانه ،بل ينت�شر ليملأ ما حوله ،خالف ًا
لبع�ض م ّمن حولهم .وك ّل من
للنا�س العاد ّيين حيث يبقى ف�سادهم لأنف�سهم �أو ٍ
إ�سالمي كان �ضرره وف�ساده �أكبر .لكن
�شغل مقام ًا ومن�صب ًا �أرفع في المجتمع ال
ّ
لو ف�سد من يقع على ر�أ�س ال�سلطة النت�شر ف�ساده و�شمل ك ّل الأر�ض ،كما �أ ّنه لو
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ف�شخ�ص مف�س ٌد كهذا �أ�صبح خليفة
كان �صالح ًا ،المت ّد ال�صالح �إلى ك ّل مكان.
ٌ
النبي !Pفهل هناك انحراف �أكبر من هذا؟
الم�سلمين بعد معاوية ،وخليفة ّ
هل �أنّ معناه عدم وجود الخطر؟ كلاّ  ،فالخطر موجود .فال معنى �أن يبقى
من هو على ر�أ�س ال�سلطة �ساكت ًا �أمام معار�ضيه وال يخلق لهم المخاطر ،بل
من
يوجه لهم ال�ضربات ،فعندما نقول الوقت المنا�سب ،فمعناه �أنّ
البديهي �أن ّ
ّ
إ�سالمي م�ؤاتية لأن يب ّلغ الإمام الح�سين Qنداءه
الظروف في المجتمع ال
ّ
�إلى النا�س في ذلك الع�صر وعلى م ّر التاريخ.
فلو �أراد الإمام الح�سين Qالثورة في ع�صر معاوية لدُفن ندا�ؤه ،وذلك
لأنّ و�ضع الحكم في زمن معاوية وال�سيا�سات كانت ب�شكل ال يمكن للنا�س فيه
�سماع قول الحقّ  ،لذلك ف�إنّ الإمام الح�سين Qلم يقل �شيئ ًا طيلة ال�سنوات
الع�شر ا ّلتي كان فيها �إمام ًا في زمن معاوية .لم يفعل �شيئ ًا ،لم ُيقدم ولم ي ُثر،
لأنّ الظروف لم تكن م�ؤاتية .الإمام الح�سن Qكان قبله ولم يثر ،لأنّ
الظروف لم تكن م�ؤاتية �أي�ض ًا .ال �أنّ الإمام الح�سن Qلم يكن �أه ًال لذلك،
فال فرق بين الإمام الح�سن Qوالإمام الح�سين ،Qوال بين الإمام
ال�سجاد ،Qوال بين الإمام الح�سين Qوالإمام
الح�سين Qوالإمام ّ
النقي� Qأو الإمام الح�سن
الع�سكري .Qطبع ًا منزلة الإمام
علي
ّ
ّ
الح�سين - Qا ّلذي �أ ّدى هذا الجهاد � -أرفع من ا ّلذين لم ي�ؤ ّدوه ،لك ّنهم
�سواء في من�صب الإمامة .ولو وقع في ع�صر � ّأي منهم هذا الأمر لثار ذلك
الإمام ونال تلك المنزلة .فالإمام الح�سين Qواجه مثل هذا االنحراف،
والظروف كانت م�ؤاتية ،فال محي�ص للإمام Qمن ت�أدية هذا التكليف.
فلم يبقَ هناك � ّأي عذر .لهذا فعندما قال له عبد اهلل بن جعفر ،ومحمد ابن
الحنفية ،وعبد اهلل بن عبا�س  -ا ّلذين كانوا من العلماء والعارفين ب�أحكام
الدين ،ولم يكونوا من عا ّمة النا�س � -إنّ تح ّركك فيه خطر فال تذهب� ،أرادوا
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�أن يقولوا� :إنّ التكليف قد �سقط عنك لوجود الخطر .لك ّنهم لم يدركوا �أنّ هذا
التكليف لي�س بالتكليف ا ّلذي ي�سقط بوجود الخطر ،لأنّ مثل هذا التكليف فيه
خطر دوم ًا ،فهل يمكن لإن�سان �أن يثور �ض ّد �سلطة مقتدرة في الظاهر وال يواجه
خطر ًا؟!
�إنّ العمل ا ّلذي جرى في زمن الإمام الح�سين Qكانت ن�سخته الم�ص ّغرة
في ع�صر �إمامنا الخميني{ .غاية الأمر �أ ّنه هناك انتهى �إلى ال�شهادة
وهنا انتهى �إلى الحكم ،فهما �أم ٌر واحد وال فرق بينهما .فقد كان هدف الإمام
الح�سين Qوهدف �إمامنا الجليل واحد ًا ،وهذا الأمر ي�ش ّكل �أ�سا�س معارف
الإمام الح�سين ،Qو�إنّ المعارف الح�سين ّية تم ّثل ق�سم ًا عظيم ًا من معارف
مهم وهو نف�سه من �أركان الإ�سالم.
ال�شيعة .فهذا �أ�ص ٌل ّ
إ�سالمي �إلى ال�صراط
فالهدف كان عبارة عن �إرجاع الإ�سالم والمجتمع ال
ّ
ّ
والخط ال�صحيح .ففي � ّأي زمان؟ في الوقت ا ّلذي تب ّدل الطريق،
الم�ستقيم
وانحرف الم�سلمون نتيجة جهل وظلم وا�ستبداد وخيانة بع�ض القوم .بالطبع،
يم ّر التاريخ بمراحل مختلفة .ف�أحيان ًا تكون الظروف م�ؤاتية و�أحيان ًا ال تكون.
في زمن الإمام الح�سين Qكانت الظروف م�ؤاتية وكذلك في زمننا .ف�أقدم
الإمام على نف�س العمل .كان الهدف واحد ًا .غاية الأمر ،عندما يكون الإن�سان
متّجه ًا نحو هذا الهدف ويريد الثورة على الحكومة ومركز الباطل من �أجل
إ�سالمي �إلى موقعه ال�صحيح ،تار ًة ي�صل
�إرجاع الإ�سالم والمجتمع والنظام ال
ّ
�إلى الحكومة وتار ًة ال ي�صل �إلى الحكومة بل ي�صل �إلى ال�شهادة� .أفال يكون في
هذه الحالة واجب ًا؟ لو و�صل �إلى ال�شهادة لكان واجب ًا �أي�ض ًا .وال يعني في هذه
الحالة �أ ّنه ال يكون مفيد ًا .فال فرق هنا �إذ ًا ،فهذا القيام وهذا التح ّرك مفي ٌد
في كال الحالتين� ،سوا ٌء و�صل �إلى ال�شهادة �أم و�صل �إلى الحكومة .غاية الأمر
خا�ص ًا من الفوائد .ويجب القيام به والتح ّرك نحوه.
�أنّ لك ّل منهما نوع ًا ّ
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وهذا هو العمل ا ّلذي قام به الإمام الح�سين .Qغاية الأمر� ،أنّ الإمام
الح�سين Qهو �أ ّول من قام بهذا التح ّرك ،ولم يقم به �أح ٌد قبله ،لأ ّنه في
النبي Pو�أمير الم�ؤمنين Qما كانت مثل هذه الأر�ض ّية واالنحراف
زمن ّ
موجودين� ،أو �إذا كان هناك انحراف في بع�ض الموارد فلم تكن الأر�ضية منا�سبة
وال المقت�ضي موجود ًا(للثورة) ،ولقد ُوجد كال الأمرين في زمن الإمام الح�سين
 .Qوكان هذا هو �أ�سا�س الق�ض ّية في مورد نه�ضته.Q
الثورة تكليف وواجب

ويمكننا �أن ّ
نلخ�ص الق�ضية بهذه ال�صورة� :إنّ ثورة الإمام
إ�سالمي �إلى ّ
الخط
كانت لت�أدية واجب عظيم وهو �إعادة الإ�سالم والمجتمع ال
ّ
إ�سالمي .وهذا ما
ال�صحيح �أو الثورة �ض ّد االنحرافات الخطيرة في المجتمع ال
ّ
يتم عن طريق الثورة وعن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،بل هو
ّ
م�صداق عظيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .بالطبع ،فقد تكون نتيجتها
�إقامة الحكومة ،وقد تكون ال�شهادة ،وقد كان الإمام الح�سين Qم�ستع ّد ًا
لكلتي النتيجتين .والدليل على ذلك هو ما ي�ستنتج من �أقوال الإمام الح�سين
 .Qوهذه بع�ض �أقوال �أبي عبد اهلل Qوك ّلها ت�شير �إلى هذا المعنى:
�أ  -عندما طلب الوليد ،والي المدينة ،الإمام الح�سين Qلي ًال وقال له:
�إنّ معاوية قد مات وعليك بمبايعة يزيد ،ر ّد عليه الإمام« :Qن�صبح
وت�صبحون وننظر وتنظرون �أ ّينا � ّ
أحق بالبيعة والخالفة» .وعند ال�صباح
عندما لقي مروان �أبا عبد اهلل Qطلب منه مبايعة يزيد وعدم تعري�ض
نف�سه للقتل ،ف�أجابه الإمام�« :Qإ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون ،وعلى
الإ�سالم ال�سالم �إذ قد ُبليت ال ّأمة برا ٍع مثل يزيد»((( .فالق�ضية لي�ست
الح�سينQ

)(1

بحار الأنوار ،ج � ،44ص.325-326

172

إنسان بعمر  250سنة

�شخ�ص يزيد ،بل �أي �شخ�ص مثل يزيد ،ويريد الإمام الح�سين� Qأن
يقول :لقد تح ّملنا ك ّل ما م�ضى� ،أ ّما الآن ف�إنّ �أ�صل الدين والإ�سالم والنظام
إ�سالمي في خطر� ،إ�شارة �إلى �أنّ االنحراف خطر ج ّدي ،فالق�ضية هي
ال
ّ
الخطر على �أ�صل الإ�سالم.
ب � -إنّ �أبا عبد اهلل Qقد �أو�صى �أخاه مح ّمد ابن الحنفية ،م ّرتين :الأولى
عند خروجه من المدينة ،والثانية عند خروجه من م ّكة .ولع ّل هذه الو�صية
الحجة  -فبعد ال�شهادة بوحدانية
كانت عند خروجه من م ّكة في �شهر ذي ّ
النبي Pيقول الإمام« :Qو�إ ّني لم �أخرج �أ�شراً وال بطراً
اهلل ور�سالة ّ
وال مف�سداً وال ظالماً و�إ ّنما خرجت لطلب الإ�صالح في �أ ّمة جدّي محمد
� ،(((»Pأي �أريد الثورة لأجل الإ�صالح ال للو�صول �إلى الحكم حتم ًا �أو لل�شهادة
حتم ًا .والإ�صالح لي�س بالأمر اله ّين ،فقد تكون الظروف بحيث ي�صل الإن�سان
�إلى �س ّدة الحكم ويم�سك بزمام ال�سلطة وقد ال يمكنه ذلك ،وي�ست�شهد،
وفي كلتي الحالتين تكون الثورة لأجل الإ�صالحّ .ثم يقول�« :Qأريد �أن
�آمر بالمعروف و�أنهى عن المنكر و�أ�سير ب�سيرة جدّي و�أبي علي بن �أبي
ّ
طالب فمن قبلني بقبول ّ
علي هذا �أ�صبر
الحق فاهلل �أولى
بالحق ومن ر ّد ّ
ّ
بالحق } ﯩ ﯪ ﯫ {.(((»...
حتى يق�ضي اهلل بيني وبين القوم
والإ�صالح يتّم عن هذا الطريق ،وهو ما قلنا �إ ّنه م�صداق للأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.
ج  -عندما كان الإمام Qفي م ّكة ،بعث بكتابين ،الأ ّول �إلى ر�ؤ�ساء الب�صرة،
والثاني �إلى ر�ؤ�ساء الكوفة ،جاء في كتابه �إلى ر�ؤ�ساء الب�صرة« :وقد بعثت
ر�سولي �إليكم بهذا الكتاب و�أنا �أدعوكم �إلى كتاب اهلل و�س ّنة نب ّيه ،ف� ّإن
) (1بحار الأنوار ،ج� ،44ص.329
) (2م .ن.
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ال�س ّنة قد �أميتت والبدعة قد �أحييت ،ف�إن ت�سمعوا قولي وتجيبوا دعوتي
وتطيعوا �أمري �أهدكم �سبيل الر�شاد»(((� .أي يريد الإمام الح�سينQ
النبي Pوالنظام
ت�أدية ذلك التكليف العظيم وهو �إحياء الإ�سالم و�س ّنة ّ
إ�سالمي .وجاء في كتابه �إلى �أهل الكوفة« :فلعمري ما الإمام �إال العامل
ال
ّ
ّ
بالحق والحاب�س نف�سه عن ذات اهلل،
بالكتاب والآخذ بالق�سط والدائر
إ�سالمي ال يمكن �أن يكون فا�سق ًا
وال�سالم»((( .الإمام ورئي�س المجتمع ال
ّ
فاجر ًا خائن ًا مف�سد ًا بعيد ًا عن اهلل ،بل يجب �أن يكون عام ًال بكتاب اهلل،
وذلك بالطبع على م�ستوى المجتمع ،ال �أن يحب�س نف�سه في غرفة الخلوة
لل�صالة ،بل �أن يحيي العمل بالكتاب على م�ستوى المجتمع ،وي�أخذ بالق�سط
والعدل ويجعل الحقّ قانون المجتمع .ولع ّل معنى الجملة الأخيرة هو �أ ّنه
إلهي الم�ستقيم ب� ّأي نح ٍو حتّى ال يقع �أ�سير
يث ّبت نف�سه على ال�صراط ال ّ
الإغراءات ال�شيطانية والمادية� .أي �أنّ الإمام Qقد ب ّين هدفه من
الخروج.
د  -كان الإمام Qيخاطب النا�س في ك ّل منزل ينزل فيه بعد خروجه من
م ّكة؛ عندما [واجه الح�سين Qجي�ش الح ّر] و�سار ب�أ�صحابه في ناحية
والح ّر ومن معه في ناحية حتّى بلغ «البي�ضة» خاطب الإمام� Qأ�صحاب
الح ّر ،فقال�« :أ ّيها النا�س � ّإن ر�سول اهلل Pقال :من ر�أى �سلطاناً جائراً
لحرم اهلل ،ناكثاً لعهد اهلل ،مخالفاً ل�س ّنة ر�سول اهلل ،يعمل في
م�ستحلاّ ً ُ
عباد اهلل بالإثم والعدوان ،فلم يغ ّير عليه بفعل وال بقول كان ح ّقاً على
فالنبي Pب ّين ما يجب عمله �إذا انحرف النظام
اهلل �أن يدخله مدخله»(((.
ّ
النبي Pهذا.
ال
إ�سالمي ،وقد ا�ستند الإمام الح�سين� Qإلى قول ّ
ّ
)(1
)(2
)(3

م .ن� ،ص.340
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فالتكليف هو �أن « ُيغ ِّير بفعل �أو قول» ،ف�إذا واجه الإن�سان مثل هذه الظروف
 وكان الظرف م�ؤاتي ًا كما تق ّدم  -وجب عليه �أن يثور �ض ّد هذا الأمر ولو بلغ مابلغُ ،يقتل ،يبقى ح ّي ًا ،ينجح في الظاهر �أو ال ينجح .يجب على ك ّل م�سلم �أن يثور
النبيّ .Pثم قال« :Qو�إ ّني � ّ
أحق
�أمام هذا الو�ضع ،وهذا تكليف قال به ّ
النبي Pقد �أوجب على الم�سلمين
النبي ،Pف�إن كان ّ
بهذا»((( ،لأ ّني �سبط ّ
النبي Pووارث علمه وحكمته الح�سين بن
فرد ًا فرد ًا هذا الأمر ،كان �سبط ّ
علي� Qأحقّ �أن يثور ،ف�إ ّني خرجت لهذا الأمر .فيعلن عن �سبب وهدف
ثورته وهو لأجل «التغيير» �أي الثورة �ض ّد هذا الو�ضع ال�سائد.
هـ  -كان للإمام الح�سين في منزل ُعذيب- ،حيث التحق به �أربعة نفر :-بيا ٌن
�آخر ،قال لهم الإمام�« :Qأ ّما واهلل �إني لأرجو �أن يكون خيراً ما �أراد
اهلل بنا ُقتلنا �أم ظفرنا»((( .وهذا دليل على ما تق ّدم �أ ّنه ال فرق �سواء انت�صر
�أم ُقتل ،يجب �أداء التكليف.
وفي �أ ّول خطبة له Qعند نزوله كربالء ،يقول« :Qوقد نزل بنا من
الأمر ما قد ترون» �إلى �أن يقول�« :أال ترون �إلى ّ
الحق ال ُيعمل به و�إلى الباطل
ال ُيتناهى عنه؟ ليرغب الم�ؤمن في لقاء ر ّبه مح ّقاً� (((»...إلى �آخر الخطبة.
�إذ ًا �إنّ ثورة الإمام الح�سين Qكانت ت�أدي ًة لواجب ،وهذا الواجب
يتوجه �إلى ك ّل فرد من الم�سلمين عبر التاريخ ،وهو �أ ّنه على ك ّل م�سلم لزوم
ّ
الثورة حال ر�ؤية ّ
إ�سالمي بحيث ُيخاف
تف�شي الف�ساد في جذور المجتمع ال
ّ
تغيير ك ّلي في �أحكام الإ�سالم ،بالطبع �إذا كانت الظروف م�ؤاتية ،وعلم
من ٍ
ب�أنّ لهذه الثورة نتيجة .ولي�س من ال�شروط البقاء على قيد الحياة وعدم
القتل وعدم التع ّر�ض للتعذيب والأذى والمعاناة .فالح�سين Qقد ثار
)(1
)(2
)(3
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و�أ ّدى هذا الواجب عملي ًا ليكون در�س ًا للجميع.
علي Qو�أيقظ وجدان النا�س .لهذا ظهرت
لقد قام الإمام الح�سين بن ّ
بعد �شهادة الإمام الح�سين ،Qتلك النه�ضات الإ�سالمية ا ّلتي بد�أت واحدة
المهم �أن يجري قمع التح ّرك
تلو الأخرى ،وا ّلتي حتم ًا جرى قمعها .ولكن لي�س ّ
من قبل العد ّو و�إن كان بالطبع م ّر ًا ،ولكن ما هو �أم ّر هو �أن ي�صل المجتمع �إلى
حيث ال يظهر �أ ّية ر ّدة فعل مقابل العد ّو ،هذا هو الخطر الأكبر.
][19/03/1374

الثمار الطيبة للثورة الحسينية

أ�شخا�ص في
بعمل� ،أ ّدى �إلى ظهور �
لقد قام الإمام الح�سين بن عليٍ Q
ٍ
جميع عهود الحكومات الطاغوتية ،مع �أ ّنهم كانوا �أبعد عن ع�صر �صدر الإ�سالم،
لكن كانت �إرادتهم للقتال والجهاد �ض ّد جهاز الظلم والف�ساد �أكبر من ع�صر
الإمام الح�سن المجتبى .Qكان ُيق�ضى عليهم جميع ًا .بدء ًا من ق�ضية
قيام �أهل المدينة المعروفة بالح ّرة� ،إلى الأحداث الالحقة وق�ضايا الت ّوابين
�شعوب تثور.
والمختار الثقفي �إلى ع�صر بني الع ّبا�س ،فهناك دائم ًا في الداخل
ٌ
فمن هو ا ّلذي �أوجد مثل هذه الثورات؟ �إ ّنه الح�سين بن علي .Qفلو لم يثر
الإمام الح�سين Qهل كانت لتتب ّدل هذه الروحية الك�سولة والمته ّربة من
الم�س�ؤولية �إلى روح ّية مواجه ٍة للظلم وتح ّمل الم�س�ؤولية؟ لماذا نقول �إنّ روح ّية
تحمل الم�س�ؤولية كانت م ّيتة؟ �إ ّنه ب�سبب �أنّ الإمام الح�سين Qذهب من
المدينة ،ا ّلتي كانت مهد الرجال العظام في الإ�سالم� ،إلى م ّكة .ف�أبناء الع ّبا�س
والزبير وعمر و�أبناء خلفاء �صدر الإ�سالم كانوا قد اجتمعوا ك ّلهم في المدينة،
ولم يكن � ّأي منهم حا�ضر ًا �أو م�ستع ّد ًا لم�ساعدة الإمام الح�سين Qفي هذه
الثورة الدمو ّية والتاريخ ّية� .إذ ًا و�إلى ما قبل بدء ثورة الإمام الح�سين،Q
الخوا�ص م�ستع ّدين ليخطوا خطوة واحدة� .أ ّما بعد ثورة الإمام الح�سين
لم يكن
ّ
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در�س كبير ينبغي �أن ن�ضيفه �إلى
 Qفقد �أحييت هذه الروح ّية .وهذا هو ٌ
الدرو�س الأخرى في واقعة عا�شوراء .عظمة هذه الواقعة هي هذه .هذا ا ّلذي
ُيقال« :الموعود ب�شهادته قبل ا�ستهالله ووالدته( ،هذا ا ّلذي) بكته ال�سماء
عليQ
ومن فيها والأر�ض ومن عليها»((( قبل والدته� ،إ ّنه الح�سين بن ّ
ا ّلذي له ذلك العزاء الكبير ونحن ّ
نعظمه .وبح�سب هذا الدعاء �أو الزيارة
البكاء عليه من �أجل ذلك .لهذا ،عندما ننظر اليوم نرى �أنّ الإ�سالم قد �أحياه
د حافظ الإ�سالم[06/11/1371].
الح�سين بن علي Qوهو يع ّ

)(1

بحار الأنوار ،ج � ،44ص .347

الف�صل ال�سابع
حركة السيدة زينب الكبرى
وأحداث ما بعد كربالء

O

❊ ❊ملحمة زينب الكبرى.O
ال�سجاد Qفي مرحلة الأ�سر.
❊ ❊حركة الإمام
ّ
❊ ❊ال�شيعة بعد حادثة كربالء.

ملحمة زينب الكبرىO

�إنّ زينب الكبرى Oامر�أ ٌة عظيمة .فما هي عظمة هذه المر�أة الكبرى
علي بن �أبي طالب
في نظر ال�شعوب الإ�سالمية؟ ال ّ
ي�صح �أن ُيقال لأ ّنها كانت ابنة ّ
علي  ،Lفالن�سب ال يمكن �أن
علي والح�سن بن ّ
� ،Qأو �أخت الح�سين بن ّ
يكون �سبب ًا لمثل هذه العظمة .فلقد كان لجميع �أئ ّمتنا بناتٌ و�أ ّمهاتٌ و�أخوات
ولكن من منهنّ كانت كزينب الكبرىO؟ �إنّ قيمة وعظمة زينب الكبرى
هي لموقفها وحركتها الإن�سان ّية والإ�سالم ّية العظيمة على �أ�سا�س التكليف
إلهي .فعملها وقرارها ونوع ّية حركتها ،ك ّل ذلك منحها هذه العظمة .وك ّل من
ال ّ
تقوم بمثل هذا العمل ،ولو لم تكن بنت �أمير الم�ؤمنين� ،Qستح�صل على
هذه العظمة .فالجانب الأ�سا�س لهذه العظمة ناب ٌع من هنا ،حيث �إ ّنها بداي ًة
ّ
�شخ�صت الموقف �سوا ٌء قبل تح ّرك الإمام الح�سين� Qإلى كربالء� ،أم في
لحظات المحنة في يوم عا�شوراء �أم في الأحداث القا�صمة التي تلت �شهادة
الإمام الح�سين Qوثاني ًا ،اتخاذها الموقف المنا�سب بح�سب كل حادثة،
وهذه المواقف هي ا ّلتي �صنعت زينب.O
فقبل التح ّرك �إلى كربالء ،نجد وجهاء ،كابن ع ّبا�س وابن جعفر و�شخ�ص ّيات
معروفة في �صدر الإ�سالم ،م ّمن ي ّدعي الفقاهة وال�شهامة والرئا�سة قد تح ّيروا
ولم يعرفوا ماذا يفعلون ،ولكنّ زينب الكبرى لم ُت�صب بالحيرة ،و�أدركت � ّأي
طريق ينبغي �أن ت�سلكه ،ولم تترك �إمامها وحيد ًا وتذهب .فهي لم تدرك �صعوبة
ٍ
الطريق فح�سب ،بل �شعرت به �أف�ضل من غيرها .لقد كانت امر�أ ًة حا�ضرة لأن
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ت�ضحي ب�أ�سرتها لأجل �أداء المهم ّة ،ولهذا �أح�ضرت �أطفالها و�أبناءها معها.
كانت ت�شعر بكيفية الواقعة .في تلك ال�ساعات الع�صيبة حيث ال يقدر �أقوى
النا�س على �إدراك ماذا ينبغي �أن يفعل �أدركت ذلك ودعمت �إمامها وج ّهزته
علي Qوحين �أظلمت الدنيا
لمذبح ال�شهادة .بعد �شهادة الح�سين بن ّ
وتك ّدرت القلوب والنفو�س و�آفاق العالم� ،أ�ضحت هذه ال�س ّيدة الكبرى نور ًا
و�سطوع ًا .لقد و�صلت زينب� Oإلى حيث ال ي�صل �سوى �أعظم النا�س في
تاريخ الب�شرية � -أي الأنبياء[22/08/1370].
في الواقع �إنّ كربالء دون زينب Oما كانت لتكون كربالء .وما كانت
عا�شوراء دون زينب الكبرى Oلتكون تلك الحادثة التاريخية الخالدة .لقد
علي Qمن �أ ّول الحادثة �إلى �آخرها ،بحيث
برزت هذه ال�شخ�صية البنة ٍّ
علي .وفي غير
ي�شعر المرء �أنّ ح�سين ًا ثاني ًا كان في لبا�س امر�أ ٍة وفي ثوب ابنة ّ
ال�سجاد Qكان ل ُيقتل،
ذلك ،ماذا كان �سيحدث بعد عا�شوراء؟ لع ّل الإمام ّ
ولع ّل نداء الإمام الح�سين Qما كان لي�صل �إلى �أحد .في تلك المرحلة
كموا�س و�صديق
علي� Qأي�ض ًا ،كانت زينب
ٍ
وقبل �شهادة الإمام الح�سين بن ّ
و�شخ�ص لم ي�شعر الإمام الح�سين Qمع وجوده بالوحدة �أو بالتّعب� .إنّ
ٍ
المرء لي�شاهد مثل هذا الدور في وجه زينب Oوفي كلماتها وفي حركاتها.
لقد �شعرت زينب Oباال�ضطراب م ّرتين ،وذكرت للإمام الح�سين
 Qهذا اال�ضطراب .بعد خبر �شهادة م�سلم ،حينما جاء الإمام ونقل �أمور ًا
وو�صلت الأخبار المختلفة .فزينب Oفي النهاية هي امر�أة ذات عواطف
النبي.
ج ّيا�شة و�إح�سا�سات مرهفة ،ومظهر هذا الغليان في ال�شعور هم �آل ّ
ففي عين ال�صالبة والقدرة وال�شجاعة والمقاومة �إزاء الم�صائب ،هي مظهر
النبع الف ّوار والزالل للرهافة الإن�سانية والرحمة الب�شرية في هذه الأ�سرة .ولو
�ضربت الح�سين بن علي Qمثا ًال هنا ،هذا ا ّلذي يقف مقابل العالم ك ّله
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وهو يواجهه في بيداء الذئاب المفتر�سة ويقاوم وال يهتزّ ،لك ّنه مقابل هذه
الأ�شياء ال�صغيرة ،ف�إ ّنه ينقلب .مثلما حدث عندما ُ�صرع ذلك الغالم الأ�سود
الحب�شي فجاء الإمام Qووقف على ر�أ�سه� .إ ّنه غال ٌم �أ�سود ومن المخل�صين
ّ
االجتماعي والثقافة
والمح ّبين .لع ّل جون ،غالم �أبي ذر ،بلحاظ الو�ضع
ّ
االجتماعية �آنذاك - ،و�إن لم يكن بين الم�سلمين في النهاية طبقة رفيعة
جد ًا  -ف�إ ّنه لم يكن �صاحب مرتبة �شريفة ورفيعة .فهو عندما ُيقتل ي�أتي �إليه
الح�سين ،Qالكثيرون ُقتلوا ،من �أ�شراف الكوفة ،والوجهاء والم�شهورين
فيها ،كحبيب بن مظاهر وزهير بن القين ،وغيرهم ا ّلذين ُيع ّدون من الكبراء
والم�شهورين فيها ،ا�ستُ�شهدوا �أمام الإمام الح�سين ،Qوعندما ُ�صرعوا
�أر�ض ًا لم يظهر الإمام مثل هذه الحركة ،بل خاطب �أمثال م�سلم بن عو�سجة
قائ ًال� :إن �شاء اهلل ت�ؤجر من اهلل ،لكن مقابل هذا الغالم الأ�سود ا ّلذي لي�س له
علي Qو�أظهر
�أحد وال ولد وال تنتظره �أ�سر ٌة تبكي عليه ،جاء الح�سين بن ّ
علي الأكبر ،مع هذا الغالم ،وقف على ر�أ�سه وو�ضع ر�أ�سه المد ّمى
ما �أظهره مع ّ
في حجره لك ّنه لم يهد�أ ،فقد �شاهد الجميع كيف �أ ّنه انحنى وو�ضع وجهه على
وجه هذا الغالم الأ�سود .هكذا كانت العاطفة الإن�سان ّية الف ّوارة!
لهذا ف�إنّ زينب هي امر�أة بعواطف ج ّيا�شة و�أحا�سي�س مرهفة ،فهي لي�ست
تحب الإمام الح�سين
كامر�أة عادية ،هي �أخت الإمام الح�سينٌ � ،Q
أخت ّ
أخت تترك زوجها لت�أتي مع الإمام الح�سين ،Qوهي لم
 Qبع�شقٌ � ،
ت� ِأت وحدها ،بل جلبت معها ابنيها عون ًا ومح ّمد ًا ،ف�أح�ضرتهما من �أجل �أن
يكونا معها على طريق اهلل ،ولو اقت�ضى الأمر الت�ضحية فلي�ست�شهدا .وفي �أحد
المنازل �أثناء الطريق �شعرت بالخطر وذهبت �إلى الإمام الح�سين،Q
وقالت �إ ّنني �أ�شعر بالخطر و�أرى الو�ضع خطر ًا .كانت تعلم �أنّ الق�ض ّية ق�ض ّية
ال�شهادة والأ�سر لكن في الوقت نف�سه كانت الأحداث بحيث تطغى على الإن�سان،
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لهذا راجعت الإمام الح�سين ،Qوهنا لم يقل الإمام الح�سين� Qشيئ ًا
كثير ًا ،لقد قال هذه لي�ست ق�ضية ،ك ّل ما يريده اهلل �سوف يحدث ،وقريب ًا من
هذا الم�ضمون« ،ما �شاء اهلل كان»((( .وهنا ال نرى من زينب الكبرىO
�سالم اهلل عليها �شيئ ًا تذكره للإمام الح�سين� Qأو ت�س�أله عنه �أو ي�ؤ ّدي �إلى
نف�سي وينتقل �إلى الإمام الح�سين � Qاّإل في ليلة عا�شوراء.
�إيجاد
ٍ
انقبا�ض ٍّ
و�أ ّول ليلة عا�شوراء ،هناك حيث يمكن �أن ُيقال �إنّ زينب الكبرىO
ال�سجاد Qا ّلذي كان مري�ض ًا.
فقدت �صبرها من �ش ّدة الغم ،يقول الإمام ّ
كنت نائم ًا في الخيمة وكانت ع ّمتي زينب Oجال�س ًة قربي تداويني وكانت
الخيمة المجاورة هي خيمة �أبي ،Qكان جال�س ًا وكان جون غالم �أبي ذر،
م�شغو ًال ب�إعداد �سيف الإمام ،Qوالجميع يه ّيئ نف�سه لأجل القتال في الغد،
يقول :ر�أيت فج�أ ًة �أبي يتر ّنم ب�أ�شعا ٍر تب ّين �أنّ الدنيا �أدبرت والموت �أقبل« :يا
ده ٍر � ٍّأف لك من خليل كم لك بالإ�شراق والأ�صيل»((( .وهذا كان ّ
يدل على �أنّ
من ين�شد هذا ال�شعر �أ�صبح واثق ًا �أ ّنه ع ّما قريب �سيرتحل عن هذه الدنيا .يقول
ال�سجاد� :Qسمعت هذا ال�شعر و�أدركت ر�سالته ومعناه ،وعلمت �أنّ
الإمام ّ
الإمام الح�سين Qينعى نف�سه ،ولك ّنني تمالكت نف�سي .نظرت لأرى ع ّمتي
حزن �شديد ،فنه�ضت وذهبت �إلى خيمة �أخيها
زينب Oفج�أ ًة قد غرقت في ٍ
وقالت له� :أخي! �أراك تنعى نف�سك .لقد ك ّنا �إلى اليوم ن�أن�س بك ،وعندما رحل
�أبونا عن هذه الدنيا قلنا يوجد �إخوة لنا ،وعندما ا�ستُ�شهد �أخي الإمام الح�سن
لدي الإمام الح�سين ،Qولقد ا�ست�أن�ست بك طيلة هذه
 ،Qقلت ما زال ّ
ال�سنوات ،واعتمدت عليك و�أنا اليوم �أراك تنعى نف�سك.
لزينب Oالحق في �أن تت�أ ّلم .ولع ّل الحالة ا ّلتي كانت عليها زينبO
)(1
)(2
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في ذلك اليوم كانت حالة غير عاد ّية .وال يمكن �أبد ًا المقارنة بين حال زينب
ال�سجاد .Qلقد كان حال
 Oوحال � ّأي من الن�ساء وحتى حال الإمام ّ
زينب� Oشديد ًا ومنهك ًا .لقد ا�ستُ�شهد جميع الرجال في يوم عا�شوراء .ولم
ال�سجادQ
يبقَ من ٍ
رجل في ع�صر عا�شوراء في ك ّل المخ ّيم �سوى الإمام ّ
ا ّلذي كان مري�ض ًا ،و�أغ�شي عليه من �ش ّدة المر�ض .وبمالحظة المخ ّيم ا ّلذي
بحر من الأعداء ،فكم يتط ّلب هذا الأمر من
كان فيه  84امر�أة وطفل و�سط ٍ
جهد ٍ ،وبع�ضهم عط�شى والبع�ض وجوعى؟ بل لع ّله يمكن القول �إنّ الجميع كانوا
منهكين من �ش ّدة الجوع والعط�ش .فجميع القلوب م�ضطربة وخائفة ،و�أج�ساد
ال�شهداء ك ّلها ّ
مقطعة على ال ّرمال ،بع�ضهم ينظر �إلى �أخيه والبع�ض �إلى ابنه.
ل�شخ�ص ما �أن يجمع
على ك ّل حال كانت حادثة م ّرة جد ًا ورهيبة ،وكان ينبغي
ٍ
ك ّل ه�ؤالء ،وهذا ال�شخ�ص كان زينب.O
لم تكن زينب� Oشخ�ص ًا فقد �أخاه فقط� ،أو ابنيه �أو �إخوته الآخرين
�أو ك ّل ه�ؤالء الأعزّاء ،و� 18شاب ًا �شاب ًا من �شباب بني ها�شم والأ�صحاب
الأوفياء .لقد كان هناك �شيء �آخر ال يق ّل �أهمية ع ّما جرى وهو �أ ّنها كانت،
بين ك ّل ه�ؤالء الأعداء ،م�س�ؤولة عن هذا الحمل الثقيل لإدارة وحرا�سة هذه
البق ّية من الن�ساء والأطفال ا ّلذين تف ّرقوا وت�شتّتوا ،وكان عليها �أن ترعى الإمام
ال�سجاد� Qأي�ض ًا .فلهذا في تلك ال�ساعات بعد تلك الواقعة و�إلى حين
ّ
تح ّرك القافلة ،وتحديد العد ّو ماذا �سيفعل بهم ،في تلك ال�ساعات تلك التي
كانت ليلة مظلمة وحالكة وع�صيبة �أي�ض ًا ،اهلل وحده يعلم ماذا م ّر على زينب
الكبرى .Oلهذا كانت زينب Oطوال هذه ال�ساعات في حركة دائمة
ترك�ض من هنا �إلى هذا الطفل ،ومن هناك �إلى تلك المر�أة ،و�إلى تلك الأ ّم
الثكلى ،و�إلى تلك الأخت المفجوعة ب�أخيها ،و�إلى ذلك الطفل الر�ضيع ،تتح ّرك
دائم ًا بين الأفراد وتجمعهم وتوا�سيهم .لكن في لحظة ما ،كان يطفح الكيل
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فتتوجه بالخطاب �إلى �أخيها ،تتّجه نحو �أخيها ال�شهيد الذي
بزينب،O
ّ
كان مالذها وملج�أها الوحيد .لدينا في الروايات �أنّ زينب الكبرى جاءت �إلى
ج�سد �أخيها ّ
المقطع ونادت من �أعماق قلبها« :يا مح ّمداه �ص ّلى عليك مالئكة
ال�سماء هذا الح�سين بالعرا مر ّم ٌل بالدما مقطع الأع�ضا»(((]20/07/1363[ .
عندما ُيقال �إنّ الد ّم انت�صر على ال�سيف في عا�شوراء وفي واقعة كربالء،
وهو كذلك ،ف�إنّ عامل هذا االنت�صار هو زينبO؛ و�إال ف�إنّ الد ّم في
كربالء قد انتهى .واقع ٌة ع�سكرية تنتهي بهزيم ٍة ظاهرية لقوى الحقّ في
ميدان عا�شوراء� .أما ذلك ال�شيء ا ّلذي �أ ّدى �إلى تبديل هذه الهزيمة الع�سكرية
قطعي دائم هو عبار ٌة عن خ�صو�صية زينب الكبرى
الظاهرية �إلى انت�صا ٍر
ٍّ
 Oفالدور ا ّلذي قامت به زينبO؛ هو �أم ٌر في غاية الأهم ّية .وقد د ّلت
هذه الواقعة على �أنّ المر�أة لي�ست موجود ًة على هام�ش التاريخ ،بل هي في
�صلب الأحداث التاريخية المه ّمة .فالقر�آن �أي�ض ًا ناط ٌق بهذه الم�س�ألة في موارد
متع ّددة ،لكن هذا متع ّلق بالتاريخ القريب ولي�س مرتبط ًا بالأمم الما�ضية؛
فحادث ٌة ح ّي ٌة ومح�سو�س ٌة ي�شاهد فيها الإن�سان زينب الكبرى Oتظهر بهذه
بعمل يذل العد ّو ويح ّقره ،ا ّلذي
العظمة المح ّيرة وال�ساطعة في الميدان ،تقوم ٍ
بح�سب الظاهر قد انت�صر في المعركة الع�سكرية واقتلع المعار�ضين وقمعهم
فت�سم جبينه
وجل�س على عر�ش الن�صر في مق ّر قدرته وفي ق�صر رئا�ستهِ .
أبدي وتب ّدل انت�صاره �إلى هزيمة .هذا هو عمل زينب الكبرى.
بو�صمة العار ال ّ
�أظهرت زينب �سالم اهلل عليها �أ ّنه يمكنها �أن تب ّدل الحجاب وعفاف المر�أة �إلى
العزّة الجهادية� ،إلى جهاد كبير.
بقي من ُخ َطب زينب الكبرى ،Oم ّما هو في متناول الأيدي ،يظهر
وما َ
عظمة حركة زينب الكبرى .Oفخطبتها ا ّلتي ال ُتن�سى في �أ�سواق الكوفة
)(1
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لم تكن كالم ًا عادي ًا ،وال موقف ًا عادي ًا ل�شخ�صي ٍة كبرى ،بل ب ّينت بتحليل عظيم
إ�سالمي في ذلك الع�صر ب�أجمل الكلمات و�أعمق و�أغنى
�أو�ضاع المجتمع ال
ّ
المفاهيم في مثل تلك الظروف .فيا لها من �شخ�صية قو ّية وعظيمة.
فهي قبل يومين ،فقدت �أخاها وقائدها و�إمامها في تلك ال�صحراء ،فقدته
مع ك ّل الأعزّاء وال�شباب والأبناء ،وهذا الجمع الم�ؤ ّلف من ب�ضع ع�شرات من
وحملوا على
الن�ساء والأطفال قد �أُ�سروا و�أُح�ضروا على مر�أى من �أعين النا�س ُ
نياق ال ْأ�سر ،وجاء النا�س للم�شاهدة ،وبع�ضهم كان يه ّلل وبع�ضهم كان يبكي.
ففي مثل هذه المحنة ،ت�سطع فج�أ ًة �شم�س العظمة ،فت�ستعمل نف�س اللهجة ا ّلتي
كان ي�ستعملها �أبوها �أمير الم�ؤمنين Qوهو على منبر الخالفة مخاطب ًا
�أ ّمته ،فتنطق بنف�س الطريقة وبنف�س اللهجة والف�صاحة والبالغة وبذلك
ال�سم ّو في الم�ضمون والمعنى« :يا �أهل الكوفة ،يا �أهل الغدر والختل»� ،أ ّيها
المخادعون� ،أ ّيها المتظاهرون ،لع ّلكم �ص ّدقتكم �أ ّنكم �أتباع الإ�سالم و�أهل
البيت ،ولكن �سقطتم في االمتحان و�صرتم في الفتنة عمي ًا�« ،أال وهل فيكم
ال�صلِف وال ّنطِ ف وملق الإماء ،وغمز الأعداء؟»((( ،فت�ص ّرفكم وكالمكم ال
� اّإل ّ
ين�سجم مع قلوبكم .فغ ّرتكم �أنف�سكم ،وظننتم �أ ّنكم م�ؤمنون ،وت�ص ّورتم �أ ّنكم
ما زلتم ثوريين ،ظننتم �أ ّنكم ما زلتم �أتباع �أمير الم�ؤمنين ،Qفي حين �أنّ
واقع الأمر لم يكن كذلك .لم تتم ّكنوا من ال�صمود والنجاح في الفتنة ،ولم
تتم ّكنوا من النجاة ب�أنف�سكم ...« ،فما مثلكم �إال كالتي نق�ضت غزلها من
بعد قوة �أنكاثاً ،تتخذون �أيمانكم دخ ً
ال بينكم»((( فقد �أ�صبحتم كا ّلتي ب ّدلت
الحرير �أو القطن �إلى خيوطّ ،ثم �أرجعت تلك الخيوط ونق�ضتها �إلى قطن �أو
ووعي للظروف ،ومن غير تمييز بين الحقّ والباطل،
حرير ،فمن غير ب�صير ٍة ٍ
)(1
)(2
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�أبطلتم �أعمالكم و�أحبطتم �سوابقكم .فالظاهر ظاهر الإيمان والل�سان ملي ٌء
خال من المقاومة مقابل
باال ّدعاءات الجهادية� ،أ ّما الباطن فهو باطنٌ �أجوف ٍ
العوا�صف المخالفة .فهذا ما ُيع ّد تحديد ًا للآفات.
القوي والكلمات البليغة ،في تلك الظروف ال�صعبة �أي�ض ًا،
فبهذا البيان
ّ
تح ّدثت زينب الكبرى .Oفلم يكن الأمر بحيث نرى مجموعة من الم�ستمعين
عادي؛ كال،
يجل�سون �أمام زينب وي�ستمعون �إليها وهي تتح ّدث معهم كخطيب ّ
فالجماعة هم من الأعداء ،وحملة الرماح يحيطون بهم ،وكان هناك جماع ٌة
متفاوتون في �أحوالهم كه�ؤالء ا ّلذين �س ّلموا م�سلم ًا �إلى ابن زياد ،و�أولئك ا ّلذين
كتبوا الر�سائل للإمام الح�سين Qوتخ ّلفوا ،ومنهم من كان ينبغي �أن يواجه
ابن زياد وقد اختب�أوا في بيوتهم  -ه�ؤالء كانوا في �سوق الكوفة  -وجماع ٌة ظهر
منهم �ضعف النف�س وهم الآن ي�شاهدون ابنة �أمير الم�ؤمنين Oويبكون.
فكانت زينب الكبرى في مواجهة هذه الجماعات المتفاوتة ا ّلتي ال يمكن
ال ّثقة بها ،ولك ّنها كانت تتح ّدث بهذه الطريقة المحكمة .فهي امر�أة التاريخ،
ي�صح ع ّدها امر�أة �ضعيفة .فهذا جوهر المر�أة
وهذه المر�أة لم تعد �ضعيفة .وال ّ
الم�ؤمنة حيث ُتظهر نف�سها في مثل هذه الظروف ال�صعبة .هذه هي المر�أة
ا ّلتي ُتع ّد قدو ًة لك ّل الرجال العظماء والن�ساء العظيمات في العالم .فهي تب ّين
علل الثورة النبو ّية والثورة العلو ّية ،وتقول �إ ّنكم لم تتم ّكنوا من معرفة الحقّ في
الفتنة ،ولم ت�ستطيعوا �أن تعملوا بتكليفكم ،وكانت النتيجة �أن ُيرفع ر�أ�س فلذة
النبي Pعلى الرماح .من هنا يمكن فهم عظمة زينب]01/02/1389[ .
كبد ّ

السجاد Qفي مرحلة األسر
حركة اإلمام
ّ

لقد كان الو�ضع بعد عا�شوراء بالن�سبة لل�شيعة والمعتقدين ّ
بخط الإمامة
النبي� ،سوا ٌء في كربالء
و�ضع ًا مذه ًال .فوح�شية العمالء الأمو ّيين وما فعلوه ب�آل ّ
�أم في الكوفة �أم في ال�شام� ،أرعب ك ّل مح ّبي ّ
خط الإمامة .بالطبع �أنتم تعلمون
�أنّ زبدة �أ�صحاب الإمام الح�سين Qقد ا�ستُ�شهدوا في كربالء �أو في واقعة
الت ّوابين� ،أ ّما ا ّلذين بقوا فلم يمتلكوا الجر�أة ا ّلتي تخ ّولهم الوقوف وقول كلمة
الحقّ مقابل �سلطة يزيد المتج ّبر ،وفيما بعد مروان .كان هناك جماع ٌة م�ؤمنة
متف ّرقة غير ّ
منظمة ،مرعوبة ،وقد ان�صرفت من الناحية العملية عن طريق
ال�سجاد من جمع ال�شيعة .القمع
الإمامة .هذا هو الإرث ا ّلذي بقي للإمام ّ
ال�سجاد Qمن �أجل
الكثير والجماعة المنا�صرة �ضعيفة جد ًا ،وعلى الإمام ّ
حفظ ت ّيار الإ�سالم الأ�صيل والدين والواقع� ،أن ينه�ض للجهاد ويجمع ك ّل هذا
ال�شتات ويتّجه بهم نحو الحكومة العلوية �أي نحو الحكومة الإ�سالمية الواقعية.
ال�سجاد� Qضمن هذه الظروف طيلة � 34سنة و�س�أكتفي
لقد عمل الإمام ّ
ال�سجاد.Q
بذكر بع�ض المقاطع البارزة من حياة الإمام ّ
الق�سم الأ ّول من حياة الإمام الرابع المليئة بالمفاخر وهو في الأ�سر.
لقد �أُ�سر الإمام ال�سجاد Qم ّرتين و ُّقيد بال�سال�سل والأغالل مرتين
�إلى ال�شام ،الم ّرة الأولى من كربالء ،والم ّرة الثانية من المدينة في زمن عبد
ال�سجاد Qتج�سيد ًا للقر�آن والإ�سالم حين
الملك بن مروان .لقد كان الإمام ّ
�أُ�سر من كربالء مع قافلة الأ�سرى الح�سينيين .وفي لحظة �سقوط ال�شهداء
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علي بن الح�سين .Qكان الأطفال� ،صبي ًة
على رمال كربالء ،بد�أت ملحمة ّ
ال�سجاد Qفي قافلة ال
و�إناث ًا ،والن�ساء الفاقدات للمعين يحيطون بالإمام ّ
ال�سجاد� Qأن يقودهم جميع ًا,
يوجد فيها رج ٌل واحد ،وكان على الإمام ّ
وطوال الطريق �إلى ال�شام ،لم ي�سمح لهذا الجمع ا ّلذي تربطه رابطة الإيمان
�أن ُي�صاب بالتر ّدد والتزلزل .عندما دخلوا الكوفة� ،أمر عبيد اهلل بن زياد بقتل
ك ّل رجال �آل البيت ،ف�شاهد من بين الأ�سرى رج ًال ،قال :من هو؟ فقال� :أنا
علي بن الح�سين ،فه ّدده بالقتل ،وهنا كان �أ ّول ظهو ٍر ٍّ
وتجل للإمامة والمعنويات
ّ
والقيادة ،فقال�« :أ ِبالقتل تهدّدني»((( وكرامتنا من اهلل ال�شهادة .فنحن نفتخر
ب�أن ُنقتل في �سبيل اهلل وال نخاف الموت .فتراجع جهاز عبيد اهلل بن زياد
مقابل هذه ال�صالبة.
ال�سجاد Qمع ك ّل الأ�سرى ،ولأ ّي ٍام
وفي �أحداث ال�شام ،بعد �أن كان الإمام ّ
وخيم ج ّد ًا في حال الأ�سر ،بعد ذلك بدا لهم �أن يح�ضروا
متتالية ،في ٍ
و�ضع ٍ
ال�سجاد� Qإلى الم�سجد و�أن ينالوا منه مقابل النا�س ،لئال ي�ؤ ّثر �إعالم
الإمام ّ
مخالفيه و�أتباع الإمام ،Qا ّلتي كانت في ك ّل مكان ،على و�ضع حكومة يزيد.
ال�سجاد Qفي ذلك المجل�س ينه�ض ويقول :ليزيد� ،أريد �أن
هنا نجد الإمام ّ
النبي ،ا ّلذي
�أ�صعد هذه الخ�شبات و�أتح ّدث مع النا�س .لم يت�ص ّور يزيد �أنّ ابن ّ
كان �شا ّب ًا �أ�سير ًا مري�ض ًا ،وا ّلذي كان من المفتر�ض �أن يكون طيلة هذه الم ّدة
قد انهزم من الناحية النف�سية ،يمكن �أن ي�ش ّكل خطر ًا عليه ،ف�سمح له ،ف�صعد
ال�سجاد Qالمنبر و�أعلن على الملأ فل�سفة الإمامة وحادثة ال�شهادة،
الإمام ّ
بعمل ه ّيج
وحركة الحكومة الأموية الطاغوتية في قلب هذه الحكومة .لقد قام ٍ
ال�سجاد Qكان له مثل هذه ال�شخ�صية العظيمة
�أهالي ال�شام� ،أي �أنّ الإمام ّ
ا ّلتي تقف مقابل عبيد اهلل بن زياد ومقابل ك ّل هذا الح�شد المخدوع في ال�شام
)(1
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وفي عمق الجهاز الأموي وفي مقابل جالوزة يزيد دون �أن يخاف ،فينطق بكلمة
الحقّ ويب ّين ،دون �أن يرى لحياته قيم ًة �أو قدر ًا]14/09/1359[.
كبطل عظيم
ال�سجاد Qير�سم ملحمة طويلة عظيمة ٍ
لقد كان الإمام ّ
ب�أقواله و�أفعاله خالل فترة الأ�سر والمر�ض هذه ،وا ّلتي ُتعتبر فترة مختلفة
تمام ًا عن المرحلة الأ�سا�س من حياته ،حيث بد�أ يعمل على البنية التحتية
باعتدال ود ّقة وهدوء ،حتّى �أ ّنه كان يجل�س �أحيان ًا مع عبد الملك بن مروان في
ٍ
مجل�س واحد ويت�ص ّرف معه ت�ص ّرف ًا معتد ًال وعاد ّي ًا� .أ ّما في هذا المرحلة ف�إ ّننا
ثائر هاد ٍر ال ي�سكت على �أ ّية كلمة .وكان �أمام الملأ ير ّد
ن�شاهد الإمام ب�صورة ٍ
ب�أجوبة تزلزل �أركان �أعدائه المقتدرين.
الدموي
في الكوفة نراه يخطب مقابل عبيد اهلل بن زياد  -ذلك الوح�ش
ّ
النبي وك�أ�س االنت�صار -
ا ّلذي يقطر �سيفه دم ًا ،وقد �أ�سكره �شراب قتل ابن ّ
بحيث ي�أمر بقتل الإمام .Qولو لم تنه�ض زينب Oبالأمر في موقعه،
وترمي بنف�سها على الإمام وتقول ال �أدعكم تقتلونه حتّى تقتلوني قبله و�أنا
امر�أة ،وكان على ابن زياد �أن يبعثهم ك�أ�سرى �إلى ال�شام ،لو لم يكن ك ّل ذلك
ال�سجاد.Q
لكان هناك احتمال كبير �أن يقتل الإمام ّ
في �سوق الكوفة �أي�ض ًا ،وب�صوت واحد وزمان واحد ،يخطب الإمام Qهو
وع ّمته زينبOو�أخته �سكينة ،فيج ّي�شون النفو�س ويف�شون الحقائق.
كبير من
وفي ال�شام� ،سواء في مجل�س يزيد �أم في الم�سجد ،و�أمام ٍ
ح�شد ٍ
النا�س ،يب ّين الإمام  Qالحقائق ب�أبلغ بيان .وقد ت�ض ّمنت خطبه وكلماته
ح ّقانية �أهل البيت بالخالفة ،وف�ضحت جرائم النظام الحاكم ،وح ّذر النا�س
�شديد وبليغ(((.
أ�سلوب ٍ
الغافلين الجاهلين ب� ٍ
)(1

ذكر الخطبة و�إماطة ال�سّ تار عن عمقها يتط ّلب عم ًال م�ستق ًّال عن مو�ضوعنا ،ولكن ينبغي لك ّل من يريد �أن يف�سّ ر هذه
الخطبة �أن يدر�س���ها كلمة كلمة مع االلتفات �إلى هذه الأ�صول .تلك كانت حالة الإمام ال�سجّ اد Qفي مرحلة الأ�سر
الملحميّة (الكاتب).
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ال�سجاد ،Qفي مرحلة ما بعد الأ�سر� ،إلى االعتدال
لماذا يلج�أ الإمام ّ
والتق ّية ّ
ويغطي على التح ّركات الثورية وال�شديدة بال ّدعاء والأعمال المعتدلة،
بينما يت�ص ّرف في مرحلة الأ�سر ب�ش ّدة وق ّوة وو�ضوح؟
والجواب هو �أنّ مرحلة الأ�سر كانت ف�ص ًال ا�ستثنائي ًا ،حيث كان على الإمام
الم�ستقبلي
ال�سجاد ،Qوبمعزل عن كونه �إمام ًا� ،أن يه ّيئ �أر�ض ّية التح ّرك
ّ
ّ
لإقامة الحكومة الإله ّية والإ�سالم ّية ،وقد كان الل�سان الناطق للدماء الم�سفوكة
ال�سجاد Qلم يكن هنا بحقيقته ،بل كان ل�سان
في عا�شوراء .فالإمام ّ
الثوري في ال�شام والكوفة.
الح�سين Qال�صامت ا ّلذي تج ّلى في هذا ال�شاب
ّ
ال�سجاد� Qشديد ًا وحا ّد ًا و�صريح ًا في بيان الق�ضايا ف�إ ّنه
فلو لم يكن الإمام ّ
الم�ستقبلي
الم�ستقبلي .لأنّ مجال عمله
لن يبقى في الحقيقة مجال لعمله
ّ
ّ
ينطلق من دم الح�سين بن علي Qالهادر .كما �أنّ دم الح�سينQ
كان �أي�ض ًا �أر�ض ّية للنه�ضات ال�شيعية على طول التاريخ .وهكذا ينبغي �أن يبد�أ
العمل� ،أ ّو ًال بتحذير النا�سّ ،ثم في ظ ّل هذا التحذير تبد�أ المعار�ضة الأ�صول ّية
والعميقة والبعيدة المدى ،وال يمكن �أن يتح ّقق هذا التحذير �إال باللهجة الحا ّدة
وال�شديدة.
ال�سجاد Qفي هذا ال�سفر ،ودور زينب Oحمل
لذلك كان دور الإمام ّ
نداء ور�سالة ثورة الح�سين بن علي� .Qإذ �إنّ معرفة النا�س بقتل الح�سين
 ،Qولماذا قتل ،وكيف قتل� ،سوف ت�ؤ ّثر على م�ستقبل الإ�سالم وم�ستقبل
دعوة �أهل البيت ،Rبنح ٍو ،ولو لم يعلموا لأ ّثرت بنح ٍو �آخر .وكان ينبغي
بذل الجهود الكبيرة لأجل ن�شر هذه الحقائق على م�ستوى المجتمع ،وكان
عليه �أن ي�ستخدم ك ّل ما لديه من ذخائر ويم�ضي بمثل هذا العمل �إلى �أبعد
الحدود .لهذا تح ّرك الإمام ال�سجاد Qفي هذا االتّجاه مثل �سكينة وفاطمة
ال�صغرى ومثل زينب نف�سها ومثل ك ّل �أ�سير (ك ٌّل بقدر ا�ستطاعته) كح َملة
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لر�سالة .لقد اجتمعت ك ّل هذه الطاقات حتّى تنثر دم الح�سين Qالم�سفوك
في الغربة في ك ّل المناطق الإ�سالمية ا ّلتي م ّروا بها من كربالء �إلى المدينة.
وحين دخل الإمام ال�سجاد� Qإلى المدينة كان عليه �أن يب ّين الحقائق �أمام
العيون والأنظار لحظة و�صوله ،فكان هذا الف�صل الق�صير مقطع ًا ا�ستثنائي ًا في
حياته .المقطع التالي يبد�أ حين يبا�شر الإمام ال�سجاد Qحياته في المدينة
النبي Pوحرمه .ولأجل بيان
ك�أن�سان ذي قد ٍر و�ش�أن ،ويبد�أ عمله من بيت ّ
برنامج الإمام الرابع نحتاج �إلى درا�سة الأو�ضاع ا ّلتي كانت �سائدة وظروف
زمانه �أي�ض ًا[ .مجلة با�سدار �إ�سالم]6 ،

الشيعة بعد حادثة كربالء
بداية الحراك الشيعي

وخا�صة
عندما جرت واقعة كربالء �سيطرت على كا ّفة العالم ال
إ�سالميّ ،
ّ
عندما و�صل الخبر �إلى الحجاز والعراق ،حال ٌة من الرعب والخوف ال�شديدين
بين ال�شيعة و�أتباع الأئ ّمة ،لأ ّنهم �شعروا �أنّ حكومة يزيد ال تت ّورع عن ارتكاب
� ّأي �شيء لإحكام قب�ضتها على ك ّل �شيء ،حتّى ولو كان قتل الح�سين بن علي
� ،Qسبط الر�سول المعروف بالعظمة واالعتبار والقدا�سة في كا ّفة �أنحاء
إ�سالمي .هذا الرعب ا ّلذي ظهرت �آثاره في الكوفة والمدينة بلغ ذروته
العالم ال
ّ
بعد مرور زمان مع ّين� ،إثر وقوع ع ّدة حوادث �أخرى � -إحداها حادثة الح ّرة
 ف�سيطر ج ّو القمع ال�شديد في منطقة نفوذ �أهل البيت Rفي الحجاز(وخا�صة الكوفة) .ف�ضعفت االتّ�صاالت و�صار
(وخا�صة المدينة) وفي العراق
ّ
ّ
�أتباع الأئ ّمة والمعار�ضون لنظام بني �أم ّية �أقل ّية وفي حالة �ضعف وعدم ثبات.
و ُتنقل رواية عن الإمام ال�صادق� Qأ ّنه قال في الحديث عن �أو�ضاع
الأئ ّمة ا ّلذين �سبقوه« :ارت ّد النا�س بعد الح�سين � Qاّإل ثالثة (((»...وذكر
في رواية �أخرى �أنهم خم�سة وفي بع�ضها �أنهم �سبعة .وفي رواية عن الإمام
النهدي  -يقول �سمعت عن الإمام �أ ّنه قال:
ال�سجاد - Qيرويها �أبو عمر
ّ
«وما بم ّكة والمدينة ع�شرون رج ً
ال يح ّبنا»(((.
)(1

)(2

االخت�صا�ص� ،ص .64
نه���ج البالغة� ،ش���رح ابن �أب���ي الحديد ،ج( ،4ويروى الحديث عن عبد اهلل بن الزبي���ر) الغارات ،ج� ،2ص � ،573ص
.104
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وقد نقلت هذين الحديثين في هذا المجال ،حتّى يتّ�ضح الو�ضع العا ّم لعالم
الإ�سالم بالن�سبة للأئ ّمة و�أتباعهم .فهذا القمع ا ّلذي حدث �أوجد مثل تلك
الحالة ا ّلتي �صار فيها �أتباع الأئ ّمة Rمتف ّرقين �آي�سين خائفين ال يملكون
الجماعي .ولكن في تلك الرواية يكمل الإمام ال�صادق
القدرة على التح ّرك
ّ
 Qالقول« :ث ّم � ّإن النا�س لحقوا وكثروا»(((.
وتف�صيل الق�ضية المذكورة هو :بعد واقعة �شهادة الإمام الح�سينQ
�صار النا�س في خوف ورعب لكن لي�س �إلى درجة زوال ت�شكيالت �أتباع �أهل
البيت .ودليل ذلك �أ ّنه في الوقت ا ّلذي جاءوا ب�أ�سرى كربالء �إلى الكوفة،
�شوهدت التح ّركات ا ّلتي ّ
تدل على وجود التنظيمات ال�شيع ّية.
وعند الحديث عن «التنظيمات ال�شيع ّية ال�سر ّية» ال نق�صد نمط التنظيمات
الموجود في هذا الع�صر ،بل المق�صود تلك الروابط العقائدية ا ّلتي كانت
ت�صل النا�س بع�ضهم ببع�ض وتحملهم على الت�ضحية والأعمال ال�س ّرية ،وا ّلتي
ت�ؤ ّلف في �أذهاننا مجموعة واحدة.
في تلك الأ ّيام ا ّلتي كان فيها �أهل البيت Rفي الكوفة ،ي�سقط في �إحدى
الليالي حج ٌر في ال�سجن ا ّلذي كانوا فيه ،و�إذا بالحجر ورقة ُكتب عليها« :لقد
�أر�سل حاكم الكوفة رج ً
ال �إلى يزيد في ال�شام ح ّتى يعلم ماذا يفعل بكم .ف�إذا
�سمعتم غداً لي ً
ال �صوت تكبير فاعلموا �أ ّنكم �س ُتقتلون ها هنا ،و�إذا لم ت�سمعوا
الق�صة ندرك ج ّيد ًا
فاعلموا � ّأن الو�ضع
ّ
�سيتح�سن»((( .عندما ن�سمع بمثل هذه ّ
وجود �شخ�ص من الأ�صدقاء و�أع�ضاء هذه التنظيمات داخل الجهاز الحاكم
البن زياد ،يعلم الق�ضايا وتطال يده ال�سجن ويعلم ما هي الإجراءات بحقّ
المعتقلين وما �سيجري عليهم ،ويمكنه بالتكبير �أن يو�صل الأخبار ،وبالرغم
)(1
)(2

بحار الأنوار ،ج � ،46ص .144
نقل ابن الأثير هذه الق�صة في تاريخه الكامل(الكاتب).
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من ك ّل القمع والت�شديد كانت ُت�شاهد مثل هذه الأمور.
أزدي ،الرجل الأعمى ا ّلذي قام بر ّدة الفعل
مثال �آخر :عبد اهلل بن عفيف ال ّ
الأولى عند ورود الأ�سرى �إلى الكوفة ،و�أ ّدى ذلك �إلى ا�ست�شهاده .وكذلك ما
ر�أيناه في ال�شام �أو في الكوفة عندما التقى ال ّنا�س ب�أهل البيت بالبكاء والتالوم
وقد تك ّررت هذه الحوادث في مجل�س يزيد وفي مجل�س ابن زياد �أي�ض ًا.
بنا ًء على هذا ،ومع فر�ض ج ّو من القمع ال�شديد بعد هذه الحادثة ،لم
ينهدم نظام عمل �أتباع �أهل البيت Rولم يح�صل لهم الت�شتّت وال�ضياع.
ولكن بعد مرور م ّدة وقعت حوادث �أخرى ،ازداد معها ج ّو القمع .ومن هنا يمكن
فهم الحديث «ارت ّد النا�س بعد الح�سين» ب�أ ّنه يرتبط بمرحلة تلك الأحداث �أو
ٌ
مرتبط بالمقاطع الزمن ّية ا ّلتي ح�صلت في هذا المجال.
ما بعدها� ،أو
وخالل هذه المرحلة  -قبل وقوع تلك الحادثة المه ّمة والمفجعة  -قام
الطبري
ال�شيعة بترتيب وتنظيم �أعمالهم وا�ستعادة ان�سجامهم ال�سابق .وينقل
ّ
قائ ًال« :فلم يزل القوم في جمع �آلة الحرب واال�ستعداد للقتال»((( ،وهو يق�صد
ال�شيعة في طلب الث�أر لدماء الح�سين بن علي .Qوكانوا يدعون النا�س من
ال�شيعة وغيرهم وي�ستجيب لهم النا�س جماعات ،جماعات ،وقد ا�ستم ّر هذا
الو�ضع �إلى �أن هلك يزيد بن معاوية.
ولهذا نجد مع ك ّل هذا ال�ضغط والقمع ال�شديد ا�ستمرار التح ّركات  -كما
الطبري  -ولع ّله لهذا ال�سبب تقول م�ؤ ّلفة كتاب «جهاد ال�شيعة» (وهي
ينقل
ّ
كاتبة غير �شيعية وال تمتلك ر�ؤية واقع ّية تجاه الإمام ال�سجاد Qولك ّنها
�أدركت هذه الحقيقة)�« :أ�صبح ال�شيعة بعد �شهادة الح�سينQ
كتنظيم
ٍ
واحد تجمعهم االعتقادات والروابط ال�سيا�سية ويعقدون االجتماعات ولهم
)(1

تاريخ الطبري ،ج � ،5ص .558
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القادة والقوى الع�سكرية .وكان الت ّوابون �أ ّول مظهر لهذه التنظيمات»(((.
وهكذا �شعرنا مع ت�س ّلل ال�ضعف �إلى التنظيمات ال�شيعية �إثر حادثة عا�شوراء
�أنّ هذه التح ّركات في مقابل هذا الو�ضع ا�ستم ّرت بن�شاط لإعادة هذا التنظيم
�إلى �سابق عهده� ،إلى �أن جرت «واقعة الح ّرة» .وبر�أيي ف�إنّ واقعة الح ّرة كانت
مف�ص ًال عظيم ًا في تاريخ الت�ش ّيع و�ضربة كبيرة جد ًا له.
واقعة الحرّة

لقد جرت هذه الواقعة �سنة  63للهجرة .وتف�صيلها باخت�صار� ،أ ّنه في �سنة
 62هـ ُو ّل َي �أحد �شباب بني �أم ّية قليلي الخبرة ،على المدينة فف ّكر ومن �أجل
ا�ستمالة قلوب ال�شيعة في المدينة� ،أن يدعو بع�ضهم �إلى مالقاة يزيد .فدعا
بع�ض �أ�شراف الم�سلمين وال�صحابة ووجهاء المدينة  -ا ّلذين كانوا في معظمهم
ال�سجاد� - Qإلى ال�شام للقاء يزيد واال�ستئنا�س به وللح ّد
من مح ّبي الإمام ّ
من الخالفات .فذهبوا �إلى ال�شام والتقوا به ومكثوا ع ّدة �أ ّيام ،و�أعطاهم يزيد
مبالغ كبيرة من المال (بمقدار � 50ألف درهم �أو مئة �ألف) ّثم رجعوا �إلى
المدينة.
عندما عادوا �إلى المدينة  -ولأ ّنهم ر�أوا الفجائع في بالط يزيد  -بد�أوا
والتهجم عليه .وانقلبت الق�ض ّية ،فبد ًال من مدحه والثناء عليه بد�أوا
بانتقاده
ّ
�شارب للخمر،
بالت�شهير به وقالوا للنا�س :كيف يمكن �أن يكون يزيد خليفة وهو ٌ
ويالعب الكالب والقردة ،ويمار�س �أنواع الف�سق والفجور؟ �إ ّننا نخلعه عن
الخالفة .وكان على ر�أ�س ه�ؤالء ،عبد اهلل بن حنظلة((( ا ّلذي دعا النا�س �إلى
القيام على يزيد وخلعه.
)(1

)(2

�سميرة مختار الليثي.
حنظلة هو ال�ش���اب الذي قبل �أن يطلع فجر ليلة عر�س���ه التحق بجي�ش ر�س���ول اهلل وا�س ُت�ش���هد في غزوة ُ�أحد وغ�س���لته
المالئكة ولهذا عُ رف بـ «حنظلة غ�سيل المالئكة»(الكاتب).
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ف�أ ّدت هذه الحركة �إلى �أن ي�أمر يزيد �أحد القادة الكهول والمخ�ضرمين
لبني �أم ّية ،و ُيدعى «م�سلم بن عقبة» ،بالإ�سراع �إلى المدينة و�إخماد الثورة
فيها .فقدم ابن عقبة وحا�صرها ع ّدة �أ ّيام ّثم دخلها وارتكب فيها �أب�شع و�أفجع
الجرائم ا ّلتي لم يحدث مثلها في تاريخ الإ�سالم .وقد ُعرف بعد هذه الحادثة
المفجعة با�سم «م�سرف بن عقبة».
مجريات وتفا�صيل هذه الحادثة كثيرة وال يمكن �أن �أ�شرح ك ّل الأحداث فيها،
خا�صة
ولكن يكفي �أ ّنها �أ�صبحت �أكبر و�سيلة لإرعاب مح ّبي و�أتباع �أهل البيتّ ،
في المدينة ا ّلتي هرب منها من هرب و ُقتل �آخرون ،بع�ضهم من �أ�صحاب �أهل
البيت الخ ّيرين كعبد اهلل بن حنظلة .لقد و�صل هذا الخبر �إلى كا ّفة �أقطار
وع ِلم �أن النظام الحاكم �سوف يقف بق ّوة �أمام �أ ّية حركة من هذا القبيل،
العالم ُ
ولن ي�سمح ب� ّأي نحو من التح ّركات.
المختار ومصعب وحركة التوابين

الحادثة الأخرى ا ّلتي �أ ّدت �إلى �إ�ضعاف ال�شيعة ،هي حادثة �شهادة المختار
إ�سالمي.
في الكوفة ،وت�س ّلط عبد الملك بن مروان على كامل العالم ال
ّ
فبعد موت يزيد ،تبعه خلفاء �أحدهم معاوية بن يزيد ا ّلذي لم يحكم لأكثر
من ثالثة �أ�شهرّ ،ثم مروان بن الحكم ا ّلذي حكم لمدة �سنتين �أو �أقلّ ،ثم و�صل
الأمر �إلى عبد الملك ا ّلذي كان �أكثر خلفاء بني �أم ّية حنك ًة كما جاء ب�ش�أنه:
«كان عبد الملك �أ�شدّهم �شكيمة و�أم�ضاهم عزيمة»(((.
إ�سالمي بيده ،و�أن
فا�ستطاع عبد الملك �أن يقب�ض على زمام �أمور العالم ال
ّ
يوجد نظام ًا �إرهابي ًا وقمع ّي ًا ،وكان �إم�ساكه بزمام الأمور متو ّقف ًا على الق�ضاء
ال�شيعي قد ُ�صفّي قبل مجيئه على يد م�صعب
على خ�صومه .فالمختار
ّ
)(1

�أن�ساب الأ�شراف ،ج � ،7ص .209
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بن الزبير .ولكنّ عبد الملك �أراد �أن ي�ضع نهاي ًة ال�ستمرار حركة المختار
وغيره والحركات ال�شيع ّية الأخرى .وبالفعل قام بذلك ،حتّى عانى ال�شيعة
أهم مراكزهم� ،أ�ش ّد
في العراق،
وخا�صة الكوفة ا ّلتي كانت في ذلك الوقت � ّ
ّ
معاناة[.مجلة با�سدار �إ�سالم.]8 ،
و�إن كانت حركة الت ّوابين ا ّلتي حدثت في عام � 64أو  65للهجرة  -حيث على
الظاهر كانت �شهادتهم عام  - 65قد �أوجدت ج ّو ًا جديد ًا في �أجواء العراق
المكبوتة ،لكنّ ا�ست�شهادهم جميع ًا عن بكرة �أبيهم �أعاد ج ّو ال ّرعب والقمع �إلى
أموي� ،أي المختار وم�صعب
الكوفة والعراق .وبعد �أن تو ّفي �أعداء الجهاز ال ّ
بن الزبير ،ولم يكن عبد اهلل بن الزبير في م ّكة قادر ًا على �أن يتح ّمل المختار
التابع لأهل البيت  ،Rفقتله بيد م�صعب ،وتج ّدد هذا ال ّرعب والخوف �أكثر
و�ض ُعفت الآمال .حتّى جاء في نهاية المطاف عبد الملك على ر�أ�س ال�سلطة،
إ�سالمي تحت �سلطة بني �أم ّية
ولم تم ّر م ّدة ق�صيرة حتّى �صار ك ّل العالم ال
ّ
المنحو�سة بك ّل اقتدارهم ،وتم ّكن عبد الملك من �أن يحكم طيلة � 20سنة بك ّل
اقتدار]28/04/1365[.
وفي ك ّل الأحوال فقد بد�أت هذه الأحداث من واقعة عا�شوراء ،وكان لها
تبعات من قبيل واقعة الح ّرة وقمع حركة الت ّوابين((( في العراق ،و�شهادة
المختار ،و�شهادة �إبراهيم بن مالك الأ�شتر النخعي ،و�آخرين من وجهاء ال�شيعة
حيث �إ ّنه بعد �شهادتهم ّتم قمع حركات التح ّرر �سواء في المدينة �أم في الكوفة
)(1

كانت حركة التوّابين �أوّل ردّة فعل على عا�ش���وراء وقد جرت في الكوفة .فبعد ا�ست�ش���هاد الإمام الح�س���ين بد�أ بع�ض
ال�ش���يعة يتالومون فيما بينهم ويتعاتبون لأ ّنهم لم ي�س���تجيبوا لدعوة الإمام وي�سرعوا �إلى ن�صرته ،ور�أوا �أ ّنه لن يغ�سل
أعيان
هذه المع�ص���ية �س���وى االنتق���ام لأبي عبد اهلل من قاتليه و�أعدائ���ه ،ولهذا جا�ؤوا �إلى الكوفة واجتمعوا بخم�س���ة � ٍ
علني.
وزعماء لل�شيعة وتباحثوا .وفي النهاية جعلوا �سليمان بن �صرد الخزاعي قائدهم وبد�أوا بتحر ٍّك ع�سكريٍّ ّ
وفي ليلة الجمعة ،في الخام�س والع�شرين من ربيع الثاني ل�سنة  65للجهرة جا�ؤوا �إلى مرقد الإمام الح�سين المطهّر
وبك���وا و�ض���جّ وا بحيث لم ُي َر حتى يومنا ه���ذا مثل ذلك اليوم .ثمّ و ّدع���وا القبر وا ّتجهوا �إلى ال�ش���ام للقتال والتحموا
بالجي�ش الأموي حتى ُقتلوا عن بكرة �أبيهم.
النقطة الملفتة في حركة التوّابين هي �أنه رغم �أ ّنهم في الكوفة لك ّنهم ا ّتجهوا نحو ال�شام وحاربوا النظام من �أجل �أن
يثبتوا �أنّ قاتل الإمام الح�سين لي�س �شخ�ص ًا �أو ب�ضعة �أ�شخا�ص بل �إ ّنه نظام ب�أ�سره(.الكاتب).
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 اللتين كانتا المركز الأ�سا�س للت�ش ّيع  -و�أُ�صيب الت�ش ّيع في العالم الإ�سالميبحالة من القمع ال�شديد وغا�ص �أتباع الأئ ّمة في منتهى الغربة والوحدة.
عصر االنحطاط الفكري واالخالقي

الفكري للنا�س ،في
هناك عام ٌل �آخر �إلى جانب هذا ال ّرعب وهو االنحطاط
ّ
ك ّل �أطراف العالم الإ�سالمي و�أكنافه ،وهو ا ّلذي ن�ش�أ من عدم االهتمام بتعاليم
الديني وتعليم
الدين في مرحلة الع�شرين �سنة الما�ضية .وفيما بعد هُ جر التعليم
ّ
النبي  -في مرحلة الع�شرين
الإيمان وتف�سير الآيات وبيان الحقائق منذ زمن ّ
�سنة بعد عام  40للهجرة و�إلى ذاك الوقت  -فابتُلي النا�س بلحاظ االعتقاد
والأ�صول الإيمانية بالخواء والفراغ .عندما ي�ضع المرء حياة النا�س في ذلك
العهد تحت المجهر يتّ�ضح هذا الأمر من خالل التواريخ والروايات المختلفة
الموجودة .بالطبع ،كان هناك علماء وق ّراء ومح ّدثون� ،سي�أتي التع ّر�ض لهم،
لكنّ عا ّمة النا�س ابتُلوا بعدم الإيمان و�ضعف االعتقاد �ضعف ًا كبير ًا .وقد و�صل
الأمر �إلى حيث �إنّ بع�ض �أيادي جهاز الخالفة ي�ش ّككون في النب ّوة! ُذكر في
ّ
المنحطين
الكتب �أنّ خالد بن عبد اهلل الق�سري ،و ُيع ّد من ع ّمال بني �أم ّية
جد ًا وال�س ّيئين ،كان ّ
يف�ضل الخالفة على النب ّوة ويقولّ �« :إن الخالفة �أف�ضل
من النب ّوة»ّ ،ثم ي�ستدل قائ ًال�« :أخليفتك في �أهلك � ّ
أحق �إليك و�آثر عندك
�أم ر�سولك»(((؛ �أي لو �أ ّنك تركت في �أهلك �شخ�ص ًا يخلفك في غيبتك فهل
مكان مع ّين؟ فمن
هو �أف�ضل و�أقرب �إليك �أم ذاك ا ّلذي ي�أتيك بر�سال ٍة ما من ٍ
الوا�ضح �أنّ ذاك ا ّلذي جعلته في بيتك خليف ًة لك �سيكون �أقرب �إليك .فخليفة
اهلل  -وهنا ال يقول خليفة ر�سول اهلل  -هو �أف�ضل من ر�سول اهلل!
�إنّ ما كان يقوله خالد بن عبد اهلل الق�سري كان يجري على ل�سان الآخرين.
)(1

الأخبار الطوال� ،ص .346
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أموي وجدت �أ ّنه منذ زمان عبد
وعندما نظرت في �أ�شعار �شعراء الع�صر ال ّ
الملك قد تك ّرر تعبير خليفة اهلل في الأ�شعار �إلى درجة �أ ّنه ين�سى المرء �أنّ
النبي! فقد ا�ستم ّر هذا الأمر �إلى زمن بني الع ّبا�س.
الخليفة هو خليفة ّ
���م �إنّ الخليف���ة يعق���وب ب���ن داوو ِد
بن���ي �أم ّي���ة ه ّب���وا ط���ال نو ُمك ُ
()2
�ض���اعت خالفتكم يا قوم فالتم�سوا خليف���ة اهلل بي���ن ال ّ
���زق والع���و ِد
حتّى عندما كانوا يريدون هجاء الخليفة كانوا يقولون خليفة اهلل! و�أينما
كان ال�شعراء المعروفون في ذلك الزمان كجرير والفرزدق و ُكثير وغيرهم،
ومئات ال�شعراء المعروفين والكبار ،عندما يريدون مدح الخليفة كانوا يطلقون
عليه لقب خليفة اهلل ،ال خليفة ر�سول اهلل .وهذا نموذ ٌج واحد .لقد �ض ُعفت
عقائد النا�س بهذا ال�شكل حتّى فيما يتع ّلق ب�أ�صول الدين� .أ ّما �أخالقهم فقد
ّ
انحطت ب�ش ّدة.
هناك نقطة لفتت نظري �أثناء مطالعتي لكتاب الأغاني لأبي الفرج ،وهو
�أ ّنه في �سنوات الـ  70والـ  80والـ  90والمئة �إلى  150، 160تقريب ًا ،ف�إنّ
إ�سالمي كانوا في
�أ�شهر المغ ّنين والمطربين والالعبين والعابثين في العالم ال
ّ
المدينة �أو في م ّكة ،وك ّلما كان ي�ضيق �صدر الخليفة في ال�شام �شوق ًا للغناء،
ويطالب بمغنٍّ �أو مطرب ،كانوا ير�سلون له من المدينة �أو م ّكة �أحد المطربين
المعروفين �أو المغ ّنين .ف�أ�سو�أ ال�شعراء والماجنين كانوا في م ّكة والمدينة.
النبي ومن�ش�أ الإ�سالم �أ�ضحى مركز ًا للفح�شاء والف�ساد .ومن
فمهبط وحي ّ
الج ّيد �أن نعرف هذه الأمور ب�ش�أن تاريخ المدينة وم ّكة .وللأ�سف في الآثار ا ّلتي
لدينا ،ال يوجد مثل هذه الأ�شياء ،وهي �أمو ٌر واقع ّية حدثت .و�أنا العبد �أعر�ض
لنموذج من رواج الف�ساد والفح�شاء.
ٍ
)(1

طبقات ال�شعراء� ،ص .3
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كان في م ّكة �شاع ٌر ُيدعى عمر بن �أبي ربيعة ،وهو من �شعراء التع ّري
ال�شعري .ولو �أردنا ذكر ق�ص�ص
والمجون ،وقد مات في �أوج قدرته وف ّنه
ّ
ف�صل م�ش ّب ٍع بالتاريخ
هذا ال�شاعر وماذا كان يفعل في م ّكة الحتاج الأمر �إلى ٍ
الم�ؤ�سف لذلك الع�صر ،في م ّكة والطواف ورمي الجمرات .وهذا البيت مذكور
في كتاب المغني:
()1
بدا لي منها ُمع�ص��� ٌم حينما َج َّمرت وك ٌّ
خ�ض���يب ُز ّين���ت ببن���ان
���ف
ٌ
���ي
ف���واهلل م���ا �أدري و�إن كن���ت داري��� ًا ب�س ٍ
���بع رمي���تُ الجم���ر �أم بثمان ِ
وعندما مات عمر بن ربيعة ،ينقل الراوي �أ ّنه �أقيم في المدينة عزا ٌء
عام وكان النا�س يبكون في �أز ّقة المدينة .ويقول �إ ّنني �أينما ذهبت كنت �أجد
مجموعة من ال�شباب ،ن�سا ًء ورجا ًال ،واقفين ويبكون عمر بن ربيعة في م ّكة،
ف�شاهدت جارية ت�سعى في عملها وتحمل �سط ًال لتُح�ضر الماء ،وكانت دموعها
تنهمر على خ ّديها بكا ًء على عمر بن ربيعة غ ّم ًا و�أ�سف ًا؛ وعندما و�صلت �إلى
مجموعة من ال�شباب �س�ألوها لماذا تبكين لهذا الح ّد؟ فقالت لأنّ هذا الرجل
قد مات وخ�سرنا ،فقال لها �أحدهم ،ال تحزني هناك �شاع ٌر �آخر في المدينة
المخزومي ،وا ّلذي كان لم ّد ٍة حاكم ًا على م ّكة من طرف علماء ال�شام،
هو خالد
ّ
وقد كان من �شعراء التع ّري والمجون ،كعمر بن ربيعة ،فذكروا لها ذاك البيت
و�أرادوا �أن يذكروا لها بع�ض الأبيات ال�شعرية لهذا ال�شاعر ،فا�ستمعت هذه
الجارية قلي ًال  -وقد ُذكر في «الأغاني» هذا ال�شعر وخ�صائ�صه  -فم�سحت
دموعها وقالت« :الحمد اهلل ا ّلذي لم يخلِ حرمه» .ف�إذا ُفقد �شاع ٌر جاء �آخر،
أخالقي لأهل المدينة.
هذا نموذج من الو�ضع ال
ّ
والق�ص�ص كثيرة عن �سهرات م ّكة والمدينة .ولم تكن الم�س�ألة منح�صرة
ّ
المنحطين ،بل �شملت الجميع في المدينة ،بدء ًا من ذاك المت�س ّول
بالأفراد
)(1

مغنى اللبيب� ،ص .20
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الم�سكين ك�أ�شعب الط ّماع المعروف ا ّلذي كان �شاعر ًا ومه ّرج ًا ومرور ًا بالأفراد
العاد ّيين و�أبناء ال�سوق و�أمثال هذه الجارية �إلى �أبناء المعروفين من قري�ش
وحتّى بني ها�شم  -ال �أذكر �أ�سماء من ال�شخ�صيات المعروفة لوجهاء قري�ش
ن�سا ًء ورجا ًال  -كانوا من ه�ؤالء ا ّلذي غرقوا في هذه الفح�شاء.
وفي زمن �أمارة هذا ال�شخ�ص المخزومي ،جاءت عائ�شة بنت طلحة وكانت
تطوف ،وكان يح ّبها ،وعندما حان وقت الأذان �أر�سلت هذه المر�أة ر�سال ًة �أن
ال ت�ؤ ّذنوا حتّى �أنهي طوافي ،ف�أُمر بعدم رفع �أذان الع�صر! فقيل له �أنت ت� ّؤخر
�شخ�ص واحد وامر�أة تطوف� :أ َوت� ّؤخر �صالة النا�س؟! فقال:
الأذان من �أجل
ٍ
هلل لو �أنّ طوافها بقي �إلى ال�صبح لقلت لهم �أن ي� ّؤخروا الأذان �إلى ال�صبح!
وا ِ
هذا كان حال ذلك الزمن]28/04/1365[ .

الف�صل الثامن

جاد
اإلمام الس ّ

Q

❊ ❊الظروف االجتماعية وال�سيا�سية.
ال�سجاد.Q
❊ ❊�أهداف حركة الإمام
ّ
ال�سجادQ
ّ

❊ ❊الإم���ام
ال�سيا�سية.

وتج ّليات المواجهة

❊ ❊تكتيك بداية المرحلة الثالثة لحركة الأئ ّمة.R
❊ ❊مواجهة الإمام مع علماء البالط.

الظروف االجتماعية والسياسية

ال�سجاد Qوكتابة �سيرته عمل �صعب ،لأنّ �أ�سا�س
�إنّ الحديث عن الإمام ّ
تع ّرف النا�س �إلى هذا الإمام ّتم في �أجواء غير م�ساعدة �إطالق ًا .ففي ذهن
�أغلب كتّاب ال�سيرة والمح ّللين �أنّ هذا الإن�سان العظيم قد انزوى للعبادة ولم يكن
له �أي ّ
تدخل في ال�سيا�سة .حتّى �أنّ بع�ض الم�ؤ ّرخين وكتّاب ال�سيرة ذكروا هذه
الم�س�ألة ب�شكل �صريح� .أ ّما ا ّلذين لم يقولوا هذا الأمر ب�صراحة ف�إنّ مفهومهم
ال�سجاد Qلي�س �سوى هذا الأمر .وهذا المعنى موجود في
عن حياة الإمام ّ
الألقاب ا ّلتي ُتن�سب �إليه والتعابير ا ّلتي يطلقها النا�س عليه :كما يطلق عليه بع�ض
النا�س لقب «المري�ض» ،في حين �أنّ مر�ضه لم ي�ستغرق �أكثر من عدّة �أ ّيام في
الطبيعي �أنّ ك ّل �إن�سان يمر�ض في حياته عدّة �أ ّيام ،و�إن كان
واقعة عا�شوراء .ومن
ّ
مر�ض الإمام للم�صلحة الإله ّية حتّى ال ُيك ّلف هذا العظيم بالدفاع والجهاد في
�سبيل اهلل في تلك الأ ّيام ،لي�ستطيع في الم�ستقبل �أن يحمل الحمل الثقيل للأمانة
والإمامة على عاتقه ،ويبقى ح ّي ًا بعد والده لمدّة � 35أو � 34سنةُ ،تع ّد �أ�صعب
مراحل ع�صور الإمامة عند ال�شيعة� .أنتم عندما تنظرون �إلى ما�ضي حياة الإمام
ال�سجاد� Qسوف تجدون حوادث متن ّوعة والفتة ج ّد ًا ،كما حدث لبق ّية �أئ ّمتنا،
ّ
ال�سجاد.Q
ور ّبما �إذا جمعنا �سير الأئ ّمة Rمع ًا فلن نجد مثل �سيرة ّ
التوجه
�إنّ �سيرة ك ّل �إن�سان بالمعنى
الواقعي للكلمة تتّ�ضح عندما نعرف ّ
ّ
العا ّم ا ّلذي �سار عليه ،ومن بعدها نقوم بمالحظة الحوادث الجزئية في حياته.
التوجه العا ّم ،ف�إنّ الحوادث الجزئية �سوف ت�صبح ذات معنى� ،أ ّما
ف�إذا ُعرف ّ
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التوجه �أو ُفهم خط�أ ،ف�إنّ تلك الحوادث الجزئية �سوف
�إذا لم ُيعرف ذلك ّ
ال�سجاد� Qأو
ت�صبح دون معنى �أو بمعنى خاطئ .وهذا ال
يخت�ص بالإمام ّ
ّ
باقي �أئ ّمتنا Rفقط ،بل �إنّ هذا ي�صدق وينطبق على �سيرة الجميع.
ال�سجاد Qنجد �أنّ ر�سالته �إلى مح ّمد
مث ًال في خ�صو�ص الإمام
ّ
الزهري ُتعتبر نموذج ًا لأحد الحوادث في حياته .فلو �أخذنا هذه
بن �شهاب
ّ
الحادثة بنف�سها ،وبمعزل عن بقية الحوادث في تلك المرحلة ،ال يمكن �أن نفهم
�شيئ ًا .فقد ُتفهم هذه الر�سالة على �أ ّنها من �أحد ا ّلذين ينت�سبون �إلى �آل الر�سول
 ،Pلأحد العلماء المعروفين في ذلك الزمان ،في هذا المجال توجد ع ّدة
�آراء :هذه الر�سالة يمكن �أن تكون جزء ًا من جها ِد وا�س ِع و�أ�سا�س ،ويمكن �أن
َ
اعترا�ض �شخ�ص ّية على �شخ�صية
تكون نهي ًا ب�سيط ًا عن منكر ،ويمكن �أن تكون
�أخرى كاالعترا�ضات ا ّلتي ُت�شاهد كثير ًا على طول التاريخ بين �شخ�ص ّيتين �أو
تلقائي وبمعزل عن
ب�شكل
ع ّدة �أ�شخا�ص .وال يمكن فهم �شيءٍ من هذه الق�ض ّية ٍ
ّ
بقية �أحداث تلك المرحلة .والهدف من هذه الم�س�ألة هو �أ ّننا �إذا التفتنا �إلى
التوجه العا ّم في حياة الإمام فلن ُتفهم
الحوادث الجزئية وقطعنا النظر عن ّ
التوجه العا ّم في �سيرته.
�سيرته ،لذلك ال ب ّد من �أن نعرف ّ
ال�سجاد Qفي الحياة
التوجه العام للإمام ّ
�إنّ بحثنا الأ ّول هو حول ّ
ونقرنه بكلماته ،و�أي�ض ًا بالمفهوم العا ّم لحياة الأئ ّمةّ Rثم نو�ضحه.
نحن ن�شاهد بعد �صلح الإمام الح�سن ،Qا ّلذي وقع في ال�سنة الأربعين
للهجرة� ،أنّ �أهل البيت لم يلتزموا البقاء داخل البيت واالقت�صار على بيان
الأحكام الإله ّية كما يفهمونها فقط ،بل نجد منذ �أ ّول �أ ّيام ال�صلح �أنّ برنامج
ك ّل الأئ ّمة Rكان يقوم على تهيئة المق ّدمات لإقامة الحكومة الإ�سالمية
بح�سب النهج ا ّلذي يرونه .وهذا ما نالحظه بو�ضوح في حياة الإمام المجتبى
 Qوكلماته.
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الجهة كان عمل الإمام الح�سن Qعم ًال عميق ًا ج ّد ًا وت�أ�سي�س ّي ًا.
من هذه ّ
لقد عا�ش الإمام الح�سن Qمع ك ّل تلك التح ّوالت ع�شر �سنوات ،اجتمع
حوله ،في هذه الم ّدة� ،أفراد وتر ّبوا على يديه .تو ّزع ق�سم منهم في ك ّل زاوية
لمواجهة نظام معاوية و�إ�ضعافه ب�شهادتهم واعترا�ضاتهم و�صرخاتهم.
وفيما بعد و�صل الدور �إلى الإمام الح�سين .Qوهذا العظيم تابع ذلك
المنهج نف�سه في المدينة وم ّكة ومناطق �أخرى حتّى هلك معاوية وجرت واقعة
كربالء .و�إن كانت واقعة كربالء ثورة مفيدة ج ّد ًا ومر ّبية لم�ستقبل الإ�سالم ،لكنّ
ذاك الهدف ا ّلذي كان الإمام الح�سن Qوالإمام الح�سين Qي�سعيان
لأجله ،ت� ّأخر ب�سبب ذلك لأنّ النا�س �أ�صبحوا مرعوبين خائفين وجرت ت�صفية
الأتباع المق ّربين للإمام الح�سن والإمام الح�سين  ،Lوت�س ّلط الأعداء ووقع
طبيعي .لو لم تحدث نه�ضة الإمام الح�سين Qبهذا
ب�شكل
ذلك الحادث ٍ
ّ
ال�شكل ،فيبدو �أ ّنه فيما بعده وفي الم�ستقبل القريب كان هناك مجا ٌل للتح ّرك
ينتهي �إلى ت�سليم الحكومة لل�شيعة .وال يعني هذا الكالم عدم وجوب نهو�ض
الإمام الح�سين ،Qبل �إنّ الظروف ا ّلتي كانت في هذه الثورة كانت تفر�ض
�أن تحدث في ذلك الوقت وال ّ
�شك في ذلك �أبد ًا .لكن لو لم تكن تلك الظروف،
ولو لم ي�ست�شهد الإمام الح�سين Qفي تلك الواقعة ،فاالحتمال الأكبر �أنّ
الم�ستقبل ا ّلذي تط ّلع �إليه الإمام الح�سن Qكان �سيتح ّقق ب�سرعة.
لقد كان الأئ ّمة Rوراء هذا ّ
الخط وهذا الهدف ،وكانوا ي�سعون دائم ًا
لأجل ت�شكيل الحكومة الإ�سالمية .عندما ا�ست�شهد الإمام الح�سين Qفي
ال�سجاد Qوهو في تلك الحالة من المر�ض،
واقعة كربالء ،و�أ�سر الإمام ّ
ال�سجاد .Qولو ُق ّدر
بد�أت في الحقيقة منذ تلك اللحظة م�س�ؤولية الإمام ّ
في ذلك التاريخ �أن ينجح الإمام الح�سن Qوالإمام الح�سين Qفي
ال�سجاد Qفي ذلك الوقت بالتحديد
ت�أمين ذلك الم�ستقبل لقام الإمام ّ
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بهذا الأمر ومن بعده الأئ ّمة الباقون.R
ال�سجاد Qعن
بنا ًء على هذا ،ينبغي �أن نبحث في مجمل حياة الإمام ّ
ال�سجاد
أ�صلي ،و�أن نعرف دون �شك �أنّ الإمام ّ
هذا الهدف الك ّلي والمنهج ال ّ
 Qكان ي�سعى لأجل تحقيق ذلك الهدف ا ّلذي كان ي�سعى لأجله الإمام
الح�سن والإمام الح�سين .L
ال�سجاد ،Qفي الفترة ما بين ت�س ّلمه للإمامة منذ عا�شوراء
كان الإمام ّ
 61هـ .وا�ست�شهاده م�سموم ًا عام  94هـ ،يتابع م�س�ؤولية تح ّقق ذلك الهدف.
نف�سر جزئيات عمل الإمام والمراحل ا ّلتي م ّر بها والأ�ساليب
لذلك ينبغي �أن ّ
ا ّلتي ا�ستعملها ،والتوفيقات ا ّلتي ح�صلت ،وك ّل الأمور ا ّلتي ب ّينها ،وك ّل التح ّركات
ال�سجادية ...ك ّل
ا ّلتي قام بها ،والأدعية والمناجاة ا ّلتي جمعت في ال�صحيفة ّ
يف�سر بالنظر �إلى ّ
الخط العا ّم .ومن المواقف ا ّلتي اتّخذها طوال
هذا ينبغي �أن ّ
م ّدة الإمامة:
1ــ 1موقفه مقابل عبيد اهلل بن زياد ويزيد ،ا ّلذي تم ّيز بالبطولة وال�شجاعة
والفداء.
2ــ 2موقفه من «م�سرف بن عقبة» ا ّلذي تم ّيز بالهدوء ،هذا الرجل ا ّلذي قام
بتدمير المدينة وا�ستباح �أموالها ب�أمر من يزيد في ال�سنة الثالثة من
حكمه.
3ــ 3حركة الإمام مقابل عبد الملك بن مروان� ،أقوى خلفاء بني �أم ّية و�أمكرهم،
حيث تم ّيز موقفه بال�ش ّدة حين ًا واالعتدال حين ًا �آخر.
4ــ 4تعامل الإمام Qمع عمر بن عبد العزيز.
5ــ 5تعامل الإمام مع �أ�صحابه و�أتباعه وو�صاياه لأ�صحابه.
وعاظ ال�سالطين و�أعوان الظلمة.
6ــ 6موقف الإمام من ّ
كل هذه المواقف والتح ّركات ينبغي �أن ُتدر�س بد ّقة .ووفق ت�ص ّوري �أرى �أ ّنه
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بااللتفات �إلى النهج العام ،ف�إنّ كل هذه الجزئيات والحوادث �سوف تكت�سب
معان منا�سبة ووا�ضحة .و�سوف نجد عندها �أنّ هذا الإن�سان العظيم قد ق�ضى
ٍ
ك ّل حياته و�سعيه في طريق الهدف المق ّد�س وهو عبارة عن �إقامة حكومة اهلل
على الأر�ض وتطبيق الإ�سالم ،وقد ا�ستفاد من �أن�ضج و�أف�ضل الو�سائل ،وتق ّدم
بالقافلة الإ�سالمية ،ا ّلتي كانت بعد واقعة عا�شوراء في ت�شرذم وتف ّرق مهول،
و�أنجز مه ّمته العظمى وم�س�ؤوليته الأ�صيلة (ا ّلتي �سوف ن�شير �إليها بالتف�صيل
الحق ًا) ،وا ّلتي قام بها ك ّل �أئ ّمتنا وجميع الأنبياء وال�صالحين ،مراعي ًا �أ�صول
ال�سيا�سة وال�شجاعة والد ّقة في الأعمال .وبعد � 35سنة من الجهاد الم�ستم ّر،
ا ّلذي لم يعرف الراحة �أبد ًا ،رحل عن الدنيا كريم ًا مرفوع الر�أ�س موك ًال حمل
ثقل الر�سالة من بعده �إلى الإمام الباقر.Q
�إنّ انتقال الإمامة �إلى الإمام الباقر ،Qوهي تحمل مه ّمة �إقامة حكومة
اهلل على الأر�ض ،تظهر ب�صورة وا�ضحة في الروايات .ففي رواية ،نجد �أنّ
الإمام ال�سجاد Qيجمع �أبناءه م�شير ًا �إلى مح ّمد بن علي الباقرQ
ويقول ...« :احمل هذا ال�صندوق وخذ هذا ال�سالح وهذه الأمانة بيدك»،
وحينما فتح ال�صندوق كان فيه القر�آن والكتاب(((.
لع ّل ذلك ال�سالح يرمز �إلى القيادة الثور ّية ،وذلك الكتاب يرمز �إلى
ال�سجاد Qالإمام ا ّلذي
الفكر والعقيدة الإ�سالمية ،وقد �أودعهما الإمام ّ
�سي�أتي من بعده مو ّدع ًا الدنيا ،راح ًال �إلى جوار الرحمة الإله ّية بنف�س مطمئ ّنة
ووجدان هادئ ور�أ�س مرفوع .كانت هذه هي ال�صورة العا ّمة لحياة الإمام
ال�سجاد.Q
ّ
)(1

ب�ص���ائر الدرج���ات� ،ص  .200عن الإمام الباقر  Qقال« :لما ح�ض���رت علي بن الح�س���ين الوف���اة قبل ذلك �أخرج
�س���فط ًا �أو �ص���ندوق ًا عن���ده فقال :يا محمد احمل هذا ال�ص���ندوق ،ق���ال فحمل بين �أربعة ،قال فلم���ا توفي جاء �إخوته
يدَّعون في ال�ص���ندوق ،فقالوا اعطنا ن�ص���يبنا من ال�صندوق ،فقال :واهلل ما لكم فيه �شيء ولو كان لكم فيه �شيء ما
دفعه �إلي وكان في ال�صندوق �سالح ر�سول اهلل وكتبه.»P
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ولكن �إذا �أردنا �أن ندر�س تفا�صيل الأحداث ،علينا �أ ّو ًال �أن نم ّهد لها بالو�ضع
ال�سابق لها� ،إذ يوجد في حياة الإمام ال�سجاد ف�صل ق�صير ومح ّدد نذكره �أو ًال،
العادي لحياة الإمام وتف�صيل الأو�ضاع و�أحوال
ّثم نقوم بعدها ب�شرح الم�سير
ّ
الزمان والظروف ا ّلتي كانت �سائدة[.مجلة با�سدار ا�سالم]6 ،
لقد بد�أت حياة الإمام ال�سجاد بمرحلة مليئة بال�صعاب ،حيث جرت حادثة
كربالء ،ا ّلتي لم ته ّز كيان ال�شيعة فقط ،و�إ ّنما هزّت الأ ّمة الإ�سالم ّية ب�أجمعها.
ومع �أنّ القتل والأ�سر والتعذيب كان �شائع ًا �آنذاك ،لكنّ قتل �أوالد الر�سولP
و�أ�سر العائلة النبو ّية وو�ضع ر�ؤو�س �آل مح ّمد Pعلى الرماح واال�ستهانة بمن
إ�سالمي و�صعقه.
كان الر�سول Pيق ّبل ثناياه ،ك ّل هذا قد زلزل العالم ال
ّ
فلم يكن �أحد يتو ّقع �أنّ الأمر �سوف ي�صل �إلى هذه المرحلة .وال �أدري مدى
�صحة ال�شعر المن�سوب لل�سيدة زينب« :Oما توهّ مت يا �شقيق ف�ؤادي كان
ّ
هذا مقدّراً مكتـوباً»((( ،فقد كان ي�شير �إلى هذه النقطة وهي ا�ستنتاج جميع
النا�س .ففج�أ ًة انت�شر ال�شعور ب�أنّ ال�سيا�سة �أ�ضحت �سيا�سة مختلفة ،والت�شديد
ا ّلذي كان ي�شعر به الجميع �أ�صبح �أ�ش ّد .فهذا البيت ي�شير بال �شك �إلى �أنّ هذا
الحدث كان غير متو ّقع �آنذاك .فلهذا �أخذ الهول والفزع ينتاب الأ ّمة الإ�سالم ّية
حيث �شاهدت ور�أت ما لم تكن تتو ّقعه من التنكيل والتعذيب.
لذا انت�شر الخوف في كا ّفة المناطق الإ�سالم ّية � اّإل الكوفة وهذا بف�ضل
الت ّوابين والمختار وثورتهم� .أ ّما المدينة وحتّى م ّكة المك ّرمة مع وجود عبد اهلل
بن الزبير ،وا ّلذي ثار بعد م ّدة ،فعا�شت حالة الرعب غير الم�سبوق في العالم
ال�سيا�سي.
إ�سالمي ،ب�سبب حادثة كربالء المفجعة .والعامل الآخر هو الف�ساد
ال
ّ
ّ
فما ذكرنا كان و�ضع كبار ال�شخ�صيات ا ّلذين ت�ش ّبثوا بف�ضالت الحياة
المادية لرجال الحكومة �آنذاك .و�أمثال ه�ؤالء مح ّمد بن �شهاب الزهري ،فهذه
)(1

بحار الأنوار ،ج � ،45ص .115
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ال�سجاد ،Qوالإمام
ال�شخ�صية كانت ُتعتبر من الكبار ومن تالمذة الإمام ّ
حجة
 Qا�ستطاع �أن يف�ضح حقيقة ه�ؤالء من خالل ر�سالة كتبها لتكون ّ
يتم�سكون بها.
للتاريخ وتب ّين العالئق الما ّدية ا ّلتي كانوا ّ
المجل�سي
وهناك الكثير من �أمثال مح ّمد بن �شهاب ،حيث نقل العلاّ مة
ّ
عن ابن �أبي الحديد ما يثير ويه ّز الم�شاعر .فقد نقل في البحار عن جابر
�أنّ الإمام ال�سجاد Qقال« :ما ندري كيف ن�صنع بالنا�س� ،إن حدّثناهم
بما �سمعنا من ر�سول اهلل� Pضحكوا» (ف�إ ّنهم ال يكتفون بالرف�ض و�إنما
ي�ضحكون ا�ستهزا ًء)« ،و�إن �سكتنا ال ي�سعنا»((( .ومن ّثم يذكر ابن �أبي الحديد
�أ�سماء عدد من ال�شخ�صيات ورجال ذلك الزمان من ا ّلذين كانوا من �أتباع �أهل
البيتّ Rثم انحرفوا فيما بعد.
كان يجب �أن ي�صلح دين الأ ّمة ،و�أن ُته ّذب �أخالق النا�س و�أن ُيخ ّل�ص ال�شعب
وجه الأ ّمة معنوي ًا كي يرجع �أ�سا�س
من الف�ساد ا ّلذي كان �سائد ًا �آنذاك و�أن ُت ّ
ال�سجاد
الدين �إلى الأ ّمة والمجتمع .لذا ترون �أنّ �أكثر الكالم المنقول عن الإمام ّ
معنى
 Qهو في الزهد .وحتى في بداية كالمه وخطبه ،ا ّلتي كانت تت�ض ّمن ً
�سيا�س ّي ًا ،نجده يبد�أها بالكالم حول الزهد ،حيث يقولّ �« :Qإن عالمة
الزاهدين في الدنيا الراغبين عنها في الآخرة�...إلخ»((( .وفي كالم �آخر
ي�صف الدنيا قائ ًال «�أ َوال ح ّر يدع هذه اللماظة لأهلها فلي�س لأنف�سكم ثمن
�إال الج ّنة �أال فال تبيعوها بغيرها»(((.
�إنّ كلمات الإمام Qك ّلها كانت تحمل بين ط ّياتها الزهد والمعارف
الإ�سالمية ،وكان الإمام يطرح المعارف الإ�سالمية ويب ّينها من خالل الدعاء،
وذلك لأنّ الظروف ال�صعبة والقمع ا ّلذي كان م�سيطر ًا على ال�شعب لم يكن
)(1
)(2
)(3

بحار الأنوار ،ج � ،6ص .259
بحار الأنوار ،ج � ،75ص .128
تحف الحقول� ،ص .391
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ال�سجاد Qب�أن يتك ّلم ويطرح �آراءه ب�صورة �صريحة ووا�ضحة،
ي�سمح للإمام ّ
ال�سلطة وحدها كانت مانعة له ،و�إ ّنما النا�س �أنف�سهم كانوا يرف�ضون
فلي�ست ّ
هذا .المجتمع كان قد �أ�صبح مجتمع ًا �ضائع ًا وكان من الواجب �إ�صالحه.
كانت حياة الإمام ال�سجاد Qمن عام  61هـ �إلى  95هـ ،على ما ذكرنا.
يتح�سن ،حتّى قال الإمام ال�صادق،Q
وك ّلما كان يم�ضي الوقت كان الو�ضع ّ
كما ذكرناه �سابق ًا« ،ارت ّد النا�س بعد الح�سين� »...إلى �أن قال «ثم � ّإن النا�س
لحقوا وكثروا».
ال�سجاد
تح�سن الو�ضع ع ّما كان عليه في زمن ّ
وفي زمن الإمام الباقرّ Q
ال�سجاد خالل � 35سنة]28/04/1365[ .
 Qوهذا بف�ضل �سعي الإمام ّ
يظنّ بع�ض النا�س �أنّ الإمام فيما لو �أراد �أن يقاوم نظام بني �أم ّية لكان
ينبغي �أن يرفع راية المقاومة الع�سكرية� ،أو �أن يلتحق بالمختار� ،أو عبد اهلل بن
حنظلة� ،أو �أن يقودهما معلن ًا بذلك المقاومة الم�س ّلحة بك ّل و�ضوح .لك ّننا نفهم
من خالل النظر �إلى ظروف زمان الإمام ال�سجاد� Qأن هذا ظنٌّ خاطئ
وذلك بااللتفات �إلى هدف الأئ ّمة.R
ال�سجاد ،Qفي تلك الظروف
لو قام الأئ ّمة ،Rومن جملتهم الإمام ّ
بمثل هذه التح ّركات العلنية وال�سلبية ،فباليقين لما بقي لل�شيعة باقية ،ولما
بقيت الأر�ضية �أو ف�سح المجال ال�ستمرار ونم ّو مدر�سة �أهل البيت ونظام الوالية
ال�سجاد Qفي ق�ض ّية المختار لم
والإمامة فيما بعد .لهذا نجد �أنّ الإمام ّ
�سري بينهما،
يعلن التعاون معه ،وبرغم ما جاء في بع�ض الروايات عن
ٍ
ارتباط ّ
�إ ّال �أ ّنه ودون ّ
�شك ،لم يكن ارتباط ًا علني ًا ،حتّى قيل في بع�ض الروايات �إنّ الإمام
ال�سجاد Qكان يذ ّم المختار ،ويبدو هذا الأمر طبيعي ًا جد ًا من ناحية التق ّية،
ّ
وذلك حتّى ال ُي�شعر بوجود � ّأي ارتباط بينهما ،مع العلم ب�أنّ المختار فيما لو
انت�صر ف�إ ّنه بالت�أكيد كان �سيعطي الحكومة لأهل البيت ،Rولكن في حال
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وعلني ،لكانت ال ّنقمة �شملت وب�شكل
هزيمته ،ومع وجود �أدنى ارتباط وا�ضح
ّ
ال�سجاد Qو�شيعة المدينة واجت ّثت جذور الت�ش ّيع �أي�ض ًا .لأجل
قطعي الإمام ّ
ّ
العلني به.
ذلك لم ُيظهر الإمامّ � Qأي نوع من االرتباط
ّ
ورد في رواية �أ ّنه عندما دخل م�سلم بن عقبة �إلى المدينة في واقعة الح ّرة،
لم ّ
علي بن
ي�شك �أح ّد على الإطالق في �أنّ �أ ّول �شخ�ص �سيقع �ضح ّية نقمته هو ّ
ال�سجاد Qبتدبيره الحكيم ت�ص ّرف بحيث دفع
الح�سين ،Qلكنّ الإمام ّ
أ�صلي لل�شيعة.
البالء عنه ،وبذلك حافظ على ا�ستمرار المحور ال ّ
وهناك روايات في بع�ض الكتب  -منها «بحار الأنوار»  -تحكي عن �إظهار
ال�سجاد Qعند م�سلم بن عقبة ،ولكن هذه الروايات كاذبة
التذ ّلل من قبل ّ
قطع ًا وذلك للأ�سباب التالية:
�سند �صحيح.
�أو ًال :ال ت�ستند هذه الروايات �إلى � ّأي ٍ
ثانياً :توجد روايات �أخرى تك ّذبها وتدفعها من حيث الم�ضمون.
ففي لقاء الإمام Qمع م�سلم بن عقبة توجد روايات عديدة ال تن�سجم
�أ ّية واحدة منها مع الأخرى ،ولأنّ بع�ض تلك الروايات ينطبق وين�سجم �أكثر مع
نهج الأئ ّمة و�سيرتهم ،فنحن ب�صورة طبيعية نقبلها.
على ك ّل حال ،مع �أ ّننا ال نقبل تلك الروايات ا ّلتي تتح ّدث عن �صدور مثل
هذه الأفعال عن الإمام ،ولك ّننا ال ن�شك �أي�ض ًا في �أنّ الإمام لم يقابل م�سلم
معاد ،لأنّ � ّأي ت�ص ّرف من هذا القبيل �سوف ي�ؤ ّدي �إلى قتل
بن عقبة بت�ص ّرف ٍ
الإمام ،وهذا �سي�ؤ ّدي بدوره �إلى خ�سارة عظيمة ال ُتجبر بلحاظ ال ّدور ا ّلذي
ال�سجاد Qبالن�سبة لثورة الإمام الح�سينQ
ينبغي �أن يقوم به الإمام ّ
وتبليغ حقيقتها .لهذا يبقى الإمام - Qوكما قر�أنا في رواية الإمام ال�صادق
 - Qويلحق النا�س به �شيئ ًا ف�شيئ ًا ويزداد عددهم .وفي ظ ّل تلك الظروف
ال�سجاد.Q
ال�صعبة وغير الم�ساعدة يبد�أ عمل الإمام ّ
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في تلك الفترة �ساد حكم عبد الملك  -حيث �إنّ معظم م ّدة �إمامة الإمام
ال�سجاد ،البالغة ثالثين �سنة ون ّيف ،كانت في ظل هذه الحكومة  -وكان نظامه
ّ
ال�سجاد ،Qوي�ستخدم
يقوم بال ّر�صد التام والمراقبة الدائمة لحياة الإمام ّ
الجوا�سي�س والعيون الكثيرة ا ّلتي كانت تنقل �إليه � ّ
أدق التفا�صيل حتّى الم�سائل
والخا�صة بالإمام.Q
الداخلية
ّ

أهداف حركة اإلمام السجادQ

بعد �أن ّ
ب�شكل مخت�صر �إلى
ال�سجاد� Qأ�شير ٍ
تو�ضحت �ساحة عمل الإمام ّ
الهدف والمنهج ا ّلذي اعتمده الأئ ّمة .وبعد ذلك نقوم بدرا�سة جزئيات حياة
هذا الإمام فيما يتع ّلق بهذا النهج.
م ّما ال ّ
لل�سجاد Qكان �إيجاد الحكومة
�شك فيه �أنّ الهدف
النهائي ّ
ّ
الإ�سالمية ،وكما جاء في كالم ال�صادق Qف�إنّ اهلل تعالى و ّقت عام 70
لقيام الحكومة الإ�سالميةّ ،ثم ب�سبب قتل الإمام الح�سين� Qسنة  60ف�إنّ
ب�شكل وا�ضح عن �أنّ الهدف
اهلل � ّأخرها �إلى �سنة 147 - 148هـ ،فهذا يحكي ٍ
ال�سجاد Qو�سائر الأئ ّمة هو �إيجاد الحكومة الإ�سالمية.
النهائي للإمام ّ
ّ
ولكن كيف يمكن �أن ُتقام الحكومة الإ�سالمية في مثل تلك الظروف؟ �إنّ هذا
يحتاج �إلى ع ّدة �أمور:
 -1ينبغي �أن تد ّون و ُتدر�س و ُتن�شر المدر�سة الإ�سالمية الحقيقية ا ّلتي يحمل
علمها الأئ ّمة ،Rهذه المدر�سة ا ّلتي هي �أي�ض ًا المبنى الأ�سا�س للحكومة
إ�سالمي ولم ّدة طويلة من الزمن
الإ�سالمية .بعد �أن انف�صل المجتمع ال
ّ
إ�سالمي ال�صحيح ،كيف يمكن �إقامة حكومة على �أ�س�س الفكر
عن الفكر ال
ّ
يتم تحقيقها بين النا�س،
ال
إ�سالمي الأ�صيل في حين �أنّ الأر�ضية الفكر ّية لم ّ
ّ
ولم ت ّدون تلك الأحكام الأ�صيلة؟
ال�سجاد Qهي �أ ّنه د ّون الفكر
�إنّ �أعظم الأدوار ا ّلتي مار�سها الإمام ّ
المعنوي للإن�سان،
الأ�صيل للإ�سالم :كالتوحيد ،والنب ّوة ،وحقيقة المقام
ّ
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ال�سجادية هو في هذا المجال.
وارتباطه باهلل .و� ّ
أهم دور �أ ّدته ال�صحيفة ّ
فانظروا �إلى هذه ال�صحيفةّ ،ثم جولوا بب�صركم في �أو�ضاع النا�س على �صعيد
الفكر الإ�سالمي في ذلك الزمن �ستجدون مدى الم�سافة ا ّلتي تف�صل بين
االثنين.
إ�سالمي
ففي ذلك الزمن ا ّلذي كان الم�سلمون في ك ّل �أنحاء العالم ال
ّ
ي�سيرون نحو الحياة المادية والمل ّذات ،بدء ًا من �شخ�ص الخليفة عبد الملك
الزهري،
بن مروان� ،إلى العلماء المحيطين به (ومن جملتهم مح ّمد بن �شهاب
ّ
و�سوف �أذكر �أ�سماء علماء البالط فيما بعد) ،نزو ًال �إلى الجميع ا ّلذين كانوا
ال�سجاد Qويقول مخاطب ًا
يغو�صون في بحر الدنيا والماديات ،يقف الإمام ّ
النا�س�« :أ َوال ح ّر يدع هذه اللماظة لأهلها؟».
إ�سالمي الأ�صيل كان عبارة
ففي هذه الجملة يو�ضح الإمام �أنّ الفكر ال
ّ
عن جعل الهدف للمعنويات والتح ّرك نحو الو�صول �إلى الأهداف المعنوية
والإ�سالمية ،وجعل الإن�سان يرتبط باهلل عبر التكليف .وهذا هو الموقف
ال�سجاد
المقابل تمام ًا لحركة النا�س المادية في ذلك الزمن .كان على الإمام ّ
كبير لأجل �أن يحفظ الفكر الأ�صيل للإ�سالم في ف�ضاء
� Qأن يقوم ٍ
بعمل ٍ
ال�سجاد.Q
المجتمع ال
إ�سالمي .وكانت هذه الحادثة بداية �أعمال الإمام ّ
ّ
 -2تعريف النا�س �إلى �أح ّقية �أولئك ا ّلذين ينبغي �أن يت�س ّلموا زمام الحكم.
�إذ كيف يمكن لأهل البيت ت�شكيل حكومة في الوقت ا ّلذي كان الإعالم والتبليغ
إ�سالمي طوال ع�شرات ال�سنين حتّى ع�صر
�ض ّد �آل الر�سول قد ملأ العالم ال
ّ
ال�سجاد ،Qوفيه ظهرت الأحاديث المو�ضوعة عن ر�سول اهللP
الإمام ّ
وا ّلتي تخالف حركة �أهل البيت بل �إ ّنها في بع�ض الموارد ت�شتمل على �س ّبهم
ولعنهم ،وقد ُن�شرت بين �أنا�س ولم يكن لديهم �أي ّ
المعنوي
اطالع على المقام
ّ
والواقعي لأهل البيت.
ّ
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ال�سجاد Qكان
لهذا ،ف�إنّ �أحد الأهداف والتح ّركات المه ّمة للإمام ّ
يرتبط بتعريف النا�س �إلى �أح ّقية �أهل البيت ،و�أنّ مقام الوالية والإمامة
للنبي .Pوهذا الأمر� ،إ�ضافة
والحكومة ح ٌّق ثابت لهم وهم الخلفاء الواقع ّيون ّ
لما له من �أهم ّية عقائدية وفكرية ،له ماه ّية �سيا�سية وهي االرتباط بالحركة
ال�سيا�سية المناه�ضة للنظام الحاكم.
ال�سجاد� Qأن ي� ّؤ�س�س الأجهزة والت�شكيالت ا ّلتي
 -3كان على الإمام ّ
يمكن �أن تكون منطلق ًا �أ�صلي ًا للتح ّركات ال�سيا�سية الم�ستقبلية ،ففي مجتمع
المالي
ممزّق ،يعي�ش تحت �أنواع القمع والفقر والت�ضييق
والمعنوي ،حتّى �أنّ
ّ
ّ
ال�شيعة عا�شوا من الرعب والت�ضييق �إلى درجة �أنّ ت�شكيالتهم تال�شت فكيف
ال�سجاد� Qأن يبد�أ عمله وحيد ًا �أو مع مجموعة قليلة وغير
يمكن للإمام ّ
ّ
هم الإمام ال�سجاد� Qأن يبد�أ بت�شكيل هذه التنظيمات
منظمة؟ لهذا كان ّ
ا ّلتي كانت ،بر�أينا ،موجودة منذ �أ ّيام �أمير الم�ؤمنين Qغير �أ ّنها �ضعفت
وتال�شت �إثر واقعة عا�شوراء والح ّرة وثورة المختار.
بالنتيجة نجد �أنّ عمل الإمام كان يدور �ضمن ثالثة محاور �أ�سا�س:
إ�سالمي ب�صورة �صحيحة وطبق ما �أنزل اهلل ،بعد مرور
الأول :تدوين الفكر ال
ّ
�أزمنة من التحريف والن�سيان عليه.
الثاني� :إثبات �أح ّقية �أهل البيت في الخالفة والوالية والإمامة.
الثالث� :إيجاد الت�شكيالت المن�سجمة لأتباع �أهل البيت Rو�أتباع الت�ش ّيع.
هذه الأعمال الثالثة الأ�سا�س هي ا ّلتي ينبغي �أن ندر�سها ونبحث فيها لنرى
ال�سجاد.Q
� ّأي واحد منها قد تح ّقق في حياة الإمام ّ
�إلى جانب هذه الأعمال ،كانت هناك �أي�ض ًا �أعمال �أخرى هام�شية �أو �ضمنية
والقمعي.
وتح ّركات قام بها الإمام و�أتباعه لأجل اختراق ذلك الج ّو المرعب
ّ
ففي ظ ّل الإجراءات الأمنية الم�ش ّددة ا ّلتي كان يفر�ضها الحكم ،نالحظ مواقف

218

إنسان بعمر  250سنة

عديدة للإمام� Qأو �أتباعه كان الهدف منها ك�سر حواجز القمع و�صناعة
خا�صة مع الأجهزة الحاكمة �أو التابعة لها،
بع�ض الأجواء المالئمة واللطيفةّ ،
مثل المواقف ا ّلتي حدثت بين الإمام Qوعبد الملك ع ّدة مرات� ،أو الأمور
ا ّلتي جرت مع العلماء المنحرفين والتابعين لعبد الملك (من قبيل مح ّمد بن
الزهري) ك ّل ذلك لأجل خرق ذلك الج ّو المت�ش ّدد.
�شهاب
ّ
�إنّ الباحث عندما ي�ستعر�ض الروايات� ،سواء الأخالقية منها �أم المواعظ
�أم الر�سائل ا ّلتي نقلت عن الإمام �أو المواقف ا ّلتي �صدرت عنه وذلك على
وبتعبير �آخر �سوف يرى
�أ�سا�س ما ب ّيناه ،ف�إ ّنه �سوف يجد لها المعاني المنا�سبة،
ٍ
�أن جميع تلك التح ّركات والأقوال كانت �ضمن الخطوط الثالثة ا ّلتي �أ�شرنا
ت�صب جميع ًا في دائرة �إقامة الحكومة الإ�سالمية .وبالت�أكيد
�إليها وا ّلتي كانت ّ
لم يكن الإمام يف ّكر في �إيجاد حكومة �إ�سالم ّية في زمانه لأ ّنه كان يعلم �أنّ
وقتها في الم�ستقبل� ،أي في الحقيقة في ع�صر الإمام ال�صادق.Q
وبهذه الأعمال الثالثة �سوف تته ّي�أ �أر�ض ّية �إقامة الحكومة الإ�سالم ّية
والنظام الع َل ّ
وي[.مجلة با�سدار ا�سالم]8،
ال�سجاد Qلم يكن يرى
لقد ذكرتُ �سابق ًا ،و�أ�ؤ ّكد ما ذكر ُته� ،أنّ الإمام ّ
�سيتم تحقيق الحكومة الإ�سالم ّية في زمانه (وهذا بخالف ما عمل لأجله
�أ ّنه ّ
الإمام ال�صادق Qفي زمانه) ،فقد كان معلوم ًا ب�أنّ الأر�ض ّية في ع�صر
ال�سجاد Qلم تكن مع ّدة لذلك ،وكان الظلم والقمع والجهل كبير ًا
الإمام ّ
�إلى الدرجة ا ّلتي ي�صعب فيها �إزالتها خالل هذه ال�سنوات الثالثين .وكان الإمام
ال�سجاد Qيعمل للم�ستقبل .ومن خالل القرائن العديدة ،نفهم �أي�ض ًا �أنّ
ّ
الإمام الباقر Qلم يكن يهدف �إلى �إقامة حكومة �إ�سالم ّية في زمانه� ،أي
ال�سجاد ،)Qومنذ �سنة 95
�أ ّنه منذ �سنة  61وحتّى  95هـ (�شهادة الإمام ّ
وحتّى  114هـ (�شهادة الإمام الباقر ،)Qلم يكن في فكر � ّأي منهما �أ ّنه
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�ستقام هذه الحكومة في زمانه ،ولهذا كانا يعمالن على المدى البعيد.
ال�سجاد ،Qلأ ّنها
و�سوف ن�ست�شهد على هذه الفكرة بكلمات الإمام ّ
�أف�ضل الم�صادر و�أكثرها �أ�صالة للتع ّرف �إلى �سيرة حياته Qبل على حياة
ك ّل الأئ ّمة .Rغاية الأمر  -وكما �أ�شرنا �سابق ًا � -أ ّننا نفهم هذه البيانات
ب�صورة �صحيحة عندما نط ّلع على حركة الأئ ّمة ومق�صدهم من الجهاد
ال�صورة قد نفهم معاني هذه الكلمات
والمواجهة وال�سعي وال�سير ،وبغير هذه ّ
 ا ّلتي �سوف �أبي ّنها  -مغلوطة .وبعد �أن ّاطلعنا على بع�ض تلك الحوادث،
وا ّلتي ا�ستفدناها ببركة كلمات الأئ ّمة� ،Rسوف نعتمد على نف�س الم�صادر
نح�صلها.
و�سنرى �أ ّية ا�ستنتاجات �صحيحة ّ
قبل �أن ندخل في �صلب البحث ينبغي �أن نذ ّكر بنقطة موجزة �أ ّنه وب�سبب
ال�سجاد ،Qلم ي�ستطع
مرحلة القمع ال�شديد ا ّلتي كان يعي�شها الإمام ّ
�أن يب ّين لنا تلك المفاهيم ب�صورة وا�ضحة ولذلك كان ي�ستفيد من �أ�سلوب
ال�سجادية ا ّلتي �سوف نتع ّر�ض لها
الموعظة والدعاء
(خا�صة �أدعية ال�صحيفة ّ
ّ
فيما بعد والبيانات والروايات ا ّلتي ُنقلت عن الإمام Qوا ّلتي كانت تطغى
والن�صيحة يب ّين
عليها حالة الموعظة) ،حيث كان الإمام �ضمن بيان الموعظة ّ
ال�سجاد Qمنهج ًا حكيم ًا و�شديد
ما �أ�شرنا �إليه �سابق ًا ،وبهذا اتّبع الإمام ّ
الحذاقة .وبذلك الأ�سلوب ا ّلذي ظاهره موعظة النا�س ون�صحهم� ،أدخل الإمام
أيديولوجي
� Qإلى �أذهانهم ما يريده ،وهذا من �أف�ضل �أ�شكال التعاطي ال
ّ
والفكري ال�صحيح.
ّ

السجادQ
اإلمام
ّ

وتج ّليات المواجهة السياسية

ال�سجاد Qالواردة في كتاب
ما �سنقوم بدرا�سته هنا هو كلمات الإمام ّ
«تحف العقول» حيث ن�شاهد ع ّدة �أنواع من الأ�سلوب المذكور وا ّلتي ت�شير �إلى
طبيعة الجهات المخاطبة.
�أحد تلك الأنواع هو الكلمات الموج ّهة لعا ّمة النا�س ،وا ّلتي يظهر فيها �أنّ
والخا�صة للإمام �أو من الكوادر التابعين
الم�ستمع لي�س من الجماعة المق ّربة
ّ
له .وفي هذه الخطابات ي�ستند الإمام Qدائم ًا �إلى الآيات القر�آنية ،لماذا؟
ال�سجاد Qك�إمام ،بل يطلبون الدليل
لأنّ عا ّمة النا�س ال ينظرون �إلى الإمام ّ
ّ
ي�ستدل �إ ّما بالآيات �أو باال�ستعارة من الآيات ،حيث
في كلماته ،ولهذا كان الإمام
ا�ستخدم هذا الأ�سلوب في �أكثر من  50مورد ًا ذكر في تلك الروايات ،ب�صورة
مبا�شرة �أو بطريق اال�ستعارة.
الموجه �إلى الم�ؤمنين نجد الأمر مختلف ًا ،لأنّ ه�ؤالء
ولكن في الخطاب
ّ
ال�سجاد Qوقوله مقبول عندهم ،لهذا لم يكن
الم�ؤمنين يعرفون الإمام ّ
الموجه �إليهم
ي�ستند في كالمه �إلى الآيات القر�آنية .ولو �أح�صينا ك ّل كالمه
ّ
لوجدنا �أنّ ا�ستخدام الآيات القر�آنية فيه قليل جد ًا.
مف�صلة من كتاب «تحف العقول» تحت عنوان« :موعظته ل�سائر
في رواية ّ
�أ�صحابه و�شيعته وتذكيره �إ ّياهم ك ّل يوم جمعة»((( ،نجد هنا �أنّ دائرة
)(1
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المف�صلة الواردة فيها.
الم�ستمعين وا�سعة وهذا ما ن�ستنتجه من القرائن
ّ
ففي هذه الرواية لم ي�ستخدم الإمام Qكلمة «�أ ّيها الم�ؤمنون» �أو «�أ ّيها
خا�صة ،ولك ّنه قال
الإخوة» ،و�أمثالها ،حتّى نعلم �أنّ خطابه ّ
موجه �إلى جماعة ّ
«�أ ّيها النا�س» وهذا ي�شير �إلى عموم ّية الخطاب .في حين �أنه في بع�ض الروايات
خا�صة �إلى الم�ؤمنين.
الأخرى كان الخطاب ّ
موجه ًا ب�صورة ّ
ثاني ًا؛ ال يوجد في هذه الرواية ت�صري ٌح ب�شيء معار�ض للجهاز الحاكم ،بل
ان�صرف ك ّل الخطاب لبيان العقائد ،وما ينبغي �أن يعرفه الإن�سان وذلك بل�سان
الموعظة .فالخطاب يبد�أ هكذا�« :أيها النا�س ،ات ّقوا اهلل واعلموا �أ ّنكم �إليه
راجعونّ .»...ثم يتط ّرق الإمام� Qإلى العقائد الإ�سالمية وي ّوجه النا�س
�إلى �ضرورة فهم الإ�سالم ال�صحيح .وهذا ّ
يدل على �أ ّنهم ال يعرفون الإ�سالم
ال�صحيح ،يريد بذلك �إيقاظهم من غفلة الجهل �إلى معرفة الإ�سالم وتعاليمه.
كيف مث ًال ي�ستفيد الإمام ال�سجاد Qمن �أ�سلوبه الج ّذاب ،حيث يقول:
«�أال و� ّإن �أ ّول ما ي�س�أالنك عن ر ّبك ا ّلذي كنت تعبده» ويم�ضي على هذا المنوال
نا�صح ًا ،ويخ ّوف من ذلك الوقت ا ّلذي يو�ضع المرء في قبره وي�أتي منكر ونكير
لم�ساءلته .وبهذا يريد �أن يوقظ فيهم الدافع لمعرفة اهلل وفهم التوحيد« ،وعن
نب ّيك ا ّلذي �أُر�سل �إليك»ّ ،ثم الدافع لفهم النبوة« ،وعن دينك ا ّلذي كنت تدين
به ،وعن كتابك ا ّلذي كنت تتلوه.»...
و�أثناء عر�ضه لهذه العقائد الأ�صيلة وهذه المطالب الأ�سا�س للإ�سالم،
كالتوحيد والنب ّوة والقر�آن والدين ،يب ّين هذه النقطة الأ�سا�س بقوله:Q
«وعن �إمامك ا ّلذي كنت تت ّواله»((( ،فهو هنا يطرح مو�ضوع الإمامة .وق�ض ّية
الإمامة عند الأئ ّمة تعني ق�ضية الحكومة �أي�ض ًا� ،إذ ال يوجد فرق بين الوالية
معان مختلفة عند
للولي والإمام ٍ
والإمامة على ل�سان الأئ ّمة .Rو�إن كان ّ
)(1
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بع�ض النا�س ولكن هاتين الق�ض ّيتين  -الوالية والإمامة  -على ل�سان الأئ ّمة
�أم ٌر واح ٌد والمراد منهما واحد .وكلمة «الإمام» المق�صودة هنا تعني ذلك
الإن�سان المتك ّفل ب�إر�شاد النا�س وهدايتهم من الناحية الدينية ،و�أي�ض ًا المتك ّفل
النبي Pالإمام هو قائد
ب�إدارة �أمور حياتهم من الناحية الدنيوية� ،أي خليفة ّ
المجتمع� ،أي ذلك الإن�سان ا ّلذي نتع ّلم منه ديننا وتكون بيده �أي�ض ًا �إدارة دنيانا،
بحيث تكون �إطاعته في �أمور الدين و�أمور الدنيا واجبة علينا.
فهم خاطئ
في عالم الت�ش ّيع تع ّر�ضت هذه الق�ض ّية (دور الإمام) �إلى ٍ
طيلة قرون متتالية .ففي ال�سابق كان النا�س يت�ص ّورون �أنّ الإمام يتف ّرد بحكم
المجتمع ،وهو ا ّلذي ينبغي �أن يدير �أمور الحياة بيده وبجهده الذاتي :فيحارب
وي�صالح ويعمل وين ّفذ ك ّل طلب بنف�سه؛ فهو ي�أمر النا�س وينهاهم من جهة،
وفي نف�س الوقت هو ا ّلذي ين ّفذ هذه الأمور وحده لإ�صالح دينهم! واليوم �أي�ض ًا
تع ّر�ضت هذه الق�ض ّية للفهم الخاطئ بحيث �أ�صبحنا نعتبر �أنّ الإمام في ع�صر
الغيبة لي�س �إ ّال عالم ًا ديني ًا ،وهذا بالطبع ت�ص ّو ٌر خاطئ .لفظة «الإمام» تعني
المتق ّدم والقائد .فالإمام ال�صادق Qعندما كان يخاطب النا�س في منى
�أو عرفات بقوله�« :أ ّيها النا�س � ّإن ر�سول اهلل كان الإمام» ،كان ي�شير �إلى �أنّ
الإمام هو ا ّلذي يت ّولى �أمور النا�س الدينية والدنيوية.
إ�سالمي �أ ّيام حكم عبد الملك بن مروان وفي ع�صر الإمام
في المجتمع ال
ّ
ال�سجاد Qكان هذا المعنى ُيفهم فهم ًا خاطئ ًا .لأنّ �إمامة المجتمع ،وهي
ّ
�إدارة �ش�ؤون حياة النا�س وب�سط نظام العي�ش ا ّلذي يم ّثل ق�سم ًا مهم ًا من الإمامة،
قد �سلبت من �أهلها و�أعطيت �إلى من ال �أهل ّية لهم بها ،حيث كانوا يل ّقبون
�أنف�سهم بالأئ ّمة ويعرفهم النا�س بذلك .فالنا�س كانوا ُيطلقون لقب الإمام على
عبد الملك بن مروان ،ومن قبله �أبيه وقبلهما يزيد وغيره .وقد قبلوهم على
تر�سخ
�أ�سا�س �أ ّنهم قادة المجتمع والح ّكام على النظام
االجتماعي للنا�س .وقد ّ
ّ
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ذلك في �أذهان النا�س.
ال�سجاد Qيقول �إ ّنك �ستُ�س�أل عن �إمامك في
وهكذا عندما كان الإمام ّ
القبر ،كان ي�شير �إلى �أ ّنك هل انتخبت الإمام المنا�سب وال�صحيح؟ وهل �أنّ
ذلك ال�شخ�ص ا ّلذي كان يحكمك ،ويقود المجتمع ا ّلذي تعي�ش فيه هو ح ّق ًا
�إمام؟ وهل هو م ّمن ر�ضي اهلل عنه؟ لقد كان الإمام بهذا الكالم يوقظ النا�س
ح�سا�سة في نفو�سهم.
ليجعل هذه الق�ض ّية ّ
بهذه الطريقة كان الإمام يحيي ق�ض ّية الإمامة .ففي حين �أنّ الجهاز
يتم الحديث عنها ،ا�ستخدم الإمام �أ�سلوب
ال ّ
أموي الحاكم لم يكن ير�ضى ب�أن ّ
الموعظة(.كانت هذه من �إحدى الو�سائل الهادئة ا ّلتي ا�ستخدمها الإمام في
هذا المجال ،و�سوف ن�شير الحق ًا �إلى �أ�ساليب �أكثر ت�ش ّدد ًا).
الموجه �إلى عا ّمة النا�س نجد �أنّ �إمامنا،
بنا ًء على هذا ،ففي البيان العام ّ
الح�سا�سة
وبلغة الموعظة ،يحيي المعارف الإ�سالم ّيةّ ،
وخا�صة تلك المعارف ّ
في ذهن النا�س ،وي�سعى لأجل �أن يتع ّرف النا�س �إليها ويتذ ّكروها .ويمكن
االلتفات في هذا النوع من الخطاب �إلى نقطتين اثنتين:
البياني للإمام لم يكن تعليمي ًا ،بل هو من نوع
الأولى� :أنّ هذا الأ�سلوب
ّ
ليف�سر
التذكير� .أي �أنّ الإمام لم يكن يجل�س ليب ّين لل ّنا�س دقائق التوحيد� ،أو ّ
لهم م�س�ألة النب ّوة ،و�إ ّنما يذ ّكرهم بها .لماذا؟ لأنّ المجتمع ا ّلذي كان يعي�ش فيه
النبي Pم�سافة زمنية كبيرة
الإمام ال�سجاد Qلم تكن تف�صله عن مرحلة ّ
حتّى ينحرف كلي ًا عن العقائد الإ�سالم ّية .بل كان هناك الكثير من الأ�شخا�ص
ا ّلذين عاي�شوا ر�سول اهلل Pوم ّرت عليهم مرحلة الخلفاء الرا�شدين ،وقد
عا�صروا �أئ ّمتنا العظام من �أمير الم�ؤمنين� Qإلى الإمام الح�سنQ
و�إلى الإمام الح�سين .Qومن الناحية االجتماع ّية لم يكن الو�ضع قد و�صل
أ�صولي
إ�سالمي من االنحراف
�إلى مرحلة يعاني فيها المجتمع ال
ّ
العقائدي وال ّ
ّ
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بالن�سبة لم�س�ألة التوحيد والنب ّوة والمعاد والقر�آن .نعم ،كانت هذه الم�سائل
تدريج ّي ًا تخرج من ذاكرتهم ،وكانت الحياة الما ّدية تحيط بهم �إلى درجة
إ�سالمي والعقيدة الإله ّية.
تن�سيهم الفكر ال
ّ
كانت الحياة الدنيوية والمادية ت�سري في المجتمع بحيث ال ُتبقي في �أذهان
توجه للم�سابقة في م�ضمار المعنويات والخيرات .و�إذا ُوجد هذا
النا�س � ّأي ّ
الأمر ف�إ ّنه لم يكن ليتع ّدى الق�شور وال�سطوح� .أ ّما بالن�سبة للمفهوم ا ّلذي كان
ال ّنا�س يحملونه ،في زمن ر�سول اهلل Pوالع�صر المتّ�صل به ،عن التوحيد
والح�سا�س ّية المتم ّيزة تجاهه ،فقد كانوا يفتقدونه في ع�صر الإمام .وهذا ما
كان ي�ستدعي التذكير حتّى يرجع الأمر �إلى �سابق عهده ،ال �أنّ هناك �أ�شياء
ت�صحح.
مح ّرفة ينبغي �أن ّ
وهذا بخالف المراحل الالحقة ،كمرحلة الإمام ال�صادق ،Qلأنّ
الم�س�ألة حينها لم تكن بهذا ال�شكل .فقد ظهر في ذلك الوقت الكثير من
المتك ّلمين والمتفل�سفين والمف ّكرين ،وتحت عناوين متع ّددة كانوا يجل�سون في
الم�ساجد الكبرى ،مثل م�سجد المدينة وحتّى الم�سجد الحرام وم�سجد ال�شام،
ويد ّر�سون العقائد المنحرفة والباطلة .لقد برز حينها �أنا�س مثل «ابن �أبي
العوجاء» يد ّر�سون عقائد الزنادقة والإلحاد .لهذا ،بالت�أ ّمل ب�أحاديث وكلمات
الإمام ال�صادق Qنجد بيان التوحيد والنب ّوة و�أمثالها ب�صورة ا�ستداللية(((.
فالحاجة �إلى اال�ستدالل �ضرورية لمواجهة ا�ستدالل الخ�صم ،وهذا ما ال نجده
ال�سجاد ،Qا ّلتي كانت تعتمد على الحالة ال�شعور ّية
في كلمات الإمام ّ
والوجدان ّية ا ّلتي تذ ّكر بالق�ضايا الأ�سا�س.
ال�سجاد Qيحكي عن خروج عن الفكر
وباخت�صار ،لم يكن ع�صر الإمام ّ
إ�سالمي ،حتّى عند الح ّكام � ،اّإل في بع�ض الموارد ا ّلتي يظهر فيها مثل هذا
ال
ّ
)(1
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الأمر .وذلك عندما �أُلقى يزيد اللعين تلك الأبيات ال�شعرية في حالة ال�سكر
عندما �أُح�ضر �أ�سرى �أهل البيت Rفقال:
ل�����ع�����ب�����ت ه�����ا������ش�����م ب�����ال�����م�����ل�����ك ف�ل�ا
����������ي ن�����������زل(.)2
خ�����ب����� ٌر ج��������اء وال وح ٌ
ولك ّننا ن�ستطيع �أن نقول �إنّ هذا الكالم كان تحت ت�أثير ال�سكر .فحتّى
الحجاج لم يكونوا يجر�ؤون على �إعالن مخالفتهم لفكرة
�أمثال عبد الملك �أو ّ
التوحيد �أو النب ّوة .لقد كان عبد الملك بن مروان يقر�أ القر�آن �إلى درجة
�أ ّنه ُعرف ك�أحد ق ّراء القر�آنّ .ثم عندما و�صل �إليه خبر تن�صيبه خليفة ق ّبل
القر�آن وقال« :هذا ٌ
والحجاج بن
فراق بيني وبينك»� ،إنّ هذا ما حدث فع ًال.
ّ
يو�سف ا ّلذي �سمعتم عن ظلمه (وباليقين �إنّ ا ّلذي �سمعتموه هو �أق ّل بكثير
م ّما فعله) كان عندما يخطب في النا�س ي�أمرهم بالتقوى .وهكذا نفهم
ال�سجاد Qعلى التذكير بالأفكار الإ�سالمية لإخراج
�سبب اعتماد الإمام ّ
النا�س من م�ستنقع الدنيا والأهواء الما ّدية �إلى �ساحة معرفة اهلل والدين
والقر�آن.
الثانية :وهي ما �أ�شرنا �إليه �سابق ًا ،من �أنّ الإمام كان ي�أتي على ذكر م�س�ألة
الإمامة من خالل بيانه العا ّم ا ّلذي اتّخذ �أ�سلوب الموعظة والإر�شاد ،وعندما
كان بع�ض النا�س يتح ّدث �إليكم ويذ ّكركم قائ ًال� :أ ّيها النا�س ف ّكروا باهلل،
وبالتوحيد والنب ّوة وبق�ض ّية الحكومة� ...أما �إذا جاء ذلك بلغة الوعظ وعلى
ل�سان رجل زاهد وعابد ف�إ ّنه يمكن �أن ُيقبل ،وبتعبير �آخر لن يثير الح�سا�س ّيات.
ال�سجاد[.Qمجلة با�سدار �إ�سالم.]9 ،
هذا نوع من بيانات الإمام ّ
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تحذير الخواص من الدنيا والرفاهية

خا�صة ال تعرف
�أ ّما ال ّنوع الثاني فهو ذلك الخطاب ّ
الموجه �إلى مجموعة ّ
موجه ًا �إلى مجموعة من ا ّلذين يخالفون
هو ّيتها .ولكن من الوا�ضح �أ ّنه كان ّ
النظام الحاكم .فمن يمكن �أن يكون ه�ؤالء؟ هذه الخطابات و�إن لم ُيعلم منها
بالتحديد من هي تلك الفئة المخاطبة ،ولكن من الوا�ضح �أ ّنها لفئة مخالفة
للنظام الحاكم ،و�أفرادها هم في الواقع من �أتباع الإمام Qومن المعتقدين
بحكومة �أهل البيت.R
ولح�سن ّ
الحظ �أ ّننا نجد في كتاب تحف العقول نموذج ًا لهذا النوع من
ال�سجاد( Qوذلك لأ ّننا ال نجد في غيره من
الكلمات ال�صادرة عن الإمام ّ
الكتب موارد �أخرى من هذا النوع بالرغم من �أنّ هناك الكثير في حياة الإمام
ال�سجاد ،Qولكن على �أثر الحوادث المختلفة ا ّلتي جرت في ذلك الع�صر من
ّ
القمع والتنكيل واال�ضطهاد وقتل الأ�صحاب زالت تلك الآثار وبقي القليل منها).
يبد�أ الخطاب التابع لهذا ال ّنوع الثاني هكذا« :كفانا اهلل و�إ ّياكم كيد
الظالمين وبغي الحا�سدين وبط�ش الج ّبارين» .ويعلم من هذا البيان �أنّ
الإمام والجمع الحا�ضر مه ّددون من قبل ال�سلطات الحاكمة ،و�أنّ الم�س�ألة
خا�صة :الم�ؤمنين ب�أهل البيت ،Rولذلك جاء الخطاب
ترتبط بمجموعة ّ
ب�صيغة «يا �أ ّيها الم�ؤمنون» ،خالف ًا للنوع الأ ّول حيث ي�ستعمل «يا �أ ّيها النا�س» �أو
موجه �إلى الم�ؤمنين في الحقيقة ب�أهل البيت
«يا ابن �آدم» ،وذلك لأنّ الخطاب ّ
و�أفكار �أهل البيت.R
والدليل الآخر الوا�ضح ج ّد ًا عندما يقول�« :Qأ ّيها الم�ؤمنون ال يفت ّننكم
الطواغيت و�أتباعهم من �أهل الرغبة في الدنيا ،المائلون �إليها المفتونون
بها ،المقبلون عليها»(((.
)(1
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أ�صلي من الكالم هو حفظ ه�ؤالء الم�ؤمنين وبناء الكادر الالزم
فالمق�صد ال ّ
للم�ستقبل .ومن الوا�ضح �أ ّنه على �أثر ال�صراع ال�شديد في الخفاء ما بين �أتباع
الأئ ّمة Rو�أتباع الطواغيت ،ف�إنّ �أتباع الأئ ّمة عانوا من الحرمان الكبير
يتوجهوا �إلى الرفاهية ،هذه
والخطر الأكبر ا ّلذي يه ّدد المجاهدين هو �أن ّ
الرفاهية ا ّلتي لن تج ّرهم �إ ّال �إلى ترك الجهاد.
لقد كان الإمام Qي�ؤ ّكد كثير ًا على هذه النقطة ،ويح ّذر النا�س من
الرفاهيات في هذه الدنيا المتلألئة الكاذبة الخ ّداعة ا ّلتي لن ت�ؤ ّدي � اّإل �إلى
التق ّرب من الطواغيت .لهذا نجد في هذا البيان ،وفي العديد من كلمات
الإمام ال�سجاد ،Qوفي الروايات الق�صيرة ا ّلتي ُنقلت عنه ،ت�أكيد ًا على
هذا الأمر.
ماذا يعني التحذير من الدنيا؟ يعني حفظ النا�س من االنجذاب نحو
المترفين والإيمان بهم وتمييزهم بحيث تق ّل ح ّدة مواجهة النا�س لهم .وهذا
المتوجه �إلى عا ّمة
موجه للم�ؤمنين� ،أ ّما في الخطاب
ّ
النوع من الخطابات ّ
النا�س ،فقلي ًال ما نجد مثل هذا النوع .ففي خطاب عا ّمة النا�س ،كثير ًا ما
يظهر� :أيها النا�س التفتوا �إلى اهلل� ،إلى القبر والقيامة� ،إلى �أنف�سكم والغد.
فما هو هدف الإمام Qمن هذا النوع الثاني من الخطاب؟ المق�صود هو
بناء الكادر.
فهو Qيريد �أن ي�صنع من الم�ؤمنين كوادر مالئمة للمرحلة ،ولهذا
يح ّذرهم من االنجذاب نحو �أقطاب القدرة والرفاهية الكاذبة .ويك ّرر ذكر
النظام الحاكم خالف ًا للنوع الأ ّول من الكلمات ،كما يقول مث ًال« :و� ّإن الأمور
الواردة عليكم في ك ّل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع و�سنن
الجور وبوائق الزمان وهيبة ال�سلطان وو�سو�سة ال�شيطان»(((.
)(1
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وهنا نجد �أنّ الإمام مبا�شرة بعد ذكر هيبة ال�سلطان وقدرته يذكر و�سو�سة
ال�شيطان ،يريد بذلك �أن يلفت ،وبك ّل �صراحة ،النظ َر �إلى حاكم ذلك الزمان وي�ضعه
�إلى جانب ال�شيطان .وفي تت ّمة الكالم جملة الفتة جد ًا ولأ ّنها مه ّمة ج ّد ًا �أنقلها وهي
تحكي عن مطلب ذكرته �سابق ًا« :لتث ّبط القلوب عن تنبهها وتذهلها عن موجود
الهدى ومعرفة �أهل الحق»((( .تلك الهداية الموجودة الآن في المجتمع .فهذه
الأحداث ا ّلتي ترد على الإن�سان في حياته في الليل والنهار  -في ع�صر القمع -
والتوجه والدافع والن�شاط المطلوب للجهاد.
تمنع القلوب من تلك الن ّية ّ
ال�سجاد Qيعظهم بنف�س الأ�سلوب ال�سابق« ،و�إ ّياكم و�صحبة
فالإمام ّ
العا�صين ومعونة الظالمين» فهو يح ّذرهم من مجال�سة �أهل المعا�صي .من
هم �أهل المعا�صي؟ �أولئك الذين ُجذبوا لنظام عبد الملك الظالم .الآن ،حاولوا
ال�سجاد و�أن تك ّونوا ت�ص ّور ًا عنه .(((Qهل ما
�أن تت�ص ّوروا �شخ�صية الإمام ّ
زال ذلك الإمام المظلوم ال�صامت المري�ض ا ّلذي ال �ش�أن له بالحياة؟ كلاّ ،
فالإمام هو ا ّلذي كان يدعو مجموعة من الم�ؤمنين والأ�صحاب ويح ّذرهم ،بهذه
ال�صورة ا ّلتي ذكرناها من التق ّرب �إلى الظ َلمة ون�سيان المجاهدة ،ويمنعهم من
ّ
االنحراف عن هذا الطريق ،وكان يحفزهم وي�شحنهم بالن�شاط ،ويدفعهم من
�أجل �أن يكونوا م�ؤ ّثرين في �إيجاد الحكومة الإ�سالم ّية.
من جملة الأ�شياء ا ّلتي �أراها جل ّية و�شديدة الأهم ّية في هذا الق�سم من
ال�سجاد ،Qتلك الكلمات ا ّلتي يذ ّكر فيها بتجارب �أهل البيت
كلمات الإمام ّ
 Rالما�ضية .ففي هذا الق�سم ي�شير الإمام� Qإلى تلك الأ ّيام ا ّلتي م ّرت
على النا�س من قبل الح ّكام الجائرين ،مثل معاوية ويزيد ومروان ،ووقائع مثل
الهجري ،وع�شرات الحوادث
عدي ور�شيد
ّ
الح ّرة وعا�شوراء ،و�شهادة حجر بن ّ
)(1
)(2
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المه ّمة والمعروفة وا ّلتي م ّرت على �أتباع �أهل البيت طيلة الأزمان الما�ضية
وا�ستق ّرت في �أذهانهم .ويريد الإمام� Qأن يحثّ �أولئك المخاطبين من
خالل ذكر تلك الحوادث ال�شديدة ،على التح ّرك والثورة .والتفتوا الآن �إلى
هذه الجملة« :فقد لعمري ا�ستدبرتم من الأمور الما�ضية في الأ ّيام الخالية
من الفتن المتراكمة واالنهماك فيها ما ت�ستد ّلون به على تج ّنب الغواة»(((.
�أي �أ ّنكم ت�ستح�ضرون تلك التجارب وتعلمون ماذا �سيفعل بكم �أهل البغي
والف�ساد  -وهم ح ّكام الجور  -عندما يت�س ّلطون عليكم .ولذلك يجب عليكم �أن
تتج ّنبوهم وتواجهوهم .وفي هذا الخطاب يطرح الإمام م�س�ألة الإمامة ب�صورة
�صريحة� ،أي ق�ض ّية الخالفة والوالية على الم�سلمين والحكومة على النا�س و�إدارة
ال�سجاد Qق�ضية الإمامة بال�صراحة،
النظام ال
إ�سالمي .هنا يب ّين الإمام ّ
ّ
في حين �أ ّنه في ذلك الزمن لم يمكن يطرح مثل هذه المطالب على العا ّمة .ثم
يقول« :Qفقدّموا �أمر اهلل وطاعته وطاعة من �أوجب اهلل طاعته».
وهنا يع ّين الإمام فل�سفة الإمامة عند ال�شيعة والإن�سان ا ّلذي يجب �أن ُيطاع
بعد اهلل .ولو ف ّكر النا�س في ذلك الوقت بهذه الم�س�ألة لعلموا بو�ضوح �أ ّنه ال يجب
طاعة عبد الملك .لأ ّنه من غير الجائز �أن يوجب اهلل طاعة عبد الملك .ذلك
الحاكم الجائر بك ّل ف�ساده وبغيه .وبعد �أن يق ّدم الإمام هذه الم�س�ألة يتع ّر�ض لر ّد
�شبهة مق ّدرة فيقول« :وال تقدّموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت
وفتنة زهرة الدنيا بين يدي �أمر اهلل وطاعته وطاعة �أولي الأمر منكم»(((.
فالإمام Qفي هذا الق�سم من كلمته يعر�ض ب�صراحة لق�ضية الإمامة.
ففي هذا الخطاب والخطاب ال�سابق ير ّكز الإمام Qعلى م�س�ألتين
�أ�سا�سيتين من الم�سائل الثالث ا ّلتي �أ�شرنا �إليها �سابق ًا.
)(1
)(2
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إ�سالمي والمعتقدات الإ�سالمية و�إحيا�ؤها
الأولى� :إعادة تدوين وتجديد الفكر ال
ّ
في �أذهان النا�س والحث على تع ّلمها.
ال�سيا�سي لوالية الأمر �أي ق�ضية الحكومة وقيادة النظام
والأخرى :البعد
ّ
إ�سالمي.
ال
ّ
وعندما يع ّرف الإمام هاتين الم�س�ألتين للنا�س في ذلك الزمن ف�إ ّنه يقوم
إلهي.
العلوي والنظام ال
في الواقع بتعريف النظام
ّ
إ�سالمي ال ّ
ّ
أهم من الكلمتين ال�سابقتين.
نو ٌع �آخر من كلمات الإمام ال�سجاد Qوهو � ّ
ومن خالله يدعو الإمام ب�صراحة النا�س �إلى �ضرورة �إيجاد الت�شكيالت
موجهة �إلى �أولئك ا ّلذين يتّبعون
الإ�سالمية
الخا�صة .وبالطبع ف�إنّ هذه الدعوة ّ
ّ
�أهل البيت ،Rو�إال لو كانت �إلى غيرهم من عا ّمة النا�س لأف�شيت و�أ ّدت �إلى
�إيذاء الإمام Qوتع ّر�ضه لل�ضغوط ال�صعبة ،وبحمد اهلل ف�إ ّننا نجد نموذج ًا
لهذا النوع من الكلمات في «تحف العقول»(((.
يبد�أ الإمام بهذه العبارةّ �« :إن عالمة الزاهدين في الدنيا الراغبين في
الآخرة ،تركهم ك ّل خليط وخليل ورف�ضهم ك ّل �صاحب ال يريد ما يريدون»(((.
وهذا ت�صريح بالدعوة �إلى �إيجاد ت�شكيالت �شيع ّية.
فهو Qيع ّلمهم ب�أنّ عليهم االبتعاد عن �أولئك ا ّلذين يخالفونهم في
(((
الدافع وال يتّبعون الحكومة العلو ّية وحكومة الحقّ ..
)(1

)(2

)(3

للأ�س���ف ال�ش���ديد ينبغ���ي �أن نقول �إ ّنه ال يوجد في جمي���ع العناوين المتع ّلقة بمثل هذه الكلمات ال�ص���ادرة عن الإمام
ال�س���جّ اد - Qوا ّلتي اختارها المحدّثون � -أيّ نوع من الإ�ش���ارة �إلى ذلك المحتوى الذي �أ�شرنا �إليه .فعلى الأغلب،
الواقعي هو هذا ،لكنّ ذلك الفهم ال�س���ائد حول الزهد ال يمكن �أن
جعل���وا ذي���ل العنوان هو الزه���د .بالطبع �إنّ الزهد
ّ
يُ�ستنبط من هذه الكلمات وكان ينبغي �أن يُ�شار �إلى �أنّ الإمام Qفي هذه الكلمات كان ب�صدد الإ�شارة �إلى الق�ضايا
ال�سيا�سية(الكاتب).
بحار الأنوار ،ج � ،75ص .128
بر�أيي يمكن �أن نجد من قبيل هذا البيان في كلمات الإمام ال�س����جّ اد وكذلك في كلمات �س����ائر الأئمّة وهو في كلماتهم
كثير .وقد وجدتُ في حياة الإمام ال�صادق �صلوات اهلل عليه ،وكذلك في حياة الإمام الباقر Qو� ً
أي�ضا في حياة �أربعة
من الأئمة الالحقين بحدٍّ �أدنى .حتى � ّأن عالمة ت�ش����كيل ّ
المنظمة والت�شكيالت الإ�سالمية قد وجدت �أ�صولها في كلمات
�أمير الم�ؤمنين ،Qولي�س هنا المجال للبحث والتف�صيل فيه (الكاتب) .
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وهناك نو ٌع �آخر من كلمات الإمام Qال توجد فيه تلك المطالب الكلية
مف�صلة
ا ّلتي �أ�شرنا �إليها ،مثل ر�سالة الحقوق .للإمام ال�سجاد Qر�سالة ّ
هي بحجم ر�سال ٍة حقيقية بح�سب ا�صطالحنا ،وهي ر�سالة كتبها الإمام لأحد
�أ�صحابه يذكر فيها حقوق الأفراد والإخوان على بع�ضهم بع�ض ًا ،ويذكر فيها
�أي�ض ًا حقّ اهلل عليك ،وحقّ �أع�ضائك وجوارحك ،وحقّ العين والل�سان واليد
إ�سالمي وح ّقك عليه ،وح ّقك على
والأذن ...كما يذكر حقّ حاكم المجتمع ال
ّ
جيرانك ،وح ّقك على �أ�سرتك .لقد ذكر ك ّل هذه الأنواع من الحقوق ا ّلتي ّ
تنظم
إ�سالمي .فالإمام وبهدوء تا ّم ودون �أن ي�أتي
العالقات بين الأفراد في النظام ال
ّ
على ذكر الحكومة والجهاد والنظام الم�ستقبلي ،قد ذكر في هذه الر�سالة
�أ�س�س عالقات النظام المقبل بحيث �إ ّنه لو جاء يوم وتح ّقق نظام الحكومة
ال�سجاد نف�سه  -وهو بالطبع احتما ٌل بعيد � -أو
الإ�سالمية في ع�صر الإمام ّ
في الع�صور الالحقة فهو يع ّرف النا�س �إلى الإ�سالم ا ّلذي �ستُح ّقق حكومته في
الم�ستقبل ،ليلقي في �أذهانهم م�سبق ًا طبيعة العالقات ا ّلتي تربط بينهم في
ذلك ال ّنظام .هذا نو ٌع �آخر من كلمات الإمام ال�سجاد ا ّلتي تلفت الأنظار كثير ًا.
مف�ص ًال
ونوع �آخر نجده في ال�صحيفة ّ
ال�سجادية ،وهذا الأمر يتط ّلب بحث ًا ّ
ر ّبما هو عمل �أولئك ا ّلذين يعملون في هذا المجال .فال�صحيفة ال�سجادية
تت�ض ّمن مجموعة من الأدعية في كا ّفة المجاالت ا ّلتي ينبغي �أن يلتفت �إليها
الإن�سان اليقظ والفطن .و�أكثرها في الروابط والعالقات القلبية والمعنوية
للإن�سان .في هذه الأدعية والمناجاة ،توجد مطالب معنوية وتكاملية كثيرة
ال ح�صر لها .والإمام Qو�ضمن هذه االدعية وبل�سان الدعاء يحيي
الدوافع نحو حياة �إ�سالمية في �أذهان النا�س ويوقظها� .إحدى النتائج ا ّلتي
يمكن �أن تح�صل من الأدعية ،وقد ذكرناها مرار ًا ،هي �إحياء الدوافع ال�سليمة
وال�صحيحة في القلوب .فعندما ندعو« :الله ّم اجعل عواقب �أمورنا خيراً»
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ف�إنّ هذا الدعاء يحيي في قلوبكم ذكر العاقبة ويدفعنا للتف ّكر في الم�صير.
فقد يغفل الإن�سان �أحيان ًا عن عاقبته ،يعي�ش وال يلتفت �إلى م�صيره .ف�إذا تال
يتم ذلك
هذا الدعاء ي�ستيقظ فج�أة �إلى �ضرورة تح�سين عاقبته� .أما كيف ّ
فهذا بحثٌ �آخر .فقط �أردت �أن �أ�ضرب مث ًال حول الدور ال�صادق للدعاء .وهذا
الكتاب المليء بالدوافع ال�شريفة للأدعية كاف لإيقاظ المجتمع وتوجيهه نحو
ال�صالح .و�إذا تجاوزنا ذلك ،وجدنا روايات ق�صيرة وعديدة ّنقلت عن الإمام
ال�سجاد .Qمنها ما ذكرته �سابق ًا�« :أ َوال ح ٌر يدع هذه اللماظة لأهلها».
انظروا كم هو مه ٌّم هذا الحديث .فالزخارف الدنيوية والزبارج ك ّلها بقية لعاب
الكلب ال يتركها �إال الح ّر .وك ّل �أولئك ا ّلذين يدورون في فلك عبد الملك �إ ّنما
يريدون تلك اللماظة .و�أنتم �أيها الم�ؤمنون ال تنجذبوا �إليها .ونجد الكثير مثل
ال�سجاد .Qو�سوف ن�صل
هذه الكلمات الثورية والملفتة في خطب الإمام ّ
ال�سجاد� Qشاعر ًا .و�شعره
�إليها فيما بعد �إن �شاء اهلل .لقد كان الإمام ّ
يحتوي على ٍ
معان مه ّمة �سوف نذكرها الحق ًا �إن �شاء اهلل[.مجلة با�سدار ا�سالم]10 ،

األئمةR
تكتيك بداية المرحلة الثالثة لحركة
ّ

من المقاطع المه ّمة لحياة الإمام ال�سجاد Qهي �أن نرى �أ ّنه هل كان
يت�ص ّرف بطريقة اعترا�ضية عدائية تجاه جهاز الخالفة �أم ال؟ لقد �أ�شرت
باخت�صار في الأبحاث ال�سابقة �إلى هذا المو�ضوع وهنا �سوف �أو�ضح �أكثر.
بالقدر ا ّلذي ّ
اطلعت فيه على حياة الإمام ال�سجاد Qوا ّلذي ما زلت
�أذكره� ،أ ّنه ال توجد مواجهة �أو تعري�ض �صريح وقاطع �ض ّد الحكم ،من قبيل ما
ن�شاهده في حياة بع�ض الأئ ّمة الآخرين ،كالإمام ال�صادق Qفي ع�صر بني
�أم ّية� ،أو الإمام مو�سى بن جعفر.Q
و�سببه وا�ضح ،لأنّ مثل هذا التح ّرك ال�شديد ا ّلذي كان في بداية حركة
الأئ ّمة Rوالذي كان في المرحلة الثالثة من المراحل الأربع للإمامة ،وا ّلتي
ال�سجاد� ،Qسوف يع ّر�ض قافلة �أهل البيت Rا ّلتي
تبد�أ في حياة الإمام ّ
تحمل �أعباء م�س�ؤولية الر�سالة للخطر ا ّلذي ال ي�ؤ ّدي �إلى تحقيق المق�صد .ففي
ذلك الوقت لم يكن ب�ستان �أهل البيت ا ّلذي تع ّهد الإمام ال�سجاد Qبتربيته
ورعايته و�سقايته قد ا�ستحكمت غ�صونه و�أ�شجاره ،بحيث يقدر على تح ّمل
الأعا�صير ال�شديدة .وكما �أ�شرت في بداية هذا البحث ،فقد كان عدد المح ّبين
والموالين لأهل البيت Rم ّمن يحيطون بالإمام ال�سجاد Qقلي ًال ج ّد ًا،
وفي ذلك الع�صر لم يكن من الممكن لأولئك ا ّلذين �سيتح ّملون م�س�ؤولية
التنظيمات ال�شيع ّية �أن يواجهوا خطر العد ّو الجائر وا ّلذي ه ّددهم بالإبادة.
و�إذا �أردنا �أن نم ّثل ،ينبغي �أن ن�ش ّبه ع�صر الإمام ال�سجاد Qهذا،
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بمرحلة بدء الدعوة الإ�سالمية في م ّكة وهي المرحلة ال�سر ّية .ولع ّله يمكن
ت�شبيه ع�صر الإمام الباقر Qبالمرحلة الثانية في م ّكة ،حين �أ�صبحت
الدعوة علن ّية .والمرحل ا ّلتي �أتت من بعدها يمكن ت�شبيهها بالمراحل الالحقة
للدعوة .ولهذا ف�إنّ المواجهة في تلك المرحلة لن تكون �صحيحة.
ومما ال ّ
�شك فيه �أ ّننا �إذا الحظنا المواجهات الحا ّدة في بع�ض كلمات الإمام
ال�صادق والإمام الكاظم والإمام الر�ضا ،Rفيما لو �صدرت عن الإمام
ال�سجاد ،Qف�إنّ عبد الملك بن مروان ا ّلذي كان في �أوج قدرته ي�ستطيع
ّ
وبك ّل �سهولة �أن يطوي ب�ساط تعاليم �أهل البيت ،Rليبد�أ العمل من جديد.
وهذا لي�س عم ًال عقالني ًا وموائم ًا للقطع والثبات .لكن على ك ّل حال ،يمكن
�أن ن�شاهد في ثنايا كلمات الإمام زين العابدين ،Qوا ّلتي ترجع على وجه
االحتمال �إلى �أواخر حياته ال�شريفة وطيلة م ّدة �إمامته� ،إ�شارات �أو مظاهر
لتع ّر�ضه ومواجهته لنظام الحكم(((.
كانت تلك المواجهات تظهر بع ّدة �أ�شكال .و�أحد �أ�شكالها هو ما الحظناه
الزهري .وال�شكل الآخر،
ال�سجاد Qمع مح ّمد بن �شهاب
ّ
في تعامل الإمام ّ
يظهر من خالل بيان موقف ومكانة الخلفاء الأمو ّيين على �ضوء التعاليم
والإر�شادات الدين ّية العاد ّية .ويوجد حديث عن الإمام ال�صادق Qيقول
فيهّ �« :إن بني �أمية �أطلقوا للنا�س تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم ال�شرك
ح ّتى �إذا حملوهم عليه لم يعرفوه»((( .فبنو �أم ّية كانوا ي�سمحون للعلماء و�أهل
والحج والزكاة
الدين ،ومن جملتهم الأئ ّمة ،Rبالتح ّدث حول ال�صالة
ّ
وال�صيام والعبادات ،وكذلك حول التوحيد والنب ّوة والأحكام الإله ّية .لك ّنهم
لم ي�سمحوا بالبحث في مفهوم ال�شرك وم�صاديقه و�أمثلته في المجتمع.
)(1
)(2

�أ�ش���ير هنا �إلى �أنّ ما بحثناه في هذا الف�ص���ل هو غير ذلك التعامل المعار�ض للإمام ال�سجّ اد مع يزيد وجهاز خالفة
�آل �أبي �سفيان والذي له ٌ
بحث �آخر وقد بحثت ب�ش�أنه في ال�سابق(الكاتب).
الكافي ،ج� ،2ص .415
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تلك التعاليم المرتبطة بال�شرك لو ُد ِّر�ست للنا�س ،لفهموا مبا�شرة من هم
الم�شركون ،و�أنّ ما يحملهم عليه بنو �أم ّية لي�س � اّإل ال�شرك .ولعلموا فور ًا �أنّ عبد
الملك والخلفاء الباقين من بني �أم ّية هم طواغيت يبارزون اهلل ،و�أنّ �إطاعتهم
ُتع ّد �شرك ًا باهلل .ولهذا لم يكونوا لي�سمحوا بتع ّلم هذه المفاهيم.
إ�سالمي حول التوحيد ،ف�إنّ ق�سم ًا مه ّم ًا من
نحن عندما نبحث في الدين ال
ّ
هذا البحث يرتبط بمعرفة ال�شرك والم�شرك ،ما هو ال�صنم ومن هو ا ّلذي
يعبد الأ�صنام.
ن�ص رائع يقول
وللمرحوم العلاّ مة
المجل�سي Mفي بحار الأنوار((( ٌّ
ّ
فيهّ �« :إن �آيات ال�شرك ظاهرها في الأ�صنام الظاهرة ،وباطنها في خلفاء
الجور ا ّلذين �أ�شركوا مع �أئ ّمة ّ
ون�صبوا مكانهم» .ف�أئ ّمة الحقّ هم
الحق ّ
ن�صبوا �أنف�سهم
خلفاء اهلل وهم ينطقون عن اهلل ،ولأنّ خلفاء الجور قد ّ
مكانهم وا ّدعوا الإمامة ،فقد �أ�صبحوا �أ�صنام ًا وطواغيت ،فك ّل من يطيعهم
ُيع ّد م�شرك ًا باهلل.
مخت�صة
وللعلاّ مة بعد هذا �شرح ق ّيم .فهو يب ّين �أنّ الآيات القر�آنية لي�ست
ّ
بع�صر الر�سول الأكرم ،Pبل هي �سارية وجارية في ك ّل الع�صور والأزمان:
«فهو يجري في �أقوام تركوا طاعة �أئ ّمة ّ
الحق ،وا ّتبعوا �أئ ّمة الجور لعدولهم
عن الأد ّلة العقلية والنقلية وا ّتباعهم الأهواء ،وعدولهم عن الن�صو�ص
الجلية»((( .مثل �أ ّنه ال يمكن لعبد الملك �أن يكون حاكم ًا على الم�سلمين وخليفة
له ،فالنا�س كانوا يرون �أن الحياة الوادعة بعيد ًا عن التع ّر�ض للحاكم هي
المريحة لهم ،لهذا �سلكوا هذه الحياة واتّبعوا �أئ ّمة الجور .لهذا كانوا م�شركين.
ومن هنا نرى �أنّ الأئ ّمة� Rإذا �أرادوا �أن يب ّينوا حقيقة ال�شرك ف�إ ّنهم
)(1

)(2
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بذلك يقومون بما ي�شبه المواجهة مع نظام الحكم .وهذا ما يظهر في كلمات
ال�سجاد.Q
الإمام ّ
ونموذج �آخر من تلك الأمثلة في المواجهة :ما ن�شاهده في المكاتبات
المتجبر)،
ال�سجاد Qوعبد الملك (الخليفة ال ّ
أموي ّ
والر�سائل بين الإمام ّ
�أ�شير �إلى اثنين منهما هنا:
ال�سجادQ
 -1في �إحدى الم ّرات يكتب عبد الملك ر�سالة �إلى الإمام ّ
يلومه فيها على زواجه من �إحدى جواريه .وكان للإمام Qجارية �أعتقها
ّثم تز ّوجها .ف�شمت به عبد الملك .وكان عمل الإمام Qعم ًال �إن�ساني ًا
و�إ�سالم ّي ًا �صرف ًا .ولكنّ دافع عبد الملك من تلك الر�سالة كان التع ّر�ض للإمام
 ،Qو�إفهامه ب�أ ّنه ّ
موجه ًا له بذلك تهديد ًا
مطلع على م�سائله
الخا�صة ّ
ّ
�ضمني ًا .ف�أجابه الإمام Qبر�سالة بد�أها بتوجيه �أمر الزواج و�أنّ العظام
يفعلون مثل هذا الأمر ،و�أنّ ر�سول اهلل Pقد قام به« :فال ل�ؤم على امرئ
م�سلم �إ ّنما الل�ؤم ل�ؤم الجاهلية»((( .وهو يريد �أن يذ ّكره ب�سوابق �أجداده في
الجاهلية (من كفرهم وعنادهم)...
عندما و�صلت الر�سالة �إلى عبد الملك ،كان ابنه �سليمان حا�ضر ًا ،وعندما
أح�س به مثل �أبيه ،فالتفت �إليه قائ ًال :يا �أمير
قر�أها �سمعه ،و�سمع ذ ّم الإمام و� ّ
علي بن الح�سين؟ يريد بذلك �أن يح ّر�ض
الم�ؤمنين! �أترى كيف يتفاخر عليك ّ
والده على ر ّد فعل �شديد .ولكنّ عبد الملك كان �أعقل من ولده فقال له :ال تقل
�شيئا يا ولدي! فهذا ل�سان بني ها�شم ا ّلذي يفلق ال�صخر�( .أي �أنّ ا�ستداللهم
وقا�س).
ّ
قوي ٍ
ال�سجادQ
 -2النموذج الثاني :المرا�سلة الأخرى ا ّلتي ت ّمت بين الإمام ّ
وعبد الملك ،حيث علم عبد الملك �أنّ �سيف ر�سول اهلل Pموجود عند الإمام
)(1
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النبي وباعثٌ على التفاخر .وكذلك
 .Qوكان هذا �أمر ًا ملفت ًا لأ ّنه تذكار ّ
ف�إنّ وجوده ُيع ّد خطر ًا على الخليفة ،لأ ّنه يجلب �أنظار النا�س �إليه ،فكتب �إليه
يطلب منه ت�سليم ال�سيف ،ووعده ب�إنجاز ما يريد �أي �أ ّنه م�ستع ٌّد �أن يهبه ما
يحتاج.
ح�صة
ر ّد الإمام Qطلبه ،ف�أعاد عبد الملك م ّر ّة ثانية تهديده بوقف ّ
الإمام من بيت المال �إن لم ير�سل ال�سيف((( .ف�أجابه الإمامّ �« :Qأما بعد
ف�إن اهلل �ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون والرزق من حيث ال
يحت�سبون وقال جل ذكره}ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ{ فانظر �أ ّينا �أولى
بهذه الآية»(((.
وهذه لهجة قا�سية ج ّد ًا تجاه الخليفة ،لأنّ تلك الر�سالة �إذا وقعت بيد � ّأي
�إن�سان ف�سوف يعلم �أو ًال� :أن الإمام Qال يع ّد نف�سه خ ّوان ًا .ثاني ًا :ال يت�ص ّور
�أحد هذا الأمر بحقّ هذا الإن�سان الجليل ا ّلذي تر ّبى في بيت النب ّوة .وهذا يعني
�أ ّنك �أنت �أ ّيها الخليفة خ ّوان وكفور .و�إلى هذا الح ّد كان الإمام �شديد ًا مقابل
التهديد.
أموي.
كان هذان نموذجين عن مواجهة الإمام لجهاز الحكم ال ّ
و�إذا �أردنا �أن ن�ضيف نموذج ًا �آخر ينبغي �أن ننظر �إلى الأ�شعار ا ّلتي ُنقلت عن
ال�سجاد Qومح ّبيه ،فهي تم ّثل نوع ًا �آخر من المواجهة .مواجهة
�أ�صحاب الإمام ّ
ال�سجاد Qومح ّبيه من قبيل الفرزدق ويحيى بن �أم الطويل
�أ�صحاب الإمام ّ
لل ّنظام الحاكم كان ُيع ّد نوع ًا من مواجهة الإمام للحكم ويمكن اعتبار �شعر الفرزدق
ق�صة الفرزدق (ما ّ
ملخ�صها):
نموذج ًا �آخر .فقد نقل الم�ؤ ّرخون والمحدّثون ّ
الحج ،و�أثناء ّ
الطواف
عندما قدم ه�شام بن عبد الملك قبل فترة خالفته �إلى ّ
)(1
)(2

ح�ص���ته �أي�ض��� ًا مثل غيره.
ح�ص���تهم من بيت المال وكان الإمام ي�أخذ ّ
ف���ي ذل���ك الزمان كان النا�س جميع ًا ي�أخذون ّ
(الكاتب)
مناقب �آل �أبي طالب ،ج� ،3ص .302
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�أراد �أن يتق ّدم ال�ستالم الحجر الأ�سود ،ولكن الح�شد الهائل واالزدحام الكبير
منعه من الو�صول ،رغم محاوالته المتك ّررة مع �أ ّنه كان ابن الخليفة ومحاط ًا
بالمرافقين والحرا�س والحوا�شي ،ولكنّ النا�س كانوا يم ّرون من حوله دون
اكتراث .فيئ�س من ا�ستالم الحجر ،وقعد جانب ًا منتظر ًا ان�صراف النا�س ،وكان
�أ�صحابه جال�سين حوله .وفي هذه الأثناء ي�أتي رجل يعلوه الوقار والهيبة� ،سيماه
الحجاج كال�شم�س
�سيماء الزاهدين ووجهه وجه الملكوتيين ،ي�سطع من بين ّ
فتنحى النا�س له جانب ًا ليم ّر من بينهم وي�صل �إلى الحجر الأ�سود فيق ّبله ّثم
ّ
يرجع للطواف مج ّدد ًا.
ف�صعب ذلك على ه�شام كثير ًا ،وهو يرى نف�سه ابن الخليفة وال �أحد يعطيه
�أ ّية قيمة ،بل يبعدونه بالركل والمطاحنةّ ،ثم من جانب �آخر يظهر رجل ي�صل
�إلى الحجر الأ�سود بك ّل هدوء .ف�س�أل غا�ضب ًا :من هذا؟ وكان حوا�شيه يعرفون
علي بن الح�سين Qولكن لئلاّ يغ�ضب منهم لم يقولوا �شيئ ًا لأ ّنهم يعلمون
�أ ّنه ّ
بوجود العداء المتج ّذر بين بني �أم ّية وبني ها�شم ،فلم يريدوا �أن يقولوا �إنّ هذا
الحب واالحترام لأ ّنهم
كبير العائلة المعادية لكم ،والنا�س يظهرون له ك ّل هذا ّ
اعتبروا ذلك نوع ًا من الإهانة له�شام.
كان ال�شاعر الفرزدق ،من المحب ّين لأهل البيت ،حا�ضر ًا هناك وقد ر�أى
لعلي بن الح�سين Qفتق ّدم قائ ًال� :أ ّيها الأمير ،هل
تجاهلهم و�إنكارهم ّ
ت�سمح لي ب�أن �أع ّرفك به.
فقال ه�شام :قل ،فانطلق ل�سان الفرزدق بق�صيدة من �أ�شهر الق�صائد
(((
ال�شعرية ا ّلتي قيلت بحقّ �أهل البيت ،وبد�أها بهذا البيت:
()1
هذا ا ّل���ذي تعرف البطح���اء وط�أته والبي���ت يعرف���ه والح��� ّل والحرم
وكانت �أبيات هذه الق�صيدة كوقع ال�سيوف على قلب ه�شام فغ�ضب منه
)(1

بحار الأنوار ،ج � ،46ص .121
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وطرده .من جانب �آخر �أر�سل �إليه الإمام Qما ًال فلم يقبله وقال« :ما قلته
هلل ال �أريد عليه ما ًال».
وهكذا ن�شاهد مثل هذه المواجهات عند �أ�صحاب الإمام .ونموذج �آخر ما
قام به يحيى بن �أ ّم الطويل .كان يحيى بن �أ ّم الطويل من ال�شباب ذوي الب�أ�س
ال�شديد وال�شجاعة الفائقة و�أحد المخل�صين لأهل البيت ،وكان يذهب دائم ًا
�إلى الكوفة ويجمع النا�س وي�صرخ فيهم�« :أيها النا�س� ،إ ّنني كافر بكم وال
�أقبل بكم ح ّتى ت�ؤمنوا باهلل» ،وهو يق�صد �أولئك ا ّلذين كانوا يتبعون بني �أم ّية.
ال�سجاد Qو�أ�صحابه كان
ومثل هذه االعترا�ضات المتج ّلية في حياة الإمام ّ
م�شهود ًا[.مجلة با�سدار ا�سالم.]12 ،

مواجهة اإلمام Qمع علماء البالط
ال�سجادQ
ّ

في تت ّمة بحثنا حول الق�ضايا المرتبطة ب�سيرة الإمام
و�أ�ساليبه وخططه لإيجاد الأر�ضية الم�ساعدة للحركة الإ�سالمية العظيمة ،ا ّلتي
يمكن �أن تنتهي ب�إقامة الحكومة العلو ّية والحكومة الإ�سالم ّية:
ذكرنا ما ّ
ملخ�صه �أنّ هذه التح ّركات كانت تتّجه �إلى التبيين والتو�ضيح
بالن�سبة للبع�ض و�إلى الت�شكيالت والتنظيم بالن�سبة لبع�ضهم الآخر ،و�إلى
ال�سجاد ،من خالل
الهداية والإر�شاد بالن�سبة لآخرين .وهكذا ُيتخ ّيل الإمام ّ
ال�صورة ا ّلتي ق ّدمناها� ،إن�سان ًا �صبور ًا �سعى خالل � 30أو � 35سنة متوا�صلة
هذه ّ
إ�سالمي ،تتّجه نحو
�إلى جعل تلك الأر�ضية غير الم�ساعدة بتات ًا في العالم ال
ّ
الظروف ا ّلتي يمكن له� Qأو لخلفائه �أن يح ّققوا من خاللها المجتمع
إ�سالمي ،والحكومة الإ�سالم ّية.
ال
ّ
ولو اقتطعنا تلك ال�سنوات الخم�س والثالثين ل�سعي الإمام ال�سجادQ
من حياة الأ ّئمة ،لجزمنا بعدم و�صول الأمر �إلى الإمام ال�صادق Qبتلك
الحال ا ّلتي تم ّكن معها من الت�ص ّرف والتعاطي ال�صريح والوا�ضح مع الحكم
ا�سي فيما بعد.
ال ّ
أموي ،والع ّب ّ
إ�سالمي ،ال ب ّد من الأر�ضية
وعليه ،فلأجل �إقامة وتحقيق المجتمع ال
ّ
أهم من � ّأي �شيء �آخر .وقد تط ّلب �إيجاد
الفكر ّية والذهن ّية .وهذا ما ُيعتبر � ّ
هذه الأر�ض ّية الفكرية والذهنية في تلك الظروف ا ّلتي كانت موجودة في ذلك
إ�سالمي� ،سنوات مديدة .ذلك العمل ا ّلذي نه�ض به الإمام
الع�صر من العالم ال
ّ
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ال�سجاد Qمتح ّم ًال �أعباءه الج�سيمة وتكاليفه الباهظة.
ّ
ال�سجاد Qبع�ض الم�ساعي الأخرى
�إلى جانب هذا ،نجد في حياة الإمام ّ
ا ّلتي ّ
والق�سم
تدل في الواقع على مدى تق ّدم الإمام Qفي المجال المذكور.
ُ
�سيا�سي ،و�أحيان ًا �شديد الق�ساوة ،و�أحد نماذجه
الأعظم من هذه الم�ساعي،
ٌّ
مواجهته ،وكيفية تعامله مع العلماء التابعين ،والمح ّدثين الكبار العاملين
ل�صالح النظام الحاكم .ولع ّل �أكثر الأبحاث المتع ّلقة بحياة الأئ ّمة �إثار ًة هو
إ�سالمي،
ق�ض ّية تعامل الأئ ّمة Rمع حملة الفكر والثقافة في المجتمع ال
ّ
(�أي العلماء((( وال�شعراء) .فالأئ ّمة كانوا يتح ّملون م�س�ؤولية هداية النا�س
يوجهون النا�س �إلى الو�ضع ا ّلذي يريده
في �أفكارهم و�أذهانهم ،و�أولئك كانوا ّ
خلفاء بني �أم ّية وبني الع ّبا�س ،و�أن يكون حاكم ًا على المجتمع ،ويجعل النا�س
مطيعين وم�سلمين.
كما نعلم ،ف�إنّ الح ّكام الظالمين والجائرين كانوا يرون جذب قلوب النا�س
الزمني بين
أهم عامل في بقاء ملكهم و�سلطانهم� .إذ لم يكن الفا�صل
�إليهمّ � ،
ّ
النا�س وبين �صدر الإ�سالم كبير ًا ،وبالتالي كان �إيمان النا�س بالإ�سالم ال يزال
قو ّي ًا .ف�إذا �أدرك النا�س �أنّ البيعة ا ّلتي ق ّدموها للح ّكام لي�ست �صحيحة ،و�أنّ
هذا الظالم ال يجوز �أن يكون خليفة ر�سول اهلل ،Pلو �أدركوا ذلك ،فبالت�أكيد
لن ير�ضوا �أن ي�س ّلموه قيادتهم بتات ًا ،وحتّى لو قلنا �إنّ هذا الأمر ال ي�شمل جميع
النا�س ،فعلى الأق ّل نقول :القدر الم�س ّلم به �أنّ الكثيرين في المجتمع كانوا
القلبي،
يتح ّملون الو�ضع المنافي للإ�سالم في الجهاز الحاكم نتيجة الإيمان
ّ
إ�سالمي .ولإبقاء هذه ال�ضباب ّية في �أذهان
�إذ �إ ّنهم كانوا يظ ّنون �أنّ هذا و�ضع �
ّ
النا�س ،كان ح ّكام الجور ي�ستغ ّلون المح ّدثين وعلماء الدين قدر الإمكان
)(1

عندم���ا نق���ول «العلماء» ف�إ ّننا نق�ص���د علماء الدين في ذلك الزم���ان والذين كانوا عبارة عن المحدّثين والف�سّ ���رين
والقرّاء والق�ضاة والزهّ اد(.الكاتب)
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ويحر ّكونهم طبق ًا لم�صالحهم ،فيطلبون منهم و�ضع الأحاديث واختالقها
ون�سبتها �إلى ر�سول اهلل Pوال�صحابة الكبار بما يوافق ميولهم و�أهواءهم.
في هذا المجال توجد موارد تق�شع ّر منها الأبدان ،ونحن ننقل بع�ض ًا منها
كمثال:
في زمن معاوية التقى �شخ�ص بكعب الأحبار((( .ولأنّ كعب ًا كانت له �صالت
كعب ذلك ال�شخ�ص :من �أين �أنت؟
حميمة مع معاوية وزعماء ال�شام� ،س�أل ُ
 -من �أهل ال�شام. -لع ّلك من ذلك الجي�ش ا ّلذي يدخل منه � 70ألف جندي �إلى الج ّنة دونح�ساب.
 -من هم ه�ؤالء؟ �-إ ّنهم �أهل دم�شق. -كال ،ل�ست من �أهل دم�شق. � -إذ ًا ،لع ّلك من ذلك الجي�ش ا ّلذي ينظر اهلل �إليه ك ّل يوم م ّرتين! -من هم ه�ؤالء؟ �-أهل فل�سطين!ور ّبما لو قال ذلك ال�شخ�ص� :إنني ل�ست من �أهل فل�سطين ،لأخبره كعب
الأحبار �أحاديث عن ك ّل �أهالي بعلبك وطرابل�س وبق ّية مدن ال�شام بحيث يبينُ
له �أهل ال�شام هم الأف�ضل ،و�أ ّنهم �أهل الج ّنة .وكعب الأحبار كان يختلق هذه
الأحاديث وي�صفها �إ ّما تم ّلق ًا لأمراء ال�شام ،حتّى يكون ن�صيبه �أكثر ومنزلته
في قلوبهم �أعلى ،و�إ ّما ب�سبب العداء المتج ّذر في نف�سه للإ�سالم وحتّى ي�ص ّعب
النبي.P
الو�صول �إلى �أقوال ّ
)(1

كان كعب الأحبار يهود ّي ًا �أ�سلم في عهد الخليفة الثاني .ويوجد �شكوك كثيرة في الأحاديث المن�سوبة �إليه ،لي�س فقط
بين ال�ش���يعة بل ح ّتى بين الكثير من �أهل ال�س��� ّنة ،باعتبار �أ ّنه قد اختلق �أحاديث انطالق ًا من عدائه للإ�سالم .ويوجد
من �أهل ال�س ّنة من يقبل به.
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ويوجد في كتب التذكرة والرجال والحديث الكثير من هذه الق�ص�ص.
ق�صة ذلك الأمير ا ّلذي �أر�سل ابنه �إلى المدر�سة (الكتّاب) وهناك �ضربه
منها ّ
المد ّر�س .عندما رجع االبن باكي ًا �إلى �أبيه و�أخبره ،غ�ضب الأب وقال� :س�أذهب
و�أ�ضع حديث ًا على هذه المدر�سة حتّى ال يك ّرروا فعلتهم هذه.
ُ
اختالق الأحاديث عندهم ،حتّى لو
الق�صة نعلم كم كان �سه ًال
ومن هذه ّ
كان بدافع الع�صبية �أو ال�شفقة على دموع طفل .وعلى � ّأي حال فقد كان لهذا
الو�ضع �أث ٌر وا�ضح في �إيجاد ذهن ّية وثقافة منحرفة وبعيدة عن الإ�سالم .ك ّل
ذلك ب�سبب �أولئك المح ّدثين والعلماء العاملين في خدمة ال�سالطين والأقوياء.
وفي مثل هذا الو�ضع ُتعتبر مواجهة ه�ؤالء عم ًال في غاية الأهم ّية.
ال�سجاد Qلهذا الو�ضع،
يوجد هنا نموذج يب ّين كيفية مواجهة الإمام ّ
الزهري:
وذلك في تعامله مع مح ّمد بن �شهاب
ّ
ال�سجاد
كان مح ّمد بن �شهاب
ّ
الزهري((( في البداية �أحد تالمذة الإمام ّ
 Qالمق ّربين� ،أي �أ ّنه من جملة ا ّلذين تع ّلموا علومهم ونقلوا الأحاديث عن
الإمام ،Qولكن بالتدريج  -ب�سبب التج ّر�ؤ ا ّلذي كان فيه  -اقترب من نظام
واحد من زمرة العلماء والمح ّدثين
الحكم حتّى �صار �أحد �أعوانه وتح ّول �إلى ٍ
ا ّلذين وقف الأئ ّمة مقابلهم.
ولأجل �أن ّ
الزهري ننقل ع ّدة �أحاديث ب�ش�أنه:
نطلع �أكثر على و�ضع
ّ
�أحد هذه الأحاديث ،ما جاء عنه« :ك ّنا نكره كتابة العلم ،ح ّتى �أكرهنا عليه
ال�سلطان فكرهنا �أن نمنعه �أحداً»((( .ويفهم من هذا الحديث �أ ّنه حتّى ذلك
الزمن لم يكن متعارف ًا بين هذه الطائفة من المح ّدثين �أنّ ك ّل ما يعلمونه من
الزهري كان في
الأحاديث ينبغي �أن يكتبوه ،وكذلك يتّ�ضح �أنّ محمد بن �شهاب
ّ
)(1
)(2

وقد يُدعى بمحمد بن م�سلم الزهري �أي�ض ًا ،ف�أحيان ًا يُذكر ا�سمه تحت عنوان �شهاب و�أحيان ًا م�سلم ،ولع ّل الأوّل ا�سم
والده والآخر لقبه(.الكاتب)
�سنن الدارمي ،ج� ،1ص .110
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خدمة الأمراء و�أ ّنه كان ُيحمل على كتابة الأحاديث ا ّلتي تنا�سبهم.
�أحدهم و ُيدعى معمر ًا كان يقول« :ك ّنا نظن �أ ّننا قد نقلنا من الزهريّ
�أحاديث كثير ًة �إلى �أن ُقتل الوليد» (((.فعندها ر�أينا كتب ًا كثيرة ُتحمل على
الدواب و ُتخرج من خزائن الوليد ويقال :هذا علم
ظهور
الزهري!((( �أي �أنّ
ّ
ّ
الزهري و�ضع من الأحاديث ا ّلتي تنا�سب الوليد و�أهوا َءه ما عجزت عن حمله
ّ
الرجال .فما حال تلك الأحاديث؟ مما ال ّ
�شك فيه �أ ّنها ال تدين الوليد و�إ ّنما ت�ؤ ّيد
وت�صححها.
�أعمال الوليد و�أمثاله
ّ
الزهري بالنظام الحاكم .فقد
ويوجد حديثٌ �آخر يتع ّلق بفترة ارتباط
ّ
اليعقوبي في تاريخهّ �« :إن الزهري يحدّثكم عن ر�سول اهلل� Pأ ّنه قال:
روى
ّ
ال ُت�ش ّد الرحال �إال �إلى ثالثة م�ساجد :الم�سجد الحرام وم�سجد المدينة
والم�سجد الأق�صى و� ّإن ال�صخرة ا ّلتي و�ضع ر�سول اهلل قدمه عليها تقوم
مقام الكعبة»(((.
ويعود هذا الحديث �إلى ذلك الزمن ا ّلذي كان عبد اهلل بن الزبير حاكم ًا
الحج بطبيعة الحال ال ب ّد و�أن يدخلوا م ّكة
فيه على م ّكة ،والنا�س ا ّلذين يريدون ّ
 وهي تحت نفوذ ابن الزبير  -وكانت تلك الأ ّيام فر�ص ًة منا�سبة له للتبليغ �ض ّدجانب �آخر بما �أنّ عبد الملك
وخا�صة عبد الملك بن مروان  -ومن ٍ
�أعدائه ّ -
كان يدرك خطورة هذا الأمر ،ولكي يمنع النا�س من الذهاب �إلى م ّكة ر�أى �أنّ
�أف�ضل الطرق هو و�ضع �أحاديث تب ّينُ �أنّ �شرف القد�س بمنزلة �شرف م ّكة.
ونحن نعلم  -في العرف والثقافة الإ�سالمية � -أ ّنه ال توجد منطقة في العالم
توازي الكعبة �شرف ًا ومكان ًة وال يوجد حجر في الدنيا ي�ضاهي الحجر الأ�سود.
فكانت تلك الأحاديث المختلقة و�سيلة لعبد الملك لكي يدفع النا�س للذهاب
)(1

الوليد هو الولد البكر لعبد الملك بن مروان والذي ت�س ّلم الخالفة بعده(.الكاتب)
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« ...ف�إذا بالدفاتر قد حُ ملت على الدواب من خزائنه ويُقال هذا من علم الزهري!» (الكاتب)
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�إلى فل�سطين لأنّ فل�سطين جزء من ال�شام وتحت نفوذ عبد الملك .ف�إلى � ّأي
مدى كان لهذه الأحاديث ت�أثي ٌر في نفو�س النا�س و�أفعالهم؟ وهل حدث في زمن
حجوا �إلى بيت المقد�س بد ًال من م ّكة �أم ال؟ ولو حدث ذلك لكان
ما �أنّ النا�س ّ
أ�صلي �أو �أحد المجرمين محمد بن �شهاب الزهري
ينبغي �أن نع ّد المجرم ال ّ
ا ّلذي ح ّرف الأمر في �أذهان النا�س لأجل م�آرب عبد الملك ال�سيا�سية.
الزهري تابع ًا لجهاز الخالفة ،فلن يمنعه �شيء من و�ضع
وعندما ي�صبح
ّ
ال�سجاد Qوالتنظيمات العلو ّية  -منها ما وجدته في
الأحاديث �ض ّد الإمام ّ
كتاب «�أجوبة م�سائل جار اهلل»  -ت�أليف المرحوم ال�سيد عبد الح�سين �شرف
الزهري في رواية �أنّ �أمير الم�ؤمنين Qكان جبر ّي ًا،
الدين  -حيث ي ّدعي
ّ
وين�سب �إلى الر�سول� Pأ ّنه قال في معنى الإن�سان في الآية} :ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ{((( �أ ّنه �أمير الم�ؤمنين( Qوالعياذ باهلل).
في رواية �أخرى ينقل �أنّ حمزة �س ّيد ال�شهداء كان �شارب خمر .و�إ ّنما جعل
هاتين الروايتين لدعم الجبهة ال�سيا�سية المت�س ّلطة  -لعبد الملك وبني �أم ّية -
النبي و�ساللته  -ا ّلذين كانوا
مقابل �أئ ّمة الهدى ،Rوبالتالي لن�سف عترة ّ
يواجهون الأمويين  -بعنوان �أ ّنهم م�سلمون من الطراز الأ ّول ،ويع ّرفهم على
والمق�صرين في تطبيق �أحكام الدين!
�أ ّنهم مثل غيرهم من العوا ّم
ّ
ال�سجاد Qموقف ًا حازم ًا
بالن�سبة
ّ
للزهري و�أمثاله ،فقد وقف الإمام ّ
وجهها �إليه.
وقا�سي ًا ج ّد ًا حيث يلحظ هذا من خالل الر�سالة ا ّلتي ّ
وقد يت�ساءل بع�ض النا�س �إلى �أي مدى يمكن �أن تعك�س «الر�سالة» هذا
الموقف ال�شديد؟ ولكن بااللتفات �إلى �ش ّدة اللهجة في م�ضمون هذه الر�سالة
الزهري ،وكذلك بالن�سبة للجهاز الحاكم ،و�أ ّنها ال تنح�صر
الموجهة �إلى
ّ
ّ
بمح ّمد بن �شهاب ،بل كانت تقع في �أيدي الآخرين وتنتقل بالتدريج عبر الأل�سن
)(1
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والأفواه وتبقى عبر التاريخ (كما �أ ّننا اليوم وبعد �أكثر من � 1300سنة نتناولها
بالبحث) ،بااللتفات �إلى هذه الأمور ،يمكن �أن ندرك حجم ّ
ال�ضربة ا ّلتي ُو ّجهت
للقدا�سة ال�شيطانية واال�صطناعية لمثل �أولئك العلماء .لقد كانت الر�سالة
خطاب ًا لمح ّمد بن �شهاب ،ولك ّنها نالت من �أ�شخا�ص �آخرين على �شاكلته .ومن
أخ�ص �شيعة ذلك
المعلوم �أنّ هذه الر�سالة عندما تقع ب�أيدي الم�سلمين ،وبال ّ
الع�صر ،وتنتقل عبر الأيدي ف� ّأي �سقوط لهيبة ه�ؤالء ومكانتهم �ستحدثه في
الأعين؟! وهنا ننقل مقاطع من هذه الر�سالة:
في البداية يقول« :Qكفانا اهلل و�إ ّياك من الفتن ورحمك من النار».
يخ�صه بالخطاب ،لماذا؟ لأنّ ك ّل
في الجزء الثاني من هذه الجملة ،نجده ّ
ال�سجاد Qولكن دون �أن ي�سقط فيها.
�إن�سان يتع ّر�ض للفتن ،حتّى الإمام ّ
ومحمد بن �شهاب يتع ّر�ض للفتنة ولك ّنه �سقط� .أ ّما بالن�سبة لنار جه ّنم ف�إ ّنها
بالزهري.
خ�ص الكالم هنا
ّ
ال تقترب من الإمام زين العابدين ،Qولهذا ّ
وابتداء الر�سالة بمثل هذه اللهجة دليل على تعامل الإمام Qمعه بطريقة
تحقير ومعاداةّ .ثم يقول« :Qفقد �أ�صبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها
�أن يرحمك» .دققوا ،لمن الخطاب في هذه الجملة؟
موجهة ل�شخ�ص يغبطه الجميع على حاله ،فهو �أحد العلماء الكبار
�إ ّنها ّ
المق ّربين للنظام الحاكم ،بينما نجد الإمام Qيب ّينه �ضعيف ًا وو�ضيع ًا.
بعد ذلك ي�شير الإمام� Qإلى ال ّنعم ا ّلتي حباه اهلل بها والحجج ا ّلتي
�أتّمها عليهّ ،ثم يقول �إ ّنه مع وجود تلك ال ّنعم من اهلل ،هل ت�ستطيع �أن تقول كيف
قد �أ ّديت �شكرها؟
ويذكر جملة من �آيات القر�آن ويقول �إنّ اهلل تعالى لن ير�ضى �أبد ًا عن
ق�صورك وتق�صيرك ،لأ ّنه �سبحانه قد �أمر العلماء بتبيين الحقائق للنا�س:
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}ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ {(((.
وبعد هذه المق ّدمة يحمل عليه بطريقة قا�سية جد ًا بقوله« :Qواعلم � ّأن
�أدنى ما كتمت ،و� ّ
أخف ما احتملت� ،أن �آن�ست وح�شة الظالم ،و�سهّلت له طريق
الغي بدن ِّوك منه حين دنوت ،و�إجابتك له حين دُعيت» .ويظهر هذا الكالم
ّ
ا ّلذي يطرحه الإمام ب�شكل وا�ضح ارتباطه بجهاز ال�سلطة�« .إ ّنك �أخذت ما
لي�س لك م ّمن �أعطاك»« .ودنوت ممن لم ير ّد على �أحدٍ ح ّقاً ولم تر ّد باط ً
ال
حين �أدناك»( ،وهو الخليفة الظالم) فب� ّأي عذ ٍر تب ّرر عدم �إرجاعك الحقوق
ال�ضائعة و�إزالة المظالم الكثيرة؟ «و�أحببت من حا ّد اهلل».
والجملة الم�ؤ ّثرة ج ّد ًا في هذه الفقرة عندما يقول�« :Qأولي�س بدعائه
�إ ّياك ،حين دعاك ،جعلوك قطباً �أداروا بك رحى مظالمهم ،وج�سراً يعبرون
عليه �إلى بالياهم ،و�س ّلماً �إلى �ضاللتهم داعياً �إلى غ ّيهم �سالكاً �سبيلهم،
يدخلون بك ّ
ال�شك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهّال �إليهم؟» .ثم
أخ�ص وزرائهم وال �أقوى �أعوانهم �إال دون ما بلغت من
يقول« :فلم يبلغ � ّ
�إ�صالح ف�سادهم»(((.
ال�سجاد هذا
وفي هذه الر�سالة ال�شديدة اللهجة والبليغة يف�ضح الإمام ّ
�سيا�سي
بدعم
الفكري
التيار
ّ
ٍّ
ّ
والعلمي التابع لل�سلطة والحكم وا ّلذي يتح ّرك ٍ
اجتماعي .ف�أولئك ا ّلذين قبلوا مهادنة النظام� ،أ�صبحوا مطالبين
وحكومي
ٍّ
ّ
إ�سالمي في ذلك الزمان و�سوف
بالإجابة عن ال�س�ؤال ا ّلذي بقي في المجتمع ال
ّ
يبقى عبر التاريخ.
ال�سجاد،Q
�إ ّنني �أعتبر هذه �إحدى المقاطع المه ّمة من حياة الإمام ّ
خا�صة،
علمي
ّ
و�أ�شعر ب�أ ّنه Qلم ِ
وتربوي محدود بين جماعة ّ
يكتف بتح ّرك ّ
)(1
)(2
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ال�سجاد .Qوهنا بالطبع �أ�شير �إلى
كان هذا مخت�صر ًا لحياة الإمام ّ
ال�سجاد Qا ّلتي امت ّدت
هذه النقطة �أي�ض ًا :فرغم �أنّ مرحلة �إمامة الإمام ّ
�إلى �أكثر من � 34سنة كانت بعيدة عن المواجهة المبا�شرة للنظام الحاكم،
ولكن ن�شر ب�ساط الإمامة الوا�سع وتعليم وتربية العديد من الأفراد الم�ؤمنين
والمخل�صين ون�شر دعوة �أهل البيت Rكان من �أعظم �إنجازاته .وهذا ما
جعل بني �أم ّية يمقتون الإمام ويتع ّر�ضون له .وكانوا من قبل قد ج ّروه بالأ�صفاد
والأغالل من المدينة �إلى ال�شام  -ولم يحدث هذا في كربالء فقط و�إ ّنما تك ّرر
في زمن �آخر �أي�ض ًا  -وقد تع ّر�ضوا له في موارد عديدة ،و�آذاه �أعوانهم حتّى
و�صل بهم الأمر �سنة  95للهجرة في زمن الوليد بن عبد الملك �إلى ت�سميمه
فارتفع �إلى جوار ر ّبه �شهيد ًا[.مجلة با�سدار ا�سالم]12 ،

الف�صل التا�سع

اإلمام الباقر

Q

والتنظيمي.
الفكري
❊ ❊مرحلة البناء
ّ
ّ
❊ ❊�إح�ضار الإمام الباقر � Qإلى ال�شام.
❊ ❊الظ��روف ال�سيا�سي��ة عن��د �شه��ادة الإم��ام
الباقر.Q

مرحلة البناء الفكري والتنظيمي
المواجهة الفكرية والثقافية

منطقي
�إنّ مرحلة حياة الإمام الخام�س ،الإمام الباقر ،Qهي ا�ستمرا ٌر
ّ
ال�سجاد .Qفها هم ال�شيعة م ّرة �أخرى ي�صبحون جماع ًة
لحياة الإمام ّ
وي�شعرون بوجودهم و�شخ�ص ّيتهم� .إنّ الدعوة ال�شيع ّية ا ّلتي تو ّقفت لعدّة �سنوات
على �أثر حادثة كربالء والأحداث الدموية ا ّلتي تلتها  -كواقعة الح ّرة وثورة
الت ّوابين  -وب�سبب بط�ش الأمويين ،لم تكن تظهر نف�سها �إال تحت الأ�ستار
خا�صة في العراق
ال�سميكة ،ها هي اليوم في العديد من الأقطار الإ�سالم ّيةّ ،
والحجاز وخرا�سان ،تتج ّذر وت�ستقطب �شرائح كبيرة وحتّى �أ ّنها في الدوائر
المحدودة �أ�ضحت رابط ًة فكرية وعملية يمكن التعبير عنها بالت�شكيالت
ال�سجاد Qعنها �إنّ �أتباعه ما
الحزبية .وو ّلت تلك الأ ّيام ا ّلتي قال الإمام ّ
كانوا يزيدون فيها على ع�شرين �شخ�ص ًا في ك ّل الحجاز((( .و�أ�ضحى الإمام
النبي في المدينة ّ
فيلتف حوله جم ٌع غفير من �أهل
الباقر Qيدخل م�سجد ّ
خرا�سان وغيرها من �أ�صقاع العالم الإ�سالمي ،ي�س�ألونه عن الق�ضايا الفقه ّية،
اليماني ،وقتادة بن دعامة ،و�أبو حنيفة ،و�آخرون من
ويفد عليه �أمثال طاوو�س
ّ
إمامي
الم�شهورين بالمعارف الدينية .وبالطبع ،م ّمن ُيعتبرون خارج ّ
التوجه ال ّ
وال�شيعي .وقد �سمعوا �صدى علم الإمام الذائع و�أقبلوا عليه للتع ّلم �أو لالحتجاج
ّ
والمجادلة .وبرز �شاع ٌر كال ُكميت الأ�سدي بذلك الل�سان الف�صيح والفنّ العابق،
)(1
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ليترك �أهم �آثاره الف ّنية وهي الق�صائد ا ّلتي ُعرفت بالها�شم ّيات و�أ�ضحت تنتقل
ل�سان �إلى ل�سان ،لتع ّرف النا�س على حقّ �آل مح ّمد وف�ضل
من ٍيد �إلى يد ومن ٍ
أح�سوا خالل
علمهم ومقاماتهم المعنوية .من جه ٍة �أخرى ،ف�إنّ خلفاء بني مروان � ّ
بنوع من الطم�أنينة ،و�شعروا باال�ستقرار بعد �أن ا�ستطاع عبد الملك
هذه الفترة ٍ
بن مروان  -تو ّفي �سنة  86هـ  -خالل فترة حكمه ا ّلتي ا�ستم ّرت ع�شرين عام ًا
�أن يقمع ك ّل المعار�ضين .وقد يعود �شعور الخلفاء المروان ّيين في هذا الع�صر
بالأمن واالطمئنان �إلى �أنّ الخالفة و�صلتهم غنيمة باردة ،ال ك�أ�سالفهم ا ّلذين
كدحوا من �أجلها مما �أدّى �إلى ان�شغالهم باللهو والمل ّذات ا ّلتي ت�صاحب ال�شعور
باالقتدار والجاه والجالل .مهما يكن الأمر ،ف�إنّ ح�سا�س ّية خلفاء بني مروان
تجاه مدر�سة �أهل البيت قد ق ّلت في هذا الع�صر ،و�أ�صبح الإمام Qو�أتباعه
في م�أمن تقريب ًا من مطاردة الجهاز الحاكم[.قيادة الإمام ال�صادق ]32-33،
كان من الطبيعي �أن يقطع الإمام Qخطوة رحبة في ظ ّل هذه الظروف
على تحقيق �أهداف مدر�سة �أهل البيت ،ويدفع بالت�ش ّيع نحو مرحل ٍة جديدة.
وهذا ما يم ّيز حياة الإمام الباقر.Q
لقد قيل الكثير ب�ش�أن الإمام الباقر عليه ال�صالة وال�سالم ،غاية الأمر
�أ ّنني �س�أكتفي بنقطتين من حياته� .إحداهما ،عبارة عن مواجهته لتحريف
المعارف الإ�سالم ّية والأحكام؛ هذا ال�شيء ا ّلذي حدث في ع�صر الإمام الباقر
زمان �آخر ،فماذا تعني مواجهة
 Qب�صور ٍة �أو�سع و�أكثر تف�صي ًال من � ّأي ٍ
التحريف؟ المق�صود من مواجهة التحريف هو �أنّ دين الإ�سالم المق ّد�س
بالمعارف والأحكام الموجودة فيه ،وب�آيات القر�آن ا ّلتي ح ّددت للمجتمع
الإ�سالمي خ�صائ�ص و�شروط ،بل لك ّل عالم الإن�سان وحياة الب�شر ،لو عرفها
وتم�سكوا بها لما �أمكن تح ّمل بع�ض الأ�شياء الموجودة في المجتمع
النا�س ّ
والفجار،
الف�ساق ّ
ا ّلذي ُيدعى �إ�سالمي ًا ،كحكومة الظالمين مث ًال� ،أو حكومة ّ
Q
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�أو حكومة الجاهلين بالدين ،فك ّل ذلك ال يمكن تح ّمله .التمييز والتق�سيم غير
العادل للثروة في المجتمع ال يكون بالإمكان تح ّمله ،والكثير من هذا الف�ساد
ا ّلذي كان في المجتمعات الإ�سالمية ،فمثل هذه الأمور ال يمكن �أن تن�سجم مع
الأحكام الإ�سالمية والنظام الإ�سالمي.
بع�ض ال�سالطين والح ّكام ا ّلذين �أم�سكوا بزمام ال�سلطة تحت عنوان خالفة
النبي  -كبني �أم ّية و�آل مروان  -ه�ؤالء لم يكونوا الئقين ب� ّأي �شكل لحكومة
ّ
المجتمع الإ�سالمي ،وفي زمن حكومتهم �أوجدوا ك ّل �أنواع الف�سق والظلم
والف�ساد والتمييز والجهل ،وباخت�صار االنحرافات المختلفة .لو كان من
المق ّرر تبيان الأحكام الإ�سالمية والآيات القر�آنية كما هي للنا�س ،لما كان
ممكن ًا له�ؤالء �أن ي�ستم ّروا في الحكم والإم�ساك بال�سلطة ،لهذا قاموا بعملية
التحريف ،وقد فعلوا ذلك من ع ّدة طرق� .أحدها هو �أن يخدعوا بع�ض الفقهاء
والحكماء والمح ّدثين والق ّراء والوجهاء و�أمثالهم ويجعلونهم �إلى جانبهم،
يعطونهم المال �أو يخ ّوفونهم .فحملوا البع�ض طمع ًا �أو خوف ًا لترويج ما يحلو
لهم بين النا�س .لهذا ،لو نظرتم �إلى تاريخ القرنين الأ ّولين للإ�سالم ،لر�أيتم
م�شهد ًا عجيب ًا ،لر�أيتم من ال�شخ�صيات المعروفة بالقدا�سة والتقوى والعلم
الكثير ،م ّمن �صاروا في خدمة الح ّكام و�أمراء الجور ،م ّمن كانوا يفتون النا�س
ب�أحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإ�سالم .انظروا الآن من باب النموذج،
حكم هذا ا ّلذي ينطق به عال ٌم بهذا ال�شكل ،حيث يعتبر �أنّ �أولي الأمر،
� ّأي ٍ
ا ّلذين �أمرنا اهلل تعالى والقر�آن بطاعتهم ،هم � ّأي �شخ�ص يت�سلط على النا�س
ب�أية و�سيلة ،حتّى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة وال�سيف والقهر والقتل ،ف�إ ّنه
ف�سروا «�أولي الأمر» بهذا التف�سير.
ي�ستطيع �أن يحكم النا�سّ ،
�إنّ هذا الفهم بعي ٌد عن العقل ،وغير �صحي ٌح ،بحيث لو لم يتم ربطه بالإ�سالم
إيماني عند النا�س لما ق ِبل به �أحد .لكنّ ه�ؤالء جا�ؤوا وربطوه
أ�صل
ّ
وب� ٍ
اعتقادي و� ّ
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بالإ�سالم وذكروا الكثير من هذه الأمور ،نجد منها الكثير في تاريخ القرنين
الأ ّولين للإ�سالم .ولقد كان ه�ؤالء الح ّكام ي�صحبون هذه ال�شخ�صيات الالمعة
�أينما ذهبوا في م ّكة والمدينة ويعر�ضونهم على النا�س في االجتماعات العا ّمة
ويجعلونهم و�سيلة لت�أييدهم  ...لقد كان هذا من طرق تحريف الدين؛ كان
�أمثال ه�ؤالء المتظاهرين بالعلم والفقاهة والقدا�سة والزهد في خدمة الح ّكام
ا ّلذين كانوا يق ّدمون ك ّل ما يحلو لهم �أن يعتقد به النا�س تحت عنوان الدين.
وبع�ض هذه الأمور ما زالت موجودة في الكتب اليوم ،وللأ�سف �إنّ الكثير من
الم�سلمين ما زالوا يعتقدون بهذه الأ�شياء.
كان هذا �أحد طرق التحريف ،حيث �إنّ الح ّكام عندما كانوا يم�سكون بزمام
ال�سلطة ويجل�سون على �أريكة القدرة ،وي�شعرون �أنّ ك ّل ما يقولونه يجب على النا�س
مبنى يعر�ضونه تحت عنوان الإ�سالم ويح ّولوه
�أن يقبلوا به .ف�أ ّية كلم ٍة �أو فكر ٍة �أو ً
�إلى ثقاف ٍة رائج ٍة وين�شرونه على م�ستوى العالم الإ�سالمي ،ل ُين�شر ويتك ّرر و ُينقل
ل�سان �إلى ل�سان حتّى ي�ش ّكل الذهنية العا ّمة .مثلما �أنّ بع�ض زعماء جهاز عبد
من ٍ
كالحجاج و�أمثاله كانوا يعتقدون� ،أو هكذا يظهرون� ،أنّ الخالفة �أف�ضل
الملك،
ّ
من النب ّوة ،فه�ؤالء ما كانوا مقتنعين ب�أنّ عبد الملك بن مروان و�أوالده و�أولئك
النبي حيث كانت هذه العمامة
الف�سقة والفجرة �أن يكونوا تحت عنوان خالفة ّ
�أو�سع بكثير من ر�ؤو�سهم ،وذاك اللبا�س لم يكن مالئم ًا لقامتهم ،و�أن يكونوا
غا�صبين لهذا العنوان ،لك ّنهم لم يكتفوا بذلك بل �أرادوا �أن يدّعوا �أنّ الخالفة
�أف�ضل من النب ّوة ...لقد وقعت تلك التحريفات في الدين ،وقد كان العامل
أ�سا�سي لحكومة
أ�سا�سي ال�ستمرار �سلطة بين �أم ّية وبني الع ّبا�س والمانع ال ّ
ال ّ
الإ�سالم الح ّقة هو تلك الثقافة الخاطئة ا ّلتي �سيطرت على �أذهان النا�س.
ها هنا يريد الأئ ّمة� Rأن يقيموا الحكومة الإ�سالمية ال�صحيحة ،يريدون
العلوي ،فماذا يفعلون؟ �إنّ �أ ّول خطوة هي تبديل الذهن ّية
�أن ي�أتوا بالنظام
ّ
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العا ّمة ،فعليهم �أن يب ّدلوا تلك الثقافة ،ا ّلتي ُي�صطلح عليها ب�أ ّنها �إ�سالمية �ض ّد
الإ�سالم وا ّلتي كانت قد ر�سخت في �أذهان النا�س� ،إلى ثقاف ٍة �صحيح ٍة و�إلى
القر�آن الحقيقي والتوحيد الواقعي ،وهذه هي المواجهة الثقافية .فالمواجهة
الثقافية ال تعني فقط الجلو�س وبيان بع�ض الأ�شياء من �أحكام الإ�سالم ،من
وجهادي ،فهذه لي�ست مواجهة؛ بل المواجهة
ثوري
ّ
توج ٍه ومن دون م�سا ٍر ّ
دون ّ
الثقافية تعني ال�سعي لتبديل الذهنية العا ّمة والثقافة الحاكمة على عقول
يتم تعبيد الطريق باتّجاه الحكومة الإلهية ،و�س ّد ال�سبيل على
النا�س ،لكي ّ
حكومة الطاغوت وال�شيطان .وقد بد�أ الإمام الباقر Qهذا العمل .هذا
هو باقر علم الأ ّولين ،فهو باقر وفاتح الحقائق القر�آنية ،فهو من يبقر وي�شقّ
طرائق الحقائق القر�آنية والعلوم الإ�سالمية .وكان يب ّين القر�آن للنا�س .لهذا،
كان ك ّل من ّ
يحتك بنف�س الإمام الباقر عليه ال�صالة وال�سالم ،ولم يكن تابع ًا
وال خا�ضع ًا وال م�شارك ًا لمعلفهم ،يب ّدل ر�أيه بالن�سبة لو�ضع حاكم ّية الزمان.
لهذا ،نجد �أنّ الكثير من النا�س م ّمن هم من الطبقة الو�سطى ،في زمن الإمام
الباقر ،Qكانوا يقبلون على مدر�سة �أهل البيت ومذهب الإمامة ،وما هو
رائ ٌج في عرف اليوم تحت عنوان الت�ش ّيع .الت�ش ّيع هو هذا� ،أي اتّباع �أهل البيت
من �أجل �إقامة الحاكمية الحقيقية للإ�سالم ،و�إعالء كلمة القر�آن ،وبيان
وتطبيق المعارف القر�آنية بين النا�س .وك ّل من كان الإمام الباقر Qيتّ�صل
به ويب ّين له الم�سائل كان يب ّدل تفكيره .لقد كان هذا هو العمل الأ ّول للإمام
الباقر Qا ّلذي ُيع ّد عم ًال مه ّم ًا جد ًا و�أ�سا�س ّي ًا وهو �أهم ما قام به.Q
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الأمر الآخر في حياة هذا الإمام ،كان عبارة عن الت�ش ّكل ،فماذا يعني
هذا؟ �أي �أنّ المرء يقوم بن�شر تلك المعارف وذلك التغيير الثقافي والمواجهة
الثقافية داخل المجتمع كبذ ٍر ينثره الإن�سان في الأر�ض هنا وهناك .ح�سنٌ ،
ف�إنّ بع�ض هذا البذار �س ُينبت وبع�ضه �سيموت ،وبع�ض ما ينبت �س ُيدا�س عليه
ويزول ،ولع ّل بع�ضه لن يثمر كثير ًا ،هذا هو حال البذر .وبع�ض الأحيان ،كال،
فذلك المزارع الماهر الخبير والعاقل ،بالإ�ضافة �إلى �أ ّنه يبذر الحبوب ،ف�إ ّنه
أ�شخا�ص وب ّثهم في �أرجاء
يحافظ عليها ،فكيف يفعل ذلك؟ من خالل تجهيز �
ٍ
العالم الإ�سالمي من �أجل الق�ضاء على ال�شبهات ا ّلتي وقع فيها �أولئك ا ّلذين
ت�أ ّثروا بذلك الإعالم والتعاليم ،فيح�صلون على المزيد من المعرفة وال يقعون
تحت ت�أثير �إلقاءات العد ّو ،فال ي�شتبه عليهم الأمر ويحافظون على روابطهم
الحب �سالم ًا في
فيما بينهم ،فيكون ذلك �ضمانة كافية لأجل �أن ينمو ذلك ّ
أر�ض م�ستع ّدة وخ�صبة.
� ٍ
وقد كان هذا الأمر من �أعمال الإمام الباقر ،Qحيث كان ير ّبي
ويخ�صهم بالعناية  -التالمذة الخوا�ص  -ثم يربطهم
�أ�شخا�ص ًا ويع ّدهم
ّ
ببع�ضهم ،ويب ّثهم في �أرجاء العالم الإ�سالمي ك�أقطاب و�أركان ووكالء ون ّواب
ليتابعوا ما قام به ،ويتح ّملوا �أعباء التبليغ والتعليم ا ّلذي قام به .وهذا التنظيم
ال�س ّري للإمام الباقر ،Qكان قد بد�أ قبل ع�صر زمانه ،لك ّنه تفاقم وازداد
في زمانه ،وبالطبع و�صل في زمن الإمام ال�صادق والإمام مو�سى بن جعفر
� Qإلى �أوجه؛ لقد كان هذا عم ًال �آخر ًا وهو �شديد الخطورة.
لهذا ترون في الروايات كيف �أنّ بع�ض �أ�صحاب الإمام الباقرُ ،Qيعرفون
الجعفي كان
الجعفي .فجابر
الجعفي ،وجابر
ب�أ�صحاب ال�س ّر ،كجابر بن يزيد
ّ
ّ
ّ
من �أ�صحاب ال�س ّر ،فماذا يعني ذلك؟ �إ ّنه من �أولئك ا ّلذين كانوا يتواجدون
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في �أرجاء العالم الإ�سالمي وفي ك ّل الأماكن م ّمن يتح ّملون م�س�ؤولية هداية
الم�ستع ّدين والمح ّبين والأخذ ب�أيديهم و�إ�شباع �أذهانهم .وكان الجهاز الحاكم
�أينما وجد ه�ؤالء يع ّر�ضهم لك ّ
ل �أ�شكال ال�ضغط والقمع[09/05/1366].
بمطالع ٍة مخت�صرة يمكن تلخي�ص ك ّل مرحلة �إمامة الإمام الباقر ا ّلتي
امت ّدت �إلى ت�سعة ع�شرة �سنة من عام  95للهجرة و�إلى عام  114بال�شكل التالي:
إمام لل�شيعة
لقد اختاره �أبوه الإمام ّ
ال�سجاد Qفي �آخر لحظات عمره ،ك� ٍ
�سجل هذا التن�صيب في مح�ضر �سائر �أبنائه و�أقاربه .و�أراه
وخليف ٍة له ،وقد ّ
�صندوق ًا بح�سب الروايات مليئ ًا بالعلم((( �أو حاوي ًا ل�سالح ر�سول اهلل وقال« :يا
يتوجه بالخطاب �إلى الآخرين« :ال
مح ّمد احمل هذا ال�صندوق �إلى بيتك»ّ ،ثم ّ
يوجد في هذا ال�صندوق من الدرهم والدينار �شيءٌ ،بل هو ملي ٌء بالعلم»(((،
وك�أ ّنه بهذا الموقف ،وبمثل هذا التعبير ،ع ّرف الحا�ضرين على �إرث القيادة
النبي.
العلم ّية والفكر ّية  -العلم  -والقيادة الثور ّيةـ �سالح ّ
من اللحظات الأولى ،اتّخذ ال�سعي الو�سيع وال�شامل للإمام و�أتباعه
المخل�صين مطلع ًا جديد ًا في �إ�شاعة دعوة الت�ش ّيع الهادفة والبنيوية� .إنّ
اتّ�ساع نطاق هذه الدعوة كان ،بالإ�ضافة �إلى المناطق ا ّلتي ي�سكنها ال�شيعة
 كالمدينة والكوفة  -ي�شمل مناطق جديدة وخ�صو�ص ًا تلك القطاعات منالدولة الإ�سالم ّية ا ّلتي كانت بعيد ًة عن مركز حكومة بني �أم ّية ،لتُ�ضاف بذلك
�إلى نطاق طراز الفكر ال�شيعي؛ ويمكن ذكر خرا�سان في هذا المجال �أكثر من
غيرها ،حيث ن�شاهد نفوذ التبليغ والدعوة ال�شيع ّية في �أهل تلك المناطق في
الروايات العديدة(((.
)(1
)(2
)(3

بحار الأنوار ،ج � ،46ص .229
م .ن.
ومنها رواية �أبي حمزة الثمالي« :حتى �أقبل �أبو جعفر Qوحوله �أهل خرا�سان وغيرهم ي�س�ألونه عن منا�سك الحج»
(بحار الأنوار ،ج � ،46ص )336؛ وينقل رواية تذكر ما جرى بين �أحد علماء خرا�سان مع عمر بن عبد العزيز وفيها
عبر ًة بالغة(.الكاتب)
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�إنّ ما يدفع الإمام و�أتباعه نحو هذه الحركة ا ّلتي ال تعرف ال�سكون ،في ك ّل
إلهي هو الواقع االجتماعي
هذا ال�سعي المجهد ويدعوهم للقيام بهذا التكليف ال ّ
والذهني الم�ؤ�سف .وهم ي�شاهدون �أمام �أعينهم �أنا�س ًا من جهة غرقوا و�سقطوا
في ت ّيار الف�ساد العام للمجتمع على �أثر التربية الم�ض ّلة والمخ ّربة يوم ًا بعد
يوم ،و�شيئ ًا ف�شيئ ًا و�صل الأمر �إلى حيث �أنّ عا ّمة النا�س لم يعودوا ي�ستمعون
�إلى الدعوة المنجية للإمامة ،كحال الزعماء والم�س�ؤولين�« ،إن دعوناهم لم
االنحرافي
جانب �آخر لم يعد هناك في هذا الت ّيار
ي�ستجيبوا لنا(((» ،ومن ٍ
ّ
 ا ّلذي �أ�صبح ك ّل �شيء فيه ،حتّى الدر�س والبحث والفقه والكالم والحديثوالتف�سير لم�صلحة �أماني ورغبات الطواغيت الأمويين ّ � -أي طاقة �أمل مفتوح ٌة
عليهم ،ولو لم ينه�ض الت�ش ّيع لأجل دعوتهم وهدايتهم لأُغلق عليهم طريق
الهداية ك ّلي ًا« ،و�إن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا»(((.
االجتماعي ال�س ّيئ ،يعلن الإمام
على �أ�سا�س الإدراك العميق لهذا الواقع
ّ
العدائي تجاه القوى الفكر ّية والثقاف ّية� ،أي ال�شعراء والعلماء ا ّلذين
موقفه
ّ
باعوا �أنف�سهم  -وا ّلذين كانوا مختلقي الأجواء غير ال�سليمة على �صعيد فكر
المجتمع  -وب�إنزاله لأ�صوات توبيخه على ر�ؤو�س ه�ؤالء� ،أحدث �أمواج ًا من
التنبيه واليقظة لم يكن على م�ستوى وجدانهم الم ّيت ،ففي �أذهان وقلوب
�أتباعهم الغافلين .وبلهجته المعتر�ضة على ُكثير ال�شاعر يقول :هل مدحت
عبد الملك؟! فيجيب ب�سذاج ٍة �أو غفل ٍة وهو ب�صدد تبرير مع�صيته ويقول :لم
�أخاطبه ب�إمام الهدى ،بل مدحته بكلمات الأ�سد وال�شم�س والبحر والأفاعي
كلب ،وال�شم�س ج�س ٌم جام ٌد ،والبحر ج�س ٌم بال روح ،والأفاعي
والجبال ،والأ�سد ٌ
يتب�سم الإمام مقابل هذا العذر
ح�شراتٌ  ،والجبل �صخر ٌة �ص ّماء .وهنا ّ
)(1
)(2

بحار الأنوار ،ج � ،46ص .288
م .ن ،ج � ،26ص .253
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والتبرير غير الوجيه ،بطريقة ذات مغزى ،وهنا ينه�ض ال ُكميت  -ال�شاعر
الثوري والهادف  -وين�شئ واحدة من ق�صائده الها�شم ّيات((( لي�ضع في �أذهان
ّ
الحا�ضرين معنى المقارنة بين هذين النوعين من العمل الف ّني ،ويو�صل ذلك
�إلى ك ّل ا ّلذين �سمعوا بهذه الواقعة(((.
عكرمة التلميذ المعروف البن ع ّبا�س وا ّلذي كان يتمتّع ب�ش�أن ّية ومقام
عظيم بين النا�س ،يذهب لر�ؤية الإمام Qويقع تحت ت�أثير وقاره ومعنو ّياته
و�شخ�ص ّيته الروحية والعلم ّية ،بحيث يرمي نف�سه بدون �إراد ٍة بين يدي الإمام
بذهول :لقد جال�ست عظماء كابن عبا�س ،ولم يحدث �أن جرى ما
 Qويقول
ٍ
جرى معي الآن بين �أيديهم .فقال الإمام في جوابه« :ويلك يا عبيد �أهل ال�شام
�إ ّنك بين يديّ بيوتٍ �أذن اهلل �أن ُترفع و ُيذكر فيها ا�سمه»(((.
وكان الإمام Qي�ستغ ّل ك ّل فر�ص ٍة منا�سبة لتحريك م�شاعر ال ّنا�س
الغافلين وعواطفهم من خالل بيان زاوي ٍة من الوقائع الم ّرة لحياة ال�شيعة،
وذكر ال�ضغوط و�أنواع العنف والت�ش ّدد ا ّلتي كانت ُتمار�س على الإمام و�أتباعه
من قبل القوى المهيمنة ،وبذلك كان يه ّز عروقهم الم ّيتة والراكدة ،ويزلزل
التوجهات ال�شديدة والتح ّركات الثور ّية.
قلوبهم الفاترة �أي �أ ّنه يع ّدهم لتلك ّ
وقد �أجاب رج ًال� ،س�أله ذات يوم كيف �أ�صبحت يا ابن ر�سول اهلل ،يروي
المنهال بن عمرو تلك الرواية فيقول« :كنت جال�ساً مع محمد بن علي الباقر
� Lإذ جاءه رجل ف�سلم عليه فرد عليه ال�سالم ،قال الرجل :كيف �أنتم؟
فقال له محمد� :Qأوما �آن لكم �أن تعلموا كيف نحن� ،إ ّنما مثلنا في هذه
)(1

)(2

)(3

الق�صيدة ا ّلتي بد�أت بهذا البيت ال�شعري:
غ������ي������ر م��������ا �������ص������ب������وة وال �أح�����ل�����ام
م��������ن ل�����ق�����ل�����ب م������ت������يّ������م مُ���������س����ت����ه����ام
وو�صلت �إلى هذا البيت البليغ والقا�صم والمليء بالمعرفة� :سا�سة ال كمن يرى النا�س �سواء ورعية الأنعام (الكاتب)
المناقب ،ج� ،4ص .207
بحار الأنوار ،ج� ،46ص .258
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الأمة مثل بني �إ�سرائيل ،كان يذبح �أبنا�ؤهم وت�ستحيا ن�سا�ؤهم� ،أال و�إن ه�ؤالء
يذبحون �أبناءنا وي�ستحيون ن�ساءنا».
(وبعد هذا البيان البليغ والمح ّرك يج ّر الكالم �إلى الق�ض ّية الأ�سا�سية � -أي
�أولوية الدعوة ال�شيع ّية وحكومة �أهل البيت.)R
«زعمت العرب � ّأن لهم ف�ض ً
ال على العجم ،فقالت العجم :وبماذا؟ قالوا:
كان محمد  Pعربي .قالوا لهم� :صدقتم ،وزعمت قري�ش � ّأن لها ف�ض ً
ال
على غيرها من العرب ،فقالت لهم العرب من غيرهم :وبما ذاك؟ قالوا :كان
محمد Pقر�شياً .قالوا لهم� :صدقتم؟ ف�إن كان القوم �صدقوا فلنا ف�ضل
على النا�س ،لأ ّنا ذرية محمد ،Pو�أهل بيته خا�صة وعترته ،ال ي�شركنا في
ذلك غيرنا فقال له الرجل :واهلل �إني لأحبكم �أهل البيت .Rقال :فاتخذ
للبالء جلباباً ،فواهلل �إ ّنه لأ�سرع �إلينا و�إلى �شيعتنا من ال�سيل في الوادي،
وبنا يبد�أ البالء ثم بكم ،وبنا يبد�أ الرخاء ثم بكم»(((.
نطاق �أ�ضيق و�أكثر وثاق ًة تمتّعت عالقة الإمام ب�شيعته بخ�صائ�ص
وعلى ٍ
ج�سم
�أخرى .ففي هذه العالقات ن�شاهد الإمام وك�أ ّنه العقل المف ّكر في ٍ
ناب�ض في تغذية الأجهزة
حي وفي عالقته مع الأع�ضاء والجوارح،
ٍ
وكقلب ٍ
ّ
والأع�ضاء� .إنّ النماذج الموجودة بمتناول �أيدينا ب�ش�أن عالقات الإمامQ
مع هذه المجموعة ت�شير من ناحي ٍة �إلى ال�صراحة في مجال التعاليم الفكر ّية،
ومن جه ٍة �أخرى ت�شير �إلى الروابط والت�شكيالت المدرو�سة بين ه�ؤالء والإمام.
ونجد ال ُف�ضيل بن ي�سار((( ،وهو من �أقرب �أ�صحاب الإمام و�أ�صحاب �س ّره،
الحجاج وهم يطوفون حول
يرافقه في مرا�سم الحج ،فينظر الإمام �إلى ّ
الكعبة ،ويقول :هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية! �إ ّنما �أمروا �أن يطوفوا بها،
)(1
)(2

الأمالي ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص.154
راجع تف�صيل مدح الإمام لف�ضيل في قامو�س الرجال ،ج � ،97ص (345-343الكاتب).
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ثم ينفروا �إلينا ف ُي ْعلمونا واليتهم ومودتهم  ،ويعر�ضوا علينا ن�صرتهم ! ثم قر�أ
هذه الآية} :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ{� .أي لم يقل� :إليها! ويو�صي
الجعفي في �أ ّول لقاء له مع الإمام �Qأن ال يخبر �أحد ًا �أ ّنه من الكوفة
جابر
ّ
بل �أن يتظاهر �أ ّنه من �أهل المدينة .وبهذه الطريقة يع ّلم الإمام Qمثل
هذا التلميذ الحديث ا ّلذي ر ّبما لديه قابل ّيات كبيرة لتح ّمل �أ�سرار الإمام
 Qوالت�ش ّيع كما ظهر عليه ذلك من البداية ،درو�س كتمان ال�س ّر ،ونف�س
هذا التلميذ الم�ستع ّد وا ّلذي ُيعرف فيما بعد ك�أحد �أ�صحاب �س ّر الإمام،Q
وي�صل به الأمر �إلى �أن يكون داخل جهاز الخالفة.
الجعفي .فل ّما �أن
يقول النعمان بن ب�شير« :كنت مالزماً لجابر بن يزيد
ّ
علي �أبي جعفر  -الإمام الباقر - Qفو ّدعه وخرج من
ك ّنا بالمدينة ،دخل ّ
عنده وهو م�سرور ،حيث وردنا الأخيرجة (من نواحي المدينة) يوم جمعة
ف�ص ّلينا الزوال فلما نه�ض بنا البعير �إذا �أنا برجل طويل �آدم (�أ�سمر) معه
كتاب فناوله ،فق ّبله وو�ضعه على عينيه ،و�إذا هو من محمد بن علي (الباقر)
�إلى جابر بن يزيد وعليه طين �أ�سود رطب .فقال له :متى عهدك ب�س ّيدي؟
فقال :ال�ساعة ،فقال له :قبل ال�صالة �أو بعد ال�صالة؟ فقال :بعد ال�صالة.
فقالّ :
ففك الخاتم و�أقبل يقر�أه ويقب�ض وجهه ح ّتى �أتى على �آخره ،ثم
�أم�سك الكتاب فما ر�أيته �ضاحكاً وال م�سروراً ،ح ّتى وافى الكوفة.
يقول النعمان بن ب�شير :فل ّما وافينا الكوفة لي ً
ال بتّ ليلتي ،فل ّما �أ�صبحت
علي وفي عنقه كعاب قد
�أتيت جابر
الجعفي �إعظاماً له ،فوجدته قد خرج ّ
ّ
ع ّلقها وقد ركب ق�صبة (كما يفعل المجانين) وهو يقول� :أجد من�صور بن
جمهور� ..أميراً غير م�أمور ،و�أبياتاً من نحو هذا فنظر في وجهي ونظرت
في وجهه فلم يقل لي �شيئاً ،ولم �أقل له ،و�أقبلت �أبكي لما ر�أيته ،واجتمع
علي وعليه ال�صبيان والنا�س ،وجاء ح ّتى دخل ال ّرحبة ،و�أقبل يدور مع
ّ
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ال�صبيان ،والنا�س يقولونُ :جنّ جابر بن يزيد .فواهلل ما م�ضت الأيام ح ّتى
إلي و�إليه �أن انظر رج ً
ال يقال له :جابر بن
ورد كتاب ه�شام بن عبد الملك � ّ
إلي بر�أ�سه .فالتفت �إلى جل�سائه فقال
يزيد
الجعفي ،فا�ضرب عنقه وابعث � ّ
ّ
الجعفي؟ قالوا� :أ�صلحك اهلل كان رج ً
ال له علم
لهم :من جابر بن يزيد
ّ
وف�ضل وحديث ،وح ّج فجنّ وهو ذا في ال ّرحبة مع ال�صبيان على الق�صب
يلعب معهم .قال :ف�أ�شرف عليه ،ف�إذا هو مع ال�صبيان يلعب على الق�صب.
فقال :الحمد هلل ا ّلذي عافاني من قتله»(((.
هذا �أنموذ ٌج من كيفية تعامل الإمام وارتباطه مع �أ�صحابه المق ّربين و�شاه ٌد
على وجود العلقة والرابطة المح�سوبة بد ّقة والت�شكيالت؛ و�أي�ض ًا هو نموذ ٌج حول
موقف الحكومة تجاه ه�ؤالء الأ�صحاب .من الوا�ضح �أنّ �أيادي الحكومة  -وا ّلتي
ال تف ّكر ب�أكثر من الحفاظ على نف�سها و�سلطتها ،وتر�سيخ موقع ّيتها  -ال تبقى في
غفل ٍة مطبقة عن عالقات الإمام Qمع �أ�صحابه المق ّربين و�أن�شطتهم ،وال
�شك ب�أ ّنهم �سي�ش ّمون رائحة مثل هذا المو�ضوع و�سي�سعون لك�شفه ومواجهته(((.
وبالتدريج يبرز نهج االعترا�ض في حياة هذا الإمام Qوكذلك في الج ّو
ال�شيعي العامّ ،
ف�صل جديد في تاريخ حياة �أئ ّمة ال�شيعة.
ويب�شر ببداية ٍ
ّ
هذا و�إن لم يكن في متون التواريخ الإ�سالم ّية وكذلك في كتب الأحاديث
)(1
)(2

قامو�س الرجال ،ج � ،2ص  329-330وبحار الأنوار ،ج � ،46ص ( 282-283الكاتب).
وال���ذي ي�ؤيّ���د هذه الحقيقة بال�ص���راحة ،غير حادثة جابر والحوادث الأخرى الم�ش���ابهة لتل���ك الرواية� ،أن عبد اهلل
ب���ن معاوية الجعفري ينقل �أي�ض��� ًا ر�س���الة تهديد حاكم المدين���ة للإمام الباقر« ،Qروي عن عب���د اهلل بن معاوية
الجعفري قال� :س�أحدثكم بما �سمعته �أذناي ور�أته عيناي من �أبي جعفر� Qأنه كان على المدينة رجل من �آل مروان
و�إن���ه �أر�س���ل � ّإلي يوم ًا ف�أتيته وما عنده �أحد من النا�س ،فقال :ي���ا معاوية �إ ّنما دعوتك لثقتي بك ،و�إني قد علمت �أنه ال
يبلغ عني غيرك ،ف�أجبت (ف�أحببت) �أن تلقى عميك محمد بن علي وزيد بن الح�س���ن Rوتقول لهما :يقول لكما
الأمير لتكفان عما يبلغني عنكما� ،أو لتنكران ،فخرجت متوجه ًا �إلى �أبي جعفر فا�س���تقبلته متوجه ًا �إلى الم�سجد فلما
دنوت منه تب�س���م �ض���احك ًا فقال :بعث �إليك هذا الطاغية ودعاك وقال :الق عميك وقل لهما كذا؟ قال :ف�أخبرني �أبو
جعفر بمقالته ك�أنه كان حا�ضر ًا ثم قال :يا ابن عم قد كفينا �أمره بعد غد ،ف�إنه معزول ومنفي �إلى بالد م�صر واهلل
م���ا �أنا ب�س���احر وال كاه���ن ،ولكني �أتيت وحدثت ،قال :فواهلل ما �أتى عليه اليوم الثان���ي حتى ورد عليه عزله ونفيه �إلى
م�صر وولى المدينة غيره» .الخرائج والجرائح ،ج� ،2ص.559

:عساتلا لصفلا قابلا مامإلاQ

263

وغيرها ،حديثٌ �صري ٌح عن �أن�شطة الإمام الباقر Qاالعترا�ض ّية والحا ّدة
ن�سب ّي ًا  -وبالطبع �إنّ هذا نف�سه ٌ
أ�سباب وعوامل ع ّدة� ،أه ّمها القمع
نا�شئ من � ٍ
الم�سيطر على الأجواء و�ضرورة التق ّية من قبل �أ�صحاب الإمام Qا ّلذين
كانوا المراجع الوحيدين ّ
المطلعين على مجريات الحياة ال�سيا�سية للإمام
 - Qولكن يمكن دوم ًا اكت�شاف عمق �أداء � ّأي �إن�سان من خالل ردود الفعل
المح�سوبة بد ّقة من قبل �أعدائه المتي ّقظين� .إنّ الجهاز المقتدر والمد ّبر كجهاز
ه�شام بن عبد الملك ا ّلذي ع ّده الم�ؤ ّرخ �أكثر الخلفاء الأمويين اقتدار ًا� ،إذا كان
يواجه الإمام الباقر� Qأو �أي �شخ�ص �آخر بذلك الوجه العنيف ،فهذا ال
ّ
�شك ٌ
نا�شئ من �أ ّنه كان يرى في �أدائه وعمله تهديد ًا لنف�سه ،ولم يعد قادر ًا على
تح ّمل وجوده .فال يمكن ّ
ال�شك ب�أنه لو كان الإمام الباقر Qم�شغو ًال فقط
التنظيمي ،ف�إنّ الخليفة ور�ؤو�س نظام
الفكري و
بالحياة العلم ّية ولي�س بالبناء
ّ
ّ
الخليفة لما ر�أوا من م�صلحتهم ونفعهم �أن يت�ص ّرفوا ب�ش ّدة وعنف لأ ّنهم بذلك،
قريب
زمن ٍ
�سوف ي�ستفزّون الإمام ،Qلمواجهتهم ب�ش ّدة  -مثلما حدث في ٍ
علي «�شهيد
لهم� ،أن �شاهدنا �أنموذج ًا لهذه الق�ضية ومنها قيام ح�سين بن ّ
الف ّخ(((»  -و�أي�ض ًا �سوف يغ�ضبون منهم جماعة الأن�صار والمعتقدين بالإمام
 - Qولم يكن عددهم قلي ًال  -وي�سخطونهم على جهازهم الحاكم .خال�صة
الحديث �أنّ ر ّد الفعل الحا ّد ن�سب ّي ًا من قبل نظام الخالفة في �أواخر عمر الإمام
الباقر يمكن �أن يكون �سبب ًا �أن ن�ستنتج منه �ش ّدة عمل الإمام Qوح ّدته.

)(1

ح�سين بن علي  -ح�سين الفخ  -ابن علي بن الح�سين بن الح�سن بن الح�سن المجتبى ،و�أمه زينب بنت عبد اهلل بن
الح�سن الذي خرج في زمن مو�سى الهادي حفيد المن�صور ،وفتح ا�سم بئر يبعد فر�سخ ًا عن مكة.

إحضار اإلمام الباقر Qإلى الشام

من الحوادث المه ّمة في �أواخر حياة الإمام و�أكثرها �شهر ًة حادثة �إح�ضاره
أموي .فلأجل معرفة موقف الإمام
�إلى ال�شام ،ا ّلتي كانت عا�صمة الحكم ال ّ
أموي باعتقال الإمام الباقر  -وطبق بع�ض
تجاه جهاز الخالفة� ،أمر الخليفة ال ّ
الروايات ،مع ابنه الإمام ال�صادق �أي�ض ًا ،ا ّلذي كان �شا ّب ًا وم�ساعد ًا مالزم ًا
لأبيه  -ونقلهما �إلى ال�شام .ف�أُح�ضر الإمام �إلى ال�شام �إلى ق�صر الخليفة .وقد
�أملى ه�شام قبل ذلك على ّ
ح�ضار مجل�سه وحا�شيته ليقوموا بالإجراءات الالزمة
حينما يدخل الإمام ويواجهوه ،فكان من المق ّرر �أن يبد�أ الخليفة نف�سه ،ومن
بعدها ّ
ح�ضار المجل�س  -ا ّلذين كانوا جميع ًا من الرجال والزعماء  -وينهالون
عليه بالطعن وال�شماتة .وقد �أراد بهذا العمل تحقيق هدفين:
الأ ّول� :أن ُي ْ�ض ِعف روح ّية الإمام بمثل هذه الت�ص ّرفات ال�شديدة والم�سيئة،
عمل ،يبدو لهم الزم ًا .والآخر �أن يدين الخ�صم
وليكون ذلك �أر�ضية من �أجل � ّأي ٍ
في لقاءٍ بين �أعلى قيادات الجبهتين المتعاديتين ،وبهذه الو�سيلة ينتزع �سالح
ك ّل عنا�صر جبهته من خالل ن�شر خبر هذه الإدانة ،وا ّلتي �ستح�صل بف�ضل
الأبواق الجاهزة دوم ًا لخدمة الخليفة كالخطباء والع ّمال والجوا�سي�س.
يدخل الإمام وبخالف ال ّر�سوم والعادات المتعارفة ا ّلتي تقت�ضي �أنّ ك ّل من
يدخل �إلى المجل�س يجب �أن ي�س ّلم على الخليفة بذلك اللقب المخ�صو�ص ب�أمير
توجه �إلى جميع الحا�ضرين ،و�أ�شار بيده مخاطب ًا �إ ّياهم وقال:
الم�ؤمنين ،ف�إ ّنه ّ
ال�سالم عليكم ،ومن دون �أن ينتظر � ّأي ر ٍّد يجل�س .وبهذا الت�ص ّرف ي�شعل نيران
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علي كنتم دوم ًا
الحقد والح�سد في قلب ه�شام ،ويبد�أ برنامجه� ،أنتم يا �أبناء ّ
ت�ش ّقون ع�صا الم�سلمين بدعوتهم �إلى �أنف�سكم ،وتن�شرون بينهم ال�شقاق والنفاق
وتدعون الإمامة لأنف�سكم بجهلكم و�سفاهتكم .ويتف ّوه ب�أمثال هذه الت ّرهات
وي�سكتّ .ثم بعد ذلك ،ك ّل واحد من عبيده و�أ�صحاب معلفه ،ينه�ضون ويتف ّوهون
ويتوجهون ب�أل�سنتهم للطعن بالإمام Qوتوبيخه.
بمثل هذه الكلماتّ ،
وقد كان الإمام Qطيلة هذه الم ّدة �ساكن ًا وهادئ ًا .وعندما �سكت الجميع
ويتوجه �إلى الحا�ضرين ،وبعد الحمد والثناء على اهلل
ينه�ض الإمام ويقف ّ
النبي ،ير ّد بكلماته المخت�صرة والمزلزلة كيد �أولئك �إلى
تعالى وال�سالم على ّ
يوجه لهم بهذه الكلمات �صفع ًة قا�ضية ،ويب ّين موقعه و�أ�صول
نحورهم ،وك�أ ّنه ّ
عائلته المفتخرة ،ا ّلتي تنطبق مع �أعلى المعايير الإ�سالم ّية  -وهي الهداية -
ال�سنن الإلهية في التاريخ ويزلزل
وفي النهاية يب ّين عاقبة طريقهم بح�سب ّ
روح ّيتهم �أكثر م ّما كانت متزلزلة�« :أيها النا�س! �أين تذهبون؟ و�أين يراد بكم؟
معجل ،ف� ّإن لنا
بنا هدى اهلل �أ ّولكم ،وبنا يختم �آخركم ،ف�إن يكن لكم ملك ّ
ملكاً م� ّؤج ً
ال ،ولي�س بعد ملكنا ملك ،لأ ّنا �أهل العاقبة ،يقول اهلل عز وج ّل:
والعاقبة للمت ّقين(((»(((.
في هذا البيان المخت�صر والمليء بالمعنى  -ا ّلذي ت�ض ّمن التظ ّلم والب�شارة
والتهديد والإثبات والر ّد  -تح ّقق الت�أثير والجاذب ّية �إلى درجة �أ ّنه لو �أذيع وو�صل
�إلى �أ�سماع النا�س لكان من الممكن �أن يجعل ك ّل من ي�سمعه معتقد ًا بح ّقانية
مقنع
قائله .ولأجل الر ّد على هذا الكالم ،كان المطلوب وجود
ٍ
خطيب متف ّوه ٍ
ومنطقي .ولم يكن � ٌّأي من هذا في من خاطبهم الإمام ،ولهذا لم يعد �أمامهم �سوى
ّ
)(1

)(2

قوله «�أيّها النا�س» موجّ ه الخطاب �إلى مجموعة �أ�صحاب الرتب العالية في الحكومة الذين اجتمعوا في مجل�س بمثل
نفي لكل القيم التي كانت تف�صل ،في ذلك
هذه الح�سا�سية والهيبة ،حول الخليفة و�أرادوا الدفاع عنه ،وفي الواقع هو ّ
المجتمع الطاغوتي ،ه�ؤالء الم�س���تكبرين عن عامّة النا�س وتميّزهم عنهم .و�أرادوا بذلك �أن يميّزوا �أنف�س���هم عنهم.
خطاب ب�سيط(الكاتب).
�إ ّنها مواجهة �أ�صولية وعميقة في قالب
ٍ
الكافي ،ج� ،1ص.471
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ال�سجن؛ وهو يعترف
ا�ستخدام العنف والقهر .في�أمر ه�شام ب�إلقاء الإمام في ّ
ال�سجن
من الناحية العمل ّية ب�ضعف معنو ّياته و�ضعف منطقه ،فيقوم الإمام في ّ
واحد منهم
ال�سجن ،بحيث �أ ّنه ال يبقى � ّأي ٍ
ببيان الحقائق ،لي�ؤ ّثر في نزالئه في ّ
ال�سجن مجريات الأحداث �إلى
ال يعتقد من �أعماق قلبه ،بما قاله .فينقل م�أمورو ّ
قابل للتح ّمل من قبل جهازٍ كان بعيد ًا طيلة
ه�شام .وقد كان هذا المو�ضوع غير ٍ
ع�شرات ال�سنين داخل ّ
ال�شام عن الخطاب العلوي .في�أمر ه�شام ب�إخراج الإمام
مكان �أن�سب لهم من المدينة المن ّورة،
ال�سجن ،ولم يكن من ٍ
 Qومن معه من ّ
تلك المدينة ا ّلتي كانوا يعي�شون فيها ،وبالطبع ،مع و�ضعهم تحت المراقبة وك ّل
�أنواع الت�ش ّدد الم�ستم ّر و�أكثر .وعند ال�ضرورة� ،إنزال ال�ضربة الأخيرة و�إبادة
والتن�صل من وبال تهمة قتل الإمامQ
الخ�صم من دون �ضجيج في بيته،
ّ
أمر من ه�شام على مراكب �سريعة  -كان عليها
وو�ضعه في رقبته .لهذا ُو�ضعوا ب� ٍ
�أن تقطع ك ّل الطريق من دون تو ّقف  -ويحملونهم �إلى المدينة .وكانوا قبل
ذلك قد منعوا � ّأي �إن�سان في ك ّل المدن ا ّلتي تقع على الطريق من �أن يتعامل مع
هذه القافلة المغ�ضوب عليها� ،أو �أن يبيعهم الماء والخبز((( .وقد ا�ستم ّر هذا
)(1

وطبق بع�ض الروايات فقد �أ�ش���يع بين �أهل المدن الواقعة على الطريق �أنّ محمد بن علي وجعفر بن محمّد �أ�ص���بحا
ن�ص���رانيين وارتدّا عن الإ�س�ل�ام ،بحار الأنوار ،ج � ،46ص  .306و�ش���بي ٌه بهذه الواقعة حدث في حركة تحرير الهند
وفي عقود منت�ص���ف التا�س���ع ع�ش���ر( :فموالنا) ال���ذي كان من علماء الدي���ن المعروفين والمعتبرين ف���ي الهند و�أول
قادة المقاومة لم�س���لمي الهند  -وهم من روّاد حركة تحرير �ش���به القارّة  -قد ُذكر من جانب مجموعة من العلماء
تبرير �أو منا�س���بة من �أجل �إ�ش���اعة هذه ال ّتهمة؛ فكان
المعار�ض���ين للجهاد ك�ش���خ�ص وهّ ابي .ولم يكن من حاج ٍة لأي ٍ
يكف���ي لأجل �إ�س���قاط مثل هذه الوجوه المحبوبة والمعروف���ة والمجاهدة من �أعين عامّة النا����س الجاهلين والغافلين
�ش���خ�ص بالوهّ ابيّة .لم يكن عوام النا�س يعلمون ولم يكونوا قادرين �أن يعلموا ما هي الوهّ ابيّة ،وما هو
حتى ُي ّتهم �أيّ
ٍ
من�ش����ؤها ،وم���اذا تقول ،وماذا تري���د �أن تفعل ،وهل �أ ّنه من الممكن �أن يكون العلماء المن ّزهون الذين ق�ض���وا حياتهم
في ال ّن�ض���ال �ض��� ّد اال�س���تعمار الإنكليزي وهّ ابيين � -أي �أداة بيد الإنكليز؟ ال�ش���يء الوحيد الذي كانوا يعلمونه ،هو �أنّ
وانحرافي ،وها هم ي�سمعون �أنّ ه�ؤالء العلماء المنا�ضلين وهّ ابيّون ويكفي مثل
الوهّ ابية هي عبارة عن مذهب خاطئ
ّ
ق�صة �إح�ضار الإمام الباقر
ّق
ب
أط
�
عندما
أنا
�
و
آ�سيا»).
�
«طباعة
الهند،
تحرير
حركة
هذا( .راجع كتاب الم�سلمون في
ّ
ّ
بالتن�ص���ر على المئة �سنة ونيّف في الهند في الع�صر الحديث ثمّ �ألقي
هماهما
ت
وا
ال�شام
والإمام ال�ص���ادق� Qإلى
ّ
نظر ًة على الأو�ض���اع والأحوال الجارية في زماننا ومكاننا �أ�س���ترجع في ذاكرتي هذا الم�صرع للبيت ال�شعري العربي
بك ّل حيرة م�ؤ�سفة« ،النا�س كالنا�س والأيام واحدة( ».الكاتب)
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ليال و�أ ّيام فنفذ ما كان لديهم من الماء والخبز.
الو�ضع طيلة الطريق ثالثة ٍ
وو�صلوا «مدين» .و�أغلق �أهل المدينة بح�سب ما لديهم من �أوامر� ،أبواب
مدينتهم ،و�أبوا �أن يبيعوا متاع ًا .ا�شت ّد على �أتباع الإمام Qالجوع والعط�ش.
�صعد الإمام Qعلى مرتفع يط ّل على المدينة ونادى ب�أعلى �صوته« :يا �أهل
المدينة الظالم �أهلها� ،أنا بق ّية اهلل .يقول اهلل} :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ {.
يقول الراوي :وكان بين �أهل المدينة �شي ٌخ كبير ،ف�أتاهم فقال« :يا قوم هذه
واهلل دعوة �شعيب .Qواهلل لئن لم تخرجوا �إلى هذا الرجل بالأ�سواق
لت� ّ
ؤخذن من فوقكم ومن تحت �أرجلكم ف�صد ّقوني و�أطيعوني ..ف�إ ّني لكم
نا�صح .ا�ستجاب �أهل المدينة لدعوة ال�شيخ فبادروا و�أخرجوا �إلى �أبي جعفر
و�أ�صحابه الأ�سواق»(((.
والق�سم الأخير من هذه الرواية التاريخ ّية  -وا ّلذي يمكن �أن يكون من
جهات ع ّدة عر�ض ًا للو�ضع ال�سيا�سي والقمع وكذلك اال�ستخفاف ال�شامل بجميع
ٍ
جانب �آخر يم ّثل بيان ًا للموقف الخا�ص للإمام
الأذهان في ذلك الزمان ومن ٍ
الباقر Qمقابل جهاز حكم بني �أم ّية  -هو على ال�شكل التالي :عندما و�صل
خبر المدينة �إلى ه�شام �أمر قبل �أي �شيء بمعاقبة ذلك الرجل المتم ّرد على
خيانته لأ ّنه تج ّر�أ على الإعراب عن مخالفته ّ
لخطة زعماء نظام الخالفة وج ّنب
أمر من الخليفة.
ال ّنا�س من غفل ٍة كبرى .وقد �أُخذ هذا ال ّرجل و ُقتل ب� ٍ
ومع ك ّل ذلك ،يتج ّنب الإمام �أ ّية مواجهة حا ّدة ومجابهة مبا�شرة مع الجهاز
الحاكم .فال يعمد �إلى �سيف ،وال ي�سمح للأيدي المت�س ّرعة �إلى ال�سالح �أن
ويوجهها توجيه ًا حكيم ًا ،و�سيف الل�سان �أي�ض ًا ال ي�شهره� ،إذا لم يتط ّلب
ت�شهرهّ ،
الجذري ذلك .وال ي�سمح لأخيه زيد ،ا ّلذي بلغ به
أ�سا�سي
عمله
ّ
ّ
التغييري ال ّ
)(1

�سورة هود ،الآية} ،86 :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ{.
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الغ�ضب مبلغه ،وثارت عواطفه �أ ّيما ثورة� ،أن يخرج (يثور) ،بل �أن ير ّكز ن�شاطه
العام على التوجيه الثقافي والفكري .وهو بناء �أ�سا�س �أيديولوجي في �إطار
مراعاة التقية ال�سيا�سية.
ولكن هذا الأ�سلوب لم يكن يمنع الإمام ،Qكما �أ�شرنا ،من تو�ضيح
«حركة الإمامة» لأتباعه الخ ّل�ص .و�إذكاء �أمل ال�شيعة الكبير ،وهو �إقامة
العلوي في قلوب ه�ؤالء ،بل يعمد �أحيانا �إلى
النظام ال�سيا�سي بمعناه ال�صحيح
ّ
�إثارة عواطفهم بالقدر المطلوب على هذا الطريق.
بم�ستقبل م�شرق هو �أحد ال�سبل ا ّلتي مار�سها الإمام الباقرQ
التلويح
ٍ
مع �أتباعه .وهو ي�شير �أي�ض ًا �إلى تقويم الإمام Qللمرحلة ا ّلتي يعي�شها من
الحركة .يقول الحكم بن عيينة :بينما �أنا مع �أبي جعفر Qوالبيت غا�ص
ب�أهله �إذ �أقبل �شيخ يتو ّك�أ على عنزة (عكازة) له ،حتّى وقف على باب البيت،
فقال :ال�سالم عليك يا ابن ر�سول اهلل ورحمة اهلل وبركاتهّ .ثم �سكت ،فقال
�أبو جعفر :وعليك ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته .ثم �أقبل ال�شيخ بوجهه على
�أهل البيت وقال :ال�سالم عليكم ،ثم �سكت حتّى �أجابه القوم جميع ًا ،ور ّدوا
عليه ال�سالم .ثم �أقبل بوجهه على الإمام Qوقال :يا ابن ر�سول اهلل
أحب من يح ّبكم ،وواهلل
�أدنني منك جعلني اهلل فداك .فواهلل �إ ّني لأح ّبكم و� ّ
أحب من يح ّبكم لطمع في دنيا ،و�إ ّني لأبغ�ض عد ّوكم و�أبر�أ منه،
ما �أح ّبكم و� ّ
لوتر كان بيني وبينه .واهلل �إ ّني لأح ّل حاللكم و�أح ّرم
وواهلل ما �أبغ�ضه و�أبر�أ منه ٍ
حرامكم ،و�أنتظر �أمركم ،فهل ترجو لي ،جعلني اهلل فداك؟ فقال الإمام
علي بن
ّ � :Qإلي � ّإلي حتّى �أقعده �إلى جنبه ،ثم قال�« :أيها ال�شيخّ � ،إن �أبي ّ
الح�سين� ،Qأتاه رجل ف�س�أله عن مثل ا ّلذي �س�ألتني عنه فقال له �أبي
علي والح�سن والح�سين وعلى
� :Qإن تمت ترد على ر�سول اهلل Pوعلى ّ
علي بن الح�سين ،ويثلج قلبك ،ويبرد ف�ؤادك ،وتق ّر عينك ،وت�ستقبل بالروح
ّ
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والريحان مع الكرام الكاتبين ...و�إن تع�ش ترى ما يق ّر اهلل به عينك ،وتكون
معنا في ال�سنام الأعلى» .قال ال�شيخ وهو منده�ش من عظمة الب�شرى :كيف يا
مت
�أبا جعفر؟ ف�أعاد عليه الكالم ،فقال ال�شيخ :اهلل �أكبر يا �أبا جعفر� ،إن �أنا ّ
علي والح�سن والح�سين وعلي بن الح�سين وتق ّر
�أرد على ر�سول اهلل Pوعلى ّ
عيني ويثلج قلبي ويبرد ف�ؤادي و�أُ�ستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين
لو قد بلغت نف�سي ههنا .و�إن �أع�ش �أرى ما يق ُّر اهلل به عيني ،ف�أكون معكم في
ال�سنام الأعلى؟ ثم �أقبل ال�شيخ ينتحب حتّى ل�صق بالأر�ض .و�أقبل �أهل البيت
ينتحبون لما يرون من حال ال�شيخ .ثم رفع ال�شيخ ر�أ�سه وطلب من الإمامQ
�أن يناوله يده فق ّبلها وو�ضعها على عينه وخ ّده ،ثم �ض ّمها �إلى �صدره وقام فو ّدع
أحب �أن ينظر �إلى رجل من �أهل
وخرج والإمام Qينظر �إليه ويقول« :من � ّ
الج ّنة فلينظر �إلى هذا»(((.

)(1

بحار الأنوار ،ج � ،46ص .361-362

الظروف السياسية عند شهادة اإلمام الباقرQ

عن �أبي حمزة الثمالي قال �سمعت �أبي عبد اهلل Qيقول� :إنّ اهلل تبارك
وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في ال�سبعين ،فل ّما ُقتل الح�سين �صلوات اهلل عليه
ا�شت ّد غ�ضب اهلل تعالى على �أهل الأر�ض ف� ّأخره �إلى الأربعين ومائة فح ّدثناكم
ف�أذعتم الحديث فك�شفتم قناع ال�ستر ولم يجعل اهلل له بعد ذلك وقت ًا عندنا،
ويمحو اهلل ما ي�شاء ويثبت وعنده �أ ّم الكتاب .قال �أبو حمزة :فح ّدثت بذلك �أبا
(((
عبد اهلل Qفقال :قد كان كذلك.
مثل هذه الت�صريحات ،تز ّكي روح الأمل في قلوب تعي�ش ج ّو اال�ضطهاد
والكبت ،فتك�سبها زخم ًا ودفع ًا نحو الهدف المن�شود المتم ّثل في �إقامة النظام
الإ�سالمي العادل.
ت�سعة ع�شر عام ًا من �إمامة الباقر Qتوا�صلت على هذا الخط الم�ستقيم
المتما�سك الوا�ضح .ت�سعة ع�شر عام ًا من التعليم الأيديولوجي ،والبناء،
والتكتيك الن�ضالي ،والتنظيم ،و�صيانة وجهة الحركة ،والتق ّية و�إذكاء روح
الأمل .ت�سعة ع�شر عام ًا من م�سير �شائك وعر يتط ّلب كثير ًا من الج ّد والجهد.
وحين �أ�شرفت هذه الأعوام على االنتهاء و�أو�شكت �شم�س عمره المبارك على
المغيب ،تن ّف�س �أعدا�ؤه ال�صعداء ،لأ ّنهم بذهاب هذا القائد الم ّوجه �سوف
يتخ ّل�صون من م�صدر �إثار ٍة ،لطالما ّ
ق�ض م�ضاجعهم و�سرق النوم من عيونهم.
لكنّ الإمام Qخ ّيب �آمالهم وف ّوت عليهم هذه الفر�صة ،حين جعل من وفاته
)(1

الكافي ،ج � ،1ص .368
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وجه ولده ال�صادق
م�صدر عطاء ،ومنطلق �إثارة وو�سيلة توعية م�ستم ّرة! لقد ّ
 Qفي اللحظات الأخيرة من حياته توجيه ًا يم ّثل نموذج ًا رائع ًا من نماذج
التق ّية ا ّلتي مار�سها الإمام الباقر Qوالأ�سلوب ا ّلذي ا�ستعمله في مرحلته
الزمن ّية الخا�صة .في الرواية عن �أبي عبد اهلل ال�صادق Qقال« :قال لي
�أبي :يا جعفر �أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني .ع�شر �سنين بمنى
�أيام منى».
وهذه الرواية لم يقف عندها من بحث في حياة الإمام الباقر Qوغفلوا
عما فيها من دالالت كبيرة .لقد خ ّلف الإمام ( )800درهم ،و�أو�صى �أن
يخ�ص�ص جزء منها لمن يندبه في منى .وندب الإمام Qفي منى له معنى
ّ
كبير� .إنه عملية �إحياء ذلك الم�صدر ا ّلذي كان ي�ش ّع دائم ًا بالتوعية والإثارة
وخلق روح الحما�سة والمقاومة.
واختيار منى بالذات يعني موا�صلة العمل في و�سط تمركز الوافدين من ك ّل
�أرجاء العالم الإ�سالمي ،خالل فترة اال�ستقرار الوحيدة في مو�سم الحج .فك ّل
منا�سك الحج يم ّر بها الحاج وهو في حركة دائبة م�ستم ّرة� ،إ ّال في منى ،حيث
يبيت الليلتين �أو الثالث ،فيتو ّفر لديه الوقت الكافي ي�سمع ّ
ويطلع .وندب الإمام
 Qفي هذا المكان �سيثير الت�سا�ؤل عن �شخ�صية هذا المتو ّفى ،من هو؟
فيح�صلون على الجواب من �أهل المدينة ا ّلذين عا�صروه� .أنه من �أبناء ر�سول اهلل
 ،Pو�أ�ستاذ الفقهاء والمحدّثين .ولماذا يندب في هذا المكان؟ �ألم يكن موته
أموي؟ و ..و..
طبيعي ًا؟ من ا ّلذي قتله �أو �س ّمه؟ هل كان ي�ش ّكل خطر ًا على الجهاز ال ّ
ع�شرات الأ�سئلة كانت تثار حين يندب الإمام Qفي هذا المكان .ثم يح�صل
ال�سائلون على الإجابة ،وتنت�شر الأخبار في �أطراف البالد و�أكنافها بعد عودة
الحجيج �إلى �أوطانهم .وكان هناك في موا�سم الحج من ي�أتي من الكوفة والمدينة
ليجيب عن هذه الت�سا�ؤالت مغتنم ًا فر�صة تج ّمع الم�سلمين .وليبثّ روح الت�ش ّيع من
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خالل �أعظم قناة �إعالمية �آنذاك .هكذا عا�ش الإمام ،Qوهكذا خطط لما
بعد وفاته« ،وجعله مباركاً �أينما كان ،و�سالم عليه يوم ولد ويوم جاهد ويوم
ا�ست�شهد في �سبيل اهلل ويوم يبعث ح ّياً»((([.قيادة الإمام ال�صادق ]33-54،
توفي الإمام الباقر Qوهو في ال�سابعة والخم�سين من عمره ،على عهد
ّ
ه�شام بن عبد الملك ،وهو من �أكثر ملوك بني �أم ّية اقتدار ًا .ورغم ما كانت
تحيط بالحكومة الأموية �آنذاك من م�شاكل ومتاعب ،ف�إنّ ذلك لم ي�صرفها عن
الت�آمر على القلب الناب�ض لل�شيعة� ،أي الإمام الباقر ،Qف�أوعز ه�شام �إلى
ال�سم للإمام ،Qوح ّقق بذلك انت�صاره في الق�ضاء على
عمالئه �أن يد ُّ�سوا ّ
�أخطر �أعدائه.
كان نظام بني �أم ّية في ال�سنوات الأخيرة لحياة الإمام الباقر ،Qوفي
�سنوات بدايات �إمامة ولده الإمام ال�صادق ،Qيم ّر ب�أحد �أكثر ف�صوله المليئة
بالأحداث والمتغ ّيرات .فالتحدّيات الع�سكرية في الحدود ال�شمالية ال�شرقية -
ترك�ستان وخرا�سان  -وفي ال�شمال � -آ�سيا ال�صغرى و�آذربايجان  -والمغرب -
و�أفريقيا والأندل�س و�أوروبا  -هذا من جانب ،والثورات واالنتفا�ضات المتالحقة في
�أنحاء العراق العربية وخرا�سان و�شمال �أفريقيا ا ّلتي كانت تنطلق بالأغلب بوا�سطة
ال�س ّكان المح ّليين ال�ساخطين ا ّلذين يئ ّنون من الظلم ،و�أحيان ًا ،كانت بتحريك �أو
جانب �آخر ،كذلك الو�ضع
م�ساعدة القادة الع�سكريين المغول الأمو ّيين((( .ومن ٍ
الداخلي في ك ّل الأماكن وخ�صو�ص ًا في العراق  -مقر الدهّ اقين الكبار
ال�صعب
ّ
لبني �أم ّية وموقع الأرا�ضي الخ�صبة ا ّلتي كانت في الأغلب من ممتلكات الخليفة
�أو �أحد رجاالته  -وك ّل الظلم والحيف الهائل له�شام وواليه المتج ّبر في العراق
Q

)(1

)(2

هذا الدعاء مقتب�س من الآيات القر�آنية الواردة في حق نبي اهلل عي�سى �(،Qسورة مريم.)31-33 ،
وق���د ن�س���ب الم����ؤرّخ جميع ه�ؤالء ودون ا�س���تثناء �إل���ى الخوارج ،وه���ذا بذاته م� ّؤ�ش��� ٌر على �أنّ جه���از الخالفة كان هو
المق�صود بهذه الثورات والنه�ضات ا ّلتي كان �أغلبها �أو بع�ضها على الأقل مح ًقا(.الكاتب)
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 خالد بن عبد اهلل الق�سري(((  -وفي النهاية القحط والطاعون في مختلفالمناطق ،ومنها خرا�سان والعراق وال�شام ،جعلت البالد المترامية للم�سلمين في
حال ٍة عجيبة ب�سبب نظام بني �أم ّية وعلى يد �أ�شهر الوالة .وينبغي �أن ن�ضيف �أكبر
خ�سارة ح ّلت بالعالم الإ�سالمية هي الخ�سارة المعنوية والفكرية والروحية.
في الأجواء الكئيبة للدولة الإ�سالم ّية ،ا ّلذي كان فيه الفقر والحرب
والأمرا�ض ،مثل �صاعق ٍة نزلت من �أ�صحاب ال�سلطة والم�ستب ّدين الأمويين
على ر�ؤو�س ال ّنا�س الم�ساكين ،تحرق وتذر رماد ًا .ف�إنّ تربية غر�سة الف�ضيلة
والتقوى والأخالق والمعنو ّيات �أ�ضحت في عداد الم�ستحيالت .فالعلماء
والمف�سرون ا ّلذين كان ينبغي �أن يكونوا ملج�أ ومالذ
والق�ضاة والمح ّدثون
ّ
النا�س الم�ساكين والمظلومين �صاروا في الأغلب �سبب ًا لزيادة م�شاكل ال ّنا�س،
بطريق ٍة �أ�ش ّد خطر ًا من رجال ال�سيا�سة .فقد �أ�صبح الم�شاهير وال�شخ�ص ّيات
المعروفة في الفقه والكالم والحديث والت�ص ّوف بيادقة بيد جهاز الخالفة
الكبير ،و�أالعيب بيد الأمراء والح ّكام.
من الم�ؤ�سف لو قيل �إنّ درا�سة �أحوال هذه ال�شخ�ص ّيات الوجيهة و�أ�صحاب
يتج�سدون في ذهن ك ّل من يطالع ب�صورة رجال ي�شتركون في
ال�سمعة تجعلهم ّ
ّ
ّ
وال�سمعة وال�شهرة� ،أو جبناء
معلف الأماني
كال�سعي لنيل ال�سلطة ّ
المنحطة ّ
ّ
زهاد مرائين وحمقى� ،أو متظاهرين بالعلم،
ومنحطين وطلاّ ب راحة� ،أو ّ
م�شغولين بالأبحاث الدمو ّية الكالم ّية واالعتقادية(((.
)(1

)(2

ا ّتهم خالد بن عبد اهلل الق�سري �أنّ دخله ال�سنوي بلغ  13مليون ًا وكتب ه�شام بن عبد الملك �إليه :ال يبيعنّ �أح ٌد غ ّلته
حتى ُتباع غ ّلة �أمير الم�ؤمنين! وقد قال خالد هذا (والذي لم يكن على �صبغة واحدة مع الخليفة) في خطبة له :يظنّ
النا�س �أ ّنني �أرفع الأ�س���عار� .أال لعنة اهلل على ك ّل من يرفع الأ�س���عار(.وكان يريد �أن يقول �أن هذا من عمل الخليفة).
كان له�ش���ام ام���ر�أة لبا�س���ها من الذهب وقد عُ ّلقت في���ه الجواهر النفي�س���ة وكان ثقي ًال �إلى درجة �أ ّنه���ا لم تقدر على
الم�س���ير به .ولم يتم ّكن �أح ٌد من تحديد قيمته .وكان له �س���جّ اد ٌة بطول مئة ذراع وعر�ض خم�س���ين ذراع ًا حيكت من
الحرير والذهب(.ابن الأثير  /ج�/5ص 220و بين الخفاء والخلفاء� /ص  28و( )56الكاتب).
مف�ص ًال :الح�سن الب�صري يحرّم قتال الحجّ اج بن يو�سف ،وكان
من بين �آالف النماذج لمواقف الذي ي�ستلزم حديث ًا ّ
يعتر����ض عل���ى ذلك العمل ويقول :ر�أي���ي �أن ال تقاتلوه ،لأ ّنه لو كان عقاب ًا من اهلل �س��� ّلطه عليكم ف�إ ّنكم لن تقدروا على
تج ّن���ب هذا العقاب ب�س���يوفكم ،ولو كان بال ًء نزل بكم فا�ص���بروا ح ّتى يحكم اهلل وهو خي���ر الحاكمين! (طبقات ابن
�سعد/ج�/1ص  119نق ًال عن نظرية الإمامة لمحمود �صبحي�/ص(.)23الكاتب)
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فقد تب ّدل القر�آن والحديث ا ّلذي ينبغي لك ّل منهما �أن ي�صبح �سبب ًا لر�شد
ال�سلطة� ،أو
ونم ّو غر�سات المعرفة والخ�صال الح�سنة� ،إلى �أدوات بيد �أ�صحاب ّ
لالن�شغال بالأمور ا ّلتي ال فائدة منها.
ال�سا ّمة والخانقة والمظلمة وفي ذلك الزمن المحفوف بالبالء
في هذه الأجواء ّ
والم�صاعب ،حمل الإمام ال�صادق Qثقل الأمانة الإله ّية على عاتقه .وح ّق ًا ،كم
كان �ضرور ّي ًا وحيو ّي ًا �أن نتع ّرف على الإمامة بذلك المفهوم ال ّراقي الموجود في الثقافة
ال�شيع ّية .وبالن�سبة للأ ّمة الذليلة والخانعة والمخدوعة والجاهلة في ذلك الزمان
المظلم والمليء بالم�صائب ،ر�أينا �سابق ًا �أنّ الإمامة منب ٌع لت ّيارين حيات ّيين :الفكر
إ�سالمي ال�صحيح ،وال ّنظام التوحيديّ العادل؛ والإمام مك ّل ٌف بهاتين الوظيفتين:
ال ّ
الأولى ،تبيين الدّين وتطبيقه وتف�سيره  -وبما يت�ض ّمن مواجهة التحريفات،
واالختالقات الجاهلة والمغر�ضة  -ومن ّثم التخطيط و�إيجاد الأر�ضية لنظام التوحيد
اني؛ وفي حال وجود مثل هذا ال ّنظام ،منحه الدوام واال�ستمرار ّية .والآن
العادل والح ّق ّ
في مثل هذه الأو�ضاع والأحوال ال�س ّيئة ،يتح ّمل الإمام ال�صادق Qثقل هذه الأمانة،
وي�صبح م�س�ؤو ًال عن هذين التكليفين .ففي � ٍآن واحد ،ت�صبح هاتان الوظيفتان �أمام
ال�سيا�سي له م�صاعبه الكثيرة ،وال يوجد
ناظريه ،فماذا يقدّم منهما؟ �صحي ٌح �أنّ العمل
ّ
�شي ٌء يمكن له�شام الأمويّ مع ك ّل م�شاغله ومتاعبه �أن يغفره� ،أو ال ينتقم منه ب�شدّة؛
ولكنّ العمل الفكريّ � -أي مواجهة التحريف  -في الحقيقة عبارة عن اقتالع وريد
االنحرافي(((.
الجهاز الحاكم؛ جها ٌز ال قدرة له على البقاء � اّإل باالعتماد على الدين
ّ
)(3

ه���ذه النقط���ة جدي���رة بالت�أمّل والتدقيق الكثي���ر وهي �أ ّنه بالرّغم م���ن كل هذه االنحرافات ا ّلتي هيمنت على �س���لوك
المجتمع ووجوده من ناحية الفكر الإ�س�ل�امي ال�ص���حيح ،ف�إنّ االعتقادات الدينيّة في ذه���ن العامّة وح ّتى الكثير من
الزعم���اء كان له دو ٌر ح�سّ ���ا�س ف���ي عملهم وحياتهم .وعن طريق ه���ذا االعتقاد العام  -والذي كان للأ�س���ف اعتقاد ًا
بمن�س���وجات ُت�س���مّى �إ�س�ل�ام ًا ال الإ�س�ل�ام ال�ص���حيح  -تم ّكن نظام الخالفة من الإبقاء على حياته .ونموذ ٌج من هذا
التم�سّ ���ك باالعتقادات الدينيّة يمكن م�ش���اهدته في �أداء ه�ؤالء الزعماء والوجهاء في ق�ض���يّة البيعة .ما �أكثر النا�س
وخا�ص��� ًة عهد البيع���ة  -وبالرغم من كل المعا�ص���ي
الذي���ن كان���وا يطيع���ون الخليف���ة احترام ًا للعه���د وحرمة نقده ّ -
والجرائ���م ا ّلت���ي كانوا يرونها منه .وما �أكثر الموارد ا ّلتي �أظهرت الو�ص���ية والبيعة بدوره���ا القاطع �إمكان بقاء نظام
�سعي( .الكاتب)
الخالفة و�أعطت المناعة لهذا ال ّنظام مقابل �أيّ ٍ
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لهذا ،ف�إ ّنه �أي�ض ًا لن يغفر هذا العمل؛ فال ه�شام وال غيره من علماء الع�صر ،العلماء
ّ
المنحط والمنحرف ،ويتح ّركون بفعال ّية من �أجل ذلك.
ا ّلذين ي�سعون لترويج المجتمع
جانب �آخر ،فقد ته ّي�أت الظروف من �أجل ن�شر وتعميم الفكر الثوري
ومن ٍ
حرب وفق ٌر وا�ستبداد؛ عوامل ثالث مه ّيئة ومع ّدة
ال�شيعي .فقد كان هناك ٌ
للثورة ،وته ّي�أت الأر�ضية من قبل الإمام ال�سابق ،وا ّلذي جعل �أجواء المناطق
القريبة وحتى البعيدة مه ّي�أة �إلى ح ّد ما� .إن اال�ستراتيجية العا ّمة للإمامة عبارة
عن �إيجاد الثورة التوحيدية والعلوية؛ ففي �أجوا ٍء �سيكون فيها جماعة مطلوبة من
النا�س تعرف �أيديولوجية الإمامة وت�ؤمن بها وتت�ش ّوق انتظار ًا لتح ّققها وجماعة
�أخرى مطلوبة كانت قد ان�ض ّمت �إلى تلك الت�شكيالت المنا�ضلة.
فالالزم المنطقي لهذا التح ّرك العام والنهج الك ّلي هو دعوة �شاملة في ك ّل
العالم الإ�سالمي ،من �أجل تهيئة الأجواء لإ�شاعة الفكر ال�شيعي في ك ّل الأقطار،
والم�ضحين لأع�ضاء الت�شكيالت
ودعوة �أخرى من �أجل �إعداد الأفراد الم�ستع ّدين
ّ
ال�شيع ّية ال�س ّرية� .إنّ �صعوبة عمل دعوة الإمامة الح ّقة كامنٌ في هذه النقطة.
هناك دعوة م�سلكية كاملة تريد �أن تبعد ك ّل �أنواع الت�س ّلط واالعتداء على حقّ
النا�س بالحر ّية ورعاية الأ�صول والموازين الإ�سالمية الأ�سا�س ّية ،فهي م�ضط ّرة
�إلى االعتماد على م�شاعر وفهم النا�س و�أن تنمو وتتق ّدم في مجال �إدراك
م�شاعرهم وحاجاتهم الأ�سا�س ّية .وعلى العك�س كان هناك �أنواع من الن�ضال
تت�ش ّبث بال�شعارات الم�سلكية والدين ّية لبدء عملها ،ولك ّنها في التطبيق وعلى
تتو�سل بك ّل �أنواع ال�سعي لل�سلطة كك ّل المت�س ّلطين ا ّلذين ّ
يغ�ضون الطرف
الأر�ض ّ
عن الأ�صول الأخالقية واالجتماعية وال يعب�أون بمثل هذه ال�صعوبات؛ وهذا هو
�س ّر �إطالة �أمد ت ّيار نه�ضة الإمامة ،و�أي�ض ًا �س ّر تق ّدم النه�ضات الموازية لنه�ضة
الن�سبي لهذه النه�ضة .وهذا الطلب �سوف
الإمامة  -كبني الع ّبا�س  -والف�شل
ّ
نعر�ضه في الم�ستقبل وبمزيد من ال�شرح باالعتماد على الوثائق التاريخ ّية.
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�إنّ الأو�ضاع والأحوال الم�ساعدة والأر�ض ّيات ا ّلتي �أ ّمنها الإمام ال�سابق في
عمله ،كانت ت�ؤ ّدي �إلى �أن يظهر الإمام ال�صادقٍّ Q
كتجل للأمل ال�صادق
ا ّلذي عا�شه ال�شيعة ل�سنوات وهم بانتظار ،وذلك بااللتفات �إلى الطريق
الطويل والمليء بالم�ش ّقات لنه�ضة الت�ش ّيع؛ وهو نف�س القائم (الإمام ال�صادق
)Qا ّلذي �سوف يو�صل ك ّل الجهاد المرير لأ�سالفه �إلى ثمرته و�سوف يقيم
إ�سالمي المترامي .فالإ�شارات و�أحيان ًا
الثورة ال�شيع ّية على م�ستوى العالم ال
ّ
الت�صريحات المبا�شرة للإمام الباقر ،Qكانت م�ؤ ّثرة �أي�ض ًا في ترعرع
ونم ّو غر�سة الأمل هذه.
يقول جابر بن يزيد� :س�أل رج ٌل الإمام الباقر Qعن القائم ا ّلذي يكون
من بعده ،فو�ضع الإمام يده على كتف �أبي عبد اهلل وقالّ �« :إن هذا هو قائم �آل
مح ّمد»((([.قيادة الإمام ال�صادق � ،ص]54-61.
Q

)(1

بحار الأنوار ،ج � ،47ص .131

الف�صل العا�شر

اإلمام الصادق

Q

❊ ❊الغمو�ض الذي َّ
لف حياة الإمام ال�صادق .Q
❊ ❊دعوة الإمام ال�صادق  Qللإمامة.
❊ ❊المواجهة ال�سيا�سية عند الإمام ال�صادق Q

❊ ❊الت�شكيالت ال�س ّرية الأيديولوج ّية وال�سيا�س ّية.

الغموض الذي َّ
لف حياة اإلمام الصادقQ

من الالزم هنا �أن ن�شير �إلى �إحدى الأ�شياء الم�ؤ�سفة ج ّد ًا وا ّلتي تعر�ض
للباحث حول حياة الإمام ال�صادقQ؛ وهي �أنّ تفا�صيل حياة هذا الإمام
وخا�ص ًة في �سنوات بداية �إمامته ا ّلتي ت�صادفت مع نهاية حكم بني �أم ّية
ّ
قالب من الغمو�ض .فهذه الحياة المليئة بالأحداث والباعثة على
مو�ضوعة في ٍ
أحداث كثيرة ،وا ّلتي ُي�شاهد فيها اال�ضطرابات والتح ّوالت الكبرى من ط ّيات
� ٍ
مئات الروايات التاريخية لم تنعك�س ال في التاريخ وال في �أقوال المح ّدثين
و�أ�صحاب كتب التذكرة ب�صور ٍة وا�ضحة ومرتّبة على الإطالق ،و�إنّ �أكثر �أزمنة
الأحداث وخ�صو�ص ّياتها لم تع ّين فيها .فعلى الباحث �أن يعتمد على القرائن
ومالحظة الأحداث العا ّمة في ذلك الزمان ،ويقارن ك ّل رواية مع ما لديه من
معلومات ب�ش�أن الأ�شخا�ص �أو الأحداث المذكورة بالم�صادر الأخرى ليك�شف
عن زمان ومكان وخ�صائ�ص تلك الحادثة .ولع ّله ينبغي البحث عن �أ�سباب هذا
الغمو�ض والإبهام وخ�صو�ص ًا فيما يتع ّلق بالأن�شطة التنظيمية للإمام مع �أتباعه
في ماه ّية هذه الأعمال.
فالأعمال ال�س ّرية والتنظيم ّية هي في العادة �إذا تالزمت مع �أ�صول الإخفاء
ال�صحيح فيجب �أن تبقى دائم ًا مخف ّية .فقد كانت مخف ّية في ذلك الزمان
وكان ينبغي �أن تبقى كذلك فيما بعد ،والكتمان والإخفاء من قبل �أ�صحابها
غريب �أن ي�صل �إليها .حتّى �إذا و�صلت هذه الأعمال �إلى نتيجتها
ال ي�سمح لأي ٍ
وتم ّكن العاملون فيها من الإم�ساك بال�سلطة ف�إ ّنهم �سوف يعلنون دقائق هذا
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العمل ال�س ّري على الملأ .من �أجل هذا ف�إ ّننا اليوم نعرف الكثير من دقائق
وخ�صو�ص ّيات قيادة واتّ�صاالت بني الع ّبا�س ال�سر ّية مع �أتباعهم وعنا�صر
ّ
منظمتهم في مرحلة الدعوة الع ّبا�سية بالتاريخ.
وال ّ
�شك لو �أ ّنه و�صلت النه�ضة العلو ّية �إلى ثمرتها �أي�ض ًا و�صارت ال�سلطة
والحكومة ب�أيدي �أئم ّة ال�شيعة �أو من اختاروهم ،لك ّنا اليوم نعرف الكثير عن
هذه الأ�سرار المختومة لدعوتهم العلو ّية وت�شكيالتهم المنت�شرة في ك ّل الأماكن
ا ّلتي كانت فائقة ال�س ّر ّية.
ال�سبب الآخر في خ�صائ�ص ُكتّاب التاريخ وكتابة التاريخ.
ينبغي البحث عن ّ
فلو كان لجماعة مدانة ومظلومة ا�سم في التاريخ الر�سمي ،و ُكتبت ب�ش�أنها
وقائع و�أحداث؛ فال ّ
�شك ب�أن ذلك �سيكون بطلب من الحاكم والظالم ودعوى
منه .وبالن�سبة للم�ؤ ّرخ الر�سمي ،ف�إنّ العمل على الأخبار والأحاديث الكثيرة
ال�صادرة من الحاكم والمتوافرة بين الأيدي والتي ال ت�ستتبع التّعب �أو القلق
ّ
ويمكن الح�صول عليها و�أخذ الآجر الكبير عليها دون �أي مخاطرة� ،سيكون
مرجح ًا لديه على البحث عن �أخبار ومواقف المحكومين و�أو�ضاعهم حيث
ّ
تتط ّلب المزيد من ال�سعي والبحث هنا وهناك.
ولندع الآن هذه الحقيقة الوا�ضحة �إلى جانب الوقائع الأخرى� .إنّ جميع
التواريخ المعروفة والمعتبرة وا ّلتي ُتع ّد وثائق وم�صادر �أكثر التحقيقات
والدرا�سات الالحقة ،وا ّلتي بقيت و ُكتبت �إلى ما بعد حياة الإمام ال�صادق
 Qبخم�سمائة �سنة كانت ذات �صبغة ع ّبا�سية لأ ّننا كما نعلم ف�إنّ حكومة
الع ّبا�سيين قد ا�ستم ّرت �إلى منت�صف القرن ال�سابع الهجري ،وجميع التواريخ
القديمة المعروفة قد ُكتبت و�أ ّلفت في مرحلة قدرة و�سلطنة هذه ال�ساللة
المتج ّبرة .وبهذا الو�ضع ف�إ ّننا يمكن �أن ّ
نتفطن �إلى النتيجة .فال ُيتو ّقع من
� ّأي م�ؤ ّر ٍخ يعي�ش في الع�صر الع ّبا�سي �أن يتم ّكن �أو يريد من �أن يد ّون معلومات
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�صحيحة �أو ّ
منظمة عن حياة الإمام ال�صادق� Qأو �أي واحد من �أئ ّمة ال�شيعة
الآخرين ،ويثبته في كتابه .وهذا هو �س ّر الكثير من التحريفات والإبهامات
في حياة الإمام ال�صادق .Qوالطريق الوحيد ا ّلذي يمك ّننا من التع ّرف
على الخط العام لحياته هو �أن نجد نماذج مه ّمة لحياة هذا الإمام في ط ّيات
ك ّل هذا الإبهام والغمو�ض ،باال�ستمداد مما نعرفه من الأ�صول العا ّمة لفكر
هذا الإمام و�أخالقه فنر�سم الخطوط الأ�سا�س ّية لحياته ،وحينها نبقى بانتظار
الدالئل التاريخية المتف ّرقة وكذلك القرائن غير التاريخية من �أجل تحديد
الخ�صو�ص ّيات والدقائق[.قيادة الإمام ال�صادق � ،ص]65-68
عندما انتقل الإمام الباقر Qمن هذه الدنيا ،وعلى �أثر الن�شاطات
ال�سجاد Qف�إنّ الأو�ضاع
المك ّثفة ا ّلتي جرت طيلة م ّدة �إمامته و�إمامة الإمام ّ
والأحوال تغ ّيرت كثير ًا لم�صلحة �آل البيت .و�أب ّين لكم بكلمتين ّ
خطة الإمام
الباقر والإمام ال�صادق Lا ّلتي كانت بالطبع في ذلك الزمان من الأ�سرار،
الجعفي كان
تلك الأ�سرار ا ّلتي ت�سمعون �أّنه ُيقال مث ًال� ،أنّ جابر بن يزيد
ّ
من �أ�صحاب ال�س ّر ،فك ّل من ين�شر �س ّرنا ف�سوف تح ّل عليه لعنة اهلل وغيرها
وغيرها؛ تلك الأ�سرار ا ّلتي لو �أذيعت في ذلك الزمان ،لح ّلت لعنة اهلل على من
يذيعها ،هي نف�سها ا ّلتي �أريد الآن �أن �أك�شفها ،لكن غاية الأمر �أنّ اليوم ال يوجد
واجب �أن يعلم النا�س ماذا كان الإمامQ
�أ ّية م�شكلة في �إظهارها بل هو �أم ٌر ٌ
يريد �أن يفعل .كانت ّ
خطة الإمام ال�صادق Qهي �أن يجمع بعد رحيل الإمام
الباقر Qالأمور وينه�ض بثورة علن ّية وي�سقط حكومة بني �أم ّية  -وا ّلتي
حاكم �إلى �آخر ،م ّما يحكي عن منتهى �ضعف هذا
كانت في ك ّل يوم تتب ّدل من ٍ
والري و�أ�صفهان والعراق والحجاز
الجهاز  -وي�أتي بالجيو�ش من خرا�سان
ّ
وم�صر والمغرب وك ّل المناطق الإ�سالم ّية ،ا ّلتي كان فيها �أي�ض ًا �شبكات حزبية
للإمام ال�صادق� ,Qأي ال�شيعة؛ ويح�ضر ك ّل الق ّوات �إلى المدينة ليزحف
Q
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نحو ال�شام وي�سقط حكومتها ويرفع بيده راية الخالفة وي�أتي �إلى المدينة ويعيد
النبي� Pإليها ،هذه كانت ّ
خطة الإمام ال�صادق .لهذا ،عندما كان
حكومة ّ
يجري الحديث عند الإمام الباقر Qفي �أ ّيام عمره الأخيرة و ُي�س�أل من هو
قائم �آل مح ّمد ،كان ينظر �إلى الإمام ال�صادق Qويقول ك�أ ّنني �أنظر �إلى
قائم �آل محمد هذا .بالطبع� ،أنتم تعلمون �أنّ قائم �آل مح ّمد هو ا�س ٌم عام ولي�س
ولي الع�صر
ا�سم ًا ّ
ولي الع�صر (�صلوات اهلل عليه) .ف�إنّ ّ
خا�ص ًا ،فلي�س هو ا�سم ّ
النهائي ،لكن ك ّل ا ّلذين نه�ضوا من �آل مح ّمد على م ّر الزمان
هو قائم �آل محمد
ّ
واحد منهم قائم �آل مح ّمد .وتلك الروايات ا ّلتي
 �سوا ٌء انت�صروا �أم ال  -ك ّل ٍتقول �أ ّنه عندما يقوم قائمنا يفعل تلك الأمور وتلك الأمور ويح ّقق ذلك الرفاه
ولي الع�صر ،في ذلك الوقت،
ويقيم ذلك العدل ،لم يكن المق�صود منه ح�ضرة ّ
بل المق�صود �أنّ ذاك الرجل من �آل مح ّمد ا ّلذي من المق ّرر �أن يقيم حكومة
الحقّ والعدل ،ف�إ ّنه عندما يقوم �سوف يفعل هذه الأمور وهذا �أم ٌر �صحي ٌح .وكان
من المق ّرر للإمام ال�صادق� Qأن يكون قائم �آل مح ّمد في ذلك الزمان.
لقد و�صل الإمام ال�صادق� Qإلى الإمامة في مثل تلك الحالة.
كان الإمام ال�صادق Qرجل الجهاد والمواجهة ورجل العلم والمعرفة
ورجل التنظيم والت�شكيالت .لكن �سمعتم �أكثر عن علمه ومعرفته ،فمحافل
درا�سته وميادين تعليمه ا ّلتي �أوجدها لم يكن لها نظير في تاريخ حياة �أئ ّمة
ال�شيعة ال قبله وال بعده؛ فلقد ب ّين الإمام ال�صادق Qك ّل ما ينبغي �أن
ُيقال ب�ش�أن المفاهيم الإ�سالمية ال�صحيحة والقر�آنية الأ�صيلة ا ّلتي تع ّر�ضت
قرن ون ّيف من الزمان بوا�سطة المغر�ضين والمف�سدين �أو
للتحريف طيلة ٍ
الجاهلين ،وهذا الأمر هو ا ّلذي �أ ّدى �إلى �أن ي�شعر العد ّو بخطره ،لك ّنكم قلي ًال
ما �سمعتم عن جهاده .لقد كان الإمام ال�صادق �صلوات اهلل عليه ،م�شغو ًال
وا�سع النطاق؛ الجهاد من �أجل الإم�ساك بالحكومة وال�سلطة ،من �أجل
ٍ
بجهاد ٍ
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�إيجاد حكومة �إ�سالمية وعلو ّية� .أي �أنّ الإمام ال�صادق �سالم اهلل عليه ،كان
يه ّيئ الأر�ضية للق�ضاء على بني �أم ّية والمجيء بحكومة علو ّية �أي حكومة العدل
الإ�سالمي .و�إنّ هذا ما يتّ�ضح من حياة الإمام ال�صادق Qلك ّل من يطالع
ويد ّقق.
�أ ّما ذاك البعد الثالث ا ّلذي لم ُي�سمع عنه من الأ�سا�س ،فهو �أ ّنه كان رجل
التنظيم والت�شكيالت .لقد �أوجد الإمام ال�صادق �صلوات اهلل عليه ،ت�شكيالت
عظيمة ،من الم�ؤمنين به ومن �أتباع ت ّيار الحكومة العلوية في مختلف �أرجاء
العالم الإ�سالمي ،من �أق�صى خرا�سان وما وراء النهر �إلى �شمال �أفريقيا .فماذا
تعني الت�شكيالت؟ �أي �أ ّنه عندما يريد الإمام ال�صادق� Qأن ينقل � ّأي �شيءٍ
ف�إنّ وكالءه المتواجدين في مختلف �آفاق العالم الإ�سالمي� ،سينقلون ذلك �إلى
ال ّنا�س لكي يعلموه .ويعني �أي�ض ًا �أ ّنها �ستجمع ك ّل الحقوق ال�شرعية والميزانية
علي .ويعني ذلك �أنّ وكالءه
المطلوبة لإدارة مواجهة �سيا�سية عظيمة لآل ّ
ومم ّثليه المتواجدين في جميع المدن �سيرجع �إليهم �أتباع الإمام ال�صادق
وال�سيا�سي من الإمام .التكليف ال�سيا�سي هو
الديني
 Qلمعرفة تكليفهم
ّ
ّ
الديني من حيث الوجوب .ذاك ا ّلذي يكون بالن�سبة لنا واجب الطاعة
كالتكليف
ّ
وولي الأمر ،ف�إنّ فتواه الدينية والإ�سالمية في باب ال�صالة والزكاة وال�صيام
ّ
وباقي الواجبات ال تختلف عن فتواه ال�سيا�سية و�أوامره ال�سيا�سية في مجال
الجهاد والعالقات ال�سيا�سية والعالقات الداخلية وجميع الق�ضايا ،فك ّل ذلك
يجب تنفيذه .لقد �أوجد الإمام ال�صادق  Qمثل هذه الت�شكيالت العظيمة،
وبهذه الت�شكيالت وبم�ساعدة من كان داخ ًال فيها من النا�س ،كان يواجه جهاز
بني �أم ّية .وبالطبع� ،إنّ ما جرى على الإمام ال�صادق Qهو �أم ٌر مه ٌّم جد ًا
وملي ٌء بالعبر ،فقد كان يواجه بني �أم ّية لم ّدة ع�شر �سنوات وبني الع ّبا�س لم ّدة
طويلة �أي�ض ًا ،وعندما كان انت�صاره على بني �أم ّية حتم ّي ًا جاء بنو الع ّبا�س كت ّيا ٍر
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انتهازي ونزلوا �إلى الميدان ومن بعدها �صار الإمام ال�صادق Qيواجه بني
ٍّ
�أم ّية وبني الع ّبا�س �أي�ض ًا.
الطبري  -الم�ؤ ّرخ المعروف � -أمو ٌر تتع ّلق ب�أنّ الإمامQ
وقد ُنقل عن
ّ
كان يحارب بني �أم ّية في بداية ال�سنوات الع�شر لإمامته .وكانت مواجهة الإمام
ال�صادق Qفي هذه المرحلة علن ّية ،لم يعد فيها � ّأي �إخفاء �أو تق ّية �أو
كتمان .و�سبب ذلك �أنّ ح ّكام بني �أم ّية كانوا م�شغولين �إلى درجة �أ ّنه لم ُتتح لهم
الفر�صة ليالحقوا الإمام ال�صادق و�شيعته ولم يكن لديهم القدرة على قمعهم؛
لهذا ال�سبب لم يكن الإمام ال�صادق Qبحاجة �إلى �إخفاء عمله .كان الإمام
ال�صادق يوم عرفة يذهب �إلى عرفات ويقف بين هذه التج ّمعات الكبيرة -
وا ّلتي جاءت من مختلف مناطق العالم الإ�سالمي ،من �أفريقيا وال�شرق
الأو�سط والحجاز والعراق ومن �إيران ذلك الزمان ،ومن خرا�سان و�أفغان�ستان
فجرت
وترك�ستان ال�شرقية � -أي كان هناك �
ٌ
أ�شخا�ص من مختلف المناطق .ف�إذا ّ
فجرتها في ك ّل العالم الإ�سالمي ،و�إذا قلت �شيئ ًا في
قنبل ًة في هذا المكان ك�أ ّنك ّ
هذا المحفل والتج ّمع ،فك�أ ّنك ن�شرتها عبر �شبكة �إعالمية عالمية .كان الإمام
وب�شكل
التجمع الكبير ويعلن ب�صراحة
ٍ
ال�صادق Qي�أتي �إلى داخل هذا ّ
ر�سمي للنا�س �أنّ الإمام والحاكم بحقّ في هذا اليوم هو جعفر بن محمد ولي�س
ّ
ّ
ي�ستدل على ذلك كالمي ًا وعقالني ًا ولم يكن النا�س
�أبي جعفر المن�صورّ ،ثم
في ذلك الزمان كما هو وا�ض ٌح م�ستع ّدين لال�ستماع �إلى هذا اال�ستدالل ،لكنّ
اال�ستدالل كان من نوع �آخر ،لأنّ المن�صور الع ّبا�سي و�أمثاله ولأجل �أن يقنعوا
النبي ،قد جعلوا �سل�سلة ن�سبية �أي�ض ًا
�أذهان النا�س ويتظاهرون ب�أ ّنهم خلفاء ّ
وكانوا يقولون �أ ّننا نحن �أبناء الع ّبا�س؛ كان لهم �سل�سلتي ن�سب ،كانوا ي�ص ّرحون
ك ّل م ّرة عن واحدة منها.
النبي ،و�أ ّنه بعد رحيل
�أحدها �أ ّنهم كانوا يقولون نحن �أبناء الع ّبا�س ّ
عم ّ
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النبي كانت الخالفة لبني ها�شم ،ومن بين بني ها�شم ف�إنّ الأ�سنّ والأن�سب هو
ّ
النبي كانت للع ّبا�س ولأ ّننا نحن �أبنا�ؤه ف�إ ّنها
الع ّبا�س ّ
النبي .فالخالفة بعد ّ
عم ّ
ت�صل �إلينا� ،إنّ هذا من كالمهم .وكانوا يظهرون �سل�سل ًة ن�سب ّي ًة �أخرى ويقولون
علي بن عبد اهلل بن ع ّبا�س ،وح ّق ًا كانوا يقولون ،لأ ّنهم
علي الع ّبا�سيّ ،
نحن �أبناء ّ
علي الع ّبا�سي �أو �أبنا�ؤه ،وهو تلميذ محمد بن الحنف ّية ،ومح ّمد بن
كانوا �أحفاد ّ
النبي.
علي بن �أبي طالب Qا ّلذي هو �صهر ّ
الحنف ّية هو ابن �أمير الم�ؤمنين ّ
علي� Qإلى مح ّمد بن
علي Qومن ّ
النبي� Pإلى ّ
فالخالفة انتقلت من ّ
الحنف ّية  -ال �إلى الح�سن والح�سين  -ومنه و�صلت �إلى ابن عبد اهلل بن الع ّبا�س
 ا ّلذي هو ج ّدنا  -ومنه و�صلت �إلينا ،فنحن �إذ ًا خلفا�ؤه.وكانوا ي�ؤ ّلفون �سل�سل ًة ن�سب ّية لهذه الطريقة ،وكان مثل هذا مقنع ًا لأذهان
ال ّنا�س في ذاك الزمان ،لأنّ م�ستوى فكرهم كان متد ّني ًا ،لهذا كان الإمام يقف
و�سط هذا التج ّمع الكبير ،ويب ّين ال�سل�سلة ال�صحيحة للإمامة�« :أيها النا�س
� ّإن ر�سول اهلل كان الإمام»« ،ث ّم من بعده علي بن �أبي طالب» ،وهو منطق
علي بن الح�سين،
ال�شيعة المعروف ومن بعده الح�سن ّثم الح�سين ومن بعده ّ
إمام ومثل هذا كان
ومن بعده مح ّمد بن ّ
علي ،ومن بعده �أنا .فيع ّرف نف�سه ك� ٍ
العادي الب�سيط ،بل كان ذلك �أكبر
يتط ّلب �شجاعة كبيرة .ولم يكن بالكالم
ّ
إعالن للمخالفة والمعار�ضة؛ وكان الإمام ال�صادق يقوم بمثل هذا العمل في
� ٍ
�أواخر ع�صر بني �أم ّية� .أ ّما في عهد بني الع ّبا�س فلم يعد الأمر كذلك ،بل كان
يجري بالتق ّية والكتمان ،و�سبب ذلك �أنّ بني الع ّبا�س كانوا يرفعون �شعارات �آل
علي ،وعملهم عمل بني �أم ّية.
علي ومواقفهم بالل�سان فكان ظاهرهم ظاهر �آل ّ
ّ
لقد كانت المواجهة في ع�صر حكومة بني �أم ّية بهذا ال�شكل ،وفي ع�صر
بني الع ّبا�س  -ا ّلذي كان �أطول م ّدة  -كانت �أكثر خفا ًء وكان بنو الع ّبا�س يم ّثلون
االنحرافي ا ّلذي انتهز الفر�صة ،وح ّرفوا الثورة ا ّلتي كان الإمام
ذلك الت ّيار
ّ
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ال�صادق Qب�صددها ،وهذا هو الخطر الدائم لك ّل الثورات .فذاك ّ
الخط
ال�صحيح للثورة ا ّلذي يتطابق مع معاييرها و�ضوابطها الأ�سا�س ّيةُ ،ي�ستبدل
�أحيان ًا ٍّ
باطل تحت �شعارات الحقّ  .من هنا على
بديل
منحرف ٍ
ٍ
فا�سد ٍ
بخط ٍ
الإن�سان �أن يكون حذر ًا وواعي ًا .ولم يكن �أهل ذلك الزمان يمتلكون مثل هذا
ول�سنوات الحقة ،لع ّلها �أكثر من ثالثين �سنة ،كانوا يت�ص ّورون
الوعي بحيث �أ ّنهم
ٍ
من مختلف المناطق  -بعد �أن جاء بنو الع ّبا�س �إلى الحكومة � -أنّ ذلك كان
علي ،كانوا يت�ص ّورون �أنّ حكومة �آل علي هي هذه،
نتيجة جهادهم من �أجل �آل ّ
ولم يكونوا يعلمون �أ ّنهم غا�صبون]14/06/1359[.
والإمام ال�صادق عا�صر مرحلتين في هذه الفترة .الأولى تمتد من عام
 114هـ �إلى � 132أو 135هـ .يعني �إلى �سنة انت�صار بني العبا�س وا�ستالم
المن�صور للخالفة ،وكانت هذه المرحلة ُتعتبر مرحلة هدوء و�سعة .وذلك
ب�سبب النزاع ا ّلذي كان دائر ًا بين بني �أم ّية وبني الع ّبا�س ،فوجد الأئ ّمةR
في تلك الفترة فر�صة لن�شر العلوم الإ�سالمية .ولم يم ّر الإمام الباقرQ
خا�صة بع�صر الإمام ال�صادق .Qففي عهد
بمثل هذه الظروف لأ ّنها كانت ّ
الإمام الباقر Qكانت الفترة فترة غطر�سة بني �أم ّية .وكان ه�شام بن عبد
الملك  -ا ّلذي قيل فيه كان ه�شام رجلهم ،حيث كان �أكبر �شخ�صية بعد عبد
الملك  -في �س ّدة الحكم وكانت فترة حكمه في عهد الإمام الباقر ،Qولم
يكن في عهده اختالف بين جهات �أو قوى لي�ستطيع اال�ستفادة منها .فالحروب
الداخل ّية واالختالفات ال�سيا�س ّية كانت في عهد الإمام ال�صادق Qوفي
المرحلة الأولى من عهده ،Qولكن بالتدريج اتّ�سعت دعوة بني الع ّبا�س وفي
نف�س الوقت كانت الدعوة ال�شيعية في العالم الإ�سالمي قد و�صلت �إلى �أوجها.
ومع و�صول المن�صور �إلى �س ّدة الحكم والخالفة ،تب ّدلت الأو�ضاع وبد�أت
الم�شاكل والم�صاعب في حياة الإمام ال�صادق .Qولر ّبما هذه الفترة من
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حياة الإمام ال�صادق Qت�شبه الفترة ا ّلتي م ّرت على الإمام الباقر،Q
حيث �ساد ج ّو القمع وممار�سة ال�ضغوطات على الإمام حتّى �أ ّنه�ُ Qأح�ضر
و ُنفي لع ّدة م ّرات �إلى الحيرة ووا�سط والرميلة ومناطق �أخرى .وكان الخليفة
يخاطب الإمام ال�صادق Qبق�ساوة وغ�ضب ،حيث قال له م ّرة :قتلني اهلل
�إن لم �أقتلك((( ،وم ّرة من الم ّرات خاطب الخليفة والي المدينة قائ ًال لهْ �« :أن
حرق داره �أظهر الإمام الغربة
�أحرِق على جعفر بن محمد داره» ،وحينما �أُ ٍ
والوحدة ا ّلتي �أل ّمت به �آنذاك ،وذلك من خالل حركاته و�سكناته وهو يعبر النار
الم�ضرمة ،حيث قال�« :أنا ابن �أعراق الثرى»((( .م ّما �أ ّدى �إلى زيادة �سخط
�أعدائه �أكثر� .إنّ معاملة المن�صور للإمام ال�صادق Qكانت معاملة �صعبة
جد ًا وقا�سية للغاية ولطالما ه ّدد المن�صور الإمام.Q
وهناك روايات تنقل �أنّ الإمام Qكان يتذ ّلل ويظهر الخ�ضوع للمن�صور.
ال�صحة .ف�أنا بحثت حول هذه
وبالت�أكيد �إنّ هذه الروايات ال �أ�سا�س لها من
ّ
الروايات ولم يكن ل ّأي واحد منها �أ�سا�س و�سند �صحيح ومعتبر .وغالب ًا ما
تنتهي في �سندها �إلى ربيع الحاجب هذا المقطوع بف�سقه ،ا ّلذي كان من
المق ّربين للمن�صور .ومن العجب �أنّ البع�ض نقل ب�سذاجة �أنّ الربيع كان ُيعتبر
من ال�شيعة المح ّبين لأهل البيت ،Rف�أين الت�ش ّيع من ربيع؟! �إنّ الربيع
كان ُيعتبر الخادم المطيع والمخل�ص لأوامر المن�صور .ومنذ طفولته ا�ستطاع
�أن يجد طريق ًا ومكان ًا في الحكومة الع ّبا�سية ،وخدم بني الع ّبا�س حتّى �أ�صبح
حاجب المن�صور .وق ّدم له الخدمات الكثيرة حتّى ا�ستطاع �أن يت�س ّلم الوزارة؛
ولو لم يكن الربيع موجود ًا ،لخرجت الحكومة والخالفة من �آل المن�صور بعد
)(1

)(2

االحتجاج على �أهل اللجاج ،الطبر�سي ،ج � ،1ص.163
الكافي ،ج� ،1ص « ،473وجّ ه المن�ص���ور �إلى ح�س���ن بن زيد وهو واليه على الحرمين �أن �أحرق على جعفر بن محمد
داره ف�ألق���ى الن���ار في دار �أبي عب���د اهلل ف�أخذت النار في الباب والدهليز ،فخرج �أبو عبد اهلل ّ
يتخطى النار ويم�ش���ي
فيها ويقول� :أنا ابن �أعراق الثرى� ،أنا ابن �إبراهيم خليل اهلل.
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موته .ولر ّبما قد ا�ستلمها �أعمامه من بعده ،فعند احت�ضار المن�صور لم يكن
عنده �سوى الربيع ،ولهذا كتب الو�صية بنف�سه عن المن�صور زور ًا وجعل الخالفة
المهدي بن المن�صور؛ وهذا الف�ضل بن الربيع ا ّلذي ن�سمع به هو ابن
با�سم
ّ
هذا ال�شخ�ص .فهذه العائلة عرفت بوفائها لبني العبا�س .ولم يكن لهم �أي والء
لأهل البيت .Rوما ُنقل عن الربيع حول الإمام فهو كذب وبهتان .ولم يرد
من كذبه هذا �إال �أن يظهر الإمام Qللم�سلمين �آنذاك بالإن�سان المتذ ّلل
والخا�ضع �أمام الخليفة حتّى يعتبر الآخرون �أنّ تكليفهم هو �أي�ض ًا مثل تكليف
الإمام� ،أي التذ ّلل والخ�ضوع للخليفة .وكما قلنا فقد كانت معاملة المن�صور
للإمام ال�صادق Qمعاملة قا�سية ج ّد ًا حتّى انتهت ب�شهادة الإمامQ
وذلك في عام  148هـ]28/04/1365[.
والمعالم الهامة البارزة في حياة الإمام ال�صادق Qوجدتها ،من
منظار بحثناّ ،
تتلخ�ص بما يلي:
1ــ 1تبيين م�س�ألة الإمامة والدعوة �إليها.
2ــ 2بيان الأحكام وتف�سير القر�آن وفق ما ورثته مدر�سة �أهل البيت Rعن
ر�سول اهلل.P
3ــ �3إقامة تنظيم �س ّري �أيديولوجي � -سيا�سي[.قيادة الإمام ال�صادق � ،ص]67
Q

دعوة اإلمام الصادق Qلإلمامة

أ�سا�سي؛ �أي �أنّ ما كان ي�ش ّكل بيت الق�صيد لدعوة
الآن نرجع �إلى الحديث ال ّ
الإمام ال�صادق ،Qكغيره من �أئ ّمة ال�شيعة الآخرين ،هو مو�ضوع الإمامة.
ومن �أجل �إثبات هذه الواقعية التاريخية ف�إنّ �أكثر الوثائق قاطعي ًة هي الروايات
الكثيرة ا ّلتي ُنقل فيها دعوى الإمامة عن ل�سان الإمام ال�صادقQ
بو�ضوح
ٍ
و�صراح ٍة تامة.
وكما �سوف نب ّين ،كان الإمام� Qأثناء ترويج وتبليغ هذا الأمر يرى نف�سه
في مرحل ٍة من الجهاد ،حيث ينبغي عليه �أن يتب ّر�أ ب�شكل مبا�شر و�صريح من
ح ّكام زمانه ،و�أن يع ّرف النا�س على نف�سه ك�صاحب حقٍّ
واقعي للوالية والإمامة؛
ِّ
وفي الأ�سا�س �إنّ هذا العمل ال يمكن �أن يتح ّقق � اّإل �إذا ُطويت المراحل ال�سابقة
للجهاد وال ّن�ضال بنجاح؛ فتبرز مظاهر الوعي ال�سيا�سي واالجتماعي في �شريح ٍة
وا�سع ٍة؛ ويتم ا�ست�شعار الجهوز ّية واال�ستعداد الكامن في ك ّل الأماكن؛ وتكون
لعدد
قد �أُ ّ�س�ست الأر�ضية الأيديولوجية في جماع ٍة معتدٍّ بها ،ويكون قد ثبت ٍ
كبير من النا�س �ضرورة حكومة الحقّ والعدل؛ وفي النهاية يتّخذ القائد قراره
ٍ
ال ّرا�سخ من �أجل المواجهة النهائية .فبدون ك ّل هذه الأمور �إنّ طرح ا�سم �أي
وقائد محقّ للمجتمع �سيكون عم ًال مته ّور ًا ال ثمرة وراءه.
إمام ٍ
�شخ�ص مح ّدد ك� ٍ
النقطة الأخرى ا ّلتي ينبغي االلتفات �إليها هي �أنّ الإمام Qال يكتفي
في العديد من الموارد ب�أن يثبت الإمامة لنف�سه؛ بل عليه �أن يذكر �إلى جانب
ا�سمه �أ�سماء �أئ ّمة الحقّ ا ّلذين �سبقوه �أي�ض ًا ،وفي الحقيقة يطرح �ساللة �إمامة
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�أهل البيت المتّ�صلة وا ّلتي ال يمكن التفكيك بينها .ومثل هذا العمل ،بااللتفات
�إلى �أ ّنه بح�سب الفكر ال�شيعي يدين ك ّل الح ّكام ال�سابقين الجائرين ويع ّدهم
طواغيت ،يمكن �أن يكون �إ�شارة �إلى ا�ستمرار جهاد ال�شيعة واتّ�صاله في هذا
الزمان بالأزمنة ال�سابقة .وفي الواقع ف�إنّ الإمام ال�صادق Qبهذا البيان
يع ّد �إمامته كنتيجة حتم ّية لإمامة من �سبقه ،وبهذه الطريقة يخرجها من تلك
الحالة المنقطعة والفاقدة للجذور والأ�صول ،ويو�صل �ساللته بتلك القناة
النبي مح ّمد .Pوالآن ،التفتوا �إلى ع ّدة نماذج من
الموثوقة والثابتة �إلى ّ
كيفية دعوة الإمام:Q
�إنّ �أكثر رواية لفتت نظري في هذا الباب هي رواية عمرو بن �أبي المقدام
الحجة  -يوم عرفة  -اجتمع
وا ّلتي تر�سم لنا م�شهد ًا عجيب ًا .ففي التا�سع من ذي ّ
عد ٌد كبير من الخالئق في عرفات من �أجل �أداء مرا�سم ذلك اليوم الخا�ص،
ومن الطبيعي �أن يجتمع فيه مم ّثلون عن ك ّل المناطق ا ّلتي ي�سكنها م�سلمون
المتو�سط .ومن الممكن لكلم ٍة واحد ٍة
من �أق�صى خرا�سان �إلى �ساحل البحر
ّ
في غير مو�ضعها في هذا المكان� ،أن ت�ست�أ�صل عمل �أكثر ال�شبكات الإعالم ّية
العا ّمة انت�شار ًا في ذلك الزمان .فيو�صل الإمام Qنف�سه �إلى هذا الجمع،
ويحمل له ر�سال ًة .ويقول الراوي :ر�أيت الإمام Qيقف بين النا�س ويعلن
نداءه ثالث م ّرات ويرفع �صوته ب�أق�صى ما يقدر عليه ،بنداءٍ ينبغي �أن يطرق
�أ�سماع الجميع في ك ّل الأماكن ولي�صل عبرهم �إلى ك ّل �أنحاء العالم الإ�سالمي.
فنجده يتل ّفت �إلى ك ّل الجهات ،ويك ّرر كالمه ثالث م ّرات ،وهكذا يفعل حتّى
يبلغ تكرار كالم هذا الإمام اثنا ع�شرة م ّرة .وقد �أطلق نداءه هذا بمثل هذه
علي بن �أبي طالب،
العبارات�« :أ ّيها النا�س � ّإن ر�سول اهلل كان الإمام ،ثم كان ّ
علي ،ث ّم .(((»...
علي بن الح�سين ،ث ّم مح ّمد بن ّ
ث ّم الح�سن ،ث ّم الح�سين ،ث ّم ّ
)(1

بحار الأنوار ،ج � ،47ص .58
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وحديثٌ
نف�سه وباقي �أئ ّمة ال�شيعة بمثل هذه العبارات« :نحن قوم فر�ض اهلل طاعتنا،
لنا االنفال ،ولنا �صفو المال .(((»...و�صفو المال هي الأموال الم�صطفاة ا ّلتي
يخ�ص الطواغيت المتج ّبرون �أنف�سهم بها ،ويقطعون �أيدي الم�ستح ّقين عنها،
ّ
وعندما تخرج هذه الأموال المغ�صوبة بف�ضل انت�صار المقاتلين الم�سلمين
ق�سم كغيرها من الغنائم لتكون
من �أيدي الظالمين المهزومين ،ف�إ ّنها ال ُت ّ
�شخ�ص ما ،فتمنحه مقام ًا كاذب ًا وفخر ًا مز ّيف ًا ،بل �إ ّنها تودع بيد
في اختيار
ٍ
الحاكم الإ�سالمي ا ّلذي عليه �أن ي�ستعملها في جهة م�صالح الم�سلمين العا ّمة.
فالإمام Qفي هذه الرواية يع ّرف نف�سه على �أ ّنه �صاحب �صفو المال وكذلك
الأنفال  -ا ّلتي هي �أي�ض ًا من متع ّلقات الإمام  -وبهذا البيان ّ
يو�ضح �أ ّنه هو
الحاكم الحالي للمجتمع الإ�سالمي ،و�أ ّنه يجب �أن ت�صل �إليه ك ّل هذه الأموال
و�أن تكون بيده و�أن ُت�ستعمل بح�سب ر�أيه في مواردها ال�صحيحة.
حديث �آخر ،ي�س ّمي الأئ ّمة ال�سابقين واحد ًا واحد ًا ،وي�شهد على
وفي
ٍ
�إمامتهم ولزوم طاعتهم واتّباعهم ،وعندما ي�صل �إلى ا�سمه ي�سكت .وا ّلذين
كانوا ي�سمعون حديث الإمام Qيعلمون ج ّيد ًا �أنّ ميراث العلم والحكومة بعد
الإمام الباقر Qهو بيد الإمام ال�صادق .Qوبهذا الإجراء يطرح ح ّقه
أ�سلوب ا�ستداللي عالقته واتّ�صاله
في قيادة وحكومة المجتمع مثلما �أ ّنه يب ّين ب� ٍ
علي بن �أبي طالب((( .ويمكن �أن نجد الكثير من ال�شواهد ،في
بج ّده الأكبرّ ،
الحجة من الكافي ،وكذلك في المج ّلد ال�سابع والأربعون من بحار
�أبواب كتاب ّ
الأنوار ،على مثل هذا الحديث ا ّلذي يعلن فيه الإمام دعوى الإمامة بالت�صريح
�أو الكناية.
الكناني ،ي�صف فيه الإمام ال�صادقQ
ال�صباح
�آخر ،عن �أبي ّ
ّ

)(1
)(2

الكافي ،ج� ،1ص .546
م.ن ،ج � ،1ص .186
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الوثيقة القاطعة الأخرى ،تذكر �شواهد على ال�شبكة التبليغ ّية الوا�سعة
للإمام Qفي ك ّل �أنحاء الدولة الإ�سالمية ،وتجعل وجود مثل هذه ال�شبكة
�أمر ًا م�س ّلم ًا .هذه ال�شواهد ،من الكثرة والثبوت بحيث �أ ّنه لو لم يكن هناك
حديثٌ واح ٌد �صريح ف�إنّ ذلك ال يخد�ش بحتم ّية المو�ضوع .فمن يطالع حياة
الأئ ّمة Rغير المد ّونة ،يت�ساءل في نف�سه� :ألم يكن لأئ ّمة ال�شيعة في نهايات
ع�صر بني �أ ّمية من الدعاة والمب ّلغين في �أطراف و�أكناف الدولة الإ�سالمية،
ا ّلذين يب ّلغون ب�إمامتهم وي�أخذون من النا�س الطاعة والدعم لهم؟ في هذه
الحالة� ،إذ ًا كيف يمكن تف�سير هذه العالئم والروابط التنظيم ّية ا ّلتي ُت�شاهد
بو�ضوح وا ّلتي تظهر في العالقات المال ّية والفكر ّية ،بين الأئ ّمة وال�شيعة؟
فما معنى حمل هذه الحقوق ال�شرعية والأموال من مختلف �أطراف العالم
�إلى المدينة؟ وك ّل هذه الأ�سئلة حول الق�ضايا الدينية؟ وهذه الدعوة الوا�سعة
علي
المنت�شرة للت�ش ّيع؟ و�أي�ض ًا هذه ال�شرف والمحبوب ّية ا ّلتي ال نظير لها ،لآل ٍّ
في مناطق مه ّمة من الدولة الإ�سالم ّية؟ وهذا الجمع الغفير من المح ّدثين
والرواة الخرا�سانيين وال�سي�ستانيين والكوفيين والب�صريين واليمانيين
والم�صريين ا ّلذين اجتمعوا حول الإمامQ؟ ف�أ ّية ٍيد مقتدرة �أوجدت ك ّل
ه�ؤالء؟ فهل يمكن �أن نعتبر ال�صدفة �أو الحدث التلقائي عام ًال �أ�سا�س ّي ًا وراء ك ّل
هذه الظواهر المن�سجمة والمترابطة؟
مع وجود ك ّل هذا الإعالم المخالف ا ّلذي كان ُيبثّ من جانب الأبواق الهائلة
علي بن �أبي طالب
لنظام الخالفة الأمو ّية �إلى مختلف المناطق ويذكر ا�سم ّ
ك�أكثر الوجوه الإ�سالم ّية المدانة وذلك على المنابر وفي ُ
الخطب ،فهل يمكن
علي بمثل هذه المحبوب ّية
ومن دون وجود �شبكة �إعالم ّية قو ّية� ،أن ي�صبح �آل ٍّ
والجاذب ّية في تلك المناطق البعيدة والمجهولة ،بحيث يطوي �أولئك ال ّنا�س ك ّل
هذه الم�سافات الوا�سعة وي�أتون �إلى الحجاز والمدينة لمج ّرد اللقاء واال�ستفادة
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وعر�ض المح ّبة والعلقة ،ويتل ّقون معارف الدين ،وا ّلتي هي بح�سب عقيدة
ال�شيعة كال�سيا�سة والحكومة ،ويطلبوا في بع�ض الموارد ،لفقدانهم ال�صبر،
االقدام على التح ّرك الع�سكري ،وبح�سب ل�سان ال ّروايات القيام والخروج؟ فلو
كان �سالح ال�شيعة منح�صر ًا في �إثبات علم الأئ ّمة وزهدهم فماذا �سيكون معنى
المطالبة بالثورة الع�سكرية؟!
من الممكن �أن ُي�س�أل �أ ّنه لو كان هناك مثل هذه ال�شبكة الإعالم ّية الو�سيعة
بال�صراحة ما يتع ّلق
والف ّعالة ،فلماذا ال يوجد في التاريخ ذك ٌر لها� ،أو �أن ُينقل ّ
بوقائعها؟ والجواب  -كما �أُ�شير �سابق ًا  -وباخت�صار ،هو �أ ّنه يجب البحث
تم�سك �أ�صحاب الإمام
�أ ّو ًال عن �سبب عدم هذا الظهور في البداية ،في ّ
غريب
 Qال�شديد ب�أ�صل التق ّية ال ُمعتبر والراقي ،وا ّلذي يمنع نفوذ � ّأي
ٍ
�إلى ت�شكيالت الإمامQ؛ وي�ؤ ّدي في النهاية �إلى ف�شل جهاد ال�شيعة في
هذه المرحلة وعدم و�صولهم �إلى ال�سلطة وا ّلذي هو �أي�ض ًا بذاته معلو ًال لعوامل
ع ّدة .لو لم ي�صل الع ّبا�س ّيون �إلى ال�سلطة ،لبقيت م�ساعيهم ون�شاطاتهم ال�س ّرية
وذكرياتهم الم ّرة والحلوة من ن�شاطاتهم الإعالم ّية بال �شك في ال�صدور ،ولما
عرف � ّأي � ٍ
�سجلها التاريخ[.قيادة الإمام ال�صادق � ،ص] 74-80
أحد �شيئ ًا عنهم ولما ّ
عندما نتح ّدث عن التق ّية من الممكن �أن تقولوا �أنّ التق ّية ترتبط بذلك
الزمان ا ّلذي كانت فيه الحكومة الجائرة مم�سكة بزمام ال�سلطة ونحن ك ّنا في
خفاءٍ وال نقول �شيئ ًا ب�سبب الخوف منها .كال ،في ذلك الوقت لم تكن التق ّية
ق�ض ّية خوف« .التق ّية تر�س الم�ؤمن»((( ف�أين ُي�ستعمل التّر�س؟ �إ ّنه ُي�ستخدم
في ميدان الحرب و�أثناء القتال� .إذ ًا ،التقية تكون في مورد المواجهة والقتال،
حيث التر�س والحرز والخندق والرمح.
وقد كان الأمر هكذا في ذلك الزمان .عندما ك ّنا ن�ستعمل التق ّية لم يكن معنى
Q

)(1

بحار الأنوار ،ج � ،72ص .394
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ذلك �أ ّننا ك ّنا ننزل �ضربة ال�سيف على ج�سد العد ّو المنحو�س ،لك ّنه كان بطريق ٍة
ال يرى فيها وال يدرك �أنّ هناك �سيف ًا ويد ًا تحمل ال�سيف� ،أو ترفعه وت�ضرب به،
بل كان ي�شعر بالألم فقط .هكذا كانت التق ّية� .أولئك ا ّلذين كانوا ي�ستعملون
التق ّية في تلك الأ ّيام هكذا كانوا يفعلون ،فقد كانوا على �سبيل المثال ،يع ّدون
المن�شورات بعيد ًا عن �أعين العد ّو وفي البيوت ال�س ّرية رغم المراقبة ال�شديدة،
وعندما تو ّزع كانت تهتك �سمعة ال ّنظام .هذا العمل ،كان ك�ضربة ال�سيف عندما
ُيرفع ف�إ ّنه ينزل على ر�أ�س العد ّو وعاتقه .وبنا ًء عليه ،ك ّنا نتّقي �أي �أ ّننا لم نكن
تر�س والمتّقي يختبئ خلف التر�س.
ن�سمح للعد ّو �أن يدرك ماذا يجري .فالتق ّية ٌ
هذا هو معنى التق ّية وهي الآن تعطي هذا المعنى نف�سه]09/11/1368[.

المواجهة السياسية عند اإلمام الصادق Q

هذا �أي�ض ًا ُيع ّد ّ
خط ًا وا�ضح ًا في حياة الإمام ال�صادقQ؛ بحيث �أ ّننا
و�صح ًة م ّما نراه في حياة الأئ ّمة
يمكن �أن نراه ٍ
ب�شكل �أكثر تم ّيز ًا و�صراح ًة ّ
الآخرين .فحتّى لو ح�صل االختالف على ت�سمية فقه ال�شيعة بالفقه الجعفري،
�أو وجدنا من ينكر الن�شاط ال�سيا�سي للإمام� Qأو ّ
يغ�ض النظر عنه ،ف�إنّ
الجميع متّفقون على �أنّ الإمام ال�صادق كان له �أو�سع الحوزات العلم ّية والفقه ّية
في زمانه� ،أو �إحدى �أو�سعها .في هذا المجال� ،إنّ ما بقي مخف ّي ًا عن �أعين �أكثر
الباحثين حول حياة الإمام Qهو المفهوم ال�سيا�سي والبعد المعار�ض لهذا
العمل ،ونحن نقوم الآن بتناوله.
كمق ّدمة ،ينبغي العلم �أنّ جهاز الخالفة في الإ�سالم يختلف عن جميع
الأجهزة الأخرى للحكم من جهة �أ ّنه لي�س مج ّرد ت�شكيل �سيا�سي ،بل يم ّثل
قياد ًة �سيا�س ّي ًة دين ّية .فا�سم الخليفة ولقب الخليفة للحاكم الإ�سالمي ّ
يدل على
والنبي هو
النبي،
ّ
هذه الحقيقة وهي �أ ّنه �أكبر من القائد ال�سيا�سي؛ فهو خليفة ّ
من جاء بالدين والتعاليم الأخالقية؛ وبالطبع ،في نف�س الوقت ا ّلذي هو قائ ٌد
�سيا�سي .فالخليفة في الإ�سالم ،بالإ�ضافة �إلى ال�سيا�سة ،يتك ّفل الأمور
وحاك ٌم
ّ
الديني.
الدين ّية للنا�س و ُيع ّد �إمامهم
ّ
هذه الحقيقة الم�س ّلمة �أ ّدت �إلى �أن يقوم من جاء من الح ّكام -بعد ال�سل�سلة
الأولى للخلفاء الإ�سالميين ،وا ّلذين كانوا�( ،أي الح ّكام الالحقين) ال يتمتّعون
بالمعرفة الدين ّية �أو كانوا ذوي معرفة محدودة ج ّد ًا في هذا المجال -لجبران
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والمف�سرين
هذا النق�ص من خالل رجال الدين المرتبطين بهم و�إلحاق الفقهاء
ّ
والمح ّدثين الم�أجورين بجهاز حكمهم ،وذلك من �أجل �أن يجعلوا هذا الجهاز
مر ّكب ًا من الدين وال�سيا�سة.
واال�ستفادة الأخرى من وجود ه�ؤالء المم ّثلين لل�شريعة في جهاز الحكم،
هي �أ ّنهم كانوا ي�ستطيعون ب�سهولة �أن يب ّدلوا �أحكام الدين بح�سب ما تقت�ضيه
الم�صالح ،وذلك تحت غطاء اال�ستنباط واالجتهاد  -وا ّلذي لم يكن للنا�س
العاديين وعوامهم القدرة على تحديد معاييره  -فكانوا يب ّدلون حكم اهلل من
�أجل ال�سالطين والأمراء.
لقد ذكر الكتّاب وم�ؤ ّرخو القرون ال�سابقة ،نماذج مرعبة من اختالق
الأحاديث ،والتف�سير بالر�أي وا ّلذي كان في معظم الأحوال م� ّؤ�شر ًا على ّ
تدخل
ال�سلطات ال�سيا�س ّية .هذا العمل ا ّلذي كان في الع�صور الأولى  -وحتّى �أواخر
القرن الهجري الأ ّول  -يتّخذ �شكل الرواية والحديث ،تح ّول �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إلى
أموي وبدايات الع�صر الع ّبا�سي
�شكل الإفتاء؛ ولهذا نجد في �أواخر الع�صر ال ّ
الكثير من الفقهاء ا ّلذين ي�صدرون الأحكام الإ�سالم ّية بح�سب �آرائهم  -وا ّلتي
وتوجهات القوى الحاكمة  -با�ستخدام الأ�ساليب المبتدعة
كانت في الواقع �آراء ّ
كالقيا�س واال�ستح�سان .وقد ح�صل مثل هذا �أي�ض ًا فيما يتع ّلق بتف�سير القر�آن.
فتف�سير القر�آن بالر�أي كان من الأعمال ا ّلتي يمكن ب�سهولة �أن تنج ّر �إلى تبديل
المف�سر ،وا ّلذي كان
حكم اهلل �أمام �أعين النا�س ،وجعلهم يعتقدون بما يريده
ّ
في الغالب ما يم ّثل �إرادة الحاكم.
وبهذه الطريقة ف�إنّ الفقه والحديث والتف�سير قد انق�سم �إلى ت ّيارين عا ّمين
منذ بدايات الع�صور الإ�سالمية :الت ّيار الأ ّول هو المرتبط ب�أجهزة الحكم
الغا�صبة ،وا ّلذي كان في الكثير من الحاالت يجعل الحقيقة فدا ًء لم�صالح
أثمان بخ�سة؛ والت ّيار الآخر هو الت ّيار
تلك الأجهزة ،ويح ّرف �أحكام اهلل لقاء � ٍ
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الأ�صيل والأمين ا ّلذي ما كان ليق ّدم �أ ّية م�صلحة على م�صلحة تبيين الأحكام
الطبيعي �أن يكون في مواجه ٍة مبا�شرة مع �أجهزة
الإله ّية ال�صحيحة .ومن
ّ
الحكم والفقاهة العميلة مع ك ّل خطوة يخطوها؛ ومنذ ذلك اليوم كان يتّخذ في
الر�سمي.
�أغلب الأوقات �شكل العمل بالخفاء وغير
ّ
وبهذا الوعي يمكن بو�ضوح �أن نعلم �أنّ الفقه الجعفري لم يكن مج ّرد
ديني ب�سيط مع فقه فقهاء ذلك الزّمان ال ّر�سميين في زمان
خالف
ٍّ
ٍ
عقائدي ٍّ
الإمام ال�صادق ،Qبل كان هذا الخالف في نف�س الوقت يحمل م�ضمونين
الديني
أهم هو �إثبات عدم تمتّع جهاز الحكم بالوعي
للمواجهة �أي�ض ًا .الأ ّول وال ّ
ّ
والمعرفة وعجزه عن �إدارة الأمور الفكرية للنا�س ،وهذا في الواقع يعني عدم
�صالح ّيته للت�ص ّدي لمقام الخالفة؛ والآخر هو ت�شخي�ص موارد التحريف في
الفقه ال ّر�سمي والنا�شئ عن الم�صلحة والمنفعة للفقهاء في بيان الأحكام
الفقه ّية ومداراتهم لما ُيمار�سه ويرغب به �أرباب ال�سلطة والحكم .فالإمام
بمنهج
ال�صادق ،وبن�شره لب�ساط العلم والمعارف الإ�سالمية وتف�سير القر�آن
ٍ
مخالف لمنهج علماء البالط ،يكون في الواقع العملي قد نه�ض لمعار�ضة
ٍ
ذلك الجهاز .فهو Qبهذه الو�سيلة كان ّ
يخطئ جميع الت�شكيالت المذهبية
والفقهية ال ّر�سم ّية ،وا ّلتي كانت ُتع ّد �ضلع ًا مه ّم ًا لحكومة الخلفاء ،ويعتبر جهاز
الديني.
الحكم خاوي ًا من ناحية البعد
ّ
�أ ّما �إلى �أي مدى التفت جهاز حكم بني �أم ّية �إلى بعد المواجهة في الن�شاط
والفقهي للإمام ال�صادق Qفال يوجد لدينا �سن ٌد �أو وثيق ٌة وا�ضح ٌة
العلمي
ّ
ّ
وقاطعة ،ولكن �أغلب الظنّ هو �أ ّنه في زمان بني الع ّبا�س ،وخ�صو�ص ًا المن�صور
ا ّلذي كان يتمتّع بدهاء وحنك ٍة كبيرة ،ولأ ّنه كان قد �أم�ضى ك ّل حياته ال�سابقة
على خالفته ،في بيئة الن�ضال والمواجهة �ض ّد الأمويين ،ف�إ ّنه كان ّ
مطلع ًا
يوجه زعماء
على ال ّنكات الدقيقة في مجال مواجهات وجهاد العلويين ،وكان ّ

298

إنسان بعمر  250سنة

وم�س�ؤولي جهازه �إلى ال ّدور الم�ؤ ّثر لهذه المواجهة غير المبا�شرة.
�إنّ التهديدات وال�ضغوط وال�شدائد الالمحدودة للمن�صور تجاه الن�شاطات
التعليم ّية والفقه ّية للإمام ،Qقد ُذكرت و ُد ّونت في العديد من الروايات
التوجه وال�شعور؛ و�أي�ض ًا ت�أكيده و�إ�صراره
التاريخية ،ومنها ما ن�ش�أ من هذا ّ
الكبير على جمع الفقهاء المعروفين في الحجاز والعراق في مق ّر حكومته
 وهو ما ُي�ستنتج من م�ضمون العديد من الروايات التاريخ ّية  -فك ّل ذلكٌ
نا�شئ من �شعوره بذلك االحتياج .ففي مباحثات الإمام وو�صاياه �إلى �أ�صحابه
بو�ضوح ا�ستفادته من عامل «�أن ال ن�صيب للخلفاء من
والمق ّربين ُي�شاهد
ٍ
إ�سالمي؛ �أي �أنّ الإمام
العلم» ،كدليل على �أ ّنه ال يحقّ لهم الحكم بالمنظار ال
ّ
االعترا�ضي ا ّلذي كان موجود ًا في تدري�سه
كان يطرح ب�صراح ٍة ذاك الم�ضمون
ّ
للفقه والقر�آن.
حديث عنه« :نحن قو ٌم فر�ض اهلل طاعتنا و�أنتم ت�أت ّمون بمن
و ُينقل في
ٍ
ال ُيعذر النا�س بجهالته»(((� ،أي �أنّ النا�س وب�سبب جهالة الح ّكام والقادة
غير الم� ّؤهلين ابتلوا باالنحراف وال�ضاللة و�سلكوا طريق ًا غير طريق اهلل،
وهم لذلك ال يمكنهم �أن يكونوا معذورين عند اهلل ك�أن يقولوا �أ ّننا �أخط�أنا في
ت�شخي�صنا للطريق؛ وه�ؤالء الزعماء وقادتنا قد ج ّرونا �إلى هذا الطريق ب�سبب
خالفي ومع�صية فال
الجهالة .لأنّ طاعة �أمثال ه�ؤالء القادة هو بح ّد ذاته عم ٌل
ّ
يمكن عندها تبرير المعا�صي الالحقة(((.
الثوري� ،أي
هذا المفهوم المتع ّلق بالقيادة ال�سيا�سية في مجتمع الإ�سالم
ّ
القيادة الثورية والتي ينبغي �أن تكون متالزمة بال�ضرورة مع القيادة الفكرية
)(1
)(2

الكافي ،ج� ،1ص .186
وقد كرّر القر�آن الم�ضمون ذاته في العديد من المواطن وب�ألفاظ مختلفة؛ فذكر التخا�صم بين الذين ا ّتبعوا والذين
ا ُّتبعوا على طريق ال�ض�ل�الة ،و�ش���كاية الذين ا ّتبعوا من الذين �أ�ض ّلوهم ..وفي النهاية يذكر �أنّ هذا العذر ال يُقبل من
�أح���د و�أنّ كلت���ا الفئتين لهما ن�ص���يبهما من العذاب .يُراجع الآية  167من �س���ورة البقرة والآية  91 -102من �س���ورة
ال�شعراء ،والآية  31-33من �سورة �سب�أ ،والآية  97من �سورة الن�ساء.
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بو�ضوح في تعاليم الأئ ّمة ا ّلذي جا�ؤوا قبل الإمام ال�صادق
والأيديولوج ّية ،يوجد
ٍ
علي بن مو�سى عن ج ّده الأكبر الإمام
 Qوبعده .ففي رواي ٍة عن الإمام ّ
«ال�سالح» في �ساللة الإمامة والتابوت
مح ّمد الباقر ،Qي�ساوي ما بين ّ
ا ّلذي كان عند بني �إ�سرائيل ال�سابقين« :ال�سالح فينا كالتابوت ا ّلذي كان عند
بني �إ�سرائيل ،فمن كان عنده كانت النب ّوة (وفي رواية الحكومة) له .ومن
الرمزي
كان عنده ال�سالح كانت القيادة والزعامة له» .وبااللتفات �إلى ال�شكل
ّ
والمفهوم العميق جد ًا لهذا التعبير ي�س�أل الرواي هنا�« :أفيكون ال�سالح مزاي ً
ال
للعلم»؟((( والإمام يجيب قائ ًال :كال� .أي �أنّ قيادة المجتمع والقيادة الثورية
للأ ّمة الم�سلمة تكون لمن يكون عنده ال�سالح مع العلم.
فالإمام من جه ٍة ،يعتبر �شرط الإمامة ،معرفة الدين والفهم ال�صحيح
جانب �آخر ،ف�إ ّنه من خالل ن�شر �صروح العلم وجمع عدد كبير
للقر�آن؛ ومن ٍ
مخالف
أ�سلوب خا�ص
ٍ
من التائقين لمعارف الدين حول نف�سه ،وتعليم الدين ب� ٍ
للمنهج المعتمد في الفقه والحديث والتف�سير ،بل المغاير ب�شكل تام للمعرفة
والمف�سرين المرتبطين بالبالط.
الدينية الرائجة عند العلماء والمح ّدثين
ّ
وبذلك يكون الإمام Qقد �أثبت معرفته الدين ّية وعدم معرفة ال ّدين من قبل
جهاز الخالفة مع ك ّل ما عنده من علماء تابعين و�أ�صحاب �شهر ٍة ومقام .وهو
بهذه الطريقة ،ي�ضفي بعد ًا جديد ًا على معار�ضته الم�ستم ّرة والعميقة والهادئة
في المواجهة.
وكما �أ�شير من قبل ف�إنّ الح ّكام الأوائل من بني الع ّبا�س ،وا ّلذين كانوا قبل
و�صولهم �إلى ال�سلطة متواجدين في البيئة الجهاد ّية للعلو ّيين و�إلى جنب �أتباع
و�أن�صار �آل علي ،ولديهم الب�صيرة ّ
واالطالع على الكثير من �أ�سرار تفا�صيلهم
االعترا�ضي لهذه الدرو�س
وت�ش ّعباتهم� ،أدركوا �أكثر من �أ�سالفهم الأمويين الدور
ّ
)(1

كالم للمحدّث المعروف العلاّ مة المجل�س في كتاب مر�آة العقول(.الكاتب)
وقد �أخذنا هذا المعنى لكلمة مزاي ًال من ٍ

300

إنسان بعمر  250سنة

والمباحث والأحاديث والتف�سير .ولع ّله لأجل هذا ،منع المن�صور الع ّبا�سي �أثناء
مواجهته ال�ش ّريرة للإمام ال�صادق ،Qهذا الإمام ،لمدّة ،من الجلو�س مع
النا�س وتعليمهم الدين والتوا�صل معهم ،والإجابة عن �أ�سئلتهم؛ �إلى �أن و�صل
ّ
ال�شيعي الالمع والمعروف -
المف�ضل بن عمر  -هذا الوجه
الأمر بح�سب نقل
ّ
�أنّ ك ّل من كان لديه م�س�أل ٌة في باب الزواج والطالق و�أمثالها لم يكن ي�ستطيع
ب�سهولة �أن ي�صل �إلى الإمام ال�صادق ليجيبه((([.قيادة الإمام ال�صادق ] 88-95،
Q

)(1

المناقب،ابن �شهر�آ�شوب ،ج � ،4ص .238

السرية األيديولوجية والسياسية
التشكيالت
ّ

لقد ا�ستطاع الإمام ال�صادق Qوبم�ساعدة �آبائه الكبيرة � -أي الإمام
ال�سجاد والإمام الباقر وخ�صو�ص ًا في �أواخر حياة الإمام الباقر - Qومن
ّ
ّثم هو نف�سه بوا�سطة هذا ال�سعي� ،إعداد ع ّد ٍة م�ؤمن ٍة م�سلمة دينية �أ�صيلة
ثورية م�ضح ّية من �أجل المخاطرة في ك ّل �أنحاء العالم الإ�سالمي .ولم يكن
ه�ؤالء �أ�شخا�ص ًا عاديين ،ال يعني ذلك �أ ّنهم كانوا من طبقات مم ّيزة ،كال،
فمنهم التاجر والكا�سب والغالم و�أمثالها ،ولكن من ناحية الركيزة المعنوية
�شكل من الأ�شكال .كانوا �أ�شخا�ص ًا
لم يكونوا ي�شبهون �أ�شخا�ص ًا عاديين ب� ّأي ٍ
ُتخت�صر حياتهم في هدفهم وفي مذهبهم ،وكانوا منت�شرين في ك ّل الأماكن.
من المده�ش �أنّ �أتباع الإمام ال�صادق Qكانوا منت�شرين في ك ّل مكان ،ال
تت�ص ّور �أنّ ذلك كان فقط في المدينة بل كانوا في الكوفة �أكثر من المدينة ،ال
بل كان منهم في ال�شام �أي�ض ًا .فه�ؤالء كانوا يم ّثلون ال�شبكة العظيمة لت�شكيالت
العلوي وحزب الت�ش ّيع ،وما ذكرته هنا ب�ش�أن
الإمام ال�صادق .Qالحزب
ّ
تلك ال�شبكة هو نف�س الت�ش ّيع� ،أي �أنّ ما ذكرته حول تلك ال�شبكة الوا�سعة
للت�شكيالت هو نف�سه الت�ش ّيع .وهذا من الف�صول ا ّلتي لم ُتعرف من حياة الإمام
ال�صادق؛ �إ ّنه من الأمور ا ّلتي �أ�ؤ ّكد عليها �أنا العبد و�أ�ص ّر ،كان هناك �شبكة
وحزب كامل ُيدار من قبل الإمام ال�صادق Qفي ك ّل �أرجاء
تنظيمية عظيمة
ٌ
العالم الإ�سالمي وكانت هذه من نقاط الق ّوة]14/06/1359[.
كان هناك �شبكة هي ا ّلتي كانت تتح ّمل م�س�ؤولية الأن�شطة الوا�سعة والمثمرة
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المتع ّلقة بق�ضية الإمامة في الكثير من المناطق النائية لدولة الم�سلمين،
وخ�صو�ص ًا في نواحي العراق العربي وخرا�سان .ولكن هذا �أحد وجوه الق�ضية
وجزء �صغير جد ًا منها� .إنّ مو�ضوع الت�شكيالت ال�س ّرية في �ساحة الحياة
ال�سيا�سية للإمام ال�صادق Qوللأئ ّمة الآخرين �أي�ض ًا ،هو من �أهم ف�صول
هذه الحياة وال�سيرة الج ّيا�شة ،وفي نف�س الوقت من �أكثرها غمو�ض ًا و�إبهام ًا.
وكما قلنا �سابق ًا ،من �أجل �إثبات وجود مثل هذه ّ
المنظمة ،ال يمكن وال ينبغي
�أن نتو ّقع ذلك �صراح ًة في الوثائق .ال ينبغي تو ّقع �أن يعترف �أحد الأئ ّمة �أو �أحد
�أ�صحابهم المق ّربين بال�صراحة بوجود ت�شكيالت �سيا�س ّية فكر ّية �شيع ّية؛ فمثل
هذ ال�شيء ال يمكن االعتراف به .التو ّقع المعقول هو التن ّكر التام لوجود مثل
هذا ال�شيء في حال جاء يو ٌم ّ
واطلع العد ّو على وجود هذه الت�شكيالت ،و�س�أل
هذا الإمام� Qأو �أحد �أ�صحابه حوله ،بل ينبغي اعتبار ذلك ظ ّن ًا �س ّيئ ًا �أو
تهم ًة باطلة .فمثل هذا الأمر هو من خ�صائ�ص العمل ال�س ّري الدائم .بالطبع،
التبحر في تاريخ حياة الأئ ّمة ،ال يمكن �أن ننتظر �أي�ض ًا القبول بمثل
من خالل ّ
مقنع .فيجب ال�سعي للو�صول �إلى
هذه الت�شكيالت من دون ٍ
مدرك �أو وثيق ٍة ٍ
ودليل ٍ
القرائن وال�شواهد وبواطن الحوادث ا ّلتي تبدو بالظاهر ب�سيط ًة ،و�إن لم تلفت
أحداث �س ّري ٍة كثيرة .لو
نظر الم�شاهد العادي ،ولكن بالد ّقة والت�أ ّمل تنبئ عن � ٍ
�أ ّننا نظرنا من هذا المنظار �إلى ك ّل مرحلة حياة الأئ ّمة ا ّلتي ا�ستغرقت قرنين
ون�صف ،ف�سوف ي�صبح م�س ّلم ًا تقريب ًا ،وجود مثل هذه الت�شكيالت ال�سر ّية ا ّلتي
تعمل تحت �إمرة الأئ ّمة[.قيادة الإمام ال�صادق � ،ص]96-97
Q

ماهية التشكيالت السرّية ودورها

البديهي �أ ّنه لم يكن المق�صود حزب
ما هو المق�صود من الت�شكيالت؟ من
ّ
ّ
ّ
المنظمين وقيادة منطقة
منظم وبمفهوم اليوم � -أي مجموعة من الكوادر
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ومدينة وغيرها  -ال يمكن �أن يكون كذلك .الت�شكيالت هي مجموعة من النا�س،
بمركز واحد
وبهدف م�شترك ،يقومون ب�أعمال وم�س�ؤوليات مختلفة باالرتباط
ٍ
ٍ
وعقل حاكم ،وي�شعرون فيما بينهم بنوع من الروابط والإح�سا�سات
ٍ
وقلب ناب�ض ٍ
والم�شاعر القريبة والمت�آلفة.
علي� - Qأي في الم ّدة الفا�صلة بين ال�سقيفة
وهذا الجمع في زمن ّ
والخالفة ،وا ّلتي امت ّدت لخم�سة وع�شرين �سنة  -وخوا�ص ال�صحابة ا ّلذين
كانوا ،بالرغم من ك ّل تظاهر جهاز الخالفة بالح ّقان ّية وال�شعب ّية ،كانوا
علي بن
يعتقدون �أنّ الحكومة هي حقّ �أف�ضل الم�سلمين و�أكثرهم ت�ضحي ًة � -أي ّ
علي ،Qوقد
�أبي طالب - Qولم ين�سوا ّ
للنبي بخالفة ّ
الن�ص ال�صريح ّ
�أعلنوا ب�صراحة ،منذ الأيام الأولى بعد ال�سقيفة مخالفتهم للذين ح�صلوا على
الخالفة و�أي�ض ًا وفائهم للإمام .Qوفيما بعد ،وبالرغم من �أنّ الم�صلحة
الكبرى حملت الإمام Qعلى ال�سكوت وحتى التعاون مع الخلفاء الأوائل،
العادي للمجتمع الإ�سالمي؛ لك ّنهم لم ي�ض ّيعوا �أبد ًا ر�أيهم
فقد �سلكوا الم�سار
ّ
عليQ؛ ولهذا ال�سبب �س ّموا
وت�شخي�صهم ال�صحيح وبقوا على اتّباع ّ
والعملي .و ُيع ّد من ه�ؤالء
الفكري
التوجه
ّ
علي ،وقد ا�شتُهروا بهذا ّ
ّ
بحقّ �شيعة ّ
بي بن كعب والمقداد وع ّمار
�شخ�ص ّياتٌ معروفة ومفتخرة ك�سلمان و�أبي ذ ّر و�أُ ّ
وحذيفة و...
ال�شيعي -
وت�ؤ ّيد ال�شواهد التاريخ ّية �أنّ هذه الجماعة كانت تن�شر الفكر
ّ
و�سيا�سي �أي�ض ًا  -بين النا�س،
فكري
�أي االعتقاد ب�ضرورة اتّباع الإمام ٍ
كقائد ّ
ّ
ملتزم ًة ب�أ�ساليب الم�صلحة والحكمة ،وكانوا يزدادون يوم ًا بعد يوم؛ وكان ك ّل
عمل لأجل ت�شكيل الحكومة العلو ّية ُيع ّد بمنزلة مق ّدمة للواجب.
ٍ
بعد �أن و�صل �أمير الم�ؤمنين� Qإلى الحكومة في العام  35للهجرة ،ف�إنّ
الأ�شخا�ص الوحيدين ا ّلذين قبلوا و�أذعنوا للإمام Qعلى �أ�سا�س المعايير
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إيمان را�سخ هم نف�س هذه
ال�شيع ّية في مجال الحكومة والإمامة ،وذلك ب� ٍ
الجماعة ال�شيع ّية� ،أي �أولئك ا ّلذين تر ّبوا ب�صورة مبا�شرة وغير مبا�شرة على
يد الإمام Qفي مرحلة الـ � 25سنة الما�ضية .الآخرون � -أي �أكثر النا�س -
و�إن كانوا يعي�شون في دائرة قيادة الإمام Qوكانوا يتح ّركون من الناحية
ال�شيعي لك ّنهم لم يكونوا يتمتّعون بتلك العلقة الروح ّية
العملية في اتّجاه الفكر
ّ
والفكر ّية ا ّلتي جعلتهم �ضمن مجموعة الت�شكيالت ال�شيع ّية.
وبااللتفات �إلى وجود هذين ال�صنفين بين �أتباع الإمام Qيمكن تف�سير
هذا التفاوت الكبير في تعامل م�سلمي ذلك الزمان مع الإمام ،Qفهناك
وحجر بن عدي و�سهل بن ُحذيف وقي�س بن �سعد،
�أمثال ع ّمار ومالك الأ�شتر ُ
ويوجد �إلى جانبهم �أ�شخا�ص ك�أبي مو�سى الأ�شعري وزياد بن �أبيه و�سعد بن
إقدام على �إيجاد الت�شكيالت
و ّقا�ص .يجب �أن نقبل �أ ّنه لو كان قد ح�صل �أ ّول � ٍ
ال�شيع ّية في هذا اللقاء ،ف�إنّ طرح و�أر�ض ّية ذلك كانت موجود ًة ومر�سوم ًة قبل
علي بن �أبي طالب Qفي مخاطبة �أ�صحابه
م ّد ٍة طويل ٍة في كالم الإمام ّ
المق ّربين.
كانت الإجراءات المه ّمة جد ًا ا ّلتي ح�صلت بعد حادثة �صلح الإمام الح�سن
 Qقد �أ ّدت �إلى انت�شار الفكر ال�شيعي وتوجيه هذه المجموعة المترابطة
والمت�آلفة ،ا ّلتي كانت ت�ستطيع �أن تتمتّع بالمزيد من التح ّرك والديناميكية �إثر
ال�سلطة الظالمة لل�سلطان الأموي وال�ضغط ا ّلذي كان يمار�سه عليها؛ فكان
القمع وال�ضغط ي�ؤ ّدي دوم ًا �إلى المزيد من تما�سك ور�سوخ وانت�شار القوى
المن�سجمة الواقعة تحت هذا القمع ،بدل �أن يكون عام ًال لت�شتّتها.
�إنّ تجميع القوى ال�شيع ّية الأ�صيلة والموثوقة وحمايتهم من �ش ّر الم�ؤامرات
إ�سالمي الأ�صيل في دائر ٍة
الغادرة للجهاز الأموي �ض ّد ال�شيعة ،ون�شر الفكر ال
ّ
�ض ّيق ٍة ولك ّنها عميق ٌة جد ًا ،وا�ستقطاب القوى الم�ستع ّدة و�إ�ضافتهم �إلى مجموع
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ال�شيعة ،وانتظار الفر�صة المنا�سبة وفي النهاية الثورة والتح ّرك في الوقت
المنا�سب ا ّلذي يد ّمر النظام الجاهلي لبني �أم ّية� ،سيعيد النظام الإ�سالمي
والعلوي �إلى موقعه؛ هكذا كانت ا�ستراتيجية الإمام الح�سن و�آخر الأ�سباب ا ّلتي
قابل لالجتناب.
جعلت قبوله لل�صلح غير ٍ
ولع ّله لأجل هذه الجهة ،وبعد حادثة ال�صلح ،عندما جاءت جماعة من
ال�شيعة بزعامة الم�س ّيب بن نج ّية و�سليمان بن ُ�صرد الخزاعي �إلى المدينة
 حيث كان الإمام Qقد رجع لت ّوه من الكوفة وجعل هذه المدينة مق ّر ًافكر ّي ًا و�سيا�س ّي ًا لنف�سه مج ّدد ًا  -واقترحوا عليه �إعادة بناء القوى الع�سكر ّية
وال�سيطرة على الكوفة والهجوم على جي�ش ال�شام ،فاختار الإمام Qهذين
خبر ال من
الرجلين من بين الجميع واختلى بهما،
ٍ
وبكلمات لم ي�صلنا منها � ّأي ٍ
قريب وال من بعيد �أقنعهما بعدم �صواب ّية هذه ّ
الخطة ،بحيث �أ ّنهما عندما رجعا
بكلمات ق�صيرة وبليغة انتفاء مو�ضوع الثورة
�إلى �أتباعهم ورفقائهم �أفهموهم
ٍ
الع�سكرية و�ضرورة �أن يرجعوا �إلى الكوفة وين�صرفوا �إلى �أعمالهم.
بااللتفات �إلى هذه القرائن ،كان ح�سين الم�ؤ ّرخ العربي المعا�صر الف ّذ -
يعتقد �أنّ اللبنة الأولى لبناء الت�شكيالت ال�سيا�سية ال�شيعية قد ح�صلت في ذلك
اليوم ،و�أُ ّ�س�ست في ذلك المجل�س ا ّلذي اجتمع فيه الإمام الح�سن Qمع
هاتين ال�شخ�ص ّيتين ال�شيع ّيتين المعروفتين وتباحث معهما.
وقد قال الإمام �أمير الم�ؤمنين ...« :Qلو قد فقدتموني لر�أيتم
بعدي �أ�شياء يتمنى �أحدكم الموت مما يرى من الجور والعدوان والأثرة(((،
واال�ستخفاف بحق اهلل الخوف على نف�سه ،ف�إذا كان ذلك؛ فاعت�صموا بحب
اهلل جميعاً وال تفرقوا ،وعليكم بال�صبر وال�صالة والتقية ،واعلموا �أن اهلل ع َّز
)(1

الأثرة - :بالتحريك  -ا�س���م من ا�س���ت�أثر بال�ش���يء �إذا ا�س���تبد به بمعنى االختيار وحب النف�س المفرط واخت�ص���ا�ص
الرجل نف�سه ب�أح�سن ال�شيء دون غيره.
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وج َّل يبغ�ض من عباده التل ّون .ال تزولوا عن الحق و�أهله ف�إن من ا�ستبدل
بنا هلك ،وفاتته الدنيا وخرج منها �آثماً.(((»...
وهذا الخطاب ا ّلذي ير�سم بو�ضوح �أهم م�ساوئ الع�صر الأموي ويب ّين
الأمر الدائر حول الت�شكيل والتنظيم واالن�سجامُ ،يع ّد من �أكثر الوثائق الملفتة
المتع ّلقة بحزب ال�شيعة .وهذا الطرح نف�سه هو ا ّلذي ن�شاهده في لقاء الإمام
الح�سن Qوهذين الرجلين ا ّلذين ُيعتبران من �أخل�ص ال�شيعة ذات ًا وعم ًال.
مطلعين على هذه ّ
�شك ب�أنّ جميع الأتباع وال�شيعة ذات ًا وعم ًال لم يكونوا ّ
ال ّ
الخطة
الفائقة الذكاء .و�س ّر االعترا�ضات والإ�شكاالت ا ّلتي كانت ترد من الأ�صحاب
على الإمام Qهو هذا الأمر؛ ولكنّ الجواب ا ّلذي كانوا ي�سمعونه دائم ًا بهذا
الم�ضمون «ال تدري لع ّله فتن ٌة �أو متا ٌع �إلى حين»((( ،هو �إ�شار ٌة خف ّية �إلى هذه
ال�سيا�سة والتدبير.
وطوال الحكومة المتج ّبرة لمعاوية وا ّلتي ا�ستم ّرت ع�شرين �سنة ،وبالتف�صيل
الم�ؤلم ا ّلذي ذكره الم�ؤ ّرخون عن كيفية عمل �إعالمه المعادي للعلويين في
جميع �أنحاء البالد� ،إلى درجة الو�صول �إلى لعن �أمير الم�ؤمنين Qوجعله
�س ّن ًة رائج ًة ومتداولة ،ومع عدم ظهور الن�شاطات البارزة من قبل الإمام
الح�سن والإمام الح�سين - Rف�إنّ وجود مثل هذه الروابط والت�شكيالت
هو الأمر الوحيد ا ّلذي جعل ر�شد الفكر ال�شيعي وازدياد عدد ال�شيعة في ك ّل
الحجاز والعراق ممكن ًا.
فلنلق نظر ٍة على ال�ساحة الفكرية لهذه
ع�شرون �سنة بعد واقعة ال�صلحِ ،
المناطق .في الكوفة ،يوجد رجا ٌل �شيعة من �أكثر ال�شخ�ص ّيات والوجوه �شهر ًة
ومعروف ّي ًة .في م ّكة والمدينة وحتى في بع�ض النواحي النائية ،كان هناك
)(1
)(2

تحف العقول ،طبعة الأعلمي� ،ص .82
جهات عدّة مع الن�سيج ا لحالي للمجتمعات ا ّلتي ُتدار و ُتحكم من
هذا الو�ضع يمكن مقارنته وت�شبيهه �إلى حدٍّ ما ومن ٍ
قبل الأحزاب(.الكاتب)
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�شيعة مثل الحلقات المتّ�صلة ا ّلذين يتناقلون �أ�سرار بع�ضهم البع�ض .وعندما
دي  -بعد ع ّدة �سنوات ،ن�سمع �صرخات
ُيقتل �أحد زعماء ال�شيعة ُ -حجر بن ُع ّ
االعترا�ض في مناطق ع ّدة من البالد ،بالرغم من القمع ال�شديد ،ونجد
�أنّ �شخ�ص ّي ًة معروف ًة في خرا�سان ،وبعد هذا االعترا�ض ال�شديد يموت من
�ش ّدة الحزن والأ�سى((( .بعد موت معاو ّية يكتب �آالف الأ�شخا�ص �إلى الإمام
الح�سين Qوير�سلون الكتب ويدعونه �إلى الكوفة من �أجل الثورة .بعد
�شهادة الإمام Qف�إنّ ع�شرات الآالف ين�ض ّمون �إلى جماعة الثائرين
ويثورون في واقعة الت ّوابين �أو ين�ض ّمون لجي�ش المختار ولإبراهيم بن مالك
�ض ّد الحكومة الأمو ّية.
والتوجهات ال�شيع ّية
ال ّناظر في تاريخ الإ�سالم ي�س�أل نف�سه :هل �أنّ رواج الفكر
ّ
لت�شكيالت �شيع ّية
مح�سوب بد ّقة
ن�شاط
ٍ
�إلى هذا الح ّد ممكنٌ ومعقو ٌل � اّإل في ظ ّل ٍ
ٍ
متّحدة من�سجمة مترابطة ذات جهة واحدة� ،أي من جانب تلك الت�شكيالت التي
ا�ست�شرف الإمام الح�سين والدتها مبا�شر ًة بعد �صلح الإمام الح�سن؟ ال ّ
�شك
�سلبي .فالإعالم الم�ستم ّر والدقيق للجهاز الأموي المت�س ّلط ا ّلذي
ب�أنّ الجواب ّ
كان ُيدار بوا�سطة مئات الق�ضاة والق ّراء والخطباء وال ُوالة ،ما كان ل ُيجاب
دقيق �آخرُ ،يدار من جانب
إعالم ٍ
عليه ،وفي بع�ض الموارد ل ُيحبط �إال بوجود � ٍ
مجموعة مترابطة ذات جهة واحدة وبالطبع �س ّر ّية.
على م�شارف هالك معاوية� ،أ�ضحت ن�شاطات ّ
المنظمة هذه �أكثر ،و�أ�ضحت
وتيرتها �أ�سرع؛ �إلى درجة �أنّ والي المدينة يكتب �إلى معاوية بعدما ح�صل على
تقرير حول ن�شاطات الإمام�« :Qأ ّما بعد ف� ّإن عمر بن عثمان  -الم�س�ؤول
ٍ
المعني ،قد �أبلغنا � ّأن رجا ًال من العراق وجماع ًة من م�شاهير الحجاز،
ّ
يختلفون �إلى الح�سين ،ومن المظنون �أ ّنه �سيقوم .لقد بحثت في هذا الأمر
)(1

�صلح الإمام الح�سن ،ال�شيخ را�ضي �آل يا�سين ،ترجمة �آية اهلل ال�سيد علي خامنئي.
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ُ
ووجدت �أ ّنه  -الح�سين  -ب�صدد رفع راية المخالفة .ف�أبلغونا �أوامركم
ور�أيكم»(((.
بعد واقعة كربالء و�شهادة الإمام� ،Qأ�ضحت الأن�شطة ّ
المنظمة لل�شيعة
في العراق �أكثر تنظيم ًا وتح ّرك ًا بدرجات؛ وهذا هو الت�أثير ا ّلذي �أوجدته
الحاالت النف�سية ل�شيعة الكوفة ،حيث �إنّ الكثير منهم كانوا قد �أُخذوا على
حين غ ّرة مقابل �ضربة جهاز الخالفة ولم يتمك ّنوا من �إي�صال �أنف�سهم �إلى
�ساحة عا�شوراء .وكانت حرقة �أ�سفهم و�ألمهم وا�ضح ًة جل ّية.
يكتب الطبري الم�ؤ ّرخ المعروف في ذلك القرن« :تلك الجماعة � -أي
ال�شيعة  -كانوا دائماً م�شغولين بجمع ال�سالح و�إعداد العدّة للحرب ودعوة
النا�س في الخفاء � -سواء كانوا �شيعة �أم غير �شيعة  -من �أجل ث�أر الح�سين
وقد ا�ستجابت لهم جماع ًة بعد �أخرى ،والتحقوا بهم ،وكان الأمر على هذا
المنوال ح ّتى مات يزيد بن معاوية»(((.
ب�شكل �صحيح حيث تقول« :ظهرت
�إنّ م�ؤ ّلفة «جهاد ال�شيعة» تظهر ر�أيها ٍ
جماعة ال�شيعة بعد �شهادة الح�سين كجماعة ّ
منظمة تجمعها الروابط
ال�سيا�سية والعقائدية الدينية ولديها قادة وق ّوات م�س ّلحة وكانت جماعة
الت ّوابين �أ ّول مظهر لوجود مثل هذه الجماعة»(((.
وكما ُيفهم من مطالعة الأحداث التاريخ ّية وكذلك �آراء ه�ؤالء الم�ؤ ّرخين
في �أحداث عهد معاوية وكذلك الأحداث ا ّلتي تلت �شهادة الإمام الح�سين
� ،Qأنّ المبادرات والم�شاريع وقيادة هذه الأحداث كانت فقط بيد ال�شيعة
ومنح�صرة بهم؛ و�إال فقد كان هناك الكثير من النا�س العاديين ،ا ّلذين ب�سبب
أ�سباب
دوافعهم الإن�سانية �أو �سخطهم على جهاز الحكم الأموي �أو لدوافع و� ٍ
)(1
)(2
)(3

ثورة الح�سين� ،ص  ،118نق ًال عن �أعيان ال�شيعة والأخبار الطوال.
الطبري ،ج  ،7نق ًال عن جهاد ال�شيعة� ،ص .28
جهاد ال�شيعة� ،ص .27
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�أخرى ي�شاركون ال�شيعة من الناحية العملية وين�ض ّمون �إليهم في ميادين القتال
�أو في التح ّركات ا ّلتي كانت ذات �صبغة �شيع ّية .لهذا ،ال ينبغي �أن ُيت�ص ّور �أنّ
جميع ا ّلذين �شاركوا في هذه الأحداث المختلفة في ذلك المقطع التاريخي
وكان لهم �أدوار ف ّعالة �أو عاد ّية ،كانوا في عداد ال�شيعة� ،أو في الت�شكيالت
ّ
المنظمة والدقيقة للأئ ّمة.R
النقطة ا ّلتي �أريد �أن �أ�ؤ ّكد عليها مع التو�ضيح المذكور �آنف ًا ،هي �أ ّنه و�إلى
هذا الع�صر ا ّلذي نبحث ب�ش�أنه � -أي بعد �شهادة الإمام الح�سين - Qف�إنّ
ا�سم وم�صطلح ال�شيعة كان ُيطلق فقط على �أولئك ا ّلذين كان لديهم رابطة
محكمة ومح ّددة مع الإمام الحقّ من الناحية الفكرية والعملية مثل ع�صر �أمير
الم�ؤمنين .Qهذه الجماعة هي ا ّلتي كانت بعد �صلح الإمام الح�سنQ
أمر من هذا الإمام ،Qتلك الت�شكيالت ال�شيع ّية المترابطة؛
قد �أوجدت ،وب� ٍ
وه�ؤالء �أنف�سهم هم ا ّلذين ا�ستقطبوا ،بوا�سطة �إعالمهم وتبليغهم الوا�سع
والعميق� ،أ�شخا�ص ًا �إلى داخل هذه الت�شكيالت وج ّروا �إلى الأحداث ال�شيعية
المزيد من �أولئك ا ّلذين ما كانوا من ناحية الفكر والأيديولوجية من�سجمين
وم�شابهين لهم.
ال ّ
�شك ب�أنّ الرواية ا ّلتي نقلناها في البداية عن كالم الإمام ال�صادق
 ،Qا ّلذي جعل جماعة الم�ؤمنين ال تعدو ثالثة �أو خم�سة �أنفار ناظر ٌة �إلى
هذا ال�صنف من ال ّنا�س� ،أي ال�شيعة والأتباع الرا�سخين للأئ ّمة؛ �أولئك ا ّلذين
واع وم�صيري في حركة و�سير الثورة العلوية والها�شمية التكاملية.
كان لهم دو ٌر ٍ
ال�سجاد Qا�ستعاد هذا
فعلى �أثر ال�سعي
الخفي والهادئ بالظاهر للإمام ّ
ّ
وو�سعها مثلما قال الإمام ال�صادق
الجمع عنا�صره الم�ستع ّدة الكامنة وجذبها ّ
 Qفي تلك الرواية ا ّلتي �أ�شرنا �إليها الآن« ،ف� ّإن النا�س لحقوا وكثروا».
ال�سجاد ،والإمام الباقر ،والإمام ال�صادق  ،Rكان
وفي ع�صر الإمام ّ
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هذا الجمع دائم ًا هو ا ّلذي يخيف بتح ّركاته الم�شبوهة زعماء نظام الخالفة
فعل عنيفة.
ويدفعهم �أحيان ًا �إلى القيام بردود ٍ
بعبار ٍة موجزة ،لم يكن ُيطلق ا�سم ال�شيعة في الثقافة ال�شيع ّية وكذلك في
الفهم والإدراك والذهن ّية غير ال�شيع ّية ،في القرون الأولى للإ�سالم وفي زمان
النبي �أو يعتقد
الأئ ّمة عليهم ال�سالم ،على ال�شخ�ص ا ّلذي يكتفي بمح ّبة عترة ّ
فقط بح ّقان ّيتهم و�صدق دعوتهم  -و�إن لم يكونوا ي�شاركون في دائرة الن�شاط
والتح ّرك ا ّلذي كان الإمام مركزه ومحوره  -بل بالإ�ضافة �إلى ذلك كان الت�ش ّيع
يحمل �شرط ًا �أ�سا�س ّي ًا وحتم ّي ًا وهو عبارة عن« :االرتباط الفكري والعملي مع
الإمام والم�شاركة في الأن�شطة ا ّلتي كان يبادر �إليها الإمام ويقودها نحو
ا�سترجاع ّ
الحق المغ�صوب وت�شكيل ال ّنظام العلويّ والإ�سالمي على كا ّفة
الم�ستويات الفكرية وال�سيا�سية و�أحياناً الع�سكرية».
هذا االرتباط هو ذاك ا ّلذي ُي�س ّمى في الثقافة ال�شيع ّية بـ «الوالية» .في
حزب يقوم بن�شاطات مع ّينة بقيادة
الواقع �إنّ الت�ش ّيع كان عنوان ًا لحزب الإمامة؛ ٌ
ّ
والمنظمات المعار�ضة في ع�صور القمع يتح ّرك
الإمام ومثل ك ّل الأحزاب
بالتق ّية واال�ستتار .هذه ع�صارة النظر الدقيق �إلى حياة الأئ ّمة وخ�صو�ص ًا الإمام
ال�صادق .Qومثلما قلنا �سابق ًا� ،إنّ هذا لي�س بالأمر ا ّلذي يمكن الجلو�س
لأجل �إثباته بانتظار الأد ّلة ال�صريحة؛ لماذا؟ لأ ّنه ال ينبغي وال يمكن �أن نتو ّقع
مخفي يافطة« :هذا ٌ
منزل �س ّري» .هذا و�إن لم يكن
بيت
�أبد ًا �أن ُيكتب على ٍ
ٍّ
عندئذ �أن نذهب
اعتبار وجوده م�س ّلم ًا من دون القرائن الحتم ّية .فمن الجدير،
ٍ
للبحث عن القرائن وال�شواهد والإ�شارات[.قيادة الإمام ال�صادق � ،ص] 97-107
Q

الف�صل الحادي ع�شر

اإلمام الكاظم

Q

❊ ❊ظروف تو ّلي الإمام الكاظم Qالإمامة.
كلل �أو ملل واعتماد �أ�سلوب التق ّية.
❊ ❊ال�سعي دون ٍ
❊ ❊جهاد الإمام Qومعار�ضته لحكم هارون.
❊ ❊�شهاد الإمام الكاظم.Q

ظروف تو ّلي اإلمام الكاظم Qلإلمامة

هذا المقطع الزماني الممت ّد لـ � 35سنة  -من العام  148للهجرة �إلى - 183
وهو مرحلة �إمامة الإمام �أبي الح�سن مو�سى بن جعفرُ ،Qيع ّد �أهم (مقطع)
في م�سيرة حياة الأئ ّمة  .Rففيه حكم اثنان من �أكثر �سالطين بني الع ّبا�س
اقتدار ًا  -المن�صور وهارون  -واثنان من �أكثرهم تج ّبر ًا المهدي والهادي.
ولقد ّتم الق�ضاء على الكثير من الثورات واالنتفا�ضات في خرا�سان و�أفريقيا
وجزيرة المو�صل والديلم وجرجان وال�شام ون�صيبين وم�صر و�آذربايجان
و�أرمينيا وغيرها من الأقطار وتطويعها .وفي نواحي ال�شرق والغرب وال�شمال،
من النطاق الإ�سالمي الو�سيع� ،أُ�ضيفت فتوحات جديدة و�أموال وغنائم وافرة
فزادت من قدرة عر�ش الع ّبا�سيين وا�ستحكامه.
في هذه المرحلة و�صلت بع�ض الت ّيارات الفكرية والعقائدية �إلى �أوجها،
وبع�ضها تو ّلد وخلق ج ّو ًا فكر ّي ًا مليئ ًا بال�شبهات ،ومنح �أ�صحاب ال�سلطة والقدرة
حرب ًة جديدة و�أ�ضحى �آف ًة في الوعي الإ�سالمي وال�سيا�سي للنا�س ،و�ض ّيق على
رواة ميدان المعارف الإ�سالمية الأ�صيلة و�أ�صحاب الدعوة العلو ّية و�ص ّعب
عليهم الأمر.
وقد تح ّول ال�شعر والفنّ والفقه والحديث ،وحتى الزهد والورع �إلى خدمة
�أ�صحاب ال�سلطة؛ و�أكمل لهم �أدوات الهيمنة والت�س ّلط .في هذا الع�صر ،لم ي ُعد
الو�ضع كما كان عليه في نهاية ع�صر بني �أم ّية ،وال كان �شبيه ًا بال�سنوات الع�شر
الأولى لحكم الع ّبا�سيين ،وال �شبيه ًا من مرحلة ما بعد هالك هارون ،بحيث
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تهديد
يمثل في ك ّل منها تهديد ًا للحكومة المت�س ّلطة في تلك الأزمنة؛ ف�أي
ٍ
ج ّدي ،ما كان ليزلزل جهاز الحكومة وما كان ليجعل الحاكم في هذا المقطع
الزمني غاف ًال عن الت ّيار العميق والم�ستم ّر لدعوة �أهل البيت.R
في هذا الع�صر ،ال�شيء الوحيد ا ّلذي كان من الممكن �أن يمنح جهاد �أهل البيت
 Rوحركتهم الفكرية وال�سيا�سية ،هم و�أتباعهم المق ّربين مجا ًال لال�ستمرار
والتكامل ،هو ال�سعي دون هوادة والجهاد الخطير واعتماد �أ�سلوب التق ّية الإلهية.
وبهذا اللحاظ ّ
تت�ضح العظمة المده�شة لجهاد مو�سى بن جعفر.Q
يجب �أن �أقول �إنّ المح ّققين والمتع ّمقين في التاريخ الإ�سالمي عندما قاموا
يخ�ص�صوا القدر
بتت ّبع ودرا�سة حياة الإمام مو�سى بن جعفر Qف�إ ّنهم لم ّ
التوجه واالنتباه لتلك الحادثة العظيمة وا ّلتي ال نظير لها وهي
الالزم من ّ
«مدة ال�سجن الطويلة» لهذا الإمام الهمام ،ولهذا كانت النتيجة �أن غفلوا عن
جهاده الخطير.
وفي �سيرة حياة هذا الإمام العالي المقام ،Qف�إنّ الحديث عن الوقائع
المختلفة وغير المترابطة فيما بينها ،والت�أكيد على المقام العلمي والمعنوي
والمق ّد�س ل�سليل النب ّوة؛ ونقل ق�ضايا �آل بيته و�أ�صحابه وتالمذته ومناظراته
التوجه �إلى ّ
خط الجهاد الم�ستم ّر ا ّلذي �شمل
العلمية والكالمية و�أمثالها ،دون ّ
م ّدة �إمامته المباركة الممت ّدة لـ � 35سنة ،ك ّل ذلك يبقى ناق�ص ًا وغير تام.
فب�شرح وتبيين هذا ّ
الخط ،ا ّلذي يربط جميع �أجزاء هذه الحياة المليئة بالبركة
فيما بينها ،وبتقديم �صور ًة وا�ضح ًة ومتكامل ًة وهادف ًة فيها ،تتّ�ضح معاني ك ّل
ظاهرة �أو حادثة �أو حركة.
فلماذا يقول الإمام ال�صادقQ
ّ
للمف�ضل :ال تخبر �أحد ًا عن �أمر �إمامة
الحجاج تلميح ًا ال ت�صريح ًا:
هذا الفتى �إال لمن تثق بهم؟ ويقول لعبد الرحمن بن ّ
لقد كان الدرع على مقا�سه؟ ويع ّرفه على �شيعته المق ّربين ك�صفوان الج ّمال

:رشع يداحلا

لصفلا ظاكلا مامإلاQ

315

كو�صي له
بالعالمة وال�صفة؟ ولماذا في �آخر الأمر ،في و�ص ّيته يذكر ا�سم ابنه
ّ
بعد ذكر �أربعة �أ�سماء� ،أ ّولهم المن�صور الع ّبا�سي ومن ّثم حاكم المدينة ومن ّثم
امر�أتين؛ بحيث �أنّ جمع ًا من كبار ال�شيعة ال يعرفون بعد ارتحاله� ،أنّ خليفته
هو هذا الفتى ابن الع�شرين �سنة؟ ولماذا في حديثه مع هارون ا ّلذي خاطبه
قائ ًال« :خليفتان يجيء �إليهما الخراج»((( يتن ّكر ويالطف ،في حين �أ ّنه في
بداية خطابه لذلك الرجل الزاهد �صاحب الكلمة النافذة المدع ّو ح�سن بن
عبد اهلل ،ينج ّر الحديث �إلى معرفة الإمام ،ويع ّرفه بعنوان الإمام المفتر�ض
الطاعة� ،أي �صاحب المقام ا ّلذي كان في ذلك اليوم الخليفة الع ّبا�سي قاب�ض ًا
عليه؟؟
رفيع في جهاز
ولماذا ي�أمر علي بن يقطين ،ا ّلذي كان �صاحب
ٍ
من�صب ٍ
هارون وهو من مح ّبي الإمام ،Qبالعمل بالتق ّية ،لك ّنه يو ّبخ �صفوان الج ّمال
على خدمته في نف�س ذلك الجهاز ويدعوه �إلى قطع عالقته مع الخليفة؟ وكيف
وب�أ ّية و�سيلة يوجد تلك العلقة والرابطة على امتداد انت�شار الإ�سالم بين �أتباعه
و�شيعته فتمت ّد تلك ال�شبكة �إلى ال�صين؟ لماذا يعزم ك ّل من المن�صور والمهدي
وهارون والهادي ،في مرحل ٍة حكمه ،على قتله وحب�سه ونفيه؟ لماذا ،كما ُيعلم
من بع�ض الروايات ،يتخ ّفى الإمام Qفي م ّد ٍة من الزمن �أثناء هذه الـ 35
فتتم مالحقته من قبل
�سنة ،ويلج�أ �إلى بع�ض قرى ال�شام �أو مناطق طبر�ستان ّ
خليفة ذلك الزمان ويو�صي �أتباعه بالتن ّكر له وعدم معرفته فيما لو �س�ألهم
الخليفة عنه؟
حج �آخر
الحج بتجليله �إلى �أعلى ح ّد ،وفي ٍّ
لماذا يقوم هارون في مو�سم ّ
ي�أمر بحب�سه ونفيه؟ ولماذا يقوم الإمام Qببيان ح ّد فدك ا ّلذي ي�شمل ك ّل
إ�سالمي المترامي في بداية خالفة هارون ،حينما انتهج �أ�سلوب اللين
العالم ال
ّ
)(1
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وال�صفح وح ّرر العلويين من ال�سجون �إلى الدرجة ا ّلتي يجيبه الخليفة معتر�ض ًا:
�إذ ًا قم واجل�س مكاني؟ ولماذا يتب ّدل �سلوك هذا الخليفة الل ّين بعد ع ّدة �سنوات
�إلى ال�ش ّدة والعنف حتّى �أمر بحب�س الإمام Qوفيما بعدها ب�سنوات لم يعد
بال�سم وارتكاب تلك الجريمة؟
يتح ّمل وجوده في ال�سجن في�أمر بقتله
ّ
هذه ومئات الأحداث الملفتة والمليئة بالم�ضمون ،وا ّلتي بح�سب الظاهر
غير مترابطة و�أحيان ًا متناق�ضة فيما بينها ،في حياة مو�سى بن جعفر،Q
ت�صبح ذات معنى وارتباط عندما ن�شاهد تلك ال�سل�سلة الم�ستم ّرة منذ بداية
�إمامته و�إلى لحظة �شهادته .وهذه ال�سل�سلة هي ّ
خط الجهاد والمواجهة للأئ ّمة
أ�شكال مختلفة وكان الهدف منه؛ �أ ّو ًال
 Rوا ّلذي ا�ستم ّر طيلة � 250سنة وب� ٍ
تبيين الإ�سالم الأ�صيل والتف�سير ال�صحيح للقر�آن ،وتقديم �صورة وا�ضحة
عن المعالم الإ�سالمية؛ وثاني ًا ،تبيين ق�ضية الإمامة والحاكمية ال�سيا�سية في
المجتمع الإ�سالمي؛ وثالث ًا ،ال�سعي من �أجل ت�شكيل ذلك المجتمع وتحقيق
ّ
المعظم وجميع الأنبياء� ،أي �إقامة الق�سط والعدل وعزل
نبي الإ�سالم
هدف ّ
�أنداد اهلل عن �ساحة الحكومة ،و�إيداع زمام �إدارة الحياة �إلى خلفاء اهلل وعباده
ال�صالحين.
لقد �أوقف الإمام مو�سى بن جعفر Qك ّل حياته لهذا الجهاد المق ّد�س؛
وكان تعليمه وفقهه وحديثه وتق ّيته وتربيته ك ّله في هذه الجهة .بالطبع ،كان
لزمانه خ�صائ�صه؛ لهذا كان جهاده �أي�ض ًا متنا�سب ًا مع مقت�ضيات زمانه؛ مثلما
ال�سجاد� Qإلى زمن
كان الأمر بالن�سبة للأئ ّمة الثمانية من زمن الإمام ّ
واحد �أو لمجموعة منهم خ�صائ�ص في زمانه
الإمام الع�سكري ،حيث كان لك ّل ٍ
وبتبع ذلك في جهاده .وكانت حياتهم بالمجموع عبارة عن المرحلة الرابعة من
م�سيرة حياة الـ � 250سنة وا ّلتي يمكن تق�سيمها �أي�ض ًا �إلى مراحل]26/07/1368[.

التقية
كلل واعتماد أسلوب
السعي دون
ٍ
ّ

كانت حياة مو�سى بن جعفر ،Qحيا ًة مده�شة وعجيبة .ففي حياته
الخا�صة �أ ّو ًال ،كان الأمر وا�ضح ًا بالن�سبة للمق ّربين .فلم يكن � ٌّأي من ه�ؤالء
ّ
المق ّربين والخوا�ص من الأ�صحاب من ال يعلم بالهدف من وراء جهاده .وكان
الإمام مو�سى بن جعفر Qنف�سه ي�ص ّرح بهذا في كلماته و�إ�شاراته و�أعماله
الخا�صة ا ّلتي كان
الرمزية لغيرهم �أي�ض ًا .حتّى في مح ّل �إقامته ،تلك الغرفة
ّ
ي�ستق ّر فيها ،كان الأمر بحيث �إنّ الراوي ا ّلذي كان من المق ّربين من الإمام
 Qيقول :لقد دخلت ور�أيت في غرفة مو�سى بن جعفر ثالث �أ�شياء؛ �أحدها
العادي� .أي بح�سب
لبا�س خ�شن بعي ٌد ك ّل البعد عن الحال المعتمد المر ّفه
ّ
ٌ
حرب .لقد و�ضع مو�سى
م�صطلح اليوم يمكن الفهم ويمكن القول �أ ّنه لبا�س ٍ
ٌ
و«�سيف مع ّلق» �أي �إما �أن يكون
بن جعفر هذا اللبا�س لم يلب�سه كحال ٍة رمزية.
متد ّلي ًا من ال�سقف �أو مع ّلق ًا بالجدار ،و«الم�صحف»((( �أي القر�آن .فانظروا � ّأي
الخا�صة ا ّلتي ال يدخلها �سوى
رمز هذا و�أ ّية �إ�شار ٍة جميلة حيث ن�شاهد في غرفته
ٍ
ّ
ديني .وال�سيف الموجود
رجل
�أ�صحابه الخوا�ص ،عالمات وم� ّؤ�شرات ٍ
ٍّ
حربي ّ
كان ي�شير �إلى �أنّ الهدف هو الجهاد .واللبا�س الخ�شن ي�شير �إلى الو�سيلة وهي
الحياة الخ�شنة القتالية والثورية؛ والقر�آن ي�شير �إلى �أنّ الهدف هو �أ ّننا نريد �أن
ن�صل �إلى حياة القر�آن بهذه الو�سائل وهذه ال�صعاب ا ّلتي نتح ّملها؛ �أ ّما �أعداء
هذا الإمام Qفكانوا ي�شعرون بهذه الأمور.
)(1
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�إنّ حياة مو�سى بن جعفر� ،أي �إمامته ،بد�أت في �أ�صعب المراحل والمقاطع
ال�سجاد Qب�شدّة
الزمن ّية .فباعتقادي ال يوجد ع�صر من بعد ع�صر الإمام ّ
و�صعوبة ع�صر مو�سى بن جعفر .Qفمو�سى بن جعفر� Qصار �إمام ًا عام
 148بعد وفاة �أبيه الإمام ال�صادق .Qوفي هذا العام كانت �أو�ضاع بني الع ّبا�س
قد ا�ستت ّبت ،بعد فراغهم من ال�صراعات والخالفات والحروب ا ّلتي كانت دائرة
فيما بينهم في بداية حكمهم .فلقد ق�ضوا على التهديد الكبير لخالفتهم وا ّلذي
كان يجيء من �شخ�صيات وجيهة كبني الح�سن  -مح ّمد بن عبد اهلل بن الح�سن
و�إبراهيم بن عبد اهلل بن الح�سن وبقية �أوالد الإمام الح�سن ا ّلذين كانوا من �أ�ش ّد
النا�س عدا ًء ونقم ًة على بني الع ّبا�س  -حيث قتل الع ّبا�س ّيون عدد ًا كبير ًا من ر�ؤ�سائهم
ووجهائهم ،وتب ّين هذا الأمر بعد فتح الأ�سطوانات والأنبار عند موت المن�صور
الع ّبا�سي ،حيث وجدوا فيها عدد ًا كبير ًا من ال�شخ�ص ّيات والأفراد المقتولين
ا ّلذين ُرميت �أج�سادهم وظهرت هياكلهم العظمية �أي�ض ًا .فلقد قتل المن�صور من
ال�شخ�صيات الم�شهورة والمعروفة من بني الح�سن وبني ها�شم من �أقاربه ومن
خا�صة .وبعد �أن
ا ّلذين كان يعدّون من المق ّربين لهم ،بحيث �إ ّنه بنى لذلك مخازن ّ
بال�سم غيل ًة .ولم
فرغ من ك ّل ه�ؤالء و�صل الأمر �إلى الإمام ال�صادق ،Qفقتله ّ
يعد في �أجواء الحياة ال�سيا�سية للع ّبا�سيين �أيّ غبا ٍر ،في مثل هذه الظروف ا ّلتي كان
يتم ّتع فيها المن�صور ب�أوج ال�سلطة الظاهرية والقدرة ،جاء دور خالفة مو�سى بن
جعفر عليه ال�صالة وال�سالم ،ا ّلذي كان �شا ّب ًا في مقتبل العمر ،وكان يخ�ضع لك ّل
هذه الرقابة .وكان الأمر بحيث �إنّ ا ّلذين كانوا يريدون �أن يعرفوا �إلى من يرجعون
بعد الإمام ال�صادق Qكانوا يجدون �صعوبة بالغة في ّ
�شق الطريق والو�صول �إلى
مو�سى بن جعفر .Qوكان مو�سى بن جعفر Qيو�صيهم بالحذر لأ ّنه لو ُعرف
�أ ّنهم قد �سمعوا منه و�أخذوا من تعاليمه وارتبطوا به �سيكون م�صيره الذبح .ففي
مثل تلك الظروف ،و�صل الإمام مو�سى بن جعفر� Qإلى الإمامة وبد�أ جهاده.
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وهنا لو �س�ألتم �أ ّنه كيف بد�أ مو�سى بن جعفر جهاده عندما و�صل �إلى
أحداث جرت عليه طيلة هذه
الإمامة ،وماذا فعل ،ومن جمع ،و�أين ذهب ،و�أ ّية � ٍ
جواب وا�ضح ،ولي�س لي �سوى الغ�ص�ص
الـ � 35سنة ،فللأ�سف لي�س لهذا العبد ٌ
كمح ّق ٍق في حياة �صدر الإ�سالم .فال يوجد في يد �أحد �سير ٌة مرتّبة ومد ّونة عن
يجر حوله
هذه المرحلة الممت ّدة على � 35سنة� .إنّ ما �أذكره هنا لم ُيكتب ،ولم ِ
� ٌ
أبحاث وتحقيقات ،ويجب �أن يح�صل ذلك من �أجل هذا الأمر .هناك �أ�شيا ٌء
متف ّرقة يمكن �أن نفهم من مجموعها �أ�شياء كثيرة.
�إحداها �أنّ هناك �أربعة خلفاء حكموا في مرحلة �إمامة مو�سى بن جعفر
 Qفي هذه ال�سنوات الـ  .35ومنهم المن�صور الع ّبا�سي وا ّلذي امت ّد حكمه
في بداية �إمامة الإمام مو�سى بن جعفر Qلمدة � 10سنوات ،ثم جاء ابنه
المهدي من بعده وحكم �أي�ض ًا لع�شر �سنوات .ومن بعد المهدي ،جاء الهادي
الع ّبا�سي ليحكم �سن ًة واحدة ،ومن بعده هارون الر�شيد ا ّلذي حكم لم ّدة 12
�سنة تقريب ًا ،وقد كان الإمام مو�سى بن جعفر Qم�شغو ًال بالتبليغ والدعوة
�إلى الإمامة .وك ّل واحد من ه�ؤالء الخلفاء الأربعة� ،ضايقوا مو�سى بن جعفر
 Qو�ضغطوا عليه.
فالمن�صور ا�ستدعى الإمام( Qنفاه �أو �أح�ضره) جبر ًا �إلى بغداد.
وبالطبع ،مثل هذه الأمور جرت بعد تلك الأحداث .عندما ينظر المرء �إلى
حياة مو�سى بن جعفر يرى الكثير من هذه الحوادث .و�إحداها هو ا�ستح�ضاره
من المدينة �إلى بغداد وجعله فيها تحت الرقابة وال�ضغوط .وما ن�ستنتجه من
الروايات �أنّ الإمام Qقد ُو�ضع تحت الكثير من المحذورات .وكم امت ّدت
مقطع من حكومة المن�صور ،وبح�سب الظاهر،
هذه الحالة ،لي�س معلوم ًا .ففي ٍ
جلبوا الإمام� Qإلى منطقة في العراق ُتدعى �أبجر ،وو�ضعوه فيها م ّدة مع ّينة.
يقول الراوي �أ ّنني و�صلت �إلى مح�ضر مو�سى بن جعفر ،Qوهو هناك في
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المهدي الع ّبا�سي،
تلك الحوادث فقال لي الإمام Qكذا وفعل كذا .وفي زمن
ّ
�أُح�ضر الإمام Qم ّرة واحدة على الأقل من بغداد �إلى المدينة .يقول
طريق وهم يح�ضرونه �إلى بغداد
الراوي� :إ ّنني التقيت بمو�سى بن جعفر على ٍ
«في المقدّمة الأولى»  -ف ُيعلم من هذا التعبير �أنّ الإمام Qقد �أُح�ضر ع ّدة
م ّرات ولع ّل ثالث م ّرات في زمن المهدي  -فو�صلت �إلى الإمام Qوت� ّأ�سفت
وت�أ ّلمت .فقال لي الإمام كال ،ال تحزن فقد �أرجع من هذا ال�سفر �سالم ًا ،وه�ؤالء
المهدي.
لن يتم ّكنوا من �أن ي�ض ّروني ب�شيء؛ وهذا كان في زمان
ّ
وفي زمن الهادي الع ّبا�سي� ،أرادوا �إح�ضاره من �أجل قتله ،وهناك حزن �أحد
النبي ُيفعل به
الفقهاء المحيطين بالهادي الع ّبا�سي وت�أ ّلم قلبه عندما ر�أى ابن ّ
فتو�سط للهادي الع ّبا�سي ،فان�صرف عن قتله .وفي زمن هارون ،حينما
هذاّ ،
جلبوا الإمام� Qإلى بغدادُ ،و�ضع لم ّدة طويلة وعلى مراحل ،حيث �أحتمل �أ ّنه
جرى ذلك في زمن هارون �أكثر من م ّرة ،لكنّ الم�س ّلم به �أنّ ذلك ح�صل م ّرة
واحدة حيث �أُح�ضر الإمام Qمن المدينة و ُو�ضع في �سجون مختلفة وكان
ال�سندي
�أحدها في بغداد ،وفي �سجون متع ّددة �أي�ض ًاّ ،ثم كان �آخرها في �سجن
ّ
بن �شاهك ا ّلذي قتل فيه الإمام.Q
انظروا �أنتم طيلة هذه ال�سنوات الـ  35حينما كان مو�سى بن جعفرQ
م�شغو ًال بالدعوة �إلى الإمامة والقيام بالتكليف والجهاد قد ا�ستُدعي ع ّدة م ّرات
و�أُح�ضر .هذا بالإ�ضافة �إلى �أنّ خلفاء ع�صره عزموا ع ّدة م ّرات على قتله،
و�أع ّدوا لذلك ّ
خطته .فالمهدي الع ّبا�سي ابن المن�صور بمج ّرد �أن و�صل �إلى
الحكومة قال لوزيره �أو حاجبه الربيع �أ ّنه عليك �أن تع ّد الع ّدة لقتل مو�سى بن
جعفر Qوالق�ضاء عليه .كان ي�شعر �أنّ الخطر الأ�سا�سي ي�أتي من جانب
مو�سى بن جعفر .Qوالهادي الع ّبا�سي كما قلت قد عزم في بداية حكومته
على قتل الإمام .Qحتّى �أ ّنه �أن�شد �شعر ًا وقال :لقد م ّر الزمان ا ّلذي نعامل
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فيه بني ها�شم باللين ون�ست�سهل �أمرهم ،و�إ ّنني عاز ٌم وحاز ٌم على �أن ال �أبقي
منهم �أحد ًا ،و�أ ّول من �س�أق�ضي عليه هو مو�سى بن جعفر .وفيما بعد كان هارون
الر�شيد �أي�ض ًا يريد �أن يفعل نف�س هذا الأمر ،وقد فعله وارتكب هذه الجريمة
الكبرى .فانظروا �أ ّية حيا ٍة مليئة بالأحداث م ّرت على مو�سى بن جعفر.Q
ويوجد ٌ
نقاط كثير ٌة دقيق ٌة لم تتّ�ضح بالإ�ضافة �إلى هذه الأمور في حياة
مو�سى بن جعفر .Qفباليقين كان مو�سى بن جعفر Qيعي�ش في مرحلة
ما في الخفاء ولم ُيعلم �أين كان يت�ستّر .وهناك نجد �أنّ الحاكم ي�ستدعي
�أ�شخا�ص ًا ويح ّقق معهم فيما لو ر�أوا مو�سى بن جعفر� Qأو علموا �أين هو.
وكانوا ي�ص ّرحون ب�أ ّنهم لم ي�شاهدوه حتّى �أنّ بع�ض ه�ؤالء  -كما جاء في رواية -
قد �أخبرهم مو�سى بن جعفر Qب�أ ّنهم �سي�ستدعونه وي�س�ألونه عنه وعن مكان
ر�ؤيته ،ف� ِأنكر عليهم ذلك ،وال تع ِلن �أ ّنك ر�أيتني ،فح�صل ذلك و�سجنوه وح ّققوا
معه في ذلك.
إن�سان هو ال يفعل �سوى بيان الأحكام والمعارف
فانظروا �إلى حياة � ٍ
الإ�سالمية وال يتدخ ّل في الحكومة �أو يمار�س المواجهة ال�سيا�سية كيف و�ضعوه
تحت مثل هذه ال�ضغوط .حتّى �أ ّنني ر�أيت في رواي ٍة �أنّ مو�سى بن جعفر �أ�ضحى
يف ّر ويختفي في قرى ال�شام« ،دخل مو�سى بن جعفر Qبع�ض قرى ال�شام
حديث ُروي �أنّ مو�سى بن جعفر
هارباً متن ّكراً فوقع في غار»((( .حيث �إ ّنه وفي ٍ
يالحق في قرى ال�شام من قبل الأجهزة
لم يكن لم ّد ٍة في المدينة ،وكان َ
الحاكمة ،فتُر�سل بتبعه الجوا�سي�س وتالحقه من قرية �إلى قرية ،وعندما ي�صل
الإمام� Qإلى غا ٍر ويدخله يجد ن�صراني ًا فيه .وهناك يح�صل مناظرة بينه
إلهي
وبينه ،وك�أنّ الإمام Qحتّى في مثل تلك الظروف لم يغفل عن تكليفه ال ّ
الن�صراني ا ّلذي ُي�سلم في النهاية.
في بيان الحقيقة ،فيتح ّدث مع ذلك
ّ
)(1
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لقد كانت حياة مو�سى بن جعفر Qالمليئة بالأحداث هكذا ،ترونها
حيا ًة مليئ ًة بالمفاج�آت والحما�سة .نحن اليوم ننظر فنظن �أنّ مو�سى بن جعفر
 Qهو مج ّرد �شخ�ص مظلوم ،يعي�ش حيا ًة هادئ ًة ومر ّفهة في المدينة،
في�أتي ع ّمال الخليفة �إليه وي�أخذونه �إلى بغداد �أو �إلى الكوفة �أو �إلى الب�صرة،
لحب�سه وت�سميمه فيما بعد ،في�ست�شهد وتنتهي الأمور .لم تكن الق�ضية هكذا.
طويل ومواجهة ّ
منظمة تحوي الكثير من الأفراد.
بل كانت عبارة عن ٍ
جهاد ٍ
وكان لمو�سى بن جعفر �أتبا ٌع في جميع �أرجاء العالم الإ�سالمي يح ّبونه .وفي
ذلك الزمان نجد ابن ع ّمه ال�س ّيئ الذكر ،وا ّلذي كان من الأ�شخا�ص التابعين
للجهاز الحاكم ،يقول لهارون ب�ش�أن مو�سى بن جعفر Qهذه الجملة:
«خليفتان يجيء �إليهما الخراج» .ك�أنه يقول لهارون �أ ّنه ال تت�ص ّور �أ ّنك الخليفة
الوحيد على هذه الأر�ض ،وداخل المجتمع الإ�سالمي ،والوحيد ا ّلذي ُتجبى �إليه
الخراج .بل يوجد خليفتان �أحدهما �أنت والآخر مو�سى بن جعفر .Qفكما
الخراج فهم �أي�ض ًا يعطون مو�سى بن جعفر .Qوقد �أراد
�أنّ النا�س يعطونك ِ
بهذا الخبث ال�سعاية في الإمام ،ولكنه كان يذكر الواقع .لقد كان لمو�سى بن
جعفر Qروابط وعالقات ممت ّدة عبر جميع مناطق العالم الإ�سالمي ،غاية
الأمر �أنّ هذه العالقات لم ت�صل �إلى حيث يتم ّكن مو�سى بن جعفر Qمن
القيام بحرك ٍة ع�سكري ٍة علن ّية.
لقد كان حال مو�سى بن جعفر Qهكذا �إلى �أن و�صل الأمر �إلى هارون
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الر�شيد .فكان هذا في الوقت ا ّلذي لم يعد في المجتمع الإ�سالمي �أ ّية معار�ضة
للجهاز الحاكم ،وكان هارون الر�شيد يحكم فارغ البال تقريب ًا ،لكنّ و�ضع حياة
مو�سى بن جعفر Qوانت�شار دعوته لم يجعل مواجهة �أمره من قبلهم �سه ًال.
توجه وذهب �إلى م ّكة حيث
وقد كان هارون �سيا�سي ًا مح ّنك ًا .ومن �أعماله �أ ّنه ّ
يحتمل الطبري  -الم�ؤ ّرخ المعروف� ،أو يذكر ذلك على نحو اليقين � -أنّ هارون
الر�شيد قد عزم على الحج وكان هدفه في الخفاء �أن يذهب �إلى المدينةّ ،
ويطلع
على �أو�ضاع مو�سى بن جعفر Qعن قرب .و�أراد �أن يرى هذه ال�شخ�صية
ا ّلتي يجري ك ّل هذا الحديث عنها ،ولها ك ّل ه�ؤالء الأتباع حتّى في بغداد .وهل
ينبغي �أن يخاف منه ،فجاء والتقى بمو�سى بن جعفر Qوكان هذا اللقاء
وح�سا�س ًا للغاية� .أولى هذه اللقاءات كان في الم�سجد الحرام حينما
مه ّم ًا جد ًا ّ
التقى ك ّل من مو�سى بن جعفر Qوهارون خفا ًء وجرت بينهما محادثات
�شديدة وحا ّدةّ ،
وحطم مو�سى بن جعفر Qهيبة هذا الخليفة في مح�ضر
الموجودين ،وهناك لم يكن هارون ملتفت ًا �إلى �أنّ هذا هو مو�سى بن جعفر
.Q
بعدها حينما ي�أتي �إلى المدينة يعقد ع ّدة جل�سات مع مو�سى بن جعفر
 ،Qوكانت هذه اللقاءات مه ّمة .و�إ ّنني �أ�شير بهذا المقدار ع�سى �أن يتابع
�أهل الدرا�سات والتحقيق والمهت ّمين بهذه الق�ضايا ،فهذه بع�ض الر�شحات
وليتابعوا هم هذه الق�ضية .منها هنا� ،أنّ هارون الر�شيد وفي هذه اللقاءات قد
ا�ستعمل ك ّل ما يمكن �أن ي�ستعمله من �أجل ال�سيطرة على هذا الإن�سان المخالف
والمجاهد الحقيقي من التهديد والر�شوة والحيلة]23/01/1364[.
�إنّ هارون كان يعامل الإمام الكاظم Qمعاملة ج ّيدة وح�سنة وذلك خالل
والق�صة ا ّلتي ينقلها الم�أمون حول الإمام
المرحلة الأولى من ت�ص ّديه للحكم.
ّ
الكاظم Qمعروفة ّ
وملخ�صها �أنّ الإمام Qكان يمتطي دا ّبة وجاء ودخل
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يترجل ولكن
�إلى المكان ا ّلذي كان يجل�س فيه هارون و�أراد الإمام� Qأن ّ
هارون لم َ
ير�ض بذلك و�أق�سم عليه �أن يبقى راكب ًا وي�أتي بدا ّبته �إلى ب�ساطه،
وعندما جاء الإمام Qراكب ًا على ب�ساط الخليفة احترمه هارون وبقيا م ّدة
يتبادالن الحديث .فعندما عزم الإمام Qالرحيل طلب هارون مني (�أي من
الق�صة .وال�شيء
الم�أمون) ومن الأمين �أن ن�أخذ بركاب �أبي الح�سن� ،إلى �آخر ّ
الق�صة هو ما نقله الم�أمون عن �أنّ �أبيه هارون �أعطى جميع
الملفت في هذه ّ
الحا�ضرين في المجل�س � 5آالف دينار و � 10آالف دينار (�أو درهم) كهدية
وجائزة ،ولكن �أعطى لمو�سى بن جعفر Q 200دينار ،علم ًا ب�أ ّنه عندما
كان الخليفة ي�س�أل عن و�ضع الإمام Qكان الإمام Qيجيبه مب ّين ًا له
الم�شكالت والأو�ضاع المعي�شية ال�س ّيئة وكثرة العيال .فهذا الكالم من الإمام
 Qيحمل في ط ّياته معنى دقيق ،ف�أنا وبق ّية ا ّلذين عا�شوا تجربة التق ّية في
زمان مواجهة ال�شاه ن�ستطيع �أن نفهم وندرك لماذا ذكر الإمام Qولمثل
هارون و�ضعه ال�سيئ وعدم كفاية المعي�شة ،فهذا الكالم لي�س فيه تذ ّل ًال.
الكثير منكم وفي عهد القمع والظلم قد فعلتم مثل ما فعل الإمام،Q
لأنّ الإن�سان ومن خالل هذا الكالم ي�ستطيع �أن يبعد نظر العد ّو عن �أعماله
الطبيعي �أنّ هارون وبعد ا�ستماعه �إلى مثل هذا الكالم كان
ون�شاطاته .ومن
ّ
ينبغي �أن يعطي الإمام مبالغ طائلة � 50ألف دينار (�أو درهم) مث ًال .ولك ّنه
رغم هذا ك ّله لم يعطه �أكثر من  200دينار! يقول الم�أمون �س�ألت �أبي عن �سبب
�إعطائه القليل ف�أجابني �إذا �أعطيته المبلغ ا ّلذي في ذ ّمتي لخرج ،ولقام مئة
�ألف فار�س من ال�شيعة ،بعد فترة وجيزة� ،ض ّدي .فهذا كان ا�ستنتاج وفهم
هارون وبر�أيي� ،إنّ هارون كان �صائب ًا في فهمه .هنا يت�ص ّور البع�ض �أ ّنه قد ّتم
ال�سعاية والو�شاية بالإمام Qلكن حقيقة الق�ضية عك�س ذلك وهو ما قلناه.
لأنه لو كان الإمام Qيملك من الأموال الكافية في زمان جهاده ون�ضاله
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�ض ّد هارون ال�ستطاع ا�ستقطاب الكثيرين ليحاربوا �إلى جانبه .وهذا الو�ضع
الحظناه في زمان �أبناء الأئ ّمة Rوبالت�أكيد �أنّ الأئ ّمة لو كانوا يملكون المال
الكافي ال�ستطاعوا جمع عدد �أكبر من النا�س حولهم ،وعلى هذا نجد �أنّ عهد
الإمام الكاظم Qكان عهد ًا و�صل فيه الجهاد والكفاح �إلى �أوجه حتّى انتهى
باعتقال الإمام Qو�سجنه]28/04/1365[.
ُروي �أ ّنه قيل لمو�سى بن جعفر�« :Qأنتم يا بني ها�شم قد ُحرمتم من
فدك ،وقد �أخذوا فدك من �آل علي ،و�أنا �أريد �أن �أرجعها �إليكم ،قولوا لي �أين
هي فدك وما هي حدودها حتّى �أرجعها �إليكم» .وكان وا�ضح ًا �أنّ هذا مج ّرد
خداع ،من �أجل �أن يظهر ك�أ ّنه قد �أرجع حقّ �آل محمد ال�ضائع ،ول ُيعرف بذلك
بين النا�س .فيقول له الإمام ح�سن ًا� :إذا �أنت �أردت �أن ترجع لنا فدك ،ف�أنا
�س�أع ّين لك حدودها .وهكذا تق ّرر �أن يح ّدد له فدك .وما ذكره الإمام مو�سى
بن جعفر Qفي تعيين فدك كان عبارة عن ك ّل العالم الإ�سالمي؛ وفدك هي
هذه� .أي �أ ّنك �إذا كنت تت�ص ّور �أنّ نزاعنا معك هو حول ب�ستان ما وع ّدة �أ�شجا ٍر
من النخيل فهذه �سذاجة.
ولي�ست ق�ض ّيتنا هنا عبارة عن ب�ستان فدك مع نخيله ،بل كانت الق�ضية هي
النبي وخالفة الحكومة .غاية الأمر �أ ّنه في ذلك اليوم ف�إنّ ال�شيء
ق�ضية خالفة ّ
ا ّلذي كان ُيظنّ �أ ّنه �سيحرمنا من هذا الحقّ ب�شكل كامل هو م�صادرة فدك.
لهذا ك ّنا ن�ص ّر ون�ؤ ّكد على هذه الق�ضية� .أ ّما اليوم ف�إنّ ال�شيء ا ّلذي غ�صبتنا
�إ ّياه لي�س فدك ،ا ّلتي لم يعد لها قيمة .و�إنّ ما غ�صبته هو المجتمع الإ�سالمي
حدود ويقول هذه فدك،
والبالد الإ�سالمية .فيذكر مو�سى بن جعفر �أربعة
ٍ
ف�أرجعها �إلينا� .أي �أنّ الإمام مو�سى بن جعفر Qي�ص ّرح بدعوى الحاكمية
والخالفة في ذلك المجل�س]23/01/1364[.
روي ان هارون الر�شيد قال لمو�سى بن جعفر Qيوم ًاُ :
«خ ّذ فدك ًا
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حتّى �أر ّدها �إليك» ،امتنع الإمام Qفي البداية ّثم بعدها قال« :ال �آخذها
�إال بحدودها» .فيقول له بعدها« :ح�سن ًا خذها» .وعندها من الملفت ج ّد ًا
�أن الإمام Qيع ّين له حدودها ويقولّ �« :أما الح ّد الأ ّول فعدن» .ولأ ّنهما
كانا جال�سين مث ًال في المدينة �أو في بغداد يتح ّدثان� .إذا قال «عدن» �أي
نهاية جزيرة العرب« .فتغ ّير وجه الر�شيد ،وقال :تيه ًا» ،قال« :والح ّد الثاني
�سمرقند» ،فارب ّد وجهه« ،والح ّد الثالث �إفريقيا»[�أي الح ّد الثالث كان تون�س]
كالم هذا» .قال:
فا�سو ّد وجهه؛ �أي هارون الر�شيد؛ وقال« :هيه ،عجيب � ّأي ٍ
«والرابع �سيف البحر مما يلي الجزر و�أرمينيا» .والآن هي �أرمينيا وما يليها
من االنحاء حتى البحر المتو�سط .فقال الر�شيد« :لم يبقَ �شيء ،فتح ّول �إلى
مجل�سي» .فرد عليه مو�سى بن جعفر« :Qقد �أعلمتك �أ ّنني �إن حدّدتها لن
تر ّدها» فعند ذلك عزم على قتله (((] 28/04/1365[.

)(1

راج���ع :بح���ار الأنوار ،ج � ،48ص  .144في مناقب ابن �شهر�آ�ش���وب ،في كتاب �أخبار الخلفاء �أن هارون الر�ش���يد كان
يقول لمو�س���ى بن جعف���ر« :Qخذ فدكا حتى �أردها �إليك ،في�أبى حتى �ألح علي���ه فقال Qال �آخذها �إال بحدودها
ق���ال :وما حدودها؟ ق���ال� :Qإن حددتها لم تردها ،قال :بحق جدك �إال فعلت؟ ق���ال� :Qأما الحد الأول فعدن،
فتغير وجه الر�ش���يد وقال� :أيها ،قال :Qوالحد الثاني �س���مرقند ،ف�أربد وجهه قال :والحد الثالث �إفريقية فا�س���ود
وجهه وقال :هيه ،قال :Qوالرابع �س���يف البحر مما يلي الجزر و�أرمينية ،قال الر�ش���يد  :فلم يبق لنا �شئ  ،فتحول
�إلى مجل�سي ،قال مو�سى :Qقد �أعلمتك �أنني �إن حددتها لم تردها فعند ذلك عزم على قتله».

شهادة اإلمام الكاظمQ

النبي Pفي المدينة
عندما يريد هارون الر�شيد �أثناء الدخول �إلى حرم ّ
في ذلك ال�سفر �أن يتظاهر بين الم�سلمين ا ّلذين يزورونه ،ويعلن قرابته من
العم» ،فال يقول« :يا
النبي ،Pينزل �إلى قبره ويقول« :ال�سالم عليك يا بن ّ
ّ
ر�سول اهلل» ،في�أتي مو�سى بن جعفر Qمبا�شرة ،ويقف قبال ال�ضريح
ويقول« :ال�سالم عليك يا �أبتاه»� ،أي �إذا كنت �أنت ابن ع ّمه ،فهو �أبي .فيف�ضح
هذا الأ�سلوب التزويري لهارون في نف�س هذا المجل�س.
وقد �شعر من كان من حوا�شي هارون الر�شيد �أنّ �أكبر خطر على جهاز الخالفة
ه���و وجود مو�س���ى بن جعف���ر .Qهناك وقف رج��� ٌل من �أتباع جه���از الحكومة
وال�س���لطة ور�أى �أنّ �شخ�ص��� ًا راكب ًا ي�أتي من دون �أي نوع من االعتبارات ،ومن دون
�أن يمتطي ح�صان ًا فاخر ًا ،ومج ّرد �أن جاء ُفتح له الطريق وعلى الظاهر في نف�س
�س���فر المدينة ذاك ،على ما �أظن ،ويدخل وي�س�أل ذاك الرجل :من هو هذا ا ّلذي
�إذا دخل خ�ضع الجميع مقابله ،وفتح له حوا�شي الخليفة الطريق ليدخل» .قيل له:
هذا مو�س���ى بن جعفر» .وبمج ّرد �أن قالوا له ذلك ،قال :وي ٌل لحماقة ه�ؤالء»� ،أي
بني الع ّبا�س ،يج ّلون �شخ�ص��� ًا يريد زوالهم والق�ضاء على حكومتهم .كانوا يعلمون
قائد كبير يتمتّع
�أنّ خطر مو�س���ى بن جعف���ر Qعلى جهاز الخالفة هو خط��� ُر ٍ
بالعلم الو�س���يع والتقوى وال�ص�ل�اح ،ويعرفه الجميع .وله �أتبا ٌع ومح ّبون في جميع
�أرجاء العالم الإ�سالمي .ويتمتّع ب�شجاع ٍة ال تخيف �أ ّية ق ّو ٍة مهما بلغت ،ولهذا يقف
مقابل الأ ّبهة الظاهرية ل�سلطنة هارون ويتحدّث من دون �أ ّية محابا ٍة �أو مجاملة.
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مثل هكذا �شخ�صية مجاهدة ومنا�ضلة ومتّ�صلة باهلل ومتو ّكلة على اهلل لها
�أن�صا ٌر في جميع �أرجاء العالم الإ�سالمي ولديها ّ
خطة لأجل �إقامة الحكومة
والنظام الإ�سالميين .كان هذا يم ّثل �أكبر خطر لحكومة هارون .لهذا ق ّرر
هارون �أن يزيل هذا الخطر من �أمامه .بالطبع ،لقد كان هارون رج ًال �سيا�س ّي ًا
يتم هذا
لهذا لم يقم بهذا العمل دفع ًة واحدة .وفي البداية كان يرغب �أن ّ
الأمر بطريقة غير مبا�شرة .بعدها َوجد �أ ّنه من الأف�ضل �أن ي�سجن مو�سى بن
جعفر ،Qلع ّله ي�ستطيع في ال�سجن من التفاو�ض معه �أو �إعطائه امتيازات،
وي�ضعه تحت ال�ضغوط من �أجل حمله على القبول والإذعان والت�سليم .لهذا �أمر
باعتقال مو�سى بن جعفر Qو�إح�ضاره من المدينة؛ ولكن بطريقة ال تخد�ش
م�شاعر �أهل المدينة وال يعرفون ما ح ّل بمو�سى بن جعفر .Qلهذا� ،صنعوا
ووجهوا واحد ًا منهما �إلى العراق و�آخر �إلى ال�شام من �أجل
مركبين ومحملين ّ
�أن ال يعرف النا�س �إلى �أين ي�أخذون مو�سى بن جعفر .فجا�ؤوا بمو�سى بن جعفر
�إلى مركز الخالفة في بغداد و�سجنوه هناك ،وكان هذا ال�سجن لم ّدة طويلة.
بالطبع ،هناك احتمال �أ ّنه لي�س من الم�س ّلم �أنّ الإمام Qقد �أُخرج من
ال�سجن دفع ًة واحدة واعتُقل مج ّدد ًا ،ولكن من الم�س ّلم �أ ّنه اعتُقل م ّرة �أخرى
من �أجل �أن ُيقتل في ال�سجن وهذا ما فعلوه.
بالت�أكيد كانت �شخ�صية مو�سى بن جعفر Qداخل ال�سجن هي تلك
ال�شخ�ص ّية ا ّلتي ت�شبه المنارة الهادية لك ّل من كان يحيط بها .فانظروا ،الحقّ
هو هذا� ،إنّ حركة الفكر الإ�سالمي والجهاد ا ّلذي يقوم على �أ�سا�س القر�آن هي
مثل هذه الحركة ،فال يمكن �أن تتو ّقف لحظ ًة واحدة حتّى في �أ�صعب الظروف
وهذا هو العمل ا ّلذي قام به مو�سى بن جعفر Qحيث يوجد في هذا المجال
ق�ص�ص كثيرة وروايات عديدة؛ وواحدة من �أكثرها جما ًال ولفت ًا للنظر� ،أن
ٌ
ال�سندي بن �شاهك المعروف وا ّلذي تعلمون كان �سجان ًا عنيف ًا جد ًا و�شديد ًا
ّ
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ومن عبيد العبا�سيين والأكثر وفا ًء لهذه ال�سلطنة والخالفة في تلك الأيام؛
وقد كان هذا ّ�سجان مو�سى بن جعفر Qو�سجن مو�سى بن جعفرQ
ال�سندي بن
في زنزانة �شديدة ال�صعوبة تحت الأر�ض ،في منزله .وكانت عائلة
ّ
�شاهك في بع�ض الأوقات تنظر من طاقة �إلى داخل ال�سجن وقد �أ ّثر و�ضع حياة
مو�سى بن جعفر Qفيهم وغر�س فيهم بذر محبة �أهل البيت .ف�أحد �أبناء
ال�سندي بن �شاهك و ُيدعى ك�شاجم �أ�صبح من كبراء الت�ش ّيع و�أعالمهم .ولع ّله
ّ
ال�سندي بن �شاهك ،وهو من �أبناء ال�سندي بن �شاهك
ي�أتي جيل �أو جيلين من
ّ
ك�شاجم ا ّلذي كان من �أكبر الأدباء وال�شعراء و�أعالم الت�ش ّيع في زمانه ،وقد
ذكره الجميع؛ ا�سمه ك�شاجم ال�سندي ا ّلذي هو من �أبناء ال�سندي من �شاهك.
ال�سجن.
هذا هو حال حياة مو�سى بن جعفر ا ّلتي كانت تجري معه في ّ
بالت�أكيد لقد جا�ؤوا م ّرات �إلى الإمام في ال�سجن وه ّددوه وط ّمعوه و�أرادوا �أن
ّ
يرغبوه لكنّ هذا الإن�سان العظيم ا ّلذي اتّ�صف بتلك ال�صالبة الإله ّية ،وبالتو ّكل
على ال ّرب المتعال واللطف الإلهي ونف�س هذا ال�صمود هو ا ّلذي حفظ القر�آن
والإ�سالم �إلى اليوم .اعلموا هذا� ،أنّ ا�ستقامة �أئ ّمتنا في مقابل ت ّيارات الف�ساد
الحقيقي .يمكن للأجيال
هي ا ّلتي �أ ّدت �أن نتم ّكن اليوم من �أن ندرك الإ�سالم
ّ
النبي
الم�سلمة و�أبناء الب�شر اليوم �أن يدركوا �شيئ ًا با�سم الإ�سالم والقر�آن و�س ّنة ّ
في الكتب� ،أعم من كتب ال�شيعة وحتى في كتب �أهل ال�سنة .لو لم تكن هذه
الحركة المجاهدة ال�شديدة للأئ ّمة Rطيلة هذه الـ � 250سنة فاعلموا �أنّ
الكتّاب الم�أجورين والخطباء الم�أجورين لع�صر الأمويين والعبا�سيين كانوا
ليب ّدلوا الإ�سالم بالتدريج ،وكانوا يفعلون ذلك ،حيث �إ ّنه بعد مرور قرنين من
الإ�سالم لما كان بقي منه �شيء� .أو لما بقي القر�آن� ،أو لكان القر�آن مح ّرف ًا.
�إنّ هذه الرايات الخ ّفاقة وتلك الم�شاعر المتّقدة وهذه المنارات الرفيعة هي
ا ّلتي وقفت في تاريخ الإ�سالم و�أطلقت �شعاع الإ�سالم بحيث �إنّ ك ّل المح ّرفين
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وا ّلذين �أرادوا �أن يقلبوا الحقائق في تلك البيئة المظلمة لم يتم ّكنوا من
�أن يح ّققوا ما �أرادوا .وتالمذة الأئ ّمة عليهم ال�سالم كانوا من جميع الفرق
الإ�سالمية ولم يكونوا من ال�شيعة فقط؛ و�أولئك ا ّلذين كانوا من تالمذة الأئ ّمة
وا ّلذين لم يكونوا يعتقدون ب�أهداف الت�ش ّيع �أي الإمامة ال�شيعية ،كانوا كثر .وقد
تع ّلموا التف�سير والقر�آن والحديث و�س ّنة النبي من الأئ ّمة� .إنّ هذه المقاومة هي
ا ّلتي حفظت الإ�سالم �إلى يومنا هذا.
في النهاية ُقتل مو�سى بن جعفر Qفي ال�سجن م�سموم ًا .ومن �أ�ش ّد
مرارات �سيرة الأئ ّمة هي �شهادة مو�سى بن جعفر .Qوبالطبع لقد كانوا
يريدون في ذلك الوقت �أن يتظاهروا بالح�سنى .ففي الأيام الأخيرة ،جاء
ال�سندي بن �شاهك بمجموعة من الوجوه والم�شاهير الكبار ا ّلذين كانوا في بغداد
ّ
ليجتمعوا حول الإمام Qوقال لهم انظروا �إنّ و�ضع حياته ج ّيد وال يوجد �أ ّية
م�شكلة .فقال الإمام :Qنعم ،ولكن اعلموا �أ ّنهم �سيقتلونني م�سموم ًا .وقد
قتل الإمام م�سموم ًا في ب�ضعة حبوب من التمر ،وتحت تلك الأغالل والقيود
ا ّلتي ق ّيدوا بها عنقه وقدميه ،وهكذا ارتفعت روح الإمام العظيم والمظلوم
والعزيز في ال�سجن� ،إلى الملكوت الأعلى وو�صل �إلى ال�شهادة.
بالطبع ،كان ه�ؤالء يخافون �أي�ض ًا ،يخافون من جنازة الإمام مو�سى بن
جعفر ،Qوكذلك من قبر مو�سى بن جعفر .Qولهذا عندما �أخرجوا
جنازة الإمام مو�سى بن جعفر Qمن ال�سجن وكانوا يطلقون ال�شعارات ا ّلتي
تدل على �أن هذا ال�شخ�ص كان خارجي ًا ويثور على الحكومة ،كانوا يقولون هذه
الكلمات لكي يجعلوا �شخ�صية مو�سى بن جعفر Qفي مورد التهمة .وقد
كانت �أجواء بغداد بالن�سبة لجهاز الحكم �أجواء غير م�ستق ّرة �إلى درجة بحيث
�أنّ �أحد عنا�صر جهاز الحكم نف�سه وهو �سليمان بن جعفر � -سليمان بن جعفر
بن المن�صور الع ّبا�سي �أي ابن عم هارون ا ّلذي ُيع ّد من �أ�شراف العبا�سيين -
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وجد �أنّ هذا الو�ضع من الممكن �أن يخلق لهم م�شكلة ،فقام بدور �آخر و�أح�ضر
جنازة مو�سى بن جعفر Qوو�ضع كفن ًا ق ّيم ًا على الجنازة ،وجاء بك ّل احترام
�إلى الإمام في مقابر قري�ش ،ا ّلتي ُتعرف اليوم بـ «الكاظميين» ،ودفنوا الإمام
 Qفي المرقد المط ّهر القريب من بغداد ،وهكذا ختم مو�سى بن جعفر
حيا ًة مليئ ًة بالجهاد]23/01/1364[.

الف�صل الثاني ع�شر

اإلمام الرضا

Q

❊ ❊الإمام الر�ضا Qووالية العهد.
❊ ❊خطة الإمام الر�ضا Qلمواجهة الم�أمون.
❊ ❊�شهادة الإمام الر�ضا.Q

اإلمام الرضا Qووالية العهد

عندما ا�ست�شهد مو�سى بن جعفر Qم�سموم ًا بعد �سنين من الحب�س
في �سجون هارون� ،سيطر ج ٌّو عام من القمع على البالد الخا�ضعة لل�سلطة
الع ّبا�سية .وفي ذلك الج ّو الخانق ا ّلذي و�صفه �أحد �أتباع علي بن مو�سى
 Qقال محمد بن �سنان« :و�سيف هارون ُي ِّ
قطر ال ّدم»((( ،كان �أكبر فنّ
لإمامنا المع�صوم الجليل هو �أ ّنه ا�ستطاع �أن يحافظ على �شجرة الت�ش ّيع و�سط
�أعا�صير الحوادث ،ويمنع من ت�شتّت وفتور عزم �أتباع �أبيه الجليل .وب�أ�سلوب
التق ّية المده�ش ا�ستطاع �أن يحفظ حياته ا ّلتي هي محور وروح ّ
ال�شيعة ،لي�ستم ّر
في جهاد الإمامة العميق في عهد �أكثر خلفاء بني الع ّبا�س قدر ًة ،وفي زمن
اال�ستقرار والثبات الكامل لذلك ال ّنظام .لم يتم ّكن التاريخ من ر�سم �صور ٍة
وا�ضحة عن مرحلة ال�سنوات الع�شر لحياة الإمام الثامن في زمن هارون ،وفيما
بعده في مرحلة الحروب الداخل ّية ا ّلتي امت ّدت لخم�س �سنوات بين خرا�سان
وبغداد ،لكن بالتد ّبر يمكن �إدراك �أنّ الإمام الثامن في هذه المرحلة �أكمل
تلك المواجهة الممت ّدة لأهل البيت Rوا ّلتي ا�ستم ّرت في ك ّل الع�صور بعد
التوجهات والأهداف.
عا�شوراء بنف�س تلك ّ
وبمج ّرد �أن ح�سم الم�أمون تلك الحرب لم�صلحته عام  198وتح ّول �إلى
الخليفة بال منازع ،كان من �أ ّول تدابيره التف ّرغ لح ّل م�شكلة العلويين وجهاد
الت�ش ّيع .ولأجل هذا الهدف ،و�ضع �أمام عينيه تجربة من �سلفه من الخلفاء.
)(1
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تجرب ٌة �أظهرت القدرة وال�شمول ّية والعمق المتزايد لهذه النه�ضة وعجز �أجهزة
ال�سلطة عن اقتالعها �أو �إيقافها ومحا�صرتها .لقد كان يرى �أنّ �سطوة وهيبة
ال�سجن لم تتم ّكن
ال�سجن الطويل وت�سميم الإمام ال�سابع في ّ
هارون حتّى مع ّ
من منع االنتفا�ضات والمواجهات ال�سيا�س ّية والع�سكرية والإعالم ّية والفكر ّية
لل�شيعة .ولأ ّنه لم يكن بم�ستوى القدرة ا ّلتي كانت لأبيه ومن �سلفه ،بالإ�ضافة �إلى
ت�أثير الحروب الداخل ّية بين الع ّبا�سيين ،فقد كان يرى ب�أن ال�سلطة العبا�سية
ال�ضروري �أن ينظر بج ّدية تا ّمة �إلى
مه ّددة بم�شكالت كبيرة ،ولهذا وجد من
ّ
خطر نه�ضة العلويين.
لع ّل الم�أمون في تقييمه لخطر ال�شيعة على جهازه ،كان يف ّكر بطريقة
واقع ّية .و�أغلب ّ
الظن �أنّ م ّدة الخم�سة ع�شرة �سنة بعد �شهادة الإمام ال�سابع
و�إلى اليوم ا ّلذي �سنحت فيه بالخ�صو�ص فر�صة ال�سنوات الخم�س للحروب
الداخل ّية ،ف�إنّ ت ّيار الت�ش ّيع تمتّع بالمزيد من اال�ستعداد على طريق رفع راية
الحكومة العلو ّية.
الذكي ويف ّكر بمواجهته ،ولهذا
وقد كان الم�أمون ي�شعر بهذا الخطر بحد�سه ّ
ق�صة دعوة الإمام الثامن من المدينة �إلى
بتبع هذا التقييم والت�شخي�ص كانت ّ
خرا�سان واقتراح والية العهد الإلزام ّية عليه ،وهذه الحادثة ا ّلتي جرت لم
يحدث ما ي�شبهها ،ولم يكن لها في نوعيتها ال �شبيه وال نظير في جميع عهود
الإمامة الطويلة.
وهنا من الجدير �أن نطالع واقعة والية العهد هذه .ففيها واجه الإمام
حرب
الثامن علي بن مو�سى الر�ضا Qتجرب ًة تاريخ ّي ًة عظيم ًة في معر�ض ٍ
�سيا�س ّي ٍة خف ّية تح ّدد نتيجتها انت�صار �أو هزيمة م�صير الت�ش ّيع .ففي هذه
المعركة ،نزل الخ�صم وهو الم�أمون �إلى الميدان بع ّدته وعديده .وقد نزل
القوي والفهم والدراية
الم�أمون �إلى
ٍ
الميدان متمتّع ًا بالدهاء الوا�سع والتدبير ّ
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غير الم�سبوقة ،بحيث لو انت�صر وا�ستطاع �أن يط ّبق ّ
خطته ا ّلتي �أع ّدها لو�صل
واحد من الخلفاء الأمويين �أو الع ّبا�سيين
يقين ًا �إلى الهدف ا ّلذي لم يتم ّكن � ّأي ٍ
علي بن �أبي طالب)،
من تحقيقه منذ ال�سنة الأربعين للهجرة (�أي بعد �شهادة ّ
ورغم ك ّل جهودهم ،وهو عبارة عن اقتالع �شجرة الت�ش ّيع وت ّيار المعار�ضة ا ّلذي
كان دوم ًا ك�شوك ٍة في �أعين زعماء الخالفات الطاغوتية.
إلهي ،تغ ّلب على الم�أمون وهزمه في
لكنّ الإمام الثامن ،Qوبالتدبير ال ّ
ال�سيا�سي ا ّلذي �أوجده بنف�سه .فلم تكن النتيجة �أنّ الت�ش ّيع لم
ذلك الميدان
ّ
ي�ضعف فح�سب ،بل كانت �سنة الـ  201هجري هي �سنة والية العهد للإمام
 ،Qمن �أكثر �سنوات تاريخ الت�ش ّيع برك ًة وثمر ًة ،وقد ب ّثت نف�س ًا جديد ًا في
جهاد العلويين .ك ّل ذلك ببركة التدبير الإلهي للإمام الثامن Qو�أ�سلوبه
الحكيم ا ّلذي �أظهره هذا الإمام المع�صوم في هذا االمتحان الكبير.
�شرح
ولأجل �أن ن�ضيء على وجه هذه الحادثة المده�شة نقوم بعر�ض ٍ
مخت�صر ّ
لخطة الم�أمون وتدبير الإمام في هذه الواقعة.
لقد كان الم�أمون بدعوته للإمام الثامن� Qإلى خرا�سان ي�سعى وراء
ع ّدة مقا�صد �أ�سا�س ّية:
�أ ّولها؛ و�أه ّمها تبديل �ساحة المواجهات الثور ّية الحا ّدة لل�شيعة �إلى �ساح ٍة
ال�سيا�سي الهادئ البعيد عن الخطر .وكما ذكرت ف�إنّ ال�شيعة كانوا
للن�شاط
ّ
يمار�سون في ظ ّل التق ّية مواجهات ون�ضال ال يعرف التّعب والتو ّقف .وهذه
خا�صيتين ،كان لها ت�أثي ٌر
المواجهات الن�ضالية ،ا ّلتي كانت متالزمة مع ّ
ال يو�صف في الق�ضاء على ب�ساط الخالفة ،و�أحدهما المظلوم ّية والأخرى
القدا�سة.
وكان ال�شيعة وباالعتماد على هذين العاملين النافذين يو�صلون الفكر
ال�شيعي ا ّلذي هو عبارة عن تف�سير الإ�سالم وتبيينه بح�سب ر�ؤية �أئ ّمة �أهل البيت
ّ
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�شخ�ص يمتلك �أقل
�إلى زوايا قلوب و�أذهان مخاطبيهم ،وكانوا يجعلون � ّأي
ٍ
ا�ستعداد يميل �إلى هذا النوع من الفكر �أو م�ؤمن ًا به ،وهكذا كانت دائرة الت�ش ّيع
تتّ�سع يوم ًا بعد يوم في العالم الإ�سالمي .وكانت تلك المظلوم ّية والقدا�سة ا ّلتي
تنطلق من ركيزة الفكر ال�شيعي ّ
تنظم هنا وهناك وفي جميع الع�صور تلك
النه�ضات الم�س ّلحة والحركات الثورية �ض ّد �أجهزة الخالفة.
كان الم�أمون يريد �أن ي�سلب هذا الجمع المنا�ضل ذاك الخفاء واال�ستتار
دفع ًة واحدة ،ويج ّر الإمام Qمن ميدان المواجهة الثور ّية �إلى ميدان
ال�سيا�سة ،ويو�صل بهذه الطريقة فعال ّية نه�ضة الت�ش ّيع ا ّلتي كانت تتزايد يوم ًا
بعد يوم ،على �أثر ذلك اال�ستتار واالختفاء �إلى درجة ال�صفر .وبهذه الطريقة
كان الم�أمون ي�سلب جماعة العلويين هاتين الخا�ص ّيتين الم�ؤ ّثرتين والنافذتين.
وولي عهد
لأنّ الجماعة ا ّلتي يكون قائدها �شخ�صية مم ّيزة في جهاز الخالفة ّ
الملك المطلق العنان في زمانه ،والمت�ص ّرف في �أمور البالد لي�س مظلوم ًا ولي�س
مق ّد�س ًا كما ُي ّدعى .وكان لهذا التدبير القدرة �أن يجعل الفكر ال�شيعي مرادف ًا
ل�سائر العقائد والأفكار ا ّلتي لها �أتبا ٌع في المجتمع ويخرجه من حيثية الفكر
المخالف لجهاز ال�سلطة ،ا ّلذي و�إن كان بنظر الأجهزة ممنوع ًا ومبغو�ض ًا ،لك ّنه
كان بنظر النا�س ،وخ�صو�ص ًا ال�ضعفاء ،يمتلك جاذبية كبيرة ويثير الت�سا�ؤالت.
والثاني؛ تخطئة ا ّدعاء الت�ش ّيع كون خالفة الأمويين والع ّبا�سيين غا�صبة،
و�إ�ضفاء ال�شرع ّية على هذه الخالفات .وكان الم�أمون بهذا العمل يثبت لجميع
ال�شيعة بالتزوير� ،أنّ ا ّدعاء غ�صب الخالفة المت�س ّلطة وعدم �شرع ّيتها ا ّلذي كان
ُيع ّد دوم ًا من الأ�صول االعتقاد ّية لل�شيعة هو كال ٌم بال �أ�صل ونا�شئ من ال�ضعف
وعقدة الحقارة ،لأ ّنه لو كانت الحكومات ال�سابقة فاقدة لل�شرع ّية وظالمة
فينبغي �أن تكون خالفة الم�أمون وحكومته ا ّلتي هي وريثة تلك الحكومات غير
�شرع ّية وغا�صبة ،ولأنّ علي بن مو�سى الر�ضا Qبدخوله في هذا الجهاز
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وقبوله لوالية عهد الم�أمون قد اعتبره قانون ّي ّا وم�شروع ًا ،فيجب �أن يكون باقي
الخلفاء �شرعيين وهذا بذاته نق ٌد لجميع ا ّدعاءات ال�شيعة .وبهذا الفعل لم يكن
علي بن مو�سى الر�ضا� Qشرعية حكومته ومن �سلفه
الم�أمون ينتزع من ّ
المبني على ظلم الحكومات
فح�سب ،بل كان يد ّمر �أحد �أركان االعتقاد ال�شيعي
ّ
ال�سابقة من �أ�سا�سها.
�إ�ضافة �إلى نق�ض الفكرة ال�سائدة والمعروفة عن زهد وعدم اهتمام الأئ ّمة
بزخارف الدنيا ومقاماتها ،و ُيظهر ب�أن الأئ ّمة يلج�أون �إلى الزهد فقط في
الظروف ا ّلتي ال ت�صل فيها �أيديهم �إلى الدنيا� ،أي عندما يمنعون عنها .بينما
عندما تفتح �أمامهم �أبواب جنة الدنيا ي�سرعون نحوها .وحالهم في هذا حال
الآخرين .فهم يتن ّعمون بالدنيا �إن �أقبلت عليهم.
والهدف الثالث للم�أمون؛ هو �أن يجعل الإمام المع�صوم ،ا ّلذي كان دوم ًا
ركيزة المعار�ضة والمواجهة في جهازه الحاكم ،وكذلك بقية القادة العلويين
ومن معهم م ّمن اجتمع حول الإمام Qمن �أهل ال�صالح ،يدخلون تحت
�سيطرة الم�أمون .وهذا نجاح لم يتم ّكن �أحد على الإطالق �أن يح ّققه ال من
الع ّبا�سيين وال من الأمويين.
والهدف الرابع؛ هو �أن يجعل الإمام ،Qا ّلذي يمتلك العن�صر ال�شعبي،
و ُيع ّد قبلة الآمال ومرجع النا�س في ك ّل �أ�سئلتها و�شكاواها ،تحت محا�صرة
�أجهزة الحكومة .وبذلك يفقد �شيئ ًا ف�شيئ ًا الطابع ال�شعبي ويبني حاجز ًا بينه
وبين النا�س حتّى ي�ضعف بالتالي الرابط العاطفي بينه وبين الطبقة ال�شعبية.
الهدف الخام�س للم�أمون؛ كان �أن يك�سب �سمعة معنو ّية ووجاهة .فمن
الطبيعي عندها �أن يمدح الجميع ذلك الحاكم ا ّلذي اختار لوالية عهده ابن
النبي ،Pو�صاحب ال�شخ�صية المق ّد�سة والمعنو ّية ،وفي المقابل يحرم
بنت ّ
�إخوته و�أبنائه من هذا المن�صب .والمعروف دائم ًا �أنّ التق ّرب من ال�صالحين
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والمتد ّينين من قبل طلاّ ب الدنيا ُيذهب ماء وجه ال�صالحين ويزيد من ماء
وجه �أهل الدنيا.
الهدف ال�ساد�س؛ كان باعتقاد الم�أمون �أنّ الإمام Qبت�س ّلمه لوالية
العهد �سيتح ّول �إلى عام ًال تبرير ّي ًا لجهاز الحكم .فمن البديهي �أنّ �شخ�ص ًا
كالإمام بما لديه من تقوى وعلم ومقام ال نظير له ،وهو في �أعين الجميع من
النبي� ،Pإذا قام ب�شرح وتبرير ما يقوم به جهاز الحكومة� ،سوف ي�أمن
�أبناء ّ
النظام من � ّأي �صوت مخالف ولن يطعن به �أحد .وبذلك �أي�ض ًا ال ي�ستطيع �أحد
�أن ينكر �شرعية ت�ص ّرفات هذا النظام .فهذا الأمر كان عند الم�أمون قلع ًة
منيع ًة يمكنه من خاللها �أن يخفي عن الأعين �أخطاء الخالفة وقبائحها.
بالإ�ضافة �إلى هذه كان للم�أمون � ٌ
أهداف �أخرى بح�سب ت�ص ّوره.
وكما ُي�شاهد ف�إنّ هذا التدبير كان من العمق والتعقيد لدرجة �أ ّنه لم يكن
أحد غير الم�أمون القدرة على القيام به ،ولهذا ال�سبب ،كان �أن�صار الم�أمون
ل ٍ
والمق ّربون غافلين عن �أبعاده وجوانبه .و ُي�ستنتج من بع�ض الوثائق التاريخ ّية،
�أنّ الف�ضل بن �سهل ،الوزير والقائد الأعلى ،و�أكثر الأفراد قرب ًا من جهاز
الخالفة ،كان غير ّ
مط ٍلع على حقيقة هذه ال�سيا�سة ومحتواها .وذلك حتّى ال
تتع ّر�ض �أهدافه في هذه الحركة الإلتفافية �إلى �أ ّية نك�سة.
ولأجل ذلك كان الم�أمون يخترع الق�ص�ص من �أجل توجيه هذا الفعل
ويتو�سل بهذا القول وذاك .حق ًا يجب القول �أنّ �سيا�سة الم�أمون كانت
ودوافعه ّ
تتمتّع بتجربة وعمق ال نظير له ،لكن الطرف الآخر ا ّلذي كان في �ساحة
ال�صراع مع الم�أمون هو الإمام علي بن مو�سى الر�ضا .Qوهو نف�سه ا ّلذي
المت�صفة بالدهاء والمكر والممزوجة
كان يح ّول �أعمال وخطط الم�أمون
ّ
بال�شيطنة والمع ّدة بد ّقة و�شمولية �إلى �أعمال ال فائدة لها وال ت�أثير و�إلى حركات
�صبيانية .بينما الم�أمون ا ّلذي بذل هذه الجهود و�أنفق من ر�أ�سماله الكبير في
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هذا ال�سبيل ،ال �أ ّنه فقط لم يح ّقق �أي �شيء من الأهداف ا ّلتي كان ي�سعى لها،
فال�سهم ا ّلذي كان يريد �أن يرمي به
بل �إنّ �سيا�سته ا ّلتي اتّبعها انقلبت عليهّ .
مقام ومكانة وطروحات الإمام علي بن مو�سى الر�ضا� ،Qأ�صاب الم�أمون،
م�ضي فترة ق�صيرة �أ�صبح م�ضط ّر ًا �إلى �أن يعتبر ك ّل تدابيره
بحيث �أ ّنه وبعد ّ
و�إجراءاته الما�ضية هبا ًء منثور ًا ك�أ ّنها �شيئ ًا لم يكن .وفي نهاية المطاف عاد
الم�أمون ليختار نف�س الأ�سلوب ا ّلذي �سلكه �أ�سالفه من قبله وهو قتل الإمام
وليت�صف
 .Qفالم�أمون ا ّلذي �سعى جاهد ًا لتكون �صورته ح�سنة ومق ّد�سة
ّ
ب�أ ّنه خليفة طاهر عاقل� ،سقط في النهاية في تلك المزبلة ا ّلتي �سقط فيها ك ّل
الخلفاء ال�سابقين له� .أي انج ّر �إلى الف�ساد والفح�شاء و ُو�سمت حياته بالظلم
والكبر.
ويمكن م�شاهدة نماذج من حياة الم�أمون خالل  15عام ًا بعد حادثة والية
قا�ض للق�ضاة،
العهد تك�شف �ستار الخداع والتظاهر عند الم�أمون .فكان لديه ٍ
فا�سق وفاجر مثل يحيى بن الأكثم .وكان الم�أمون يح�ضر المغ ّنيات �أي�ض ًا �إلى
ق�صره ،وكان لديه مغنٍّ خا�ص ُيدعى �إبراهيم بن مهدي ،وقد عا�ش مر ّفه ًا
م�سرف ًا حتّى �أنّ �ستائر دار خالفته في بغداد كانت من الد ّر.

خطة اإلمام الرضا Qلمواجهة المأمون

بعد هذا العر�ض ل�سيا�سة الم�أمون ،نتع ّر�ض �إلى ال�سيا�سة والإجراءات ا ّلتي
قام بها الإمام علي بن مو�سى الر�ضا Qلمواجهة هذا الواقع:
عندما دُعي الإمام Qمن قبل الم�أمون ،لينتقل من المدينة �إلى
خرا�سان ،ن�شر في المدينة ج ّو ًا ّ
يدل على انزعاجه وت�ضايقه من هذه الخطوة،
بحيث �أنّ ك ّل �شخ�ص كان حول الإمام Qتي ّقن �أنّ الم�أمون ي�ضمر �سو ًء
للإمام Qمن خالل �إبعاده عن موطنه .ولقد �أعرب الإمام للجميع عن �سوء
ما يرمي �إليه الم�أمون بك ّل الأ�ساليب الممكنة ،فقام بذلك عند توديع حرم
النبي Pوعند توديع عائلته و�أثناء خروجه من المدينة وفي طوافه حول
ّ
الكعبة من �أجل الوداع ،وبكالمه و�سلوكه ودعائه وبكائه ،كان وا�ضح ًا للجميع
�أن هذا ال�سفر هو رحلته الأخيرة ونهاية حياته.Q
وبنا ًء على ما كان يت�ص ّوره الم�أمون في �أن ُينظر �إليه نظرة ح�سنة ،بينما
ُينظر �إلى الإمام Qا ّلذي قبل بطلب الم�أمون نظرة �سيئة ،نرى �أن قلوب
الجميع ،ونتيج ًة لر ّد الفعل ا ّلذي قام به الإمام Qفي المدينة ،ازدادت
حقد ًا على الم�أمون منذ اللحظة الأولى ل�سفر الإمام .Qفقد �أبعد الم�أمون
ووجهه �إلى مقتله .هذه
�إمامهم العزيز Qعنهم بهذا ال�شكل الظالم ّ
الخطوة الأولى للإمام.Q
وعندما ُطرحت والية العهد على الإمام في « َمر ْو» رف�ض الإمام Qهذا
الطرح ب�ش ّدة .ولم يقبل حتّى ه ّدده الم�أمون �صراح ًة بالقتل .ولقد انت�شر في ك ّل
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مكان رف�ض الإمام علي بن مو�سى الر�ضا Qلوالية العهد من قبل الخالفة.
كما �أنّ العاملين في الحكومة ،ا ّلذين لم يكونوا على علم بدقائق �سيا�سة
وتدابير الم�أمون ،قاموا وعن غباء بن�شر رف�ض الإمام Qفي ك ّل مكان.
حتّى �أن الف�ضل بن �سهل �ص ّرح في جمع من العاملين في الحكومة� ،أ ّنه لم ي َر
على الإطالق خالفة بهذا القدر من المذلة ،فالم�أمون ا ّلذي هو �أمير الم�ؤمنين
يق ّدم الخالفة �أو والية العهد لعلي بن مو�سى الر�ضا وهو ير ّدها عليه راف�ض ًا(((.
ولقد �سعى الإمام Qفي ك ّل فر�صة ُتتاح له �أن يب ّين �أ ّنه مجبر على ت�س ّلم
هذا المن�صب (والية العهد) ودائم ًا كان يذكر �أ ّنه هُ دد بالقتل حتّى يقبل بوالية
العهد .وكان من الطبيعي جد ًا �أن ي�صبح هذا الحديث ،ا ّلذي هو من �أعجب
الظواهر ال�سيا�سية ،متناق ًال على الأل�سن ،ومن مدينة �إلى مدينة .فكل العالم
الإ�سالمي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم �أنّ �شخ�ص ًا مثل الم�أمون حارب �أخاه
الأمين حتّى قتله ،لأجل �أن يبعده عن والية العهد وو�صل به الأمر من �ش ّدة
آالف �آخرين ،على ال ّرمح وطاف بهم من
غ�ضبه على �أخيه �أن قام برفع ر�أ�سه ،و� ٍ
و�شخ�ص مثل علي بن مو�سى الر�ضا ،Qيظهر وينظر
مدينة �إلى مدينة.
ٌ
بال مباالة �إلى والية العهد ،وال يقبلها �إال مكره ًا وتحت التهديد .وعند المقارنة
بين الإمام علي بن مو�سى الر�ضا Qوالم�أمون الع ّبا�سي ،نرى �أن ك ّل ما جهد
الم�أمون لتحقيقه وو ّفر في �سبيله ك ّل ما لديه كانت نتيجته عك�سية بالكامل.
هذه هي الخطوة الثانية للإمام.Q
�أما النقطة الثالثة في �سيا�سته Qوا ّلتي واجه بها �سيا�سة الم�أمون ،هي
�أنه مع ك ّل ال�ضغوطات والتهديدات ا ّلتي مور�ست عليه ،لم يقبل بوالية العهد
�إال ب�شرط الموافقة على عدم ّ
تدخله في �أي �ش�أن من �ش�ؤون الحكومة من حرب
)(1

الإر�شاد في معرفة حجج اهلل على العباد ،ج � ،2ص « ،260فما ر�أيت خالفة ّ
قط كانت �أ�ضيع منها� ،إنّ �أمير الم�ؤمنين
علي بن مو�سى الر�ضا ،وعلي بن مو�سى يرف�ضها وي�أبى».
ّ
يتف�صى منها ويعر�ضها ّ
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و�صلح وعزل ون�صب وتدبير و�إ�شراف على الأمور .والم�أمون ا ّلذي كان ال يعتقد
�أنّ هذا ال�شرط ممكن قبوله وتحمله في بداية الأمر ،حيث ي�ستطيع فيما بعد �أن
يج ّر الإمام� Qإلى �ساحة �أعمال ون�شاطات الحكومة ،وافق على قبول �شرط
الإمام Qا ّلذي ين�ص على عدم ّ
التدخل ب�أي �شيء مهما كان .ومن الوا�ضح
�أنّ قبول الم�أمون بهذا ال�شرط جعل خطته كمن يكتب على وجه الماء .ف�أكثر
�أهدافه ا ّلتي كان يرمي �إلى تحقيقها من وراء هذه الخطوة لم تتح ّقق من جراء
ولي العهد
موافقته على هذا ال�شرط .والإمام ،Qا ّلذي كان ُيطلق عليه لقب ّ
وي�ستفيد ب�سبب موقعه من �إمكانات جهاز الحكم ،كان دائم ًا يق ّدم نف�سه على
�أ ّنه مخالف ومعتر�ض عليه .فهو لم يكن ي�أمر وال ينهى ،وال يت�ص ّدى ل ّأي م�س�ؤولية
وال يقوم ب�أي عمل لل�سلطة ،وال يدافع عن الحكومة ،وال يق ّدم �أي تبرير لأعمال
النظام .لذا كان من الوا�ضح �أنّ هذا ال�شخ�ص ا ّلذي ُيعتبر ع�ضو ًا في النظام
يتنحى عن ك ّل الم�س�ؤوليات ،ال يمكن �أن
الحاكم وا ّلذي �أدخل �إليه بق ّوة وكان ّ
يكون �شخ�ص ًا مح ّب ًا ومدافع ًا عن هذا النظام .ولقد �أدرك الم�أمون جيد ًا هذا
الخلل والنق�ص .فحاول ع ّدة مرات وبا�ستخدام لطائف الحيل �أن يحمل الإمام
على العمل خالف ًا لما تع ّهد به �سابق ًا .فيج ّر بذلك الإمام� Qإلى ّ
التدخل في
�أعمال الحكومة ويق�ضي �أي�ض ًا على �سيا�سة الإمام Qالمواجهة والراف�ضة.
لكن الإمام كان في ك ّل م ّرة ُيحبط ّ
خطته بفطنته وبراعته.
وكنموذج على هذا الأمر يذكر معمر بن خالد نق ًال عن الإمام علي بن
مو�سى الر�ضا� Qأنّ الم�أمون كان يقول للإمام �أ ّنه �إذا �أمكن �أن تكتب �شيئ ًا
لأولئك ا ّلذين ي�سمعون كالمك ويطيعونك حتّى يخ ّففوا من ح ّدة التوتر والأو�ضاع
الم�ضطربة في مناطق وجودهم ،لكن الإمام Qرف�ض وذ ّكره ب�شرطه ال�سابق
القا�ضي بعدم ّ
وملفت
تدخله مطلق ًا في � ّأي من الأمور .نموذ ٌج �آخر مه ٌّم جد ًا
ٌ
وبحجة �أنّ النا�س يعرفون قدر الإمام
هو حادثة �صالة العيد حيث �إنّ الم�أمون ّ
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 Qوقلوبهم تهفو ح ّب ًا له ،طلب من الإمام� Qأن ي�ؤ ّم النا�س في �صالة
العيد ،رف�ض الإمام Qفي البداية لكن بعد �إ�صرار الم�أمون على طلبه وافق
النبي Pوعلي بن �أبي
ب�شرط �أن يخرج �إلى ال�صالة وي�صلي بنف�س طريقة ّ
طالب .Qفل ّما ا�ستفاد الإمام Qمن هذه المنا�سبة وانتهزها كفر�صة
جيدة ل�صالح م�شروعه ،ندم الم�أمون ا ّلذي كان قد �أ�ص ّر على ذلك و�أرجع الإمام
 Qمن منت�صف الطريق قبل �أن ي�صلي ،مع ّر�ض ًا بفعله هذا �سيا�سة نظامه
المخادعة والمتمل ّقة ل�ضربة �أخرى في �صراعه مع الإمام.(((Q
النقطة الرابعة في �سيا�سة الإمام� Qأنّ ا�ستفادته الأ�سا�سية من م�س�ألة
والية العهد كانت �أهم من ك ّل ما ذكر ،فبقبوله بوالية العهد ا�ستطاع �أن ينه�ض
بحركة ال نظير لها في تاريخ حياة الأئ ّمة (بعد انتهاء خالفة �أهل البيت في
�سنة  40هجرية حتّى �آخر عهود الخالفة الإ�سالمية) ،ولقد تم ّثل ذلك بظهور
دعوة الإمامة ال�شيعية على م�ستوى كبير في العالم الإ�سالمي وخرق �ستار
التقية الغليظ في ذاك الزمان ،حيث ّتم �إي�صال نداء الت�ش ّيع �إلى �أ�سماع جميع
القوي ُجعل تحت ت�ص ّرف الإمام Qوقد قام
الم�سلمين ،فمنبر الخالفة ّ
الإمام Qمن خالله برفع ندائه و�إعالن ما كان ُيقال طيلة � 150سنة في
الخفاء والتقية للخوا�ص والأ�صحاب المق ّربين ،وباال�ستفادة من الإمكانات
الرائجة في ذلك الزمان ا ّلتي لم تكن �إال تحت �سيطرة الخلفاء والمق ّربين
منهم في ال ّرتب العالية� ،أو�صل ذلك النداء �إلى �أ�سماع الجميع.
وكذلك �أي�ض ًا مناظرات الإمام Qا ّلتي جرت بينه وبين جمع من العلماء
في مح�ضر الم�أمون حيث ب ّين �أمتن الأد ّلة على م�س�ألة الإمامة ،وهناك �أي�ض ًا
ر�سالة جوامع ال�شريعة ا ّلتي كتبها الإمام للف�ضل بن �سهل حيث ذكر فيها �أمهات
المطالب العقائدية والفقهية للت�شيع ،و�أي�ض ًا حديث الإمامة المعروف ا ّلذي قد
)(1

الإر�شاد ،ج � ،2ص .257-258
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ذكره الإمام Qفي مرو لعبد العزيز بن م�سلم� ،إ�ضافة �إلى تلك الق�صائد
الكثيرة ا ّلتي ّ
نظمت في مدح الإمام بمنا�سبة ت�س ّلمه والية العهد ،ومنها ق�صيدتا
ِدعبل و�أبو ن ّوا�س التي تع ّد من �أهم الق�صائد المخ ّلدة في ال�شعر العربي� .إن
ك ّل ما ذكرناه من ا�ستفادة الإمام Qمن م�س�ألة قبوله بوالية العهد ،يدل
على مدى النجاح العظيم ا ّلذي حققه الإمام Qفي �صراعه �ضد �سيا�سة
الم�أمون.
وفي تلك ال�سنة نجد الخطب حافلة بذكر ف�ضائل �أهل البيت في المدينة،
ولعله في الكثير من الأقطار الإ�سالمية وذلك عندما و�صل خبر والية علي بن
النبي ا ّلذين كانوا ُي�شتمون علن ًا على المنابر
مو�سى الر�ضا .Qف�أهل بيت ّ
ل�سبعين �سنة ،وفي ال�سنوات ا ّلتي تلتها ،لم يكن �شخ�ص ليجر�ؤ على ذكر
ف�ضائلهم ،فعاد في زمانه Qذكر عظمة وف�ضائل �أهل البيت في ك ّل مكان،
كما �أنّ �أ�صحابهم ازدادوا جر�أة و�إقدام ًا بعد هذه الحادثة ،وتع ّرف الأ�شخا�ص
أح�س
ا ّلذين كانوا يجهلون مقام �أهل البيت Rعليهم و�صاروا يحبونهم و� ّ
الأعداء ا ّلذين �أخذوا على عاتقهم محاربة �أهل البيت بال�ضعف والهزيمة.
فالمح ّدثون والمف ّكرون ال�شيعة �أ�صبحوا ين�شرون معارفهم  -ا ّلتي لم يكونوا
ليجر�ؤوا قب ًال على ذكرها �إال في الخلوات  -في حلقات درا�سية كبيرة وفي
المجامع العا ّمة علن ًا.
في حين ر�أى الم�أمون �أ ّنه من المفيد ف�صل الإمام Qعن النا�س .فهذا
الف�صل والإبعاد هو في النهاية و�سيلة لقطع العالقة المعنوية والعاطفية بين
الإمام والنا�س .وهذا ما يريده الم�أمون ،ولمواجهة هذه الخطوة لم يكن الإمام
 Qيترك �أ ّية فر�صة تم ّكنه من االتّ�صال بالنا�س �إال وي�ستفيد منها خالل
تح ّركه وم�سيره .مع �أنّ الم�أمون كان قد ح ّدد الطريق ا ّلتي �سي�سلكها الإمام
من المدينة و�صو ًال �إلى مرو ،بحيث ال يمر على المدن المعروفة بحبها ووالئها
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لأهل البيت مثل قم والكوفة ،لكنّ الإمام Qا�ستفاد من ك ّل فر�صة في
م�سيره لإقامة عالقات جديدة بينه وبين النا�س ،ف�أظهر في منطقة الأهواز
�آيات الإمامة ،وفي الب�صرة ا ّلتي لم يكن �أهلها من مح ّبي الإمام �سابق ًا ،جعلهم
من مح ّبيه ومريديه ،وفي ني�شابور ذكر حديث ال�سل�سلة الذهبية ليبقى ذكرى
خالدة� ،إ�ضافة �إلى ذلك الآيات والمعجزات ا ّلتي �أظهرها .وقد اغتنم الفر�صة
لهداية و�إر�شاد النا�س في �سفره الطويل هذا .وعندما و�صل �إلى مرو ا ّلتي هي
مركز �إقامة الخالفة كان Qكلما �سنحت له الفر�صة و�أفلت من رقابة
الجهاز الحاكم ي�سارع للح�ضور في جمع النا�س.
والإمام Qف�ض ًال عن �أ ّنه لم ّ
يح�ض ثوار الت�ش ّيع على الهدوء �أو ال�صلح
مع جهاز الحكومة بل �أن القرائن الموجودة تدل على �أنّ الو�ضع الجديد للإمام
المع�صوم كان عام ًال محفز ًا وم�شجع ًا لأولئك ،ا ّلذين �أ�صبحوا بفعل حماية
الإمام وم�ؤازرته لهم ،مح ّل احترام وتقدير لي�س فقط عند عا ّمة النا�س بل حتّى
عند العاملين ووالة الحكومة في مختلف المدن بعد �أن كانوا ولفترات طويلة من
عمرهم يعي�شون في الجبال ال�صعبة العبور والمناطق النائية البعيدة ،ف�شخ�ص
مثل دعبل الخزاعي �صاحب البيان الجريء لم يكن على الإطالق يمدح �أي
خليفة �أو وزير و�أمير ولم يكن في خدمة الجهاز الحاكم ،بل لم ي�سلم من هجائه
ونقده �أي �شخ�ص من حا�شية الخالفة ،وكان لأجل ذلك مالحق ًا دوم ًا من قبل
الأجهزة الحكومية وظل ل�سنوات طوال مهاجر ًا لي�س له موطن يحمل داره على
كتفه وي�سير من بلد �إلى بلد ومن مدينة �إلى مدينة ،ف�أ�صبح ب�إمكانه الآن مع
وجود الإمام علي بن مو�سى الر�ضا� Qأن ي�صل ويلتقي بمقتداه ومحبوبه
بحرية ،و�أن ُيو�صل في فترة ق�صيرة �شعره �إلى ك ّل �أقطار العالم الإ�سالمي ،ومن
�أ�شهر و�أبهى ق�صائده تلك ا ّلتي تالها للإمام Qحيث ا�شتهر بها ،وا ّلتي
تب ّين وثيقة الثورة العلوية �ض ّد الأنظمة الأموية الحاكمة .حتّى �أ ّنه وفي طريق
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عودته من عند الإمام �سمع تلك الق�صيدة نف�سها يرددها قطاع الطرق .وهذا
يدل على االنت�شار ال�سريع ل�شعره .والآن نعود لنلقي نظرة عامة على �ساحة
ال�صراع الخفي ا ّلذي بد�أ الم�أمون بالإعداد له ،ودخل فيه الإمام علي بن مو�سى
الر�ضا للأ�سباب ا ّلتي قد �أ�شرنا �إليها.
والآن لن َر كيف كان الو�ضع بعد م�ضي �سنة على ت�س ّلم الإمام والية العهد.

شهادة اإلمام الرضاQ

علي بن مو�سى متمتّع ًا بالإمكانات والمكانة المرموقة لكن
لقد جعل الم�أمون ّ
الجميع كانوا يعلمون �أ ّنه هذا الولي للعهد �صاحب المقام الرفيع ال ّ
يتدخل في
�أي من �أعمال الحكومة ويمتنع برغبته عن ك ّل ما يرتبط بجهاز الحكم ،وكانوا
ولي العهد بذلك ال�شرط �أي عدم ّ
تدخله ب�أي عمل من الأعمال.
يعلمون �أي�ض ًا �أ ّنه ّ
الم�أمون �سواء في ر�سالة �أمر ت�سليم والية العهد� ،أو في كلماته وت�صريحاته
الأخرى كان قد مدح الإمام Qبالف�ضل والتقوى و�أ�شار �إلى ن�سبه الرفيع
العلمي المنيع ,بعد �أن كان ق�سم من النا�س ال يعرف �سوى ا�سم الإمام
ومقامه
ّ
( Qحتى �أن مجموعة من النا�س كانت قد ترعرعت على بغ�ضه)� ،أ�صبح
الإمام Qفي غ�ضون �سنة ُيعرف عند النا�س ب�أ ّنه �شخ�صية ت�ستحق التعظيم
والإجالل واللياقة ال�ستالم الخالفة ،فهو �أكبر من الخليفة الم�أمون �سن ًا و�أغزر
النبي Pو�أعظم و�أف�ضل .وبعد م�ضي �سنة لي�س
علم ًا وتقوى و�أقرب �إلى ّ
فقط لم ي�ستطع الم�أمون �أن يك�سب ود ور�ضا ال�شيعة المعار�ضين بجلب الإمام
� Qإلى قربه فح�سب ،بل �إنّ الإمام Qقام بدور �أ�سا�سي في تقوية �إيمان
وعزيمة وروحية �أولئك ال�شيعة الثائرين .وعلى خالف ما كان ينتظره الم�أمون،
ففي المدينة ومكة وفي �أهم الأقطار الإ�سالمية لم يقذف الإمام علي بن مو�سى
يخب نجمه
الر�ضا Qبتهمة الحر�ص على الدنيا وحب الجاه والمن�صب ولم ُ
ال�ساطع ،بل على العك�س من ذلك تمام ًا ازداد احترام وتقدير مرتبته المعنوية
لدرجة فتح الباب �أمام المادحين وال�شعراء بعد ع�شرات ال�سنين ليذكروا ف�ضل
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ومقام �آبائه المع�صومين المظلومين .وخال�صة ما نريد قوله �أنّ الم�أمون في
هذه المقامرة الكبرى ف�ض ًال عن �أ ّنه لم يح�صل على �شيء ف�إ ّنه فقد مكا�سب
كثيرة ،وكان على طريق خ�سارة ما تب ّقى له .بعد م�ضي �سنة على ت�س ّلم الإمام
 Qوالية العهد ،و�أمام هذا الواقع ا ّلذي �أ�شرنا �إليه� ،شعر الم�أمون بالهزيمة
والخ�سارة .ولكي يع ِّو�ض عن هذه الهزيمة و َيج ُبر خط�أه الفاح�ش وجد نف�سه
م�ضطر ًا  -بعد �أن �أنفق ك ّل ما لديه وا�ستنفذ ك ّل الو�سائل في مواجهة �أعداء
حكومته ا ّلذين ال يقبلون ال�صلح� ،أي �أئمة �أهل البيت� - Rإلى �أن ي�ستخدم
والفجار� ،أي القتل.
نف�س الأ�سلوب ا ّلذي لج�أ �إليه دوم ًا �أ�سالفه الظالمون ّ
لكن كان من الوا�ضح عند الم�أمون �أنّ قتل الإمام Qا ّلذي يتمتّع بهذه
الموقعية العالية والمرتبة الرفيعة لي�س بالأمر ال�سهل .والقرائن التاريخية تدل
على �أنّ الم�أمون قام بع ّدة �إجراءات و�أعمال قبل �أن ي�ص ّمم على قتل الإمامQ
لع ّله من خاللها ي�سهل �أمر قتل الإمام Qويح ّد من خطورته وح�سا�سيته.
ولأجل ذلك لج�أ �إلى ن�شر الأقوال والأحاديث الكاذبة عن ل�سان الإمام كواحدة
من هذه التح�ضيرات .وهناك ظنّ كبير ب�أنّ ن�شر ال�شائعة ا ّلتي تقول �أنّ علي بن
مو�سى الر�ضا Qيعتبر ك ّل النا�س عبيد ًا له بهذا ال�شكل المفاجئ في مرو،
لم يكن ممكن ًا ،لوال قيام ع ّمال الم�أمون بن�شر هذه االفتراءات.
ال�صلت هذا الخبر للإمام ،قال الإمام« :Qال َّل ُه َّم فاطِ َر
وحينما نقل �أبو ّ
الَ ْر ِ�ض عا ِل َم ا ْل َغ ْيبِ َو َّ
ال�شها َد ِة �أَنْتَ َ�شاهِ ٌد ِب�أَ ِّني َل ْم �أَ ُق ْل َذل َِك َق ُّط
ال�سماواتِ َو ْ أ
َّ
َو اَل َ�سمِ ْعتُ �أَ َحداً مِ نْ �آ َبائِيَ Qقا َل ُه َق ُّط َو َ�أنْتَ ا ْل َعا ِل ُم ِب َما َل َنا مِ َن ا ْل َم َظال ِِم
الُ َّمة و�أ َّن هَذِ ه مِ ْنهَا.(((»...
عِ ْن َد هَذِ ِه ْ أ
�إ�ضافة �إلى هذا الإجراء ،كان ت�شكيل مجال�س المناظرات مع �أي �شخ�ص
لديه �أدنى �أمل في �أن يتف ّوق على الإمام ،واحدة من الإجراءات ا ّلتي مار�سها
)(1
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الم�أمون .ولما كان الإمام Qيتف ّوق ويغلب مناظريه من مختلف الأديان
والحجة القاطعة في ك ّل
والمذاهب في كافة البحوث كان يذيع �صيته بالعلم
ّ
مكان ،وفي مقابل ذلك كان الم�أمون ي�أتي بك ّل متك ّلم من �أهل المجادلة �إلى
مجل�س المناظرة مع الإمام لعل �أحد ًا منهم ي�ستطيع �أن يغلب الإمامQ
وكما تعلمون ف�إنه كلما كانت تكثر المناظرات وتطول كانت القدرة العلمية
للإمام Qتزداد و�ضوح ًا وجال ًء .وفي النهاية يئ�س الم�أمون من ت�أثير هذه
الو�سيلة.
وحاول �أن يت�آمر لقتل الإمام Qكما تذكر الروايات من خالل حا�شيته
وخدم الخليفة ،وفي �إحدى المرات و�ضع الإمام في �سجن �سرخ�س (منطقة
�شمال �شرق �إيران) لكن هذا لم يكن نتيجته �إال �إيمان الجالوزة وال�سجانين
�أنف�سهم بالمقام المعنوي للإمام .Qوهنا لم يجد الم�أمون العاجز
ي�سمم الإمام وبنف�سه من دون �أن
والغا�ضب �أمامه في النهاية و�سيلة �إال �أن
ّ
يك ِّلف �أي �أحد بذلك وهذا ما قام به فع ًال .ففي �شهر �صفر من �سنة  203هـ �أي
تقريب ًا بعد �سنتين من خروج الإمام Qمن المدينة �إلى خرا�سان وبعد �سنة
ون ّيف من �صدور قرار والية العهد قام الم�أمون بجريمته النكراء ا ّلتي ال ُتن�سى
وهي قتل الإمام.Q

الف�صل الثالث ع�شر
اإلمام الجوادQ

اإلمام الهاديQ

العسكريQ
اإلمام
ّ

❊ ❊الإمام الجواد Qوبنيان الحرية.
❊ ❊مواجهة الإمامين الهادي والع�سكري Rلل�سلطة.
❊ ❊انت�شار الت�شكيالت ال�شيعية في العالم.

اإلمام الجواد Qوبنيان الحرية

�إنّ الإمام الجواد Qوكغيره من المع�صومين هو قدو ٌة و�أ�سو ٌة ونموذ ٌج
لنا .و�إنّ الحياة الق�صيرة لهذا العبد ال�صالح هلل ،انق�ضت بالجهاد �ض ّد الكفر
والطغيان .وقد �أ�ضحى في موقع قيادة الأ ّمة الإ�سالمية في حداثة عمره ،وقد
جاهد مجاهدة مر ّكزة �ض ّد العد ّو في هذه ال�سنوات الق�صيرة ،حيث �إ ّنه وفي
عمر الـ � 25سنة �أي �أ ّنه كان ما يزال في مقتبل العمر ،لم يعد وجوده قاب ًال للتح ّمل
بال�سم .ومثل الأئ ّمة الأطهار Rا ّلذي
من قبل �أعداء اهلل ،فا�ستُ�شهد وقتلوه
ّ
واحد منهم بجهاده �صفح ًة على تاريخ الإ�سالم المليء بالمفاخر،
�أ�ضاف ك ّل ٍ
ف�إنّ هذا الإمام العظيم قد �أ�ضاف بعمله �إلى الإ�سالم دعامة مه ّمة من الجهاد
ال�شامل ،وق ّدم لنا در�س ًا عظيم ًا .وذاك الدر�س العظيم هو �أ ّنه عندما نكون في
مواجهة القوى المنافقة والمرائية يجب �أن ن�سعى جهدنا من �أجل �أن ن�ستنه�ض
وعلني
وعي النا�س لمواجهة هذه القوى .فلو �أنّ العد ّو يظهر عداءه بنحو �صريح ّ
وال يرائي ،ف�إنّ التعامل معه �أ�سهل .ولكن عندما يكون العد ّو كالم�أمون الع ّبا�سي
ا ّلذي يتظاهر بالقدا�سة والدفاع عن الإ�سالم ف�إنّ التع ّرف عليه �سيكون �صعب ًا
بالن�سبة للنا�س .في ع�صرنا هذا ،وفي جميع ع�صور التاريخ ،كان المت�س ّلطون
للتو�سل بالحيلة والرياء والنفاق عندنا يعجزون عن مواجهة
ي�سعون دائم ًا ّ
النا�س وجه ًا لوجه ...وقد بذل الإمام علي بن مو�سى الر�ضا (�صلوات اهلل عليه)
والإمام الجواد (�صلوات اهلل عليه) ،اله ّمة من �أجل ك�شف قناع التزوير والرياء
هذا ،عن وجه الم�أمون ونجحوا في ذلك]18/07/1359[.
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�إنّ هذا العظيم هو مظهر المقاومة وعالمتها� .إن�سا ٌن عظي ٌم �أم�ضى ك ّل
ال�سلطة المز ّورة والمرائية للخليفة الع ّبا�سي
عمره الق�صير بمواجهة ومعار�ضة ّ
 الم�أمون  -ولم يتراجع خطو ًة واحد ًة وتح ّمل جميع الظروف ال�صعبة وجاهدبك ّل الأ�ساليب الجهادية الممكنة .وكان �أ ّول من �أ�شاد بنيان بحث الح ّرية
ب�صور ٍة عالنية .وكان يباحث العلماء والدعاة والم ّدعين ومختلقي الأعذار في
مح�ضر الم�أمون الع ّبا�سي ب�ش�أن � ّ
أدق الق�ضايا وي�ستدل ويثبت �أف�ضل ّيته وح ّقانية
إ�سالمي ،وقد راج هذا البحث في
كالمه� .إنّ بحث الح ّرية هو من تراثنا ال
ّ
زمان �أئ ّمة الهدى ،وقد تط ّرق الإمام الجواد ،Qهذا الإمام الجليل� ،إليه
في زمانه وتع ّر�ض له ب�صور ٍة �صافية ونق ّية]25/02/1360[.

مواجهة اإلمامين
الهادي والعسكري Lللسلطة

في المواجهة ا ّلتي جرت بين الإمام الهادي Qوح ّكام زمانه ف�إنّ ا ّلذي
انت�صر في الظاهر والباطن هو هذا الإمام .Qففي زمن �إمامته حكم �س ّت ٌة
من الخلفاء واحد ًا تلو الآخر ،وهلكوا جميع ًا ،واحد ًا تلو الآخر .و�آخرهم كان
المعت ّز ا ّلذي قتل الإمام Qولم يلبث من بعده �إال قلي ًال .وه�ؤالء الخلفاء
ماتوا � اّ
أذلء في الغالب� ،أحدهم قتله ابنه والآخر على يد ابن �أخيه ،وبهذه
الطريقة ت�شتّت الع ّبا�س ّيون وانقر�ضوا ،بعك�س ال�شيعة .فال�شيعة في زمن الإمام
وقمع كانوا يزدادون
الهادي والإمام الع�سكري ،Rورغم ما فيه من ٍ
عنف ٍ
يوم ًا بعد يوم انت�شار ًا وق ّو ًة.
لقد عا�ش الإمام الهادي� 42 Qسنة ق�ضى � 20سنة منها في �سام ّراء.
وكان يمتلك فيها مزرع ًة ،وفي تلك المدينة كان يعمل ويعي�ش .وكانت �سام ّراء
في الواقع كمع�سكر بناه المعت�صم لغلمانه التّرك المق ّربين له  -وه�ؤالء الترك
هم غير الأتراك ا ّلذين يعي�شون في �إيران �أو في �آذربايجان �أو �سائر النقاط،
وا ّلذين �أح�ضرهم من ترك�ستان و�سمرقند ،ومن منطقة مانغوليا و�آ�سيا
ال�شرقية واحتفظ بهم في �سام ّراء .وه�ؤالء الأتراك ،ولحداثة �إ�سالمهم ،لم
يكونوا يعرفون الأئ ّمة وال الم�ؤمنين وال يفهمون عن الإ�سالم �شيئ ًا .لهذا �صاروا
ي�ضايقون النا�س و�أوجدوا بينهم وبين العرب � -أهالي بغداد  -النزاعات
ٌ
ملحوظ من كبراء
والم�شاجرات .وفي مدينة �سام ّراء نف�سها ،اجتمع عد ٌد

358

إنسان بعمر  250سنة

ال�شيعة في زمن الإمام الهادي Qوتم ّكن الإمام Qمن �إدارتهم،
و�إي�صال ر�سالة الإمامة بوا�سطتهم �إلى مختلف مناطق العالم الإ�سالمي
والري والمدينة
بوا�سطة الر�سائل وهذه ال�شبكات ال�شيعية في قم وخرا�سان
ّ
واليمن وفي المناطق البعيدة وفي جميع �أقطار العالم هي ا ّلتي ا�ستطاعت �أن
تر ّوج وتن�شر وتزيد من الم�ؤمنين بهذا المذهب يوم ًا بعد يوم .وقد ا�ستطاع
الإمام الهادي� Qأن يقوم بك ّل هذه الأعمال تحت ظ ّل بريق ال�سيوف الحا ّدة
ٌ
والدمو ّية لأولئك الخلفاء ال�ستّة ورغم ًا عن �أنوفهم .ويوجد حديثٌ
معروف حول
ملحوظ من ال�شيعة في
جمع
ٍ
وفاة الإمام الهاديُ Qيعلم من عباراته تواجد ٍ
�سام ّراء .بحيث �أنّ الجهاز الحاكم لم يكن يعرف عنهم �شيئ ًا ،لأ ّنه لو كان يعلم
بهم لكان ق�ضى عليهم عن بكرة �أبيهم .لكنّ هذه الجماعة ،ولأ ّنها ا�ستطاعت
�أن توجد �شبكة قو ّية ف�إنّ الجهاز الحاكم لم يتم ّكن من الو�صول �إليها.
�إنّ يوم ًا من جهاد ه�ؤالء العظماء  -الأئ ّمة - Rي�ؤ ّثر بمقدار �سنوات.
�سنوات من جماع ٍة تعمل ليل نهار على
ويو ٌم واح ٌد من حياتهم المباركة ي�ساوي
ٍ
م�ستوى الت�أثير في المجتمع .ه�ؤالء العظماء قد حفظوا الدين بهذه الطريقة،
و� اّإل ف�إنّ دين ًا يقف على ر�أ�سه المعت ّز والمتو ّكل والمعت�صم ،والم�أمون ،ويكون
علما�ؤه رجا ٌل كيحيى بن �أكثم  -الذي رغم �أ ّنه كان عالم البالط ،فقد كان من
والفجار المتجاهرين من الدرجة الأولى  -ال ينبغي �أ�سا�س ًا �أن يبقى؛
الف�ساق ّ
ّ
ولكان ينبغي والحال هذا� ،أن ُيجتثّ من جذوره وينتهي ك ّل �شيء .فجهاد الأئ ّمة
 Rو�سعيهم لم يحفظ الت�ش ّيع فح�سب ،بل القر�آن والإ�سالم والمعارف
خا�صية العباد الخال�صين والمخل�صين و�أولياء اهلل .فلو لم
الدينية؛ وهذه هي ّ
يكن للإ�سالم �أمثال ه�ؤالء من �أولي العزم ،لما ا�ستطاع �أن يعود ّ
غ�ض ًا طر ّي ًا
ويوجد هذه ال�صحوة الإ�سالمية بعد � 1230سنة؛ بل كان ينبغي �أن يزول �شيئ ًا
ف�شيئ ًا .لو لم يكن للإ�سالم ه�ؤالء ا ّلذين ج ّذروا هذه المعارف العظيمة بعد

العسكري
:رشع ثلاثلا لصفلا اإلمام الجواد Qاإلمام الهادي Qاإلمام
ّ

Q
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إن�ساني والإ�سالمي ،لكان ينبغي �أن
ّ
النبي Pفي الأذهان ،على م ّر التاريخ ال ّ
يزول من الوجود وينتهي ك ّل �شيء ،وال يبقى منه �أي �شيء .ولو بقي ،فلم يكن
ليبقى من معارفه �شي ٌء ،كالم�سيحية واليهودية ،اللتين لم يبقَ من معارفهم
النبوي ،وك ّل
الأ�سا�سية � ّأي �شيء تقريب ًا .ف�أن يبقى القر�آن �سالم ًا ،والحديث
ّ
هذه الأحكام والمعارف الإ�سالمية وذلك بعد �أكثر من � 1000سنة ،وتتم ّكن من
الطبيعي ،بل كان هناك
�أن تبرز في ق ّمة المعارف الإن�سانية ,فهذا لي�س بالأمر
ّ
طبيعي ي�ؤ َّدى من خالل الجهاد .وبالت�أكيد ،كان على طريق هذا العمل
عم ٌل غير
ّ
الكبير ال�ضرب وال�سجن القتل وك ّل هذه لم تكن بالن�سبة له�ؤالء العظماء �شيئ ًا.
المعت�صم
يوجد حديثٌ حول طفولة الإمام الهادي ،Qحينما �أح�ضر
ُ
في عام  218هجر ّية ،الإمام الجواد Qقبل �شهادته ب�سنتين من المدينة
�إلى بغداد ،وبقي الإمام الهادي Qحينها مع �أهله في المدينة وا ّلذي كان
وقتها بعمر �ست �سنوات .وبعد �أن �أُح�ضر الإمام الجواد� Qإلى بغداد �س�أل
علي بن مح ّمد ابن
المعت�صم عن �أ�سرته و�أهله ،وعندما �سمع �أنّ ابنه البكر ّ
�ست �سنوات ،قال �إ ّنه خط ٌر ويجب �أن نف ّكر ٍّ
بحل له .وقد �أمر المعت�صم رج ًال
من �أقاربه �أن يذهب من بغداد �إلى المدينة ،و�أن يجد فيها من هو عد ّو لأهل
البيت ،و�أن يودع عنده هذا الطفل ،ليكون مع ّلم ًا له وير ّبيه لي�صبح عد ّو ًا لأ�سرته
ومن�سجم ًا مع الجهاز الحاكم .فجاء هذا ال�شخ�ص من بغداد �إلى المدينة،
واختار �أحد علمائها المدع ّو الجنيدي ا ّلذي كان من �أ�ش ّد المخالفين والمعاندين
لأهل البيت  -وكان في المدينة عد ٌد من �أمثال ه�ؤالء العلماء  -لينه�ضوا بهذا
مرب وم�ؤ ّد ٍب لهذا الطفل .وال ينبغي �أن
العمل ،وقال له� :إ ّنني م�أمو ٌر �أن �أجعلك ٍّ
�شخ�ص بالتوا�صل واالرتباط معه ،و�أريدك �أن تر ّبيه بهذه الطريقة
ت�سمح ل ّأي
ٍ
�سجل التاريخ ا�سم هذا ال�شخ�ص الجنيدي .وكان الإمام
وبهذا ال�شكل .وقد ّ
الهادي - Qكما ذكرت  -بعمر �ست �سنوات في ذلك الوقت ،والأمر كان
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�أمر الحكومة ،فمن ا ّلذي ي�ستطيع �أن يعتر�ض على مثل هذا الأمر.
وبعد م ّد ٍة جاء �أحد المق ّربين من الجهاز الحاكم ّ
ليطلع على الجنيدي،
وي�س�أل عن �أحوال ذلك الطفل ا ّلذي �أودعه �إ ّياه .فقال الجنيدي�« :أي طفلٍ هذا،
�أهذا هو الطفل؟� ،إ ّنني �أب ّين له م�س�أل ًة في الأدب ،فيب ّين لي �أبواباً من الأدب،
حيث �أتع ّلم منه! ف�أين در�س هذا الطفل وتع ّلم؟و�أحياناً �أطلب منه عندما
يدخل �إلى الحجرة �أن يقر�أ �سور ًة من القر�آن ،وعندما يدخل (وهو يريد
�أذ ّيته) ي�س�أل �أيّ �سور ٍة �أقر�أ ،ف�أقول له :اقر�أ �سورة كبيرة ،ك�سورة �آل عمران
مث ً
علي ويب ّين لي موا�ضع الإ�شكال في قراءتها� .إ ّنهم علما ٌء
ال ،فيقر�أها ّ
وح ّف ٌ
اظ للقر�آن ،وعلماء بالت�أويل والتف�سير� ،أيّ طفلٍ هذا؟» .وقد ا�ستم ّر
ولي اهلل} ،ﭖ
ارتباط هذا الطفل  -ا ّلذي كان في الظاهر طف ًال ،ولك ّنه ّ
ﭗ ﭘ{(((  -مع هذا الأ�ستاذ لم ّدة ،و�أ�صبح هذا الأ�ستاذ من ال�شيعة
المخل�صين لأهل البيت.
ذه������ب غ���ل���ا ٌم ل����ي�����أت����ي ب���ال���م���اء ف����ح����م����ل����ه ال����� ّن�����ه�����ر م������ع������ه
لقد كان الن�صر حليفهم في جميع الميادين ،وهزموهم جميع ًا في ك ّل
فدعبل ا ّلذي كان معار�ض ًا لك ّل الخلفاء الع ّبا�سيين ،وذ ّم �آباءهم
الموا�ضعِ .
أبيات حول
في �أ�شعاره ،وترك لك ّل ٍ
واحد منهم �سجلاّ ً في التاريخ ،كان له ع ّدة � ٍ
المعت�صم .ويقول فيه �أ ّننا قر�أنا في الكتب �أنّ بنو الع ّبا�س هم �سبعة خلفاء،
والآن يقولون لنا ثمانية؛ فمن هو الثامن؟ و�أراد �أن ي�ش ّبههم ب�أ�صحاب الكهف
ا ّلذي كان كلبهم ثامنهمّ ،ثم يقول بعدها :ف�أين �أنت من ذاك الكلب؟» فذاك
يدي اهلل ،و�أنت ملي ٌء بالذنوب
الكلب لم يرتكب �أ ّية مع�صي ٍة �أو ٍ
ذنب بين ّ
()2

)(1
)(2

�سورة مريم ،الآية.12 :
كل�ستان �سعدي.

العسكري
:رشع ثلاثلا لصفلا اإلمام الجواد Qاإلمام الهادي Qاإلمام
ّ

Q

361

ـهم ُكت ُـب،
والمعا�صي :ملوك بني
العبا�س في ِ
ِ
الكتب �سبع ٌة ولم ت�أ ِتنـا عن ثامـن ل ُ
الكهف �سبع ٌة خيـا ٌر �إذا ُعـ ُّدوا وثامنـهم كل ُـب ،و�إنـي لأُعلـي
الكهف في ٍ
كذلك �أهل ِ
ـب»]30/05/1383[.
كـل َبهم عنك رفع ًة لأ َّنك ذو ذ ْنب ولي�س له ذ ْن ُ
وقد �أح�ضروا الإمام من المدينة �إلى �سام ّراء ليكون تحت مراقبتهم،
ولك ّنهم وجدوا �أ ّنه ما من فائدة .فلو ّ
اطلعتم على حاالت ه�ؤالء الأئ ّمة الثالثة
في المناقب((( وغيرها ،اللتفتّم �إلى �أنّ �شبكة العالقات ال�شيعية في زمان
ه�ؤالء الثالثة كانت �أكثر منها في زمن الإمام الباقر والإمام ال�صادق.L
فكانت ُتر�سل �إليهم الكتب والر�سائل من �أق�صى نقاط العالم وكذلك الأموال
نطاق �ض ّيق .وقد �أ�ضحى الإمام
والم�سائل ،في حين �أ ّنهم كانوا يعي�شون �ضمن ٍ
الهادي Qفي �سام ّراء محبوب ًا من قبل النا�س وكان الجميع يحترمونه ،ولم
يكن يتع ّر�ض لأ ّية �إهانةّ .ثم فيما بعد وعند وفاته انقلب حال المدينة ك ّلها،
وهذا الأمر تك ّرر مع الإمام الع�سكريQ؛ وهناك �أدرك الح ّكام وجود �س ٍّر
ما ،وكان عليهم �أن ّ
ي�شخ�صوه ويتعاملوا معه .فالتفتوا �إلى ق�ضية القد�س ّية .وهنا
و�سكر،
خمر ٍ
نجد المتو ّكل يح�ضر الإمام� Qإلى مجل�سه ،ا ّلذي هو مجل�س ٍ
لكي ينت�شر الخبر في ك ّل مكان� ،أنّ علي ًا بن محمد كان نديم ًا للمتو ّكل وقد
أثير تركه هذا الخبر .لقد
جال�سه في مجل�س الخمر واللهو! فانظروا �أنتم � ّأي ت� ٍ
نظر الإمام� Qإلى الق�ض ّية من زاوية الإن�سان المجاهد ووقف مقابل هذه
الم�ؤامرة .فذهب الإمام� Qإلى بالط المتو ّكل ،وا�ستطاع �أن يب ّدل مجل�س
عابق بالمعنو ّيات .فبذكر الحقائق و�إن�شاد تلك الأ�شعار
�سكره �إلى
مجل�س ٍ
ٍ
ال�شامتة ،هزم المتو ّكل بحيث �أنّ هذا المتو ّكل وبمج ّرد �أن انتهى الإمام من
كلماته ،نه�ض من مكانه و�أح�ضر للإمام الغالية(عطر مر ّكب من الم�سك
أدب واحترام .فقد قال له الإمام ،هل تت�ص ّور �أ ّنك �إذا
والعنبر) و�ش ّيعه بك ّل � ٍ
)(1

مناقب �آل ابي طالب ،ج � ،4ص .447-337
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جل�ست هنا ،ف�إ ّنك �ستهرب من قب�ضة الموت؟! وهكذا ب ّين للمتو ّكل ك ّل ما يجري
عند الموت وما بعده ،حتّى �أكل الديدان له .فا�ستطاع الإمام �أن يب ّدل المجل�س
تبدي ًال تا ّم ًا ،ويقلبه ر�أ�س ًا على عقب ،و�أن يخرج من البالط.
تحر�س���هم
بات���وا على قل ِ
���ل االجبال ُ

���م ال ُقل ُل
ُغـ ْل���ب
ِ
الرجال فم���ا �أغنته ُ

وا�س���تنزلوا بع���د ع��� ّز م���ن معاقلهم

و�أودع���وا حف���ر ًا يـابئ����س م���ا نزلوا

���م �ص���ار ٌخ م���ن بعد م���ا قبروا
ناداه ُ

�أي���ن اال�س��� ّر ُة والتيج���انُ والحل��� ُل

���ت منعم��� ًة
�أيـ���ن الوج���وه ا ّلت���ي كان ْ

�ض���رب الأ�س���تا ُر والكل ُل
من دونها ُت
ُ

فـافـ�ص��� َـح القب��� ُر حي���ن �س���اءلهم

تـل���ك الوج���وه عليه���ا ال���دو ُد ُ
يقتتل

ق���د طالم���ا �أكل���وا دهر ًا وما �ش���ربوا

أكل قد �أكلوا
ف�أ�ص���بحوا بعد طول ال ِ

وطالم���ا ع ّم���روا دور ًا لتُح�ص���نهم

ففارق���وا الدو َر والأهلي���نَ وارتحلوا

وطالم���ا كن���زوا الأم���وال وا ّدخ���روا

فـخ ّلفوه���ا عل���ى الأع���داء وانتقلوا

�أ�ض���ـحـت مناز ُله���م قف���ر ًا معطل��� ًة

و�س���اكنوها �إلى الأجداث قد رحلوا

�س���ـل الـخـليف��� َة �إذ واف���ت منيت��� ُه

�أين الحم���اة و �أين الخي ُ
ُ
والخول
���ل

هم
�أي���ن الرماة ُ �أم���ا ُتحمى ب�أ�س���همِ ْ

���وت تنتق ُل
���هام الم ِ
لـ ّمـ���ا �أتـت���ك �س ُ

�أين الكما ُة �أما حاموا �أما اغت�ض���بوا

�أين الجيو�ش ا ّلتي ُتحمى بها ُ
الدول

هيه���ات م���ا نفعوا �ش���يئ ًا وم���ا دفعوا

عـن���ك المني���ة �إن وافى به���ا ال ُ
أجل

ً
مت�ص�ل�ا
دوام العي�ش
فكي���ف يرج���و َ

ُ
تت�ص���ل
الموت
���ال ِ
م���ن روح���ه بحب ِ
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وهذه المواجهة ا ّلتي ابتد�أها الخليفة المت�س ّلط والمتعجرف ،وكان في
حرب نف�سية
�شاب ال دفاع له ،يبدو في الظاهر الأ�ضعف ،تح ّولت �إلى ٍ
المقابل ٌّ
لم يكن فيها الحربة وال�سيف .نحن لو ك ّنا هناك لما ا�ستطعنا �أن نفعل ما فعله
الإمام� .Qإنّ الإمام Qهو ا ّلذي ا�ستطاع �أن ّ
ي�شخ�ص هذه الو�ضعية
ويتح ّدث بطريقة ال تغ�ضب الخليفة .كان من الممكن مث ًال �أن ينتف�ض الإمام
 Qفج�أ ًة ويرمي بك ّل ك�ؤو�س ال�شراب �أر�ض ًا .ولكن هذا ما كان ليكون ر ّدة
فعل ج ّيدة ،وما كانت لت�ؤتي ثمرتها ،لكنّ الإمام Qت�ص ّرف بطريق ٍة �أخرى.
ٍ
وهذا البعد في الق�ضية مه ٌّم جد ًا.
يجب عليكم �أن تلتفوا �إلى هذه النقطة في حياة الأئ ّمة وهي �أنّ ه�ؤالء
العظماء كانوا دائم ًا في حالة جهاد ،جها ٌد روحه �سيا�س ّية .وذلك لأنّ من يجل�س
على م�سند الحكم ،كان ي ّدعي الدين .وكان يراعي ظواهر الدين .حتّى �أ ّنه كان
الديني .مثل تلك الم�سائل ا ّلتي �سمعتموها
يتق ّبل في بع�ض الأوقات ،ر�أي الإمام
ّ
في حياة الم�أمون ،حينما كان يقبل ر�أي الإمام Qعلن ًا� .أي �أ ّنه لم يكن
الفقهي .فال�شيء ا ّلذي كان ي�ؤ ّدي �إلى وجود
ي�أبى �أبد ًا �أن يقبل �أحيان ًا الر�أي
ّ
مثل هذه المواجهة والمعار�ضة �ض ّد �أهل البيت هو �أنّ �أهل البيت كانوا يع ّدون
�أنف�سهم الأئ ّمة ،وكانوا يقولون نحن �أئ ّم ٌة ،وفي الأ�سا�س �إنّ هذا كان ُيع ّد �أكبر
مواجه ٍة للح ّكام .لأنّ ا ّلذي �صار حاكم ًا ،كان ُيع ّد نف�سه �إمام ًا للنا�س ،كان يرى
ال�شواهد والقرائن المطلوبة في الإمام موجود ٌة فيهم ،Rولي�ست موجود ٌة
فيه ،وكان يعتبر هذا الإمام خط ٌر على حكومته ،لأ ّنه لي�س � اّإل م ّد ٍع .وقد كان
الح ّكام يحاربون بمثل هذه الروحية العدائ ّية ،وكان الأئ ّمة Rيقفون كالطود
البديهي في مثل هذه المواجهة �أن يكون للمعارف والأحكام
ال�شامخ .من
ّ
الطبيعي .وكانت تربية
الفقه ّية والأخالق ا ّلتي كان الأئ ّمة ير ّوجون لها مكانها
ّ
المزيد من التالمذة والأتباع وتو�سعة الروابط ال�شيعية تزداد يوم ًا بعد يوم.
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مرام تعمل �ض ّده الحكومات لم ّدة
وهذا ما حفظ ال�شيعة .فانظروا �أنتم �إلى ٍ
� 250سنة فهل ينبغي �أن يبقى منه �شيء .بل يجب �أن يزول بالكامل ،ولكن �أنتم
ترون الآن حال الدنيا ،و�إلى �أين و�صل ال�شيعة.
ينبغي �أن نالحظ هذه النقطة في الأ�شعار ا ّلتي �أُن�شدت في الإمام ال�صادق
والإمام الهادي والإمام الع�سكري .Lلقد جاهدوا وق ّدموا �أنف�سهم في هذا
هدف مح ّدد .ف�أحيان ًا ،يرجع �أحدهم،
الجهاد .هذا الطريق ا ّلذي ا�ستم ّر نحو ٍ
و�أحيان ًا يذهب �أحدهم من هذه الجهة� ،إال �أنّ الهدف واحد� .إنّ ه�ؤالء العظماء
ح ّققوا نجاح ًا �أكبر من الإمام الح�سين ،Qا ّلذي و�ضع هذا الأ�سا�س؛ لأ ّنه
بعد �شهادة الإمام الح�سين« ،Qارت ّد النا�س بعد الح�سين � اّإل ثالثة» .لكن
في زمن الإمام الهادي Qعندما تنظرون ،ف�إنّ ك ّل العالم الإ�سالمي كان
قد �صار في قب�ضة الأئ ّمة .Rحتّى �أنّ الع ّبا�سيين وقفوا عاجزين ولم يعرفوا
ماذا يفعلون ،فلذلك �أقبلوا على ال�شيعة.
كان �أحد الخلفاء الع ّبا�سيين قد كتب ر�سال ًة و�أمر بذكر �أهل البيت في
ُ
�سجل التاريخ هذه الر�سالة.
الخطب ،و�أن ُيقال �أنّ الحقّ مع �أهل البيت .وقد ّ
ُكتب فيها �أنّ وزير البالط �أ�سرع يعدو �إلى الخليفة وقال« :ماذا تفعل؟!» فلم
يجر�ؤ �أن يقول �أنّ الحقّ لي�س مع �أهل البيت! لك ّنه قال« :اليوم هناك من ثار
في جبال طبر�ستان و�أماكن �أخرى تحت �شعار �أهل البيت ،فلو �أنّ كالمك هذا
ُين�شر في ك ّل الأماكن ،ف�إ ّنهم �سيج ّي�شون الجيو�ش وي�أتون �إليك للتخ ّل�ص منك».
فر�أى الخليفة �أنّ ذلك الوزير يقول ح ّق ًا ،فقال« :ال تذيعوا الر�سالة»� ،أي �أ ّنهم
حب الحكومة
كانوا يخافون على حكومتهم .هذا و�إن كان لديهم االعتقاد ،ولكنّ ّ
والدنيا والملك منعهم من �أن ي�ؤمنوا]30/06/1380[.

انتشار التشكيالت الشيعية في العالم

�إنّ ما ُيقال من �أنّ ه�ؤالء العظماء كانوا في غرب ٍة تامة هو هكذا في
الواقع ،بعيد ًا عن المدينة وبعيد ًا عن �أهلهم ،وعن بيئتهم ا ّلتي �أ ِلفوها .ولكن
�إلى جانب ذلك ،يوجد ب�ش�أن ه�ؤالء الأئ ّمة الثالثة  -من الإمام الجواد وحتى
الإمام الع�سكري  -نقطة �أخرى وهي �أ ّنه ك ّلما اتّجهنا �إلى نهاية �إمامة الإمام
الع�سكري ،Qف�إنّ هذه الغربة تزداد� .إنّ دائرة نفوذ الأئ ّمة و�سعة دائرة
ال�شيعة في زمان ه�ؤالء الأئ ّمة الثالثة �إذا ما قورنت بزمان الإمام ال�صادق
والإمام الباقر ،Rف�إ ّنها ازدادت ع�شرة �أ�ضعاف ،وهذا �شي ٌء عجيب .ولع ّل
ال�سبب في �أ ّنهم قد ُو�ضعوا تحت هذه ال�ضغوط والت�ضييق ،هو هذا المو�ضوع.
توجه الإمام الر�ضا� Qإلى طرف �إيران ،ومجيئه �إلى خرا�سان ف�إنّ
فبعد ّ
من الأمور ا ّلتي حدثت هو هذا الأمر .ولع ّل هذا الأمر كان في �أ�صل ح�سابات
الإمام الثامن .Qوقبله كان ال�شيعة منت�شرين في ك ّل الأماكن ،لك ّنهم لم
يكونوا على ات�صال ببع�ضهم البع�ض ،وكانوا �آي�سين ،ولي�س لديهم �أي تط ّلع نحو
الم�ستقبل� ،أو رجاء �أو تفا�ؤل .وكانت �سلطة حكومة الخلفاء في ك ّل الأماكن؛
وكان قبل الم�أمون ،هارون مع قدرته الفرعونية .وعندما جاء الإمام� Qإلى
طرف خرا�سان وعبر هذا الم�سير ظهرت �شخ�ص ّي ٌة �أمام النا�س هي ٍّ
تجل للعلم
والعظمة وال�صدق والنورانية؛ وما كان النا�س قد �شاهدوا مثل هذه ال�شخ�صية
من قبل .فكم كان عدد ال�شيعة ا ّلذين كان ب�إمكانهم قبل هذا �أن يم ّروا من
خرا�سان �إلى المدينة ليروا الإمام ال�صادقQ؟ ولكن في هذا الم�سير
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الطويل� ،شاهد الجميع هذا الإمام عن قرب .وكان �شيئ ًا عجيب ًا مده�ش ًا ،وك�أنّ
النبي .Pفتلك الهيبة والعظمة المعنوية والعزّة والأخالق
المرء ينظر �إلى ّ
والتقوى والنوران ّية والعلم الو�سيع �أحدثت هزّة ,فمهما ُ�سئل و� ّأي �شيءٍ ُطلب منه
كان الأمر بيده ،وهو ال�شيء ا ّلذي ما كان النا�س ليروه من قبل.
و�صل الإمام الر�ضا �Qإلى خرا�سان ومرو وكانت مرو هي مركز
تركمان�ستان الحالية .وبعد �سن ٍة �أو �سنتين ،ا�ستُ�شهد الإمام Qو ُفجع النا�س.
ظهر لتج ّليات �أ�شياء لم ي�سمع بها النا�س
وقد كان مجيء الإمام - Qوهو ال ُم ِ
ولم يروها من قبل -وكذلك �شهادته  -ا ّلتي �أ ّدت �إلى فاجعة كبيرة  -فقد جعل
مجيء الإمام� Qأجواء هذه المناطق �أجواء �شيعية؛ ال يعني ذلك �أنّ الجميع
انكب ال�شيعة
�أ�صبحوا �شيعة ،لك ّنهم �أ�صبحوا مح ّبين لأهل البيت .ففي هذا الج ّو ّ
على العمل� .أنتم ترون كيف �أ ّنه وفج�أ ًة تظهر �إقامة الأ�شعريين في قم .فلماذا
عرب ،لقد نه�ضوا وجا�ؤوا �إلى قم وب�سطوا ف�سطاط الحديث
جا�ؤوا؟ فالأ�شعريون ٌ
والمعارف الإ�سالمية في هذه المدينة و� ّأ�س�سوا مركز ًا فيها .وكذلك نجد في
ف�شخ�ص مثل الكليني ،ال يترعرع � اّإل في بيئ ٍة
الري من هم �أمثال الكليني(((.
ّ
ٌ
�شيع ّية وبيئ ٍة اعتقادية ،حتّى ي�صبح هذا ال�شاب الكليني بتلك الخ�صو�صيات.
(((
وفيما بعد �أي�ض ًا ،حينما ا�ستم ّرت هذه الحركة� ،أنتم ترون ال�شيخ ال�صدوق
كيف �أ ّنه ي�سافر �إلى هرات وخرا�سان و�أماكن �أخرى ويبد�أ بجمع �أحاديث ال�شيعة،
فهذا �أم ٌر مه ٌّم ج ّد ًا .فماذا يفعل مح ّدثو ال�شيعة في خرا�سان؟ وماذا يفعلون
في �سمرقند؟ من يوجد في �سمرقند؟ �إ ّنه ال�شيخ الع ّيا�شي ال�سمرقندي ،هو
)(1
)(2

�أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي ،المعروف بـ «الكليني»� ،صاحب الكتاب جليل القدر «�أ�صول الكافي» ،عا�ش
في الن�صف الثاني من القرن الثالث والن�صف الأول من القرن الرابع الهجري ،وتوفي في �شهر �شعبان من �سنة .329
�أب����و جعف����ر محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بـ «ال�ش����يخ ال�ص����دوق» ،من جملة فقهاء وعلماء ال�ش����يعة في القرن
الرابع للهجرة .وُلد في ال�س����نة  306للهجرة في مدينة قم .من جملة �آثاره الكتاب النفي�س «من ال يح�ض����ره الفقيه» الذي
ه����و الكتاب الثاني من الكتب ال�ش����يعية الأربعة .غادر هذا الفقيه الرفيع ال�ش�����أن الدنيا ف����ي العام  381للهجرة في مدينة
الري.

العسكري
:رشع ثلاثلا لصفلا اإلمام الجواد Qاإلمام الهادي Qاإلمام
ّ

Q
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ا ّلذي قيل ب�ش�أنه« :في داره ا ّلتي كانت مرتعاً لل�شيعة و�أهل العلم»((( ،كما ورد
الك�شي(((ّ .
في كلمات ال�شيخ ّ
�سمقرندي .لهذا ف�إنّ حركة الإمام
والك�شي نف�سه
ٌّ
الر�ضا Qوفيما بعد �شهادته مظلوم ًا ،هي ا ّلتي جعلت مثل هذه ا لأجواء
ل�صالح الأئ ّمةR؛ وقد نه�ض الأئ ّمة لال�ستفادة من هذا الأمر .فالر�سائل
والزيارات المتبادلة ا ّلتي كانت تجري ما كانت تحدث بطريقة عاد ّية ،بل
كانت ك ّلها تجري في الخفاء ،و� اّإل لو كانت علن ّي ًة لكانوا يقب�ضون على �أ�صحابها
ّ
ويقطعون �أيديهم و�أرجلهم .فهل على �سبيل المثال يمكن مع مثل ذلك العنف
والقمع ا ّلذي مار�سه المتو ّكل ،ومنع فيه زيارة كربالء� ،أن ت�صل �أ�سئلة النا�س �إلى
الإمام Qب�سهولة ،ثم ترجع �إليهم الإجابات؟ �أو �أن ُتر�سل الحقوق ال�شرعية
�إلى الإمام ،Qثم ي�صلهم منه الإي�صاالت؟ فك ّل هذا دلي ٌل على وجود �شبك ٍة
�إعالم ّية وتعليم ّية عظيمة له�ؤالء الأئ ّمة العظماء الثالثة.
وفيما بعد الإمام الر�ضا Qو�إلى زمن �شهادة الإمام الع�سكري،R
حدثت مثل هذه الق�ضية .فالإمام الهادي والإمام الع�سكري Lا�ستطاعا
في مدينة �سام ّراء تلك ،ا ّلتي كانت في الواقع بمثابة مع�سكر كبير  -لم تكن في
أى(�س ّر من ر�أى) حيث
ذلك الكبر ،بل عا�صم ٌة حديثة البناء �سرو ٌر لك ّل من ر� ُ
يجتمع فيها الر�ؤ�ساء والأعيان ورجال الحكومة وبع�ض النا�س العاديين ا ّلذين
ي�ؤ ّمنون الحوائج اليوم ّية � -أن ّ
ينظما ك ّل هذه الروابط فيما بين جميع �أقطار
العالم الإ�سالمي .عندما ننظر �إلى �أبعاد حياة الأئ ّمة نفهم ماذا كانوا يفعلون.
لهذا ،لم تنح�صر الق�ض ّية في تلك الفتاوى ا ّلتي يجيبون بها على �أ�سئلة النا�س
حول ال�صالة وال�صوم والطهارة والنجا�سة .بل كانوا ينطلقون من موقعية
)(1
)(2

محمد بن م�س���عود العيا�شي ال�س���مرقندي ،يُعتبر من جملة علماء ومف�سّ ري ال�شيعة الم�شهورين لأواخر القرن الثالث
و�أوائل القرن الرابع للهجرة.
محم����د بن عمرو بن عبد العزيز الم�ش����هور بـ «ال�ش����يخ الك�ش����ي» ،وكنتي����ه «�أبو عمرو» ،من الوجوه ا ّلتي �س����طعت في
�أوا�سط الن�صف الأول من القرن الرابع للهجرة وهو من العلماء المعروفين و�أ�ستاذ في علم الرجال والأخبار ومن
محدّيثي ال�شيعة.
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إ�سالمي الخا�ص به ويتح ّدثون وفقه مع النا�س .وبر�أيي
الإمام بذلك المعنى ال
ّ
�إنّ هذا البعد يمكن االلتفات �إليه �إلى جانب غيره من الأبعاد� .أنتم ترون �أ ّنهم
عندما �أح�ضروا الإمام الهادي Qمن المدينة �إلى �سام ّراء ،وقتلوه في �سنّ
عمر يناهز � 42سنة� ،أو عندما يقتلون الإمام الع�سكري في �سنّ الـ
ال�شباب عن ٍ
� 28سنة ،فك ّل ذلك دلي ٌل على هذه الحركة العظيمة للأئ ّمة وال�شيعة و�أ�صحابهم
الكبار ،عبر التاريخ .ومع �أنّ جهاز الحكم كان نظام ًا بولي�س ّي ًا ويعمل ب�ش ّدة فقد
ا�ستطاع الأئ ّمة في مثل هذا الو�ضع �أن يح ّققوا مثل هذه النجاحات .مق�صودنا
�أ ّنه ينبغي م�شاهدة هذه العزّة والعظمة �إلى جانب تلك الغربة]20/02/1382[.
زمان �شهدت فيه روابط ال�شيعة وانت�شار ت�شكيالتهم في ك ّل
ال يوجد � ّأي ٍ
�أرجاء العالم الإ�سالمي مثل زمن ح�ضرة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام
الع�سكري .Lفوجود الوكالء والن ّواب ،وتلك الق�ص�ص ا ّلتي ُتنقل عن الإمام
الهادي Qوالإمام الع�سكري - Qمث ًال عندما كان ُيح�ضر له المال
والإمام يح ّدد ماذا ينبغي �أن ُيفعل به  -دلي ٌل على هذا الأمر� .أي �أ ّنه بالرغم
من الإقامة الجبر ّية لهذين الإمام الجليلين في �سام ّراء ،وقبلهما الإمام الجواد
 Qبنح ٍو ما ،والإمام الر�ضا Qبنح ٍو �آخر ،ف�إنّ االرتباط والتوا�صل مع
ال ّنا�س كان يتّ�سع على هذه ال�شاكلة .وهذه الروابط والتوا�صل كانت موجودة
قبل زمن الإمام الر�ضا .Qلكن غاية الأمر �أنّ مجيء الإمام �إلى خرا�سان
كان له ت�أثي ٌر كبي ٌر ج ّد ًا في هذه الق�ضية]18/05/1384[.
نبي الإ�سالم المك ّرم
�إنّ �أئ ّمتنا وطيلة الـ � 250سنة للإمامة � -أي منذ رحيل ّ
 Pو�إلى زمن وفاة الإمام الع�سكري  -قد القوا الكثير من التعذيب والقتل
وحري بنا �أن نبكيهم� ،إنّ مظلوم ّيتهم ت�ستح�ضر القلوب والعواطف،
والظلم،
ٌّ
مقطع من الزمان �أو في ك ّل هذا
لكنّ ه�ؤالء المظلومين قد انت�صروا �سوا ٌء في ٍ
الزمان وطوله]30/05/1383[.

الف�صل الرابع ع�شر

اإلمام المهدي|
❊ ❊غاية حركة �إن�سان بعمر � 250سنة.
❊ ❊خ�صائ�ص المجتمع المهدوي.
❊ ❊م�س�ؤوليتنا في ع�صر غيبة الإمام|.
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الشيعة وعقيدة المهدوية

�إنّ �أ�صل المهدوية هو مح ّل اتّفاق جميع الم�سلمين .وفي عقائد الأديان
الأخرى ،يوجد �أي�ض ًا انتظار المنجي في نهاية الزمان .فقد فهموا هذا المطلب
أ�سا�سي المتع ّلق
�أي�ض ًا بنح ٍو �صحيح في ُب ٍعد من �أبعاد الق�ض ّية ،ولكن في ال ُبعد ال ّ
بتحديد ومعرفة ال�شخ�ص المنجي ،ابتُلوا بنق�ص المعرفة .وال�شيعة يعرفون
المنجي باال�سم والعالمة والخ�صائ�ص وتاريخ الوالدة ،من خالل الأخبار
الم�س ّلمة والقطع ّية عندهم[29/06/1384].
�إنّ خ�صو�صية اعتقادنا نحن ال�شيعة هي �أ ّننا قد ب ّدلنا هذه الحقيقة في
الذهني المح�ض� ،إلى حالة واقع ّية
مذهب الت�ش ّيع من حالة الأُمنية والأمر
ّ
المهدي الموعود ف�إ ّنهم
موجودة .الحقيقة هي �أنّ ال�شيعة عندما ينتظرون
ّ
ينتظرون اليد المنجية تلك ،وال يغرقون في عالم العقليات بل يبحثون عن
حي بين النا�س وموجو ٌد ويعي�ش فيما
الواقع ّية وهي موجودةّ .
وحجة اهلل ٌّ
بينهم ويرى النا�س وهو معهم ،وي�شعر ب�آالمهم و�أ�سقامهم .و�أ�صحاب ال�سعادة
واال�ستعداد يزورونه في بع�ض الأحيان ب�صورة خف ّية� .إ ّنه موجو ٌد ،هو �إن�سا ٌن
واقعي ّ
با�سم مع ّين ،له � ٌأب و�أ ّم مح ّددين وهو بين النا�س ويعي�ش معهم.
ّ
م�شخ�ص ٍ
هذه هي خ�صو�ص ّية عقيدتنا نحن ال�شيعة.
�أولئك ا ّلذين ال يقبلون هذه العقيدة من المذاهب الأخرى ،لم يتم ّكنوا في
دليل يقبل به العقل لر ّد هذه الفكرة وهذه الواقع ّية.
� ّأي ٍ
وقت من �إقامة � ّأي ٍ

372

إنسان بعمر  250سنة

فجميع الأد ّلة الوا�ضحة والرا�سخة ،ا ّلتي ي�صد ّقها الكثير من �أهل ال�س ّنة �أي�ض ًا،
حجة اهلل،
تحكي ب�صورة قاطعة ويقين ّية عن وجود هذا الإن�سان العظيم ،فهو ّ
وهو الحقيقة الوا�ضحة وال�ساطعة  -بتلك الخ�صائ�ص ا ّلتي نعرفها� ،أنا و�أنتم -
و�أنتم ت�شاهدون هذه الأمور في العديد من الم�صادر غير ال�شيع ّية.
فاالبن المبارك والمط ّهر للإمام الح�سن الع�سكري عليه ال�صالة وال�سالم،
ٌ
معروف تاريخ والدته ،ومن هم والداه و�أ�صحابه ومعجزاته ،وقد منحه اهلل
عمر ًا طوي ًال ،وما زال .وهو تج�سي ٌد لتلك الأمنية الكبرى ،لجميع �أمم العالم،
وقبائله و�أديانه و�أعراقه عبر جميع الع�صور .هذه هي خ�صو�ص ّية مذهب ال�شيعة
مة ][27/05/1387
ب�ش�أن هذه الق�ض ّية المه ّ
هناك نكاتٌ ب�ش�أن االعتقاد بالمهدو ّية �أ�شير �إليها بالإجمال:
الأولى هي �أنّ الوجود المق ّد�س لح�ضرة بق ّية اهلل �أرواحنا فداه ،هو عبارة عن
ا�ستمرار النب ّوات والدعوات الإلهية منذ بداية التاريخ و�إلى يومنا هذا� ،أي كما
تقر�أون في دعاء ال ّندبة من« :وبع�ضهم �أ�سكنتهم ج ّنتك» ،ا ّلذي هو �آدم ،و�إلى:
«�أن انتهيت بالأمر»� ،أي الو�صول �إلى خاتم الأنبياءP؛ ومن بعدها ق�ض ّية
النبي العظيم �إلى �أن ي�صل الأمر �إلى �إمام الزمان،
الو�ص ّية و�أهل بيت هذا ّ
فالجميع عبارة عن �سل�سلة متّ�صلة ومرتبطة ببع�ضها في تاريخ الب�شر ّية .وهذا
بمعنى �أنّ تلك الحركة العظيمة للنب ّوات وتلك الدعوات الإله ّية بوا�سطة ال ّر�سل،
مقطع من الزمان .فالب�شر ّية تحتاج �إلى الأنبياء والدعوات
لم تتو ّقف في � ّأي
ٍ
باق �إلى يومنا هذا ،وك ّلما م ّر الزمان
الإله ّية ،والدُعاة الإلهيين ،وهذا االحتياج ٍ
ف�إنّ الب�شر ي�صبحون �أقرب �إلى تعاليم الأنبياء.
الفكري والمدن ّية
الب�شري اليوم من خالل التق ّدم
لقد �أدرك المجتمع
ّ
ّ
والمعرفة ،الكثير من تعاليم الأنبياء  -وا ّلتي لم تكن قابلة للإدراك من قبل
الب�شر قبل ع�شرات القرون من هذا  -فق�ض ّية العدالة هذه ،وق�ض ّية الحر ّية،

:رشع عبارلا لصفلا دهملا مامإلا|

373

وكرامة الإن�سان ،وهذه الألفاظ الرائجة في العالم اليوم ،هي كلماتُ الأنبياء.
في ذلك الزمن ،لم يدرك عا ّمة النا�س والر�أي العام هذه المفاهيم .وبعد
مجيء الأنبياء وانت�شار دعوتهمُ ،غر�ست هذه الأفكار في �أذهان النا�س وفي
فطرتهم وفي قلوبهم جي ًال بعد جيل .فال ّدعاة الإله ّيون لم تنقطع �ساللتهم
اليوم ،والوجود المق ّد�س لبق ّية اهلل الأعظم �أرواحنا فداه ،هو ا�ستمرار �ساللة
الدعاة الإله ّيين حيث تقر�أون في زيارة �آل يا�سين« :ال�سالم عليك يا داعي اهلل
اني �آياته»� .أي �أ ّنكم اليوم ترون تج�سيد ًا ،لدعوة �إبراهيم ودعوة مو�سى،
ور ّب ّ
النبي الخاتم
ودعوة عي�سى ،ودعوة جميع الأنبياء والم�صلحين الإلهيين ودعوة ّ
في وجود ح�ضرة بق ّية اهلل .فهذا الإن�سان العظيم هو وارثهم جميع ًا ،وبيده
دعوتهم ورايتهم جميع ًا ،وهو يدعو الب�شر ّية ويعر�ض عليها تلك المعارف ا ّلتي
جاء بها الأنبياء عبر الزمان الممت ّد .هذه هي نقط ٌة مه ّمة.
المعنى الحقيقي النتظار الفرج

النقطة الالحقة في باب المهدو ّية ،هي انتظار الفرج .فانتظار الفرج مفهو ٌم
النهائي؛ �أي �أنّ النا�س عندما يرون
وا�س ٌع ج ّد ًا .و�أحد �أنواعه هو انتظار الفرج
ّ
طواغيت العالم م�شغولين بال ّنهب وال�سلب والإف�ساد واالعتداء على حقوق ال ّنا�س،
ال ينبغي �أن يتخ ّيلوا �أنّ م�صير العالم هو هذا .ال ينبغي �أن ُيت�ص ّور �أ ّنه في نهاية
المطاف ال ب ّد وال منا�ص من القبول والإذعان لهذا الو�ضع ،بل ينبغي �أن ُيعلم �أنّ
ٌ
مرتبط بهذا العالم
هذا الو�ضع هو و�ض ٌع عابر « -للباطل جولة»(((ـ و�أ ّما ما هو
وطبيعته فهو عبارة عن ا�ستقرار حكومة العدل وهو �سوف ي�أتي� .إن انتظار الفرج
والفتح في نهاية الع�صر ا ّلذي نحن فيه ،حيث تعاني الب�شرية من الظلم والعذابات
هو م�صدا ٌق النتظار الفرج ،ولكن النتظار الفرج م�صاديق �أخرى �أي�ض ًا.
)(1
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النهائي ،بل يعني
فعندما ُيقال لنا انتظار الفرج ،فال يعني انتظار الفرج
ّ
طريق م�سدود قاب ٌل للفتح .الفرج يعني هذا ،الفرج يعني ال�شقّ والفتح.
�أنّ ك ّل ٍ
فالم�سلم يتع ّلم من خالل در�س انتظار الفرج �أ ّنه ال يوجد طريق م�سدود في
حياة الب�شر م ّما ال يمكن �أن ُيفتح ،و�أ ّنه ال يجب عليه �أن يي�أ�س و ُيحبط ويجل�س
�ساكن ًا ويقول ال يمكن �أن نفعل �شيئ ًا؛ كال ،فعندما يظهر في نهاية مطاف حياة
الب�شر ومقابل ك ّل هذه الحركات الظالمة والجائرة ،عندما تظهر �شم�س الفرج،
فهذا يعني �أ ّنه في ك ّل هذه العقبات وال�سدود الموجودة في الحياة الآن ،هناك
فر ٌج متو ّقع ومح ّل انتظار .هذا هو در�س الأمل لك ّل الب�شرية .وهذا هو در�س
الواقعي لجميع ال ّنا�س.
االنتظار
ّ
لهذاُ ،ع ّد انتظار الفرج من �أف�ضل الأعمال ،و ُيعلم من ذلك �أنّ االنتظار هو
عم ٌل ال بطال ٌة .فال ينبغي اال�شتباه والت�ص ّور �أنّ االنتظار يعني �أن ن�ضع يد ًا فوق يد
ونبقى منتظرين حتّى يحدث �أم ٌر ما .االنتظار عم ٌل وته ّي�ؤٌ وباعثٌ على االندفاع
والحما�س في القلب والباطن ،وهو ٌ
ن�شاط وتح ّر ٌك وتج ّد ٌد في ك ّل المجاالت .وهذا
هو في الواقع تف�سير هذه الآيات القر�آنية الكريمة }ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ {((( �أو }ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ{((( �أي �أ ّنه ال
وقت من الأوقات.
ينبغي �أن تي�أ�س ال�شعوب والأُمم من الفرج في � ّأي ٍ
النهائي ،مثلما ينبغي انتظار الفرج في جميع مراحل
لهذا ينبغي انتظار الفرج
ّ
الحياة الفردية واالجتماعية .ال ت�سمحوا للي�أ�س �أن ي�سيطر على قلوبكم ،فانتظروا
ٌ
م�شروط في �أن يكون انتظاركم
الفرج واعلموا �أنّ هذا الفرج �سيتح ّقق؛ وهو
رك[29/06/1384].
انتظار ًا واقع ّي ًا ،و�أن يكون فيه العمل وال�سعي واالندفاع والتح ّ
�إ ّننا اليوم ننتظر الفرج� .أي �أ ّننا ننتظر مجيء ٍيد مقتدر ٍة تن�شر العدل وهي
)(1
)(2

�سورة الق�ص�ص ،الآية.5 :
�سورة الأعراف ،الآية.128 :
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هزيمة الظلم والجور ا ّلذي �سيطر على ك ّل الب�شرية تقريب ًا ،فيتب ّدل هذا الج ّو من
الظلم والجور وينبعث ن�سيم العدل في حياة الب�شر لكي ي�شعر النا�س بالعدالة.
واع ب�شكل دائم ،الإن�سان ا ّلذي لم يجعل ر�أ�سه في
�إنّ هذا هو حاجة � ّأي � ٍ
إن�سان ٍ
الخا�صة .الإن�سان ا ّلذي ينظر �إلى الحياة العا ّمة
حجره ،ولم ي�ستغرق في حياته
ّ
للب�شر بنظرة ك ّلية ف�إنه من الطبيعي �أن يكون في حالة انتظار ،هذا هو معنى
االنتظار .فاالنتظار يعني عدم االقتناع والقبول بالو�ضع الموجود لحياة الب�شر،
وهو ال�سعي من �أجل الو�صول �إلى الو�ضع المطلوب؛ ومن الم�س َّلم به �أنّ هذا
الحجة بن الح�سن
ولي اهلل المقتدرة ّ
الو�ضع المطلوب �سوف يتح ّقق على يد ّ
وعجل اهلل فرجه و�أرواحنا فداه).
ّ
المهدي� ،صاحب الزمان (�صلوات اهلل عليه ّ
كجنود م�ستع ّدين لتلك الظروف وال�شرائط ،ونجاهد
يجب �أن نع ّد �أنف�سنا
ٍ
في هذا المجال .ال يعني انتظار الفرج �أن يجل�س الإن�سان وال يفعل � ّأي �شيء،
إ�صالح بل يم ّني نف�سه ب�أ ّنه منتظ ٌر لإمام الزمان عليه ال�صالة
وال ينه�ض ل ّأي � ٍ
وال�سالم ،فهذا لي�س انتظار ًا.
ما هو االنتظار؟ االنتظار يعني �أ ّنه ال ب ّد من مجيء ٍيد قادر ٍة مقتدر ٍة ملكوت ّي ٍة
�إله ّي ٍة وت�ستعين به�ؤالء النا�س من �أجل الق�ضاء على �سيطرة الظلم ،ومن �أجل
غلبة الحقّ وحاكمية العدل في حياة الب�شر ّية ورفع راية التوحيد؛ تجعل الب�شر
إقدام على طريق ا�ستقرار
عباد ًا حقيقيين هلل .يجب الإعداد لهذا الأمر .فك ّل � ٍ
العدالة يم ّثل خطو ًة نحو ذلك الهدف الأ�سمى .االنتظار يعني هذه الأمور.
االنتظار حرك ٌة ولي�س �سكون ًا .لي�س االنتظار �إهما ٌل وقعو ٌد �إلى �أن ت�صلح الأمور
د .هذا هو انتظار الفرج[27/05/1387] .
بنف�سها .االنتظار حرك ٌة وا�ستعدا ٌ

خصائص المجتمع المهدوي

المهدوي هو ذلك العالم ا ّلذي ي�أتي فيه �إمام الزمان لي�صلحه،
�إنّ المجتمع
ّ
وهو المجتمع نف�سه ا ّلذي ظهر من �أجله جميع الأنبياء� .أي �أنّ ك ّل الأنبياء
المثالي ،وا ّلذي �سيتح ّقق في نهاية الأمر
إن�ساني
ّ
كانوا مق ّدمة لذلك المجتمع ال ّ
�شخ�ص ّ
في�سطح
�شامخ ،ي�أتي
ولي الع�صر
والمهدي الموعود .مثل بناءٍ
ّ
ٌ
بوا�سطة ّ
ٍ
�شخ�ص �آخر من بعده وي�صنع
الأر�ض ويزيل منها الأ�شواك والعوائق ّثم ي�أتي
ٌ
�شخ�ص �آخر لي�ضع فيها الأعمدة والأركان ،وهكذا
فيها الأ�س�سّ ،ثم ي�أتي
ٌ
�شخ�ص بعد �آخر ،ي�أتون لعمارة الجدران حتّى ي�صل هذا الق�صر المرتفع ،وهذا
ٌ
النهائي .لقد جاء الأنبياء الإله ّيون ،ومنذ بداية تاريخ
البنيان الرفيع �إلى �شكله
ّ
الب�شرية ،واحد ًا بعد �آخر ،من �أجل �أن يق ّربوا المجتمع والب�شر ّية خطو ًة خطوة
النهائي .لقد نجح جميع الأنبياء ولم
المثالي وذاك الهدف
نحو ذاك المجتمع
ّ
ّ
واحد من ر�سل اهلل على هذا الطريق ،وفي هذا الم�سير ،لقد كان
يف�شل � ّأي ٍ
واحد منهم تق ّدم به خطو ًة
حم ًال على عاتق ه�ؤالء الم�أمورين ال�شامخين ،وك ّل ٍ
النهائي و�سعوا بك ّل جهدهم من �أجل القيام بهذا العمل.
نحو المق�صد والهدف
ّ
وعندما كانوا ي�صلون �إلى �آخر حياتهم كان هناك من ي�أتي من بعدهم لي�ضع
هذا الحمل على عاتقه ويتق ّدم به م�ساف ًة �أخرى ،مقترب ًا بذلك من ذلك الهدف.
وولي الع�صر �صلوات اهلل عليه ،هو وارث جميع الأنبياء الإلهيين ،فعندما ي�أتي
ّ
إلهي.
�ستكون الخطوة الأخيرة على طريق �إيجاد ذلك المجتمع ال ّ
�أتح ّدث قلي ًال حول �صفات ذلك المجتمع .بالطبع ،لو �أ ّنكم د ّققتم في الكتب
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الإ�سالمية وفي الم�صادر الإ�سالم ّية الأ�سا�س ّية لالحظتم جميع خ�صائ�ص ذلك
المجتمع .فدعاء ال ّندبة هذا ا ّلذي ُتو ّفقون ب�إذن اهلل لقراءته �أ ّيام الجمعة ،يذكر
ّ
ومذل الأعداء»
خ�صائ�ص ذلك المجتمع .فعندما يقول�« :أين مع ّز الأولياء
مث ًال ،فذلك المجتمع هو مجتم ٌع يكون فيه �أولياء اهلل �أعزّاء و�أعداء اهلل � اّ
أذلء،
�أي �أنّ القيم والمعايير الحاكمة في ذلك المجتمع تكون هكذا�« .أين ال ُمع ّد
لإقامة الحدود» ،ففي هذا المجتمع ُتط ّبق الحدود الإله ّية و ُتراعى ك ّل الحدود
ا ّلتي ع ّينها اهلل تعالى والإ�سالم في مجتمع �إمام الزمان .فعندما يظهر �إمام
الزمان ي�صنع مجتمع ًا له باخت�صار مثل هذه الخ�صو�ص ّية ،د ّققوا حولها في
الآيات وفي الأدعية عندما تقر�أونها ،فتتفتّح �أذهانكم في هذا المجال ،وتتّ�سع،
فمج ّرد قراءة دعاء ال ّندبة لي�س كافي ًا ،فالمطلوب هو الفهم و�أخذ الدرو�س.
�إنّ �إمام الزمان �صلوات اهلل و�سالمه عليه ،يبني مجتمعه على هذه الأ�س�س؛
�أ ّو ًال ،على �إزالة وقمع وقلع جذور الظلم والطغيان .فال ينبغي �أن يكون في
ظلم
هذا المجتمع ا ّلذي يكون في زمان ّ
ولي الع�صر �صلوات اهلل عليهّ � ،أي ٍ
وجور ،ال �أنّ الأمر يكون في �إيران فح�سب ،وال حتّى في المجتمعات ا ّلتي يقطنها
ثقافي
اقت�صادي �أو
ظلم
ّ
�سيا�سي �أو ّ
ّ
الم�سلمون ،بل في ك ّل العالم .فلن يكون � ّأي ٍ
نوع �آخر في ذلك المجتمع .فيجب اقتالع ك ّل االختالفات الطبق ّية وك ّل
�أو � ّأي ٍ
�أنواع التمييز وعدم الم�ساواة والت�س ّلط والهيمنة .هذه هي الخ�صو�ص ّية الأولى.
المثالي ا ّلذي ي�صنعه �إمام الزمان
ثاني ًا� ،إنّ من خ�صائ�ص المجتمع
ّ
الب�شري� ،سواء على الم�ستوى
�صلوات اهلل عليه ،هو االرتقاء بم�ستوى الفكر
ّ
ولي الع�صر ،لن تجدوا
إن�ساني �أو المعارف الإ�سالم ّية .ففي زمن ّ
العلمي ال ّ
ّ
والثقافي .هناك يتم ّكن
في ك ّل العالمّ � ،أي � ٍأثر للجهل والأم ّية والفقر الفكري
ّ
النا�س من معرفة الدين معرفة �صحيحة ،وقد كان هذا ،كما تعلمون جميع ًا ،من
الأهداف الكبرى للأنبياء ا ّلذي �أ�شار �إليه �أمير الم�ؤمنين �صلوات اهلل و�سالمه
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عليه ،في خطبة نهج البالغة ال�شريفة...« ،ويثيروا لهم دفائن العقول.(((»...
ولي الع�صر ،ف�أنّ المر�أة تجل�س في بيتها
لقد جاء في رواياتنا �أ ّنه عندما يظهر ّ
وتفتح القر�آن وت�ستخرج منه حقائق الدين وتفهمها .فماذا يعني ذلك؟ يعني
ذلك �أنّ م�ستوى الثقافة الإ�سالم ّية والدين ّية يرتقي �إلى درجة �أنّ جميع الأفراد،
وك ّل �أبناء المجتمع ،والن�ساء اللواتي ال ي�شاركن في ميدان االجتماع على �سبيل
الفر�ض ،ويبقين في بيوتهنّ  ،ف�إ ّنهنّ يتم ّكن من �أن ي�صبحن فقيهات وعارفات
في الدين .فيتمكنّ من فتح القر�آن ،وفهم حقائق الدين ب�أنف�سهنّ  .انظروا �إلى
مجتمع يكون فيه الجميع  -ن�سا ًء ورجا ًال  -وعلى كا ّفة الم�ستويات قادرين على
ٍ
إلهي ،فكم �سيكون هذا المجتمع نوران ّي ًا،
فهم الدين واال�ستنباط من الكتاب ال ّ
ولن يبقى فيه �أي نقطة ظالم وظلمان ّية .فك ّل هذه االختالفات في وجهات
ال ّنظر والتحليل ،لن يبقى لها � ّأي � ٍأثر في ذلك المجتمع.
المهدوي  -هو �أ ّنه في
الخا�ص ّية الثالثة لمجتمع �إمام الزمان  -المجتمع
ّ
ذلك الع�صر �ستكون جميع القوى الطبيعية وك ّل الطاقات الب�شرية في حالة
انبعاث فال يبقى � ّأي �شيءٍ في باطن الأر�ض وال ي�ستفيد منه الب�شر .فك ّل هذه
ٍ
الإمكانات الطبيع ّية ّ
المعطلة ،وك ّل هذه الأرا�ضي ا ّلتي يمكن �أن تغ ّذي الإن�سان،
وك ّل هذه الطاقات والقوى ا ّلتي لم ُتك�شف بعد ،كتلك الطاقات ا ّلتي بقيت عبر
قرون التاريخ .مث ًال ،القدرة النووية والطاقة الكهربائية كانت وعبر قرون عمر
هذا العالم ،في باطن الطبيعة ولم يكن الب�شر يعرفونهاّ ،ثم بعد ذلك قاموا
با�ستخراجها بالتدريج .فك ّل الطاقات والإمكانات الالمتناهية الموجودة في
باطن الطبيعة هي من هذا القبيل ،و�سوف ُت�ستخرج في ع�صر �إمام الزمان.
جمل ًة �أخرى وخ�صو�صية �أخرى ،هي �أنّ المحور في ع�صر �إمام الزمان هو
محور الف�ضيلة والأخالق .فك ّل من كان �صاحب ف�ضيلة �أخالقية �أكثر �سيكون
مق ّدم ًا و�س ّباق ًا]06/04/1359[.
)(1

نهج البالغة ،ج� ،1ص .23خطبته في �صفة خلق �آدم.
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وفي رواي ٍة �أخرى يقول« :القائم م ّنا من�صو ٌر بال ّرعب م�ؤ ّي ٌد بالن�صرُ ،تطوى
له الأر�ض وتظهر له الكنوز ،يبلغ �سلطانه الم�شرق والمغرب»((( ،م ّما يعني
�أنّ ك ّل الحكومات الظالمة والأجهزة الجائرة �ستكون مرعوب ًة منه .في ذلك
ولي الع�صر �أرواحنا فداه ،من ال�شمولية
الزمن� ،سيكون هناك حال ٌة في زمان ّ
والعموم ّية بحيث يمكن �أن تح ّقق الحكومة العالم ّية« .م�ؤ ّي ٌد بالن�صر» ،فن�صر
اهلل ي�ؤ ّيده .و« ُتطوى له الأر�ض»� ،أي �أ ّنها �ستكون بيده وفي قب�ضة قدرته.
وتظهر تلك الكنوز وتبلغ �سلطته م�شرق العالم ومغربه.
خراب �إال قد عمر»(((� ،أي �أنّ هذه
جمل يقول« ،فال يبقى
ٌ
وبعد ع ّدة ٍ
ال�سلطة �سوف ُتنفق في عمارة الأر�ض ،ال في ال�سيطرة على ثروات الب�شر وفي
ا�ست�ضعافهم .وفي ك ّل نقاط العالم لن يبقى � ّأي نقط ٍة من الخراب �إال و�ستُع ّمر؛
�سوا ٌء كانت خرابات ح�صلت على �أيدي الب�شر �أو ب�سبب جهلهم .هناك رواية
�أخرى عن الإمام الباقر عليه ال�صالة وال�سالم يقول فيها« :حتى �إذا قام القائم
جاءت المزايلة و�أتى الرجل �إلى كي�س �أخيه في�أخذ حاجته فال يمنعه»((( ،وهي
�إ�شارة �إلى �أخالق الم�ساواة بين الب�شر و�إلى الإيثارّ .
وتب�شر هذه الرواية بنجاة
�سبب ل�شقاء الب�شرية .وهذا
الب�شر من ت�س ّلط البخل والحر�ص ا ّلذي كان �أكبر ٍ
إ�سالمي ال�سالم �أخالقي ًا واقت�صاد ّي ًا
في الحقيقة عالم ٌة على ذلك النظام ال
ّ
قهر و�إجبا ٍر في البين ،بل �أنّ الب�شر
واجتماع ّي ًا في ذلك الزمان .فال يوجد � ّأي ٍ
الب�شري و�ستتح ّقق مثل هذه الج ّنة
�أنف�سهم ينجون من البخل الإن�ساني والحر�ص
ّ
الإن�سان ّية .يوجد في رواي ٍة �أخرى �أي�ض ًا�« :إذا قام قائمنا ا�ضمح ّلت القطائع،
فال قطائع»((( ،فتلك القطائع ا ّلتي تمنحها الحكومات الم�ستكبرة في العالم
)(1
)(2

)(3
)(4

كمال الدين وتمام النعمة ،ج � ،1ص .331
م .ن.
و�سائل ال�شيعة ،ج � ،5ص .121
جامع �أحاديث ال�شيعة ،البروجردي ،ج � ،23ص .1012
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الحاتمي ا ّلذي يح�صل من جيوب ال�شعوب
لأتباعها وحلفائها ،وذلك الكرم
ّ
�سوف يتو ّقف تمام ًا في العالم .وقد كانت القطائع في الما�ضي ب�شكل وهي اليوم
ب�شكل �آخر .كانت في الما�ضي بحيث �أنّ الخليفة �أو ال�سلطان يمنح �أر�ض ًا �أو
ل�شخ�ص ما ،فيقول له اذهب هناك
�صحرا ًء �أو قري ًة �أو مدين ًة �أو حتّى والي ًة
ٍ
وافعل ما يحلو لك فيها ،خذ من �أهلها الجبايات والخراج وا�ستعمل مزارعها
وا�ستفد منها وك ّل فائدة ما ّدية هي لك .وكان عليه طبع ًا �أن يعطي ال�سلطان
ّ
حظه .واليوم ،هي ب�صورة االحتكارات النفطية والتجارية وال�صناع ّية والف ّنية
المختلفة ،وك ّل هذه ال�صناعات الكبرى وهذه االحتكارات ا ّلتي جعلت ال�شعوب
م�سكين ًة هي في الواقع في حكم القطائع ،ا ّلتي �أُ�شير �إليها ،وفيها كانت ُتمار�س
ك ّل �أنواع الر�شاوة والمحاباة� .إنّ هذا الب�ساط ا ّلذي يقتل الب�شر ويق�ضي على
الف�ضيلة �سوف ُيطوى و�سوف تو�ضع �أ�سباب اال�ستفادة والنفع بيد جميع النا�س.
وفي رواي ٍة �أخرى ناظرة �إلى الو�ضع االقت�صاديّ يقول« :وي�س ّوي بين النا�س ح ّتى
ال ترى محتاجاً �إلى الزكاة»((( ،ما يعني �أ ّنه لن يبقى هناك �أيّ فقير يحتاج �إلى
زكاة �أموالكم ،وبالطبع �سيكون لهذه الزكاة م�صرفها في الأمور العا ّمة ال للفقراء،
لأ ّنه لن يبقى هناك �أي فقير؛ ومثل هذه الروايات تر�سم الج ّنة الإ�سالم ّية والعالم
الواقعي .ولي�س هذا الأمر م�شابه ًا لتلك المدن الفا�ضلة ا ّلتي �صنعها البع�ض في
ّ
خياالتهم و�أوهامهم ،كال� .إنّ ك ّل تلك ال�شعارات الإ�سالمية ا ّلتي هي جميع ًا قابلة
للتطبيق ،ونحن في الجمهورية الإ�سالمية ن�شعر �أنّ هناك قدرة وقلب وفكر متّ�صل
إلهي ومع�صو ٌم يمكنه يقين ًا �أن يح ّقق مثل هذا الو�ضع ،و�سوف
بالوحي والت�أييد ال ّ
تقبل الب�شرية على ذلك حتم ًا .هذه هي حالة ذلك العالم]21/01/1366[.

)(1

بحار الأنوار ،ج � ،52ص .390

مسؤوليتنا في عصر غيبة اإلمام|

هنا �إذا رجعتم �إلى الآيات والروايات  -وبالت�أكيد �إنّ المح ّققين والمتت ّبعين
قد فعلوا ذلك  -ف�سوف تجدون خ�صو�ص ّيات �أخرى .المجتمع ا ّلذي ال يوجد
فيه �أ ّية عالم ٍة للظلم والطغيان والعدوان؛ المجتمع ا ّلذي ت�صل فيه المعرفة
الدين ّية والمعرفة العلم ّية للب�شر �إلى ح ّدها الأعلى؛ المجتمع ا ّلذي تبرز فيه
ك ّل هذه البركات والنعم والف�ضائل والجمال ّيات وتكون في يد الإن�سان؛ وفي
النهاية المجتمع ا ّلذي تكون فيه التقوى والف�ضيلة والإيثار والأخ ّوة والعطف
واالن�سجام �أ�ص ًال ومحور ًا .فانظروا �إلى مثل هذا المجتمع ،فهو ذاك المجتمع
التاريخي القديم،
ا ّلذي �سيح ّققه مهد ّينا الموعود و�إمام زماننا ،ومحبوبنا
ّ
وا ّلذي يعي�ش الآن تحت هذه ال�سماء وعلى هذه الأر�ض وبين ال ّنا�س .هذا هو
اعتقادنا ب�إمام الزمان.
ح�سنٌ  ،ماذا نفعل بعد هذا؟ فبعد هذا تكليفنا وا�ضح� .أ ّو ًال ،يجب �أن نعلم �أنّ
ولي الع�صر �صلوات اهلل عليه ،مثلما �أ ّنه بثورتنا هذه �أ�صبح �أقرب خطو ًة،
ظهور ّ
فبهذه الثورة �أي�ض ًا يمكن �أن يقترب �أكثر� .أي �أنّ نف�س هذا ال�شعب ا ّلذي قام
بهذه الثورة ،وق ّرب نف�سه خطو ًة �إ�ضافية �إلى �إمام زمانه ،يمكنه �أي�ض ًا �أن يتق ّدم
خطو ًة ّثم خطو ًة ّثم خطوة نحو �إمام زمانه .فكيف(ذلك)؟ �أ ّو ًال ،ك ّلما ا�ستطعتم
تو�سعوا من دائرة هذا المقدار من الإ�سالم ا ّلذي لدينا نحن و�أنتم في �إيران
�أن ّ
 ال نبالغ ،الإ�سالم الكامل لي�س متح ّقق ًا ،ولكن ق�س ٌم من الإ�سالم قد ط ّبقه هذاال�شعب في �إيران  -فهذا المقدار من الإ�سالم ك ّلما ا�ستطعتم �أن تن�شروه في
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الآفاق الأخرى للعالم ،وفي البالد الأخرى ،وفي المناطق المظلمة ،ف�إ ّنه بنف�س
وحجة الع�صر.
ولي الأمر ّ
المقدار �سي�ساعد ويق ّرب من ظهور ّ
المكاني وال بمعنى
ثاني ًا� ،إنّ االقتراب من �إمام الزمان لي�س بمعنى االقتراب
ّ
االقتراب الزماني .ف�أنتم ا ّلذين تريدون �أن تقتربوا من ظهور �إمام الزمان ،ف�إن
االقتراب من �إمام الزمان لي�س له تاري ٌخ محدّد ك�أن ُيقال مث ًال ،بعد مئة �سنة �أو
خم�سين �سنة ،حتّى نقول �أ ّننا عبرنا �سن ًة �أو �سنتين �أو ثالث �سنوات ،من هذه
عندئذ هذا المقدار من ال�سنوات ،كال ،ولي�س �أي�ض ًا
الخم�سين �أو المئة �سنة ،فيبقى ٍ
بلحاظ المكان حتّى نقول �أ ّننا تح ّركنا من هنا با ّتجاه ال�شرق �أو غرب العالم مث ًال،
ولي الع�صر لن�صل �إليه .كال� ،إنّ اقترابنا
�أو نحو ال�شمال �أو الجنوب ،لن َر �أين هو ّ
زمان �إذا ا�ستطعتم �أن تزيدوا
من �إمام الزمان هو
اقتراب معنويّ � ،أي �أ ّنكم في ك ّل ٍ
ٌ
من حجم المجتمع الإ�سالمي كم ًا ونوع ًا �إلى خم�س �سنوات �أو ع�شر �سنوات �أخرى،
�أو حتّى مئة �سنة �أخرى ،ف�إنّ �إمام الزمان �صلوات اهلل عليه �سيظهر.
لو ا�ستطعتم �أن تح ّققوا في �أنف�سكم وفي غيركم ،في داخل مجتمعكم -
الثوري  -التقوى والف�ضيلة والأخالق والتد ّين والزهد والقرب
هذا المجتمع
ّ
ولي الع�صر �صلوات اهلل و�سالمه عليه
المعنوي من اهلل ،وجعلتم قاعدة ظهور ّ
�أكثر ر�سوخ ًا و�إحكام ًا ،وك ّلما ا�ستطعتم �أن تزيدوا باللحاظ الك ّمي والمقدار،
عدد الم�سلمين الم�ؤمنين والمخل�صين ف�إ ّنكم تكونون هنا �أي�ض ًا �أقرب �إلى �إمام
ولي الع�صر .فنحن ن�ستطيع �أن نق ّرب مجتمعنا وزماننا
الزمان و�إلى زمن ظهور ّ
ولي الع�صر �صلوات اهلل و�سالمه
وتاريخنا خطو ًة بخطوة نحو تاريخ ظهور ّ
عليه؛ هذا واح ٌد.
النقطة الثانية هي �أ ّنه لدينا في ثورتنا اليوم طرق ومناهج ،ف�إلى � ّأي جه ٍة
ينبغي �أن تتح ّرك هذه المناهج؟ فهذه النقطة جديرة ج ّد ًا بالت�أ ّمل .فافر�ضوا
�أنّ لدينا طالب ًا مج ّد ًا يريد �أن ي�صبح �أ�ستاذ ًا مث ًال في علم الريا�ضيات.
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نوجه درا�ساته باتّجاه
فكيف ينبغي �أن ن�ؤ ّمن مق ّدمات هذا الأمر .فينبغي �أن ّ
الريا�ضيات .فال معنى �أن نعطيه درو�س ًا في الفقه مث ًال� ،إذا ك ّنا نريده �أن ي�صبح
عالم ًا ريا�ضي ًا� .أو �أنّ من يريد �أن ي�صبح فقيه ًا نعطيه درو�س الأحياء مث ًال،
فينبغي �أن تكون المق ّدمات متنا�سبة مع النتيجة والغاية .الغاية هي المجتمع
المهدوي بتلك الخ�صائ�ص ا ّلتي ذكرتها .فيجب علينا �إذ ًا �أن ن�ؤ ّمن
المثالي
ّ
ّ
بحزم
المق ّدمات بما يتنا�سب .يجب علينا �أن نبعد �أنف�سنا عن الظلم ونتح ّرك ٍ
توجهاتنا نحو �إقامة
ظلم كان ومن � ّأي �شخ�ص .يجب علينا �أن نجعل ّ
�ض ّدهّ � ،أي ٍ
مجال لن�شر الأفكار المخالفة
الحدود الإ�سالم ّية .وفي مجتمعنا ،ال نعطي � ّأي ٍ
للإ�سالم .نحن ال نقول �أنه علينا بالقهر والغلبة لأ ّننا نعلم �أ ّنه ال يمكن مواجهة
الفكر � اّإل عن طريق الفكر ،لك ّننا نقول �أ ّنه علينا بالطرق ال�صحيحة والمنطق ّية
إ�سالمي.
والمعقولة �أن نن�شر الفكر ال
ّ
يجب �أن ت�صبح ك ّل قوانيننا ومق ّررات بلدنا و�إداراتنا وم� ّؤ�س�ساتنا التنفيذية
والكل �إ�سالمي ًا بلحاظ الظاهر والمحتوى ،و�أن نقترب نحو �أ�سلمتها يوم ًا بعد
ولي الع�صر.
يوم .هذه هي ّ
الجهة ا ّلتي تمنحنا وتمنح حركتنا معنى انتظار ّ
�أنتم تقر�أون في دعاء ال ّندبة �أنّ �إمام الزمان يقاتل الف�سوق والعدوان والطغيان
وال ّنفاق ويزيل ك ّل ذلك ويق�ضي عليه .وعلينا اليوم �أن نتح ّرك في مجتمعنا بهذا
االتّجاه ونتق ّدم .هذا هو ال�شيء ا ّلذي يق ّربنا �إلى �إمام الزمان �صلوات اهلل عليه
ولي الع�صر �صلوات اهلل
من الناحية المعنوية ،ويق ّرب مجتمعنا نحو مجتمع ّ
العلوي
و�سالمه عليه ،ذلك المجتمع
ّ
المهدوي ّ
ّ
التوحيدي ويزيده قرب ًا]06/04/1359[.
وهناك �أث ٌر �آخر ونتيج ٌة مختلفة لم�ستقبل هذا العالم ،حيث يزول الي�أ�س
والإحباط من قلوب ال�شعوب ،ونعلم حينها �أنّ جهادنا م�ؤ ّث ٌر ومنتج� .أحيان ًا ،هناك
إ�سالمي ،ي�صابون
�أفرا ٌد م ّمن لي�س لديهم اطالع على هذا البعد من الفكر ال
ّ
بالحيرة والي�أ�س �أمام هذه الح�سابات والمعادالت المادّية الكبرى في العالم،
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ل�شعب يريد �أن يثور �أن يقاوم مثل هذه القوى
ويت�ساءلون فيما بينهم كيف يمكن ٍ
العظمى والتكنولوجيا المتط ّورة والأ�سلحة المد ّمرة ،ومثل هذه القنابل النووية
الموجودة في العالم؟ ي�شعرون �أنّ ال�صمود مقابل �ضغط قوى الظلم واال�ستكبار
بالمهدي والإيمان بتح ّقق ع�صر الحكومة
�أم ٌر غير ممكن .لكنّ االعتقاد
ّ
النبي و�إمام الزمان يح ّقق هذا الأمل في الإن�سان
الإ�سالمية والإلهية على يد ابن ّ
ويقول له ،كال� ،سنجاهد لأنّ العاقبة لنا ،ولأنّ عاقبة �أمرنا هي �أنّ هذا العالم
يجب �أن يخ�ضع وي�س ّلم و�سوف يح�صل هذا الأمر .وذلك لأنّ م�سير التاريخ يتّجه
نحو ما قمنا اليوم بو�ضع �أ�س�سه وقد ح ّققنا �أنموذج ًا عنه ولو كان ناق�ص ًا((( .ومثل
وخا�ص ًة ال�شعوب الإ�سالم ّية -
هذه الأمل لو ُوجد في قلوب ال�شعوب المنا�ضلة ّ -
عامل �أن يخرجها
ف�سوف يمنحها حال ًة من الن�شاط الم�ستم ّر بحيث ال يمكن لأي ٍ
من ميدان الجهاد والن�ضال� ،أو �أن ي�صيبها بالهزيمة الداخل ّية.
ويوجد نقط ٌة �أخرى وهي �أنّ االعالم والأفكار المغلوطة قد انغر�ست في
ذهن ال ّنا�س ،وعبر ك ّل هذه ال�سنين المتمادية� ،إلى تلك الدرجة حيث اعتقدوا
عجل اهلل
إ�صالحي لن يكون مفيد ًا ومثمر ًا قبل قيام
�أنّ �أي تح ّر ٍك �
ّ
المهدي ّ
ّ
تعالى فرجه ال�شريف ،وي�ستد ّلون ب�أنّ الدنيا يجب �أن ُتملأ ظلم ًا وجور ًا حتّى
المهدي ،وما لم تمتلئ بالظلم والجور ف�إ ّنه لن يظهر .كانوا يقولون
ي�أتي الإمام
ّ
�أنّ الإمام يظهر بعد �أن ت�صبح هذه الدنيا مليئ ًة بالظلم والجور .والنقطة
المهدي،
الموجودة هنا هي �أنّ في جميع الروايات ا ّلتي وردت ب�ش�أن الإمام
ّ
ف�إن الجملة هي هكذا« :يملأ اهلل به الأر�ض ق�سطاً وعد ًال ،كما ُملئت ظلماً
وجوراً»(((� ،أنا العبد لم �أ�شاهد مو�ضع ًا واحد وال �أظن �أ ّنه يوجد «بعدما ُملئت
ظلماً وجوراً» .فبااللتفات �إلى هذه النقطة ،رجعت �إلى الروايات العديدة في
)(1
)(2

يق�صد الجمهورية اال�سالمية في ايران (المترجم).
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مكان جملة« ،بعدما ُملئت ظلماً وجورا»،
الأبواب المختلفة ولم �أجد في � ّأي ٍ
ففي ك ّل الأماكن يوجد «كما ُملئت ظلماً وجورا»� ،أي �أنّ امتالء الدنيا بالعدل
والق�سط بوا�سطة الإمام المهدي ال يكون مبا�شر ًة بعد �أن ُتملأ بالظلم والجور،
مو�ضع واحد �أو زمان واحد ،بل
كال ،بل �أ ّنه كما ح�صل طوال التاريخ ،ولي�س في
ٍ
في �أزمنة مختلفة ،كانت الدنيا ُتملأ بالظلم والجور� ،سوا ٌء في عهد الفراعنة،
�أو في ع�صور الحكومات الطاغوتية �أو في �أ ّيام ال�سلطات الظالمة ا ّلتي جعلت ك ّل
هذه الدنيا ترزح تحت وط�أة ظلمها وفي ظ ّل ال�سحب ال�سوداء للجور والعدوان
بحيث �أ ّنه لم ن َر فيها � ّأي عالمة على العدالة والح ّرية ،فكما �أنّ الدنيا عا�شت
مثل هذا اليوم ،ف�إ ّنها �سترى يوم ًا يمتلئ العالم ك ّله في جميع �آفاقه بنور العدل،
مكان يحكمه الظلم
مكان ال يمتلئ بالق�سط .وهناك لن يكون � ّأي ٍ
وال يكون فيه � ّأي ٍ
�أو يكون فيه الب�شر تحت وط�أة الظلم وجور الحكومات وت�س ّلط المقتدرين ،و�آالم
العن�صري� .أي �أنّ هذا الو�ضع ا ّلذي يهيمن على العالم اليوم وقد كان
التمييز
ّ
يوم من الأيام� ،سوف يتب ّدل �إلى عموم ّية العدل]21/01/1366[.
ّ
يعم هذه الدنيا في ٍ
لي�س �أ ّنه بوجود الحكومة الإ�سالم ّية لن تت� ّأخر عاقبة الموعود فح�سب ،بل
�سي�س ّرع من ذلك ،وهذا هو معنى االنتظار .انتظار الفرج يعني انتظار حاكم ّية
القر�آن والإ�سالم .ف�أنتم لم تقنعوا بما هو موجو ٌد الآن في العالم ،حتّى بهذا
التق ّدم ا ّلذي ح ّققتموه عبر الثورة الإ�سالم ّية تريدون �أن تقتربوا �أكثر �إلى
حاكمية القر�آن والإ�سالم ،هذا هو انتظار الفرج .انتظار الفرج يعني انتظار
فرج �أمر الب�شرية.
واليوم ،ف�إنّ حال الب�شرية قد و�صل �إلى الم�ضائق ال�شديدة والعقد ال�صعبة.
فاليوم �إنّ الثقافة الما ّدية ُتفر�ض على الب�شر بالق ّوة وهذه مع�ضلة� .إنّ من
يع ّذب الب�شر اليوم على م�ستوى العالم هو التمييز ،فهذه عقد ٌة كبرى .واليوم
قد �أو�صلوا حال ذهنية النا�س الخاطئة �إلى حيث ت�ضيع �صرخات طلب العدالة
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ثائر و�سط عربدة المت�س ّلطين والمهيمنين و�سكرهم؛ وهذه عقد ٌة
من قبل ٍ
�شعب ٍ
�أخرى �أي�ض ًا .واليوم يعاني م�ست�ضعفو �أفريقيا و�أمريكا الالتين ّية ،وماليين
النا�س الجائعين في �آ�سيا و�آ�سيا الق�صوى ،وماليين ذوي الب�شرة المل ّونة من
منج ومنقذ ،وال ت�سمح
ظلم التمييز العن�صري ،وقد تط ّلعت عيونهم ب� ٍ
أمل نحو ٍ
القوى الكبرى لهذا النداء المنجي ب�أن ي�صل �إلى �أ�سماعهم ،هذه مع�ضلة.
فالفرج يعني فتح هذه الم�ضائق وح ّل هذه المع�ضالت ّ
فو�سعوا
وفك هذه ال ُعقدّ .
من ر�ؤيتكم ،وال نح ّد �أنف�سنا في بيوتنا وحياتنا اليومية ،فالعالم ك ّله يطلب
الفرج ولكن ال يدري ما هو الطريق.
الثوري الم�سلم يجب �أن تقتربوا بحركتكم ّ
المنظمة في
و�أنتم �أ ّيها ال�شعب
ّ
العالمي للب�شر ّية ،و�أن تق ّربوا �أنف�سكم
موا�صلة الثورة الإ�سالم ّية �إلى الفرج
ّ
المهدي الموعود والثورة الإ�سالمية النهائية للب�شرية ا ّلتي �ست�شمل
من ظهور
ّ
العالم ك ّله وتح ّل ك ّل هذه العقد خطوة خطوة ،و�أن تق ّربوا الب�شرية بذلك �أي�ض ًا،
ولي الع�صر عجل اهلل
فهذا هو انتظار الفرج .و�إنّ لطف ال ّرب المتعال ،ودعاء ّ
تعالى فرجه ال�شريف ال ُم�ستجاب� ،سيكون دعامتنا في هذا الطريق ،ويجب
علينا �أن نتع ّرف على هذا الإمام �أكثر ونكون �أكثر ذكر ًا له .فال ينبغي �أن نن�سى
ولي اهلل الأعظم في قلوبكم ،واقر�أوا «الله ّم
�إمام الزمان .فاحفظوا ذكر ّ
�إ ّنا نرغب �إليك في دول ٍة كريمة»((( من �أعماق قلوبكم وبال�ضراعة الكاملة.
المهدي وكذلك قواكم الج�سمان ّية فلتتح ّرك في
فلتكن �أرواحكم في انتظار
ّ
هذا الطريق .و�إنّ ك ّل خطو ٍة تخطونها على طريق تثبيت هذه الثورة الإ�سالمية
�ستكون خطوة �إ�ضافية نحو ظهور
ّ
المهدي]29/03/1360[.

)(1
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لقد تح ّرك �أئ ّمتنا جميع ًا في هذا ّ
الخط ،من �أجل �أن ت�سيطر الحاكم ّية
إلهي على المجتمعات .لقد ُبذلت الكثير من الجهود
الإله ّية وحاكم ّية القانون ال ّ
والجهاد والآالم والمحن وال�سجون والنفي واال�ست�شهاد المليء بالثمار والعطاء.
قرون قد وجدوا
واليوم �أنتم وجدتم هذه الفر�صة مثلما �أن بني �إ�سرائيل وبعد ٍ
النبي وداوود]18/02/1360[ .L
هذه الفر�صة في زمان �سليمان ّ
�إنّ الطريق ا ّلذي �سلكتموه يا �أبناء �شعب �إيران العزيز ،ا�ستم ّروا عليه
وتح ّركوا و�أكملوا هذا الطريق ،وهو الطريق ا ّلذي لح�سن ّ
الحظ ن�شاهد اليوم
إ�سالمي تتح ّرك نحوه بالتدريج،
ال�شعوب الم�سلمة في مختلف �أرجاء العالم ال
ّ
و�شيئ ًا ف�شيئ ًا .يقول اهلل تعالى} :ﯙ ﯚ {((( فلو �أ ّننا جعلنا هذه
التقوى منهاج عملنا ،فمن الم�س ّلم �أنّ عاقبة الأمر �ستكون من ن�صيب الأ ّمة
الإ�سالم ّية و�إنّ هذا الم�ستقبل لن يكون بعيد ًا� ،إن �شاء اهلل]02/12/1389[.
�أذكر جمل ًة واحدة في الختام ،فيما يتع ّلق ب�ضرورة االرتباط العاطفي
واحد م ّنا.
ولي اهلل المع�صوم ،بالن�سبة لك ّل ٍ
ّ
والمعنوي والروحي ب�إمامنا العظيم ّ
الفكري واال�ستنارة
الق�ض ّية ال ينبغي �أن تجعلوها محدودة في �إطار التحليل
ّ
�صفي اهلل ،يعي�ش اليوم بيننا نحن الب�شر
الفكرية .فذاك المع�صوم ،ا ّلذي هو ّ
مكان ما من هذا العالم ونحن ال نعلمه� .إ ّنه موجو ٌد ،ويدعو ،ويقر�أ القر�آن،
في ٍ
ويب ّين المواقف الإله ّية� ،إ ّنه يركع وي�سجد ويعبد ويدعو ويظهر في المجامع
عيني ،غاية الأمر �أ ّننا نحن ال نعرفه.
وي�ساعد الب�شر .فله وجو ٌد
خارجي ووجو ٌد ّ
ّ
�إنّ هذا الإن�سان ا ّلذي ا�صطفاه اهلل ،موجو ٌد اليوم ،ويجب �أن نق ّوي عالقتنا به
من الناحية ال�شخ�صية والقلب ّية والروح ّية ،بالإ�ضافة �إلى الجانب االجتماعي
متوجه ًا نحو ما يريده هذا الإن�سان
وال�سيا�سي وا ّلذي بحمد اهلل �صار نظامنا ّ
)(1

�سورة الأعراف ،الآية.128 :
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بولي الع�صر
العظيم �إن �شاء اهلل .فليجعل ك ّل ٍ
واحد من �أبناء مجتمعنا ّ
تو�سله ّ
وتوجهه �إليه ،تكليف ًا وفري�ض ًة
وارتباطه به ،ومناجاته معه ،و�سالمه عليهّ ،
(((
وليدعو له كما لدينا في الروايات وهو الدعاء المعروف «الله ّم كن لول ّيك»
ا ّلذي ُيع ّد من الأدعية الكثيرة الموجودة ،ويوجد زياراتٌ في الكتب هي جميع ًا
بالإ�ضافة �إلى وجود البعد الفكري والوعي والمعرفة فيها ،يوجد فيها �أي�ض ًا بع ٌد
و�شعوري وهو ما نحتاج �إليه �أي�ض ًا� .إنّ �أطفالنا و�شبابنا
روحي وقلبي وعاطفي
ّ
ّ
والتو�سل
بالتوجه
ومجاهدينا في الجبهة يح�صلون على ال ّروحية والمعنويات
ّ
ّ
ب�إمام الزمان ويفرحون ويتفاءلون .وببكاء ال�شوق ودموعه المنهمرة يق ّربون
قلوبهم �إليه ،وهم بذلك يعطفون نظر الحقّ وعنايته �إليهم ،مثلما �أنّ ذلك
يتح ّقق مع الإمام ويجب �أن يكون موجود ًا]21/01/1366[.
المهدي الموعود المحبوب عند هذا ال�شعب! يا �ساللة
يا �إمام الزمان! �أ ّيها
ّ
الأنبياء الأطهار! ويا وارث ك ّل الثورات التوحيدية والعالمية! �إنّ �شعبنا هذا قد
انبعث بذكرك وا�سمك واختبر لطفك في حياته وفي وجوده� .أ ّيها العبد ال�صالح
اني الطاهر
إلهي والر ّب ّ
هلل! �إ ّننا اليوم بحاجة �إلى دعائك ا ّلذي ينبعث من قلبك ال ّ
ومن روحك القد�س ّية من �أجل انت�صار هذا ال�شعب وهذه الثورة ،ونحتاج �إلى يد
علي �أن
القدرة الإله ّية ا ّلتي ُجعلت فيك لت�ساعد هذا ال�شعب وطريقه« .عزي ٌز ّ
ل�صعب ج ّد ًا علينا �أن نرى �أعداء
�أرى الخلق وال ُترى»((( ،يا �إمام الزمان �إ ّنه
ٌ
اهلل في هذا العالم وفي هذه الطبيعة المترامية ا ّلتي هي لعباد اهلل ال�صالحين،
ونتل ّم�س �آثار وجود �أعداء اهلل ولكن ال نراك �أنت وال ندرك في�ض ح�ضورك.
اللهم! بمحمد و�آل محمد نق�سم عليك �أن تط ّري قلوبنا بذكر �إمام الزمان
ّ
دائم ًا.
)(1
)(2
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ولي الع�صر.
ّ
اللهم! ن ّور �أعيننا بجمال ّ
اللهم! اجعل ه�ؤالء ا ّلذين يجاهدون في �سبيلك جنود �إمام الزمان
ّ
والم�ضحين بين يديه]06/04/1359[ .
ّ
ار�ض القلب المق ّد�س لول ّيك المع�صوم ع ّنا.
اللهم! بمح ّمد و�آل مح ّمدِ ،
ّ
والمتو�سلين به.
المتوجهين
واجعلنا من
ّ
ّ
وعجل قيام تلك الحكومة
عجل فرجه ّ
اللهم! بحرمة مح ّمد و�آل مح ّمد ّ
الإله ّية.
اللهم! بمح ّمد و�آل مح ّمد ،اجعلنا من �أتباعه و�شيعته في جميع �أحوالنا
ّ
و�أمورنا ][21/01/1366

كان هذا مرور ًا �سريع ًا على �أحد الف�صول الأ�سا�سية في حياة �أئمة �أهل البيت
 Rال�سيا�سية ،طيلة � 250سنة على �أمل �أن يقوم المح ِّققون والمف ِّكرون
والباحثون في تاريخ القرون الأولى للإ�سالم بالمزيد من التنقيح والتف�صيل
والتحقيق]18/05/1363[.
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