






إنسان 
بعمر 250 سنة

الإمام ال�سيد علي الخامنئي{





هذا الكتاب

عبارة عن مجموعة من المحا�سرات والدرا�سات التي األقاها ودّونها الإمام 

�لخامنئي{ في �سيرة الأئمة الأطهارR، تّم جمعها وتن�سيقها وتبويبها 

بحيث تحّقق الهدف والغر�ض من طرح فكرة هذا الكتاب الجديدة والإبداعية؛ 

فقد كان اأّول طرح لهذا المفهوم الكبير والمتقّدم بعنوان »اإن�سان بعمر 250 

 Qسنة« من قبل الإمام الخامنئي{ في الموؤتمر العالمي لالإمام الر�سا�

عام 1986م. 

تحليلي  متن  هو  �سرفًا،  تاريخيًا  كتابًا  يكون  اأن  قبل  الحا�سر،  والكتاب 

تاريخي؛ يت�سّمن بال�سافة اإلى ال�سرد وال�سرح التاريخي لوقائع من حياة النبي

كّلية لحياة كل مع�سوم  روؤية تحليلة  P والأئّمة الأطهارR، طرٌح وبيان 

بالنظر اإلى الم�سار التاريخي لمرحلة اإمامته، وفي اإطار روؤية متكاملة ومترابطة 

مع باقي الأئمة الأطهارR، بحيث غدت �سيرتهم الجهادية بمثابة عر�ض 

من�سجم ومترابط لحركة واحدة مّت�سلة ومتوا�سلة نحو مق�سد واحد وغر�ض 

م�سّخ�ض.

ال�سيا�سية  الحياة  عن  وا�سحة  روؤيا  تكوين  اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل  يهدف  وهو 

الجهاد  عن�سر  عن  والبحث  ال�سوء  ت�سليط  واإلى   ،R الأطهار  لالأئمة 

التي ات�سمت بها حياتهم المباركة، والمق�سد الحقيقي  ال�سيا�سية  والمواجهة 

الذي كانوا يرمون الو�سول اإليه. 

 R والفكرة المركزية التي تبتني عليه هذه الروؤية هي النظر اإلى الأئمة
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على اأّنهم �سخ�ض واحد يحيا باأهداف وا�سحة ومحّددة على الم�ستوى المرحلي 

اإلى هذه الأهداف، والتي هي  اأو ملل للو�سول  وال�ستراتيجي؛ ي�سعى دون كلل 

نف�سها اأهداف هذا الدين الحنيف والر�سالة المحمدية الأ�سيلة. وقد امتدت 

حياة هذا الإن�سان على طول حياة الأئمة R، اأي من �سنة 11 للهجرة حتى 

عام 260 للهجرة، ليكون اإن�سانًا بعمر 250 �سنة، ومن هنا اقتب�ض عنوان هذا 

الكتاب؛ من كلمات القائد نف�سها. 

اأّن حجم الكالم الذي �سدر عن الإمام  اإلى  في الختام ل بّد من الإ�سارة 

حياة  وخا�سة   Rوالأئّمة  Pالنبي لحياة  المختلفة  الأبعاد  في  الخامنئي 

النبي الأعظمP والإمام اأمير الموؤمنين والإمام الح�سينQ وكذلك في 

من  بكثير  اأكثر   Rالمع�سومين من  واحد  لكل  ال�سخ�سية  ال�سيرة  دائرة 

المقدار الوارد في هذا الكتاب. وعليه يمكن اعتبار هذا الكتاب مقدمة اأ�سا�سية 

وديباجة مفيدة للدخول اإلى المعارف الأ�سا�سية والأ�سيلة في حياة المع�سومين 

R والواردة في كلمات الإمام الخامنئي{ وخطاباته.

ول ي�سعنا في النهاية اإل اأن نتقّدم بجزيل ال�سكر والمتنان اإلى جميع الذي 

ف�سيلة  بال�ّسكر  ونخ�ّض  النهاية،  واتمامه حتى  العمل  انجاز هذا  في  �ساهموا 

ال�سيد عبا�ض نورالدين الذي كان له الف�سل في ترجمة هذا الكتاب اإلى اللغة 

العربية، فا�سحًا بذلك المجال اأمام اإخراجه اإلى المكتبة العربية. 



المقّدمة

في  عا�سوها  اّلتي  الزمنّية  الفترة  على  تقت�سر  لم   Rالأئّمة غربة  اإّن 

يرجع  ذلك  في  وال�سّبب  بعدهم.  من  متمادية  لع�سور  ا�ستمّرت  بل  حياتهم، 

اإلى اإهمال الجوانب المهّمة بل والأ�سا�سية من حياتهم. ومن الموؤّكد اأّن هناك 

كتبًا وموؤّلفاٍت كثيرة قد َحِظيت بمكانة رفيعة ل نظير لها، وذلك لما حملته في 

طّياتها من روايات ت�سف حال الأئّمةR، ولما نقلته لالأجيال المتعاقبة من 

اأخبار ت�سف �سيرتهم، ولكّن عن�سر المواجهة ال�سيا�سّية الحاّدة، واّلتي تمّثل 

طّيات  في  �ساع  قد  �سنة،   250 طيلة   Rالهدى اأئّمة  لحياة  الممتد  الخّط 

الروايات والأحاديث، وذكر الأحوال الناظرة اإلى الجوانب العلمّية والمعنوّية.

يجب علينا اأن ننظر اإلى حياة الأئّمةR كدر�ض واأ�سوة، ل كمجّرد ذكريات 

قّيمة وعظيمة حدثت في التاريخ. وهذا ل يتحّقق اإّل بالهتمام والتركيز على 

.Rالمنهج والأ�سلوب ال�سيا�سي من �سيرة هوؤلء العظماء

المهّم  الجانب  هذا  على  الّطالع  في  �سديدة  رغبة  عندي  �سخ�سيًا  اأنا 

1350هـ.�ض  عام  كان  الم�ساألة  هذه  باأهمّية  �سعرت  مّرة  واأّول  حياتهم.  من 

تلك  قبل  اأّنني  ومع  الثورة.  �سبقت  اّلتي  المحنة  مراحل  في  اأي  )1971م.( 

الفترة كنت اأنظر اإلى الأئّمةR بعنوان اأّنهم �سخ�سّيات مجاهدة ومكافحة 

لإعالء كلمة التوحيد واإقامة الحكومة الإلهية، اإّل اأّن النقطة المهّمة اّلتي و�سلت 

اإليها في تلك الفترة هي اأّنه على الرغم من الختالف الظاهري بين �سَيرهم

R )حّتى اأّن بع�ض النا�ض لي�سعر بالختالف ال�سا�سع وبالتناق�ض فيها(، اإل 

المقّدمة
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اأّنها عبارة عن م�سيرة واحدة ا�ستمّرت 250 �سنة ابتداًء من �سنة 11هـ.ق. اإلى 

260هـ.ق. اأي انتهت ببداية الغيبة ال�سغرى لالإمام الحّجة|.
هوؤلء العظماء كانوا �سخ�سًا واحدًا. ول ينبغي ال�سّك باأّن هدفهم هو واحٌد. 

والح�سين  Qالح�سن الإمام  من  كّل  حياة  ندر�ض  اأن  وبدل  فاإّننا  ولذلك 

Q وال�سّجادQ ب�سورة منف�سلة عن الأخرى، حّتى ل نقع في فّخ هذا 

الثالثة  الأئّمة  التناق�ض والتعار�ض بين �سيرة هوؤلء  الخطاأ الخطر من وجود 

ب�سبب وجود هذا الختالف الظاهرّي، يجب اأن نفر�ض وجود اإن�سان عّمر 250 

الطريق، حّتى قطعه عام  له على   
ٍ
قدم اأّول  و�سع  للهجرة   11 �سنة  وفي  �سنة، 

260 للهجرة. 
العظيم والمع�سوم، قابلًة  الإن�سان،  عندها �سوف ت�سبح كّل حركات هذا 

العقل  من  �سيئًا  يملك  اإن�سان  اأّي  فاإّن  المنظار.  هذا  وفق  والتف�سير  للفهم 

والحكمة، ول نقول يملك �سيئًا من الع�سمة، تكون له تكتيكات ومواقف مو�سعّية 

ة خالل حركته البعيدة المدى. وقد يجد هذا الإن�سان اأّنه من ال�سرورّي  خا�سّ

اأن يتراجع تراجعًا  اأو حّتى  اأخرى،  ُي�سِرع في حركته تارًة، واأن يبطئ تارًة  اأن 

اأخرى. والإن�سان العاقل والحكيم والعارف �سيرى في هذا  حكيمًا في موا�سع 

التراجع، بالنظر لهدف هذا الإن�سان، حركة وتقّدمًا نحو الأمام.

من هذا المنظار ُتعتبر حياة الإمام اأمير الموؤمنينQ، والإمام المجتبى

من   Rالمع�سومين الثمانية  والأئّمة   ،Qالح�سين والإمام   ،Q

التفتُّ في تلك  260 للهجرة. وقد  ولدهم، حركة واحدة وم�ستمّرة حّتى �سنة 

�ل�سنة )1971م( اإلى هذا الأمر، ودخلت في درا�سة حياتهم، من هذا المنظار، 

اإّن  �سائبة.  الفكرة  هذه  اأّن  وجدُت  توّغلت  وكّلما  اأخرى  مّرًة  النظر  وعاودُت 

بيت  اأهل  من  والعظماء  المع�سومين  لهوؤلء  الم�ستديمة  الحياة  اإلى  اللتفات 

ر�سول اهللP بالتالزم مع التوّجه ال�سيا�سّي، ي�ستحّق اأن ُيفرد له ف�سٌل خا�ّض 
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م�ستقّل، وقد قّررُت القيام بهذا الأمر. واإن �ساء اهلل اأرغب بالحديث عن هذه 

الجملة ب�سيٍء من ال�سرح والتف�سيل. 

اأّوًل: ماذا نق�سد عندما نن�سب المواجهة ال�سيا�سية اأو الن�سال ال�سيا�سّي الحاّد 

لالأئّمةR؟ 

اإّن المق�سود من هذا الكالم هو اأّن جهاد الأئّمة المع�سومينR لم يكن 

منح�سرًا بالجهاد العلمّي والعقائدّي والكالمّي، من قبيل النزاعات الكالمية 

بين  النزاع  مثل  الإ�سالم،  تاريخ  من  الفترة  تلك  كّل  عبر  ت�ساهدونها  اّلتي 

اجتماعاتهم  من   Rالأئّمة هدف  يكن  فلم  وغيرهم.  والأ�ساعرة  المعتزلة 

وبيان  الإ�سالمية  المعارف  ونقل  والأحاديث،  درو�سهم،  وحلقات  العلمّية، 

الأحكام اأن يثبتوا مدر�ستهم الكالمية اأو الفقهية ويفحموا خ�سومهم فح�سب، 

بل كان هدفهم اأبعد من ذلك. واأي�سًا لم تكن مواجهتهم مواجهة م�سّلحة كما 

الح�سن  بني  عهد  في  كان  كما  اأو  بعده،  من  جاوؤوا  واّلذين  زيد  عهد  في  كان 

اإّن  وبع�ض اآل جعفر وغيرهم من اّلذين مّروا في حياة الأئّمةR. بالطبع، 

الأئّمةR لم يخّطئوا هذه التحّركات ب�سورة مطلقة، وحكمهم على بع�ٍض 

خر مختلفة. 
ُ
منها بالخطاأ لم يكن بداعي كونها حركات م�سّلحة واإّنما لأ�سباب اأ

لذا نجد اأّن مواقف الأئّمةR كانت موؤّيدة لهذه الحركات في بع�ض الأحيان، 

اّلتي  الم�ساعدات  مبا�سرة، عن طريق  ب�سورة غير  بع�سها،  في  وا�ستركوا  بل 

ال�سادق الإمام  حديث  اإلى  اللتفات  الجدير  ومن  للثورة.  يقّدمونها  كانوا 

وعليَّ   Pمحّمد اآل  من  يخرج  الخارجّي  اأّن  »لوددت  يقول:  اّلذي   Q

: كالنفقات المالّية وتقديم العون المعنوّي، والدعم في تقديم 
(1(

نفقة عياله«

المالجئ والمخابئ واأمثالها. اإل اأّن الأئّمةR اأنف�سهم، تلك ال�ساللة اّلتي 

نعرفها، لم يخو�سوا في مثل هذه المواجهات الم�سّلحة اأو ي�ستركوا فيها ب�سكٍل 

)1) بحار الأنوار، ج46، �ض172.
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مبا�سر. اإّن الجهاد ال�سيا�سّي، ل ذاك الأّول ول ذاك الثاني، عبارة عن مواجهة 

ت�سكيل  عن  عبارة  هو  ال�سيا�سي؟  الهدف  ذاك  هو  فما  �سيا�سّي.  هدٍف  ذات 

»حكومة اإ�سالمّية« وبح�سب تعبيرنا »حكومة علوّية«. 

فكان �سعي الأئّمةR ومنذ وفاة الر�سولP وحّتى عام 260 هـ.ق. هو 

اإيجاد وتاأ�سي�ض حكومة اإلهّية في المجتمع الإ�سالمّي، وهذا هو الأ�سل المّدعى. 

ول ن�ستطيع القول اإّن كّل اإمام كان ب�سدد تاأ�سي�ض حكومة في زمانه وع�سره، 

ولكن كّل اإمام كان يهدف اإلى تاأ�سي�ض حكومة اإ�سالمية م�ستقبلية، اأكان ذلك 

في الم�ستقبل البعيد اأو القريب. مثاًل هدف الإمام المجتبىQ كان تاأ�سي�ض 

حكومة اإ�سالمية في الم�ستقبل القريب، فقولهQ قال تعالى:{ۈ ٴۇ 

ولآخرين،  نجّية  بن  للم�سّيب  جوابه  في   ،
(1(

ۉ} ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
عندما �ساألوه عن �سبب �سكوته، لهو خير دليل واإ�سارة اإلى هذا الم�ستقبل. واأّما 

الإمام ال�سّجادQ، وبح�سب اعتقادي، فقد كان يهدف اإلى تاأ�سي�ض حكومة 

اإ�سالمية في الم�ستقبل المتو�ّسط، ولدينا �سواهد في هذا المجال نذكرها فيما 

بعد. اأّما الإمام الباقرQ فيوجد احتمال كبير اأّنه �سعى لتاأ�سي�ض حكومة في 

الم�ستقبل القريب، واأّما بعد �سهادة الإمام الثامنQ فاأغلب الظّن اأّن الأمر 

ن�سب  كان  الحكومة  تاأ�سي�ض  اإّن هدف  اإذًا،  البعيد.  المدى  اإلى  متوّجهًا  �سار 

اأعين الأئّمةR دائمًا، لكن الزمن المن�سود لتاأ�سي�سها وقيامها كان يختلف 

 اإلى اآخر. وهذا هو معنى الن�سال ال�سيا�سي.
ٍ
من اإمام

الأمور  عن  النظر  بغ�ّض   ،Rالأئّمة بها  يقوم  كان  اّلتي  الأعمال  كّل  اإّن 

المعنوية والروحية اّلتي تهدف اإلى تكامل النف�ض الإن�سانية ورقّيها وقربها من اهلل 

تعالى، كانت اأعماًل تهدف اإلى تاأ�سي�ض هذه الحكومة الإ�سالمية. فن�ساطاتهم 

في ن�سر العلم والمناظرات اّلتي كانوا يقومون بها �سّد خ�سومهم في ال�سيا�سة، 

)1)  �سورة الأنبياء، الآية: 111.
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هذا  في  ت�سب  كّلها  اأخرى،  وجه  في  ووقوفهم  جماعة،  جانب  اإلى  ووقوفهم 

المجال األ وهو تاأ�سي�ض الحكومة الإ�سالمية. هذا هو المّدعى. [28/04/1365]  

اأم ل؟ هل كانت  ال�سوؤال الأ�سا�ض هو هل كان لالأئّمةR حياة �سيا�سية 

والمحّبين حولهم  والمريدين  التالمذة  حياتهم عبارة عن جمع مجموعة من 

الإ�سالمية  والأخالق  والحّج  والزكاة  ال�سالة  اأحكام  لهم  يبّينوا  اأن  اأجل  من 

والمعارف والأ�سول الدينية والعرفان واأمثالها فقط ل غير اأم ل؟ 

كان هناك اأ�سياء اأخرى غير اّلتي ُذكرت، وهناك اإطار اآخر في قلب وروح 

ما ُذكر في حياة الأئّمة، وهو عبارة عن تلك الحياة ال�سيا�سية، فهذا اأمٌر مهمٌّ 

ل  جدًا، ومطلٌب ينبغي اأن يّت�سح. بالطبع، ل مجال للبحث ال�ستدللّي والمف�سّ

يمتلكون  اّلذين  لعّل  مطالب،  لروؤو�ض  اأعر�ض  فاأنا  المخت�سرة.  الفر�ض  في 

الرغبة يتابعون هذه الق�سية. ونحتاج في هذا الإطار اإلى اأن ننظر اإلى الروايات 

مّرة اأخرى، ونتاأّمل في كتب التاريخ وعندها �سُيعلم ما هي حقيقة حياة الإمام 

مو�سى بن جعفرQ اأو اأئّمتنا الآخرينR، اّلتي ما زالت اإلى يومنا هذا 

اأن لوحظ في محيط الإمامة ومحيط  اأو معروفة. بعد  غام�سًة وغير مذكورة 

{ۇئ ۆئ ۆئ  اأي  النبّي لم يتحّقق  اأّن هدف  البيت  اأهل 

اإ�سالمّي  نظاٍم  ت�سكيل  اأّن   Rالأئّمة راأى  اأن  وبعد   ،
(1(

ۈئ}
اأراده الأنبياء، وبعد ع�سر �سدر الإ�سالم، قد تّم  اإ�سالميٍّ كما  وتحقيق عالٍم 

ن�سيانه بالكامل، واأّن المَلكّية قد حّلت مكان النبّوة والإمامة، واأن الك�سرويين 

من  وغيرهم،  لال�سكندر(  )ن�سبة  ال�سكندريين  والطواغيت  والقيا�سرة 

المعروفين بالظلم والطغيان عبر التاريخ، قد �سيطروا ولب�سوا لبا�ض الخالفة 

يريد  كما  ُيف�ّسر  اأ�سحى  القراآن  واأّن  العّبا�ض،  وبني  اأمية  بني  �ساللة  با�سم 

اأ�سحاب الملك والقدرة، واأّن اأذهان النا�ض قد وقعت تحت تاأثير العمل الخيانّي 

س )1)ورة اآل عمران، الآية: 164.
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للحّكام  الماّدية  والتعّلقات  المطامع  معلف  على  اّلذين جل�سوا  العلماء  لأولئك 

والملوك، فبعد اأن راأى الأئّمةR كّل ذلك، ظهرت خّطة عاّمة في حياتهم.

الموؤمنين  اأمير  الأئّمة، من  الأئّمة نق�سد بذلك جميع  نقول  ونحن عندما 

وحتى الإمام الع�سكرّيR. وقد كنت ذكرت مرارًا اأّنه علينا النظر اإلى حياة 

اإن�ساٌن  واحد،  اإن�ساٍن  كحياة  �سنة،   250 لمّدة  ا�ستمّرت  واّلتي   ،Rالأئّمة

 .
(1(

واحد« نوٌر  »كّلهم  بع�سًا،  بع�سهم  عن  ينف�سلون  فال  �سنة،   250 لـ  عا�ض 

على  جرت  قد  الحقيقة  في  الكلمة  هذه  تكون  بكلمة،  يتفّوه  منهم  واحٍد  فاأّي 

ل�سان غيره من الأئّمة، واأّي واحٍد منهم يقوم بعمٍل ما، فاإّن هذا العمل يكون 

في الحقيقة �سادرًا عن غيره من الأئّمة، وكاأّن هناك اإن�سانًا عا�ض 250 �سنة. 

فجميع اأعمال الأئّمة، وطيلة الـ 250 �سنة، هي عمل اإن�ساٍن له هدٌف واحد ونّية 

واحدة وتكتيكات مختلفة.

اأّن الإ�سالم �سار غريبًا واأّن المجتمع الإ�سالمّي   Rعندما �سعر الأئّمة

لم يت�سّكل، و�سعوا عّدة اأهداٍف اأ�سا�سية لهم، اأحدها: تبيين الإ�سالم بال�سورة 

ال�سحيحة. فالإ�سالم بنظر اأولئك، اّلذين كانوا على راأ�ض ال�سلطة طيلة هذه 

واإ�سالم  النبّي،  فاإ�سالم  )مطامعهم(.  يعار�ض  اأمٌر  هو  المتمادية،  ال�سنوات 

الأر�ستقراطية  يعار�ض  اّلذي  والإ�سالم  وُحنين،  بدر  معركة  واإ�سالم  القراآن، 

والتمييز الطبقّي، والإ�سالم اّلذي ين�سر الم�ست�سعفين ويقمع الم�ستكبرين، ل 

يمكن اأن يكون في م�سلحة اأولئك اّلذين يريدون اأن يرتدوا اللبا�ض المو�سوي 

فكانوا  النمرودية،  بالحقيقة  الإبراهيمّي  واللبا�ض  الفرعونية،  بالحقيقة 

م�سطّرين لتحريف الإ�سالم. ولّما لم يكن بالإمكان اإبعاد الإ�سالم دفعًة واحدة 

اأن  اإلى  ا�سطّروا  به،  موؤمنين  كانوا  النا�ض  لأّن  واأذهانهم،  النا�ض  قلوب  عن 

يبّدلوا الإ�سالم من حيث الّروح والماهية واأن يفّرغوه من محتواه.

 )1) عيون اأخبار الر�ساQ، ترجمة غفاري، ج2، �ض417.
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ولكّن  الإ�سالمية،  للمظاهر  مخالفة  هناك  يكن  لم  البائد  النظام  ففي 

الإ�سالم  وجهاد  وروحه  الإ�سالم  بم�سمون  يتعّلق  فيما  كذلك  يكن  لم  الأمر 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإ�سالميين، وبيان الحقائق الإ�سالمية، 

فلم يعار�سوا المظاهر الإ�سالمية اّلتي ل ت�سّر م�سالحهم. ومثل هذه الحالة 

كانت حا�سلة في زمن الخالفة الأموية والعّبا�سّية، لهذا ومن اأجل اأن ُيفّرغوا 

الإ�سالم من روحه وحقيقته، ا�ستاأجروا مجموعة من المرتزقة، من اأ�سحاب 

اأن  اأجل  الأموال من  يغدقون عليهم  وكانوا  الأحاديث  ليختلقوا  والل�سان  القلم 

بن  �سليمان  هلك  عندما  اإّنه  ُيقال  كتابًا.  لهم  يكتبوا  اأو  منقبة،  لهم  يخترعوا 

عبد الملك، قد �سوهدت ُكتب فالن العالم الكبير - واّلذي ل اأذكر ا�سمه الآن 

بن  �سليمان  خزانة  من  خرجت 
ُ
واأ والحيوانات  الإبل  ظهور  على  ُو�سعت  قد   -

عبد الملك. اأي اأّن هذا الكاتب والمحّدث الكبير وهذا العالم الم�سهور، اّلذي 

ُيذكر ا�سمه في كّل هذه الكتب الإ�سالمية، كان يوؤّلف ل�سليمان بن عبد الملك. 

فهل تتوّقعون من كتاٍب يوؤَلّف ل�سليمان بن عبد الملك اأن ُيذكر فيه ما ل ير�سي 

اّلذي يظلم وي�سرب الخمر  الملك  الملك؟ ف�سليمان بن عبد  �سليمان بن عبد 

وي�سالح الكّفار ويقمع الم�سلمين ويمّيز بين النا�ض وي�سّيق على الفقراء وينهب 

 �سيعجبه؟ لقد كان هذا هو المر�ض الكبير للمجتمع 
ٍ
اأموال النا�ض، اأّي اإ�سالم

و�سعروا  الأمور  هذه   Rالأئّمة �ساهد  وقد  الأولى.  القرون  طيلة  الإ�سالمّي 

اأّن تراث النبّي العظيمP، اأي الأحكام الإ�سالمية اّلتي ينبغي اأن تبقى على 

وكان  للتحريف.  اأ�سحى عر�سًة  كّل ع�سوره،  في  الب�سرية  وتهدي  التاريخ  مّر 

الحقيقّي  والتف�سير  لالإ�سالم  ال�سحيح  التبيين  الأ�سا�سية  الأئّمة  اأهداف  من 

للقراآن، وك�سف تلك التحريفات والمحّرفين.

انظروا في كلمات الأئّمةR، �سترون اأّن ما ُذكر في العديد من الموارد 

والفقهاء  العلماء  قبل  من  الإ�سالم  با�سم  ُذكرت  اّلتي  الأمور  تلك  اإلى  ناظٌر 
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والمحّدثين التابعين لالأجهزة الحاكمة والعاملة لدى بالط ال�سالطين من اأجل 

رّدها وبيان حقائقها. لقد كان هذا من الأهداف الأ�سا�ض والكبرى لالأئّمة، وهو 

عبارة عن تبيين الأحكام الإ�سالمية.

اإّن نف�ض هذا العمل له بعٌد �سيا�سّي؛ اأي اأّننا عندما نعلم اأّن التحريف يح�سل 

واّلذين  الماأجورين،  القلم  اأ�سحاب  واأّن  والخالفة،  ال�سلطة  اأجهزة  قبل  من 

فمن  والحّكام،  ال�سالطين  اأجل  من  الأمور  يحّرفون  العلماء،  ب�سورة  يظهرون 

الطبيعّي اأّن كّل من ينه�ض بوجه هذه التحريفات يكون في الواقع قد قام بعمٍل 

الدول  بع�ض  وفي  يومنا هذا،  في  وال�سالطين.  الحّكام  اأولئك  �سيا�سة  يعار�ض 

تلك  قبل  من  الم�ستاأجرين  والعلماء  والكّتاب  القلم  اأ�سحاب  نجد  الإ�سالمية، 

الأجهزة يوؤّلفون كتبًا من اأجل بّث الفرقة بين الم�سلمين، اأو من اأجل ت�سويه �سورة 

اإخوانهم الم�سلمين، فلو ظهر في تلك البالد كاتٌب حرٌّ واأّلف كتابًا حول الوحدة 

الإ�سالمية والأخّوة بين الجماعات الإ�سالمية، فاإّن مثل هذا العمل �سيكون في 

الأحكام  تلك  بيان  لقد كان  الحاكمة.  �سيا�سّيًا ومخالفًا لالأجهزة  الواقع عماًل 

الإ�سالمية من جملة الأعمال والأن�سطة الأ�سا�ض لالأئّمة، ول يعني هذا اأّن الأحكام 

الإ�سالمية لم تكن ُتعلن في تلك الأّيام وداخل المجتمع الإ�سالمّي. كيف ل، وفي 

كّل زاويٍة من العالم الإ�سالمي كان هناك من يقراأ القراآن، وينقل الأحاديث عن 

ولم  الأحاديث،  اآلف  حفظوا  اّلذين  المحّدثين  بع�ض  هناك  وكان   ،Pالنبّي

ًا بمّكة والمدينة والكوفة وبغداد واأمثالها، بل كان �سائعًا في  يكن الأمر مخت�سّ

جميع اأقطار العالم الإ�سالمّي - انظروا اإلى التاريخ - هناك في خرا�سان ذلك 

العالم ال�ساّب اّلذي يدّون عّدة اآلف من الأحاديث، وفي طبر�ستان، ذاك العالم 

الكبير اّلذي ينقل عّدة اآلف من الأحاديث عن النبّيP وعن ال�سحابة. لقد 

ُيبّين  لم يكن  الإ�سالمّية، ولكن ما  الأحكام  ُتبّين  الحديث موجودًا وكانت  كان 

هو التف�سير والتبيين ال�سحيح لالإ�سالم في جميع المجالت، وفي كّل ما يتعّلق 
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باأمور المجتمع الإ�سالمّي، وهذا ما اأراد الأئّمةR اأن ينه�سوا به. لقد كان 

 .Rهذا العمل من الأعمال المهّمة لالأئّمة

هي  الإمامة  الإمامة.  ق�سية  تبيين  هو  اأهمّية  له  كان  اّلذي  الآخر  العمل 

بالن�سبة  وا�سحًة  تكن  لم  اّلتي  الأ�سا�ض  والق�سية  الإ�سالمّي  المجتمع  حاكمية 

والنظرية.  العملية  الناحية  من  تحريفها  تّم  قد  واّلتي  الزمان  ذلك  لم�سلمي 

ل  اّلذين  اإّن  بحيث  الأمر  و�سل  لقد  الإ�سالمّي؟  المجتمع  اإمامة  تكون  فلمن 

اأكثر المحّرمات عالنيًة،  يتقّيدون بالأحكام الإ�سالمية في الأغلب، ويرتكبون 

يّدعون خالفة النبّي ويجل�سون على م�سنده، ول يخجلون. فلم يكن الأمر بحيث 

لي�سّلي  ياأتي  الخليفة  ا�سمه  �سخ�سًا  اأّن  يرون  كانوا  بل  النا�ض،  على  يخفى 

الجمعة مخمورًا �سكراَن وي�سبح اإمامًا ياأتّم به النا�ض. كان النا�ض يعلمون اأّن 

يزيد بن معاوية م�ساٌب بالأمرا�ض الأخالقية الكبرى ويرتكب الذنوب الكبيرة، 

بايعنا  اإّننا  يقولون  كانوا  يزيد  لهم قوموا على  ُيقال  الوقت، عندما  نف�ض  وفي 

يزيد ول يجوز القيام عليه. فق�سّية الإمامة لم تكن وا�سحًة للنا�ض. كان النا�ض 

يت�سّورون اأّن اإمام الم�سلمين وحاكم المجتمع الإ�سالمّي يمكن اأن يكون متلّوثًا 

بهذه المعا�سي والمفا�سد والمظالم وهذه الأعمال اّلتي تخالف �سريح القراآن 

والإ�سالم، فلم تكن الق�سية من هذه الناحية مهّمة بالن�سبة للنا�ض. لقد كان 

هذا م�سكلًة كبيرًة، حيث وباللتفات اإلى اأهمية ق�سية الحكومة في اأّي مجتمع 

وتاأثير الحاكم على توّجهاته، فاإّن ذلك كان ُيعّد اأخطر �سيٍء على عالم الإ�سالم. 

لهذا وجد الأئّمةR �سرورة تبيين اأمرين للنا�ض:

بها  يتمّتع  اأن  ينبغي  اّلتي  والخ�سائ�ض  ال�سروط  للنا�ض  يذكروا  اأن  اأحدهما: 

والمعنويات  والعلم  والتقوى  الع�سمة  وهذه  والإمام.  الإ�سالمّي  الحاكم 

وال�سلوك مع النا�ض، والعمل تجاه الّرب، هي خ�سائ�ض الإمام اأي الحاكم 

الإ�سالمّي. 
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الثاني: هو ت�سخي�ض من يتحّلى بهذه الخ�سائ�ض في يومهم. وهذا ما قاموا 

به باأنف�سهم. وقد كان عماًل كبيرًا من قبل الأئّمة. واأنتم ترون اأّنه كان من 

اأهّم الأعمال ال�سيا�سية والإعالمية والمفاهيم ال�سيا�سّية.

لكانا  ذكرتهما،  الّلذين  العملين  هذين  �سوى   R لالأئّمة  يكن  لم  لو 

وحينما  �سيا�سية.  حياًة  نهايتها  وحتى  بدايتها  من  الأئّمة  حياة  لتكون  كافيين 

كانوا يف�ّسرون القراآن ويبّينون المعارف الإ�سالمية اأي�سًا فاإّنهم كانوا في الواقع 

فاإّنهم  الإمام  خ�سائ�ض  عن  يتحّدثون  كانوا  وحينما  �سيا�سّي.  بعمٍل  يقومون 

كانوا اأي�سًا يزاولون عماًل �سيا�سيًا. اأي لو تّم اخت�سار بيانات الأئّمة بذكر هاتين 

�سيا�سية،  حياًة  حياتهم  لكانت  المذكورين،  المو�سوعين  وهذين  يتين  الخا�سّ

الأئّمةR من  بداأ  الأمور،  اإلى كّل هذه  يكتفوا بذلك. فبالإ�سافة  لم  لكّنهم 

ع�سر الإمام الح�سن المجتبى Qاإلى ما بعد ذلك، حركة تحت الأر�ض لها 

اأبعاد �سيا�سية وثورية من جميع الجهات من اأجل الإم�ساك بالحكومة. ول يبقى 

، لكّل باحٍث في حياة الأئّمة، اأّن الأئّمةR كانوا اأ�سحاب هذه  هناك اأّي �سكٍّ

الحركة. وما ذكرته هنا مجهوٌل. والم�سكلة هي اأّن الكتب اّلتي اأّلفت حول حياة 

 ،Qوحياة الإمام مو�سى بن جعفر Qالأئّمة، حول حياة الإمام ال�سادق

وب�ساأن حياة اأكثر الأئّمة الآخرين، لالأ�سف لم تبّين هذه الق�سية.

ال�سواهد  هذه  كّل  من  وبالرغم  الأئّمة،  عند  �سيا�سية  حركٍة  وجود  فاإّن 

اّلتي بنوها، قد بقيت مخفّيًة  الموجودة وتلك الت�سكيالت الوا�سعة والمنت�سرة 

 .Rُيعّد الم�سكلة الأ�سا�ض في فهم حياة الأئّمة ولم ُتذكر وكان هذا الأمر 

اأّن الأئّمة قد بداأوا هذا العمل. وبالتاأكيد، توجد �سواهد كثيرة  فحقيقة الأمر 

على ذلك.

مخت�سرة،  وب�سورة  الأمر،  هذا  يعلموا  اأن  والأخوات  الإخوة  جميع  على 

فاإّن  الإمامة  اأمانة  ُيلقى عليهم حمل  اأن  كانوا جميعًا بمجّرد   Rالأئّمة اأّن 
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والم�ساعي  ال�سيا�سية  المواجهة  تلك  هي  بها  يبداأون  كانوا  اّلتي  الأعمال  من 

كان  ال�سيا�سّي  ال�سعي  هذا  اإّن  الحكومة.  بزمام  الإم�ساك  اأجل  من  ال�سيا�سية 

ي�سبه جميع الم�ساعي اّلتي يقوم بها من يريد اأن ي�سّكل نظامًا. وهو ما قام به 

[23/01/1364]  .Rالأئّمة

اإّن كّل هذا النزاع اّلذي ت�ساهدونه عبر م�سير حياة الأئّمةR فيما بينهم 

وبين اأجهزة الظلم والجور، اإّنما كان حول هذه الق�سّية. فاّلذين خالفوا اأئّمتنا 

اأّن  ب�سبب  كان  اإّنما  عليهم،  و�سّيقوا  وحا�سروهم  و�سجنوهم  بال�سّم  وقتلوهم 

اأدعياء الحكومة. فحتى لو كان الأئّمةR يمتلكون علوم  الأئّمةR كانوا 

لتم�ّض  تكن  لم  والق�سية  الحكومة،  يكونوا دعاة  لم  ولكّنهم  والآخرين،  الأّولين 

من  �سكٍل  باأي  لهم  تعّر�سوا  كانوا  فلما  القدرة،  واّدعاء هذه  ال�سيا�سية  القدرة 

الأ�سكال، اأو على الأقل لما كانوا تعاملوا معهم بهذه ال�سّدة والعنف. فالق�سية 

 ،Rمن الأ�سا�ض هي هذه. لهذا، اأنتم ترون اأّنه من بين دعوات وكلمات الأئّمة

 Qتوجد ح�سا�سية فائقة حول كلمة الإمامة وق�سّيتها؛ اأي اأّن الإمام ال�سادق

عندما يريد اأن يّدعي الحاكمية الإ�سالمية والقدرة ال�سيا�سية فاإّنه يقول: »اأّيها 

النا�س اإّن ر�سول اهللP كان الإمام«، وذلك في اجتماع الحّجاج في عرفات، 

فاإّن اإمام المجتمع وحاكمه وقائده هو ر�سول اهلل، »ثّم كان علّي بن اأبي طالب، 

، اإلى اأن ي�سل اإلى نف�سه. اأي اأّن كّل بحث الأئّمة مع 
(1(

ثّم الح�سن، ثّم الح�سين«

مخالفيهم، وبحث اأ�سحاب الأئّمة في جهادهم اإّنما كان حول ق�سية الحكومة 

القدرة  حول  وكذلك  الم�سلمين  على  والعاّمة  المطلقة  والولية  والحاكمية، 

ال�سيا�سية، ولم يكن النزاع حول المقامات المعنوّية لالأئّمة. 

اأهل  من  الخلفاء،  زمن  في  المجتمع،  في  اأ�سخا�سًا  نجد  ما  كثيرًا  لماذا 

يعار�سهم  ول  الأمور،  هذه  ومثل  والعلم  بالتف�سير  المعروفين  والعلم  الزهد 

)1)  الكافي، ج4، �ض466.
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اإليهم  ويختلفون  لهم  المحّبة  ويظهرون  يواّدونهم  حّتى  اإّنهم  بل  الخلفاء، 

مقابل  في  �سيا�سّيين  دعاًة  يكونوا  لم  هوؤلء  مثل  لأّن  ن�سائحهم؟  ويطلبون 

هوؤلء  عبيد،  بن  وعمرو  �سبُرمة  وابن  الب�سري  الح�سن  اأمثال  من  الخلفاء، 

الكبار من العلماء اّلذين كانوا مورد عناية وقبول الخلفاء. وكانوا يّدعون العلم 

والزهد والمعنويات والتف�سير وعلوم النبّي وكّل هذه الّدعاءات، لكّن الخلفاء 

يكن  لم  لأّنه  الأ�سكال.  من  �سكٍل  باأي  لهم  تعّر�ٍض  اأو  معار�سة  اأّية  يظهروا  لم 

وبني  اأمّية  بني  الأئّمة مع خلفاء  نزاع  اأّما  ال�سيا�سية.  للقدرة  اّدعاء  اأّي  هناك 

اّلذي  المعنى  ذلك  وهو  هذه،  والولية  الإمامة  ق�سية  حول  كان  فقد  العّبا�ض 

ن�ستخدمه اليوم ب�ساأن الإمامة. [02/11/1366]

الإمام ال�سيد علي الخامنئي {



بعثة الخاتم، بداية ال�سحوة. ❊

حماية النظام الإ�سالمّي. ❊

تثبيت النظام الإ�سالمّي. ❊

Pالنبّي األعظم

الف�صل الأول





تمهيد
اإلى الحّق والحقيقة والجهاد  اإّن العمل المهّم لر�سول اهللP هو الدعوة 

في �سبيل هذه الدعوة. ولم ُيبتَل النبّي الأكرمP باأّي ت�سوي�ٍض اأو ترّدد مقابل 

الدنيا الظلمانية في زمانه. �سواٌء في تلك الأّيام اّلتي كان فيها في مّكة وحيدًا، 

اأم في ذلك الجمع ال�سغير من الم�سلمين اّلذين اأحاطوا به وفي مواجهة زعماء 

العرب المتكّبرين من �سناديد ُقري�ض وطواغيتهم، بجالفتهم وبكّل اقتدارهم، 

اأم مقابل عاّمة النا�ض اّلذين يغّطون في �سبات الجهل والجاهلية. فلم ي�ستوح�ض. 

وقال كلمة الحّق واأعادها وبّينها واأو�سحها وتحّمل الإهانات وا�سترى كّل تلك 

ال�سعاب والآلم بالنف�ض حّتى تمّكن من اأ�سلمة عدد كبير منهم.

 اأم في ذلك الوقت اّلذي ت�سّكلت فيه الحكومة الإ�سالمية، وكان هو نف�سه 

في موقع رئا�سة الحكومة، وكانت ال�سلطة بيده. في تلك الأّيام اأي�سًا، كان هناك 

اأعداٌء ومخالفون متنّوعون يواجهون النبّيP، �سواء تلك المجموعات العربية 

، واّلتي كانت دعوة 
(1(

الم�سّلحة - البدو المتفّرقون في �سحاري الحجاز واليمامة

الإ�سالم تريد اإ�سالحهم وهم يقاومون - اأم ملوك العالم و�سالطينه - القّوتان 

العظميان في ذلك الزمان - اأي اإيران والإمبراطورية الرومانية، اّلذين كتب 

اإليهم ر�سول اهلل P وجادلهم وتوّجه اإليهم وجّي�ض الجيو�ض نحوهم، وعانى 

كانت  اأّنه  اإلى حد  الأمر  و�سل  القت�سادّي، حّتى  الح�سار  ووقع في  ال�سعاب 

تمّر على اأهل المدينة عّدة اأّيام اأحيانًا، ل 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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التهديدات الكثيرة من كّل حدٍب و�سوب تحيط بالنبّيP. كان بع�ض النا�ض 

 Pالنبّي يلوم  وبع�سهم  يتذّمرون،  وبع�سهم  يتزلزلون،  وبع�سهم  يقلقون، 

ويحّثه على التنازل، لكّن النبّيP لم يترّدد اأو ي�سعف في ميدان الجهاد هذا، 

وتقّدم بالمجتمع الإ�سالمّي بكّل اقتدار حّتى اأو�سله اإلى اأوج العّزة والقدرة. هذا 

الجهاد  ميادين  في  النبّي  �سمود  ببركة  ا�ستطاع  اّلذي  والمجتمع،  النظام  هو 

والدعوة، اأن ي�سبح القّوة الأولى في العالم في ال�سنوات اّلتي تلت. [05/07/1370]



بعثة النبي الخاتمPوإرساء قواعد النظام

بداية الصحوة
وكما روي عنهP، في حديث م�سهور ومتواتر، اأّنه قال: »اإّنما ُبعثت لأتّمم 

، فاإّن البعثة ُوجدت في هذا العالم لأجل هذا الهدف، من 
(1(

مكارم الأخالق«

اأجل تعميم المكارم الأخالقّية، والف�سائل الروحّية وتكميلها عند النا�ض.

باأف�سل المكارم الأخالقية، فاإّن اهلل تعالى لن  اأّن المرء لم يتحلَّ  وطالما 

يخاطب  �سبحانه  اهلل  فاإّن  ولهذا  والخطيرة،  العظيمة  المهّمة  هذا  اإليه  يوكل 

. اأي اأّن الر�سول
(2(

النبّيP في اأوائل البعثة قائاًل: {ڱ ڱ ڱ ں}

P كان على درجة من ال�ستعداد تجعله قادرًا على تلّقي الوحي الإلهّي، وهذا 

الأمر يعود اإلى ما قبل البعثة. ولهذا فقد ورد اأّن النبّي الأكرمP كان ي�ستغل 

اأنفقها  اأن  لبث  فما  طائلة،  اأرباحًا  ذلك  من  ك�سب  وقد  �سبابه،  في  بالتجارة 

جميعًا على الم�ساكين قربًة اإلى اهلل تعالى.

وفي هذه المرحلة اّلتي كانت نهاية تكامل النبّيP وقبل نزول الوحي - 

ولم يكن قد نّبئ بعد - كان النبّي يعتزل في غار حراء ويجول بفكره في الآيات 

اّلتي  الإلهية من �سماء ونجوم واأر�ض، ويتاأّمل في هذه الخالئق والموجودات 

تعي�ض على وجه الب�سيطة بما لها من م�ساعر مختلفة وطبائع �سّتى. لقد كان 

اأمام عظمة  اآخر  بعد  يومًا  الإلهية فيزداد خ�سوعه  الآيات  ي�ساهد كاّفة هذه 

)1)  مجمع البيان، ج10، �ض86.
)2)  �سورة القلم، الآية: 4.
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الّربانية،  الإلهّيين والإرادة  الأمر والنهي  اأمام  الحّق، ويت�ساعف خ�سوع قلبه 

وتتفّتح في وجدانه، مع مرور الأّيام، براعم الأخالق النبّيلة. ولهذا فقد ورد 

قبل  تكاماًل  يزداد  كان  حيث   ،
(1(

واأكرمهم« النا�س  اأعقل  »كان  قال:   Pاأّنه

اأربعين  ا�ستكمل  »فلّما  الأربعين،  بلغ  حّتى  الإلهية  الآيات  بم�ساهدة  البعثة 

اأف�سل القلوب واأجّلها واأطوعها  اإلى قلبه فوجده  �سنة ونظر اهلل عّز وجل 

واأخ�سعها واأخ�سعها اأذن لأبواب ال�سماء فُفتحت، ومحمد ينظر اإليها، واأذن 

الأمين  عليه جبرائيل  نزل  ، حّتى 
(2(

اإليهم« ينظر  فنزلوا ومحمد  للمالئكة 

 فكانت بداية البعثة.
(3(

وقال: {چ }

اإّن هذا المخلوق الإلهّي اّلذي ل نظير له، وهذا الإن�سان الكامل اّلذي كان 

قد بلغ تلك الدرجة من الكمال في هذه المرحلة قبل نزول الوحي، قد �سرع منذ 

اللحظة الأولى من البعثة في دخول مرحلة من الجهاد ال�سامل والبالغ الم�سّقة 

للكفاح  نموذجًا  كان  هذا  وكل  �سنة،  وع�سرين  ثالثًا  ا�ستغرقت  والمكابدة، 

اأنا�ض  والمجاهدة والعمل الدوؤوب. لقد كان جهادهP جهادًا مع نف�سه، ومع 

ل يدركون من الحقيقة �سيئًا، ومع ذلك المحيط اّلذي كان يعّمه ظالٌم حالك 

»في  ذلك:  و�سف  في  البالغة  نهج  في   Qالموؤمنين اأمير  ويقول  ومطبق. 

لقد   .
(4(

�َسَناِبِكَها« َعلَى  َوَقاَمْت  ْظاَلِفَها، 
َ
باأ َوَوِطَئْتُهْم  ْخَفاِفَها، 

َ
ِباأ َدا�َسْتُهْم  ِفَتٍن 

كانت الفتن تهاجم النا�ض من كّل جانب: حّب الدنيا، واّتباع ال�سهوات، والظلم 

والجور، والرذائل الأخالقية اّلتي تقبع في عمق وجود الب�سرية، واأيادي الطغاة 

اأو رادع. ولم يكن هذا  اأدنى مانٍع  الجائرة اّلتي كانت تمتّد على ال�سعفاء بال 

التع�ّسف مقت�سرًا على مّكة اأو الجزيرة العربية، بل كان ي�سود اأعظم الح�سارات 

)1) بغية الباحث عن زوائد م�ســـند الحارث، �ض260، واأ�ســـل الحديث عن ر�ســـول اهللP:» اأف�ســـل النا�ـــض اأعقل النا�ض« 
.Pوف�سره ابن عبا�ض بر�سول اهلل

)2)  بحار الأنوار، ج17، �ض 309.
)3)  �سورة العلق، الآية: 1.

)4)  نهج البالغة، خ2.
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والإمبراطورية  العظيمة،  الرومانية  الإمبراطورية  اأي  اآنذاك،  العالم  في 

ال�ساهن�ساهية في اإيران. فاإذا ما تاأّملتم في التاريخ لوجدّتم �سفحة تاريخية 

مظلمة كانت ت�سرب باأطنابها على كاّفة نواحي الحياة الإن�سانية.

بقّوة خارقة،  للبعثة مت�سّلحًا  الأولى  الوهلة  النبّيP جهاده منذ  بداأ  لقد 

الإلهّي  الوحي  ذلك  الوحي،  فتحّمل  الت�سّور،  على  ي�ستع�سي  متوا�سل  و�سعٍي 

على  ويهطل  العذب  الغيث  ينزل  كما   Pالر�سول قلب  على  ينزل  كان  اّلذي 

طاقته  كّل  موّظفًا  فانبرى  بالقّوة،  ويمّده  الطاقة  فيمنحه  الخ�سبة،  الأر�ض 

لياأخذ ِبَيد العاَلم اإلى زمن من التّحول العظيم، ولقد حالفه التوفيق.

اإّن الر�سولP بنى الخاليا الأولى لج�سد الأّمة الإ�سالمية ِبَيده المقتدرة 

ورفع  الإ�سالمية  الأّمة  قواعد  فبنى  مّكة،  تاريخ  من  الع�سيبة  الأّيام  تلك  في 

كانت  من  واأّول  الإ�سالم،  اعتنق  من  واأّول  الأوائل،  الموؤمنون  فكان  عمادها، 

على  الوقوف  من  مكّنتهم  اّلتي  والنورانية  وال�سجاعة  المعرفة  تلك  لديهم 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  بها،  والإيمان  النبوّية  الر�سالة  حقيقة 

�سعاع  الرقيقة  باأنامله  لم�ض  اّلذي  هو   Pالر�سول كان  لقد   .
(1(

پپ}
من  رحٍب  عاَلٍم  على  الأفئدة  اأبواب  القوّية  بيده  وفتح  الوالهة،  القلوب  تلك 

الإرادات  وازدادت  والقرائح،  الأذهان  فتفّتحت  الإلهية،  والأحكام  المعارف 

�سالبة، ودخلت تلك الثلّة الموؤمنة - اّلتي كان يزداد عددها يومًا بعد يوم - 

في �سراٍع مريٍر ل يمكن ت�سّوره بالن�سبة لنا في المرحلة المكية. لقد تفّتحت 

ي�سودها  فكان  الجاهلية،  القيم  �سوى  تعرف  تكن  لم  بيئة  في  البراعم  هذه 

الع�سبية الخاطئة، ويعّمها الحقد العميق، وتت�سارع بين جنباتها قوى الق�سوة 

من  بها  وتحيط  الب�سر  حياة  على  ب�سّدة  ت�سغط  اّلتي  وال�سهوة  والظلم  وال�سّر 

كّل جانب، فنبتت تلك الغر�سات واأينعت من بين كّل هذه الأحجار والأ�سواك 

)1)  �سورة الأنعام، الآية: 125،
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َجَرَة  ال�سَّ »َواإِنَّ   :Qالموؤمنين اأمير  قول  والملتّفة، وهذا هو معنى  الجامدة 

والأنواء  العوا�سف  كاّفة  فاإّن  ولذلك   .
(1(

َوُقوداً« ْقَوى 
َ
واأ عوداً،  اأ�سلُب  َة  يَّ اْلَبرِّ

وترعرعت  نمت  اّلتي  والأ�سجار  والبراعم  النباتات  النيل من هذه  ت�ستطع  لم 

وانبثقت اأعوادها من بين ال�سخور ال�سّماء، وانق�سى ثالثة ع�سر عامًا، ثم ما 

لبث �سرح المجتمع الإ�سالمّي - المجتمع المدنّي والنبوّي - اأن قام على اأ�سا�ض 

هذه القواعد القوّية.

العمل السياسي
تمّثل  الأّمة، بل كانت  بناء هذه  الوحيد في  العن�سر  ال�سيا�سة هي  لم تكن 

بناء  على  يترّكز  كان  فيها  الآخر  الأ�سا�ض  والق�سم  العملّية.  هذه  من  ق�سمًا 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  {ٺ  الأفراد 

يعمل  كان   Pالر�سول اأّن  {ٹ}  ومعنى   ،
(2(

ٹ ڤ ڤ}

على تربية وتزكية القلوب قلبًا قلبًا، كما كان يغّذي العقول عقاًل عقاًل، وذهنًا 

والحكمة   ،{ ڤ  ڤ  {ٹ  والمعرفة،  والعلم  بالحكمة  ذهنًا، 

فح�سب،  والأحكام  القوانين  يعّلمهم   Pالنبّي يكن  فلم  ومكانة.  درجة  اأعلى 

بل كان يعّلمهم الحكمة اأي�سًا، وكان يفتح عيونهم على حقائق الوجود. وهكذا 

�سار النبّيP فيهم لمّدة ع�سر �سنوات. فمن ناحية كان اهتمامه من�سّبًا على 

ال�سيا�سة واإدارة الحكومة والدفاع عن كيان المجتمع الإ�سالمّي ون�سر الإ�سالم 

وفتح المجال اأمام تلك الجماعات اّلتي كانت تعي�ض خارج المدينة، اأن يدخلوا 

ال�ساحة النورانّية لالإ�سالم وللمعارف الإ�سالمية، ومن ناحية اأخرى كان يعمل 

على تربية اأفراد المجتمع. وهذان الأمران ل يمكن ف�سل اأحدهما عن الآخر.

لقد اعتبر بع�ض النا�ض اأّن الإ�سالم م�ساألة فردّية، وف�سلوه عن ال�سيا�سة. 

)1)  نهج البالغة، خ 45.
)2)  �سورة الجمعة، الآية: 2.
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اأّن نبّي الإ�سالم المكّرمP في بداية الهجرة، ومن اللحظة الأولى  في حين 

اأّول ما قام به هو  اّلتي تمّكن فيها من النجاة بنف�سه من م�ساعب مّكة، فاإّن 

والجي�ض  والنظام  الحكومة  وت�سكيل  الإ�سالمّي  المجتمع  اإقامة  اإّن  ال�سيا�سة. 

معترك  في  والدخول  الكبار،  العالم  حّكام  اإلى  الر�سائل  واإر�سال  الإ�سالمّي، 

ف�سل  يمكن  فكيف  ال�سيا�سة.  �سوؤون  من  كلها  ُتعّد  اآنذاك،  العظيم  ال�سيا�سة 

الدين عن ال�سيا�سة؟! وكيف يمكن اإعطاء ال�سيا�سة معنًى وم�سمونًا و�سكاًل ِبَيد 

، { ڃ 
(1(

غير يد الهداية الإ�سالمية؟! {ٱ ٻ ٻ ٻ}

ل  لكنهم  بالقراآن،  يوؤمنون  اإنهم   .
(2(

چ} چ  چ  ڃ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  ب�سيا�سته!  يوؤمنون 

يعني  الق�سط  اإّن  الق�سط؟  معنى  فما   .
(3(

{ پ پ ڀ ڀڀ 
اإقرار العدالة الجتماعية في المجتمع. فمن اّلذي ي�ستطيع تحّمل هذا العبء؟ 

اإّن اإقامة مجتمع يعّمه العدل والق�سط هو عمٌل �سيا�سّي يقوم به مدراء البالد، 

اإّن  وهذا هو هدف الأنبياء جميعًا. فلي�ض الأمر مقت�سرًا على نبّينا فقط، بل 

عي�سى ومو�سى واإبراهيم وجميع الأنبياء الإلهيينR قد ُبعثوا من اأجل العمل 

ال�سيا�سّي واإقامة النظام الإ�سالمّي.[31/05/1385]

النظام النموذجي للحكم
الإ�سالم  لحاكمّية  الع�سر  ال�سنوات  الأكرمP في مرحلة  النبّي  �سيرة  اإّن 

في المدينة، ُتعّد من األمع عهود الحكم طيلة التاريخ الب�سرّي، ول نقول ذلك 

جزافًا، واإّنما يجب التعّرف اإلى هذا العهد الق�سير والمليء بالن�ساط واّلذي 

له تاأثيٌر خارٌق على تاريخ الب�سرية. اإّن المرحلة المدنّية هي الف�سل الثاني من 

)1)  �سورة الحجر، الآية: 91.
)2)  �سورة البقرة، الآية: 85.

)3)  �سورة الحديد، الآية: 25.
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اّلذي كان مقّدمًة  23 �سنة. الف�سل الأّول،  لـ  اّلذي امتّد  النبّي،  ع�سر ر�سالة 

اّلتي  الع�سر  ال�سنوات  اأّما  مّكة.  في  �سنة   13 عن  عبارة  كان  الثاني،  للف�سل 

ق�ساها النبّيP في المدينة فهي تمّثل �سنّي اإر�ساء قواعد النظام الإ�سالمّي 

وبناء اأنموذج الحكم الإ�سالمّي لجميع اأبناء الب�سرية على مّر التاريخ الإن�سانّي 

في مختلف الأع�سار والأم�سار. وهذا الأنموذج الكامل، ل نجد له نظيرًا في 

اأّي حقبة اأخرى. وبمقدورنا من خالل اإلقاء نظرة على هذا الأنموذج الكامل 

وعلى  الأنظمة  على  الحكم  وللم�سلمين  للب�سر  ينبغي  بها  اّلتي  المعالم  تحديد 

النا�ض.

الواقع  مقارعة  هي  المدينة  اإلى  هجرته  من   Pالنبّي غاية  كانت  لقد   

ال�سيا�سّي والقت�سادّي والجتماعّي بظلمه وطاغوتّيته وف�ساده اّلذي كان مهيمنًا 

على الدنيا اآنذاك، ولم يكن الهدف مكافحة كّفار مّكة فح�سب، بل كانت الق�سية 

ذات بعد عالمّي اأي�سًا. كان النبّي الأكرمP يتعّقب هذا الهدف، فكان يغر�ض 

بذور الفكر والعقيدة اأينما َوجد الأر�سية الم�ساعدة لذلك، على اأمل اأن تنبت 

تلك البذور في الوقت المنا�سب. وكانت غايته من ذلك اإي�سال ر�سالة الحرّية 

والنهو�ض و�سعادة الإن�سان اإلى كاّفة القلوب. وذلك يتعّذر اإّل عن طريق اإقامة 

النظام النموذجّي القدوة. لذلك فقد جاء النبّيP اإلى المدينة لإقامة مثل 

لموا�سلة  الالحقة  الأجيال  ت�سعى  مدى  اأي  اإلى  لكن  النموذجّي.  النظام  هذا 

ذلك والقتراب من هذا النموذج، فذلك منوط بهممها وم�ساعيها. 

فالنبّيP يبني النموذج ويقّدمه للب�سرية والتاريخ. والنظام اّلذي �سّيده 

النبّيP كان له الكثير من المعالم، اأبرزها واأهّمها �سبعة: 

المْعلَم الأّول: الإيمان: فالدافع الحقيقي بالنظام النبوّي اإلى الأمام هو الإيمان 

المنبثق من قلوب النا�ض وعقولهم وياأخذ باأيديهم وكّل كيانهم نحو طريق 

وتر�سيخه  وتقويته  الإيمان  روح  نفخ  في  يتمّثل  الأّول  المعلم  اإذًا  ال�سواب. 
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 Pاأبناء الأّمة بالمعتقد والفكر ال�سليمين، وهذا ما با�سره النبّي وتغذية 

في مّكة ورفع رايته في المدينة بكّل اقتدار. 

العدل  اأ�سا�ض  يقوم على  العمل كان  والق�سط: فمنطلق  العدل  الثاني:  المْعلَم 

والق�سط واإعطاء كّل ذي حّق حّقه دون اأدنى مداهنة. 

هو  النبوّي  النظام  في  �سيء  كّل  فاأ�سا�ض  والمعرفة:   العلم  الثالث:  المْعلَم 

العلم والمعرفة والوعي واليقظة، فهو ل يحّرك اأحدًا في اّتجاٍه معّين حركًة 

عمياء، بل يحّول الأّمة عن طريق الوعي والمعرفة والقدرة على الت�سخي�ض، 

اإلى قّوة فّعالة ل منفعلة. 

اّلتي  ال�سراعات  ينبذ  النبوّي  فالنظام  والأخّوة.  فال�سفاء  الرابع:  المْعلَم 

ويحاربها.  والنفعية  والم�سلحية  وال�سخ�سية  الُخرافية  الدوافع  تغّذيها 

فالأجواء هي اأجواء تّت�سم بال�سدق والأخّوة والتاآلف والحميمّية. 

المْعلَم الخام�س: ال�سالح الأخالقّي وال�سلوكّي: فهو يزّكي النا�ض ويطّهرهم 

{ٹ  ومزّكًى  خلوقًا  اإن�سانًا  وي�سنع  واأدرانها،  الأخالق  رذائل  من 

، فالتزكية هي اأحد المرتكزات الأ�سا�ض اّلتي 
(1(

ٹ ڤ ڤ }

كان ي�ستند اإليها النبّيP في عمله التربوّي مع اأبناء الأّمة فردًا فردًا لبناء 

الإن�سان. 

المْعلَم ال�ساد�س: القتدار والعّزة: فالمجتمع والنظام النبوّي ل يتمّيز بالتبعّية 

والت�سّول من الآخرين، بل يتمّيز بعّزته واقتداره واإ�سراره على اّتخاذ القرار؛ 

�ض موطن �سالحه �سعى اإليه و�سّق طريقه اإلى الأمام.  فهو متى ما �سخَّ

المْعلَم ال�سابع: العمل والن�ساط والتقّدم المّطرد: فال مجال للتوّقف في النظام 

النبوّي، بل الحركة الدوؤوبة والتقّدم الدائم. ول معنى لدى اأبنائه للقول اإّن 

كّل �سيء قد انتهى فلنركن اإلى الّدعة! وهذا العمل - بطبيعة الحال - مبعث 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 164.
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لّذة و�سرور ولي�ض مدعاة للك�سل والملل والإرهاق، بل هو عمل يمنح الإن�سان 

الن�ساط والطاقة والندفاع. 

دعائم النظام النموذجي
قِدم النبّيP اإلى المدينة ليقيم هذا النظام ويعمل على تكامله ويجعله 

اأنموذجًا اإلى اأبد الدهر، ليقتدي به الالحقون على امتداد التاريخ، مّمن تتوّفر 

في  الندفاع  يزرعوا  اأن  اأجل  من  له،  مماثل  نظام  اإقامة  على  القدرة  لديهم 

القلوب كي يحّث بنو الب�سر الخطى نحو اإيجاد مثل هذا المجتمع. وبديهّي اأن 

تحتاج اإقامة مثل هذا النظام اإلى دعائم عقائدية واإن�سانية، فال بّد: 

اأ�سا�سها.  على  النظام  هذا  يقام  كي  �سليمة  واأفكار  معتقدات  وجود  من  اأّوًل: 

والعّزة  التوحيد  كلمة  اإطار  في  والروؤى  الأفكار  هذه   Pالنبّي بّين  وقد 

الثالث ع�سرة  ال�سنوات  فترة  الإ�سالمية خالل  المعارف  و�سائر  الإن�سانية 

وعلى  متوا�سل  ب�سكل  الآخرين  وفّهمها  عّلمها  ثم  مّكة،  في  اأم�ساها  اّلتي 

مدى لحظات حياته حّتى وافاه الأجل في المدينة، وكان على الدوام ب�سدد 

تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار والمعارف ال�سامّية اّلتي �سّكلت اأ�س�ض 

هذا النظام. 

وثانيًا: من ال�سرورّي وجود القواعد والدعائم الإن�سانية كي ي�ستقيم هذا البناء 

عليها، وذلك يعود اإلى عدم ارتكاز النظام الإ�سالمّي على فرد واحد. وقد 

با�سر النبّيP اإعداد هذه الركائز في مّكة وحّققها، فكان منهم مجموعة 

الم�سنية  الجهود  ثمرة  ــ هم  ــ على اختالف مراتبهم  ال�سحابة  كبار  من 

كانت  فيما  مّكة،  في  ع�سرة  الثالث  ال�سنوات  فترة  المرير خالل  والجهاد 

 Pهنالك مجموعة من اّلذين تّم بناوؤهم في يثرب بوا�سطة ر�سالة النبّي

وذلك قبل هجرتهP من قبيل �سعد بن معاذ واأبي اأيوب وغيرهما. 
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وعندما حّل النبّيP في المدينة، با�سر، من لحظة دخوله اإليها، عملية 

تّت�سم  �سخ�سّيات  المدينة  اإلى  ترد  اأخذت  الأّيام  مرور  ومع  الإن�سان.  بناء 

والقتدار  والإيمان  والت�سحية  وال�سجاعة  القدر  وجاللة  الإدارية  بجدارتها 

والمعرفة حّتى اأ�سبحت اأعمدًة �سلبة لهذا ال�سرح ال�سامخ الرفيع. 

لقد كانت هجرة النبّيP اإلى المدينة - اّلتي كانت ت�سّمى قبل حلوله فيها 

بـ »يثرب« ثم �ُسّميت »مدينة النبّي« بعد دخوله اإليها - بمثابة ن�سائم ربيع عّمت 

واأيقظها.  القلوب  جذب  فيهم  حّل  انفراجًا  كاأّن  اأهلها  ف�سعر  المدينة  اأجواء 

من  مقربة  على  وهي  قبا-  اإلى   Pالنبّي بو�سول  المدينة  اأهل  �سمع  وحينما 

قلوبهم  في  يغلي  لروؤيته  ال�سوق  كان   - يومًا  ع�سر  فيها خم�سة  ومكث  المدينة 

يومًا بعد يوم، وكان بع�سهم يتوّجه اإلى قبا لروؤية النبّيP، فيما بقي الآخرون 

ال�سوق  ذلك  تبّدل  المدينة   Pالنبّي دخل  وعندما  المدينة.  في  ينتظرونه 

وذلك الن�سيم اإلى عا�سفة األهبت قلوب النا�ض فغّيرتها. و�سرعان ما نما لديهم 

ال�سعور باأّن جميع ما لديهم من مبتنيات وعواطف وارتباطات وع�سبيات قبلّية 

قد ذابت بطلوع محّيا هذا الرجل و�سلوكه ومنطقه، واأ�سرفوا على نافذة جديدة 

اأحدثت  اأن  فكان  الأخالقية.  والمعارف  الخلق  عالم  حقائق  على  بهم  تطّل 

المدينة،  تخوم  اإلى  امتّدت  ثم  الأمر،  بادئ  القلوب  في  ثورًة  العا�سفة  هذه 

المطاف  خاتمة  في  وتنطلق  عليها،  وت�سيطر  مّكة  قالع  اإلى  بعد  فيما  لتخرج 

لت�سّق طريقها اإلى ما هو اأبعد، فتتقّدم اإلى اأعماق امبراطوريتي ذلك الزمان 

الب�سر.  ثورًة في باطن  القلوب وتحدث  تهّز  توّجهت كانت  العظميين، وحيثما 

ففي �سدر الإ�سالم فتح الم�سلمون بقّوة اإيمانهم بالد اإيران والروم، واأّيما قوم 

طالهم هجوم الم�سلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمجّرد روؤيتهم للم�سلمين. 

كانت الغاية من ال�سيف اإزالة العراقيل عن الطريق، والق�ساء على المت�سّلطين 

والمترفين. اأّما ال�سواد الأعظم من النا�ض فقد ا�ستقبل هذه العا�سفة في جميع 
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الأمكنة، فكان اأن نفذ النظام والدولة الإ�سالمية اإلى اأعماق امبراطوريتي ذلك 

الزمان - اأي اإيران والروم - فاأ�سبحتا جزءًا من النظام والدولة الإ�سالمية. 

 ،Pالر�سول عهد  في  منها  ع�سر  �سنة،  اأربعين  ظرف  في  ح�سل  ذلك  وكّل 

وثالثون منها بعد رحيله. 

لقد با�سر النبّيP عمله بمجّرد اأن حّل في المدينة. ومن العجائب اّلتي 

لحظًة  يهدر  لم  الع�سر،  ال�سنوات  تلك  وطوال  اأّنه،  هي   Pحياته بها  حفلت 

واحدة، فلم ُيَرP، غافاًل عن اإنارة م�سعل الهداية والإيمان والتعليم والتربية 

ونومه، وم�سجده وداره، ودخوله �ساحة  للحظٍة واحدة؛ فلقد كانت يقظته  ولو 

الحرب، وم�سيره في الطرقات والأ�سواق، ومعا�سرته لأ�سرته، وكّل وجوده اأينما 

حّل، درو�سًا. 

يا لها من بركة زخر بها هذا العمر! فال�سخ�ض اّلذي �سغل التاريخ برّمته 

اّلتي اكت�ست  اإّن الكثير من المفاهيم  وترك ب�سماته عليه - ولقد قلت مرارًا 

و�ساح القد�سية على مدى القرون التالية، من قبيل الم�ساواة والأخّوة والعدالة 

�سائر  تعاليم  وفي   .Pتعاليمه تاأثير  تحت  كانت  كّلها  ال�سعبّية،  وال�سيادة 

ة الظهور  الأديان، لم يكن من وجود لمثل هذه الأمور، اأو لنقل اإّنها لم تبلغ من�سّ

ال�سنين ل  اأّن ن�ساطه الحكومّي وال�سيا�سّي والجتماعّي قد دام ع�سرًا من  مع 

غير! فيا لها من حياة ميمونة! لقد حّددP موقفه منذ الوهلة الأولى لدخوله 

المدينة. 

Pالسلوك االجتماعي للنبي
فلّما دخلت ناقته يثرب اأحاط بها النا�ض. وكانت يثرب يومها مق�ّسمة اإلى 

اأحياء ت�سّم بيوتًا واأزّقة ومتاجر، يعود كّل منها اإلى واحدة من القبائل التابعة 

اإّما لالأو�ض اأو للخزرج... كانت الناقة تمّر من اأمام قالع هذه القبائل فيخرج 
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كبارها وياأخذون بركاب الناقة منادين: اإلينا يا ر�سول اهلل، فقالP: »دعوا 

و�سبابهم  �سيوخهم  واأ�سرافهم،  القوم  كبار  لكّن   .
(1(

ماأمورة« فاإّنها  الناقة 

اعتر�سوا ناقة النبّيP قائلين: انزل هنا يا ر�سول اهلل، فالّدار دارك، وكّل 

ما لدينا في خدمتك، لكّنه P، كان يقول لهم: »دعوا الناقة فاإّنها ماأمورة«. 

النّجار  بني  حّي  اإلى  و�سلت  حّتى  حّي،  بعد  حّيًا  الطريق  الناقة  طوت  وهكذا 

جاوؤوه   Pالنبّي اأخوال  وباعتبارهم   ،Pالر�سول اأّم  اإليهم  تنتمي  اّلذين 

وقالوا: يا ر�سول اهلل! اإّن لنا بك لقرابة فانزل عندنا، فقالP: »دعوا الناقة 

المدينة  اأحياء  اأكثر  الناقة حّتى حّطت رحالها في  فانطلقت  فاإّنها ماأمورة«، 

فقرًا، فمّد النا�ض اأعناقهم ليعرفوا َمْن �ساحب الدار اّلتي حّطت عندها الناقة، 

فاإذا به اأبو اأّيوب الأن�سارّي اأفقر اأهل المدينة اأو اأحد اأفقرهم. عمد اأبو اأّيوب 

دارهم  اإلى  فنقلوه   Pالنبّي اأثاث  اإلى  المعوزون  الفقراء  وعياله  الأن�سارّي 

، فيما ُرّد الأعيان والأ�سراف واأ�سحاب النفوذ 
(2(

وحّل النبّيP �سيفًا عليهم

خالل  من  فاّت�سح  الجتماعّي،  موقعه  حّدد  اأّنه  اأي  واأمثالهم،  الأن�ساب  وذوو 

ذلك عدم تعّلق هذا الرجل بالثروة والن�سب القبلّي والزعامات القبلية والنتماء 

الأ�سرّي والعائلّي وعدم ارتباطه بالمتحايلين الوقحين ولن يكون كذلك. فهو

P حّدد منذ الوهلة الأولى طبيعة �سلوكه الجتماعّي، واأّيًا من الفئات ي�ساند، 

ولأّي من الطبقات ينحاز، وَمْن هم اّلذين �سينالون الق�سط الأوفر من فائدة 

وجوده... فالجميع كانوا ينتفعون من وجود النبّيP وتعاليمه، بيد اأن الأكثر 

حرمانًا كان اأكثر انتفاعًا منه، دافعهم في ذلك هو التعوي�ض عن حرمانهم. 

P عن  اأر�ض متروكة ف�ساأل  اأيوب الأن�سارّي قطعة  اأبي  كانت قبال دارة 

�ساحبها، فقيل اإّنها ليتيمين، فدفع لهما ثمنها وا�ستراها ثّم اأمر ببناء م�سجد 

)1)  بحار الأنوار، ج19، �ض 110.
)2) م. ن، �ض121.
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يتجّمع  ومركز  وحكومّي  اجتماعّي  عبادّي  �سيا�سّي  مركز  بمثابة  كان  عليها، 

فيه النا�ض؛ حيث اقت�ست ال�سرورة بناء مركز يمّثل المحورية، ومن هنا تّمت 

المبا�سرة ببناء الم�سجد. ولم يطلب P قطعة اأر�ض من اأحد اأو ي�ستوهبها، 

بل ا�ستراها باأمواله، وبالرغم من عدم وجود محام عن هذين اليتيمين فاإّن 

النبّيP راعى الدّقة في اأداء حقوقهما كاملة تاّمًة كالأب والمدافع عنهما. 

وعندما با�سروا بناء الم�سجد، كان النبّيP من اأوائل الم�سلمين، اأو اأّولهم، 

اّلذين اأم�سكوا بالمعول وبا�سروا حفر اأر�ض الم�سجد. ولم يكن عمله هذا رمزيًا، 

بل كان عماًل حقيقيًا بحيث كان العرق يت�سّبب منه P، فكان عمله بالم�ستوى 

اّلذي اأثار بع�ض اّلذين تنّحوا جانبًا، فقالوا: اأنجل�ض والر�سول يعمل؟! فلنذهب 

ونعمل، فجاوؤوا وانهمكوا في العمل حّتى �سّيدوا الم�سجد خالل برهة وجيزة. 

حّق  اأّي  يرى  ل  اأّنه  والمقتدر-  العظيم  القائد  -ذلك   Pالنبّي اأثبت  وبذلك 

ل�سخ�سه، فاإذا ما كان هنالك عمل فال بّد اأن تكون له م�ساهمة فيه. 

المرء  اأّن  ولو  النظام.  وال�سيا�سية لذلك  الإدارية  الأطر  اإّنهP، و�سع  ثّم 

األقى نظرة على التطّور اّلذي خطاه بذكاء وفطنة، لأدرك اأّي عقل وفكر ودّقة 

وحنكة تقف وراء تلك العزيمة القاطعة والإرادة ال�سلبة اّلتي ل يمكن تحّققها 

ظاهرًا اإّل برفد من الوحي الإلهّي. وحّتى يومنا هذا، اإّن اّلذين يحاولون تتّبع 

وقائع تلك ال�سنوات الع�سر خطوًة خطوة يعجزون عن ا�ستيعاب اأّي �سيء. واإذا 

ما حاول المرء درا�سة كّل واقعة على حدة فاإّنه ل يدرك منها �سيئًا، بل عليه اأن 

يدّقق النظر ويلحظ ت�سل�سل الأعمال وكيفية اإنجاز كّل تلك المهاّم بتدبير ووعي 

وح�سابات دقيقة. 

تمّثلت الخطوة الأولى في اإر�ساء الوحدة، فلم يدخل اأهل المدينة باأجمعهم 

اإطار  خارج  منهم  قّلة  بقيت  فيما  الإ�سالم،  اعتنق  اأكثرهم  اأّن  اإل  الإ�سالم. 

الإ�سالم. كما اأّن ثالثة من قبائل اليهود المهّمة كانت تقطن المدينة، اأي في 
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الن�سير  وبنو  قينقاع  بنو  قبائل  وهي  للمدينة،  المحاذية  بهم  ة  الخا�سّ القالع 

وبنو قريظة. هذه القبائل كانت قد جاءت اإلى المدينة قبل قرن اأو قرنين من 

ة طويلة لها تفا�سيلها، وعند  ة مجيئهم اإلى المدينة هي ق�سّ ذلك التاريخ، وق�سّ

دخول النبّيP اإلى المدينة كانت لهوؤلء اليهود ثالث مزايا: 

مزارعها  اأهّم  وعلى  المدينة،  في  الأ�سا�ض  الثروات  على  �سيطرتهم  اأّولها: 

�سناعة  وهي  الأرباح  تدّر  اّلتي  �سناعاتها  اأهّم  وعلى  ومنافعها،  وتجارتها 

ل�سّد  اإليهم  يرجعون  المدينة  اأهل  من  الغالبية  وكان  وغيرها.  الذهب 

حوائجهم وال�ستقرا�ض منهم وت�سديد الربا اإليهم، اأي اأّنهم كانوا يقب�سون 

على كّل �سيء من الناحية المالية. 

اأ�سحاب  اأهل المدينة من الناحية الثقافية، فهم كانوا  والثانية: تفّوقهم على 

اّلتي  والم�سائل  الدينية  والعلوم  المعارف  مختلف  على  اّطالع  وعلى  كتاب 

تجهلها عقول اأهل المدينة ذات الطبيعة �سبه البدائية. من هنا كانت لهم 

المعا�سرة  للم�سطلحات  وفقًا  و�سفهم  اأردنا  ما  واإذا  الفكرية.  الهيمنة 

ي�ستهينون  كانوا  لذلك  مثقفة،  طبقة  ي�سّكلون  كانوا  اإّنهم  القول  فباإمكاننا 

يتعّر�سون  يت�ساغرون حينما  كانوا  ورّبما  وي�سخرون منهم،  المدينة  باأهل 

لالأخطار اأو عند ال�سرورة، غير اأن التفّوق كان لهم في الحالت الطبيعية. 

حدود  داخل  يتقوقعوا  فلم  المدينة،  عن  النائية  بالمناطق  اّت�سالهم  الثالثة: 

 Pالمدينة. لقد كانوا يمّثلون واقعًا قائمًا في المدينة، لذا كان على النبّي

و�سعهم في الح�سبان، فكان اأن اأوجدP، ميثاقًا جماعيًا عاّمًا. ولدى حلول 

 Pفي المدينة اّت�سح اأّن قيادة مجتمعها اإّنما هي منح�سرة به Pالنبّي

من دون اأن يبرم عقدًا اأو يطلب �سيئًا من النا�ض اأو يدخل في مباحثات مع 

اأحد، اأي اأّن ال�سخ�سية والعظمة النبوّية اأخ�سعت الجميع لها ب�سكل طبيعّي. 

محوريتها.  حول  ويبادرون  يتحّركون  الجميع  وجعلت  قيادته  تجّلت  لقد 
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الجميع، فكان �ساماًل  النبّي ميثاقًا، و�سار مو�سع قبول من قبل  لقد كتب 

 Pلل�سلوك الجتماعّي: المعامالت، والنزاعات، والديات، وعالقة النبّي

مع معار�سيه وموقفه من اليهود ومن غير الم�سلمين، وكّل ذلك كان مدّونًا 

التاريخ  كبيرة من كتب  اأو ثالث �سفحات  ولعّله يحتل �سفحتين  اًل  ومف�سّ

القديمة الكبرى. 

فلقد  الأخّوة.  روح  اإ�ساعة  وهي  الأهمية  غاية  في  كانت  الثانية  الخطوة 

النف�سال  وحالة  القبلية  والأّبهة  الخرافية  والع�سبيات  الأر�ستقراطّية  كانت 

المجتمعات  منها  تعاني  كانت  اّلتي  الأمرا�ض  اأبرز  الطبقات،  مختلف  بين 

بة يومذاك. والنبّيP باإ�ساعته لالأخّوة �سحق هذه  الجاهلية العربّية المتع�سّ

م�ستوى  في  هو  من  وبين  القبيلة  رئي�ض  بين  اآخى  فقد  قدميه.  تحت  النعرات 

ال�سادة  اأو متو�ّسط. وهوؤلء بدورهم ارت�سوا هذه الأخّوة طائعين. وو�سع  داٍن 

والعتقاء، وبذلك فقد ق�سى على  الم�سلمين  العبيد من  اإلى جانب  والأ�سراف 

العوائق في طريق الوحدة الجتماعية. 

الجهورّية  الحناجر  ذوو  كان  لم�سجده،  موؤّذن  اّتخاذ   Pاأراد وعندما 

والهندام الجميل وال�سخ�سيات الم�سهورة من الكثرة بمكان، لكّنه اختار من 

دونهم بالًل الحب�سّي اّلذي كان يفتقد اإلى الجمال وال�سوت الح�سن وال�سرف 

�سبي. فالمناط كان الإ�سالم والإيمان والجهاد والت�سحية في �سبيل  العائلي والنَّ

اهلل ل غير. لحظوا كيف اأّنهP حّدد القيم على �سعيد العمل، فقبل اأن يترك 

كالمه ب�سماته على القلوب، كانت اأعماله و�سيرته وهديه هي اّلتي توؤّثر.



حماية النظام اإلسالمّي

وبغية اإنجاز هذه المهّمة كانت هنالك ثالث مراحل هي: 

المرحلة الأولى: اإر�ساء قواعد النظام.

اأن يكون هناك من  الطبيعّي  النظام؛ فمن  الثانية: �سيانة هذا  المرحلة 

ال�سلطة  اأ�سحاب  به  اأح�ضَّ  لو  اّلذي  والمتعاظم  المتنامي  الكيان  هذا  يعادي 

عن  الدفاع  على  القدرة   Pالنبّي لدى  تكن  لم  ولو  اإزاءه.  بالخطر  ل�سعروا 

هذا الوليد الطبيعّي الميمون بحنكة في مقابل الأعداء، ف�سيزول هذا النظام 

وتذهب جهوده �سدى، فال بّد له من �سيانته. 

المرحلة الثالثة: اإكمال البناء واإعماره؛ اإذ ل تكفي عملية الإر�ساء واإّنما 

هي الخطوة الأولى.

اإّن عملّية  اإلى جانب بع�سها بع�سًا عر�سيًا.   وهذه المراحل الثالث ت�سير 

اإر�ساء القواعد تاأتي بالدرجة الأولى، بيد اأّنه يتعّين الحذر من العدّو اأثناءها، 

الأ�سخا�ض  ببناء  الهتمام  خاللها  يتم  حيث  ال�سيانة،  مرحلة  تاأتي  وهكذا 

والكيانات الجتماعية ومن ثّم تتوا�سل في المراحل الالحقة.

أعداء النظام اإلسالمي

 كان النبّيP يرى خم�سة اأ�سناف من الأعداء يترّب�سون بهذا المجتمع الفتّي:

العدّو الأول: وهو عدوٌّ �سئيل الأهمّية ومحدود، ولكن ينبغي عدم التغافل 
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عنه في نف�ض الوقت، فلرّبما يت�سّبب في بروز خطر داهم. من هو هذا العدّو؟ 

اإّنه القبائل �سبه الهمجّية اّلتي تحيط بالمدينة؛ فعلى بعد ع�سرة اأو خم�سة ع�سر 

اأو ع�سرين فر�سخًا من المدينة تعي�ض قبائل �سبه بدائّية، جّل حياتها عبارة عن 

ي�سبو   Pالنبّي كان  واإذا  وال�سلب.  والنهب  والإغارة  الدماء  واإراقة  القتتال 

اإلى اإقامة مجتمع �سليم اآمٍن ووادع في المدينة، فما عليه اإل اأن يح�سب لهوؤلء 

ال�سالح  اأمارات  فيه  تتوّفر  َمْن  مع  تعاهد  حيث   ،Pفعل وهكذا  ح�سابهم، 

والهداية، ولم يبادرهم بالدعوة لالإ�سالم بادئ الراأي، بل عاهدهم مع بقائهم 

على كفرهم و�سركهم بغية تجّنب انتهاكاتهم. لقد كان النبّيP ملتزمًا اأ�سّد 

اللتزام بتعّهداته ومواثيقه، وهذا ما �ساأتطّرق اإليه اأي�سًا، لكّنه لحق الأ�سرار 

وَمن ل عهد لهم وعالج م�سكلتهم. وما ُيذكر من َبْعِث النبّيP لل�سرايا، حيث 

هوؤلء  لمالحقة  �سرايا،  في  الم�سلمين  من  الع�سرين  اأو  الخم�سين  ير�سل  كان 

اّلذين تاأبى طبيعتهم الوئام والهداية وال�سالح ول ي�ستقّر لهم حال اإل باإراقة 

الدماء والتو�ّسل بالقّوة، فكان اأن لحقهم النبّيP وقمعهم واأخمد نارهم. 

وجود  عدم  من  وبالرغم  مركزّية.  لها  كان  اّلتي  مّكة  هو  الثاني:  العدّو 

الأ�سراف  من  مجموعة  ثّمة  اأن  بيد  فيها،  عليه  المتعارف  بالمعنى  حكومة 

المتكّبرين العتاة اأ�سحاب النفوذ كانت تحكم مّكة، وهم على اختالفهم كانوا 

باأّن  علم  على   Pالنبّي وكان  الجديد.  اليافع  المولود  هذا  بوجه  مّتحدين 

الخطر الج�سيم اإّنما ينطلق منهم، وقد ح�سل ذلك عمليًا. وكان ال�سعور يراود 

النبّيP اأّنه لو انتظر حّتى يداهموه فاإّنهم باليقين لن يتوانوا عن ذلك، لذلك 

فقد تتّبعهم لكّنه لم يق�سد مّكة، بل اعتر�ض قافلتهم اّلتي كانت تمّر على مقربة 

من المدينة. وكانت معركة بدر اأهم عمليات التعّر�ض وتمّثل باكورة عمله. لقد 

تعّر�ض لهم النبّيP فجاوؤوا لحربه تدفعهم الع�سبّية والعناد والإ�سرار على 

محاربته. [28/02/1380]
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خبر الم�سلمون اأّنهم �سينت�سرون على مجموعة من 
ُ
بح�سب الوعد الإلهّي اأ

الكافرين. وقد كان ذلك في ال�سنة الثانية للهجرة. كانت القافلة محّملة بمتاع 

وب�سائع قري�ض اآتيًة من ال�سام اإلى المدينة، لتعبر اأطراف المدينة نحو مّكة. 

العرب والم�سلمين،  اأبطال ومجاهدي  لكّفار قري�ض تهديد  اّت�سح  اأن  وبمجّرد 

المدينة.  اإلى  وب�سائعها  متاعها  الدفاع عن  لأجل  م�سّلحة  قّواٍت  اأر�سلت  حّتى 

اإيقاف هذه القافلة المحّملة بالثروة والمتاع  اإلى  اأكثر  كان الم�سلمون يميلون 

واّلتي لم يكن لديها اأّي دفاع ُيذكر. لكّن اهلل ق�سى اأن تكون المواجهة الم�سّلحة 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  {ہ  قري�ض،  وكــّفــار  الم�سلمين  بين 

الم�سلمون  كــان  فقد   .
(1(

ڭ} ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
باأّن  يعلمون  يكونوا  لم  ولكّنهم  المواجهة  هذه  في  �سينت�سرون  اأّنهم  يعلمون 

انت�سارهم  اأّن  يظّنون  كانوا  بل  الم�سّلحة،  قري�ض  قــّوات  على  �سيكون  ذلك 

�سيكون على هذه القافلة التجارية الآتية من ال�سام. ولكّن النبّي بّدل طريقهم 

التقوا  الم�سلمين  لكّن  القافلة،  فعبرت  الع�سكرية،  المواجهة  نحو  واأخذهم 

بالكّفار في محّلٍة ُتدعى بدرًا. فماذا كانت العّلة وراء تبديل اهلل تعالى طريق 

ال�سبب  الم�سّلحين؟  المقاتلين  مع  معركة  اإلى  القافلة  مواجهة  الم�سلمين من 

تريد  وم�سيئته  اهلل  اإرادة  وكانت  قريب  هو  ما  يرون  كانوا  الم�سلمين  اأّن  هو 

اأراد  تعالى  اهلل  فــاإّن   .
(2(

ۆ} ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  {ڭ  بعيدًا،  هدفًا 

 
(3(

ې} ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ  العالم  هذا  الحّق  يعّم  اأن 

واأراد اأن يزهق الباطل، اّلذي هو بطبيعته زاهق. األم يكن المقّرر هو اأن يقوم 

األم  الإ�سالم بالق�ساء على جميع القوى وال�سلطنات ال�سيطانية والطاغوتية؟ 

)1)  �سورة الأنفال، الآية: 7.

)2)  �سورة الأنفال، الآية: 7.

)3)  �سورة الأنفال، الآية: 8.
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؟ 
(1(

{ ڦ  ڦ  ڦ  {ڦ  الإ�سالمية  الأّمة  ت�سبح  اأن  المقّرر  يكن 

األم يكن المقّرر اأن ترتفع راية الإ�سالم خّفاقًة على قمم الإن�سانية والب�سرية؟ 

فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن اأّي طريٍق؟

لقد كان الم�سلمون في ذلك الوقت يفّكرون في اأنف�سهم اأّنهم لو �سادروا هذه 

القافلة الثرية، وح�سلوا على بع�ض المال فاإّن الإ�سالم الفتّي �سوف يقوى. كانوا 

يفّكرون ب�سكٍل �سحيح، لكن كان الفكر الأعلى والأكثر قيمًة في محلٍّ اآخر. الفكر 

الأعلى اأّننا نحن الم�سلمون اّلذين نحيط بالنبّي اليوم، قد و�سلنا اإلى حّد يمكننا 

اأن نر�ّسخ فكرنا وطريقنا في المجتمعات الم�ست�سعفة المحرومة وفي و�سط عوالم 

الظالم والظلمانية، ذاك الحو�ض كان فيه من الماء بحيث اإّنه يمكن اأن يجري 

ويروي كّل هذه الغر�سات والأ�سجار والأرا�سي المّيتة والياب�سة، هذه هي الفكرة 

الأهّم. فاإذا كان المقّرر اأن ي�سل الإ�سالم اإلى الن�سر الواقعّي، واإذا كان المقّرر اأن 

تتحّرك هذه النواة الجليلة لالإ�سالم نحو المناطق الم�ست�سعفة، واإذا كان المقّرر 

اأن تت�ساقط ق�سور الظلم والجور واحدًا بعد الآخر، فينبغي اأن يبداأ ذلك من مكاٍن 

ما. لم يكن الم�سلم المخل�ض المحّب في �سدر الإ�سالم يعلم من اأين يبداأ، وقد 

عّلمه اهلل تعالى ذلك، وهّياأ له فاأخرجه اهلل تعالى من اأجل م�سادرة اأموال قري�ض 

ولكن  العتاد  قلّة  مع  ذلك،  يتحّقق من خالل  لكي  يردها،  لم  معركٍة  اإلى  ليجّره 

مع الإيمان الرا�سخ، اإرجاع العدّو اإلى الوراء وفتح الطريق اأمام �سيالن وجريان 

وتقّدم ونفوذ قّوة الحّق وثبات طريقه، لكي يفهم العدّو اأّن الإ�سالم موجوٌد فيجب 

اأّيها  جعلناكم  لقد   .
(2(

ۉ} ۅ  ۅ  {ۋ  الجّد  محمل  على  ياأخذه  اأن 

الم�سلمون مقابل الجي�ض الجّرار للعدّو من دون اأن تريدوا ذلك، وذلك من اأجل اأن 

توّجهوا قب�ستكم نحوهم، فتظهر قدرة اهلل اأمام ناظريهم. [11/07/1359]

)1)  �سورة البقرة، الآية: 143.
�سورة الأنفال، الآية: 8.  (2(
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وبهّمة  ورحمته  اهلل  بف�سل  بدر،  معركة  في  الإلهّي  الّن�سر  كان  اأن  بعد 

العدّو  من  المتوّقع  يكن  لم  فاإّنه  الإ�سالم،  مجاهدي  ن�سيب  من  الم�سلمين، 

حد. وفي 
ُ
اأ بالتخطيط لمعركة  ال�سرعة، ولذلك بداأ  اأن يقلع عن عداوته بهذه 

حد كان الأمر في البداية ل�سالح الم�سلمين ب�سبب اّتحادهم وتوافقهم، 
ُ
معركة اأ

وا�ستطاعوا في البداية اأن يهزموا الم�سركين، ولكن بعد اأن ح�سلوا على الن�سر 

مروا اأن يحافظوا على موقعّيتهم على 
ُ
ب�سرعة، فاإّن اأولئك الـ 50 رجاًل اّلذين اأ

الغنائم، تركوا  اأن ل يتخّلفوا عن جمع  اأجل  العدّو، ومن  اأكتاف الجبل مقابل 

مهّمتهم ولحقوا بالم�سلمين اّلذين كانوا بدورهم م�سغولين بجمع الغنائم. بقي 

لكّن  ما عليهم،  واأّدوا  الجبل،  الم�سلمين عند ذلك  اأ�سخا�ض فقط من  ع�سرة 

نقطة  مكان  من  �سفوفهم  واخترق  عليهم،  والتّف  الفر�سة  هذه  اغتنم  العدّو 

دفع  وقد  الم�سلمين.  بقّية  على  وهجموا  الكافي،  العدد  وجود  وعدم  �سعفهم 

الم�سلمون ثمنًا باهظًا ب�سبب هذا الهجوم؛ لم ُيهزم الإ�سالم، ولكّن انت�ساره 

الطريق، كحمزة  واأعّزاء في هذا  اأبطاٍل ج�سعان  اإلى خ�سارة  بالإ�سافة  تاأّخر 

لهم  ويقول  والتاأّمل  العتبار  اإلى  الم�سلمين  يدعو  تعالى  واهلل  ال�سهداء.  �سّيد 

اإّننا �سدقنا وعدنا وقلنا اإّنكم �ستنت�سرون على العدّو وقد انت�سرتم، ولكن بعد 

وتلك  ال�سربة،  تلّقيتم  الثالث،  الخ�سال  وتلك  الحالت  تلك  اأن ظهرت فيكم 

الخ�سال الثالث هي عبارة عن: 

اأّوًل: {ڎ ڈ ڈ}، ف�سققتم وحدة الكلمة وال�سّف. 

وثباتكم،  وجهوزّيتكم  حما�سكم  وفقدتم  �سعفتم  اأي  {ڎ}،  ثانيًا: 

واإقدامكم. 

اّلذين  واأولئك  والقائد  الر�سول  اأوامر  عن  فتخّلفتم   ،
(3(

{ژ} ثالثًا: 

كانوا م�سوؤولين عن اإدارة اأموركم. 

)3)  �سورة اآل عمران، الآية: 152.
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فهذه ال�سفات الثالث اّلتي ظهرت فيكم اأعطت العّدو الفر�سة ليلتّف عليكم 

بالغين  بدمائهم،  م�سّرجين  الإ�سالم  اأبناء  اأعّز  ولي�سقط  �سربة  لكم  ويوّجه 

الأمر  هذا  ب�سبب  الإ�سالمّي  العالم  وليخ�سر  والمفاخر،  ال�سهادة  مقام  بذلك 

اأمثال هذه ال�سخ�سية. [19/02/1359]

كانت معركة الخندق اآخر المعارك اّلتي �سّنت �سّد النبّيP - وهي واحدة 

اأي�سًا  بالآخرين  وا�ستعانوا  قواهم  كّل  مّكة  كّفار  ا�ستجمع  حيث   - اأهّمها  من 

وننهب  المقّربين،  اأن�ساره  من  مئات  وب�سع   Pالنبّي ونقتل  فلنذهب  وقالوا 

المدينة، ونرجع مطمئّنين، ولن يبقى بعدها عيٌن ول اأثر للنبّي ومن معه. وقبل 

اإلى حفر خندق  فبادر  بالأمر  قد علم   Pالنبّي كان  المدينة  اإلى  ي�سلوا  اأن 

عر�سه اأربعون مترًا تقريبًا من الّجهة اّلتي ي�سهل اختراقها. كان ذلك في �سهر 

ذاك  المطر  يهطل  ولم  الروايات،  تنقل  كما  البرودة  قار�ض  والمناخ  رم�سان 

 Pالعام، من هنا فقد عّم الجدب وعانى النا�ض من الم�ساعب. كان النبّي

اأكثر النا�ض عماًل في حفر الخندق؛ فحيث وقعت عيناه على من اأعياه العمل 

واأ�سابه الإرهاق اأو عجز عن الموا�سلة، كانP يتناول معوله ويمار�ض العمل 

والبناء بدًل عنه. فلم ي�سّجل ح�سوره باإ�سدار الإيعازات فقط، بل كان ي�سارك 

عجزهم  ولم�سوا  الخندق  الكّفار  راأى  ولّما  اأي�سًا.  ووجوده  بكيانه  الم�سلمين 

لالن�سحاب.  ا�سطّروا  واأخيرًا  اأمرهم،  وافُت�سح  والهزيمة  بالإحباط  اأ�سيبوا 

اّلتي  المعارك  اآخر  كانت  وهذه  انتهى،  قد  الأمر  باأّن   Pالنبّي نادى  عندها 

مّكة  نحو  للتوّجه  الم�سلمين  دور  جاء  وقد  الم�سلمين،  �سّد  مّكة  كّفار  ي�سّنها 

ومالحقة الكّفار. 

العمرة  لأداء  مّكة  اإلى  التوّجه   Pالنبّي اأراد  الواقعة  تلك  من  عام  بعد 

م�سير  وكان   - والأهداف  بالمعاني  الغنّي  الحديبية  �سلح  وقع  ذلك  واأثناء   -

النبّيP اإلى مّكة في �سهر محّرم الحرام - حيث كانوا يحّرمون فيه القتال - 
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فاأ�سبحوا في حيرة من اأمرهم ما ع�ساهم �سانعين، اأي�سمحون له بالتقّدم في 

م�سيره؟ وماذا �سيفعلون اإزاء نجاحه هذا؟ وكيف يواجهونه؟ اأيقاتلونه وهم في 

�سهر محّرم؟ وكيف يقاتلونه؟ واأخيرًا قّرروا عدم ال�سماح له بالمجيء اإلى مّكة 

واإبادته هو واأ�سحابه اإن وجدوا لذلك مبّررًا. تمّيز ت�سّرف النبّيP باأ�سمى 

درجات التدبير، حيث قام بما دفعهم لأن ُيبِرموا معه �سلحًا يق�سي باأن يعود 

الظروف  وتوّفرت  العمرة.  لأداء  القادم  العام  في  ياأتي  اأن  على  المدينة  اإلى 

جميعها اأمام النبّيP من اأجل التبليغ في كّل اأرجاء المنطقة وُفتحت اأمامه 

بالقول:  كتابه  فــي  ي�سّرح  تعالــى  الباري  اأّن  بيد  �سلحًا،  ذلك  كــان  الأبواب. 

. ومن يراجع م�سادر التاريخ ال�سحيحة والموّثقة 
(1(

{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   }

توّجه  التالي  العام  وفي  الحديبية.  �سلح  واقعة  في  جرى  ما  كثيرًا  يده�سه 

النبّيP لأداء العمرة وُرغم اأنوفهم اأخذت �سوكته تزداد قّوة يومًا بعد يوم. 

ولّما نق�ض الكّفار العهد في العام الالحق - اأي العام الثامن للهجرة - تقّدم 

 Pالنبّي اقتدار  ينبئ عن  فتحًا عظيمًا  فكان  مّكة،  وفتح   Pالنبّي نحوهم 

وتمّكنه. وتاأ�سي�سًا على ذلك فقد اّت�سم تعامل النبّيP مع هذا العدّو بالتدبير 

ولو خطوة  اأمامه  يتراجع  ولم  الرتباك،  بعيدًا عن  وال�سبر  والتاأّني  والقتدار 

واحدة، بل كان يتقّدم نحوه يومًا بعد يوم واآنًا بعد اآن. 

العدّو الثالث: وهم اليهود، اأي الدخالء اّلذين ل يوثق بهم واّلذين اأ�سرعوا 

بالتعبير عن ا�ستعدادهم لمعاي�سة النبّيP في المدينة، لكّنهم لم يقلعوا عن 

وبع�ض  البقرة  �سورة  في  جّيدًا  بالتدقيق  والخيانة.  والتخريب  الإيذاء  اأعمال 

 Pال�سور الأخرى من القراآن الكريم، نجد اأّنها تخت�ّض بطريقة تعامل النبّي

من  قدر  على  كانوا  هوؤلء  اإّن  القول  تقّدم  فقد  اليهود.  مع  الثقافي  و�سراعه 

العلم والوعي والثقافة، وذوي تاأثير كبير على اأفكار �سعاف الإيمان من النا�ض، 

)1)  �سورة الفتح، الآية: 1.



إنسان بعمر 250 سنة 44

ويحوكون الد�سائ�ض ويزرعون الياأ�ض في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا 

اأمكنه،  النبّيP ي�سلك معهم �سبيل المداراة ما  يمّثلون عدّوًا منّظمًا. وكان 

لكّنه لّما لم�ض منهم عدم ا�ستجابتهم لهذه المداراة بادر اإلى معاقبتهم. ولم 

تاأِت مباغتة النبّيP لهم دون �سبب اأو مقّدمات، بل اإّن كالًّ من هذه القبائل 

الثالث ارتكبت اأفعاًل فعاقبهم النبّيP بما يوازي فعلتهم. 

الفئة الأولى: بنو قينقاع الذين خانوا النبّيP فتوّجه نحوهم واأمرهم بالجالء 

واأخرجهم من ديارهم تاركين ثرواتهم للم�سلمين. 

ة خيانتهم  والفئة الثانية: هم بنو الن�سير اّلذين خانوا النبّيP اأي�سًا - وق�سّ

مهّمة - فاأمرهم النبّيP بحمل بع�ض اأمتعتهم والرحيل، فا�سطّروا لذلك 

وارتحلوا. 

الفئة الثالثة: وهم بنو قريظة، فقد منحهم النبّيP الأمان و�سمح لهم بالبقاء 

في المدينة ولم يخرجهم منها، واأبرم معهم عقدًا على اأّل ي�سمحوا للعدّو 

بالت�سّلل من اأحيائهم في معركة الخندق، لكّنهم غدروا وتعاقدوا مع العدّو 

لهم  بتن�سّ يكتفوا  لم  اأّنهم  اأي   ،Pالنبّي لمقاتلة  اإلى جانبه  الوقوف  على 

اإلى   Pاهلل ر�سول  بادر  اّلذي  الوقت  في  بل   ،Pالنبّي مع  عهدهم  من 

حفر الخندق في الجهة اّلتي ي�سهل اختراقها و�سّلمهم الّجهة اّلتي تقع عليها 

اأحياوؤهم ليمنعوا العدّو من الت�سّلل عبرها، ذهبوا للتفاو�ض والتباحث مع 

العدّو ليدخلوا معًا من تلك الجهة ويطعنوا النبّيP من الخلف.

المدينة  ح�سار  وكان  الموؤامرة،  بهذه   Pالر�سول علم  الأثناء  تلك  وفي 

 Pقد ا�ستمّر �سهرًا، وقد وقعت خيانة هوؤلء في منت�سف هذا ال�سهر، فلجاأ

اإلى عمٍل في غاية الذكاء األقى من خالله الوقيعة بينهم وبين قري�ض - ووردت 

تربطهم  اّلتي  بالّثقة  اأطاح  بعمل   Pقام فقد   - التاريخ  كتب  في  تفا�سيله 

بقري�ض، وفيه تجّلت واحدة من الخطط ال�سيا�سية الع�سكرية الرائعة للر�سول 
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للم�سلمين.  �سربة  اأّية  توجيه  عن  ليوقفهم  عاجلهم   Pاأّنه اأي   ،Pالأكرم

وحينما انهزمت قري�ض وحلفاوؤها وابتعدوا عن الخندق وقفلوا راجعين اإلى مّكة 

قريظة،  بني  قالع  قبالة  الع�سر  �سالة  اإلى  دعا  ثّم  الظهر،   Pالنبّي �سّلى 

خم�ٍسة  لمّدة  فحا�سرهم  واحدة،  ليلة  ولو  يمهلهم  لم  اأّنه  اأي  نحوهم،  فتوّجه 

وع�سرين يومًا توا�سلت خاللها المناو�سات بين الطرفين. ثّم اإّن النبّيP قتل 

مقاتليهم لفداحة خيانتهم وعدم اإمكانية اإ�سالحهم. 

هكذا تمّيز تعامل النبّيP مع هوؤلء، اأي اأّنه اأزال عداوة اليهود من على 

طريق الم�سلمين - ب�سكل اأ�سا�ض في ق�سية بني قريظة، وقبلها مع بني الن�سير، 

وبعدها مع يهود خيبر - بكّل تدبير وقّوة واإ�سرار مقترن بالأخالق الإن�سانية 

العالية. وفي كّل هذه المواطن لم ينق�ض النبّيP عهدًا اأبدًا، وهذا ما يذعن 

له حّتى اأعداء الإ�سالم، بل اأولئك هم اّلذين نق�سوا العهود. 

العدّو الرابع: وهم المنافقون. كان المنافقون يعي�سون بين النا�ض. وكانوا 

من اّلذين اآمنوا باأل�سنتهم ولم توؤمن قلوبهم. كانوا اأ�سخا�سًا منحّطين معاندين 

يتمّيزون ب�سيق الروؤية، وبال�ستعداد للتعاون مع العدّو؛ لكّنهم يفتقدون التنظيم 

وهذا ما كان يمّيزهم عن اليهود. لقد كان النبّيP يتعامل مع العدّو المنّظم 

كان  لكّنه  اأبدًا،  يمهلهم  ولم  اليهود  مع  كتعامله  الم�سلمين  لمهاجمة  المتوّثب 

والخبائث  والعداوات  بالعناد  اأفراده  تلّوث  مّمن  المنّظم  غير  العدّو  يتحّمل 

بّي من األّد اأعداء النبّيP وقد 
ُ
الفردية وعدم الإيمان؛ فلقد كان عبد اهلل بن اأ

عا�سر الر�سولP حّتى اآخر �سنة من عمره تقريبًا، ولم ي�سئP التعامل معه 

مع علم الجميع بنفاقه، وكانP يداريه ويعامله كباقي الم�سلمين من حيث 

بالرغم من   Pاأمنه وحرمته. كان ذلك منه المال و�سيانة  عطائه من بيت 

خبث هذه الفئة واإ�ساءتها، وفي �سورة البقرة اآيات تخت�ّض بهوؤلء المنافقين. 

ولّما اّتخذ تجّمع بع�ض المنافقين طابع التنظيم بادر اإليهم النبّيP، كما في 
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ق�سية م�سجد �سرار حيث اّتخذوا منه مركزًا واأقاموا اّت�سالت مع عنا�سر من خارج 

اأبي عامر من بالد الروم، واأعّدوا مقّدمات  النظام الإ�سالمّي، من قبيل الراهب 

تح�سيد الجيو�ض لمحاربة النبّيP، فبادر اإليهم النبّيP وهدم الم�سجد اّلذي 

ا�سم  وعلى  الم�سجد  على  للتاآمر  بوؤرة  بل  بم�سجد  لي�ض  اأّنه  معلنًا  واأحرقه،  بنوه 

اهلل والم�سلمين، اأو تلك الحفنة من المنافقين اّلذين اأعلنوا كفرهم وخرجوا من 

المدينة وح�سدوا قواهم فقاتلهم النبّيP وقال: »لئن دَنوا من المدينة لأخرجّن 

لقتالهم«. رغم اأّنه �سالمP المنافقين في داخل المدينة ولم يتعّر�ض لهم اأبدًا. 

وهكذا فقد واجه النبّيP الفئة الثالثة مواجهة منّظمة �سارمة، لكّنه �سلك طريق 

يمّثل  ال�سادر عنهم  الخطر  ولأّن  التنظيم،  الرابعة لفتقادهم  الفئة  المداراة مع 

خطرًا فردّيًا، كما اأّنهP كان غالبًا ما يخجلهم ب�سلوكه.

م�سلم  كّل  باطن  في  الكامن  العدّو  عن  عبارة  فهو  الخام�س:  العدّو  اأما 

اأي�سًا،  فينا  مع�س�ض  العدّو  وهذا  الأعداء.  بين جميع  الأخطر من  وهو  وموؤمن 

اإّنه الأهواء النف�سية والأنانية والجنوح نحو النحراف وال�سالل والنزلق اّلذي 

�سراعًا  العدّو  هذا  مع   Pالنبّي خا�ض  وقد  اأر�سّيته.  بنف�سه  الإن�سان  يهّيئ 

مريرًا. غاية الأمر اأن اآلة ال�سراع مع هذا العدّو ل تتمّثل بال�سيف، بل بالتربية 

كّل  الحرب مع  الم�سلمون من  لهذا، عندما عاد  والتحذير.  والتعليم  والتزكية 

ذلك التعب، قال لهم الر�سولP: »مرحباً بقوم ق�سوا الجهاد الأ�سغر وبقي 

عليهم الجهاد الأكبر«. فتعّجب الم�سلمون من قوله و�ساألوه: ما الجهاد الأكبر 

اأكبر  جهاد  من  فهل  المرير،  الجهاد  هذا  غمار  خ�سنا  لقد  اهلل؟!  ر�سول  يا 

. فاإذا ما �سّرح القراآن الكريم: {ڤ ڦ ڦ 
(1(

منه؟! قال: »جهادالنف�س«

اأّنهم منافقون، بل بع�ض المنافقين في عداد اّلذين   فذلك ل يعني 
(2(

ڦ}
في قلوبهم مر�ض. ولكن لي�ض كّل »اّلذين في قلوبهم مر�س« من المنافقين، 

)1)  و�سائل ال�سيعة، ج11، �ض 122.
)2)  �سورة التوبة، الآية: 125.
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اإّنه  فربما يكون المرء موؤمنًا لكن في قلبه مر�ض. فماذا يعني هذا المر�ض؟ 

الأهواء  مختلف  نحو  والجنوح  وال�سهوانية  وال�سخ�سية،  الأخالق  �سعف  يعني 

اّلتي اإن لم تبادر للحّد منها ومقارعتها فاإّنها �ستاأتي على الإيمان من الداخل 

وخال  القلب  من  الإيمان  ا�سُتلب  ما  واإذا  داخلّي.  خواء  اإلى  بالتالي  و�ستوؤّدي 

اّلذين  �سمن  المرء  �سيدخل  ذاك  اإذ  للظاهر  مال�سقًا  الإيمان  وظّل  الباطن 

ُيطلق عليهم ا�سم »المنافق«.

فلو خلت قلوبنا، ل �سمح اهلل، من الإيمان وبقي ظاهرنا متلّب�سًا بالإيمان، 

وقطعنا اأوا�سر الإيمان وعالئقه، بيد اأن األ�سنتنا ظّلت تلهج بالتعابير الإيمانية، 

فهذا هــو النفاق وهــو من الخطورة بمكان. والقراآن الكريم ي�سّرح: {ۀ ہ 

 ،
(1(

ۓ} ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
وذاك هو ال�سوء المبين، األ وهو التكذيب باآيات اهلل. ويقول في مو�سع اآخر: 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  {ھ 

المجتمع  يتهّدد  اّلذي  الكبير  الخطر  هو  وهذا   .
(2(

ۆ} ۇ 
الإ�سالمّي، وحيثما �ساهدتم في التاريخ انحرافًا في المجتمع الإ�سالمّي فاإّنه 

من هنا قد بداأ. رّبما ي�سّن العدّو الخارجّي هجومه ويدّمر ويخّرب لكّنه ل قدرة 

له على الإفناء. ففي النهاية �سيبقى الإيمان، وينبعث في مكاٍن ما ويوؤتي اأكله. 

غير اأن جيو�ض العدّو الداخلّي اإن هجمت على الإن�سان واأفرغت باطنه اإذ ذاك 

يكون هو ذاك.  فاإّن من�ساأه  ُوجد النحراف  واأينمٍا  �سبيله،  �سيطال النحراف 

ولقد ت�سّدى النبّيP لهذا العدّو اأي�سًا. 

امتاز �سلوك النبّيP بالتدبير وال�سرعة في العمل فلم يدع الفر�سة تفوته 

وجوده  في  �سعف  نقطة  لأّية  وجود  ل  قانعًا  طاهرًا   Pكان ق�سية.  اأية  في 

)1)  �سورة الروم، الآية: 10
)2)  �سورة التوبة، الآية: 77.
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اإّن  التاأثير.  عوامل  اأهم  يمّثل  ذاته  بحّد  وهذا  نقّيًا،  مع�سومًا  كان  المبارك. 

التاأثير بالعمل هو اأو�سع واأعمق بدرجات من التاأثير بالل�سان. لقد كان قاطعًا 

و�سريحًا. ولم يتحّدث النبّي يومًا بل�سانين. بالطبع، عندما كان يواجه العدّو 

العدّو  يباغت  كان  فلقد  الخطاأ؛  في  يوقعه  �سيا�سيًا  اأ�سلوبًا  معه  ي�ستخدم  كان 

في الكثير من الحالت، �سواء في المواقف الع�سكرية اأم ال�سيا�سية، لكّنه كان 

الموؤمنين ومع قومه على الدوام، نقّيًا وا�سحًا في كالمه  �سريحًا و�سّفافًا مع 

بعيدًا عن الألعيب ال�سيا�سية، يبدي المرونة في المواطن ال�سرورية - كما في 

لة، ولم ينكث عهدًا مع قومه  ق�سية عبد اهلل بن اأبّي - ذات الأحداث المف�سّ

اأو مع الفئات اّلتي عاهدها واإن كانوا اأعداًء له، وخا�سة مع كّفار مّكة، اّلذين 

نق�سوا عهودهم فرّد عليهم النبّيP رّدًا قاطعًا، ولم ينق�ضP موثقًا اأبرمه 

مع اأحد قّط، لذلك كان الجميع على ثقة بالعهد اّلذي يبرمه معهم.

 ومن ناحية اأخرى لم يفقد النبّيP ت�سّرعه اإلى اهلل �سبحانه وكان مواظبًا 

على توطيد اأوا�سر عالقته بالباري جّل وعال يومًا بعد يوم. فلقد كان يرفع يد 

هم على  ال�سراعة اإلى بارئه في تلك الأثناء اّلتي ينّظم ع�ساكره ويحّثهم ويح�سّ

اأو  القتال، وفي �ساحة الوغى، عندما كان يم�سك ب�سيفه ويقود جي�سه بحزم، 

يعّلمهم ما ي�سنعون؛ يجثو على ركبتيه رافعًا يديه باكيًا مناجيًا رّبه �سائاًل منه 

العون والإ�سناد ودفع الأعداء. لم يوؤدِّ به الّدعاء اإلى تعطيل قواه، ول اأّن ا�ستثماره 

حري�سًا  كان  بل  �سبحانه،  باهلل  والرتباط  والت�سّرع  التو�ّسل  عن  اأغفله  لقواه 

على كال الجانبين، لم يعتوره الترّدد اأو الخوف وهو يواجه عدّوًا عنيدًا؛ ولقد 

قال اأمير الموؤمنينQ - وهو مظهر ال�سجاعة - »كّنا كّلما ا�ستد الوطي�س 

، وكان يلوذ به كّل من �سعر بال�سعف. ا�ستمّر حكمه ع�سر 
(1(

لذنا بر�سول اهلل«

)1) بحـــار الأنـــوار، ج19، �ض 191،  وقـــول الإمام Q هو: »كّنا اإذا احمّر الباأ�ض اتقينا ر�ســـول اهللP فلم يكن اأحد مّنا 
اأقرب اإلى العدو منه«. 
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�سنوات، لكّننا لو اأردنا اإيكال العمل اّلذي اأنجز خاللها اإلى مجموعة في غاية 

عام،  مئة  مدى  على  والخدمات  الأعمال  تلك  كّل  اإنجاز  عن  لعجزوا  الن�ساط 

ا�سّطلع  اّلتي  المهّمة  �سندرك  النبّيP حينها  به  قام  بما  اأعمالنا  قارّنا  ولو 

بها ر�سول اهللP؛ فاإدارة الحكم وبناء ذلك المجتمع و�سياغة ذلك الأنموذج 

.Pبحّد ذاته يمّثل واحدة من معاجزه

فعلى مدى ع�سر �سنوات، عا�سره النا�ض لياًل ونهارًا، وترّددوا اإلى داره وترّدد 

وترحاله،  حّله  وفي  الطرقات  وفي  الم�سجد  في  معه  وكانوا  دورهم،  اإلى  هو 

وتحّملوا الجوع معًا، وتذّوقوا طعم ال�سرور معًا؛ فقد كان الو�سط اّلذي يعي�ض فيه 

النبّيP مفعمًا بالم�سّرة وكانP يالطف الآخرين ويقيم ال�سباقات وي�سترك 

فيها، وعلى امتداد تلك ال�سنوات الع�سر تعّمقت محّبة اأولئك اّلذين عا�سروه له، 

اأبو  به عمقًا ور�سوخًا في قلوبهم. وعندما فتحP مّكة، جاء  اإيمانهم  وازداد 

�سفيان متخّفيًا يلوذ بالعّبا�ض - عّم النبّيP - اإلى مع�سكر النبّي يطلب الأمان. 

ولما حّل الفجر، راأى النبّيP يتو�ساأ وقد اأحاط به القوم ليحظى كّل منهم 

بقطرات الماء اّلتي تتناثر من وجهه ويديه، فقال اأبو �سفيان: لقد راأيت ك�سرى 

وقي�سر - وهما من ملوك الدنيا المعروفين بجبروتهم و�سطوتهم - لكّنني لم اأَر 

عليهما مثل هذه العّزة!. اأجل، فالعّزة المعنوية هي العّزة الحقيقية {گ گ 

، فالعّزة من ن�سيب الموؤمنين اأي�سًا، اإن هم �سلكوا 
(1(

ڳ ڳ}
ذات الطريق.[28/02/1380]

)1)  �سورة المنافقون، الآية: 8.



تثبيت النظام اإلسالمّي

الإ�سالم.  تاريخ  في  جّدًا  ومهّمة  م�سيرية  واقعة  هي  خم  غدير  واقعة  اإّن 

والثاني  بال�سيعة،  يخت�ّض  الأّول  بعدين:  اأو  حيثّيتين  من  اإليها  النظر  ويمكن 

يرتبط بجميع الفرق الإ�سالمية. وبالنظر اإلى البعد الثاني لهذه الواقعة، يجب 

اإيجاد هذه الروحية وهذا ال�سعور عند جميع م�سلمي العالم وهو اأّن عيد الغدير 

ًا بال�سيعة. اّلذي يذّكر بهذه الواقعة الكبرى لي�ض مخت�سّ

البعد الأّول لهذه الواقعة، وكما ذكرنا، يخت�ّض بال�سيعة، لأّن اأمير الموؤمنين

ب للخالفة من قبل النبّيP. وفي ذلك اليوم  Q في هذه الواقعة قد ُن�سّ

اإعالنك هذا هو من  اأّن  ر�سول اهلل هل  يا  ر�سول اهلل:  �ُسئل  الواقعة  تلك  وفي 

اإلهّي وكذلك هو  اأمٌر  اأّنه  ، اأي 
(1(

»من اهلل ور�سوله« نف�سك اأو من اهلل؟ فقال: 

مّني. وال�سيعة تعّظم هذه الواقعة من هذه الجهة، لأّن اعتقادهم اأّن الخالفة 

المبا�سرة لأمير الموؤمنينQ ترتبط بهذه الواقعة اأكثر من �سائر الدلئل. 

الكتب  في  الواقعة  لهذه  وال�ستدلل  ال�ستنباط  مجال  في  البحث  اإّن  بالطبع 

واإلى  الأّول  اليوم  من  ا�ستمّر  قد  الإ�سالم،  تاريخ  مّر  على  والمتنّوعة  الكثيرة 

يومنا هذا. ول اأنوي هنا اأن اأ�سيف �سيئًا على ما كتبته وذكرته اآلف الأل�سنة 

والأقالم ب�ساأن هذا المطلب.

واأّما البعد الثاني لهذه الواقعة واّلذي ل يقّل اأهمية عن البعد الأّول، فهو اأمٌر 

ل فيه قلياًل. م�سترٌك بين ال�سيعة وال�سّنة. �سوف اأف�سّ

)1)  الحتجاج على اأهل اللجاج، الطبر�سي، ج1، �ض 82.
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ما جرى هو اأّن ر�سول اهللP، وفي ال�سنة العا�سرة للهجرة، توّجه اإلى الحّج 

مع جمٍع من م�سلمي المدينة و�سائر مناطق الجزيرة العربية اّلتي اأ�سلمت. وفي 

هذا ال�سفر، اعتنى النبّي الأكرمP وا�ستفاد ا�ستفادًة تاّمة من حّج بيت اهلل 

من اأجل بيان المفاهيم الإ�سالمية �سواء على الم�ستوى ال�سيا�سّي اأم الع�سكرّي 

اأم الأخالقّي اأم العقائدّي. وقد ُنقل عن ر�سول اهللP خطبتان اإحداهما، على 

 .
(1(

الظاهر، في اليوم العا�سر اأو قريبًا منه، والأخرى في نهاية اأّيام الت�سريق

وعلى ما يبدو اأّنهما كانتا خطبتين ل خطبة واحدة. في هاتين الخطبتين، بّين 

ر�سول اهلل جميع الم�سائل الأ�سا�ض اّلتي ينبغي اأن يلتفت اإليها الم�سلمون بعمق 

اأولئك اّلذين  اأّن  وهي في الأ�سا�ض ق�سايا �سيا�سّية. ويدرك الإن�سان جّيدًا كم 

يف�سلون بين الحّج والق�سايا ال�سيا�سية في العالم الإ�سالمّي اليوم، ويت�سّورون 

عمٍل  كّل  واأّن  والعادّي،  الرائج  بالمعنى  فقط  عبادة  يكون  اأن  ينبغي  الحّج  اأّن 

تاريخ  وبعيدون عن  اأّنهم غرباء  كم  الحّج،  نطاق  �سيا�سّي هو عمٌل خارج عن 

.Pالإ�سالم وعن �سيرة النبّي الأكرم

في  ُذكرت  وقد  م�سائل،  الخطبتين من  ر�سول اهللP في هاتين  بّينه  ما 

بع�ض كتب ال�سيعة وال�سّنة بالإجمال، هي هذه. اأوًل تحّدث عن الجهاد، والجهاد 

�سّد الم�سركين والكّفار، واأعلن اأّن الجهاد �سي�ستمّر حّتى تنت�سر كلمة ل اإله اإل 

اهلل في كّل العالم. وب�ساأن الوحدة الإ�سالمية بّين ر�سول اهلل في هذه الخطب 

على  واأّكد  بينهم،  فيما  يقتتلوا  ل  اأن  الم�سلمين  على  اأّن  و�سّرح  عّدة مطالب، 

 وا�سٍح، 
ٍ
وحدة الم�سلمين وان�سجامهم. وفيما يتعّلق بالقيم الجاهلية �سّرح بكالم

اأّن هذه القيم بنظر الإ�سالم هي ل �سيء ول قيمة لها »األ اإّن كّل ماٍل وماأثرٍة 

 فقد تبّراأ بالكامل من القيم الجاهلية. وكّل 
(2(

ودٍم ُيّدعى تحت قَدميَّ هاتين«

)1)  ُيطلــــق هذا ال�ســــم علــــى الأّيام من 11 اإلى 13 من �ســــهر ذي الحجة. ويطلق عليها في القراآن »اأّيام معدودات«، �ســــورة 
البقرة، 203.

)2) بحار الأنوار، ج21، �ض105.
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يكون  كاأن  الجاهلية،  اأّيام  من  الم�سلمين  بين  كانت  اّلتي  المالية  الخالفات 

اأحدهم قد اأقر�ض اأخاه وله عليه ربا، فاإّنه اأ�سبح من�سوخًا، »األ وكّل ربا من 

 ،
(1(

الجاهلية فهو تحت قدمّي هاتين، واأّول ربا اأ�سعه هو ربا عّمي العّبا�س«

اّلذي كان قد اأقر�ض في الجاهلية كثيرين وله عليهم ربا، فقد اأعلن النبّي اأّنه 

رفعه ون�سخه. وقد اأّكد على قيمة التقوى كاأعلى قيمة اإ�سالمية، و�سّرح اأّنه ل 

الم�سلمين،  لأئّمة  الن�سيحة  �سرورة  وبّين  بالتقوى.  اإل  اأحد  على  لأحٍد  ف�سل 

ذلك  وجعل  والأئّمة  للحّكام  الراأي  واإبداء  ال�سيا�سية  الق�سايا  في  التدّخل  اأي 

الإ�سالميين  للحّكام  ُي�ْسدوا  اأن  الم�سلمين  جميع  على  يجب  حيث  كفري�سة، 

ن�سيحتهم واآراءهم النافعة. 

ضمانة النظام اإلسالمي
ال�سيا�سية  الم�سائل  الخطبتين  هاتين  في   Pالأكرم النبّي  بّين  لقد 

حديث  ذكر  الخطبتين  هاتين  وفي  الإ�سالمّي.  للعالم  الأ�سا�ض  والجتماعية 

الثقلين اأي�سًا، وهو حديث قال فيه: »اإّني قد تركُت فيكم اأمرين )نفي�سين( لن 

ت�سّلوا بعدي ما اإن تم�ّسكتم بهما كتاب اهلل وعترتي اأهل بيتي، فاإّن اللطيف 

كهاتين  الحو�س،  علّي  يردا  حّتى  يفترقا  لن  اأّنهما  اإلّي  عهد  قد  الخبير 

]ال�سبابتين[ وجمع بين م�سبِّحتيه، ول اأقول كهاتين وجمع بين الم�سّبحة 
 .

(2(
والو�سطى، فت�سبق اإحداهما الأخرى فتم�ّسكوا بهما...«

اإلى  مبا�سرًة  توّجه  الحّج  اأعمال  اإنهاء  وبعد  العترة.  ق�سية  عر�ض  وقد 

المدينة. واأثناء الطريق، وعلى مفترق ثالثة طرق، حيث كان ينبغي اأن تفترق 

»غدير  لها  ُيقال  محّلٍة  في   Pوقف المدينة،  قوافل  عن  اليمانية  القوافل 

اأّنه  اإلى درجة  الحرارة كانت �سديدة  اأّن  والحا�سر،  ال�ساهد  نقل  خم«، وكما 

)1)  ال�سيرة النبوية، ج2، �ض 412.
)2)  الكافي، ج2، �ض 415.
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لو و�سعوا قطعة لحٍم على الأر�ض ل�ُسويت، ففي مثل هذه الحال يقفP على 

مرتفٍع وينادي في النا�ض، وعندما راأى الجميع اأعلن ق�سية الولية، »من كنت 

 واأخذ بيد اأمير الموؤمنينQ ورفعها حّتى يراها 
(1(

موله فهذا عليٌّ موله«

الجميع. وفي رواياٍت عديدة ُنقل اأّنه �سوهد بيا�ض اإبطي النبّيP وعلّي بن 

اأبي طالبQ، عندما رفع يده من اأجل اأن يظهر الأمر للنا�ض جميعًا، هذه 

هي الواقعة في الإجمال.

اإّن الُبعد اّلذي هو مورد نظري - البعد الّدولّي الإ�سالمّي والمتعّلق بالفرق 

الإ�سالمية اّلتي ل تنح�سر بال�سيعة - هو اأّنه لو فر�سنا اأّن النبّيP في هذا 

الإعالن، اّلذي ح�سل حتمًا وقد �سدر عنه هذا الكالم، لو فر�سنا اأّنه لم ُيرد 

الأدنى  بالحّد  فاإّنه   ،Qالموؤمنين اأمير  هو  المبا�سر  خليفته  اأّن  يبّين  اأن 

 Qالموؤمنين اأمير  مع  للم�سلمين  العميقة  والرابطة  الولء  يثّبت  اأن  اأراد 

اأم  منى  خطبة  في  �سواء  بالقراآن  عترته  قرن  النبّي  اأّن  في  وال�سبب  وعترته. 

اأّن هذا الحديث قد �سدر عن النبّي عّدة  في حديث الثقلين - وعلى ما يبدو 

مّرات - واأي�سًا في حديث الغدير وفي هذه الواقعة - اّلتي يرّكز فيها على اأمير 

الموؤمنينQ و�سخ�سه - اأّنه اأراد اأن يثّبت هذه الرابطة من اأجل اأن يظهر 

للنا�ض وعلى مّر الزمان نماذج كاملة لالإن�سان اّلذي يريده الإ�سالم ويكون ذلك 

لجميع الأجيال الآتية. فيجعل النموذج الكامل لالإن�سان ب�سورة مج�ّسمة وعينية 

بحالته الوا�سحة اّلتي ل �سّك فيها اأمام اأعين جميع الب�سر، وليقول اإّن التربية 

الإ�سالمية ينبغي اأن تكون في هذا الّتجاه، واإّن �سخ�سية الإن�سان الم�سلم هي 

تلك ال�سخ�سية اّلتي تجعل غايتها ونموذجها هذا الإن�سان الكامل. 

)1)  الكافي، ج1، �ض420.
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هوؤلء اّلذين كانت طهارتهم وعلومهم وتقواهم و�سالحهم وعبوديتهم هلل، 

تحّقق  اأجل  من  و�سجاعتهم  وت�سحيتهم  الإ�سالمية،  الق�سايا  على  واّطالعهم 

تعريف  تّم  لقد  للجميع.  بّيٌن  وا�سٌح  واإيثارهم  الإ�سالمية،  والقيم  الأهداف 

في  كان  �سواء  به  يرتبطوا  اأن  للنا�ض  يمكن  كاأنموذج   Qالموؤمنين اأمير 

المبا�سرة  الخالفة  تتحّقق  لم  واإن  وهنا،  الآتية.  الأزمان  في  اأم  الزمان  ذلك 

25 �سنة، فاإّنه في النهاية �سار خليفة النبي، وثّبت مقام  عمليًا اإل بعد مرور 

الخ�سو�سية،  للمجتمع. هذه  اإمامًا  الم�سلمين، كفرد،  به جميع  اإمامته، وقبل 

وهذه الرابطة الموجودة عند جميع الم�سلمين مع هذه ال�سخ�سية، اّلتي يقبل 

الجميع اأّنها خليفة النبّيP - كّل ما هنالك اأّن بع�ض النا�ض يقول اإّنه الخليفة 

المبا�سر وبع�ض يعتقد بخالف ذلك، واإنه خليفة بعد 25 �سنة - هذه ال�سخ�سية 

اّلتي يقبل جميع الم�سلمين بها على اأّنها خليفة يجب اأن تكون لجميع الم�سلمين 

اأنموذجًا خالدًا وقدوة كاملة لالإن�سان الإ�سالمّي. ويجب اأن تبقى هذه الرابطة 

وعاطفية  واعتقادية  فكرية  كرابطة  الأبد  واإلى  الم�سلمين  جميع  وبين  بينه 

وعملية. 

بال�سيعة بل هو لجميع   Qالموؤمنين اأمير  الناحية ل يخت�ّض  فمن هذه 

ي�سمل  بل   Qالموؤمنين باأمير  يخت�ّض  ل  الكالم  هذا  اأن  كما  الم�سلمين. 

من  اأي�سًا  هم  اّلذين  اأولده،  من  هم  اّلذين  ال�سيعة  واأئّمة  ال�سريفة  العترة 

العترة، واّلذين يجب اأن يبقوا دائمًا كنماذج كاملة لالإن�سان الإ�سالمّي في اأعين 

الم�سلمين. هذه ق�سية. 

بين  الرتباط  �سرورة  عن  وبالإعالن  القراآن  جانب  اإلى  العترة  وبجعل 

كّل  تجاه  الموقف  الحقيقة  في   Pالأكرم الر�سول  بّين  والعترة،  الم�سلمين 
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اأنواع التحريف اّلذي �سيتعّر�ض له القراآن والنحراف عن المفاهيم القراآنية 

من  الإ�سالمية  المفاهيم  بتحريف  الجائرة  الأجهزة  تقوم  فحينما  الأ�سا�ض. 

اإلى معاني القراآن وتف�ّسر القراآن ب�سورة خاطئة وت�سّل  اأجل منافعها وت�سيء 

والمحور  المرجع  ذاك  فاإّن  الإ�سالمّي،  الدين  فهم  من  وتحرمهم  الم�سلمين 

والمعارف  والمفاهيم  الحقيقة  حول  النا�ض  يوّعي  اأن  ينبغي  اّلذي  والقطب 

العترة  هو  اإليه  ي�ستمعوا  اأن  وعليهم  ال�ساللة  من  النا�ض  وينجي  ال�سحيحة 

الطاهرة.

ومطلبًا  �سرورة  الإ�سالمّي  للعالم  بالن�سبة  اليوم  ُيعّد  اّلذي  الأمر  هو  وهذا 

الإ�سالمية عن طريق  المعارف  ينهلوا  اأن  اليوم  الم�سلمين  يحتاج جميع  لزمًا. 

اأهل بيت النبّي، دون فرق بين اأن يكونوا معتقدين اأّن الإمامة المبا�سرة هي لأمير 

الموؤمنين واأولده اأو ل. وبالطبع اإّن ال�سيعة يعتبرون اأّن العقيدة الحّقة وال�ستفادة 

القطعية من هذا الحديث هي الخالفة المبا�سرة وهم يعتقدون بذلك ويتّم�سكون 

به. واّلذين ل يعتقدون بذلك ول يتّم�سكون به - اأي الإخوان من اأهل ال�سّنة - ل 

ينبغي اأن يقطعوا رابطتهم الفكرية والعقالنية والعتقادية والعاطفية مع العترة 

ومع اأمير الموؤمنينQ. لهذا فاإّن ق�سية الغدير من هذا البعد الثاني، اّلذي 

وجميع  جهة  من  النبّي  وعترة  طالب  اأبي  بن  علي  بين  الرابطة  اإيجاد  بعد  هو 

الم�سلمين من جهة ثانية، هي ق�سية لجميع الم�سلمين. [23/05/1366]

مستقبل النظام اإلسالمي
اإّن ق�سية الغدير لي�ست ق�سية تاريخية بحتة، بل اإنها عالمة على جامعية 

الإ�سالم. واإذا ما افتر�سنا اأّن النبّي الأكرمP لم يترك لالأّمة منهاجًا لبناء 

م�ستقبلها، بعد ع�سر �سنوات اأم�ساها في تحويل ذلك المجتمع البدائّي، المّلوث 

الدوؤوب وما  �سعيه  راٍق، بف�سل  اإ�سالميٍّ  اإلى مجتمٍع  والخرافات،  بالع�سبيات 
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بذله اأ�سحابه الأوفياء من جهود، لظّلت كّل تلك الإنجازات مبتورة وبال جدوى. 

لقد كانت تراكمات الع�سبّية الجاهلّية على قدٍر عظيم من العمق، بحيث 

اإّنها كانت بحاجة اإلى �سنوات طويلة للتغّلب عليها والتخّل�ض منها. لقد كان كّل 

�سيء على ما يرام كما يظهر، وكان اإيمان النا�ض جيدًا، حّتى ولو لم يكونوا على 

م�ستًوى واحد من العقيدة. فبع�سهم كان قد اعتنق الإ�سالم قبل وفاة الر�سول 

الأكرم بعام واحد اأو �ستة اأ�سهر اأو عامين، وذلك بف�سل هيمنة الُبنية الع�سكرية 

اإّنهم لم  اأ�ّس�سها النبّيP مع ما رافقها من حالوة الإ�سالم وجاذبّيته.  اّلتي 

يكونوا جميعًا من طراز الم�سلمين الأوائل من حيث العمق، ولهذا فقد كان من 

ال�سرورّي اّتخاذ ما يلزم من التدابير بغية اإزالة تلك التراكمات الجاهلية من 

اأعماق المجتمع الجديد، والحفاظ على خّط الهداية الإ�سالمية �سليمًا وممتّدًا 

بعد ع�سر �سنوات من زمن الر�سول الأكرمP، وذلك لأّن جهوده الجّبارة خالل 

تلك ال�سنوات الع�سر �ستبقى بال ثمار فيما لم يتّم اّتخاذ تلك التدابير. وهذا ما 

�سّرحت به الآية المباركة من �سورة المائدة، وهي قوله تعالى: {چ چ 

 فهذه اإ�سارة 
(1(

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ}
العالمين  اإر�ساد  ونعمة  الهداية  ونعمة  الإ�سالم  نعمة  هي  النعمة  هذه  اأّن  اإلى 

جميعًا اإلى ال�سراط الم�ستقيم. وهذا ما ل يمكن اأن يتّم بال خارطة للطريق 

بعد الر�سولP، وهذا اأمٌر طبيعّي. وهذا عين ما فعله النبّيP في الغدير، 

لما   ،Qالموؤمنين اأمير  وهو  له  نظير  ل  للولية خليفًة ممتازًا  ب  ن�سّ حيث 

كان يتمّتع به من �سخ�سية اإيمانية فريدة، واأخالق �سامية حميدة، وروح ثورية 

وع�سكرية متمّيزة، و�سلوك راق مع جميع النا�ض، واأمر النا�ض باّتباعه. 

اإلهّيًا،  ولم يكن هذا من عند ر�سول اهللP بل كان هداية رّبانية، واأمرًا 

�ّلتي   Pالر�سول واأفعال  اأقوال  كاّفة  �ساأن  هو  كما  تعالى،  اهلل  من  وتن�سيبًا 

)1)  �سورة المائدة، الآية: 3.
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اإلهّيًا  اأمرًا  هذا  كان  لقد  الهوى.  عن  ينطق  ل  اّلذي  وهو  اإلهيًا،  وحيًا  كانت 

�سريحًا للر�سولP فقام بتنفيذه واإطاعته. وهذه هي ق�سية الغدير، اأي بيان 

اإلى الم�ستقبل، وذلك الأمر اّلذي ل تتّم  جامعية الإ�سالم و�سموليته، والتطّلع 

هداية الأّمة الإ�سالمية وزعامتها اإل به. فما هو ذلك الأمر؟ اإّنها تلك الـاأمور 

اّلتي تج�ّسدها �سخ�سية اأمير الموؤمنين، اأي التقوى والتدّين والإيمان الرا�سخ، 

في  والجتهاد  والجّد  �سبيله،  في  اإل  ال�سير  وعدم  اهلل،  على  اإل  التوّكل  وعدم 

بقدرة  والتمّتع  والتدبير،  بالعقل  والتمّيز  بالعلم،  والّت�ساف  الحّق،  طريق 

اأمير  ب  ُن�سّ الوقت. لقد  اإّنه عمٌل واقعّي ونموذجّي في نف�ض  العزم وبالإرادة. 

الموؤمنينQ لّت�سافه بتلك الخ�سو�سيات، اّلتي باتت لزمة في كّل زعيم 

لالأّمة الإ�سالمّية، اأيًا كان، مدى الدهر، اأي اأّن هذا هو النموذج الأمثل للقائد 

الإ�سالمّي على مدى حياة الإ�سالم ، وهو ما تج�ّسد في ال�سطفاء الإلهّي لأمير 

الموؤمنينQ. والغدير هو هذه الحقيقة.[18/10/1385]





الإمامة في الفكر ال�سيعي. ❊

المراحل الأربع لم�سيرة الإمامة. ❊

اإلمامة

الف�صل الثاني





اإلمامة في الفكر الشيعي

اإلمامة في اإلسالم

�سروب  قبال  المجتمع،  اإدارة  من  المن�سود  للمعنى  القّمة  تلك  هي  الإمامة 

الإن�سان  في  والحمّية  وال�سهوة  ال�سعف  مكامن  من  المنبثقة  الإدارة  واأ�سناف 

ذلك  اأي  وو�سفتها،  الإمامة  نهج  الب�سرية  اأمام  يطرح  والإ�سالم  ومطامعه. 

الإن�سان الطافح قلبه بفي�ض الهداية الإلهية، العارف بعلوم الدين المتمّيز بفهمه 

- اأي اّلذي يجيد ت�سخي�ض الطريق ال�سحيح - ذو القّوة في عمله {ٱ ٻ 

، ول وزن لديه لنف�سه ورغباته ال�سخ�سية، في حين اأّن اأراوح 
(1(

ٻ ٻٻ }

النا�ض وحياتهم و�سعادتهم تمّثل كّل ما لديه. وهذا ما عّبر عنه اأمير الموؤمنين

Q عمليًا اأثناء حكمه اّلذي ا�ستمّر اأقل من خم�ض �سنوات. تلك الفترة اّلتي 

اأبدًا،  الب�سرية  تن�ساه  لن  ُيحتذى  اأنموذجًا  تمّثل  �سنوات،  خم�ض  من  اأقل  كانت 

والدر�ض  الغدير،  واقعة  ثمرة  وهذه هي  متمادية.  لقرون  اًء  و�سّ و�سيبقى خالدًا 

والمغزى والتف�سير الم�ستقى منها.[12/12/1380]

غالبًا  المطلق؛  بمعناها  القيادة  الأ�سل  في  تعني  اّلتي  »الإمامة«  كلمة  اإّن 

في  القيـادة  وهو  الخا�ّض،  م�سداقها  على  الإ�سالمّي  الفكر  في  ُتطلق  ما 

القراآن م�ستّقات  واأينما وردت في  وال�سيا�سّية.  والفكرّية  ال�سوؤون الجتماعّية، 

قيادة  اأي  الخا�ّض،  المعنى  هذا  بها  ُيراد   - واأئّمة  كاإمام،   - الإمامة  لكلمة 

)1)  �سورة مريم، الآية: 12.
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اأم الثنين معًا.  اأم القيادة ال�سيا�سّية،  الأّمة وقدوتها. �سواًء القيادة الفكرّية، 

الم�سلمين،  بين  وال�سيا�سّي  الفكرّي  الن�سقاق  وظهور   ،Pالنبّي رحيل  وبعد 

ة، حيث اإّن م�ساألة القيادة ال�سيا�سية  اّتخذت كلمة الإمامة والإمام مكانة خا�سّ

مدلولها  البداية  في  الكلمة  لهذه  وكان  لالختالف.  الأ�سا�ض  المحور  �سّكلت 

اأخرى،  معاٍن  بالتدريج  اإليها  ان�سّمت  ثّم  اآخر،  مدلول  اأّي  من  اأكثر  ال�سيا�سّي 

اأهّم م�سائل  »الإمامة« ت�سّكل في القرن الثاني الهجرّي  اأ�سبحت م�ساألة  حّتى 

المدار�ض الكالمية ذات الّتجاهات الفكرية المختلفة، وكانت هذه المدار�ض 

تطرح اأراءها ب�ساأن �سروط الإمام وخ�سائ�سه، اأي �سروط الحاكم في المجتمع 

الإ�سالمّي، وهو معًنى �سيا�سّي لالإمامة. في هذه الق�سية، جرت العادة اأن يتّم 

الحديث عن �سروط وخ�سائ�ض الإمام - اأي حاكم المجتمع وزعيمه - وكان 

لكّل فرقة في هذا المجال عقيدة وكالم. 

اإّن الإمامة في مدر�سة الت�سّيع اأي�سًا - اّلتي يرى اأتباعها اأّنها اأكثر الق�سايا 

ب�ساأن  المدر�سة  ونظرية هذه  نف�سه.  المعنى  لها   - اأ�سالًة  الإ�سالمية  الفكرية 

الإمام تتلّخ�ض فيما يلي: 

يكون من�سوبًا  اأن  الإ�سالمّي يجب  المجتمع  ال�سيا�سّي في  والزعيم  الإمام 

من اهلل، باإعالن من النبّي، واأن يكون قائدًا فكرّيًا ومف�ّسرًا للقراآن وعالمًا بكّل 

واأخالقّي  َخلقّي  كّل عيب   من 
ً
مبراأ يكون مع�سومًا  واأن  ورموزه،  الدين  دقائق 

و�سببّي، ويجب اأن يكون من �ساللة طاهرة ونقية ويجب، ويجب ...وبذلك فاإّن 

الإمامة في عرف م�سلمي القرن الأّول والثاني كانت تعني القيادة ال�سيا�سية، 

ال�سيا�سية،  القيادة  اإلى  اإ�سافًة  تعني  البيت،  اأهل  باأتباع  الخا�ّض  العرف  وفي 

القيادة الفكرية والأخالقية اأي�سًا.

بخ�سائ�ض  متمّتعًا  الفرد  ذلك  يكون  حين  الفرد  باإمامة  تعترف  فال�سيعة 

هي - اإ�سافًة اإلى مقدرته على اإدارة الأمور الجتماعّية - مقدرته على التوجيه 
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لم  وما  الأخالقّية.  والتزكية  والدينّي،  الفكرّي  الحقل  في  والتعليم  والإر�ساد 

ل  وفي نظرهم،  بحّق.  كاإمام  به  ُيعترف  اأن  يمكن  ل  المقدرة  فيه هذه  تتوّفر 

البلدان  وفتح  وال�سالح  الع�سكرّي  والقتدار  ال�سيا�سّية  الإدارة  ح�سن  يكفي 

واأمثالها من الخ�سائ�ض.

القدرة  تلك  اأّي مجتمع هو  اإمام  فاإّن  لالإمامة  ال�سيعة  فهم  بناًء على  اإذًا، 

الفائقة اّلتي توّجه وتقود الحركة الجمعّية والفردّية لأبناء المجتمع، وفي نف�ض 

ومن  وم�ساعيهم.  النا�ض  لحياة  والموّجه  والأخالق  الدين  معّلم  يكون  الوقت، 

هنا، كان النبّيP اإمامًا اأي�سًا، لأّنه كان القائد الفكرّي وال�سيا�سّي للمجتمع 

ويتحّمل  يخلفه  اإمام  اإلى  الأّمة  تحتاج  النبّي  وبعد  بنف�سه دعائمه.  اأقام  اّلذي 

اأّن  ال�سيعة  ويعتقد  ال�سيا�سية(.  الم�سوؤولية  ذلك  في  )بما  م�سوؤولياته،  عبء 

النبّي ن�ّض على خالفة علّي بن اأبي طالبQ، ثّم تنتقل الإمامة من بعده 

اإلى الأئّمة المع�سومين من ولده )ولأجل المزيد من التفا�سيل والأدّلة ينبغي 

الرجوع اإلى الكتب المتعّلقة بهذا المجال(.

القيادة  لالإمامة:  الثالث  المهاّم  تداخل  اأّن  اإلى  الإ�سارة  من  بّد  ول 

الخالفة  في  والّروحّي  الأخالقّي  والتهذيب  الدينّي،  والتعليم  ال�سيا�سية، 

اأبعاد  الإ�سالمّية ذات  والحكومة  الإمامة  ُجعلت  الإ�سالمّية - حيث  والحكومة 

ب�سكل  الزمان  هذا  في  البارزين  المفكّرين  بع�ض  بّينه  كما  ثالثة،  وجوانب 

�سحيح - نا�سئ من عدم وجود تفكيك بين هذه الجوانب الثالثة في الم�سروع 

اأن ت�سمل هذه الحقول الثالثة  الإ�سالمّي للحياة الب�سرية. فقيادة الأّمة يجب 

اأي�سًا. وب�سبب هذه ال�ّسعة وهذه ال�سمولّية في مفهوم الإمامة لدى ال�سيعة، كان 

ل بّد اأن ُيعَيّن الإمام من قبل اهلل �سبحانه. 

ن�ستنتج مّما �سبق اأّن الإمامة لي�ست، كما يراها اأ�سحاب النظرة ال�سطحية، 

مفهومًا يقابل »الخالفة« و»الحكومة«، اأو من�سبًا منح�سرًا بالأمور المعنوّية 
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والروحّية والفكرّية، واإّنما هي في الفكر ال�سيعّي تعني »قيادة الأّمة« في �سوؤون 

دنياها، وما يرتبط بذلك من تنظيم للحياة الجتماعية وال�سيا�سية للنا�ض في 

المجتمع )رئي�ض الدولة(. واأي�سًا في �سوؤون التعليم والإر�ساد والتوجيه المعنوّي 

»القائد  الإ�سالمية،  الأيديولوجية  وتبيين  الفكرّية  الم�ساكل  وحّل  والروحّي، 

الفكرّي«.

اأكثر  اأذهان  على  غريبة  الأ�سف،  مع  اأ�سحت،  الوا�سحة  الم�ساألة  وهذه 

الأدّلة  مئات  من  النماذج  بع�ض  عر�ض  اأّن  نرى  ولذلك  بالإمامة،  المعتقدين 

القراآنية والحديثّية، لي�ض بالأمر الكثير كما يبدو، في هذا المجال:

ل عن الإمام علّي بن مو�سى  في كتاب »الحّجة« من »الكافي« حديث مف�سّ

الإمام،  وو�سف  الإمام  بمعرفة  يرتبط  ما  بالتف�سيل  فيه  يذكر   Qالر�سا

ويت�سّمن معاني عميقة ورائعة.

من ذلك ما ورد ب�ساأن الإمامة من اأّنها: »منزلة الأنبياء، واإرث الأو�سياء، 

 Qالموؤمنين اأمير  ومقام  الر�سول،  وخالفة  اهلل،  خالفة  الإمامة  اإّن 

وميراث الح�سن والح�سينL، اإّن الإمامة زمام الدين ونظام الم�سلمين، 

وفرعه  النامي،  الإ�سالم  اأ�ّس  الإمامة  اإّن  الموؤمنين،  وعّز  الدنيا،  و�سالح 

وتوفير  والجهاد،  والحّج  وال�سيام  والّزكاة  ال�سالة  تمام  بالإمام  ال�ّسامي، 

الفيء وال�سدقات، واإم�ساء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف«.

الّردى،  من  والمنجي  العذب،  والماء  الهادئ،  »النجم  اأّنه:  الإمام  وحول 

وال�سحاب الماطر، ومفزع العباد في الداهية، واأمين اهلل في خلقه، وحّجته 

اهلل،  حرم  عن  والذاّب  اهلل،  اإلى  والداعي  بالده،  في  وخليفته  عباده،  على 

.
(1(

ونظام الدين، وعّز الم�سلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين«

وفي روايٍة اأخرى عن الإمام ال�سادق ذكر �سراحًة: اأّن كّل ما كان يمار�سه 

)1)  الكافي، ج1، �ض200.
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ولده  والأئّمة من   Qالإمام علّي يتحّملها  النبّيP من م�سوؤوليات ومهاّم 

.
(1(

اأي�سًا

اإطاعة  على  تاأكيدًا  نرى   Qال�سادق الإمام  عن  اأخرى  رواية  وفي 

عنهم  عّبر  اّلذين  نف�سهم  هم  الأو�سياء  اأّن   
(2(

الرواية ح  وتو�سّ »الأو�سياء« 

.
(3(

القراآن بـ {ڳ ڱ }

اأّن  ت�سّرح  المختلفة،  والكتب  الأبواب  في  المتفّرّقة  الروايات  مئات  اإّن 

مفهوم الإمام والإمامة في الثقافة ال�سيعّية ما هو اإّل القيادة واإدارة �سوؤون الأّمة 

الم�سلمة، واأّن اأئّمة اأهل البيتR هم الأ�سحاب الحقيقّيون للحكومة. وتدّل 

باحٍث من�سف،  لأّي  ترديد،  اأو  �سّك  اأّي  يبقي  ل  بما  الروايات(،  جميع )هذه 

على اأّن اأئّمة اأهل البيتR في اّدعائهم الإمامة ذهبوا اإلى ما هو اأبعد من 

المقام الفكرّي والمعنوّي، ليطالبوا بالحكومة اأي�سًا كحٍقّ ثابٍت لهم. ودعوتهم 

على هذا النطاق الوا�سع ال�سامل اإّنما هي دعوة لن�ساٍل �سيا�سّي ع�سكرّي لت�سّلم 

[69-74 ،Qقيادة ال�سادق] .ال�سلطة

اإلمامة والحكومة

اإلى  ال�سّجاد  الت�سعة والثمانية، من الإمام  اأّنه لم يكن لالأئّمة  اأحٌد  لو ت�سّور 

نوع  اأّي  لهم  يكن  لم  واأّنه  ومعارفه،  الدين  اأحكام  ذكر  �سوى  الع�سكرّي،  الإمام 

فاإّنه حتمًا لم يحّقق غورًا كافيًا  يتنا�سب مع زمانهم،  بما  ال�سيا�سّي  الجهاد  من 

في حياة هوؤلء العظماء. فهذا ما يبرز بو�سوح من اأحوال هوؤلء العظماء، وفي 

الأ�سا�ض ل يمكن قبول معنى الإمامة في الإ�سالم والفل�سفة اّلتي يطرحها ال�سيعة 

)1)  الكافـــي، ج1، �ض 196، ن�ض الحديث: جرى له من اأف�ســـل ما جـــرى لمحّمد.. ولقد حملت على مثل حموله..وكذلك 
يجري لأئمة الهدى واحدًا بعد واحد.

)2)  الكافي، ج1، �ض 189.
)3)  �سورة المائدة، الآية: 59.
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حولها اإّل في هذا الطريق وبما يتنا�سب معه. ولو لم يكن لدينا دليٌل وا�سٌح على 

جهاد الأئّمة، ينبغي العتقاد اأّنهم قد جاهدوا، واإن لم نعلم، اأو لم ي�سلنا دليل. 

اأن نعتقد بالإمامة بمعناها في ثقافة الإ�سالم - لي�ض فقط في ثقافة  ول ي�سّح 

بيوتهم طيلة  اأئّمتناR، جل�سوا في  اأّن  الوقت نقبل مثاًل  الت�سّيع - وفي نف�ض 

المائة والخم�سين �سنة اأو اأكثر، ولم يفعلوا �سيئًا بل ا�ستغلوا ببيان اأحكام القراآن 

والمعارف الإ�سالمية دون اأن يكون لهم اأّية مواجهة �سيا�سّية:

عندما  بالطبع،  الأ�سكال.  من  �سكٍل  باأّي  �سحيحًا  لي�ض  ال�سيء  هذا  فمثل   

كّل  في  يكون  الجهاد  اأّن  اإلى  نلتفت  اأن  علينا  يجب  جاهدوا،  الأئّمة  اإّن  نقول 

زماٍن ب�سكٍل خا�ّض. فاأحيانًا، يكون الجهاد من خالل العمل الثقافّي، والعلمّي، 

خالل  من  واأحيانًا  المنّظمات،  وتاأ�سي�ض  والحزبّي،  والتنظيمّي،  وال�سيا�سّي، 

الأعمال الدموّية والأن�سطة الع�سكرّية والقتال الظاهرّي. وفي كّل زماٍن جهاٌد 

بنحٍو ما. [09/05/1366]

يجاهدون   Rالأئّمة كان  كيف  ويقول  البع�ض  ي�ست�سكل  اأن  الممكن  من 

كان  الإلهي  بعلمهم  اأّنهم  حين  في  بالحكومة،  الإم�ساك  اأجل  من  وينا�سلون 

يعلمون باأّنهم لن ي�سلوا اإلى الحكومة؟ فمن المعلوم اأّن حياة الأئّمةR تدّل 

على اأّنهم لم يتمّكنوا من الو�سول اإلى الحكومة، ولم ي�سّكلوا المجتمع والنظام 

الإ�سالمّي بح�سب ما يرونه وبح�سب تكليفهم. لكن كيف يمكن لالأئّمة اأن يقوموا 

بهذا الأمر، مع اأّنهم كانوا يعلمون وقد اّطلعوا بوا�سطة الإلهام الإلهّي على ذلك؟ 

تمنع  ل  الهدف  اإلى  الو�سول  عدم  معرفة  اإّن  الفكرة:  هذه  عن  والجواب 

اأّنه   ،Pاأداء الوظيفة والتكليف. فعلى �سبيل المثال نجد في حياة النبّي من 

حد، وكان يعلم اأّن اأولئك اّلذين وقفوا 
ُ
كان يعلم بهزيمة الم�سلمين في معركة اأ

على كتف الجبل لن ي�سمدوا و�سوف تحّركهم اأطماعهم نحو الغنائم. وكذلك 
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اإليهم  ولجاأ  ثقيف،  بني  اأجل هداية  الطائف من  اإلى   Pالنبّي عندما ذهب 

من �سّر اأهل مّكة، كان يعلم اأّنهم �سي�ستقبلونه بالح�سى والحجارة. لقد رموه 

بالحجارة اإلى درجة اأّن الدم �سال من �ساقيه المباركتين وا�سُطّر اإلى الرجوع. 

والأئّمةR كانوا يعلمون ذلك كّله. كان اأمير الموؤمنينQ يعلم اأّنه �سوف 

ي�ست�سهد في الواحد والع�سرين من �سهر رم�سان، لكّنه في نف�ض الوقت، وقبيل 

اأن يكمل حربه مع  اأجل  الكوفة من  اأقام مع�سكرًا كبيرًا خارج  �سهر رم�سان، 

معاوية. لو كانت معرفة اأمير الموؤمنينQ موجبة لأن ل يعمل طبق الم�سار 

العادّي، فلماذا ن�سب ذاك المخّيم؟ ولماذا جّي�ض الجيو�ض فاأخرج النا�ض اإلى 

 Rخارج الكوفة وجعلهم ينتظرون؟ لماذا؟ ما هي الفائدة؟ اإّن معرفة الأئّمة

باأّنهم لن ي�سلوا اإلى الحكومة ل ينبغي اأن توؤّدي اإلى اإيقاف م�ساعيهم. بل يجب 

ال�سعي والجهاد والقيام بكّل ما ينبغي ك�سخ�ضٍ ل يعلم ما ينتظره.[23/01/1364]



المراحل األربع لمسيرة اإلمامة

�سهر �سفر  النبّيP - في  لرحيل  الأّول  اليوم  الإمامة منذ  ظهرت م�سيرة 

الح�سن  الإمام  وفاة  عام  حّتى  وا�ستمّرت   - للهجرة  ع�سرة  الحادية  ال�سنة  من 

الع�سكرّيQ - في �سهر ربيع الأّول �سنة 260 هـ - و�سط مجتمع الم�سلمين. 

لكّل  وكان  تقريبّية،  اأربع مراحل ب�سورة  ال�سنوات،  الم�سيرة، خالل هذه  وطوت 

مرحلة خ�سائ�سها بلحاظ مواقف الأئّمةR مقابل القوى ال�سيا�سية المهيمنة.

المرحلة الأولى: هي مرحلة ال�سكوت، اأو مرحلة التعاون مع الحّكام وال�سلطات. 

تمّيزت هذه المرحلة باأّن المجتمع الإ�سالمّي الحديث الولدة والفتّي كان 

محفوفًا باأعداء مقتدرين ترّب�سوا بالإ�سالم من الخارج، وبوجود عنا�سر من 

جماعات حديثة العهد بالإ�سالم، ل تتحّمل اأن ترى ت�سّتتًا في المجتمع الإ�سالمّي، 

الإ�سالمّي  المجتمع  لأ�سا�ض  تهديدًا  ت�سّكل  كانت  الأّمة  ج�سد  في  ثغرة  وكّل 

ووجوده. ومن جانب اآخر، لم يكن منحنى انحراف الواقع عن الحقيقة كبيرًا 

بحيث لم يعد قاباًل للتحّمل بالن�سبة ل�سخ�ض مثل اأمير الموؤمنين علي بن اأبي 

طالبQ - اّلذي هو اأحر�ض النا�ض على �سالمة الر�سالة و�سالمة المجتمع 

اّلتي حدثت في المجتمع  التزامًا بها - ولعّل هذه الحالة  واأكثرهم  الإ�سالمّي 

الإ�سالمّي، هي اّلتي اأ�سار اإليها ر�سول اهللP حين اأو�سى تلميذه الفّذ بال�سبر 

.
(1(

عند وقوعها

)1) بحار الأنوار، ج28، �ض 210. عن ر�ســـول اهلل P قال: »يا علي اإن القوم نق�ســـوا اأمرك وا�ســـتبّدوا بها دونك وع�سوني 
فيك فعليك بال�ســـبر حتى ُينِزل اهلل الأمر، واإنهم �ســـيغدرون بك ل محالة فال تجعل لهم �ســـبياًل اإلى اإذللك و�سفك 

دمك، فاإن الأّمة �ستغدر بك بعدي، كذلك اأخبرني جبرئيلQ من ربي تبارك وتعالى«.
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 Qلقد ا�ستوعبت هذه المرحلة اّلتي امتدت لـ 25 �سنة حياة الإمام علّي

منذ وفاة الر�سول الأكرمP - عام 11 للهجرة - حّتى توّليه الخالفة - �سنة 

35 للهجرة. وقد �سرح الإمام موقفه في هذه المرحلة من خالل الكتاب اّلذي 
وّجهه اإلى اأهالي م�سر عبر مالك الأ�ستر عندما وّله اإمارتها، حيث جاء فيه: 

»فاأم�سكت يدي، حّتى راأيت راجعة النا�س قد رجعت عن الإ�سالم يدعون اإلى 

محق دين محّمدP فخ�سيت اإن لم اأن�سر الإ�سالم واأهله اأن اأرى فيه ثلماً 

اأعظم من فوت وليتكم فنه�ست في تلك  اأو هدماً تكون الم�سيبة به علّي 

.
(1(

الأحداث«

اإّن حياة اأمير الموؤمنينQ في هذه ال�سنوات الـ 25 لهذه المرحلة، تحكي 

عن التدّخل الفّعال والدعم والعون الحا�سل من الحر�ض الكبير على الإ�سالم 

ومجتمع الم�سلمين. اإّن اأجوبة واإر�سادات هذا الإمام لخلفاء زمانه، فيما يتعّلق 

ُنقلت في نهج البالغة وغيرها  ال�سيا�سية والجتماعية وغيرها، قد  بالق�سايا 

من كتب الحديث والتاريخ، وهي �ساهدة على عدم ترّدده في هذا الأ�سلوب. 

المرحلة الثانية: هي مرحلة ت�سّلم الحكم وو�سول الإمام اإلى ال�سلطة. 

الموؤمنين  اأمير  خالفة  من  اأ�سهر  وت�سعة  اأعوام  اأربعة  ا�ستغرقت  وهذه 

علّيQ. وب�سعة اأ�سهر من خالفة ولده الح�سنQ. وبالرغم من ق�سر 

ل  ُتح�سى  ل  وم�ساعب  وم�ساكل  وهموم  اآلم  من  اكتنفته  وما  المرحلة،  هذه 

واأروعها  ال�سفحات  اأن�سع  �سّجلت  اأّنها  اإل  ثورّية،  تنفّك عادة عن كّل حكومة 

في تاريخ الحكومة الإ�سالمية، بما قّدمته من طريقة اإن�سانية في التعامل، ومن 

عدل مطلق والتزام دقيق باأحكام الإ�سالم باأبعاده المختلفة في اإدارة المجتمع 

واّتخاذ  التطبيق  في  والجراأة  وال�سراحة  الحزم  جانب  اإلى  هذا  الإ�سالمّي. 

المواقف. 

)1)  نهج البالغة، كتاب 62.
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هذه المرحلة من تاريخ الإمامة كانت النموذج اّلذي دعا اأئّمة اأهل البيت

R، خالل القرنين التاليين، اإلى تطبيقه في الحياة ال�سيا�سية والجتماعية 

و�سعوا على طريقه. وكان ال�سيعة يذكرون مثل هذه الذكرى العظيمة ويتح�ّسرون 

عليها، وينّددون بالأنظمة اّلتي تلتها عند مقارنتهم بها. في نف�ض الوقت كانت 

در�سًا وتجربًة ملهمة يمكن اأن تدّل على و�سع واأحوال اأّية حكومة ثورّية واإ�سالمّية 

اأو انجّرت نحو النحراف، ومنذ ذلك  �سرفة داخل مجتمٍع وجماعٍة لم تتربَّ 

الوقت كانت ُتفر�ض الأ�ساليب والمناهج البعيدة المدى والمتالزمة مع كّل اأنواع 

التربية ال�سعبة والحزبية ال�سديدة على الأئّمة الالحقين.

المرحلة الثالثة: هي اّلتي ا�ستوعبت ال�سنوات الع�سرين بين �سلح الإمام 

الح�سنQ �سنة41 هـ،  و�سهادة الإمام الح�سينQ �سنة 61 هـ . 

بعد �سلح الإمام الح�سنQ بداأ نوع من العمل �سبه ال�سّرّي لل�سيعة، كان 

اإلى عترة النبّي في الفر�سة المنا�سبة. وهذه  هدفه اإعادة القيادة الإ�سالمية 

الفر�سة، ووفق ال�ستنتاج الطبيعّي، لم تكن بعيدة المنال، وكان تحّققها ماأموًل 

بعد انتهاء حياة معاوية ال�سّريرة، لهذا، يمكن ت�سمية المرحلة الثالثة »مرحلة 

.
(1(

ال�سعي البّناء الق�سير المدى لإيجاد الحكومة والنظام الإ�سالمّي«

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة متابعة ذلك النهج في برنامج بعيد المدى . 

ففي زمٍن قارب القرنين، و�سهد انت�ساراٍت وهزائم في مراحل مختلفة، وتالزم 

مع النت�سار القاطع في مجال العمل الأيديولوجّي، وامتزج بمئات التكتيكات 

والت�سحّية وعظمة  الإخال�ض  باآلف مظاهر  والمزّينة  الزمان،  المتنا�سبة مع 

الإن�سان اّلذي يريده الإ�سالم.]قيادة الإمام ال�سادقQ، �ض 16-19[

اإّن اأهّم �سيء في حياة الأئّمةR، مّما لم يتّم اللتفات اإليه ب�سورٍة لئقة، 

هو عن�سر الجهاد ال�سيا�سّي الحاّد في بداية الن�سف الثاني من القرن الأّول 

)1)  في هذا المجال قد بحثت و�سمن عّدة خطب ب�سرح وتف�سيل وذكر الوثائق وال�سواهد.)الكاتب(
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للهجرة، حينما امتزجت الخالفة الإ�سالمية وب�سورة علنية بزخارف ال�سلطنة 

والملكية وتبّدلت الإمامة الإ�سالمية اإلى حكومة ملكية جائرة. هناك �سّدد اأئّمة 

اأهل البيتR ن�سالهم ال�سيا�سي بما يتنا�سب مع الأو�ساع والظروف. وكان 

الحكومة  وتاأ�سي�ض  الإ�سالمي  النظام  ت�سكيل  هو  الن�سال  لهذا  الأكبر  الهدف 

ة  على اأ�سا�ض الإمامة. ول �سّك باأّن تبيين وتف�سير الدين بح�سب الروؤية الخا�سّ

لأهل بيت الوحي، ورفع التحريفات والتف�سيرات المغلوطة للمعارف الإ�سالمية 

والأحكام الدينية، كانت اأي�سًا هدفًا مهّمًا لجهاد اأهل البيتR. اإّل اأّنه بناًء 

للقرائن الحتمّية لم يكن جهاد اأهل البيت منح�سرًا بهذه الأهداف، ولم يكن 

اأكبر اأهدافهم اإل ت�سكيل الحكومة العلوّية وتاأ�سي�ض النظام الإ�سالمّي العادل. 

واإّن اأ�سّد ال�سعاب في حياة الأئّمة واأن�سارهم، المليئة بالمرارة والإيثار، كانت 

ب�سبب وجود هذا الهدف، وقد كانوا منذ عهد الإمام ال�سّجادQ وبعد واقعة 

عا�سوراء ينه�سون لتاأمين الأر�سية المنا�سبة بعيدة المدى لتحّقق هذا الهدف.

وق�سية  عا�سوراء  واقعة  بين  ما  �سنة،  واأربعين  المائة  مراحل  جميع  وفي 

ولية العهد لالإمام الثامن، كان التّيار المرتبط باأئّمة اأهل البيت - اأي ال�سيعة 

تاأّمنت  المّدة،  تلك  وفي  الحاكمة.  لالأجهزة  والأخطر  الأكبر  العدّو  يعتبر   -

الظروف والأر�سية المنا�سبة، مّرات عّدة، واقترب ن�سال الت�سّيع، اّلذي ينبغي 

كانت  مّرة  كّل  في  ولكن  الكبرى.  النت�سارات  من  العلوية،  بالنه�سة  ت�سميته 

تبرز الموانع على طريق الن�سر النهائّي. وفي الأغلب فاإّن اأكبر ال�سربات كانت 

توّجه اإلى المحور والمركز الأ�سا�ض لهذه النه�سة، وهو �سخ�ض الإمام في كّل 

اإلى الإمام الالحق  اأو قتله. وعندما كان الدور ي�سل  زمان، من خالل �سجنه 

كان القمع وال�سغط والت�سديد ي�سل اإلى حّد يتطّلب زمانًا اأطول من اأجل تهيئة 

واإعداد الأر�سية المنا�سبة.

لهذه  ال�سديد  الإع�سار  هذا  و�سط  الت�سّيع  تثبيت  من  الأئّمة  تمّكن  وقد 
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و�سط  وثابٌت  وقويٌّ  عميٌق  لكّنه  �سغيٍر  كتّياٍر  وحكمة،  �سجاعة  بكّل  الأحداث 

تلك المعابر ال�سديدة والخطرة. ولم يتمّكن الحّكام الأموّيون والعّبا�سّيون من 

الق�ساء على تّيار الإمامة بقتلهم الإمام. وقد بقي هذا الخنجر الحاّد دومًا في 

خا�سرة اأجهزة الحكم، ويق�ّض م�ساجعهم ب�سكل دائم.[18/05/1363]



❊ .Qمدر�سة الإمام علي

مرحلة ال�سكوت والتعاون. ❊

مرحلة الخالفة. ❊

القدرة والمظلومية والن�سر. ❊

Qاإلمام علي

الف�صل الثالث





Qمدرسة اإلمام علي
الأجيال  لكّل  ُين�سى  ل  خالدًا  در�سًا  ُيعّد   Q الموؤمنين  اأمير  وجود  اإّن 

عمله  في  �سواٌء  المختلفة؛  والأو�ساع  الظروف  وفي  عّدة  من جهاٍت  الب�سرّية، 

الفردّي وال�سخ�سّي اأم في محراب عبادته اأم في مناجاته اأم في زهده اأم في 

النف�سانية  والدوافع  وال�سيطان  النف�ض  مع  جهاده  في  اأم  اهلل،  ذكر  في  فنائه 

عالم  اآفاق  وتمالأ  ت�سدح   Qالموؤمنين اأمير  كلمات  زالت  ما  والمادية. 

. اأّيتها الزخارف الدنيوية 
(1(

الخلقة والحياة الإن�سانية: »يا دنيا ... غّري غيري«

والزبارج المليئة بالجاذبّية وكّل اأنواع الزبارج التي تجذب اأقوى الب�سر، اذهبي 

اإلى �سخ�ضٍ اآخر لتخدعيه، اإّن عليًا اأكبر واأقوى واأ�سمى من هذه الأمور. لهذا 

 Qيجد كّل اإن�ساٍن �ساٍح درو�سًا ل ُتن�سى في كّل لحظات حياة اأمير الموؤمنين

وفي ارتباطه باهلل واإيمانه به.

وفي البعد الآخر اأي�سًا، في جهاده لأجل رفع خيمة الحّق واإقامة العدالة، اأي 

منذ ذلك اليوم اّلذي حمل فيه النبّي الأكرمP ثقل الر�سالة على عاتقه، ومن 

ال�ساعات الأولى، وجد اإلى جانبه �سخ�سًا مجاهدًا موؤمنًا م�سّحيًا - كان ما زال 

 Pواإلى اآخر �ساعات حياة النبّي .Q في بداية عهده و�سبابه - وهو عليٌّ

المباركة، لم يتوّقف اأمير الموؤمنينQ لحظًة واحدة عن الجهاد في طريق 

الحفاظ عليه. فكم جاهد وكم  اأجل  الإ�سالمّي، وفيما بعد من  النظام  اإقامة 

خاطر بنف�سه وكم ذاب في طريق الجهاد من اأجل اإقامة الحّق والعدل؟ هناك 

)1)  نهج البالغة، الحكمة 77.
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حينما لم ي�سمد في الميدان اأحد، كان يبقى. هناك حين لم يكن يجروؤ اأحٌد 

على الإقدام كان يقدم. هناك حين كانت ال�سعاب كالجبال الروا�سي تنهال 

الآخرين  تمنح  ال�سامخة  قامته  �سبيل اهلل، كانت  المجاهدين في  روؤو�ض  على 

العزم والطماأنينة. بالن�سبة له كان معنى الحياة هو اأن ي�ستفيد من الإمكانات 

والعاطفّية وغيرها من  والروحّية  الج�سمانية  القّوة  اإّياها من  اّلتي منحه اهلل 

اأجل اإعالء كلمة الحّق ولإبقاء الحّق حّيًا. وبقدرة واإرادة علّي وع�سده وجهاده 

بقي الحّق حّيًا. 

اإذا كانت مفاهيم الحّق والعدل والإن�سانية وغيرها من المفاهيم اّلتي لها 

قيمة اإن�سانية بالن�سبة لأ�سحاب الفهم في هذا العالم، قد بقيت وازدادت قّوة 

ور�سوخًا يومًا بعد يوم، فذلك ب�سبب تلك المجاهدات والت�سحيات. لو لم يكن 

اأمثال علّي بن اأبي طالبQ- واّلذين هم عبر تاريخ الب�سرية قّلة نادرة - 

لما كان اليوم لأّية قيمة اإن�سانية من وجود، ولما كانت هذه العناوين الجّذابة 

للنا�ض تمتلك اأّية جاذبية. ولما كان للب�سر حياٌة وح�سارٌة وثقافٌة واآماٌل وقيٌم 

الب�سرية  اإّن  اإلى حيوانية وح�سية و�سبعية.  الب�سرية  واأهداٌف �ساميٌة، ولتبّدلت 

في حفظ  مرتبته،  ال�سمّو  بلغ من  اإن�ساٍن  ولكّل   Qالموؤمنين لأمير  مرتهنة 

المفاهيم ال�سامية. اإّن كّل ذلك الجهاد ترك هذا الأثر.

البعد الآخر من حياة اأمير الموؤمنينQ هو في ميدان الحكومة. عندما 

ت�سّلم هذا الإن�سان، �ساحب الفكر العميق وال�سخ�سية العظيمة، في نهاية الأمر، 

والكّتاب  الموؤّرخون  قام  لو  باأعماٍل،  قام  المخت�سر  العهد  الحكومة، في ذلك 

اإل  قالوا  لما  وت�سويرها  وتج�سيدها  بالكتابة عنها  ول�سنواٍت طويلة  والفّنانون 

القليل. كان و�سع حياة اأمير الموؤمنينQ في ع�سر حكومته قيامة. اأ�ساًل، 

لقد بّدل علّي معنى الحكومة. 

الم�سلمين،  بين  القراآنية  لالآيات  وتج�سيٌد  الإلهية،  للحكومة  تج�سيٌد  اإّنه 
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»كان  ، وتج�سيٌد للعدل المطلق. 
(1(

{پ پ پ ڀ ڀڀ} لـ  وتج�سيٌد 

ة. ولقد كان الوجهاء، اّلذين   ويعتني بال�سعفاء عنايًة خا�سّ
(2(

يقّرب الم�ساكين«

يفر�سون اأنف�سهم بغير حّق بوا�سطة المال وال�سلطة وغيرها من الو�سائل، كانوا 

في نظر عليٍّ هم والتراب على حّد �سواء. واّلذي كان في نظره وقلبه ذا قيمة، 

هو الإيمان والتقوى والإخال�ض والجهاد والإن�سانية. وبهذه المباني القّيمة حكم 

اأمير الموؤمنينQ اأقّل من خم�ض �سنوات. ولقروٍن ُيكتب عن اأمير الموؤمنين

واأف�سل هوؤلء  القليل، وعجزوا عن ت�سوير الحقيقة دائمًا،  ُكتب  Q، وقد 

يعترفون بالعجز والتق�سير. [10/11/1369] 

اإّن اأعظم خ�سائ�سه هي التقوى. فنهج البالغة هو كتاب التقوى، وحياته 

طريق و�سبيل التقوى. [18/10/1377]

{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ال�سريفة  الآية  هذه 

طالب  اأبي  بن  علّي  هو  الآية  هذه  وتاأويل  الموؤمنين.  اأمير  في  نزلت   
(3(

{ ہہ 
نف�سه  يبيع  من  هناك  النا�ض  بين  من  اإّن  الآية:  تقول  وال�سالم.  ال�سالة  عليه 

ووجوده، اأي اأعّز ما عند الإن�سان، هذا الراأ�سمال العزيز الوحيد اّلذي ل يمكن 

جبرانه - بحيث اإّنك لو قّدمته لن يكون بعدها عنه بديل - فبع�ض يقّدم هذا 

الراأ�سمال وهذا الموجود دفعًة واحدة من اأجل الح�سول على ر�سا اهلل ل غير، 

{ڻ ڻ ڻ ڻ} يعني يبيع، يقّدم، نف�سه يعني وجوده، {ۀ 

ہ ہ} اأي اأّنه ل يوجد مق�سد دنيوّي اأو نزعة اأو دافٍع ذاتّي، اإّنما فقط 
وفقط الح�سول على ر�سا اهلل. وفي مقابل مثل هذا الإيثار وهذه الت�سحية، فاإّن 

اهلل ل يمكن اأن يكون دون رّد فعل ينا�سبها، {ہ ھ ھ} وم�سداقه 

الكامل هو اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالبQ. و�سوف اأبّين هذا البعد.

)1)  �سورة الفتح، الآية: 29.
)2)  �سرح نهج البالغة، لبن اأبي الحديد، ج18، �ض 226.

)3)  �سورة البقرة، الآية: 307.
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ذلك  منذ  الطفولة،  منذ   ،Qالموؤمنين اأمير  حياة  تاريخ  اإلى  الناظر 

الوقت اّلذي كان فيه في �سّن التا�سعة اأو الحادية ع�سرة، يرى اأنه كان قد اآمن 

تلك  بها، ومنذ  وتم�ّسك  تاّم  بوعٍي  الحقيقة  واأدرك   Pالأكرم الر�سول  بنبّوة 

�سهر  من  ع�سر  التا�سع  يوم  �سحر  العبادة،  لحظة محراب  واإلى حين  اللحظة 

رم�سان، قّدم نف�سه في �سبيل اهلل فرحًا م�سرورًا مليئًا بال�سوق اإلى لقاء رّبه. 

�سن  وحتى  العا�سرة  �سّن  منذ  اأكثر،  اأو  تقريبًا  الخم�سين  ال�سنوات  طوال هذه 

الموؤمنين اأمير  اأّن هناك خّطًا واحدًا م�ستمّرًا ي�سرح ويبّين حياة  ُيرى   63 �لـ 

هذا  عليهQ طيلة  مّرت  اّلتي  الق�سايا  كّل  وفي  الإيثار.  وهو خّط   ،Q

التاريخ الممتّد لـ 50 �سنة تظهر عالئم الإيثار من الأّول واإلى الآخر. وهذا في 

في  وُنعرف  ونبحث عنه  نتحّدث عنه  اّلذين  ونحن  لنا.  وعبرٌة  در�ٌض  الحقيقة 

العالم بمحّبته يجب اأن ناأخذ هذا الدر�ض منهQ، ومجّرد الحّب ل يكفي، 

ومجّرد معرفة ف�سيلة علّي ل تكفي. كان هناك من يعترف في قلبه بف�سائل 

 1400 عنه  يف�سلنا  اّلذين  نحن  مّنا  اأكثر  ولعّلهم   ،Qاأبي طالب بن  علي 

منّزه،   
ٍ
مع�سوم كاإن�ساٍن  القلب  من  علّيًا  يحّبون  كانوا  بع�سهم  اأو  هوؤلء  �سنة، 

الإيثار  وذلك  الخ�سو�سية  تلك  يمتلكوا  لم  لأّنهم  مختلفًا  �سلوكهم  كان  ولكن 

وترك العمل من اأجل الذات، بل كانت ت�سغلهم اأنف�سهم. وكان امتياز علّي في 

اأّنه لم يقع في �سجن الذات. لم تكن الأنا مطروحًة اأمامه اأبدًا، بل كّل ما كان 

عنده هو التكليف والهدف والجهاد في �سبيل اهلل واهلل.

منذ البداية حينما اآمن اأمير الموؤمنينQ في اأّيام طفولته بالنبّي كان 

يتعّر�ض لالأذى وال�سخرية من الجميع في مّكة. ت�سّوروا مدينًة ي�ستخدم اأهلها 

رين ووقورين ولئقين. قوٌم يت�ساجرون  العنف ب�سكل طبيعّي، ولم يكونوا متح�سّ

ذلك  مثل  في  الباطلة،  العقائد  لتلك  ب  التع�سّ و�سديدو  م�ساألة،  اأدنى  عند 

المجتمع، ُطرحت ر�سالة من اإن�ساٍن عظيم جعلت كّل �سيء في ذلك المجتمع 
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مورد ت�سكيك، على م�ستوى العقائد والآداب والتقاليد، فمن الطبيعّي اأن ينه�ض 

يدافع  ولكي  النا�ض.  عاّمة  حّتى  طبقاتهم،  وبكّل   ،Pالنبّي لمخالفة  الجميع 

المرء عن هذا الإن�سان وعن هذه الر�سالة بكّل وجوده ويتم�ّسك به ويّتبعه، هذا 

بحّد ذاته يتطّلب الإيثار وتجاوز الأنا. وكانت هذه هي الخطوة الأولى من اإيثار 

 .Qاأمير الموؤمنين

اإلى جانب الر�سولP في  13 �سنة  اأبي طالبQ لمّدة  وقف علّي بن 

ا�سطرارية  كانت   Pالأكرم الر�سول  هجرة  اأّن  �سحيٌح  المواطن.  اأ�سعب 

وتحت ال�سغط المتوا�سل لقري�ض واأهل مّكة، لكّنها كانت ذات م�ستقبٍل م�سرق، 

لأن الجميع كان على علم اأّن هذه الهجرة هي مقّدمة التوفيقات والنت�سارات. 

وهناك حينما تتجاوز اأّية نه�سٍة مرحلة المحنة لتدخل في مرحلة الراحة والعّزة، 

هناك حينما يكون الجميع من�سغاًل بح�سب العادة لكي يو�سلوا اأنف�سهم اأ�سرع 

موقعيًة،  وينالون  �سيئًا  الجتماعية  المنا�سب  من  ياأخذون  عّلهم  غيرهم  من 

 Qفي تلك اللحظة، وفي تلك الليلة المظلمة الحالكة، كان اأمير الموؤمنين

الخروج من  يتمّكن من  الر�سولP في فرا�سه حّتى  ينام مكان  لأن  م�ستعّدًا 

منزله ومن هذه المدينة. في تلك الليلة، كان مقتل من ينام في ذاك الفرا�ض 

اأمرًا �سبه قطعّي وم�سّلمًا به. كوننا نحن نعلم ما حدث، ونعلم اأّن اأمير الموؤمنين 

اأي�سًا كان الجميع  اأّنه في تلك الأثناء  لم ُيقتل في تلك الحادثة، هذا ل يعني 

لحظة  وفي  المظلمة  الليلة  تلك  في  اأّنه  كانت  الق�سية  كاّل،  بذلك،  علم  على 

معينة، كان من القطعّي اأن ُيقتل مثل هذا الإن�سان. كان ُيقال اإّنه ومن اأجل اأن 

يخرج هذا ال�سّيد من هنا ينبغي اأن يكون هناك �سخ�ٌض اآخر مكانه حّتى ي�سعر 

الجوا�سي�ض، اّلذين يراقبون، باأّنه ما زال هناك، فمن هو الحا�سر الم�ستعّد؟ 

هذا هو اإيثار اأمير الموؤمنينQ اّلذي ُيعّد بذاته حادثًة ا�ستثنائية من حيث 

الأهمية. لكّن توقيت هذا الإيثار يزيد على اأهمّيته. ففي اأّي وقٍت كان ذلك؟ في 
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اأّن زمن المحنة �سينق�سي، و�سياأتي زمن ت�سكيل الحكومة  الوقت المتوّقع فيه 

والراحة، حيث اإّن اأهل يثرب قد اآمنوا وهم ينتظرون النبّي. الكّل يعلم ذلك. 

في تلك اللحظة يوؤثر اأمير الموؤمنينQ، ولم يكن هناك اأّي دافع �سخ�سّي 

عنده لكي ُيقِدم على مثل هذه الحركة الكبرى.

وبعدها ياأتي اإلى المدينة وتبداأ المعارك والقتال المتوا�سل لحكومة النبّي 

الفتّية. فالمعارك والحروب كانت دائمة، هكذا كانت خا�سّية تلك الحكومة. 

مدى  على  وا�ستمّرت  بدر،  معركة  قبل  بداأت  دائمة،  مواجهات  هناك  كان 

النبّي  فيها  خا�ض   ،Pالأكرم النبّي  حياة  اآخر  واإلى  تلك،  الع�سر  ال�سنوات 

اأنواعهم  مختلف  على  الكفار  مع  والمواجهات  المعارك  ع�سرات   Pالأكرم

واأق�سامهم و�ُسَعِبِهم. وفي كّل هذه المراحل، كان اأمير الموؤمنينQ حا�سرًا 

ليكون اأّول من يت�سّدى واأكثر النا�ض ت�سحيًة وفداًء وا�ستعدادًا للموت بين يدّي 

جميع  في  التاريخ  واأظهره  نف�سه،   Qالموؤمنين اأمير  بّينه  كما   ،Pالنبّي

اّلتي  المواطن  في  بنف�سي  وا�سيته  »وقد  المهولة:  والميادين  المراحل  هذه 

. وقف اأمير الموؤمنينQ في 
(1(

تنق�س فيها الأبطال وتتاأّخر فيها الأقدام«

اأ�سّد اللحظات حرجًا وما كان يلوي على �سيء اأو يقول اإّن هناك خطرًا. بينما 

كان بع�ض النا�ض يفّكر في نف�سه والحفاظ عليها بحجة اأن يكون فيما بعد مفيدًا 

لالإ�سالم. ولم يخدع اأمير الموؤمنينQ نف�سه اأبدًا بمثل هذه المعاذير، ولم 

الموؤمنين اأمير  كان  الخطر  مراحل  جميع  ففي  لُتخدع.  ال�ّسامية  نف�سه  تكن 

Q حا�سرًا في الخطوط الأمامية.[18/10/1377]

)1)  نهج البالغة، الخطبة 197.



مرحلة السكوت والتعاون

ال�سنوات  هذه  في  بداأت  قد   Qالموؤمنين اأمير  حياة  مراحل  اأ�سّد  اإّن 

عن   Pالأكرم الر�سول  ورحل   Pالنبّي ع�سر  انتهى  اأن  بعد  اأي  الثالثين، 

هذه الدنيا. فكانت اأ�سّد محن اأمير الموؤمنينQ في تلك المرحلة والأّيام. 

في تلك الأّيام اّلتي كان النبّي العزيزP موجودًا ويتحّرك ويجاهد في كنفه، 

اإّن الأّيام المّرة هي الأّيام اّلتي جاءت بعد رحلة  كانت الأّيام جميلًة، وعذبة. 

بحيث  الأفق  من  ُترى  المظلم  الليل  كقطع  فيها  الفتن  كانت  اأّياٌم   .Pالنبّي

قدمًا  يرفع  اأن  على  بقادر  �سحيحًا،  تحّركًا  يتحّرك  اأن  يريد  من  يكن  لم  اإّنه 

عن قدم، هناك بالتحديد وفي تلك الظروف قّدم اأمير الموؤمنينQ اأكبر 

امتحانات الإيثار.

اأّوًل، واأثناء وفاة النبّي كان اأمير الموؤمنينQ من�سغاًل باأداء التكليف. 

اأّنه لم يكن يعلم بوجود اجتماٍع ومن الممكن اأن ُيحّدد فيه م�سير ال�سلطة  ل 

الموؤمنين لأمير  بالن�سبة  الق�سّية  تكن  لم  الإ�سالمي.  العالم  في  والحكومة 

Q من اأجل هذا، ولم تكن ق�سية الأنا مت�سورة عنده من الأ�سل. بعد اأن 

اأمير  انزوى  �سيء  كّل  وانتهى  بكر  اأبا  النا�ض  وبايع  الخالفة،  ق�سية  ا�ستقّرت 

الموؤمنينQ، ولم ُي�سمع عنه اأّية كلمٍة اأو موقٍف يحكي عن معار�سته للجهاز 

الحاكم. نعم، قد كان ذلك منه في الأّيام الأولى، كان ي�سعى لعّله يتمّكن من 

اإحقاق ما يراه بح�سب عقيدته حّقًا، ومّما ينبغي القيام به. وعندما راأى الأمر 

خليفة  بكر  اأبو  واأ�سحى  الق�سية،  وانتهت  بايعوا  قد  النا�ض  واأّن  ذلك،  خالف 
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الم�سلمين، نجد اأن اأمير الموؤمنينQ ُعرف في تاريخ الإ�سالم باأّنه ل يبدر 

له.  معار�سًا  كان  واإن  الحاكم،  الجهاز  على  �سرر  اأو  تهديد  اأو  خطر  اأي  منه 

فاأمير الموؤمنينQ في هذه المرحلة - واّلتي لم تكن مديدة، لعّلها لم تكن 

اأكثر من عّدة اأ�سهر - قال لقد علمتم اأّني اأحّق النا�ض بها من غيري ويق�سد 

الخالفة. »وواهلل لأ�سلمّن ما �سُلمت اأمور الم�سلمين«، - فما دمُت اأرى اأّنه ل 

ة«، فاإّنني لن اأقوم باأّي عمل  ُيظلم اأحد-، »ولم يكن فيها جوٌر اإل علّي خا�سّ

(1(
ولن اأعار�ض اأبدًا.

الجماعات،  بع�ض  ارتداد  بداأ  اأ�سهر،  تزيد على عّدة  مّدٍة وجيزة، ل  وبعد 

اأّنه طالما ل  العربية  القبائل  ولعّلها كانت مدفوعًة لذلك، حيث �سعرت بع�ض 

يوجد نبّي ول يوجد قائد لالإ�سالم، فال باأ�ض اأن يختلقوا اإ�سكالت واأن يعار�سوا 

ويحاربوا ويثيروا القالقل، ولعّل ذلك كان بتحريك من المنافقين، فن�ساأ تّيار 

الرّدة - اأي ارتداد مجموعة من الم�سلمين - وبداأت حروب الرّدة. فاأ�سبح الو�سع 

بحيث ل يحتمل اأن يجل�ض اأمير الموؤمنينQ جانبًا، فكان ل بّد له )في مثل 

هذا الو�سع( من اأن يدخل ميدان الدفاع عن الحكومة. هنا يقول: »فاأم�سكت 

يدي«، فبعد اأن حدثت ق�سية الخالفة و�سار اأبو بكر خليفة الم�سلمين »اأم�سكت 

يدي« وجل�ست جانبًا. فهذه الحالة، حالة العتزال، »حّتى راأيت راجعة النا�س 

، هنا نزل اإلى 
(2(

»Pقد رجعت عن الإ�سالم، يدعون اإلى محق دين محّمد

الميدان. وكان فعّاًل جدًا، وفي جميع الق�سايا الجتماعية المهّمة، كان اأمير 

الموؤمنينQ حا�سرًا. 

�سنة من خالفة   25 الـ  في مرحلة  الموؤمنينQ ح�سوره  اأمير  وي�سف 

الخلفاء الثالثة، بالوزارة؛ فعندما جاوؤوا اإليه بعد مقتل عثمان وبايعوه بالخالفة، 

)1)  نهج البالغة، خ 74.
)2)  نهج البالغة، خ62.
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. اأي كما كنت لكم في ال�سابق دعوني 
(1(

قال: »واأنا لكم وزير خيٌر مّني اأمير«

كذلك. فقد كان مقامه وموقعّيته طوال الـ25 �سنة موقعّية الوزارة؛ اأي اأّنه كان 

دائمًا في خدمة الأهداف، وكان في المواقف ُيعين الم�سوؤولين والخلفاء اّلذين 

كانوا على راأ�ض الأمور، ومثل هذا ُيعّد اإيثارًا ل مثيل له، يحّير الإن�سان في الواقع 

ويجعله يفّكر كم اأّن اأمير الموؤمنينQ كان موؤّثرًا في حياته. 

وخالل الـ 25 �سنة هذه، لم يفّكر اأبدًا بالقيام والنقالب والمعار�سة وجمع 

العّدة والإم�ساك بالقدرة وال�سيطرة على الحكومة. مثل هذه الأمور تاأتي على 

اأمير  عمر  كان  الدنيا  من   Pالأكرم الر�سول  رحل  فعندما  النا�ض.  اأذهان 

الموؤمنينQ نحو 33 �سنة. وبعدها كانت مراحل ال�سباب والقدرة الج�سمانية 

ومرحلة الن�ساط. وكانت الوجاهة والمحبوبية بين عاّمة النا�ض، والذهن الوّقاد، 

والعلم الوفير، وكّل الجاذبيات اّلتي يمكن اأن تتوّفر لالإن�سان، كانت موجودًة في 

اأن يقوم باأّي عمٍل ل�ستطاع  اأراد  اأعلى درجاتها. فلو  اأمير الموؤمنينQ في 

ذلك. اإل اأّن اأمير الموؤمنينQ، خالل مدة الـ 25 �سنة هذه، لم ُي�سمع منه 

اأّي �سيء، ولم يتحّرك اإل من اأجل خدمة تلك الأهداف العاّمة والكلية للنظام 

عظيمٌة  اأحداٌث  هناك  وكان  راأ�سه.  على  الخلفاء  اأولئك  كان  اّلذي  الإ�سالمّي 

ا�ستثنائية، ول اأريد الآن اأن اأدخل هنا في �سرح الموارد التاريخية.

اأ�سخا�ض  �ستة  من  المت�سّكلة  ال�سورى  اإلى   Qالموؤمنين اأمير  ُدعي  وقد 

بعد موت الخليفة الثاني، فلم ينزعج ودخل في ال�سورى. لم يقل اإّن هوؤلء لي�سوا 

في م�ستواي، فاأين طلحة والزبير واأين عبد الرحمن بن عوف واأين عثمان واأين 

اأنا؟ وطبق و�سّية عمر، جعلوا �ستة اأ�سخا�ض بعنوان �سورى من اأجل اأن ينتخبوا 

ال�سّتة  هوؤلء  بين  من  للخالفة  الموؤمنين  اأمير  حّظ  وكان  خليفًة.  بينهم  من 

اأمير  اأّن  اأي  الفا�سل.  الراأي  الرحمن بن عوف هو  راأي عبد  الأوفر. وكان  هو 

)1)  نهج البالغة، خ 92.
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الموؤمنين كان له �سوتان هو والزبير، وكان لعثمان �سوتان هو وطلحة، وعبد 

وّقا�ض، وكان �سوت عبد  اأبي  له �سوتان هو و�سعد بن  الرحمن بن عوف كان 

خليفًة،  ل�سار   Qالموؤمنين اأمير  بايع  اأّنه  فلو  فا�ساًل.  عوف  بن  الرحمن 

اإلى  بن عوف(  الرحمن  توّجه )عبد  هنا  الخليفة.  هو  ل�سار  عثمان  بايع  ولو 

اأمير الموؤمنينQ و�ساأله اإن كان يعمل بكتاب اهلل و�سّنة النبّيP و�سيرة 

اإّنني اأعمل بكتاب اهلل  ال�سيخين، اأي الخليفتين ال�سابقين. فقالQ: كاّل، 

و�سّنة النبّيP، كان من الممكن باأقّل تغا�ٍض عّما هو �سحيٌح وحّق اأن يح�سل 

يفّكر  لم   Qالموؤمنين اأمير  لكّن  ال�سلطة.  بزمام  ويم�سك  الحكومة  على 

ولم يطرح  اآثر  قد  وهنا  ال�سلطة.  الحكومة وخ�سر  ففقد  واحدًة،  هكذا لحظًة 

نف�سه واإّنيته اأبدًا، بل جعلها تحت قدميه. وما كانت مثل هذه الم�ساعر لتبرز 

في اأمير الموؤمنينQ من الأ�سا�ض. 

وبعد مرور 12 �سنة من حكومة عثمان، في نهاية الأمر، كُثرت العترا�سات 

م�سر  من  وتقاطروا  كثيرًا،  عليه  ويعتر�سون  يخالفونه  النا�ض  وبداأ  عليه 

كبير  ت�سّكل جمٌع  النهاية  وفي  اأخرى،  اأماكن  ومن  الب�سرة  ومن  العراق  ومن 

وحا�سروا بيت عثمان وهّددوه. هنا ماذا يمكن اأن يفعل اأّي اإن�سان في مو�سع 

اأمير الموؤمنينQ؟ ذاك اّلذي يرى نف�سه �ساحب حقٍّ بالخالفة، وكان لمّدة 

25 �سنة يتغا�سى عن حّقه وهو يعتر�ض على �سلوك الحاكم الحالي، ها هو الآن 
يرى بيت هذا الخليفة محا�سرًا. فال�سخ�ض العادّي بل حّتى النخب والوجهاء 

ماذا يفعلون في مثل هذه الحالة؟ نف�ض العمل اّلذي قام به الآخرون، نف�ض ما 

فعله كّل من طلحة والزبير وغيرهم، وكّل الآخرين اّلذين كان لهم في ق�سية 

عثمان ما كان. اإّن ق�سية قتل عثمان هي من الأحداث المهّمة جدًا في تاريخ 

الإ�سالم، ويمكن لالإن�سان اأن ي�ساهد في نهج البالغة وفي الآثار وفي التاريخ 

الإ�سالمّي ما اّلذي اأّدى اإلى مقتل عثمان، ليّت�سح له ب�سكٍل كامل من اّلذي قتل 
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عثمان ومن اّلذي دفع اإلى قتله. اأولئك اّلذين كانوا قد جعلوا اّدعاء محّبة عثمان 

فيما بعد محور تحّركاتهم، هنا طعنوه من الخلف، وكانوا يحّركون الأمور من 

وراء الكوالي�ض. �ساألوا عمرو بن العا�ض من اّلذي قتل عثمان، فقال: فالٌن - 

وذكر ا�سم اأحد ال�سحابة - هو اّلذي �سنع �سيفه، والآخر اأحّده، والثالث �سّمه، 

وذاك طعنه به. الواقع هو هذا. 

تكليفًا  يراه  بما  يقوم  الواقعة  هذه  في   Qالموؤمنين اأمير  اأّن  نجد  هنا 

اإلهيًا واإ�سالميًا بكامل الإخال�ض. فقد اأر�سل اإلى بيت عثمان كاّلً من الح�سن 

اأجل  من   ،Pالنبّي وبقية  العظيمتين  الجوهرتين  هاتين   ،L والح�سين 

الدفاع عن عثمان. كان المخالفون يحا�سرون بيت عثمان ويمنعون دخول الماء 

مّرات  ويفاو�ض  والطعام،  الماء  له  ير�سل   Qالموؤمنين اأمير  وكان  اإليه، 

ومّرات اأولئك اّلذين غ�سبوا على عثمان لعّله يهّدئ من روعهم. وعندما قتلوا 

.Qعثمان غ�سب اأمير الموؤمنين

اأّية حالة   Qالموؤمنين اأمير  ن�ساهد في  اأن  اأّنه ل يمكن  اأي�سًا، نجد  هنا 

من الإّنية وحّب الذات وم�ساعر الأنا اّلتي يمكن اأن توجد في كل فرد من النا�ض. 

فبعد اأن ُقتل عثمان كان من الممكن لأمير الموؤمنينQ اأن ينزل اإلى الميدان 

كوجٍه وك�سخ�ضٍ انتهازّي ومّدٍع لخال�ض المجتمع، ويقول اأّيها النا�ض ها اأنتم قد 

يفعل،  لم  لكّنه  يحّبونه.  �سوف  والنا�ض  الم�سكلة،  من  وتخّل�ستم  اأخيرًا  ارتحتم 

والإم�ساك  ال�سلطة  نحو   Qالموؤمنين اأمير  يتحّرك  لم  عثمان  حادثة  فبعد 

، اأّيها 
(1(

بالحكومة. كم هي عظيمة هذه الروح الكبرى: »دعوني والتم�سوا غيري«

النا�ض اتركوني واذهبوا اإلى �سخ�ضٍ اآخر. ولو اخترتم �سخ�سًا اآخر فاإّنني �ساأكون 

له وزيرًا واأعينه. هذه هي ت�سريحات اأمير الموؤمنينQ في تلك الأّيام. لم 

يقبل النا�ض ولم يتمّكنوا من اختيار اأحٍد �سوى اأمير الموؤمنين للحكومة.

نهج البالغة، خ 92.  (1(



مرحلة الخالفة

ذلك  وحّتى   .Qالموؤمنين اأمير  الإ�سالمية  الأقطار  جميع  بايعت  لقد 

الموؤمنين لأمير  تّمت  اّلتي  العاّمة  البيعة  هذه  مثل  جرى  قد  يكن  لم  الوقت، 

Q، حيث اإّن جميع الأقطار الإ�سالمية وكّل الكبراء وال�سحابة قد بايعوه، 

با�ستثناء ال�سام اّلذي لم يبايعه. فقط عّدة قليلة، اأقل من ع�سرة اأ�سخا�ض، لم 

يبايعوا اأمير الموؤمنينQ، فاأح�سرهم اإلى الم�سجد واحدًا واحدًا و�ساألهم 

لماذا لم تبايعوا - وكان من بين هوؤلء عبد اهلل بن عمر و�سعد بن اأبي وّقا�ض - 

فكان اأن قّدم كّل واحٍد منهم عذرًا، وقال �سيئًا. بع�ض منهم عاد وبايع، وبع�ٌض 

فتركهم   - الواحدة  اليد  اأ�سابع  بعدد  قليٌل جدًا  عدٌد   - يبايع مطلقًا  لم  اآخر 

المعروفة كطلحة والزبير وغيرهما  الوجوه  الموؤمنينQ. ولكن بقية  اأمير 

وغيرهم قد بايعوا اأمير الموؤمنين جميعًا، وقبل اأن يبايعوه قال لهم: »واعلموا 

اأّني اإن اأجبتكم«، وهو ي�سير اإلى اأّنهم لو اأ�سّروا اأن يم�سك هو بالحكومة »ركبت 

، فال تت�سّوروا اأّنني �ساأراعي تلك الوجوه وال�سخ�سيات والهياكل 
(1(

بكم ما اأعلم«

القديمة والم�سهورين والمعروفين، كال، فال تت�سّوروا اأّنني �ساأّتبع فالنًا واأقّلد 

فالنًا، اأي اأّنني �ساأديركم بح�سب ما اأعلم وما اأ�سّخ�ض وما اأعرفه من الإ�سالم. 

بالخالفة.  وقبل  النا�ض  على  الحّجة   Qالموؤمنين اأمير  اأتّم  فقد  وهكذا 

الموؤمنين هنا، ولأجل حفظ الم�سالح ورعاية جوانب  كان من الممكن لأمير 

الق�سية واأمثالها، اأن يتنازل ويجذب اإليه القلوب، لكّنه وبكّل قاطعية اأ�سّر على 

)1)  نهج البالغة، خ 92.
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الأ�سول والقيم الإ�سالمية بحيث اإّن كّل هوؤلء الأعداء قد ا�سطّفوا في مقابله 

والتزوير،  وال�سّدة  بالمال  مليئًا  مع�سكرًا  يواجه   Qالموؤمنين اأمير  وكان 

ومع�سكرًا اآخر فيه ال�سخ�سّيات الوجيهة والمعتبرة والمعروفة، ومع�سكرًا ثالثًا 

ي�سّم المتظاهرين بالقدا�سة والتعّبد، لكنهم جاهلون بحقيقة الإ�سالم وروحه 

وتعاليمه ويجهلون �ساأنية اأمير الموؤمنينQ ومقامه ممن يت�سّبثون بالعنف 

والق�سوة و�سوء الخلق. 

ميزان الحق والقيم اإلسالمية
اأمير الموؤمنينQ ثالثة مع�سكرات بثالثة خطوٍط منف�سلة،  لقد قاتل 

على  تدّل  الوقائع  هذه  من  واحدة  وكّل  والمارقون.  والقا�سطون  الناكثون  هم 

في  والإّنية،  الأنانّية  عن  والبعد  والإيثار  اهلل  على  للتوّكل  الرفيعة  الروح  تلك 

اأمير الموؤمنينQ. وفي النهاية ا�سُت�سهد على هذا الطريق، حّتى قيل ب�ساأنه 

اإّن عدل علّيQ قد قتله. لو لم يكن اأمير الموؤمنينQ مريدًا للعدالة، 

وال�سخ�سية  والمقام  ال�ساأنية  وتقديم  اإلى رعاية هذا وذاك،  وعمد بدل ذلك 

وجد  ولما  وقدرًة،  نجاحًا  الخلفاء  اأكثر  لكان  الإ�سالمي  العالم  م�سالح  على 

ولهذا كان والباطل.  الحّق  الموؤمنينQ هو ميزان  اأمير  لكّن  له معار�سًا. 

والم�ساعر  الأنا  تدّخل  من  ذّرة  اأّية  دون  التكليف  جوهر  وفق  يتحّرك   Q

ال�سخ�سية والمنافع الذاتية، وقد تحّرك على هذا الطريق اّلذي اختاره. هكذا 

الواقع  في  هو   Qعلّيًا فاإّن  لهذا   .Qالموؤمنين اأمير  �سخ�سية  كانت 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ   ،Qحياته كانت  هكذا  الحّق.  ميزان 

ۀ ہ ہہ }. فلم يكن في ال�سهادة عظيمًا فح�سب، ولم يكن عند 
الممات مّمن يفدي نف�سه فح�سب، بل على مّر حياته كان دائمًا يقّدم نف�سه في 

�سبيل اهلل. [08/02/1368]
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والقيم  الإ�سالمّية  الأ�سول  اأّن  المّدة  هذه  خالل  الموؤمنين  اأمير  اأثبت 

المجتمع  وفي مرحلة �سغر  الإ�سالم  ُوجدت في مرحلة عزلة  اّلتي  الإ�سالمية 

اأّنها كذلك في مرحلة الرفاهية والتو�ّسع  الإ�سالمّي، هي قابلٌة للتطبيق مثلما 

اأن  جدًا  ومهم  الإ�سالمي.  للمجتمع  القت�سادّي  والزدهار  والتقّدم  والقتدار 

نلتفت اإلى هذه النقطة. فلقد نزل الوحي الإلهّي بالأ�سول الإ�سالمية، والعدالة 

والمرتكزات  الإ�سالمّي،  والبناء  الجهاد،  وروح  الإن�سان،  وتكريم  الإ�سالمية، 

الر�سولP. وتّم تطبيقها من قبل  الإ�سالمية، فـي زمن  الأخالقية والقيمية 

المتاحة. ولكن كيف كان  الر�سولP فـي المجتمع الإ�سالمي �سمن الحدود 

بيئة  فـي  الإ�سالمية  القيم  تاأ�ّس�ست  الر�سول؟  عهد  فـي  الإ�سالمّي  المجتمع 

مدينة  وكانت  المدينة،  �سوى  يكن  لم  �سنوات  ع�سر  اإذ حتى  و�سئيلة،  �سغيرة 

ُفتحت مّكة والطائف؛ وهي منطقة  ثّم  النا�ض،  اآلف من  �سغيرة ت�سم ب�سعة 

فـي  كانت  اّلتي  والإمكانات  �ساماًل،  كان  فالفقر  جّدًا،  قليلة  بثروات  محدودة 

متناول اأيديهم �سئيلة جّدًا... 

ازدادت  وقد  الدنيا.  عن  الر�سول  رحيل  على  �سنة  وع�سرون  خم�ض  م�ست 

اأو  الأ�سعاف، ل �سعفين  المّدة، مئات  الإ�سالمية، خالل هذه  الدولة  م�ساحة 

التي  الأر�ض  كانت  الحكم   Qالموؤمنين اأمير  ت�سّلم  فيوم  ع�سرة.  اأو  ثالثة 

تمتّد من اآ�سيا الو�سطى حّتى �سمال اأفريقيا - اأي م�سر - داخلًة �سمن نطاق 

فـي  الإ�سالمية  للّدولة  المجاورتان  العظميان  الدولتان  اأّما  الإ�سالمية.  الدولة 

بداية الأمر - اأعنـي اإيران والروم - فقد تال�ست اإحداهما نهائيًا وهي الدولة 

الإيرانية، و�سارت كاّفة الأرا�سي الإيرانية بيد الإ�سالم. ودخلت اأجزاء مهّمة 

 - اأخرى  ومناطق  والمو�سل  وفل�سطين  ال�سام  بالد   - الرومانية  الأرا�سي  من 

اأي�سًا فـي دائرة الإ�سالم. مثل هذه الرقعة الوا�سعة كانت بيد الإ�سالم يومذاك. 

اإذًا توّفرت ثروات طائلة ولم يعد ثّمة فقر وعوز و�سّح طعام. كان الذهب رائجًا، 
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الإ�سالمية  الدولة  بالتالـي  واأ�سحت  ثروات طائلة،  واجتمعت  وفيرة،  والأموال 

الإمام علّيQ في  لو لم يكن  الكثيرون تمّتعوا برفاه جاوز الحدود.  ثرّية. 

البين، لرّبما كان التاريخ �سيحكم قائاًل اإن المبادئ الإ�سالمية والقيم النبوية 

ب�ساآلة  تمّيز  اّلذي  العهد  لذلك  اأي  فقط،  النبوية  المدينة  لفترة  جّيدة  كانت 

حجم المجتمع الإ�سالمّي وفقره. اأّما بعد اأن اّت�سع المجتمع الإ�سالمّي واختلط 

بالح�سارات المختلفة حيث وفدت من اإيران والروم ثقافات وح�سارات �سّتى 

اإلى حياة النا�ض، وان�سوت �سعوب مختلفة تحت مظّلة المجتمع الإ�سالمي، فال 

تبقى تلك المبادئ كافية ول قادرة على اإدارة البلد«. وقد اأثبت اأمير الموؤمنين

Q، طوال هذه ال�سنوات الخم�ض، بممار�ساته و�سيرته واأ�سلوبه فـي الحكم 

في  متاأّلقة  كانت  اّلتي  نف�سها  المبادئ  فتلك  ذلك؛  من  العك�ض  على  الأمر  اأّن 

�سدر النبّوة - ذات التوحيد، والعدل، والإن�ساف والم�ساواة بين النا�ض - هي 

خّلده  �سيء  الموؤمنينQ. هذا  كاأمير  قوّي  يد خليفة  على  التطبيق  ممكنة 

التاريخ. ومع اأّن هذا المنهج لم ي�ستمّر بعد اأمير الموؤمنينQ، لكّنه اأثبت اأّن 

الحاكم الإ�سالمّي ومديري المجتمع والم�سوؤولين الم�سلمين اإذا قّرروا وعزموا 

عهد  فـي  المبادئ  تلك  نف�ض  تطبيق  لأمكنهم  را�سخة  عقيدة  اأ�سحاب  وكانوا 

حّتى  للحياة،  عة  ومتنوِّ جديدة  ظروف  وظهور  الإ�سالمية  الدولة  رقعة  اّت�ساع 

ينتفع بها النا�ض... فمن الوا�سح اأّن اإقامة العدالة الجتماعية فـي مجتمع ي�سّم 

ع�سرة اأو خم�سة ع�سر األف ن�سمة فـي المدينة تختلف اختالفًا هائاًل عنها فـي 

مجتمع ي�سم ع�سرات الماليين اأو مئات الماليين كما كان الحال في عهد اأمير 

الموؤمنينQ. وقد نه�ض اأمير الموؤمنينQ بهذه المهام.
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Qعدالة اإلمام علي
هذا  كلمات  فـي  تجّلت   Qالموؤمنين اأمير  اأعمال  من  نماذج  هنا  نورد 

العظيم. وثّمة اآلف الأمثلة الأخرى فـي حياته. جاء النا�ض واأ�سّروا وبايعوا، لكّنه 

لم يوافق. وازداد اإ�سرار جميع النا�ض، من اأكابر، و�سغار، وروؤ�ساء، و�سحابة 

قدماء قالوا جميعًا: كال، لن يكون غير علّي بن اأبـي طالبQ ولن ي�ستطيع 

ذلك �سواه. جاوؤوا واأخذوا الإمام م�سّرين. فقال الإمامQ: اإذًا لنذهب اإلى 

الم�سجد. ارتقى الإمام المنبر، واألقى خطبة اأو�سح فيها اآراءه، فقال: الأموال 

اإلى بيت  ا�ستحوذ عليها الخوا�ّض والوجهاء من دون وجه حّق �ساأعيدها  اّلتي 

اأينما وجدتها. ا�ستطاع بع�ض الأ�سخا�ض خالل تلك ال�سنوات م�سادرة  المال 

لو وجدته قد  الأموال،  المال ل�سالحهم. قال �ساأعيد كّل هذه  اأموال من بيت 

اأو  لن�سائكم،  الأموال مهورًا  تلك  اأّنكم جعلتم  لو وجدت  الن�ساء حّتى  به  ُتزّوج 

 واأعدته اإلى بيت 
(1(

»ُملك به الإماء« وا�ستريتم بها الجواري لحريمكم »لرددته«

المال. ليعلم النا�ض والأكابر اأّن هذه هي طريقتي.

والّطبقة  النا�ض  من  الم�ست�سعفون  وكان  المعار�سات،  بداأت  اأّيام  بعد 

هدة فـي المجتمع يتمّنون من اهلل اأن ُيّتبع مثل هذا المنهج، اأّما اأ�سحاب  الم�سطَّ

النفوذ والمخاطبون الحقيقّيون بهذا الكالم فمن البديهّي اأن ي�سخطوا. فجل�سوا 

وعقدوا اجتماعًا وقالوا ما هذا اّلذي يريد علّي �سنعه. قام الوليد بن عقبة - 

وهو نف�سه اّلذي كان والي الكوفة في زمن عثمان - وجاء اإلى اأمير الموؤمنين

Q، نيابًة عنهم، فقال له يا علّي اإّن لبيعتنا اإياك �سروطًا، »ونحن نبايعك 

، �سرطنا هو 
(2(

اليوم على اأن ت�سع عّنا ما اأ�سبناه من المال فـي اأيام عثمان«

اّلتي ح�سلنا عليها وتترك لنا ما ك�سبناه خالل العهد  اأن ل تنال من الأموال 

)1)  نهج البالغة، خ 29.
)2)  بحار الأنوار، ج32، �ض 19.
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اّلذي �سبقك. ومن بعد الوليد بن عقبة، جاءه طلحة والزبير. الوليد بن عقبة، 

من  الحقيقة  فـي  كان  عقبة  بن  فالوليد  والزبير.  طلحة  عن  يختلف  بالطبع، 

وقد  للثورة  ومعار�سة  الإ�سالم  �سّد  عائلته  وكانت  بالإ�سالم،  العهد  حديثي 

النبّي، دخل  نهاية عهد  فـي  الإ�سالم،  �ساد  وبعد ذلك حين  الإ�سالم.  حاربت 

اأّما طلحة والزبير فكانا من ال�سابقين في  اأمّية.  فـي الإ�سالم كغيره من بنـي 

الإ�سالم ومن اأعوان الر�سولP المقّربين. جاء طلحة والزبير اأي�سًا - وهما 

اإلى   - Pالر�سول الباقية لأ�سحاب  البقية  الإ�سالم ومن  اأكابر  يومذاك من 

اأمير الموؤمنينQ، وتّكلما كالمًا فيه عتاب، منه قولهم: »اإّنك جعلت حّقنا 

فـي الَق�ْسم كحّق غيرنا«. فقد �ساويت بيننا وبين غيرنا فـي تق�سيم بيت المال. 

»و�سّويت بيننا وبين من ل يماثلنا«، �ساويت فـي منح اأموال بيت المال بيننا 

وبين من هم لي�سوا مثلنا، فاأّي ق�سمة هذه؟ لماذا ل تقّرر امتيازات معّينة؟ »من 

 هذه خيرات ا�سُتح�سلت 
(1(

ل يماثلنا فـي ما اأفاء اهلل تعالى باأ�سيافنا ورماحنا«

والم�ساعي،  الجهود  بذلنا  اّلذين  الإ�سالم، نحن  رفعنا  اّلذين  باأ�سيافنا. نحن 

واإذا بك ت�ساوينا بالُجدد والأعاجم ومن جاءوا من البلدان المفتتحة.

لكّنه  عقبة  بن  للوليد   Qالموؤمنين اأمير  التاريخ جواب  لنا  ي�سجل  لم   

اأجاب الآخرين. �سعد الإمام المنبر واأجابهم جوابًا �سديدًا. قال ب�ساأن ق�سية 

بدء«،  بادئ  فيه  اأحكم  لم  اأمر  ذلك  »فاإّن  المال:  بيت  تق�سيم  فـي  الم�ساواة 

فل�ست اأنا من اأ�ّس�ض لهذه الطريقة وهذا المنهج »بل وجدُت اأنا واأنتما ر�سول 

بهذه  يعمل   Pالر�سول �ساهدنا  قد  كّنا  واأنتم  فاأنا   
(2(

بذلك« اهللP يحكم 

اأّتبع الفعل اّلذي كان ياأتي  اإّنما  الطريقة. لم اأجئ باأ�سلوب جديد من عندي، 

في  وال�سلوكية  العتقادية  والقواعد  القيم  تلك  تكري�ض  اأريد   .Pالر�سول به 

)1)  بحار الأنوار، ج32، �ض 21.

)2)  بحار الأنوار، ج32، �ض 22.
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المجتمع، في هذا الع�سر. وقد كّر�سها الإمام علّيQ وكان يفعل. وقد دفع 

اأمير الموؤمنينQ ثمن ذلك اأي�سًا فكان الثمن ن�سوب ثالث معارك. تحّرك 

لكن  الخالفة.  حّق  لنف�سه  يرى  كان  اأّنه  البديهّي  ومن   ،Qالموؤمنين اأمير 

.Pهذا لم يح�سل بعد رحيل الر�سول

كان  اّلذي  ال�سيء  اأجل  من  �سنة  وع�سرين  خم�ض  طيلة  اأبدًا  يتحّرك  لم 

اإزاء  ئ اّلذين يريدون التحّدث بهذا. لم ت�سدر عنه  اأّنه حّقه. وكان يهدِّ يعلم 

اأمير  تحّمل  ولكن  �سنة.  وع�سرين  خم�ض  مدى  على  فعل  ردود  الق�سية  تلك 

الموؤمنينQ ثالث حروب: حرب الجمل، وحرب �سّفين، وحرب النهروان، 

العدالة  ق�سية  هي   - الق�سية  تلك  من  اأهون  الظاهر  في  تبدو   - ق�سّية  تجاه 

الإ�سالمي  ال�سرح  ت�سييد  واإعادة  النبوية،  المبادئ  واإحياء  الجتماعية، 

مهّمة  الق�سية  هذه  كانت  فكم   .Pالر�سول دعائمه  اأر�سى  الذي  المتين 

اأمير به  نه�ض  اّلذي  العظيم  الإنجاز  هو  وهذا  الموؤمنينQ؟  لأمير   بالن�سبة 

تمنعّنكم  »ل  فيها:  يقول  اأخرى،  كلمة  المجال  هذا  فـي  وله   .Qالموؤمنين

اإذا كان موؤمنًا  الإن�سان  اأّن  اأي   ،
(1(

الحّق عليه« اإقامة  الحّق لأحٍد عن  رعاية 

اأعماًل  واأنجز  المعارك  وخا�ض  كبيرًا  جهدًا  وبذل  اهلل  �سبيل  فـي  ومجاهدًا 

كبيرة ف�ستكون مراعاة حّقه واجبة. واأّما اإذا تعّدى هذا ال�سخ�ض حدوده فـي 

حالة خا�سة و�سّيع حّقًا من الحقوق، فال ينبغي التغا�سي عن خطئه هذا بحّجة 

اأعماله الح�سنة ال�سابقة، اإذًا ول بّد من التمييز بين الأمور. اإذا كان الإن�سان 

فهذا  والبالد  لالإ�سالم  بذلها  وجهود  محمودة  و�سابقة  كبير  قدر  وذا  �سالحًا 

جّيد وحقوقه مقبولة ومحفوظة وينبغي اأن تقّدر، ولكن اإذا تعّدى وتجاوز، فاإّن 

اّلتي  المخالفة  عن  الطرف  غ�ّض  اإلى  توؤّدي  ل  اأن  ينبغي  الحّق  ذلك  مراعاة 

ارتكبها. هذا هو منطق اأمير الموؤمنين.

)1)  ت�سنيف غرار الحكم ودرر الكلم، �ض 69.
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 Qالموؤمنين اأمير  �سعراء  الّنجا�سّي، هو من  ا�سمه  �ساعٌر   كان هناك 

النا�ض �سّد  فـي حرب �سّفين وتحري�ض  الق�سائد  اأف�سل  ومّداحيه، و�ساحب 

معاوية، ومن محّبي اأمير الموؤمنينQ واأحد الداخلين فـي حزبه، واأفعاله 

�سهر  نهار  فـي  الخمر  �سرب  قد  كان  وال�سوابق،  والولية  بالإخال�ض  م�سهورة 

اإّن حّد الخمر معروف،  اأمير الموؤمنينQ بالأمر قال  رم�سان. حين علم 

اآتوني به لإقامة الحّد عليه. اأقام اأمير الموؤمنينQ عليه حّد الخمر اأمام 

 Qاأعين النا�ض، ثمانين �سوطًا. فجاءت عائلته وقبيلته اإلى اأمير الموؤمنين

اأ�سحابك  من  هذا  كان  لقد  وجوهنا.  ماء  اأرقت  الموؤمنين،  اأمير  يا  وقالوا: 

واأ�سدقائك - وبتعبيرنا المعا�سر - كان من تّيارك. فقال اأنا لم اأفعل �سيئًا، 

ذلك  فاأقمت  اهلل،  حدود  من  حّد  عليه  فوجب  مخالفة،  ارتكب  م�سلم  اإّنه 

كان  طالما   :Qعلّي قبل  من  ُجلد  اأن  بعد  الّنجا�سّي  قال  بالطبع،  الحّد. 

اأمير  وفارق  فقام  به.  اأ�سعاري  واأنظم  معاوية  اإلى  ف�ساأذهب  كذلك،  الأمر 

اأّن   Qالموؤمنين اأمير  يقل  فلم  معاوية.  بمع�سكر  والتحق   Qالموؤمنين

النجا�سّي قد تركنا وهذه خ�سارة موؤ�سفة، لنحاول اإبقاءه هنا، كاّل، اإْن ذهب، 

الموؤمنين اأمير  يبقى. هذا هو منطق  اأن  كان  الأف�سل  بالطبع، من  فليذهب! 

Q ومنهجه. قال الإمامQ لأ�سحاب النجا�سي: »فهل هو اإّل رجل من 

 .
(1(

كّفارته« كان  حّداً  عليه  فاأقمنا  اهلل  ُحَرم  من  حرمة  انتهك  الم�سلمين 

اأقمنا عليه الحّد ف�سقط عنه ذنبه.

ورجل من قبيلة بنـي اأ�سد - كان من اأقارب اأمير الموؤمنينQ - وجب 

الموؤمنينQ ومن رجال  اأمير  عليه حدٌّ من الحدود. فقال نفٌر من محّبي 

قبيلة ذلك ال�سخ�ض: لنذهب اإلى اأمير الموؤمنينQ ونعالج الم�سكلة بنحو 

اأّوًل اإلى الإمام الح�سن المجتبىQ ليكون وا�سطتهم  من الأنحاء. فجاوؤوا 

)1)  الحياة، ترجمة اأحمد اآرام، ج 2، �ض 714.
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لدى اأبيه، فقال الإمام الح�سن: ل �سرورة لمجيئي، اذهبوا اأنتم، فوالدي اأمير 

حالنا  هي  هذه  وقالوا   Qالموؤمنين اأمير  اإلى  فجاوؤوا  يعرفكم.  الموؤمنين 

اأمر  اأّي  فـي  لدّي  مانع  ل  اإجابتهم  معر�ض  فـي   Qالإمام فقال  ف�ساعدنا. 

الطريق  وفـي  وخرجوا،  هوؤلء  ففرح  لكم،  و�ساأفعله  مختارًا،  حّرًا  فيه  اأكون 

�سادفوا الإمام الح�سنQ ف�ساألهم: ماذا فعلتم؟ قالوا له: انتهى الأمر على 

لكم  قال  ماذا  ف�ساألهم:   .Qالموؤمنين اأمير  وعدنا  وقد  هلل،  والحمد  خير 

اإلـّي.  اأمره  ويعود  فيه  اأكون حّرًا  ما  لكم  اأفعل  لنا  قال  قالوا:  الموؤمنين؟  اأمير 

فتب�ّسم الإمام الح�سنQ وقال: اإذًا اذهبوا وافعلوا كّل ما يجب اأن تقوموا 

به فـي حال اإقامة الحّد عليه! واأقام اأمير الموؤمنينQ الحّد عليه بعد ذلك. 

فجاوؤوا وقالوا: يا اأمير الموؤمنين، لَم اأقمت الحّد على هذا الرجل؟ فقال: لي�ض 

الحّد مّما اأملك اأمره وحّرية الت�سّرف فيه. الحّد حكٌم اإلهّي. قلُت لكم ما اأكون 

. والحّد لي�ض فـي يدي. هذا، وبنو اأ�سد من اأ�سدقاء اأمير 
(1(

حّرًا فيه اأفعله لكم

.Qوالمخل�سين له. هكذا كانت حياة اأمير الموؤمنين Qالموؤمنين

الراوي:  يقول  واأولده.  ومعي�سته،  وثيابه،  ق�سائه،  عن  كثيرة  روايات  ثّمة 

ياأكالن  جال�سين   L الح�سين  والإمام  الح�سن  الإمام  ف�ساهدت  ذهبت 

�سّيداي  يا  لهما  فقلُت  الخ�سار.  وبع�ض  وخاّلً  خبزًا  كان  طعامهما  الطعام، 

اأنتما اأميران، اأنتما العائلة الحاكمة، ابنا اأمير الموؤمنين وفي ال�سوق كّل هذه 

كّل  يباع   - الكوفة  بقرب   - الرحبة  في  فيها«،  ما  الرحبة  »وفي  الماأكولت 

فالتفتا  طعامكما؟  هو  اأهذا   ،Qالأمير ابنا  واأنتما  ت�ستري،  والنا�ض  �سيء 

، اأنت غافل عن اأمير الموؤمنين، 
(2(

اإليه وقال: »ما اأغفلك عن اأمير الموؤمنين«

اذهب وانظر اإلى حياته! كان الإمام هكذا حّتى مع عائلته.

)1)  دعائم الإ�سالم، ج 2، �ض 443.
)2)  المناقب، ج 2، �ض 108.
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ة  ق�سّ وكذلك  م�سهوره.  رافع  اأبـي  من  وال�ستعارة  الكبرى  زينب  ة  وق�سّ

القمح  من  اأراد  ُبّر«،  من  »�ساع  �سيئًا:  وطلب  الإمام  اإلى  جاء  اّلذي  عقيل 

ته. ثّم اأخذ الإمام تلك الحديدة المحّماة وقّربها منه  اأكثر من ح�سّ مقدارًا 

يقبل طلبه. جاءه عبد اهلل بن جعفر  ولم  وهّدده  ي�سعها عليه -  لم  - طبعًا 

- ابن اأخيه و�سهره، زوج ال�سّيدة زينب - وقال: يا اأمير الموؤمنين لي�ض فـي 

�سيء،  ببع�ض  ف�ساعدني  منزلي.  اأدوات  بع�ض  لبيع  م�سطّر  واأنا  �سيء،  يدي 

فلم يوافق الإمامQ وقال: اإّل اإذا قلت لـي اذهب يا عّم وا�سرق واعطني 

من مال النا�ض. حّدد اأمير الموؤمنينQ معيار الحكم فـي مجتمع متطّور، 

زمن  فـي  كان  ما  اأ�سا�ض  على  زمانه  فـي  كان  كاّلذي  وثرّي،  ر،  متح�سّ كبير، 

ب�سلوكه   Qالموؤمنين اأمير  اأراد  تطّور.  قد  كان  �سيء  كّل   .Pالر�سول

هو  هذا  الظروف.  اأحلك  في  حّتى  المبادئ  تلك  اإحياء  بالإمكان  اأّنه  اإثبات 

والعدالة،  الإيمان،  مبداأ   .Qالموؤمنين اأمير  به  قام  اّلذي  الكبير  العمل 

اأمير  وحياة   - الموؤمنة  الالئقة  الكفاءة  والإدارة  النا�ض،  وبناء  والجهاد، 

على  �سنوات  مدى  على  بها  ا�سُتهر  واأمور  باأحداث  زاخرة   Qالموؤمنين

كّلها   - عّدة  اأبواب  على  موّزعة   Qله واأحاديث  وروايات  ق�س�ض  �سكل 

دلئل على هذه الحقيقة، وخال�ستها اأّن اأمير الموؤمنينQ اأراد اأن يبرهن 

وهذا  الظروف.  كّل  في  التطبيق  ممكنة  الإ�سالمية  المبادئ  هذه  اأّن  للعالم 

 Qالموؤمنين اأمير  ثياب  �سكل  في  الإ�سالمية  المبادئ  لي�ست  الواقع.  هو 

المالب�ض.  نف�ض  ارتداء  اليوم  علينا  قمي�سًا  اأو  مئزرًا  يرتدي  كان  اإذا  بحيث 

واحترام  النا�ض،  واإن�ساف  والتوحيد،  العدالة،  هي  الإ�سالمية  المبادئ 

المعادية  الجبهات  بوجه  والوقوف  ال�سعفاء،  �سوؤون  ومتابعة  حقوقهم، 

الحّق  عن  والدفاع  والإ�سالم  الحّق  ركائز  على  والإ�سرار  والدين،  لالإ�سالم 

والحقيقة. هذه مفاهيم ممكنة التطبيق فـي جميع الع�سور. 
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بالطبع، حينما نقول هذا اليوم اإّنما نتحّدث عن القّلة، فمن ذا اّلذي بو�سعه 

الت�سّبه  يمكنه  اأحد  ل  كاّل،  الموؤمنينQ؟  باأمير  الت�سّبه  يت�سّور  اأن  حّتى 

الموؤمنين اأمير  حفيد  وهو   Qال�سّجاد الإمام   .Qالموؤمنين باأمير 

عبادتنا  اأين  قال  العبادة  كثير  اإّنك  له  قيل  حين  الع�سمة،  مقام  وله   Q

بالإمكان  لي�ض  يقول  ال�سّجاد  العابد  الإمام  اأّن  اأي  علّيQ؟  عبادة  من 

في  والزّهاد  الُعّباد  وخيرة   Qال�سّجاد الإمام  وبين   .Qبعلّي مقارنتي 

زماننا اآلف الفرا�سخ. اأ�سار اأمير الموؤمنينQ اإلى الّنموذج والقّمة واّتجاه 

الإ�سالمّي  النظام  الو�سول.  ا�ستطعنا  اأينما  فلن�سل  المالك،  وحّدد  الحركة 

نظام العدل والإن�ساف وخدمة النا�ض واحترام حقوق الإن�سان ومجابهة الظلم 

المهّمة على  الب�سرية  ال�سعيف. هذه هي م�سكالت  القوّي �سّد  يمار�سه  اّلذي 

هذا  تعاني  تزال  ول  دائمًا  الم�سكالت  بهذه  الب�سرّية  ابُتليت  التاريخ.  امتداد 

العالم كّله  اأّن  العالم  العتاة والأقوياء فـي  اليوم كيف يّدعي  البتالء. لحظوا 

لهم. تعاني ال�سعوب ال�سفعات و�سنك العي�ض ب�سبب هذا التع�ّسف. اإّن منطق 

العلوية مجابهة هذه  الموؤمنينQ ومنطق الحكومة  اأمير  الإ�سالم ومنطق 

الأ�سياء، �سواء داخل المجتمع اإذا اأراد قوّي ابتالع �سعيف، اأم على الم�ستوى 

العالمّي والدولّي.[15/08/1383]



القدرة والمظلومية والنصر

عنا�سر  ثالثة  الفّذ  الرجل  هذا  و�سهادة  وحياة  �سخ�سية  في  التاأمت  لقد 

تبدو غير من�سجمة تمامًا مع بع�سها بع�سًا في الظاهر، وتلك العنا�سر الثالثة 

هي عبارة عن: القّوة، والمظلومية، والنت�سار. 

ال�سوؤون  دّفة  ت�سيير  وفي  الرا�سخ،  وعزمه  ال�سلبة  اإرادته  في  تكمن  فقّوته 

المفاهيم  اأ�سمى  نحو  العقول  هداية  وفي  المواقف،  اأعقد  في  الع�سكرية 

الإ�سالمية والإن�سانية، وتربية واإعداد �سخ�سّيات كبرى من قبيل مالك الأ�ستر 

اأبي بكر وغيرهم، و�سّق م�سار ممّيز في تاريخ  وعّمار وابن عبا�ض ومحّمد بن 

الإن�سانية. ويتمّثل مظهر قّوته في اقتداره المنطقّي واقتداره في ميادين الفكر 

ثّمة �سعف في �سخ�سية  لي�ض  وال�سيا�سة، وفي اقتدار حكومته و�سّدة �ساعده. 

ذاته من  الوقت  ويعتبر في  اأّي جانب من جوانبها.  في   Qالموؤمنين اأمير 

التاريخ. وقد كانت مظلومّيته في كّل جوانب  المظلومة في  ال�سخ�سيات  اأبرز 

وفاة  بعد  من  للظلم حينذاك  تعّر�ض  �سبابه، حيث  اأّيام  في  ُظلم  لقد  حياته؛ 

وا�سُت�سهد مظلومًا،  وفي عهد خالفته  كهولته  �سنوات  وُظِلم في   ،Pالر�سول

وُتن�سب  �سنوات طوال،  المنابر على مدى  ُي�سّب على  ا�ست�سهاده  بعد  وظّل من 

اإليه �سّتى الأكاذيب.

»ثار  �سفة  عليهما  طلقت 
ُ
اأ �سخ�سّيتان  الإ�سالمية  الآثار  جميع  في  لدينا 

»الثاأر« كما في  اهلل«. ول توجد في اللغة الفار�سية كلمة معادلة تمامًا لكلمة 

ما  وهذا  دمه،  ولّي  هي  فاأ�سرته  ظلمًا  �سخ�ض  ُيقتل  فعندما  العربية؛  اللغة 
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فهو  اهلل«  »ثار  بـ  ُي�سّمى  ما  اأما  بثاأره.  المطالبة  حّق  ولأ�سرته  بالثاأر،  ُي�سّمى 

معناه  فالثاأر  المطلوب.  المعنى  يو�سل  ول  الثاأر  لكلمة  وناق�ض  قا�سر  تعبير 

وورد  به.  المطالبة  حّق  فلها  ثاأر،  ما  لأ�سرٍة  كان  فاإذا  بالّدم.  المطالبة  حّق 

يطلب  اّلذي  فهو  اهلل،  دمهما  ولّي  �سخ�سّيتين،  ا�سما  الإ�سالمّي  التاريخ  في 

الموؤمنين اأمير  اأبوه  هو  والآخر   ،Qالح�سين الإمام  اأحدهما  بثاأرهما، 

تعالى  اأبيه هو اهلل  المطالب بدم  اأّن  اأي   ،
(1(

»يا ثار اهلل وابن ثاره«  :Q

اأي�سًا.

اأّما العن�سر الثالث اّلذي طبع حياة الإمام علّيQ فهو الن�سر؛ حيث 

تغّلب في حياته على جميع التجارب الع�سيبة اّلتي ُفر�ست عليه؛ ولم ت�ستطع 

تنال  اأن  اأعداوؤه  �سّده  فتحها  واّلتي  لحقًا،  �سنذكرها  اّلتي  الجبهات،  جميع 

النا�سعة  حقيقته  اأخذت  ا�ست�سهاده  بعد  ومن  اأمامه.  كّلها  هزمت  واإّنما  منه 

اأّيام حياته. ففي عالم  تتجّلى وتتفّتح يومًا بعد اآخر اأكثر مّما كانت عليه في 

اليوم، لي�ض العالم الإ�سالمّي وحده واإّنما العالم كّله، هناك اأنا�ض كثيرون ل 

يوؤمنون حّتى بالإ�سالم، اإل اأّنهم يوؤمنون بعلّي بن اأبي طالبQ ك�سخ�سّية 

تاريخّية لمعة. وهذا هو جالء ذلك الجوهر الوّهاج، وكاأّن اهلل يكافئه على 

ما لحق به من ظلم. فال بّد اأّن يكون لتلك المظلومية ولذلك الكبت وال�سغط 

والتعتيم على �سوء ال�سم�ض، وتلك الّتهم ال�سنيعة، وما واجهها به من �سبر، 

ثوابًا عند اهلل، وثوابها هو اأّنك ل تجد على مدى التاريخ �سخ�سّية، على هذه 

الدرجة من الإ�سراق ونالت القبول بكّل هذا الإجماع. ولعّل اأف�سل الكتب اّلتي 

�ُسّطرت حّتى اليوم بحّق اأمير الموؤمنينQ، واأكثرها ولهًا وحّبًا، هي تلك 

اّلتي كتبها اأ�سخا�ض غير م�سلمين. واأذكر اأ�سماء ثالثة كّتاب م�سيحّيين كتبوا 

ن�ساأ  الحّب  وهذا  حّقًا.  بالثناء  جديرة  كتبًا   Qالموؤمنين اأمير  حول  بوله 

)1)  الكافي، ج 4، �ض 576.
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الإ�ساءة  على  الجميع  تكالب  ا�ست�سهاده، حيث  بعد  من  اأي  الأّول،  اليوم  منذ 

اإليه والنتقا�ض منه، من الطغمة اّلتي كانت تحكم ال�سام ومن كان يدور في 

الموؤمنين ومن عدله. فكانت هذه  اأمير  امتالأ غيظًا من �سيف  فلكها، ومّمن 

على  واحدًا  مثاًل  هنا  ها  اأذكر  واأنا  الوقت،  ذلك  منذ  اّت�سحت  قد  الق�سية 

ذلك: 

الموؤمنينQ ذات  اأمير  الزبير من  ابن عبد اهلل بن عروة بن  انتق�ض 

يوم، اأمام اأبيه عبد اهلل بن عروة بن الزبير. وكان اآل الزبير كّلهم �سّد علّي، 

اّلذي كان رجاًل �سجاعًا كريمًا، وهو  الزبير  اإل واحدًا منهم وهو م�سعب بن 

اّلذي دخل لحقًا في �سراع مع المختار الثقفّي في الكوفة، ومن بعده مع عبد 

 ،Qالملك بن مروان، وهو زوج �سكينة، اأي اأّنه اأّول �سهر لالإمام الح�سين

فكان اآل الزبير كّلهم خ�سومًا لأمير الموؤمنينQ اأبًا عن جّد، با�ستثنائه. 

وهذا ما يدركه الإن�سان من خالل درا�سته للتاريخ. وبعدما �سمع عبد اهلل ذلك 

النتقا�ض على ل�سان ابنه قال جملة لي�ست حيادية كثيرًا، اإل اأنّها تنطوي على 

نقطة مهّمة وهي: »واهلل يا ُبنّي، ما بنى النا�س �سيئاً قّط اإّل هدمه الدين، ول 

بنى الدين �سيئاً فا�ستطاعت الدنيا هدمه«. اأي اأّنهم يحاولون عبثًا هدم ا�سم 

اإلى  تَر  »األم  الدين والإيمان،  اأ�سا�ض  ا�سمه على  القائم   Qالموؤمنين اأمير 

علّي كيف ُتظهر بنو مروان من عيبه وذّمه؟ واهلل لكاأّنهم ياأخذون بنا�سيته 

والمديح؟  التاأبين  به موتاهم من  يندبون  واأما ترى ما  ال�سماء.  اإلى  رفعاً 

. لعّل هذه الكلمة قيلت بعد نحو ثالثين 
(1(

واهلل لكاأّنما يك�سفون به عن الجيف«

�سنة من �سهادة اأمير الموؤمنينQ، اأي اأّنهQ وعلى الرغم من فداحة 

الظلم اّلذي نزل به، اأ�سحى هو المنت�سر في حياته وفي التاريخ وفي ذاكرة 

الإن�سانية.

)1)  نثر الدر، ج3، �ض 186.
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ويمكن تلخي�ض ق�سية قّوة اأمير الموؤمنين اإلى جانب مظلوميته اّلتي انتهت 

اإلى هذا الحال في ما يلي: 

القاسطون
من  اأقّل  ا�ستمّرت  اّلتي  حكومته  اأّيام  في   Qعلّي �سّد  ا�سطّفت  لقد 

خم�ض �سنوات، ثالثة تيارات هي: القا�سطون، والناكثون، والمارقون؛ اإذ ينقل 

والقا�سطين  الناكثين  اأقاتل  اأن  مرت 
ُ
»اأ قال:  اأّنه  وال�سيعة  ال�سّنة   Qعنه

الثالث؛  الفئات  تلك  على  اأطلقها  اّلذي  هو  الت�سمية  وهذه   .
(1(

والمارقين«

َق�َسَط  مجّردًا:  ياأتي  حينما  ق�سط  الفعل  لأّن  الظالمين،  بمعنى  فالقا�سطون 

يق�ِسط، بمعنى جار يجور، وظلم يظلم. وحينما ياأتي على �سيغة الثالثي المزيد 

اإذا  هذا،  وعلى  والإن�ساف.  العدل  فمعناه  ُيق�سط،  اأق�سط  اأفعل:  وزن  على 

واإذا جاءت على �سيغة  العدل،  تعني  اإفعال،  الق�سط على وزن  ا�ستعُملت كلمة 

َق�َسَط يق�ِسط فهي على عك�ض ذلك؛ اأي بمعنى الظلم والجور. فهوQ �سّماهم 

الإ�سالم  دخلت  فئة  القا�سطون  القا�سطون؟  اأولئك  هم  من  ولكن  الظالمين. 

ولم  اأ�سا�سًا.  العلوّية  بالحكومة  تعترف  تكن  ولم  ة  الخا�سّ لم�سالحها  ظاهرّيًا 

ُتجِد نفعًا كّل الأ�ساليب اّلتي انتهجها معها اأمير الموؤمنينQ. والتّفت تلك 

الفئة حول محور بني اأمّية اّلذي كان معاوية بن اأبي �سفيان - والي ال�سام اآنذاك 

والوليد بن عقبة.  الحكم  بن  بعده مروان  ياأتي من  ثّم  فيه،  اأبرز �سخ�سّية   -

.Qسّكل هذا المحور جبهة رف�ست التفاهم والّتفاق مع اأمير الموؤمنين�

 ومع اأّن المغيرة بن �سعبة وعبد اهلل بن عّبا�ض وغيرهما اأ�ساروا على اأمير 

الموؤمنينQ منذ اأّول حكومته بالإبقاء عليهم في منا�سبهم لبع�ض الوقت، 

غير اأّنه اأبى عليهم ذلك، فذهبت بهم الأوهام اإلى اأّنه لم يح�سن اّتخاذ الموقف 

)1)  بحار الأنوار، ج 44، �ض 36.
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الأحداث  برهنت  كما  في غفلة  كانوا  اّلذين  ولكّنهم هم  المنا�سب.  ال�سيا�سّي 

الأ�ساليب  كّل  رغم   Qالموؤمنين اأمير  مع  ياأتلف  لم  معاوية  لأّن  الالحقة؛ 

اّلتي اّتبعهاQ لأجل هذه الغاية. ولم يكن ذلك النهج مّما ترت�سيه حكومة 

كالحكومة العلوّية، على الرغم من تحّمل ال�سابقين لبع�ض هوؤلء. 

هّب  اأن  واإلى  معاوية  اأ�سلم  اأن  منذ  �سنة  ثالثين  من  اأقّل  م�سى  قد  كان 

�سنوات  ال�سام  حكموا  قد  واأذنابه  هو  وكان   .Qالموؤمنين اأمير  لمحاربة 

تكن  ولم  هناك.  وا�سعة  قاعدة  لهم  واأ�ّس�سوا  فيها  نفوذهم  وب�سطوا  طويلة 

يقال  اأن  بالإمكان  كان  اّلتي  الأولى  الأّيام  في  عليه  كانت  كما  اآنذاك  الأحوال 

لهم فيها - اإذا ما اأظهروا الخالف - اإّنكم دخلتم الإ�سالم تّوًا، ول يحّق لكم 

الخالف. فهم كانوا قد ثّبتوا لهم قدمًا عند ذاك. اإذًا كان هذا التّيار يرف�ض 

الحكومة العلوّية جملة وتف�سياًل، ويرنو اإلى نمط اآخر من الحكم يكون زمامه 

بيده، وهو ما ثبت عنهم فيما بعد وذاق العالم الإ�سالمّي مرارة حكمهم. فهذا 

معاوية نف�سه، اّلذي كان في عهد �سراعه مع اأمير الموؤمنينQ ُيظهر الوّد 

والمحّبة لبع�ض ال�سحابة، قد اأبدت حكومته فيما بعد اأ�سلوبًا في غاية العنف 

وال�سّدة حّتى انتهى بها الحال اإلى عهد يزيد وواقعة كربالء، ومن بعده اإلى زمن 

مروان وعبد الملك والحّجاج بن يو�سف الثقفّي ويو�سف بن عمر الثقفّي اّلذين 

ُيعّدون من جملة نتائج تلك الحكومة وثمارها. ومعنى هذا اأّن الحكومات اّلتي 

يهتّز التاريخ لذكر جرائمها - كحكومة الحّجاج على �سبيل المثال - كان معاوية 

كانت  فقد  اأجلها.  من   Qالموؤمنين اأمير  وحاربه  اأ�س�سها  اأر�سى  اّلذي  هو 

غايتهم معروفة منذ البداية، اإذ اإّنهم كانوا يبتغون حكومة دنيوية مح�سة تدور 

في فلك ذواتهم وم�سالحهم الذاتية؛ وهي المظاهر اّلتي �ساهدها الجميع في 

حكومة بني اأمّية.

 ول نوّد الدخول هنا في اأّي بحث عقائدّي اأو كالمّي. والأمور اّلتي نعر�سها 
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الأثير«  »ابن  تاريخ  واإّنما  طبعًا،  ال�سيعة  تاريخ  ولي�ض  التاريخ،  �سلب  من  هي 

و»ابن قتيبة« وما �سابه ذلك. وهي ن�سو�ض مدّونة ومحفوظة، وتدخل في عداد 

الحقائق الم�سّلم بها ولي�ض في اإطار الختالفات الفكرية بين ال�سيعة وال�سّنة.

الناكثون
الناكثين.  جبهة  هي   Qالموؤمنين اأمير  حاربت  اّلتي  الثانية  الجبهة 

اأمير  بايعت  الفئة  وهذه  البيعة.  ناق�ض  هنا  به  والمراد  الناق�ض،  هو  والناكث 

الموؤمنينQ في البداية اإل اأّنها نق�ست البيعة فيما بعد ونكثتها. وكان اأفراد 

الخندق  وفي  ملتزمين،  الأولى - م�سلمين  الفئة  العك�ض من  الفئة - على  هذه 

الموالي. اإل اأّن ولءهم واعترافهم بحكومة علّي بن اأبي طالبQ كان منوطًا 

ة مقبولة فيها، والت�ساور معهم ومنحهم المنا�سب والم�سوؤوليات  باإعطائهم ح�سّ

عن  ال�سوؤال  وعدم  ثروات  من  اأيديهم  في  لما  التعّر�ض  عدم  مع  الحكومية 

م�سادرها. ويمكن مالحظة مدى �سخامة الثروات اّلتي خّلفها اأمثال هوؤلء بعد 

موتهم. اإذًا، كانت هذه الفئة ترت�سي حكم اأمير الموؤمنينQ ولكن ب�سرط 

عدم الم�سا�ض بمثل هذه الأمور، واأن ل ُيقال لأحدهم من اأين لك هذه الثروة؟ 

وكيف ح�سلت عليها؟ وما اإلى ذلك. ولهذا ال�سبب بايع اأكثرهم منذ البداية، في 

حين اأّن بع�سًا اآخر لم يبايع؛ ف�سعد بن اأبي وّقا�ض لم يبايع منذ البداية، اإل اأن 

طلحة والزبير واأكابر ال�سحابة وغيرهم بايعوا اأمير الموؤمنينQ واأ�سلموا له 

القيادة، بيد اأّنهم اأدركوا بعد م�سّي ثالثة اأو اأربعة اأ�سهر عدم اإمكانية الن�سجام 

مع هذه الحكومة اّلتي ل تفّرق في تعاملها بين القريب والبعيد، ول ترى لذاتها 

ول لأفراد اأ�سرها اأّي امتياز، ول تقّر باأّي امتياز لل�سابقين في الإ�سالم - واإن كان 

اأمير الموؤمنينQ نف�سه اأّولهم اإ�سالمًا - ول تحابي اأحدًا في تطبيق الأحكام 

في  وت�سّببوا  الحكومة  هذه  لمعار�سة  اأنف�سهم  جّندوا  الأ�سباب  ولهذه  الإلهية. 
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وقوع معركة الجمل اّلتي كانت فتنة حّقًا، وُقتل في هذه المعركة عدٌد كبيٌر من 

الم�سلمين، وانتهت المعركة بانت�سار اأمير الموؤمنينQ واإعادة الأمور اإلى 

ن�سابها. وهذه هي الجبهة الثانية اّلتي �سغلت اأمير الموؤمنينQ ردحًا من 

الزمن.

المارقون
اأما الجبهة الثالثة فكانت جبهة المارقين، والمارق بمعنى الخارج والهارب. 

اإّنهم �سّموا بالمارقين لخروجهم من الدين كخروج ال�سهم من القو�ض.  وقيل 

وكانت هذه الفئة متم�ّسكة بظواهر الدين، ويكثرون من التبّجح با�سم الدين. 

مغلوط  فهم  اأ�سا�ض  على  الفكرية  اأ�س�سهم  و�سعوا  اّلذين  الخوارج  هم  وهوؤلء 

للدين - وهي ظاهرة خطيرة طبعًا - ولم ياأخذوا الدين عن علّي بن اأبي طالب

ُي�سّمى  ما  اأو  تكّتلهم  اأّما  بالكتاب.  وعالمًا  للقراآن  مف�ّسرًا  كان  اّلذي   Q

هذه  وكانت  معّينة،  �سيا�سة  ي�ستلزم  فكان  »تحّزبهم«  بالمعا�سر  بال�سطالح 

اأع�ساء هذه  تمّيز  كانت  اّلتي  البارزة  وال�ّسمة  اآخر.  توّجه من مكان  ال�سيا�سة 

باآية من  الإتيان  اإلى  اأحدهم  ي�سارع  بكلمة حّتى  تتلّفظ  تكاد  اأّنك ل  الفئة هي 

القراآن، وكانوا كثيرًا ما يقروؤون اأثناء �سالِة جماعِة اأمير الموؤمنينQ اآيات 

معّر�سين به، اأو يقومون عند منبره ويقروؤون اآية فيها تعري�ض يق�سدونه بها، 

وكان �سعارهم »ل حكم اإّل هلل«، بمعنى اأّننا ل نعترف بحكومتك، ونحن اأتباع 

حكومة اهلل! هذه الفئة، اّلتي كان ظاهر اأمرها على هذه ال�ساكلة، كان تنظيمها 

واّتجاهها ال�سيا�سّي يجري وفقًا لآراء وتوجيهات كبار القا�سطين وال�سخ�سّيات 

البارزة في حكومة ال�سام - اأي عمرو بن العا�ض ومعاوية - اإذ كانت لهذه الفئة 

عالقات باأولئك الأ�سخا�ض؛ فالأ�سعث بن قي�ض، كما ي�سير الكثير من القرائن. 

كان رجاًل غير نزيه. واّتبعت هذه الفئة طائفة كبيرة من الب�سطاء فكرّيًا. اإذًا، 
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فالفئة الثالثة اّلتي جابهت اأمير الموؤمنينQ - وانت�سر عليها طبعًا - هي 

فئة المارقين اّلتي وّجه لها �سربة قا�سمة في معركة النهروان. ولكن كان لهم 

وجود في المجتمع، وفي ختام المطاف كان ا�ست�سهاده على اأيديهم.

ينبغي اأن ل ُي�ستبه في فهم الخوارج، فهنالك من ي�سف الخوارج بالتحّجر 

�سالته  على  والنطواء  بالعزلة  يّت�سف  المتن�ّسك  ولكن  الجامد،  والتن�ّسك 

الخوارج عنا�سر متمّردة  لأّن  الخوارج،  المعنى ل ي�سدق على  ودعائه، وهذا 

تثير الأزمات، ولها وجود فاعل في ال�ساحة، وت�سّن حربًا �سّد علّيQ، ولكن 

باطلة.  وغايتها  مرفو�سة،  واأ�ساليبها  خاطئة،  وحربها  خاطئ،  عملها  اأ�سا�ض 

هذه هي الفئات الثالث اّلتي جابهت اأمير الموؤمنين.

Qوحكومة علي Pالفرق بين حكومة النبي
ر�سول  وبين  الموؤمنينQ في عهد حكومته،  اأمير  بين  الأ�سا�ض  الفارق 

�هللP في اأّيام حياته وعهد حكومته هو اأّن الخنادق كانت في عهد الر�سول 

م�سّخ�سة ومتمّيزة تمامًا؛ خندق الإيمان وخندق الكفر. اأّما المنافقون فكثيرًا 

ما كانت الآيات القراآنية ت�سير اإليهم وتحّذر منهم، وتقّوي �سفوف الموؤمنين في 

مواجهتهم، وت�سّعف من �سوكتهم. اأي اأّن كّل �سيء كان في النظام الإ�سالمّي 

في عهد الر�سول وا�سحًا تمام الو�سوح، وكانت ال�سفوف مفروزة ب�سكل �سريح؛ 

والإ�سالم  الإيمان  على  واأخرى  والطاغوت،  والكفر  الجاهلية  على  فطائفة 

والتوحيد. ومن الطبيعّي اأّن كّل واحدة من هاتين الطائفتين كانت ت�سّم �سنوفًا 

�سّتى من النا�ض، لكن ال�سفوف كانت ممّيزة ووا�سحة كّل الو�سوح. اأّما في عهد 

اأمير الموؤمنينQ فكانت الم�سكلة الكبيرة في تداخل ال�سفوف والخنادق؛ 

وهذا هو ال�سبب اّلذي جعل للفئة الثانية - اأي الناكثين - و�سعًا مقبوًل ومبّررًا. 

وكان كّل م�سلم يترّدد كثيرًا في محاربة �سخ�سّيات من اأمثال طلحة اأو الزبير؛ 
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اإليه،  والمقّربة  البارزة  ال�سخ�سّيات  من  وكان  الر�سول  عّمة  ابن  هو  فالزبير 

دفاعًا عن  ال�سقيفة  على  اعتر�سوا  مّمن  كان   Pالر�سول بعد عهد  اأّنه  حّتى 

اأمير الموؤمنينQ، ولكن الأمور بخواتيمها. ن�ساأل اهلل اأن يجعل عاقبتنا اإلى 

خير. فقد يوؤّثر حّب الدنيا ومظاهر الحياة في بع�ض النا�ض اإلى درجة تجعل 

كانت  الأحوال،  كّل  وعلى  بالعوام.  بالك  فما  الخوا�ّض،  في  حّتى  ي�سّك  المرء 

الظروف اآنذاك ع�سيبة حّقًا.

ول بّد اأّن النا�ض اّلذين �سمدوا مع اأمير الموؤمنينQ وحاربوا اإلى جانبه 

الموؤمنين اأمير  قول  هذا  على  وال�ساهد  الب�سيرة.  من  كبير  قدٍر  على  كانوا 

توّفر  من  بّد  فال   .
(1(

وال�سبر« الب�سر  اأهل  اإّل  العلم  هذا  يحمل  »ل   :Q

الب�سيرة بالدرجة الأولى. وُي�ستّدل من هذه التداخالت على طبيعة الم�ساكل 

اّلتي واجهت اأمير الموؤمنينQ، وعلى الأ�ساليب الملتوية اّلتي اّتبعها النا�ض 

اأفكار خاطئة كثيرة ُتطرح في  الإ�سالم كان هناك  اّلذين حاربوه. ففي �سدر 

كان  وقتما  �سواء  ب�سراحة؛  تفّندها  قراآنية  اآية  تنزل  كانت  ولكن  ال�ساحة، 

النبّي في مّكة اأم في المدينة؛ ف�سورة البقرة - على �سبيل المثال - وهي �سورة 

مدنية، عندما ينظر المرء فيها يراها حافلة ب�سور من التحّديات وال�ستباكات 

الجزئية  التفا�سيل  تناولت  اأّنها  حّتى  واليهود،  والمنافقين   Pالر�سول بين 

 Pالر�سول اإيذاء  في  المدينة  يهود  يّتبعها  كان  اّلتي  الأ�ساليب  وا�ستعر�ست 

�سورة  اأي�سًا  �سابه ذلك. وجاءت  وما   
(2(

{ڭ ۇ ۇ} ومنها  نف�سيًا، 

منها  ف�سل  وُكّر�ض  الخرافات  بمحاربة  زاخرة  مّكية،  �سورة  وهي  الأعراف، 

للحديث عن تحريم وتحليل اأنواع اللحوم، في مقابل التحليل والتحريم الزائف 

اّلذي ا�سطنعه النا�ض لأنف�سهم يومذاك: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

)1)  نهج البالغة، خ 173.
�سورة البقرة، الآية: 104.  (2(
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. هذه هي المحّرمات الحقيقية ولي�ست تلك اّلتي ا�سطنعتموها اأنتم 
(1(

ڈ ڈ}
لأنف�سكم من اأمثال البحيرة وال�سائبة وما �ساكل ذلك. وكان القراآن يحارب هذه 

الأفكار �سراحة. اأّما في عهد اأمير الموؤمنينQ، فقد كان اأعداوؤه ي�ستغّلون 

تلك الآيات القراآنية. وهذا ما �سّعب كثيرًا من مهّمة اأمير الموؤمنينQ. لقد 

ق�سىQ مّدة خالفته الق�سيرة في اأمثال هذه الم�ساعب والمع�سالت.

وفي مقابل هوؤلء كانت جبهة علّي نف�سه، وهي جبهة قوية حّقًا، وفيها رجال 

التّمار  وميثم  بكر  اأبي  بن  ومحّمد  عبا�ض  بن  اهلل  وعبد  الأ�ستر  ومالك  كعّمار 

دور  لهم  وكان  ووعي،  موؤمنة ذوي ب�سيرة  كانوا �سخ�سّيات  بن عدّي،  وحجر 

عهد  في  الجميلة  المواقف  جملة  من  فكان  الآخرين.  النا�ض  توعية  في  موؤّثر 

اإل  اإلى الجهود الطّيبة لهوؤلء الأكابر،  اأمير الموؤمنين - وُيعزى جمالها طبعًا 

اأّنها في الوقت ذاته كانت مريرة ب�سبب ما لحقهم من جّرائها من عناء وعذاب 

- هو م�سيرهم نحو الكوفة والب�سرة من بعد ما هّب طلحة والزبير وغيرهما 

اأمير  اأر�سل  حيث  الكوفة،  نحو  منها  الم�سير  واأرادوا  الب�سرة  على  وا�ستولوا 

الموؤمنينQ الإمام الح�سنQ وبع�ض هوؤلء الأ�سحاب، وكان لهم مع 

النا�ض في الم�سجد مداولت واأحاديث ومحاّجات ُتعتبر من المواقف المثيرة 

اأّن الهجمات  وذات المغزى العميق في تاريخ الإ�سالم. ولهذا ال�سبب ُيالحظ 

�سّد  ال�سخ�سّيات،  هذه  �سوب  ُوّجهت   Qالموؤمنين اأمير  لأعداء  الأ�سا�ض 

مالك الأ�ستر، و�سّد عمار بن يا�سر، و�سّد محّمد بن اأبي بكر، و�سّد كّل من وقف 

اإلى جانب اأمير الموؤمنينQ منذ البداية واأثبتوا �سالبة اإيمانهم و�سالمة 

لغتيالهم.  وال�سعي  لهم  الّتهم  اأنواع  كيل  عن  الأعداء  يتوّرع  ولم  ب�سيرتهم. 

ولهذا ق�سى اأكثرهم �سهداء؛ فا�ست�سهد عّمار في الحرب، وا�ست�سهد محّمد بن 

اأبي بكر بتحايل اأهل ال�سام، وكذا ا�ست�سهد مالك الأ�ستر بحيلة من اأهل ال�سام. 

)1)  �سورة الأعراف، الآية: 33.
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وبقي البع�ض الآخر، ولكّنهم عادوا وا�ست�سهدوا على نحو قا�ض وفجيع.

الموؤمنينQ في حياته وفي عهد  اأمير  اّلتي عا�سها  الظروف  هذه هي 

حكومته. ولو اأردنا الخروج بنتيجة ملّخ�سة عنها لقلنا اإّنها كانت حكومة قوّية 

ولكّنها في الوقت ذاته مظلومة ومنت�سرة؛ بمعنى اأّنه ا�ستطاع قهر اأعدائه في 

اأّيام حياته، وا�ستطاع من بعد ا�ست�سهاده مظلومًا اأن يتحّول اإلى �سعلة وّهاجة 

على مدى تاريخ الإن�سانية. ول �سّك في اأّن المرارة اّلتي ذاقها اأمير الموؤمنين

Q خالل هذه الفترة ُتعتبر من اأ�سّد واأ�سعب المحن في التاريخ.[18/10/1377]





❊ .O المكانة المعنويةللزهراء

حياتهاO الجهادية وال�سيا�سية. ❊

حياتهاO العلمية والعبادية. ❊

Oالسيّدة فاطمة الزهراء

الف�صل الرابع





Oالمكانة المعنوية للزهراء

الصابرة الممتحنة
�سغيرة  بمجموعة  تنح�سر  ل   O الزهراء  فاطمة  ال�سّيدة  فيو�سات  اإّن 

بنظرة  نظرنا  اأّننا  لو  الإن�سانية.  مجموعة  مقابل  في  محدودة  كمجموعة  ُتح�سب 

واقعية ومنطقية، فاإّن الب�سرية مرهونة لفاطمة الزهراء O، ولي�ض هذا جزافًا، 

 Rالأنبياء ولتعاليم  والقراآن  لالإ�سالم  مرهونة  الب�سرية  اأّن  كما  حقيقة،  اإّنها 

اليوم كذلك،  وهو  التاريخ  مّر  دومًا على  الأمر  كان هذا  وقد   .Pالخاتم والنبّي 

و�سوف يزداد تاأّلق نور الإ�سالم فاطمة الزهراء و�سوف تتلّم�ض الب�سرية ذلك. ما 

لدينا من تكليف ووظيفة في هذا المجال، هو اأن نجعل اأنف�سنا لئقين لالنت�ساب 

اإلى هذه العترة. وبالطبع اإّن النت�ساب لعترة الر�سالة واأن نكون من جملة التابعين 

لهم والمعروفين بوليتهم اأمٌر �سعٌب، حيث نقراأ في الزيارة اأّننا اأ�سبحنا معروفين 

بمحّبتكم، وهذا ما يلقي على كاهلنا تكليفًا م�ساعفًا.

اإّن هذا الخير الكثير اّلذي اأعطاه اهلل تعالى في �سورة الكوثر المباركة كب�سارة 

، حيث اإّن تاأويله هو فاطمة 
(1(

للنبّي الأكرمP وقال {ڎ ڎ ڈ }

O، في الحقيقة هو مجمع جميع الخيرات اّلذي �سوف ينزل يومًا  الزهراء 

بعد يوم من منبع الدين النبوّي على كّل الب�سرية والخالئق. لقد �سعى الكثيرون 

.
(2(

من اأجل اإخفائه واإنكاره ولكّنهم لم يتمّكنوا {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک }

)1)  �سورة الكوثر، الآية: 1.
)2)  �سورة ال�سف، الآية: 8.
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يجب علينا اأن نقّرب اأنف�سنا اإلى مركز الّنور هذا، واإّن لزم وخا�سية هذا 

التقّرب هو التنّور. يجب علينا اأن ن�سبح نورانّيين من خالل العمل، ل بوا�سطة 

وذاك  الولية  وتلك  المحّبة  هذه  علينا  تمليه  اّلذي  العمل  الفارغة،  المحّبة 

والمتعّلقين  العترة  ن�سبح من هذه  اأن  العمل يجب  بهذا  مّنا،  ويطلبه  الإيمان 

بها. لي�ض من ال�سهل اأبدًا اأن ي�سير المرء قنبرًا في بيت علّيQ، لي�ض من 

. نحن مجتمع الموالين 
(1(

اأهل البيت« »�سلمان مّنا  اأن ي�سبح الإن�سان  ال�سهل 

ومن  منهم  يعتبروننا  اأن  العظماء  هوؤلء  من  نتوّقع   Rالبيت اأهل  و�سيعة 

حا�سيتهم. »فالٌن من �ساكني تربة عتباتنا«، قلوبنا تريد اأن يحكم علينا اأهل 

اإّن  البيت بهذه الطريقة ولي�ض هذا الأمر �سهاًل، ول يح�سل بمجّرد الّدعاء. 

هذا ي�ستلزم العمل والإيثار والت�سّبه والتخّلق باأخالقهم.

انظروا اإلى هذه ال�سيدة الجليلة في اأّي �سنٍّ حازت على كّل هذه الف�سائل، 

في اأّي عمٍر برزت فيها كّل هذه التاأّلقات، في عمٍر ق�سير لم يتجاوز 18 �سنة، 

تح�سل  ل  الف�سائل  هذه  وكّل  الروايات.  اختالف  بح�سب  �سنة   25 �سنة،   20
امتحنك  لما  فوجدك  يخلقك،  اأن  قبل  خلقك  اّلذي  اهلل  »امتحنك  عبثًا، 

من  الم�سطفاة  وهي  الطهر،  زهراء  امتحن  قد  تعالى  اهلل  فاإّن   ،
(2(

�سابرة«

عباده. اإّن النظام الإلهّي هو نظام يعتمد على الح�ساب والكتاب، وما يمنحنا 

والت�سحية  والمعرفة  الإيثار  هذا  كّل  يعّد  اإّنه  بدّقة.  مح�سوبًا  يكون  اإّنما  اإّياه 

ة )وهي من عبيده الخوا�ض(، في �سبيل الأهداف الإلهّية، لذلك جعلها  الخا�سّ

مركز فيو�ساته.[05/10/1370]

عيون  تنبهر  اأن  اإلى  اأّدى   O الزهراء  فاطمة  نور  �سطوع  اأن  رواية  في 

. فماذا ن�ستفيد 
(3(

»زهر نورها لمالئكة ال�سماء« الكروبيين من المالأ الأعلى، 

)1)  الكافي، ج2، �ض 254.
)2)  رو�سة المتقين في �سرح من ل يح�سره الفقيه، ج5، �ض 243.

)3)  بحار الأنوار، ج43، �ض 173.
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نحن من هذا النور وال�سطوع؟ يجب علينا الهتداء بهذا النجم ال�ساطع اإلى اهلل 

واإلى طريق العبودية اّلذي هو ال�سراط الم�ستقيم، اّلذي �سلكته فاطمة الزهراء 

طينتها  اهلل  جعل  واإن  العالية.  والمقامات  المدارج  تلك  اإلى  فو�سلت   ،O

طينة متعالية، فالأّنه كان يعلم اأّنها تخرج مرفوعة الراأ�ض من المتحان في عالم 

 ،
(1(

الماّدة والنا�سوت »امتحنك قبل اأن يخلقك فوجدك لما امتحنك �سابرة«

الطينة،  تلك  على  الخا�ّض  بلطفه  تلّطف  اإذ  تعالى  فاهلل  الق�سية.  هي  هذه 

فجانب من الق�سية هو اأّنه يعلم باأّنها تخرج مرفوعة الراأ�ض من المتحان، واإل 

فاإّن الكثيرين كان لديهم طينة طّيبة، لكن هل تمّكن الجميع من ال�سبر على 

المتحان؟ هذا جانب من حياة الزهراء O اّلتي نحتاج اإليها لنجاة اأنف�سنا، 

فالحديث ورد من طريق ال�سيعة اأّن النبّيP قال لفاطمةO: »يا فاطمة 

، اأي يجب عليك اأن تفّكري وتهتّمي 
(2(

اعملي فاإّني ل اأغني عنك من اهلل �سيئاً«

بنف�سك، فكانت تهتّم بنف�سها منذ �سغرها واإلى نهاية عمرها الق�سير. 

كيف كانت حياتها؟ كانت اإلى ما قبل الزواج حينما كانت فتاة، تعامل اأباها، 

وهو على ذلك القدر من العظمة، بحيث كّنيت بـ »اأّم اأبيها«. في الوقت الذي كان 

نبّي الرحمة والنور وموؤ�ّس�ض الح�سارة الحديثة والقائد العظيم للثورة الخالدة 

اإلى  اأبيها« اعتباطًا، فقد كانت الزهراء  »اأَم  بـ  الإ�سالم. وما كّنيت  يرفع راية 

جانب اأبيها، تزيل بيديها ال�سغيرتين غبار الحزن والغّم عن وجه ر�سول اهلل

P، �سواء في مّكة اأم في �سعب اأبي طالب مع كل �سدائدهما، اأم عندما بقي 

وفاة  ق�سيرة، هي  فترة  في  حادثتين  بوقوع  القلب  مك�سور  وحيدًا    Pالنبي

خديجةO ووفاة اأبي طالبQ حيث اأح�ّض النبّي بالغربة. هذا هو من�ساأ 

كنيتها بـ »اأم اأبيها«.  

)1) تهذيب الأحكام، ج6، �ض90.
)2)  اأ�سواء البيان، ال�سنقيطي، ج8، �ض224.
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تاريخ  ب�ساأن   - �سنوات  �سبع  �سّن  في   O الزهراء  ال�سّيدة  كانت  لقد 

ولدتها يوجد روايات مختلفة - حين حدثت ق�سية �ُسعب اأبي طالب. لقد كانت 

النبّي  اأّن دعوة  اأي  هذه الق�سية مرحلة �سعبة جدًا في تاريخ �سدر الإ�سالم، 

كانت قد بداأت و�سارت عالنية، وبالتدريج بداأ اأهل مّكة - وخ�سو�سًا ال�سباب، 

وبالأخ�ض العبيد - يقبلون ويوؤمنون به، وراأى �سناديد قري�ض كاأبي لهب واأبي 

جهل وغيرهما اأّنه ل بّد من اإخراج النبّي وكّل من معه من مّكة، وهذا ما فعلوه. 

 Pسر بما في ذلك النبّي�
ُ
فاأخرجوا عددًا كبيرًا منهم وقد بلغوا ع�سرات الأ

 . الكبار  الوجهاء  من  ُيعّد  كان  طالب  اأبا  اأّن  مع  نف�سه،  طالب  واأبو  واأ�سرته 

فخرجوا من مّكة ولكن اإلى اأين يذهبون؟ و�سادف اأن كان لأبي طالب ملٌك في 

بقعة قريبة من مّكة - لعّلها تبعد عّدة كيلومترات في �سعاب جبٍل، ُيدعى �ُسعب 

اأبي طالب. كاأّنه عبارة عن تّلة �سغيرة، فقال لهم اأبو طالب فلنذهب اإلى هذه 

روا في هذا الأمر! النهارات في مّكة �سديدة الحرارة، والليالي في  ال�سعب. فكِّ

غاية البرودة، فهذا و�سٌع ل يمكن اأن ُيتحّمل. فقد عا�سوا طيلة ثالث �سنوات 

في هذه ال�سعب. فكم تحّملوا من جوٍع و�سعاٍب ومحٍن، اهلل وحده يعلم. فمن 

المراحل ال�سعبة لحياة النبّيP كانت هذه ال�سعب. ولم تكن م�سوؤولية النبّي 

الأكرمP في هذه المرحلة منح�سرة في القيادة بمعنى اإدارة مجموعة، بل 

اأمام هوؤلء اّلذين كانوا واقعين في  اأن يتمّكن من الدفاع عن عمله  كان عليه 

المحنة.

القيادة  يكون حول  كّل من  فاإّن  الأو�ساع،  تتح�ّسن  اأّنه عندما  الوا�سح  من 

ي�سبح را�سيًا عن الأو�ساع ويقول: رحم اهلل اأباه فقد اأو�سلنا اإلى هذا الو�سع 

الجّيد. واأما عندما ت�سوء الأحوال في�ساب الجميع بالحيرة والترّدد، ويقولون: 

اإّنه هو اّلذي اأو�سلنا اإلى هذا الو�سع ال�سّيئ! ولم نكن نريد اأن ن�سل اإلى هذا 

كّل  اإّن  النهاية  في  ولكن  قوّي،  اإيمان  لديه  كان  من  ي�سمد  وبالطبع،  الحّد! 
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ال�سعاب كانت تنهال على الر�سول. وفي هذه الأثناء، وعندما كان النبّي يقا�سي 

كان  اّلذي  طالب  اأبو   - واحد  اأ�سبوٍع  ظرف  وفي   - توّفي  المحنة،  اأنواع  اأ�سّد 

الداعم للنبّي وُيعتبر اأمله، وال�سّيدة خديجة الكبرى اّلتي كانت تقّدم اأكبر عوٍن 

روحّي له، فكانت حادثة عجيبة جدًا، اأ�سبح النبّي بعدها وحيدًا فريدًا. 

اإن َمن يتراأ�ض مجموعة معّينة، يعلم ما معنى م�سوؤولية المجموعة. ففي مثل 

 O هذه الظروف ي�سبح الإن�سان متحّيرًا. انظروا اإلى دور فاطمة الزهراء

في مثل هذه الظروف. عندما يتاأّمل الإن�سان في التاريخ فاإّن هذه الموارد اّلتي 

ينبغي اأن تكون ملحوظًة في الزوايا والتفا�سيل، لالأ�سف لم يتّم فتح اأي بحث 

O كاأّم وم�ساور وممّر�سة بالن�سبة للنبّي.  لها. لقد كانت فاطمة الزهراء 

هناك حيث قيل »فاطمة اأّم اأبيها«. اإّن هذا متعّلق بذاك الوقت، اأي عندما كانت 

الحاّرة،  البيئات  وفي  العربية  البيئة  وبالطبع، في  �سنوات.  �سبع  اأو  �ست  بعمر 

عمر  في  كبنٍت  والعاطفية،  الج�سمية  الناحية  من  اأ�سرع  ب�سورٍة  البنات  تنمو 

األ  بالم�سوؤولية.  ال�سعور  اإلى  يوؤّدي  اأيامنا هذه. وهذا ما  12 �سنة في  اأو  ع�سر 

فيما  والن�ساط  بالم�سوؤولية  ت�سعر  بحيث  فتاة،  لأّي  قدوًة  ذلك  يكون  اأن  يمكن 

يتعّلق بالق�سايا المتعلقة بها ب�سكل �سريع؟ اإّن هذا الراأ�سمال العظيم للن�ساط 

الموجود فيها، كانت تنفقه من اأجل اأن تزيل غبار التكّدر والغّم عن وجه اأٍب 

اأن  األ يمكن  50 �سنة وقد قارب �سن الهرم.  اأكثر من  لعّله قد مّر على عمره 

يكون هذا بالن�سبة للفتاة نموذجًا وقدوًة؟ هذا مهمٌّ جدًا.[07/02/1377]

في مثل هذا العالم رّبى النبّي الأكرم بنتًا �سارت لئقًة باأن ياأتي ر�سول اهلل

النبّيP ل  الزهراءO، من قبل  تقبيل يد فاطمة  اإّن  ويقّبل يدها!   P

ينبغي اأن يوؤخذ اأبدًا على معنًى عاطفّي. فهذا اأمٌر خاطٌئ جدًا، لو ت�سّورنا اأّنه 

يقّبل يدها فقط لأّنها ابنته ولأّنه يحّبها. هل �سخ�سيٌة بمثل هذه العظمة، وبمثل 

والإلهام  الوحي  على  يعتمد  وهو  النبّي  في  كانت  اّلتي  والحكمة،  العدالة  تلك 
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الإلهّي ينحني ويقّبل يد ابنته؟ كال، اإّن هذا اأمٌر اآخر وله معنًى اآخر. اإّنه يحكي 

عن اأّن هذه الفتاة وهذه المراأة عندما ترحل من هذه الدنيا في عمر 18 اأو 25 

- قيل 18 وقيل 25 - تكون في اأوج الملكوت الإن�سانّي و�سخ�سًا ا�ستثنائّيًا. هذه 

نظرة الإ�سالم اإلى المراأة.[04/10/1370]

الجهادّي  لمقامها  بالن�سبة  العظيمة،  ال�سّيدة  لهذه  المعنوّي  المقام  اأّما 

والثورّي والجتماعّي، فهو اأعلى بدرجات. فاطمة الزهراءO في الظاهر 

اأي�سًا؛ ولكنها في المعنى هي حقيقٌة  هي ب�سورة ب�سر، وامراأة، وامراأة �ساّبة 

عظيمة ونوٌر اإلهيٌّ �ساطع، وعبٌد �سالح، واإن�ساٌن ممّيز وم�سطفى. هي �سخ�ٌض 

اأّمتي  اإمام  اأنت  »يا علّي   :Qالموؤمنين الر�سول الأكرمP لأمير  قال فيه 

وخليفتي عليها من بعدي، واأنت قائد الموؤمنين اإلى الجّنة، وكاأّني اأنظر اإلى 

ابنتي فاطمة قد اأقبلت يوم القيامة على نجيٍب من نور عن يمينها �سبعون 

األف ملك،  �سبعون  وبين يديها  األف ملك،  �سبعون  ي�سارها  األف ملك، وعن 

يوم  اأّنه  اأي   ،
(1(

الجّنة« اإلى  اأّمتي  موؤمنات  تقود  ملك  األف  �سبعون  وخلفها 

القيامة يقود اأمير الموؤمنينQ الرجال الموؤمنين، وتقود فاطمة الزهراء

 .Qالن�ساء الموؤمنات اإلى الجّنة الإلهّية. فهي ِعْدل اأمير الموؤمنين O

هلل  المقّربين  المالئكة  اآلف  فاإّن  العبادة  محراب  في  وقفت  اإذا  اّلتي  هي 

يخاطبونها وي�سّلمون عليها ويهّنئونها ويقولون لها ما كانوا يقولون في ال�سابق 

لمريم الطاهرةO: »يا فاطمة اإّن اهلل ا�سطفاك وطهرك وا�سطفاك على 

.Oهذا هو المقام المعنوّي لفاطمة الزهراء ،
(2(

ن�ساء العالمين«

ما  بح�سب  المعنوّي،  المقام  بلحاظ  و�سلت  ال�سباب  �سّن  في  اأي�سًا  امراأٌة 

ثة«  ُنقل في الروايات، اإلى حيث تحّدثها المالئكة وتظهر لها الحقائق. »المحدَّ

)1)  بحار الأنوار، ج 43، �ض 24.

)2)  بحار الأنوار، ج 43، �ض 24.
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اأي من تحّدثها المالئكة وتتكّلم معها. وهذا المقام المعنوّي والميدان الو�سيع 

الزهراء فاطمة  اإّن  الخلقة.  عالم  ن�ساء  مقابل جميع  في  الرفيعة هي  والقّمة 

العالم، وتدعوهّن  ن�ساء  كّل  العظيم تقف وتخاطب  العلّو  قّمة هذا  O في 

لطّي هذا الطريق. هوؤلء اّلذين كانوا عبر التاريخ - �سواء في الجاهلية القديمة 

اأم في جاهلية القرن الع�سرين - قد �سعوا لتحقير المراأة وجعلها متعّلقة بهذه 

الزخارف والزينة الظاهرية ول هّم لها �سوى المو�سة واللبا�ض والزينة والذهب 

والزخارف، ول هّم لها �سوى اأن تق�سي هذه الحياة في لهٍو وعبث، وقد تحّركوا 

�سم�ض  مقابل حّر  والجليد  الثلج  ي�سبه  اإّن منطقهم هو منطق  اأجل ذلك،  من 

الإ�سالم  يعّرف  وينعدم.  �سيذوب   ،Oالزهراء لفاطمة  المعنوّي  المقام 

فاطمة - هذا العن�سر الممّيز والملكوتّي الممتاز - بعنوان الأنموذج والأ�سوة 

للن�ساء. وهو تلك الحياة الظاهرية والجهاد والعلم والبيان والت�سحية وح�سن 

التبّعل والأمومة والزوجة والمهاجرة وال�سحور في جميع الميادين ال�سيا�سية 

والع�سكرية والثورية، والتفّوق في جميع الجوانب بحيث يخ�سع لها كّل الرجال 

العبادة  ومحراب  وال�سجود  والركوع  المعنوّي  المقام  اأي�سًا  هذا  بل  العظماء، 

والدعاء وال�سحيفة والت�سّرع والذات الملكوتية وتاأّلق العن�سر المعنوّي وكذلك 

ِعْدل ووزان اأمير الموؤمنينQ والنبّيP. المراأة هي هذه. والقدوة للن�ساء 

اّلتي يريد الإ�سالم اأن ي�سنعها هي هذه.[26/10/1368]



حياتهاO الجهادية والسياسية

توجد نقطٌة في حياة الزهراء المطّهرة O يجب اللتفات اإليها. علمًا 

اأّننا لن ندخل في بيان المقامات المعنوية لهذه ال�سيدة الجليلة، ول�سنا قادرين 

المعنوية  قّمة  اأوج  اأّن  الحقيقة  وفي  ونفهمها.  المقامات  هذه  ندرك  اأن  على 

العباد  هوؤلء  يعرف  الذي  هو  وحده،  تعالى  اهلل  الب�سرّي،  والتكامل  الإن�سانية 

 Oومن هم بم�ستواهم ويرى مقامهم. لهذا ما كان يعرف فاطمة الزهراء

�سوى اأمير الموؤمنينQ واأبيهاP واأولدها المع�سومينR. النا�ض في 

ذلك الزمان والأزمنة الالحقة، ونحن في هذا الزمن، ل يمكننا اأن ن�سّخ�ض 

ذلك التاأّلق والتالألوؤ المعنوّي اّلذي كان موجودًا فيها. فنور المعنويات ال�ساطع 

ل يمكن اأن ياأتي اإلى عين اأّي اأحد، وتعجز عيوننا ال�سعيفة والقا�سرة عن اأن 

ترى تجّلي الإن�سانية ال�ساطع اّلذي كان موجودًا في هوؤلء العظماء. لهذا، لن 

ندخل في مجال الحديث المعنوّي عن فاطمة الزهراءO. لكن في حياتها 

اليومية توجد نقطة مهّمة وهي الجمع بين حياة امراأة م�سلمة في �سلوكها مع 

م�سوؤوليات  وبين  جهة،  من  البيت  في  بم�سوؤولياتها  وقيامها  واأبنائها  زوجها 

الأحداث  مع  التعامل  في  التعب  يعرف  ل  اّلذي  الغيور  المجاهد  الإن�سان 

الم�سجد  اإلى  جاءت  حيث   ،Pالأكرم الر�سول  رحيل  بعد  المهّمة  ال�سيا�سية 

وخطبت واّتخذت المواقف ودافعت وتحّدثت وكانت من جهاٍت اأخرى مجاهدة 

كذلك  وال�سعاب.  المحنة  وتتقّبل  التعب  تعرف  ل  معنًى،  من  للكلمة  ما  بكّل 

من الجهة الثالثة، كانت عابدة ومقيمة لل�سالة في الليالي الحالكة وتقوم هلل 
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خا�سعة خا�سعة له، وفي محراب العبادة كانت هذه المراأة ال�سبية كالأولياء 

الإلهيين تناجي رّبها وتعبده. 

هذه الأبعاد الثالثة مجتمعًة تمّثل النقطة ال�ساطعة لحياة فاطمة الزهراء

O. لم تف�سل بين هذه الجهات الثالث. بع�ض النا�ض يت�سّور اأّن الإن�سان 

عندما يكون م�سغوًل بالعبادة، وهو اأهل الذكر، ل يمكنه اأن يكون �سيا�سيًا. اأو 

كانوا  اإذا  الن�ساء،  اأم  الرجال  �سواء من  ال�سيا�سة،  اأهل  اأّن  يت�سّور  اآخر  بع�ض 

ل  الن�ساء،  من  كّن  اإذا  بفاعلّية،  اهلل  �سبيل  في  الجهاد  ميدان  في  حا�سرين 

يمكنهّن اأن يكّن رّبات منزل يوؤّدين وظائف الأمومة والزوجية والخدمة، واإذا 

كان رجاًل ل يمكنه اأن يكون رّب منزل و�ساحب دّكان وحياة. يت�سّورون اأّن هذه 

تتنافى فيما بينها وتتعار�ض في حين اأّن هذه الأمور الثالثة ل تتنافى مع بع�سها 

بع�سًا ول توجد �سّدية بينها من وجهة نظر الإ�سالم. ففي �سخ�سية الإن�سان 

الكامل تكون هذه الأمور معينة بع�سها بع�سًا.[22/09/1368]

تعتبر �سخ�سية الزهراء المطّهرةO في الأبعاد ال�سيا�سية والجتماعية 

والثوريات  المجاهدات  الن�ساء  جميع  اإّن  بحيث  مميزة  �سخ�سية  والجهادية 

من  والعبر  الدرو�ض  ياأخذن  اأن  يمكنهّن  العالم  في  وال�سيا�سيات  والممّيزات 

حياتها الق�سيرة والمليئة بالمحتوى والم�سمون. امراأٌة ُولدت في بيت الثورة، 

واأم�ست كّل طفولتها في ح�سن اأٍب كان في حالة م�ستمّرة من الجهاد العالمّي 

تتجّرع  طفولتها  مرحلة  في  كانت  اّلتي  ال�سّيدة  تلك  ُين�سى.  ل  اّلذي  العظيم 

مرارات الجهاد في مّكة، وعندما حو�سرت في �سعب اأبي طالب، لم�ست الجوع 

هاجرت  اأن  وبعد  مكة،  في  ال�سدائد  واأ�سناف  اأنواع  وكّل  والرعب  وال�سعاب 

اإلى المدينة اأ�سحت زوجة رجٍل كانت كّل حياته جهادًا في �سبيل اهلل، وفي كّل 

المّدة، اّلتي كانت نحو 11 �سنة، في حياتها الم�ستركة مع اأمير الموؤمنين، لم 

تمّر �سنة اأو ن�سف �سنة على هذا الزوج لم يكن فيها في جهاٍد في �سبيل اهلل ولم 
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يذهب اإلى ميدان المعركة. وكانت هذه المراأة العظيمة والم�سحية زوجًة لئقًة 

لرجٍل مجاهٍد وجندّي وقائد دائٍم في ميدان الحرب. فحياة فاطمة الزهراء

O اإذًا، واإن كانت ق�سيرة ولم تبلغ اأكثر من ع�سرين �سنة، لكّنها من جهة 

والتعّلم،  والتعليم  والدر�ض  الثورّي  وال�سبر  الثورّي  وال�سعي  والّن�سال  الجهاد 

 من 
ٍ
والخطابة والدفاع عن النبّوة والإمامة والنظام الإ�سالمّي هي بحٌر مترام

ال�سعي والجهاد والعمل وفي النهاية ال�سهادة اأي�سًا. هذه هي الحياة الجهادية 

لفاطمة الزهراءO اّلتي هي عظيمة جدًا وا�ستثنائية وفي الحقيقة ل نظير 

اأم في الم�ستقبل - نقطًة  اأذهان الب�سر - �سواء اليوم  لها، ويقينًا �ستبقى في 

�ساطعًة وا�ستثنائية.[26/10/1368]



حياتهاO العلمية والعبادية

فاطمة  األقتها  اّلتي  الخطبة  تلك  عظيمة.  عالمًة  كانت  العلم  اأجواء  في 

الزهراء O في م�سجد المدينة بعد رحيل النبّي، هي خطبة، بح�سب كالم 

العالمة المجل�سّي، يجب على فطاحل الف�سحاء والبلغاء والعلماء اأن يجل�سوا 

ويف�ّسروا معاني كلماتها وعباراتها؛ فهي من العمق بحيث اإّنها بلحاظ جمالية 

اإلى  تذهب   O الزهراء  فاطمة  البالغة.  نهج  كلمات  واأعلى  كاأجمل  الفن 

م�سجد المدينة وتقف مقابل النا�ض وترتجل ولعّلها تتحّدث لمّدة �ساعة باأعذب 

واأجمل العبارات واأكثرها بالغًة.[25/09/1371]

هذه  اأّن  كم  نفهم  الرتجالّي  والكالم  الخطابة  اأهل  من  ُنعّد  اّلذين  نحن 

الخطبة عظيمة. فتاة ابنة 18 اأو 20 �سنة وفي الحّد الأكثر 24 �سنة - بح�سب 

اإلى  اأتت  وال�سعاب  الم�سائب  تلك  كّل  ومع   - ولدتها  تاريخ  في  الختالف 

من  كلمة  وكّل  الحجاب)ال�ستار(،  وراء  من  الغفير  الجمع  وخاطبت  الم�سجد 

هذه الخطبة بقيت في التاريخ.

العرب معروفون بقّوة حافظتهم. فياأتي �سخ�ٌض وين�سد ق�سيدة من 80 بيتًا 

وبعد اأن ينتهي يقوم 10 اأ�سخا�ض ويكتبون هذه الق�سيدة، وهذه الق�سائد اّلتي 

بقيت اإلى يومنا هذا، في الأغلب هكذا ُحفظت. فالأ�سعار في الأندية - اأي تلك 

المراكز الجتماعية - كانت ُتتلى وُتحفظ، وهذه الخطب وهذه الأحاديث كانت 

الخطب  وبقيت هذه  وكتبوا وحفظوا  لقد جل�سوا  الطريقة.  بهذه  تحفظ غالبًا 

اإلى يومنا هذا. والكلمات الجوفاء ل تبقى في التاريخ، فلي�ض كّل كالم ُيحفظ، 
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فلقد قيل الكثير الكثير، واألقي الكثير من الخطب والكثير من الأ�سعار ولكن لم 

تبَق كّلها، ولم يعتِن اأحٌد بها. كّلما نظر الإن�سان اإلى ذاك ال�سيء اّلذي حفظه 

التاريخ في قلبه، وبعد مرور 1400 �سنة، ي�سعر بالخ�سوع، وهذا اإّنما يدّل على 

هذه العظمة. براأيي اإّن هذا ُيعّد بالن�سبة للفتاة ال�ساّبة قدوة.[07/02/1377]

اإّن حياة فاطمة الزهراء O في جميع الأبعاد كانت مليئة بالعمل وال�سعي 

وميادين  الجبهة  في  ال�ساب  زوجها  وكان  لالإن�سان.  الروحّي  وال�سمّو  والتكامل 

 O الحرب دائمًا، وكانت م�ساكل المحيط والحياة قد جعلت فاطمة الزهراء

مركزًا لمراجعات النا�ض والم�سلمين. اإّنها ابنة النبّيP المفّرجة للهموم، وقد 

�سارت في حياتها في تلك الظروف بمنتهى العّزة وال�سمّو، وقامت بتربية اأولدها 

كالنبّي.  اأب  ر�سا  وك�سب   ،Qعلّي زوجها  واإعانة  وزينب،  والح�سين  الح�سن 

وعندما بداأت مرحلة الفتوحات والغنائم لم تاأخذ بنت النبّي ذّرة من لذائذ الدنيا 

وزخرفها ومظاهر الزينة والأمور اّلتي تميل لها قلوب ال�سابات والن�ساء. 

الح�سن  يقول  نموذجية.  عبادة   O الزهراء  فاطمة  عبادة  وكانت 

الب�سرّي:اّلذي كان اأحد العّباد والزّهاد الم�سهورين في العالم الإ�سالمّي، حول 

فاطمة الزهراء O اإّن بنت النبّي عبدت اهلل ووقفت في محراب العبادة حتى 

. ويقول الإمام الح�سن المجتبىQاإّن اأّمه وقفت تعبد اهلل 
(1(

»توّرمت قدماها«

الإمام  ويقول  ال�سبح«.  عمود  انفجر  -»حتى  الجمعة  ليلة   - الليالي  اإحدى  في 

الح�سنQ اإّنه �سمعها تدعو دائمًا للموؤمنين والموؤمنات، وتدعو للنا�ض ولق�سايا 

الم�سلمين العامة، وعند ال�سباح قال لها: »يا اأّماه اأما تدعين لنف�سك كما تدعين 

. هذه هي الروحية العظيمة. اإّن جهاد 
(2(

لغيرك؟ فقالت: يا بنّي الجار ثّم الدار«

تلك المكّرمة في الميادين المختلفة هو جهاد نموذجّي، في الدفاع عن الإ�سالم، 

)1)  المناقب، ج3،�ض 341.
)2)  بحار الأنوار، ج43، �ض81-82.
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اأكبر  حفظ  وفي   ،Pالنبّي عن  الدفاع  وفي  والولية،  الإمامة  عن  الدفاع  وفي 

القادة الإ�سالميين وهو اأمير الموؤمنينQ زوجها. وقد قالQ مّرة ب�ساأن 

. ومع تلك العظمة 
(1(

فاطمة الزهراء O: »ما اأغ�سبتني ول ع�ست لي اأمراً«

والجاللة، فاإّنها كانت زوجة في بيتها، وامراأة كما يقول الإ�سالم.

ومعرفتها  وعلمها  وحكمتها  وبالغتها  وف�ساحتها  عبادتها  كانت  هكذا 

اأر�سل  مّرة  الفقراء.  اإلى  واإح�سانها  واأّم،  وزوجة  كابنة  و�سلوكها  وجهادها 

النبّيP رجاًل عجوزًا فقيرًا اإلى بيت اأمير الموؤمنينQ وقال له اأن يطلب 

الح�سن  عليه  ينام  كان  جلدًا   Oالزهراء فاطمة  فاأعطته  منهم،  حاجته 

والح�سين L حيث لم يكن عندها �سيء غيره، وقالت له اأن ياأخذه ويبيعه 

وي�ستفيد من نقوده. هذه هي ال�سخ�سية الجامعة لفاطمة الزهراء O. اإّنها 

اأ�سوة للمراأة الم�سلمة. 

اإّن على المراأة الم�سلمة اأن ت�سعى في طريق الحكمة والعلم وفي طريق بناء 

الذات معنوّيا واأخالقّيًا واأن تكون في الطليعة في ميدان الجهاد والكفاح، واأن 

وع�سمتها  عّفتها  تكون  واأن  الرخي�سة،  ومظاهرها  الدنيا  بزخارف  تهتّم  ل 

وطهارتها بحيث تدفع بذاتها عين ونظرة الأجنبّي المريبة تلقائيًا، وفي البيت 

الحنون  ح�سنها  في  وترّبي  الزوجية،  للحياة  وراحة  والأولد  للزوج  �سكينة 

روحية  وذوي  ُعقد،  بال  مهّذبين  اأولدًا  والحنونة  اللطيفة  وبكلماتها  والروؤوف 

ح�سنة و�سليمة، وترّبي رجال المجتمع ون�ساءه و�سخ�سياته. اإّن الأم اأف�سل من 

ي�سنعون  اأو  مثاًل،  جدًا  معّقدة  اإلكترونية  اآلة  العلماء  اأكبر  ي�سنع  فقد  يبني، 

اأجهزة لل�سعود اإلى الف�ساء، اأو �سواريخ عابرة للقاّرات، ولكن كّل هذا ل يعادل 

، وهو عمل ل يتمّكن منه اإل الأم، وهذه هي اأ�سوة المراأة 
ٍ
اأهمية بناء اإن�سان �سام

الم�سلمة.[25/09/1371]

)1)  بحار الأنوار، ج43، �ض 134.
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أعظم هدنة في التاريخ

الظروف التاريخية للصلح
�سّمي  ما   - معاوية  مع  �سلحه  وواقعة   Qالمجتبى الإمام  عهد  اإّن 

الإ�سالمية  النه�سة  م�سيرة  مدى  على  وفريٌد  م�سيرّي،  حدٌث   - بال�سلح 

در الأّول، فنحن لم ن�سهد نظيرًا لهذه الواقعة. وهنا اأقّدم اإي�ساحًا  في ال�سّ

مقت�سبًا لهذه العبارة ثّم اأدخل اإلى اأ�سل المطلب. 

اإّن ثورة الإ�سالم بما تمّثله من الفكر الإ�سالمّي، والأمانة اّلتي تحمل عنوان 

الإ�سالم واّلتي اأر�سلها اهلل �سبحانه اإلى العالمين، كانت في عهدها الأّول عبارة 

عن نه�سة واحدة، وتحّرك واحد، جاء في اإطار حركة جهادية ونه�سة ثورية 

عمالقة. وما اإن اأعلن ر�سول اهللP عن هذا الفكر في مّكة حّتى ح�سد اأعداء 

اأن  للوقوف بوجهه والحيلولة دون  واأعداء الإ�سالم �سفوفهم  التوحيدّي  الفكر 

ي�سّق هذا الفكر طريقه، فعمد النبّيP اإلى تنظيم هذه النه�سة بتعبئة قواه 

من العنا�سر الموؤمنة �سانعًا ملحمة جهادّية في غاية الفطنة والقّوة والتقّدم 

داخل مّكة ا�ستمّرت اإحدى ع�سرة �سنة، فكانت تلك المرحلة الأولى.

اّلتي  وال�سعارات   ،Pالنبّي تعاليم  خالل  ومن  �سنة،  ع�سرة  ثالث  وبعد 

من  تجّمع  ما  وعبر  ُبذلت،  اّلتي  والت�سحيات  اعتمده  اّلذي  والتنظيم  رفعها 

عنا�سر على اختالفها، تحّول هذا الفكر اإلى حكومة ونظام، وتبّدل اإلى نظام 

اإلى المدينة   Pسيا�سّي وحياتّي لأّمة باأكملها، وكان ذلك عندما قدم النبّي�

من  الإ�سالم  فتحّول  الإ�سالمية،  الحكومة  فيها  وب�سط  له  قاعدة  منها  وجعل 
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نه�سة اإلى حكومة، وهذه هي المرحلة الثانية. 

الأكرم النبّي  حياة  من  �سنوات  ع�سر  مدى  على  الم�سيرة  هذه  ا�ستمّرت 

الإمام  اإلى زمان  ثّم  الأربعة، ومن  الخلفاء  تلتها من عهد  اّلتي  والفترة   ،P

المجتبى عليه ال�سالة وال�سالم وخالفته اّلتي ا�ستمّرت ما يناهز �سّتة اأ�سهر، 

النظام  هيئة  يّتخذ  �سيء  كّل  وكان  حكومة،  �سكل  على  الإ�سالم  خاللها  برز 

الجتماعّي من الحكومة اإلى الجي�ض اإلى العمل ال�سيا�سّي والثقافّي والق�سائّي 

وتنظيم العالقات القت�سادية لالأّمة مع قابلّيته لالّت�ساع. ولو قّدر له اأن يم�سي 

ُقُدمًا لكان قد عّم المعمورة باأكملها، اأي اأّن الإ�سالم اأثبت قابليته تلك. 

التّيار المعار�ض في زمن الإمام الح�سنQ بحيث ا�ستطاع  لقد تنامى 

التّيار - بطبيعة الحالة - قد برز  البروز كواحد من العراقيل. ولم يكن هذا 

في عهد الإمام المجتبىQ، بل كان تبلوره خالل �سنوات �سبقت ذلك. ومن 

�ساء التحّدث بعيدًا �سيئًا ما عن الجوانب العقائدية، واأن ي�ستند اإلى ال�سواهد 

الوجود  اإلى  يظهر  لم  التّيار  هذا  اأّن  الّدعاء  ي�ستطيع  فلعّله  فقط،  التاريخية 

نه�سة  �سهدته مرحلة  لما  ا�ستمرارًا  كان  بل  اأي�سًا،  الإ�سالمّي  العهد  في  حّتى 

اّلذي  الخالفة في عهد عثمان -  اأن وقعت  اأي مرحلة مّكة. فبعد   ،Pالنبّي

كان من بني اأمّية - في قب�سة الأمويين، كان اأبو �سفيان - وكان اأعمى يومها 

وفالٌن  فالٌن  الّرد:  فجاءه  الحا�سرون؟  هم  من  ف�ساأل:  قومه،  بين  جال�سًا   -

غريب،  فيهم  ولي�ض  قومه  من  جميعًا  الحا�سرين  باأّن  اطماأّن  فلما  وفالن، 

، اأي تناولوا الحكومة كتناول 
(1(

خاطبهم قائاًل: »تلّقفوها تلّقف ال�سبية للكرة«

الكرة ول تدعوها تفلت منكم. وهذه الحادثة تناقلتها تواريخ ال�سّنة وال�سيعة. 

اأحّبذ  ول  روؤية عقائدية،  وفق  نتناولها  لي�ست م�ساألة عقائدية، ونحن ل  وهذه 

اأن اأتناولها من خالل هذه الروؤية، بل اإّنني اأثيرها من بعدها التاريخّي فقط. 

)1)  الحتجاج على اأهل اللجاج، الطبر�سي، ج 1، �ض 234.
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حينها كان اأبو �سفيان م�سلمًا. غاية الأمر اأّن اإ�سالمه كان بعد الفتح، عندما لم 

يكن الإ�سالم يعي�ض زمن الغربة وال�سعف، فكان اإ�سالمه بعد بلوغ الإ�سالم اأوج 

 Q قدرته. فكان اأن بلغ هذا التّيار ذروته في عهد الإمام الح�سن المجتبى

وبرز متج�ّسدًا بمعاوية بن اأبي �سفيان وهو يقف بوجه الإمام الح�سن المجتبى

التّيار معار�سته �ساّدًا الطريق بوجه الحكومة الإ�سالمية  Q. فبا�سر هذا 

- اأي الإ�سالم بطابعه الحكومّي - مفتعاًل الم�ساكل حّتى تحّول اإلى عائق اأمام 

تقّدم تّيار الحكومة الإ�سالمية عملّيًا.

ت عليه  لقد ذكرنا مرارًا فيما يتعّلق ب�سلح الإمام الح�سنQ، وما ن�سّ

الم�سّنفات والكتب اأي�سًا، عدم قدرة من كان في نف�ض موقف الإمام الح�سن 

المجتبىQ وفي مثل ظروفه، حّتى اأمير الموؤمنينQ نف�سه، اإّل القيام 

بمثل ما قام به الإمام الح�سنQ. ول قدرة لأحد اأبدًا على القول اإّن الجانب 

الفالنّي من عمل الإمامQ مثاٌر للت�سكيك. كال، ففعلهQ كان مطابقًا 

لال�ستدلل المنطقّي اّلذي ل يقبل التخّلف.

في  فاقهم  اّلذي  ومن  اهللP؟  ر�سول  اآل  بين  من  ثورّية  الأكثر  هو  من 

ا�سطباغ حياته ب�سبغة ال�سهادة وفاقهم حمّية للمحافظة على الدين ومواجهة 

 Qالح�سن الإمام  �سارك   Qوهو  ،Qعلّي بن  الح�سين  اإّنه  العدّو؟ 

في هذا ال�سلح، فلم يعقد الإمام الح�سن ال�سلح وحده بل عقداه معًا، غاية 

الح�سين في ذلك.  الإمام  يتبعه  المتقّدم  كان   Qالح�سن الإمام  اأّن  الأمر 

 .Qاأحد الذائدين عن مبداأ �سلح الإمام الح�سن Qكان الإمام الح�سين

المتحّم�سين  هوؤلء  من   - المقّربين  الأن�سار  اأحد  من  اعترا�ض  بدر  وعندما 

الإمام  عليه  رّد   ،Q المجتبى  الح�سن  الإمام  فعله  ما  على   - الثائرين 

كان  لو  يقول:  من  هنالك  ولي�ض   ،
(1(

ُحجر« الح�سين  »وغمز   ،Qالح�سين

)1)  �سرح نهج البالغة، لبن اأبي الحديد، ج 16، �ض 15.
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الإمام  كان  فلقد  ال�سلح، كال،  وّقع  لما  الح�سن  الإمام  الح�سين مكان  الإمام 

الح�سن الإمام  يكن  لم  ولو  ال�سلح،  ووّقع  الح�سن  الإمام  اإلى جانب  الح�سين 

Q وكان الإمام الح�سينQ وحيدًا في تلك الظروف لحدث ما حدث 

ووقع ال�سلح.

ضرورة الهدنة والصلح
لقد كانت لل�سلح عوامله، ولم يكن بالإمكان تفاديه، فال منا�ض منه. يومها 

اآل  را�سي  ال�سيخ  المرحوم  ويثبت  ممكنًا.  اأمرًا  الإمام  �سهادة  فكرة  تكن  لم 

يا�سين، ر�سوان اهلل تعالى عليه، في كتابه »�سلح الح�سن«، تعّذر ال�سهادة اإذ 

ذاك - وقد ترجمت هذا الكتاب قبل ع�سرين عامًا )1348( وجرى طبعه - 

فلي�ض كّل قتٍل �سهادة، بل ال�سهادة قتل ب�سروط، ولم تكن تلك ال�سروط متوّفرة 

حينها. ولو ُقّدر لالإمام الح�سنQ القتل يومذاك لما مات �سهيدًا، فقد كان 

متعّذرًا على اأّي اأحد القيام بتحّرك م�سمون الم�سلحة في تلك الظروف فُيقتل 

�سهيدًا اإّل اأن ينتحر.

اأّن  هي  الآن  تبلورت  اّلتي  والق�سية  المختلفة.  باأبعاده  ال�سلح  تحّدثنا عن 

وفطنة  بذكاء   Q المجتبى  الح�سن  الإمام  �سلح  بعد  تنظيمه  جرى  الأمر 

من  تحمله  بما  الخالفة  نفق  الإ�سالمية  والنه�سة  الإ�سالم  يلج  ل  بحيث 

قام  وقد   .Qالمجتبى الح�سن  الإمام  اأبدعه  ما  وهذا  الملكية،  موا�سفات 

هذا الإمام بعمٍل جعل تّيار الإ�سالم الأ�سيل - اّلذي انطلق من مّكة وتبلور ب�سكل 

حكومة اإ�سالمية امتّدت حّتى عهد اأمير الموؤمنينQ ومن ثّم عهده - ي�سير 

في مجًرى اآخر. غاية الأمر اأّنه لم يكن ب�سبغة حكومية لتعّذر ذلك بل كان على 

هيئة نه�سة ثورّية جديدة، فكانت تلك المرحلة الثالثة في الع�سر الإ�سالمّي. 

مّرٌة اأخرى، نه�ض الإ�سالم. الإ�سالم الأ�سيل، المقارع للظلم، اّلذي ل يداهن، 
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الأهواء  تتقاذفها  األعوبة  اإلى  يتحّول  لأن  والراف�ض  التحريف  عن  المنّزه 

والنزوات، لكّنه ظّل مّتخذًا طابع النه�سة. اأي اأّن الفكر الثورّي الإ�سالمّي عاد 

ثانيًة في عهد الإمام الح�سن Q ليتحّول اإلى فكٍر ثوريٍّ اإ�سالمّي بعد اأن قطع 

�سوطًا بلغ فيه مبلغ ال�سلطة والحكم. ولقد اأ�سبح و�سع هذه المرحلة - مرحلة 

ال�سعارات  رفعوا  اّلذين  لأّن  نف�سه،   Pالنبّي عهد  من  تعقيدًا  اأكثر   - الثورة 

اأهله. وهنا تكمن الم�سكلة اّلتي  كانوا مّمن تلّب�سوا بزّي الدين ولم يكونوا من 

الأئّمة حياة  وعموم  الآيات  مجمل  خالل  ومن   .Rالهدى اأئّمة  واجهها 

R ا�ستنتجت اأّنهمR ومنذ �سلح الإمام المجتبى Q وحتى النهاية 

كانوا ب�سدد تجديد هذه النه�سة واإقامتها على هيئة حكومة علوّية اإ�سالمّية. 

وهناك روايات في هذا ال�سدد. ولعّل بع�ض النا�ض ل يالحظ هذه الق�سّية بهذا 

اأجل  من  �سعوا  قد   Rالأئّمة اأّن  ت�سخي�سي  لكن  اآخر،  منحًى  وله  المنظار 

والمتزاج  التلّوث  عن  منّزه  اأ�سيل  اإ�سالمّي  وتّيار  حكومة  اإلى  النه�سة  تبديل 

كان عماًل  العمل  ذلك  اأن  بيد  الأمور.  بزمام  ليم�سك  النف�سية،  الأهواء  بلوث 

�سعبًا.

الغاية من الصلح
 - النه�سة  الثانية من  المرحلة  اإليه خالل  بحاجة  الأّمة  كانت  ما  اأهم  اإّن 

وت�سخي�سها  معرفتها  هو   - العّبا�ض  وبني  مروان  واآل  اأمّية  بني  خالفة  فترة 

الإ�سالم  عليها  ينطوي  اّلتي  النبعاث  ومكامن  الإ�سالم  في  الأ�سالة  لمواطن 

ل  واأن  والم�سّتتة،  المختلفة  التف�سيرات  طّيات  بين  من  والقراآنّي،  الأ�سيل 

وما  والتدّبر.  التعّقل  على  الأديان  في  التاأكيد  هذا  عبثًا  فلي�ض  بينها،  يخلطوا 

ورد في القراآن الكريم من حّث للنا�ض على التفّكر والتعّقل والتدّبر فيما يتعّلق 

باأهّم المو�سوعات الدينية وهو التوحيد، لي�ض لهوًا. فالتوحيد ل ينح�سر في 
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قولنا اإّن اهلل موجوٌد، وهو واحٌد ل اثنين، بل هذه �سورة من التوحيد. فحقيقة 

التوحيد بحٌر مترامي الأطراف يغرق فيه اأولياء اهلل، وهو واٍد �سحيق بالرغم 

من عمقه، فقد ُطلب من الموؤمنين والم�سلمين الموّحدين ال�سير فيه عن تفّكر 

وتدّبر وتعّقل. وفي الحقيقة، فاإّن العقل والتدّبر هو اّلذي له القدرة على الم�سّي 

بالإن�سان اإلى الأمام. وبطبيعة الحال، فاإّن هذا العقل اإّنما يتغّذى وي�ستمّد من 

نور الوحي والمعرفة وي�ستلهم من تعاليم اأولياء اهلل على مراحل متعّددة، لكّنه 

في خاتمة المطاف هو اّلذي يتحّرك اإلى الأمام ودونه ل مجال للحركة اأبدًا.

تّم  اّلتي  القرون  مّر  على  ل�ستيعابه،  بحاجة  الإ�سالمية  الأّمة  كانت  ما 

الخالفة  فترة  ال�سابع،  القرن  حتى  اأي   - الخالفة  با�سم  عليها  فيها  الت�سّلط 

العّبا�سّية، وبالطبع، بعد انهيار الخالفة العّبا�سّية، كانت تاأتي حكومات من هنا 

وهناك تحكم با�سم الخالفة، كزمن المماليك في م�سر، وما تالها كذلك في 

البلدان العثمانية واأماكن اأخرى - هو اأن يحّكموا العقل ليعرفوا ما اإذا كانت 

روؤية الإ�سالم والقراآن والكتاب الإلهّي والأحاديث الم�سّلمة ب�ساأن اأولياء الأمور 

تن�سجم مع الواقع المعا�ض اأم ل، فذلك اأمر في غاية الأهمية.

القيم  باإفراغ  والعّبا�سية  وال�سفيانية  المروانية  الخالفة  فترة  تمّيزت  لقد 

الم�سامين  لكّن  �سورها  منها  بقيت  اإذ  الحقيقّي،  محتواها  من  الإ�سالمية 

تبّدلت اإلى م�سامين جاهلية و�سيطانية.

لقد تحّول ذلك الجهاز اّلذي كان يريد تربية وبناء اأنا�ض عقالء متعّبدين 

واأف�سل �سورة  الم�ستكبرين -  اأمام  اأ�سّداء  اأحرار طاهرين خ�ّسٍع هلل  موؤمنين 

ما كان �سائدًا من نظام اإدارّي اإ�سالمّي في عهد النبّيP - اإلى جهاز يرّبي 

والنزوات،  والأهواء  للدنيا  عبيدًا  ويجعلهم  المكر  اأ�سناف  ويعّلمهم  النا�ض 

متمّلقين وخاوين من المعنويات، اأنا�سًا فارغين، ديدنهم الف�سق والف�ساد.

الأموية  الخالفة  فترة  امتداد  على  هكذا  كان  الو�سع  اأّن  له  يوؤ�سف  ومّما 
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والعّبا�سية. لقد �سّطروا في كتب التاريخ اأمورًا، لو �سئنا التطّرق اإليها لطال بنا 

المقام، وكانت بدايتها في عهد معاوية، حيث امتدح الموؤّرخون معاوية كثيرًا 

بو�سفه بالحلم و�سعة ال�سدر و�سماحه لمعار�سيه بالتفّوه بما �ساوؤوا اأمامه. ولعّله 

كان كذلك لبرهة من الزمن وفي اأوائل حكمه. ولكن هنالك اأبعاد اأخرى اإلى 

جانب هذا البعد من �سخ�سّيته، نادرًا ما تطّرقوا اإليه. فهناك الكثيرون مّمن 

لم ي�سيروا اإلى طريقة ا�ستمالته لالأفراد والأقطاب والأ�سراف من الرجال لكي 

لوا مّما يعتقدون ويوؤمنون به، بل وتجنيدهم لمواجهة الحّق. والكثيرون لم  يتن�سّ

يكتبوا مثل هذه الأمور. وهذا - بطبيعة الحال - مدّون في التاريخ، وثّمة اأنا�ض 

كتبوا ما نعرفه نحن الآن.

على  يدرجون  كانوا  الأجهزة،  تلك  لتربية  يخ�سعون  كانوا  اّلذين  النا�ض  اإّن 

عدم التفّوه بما يخالف هوى الخليفة ورغبته، فيا له من مجتمع! ويا له من اإن�سان! 

واأين هي تلك الإرادة الإلهية والإ�سالمية الموجودة في النا�ض لإ�سالح المفا�سد 

واإزالتها وجعل المجتمع مجتمعًا اإلهّيًا؟ فهل مثل هذا ال�سيء �سيكون ممكنًا؟

اإبان حكمه  اأّن معاوية توّجه  »اأبو الفرج الأ�سفهانّي«  اأو  »الجاحظ«  يروي 

يومها، ومعاوية منهمك  الوجهاء  اأحد  اإلى جانبه  وكان  راكبًا فر�سًا،  اإلى مّكة 

متفاخرًا  الرجل  هذا  يحّدث  معاوية  كان  اآخرون.  ويتبعهما  معه  الحديث  في 

باأمجاده واأمجاد اأبيه »اأبي �سفيان« في الجاهلية. وكانت مجموعة من الأطفال 

تلهو في الطريق، وعلى ما يبدو كانوا يلعبون بالأحجار. وفي تلك الأثناء اأ�ساب 

حجٌر جبهة ذلك الرجل المرافق لمعاوية ف�سالت الدماء منها لكّنه لم ينب�ض 

الدماء  كانت  بينما  يت�سّبر  فاأخذ  حديثه،  معاوية  على  يقطع  ولم  �سفة  ببنت 

ت�سيل على وجهه ولحيته. وفيما كان معاوية ي�سهب في الحديث، واإذ به يلتفت 

من  ت�سيل  الدماء  اإّن  له:  فقال  وجهه،  غّطت  قد  الدماء  فيرى  �ساحبه  اإلى 

جبهتك، فاأجاب الرجل معاوية: اأدماء ت�سيل من جبهتي؟! اأين ومتى؟ فل�سّدة 
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انبهاره بمعاوية، تظاهر بعدم اإح�سا�سه باإ�سابة الحجر وجرحه و�سيالن الدم 

من جبهته. فقال له معاوية: عجٌب لك، اأ�ساب الحجر جبهتك ولم ت�سعر به! 

ُيق�سم  اأخذ  اإّنه دٌم! ثم  اأ�سعر به، ثّم �سرب يديه وقال: واه،  فاأجاب: كال، لم 

بنف�ض معاوية وبمقّد�ساته: لو لم تخبرني، لما �سعرُت بجريان الدماء ِلما في 

كالمك من لّذة! ف�ساأله معاوية: كم هو عطاوؤك من بيت المال؟ فاأجابه: كذا 

- على �سبيل المثال - قال معاوية: لقد ظلموك، فال بّد اأن ُيزاد اأ�سعافًا ثالثة! 

هذه هي الثقافة اّلتي كانت �سائدة في الجهاز الحكومّي لمعاوية.

بزمام  المم�سكين  هم  والخلفاء  للّزعماء  المتزّلفون  كان  الفترة  تلك  في 

الأمور، فلم ُتق�ّسم الأعمال وفقًا لل�سالح والكفاءة، وعادة العربّي هي اأن يولي 

بالغ اهتمامه بالأ�سل والن�سب، حيث يت�ساءل: من اأّية ع�سيرة ينحدر فالٌن؟ ومن 

اأي�سًا... وفي  والأن�ساب  بالأ�سول  يلتزمون  يكونوا  لم  اأن هوؤلء  بيد  اآباوؤه؟  هم 

اأولده، تّم تن�سيب يو�سف بن عمر الثقفّي واليًا على  زمن عبد الملك وبع�ض 

العراق لفترات طويلة، وبقي يحكم العراق �سنوات متمادية. وكان معّقدًا �سقيًا. 

ومن نافل ما ُينقل عن عقدته اأّنه كان ق�سير القامة، فكان عندما يعطي قطعة 

القما�ض للخّياط كي يخيطها له، ي�ساأل الخّياط: هل تكفي هذه القطعة لقامتي؟ 

فكان الخّياط ينظر اإلى هذه القطعة من القما�ض واإذا قال مثاًل اإّنها منا�سبة 

وياأمرون  فورًا  القما�ض  ذلك  منه  ياأخذون  كانوا  تزيد،  ورّبما  الأمير  اأيها  لك 

بمعاقبته. فاأدرك الخّياطون الق�سّية، من هنا عندما كان يعر�ض عليهم قطعة 

القما�ض وي�ساألهم ما اإذا كانت تكفي لهيكله اأم ل، كانوا يرّدون: كال، يبدو اأّنها 

ال�سخم. فكان  تّت�سق مع بدنك  الجهد لكي نجعلها  ل تكفي ويلزمنا كثير من 

ي�سّره ذلك، ُرغم علمه بكذب الخّياط! لقد كان اأحمق اإلى هذا الحّد! اإنه ذلك 

الرجل اّلذي قتل زيد بن عليQ في الكوفة. فمثل هذا، ت�سّلط على نفو�ض 

النا�ض واأموالهم واأعرا�سهم �سنوات عديدة، ل لأ�سل اأو ن�سب ول علٍم اأو قابلية 
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اأعظم  ومن  وبال،  وهذا  المن�سب،  لهذا  ُعّين  ال�سلطة  قطب  من  لقربه  ولكن 

الآفات اّلتي تفتك باأّي نظام. 

الثمار العظيمة للصلح
ا�ستمّر هذا التّيار على هذا المنوال، فيما كان ي�سير اإلى جانبه تّيار اإ�سالمّي 

اأ�سيل هو اإ�سالم القيم والقراآن اّلذي ل يعرف المهادنة مع ذلك التّيار الحاكم 

الم�سلمين  من  والكثير   Rالهدى اأئّمة  البارز  وم�سداقه  للقيم،  المنافي 

الموالين لهم. وبف�سل وجود الإمام الح�سن المجتبىQ، حافظ هذا التّيار 

القيمّي للنه�سة الإ�سالمية على الإ�سالم - فلول �سلح الإمام المجتبى لما ُكتب 

لذلك الإ�سالم القيمّي الثورّي البقاء، ولزال من الوجود، لأّن الغلبة �ستكون في 

خاتمة المطاف من ن�سيب معاوية. لم يكن الو�سع بحيث يمكن لالإمام الح�سن 

بالّتجاه  ت�سير  جميعها  الأمور  كانت  فقد  الن�سر،  تحقيق   Qالمجتبى

معاوية،  ل�سالح  ت�سير  الغلبة  وكانت   .Qالمجتبى الإمام  لغلبة  المعاك�ض 

ل�ستحواذه على الجهاز الإعالمّي، ولأّن �سخ�سيته في العالم الإ�سالمّي لم تكن 

بتلك ال�سخ�سية اّلتي يعجزون عن تبريرها واإبرازها.

اآل  وجود  على  ق�سوا  قد  لكانوا  لل�سلح   Qالح�سن الإمام  لجوء  ولول 

النبّيP تمامًا، ولم يبق من يحفظ الإ�سالم الأ�سيل بنظامه القيمّي ول انتهى 

كّل �سيء بانهيار ا�سم الإ�سالم. وبالتالي لما و�سل الدور اإلى نه�سة عا�سوراء. 

لو ُقّدر لالإمام المجتبىQ اأن يوا�سل الحرب �سّد معاوية واأن تنتهي تلك 

ا�ست�سهد،  قد   Qالح�سين الإمام  لكان   ،Pالنبّي اآل  با�ست�سهاد  الحرب 

وُقتل كبار الأ�سحاب، اأمثال حجر بن ُعدّي، وُقتل الجميع ولما بقي من ي�ستفيد 

من الفر�سة للمحافظة على الإ�سالم باإطاره القيمّي، وهذا َديٌن عظيم اأ�سداه 

الإمام المجتبىQ في محافظته على الإ�سالم.[22/01/1369]
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في النهاية حدث �سلٌح. بالطبع كان ال�سلح مفرو�سًا. يجب القول اإّن الإمام 

لم يكن راغبًا به. وتلك ال�سروط اّلتي جعلها الإمام، في الواقع، زلزلت اأ�س�ض 

 عمل معاوية. ال�سلح بذاته و�سروط الإمام الح�سنQ كّلها كانت مكرًا اإلهيًا، 

 اأي لو اأّن الإمام الح�سن حارب وُقتل في الحرب 
(1(

{ڀ ڀ ڀٺ }

الجوا�سي�ض  يد  اأو على  اأ�سحابه  يد  ُيقتل على  اأن  - وكان هناك احتمال كبير 

اأ�سحابه.  قتله  بل  اأقتله  لم  اأنا  ليقول  معاوية  لقال   - معاوية  ا�ستراهم  اّلذين 

ولعّله كان �سيقيم العزاء عليه، ويبيد جميع اأ�سحاب اأمير الموؤمنين من بعدها، 

20 �سنة في  الت�سّيع، فيظهر بعد  اأي �سيء با�سم  اأّنه ما كان ليبقى هناك  اأي 

الكوفة جماعة تدعو الإمام الح�سينQ. فما كان ليبقى �سيء من الأ�سا�ض. 

لقد حفظ الإمام الح�سن ال�سيعة، اأي اأّنه حفظ البناء حّتى ترجع الحكومة اإلى 

اأهل البيت بعد ع�سرين اأو 25 �سنة.[13/03/1379]

االعتراض على الصلح
بعد اأن �سالح الإمام الح�سن معاوية، بداأ الجاهلون يذّمونه بمختلف العبارات، 

، ويقولون له اإّنك ب�سلحك هذا 
(2(

وبع�سهم كان ي�سّلم عليه بـ »مذّل الموؤمنين«

قد اأذللت الموؤمنين المتحّم�سين لقتال معاوية وا�ست�سلمت لمعاوية، وفي بع�ض 

كان  الم�سمون  اأّن  اإل  واأدبًا،  احترامًا  اأكثر  عبارات  ي�ستخدمون  كانوا  الأحيان 

واحدًا. وقد قام الإمام الح�سنQ في مقابل هذه العترا�سات والمالمات 

بمخاطبتهم بجملة لعّلها هي الأبلغ في كّل خطبته: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

. وهي جملٌة قراآنية فكاأّنه يريد اأن يقول قد يكون ما جرى فتنة 
(3(

ۅ ۉ ۉ}
لكم وامتحانًا اأو اأّنه متاع محدود لمعاوية. وهذا يدّل دللة وا�سحة على اأّن الإمام 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 54.
)2)  تحف العقول، �ض 308.

)3)  �سورة الأنبياء، الآية: 111.
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كان ينتظر الم�ستقبل، وهذا الم�ستقبل ل يمكن اأن يكون �سوى اأّن الحكومة اّلتي 

ل يمكن اأن تكون مقبولة بنظر الإمام الح�سنQ واّلتي هي على غير الحّق 

يجب اأن تتنّحى جانبًا وتاأتي حكومة وفق راأيه. لهذا، كان يقول لهم اإّنكم ل�ستم 

هذا  في  م�سلحة  هناك  لعّل  تعلمون؟  فماذا  الأمر.  هذا  فل�سفة  على  مّطلعين 

الأمر.

في بداية ال�سلح جاء اثنان من وجهاء ال�سيعة - ُم�سّيب بن َنَجبة و�سليمان 

رد - ومجموعة من الم�سلمين اإلى الإمام المجتبىQ. وقالوا لدينا  بن �سُ

قوى كثيرة من خرا�سان ومن العراق وغيرهما ونحن ن�سعهم بت�سّرفك، ونحن 

م�ستعّدون اأن نالحق معاوية. فطلبهمQ اإلى خلوٍة وتحّدث معهم بمقدار. 

وبعد اأن خرجوا من عنده كانوا هادئين وتركوا قّواتهم ولم يعطوا لمن كان معهم 

اأّي جواٍب وا�سح. ويّدعي طه ح�سين اأّن هذا اللقاء قد و�سع في الواقع الحجر 

الأ�سا�ض لجهاد ال�سيعة. اأي اأّنه يريد اأن يقول اإّن الإمام الح�سنQ قد جل�ض 

معهم و�ساورهم واأوجد في هذا الجتماع الت�سكيالت ال�سيعية العظيمة.

لهذا، يّت�سح هذا الأمر في حياة الإمام الح�سنQ وفي كلماته، واإن لم 

تكن اأر�سية مثل هذا القيام مهّياأة في ذلك الع�سر لأّن وعي النا�ض كان قلياًل، 

وكانت الإمكانات المالية للعدّو واإعالمه كثيرة جدًا. لقد ا�ستعمل العدّو اأ�ساليب 

الأموال دون طائل، وجمع  ي�ستعملها، كدفع  اأن   Qالح�سن لم يكن لالإمام 

الفا�سدين والأ�سرار واأمثالهم. فلذلك كانت يد معاوية مب�سوطة بخالف الإمام 

الح�سنQ.]مجلة پا�سدار ا�سالم، 6[

في  الأمر  هذا  »ُوّقت  يقول:  ال�سادقQ حيث  الإمام  رواية عن  توجد 

 فبالتقديرات الإلهية اإّن اأمر الحكومة يعود اإلى اأهل البيت حّتى ولو 
(1(

ال�سبعين«

بعد مرور 30 �سنة على �سهادة اأمير الموؤمنينQ و10 �سنوات على �سهادة 

)1)  الكافي، ج1، �ض 368.



إنسان بعمر 250 سنة 138

بمثل  النتيجة  اأن تح�سل هذه  يمكن  الأمر كيف  الح�سينQ. غاية  الإمام 

هذه العظمة؟)الجواب( عندما يهّيئ النا�ض مقّدماتها بالإرادة والعزم. واهلل 

تعالى ل يحابي اأحدًا، ولي�ض له من اأقارب! فالأمر اّلذي كان على عاتق النا�ض 

الح�سين والإمام  الح�سن  الإمام  عاتق  على  كان  اّلذي  العمل  اأّما  ينجزوه.  لم 

الخوا�ض - عبد اهلل بن  اّلذي كان على عاتق  العمل  اأّدياه، ولكن  L فقد 

جعفر وعبد اهلل بن عّبا�ض وغيرهما - فلم يتّم. حّتى اأولئك اّلذين جاوؤوا فيما 

بعد اإلى كربالء وحاربوا مع الإمام الح�سينQ لم يفعلوا ما كان ينبغي اأن 

روا، واإّل لما حدث لم�سلم ما حدث. كان عليهم  يفعلوه في زمان م�سلم. لقد ق�سّ

اأن ينهوا الم�ساألة ولم يفعلوا. وهذا التق�سير اأّدى اإلى اأن تحدث واقعة كربالء.

ثّم يقولQ: »فلّما اأن ُقتل الح�سين �سلوات اهلل عليه ا�ستّد غ�سب اهلل 

. اأي اأّنه في الظاهر قد 
(1(

تعالى على اأهل الأر�س فاأّخره اإلى اأربعين ومائة«

تاأّخر. وبراأيي قد و�سل اإلى �سنة 140 اأي اأّنه تاأّخر �سبعين �سنة. وهي ال�سنوات 

الإمام  �سلح  اأّن  المعلوم  من  اأي  ال�سلطة...  اإلى  العّبا�سّيون  فيها  و�سل  اّلتي 

لم   Rالأئّمة فاإّن  واإل  الكبير  العمل  لهذا  الأر�سية  هّياأ  قد   ،Qالح�سن

اأّن ق�سية الولية والحكومة هي ق�سية ب�سيطة؟!  يكونوا ليتركوا الق�سية. فهل 

لقد كان هذا اأ�سا�ض الدين ومحوره. ولكن في النهاية هذا ما حدث.[13/03/1379]

الصلح وتبديل مجرى الخالفة
لقد قيل الكثير ب�ساأن هذا ال�سلح. واأّما ما اأريد اأن اأقوله فهو التعامل مع 

تمّثل  الحادثة  هذه  لأّن  جديدة.  روؤية  من   Qالح�سن الإمام  �سلح  ق�سية 

مقطعًا تاريخّيًا �سديد الح�سا�سّية يجعل اأهمّية هذه الحادثة اأكبر من اأّية حادثة 

اإّن تاريخ الإ�سالم مليٌء بالأحداث المختلفة -  �سيا�سّية طيلة تاريخ الإ�سالم. 

)1)  الكافي، ج1، �ض 268.
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والحوادث   Qالموؤمنين اأمير  وع�سر  بعده  وما   Pالنبّي ع�سر  اأحداث 

مليٌء  تاريٌخ  الإ�سالم  فلذلك،   - والعّبا�سيين  والأمويين   Rالأئّمة عهد  في 

الحادثة،  هذه  ت�سبه  اّلتي  الأحداث  هي  قليلٌة  لعلها  لكن  المهّمة.  بالحوادث 

حادثة الإمام الح�سنQ، من حيث الُبعد الم�سيرّي للتاريخ الإ�سالمّي كّله. 

ل يوجد ما يماثل هذه الحادثة �سوى حادثة اأو اثنتين في تاريخ الإ�سالم، كان 

لهما الأثر الم�سيرّي على م�ستوى حركة الإ�سالم وتاريخ الإ�سالم كّله وعلى مّر 

القرون المتمادية. كانت حادثًة مهّمًة جدًا من هذه الناحية.

الخالفة  مجرى  تبديل  عن  عبارة  هي  الحادثة  هذه  اأّن  الأمر  خال�سة 

الإ�سالمية اإلى الَمَلكية. فهذه الجملة مليئة بالمعنى والم�سمون لو تاأّملنا فيها. 

التمايز  ينح�سر  ول  اآخر.  نوٌع  هي  والملكية  الحكومة  من  نوع  هي  فالخالفة 

الملكّية وم�سار  اأو خم�ض خ�سو�سّيات. فم�سار  بين هاتين بخ�سو�سّية واحدة 

اإدارة  م�ستوى  على  بالكامل  ويتمايزان  منف�سالن  م�ساران  هما  الخالفة، 

الحادثة  هذه  وفي  الإ�سالمّي.  والمجتمع  البالد  واإدارة  وحكمهم،  الم�سلمين 

تبّدل م�سار القطار العظيم للتاريخ الإ�سالمّي والحياة الإ�سالمية، مثلما يحدث 

تبديل  يتم  ما  م�ساراتها، ففي محلٍّ  تغّير  القطارات عند  اإلى  تنظرون  عندما 

يكون  وقد  درجة،   180 القطار  م�سار  يتغّير  اأن  اإلى  ذلك  ويوؤدي  ال�سّكة  هذه 

وبالطبع،  الجنوب.  اإلى  بعد ذلك مّتجهًا  ال�سمال في�سبح  القطار مّتجهًا نحو 

اإّن هذا التغيير اإلى 180 درجة ل يح�سل في لحظٍة واحدة ملمو�سة، لكّن في 

اإلى  اأنظر  واإّنني  اأّنه قد ح�سل ذلك،  نهاية الأمر، عندما ينظر الإن�سان يجد 

هذه الحادثة من هذه الحيثية. 



صراع الحق والباطل

هناك �سبعة اأ�سئلة اأ�سا�سية تدور حول هذا الن�ض:

ال�سابق،  الم�سار  مكان  اآخر  م�ساٌر  حّل   Qالح�سن الإمام  �سلح  بعد  الأّول: 

هي  فما  اآخر.  خطٍّ  اإلى  اليوم،  تعبير  بح�سب   ، خطٍّ من  ال�سلطة  فانتقلت 

ممّيزات وخ�سائ�ض هذين الخّطين؟ وما هي خ�سائ�ض هذين الم�سارين 

اّلذين تبادل الأدوار معًا؟ 

الثاني: ما هي اأ�ساليب تّيار الباطل اّلذي اأم�سك بال�سلطة من اأجل ك�سب القدرة 

والهيمنة على المجتمع؟ 

الثالث: ما هي اأ�ساليب تّيار الحّق اّلذي خ�سر القدرة - اأي تّيار الإمام الح�سن 

- من اأجل مقاومة تّيار الباطل؟ ما هي الأ�ساليب والطرق اّلتي ا�ستخدمها 

الإمام؟ 

هذه  في  الحّق  تّيار  انهزم  حّتى  حدث  ماذا  الهزيمة.  ودرا�سة  تحليل  الرابع: 

الأحداث؟ ما هو تحليل هذه الأمور؟ 

الخام�ض: كيف كان �سلوك المنت�سرين تجاه المغلوبين؟ لأّن من اأهم الف�سول 

المليئة بالدرو�ض والعبر هو هذا الف�سل. 

ال�ساد�ض: كيف كان �سلوك المغلوبين مقابل الغالبين؟ اأّية �سيا�سة اختاروا؟ واأّية 

ا�ستراتيجية؟ وماذا كانت عاقبة الأمر؟ 

ال�سابع: ماذا كانت العاقبة؟
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خصائص تيار الحق والباطل
فيما يتعّلق بخ�سائ�ض كّل تّيار، هناك الكثير مّما يمكن اأن ُيقال. بحيث لو 

اأردنا اأن نعّددها لحتجنا اإلى لئحٍة طويلة، وقد قمت بتبويبها. فاإّن تّيار الحّق، 

اأي تّيار الإمام الح�سنQ، يعطي الأ�سالة للدين، فبالن�سبة لهم الأ�سل كان 

الدين. فما هو الدين؟ هو اأن يبقى الإيمان والعتقاد بالدين عند النا�ض، واأن 

الدين  يكون  واأن  والعمل،  بالإيمان  ومتم�ّسكين  بالدين  متعّبدين  النا�ض  يبقى 

حاكمًا في اإدارة المجتمع. كان الأ�سل بالن�سبة لهم هو اأن يتحّرك المجتمع وفق 

اإدارة الدين وقدرته وحاكمّيته واأن يكون النظام هو النظام الإ�سالمّي. الح�سول 

على القدرة والحكومة والإم�ساك بزمام ال�سلطة هما بالمرتبة الثانية، والثالثة 

والرابعة وهكذا، وغيرها من الق�سايا الفرعية. لكّن الق�سية الأ�سا�ض كانت اأّن 

هذا النظام وهذا المجتمع ينبغي اأن ُيدار وفق حاكمية الدين، واأن يبقى اأبناء 

هذا المجتمع على دينهم واإيمانهم، واأن يتر�ّسخ ويتعّمق هذا الأمر في قلوبهم. 

كانت هذه هي خ�سائ�ض التّيار الأّول.

اأّما التّيار الثاني فكان الإم�ساك بال�سلطة هو الأ�سل عنده، باأّي ثمٍن كان. 

كانوا يريدون الحكومة... وكانت هذه هي ال�سيا�سة الحاكمة على التّيار الثاني. 

وباأّية  كان  ثمٍن  باأّي  بال�سلطة  الإم�ساك  التّيار  لهذا  بالن�سبة  الق�سية  وكانت 

و�سيلة ومهما كانت الو�سائل. 

مثلما هو معروٌف الآن في العالم بين ال�سيا�سيين. بالن�سبة لهم لي�ض الأ�سا�ض 

الموجودة  الأ�سول  على  يحافظوا  اأن  ا�ستطاعوا  فاإن  والأ�سول.  للقيم  الأّول 

َفِبها، واإن لم يتمّكنوا فاإّن الأ�سا�ض عندهم هو اأن تبقى ال�سلطة  في اأذهانهم 

ومهّمًا.  ُيعّد حّدًا ح�ّسا�سًا  ومثل هذا  لهم.  بالن�سبة  ما هو مهمٌّ  باأيديهم. هذا 

من الممكن اأن يكون كّل من التّيارين عاماًل بظواهر الدين، كما كان الأمر في 

 من الأّيام، نجد اأّن جماعة 
ٍ
الحرب بين اأمير الموؤمنينQ ومعاوية. ففي يوم
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من المقاتلين كانوا في �سفوف اأمير الموؤمنينQ- في حرب �سّفين اّلتي 

بينهم  وكان من  ترّددوا،  ثم   -Qالموؤمنين اأمير  فيها مقابل  معاوية  وقف 

عّدة من اأولئك اّلذين يحملون ال�سبهات ول ي�ستطيعون اأن يحّلوها باأنف�سهم، ول 

هم يرجعون اإلى �سخ�ضٍ قادٍر على ذلك، فلذلك كانوا يعزمون على اإ�ساعتها، 

فيجمعون مجموعة من الأفراد من حولهم. ومثل هوؤلء كانوا يقعون في الترّدد، 

فيقولون لماذا نحن نتحارب؟ فهم ي�سّلون ونحن ن�سّلي، وهم يقراأون القراآن 

مثل  في  فوقعوا  كذلك،  ونحن   Pالنبّي يذكرون  وهم  القراآن،  نقراأ  ونحن 

بارزًة  نقطًة  وقد وجدت   - يا�سر  بن  عّمار  وكان هناك  والحيرة.  الترّدد  هذا 

ب�ساأن عّمار بن يا�سر في تاريخ �سدر الإ�سالم - هذا الجليل المحلِّل والكا�سف 

للم�سائل المليئة بال�سبهات والدقيقة، واّلتي كانت في ذلك الزمان مورد غفلة 

وجهالة. فهذا هو �ساأن عّمار بن يا�سر في تاريخ الإ�سالم. فاإذا كّنا نعرف مالكًا 

الأ�ستر ب�سيفه و�سجاعته، فعلينا اأن نعرف عّمار بن يا�سر بكالمه وفكره وروؤيته 

ال�سحيحة وك�سفه للكثير من الأمور في تاريخ �سدر الإ�سالم. قليلة هي الموارد 

اّلتي كانت موارد �سبهة في زمن اأمير الموؤمنينQ ول يوجد لعّمار بن يا�سر 

فيها ح�سور. لقد كان هذا الرجل الجليل رجاًل ا�ستثنائيًا.

ال�سبهة، فذهب  وقعوا في هذه  اأّن هناك جماعة  يا�سر  بن  لقد علم عّمار 

اإليهم وبّين لهم الحقائق. واّت�سح لهم اأّن الق�سّية لي�ست ق�سّية هذه الظواهر 

الرايتين  هاتين  اأخرى  حرٍب  في  راأيت  اأّنني  باهلل  اأق�سم  وقال  كال�سالة، 

الراية  وهذه  اليوم،   Qالموؤمنين اأمير  يحملها  اّلتي  الراية  تتقابالن، هذه 

بدر  معركة  ففي  بدر.  معركة  في  وذلك  معاوية،  ويحملها  مقابله  تقف  اّلتي 

اأمّية - فكان تحت هذه  بني  وراية  بني ها�سم  راية  الرايتان -  تقابلت هاتان 

واأبوه، وتحت هذه  الراية معاوية هذا  تلك  الأكرمP، وتحت  الر�سول  الراية 

الراية النبّي وهذا اأمير الموؤمنينQ. فالخالف بينهما خالٌف اأ�سولّي. فال 
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تنظروا اإلى هذه الظواهر، واأزيلوا هذه ال�سبهة من اأذهانكم.

له،  بالن�سبة  اأ�سا�سًا  ال�سلطة  تكون  اّلذي  التّيار،  هذا  يراعي  قد  اأحيانًا، 

باطن  اإلى  النظر  ينبغي  بل  ومعيارًا،  دلياًل  لي�ض  وهذا  الإ�سالمية  الظواهر 

اأّي �سيء، هذا هو  اأّن كّل تّيار ينطبق على  الق�سّية وت�سخي�سها بذكاء، وكيف 

الأمر الأول. فخ�سائ�ض كّل من التيارين: اأّن هناك تيارًا ل هّم له �سوى الو�سول 

الإ�سالمية  فالُبنى  والأ�سول.  والمبادئ  القيم  نحو  يّتجه  وتّيارًا  ال�سلطة،  اإلى 

والأفكار الإ�سالمية الأ�سيلة، اأي القيم الإ�سالمية، هي اّلتي يوؤمن بها وي�سعى 

من اأجلها ويجاهد في �سبيلها. فمن جانٍب هناك الأ�سولّية والتوّجه اإلى الأ�سول 

وحفظ القيم الأ�سيلة، وفي المقلب الآخر، هناك ال�سعي نحو ال�سلطة والإم�ساك 

اآخر، لكن  الأحيان في طريٍق  الأمر هكذا وفي بع�ض  واأحيانًا، يكون  بالقدرة. 

مهما حدث فاإّنه يريد الإم�ساك بال�سلطة. هذا هو الأمر الأّول.

أساليب تيار الحق والباطل في العمل
هذا  فمثل  ا�ستخدمها؟  اّلتي  الأ�ساليب  هي  فما  الباطل  لتّيار  بالن�سبة  اأّما 

لفت لالأنظار جدًا. اإّن اأ�ساليب الباطل في العموم هي مزيج من عّدة اأ�سياء، 

اأي اأّن خّطة معاوية كانت مبنّية على عّدة اأجزاء من اأجل الحفاظ على ال�سلطة 

وتعميق القدرة، ولكلٍّ منها اأ�سلوبه ومنهجه بح�سب اختالف المكان. فاأحد هذه 

الأ�ساليب كان عبارة عن ا�ستعرا�ض القدرة، وفي بع�ض الأماكن كانوا ي�سّرون 

كثيرًا على هذا ال�ستعرا�ض وينّكلون؛ وثانيها هو المال، اّلذي ُيعّد اأكثر الأ�سياء 

اأي  ال�سيا�سي،  العمل  والرابع هو  الإعالم،  الآخر هو  ال�سّر،  بيد عوامل  فعالية 

الأ�ساليب ال�سيا�سية، والمقاي�سات ال�سيا�سية. هذه بالمجموع اأ�ساليب معاوية.

اّلذي هو  اأن يقتل ُحجر بن عدّي،  العنف بمعاوية درجة  يبلغ  في مكاٍن ما 

من �سحابة النبّيP، حّتى ولو كان قتله يحّمله ثمنًا باهظًا. ثّم يالحق ر�سيد 
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والمعّقد  الظالم  الفرد  هذا  اأبيه،  بن  زياد  يوّلي  ونجده  يقتله.  حّتى  الهجرّي 

واّلذي ل قيمة عنده ول هّم له �سوى ال�سلطة، واّلذي كان �سّيئ الأخالق، يوّليه 

اّلتي هي مركز �سلطة الفكر ال�سيعّي والفكر الولئّي - ويعطيه  على الكوفة - 

الموؤّرخون:  كتب  اأبيه  بن  زياد  وب�ساأن  يريد.  ما  ليفعل  وال�سالحية  الإجازة 

، فكان ياأخذ اأّي �سخ�ضٍ بالتهمة. 
(1(

»اأخْذك بالظّنة وقتْلك اأولياءه بالّتهمة«

و�سوء الظن، لأدنى مورد، فيعتقل ويحب�ض وينّكل بكّل من اتُّهم بالنتماء لأهل 

لقد  عليه.  ويق�سي  ويقتله  المغلوب،  التّيار  ذلك  ومع  معهم  التعاون  اأو  البيت 

البيت واأهل  الت�سّيع  حاكمية  مركز  كان  اّلذي  والعراق  الكوفة  في  فتنة  عّمت 

R. هكذا كان ي�ستعر�ض قّوته. ومعاوية نف�سه في مورٍد اآخر، كان يالطف 

باأّنك  وتوّبخه  وت�ستمه،  ت�سّبه  وهي  الفالنية  القبيلة  من  تاأتي  عجوز  امراأة 

فعلت كذا وكذا وكذا، في�سحك لها ويالطفها، ول يقول لها �سيئًا. ياأتي عدّي 

بن حاتم اإلى معاوية وقد كان فاقد الب�سر، فيقول معاوية: »يا عدّي اإّن علّياً 

لم ين�سفك، لأّنه حفظ ولديه في حروبه واأخذ منك ولديك«. يبكي عدّي 

ويقول: »يا معاوية، اأنا لم اأن�سف اأمير الموؤمنين حينما ا�سُت�سهد هو واأنا ما 

. وكان كّل من ياأتي من المرتبطين باأهل البيتR اإلى مجل�ض 
(2(

زلت حّياً«

معاوية، فيح�سل فيه اأقل اإهانة لأمير الموؤمنين، كان يحمل على معاوية واأتباعه 

ب�سجاعة وقوة  و�سراحة، وكان معاوية ي�سحك ويالطف واأحيانًا كان يبكي. كان 

الواقع،  هذا  ولكن  ُي�سّدق،  ل  لكم  بالن�سبة  ذلك  لعّل  حّقًا.  تقول  اأجل  يقول: 

التاريخ.  مّر  على  وخطرًا  �سّمًا  الأ�ساليب  اأكثر  فالإعالم  الإعالم،  كان  هكذا 

وكان الباطل ي�ستفيد منه كثيرًا. ول يمكن لتّيار الحّق اأن ي�ستخدم الإعالم كما 

ي�ستخدمه الباطل في اأّي زمن. فالأجل اأن يتمّكن الإعالم من التغطية الكاملة 

)1)  بحار الأنوار، ج 44، �ض 214.
)2)  الدرجات الرفيعة، �ض 360.
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على الأذهان يحتاج اإلى التالعب واإلى الكذب والخداع. وتّيار الحّق لي�ض من 

جماعة الكذب والخداع. اإّنه تّيار الباطل اّلذي ل يهّمه اأي �سيء، فالمهّم عنده 

الو�سائل، وقد  ي�ستفيد من جميع  النا�ض. وهو  اأعين  الحقيقة في  اأن يقلب  هو 

فعل.

رب  �سُ اأو  ُقتل  عندما  اأّنه  متعّددة،  األ�سن  على  ومتناقل  م�سهور  هو  وما 

في  كان  علّيًا  اأّن  كيف  ال�سام  اأهل  تعّجب  محرابه،  في   Qالموؤمنين اأمير 

المحراب. فالمحراب هو لل�سالة، وبع�ض النا�ض ل ي�سّدق مثل هذا، ولكن هذا 

اأخيه يزيد بن  هو الواقع؛ فعلى مدى �سنوات كانت حكومة معاوية، ومن قبله 

اأبي �سفيان، تبّث مثل هذه الأنباء في ال�سام، وُتظلم الأجواء وت�سّو�ض الأذهان، 

كان  ما حدث.  يفهم غير هذا، هذا  اأن  لأحد  الممكن  يكن من  لم  اإّنه  بحيث 

الإعالم لم�سلحة بني اأمّية ومعاوية و�سّد اآل النبّي. فهذا الواقع اّلذي قام في 

العالم الإ�سالمي وبقي اإلى حوالي مائة �سنة بعد الهجرة - اأي لعّله اأربعون اأو 

خم�سون �سنة بعد عهد اأمير الموؤمنينQ، كان اأمير الموؤمنين ُيلعن خاللها 

على المنابر - وهذا اللعن في عالم الإ�سالم، اّلذي ُيّتهم به ال�سيعة ويالمون 

عليه اأّنه لماذا تلعنون بع�ض ال�سحابة، كان من عمل معاوية واأخالقه، فهم من 

 Qقام بهذا العمل، اإّنه عمل معاوية. فاأمير الموؤمنين، علّي بن اأبي طالب

 ،Pالنبّي اأ�سحاب  واأقرب   »
(2(ً

اإ�سالما  واأقدمهم 
(1(

»اأف�سل القوم اّلذي كان 

كان ُيطعن به وُيلعن لع�سرات ال�سنوات على المنابر. وحتى زمن عمر بن عبد 

العزيز، اّلذي منع ذلك عندما �سار خليفًة، وقال ل يحّق لأحد اأن يفعل هذا. 

 13 اأو   12 الوليد و�سليمان، بحدود  فبعد عبد الملك بن مروان، حكم ولداه، 

�سنة، ثّم جاء بعدهما عمر بن عبد العزيز، وبعد �سنة اأو �سنتين من حكومته، 

)1)  الكافي، ج15، �ض201، »كان علّي اأف�سل النا�ض بعد ر�سول اهلل«.
)2)  عوالم العلوم والمعارف، ج11، �ض 383، ».. قد زّوجتك اأقدمهم اإ�سالمًا، واأعظمهم حلمًا، واأح�سنهم ُخلقًا، واأعلمهم 

باهلل علمًا«.)من كالم الر�سول مع ابنته ح�سرة ال�سّديقة الكبرى(
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حكم ولدا عبد الملك الآخران اأي يزيد وه�سام. لم ي�سمح عمر بن عبد العزيز 

لهم اأن يلعنوا اأمير الموؤمنين، وهو ما كانوا يفعلونه اإلى ذلك الوقت. هذا هو 

اأحد الأعمال اّلتي كانوا يفعلونها. اأجل، في البداية كان النا�ض يتعّجبون لكّنهم 

اعتادوا على ذلك �سيئًا ف�سيئًا.

في  اأو  الدين  في  راٍو  اأو  محّدٍث  اأو  قارٍئ  من  يبَق  لم  اأّنه  التاريخ  في  نقراأ 

العالم الإ�سالمّي اإّل واأجبره جهاز حكومة معاوية واأتباعه على اختالق حديٍث 

اأو تف�سير اآية، واأمثال ذلك، في ذّم اأهل البيتR وفي مدح اأعدائهم. 

المعروفة  الرواية  ب�ساأنه  وردت  اّلذي  معروف  بن  جندب  بن  �ُسمرة  هذا 

اأّنه  الأمر  غاية   ،Pالنبّي اأ�سحاب  من  كان  وهو   ،
(1(

�سرار« ول  �سرر  »ل 

ة المعروفة اأّنه كان  �سحابّي غ�سب النبّيP عليه، وذلك ب�سبب تلك الق�سّ

بيتهم  في  عليهم  ويدخل  ويزعجهم  يذهب  وكان  لعائلٍة  اأر�ٍض  في  �سجرة  له 

اأي ا�ستئذان، ومع وجود العائلة والن�ساء والأطفال في ذلك البيت،  من دون 

 ،Pوكانوا يرونه قد دخل عليهم فجاأة لأّن له هذه ال�سجرة، ف�سكوا اإلى النبّي

اأبيعها،  فقال له النبّيP: ِبع هذه ال�سجرة لأ�سحاب هذا البيت، فقال: ل 

هذه �سجرتي واأنا اأريد اأن اأهتّم ب�سجرتي، فقال الر�سولP: ِبعها لي، فلم 

يقبل، فقال له الر�سول: اأعطيك المبلغ الفالنّي، فلم يقبل، فقال له الر�سول: 

اأعطيك �سجرة في الجّنة، وهذا يعني وعدًا بالجّنة، لكّنه لم يقبل وقال اأريد 

هذه ال�سجرة ول بّد، فلّما وجد النبّيP ذلك الإ�سرار قال ل�ساحب المنزل 

اذهب واقتلع هذه ال�سجرة وارِمها خارجًا »فال �سرر ول �سرار في الإ�سالم«، 

اأي اأّنه ل يوجد في الإ�سالم ما يقبل باأذّية النا�ض و�سررهم، فاإذا كان الأمر 

اأّن هذا ملكي فنوؤذي النا�ض، فال يوجد مثل هذا الأمر في الإ�سالم.  بحّجة 

فحديث »ل �سرر« المعروف اّلذي ُيعّد من الأ�سول والقواعد الفقهية عندنا 

)1)  من ل يح�سره الفقيه، ج4، �ض 334، »ل �سرر ول �سرار في الإ�سالم«.
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هو ب�ساأن هذا الرجل. اإّن �سمرة بن جندب بقي حّيًا اإلى زمن معاوية. انظروا 

اأّية عاقبٍة ح�سنة و�سل اإليها، لأّن معاوية كان ي�سعى وراء ال�سحابة. فقد كان 

فاأح�سره  حوله.  لجمعهم  ي�سعى  كان  ولهذا  ومكانة  �سهرة  النبّي  لأ�سحاب 

معاوية اإليه وقال له اإّنني اأرغب في اأن تقول اإّن هذه الآية المعروفة، {ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
الآية مقابل  اأن يجعل هذه  اأراد معاوية   .Q بعليٍّ  قد نزلت 

(1(
{ ڇ 

كالم اأمير الموؤمنينQ في ذّم الدنيا، في تلك الخطبة القا�سعة في نهج 

البالغة اّلتي لها اأثر كبير. اأنتم تالحظون اأّن تلك الكلمات والخطب كانت في 

منتهى الجمال. 

ت�سّوروا اليوم مثاًل �سخ�سًا يوؤّلف كتابًا اأو �سعرًا اأو مقالًة في غاية الف�ساحة 

مجده،  �سياأخذ  المو�سوع  اأّن  الطبيعّي  من  ما،  مو�سوع  حول  والفّن  والجمال 

يمكن  ل  وهنا  النا�ض.  اأعين  في  حالوة  الفّني  الأثر  هذا  ل�ساحب  و�سيكون 

اّلتي  الفّنية  الآثار  اأثر من  باأّي   Qالموؤمنين اأمير  الواقع مقارنة كالم  في 

نعرفها، اإّنه فوق ذلك بكثير، اإّنه اآية في الجمال. وهذه كلمات اأمير الموؤمنين

الإ�سالمية  القيم  بيان  في  الواقع  في  هي  وكذلك  البالغة،  نهج  في   Q

لأّنها تجعل  وقبوله،  لمعاوية تحّمله  مّما ل يمكن  الإ�سالمية، كانت  والمعارف 

اأن  )معاوية(  اأراد  النا�ض.  اأعين  في  ا�ستح�سان  مورد   Qالموؤمنين اأمير 

يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذّمة الدنيا، واّلتي ُنقلت عن اأمير الموؤمنين

Q، فلذلك قال معاوية ل�سمرة بن جندب قل اأّن هذه الآية نزلت في علّي 

بن اأبي طالبQ؛ اأي اأّن علّيًاQ )وفق ذلك( �سيكون مّمن يتحّدث عن 

الدنيا بحديٍث رائٍع وُيعجب النا�ض ويق�سم على ذلك لكّنه في الواقع هو من األّد 

اأعداء اهلل والإ�سالم. 

)1)  �سورة البقرة، الآية: 204.
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ  الأخرى  والآية 

كان يحتاجها  اّلتي  الأمور  ابن ملجم. هذه من  نزلت في  اإّنها  قيل   
(1(

{ ہہ 
اّلذي   Pالنبّي اأ�سحاب  لأحد  فقال  وتبليغاته.  اإعالمه  في  كثيرًا  معاوية 

�ساهده في المعارك وكان اإلى جنبه - ف�سمرة بن جندب كان منذ حداثته 

جندّيًا وكان ي�سارك في المعارك رغم اأّنه كان تحت �سّن التكليف، كان من 

قد  الآية  هذه  اإّن  قل  له  قال   - اأي�سًا  النبّي  اأ�سحاب  من  وكان  النوع،  هذا 

�سمرة بن جندب،  لكّن  اقترح عليه ذلك،   .Qالموؤمنين اأمير  نزلت في 

رغم اأّنه كان �سيئًا و�سقيًا، لكّن وجدانه لم يكن م�ستعّدًا، فقال: كال. واّلذين 

فاإّن ح�سابك  تقلق  له ل  قالوا  الأمر في بالط معاوية  لهذا  يتو�ّسطون  كانوا 

�سي�سلك، فال تقلق ب�ساأن المال و�سوف يعطيك 50 األف درهمًا، وكان هذا 

يعني  ة  الف�سّ األف مثقال من  الزمان كثيرًا جدًا، فخم�سون  المبلغ في ذلك 

خم�سة مثاقيل من الذهب، في ح�سابات ذلك الزمان، هذا ُيعّد ثروة كبيرة، 

قالوا له نعطيك خم�سين األفًا ، فقال: كال، ل اأقبل. هنا يقول بع�ض النا�ض اإّن 

�سمرة بن جندب كان في الواقع يتالعب واأراد اأن يرفع ال�سعر ل اأّنه قد اأّنبه 

�سميره، فهو كان يعلم باأّن معاوية يحتاج اإلى هذا الأمر وفي الحقيقة كان 

يحاول اأن ي�ساوم. هنا، هل اأّن وجدانه كان يتقّبل الأمر اأم ل، ل اأعرف، ول 

اأ�سع ذلك على ذّمتي، ولكن عندما لم يقبل رفعوا ال�سعر اإلى مائة األف درهم 

ولم يقبل اأي�سًا، حّتى و�سل الأمر اإلى نحو 500 األف درهم تقريبًا، لكن مثل 

هذا المبلغ الكبير جدًا، هو ثروة ا�ستثنائية، ولكن مع ذلك لم يقبل.

وهو  عقٍل  بال  الرجل  هذا  اإّن  يتو�ّسط  كان  اّلذي  لذلك  معاوية  قال  هنا، 

مجنون لأّنه ل يعرف ما هي الـ 500 األف، فقولوا له: 500 األف واأح�سروه اإلى 

هنا حّتى اأرى هل اأّنه �سيقبل اأم ل. فاأمر معاوية من كان م�سوؤوًل عن بيت المال 

)1)  �سورة البقرة، الآية: 207.
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اأن يح�سر هذا المبلغ اإلى المجل�ض. وكما تعلمون في تلك الأزمة الأموال �ستكون 

من الذهب، وعندما تو�سع في الأكيا�ض �ستكون ثقيلة وذات حجم كبير وتحتاج 

اإلى من يحملها، فاأح�سر الحّمالون الأكيا�ض وو�سعوها فوق بع�سها بع�سًا حّتى 

و�سلت اإلى اأعلى ال�سقف، وقالوا هذه هي الـ 500 األف، فهل اأنت جاهٌز اأم ل؟ 

عندما نظر اإلى هذه الأموال وراأى هذه الثروة العظيمة قِبل، وف�ّسر تلك الآية 

الممتزجة  الكلمات  مثل هذه  اأّن  و�سحيٌح  الكتب.  في  وبقيت  معاوية  اأراد  كما 

بالخطاأ والرذالة قد تّم اختالقها في العالم الإ�سالمّي، وبالأغلب جاء العلماء 

فيما بعد وا�ستبعدوها، لكن هذه ر�سحاٌت من هوؤلء وقد بقيت في اأذهان عّدة 

واأّثرت فيهم، وهذه من الأعمال اّلتي كان يقوم بها معاوية في الإعالم. فمجموع 

هذه الأ�ساليب هي اّلتي �سّكلت اأ�ساليب معاوية لك�سب القدرة.

اأّما تّيار الحّق فاإّنه لم يجل�ض �ساكنًا مقابل هجمات الباطل. فقد كانت له 

فبع�ٌض  المقتدرة.  والحركة  اأّوًل  بالمقاومة  اخت�سارها  يمكن  واّلتي  اأ�ساليبه 

الح�سن  الإمام  اإّن  كال،  خوفًا،  يحارب  لم   Qالح�سن الإمام  اأّن  ت�سّور 

لقد  العرب.  �سجعان  من  وهو  الحرب  على  ب�سّدة  عازمًا  كان   Qالمجتبى

الق�سايا  في   Qالمجتبى الإمام  بطولت  �سرح  في  الكتاب  في  نظرت 

اأّنه في حروب  المختلفة، فبطولته في الأحداث المختلفة كثيرة. غاية الأمر 

الموؤمنين اأمير  كان  ميدان حرب  الميدان  كان  وحيث   ،Qالموؤمنين اأمير 

وكان   ،L الح�سين  والإمام  الح�سن  الإمام  يحارب  اأن  يمنع  نف�سه   Q

يمنع اأن يقعا في الخطر. فقال بع�سهم لماذا تر�سل محمد ابن الحنفية وهو 

ابنك وتمنع من اإر�سال الح�سن والح�سين L؟ فقال اإّني اأخاف اأن ينقطع 

ن�سل الر�سول الأكرمP. فهما بقّية النبّي واأريد اأن اأحفظ ن�سل النبّيP. كان 

ي�سعر بالخطر في ميدان الحرب واأراد اأن يحفظهما، ل ب�سبب حّبه فهو يحّب 

اأمير الموؤمنينQ هو رجل الحرب ورجل الميدان  اأبناءه الآخرين، ونف�ض 
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ابنا  اأّنهما  الأمر  غاية  الخطر.  يتوّهمون  اّلذين  اأولئك  من  ولي�ض  والمخاطر 

اأن يوقعهما في الخطر. ولأّنهما  واأمير الموؤمنينQ لم يرغب   ،Pالنبّي

ح�سرا في حروب اأمير الموؤمنينQ فلم يكن لهما �سولت كثيرة لأجل هذا، 

 L لهذا لم ُي�سّجل ا�سم هذين العظيمين - الإمام الح�سن والإمام الح�سين

- �سمن الج�سعان، ولكن في الحروب الإ�سالمية �سّد اإيران كان لالإمام الح�سن

كان  والثّوار،  المهاجمين  اأمام  عثمان  بيت  عن  دفاعه  وفي  م�ساركة،   Q

الق�سايا  وفي   ،Qالموؤمنين اأمير  من  باأمٍر  ح�سور   Qالح�سن لالإمام 

الجمل  واقعة  وفي  ح�سور.  اأي�سًا   Qالح�سن لالإمام  كان  الكثيرة  المهّمة 

 Qو�سّفين كان له دوٌر مهمٌّ وا�ستثنائّي، وقد لحظت ا�سم الإمام الح�سن

ًة في هاتين الحادثتين، كثيرًا. بينما �ساهدت  في وقائع �سّفين والجمل، خا�سّ

ا�سم الإمام الح�سينQ اأقل. اأي اأّن الإمام الح�سن المجتبىQ كان له 

ح�سوٌر اأكثر في الميادين والأحداث من الإمام الح�سينQ. لقد كان رجل 

الحرب وال�سيا�سة والتدبير والف�ساحة والقّوة. عندما يطالع المرء محادثات 

وقائع  وفي  وقدرته.  قّوته  من  بدنه  يق�سعّر   Qالح�سن الإمام  ومناظرات 

ال�سلح، وبعد ال�سلح، ُنقل عن هذا العظيم من الكلمات القاطعة والقا�سعة ما 

كان في بع�ض الموارد اأ�سّد قّوًة واأحّد من كلمات اأمير الموؤمنينQ. ولعّله 

قلياًل ما �ساهدت مثل هذه ال�سّدة والقدرة في كلمات اأمير الموؤمنينQ في 

اأمير الموؤمنينQ لم يواجه مثل هوؤلء الأعداء  اأّن  مقابل الأعداء، ب�سبب 

ل  لهذا،  والخبث.  الوقاحة  تلك  بمثل  كانوا  واّلذين  قرب،  وعن  لوجه  وجهًا 

يوجد اأّي نق�ضٍ في عمل الإمام الح�سنQ. اإّنما كان النق�ض في الظروف 

اأ�ساليبه.  اأحد  كان  وهذا  الممكن،  الحّد  اإلى  للدفاع  وقف  وباقتداٍر  الزمانية. 

ففي بع�ض المواطن يكون الوقوف المقتدر �سببًا لل�سرر. فاإّن تغيير الأ�سلوب 

والمناورة في اختيار الأ�ساليب يعّدان عماًل اأ�سا�سّيًا و�سروريًا. 
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والثاني الإعالم، اإّن العمل الإعالمّي في جهاز الحّق له اأهمّية فائقة. وغاية 

الأمر اأّن تّيار الحّق مكتوف في الإعالم. فاإّنه ل يمكن اأن ي�ستخدم اأّي اأ�سلوٍب 

عند  مرغوبة  تكون  اأ�سياٌء  هناك  والواقع.  الحّق  �سوى  يبّين  ل  وهو  و�سيلة،  اأو 

النا�ض، والتّيار الباطل ل ياأبى اأبدًا اأن يظهرها كما يحّب النا�ض، لكّن تّيار الحّق 

ل يمكنه ذلك، بل يبّين الحّق ولو كان مّرًا. كيف كان يخاطب اأمير الموؤمنين

Q اأ�سحابه بطريقة مّرة بحيث يتعّجب الإن�سان؟ نحن اّلذين نحّب اأن تكون 

اأ�ساليبنا مثل اأ�سلوب اأمير الموؤمنينQ اأحيانًا نتعّجب من هذا الأ�سلوب في 

بع�ض الموارد. اأّما معاوية، فلم يكن ي�ستخدم هذا الأ�سلوب بتاتًا. كان معاوية 

اأبي  بن  يفعل علّي  لم  ثمٍن.  باأّي  للح�سول على دعمهم  وي�سعى  النا�ض،  يتمّلق 

طالبQ هذا الأمر اأبدًا، ل اأّنه لم يكن يعرفه بل لإّنه خالف التقوى وخالف 

 ،
(1(

الأ�سول، وعلّي بن اأبي طالبQ يقول: »لول الّتقى لكنت اأدهى العرب«

من  لعلّي  المقّربة  وال�سابقة  الأعمال  هذه  في  والجذر  الأ�سل  الأمر  هذا  كان 

النبّي والمفاخر العظيمة اّلتي كانت له وتلك الذهنية والروحّية العظيمة. فمن 

الوا�سح اأّنه يعرف اأكثر من معاوية وهو اأ�سّد ذكاًء منه ويمكنه اأن يقوم بالكثير 

من الأعمال، ولكّن الحّق ل يجيز له.

 والأ�سلوب الآخر هو الإ�سرار على حفظ القيم. فال�سيء المهم جدًا عند 

جهاز الحق والذي يتم العتناء به في اأ�ساليبهم هو اإ�سرارهم على حفظ القيم 

باأي ثمٍن كان. وفي النهاية التراجع اإلى حّد حرا�سة بقاء الدين. فلو اأّن الحّق 

راأى اأّن ال�سمود يوؤّدي اإلى اأن يزول اأ�سل الدين، فاإّنه يتراجع. فالإمام الح�سين

 ،
(2(

Q يقول: »الموت اأولى من ركوب العار والعار اأولى من دخول النار«

اأقبل العار فاأقبله ولكن ل اأدخل جهّنم. يوجد بع�ض الأماكن  اأّنه تقّرر اأن  فلو 

)1)  الكافي، ج 8، �ض24.
)2)  بحار الأنوار، ج 75، �ض 128.
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بحيث نرى بع�ض النا�ض، ولأجل اأن ل يتحّمل العار، يقوم بعمٍل ل يهّمه معه اأن 

الإن�سان  يك�سب  اأن  الأ�سل هو  العار؟  ما هو  الإلهيان.  وال�سخط  العذاب  يناله 

 قاله اأو خطٍّ م�سى عليه، 
ٍ
ر�سا اهلل، واأن يوؤّدي تكليفه، ولو بالتراجع عن كالم

اأ�ساًل  ُيعتبر  وكّل ما ير�سي اهلل  له، فكل ما يريده اهلل،  اأو تراجع عن موقٍف 

فعندما   .Qالح�سن الإمام  حياة  في  كذلك  الأمر  كان  الأئّمة.  حياة  في 

و�سغط  ال�سرورات  اأجل  من  معاوية  مع  بال�سلح  يقبل  اأن  له  بّد  ل  اأّنه  وجد 

ويحّر�ض  الجند  ير�سل  كان  الوقت  ذلك  في  اأّنه  من  بالرغم  الواقع،  الظرف 

اأجل  ما هو لزٌم من  بكّل  ويقوم  الكتب  وير�سل  الجيو�ض  ويجّي�ض  الحرب  على 

قِبل  بالحرب(  )القيام  يمكن  ل  اأّنه  راأى  وعندما  الأعيرة،  وبمختلف  الحرٍب 

بال�سلح. فانف�ّض عنه اأقرب النا�ض اإليه ... مع اأّن الكثيرين في ذلك الوقت، 

وبعد اأن �سالح الإمام الح�سن، فرحوا ومن اأعماق قلوبهم لأّنهم كانوا متنّفرين 

اإلى الإمام الح�سن اّلذين فرحوا، رجعوا  من الحرب، ولكن حّتى نف�ض هوؤلء 

والوجهاء  المقّربون  حّتى  موقفه،  عن  تراجعه  على  يلوموه  اأن  واأرادوا   Q

اّلذين كانوا من ال�سحابة الم�سهورين،  جاوؤوا اإليه وتحّدثوا معه بعبارات غير 

لئقة. لكّن الإمامQ تراجع من اأجل الحفاظ على الدين. 

أسباب هزيمة تيار الحق
في  الأ�سا�ض  ال�سبب  اإّن  الحق،  تّيار  هزيمة  تحليل  هي  الالحقة  الق�سية 

الإيمان  وامتزاج  العاّمة  الروؤية  �سعف  كان   Qالح�سن الإمام  هزيمة 

كّل  بعيدين  النا�ض  كان  العام،  الوعي  �سعف  مجال  ففي  الماّدية.  بالدوافع 

البعد عن الوعي، وكان اإيمانهم الديني ممتزجًا بالدوافع الماّدية. لقد اأ�سحت 

الماّدية عندهم اأ�ساًل، وتزلزلت عندهم القيم لما يزيد على ع�سر اأو ع�سرين 

�سيء  وكان هناك  القيم.  كّل مجالت  في  ال�سلح. وحدث ذلك  بعد  �سنة من 
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من التمييز وغيرها من الأمور، كّل هذه اأّدت اإلى اأن ل يتمّكن الإمام الح�سن

ياأتوا  اأن  من  فبدًل  المغلوبين  مع  الغالبين  �سلوك  واأّما  المقاومة.  من   Q

اإلى الإمام الح�سنQ واأتباعه، فياأ�سروهم، اأو يقتلوهم، فاإّنهم على العك�ض 

من ذلك، عندما ت�سّلطوا على الأمور، احترموهم بالظاهر وتعاملوا مع الإمام 

الح�سنQ بكّل احترام. لكّن معاوية وجماعته قّرروا اأن يمحوا ال�سخ�سية 

كان  نهجهم. هذا  كان  ال�سخ�سية، هذا  ويبيد  ال�سخ�ض  فيحفظ  وي�سعفوها. 

اأ�ساًل اأ�سا�سيًا في الإعالم عندهم.

واأّما الّجماعة المغلوبة فماذا فعلت مع الغالبين؟ لقد كانت ا�ستراتيجّيتهم 

والمخاطر  والغ�ساوة  بالفتن  المليء  الف�ساء  الحّق و�سط هذا  تّيار  ينّظموا  اأن 

وال�ّسموم واأن يعطوه �سكاًل ليكون العمود الفقرّي لحفظ الإ�سالم. والآن حيث 

ل نقدر اأن نجعل كّل المجتمع في ظّل الفكر الإ�سالمّي ال�سحيح، فبدًل من اأن 

نهتم بتّياٍر ه�ضٍّ قابل للزوال - وهو التّيار العام - فلنحفظ تّيارًا عميقًا واأ�سياًل 

اأقّلية ونحفظه لكي يبقى وي�سمن حفظ الأ�سول الإ�سالمية. هذا ما فعله  في 

نّظمه،  اأف�سل  ب�سكل  لنقل  اأو  تّيارًا محدودًا،  �سّكل  الح�سنQ. فقد  الإمام 

الت�سّيع.  تّيار  اأي   Rالبيت اأهل  واأ�سحاب  الأن�سار  اأو  الأ�سحاب  تّيار  وهو 

وبقي هوؤلء طيلة تاريخ الإ�سالم، وفي كّل عهود القمع والتنكيل. وقد اأّدى ذلك 

اإلى اأن ي�سمنوا بقاء الإ�سالم، ولو لم يكن هوؤلء لتبّدل كّل �سيٍء. فقد كان تّيار 

الإمامة، تّيار روؤية اأهل البيتR، �سامنًا لالإ�سالم الواقعّي.

اأ�سحوا  والمنت�سرين  والمت�سّلطين  الغالبين  جماعة  فاإّن  العاقبة  واأّما 

ُمدانين ومغلوبين، والم�ست�سعفون اأ�سحوا الحّكام والفاتحين في ذهنية العالم 

الإ�سالمّي. اإذا نظرتم اليوم اإلى الذهنية الموجودة في العالم الإ�سالمّي، وهي 

اّلتي بنحو ما تلك الذهنية اّلتي رّوج لها الإمام الح�سنQ واأمير الموؤمنين

Q، فاإنها لي�ست الذهنية اّلتي اأرادها معاوية ويزيد من بعده، وكذلك عبد 
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الملك بن مروان وخلفاء بني اأمّية. تلك الذهنية اّلتي كانت لهم انهزمت بالكامل 

عنوانًا على ذهنّيتهم  نطلق  اأن  اأردنا  لو  التاريخ.  في  تعد موجودة  ولم  وزالت 

اإّنها ذهنية النوا�سب. النوا�سب فرقة من الفرق اّلتي لم يعد لها اليوم  لقلنا 

في العالم الإ�سالمّي وجود خارجّي بح�سب الظاهر. النوا�سب هم اأولئك اّلذين 

كانوا ي�سّبون اأهل بيت النبّي والإ�سالم ول يقبلون اإ�سالمهم، حيث اإّن هذا هو 

تّيارهم الذهنّي. لو كان من المقّرر اأن يكون معاوية فاتحًا وحاكمًا لكان اليوم 

من المفتر�ض اأن يكون تّياره هو الحاكم في العالم الإ�سالمّي. في حين اأّن الأمر 

 Qالح�سن ولالإمام   Qالموؤمنين لأمير  الفكرّي  التيار  اإّن  لي�ض كذلك. 

هو الحاكم في العالم. واإن كان في بع�ض من الفروع وق�سم من عقائد الدرجة 

 Qالثانية والثالثة لم ُينقل، لكّنه في المجموع هذا هو التّيار، الإمام الح�سن

بناًء على هذا هو الفاتح وتّياره هو اّلذي انت�سر. هذه هي خال�سة وقائع �سلح 

الإمام الح�سنQ من ناحية تاأثيرها على كّل التاريخ الإ�سالمّي. [02/02/1368]
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مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة

اآلفات الداخلية والخارجية
لقد تّم ا�ست�سراف الأخبار اّلتي تهّدد الإ�سالم كظاهرٍة عزيزة، قبل ظهور 

الإ�سالم اأو في بداية ظهوره، من جانب الّرب المتعال. وقد تّمت مالحظة و�سيلة 

مواجهة تلك الأخطار، واأودعت في نف�ض الإ�سالم. وهذه المجموعة كبدٍن �سالٍم 

جّهزه اهلل تعالى بالقدرات الدفاعّية، وكاآلٍة �سالمٍة يحمل مهند�سها و�سانعها 

د باأخطار  اأدوات اإ�سالحها معها. فالإ�سالم ظاهرٌة، ومثل جميع الظواهر، يهدَّ

ويحتاج اإلى و�سائل للمواجهة. وقد جعل اهلل هذه الو�سيلة في الإ�سالم نف�سه. 

ولكن ما هو هذا الخطر؟ 

هناك خطران اأ�سا�سّيان يهّددان الإ�سالم، اأحدهّما خطر العدّو الخارجّي 

والآخر هو ال�سمحالل الداخلّي.

العدّو الخارجّي هو اّلذي ي�ستهدف، من خارج الحدود، وجود نظام ما، في 

فكره وفي جهاز بنيته التحتية العقائدية وقوانينه وكّل �سوؤونه، با�ستخدام جميع 

اأنواع الأ�سلحة. 

خارج  من  بل  البلد،  خارج  من  المق�سود  لي�ض  الخارج؟  من  المق�سود  فما 

النظام،  عن  غرباء  اأنف�سهم  يعّدون  اأعداٌء  هناك  البلد.  داخل  كان  واإن  النظام 

ويعار�سونه. هوؤلء هم من الخارج غرباء واأجانب. فهوؤلء ومن اأجل الق�ساء على 

هذا النظام واإزالته، ي�سعون بال�سالح، وال�سالح النارّي، وبا�ستخدام اأكثر الأ�سلحة 

المادية تطوّرًا، وبالإعالم والمال وكّل ما في اأيديهم. هذا نوٌع من الأعداء. 
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اأي من داخل النظام،  اآفة ال�سمحالل الداخلّي،  الثانية هي  العدّو والآفة 

وهذا لي�ض من الغرباء بل من اأ�سحابه واأهله. فمن الممكن لأهل النظام، على 

الم�ساعر  تغّلب  اأثر  على  اأو  ال�سحيح،  الطريق  فهم  في  الخطاأ  اأو  التعب  اأثر 

النف�سانية، اأو على اأثر النظر اإلى المظاهر الماّدية وتعظيمها، اأن ي�سابوا فجاأًة 

بهذه الآفة من الداخل. وبالطبع، اإّن خطر هذا اأكبر من الخطر الأّول.

هذان النوعان من الأعداء - الآفة الخارجية والآفة الداخلية - يكونان 

عالجًا  و�سع  والإ�سالم  ظاهرة.  ولأّية  ت�سكيالت،  ولأّية  نظام  لأّي  بالن�سبة 

اأجل مواجهة كّل من هاتين الآفتين، وو�سع الجهاد. الجهاد ل يخت�ّض  من 

هو  فالمنافق   ،
(1(

{ ٻ  ٻ  {ٻ  الخارجيين،  بالأعداء 

من داخل النظام. لذلك يجب مجاهدة كّل هوؤلء. الجهاد هو مقابل العدّو 

اّلذي يريد اأن يهاجم هذا النظام انطالقًا من رف�سه العقائدّي وعدائه له. 

وكذلك ومن اأجل مواجهة ذلك التفّكك الداخلّي، توجد تعاليم اأخالقية مهّمة 

{ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  جدًا تفهم الإن�سان حقيقة هذه الدنيا، 

... اأي اأّن هذه الزخارف 
(2(

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ }
كنتم  واإن  لكم،  كانت �سرورّية  واإن  الدنيوية،  اللذائذ  المظاهر وهذه  وهذه 

م�سطّرين لأن ت�ستفيدوا منها واإن كانت حياتكم مرتبطة بها، فال �سّك في 

ذلك، ويجب اأن توؤّمنوها باأنف�سكم، ولكن اعلموا اأّن اإطالقها والتحّرك نحوها 

بعيٍن مغم�سة ون�سيان الأهداف هو اأمٌر خطٌر جّدًا.

اأمير الموؤمنينQ هو اأ�سد ميدان مواجهة العدّو، وعندما يتحّدث فاإّن 

والحرب،  الجهاد،  اإلى  راجعًا  اأكثرها  اأو  خطبه  ن�سف  يكون  اأن  يتوّقع  المرء 

اأغلب  اأّن  والبطولت. لكن عندما ننظر في روايات وخطب نهج البالغة نجد 

)1)  �سورة التوبة، الآية: 73.
)2)  �سورة الحديد، الآية: 20.
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خطبه وو�ساياه راجعة اإلى الزهد والتقوى والأخالق ورف�ض الدنيا وتحقيرها، 

الح�سين الإمام  واقعة  لقد كانت  الرفيعة.  والإن�سانية  المعنوّية  القيم  وتعظيم 

النف�ض  مع  والجهاد  العدّو  مع  الجهاد  اأّن  اأي  الق�سمين؛  لهذين  تلفيقًا   Q

اأّن اهلل تعالى يعلم  قد تجّلى في اأعلى مراتبه هناك، في واقعة عا�سوراء. اأي 

اأّن هذه الحادثة �ستقع ويجب اأن ُتظهر المثل الأعلى ليكون قدوًة. كما يحدث 

في البالد مع الأبطال عندما يبرزون في مجاٍل ما، ويكون البطل محّفزًا لغيره 

في ذلك المجال من الريا�سة. بالطبع، هذا مثاٌل �سغيٌر من اأجل التقريب اإلى 

كال  في  مجاهدة  عظيمة  حركة  عن  عبارة  هي  عا�سوراء  واقعة  اإّن  الأذهان. 

الجبهتين. �سواء في جبهة المواجهة مع العدّو الخارجّي - اّلذي هو عبارة عن 

ال�سلطة،  والّتابعين لجهاز  المرتبطين  الدنيا،  الفا�سد وطاّلب  جهاز الخالفة 

اّلذين اأرادوا جعل تلك القدرة اّلتي ا�ستخدمها النبّي من اأجل نجاة الب�سر، من 

اأجل تلك الحركة المقابلة لم�سيرة الإ�سالم ونبّيه المكّرمP - اأم في الجبهة 

الداخلية حيث كان المجتمع في ذلك الوقت قد تحّرك ب�سكٍل عاّم نحو ذلك 

الف�ساد الداخلّي.

انق�سى عهد  الزمن، حيث  مّر مقطٌع من  اأّنه  الأهّم؛  الثانية وهي  النقطة 

الم�ساعب الأ�سا�سية للعمل. فالفتوحات قد تحّققت، وتّم الح�سول على الغنائم، 

وتدفقت  وهناك.  هنا  من  الخارجّيين  الأعداء  قمع  وتّم  الدولة،  نطاق  واّت�سع 

الغنائم الوفيرة اإلى داخل الدولة. واأ�سحى هناك مجموعة من اأ�سحاب المال 

الأثرياء، و�سار هناك طبقة جديدة من الأ�سراف؛ اأي اأّنه بعد اأن قلع الإ�سالم 

الإ�سالمّي. هناك  العالم  في  منها  ت�سّكلت طبقة جديدة  وقمعها  الطبقة  هذه 

اأفراٌد وتحت ا�سم الإ�سالم وبعناوين اإ�سالمية - ابن ال�سحابّي الفالني وابن 

اأعمال غير لئقة وغير منا�سبة.  هذا التابع وهذا المقّرب للنبّي - دخلوا في 

وقد �سّجل التاريخ اأ�سماء بع�ض هوؤلء. كانوا يجعلون مهر بناتهم مليون مثقال 
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اّلذي جعله  ال�سّنة،  يكون مهر  اأن  بدل  دينار،  مليون  اأي  الخال�ض  الذهب  من 

النبّي الأكرمP واأمير الموؤمنينQ وم�سلمو ال�سدر الأّول من الإ�سالم، 

وهو 480 درهمًا. من هم هوؤلء؟ هم اأولد �سحابة اأجاّلء كم�سعب بن الزبير 

وغيره.[06/11/1371]

رحيل  على  الزمان  من  عقٍد  من  اأقّل  مرور  قبل  الق�سايا  بداأت  لقد 

من  فيهم  بمن   - الإ�سالم  في  ال�سابقة  اأ�سحاب  تمّتع  البداية  في   .Pالنبّي

�سحابة وتابعين واأ�سخا�ض قد �ساركوا في حروب النبّي - بالمتيازات. وكان 

المتيازات.  هذه  اأحد  المال  بيت  من  اإ�سافية  مالية  عطاءات  على  الح�سول 

واأ�سحى هناك عنواٌن يجعل م�ساواتهم مع الآخرين غير �سحيح، واأنه ل يجوز 

اأن ي�ساوى بهم غيرهم. كانت هذه هي اللبنة الأولى. اإّن التحّركات اّلتي تنجّر 

اإلى النحراف تبداأ من هذه النقطة ال�سغيرة، ومع كّل خطوة تزداد �سرعتها. 

والنحرافات بداأت من هذه النقطة حّتى و�سلت اإلى اأوا�سط عهد عثمان. ففي 

عهد الخليفة الثالث و�سل الو�سع اإلى حّد اأّن كبار �سحابة النبّيP اأ�سحوا 

من اأكبر الراأ�سماليين في زمانهم! اإّنهم من ال�سحابة، اأ�سحاب ال�ساأن الرفيع، 

الكبار  هوؤلء   - وغيرهم  وقا�ض  اأبي  بن  و�سعد  والزبير  كطلحة   - المعروفين 

في  المفاخر  �سابقة  في  �سخم  �سجّل  منهم  واحٍد  لكّل  كان  اّلذين  والوجهاء 

توّفي  الإ�سالم. عندما  الكبار في  الراأ�سماليين  حد، �ساروا من 
ُ
واأ بدٍر وحنين 

اأحدهم وترك الجواهر والذهب، واأرادوا تق�سيمها بين ورثته، في البداية جاوؤوا 

قطعات  وكاأّنها  بالفوؤو�ض؛  ويقّطعوها  يق�ّسموها  اأن  واأرادوا  وقطعها  ب�سبائكها 

حطب تحتاج اإلى فاأ�ض ليقطعها. فالذهب عادًة يتم ح�سابه وقيا�سه بالمثاقيل، 

لقد  لتق�سيمه.  الفاأ�ض  اإلى  احتاجوا  الذهب حّتى  يمتلك من  كان  فانظروا كم 

في  ال�سيعة  ذكرها  اّلتي  الق�سايا  من  ولي�ست  التاريخ،  في  الأمور  هذه  ُذكرت 
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من  تركوا  لقد  وت�سجيلها.  ل�سبطها  الجميع  ي�سعى  كان  حقائق،  اإّنها  كتبهم، 

الدراهم والدنانير ما يبلغ حّد الأ�ساطير.[20/03/1375]

في  اأفراٌد  يظهر  معناه:  هو  فهذا  الداخل،  من  الجهاز  ف�ساد  نذكر  عندما 

الدنيا  حّب   - المعدية  الأخالقّية  اأمرا�سهم  بنقل  بالتدريج  يبداأون  المجتمع 

المجتمع. في  اأفراد  باقي  اإلى  اأمرا�ٌض مهلكة  واّلتي هي لالأ�سف  وال�سهوات - 

قدمًا  للم�سّي  الهّمة  يمتلك  اأو  يجروؤ  من  هناك  �سيكون  هل  الحالة،  هذه  مثل 

في مخالفة جهاز يزيد بن معاوية؟! هل �سيحدث مثل هذا الأمر حينها؟ فمن 

هو اّلذي كان يفّكر بمواجهة جهاز الظلم والف�ساد ليزيد في ذلك الزمان؟ في 

مثل تلك الأو�ساع حدثت النه�سة الح�سينية العظيمة، اّلتي كانت تجاهد العدّو 

مثلما تواجه روحّية ال�سعي للراحة المهلكة المنت�سرة بين الم�سلمين العاديين 

[06/11/1371]. وعاّمتهم. وهذا اأمٌر مهمٌّ
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لو دّققنا النظر في هذه الحادثة، لعّله يمكن القول: اإّن الإن�سان ي�ستطيع اأن 

يعّد اأكثر من مائة در�ض مهّم في هذا التحّرك اّلذي قام به الإمام اأبو عبد اهلل

Q في ب�سعة اأ�سهر، من اليوم اّلذي خرج فيه من المدينة نحو مّكة واإلى 

اآلف  القول  ويمكن  كربالء.  في  العذب  ال�سهادة  كاأ�ض  فيه  �سرب  اّلذي  اليوم 

عندما  لكن  در�سًا.  العظيم  الإمام  ذلك  من  اإ�سارة  كّل  ُتعتبر  حيث  الدرو�ض، 

نقول اأكثر من مائة در�ض، نعني بذلك اأّنه لو اأردنا اأن ندّقق في هذه الأعمال 

لأمكننا ا�ستق�ساء مائة عنوان وف�سل، وكّل ف�سل ُيعتبر در�سًا لأّمة وتاريخ وبلد 

ولتربية النف�ض واإدارة المجتمع وللتقّرب اإلى اهلل. هكذا هو الح�سين بن علّي 

)اأرواحنا فداه وفداء ا�سمه وذكره( كال�سم�ض ال�ساطعة بين القّدي�سين، اأي اإن 

 Qكان الأنبياء والأئّمة وال�سهداء وال�سالحين كالأقمار والأنجم، فالح�سين

كال�سم�ض الطالعة بينهم، كّل ذلك لأجل هذه الأمور.

واإلى جانب المائة در�ض، هناك در�ض رئي�ض في هذا التحّرك والنه�سة اّلتي 

قام بها الإمام الح�سينQ، �ساأ�سعى لتو�سيحه لكم، وتكون كّل تلك الدرو�ض 

ثار  لماذا  وهو  الأ�سلّي،  الن�ّض  بمنزلة  هو  اّلذي  هذا  اأمام  الهوام�ض  بمنزلة 

الح�سينQ؟ هذا هو الدر�ض، لماذا ثرت يا ح�سين رغم كونك �سخ�سية 

اإلى مكان ل  لها احترامها في المدينة ومّكة، ولك �سيعتك في اليمن؟ اذهب 

�ساأن لك فيه بيزيد ول ليزيد �ساأٌن بك، تعي�ض وتعبد اهلل وتبّلغ. هذا هو ال�سوؤال 

والدر�ض الرئي�ض، ول نقول اإّن اأحدًا لم ي�سر اإلى هذا الأمر من قبل، فقد حّققوا 
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براأينا  وهو  اليوم  قوله  نوّد  ما  ولالإن�ساف،  الق�سية.  هذه  في  كثيرًا  وتحّدثوا 

ا�ستنتاج جامع وروؤية جديدة للق�سية هو اأّن بع�ض النا�ض يوّد اأن يقول: اإّن هدف 

واإقامة  الفا�سدة  يزيد  حكومة  اإ�سقاط  هو   Qالح�سين اهلل  عبد  اأبي  ثورة 

حكومة بديلة. هذا القول �سبه �سحيح ولي�ض بخطاأ، لأّنه لو كان الق�سد من هذا 

الكالم هو اأّن الح�سينQ ثار لأجل اإقامة حكومة بحيث اإّنه لو راأى اأّنه لن 

. فلو كان الهدف 
ٌ
ي�سل اإلى نتيجة لقال لقد قمنا بما علينا فلنرجع، وهذا خطاأ

اإمكانية.  هناك  دام  ما  قدمًا  يم�سي  اأن  لالإن�سان  يجوز  فاإّنه  الحكومة  اإقامة 

ولهذا عليه اأن يرجع مع فقدانها. فلو قال قائل: اإن هدف الإمام من هذه الثورة 

التحّرك ل  الحّقة، فهذا غير �سحيح، لأّن مجموع  العلوّية  الحكومة  اإقامة  هو 

يدّل على ذلك.

اإّن الح�سينQ كان  وبع�ٌض على العك�ض من ذلك، قالوا: ما الحكومة؟ 

ُيقتل وي�ست�سهد. لقد  اأن  اإّنه جاء لأجل  اإقامة الحكومة،  يعلم بعدم تمّكنه من 

يبّين ذلك  بع�ٌض  وكان  الزمن،  لمّدة من  كثيرًا  الأل�سن  الكالم على  �ساع هذا 

بعبارات �ساعرية جميلة، حّتى اأّنني راأيت بع�ض علمائنا الأجاّلء قد قالوا ذلك 

يمكنه  ل  اأّنه  راأى  لأّنه  ي�ست�سهد،  اأن  لأجل  ثار   Qالإمام اإّن  فالقول  اأي�سًا. 

عمل �سيء بالبقاء، فقال: يجب اأن اأعمل �سيئًا بال�سهادة، لم يكن كالمًا جديدًا. 

وبالن�سبة لهذا الكالم اأي�سًا، لي�ض لدينا في الم�سادر والأ�سانيد الإ�سالمّية ما 

يجّوز لالإن�سان اإلقاء نف�سه في القتل، لي�ض لدينا مثل هذا ال�سيء. اإّن ال�سهادة، 

يتحّرك  اأن  معناها  والروايات،  والآيات  المقّد�ض  ال�سرع  في  نعرفها  اّلتي 

الإن�سان وي�ستقبل الموت لأجل هدف مقّد�ض واجب اأو راجح. هذه هي ال�سهادة 

الإ�سالمية ال�سحيحة. اأّما اأن يتحّرك الإن�سان لأجل اأن ُيقتل، اأو بح�سب التعبير 

ال�ساعرّي اأن يجعل دمه و�سيلًة لزلل الظالم واإيقاعه اأر�سًا، فمثل هذه الأمور ل 

عالقة لها بواقعٍة بتلك العظمة. اإذًا هذا الأمر واإن كان فيه جانب من الحقيقة 
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الح�سين اإّن  القول  يمكننا  ل  وباخت�سار   .Qالح�سين هدف  يكن  لم  لكن 

Q ثار لأجل اإقامة  الحكومة، ول القول: اإّنه ثار لأجل اأن ي�ست�سهد، بل يوجد 

الهدف  اأو  الحكومة  هو  الهدف  اإّن  القائلين  اأّن  اأت�سّور  البين.  في  اآخر  �سيٌء 

 Qهو ال�سهادة قد خلطوا بين الهدف والنتيجة. فقد كان لالإمام الح�سين

النتيجتين:  باإحدى  تنتهي  وحركة  طريقًا  يتطّلب  اإليه  والو�سول  اآخر،  هدف 

الحكومة اأو ال�سهادة، وكان الإمام م�ستعّدًا لكلتا النتيجتين، فقد اأعّد مقّدمات 

اأّي  الحكم وكذا مقّدمات ال�سهادة، ووّطن نف�سه على هذا وذاك، فاإذا تحّقق 

واأّما  نتيجتين،  كانا  بل  هدفًا،  منهما  اأّي  يكن  لم  لكن  �سحيحًا،  كان  منهما، 

الهدف فهو �سيٌء اآخر. 

ب�سكل مخت�سر لو اأردنا بيان هدف الإمام الح�سين، ينبغي اأن نقول التالي: 

الدين  واجبات  واجب عظيم من  اأداء  العظيم كان عبارة عن  اإّن هدف ذلك 

الح�سن  الإمام  ول   Qالموؤمنين اأمير  ول   Pالنبّي ل  قبله،  اأحد  يوؤّده  لم 

الفكرّي  للنظام  العام  البناء  في  هاّمًا  مكانًا  يحتّل  واجب   ،Qالمجتبى

لم  فلماذا  واأ�سا�ض،  مهمُّ  الواجب  هذا  اأّن  ورغم  لالإ�سالم.  والعملّي  والقيمّي 

 Qالح�سين الإمام  على  يجب  كان  الح�سينQ؟  الإمام  عهد  حّتى  يوؤدَّ 

 Pالقيام بهذا الواجب ليكون در�سًا على مّر التاريخ، مثلما اأّن تاأ�سي�ض النبّي

للحكومة الإ�سالمية اأ�سبح در�سًا على مّر تاريخ الإ�سالم، ومثلما اأ�سبح جهاد 

اإلى  الب�سرية  النبّيP في �سبيل اهلل در�سًا على مّر تاريخ الم�سلمين وتاريخ 

الواجب لي�سبح در�سًا  الح�سينQ هذا  الإمام  يوؤّدي  اأن  ينبغي  الأبد. كان 

عمليًا للم�سلمين وعلى مّر التاريخ.

واأّما اأّن الإمام الح�سينQ هو اّلذي قام بهذا الواجب فالأّن اأر�سّية هذا 

الأر�سية  ُتمّهد هذه  لم  فلو   ،Qالح�سين الإمام  ُمّهدت في زمن  قد  العمل 

في زمن الإمام الح�سينQ، كاأن ُمّهدت - وعلى �سبيل المثال - في زمن 
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الإمام علي الهاديQ لقام الإمام علي الهاديQ بهذا الواجب، ول�سار 

هو ذبيح الإ�سالم العظيم؛ ولو �سادف اأن حدث ذلك في زمن الإمام الح�سن 

المجتبىQ اأو في زمن الإمام ال�سادقQ لكان على اأحدهما اأن يعمل 

به. لكن لم يحدث ذلك في زمن الأئّمة حّتى ع�سر الغيبة اإّل في ع�سر الإمام 

الح�سينQ. اإذًا كان الهدف اأداء هذا الواجب، وعندها تكون نتيجة اأداء 

 Qالواجب اأحد الأمرين، اإّما الو�سول اإلى الحكم وال�سلطة والإمام الح�سين

واأمير   Pالمجتمع كما كان عليه في ع�سر ر�سول اهلل ليعود  م�ستعّد لذلك، 

الموؤمنينQ، واإّما الو�سول اإلى ال�سهادة وهوQ م�ستعّد لها اأي�سًا. فاإّن 

اهلل قد خلق الح�سين والأئّمة بحيث يتحّملون مثل هذه ال�سهادة لمثل هذا الأمر، 

وقد تحّمل الإمام الح�سينQ ذلك. 

من  بمجموعة  اأتى  ُبعث،  عندما   - نبّي  اأّي  وكذا   -  Pالأكرم النبّي  اإّن 

اأجل  من  اجتماعّي  وبع�سها  الفرد،  اإ�سالح  اأجل  من  فردّي  بع�سها  الأحكام، 

بناء المجتمعات الب�سرية واإدارة الحياة الب�سرية. هذه المجموعة من الأحكام 

يقال لها النظام الإ�سالمّي. لقد نزل الإ�سالم على القلب المقّد�ض للنبّي الأكرم

الأ�سرية  والأحكام  والحّج  والنفاقات  والزكاة  وال�سوم  بال�سالة  وجاء   ،P

والعالقات الفردية، ثّم جاء بالجهاد في �سبيل اهلل واإقامة الحكومة والقت�ساد 

هذه  الحكومة.  تجاه  الرعّية  ووظائف  بالرعّية  الحاكم  وعالقة  الإ�سالمّي، 

 :Pالمجموعة من الأحكام عر�سها الإ�سالم على الب�سر، وبّينها النبّي الأكرم

»يا اأّيها النا�س واهلل ما من �سيء يقّربكم اإلى الجّنة ويباعدكم من النار اإّل 

. ولم يبّين النبّي الأكرمP كّل ما ي�سعد الإن�سان والمجتمع 
(1(

وقد اأمرتكم به«

الإن�ساني فح�سب، بل طّبقه وعمل به.

القت�ساد  وطّبق  الإ�سالمّي،  والمجتمع  الإ�سالمية  الحكومة  اأقام  فقد   

)1)  الكافي، ج2، �ض74.
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اإ�سالميًا واأ�سبح  الإ�سالمّي، واأقيم الجهاد وا�سُتح�سلت الزكاة، ف�سّيد نظامًا 

النبّي الأكرمP، وخليفته من بعده، مهند�ض النظام وقائد هذا القطار في 

المجتمع  وعلى  الفرد  على  فوجب  وبّينًا،  وا�سحًا  الطريق  كان  الخّط.  هذا 

الإ�سالمّي اأن ي�سير في هذا الطريق وعلى هذا النهج، فاإن كان كذلك بلغ النا�ض 

الكمال، واأ�سبحوا �سالحين كالمالئكة، ولزال الظلم وال�سّر والف�ساد والفرقة 

ال�سعادة الكاملة لي�سبحوا عباد  اإلى  النا�ض، وو�سلوا  والفقر والجهل من بين 

اهلل الكّمل. لقد جاء الإ�سالم بهذا النظام بوا�سطة النبّي الأكرمP وُطّبق في 

مجتمع ذلك اليوم، فاأين حدث ذلك؟ في بقعٍة ُت�سّمى المدينة واّت�سع بعد ذلك 

لي�سمل مّكة وما حولها. وهنا يطرح �سوؤال وهو: ما هو التكليف لو اأّنه جاءت يٌد 

اأو حادثة واأخرجت هذا القطار اّلذي و�سعه النبّي الأكرمP عن هذه ال�سّكة؟ 

ما هو التكليف لو انحرف المجتمع الإ�سالمّي وبلغ النحراف درجة بحيث خيف 

من انحراف اأ�سل الإ�سالم والمبادئ الإ�سالمية؟

لدينا نوعان من النحراف. فتارًة يف�سد النا�ض، وهذا ما يقع كثيرًا، لكن 

والعلماء  الحّكام  ويف�سد  النا�ض  ينحرف  وتارة  �سليمة،  الإ�سالم  اأحكام  تبقى 

 - فا�سدين   
ٍ
قوم ال�سحيح عن  الدين  الأ�سا�ض ل ي�سدر  الدين - ففي  ومبّلغو 

ح�سنات،  وال�سيئات  �سيئات  الح�سنات  وتبّدل  والحقائق،  القراآن  فيحّرفون 

درجة عن   180 الإ�سالم  ويحّرف  معروفًا،  والمنكر  منكرًا  المعروف  وي�سبح 

الإ�سالمّي  النظام والمجتمع  ابُتلي  لو  التكليف  له. فما هو  ُر�سم  اّلذي  الّتجاه 

بمثل هذا الأمر؟ لقد بّين النبّيP وحّدد القراآن التكليف {ں ڻ ڻ ڻ 

اآيات وروايات كثيرة  اإلى  اإ�سافة   ،
(1(

{ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
اأخرى. واأنقل منها هذه الرواية عن الإمام الح�سين. لقد ذكر الإمام الح�سين

Q هذه الرواية النبوّية للنا�ض، وكان النبّيP قد حّدث بها، لكن هل كان 

)1)  �سورة المائدة، الآية: 54.



Q167لوألا لولصفلا ةالاا ةمسسهل

الإلهّي؟ كاّل، لأّن هذا الحكم الإ�سالمّي  العمل بهذا الحكم  النبّي ليقدر على 

من  فيه  ُيخاف  حّدًا  ويبلغ  الإ�سالمّي  المجتمع  فيه  ينحرف  ع�سر  في  ُيطّبق 

 ،Pسياع اأ�سل الإ�سالم. والمجتمع الإ�سالمّي لم ينحرف في عهد ر�سول اهلل�

ولم ينحرف في عهد اأمير الموؤمنينQ بتلك ال�سورة، وكذا في عهد الإمام 

من  الكثير  ظهر  واإن  ال�سلطة،  راأ�ض  على  معاوية  كان  عندما   Qالح�سن

عالئم ذلك النحراف، لكّنه لم يبلغ الحّد اّلذي ُيخاف فيه على اأ�سل الإ�سالم. 

نعم، يمكن اأن ُيقال اإّنه بلغ الحّد في برهة من الزمن، لكن في تلك الفترة لم 

ُتتح الفر�سة ولم يكن الوقت منا�سبًا للقيام بهذا الأمر. اإّن هذا الحكم اّلذي 

ُيعتبر من الأحكام الإ�سالمية ل يقّل اأهمّية عن الحكومة ذاتها، لأّن الحكومة 

وف�سد،  وخُرب  م�ساره  عن  بالتدريج  المجتمع  خرج  فلو  المجتمع.  اإدارة  تعني 

وتبّدل حكم اهلل، ولم يوجد عندنا حكم وجوب تغيير الو�سع وتجديد الحياة اأو 

بتعبير اليوم )الثورة(، فما الفائدة من الحكومة عندها؟ فالحكم اّلذي يرتبط 

الحكومة  عن  اأهمّية  يقّل  ل  ال�سحيح  الخّط  اإلى  المنحرف  المجتمع  باإرجاع 

ذاتها، ويمكن اأن ُيقال اإّنه اأكثر اأهمّية من جهاد الكّفار ومن الأمر بالمعروف 

العبادات  وحّتى من  بل  الإ�سالمّي،  المجتمع  في  العاديين  المنكر  والنهي عن 

الإلهّية العظيمة كالحّج. لماذا؟ لأّن هذا الحكم - في الحقيقة - ي�سمن اإحياء 

الإ�سالم بعد اأن اأ�سرف على الموت اأو مات وانتهى.



منطلقات الثورة وثمارها

األرضية الممهدة للثورة
اإّنه خليفة النبّيP اّلذي يقع في ع�سره هذا النحراف ب�سرط اأن يكون 

الوقت منا�سبًا للقيام بذلك، لأّن اهلل ل يكّلف ب�سيء ل فائدة فيه. طبعًا، لي�ض 

هو  هذا  لي�ض  كاّل،  الخطر،  وجود  عدم  هو  منا�سبًا(  الوقت  يكون  )اأن  معنى 

المق�سود. فمعنى هذه العبارة، هو اأن يعلم الإن�سان اأّن هذا العمل اّلذي يقوم 

بقائهم  وعدم  واإفهامهم  النا�ض  اإلى  النداء  اإبالغ  اأي  نتيجة،  عليه  تترّتب  به 

 Qعلى خطئهم. ورّبما اأّن الإ�سالم قد انحرف في ع�سر الإمام الح�سين

وكان الوقت منا�سبًا والأر�سية ممّهدة، لذا وجب على الح�سينQ اأن يثور. 

فال�سخ�ض اّلذي توّلى ال�سلطة بعد معاوية لم يراِع حّتى ظواهر الإ�سالم. وكان 

المخالف  ال�سعر  وترويج  القراآن،  على  والتهّكم  والمجون  الخمر  في  منغم�سًا 

الأمر،  غاية  الإ�سالم.  بمخالفة  ويجاهر  الدين،  على  يتهّجم  واّلذي  للقراآن 

عاماًل  يكن  لم  الإ�سالم.  ا�سم  يحذف  اأن  ُيرد  لم  الم�سلمين  رئي�ض  ا�سمه  لأّن 

بالإ�سالم ول محّبًا له، وكان بعمله هذا كنبع الماء الآ�سن اّلذي يف�سد ما حوله 

ويعّم المجتمع الإ�سالمّي. هكذا يكون الحاكم الفا�سد، فبما اأّنه يترّبع على قّمة 

المرتفع، فما ي�سدر عنه ل يبقى في مكانه، بل ينت�سر ليمالأ ما حوله، خالفًا 

للنا�ض العادّيين حيث يبقى ف�سادهم لأنف�سهم اأو لبع�ٍض مّمن حولهم. وكّل من 

�سغل مقامًا ومن�سبًا اأرفع في المجتمع الإ�سالمّي كان �سرره وف�ساده اأكبر. لكن 

لو ف�سد من يقع على راأ�ض ال�سلطة لنت�سر ف�ساده و�سمل كّل الأر�ض، كما اأّنه لو 
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كان �سالحًا، لمتّد ال�سالح اإلى كّل مكان. ف�سخ�ٌض مف�سٌد كهذا اأ�سبح خليفة 

الم�سلمين بعد معاوية، وخليفة النبّيP! فهل هناك انحراف اأكبر من هذا؟

هل اأّن معناه عدم وجود الخطر؟ كاّل، فالخطر موجود. فال معنى اأن يبقى 

بل  المخاطر،  لهم  اأمام معار�سيه ول يخلق  �ساكتًا  ال�سلطة  راأ�ض  من هو على 

من البديهّي اأن يوّجه لهم ال�سربات، فعندما نقول الوقت المنا�سب، فمعناه اأّن 

الظروف في المجتمع الإ�سالمّي موؤاتية لأن يبّلغ الإمام الح�سينQ نداءه 

اإلى النا�ض في ذلك الع�سر وعلى مّر التاريخ.

فلو اأراد الإمام الح�سينQ الثورة في ع�سر معاوية لُدفن نداوؤه، وذلك 

لأّن و�سع الحكم في زمن معاوية وال�سيا�سات كانت ب�سكل ل يمكن للنا�ض فيه 

�سماع قول الحّق، لذلك فاإّن الإمام الح�سينQ لم يقل �سيئًا طيلة ال�سنوات 

الع�سر اّلتي كان فيها اإمامًا في زمن معاوية. لم يفعل �سيئًا، لم ُيقدم ولم يُثر، 

لأّن  يثر،  ولم  قبله  كان   Qالح�سن الإمام  موؤاتية.  تكن  لم  الظروف  لأّن 

الظروف لم تكن موؤاتية اأي�سًا. ل اأّن الإمام الح�سنQ لم يكن اأهاًل لذلك، 

الإمام  بين  ول   ،Qالح�سين والإمام   Qالح�سن الإمام  بين  فرق  فال 

الح�سينQ والإمام ال�سّجادQ، ول بين الإمام الح�سينQ والإمام 

الإمام  منزلة  طبعًا   .Qالع�سكرّي الح�سن  الإمام  اأو   Qالنقّي علي 

لكّنهم  يوؤّدوه،  لم  اّلذين  اأرفع من  الجهاد -  اأّدى هذا  اّلذي   - Qالح�سين

ذلك  لثار  الأمر  منهم هذا  اأّي  في ع�سر  وقع  ولو  الإمامة.  من�سب  في  �سواء 

الح�سينQ واجه مثل هذا النحراف،  المنزلة. فالإمام  الإمام ونال تلك 

التكليف.  هذا  تاأدية  من   Qلالإمام محي�ض  فال  موؤاتية،  كانت  والظروف 

فلم يبَق هناك اأّي عذر. لهذا فعندما قال له عبد اهلل بن جعفر، ومحمد ابن 

باأحكام  والعارفين  العلماء  من  كانوا  اّلذين   - عبا�ض  بن  اهلل  وعبد  الحنفية، 

الدين، ولم يكونوا من عاّمة النا�ض - اإّن تحّركك فيه خطر فال تذهب، اأرادوا 
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اأن يقولوا: اإّن التكليف قد �سقط عنك لوجود الخطر. لكّنهم لم يدركوا اأّن هذا 

التكليف لي�ض بالتكليف اّلذي ي�سقط بوجود الخطر، لأّن مثل هذا التكليف فيه 

خطر دومًا، فهل يمكن لإن�سان اأن يثور �سّد �سلطة مقتدرة في الظاهر ول يواجه 

خطرًا؟!

اإّن العمل اّلذي جرى في زمن الإمام الح�سينQ كانت ن�سخته الم�سّغرة 

ال�سهادة  اإلى  انتهى  هناك  اأّنه  الأمر  غاية  الخميني}.  اإمامنا  ع�سر  في 

وهنا انتهى اإلى الحكم، فهما اأمٌر واحد ول فرق بينهما. فقد كان هدف الإمام 

الح�سينQ وهدف اإمامنا الجليل واحدًا، وهذا الأمر ي�سّكل اأ�سا�ض معارف 

الإمام الح�سينQ، واإّن المعارف الح�سينّية تمّثل ق�سمًا عظيمًا من معارف 

ال�سيعة. فهذا اأ�سٌل مهّم وهو نف�سه من اأركان الإ�سالم. 

فالهدف كان عبارة عن اإرجاع الإ�سالم والمجتمع الإ�سالمّي اإلى ال�سراط 

الطريق،  تبّدل  اّلذي  الوقت  في  زمان؟  اأّي  ففي  ال�سحيح.  والخّط  الم�ستقيم 

وانحرف الم�سلمون نتيجة جهل وظلم وا�ستبداد وخيانة بع�ض القوم. بالطبع، 

يمّر التاريخ بمراحل مختلفة. فاأحيانًا تكون الظروف موؤاتية واأحيانًا ل تكون. 

في زمن الإمام الح�سينQ كانت الظروف موؤاتية وكذلك في زمننا. فاأقدم 

الإمام على نف�ض العمل. كان الهدف واحدًا. غاية الأمر، عندما يكون الإن�سان 

اأجل  من  الباطل  ومركز  الحكومة  على  الثورة  ويريد  الهدف  هذا  نحو  مّتجهًا 

اإرجاع الإ�سالم والمجتمع والنظام الإ�سالمّي اإلى موقعه ال�سحيح، تارًة ي�سل 

اإلى الحكومة وتارًة ل ي�سل اإلى الحكومة بل ي�سل اإلى ال�سهادة. اأفال يكون في 

هذه الحالة واجبًا؟ لو و�سل اإلى ال�سهادة لكان واجبًا اأي�سًا. ول يعني في هذه 

الحالة اأّنه ل يكون مفيدًا. فال فرق هنا اإذًا، فهذا القيام وهذا التحّرك مفيٌد 

في كال الحالتين، �سواٌء و�سل اإلى ال�سهادة اأم و�سل اإلى الحكومة. غاية الأمر 

ًا من الفوائد. ويجب القيام به والتحّرك نحوه.  اأّن لكّل منهما نوعًا خا�سّ
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الإمام  اأّن  الأمر،  الح�سينQ. غاية  الإمام  به  قام  اّلذي  العمل  وهذا هو 

في  لأّنه  قبله،  اأحٌد  به  يقم  ولم  التحّرك،  بهذا  قام  من  اأّول  هو   Qالح�سين

والنحراف  الأر�سّية  هذه  مثل  كانت  ما   Qالموؤمنين واأمير   Pالنبّي زمن 

موجودين، اأو اإذا كان هناك انحراف في بع�ض الموارد فلم تكن الأر�سية منا�سبة 

ول المقت�سي موجودًا)للثورة(، ولقد ُوجد كال الأمرين في زمن الإمام الح�سين

.Qوكان هذا هو اأ�سا�ض الق�سّية في مورد نه�سته .Q

الثورة تكليف وواجب
 Qالح�سين الإمام  ثورة  اإّن  ال�سورة:  بهذه  الق�سية  نلّخ�ض  اأن  ويمكننا   

الخّط  اإلى  الإ�سالمّي  والمجتمع  الإ�سالم  اإعادة  وهو  واجب عظيم  لتاأدية  كانت 

ال�سحيح اأو الثورة �سّد النحرافات الخطيرة في المجتمع الإ�سالمّي. وهذا ما 

بل هو  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  الثورة وعن طريق  يتّم عن طريق 

م�سداق عظيم لالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالطبع، فقد تكون نتيجتها 

م�ستعّدًا   Qالح�سين الإمام  كان  وقد  ال�سهادة،  تكون  وقد  الحكومة،  اإقامة 

الح�سين الإمام  اأقوال  من  ي�ستنتج  ما  هو  ذلك  على  والدليل  النتيجتين.  لكلتي 

Q. وهذه بع�ض اأقوال اأبي عبد اهللQ وكّلها ت�سير اإلى هذا المعنى: 

له:  وقال  لياًل   Qالح�سين الإمام  المدينة،  والي  الوليد،  طلب  عندما   - اأ 

»ن�سبح   :Qالإمام عليه  رّد  يزيد،  بمبايعة  وعليك  مات  قد  معاوية  اإّن 

وت�سبحون وننظر وتنظرون اأّينا اأحّق بالبيعة والخالفة«. وعند ال�سباح 

عندما لقي مروان اأبا عبد اهللQ طلب منه مبايعة يزيد وعدم تعري�ض 

وعلى  راجعون،  اإليه  واإّنا  هلل  »اإّنا   :Qالإمام فاأجابه  للقتل،  نف�سه 

لي�ست  فالق�سية   .
(1(

يزيد« مثل  براٍع  الأّمة  ُبليت  قد  اإذ  ال�سالم  الإ�سالم 

)1)  بحار الأنوار، ج 44، �ض325-326.
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اأن   Qالح�سين الإمام  ويريد  اأي �سخ�ض مثل يزيد،  بل  �سخ�ض يزيد، 

يقول: لقد تحّملنا كّل ما م�سى، اأّما الآن فاإّن اأ�سل الدين والإ�سالم والنظام 

فالق�سية هي  النحراف خطر جّدي،  اأّن  اإلى  اإ�سارة  الإ�سالمّي في خطر، 

الخطر على اأ�سل الإ�سالم.

ب - اإّن اأبا عبد اهللQ قد اأو�سى اأخاه محّمد ابن الحنفية، مّرتين: الأولى 

عند خروجه من المدينة، والثانية عند خروجه من مّكة. ولعّل هذه الو�سية 

كانت عند خروجه من مّكة في �سهر ذي الحّجة - فبعد ال�سهادة بوحدانية 

اهلل ور�سالة النبّيP يقول الإمامQ: »واإّني لم اأخرج اأ�سراً ول بطراً 

ول مف�سداً ول ظالماً واإّنما خرجت لطلب الإ�سالح في اأّمة جّدي محمد

، اأي اأريد الثورة لأجل الإ�سالح ل للو�سول اإلى الحكم حتمًا اأو لل�سهادة 
(1(

»P

حتمًا. والإ�سالح لي�ض بالأمر الهّين، فقد تكون الظروف بحيث ي�سل الإن�سان 

وي�ست�سهد،  ذلك،  يمكنه  ل  وقد  ال�سلطة  بزمام  ويم�سك  الحكم  �سّدة  اإلى 

اأن  »اأريد   :Qثّم يقول الثورة لأجل الإ�سالح.  وفي كلتي الحالتين تكون 

اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر واأ�سير ب�سيرة جّدي واأبي علي بن اأبي 

طالب فمن قبلني بقبول الحّق فاهلل اأولى بالحّق ومن رّد علّي هذا اأ�سبر 

 .
(2(

ى ائ ائ }...« حتى يق�سي اهلل بيني وبين القوم بالحّق { 

والإ�سالح يّتم عن هذا الطريق، وهو ما قلنا اإّنه م�سداق لالأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.

ج - عندما كان الإمامQ في مّكة، بعث بكتابين، الأّول اإلى روؤ�ساء الب�سرة، 

والثاني اإلى روؤ�ساء الكوفة، جاء في كتابه اإلى روؤ�ساء الب�سرة: »وقد بعثت 

فاإّن  نبّيه،  و�سّنة  اهلل  كتاب  اإلى  اأدعوكم  واأنا  الكتاب  بهذا  اإليكم  ر�سولي 

)1)  بحار الأنوار، ج44، �ض329.
م. ن.  (2(
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ال�سّنة قد اأميتت والبدعة قد اأحييت، فاإن ت�سمعوا قولي وتجيبوا دعوتي 

 Qاأي يريد الإمام الح�سين .
(1(

وتطيعوا اأمري اأهدكم �سبيل الر�ساد«

اإحياء الإ�سالم و�سّنة النبّيP والنظام  تاأدية ذلك التكليف العظيم وهو 

الإ�سالمّي. وجاء في كتابه اإلى اأهل الكوفة: »فلعمري ما الإمام اإل العامل 

اهلل،  ذات  نف�سه عن  والحاب�س  بالحّق  والدائر  بالق�سط  والآخذ  بالكتاب 

فا�سقًا  يكون  اأن  يمكن  ل  الإ�سالمّي  المجتمع  ورئي�ض  الإمام   .
(2(

وال�سالم«

فاجرًا خائنًا مف�سدًا بعيدًا عن اهلل، بل يجب اأن يكون عاماًل بكتاب اهلل، 

اأن يحب�ض نف�سه في غرفة الخلوة  وذلك بالطبع على م�ستوى المجتمع، ل 

لل�سالة، بل اأن يحيي العمل بالكتاب على م�ستوى المجتمع، وياأخذ بالق�سط 

اأّنه  هو  الأخيرة  الجملة  معنى  ولعّل  المجتمع.  قانون  الحّق  ويجعل  والعدل 

اأ�سير  يقع  ل  حّتى  نحٍو  باأّي  الم�ستقيم  الإلهّي  ال�سراط  على  نف�سه  يثّبت 

من  هدفه  بّين  قد   Qالإمام اأّن  اأي  والمادية.  ال�سيطانية  الإغراءات 

�لخروج.

د - كان الإمامQ يخاطب النا�ض في كّل منزل ينزل فيه بعد خروجه من 

مّكة؛ عندما ]واجه الح�سينQ جي�ض الحّر[ و�سار باأ�سحابه في ناحية 

والحّر ومن معه في ناحية حّتى بلغ »البي�سة« خاطب الإمامQ اأ�سحاب 

الحّر، فقال: »اأّيها النا�س اإّن ر�سول اهللP قال: من راأى �سلطاناً جائراً 

م�ستحاّلً لُحرم اهلل، ناكثاً لعهد اهلل، مخالفاً ل�سّنة ر�سول اهلل، يعمل في 

عباد اهلل بالإثم والعدوان، فلم يغّير عليه بفعل ول بقول كان حّقاً على 

. فالنبّيP بّين ما يجب عمله اإذا انحرف النظام 
(3(

اهلل اأن يدخله مدخله«

الإ�سالمّي، وقد ا�ستند الإمام الح�سينQ اإلى قول النبّيP هذا.

)1)  م. ن، �ض340.

)2)  م. ن، �ض334.
تاريخ الطبري، ج4، �ض304.  (3(
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فالتكليف هو اأن »ُيغيِّر بفعل اأو قول«، فاإذا واجه الإن�سان مثل هذه الظروف 

- وكان الظرف موؤاتيًا كما تقّدم - وجب عليه اأن يثور �سّد هذا الأمر ولو بلغ ما 

بلغ، ُيقتل، يبقى حّيًا، ينجح في الظاهر اأو ل ينجح. يجب على كّل م�سلم اأن يثور 

»واإّني اأحّق   :Qثّم قال .Pاأمام هذا الو�سع، وهذا تكليف قال به النبّي

، لأّني �سبط النبّيP، فاإن كان النبّيP قد اأوجب على الم�سلمين 
(1(

بهذا«

فردًا فردًا هذا الأمر، كان �سبط النبّيP ووارث علمه وحكمته الح�سين بن 

وهدف  �سبب  عن  فيعلن  الأمر.  لهذا  خرجت  فاإّني  يثور،  اأن  اأحّق   Qعلي

ثورته وهو لأجل »التغيير« اأي الثورة �سّد هذا الو�سع ال�سائد.

هـ - كان لالإمام الح�سين في منزل ُعذيب، -حيث التحق به اأربعة نفر-: بياٌن 

اآخر، قال لهم الإمامQ: »اأّما واهلل اإني لأرجو اأن يكون خيراً ما اأراد 

. وهذا دليل على ما تقّدم اأّنه ل فرق �سواء انت�سر 
(2(

اهلل بنا ُقتلنا اأم ظفرنا«

اأم ُقتل، يجب اأداء التكليف. 

وفي اأّول خطبة لهQ عند نزوله كربالء، يقولQ: »وقد نزل بنا من 

الأمر ما قد ترون« اإلى اأن يقول: »األ ترون اإلى الحّق ل ُيعمل به واإلى الباطل 

 اإلى اآخر الخطبة.
(3(

ل ُيتناهى عنه؟ ليرغب الموؤمن في لقاء رّبه محّقاً...«

الواجب  وهذا  لواجب،  تاأديًة  كانت   Qالح�سين الإمام  ثورة  اإّن  اإذًا 

يتوّجه اإلى كّل فرد من الم�سلمين عبر التاريخ، وهو اأّنه على كّل م�سلم لزوم 

ُيخاف  بحيث  الإ�سالمّي  المجتمع  جذور  في  الف�ساد  تف�ّسي  روؤية  حال  الثورة 

من تغييٍر كّلي في اأحكام الإ�سالم، بالطبع اإذا كانت الظروف موؤاتية، وعلم 

وعدم  الحياة  قيد  على  البقاء  ال�سروط  من  ولي�ض  نتيجة.  الثورة  لهذه  باأّن 

ثار  قد   Qفالح�سين والمعاناة.  والأذى  للتعذيب  التعّر�ض  وعدم  القتل 

)1)  بحار الأنوار، ج 44، �ض 382.

)2)  اأعيان ال�سيعة، ج 1، �ض 597.

)3)  بحار الأنوار، ج 44، �ض 381.
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واأّدى هذا الواجب عمليًا ليكون در�سًا للجميع.[19/03/1374]

لقد قام الإمام الح�سين بن علّيQ واأيقظ وجدان النا�ض. لهذا ظهرت 

بعد �سهادة الإمام الح�سينQ، تلك النه�سات الإ�سالمية اّلتي بداأت واحدة 

تلو الأخرى، واّلتي حتمًا جرى قمعها. ولكن لي�ض المهّم اأن يجري قمع التحّرك 

من قبل العدّو واإن كان بالطبع مّرًا، ولكن ما هو اأمّر هو اأن ي�سل المجتمع اإلى 

حيث ل يظهر اأّية رّدة فعل مقابل العدّو، هذا هو الخطر الأكبر.

الثمار الطيبة للثورة الحسينية
لقد قام الإمام الح�سين بن عليQ بعمٍل، اأّدى اإلى ظهور اأ�سخا�ٍض في 

جميع عهود الحكومات الطاغوتية، مع اأّنهم كانوا اأبعد عن ع�سر �سدر الإ�سالم، 

لكن كانت اإرادتهم للقتال والجهاد �سّد جهاز الظلم والف�ساد اأكبر من ع�سر 

ق�سية  من  بدءًا  جميعًا.  عليهم  ُيق�سى  كان   .Qالمجتبى الح�سن  الإمام 

التّوابين  اإلى الأحداث الالحقة وق�سايا  اأهل المدينة المعروفة بالحّرة،  قيام 

والمختار الثقفي اإلى ع�سر بني العّبا�ض، فهناك دائمًا في الداخل �سعوٌب تثور. 

فمن هو اّلذي اأوجد مثل هذه الثورات؟ اإّنه الح�سين بن عليQ. فلو لم يثر 

لتتبّدل هذه الروحية الك�سولة والمتهّربة من  الإمام الح�سينQ هل كانت 

الم�سوؤولية اإلى روحّية مواجهٍة للظلم وتحّمل الم�سوؤولية؟ لماذا نقول اإّن روحّية 

من  الح�سينQ ذهب  الإمام  اأّن  ب�سبب  اإّنه  مّيتة؟  كانت  الم�سوؤولية  تحمل 

المدينة، اّلتي كانت مهد الرجال العظام في الإ�سالم، اإلى مّكة. فاأبناء العّبا�ض 

والزبير وعمر واأبناء خلفاء �سدر الإ�سالم كانوا قد اجتمعوا كّلهم في المدينة، 

ولم يكن اأّي منهم حا�سرًا اأو م�ستعّدًا لم�ساعدة الإمام الح�سينQ في هذه 

 ،Qالثورة الدموّية والتاريخّية. اإذًا واإلى ما قبل بدء ثورة الإمام الح�سين

لم يكن الخوا�ّض م�ستعّدين ليخطوا خطوة واحدة. اأّما بعد ثورة الإمام الح�سين
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اإلى  اأن ن�سيفه  ينبغي  الروحّية. وهذا هو در�ٌض كبير  اأحييت هذه  Q فقد 

الدرو�ض الأخرى في واقعة عا�سوراء. عظمة هذه الواقعة هي هذه. هذا اّلذي 

ُيقال: »الموعود ب�سهادته قبل ا�ستهالله وولدته، )هذا اّلذي( بكته ال�سماء 

 Qعلّي بن  الح�سين  اإّنه  ولدته،  قبل   
(1(

عليها« ومن  والأر�س  فيها  ومن 

الزيارة  اأو  الدعاء  هذا  وبح�سب  نعّظمه.  ونحن  الكبير  العزاء  ذلك  له  اّلذي 

البكاء عليه من اأجل ذلك. لهذا، عندما ننظر اليوم نرى اأّن الإ�سالم قد اأحياه 

الح�سين بن عليQ وهو يعّد حافظ الإ�سالم.[06/11/1371]

)1)  بحار الأنوار، ج 44، �ض 347.



❊ .Oملحمة زينب الكبرى

حركة الإمام ال�سّجادQ في مرحلة الأ�سر. ❊

ال�سيعة بعد حادثة كربالء. ❊

Oحركة السيدة زينب الكبرى
وأحداث ما بعد كربالء

الف�صل ال�صابع





Oملحمة زينب الكبرى

اإّن زينب الكبرىO امراأٌة عظيمة. فما هي عظمة هذه المراأة الكبرى 

في نظر ال�سعوب الإ�سالمية؟ ل ي�سّح اأن ُيقال لأّنها كانت ابنة علّي بن اأبي طالب

Q، اأو اأخت الح�سين بن علّي والح�سن بن علّي L، فالن�سب ل يمكن اأن 

اأئّمتنا بناٌت واأّمهاٌت واأخوات  يكون �سببًا لمثل هذه العظمة. فلقد كان لجميع 

الكبرى  اإّن قيمة وعظمة زينب  الكبرىO؟  ولكن من منهّن كانت كزينب 

التكليف  اأ�سا�ض  على  العظيمة  والإ�سالمّية  الإن�سانّية  وحركتها  لموقفها  هي 

الإلهّي. فعملها وقرارها ونوعّية حركتها، كّل ذلك منحها هذه العظمة. وكّل من 

تقوم بمثل هذا العمل، ولو لم تكن بنت اأمير الموؤمنينQ، �ستح�سل على 

بدايًة  اإّنها  نابٌع من هنا، حيث  العظمة  لهذه  الأ�سا�ض  فالجانب  العظمة.  هذه 

�سّخ�ست الموقف �سواٌء قبل تحّرك الإمام الح�سينQ اإلى كربالء، اأم في 

التي تلت �سهادة  اأم في الأحداث القا�سمة  لحظات المحنة في يوم عا�سوراء 

بح�سب كل حادثة،  المنا�سب  الموقف  اتخاذها  وثانيًا،   Qالح�سين الإمام 

.Oوهذه المواقف هي اّلتي �سنعت زينب

فقبل التحّرك اإلى كربالء، نجد وجهاء، كابن عّبا�ض وابن جعفر و�سخ�سّيات 

معروفة في �سدر الإ�سالم، مّمن يّدعي الفقاهة وال�سهامة والرئا�سة قد تحّيروا 

اأّي  ولم يعرفوا ماذا يفعلون، ولكّن زينب الكبرى لم ُت�سب بالحيرة، واأدركت 

طريٍق ينبغي اأن ت�سلكه، ولم تترك اإمامها وحيدًا وتذهب. فهي لم تدرك �سعوبة 

الطريق فح�سب، بل �سعرت به اأف�سل من غيرها. لقد كانت امراأًة حا�سرة لأن 
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معها.  واأبناءها  اأطفالها  اأح�سرت  ولهذا  المهمّة،  اأداء  لأجل  باأ�سرتها  ت�سحي 

اأقوى  يقدر  ل  حيث  الع�سيبة  ال�ساعات  تلك  في  الواقعة.  بكيفية  ت�سعر  كانت 

اإمامها وجّهزته  اأدركت ذلك ودعمت  اأن يفعل  اإدراك ماذا ينبغي  النا�ض على 

الدنيا  اأظلمت  وحين   Qعلّي بن  الح�سين  �سهادة  بعد  ال�سهادة.  لمذبح 

نورًا  الكبرى  ال�سّيدة  هذه  اأ�سحت  العالم،  واآفاق  والنفو�ض  القلوب  وتكّدرت 

النا�ض في  اأعظم  �سوى  اإلى حيث ل ي�سل   Oلقد و�سلت زينب و�سطوعًا. 

تاريخ الب�سرية - اأي الأنبياء.[22/08/1370]

اإّن كربالء دون زينبO ما كانت لتكون كربالء. وما كانت  في الواقع 

عا�سوراء دون زينب الكبرىO لتكون تلك الحادثة التاريخية الخالدة. لقد 

بحيث  اآخرها،  اإلى  الحادثة  اأّول  من   Q عليٍّ لبنة  ال�سخ�سية  هذه  برزت 

ي�سعر المرء اأّن ح�سينًا ثانيًا كان في لبا�ض امراأٍة وفي ثوب ابنة علّي. وفي غير 

ذلك، ماذا كان �سيحدث بعد عا�سوراء؟ لعّل الإمام ال�سّجادQ كان لُيقتل، 

المرحلة  تلك  في  اأحد.  اإلى  لي�سل  كان  ما   Qالح�سين الإمام  نداء  ولعّل 

وقبل �سهادة الإمام الح�سين بن علّيQ اأي�سًا، كانت زينب كموا�ٍض و�سديق 

اإّن  بالّتعب.  اأو  بالوحدة  وجوده  مع   Qالح�سين الإمام  ي�سعر  لم  و�سخ�ضٍ 

المرء لي�ساهد مثل هذا الدور في وجه زينبO وفي كلماتها وفي حركاتها. 

الح�سين لالإمام  وذكرت  مّرتين،  بال�سطراب   Oزينب �سعرت  لقد 

Q هذا ال�سطراب. بعد خبر �سهادة م�سلم، حينما جاء الإمام ونقل اأمورًا 

وو�سلت الأخبار المختلفة. فزينبO في النهاية هي امراأة ذات عواطف 

النبّي.  اآل  هم  ال�سعور  في  الغليان  هذا  ومظهر  مرهفة،  واإح�سا�سات  جّيا�سة 

ففي عين ال�سالبة والقدرة وال�سجاعة والمقاومة اإزاء الم�سائب، هي مظهر 

النبع الفّوار والزلل للرهافة الإن�سانية والرحمة الب�سرية في هذه الأ�سرة. ولو 

كّله  العالم  يقف مقابل  اّلذي  مثاًل هنا، هذا   Qبن علي الح�سين  �سربت 
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هذه  مقابل  لكّنه  يهتّز،  ول  ويقاوم  المفتر�سة  الذئاب  بيداء  في  يواجهه  وهو 

رع ذلك الغالم الأ�سود  الأ�سياء ال�سغيرة، فاإّنه ينقلب. مثلما حدث عندما �سُ

الحب�سّي فجاء الإمامQ ووقف على راأ�سه. اإّنه غالٌم اأ�سود ومن المخل�سين 

والثقافة  الجتماعّي  الو�سع  بلحاظ  ذر،  اأبي  غالم  جون،  لعّل  والمحّبين. 

رفيعة  طبقة  النهاية  في  الم�سلمين  بين  يكن  لم  واإن   - اآنذاك،  الجتماعية 

جدًا - فاإّنه لم يكن �ساحب مرتبة �سريفة ورفيعة. فهو عندما ُيقتل ياأتي اإليه 

والم�سهورين  والوجهاء  الكوفة،  اأ�سراف  من  ُقتلوا،  الكثيرون   ،Qالح�سين

فيها، كحبيب بن مظاهر وزهير بن القين، وغيرهم اّلذين ُيعّدون من الكبراء 

رعوا  �سُ وعندما   ،Qالح�سين الإمام  اأمام  ا�سُت�سهدوا  فيها،  والم�سهورين 

اأمثال م�سلم بن عو�سجة  اأر�سًا لم يظهر الإمام مثل هذه الحركة، بل خاطب 

قائاًل: اإن �ساء اهلل توؤجر من اهلل، لكن مقابل هذا الغالم الأ�سود اّلذي لي�ض له 

اأحد ول ولد ول تنتظره اأ�سرٌة تبكي عليه، جاء الح�سين بن علّيQ واأظهر 

ما اأظهره مع علّي الأكبر، مع هذا الغالم، وقف على راأ�سه وو�سع راأ�سه المدّمى 

في حجره لكّنه لم يهداأ، فقد �ساهد الجميع كيف اأّنه انحنى وو�سع وجهه على 

وجه هذا الغالم الأ�سود. هكذا كانت العاطفة الإن�سانّية الفّوارة!

لهذا فاإّن زينب هي امراأة بعواطف جّيا�سة واأحا�سي�ض مرهفة، فهي لي�ست 

الح�سين الإمام  تحّب  اأخٌت   ،Qالح�سين الإمام  اأخت  هي  عادية،  كامراأة 

لم  وهي   ،Qالح�سين الإمام  مع  لتاأتي  زوجها  تترك  اأخٌت  بع�سق،   Q

اأن  اأجل  من  فاأح�سرتهما  ومحّمدًا،  عونًا  ابنيها  معها  جلبت  بل  وحدها،  تاأِت 

يكونا معها على طريق اهلل، ولو اقت�سى الأمر الت�سحية فلي�ست�سهدا. وفي اأحد 

 ،Qالح�سين الإمام  اإلى  وذهبت  بالخطر  �سعرت  الطريق  اأثناء  المنازل 

اأّن الق�سّية ق�سّية  اإّنني اأ�سعر بالخطر واأرى الو�سع خطرًا. كانت تعلم  وقالت 

ال�سهادة والأ�سر لكن في الوقت نف�سه كانت الأحداث بحيث تطغى على الإن�سان، 
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لهذا راجعت الإمام الح�سينQ، وهنا لم يقل الإمام الح�سينQ �سيئًا 

كثيرًا، لقد قال هذه لي�ست ق�سية، كّل ما يريده اهلل �سوف يحدث، وقريبًا من 

 Oالكبرى زينب  من  نرى  ل  وهنا   .
(1(

كان« اهلل  �ساء  »ما  الم�سمون،  هذا 

�سالم اهلل عليها �سيئًا تذكره لالإمام الح�سينQ اأو ت�ساأله عنه اأو يوؤّدي اإلى 

اإيجاد انقبا�ٍض نف�سيٍّ وينتقل اإلى الإمام الح�سينQ اإّل في ليلة عا�سوراء.

 Oالكبرى زينب  اإّن  ُيقال  اأن  يمكن  حيث  هناك  عا�سوراء،  ليلة  واأّول 

فقدت �سبرها من �سّدة الغم، يقول الإمام ال�سّجادQ اّلذي كان مري�سًا. 

كنت نائمًا في الخيمة وكانت عّمتي زينبO جال�سًة قربي تداويني وكانت 

الخيمة المجاورة هي خيمة اأبيQ، كان جال�سًا وكان جون غالم اأبي ذر، 

م�سغوًل باإعداد �سيف الإمامQ، والجميع يهّيئ نف�سه لأجل القتال في الغد، 

»يا  اأقبل:  اأّن الدنيا اأدبرت والموت  اأبي يترّنم باأ�سعاٍر تبّين  يقول: راأيت فجاأًة 

. وهذا كان يدّل على اأّن 
(2(

دهٍر اأفٍّ لك من خليل كم لك بالإ�سراق والأ�سيل«

من ين�سد هذا ال�سعر اأ�سبح واثقًا اأّنه عّما قريب �سيرتحل عن هذه الدنيا. يقول 

الإمام ال�سّجادQ: �سمعت هذا ال�سعر واأدركت ر�سالته ومعناه، وعلمت اأّن 

الإمام الح�سينQ ينعى نف�سه، ولكّنني تمالكت نف�سي. نظرت لأرى عّمتي 

زينبO فجاأًة قد غرقت في حزٍن �سديد، فنه�ست وذهبت اإلى خيمة اأخيها 

وقالت له: اأخي! اأراك تنعى نف�سك. لقد كّنا اإلى اليوم ناأن�ض بك، وعندما رحل 

اأبونا عن هذه الدنيا قلنا يوجد اإخوة لنا، وعندما ا�سُت�سهد اأخي الإمام الح�سن

Q، قلت ما زال لدّي الإمام الح�سينQ، ولقد ا�ستاأن�ست بك طيلة هذه 

ال�سنوات، واعتمدت عليك واأنا اليوم اأراك تنعى نف�سك. 

 Oالحق في اأن تتاأّلم. ولعّل الحالة اّلتي كانت عليها زينب Oلزينب

)1)  الكافي، ج2، �ض530.
)2)  بحار الأنوار، ج 44، �ض 316.
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في ذلك اليوم كانت حالة غير عادّية. ول يمكن اأبدًا المقارنة بين حال زينب

اأّي من الن�ساء وحتى حال الإمام ال�سّجادQ. لقد كان حال  O وحال 

زينبO �سديدًا ومنهكًا. لقد ا�سُت�سهد جميع الرجال في يوم عا�سوراء. ولم 

 Qال�سّجاد يبَق من رجٍل في ع�سر عا�سوراء في كّل المخّيم �سوى الإمام 

اّلذي  اّلذي كان مري�سًا، واأغ�سي عليه من �سّدة المر�ض. وبمالحظة المخّيم 

كان فيه 84 امراأة وطفل و�سط بحٍر من الأعداء، فكم يتطّلب هذا الأمر من 

جهدٍ، وبع�سهم عط�سى والبع�ض وجوعى؟ بل لعّله يمكن القول اإّن الجميع كانوا 

منهكين من �سّدة الجوع والعط�ض. فجميع القلوب م�سطربة وخائفة، واأج�ساد 

ال�سهداء كّلها مقّطعة على الّرمال، بع�سهم ينظر اإلى اأخيه والبع�ض اإلى ابنه. 

على كّل حال كانت حادثة مّرة جدًا ورهيبة، وكان ينبغي ل�سخ�ضٍ ما اأن يجمع 

.Oكّل هوؤلء، وهذا ال�سخ�ض كان زينب

الآخرين  اإخوته  اأو  ابنيه  اأو  اأخاه فقط،  تكن زينبO �سخ�سًا فقد  لم 

والأ�سحاب  ها�سم  بني  �سباب  من  �سابًا  �سابًا  و18  الأعّزاء،  هوؤلء  كّل  اأو 

كانت،  اأّنها  وهو  عّما جرى  اأهمية  يقّل  ل  اآخر  �سيء  كان هناك  لقد  الأوفياء. 

هذه  وحرا�سة  لإدارة  الثقيل  الحمل  هذا  عن  م�سوؤولة  الأعداء،  هوؤلء  كّل  بين 

البقّية من الن�ساء والأطفال اّلذين تفّرقوا وت�سّتتوا، وكان عليها اأن ترعى الإمام 

حين  واإلى  الواقعة  تلك  بعد  ال�ساعات  تلك  في  فلهذا  اأي�سًا.   Qال�سّجاد

تحّرك القافلة، وتحديد العدّو ماذا �سيفعل بهم، في تلك ال�ساعات تلك التي 

كانت ليلة مظلمة وحالكة وع�سيبة اأي�سًا، اهلل وحده يعلم ماذا مّر على زينب 

الكبرىO. لهذا كانت زينبO طوال هذه ال�ساعات في حركة دائمة 

الأّم  تلك  واإلى  المراأة،  تلك  اإلى  الطفل، ومن هناك  اإلى هذا  ترك�ض من هنا 

الثكلى، واإلى تلك الأخت المفجوعة باأخيها، واإلى ذلك الطفل الر�سيع، تتحّرك 

الكيل  وتوا�سيهم. لكن في لحظة ما، كان يطفح  الأفراد وتجمعهم  بين  دائمًا 
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الذي  ال�سهيد  اأخيها  نحو  تّتجه  اأخيها،  اإلى  بالخطاب  فتتوّجه   ،Oبزينب

كان مالذها وملجاأها الوحيد. لدينا في الروايات اأّن زينب الكبرى جاءت اإلى 

ج�سد اأخيها المقّطع ونادت من اأعماق قلبها: »يا محّمداه �سّلى عليك مالئكة 

]20/07/1363[ .(1(
ال�سماء هذا الح�سين بالعرا مرّمٌل بالدما مقطع الأع�سا«

عندما ُيقال اإّن الدّم انت�سر على ال�سيف في عا�سوراء وفي واقعة كربالء، 

في  الدّم  فاإّن  واإل  زينبO؛  هو  النت�سار  هذا  عامل  فاإّن  كذلك،  وهو 

في  الحّق  لقوى  ظاهرية  بهزيمٍة  تنتهي  ع�سكرية  واقعٌة  انتهى.  قد  كربالء 

ميدان عا�سوراء. اأما ذلك ال�سيء اّلذي اأّدى اإلى تبديل هذه الهزيمة الع�سكرية 

الكبرى زينب  خ�سو�سية  عن  عبارٌة  هو  دائم  قطعيٍّ  انت�ساٍر  اإلى  الظاهرية 

O فالدور اّلذي قامت به زينبO؛ هو اأمٌر في غاية الأهمّية. وقد دّلت 

في  هي  بل  التاريخ،  هام�ض  على  موجودًة  لي�ست  المراأة  اأّن  على  الواقعة  هذه 

�سلب الأحداث التاريخية المهّمة. فالقراآن اأي�سًا ناطٌق بهذه الم�ساألة في موارد 

الما�سية؛  بالأمم  مرتبطًا  ولي�ض  القريب  بالتاريخ  متعّلق  هذا  لكن  متعّددة، 

فحادثٌة حّيٌة ومح�سو�سٌة ي�ساهد فيها الإن�سان زينب الكبرىO تظهر بهذه 

العظمة المحّيرة وال�ساطعة في الميدان، تقوم بعمٍل يذل العدّو ويحّقره، اّلذي 

بح�سب الظاهر قد انت�سر في المعركة الع�سكرية واقتلع المعار�سين وقمعهم 

جبينه  فت�ِسم  رئا�سته.  ق�سر  وفي  قدرته  مقّر  في  الن�سر  عر�ض  على  وجل�ض 

بو�سمة العار الأبدّي وتبّدل انت�ساره اإلى هزيمة. هذا هو عمل زينب الكبرى. 

اأظهرت زينب �سالم اهلل عليها اأّنه يمكنها اأن تبّدل الحجاب وعفاف المراأة اإلى 

العّزة الجهادية، اإلى جهاد كبير.

وما بقَي من ُخَطب زينب الكبرىO، مّما هو في متناول الأيدي، يظهر 

اأ�سواق الكوفة  ُتن�سى في  اّلتي ل  عظمة حركة زينب الكبرىO. فخطبتها 

)1)  تاريخ الطبري، ج4، �ض348.
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لم تكن كالمًا عاديًا، ول موقفًا عاديًا ل�سخ�سيٍة كبرى، بل بّينت بتحليل عظيم 

واأغنى  واأعمق  الكلمات  باأجمل  الع�سر  ذلك  في  الإ�سالمّي  المجتمع  اأو�ساع 

المفاهيم في مثل تلك الظروف. فيا لها من �سخ�سية قوّية وعظيمة. 

فهي قبل يومين، فقدت اأخاها وقائدها واإمامها في تلك ال�سحراء، فقدته 

مع كّل الأعّزاء وال�سباب والأبناء، وهذا الجمع الموؤّلف من ب�سع ع�سرات من 

ح�سروا على مراأى من اأعين النا�ض وُحملوا على 
ُ
�سروا واأ

ُ
الن�ساء والأطفال قد اأ

نياق الأ�ْسر، وجاء النا�ض للم�ساهدة، وبع�سهم كان يهّلل وبع�سهم كان يبكي. 

ففي مثل هذه المحنة، ت�سطع فجاأًة �سم�ض العظمة، فت�ستعمل نف�ض اللهجة اّلتي 

مخاطبًا  الخالفة  منبر  على  وهو   Qالموؤمنين اأمير  اأبوها  ي�ستعملها  كان 

وبذلك  والبالغة  والف�ساحة  اللهجة  وبنف�ض  الطريقة  بنف�ض  فتنطق  اأّمته، 

اأّيها  اأهل الغدر والختل«،  يا  اأهل الكوفة،  »يا  ال�سمّو في الم�سمون والمعنى: 

واأهل  الإ�سالم  اأتباع  اأّنكم  �سّدقتكم  لعّلكم  المتظاهرون،  اأّيها  المخادعون، 

»األ وهل فيكم  الفتنة عميًا،  المتحان و�سرتم في  �سقطتم في  ولكن  البيت، 

، فت�سّرفكم وكالمكم ل 
(1(

ِلف والّنِطف وملق الإماء، وغمز الأعداء؟« اإّل ال�سّ

اأّنكم  اأّنكم موؤمنون، وت�سّورتم  اأنف�سكم، وظننتم  ين�سجم مع قلوبكم. فغّرتكم 

ما زلتم ثوريين، ظننتم اأّنكم ما زلتم اأتباع اأمير الموؤمنينQ، في حين اأّن 

ولم  الفتنة،  في  والنجاح  ال�سمود  تتمّكنوا من  لم  يكن كذلك.  لم  الأمر  واقع 

من  غزلها  نق�ست  كالتي  اإل  مثلكم  فما   ...« باأنف�سكم،  النجاة  من  تتمّكنوا 

 فقد اأ�سبحتم كاّلتي بّدلت 
(2(

اأيمانكم دخاًل بينكم« اأنكاثاً، تتخذون  بعد قوة 

الحرير اأو القطن اإلى خيوط، ثّم اأرجعت تلك الخيوط ونق�ستها اإلى قطن اأو 

حرير، فمن غير ب�سيرٍة ووعٍي للظروف، ومن غير تمييز بين الحّق والباطل، 

بحار الأنوار، ج45، �ض 109.  (1(
)2)  الأمالي، ال�سيخ المفيد، �ض 322.



إنسان بعمر 250 سنة 186

مليٌء  والل�سان  الإيمان  فالظاهر ظاهر  �سوابقكم.  واأحبطتم  اأعمالكم  اأبطلتم 

بالّدعاءات الجهادية، اأّما الباطن فهو باطٌن اأجوف خاٍل من المقاومة مقابل 

العوا�سف المخالفة. فهذا ما ُيعّد تحديدًا لالآفات.

اأي�سًا،  ال�سعبة  الظروف  تلك  في  البليغة،  والكلمات  القوّي  البيان  فبهذا 

تحّدثت زينب الكبرىO. فلم يكن الأمر بحيث نرى مجموعة من الم�ستمعين 

اإليها وهي تتحّدث معهم كخطيب عادّي؛ كال،  اأمام زينب وي�ستمعون  يجل�سون 

الرماح يحيطون بهم، وكان هناك جماعٌة  الأعداء، وحملة  فالجماعة هم من 

متفاوتون في اأحوالهم كهوؤلء اّلذين �سّلموا م�سلمًا اإلى ابن زياد، واأولئك اّلذين 

كتبوا الر�سائل لالإمام الح�سينQ وتخّلفوا، ومنهم من كان ينبغي اأن يواجه 

ابن زياد وقد اختباأوا في بيوتهم - هوؤلء كانوا في �سوق الكوفة - وجماعٌة ظهر 

منهم �سعف النف�ض وهم الآن ي�ساهدون ابنة اأمير الموؤمنينO ويبكون. 

اّلتي ل يمكن  المتفاوتة  الجماعات  الكبرى في مواجهة هذه  فكانت زينب 

الّثقة بها، ولكّنها كانت تتحّدث بهذه الطريقة المحكمة. فهي امراأة التاريخ، 

وهذه المراأة لم تعد �سعيفة. ول ي�سّح عّدها امراأة �سعيفة. فهذا جوهر المراأة 

المراأة  ال�سعبة. هذه هي  الظروف  مثل هذه  في  نف�سها  ُتظهر  الموؤمنة حيث 

اّلتي ُتعّد قدوًة لكّل الرجال العظماء والن�ساء العظيمات في العالم. فهي تبّين 

علل الثورة النبوّية والثورة العلوّية، وتقول اإّنكم لم تتمّكنوا من معرفة الحّق في 

الفتنة، ولم ت�ستطيعوا اأن تعملوا بتكليفكم، وكانت النتيجة اأن ُيرفع راأ�ض فلذة 

كبد النبّيP على الرماح. من هنا يمكن فهم عظمة زينب. ]01/02/1389[



حركة اإلمام السّجادQ في مرحلة األسر

الإمامة  بخّط  والمعتقدين  لل�سيعة  بالن�سبة  عا�سوراء  بعد  الو�سع  كان  لقد 

و�سعًا مذهاًل. فوح�سية العمالء الأموّيين وما فعلوه باآل النبّي، �سواٌء في كربالء 

اأم في الكوفة اأم في ال�سام، اأرعب كّل محّبي خّط الإمامة. بالطبع اأنتم تعلمون 

اأّن زبدة اأ�سحاب الإمام الح�سينQ قد ا�سُت�سهدوا في كربالء اأو في واقعة 

التّوابين، اأّما اّلذين بقوا فلم يمتلكوا الجراأة اّلتي تخّولهم الوقوف وقول كلمة 

الحّق مقابل �سلطة يزيد المتجّبر، وفيما بعد مروان. كان هناك جماعٌة موؤمنة 

العملية عن طريق  الناحية  ان�سرفت من  متفّرقة غير منّظمة، مرعوبة، وقد 

القمع  ال�سيعة.  جمع  من  ال�سّجاد  لالإمام  بقي  اّلذي  الإرث  هو  هذا  الإمامة. 

الكثير والجماعة المنا�سرة �سعيفة جدًا، وعلى الإمام ال�سّجادQ من اأجل 

حفظ تّيار الإ�سالم الأ�سيل والدين والواقع، اأن ينه�ض للجهاد ويجمع كّل هذا 

ال�ستات ويّتجه بهم نحو الحكومة العلوية اأي نحو الحكومة الإ�سالمية الواقعية. 

34 �سنة و�ساأكتفي  ال�سّجادQ �سمن هذه الظروف طيلة  لقد عمل الإمام 

.Qبذكر بع�ض المقاطع البارزة من حياة الإمام ال�سّجاد

الق�سم الأّول من حياة الإمام الرابع المليئة بالمفاخر وهو في الأ�سر. 

مرتين  والأغالل  بال�سال�سل  يد  وُقّ مّرتين   Qال�سجاد الإمام  �سر 
ُ
اأ لقد 

اإلى ال�سام، المّرة الأولى من كربالء، والمّرة الثانية من المدينة في زمن عبد 

الملك بن مروان. لقد كان الإمام ال�سّجادQ تج�سيدًا للقراآن والإ�سالم حين 

ال�سهداء  �سقوط  لحظة  وفي  الح�سينيين.  الأ�سرى  قافلة  مع  كربالء  من  �سر 
ُ
اأ
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على رمال كربالء، بداأت ملحمة علّي بن الح�سينQ. كان الأطفال، �سبيًة 

واإناثًا، والن�ساء الفاقدات للمعين يحيطون بالإمام ال�سّجادQ في قافلة ل 

جميعًا،  يقودهم  اأن   Qال�سّجاد الإمام  على  وكان  واحد،  رجٌل  فيها  يوجد 

وطوال الطريق اإلى ال�سام، لم ي�سمح لهذا الجمع اّلذي تربطه رابطة الإيمان 

اأن ُي�ساب بالترّدد والتزلزل. عندما دخلوا الكوفة، اأمر عبيد اهلل بن زياد بقتل 

اأنا  الأ�سرى رجاًل، قال: من هو؟ فقال:  بين  البيت، ف�ساهد من  اآل  كّل رجال 

علّي بن الح�سين، فهّدده بالقتل، وهنا كان اأّول ظهوٍر وتجلٍّ لالإمامة والمعنويات 

 وكرامتنا من اهلل ال�سهادة. فنحن نفتخر 
(1(

والقيادة، فقال: »اأِبالقتل تهّددني«

زياد  بن  اهلل  عبيد  جهاز  فتراجع  الموت.  نخاف  ول  اهلل  �سبيل  في  ُنقتل  باأن 

مقابل هذه ال�سالبة.

 
ٍ
وفي اأحداث ال�سام، بعد اأن كان الإمام ال�سّجادQ مع كّل الأ�سرى، ولأّيام

يح�سروا  اأن  لهم  بدا  بعد ذلك  الأ�سر،  في حال  وخيٍم جّدًا  و�سٍع  في  متتالية، 

الإمام ال�سّجادQ اإلى الم�سجد واأن ينالوا منه مقابل النا�ض، لئال يوؤّثر اإعالم 

مخالفيه واأتباع الإمامQ، اّلتي كانت في كّل مكان، على و�سع حكومة يزيد. 

هنا نجد الإمام ال�سّجادQ في ذلك المجل�ض ينه�ض ويقول: ليزيد، اأريد اأن 

اأ�سعد هذه الخ�سبات واأتحّدث مع النا�ض. لم يت�سّور يزيد اأّن ابن النبّي، اّلذي 

اأن يكون طيلة هذه المّدة  اأ�سيرًا مري�سًا، واّلذي كان من المفتر�ض  كان �ساّبًا 

قد انهزم من الناحية النف�سية، يمكن اأن ي�سّكل خطرًا عليه، ف�سمح له، ف�سعد 

الإمام ال�سّجادQ المنبر واأعلن على المالأ فل�سفة الإمامة وحادثة ال�سهادة، 

وحركة الحكومة الأموية الطاغوتية في قلب هذه الحكومة. لقد قام بعمٍل هّيج 

اأهالي ال�سام، اأي اأّن الإمام ال�سّجادQ كان له مثل هذه ال�سخ�سية العظيمة 

اّلتي تقف مقابل عبيد اهلل بن زياد ومقابل كّل هذا الح�سد المخدوع في ال�سام 

)1)  بحار الأنوار، ج.45، �ض.118
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وفي عمق الجهاز الأموي وفي مقابل جالوزة يزيد دون اأن يخاف، فينطق بكلمة 

الحّق ويبّين، دون اأن يرى لحياته قيمًة اأو قدرًا.]14/09/1359[

كبطٍل عظيم  ير�سم ملحمة طويلة عظيمة   Qال�سّجاد الإمام  كان  لقد 

مختلفة  فترة  ُتعتبر  واّلتي  هذه،  والمر�ض  الأ�سر  فترة  خالل  واأفعاله  باأقواله 

التحتية  البنية  على  يعمل  بداأ  حيث  حياته،  من  الأ�سا�ض  المرحلة  عن  تمامًا 

باعتداٍل ودّقة وهدوء، حّتى اأّنه كان يجل�ض اأحيانًا مع عبد الملك بن مروان في 

مجل�ض واحد ويت�سّرف معه ت�سّرفًا معتدًل وعادّيًا. اأّما في هذا المرحلة فاإّننا 

ن�ساهد الإمام ب�سورة ثائٍر هادٍر ل ي�سكت على اأّية كلمة. وكان اأمام المالأ يرّد 

باأجوبة تزلزل اأركان اأعدائه المقتدرين.

الدموّي  الوح�ض  الكوفة نراه يخطب مقابل عبيد اهلل بن زياد - ذلك  في 

النت�سار -  وكاأ�ض  النبّي  ابن  اأ�سكره �سراب قتل  �سيفه دمًا، وقد  اّلذي يقطر 

بحيث ياأمر بقتل الإمامQ. ولو لم تنه�ض زينبO بالأمر في موقعه، 

واأنا  قبله  تقتلوني  حّتى  تقتلونه  اأدعكم  ل  وتقول  الإمام  على  بنف�سها  وترمي 

امراأة، وكان على ابن زياد اأن يبعثهم كاأ�سرى اإلى ال�سام، لو لم يكن كّل ذلك 

.Qلكان هناك احتمال كبير اأن يقتل الإمام ال�سّجاد

في �سوق الكوفة اأي�سًا، وب�سوت واحد وزمان واحد، يخطب الإمامQ هو 

وعّمته زينبOواأخته �سكينة، فيجّي�سون النفو�ض ويف�سون الحقائق.

وفي ال�سام، �سواء في مجل�ض يزيد اأم في الم�سجد، واأمام ح�سٍد كبيٍر من 

باأبلغ بيان. وقد ت�سّمنت خطبه وكلماته  Q الحقائق  النا�ض، يبّين الإمام 

حّقانية اأهل البيت بالخالفة، وف�سحت جرائم النظام الحاكم، وحّذر النا�ض 

 .
(1(

الغافلين الجاهلين باأ�سلوٍب �سديٍد وبليغ

ذكر الخطبة واإماطة ال�ّستار عن عمقها يتطّلب عماًل م�ستقالًّ عن مو�سوعنا، ولكن ينبغي لكّل من يريد اأن يف�ّسر هذه   (1(
الخطبة اأن يدر�ســـها كلمة كلمة مع اللتفات اإلى هذه الأ�سول. تلك كانت حالة الإمام ال�سّجادQ في مرحلة الأ�سر 

الملحمّية )الكاتب(. 
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لماذا يلجاأ الإمام ال�سّجادQ، في مرحلة ما بعد الأ�سر، اإلى العتدال 

والتقّية ويغّطي على التحّركات الثورية وال�سديدة بالّدعاء والأعمال المعتدلة، 

بينما يت�سّرف في مرحلة الأ�سر ب�سّدة وقّوة وو�سوح؟ 

والجواب هو اأّن مرحلة الأ�سر كانت ف�ساًل ا�ستثنائيًا، حيث كان على الإمام 

ال�سّجادQ، وبمعزل عن كونه اإمامًا، اأن يهّيئ اأر�سّية التحّرك الم�ستقبلّي 

لإقامة الحكومة الإلهّية والإ�سالمّية، وقد كان الل�سان الناطق للدماء الم�سفوكة 

ل�سان  كان  بل  بحقيقته،  هنا  يكن  لم   Qال�سّجاد فالإمام  عا�سوراء.  في 

الح�سينQ ال�سامت اّلذي تجّلى في هذا ال�ساب الثورّي في ال�سام والكوفة. 

فلو لم يكن الإمام ال�سّجادQ �سديدًا وحاّدًا و�سريحًا في بيان الق�سايا فاإّنه 

الم�ستقبلّي  عمله  مجال  لأّن  الم�ستقبلّي.  لعمله  مجال  الحقيقة  في  يبقى  لن 

 Qالح�سين دم  اأّن  كما  الهادر.   Qعلي بن  الح�سين  دم  من  ينطلق 

كان اأي�سًا اأر�سّية للنه�سات ال�سيعية على طول التاريخ. وهكذا ينبغي اأن يبداأ 

العمل، اأّوًل بتحذير النا�ض، ثّم في ظّل هذا التحذير تبداأ المعار�سة الأ�سولّية 

والعميقة والبعيدة المدى، ول يمكن اأن يتحّقق هذا التحذير اإل باللهجة الحاّدة 

وال�سديدة.

لذلك كان دور الإمام ال�سّجادQ في هذا ال�سفر، ودور زينبO حمل 

نداء ور�سالة ثورة الح�سين بن عليQ. اإذ اإّن معرفة النا�ض بقتل الح�سين

وم�ستقبل  الإ�سالم  توؤّثر على م�ستقبل  �سوف  قتل،  وكيف  قتل،  ولماذا   ،Q

ينبغي  وكان  اآخر.  بنحٍو  لأّثرت  يعلموا  لم  ولو  بنحٍو،   ،Rالبيت اأهل  دعوة 

وكان  المجتمع،  م�ستوى  على  الحقائق  هذه  ن�سر  لأجل  الكبيرة  الجهود  بذل 

اأبعد  اإلى  العمل  هذا  بمثل  ويم�سي  ذخائر  من  لديه  ما  كّل  ي�ستخدم  اأن  عليه 

الحدود. لهذا تحّرك الإمام ال�سجادQ في هذا الّتجاه مثل �سكينة وفاطمة 

كحَملة  ا�ستطاعته(  بقدر  )كلٌّ  اأ�سير  كّل  ومثل  نف�سها  زينب  ومثل  ال�سغرى 
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لر�سالة. لقد اجتمعت كّل هذه الطاقات حّتى تنثر دم الح�سينQ الم�سفوك 

في الغربة في كّل المناطق الإ�سالمية اّلتي مّروا بها من كربالء اإلى المدينة. 

وحين دخل الإمام ال�سجادQ اإلى المدينة كان عليه اأن يبّين الحقائق اأمام 

العيون والأنظار لحظة و�سوله، فكان هذا الف�سل الق�سير مقطعًا ا�ستثنائيًا في 

حياته. المقطع التالي يبداأ حين يبا�سر الإمام ال�سجادQ حياته في المدينة 

بيان  ولأجل  النبّيP وحرمه.  بيت  ويبداأ عمله من  و�ساأن،  قدٍر  كاأن�سان ذي 

وظروف  �سائدة  كانت  اّلتي  الأو�ساع  درا�سة  اإلى  نحتاج  الرابع  الإمام  برنامج 

زمانه اأي�سًا. ]مجلة با�سدار اإ�سالم، 6[



الشيعة بعد حادثة كربالء

بداية الحراك الشيعي
ة  عندما جرت واقعة كربالء �سيطرت على كاّفة العالم الإ�سالمّي، وخا�سّ

عندما و�سل الخبر اإلى الحجاز والعراق، حالٌة من الرعب والخوف ال�سديدين 

اأّن حكومة يزيد ل تتّورع عن ارتكاب  بين ال�سيعة واأتباع الأئّمة، لأّنهم �سعروا 

بن علي الح�سين  قتل  كان  ولو  �سيء، حّتى  كّل  قب�ستها على  لإحكام  �سيء  اأّي 

Q، �سبط الر�سول المعروف بالعظمة والعتبار والقدا�سة في كاّفة اأنحاء 

العالم الإ�سالمّي. هذا الرعب اّلذي ظهرت اآثاره في الكوفة والمدينة بلغ ذروته 

الحّرة  اإحداها حادثة  اأخرى -  اإثر وقوع عّدة حوادث  بعد مرور زمان معّين، 

الحجاز  في   Rالبيت اأهل  نفوذ  منطقة  في  ال�سديد  القمع  جّو  ف�سيطر   -

ة الكوفة(. ف�سعفت الّت�سالت و�سار  ة المدينة( وفي العراق )وخا�سّ )وخا�سّ

اأتباع الأئّمة والمعار�سون لنظام بني اأمّية اأقلّية وفي حالة �سعف وعدم ثبات.

اأو�ساع  عن  الحديث  في  قال  اأّنه   Qال�سادق الإمام  عن  رواية  وُتنقل 

 وذكر 
(1(

الأئّمة اّلذين �سبقوه: »ارتّد النا�س بعد الح�سينQ اإّل ثالثة...«

الإمام  عن  رواية  وفي  �سبعة.  اأنهم  بع�سها  وفي  اأنهم خم�سة  اأخرى  رواية  في 

اأّنه قال:  اأبو عمر النهدّي - يقول �سمعت عن الإمام  ال�سجادQ - يرويها 

.
(2(

»وما بمّكة والمدينة ع�سرون رجاًل يحّبنا«

الخت�سا�ض، �ض 64.  (1(
)2)  نهـــج البالغة، �ســـرح ابن اأبـــي الحديد، ج4، )ويروى الحديث عن عبد اهلل بن الزبيـــر( الغارات، ج2، �ض 573، �ض 
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وقد نقلت هذين الحديثين في هذا المجال، حّتى يّت�سح الو�سع العاّم لعالم 

تلك  مثل  اأوجد  حدث  اّلذي  القمع  فهذا  واأتباعهم.  لالأئّمة  بالن�سبة  الإ�سالم 

اآي�سين خائفين ل يملكون  اأتباع الأئّمةR متفّرقين  اّلتي �سار فيها  الحالة 

ال�سادق الإمام  يكمل  الرواية  تلك  في  ولكن  الجماعّي.  التحّرك  على  القدرة 

.
(1(

Q القول: »ثّم اإّن النا�س لحقوا وكثروا«

 Qالح�سين الإمام  �سهادة  واقعة  بعد  هو:  المذكورة  الق�سية  وتف�سيل 

اأهل  اأتباع  ت�سكيالت  زوال  درجة  اإلى  لي�ض  لكن  ورعب  خوف  في  النا�ض  �سار 

الكوفة،  اإلى  كربالء  باأ�سرى  جاءوا  اّلذي  الوقت  في  اأّنه  ذلك  ودليل  البيت. 

�سوهدت التحّركات اّلتي تدّل على وجود التنظيمات ال�سيعّية.

وعند الحديث عن »التنظيمات ال�سيعّية ال�سرّية« ل نق�سد نمط التنظيمات 

كانت  اّلتي  العقائدية  الروابط  تلك  المق�سود  بل  الع�سر،  هذا  في  الموجود 

ت�سل النا�ض بع�سهم ببع�ض وتحملهم على الت�سحية والأعمال ال�سّرية، واّلتي 

توؤّلف في اأذهاننا مجموعة واحدة.

في تلك الأّيام اّلتي كان فيها اأهل البيتR في الكوفة، ي�سقط في اإحدى 

الليالي حجٌر في ال�سجن اّلذي كانوا فيه، واإذا بالحجر ورقة ُكتب عليها: »لقد 

اأر�سل حاكم الكوفة رجاًل اإلى يزيد في ال�سام حّتى يعلم ماذا يفعل بكم. فاإذا 

�سمعتم غداً لياًل �سوت تكبير فاعلموا اأّنكم �سُتقتلون ها هنا، واإذا لم ت�سمعوا 

ة ندرك جّيدًا  . عندما ن�سمع بمثل هذه الق�سّ
(2(

فاعلموا اأّن الو�سع �سيتح�ّسن«

الحاكم  الجهاز  داخل  التنظيمات  واأع�ساء هذه  الأ�سدقاء  �سخ�ض من  وجود 

بحّق  الإجراءات  هي  ما  ويعلم  ال�سجن  يده  وتطال  الق�سايا  يعلم  زياد،  لبن 

وبالرغم  الأخبار،  يو�سل  اأن  بالتكبير  ويمكنه  عليهم،  �سيجري  وما  المعتقلين 

)1)  بحار الأنوار، ج 46، �ض 144.
)2)  نقل ابن الأثير هذه الق�سة في تاريخه الكامل)الكاتب(.
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من كّل القمع والت�سديد كانت ُت�ساهد مثل هذه الأمور. 

مثال اآخر: عبد اهلل بن عفيف الأزدّي، الرجل الأعمى اّلذي قام برّدة الفعل 

ما  وكذلك  ا�ست�سهاده.  اإلى  ذلك  واأّدى  الكوفة،  اإلى  الأ�سرى  ورود  عند  الأولى 

راأيناه في ال�سام اأو في الكوفة عندما التقى الّنا�ض باأهل البيت بالبكاء والتالوم 

وقد تكّررت هذه الحوادث في مجل�ض يزيد وفي مجل�ض ابن زياد اأي�سًا.

لم  الحادثة،  هذه  بعد  ال�سديد  القمع  من  جّو  فر�ض  ومع  هذا،  على  بناًء 

وال�سياع.  الت�سّتت  لهم  ولم يح�سل   Rالبيت اأهل  اأتباع  ينهدم نظام عمل 

ولكن بعد مرور مّدة وقعت حوادث اأخرى، ازداد معها جّو القمع. ومن هنا يمكن 

فهم الحديث »ارتّد النا�س بعد الح�سين« باأّنه يرتبط بمرحلة تلك الأحداث اأو 

ما بعدها، اأو مرتبٌط بالمقاطع الزمنّية اّلتي ح�سلت في هذا المجال. 

قام   - والمفجعة  المهّمة  الحادثة  تلك  وقوع  قبل   - المرحلة  هذه  وخالل 

ال�سيعة بترتيب وتنظيم اأعمالهم وا�ستعادة ان�سجامهم ال�سابق. وينقل الطبرّي 

، وهو يق�سد 
(1(

قائاًل: »فلم يزل القوم في جمع اآلة الحرب وال�ستعداد للقتال«

ال�سيعة في طلب الثاأر لدماء الح�سين بن عليQ. وكانوا يدعون النا�ض من 

ا�ستمّر هذا  وقد  النا�ض جماعات، جماعات،  لهم  وي�ستجيب  وغيرهم  ال�سيعة 

الو�سع اإلى اأن هلك يزيد بن معاوية.

ولهذا نجد مع كّل هذا ال�سغط والقمع ال�سديد ا�ستمرار التحّركات - كما 

)وهي  ال�سيعة«  »جهاد  كتاب  موؤّلفة  تقول  ال�سبب  لهذا  ولعّله   - الطبرّي  ينقل 

ولكّنها   Qال�سجاد الإمام  تجاه  واقعّية  روؤية  تمتلك  ول  �سيعية  غير  كاتبة 

كتنظيٍم   Qالح�سين �سهادة  بعد  ال�سيعة  »اأ�سبح  الحقيقة(:  هذه  اأدركت 

واحد تجمعهم العتقادات والروابط ال�سيا�سية ويعقدون الجتماعات ولهم 

)1)  تاريخ الطبري، ج 5، �ض 558.
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.
(1(

القادة والقوى الع�سكرية. وكان التّوابون اأّول مظهر لهذه التنظيمات«

وهكذا �سعرنا مع ت�سّلل ال�سعف اإلى التنظيمات ال�سيعية اإثر حادثة عا�سوراء 

اأّن هذه التحّركات في مقابل هذا الو�سع ا�ستمّرت بن�ساط لإعادة هذا التنظيم 

اإلى �سابق عهده، اإلى اأن جرت »واقعة الحّرة«. وبراأيي فاإّن واقعة الحّرة كانت 

مف�ساًل عظيمًا في تاريخ الت�سّيع و�سربة كبيرة جدًا له.

واقعة الحرّة
لقد جرت هذه الواقعة �سنة 63 للهجرة. وتف�سيلها باخت�سار، اأّنه في �سنة 

اأجل  اأمّية قليلي الخبرة، على المدينة ففّكر ومن  اأحد �سباب بني  ُوّلَي  62 هـ 
اإلى مالقاة يزيد. فدعا  ا�ستمالة قلوب ال�سيعة في المدينة، اأن يدعو بع�سهم 

بع�ض اأ�سراف الم�سلمين وال�سحابة ووجهاء المدينة - اّلذين كانوا في معظمهم 

من محّبي الإمام ال�سّجادQ - اإلى ال�سام للقاء يزيد وال�ستئنا�ض به وللحّد 

من الخالفات. فذهبوا اإلى ال�سام والتقوا به ومكثوا عّدة اأّيام، واأعطاهم يزيد 

اإلى  رجعوا  ثّم  األف(  مئة  اأو  درهم  األف   50 )بمقدار  المال  من  كبيرة  مبالغ 

المدينة.

بداأوا  الفجائع في بالط يزيد -  راأوا  ولأّنهم  المدينة -  اإلى  عندما عادوا 

بانتقاده والتهّجم عليه. وانقلبت الق�سّية، فبدًل من مدحه والثناء عليه بداأوا 

بالت�سهير به وقالوا للنا�ض: كيف يمكن اأن يكون يزيد خليفة وهو �سارٌب للخمر، 

عن  نخلعه  اإّننا  والفجور؟  الف�سق  اأنواع  ويمار�ض  والقردة،  الكالب  ويالعب 

 اّلذي دعا النا�ض اإلى 
(2(

الخالفة. وكان على راأ�ض هوؤلء، عبد اهلل بن حنظلة

القيام على يزيد وخلعه. 

)1)  �سميرة مختار الليثي.
حد وغ�ســـلته 

ُ
)2)  حنظلة هو ال�ســـاب الذي قبل اأن يطلع فجر ليلة عر�ســـه التحق بجي�ض ر�ســـول اهلل وا�سُت�ســـهد في غزوة اأ

المالئكة ولهذا ُعرف بـ »حنظلة غ�سيل المالئكة«)الكاتب(.
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والمخ�سرمين  الكهول  القادة  اأحد  يزيد  ياأمر  اأن  اإلى  الحركة  هذه  فاأّدت 

الثورة  واإخماد  المدينة  اإلى  بالإ�سراع  عقبة«،  بن  »م�سلم  وُيدعى  اأمّية،  لبني 

فيها. فقدم ابن عقبة وحا�سرها عّدة اأّيام ثّم دخلها وارتكب فيها اأب�سع واأفجع 

الجرائم اّلتي لم يحدث مثلها في تاريخ الإ�سالم. وقد ُعرف بعد هذه الحادثة 

المفجعة با�سم »م�سرف بن عقبة«. 

مجريات وتفا�سيل هذه الحادثة كثيرة ول يمكن اأن اأ�سرح كّل الأحداث فيها، 

ة  ولكن يكفي اأّنها اأ�سبحت اأكبر و�سيلة لإرعاب محّبي واأتباع اأهل البيت، خا�سّ

في المدينة اّلتي هرب منها من هرب وُقتل اآخرون، بع�سهم من اأ�سحاب اأهل 

اأقطار  كاّفة  اإلى  الخبر  و�سل هذا  لقد  بن حنظلة.  كعبد اهلل  الخّيرين  البيت 

العالم وُعِلم اأن النظام الحاكم �سوف يقف بقّوة اأمام اأّية حركة من هذا القبيل، 

ولن ي�سمح باأّي نحو من التحّركات.

المختار ومصعب وحركة التوابين
الحادثة الأخرى اّلتي اأّدت اإلى اإ�سعاف ال�سيعة، هي حادثة �سهادة المختار 

في الكوفة، وت�سّلط عبد الملك بن مروان على كامل العالم الإ�سالمّي. 

فبعد موت يزيد، تبعه خلفاء اأحدهم معاوية بن يزيد اّلذي لم يحكم لأكثر 

من ثالثة اأ�سهر، ثّم مروان بن الحكم اّلذي حكم لمدة �سنتين اأو اأقل، ثّم و�سل 

ب�ساأنه:  اأمّية حنكًة كما جاء  اأكثر خلفاء بني  اّلذي كان  الملك  اإلى عبد  الأمر 

.
(1(

»كان عبد الملك اأ�سّدهم �سكيمة واأم�ساهم عزيمة«

فا�ستطاع عبد الملك اأن يقب�ض على زمام اأمور العالم الإ�سالمّي بيده، واأن 

يوجد نظامًا اإرهابيًا وقمعّيًا، وكان اإم�ساكه بزمام الأمور متوّقفًا على الق�ساء 

م�سعب  يد  على  مجيئه  قبل  ّفي  �سُ قد  ال�سيعّي  فالمختار  خ�سومه.  على 

)1)  اأن�ساب الأ�سراف، ج 7، �ض 209.
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المختار  حركة  ل�ستمرار  نهايًة  ي�سع  اأن  اأراد  الملك  عبد  ولكّن  الزبير.  بن 

ال�سيعة  عانى  حّتى  بذلك،  قام  وبالفعل  الأخرى.  ال�سيعّية  والحركات  وغيره 

ة الكوفة اّلتي كانت في ذلك الوقت اأهّم مراكزهم، اأ�سّد  في العراق، وخا�سّ

معاناة.]مجلة با�سدار اإ�سالم، 8[.

واإن كانت حركة التّوابين اّلتي حدثت في عام 64 اأو 65 للهجرة - حيث على 

اأجواء العراق  اأوجدت جّوًا جديدًا في  65 - قد  الظاهر كانت �سهادتهم عام 

المكبوتة، لكّن ا�ست�سهادهم جميعًا عن بكرة اأبيهم اأعاد جّو الّرعب والقمع اإلى 

وم�سعب  المختار  اأي  الأموّي،  الجهاز  اأعداء  توّفي  اأن  وبعد  والعراق.  الكوفة 

بن الزبير، ولم يكن عبد اهلل بن الزبير في مّكة قادرًا على اأن يتحّمل المختار 

التابع لأهل البيت R، فقتله بيد م�سعب، وتجّدد هذا الّرعب والخوف اأكثر 

و�سُعفت الآمال. حّتى جاء في نهاية المطاف عبد الملك على راأ�ض ال�سلطة، 

اأمّية  بني  �سلطة  تحت  الإ�سالمّي  العالم  كّل  �سار  حّتى  ق�سيرة  مّدة  تمّر  ولم 

المنحو�سة بكّل اقتدارهم، وتمّكن عبد الملك من اأن يحكم طيلة 20 �سنة بكّل 

اقتدار.]28/04/1365[

لها  وكان  عا�سوراء،  واقعة  من  الأحداث  هذه  بداأت  فقد  الأحوال  كّل  وفي 

و�سهادة  العراق،  في   
(1(

التّوابين حركة  وقمع  الحّرة  واقعة  قبيل  من  تبعات 

المختار، و�سهادة اإبراهيم بن مالك الأ�ستر النخعي، واآخرين من وجهاء ال�سيعة 

حيث اإّنه بعد �سهادتهم تّم قمع حركات التحّرر �سواء في المدينة اأم في الكوفة 

)1)  كانت حركة التّوابين اأّول رّدة فعل على عا�ســـوراء وقد جرت في الكوفة. فبعد ا�ست�ســـهاد الإمام الح�ســـين بداأ بع�ض 
ال�ســـيعة يتالومون فيما بينهم ويتعاتبون لأّنهم لم ي�ســـتجيبوا لدعوة الإمام وي�سرعوا اإلى ن�سرته، وراأوا اأّنه لن يغ�سل 

هذه المع�ســـية �ســـوى النتقـــام لأبي عبد اهلل من قاتليه واأعدائـــه، ولهذا جاوؤوا اإلى الكوفة واجتمعوا بخم�ســـة اأعياٍن 

وزعماء لل�سيعة وتباحثوا. وفي النهاية جعلوا �سليمان بن �سرد الخزاعي قائدهم وبداأوا بتحّرٍك ع�سكريٍّ علنّي.

وفي ليلة الجمعة، في الخام�ض والع�سرين من ربيع الثاني ل�سنة 65 للجهرة جاوؤوا اإلى مرقد الإمام الح�سين المطّهر 

وبكـــوا و�ســـّجوا بحيث لم ُيَر حتى يومنا هـــذا مثل ذلك اليوم. ثّم وّدعـــوا القبر واّتجهوا اإلى ال�ســـام للقتال والتحموا 

بالجي�ض الأموي حتى ُقتلوا عن بكرة اأبيهم.

النقطة الملفتة في حركة التّوابين هي اأنه رغم اأّنهم في الكوفة لكّنهم اّتجهوا نحو ال�سام وحاربوا النظام من اأجل اأن 

يثبتوا اأّن قاتل الإمام الح�سين لي�ض �سخ�سًا اأو ب�سعة اأ�سخا�ض بل اإّنه نظام باأ�سره.)الكاتب(.
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�سيب الت�سّيع في العالم الإ�سالمي 
ُ
- اللتين كانتا المركز الأ�سا�ض للت�سّيع - واأ

بحالة من القمع ال�سديد وغا�ض اأتباع الأئّمة في منتهى الغربة والوحدة.

عصر االنحطاط الفكري واالخالقي
هناك عامٌل اآخر اإلى جانب هذا الّرعب وهو النحطاط الفكرّي للنا�ض، في 

كّل اأطراف العالم الإ�سالمي واأكنافه، وهو اّلذي ن�ساأ من عدم الهتمام بتعاليم 

الدين في مرحلة الع�سرين �سنة الما�سية. وفيما بعد ُهجر التعليم الدينّي وتعليم 

الإيمان وتف�سير الآيات وبيان الحقائق منذ زمن النبّي - في مرحلة الع�سرين 

40 للهجرة واإلى ذاك الوقت - فابُتلي النا�ض بلحاظ العتقاد  �سنة بعد عام 

والأ�سول الإيمانية بالخواء والفراغ. عندما ي�سع المرء حياة النا�ض في ذلك 

العهد تحت المجهر يّت�سح هذا الأمر من خالل التواريخ والروايات المختلفة 

الموجودة. بالطبع، كان هناك علماء وقّراء ومحّدثون، �سياأتي التعّر�ض لهم، 

لكّن عاّمة النا�ض ابُتلوا بعدم الإيمان و�سعف العتقاد �سعفًا كبيرًا. وقد و�سل 

في  ُذكر  النبّوة!  في  ي�سّككون  الخالفة  جهاز  اأيادي  بع�ض  اإّن  حيث  اإلى  الأمر 

المنحّطين  اأمّية  بني  عّمال  من  وُيعّد  الق�سري،  اهلل  عبد  بن  خالد  اأّن  الكتب 

اأف�سل  الخالفة  »اإّن  ويقول:  النبّوة  الخالفة على  ل  يف�سّ وال�سّيئين، كان  جدًا 

واآثر عندك  اإليك  اأحّق  اأهلك  في  »اأخليفتك  قائاًل:  ي�ستدل  ثّم  النبّوة«،  من 

فهل  غيبتك  في  يخلفك  �سخ�سًا  اأهلك  في  تركت  اأّنك  لو  اأي  ؛ 
(1(

ر�سولك« اأم 

هو اأف�سل واأقرب اإليك اأم ذاك اّلذي ياأتيك بر�سالٍة ما من مكاٍن معّين؟ فمن 

الوا�سح اأّن ذاك اّلذي جعلته في بيتك خليفًة لك �سيكون اأقرب اإليك. فخليفة 

اهلل - وهنا ل يقول خليفة ر�سول اهلل - هو اأف�سل من ر�سول اهلل!

اإّن ما كان يقوله خالد بن عبد اهلل الق�سري كان يجري على ل�سان الآخرين. 

)1)  الأخبار الطوال، �ض 346.
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عبد  زمان  منذ  اأّنه  وجدت  الأموّي  الع�سر  �سعراء  اأ�سعار  في  نظرت  وعندما 

اأّن  المرء  ين�سى  اأّنه  درجة  اإلى  الأ�سعار  في  اهلل  خليفة  تعبير  تكّرر  قد  الملك 

الخليفة هو خليفة النبّي! فقد ا�ستمّر هذا الأمر اإلى زمن بني العّبا�ض.

نوُمكـــُم طـــال  هّبـــوا  اأمّيـــة  داووِدبنـــي  بـــن  يعقـــوب  الخليفـــة  اإّن 

�ســـاعت خالفتكم يا قوم فالتم�سوا
)2(

خليفـــة اهلل بيـــن الـــزّق والعـــوِد

واأينما  حّتى عندما كانوا يريدون هجاء الخليفة كانوا يقولون خليفة اهلل! 

وغيرهم،  وُكثير  والفرزدق  كجرير  الزمان  ذلك  في  المعروفون  ال�سعراء  كان 

ومئات ال�سعراء المعروفين والكبار، عندما يريدون مدح الخليفة كانوا يطلقون 

�سُعفت  لقد  واحد.  نموذٌج  وهذا  اهلل.  ر�سول  خليفة  ل  اهلل،  خليفة  لقب  عليه 

اأخالقهم فقد  اأّما  باأ�سول الدين.  ال�سكل حّتى فيما يتعّلق  النا�ض بهذا  عقائد 

انحّطت ب�سّدة.

الفرج، وهو  لأبي  الأغاني  لكتاب  اأثناء مطالعتي  لفتت نظري  هناك نقطة 

فاإّن  تقريبًا،   150، 160 اإلى  والمئة   90 و�لـ   80 و�لـ   70 الـ  �سنوات  في  اأّنه 

اأ�سهر المغّنين والمطربين والالعبين والعابثين في العالم الإ�سالمّي كانوا في 

للغناء،  �سوقًا  ال�سام  الخليفة في  وكّلما كان ي�سيق �سدر  اأو في مّكة،  المدينة 

ويطالب بمغنٍّ اأو مطرب، كانوا ير�سلون له من المدينة اأو مّكة اأحد المطربين 

والمدينة.  مّكة  في  كانوا  والماجنين  ال�سعراء  فاأ�سواأ  المغّنين.  اأو  المعروفين 

ومن  والف�ساد.  للفح�ساء  مركزًا  اأ�سحى  الإ�سالم  ومن�ساأ  النبّي  وحي  فمهبط 

الجّيد اأن نعرف هذه الأمور ب�ساأن تاريخ المدينة ومّكة. ولالأ�سف في الآثار اّلتي 

لدينا، ل يوجد مثل هذه الأ�سياء، وهي اأموٌر واقعّية حدثت. واأنا العبد اأعر�ض 

لنموذٍج من رواج الف�ساد والفح�ساء. 

)1)  طبقات ال�سعراء، �ض 3.
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التعّري  �سعراء  من  وهو  ربيعة،  اأبي  بن  عمر  ُيدعى  �ساعٌر  مّكة  في  كان 

ق�س�ض  ذكر  اأردنا  ولو  ال�سعرّي.  وفّنه  قدرته  اأوج  في  مات  وقد  والمجون، 

هذا ال�ساعر وماذا كان يفعل في مّكة لحتاج الأمر اإلى ف�سٍل م�سّبٍع بالتاريخ 

الموؤ�سف لذلك الع�سر، في مّكة والطواف ورمي الجمرات. وهذا البيت مذكور 

في كتاب المغني:

رت بدا لي منها ُمع�ســـٌم حينما َجمَّ
)1(

ببنـــان ُزّينـــت  خ�ســـيٌب  وكـــفٌّ 

بثمانـــِيفـــواهلل مـــا اأدري واإن كنـــت داريـــًا اأم  الجمـــر  رميـــُت  ب�ســـبٍع 

عزاٌء  المدينة  في  اأقيم  اأّنه  الراوي  ينقل  ربيعة،  بن  عمر  مات  وعندما 

عام وكان النا�ض يبكون في اأزّقة المدينة. ويقول اإّنني اأينما ذهبت كنت اأجد 

ن�ساًء ورجاًل، واقفين ويبكون عمر بن ربيعة في مّكة،  ال�سباب،  مجموعة من 

ف�ساهدت جارية ت�سعى في عملها وتحمل �سطاًل لُتح�سر الماء، وكانت دموعها 

اإلى  و�سلت  وعندما  واأ�سفًا؛  غّمًا  ربيعة  بن  عمر  على  بكاًء  خّديها  على  تنهمر 

مجموعة من ال�سباب �ساألوها لماذا تبكين لهذا الحّد؟ فقالت لأّن هذا الرجل 

قد مات وخ�سرنا، فقال لها اأحدهم، ل تحزني هناك �ساعٌر اآخر في المدينة 

هو خالد المخزومّي، واّلذي كان لمّدٍة حاكمًا على مّكة من طرف علماء ال�سام، 

وقد كان من �سعراء التعّري والمجون، كعمر بن ربيعة، فذكروا لها ذاك البيت 

هذه  فا�ستمعت  ال�ساعر،  لهذا  ال�سعرية  الأبيات  بع�ض  لها  يذكروا  اأن  واأرادوا 

ال�سعر وخ�سائ�سه - فم�سحت  »الأغاني« هذا  ُذكر في  قلياًل - وقد  الجارية 

دموعها وقالت: »الحمد اهلل اّلذي لم يخِل حرمه«. فاإذا ُفقد �ساعٌر جاء اآخر، 

هذا نموذج من الو�سع الأخالقّي لأهل المدينة.

والق�س�ض كثيرة عن �سهرات مّكة والمدينة. ولم تكن الم�ساألة منح�سرة 

المت�سّول  بدءًا من ذاك  المدينة،  في  الجميع  �سملت  بل  المنحّطين،  بالأفراد 

)1)  مغنى اللبيب، �ض 20.
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الم�سكين كاأ�سعب الطّماع المعروف اّلذي كان �ساعرًا ومهّرجًا ومرورًا بالأفراد 

قري�ض  المعروفين من  اأبناء  اإلى  الجارية  واأمثال هذه  ال�سوق  واأبناء  العادّيين 

وحّتى بني ها�سم - ل اأذكر اأ�سماء من ال�سخ�سيات المعروفة لوجهاء قري�ض 

ن�ساًء ورجاًل - كانوا من هوؤلء اّلذي غرقوا في هذه الفح�ساء.

وفي زمن اأمارة هذا ال�سخ�ض المخزومي، جاءت عائ�سة بنت طلحة وكانت 

اأر�سلت هذه المراأة ر�سالًة اأن  تطوف، وكان يحّبها، وعندما حان وقت الأذان 

مر بعدم رفع اأذان الع�سر! فقيل له اأنت توؤّخر 
ُ
ل توؤّذنوا حّتى اأنهي طوافي، فاأ

فقال:  النا�ض؟!  اأَوتوؤّخر �سالة  تطوف:  وامراأة  واحد  �سخ�ضٍ  اأجل  من  الأذان 

واهلِل لو اأّن طوافها بقي اإلى ال�سبح لقلت لهم اأن يوؤّخروا الأذان اإلى ال�سبح! 

هذا كان حال ذلك الزمن. ]28/04/1365[





الظروف الجتماعية وال�سيا�سية. ❊

❊ .Qاأهداف حركة الإمام ال�سّجاد

المواجهة  ❊ وتجّليات   Qال�سّجاد الإم���ام 

ال�سيا�سية.

❊ .Rتكتيك بداية المرحلة الثالثة لحركة الأئّمة

مواجهة الإمام مع علماء البالط. ❊

Qاإلمام السّجاد

الف�صل الثامن





الظروف االجتماعية والسياسية

اإّن الحديث عن الإمام ال�سّجادQ وكتابة �سيرته عمل �سعب، لأّن اأ�سا�ض 

ذهن  ففي  اإطالقًا.  م�ساعدة  غير  اأجواء  في  تّم  الإمام  هذا  اإلى  النا�ض  تعّرف 

اأغلب كّتاب ال�سيرة والمحّللين اأّن هذا الإن�سان العظيم قد انزوى للعبادة ولم يكن 

اأّن بع�ض الموؤّرخين وكّتاب ال�سيرة ذكروا هذه  له اأي تدّخل في ال�سيا�سة. حّتى 

الم�ساألة ب�سكل �سريح. اأّما اّلذين لم يقولوا هذا الأمر ب�سراحة فاإّن مفهومهم 

عن حياة الإمام ال�سّجادQ لي�ض �سوى هذا الأمر. وهذا المعنى موجود في 

الألقاب اّلتي ُتن�سب اإليه والتعابير اّلتي يطلقها النا�ض عليه: كما يطلق عليه بع�ض 

النا�ض لقب »المري�س«، في حين اأّن مر�سه لم ي�ستغرق اأكثر من عّدة اأّيام في 

واقعة عا�سوراء. ومن الطبيعّي اأّن كّل اإن�سان يمر�ض في حياته عّدة اأّيام، واإن كان 

مر�ض الإمام للم�سلحة الإلهّية حّتى ل ُيكّلف هذا العظيم بالدفاع والجهاد في 

�سبيل اهلل في تلك الأّيام، لي�ستطيع في الم�ستقبل اأن يحمل الحمل الثقيل لالأمانة 

اأ�سعب  ُتعّد  �سنة،   34 اأو   35 لمّدة  والده  بعد  حّيًا  ويبقى  عاتقه،  على  والإمامة 

مراحل ع�سور الإمامة عند ال�سيعة. اأنتم عندما تنظرون اإلى ما�سي حياة الإمام 

ال�سّجادQ �سوف تجدون حوادث متنّوعة ولفتة جّدًا، كما حدث لبقّية اأئّمتنا، 

.Qمعًا فلن نجد مثل �سيرة ال�سّجاد Rورّبما اإذا جمعنا �سير الأئّمة

التوّجه  نعرف  عندما  تّت�سح  للكلمة  الواقعّي  بالمعنى  اإن�سان  كّل  �سيرة  اإّن 

العاّم اّلذي �سار عليه، ومن بعدها نقوم بمالحظة الحوادث الجزئية في حياته. 

فاإذا ُعرف التوّجه العاّم، فاإّن الحوادث الجزئية �سوف ت�سبح ذات معنى، اأّما 
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�سوف  الجزئية  الحوادث  تلك  فاإّن  خطاأ،  ُفهم  اأو  التوّجه  ذلك  ُيعرف  لم  اإذا 

ت�سبح دون معنى اأو بمعنى خاطئ. وهذا ل يخت�ّض بالإمام ال�سّجادQ اأو 

باقي اأئّمتناR فقط، بل اإّن هذا ي�سدق وينطبق على �سيرة الجميع.

محّمد  اإلى  ر�سالته  اأّن  نجد   Qال�سّجاد الإمام  خ�سو�ض  في  مثاًل 

اأخذنا هذه  فلو  حياته.  في  الحوادث  لأحد  نموذجًا  ُتعتبر  الزهرّي  �سهاب  بن 

الحادثة بنف�سها، وبمعزل عن بقية الحوادث في تلك المرحلة، ل يمكن اأن نفهم 

�سيئًا. فقد ُتفهم هذه الر�سالة على اأّنها من اأحد اّلذين ينت�سبون اإلى اآل الر�سول

العلماء المعروفين في ذلك الزمان، في هذا المجال توجد عّدة  P، لأحد 

اأن  واأ�سا�ض، ويمكن  وا�سِع  اأن تكون جزءًا من جهاِد  الر�سالة يمكن  اآراء: هذه 

تكون نهيًا ب�سيطًا عن منكر، ويمكن اأن تكون اعترا�َض �سخ�سّية على �سخ�سية 

اأخرى كالعترا�سات اّلتي ُت�ساهد كثيرًا على طول التاريخ بين �سخ�سّيتين اأو 

عّدة اأ�سخا�ض. ول يمكن فهم �سيٍء من هذه الق�سّية ب�سكٍل تلقائّي وبمعزل عن 

بقية اأحداث تلك المرحلة. والهدف من هذه الم�ساألة هو اأّننا اإذا التفتنا اإلى 

الحوادث الجزئية وقطعنا النظر عن التوّجه العاّم في حياة الإمام فلن ُتفهم 

�سيرته، لذلك ل بّد من اأن نعرف التوّجه العاّم في �سيرته.

الحياة  في   Qال�سّجاد لالإمام  العام  التوّجه  حول  هو  الأّول  بحثنا  اإّن 

ونقرنه بكلماته، واأي�سًا بالمفهوم العاّم لحياة الأئّمةR ثّم نو�سحه.

نحن ن�ساهد بعد �سلح الإمام الح�سنQ، اّلذي وقع في ال�سنة الأربعين 

بيان  على  والقت�سار  البيت  داخل  البقاء  يلتزموا  لم  البيت  اأهل  اأّن  للهجرة، 

الأحكام الإلهّية كما يفهمونها فقط، بل نجد منذ اأّول اأّيام ال�سلح اأّن برنامج 

الإ�سالمية  الحكومة  لإقامة  المقّدمات  تهيئة  على  يقوم  كان   Rالأئّمة كّل 

بح�سب النهج اّلذي يرونه. وهذا ما نالحظه بو�سوح في حياة الإمام المجتبى

Q وكلماته.
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من هذه الّجهة كان عمل الإمام الح�سنQ عماًل عميقًا جّدًا وتاأ�سي�سّيًا. 

اجتمع  �سنوات،  ع�سر  التحّولت  تلك  كّل  مع   Qالح�سن الإمام  عا�ض  لقد 

حوله، في هذه المّدة، اأفراد وترّبوا على يديه. توّزع ق�سم منهم في كّل زاوية 

لمواجهة نظام معاوية واإ�سعافه ب�سهادتهم واعترا�ساتهم و�سرخاتهم.

وفيما بعد و�سل الدور اإلى الإمام الح�سينQ. وهذا العظيم تابع ذلك 

المنهج نف�سه في المدينة ومّكة ومناطق اأخرى حّتى هلك معاوية وجرت واقعة 

كربالء. واإن كانت واقعة كربالء ثورة مفيدة جّدًا ومرّبية لم�ستقبل الإ�سالم، لكّن 

الإمام الح�سنQ والإمام الح�سينQ ي�سعيان  اّلذي كان  ذاك الهدف 

لأجله، تاأّخر ب�سبب ذلك لأّن النا�ض اأ�سبحوا مرعوبين خائفين وجرت ت�سفية 

الأتباع المقّربين لالإمام الح�سن والإمام الح�سين L، وت�سّلط الأعداء ووقع 

الإمام الح�سينQ بهذا  لو لم تحدث نه�سة  ب�سكٍل طبيعّي.  ذلك الحادث 

ال�سكل، فيبدو اأّنه فيما بعده وفي الم�ستقبل القريب كان هناك مجاٌل للتحّرك 

نهو�ض  الكالم عدم وجوب  يعني هذا  لل�سيعة. ول  الحكومة  ت�سليم  اإلى  ينتهي 

الإمام الح�سينQ، بل اإّن الظروف اّلتي كانت في هذه الثورة كانت تفر�ض 

اأن تحدث في ذلك الوقت ول �سّك في ذلك اأبدًا. لكن لو لم تكن تلك الظروف، 

اأّن  ولو لم ي�ست�سهد الإمام الح�سينQ في تلك الواقعة، فالحتمال الأكبر 

الم�ستقبل اّلذي تطّلع اإليه الإمام الح�سنQ كان �سيتحّقق ب�سرعة. 

لقد كان الأئّمةR وراء هذا الخّط وهذا الهدف، وكانوا ي�سعون دائمًا 

الإمام الح�سينQ في  ا�ست�سهد  لأجل ت�سكيل الحكومة الإ�سالمية. عندما 

المر�ض،  الحالة من  ال�سّجادQ وهو في تلك  الإمام  واأ�سر  واقعة كربالء، 

ُقّدر  بداأت في الحقيقة منذ تلك اللحظة م�سوؤولية الإمام ال�سّجادQ. ولو 

في   Qالح�سين والإمام   Qالح�سن الإمام  ينجح  اأن  التاريخ  ذلك  في 

بالتحديد  الوقت  ذلك  في   Qال�سّجاد الإمام  لقام  الم�ستقبل  ذلك  تاأمين 
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.Rبهذا الأمر ومن بعده الأئّمة الباقون

بناًء على هذا، ينبغي اأن نبحث في مجمل حياة الإمام ال�سّجادQ عن 

ال�سّجاد الإمام  اأّن  �سك  دون  نعرف  واأن  الأ�سلّي،  والمنهج  الكّلي  الهدف  هذا 

الإمام  لأجله  ي�سعى  كان  اّلذي  الهدف  ذلك  تحقيق  لأجل  ي�سعى  كان   Q

.L الح�سن والإمام الح�سين

كان الإمام ال�سّجادQ، في الفترة ما بين ت�سّلمه لالإمامة منذ عا�سوراء 

يتابع م�سوؤولية تحّقق ذلك الهدف.  94 هـ،  61 هـ. وا�ست�سهاده م�سمومًا عام 
لذلك ينبغي اأن نف�ّسر جزئيات عمل الإمام والمراحل اّلتي مّر بها والأ�ساليب 

اّلتي ا�ستعملها، والتوفيقات اّلتي ح�سلت، وكّل الأمور اّلتي بّينها، وكّل التحّركات 

اّلتي قام بها، والأدعية والمناجاة اّلتي جمعت في ال�سحيفة ال�سّجادية... كّل 

هذا ينبغي اأن يف�ّسر بالنظر اإلى الخّط العاّم. ومن المواقف اّلتي اّتخذها طوال 

مّدة الإمامة:

موقفه مقابل عبيد اهلل بن زياد ويزيد، اّلذي تمّيز بالبطولة وال�سجاعة  ــ 1

والفداء.

موقفه من »م�سرف بن عقبة« اّلذي تمّيز بالهدوء، هذا الرجل اّلذي قام  ــ 2

من  الثالثة  ال�سنة  في  يزيد  من  باأمر  اأموالها  وا�ستباح  المدينة  بتدمير 

حكمه.

حركة الإمام مقابل عبد الملك بن مروان، اأقوى خلفاء بني اأمّية واأمكرهم،  ــ 3

حيث تمّيز موقفه بال�سّدة حينًا والعتدال حينًا اآخر.

تعامل الإمامQ مع عمر بن عبد العزيز. ــ 4

تعامل الإمام مع اأ�سحابه واأتباعه وو�ساياه لأ�سحابه. ــ 5

موقف الإمام من وّعاظ ال�سالطين واأعوان الظلمة. ــ 6

كل هذه المواقف والتحّركات ينبغي اأن ُتدر�ض بدّقة. ووفق ت�سّوري اأرى اأّنه 
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تكت�سب  �سوف  والحوادث  الجزئيات  كل هذه  فاإّن  العام،  النهج  اإلى  باللتفات 

معاٍن منا�سبة ووا�سحة. و�سوف نجد عندها اأّن هذا الإن�سان العظيم قد ق�سى 

كّل حياته و�سعيه في طريق الهدف المقّد�ض وهو عبارة عن اإقامة حكومة اهلل 

على الأر�ض وتطبيق الإ�سالم، وقد ا�ستفاد من اأن�سج واأف�سل الو�سائل، وتقّدم 

بالقافلة الإ�سالمية، اّلتي كانت بعد واقعة عا�سوراء في ت�سرذم وتفّرق مهول، 

واأنجز مهّمته العظمى وم�سوؤوليته الأ�سيلة )اّلتي �سوف ن�سير اإليها بالتف�سيل 

اأئّمتنا وجميع الأنبياء وال�سالحين، مراعيًا اأ�سول  لحقًا(، واّلتي قام بها كّل 

ال�سيا�سة وال�سجاعة والدّقة في الأعمال. وبعد 35 �سنة من الجهاد الم�ستمّر، 

اّلذي لم يعرف الراحة اأبدًا، رحل عن الدنيا كريمًا مرفوع الراأ�ض موكاًل حمل 

.Qثقل الر�سالة من بعده اإلى الإمام الباقر

اإّن انتقال الإمامة اإلى الإمام الباقرQ، وهي تحمل مهّمة اإقامة حكومة 

اأّن  نجد  رواية،  ففي  الروايات.  في  وا�سحة  ب�سورة  تظهر  الأر�ض،  على  اهلل 

 Qالباقر علي  بن  محّمد  اإلى  م�سيرًا  اأبناءه  يجمع   Qال�سجاد الإمام 

بيدك«،  الأمانة  وهذه  ال�سالح  هذا  وخذ  ال�سندوق  هذا  احمل   ...« ويقول: 

.
(1(

وحينما فتح ال�سندوق كان فيه القراآن والكتاب

اإلى  يرمز  الكتاب  وذلك  الثورّية،  القيادة  اإلى  يرمز  ال�سالح  ذلك  لعّل 

اّلذي  الإمام   Qال�سّجاد الإمام  اأودعهما  وقد  الإ�سالمية،  والعقيدة  الفكر 

�سياأتي من بعده موّدعًا الدنيا، راحاًل اإلى جوار الرحمة الإلهّية بنف�ض مطمئّنة 

الإمام  لحياة  العاّمة  ال�سورة  هي  هذه  كانت  مرفوع.  وراأ�ض  هادئ  ووجدان 

 .Qال�سّجاد

ب�ســـائر الدرجـــات، �ض 200. عن الإمام الباقر Q قال: »لما ح�ســـرت علي بن الح�ســـين الوفـــاة قبل ذلك اأخرج   (1(
�ســـفطًا اأو �ســـندوقًا عنـــده فقال: يا محمد احمل هذا ال�ســـندوق، قـــال فحمل بين اأربعة، قال فلمـــا توفي جاء اإخوته 

عون في ال�ســـندوق، فقالوا اعطنا ن�ســـيبنا من ال�سندوق، فقال: واهلل ما لكم فيه �سيء ولو كان لكم فيه �سيء ما  يدَّ

.»Pدفعه اإلي وكان في ال�سندوق �سالح ر�سول اهلل وكتبه
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ولكن اإذا اأردنا اأن ندر�ض تفا�سيل الأحداث، علينا اأّوًل اأن نمّهد لها بالو�سع 

ال�سابق لها، اإذ يوجد في حياة الإمام ال�سجاد ف�سل ق�سير ومحّدد نذكره اأوًل، 

ثّم نقوم بعدها ب�سرح الم�سير العادّي لحياة الإمام وتف�سيل الأو�ساع واأحوال 

الزمان والظروف اّلتي كانت �سائدة.]مجلة با�سدار ا�سالم، 6[

لقد بداأت حياة الإمام ال�سجاد بمرحلة مليئة بال�سعاب، حيث جرت حادثة 

كربالء، اّلتي لم تهّز كيان ال�سيعة فقط، واإّنما هّزت الأّمة الإ�سالمّية باأجمعها. 

 Pومع اأّن القتل والأ�سر والتعذيب كان �سائعًا اآنذاك، لكّن قتل اأولد الر�سول

واأ�سر العائلة النبوّية وو�سع روؤو�ض اآل محّمدP على الرماح وال�ستهانة بمن 

و�سعقه.  الإ�سالمّي  العالم  زلزل  قد  هذا  كّل  ثناياه،  يقّبل   Pالر�سول كان 

اأدري مدى  ول  المرحلة.  اإلى هذه  ي�سل  �سوف  الأمر  اأّن  يتوّقع  اأحد  يكن  فلم 

�سّحة ال�سعر المن�سوب لل�سيدة زينبO: »ما توّهمت يا �سقيق فوؤادي كان 

ا�ستنتاج جميع  النقطة وهي  اإلى هذه  ي�سير  ، فقد كان 
(1(

مكتـوباً« هذا مقّدراً 

النا�ض. ففجاأًة انت�سر ال�سعور باأّن ال�سيا�سة اأ�سحت �سيا�سة مختلفة، والت�سديد 

اّلذي كان ي�سعر به الجميع اأ�سبح اأ�سّد. فهذا البيت ي�سير بال �سك اإلى اأّن هذا 

الحدث كان غير متوّقع اآنذاك. فلهذا اأخذ الهول والفزع ينتاب الأّمة الإ�سالمّية 

حيث �ساهدت وراأت ما لم تكن تتوّقعه من التنكيل والتعذيب.

بف�سل  وهذا  الكوفة  اإّل  الإ�سالمّية  المناطق  كاّفة  في  الخوف  انت�سر  لذا 

التّوابين والمختار وثورتهم. اأّما المدينة وحّتى مّكة المكّرمة مع وجود عبد اهلل 

بن الزبير، واّلذي ثار بعد مّدة، فعا�ست حالة الرعب غير الم�سبوق في العالم 

الإ�سالمّي، ب�سبب حادثة كربالء المفجعة. والعامل الآخر هو الف�ساد ال�سيا�سّي.

الحياة  بف�سالت  ت�سّبثوا  اّلذين  ال�سخ�سيات  كبار  و�سع  كان  ذكرنا  فما 

المادية لرجال الحكومة اآنذاك. واأمثال هوؤلء محّمد بن �سهاب الزهري، فهذه 

)1)  بحار الأنوار، ج 45، �ض 115.
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ال�سخ�سية كانت ُتعتبر من الكبار ومن تالمذة الإمام ال�سّجادQ، والإمام

حّجة  لتكون  كتبها  ر�سالة  خالل  من  هوؤلء  حقيقة  يف�سح  اأن  ا�ستطاع   Q

للتاريخ وتبّين العالئق الماّدية اّلتي كانوا يتم�ّسكون بها.

المجل�سّي  العاّلمة  نقل  حيث  �سهاب،  بن  محّمد  اأمثال  من  الكثير  وهناك 

جابر  عن  البحار  في  نقل  فقد  الم�ساعر.  ويهّز  يثير  ما  الحديد  اأبي  ابن  عن 

اإن حّدثناهم  بالنا�س،  ن�سنع  كيف  ندري  »ما  قال:   Qال�سجاد الإمام  اأّن 

واإنما  بالرف�ض  يكتفون  ل  )فاإّنهم  �سحكوا«   Pاهلل ر�سول  من  �سمعنا  بما 

. ومن ثّم يذكر ابن اأبي الحديد 
(1(

ي�سحكون ا�ستهزاًء(، »واإن �سكتنا ل ي�سعنا«

اأ�سماء عدد من ال�سخ�سيات ورجال ذلك الزمان من اّلذين كانوا من اأتباع اأهل 

البيتR ثّم انحرفوا فيما بعد.

كان يجب اأن ي�سلح دين الأّمة، واأن ُتهّذب اأخالق النا�ض واأن ُيخّل�ض ال�سعب 

اأ�سا�ض  الأّمة معنويًا كي يرجع  ُتوّجه  واأن  اآنذاك  اّلذي كان �سائدًا  الف�ساد  من 

الدين اإلى الأّمة والمجتمع. لذا ترون اأّن اأكثر الكالم المنقول عن الإمام ال�سّجاد

Q هو في الزهد. وحتى في بداية كالمه وخطبه، اّلتي كانت تت�سّمن معنًى 

عالمة  »اإّن   :Qيقول حيث  الزهد،  حول  بالكالم  يبداأها  نجده  �سيا�سّيًا، 

اآخر  كالم  وفي   .
(2(

الآخرة...اإلخ« في  عنها  الراغبين  الدنيا  في  الزاهدين 

ي�سف الدنيا قائاًل »اأَول حّر يدع هذه اللماظة لأهلها فلي�س لأنف�سكم ثمن 

.
(3(

اإل الجّنة األ فال تبيعوها بغيرها«

والمعارف  الزهد  طّياتها  بين  تحمل  كانت  كّلها   Qالإمام كلمات  اإّن 

الإ�سالمية، وكان الإمام يطرح المعارف الإ�سالمية ويبّينها من خالل الدعاء، 

يكن  لم  ال�سعب  كان م�سيطرًا على  اّلذي  والقمع  ال�سعبة  الظروف  لأّن  وذلك 

)1)  بحار الأنوار، ج 6، �ض 259.
)2)  بحار الأنوار، ج 75، �ض 128.

)3)  تحف الحقول، �ض 391.
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ي�سمح لالإمام ال�سّجادQ باأن يتكّلم ويطرح اآراءه ب�سورة �سريحة ووا�سحة، 

كانوا يرف�سون  اأنف�سهم  النا�ض  واإّنما  له،  ال�ّسلطة وحدها كانت مانعة  فلي�ست 

هذا. المجتمع كان قد اأ�سبح مجتمعًا �سائعًا وكان من الواجب اإ�سالحه.

كانت حياة الإمام ال�سجادQ من عام 61 هـ اإلى 95 هـ، على ما ذكرنا. 

 ،Qوكّلما كان يم�سي الوقت كان الو�سع يتح�ّسن، حّتى قال الإمام ال�سادق

كما ذكرناه �سابقًا، »ارتّد النا�س بعد الح�سين...« اإلى اأن قال »ثم اإّن النا�س 

لحقوا وكثروا«.

وفي زمن الإمام الباقرQ تح�ّسن الو�سع عّما كان عليه في زمن ال�سّجاد

Q وهذا بف�سل �سعي الإمام ال�سّجاد خالل 35 �سنة. ]28/04/1365[

لكان  اأمّية  بني  نظام  يقاوم  اأن  اأراد  لو  فيما  الإمام  اأّن  النا�ض  بع�ض  يظّن 

ينبغي اأن يرفع راية المقاومة الع�سكرية، اأو اأن يلتحق بالمختار، اأو عبد اهلل بن 

حنظلة، اأو اأن يقودهما معلنًا بذلك المقاومة الم�سّلحة بكّل و�سوح. لكّننا نفهم 

اأن هذا ظنٌّ خاطئ   Qاإلى ظروف زمان الإمام ال�سجاد من خالل النظر 

.Rوذلك باللتفات اإلى هدف الأئّمة

لو قام الأئّمةR، ومن جملتهم الإمام ال�سّجادQ، في تلك الظروف 

ولما  باقية،  لل�سيعة  بقي  لما  فباليقين  وال�سلبية،  العلنية  التحّركات  بمثل هذه 

بقيت الأر�سية اأو ف�سح المجال ل�ستمرار ونمّو مدر�سة اأهل البيت ونظام الولية 

والإمامة فيما بعد. لهذا نجد اأّن الإمام ال�سّجادQ في ق�سّية المختار لم 

يعلن التعاون معه، وبرغم ما جاء في بع�ض الروايات عن ارتباٍط �سرّي بينهما، 

اإّل اأّنه ودون �سّك، لم يكن ارتباطًا علنيًا، حّتى قيل في بع�ض الروايات اإّن الإمام 

ال�سّجادQ كان يذّم المختار، ويبدو هذا الأمر طبيعيًا جدًا من ناحية التقّية، 

اأّي ارتباط بينهما، مع العلم باأّن المختار فيما لو  وذلك حّتى ل ُي�سعر بوجود 

انت�سر فاإّنه بالتاأكيد كان �سيعطي الحكومة لأهل البيتR، ولكن في حال 
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الّنقمة �سملت وب�سكل  ارتباط وا�سح وعلنّي، لكانت  اأدنى  هزيمته، ومع وجود 

قطعّي الإمام ال�سّجادQ و�سيعة المدينة واجتّثت جذور الت�سّيع اأي�سًا. لأجل 

ذلك لم ُيظهر الإمامQ اأّي نوع من الرتباط العلنّي به.

ورد في رواية اأّنه عندما دخل م�سلم بن عقبة اإلى المدينة في واقعة الحّرة، 

لم ي�سّك اأحّد على الإطالق في اأّن اأّول �سخ�ض �سيقع �سحّية نقمته هو علّي بن 

الح�سينQ، لكّن الإمام ال�سّجادQ بتدبيره الحكيم ت�سّرف بحيث دفع 

البالء عنه، وبذلك حافظ على ا�ستمرار المحور الأ�سلّي لل�سيعة.

وهناك روايات في بع�ض الكتب - منها »بحار الأنوار« - تحكي عن اإظهار 

التذّلل من قبل ال�سّجادQ عند م�سلم بن عقبة، ولكن هذه الروايات كاذبة 

قطعًا وذلك لالأ�سباب التالية:

اأوًل: ل ت�ستند هذه الروايات اإلى اأّي �سنٍد �سحيح.

ثانياً: توجد روايات اأخرى تكّذبها وتدفعها من حيث الم�سمون.

ففي لقاء الإمامQ مع م�سلم بن عقبة توجد روايات عديدة ل تن�سجم 

اأّية واحدة منها مع الأخرى، ولأّن بع�ض تلك الروايات ينطبق وين�سجم اأكثر مع 

نهج الأئّمة و�سيرتهم، فنحن ب�سورة طبيعية نقبلها.

اّلتي تتحّدث عن �سدور مثل  اأّننا ل نقبل تلك الروايات  على كّل حال، مع 

يقابل م�سلم  لم  الإمام  اأّن  في  اأي�سًا  ن�سك  ل  ولكّننا  الإمام،  الأفعال عن  هذه 

بن عقبة بت�سّرف معاٍد، لأّن اأّي ت�سّرف من هذا القبيل �سوف يوؤّدي اإلى قتل 

اّلذي  الّدور  بلحاظ  ُتجبر  ل  عظيمة  خ�سارة  اإلى  بدوره  �سيوؤّدي  وهذا  الإمام، 

 Qبالن�سبة لثورة الإمام الح�سين Qينبغي اأن يقوم به الإمام ال�سّجاد

وتبليغ حقيقتها. لهذا يبقى الإمامQ - وكما قراأنا في رواية الإمام ال�سادق

Q - ويلحق النا�ض به �سيئًا ف�سيئًا ويزداد عددهم. وفي ظّل تلك الظروف 

.Qال�سعبة وغير الم�ساعدة يبداأ عمل الإمام ال�سّجاد
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في تلك الفترة �ساد حكم عبد الملك - حيث اإّن معظم مّدة اإمامة الإمام 

ال�سّجاد، البالغة ثالثين �سنة ونّيف، كانت في ظل هذه الحكومة - وكان نظامه 

يقوم بالّر�سد التام والمراقبة الدائمة لحياة الإمام ال�سّجادQ، وي�ستخدم 

الجوا�سي�ض والعيون الكثيرة اّلتي كانت تنقل اإليه اأدّق التفا�سيل حّتى الم�سائل 

.Qة بالإمام الداخلية والخا�سّ



Qأهداف حركة اإلمام السجاد

حت �ساحة عمل الإمام ال�سّجادQ اأ�سير ب�سكٍل مخت�سر اإلى  بعد اأن تو�سّ

الهدف والمنهج اّلذي اعتمده الأئّمة. وبعد ذلك نقوم بدرا�سة جزئيات حياة 

هذا الإمام فيما يتعّلق بهذا النهج.

الحكومة  اإيجاد  كان   Qلل�ّسجاد النهائّي  الهدف  اأّن  فيه  �سّك  ل  مّما 

 70 تعالى وّقت عام  فاإّن اهلل   Qال�سادق الإ�سالمية، وكما جاء في كالم 

لقيام الحكومة الإ�سالمية، ثّم ب�سبب قتل الإمام الح�سينQ �سنة 60 فاإّن 

اهلل اأّخرها اإلى �سنة 148 - 147هـ، فهذا يحكي ب�سكٍل وا�سح عن اأّن الهدف 

الإ�سالمية.  الحكومة  اإيجاد  هو  الأئّمة  و�سائر   Qال�سّجاد لالإمام  النهائّي 

ولكن كيف يمكن اأن ُتقام الحكومة الإ�سالمية في مثل تلك الظروف؟ اإّن هذا 

يحتاج اإلى عّدة اأمور:

1- ينبغي اأن تدّون وُتدر�ض وُتن�سر المدر�سة الإ�سالمية الحقيقية اّلتي يحمل 
للحكومة  الأ�سا�ض  المبنى  اأي�سًا  هي  اّلتي  المدر�سة  هذه   ،Rالأئّمة علمها 

الزمن  من  طويلة  ولمّدة  الإ�سالمّي  المجتمع  انف�سل  اأن  بعد  الإ�سالمية. 

الفكر  اأ�س�ض  على  حكومة  اإقامة  يمكن  كيف  ال�سحيح،  الإ�سالمّي  الفكر  عن 

الإ�سالمّي الأ�سيل في حين اأّن الأر�سية الفكرّية لم يتّم تحقيقها بين النا�ض، 

ولم تّدون تلك الأحكام الأ�سيلة؟

الفكر  دّون  اأّنه  هي   Qال�سّجاد الإمام  مار�سها  اّلتي  الأدوار  اأعظم  اإّن 

لالإن�سان،  المعنوّي  المقام  وحقيقة  والنبّوة،  كالتوحيد،  لالإ�سالم:  الأ�سيل 
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المجال.  هذا  في  هو  ال�سّجادية  ال�سحيفة  اأّدته  دور  واأهّم  باهلل.  وارتباطه 

فانظروا اإلى هذه ال�سحيفة، ثّم جولوا بب�سركم في اأو�ساع النا�ض على �سعيد 

بين  تف�سل  اّلتي  الم�سافة  مدى  �ستجدون  الزمن  ذلك  في  الإ�سالمي  الفكر 

الثنين.

الإ�سالمّي  العالم  اأنحاء  كّل  في  الم�سلمون  كان  اّلذي  الزمن  ذلك  ففي 

ي�سيرون نحو الحياة المادية والملّذات، بدءًا من �سخ�ض الخليفة عبد الملك 

بن مروان، اإلى العلماء المحيطين به )ومن جملتهم محّمد بن �سهاب الزهرّي، 

اإلى الجميع اّلذين كانوا  اأ�سماء علماء البالط فيما بعد(، نزوًل  و�سوف اأذكر 

يغو�سون في بحر الدنيا والماديات، يقف الإمام ال�سّجادQ ويقول مخاطبًا 

النا�ض: »اأَول حّر يدع هذه اللماظة لأهلها؟«.

عبارة  كان  الأ�سيل  الإ�سالمّي  الفكر  اأّن  الإمام  يو�سح  الجملة  هذه  ففي 

المعنوية  الأهداف  اإلى  الو�سول  نحو  والتحّرك  للمعنويات  الهدف  جعل  عن 

الموقف  هو  وهذا  التكليف.  عبر  باهلل  يرتبط  الإن�سان  وجعل  والإ�سالمية، 

المقابل تمامًا لحركة النا�ض المادية في ذلك الزمن. كان على الإمام ال�سّجاد

Q اأن يقوم بعمٍل كبيٍر لأجل اأن يحفظ الفكر الأ�سيل لالإ�سالم في ف�ساء 

.Qالمجتمع الإ�سالمّي. وكانت هذه الحادثة بداية اأعمال الإمام ال�سّجاد

2- تعريف النا�ض اإلى اأحّقية اأولئك اّلذين ينبغي اأن يت�سّلموا زمام الحكم. 
اإذ كيف يمكن لأهل البيت ت�سكيل حكومة في الوقت اّلذي كان الإعالم والتبليغ 

ال�سنين حّتى ع�سر  الإ�سالمّي طوال ع�سرات  العالم  الر�سول قد مالأ  اآل  �سّد 

 Pالمو�سوعة عن ر�سول اهلل ال�سّجادQ، وفيه ظهرت الأحاديث  الإمام 

�سّبهم  ت�ستمل على  الموارد  بع�ض  اإّنها في  بل  البيت  اأهل  واّلتي تخالف حركة 

ولعنهم، وقد ُن�سرت بين اأنا�ض ولم يكن لديهم اأي اّطالع على المقام المعنوّي 

والواقعّي لأهل البيت.
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كان   Qال�سّجاد لالإمام  المهّمة  والتحّركات  الأهداف  اأحد  فاإّن  لهذا، 

والإمامة  الولية  مقام  واأّن  البيت،  اأهل  اأحّقية  اإلى  النا�ض  بتعريف  يرتبط 

والحكومة حقٌّ ثابت لهم وهم الخلفاء الواقعّيون للنبّيP. وهذا الأمر، اإ�سافة 

لما له من اأهمّية عقائدية وفكرية، له ماهّية �سيا�سية وهي الرتباط بالحركة 

ال�سيا�سية المناه�سة للنظام الحاكم.

اّلتي  والت�سكيالت  الأجهزة  يوؤ�ّس�ض  اأن   Qال�سّجاد الإمام  على  كان   -3
مجتمع  ففي  الم�ستقبلية،  ال�سيا�سية  للتحّركات  اأ�سليًا  منطلقًا  تكون  اأن  يمكن 

اأّن  والمعنوّي، حّتى  المالّي  والت�سييق  والفقر  القمع  اأنواع  يعي�ض تحت  ممّزق، 

اأّن ت�سكيالتهم تال�ست فكيف  اإلى درجة  ال�سيعة عا�سوا من الرعب والت�سييق 

قليلة وغير  اأو مع مجموعة  يبداأ عمله وحيدًا  اأن   Qال�سّجاد يمكن لالإمام 

منّظمة؟ لهذا كان هّم الإمام ال�سجادQ اأن يبداأ بت�سكيل هذه التنظيمات 

اأّنها �سعفت  اأمير الموؤمنينQ غير  اأّيام  اّلتي كانت، براأينا، موجودة منذ 

وتال�ست اإثر واقعة عا�سوراء والحّرة وثورة المختار.

بالنتيجة نجد اأّن عمل الإمام كان يدور �سمن ثالثة محاور اأ�سا�ض:

الأول: تدوين الفكر الإ�سالمّي ب�سورة �سحيحة وطبق ما اأنزل اهلل، بعد مرور 

اأزمنة من التحريف والن�سيان عليه. 

الثاني: اإثبات اأحّقية اأهل البيت في الخالفة والولية والإمامة.

الثالث: اإيجاد الت�سكيالت المن�سجمة لأتباع اأهل البيتR واأتباع الت�سّيع.

هذه الأعمال الثالثة الأ�سا�ض هي اّلتي ينبغي اأن ندر�سها ونبحث فيها لنرى 

.Qاأّي واحد منها قد تحّقق في حياة الإمام ال�سّجاد

اإلى جانب هذه الأعمال، كانت هناك اأي�سًا اأعمال اأخرى هام�سية اأو �سمنية 

وتحّركات قام بها الإمام واأتباعه لأجل اختراق ذلك الجّو المرعب والقمعّي. 

ففي ظّل الإجراءات الأمنية الم�سّددة اّلتي كان يفر�سها الحكم، نالحظ مواقف 
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عديدة لالإمامQ اأو اأتباعه كان الهدف منها ك�سر حواجز القمع و�سناعة 

ة مع الأجهزة الحاكمة اأو التابعة لها،  بع�ض الأجواء المالئمة واللطيفة، خا�سّ

مثل المواقف اّلتي حدثت بين الإمامQ وعبد الملك عّدة مرات، اأو الأمور 

اّلتي جرت مع العلماء المنحرفين والتابعين لعبد الملك )من قبيل محّمد بن 

�سهاب الزهرّي( كّل ذلك لأجل خرق ذلك الجّو المت�سّدد.

اإّن الباحث عندما ي�ستعر�ض الروايات، �سواء الأخالقية منها اأم المواعظ 

على  وذلك  عنه  �سدرت  اّلتي  المواقف  اأو  الإمام  عن  نقلت  اّلتي  الر�سائل  اأم 

اأ�سا�ض ما بّيناه، فاإّنه �سوف يجد لها المعاني المنا�سبة، وبتعبيٍر اآخر �سوف يرى 

اأ�سرنا  اّلتي  الثالثة  الخطوط  �سمن  كانت  والأقوال  التحّركات  تلك  جميع  اأن 

اإليها واّلتي كانت ت�سّب جميعًا في دائرة اإقامة الحكومة الإ�سالمية. وبالتاأكيد 

اأّن  يعلم  كان  لأّنه  زمانه  في  اإ�سالمّية  اإيجاد حكومة  في  يفّكر  الإمام  يكن  لم 

.Qوقتها في الم�ستقبل، اأي في الحقيقة في ع�سر الإمام ال�سادق

الإ�سالمّية  الحكومة  اإقامة  اأر�سّية  تتهّياأ  �سوف  الثالثة  الأعمال  وبهذه 

والنظام العَلوّي.]مجلة با�سدار ا�سالم،8[

لقد ذكرُت �سابقًا، واأوؤّكد ما ذكرُته، اأّن الإمام ال�سّجادQ لم يكن يرى 

اأّنه �سيتّم تحقيق الحكومة الإ�سالمّية في زمانه )وهذا بخالف ما عمل لأجله 

ع�سر  في  الأر�سّية  باأّن  معلومًا  كان  فقد  زمانه(،  في   Qال�سادق الإمام 

الإمام ال�سّجادQ لم تكن معّدة لذلك، وكان الظلم والقمع والجهل كبيرًا 

اإلى الدرجة اّلتي ي�سعب فيها اإزالتها خالل هذه ال�سنوات الثالثين. وكان الإمام 

اأّن  اأي�سًا  نفهم  العديدة،  القرائن  للم�ستقبل. ومن خالل  يعمل   Qال�سّجاد

الإمام الباقرQ لم يكن يهدف اإلى اإقامة حكومة اإ�سالمّية في زمانه، اأي 

اأّنه منذ �سنة 61 وحّتى 95 هـ )�سهادة الإمام ال�سّجادQ(، ومنذ �سنة 95 

اأّنه  اأّي منهما  114 هـ )�سهادة الإمام الباقرQ(، لم يكن في فكر  وحّتى 
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�ستقام هذه الحكومة في زمانه، ولهذا كانا يعمالن على المدى البعيد.

لأّنها   ،Qال�سّجاد الإمام  بكلمات  الفكرة  هذه  على  ن�ست�سهد  و�سوف 

اأف�سل الم�سادر واأكثرها اأ�سالة للتعّرف اإلى �سيرة حياتهQ بل على حياة 

البيانات  اأّننا نفهم هذه  اأ�سرنا �سابقًا -  كّل الأئّمةR. غاية الأمر - وكما 

الجهاد  من  ومق�سدهم  الأئّمة  حركة  على  نطّلع  عندما  �سحيحة  ب�سورة 

ورة قد نفهم معاني هذه الكلمات  والمواجهة وال�سعي وال�سير، وبغير هذه ال�سّ

الحوادث،  تلك  بع�ض  على  اّطلعنا  اأن  وبعد  مغلوطة.   - اأبيّنها  �سوف  اّلتي   -

واّلتي ا�ستفدناها ببركة كلمات الأئّمةR، �سوف نعتمد على نف�ض الم�سادر 

لها. و�سنرى اأّية ا�ستنتاجات �سحيحة نح�سّ

اأّنه وب�سبب  قبل اأن ندخل في �سلب البحث ينبغي اأن نذّكر بنقطة موجزة 

ي�ستطع  لم   ،Qال�سّجاد الإمام  يعي�سها  كان  اّلتي  ال�سديد  القمع  مرحلة 

اأ�سلوب  من  ي�ستفيد  كان  ولذلك  وا�سحة  ب�سورة  المفاهيم  تلك  لنا  يبّين  اأن 

ة اأدعية ال�سحيفة ال�سّجادية اّلتي �سوف نتعّر�ض لها  الموعظة والدعاء )خا�سّ

فيما بعد والبيانات والروايات اّلتي ُنقلت عن الإمامQ واّلتي كانت تطغى 

يحة يبّين  عليها حالة الموعظة(، حيث كان الإمام �سمن بيان الموعظة والن�سّ

ما اأ�سرنا اإليه �سابقًا، وبهذا اّتبع الإمام ال�سّجادQ منهجًا حكيمًا و�سديد 

الحذاقة. وبذلك الأ�سلوب اّلذي ظاهره موعظة النا�ض ون�سحهم، اأدخل الإمام

Q اإلى اأذهانهم ما يريده، وهذا من اأف�سل اأ�سكال التعاطي الأيديولوجّي 

والفكرّي ال�سحيح.



Qاإلمام السّجاد 
وتجّليات المواجهة السياسية

ما �سنقوم بدرا�سته هنا هو كلمات الإمام ال�سّجادQ الواردة في كتاب 

»تحف العقول« حيث ن�ساهد عّدة اأنواع من الأ�سلوب المذكور واّلتي ت�سير اإلى 

طبيعة الجهات المخاطبة.

اأّن  اأحد تلك الأنواع هو الكلمات الموجّهة لعاّمة النا�ض، واّلتي يظهر فيها 

ة لالإمام اأو من الكوادر التابعين  الم�ستمع لي�ض من الجماعة المقّربة والخا�سّ

له. وفي هذه الخطابات ي�ستند الإمامQ دائمًا اإلى الآيات القراآنية، لماذا؟ 

لأّن عاّمة النا�ض ل ينظرون اإلى الإمام ال�سّجادQ كاإمام، بل يطلبون الدليل 

في كلماته، ولهذا كان الإمام ي�ستدّل اإّما بالآيات اأو بال�ستعارة من الآيات، حيث 

ا�ستخدم هذا الأ�سلوب في اأكثر من 50 موردًا ذكر في تلك الروايات، ب�سورة 

مبا�سرة اأو بطريق ال�ستعارة.

هوؤلء  لأّن  مختلفًا،  الأمر  نجد  الموؤمنين  اإلى  الموّجه  الخطاب  في  ولكن 

يكن  لم  لهذا  عندهم،  مقبول  وقوله   Qال�سّجاد الإمام  يعرفون  الموؤمنين 

اإليهم  الموّجه  اأح�سينا كّل كالمه  ولو  القراآنية.  الآيات  اإلى  ي�ستند في كالمه 

لوجدنا اأّن ا�ستخدام الآيات القراآنية فيه قليل جدًا.

لة من كتاب »تحف العقول« تحت عنوان: »موعظته ل�سائر  في رواية مف�سّ

دائرة  اأّن  هنا  نجد   ،
(1(

جمعة« يوم  كّل  اإّياهم  وتذكيره  و�سيعته  اأ�سحابه 

)1)  تحف العقول، �ض 249.
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فيها.  الواردة  لة  المف�سّ القرائن  من  ن�ستنتجه  ما  وهذا  وا�سعة  الم�ستمعين 

»اأّيها  اأو  الموؤمنون«  »اأّيها  كلمة   Qالإمام ي�ستخدم  لم  الرواية  هذه  ففي 

ة، ولكّنه قال  الإخوة«، واأمثالها، حّتى نعلم اأّن خطابه موّجه اإلى جماعة خا�سّ

»اأّيها النا�س« وهذا ي�سير اإلى عمومّية الخطاب. في حين اأنه في بع�ض الروايات 

ة اإلى الموؤمنين. الأخرى كان الخطاب موّجهًا ب�سورة خا�سّ

ثانيًا؛ ل يوجد في هذه الرواية ت�سريٌح ب�سيء معار�ض للجهاز الحاكم، بل 

ان�سرف كّل الخطاب لبيان العقائد، وما ينبغي اأن يعرفه الإن�سان وذلك بل�سان 

اإليه  اأّنكم  واعلموا  اهلل  اتّقوا  النا�س،  »اأيها  هكذا:  يبداأ  فالخطاب  الموعظة. 

النا�ض  ويّوجه  الإ�سالمية  العقائد  اإلى   Qالإمام يتطّرق  ثّم  راجعون...«. 

اأّنهم ل يعرفون الإ�سالم  اإلى �سرورة فهم الإ�سالم ال�سحيح. وهذا يدّل على 

ال�سحيح، يريد بذلك اإيقاظهم من غفلة الجهل اإلى معرفة الإ�سالم وتعاليمه.

كيف مثاًل ي�ستفيد الإمام ال�سجادQ من اأ�سلوبه الجّذاب، حيث يقول: 

»األ واإّن اأّول ما ي�ساألنك عن رّبك اّلذي كنت تعبده« ويم�سي على هذا المنوال 

نا�سحًا، ويخّوف من ذلك الوقت اّلذي يو�سع المرء في قبره وياأتي منكر ونكير 

لم�ساءلته. وبهذا يريد اأن يوقظ فيهم الدافع لمعرفة اهلل وفهم التوحيد، »وعن 

ر�سل اإليك«، ثّم الدافع لفهم النبوة، »وعن دينك اّلذي كنت تدين 
ُ
نبّيك اّلذي اأ

به، وعن كتابك اّلذي كنت تتلوه...«.

لالإ�سالم،  الأ�سا�ض  المطالب  وهذه  الأ�سيلة  العقائد  لهذه  عر�سه  واأثناء   

 :Qبقوله الأ�سا�ض  النقطة  هذه  يبّين  والدين،  والقراآن  والنبّوة  كالتوحيد 

، فهو هنا يطرح مو�سوع الإمامة. وق�سّية 
(1(

»وعن اإمامك اّلذي كنت تتّوله«

الولية  اإذ ل يوجد فرق بين  اأي�سًا،  الحكومة  الأئّمة تعني ق�سية  الإمامة عند 

عند  مختلفة  معاٍن  والإمام  للولّي  كان  واإن   .Rالأئّمة ل�سان  على  والإمامة 

)1)  تحف العقول، �ض 249.
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الأئّمة  ل�سان  على   - والإمامة  الولية   - الق�سّيتين  هاتين  ولكن  النا�ض  بع�ض 

ذلك  تعني  هنا  المق�سودة  »الإمام«  وكلمة  واحد.  منهما  والمراد  واحٌد  اأمٌر 

الإن�سان المتكّفل باإر�ساد النا�ض وهدايتهم من الناحية الدينية، واأي�سًا المتكّفل 

باإدارة اأمور حياتهم من الناحية الدنيوية، اأي خليفة النبّيP الإمام هو قائد 

المجتمع، اأي ذلك الإن�سان اّلذي نتعّلم منه ديننا وتكون بيده اأي�سًا اإدارة دنيانا، 

بحيث تكون اإطاعته في اأمور الدين واأمور الدنيا واجبة علينا.

خاطئ  فهٍم  اإلى  الإمام(  )دور  الق�سّية  هذه  تعّر�ست  الت�سّيع  عالم  في 

طيلة قرون متتالية. ففي ال�سابق كان النا�ض يت�سّورون اأّن الإمام يتفّرد بحكم 

المجتمع، وهو اّلذي ينبغي اأن يدير اأمور الحياة بيده وبجهده الذاتي: فيحارب 

جهة،  من  وينهاهم  النا�ض  ياأمر  فهو  بنف�سه؛  طلب  كّل  وينّفذ  ويعمل  وي�سالح 

وفي نف�ض الوقت هو اّلذي ينّفذ هذه الأمور وحده لإ�سالح دينهم! واليوم اأي�سًا 

تعّر�ست هذه الق�سّية للفهم الخاطئ بحيث اأ�سبحنا نعتبر اأّن الإمام في ع�سر 

اإّل عالمًا دينيًا، وهذا بالطبع ت�سّوٌر خاطئ. لفظة »الإمام« تعني  الغيبة لي�ض 

المتقّدم والقائد. فالإمام ال�سادقQ عندما كان يخاطب النا�ض في منى 

اأّن  اإلى  ي�سير  الإمام«، كان  ر�سول اهلل كان  اإّن  النا�س  »اأّيها  بقوله:  اأو عرفات 

الإمام هو اّلذي يتّولى اأمور النا�ض الدينية والدنيوية.

في المجتمع الإ�سالمّي اأّيام حكم عبد الملك بن مروان وفي ع�سر الإمام 

ال�سّجادQ كان هذا المعنى ُيفهم فهمًا خاطئًا. لأّن اإمامة المجتمع، وهي 

اإدارة �سوؤون حياة النا�ض وب�سط نظام العي�ض اّلذي يمّثل ق�سمًا مهمًا من الإمامة، 

يلّقبون  كانوا  حيث  بها،  لهم  اأهلّية  ل  من  اإلى  واأعطيت  اأهلها  من  �سلبت  قد 

اأنف�سهم بالأئّمة ويعرفهم النا�ض بذلك. فالنا�ض كانوا ُيطلقون لقب الإمام على 

اأبيه وقبلهما يزيد وغيره. وقد قبلوهم على  عبد الملك بن مروان، ومن قبله 

اأ�سا�ض اأّنهم قادة المجتمع والحّكام على النظام الجتماعّي للنا�ض. وقد تر�ّسخ 
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ذلك في اأذهان النا�ض.

وهكذا عندما كان الإمام ال�سّجادQ يقول اإّنك �سُت�ساأل عن اإمامك في 

اأّن  وهل  وال�سحيح؟  المنا�سب  الإمام  انتخبت  اأّنك هل  اإلى  ي�سير  كان  القبر، 

حّقًا  هو  فيه  تعي�ض  اّلذي  المجتمع  ويقود  يحكمك،  كان  اّلذي  ال�سخ�ض  ذلك 

اإمام؟ وهل هو مّمن ر�سي اهلل عنه؟ لقد كان الإمام بهذا الكالم يوقظ النا�ض 

ليجعل هذه الق�سّية ح�ّسا�سة في نفو�سهم.

الجهاز  اأّن  حين  ففي  الإمامة.  ق�سّية  يحيي  الإمام  كان  الطريقة  بهذه 

الأموّي الحاكم لم يكن ير�سى باأن يتّم الحديث عنها، ا�ستخدم الإمام اأ�سلوب 

اّلتي ا�ستخدمها الإمام في  اإحدى الو�سائل الهادئة  الموعظة.)كانت هذه من 

هذا المجال، و�سوف ن�سير لحقًا اإلى اأ�ساليب اأكثر ت�سّددًا(.

بناًء على هذا، ففي البيان العام الموّجه اإلى عاّمة النا�ض نجد اأّن اإمامنا، 

ة تلك المعارف الح�ّسا�سة  وبلغة الموعظة، يحيي المعارف الإ�سالمّية، وخا�سّ

ويمكن  ويتذّكروها.  اإليها  النا�ض  يتعّرف  اأن  لأجل  وي�سعى  النا�ض،  ذهن  في 

اللتفات في هذا النوع من الخطاب اإلى نقطتين اثنتين:

نوع  من  هو  بل  تعليميًا،  يكن  لم  لالإمام  البيانّي  الأ�سلوب  هذا  اأّن  الأولى: 

التذكير. اأي اأّن الإمام لم يكن يجل�ض ليبّين للّنا�ض دقائق التوحيد، اأو ليف�ّسر 

لهم م�ساألة النبّوة، واإّنما يذّكرهم بها. لماذا؟ لأّن المجتمع اّلذي كان يعي�ض فيه 

الإمام ال�سجادQ لم تكن تف�سله عن مرحلة النبّيP م�سافة زمنية كبيرة 

حّتى ينحرف كليًا عن العقائد الإ�سالمّية. بل كان هناك الكثير من الأ�سخا�ض 

وقد  الرا�سدين،  الخلفاء  مرحلة  عليهم  ومّرت   Pاهلل ر�سول  عاي�سوا  اّلذين 

 Qالح�سن الإمام  اإلى   Qالموؤمنين اأمير  من  العظام  اأئّمتنا  عا�سروا 

واإلى الإمام الح�سينQ. ومن الناحية الجتماعّية لم يكن الو�سع قد و�سل 

اإلى مرحلة يعاني فيها المجتمع الإ�سالمّي من النحراف العقائدّي والأ�سولّي 
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الم�سائل  هذه  كانت  نعم،  والقراآن.  والمعاد  والنبّوة  التوحيد  لم�ساألة  بالن�سبة 

درجة  اإلى  بهم  تحيط  الماّدية  الحياة  وكانت  ذاكرتهم،  من  تخرج  تدريجّيًا 

تن�سيهم الفكر الإ�سالمّي والعقيدة الإلهّية. 

كانت الحياة الدنيوية والمادية ت�سري في المجتمع بحيث ل ُتبقي في اأذهان 

هذا  ُوجد  واإذا  والخيرات.  المعنويات  م�سمار  في  للم�سابقة  توّجه  اأّي  النا�ض 

الأمر فاإّنه لم يكن ليتعّدى الق�سور وال�سطوح. اأّما بالن�سبة للمفهوم اّلذي كان 

التوحيد  به، عن  المّت�سل  والع�سر   Pر�سول اهلل زمن  في  يحملونه،  الّنا�ض 

والح�سا�سّية المتمّيزة تجاهه، فقد كانوا يفتقدونه في ع�سر الإمام. وهذا ما 

اأ�سياء  اأّن هناك  ل  �سابق عهده،  اإلى  الأمر  يرجع  التذكير حّتى  ي�ستدعي  كان 

محّرفة ينبغي اأن ت�سّحح.

لأّن   ،Qال�سادق الإمام  كمرحلة  الالحقة،  المراحل  بخالف  وهذا 

من  الكثير  الوقت  ذلك  في  ظهر  فقد  ال�سكل.  بهذا  تكن  لم  حينها  الم�ساألة 

المتكّلمين والمتفل�سفين والمفّكرين، وتحت عناوين متعّددة كانوا يجل�سون في 

الم�ساجد الكبرى، مثل م�سجد المدينة وحّتى الم�سجد الحرام وم�سجد ال�سام، 

اأبي  »ابن  مثل  اأنا�ض  حينها  برز  لقد  والباطلة.  المنحرفة  العقائد  ويدّر�سون 

العوجاء« يدّر�سون عقائد الزنادقة والإلحاد. لهذا، بالتاأّمل باأحاديث وكلمات 

 .
(1(

الإمام ال�سادقQ نجد بيان التوحيد والنبّوة واأمثالها ب�سورة ا�ستدللية

فالحاجة اإلى ال�ستدلل �سرورية لمواجهة ا�ستدلل الخ�سم، وهذا ما ل نجده 

ال�سعورّية  الحالة  على  تعتمد  كانت  اّلتي   ،Qال�سّجاد الإمام  كلمات  في 

والوجدانّية اّلتي تذّكر بالق�سايا الأ�سا�ض.

وباخت�سار، لم يكن ع�سر الإمام ال�سّجادQ يحكي عن خروج عن الفكر 

الإ�سالمّي، حّتى عند الحّكام، اإّل في بع�ض الموارد اّلتي يظهر فيها مثل هذا 

)1)  مجموعة ر�سائل في �سرح الأحاديث من الكافي، ج1، �ض 565.
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ال�سكر  ال�سعرية في حالة  اللعين تلك الأبيات  لقى يزيد 
ُ
اأ الأمر. وذلك عندما 

ح�سر اأ�سرى اأهل البيتR فقال:
ُ
عندما اأ

لـــــعـــــبـــــت هـــــا�ـــــســـــم بـــــالـــــمـــــلـــــك فـــال

.
)2(

نـــــــــــزل وحــــــــــٌي  ول  جــــــــاء  ـــــٌر  خـــــب

فحّتى  ال�سكر.  تاأثير  تحت  كان  الكالم  هذا  اإّن  نقول  اأن  ن�ستطيع  ولكّننا 

اأمثال عبد الملك اأو الحّجاج لم يكونوا يجروؤون على اإعالن مخالفتهم لفكرة 

درجة  اإلى  القراآن  يقراأ  مروان  بن  الملك  عبد  كان  لقد  النبّوة.  اأو  التوحيد 

اأّنه ُعرف كاأحد قّراء القراآن. ثّم عندما و�سل اإليه خبر تن�سيبه خليفة قّبل 

القراآن وقال: »هذا فراٌق بيني وبينك«، اإّن هذا ما حدث فعاًل. والحّجاج بن 

بكثير  اأقّل  هو  �سمعتموه  اّلذي  اإّن  )وباليقين  ظلمه  عن  �سمعتم  اّلذي  يو�سف 

نفهم  وهكذا  بالتقوى.  ياأمرهم  النا�ض  في  يخطب  عندما  كان  فعله(  مّما 

�سبب اعتماد الإمام ال�سّجادQ على التذكير بالأفكار الإ�سالمية لإخراج 

والدين  اهلل  معرفة  �ساحة  اإلى  الماّدية  والأهواء  الدنيا  م�ستنقع  من  النا�ض 

والقراآن.

الثانية: وهي ما اأ�سرنا اإليه �سابقًا، من اأّن الإمام كان ياأتي على ذكر م�ساألة 

الإمامة من خالل بيانه العاّم اّلذي اّتخذ اأ�سلوب الموعظة والإر�ساد، وعندما 

باهلل،  فّكروا  النا�ض  اأّيها  قائاًل:  ويذّكركم  اإليكم  يتحّدث  النا�ض  بع�ض  كان 

وعلى  الوعظ  بلغة  ذلك  جاء  اإذا  اأما  الحكومة...  وبق�سّية  والنبّوة  وبالتوحيد 

ل�سان رجل زاهد وعابد فاإّنه يمكن اأن ُيقبل، وبتعبير اآخر لن يثير الح�سا�سّيات. 

هذا نوع من بيانات الإمام ال�سّجادQ.]مجلة با�سدار اإ�سالم، 9[.

)1( اللهوف على قتلى الطفوف، ترجمة الفهري، �ض 181.
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تحذير الخواص من الدنيا والرفاهية
ة ل تعرف  اإلى مجموعة خا�سّ اأّما الّنوع الثاني فهو ذلك الخطاب الموّجه 

يخالفون  اّلذين  من  اإلى مجموعة  موّجهًا  كان  اأّنه  الوا�سح  من  ولكن  هوّيتها. 

النظام الحاكم. فمن يمكن اأن يكون هوؤلء؟ هذه الخطابات واإن لم ُيعلم منها 

اأّنها لفئة مخالفة  الوا�سح  المخاطبة، ولكن من  الفئة  بالتحديد من هي تلك 

للنظام الحاكم، واأفرادها هم في الواقع من اأتباع الإمامQ ومن المعتقدين 

.Rبحكومة اأهل البيت

من  النوع  لهذا  نموذجًا  العقول  تحف  كتاب  في  نجد  اأّننا  الحّظ  ولح�سن 

الكلمات ال�سادرة عن الإمام ال�سّجادQ )وذلك لأّننا ل نجد في غيره من 

الكتب موارد اأخرى من هذا النوع بالرغم من اأّن هناك الكثير في حياة الإمام 

ال�سّجادQ، ولكن على اأثر الحوادث المختلفة اّلتي جرت في ذلك الع�سر من 

القمع والتنكيل وال�سطهاد وقتل الأ�سحاب زالت تلك الآثار وبقي القليل منها(.

كيد  واإّياكم  اهلل  »كفانا  هكذا:  الثاني  الّنوع  لهذا  التابع  الخطاب  يبداأ 

اأّن  البيان  هذا  من  ويعلم  الجّبارين«.  وبط�س  الحا�سدين  وبغي  الظالمين 

الم�ساألة  واأّن  الحاكمة،  ال�سلطات  قبل  من  مهّددون  الحا�سر  والجمع  الإمام 

الخطاب  ولذلك جاء   ،Rالبيت باأهل  الموؤمنين  ة:  ترتبط بمجموعة خا�سّ

ب�سيغة »يا اأّيها الموؤمنون«، خالفًا للنوع الأّول حيث ي�ستعمل »يا اأّيها النا�س« اأو 

»يا ابن اآدم«، وذلك لأّن الخطاب موّجه اإلى الموؤمنين في الحقيقة باأهل البيت 

.Rواأفكار اأهل البيت

والدليل الآخر الوا�سح جّدًا عندما يقولQ: »اأّيها الموؤمنون ل يفتّننكم 

الطواغيت واأتباعهم من اأهل الرغبة في الدنيا، المائلون اإليها المفتونون 

.
(1(

بها، المقبلون عليها«

)1)  تحف العقول، �ض 252.
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فالمق�سد الأ�سلّي من الكالم هو حفظ هوؤلء الموؤمنين وبناء الكادر الالزم 

للم�ستقبل. ومن الوا�سح اأّنه على اأثر ال�سراع ال�سديد في الخفاء ما بين اأتباع 

الكبير  الحرمان  من  عانوا  الأئّمة  اأتباع  فاإّن  الطواغيت،  واأتباع   Rالأئّمة

هذه  الرفاهية،  اإلى  يتوّجهوا  اأن  هو  المجاهدين  يهّدد  اّلذي  الأكبر  والخطر 

الرفاهية اّلتي لن تجّرهم اإّل اإلى ترك الجهاد.

من  النا�ض  ويحّذر  النقطة،  هذه  على  كثيرًا  يوؤّكد   Qالإمام كان  لقد 

اإلى  اإّل  توؤّدي  لن  اّلتي  الخّداعة  الكاذبة  المتالألئة  الدنيا  هذه  في  الرفاهيات 

كلمات  من  العديد  وفي  البيان،  هذا  في  نجد  لهذا  الطواغيت.  من  التقّرب 

على  تاأكيدًا  عنه،  ُنقلت  اّلتي  الق�سيرة  الروايات  وفي   ،Qال�سجاد الإمام 

هذا الأمر.

نحو  النجذاب  من  النا�ض  حفظ  يعني  الدنيا؟  من  التحذير  يعني  ماذا 

المترفين والإيمان بهم وتمييزهم بحيث تقّل حّدة مواجهة النا�ض لهم. وهذا 

عاّمة  اإلى  المتوّجه  الخطاب  في  اأّما  للموؤمنين،  موّجه  الخطابات  من  النوع 

ما  كثيرًا  النا�ض،  عاّمة  خطاب  ففي  النوع.  هذا  مثل  نجد  ما  فقلياًل  النا�ض، 

والغد.  اأنف�سكم  اإلى  والقيامة،  القبر  اإلى  اإلى اهلل،  التفتوا  النا�ض  اأيها  يظهر: 

فما هو هدف الإمامQ من هذا النوع الثاني من الخطاب؟ المق�سود هو 

بناء الكادر.

ولهذا  للمرحلة،  مالئمة  كوادر  الموؤمنين  من  ي�سنع  اأن  يريد   Qفهو

ذكر  ويكّرر  الكاذبة.  والرفاهية  القدرة  اأقطاب  نحو  النجذاب  من  يحّذرهم 

»واإّن الأمور  النظام الحاكم خالفًا للنوع الأّول من الكلمات، كما يقول مثاًل: 

الواردة عليكم في كّل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع و�سنن 

 .
(1(

الجور وبوائق الزمان وهيبة ال�سلطان وو�سو�سة ال�سيطان«

الكافي، ج 8، �ض 14.  (1(
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و�سو�سة  يذكر  وقدرته  ال�سلطان  هيبة  ذكر  بعد  مبا�سرة  الإمام  اأّن  نجد  وهنا 

ال�سيطان، يريد بذلك اأن يلفت، وبكّل �سراحة، النظَر اإلى حاكم ذلك الزمان وي�سعه 

اإلى جانب ال�سيطان. وفي تتّمة الكالم جملة لفتة جدًا ولأّنها مهّمة جّدًا اأنقلها وهي 

تحكي عن مطلب ذكرته �سابقًا: »لتثّبط القلوب عن تنبهها وتذهلها عن موجود 

فهذه  المجتمع.  في  الآن  الموجودة  الهداية  تلك   .
(1(

الحق« اأهل  ومعرفة  الهدى 

الأحداث اّلتي ترد على الإن�سان في حياته في الليل والنهار - في ع�سر القمع - 

تمنع القلوب من تلك النّية والتوّجه والدافع والن�ساط المطلوب للجهاد. 

و�سحبة  »واإّياكم  ال�سابق،  الأ�سلوب  بنف�ض  يعظهم   Qال�سّجاد فالإمام 

العا�سين ومعونة الظالمين« فهو يحّذرهم من مجال�سة اأهل المعا�سي. من 

هم اأهل المعا�سي؟ اأولئك الذين ُجذبوا لنظام عبد الملك الظالم. الآن، حاولوا 

. هل ما 
(2(
Qاأن تت�سّوروا �سخ�سية الإمام ال�سّجاد واأن تكّونوا ت�سّورًا عنه

كاّل،  بالحياة؟  له  �ساأن  ل  اّلذي  المري�ض  ال�سامت  المظلوم  الإمام  زال ذلك 

فالإمام هو اّلذي كان يدعو مجموعة من الموؤمنين والأ�سحاب ويحّذرهم، بهذه 

ورة اّلتي ذكرناها من التقّرب اإلى الظَلمة ون�سيان المجاهدة، ويمنعهم من  ال�سّ

النحراف عن هذا الطريق، وكان يحفزهم وي�سحنهم بالن�ساط، ويدفعهم من 

اأجل اأن يكونوا موؤّثرين في اإيجاد الحكومة الإ�سالمّية.

من  الق�سم  هذا  في  الأهمّية  و�سديدة  جلّية  اأراها  اّلتي  الأ�سياء  جملة  من 

كلمات الإمام ال�ّسجادQ، تلك الكلمات اّلتي يذّكر فيها بتجارب اأهل البيت

R الما�سية. ففي هذا الق�سم ي�سير الإمامQ اإلى تلك الأّيام اّلتي مّرت 

على النا�ض من قبل الحّكام الجائرين، مثل معاوية ويزيد ومروان، ووقائع مثل 

الحّرة وعا�سوراء، و�سهادة حجر بن عدّي ور�سيد الهجرّي، وع�سرات الحوادث 

)1)  م. ن، �ض 16.
)2)  م. ن.
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الما�سية  الأزمان  طيلة  البيت  اأهل  اأتباع  على  مّرت  واّلتي  والمعروفة  المهّمة 

المخاطبين من  اأولئك  يحّث  اأن   Qالإمام ويريد  اأذهانهم.  في  وا�ستقّرت 

اإلى  الآن  والتفتوا  والثورة.  التحّرك  على  ال�سديدة،  الحوادث  تلك  ذكر  خالل 

هذه الجملة: »فقد لعمري ا�ستدبرتم من الأمور الما�سية في الأّيام الخالية 

 .
(1(

من الفتن المتراكمة والنهماك فيها ما ت�ستدّلون به على تجّنب الغواة«

البغي  اأهل  بكم  �سيفعل  ماذا  وتعلمون  التجارب  تلك  ت�ستح�سرون  اأّنكم  اأي 

والف�ساد - وهم حّكام الجور - عندما يت�سّلطون عليكم. ولذلك يجب عليكم اأن 

تتجّنبوهم وتواجهوهم. وفي هذا الخطاب يطرح الإمام م�ساألة الإمامة ب�سورة 

�سريحة، اأي ق�سّية الخالفة والولية على الم�سلمين والحكومة على النا�ض واإدارة 

النظام الإ�سالمّي. هنا يبّين الإمام ال�سّجادQ ق�سية الإمامة بال�سراحة، 

في حين اأّنه في ذلك الزمن لم يمكن يطرح مثل هذه المطالب على العاّمة. ثم 

يقولQ: »فقّدموا اأمر اهلل وطاعته وطاعة من اأوجب اهلل طاعته«.

وهنا يعّين الإمام فل�سفة الإمامة عند ال�سيعة والإن�سان اّلذي يجب اأن ُيطاع 

بعد اهلل. ولو فّكر النا�ض في ذلك الوقت بهذه الم�ساألة لعلموا بو�سوح اأّنه ل يجب 

طاعة عبد الملك. لأّنه من غير الجائز اأن يوجب اهلل طاعة عبد الملك. ذلك 

الحاكم الجائر بكّل ف�ساده وبغيه. وبعد اأن يقّدم الإمام هذه الم�ساألة يتعّر�ض لرّد 

�سبهة مقّدرة فيقول: »ول تقّدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت 

 .
(2(

وفتنة زهرة الدنيا بين يدي اأمر اهلل وطاعته وطاعة اأولي الأمر منكم«

فالإمامQ في هذا الق�سم من كلمته يعر�ض ب�سراحة لق�سية الإمامة.

م�ساألتين  على   Qالإمام يرّكز  ال�سابق  والخطاب  الخطاب  هذا  ففي 

اأ�سا�سيتين من الم�سائل الثالث اّلتي اأ�سرنا اإليها �سابقًا. 

)1)  تحف العقول، �ض 253.

)2)  تحف العقول، �ض 254.
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الأولى: اإعادة تدوين وتجديد الفكر الإ�سالمّي والمعتقدات الإ�سالمية واإحياوؤها 

في اأذهان النا�ض والحث على تعّلمها. 

النظام  وقيادة  الحكومة  ق�سية  اأي  الأمر  لولية  ال�سيا�سّي  البعد  والأخرى: 

الإ�سالمّي. 

وعندما يعّرف الإمام هاتين الم�ساألتين للنا�ض في ذلك الزمن فاإّنه يقوم 

في الواقع بتعريف النظام العلوّي والنظام الإ�سالمّي الإلهّي.

نوٌع اآخر من كلمات الإمام ال�سجادQ وهو اأهّم من الكلمتين ال�سابقتين. 

الت�سكيالت  اإيجاد  �سرورة  اإلى  النا�ض  ب�سراحة  الإمام  يدعو  خالله  ومن 

ة. وبالطبع فاإّن هذه الدعوة موّجهة اإلى اأولئك اّلذين يّتبعون  الإ�سالمية الخا�سّ

اأهل البيتR، واإل لو كانت اإلى غيرهم من عاّمة النا�ض لأف�سيت واأّدت اإلى 

اإيذاء الإمامQ وتعّر�سه لل�سغوط ال�سعبة، وبحمد اهلل فاإّننا نجد نموذجًا 

.
(1(

لهذا النوع من الكلمات في »تحف العقول«

يبداأ الإمام بهذه العبارة: »اإّن عالمة الزاهدين في الدنيا الراغبين في 

 .
(2(

الآخرة، تركهم كّل خليط وخليل ورف�سهم كّل �ساحب ل يريد ما يريدون«

وهذا ت�سريح بالدعوة اإلى اإيجاد ت�سكيالت �سيعّية.

في  يخالفونهم  اّلذين  اأولئك  عن  البتعاد  عليهم  باأّن  يعّلمهم   Qفهو

(3(
الدافع ول يّتبعون الحكومة العلوّية وحكومة الحّق..

)1)  لالأ�ســـف ال�ســـديد ينبغـــي اأن نقول اإّنه ل يوجد في جميـــع العناوين المتعّلقة بمثل هذه الكلمات ال�ســـادرة عن الإمام 
ال�ســـّجادQ - واّلتي اختارها المحّدثون - اأّي نوع من الإ�ســـارة اإلى ذلك المحتوى الذي اأ�سرنا اإليه. فعلى الأغلب، 

جعلـــوا ذيـــل العنوان هو الزهـــد. بالطبع اإّن الزهد الواقعّي هو هذا، لكّن ذلك الفهم ال�ســـائد حول الزهد ل يمكن اأن 

ُي�ستنبط من هذه الكلمات وكان ينبغي اأن ُي�سار اإلى اأّن الإمامQ في هذه الكلمات كان ب�سدد الإ�سارة اإلى الق�سايا 

ال�سيا�سية)الكاتب(.

)2)  بحار الأنوار، ج 75، �ض 128.
)3)  براأيي يمكن اأن نجد من قبيل هذا البيان في كلمات الإمام ال�ســــّجاد وكذلك في كلمات �ســــائر الأئّمة وهو في كلماتهم 
كثير. وقد وجدُت في حياة الإمام ال�سادق �سلوات اهلل عليه، وكذلك في حياة الإمام الباقرQ واأي�سًا في حياة اأربعة 

من الأئمة الالحقين بحدٍّ اأدنى. حتى اأّن عالمة ت�ســــكيل المنّظمة والت�سكيالت الإ�سالمية قد وجدت اأ�سولها في كلمات 

اأمير الموؤمنينQ، ولي�ض هنا المجال للبحث والتف�سيل فيه )الكاتب( .
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وهناك نوٌع اآخر من كلمات الإمامQ ل توجد فيه تلك المطالب الكلية 

لة  ال�سجادQ ر�سالة مف�سّ الحقوق. لالإمام  اإليها، مثل ر�سالة  اأ�سرنا  اّلتي 

هي بحجم ر�سالٍة حقيقية بح�سب ا�سطالحنا، وهي ر�سالة كتبها الإمام لأحد 

الأفراد والإخوان على بع�سهم بع�سًا، ويذكر فيها  اأ�سحابه يذكر فيها حقوق 

واليد  والل�سان  العين  وحّق  وجوارحك،  اأع�سائك  وحّق  عليك،  اهلل  حّق  اأي�سًا 

الإ�سالمّي وحّقك عليه، وحّقك على  المجتمع  والأذن... كما يذكر حّق حاكم 

جيرانك، وحّقك على اأ�سرتك. لقد ذكر كّل هذه الأنواع من الحقوق اّلتي تنّظم 

العالقات بين الأفراد في النظام الإ�سالمّي. فالإمام وبهدوء تاّم ودون اأن ياأتي 

الر�سالة  هذه  في  ذكر  قد  الم�ستقبلي،  والنظام  والجهاد  الحكومة  ذكر  على 

الحكومة  نظام  وتحّقق  يوم  جاء  لو  اإّنه  بحيث  المقبل  النظام  عالقات  اأ�س�ض 

اأو   - بعيد  احتماٌل  بالطبع  وهو   - نف�سه  ال�سّجاد  الإمام  في ع�سر  الإ�سالمية 

في الع�سور الالحقة فهو يعّرف النا�ض اإلى الإ�سالم اّلذي �سُتحّقق حكومته في 

بينهم في  اّلتي تربط  العالقات  اأذهانهم م�سبقًا طبيعة  ليلقي في  الم�ستقبل، 

ذلك الّنظام. هذا نوٌع اآخر من كلمات الإمام ال�سجاد اّلتي تلفت الأنظار كثيرًا.

اًل  ونوع اآخر نجده في ال�سحيفة ال�سّجادية، وهذا الأمر يتطّلب بحثًا مف�سّ

ال�سجادية  فال�سحيفة  المجال.  هذا  في  يعملون  اّلذين  اأولئك  عمل  هو  رّبما 

اإليها  يلتفت  اأن  ينبغي  اّلتي  المجالت  كاّفة  في  الأدعية  تت�سّمن مجموعة من 

والمعنوية  القلبية  والعالقات  الروابط  في  واأكثرها  والفطن.  اليقظ  الإن�سان 

كثيرة  وتكاملية  معنوية  مطالب  توجد  والمناجاة،  الأدعية  هذه  في  لالإن�سان. 

يحيي  الدعاء  وبل�سان  الدعية  هذه  و�سمن   Qوالإمام لها.  ح�سر  ل 

اّلتي  النتائج  اإحدى  ويوقظها.  النا�ض  اأذهان  في  اإ�سالمية  حياة  نحو  الدوافع 

يمكن اأن تح�سل من الأدعية، وقد ذكرناها مرارًا، هي اإحياء الدوافع ال�سليمة 

خيراً«  اأمورنا  عواقب  اجعل  »اللهّم  ندعو:  فعندما  القلوب.  في  وال�سحيحة 



إنسان بعمر 250 سنة 232

الم�سير.  للتفّكر في  العاقبة ويدفعنا  الدعاء يحيي في قلوبكم ذكر  فاإّن هذا 

فقد يغفل الإن�سان اأحيانًا عن عاقبته، يعي�ض ول يلتفت اإلى م�سيره. فاإذا تال 

ذلك  يتّم  كيف  اأما  عاقبته.  تح�سين  �سرورة  اإلى  فجاأة  ي�ستيقظ  الدعاء  هذا 

فهذا بحٌث اآخر. فقط اأردت اأن اأ�سرب مثاًل حول الدور ال�سادق للدعاء. وهذا 

الكتاب المليء بالدوافع ال�سريفة لالأدعية كاف لإيقاظ المجتمع وتوجيهه نحو 

ال�سالح. واإذا تجاوزنا ذلك، وجدنا روايات ق�سيرة وعديدة ّنقلت عن الإمام 

ال�سجادQ. منها ما ذكرته �سابقًا: »اأَول حٌر يدع هذه اللماظة لأهلها«. 

انظروا كم هو مهمٌّ هذا الحديث. فالزخارف الدنيوية والزبارج كّلها بقية لعاب 

الكلب ل يتركها اإل الحّر. وكّل اأولئك اّلذين يدورون في فلك عبد الملك اإّنما 

يريدون تلك اللماظة. واأنتم اأيها الموؤمنون ل تنجذبوا اإليها. ونجد الكثير مثل 

هذه الكلمات الثورية والملفتة في خطب الإمام ال�سّجادQ. و�سوف ن�سل 

و�سعره  �ساعرًا.   Qال�سّجاد الإمام  كان  لقد  اهلل.  �ساء  اإن  بعد  فيما  اإليها 

يحتوي على معاٍن مهّمة �سوف نذكرها لحقًا اإن �ساء اهلل.]مجلة با�سدار ا�سالم، 10[



Rتكتيك بداية المرحلة الثالثة لحركة األئّمة

من المقاطع المهّمة لحياة الإمام ال�سجادQ هي اأن نرى اأّنه هل كان 

اأ�سرت  لقد  ل؟  اأم  الخالفة  جهاز  تجاه  عدائية  اعترا�سية  بطريقة  يت�سّرف 

باخت�سار في الأبحاث ال�سابقة اإلى هذا المو�سوع وهنا �سوف اأو�سح اأكثر.

زلت  ما  واّلذي   Qال�سجاد الإمام  حياة  على  فيه  اّطلعت  اّلذي  بالقدر 

اأذكره، اأّنه ل توجد مواجهة اأو تعري�ض �سريح وقاطع �سّد الحكم، من قبيل ما 

ن�ساهده في حياة بع�ض الأئّمة الآخرين، كالإمام ال�سادقQ في ع�سر بني 

.Qاأمّية، اأو الإمام مو�سى بن جعفر

حركة  بداية  في  كان  اّلذي  ال�سديد  التحّرك  هذا  مثل  لأّن  وا�سح،  و�سببه 

الأئّمةR والذي كان في المرحلة الثالثة من المراحل الأربع لالإمامة، واّلتي 

تبداأ في حياة الإمام ال�سّجادQ، �سوف يعّر�ض قافلة اأهل البيتR �ّلتي 

تحمل اأعباء م�سوؤولية الر�سالة للخطر اّلذي ل يوؤّدي اإلى تحقيق المق�سد. ففي 

ذلك الوقت لم يكن ب�ستان اأهل البيت اّلذي تعّهد الإمام ال�سجادQ بتربيته 

تحّمل  على  يقدر  بحيث  واأ�سجاره،  غ�سونه  ا�ستحكمت  قد  و�سقايته  ورعايته 

الأعا�سير ال�سديدة. وكما اأ�سرت في بداية هذا البحث، فقد كان عدد المحّبين 

والموالين لأهل البيتR مّمن يحيطون بالإمام ال�سجادQ قلياًل جّدًا، 

م�سوؤولية  �سيتحّملون  اّلذين  لأولئك  الممكن  من  يكن  لم  الع�سر  ذلك  وفي 

التنظيمات ال�سيعّية اأن يواجهوا خطر العدّو الجائر واّلذي هّددهم بالإبادة.

هذا،   Qال�سجاد الإمام  ع�سر  ن�سّبه  اأن  ينبغي  نمّثل،  اأن  اأردنا  واإذا 
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يمكن  ولعّله  ال�سرّية.  المرحلة  وهي  مّكة  في  الإ�سالمية  الدعوة  بدء  بمرحلة 

اأ�سبحت  حين  مّكة،  في  الثانية  بالمرحلة   Qالباقر الإمام  ع�سر  ت�سبيه 

الدعوة علنّية. والمرحل اّلتي اأتت من بعدها يمكن ت�سبيهها بالمراحل الالحقة 

للدعوة. ولهذا فاإّن المواجهة في تلك المرحلة لن تكون �سحيحة.

ومما ل �سّك فيه اأّننا اإذا لحظنا المواجهات الحاّدة في بع�ض كلمات الإمام 

الإمام  عن  �سدرت  لو  فيما   ،Rالر�سا والإمام  الكاظم  والإمام  ال�سادق 

ي�ستطيع  اأوج قدرته  اّلذي كان في  الملك بن مروان  فاإّن عبد   ،Qال�سّجاد

وبكّل �سهولة اأن يطوي ب�ساط تعاليم اأهل البيتR، ليبداأ العمل من جديد. 

يمكن  حال،  كّل  على  لكن  والثبات.  للقطع  وموائمًا  عقالنيًا  عماًل  لي�ض  وهذا 

اأن ن�ساهد في ثنايا كلمات الإمام زين العابدينQ، واّلتي ترجع على وجه 

مظاهر  اأو  اإ�سارات  اإمامته،  مّدة  وطيلة  ال�سريفة  حياته  اأواخر  اإلى  الحتمال 

.
(1(

لتعّر�سه ومواجهته لنظام الحكم

اأ�سكالها هو ما لحظناه  واأحد  اأ�سكال.  بعّدة  المواجهات تظهر  تلك  كانت 

في تعامل الإمام ال�سّجادQ مع محّمد بن �سهاب الزهرّي. وال�سكل الآخر، 

التعاليم  �سوء  على  الأموّيين  الخلفاء  ومكانة  موقف  بيان  خالل  من  يظهر 

يقول   Qال�سادق الإمام  عن  حديث  ويوجد  العادّية.  الدينّية  والإر�سادات 

»اإّن بني اأمية اأطلقوا للنا�س تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم ال�سرك  فيه: 

. فبنو اأمّية كانوا ي�سمحون للعلماء واأهل 
(2(

حّتى اإذا حملوهم عليه لم يعرفوه«

والزكاة  والحّج  ال�سالة  حول  بالتحّدث   ،Rالأئّمة جملتهم  ومن  الدين، 

لكّنهم  الإلهّية.  والأحكام  والنبّوة  التوحيد  حول  وكذلك  والعبادات،  وال�سيام 

المجتمع.  في  واأمثلته  وم�ساديقه  ال�سرك  مفهوم  في  بالبحث  ي�سمحوا  لم 

)1)  اأ�ســـير هنا اإلى اأّن ما بحثناه في هذا الف�ســـل هو غير ذلك التعامل المعار�ض لالإمام ال�سّجاد مع يزيد وجهاز خالفة 
اآل اأبي �سفيان والذي له بحٌث اآخر وقد بحثت ب�ساأنه في ال�سابق)الكاتب(.

)2)  الكافي، ج2، �ض 415.
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هم  من  مبا�سرة  لفهموا  للنا�ض،  �ست  ُدرِّ لو  بال�سرك  المرتبطة  التعاليم  تلك 

الم�سركون، واأّن ما يحملهم عليه بنو اأمّية لي�ض اإّل ال�سرك. ولعلموا فورًا اأّن عبد 

الملك والخلفاء الباقين من بني اأمّية هم طواغيت يبارزون اهلل، واأّن اإطاعتهم 

ُتعّد �سركًا باهلل. ولهذا لم يكونوا لي�سمحوا بتعّلم هذه المفاهيم.

نحن عندما نبحث في الدين الإ�سالمّي حول التوحيد، فاإّن ق�سمًا مهّمًا من 

اّلذي  هو  ومن  ال�سنم  هو  ما  والم�سرك،  ال�سرك  بمعرفة  يرتبط  البحث  هذا 

يعبد الأ�سنام. 

يقول  رائع  ن�ضٌّ   
(1(

الأنوار بحار  في   Mالمجل�سّي العاّلمة  وللمرحوم 

وباطنها في خلفاء  الظاهرة،  الأ�سنام  في  ال�سرك ظاهرها  اآيات  »اإّن  فيه: 

هم  الحّق  فاأئّمة  مكانهم«.  بوا  ون�سّ الحّق  اأئّمة  مع  اأ�سركوا  اّلذين  الجور 

اأنف�سهم  بوا  ن�سّ قد  الجور  خلفاء  ولأّن  اهلل،  عن  ينطقون  وهم  اهلل  خلفاء 

فكّل من يطيعهم  اأ�سنامًا وطواغيت،  اأ�سبحوا  فقد  الإمامة،  واّدعوا  مكانهم 

ُيعّد م�سركًا باهلل. 

ة  وللعاّلمة بعد هذا �سرح قّيم. فهو يبّين اأّن الآيات القراآنية لي�ست مخت�سّ

بع�سر الر�سول الأكرمP، بل هي �سارية وجارية في كّل الع�سور والأزمان: 

»فهو يجري في اأقوام تركوا طاعة اأئّمة الحّق، واّتبعوا اأئّمة الجور لعدولهم 

الن�سو�س  عن  وعدولهم  الأهواء،  واّتباعهم  والنقلية  العقلية  الأدّلة  عن 

. مثل اأّنه ل يمكن لعبد الملك اأن يكون حاكمًا على الم�سلمين وخليفة 
(2(

الجلية«

هي  للحاكم  التعّر�ض  عن  بعيدًا  الوادعة  الحياة  اأن  يرون  كانوا  فالنا�ض  له، 

المريحة لهم، لهذا �سلكوا هذه الحياة واّتبعوا اأئّمة الجور. لهذا كانوا م�سركين.

فاإّنهم  ال�سرك  يبّينوا حقيقة  اأن  اأرادوا  اإذا   Rالأئّمة اأّن  ومن هنا نرى 

بحار الأنوار، الجزء 48، �ض 96.  (1(
)2)  م. ن، ج 48، �ض 96.
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بذلك يقومون بما ي�سبه المواجهة مع نظام الحكم. وهذا ما يظهر في كلمات 

.Qالإمام ال�سّجاد

المكاتبات  في  ن�ساهده  ما  المواجهة:  في  الأمثلة  تلك  من  اآخر  ونموذج 

والر�سائل بين الإمام ال�سّجادQ وعبد الملك )الخليفة الأموّي المتّجبر(، 

اأ�سير اإلى اثنين منهما هنا:

 Qال�سّجاد الإمام  اإلى  الملك ر�سالة  المّرات يكتب عبد  اإحدى  1- في 
اأعتقها  يلومه فيها على زواجه من اإحدى جواريه. وكان لالإمامQ جارية 

اإن�سانيًا  عماًل   Qالإمام عمل  وكان  الملك.  عبد  به  ف�سمت  تزّوجها.  ثّم 

واإ�سالمّيًا �سرفًا. ولكّن دافع عبد الملك من تلك الر�سالة كان التعّر�ض لالإمام

تهديدًا  بذلك  له  موّجهًا  ة  الخا�سّ م�سائله  على  مّطلع  باأّنه  واإفهامه   ،Q

العظام  واأّن  الزواج  اأمر  بتوجيه  بداأها  بر�سالة   Qالإمام فاأجابه  �سمنيًا. 

»فال لوؤم على امرئ  واأّن ر�سول اهللP قد قام به:  يفعلون مثل هذا الأمر، 

اأجداده في  ب�سوابق  يذّكره  اأن  يريد  . وهو 
(1(

الجاهلية« لوؤم  اللوؤم  اإّنما  م�سلم 

الجاهلية )من كفرهم وعنادهم(... 

عندما و�سلت الر�سالة اإلى عبد الملك، كان ابنه �سليمان حا�سرًا، وعندما 

قراأها �سمعه، و�سمع ذّم الإمام واأح�ّض به مثل اأبيه، فالتفت اإليه قائاًل: يا اأمير 

الموؤمنين! اأترى كيف يتفاخر عليك علّي بن الح�سين؟ يريد بذلك اأن يحّر�ض 

والده على رّد فعل �سديد. ولكّن عبد الملك كان اأعقل من ولده فقال له: ل تقل 

�سيئا يا ولدي! فهذا ل�سان بني ها�سم اّلذي يفلق ال�سخر. )اأي اأّن ا�ستدللهم 

قوّي وقا�ٍض(.

 Q2- النموذج الثاني: المرا�سلة الأخرى اّلتي تّمت بين الإمام ال�سّجاد
وعبد الملك، حيث علم عبد الملك اأّن �سيف ر�سول اهللP موجود عند الإمام

)1)  بحار الأنوار، ج46، �ض 105.
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التفاخر. وكذلك  النبّي وباعٌث على  اأمرًا ملفتًا لأّنه تذكار  Q. وكان هذا 

فاإّن وجوده ُيعّد خطرًا على الخليفة، لأّنه يجلب اأنظار النا�ض اإليه، فكتب اإليه 

ما  يهبه  اأن  م�ستعدٌّ  اأّنه  اأي  يريد  ما  باإنجاز  ووعده  ال�سيف،  ت�سليم  منه  يطلب 

يحتاج.

ة  بوقف ح�سّ تهديده  ثانية  مّرّة  الملك  فاأعاد عبد  الإمامQ طلبه،  رّد 

. فاأجابه الإمامQ: »اأّما بعد 
(1(

الإمام من بيت المال اإن لم ير�سل ال�سيف

ل  حيث  من  والرزق  يكرهون  حيث  من  المخرج  للمتقين  �سمن  اهلل  فاإن 

يحت�سبون وقال جل ذكره{يئ جب حب خب مب ىب يب} فانظر اأّينا اأولى 

 .
(2(

بهذه الآية«

وهذه لهجة قا�سية جّدًا تجاه الخليفة، لأّن تلك الر�سالة اإذا وقعت بيد اأّي 

اإن�سان ف�سوف يعلم اأوًل: اأن الإمامQ ل يعّد نف�سه خّوانًا. ثانيًا: ل يت�سّور 

اأحد هذا الأمر بحّق هذا الإن�سان الجليل اّلذي ترّبى في بيت النبّوة. وهذا يعني 

اأّنك اأنت اأّيها الخليفة خّوان وكفور. واإلى هذا الحّد كان الإمام �سديدًا مقابل 

التهديد.

كان هذان نموذجين عن مواجهة الإمام لجهاز الحكم الأموّي.

واإذا اأردنا اأن ن�سيف نموذجًا اآخر ينبغي اأن ننظر اإلى الأ�سعار اّلتي ُنقلت عن 

اأ�سحاب الإمام ال�سّجادQ ومحّبيه، فهي تمّثل نوعًا اآخر من المواجهة. مواجهة 

الطويل  اأم  بن  ويحيى  الفرزدق  قبيل  من  ومحّبيه   Qال�سّجاد الإمام  اأ�سحاب 

للّنظام الحاكم كان ُيعّد نوعًا من مواجهة الإمام للحكم ويمكن اعتبار �سعر الفرزدق 

ة الفرزدق )ما ملّخ�سها(: نموذجًا اآخر. فقد نقل الموؤّرخون والمحّدثون ق�سّ

عندما قدم ه�سام بن عبد الملك قبل فترة خالفته اإلى الحّج، واأثناء الّطواف 

ـــته اأي�ســـًا مثل غيره. ـــتهم من بيت المال وكان الإمام ياأخذ ح�سّ )1)  فـــي ذلـــك الزمان كان النا�ض جميعًا ياأخذون ح�سّ
)الكاتب(

مناقب اآل اأبي طالب، ج3، �ض 302.  (2(
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اأراد اأن يتقّدم ل�ستالم الحجر الأ�سود، ولكن الح�سد الهائل والزدحام الكبير 

منعه من الو�سول، رغم محاولته المتكّررة مع اأّنه كان ابن الخليفة ومحاطًا 

دون  حوله  من  يمّرون  كانوا  النا�ض  ولكّن  والحوا�سي،  والحرا�ض  بالمرافقين 

اكتراث. فيئ�ض من ا�ستالم الحجر، وقعد جانبًا منتظرًا ان�سراف النا�ض، وكان 

اأ�سحابه جال�سين حوله. وفي هذه الأثناء ياأتي رجل يعلوه الوقار والهيبة، �سيماه 

كال�سم�ض  الحّجاج  بين  ي�سطع من  الملكوتيين،  وجه  ووجهه  الزاهدين  �سيماء 

اإلى الحجر الأ�سود فيقّبله ثّم  النا�ض له جانبًا ليمّر من بينهم وي�سل  فتنّحى 

يرجع للطواف مجّددًا. 

ف�سعب ذلك على ه�سام كثيرًا، وهو يرى نف�سه ابن الخليفة ول اأحد يعطيه 

اأّية قيمة، بل يبعدونه بالركل والمطاحنة، ثّم من جانب اآخر يظهر رجل ي�سل 

اإلى الحجر الأ�سود بكّل هدوء. ف�ساأل غا�سبًا: من هذا؟ وكان حوا�سيه يعرفون 

اأّنه علّي بن الح�سينQ ولكن لئاّل يغ�سب منهم لم يقولوا �سيئًا لأّنهم يعلمون 

بوجود العداء المتجّذر بين بني اأمّية وبني ها�سم، فلم يريدوا اأن يقولوا اإّن هذا 

كبير العائلة المعادية لكم، والنا�ض يظهرون له كّل هذا الحّب والحترام لأّنهم 

اعتبروا ذلك نوعًا من الإهانة له�سام.

كان ال�ساعر الفرزدق، من المحبّين لأهل البيت، حا�سرًا هناك وقد راأى 

هل  الأمير،  اأّيها  قائاًل:  فتقّدم   Qالح�سين بن  لعلّي  واإنكارهم  تجاهلهم 

ت�سمح لي باأن اأعّرفك به.

الق�سائد  اأ�سهر  من  بق�سيدة  الفرزدق  ل�سان  فانطلق  قل،  ه�سام:  فقال 

(1(
ال�سعرية اّلتي قيلت بحّق اأهل البيت، وبداأها بهذا البيت: 

هذا اّلـــذي تعرف البطحـــاء وطاأته
)1(

والبيـــت يعرفـــه والحـــّل والحرم

منه  فغ�سب  ه�سام  قلب  على  ال�سيوف  كوقع  الق�سيدة  هذه  اأبيات  وكانت 

)1)  بحار الأنوار، ج 46، �ض 121.
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وطرده. من جانب اآخر اأر�سل اإليه الإمامQ ماًل فلم يقبله وقال: »ما قلته 

هلل ل اأريد عليه ماًل«.

وهكذا ن�ساهد مثل هذه المواجهات عند اأ�سحاب الإمام. ونموذج اآخر ما 

قام به يحيى بن اأّم الطويل. كان يحيى بن اأّم الطويل من ال�سباب ذوي الباأ�ض 

ال�سديد وال�سجاعة الفائقة واأحد المخل�سين لأهل البيت، وكان يذهب دائمًا 

ول  بكم  كافر  اإّنني  النا�س،  »اأيها  فيهم:  وي�سرخ  النا�ض  ويجمع  الكوفة  اإلى 

اأقبل بكم حّتى توؤمنوا باهلل«، وهو يق�سد اأولئك اّلذين كانوا يتبعون بني اأمّية. 

ومثل هذه العترا�سات المتجّلية في حياة الإمام ال�سّجادQ واأ�سحابه كان 

م�سهودًا.]مجلة با�سدار ا�سالم، 12[.



مواجهة اإلمامQ مع علماء البالط

 Qال�سّجاد الإمام  ب�سيرة  المرتبطة  الق�سايا  حول  بحثنا  تتّمة  في 

واأ�ساليبه وخططه لإيجاد الأر�سية الم�ساعدة للحركة الإ�سالمية العظيمة، اّلتي 

يمكن اأن تنتهي باإقامة الحكومة العلوّية والحكومة الإ�سالمّية:

والتو�سيح  التبيين  اإلى  تّتجه  كانت  التحّركات  هذه  اأّن  ملّخ�سه  ما  ذكرنا 

واإلى  الآخر،  لبع�سهم  بالن�سبة  والتنظيم  الت�سكيالت  واإلى  للبع�ض  بالن�سبة 

ال�سّجاد، من خالل  الإمام  ُيتخّيل  وهكذا  لآخرين.  بالن�سبة  والإر�ساد  الهداية 

ورة اّلتي قّدمناها، اإن�سانًا �سبورًا �سعى خالل 30 اأو 35 �سنة متوا�سلة  هذه ال�سّ

تّتجه نحو  الإ�سالمّي،  العالم  بتاتًا في  الم�ساعدة  الأر�سية غير  تلك  اإلى جعل 

المجتمع  خاللها  من  يحّققوا  اأن  لخلفائه  اأو   Qله يمكن  اّلتي  الظروف 

الإ�سالمّي، والحكومة الإ�سالمّية.

 Qال�سجاد ال�سنوات الخم�ض والثالثين ل�سعي الإمام  ولو اقتطعنا تلك 

اإلى الإمام ال�سادقQ بتلك  من حياة الأّئمة، لجزمنا بعدم و�سول الأمر 

الحال اّلتي تمّكن معها من الت�سّرف والتعاطي ال�سريح والوا�سح مع الحكم 

الأموّي، والعّبا�سّي فيما بعد.

الأر�سية  من  بّد  ل  الإ�سالمّي،  المجتمع  وتحقيق  اإقامة  فالأجل  وعليه، 

اإيجاد  تطّلب  وقد  اآخر.  �سيء  اأّي  من  اأهّم  ُيعتبر  ما  وهذا  والذهنّية.  الفكرّية 

هذه الأر�سّية الفكرية والذهنية في تلك الظروف اّلتي كانت موجودة في ذلك 

الع�سر من العالم الإ�سالمّي، �سنوات مديدة. ذلك العمل اّلذي نه�ض به الإمام 
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ال�سّجادQ متحّماًل اأعباءه الج�سيمة وتكاليفه الباهظة.

اإلى جانب هذا، نجد في حياة الإمام ال�سّجادQ بع�ض الم�ساعي الأخرى 

اّلتي تدّل في الواقع على مدى تقّدم الإمامQ في المجال المذكور. والق�سُم 

نماذجه  واأحد  الق�ساوة،  �سديد  واأحيانًا   ، �سيا�سيٌّ الم�ساعي،  الأعظم من هذه 

العاملين  الكبار  والمحّدثين  التابعين،  العلماء  مع  تعامله  وكيفية  مواجهته، 

هو  اإثارًة  الأئّمة  بحياة  المتعّلقة  الأبحاث  اأكثر  ولعّل  الحاكم.  النظام  ل�سالح 

الإ�سالمّي،  المجتمع  في  والثقافة  الفكر  حملة  مع   Rالأئّمة تعامل  ق�سّية 

النا�ض  هداية  م�سوؤولية  يتحّملون  كانوا  فالأئّمة  وال�سعراء(.   
(1(

العلماء )اأي 

في اأفكارهم واأذهانهم، واأولئك كانوا يوّجهون النا�ض اإلى الو�سع اّلذي يريده 

خلفاء بني اأمّية وبني العّبا�ض، واأن يكون حاكمًا على المجتمع، ويجعل النا�ض 

مطيعين وم�سلمين. 

كما نعلم، فاإّن الحّكام الظالمين والجائرين كانوا يرون جذب قلوب النا�ض 

اإليهم، اأهّم عامل في بقاء ملكهم و�سلطانهم. اإذ لم يكن الفا�سل الزمنّي بين 

النا�ض وبين �سدر الإ�سالم كبيرًا، وبالتالي كان اإيمان النا�ض بالإ�سالم ل يزال 

واأّن  اّلتي قّدموها للحّكام لي�ست �سحيحة،  البيعة  اأّن  النا�ض  اأدرك  قوّيًا. فاإذا 

هذا الظالم ل يجوز اأن يكون خليفة ر�سول اهللP، لو اأدركوا ذلك، فبالتاأكيد 

لن ير�سوا اأن ي�سّلموه قيادتهم بتاتًا، وحّتى لو قلنا اإّن هذا الأمر ل ي�سمل جميع 

كانوا  المجتمع  في  الكثيرين  اأّن  به  الم�سّلم  القدر  نقول:  الأقّل  فعلى  النا�ض، 

يتحّملون الو�سع المنافي لالإ�سالم في الجهاز الحاكم نتيجة الإيمان القلبّي، 

اإذ اإّنهم كانوا يظّنون اأّن هذا و�سع اإ�سالمّي. ولإبقاء هذه ال�سبابّية في اأذهان 

الإمكان  قدر  الدين  وعلماء  المحّدثين  ي�ستغّلون  الجور  حّكام  كان  النا�ض، 

)1)  عندمـــا نقـــول »العلماء« فاإّننا نق�ســـد علماء الدين في ذلك الزمـــان والذين كانوا عبارة عن المحّدثين والف�ّســـرين 
والقّراء والق�ساة والزّهاد.)الكاتب(



إنسان بعمر 250 سنة 242

واختالقها  الأحاديث  و�سع  منهم  فيطلبون  لم�سالحهم،  طبقًا  ويحرّكونهم 

ون�سبتها اإلى ر�سول اهللP وال�سحابة الكبار بما يوافق ميولهم واأهواءهم.

في هذا المجال توجد موارد تق�سعّر منها الأبدان، ونحن ننقل بع�سًا منها 

كمثال:

. ولأّن كعبًا كانت له �سالت 
(1(

في زمن معاوية التقى �سخ�ض بكعب الأحبار

حميمة مع معاوية وزعماء ال�سام، �ساأل كعُب ذلك ال�سخ�ض: من اأين اأنت؟

من اأهل ال�سام. -

دون  - الجّنة  اإلى  جندي  األف   70 منه  يدخل  اّلذي  الجي�ض  ذلك  من  لعّلك 

ح�ساب.

من هم هوؤلء؟ -

اإّنهم اأهل دم�سق. -

كال، ل�ست من اأهل دم�سق. -

 اإذًا، لعّلك من ذلك الجي�ض اّلذي ينظر اهلل اإليه كّل يوم مّرتين! -

من هم هوؤلء؟ -

اأهل فل�سطين! -

كعب  لأخبره  فل�سطين،  اأهل  من  ل�ست  اإنني  ال�سخ�ض:  ذلك  قال  لو  ورّبما 

الأحبار اأحاديث عن كّل اأهالي بعلبك وطرابل�ض وبقّية مدن ال�سام بحيث يبيُن 

له اأهل ال�سام هم الأف�سل، واأّنهم اأهل الجّنة. وكعب الأحبار كان يختلق هذه 

اأكثر ومنزلته  ال�سام، حّتى يكون ن�سيبه  تمّلقًا لأمراء  اإّما  الأحاديث وي�سفها 

في قلوبهم اأعلى، واإّما ب�سبب العداء المتجّذر في نف�سه لالإ�سالم وحّتى ي�سّعب 

.Pالو�سول اإلى اأقوال النبّي

)1)  كان كعب الأحبار يهودّيًا اأ�سلم في عهد الخليفة الثاني. ويوجد �سكوك كثيرة في الأحاديث المن�سوبة اإليه، لي�ض فقط 
بين ال�ســـيعة بل حّتى بين الكثير من اأهل ال�ســـّنة، باعتبار اأّنه قد اختلق اأحاديث انطالقًا من عدائه لالإ�سالم. ويوجد 

من اأهل ال�سّنة من يقبل به.
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الق�س�ض.  هذه  من  الكثير  والحديث  والرجال  التذكرة  كتب  في  ويوجد 

ة ذلك الأمير اّلذي اأر�سل ابنه اإلى المدر�سة )الكّتاب( وهناك �سربه  منها ق�سّ

المدّر�ض. عندما رجع البن باكيًا اإلى اأبيه واأخبره، غ�سب الأب وقال: �ساأذهب 

واأ�سع حديثًا على هذه المدر�سة حّتى ل يكّرروا فعلتهم هذه.

لو  الأحاديث عندهم، حّتى  �سهاًل اختالُق  نعلم كم كان  ة  الق�سّ ومن هذه 

كان بدافع الع�سبية اأو ال�سفقة على دموع طفل. وعلى اأّي حال فقد كان لهذا 

اإيجاد ذهنّية وثقافة منحرفة وبعيدة عن الإ�سالم. كّل  اأثٌر وا�سح في  الو�سع 

ذلك ب�سبب اأولئك المحّدثين والعلماء العاملين في خدمة ال�سالطين والأقوياء. 

وفي مثل هذا الو�سع ُتعتبر مواجهة هوؤلء عماًل في غاية الأهمّية.

ال�سّجادQ لهذا الو�سع،  يوجد هنا نموذج يبّين كيفية مواجهة الإمام 

وذلك في تعامله مع محّمد بن �سهاب الزهرّي:

ال�سّجاد الإمام  اأحد تالمذة  البداية   في 
(1(

الزهرّي كان محّمد بن �سهاب 

Q المقّربين، اأي اأّنه من جملة اّلذين تعّلموا علومهم ونقلوا الأحاديث عن 

الإمامQ، ولكن بالتدريج - ب�سبب التجّروؤ اّلذي كان فيه - اقترب من نظام 

الحكم حّتى �سار اأحد اأعوانه وتحّول اإلى واحٍد من زمرة العلماء والمحّدثين 

اّلذين وقف الأئّمة مقابلهم.

ولأجل اأن نّطلع اأكثر على و�سع الزهرّي ننقل عّدة اأحاديث ب�ساأنه:

اأحد هذه الأحاديث، ما جاء عنه: »كّنا نكره كتابة العلم، حّتى اأكرهنا عليه 

اأّنه حّتى ذلك  . ويفهم من هذا الحديث 
(2(

ال�سلطان فكرهنا اأن نمنعه اأحداً«

الزمن لم يكن متعارفًا بين هذه الطائفة من المحّدثين اأّن كّل ما يعلمونه من 

الأحاديث ينبغي اأن يكتبوه، وكذلك يّت�سح اأّن محمد بن �سهاب الزهرّي كان في 

)1)  وقد ُيدعى بمحمد بن م�سلم الزهري اأي�سًا، فاأحيانًا ُيذكر ا�سمه تحت عنوان �سهاب واأحيانًا م�سلم، ولعّل الأّول ا�سم 
والده والآخر لقبه.)الكاتب(

)2)  �سنن الدارمي، ج1، �ض 110.
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خدمة الأمراء واأّنه كان ُيحمل على كتابة الأحاديث اّلتي تنا�سبهم.

الزهرّي  من  نقلنا  قد  اأّننا  نظن  »كّنا  يقول:  كان  معمرًا  وُيدعى  اأحدهم 

على  ُتحمل  كثيرة  كتبًا  راأينا  فعندها   
(1(

الوليد«. ُقتل  اأن  اإلى  كثيرًة  اأحاديث 

اأّن  اأي   
(2(

الزهرّي! علم  هذا  ويقال:  الوليد  خزائن  من  وُتخرج  الدواّب  ظهور 

الزهرّي و�سع من الأحاديث اّلتي تنا�سب الوليد واأهواَءه ما عجزت عن حمله 

الرجال. فما حال تلك الأحاديث؟ مما ل �سّك فيه اأّنها ل تدين الوليد واإّنما توؤّيد 

اأعمال الوليد واأمثاله وت�سّححها.

فقد  الحاكم.  بالنظام  الزهرّي  ارتباط  بفترة  يتعّلق  اآخر  حديٌث  ويوجد 

روى اليعقوبّي في تاريخه: »اإّن الزهري يحّدثكم عن ر�سول اهللP اأّنه قال: 

اإلى ثالثة م�ساجد: الم�سجد الحرام وم�سجد المدينة  اإل  ُت�سّد الرحال  ل 

تقوم  عليها  قدمه  اهلل  ر�سول  و�سع  اّلتي  ال�سخرة  واإّن  الأق�سى  والم�سجد 

.
(3(

مقام الكعبة«

ويعود هذا الحديث اإلى ذلك الزمن اّلذي كان عبد اهلل بن الزبير حاكمًا 

فيه على مّكة، والنا�ض اّلذين يريدون الحّج بطبيعة الحال ل بّد واأن يدخلوا مّكة 

- وهي تحت نفوذ ابن الزبير - وكانت تلك الأّيام فر�سًة منا�سبة له للتبليغ �سّد 

ة عبد الملك بن مروان - ومن جانٍب اآخر بما اأّن عبد الملك  اأعدائه - وخا�سّ

كان يدرك خطورة هذا الأمر، ولكي يمنع النا�ض من الذهاب اإلى مّكة راأى اأّن 

مّكة.  �سرف  بمنزلة  القد�ض  �سرف  اأّن  تبّيُن  اأحاديث  و�سع  هو  الطرق  اأف�سل 

ونحن نعلم - في العرف والثقافة الإ�سالمية - اأّنه ل توجد منطقة في العالم 

توازي الكعبة �سرفًا ومكانًة ول يوجد حجر في الدنيا ي�ساهي الحجر الأ�سود. 

للذهاب  النا�ض  لكي يدفع  الملك  لعبد  و�سيلة  المختلقة  الأحاديث  تلك  فكانت 

)1)  الوليد هو الولد البكر لعبد الملك بن مروان والذي ت�سّلم الخالفة بعده.)الكاتب(
)2)  »... فاإذا بالدفاتر قد ُحملت على الدواب من خزائنه وُيقال هذا من علم الزهري!« )الكاتب(

)3)  تاريخ اليعقوبي، ج 2، �ض 261.
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اأّي  اإلى فل�سطين لأّن فل�سطين جزء من ال�سام وتحت نفوذ عبد الملك. فاإلى 

مدى كان لهذه الأحاديث تاأثيٌر في نفو�ض النا�ض واأفعالهم؟ وهل حدث في زمن 

ما اأّن النا�ض حّجوا اإلى بيت المقد�ض بدًل من مّكة اأم ل؟ ولو حدث ذلك لكان 

الزهري  �سهاب  بن  المجرمين محمد  اأحد  اأو  الأ�سلّي  المجرم  نعّد  اأن  ينبغي 

اّلذي حّرف الأمر في اأذهان النا�ض لأجل ماآرب عبد الملك ال�سيا�سية.

يمنعه �سيء من و�سع  الخالفة، فلن  تابعًا لجهاز  الزهرّي  وعندما ي�سبح 

الأحاديث �سّد الإمام ال�سّجادQ والتنظيمات العلوّية - منها ما وجدته في 

كتاب »اأجوبة م�سائل جار اهلل« - تاأليف المرحوم ال�سيد عبد الح�سين �سرف 

اأّن اأمير الموؤمنينQ كان جبرّيًا،  الدين - حيث يّدعي الزهرّي في رواية 

{ڀ ڀ  الآية:  الإن�سان في  قال في معنى  اأّنه   Pالر�سول اإلى  وين�سب 

 اأّنه اأمير الموؤمنينQ )والعياذ باهلل(.
(1(

ڀ ٺ ٺ}
في رواية اأخرى ينقل اأّن حمزة �سّيد ال�سهداء كان �سارب خمر. واإّنما جعل 

هاتين الروايتين لدعم الجبهة ال�سيا�سية المت�سّلطة - لعبد الملك وبني اأمّية - 

مقابل اأئّمة الهدىR، وبالتالي لن�سف عترة النبّي و�ساللته - اّلذين كانوا 

على  ويعّرفهم  الأّول،  الطراز  من  م�سلمون  اأّنهم  بعنوان   - الأمويين  يواجهون 

رين في تطبيق اأحكام الدين! اأّنهم مثل غيرهم من العواّم والمق�سّ

حازمًا  موقفًا   Qال�سّجاد الإمام  وقف  فقد  واأمثاله،  للزهرّي  بالن�سبة 

وقا�سيًا جّدًا حيث يلحظ هذا من خالل الر�سالة اّلتي وّجهها اإليه.

هذا  »الر�سالة«  تعك�ض  اأن  يمكن  مدى  اأي  اإلى  النا�ض  بع�ض  يت�ساءل  وقد 

الموقف ال�سديد؟ ولكن باللتفات اإلى �سّدة اللهجة في م�سمون هذه الر�سالة 

تنح�سر  ل  واأّنها  الحاكم،  للجهاز  بالن�سبة  وكذلك  الزهرّي،  اإلى  الموّجهة 

بمحّمد بن �سهاب، بل كانت تقع في اأيدي الآخرين وتنتقل بالتدريج عبر الأل�سن 

)1)  �سورة الكهف، الآية: 54.
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والأفواه وتبقى عبر التاريخ )كما اأّننا اليوم وبعد اأكثر من 1300 �سنة نتناولها 

ربة اّلتي ُوّجهت  بالبحث(، باللتفات اإلى هذه الأمور، يمكن اأن ندرك حجم ال�سّ

الر�سالة  كانت  لقد  العلماء.  اأولئك  لمثل  وال�سطناعية  ال�سيطانية  للقدا�سة 

خطابًا لمحّمد بن �سهاب، ولكّنها نالت من اأ�سخا�ض اآخرين على �ساكلته. ومن 

اأّن هذه الر�سالة عندما تقع باأيدي الم�سلمين، وبالأخ�ّض �سيعة ذلك  المعلوم 

في  �ستحدثه  ومكانتهم  هوؤلء  لهيبة  �سقوط  فاأّي  الأيدي  عبر  وتنتقل  الع�سر، 

الأعين؟! وهنا ننقل مقاطع من هذه الر�سالة:

في البداية يقولQ: »كفانا اهلل واإّياك من الفتن ورحمك من النار«. 

كّل  لأّن  لماذا؟  بالخطاب،  ه  يخ�سّ نجده  الجملة،  هذه  من  الثاني  الجزء  في 

اأن ي�سقط فيها.  ال�سّجادQ ولكن دون  اإن�سان يتعّر�ض للفتن، حّتى الإمام 

اأّما بالن�سبة لنار جهّنم فاإّنها  ومحمد بن �سهاب يتعّر�ض للفتنة ولكّنه �سقط. 

ل تقترب من الإمام زين العابدينQ، ولهذا خ�ّض الكالم هنا بالزهرّي. 

وابتداء الر�سالة بمثل هذه اللهجة دليل على تعامل الإمامQ معه بطريقة 

تحقير ومعاداة. ثّم يقولQ: »فقد اأ�سبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها 

اأن يرحمك«. دققوا، لمن الخطاب في هذه الجملة؟

الكبار  العلماء  اأحد  فهو  حاله،  على  الجميع  يغبطه  ل�سخ�ض  موّجهة  اإّنها 

المقّربين للنظام الحاكم، بينما نجد الإمامQ يبّينه �سعيفًا وو�سيعًا.

اّلتي  والحجج  بها  اهلل  اّلتي حباه  الّنعم  اإلى   Qالإمام ي�سير  ذلك  بعد 

اأّتمها عليه، ثّم يقول اإّنه مع وجود تلك الّنعم من اهلل، هل ت�ستطيع اأن تقول كيف 

قد اأّديت �سكرها؟

اأبدًا عن  اإّن اهلل تعالى لن ير�سى  اآيات القراآن ويقول  ويذكر جملة من 

ق�سورك وتق�سيرك، لأّنه �سبحانه قد اأمر العلماء بتبيين الحقائق للنا�ض: 
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.
(1(

{پ پ ڀ ڀ }

وبعد هذه المقّدمة يحمل عليه بطريقة قا�سية جدًا بقولهQ: »واعلم اأّن 

اأدنى ما كتمت، واأخّف ما احتملت، اأن اآن�ست وح�سة الظالم، و�سّهلت له طريق 

الغّي بدنوِّك منه حين دنوت، واإجابتك له حين ُدعيت«. ويظهر هذا الكالم 

ما  اأخذت  »اإّنك  ال�سلطة.  بجهاز  ارتباطه  وا�سح  ب�سكل  الإمام  يطرحه  اّلذي 

لي�س لك مّمن اأعطاك«. »ودنوت ممن لم يرّد على اأحٍد حّقاً ولم ترّد باطاًل 

اأدناك«، )وهو الخليفة الظالم( فباأّي عذٍر تبّرر عدم اإرجاعك الحقوق  حين 

ال�سائعة واإزالة المظالم الكثيرة؟ »واأحببت من حاّد اهلل«.

والجملة الموؤّثرة جّدًا في هذه الفقرة عندما يقولQ: »اأولي�س بدعائه 

اإّياك، حين دعاك، جعلوك قطباً اأداروا بك رحى مظالمهم، وج�سراً يعبرون 

�سبيلهم،  �سالكاً  غّيهم  اإلى  داعياً  �ساللتهم  اإلى  و�سّلماً  بالياهم،  اإلى  عليه 

ثم  اإليهم؟«.  الجّهال  قلوب  بك  ويقتادون  العلماء  على  ال�سّك  بك  يدخلون 

من  بلغت  ما  دون  اإل  اأعوانهم  اأقوى  ول  وزرائهم  اأخ�ّس  يبلغ  »فلم  يقول: 

.
(2(

اإ�سالح ف�سادهم«

هذا  ال�سّجاد  الإمام  يف�سح  والبليغة  اللهجة  ال�سديدة  الر�سالة  هذه  وفي 

�سيا�سيٍّ  بدعٍم  يتحّرك  واّلذي  والحكم  لل�سلطة  التابع  والعلمّي  الفكرّي  التيار 

مطالبين  اأ�سبحوا  النظام،  مهادنة  قبلوا  اّلذين  فاأولئك  اجتماعّي.  وحكوميٍّ 

بالإجابة عن ال�سوؤال اّلذي بقي في المجتمع الإ�سالمّي في ذلك الزمان و�سوف 

يبقى عبر التاريخ.

 ،Qال�سّجاد الإمام  حياة  من  المهّمة  المقاطع  اإحدى  هذه  اأعتبر  اإّنني 

ة،  واأ�سعر باأّنهQ لم يكتِف بتحّرك علمّي وتربوّي محدود بين جماعة خا�سّ

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 187.
)2)  بحار الأنوار، ج 75، �ض 132.
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بل قام بحركة �سيا�سية.]مجلة با�سدار ا�سالم، 11[

اإلى  اأ�سير  بالطبع  وهنا   .Qال�سّجاد الإمام  لحياة  مخت�سرًا  هذا  كان 

هذه النقطة اأي�سًا: فرغم اأّن مرحلة اإمامة الإمام ال�سّجادQ اّلتي امتّدت 

الحاكم،  للنظام  المبا�سرة  المواجهة  بعيدة عن  كانت  �سنة   34 اأكثر من  اإلى 

ولكن ن�سر ب�ساط الإمامة الوا�سع وتعليم وتربية العديد من الأفراد الموؤمنين 

والمخل�سين ون�سر دعوة اأهل البيتR كان من اأعظم اإنجازاته. وهذا ما 

جعل بني اأمّية يمقتون الإمام ويتعّر�سون له. وكانوا من قبل قد جّروه بالأ�سفاد 

والأغالل من المدينة اإلى ال�سام - ولم يحدث هذا في كربالء فقط واإّنما تكّرر 

اأعوانهم حّتى  اأي�سًا - وقد تعّر�سوا له في موارد عديدة، واآذاه  اآخر  في زمن 

و�سل بهم الأمر �سنة 95 للهجرة في زمن الوليد بن عبد الملك اإلى ت�سميمه 

فارتفع اإلى جوار رّبه �سهيدًا.]مجلة با�سدار ا�سالم، 12[



مرحلة البناء الفكرّي والتنظيمّي. ❊

اإح�سار الإمام الباقر Q اإلى ال�سام. ❊

ال�سيا�سي��ة عن��د �سه��ادة الإم��ام  ❊ الظ��روف 

.Qالباقر

الف�صل التا�صع

Qاإلمام الباقر





مرحلة البناء الفكري والتنظيمي

المواجهة الفكرية والثقافية
اإّن مرحلة حياة الإمام الخام�ض، الإمام الباقرQ، هي ا�ستمراٌر منطقّي 

جماعًة  ي�سبحون  اأخرى  مّرة  ال�سيعة  هم  فها   .Qال�سّجاد الإمام  لحياة 

وي�سعرون بوجودهم و�سخ�سّيتهم. اإّن الدعوة ال�سيعّية اّلتي توّقفت لعّدة �سنوات 

وثورة  الحّرة  كواقعة   - تلتها  اّلتي  الدموية  والأحداث  كربالء  حادثة  اأثر  على 

الأ�ستار  تحت  اإل  نف�سها  تظهر  تكن  لم  الأمويين،  بط�ض  وب�سبب   - التّوابين 

العراق  في  ة  خا�سّ الإ�سالمّية،  الأقطار  من  العديد  في  اليوم  هي  ها  ال�سميكة، 

الدوائر  في  اأّنها  وحّتى  كبيرة  �سرائح  وت�ستقطب  تتجّذر  وخرا�سان،  والحجاز 

بالت�سكيالت  عنها  التعبير  يمكن  وعملية  فكرية  رابطًة  اأ�سحت  المحدودة 

ما  اأتباعه  اإّن  عنها   Qال�سّجاد الإمام  قال  اّلتي  الأّيام  تلك  ووّلت  الحزبية. 

الإمام  واأ�سحى   .
(1(

الحجاز كّل  في  �سخ�سًا  ع�سرين  على  فيها  يزيدون  كانوا 

الباقرQ يدخل م�سجد النبّي في المدينة فيلتّف حوله جمٌع غفير من اأهل 

اأ�سقاع العالم الإ�سالمي، ي�ساألونه عن الق�سايا الفقهّية،  خرا�سان وغيرها من 

ويفد عليه اأمثال طاوو�ض اليمانّي، وقتادة بن دعامة، واأبو حنيفة، واآخرون من 

الإمامّي  التوّجه  خارج  ُيعتبرون  مّمن  وبالطبع،  الدينية.  بالمعارف  الم�سهورين 

وال�سيعّي. وقد �سمعوا �سدى علم الإمام الذائع واأقبلوا عليه للتعّلم اأو لالحتجاج 

والمجادلة. وبرز �ساعٌر كالُكميت الأ�سدي بذلك الل�سان الف�سيح والفّن العابق، 

)1)  �سرح نهج البالغة، ج 4، �ض 104؛ بحار الأنوار، ج 46، �ض 143.
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ليترك اأهم اآثاره الفّنية وهي الق�سائد اّلتي ُعرفت بالها�سمّيات واأ�سحت تنتقل 

اآل محّمد وف�سل  النا�ض على حّق  لتعّرف  ل�سان،  اإلى  ل�ساٍن  اإلى يد ومن  يٍد  من 

علمهم ومقاماتهم المعنوية. من جهٍة اأخرى، فاإّن خلفاء بني مروان اأح�ّسوا خالل 

هذه الفترة بنوٍع من الطماأنينة، و�سعروا بال�ستقرار بعد اأن ا�ستطاع عبد الملك 

بن مروان - توّفي �سنة 86 هـ - خالل فترة حكمه اّلتي ا�ستمّرت ع�سرين عامًا 

الع�سر  المروانّيين في هذا  الخلفاء  �سعور  يعود  وقد  المعار�سين.  كّل  يقمع  اأن 

بالأمن والطمئنان اإلى اأّن الخالفة و�سلتهم غنيمة باردة، ل كاأ�سالفهم اّلذين 

كدحوا من اأجلها مما اأّدى اإلى ان�سغالهم باللهو والملّذات اّلتي ت�ساحب ال�سعور 

مروان  بني  خلفاء  ح�سا�سّية  فاإّن  الأمر،  يكن  مهما  والجالل.  والجاه  بالقتدار 

تجاه مدر�سة اأهل البيت قد قّلت في هذا الع�سر، واأ�سبح الإمامQ واأتباعه 

]32-33،Qفي ماأمن تقريبًا من مطاردة الجهاز الحاكم.]قيادة الإمام ال�سادق

كان من الطبيعي اأن يقطع الإمامQ خطوة رحبة في ظّل هذه الظروف 

بالت�سّيع نحو مرحلٍة جديدة.  ويدفع  البيت،  اأهل  اأهداف مدر�سة  على تحقيق 

.Qوهذا ما يمّيز حياة الإمام الباقر

الأمر  غاية  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  الباقر  الإمام  ب�ساأن  الكثير  قيل  لقد 

لتحريف  مواجهته  عن  عبارة  اإحداهما،  حياته.  من  بنقطتين  �ساأكتفي  اأّنني 

المعارف الإ�سالمّية والأحكام؛ هذا ال�سيء اّلذي حدث في ع�سر الإمام الباقر

تعني مواجهة  فماذا  اآخر،  زماٍن  اأّي  تف�سياًل من  واأكثر  اأو�سع  ب�سورٍة   Q

المقّد�ض  الإ�سالم  دين  اأّن  هو  التحريف  مواجهة  من  المق�سود  التحريف؟ 

للمجتمع  حّددت  اّلتي  القراآن  وباآيات  فيه،  الموجودة  والأحكام  بالمعارف 

الإ�سالمي خ�سائ�ض و�سروط، بل لكّل عالم الإن�سان وحياة الب�سر، لو عرفها 

المجتمع  في  الموجودة  الأ�سياء  بع�ض  تحّمل  اأمكن  لما  بها  وتم�ّسكوا  النا�ض 

والفّجار،  الف�ّساق  حكومة  اأو  مثاًل،  الظالمين  كحكومة  اإ�سالميًا،  ُيدعى  اّلذي 



Q253لوألا لولصفلا ةالاا ةملالر

اأو حكومة الجاهلين بالدين، فكّل ذلك ل يمكن تحّمله. التمييز والتق�سيم غير 

العادل للثروة في المجتمع ل يكون بالإمكان تحّمله، والكثير من هذا الف�ساد 

اّلذي كان في المجتمعات الإ�سالمية، فمثل هذه الأمور ل يمكن اأن تن�سجم مع 

الأحكام الإ�سالمية والنظام الإ�سالمي.

بع�ض ال�سالطين والحّكام اّلذين اأم�سكوا بزمام ال�سلطة تحت عنوان خالفة 

لحكومة  �سكل  باأّي  لئقين  يكونوا  لم  هوؤلء   - مروان  واآل  اأمّية  كبني   - النبّي 

والظلم  الف�سق  اأنواع  كّل  اأوجدوا  حكومتهم  زمن  وفي  الإ�سالمي،  المجتمع 

من  كان  لو  المختلفة.  النحرافات  وباخت�سار  والجهل،  والتمييز  والف�ساد 

كان  لما  للنا�ض،  هي  كما  القراآنية  والآيات  الإ�سالمية  الأحكام  تبيان  المقّرر 

بعملية  قاموا  لهذا  بال�سلطة،  والإم�ساك  الحكم  ي�ستمّروا في  اأن  لهوؤلء  ممكنًا 

التحريف، وقد فعلوا ذلك من عّدة طرق. اأحدها هو اأن يخدعوا بع�ض الفقهاء 

جانبهم،  اإلى  ويجعلونهم  واأمثالهم  والوجهاء  والقّراء  والمحّدثين  والحكماء 

لترويج ما يحلو  اأو خوفًا  البع�ض طمعًا  اأو يخّوفونهم. فحملوا  المال  يعطونهم 

لهم بين النا�ض. لهذا، لو نظرتم اإلى تاريخ القرنين الأّولين لالإ�سالم، لراأيتم 

والعلم  والتقوى  بالقدا�سة  المعروفة  ال�سخ�سيات  من  لراأيتم  عجيبًا،  م�سهدًا 

الكثير، مّمن �ساروا في خدمة الحّكام واأمراء الجور، مّمن كانوا يفتون النا�ض 

باأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإ�سالم. انظروا الآن من باب النموذج، 

الأمر،  اأولي  اأّن  يعتبر  حيث  ال�سكل،  بهذا  عالٌم  به  ينطق  اّلذي  هذا  حكٍم  اأّي 

اّلذين اأمرنا اهلل تعالى والقراآن بطاعتهم، هم اأّي �سخ�ض يت�سلط على النا�ض 

فاإّنه  والقتل،  والقهر  وال�سيف  والحيلة  بالمكر  ولو كان ذلك  باأية و�سيلة، حّتى 

ي�ستطيع اأن يحكم النا�ض، ف�ّسروا »اأولي الأمر« بهذا التف�سير.

اإّن هذا الفهم بعيٌد عن العقل، وغير �سحيٌح، بحيث لو لم يتم ربطه بالإ�سالم 

وباأ�سٍل اعتقادّي واإيمانّي عند النا�ض لما قِبل به اأحد. لكّن هوؤلء جاوؤوا وربطوه 
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بالإ�سالم وذكروا الكثير من هذه الأمور، نجد منها الكثير في تاريخ القرنين 

الأّولين لالإ�سالم. ولقد كان هوؤلء الحّكام ي�سحبون هذه ال�سخ�سيات الالمعة 

اأينما ذهبوا في مّكة والمدينة ويعر�سونهم على النا�ض في الجتماعات العاّمة 

كان  الدين؛  تحريف  طرق  من  هذا  كان  لقد   ... لتاأييدهم  و�سيلة  ويجعلونهم 

اأمثال هوؤلء المتظاهرين بالعلم والفقاهة والقدا�سة والزهد في خدمة الحّكام 

اّلذين كانوا يقّدمون كّل ما يحلو لهم اأن يعتقد به النا�ض تحت عنوان الدين. 

وبع�ض هذه الأمور ما زالت موجودة في الكتب اليوم، ولالأ�سف اإّن الكثير من 

الم�سلمين ما زالوا يعتقدون بهذه الأ�سياء. 

كان هذا اأحد طرق التحريف، حيث اإّن الحّكام عندما كانوا يم�سكون بزمام 

ال�سلطة ويجل�سون على اأريكة القدرة، وي�سعرون اأّن كّل ما يقولونه يجب على النا�ض 

اأن يقبلوا به. فاأّية كلمٍة اأو فكرٍة اأو مبنًى يعر�سونه تحت عنوان الإ�سالم ويحّولوه 

اإلى ثقافٍة رائجٍة وين�سرونه على م�ستوى العالم الإ�سالمي، لُين�سر ويتكّرر وُينقل 

من ل�ساٍن اإلى ل�سان حّتى ي�سّكل الذهنية العاّمة. مثلما اأّن بع�ض زعماء جهاز عبد 

الملك، كالحّجاج واأمثاله كانوا يعتقدون، اأو هكذا يظهرون، اأّن الخالفة اأف�سل 

من النبّوة، فهوؤلء ما كانوا مقتنعين باأّن عبد الملك بن مروان واأولده واأولئك 

اأن يكونوا تحت عنوان خالفة النبّي حيث كانت هذه العمامة  الف�سقة والفجرة 

يكونوا  واأن  لقامتهم،  مالئمًا  يكن  لم  اللبا�ض  وذاك  روؤو�سهم،  من  بكثير  اأو�سع 

غا�سبين لهذا العنوان، لكّنهم لم يكتفوا بذلك بل اأرادوا اأن يّدعوا اأّن الخالفة 

العامل  كان  وقد  الدين،  في  التحريفات  تلك  وقعت  لقد  النبّوة...  من  اأف�سل 

لحكومة  الأ�سا�سّي  والمانع  العّبا�ض  وبني  اأمّية  بين  �سلطة  ل�ستمرار  الأ�سا�سّي 

الإ�سالم الحّقة هو تلك الثقافة الخاطئة اّلتي �سيطرت على اأذهان النا�ض.

ها هنا يريد الأئّمةR اأن يقيموا الحكومة الإ�سالمية ال�سحيحة، يريدون 

الذهنّية  تبديل  هي  خطوة  اأّول  اإّن  يفعلون؟  فماذا  العلوّي،  بالنظام  ياأتوا  اأن 
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العاّمة، فعليهم اأن يبّدلوا تلك الثقافة، اّلتي ُي�سطلح عليها باأّنها اإ�سالمية �سّد 

واإلى  ثقافٍة �سحيحٍة  اإلى  النا�ض،  اأذهان  كانت قد ر�سخت في  واّلتي  الإ�سالم 

القراآن الحقيقي والتوحيد الواقعي، وهذه هي المواجهة الثقافية. فالمواجهة 

الإ�سالم، من  اأحكام  الأ�سياء من  الثقافية ل تعني فقط الجلو�ض وبيان بع�ض 

دون توّجٍه ومن دون م�ساٍر ثورّي وجهادّي، فهذه لي�ست مواجهة؛ بل المواجهة 

عقول  على  الحاكمة  والثقافة  العاّمة  الذهنية  لتبديل  ال�سعي  تعني  الثقافية 

على  ال�سبيل  و�سّد  الإلهية،  الحكومة  باّتجاه  الطريق  تعبيد  يتّم  لكي  النا�ض، 

هذا  العمل.  هذا   Qالباقر الإمام  بداأ  وقد  وال�سيطان.  الطاغوت  حكومة 

هو باقر علم الأّولين، فهو باقر وفاتح الحقائق القراآنية، فهو من يبقر وي�سّق 

طرائق الحقائق القراآنية والعلوم الإ�سالمية. وكان يبّين القراآن للنا�ض. لهذا، 

كان كّل من يحتّك بنف�ض الإمام الباقر عليه ال�سالة وال�سالم، ولم يكن تابعًا 

الزمان.  لو�سع حاكمّية  بالن�سبة  راأيه  يبّدل  لمعلفهم،  م�ساركًا  ول  ول خا�سعًا 

لهذا، نجد اأّن الكثير من النا�ض مّمن هم من الطبقة الو�سطى، في زمن الإمام 

اأهل البيت ومذهب الإمامة، وما هو  الباقرQ، كانوا يقبلون على مدر�سة 

رائٌج في عرف اليوم تحت عنوان الت�سّيع. الت�سّيع هو هذا، اأي اّتباع اأهل البيت 

وبيان  القراآن،  كلمة  واإعالء  لالإ�سالم،  الحقيقية  الحاكمية  اإقامة  اأجل  من 

وتطبيق المعارف القراآنية بين النا�ض. وكّل من كان الإمام الباقرQ يّت�سل 

به ويبّين له الم�سائل كان يبّدل تفكيره. لقد كان هذا هو العمل الأّول لالإمام 

.Qاّلذي ُيعّد عماًل مهّمًا جدًا واأ�سا�سّيًا وهو اأهم ما قام به Qالباقر
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بناء التشكيالت السرية
يعني  فماذا  الت�سّكل،  عن  عبارة  كان  الإمام،  هذا  حياة  في  الآخر  الأمر 

هذا؟ اأي اأّن المرء يقوم بن�سر تلك المعارف وذلك التغيير الثقافي والمواجهة 

ح�سٌن،  وهناك.  هنا  الأر�ض  في  الإن�سان  ينثره  كبذٍر  المجتمع  داخل  الثقافية 

فاإّن بع�ض هذا البذار �سُينبت وبع�سه �سيموت، وبع�ض ما ينبت �سُيدا�ض عليه 

ويزول، ولعّل بع�سه لن يثمر كثيرًا، هذا هو حال البذر. وبع�ض الأحيان، كال، 

فذلك المزارع الماهر الخبير والعاقل، بالإ�سافة اإلى اأّنه يبذر الحبوب، فاإّنه 

يحافظ عليها، فكيف يفعل ذلك؟ من خالل تجهيز اأ�سخا�ٍض وبّثهم في اأرجاء 

اأولئك اّلذين  العالم الإ�سالمي من اأجل الق�ساء على ال�سبهات اّلتي وقع فيها 

تاأّثروا بذلك الإعالم والتعاليم، فيح�سلون على المزيد من المعرفة ول يقعون 

اإلقاءات العدّو، فال ي�ستبه عليهم الأمر ويحافظون على روابطهم  تحت تاأثير 

في  �سالمًا  الحّب  ذلك  ينمو  اأن  لأجل  كافية  �سمانة  ذلك  فيكون  بينهم،  فيما 

اأر�ٍض م�ستعّدة وخ�سبة.

يرّبي  كان  حيث   ،Qالباقر الإمام  اأعمال  من  الأمر  هذا  كان  وقد 

يربطهم  ثم   - الخوا�ض  التالمذة   - بالعناية  هم  ويخ�سّ ويعّدهم  اأ�سخا�سًا 

اأرجاء العالم الإ�سالمي كاأقطاب واأركان ووكالء ونّواب  ببع�سهم، ويبّثهم في 

ليتابعوا ما قام به، ويتحّملوا اأعباء التبليغ والتعليم اّلذي قام به. وهذا التنظيم 

ال�سّري لالإمام الباقرQ، كان قد بداأ قبل ع�سر زمانه، لكّنه تفاقم وازداد 

جعفر بن  مو�سى  والإمام  ال�سادق  الإمام  زمن  في  و�سل  وبالطبع  زمانه،  في 

Q اإلى اأوجه؛ لقد كان هذا عماًل اآخرًا وهو �سديد الخطورة.

لهذا ترون في الروايات كيف اأّن بع�ض اأ�سحاب الإمام الباقرQ، ُيعرفون 

باأ�سحاب ال�سّر، كجابر بن يزيد الجعفّي، وجابر الجعفّي. فجابر الجعفّي كان 

يتواجدون  كانوا  اّلذين  اأولئك  من  اإّنه  يعني ذلك؟  فماذا  ال�سّر،  اأ�سحاب  من 
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هداية  م�سوؤولية  يتحّملون  مّمن  الأماكن  كّل  وفي  الإ�سالمي  العالم  اأرجاء  في 

الم�ستعّدين والمحّبين والأخذ باأيديهم واإ�سباع اأذهانهم. وكان الجهاز الحاكم 

اأينما وجد هوؤلء يعّر�سهم لكّل اأ�سكال ال�سغط والقمع.[09/05/1366]

اّلتي  الباقر  الإمام  اإمامة  مرحلة  كّل  تلخي�ض  يمكن  مخت�سرة  بمطالعٍة 

امتّدت اإلى ت�سعة ع�سرة �سنة من عام 95 للهجرة واإلى عام 114 بال�سكل التالي: 

لل�سيعة   
ٍ
كاإمام اآخر لحظات عمره،  ال�سّجادQ في  الإمام  اأبوه  اختاره  لقد 

واأراه  واأقاربه.  اأبنائه  �سائر  التن�سيب في مح�سر  �سّجل هذا  له، وقد  وخليفٍة 

 اأو حاويًا ل�سالح ر�سول اهلل وقال: »يا 
(1(

�سندوقًا بح�سب الروايات مليئًا بالعلم

محّمد احمل هذا ال�سندوق اإلى بيتك«، ثّم يتوّجه بالخطاب اإلى الآخرين: »ل 

 ،
(2(

يوجد في هذا ال�سندوق من الدرهم والدينار �سيٌء، بل هو مليٌء بالعلم«

القيادة  اإرث  التعبير، عّرف الحا�سرين على  وكاأّنه بهذا الموقف، وبمثل هذا 

العلمّية والفكرّية - العلم - والقيادة الثورّيةـ �سالح النبّي. 

واأتباعه  لالإمام  وال�سامل  الو�سيع  ال�سعي  اّتخذ  الأولى،  اللحظات  من 

اإّن  والبنيوية.  الهادفة  الت�سّيع  دعوة  اإ�ساعة  في  جديدًا  مطلعًا  المخل�سين 

ال�سيعة  ي�سكنها  اّلتي  المناطق  اإلى  بالإ�سافة  كان،  الدعوة  هذه  نطاق  اّت�ساع 

من  القطاعات  تلك  وخ�سو�سًا  جديدة  مناطق  ي�سمل   - والكوفة  كالمدينة   -

الدولة الإ�سالمّية اّلتي كانت بعيدًة عن مركز حكومة بني اأمّية، لُت�ساف بذلك 

اإلى نطاق طراز الفكر ال�سيعي؛ ويمكن ذكر خرا�سان في هذا المجال اأكثر من 

غيرها، حيث ن�ساهد نفوذ التبليغ والدعوة ال�سيعّية في اأهل تلك المناطق في 

.
(3(

الروايات العديدة

)1)  بحار الأنوار، ج 46، �ض 229.
)2)  م. ن.

)3)  ومنها رواية اأبي حمزة الثمالي: »حتى اأقبل اأبو جعفرQ وحوله اأهل خرا�سان وغيرهم ي�ساألونه عن منا�سك الحج« 
)بحار الأنوار، ج 46، �ض 336(؛ وينقل رواية تذكر ما جرى بين اأحد علماء خرا�سان مع عمر بن عبد العزيز وفيها 

عبرًة بالغة.)الكاتب(
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اإّن ما يدفع الإمام واأتباعه نحو هذه الحركة اّلتي ل تعرف ال�سكون، في كّل 

هذا ال�سعي المجهد ويدعوهم للقيام بهذا التكليف الإلهّي هو الواقع الجتماعي 

والذهني الموؤ�سف. وهم ي�ساهدون اأمام اأعينهم اأنا�سًا من جهة غرقوا و�سقطوا 

بعد  يومًا  والمخّربة  الم�سّلة  التربية  اأثر  على  للمجتمع  العام  الف�ساد  تّيار  في 

ي�ستمعون  يعودوا  لم  النا�ض  اأّن عاّمة  اإلى حيث  الأمر  ف�سيئًا و�سل  و�سيئًا  يوم، 

»اإن دعوناهم لم  والم�سوؤولين،  الزعماء  المنجية لالإمامة، كحال  الدعوة  اإلى 

النحرافّي  التّيار  هذا  في  هناك  يعد  لم  اآخر  جانٍب  ومن   ،»
(1(

لنا ي�ستجيبوا 

والفقه والكالم والحديث  والبحث  الدر�ض  اأ�سبح كّل �سيء فيه، حّتى  اّلذي   -

والتف�سير لم�سلحة اأماني ورغبات الطواغيت الأمويين - اأّي طاقة اأمل مفتوحٌة 

طريق  عليهم  غلق 
ُ
لأ وهدايتهم  دعوتهم  لأجل  الت�سّيع  ينه�ض  لم  ولو  عليهم، 

.
(2(

الهداية كّليًا، »واإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا«

الإمام  يعلن  ال�سّيئ،  الجتماعّي  الواقع  لهذا  العميق  الإدراك  اأ�سا�ض  على 

اّلذين  والعلماء  ال�سعراء  اأي  والثقافّية،  الفكرّية  القوى  تجاه  العدائّي  موقفه 

باعوا اأنف�سهم - واّلذين كانوا مختلقي الأجواء غير ال�سليمة على �سعيد فكر 

من  اأمواجًا  اأحدث  هوؤلء،  روؤو�ض  على  توبيخه  لأ�سوات  وباإنزاله   - المجتمع 

وقلوب  اأذهان  ففي  المّيت،  وجدانهم  م�ستوى  على  يكن  لم  واليقظة  التنبيه 

مدحت  هل  يقول:  ال�ساعر  ُكثير  على  المعتر�سة  وبلهجته  الغافلين.  اأتباعهم 

عبد الملك؟! فيجيب ب�سذاجٍة اأو غفلٍة وهو ب�سدد تبرير مع�سيته ويقول: لم 

والأفاعي  والبحر  وال�سم�ض  الأ�سد  بكلمات  مدحته  بل  الهدى،  باإمام  اأخاطبه 

والجبال، والأ�سد كلٌب، وال�سم�ض ج�سٌم جامٌد، والبحر ج�سٌم بال روح، والأفاعي 

العذر  هذا  مقابل  الإمام  يتب�ّسم  وهنا  �سّماء.  �سخرٌة  والجبل  ح�سراٌت، 

)1)  بحار الأنوار، ج 46، �ض 288.
)2)  م. ن، ج 26، �ض 253.
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ال�ساعر   - الُكميت  ينه�ض  وهنا  مغزى،  ذات  بطريقة  الوجيه،  غير  والتبرير 

 لي�سع في اأذهان 
(1(

الثورّي والهادف - وين�سئ واحدة من ق�سائده الها�سمّيات

الحا�سرين معنى المقارنة بين هذين النوعين من العمل الفّني، ويو�سل ذلك 

.
(2(

اإلى كّل اّلذين �سمعوا بهذه الواقعة

ومقام  ب�ساأنّية  يتمّتع  كان  واّلذي  عّبا�ض  لبن  المعروف  التلميذ  عكرمة 

عظيم بين النا�ض، يذهب لروؤية الإمامQ ويقع تحت تاأثير وقاره ومعنوّياته 

و�سخ�سّيته الروحية والعلمّية، بحيث يرمي نف�سه بدون اإرادٍة بين يدي الإمام

Q ويقول بذهوٍل: لقد جال�ست عظماء كابن عبا�ض، ولم يحدث اأن جرى ما 

جرى معي الآن بين اأيديهم. فقال الإمام في جوابه: »ويلك يا عبيد اأهل ال�سام 

.
(3(

اإّنك بين يدّي بيوٍت اأذن اهلل اأن ُترفع وُيذكر فيها ا�سمه«

الّنا�ض  م�ساعر  لتحريك  منا�سبة  فر�سٍة  كّل  ي�ستغّل   Qالإمام وكان 

ال�سيعة،  لحياة  المّرة  الوقائع  من  زاويٍة  بيان  خالل  من  وعواطفهم  الغافلين 

وذكر ال�سغوط واأنواع العنف والت�سّدد اّلتي كانت ُتمار�ض على الإمام واأتباعه 

والراكدة، ويزلزل  المّيتة  يهّز عروقهم  المهيمنة، وبذلك كان  القوى  من قبل 

قلوبهم الفاترة اأي اأّنه يعّدهم لتلك التوّجهات ال�سديدة والتحّركات الثورّية. 

يروي  ر�سول اهلل،  ابن  يا  اأ�سبحت  يوم كيف  �ساأله ذات  اأجاب رجاًل،  وقد 

المنهال بن عمرو تلك الرواية فيقول: »كنت جال�ساً مع محمد بن علي الباقر

L اإذ جاءه رجل ف�سلم عليه فرد عليه ال�سالم، قال الرجل: كيف اأنتم؟ 

فقال له محمدQ: اأوما اآن لكم اأن تعلموا كيف نحن، اإّنما مثلنا في هذه 

)1)  الق�سيدة اّلتي بداأت بهذا البيت ال�سعري: 
ــــهــــام ــــت ــــس ــــ� اأحـــــــــــالممــــــــن لـــــقـــــلـــــب مــــــتــــــّيــــــم ُم ول  �ــــــســــــبــــــوة  ــــــــا  م غــــــيــــــر 

وو�سلت اإلى هذا البيت البليغ والقا�سم والمليء بالمعرفة: �سا�سة ل كمن يرى النا�ض �سواء ورعية الأنعام )الكاتب(

)2)  المناقب، ج4، �ض 207.
)3)  بحار الأنوار، ج46، �ض 258.
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الأمة مثل بني اإ�سرائيل، كان يذبح اأبناوؤهم وت�ستحيا ن�ساوؤهم، األ واإن هوؤلء 

يذبحون اأبناءنا وي�ستحيون ن�ساءنا«.

)وبعد هذا البيان البليغ والمحّرك يجّر الكالم اإلى الق�سّية الأ�سا�سية - اأي 

.)Rاأولوية الدعوة ال�سيعّية وحكومة اأهل البيت

»زعمت العرب اأّن لهم ف�ساًل على العجم، فقالت العجم: وبماذا؟ قالوا: 

اأّن لها ف�ساًل  P عربي. قالوا لهم: �سدقتم، وزعمت قري�س  كان محمد 

على غيرها من العرب، فقالت لهم العرب من غيرهم: وبما ذاك؟ قالوا: كان 

محمدP قر�سياً. قالوا لهم: �سدقتم؟ فاإن كان القوم �سدقوا فلنا ف�سل 

على النا�س، لأّنا ذرية محمدP، واأهل بيته خا�سة وعترته، ل ي�سركنا في 

ذلك غيرنا فقال له الرجل: واهلل اإني لأحبكم اأهل البيتR. قال: فاتخذ 

الوادي،  ال�سيل في  �سيعتنا من  واإلى  اإلينا  اإّنه لأ�سرع  للبالء جلباباً، فواهلل 

.
(1(

وبنا يبداأ البالء ثم بكم، وبنا يبداأ الرخاء ثم بكم«

بخ�سائ�ض  ب�سيعته  الإمام  عالقة  تمّتعت  وثاقًة  واأكثر  اأ�سيق  نطاٍق  وعلى 

ج�سٍم  في  المفّكر  العقل  وكاأّنه  الإمام  ن�ساهد  العالقات  هذه  ففي  اأخرى. 

الأجهزة  تغذية  في  ناب�ٍض  وكقلٍب  والجوارح،  الأع�ساء  مع  عالقته  وفي  حّي 

 Qوالأع�ساء. اإّن النماذج الموجودة بمتناول اأيدينا ب�ساأن عالقات الإمام

مع هذه المجموعة ت�سير من ناحيٍة اإلى ال�سراحة في مجال التعاليم الفكرّية، 

ومن جهٍة اأخرى ت�سير اإلى الروابط والت�سكيالت المدرو�سة بين هوؤلء والإمام. 

، وهو من اأقرب اأ�سحاب الإمام واأ�سحاب �سّره، 
(2(

ونجد الُف�سيل بن ي�سار

حول  يطوفون  وهم  الحّجاج  اإلى  الإمام  فينظر  الحج،  مرا�سم  في  يرافقه 

اإّنما اأمروا اأن يطوفوا بها،  الكعبة، ويقول: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية! 

الأمالي، ال�سيخ الطو�سي، �ض154.  (1(
)2)  راجع تف�سيل مدح الإمام لف�سيل في قامو�ض الرجال، ج 97، �ض 343-345)الكاتب(.



Q261لوألا لولصفلا ةالاا ةملالر

ثم ينفروا اإلينا فُيْعلمونا وليتهم ومودتهم ، ويعر�سوا علينا ن�سرتهم ! ثم قراأ 

هذه الآية: {گ گ گ گ ڳ ڳ}. اأي لم يقل: اإليها! ويو�سي 

جابر الجعفّي في اأّول لقاء له مع الإمام Qاأن ل يخبر اأحدًا اأّنه من الكوفة 

مثل   Qالإمام يعّلم  الطريقة  وبهذه  المدينة.  اأهل  من  اأّنه  يتظاهر  اأن  بل 

الإمام اأ�سرار  لتحّمل  كبيرة  قابلّيات  لديه  رّبما  اّلذي  الحديث  التلميذ  هذا 

ونف�ض  ال�سّر،  كتمان  درو�ض  البداية،  عليه ذلك من  والت�سّيع كما ظهر   Q

 ،Qهذا التلميذ الم�ستعّد واّلذي ُيعرف فيما بعد كاأحد اأ�سحاب �سّر الإمام

وي�سل به الأمر اإلى اأن يكون داخل جهاز الخالفة.

يقول النعمان بن ب�سير: »كنت مالزماً لجابر بن يزيد الجعفّي. فلّما اأن 

كّنا بالمدينة، دخل علّي اأبي جعفر - الإمام الباقرQ - فوّدعه وخرج من 

عنده وهو م�سرور، حيث وردنا الأخيرجة )من نواحي المدينة( يوم جمعة 

اآدم )اأ�سمر( معه  اأنا برجل طويل  اإذا  ف�سّلينا الزوال فلما نه�س بنا البعير 

كتاب فناوله، فقّبله وو�سعه على عينيه، واإذا هو من محمد بن علي )الباقر( 

اإلى جابر بن يزيد وعليه طين اأ�سود رطب. فقال له: متى عهدك ب�سّيدي؟ 

فقال: ال�ساعة، فقال له: قبل ال�سالة اأو بعد ال�سالة؟ فقال: بعد ال�سالة. 

ثم  اآخره،  على  اأتى  حّتى  وجهه  ويقب�س  يقراأه  واأقبل  الخاتم  ففّك  فقال: 

اأم�سك الكتاب فما راأيته �ساحكاً ول م�سروراً، حّتى وافى الكوفة.

يقول النعمان بن ب�سير: فلّما وافينا الكوفة لياًل بّت ليلتي، فلّما اأ�سبحت 

اأتيت جابر الجعفّي اإعظاماً له، فوجدته قد خرج علّي وفي عنقه كعاب قد 

عّلقها وقد ركب ق�سبة )كما يفعل المجانين( وهو يقول: اأجد من�سور بن 

جمهور.. اأميراً غير ماأمور، واأبياتاً من نحو هذا فنظر في وجهي ونظرت 

راأيته، واجتمع  اأبكي لما  واأقبلت  اأقل له،  في وجهه فلم يقل لي �سيئاً، ولم 

مع  يدور  واأقبل  الّرحبة،  دخل  حّتى  وجاء  والنا�س،  ال�سبيان  وعليه  علّي 
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ال�سبيان، والنا�س يقولون: ُجّن جابر بن يزيد. فواهلل ما م�ست الأيام حّتى 

ورد كتاب ه�سام بن عبد الملك اإلّي واإليه اأن انظر رجاًل يقال له: جابر بن 

يزيد الجعفّي، فا�سرب عنقه وابعث اإلّي براأ�سه. فالتفت اإلى جل�سائه فقال 

علم  له  رجاًل  كان  اهلل  اأ�سلحك  قالوا:  الجعفّي؟  يزيد  بن  لهم: من جابر 

الق�سب  ال�سبيان على  الّرحبة مع  ذا في  وف�سل وحديث، وحّج فجّن وهو 

يلعب معهم. قال: فاأ�سرف عليه، فاإذا هو مع ال�سبيان يلعب على الق�سب. 

.
(1(

فقال: الحمد هلل اّلذي عافاني من قتله«

هذا اأنموذٌج من كيفية تعامل الإمام وارتباطه مع اأ�سحابه المقّربين و�ساهٌد 

على وجود العلقة والرابطة المح�سوبة بدّقة والت�سكيالت؛ واأي�سًا هو نموذٌج حول 

موقف الحكومة تجاه هوؤلء الأ�سحاب. من الوا�سح اأّن اأيادي الحكومة - واّلتي 

ل تفّكر باأكثر من الحفاظ على نف�سها و�سلطتها، وتر�سيخ موقعّيتها - ل تبقى في 

غفلٍة مطبقة عن عالقات الإمامQ مع اأ�سحابه المقّربين واأن�سطتهم، ول 

 .
(2(

�سك باأّنهم �سي�سّمون رائحة مثل هذا المو�سوع و�سي�سعون لك�سفه ومواجهته

الجّو  في  وكذلك   Qالإمام في حياة هذا  العترا�ض  نهج  يبرز  وبالتدريج 

ال�سيعّي العام، ويب�ّسر ببداية ف�سٍل جديد في تاريخ حياة اأئّمة ال�سيعة.

الأحاديث  الإ�سالمّية وكذلك في كتب  التواريخ  واإن لم يكن في متون  هذا 

)1)  قامو�ض الرجال، ج 2، �ض 330-329 وبحار الأنوار، ج 46، �ض 283-282 )الكاتب(.
)2)  والـــذي يوؤّيـــد هذه الحقيقة بال�ســـراحة، غير حادثة جابر والحوادث الأخرى الم�ســـابهة لتلـــك الرواية، اأن عبد اهلل 
بـــن معاوية الجعفري ينقل اأي�ســـًا ر�ســـالة تهديد حاكم المدينـــة لالإمام الباقرQ، »روي عن عبـــد اهلل بن معاوية 

الجعفري قال: �ساأحدثكم بما �سمعته اأذناي وراأته عيناي من اأبي جعفرQ اأنه كان على المدينة رجل من اآل مروان 

واإنـــه اأر�ســـل اإلّي يومًا فاأتيته وما عنده اأحد من النا�ض، فقال: يـــا معاوية اإّنما دعوتك لثقتي بك، واإني قد علمت اأنه ل 

يبلغ عني غيرك، فاأجبت )فاأحببت( اأن تلقى عميك محمد بن علي وزيد بن الح�ســـنR وتقول لهما: يقول لكما 

الأمير لتكفان عما يبلغني عنكما، اأو لتنكران، فخرجت متوجهًا اإلى اأبي جعفر فا�ســـتقبلته متوجهًا اإلى الم�سجد فلما 

دنوت منه تب�ســـم �ســـاحكًا فقال: بعث اإليك هذا الطاغية ودعاك وقال: الق عميك وقل لهما كذا؟ قال: فاأخبرني اأبو 

جعفر بمقالته كاأنه كان حا�سرًا ثم قال: يا ابن عم قد كفينا اأمره بعد غد، فاإنه معزول ومنفي اإلى بالد م�سر واهلل 

مـــا اأنا ب�ســـاحر ول كاهـــن، ولكني اأتيت وحدثت، قال: فواهلل ما اأتى عليه اليوم الثانـــي حتى ورد عليه عزله ونفيه اإلى 

م�سر وولى المدينة غيره«. الخرائج والجرائح، ج2، �ض559.
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اأن�سطة الإمام الباقرQ العترا�سّية والحاّدة  وغيرها، حديٌث �سريٌح عن 

اأهّمها القمع  اأ�سباٍب وعوامل عّدة،  اإّن هذا نف�سه نا�سٌئ من  ن�سبّيًا - وبالطبع 

اّلذين   Qالإمام اأ�سحاب  التقّية من قبل  الأجواء و�سرورة  الم�سيطر على 

لالإمام ال�سيا�سية  الحياة  مجريات  على  المّطلعين  الوحيدين  المراجع  كانوا 

Q - ولكن يمكن دومًا اكت�ساف عمق اأداء اأّي اإن�سان من خالل ردود الفعل 

المح�سوبة بدّقة من قبل اأعدائه المتيّقظين. اإّن الجهاز المقتدر والمدّبر كجهاز 

ه�سام بن عبد الملك اّلذي عّده الموؤّرخ اأكثر الخلفاء الأمويين اقتدارًا، اإذا كان 

العنيف، فهذا ل  الوجه  بذلك  اآخر  اأي �سخ�ض  اأو   Qالباقر الإمام  يواجه 

�سّك نا�سٌئ من اأّنه كان يرى في اأدائه وعمله تهديدًا لنف�سه، ولم يعد قادرًا على 

تحّمل وجوده. فال يمكن ال�سّك باأنه لو كان الإمام الباقرQ م�سغوًل فقط 

بالحياة العلمّية ولي�ض بالبناء الفكرّي و التنظيمّي، فاإّن الخليفة وروؤو�ض نظام 

الخليفة لما راأوا من م�سلحتهم ونفعهم اأن يت�سّرفوا ب�سّدة وعنف لأّنهم بذلك، 

�سوف ي�ستفّزون الإمامQ، لمواجهتهم ب�سّدة - مثلما حدث في زمٍن قريٍب 

»�سهيد  علّي  بن  ح�سين  قيام  ومنها  الق�سية  لهذه  اأنموذجًا  �ساهدنا  اأن  لهم، 

بالإمام الأن�سار والمعتقدين  واأي�سًا �سوف يغ�سبون منهم جماعة   - »
(1(

الفّخ

Q - ولم يكن عددهم قلياًل - وي�سخطونهم على جهازهم الحاكم. خال�سة 

الحديث اأّن رّد الفعل الحاّد ن�سبّيًا من قبل نظام الخالفة في اأواخر عمر الإمام 

الباقر يمكن اأن يكون �سببًا اأن ن�ستنتج منه �سّدة عمل الإمامQ وحّدته.

)1)  ح�سين بن علي - ح�سين الفخ - ابن علي بن الح�سين بن الح�سن بن الح�سن المجتبى، واأمه زينب بنت عبد اهلل بن 
الح�سن الذي خرج في زمن مو�سى الهادي حفيد المن�سور، وفتح ا�سم بئر يبعد فر�سخًا عن مكة.



إحضار اإلمام الباقرQ إلى الشام

من الحوادث المهّمة في اأواخر حياة الإمام واأكثرها �سهرًة حادثة اإح�ساره 

الإمام  موقف  معرفة  فالأجل  الأموّي.  الحكم  عا�سمة  كانت  اّلتي  ال�سام،  اإلى 

تجاه جهاز الخالفة، اأمر الخليفة الأموّي باعتقال الإمام الباقر - وطبق بع�ض 

مالزمًا  وم�ساعدًا  �ساّبًا  كان  اّلذي  اأي�سًا،  ال�سادق  الإمام  ابنه  مع  الروايات، 

ح�سر الإمام اإلى ال�سام اإلى ق�سر الخليفة. وقد 
ُ
لأبيه - ونقلهما اإلى ال�سام. فاأ

ار مجل�سه وحا�سيته ليقوموا بالإجراءات الالزمة  اأملى ه�سام قبل ذلك على ح�سّ

حينما يدخل الإمام ويواجهوه، فكان من المقّرر اأن يبداأ الخليفة نف�سه، ومن 

ار المجل�ض - اّلذين كانوا جميعًا من الرجال والزعماء - وينهالون  بعدها ح�سّ

عليه بالطعن وال�سماتة. وقد اأراد بهذا العمل تحقيق هدفين:

ِعف روحّية الإمام بمثل هذه الت�سّرفات ال�سديدة والم�سيئة،  الأّول: اأن ُي�سْ

وليكون ذلك اأر�سية من اأجل اأّي عمٍل، يبدو لهم لزمًا. والآخر اأن يدين الخ�سم 

في لقاٍء بين اأعلى قيادات الجبهتين المتعاديتين، وبهذه الو�سيلة ينتزع �سالح 

بف�سل  �ستح�سل  واّلتي  الإدانة،  هذه  خبر  ن�سر  خالل  من  جبهته  عنا�سر  كّل 

الأبواق الجاهزة دومًا لخدمة الخليفة كالخطباء والعّمال والجوا�سي�ض.

يدخل الإمام وبخالف الّر�سوم والعادات المتعارفة اّلتي تقت�سي اأّن كّل من 

يدخل اإلى المجل�ض يجب اأن ي�سّلم على الخليفة بذلك اللقب المخ�سو�ض باأمير 

الموؤمنين، فاإّنه توّجه اإلى جميع الحا�سرين، واأ�سار بيده مخاطبًا اإّياهم وقال: 

ال�سالم عليكم، ومن دون اأن ينتظر اأّي ردٍّ يجل�ض. وبهذا الت�سّرف ي�سعل نيران 
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الحقد والح�سد في قلب ه�سام، ويبداأ برنامجه، اأنتم يا اأبناء علّي كنتم دومًا 

ت�سّقون ع�سا الم�سلمين بدعوتهم اإلى اأنف�سكم، وتن�سرون بينهم ال�سقاق والنفاق 

التّرهات  هذه  باأمثال  ويتفّوه  و�سفاهتكم.  بجهلكم  لأنف�سكم  الإمامة  وتدعون 

وي�سكت. ثّم بعد ذلك، كّل واحد من عبيده واأ�سحاب معلفه، ينه�سون ويتفّوهون 

بمثل هذه الكلمات، ويتوّجهون باأل�سنتهم للطعن بالإمامQ وتوبيخه. 

وقد كان الإمامQ طيلة هذه المّدة �ساكنًا وهادئًا. وعندما �سكت الجميع 

اهلل  على  والثناء  الحمد  وبعد  الحا�سرين،  اإلى  ويتوّجه  ويقف  الإمام  ينه�ض 

تعالى وال�سالم على النبّي، يرّد بكلماته المخت�سرة والمزلزلة كيد اأولئك اإلى 

نحورهم، وكاأّنه يوّجه لهم بهذه الكلمات �سفعًة قا�سية، ويبّين موقعه واأ�سول 

عائلته المفتخرة، اّلتي تنطبق مع اأعلى المعايير الإ�سالمّية - وهي الهداية - 

ويزلزل  التاريخ  في  الإلهية  ال�ّسنن  بح�سب  طريقهم  عاقبة  يبّين  النهاية  وفي 

روحّيتهم اأكثر مّما كانت متزلزلة: »اأيها النا�س! اأين تذهبون؟ واأين يراد بكم؟ 

بنا هدى اهلل اأّولكم، وبنا يختم اآخركم، فاإن يكن لكم ملك معّجل، فاإّن لنا 

ملكاً موؤّجاًل، ولي�س بعد ملكنا ملك، لأّنا اأهل العاقبة، يقول اهلل عز وجّل: 

.
(2(

»
(1(

والعاقبة للمتّقين

في هذا البيان المخت�سر والمليء بالمعنى - اّلذي ت�سّمن التظّلم والب�سارة 

والتهديد والإثبات والرّد - تحّقق التاأثير والجاذبّية اإلى درجة اأّنه لو اأذيع وو�سل 

اإلى اأ�سماع النا�ض لكان من الممكن اأن يجعل كّل من ي�سمعه معتقدًا بحّقانية 

قائله. ولأجل الرّد على هذا الكالم، كان المطلوب وجود خطيٍب متفّوه مقنٍع 

ومنطقّي. ولم يكن اأيٌّ من هذا في من خاطبهم الإمام، ولهذا لم يعد اأمامهم �سوى 

)1)  قوله »اأّيها النا�ض« موّجه الخطاب اإلى مجموعة اأ�سحاب الرتب العالية في الحكومة الذين اجتمعوا في مجل�ض بمثل 
هذه الح�سا�سية والهيبة، حول الخليفة واأرادوا الدفاع عنه، وفي الواقع هو نفّي لكل القيم التي كانت تف�سل، في ذلك 

المجتمع الطاغوتي، هوؤلء الم�ســـتكبرين عن عاّمة النا�ض وتمّيزهم عنهم. واأرادوا بذلك اأن يمّيزوا اأنف�ســـهم عنهم. 

اإّنها مواجهة اأ�سولية وعميقة في قالب خطاٍب ب�سيط)الكاتب(.

)2)  الكافي، ج1، �ض471.
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ا�ستخدام العنف والقهر. فياأمر ه�سام باإلقاء الإمام في ال�ّسجن؛ وهو يعترف 

من الناحية العملّية ب�سعف معنوّياته و�سعف منطقه، فيقوم الإمام في ال�ّسجن 

ببيان الحقائق، ليوؤّثر في نزلئه في ال�ّسجن، بحيث اأّنه ل يبقى اأّي واحٍد منهم 

ل يعتقد من اأعماق قلبه، بما قاله. فينقل ماأمورو ال�ّسجن مجريات الأحداث اإلى 

ه�سام. وقد كان هذا المو�سوع غير قابٍل للتحّمل من قبل جهاٍز كان بعيدًا طيلة 

ع�سرات ال�سنين داخل ال�ّسام عن الخطاب العلوي. فياأمر ه�سام باإخراج الإمام

Q ومن معه من ال�ّسجن، ولم يكن من مكاٍن اأن�سب لهم من المدينة المنّورة، 

تلك المدينة اّلتي كانوا يعي�سون فيها، وبالطبع، مع و�سعهم تحت المراقبة وكّل 

اإنزال ال�سربة الأخيرة واإبادة  اأنواع الت�سّدد الم�ستمّر واأكثر. وعند ال�سرورة، 

 Qل من وبال تهمة قتل الإمام الخ�سم من دون �سجيج في بيته، والتن�سّ

وو�سعه في رقبته. لهذا ُو�سعوا باأمٍر من ه�سام على مراكب �سريعة - كان عليها 

قبل  وكانوا  المدينة.  اإلى  ويحملونهم   - توّقف  دون  من  الطريق  كّل  تقطع  اأن 

ذلك قد منعوا اأّي اإن�سان في كّل المدن اّلتي تقع على الطريق من اأن يتعامل مع 

. وقد ا�ستمّر هذا 
(1(

هذه القافلة المغ�سوب عليها، اأو اأن يبيعهم الماء والخبز

)1)  وطبق بع�ض الروايات فقد اأ�ســـيع بين اأهل المدن الواقعة على الطريق اأّن محمد بن علي وجعفر بن محّمد اأ�ســـبحا 
ن�ســـرانيين وارتّدا عن الإ�ســـالم، بحار الأنوار، ج 46، �ض 306. و�ســـبيٌه بهذه الواقعة حدث في حركة تحرير الهند 

وفي عقود منت�ســـف التا�ســـع ع�ســـر: )فمولنا( الـــذي كان من علماء الديـــن المعروفين والمعتبرين فـــي الهند واأول 

قادة المقاومة لم�ســـلمي الهند - وهم من رّواد حركة تحرير �ســـبه القاّرة - قد ُذكر من جانب مجموعة من العلماء 

المعار�ســـين للجهاد ك�ســـخ�ض وّهابي. ولم يكن من حاجٍة لأي تبريٍر اأو منا�ســـبة من اأجل اإ�ســـاعة هذه الّتهمة؛ فكان 

يكفـــي لأجل اإ�ســـقاط مثل هذه الوجوه المحبوبة والمعروفـــة والمجاهدة من اأعين عاّمة النا�ـــض الجاهلين والغافلين 

حتى ُيّتهم اأّي �ســـخ�ضٍ بالوّهابّية. لم يكن عوام النا�ض يعلمون ولم يكونوا قادرين اأن يعلموا ما هي الوّهابّية، وما هو 

من�ســـوؤها، ومـــاذا تقول، وماذا تريـــد اأن تفعل، وهل اأّنه من الممكن اأن يكون العلماء المنّزهون الذين ق�ســـوا حياتهم 

في الّن�ســـال �ســـّد ال�ســـتعمار الإنكليزي وّهابيين - اأي اأداة بيد الإنكليز؟ ال�ســـيء الوحيد الذي كانوا يعلمونه، هو اأّن 

الوّهابية هي عبارة عن مذهب خاطئ وانحرافّي، وها هم ي�سمعون اأّن هوؤلء العلماء المنا�سلين وّهابّيون ويكفي مثل 

ة اإح�سار الإمام الباقر  هذا. )راجع كتاب الم�سلمون في حركة تحرير الهند، »طباعة اآ�سيا«(. واأنا عندما اأطّبق ق�سّ

ـــر على المئة �سنة ونّيف في الهند في الع�سر الحديث ثّم األقي  والإمام ال�ســـادقQ اإلى ال�سام واّتهماهما بالتن�سّ

نظرًة على الأو�ســـاع والأحوال الجارية في زماننا ومكاننا اأ�ســـترجع في ذاكرتي هذا الم�سرع للبيت ال�سعري العربي 

بكّل حيرة موؤ�سفة، »النا�ض كالنا�ض والأيام واحدة.« )الكاتب(
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الو�سع طيلة الطريق ثالثة لياٍل واأّيام فنفذ ما كان لديهم من الماء والخبز.

اأبواب  اأوامر،  المدينة بح�سب ما لديهم من  اأهل  واأغلق  »مدين«.  وو�سلوا 

مدينتهم، واأبوا اأن يبيعوا متاعًا. ا�ستّد على اأتباع الإمامQ الجوع والعط�ض. 

�سعد الإمامQ على مرتفع يطّل على المدينة ونادى باأعلى �سوته: »يا اأهل 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  {ڳ  اهلل:  يقول  اهلل.  بقّية  اأنا  اأهلها،  الظالم  المدينة 

ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ }.
يقول الراوي: وكان بين اأهل المدينة �سيٌخ كبير، فاأتاهم فقال: »يا قوم هذه 

بالأ�سواق  الرجل  هذا  اإلى  تخرجوا  لم  لئن  واهلل   .Qسعيب� دعوة  واهلل 

لكم  فاإّني  واأطيعوني..  اأرجلكم ف�سدّقوني  لتوؤخذّن من فوقكم ومن تحت 

نا�سح. ا�ستجاب اأهل المدينة لدعوة ال�سيخ فبادروا واأخرجوا اإلى اأبي جعفر 

.
(1(

واأ�سحابه الأ�سواق«

من  يكون  اأن  يمكن  واّلذي   - التاريخّية  الرواية  هذه  من  الأخير  والق�سم 

جهاٍت عّدة عر�سًا للو�سع ال�سيا�سي والقمع وكذلك ال�ستخفاف ال�سامل بجميع 

الأذهان في ذلك الزمان ومن جانٍب اآخر يمّثل بيانًا للموقف الخا�ض لالإمام 

الباقرQ مقابل جهاز حكم بني اأمّية - هو على ال�سكل التالي: عندما و�سل 

خبر المدينة اإلى ه�سام اأمر قبل اأي �سيء بمعاقبة ذلك الرجل المتمّرد على 

خيانته لأّنه تجّراأ على الإعراب عن مخالفته لخّطة زعماء نظام الخالفة وجّنب 

خذ هذا الّرجل وُقتل باأمٍر من الخليفة. 
ُ
الّنا�ض من غفلٍة كبرى. وقد اأ

ومع كّل ذلك، يتجّنب الإمام اأّية مواجهة حاّدة ومجابهة مبا�سرة مع الجهاز 

اأن  ال�سالح  اإلى  المت�سّرعة  لالأيدي  ي�سمح  ول  �سيف،  اإلى  يعمد  فال  الحاكم. 

ت�سهره، ويوّجهها توجيهًا حكيمًا، و�سيف الل�سان اأي�سًا ل ي�سهره، اإذا لم يتطّلب 

به  بلغ  اّلذي  زيد،  لأخيه  ي�سمح  ول  ذلك.  الجذرّي  الأ�سا�سّي  التغييرّي  عمله 

)1)  �سورة هود، الآية: 86، {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}.
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الغ�سب مبلغه، وثارت عواطفه اأّيما ثورة، اأن يخرج )يثور(، بل اأن يرّكز ن�ساطه 

اإطار  في  اأيديولوجي  اأ�سا�ض  بناء  وهو  والفكري.  الثقافي  التوجيه  على  العام 

مراعاة التقية ال�سيا�سية.

تو�سيح  من  اأ�سرنا،  كما   ،Qالإمام يمنع  يكن  لم  الأ�سلوب  هذا  ولكن 

اإقامة  وهو  الكبير،  ال�سيعة  اأمل  واإذكاء  الخّل�ض.  لأتباعه  الإمامة«  »حركة 

النظام ال�سيا�سي بمعناه ال�سحيح العلوّي في قلوب هوؤلء، بل يعمد اأحيانا اإلى 

اإثارة عواطفهم بالقدر المطلوب على هذا الطريق.

 Qالتلويح بم�ستقبٍل م�سرق هو اأحد ال�سبل اّلتي مار�سها الإمام الباقر

مع اأتباعه. وهو ي�سير اأي�سًا اإلى تقويم الإمامQ للمرحلة اّلتي يعي�سها من 

اأبي جعفرQ والبيت غا�ض  اأنا مع  الحركة. يقول الحكم بن عيينة: بينما 

باأهله اإذ اأقبل �سيخ يتوّكاأ على عنزة )عكازة( له، حّتى وقف على باب البيت، 

ثّم �سكت، فقال  ابن ر�سول اهلل ورحمة اهلل وبركاته.  يا  ال�سالم عليك  فقال: 

على  بوجهه  ال�سيخ  اأقبل  ثم  وبركاته.  اهلل  ورحمة  ال�سالم  وعليك  جعفر:  اأبو 

ورّدوا  جميعًا،  القوم  اأجابه  حّتى  �سكت  ثم  عليكم،  ال�سالم  وقال:  البيت  اأهل 

اهلل  ر�سول  ابن  يا  وقال:   Qالإمام على  بوجهه  اأقبل  ثم  ال�سالم.  عليه 

وواهلل  يحّبكم،  واأحّب من  لأحّبكم  اإّني  فواهلل  فداك.  اأدنني منك جعلني اهلل 

واأبراأ منه،  واإّني لأبغ�ض عدّوكم  واأحّب من يحّبكم لطمع في دنيا،  اأحّبكم  ما 

وواهلل ما اأبغ�سه واأبراأ منه لوتٍر كان بيني وبينه. واهلل اإّني لأحّل حاللكم واأحّرم 

الإمام فقال  فداك؟  اهلل  جعلني  لي،  ترجو  فهل  اأمركم،  واأنتظر  حرامكم، 

Q: اإلّي اإلّي حّتى اأقعده اإلى جنبه، ثم قال: »اأيها ال�سيخ، اإّن اأبي علّي بن 

اأبي له  فقال  �ساألتني عنه  اّلذي  ف�ساأله عن مثل  اأتاه رجل   ،Qالح�سين

Q: اإن تمت ترد على ر�سول اهللP وعلى علّي والح�سن والح�سين وعلى 

علّي بن الح�سين، ويثلج قلبك، ويبرد فوؤادك، وتقّر عينك، وت�ستقبل بالروح 
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والريحان مع الكرام الكاتبين... واإن تع�س ترى ما يقّر اهلل به عينك، وتكون 

معنا في ال�سنام الأعلى«. قال ال�سيخ وهو منده�ض من عظمة الب�سرى: كيف يا 

اأبا جعفر؟ فاأعاد عليه الكالم، فقال ال�سيخ: اهلل اأكبر يا اأبا جعفر، اإن اأنا مّت 

اأرد على ر�سول اهللP وعلى علّي والح�سن والح�سين وعلي بن الح�سين وتقّر 

�ستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين 
ُ
عيني ويثلج قلبي ويبرد فوؤادي واأ

لو قد بلغت نف�سي ههنا. واإن اأع�ض اأرى ما يقرُّ اهلل به عيني، فاأكون معكم في 

ال�سنام الأعلى؟ ثم اأقبل ال�سيخ ينتحب حّتى ل�سق بالأر�ض. واأقبل اأهل البيت 

Qينتحبون لما يرون من حال ال�سيخ. ثم رفع ال�سيخ راأ�سه وطلب من الإمام

اأن يناوله يده فقّبلها وو�سعها على عينه وخّده، ثم �سّمها اإلى �سدره وقام فوّدع 

وخرج والإمامQ ينظر اإليه ويقول: »من اأحّب اأن ينظر اإلى رجل من اأهل 

.
(1(

الجّنة فلينظر اإلى هذا«

)1)  بحار الأنوار، ج 46، �ض 361-362.



Qالظروف السياسية عند شهادة اإلمام الباقر

عن اأبي حمزة الثمالي قال �سمعت اأبي عبد اهللQ يقول: اإّن اهلل تبارك 

وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في ال�سبعين، فلّما ُقتل الح�سين �سلوات اهلل عليه 

ا�ستّد غ�سب اهلل تعالى على اأهل الأر�ض فاأّخره اإلى الأربعين ومائة فحّدثناكم 

فاأذعتم الحديث فك�سفتم قناع ال�ستر ولم يجعل اهلل له بعد ذلك وقتًا عندنا، 

ويمحو اهلل ما ي�ساء ويثبت وعنده اأّم الكتاب. قال اأبو حمزة: فحّدثت بذلك اأبا 

 
(1(

عبد اهللQ فقال: قد كان كذلك.

ال�سطهاد  جّو  تعي�ض  قلوب  في  الأمل  روح  تزّكي  الت�سريحات،  هذه  مثل 

والكبت، فتك�سبها زخمًا ودفعًا نحو الهدف المن�سود المتمّثل في اإقامة النظام 

الإ�سالمي العادل.

ت�سعة ع�سر عامًا من اإمامة الباقرQ توا�سلت على هذا الخط الم�ستقيم 

والبناء،  الأيديولوجي،  التعليم  من  عامًا  ع�سر  ت�سعة  الوا�سح.  المتما�سك 

روح  واإذكاء  والتقّية  الحركة،  وجهة  و�سيانة  والتنظيم،  الن�سالي،  والتكتيك 

الأمل. ت�سعة ع�سر عامًا من م�سير �سائك وعر يتطّلب كثيرًا من الجّد والجهد. 

اأ�سرفت هذه الأعوام على النتهاء واأو�سكت �سم�ض عمره المبارك على  وحين 

�سوف  المّوجه  القائد  هذا  بذهاب  لأّنهم  ال�سعداء،  اأعداوؤه  تنّف�ض  المغيب، 

يتخّل�سون من م�سدر اإثارٍة، لطالما ق�ّض م�ساجعهم و�سرق النوم من عيونهم. 

لكّن الإمامQ خّيب اآمالهم وفّوت عليهم هذه الفر�سة، حين جعل من وفاته 

)1)  الكافي، ج 1، �ض 368.
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اإثارة وو�سيلة توعية م�ستمّرة! لقد وّجه ولده ال�سادق م�سدر عطاء، ومنطلق 

Q في اللحظات الأخيرة من حياته توجيهًا يمّثل نموذجًا رائعًا من نماذج 

التقّية اّلتي مار�سها الإمام الباقرQ والأ�سلوب اّلذي ا�ستعمله في مرحلته 

الزمنّية الخا�سة. في الرواية عن اأبي عبد اهلل ال�سادقQ قال: »قال لي 

اأبي: يا جعفر اأوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني. ع�سر �سنين بمنى 

اأيام منى«.

وهذه الرواية لم يقف عندها من بحث في حياة الإمام الباقرQ وغفلوا 

اأن  واأو�سى  درهم،   )800( الإمام  خّلف  لقد  كبيرة.  دللت  من  فيها  عما 

�ض جزء منها لمن يندبه في منى. وندب الإمامQ في منى له معنى  يخ�سّ

اّلذي كان ي�سّع دائمًا بالتوعية والإثارة  اإحياء ذلك الم�سدر  اإنه عملية  كبير. 

وخلق روح الحما�سة والمقاومة.

واختيار منى بالذات يعني موا�سلة العمل في و�سط تمركز الوافدين من كّل 

الحج. فكّل  الوحيدة في مو�سم  الإ�سالمي، خالل فترة ال�ستقرار  العالم  اأرجاء 

اإّل في منى، حيث  منا�سك الحج يمّر بها الحاج وهو في حركة دائبة م�ستمّرة، 

يبيت الليلتين اأو الثالث، فيتوّفر لديه الوقت الكافي ي�سمع ويّطلع. وندب الإمام

هو؟  من  المتوّفى،  هذا  �سخ�سية  عن  الت�ساوؤل  �سيثير  المكان  هذا  في   Q

فيح�سلون على الجواب من اأهل المدينة اّلذين عا�سروه. اأنه من اأبناء ر�سول اهلل

P، واأ�ستاذ الفقهاء والمحّدثين. ولماذا يندب في هذا المكان؟ األم يكن موته 

طبيعيًا؟ من اّلذي قتله اأو �سّمه؟ هل كان ي�سّكل خطرًا على الجهاز الأموّي؟ و.. و.. 

ع�سرات الأ�سئلة كانت تثار حين يندب الإمامQ في هذا المكان. ثم يح�سل 

عودة  بعد  واأكنافها  البالد  اأطراف  في  الأخبار  وتنت�سر  الإجابة،  على  ال�سائلون 

الحجيج اإلى اأوطانهم. وكان هناك في موا�سم الحج من ياأتي من الكوفة والمدينة 

ليجيب عن هذه الت�ساوؤلت مغتنمًا فر�سة تجّمع الم�سلمين. وليبّث روح الت�سّيع من 
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خالل اأعظم قناة اإعالمية اآنذاك. هكذا عا�ض الإمامQ، وهكذا خطط لما 

اأينما كان، و�سالم عليه يوم ولد ويوم جاهد ويوم  »وجعله مباركاً  بعد وفاته، 

]33-54،Q1).]قيادة الإمام ال�سادق(
ا�ست�سهد في �سبيل اهلل ويوم يبعث حّياً«

توفّي الإمام الباقرQ وهو في ال�سابعة والخم�سين من عمره، على عهد 

اأمّية اقتدارًا. ورغم ما كانت  اأكثر ملوك بني  ه�سام بن عبد الملك، وهو من 

تحيط بالحكومة الأموية اآنذاك من م�ساكل ومتاعب، فاإّن ذلك لم ي�سرفها عن 

التاآمر على القلب الناب�ض لل�سيعة، اأي الإمام الباقرQ، فاأوعز ه�سام اإلى 

عمالئه اأن يُد�ّسوا ال�سّم لالإمامQ، وحّقق بذلك انت�ساره في الق�ساء على 

اأخطر اأعدائه.

وفي   ،Qالباقر الإمام  لحياة  الأخيرة  ال�سنوات  في  اأمّية  بني  نظام  كان 

�سنوات بدايات اإمامة ولده الإمام ال�سادقQ، يمّر باأحد اأكثر ف�سوله المليئة 

 - ال�سرقية  ال�سمالية  الحدود  في  الع�سكرية  فالتحّديات  والمتغّيرات.  بالأحداث 

والمغرب -  واآذربايجان -  ال�سغرى  اآ�سيا   - ال�سمال  ترك�ستان وخرا�سان - وفي 

واأفريقيا والأندل�ض واأوروبا - هذا من جانب، والثورات والنتفا�سات المتالحقة في 

اأنحاء العراق العربية وخرا�سان و�سمال اأفريقيا اّلتي كانت تنطلق بالأغلب بوا�سطة 

ال�سّكان المحّليين ال�ساخطين اّلذين يئّنون من الظلم، واأحيانًا، كانت بتحريك اأو 

الو�سع  اآخر، كذلك  . ومن جانٍب 
(2(

الأموّيين المغول  الع�سكريين  القادة  م�ساعدة 

ال�سعب الداخلّي في كّل الأماكن وخ�سو�سًا في العراق - مقر الدّهاقين الكبار 

لبني اأمّية وموقع الأرا�سي الخ�سبة اّلتي كانت في الأغلب من ممتلكات الخليفة 

العراق  المتجّبر في  الهائل له�سام وواليه  الظلم والحيف  اأحد رجالته - وكّل  اأو 

هذا الدعاء مقتب�ض من الآيات القراآنية الواردة في حق نبي اهلل عي�سى Q،)�سورة مريم، 31-33(.  (1(
)2)  وقـــد ن�ســـب المـــوؤّرخ جميع هوؤلء ودون ا�ســـتثناء اإلـــى الخوارج، وهـــذا بذاته موؤ�ّســـٌر على اأّن جهـــاز الخالفة كان هو 

المق�سود بهذه الثورات والنه�سات اّلتي كان اأغلبها اأو بع�سها على الأقل محًقا.)الكاتب(
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مختلف  في  والطاعون  القحط  النهاية  وفي   -  
(1(

الق�سري اهلل  عبد  بن  خالد   -

المناطق، ومنها خرا�سان والعراق وال�سام، جعلت البالد المترامية للم�سلمين في 

حالٍة عجيبة ب�سبب نظام بني اأمّية وعلى يد اأ�سهر الولة. وينبغي اأن ن�سيف اأكبر 

خ�سارة حّلت بالعالم الإ�سالمية هي الخ�سارة المعنوية والفكرية والروحية.

والحرب  الفقر  فيه  كان  اّلذي  الإ�سالمّية،  للدولة  الكئيبة  الأجواء  في 

الأمويين  والم�ستبّدين  ال�سلطة  اأ�سحاب  من  نزلت  �ساعقٍة  مثل  والأمرا�ض، 

الف�سيلة  تربية غر�سة  فاإّن  رمادًا.  وتذر  الم�ساكين، تحرق  الّنا�ض  روؤو�ض  على 

فالعلماء  الم�ستحيالت.  عداد  في  اأ�سحت  والمعنوّيات  والأخالق  والتقوى 

ومالذ  ملجاأ  يكونوا  اأن  ينبغي  كان  اّلذين  والمف�ّسرون  والمحّدثون  والق�ساة 

النا�ض الم�ساكين والمظلومين �ساروا في الأغلب �سببًا لزيادة م�ساكل الّنا�ض، 

بطريقٍة اأ�سّد خطرًا من رجال ال�سيا�سة. فقد اأ�سبح الم�ساهير وال�سخ�سّيات 

الخالفة  جهاز  بيد  بيادقة  والت�سّوف  والحديث  والكالم  الفقه  في  المعروفة 

الكبير، واألعيب بيد الأمراء والحّكام.

من الموؤ�سف لو قيل اإّن درا�سة اأحوال هذه ال�سخ�سّيات الوجيهة واأ�سحاب 

ال�ّسمعة تجعلهم يتج�ّسدون في ذهن كّل من يطالع ب�سورة رجال ي�ستركون في 

جبناء  اأو  وال�سهرة،  وال�ّسمعة  ال�سلطة  لنيل  كال�ّسعي  المنحّطة  الأماني  معلف 

بالعلم،  متظاهرين  اأو  وحمقى،  مرائين  زّهاد  اأو  راحة،  وطاّلب  ومنحّطين 

.
(2(

م�سغولين بالأبحاث الدموّية الكالمّية والعتقادية

)1)  اّتهم خالد بن عبد اهلل الق�سري اأّن دخله ال�سنوي بلغ 13 مليونًا وكتب ه�سام بن عبد الملك اإليه: ل يبيعّن اأحٌد غّلته 
حتى ُتباع غّلة اأمير الموؤمنين! وقد قال خالد هذا )والذي لم يكن على �سبغة واحدة مع الخليفة( في خطبة له: يظّن 

النا�ض اأّنني اأرفع الأ�ســـعار. األ لعنة اهلل على كّل من يرفع الأ�ســـعار.)وكان يريد اأن يقول اأن هذا من عمل الخليفة(. 

كان له�ســـام امـــراأة لبا�ســـها من الذهب وقد ُعّلقت فيـــه الجواهر النفي�ســـة وكان ثقياًل اإلى درجة اأّنهـــا لم تقدر على 

الم�ســـير به. ولم يتمّكن اأحٌد من تحديد قيمته. وكان له �ســـّجادٌة بطول مئة ذراع وعر�ض خم�ســـين ذراعًا حيكت من 

الحرير والذهب.)ابن الأثير / ج5/�ض220 و بين الخفاء والخلفاء/ �ض 28 و56( )الكاتب(.

اًل: الح�سن الب�سري يحّرم قتال الحّجاج بن يو�سف، وكان  )2)  من بين اآلف النماذج لمواقف الذي ي�ستلزم حديثًا مف�سّ
يعتر�ـــض علـــى ذلك العمل ويقول: راأيـــي اأن ل تقاتلوه، لأّنه لو كان عقابًا من اهلل �ســـّلطه عليكم فاإّنكم لن تقدروا على 

تجّنـــب هذا العقاب ب�ســـيوفكم، ولو كان بالًء نزل بكم فا�ســـبروا حّتى يحكم اهلل وهو خيـــر الحاكمين! )طبقات ابن 

�سعد/ج1/�ض 119 نقاًل عن نظرية الإمامة لمحمود �سبحي/�ض23(.)الكاتب(
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فقد تبّدل القراآن والحديث اّلذي ينبغي لكّل منهما اأن ي�سبح �سببًا لر�سد 

ونمّو غر�سات المعرفة والخ�سال الح�سنة، اإلى اأدوات بيد اأ�سحاب ال�ّسلطة، اأو 

لالن�سغال بالأمور اّلتي ل فائدة منها.

في هذه الأجواء ال�ّساّمة والخانقة والمظلمة وفي ذلك الزمن المحفوف بالبالء 

والم�ساعب، حمل الإمام ال�سادقQ ثقل الأمانة الإلهّية على عاتقه. وحّقًا، كم 

كان �سرورّيًا وحيوّيًا اأن نتعّرف على الإمامة بذلك المفهوم الّراقي الموجود في الثقافة 

الزمان  ذلك  في  والجاهلة  والمخدوعة  والخانعة  الذليلة  لالأّمة  وبالن�سبة  ال�سيعّية. 

الفكر  حياتّيين:  لتّيارين  منبٌع  الإمامة  اأّن  �سابقًا  راأينا  بالم�سائب،  والمليء  المظلم 

الوظيفتين:  بهاتين  مكّلٌف  والإمام  العادل؛  التوحيدّي  والّنظام  ال�سحيح،  الإ�سالمّي 

التحريفات،  مواجهة  يت�سّمن  وبما   - وتف�سيره  وتطبيقه  الّدين  تبيين  الأولى، 

والختالقات الجاهلة والمغر�سة - ومن ثّم التخطيط واإيجاد الأر�سية لنظام التوحيد 

العادل والحّقانّي؛ وفي حال وجود مثل هذا الّنظام، منحه الدوام وال�ستمرارّية. والآن 

في مثل هذه الأو�ساع والأحوال ال�سّيئة، يتحّمل الإمام ال�سادقQ ثقل هذه الأمانة، 

اأمام  اآٍن واحد، ت�سبح هاتان الوظيفتان  التكليفين. ففي  وي�سبح م�سوؤوًل عن هذين 

ناظريه، فماذا يقّدم منهما؟ �سحيٌح اأّن العمل ال�سيا�سّي له م�ساعبه الكثيرة، ول يوجد 

�سيٌء يمكن له�سام الأموّي مع كّل م�ساغله ومتاعبه اأن يغفره، اأو ل ينتقم منه ب�سّدة؛ 

وريد  اقتالع  الحقيقة عبارة عن  التحريف - في  اأي مواجهة   - الفكرّي  العمل  ولكّن 

 .
(3(

الجهاز الحاكم؛ جهاٌز ل قدرة له على البقاء اإّل بالعتماد على الدين النحرافّي

هـــذه النقطـــة جديـــرة بالتاأّمل والتدقيق الكثيـــر وهي اأّنه بالّرغم مـــن كل هذه النحرافات اّلتي هيمنت على �ســـلوك   (3(
المجتمع ووجوده من ناحية الفكر الإ�ســـالمي ال�ســـحيح، فاإّن العتقادات الدينّية في ذهـــن العاّمة وحّتى الكثير من 

الزعمـــاء كان له دوٌر ح�ّســـا�ض فـــي عملهم وحياتهم. وعن طريق هـــذا العتقاد العام - والذي كان لالأ�ســـف اعتقادًا 

بمن�ســـوجات ُت�ســـّمى اإ�ســـالمًا ل الإ�ســـالم ال�ســـحيح - تمّكن نظام الخالفة من الإبقاء على حياته. ونموذٌج من هذا 

التم�ّســـك بالعتقادات الدينّية يمكن م�ســـاهدته في اأداء هوؤلء الزعماء والوجهاء في ق�ســـّية البيعة. ما اأكثر النا�ض 

ـــًة عهد البيعـــة - وبالرغم من كل المعا�ســـي  الذيـــن كانـــوا يطيعـــون الخليفـــة احترامًا للعهـــد وحرمة نقده - وخا�سّ

والجرائـــم اّلتـــي كانوا يرونها منه. وما اأكثر الموارد اّلتي اأظهرت الو�ســـية والبيعة بدورهـــا القاطع اإمكان بقاء نظام 

. )الكاتب(
ٍ

الخالفة واأعطت المناعة لهذا الّنظام مقابل اأّي �سعي
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لهذا، فاإّنه اأي�سًا لن يغفر هذا العمل؛ فال ه�سام ول غيره من علماء الع�سر، العلماء 

اّلذين ي�سعون لترويج المجتمع المنحّط والمنحرف، ويتحّركون بفعالّية من اأجل ذلك.

اأجل ن�سر وتعميم الفكر الثوري  اآخر، فقد تهّياأت الظروف من  ومن جانٍب 

ومعّدة  مهّيئة  ثالث  عوامل  وا�ستبداد؛  وفقٌر  حرٌب  هناك  كان  فقد  ال�سيعي. 

المناطق  اأجواء  واّلذي جعل  ال�سابق،  الإمام  قبل  من  الأر�سية  وتهّياأت  للثورة، 

القريبة وحتى البعيدة مهّياأة اإلى حّد ما. اإن ال�ستراتيجية العاّمة لالإمامة عبارة 

عن اإيجاد الثورة التوحيدية والعلوية؛ ففي اأجواٍء �سيكون فيها جماعة مطلوبة من 

النا�ض تعرف اأيديولوجية الإمامة وتوؤمن بها وتت�سّوق انتظارًا لتحّققها وجماعة 

اأخرى مطلوبة كانت قد ان�سّمت اإلى تلك الت�سكيالت المنا�سلة. 

فالالزم المنطقي لهذا التحّرك العام والنهج الكّلي هو دعوة �ساملة في كّل 

العالم الإ�سالمي، من اأجل تهيئة الأجواء لإ�ساعة الفكر ال�سيعي في كّل الأقطار، 

ودعوة اأخرى من اأجل اإعداد الأفراد الم�ستعّدين والم�سّحين لأع�ساء الت�سكيالت 

اإّن �سعوبة عمل دعوة الإمامة الحّقة كامٌن في هذه النقطة.  ال�سيعّية ال�سّرية. 

اأنواع الت�سّلط والعتداء على حّق  هناك دعوة م�سلكية كاملة تريد اأن تبعد كّل 

النا�ض بالحرّية ورعاية الأ�سول والموازين الإ�سالمية الأ�سا�سّية، فهي م�سطّرة 

اإدراك  مجال  في  وتتقّدم  تنمو  واأن  النا�ض  وفهم  م�ساعر  على  العتماد  اإلى 

الن�سال  من  اأنواع  هناك  كان  العك�ض  وعلى  الأ�سا�سّية.  وحاجاتهم  م�ساعرهم 

وعلى  التطبيق  في  ولكّنها  عملها،  لبدء  والدينّية  الم�سلكية  بال�سعارات  تت�سّبث 

ون الطرف  الأر�ض تتو�ّسل بكّل اأنواع ال�سعي لل�سلطة ككّل المت�سّلطين اّلذين يغ�سّ

عن الأ�سول الأخالقية والجتماعية ول يعباأون بمثل هذه ال�سعوبات؛ وهذا هو 

�سّر اإطالة اأمد تّيار نه�سة الإمامة، واأي�سًا �سّر تقّدم النه�سات الموازية لنه�سة 

الطلب �سوف  النه�سة. وهذا  الن�سبّي لهذه  والف�سل  العّبا�ض -  الإمامة - كبني 

نعر�سه في الم�ستقبل وبمزيد من ال�سرح بالعتماد على الوثائق التاريخّية.
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اإّن الأو�ساع والأحوال الم�ساعدة والأر�سّيات اّلتي اأّمنها الإمام ال�سابق في 

اإلى اأن يظهر الإمام ال�سادقQ كتجلٍّ لالأمل ال�سادق  عمله، كانت توؤّدي 

الطريق  اإلى  باللتفات  وذلك  بانتظار،  وهم  ل�سنوات  ال�سيعة  عا�سه  اّلذي 

الطويل والمليء بالم�سّقات لنه�سة الت�سّيع؛ وهو نف�ض القائم )الإمام ال�سادق

Q(اّلذي �سوف يو�سل كّل الجهاد المرير لأ�سالفه اإلى ثمرته و�سوف يقيم 

واأحيانًا  فالإ�سارات  المترامي.  الإ�سالمّي  العالم  م�ستوى  على  ال�سيعّية  الثورة 

ترعرع  في  اأي�سًا  موؤّثرة  كانت   ،Qالباقر لالإمام  المبا�سرة  الت�سريحات 

ونمّو غر�سة الأمل هذه.

يقول جابر بن يزيد: �ساأل رجٌل الإمام الباقرQ عن القائم اّلذي يكون 

من بعده، فو�سع الإمام يده على كتف اأبي عبد اهلل وقال: »اإّن هذا هو قائم اآل 

)1).]قيادة الإمام ال�سادقQ، �ض.54-61[
محّمد«

بحار الأنوار، ج 47، �ض 131.  (1(



❊ .Q الغمو�ض الذي لفَّ حياة الإمام ال�سادق

دعوة الإمام ال�سادق Q لالإمامة. ❊

❊ Q المواجهة ال�سيا�سية عند الإمام ال�سادق

الت�سكيالت ال�سّرية الأيديولوجّية  وال�سيا�سّية. ❊

Qاإلمام الصادق

الف�صل العا�صر





Qالغموض الذي لفَّ حياة اإلمام الصادق

تعر�ض  واّلتي  جّدًا  الموؤ�سفة  الأ�سياء  اإحدى  اإلى  ن�سير  اأن  هنا  الالزم  من 

اأّن تفا�سيل حياة هذا الإمام  للباحث حول حياة الإمام ال�سادقQ؛ وهي 

اأمّية  بني  حكم  نهاية  مع  ت�سادفت  اّلتي  اإمامته  بداية  �سنوات  في  ًة  وخا�سّ

مو�سوعة في قالٍب من الغمو�ض. فهذه الحياة المليئة بالأحداث والباعثة على 

اأحداٍث كثيرة، واّلتي ُي�ساهد فيها ال�سطرابات والتحّولت الكبرى من طّيات 

المحّدثين  اأقوال  في  ول  التاريخ  في  ل  تنعك�ض  لم  التاريخية  الروايات  مئات 

واأ�سحاب كتب التذكرة ب�سورٍة وا�سحة ومرّتبة على الإطالق، واإّن اأكثر اأزمنة 

القرائن  اأن يعتمد على  الباحث  تعّين فيها. فعلى  الأحداث وخ�سو�سّياتها لم 

ومالحظة الأحداث العاّمة في ذلك الزمان، ويقارن كّل رواية مع ما لديه من 

ليك�سف  الأخرى  بالم�سادر  المذكورة  الأحداث  اأو  الأ�سخا�ض  ب�ساأن  معلومات 

عن زمان ومكان وخ�سائ�ض تلك الحادثة. ولعّله ينبغي البحث عن اأ�سباب هذا 

الغمو�ض والإبهام وخ�سو�سًا فيما يتعّلق بالأن�سطة التنظيمية لالإمام مع اأتباعه 

في ماهّية هذه الأعمال.

فالأعمال ال�سّرية والتنظيمّية هي في العادة اإذا تالزمت مع اأ�سول الإخفاء 

الزمان  ذلك  في  مخفّية  كانت  فقد  مخفّية.  دائمًا  تبقى  اأن  فيجب  ال�سحيح 

اأ�سحابها  قبل  من  والإخفاء  والكتمان  بعد،  فيما  كذلك  تبقى  اأن  ينبغي  وكان 

ل ي�سمح لأي غريٍب اأن ي�سل اإليها. حّتى اإذا و�سلت هذه الأعمال اإلى نتيجتها 

يعلنون دقائق هذا  �سوف  فاإّنهم  بال�سلطة  الإم�ساك  فيها من  العاملون  وتمّكن 
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دقائق  من  الكثير  نعرف  اليوم  فاإّننا  هذا  اأجل  من  المالأ.  على  ال�سّري  العمل 

وعنا�سر  اأتباعهم  مع  ال�سرّية  العّبا�ض  بني  واّت�سالت  قيادة  وخ�سو�سّيات 

منّظمتهم في مرحلة الدعوة العّبا�سية بالتاريخ.

ال�سلطة  و�سارت  اأي�سًا  ثمرتها  اإلى  العلوّية  النه�سة  و�سلت  اأّنه  لو  �سّك  ول 

اأو من اختاروهم، لكّنا اليوم نعرف الكثير عن  اأئمّة ال�سيعة  والحكومة باأيدي 

هذه الأ�سرار المختومة لدعوتهم العلوّية وت�سكيالتهم المنت�سرة في كّل الأماكن 

اّلتي كانت فائقة ال�سّرّية. 

ينبغي البحث عن ال�ّسبب الآخر في خ�سائ�ض ُكّتاب التاريخ وكتابة التاريخ. 

ب�ساأنها  وُكتبت  الر�سمي،  التاريخ  في  ا�سم  ومظلومة  مدانة  لجماعة  كان  فلو 

وقائع واأحداث؛ فال �سّك باأن ذلك �سيكون بطلب من الحاكم والظالم ودعوى 

الكثيرة  والأحاديث  الأخبار  على  العمل  فاإّن  الر�سمي،  للموؤّرخ  وبالن�سبة  منه. 

القلق  اأو  الّتعب  ت�ستتبع  والتي ل  الأيدي  والمتوافرة بين  الحاكم  ادرة من  ال�سّ

�سيكون  مخاطرة،  اأي  دون  عليها  الكبير  الآجر  واأخذ  عليها  الح�سول  ويمكن 

حيث  واأو�ساعهم  المحكومين  ومواقف  اأخبار  عن  البحث  على  لديه  مرّجحًا 

تتطّلب المزيد من ال�سعي والبحث هنا وهناك.

جميع  اإّن  الأخرى.  الوقائع  جانب  اإلى  الوا�سحة  الحقيقة  هذه  الآن  ولندع 

التحقيقات  اأكثر  وم�سادر  وثائق  ُتعّد  واّلتي  والمعتبرة  المعروفة  التواريخ 

ال�سادق الإمام  حياة  بعد  ما  اإلى  وُكتبت  بقيت  واّلتي  الالحقة،  والدرا�سات 

فاإّن حكومة  نعلم  لأّننا كما  Q بخم�سمائة �سنة كانت ذات �سبغة عّبا�سية 

العّبا�سيين قد ا�ستمّرت اإلى منت�سف القرن ال�سابع الهجري، وجميع التواريخ 

ال�ساللة  هذه  و�سلطنة  قدرة  مرحلة  في  واأّلفت  ُكتبت  قد  المعروفة  القديمة 

من  ُيتوّقع  فال  النتيجة.  اإلى  نتفّطن  اأن  يمكن  فاإّننا  الو�سع  وبهذا  المتجّبرة. 

اأّي موؤّرٍخ يعي�ض في الع�سر العّبا�سي اأن يتمّكن اأو يريد من اأن يدّون معلومات 
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�سحيحة اأو منّظمة عن حياة الإمام ال�سادقQ اأو اأي واحد من اأئّمة ال�سيعة 

والإبهامات  التحريفات  من  الكثير  �سّر  هو  وهذا  كتابه.  في  ويثبته  الآخرين، 

التعّرف  من  يمكّننا  اّلذي  الوحيد  والطريق   .Qال�سادق الإمام  حياة  في 

على الخط العام لحياته هو اأن نجد نماذج مهّمة لحياة هذا الإمام في طّيات 

لفكر  العاّمة  الأ�سول  من  نعرفه  مما  بال�ستمداد  والغمو�ض،  الإبهام  هذا  كّل 

هذا الإمام واأخالقه فنر�سم الخطوط الأ�سا�سّية لحياته، وحينها نبقى بانتظار 

تحديد  اأجل  من  التاريخية  غير  القرائن  وكذلك  المتفّرقة  التاريخية  الدلئل 

الخ�سو�سّيات والدقائق.]قيادة الإمام ال�سادقQ، �ض65-68[

الن�ساطات  اأثر  وعلى  الدنيا،  هذه  من   Qالباقر الإمام  انتقل  عندما 

المكّثفة اّلتي جرت طيلة مّدة اإمامته واإمامة الإمام ال�سّجادQ فاإّن الأو�ساع 

الإمام  خّطة  بكلمتين  لكم  واأبّين  البيت.  اآل  لم�سلحة  كثيرًا  تغّيرت  والأحوال 

الباقر والإمام ال�سادقL اّلتي كانت بالطبع في ذلك الزمان من الأ�سرار، 

كان  الجعفّي  يزيد  بن  جابر  اأّن  مثاًل،  ُيقال  نه 
ّ
اأ ت�سمعون  اّلتي  الأ�سرار  تلك 

لعنة اهلل وغيرها  تحّل عليه  �سّرنا ف�سوف  ين�سر  ال�سّر، فكّل من  اأ�سحاب  من 

وغيرها؛ تلك الأ�سرار اّلتي لو اأذيعت في ذلك الزمان، لحّلت لعنة اهلل على من 

يذيعها، هي نف�سها اّلتي اأريد الآن اأن اأك�سفها، لكن غاية الأمر اأّن اليوم ل يوجد 

 Qاأّية م�سكلة في اإظهارها بل هو اأمٌر واجٌب اأن يعلم النا�ض ماذا كان الإمام

يريد اأن يفعل. كانت خّطة الإمام ال�سادقQ هي اأن يجمع بعد رحيل الإمام 

واّلتي   - اأمّية  بني  حكومة  وي�سقط  علنّية  بثورة  وينه�ض  الأمور   Qالباقر

كانت في كّل يوم تتبّدل من حاكٍم اإلى اآخر، مّما يحكي عن منتهى �سعف هذا 

والحجاز  والعراق  واأ�سفهان  والرّي  خرا�سان  من  بالجيو�ض  وياأتي   - الجهاز 

وم�سر والمغرب وكّل المناطق الإ�سالمّية، اّلتي كان فيها اأي�سًا �سبكات حزبية 

اإلى المدينة ليزحف  اأي ال�سيعة؛ ويح�سر كّل القّوات   ،Qلالإمام ال�سادق



إنسان بعمر 250 سنة 282

نحو ال�سام وي�سقط حكومتها ويرفع بيده راية الخالفة وياأتي اإلى المدينة ويعيد 

لهذا، عندما كان  ال�سادق.  الإمام  اإليها، هذه كانت خّطة   Pالنبّي حكومة 

يجري الحديث عند الإمام الباقرQ في اأّيام عمره الأخيرة وُي�ساأل من هو 

قائم اآل محّمد، كان ينظر اإلى الإمام ال�سادقQ ويقول كاأّنني اأنظر اإلى 

قائم اآل محمد هذا. بالطبع، اأنتم تعلمون اأّن قائم اآل محّمد هو ا�سٌم عام ولي�ض 

ًا، فلي�ض هو ا�سم ولّي الع�سر )�سلوات اهلل عليه(. فاإّن ولّي الع�سر  ا�سمًا خا�سّ

هو قائم اآل محمد النهائّي، لكن كّل اّلذين نه�سوا من اآل محّمد على مّر الزمان 

- �سواٌء انت�سروا اأم ل - كّل واحٍد منهم قائم اآل محّمد. وتلك الروايات اّلتي 

تقول اأّنه عندما يقوم قائمنا يفعل تلك الأمور وتلك الأمور ويحّقق ذلك الرفاه 

ويقيم ذلك العدل، لم يكن المق�سود منه ح�سرة ولّي الع�سر، في ذلك الوقت، 

بل المق�سود اأّن ذاك الرجل من اآل محّمد اّلذي من المقّرر اأن يقيم حكومة 

الحّق والعدل، فاإّنه عندما يقوم �سوف يفعل هذه الأمور وهذا اأمٌر �سحيٌح. وكان 

من المقّرر لالإمام ال�سادقQ اأن يكون قائم اآل محّمد في ذلك الزمان. 

لقد و�سل الإمام ال�سادقQ اإلى الإمامة في مثل تلك الحالة. 

كان الإمام ال�سادقQ رجل الجهاد والمواجهة ورجل العلم والمعرفة 

فمحافل  ومعرفته،  علمه  عن  اأكثر  �سمعتم  لكن  والت�سكيالت.  التنظيم  ورجل 

اأئّمة  تاريخ حياة  لها نظير في  لم يكن  اأوجدها  اّلتي  تعليمه  درا�سته وميادين 

اأن  ينبغي  ما  كّل   Qال�سادق الإمام  بّين  فلقد  بعده؛  ول  قبله  ل  ال�سيعة 

تعّر�ست  اّلتي  الأ�سيلة  والقراآنية  ال�سحيحة  الإ�سالمية  المفاهيم  ب�ساأن  ُيقال 

اأو  والمف�سدين  المغر�سين  بوا�سطة  الزمان  من  ونّيف  قرٍن  طيلة  للتحريف 

الجاهلين، وهذا الأمر هو اّلذي اأّدى اإلى اأن ي�سعر العدّو بخطره، لكّنكم قلياًل 

م�سغوًل  عليه،  اهلل  �سلوات  ال�سادق  الإمام  كان  لقد  جهاده.  عن  �سمعتم  ما 

بجهاٍد وا�سٍع النطاق؛ الجهاد من اأجل الإم�ساك بالحكومة وال�سلطة، من اأجل 
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كان  ال�سادق �سالم اهلل عليه،  الإمام  اأّن  اأي  وعلوّية.  اإ�سالمية  اإيجاد حكومة 

يهّيئ الأر�سية للق�ساء على بني اأمّية والمجيء بحكومة علوّية اأي حكومة العدل 

الإ�سالمي. واإّن هذا ما يّت�سح من حياة الإمام ال�سادقQ لكّل من يطالع 

ويدّقق. 

اأّما ذاك البعد الثالث اّلذي لم ُي�سمع عنه من الأ�سا�ض، فهو اأّنه كان رجل 

التنظيم والت�سكيالت. لقد اأوجد الإمام ال�سادق �سلوات اهلل عليه، ت�سكيالت 

اأرجاء  العلوية في مختلف  تّيار الحكومة  اأتباع  الموؤمنين به ومن  عظيمة، من 

العالم الإ�سالمي، من اأق�سى خرا�سان وما وراء النهر اإلى �سمال اأفريقيا. فماذا 

تعني الت�سكيالت؟ اأي اأّنه عندما يريد الإمام ال�سادقQ اأن ينقل اأّي �سيٍء 

فاإّن وكالءه المتواجدين في مختلف اآفاق العالم الإ�سالمي، �سينقلون ذلك اإلى 

الّنا�ض لكي يعلموه. ويعني اأي�سًا اأّنها �ستجمع كّل الحقوق ال�سرعية والميزانية 

وكالءه  اأّن  ذلك  ويعني  علّي.  لآل  عظيمة  �سيا�سية  مواجهة  لإدارة  المطلوبة 

ال�سادق الإمام  اأتباع  اإليهم  �سيرجع  المدن  جميع  في  المتواجدين  وممّثليه 

ال�سيا�سي هو  التكليف  الإمام.  وال�سيا�سّي من  الدينّي  تكليفهم  لمعرفة   Q

كالتكليف الدينّي من حيث الوجوب. ذاك اّلذي يكون بالن�سبة لنا واجب الطاعة 

وولّي الأمر، فاإّن فتواه الدينية والإ�سالمية في باب ال�سالة والزكاة وال�سيام 

مجال  في  ال�سيا�سية  واأوامره  ال�سيا�سية  فتواه  عن  تختلف  ل  الواجبات  وباقي 

ال�سيا�سية والعالقات الداخلية وجميع الق�سايا، فكّل ذلك  الجهاد والعالقات 

يجب تنفيذه. لقد اأوجد الإمام ال�سادق Q مثل هذه الت�سكيالت العظيمة، 

وبهذه الت�سكيالت وبم�ساعدة من كان داخاًل فيها من النا�ض، كان يواجه جهاز 

بني اأمّية. وبالطبع، اإّن ما جرى على الإمام ال�سادقQ هو اأمٌر مهمٌّ جدًا 

ومليٌء بالعبر، فقد كان يواجه بني اأمّية لمّدة ع�سر �سنوات وبني العّبا�ض لمّدة 

طويلة اأي�سًا، وعندما كان انت�ساره على بني اأمّية حتمّيًا جاء بنو العّبا�ض كتّياٍر 
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انتهازيٍّ ونزلوا اإلى الميدان ومن بعدها �سار الإمام ال�سادقQ يواجه بني 

اأمّية وبني العّبا�ض اأي�سًا.

 Qالإمام باأّن  تتعّلق  اأموٌر  المعروف -  الموؤّرخ  الطبرّي -  ُنقل عن  وقد 

كان يحارب بني اأمّية في بداية ال�سنوات الع�سر لإمامته. وكانت مواجهة الإمام 

اأو  تقّية  اأو  اإخفاء  اأّي  فيها  يعد  لم  علنّية،  المرحلة  هذه  في   Qال�سادق

كتمان. و�سبب ذلك اأّن حّكام بني اأمّية كانوا م�سغولين اإلى درجة اأّنه لم ُتتح لهم 

الفر�سة ليالحقوا الإمام ال�سادق و�سيعته ولم يكن لديهم القدرة على قمعهم؛ 

لهذا ال�سبب لم يكن الإمام ال�سادقQ بحاجة اإلى اإخفاء عمله. كان الإمام 

 - الكبيرة  التجّمعات  هذه  بين  ويقف  عرفات  اإلى  يذهب  عرفة  يوم  ال�سادق 

وال�سرق  اأفريقيا  من  الإ�سالمي،  العالم  مناطق  مختلف  من  جاءت  واّلتي 

الأو�سط والحجاز والعراق ومن اإيران ذلك الزمان، ومن خرا�سان واأفغان�ستان 

وترك�ستان ال�سرقية - اأي كان هناك اأ�سخا�ٌض من مختلف المناطق. فاإذا فّجرت 

قنبلًة في هذا المكان كاأّنك فّجرتها في كّل العالم الإ�سالمي، واإذا قلت �سيئًا في 

هذا المحفل والتجّمع، فكاأّنك ن�سرتها عبر �سبكة اإعالمية عالمية. كان الإمام 

وب�سكٍل  ب�سراحة  ويعلن  الكبير  التّجمع  هذا  داخل  اإلى  ياأتي   Qال�سادق

ر�سمّي للنا�ض اأّن الإمام والحاكم بحّق في هذا اليوم هو جعفر بن محمد ولي�ض 

النا�ض  يكن  ولم  وعقالنيًا  ي�ستدّل على ذلك كالميًا  ثّم  المن�سور،  اأبي جعفر 

في ذلك الزمان كما هو وا�سٌح م�ستعّدين لال�ستماع اإلى هذا ال�ستدلل، لكّن 

ال�ستدلل كان من نوع اآخر، لأّن المن�سور العّبا�سي واأمثاله ولأجل اأن يقنعوا 

اأي�سًا  ن�سبية  �سل�سلة  النبّي، قد جعلوا  باأّنهم خلفاء  النا�ض ويتظاهرون  اأذهان 

وكانوا يقولون اأّننا نحن اأبناء العّبا�ض؛ كان لهم �سل�سلتي ن�سب، كانوا ي�سّرحون 

كّل مّرة عن واحدة منها.

رحيل  بعد  واأّنه  النبّي،  عّم  العّبا�ض  اأبناء  نحن  يقولون  كانوا  اأّنهم  اأحدها 
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النبّي كانت الخالفة لبني ها�سم، ومن بين بني ها�سم فاإّن الأ�سّن والأن�سب هو 

العّبا�ض عّم النبّي. فالخالفة بعد النبّي كانت للعّبا�ض ولأّننا نحن اأبناوؤه فاإّنها 

ت�سل اإلينا، اإّن هذا من كالمهم. وكانوا يظهرون �سل�سلًة ن�سبّيًة اأخرى ويقولون 

نحن اأبناء علّي العّبا�سي، علّي بن عبد اهلل بن عّبا�ض، وحّقًا كانوا يقولون، لأّنهم 

كانوا اأحفاد علّي العّبا�سي اأو اأبناوؤه، وهو تلميذ محمد بن الحنفّية، ومحّمد بن 

الحنفّية هو ابن اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب Qاّلذي هو �سهر النبّي. 

فالخالفة انتقلت من النبّيP اإلى علّيQ ومن علّيQ اإلى محّمد بن 

الحنفّية - ل اإلى الح�سن والح�سين - ومنه و�سلت اإلى ابن عبد اهلل بن العّبا�ض 

- اّلذي هو جّدنا - ومنه و�سلت اإلينا، فنحن اإذًا خلفاوؤه.

يوؤّلفون �سل�سلًة ن�سبّية لهذه الطريقة، وكان مثل هذا مقنعًا لأذهان  وكانوا 

الّنا�ض في ذاك الزمان، لأّن م�ستوى فكرهم كان متدّنيًا، لهذا كان الإمام يقف 

النا�س  »اأيها  لالإمامة:  ال�سحيحة  ال�سل�سلة  ويبّين  الكبير،  التجّمع  هذا  و�سط 

منطق  وهو  اأبي طالب«،  بن  علي  بعده  »ثّم من  الإمام«،  كان  اهلل  ر�سول  اإّن 

ال�سيعة المعروف ومن بعده الح�سن ثّم الح�سين ومن بعده علّي بن الح�سين، 

 ومثل هذا كان 
ٍ
اأنا. فيعّرف نف�سه كاإمام ومن بعده محّمد بن علّي، ومن بعده 

اأكبر  بل كان ذلك  الب�سيط،  العادّي  بالكالم  ولم يكن  يتطّلب �سجاعة كبيرة. 

اإعالٍن للمخالفة والمعار�سة؛ وكان الإمام ال�سادق يقوم بمثل هذا العمل في 

اأواخر ع�سر بني اأمّية. اأّما في عهد بني العّبا�ض فلم يعد الأمر كذلك، بل كان 

يجري بالتقّية والكتمان، و�سبب ذلك اأّن بني العّبا�ض كانوا يرفعون �سعارات اآل 

علّي ومواقفهم بالل�سان فكان ظاهرهم ظاهر اآل علّي، وعملهم عمل بني اأمّية.

ال�سكل، وفي ع�سر  اأمّية بهذا  بني  المواجهة في ع�سر حكومة  لقد كانت 

بني العّبا�ض - اّلذي كان اأطول مّدة - كانت اأكثر خفاًء وكان بنو العّبا�ض يمّثلون 

الإمام  كان  اّلتي  الثورة  وحّرفوا  الفر�سة،  انتهز  اّلذي  النحرافّي  التّيار  ذلك 
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ال�سادقQ ب�سددها، وهذا هو الخطر الدائم لكّل الثورات. فذاك الخّط 

ُي�ستبدل  الأ�سا�سّية،  و�سوابطها  معاييرها  مع  يتطابق  اّلذي  للثورة  ال�سحيح 

على  هنا  من  الحّق.  �سعارات  تحت  باطٍل  فا�سٍد  منحرٍف  بديٍل  بخطٍّ  اأحيانًا 

اأهل ذلك الزمان يمتلكون مثل هذا  اأن يكون حذرًا وواعيًا. ولم يكن  الإن�سان 

الوعي بحيث اأّنهم ول�سنواٍت لحقة، لعّلها اأكثر من ثالثين �سنة، كانوا يت�سّورون 

من مختلف المناطق - بعد اأن جاء بنو العّبا�ض اإلى الحكومة - اأّن ذلك كان 

نتيجة جهادهم من اأجل اآل علّي، كانوا يت�سّورون اأّن حكومة اآل علي هي هذه، 

ولم يكونوا يعلمون اأّنهم غا�سبون.]14/06/1359[

عام  من  تمتد  الأولى  الفترة.  هذه  في  مرحلتين  عا�سر  ال�سادق  والإمام 

وا�ستالم  العبا�ض  بني  انت�سار  �سنة  اإلى  يعني  135هـ.  اأو   132 اإلى  هـ   114
وذلك  و�سعة.  هدوء  مرحلة  ُتعتبر  المرحلة  هذه  وكانت  للخالفة،  المن�سور 

 Rب�سبب النزاع اّلذي كان دائرًا بين بني اأمّية وبني العّبا�ض، فوجد الأئّمة

 Qالباقر الإمام  يمّر  ولم  الإ�سالمية.  العلوم  لن�سر  الفترة فر�سة  تلك  في 

ة بع�سر الإمام ال�سادقQ. ففي عهد  بمثل هذه الظروف لأّنها كانت خا�سّ

الإمام الباقرQ كانت الفترة فترة غطر�سة بني اأمّية. وكان ه�سام بن عبد 

الملك - اّلذي قيل فيه كان ه�سام رجلهم، حيث كان اأكبر �سخ�سية بعد عبد 

الملك - في �سّدة الحكم وكانت فترة حكمه في عهد الإمام الباقرQ، ولم 

يكن في عهده اختالف بين جهات اأو قوى لي�ستطيع ال�ستفادة منها. فالحروب 

وفي   Qال�سادق الإمام  عهد  في  كانت  ال�سيا�سّية  والختالفات  الداخلّية 

المرحلة الأولى من عهدهQ، ولكن بالتدريج اّت�سعت دعوة بني العّبا�ض وفي 

نف�ض الوقت كانت الدعوة ال�سيعية في العالم الإ�سالمي قد و�سلت اإلى اأوجها.

وبداأت  الأو�ساع  تبّدلت  والخالفة،  الحكم  �سّدة  اإلى  المن�سور  و�سول  ومع 

الم�ساكل والم�ساعب في حياة الإمام ال�سادقQ. ولرّبما هذه الفترة من 
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 ،Qت�سبه الفترة اّلتي مّرت على الإمام الباقر Qحياة الإمام ال�سادق

ح�سر 
ُ
حيث �ساد جّو القمع وممار�سة ال�سغوطات على الإمام حّتى اأّنهQ اأ

وُنفي لعّدة مّرات اإلى الحيرة ووا�سط والرميلة ومناطق اأخرى. وكان الخليفة 

يخاطب الإمام ال�سادقQ بق�ساوة وغ�سب، حيث قال له مّرة: قتلني اهلل 

، ومّرة من المّرات خاطب الخليفة والي المدينة قائاًل له: »اأْن 
(1(

اإن لم اأقتلك

الغربة  الإمام  اأظهر  داره  حٍرق 
ُ
اأ داره«، وحينما  اأحِرق على جعفر بن محمد 

والوحدة اّلتي األّمت به اآنذاك، وذلك من خالل حركاته و�سكناته وهو يعبر النار 

�سخط  زيادة  اإلى  اأّدى  مّما   .
(2(

الثرى« اأعراق  ابن  »اأنا  قال:  الم�سرمة، حيث 

اأعدائه اأكثر. اإّن معاملة المن�سور لالإمام ال�سادقQ كانت معاملة �سعبة 

.Qجدًا وقا�سية للغاية ولطالما هّدد المن�سور الإمام

وهناك روايات تنقل اأّن الإمامQ كان يتذّلل ويظهر الخ�سوع للمن�سور. 

هذه  بحثت حول  فاأنا  ال�سّحة.  من  لها  اأ�سا�ض  ل  الروايات  هذه  اإّن  وبالتاأكيد 

ما  وغالبًا  ومعتبر.  �سحيح  و�سند  اأ�سا�ض  منها  واحد  لأّي  يكن  ولم  الروايات 

من  كان  اّلذي  بف�سقه،  المقطوع  هذا  الحاجب  ربيع  اإلى  �سندها  في  تنتهي 

المقّربين للمن�سور. ومن العجب اأّن البع�ض نقل ب�سذاجة اأّن الربيع كان ُيعتبر 

الربيع  اإّن  ربيع؟!  من  الت�سّيع  فاأين   ،Rالبيت لأهل  المحّبين  ال�سيعة  من 

كان ُيعتبر الخادم المطيع والمخل�ض لأوامر المن�سور. ومنذ طفولته ا�ستطاع 

اأن يجد طريقًا ومكانًا في الحكومة العّبا�سية، وخدم بني العّبا�ض حّتى اأ�سبح 

حاجب المن�سور. وقّدم له الخدمات الكثيرة حّتى ا�ستطاع اأن يت�سّلم الوزارة؛ 

ولو لم يكن الربيع موجودًا، لخرجت الحكومة والخالفة من اآل المن�سور بعد 

)1)  الحتجاج على اأهل اللجاج، الطبر�سي، ج 1، �ض163.
)2)  الكافي، ج1، �ض 473، »وّجه المن�ســـور اإلى ح�ســـن بن زيد وهو واليه على الحرمين اأن اأحرق على جعفر بن محمد 
داره فاألقـــى النـــار في دار اأبي عبـــد اهلل فاأخذت النار في الباب والدهليز، فخرج اأبو عبد اهلل يتخّطى النار ويم�ســـي 

فيها ويقول: اأنا ابن اأعراق الثرى، اأنا ابن اإبراهيم خليل اهلل.
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اأعمامه من بعده، فعند احت�سار المن�سور لم يكن  موته. ولرّبما قد ا�ستلمها 

عنده �سوى الربيع، ولهذا كتب الو�سية بنف�سه عن المن�سور زورًا وجعل الخالفة 

ابن  هو  به  ن�سمع  اّلذي  الربيع  بن  الف�سل  وهذا  المن�سور؛  بن  المهدّي  با�سم 

هذا ال�سخ�ض. فهذه العائلة عرفت بوفائها لبني العبا�ض. ولم يكن لهم اأي ولء 

لأهل البيتR. وما ُنقل عن الربيع حول الإمام فهو كذب وبهتان. ولم يرد 

المتذّلل  بالإن�سان  اآنذاك  للم�سلمين   Qالإمام اأن يظهر  اإل  من كذبه هذا 

والخا�سع اأمام الخليفة حّتى يعتبر الآخرون اأّن تكليفهم هو اأي�سًا مثل تكليف 

المن�سور  كانت معاملة  قلنا فقد  وكما  للخليفة.  والخ�سوع  التذّلل  اأي  الإمام، 

 Qالإمام ب�سهادة  انتهت  قا�سية جّدًا حّتى  ال�سادقQ معاملة  لالإمام 

وذلك في عام 148 هـ.]28/04/1365[

من  وجدتها،   Qال�سادق الإمام  حياة  في  البارزة  الهامة  والمعالم 

منظار بحثنا، تتلّخ�ض بما يلي:

تبيين م�ساألة الإمامة والدعوة اإليها. ــ 1

بيان الأحكام وتف�سير القراآن وفق ما ورثته مدر�سة اأهل البيتR عن  ــ 2

.Pر�سول اهلل

اإقامة تنظيم �سّري اأيديولوجي - �سيا�سي.]قيادة الإمام ال�سادقQ، �ض67[ ــ 3



دعوة اإلمام الصادقQ لإلمامة 

الآن نرجع اإلى الحديث الأ�سا�سّي؛ اأي اأّن ما كان ي�سّكل بيت الق�سيد لدعوة 

الإمام ال�سادقQ، كغيره من اأئّمة ال�سيعة الآخرين، هو مو�سوع الإمامة. 

ومن اأجل اإثبات هذه الواقعية التاريخية فاإّن اأكثر الوثائق قاطعيًة هي الروايات 

الكثيرة اّلتي ُنقل فيها دعوى الإمامة عن ل�سان الإمام ال�سادقQ بو�سوٍح 

و�سراحٍة تامة.

وكما �سوف نبّين، كان الإمامQ اأثناء ترويج وتبليغ هذا الأمر يرى نف�سه 

و�سريح من  مبا�سر  ب�سكل  يتبّراأ  اأن  عليه  ينبغي  الجهاد، حيث  من  في مرحلٍة 

حّكام زمانه، واأن يعّرف النا�ض على نف�سه ك�ساحب حقٍّ واقعيِّ للولية والإمامة؛ 

وفي الأ�سا�ض اإّن هذا العمل ل يمكن اأن يتحّقق اإّل اإذا ُطويت المراحل ال�سابقة 

للجهاد والّن�سال بنجاح؛ فتبرز مظاهر الوعي ال�سيا�سي والجتماعي في �سريحٍة 

وتكون  الأماكن؛  كّل  في  الكامن  وال�ستعداد  الجهوزّية  ا�ست�سعار  ويتم  وا�سعٍة؛ 

لعدٍد  ثبت  قد  ويكون  بها،  معتدٍّ  جماعٍة  في  الأيديولوجية  الأر�سية  �ّس�ست 
ُ
اأ قد 

كبيٍر من النا�ض �سرورة حكومة الحّق والعدل؛ وفي النهاية يّتخذ القائد قراره 

اأي  ا�سم  اإّن طرح  الأمور  كّل هذه  النهائية. فبدون  المواجهة  اأجل  الّرا�سخ من 

 وقائٍد محّق للمجتمع �سيكون عماًل متهّورًا ل ثمرة وراءه. 
ٍ
�سخ�ض محّدد كاإمام

يكتفي  ل   Qالإمام اأّن  هي  اإليها  اللتفات  ينبغي  اّلتي  الأخرى  النقطة 

في العديد من الموارد باأن يثبت الإمامة لنف�سه؛ بل عليه اأن يذكر اإلى جانب 

ا�سمه اأ�سماء اأئّمة الحّق اّلذين �سبقوه اأي�سًا، وفي الحقيقة يطرح �ساللة اإمامة 
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اأهل البيت المّت�سلة واّلتي ل يمكن التفكيك بينها. ومثل هذا العمل، باللتفات 

ال�سابقين الجائرين ويعّدهم  ال�سيعي يدين كّل الحّكام  الفكر  اأّنه بح�سب  اإلى 

طواغيت، يمكن اأن يكون اإ�سارة اإلى ا�ستمرار جهاد ال�سيعة واّت�ساله في هذا 

الزمان بالأزمنة ال�سابقة. وفي الواقع فاإّن الإمام ال�سادقQ بهذا البيان 

يعّد اإمامته كنتيجة حتمّية لإمامة من �سبقه، وبهذه الطريقة يخرجها من تلك 

القناة  بتلك  �ساللته  ويو�سل  والأ�سول،  للجذور  والفاقدة  المنقطعة  الحالة 

من  نماذج  عّدة  اإلى  التفتوا  والآن،   .Pمحّمد النبّي  اإلى  والثابتة  الموثوقة 

 :Qكيفية دعوة الإمام

اإّن اأكثر رواية لفتت نظري في هذا الباب هي رواية عمرو بن اأبي المقدام 

واّلتي تر�سم لنا م�سهدًا عجيبًا. ففي التا�سع من ذي الحّجة - يوم عرفة - اجتمع 

عدٌد كبير من الخالئق في عرفات من اأجل اأداء مرا�سم ذلك اليوم الخا�ض، 

م�سلمون  ي�سكنها  اّلتي  المناطق  كّل  عن  ممّثلون  فيه  يجتمع  اأن  الطبيعي  ومن 

لكلمٍة واحدٍة  الممكن  المتو�ّسط. ومن  البحر  اإلى �ساحل  اأق�سى خرا�سان  من 

في غير مو�سعها في هذا المكان، اأن ت�ستاأ�سل عمل اأكثر ال�سبكات الإعالمّية 

العاّمة انت�سارًا في ذلك الزمان. فيو�سل الإمامQ نف�سه اإلى هذا الجمع، 

ويعلن  النا�ض  بين  يقف   Qالإمام راأيت  الراوي:  ويقول  ر�سالًة.  له  ويحمل 

نداءه ثالث مّرات ويرفع �سوته باأق�سى ما يقدر عليه، بنداٍء ينبغي اأن يطرق 

اأ�سماع الجميع في كّل الأماكن ولي�سل عبرهم اإلى كّل اأنحاء العالم الإ�سالمي. 

يفعل حّتى  ويكّرر كالمه ثالث مّرات، وهكذا  الجهات،  كّل  اإلى  يتلّفت  فنجده 

يبلغ تكرار كالم هذا الإمام اثنا ع�سرة مّرة. وقد اأطلق نداءه هذا بمثل هذه 

العبارات: »اأّيها النا�س اإّن ر�سول اهلل كان الإمام، ثم كان علّي بن اأبي طالب، 

 .
(1(

ثّم الح�سن، ثّم الح�سين، ثّم علّي بن الح�سين، ثّم محّمد بن علّي، ثّم ...«

)1)  بحار الأنوار، ج 47، �ض 58.
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 Qباح الكنانّي، ي�سف فيه الإمام ال�سادق وحديٌث اآخر، عن اأبي ال�سّ

نف�سه وباقي اأئّمة ال�سيعة بمثل هذه العبارات: »نحن قوم فر�س اهلل طاعتنا، 

. و�سفو المال هي الأموال الم�سطفاة اّلتي 
(1(

لنا النفال، ولنا �سفو المال...«

يخ�ّض الطواغيت المتجّبرون اأنف�سهم بها، ويقطعون اأيدي الم�ستحّقين عنها، 

الم�سلمين  المقاتلين  انت�سار  بف�سل  المغ�سوبة  الأموال  هذه  تخرج  وعندما 

لتكون  الغنائم  من  كغيرها  ُتق�ّسم  ل  فاإّنها  المهزومين،  الظالمين  اأيدي  من 

اإّنها تودع بيد  في اختيار �سخ�ضٍ ما، فتمنحه مقامًا كاذبًا وفخرًا مزّيفًا، بل 

الحاكم الإ�سالمي اّلذي عليه اأن ي�ستعملها في جهة م�سالح الم�سلمين العاّمة. 

فالإمامQ في هذه الرواية يعّرف نف�سه على اأّنه �ساحب �سفو المال وكذلك 

هو  اأّنه  ح  يو�سّ البيان  وبهذا   - الإمام  متعّلقات  من  اأي�سًا  هي  اّلتي   - الأنفال 

الحاكم الحالي للمجتمع الإ�سالمي، واأّنه يجب اأن ت�سل اإليه كّل هذه الأموال 

واأن تكون بيده واأن ُت�ستعمل بح�سب راأيه في مواردها ال�سحيحة.

على  وي�سهد  واحدًا،  واحدًا  ال�سابقين  الأئّمة  ي�سّمي  اآخر،  حديٍث  وفي 

واّلذين  ي�سكت.  ا�سمه  اإلى  ي�سل  وعندما  واّتباعهم،  ولزوم طاعتهم  اإمامتهم 

كانوا ي�سمعون حديث الإمامQ يعلمون جّيدًا اأّن ميراث العلم والحكومة بعد 

الإمام الباقرQ هو بيد الإمام ال�سادقQ. وبهذا الإجراء يطرح حّقه 

في قيادة وحكومة المجتمع مثلما اأّنه يبّين باأ�سلوٍب ا�ستدللي عالقته واّت�ساله 

اأن نجد الكثير من ال�سواهد، في  . ويمكن 
(2(

اأبي طالب بجّده الأكبر، علّي بن 

اأبواب كتاب الحّجة من الكافي، وكذلك في المجّلد ال�سابع والأربعون من بحار 

الأنوار، على مثل هذا الحديث اّلذي يعلن فيه الإمام دعوى الإمامة بالت�سريح 

اأو الكناية. 

الكافي، ج1، �ض 546.  (1(
م.ن، ج 1، �ض 186.  (2(
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الوا�سعة  التبليغّية  ال�سبكة  على  �سواهد  تذكر  الأخرى،  القاطعة  الوثيقة 

لالإمامQ في كّل اأنحاء الدولة الإ�سالمية، وتجعل وجود مثل هذه ال�سبكة 

يكن هناك  لم  لو  اأّنه  بحيث  والثبوت  الكثرة  ال�سواهد، من  م�سّلمًا. هذه  اأمرًا 

المو�سوع. فمن يطالع حياة  فاإّن ذلك ل يخد�ض بحتمّية  حديٌث واحٌد �سريح 

الأئّمةR غير المدّونة، يت�ساءل في نف�سه: األم يكن لأئّمة ال�سيعة في نهايات 

ع�سر بني اأّمية من الدعاة والمبّلغين في اأطراف واأكناف الدولة الإ�سالمية، 

هذه  في  لهم؟  والدعم  الطاعة  النا�ض  من  وياأخذون  باإمامتهم  يبّلغون  اّلذين 

الحالة، اإذًا كيف يمكن تف�سير هذه العالئم والروابط التنظيمّية اّلتي ُت�ساهد 

وال�سيعة؟  الأئّمة  بين  والفكرّية،  المالّية  العالقات  في  تظهر  واّلتي  بو�سوح 

العالم  اأطراف  مختلف  من  والأموال  ال�سرعية  الحقوق  هذه  حمل  معنى  فما 

اإلى المدينة؟ وكّل هذه الأ�سئلة حول الق�سايا الدينية؟ وهذه الدعوة الوا�سعة 

المنت�سرة للت�سّيع؟ واأي�سًا هذه ال�سرف والمحبوبّية اّلتي ل نظير لها، لآل عليٍّ 

المحّدثين  من  الغفير  الجمع  وهذا  الإ�سالمّية؟  الدولة  من  مهّمة  مناطق  في 

واليمانيين  والب�سريين  والكوفيين  وال�سي�ستانيين  الخرا�سانيين  والرواة 

كّل  اأوجدت  مقتدرة  يٍد  فاأّية  الإمامQ؟  اجتمعوا حول  اّلذين  والم�سريين 

هوؤلء؟ فهل يمكن اأن نعتبر ال�سدفة اأو الحدث التلقائي عاماًل اأ�سا�سّيًا وراء كّل 

هذه الظواهر المن�سجمة والمترابطة؟

مع وجود كّل هذا الإعالم المخالف اّلذي كان ُيبّث من جانب الأبواق الهائلة 

اأبي طالب  اإلى مختلف المناطق ويذكر ا�سم علّي بن  لنظام الخالفة الأموّية 

كاأكثر الوجوه الإ�سالمّية المدانة وذلك على المنابر وفي الُخطب، فهل يمكن 

اآل عليٍّ بمثل هذه المحبوبّية  اأن ي�سبح  اإعالمّية قوّية،  ومن دون وجود �سبكة 

والجاذبّية في تلك المناطق البعيدة والمجهولة، بحيث يطوي اأولئك الّنا�ض كّل 

هذه الم�سافات الوا�سعة وياأتون اإلى الحجاز والمدينة لمجّرد اللقاء وال�ستفادة 
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عقيدة  بح�سب  هي  واّلتي  الدين،  معارف  ويتلّقون  والعلقة،  المحّبة  وعر�ض 

ال�سبر،  لفقدانهم  الموارد،  بع�ض  في  ويطلبوا  والحكومة،  كال�سيا�سة  ال�سيعة 

القدام على التحّرك الع�سكري، وبح�سب ل�سان الّروايات القيام والخروج؟ فلو 

كان �سالح ال�سيعة منح�سرًا في اإثبات علم الأئّمة وزهدهم فماذا �سيكون معنى 

المطالبة بالثورة الع�سكرية؟!

من الممكن اأن ُي�ساأل اأّنه لو كان هناك مثل هذه ال�سبكة الإعالمّية الو�سيعة 

راحة ما يتعّلق  والفّعالة، فلماذا ل يوجد في التاريخ ذكٌر لها، اأو اأن ُينقل بال�سّ

البحث  يجب  اأّنه  هو  وباخت�سار،   - �سابقًا  �سير 
ُ
اأ كما   - والجواب  بوقائعها؟ 

الإمام اأ�سحاب  تم�ّسك  في  البداية،  في  الظهور  هذا  عدم  �سبب  عن  اأّوًل 

غريٍب  اأّي  نفوذ  يمنع  واّلذي  والراقي،  الُمعتبر  التقّية  باأ�سل  ال�سديد   Q

في  ال�سيعة  جهاد  ف�سل  اإلى  النهاية  في  ويوؤّدي  الإمامQ؛  ت�سكيالت  اإلى 

هذه المرحلة وعدم و�سولهم اإلى ال�سلطة واّلذي هو اأي�سًا بذاته معلوًل لعوامل 

عّدة. لو لم ي�سل العّبا�سّيون اإلى ال�سلطة، لبقيت م�ساعيهم ون�ساطاتهم ال�سّرية 

وذكرياتهم المّرة والحلوة من ن�ساطاتهم الإعالمّية بال �سك في ال�سدور، ولما 

عرف اأّي اأحٍد �سيئًا عنهم ولما �سّجلها التاريخ.]قيادة الإمام ال�سادقQ، �ض74-80 [

بذلك  ترتبط  التقّية  اأّن  تقولوا  اأن  الممكن  من  التقّية  عن  نتحّدث  عندما 

الزمان اّلذي كانت فيه الحكومة الجائرة مم�سكة بزمام ال�سلطة ونحن كّنا في 

خفاٍء ول نقول �سيئًا ب�سبب الخوف منها. كال، في ذلك الوقت لم تكن التقّية 

ُي�ستخدم  اإّنه  الّتر�ض؟  ُي�ستعمل  فاأين   
(1(

الموؤمن« تر�س  »التقّية  ق�سّية خوف. 

في ميدان الحرب واأثناء القتال. اإذًا، التقية تكون في مورد المواجهة والقتال، 

حيث التر�ض والحرز والخندق والرمح.

وقد كان الأمر هكذا في ذلك الزمان. عندما كّنا ن�ستعمل التقّية لم يكن معنى 

)1)  بحار الأنوار، ج 72، �ض 394.
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ذلك اأّننا كّنا ننزل �سربة ال�سيف على ج�سد العدّو المنحو�ض، لكّنه كان بطريقٍة 

ل يرى فيها ول يدرك اأّن هناك �سيفًا ويدًا تحمل ال�سيف، اأو ترفعه وت�سرب به، 

ي�ستعملون  كانوا  اّلذين  اأولئك  التقّية.  كانت  بالألم فقط. هكذا  ي�سعر  كان  بل 

التقّية في تلك الأّيام هكذا كانوا يفعلون، فقد كانوا على �سبيل المثال، يعّدون 

المن�سورات بعيدًا عن اأعين العدّو وفي البيوت ال�سّرية رغم المراقبة ال�سديدة، 

وعندما توّزع كانت تهتك �سمعة الّنظام. هذا العمل، كان ك�سربة ال�سيف عندما 

ُيرفع فاإّنه ينزل على راأ�ض العدّو وعاتقه. وبناًء عليه، كّنا نّتقي اأي اأّننا لم نكن 

ن�سمح للعدّو اأن يدرك ماذا يجري. فالتقّية تر�ٌض والمّتقي يختبئ خلف التر�ض. 

هذا هو معنى التقّية وهي الآن تعطي هذا المعنى نف�سه.]09/11/1368[



Q المواجهة السياسية عند اإلمام الصادق

اأّننا  بحيث  ال�سادقQ؛  الإمام  حياة  في  وا�سحًا  خّطًا  ُيعّد  اأي�سًا  هذا 

الأئّمة  حياة  في  نراه  مّما  و�سّحًة  و�سراحًة  تمّيزًا  اأكثر  ب�سكٍل  نراه  اأن  يمكن 

الآخرين. فحّتى لو ح�سل الختالف على ت�سمية فقه ال�سيعة بالفقه الجعفري، 

اأو وجدنا من ينكر الن�ساط ال�سيا�سي لالإمامQ اأو يغ�ّض النظر عنه، فاإّن 

الجميع مّتفقون على اأّن الإمام ال�سادق كان له اأو�سع الحوزات العلمّية والفقهّية 

في زمانه، اأو اإحدى اأو�سعها. في هذا المجال، اإّن ما بقي مخفّيًا عن اأعين اأكثر 

الباحثين حول حياة الإمامQ هو المفهوم ال�سيا�سي والبعد المعار�ض لهذا 

العمل، ونحن نقوم الآن بتناوله.

جميع  عن  يختلف  الإ�سالم  في  الخالفة  جهاز  اأّن  العلم  ينبغي  كمقّدمة، 

يمّثل  بل  �سيا�سي،  ت�سكيل  مجّرد  لي�ض  اأّنه  جهة  من  للحكم  الأخرى  الأجهزة 

قيادًة �سيا�سّيًة دينّية. فا�سم الخليفة ولقب الخليفة للحاكم الإ�سالمي يدّل على 

هذه الحقيقة وهي اأّنه اأكبر من القائد ال�سيا�سي؛ فهو خليفة النبّي، والنبّي هو 

من جاء بالدين والتعاليم الأخالقية؛ وبالطبع، في نف�ض الوقت اّلذي هو قائٌد 

وحاكٌم �سيا�سّي. فالخليفة في الإ�سالم، بالإ�سافة اإلى ال�سيا�سة، يتكّفل الأمور 

الدينّية للنا�ض وُيعّد اإمامهم الدينّي. 

هذه الحقيقة الم�سّلمة اأّدت اإلى اأن يقوم من جاء من الحّكام -بعد ال�سل�سلة 

الأولى للخلفاء الإ�سالميين، واّلذين كانوا، )اأي الحّكام الالحقين( ل يتمّتعون 

بالمعرفة الدينّية اأو كانوا ذوي معرفة محدودة جّدًا في هذا المجال- لجبران 



إنسان بعمر 250 سنة 296

هذا النق�ض من خالل رجال الدين المرتبطين بهم واإلحاق الفقهاء والمف�ّسرين 

والمحّدثين الماأجورين بجهاز حكمهم، وذلك من اأجل اأن يجعلوا هذا الجهاز 

مرّكبًا من الدين وال�سيا�سة.

الحكم،  لل�سريعة في جهاز  الممّثلين  هوؤلء  وجود  الأخرى من  وال�ستفادة 

هي اأّنهم كانوا ي�ستطيعون ب�سهولة اأن يبّدلوا اأحكام الدين بح�سب ما تقت�سيه 

للنا�ض  يكن  لم  واّلذي   - والجتهاد  ال�ستنباط  غطاء  تحت  وذلك  الم�سالح، 

العاديين وعوامهم القدرة على تحديد معاييره - فكانوا يبّدلون حكم اهلل من 

اأجل ال�سالطين والأمراء.

اختالق  من  مرعبة  نماذج  ال�سابقة،  القرون  وموؤّرخو  الكّتاب  ذكر  لقد 

الأحاديث، والتف�سير بالراأي واّلذي كان في معظم الأحوال موؤ�ّسرًا على تدّخل 

ال�سلطات ال�سيا�سّية. هذا العمل اّلذي كان في الع�سور الأولى - وحّتى اأواخر 

اإلى  �سيئًا ف�سيئًا  الرواية والحديث، تحّول  يّتخذ �سكل  الأّول -  الهجري  القرن 

اأواخر الع�سر الأموّي وبدايات الع�سر العّبا�سي  �سكل الإفتاء؛ ولهذا نجد في 

الكثير من الفقهاء اّلذين ي�سدرون الأحكام الإ�سالمّية بح�سب اآرائهم - واّلتي 

كانت في الواقع اآراء وتوّجهات القوى الحاكمة - با�ستخدام الأ�ساليب المبتدعة 

كالقيا�ض وال�ستح�سان. وقد ح�سل مثل هذا اأي�سًا فيما يتعّلق بتف�سير القراآن. 

فتف�سير القراآن بالراأي كان من الأعمال اّلتي يمكن ب�سهولة اأن تنجّر اإلى تبديل 

حكم اهلل اأمام اأعين النا�ض، وجعلهم يعتقدون بما يريده المف�ّسر، واّلذي كان 

في الغالب ما يمّثل اإرادة الحاكم.

وبهذه الطريقة فاإّن الفقه والحديث والتف�سير قد انق�سم اإلى تّيارين عاّمين 

الحكم  باأجهزة  المرتبط  هو  الأّول  التّيار  الإ�سالمية:  الع�سور  بدايات  منذ 

لم�سالح  فداًء  الحقيقة  يجعل  الحالت  من  الكثير  في  كان  واّلذي  الغا�سبة، 

تلك الأجهزة، ويحّرف اأحكام اهلل لقاء اأثماٍن بخ�سة؛ والتّيار الآخر هو التّيار 
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الأ�سيل والأمين اّلذي ما كان ليقّدم اأّية م�سلحة على م�سلحة تبيين الأحكام 

اأجهزة  مع  مبا�سرة  مواجهٍة  في  يكون  اأن  الطبيعّي  ومن  ال�سحيحة.  الإلهّية 

الحكم والفقاهة العميلة مع كّل خطوة يخطوها؛ ومنذ ذلك اليوم كان يّتخذ في 

اأغلب الأوقات �سكل العمل بالخفاء وغير الر�سمّي. 

مجّرد  يكن  لم  الجعفري  الفقه  اأّن  نعلم  اأن  بو�سوح  يمكن  الوعي  وبهذا 

خالٍف عقائديٍّ دينيٍّ ب�سيط مع فقه فقهاء ذلك الّزمان الّر�سميين في زمان 

الإمام ال�سادقQ، بل كان هذا الخالف في نف�ض الوقت يحمل م�سمونين 

للمواجهة اأي�سًا. الأّول والأهّم هو اإثبات عدم تمّتع جهاز الحكم بالوعي الدينّي 

والمعرفة وعجزه عن اإدارة الأمور الفكرية للنا�ض، وهذا في الواقع يعني عدم 

�سالحّيته للت�سّدي لمقام الخالفة؛ والآخر هو ت�سخي�ض موارد التحريف في 

الأحكام  بيان  في  للفقهاء  والمنفعة  الم�سلحة  عن  والنا�سئ  الّر�سمي  الفقه 

فالإمام  والحكم.  ال�سلطة  اأرباب  به  ويرغب  ُيمار�سه  لما  ومداراتهم  الفقهّية 

بمنهٍج  القراآن  وتف�سير  الإ�سالمية  والمعارف  العلم  لب�ساط  وبن�سره  ال�سادق، 

لمعار�سة  نه�ض  قد  العملي  الواقع  في  يكون  البالط،  علماء  لمنهج  مخالٍف 

ذلك الجهاز. فهوQ بهذه الو�سيلة كان يخّطئ جميع الت�سكيالت المذهبية 

والفقهية الّر�سمّية، واّلتي كانت ُتعّد �سلعًا مهّمًا لحكومة الخلفاء، ويعتبر جهاز 

الحكم خاويًا من ناحية البعد الدينّي.

اأّما اإلى اأي مدى التفت جهاز حكم بني اأمّية اإلى بعد المواجهة في الن�ساط 

العلمّي والفقهّي لالإمام ال�سادقQ فال يوجد لدينا �سنٌد اأو وثيقٌة وا�سحٌة 

وقاطعة، ولكن اأغلب الظّن هو اأّنه في زمان بني العّبا�ض، وخ�سو�سًا المن�سور 

اّلذي كان يتمّتع بدهاء وحنكٍة كبيرة، ولأّنه كان قد اأم�سى كّل حياته ال�سابقة 

مّطلعًا  كان  فاإّنه  الأمويين،  �سّد  والمواجهة  الن�سال  بيئة  في  خالفته،  على 

على الّنكات الدقيقة في مجال مواجهات وجهاد العلويين، وكان يوّجه زعماء 
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وم�سوؤولي جهازه اإلى الّدور الموؤّثر لهذه المواجهة غير المبا�سرة. 

اإّن التهديدات وال�سغوط وال�سدائد الالمحدودة للمن�سور تجاه الن�ساطات 

الروايات  العديد من  وُدّونت في  ُذكرت  والفقهّية لالإمامQ، قد  التعليمّية 

واإ�سراره  تاأكيده  واأي�سًا  وال�سعور؛  التوّجه  هذا  من  ن�ساأ  ما  ومنها  التاريخية، 

حكومته  مقّر  في  والعراق  الحجاز  في  المعروفين  الفقهاء  جمع  على  الكبير 

ذلك  فكّل   - التاريخّية  الروايات  من  العديد  م�سمون  من  ُي�ستنتج  ما  وهو   -

نا�سٌئ من �سعوره بذلك الحتياج. ففي مباحثات الإمام وو�ساياه اإلى اأ�سحابه 

من  للخلفاء  ن�سيب  ل  »اأن  عامل  من  ا�ستفادته  بو�سوٍح  ُي�ساهد  والمقّربين 

العلم«، كدليل على اأّنه ل يحّق لهم الحكم بالمنظار الإ�سالمّي؛ اأي اأّن الإمام 

كان يطرح ب�سراحٍة ذاك الم�سمون العترا�سّي اّلذي كان موجودًا في تدري�سه 

للفقه والقراآن.

تاأتّمون بمن  »نحن قوٌم فر�س اهلل طاعتنا واأنتم  وُينقل في حديٍث عنه: 

والقادة  الحّكام  جهالة  وب�سبب  النا�ض  اأّن  اأي   ،
(1(

بجهالته« النا�س  ُيعذر  ل 

اهلل،  طريق  غير  طريقًا  و�سلكوا  وال�ساللة  بالنحراف  ابتلوا  الموؤّهلين  غير 

وهم لذلك ل يمكنهم اأن يكونوا معذورين عند اهلل كاأن يقولوا اأّننا اأخطاأنا في 

ت�سخي�سنا للطريق؛ وهوؤلء الزعماء وقادتنا قد جّرونا اإلى هذا الطريق ب�سبب 

الجهالة. لأّن طاعة اأمثال هوؤلء القادة هو بحّد ذاته عمٌل خالفّي ومع�سية فال 

 .
(2(

يمكن عندها تبرير المعا�سي الالحقة

اأي  الثورّي،  الإ�سالم  ال�سيا�سية في مجتمع  بالقيادة  المتعّلق  المفهوم  هذا 

اأن تكون متالزمة بال�سرورة مع القيادة الفكرية  القيادة الثورية والتي ينبغي 

)1)  الكافي، ج1، �ض 186.
)2)  وقد كّرر القراآن الم�سمون ذاته في العديد من المواطن وباألفاظ مختلفة؛ فذكر التخا�سم بين الذين اّتبعوا والذين 
اتُّبعوا على طريق ال�ســـاللة، و�ســـكاية الذين اّتبعوا من الذين اأ�سّلوهم.. وفي النهاية يذكر اأّن هذا العذر ل ُيقبل من 

اأحـــد واأّن كلتـــا الفئتين لهما ن�ســـيبهما من العذاب. ُيراجع الآية 167 من �ســـورة البقرة والآية 102- 91 من �ســـورة 

ال�سعراء، والآية 33-31 من �سورة �سباأ، والآية 97 من �سورة الن�ساء. 
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والأيديولوجّية، يوجد بو�سوٍح في تعاليم الأئّمة اّلذي جاوؤوا قبل الإمام ال�سادق

الإمام  الأكبر  جّده  عن  مو�سى  بن  علّي  الإمام  عن  روايٍة  ففي  وبعده.   Q

والتابوت  الإمامة  �ساللة  في  »ال�ّسالح«  بين  ما  ي�ساوي   ،Qالباقر محّمد 

اّلذي كان عند بني اإ�سرائيل ال�سابقين: »ال�سالح فينا كالتابوت اّلذي كان عند 

)وفي رواية الحكومة( له. ومن  النبّوة  اإ�سرائيل، فمن كان عنده كانت  بني 

كان عنده ال�سالح كانت القيادة والزعامة له«. وباللتفات اإلى ال�سكل الرمزّي 

والمفهوم العميق جدًا لهذا التعبير ي�ساأل الرواي هنا: »اأفيكون ال�سالح مزاياًل 

الثورية  والقيادة  المجتمع  قيادة  اأّن  اأي  قائاًل: كال.  والإمام يجيب   
(1(

للعلم«؟

لالأّمة الم�سلمة تكون لمن يكون عنده ال�سالح مع العلم.

ال�سحيح  والفهم  الدين  معرفة  الإمامة،  �سرط  يعتبر  جهٍة،  من  فالإمام 

العلم وجمع عدد كبير  ن�سر �سروح  فاإّنه من خالل  اآخر،  للقراآن؛ ومن جانٍب 

من التائقين لمعارف الدين حول نف�سه، وتعليم الدين باأ�سلوٍب خا�ض مخالٍف 

للمنهج المعتمد في الفقه والحديث والتف�سير، بل المغاير ب�سكل تام للمعرفة 

بالبالط.  المرتبطين  والمف�ّسرين  والمحّدثين  العلماء  عند  الرائجة  الدينية 

وبذلك يكون الإمامQ قد اأثبت معرفته الدينّية وعدم معرفة الّدين من قبل 

جهاز الخالفة مع كّل ما عنده من علماء تابعين واأ�سحاب �سهرٍة ومقام. وهو 

بهذه الطريقة، ي�سفي بعدًا جديدًا على معار�سته الم�ستمّرة والعميقة والهادئة 

في المواجهة.

وكما اأ�سير من قبل فاإّن الحّكام الأوائل من بني العّبا�ض، واّلذين كانوا قبل 

اأتباع  للعلوّيين واإلى جنب  البيئة الجهادّية  اإلى ال�سلطة متواجدين في  و�سولهم 

اأ�سرار تفا�سيلهم  اآل علي، ولديهم الب�سيرة والّطالع على الكثير من  واأن�سار 

وت�سّعباتهم، اأدركوا اأكثر من اأ�سالفهم الأمويين الدور العترا�سّي لهذه الدرو�ض 

 للمحّدث المعروف العاّلمة المجل�ض في كتاب مراآة العقول.)الكاتب(
ٍ
)1)  وقد اأخذنا هذا المعنى لكلمة مزاياًل من كالم
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والمباحث والأحاديث والتف�سير. ولعّله لأجل هذا، منع المن�سور العّبا�سي اأثناء 

ال�سّريرة لالإمام ال�سادقQ، هذا الإمام، لمّدة، من الجلو�ض مع  مواجهته 

و�سل  اأن  اإلى  اأ�سئلتهم؛  عن  والإجابة  معهم،  والتوا�سل  الدين  وتعليمهم  النا�ض 

ل بن عمر - هذا الوجه ال�سيعّي الالمع والمعروف -  الأمر بح�سب نقل المف�سّ

اأّن كّل من كان لديه م�ساألٌة في باب الزواج والطالق واأمثالها لم يكن ي�ستطيع 

] 88-95،Q1).]قيادة الإمام ال�سادق(
ب�سهولة اأن ي�سل اإلى الإمام ال�سادق ليجيبه

)1)  المناقب،ابن �سهراآ�سوب، ج 4، �ض 238.



التشكيالت السّرية األيديولوجية والسياسية 

الإمام  اأي  الكبيرة -  اآبائه  الإمام ال�سادقQ وبم�ساعدة  ا�ستطاع  لقد 

ال�سّجاد والإمام الباقر وخ�سو�سًا في اأواخر حياة الإمام الباقرQ - ومن 

اأ�سيلة  دينية  م�سلمة  موؤمنٍة  عّدٍة  اإعداد  ال�سعي،  هذا  بوا�سطة  نف�سه  هو  ثّم 

يكن  ولم  الإ�سالمي.  العالم  اأنحاء  كّل  المخاطرة في  اأجل  ثورية م�سحّية من 

كال،  ممّيزة،  طبقات  من  كانوا  اأّنهم  ذلك  يعني  ل  عاديين،  اأ�سخا�سًا  هوؤلء 

فمنهم التاجر والكا�سب والغالم واأمثالها، ولكن من ناحية الركيزة المعنوية 

اأ�سخا�سًا  كانوا  الأ�سكال.  من  �سكٍل  باأّي  عاديين  اأ�سخا�سًا  ي�سبهون  يكونوا  لم 

ُتخت�سر حياتهم في هدفهم وفي مذهبهم، وكانوا منت�سرين في كّل الأماكن. 

من المده�ض اأّن اأتباع الإمام ال�سادقQ كانوا منت�سرين في كّل مكان، ل 

تت�سّور اأّن ذلك كان فقط في المدينة بل كانوا في الكوفة اأكثر من المدينة، ل 

بل كان منهم في ال�سام اأي�سًا. فهوؤلء كانوا يمّثلون ال�سبكة العظيمة لت�سكيالت 

ب�ساأن  هنا  ذكرته  وما  الت�سّيع،  وحزب  العلوّي  الحزب   .Qال�سادق الإمام 

الوا�سعة  ال�سبكة  تلك  حول  ذكرته  ما  اأّن  اأي  الت�سّيع،  نف�ض  هو  ال�سبكة  تلك 

للت�سكيالت هو نف�سه الت�سّيع. وهذا من الف�سول اّلتي لم ُتعرف من حياة الإمام 

�سبكة  هناك  كان  واأ�سّر،  العبد  اأنا  عليها  اأوؤّكد  اّلتي  الأمور  من  اإّنه  ال�سادق؛ 

تنظيمية عظيمة وحزٌب كامل ُيدار من قبل الإمام ال�سادقQ في كّل اأرجاء 

العالم الإ�سالمي وكانت هذه من نقاط القّوة.]14/06/1359[

كان هناك �سبكة هي اّلتي كانت تتحّمل م�سوؤولية الأن�سطة الوا�سعة والمثمرة 
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الم�سلمين،  لدولة  النائية  المناطق  من  الكثير  في  الإمامة  بق�سية  المتعّلقة 

وخ�سو�سًا في نواحي العراق العربي وخرا�سان. ولكن هذا اأحد وجوه الق�سية 

الحياة  �ساحة  في  ال�سّرية  الت�سكيالت  مو�سوع  اإّن  منها.  جدًا  �سغير  وجزء 

ال�سيا�سية لالإمام ال�سادقQ ولالأئّمة الآخرين اأي�سًا، هو من اأهم ف�سول 

هذه الحياة وال�سيرة الجّيا�سة، وفي نف�ض الوقت من اأكثرها غمو�سًا واإبهامًا.

وكما قلنا �سابقًا، من اأجل اإثبات وجود مثل هذه المنّظمة، ل يمكن ول ينبغي 

اأن نتوّقع ذلك �سراحًة في الوثائق. ل ينبغي توّقع اأن يعترف اأحد الأئّمة اأو اأحد 

اأ�سحابهم المقّربين بال�سراحة بوجود ت�سكيالت �سيا�سّية فكرّية �سيعّية؛ فمثل 

هذ ال�سيء ل يمكن العتراف به. التوّقع المعقول هو التنّكر التام لوجود مثل 

هذا ال�سيء في حال جاء يوٌم واّطلع العدّو على وجود هذه الت�سكيالت، و�ساأل 

اأو  اأ�سحابه حوله، بل ينبغي اعتبار ذلك ظّنًا �سّيئًا  اأحد  اأو   Qهذا الإمام

تهمًة باطلة. فمثل هذا الأمر هو من خ�سائ�ض العمل ال�سّري الدائم. بالطبع، 

من خالل التبّحر في تاريخ حياة الأئّمة، ل يمكن اأن ننتظر اأي�سًا القبول بمثل 

هذه الت�سكيالت من دون مدرٍك اأو وثيقٍة ودليٍل مقنٍع. فيجب ال�سعي للو�سول اإلى 

القرائن وال�سواهد وبواطن الحوادث اّلتي تبدو بالظاهر ب�سيطًة، واإن لم تلفت 

نظر الم�ساهد العادي، ولكن بالدّقة والتاأّمل تنبئ عن اأحداٍث �سّريٍة كثيرة. لو 

اأّننا نظرنا من هذا المنظار اإلى كّل مرحلة حياة الأئّمة اّلتي ا�ستغرقت قرنين 

ون�سف، ف�سوف ي�سبح م�سّلمًا تقريبًا، وجود مثل هذه الت�سكيالت ال�سرّية اّلتي 

تعمل تحت اإمرة الأئّمة.]قيادة الإمام ال�سادقQ، �ض96-97[

ماهية التشكيالت السرّية ودورها
ما هو المق�سود من الت�سكيالت؟ من البديهّي اأّنه لم يكن المق�سود حزب 

منطقة  وقيادة  المنّظمين  الكوادر  من  مجموعة  اأي   - اليوم  وبمفهوم  منّظم 
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ومدينة وغيرها - ل يمكن اأن يكون كذلك. الت�سكيالت هي مجموعة من النا�ض، 

وبهدٍف م�سترك، يقومون باأعمال وم�سوؤوليات مختلفة بالرتباط بمركٍز واحد 

وقلٍب ناب�ض وعقٍل حاكم، وي�سعرون فيما بينهم بنوع من الروابط والإح�سا�سات 

والم�ساعر القريبة والمتاآلفة.

ال�سقيفة  بين  الفا�سلة  المّدة  في  اأي   -  Qعلّي زمن  في  الجمع  وهذا 

اّلذين  ال�سحابة  وخوا�ض   - �سنة  وع�سرين  لخم�سة  امتّدت  واّلتي  والخالفة، 

كانوا  وال�سعبّية،  بالحّقانّية  الخالفة  جهاز  تظاهر  كّل  من  بالرغم  كانوا، 

يعتقدون اأّن الحكومة هي حّق اأف�سل الم�سلمين واأكثرهم ت�سحيًة - اأي علّي بن 

اأبي طالبQ - ولم ين�سوا الن�ّض ال�سريح للنبّي بخالفة علّيQ، وقد 

اأعلنوا ب�سراحة، منذ الأيام الأولى بعد ال�سقيفة مخالفتهم للذين ح�سلوا على 

الخالفة واأي�سًا وفائهم لالإمامQ. وفيما بعد، وبالرغم من اأّن الم�سلحة 

الأوائل،  الخلفاء  التعاون مع  ال�سكوت وحتى  الإمامQ على  الكبرى حملت 

اأبدًا راأيهم  فقد �سلكوا الم�سار العادّي للمجتمع الإ�سالمي؛ لكّنهم لم ي�سّيعوا 

�سّموا  ال�سبب  ولهذا  علّيQ؛  اّتباع  على  وبقوا  ال�سحيح  وت�سخي�سهم 

بحّق �سيعة علّي، وقد ا�سُتهروا بهذا التوّجه الفكرّي والعملّي. وُيعّد من هوؤلء 

بّي بن كعب والمقداد وعّمار 
ُ
�سخ�سّياٌت معروفة ومفتخرة ك�سلمان واأبي ذّر واأ

وحذيفة و...

 - ال�سيعّي  الفكر  تن�سر  كانت  الجماعة  هذه  اأّن  التاريخّية  ال�سواهد  وتوؤّيد 

اأي العتقاد ب�سرورة اّتباع الإمام كقائٍد فكرّي و�سيا�سّي اأي�سًا - بين النا�ض، 

ملتزمًة باأ�ساليب الم�سلحة والحكمة، وكانوا يزدادون يومًا بعد يوم؛ وكان كّل 

عمٍل لأجل ت�سكيل الحكومة العلوّية ُيعّد بمنزلة مقّدمة للواجب.

بعد اأن و�سل اأمير الموؤمنينQ اإلى الحكومة في العام 35 للهجرة، فاإّن 

الأ�سخا�ض الوحيدين اّلذين قبلوا واأذعنوا لالإمامQ على اأ�سا�ض المعايير 
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هذه  نف�ض  هم  را�سخ  باإيماٍن  وذلك  والإمامة،  الحكومة  مجال  في  ال�سيعّية 

الجماعة ال�سيعّية، اأي اأولئك اّلذين ترّبوا ب�سورة مبا�سرة وغير مبا�سرة على 

يد الإمامQ في مرحلة الـ 25 �سنة الما�سية. الآخرون - اأي اأكثر النا�ض - 

واإن كانوا يعي�سون في دائرة قيادة الإمامQ وكانوا يتحّركون من الناحية 

العملية في اّتجاه الفكر ال�سيعّي لكّنهم لم يكونوا يتمّتعون بتلك العلقة الروحّية 

والفكرّية اّلتي جعلتهم �سمن مجموعة الت�سكيالت ال�سيعّية. 

وباللتفات اإلى وجود هذين ال�سنفين بين اأتباع الإمامQ يمكن تف�سير 

هذا التفاوت الكبير في تعامل م�سلمي ذلك الزمان مع الإمامQ، فهناك 

اأمثال عّمار ومالك الأ�ستر وُحجر بن عدي و�سهل بن ُحذيف وقي�ض بن �سعد، 

بن  و�سعد  اأبيه  بن  وزياد  الأ�سعري  مو�سى  كاأبي  اأ�سخا�ض  اإلى جانبهم  ويوجد 

 على اإيجاد الت�سكيالت 
ٍ
وّقا�ض. يجب اأن نقبل اأّنه لو كان قد ح�سل اأّول اإقدام

ال�سيعّية في هذا اللقاء، فاإّن طرح واأر�سّية ذلك كانت موجودًة ومر�سومًة قبل 

اأ�سحابه  مخاطبة  في   Qطالب اأبي  بن  علّي  الإمام  كالم  في  طويلٍة  مّدٍة 

المقّربين.

كانت الإجراءات المهّمة جدًا اّلتي ح�سلت بعد حادثة �سلح الإمام الح�سن

المترابطة  المجموعة  وتوجيه هذه  ال�سيعي  الفكر  انت�سار  اإلى  اأّدت  Q قد 

والمتاآلفة، اّلتي كانت ت�ستطيع اأن تتمّتع بالمزيد من التحّرك والديناميكية اإثر 

فكان  عليها؛  يمار�سه  كان  اّلذي  وال�سغط  الأموي  لل�سلطان  الظالمة  ال�سلطة 

القوى  وانت�سار  ور�سوخ  تما�سك  من  المزيد  اإلى  دومًا  يوؤّدي  وال�سغط  القمع 

المن�سجمة الواقعة تحت هذا القمع، بدل اأن يكون عاماًل لت�سّتتها. 

اإّن تجميع القوى ال�سيعّية الأ�سيلة والموثوقة وحمايتهم من �سّر الموؤامرات 

الغادرة للجهاز الأموي �سّد ال�سيعة، ون�سر الفكر الإ�سالمّي الأ�سيل في دائرٍة 

�سّيقٍة ولكّنها عميقٌة جدًا، وا�ستقطاب القوى الم�ستعّدة واإ�سافتهم اإلى مجموع 
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الوقت  في  والتحّرك  الثورة  النهاية  وفي  المنا�سبة  الفر�سة  وانتظار  ال�سيعة، 

الإ�سالمي  النظام  �سيعيد  اأمّية،  لبني  الجاهلي  النظام  يدّمر  اّلذي  المنا�سب 

والعلوي اإلى موقعه؛ هكذا كانت ا�ستراتيجية الإمام الح�سن واآخر الأ�سباب اّلتي 

جعلت قبوله لل�سلح غير قابٍل لالجتناب.

من  جماعة  جاءت  عندما  ال�سلح،  حادثة  وبعد  الجهة،  هذه  لأجل  ولعّله 

المدينة  اإلى  الخزاعي  رد  �سُ بن  و�سليمان  نجّية  بن  الم�سّيب  بزعامة  ال�سيعة 

مقّرًا  المدينة  وجعل هذه  الكوفة  من  لتّوه  رجع  قد   Qالإمام كان  - حيث 

الع�سكرّية  القوى  بناء  اإعادة  واقترحوا عليه  لنف�سه مجّددًا -  و�سيا�سّيًا  فكرّيًا 

وال�سيطرة على الكوفة والهجوم على جي�ض ال�سام، فاختار الإمامQ هذين 

الرجلين من بين الجميع واختلى بهما، وبكلماٍت لم ي�سلنا منها اأّي خبٍر ل من 

قريب ول من بعيد اأقنعهما بعدم �سوابّية هذه الخّطة، بحيث اأّنهما عندما رجعا 

اإلى اأتباعهم ورفقائهم اأفهموهم بكلماٍت ق�سيرة وبليغة انتفاء مو�سوع الثورة 

الع�سكرية و�سرورة اأن يرجعوا اإلى الكوفة وين�سرفوا اإلى اأعمالهم.

الفّذ -  المعا�سر  العربي  الموؤّرخ  القرائن، كان ح�سين  اإلى هذه  باللتفات 

يعتقد اأّن اللبنة الأولى لبناء الت�سكيالت ال�سيا�سية ال�سيعية قد ح�سلت في ذلك 

مع   Qالح�سن الإمام  فيه  اجتمع  اّلذي  المجل�ض  ذلك  في  �ّس�ست 
ُ
واأ اليوم، 

هاتين ال�سخ�سّيتين ال�سيعّيتين المعروفتين وتباحث معهما. 

لراأيتم  فقدتموني  قد  لو   ...«  :Qالموؤمنين اأمير  الإمام  قال  وقد 

 ،
(1(

بعدي اأ�سياء يتمنى اأحدكم الموت مما يرى من الجور والعدوان والأثرة

وال�ستخفاف بحق اهلل الخوف على نف�سه، فاإذا كان ذلك؛ فاعت�سموا بحب 

اهلل جميعاً ول تفرقوا، وعليكم بال�سبر وال�سالة والتقية، واعلموا اأن اهلل عزَّ 

الأثرة: - بالتحريك - ا�ســـم من ا�ســـتاأثر بال�ســـيء اإذا ا�ســـتبد به بمعنى الختيار وحب النف�ض المفرط واخت�ســـا�ض   (1(
الرجل نف�سه باأح�سن ال�سيء دون غيره.
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وجلَّ يبغ�س من عباده التلّون. ل تزولوا عن الحق واأهله فاإن من ا�ستبدل 

.
(1(

بنا هلك، وفاتته الدنيا وخرج منها اآثماً...«

ويبّين  الأموي  الع�سر  م�ساوئ  اأهم  بو�سوح  ير�سم  اّلذي  الخطاب  وهذا 

الأمر الدائر حول الت�سكيل والتنظيم والن�سجام، ُيعّد من اأكثر الوثائق الملفتة 

المتعّلقة بحزب ال�سيعة. وهذا الطرح نف�سه هو اّلذي ن�ساهده في لقاء الإمام 

الح�سنQ وهذين الرجلين اّلذين ُيعتبران من اأخل�ض ال�سيعة ذاتًا وعماًل. 

ل �سّك باأّن جميع الأتباع وال�سيعة ذاتًا وعماًل لم يكونوا مّطلعين على هذه الخّطة 

اّلتي كانت ترد من الأ�سحاب  الفائقة الذكاء. و�سّر العترا�سات والإ�سكالت 

على الإمامQ هو هذا الأمر؛ ولكّن الجواب اّلذي كانوا ي�سمعونه دائمًا بهذا 

، هو اإ�سارٌة خفّية اإلى هذه 
(2(

الم�سمون »ل تدري لعّله فتنٌة اأو متاٌع اإلى حين«

ال�سيا�سة والتدبير.

وطوال الحكومة المتجّبرة لمعاوية واّلتي ا�ستمّرت ع�سرين �سنة، وبالتف�سيل 

في  للعلويين  المعادي  اإعالمه  عمل  كيفية  عن  الموؤّرخون  ذكره  اّلذي  الموؤلم 

جميع اأنحاء البالد، اإلى درجة الو�سول اإلى لعن اأمير الموؤمنينQ وجعله 

الإمام  قبل  من  البارزة  الن�ساطات  ظهور  عدم  ومع  ومتداولة،  رائجًة  �سّنًة 

والت�سكيالت  الروابط  هذه  مثل  وجود  فاإّن   -  Rالح�سين والإمام  الح�سن 

ال�سيعة في كّل  ال�سيعي وازدياد عدد  اّلذي جعل ر�سد الفكر  هو الأمر الوحيد 

الحجاز والعراق ممكنًا. 

ع�سرون �سنة بعد واقعة ال�سلح، فلنلِق نظرٍة على ال�ساحة الفكرية لهذه 

المناطق. في الكوفة، يوجد رجاٌل �سيعة من اأكثر ال�سخ�سّيات والوجوه �سهرًة 

هناك  كان  النائية،  النواحي  بع�ض  في  وحتى  والمدينة  مّكة  في  ومعروفّيًة. 

تحف العقول، طبعة الأعلمي، �ض 82.  (1(
)2)  هذا الو�سع يمكن مقارنته وت�سبيهه اإلى حدٍّ ما ومن جهاٍت عّدة مع الن�سيج ا لحالي للمجتمعات اّلتي ُتدار وُتحكم من 

قبل الأحزاب.)الكاتب(
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�سيعة مثل الحلقات المّت�سلة اّلذين يتناقلون اأ�سرار بع�سهم البع�ض. وعندما 

ُيقتل اأحد زعماء ال�سيعة - ُحجر بن ُعدّي - بعد عّدة �سنوات، ن�سمع �سرخات 

ونجد  ال�سديد،  القمع  من  بالرغم  البالد،  من  عّدة  مناطق  في  العترا�ض 

اأّن �سخ�سّيًة معروفًة في خرا�سان، وبعد هذا العترا�ض ال�سديد يموت من 

. بعد موت معاوّية يكتب اآلف الأ�سخا�ض اإلى الإمام 
(1(

�سّدة الحزن والأ�سى

بعد  الثورة.  اأجل  من  الكوفة  اإلى  ويدعونه  الكتب  وير�سلون   Qالح�سين

الثائرين  جماعة  اإلى  ين�سّمون  الآلف  ع�سرات  فاإّن   Qالإمام �سهادة 

ويثورون في واقعة التّوابين اأو ين�سّمون لجي�ض المختار ولإبراهيم بن مالك 

�سّد الحكومة الأموّية.

الّناظر في تاريخ الإ�سالم ي�ساأل نف�سه: هل اأّن رواج الفكر والتوّجهات ال�سيعّية 

اإلى هذا الحّد ممكٌن ومعقوٌل اإّل في ظّل ن�ساٍط مح�سوٍب بدّقة لت�سكيالٍت �سيعّية 

مّتحدة من�سجمة مترابطة ذات جهة واحدة، اأي من جانب تلك الت�سكيالت التي 

�سّك  الح�سن؟ ل  الإمام  بعد �سلح  الح�سين ولدتها مبا�سرًة  الإمام  ا�ست�سرف 

باأّن الجواب �سلبّي. فالإعالم الم�ستمّر والدقيق للجهاز الأموي المت�سّلط اّلذي 

لُيجاب  كان  ما  والُولة،  والخطباء  والقّراء  الق�ساة  مئات  بوا�سطة  ُيدار  كان 

 دقيٍق اآخر، ُيدار من جانب 
ٍ
عليه، وفي بع�ض الموارد لُيحبط اإل بوجود اإعالم

مجموعة مترابطة ذات جهة واحدة وبالطبع �سّرّية. 

على م�سارف هالك معاوية، اأ�سحت ن�ساطات المنّظمة هذه اأكثر، واأ�سحت 

وتيرتها اأ�سرع؛ اإلى درجة اأّن والي المدينة يكتب اإلى معاوية بعدما ح�سل على 

تقريٍر حول ن�ساطات الإمامQ: »اأّما بعد فاإّن عمر بن عثمان - الم�سوؤول 

الحجاز،  م�ساهير  من  وجماعًة  العراق  من  رجاًل  اأّن  اأبلغنا  قد  المعنّي، 

يختلفون اإلى الح�سين، ومن المظنون اأّنه �سيقوم. لقد بحثت في هذا الأمر 

)1)  �سلح الإمام الح�سن، ال�سيخ را�سي اآل يا�سين، ترجمة اآية اهلل ال�سيد علي خامنئي.
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اأوامركم  فاأبلغونا  المخالفة.  راية  رفع  ب�سدد   - الح�سين   - اأّنه  ووجدُت 

 .
(1(

وراأيكم«

بعد واقعة كربالء و�سهادة الإمامQ، اأ�سحت الأن�سطة المنّظمة لل�سيعة 

اأوجدته  اّلذي  التاأثير  هو  وهذا  بدرجات؛  وتحّركًا  تنظيمًا  اأكثر  العراق  في 

على  خذوا 
ُ
اأ قد  كانوا  منهم  الكثير  اإّن  حيث  الكوفة،  ل�سيعة  النف�سية  الحالت 

اإلى  اأنف�سهم  اإي�سال  يتمكّنوا من  ولم  الخالفة  غّرة مقابل �سربة جهاز  حين 

�ساحة عا�سوراء. وكانت حرقة اأ�سفهم واألمهم وا�سحًة جلّية.

اأي   - الجماعة  »تلك  القرن:  ذلك  في  المعروف  الموؤّرخ  الطبري  يكتب 

ال�سيعة - كانوا دائماً م�سغولين بجمع ال�سالح واإعداد العّدة للحرب ودعوة 

النا�س في الخفاء - �سواء كانوا �سيعة اأم غير �سيعة - من اأجل ثاأر الح�سين 

وقد ا�ستجابت لهم جماعًة بعد اأخرى، والتحقوا بهم، وكان الأمر على هذا 

.
(2(

المنوال حّتى مات يزيد بن معاوية«

»ظهرت  تقول:  ب�سكٍل �سحيح حيث  راأيها  ال�سيعة« تظهر  »جهاد  اإّن موؤّلفة 

الروابط  تجمعها  منّظمة  كجماعة  الح�سين  �سهادة  بعد  ال�سيعة  جماعة 

جماعة  وكانت  م�سّلحة  وقّوات  قادة  ولديها  الدينية  والعقائدية  ال�سيا�سية 

.
(3(

التّوابين اأّول مظهر لوجود مثل هذه الجماعة«

الموؤّرخين  هوؤلء  اآراء  وكذلك  التاريخّية  الأحداث  ُيفهم من مطالعة  وكما 

الح�سين الإمام  �سهادة  تلت  اّلتي  الأحداث  وكذلك  معاوية  عهد  اأحداث  في 

Q، اأّن المبادرات والم�ساريع وقيادة هذه الأحداث كانت فقط بيد ال�سيعة 

ومنح�سرة بهم؛ واإل فقد كان هناك الكثير من النا�ض العاديين، اّلذين ب�سبب 

واأ�سباٍب  لدوافع  اأو  الأموي  الحكم  على جهاز  �سخطهم  اأو  الإن�سانية  دوافعهم 

)1)  ثورة الح�سين، �ض 118، نقاًل عن اأعيان ال�سيعة والأخبار الطوال.
)2)  الطبري، ج 7، نقاًل عن جهاد ال�سيعة، �ض 28.

)3)  جهاد ال�سيعة، �ض 27.
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اأخرى ي�ساركون ال�سيعة من الناحية العملية وين�سّمون اإليهم في ميادين القتال 

اأّن  اأو في التحّركات اّلتي كانت ذات �سبغة �سيعّية. لهذا، ل ينبغي اأن ُيت�سّور 

التاريخي  المقطع  ذلك  في  المختلفة  الأحداث  هذه  في  �ساركوا  اّلذين  جميع 

الت�سكيالت  في  اأو  ال�سيعة،  عداد  في  كانوا  عادّية،  اأو  فّعالة  اأدوار  لهم  وكان 

.Rالمنّظمة والدقيقة لالأئّمة

اأّنه واإلى  اآنفًا، هي  اأوؤّكد عليها مع التو�سيح المذكور  اأن  اأريد  النقطة اّلتي 

هذا الع�سر اّلذي نبحث ب�ساأنه - اأي بعد �سهادة الإمام الح�سينQ - فاإّن 

رابطة  لديهم  كان  اّلذين  اأولئك  ُيطلق فقط على  كان  ال�سيعة  ا�سم وم�سطلح 

محكمة ومحّددة مع الإمام الحّق من الناحية الفكرية والعملية مثل ع�سر اأمير 

 Qهذه الجماعة هي اّلتي كانت بعد �سلح الإمام الح�سن .Qالموؤمنين

قد اأوجدت، وباأمٍر من هذا الإمامQ، تلك الت�سكيالت ال�سيعّية المترابطة؛ 

الوا�سع  وتبليغهم  اإعالمهم  بوا�سطة  ا�ستقطبوا،  اّلذين  هم  اأنف�سهم  وهوؤلء 

ال�سيعية  الأحداث  اإلى  وجّروا  الت�سكيالت  هذه  داخل  اإلى  اأ�سخا�سًا  والعميق، 

والأيديولوجية من�سجمين  الفكر  ناحية  اّلذين ما كانوا من  اأولئك  المزيد من 

وم�سابهين لهم. 

ال�سادق الإمام  كالم  عن  البداية  في  نقلناها  اّلتي  الرواية  باأّن  �سّك  ل 

Q، اّلذي جعل جماعة الموؤمنين ل تعدو ثالثة اأو خم�سة اأنفار ناظرٌة اإلى 

هذا ال�سنف من الّنا�ض، اأي ال�سيعة والأتباع الرا�سخين لالأئّمة؛ اأولئك اّلذين 

كان لهم دوٌر واٍع وم�سيري في حركة و�سير الثورة العلوية والها�سمية التكاملية. 

فعلى اأثر ال�سعي الخفّي والهادئ بالظاهر لالإمام ال�سّجادQ ا�ستعاد هذا 

الجمع عنا�سره الم�ستعّدة الكامنة وجذبها وو�ّسعها مثلما قال الإمام ال�سادق

النا�س لحقوا وكثروا«.  »فاإّن  الآن،  اإليها  اأ�سرنا  اّلتي  الرواية  تلك  Q في 

كان   ،R ال�سادق  والإمام  الباقر،  والإمام  ال�سّجاد،  الإمام  ع�سر  وفي 
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هذا الجمع دائمًا هو اّلذي يخيف بتحّركاته الم�سبوهة زعماء نظام الخالفة 

ويدفعهم اأحيانًا اإلى القيام بردود فعٍل عنيفة.

بعبارٍة موجزة، لم يكن ُيطلق ا�سم ال�سيعة في الثقافة ال�سيعّية وكذلك في 

الفهم والإدراك والذهنّية غير ال�سيعّية، في القرون الأولى لالإ�سالم وفي زمان 

الأئّمة عليهم ال�سالم، على ال�سخ�ض اّلذي يكتفي بمحّبة عترة النبّي اأو يعتقد 

فقط بحّقانّيتهم و�سدق دعوتهم - واإن لم يكونوا ي�ساركون في دائرة الن�ساط 

والتحّرك اّلذي كان الإمام مركزه ومحوره - بل بالإ�سافة اإلى ذلك كان الت�سّيع 

يحمل �سرطًا اأ�سا�سّيًا وحتمّيًا وهو عبارة عن: »الرتباط الفكري والعملي مع 

نحو  ويقودها  الإمام  اإليها  يبادر  كان  اّلتي  الأن�سطة  في  والم�ساركة  الإمام 

كاّفة  على  والإ�سالمي  العلوّي  الّنظام  وت�سكيل  المغ�سوب  الحّق  ا�سترجاع 

الم�ستويات الفكرية وال�سيا�سية واأحياناً الع�سكرية«.

في  »الولية«.  بـ  ال�سيعّية  الثقافة  في  ُي�سّمى  اّلذي  ذاك  هو  الرتباط  هذا 

الواقع اإّن الت�سّيع كان عنوانًا لحزب الإمامة؛ حزٌب يقوم بن�ساطات معّينة بقيادة 

يتحّرك  القمع  ع�سور  في  المعار�سة  والمنّظمات  الأحزاب  كّل  ومثل  الإمام 

بالتقّية وال�ستتار. هذه ع�سارة النظر الدقيق اإلى حياة الأئّمة وخ�سو�سًا الإمام 

الجلو�ض  يمكن  اّلذي  بالأمر  لي�ض  اإّن هذا  �سابقًا،  قلنا  ومثلما   .Qال�سادق

لأجل اإثباته بانتظار الأدّلة ال�سريحة؛ لماذا؟ لأّنه ل ينبغي ول يمكن اأن نتوّقع 

يكن  لم  واإن  هذا  �سّري«.  منزٌل  »هذا  يافطة:  مخفيٍّ  بيٍت  على  ُيكتب  اأن  اأبدًا 

اعتبار وجوده م�سّلمًا من دون القرائن الحتمّية. فمن الجدير، عندئٍذ اأن نذهب 

للبحث عن القرائن وال�سواهد والإ�سارات.]قيادة الإمام ال�سادقQ، �ض97-107 [



Qاإلمام الكاظم

الف�صل الحادي ع�صر

ظروف توّلي الإمام الكاظمQ الإمامة. ❊

ال�سعي دون كلٍل اأو ملل واعتماد اأ�سلوب التقّية. ❊

جهاد الإمامQ ومعار�سته لحكم هارون. ❊

❊ .Qسهاد الإمام الكاظم�





ظروف توّلي اإلمام الكاظمQ لإلمامة

هذا المقطع الزماني الممتّد لـ 35 �سنة - من العام 148 للهجرة اإلى 183 - 

وهو مرحلة اإمامة الإمام اأبي الح�سن مو�سى بن جعفرQ، ُيعّد اأهم )مقطع( 

في م�سيرة حياة الأئّمة R. ففيه حكم اثنان من اأكثر �سالطين بني العّبا�ض 

والهادي.  المهدي  تجّبرًا  اأكثرهم  من  واثنان   - وهارون  المن�سور   - اقتدارًا 

ولقد تّم الق�ساء على الكثير من الثورات والنتفا�سات في خرا�سان واأفريقيا 

واآذربايجان  وم�سر  ون�سيبين  وال�سام  وجرجان  والديلم  المو�سل  وجزيرة 

واأرمينيا وغيرها من الأقطار وتطويعها. وفي نواحي ال�سرق والغرب وال�سمال، 

�سيفت فتوحات جديدة واأموال وغنائم وافرة 
ُ
من النطاق الإ�سالمي الو�سيع، اأ

فزادت من قدرة عر�ض العّبا�سيين وا�ستحكامه.

اأوجها،  اإلى  والعقائدية  الفكرية  التّيارات  بع�ض  و�سلت  المرحلة  هذه  في 

وبع�سها توّلد وخلق جّوًا فكرّيًا مليئًا بال�سبهات، ومنح اأ�سحاب ال�سلطة والقدرة 

حربًة جديدة واأ�سحى اآفًة في الوعي الإ�سالمي وال�سيا�سي للنا�ض، و�سّيق على 

و�سّعب  العلوّية  الدعوة  واأ�سحاب  الأ�سيلة  الإ�سالمية  المعارف  ميدان  رواة 

عليهم الأمر.

وقد تحّول ال�سعر والفّن والفقه والحديث، وحتى الزهد والورع اإلى خدمة 

اأ�سحاب ال�سلطة؛ واأكمل لهم اأدوات الهيمنة والت�سّلط. في هذا الع�سر، لم يُعد 

الو�سع كما كان عليه في نهاية ع�سر بني اأمّية، ول كان �سبيهًا بال�سنوات الع�سر 

بعد هالك هارون، بحيث  ما  �سبيهًا من مرحلة  ول  العّبا�سيين،  الأولى لحكم 
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تهديٍد  فاأي  الأزمنة؛  تلك  في  المت�سّلطة  للحكومة  تهديدًا  منها  كّل  في  يمثل 

جّدي، ما كان ليزلزل جهاز الحكومة وما كان ليجعل الحاكم في هذا المقطع 

.Rالزمني غافاًل عن التّيار العميق والم�ستمّر لدعوة اأهل البيت

في هذا الع�سر، ال�سيء الوحيد اّلذي كان من الممكن اأن يمنح جهاد اأهل البيت

R وحركتهم الفكرية وال�سيا�سية، هم واأتباعهم المقّربين مجاًل لال�ستمرار 

والتكامل، هو ال�سعي دون هوادة والجهاد الخطير واعتماد اأ�سلوب التقّية الإلهية. 

 .Qح العظمة المده�سة لجهاد مو�سى بن جعفر وبهذا اللحاظ تت�سّ

يجب اأن اأقول اإّن المحّققين والمتعّمقين في التاريخ الإ�سالمي عندما قاموا 

�سوا القدر  بتتّبع ودرا�سة حياة الإمام مو�سى بن جعفرQ فاإّنهم لم يخ�سّ

وهي  لها  نظير  ل  واّلتي  العظيمة  الحادثة  لتلك  والنتباه  التوّجه  من  الالزم 

»مدة ال�سجن الطويلة« لهذا الإمام الهمام، ولهذا كانت النتيجة اأن غفلوا عن 

جهاده الخطير. 

وفي �سيرة حياة هذا الإمام العالي المقامQ، فاإّن الحديث عن الوقائع 

المختلفة وغير المترابطة فيما بينها، والتاأكيد على المقام العلمي والمعنوي 

واأ�سحابه وتالمذته ومناظراته  بيته  اآل  النبّوة؛ ونقل ق�سايا  ل�سليل  والمقّد�ض 

العلمية والكالمية واأمثالها، دون التوّجه اإلى خّط الجهاد الم�ستمّر اّلذي �سمل 

تام.  وغير  ناق�سًا  يبقى  ذلك  كّل  �سنة،   35 لـ  الممتّدة  المباركة  اإمامته  مّدة 

فب�سرح وتبيين هذا الخّط، اّلذي يربط جميع اأجزاء هذه الحياة المليئة بالبركة 

تّت�سح معاني كّل  فيما بينها، وبتقديم �سورًة وا�سحًة ومتكاملًة وهادفًة فيها، 

ظاهرة اأو حادثة اأو حركة.

ل: ل تخبر اأحدًا عن اأمر اإمامة  فلماذا يقول الإمام ال�سادقQ للمف�سّ

هذا الفتى اإل لمن تثق بهم؟ ويقول لعبد الرحمن بن الحّجاج تلميحًا ل ت�سريحًا: 

الجّمال  المقّربين ك�سفوان  الدرع على مقا�سه؟ ويعّرفه على �سيعته  لقد كان 
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بالعالمة وال�سفة؟ ولماذا في اآخر الأمر، في و�سّيته يذكر ا�سم ابنه كو�سّي له 

بعد ذكر اأربعة اأ�سماء، اأّولهم المن�سور العّبا�سي ومن ثّم حاكم المدينة ومن ثّم 

امراأتين؛ بحيث اأّن جمعًا من كبار ال�سيعة ل يعرفون بعد ارتحاله، اأّن خليفته 

هو هذا الفتى ابن الع�سرين �سنة؟ ولماذا في حديثه مع هارون اّلذي خاطبه 

في  اأّنه  في حين  ويالطف،  يتنّكر   
(1(

الخراج« اإليهما  يجيء  »خليفتان  قائاًل: 

بن  المدعّو ح�سن  النافذة  الكلمة  الزاهد �ساحب  الرجل  لذلك  بداية خطابه 

اإلى معرفة الإمام، ويعّرفه بعنوان الإمام المفتر�ض  عبد اهلل، ينجّر الحديث 

الطاعة، اأي �ساحب المقام اّلذي كان في ذلك اليوم الخليفة العّبا�سي قاب�سًا 

عليه؟؟

جهاز  في  رفيٍع  من�سٍب  �ساحب  كان  اّلذي  يقطين،  بن  علي  ياأمر  ولماذا 

هارون وهو من محّبي الإمامQ، بالعمل بالتقّية، لكّنه يوّبخ �سفوان الجّمال 

على خدمته في نف�ض ذلك الجهاز ويدعوه اإلى قطع عالقته مع الخليفة؟ وكيف 

وباأّية و�سيلة يوجد تلك العلقة والرابطة على امتداد انت�سار الإ�سالم بين اأتباعه 

و�سيعته فتمتّد تلك ال�سبكة اإلى ال�سين؟ لماذا يعزم كّل من المن�سور والمهدي 

وهارون والهادي، في مرحلٍة حكمه، على قتله وحب�سه ونفيه؟ لماذا، كما ُيعلم 

من بع�ض الروايات، يتخّفى الإمامQ في مّدٍة من الزمن اأثناء هذه الـ 35 

�سنة، ويلجاأ اإلى بع�ض قرى ال�سام اأو مناطق طبر�ستان فتتّم مالحقته من قبل 

�ساألهم  لو  فيما  معرفته  وعدم  له  بالتنّكر  اأتباعه  ويو�سي  الزمان  ذلك  خليفة 

الخليفة عنه؟ 

اآخر  وفي حجٍّ  اأعلى حّد،  اإلى  بتجليله  الحّج  مو�سم  في  يقوم هارون  لماذا 

ياأمر بحب�سه ونفيه؟ ولماذا يقوم الإمامQ ببيان حّد فدك اّلذي ي�سمل كّل 

العالم الإ�سالمّي المترامي في بداية خالفة هارون، حينما انتهج اأ�سلوب اللين 

)1)  الحتجاج على اأهل اللجاج، الطبر�سي، ج 2، �ض 389.
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وال�سفح وحّرر العلويين من ال�سجون اإلى الدرجة اّلتي يجيبه الخليفة معتر�سًا: 

اإذًا قم واجل�ض مكاني؟ ولماذا يتبّدل �سلوك هذا الخليفة اللّين بعد عّدة �سنوات 

اإلى ال�سّدة والعنف حّتى اأمر بحب�ض الإمامQ وفيما بعدها ب�سنوات لم يعد 

يتحّمل وجوده في ال�سجن فياأمر بقتله بال�سّم وارتكاب تلك الجريمة؟

الظاهر  بح�سب  واّلتي  بالم�سمون،  والمليئة  الملفتة  الأحداث  ومئات  هذه 

 ،Qغير مترابطة واأحيانًا متناق�سة فيما بينها، في حياة مو�سى بن جعفر

ت�سبح ذات معنى وارتباط عندما ن�ساهد تلك ال�سل�سلة الم�ستمّرة منذ بداية 

اإمامته واإلى لحظة �سهادته. وهذه ال�سل�سلة هي خّط الجهاد والمواجهة لالأئّمة

R واّلذي ا�ستمّر طيلة 250 �سنة وباأ�سكاٍل مختلفة وكان الهدف منه؛ اأّوًل 

وا�سحة  �سورة  وتقديم  للقراآن،  ال�سحيح  والتف�سير  الأ�سيل  الإ�سالم  تبيين 

عن المعالم الإ�سالمية؛ وثانيًا، تبيين ق�سية الإمامة والحاكمية ال�سيا�سية في 

وتحقيق  المجتمع  ذلك  ت�سكيل  اأجل  من  ال�سعي  وثالثًا،  الإ�سالمي؛  المجتمع 

والعدل وعزل  الق�سط  اإقامة  اأي  الأنبياء،  المعّظم وجميع  الإ�سالم  نبّي  هدف 

اأنداد اهلل عن �ساحة الحكومة، واإيداع زمام اإدارة الحياة اإلى خلفاء اهلل وعباده 

ال�سالحين.

لقد اأوقف الإمام مو�سى بن جعفرQ كّل حياته لهذا الجهاد المقّد�ض؛ 

بالطبع، كان  الجهة.  كّله في هذه  وتربيته  وتقّيته  تعليمه وفقهه وحديثه  وكان 

لزمانه خ�سائ�سه؛ لهذا كان جهاده اأي�سًا متنا�سبًا مع مقت�سيات زمانه؛ مثلما 

زمن  اإلى   Qال�سّجاد الإمام  زمن  من  الثمانية  لالأئّمة  بالن�سبة  الأمر  كان 

الإمام الع�سكري، حيث كان لكّل واحٍد اأو لمجموعة منهم خ�سائ�ض في زمانه 

وبتبع ذلك في جهاده. وكانت حياتهم بالمجموع عبارة عن المرحلة الرابعة من 

م�سيرة حياة الـ 250 �سنة واّلتي يمكن تق�سيمها اأي�سًا اإلى مراحل.]26/07/1368[



السعي دون كلٍل واعتماد أسلوب التقّية

حياته  ففي  وعجيبة.  مده�سة  حياًة   ،Qجعفر بن  مو�سى  حياة  كانت 

هوؤلء  من  اأيٌّ  يكن  فلم  للمقّربين.  بالن�سبة  وا�سحًا  الأمر  كان  اأّوًل،  ة  الخا�سّ

المقّربين والخوا�ض من الأ�سحاب من ل يعلم بالهدف من وراء جهاده. وكان 

الإمام مو�سى بن جعفرQ نف�سه ي�سّرح بهذا في كلماته واإ�ساراته واأعماله 

ة اّلتي كان  الرمزية لغيرهم اأي�سًا. حّتى في محّل اإقامته، تلك الغرفة الخا�سّ

اإّن الراوي اّلذي كان من المقّربين من الإمام ي�ستقّر فيها، كان الأمر بحيث 

Qيقول: لقد دخلت وراأيت في غرفة مو�سى بن جعفر ثالث اأ�سياء؛ اأحدها 

بح�سب  اأي  العادّي.  المرّفه  المعتمد  الحال  عن  البعد  كّل  بعيٌد  خ�سن  لبا�ٌض 

مو�سى  و�سع  لقد  لبا�ض حرٍب.  اأّنه  القول  ويمكن  الفهم  يمكن  اليوم  م�سطلح 

بن جعفر هذا اللبا�ض لم يلب�سه كحالٍة رمزية. و»�سيٌف معّلق« اأي اإما اأن يكون 

 اأي القراآن. فانظروا اأّي 
(1(

متدّليًا من ال�سقف اأو معّلقًا بالجدار، و»الم�سحف«

ة اّلتي ل يدخلها �سوى  رمٍز هذا واأّية اإ�سارٍة جميلة حيث ن�ساهد في غرفته الخا�سّ

الموجود  وال�سيف  دينّي.  حربيٍّ  رجٍل  وموؤ�ّسرات  عالمات  الخوا�ض،  اأ�سحابه 

كان ي�سير اإلى اأّن الهدف هو الجهاد. واللبا�ض الخ�سن ي�سير اإلى الو�سيلة وهي 

الحياة الخ�سنة القتالية والثورية؛ والقراآن ي�سير اإلى اأّن الهدف هو اأّننا نريد اأن 

ن�سل اإلى حياة القراآن بهذه الو�سائل وهذه ال�سعاب اّلتي نتحّملها؛ اأّما اأعداء 

هذا الإمامQ فكانوا ي�سعرون بهذه الأمور. 

)1)  بحار الأنوار، ج 48، �ض 100.
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والمقاطع  المراحل  اأ�سعب  في  بداأت  اإمامته،  اأي  جعفر،  بن  مو�سى  حياة  اإّن 

ب�سّدة   Qال�سّجاد الإمام  ع�سر  بعد  من  ع�سر  يوجد  ل  فباعتقادي  الزمنّية. 

اإمامًا عام  و�سعوبة ع�سر مو�سى بن جعفرQ. فمو�سى بن جعفرQ �سار 

148 بعد وفاة اأبيه الإمام ال�سادقQ. وفي هذا العام كانت اأو�ساع بني العّبا�ض 
قد ا�ستتّبت، بعد فراغهم من ال�سراعات والخالفات والحروب اّلتي كانت دائرة 

واّلذي  الكبير لخالفتهم  التهديد  فيما بينهم في بداية حكمهم. فلقد ق�سوا على 

كان يجيء من �سخ�سيات وجيهة كبني الح�سن - محّمد بن عبد اهلل بن الح�سن 

واإبراهيم بن عبد اهلل بن الح�سن وبقية اأولد الإمام الح�سن اّلذين كانوا من اأ�سّد 

النا�ض عداًء ونقمًة على بني العّبا�ض - حيث قتل العّبا�سّيون عددًا كبيرًا من روؤ�سائهم 

المن�سور  موت  عند  والأنبار  الأ�سطوانات  فتح  بعد  الأمر  هذا  وتبّين  ووجهائهم، 

المقتولين  والأفراد  ال�سخ�سّيات  من  كبيرًا  عددًا  فيها  وجدوا  حيث  العّبا�سي، 

اّلذين ُرميت اأج�سادهم وظهرت هياكلهم العظمية اأي�سًا. فلقد قتل المن�سور من 

ومن  اأقاربه  من  ها�سم  وبني  الح�سن  بني  من  والمعروفة  الم�سهورة  ال�سخ�سيات 

ة. وبعد اأن  اّلذين كان يعّدون من المقّربين لهم، بحيث اإّنه بنى لذلك مخازن خا�سّ

فرغ من كّل هوؤلء و�سل الأمر اإلى الإمام ال�سادقQ، فقتله بال�سّم غيلًة. ولم 

يعد في اأجواء الحياة ال�سيا�سية للعّبا�سيين اأّي غباٍر، في مثل هذه الظروف اّلتي كان 

يتمّتع فيها المن�سور باأوج ال�سلطة الظاهرية والقدرة، جاء دور خالفة مو�سى بن 

جعفر عليه ال�سالة وال�سالم، اّلذي كان �ساّبًا في مقتبل العمر، وكان يخ�سع لكّل 

هذه الرقابة. وكان الأمر بحيث اإّن اّلذين كانوا يريدون اأن يعرفوا اإلى من يرجعون 

بعد الإمام ال�سادقQ كانوا يجدون �سعوبة بالغة في �سّق الطريق والو�سول اإلى 

مو�سى بن جعفرQ. وكان مو�سى بن جعفرQ يو�سيهم بالحذر لأّنه لو ُعرف 

اأّنهم قد �سمعوا منه واأخذوا من تعاليمه وارتبطوا به �سيكون م�سيره الذبح. ففي 

مثل تلك الظروف، و�سل الإمام مو�سى بن جعفرQ اإلى الإمامة وبداأ جهاده.
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اإلى  و�سل  عندما  جهاده  جعفر  بن  مو�سى  بداأ  كيف  اأّنه  �ساألتم  لو  وهنا 

الإمامة، وماذا فعل، ومن جمع، واأين ذهب، واأّية اأحداٍث جرت عليه طيلة هذه 

�لـ 35 �سنة، فلالأ�سف لي�ض لهذا العبد جواٌب وا�سح، ولي�ض لي �سوى الغ�س�ض 

كمحّقٍق في حياة �سدر الإ�سالم. فال يوجد في يد اأحد �سيرٌة مرّتبة ومدّونة عن 

هذه المرحلة الممتّدة على 35 �سنة. اإّن ما اأذكره هنا لم ُيكتب، ولم يجِر حوله 

اأ�سياٌء  اأجل هذا الأمر. هناك  اأن يح�سل ذلك من  اأبحاٌث وتحقيقات، ويجب 

متفّرقة يمكن اأن نفهم من مجموعها اأ�سياء كثيرة.

بن جعفر مو�سى  اإمامة  اأربعة خلفاء حكموا في مرحلة  اأّن هناك  اإحداها 

Q في هذه ال�سنوات الـ 35. ومنهم المن�سور العّبا�سي واّلذي امتّد حكمه 

في بداية اإمامة الإمام مو�سى بن جعفرQ لمدة 10 �سنوات، ثم جاء ابنه 

الهادي  المهدي، جاء  بعد  لع�سر �سنوات. ومن  اأي�سًا  المهدي من بعده وحكم 

 12 لمّدة  اّلذي حكم  الر�سيد  �سنًة واحدة، ومن بعده هارون  العّبا�سي ليحكم 

�سنة تقريبًا، وقد كان الإمام مو�سى بن جعفرQ م�سغوًل بالتبليغ والدعوة 

الأربعة، �سايقوا مو�سى بن جعفر الخلفاء  الإمامة. وكّل واحد من هوؤلء  اإلى 

Q و�سغطوا عليه.

بغداد.  اإلى  جبرًا  اأح�سره(  اأو  )نفاه   Qالإمام ا�ستدعى  فالمن�سور 

اإلى  المرء  ينظر  عندما  الأحداث.  تلك  بعد  جرت  الأمور  هذه  مثل  وبالطبع، 

حياة مو�سى بن جعفر يرى الكثير من هذه الحوادث. واإحداها هو ا�ستح�ساره 

من المدينة اإلى بغداد وجعله فيها تحت الرقابة وال�سغوط. وما ن�ستنتجه من 

اأّن الإمامQ قد ُو�سع تحت الكثير من المحذورات. وكم امتّدت  الروايات 

هذه الحالة، لي�ض معلومًا. ففي مقطٍع من حكومة المن�سور، وبح�سب الظاهر، 

جلبوا الإمامQ اإلى منطقة في العراق ُتدعى اأبجر، وو�سعوه فيها مّدة معّينة. 

اإلى مح�سر مو�سى بن جعفرQ، وهو هناك في  اأّنني و�سلت  الراوي  يقول 
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تلك الحوادث فقال لي الإمامQ كذا وفعل كذا. وفي زمن المهدّي العّبا�سي، 

يقول  المدينة.  اإلى  بغداد  من  الأقل  على  واحدة  مّرة   Qالإمام ح�سر 
ُ
اأ

بغداد  اإلى  التقيت بمو�سى بن جعفر على طريٍق وهم يح�سرونه  اإّنني  الراوي: 

ح�سر عّدة 
ُ
»في المقّدمة الأولى« - فُيعلم من هذا التعبير اأّن الإمامQ قد اأ

مّرات ولعّل ثالث مّرات في زمن المهدي - فو�سلت اإلى الإمامQ وتاأ�ّسفت 

وتاأّلمت. فقال لي الإمام كال، ل تحزن فقد اأرجع من هذا ال�سفر �سالمًا، وهوؤلء 

لن يتمّكنوا من اأن ي�سّروني ب�سيء؛ وهذا كان في زمان المهدّي.

وفي زمن الهادي العّبا�سي، اأرادوا اإح�ساره من اأجل قتله، وهناك حزن اأحد 

الفقهاء المحيطين بالهادي العّبا�سي وتاأّلم قلبه عندما راأى ابن النبّي ُيفعل به 

هذا، فتو�ّسط للهادي العّبا�سي، فان�سرف عن قتله. وفي زمن هارون، حينما 

جلبوا الإمامQ اإلى بغداد، ُو�سع لمّدة طويلة وعلى مراحل، حيث اأحتمل اأّنه 

جرى ذلك في زمن هارون اأكثر من مّرة، لكّن الم�سّلم به اأّن ذلك ح�سل مّرة 

ح�سر الإمامQ من المدينة وُو�سع في �سجون مختلفة وكان 
ُ
واحدة حيث اأ

اأحدها في بغداد، وفي �سجون متعّددة اأي�سًا، ثّم كان اآخرها في �سجن ال�سندّي 

.Qبن �ساهك اّلذي قتل فيه الإمام

 Qانظروا اأنتم طيلة هذه ال�سنوات الـ 35 حينما كان مو�سى بن جعفر

م�سغوًل بالدعوة اإلى الإمامة والقيام بالتكليف والجهاد قد ا�سُتدعي عّدة مّرات 

قتله،  على  مّرات  عّدة  عزموا  ع�سره  خلفاء  اأّن  اإلى  بالإ�سافة  هذا  ح�سر. 
ُ
واأ

اإلى  و�سل  اأن  بمجّرد  المن�سور  ابن  العّبا�سي  فالمهدي  خّطته.  لذلك  واأعّدوا 

الحكومة قال لوزيره اأو حاجبه الربيع اأّنه عليك اأن تعّد العّدة لقتل مو�سى بن 

جانب  من  ياأتي  الأ�سا�سي  الخطر  اأّن  ي�سعر  كان  عليه.  والق�ساء   Qجعفر

مو�سى بن جعفرQ. والهادي العّبا�سي كما قلت قد عزم في بداية حكومته 

على قتل الإمامQ. حّتى اأّنه اأن�سد �سعرًا وقال: لقد مّر الزمان اّلذي نعامل 
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اأبقي  اأن ل  اأمرهم، واإّنني عازٌم وحازٌم على  فيه بني ها�سم باللين ون�ست�سهل 

منهم اأحدًا، واأّول من �ساأق�سي عليه هو مو�سى بن جعفر. وفيما بعد كان هارون 

الر�سيد اأي�سًا يريد اأن يفعل نف�ض هذا الأمر، وقد فعله وارتكب هذه الجريمة 

.Qالكبرى. فانظروا اأّية حياٍة مليئة بالأحداث مّرت على مو�سى بن جعفر

حياة  في  الأمور  هذه  اإلى  بالإ�سافة  تّت�سح  لم  دقيقٌة  كثيرٌة  نقاٌط  ويوجد 

مو�سى بن جعفرQ. فباليقين كان مو�سى بن جعفرQ يعي�ض في مرحلة 

ي�ستدعي  الحاكم  اأّن  نجد  وهناك  يت�سّتر.  كان  اأين  ُيعلم  ولم  الخفاء  في  ما 

اأ�سخا�سًا ويحّقق معهم فيما لو راأوا مو�سى بن جعفرQ اأو علموا اأين هو. 

وكانوا ي�سّرحون باأّنهم لم ي�ساهدوه حّتى اأّن بع�ض هوؤلء - كما جاء في رواية - 

قد اأخبرهم مو�سى بن جعفرQ باأّنهم �سي�ستدعونه وي�ساألونه عنه وعن مكان 

روؤيته، فاأنِكر عليهم ذلك، ول تعِلن اأّنك راأيتني، فح�سل ذلك و�سجنوه وحّققوا 

معه في ذلك.

والمعارف  الأحكام  بيان  �سوى  يفعل  ل  هو  اإن�ساٍن  حياة  اإلى  فانظروا 

الإ�سالمية ول يتدخّل في الحكومة اأو يمار�ض المواجهة ال�سيا�سية كيف و�سعوه 

تحت مثل هذه ال�سغوط. حّتى اأّنني راأيت في روايٍة اأّن مو�سى بن جعفر اأ�سحى 

يفّر ويختفي في قرى ال�سام، »دخل مو�سى بن جعفرQ بع�س قرى ال�سام 

. حيث اإّنه وفي حديٍث ُروي اأّن مو�سى بن جعفر 
(1(

هارباً متنّكراً فوقع في غار«

الأجهزة  قبل  من  ال�سام  قرى  في  يالَحق  وكان  المدينة،  في  لمّدٍة  يكن  لم 

الحاكمة، فُتر�سل بتبعه الجوا�سي�ض وتالحقه من قرية اإلى قرية، وعندما ي�سل 

الإمامQ اإلى غاٍر ويدخله يجد ن�سرانيًا فيه. وهناك يح�سل مناظرة بينه 

وبينه، وكاأّن الإمامQ حّتى في مثل تلك الظروف لم يغفل عن تكليفه الإلهّي 

في بيان الحقيقة، فيتحّدث مع ذلك الن�سرانّي اّلذي ُي�سلم في النهاية.

)1)  بحار الأنوار، ج 48، �ض 105.
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ترونها  هكذا،  بالأحداث  المليئة   Qجعفر بن  مو�سى  حياة  كانت  لقد 

حياًة مليئًة بالمفاجاآت والحما�سة. نحن اليوم ننظر فنظن اأّن مو�سى بن جعفر

المدينة،  في  ومرّفهة  هادئًة  حياًة  يعي�ض  مظلوم،  �سخ�ض  مجّرد  هو   Q

فياأتي عّمال الخليفة اإليه وياأخذونه اإلى بغداد اأو اإلى الكوفة اأو اإلى الب�سرة، 

لحب�سه وت�سميمه فيما بعد، في�ست�سهد وتنتهي الأمور. لم تكن الق�سية هكذا. 

الأفراد.  من  الكثير  تحوي  منّظمة  ومواجهة  عبارة عن جهاٍد طويٍل  كانت  بل 

اأرجاء العالم الإ�سالمي يحّبونه. وفي  اأتباٌع في جميع  وكان لمو�سى بن جعفر 

ذلك الزمان نجد ابن عّمه ال�سّيئ الذكر، واّلذي كان من الأ�سخا�ض التابعين 

الجملة:  هذه   Qجعفر بن  مو�سى  ب�ساأن  لهارون  يقول  الحاكم،  للجهاز 

»خليفتان يجيء اإليهما الخراج«. كاأنه يقول لهارون اأّنه ل تت�سّور اأّنك الخليفة 

الوحيد على هذه الأر�ض، وداخل المجتمع الإ�سالمي، والوحيد اّلذي ُتجبى اإليه 

الخراج. بل يوجد خليفتان اأحدهما اأنت والآخر مو�سى بن جعفرQ. فكما 

اأّن النا�ض يعطونك الِخراج فهم اأي�سًا يعطون مو�سى بن جعفرQ. وقد اأراد 

بهذا الخبث ال�سعاية في الإمام، ولكنه كان يذكر الواقع. لقد كان لمو�سى بن 

جعفرQ روابط وعالقات ممتّدة عبر جميع مناطق العالم الإ�سالمي، غاية 

الأمر اأّن هذه العالقات لم ت�سل اإلى حيث يتمّكن مو�سى بن جعفرQ من 

القيام بحركٍة ع�سكريٍة علنّية.

لقد كان حال مو�سى بن جعفرQ هكذا اإلى اأن و�سل الأمر اإلى هارون 



Q323لوألا لوحصف  صفلا ةالاا ةمةالا

الر�سيد. فكان هذا في الوقت اّلذي لم يعد في المجتمع الإ�سالمي اأّية معار�سة 

للجهاز الحاكم، وكان هارون الر�سيد يحكم فارغ البال تقريبًا، لكّن و�سع حياة 

مو�سى بن جعفرQ وانت�سار دعوته لم يجعل مواجهة اأمره من قبلهم �سهاًل. 

اإلى مّكة حيث  اأّنه توّجه وذهب  اأعماله  وقد كان هارون �سيا�سيًا محّنكًا. ومن 

يحتمل الطبري - الموؤّرخ المعروف، اأو يذكر ذلك على نحو اليقين - اأّن هارون 

الر�سيد قد عزم على الحج وكان هدفه في الخفاء اأن يذهب اإلى المدينة، ويّطلع 

اأن يرى هذه ال�سخ�سية  واأراد  اأو�ساع مو�سى بن جعفرQ عن قرب.  على 

اّلتي يجري كّل هذا الحديث عنها، ولها كّل هوؤلء الأتباع حّتى في بغداد. وهل 

اأن يخاف منه، فجاء والتقى بمو�سى بن جعفرQ وكان هذا اللقاء  ينبغي 

مهّمًا جدًا وح�ّسا�سًا للغاية. اأولى هذه اللقاءات كان في الم�سجد الحرام حينما 

بينهما محادثات  وهارون خفاًء وجرت   Qبن جعفر كّل من مو�سى  التقى 

�سديدة وحاّدة، وحّطم مو�سى بن جعفرQ هيبة هذا الخليفة في مح�سر 

جعفر بن  مو�سى  هو  هذا  اأّن  اإلى  ملتفتًا  هارون  يكن  لم  وهناك  الموجودين، 

.Q

جعفر بن  مو�سى  مع  جل�سات  عّدة  يعقد  المدينة  اإلى  ياأتي  حينما  بعدها 

Q، وكانت هذه اللقاءات مهّمة. واإّنني اأ�سير بهذا المقدار ع�سى اأن يتابع 

الر�سحات  بع�ض  فهذه  الق�سايا،  بهذه  والمهتّمين  والتحقيق  الدرا�سات  اأهل 

وليتابعوا هم هذه الق�سية. منها هنا، اأّن هارون الر�سيد وفي هذه اللقاءات قد 

ا�ستعمل كّل ما يمكن اأن ي�ستعمله من اأجل ال�سيطرة على هذا الإن�سان المخالف 

والمجاهد الحقيقي من التهديد والر�سوة والحيلة.]23/01/1364[

اإّن هارون كان يعامل الإمام الكاظمQ معاملة جّيدة وح�سنة وذلك خالل 

ة اّلتي ينقلها الماأمون حول الإمام  المرحلة الأولى من ت�سّديه للحكم. والق�سّ

الكاظمQ معروفة وملّخ�سها اأّن الإمامQ كان يمتطي داّبة وجاء ودخل 
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ولكن  يترّجل  اأن   Qالإمام واأراد  فيه هارون  اّلذي كان يجل�ض  المكان  اإلى 

اإلى ب�ساطه،  اأن يبقى راكبًا وياأتي بداّبته  هارون لم ير�َض بذلك واأق�سم عليه 

وعندما جاء الإمامQ راكبًا على ب�ساط الخليفة احترمه هارون وبقيا مّدة 

يتبادلن الحديث. فعندما عزم الإمامQ الرحيل طلب هارون مني )اأي من 

ة. وال�سيء  الماأمون( ومن الأمين اأن ناأخذ بركاب اأبي الح�سن، اإلى اآخر الق�سّ

اأبيه هارون اأعطى جميع  اأّن  ة هو ما نقله الماأمون عن  الملفت في هذه الق�سّ

كهدية  درهم(  )اأو  دينار  اآلف   10 و  دينار  اآلف   5 المجل�ض  في  الحا�سرين 

وجائزة، ولكن اأعطى لمو�سى  بن جعفرQ 200 دينار، علمًا باأّنه عندما 

له  مبّينًا  يجيبه   Qالإمام كان   Qالإمام و�سع  ي�ساأل عن  الخليفة  كان 

الم�سكالت والأو�ساع المعي�سية ال�سّيئة وكثرة العيال. فهذا الكالم من الإمام

Q يحمل في طّياته معنى دقيق، فاأنا وبقّية اّلذين عا�سوا تجربة التقّية في 

اأن نفهم وندرك لماذا ذكر الإمامQ ولمثل  زمان مواجهة ال�ساه ن�ستطيع 

هارون و�سعه ال�سيئ وعدم كفاية المعي�سة، فهذا الكالم لي�ض فيه تذّلاًل.

 ،Qالكثير منكم وفي عهد القمع والظلم قد فعلتم مثل ما فعل الإمام

اأعماله  العدّو عن  يبعد نظر  اأن  ي�ستطيع  الكالم  الإن�سان ومن خالل هذا  لأّن 

الكالم كان  اإلى مثل هذا  ا�ستماعه  اأّن هارون وبعد  الطبيعّي  ون�ساطاته. ومن 

ولكّنه  مثاًل.  درهم(  )اأو  دينار  األف   50 طائلة  مبالغ  الإمام  يعطي  اأن  ينبغي 

رغم هذا كّله لم يعطه اأكثر من 200 دينار! يقول الماأمون �ساألت اأبي عن �سبب 

اإذا اأعطيته المبلغ اّلذي في ذّمتي لخرج، ولقام مئة  اإعطائه القليل فاأجابني 

وفهم  ا�ستنتاج  كان  فهذا  �سّدي.  وجيزة،  فترة  بعد  ال�سيعة،  من  فار�ض  األف 

هارون وبراأيي، اإّن هارون كان �سائبًا في فهمه. هنا يت�سّور البع�ض اأّنه قد تّم 

ال�سعاية والو�ساية بالإمامQ لكن حقيقة الق�سية عك�ض ذلك وهو ما قلناه. 

ون�ساله  الكافية في زمان جهاده  الأموال  يملك من   Qالإمام لو كان  لأنه 
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الو�سع  وهذا  جانبه.  اإلى  ليحاربوا  الكثيرين  ا�ستقطاب  ل�ستطاع  هارون  �سّد 

لحظناه في زمان اأبناء الأئّمةR وبالتاأكيد اأّن الأئّمة لو كانوا يملكون المال 

الكافي ل�ستطاعوا جمع عدد اأكبر من النا�ض حولهم، وعلى هذا نجد اأّن عهد 

الإمام الكاظمQ كان عهدًا و�سل فيه الجهاد والكفاح اإلى اأوجه حّتى انتهى 

باعتقال الإمامQ و�سجنه.]28/04/1365[

اأّنه قيل لمو�سى بن جعفرQ: »اأنتم يا بني ها�سم قد ُحرمتم من  ُروي 

فدك، وقد اأخذوا فدك من اآل علي، واأنا اأريد اأن اأرجعها اإليكم، قولوا لي اأين 

اأّن هذا مجّرد  اإليكم«. وكان وا�سحًا  اأرجعها  هي فدك وما هي حدودها حّتى 

خداع، من اأجل اأن يظهر كاأّنه قد اأرجع حّق اآل محمد ال�سائع، ولُيعرف بذلك 

فاأنا  فدك،  لنا  ترجع  اأن  اأردت  اأنت  اإذا  ح�سنًا:  الإمام  له  فيقول  النا�ض.  بين 

�ساأعّين لك حدودها. وهكذا تقّرر اأن يحّدد له فدك. وما ذكره الإمام مو�سى 

بن جعفرQ في تعيين فدك كان عبارة عن كّل العالم الإ�سالمي؛ وفدك هي 

هذه. اأي اأّنك اإذا كنت تت�سّور اأّن نزاعنا معك هو حول ب�ستان ما وعّدة اأ�سجاٍر 

من النخيل فهذه �سذاجة.

ولي�ست ق�سّيتنا هنا عبارة عن ب�ستان فدك مع نخيله، بل كانت الق�سية هي 

ق�سية خالفة النبّي وخالفة الحكومة. غاية الأمر اأّنه في ذلك اليوم فاإّن ال�سيء 

اأّنه �سيحرمنا من هذا الحّق ب�سكل كامل هو م�سادرة فدك.  اّلذي كان ُيظّن 

لهذا كّنا ن�سّر ونوؤّكد على هذه الق�سية. اأّما اليوم فاإّن ال�سيء اّلذي غ�سبتنا 

اإّياه لي�ض فدك، اّلتي لم يعد لها قيمة. واإّن ما غ�سبته هو المجتمع الإ�سالمي 

فدك،  هذه  ويقول  حدوٍد  اأربعة  جعفر  بن  مو�سى  فيذكر  الإ�سالمية.  والبالد 

فاأرجعها اإلينا. اأي اأّن الإمام مو�سى بن جعفرQ ي�سّرح بدعوى الحاكمية 

والخالفة في ذلك المجل�ض.]23/01/1364[

فدكًا  »ُخّذ  يومًا:   Qجعفر بن  لمو�سى  قال  الر�سيد  هارون  ان  روي 
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اآخذها  »ل  اإليك«، امتنع الإمامQ في البداية ثّم بعدها قال:  اأرّدها  حّتى 

جّدًا  الملفت  من  وعندها  خذها«.  »ح�سنًا  بعدها:  له  فيقول  بحدودها«.  اإل 

ولأّنهما  فعدن«.  الأّول  الحّد  »اأّما  ويقول:  حدودها  له  يعّين   Qالإمام اأن 

اأي  »عدن«  قال  اإذا  يتحّدثان.  بغداد  في  اأو  المدينة  في  مثاًل  جال�سين  كانا 

»والحّد الثاني  نهاية جزيرة العرب. »فتغّير وجه الر�سيد، وقال: تيهًا«، قال: 

�سمرقند«، فاربّد وجهه، »والحّد الثالث اإفريقيا«]اأي الحّد الثالث كان تون�ض[ 

قال:  هذا«.   
ٍ
كالم اأّي  عجيب  »هيه،  وقال:  الر�سيد؛  هارون  اأي  وجهه؛  فا�سوّد 

»والرابع �سيف البحر مما يلي الجزر واأرمينيا«. والآن هي اأرمينيا وما يليها 

اإلى  من النحاء حتى البحر المتو�سط. فقال الر�سيد: »لم يبَق �سيء، فتحّول 

مجل�سي«. فرد عليه مو�سى بن جعفرQ: »قد اأعلمتك اأّنني اإن حّددتها لن 

] 28/04/1365[.(1(
ترّدها« فعند ذلك عزم على قتله 

)1)  راجـــع: بحـــار الأنوار، ج 48، �ض 144. في مناقب ابن �سهراآ�ســـوب، في كتاب اأخبار الخلفاء اأن هارون الر�ســـيد كان 
يقول لمو�ســـى بن جعفـــرQ: »خذ فدكا حتى اأردها اإليك، فياأبى حتى األح عليـــه فقالQ ل اآخذها اإل بحدودها 

قـــال: وما حدودها؟ قـــالQ: اإن حددتها لم تردها، قال: بحق جدك اإل فعلت؟ قـــالQ: اأما الحد الأول فعدن، 

فتغير وجه الر�ســـيد وقال: اأيها، قالQ: والحد الثاني �ســـمرقند، فاأربد وجهه قال: والحد الثالث اإفريقية فا�ســـود 

وجهه وقال: هيه، قالQ: والرابع �ســـيف البحر مما يلي الجزر واأرمينية، قال الر�ســـيد : فلم يبق لنا �سئ ، فتحول 

اإلى مجل�سي، قال مو�سىQ: قد اأعلمتك اأنني اإن حددتها لم تردها فعند ذلك عزم على قتله«.



Qشهادة اإلمام الكاظم

عندما يريد هارون الر�سيد اأثناء الدخول اإلى حرم النبّيP في المدينة 

اّلذين يزورونه، ويعلن قرابته من  اأن يتظاهر بين الم�سلمين  ال�سفر  في ذلك 

اإلى قبره ويقول: »ال�سالم عليك يا بن العّم«، فال يقول: »يا  النبّيP، ينزل 

ال�سريح  قبال  ويقف  مبا�سرة،   Qجعفر بن  مو�سى  فياأتي  اهلل«،  ر�سول 

ويقول: »ال�سالم عليك يا اأبتاه«، اأي اإذا كنت اأنت ابن عّمه، فهو اأبي. فيف�سح 

هذا الأ�سلوب التزويري لهارون في نف�ض هذا المجل�ض.

وقد �سعر من كان من حوا�سي هارون الر�سيد اأّن اأكبر خطر على جهاز الخالفة 

هـــو وجود مو�ســـى بن جعفـــرQ. هناك وقف رجـــٌل من اأتباع جهـــاز الحكومة 

وال�ســـلطة وراأى اأّن �سخ�ســـًا راكبًا ياأتي من دون اأي نوع من العتبارات، ومن دون 

اأن يمتطي ح�سانًا فاخرًا، ومجّرد اأن جاء ُفتح له الطريق وعلى الظاهر في نف�ض 

من هو هذا اّلذي  �ســـفر المدينة ذاك، على ما اأظن، ويدخل وي�ساأل ذاك الرجل: 

اإذا دخل خ�سع الجميع مقابله، وفتح له حوا�سي الخليفة الطريق ليدخل«. قيل له: 

ويٌل لحماقة هوؤلء«، اأي  هذا مو�ســـى بن جعفر«. وبمجّرد اأن قالوا له ذلك، قال: 

بني العّبا�ض، يجّلون �سخ�ســـًا يريد زوالهم والق�ساء على حكومتهم. كانوا يعلمون 

اأّن خطر مو�ســـى بن جعفـــرQ على جهاز الخالفة هو خطـــُر قائٍد كبير يتمّتع 

بالعلم الو�ســـيع والتقوى وال�ســـالح، ويعرفه الجميع. وله اأتباٌع ومحّبون في جميع 

اأرجاء العالم الإ�سالمي. ويتمّتع ب�سجاعٍة ل تخيف اأّية قّوٍة مهما بلغت، ولهذا يقف 

مقابل الأّبهة الظاهرية ل�سلطنة هارون ويتحّدث من دون اأّية محاباٍة اأو مجاملة.
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مثل هكذا �سخ�سية مجاهدة ومنا�سلة ومّت�سلة باهلل ومتوّكلة على اهلل لها 

الحكومة  اإقامة  لأجل  ولديها خّطة  الإ�سالمي  العالم  اأرجاء  في جميع  اأن�ساٌر 

قّرر  لهذا  هارون.  لحكومة  خطر  اأكبر  يمّثل  هذا  كان  الإ�سالميين.  والنظام 

هارون اأن يزيل هذا الخطر من اأمامه. بالطبع، لقد كان هارون رجاًل �سيا�سّيًا 

هذا  يتّم  اأن  يرغب  كان  البداية  وفي  واحدة.  دفعًة  العمل  بهذا  يقم  لم  لهذا 

الأمر بطريقة غير مبا�سرة. بعدها َوجد اأّنه من الأف�سل اأن ي�سجن مو�سى بن 

جعفرQ، لعّله ي�ستطيع في ال�سجن من التفاو�ض معه اأو اإعطائه امتيازات، 

وي�سعه تحت ال�سغوط من اأجل حمله على القبول والإذعان والت�سليم. لهذا اأمر 

باعتقال مو�سى بن جعفرQ واإح�ساره من المدينة؛ ولكن بطريقة ل تخد�ض 

م�ساعر اأهل المدينة ول يعرفون ما حّل بمو�سى بن جعفرQ. لهذا، �سنعوا 

مركبين ومحملين ووّجهوا واحدًا منهما اإلى العراق واآخر اإلى ال�سام من اأجل 

اأن ل يعرف النا�ض اإلى اأين ياأخذون مو�سى بن جعفر. فجاوؤوا بمو�سى بن جعفر 

اإلى مركز الخالفة في بغداد و�سجنوه هناك، وكان هذا ال�سجن لمّدة طويلة. 

من  خرج 
ُ
اأ قد   Qالإمام اأّن  الم�سّلم  من  لي�ض  اأّنه  احتمال  هناك  بالطبع، 

اأّنه اعُتقل مّرة اأخرى  ال�سجن دفعًة واحدة واعُتقل مجّددًا، ولكن من الم�سّلم 

من اأجل اأن ُيقتل في ال�سجن وهذا ما فعلوه.

تلك  هي  ال�سجن  داخل   Qجعفر بن  مو�سى  �سخ�سية  كانت  بالتاأكيد 

ال�سخ�سّية اّلتي ت�سبه المنارة الهادية لكّل من كان يحيط بها. فانظروا، الحّق 

هو هذا، اإّن حركة الفكر الإ�سالمي والجهاد اّلذي يقوم على اأ�سا�ض القراآن هي 

مثل هذه الحركة، فال يمكن اأن تتوّقف لحظًة واحدة حّتى في اأ�سعب الظروف 

وهذا هو العمل اّلذي قام به مو�سى بن جعفرQ حيث يوجد في هذا المجال 

اأن  للنظر،  ولفتًا  جماًل  اأكثرها  من  وواحدة  عديدة؛  وروايات  كثيرة  ق�س�ٌض 

و�سديدًا  عنيفًا جدًا  �سجانًا  كان  تعلمون  واّلذي  المعروف  �ساهك  بن  ال�سندّي 
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الأيام؛  تلك  في  والخالفة  ال�سلطنة  لهذه  وفاًء  والأكثر  العبا�سيين  عبيد  ومن 

 Qجعفر بن  مو�سى  و�سجن   Qجعفر بن  مو�سى  �ّسجان  هذا  كان  وقد 

في زنزانة �سديدة ال�سعوبة تحت الأر�ض، في منزله. وكانت عائلة ال�سندّي بن 

�ساهك في بع�ض الأوقات تنظر من طاقة اإلى داخل ال�سجن وقد اأّثر و�سع حياة 

مو�سى بن جعفرQ فيهم وغر�ض فيهم بذر محبة اأهل البيت. فاأحد اأبناء 

ال�سندّي بن �ساهك وُيدعى ك�ساجم اأ�سبح من كبراء الت�سّيع واأعالمهم. ولعّله 

ياأتي جيل اأو جيلين من ال�سندّي بن �ساهك، وهو من اأبناء ال�سندي بن �ساهك 

الت�سّيع في زمانه، وقد  واأعالم  وال�سعراء  الأدباء  اأكبر  اّلذي كان من  ك�ساجم 

ذكره الجميع؛ ا�سمه ك�ساجم ال�سندي اّلذي هو من اأبناء ال�سندي من �ساهك. 

ال�ّسجن.  في  معه  تجري  كانت  اّلتي  جعفر  بن  مو�سى  حياة  حال  هو  هذا 

اأن  اإلى الإمام في ال�سجن وهّددوه وطّمعوه واأرادوا  بالتاأكيد لقد جاوؤوا مّرات 

يرّغبوه لكّن هذا الإن�سان العظيم اّلذي اّت�سف بتلك ال�سالبة الإلهّية، وبالتوّكل 

على الّرب المتعال واللطف الإلهي ونف�ض هذا ال�سمود هو اّلذي حفظ القراآن 

والإ�سالم اإلى اليوم. اعلموا هذا، اأّن ا�ستقامة اأئّمتنا في مقابل تّيارات الف�ساد 

هي اّلتي اأّدت اأن نتمّكن اليوم من اأن ندرك الإ�سالم الحقيقّي. يمكن لالأجيال 

الم�سلمة واأبناء الب�سر اليوم اأن يدركوا �سيئًا با�سم الإ�سالم والقراآن و�سّنة النبّي 

تكن هذه  لم  لو  ال�سنة.  اأهل  ال�سيعة وحتى في كتب  اأعم من كتب  الكتب،  في 

الحركة المجاهدة ال�سديدة لالأئّمةR طيلة هذه الـ 250 �سنة فاعلموا اأّن 

كانوا  والعبا�سيين  الأمويين  لع�سر  الماأجورين  والخطباء  الماأجورين  الكّتاب 

ليبّدلوا الإ�سالم بالتدريج، وكانوا يفعلون ذلك، حيث اإّنه بعد مرور قرنين من 

اأو لكان القراآن محّرفًا.  اأو لما بقي القراآن،  الإ�سالم لما كان بقي منه �سيء. 

اإّن هذه الرايات الخّفاقة وتلك الم�ساعر المّتقدة وهذه المنارات الرفيعة هي 

اّلتي وقفت في تاريخ الإ�سالم واأطلقت �سعاع الإ�سالم بحيث اإّن كّل المحّرفين 
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من  يتمّكنوا  لم  المظلمة  البيئة  تلك  في  الحقائق  يقلبوا  اأن  اأرادوا  واّلذين 

الفرق  جميع  من  كانوا  ال�سالم  عليهم  الأئّمة  وتالمذة  اأرادوا.  ما  يحّققوا  اأن 

الإ�سالمية ولم يكونوا من ال�سيعة فقط؛ واأولئك اّلذين كانوا من تالمذة الأئّمة 

واّلذين لم يكونوا يعتقدون باأهداف الت�سّيع اأي الإمامة ال�سيعية، كانوا كثر. وقد 

تعّلموا التف�سير والقراآن والحديث و�سّنة النبي من الأئّمة. اإّن هذه المقاومة هي 

اّلتي حفظت الإ�سالم اإلى يومنا هذا.

اأ�سّد  ومن  م�سمومًا.  ال�سجن  في   Qجعفر بن  مو�سى  ُقتل  النهاية  في 

كانوا  لقد  وبالطبع   .Qبن جعفر �سهادة مو�سى  الأئّمة هي  �سيرة  مرارات 

جاء  الأخيرة،  الأيام  ففي  بالح�سنى.  يتظاهروا  اأن  الوقت  ذلك  في  يريدون 

ال�سندّي بن �ساهك بمجموعة من الوجوه والم�ساهير الكبار اّلذين كانوا في بغداد 

ليجتمعوا حول الإمامQ وقال لهم انظروا اإّن و�سع حياته جّيد ول يوجد اأّية 

م�سكلة. فقال الإمامQ: نعم، ولكن اعلموا اأّنهم �سيقتلونني م�سمومًا. وقد 

والقيود  الأغالل  التمر، وتحت تلك  الإمام م�سمومًا في ب�سعة حبوب من  قتل 

والمظلوم  العظيم  الإمام  روح  ارتفعت  وهكذا  وقدميه،  عنقه  بها  قّيدوا  اّلتي 

والعزيز في ال�سجن، اإلى الملكوت الأعلى وو�سل اإلى ال�سهادة.

بن  مو�سى  الإمام  جنازة  من  يخافون  اأي�سًا،  يخافون  هوؤلء  كان  بالطبع، 

اأخرجوا  جعفرQ، وكذلك من قبر مو�سى بن جعفرQ. ولهذا عندما 

جنازة الإمام مو�سى بن جعفرQ من ال�سجن وكانوا يطلقون ال�سعارات اّلتي 

تدل على اأن هذا ال�سخ�ض كان خارجيًا ويثور على الحكومة، كانوا يقولون هذه 

وقد  التهمة.  مورد  في   Qبن جعفر مو�سى  �سخ�سية  يجعلوا  لكي  الكلمات 

كانت اأجواء بغداد بالن�سبة لجهاز الحكم اأجواء غير م�ستقّرة اإلى درجة بحيث 

اأّن اأحد عنا�سر جهاز الحكم نف�سه وهو �سليمان بن جعفر - �سليمان بن جعفر 

بن المن�سور العّبا�سي اأي ابن عم هارون اّلذي ُيعّد من اأ�سراف العبا�سيين - 
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وجد اأّن هذا الو�سع من الممكن اأن يخلق لهم م�سكلة، فقام بدور اآخر واأح�سر 

جنازة مو�سى بن جعفرQ وو�سع كفنًا قّيمًا على الجنازة، وجاء بكّل احترام 

اإلى الإمام في مقابر قري�ض، اّلتي ُتعرف اليوم بـ »الكاظميين«، ودفنوا الإمام

بن جعفر  بغداد، وهكذا ختم مو�سى  القريب من  المطّهر  المرقد  Q في 

حياًة مليئًة بالجهاد.]23/01/1364[





الإمام الر�ساQ وولية العهد. ❊

خطة الإمام الر�ساQ لمواجهة الماأمون. ❊

❊ .Qسهادة الإمام الر�سا�

Qاإلمام الرضا

الف�صل الثاني ع�صر





اإلمام الرضاQ ووالية العهد

الحب�ض  من  �سنين  بعد  م�سمومًا   Qجعفر بن  مو�سى  ا�ست�سهد  عندما 

لل�سلطة  الخا�سعة  البالد  على  القمع  من  عام  جوٌّ  �سيطر  هارون،  �سجون  في 

مو�سى بن  علي  اأتباع  اأحد  و�سفه  اّلذي  الخانق  الجّو  ذلك  وفي  العّبا�سية. 

فّن  اأكبر  كان   ،
(1(

الّدم« ر  ُيقطِّ هارون  »و�سيف  �سنان:  بن  محمد  قال   Q

لإمامنا المع�سوم الجليل هو اأّنه ا�ستطاع اأن يحافظ على �سجرة الت�سّيع و�سط 

وباأ�سلوب  الجليل.  اأبيه  اأتباع  وفتور عزم  ت�سّتت  ويمنع من  الحوادث،  اأعا�سير 

التقّية المده�ض ا�ستطاع اأن يحفظ حياته اّلتي هي محور وروح ال�ّسيعة، لي�ستمّر 

زمن  وفي  قدرًة،  العّبا�ض  بني  خلفاء  اأكثر  عهد  في  العميق  الإمامة  جهاد  في 

�سورٍة  ر�سم  من  التاريخ  يتمّكن  لم  الّنظام.  لذلك  الكامل  والثبات  ال�ستقرار 

وا�سحة عن مرحلة ال�سنوات الع�سر لحياة الإمام الثامن في زمن هارون، وفيما 

بين خرا�سان  �سنوات  لخم�ض  امتّدت  اّلتي  الداخلّية  الحروب  بعده في مرحلة 

اأكمل  المرحلة  هذه  في  الثامن  الإمام  اأّن  اإدراك  يمكن  بالتدّبر  لكن  وبغداد، 

تلك المواجهة الممتّدة لأهل البيتR واّلتي ا�ستمّرت في كّل الع�سور بعد 

عا�سوراء بنف�ض تلك التوّجهات والأهداف.

اإلى  وتحّول   198 عام  لم�سلحته  الحرب  تلك  الماأمون  ح�سم  اأن  وبمجّرد 

العلويين وجهاد  التفّرغ لحّل م�سكلة  اأّول تدابيره  الخليفة بال منازع، كان من 

اأمام عينيه تجربة من �سلفه من الخلفاء.  الت�سّيع. ولأجل هذا الهدف، و�سع 

الكافي، ج 8، �ض 257.  (1(
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تجربٌة اأظهرت القدرة وال�سمولّية والعمق المتزايد لهذه النه�سة وعجز اأجهزة 

ال�سلطة عن اقتالعها اأو اإيقافها ومحا�سرتها. لقد كان يرى اأّن �سطوة وهيبة 

هارون حّتى مع ال�ّسجن الطويل وت�سميم الإمام ال�سابع في ال�ّسجن لم تتمّكن 

والفكرّية  والع�سكرية والإعالمّية  ال�سيا�سّية  والمواجهات  من منع النتفا�سات 

لل�سيعة. ولأّنه لم يكن بم�ستوى القدرة اّلتي كانت لأبيه ومن �سلفه، بالإ�سافة اإلى 

تاأثير الحروب الداخلّية بين العّبا�سيين، فقد كان يرى باأن ال�سلطة العبا�سية 

مهّددة بم�سكالت كبيرة، ولهذا وجد من ال�سرورّي اأن ينظر بجّدية تاّمة اإلى 

خطر نه�سة العلويين.

بطريقة  يفّكر  كان  جهازه،  على  ال�سيعة  لخطر  تقييمه  في  الماأمون  لعّل 

ال�سابع  الإمام  �سهادة  بعد  �سنة  الخم�سة ع�سرة  مّدة  اأّن  الّظن  واأغلب  واقعّية. 

للحروب  الخم�ض  ال�سنوات  فر�سة  بالخ�سو�ض  فيه  �سنحت  اّلذي  اليوم  واإلى 

راية  ال�ستعداد على طريق رفع  بالمزيد من  تمّتع  الت�سّيع  تّيار  فاإّن  الداخلّية، 

الحكومة العلوّية.

وقد كان الماأمون ي�سعر بهذا الخطر بحد�سه الذكّي ويفّكر بمواجهته، ولهذا 

ة دعوة الإمام الثامن من المدينة اإلى  بتبع هذا التقييم والت�سخي�ض كانت ق�سّ

لم  جرت  اّلتي  الحادثة  وهذه  عليه،  الإلزامّية  العهد  ولية  واقتراح  خرا�سان 

يحدث ما ي�سبهها، ولم يكن لها في نوعيتها ل �سبيه ول نظير في جميع عهود 

الإمامة الطويلة.

الإمام  واجه  ففيها  هذه.  العهد  ولية  واقعة  نطالع  اأن  الجدير  من  وهنا   

الثامن علي بن مو�سى الر�ساQ تجربًة تاريخّيًة عظيمًة في معر�ض حرٍب 

هذه  ففي  الت�سّيع.  م�سير  هزيمة  اأو  انت�سار  نتيجتها  تحّدد  خفّية  �سيا�سّيٍة 

نزل  وقد  وعديده.  بعّدته  الميدان  اإلى  الماأمون  وهو  الخ�سم  نزل  المعركة، 

الماأمون اإلى الميداٍن متمّتعًا بالدهاء الوا�سع والتدبير القوّي والفهم والدراية 
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غير الم�سبوقة، بحيث لو انت�سر وا�ستطاع اأن يطّبق خّطته اّلتي اأعّدها لو�سل 

يقينًا اإلى الهدف اّلذي لم يتمّكن اأّي واحٍد من الخلفاء الأمويين اأو العّبا�سيين 

من تحقيقه منذ ال�سنة الأربعين للهجرة )اأي بعد �سهادة علّي بن اأبي طالب(، 

ورغم كّل جهودهم، وهو عبارة عن اقتالع �سجرة الت�سّيع وتّيار المعار�سة اّلذي 

كان دومًا ك�سوكٍة في اأعين زعماء الخالفات الطاغوتية.

لكّن الإمام الثامنQ، وبالتدبير الإلهّي، تغّلب على الماأمون وهزمه في 

لم  الت�سّيع  اأّن  النتيجة  تكن  فلم  بنف�سه.  اأوجده  اّلذي  ال�سيا�سّي  الميدان  ذلك 

لالإمام العهد  ولية  �سنة  201 هجري هي  الـ  �سنة  كانت  بل  فح�سب،  ي�سعف 

Q، من اأكثر �سنوات تاريخ الت�سّيع بركًة وثمرًة، وقد بّثت نف�سًا جديدًا في 

واأ�سلوبه   Qالثامن التدبير الإلهي لالإمام  العلويين. كّل ذلك ببركة  جهاد 

الحكيم اّلذي اأظهره هذا الإمام المع�سوم في هذا المتحان الكبير.

�سرٍح  بعر�ض  نقوم  المده�سة  الحادثة  هذه  وجه  على  ن�سيء  اأن  ولأجل 

مخت�سر لخّطة الماأمون وتدبير الإمام في هذه الواقعة.

وراء  ي�سعى  خرا�سان  اإلى   Qالثامن لالإمام  بدعوته  الماأمون  كان  لقد 

عّدة مقا�سد اأ�سا�سّية:

اإلى �ساحٍة  لل�سيعة  الثورّية الحاّدة  واأهّمها تبديل �ساحة المواجهات  اأّولها؛ 

كانوا  ال�سيعة  فاإّن  وكما ذكرت  الخطر.  البعيد عن  الهادئ  ال�سيا�سّي  للن�ساط 

وهذه  والتوّقف.  الّتعب  يعرف  ل  ون�سال  مواجهات  التقّية  ظّل  في  يمار�سون 

تاأثيٌر  لها  كان  يتين،  خا�سّ مع  متالزمة  كانت  اّلتي  الن�سالية،  المواجهات 

والأخرى  المظلومّية  واأحدهما  الخالفة،  ب�ساط  على  الق�ساء  في  يو�سف  ل 

القدا�سة.

الفكر  يو�سلون  النافذين  العاملين  هذين  على  وبالعتماد  ال�سيعة  وكان 

ال�سيعّي اّلذي هو عبارة عن تف�سير الإ�سالم وتبيينه بح�سب روؤية اأئّمة اأهل البيت 
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اأقل  يمتلك  �سخ�ضٍ  اأّي  يجعلون  وكانوا  مخاطبيهم،  واأذهان  قلوب  زوايا  اإلى 

ا�ستعداد يميل اإلى هذا النوع من الفكر اأو موؤمنًا به، وهكذا كانت دائرة الت�سّيع 

تّت�سع يومًا بعد يوم في العالم الإ�سالمي. وكانت تلك المظلومّية والقدا�سة اّلتي 

تلك  الع�سور  جميع  وفي  وهناك  هنا  تنّظم  ال�سيعي  الفكر  ركيزة  من  تنطلق 

النه�سات الم�سّلحة والحركات الثورية �سّد اأجهزة الخالفة.

الخفاء وال�ستتار  المنا�سل ذاك  الجمع  ي�سلب هذا  اأن  الماأمون يريد  كان 

ميدان  اإلى  الثورّية  المواجهة  ميدان  من   Qالإمام ويجّر  واحدة،  دفعًة 

ال�سيا�سة، ويو�سل بهذه الطريقة فعالّية نه�سة الت�سّيع اّلتي كانت تتزايد يومًا 

بعد يوم، على اأثر ذلك ال�ستتار والختفاء اإلى درجة ال�سفر. وبهذه الطريقة 

كان الماأمون ي�سلب جماعة العلويين هاتين الخا�سّيتين الموؤّثرتين والنافذتين. 

لأّن الجماعة اّلتي يكون قائدها �سخ�سية ممّيزة في جهاز الخالفة وولّي عهد 

الملك المطلق العنان في زمانه، والمت�سّرف في اأمور البالد لي�ض مظلومًا ولي�ض 

مقّد�سًا كما ُيّدعى. وكان لهذا التدبير القدرة اأن يجعل الفكر ال�سيعي مرادفًا 

ل�سائر العقائد والأفكار اّلتي لها اأتباٌع في المجتمع ويخرجه من حيثية الفكر 

المخالف لجهاز ال�سلطة، اّلذي واإن كان بنظر الأجهزة ممنوعًا ومبغو�سًا، لكّنه 

كان بنظر النا�ض، وخ�سو�سًا ال�سعفاء، يمتلك جاذبية كبيرة ويثير الت�ساوؤلت.

غا�سبة،  والعّبا�سيين  الأمويين  كون خالفة  الت�سّيع  اّدعاء  تخطئة  والثاني؛ 

واإ�سفاء ال�سرعّية على هذه الخالفات. وكان الماأمون بهذا العمل يثبت لجميع 

ال�سيعة بالتزوير، اأّن اّدعاء غ�سب الخالفة المت�سّلطة وعدم �سرعّيتها اّلذي كان 

ُيعّد دومًا من الأ�سول العتقادّية لل�سيعة هو كالٌم بال اأ�سل ونا�سئ من ال�سعف 

وظالمة  لل�سرعّية  فاقدة  ال�سابقة  الحكومات  كانت  لو  لأّنه  الحقارة،  وعقدة 

فينبغي اأن تكون خالفة الماأمون وحكومته اّلتي هي وريثة تلك الحكومات غير 

الجهاز  الر�ساQ بدخوله في هذا  �سرعّية وغا�سبة، ولأّن علي بن مو�سى 
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وقبوله لولية عهد الماأمون قد اعتبره قانونّيّا وم�سروعًا، فيجب اأن يكون باقي 

الخلفاء �سرعيين وهذا بذاته نقٌد لجميع اّدعاءات ال�سيعة. وبهذا الفعل لم يكن 

�سلفه  ومن  حكومته  �سرعية   Qالر�سا مو�سى  بن  علّي  من  ينتزع  الماأمون 

فح�سب، بل كان يدّمر اأحد اأركان العتقاد ال�سيعي المبنّي على ظلم الحكومات 

ال�سابقة من اأ�سا�سها.

اإ�سافة اإلى نق�ض الفكرة ال�سائدة والمعروفة عن زهد وعدم اهتمام الأئّمة 

في  فقط  الزهد  اإلى  يلجاأون  الأئّمة  باأن  وُيظهر  ومقاماتها،  الدنيا  بزخارف 

الظروف اّلتي ل ت�سل فيها اأيديهم اإلى الدنيا، اأي عندما يمنعون عنها. بينما 

عندما تفتح اأمامهم اأبواب جنة الدنيا ي�سرعون نحوها. وحالهم في هذا حال 

الآخرين. فهم يتنّعمون بالدنيا اإن اأقبلت عليهم.

دومًا  كان  اّلذي  المع�سوم،  الإمام  يجعل  اأن  هو  للماأمون؛  الثالث  والهدف 

ركيزة المعار�سة والمواجهة في جهازه الحاكم، وكذلك بقية القادة العلويين 

تحت  يدخلون  ال�سالح،  اأهل  من   Qالإمام حول  اجتمع  مّمن  معهم  ومن 

ل من  يحّققه  اأن  الإطالق  على  اأحد  يتمّكن  لم  نجاح  وهذا  الماأمون.  �سيطرة 

العّبا�سيين ول من الأمويين.

والهدف الرابع؛ هو اأن يجعل الإمامQ، اّلذي يمتلك العن�سر ال�سعبي، 

محا�سرة  تحت  و�سكاواها،  اأ�سئلتها  كّل  في  النا�ض  ومرجع  الآمال  قبلة  وُيعّد 

اأجهزة الحكومة. وبذلك يفقد �سيئًا ف�سيئًا الطابع ال�سعبي ويبني حاجزًا بينه 

وبين النا�ض حّتى ي�سعف بالتالي الرابط العاطفي بينه وبين الطبقة ال�سعبية.

فمن  ووجاهة.  معنوّية  �سمعة  يك�سب  اأن  كان  للماأمون؛  الخام�ض  الهدف 

ابن  لولية عهده  اختار  اّلذي  الحاكم  الجميع ذلك  اأن يمدح  الطبيعي عندها 

بنت النبّيP، و�ساحب ال�سخ�سية المقّد�سة والمعنوّية، وفي المقابل يحرم 

اإخوته واأبنائه من هذا المن�سب. والمعروف دائمًا اأّن التقّرب من ال�سالحين 
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والمتدّينين من قبل طاّلب الدنيا ُيذهب ماء وجه ال�سالحين ويزيد من ماء 

وجه اأهل الدنيا.

لولية  بت�سّلمه   Qالإمام اأّن  الماأمون  باعتقاد  كان  ال�ساد�ض؛  الهدف 

�سخ�سًا  اأّن  البديهي  فمن  الحكم.  لجهاز  تبريرّيًا  عاماًل  اإلى  �سيتحّول  العهد 

كالإمام بما لديه من تقوى وعلم ومقام ل نظير له، وهو في اأعين الجميع من 

اأبناء النبّيP، اإذا قام ب�سرح وتبرير ما يقوم به جهاز الحكومة، �سوف ياأمن 

النظام من اأّي �سوت مخالف ولن يطعن به اأحد. وبذلك اأي�سًا ل ي�ستطيع اأحد 

قلعًة  الماأمون  عند  كان  الأمر  فهذا  النظام.  هذا  ت�سّرفات  �سرعية  ينكر  اأن 

منيعًة يمكنه من خاللها اأن يخفي عن الأعين اأخطاء الخالفة وقبائحها. 

بالإ�سافة اإلى هذه كان للماأمون اأهداٌف اأخرى بح�سب ت�سّوره.

 وكما ُي�ساهد فاإّن هذا التدبير كان من العمق والتعقيد لدرجة اأّنه لم يكن 

لأحٍد غير الماأمون القدرة على القيام به، ولهذا ال�سبب، كان اأن�سار الماأمون 

والمقّربون غافلين عن اأبعاده وجوانبه. وُي�ستنتج من بع�ض الوثائق التاريخّية، 

جهاز  من  قربًا  الأفراد  واأكثر  الأعلى،  والقائد  الوزير  �سهل،  بن  الف�سل  اأّن 

الخالفة، كان غير مّطلٍع على حقيقة هذه ال�سيا�سة ومحتواها. وذلك حّتى ل 

تتعّر�ض اأهدافه في هذه الحركة الإلتفافية اإلى اأّية نك�سة. 

الفعل  هذا  توجيه  اأجل  من  الق�س�ض  يخترع  الماأمون  كان  ذلك  ولأجل 

ودوافعه ويتو�ّسل بهذا القول وذاك. حقًا يجب القول اأّن �سيا�سة الماأمون كانت 

�ساحة  في  كان  اّلذي  الآخر  الطرف  لكن  له،  نظير  ل  وعمق  بتجربة  تتمّتع 

ال�سراع مع الماأمون هو الإمام علي بن مو�سى الر�ساQ. وهو نف�سه اّلذي 

والممزوجة  والمكر  بالدهاء  فة  المت�سّ الماأمون  وخطط  اأعمال  يحّول  كان 

بال�سيطنة والمعّدة بدّقة و�سمولية اإلى اأعمال ل فائدة لها ول تاأثير واإلى حركات 

�سبيانية. بينما الماأمون اّلذي بذل هذه الجهود واأنفق من راأ�سماله الكبير في 
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هذا ال�سبيل، ل اأّنه فقط لم يحّقق اأي �سيء من الأهداف اّلتي كان ي�سعى لها، 

بل اإّن �سيا�سته اّلتي اّتبعها انقلبت عليه. فال�ّسهم اّلذي كان يريد اأن يرمي به 

مقام ومكانة وطروحات الإمام علي بن مو�سى الر�ساQ، اأ�ساب الماأمون، 

اأن يعتبر كّل تدابيره  اإلى  اأ�سبح م�سطّرًا  اأّنه وبعد م�سّي فترة ق�سيرة  بحيث 

واإجراءاته الما�سية هباًء منثورًا كاأّنها �سيئًا لم يكن. وفي نهاية المطاف عاد 

الإمام قتل  وهو  قبله  من  اأ�سالفه  �سلكه  اّلذي  الأ�سلوب  نف�ض  ليختار  الماأمون 

ف  Q. فالماأمون اّلذي �سعى جاهدًا لتكون �سورته ح�سنة ومقّد�سة وليت�سّ

باأّنه خليفة طاهر عاقل، �سقط في النهاية في تلك المزبلة اّلتي �سقط فيها كّل 

اإلى الف�ساد والفح�ساء وُو�سمت حياته بالظلم  الخلفاء ال�سابقين له. اأي انجّر 

والكبر. 

ويمكن م�ساهدة نماذج من حياة الماأمون خالل 15 عامًا بعد حادثة ولية 

العهد تك�سف �ستار الخداع والتظاهر عند الماأمون. فكان لديه قا�ٍض للق�ساة، 

فا�سق وفاجر مثل يحيى بن الأكثم. وكان الماأمون يح�سر المغّنيات اأي�سًا اإلى 

مرّفهًا  عا�ض  وقد  مهدي،  بن  اإبراهيم  ُيدعى  خا�ض  مغنٍّ  لديه  وكان  ق�سره، 

م�سرفًا حّتى اأّن �ستائر دار خالفته في بغداد كانت من الدّر.



خطة اإلمام الرضاQ لمواجهة المأمون

بعد هذا العر�ض ل�سيا�سة الماأمون، نتعّر�ض اإلى ال�سيا�سة والإجراءات اّلتي 

قام بها الإمام علي بن مو�سى الر�ساQ لمواجهة هذا الواقع:

اإلى  المدينة  من  لينتقل  الماأمون،  قبل  من   Qالإمام ُدعي  عندما   

خرا�سان، ن�سر في المدينة جّوًا يدّل على انزعاجه وت�سايقه من هذه الخطوة، 

�سوًء  ي�سمر  الماأمون  اأّن  تيّقن   Qالإمام حول  كان  �سخ�ض  كّل  اأّن  بحيث 

لالإمامQ من خالل اإبعاده عن موطنه. ولقد اأعرب الإمام للجميع عن �سوء 

حرم  توديع  عند  بذلك  فقام  الممكنة،  الأ�ساليب  بكّل  الماأمون  اإليه  يرمي  ما 

حول  طوافه  وفي  المدينة  من  خروجه  واأثناء  عائلته  توديع  وعند   Pالنبّي

الكعبة من اأجل الوداع، وبكالمه و�سلوكه ودعائه وبكائه، كان وا�سحًا للجميع 

.Qاأن هذا ال�سفر هو رحلته الأخيرة ونهاية حياته

اإليه نظرة ح�سنة، بينما  اأن ُينظر  وبناًء على ما كان يت�سّوره الماأمون في 

قلوب  اأن  نرى  �سيئة،  الماأمون نظرة  اّلذي قبل بطلب   Qالإمام اإلى  ُينظر 

ازدادت  المدينة،  في   Qالإمام به  قام  اّلذي  الفعل  لرّد  ونتيجًة  الجميع، 

حقدًا على الماأمون منذ اللحظة الأولى ل�سفر الإمامQ. فقد اأبعد الماأمون 

هذه  مقتله.  اإلى  ووّجهه  الظالم  ال�سكل  بهذا  عنهم   Qالعزيز اإمامهم 

.Qالخطوة الأولى لالإمام

وعندما ُطرحت ولية العهد على الإمام في »َمرْو« رف�ض الإمامQ هذا 

الطرح ب�سّدة. ولم يقبل حّتى هّدده الماأمون �سراحًة بالقتل. ولقد انت�سر في كّل 
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مكان رف�ض الإمام علي بن مو�سى الر�ساQ لولية العهد من قبل الخالفة. 

�سيا�سة  بدقائق  علم  على  يكونوا  لم  اّلذين  الحكومة،  في  العاملين  اأّن  كما 

مكان.  كّل  في   Qالإمام رف�ض  بن�سر  غباء  وعن  قاموا  الماأمون،  وتدابير 

حّتى اأن الف�سل بن �سهل �سّرح في جمع من العاملين في الحكومة، اأّنه لم يَر 

على الإطالق خالفة بهذا القدر من المذلة، فالماأمون اّلذي هو اأمير الموؤمنين 

.
(1(

يقّدم الخالفة اأو ولية العهد لعلي بن مو�سى الر�سا وهو يرّدها عليه راف�سًا

ولقد �سعى الإمامQ في كّل فر�سة ُتتاح له اأن يبّين اأّنه مجبر على ت�سّلم 

هذا المن�سب )ولية العهد( ودائمًا كان يذكر اأّنه ُهدد بالقتل حّتى يقبل بولية 

اأعجب  اّلذي هو من  اأن ي�سبح هذا الحديث،  العهد. وكان من الطبيعي جدًا 

الظواهر ال�سيا�سية، متناقاًل على الأل�سن، ومن مدينة اإلى مدينة. فكل العالم 

الإ�سالمي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم اأّن �سخ�سًا مثل الماأمون حارب اأخاه 

�سّدة  من  الأمر  به  وو�سل  العهد  ولية  عن  يبعده  اأن  لأجل  قتله،  حّتى  الأمين 

غ�سبه على اأخيه اأن قام برفع راأ�سه، واآلٍف اآخرين، على الّرمح وطاف بهم من 

وينظر  الر�ساQ، يظهر  بن مو�سى  مثل علي  و�سخ�ٌض  اإلى مدينة.  مدينة 

بال مبالة اإلى ولية العهد، ول يقبلها اإل مكرهًا وتحت التهديد. وعند المقارنة 

بين الإمام علي بن مو�سى الر�ساQ والماأمون العّبا�سي، نرى اأن كّل ما جهد 

بالكامل.  نتيجته عك�سية  لديه كانت  ما  كّل  �سبيله  ووّفر في  لتحقيقه  الماأمون 

.Qهذه هي الخطوة الثانية لالإمام

اأما النقطة الثالثة في �سيا�ستهQ واّلتي واجه بها �سيا�سة الماأمون، هي 

العهد  اّلتي مور�ست عليه، لم يقبل بولية  والتهديدات  ال�سغوطات  اأنه مع كّل 

اإل ب�سرط الموافقة على عدم تدّخله في اأي �ساأن من �سوؤون الحكومة من حرب 

)1)  الإر�ساد في معرفة حجج اهلل على العباد، ج 2، �ض 260، »فما راأيت خالفة قّط كانت اأ�سيع منها، اإّن اأمير الموؤمنين 
ى منها ويعر�سها علّي بن مو�سى الر�سا، وعلي بن مو�سى يرف�سها وياأبى«. يتف�سّ
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و�سلح وعزل ون�سب وتدبير واإ�سراف على الأمور. والماأمون اّلذي كان ل يعتقد 

اأّن هذا ال�سرط ممكن قبوله وتحمله في بداية الأمر، حيث ي�ستطيع فيما بعد اأن 

يجّر الإمامQ اإلى �ساحة اأعمال ون�ساطات الحكومة، وافق على قبول �سرط 

الإمامQ اّلذي ين�ض على عدم التدّخل باأي �سيء مهما كان. ومن الوا�سح 

اأّن قبول الماأمون بهذا ال�سرط جعل خطته كمن يكتب على وجه الماء. فاأكثر 

اأهدافه اّلتي كان يرمي اإلى تحقيقها من وراء هذه الخطوة لم تتحّقق من جراء 

موافقته على هذا ال�سرط. والإمامQ، اّلذي كان ُيطلق عليه لقب ولّي العهد 

وي�ستفيد ب�سبب موقعه من اإمكانات جهاز الحكم، كان دائمًا يقّدم نف�سه على 

اأّنه مخالف ومعتر�ض عليه. فهو لم يكن ياأمر ول ينهى، ول يت�سّدى لأّي م�سوؤولية 

ول يقوم باأي عمل لل�سلطة، ول يدافع عن الحكومة، ول يقّدم اأي تبرير لأعمال 

النظام. لذا كان من الوا�سح اأّن هذا ال�سخ�ض اّلذي ُيعتبر ع�سوًا في النظام 

اإليه بقّوة وكان يتنّحى عن كّل الم�سوؤوليات، ل يمكن اأن  الحاكم واّلذي اأدخل 

يكون �سخ�سًا محّبًا ومدافعًا عن هذا النظام. ولقد اأدرك الماأمون جيدًا هذا 

الخلل والنق�ض. فحاول عّدة مرات وبا�ستخدام لطائف الحيل اأن يحمل الإمام 

على العمل خالفًا لما تعّهد به �سابقًا. فيجّر بذلك الإمامQ اإلى التدّخل في 

اأعمال الحكومة ويق�سي اأي�سًا على �سيا�سة الإمامQ المواجهة والراف�سة. 

لكن الإمام كان في كّل مّرة ُيحبط خّطته بفطنته وبراعته. 

بن  علي  الإمام  عن  نقاًل  خالد  بن  معمر  يذكر  الأمر  هذا  على  وكنموذج 

مو�سى الر�ساQ اأّن الماأمون كان يقول لالإمام اأّنه اإذا اأمكن اأن تكتب �سيئًا 

لأولئك اّلذين ي�سمعون كالمك ويطيعونك حّتى يخّففوا من حّدة التوتر والأو�ساع 

الم�سطربة في مناطق وجودهم، لكن الإمامQ رف�ض وذّكره ب�سرطه ال�سابق 

اآخر مهمٌّ جدًا وملفٌت  الأمور. نموذٌج  اأّي من  القا�سي بعدم تدّخله مطلقًا في 

هو حادثة �سالة العيد حيث اإّن الماأمون وبحّجة اأّن النا�ض يعرفون قدر الإمام
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اأن يوؤّم النا�ض في �سالة   Qوقلوبهم تهفو حّبًا له، طلب من الإمام Q

العيد، رف�ض الإمامQ في البداية لكن بعد اإ�سرار الماأمون على طلبه وافق 

اأبي  بن  وعلي   Pالنبّي طريقة  بنف�ض  وي�سلي  ال�سالة  اإلى  يخرج  اأن  ب�سرط 

وانتهزها كفر�سة  المنا�سبة  الإمامQ من هذه  ا�ستفاد  فلّما   .Qطالب

جيدة ل�سالح م�سروعه، ندم الماأمون اّلذي كان قد اأ�سّر على ذلك واأرجع الإمام

Q من منت�سف الطريق قبل اأن ي�سلي، معّر�سًا بفعله هذا �سيا�سة نظامه 

.
(1(
Qالمخادعة والمتملّقة ل�سربة اأخرى في �سراعه مع الإمام

النقطة الرابعة في �سيا�سة الإمامQ اأّن ا�ستفادته الأ�سا�سية من م�ساألة 

ولية العهد كانت اأهم من كّل ما ذكر، فبقبوله بولية العهد ا�ستطاع اأن ينه�ض 

البيت في  اأهل  انتهاء خالفة  بحركة ل نظير لها في تاريخ حياة الأئّمة )بعد 

�سنة 40 هجرية حّتى اآخر عهود الخالفة الإ�سالمية(، ولقد تمّثل ذلك بظهور 

�ستار  وخرق  الإ�سالمي  العالم  في  كبير  م�ستوى  على  ال�سيعية  الإمامة  دعوة 

التقية الغليظ في ذاك الزمان، حيث تّم اإي�سال نداء الت�سّيع اإلى اأ�سماع جميع 

قام  وقد   Qالإمام ت�سّرف  تحت  ُجعل  القوّي  الخالفة  فمنبر  الم�سلمين، 

الإمامQ من خالله برفع ندائه واإعالن ما كان ُيقال طيلة 150 �سنة في 

الإمكانات  من  وبال�ستفادة  المقّربين،  والأ�سحاب  للخوا�ض  والتقية  الخفاء 

والمقّربين  الخلفاء  �سيطرة  تحت  اإل  تكن  لم  اّلتي  الزمان  ذلك  في  الرائجة 

منهم في الّرتب العالية، اأو�سل ذلك النداء اإلى اأ�سماع الجميع. 

وكذلك اأي�سًا مناظرات الإمامQ اّلتي جرت بينه وبين جمع من العلماء 

في مح�سر الماأمون حيث بّين اأمتن الأدّلة على م�ساألة الإمامة، وهناك اأي�سًا 

ر�سالة جوامع ال�سريعة اّلتي كتبها الإمام للف�سل بن �سهل حيث ذكر فيها اأمهات 

المطالب العقائدية والفقهية للت�سيع، واأي�سًا حديث الإمامة المعروف اّلذي قد 

)1)  الإر�ساد، ج 2، �ض 257-258.
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ذكره الإمامQ في مرو لعبد العزيز بن م�سلم، اإ�سافة اإلى تلك الق�سائد 

الكثيرة اّلتي نّظمت في مدح الإمام بمنا�سبة ت�سّلمه ولية العهد، ومنها ق�سيدتا 

اإن  العربي.  ال�سعر  اأهم الق�سائد المخّلدة في  التي تعّد من  نّوا�ض  واأبو  ِدعبل 

العهد، يدل  الإمامQ من م�ساألة قبوله بولية  ا�ستفادة  كّل ما ذكرناه من 

الإمامQ في �سراعه �سد �سيا�سة  اّلذي حققه  العظيم  النجاح  على مدى 

الماأمون. 

وفي تلك ال�سنة نجد الخطب حافلة بذكر ف�سائل اأهل البيت في المدينة، 

ولعله في الكثير من الأقطار الإ�سالمية وذلك عندما و�سل خبر ولية علي بن 

مو�سى الر�ساQ. فاأهل بيت النبّي اّلذين كانوا ُي�ستمون علنًا على المنابر 

ذكر  على  ليجروؤ  �سخ�ض  يكن  لم  تلتها،  اّلتي  ال�سنوات  وفي  �سنة،  ل�سبعين 

ف�سائلهم، فعاد في زمانهQ ذكر عظمة وف�سائل اأهل البيت في كّل مكان، 

كما اأّن اأ�سحابهم ازدادوا جراأة واإقدامًا بعد هذه الحادثة، وتعّرف الأ�سخا�ض 

واأح�ّض  يحبونهم  و�ساروا  عليهم   Rالبيت اأهل  مقام  يجهلون  كانوا  اّلذين 

والهزيمة.  بال�سعف  البيت  اأهل  محاربة  عاتقهم  على  اأخذوا  اّلذين  الأعداء 

يكونوا  لم  اّلتي   - معارفهم  ين�سرون  اأ�سبحوا  ال�سيعة  والمفّكرون  فالمحّدثون 

وفي  كبيرة  درا�سية  حلقات  في   - الخلوات  في  اإل  ذكرها  على  قباًل  ليجروؤوا 

المجامع العاّمة علنًا.

في حين راأى الماأمون اأّنه من المفيد ف�سل الإمامQ عن النا�ض. فهذا 

الف�سل والإبعاد هو في النهاية و�سيلة لقطع العالقة المعنوية والعاطفية بين 

الإمام والنا�ض. وهذا ما يريده الماأمون، ولمواجهة هذه الخطوة لم يكن الإمام

اإل وي�ستفيد منها خالل  بالنا�ض  اأّية فر�سة تمّكنه من الّت�سال  Q يترك 

الإمام  �سي�سلكها  اّلتي  الطريق  قد حّدد  كان  الماأمون  اأّن  مع  وم�سيره.  تحّركه 

من المدينة و�سوًل اإلى مرو، بحيث ل يمر على المدن المعروفة بحبها وولئها 



Q347لوألا لولصفل صفل ةالاا ةمرلا

في  فر�سة  كّل  من  ا�ستفاد   Qالإمام لكّن  والكوفة،  قم  مثل  البيت  لأهل 

الأهواز  منطقة  في  فاأظهر  النا�ض،  وبين  بينه  لإقامة عالقات جديدة  م�سيره 

اآيات الإمامة، وفي الب�سرة اّلتي لم يكن اأهلها من محّبي الإمام �سابقًا، جعلهم 

من محّبيه ومريديه، وفي ني�سابور ذكر حديث ال�سل�سلة الذهبية ليبقى ذكرى 

خالدة، اإ�سافة اإلى ذلك الآيات والمعجزات اّلتي اأظهرها. وقد اغتنم الفر�سة 

لهداية واإر�ساد النا�ض في �سفره الطويل هذا. وعندما و�سل اإلى مرو اّلتي هي 

رقابة  من  واأفلت  الفر�سة  له  �سنحت  كلما   Qكان الخالفة  اإقامة  مركز 

الجهاز الحاكم ي�سارع للح�سور في جمع النا�ض. 

والإمامQ ف�ساًل عن اأّنه لم يح�ّض ثوار الت�سّيع على الهدوء اأو ال�سلح 

مع جهاز الحكومة بل اأن القرائن الموجودة تدل على اأّن الو�سع الجديد لالإمام 

حماية  بفعل  اأ�سبحوا  اّلذين  لأولئك،  وم�سجعًا  محفزًا  عاماًل  كان  المع�سوم 

الإمام وموؤازرته لهم، محّل احترام وتقدير لي�ض فقط عند عاّمة النا�ض بل حّتى 

عند العاملين وولة الحكومة في مختلف المدن بعد اأن كانوا ولفترات طويلة من 

عمرهم يعي�سون في الجبال ال�سعبة العبور والمناطق النائية البعيدة، ف�سخ�ض 

اأي  يمدح  الإطالق  على  يكن  لم  الجريء  البيان  �ساحب  الخزاعي  دعبل  مثل 

خليفة اأو وزير واأمير ولم يكن في خدمة الجهاز الحاكم، بل لم ي�سلم من هجائه 

ونقده اأي �سخ�ض من حا�سية الخالفة، وكان لأجل ذلك مالحقًا دومًا من قبل 

الأجهزة الحكومية وظل ل�سنوات طوال مهاجرًا لي�ض له موطن يحمل داره على 

اإلى بلد ومن مدينة اإلى مدينة، فاأ�سبح باإمكانه الآن مع  كتفه وي�سير من بلد 

اأن ي�سل ويلتقي بمقتداه ومحبوبه   Qالر�سا الإمام علي بن مو�سى  وجود 

بحرية، واأن ُيو�سل في فترة ق�سيرة �سعره اإلى كّل اأقطار العالم الإ�سالمي، ومن 

واّلتي  بها،  ا�ستهر  لالإمامQ حيث  تالها  اّلتي  تلك  ق�سائده  واأبهى  اأ�سهر 

تبّين وثيقة الثورة العلوية �سّد الأنظمة الأموية الحاكمة. حّتى اأّنه وفي طريق 
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عودته من عند الإمام �سمع تلك الق�سيدة نف�سها يرددها قطاع الطرق. وهذا 

�ساحة  على  عامة  نظرة  لنلقي  نعود  والآن  ل�سعره.  ال�سريع  النت�سار  على  يدل 

ال�سراع الخفي اّلذي بداأ الماأمون بالإعداد له، ودخل فيه الإمام علي بن مو�سى 

الر�سا لالأ�سباب اّلتي قد اأ�سرنا اإليها.

والآن لنَر كيف كان الو�سع بعد م�سي �سنة على ت�سّلم الإمام ولية العهد.



Qشهادة اإلمام الرضا

لقد جعل الماأمون علّي بن مو�سى متمّتعًا بالإمكانات والمكانة المرموقة لكن 

الجميع كانوا يعلمون اأّنه هذا الولي للعهد �ساحب المقام الرفيع ل يتدّخل في 

اأي من اأعمال الحكومة ويمتنع برغبته عن كّل ما يرتبط بجهاز الحكم، وكانوا 

يعلمون اأي�سًا اأّنه ولّي العهد بذلك ال�سرط اأي عدم تدّخله باأي عمل من الأعمال. 

وت�سريحاته  كلماته  في  اأو  العهد،  ولية  ت�سليم  اأمر  ر�سالة  في  �سواء  الماأمون 

الرفيع  ن�سبه  اإلى  واأ�سار  والتقوى  بالف�سل   Qالإمام قد مدح  كان  الأخرى 

ومقامه العلمّي المنيع، بعد اأن كان ق�سم من النا�ض ل يعرف �سوى ا�سم الإمام

Q )حتى اأن مجموعة من النا�ض كانت قد ترعرعت على بغ�سه(، اأ�سبح 

الإمامQ في غ�سون �سنة ُيعرف عند النا�ض باأّنه �سخ�سية ت�ستحق التعظيم 

والإجالل واللياقة ل�ستالم الخالفة، فهو اأكبر من الخليفة الماأمون �سنًا واأغزر 

لي�ض  �سنة  م�سي  وبعد  واأف�سل.  واأعظم   Pالنبّي اإلى  واأقرب  وتقوى  علمًا 

فقط لم ي�ستطع الماأمون اأن يك�سب ود ور�سا ال�سيعة المعار�سين بجلب الإمام

Q اإلى قربه فح�سب، بل اإّن الإمامQ قام بدور اأ�سا�سي في تقوية اإيمان 

وعزيمة وروحية اأولئك ال�سيعة الثائرين. وعلى خالف ما كان ينتظره الماأمون، 

ففي المدينة ومكة وفي اأهم الأقطار الإ�سالمية لم يقذف الإمام علي بن مو�سى 

الر�ساQ بتهمة الحر�ض على الدنيا وحب الجاه والمن�سب ولم يخُب نجمه 

ال�ساطع، بل على العك�ض من ذلك تمامًا ازداد احترام وتقدير مرتبته المعنوية 

لدرجة فتح الباب اأمام المادحين وال�سعراء بعد ع�سرات ال�سنين ليذكروا ف�سل 
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ومقام اآبائه المع�سومين المظلومين. وخال�سة ما نريد قوله اأّن الماأمون في 

هذه المقامرة الكبرى ف�ساًل عن اأّنه لم يح�سل على �سيء فاإّنه فقد مكا�سب 

كثيرة، وكان على طريق خ�سارة ما تبّقى له. بعد م�سي �سنة على ت�سّلم الإمام

Q ولية العهد، واأمام هذا الواقع اّلذي اأ�سرنا اإليه، �سعر الماأمون بالهزيمة 

نف�سه  وجد  الفاح�ض  وَيجُبر خطاأه  الهزيمة  هذه  �ض عن  يعوِّ ولكي  والخ�سارة. 

اأعداء  اأنفق كّل ما لديه وا�ستنفذ كّل الو�سائل في مواجهة  اأن  م�سطرًا - بعد 

حكومته اّلذين ل يقبلون ال�سلح، اأي اأئمة اأهل البيتR - اإلى اأن ي�ستخدم 

نف�ض الأ�سلوب اّلذي لجاأ اإليه دومًا اأ�سالفه الظالمون والفّجار، اأي القتل. 

لكن كان من الوا�سح عند الماأمون اأّن قتل الإمامQ اّلذي يتمّتع بهذه 

الموقعية العالية والمرتبة الرفيعة لي�ض بالأمر ال�سهل. والقرائن التاريخية تدل 

 Qعلى اأّن الماأمون قام بعّدة اإجراءات واأعمال قبل اأن ي�سّمم على قتل الإمام

اأمر قتل الإمامQ ويحّد من خطورته وح�سا�سيته.  لعّله من خاللها ي�سهل 

ولأجل ذلك لجاأ اإلى ن�سر الأقوال والأحاديث الكاذبة عن ل�سان الإمام كواحدة 

من هذه التح�سيرات. وهناك ظّن كبير باأّن  ن�سر ال�سائعة اّلتي تقول اأّن علي بن 

مو�سى الر�ساQ يعتبر كّل النا�ض عبيدًا له بهذا ال�سكل المفاجئ في مرو، 

لم يكن ممكنًا، لول قيام عّمال الماأمون بن�سر هذه الفتراءات. 

لت هذا الخبر لالإمام، قال الإمامQ: »اللَُّهمَّ فاِطَر  وحينما نقل اأبو ال�سّ

ُقْل َذِلَك َقطُّ 
َ
اأ نِّي َلْم 

َ
ِباأ ْنَت �َساِهٌد 

َ
اأ هاَدِة  ْر�ِس عاِلَم اْلَغْيِب َوال�سَّ

َ
ماواِت َواْلأ ال�سَّ

ْنَت اْلَعاِلُم ِبَما َلَنا ِمَن اْلَمَظاِلِم 
َ
َحداً ِمْن اآَباِئيQ َقاَلُه َقطُّ َواأ

َ
َوَل �َسِمْعُت اأ

.
(1(

ة واأنَّ َهِذه ِمْنَها...« مَّ
ُ
ِعْنَد َهِذِه اْلأ

اأي �سخ�ض  اإلى هذا الإجراء، كان ت�سكيل مجال�ض المناظرات مع  اإ�سافة 

لديه اأدنى اأمل في اأن يتفّوق على الإمام، واحدة من الإجراءات اّلتي مار�سها 

عيون اأخبار الر�سا، ج2، �ض 197.  (1(
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الأديان  مختلف  من  مناظريه  ويغلب  يتفّوق   Qالإمام كان  ولما  الماأمون. 

كّل  القاطعة في  والحّجة  بالعلم  يذيع �سيته  البحوث كان  والمذاهب في كافة 

اإلى  اأهل المجادلة  ياأتي بكّل متكّلم من  الماأمون  مكان، وفي مقابل ذلك كان 

 Qالإمام يغلب  اأن  ي�ستطيع  منهم  اأحدًا  لعل  الإمام  مع  المناظرة  مجل�ض 

العلمية  القدرة  كانت  وتطول  المناظرات  تكثر  كانت  كلما  فاإنه  تعلمون  وكما 

لالإمامQ تزداد و�سوحًا وجالًء. وفي النهاية يئ�ض الماأمون من تاأثير هذه 

الو�سيلة. 

وحاول اأن يتاآمر لقتل الإمامQ كما تذكر الروايات من خالل حا�سيته 

�سرخ�ض )منطقة  الإمام في �سجن  المرات و�سع  اإحدى  وفي  الخليفة،  وخدم 

اإيمان الجالوزة وال�سجانين  اإل  اإيران( لكن هذا لم يكن نتيجته  �سمال �سرق 

العاجز  الماأمون  يجد  لم  وهنا   .Qلالإمام المعنوي  بالمقام  اأنف�سهم 

اأن  دون  من  وبنف�سه  الإمام  ي�سمّم  اأن  اإل  و�سيلة  النهاية  في  اأمامه  والغا�سب 

يكلِّف اأي اأحد بذلك وهذا ما قام به فعاًل. ففي �سهر �سفر من �سنة 203 هـ اأي 

تقريبًا بعد �سنتين من خروج الإمامQ من المدينة اإلى خرا�سان وبعد �سنة 

ونّيف من �سدور قرار ولية العهد قام الماأمون بجريمته النكراء اّلتي ل ُتن�سى 

.Qوهي قتل الإمام





الإمام الجوادQ وبنيان الحرية. ❊

مواجهة الإمامين الهادي والع�سكريR لل�سلطة. ❊

انت�سار الت�سكيالت ال�سيعية في العالم. ❊

Qاإلمام الجواد 
Qاإلمام الهادي 

Qاإلمام العسكرّي

الف�صل الثالث ع�صر





اإلمام الجوادQ وبنيان الحرية

ونموذٌج  واأ�سوٌة  قدوٌة  هو  المع�سومين  من  وكغيره   Qالجواد الإمام  اإّن 

لنا. واإّن الحياة الق�سيرة لهذا العبد ال�سالح هلل، انق�ست بالجهاد �سّد الكفر 

والطغيان. وقد اأ�سحى في موقع قيادة الأّمة الإ�سالمية في حداثة عمره، وقد 

اإّنه وفي  ال�سنوات الق�سيرة، حيث  جاهد مجاهدة مرّكزة �سّد العدّو في هذه 

عمر الـ 25 �سنة اأي اأّنه كان ما يزال في مقتبل العمر، لم يعد وجوده قاباًل للتحّمل 

من قبل اأعداء اهلل، فا�سُت�سهد وقتلوه بال�سّم. ومثل الأئّمة الأطهارR اّلذي 

بالمفاخر،  المليء  الإ�سالم  تاريخ  اأ�ساف كّل واحٍد منهم بجهاده �سفحًة على 

فاإّن هذا الإمام العظيم قد اأ�ساف بعمله اإلى الإ�سالم دعامة مهّمة من الجهاد 

ال�سامل، وقّدم لنا در�سًا عظيمًا. وذاك الدر�ض العظيم هو اأّنه عندما نكون في 

مواجهة القوى المنافقة والمرائية يجب اأن ن�سعى جهدنا من اأجل اأن ن�ستنه�ض 

وعي النا�ض لمواجهة هذه القوى. فلو اأّن العدّو يظهر عداءه بنحو �سريح وعلنّي 

ول يرائي، فاإّن التعامل معه اأ�سهل. ولكن عندما يكون العدّو كالماأمون العّبا�سي 

اّلذي يتظاهر بالقدا�سة والدفاع عن الإ�سالم فاإّن التعّرف عليه �سيكون �سعبًا 

بالن�سبة للنا�ض. في ع�سرنا هذا، وفي جميع ع�سور التاريخ، كان المت�سّلطون 

مواجهة  عن  يعجزون  عندنا  والنفاق  والرياء  بالحيلة  للتو�ّسل  دائمًا  ي�سعون 

النا�ض وجهًا لوجه... وقد بذل الإمام علي بن مو�سى الر�سا )�سلوات اهلل عليه( 

والإمام الجواد )�سلوات اهلل عليه(، الهّمة من اأجل ك�سف قناع التزوير والرياء 

هذا، عن وجه الماأمون ونجحوا في ذلك.]18/07/1359[



إنسان بعمر 250 سنة 356

كّل  اأم�سى  عظيٌم  اإن�ساٌن  وعالمتها.  المقاومة  مظهر  هو  العظيم  هذا  اإّن 

عمره الق�سير بمواجهة ومعار�سة ال�ّسلطة المزّورة والمرائية للخليفة العّبا�سي 

- الماأمون - ولم يتراجع خطوًة واحدًة وتحّمل جميع الظروف ال�سعبة وجاهد 

الحّرية  بحث  بنيان  اأ�ساد  من  اأّول  وكان  الممكنة.  الجهادية  الأ�ساليب  بكّل 

ب�سورٍة عالنية. وكان يباحث العلماء والدعاة والمّدعين ومختلقي الأعذار في 

مح�سر الماأمون العّبا�سي ب�ساأن اأدّق الق�سايا وي�ستدل ويثبت اأف�سلّيته وحّقانية 

في  البحث  هذا  راج  وقد  الإ�سالمّي،  تراثنا  من  هو  الحّرية  بحث  اإّن  كالمه. 

اإليه  اأئّمة الهدى، وقد تطّرق الإمام الجوادQ، هذا الإمام الجليل،  زمان 

في زمانه وتعّر�ض له ب�سورٍة �سافية ونقّية.]25/02/1360[



 مواجهة اإلمامين
الهادي والعسكريL للسلطة

في المواجهة اّلتي جرت بين الإمام الهاديQ وحّكام زمانه فاإّن اّلذي 

انت�سر في الظاهر والباطن هو هذا الإمامQ. ففي زمن اإمامته حكم �سّتٌة 

من الخلفاء واحدًا تلو الآخر، وهلكوا جميعًا، واحدًا تلو الآخر. واآخرهم كان 

الخلفاء  وهوؤلء  قلياًل.  اإل  بعده  من  يلبث  ولم   Qالإمام قتل  اّلذي  المعتّز 

وبهذه  اأخيه،  ابن  يد  على  والآخر  ابنه  قتله  اأحدهم  الغالب،  في  اأذّلء  ماتوا 

الطريقة ت�سّتت العّبا�سّيون وانقر�سوا، بعك�ض ال�سيعة. فال�سيعة في زمن الإمام 

الهادي والإمام الع�سكريR، ورغم ما فيه من عنٍف وقمٍع كانوا يزدادون 

يومًا بعد يوم انت�سارًا وقّوًة.

لقد عا�ض الإمام الهاديQ 42 �سنة ق�سى 20 �سنة منها في �سامّراء. 

وكان يمتلك فيها مزرعًة، وفي تلك المدينة كان يعمل ويعي�ض. وكانت �سامّراء 

في الواقع كمع�سكر بناه المعت�سم لغلمانه الّترك المقّربين له - وهوؤلء الترك 

هم غير الأتراك اّلذين يعي�سون في اإيران اأو في اآذربايجان اأو �سائر النقاط، 

واآ�سيا  مانغوليا  منطقة  ومن  و�سمرقند،  ترك�ستان  من  اأح�سرهم  واّلذين 

لم  اإ�سالمهم،  ولحداثة  الأتراك،  وهوؤلء  �سامّراء.  في  بهم  واحتفظ  ال�سرقية 

يكونوا يعرفون الأئّمة ول الموؤمنين ول يفهمون عن الإ�سالم �سيئًا. لهذا �ساروا 

النزاعات   - بغداد  اأهالي   - العرب  وبين  بينهم  واأوجدوا  النا�ض  ي�سايقون 

كبراء  من  ملحوٌظ  عدٌد  اجتمع  نف�سها،  �سامّراء  مدينة  وفي  والم�ساجرات. 
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اإدارتهم،  من   Qالإمام وتمّكن   Qالهادي الإمام  زمن  في  ال�سيعة 

الإ�سالمي  العالم  مناطق  مختلف  اإلى  بوا�سطتهم  الإمامة  ر�سالة  واإي�سال 

والمدينة  والرّي  وخرا�سان  قم  في  ال�سيعية  ال�سبكات  وهذه  الر�سائل  بوا�سطة 

واليمن وفي المناطق البعيدة وفي جميع اأقطار العالم هي اّلتي ا�ستطاعت اأن 

ا�ستطاع  وقد  يوم.  بعد  يومًا  المذهب  بهذا  الموؤمنين  من  وتزيد  وتن�سر  ترّوج 

الإمام الهاديQ اأن يقوم بكّل هذه الأعمال تحت ظّل بريق ال�سيوف الحاّدة 

والدموّية لأولئك الخلفاء ال�سّتة ورغمًا عن اأنوفهم. ويوجد حديٌث معروٌف حول 

وفاة الإمام الهاديQ ُيعلم من عباراته تواجد جمٍع ملحوٍظ من ال�سيعة في 

�سامّراء. بحيث اأّن الجهاز الحاكم لم يكن يعرف عنهم �سيئًا، لأّنه لو كان يعلم 

بهم لكان ق�سى عليهم عن بكرة اأبيهم. لكّن هذه الجماعة، ولأّنها ا�ستطاعت 

اأن توجد �سبكة قوّية فاإّن الجهاز الحاكم لم يتمّكن من الو�سول اإليها.

يوؤّثر بمقدار �سنوات.   - Rالأئّمة العظماء -  اإّن يومًا من جهاد هوؤلء 

ويوٌم واحٌد من حياتهم المباركة ي�ساوي �سنواٍت من جماعٍة تعمل ليل نهار على 

م�ستوى التاأثير في المجتمع. هوؤلء العظماء قد حفظوا الدين بهذه الطريقة، 

المعتّز والمتوّكل والمعت�سم، والماأمون، ويكون  راأ�سه  فاإّن دينًا يقف على  واإّل 

علماوؤه رجاٌل كيحيى بن اأكثم - الذي رغم اأّنه كان عالم البالط، فقد كان من 

الف�ّساق والفّجار المتجاهرين من الدرجة الأولى - ل ينبغي اأ�سا�سًا اأن يبقى؛ 

ولكان ينبغي والحال هذا، اأن ُيجتّث من جذوره وينتهي كّل �سيء. فجهاد الأئّمة

والمعارف  والإ�سالم  القراآن  بل  فح�سب،  الت�سّيع  يحفظ  لم  و�سعيهم   R

ية العباد الخال�سين والمخل�سين واأولياء اهلل. فلو لم  الدينية؛ وهذه هي خا�سّ

ًا طرّيًا  يعود غ�سّ اأن  ا�ستطاع  لما  العزم،  اأولي  اأمثال هوؤلء من  لالإ�سالم  يكن 

ويوجد هذه ال�سحوة الإ�سالمية بعد 1230 �سنة؛ بل كان ينبغي اأن يزول �سيئًا 

بعد  العظيمة  المعارف  هذه  جّذروا  اّلذين  هوؤلء  لالإ�سالم  يكن  لم  لو  ف�سيئًا. 
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النبّيP في الأذهان، على مّر التاريخ الإن�سانّي والإ�سالمي، لكان ينبغي اأن 

يزول من الوجود وينتهي كّل �سيء، ول يبقى منه اأي �سيء. ولو بقي، فلم يكن 

معارفهم  يبَق من  لم  اللتين  واليهودية،  كالم�سيحية  �سيٌء،  معارفه  ليبقى من 

وكّل  النبوّي،  والحديث  �سالمًا،  القراآن  يبقى  فاأن  تقريبًا.  �سيء  اأّي  الأ�سا�سية 

هذه الأحكام والمعارف الإ�سالمية وذلك بعد اأكثر من 1000 �سنة، وتتمّكن من 

اأن تبرز في قّمة المعارف الإن�سانية، فهذا لي�ض بالأمر الطبيعّي، بل كان هناك 

ى من خالل الجهاد. وبالتاأكيد، كان على طريق هذا العمل  عمٌل غير طبيعّي يوؤدَّ

الكبير ال�سرب وال�سجن القتل وكّل هذه لم تكن بالن�سبة لهوؤلء العظماء �سيئًا.

المعت�سُم  اأح�سر  حينما   ،Qالهادي الإمام  طفولة  حول  حديٌث  يوجد 

في عام 218 هجرّية، الإمام الجوادQ قبل �سهادته ب�سنتين من المدينة 

اإلى بغداد، وبقي الإمام الهاديQ حينها مع اأهله في المدينة واّلذي كان 

ح�سر الإمام الجوادQ اإلى بغداد �ساأل 
ُ
وقتها بعمر �ست �سنوات. وبعد اأن اأ

ابن  البكر علّي بن محّمد  ابنه  اأّن  �سمع  واأهله، وعندما  اأ�سرته  المعت�سم عن 

�ست �سنوات، قال اإّنه خطٌر ويجب اأن نفّكر بحلٍّ له. وقد اأمر المعت�سم رجاًل 

من اأقاربه اأن يذهب من بغداد اإلى المدينة، واأن يجد فيها من هو عدّو لأهل 

البيت، واأن يودع عنده هذا الطفل، ليكون معّلمًا له ويرّبيه لي�سبح عدّوًا لأ�سرته 

المدينة،  اإلى  بغداد  من  ال�سخ�ض  هذا  فجاء  الحاكم.  الجهاز  مع  ومن�سجمًا 

واختار اأحد علمائها المدعّو الجنيدي اّلذي كان من اأ�سّد المخالفين والمعاندين 

لأهل البيت - وكان في المدينة عدٌد من اأمثال هوؤلء العلماء - لينه�سوا بهذا 

العمل، وقال له: اإّنني ماأموٌر اأن اأجعلك مربٍّ وموؤّدٍب لهذا الطفل. ول ينبغي اأن 

ت�سمح لأّي �سخ�ضٍ بالتوا�سل والرتباط معه، واأريدك اأن ترّبيه بهذه الطريقة 

الإمام  وكان  الجنيدي.  ال�سخ�ض  ا�سم هذا  التاريخ  �سّجل  وقد  ال�سكل.  وبهذا 

الهاديQ - كما ذكرت - بعمر �ست �سنوات في ذلك الوقت، والأمر كان 
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اأمر الحكومة، فمن اّلذي ي�ستطيع اأن يعتر�ض على مثل هذا الأمر.

الجنيدي،  على  ليّطلع  الحاكم  الجهاز  من  المقّربين  اأحد  جاء  مّدٍة  وبعد 

وي�ساأل عن اأحوال ذلك الطفل اّلذي اأودعه اإّياه. فقال الجنيدي: »اأي طفٍل هذا، 

اأهذا هو الطفل؟، اإّنني اأبّين له م�ساألًة في الأدب، فيبّين لي اأبواباً من الأدب، 

عندما  منه  اأطلب  وتعّلم؟واأحياناً  الطفل  هذا  در�س  فاأين  منه!  اأتعّلم  حيث 

يريد  )وهو  يدخل  وعندما  القراآن،  من  �سورًة  يقراأ  اأن  الحجرة  اإلى  يدخل 

اآل عمران  اأقراأ، فاأقول له: اقراأ �سورة كبيرة، ك�سورة  اأّي �سورٍة  اأذّيته( ي�ساأل 

علماٌء  اإّنهم  قراءتها.  في  الإ�سكال  موا�سع  لي  ويبّين  علّي  فيقراأها  مثاًل، 

ا�ستمّر  وقد  هذا؟«.  طفٍل  اأّي  والتف�سير،  بالتاأويل  وعلماء  للقراآن،  وحّفاٌظ 

ارتباط هذا الطفل - اّلذي كان في الظاهر طفاًل، ولكّنه ولّي اهلل، {پ 

ال�سيعة  من  الأ�ستاذ  هذا  واأ�سبح  لمّدة،  الأ�ستاذ  هذا  مع   -  
(1(

پ} پ 

المخل�سين لأهل البيت.

ذهــــــب غـــــــالٌم لــــيــــاأتــــي بـــالـــمـــاء
)2(

فــــحــــمــــلــــه الـــــّنـــــهـــــر مــــــعــــــه

كّل  في  جميعًا  وهزموهم  الميادين،  جميع  في  حليفهم  الن�سر  كان  لقد 

اآباءهم  وذّم  العّبا�سيين،  الخلفاء  لكّل  معار�سًا  كان  اّلذي  فِدعبل  الموا�سع. 

في اأ�سعاره، وترك لكّل واحٍد منهم �سجاّلً في التاريخ، كان له عّدة اأبياٍت حول 

العّبا�ض هم �سبعة خلفاء،  اأّن بنو  اأّننا قراأنا في الكتب  المعت�سم. ويقول فيه 

والآن يقولون لنا ثمانية؛ فمن هو الثامن؟ واأراد اأن ي�سّبههم باأ�سحاب الكهف 

فاأين اأنت من ذاك الكلب؟« فذاك  اّلذي كان كلبهم ثامنهم، ثّم يقول بعدها: 

بالذنوب  مليٌء  واأنت  اهلل،  يدّي  بين  ذنٍب  اأو  مع�سيٍة  اأّية  يرتكب  لم  الكلب 

)1)  �سورة مريم، الآية: 12.
)2)  كل�ستان �سعدي.
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ملوك بني العبا�ِض في الكتِب �سبعٌة ولم تاأِتنـا عن ثامـن لـهُم ُكتـُب،  والمعا�سي: 

علـي 
ُ
وا وثامنـهم كلـُب، واإنـي لأ كذلك اأهل الكهِف في الكهٍف �سبعٌة خيـاٌر اإذا ُعـُدّ

كـلَبهم عنك رفعًة لأَنّك ذو ذْنب ولي�ض له ذْنـُب«.]30/05/1383[

مراقبتهم،  تحت  ليكون  �سامّراء  اإلى  المدينة  من  الإمام  اأح�سروا  وقد 

ولكّنهم وجدوا اأّنه ما من فائدة. فلو اّطلعتم على حالت هوؤلء الأئّمة الثالثة 

زمان  في  ال�سيعية  العالقات  �سبكة  اأّن  اإلى  للتفّتم  وغيرها،   
(1(

المناقب في 

 .Lهوؤلء الثالثة كانت اأكثر منها في زمن الإمام الباقر والإمام ال�سادق

فكانت ُتر�سل اإليهم الكتب والر�سائل من اأق�سى نقاط العالم وكذلك الأموال 

والم�سائل، في حين اأّنهم كانوا يعي�سون �سمن نطاٍق �سّيق. وقد اأ�سحى الإمام 

الهاديQ في �سامّراء محبوبًا من قبل النا�ض وكان الجميع يحترمونه، ولم 

كّلها،  المدينة  حال  انقلب  وفاته  وعند  بعد  فيما  ثّم  اإهانة.  لأّية  يتعّر�ض  يكن 

وهذا الأمر تكّرر مع الإمام الع�سكريQ؛ وهناك اأدرك الحّكام وجود �سرٍّ 

ما، وكان عليهم اأن ي�سّخ�سوه ويتعاملوا معه. فالتفتوا اإلى ق�سية القد�سّية. وهنا 

نجد المتوّكل يح�سر الإمامQ اإلى مجل�سه، اّلذي هو مجل�ض خمٍر و�سكٍر، 

وقد  للمتوّكل  نديمًا  كان  محمد  بن  عليًا  اأّن  مكان،  كّل  في  الخبر  ينت�سر  لكي 

جال�سه في مجل�ض الخمر واللهو! فانظروا اأنتم اأّي تاأثيٍر تركه هذا الخبر. لقد 

نظر الإمامQ اإلى الق�سّية من زاوية الإن�سان المجاهد ووقف مقابل هذه 

الموؤامرة. فذهب الإمامQ اإلى بالط المتوّكل، وا�ستطاع اأن يبّدل مجل�ض 

الأ�سعار  تلك  واإن�ساد  الحقائق  فبذكر  بالمعنوّيات.  عابٍق  مجل�ٍض  اإلى  �سكره 

الإمام من  انتهى  اأن  وبمجّرد  المتوّكل  اأّن هذا  بحيث  المتوّكل  ال�سامتة، هزم 

الم�سك  من  مرّكب  الغالية)عطر  لالإمام  واأح�سر  مكانه  من  نه�ض  كلماته، 

اإذا  اأّنك  الإمام، هل تت�سّور  له  اأدٍب واحترام. فقد قال  بكّل  والعنبر( و�سّيعه 

)1)  مناقب اآل ابي طالب، ج 4، �ض 447-337.
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جل�ست هنا، فاإّنك �ستهرب من قب�سة الموت؟! وهكذا بّين للمتوّكل كّل ما يجري 

عند الموت وما بعده، حّتى اأكل الديدان له. فا�ستطاع الإمام اأن يبّدل المجل�ض 

تبدياًل تاّمًا، ويقلبه راأ�سًا على عقب، واأن يخرج من البالط.

ُغـْلـــب الرجاِل فمـــا اأغنتهـــُم الُقلُلباتـــوا على قلـــِل الجبال تحر�ُســـهم

واأودعـــوا حفـــرًا يـابئ�ـــض مـــا نزلواوا�ســـتنزلوا بعـــد عـــّز مـــن معاقلهم

والحلـــُلناداهـــُم �ســـارٌخ مـــن بعد مـــا قبروا والتيجـــاُن  ال�ســـّرُة  اأيـــن 

من دونها ُت�ســـرُب الأ�ســـتاُر والكلُلاأيــــن الوجـــوه اّلتـــي كانـــْت منعمـــًة

�ســـاءلهم حيـــن  القبـــُر  تـلـــك الوجـــوه عليهـــا الـــدوُد يقتتُلفـافـ�ســــَح 

فاأ�ســـبحوا بعد طول الأكِل قد اأكلواقـــد طالمـــا اأكلـــوا دهرًا وما �ســـربوا

لُتح�ســـنهم دورًا  عّمـــروا  ففارقـــوا الدوَر والأهليـــَن وارتحلواوطالمـــا 

فـخّلفوهـــا علـــى الأعـــداء وانتقلواوطالمـــا كنـــزوا الأمـــوال واّدخـــروا

معطلـــًة قفـــرًا  منازُلهـــم  و�ســـاكنوها اإلى الأجداث قد رحلوااأ�ســــحـت 

منيتـــُه وافـــت  اإذ  الـخـليفـــَة  اأين الحمـــاة و اأين الخيـــُل والخوُل�ســــل 

لـّمــــا اأتـتـــك �ســـهاُم المـــوِت تنتقُلاأيـــن الرماةُ  اأمـــا ُتحمى باأ�ســـهِمهْم

اأين الجيو�ض اّلتي ُتحمى بها الدوُلاأين الكماُة اأما حاموا اأما اغت�ســـبوا

عـنـــك المنيـــة اإن وافى بهـــا الأجُلهيهـــات مـــا نفعوا �ســـيئًا ومـــا دفعوا

مـــن روحـــه بحبـــاِل الموِت تت�ســـُلفكيـــف يرجـــو دواَم العي�ض مت�ســـاًل
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في  وكان  والمتعجرف،  المت�سّلط  الخليفة  ابتداأها  اّلتي  المواجهة  وهذه   

المقابل �سابٌّ ل دفاع له، يبدو في الظاهر الأ�سعف، تحّولت اإلى حرٍب نف�سية 

لم يكن فيها الحربة وال�سيف. نحن لو كّنا هناك لما ا�ستطعنا اأن نفعل ما فعله 

الو�سعية  هذه  ي�سّخ�ض  اأن  ا�ستطاع  اّلذي  هو   Qالإمام اإّن   .Qالإمام

ويتحّدث بطريقة ل تغ�سب الخليفة. كان من الممكن مثاًل اأن ينتف�ض الإمام

اأر�سًا. ولكن هذا ما كان ليكون رّدة  Q فجاأًة ويرمي بكّل كوؤو�ض ال�سراب 

فعٍل جّيدة، وما كانت لتوؤتي ثمرتها، لكّن الإمامQ ت�سّرف بطريقٍة اأخرى. 

وهذا البعد في الق�سية مهمٌّ جدًا. 

هوؤلء  اأّن  وهي  الأئّمة  حياة  في  النقطة  هذه  اإلى  تلتفوا  اأن  عليكم  يجب 

العظماء كانوا دائمًا في حالة جهاد، جهاٌد روحه �سيا�سّية. وذلك لأّن من يجل�ض 

على م�سند الحكم، كان يّدعي الدين. وكان يراعي ظواهر الدين. حّتى اأّنه كان 

يتقّبل في بع�ض الأوقات، راأي الإمام الدينّي. مثل تلك الم�سائل اّلتي �سمعتموها 

يكن  لم  اأّنه  اأي  علنًا.   Qالإمام راأي  يقبل  كان  حينما  الماأمون،  حياة  في 

اإلى وجود  يوؤّدي  اّلذي كان  فال�سيء  الفقهّي.  الراأي  اأحيانًا  يقبل  اأن  اأبدًا  ياأبى 

مثل هذه المواجهة والمعار�سة �سّد اأهل البيت هو اأّن اأهل البيت كانوا يعّدون 

اأنف�سهم الأئّمة، وكانوا يقولون نحن اأئّمٌة، وفي الأ�سا�ض اإّن هذا كان ُيعّد اأكبر 

مواجهٍة للحّكام. لأّن اّلذي �سار حاكمًا، كان ُيعّد نف�سه اإمامًا للنا�ض، كان يرى 

ال�سواهد والقرائن المطلوبة في الإمام موجودٌة فيهمR، ولي�ست موجودٌة 

اإّل مّدٍع. وقد كان  فيه، وكان يعتبر هذا الإمام خطٌر على حكومته، لأّنه لي�ض 

الحّكام يحاربون بمثل هذه الروحية العدائّية، وكان الأئّمةR يقفون كالطود 

والأحكام  للمعارف  يكون  اأن  المواجهة  هذه  مثل  في  البديهّي  من  ال�سامخ. 

الفقهّية والأخالق اّلتي كان الأئّمة يرّوجون لها مكانها الطبيعّي. وكانت تربية 

يوم.  بعد  يومًا  تزداد  ال�سيعية  الروابط  وتو�سعة  والأتباع  التالمذة  المزيد من 



إنسان بعمر 250 سنة 364

لمّدة  الحكومات  �سّده  تعمل   
ٍ
مرام اإلى  اأنتم  فانظروا  ال�سيعة.  ما حفظ  وهذا 

250 �سنة فهل ينبغي اأن يبقى منه �سيء. بل يجب اأن يزول بالكامل، ولكن اأنتم 
ترون الآن حال الدنيا، واإلى اأين و�سل ال�سيعة. 

ن�سدت في الإمام ال�سادق 
ُ
ينبغي اأن نالحظ هذه النقطة في الأ�سعار اّلتي اأ

والإمام الهادي والإمام الع�سكريL. لقد جاهدوا وقّدموا اأنف�سهم في هذا 

الجهاد. هذا الطريق اّلذي ا�ستمّر نحو هدٍف محّدد. فاأحيانًا، يرجع اأحدهم، 

واأحيانًا يذهب اأحدهم من هذه الجهة، اإل اأّن الهدف واحد. اإّن هوؤلء العظماء 

حّققوا نجاحًا اأكبر من الإمام الح�سينQ، اّلذي و�سع هذا الأ�سا�ض؛ لأّنه 

بعد �سهادة الإمام الح�سينQ، »ارتّد النا�ض بعد الح�سين اإّل ثالثة«. لكن 

في زمن الإمام الهاديQ عندما تنظرون، فاإّن كّل العالم الإ�سالمي كان 

قد �سار في قب�سة الأئّمةR. حّتى اأّن العّبا�سيين وقفوا عاجزين ولم يعرفوا 

ماذا يفعلون، فلذلك اأقبلوا على ال�سيعة.

في  البيت  اأهل  بذكر  واأمر  ر�سالًة  كتب  قد  العّبا�سيين  الخلفاء  اأحد  كان 

اأّن الحّق مع اأهل البيت. وقد �سّجل التاريخ هذه الر�سالة.  الُخطب، واأن ُيقال 

الخليفة وقال: »ماذا تفعل؟!« فلم  اإلى  اأ�سرع يعدو  البالط  اأّن وزير  ُكتب فيها 

البيت! لكّنه قال: »اليوم هناك من ثار  اأهل  اأّن الحّق لي�ض مع  اأن يقول  يجروؤ 

في جبال طبر�ستان واأماكن اأخرى تحت �سعار اأهل البيت، فلو اأّن كالمك هذا 

ُين�سر في كّل الأماكن، فاإّنهم �سيجّي�سون الجيو�ض وياأتون اإليك للتخّل�ض منك«. 

فراأى الخليفة اأّن ذلك الوزير يقول حّقًا، فقال: »ل تذيعوا الر�سالة«، اأي اأّنهم 

كانوا يخافون على حكومتهم. هذا واإن كان لديهم العتقاد، ولكّن حّب الحكومة 

والدنيا والملك منعهم من اأن يوؤمنوا.]30/06/1380[



انتشار التشكيالت الشيعية في العالم

في  هكذا  هو  تامة  غربٍة  في  كانوا  العظماء  هوؤلء  اأّن  من  ُيقال  ما  اإّن 

اأِلفوها. ولكن  الواقع، بعيدًا عن المدينة وبعيدًا عن اأهلهم، وعن بيئتهم اّلتي 

اإلى جانب ذلك، يوجد ب�ساأن هوؤلء الأئّمة الثالثة - من الإمام الجواد وحتى 

الإمام الع�سكري - نقطة اأخرى وهي اأّنه كّلما اّتجهنا اإلى نهاية اإمامة الإمام 

دائرة  و�سعة  الأئّمة  نفوذ  دائرة  اإّن  تزداد.  الغربة  هذه  فاإّن   ،Qالع�سكري

ال�سادق  الإمام  بزمان  قورنت  ما  اإذا  الثالثة  الأئّمة  هوؤلء  زمان  في  ال�سيعة 

والإمام الباقرR، فاإّنها ازدادت ع�سرة اأ�سعاف، وهذا �سيٌء عجيب. ولعّل 

ال�سبب في اأّنهم قد ُو�سعوا تحت هذه ال�سغوط والت�سييق، هو هذا المو�سوع. 

فاإّن  اإلى خرا�سان  اإيران، ومجيئه  اإلى طرف   Qالر�سا الإمام  فبعد توّجه 

من الأمور اّلتي حدثت هو هذا الأمر. ولعّل هذا الأمر كان في اأ�سل ح�سابات 

الإمام الثامنQ. وقبله كان ال�سيعة منت�سرين في كّل الأماكن، لكّنهم لم 

يكونوا على ات�سال ببع�سهم البع�ض، وكانوا اآي�سين، ولي�ض لديهم اأي تطّلع نحو 

الأماكن؛  كّل  الخلفاء في  تفاوؤل. وكانت �سلطة حكومة  اأو  اأو رجاء  الم�ستقبل، 

وكان قبل الماأمون، هارون مع قدرته الفرعونية. وعندما جاء الإمامQ اإلى 

طرف خرا�سان وعبر هذا الم�سير ظهرت �سخ�سّيٌة اأمام النا�ض هي تجلٍّ للعلم 

والعظمة وال�سدق والنورانية؛ وما كان النا�ض قد �ساهدوا مثل هذه ال�سخ�سية 

يمّروا من  اأن  قبل هذا  باإمكانهم  كان  اّلذين  ال�سيعة  كان عدد  فكم  قبل.  من 

الم�سير  هذا  في  ولكن  ال�سادقQ؟  الإمام  ليروا  المدينة  اإلى  خرا�سان 
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الطويل، �ساهد الجميع هذا الإمام عن قرب. وكان �سيئًا عجيبًا مده�سًا، وكاأّن 

والأخالق  والعّزة  المعنوية  والعظمة  الهيبة  النبّيP. فتلك  اإلى  ينظر  المرء 

والتقوى والنورانّية والعلم الو�سيع اأحدثت هّزة، فمهما �ُسئل واأّي �سيٍء ُطلب منه 

كان الأمر بيده، وهو ال�سيء اّلذي ما كان النا�ض ليروه من قبل.

مركز  هي  مرو  وكانت  ومرو  خرا�سان  Qاإلى  الر�سا  الإمام  و�سل 

تركمان�ستان الحالية. وبعد �سنٍة اأو �سنتين، ا�سُت�سهد الإمامQ وُفجع النا�ض. 

وقد كان مجيء الإمامQ - وهو الُمظِهر لتجّليات اأ�سياء لم ي�سمع بها النا�ض 

ولم يروها من قبل -وكذلك �سهادته - اّلتي اأّدت اإلى فاجعة كبيرة - فقد جعل 

مجيء الإمامQ اأجواء هذه المناطق اأجواء �سيعية؛ ل يعني ذلك اأّن الجميع 

اأ�سبحوا �سيعة، لكّنهم اأ�سبحوا محّبين لأهل البيت. ففي هذا الجّو انكّب ال�سيعة 

على العمل. اأنتم ترون كيف اأّنه وفجاأًة تظهر اإقامة الأ�سعريين في قم. فلماذا 

جاوؤوا؟ فالأ�سعريون عرٌب، لقد نه�سوا وجاوؤوا اإلى قم وب�سطوا ف�سطاط الحديث 

في  نجد  وكذلك  فيها.  مركزًا  واأ�ّس�سوا  المدينة  في هذه  الإ�سالمية  والمعارف 

بيئٍة  في  اإّل  يترعرع  ل  الكليني،  مثل  ف�سخ�ٌض   .
(1(

الكليني اأمثال  الرّي من هم 

الخ�سو�سيات.  بتلك  الكليني  ال�ساب  اعتقادية، حّتى ي�سبح هذا  وبيئٍة  �سيعّية 

 
(2(

ال�سدوق ال�سيخ  ترون  اأنتم  الحركة،  ا�ستمّرت هذه  اأي�سًا، حينما  بعد  وفيما 

كيف اأّنه ي�سافر اإلى هرات وخرا�سان واأماكن اأخرى ويبداأ بجمع اأحاديث ال�سيعة، 

يفعلون  وماذا  في خرا�سان؟  ال�سيعة  يفعل محّدثو  فماذا  جّدًا.  مهمٌّ  اأمٌر  فهذا 

هو  ال�سمرقندي،  العّيا�سي  ال�سيخ  اإّنه  �سمرقند؟  في  يوجد  من  �سمرقند؟  في 

)1)  اأبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي، المعروف بـ »الكليني«، �ساحب الكتاب جليل القدر »اأ�سول الكافي«، عا�ض 
في الن�سف الثاني من القرن الثالث والن�سف الأول من القرن الرابع الهجري، وتوفي في �سهر �سعبان من �سنة 329.

)2)  اأبــــو جعفــــر محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بـ »ال�ســــيخ ال�ســــدوق«، من جملة فقهاء وعلماء ال�ســــيعة في القرن 
الرابع للهجرة. ُولد في ال�ســــنة 306 للهجرة في مدينة قم. من جملة اآثاره الكتاب النفي�ض »من ل يح�ســــره الفقيه« الذي 

هــــو الكتاب الثاني من الكتب ال�ســــيعية الأربعة. غادر هذا الفقيه الرفيع ال�ســــاأن الدنيا فــــي العام 381 للهجرة في مدينة 

الري.
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، كما ورد 
(1(

اّلذي قيل ب�ساأنه: »في داره اّلتي كانت مرتعاً لل�سيعة واأهل العلم«

. لهذا فاإّن حركة الإمام  . والك�ّسي نف�سه �سمقرنديٌّ
(2(

في كلمات ال�سيخ الك�ّسي

لأجواء  ا  هذه  مثل  جعلت  اّلتي  هي  مظلومًا،  �سهادته  بعد  وفيما   Qالر�سا

فالر�سائل  الأمر.  هذا  من  لال�ستفادة  الأئّمة  نه�ض  وقد  الأئّمةR؛  ل�سالح 

بل  عادّية،  بطريقة  تحدث  كانت  ما  تجري  كانت  اّلتي  المتبادلة  والزيارات 

كانت كّلها تجري في الخفاء، واإّل لو كانت علنّيًة لكانوا يقب�سون على اأ�سحابها 

اأيديهم واأرجلهم. فهل على �سبيل المثال يمكن مع مثل ذلك العنف  ويقّطعون 

والقمع اّلذي مار�سه المتوّكل، ومنع فيه زيارة كربالء، اأن ت�سل اأ�سئلة النا�ض اإلى 

الإمامQ ب�سهولة، ثم ترجع اإليهم الإجابات؟ اأو اأن ُتر�سل الحقوق ال�سرعية 

اإلى الإمامQ، ثم ي�سلهم منه الإي�سالت؟ فكّل هذا دليٌل على وجود �سبكٍة 

اإعالمّية وتعليمّية عظيمة لهوؤلء الأئّمة العظماء الثالثة.

 ،Rواإلى زمن �سهادة الإمام الع�سكري Qوفيما بعد الإمام الر�سا

ا�ستطاعا   Lالع�سكري والإمام  الهادي  فالإمام  الق�سية.  هذه  مثل  حدثت 

في مدينة �سامّراء تلك، اّلتي كانت في الواقع بمثابة مع�سكر كبير - لم تكن في 

ذلك الكبر، بل عا�سمٌة حديثة البناء �سروٌر لكّل من راأى)�ُسّر من راأى( حيث 

يجتمع فيها الروؤ�ساء والأعيان ورجال الحكومة وبع�ض النا�ض العاديين اّلذين 

يوؤّمنون الحوائج اليومّية - اأن ينّظما كّل هذه الروابط فيما بين جميع اأقطار 

العالم الإ�سالمي. عندما ننظر اإلى اأبعاد حياة الأئّمة نفهم ماذا كانوا يفعلون. 

لهذا، لم تنح�سر الق�سّية في تلك الفتاوى اّلتي يجيبون بها على اأ�سئلة النا�ض 

موقعية  من  ينطلقون  كانوا  بل  والنجا�سة.  والطهارة  وال�سوم  ال�سالة  حول 

)1)  محمد بن م�ســـعود العيا�سي ال�ســـمرقندي، ُيعتبر من جملة علماء ومف�ّسري ال�سيعة الم�سهورين لأواخر القرن الثالث 
واأوائل القرن الرابع للهجرة.

)2)  محمــــد بن عمرو بن عبد العزيز الم�ســــهور بـ »ال�ســــيخ الك�ســــي«، وكنتيــــه »اأبو عمرو«، من الوجوه اّلتي �ســــطعت في 
اأوا�سط الن�سف الأول من القرن الرابع للهجرة وهو من العلماء المعروفين واأ�ستاذ في علم الرجال والأخبار ومن 

محّديثي ال�سيعة.
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الإمام بذلك المعنى الإ�سالمّي الخا�ض به ويتحّدثون وفقه مع النا�ض. وبراأيي 

اإّن هذا البعد يمكن اللتفات اإليه اإلى جانب غيره من الأبعاد. اأنتم ترون اأّنهم 

عندما اأح�سروا الإمام الهاديQ من المدينة اإلى �سامّراء، وقتلوه في �سّن 

ال�سباب عن عمٍر يناهز 42 �سنة، اأو عندما يقتلون الإمام الع�سكري في �سّن الـ 

28 �سنة، فكّل ذلك دليٌل على هذه الحركة العظيمة لالأئّمة وال�سيعة واأ�سحابهم 
الكبار، عبر التاريخ. ومع اأّن جهاز الحكم كان نظامًا بولي�سّيًا ويعمل ب�سّدة فقد 

ا�ستطاع الأئّمة في مثل هذا الو�سع اأن يحّققوا مثل هذه النجاحات. مق�سودنا 

اأّنه ينبغي م�ساهدة هذه العّزة والعظمة اإلى جانب تلك الغربة.]20/02/1382[

كّل  في  ت�سكيالتهم  وانت�سار  ال�سيعة  روابط  فيه  �سهدت  زماٍن  اأّي  يوجد  ل 

اأرجاء العالم الإ�سالمي مثل زمن ح�سرة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام 

الع�سكريL. فوجود الوكالء والنّواب، وتلك الق�س�ض اّلتي ُتنقل عن الإمام 

المال  له  ُيح�سر  كان  عندما  مثاًل   -  Qالع�سكري والإمام   Qالهادي

والإمام يحّدد ماذا ينبغي اأن ُيفعل به - دليٌل على هذا الأمر. اأي اأّنه بالرغم 

من الإقامة الجبرّية لهذين الإمام الجليلين في �سامّراء، وقبلهما الإمام الجواد

Q بنحٍو ما، والإمام الر�ساQ بنحٍو اآخر، فاإّن الرتباط والتوا�سل مع 

كانت موجودة  والتوا�سل  الروابط  ال�ساكلة. وهذه  يّت�سع على هذه  كان  الّنا�ض 

قبل زمن الإمام الر�ساQ. لكن غاية الأمر اأّن مجيء الإمام اإلى خرا�سان 

كان له تاأثيٌر كبيٌر جّدًا في هذه الق�سية.]18/05/1384[

اإّن اأئّمتنا وطيلة الـ 250 �سنة لالإمامة - اأي منذ رحيل نبّي الإ�سالم المكّرم

والقتل  التعذيب  الكثير من  الع�سكري - قد لقوا  الإمام  وفاة  واإلى زمن   P

والعواطف،  القلوب  ت�ستح�سر  اإّن مظلومّيتهم  نبكيهم،  اأن  بنا  والظلم، وحريٌّ 

لكّن هوؤلء المظلومين قد انت�سروا �سواٌء في مقطٍع من الزمان اأو في كّل هذا 

الزمان وطوله.]30/05/1383[
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اإلمام المهدي|
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الشيعة وعقيدة المهدوية
الأديان  عقائد  وفي  الم�سلمين.  جميع  اّتفاق  محّل  هو  المهدوية  اأ�سل  اإّن 

الأخرى، يوجد اأي�سًا انتظار المنجي في نهاية الزمان. فقد فهموا هذا المطلب 

اأي�سًا بنحٍو �سحيح في ُبعٍد من اأبعاد الق�سّية، ولكن في الُبعد الأ�سا�سّي المتعّلق 

يعرفون  وال�سيعة  المعرفة.  بنق�ض  ابُتلوا  المنجي،  ال�سخ�ض  ومعرفة  بتحديد 

الأخبار  خالل  من  الولدة،  وتاريخ  والخ�سائ�ض  والعالمة  بال�سم  المنجي 

الم�سّلمة والقطعّية عندهم.[29/06/1384]

في  الحقيقة  هذه  بّدلنا  قد  اأّننا  هي  ال�سيعة  نحن  اعتقادنا  خ�سو�سية  اإّن 

واقعّية  حالة   اإلى  المح�ض،  الذهنّي  والأمر  منية 
ُ
الأ حالة  من  الت�سّيع  مذهب 

فاإّنهم  الموعود  المهدّي  ينتظرون  عندما  ال�سيعة  اأّن  هي  الحقيقة  موجودة. 

عن  يبحثون  بل  العقليات  عالم  في  يغرقون  ول  تلك،  المنجية  اليد  ينتظرون 

فيما  ويعي�ض  وموجوٌد  النا�ض  بين  حيٌّ  اهلل  وحّجة  موجودة.  وهي  الواقعّية 

بينهم ويرى النا�ض وهو معهم، وي�سعر باآلمهم واأ�سقامهم. واأ�سحاب ال�سعادة 

اإن�ساٌن  اإّنه موجوٌد، هو  ب�سورة خفّية.  الأحيان  بع�ض  يزورونه في  وال�ستعداد 

واقعّي م�سّخ�ض با�سٍم معّين، له اأٌب واأّم محّددين وهو بين النا�ض ويعي�ض معهم.

هذه هي خ�سو�سّية عقيدتنا نحن ال�سيعة.

اأولئك اّلذين ل يقبلون هذه العقيدة من المذاهب الأخرى، لم يتمّكنوا في 

الواقعّية.  وهذه  الفكرة  هذه  لرّد  العقل  به  يقبل  دليٍل  اأّي  اإقامة  من  وقٍت  اأّي 
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فجميع الأدّلة الوا�سحة والرا�سخة، اّلتي ي�سدّقها الكثير من اأهل ال�سّنة اأي�سًا، 

تحكي ب�سورة قاطعة ويقينّية عن وجود هذا الإن�سان العظيم، فهو حّجة اهلل، 

وهو الحقيقة الوا�سحة وال�ساطعة - بتلك الخ�سائ�ض اّلتي نعرفها، اأنا واأنتم - 

واأنتم ت�ساهدون هذه الأمور في العديد من الم�سادر غير ال�سيعّية.

فالبن المبارك والمطّهر لالإمام الح�سن الع�سكري عليه ال�سالة وال�سالم، 

اهلل  منحه  وقد  ومعجزاته،  واأ�سحابه  والداه  هم  ومن  ولدته،  تاريخ  معروٌف 

عمرًا طوياًل، وما زال. وهو تج�سيٌد لتلك الأمنية الكبرى، لجميع اأمم العالم، 

وقبائله واأديانه واأعراقه عبر جميع الع�سور. هذه هي خ�سو�سّية مذهب ال�سيعة 

ب�ساأن هذه الق�سّية المهّمة [27/05/1387] 

هناك نكاٌت ب�ساأن العتقاد بالمهدوّية اأ�سير اإليها بالإجمال:

الأولى هي اأّن الوجود المقّد�ض لح�سرة بقّية اهلل اأرواحنا فداه، هو عبارة عن 

ا�ستمرار النبّوات والدعوات الإلهية منذ بداية التاريخ واإلى يومنا هذا، اأي كما 

تقراأون في دعاء الّندبة من: »وبع�سهم اأ�سكنتهم جّنتك«، اّلذي هو اآدم، واإلى: 

ق�سّية  بعدها  ومن  الأنبياءP؛  خاتم  اإلى  الو�سول  اأي  بالأمر«،  انتهيت  »اأن 

الزمان،  اإمام  اإلى  الأمر  ي�سل  اأن  اإلى  العظيم  النبّي  هذا  بيت  واأهل  الو�سّية 

فالجميع عبارة عن �سل�سلة مّت�سلة ومرتبطة ببع�سها في تاريخ الب�سرّية. وهذا 

بمعنى اأّن تلك الحركة العظيمة للنبّوات وتلك الدعوات الإلهّية بوا�سطة الّر�سل، 

اإلى الأنبياء والدعوات  اأّي مقطٍع من الزمان. فالب�سرّية تحتاج  لم تتوّقف في 

الإلهّية، والُدعاة الإلهيين، وهذا الحتياج باٍق اإلى يومنا هذا، وكّلما مّر الزمان 

فاإّن الب�سر ي�سبحون اأقرب اإلى تعاليم الأنبياء.

والمدنّية  الفكرّي  التقّدم  خالل  من  اليوم  الب�سرّي  المجتمع  اأدرك  لقد 

والمعرفة، الكثير من تعاليم الأنبياء - واّلتي لم تكن قابلة لالإدراك من قبل 

الب�سر قبل ع�سرات القرون من هذا - فق�سّية العدالة هذه، وق�سّية الحرّية، 
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وكرامة الإن�سان، وهذه الألفاظ الرائجة في العالم اليوم، هي كلماُت الأنبياء. 

وبعد  المفاهيم.  هذه  العام  والراأي  النا�ض  عاّمة  يدرك  لم  الزمن،  ذلك  في 

وفي  النا�ض  اأذهان  في  الأفكار  ُغر�ست هذه  وانت�سار دعوتهم،  الأنبياء  مجيء 

�ساللتهم  تنقطع  لم  الإلهّيون  فالّدعاة  جيل.  بعد  جياًل  قلوبهم  وفي  فطرتهم 

اليوم، والوجود المقّد�ض لبقّية اهلل الأعظم اأرواحنا فداه، هو ا�ستمرار �ساللة 

الدعاة الإلهّيين حيث تقراأون في زيارة اآل يا�سين: »ال�سالم عليك يا داعي اهلل 

اإبراهيم ودعوة مو�سى،  لدعوة  ترون تج�سيدًا،  اليوم  اأّنكم  اأي  اآياته«.  ورّبانّي 

ودعوة عي�سى، ودعوة جميع الأنبياء والم�سلحين الإلهيين ودعوة النبّي الخاتم 

وبيده  جميعًا،  وارثهم  هو  العظيم  الإن�سان  فهذا  اهلل.  بقّية  ح�سرة  وجود  في 

دعوتهم ورايتهم جميعًا، وهو يدعو الب�سرّية ويعر�ض عليها تلك المعارف اّلتي 

جاء بها الأنبياء عبر الزمان الممتّد. هذه هي نقطٌة مهّمة.

المعنى الحقيقي النتظار الفرج
النقطة الالحقة في باب المهدوّية، هي انتظار الفرج. فانتظار الفرج مفهوٌم 

يرون  النا�ض عندما  اأّن  اأي  النهائّي؛  الفرج  انتظار  اأنواعه هو  واأحد  وا�سٌع جّدًا. 

طواغيت العالم م�سغولين بالّنهب وال�سلب والإف�ساد والعتداء على حقوق الّنا�ض، 

ل ينبغي اأن يتخّيلوا اأّن م�سير العالم هو هذا. ل ينبغي اأن ُيت�سّور اأّنه في نهاية 

المطاف ل بّد ول منا�ض من القبول والإذعان لهذا الو�سع، بل ينبغي اأن ُيعلم اأّن 

ـ واأّما ما هو مرتبٌط بهذا العالم 
(1(

هذا الو�سع هو و�سٌع عابر - »للباطل جولة«

وطبيعته فهو عبارة عن ا�ستقرار حكومة العدل وهو �سوف ياأتي. اإن انتظار الفرج 

والفتح في نهاية الع�سر اّلذي نحن فيه، حيث تعاني الب�سرية من الظلم والعذابات 

هو م�سداٌق لنتظار الفرج، ولكن لنتظار الفرج م�ساديق اأخرى اأي�سًا.

)1)  ت�سنيف غرر الحكم ودرر الكلم، �ض 71.
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فعندما ُيقال لنا انتظار الفرج، فال يعني انتظار الفرج النهائّي، بل يعني 

اأّن كّل طريٍق م�سدود قابٌل للفتح. الفرج يعني هذا، الفرج يعني ال�سّق والفتح. 

اأّنه ل يوجد طريق م�سدود في  الفرج  انتظار  يتعّلم من خالل در�ض  فالم�سلم 

حياة الب�سر مّما ل يمكن اأن ُيفتح، واأّنه ل يجب عليه اأن يياأ�ض وُيحبط ويجل�ض 

�ساكنًا ويقول ل يمكن اأن نفعل �سيئًا؛ كال، فعندما يظهر في نهاية مطاف حياة 

الب�سر ومقابل كّل هذه الحركات الظالمة والجائرة، عندما تظهر �سم�ض الفرج، 

فهذا يعني اأّنه في كّل هذه العقبات وال�سدود الموجودة في الحياة الآن، هناك 

الب�سرية. وهذا هو در�ض  لكّل  الأمل  انتظار. هذا هو در�ض  فرٌج متوّقع ومحّل 

النتظار الواقعّي لجميع الّنا�ض.

لهذا، ُعّد انتظار الفرج من اأف�سل الأعمال، وُيعلم من ذلك اأّن النتظار هو 

عمٌل ل بطالٌة. فال ينبغي ال�ستباه والت�سّور اأّن النتظار يعني اأن ن�سع يدًا فوق يد 

ونبقى منتظرين حّتى يحدث اأمٌر ما. النتظار عمٌل وتهّيوؤٌ وباعٌث على الندفاع 

والحما�ض في القلب والباطن، وهو ن�ساٌط وتحّرٌك وتجّدٌد في كّل المجالت. وهذا 

{ې ې ې ې ى  الكريمة  القراآنية  الآيات  تف�سير هذه  الواقع  في  هو 

{ے  اأو   
(1(

{ وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ل  اأّنه  اأي   

(2(
ۆ} ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

مم من الفرج في اأّي وقٍت من الأوقات. 
ُ
ينبغي اأن تياأ�ض ال�سعوب والأ

لهذا ينبغي انتظار الفرج النهائّي، مثلما ينبغي انتظار الفرج في جميع مراحل 

الحياة الفردية والجتماعية. ل ت�سمحوا للياأ�ض اأن ي�سيطر على قلوبكم، فانتظروا 

انتظاركم  يكون  اأن  في  م�سروٌط  وهو  �سيتحّقق؛  الفرج  هذا  اأّن  واعلموا  الفرج 

انتظارًا واقعّيًا، واأن يكون فيه العمل وال�سعي والندفاع والتحّرك.[29/06/1384]

اإّننا اليوم ننتظر الفرج. اأي اأّننا ننتظر مجيء يٍد مقتدرٍة تن�سر العدل وهي 

)1)  �سورة الق�س�ض، الآية: 5.
)2)  �سورة الأعراف، الآية: 128.
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هزيمة الظلم والجور اّلذي �سيطر على كّل الب�سرية تقريبًا، فيتبّدل هذا الجّو من 

الظلم والجور وينبعث ن�سيم العدل في حياة الب�سر لكي ي�سعر النا�ض بالعدالة. 

اإّن هذا هو حاجة اأّي اإن�ساٍن واٍع ب�سكل دائم، الإن�سان اّلذي لم يجعل راأ�سه في 

ة. الإن�سان اّلذي ينظر اإلى الحياة العاّمة  حجره، ولم ي�ستغرق في حياته الخا�سّ

للب�سر بنظرة كّلية فاإنه من الطبيعي اأن يكون في حالة انتظار، هذا هو معنى 

النتظار. فالنتظار يعني عدم القتناع والقبول بالو�سع الموجود لحياة الب�سر، 

هذا  اأّن  به  الم�سلَّم  ومن  المطلوب؛  الو�سع  اإلى  الو�سول  اأجل  من  ال�سعي  وهو 

الح�سن  بن  الحّجة  المقتدرة  اهلل  ولّي  يد  على  يتحّقق  �سوف  المطلوب  الو�سع 

المهدّي، �ساحب الزمان )�سلوات اهلل عليه وعّجل اهلل فرجه واأرواحنا فداه(.

يجب اأن نعّد اأنف�سنا كجنوٍد م�ستعّدين لتلك الظروف وال�سرائط، ونجاهد 

في هذا المجال. ل يعني انتظار الفرج اأن يجل�ض الإن�سان ول يفعل اأّي �سيء، 

ول ينه�ض لأّي اإ�سالٍح بل يمّني نف�سه باأّنه منتظٌر لإمام الزمان عليه ال�سالة 

وال�سالم، فهذا لي�ض انتظارًا. 

ما هو النتظار؟ النتظار يعني اأّنه ل بّد من مجيء يٍد قادرٍة مقتدرٍة ملكوتّيٍة 

اإلهّيٍة وت�ستعين بهوؤلء النا�ض من اأجل الق�ساء على �سيطرة الظلم، ومن اأجل 

غلبة الحّق وحاكمية العدل في حياة الب�سرّية ورفع راية التوحيد؛ تجعل الب�سر 

 على طريق ا�ستقرار 
ٍ
عبادًا حقيقيين هلل. يجب الإعداد لهذا الأمر. فكّل اإقدام

الأمور.  هذه  يعني  النتظار  الأ�سمى.  الهدف  ذلك  نحو  خطوًة  يمّثل  العدالة 

النتظار حركٌة ولي�ض �سكونًا. لي�ض النتظار اإهماٌل وقعوٌد اإلى اأن ت�سلح الأمور 

بنف�سها. النتظار حركٌة وا�ستعداٌد. هذا هو انتظار الفرج. [27/05/1387]



خصائص المجتمع المهدوي

اإّن المجتمع المهدوّي هو ذلك العالم اّلذي ياأتي فيه اإمام الزمان لي�سلحه، 

الأنبياء  كّل  اأّن  اأي  الأنبياء.  جميع  اأجله  من  ظهر  اّلذي  نف�سه  المجتمع  وهو 

كانوا مقّدمة لذلك المجتمع الإن�سانّي المثالّي، واّلذي �سيتحّقق في نهاية الأمر 

بوا�سطة ولّي الع�سر والمهدّي الموعود. مثل بناٍء �سامٍخ، ياأتي �سخ�ٌض في�سّطح 

الأر�ض ويزيل منها الأ�سواك والعوائق ثّم ياأتي �سخ�ٌض اآخر من بعده وي�سنع 

وهكذا  والأركان،  الأعمدة  فيها  لي�سع  اآخر  �سخ�ٌض  ياأتي  ثّم  الأ�س�ض،  فيها 

�سخ�ٌض بعد اآخر، ياأتون لعمارة الجدران حّتى ي�سل هذا الق�سر المرتفع، وهذا 

البنيان الرفيع اإلى �سكله النهائّي. لقد جاء الأنبياء الإلهّيون، ومنذ بداية تاريخ 

الب�سرية، واحدًا بعد اآخر، من اأجل اأن يقّربوا المجتمع والب�سرّية خطوًة خطوة 

نحو ذاك المجتمع المثالّي وذاك الهدف النهائّي. لقد نجح جميع الأنبياء ولم 

لقد كان  الم�سير،  الطريق، وفي هذا  واحٍد من ر�سل اهلل على هذا  اأّي  يف�سل 

حماًل على عاتق هوؤلء الماأمورين ال�سامخين، وكّل واحٍد منهم تقّدم به خطوًة 

نحو المق�سد والهدف النهائّي و�سعوا بكّل جهدهم من اأجل القيام بهذا العمل. 

وعندما كانوا ي�سلون اإلى اآخر حياتهم كان هناك من ياأتي من بعدهم لي�سع 

هذا الحمل على عاتقه ويتقّدم به م�سافًة اأخرى، مقتربًا بذلك من ذلك الهدف. 

وولّي الع�سر �سلوات اهلل عليه، هو وارث جميع الأنبياء الإلهيين، فعندما ياأتي 

�ستكون الخطوة الأخيرة على طريق اإيجاد ذلك المجتمع الإلهّي. 

اأتحّدث قلياًل حول �سفات ذلك المجتمع. بالطبع، لو اأّنكم دّققتم في الكتب 
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الإ�سالمية وفي الم�سادر الإ�سالمّية الأ�سا�سّية لالحظتم جميع خ�سائ�ض ذلك 

المجتمع. فدعاء الّندبة هذا اّلذي ُتوّفقون باإذن اهلل لقراءته اأّيام الجمعة، يذكر 

الأعداء«  الأولياء ومذّل  »اأين معّز  يقول:  فعندما  المجتمع.  خ�سائ�ض ذلك 

مثاًل، فذلك المجتمع هو مجتمٌع يكون فيه اأولياء اهلل اأعّزاء واأعداء اهلل اأذّلء، 

الُمعّد  »اأين  هكذا.  تكون  المجتمع  ذلك  في  الحاكمة  والمعايير  القيم  اأّن  اأي 

لإقامة الحدود«، ففي هذا المجتمع ُتطّبق الحدود الإلهّية وُتراعى كّل الحدود 

اّلتي عّينها اهلل تعالى والإ�سالم في مجتمع اإمام الزمان. فعندما يظهر اإمام 

في  دّققوا حولها  الخ�سو�سّية،  باخت�سار مثل هذه  له  ي�سنع مجتمعًا  الزمان 

الآيات وفي الأدعية عندما تقراأونها، فتتفّتح اأذهانكم في هذا المجال، وتّت�سع، 

فمجّرد قراءة دعاء الّندبة لي�ض كافيًا، فالمطلوب هو الفهم واأخذ الدرو�ض.

اإّن اإمام الزمان �سلوات اهلل و�سالمه عليه، يبني مجتمعه على هذه الأ�س�ض؛

اأّوًل، على اإزالة وقمع وقلع جذور الظلم والطغيان. فال ينبغي اأن يكون في 

ظلٍم  اأّي  عليه،  اهلل  �سلوات  الع�سر  ولّي  زمان  في  يكون  اّلذي  المجتمع  هذا 

وجور، ل اأّن الأمر يكون في اإيران فح�سب، ول حّتى في المجتمعات اّلتي يقطنها 

الم�سلمون، بل في كّل العالم. فلن يكون اأّي ظلٍم اقت�سادّي اأو �سيا�سّي اأو ثقافّي 

اأو اأّي نوٍع اآخر في ذلك المجتمع. فيجب اقتالع كّل الختالفات الطبقّية وكّل 

اأنواع التمييز وعدم الم�ساواة والت�سّلط والهيمنة. هذه هي الخ�سو�سّية الأولى.

الزمان  اإمام  ي�سنعه  اّلذي  المثالّي  المجتمع  خ�سائ�ض  من  اإّن  ثانيًا، 

الم�ستوى  على  �سواء  الب�سرّي،  الفكر  بم�ستوى  الرتقاء  هو  عليه،  اهلل  �سلوات 

تجدوا  لن  الع�سر،  ولّي  زمن  ففي  الإ�سالمّية.  المعارف  اأو  الإن�سانّي  العلمّي 

اأثٍر للجهل والأمّية والفقر الفكري والثقافّي. هناك يتمّكن  اأّي  في كّل العالم، 

النا�ض من معرفة الدين معرفة �سحيحة، وقد كان هذا، كما تعلمون جميعًا، من 

الأهداف الكبرى لالأنبياء اّلذي اأ�سار اإليه اأمير الموؤمنين �سلوات اهلل و�سالمه 
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 .
(1(

عليه، في خطبة نهج البالغة ال�سريفة، »...ويثيروا لهم دفائن العقول...«

لقد جاء في رواياتنا اأّنه عندما يظهر ولّي الع�سر، فاأّن المراأة تجل�ض في بيتها 

وتفتح القراآن وت�ستخرج منه حقائق الدين وتفهمها. فماذا يعني ذلك؟ يعني 

ذلك اأّن م�ستوى الثقافة الإ�سالمّية والدينّية يرتقي اإلى درجة اأّن جميع الأفراد، 

وكّل اأبناء المجتمع، والن�ساء اللواتي ل ي�ساركن في ميدان الجتماع على �سبيل 

الفر�ض، ويبقين في بيوتهّن، فاإّنهّن يتمّكن من اأن ي�سبحن فقيهات وعارفات 

في الدين. فيتمكّن من فتح القراآن، وفهم حقائق الدين باأنف�سهّن. انظروا اإلى 

مجتمٍع يكون فيه الجميع - ن�ساًء ورجاًل - وعلى كاّفة الم�ستويات قادرين على 

فهم الدين وال�ستنباط من الكتاب الإلهّي، فكم �سيكون هذا المجتمع نورانّيًا، 

وجهات  في  الختالفات  هذه  فكّل  وظلمانّية.  ظالم  نقطة  اأي  فيه  يبقى  ولن 

الّنظر والتحليل، لن يبقى لها اأّي اأثٍر في ذلك المجتمع.

اأّنه في  المهدوّي - هو  المجتمع  الزمان -  اإمام  الثالثة لمجتمع  الخا�سّية 

حالة  في  الب�سرية  الطاقات  وكّل  الطبيعية  القوى  جميع  �ستكون  الع�سر  ذلك 

انبعاٍث فال يبقى اأّي �سيٍء في باطن الأر�ض ول ي�ستفيد منه الب�سر. فكّل هذه 

الإمكانات الطبيعّية المعّطلة، وكّل هذه الأرا�سي اّلتي يمكن اأن تغّذي الإن�سان، 

وكّل هذه الطاقات والقوى اّلتي لم ُتك�سف بعد، كتلك الطاقات اّلتي بقيت عبر 

قرون التاريخ. مثاًل، القدرة النووية والطاقة الكهربائية كانت وعبر قرون عمر 

هذا العالم، في باطن الطبيعة ولم يكن الب�سر يعرفونها، ثّم بعد ذلك قاموا 

في  الموجودة  الالمتناهية  والإمكانات  الطاقات  فكّل  بالتدريج.  با�ستخراجها 

باطن الطبيعة هي من هذا القبيل، و�سوف ُت�ستخرج في ع�سر اإمام الزمان. 

جملًة اأخرى وخ�سو�سية اأخرى، هي اأّن المحور في ع�سر اإمام الزمان هو 

اأكثر �سيكون  محور الف�سيلة والأخالق. فكّل من كان �ساحب ف�سيلة اأخالقية 

مقّدمًا و�سّباقًا.]06/04/1359[

نهج البالغة، ج1، �ض23. خطبته في �سفة خلق اآدم.  (1(
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وفي روايٍة اأخرى يقول: »القائم مّنا من�سوٌر بالّرعب موؤّيٌد بالن�سر، ُتطوى 

، مّما يعني 
(1(

له الأر�س وتظهر له الكنوز، يبلغ �سلطانه الم�سرق والمغرب«

ذلك  في  منه.  مرعوبًة  �ستكون  الجائرة  والأجهزة  الظالمة  الحكومات  كّل  اأّن 

الزمن، �سيكون هناك حالٌة في زمان ولّي الع�سر اأرواحنا فداه، من ال�سمولية 

والعمومّية بحيث يمكن اأن تحّقق الحكومة العالمّية. »موؤّيٌد بالن�سر«، فن�سر 

قدرته.  قب�سة  وفي  بيده  �ستكون  اأّنها  اأي  الأر�س«،  له  و»ُتطوى  يوؤّيده.  اهلل 

وتظهر تلك الكنوز وتبلغ �سلطته م�سرق العالم ومغربه. 

هذه  اأّن  اأي   ،
(2(

عمر« قد  اإل  خراٌب  يبقى  »فال  يقول،  جمٍل  عّدة  وبعد 

ال�سلطة �سوف ُتنفق في عمارة الأر�ض، ل في ال�سيطرة على ثروات الب�سر وفي 

ا�ست�سعافهم. وفي كّل نقاط العالم لن يبقى اأّي نقطٍة من الخراب اإل و�سُتعّمر؛ 

رواية  ب�سبب جهلهم. هناك  اأو  الب�سر  اأيدي  كانت خرابات ح�سلت على  �سواٌء 

اأخرى عن الإمام الباقر عليه ال�سالة وال�سالم يقول فيها: »حتى اإذا قام القائم 

، وهي 
(3(

جاءت المزايلة واأتى الرجل اإلى كي�س اأخيه فياأخذ حاجته فال يمنعه«

اإ�سارة اإلى اأخالق الم�ساواة بين الب�سر واإلى الإيثار. وتب�ّسر هذه الرواية بنجاة 

الب�سر من ت�سّلط البخل والحر�ض اّلذي كان اأكبر �سبٍب ل�سقاء الب�سرية. وهذا 

واقت�سادّيًا  اأخالقيًا  ال�سالم  الإ�سالمّي  النظام  ذلك  على  عالمٌة  الحقيقة  في 

واجتماعّيًا في ذلك الزمان. فال يوجد اأّي قهٍر واإجباٍر في البين، بل اأّن الب�سر 

اأنف�سهم ينجون من البخل الإن�ساني والحر�ض الب�سرّي و�ستتحّقق مثل هذه الجّنة 

القطائع،  ا�سمحّلت  قائمنا  قام  »اإذا  اأي�سًا:  اأخرى  روايٍة  في  يوجد  الإن�سانّية. 

العالم  الم�ستكبرة في  الحكومات  اّلتي تمنحها  القطائع  ، فتلك 
(4(

فال قطائع«

)1)  كمال الدين وتمام النعمة، ج 1، �ض 331.
)2)  م. ن.

)3)  و�سائل ال�سيعة، ج 5، �ض 121.
)4)  جامع اأحاديث ال�سيعة، البروجردي، ج 23، �ض 1012.
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ال�سعوب  جيوب  من  يح�سل  اّلذي  الحاتمّي  الكرم  وذلك  وحلفائها،  لأتباعها 

�سوف يتوّقف تمامًا في العالم. وقد كانت القطائع في الما�سي ب�سكل وهي اليوم 

اأو  اأر�سًا  يمنح  ال�سلطان  اأو  الخليفة  اأّن  بحيث  الما�سي  في  كانت  اآخر.  ب�سكل 

هناك  اذهب  له  فيقول  ما،  ل�سخ�ضٍ  وليًة  حّتى  اأو  مدينًة  اأو  قريًة  اأو  �سحراًء 

اأهلها الجبايات والخراج وا�ستعمل مزارعها  وافعل ما يحلو لك فيها، خذ من 

ال�سلطان  يعطي  اأن  طبعًا  عليه  وكان  لك.  هي  ماّدية  فائدة  وكّل  منها  وا�ستفد 

حّظه. واليوم، هي ب�سورة الحتكارات النفطية والتجارية وال�سناعّية والفّنية 

المختلفة، وكّل هذه ال�سناعات الكبرى وهذه الحتكارات اّلتي جعلت ال�سعوب 

�سير اإليها، وفيها كانت ُتمار�ض 
ُ
م�سكينًة هي في الواقع في حكم القطائع، اّلتي اأ

الب�سر ويق�سي على  يقتل  اّلذي  الب�ساط  اإّن هذا  والمحاباة.  الر�ساوة  اأنواع  كّل 

الف�سيلة �سوف ُيطوى و�سوف تو�سع اأ�سباب ال�ستفادة والنفع بيد جميع النا�ض.

وفي روايٍة اأخرى ناظرة اإلى الو�سع القت�سادّي يقول: »وي�سّوي بين النا�س حّتى 

، ما يعني اأّنه لن يبقى هناك اأّي فقير يحتاج اإلى 
(1(

ل ترى محتاجاً اإلى الزكاة«

زكاة اأموالكم، وبالطبع �سيكون لهذه الزكاة م�سرفها في الأمور العاّمة ل للفقراء، 

لأّنه لن يبقى هناك اأي فقير؛ ومثل هذه الروايات تر�سم الجّنة الإ�سالمّية والعالم 

اّلتي �سنعها البع�ض في  الواقعّي. ولي�ض هذا الأمر م�سابهًا لتلك المدن الفا�سلة 

خيالتهم واأوهامهم، كال. اإّن كّل تلك ال�سعارات الإ�سالمية اّلتي هي جميعًا قابلة 

للتطبيق، ونحن في الجمهورية الإ�سالمية ن�سعر اأّن هناك قدرة وقلب وفكر مّت�سل 

بالوحي والتاأييد الإلهّي ومع�سوٌم يمكنه يقينًا اأن يحّقق مثل هذا الو�سع، و�سوف 

تقبل الب�سرية على ذلك حتمًا. هذه هي حالة ذلك العالم.]21/01/1366[

)1)  بحار الأنوار، ج 52، �ض 390.
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هنا اإذا رجعتم اإلى الآيات والروايات - وبالتاأكيد اإّن المحّققين والمتتّبعين 

اّلذي ل يوجد  المجتمع  اأخرى.  قد فعلوا ذلك - ف�سوف تجدون خ�سو�سّيات 

المعرفة  فيه  ت�سل  اّلذي  المجتمع  والعدوان؛  والطغيان  للظلم  اأّية عالمٍة  فيه 

فيه  تبرز  اّلذي  المجتمع  الأعلى؛  حّدها  اإلى  للب�سر  العلمّية  والمعرفة  الدينّية 

وفي  الإن�سان؛  يد  في  وتكون  والجمالّيات  والف�سائل  والنعم  البركات  هذه  كّل 

والعطف  والأخّوة  والإيثار  والف�سيلة  التقوى  فيه  تكون  اّلذي  المجتمع  النهاية 

والن�سجام اأ�ساًل ومحورًا. فانظروا اإلى مثل هذا المجتمع، فهو ذاك المجتمع 

القديم،  التاريخّي  ومحبوبنا  زماننا،  واإمام  الموعود  مهدّينا  �سيحّققه  اّلذي 

الّنا�ض. هذا هو  واّلذي يعي�ض الآن تحت هذه ال�سماء وعلى هذه الأر�ض وبين 

اعتقادنا باإمام الزمان.

ح�سٌن، ماذا نفعل بعد هذا؟ فبعد هذا تكليفنا وا�سح. اأّوًل، يجب اأن نعلم اأّن 

ظهور ولّي الع�سر �سلوات اهلل عليه، مثلما اأّنه بثورتنا هذه اأ�سبح اأقرب خطوًة، 

اأّن نف�ض هذا ال�سعب اّلذي قام  اأي�سًا يمكن اأن يقترب اأكثر. اأي  فبهذه الثورة 

بهذه الثورة، وقّرب نف�سه خطوًة اإ�سافية اإلى اإمام زمانه، يمكنه اأي�سًا اأن يتقّدم 

خطوًة ثّم خطوًة ثّم خطوة نحو اإمام زمانه. فكيف)ذلك(؟ اأّوًل، كّلما ا�ستطعتم 

اأن تو�ّسعوا من دائرة هذا المقدار من الإ�سالم اّلذي لدينا نحن واأنتم في اإيران 

- ل نبالغ، الإ�سالم الكامل لي�ض متحّققًا، ولكن ق�سٌم من الإ�سالم قد طّبقه هذا 

ال�سعب في اإيران - فهذا المقدار من الإ�سالم كّلما ا�ستطعتم اأن تن�سروه في 
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الآفاق الأخرى للعالم، وفي البالد الأخرى، وفي المناطق المظلمة، فاإّنه بنف�ض 

المقدار �سي�ساعد ويقّرب من ظهور ولّي الأمر وحّجة الع�سر.

ثانيًا، اإّن القتراب من اإمام الزمان لي�ض بمعنى القتراب المكانّي ول بمعنى 

القتراب الزماني. فاأنتم اّلذين تريدون اأن تقتربوا من ظهور اإمام الزمان، فاإن 

القتراب من اإمام الزمان لي�ض له تاريٌخ محّدد كاأن ُيقال مثاًل، بعد مئة �سنة اأو 

هذه  من  �سنوات،  ثالث  اأو  �سنتين  اأو  �سنًة  عبرنا  اأّننا  نقول  حّتى  �سنة،  خم�سين 

الخم�سين اأو المئة �سنة،  فيبقى عندئٍذ هذا المقدار من ال�سنوات، كال، ولي�ض اأي�سًا 

بلحاظ المكان حّتى نقول اأّننا تحّركنا من هنا باّتجاه ال�سرق اأو غرب العالم مثاًل، 

اأو نحو ال�سمال اأو الجنوب، لنَر اأين هو ولّي الع�سر لن�سل اإليه. كال، اإّن اقترابنا 

من اإمام الزمان هو اقتراٌب معنوّي، اأي اأّنكم في كّل زماٍن اإذا ا�ستطعتم اأن تزيدوا 

من حجم المجتمع الإ�سالمي كمًا ونوعًا اإلى خم�ض �سنوات اأو ع�سر �سنوات اأخرى، 

اأو حّتى مئة �سنة اأخرى، فاإّن اإمام الزمان �سلوات اهلل عليه �سيظهر.

 - داخل مجتمعكم  في  غيركم،  وفي  اأنف�سكم  في  تحّققوا  اأن  ا�ستطعتم  لو 

والقرب  والزهد  والتدّين  والأخالق  والف�سيلة  التقوى   - الثورّي  المجتمع  هذا 

المعنوي من اهلل، وجعلتم قاعدة ظهور ولّي الع�سر �سلوات اهلل و�سالمه عليه 

والمقدار،  الكّمي  باللحاظ  تزيدوا  اأن  ا�ستطعتم  وكّلما  واإحكامًا،  ر�سوخًا  اأكثر 

عدد الم�سلمين الموؤمنين والمخل�سين فاإّنكم تكونون هنا اأي�سًا اأقرب اإلى اإمام 

الزمان واإلى زمن ظهور ولّي الع�سر. فنحن ن�ستطيع اأن نقّرب مجتمعنا وزماننا 

و�سالمه  اهلل  �سلوات  الع�سر  ولّي  ظهور  تاريخ  نحو  بخطوة  خطوًة  وتاريخنا 

عليه؛ هذا واحٌد.

النقطة الثانية هي اأّنه لدينا في ثورتنا اليوم طرق ومناهج، فاإلى اأّي جهٍة 

ينبغي اأن تتحّرك هذه المناهج؟ فهذه النقطة جديرة جّدًا بالتاأّمل. فافر�سوا 

الريا�سيات.  علم  في  مثاًل  اأ�ستاذًا  ي�سبح  اأن  يريد  مجّدًا  طالبًا  لدينا  اأّن 



383لوألا لوللفل صفلا ةالاا ةممهقي|

باّتجاه  نوّجه درا�ساته  اأن  الأمر. فينبغي  نوؤّمن مقّدمات هذا  اأن  فكيف ينبغي 

الريا�سيات. فال معنى اأن نعطيه درو�سًا في الفقه مثاًل، اإذا كّنا نريده اأن ي�سبح 

مثاًل،  الأحياء  درو�ض  نعطيه  فقيهًا  ي�سبح  اأن  يريد  اأّن من  اأو  ريا�سيًا.  عالمًا 

فينبغي اأن تكون المقّدمات متنا�سبة مع النتيجة والغاية. الغاية هي المجتمع 

نوؤّمن  اأن  اإذًا  علينا  فيجب  ذكرتها.  اّلتي  الخ�سائ�ض  بتلك  المهدوّي  المثالّي 

 
ٍ
المقّدمات بما يتنا�سب. يجب علينا اأن نبعد اأنف�سنا عن الظلم ونتحّرك بحزم

�سّده، اأّي ظلٍم كان ومن اأّي �سخ�ض. يجب علينا اأن نجعل توّجهاتنا نحو اإقامة 

الحدود الإ�سالمّية. وفي مجتمعنا، ل نعطي اأّي مجاٍل لن�سر الأفكار المخالفة 

لالإ�سالم. نحن ل نقول اأنه علينا بالقهر والغلبة لأّننا نعلم اأّنه ل يمكن مواجهة 

الفكر اإّل عن طريق الفكر، لكّننا نقول اأّنه علينا بالطرق ال�سحيحة والمنطقّية 

والمعقولة اأن نن�سر الفكر الإ�سالمّي.

يجب اأن ت�سبح كّل قوانيننا ومقّررات بلدنا واإداراتنا وموؤ�ّس�ساتنا التنفيذية 

اأ�سلمتها يومًا بعد  واأن نقترب نحو  اإ�سالميًا بلحاظ الظاهر والمحتوى،  والكل 

الع�سر.  ولّي  انتظار  معنى  حركتنا  وتمنح  تمنحنا  اّلتي  الّجهة  هي  هذه  يوم. 

اأنتم تقراأون في دعاء الّندبة اأّن اإمام الزمان يقاتل الف�سوق والعدوان والطغيان 

والّنفاق ويزيل كّل ذلك ويق�سي عليه. وعلينا اليوم اأن نتحّرك في مجتمعنا بهذا 

الّتجاه ونتقّدم. هذا هو ال�سيء اّلذي يقّربنا اإلى اإمام الزمان �سلوات اهلل عليه 

اهلل  �سلوات  الع�سر  ولّي  نحو مجتمع  ويقّرب مجتمعنا  المعنوية،  الناحية  من 

و�سالمه عليه، ذلك المجتمع المهدوّي العلوّي التوحيدّي ويزيده قربًا.]06/04/1359[

الياأ�ض  يزول  حيث  العالم،  هذا  لم�ستقبل  مختلفة  ونتيجٌة  اآخر  اأثٌر  وهناك 

والإحباط من قلوب ال�سعوب، ونعلم حينها اأّن جهادنا موؤّثٌر ومنتج. اأحيانًا، هناك 

ي�سابون  الإ�سالمّي،  الفكر  من  البعد  هذا  على  اطالع  لديهم  لي�ض  مّمن  اأفراٌد 

العالم،  في  الكبرى  الماّدية  والمعادلت  الح�سابات  هذه  اأمام  والياأ�ض  بالحيرة 
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ويت�ساءلون فيما بينهم كيف يمكن ل�سعٍب يريد اأن يثور اأن يقاوم مثل هذه القوى 

العظمى والتكنولوجيا المتطّورة والأ�سلحة المدّمرة، ومثل هذه القنابل النووية 

الموجودة في العالم؟ ي�سعرون اأّن ال�سمود مقابل �سغط قوى الظلم وال�ستكبار 

الحكومة  ع�سر  بتحّقق  والإيمان  بالمهدّي  العتقاد  لكّن  ممكن.  غير  اأمٌر 

الإ�سالمية والإلهية على يد ابن النبّي واإمام الزمان يحّقق هذا الأمل في الإن�سان 

ويقول له، كال، �سنجاهد لأّن العاقبة لنا، ولأّن عاقبة اأمرنا هي اأّن هذا العالم 

يجب اأن يخ�سع وي�سّلم و�سوف يح�سل هذا الأمر. وذلك لأّن م�سير التاريخ يّتجه 

. ومثل 
(1(

نحو ما قمنا اليوم بو�سع اأ�س�سه وقد حّققنا اأنموذجًا عنه ولو كان ناق�سًا

ًة ال�سعوب الإ�سالمّية -  هذه الأمل لو ُوجد في قلوب ال�سعوب المنا�سلة - وخا�سّ

ف�سوف يمنحها حالًة من الن�ساط الم�ستمّر بحيث ل يمكن لأي عامٍل اأن يخرجها 

من ميدان الجهاد والن�سال، اأو اأن ي�سيبها بالهزيمة الداخلّية.

في  انغر�ست  قد  المغلوطة  والأفكار  العالم  اأّن  وهي  اأخرى  نقطٌة  ويوجد 

ذهن الّنا�ض، وعبر كّل هذه ال�سنين المتمادية، اإلى تلك الدرجة حيث اعتقدوا 

اهلل  عّجل  المهدّي  قيام  قبل  ومثمرًا  مفيدًا  يكون  لن  اإ�سالحّي  تحّرٍك  اأي  اأّن 

ُتمالأ ظلمًا وجورًا حّتى  اأن  الدنيا يجب  باأّن  وي�ستدّلون  ال�سريف،  تعالى فرجه 

ياأتي الإمام المهدّي، وما لم تمتلئ بالظلم والجور فاإّنه لن يظهر. كانوا يقولون 

والنقطة  والجور.  بالظلم  مليئًة  الدنيا  هذه  ت�سبح  اأن  بعد  يظهر  الإمام  اأّن 

المهدّي،  الإمام  ب�ساأن  وردت  اّلتي  الروايات  جميع  في  اأّن  هي  هنا  الموجودة 

»يمالأ اهلل به الأر�س ق�سطاً وعدًل، كما ُملئت ظلماً  فاإن الجملة هي هكذا: 

، اأنا العبد لم اأ�ساهد مو�سعًا واحد ول اأظن اأّنه يوجد »بعدما ُملئت 
(2(

وجوراً«

ظلماً وجوراً«. فباللتفات اإلى هذه النقطة، رجعت اإلى الروايات العديدة في 

يق�سد الجمهورية ال�سالمية في ايران )المترجم(.  (1(
)2)  الكافي، ج 1، �ض 341.
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»بعدما ُملئت ظلماً وجورا«،  اأّي مكاٍن جملة،  اأجد في  الأبواب المختلفة ولم 

ففي كّل الأماكن يوجد »كما ُملئت ظلماً وجورا«، اأي اأّن امتالء الدنيا بالعدل 

والق�سط بوا�سطة الإمام المهدي ل يكون مبا�سرًة بعد اأن ُتمالأ بالظلم والجور، 

كال، بل اأّنه كما ح�سل طوال التاريخ، ولي�ض في مو�سٍع واحد اأو زمان واحد، بل 

في اأزمنة مختلفة، كانت الدنيا ُتمالأ بالظلم والجور، �سواٌء في عهد الفراعنة، 

اأو في ع�سور الحكومات الطاغوتية اأو في اأّيام ال�سلطات الظالمة اّلتي جعلت كّل 

هذه الدنيا ترزح تحت وطاأة ظلمها وفي ظّل ال�سحب ال�سوداء للجور والعدوان 

بحيث اأّنه لم نَر فيها اأّي عالمة على العدالة والحّرية، فكما اأّن الدنيا عا�ست 

مثل هذا اليوم، فاإّنها �سترى يومًا يمتلئ العالم كّله في جميع اآفاقه بنور العدل، 

ول يكون فيه اأّي مكاٍن ل يمتلئ بالق�سط. وهناك لن يكون اأّي مكاٍن يحكمه الظلم 

اأو يكون فيه الب�سر تحت وطاأة الظلم وجور الحكومات وت�سّلط المقتدرين، واآلم 

التمييز العن�سرّي. اأي اأّن هذا الو�سع اّلذي يهيمن على العالم اليوم وقد كان 

 من الأيام، �سوف يتبّدل اإلى عمومّية العدل.]21/01/1366[
ٍ
يعّم هذه الدنيا في يوم

لي�ض اأّنه بوجود الحكومة الإ�سالمّية لن تتاأّخر عاقبة الموعود فح�سب، بل 

�سي�سّرع من ذلك، وهذا هو معنى النتظار. انتظار الفرج يعني انتظار حاكمّية 

القراآن والإ�سالم. فاأنتم لم تقنعوا بما هو موجوٌد الآن في العالم، حّتى بهذا 

اإلى  اأكثر  تقتربوا  اأن  تريدون  الإ�سالمّية  الثورة  عبر  حّققتموه  اّلذي  التقّدم 

حاكمية القراآن والإ�سالم، هذا هو انتظار الفرج. انتظار الفرج يعني انتظار 

فرج اأمر الب�سرية. 

واليوم، فاإّن حال الب�سرية قد و�سل اإلى الم�سائق ال�سديدة والعقد ال�سعبة. 

من  اإّن  مع�سلة.  وهذه  بالقّوة  الب�سر  على  ُتفر�ض  الماّدية  الثقافة  اإّن  فاليوم 

يعّذب الب�سر اليوم على م�ستوى العالم هو التمييز، فهذه عقدٌة كبرى. واليوم 

قد اأو�سلوا حال ذهنية النا�ض الخاطئة اإلى حيث ت�سيع �سرخات طلب العدالة 
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من قبل �سعٍب ثائٍر و�سط عربدة المت�سّلطين والمهيمنين و�سكرهم؛ وهذه عقدٌة 

وماليين  الالتينّية،  واأمريكا  اأفريقيا  م�ست�سعفو  يعاني  واليوم  اأي�سًا.  اأخرى 

اآ�سيا واآ�سيا الق�سوى، وماليين ذوي الب�سرة الملّونة من  النا�ض الجائعين في 

ظلم التمييز العن�سري، وقد تطّلعت عيونهم باأمٍل نحو منٍج ومنقذ، ول ت�سمح 

مع�سلة.  هذه  اأ�سماعهم،  اإلى  ي�سل  باأن  المنجي  النداء  لهذا  الكبرى  القوى 

فالفرج يعني فتح هذه الم�سائق وحّل هذه المع�سالت وفّك هذه الُعقد. فو�ّسعوا 

يطلب  كّله  فالعالم  اليومية،  وحياتنا  بيوتنا  في  اأنف�سنا  نحّد  ول  روؤيتكم،  من 

الفرج ولكن ل يدري ما هو الطريق.

واأنتم اأّيها ال�سعب الثورّي الم�سلم يجب اأن تقتربوا بحركتكم المنّظمة في 

اأنف�سكم  تقّربوا  واأن  للب�سرّية،  العالمّي  الفرج  اإلى  الإ�سالمّية  الثورة  موا�سلة 

من ظهور المهدّي الموعود والثورة الإ�سالمية النهائية للب�سرية اّلتي �ست�سمل 

العالم كّله وتحّل كّل هذه العقد خطوة خطوة، واأن تقّربوا الب�سرية بذلك اأي�سًا، 

فهذا هو انتظار الفرج. واإّن لطف الّرب المتعال، ودعاء ولّي الع�سر عجل اهلل 

ويجب  الطريق،  هذا  في  دعامتنا  �سيكون  الُم�ستجاب،  ال�سريف  فرجه  تعالى 

علينا اأن نتعّرف على هذا الإمام اأكثر ونكون اأكثر ذكرًا له. فال ينبغي اأن نن�سى 

»اللهّم  واقراأوا  قلوبكم،  في  الأعظم  اهلل  ولّي  ذكر  فاحفظوا  الزمان.  اإمام 

الكاملة.  وبال�سراعة  قلوبكم  اأعماق   من 
(1(

دولٍة كريمة« اإليك في  اإّنا نرغب 

في  فلتتحّرك  الج�سمانّية  قواكم  وكذلك  المهدّي  انتظار  في  اأرواحكم  فلتكن 

هذا الطريق. واإّن كّل خطوٍة تخطونها على طريق تثبيت هذه الثورة الإ�سالمية 

�ستكون خطوة اإ�سافية نحو ظهور المهدّي.]29/03/1360[

)1)  الكافي، دعاء الفتتاح، ج 3، �ض 424.
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5w4qتقوية العالقة الروحية بإمام الزمان|
الحاكمّية  ت�سيطر  اأن  اأجل  من  الخّط،  هذا  في  جميعًا  اأئّمتنا  تحّرك  لقد 

الإلهّية وحاكمّية القانون الإلهّي على المجتمعات. لقد ُبذلت الكثير من الجهود 

والجهاد والآلم والمحن وال�سجون والنفي وال�ست�سهاد المليء بالثمار والعطاء. 

واليوم اأنتم وجدتم هذه الفر�سة مثلما اأن بني اإ�سرائيل وبعد قروٍن قد وجدوا 

]18/02/1360[ .Lهذه الفر�سة في زمان �سليمان النبّي وداوود

عليه  ا�ستمّروا  العزيز،  اإيران  �سعب  اأبناء  يا  �سلكتموه  اّلذي  الطريق  اإّن 

وتحّركوا واأكملوا هذا الطريق، وهو الطريق اّلذي لح�سن الحّظ ن�ساهد اليوم 

ال�سعوب الم�سلمة في مختلف اأرجاء العالم الإ�سالمّي تتحّرك نحوه بالتدريج، 

 فلو اأّننا جعلنا هذه 
(1(

و�سيئًا ف�سيئًا. يقول اهلل تعالى: {ۆ ۆ }

الأّمة  ن�سيب  �ستكون من  الأمر  عاقبة  اأّن  الم�سّلم  فمن  منهاج عملنا،  التقوى 

الإ�سالمّية واإّن هذا الم�ستقبل لن يكون بعيدًا، اإن �ساء اهلل.]02/12/1389[

العاطفي  الرتباط  ب�سرورة  يتعّلق  فيما  الختام،  في  واحدة  جملًة  اأذكر 

والمعنوّي والروحي باإمامنا العظيم ولّي اهلل المع�سوم، بالن�سبة لكّل واحٍد مّنا. 

وال�ستنارة  الفكرّي  التحليل  اإطار  في  محدودة  تجعلوها  اأن  ينبغي  ل  الق�سّية 

الفكرية. فذاك المع�سوم، اّلذي هو �سفّي اهلل، يعي�ض اليوم بيننا نحن الب�سر 

في مكاٍن ما من هذا العالم ونحن ل نعلمه. اإّنه موجوٌد، ويدعو، ويقراأ القراآن، 

المجامع  في  ويظهر  ويدعو  ويعبد  وي�سجد  يركع  اإّنه  الإلهّية،  المواقف  ويبّين 

وي�ساعد الب�سر. فله وجوٌد خارجّي ووجوٌد عينّي، غاية الأمر اأّننا نحن ل نعرفه. 

اإّن هذا الإن�سان اّلذي ا�سطفاه اهلل، موجوٌد اليوم، ويجب اأن نقّوي عالقتنا به 

اإلى الجانب الجتماعي  من الناحية ال�سخ�سية والقلبّية والروحّية، بالإ�سافة 

وال�سيا�سي واّلذي بحمد اهلل �سار نظامنا متوّجهًا نحو ما يريده هذا الإن�سان 

)1)  �سورة الأعراف، الآية: 128.
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العظيم اإن �ساء اهلل. فليجعل كّل واحٍد من اأبناء مجتمعنا تو�ّسله بولّي الع�سر 

وفري�سًة  تكليفًا  اإليه،  وتوّجهه  عليه،  و�سالمه  معه،  ومناجاته  به،  وارتباطه 

 
(1(

وليدعو له كما لدينا في الروايات وهو الدعاء المعروف »اللهّم كن لولّيك«

اّلذي ُيعّد من الأدعية الكثيرة الموجودة، ويوجد زياراٌت في الكتب هي جميعًا 

بالإ�سافة اإلى وجود البعد الفكري والوعي والمعرفة فيها، يوجد فيها اأي�سًا بعٌد 

روحّي وقلبي وعاطفي و�سعورّي وهو ما نحتاج اإليه اأي�سًا. اإّن اأطفالنا و�سبابنا 

والتو�ّسل  بالتوّجه  والمعنويات  الّروحية  الجبهة يح�سلون على  ومجاهدينا في 

يقّربون  المنهمرة  ودموعه  ال�سوق  وببكاء  ويتفاءلون.  ويفرحون  الزمان  باإمام 

ذلك  اأّن  مثلما  اإليهم،  وعنايته  الحّق  نظر  يعطفون  بذلك  وهم  اإليه،  قلوبهم 

يتحّقق مع الإمام ويجب اأن يكون موجودًا.]21/01/1366[

يا اإمام الزمان! اأّيها المهدّي الموعود المحبوب عند هذا ال�سعب! يا �ساللة 

الأنبياء الأطهار! ويا وارث كّل الثورات التوحيدية والعالمية! اإّن �سعبنا هذا قد 

انبعث بذكرك وا�سمك واختبر لطفك في حياته وفي وجوده. اأّيها العبد ال�سالح 

هلل! اإّننا اليوم بحاجة اإلى دعائك اّلذي ينبعث من قلبك الإلهّي والرّبانّي الطاهر 

ومن روحك القد�سّية من اأجل انت�سار هذا ال�سعب وهذه الثورة، ونحتاج اإلى يد 

القدرة الإلهّية اّلتي ُجعلت فيك لت�ساعد هذا ال�سعب وطريقه. »عزيٌز علّي اأن 

، يا اإمام الزمان اإّنه ل�سعٌب جّدًا علينا اأن نرى اأعداء 
(2(

اأرى الخلق ول ُترى«

اهلل في هذا العالم وفي هذه الطبيعة المترامية اّلتي هي لعباد اهلل ال�سالحين، 

ونتلّم�ض اآثار وجود اأعداء اهلل ولكن ل نراك اأنت ول ندرك في�ض ح�سورك.

اللهّم! بمحمد واآل محمد نق�سم عليك اأن تطّري قلوبنا بذكر اإمام الزمان 

دائمًا.

)1)  الكافي، ج 4، �ض 162.
)2)  بحار الأنوار، من دعاء الندبة، ج 99، �ض 108.
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اللهّم! نّور اأعيننا بجمال ولّي الع�سر.

الزمان  اإمام  جنود  �سبيلك  في  يجاهدون  اّلذين  هوؤلء  اجعل  اللهّم! 

والم�سّحين بين يديه. ]06/04/1359[

عّنا.  المع�سوم  لولّيك  المقّد�ض  القلب  ار�ِض  محّمد،  واآل  بمحّمد  اللهّم! 

واجعلنا من المتوّجهين والمتو�ّسلين به.

الحكومة  تلك  قيام  وعّجل  فرجه  عّجل  محّمد  واآل  محّمد  بحرمة  اللهم! 

الإلهّية.

اأحوالنا  جميع  في  و�سيعته  اأتباعه  من  اجعلنا  محّمد،  واآل  بمحّمد  اللهّم! 

واأمورنا [21/01/1366]

كان هذا مرورًا �سريعًا على اأحد الف�سول الأ�سا�سية في حياة اأئمة اأهل البيت

رون  والمفكِّ قون  المحقِّ يقوم  اأن  اأمل  على  �سنة   250 طيلة  ال�سيا�سية،   R

والتف�سيل  التنقيح  بالمزيد من  الأولى لالإ�سالم  القرون  تاريخ  والباحثون في 

والتحقيق.]18/05/1363[
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