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المقّدمة

الحم���دهلل رب الع�لمي���ن و�سّلى اهلل على �سّيدن� محّم���د واآله الط�هرين 

وبعد

ه���ذا الكت�ب عب�رة عن مجموعة من المح��س���رات والخطب والكت�ب�ت 

 Pالت���ي األق�ه� ودّونه���� الإم�م الخ�منئ���ي { في �سي���رة وت�ريخ النبي

والأئّم���ة الأطه�رR، تّم جمعه� وتن�سيقه� وتبويبه� بحيث تحّقق الهدف 

والغر����ص م���ن طرح فكرة هذا الكت����ب الجديدة والإبداعّي���ة؛ فقد ك�ن اأّول 

ط���رح لهذا المفهوم الكبير والمتق���ّدم بعنوان »اإن�صان بعم���ر 250 �صنة« من 

قبل الإم�م الخ�منئي { في الموؤتمر الع�لمّي لالإم�م الّر�س� Q ع�م 

1986م. 

���� �سرًف�، هو متٌن تحليلّي  والكت�ب الح��س���ر، قبل اأن يكون كت�ًب� ت�ريخيًّ

ت�ريخ���ّي؛ يت�سّمن ب�لإ�س�فة اإلى ال�ّسرد وال�ّس���رح الّت�ريخّي لوق�ئع من حي�ة 

الّنب���ّي P والأئّم���ة الأطه�ر R، طرح وبي�ن روؤي���ة تحليلّية كّلية لحي�ة 

كّل مع�س���وم ب�لّنظر اإلى الم�س�ر الت�ريخ���ّي لمرحلة اإم�مته، وفي اإط�ر روؤية 

متك�مل���ة ومترابطة مع ب�قي الأئّمة الأطه����ر R، بحيث غدت �سيرتهم 
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الجه�دّي���ة بمث�بة عر�ص من�سجم ومترابط لحركة واحدة مّت�سلة ومتوا�سلة 

نحو مق�سٍد واحٍد وغر�ٍص م�سّخ�ص.

وهو يه���دف ب�سكٍل اأ�س��ص اإلى تكوين روؤية وا�سحة عن الحي�ة ال�ّسي��سّية 

وء والبح���ث عن عن�سر الجه�د  لالأئّم���ة الأطه����ر R، واإلى ت�سليط ال�سّ

والمواجه���ة ال�ّسي��سّي���ة الت���ي اّت�سم���ت به���� حي�ته���م المب�رك���ة، والمق�سد 

الحقيقّي الذي ك�نوا يرومون الو�سول اإليه. 

والفك���رة المركزّي���ة الت���ي تبتن���ي عليه���� ه���ذه الّروؤي���ة هي النظ���ر اإلى 

الأئّمة R على اأّنهم �سخ�ٌص واحٌد يحي� ب�أهداٍف وا�سحة ومحّددة على 

الم�ست���وى المرحلّي وال�ستراتيجّي؛ ي�سعى دون كلٍل اأو ملل للو�سول اإلى هذه 

الأهداف، والتي هي نف�سه� اأهداف هذا الّدين الحنيف والّر�س�لة المحّمدّية 

الأ�سيلة. وقد امت���ّدت حي�ة هذا الإن�س�ن على طول حي�ة الأئّمة R، اأي 

م���ن �سنة 11 للهجرة وحّتى ع�م 260 للهجرة، ليكون اإن�س�ًن� بعمر 250 �سنة، 

ومن هن� اقُتب�ص عنوان هذا الكت�ب؛ من كلم�ت الق�ئد نف�سه�. 

في الخت�م ل بّد من الإ�س�رة اإلى اأّن حجم الكالم الذي �سدر عن الإم�م 

ة  الخ�منئي ف���ي الأبع�د المختلفة لحي�ة النب���ّي P والأئّمة R وخ��سّ

 L والإم�م اأمي���ر الموؤمنين والإم�م الح�سين P حي����ة النبّي الأعظم

وكذلك في دائرة ال�ّسيرة ال�ّسخ�سّية لكّل واحٍد من المع�سومين R اأكثر 

بكثي���ر من المقدار الوارد في ه���ذا الكت�ب. وعليه يمكن اعتب�ر هذا الكت�ب 

مقّدم���ة اأ�س�����ص وديب�جة مفيدة للّدخ���ول اإلى المع�رف الأ�س�����ص والأ�سيلة 

في حي����ة المع�سومين R والواردة في كلم����ت الإم�م الخ�منئي { 

وخط�ب�ته.
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سرمدقملة

ول ي�سعن���� في الّنه�ي���ة اإل اأن نتقّدم بجزيل ال�سك���ر والمتن�ن اإلى جميع 

الذين �س�هموا في اإنج�ز هذا العمل وترجمته اإلى اللغة العربّية.

 ول بد من الإ�س�رة في مقّدمة هذه الطبعة )الث�نية( اإلى اأّنن� قد اأجرين� 

الكثير من الت�سحيح�ت الم�سمونية، نتيجة التدقيق في ترجمة العديد من 

الم���وارد والن�سو����ص، واإع�دة تحري���ر و�سي�غة موارد اأخ���رى، م� يعني رفع 

الخلل الذي ورد في بع�ص الموارد  في الطبعة الأولى. 

الحمد هلل رب الع�لمين





مدخل

اإّن غرب���ة الأئّمة R ل���م تقت�سر على الفترة الزمنّي���ة اّلتي ع��سوه� 

في حي�ته���م، بل ا�ستمّرت لع�س���وٍر متم�دية من بعده���م. وال�سّبب في ذلك 

يرجع اإل���ى اإهم�ل الجوانب المهّمة بل والأ�س��ص م���ن حي�تهم. ومن الموؤّكد 

اأّن هن����ك كتًب� وموؤّلف�ٍت كثي���رة قد َحِظيت بمك�نة رفيعة ل نظير له�، وذلك 

لم���� حملته ف���ي طّي�ته� من رواي����ت ت�سف ح�ل الأئّم���ة R، ولم� نقلته 

لالأجي����ل المتع�قب���ة من اأخب����ر ت�سف �سيرته���م، ولكّن عن�س���ر المواجهة 

ال�ّسي��سّية الح�ّدة، واّلتي ُتمّثل الخّط الممتد لحي�ة اأئّمة الهدى R طيلة 

250 �سن���ة، قد �س�ع في طّي�ت الّرواي�ت والأح�ديث، وذكر الأحوال الّن�ظرة 

اإلى الجوانب العلمّية والمعنوّية.

يج���ب علين� اأن ننظر اإلى حي�ة الأئّم���ة R كدر�ٍص واأ�سوة، ل كمجّرد 

ذكري����ت قّيم���ة وعظيمة حدثت ف���ي الّت�ريخ. وهذا ل يتحّق���ق اإّل ب�لهتم�م 

 .R والتركيز على المنهج والأ�سلوب ال�ّسي��سّي من �سيرة هوؤلء العظم�ء

اأن���� �سخ�سيًّ� عندي رغبة �سديدة في الّطالع عل���ى هذا الج�نب المهّم من 
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حي�ته���م. واأّول م���ّرة �سع���رت ب�أهمّي���ة ه���ذه الم�س�ألة ك�ن ع����م 1350ه�.�ص 

)1971م( اأي ف���ي مراح���ل المحنة الت���ي �سبقت الّثورة. وم���ع اأّنني قبل تلك 

الفت���رة ُكن���ُت اأنظر اإل���ى الأئّمة R بعن���وان اأّنهم �سخ�سّي����ت مج�هدة 

ومك�فح���ة لإع���الء كلمة الّتوحي���د واإق�مة الحكوم���ة الإلهّي���ة، اإّل اأّن النقطة 

المهّم���ة اّلتي و�سلُت اإليه� في تلك الفترة هي اأّنه على الّرغم من الختالف 

الّظ�ه���رّي بين �سَيره���م R )حّتى اأّن بع�ص الّن�����ص لي�سعر ب�لختالف 

ال�ّس��س���ع وب�لّتن�ق����ص فيه����(، اإّل اأّنه� عب����رة عن م�سيرة واح���دة ا�ستمّرت 

250 �سن���ة ابت���داًء من �سنة 11ه�.ق. اإلى 260ه����.ق. اأي انتهت ببداية الغيبة 

غرى لالإم�م الحّجة|. ال�سّ

� واحًدا. ول ينبغي ال�س���ّك ب�أّن هدفهم هو  ه���وؤلء العظم�ء ك�ن���وا �سخ�سً

 Q واح���ٌد. ولذل���ك ف�إّنن� وب���دل اأن ندر�ص حي�ة كلٍّ م���ن الإم�م الح�سن

والح�سي���ن Q وال�سّج�د Q ب�س���ورٍة منف�سلة عن الأخرى، حّتى ل 

نق���ع في ف���ّخ هذا الخط�أ الخطر م���ن وجود الّتن�ق����ص والّتع�ر�ص بين �سيرة 

هوؤلء الأئّمة الّثالثة ب�سبب وجود هذا الختالف الظ�هرّي، يجب اأن نفر�ص 

 له على 
ٍ
وج���ود اإن�س����ن عّمر 250 �سنة، وف���ي �سنة 11 للهجرة و�س���ع اأّول قدم

الّطريق، حّتى قطعه ع�م 260 للهجرة.  

عنده� �سوف ُت�سبح كّل حرك�ت هذا الإن�س�ن، العظيم والمع�سوم، ق�بلًة 

للفه���م والّتف�سي���ر ِوفق هذا المنظ����ر. ف�إّن اأّي اإن�س�ن يمل���ك �سيًئ� من العقل 

والحكم���ة، ول نقول يمل���ك �سيًئ� م���ن الع�سمة، تكون له تكتي���ك�ت ومواقف 

ة خ���الل حركته البعيدة المدى. وقد يجد ه���ذا الإن�س�ن اأّنه  مو�سعّي���ة خ��سّ

م���ن ال�س���رورّي اأن ُي�سِرع في حركته ت����رًة، واأن ُيبطئ ت����رًة اأخرى، اأو حّتى 
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اأن يتراج���ع تراجًع���� حكيًم� في موا�س���ع اأخرى. والإن�س����ن الع�قل والحكيم 

والع����رف �سيرى في ه���ذا الّتراج���ع، ب�لّنظر له���دف هذا الإن�س����ن، حركة 

وتقّدًم� نحو الأم�م.

 ،Q الموؤمني���ن اأمي���ر  الإم����م  حي����ة  ُتعتب���ر  المنظ����ر  ه���ذا  م���ن 

والإم����م المجتب���ى Q، والإم����م الح�سي���ن Q، والأئّم���ة الّثم�ني���ة 

المع�سومي���ن R من ولدهم، حرك���ة واحدة وم�ستم���ّرة حّتى �سنة 260 

للهج���رة. وقد التف���تُّ في تلك ال�سنة )1971م( اإلى ه���ذا الأمر، ودخلُت في 

درا�س���ة حي�تهم، من هذا المنظ�ر، وع�ودُت الّنظر مّرًة اأخرى وكّلم� توّغلت 

وج���دُت اأّن ه���ذه الفكرة �س�ئبة. اإّن اللتف�ت اإلى الحي����ة الم�ستديمة لهوؤلء 

المع�سومي���ن والعظم�ء من اأهل بي���ت ر�سول اهلل P، ب�لّتالزم مع التوّجه 

ال�سي��سّي، ي�ستحّق اأن ُيفرد له ف�سٌل خ��ّص م�ستقّل، وقد قّررُت القي�م بهذا 

الأم���ر. واإن �س����ء اهلل اأرغب ب�لحديث ع���ن هذه الجملة ب�س���يٍء من ال�ّسرح 

والتف�سيل. 

اأّوًل: م�ذا نق�سد عندم� نن�سب المواجهة ال�ّسي��سّية اأو الّن�س�ل ال�سي��سّي 

الح�ّد لالأئّمة R؟ 

 R  اإّن المق�س���ود من هذا الكالم ه���و اأّن جه�د الأئّمة المع�سومين

لم يكن منح�سًرا ب�لجه�د العلمّي والعق�ئدّي والكالمّي، من قبيل الّنزاع�ت 

الكالمّي���ة اّلت���ي ُت�س�هدونه���� عبر كّل تل���ك الفترة من ت�ري���خ الإ�سالم، مثل 

 ،R الّنزاع بي���ن المعتزلة والأ�س�عرة وغيرهم. فل���م يكن هدف الأئّمة

م���ن اجتم�ع�ته���م العلمّي���ة وحلق����ت درو�سه���م والأح�ديث ونق���ل المع�رف 

الإ�سالمّي���ة وبي����ن الأح���ك�م، اأن ُيثبت���وا مدر�سته���م الكالمّي���ة اأو الفقهّي���ة 
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وُيفحم���وا خ�سومهم فح�سب، ب���ل ك�ن هدفهم اأبعد من ذل���ك. كم� لم تكن 

مواجهته���م مواجه���ة م�سّلحة، كم���� ك�ن الح�ل في عهد زي���د واّلذين ج�وؤوا 

م���ن بع���ده، اأو في عهد بن���ي الح�سن وبع����ص اآل جعفر وغيرهم م���ن اّلذين 

م���ّروا في حي�ة الأئّم���ة R. ب�لّطبع، اإّن الأئّمة R ل���م يخّطئوا هذه 

التحّرك�ت ب�سورة مطلقة، وحكمهم على بع�ٍص منه� ب�لخط�أ لم يكن بداعي 

خرى مختلفة. ل���ذا نجد اأّن مواقف 
ُ
كونه� ح���رك�ت م�سّلحة واإّنم���� لأ�سب�ٍب اأ

دة لهذه الحرك�ت في بع�ص الأحي�ن، بل وا�ستركوا  الأئّم���ة R ك�نت موؤيِّ

ف���ي بع�سه����، ب�سورة غي���ر مب��سرة، ع���ن طري���ق الم�س�عدات اّلت���ي ك�نوا 

 Q ُيقّدمونه���� للّثورة. ومن الجدير اللتف�ت اإلى حديث الإم�م ال�س�دق

اّل���ذي يقول: »ل���وددت اأّن الخارجّي يخرج من اآل محّم���د P وعليَّ نفقة 

: ك�لّنفق����ت الم�لّية وتقدي���م العون المعن���وّي، والّدعم في تقديم 
عيال���ه«)1)

المالج���ئ والمخ�بئ واأمث�له�. اإّل اأّن الأئّم���ة R اأنف�سهم، تلك ال�ّساللة 

اّلت���ي نعرفه����، لم يخو�سوا في مث���ل هذه المواجه�ت الم�سّلح���ة اأو ي�ستركوا 

فيه� ب�سكٍل مب��سر. اإّن الجه�د ال�سي��سّي، ل ذاك الأّول ول الّث�ني، عب�رة عن 

مواجه���ة ذات هدٍف �سي��سّي. فم� هو ذاك الهدف ال�سي��سّي؟ هو عب�رة عن 

ت�سكيل »حكومة اإ�سالمّية« وبح�سب تعبيرن� »حكومة علوّية«. 

فك�ن �سعي الأئّمة R ومنذ وف����ة الّر�سول P وحّتى ع�م 260ه�.ق. 

ه���و اإيج����د وت�أ�سي�ص حكومة اإلهّي���ة في المجتمع الإ�سالم���ّي، وهذا هو الأ�سل 

المّدع���ى. ول ن�ستطي���ع الق���ول اأّن كّل اإم����م ك�ن ب�س���دد ت�أ�سي����ص حكومة في 

)1) العاّلمة المجل�سي، محمد ب�قر بن محمد تقي، بح�ر الأنوار، دار اإحي�ء التراث العربي � بيروت، الطبعة 
الث�نية، 1403ه�، ج46، �ص172.
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زم�ن���ه وع�س���ره، ولكن ك�ن كّل اإم����م يهدف اإل���ى ت�أ�سي�ص حكوم���ة اإ�سالمّية 

م�ستقبلّي���ة، ك�ن ذلك في الم�ستقب���ل البعيد اأو القريب. لقد ك�ن هدف الإم�م 

المجتب���ى Q، مث���اًل، ت�أ�سي�ص حكوم���ة اإ�سالمّية ف���ي الم�ستقبل القريب، 

وتعال����ى: {ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  تب����ارك  اهلل  »ق����ال   :Q فقول���ه

، ف���ي جواب���ه للم�سّيب بن نجّية ولآخري���ن، عندم� �س�ألوه 
(2 ۅ ۉ ۉ}«)1)

ع���ن �سب���ب �سكوته، لهو خي���ر دليٍل واإ�س�رة اإل���ى هذا الم�ستقب���ل؛ واأّم� الإم�م 

ال�سّج����د Q، وبح�س���ب اعتق�دي، فق���د ك�ن يهدف اإل���ى ت�أ�سي�ص حكومة 

اإ�سالمّي���ة في الم�ستقب���ل المتو�ّسط، ولدين� �سواهد في ه���ذا المج�ل نذكره� 

فيم���� بعد؛ ويوجد احتم�ل كبي���ر اأّن الإم�م الب�قر Q ق���د �سعى لت�أ�سي�ص 

حكوم���ة في الم�ستقب���ل القريب؛ واأغلب الظ���ّن اأّن الأمر، بع���د �سه�دة الإم�م 

الّث�م���ن Q، ب����ت متوّجًه���� اإلى الم���دى البعي���د. اإًذا، اإّن ه���دف ت�أ�سي�ص 

الحكومة ك�ن دوًم� ُن�سب اأعين الأئّمة R، لكّن الّزمن المن�سود لت�أ�سي�سه� 

 اإلى اآخر. وهذا هو معنى الّن�س�ل ال�ّسي��سّي.
ٍ
وقي�مه� ك�ن يختلف من اإم�م

ف���كّل الأعم�ل اّلتي ك�ن يقوم به� الأئّمة R، غير تلك الأعم�ل المعنوّية 

والّروحّي���ة اّلتي ك�ن له� عالقة بتك�مل الإن�س�ن وقربه من اهلل، بينه وبينه رّبه، 

من درا�سة وعلم وحديث وكالم، ومن�ظرات �سّد الخ�سوم العلمّيين والخ�سوم 

ال�سي��سّيي���ن، والنفي، وحم�ية جم�عة والوقوف في وجه اأخرى، كّله� ت�سّب في 

هذا الخّط؛ األ وهو ت�أ�سي�ص الحكومة الإ�سالمّية. هذا هو المّدعى.

)1986/07/19(

)1) �سورة الأنبي�ء، الآية 111.
بح�ر الأنوار، ج43، �ص 354.  (2(
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فه���ل ك�ن لالأئّم���ة R حي�ة �سي��سّية اأ�س���اًل اأم ل؟ هل ك�نت حي�تهم 

عب����رة عن جمع مجموعة م���ن الّتالمذة والمريدي���ن والمحّبين حولهم من 

الة وال���ّزك�ة والحّج والأخ���الق الإ�سالمّية  اأج���ل اأن ُيبّينوا له���م اأحك�م ال�سّ

والمع�رف والأ�سول الدينّية والعرف�ن واأمث�له� فح�سب؟ 

لقد ك�ن هن�ك اأ�سي�ء اأخرى غير اّلتي ُذكرت، وهن�ك اإط�ر اآخر في قلب 

وروح م���� ُذكر في حي�ة الأئّمة، وه���و عب�رة عن تلك الحي�ة ال�ّسي��سّية، فهذا 

ا، ومطلٌب ينبغي اأن يّت�سح. ب�لّطبع، ل مج�ل للبحث ال�ستدللّي  اأمٌر مهمٌّ جدًّ

ل في الفر�ص الق�سيرة. ف�أن� العبد، اأعر�ص لروؤو�ص المط�لب، على  والمف�سّ

اأمل اأن يقوم اأولئك الذين يمتلكون الّرغبة بمت�بعة هذه الق�سّية. 

نحت����ج في هذا الإط����ر اإلى اأن ننظر ف���ي الّرواي�ت مّرًة اأخ���رى ونت�أّمل 

ف���ي كت���ب الت�ريخ، وعنده���� �سُيعلم م� ه���ي حقيقة حي�ة الإم����م مو�سى بن 

جعف���ر Q اأو اأئّمتن���� الآخري���ن R، اّلتي م���� زالت اإل���ى يومن� هذا 

غ�م�سًة وغير مذكورة اأو معروفة. 

بع���د اأن لوحظ في محي���ط الإم�مة ومحيط اأهل البي���ت اأّن هدف النبّي 

، وبعد 
(1(

لم يتحّقق اأي {ۇئ ۆئ ۆئۈئ}

 اإ�سالمّي 
ٍ
اأن راأى الأئّم���ة R، بعد ع�سر �سدر الإ�سالم، اأّن ت�سكيل نظ�م

وتحقيق ع�لٍم اإ�سالميٍّ كم� اأراده الأنبي�ء قد تّم ن�سي�نه ب�لك�مل، واأّن المَلكّية 

ق���د حّلت م���ك�ن النبّوة والإم�م���ة، واأّن الك�سروّيين والقي��س���رة والطواغيت 

الإ�سكندرّيين )ن�سبة لالإ�سكندر( وغيرهم، من المعروفين ب�لّظلم والّطغي�ن 

)1) �سورة اآل عمران، الآية 164.
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عبر الّت�ريخ، قد �سيطروا ولب�سوا لب��ص الخالفة ب��سم �ساللة بني اأمّية وبني 

العّب��ص، واأّن القراآن اأ�سح���ى ُيف�ّسر كم� يريد اأ�سح�ب الملك والقدرة، واأّن 

اأذه����ن الّن��ص قد وقعت تح���ت ت�أثير العمل الخي�نّي لأولئ���ك العلم�ء اّلذين 

جل�س���وا على معل���ف المط�مع والتعّلق�ت الم�ّدية للح���ّك�م والملوك، فبعد اأن 

راأى الأئّمة R كّل ذلك، ظهرت خّطة ع�ّمة في حي�تهم.

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

وحّتى الإم�م الع�سكرّي R. وُكنُت، اأن� العبد، قد ذكرُت مراًرا اأّنه علين� 

الّنظر اإلى حي�ة الأئّمة R، واّلتي ا�ستمّرت لمّدة 250 �سنة، كحي�ة اإن�س�ٍن 

�، كّلهم نوٌر  واحد، اإن�س�ٍن ع��ص ل� 250 �سنة، فال ينف�سلون عن بع�سهم بع�سً

. ف�أّي واحٍد منه���م يتفّوه بكلمة، تكون هذه الكلم���ة في الحقيقة قد 
(1(

واح���د

ج���رت على ل�س�ن غيره من الأئّمة، واأّي واحٍد منهم يقوم بعمٍل م�، ف�إّن هذا 

العم���ل يكون في الحقيق���ة �س�دًرا عن غيره من الأئّم���ة، وك�أّن هن�ك اإن�س�ًن� 

ع�����ص 250 �سنة. فجميع اأعم�ل الأئّمة، وطيلة ال� 250 �سنة، هي عمل اإن�س�ٍن 

له هدٌف واحٌد ونّيٌة واحدة وتكتيك�ت مختلفة.

عندم���� �سع���ر الأئّم���ة R اأّن الإ�س���الم �س����ر غريًب���� واأّن المجتم���ع 

الإ�سالم���ّي ل���م يت�سّكل، و�سع���وا عّدة اأه���داٍف اأ�س��ص له���م، اإحداه�: تبيين 

حيح���ة. ف�لإ�سالم بنظر اأولئ���ك، اّلذين ك�نوا على  ورة ال�سّ الإ�س���الم ب�ل�سّ

راأ����ص ال�ّسلطة طيلة هذه ال�ّسنوات المتم�دية، هو اأمٌر ُيع�ر�ص )مط�معهم(. 

ف�إ�س���الم النب���ّي واإ�س���الم الق���راآن واإ�س���الم معركة ب���در وُحني���ن والإ�سالم 

)1) بح�ر الأنوار، ج26، �ص16، وراجع: عيون اأخب�ر الر�س�Q، ترجمة غف�ري، ج2، �ص417.
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اّل���ذي ُيع�ر����ص الر�ستقراطي���ة والتميي���ز الطبق���ّي والإ�سالم اّل���ذي ين�سر 

الم�ست�سعفي���ن ويقم���ع الم�ستكبري���ن، ل ُيمكن اأن يكون ف���ي م�سلحة اأولئك 

اّلذي���ن يريدون اأن يرت���دوا اللب��ص المو�سوّي ب�لحقيق���ة الفرعونية واللب��ص 

الإبراهيمّي ب�لحقيقة النمرودية، فك�نوا م�سطّرين لتحريف الإ�سالم. ولّم� 

لم يكن ب�لإم���ك�ن اإبع�د الإ�سالم دفعًة واحدة عن قل���وب الّن��ص واأذه�نهم، 

لأّن الّن�����ص ك�ن���وا موؤمنين به، ا�سط���ّروا اإلى اأن ُيبّدل���وا الإ�سالم من حيث 

الّروح والم�هّية واأن ُيفّرغوه من محتواه.

فف���ي الع�سر الب�ئد، لم يكن هن����ك مخ�لفة للمظ�هر الإ�سالمّية، ولكّن 

الأم���ر لم يكن كذلك فيم� يتعّلق بم�سم���ون الإ�سالم وروحه وجه�د الإ�سالم 

والأمر ب�لمعروف والّنهي عن المنكر الإ�سالميين وبي�ن الحق�ئق الإ�سالمّية، 

فه���م لم ُيع�ر�سوا المظ�هر الإ�سالمّي���ة اّلتي ل ت�سّر م�س�لحهم. ومثل هذه 

الح�لة ك�نت ح��سلة في زمن الخالفة الأموّية والعّب��سّية، لهذا ومن اأجل اأن 

ُيفرغ���وا الإ�سالم من روحه وحقيقته، ا�ست�أجروا مجموعة من المرتزقة من 

اأ�سح����ب القلم والل�س�ن ليختلقوا الأح�ديث وك�ن���وا يغدقون عليهم الأموال 

م���ن اأجل اأن يخترعوا لهم منقبة، اأو يكتبوا لهم كت�ًب�. ُيق�ل اإّنه عندم� هلك 

�سليم����ن بن عبد الملك، قد �سوهدت ُكتب فالن الع�لم الكبير،  وقد ُو�سعت 

خرجت م���ن خزانة �سليم�ن بن عبد الملك. 
ُ
عل���ى ظهور الإبل والحيوان�ت واأ

اأي اأّن ه���ذا الك�ت���ب والمحّدث الكبير وه���ذا الع�لم الم�سه���ور، اّلذي ُيذكر 

ا�سمه في كّل هذه الكتب الإ�سالمّية، ك�ن يوؤّلف ل�سليم�ن بن عبد الملك. فهل 

تتوّقع���ون من كت�ٍب يوؤَلّف ل�سليم����ن بن عبد الملك اأن ُيذكر فيه م� ل ُير�سي 

�سليم�ن بن عبد الملك؟ ف�سليم�ن بن عبد الملك اّلذي يظلم وي�سرب الخمر 
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وُي�س�ل���ح الكّف�ر ويقم���ع الم�سلمين وُيمّيز بين الّن�����ص وُي�سّيق على الفقراء 

 �سُيعجبه؟ لقد ك�ن هذا هو المر�ص الكبير 
ٍ
وينه���ب اأموال الّن��ص، اأّي اإ�سالم

للمجتم���ع الإ�سالم���ّي طيلة الق���رون الأولى. وقد �س�ه���د الأئّمة R هذه 

الأمور و�سع���روا اأّن تراث النبّي العظيم P، اأي الأح���ك�م الإ�سالمّية اّلتي 

ينبغ���ي اأن تبقى على مّر الت�ري���خ وتهدي الب�سرّية ف���ي كّل ع�سوره، اأ�سحى 

حيح  عر�س���ًة للّتحري���ف. وك�ن م���ن اأه���داف الأئّم���ة الأ�س��ص التبيي���ن ال�سّ

لالإ�سالم والتف�سير الحقيقّي للقراآن، وك�سف تلك الّتحريف�ت والمحّرفين.

انظ���روا في كلم����ت الأئّمة R، �ست���رون اأّن م� ُذكر ف���ي العديد من 

الم���وارد ن�ظٌر اإلى تل���ك الأمور اّلتي ُذكرت ب��سم الإ�س���الم من ِقَبل العلم�ء 

والفقه����ء والمحّدثي���ن الّت�بعي���ن لالأجه���زة الح�كم���ة والع�مل���ة لدى بالط 

ال�ّسالطي���ن م���ن اأج���ل رّده� وبي����ن حق�ئقه�. لق���د ك�ن هذا م���ن الأهداف 

الأ�س��ص والكبرى لالأئّمة، وهو عب�رة عن تبيين الأحك�م الإ�سالمّية.

اإّن نف����ص هذا العمل له بع���ٌد �سي��سّي؛ اأي اإّنن� عندم���� نعلم اأّن التحريف 

يح�س���ل من ِقَبل اأجهزة ال�ّسلطة والخالف���ة، واأّن اأ�سح�ب القلم الم�أجورين 

واّلذي���ن يظه���رون ب�س���ورة العلم����ء ُيحّرفون الأم���ور من اأج���ل ال�ّسالطين 

والح���ّك�م، فمن الطبيعّي، اأّن كّل من ينه�ص بوجه هذه الّتحريف�ت يكون في 

الواق���ع قد ق�م بعمٍل ُيع�ر�ص �سي��سة اأولئك الحّك�م وال�سالطين. وفي يومن� 

ه���ذا، نجد، في بع�ص ال���دول الإ�سالمّية، اأ�سح�ب القل���م والكّت�ب والعلم�ء 

الم�ست�أجري���ن من ِقَبل تل���ك الأجهزة يوؤّلفون كتًب� من اأج���ل بّث الفرقة بين 

الم�سلمي���ن، اأو من اأجل ت�سويه �سورة اإخوانهم الم�سلمين، فلو ظهر في تلك 

البالد ك�تٌب حرٌّ واأّلف كت�ًب� حول الوحدة الإ�سالمّية والأخّوة بين الجم�ع�ت 
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الإ�سالمّي���ة، ف�إّن مثل هذا العمل �سيكون في الواق���ع عماًل �سي��سيًّ� ومخ�لًف� 

لالأجهزة الح�كمة. لقد ك�ن بي�ن تلك الأحك�م الإ�سالمّية من جملة الأعم�ل 

والأن�سط���ة الأ�س�����ص لالأئّمة، ول يعن���ي هذا اأّن الأح���ك�م الإ�سالمّية لم تكن 

ُتعلن ف���ي تلك الأّي�م وداخل المجتمع الإ�سالم���ّي؛ كيف يكون ذلك وقد ك�ن 

ف���ي كّل زاوي���ٍة من الع�لم الإ�سالم���ي من يقراأ القراآن وينق���ل الأح�ديث عن 

النبّي P، ف���ك�ن هن�ك بع�ص المحّدثين اّلذين حفظ���وا اآلف الأح�ديث؛ 

� بمّك���ة والمدينة والكوفة وبغ���داد واأمث�له�، بل ك�ن  ولم يك���ن الأمر مخت�سًّ

�س�ئًع���� ف���ي جميع اأقط����ر الع�ل���م الإ�سالمّي. انظ���روا اإلى الّت�ري���خ، ف�إّنكم 

تجدون في خرا�س�ن ذاك الع�لم ال�س�ّب اّلذي يدّون عّدة اآلف من الأح�ديث 

ف���ي خرا�س�ن؛ وف���ي طبر�ست�ن، ذاك الع�ل���م الكبير اّلذي ينق���ل عّدة اآلف 

م���ن الأح�ديث عن النب���ّي P وعن ال�سح�بة. لق���د ك�ن الحديث موجوًدا 

وك�نت الأحك�م الإ�سالمّية ُتبّين، ولكن م� لم يكن ُيبّين هو التف�سير والتبيين 

ال�سحي���ح لالإ�سالم في جميع المج�لت، وفي كل م���� يتعّلق ب�أمور المجتمع 

الإ�سالم���ّي، وهذا م� اأراد الأئّمة R اأن ينه�سوا به. لقد ك�ن هذا العمل 

 .R من الأعم�ل المهّمة لالأئّمة

العم���ل الآخر اّلذي ك�ن له اأهمّية هو تبيين ق�سّية الإم�مة. ف�لإم�مة هي 

ح�كمّية المجتمع الإ�سالمّي والق�سّية الأ�س��ص اّلتي لم تكن وا�سحًة ب�لن�سبة 

لم�سلم���ي ذلك الّزم�ن واّلتي قد تّم تحريفه� من الن�حية العملّية والّنظرّية. 

فلم���ن تك���ون اإم�مة المجتمع الإ�سالم���ّي؟ لقد و�سل الأمر بحي���ث اإّن اّلذين 

ل يتقّي���دون ب�لأح���ك�م الإ�سالمّية في الأغل���ب، ويرتكبون اأكث���ر المحّرم�ت 

عالني���ًة، يّدعون خالفة النبّي ويجل�سون على م�سنده، ول يخجلون. فلم يكن 
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� ا�سمه الخليفة  الأم���ر بحيث يخفى عل���ى الّن��ص، بل ك�نوا ي���رون اأّن �سخ�سً

ي�أت���ي لُي�سّلي الجمعة مخم���وًرا �سكراَن وي�سبح اإم�ًم� ي�أت���ّم به الّن��ص. ك�ن 

الّن�����ص يعلمون اأّن يزيد ب���ن مع�وية م�س�ٌب ب�لأمرا����ص الأخالقّية الكبرى 

ويرتك���ب الذن���وب الكبيرة، وفي نف����ص الوقت، عندم� ك�ن ُيق����ل لهم قوموا 

عل���ى يزيد، ك�نوا يقول���ون اإّنن� ب�يعن� يزي���د ول يجوز القي����م عليه. فق�سّية 

الإم�مة ل���م تكن وا�سحًة للّن��ص. ك�ن الّن��ص يت�س���ّورون اأّن اإم�م الم�سلمين 

وح�ك���م المجتمع الإ�سالمّي يمكن اأن يكون متلّوًث� بهذه المع��سي والمف��سد 

والمظ�ل���م وهذه الأعم�ل اّلت���ي ُتخ�لف �سريح الق���راآن والإ�سالم، فلم تكن 

الق�سّية من هذه الن�حية مهّمة ب�لن�سبة للّن��ص. لقد �سّكل هذا الأمر م�سكلًة 

كبيرًة. فب�للتف�ت اإلى اأهمية ق�سية الحكومة في اأّي مجتمع، وت�أثير الح�كم 

على توّجه�ته، ف�إّن ذلك ك�ن ُيعّد اأخطر �سيٍء على ع�لم الإ�سالم. لهذا وجد 

الأئّمة R �سرورة تبيين اأمرين للّن��ص:

اأحدهم���ا: ال�ّس���روط والخ�س�ئ����ص اّلت���ي ينبغ���ي اأن يتمّتع به���� الح�كم 

الإ�سالم���ّي والإم����م. ك�لع�سمة والتق���وى والعلم والمعنوي����ت وال�سلوك مع 

الّن�����ص والعم���ل تج�ه ال���ّرب...، التي ت�س���ّكل خ�س�ئ�ص الإم����م اأي الح�كم 

الإ�سالمّي. 

الثان���ي: ت�سخي����ص من يتحّلى به���ذه الخ�س�ئ�ص في يومه���م. وهذا م� 

ق�موا به ب�أنف�سهم. وقد ك�ن عماًل كبيًرا من ِقَبل الأئّمة. واأنتم ترون اأّنه ك�ن 

من اأهّم الأعم�ل ال�ّسي��سّية والإعالمية والمف�هيم ال�ّسي��سّية.

لو لم يك���ن لالأئّمة R �سوى هذين العملين الّلذي���ن ذكرتهم�، لك�ن� 

ك�فيين لتكون حي�ة الأئّمة من بدايته� وحتى نه�يته� حي�ًة �سي��سية. وعندم� 
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� ف�إّنهم ك�نوا في  ك�نوا ُيف�ّس���رون القراآن وُيبّينون المع�رف الإ�سالمّي���ة اأي�سً

الواقع يقومون بعمٍل �سي��سّي. وعندم� ك�نوا يتحّدثون عن خ�س�ئ�ص الإم�م 

� يزاولون عماًل �سي��سيًّ�. اأي لو تّم اخت�س�ر بي�ن�ت الأئّمة  ف�إّنهم ك�ن���وا اأي�سً

يتين وهذين المو�سوعي���ن المذكورين، لك�نت حي�تهم  بذك���ر ه�تين الخ��سّ

حي����ًة �سي��سّي���ة، لكّنهم لم يكتفوا بذل���ك. فب�لإ�س�فة اإل���ى كّل هذه الأمور، 

ب���داأ الأئّمة R من ع�سر الإم�م الح�س���ن المجتبى Q واإلى م� بعد 

ذل���ك، حركًة �سرّي���ة له� اأبع�د �سي��سّية وثورّية م���ن جميع الجه�ت، من اأجل 

الإم�س����ك ب�لحكوم���ة. ول يبقى هن�ك اأّي �سكٍّ لكّل ب�ح���ٍث في حي�ة الأئّمة، 

اأّن الأئّم���ة R ك�ن���وا اأ�سح�ب هذه الحرك���ة. وم� ذكرته هن���� مجهوٌل. 

ّلفت حول حي�ة الأئّمة، حول حي�ة 
ُ
والم�سكل���ة ولالأ�سف، هي اأّن الكت���ب اّلتي اأ

الإم����م ال�س�دق Q وحي�ة الإم�م مو�سى بن جعفر Q وب�س�أن حي�ة 

اأكثر الأئّمة الآخرين لم ُتبّين هذه الق�سّية.

ف�إّن وجود حركٍة �سي��سية عند الأئّمة، ورغم كّل هذه ال�سواهد الموجودة 

وتلك الت�سكيالت الوا�سعة والمنت�سرة اّلتي بنوه�، قد بقيت مخفّيًة ولم ُتذكر 

وك�ن هذا الأمر ُيعّد الم�سكلة الأ�س��ص في فهم حي�ة الأئّمة R. فحقيقة 

الأم���ر اأّن الأئّمة قد بدوؤوا هذا العمل. وب�لت�أكي���د، توجد �سواهد كثيرة على 

ذلك.

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

اأّن جميع الأئّمة R ك�نوا بمجّرد اأن ُيلقى عليهم حمل اأم�نة الإم�مة، ف�إّن 

م���ن الأعم�ل اّلتي ك�نوا يبدوؤون به� هي تلك المواجهة ال�ّسي��سّية والم�س�عي 

ال�ّسي��سّية من اأجل الإم�س�ك بزم�م الحكومة. اإّن هذا ال�سعي ال�سي��سّي ك�ن 
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ي�سب���ه جمي���ع الم�س�عي التي يقوم به� من يريد اأن ُي�سّكل نظ�ًم�. وهو م� ق�م 

.R به الأئّمة

)1985/04/12(

 R اإّن كّل ه���ذا الّن���زاع اّل���ذي ُت�س�هدونه عب���ر م�سير حي����ة الأئّمة

فيم���� بينهم وبي���ن اأجه���زة الّظلم والج���ور، اإّنم���� ك�ن حول ه���ذه الق�سّية. 

ف�ّلذي���ن خ�لفوا اأئّمتن���� وقتلوهم ب�ل�س���ّم و�سجنوهم وح��سروه���م و�سّيقوا 

عليه���م، اإّنم� ك�ن ذلك ب�سب���ب مط�لبة الأئّم���ة R ب�لحكومة. فحّتى لو 

ك�ن الأئّم���ة R يمتلك���ون عل���وم الأّولي���ن والآخرين، ولكّنهم ل���م يكونوا 

طاّلب حكومة، ولم تكن الق�سّي���ة لتم�ّص ال�سلطة ال�سي��سّية والمط�لبة بهذه 

ال�ّسلط���ة، لم� ك�نوا تعّر�س���وا لهم ب�أّي �سكٍل من الأ�س���ك�ل، اأو على الأقل لم� 

ك�ن���وا تع�ملوا معهم بهذه ال�سّدة والعنف. ف�لق�سّي���ة من الأ�س��ص هي هذه. 

له���ذا، ُتالحظ���ون وج���ود ح�س��سية ف�ئقة ح���ول كلمة »الإم�م���ة« في دعوات 

وكلم�ت الأئّمة R؛ اأي اإّن الإم�م ال�س�دق Q عندم� يريد المط�لبة 

ب�لح�كمّية الإ�سالمّية وال�ّسلطة ال�ّسي��سّية ف�إّنه يقول: »اأّيها الّنا�س اإّن ر�صول 

اهلل P كان الإم���ام«، وذل���ك ف���ي اجتم�ع الحّج�ج في عرف����ت، ف�إّن اإم�م 

المجتم���ع وح�كمه وق�ئده ه���و ر�سول اهلل، »ثّم كان علّي ب���ن اأبي طالب، ثّم 

، اإلى اأن ي�سل اإلى نف�س���ه. اأي اإّن كّل بحث الأئّمة 
الح�ص���ن، ث���ّم الح�صي���ن«)1)

م���ع مخ�لفيهم، وبحث اأ�سح����ب الأئّمة في جه�دهم اإّنم���� ك�ن حول ق�سية 

الحكومة والح�كمية والولي���ة المطلقة والع�ّمة على الم�سلمين وكذلك حول 

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب بن اإ�سح�ق، الك�في، دار الكتب الإ�سالمية � طهران، الطبعة الرابعة، 
1407ه�، ج4، �ص466.
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ال�ّسلطة ال�ّسي��سّية، ولم يكن الّنزاع حول المق�م�ت المعنوّية لالأئّمة. 

� في المجتمع، في زمن الخلف�ء،  غ�لًب���� م� ك�ن يحدث اأن نج���د اأ�سخ��سً

من اأه���ل الّزهد والعلم المعروفين ب�لّتف�سير والعل���م ومثل هذه الأمور، ولم 

يك���ن الخلف����ء ُيع�ر�سونهم فح�سب، بل ك�نوا مخ�سلي���ن لهم ويظهرون لهم 

المحّب���ة ويختلفون اإليه���م ويطلبون ن�س�ئحه���م؟ لأّن مثل ه���وؤلء لم يكونوا 

ط���اّلب زع�مة �سي��سّية في مق�ب���ل الخلف�ء، من اأمث�ل ح�سن الب�سري وابن 

�سبُرم���ة وعمرو ب���ن عبيد، هوؤلء الذين ك�نوا من كب����ر العلم�ء وك�نوا مورد 

عن�ي���ة وقبول الخلف����ء ويّدعون العلم والزهد والمعنوّي����ت والتف�سير وعلوم 

النب���ّي وكّل هذه الّدع�ءات، لكّن الخلف�ء لم يظهروا اأّية مع�ر�سة اأو تعّر�ٍص 

له���م ب�أّي �سكٍل من الأ�سك�ل. لأّنه لم يكن هن�ك اأّي اّدع�ء للقدرة ال�ّسي��سّية 

وطل���ب لل�سلطة ال�ّسي��سّية. اأّم� نزاع الأئّمة مع خلف�ء بني اأمّية وبني العّب��ص 

فقد ك�ن حول ق�سّية الإم�مة والولية هذه، وهو ذلك المعنى اّلذي ن�ستخدمه 

اليوم ب�س�أن الإم�مة.

)1988/01/22( 

الإم�م ال�سيد علي الخ�منئي { 

 



الفصل األول:

P النبّي األعظم

ال�صحوة. بداية  الخاتم،  بعثة  	•
الإ�صالمّي. الّنظام  حماية  	•
تثبيت الّنظام الإ�صالمّي. 	•





تمهيد

اإّن العم���ل المه���ّم لر�س���ول اهلل P ه���و الّدع���وة اإلى الح���ّق والحقيقة 

والجه����د في �سبيل ه���ذه الّدعوة. ولم ُيبتَل النبّي الأك���رم P ب�أّي ت�سوي�ٍص 

اأو ت���رّدد اأم����م الدني� الّظلم�نّية ف���ي زم�نه. �سواٌء في تل���ك الأّي�م اّلتي ك�ن 

غير م���ن الم�سلمين اّلذين  فيه���� في مّك���ة وحيًدا، اأم ف���ي ذلك الجم���ع ال�سّ

اأح�ط���وا ب���ه وف���ي مواجهة زعم�ء الع���رب المتكّبري���ن من �سن�دي���د ُقري�ص 

وطواغيته���م، بجالفتهم وبكّل اقتدارهم، اأم�م ع�ّم���ة الّن��ص اّلذين يغّطون 

ف���ي �ُسب����ت الجهل والج�هلّي���ة. فلم ي�ستوح����ص. وق�ل كلمة الح���ّق واأع�ده� 

وبّينه� واأو�سحه� وتحّمل الإه�ن�ت وا�سترى كّل تلك ال�سع�ب والآلم ب�لّنف�ص 

حّت���ى تمّك���ن من اأ�سلمة عدٍد كبي���ر منهم؛ اأم في ذلك الوق���ت اّلذي ت�سّكلت 

في���ه الحكومة الإ�سالمّية، وك�ن ه���و نف�سه في موقع رئ��سة الحكومة، وك�نت 

����، ك�ن هن�ك اأعداٌء ومخ�لفون متنّوعون  ال�ّسلط���ة بيده. في تلك الأّي�م اأي�سً

يواجه���ون النب���ّي P، �سواء تل���ك المجموع����ت العربية الم�سّلح���ة �� البدو 

، واّلتي ك�ن���ت دعوة الإ�سالم 
(1(

المتفّرق���ون ف���ي �سح�ري الحج����ز واليم�مة

)1) في الجزيرة العربية �� بين نجد والبحرين �� التي تحتوي على الكثير من القرى والقالع والعيون وب�س�تين 
النخيل.
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تري���د اإ�سالحه���م وهم يق�وم���ون -اأم مل���وك الع�لم و�سالطين���ه - القّوت�ن 

العظمي����ن في ذلك الّزم����ن - اأي اإيران والإمبراطوري���ة الروم�نّية، اّلذين 

كتب اإليهم ر�سول اهلل P وج�دلهم وتوّجه اإليهم وجّي�ص الجيو�ص نحوهم، 

ع�ب ووقع في الح�س�ر القت�س�دّي، حّتى و�سل الأمر اإلى حّد اأّنه  وع�نى ال�سّ

ك�ن���ت تمّر على اأهل المدينة عّدة اأّي����م اأحي�ًن�، ل يجدون فيه� خبز يومهم. 

لقد ك�نت التهديدات الكثيرة ُتحيط ب�لنبّي P من كّل حدٍب و�سوب. ك�ن 

بع�ص الّن��ص يقلقون، وبع�سهم يتزلزلون، وبع�سهم يتذّمرون، وبع�سهم يلوم 

النب���ّي P ويحّثه على التن�زل، اإّل اأّن النب���ّي P لم يترّدد اأو ي�سعف في 

ميدان الجه�د هذا، وتقّدم ب�لمجتمع الإ�سالمّي بكّل اقتدار حّتى اأو�سله اإلى 

اأوج الع���ّزة والقدرة. هذا هو الّنظ�م والمجتمع، اّلذي ا�ستط�ع ببركة �سمود 

النب���ّي في مي�دين الجه����د والدعوة، اأن ي�سبح الق���ّوة الأولى في الع�لم في 

ال�سنوات الت�لية.

(1991/09/27(

  



ظام
ّ
بعثة النبّي الخاتم P وإرساء قواعد الن

حوة بداية ال�صّ

كم���� ُروي عنه P، في حديث م�سه���ور ومتواتر، اأّنه ق����ل: »اإّنما ُبعثت 

، ف����إّن البعثة قد ُوجدت في هذا الع�َلم لأجل هذا 
لأتّم���م مكارم الأخالق«)1)

اله���دف، من اأجل تعميم المك�رم الأخالقّي���ة، والف�س�ئل الروحّية وتكميله� 

عند الّن��ص.

وط�لم���� اأّن الم���رء لم يتحلَّ ب�أف�سل الم���ك�رم الأخالقّية، ف�إّن اهلل تع�لى 

ل���ن ي���وكل اإليه هذا المهّم���ة العظيمة والخطي���رة، ولهذا ف����إّن اهلل �سبح�نه 

؛ 
(2(

ُيخ�ط���ب النبّي P في اأوائ���ل البعثة ق�ئ���اًل: {ڱ ڱڱ ں}

اأي اأّن الر�س���ول P ك�ن على درجة من ال�ستع���داد تجعله ق�دًرا على تلّقي 

الوحي الإلهّي، وهذا الأمر يعود اإلى م� قبل البعثة. ولهذا فقد ورد اأّن النبّي 

الأك���رم P ك�ن ي�ستغل ب�لتج����رة في �سب�به، وقد ك�سب م���ن ذلك اأرب�ًح� 

ط�ئلة، م� لبث اأن اأنفقه� جميًع� على الم�س�كين قربًة اإلى اهلل تع�لى.

)1) بح�ر الأنوار، ج68، �ص 382.
)2) �سورة القلم، الآية 4.
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وفي هذه المرحلة اّلتي ك�نت نه�ية تك�مل النبّي P وقبل نزول الوحي �� 

ولم يكن قد ُنّبئ بعد �� ك�ن النبّي يعتزل في غ�ر حراء ويجول بفكره في الآي�ت 

 واأر�ص، ويت�أّمل في هذه الخالئق والموجودات اّلتي 
ٍ
الإلهية من �سم�ٍء ونجوم

تعي�ص على وجه الب�سيطة بم� له� من م�س�عر مختلفة وطب�ئع �سّتى. لقد ك�ن 

ي�س�ه���د ك�ّفة هذه الآي�ت الإلهية فيزداد خ�سوعه يوًم� بعد اآخر اأم�م عظمة 

الح���ّق ويت�س�عف خ�سوع قلبه اأم�م الأم���ر والّنهي الإلهّيين والإرادة الّرب�نية 

وتتفّتح ف���ي وجدانه، مع م���رور الأّي�م، براعم الأخ���الق النبيلة. ولهذا فقد 

، حيث ك�ن يزداد تك�ماًل قبل 
ورد اأّن���ه P: »ك�ن اأعقل الّن��ص واأكرمهم«)1)

البعث���ة بم�س�هدة الآي����ت الإلهّية حّتى بلغ الأربعين، »فلّم���ا ا�صتكمل اأربعين 

�صنة ونظر اهلل عّز وجل اإلى قلبه فوجده اأف�صل القلوب واأجّلها واأطوعها 

واأخ�صعه���ا واأخ�صعه���ا اأذن لأب���واب ال�صم���اء فُفتحت، ومحّمد ينظ���ر اإليها، 

، حّتى نزل عليه جبرائيل 
واأذن للمالئك���ة فنزل���وا ومحّمد ينظر اإليه���م«)2)

 فك�نت بداية البعثة.
(3(

الأمين وق�ل: {چ}

اإّن ه���ذا المخل���وق الإلهّي اّلذي ل نظير له، وه���ذا الإن�س�ن الك�مل اّلذي 

ك�ن ق���د بلغ تلك الدرجة من الكم�ل في هذه المرحلة قبل نزول الوحي، قد 

�س���رع منذ اللحظ���ة الأولى من البعثة في دخول مرحل���ة من الجه�د ال�س�مل 

والب�ل���غ الم�سّقة والمك�ب���دة، ا�ستغرقت ثالًث� وع�سري���ن �سنة، وكل هذا ك�ن 

نموذًج���� للكف����ح والمج�هدة والعمل الدوؤوب. لق���د ك�ن جه�ده P جه�ًدا 

)1) بغي���ة الب�ح���ث عن زوائد م�سند الح�رث، �ص260، واأ�سل الحدي���ث عن ر�سول اهلل P: »اأف�صل الّنا�س 
.P اأعقل الّنا�س« وف�سره ابن عب��ص بر�سول اهلل

)2) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج17، �ص 309.
)3) �سورة العلق، الآية 1.
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ن��ص ل ُيدركون من الحقيقة �سيًئ�، ومع ذلك المحيط اّلذي 
ُ
مع نف�سه، ومع اأ

ك�ن يعّم���ه ظ���الٌم ح�لك ومطب���ق. ويقول اأمي���ر الموؤمني���ن Q في نهج 

ْظاَلِفَها، 
َ
ْخَفاِفَها، َوَوِطَئْتُهْم باأ

َ
البالغة في و�سف ذلك: »في ِفَتٍن َدا�َصْتُهْم ِباأ

. لق���د ك�نت الفتن ُته�جم الّن�����ص من كّل ج�نب: 
َوَقاَم���ْت َعلَ���ى �َصَناِبِكَه���ا«)1)

حّب الدني� واّتب����ع ال�سهوات والظلم والجور والرذائل الأخالقّية، اّلتي تقبع 

ف���ي عم���ق وجود الب�سرّي���ة؛ واأي�دي الطغ����ة الج�ئرة، اّلتي ك�ن���ت تمتّد على 

ال�سعف����ء بال اأدنى م�نٍع اأو رادع. ول���م يكن هذا التع�ّسف مقت�سًرا على مّكة 

اأو الجزي���رة العربية، بل ك�ن ي�سود اأعظم الح�س�رات في الع�لم اآنذاك، اأي 

الإمبراطورية الروم�ني���ة العظيمة والإمبراطورية ال�س�هن�س�هية في اإيران. 

ف����إذا م� ت�أّملتم في الت�ريخ، لوجدّتم �سفح���ة ت�ريخية مظلمة ك�نت ت�سرب 

ب�أطن�به� ك�ّفة نواحي الحي�ة الإن�س�نّية.

لق���د ب���داأ النبّي P جه�ده من���ذ اللحظة الأول���ى للبعث���ة مت�سّلًح� بقّوة 

خ�رق���ة و�سع���ٍي متوا�سل ي�ستع�سي عل���ى الت�سّور. لقد تحّم���ل الوحي، ذلك 

الوح���ي الإله���ّي اّل���ذي ك�ن ينزل على قل���ب الر�سول P كم� ين���زل الغيث 

الع���ذب ويهطل على الأر�ص الخ�سبة فيمنحه الط�قة ويمّده ب�لقّوة؛ وانبرى 

موّظًف���� كّل ط�قته لي�أخ���ذ ِبَيد الع�َلم اإل���ى زمٍن من التّح���ول العظيم، ولقد 

ح�لفه التوفيق.

اإّن الر�س���ول P بن���ى الخالي���� الأول���ى لج�سد الأّم���ة الإ�سالمّي���ة ِبَيده 

المقت���درة، في تلك الأّي����م الع�سيبة من ت�ريخ مّكة. لقد بن���ى قواعد الأّمة 

)1) ال�سي���د الر�سي، محمد بن ح�سي���ن، نهج البالغة، تحقيق وت�سحيح �سبحي ال�س�لح، دار الهجرة � قم، 
الطبعة الأولى، 1414ه�، �ص47.
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الإ�سالمّي���ة ورفع عم�ده�، فك�ن الموؤمن���ون الأوائل واأّول من اعتنق الإ�سالم 

واأّول من ك�نت لديهم تل���ك المعرفة وال�سج�عة والنورانية اّلتي مكنتهم من 

الوقوف على حقيقة الر�س�لة النبوّية والإيم�ن به�، {ٱ ٻٻ ٻ ٻ 

. لق���د ك�ن الر�سول P هو اّلذي لم�ص ب�أن�مله 
(1(

پ پ پپ}
الرقيقة �سع�ع تلك القلوب الوالهة، وفتح بيده القوّية اأبواب الأفئدة على ع�َلٍم 

رحٍب من المع����رف والأحك�م الإلهّية، فتفّتحت الأذه�ن والقرائح وازدادت 

الإرادات �سالب���ًة ودخلت تلك الثلّة الموؤمن���ة - اّلتي ك�ن يزداد عدده� يوًم� 

بعد يوم - في �سراٍع مريٍر ل ُيمكن ت�سّوره ب�لن�سبة لن� في المرحلة المّكية. 

لق���د تفّتحت ه���ذه البراعم في بيئة ل���م تكن تعرف �سوى القي���م الج�هلّية، 

ف���ك�ن ي�سوده���� الع�سبية الخ�طئ���ة، ويعّمه� الحقد العمي���ق، وتت�س�رع بين 

جنب�ته���� قوى الق�سوة وال�سّر والظل���م وال�سهوة اّلتي ت�سغط ب�سّدة على حي�ة 

الب�س���ر وتحيط به� م���ن كّل ج�نب، فنبت���ت تلك الغر�س����ت واأينعت من بين 

كّل ه���ذه الأحج�ر والأ�سواك الج�م���دة والملتّفة، وهذا ه���و معنى قول اأمير 

َة اأ�صلُب عوداً، ]والرواتع الخ�صرة   يَّ َجَرَة اْلَبرِّ نَّ ال�صَّ الموؤمنين Q: »َواإِ

. ولذلك ف�إّن ك�ّفة العوا�سف 
ْقَوى َوُقوداً«)2)

َ
اأرّق جلوداً، والنباتات العذية[ اأ

والأنواء ل���م ت�ستطع النيل من هذه النب�ت�ت والبراع���م والأ�سج�ر اّلتي نمت 

وترعرع���ت وانبثق���ت اأعواده� من بي���ن ال�سخور ال�سّم����ء، وانق�سى ثالثة 

ع�سر ع�ًم�، ثّم م� لبث �سرح المجتمع الإ�سالمّي �� المجتمع المدنّي والنبوّي 

�� اأن ق�م على اأ�س��ص هذه القواعد القوّية.

)1) �سورة الأنع�م، الآية 125.
)2) نهج البالغة، �ص 418.
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العمل ال�سيا�سّي

لم تكن ال�سي��سة هي العن�سر الوحيد في بن�ء هذه الأّمة، بل ك�نت ُتمّثل 

ق�سًم���� من ه���ذه العملّية. والق�سم الأ�س��ص الآخر فيه���� ك�ن يترّكز على بن�ء 

الأف���راد، {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ 

، ومعن���ى {ٹ} اأّن الر�س���ول P ك�ن 
(1(

ٹ ڤ ڤ}

يعمل على تربية وتزكية القلوب قلًب� قلًب�، كم� ك�ن ُيغّذي العقول عقاًل عقاًل، 

وذهن���ً� ذهن���ً�، ب�لحكم���ة والعلم والمعرف���ة، {ٹ ڤ ڤ}، 

والحكم���ة اأعل���ى درج���ة ومك�ن���ة. فلم يك���ن النب���ّي P ُيعّلمه���م القوانين 

����، وك�ن يفتح عيونهم على  والأح���ك�م فح�سب، بل ك�ن ُيعّلمهم الحكمة اأي�سً

حق�ئ���ق الوج���ود. وهكذا �س����ر النبّي P فيه���م لمّدة ع�س���ر �سنوات. فمن 

� على ال�ّسي��سة واإدارة الحكومة والّدف�ع عن كي�ن  ن�حية ك�ن اهتم�مه من�سبًّ

المجتمع الإ�سالم���ّي ون�سر الإ�سالم وفتح المج�ل اأم�م تلك الجم�ع�ت اّلتي 

ك�نت تعي�ص خ�رج المدينة اأن يدخلوا ال�ّس�حة النورانّية لالإ�سالم وللمع�رف 

الإ�سالمّي���ة؛ ومن ن�حيٍة اأخرى ك�ن يعمل على تربية اأفراد المجتمع. وهذان 

الأمران ل ُيمكن ف�سل اأحدهم� عن الآخر.

لقد اعتبر بع�ص الّن��ص اأّن الإ�سالم م�س�ألة فردّية، وف�سلوه عن ال�سي��سة، 

ف���ي حي���ن اأّن نبّي الإ�س���الم المكّرم P ف���ي بداية الهجرة، وم���ن اللحظة 

الأولى اّلتي تمّكن فيه� من النج�ة بنف�سه من م�س�عب مّكة، ف�إّن اأّول م� ق�م 

به هو ال�سي��س���ة. ف�إّن اإق�مة المجتمع الإ�سالم���ّي وت�سكيل الحكومة والّنظ�م 

)1) �سورة الجمعة، الآية 2.
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والجي����ص الإ�سالم���ّي واإر�س����ل الر�س�ئل اإلى ح���ّك�م الع�لم الكب����ر والدخول 

ف���ي معترك ال�سي��س���ة العظيم اآنذاك، ُتعّد كّله� من �س���وؤون ال�سي��سة. فكيف 

ُيمك���ن ف�س���ل الدين ع���ن ال�سي��س���ة؟! وكيف ُيمك���ن اإعط����ء ال�سي��سة معنًى 

وم�سموًن� و�سكاًل ِبَيد غير ي���د الهداية الإ�سالمّية؟! {ٱ ٻ ٻ 

. اإّنه���م 
(2(

، {ڃ ڃ چ چچچ}
(1(

ٻ}
يوؤمنون ب�لقراآن، لكّنهم ل يوؤمنون ب�سي��سته! {ٱ ٻ ٻ ٻ 

. فم���� معنى 
(3(

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ}
الق�سط؟ اإّن الق�سط يعني اإقرار العدالة الجتم�عّية في المجتمع. فمن اّلذي 

ي�ستطي���ع تحّمل هذا العبء؟ اإّن اإق�مة مجتم���ع يعّمه العدل والق�سط هو عمٌل 

�سي��سّي يقوم به م���دراء البالد، وهذا هو هدف الأنبي�ء جميًع�. فلي�ص الأمر 

مقت�س���ًرا على نبّين� فقط، ب���ل اإّن عي�سى ومو�سى واإبراهي���م وجميع الأنبي�ء 

الإلهّيين R قد ُبعثوا من اأجل العمل ال�سي��سّي واإق�مة الّنظ�م الإ�سالمّي.

)2006/08/22(

الّنظام النموذجّي للحكم

اإّن �سي���رة النب���ّي الأك���رم P في مرحل���ة ال�سن���وات الع�س���ر لح�كمّية 

الإ�س���الم في المدين���ة، ُتعّد من األمع عه���ود الحكم طيلة الت�ري���خ الب�سرّي، 

ول نق���ول ذلك جزاًف�، واإّنم� يجب التعّرف اإلى هذا العهد الق�سير والمليء 

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

)3) �سورة الحديد، الآية 25.
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ب�لن�س����ط واّلذي له ت�أثي���ٌر خ�رٌق على ت�ريخ الب�سرّي���ة. اإّن المرحلة المدنّية 

ه���ي الف�سل الث�ني من ع�سر ر�س�لة النبّي، اّل���ذي امتّد ل� 23 �سنة. الف�سل 

الأّول، اّل���ذي ك�ن مقّدم���ًة للف�سل الث�ني، ك�ن عب����رة عن 13 �سنة في مّكة. 

اأّم���� ال�سنوات الع�سر اّلت���ي ق�س�ه� النبّي P في المدين���ة فهي ُتمّثل �سنّي 

اإر�س�ء قواعد الّنظ�م الإ�سالمّي وبن�ء اأنموذج الحكم الإ�سالمّي لجميع اأبن�ء 

الب�سرّي���ة على مّر الت�ريخ الإن�س�نّي في مختل���ف الأع�س�ر والأم�س�ر. وهذا 

الأنموذج الك�مل، ل نجد له نظيًرا في اأّي حقبة اأخرى. وبمقدورن� من خالل 

اإلق�ء نظرة على هذا الأنموذج الك�مل تحديد المع�لم اّلتي به� ينبغي للب�سر 

وللم�سلمين الحكم على الأنظمة وعلى الّن��ص.

لقد ك�نت غ�ية النبّي P م���ن هجرته اإلى المدينة هي مق�رعة الواقع 

ال�سي��س���ّي والقت�س����دّي والجتم�عّي بظلمه وط�غوتّيت���ه وف�س�ده اّلذي ك�ن 

مهيمًن� على الدني���� اآنذاك، ولم يكن الهدف مك�فحة كّف�ر مّكة فح�سب، بل 

�. ك�ن النب���ّي الأكرم P يتعّقب هذا  ك�ن���ت الق�سّي���ة ذات بعد ع�لمّي اأي�سً

اله���دف، فك�ن يغر�ص بذور الفكر والعقيدة اأينم���� َوجد الأر�سّية الم�س�عدة 

لذلك، على اأمل اأن تنبت تلك البذور في الوقت المن��سب. وك�نت غ�يته من 

ذلك اإي�س�ل ر�س�ل���ة الحرّية والنهو�ص و�سع�دة الإن�س����ن اإلى ك�ّفة القلوب. 

وذلك يتعّذر اإّل عن طريق اإق�مة الّنظ�م النموذجّي القدوة. لذلك فقد ج�ء 

النب���ّي P اإلى المدينة لإق�م���ة مثل هذا الّنظ�م النموذج���ّي؛ لكن اإلى اأّي 

م���دى ت�سعى الأجي�ل الالحقة لموا�سلة ذلك والقت���راب من هذا الّنموذج، 

فذلك منوٌط بهممه� وم�س�عيه�. 
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ف�لنب���ّي P يبني الّنم���وذج وُيقّدمه للب�سرّية والّت�ري���خ. والّنظ�م اّلذي 

�سّيده النبّي P ك�ن له الكثير من المع�لم، اأبرزه� واأهّمه� �سبعة: 

المْعلَم الأّول: الإيمان: ف�لّدافع الحقيقّي للّنظ�م الّنبوّي اإلى الأم�م هو 

الإيم�ن المنبثق من قلوب الّن��ص وعقولهم والذي ي�أخذ ب�أيديهم وكّل كي�نهم 

���واب. اإًذا، المعلم الأّول يتمّثل في نفخ روح الإيم�ن وتقويته  نح���و طريق ال�سّ

وتر�سيخه وتغذية اأبن����ء الأّمة ب�لمعتقد والفك���ر ال�سليمين، وهذا م� ب��سره 

النبّي P في مّكة ورفع رايته في المدينة بكّل اقتدار. 

المْعلَ���م الثاني: العدل والق�ص���ط: فمنطلق العمل ك�ن يقوم على اأ�س��ص 

العدل والق�سط واإعط�ء كّل ذي حّق حّقه من دون اأدنى مداهنة. 

المْعلَ���م الثالث: العلم والمعرف���ة: ف�أ�س��ص كّل �سيء في الّنظ�م النبوّي 

ه���و العلم والمعرفة والوع���ي واليقظة، فهو ل ُيحّرك اأحًدا ف���ي اّتج�ٍه معّين 

حرك���ًة عمي����ء، بل يحّول الأّم���ة عن طريق الوع���ي والمعرف���ة والقدرة على 

الت�سخي�ص اإلى قّوة فّع�لة ل منفعلة. 

راع�ت  المْعلَ���م الراب���ع: ال�صف���اء والأخ���ّوة. ف�لّنظ�م النبوّي ينب���ذ ال�سّ

التي ُتغّذيه� الّدوافع الُخرافّية وال�ّسخ�سّية والم�سلحّية والّنفعّية وُيح�ربه�. 

دق والأخّوة والت�آلف والحميمّية.  ف�لأجواء هي اأجواء تّت�سم ب�ل�سّ

���الح الأخالق���ّي وال�صلوكّي: فه���و ُيزّكي الّن��ص  المْعلَ���م الخام����س: ال�صّ

وُيطّهره���م من رذائ���ل الأخ���الق واأدرانه�، وي�سن���ع اإن�س�ًن� خلوًق���� ومزّكًى 

ه���ي  ف�لّتزكي���ة   ،
(1(

ۈئ} ۆئ  ۆئ  { ۇئ 

)1) �سورة اآل عمران، الآية 164.
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اأحد المرتكزات الأ�س��ص. اأي اإّن النبّي P ك�ن يعمل على اأبن�ء الأّمة فرًدا 

فرًدا على اأ�س��ص الّتربية وبن�ء الإن�س�ن. 

المْعلَم ال�صاد�س: القتدار والعّزة: ف�لمجتمع والّنظ�م النبوّي ل يّت�سم�ن 

ب�لمذّل���ة والت�س���ّول ومّد ي���د الح�جة اإلى ه���ذا وذاك، بل يتمّي���زان بعّزتهم� 

واقتدارههم� وعزمهم�؛ فهم� مت���ى م� �سّخ�س� موطن �سالحهم� �سعي� اإليه 

و�سّق� طريقهم� اإلى الأم�م.

المْعلَ���م ال�صابع: العمل والّن�صاط والّتقّدم المّطرد: فال مج�ل للّتوّقف 

ف���ي الّنظ�م النبوّي، بل الحرك���ة والعمل والتقّدم بنحٍو منّظم. ول يحدث اأن 

يق���ول اأبن�وؤه اإّن كّل �سيء قد تّم، فلنرك���ن اإلى الّدعة والّراحة! وهذا العمل �� 

بطبيعة الح�ل �� مبعث لّذة و�سرور ولي�ص مدع�ة للك�سل والملل والإره�ق، بل 

هو عمل يمنح الإن�س�ن الّن�س�ط والّط�قة والندف�ع. 

دعائم الّنظام النموذجّي

ق���ِدم النبّي P اإل���ى المدين���ة لُيقيم ه���ذا الّنظ�م ويعمل عل���ى تك�مله 

ويجعله اأنموذًج� اإلى اأبد الّدهر، وليقتدي به الالحقون على امتداد الت�ريخ، 

 مم�ثل له، ومن اأجل اأن يزرعوا 
ٍ
مّم���ن تتوّفر لديهم القدرة على اإق�مة نظ����م

الندف�ع في القلوب كي يحّث بنو الب�سر الخطى نحو اإيج�د مثل هذا المجتمع. 

وب�لّطبع، ف�إّن اإيج�د مثل هذا الّنظ�م يحت�ج اإلى دع�ئم عق�ئدية واإن�س�نية.

ف���ال بّد اأّوًل من وجود معتقدات واأفك�ر �سليمة كي ُيق�م هذا الّنظ�م على 

اأ�س��سه����. وقد بّين النبّي P هذه الأفك�ر وال���روؤى في اإط�ر كلمة الّتوحيد 

والع���ّزة الإن�س�نّية و�س�ئر المع�رف الإ�سالمّي���ة خالل فترة ال�ّسنوات الثالث 
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ع�س���رة اّلت���ي اأم�س�ه� في مّكة، ث���م عّلمه� وفّهمه� الآخري���ن بنحٍو متوا�سٍل 

وعلى مدى لحظ�ت حي�ت���ه حّتى واف�ه الأجل في المدينة، وك�ن على الدوام 

ب�س���دد تعلي���م وتفهيم الجمي���ع مثل هذه الأف���ك�ر والمع����رف ال�س�مية اّلتي 

�سّكلت اأ�س�ص هذا الّنظ�م. 

وث�نًي���� من ال�س���رورّي وجود القواع���د والّدع�ئم الإن�س�نّي���ة كي ي�ستقيم 

ه���ذا البن�ء عليه�، لأّن الّنظ�م الإ�سالمّي ل يقوم على فرٍد واحد. وقد ب��سر 

النب���ّي P ب�إعداد ه���ذه الّرك�ئز في مّكة وحّققه����. ك�ن البع�ص منهم من 

ح�بة �� على اخت���الف مراتبهم �� لقد ك�نوا ثمرة الجهود الم�سنية  كب����ر ال�سّ

والجه����د المرير خالل فت���رة ال�سنوات الث���الث ع�سرة في مّك���ة، فيم� ك�ن 

 ،P البع�ص الآخر من اّلذين تّم بن�وؤهم في يثرب من خالل ر�س�لة النبّي

 .P اأمث�ل �سعد بن مع�ذ واأبي اأيوب واآخرين، وذلك قبل هجرة النبّي

وعندم���� حّل النبّي P في المدين���ة، فقد ب��سر عملية بن�ء الإن�س�ن من 

لحظ���ة دخول���ه اإليه�. ومع مرور الأّي����م اأخذت ترد اإل���ى المدينة �سخ�سّي�ت 

تّت�س���م بجدارته���� الإدارية وجالل���ة الق���در وال�سج�عة والت�سحي���ة والإيم�ن 

رح ال�س�مخ الرفيع.  والقتدار والمعرفة حّتى اأ�سبحت اأعمدًة �سلبة لهذا ال�سّ

لق���د ك�نت هجرة النبّي P اإلى المدينة �� اّلتي ك�نت ُت�سّمى قبل حلوله 

فيه���� ب� »يثرب« ومن ث���ّم �ُسّميت ب� »مدينة النبّي« بعد دخول���ه اإليه� �� بمث�بة 

ن�س�ئ���م ربيع عّمت اأجواء المدينة ف�سعر اأهله� ك�أّن انفراًج� حّل فيهم جذب 

القل���وب واأيقظه�. وعندم���� �سمع اأهل المدينة بو�س���ول النبّي P اإلى قب��� 

وه���ي على مقربة من المدينة وقد مكث فيه� خم�سة ع�سر يوًم� �� ك�ن ال�ّسوق 

لروؤيت���ه يغلي ف���ي قلوبهم يوًم� بعد يوم، وك�ن بع����ص الّن��ص يذهبون اإلى قب� 
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وي���زورون النبّي P ويرجعون؛ فيم� بق���ي الآخرون ينتظرونه في المدينة. 

وعندم���� دخ���ل النبّي P المدين���ة تبّدل ذل���ك ال�ّسوق وذل���ك الّن�سيم اإلى 

ع��سف���ة األهبت قلوب الّن�����ص فغّيرته�. و�سرع�ن م� نم� لديه���م ال�ّسعور ب�أّن 

جمي���ع م� لديه���م من عق�ئد وعواط���ف وروابط قبلّي���ة وع�سبّي�ت قد ذابت 

بطلوع محّي� هذا الرجل و�سلوكه ومنطقه، واأ�سرفوا على ن�فذة جديدة تطّل 

به���م على حق�ئ���ق ع�لم الخلق والمع�رف الأخالقّية. ف���ك�ن اأن اأحدثت هذه 

الع��سفة ثورًة في القلوب ب�دئ الأمر، ثّم امتّدت اإلى تخوم المدينة، لتخرج 

فيم���� بعد اإلى قالع مّكة وت�سيطر عليه�، وتنطل���ق في خ�تمة المط�ف لت�سّق 

طريقه���� اإلى م� ه���و اأبعد، فتتقّدم اإل���ى اأعم�ق امبراطوريت���ي ذلك الزم�ن 

العظميين، وحيثم� توّجهت ك�نت تهّز القلوب وتحدث ثورًة في ب�طن الب�سر. 

فف���ي �سدر الإ�سالم فتح الم�سلمون بق���ّوة اإيم�نهم بالد اإيران والروم، واأّيم� 

ق���وم ط�لهم هجوم الم�سلمي���ن ك�ن الإيم�ن ُيداعب قلوبه���م بمجّرد روؤيتهم 

للم�سلمي���ن. ك�نت الغ�ية من ال�سيف اإزال���ة العراقيل عن الطريق، والق�س�ء 

عل���ى المت�سّلطين والمترفي���ن. اأّم� ال�سواد الأعظم م���ن الّن��ص فقد ا�ستقبل 

ه���ذه الع��سفة في جميع الأمكنة، فك�ن اأن نفذ الّنظ����م والدولة الإ�سالمّية 

اإلى اأعم����ق امبراطوريتي ذلك الزم�ن �� اأي اإيران والروم �� ف�أ�سبحت� جزًءا 

م���ن الّنظ�م والدول���ة الإ�سالمّية. وكّل ذلك ح�سل في ظ���رف اأربعين �سنة، 

ع�سٌر منه� في عهد الر�سول P، وثالثون منه� بعد رحيله. 

لق���د ب��سر النبّي P عمله بمجّرد اأن حّل ف���ي المدينة. ومن العج�ئب 

اّلت���ي حفلت به� حي�ته P هي اأّنه، وط���وال تلك ال�سنوات الع�سر، لم يهدر 

لحظًة واحدة، فلم ُيَر P، غ�فاًل عن اإن�رة م�سعل الهداية والإيم�ن والتعليم 
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والتربية ولو للحظٍة واحدة؛ فلقد ك�نت يقظته ونومه وم�سجده وداره ودخوله 

�س�ح���ة الح���رب وم�سيره في الطرق����ت والأ�س���واق ومع��سرت���ه لأ�سرته وكّل 

وج���وده اأينم� حّل، در�ًس����. ي� له� من بركة زخر به� ه���ذا العمر! ف�ل�ّسخ�ص 

اّل���ذي �سغل الّت�ريخ برّمته وترك ب�سم�ت���ه عليه �� ولقد قلت مراًرا اإّن الكثير 

م���ن المف�هيم اّلتي اكت�س���ت و�س�ح القد�سّية على مدى الق���رون الت�لية، من 

قبي���ل الم�س�واة والأخّوة والعدالة وال�سي����دة ال�سعبّية، كّله� ك�نت تحت ت�أثير 

تع�ليمه P. ولم يكن لمثل هذه الأمور من وجود في تع�ليم �س�ئر الأدي�ن، 

اأو ل اأقّله ف�إّنه� لم تَر الّنور، مع اأّن ن�س�طه الحكومّي وال�سي��سّي والجتم�عّي 

قد دام ع�سر �سنين فقط ل غير! في� له من عمٍر مب�رك! 

 P ال�ّسلوك االجتماعّي للنبّي

لق���د حّدد P موقفه من���ذ اللحظة الأول���ى لدخوله المدين���ة، فعندم� 

دخل���ت الّن�ق���ة، التي ك�ن يركبه���� النبّي، يث���رب اأح�ط به���� الّن��ص. وك�نت 

يث���رب يومه���� مق�ّسمة اإلى اأحي�ء ت�س���ّم بيوًت� واأزّقة ومت�ج���ر، يعود كلٌّ منه� 

اإل���ى واحدة م���ن القب�ئل الّت�بعة اإّم� لالأو�ص اأو للخ���زرج... ك�نت الن�قة تمّر 

من اأم�م قالع هذه القب�ئل فيخرج كب�ره� وي�أخذون برك�ب الّن�قة من�دين: 

. لكّن 
اإلين���� ي� ر�سول اهلل، وك�ن P يقول: »دعوا الناقة فاإّنه���ا ماأمورة«)1)

 P كب����ر الق���وم واأ�سرافه���م و�سيوخه���م و�سب�به���م اعتر�سوا ن�ق���ة النبّي

ق�ئلي���ن: ان���زل هن� ي� ر�سول اهلل، ف�ل���ّدار دارك، وكّل م� لدين� في خدمتك، 

لكّنه P، ك�ن يقول لهم: »دعوا الناقة فاإّنها ماأمورة«. وهكذا طوت الن�قة 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج19، �ص 110.



43

بعثة سرنبيم سرخاتمP وإرساء قوسعق سرنمظام

الطري���ق حيًّ� بعد حّي، حّتى و�سلت اإلى حّي بني النّج�ر، اّلذين تنتمي اإليهم 

اأّم الر�س���ول P، وب�عتب�ره���م اأخوال النبّي P ج����وؤوه وق�لوا: ي� ر�سول 

اهلل! اإّن لن���� ب���ك لقرابة ف�ن���زل عندن�، فق����ل P : »دع���وا الناق���ة فاإّنها 

ماأمورة«، ف�نطلقت الن�قة حّتى حّطت رح�له� في اأكثر اأحي�ء المدينة فقًرا، 

فم���ّد الّن��ص اأعن�قهم ليعرفوا َمْن �س�ح���ب الدار اّلتي حّطت عنده� الن�قة، 

ف�إذا ب���ه اأبو اأّيوب الأن�س�رّي، اأفقر اأهل المدين���ة اأو اأحد اأفقرهم. عمد اأبو 

اأّي���وب الأن�س�رّي وعي�ل���ه الفقراء المع���وزون اإلى اأث�ث النب���ّي P فنقلوه 

، فيم���� ُرّد الأعي�ن والأ�سراف 
(1(

اإلى دارهم، وح���ّل النبّي P �سيفً� عليهم

واأ�سح�ب النفوذ وذوو الأن�س����ب واأمث�لهم، اأي اأّنه حّدد موقعه الجتم�عّي، 

ف�ّت�س���ح م���ن خالل ذل���ك عدم تعّلق ه���ذا الرج���ل ب�لّثروة والن�س���ب القبلّي 

�سرّي والع�ئلّي وعدم ارتب�طه ب�لمتح�يلين 
ُ
والزع�م�ت القبلية والنتم����ء الأ

الوقحي���ن ولن يكون كذل���ك. فهو P حّدد طبيعة �سلوك���ه الجتم�عّي منذ 

اللحظ���ة الأولى، واأيًّ� من الفئ�ت ُي�س�ند، ولأيٍّ من الطبق�ت ينح�ز، وَمْن هم 

اّلذين �سين�لون الق�سط الأوفر من ف�ئدة وجوده. ف�لجميع ك�نوا ينتفعون من 

وج���ود النبّي P وتع�ليم���ه، بيد اأّن الأكثر حرم�ًن���� ك�ن اأكثر انتف�ًع� منه، 

دافعهم في ذلك هو التعوي�ص عن حرم�نهم. 

 P ك�ن���ت قب����ل دارة اأبي اأّيوب الأن�س�رّي قطعة اأر����ص متروكة ف�س�أل

ع���ن �س�حبه�، فقيل اإّنه� ليتيمين، فدفع لهم� ثمنه� وا�ستراه� ثّم اأمر ببن�ء 

م�سج���د عليه�، ك�ن بمث�بة مركز �سي��سّي عب�دّي اجتم�عّي وحكومّي ومركز 

)1) م. �ص، �ص121.
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يتجّم���ع في���ه الّن��ص؛ حي���ث اقت�ست ال�س���رورة بن�ء مركز ُيمّث���ل المحورية، 

وم���ن هن� تّم���ت المب��سرة ببن�ء الم�سجد. ول���م يطلب P قطعة اأر�ص من 

 عن هذين 
ٍ
اأح���د اأو ي�ستوهبه�، بل ا�ستراه� ب�أمواله؛ ورغم عدم وجود مح�م

اليتيمي���ن ف�إّن النبّي P راعى الدّقة ف���ي اأداء حقوقهم� ك�ملة ت�ّمًة ك�لأب 

والمدافع عنهم�. وعندم� ب��سروا ببن�ء الم�سجد، ك�ن النبّي نف�سه P من 

اأوائ���ل الأ�سخ�����ص بل اأّول �سخ�ص ج����ء وحمل ب�لمعول وب��س���ر بحفر اأر�ص 

الم�سج���د. ولم يكن عمله ه���ذا ا�ستعرا�سيًّ�، بل ب�لفعل ب��س���ر ب�لعمل وك�ن 

يت�سّب���ب عرًق�. ك�ن عمله بحيث اأّن بع����ص الأ�سخ��ص الذين جل�سوا ج�نًب�، 

ق�ل���وا: اأنجل�ص والر�سول يعمل هكذا؟! فلنذهب ونعمل، فج�وؤوا وانهمكوا في 

 - P العم���ل حّتى �سّيدوا الم�سجد خالل برهة وجيزة. وبذلك اأثبت النبّي

ذل���ك الق�ئد العظيم والمقتدر - اأّنه ل ي���رى اأّي حّق ل�سخ�سه، ف�إذا م� ك�ن 

هن�ل���ك عمل فال بّد اأن تكون له م�س�همة فيه. بعد ذلك، و�سع P، الأطر 

الإداري���ة وال�ّسي��سّية لذلك الّنظ����م. ولو اأّن المرء األق���ى نظرة على التطّور 

اّلذي خط�ه بذك�ء وفطنة، لأدرك اأّي عقل وفكر ودّقة وحنكة تقف وراء تلك 

العزيم���ة الق�طع���ة والإرادة ال�سلبة اّلتي ل يمكن تحّققه���� ظ�هًرا اإّل برفٍد 

م���ن الوحي الإله���ّي. وحّتى يومن� ه���ذا، اإّن اّلذين يح�ول���ون تتّبع وق�ئع تلك 

ال�سنوات الع�سر خطوًة خطوة يعجزون عن ا�ستيع�ب اأّي �سيء. واإذا م� ح�ول 

المرء درا�سة كّل واقعة على حدة ف�إّنه ل يدرك منه� �سيًئ�، بل عليه اأن ُيدّقق 

الّنظ���ر ويلحظ ت�سل�سل الأعم�ل وكيفية اإنج����ز كّل تلك المه�ّم بتدبيٍر ووعٍي 

وح�س�ب�ٍت دقيقة. 
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تمّثل���ت الخطوة الأولى ف���ي اإر�س�ء الوحدة. لم يكن جمي���ع اأهل المدينة 

م�سلمي���ن؛ لقد ك�ن اأكثرهم كذل���ك، اإّل اأّنه بقيت فيم� بقيت قّلة قليلة منهم 

غي���ر م�سلمة. عالوة على ذلك، ك�ن���ت ثالث من القب�ئل المهّمة لليهود � بنو 

ة  قينق����ع وبنو الن�سي���ر وبنو قريظة � تقطن المدين���ة؛ اأي في القالع الخ��سّ

به���م المح�ذية للمدينة. ك�نت هذه القب�ئل قد ج�ءت اإلى المدينة قبل قرن 

ة طويلة  ة مجيئهم اإل���ى المدينة هي ق�سّ اأو قرني���ن من ذل���ك الت�ريخ، وق�سّ

له� تف��سيله�. وعند دخول النبّي P اإلى المدينة ك�ن لهوؤلء اليهود ثالث 

مزاي�: 

اأّولها: �سيطرتهم على الثروات الأ�س��ص في المدينة، وعلى اأهّم مزارعه� 

وتج�رته���� ومن�فعه�، وعلى اأه���ّم �سن�ع�ته� اّلتي ت���دّر الأرب�ح وهي �سن�عة 

الذه���ب وغيره�. وك�ن اأغلب اأه���ل المدينة يرجعون اإليه���م ل�سّد حوائجهم 

وال�ستقرا����ص منهم وت�سديد الرب� اإليهم، اأي اأّنه���م ك�نوا يقب�سون على كّل 

�سيء من الن�حية الم�لية. 

والثاني���ة: تفّوقهم على اأه���ل المدينة من الن�حي���ة الثق�فّية، فهم ك�نوا 

اأ�سح�ب كت�ب وعلى اّطالع على مختلف المع�رف والعلوم الدينّية والم�س�ئل 

اّلت���ي تجهله� عقول اأهل المدينة ذات الّطبيعة �سبه البدائّية. من هن� ك�نت 

له���م الهيمنة الفكرّية. واإذا م� اأردن� و�سفهم وفًق� للم�سطلح�ت المع��سرة 

فب�إمك�نن� الق���ول ب�أّنهم ك�نوا ُي�سّكلون طبقة مثّقفة؛ لذلك ك�نوا ي�ستحمقون 

اأه���ل المدينة وي�سخرون منهم وُيحّقرونهم. ب�لّطب���ع، ك�نوا يت�س�غرون في 

المواط���ن التي ك�نوا يدركون فيه���� الخطر اأو عند ال�سرورة، غير اأّن التفّوق 

ك�ن لهم في الح�لت الطبيعية. 
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الثالث���ة: اّت�س�لهم ب�لمن�طق الن�ئية ع���ن المدينة، فلم يتقوقعوا داخل 

ح���دود المدينة. لق���د ك�نوا ُيمّثلون واقًع���� ق�ئًم� في المدين���ة، لذا ك�ن على 

 .� النب���ّي P اأن ي�سعهم في الح�سب����ن؛ ف�أوجد P ميث�ًق���� جم�عيًّ� ع�مًّ

 P المدينة اّت�سح اأّن قي�دة مجتمعه� منح�سرٌة به P ولدى ورود النبّي

من دون اأن يبرم عقًدا اأو يطلب �سيًئ� من الّن��ص اأو اأن يدخل في مب�حث�ت مع 

اأحد، اأي اإّن ال�ّسخ�سّية والعظمة النبوّية اأخ�سعت الجميع له� ب�سكٍل طبيعّي. 

لقد تجّلت قي�دته وجعلت الجميع يتحّركون وُيب�درون حول محورّيته�.

لقد كتب النبّي ميث�ًق�، و�س�ر مو�سع قبول من ِقبل الجميع. ك�ن الميث�ق 

�س�م���اًل للتف�ع���ل الجتم�ع���ّي والمع�م���الت والنزاع����ت والدي����ت وعالقة 

النبّي P بمع�ر�سيه وموقفه من اليهود ومن غير الم�سلمين؛ كّل ذلك ك�ن 

اًل ولعّل���ه قد احتّل �سفحتين اأو ثالث �سفح�ت كبيرة من كتب  مدّوًن� ومف�سّ

الّت�ريخ القديمة الكبرى. 

الخط���وة الث�نية ك�نت في غ�ي���ة الأهمّية وهي اإ�س�ع���ة روح الأخّوة. لقد 

ك�ن���ت الأر�ستقراطّي���ة والع�سبّي����ت الُخرافي���ة والتكّب���ر القبل���ّي وانف�س�ل 

ال�ّسرائ���ح المختلفة للّن��ص ع���ن بع�سه� البع�ص، اأبرز الب���الءات اّلتي ك�نت 

ب���ة يومذاك. وب�إ�س�عته  ُتع�ن���ي منه� المجتمع����ت الج�هلّية العربّية المتع�سّ

لالأخ���ّوة، �سحق الّنبّي P هذه النعرات تحت قدميه. فقد اآخى بين رئي�ص 

القبيلة وبين من هو في م�ستًوى داٍن اأو متو�ّسط. وهوؤلء بدورهم ارت�سوا هذه 

الأخّوة ط�ئعين. وو�سع ال�ّس����دة والأ�سراف اإلى ج�نب العبيد من الم�سلمين 

والعتق�ء، وبذلك ق�سى على العوائق في طريق الوحدة الجتم�عّية. وعندم� 

اأراد P اّتخ����ذ موؤّذن لم�سج���ده، ك�ن ذوو الحن�ج���ر الجهورّية والهندام 
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الجمي���ل وال�سخ�سّي�ت الم�سهورة، من الكثرة بمك�ن؛ لكّنه اخت�ر من دونهم 

ب���الًل الحب�سّي اّل���ذي ك�ن يفتقد اإلى الجم����ل وال�سوت الح�س���ن وال�ّسرف 

�سبّي. ف�لمن�ط ك�ن الإ�سالم والإيم����ن والجه�د والّت�سحية في  الع�ئل���ّي والنَّ

�سبي���ل اهلل ل غي���ر. لحظوا كيف اأّن���ه P حّدد القيم عل���ى �سعيد العمل، 

فقبل اأن يت���رك كالمه ب�سم�ته على القلوب، ك�ن���ت اأعم�له و�سيرته وهديه 

يوؤّثرون في القلوب.

  





ظام اإلسالمّي
ّ
حماية الن

بغية اإنج�ز هذه المهّمة ك�ن هن�ك ثالث مراحل هي: 

المرحلة الأولى: اإر�س�ء قواعد الّنظ�م من خالل اإنج�ز هذه الأعم�ل.

المرحلة الّثانية: �سي�نة هذا الّنظ�م؛ فمن الطبيعّي اأن يكون هن�ك من 

ُيع�دي هذا الكي�ن المتن�م���ي والمتع�ظم اّلذي لو اأح�صَّ به اأ�سح�ب ال�ّسلطة 

ل�سع���روا ب�لخط���ر اإزاءه. واإذا ل���م يتمّكن النبّي P من حف���ظ هذا الوليد 

الّطبيعّي الميمون بحنكة في مق�ب���ل الأعداء، ف�سيزول هذا الّنظ�م وتذهب 

جهوده �سًدى، فال بّد له من �سونه. 

المرحل���ة الثالث���ة: اإكم����ل البن�ء واإعم����ره؛ اإذ ل تكف���ي عملّية الإر�س�ء 

واإّنم� هي الخطوة الأولى.

���� عر�سيًّ�. اإّن  وه���ذه المراحل الثالث ت�سير اإل���ى ج�نب بع�سه� بع�سً

عملّي���ة اإر�س�ء القواعد ت�أت���ي ب�لّدرجة الأولى، بيد اأّن���ه يتعّين الحذر من 

الع���دّو اأثن�ءه�، وهكذا ت�أتي مرحلة ال�سي�نة، حيث يتّم خالله� الهتم�م 

ببن����ء الأ�سخ��ص والكي�ن����ت الجتم�عّية ومن ث���ّم تتوا�سل في المراحل 

الالحقة.
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اأعداء الّنظام االإ�سالمي

ك�ن النب���ّي P ي���رى خم�س���ة اأ�سن�ف م���ن الأع���داء يترّب�س���ون بهذا 

المجتمع الفتّي:

الع���دّو الأول: وه���و ع���دوٌّ �سئي���ل الأهمّي���ة ومحدود، ولك���ن ينبغي عدم 

الّتغ�فل عنه في الوقت نف�سه، فلرّبم� يت�سّبب في بروز خطٍر داهم. فمن هو 

هذا العدّو؟ اإّنه القب�ئل �سبه الهمجّية التي ُتحيط ب�لمدينة؛ فعلى ُبعد ع�سرة 

اأو خم�سة ع�سر اأو ع�سرين فر�سًخ� من المدينة تعي�ص قب�ئل �سبه بدائّية، جّل 

حي�ته� عب�رة عن القتت�ل واإراقة الدم�ء والإغ�رة والّنهب وال�ّسلب. واإذا ك�ن 

النبّي P ي�سبو اإلى اإق�مة مجتمٍع �سليٍم اآمٍن ووادٍع في المدينة، فم� عليه 

اإل اأن يح�س���ب لهوؤلء ح�س�بهم، وهكذا فعل P، حيث تع�هد مع َمْن تتوّفر 

الح والهداية، ولم ُيب�درهم ب�لّدعوة لالإ�سالم ب�دئ الراأي،  فيه اأم�رات ال�سّ

بل ع�هدهم م���ع بق�ئهم على كفرهم و�سركهم بغية تجّنب انته�ك�تهم. لقد 

ك�ن النبّي P ملتزًم� اأ�سّد اللتزام بتعّهداته ومواثيقه، وهذا م� �س�أتطّرق 

�، لكّنه لَحَق الأ�سرار وَمن ل عهد لهم وع�لج م�سكلتهم. وم� ُيذكر  اإليه اأي�سً

م���ن َبْعِث النب���ّي P لل�ّسراي�، حيث ك�ن ير�س���ل الخم�سين اأو الع�سرين من 

الم�سلمي���ن في �سراي�، لمالحقة هوؤلء اّلذين ت�أبى طبيعتهم الوئ�م والهداية 

���الح ول ي�ستقّر لهم ح�ل اإل ب�إراقة الّدم����ء والتو�ّسل ب�لقّوة، فك�ن اأن  وال�سّ

لحقهم النبّي P وقمعهم واأخمد ن�رهم. 

الع���دّو الثان���ي: ه���و مّكة اّلتي ك�ن له���� مركزّية)بع����ص زع�م�ت مكة(. 

وب�لرغ���م من عدم وجود حكومة فيه� ب�لمعنى المتع�رف عليه، بيد اأّنه ك�ن 

هن����ك مجموعة من الأ�س���راف المتكّبرين العت�ة اأ�سح����ب الّنفوذ يحكمون 
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مّكة، وهم على اختالفهم، ك�نوا مّتحدين بوجه هذا المولود الي�فع الجديد. 

وك�ن النب���ّي P على علٍم ب�أّن الخطر الج�سيم اإّنم� ينطلق منهم، وهذا م� 

ح���دث عمليًّ�. اأح�ّص النبّي P اأّنه لو قعد حتى ي�أتوا بحًث� عنه ف�إّنهم يقيًن� 

ل���ن يتوانوا ع���ن ذلك و�سوف يقتن�س���ون الفر�سة، لذلك ذه���ب في اأثرهم؛ 

لكّن���ه لم يق�سد مّك���ة. ك�ن طريق ق�فلته���م يمّر بقرب المدين���ة، فب�درهم 

الّر�س���ول P ب�لهجوم، وك�نت معركة بدر اأه���ّم هذه الهجم�ت وفي طليعة 

� ج����وؤوا لمح�ربة  الأعم����ل. لقد ب�دره���م النبّي P ب�لهجوم، وه���م اأي�سً

ح�سرته بدافع الع�سبّية والغلظة والعن�د.

)2001/05/18( 

خبر الم�سلمون اأّنه���م �سينت�سرون على جم�عة 
ُ
بح�س���ب الوعد الإله���ّي، اأ

م���ن الك�فري���ن. وقد ك�ن ذلك ف���ي ال�سنة الث�ني���ة للهجرة. ك�ن���ت الق�فلة، 

المحّمل���ة ب�أمتع���ة وب�س�ئ���ع قري����ص، ق�دمة من ال�س����م اإلى المدين���ة، لتعبر 

اأط���راف المدينة نحو مّكة. وبمج���ّرد اأن اّت�سح لكّف�ر قري����ص تهديد اأبط�ل 

ومج�ه���دي الع���رب والم�سلمي���ن، حّتى اأر�سلت ق���ّوات م�سّلحة اإل���ى المدينة 

للّدف����ع عن مت�عه� وب�س�ئعه�. ك�ن الم�سلم���ون يميلون اأكثر لإيق�ف الق�فلة 

المحّمل���ة ب�لّثروة والمت�ع، واّلتي لم يكن لديه� اأّي دف�ٍع ُيذكر. اأّم� حكم اهلل 

فق���د ق�سى ب�أن يذهب���وا لمواجهة الق���ّوات الم�سّلحة لكّف����ر قري�ص، {ہ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ہھ  ہہ 
. ك�ن الم�سلم���ون يعلم���ون اأّنه���م �سينت�س���رون ف���ي ه���ذه 

(1(
ڭ ڭ}

)1) �سورة الأنف�ل، الآية 7.
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المواجه���ة ولكّنه���م لم يكون���وا يعلمون ب����أّن ذلك �سيكون على ق���ّوات قري�ص 

الم�سّلحة، بل ك�نوا يظّنون اأّن انت�س�رهم �سيكون على هذه الق�فلة التج�رية 

الع�ئ���دة من ال�س����م. ولكّن النب���ّي بّدل طريقه���م واأخذهم نح���و المواجهة 

الع�سكرّي���ة؛ فعبرت الق�فلة، لكّن الم�سلمين التق���وا ب�لكّف�ر في محّلٍة ُتدعى 

ب���دًرا. فم�ذا ك�نت العّلة من تبديل اهلل تع�لى طريق الم�سلمين من مواجهة 

مع الق�فلة اإلى مواجهة مع القّوات الم�سلّحة؟ ال�سبب هو اأّن الم�سلمين ك�نوا 

يرون م� هو قريب وك�نت اإرادة اهلل وم�سيئته تريد هدًف� بعيًدا، {ڭ ڭ 

. ف����إّن اهلل تع�ل���ى اأراد اأن يعّم الحّق هذا الع�لم 
(1(

ۇ ۇ ۆ ۆ }
 واأراد اأن يزهق الب�طل، 

(2(
{ۋ ۅۅ ۉۉ ېې}

اّل���ذي هو بطبيعته زاهق. األ���م يكن من المقّرر اأن يق���وم الإ�سالم ب�لق�س�ء 

عل���ى جميع القوى وال�سلطن�ت ال�سيط�نية والط�غوتية؟ األم يكن من المقّرر 

؟ األم يكن من 
(3(

اأن ت�سبح الأّمة الإ�سالمّية {ڦ ڦ ڦ ڦ }

المق���ّرر اأن ترتفع راية الإ�سالم خّف�قًة على قمم الإن�س�نّية والب�سرّية؟ فمتى 

يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن اأّي طريٍق؟

لق���د ك�ن الم�سلمون في ذل���ك الوقت ُيفّكرون في اأنف�سهم اأّنهم لو �س�دروا 

هذه الق�فلة الثرية، وح�سلوا على بع�ص الم�ل ف�إّن الإ�سالم الفتّي �سوف يقوى. 

ك�ن���وا ُيفّكرون ب�س���كٍل �سحيح، لكن ك�ن الفكر الأرق���ى والأكثر قيمًة في محلٍّ 

اآخ���ر. الفكر الأرقى هو اأّنن���� نحن الم�سلمون اّلذين نحي���ط ب�لنبّي اليوم، قد 

)1) �سورة الأنف�ل، الآية 7.

)2) �سورة الأنف�ل، الآية 8.
)3) �سورة البقرة، الآية 143.
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و�سلن���� اإلى حّد ُيمكنن� اأن ُنر�ّسخ فكرن� وطريقن� في المجتمع�ت الم�ست�سعفة 

المحرومة وفي و�سط عوالم الظالم والظلم�نية، ففي هذا الحو�ص من المي�ه 

م���� يمّكنه من التدّف���ق لإرواء كّل هذه الغر�س�ت والأ�سج����ر والأرا�سي المّيتة 

والي�ب�سة. هذه هي الفكرة الأرقى. ف�إذا ك�ن من المقّرر اأن ي�سل الإ�سالم اإلى 

الن�سر الواقعّي، واإذا ك�ن من المقّرر اأن تتحّرك هذه النواة الجليلة لالإ�سالم 

نح���و المن�ط���ق الم�ست�سعفة، واإذا ك�ن من المق���ّرر اأن تت�س�قط ق�سور الظلم 

والجور واحًدا بعد الآخر، فينبغي اأن يبداأ ذلك من مك�ٍن م�. لم يكن الم�سلم 

المخل�ص المحّب في �سدر الإ�سالم يعلم من اأين يبداأ، فعّلمه اهلل تع�لى ذلك 

وهّي�أ له، اأخرجه اهلل تع�لى من اأجل م�س�درة ب�س�ئع قري�ص ليجّره اإلى معركٍة 

ل���م يرده�، فيتحّقق بذلك، م���ع قلّة العت�د ولكن مع الإيم����ن الرا�سخ، تراجع 

الع���دّو القهق���رّي وفتح الطريق اأم�م �سيالن وجري�ن وتق���ّدم ونفوذ قّوة الحّق 

وثب����ت طريقه، فلك���ي يفهم الع���دّو اأّن الإ�سالم موجوٌد يج���ب اأن ي�أخذه على 

، لقد جعلن�ك���م اأّيه� الم�سلمون 
(1(

محم���ل الجّد. {ۋ ۅۅ ۉ}

في مواجهة الجي�ص الجّرار للعدّو من دون اأن تريدوا ذلك، وذلك من اأجل اأن 

توّجهوا قب�ستكم نحوه، فتظهر قدرة اهلل اأم�م ن�ظريه. 

)1980/10/03(

بع���د اأن ك�ن الّن�س���ر الإلهّي في معركة بدر، بف�س���ل اهلل ورحمته وبهّمة 

الم�سلمي���ن، من ن�سيب مج�هدي الإ�سالم، ف�إّنه لم يك���ن متوّقعً� من العدّو 

حد. 
ُ
اأن ُيقل���ع ع���ن عداوته بهذه ال�سرع���ة، ولذلك بداأ ب�لتخطي���ط لمعركة اأ

)1) �سورة الأنف�ل، الآية 8.
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حد ك�ن الأمر في البداي���ة ل�س�لح الم�سلمين ب�سبب اّتح�دهم 
ُ
وف���ي معركة اأ

وتوافقه���م، وا�ستط�عوا ف���ي البداية اأن يهزم���وا الم�سركي���ن، ولكن بعد اأن 

مروا بحفظ 
ُ
ح�سل���وا على الن�س���ر ب�سرعة، ف�إّن اأولئك ال� 50 رج���اًل الذين اأ

منف���ذ الجبل م���ن اأيدي العدّو، وم���ن اأجل اأن ل يتخّلفوا ع���ن جمع الغن�ئم، 

ترك���وا مهّمته���م ولحقوا ب�لم�سلمي���ن اّلذين ك�نوا بدوره���م م�سغولين بجمع 

الغن�ئ���م. بقي ع�س���رة اأ�سخ��ص فقط من الم�سلمين عن���د ذلك الجبل واأّدوا 

م���� عليهم؛ لك���ّن العدّو اغتنم هذه الفر�سة والت���ّف عليهم من خلف الجبل، 

وهج���م على الم�سلمي���ن من ال�سّق والمنفذ الذي لم يك���ن عليه م� يكفي من 

الحر����ص. وق���د دفع الم�سلم���ون ثمًن� ب�هًظ���� ب�سبب هذا الهج���وم؛ لم ُيهزم 

الإ�سالم، ولكّن انت�س�ره ت�أّخر ب�لإ�س�فة اإلى خ�س�رة اأبط�ٍل ج�سع�ن واأعّزاء 

في ه���ذا الطريق، كحمزة �سّيد ال�سهداء. واهلل تع�ل���ى يدعو الم�سلمين اإلى 

العتب����ر والت�أّم���ل فيقول له���م اإّنن� �سدقن���� وعدن� وقلن� اإّنك���م �ستنت�سرون 

عل���ى العدّو وقد انت�سرت���م، ولكن بعد اأن ظهرت فيكم تل���ك الح�لت وتلك 

الخ�س�ل الّثالث، تلّقيتم ال�سربة؛ وتلك الخ�س�ل الثالث هي عب�رة عن: 

اأّوًل: {ڎ }، اأي �سعفتم وفقدتم حم��سكم وجهوزّيتكم وثب�تكم 

واإقدامكم.

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

، فتخّلفتم ع���ن اأوامر الر�سول والق�ئد واأولئك 
(1(

ثالًث���ا: {ژ}

اّلذين ك�نوا م�سوؤولين عن اإدارة اأموركم.

)1) �سورة اآل عمران، الآية 152.
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فه���ذه ال�سف�ت الثالث اّلتي ظهرت فيكم اأعط���ت العّدو الفر�سة ليلتّف 

عليك���م ويوّجه لكم �سربة ولي�سقط اأعّز اأبن�ء الإ�سالم م�سّرجين بدم�ئهم، 

ب�لغي���ن بذلك مق����م ال�سه�دة والمف�خر، وليخ�سر الع�ل���م الإ�سالمّي ب�سبب 

هذا الأمر اأمث�ل هذه ال�ّسخ�سّية.

)1980/05/09(

ك�ن���ت معركة الخندق اآخ���ر المع�رك اّلتي �ُسّنت �س���ّد النبّي P �� وهي 

واح���دة من اأهّمه� �� حيث ا�ستجم���ع كّف�ر مّكة كّل قواهم وا�ستع�نوا ب�لآخرين 

���� وق�لوا فلنذهب ونقتل النبّي P وب�س���ع مئ�ت من اأن�س�ره المقّربين  اأي�سً

وننه���ب المدينة ونرجع مطمئّنين؛ ولن يبقى بعده���� عيٌن ول اأثر للنبّي ومن 

معه. وقب���ل اأن ي�سلوا اإلى المدينة ك�ن النبّي P قد علم ب�لأمر فب�در اإلى 

حفر خندق عر�سه اأربعون متًرا تقريًب� من الّجهة اّلتي ي�سهل اختراقه�. ك�ن 

ذلك في �سهر رم�س�ن والمن�خ ق�ر�ص البرودة، كم� تنقل الرواي�ت، ولم يهطل 

المط���ر ذاك الع�م؛ من هن� فقد عّم الجدب وع�ن���ى الّن��ص من الم�س�عب. 

ك�ن النب���ّي P اأكثر الّن��ص عم���اًل في حفر الخندق؛ فحيثم���� وقعت عين�ه 

عل���ى من اأعي�ه العمل واأ�س�ب���ه الإره�ق ولم يعد ق�دًرا عل���ى موا�سلة العمل، 

ك�ن P يتن����ول معول���ه ويم�ر����ص العمل المق���ّرر اإنج�زه عنه. فل���م ي�سّجل 

ح�س���وره ب�إ�س���دار الإيع����زات فقط، ب���ل ك�ن يح�سر ب�سخ�س���ه و�سط جموع 

الّن��ص. ج�ء الكّف����ر مق�بل الخندق، ولّم� اأدركوا عجزهم اأ�سيبوا ب�لإحب�ط 

 P جبروا عل���ى الّتراجع. عنده� ن�دى النبّي
ُ
والهزيم���ة وافُت�سح اأمرهم ف�أ

ب����أّن الأمر ق���د انتهى؛ وهذه ك�نت اآخ���ر المع�رك اّلتي �سّنه���� كّف�ر مّكة �سّد 

الم�سلمين، وقد ج�ء دور الم�سلمين للتوّجه نحو مّكة ومالحقة الكّف�ر. 
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بعد ع����م من تلك الواقعة اأراد النبّي P التوّجه اإلى مّكة لأداء العمرة 

- واأثن����ء ذلك وقع �سلح الحديبية الغنّي ب�لمع�ني والأهداف - وك�ن م�سير 

النب���ّي P اإلى مّك���ة في �سهر محّرم الح���رام - حيث ك�ن���وا ُيحّرمون فيه 

القت����ل - ف�أ�سبحوا في حيرة من اأمرهم م� ع�س�هم �س�نعين، اأي�سمحون له 

ب�لتقّدم في م�سي���ره؟ وم�ذا �سيفعلون اإزاء نج�حه ه���ذا؟ وكيف يواجهونه؟ 

اأيق�تلونه وهم في �سهر محّرم؟ وكيف يق�تلونه؟ واأخيًرا قّرروا عدم ال�ّسم�ح 

ل���ه ب�لمجيء اإل���ى مّكة، واإب�دته هو واأ�سح�به اإن وج���دوا لذلك مبّرًرا. تمّيز 

ت�س���ّرف النب���ّي P ب�أ�سمى درج����ت التدبي���ر، حيث ق�م بم���� دفعهم لأن 

ُيبِرم���وا مع���ه �سلًح� يق�سي ب����أن يعود اإل���ى المدينة على اأن ي�أت���ي في الع�م 

الق����دم لأداء العمرة. وتوّفرت الّظروف جميعه���� اأم�م النبّي P من اأجل 

الّتبلي���غ في كّل اأرج�ء المنطق���ة وُفتحت اأم�مه الأب���واب. ك���ن ذلك �سلًح�، 

 .
(1(

بيد اأّن الب����ري تع�ل��ى ُي�سّرح ف��ي كت�به ب�لقول: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}

ومن ُيراجع م�س�در الت�ريخ ال�سحيحة والموّثقة ُيده�سه كثيًرا م� جرى في 

واقعة �سلح الحديبية. وفي الع�م الت�لي توّجه النبّي P لأداء العمرة ورغم 

اأنوفه���م اأخذت �سوكته تزداد قّوة يوًم� بعد يوم. ولّم� نق�ص الكّف�ر العهد في 

الع����م الالحق �� اأي الع����م الث�من للهجرة �� تق���ّدم نحوهم النبّي P وفتح 

مّكة، فك�ن فتًح� عظيًم� ُينبئ عن اقتدار النبّي P وتمّكنه. وت�أ�سي�ًس� على 

ذل���ك فقد اّت�سم تع�مل النبّي P مع هذا العدّو ب�لتدبير والقتدار والت�أّني 

وال�سب���ر بعيًدا عن الرتب�ك، ول���م يتراجع اأم�مه ولو خطوة واحدة، بل ك�ن 

)1) �سورة الفتح، الآية 1.
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يتقّدم نحوه يوًم� بعد يوم واآًن� بعد اآن. 

الع���دّو الثال���ث: ك�ن���وا اليهود؛ اأي الّدخالء اّلذي���ن ل يوثق بهم واّلذين 

اأ�سرعوا ب�لّتعبير ع���ن ا�ستعدادهم لمع�ي�سة النبّي P في المدينة؛ لكّنهم 

ل���م ُيقلعوا عن اأعم�ل الإيذاء والتخري���ب والخي�نة. ب�لتدقيق جّيًدا، نجد اأّن 

� في �س���ورة البقرة وبع�ص ال�س���ور الأخرى من الق���راآن الكريم،  ق�سًم���� مهمًّ

ترتبط بطريقة تع�مل النب���ّي P و�سراعه الثق�فّي مع اليهود الذين ك�نوا 

عل���ى قدٍر م���ن العلم والوع���ي والثق�فة، وك�ن���وا يوؤّثرون على اأف���ك�ر �سع�ف 

الإيم����ن م���ن الّن��ص، ويحوك���ون الّد�س�ئ����ص ويزرع���ون الي�أ����ص ف���ي قلوبهم 

ا منّظًم�. وك�ن النبّي P ي�سلك  ويثي���رون الفتن بينهم، فك�نوا ُيمّثلون عدوًّ

معه���م �سبي���ل المداراة م� اأمكن���ه، لكّنه لّم���� لم�ص منهم ع���دم ا�ستج�بتهم 

له���ذه الم���داراة ب�در اإلى مع�قبته���م. ولم ت�أِت مب�غت���ة النبّي P لهم من 

دون �سب���ب اأو مقّدم����ت، بل اإّن كالًّ من هذه القب�ئل الث���الث ارتكبت اأفع�ًل 

فع�قبهم النبّي P بم� يوازي فعلتهم. 

الأول���ى: »قبيل���ة بنو قينقاع«: الذين خ�ن���وا النبّي P، فتوّجه نحوهم 

واأمرهم ب�لجالء واأخرجهم من دي�رهم ت�ركين ثرواتهم للم�سلمين. 

ة  ���� -  وق�سّ الثاني���ة: »بن���و الن�صي���ر«: اّلذي���ن خ�ن���وا النب���ّي P اأي�سً

خي�نته���م مهّم���ة - ف�أمرهم النب���ّي P بحمل بع����ص اأمتعته���م والرحيل، 

ف��سطّروا لذلك وارتحلوا.

الثالث���ة: »بن���و قريظ���ة«: الذين منحهم النبّي P الأم����ن و�سمح لهم 

ب�لبق�ء في المدينة ولم ُيخرجهم منه�، واأبرم معهم عقًدا على اأّل ي�سمحوا 

للع���دّو ب�لت�سّلل م���ن اأحي�ئهم في معرك���ة الخندق، لكّنهم غ���دروا وتع�قدوا 
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م���ع العدّو على الوق���وف اإلى ج�نبه لمق�تلة النب���ّي P، اأي اإّنهم لم يكتفوا 

له���م م���ن عهده���م مع النب���ّي P، بل ف���ي الوقت اّلذي ب����در ر�سول  بتن�سّ

اهلل P اإلى حفر الخندق في الجهة اّلتي ي�سهل اختراقه� و�سّلمهم الّجهة، 

اّلتي تقع عليه� اأحي�وؤهم، ليمنعوا العدّو من الت�سّلل عبره�، ذهبوا للتف�و�ص 

والتب�ح���ث مع العدّو ليدخل���وا مًع� من تلك الجهة ويطعن���وا النبّي P من 

الخلف.

وفي تل���ك الأثن�ء علم الر�سول P بهذه الموؤام���رة، وك�ن قد م�سى م� 

ُيق����رب ال�ّسهر على ح�س����ر المدينة؛ وقد وقعت خي�ن���ة هوؤلء في منت�سف 

ه���ذا ال�سهر؛ فلج�أ P اإلى عمٍل ف���ي غ�ية الذك�ء، حيث اأوقع الفتنة بينهم 

وبي���ن قري�ص، فق�س���ى على الّثقة اّلت���ي تربطهم بقري�ص، وق���د تجّلت بذلك 

واح���دة من الخطط ال�ّسي��سّية الع�سكرّي���ة الرائعة للر�سول الأكرم P، اأي 

اأّن���ه P ب�غتهم حتى ل يتمّكنوا من توجي���ه اأّي �سربة للم�سلمين. وبعد اأن 

انهزم���ت فيه قري�ص وحلف�وؤه� وابتعدوا ع���ن الخندق وع�دوا اإلى مّكة، رجع 

النب���ّي اإلى المدينة. وفي اليوم عينه الذي رج���ع فيه، �سّلى Pالظهر، ثّم 

دع���� اإلى �س���الة الع�سر قب�لة قالع بني قريظة، فتوّج���ه نحوهم، اأي اأّنه لم 

ُيمهلهم ول���و لليلٍة واحدة، فح��سرهم لمّدة خم�س���ة وع�سرين يوًم� توا�سلت 

خالله���� المن�و�س�ت بين الّطرفين. ثّم اإّن النبّي P قتل مق�تليهم لفداحة 

خي�نتهم وعدم اإمك�نّية اإ�سالحهم. 

هك���ذا تمّيز تع�مل النبّي P مع ه���وؤلء، اأي اإّنه اأزال عداوة اليهود من 

على طريق الم�سلمين - ب�سكل اأ�س��ص في ق�سية بني قريظة، وقبله� مع بني 

الن�سي���ر، وبعده� مع يهود خيبر �� بكّل تدبير وقّوة واإ�سرار مقترن ب�لأخالق 
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الإن�س�نّية الع�لية. وف���ي كّل هذه المواطن لم ينق�ص النبّي P عهًدا اأبًدا، 

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

الع���دّو الراب���ع: ك�ن���وا المن�فقون. ك�ن المن�فقون يعي�س���ون بين الّن��ص. 

� منحّطين  وك�نوا من اّلذين اآمنوا ب�أل�سنتهم ولم توؤمن قلوبهم. ك�نوا اأ�سخ��سً

ومع�ندين و�سّيقي الأفق وم�ستعّدين للتع�ون مع العدّو؛ لكّنهم ك�نوا يفتقدون 

للتنظي���م، وهذا م� ك�ن ُيمّيزهم عن اليهود. لقد ك�ن النبّي P يتع�مل مع 

العدّو المنّظم المتوّث���ب لمه�جمة الم�سلمين كتع�مله مع اليهود ولم ُيعطهم 

الأم�ن اأبًدا، لكّنه ك�ن يتحّمل العدّو غير المنّظم، مّمن تلّوث اأفراده ب�لعن�د 

بّي من 
ُ
والعداوات والخب�ئث الفردية وعدم الإيم�ن؛ فلقد ك�ن عبد اهلل بن اأ

األ���ّد اأعداء النب���ّي P وقد ع��سر الر�سول P حّت���ى اآخر �سنة من عمره 

تقريًب����؛ اإّل اأّن الر�س���ول P لم يتع�مل معه تع�م���اًل �سّيًئ�، مع علم الجميع 

بنف�قه؛ فقد ك�ن P ُيداريه وُيع�مله كب�قي الم�سلمين من حيث عط�وؤه من 

بيت الم�ل و�سي�نة اأمنه وحرمته. ك�ن ذلك منه P ب�لرغم من خبث هذه 

الفئة واإ�س�ءته�، وفي �سورة البقرة اآي�ت تخت�ّص بهوؤلء المن�فقين. 

 P ولّم���� اّتخ���ذ تجّم���ع بع����ص المن�فقي���ن ط�ب���ع التنظيم ق����م النبّي

بمالحقته���م. فف���ي ق�سّية م�سج���د �سرار، حي���ث اّتخذوا منه مرك���ًزا، كم� 

اأق�موا اّت�س�لت مع عن��سر من خ�رج الّنظ�م الإ�سالمّي، من قبيل الّراهب 

اأب���ي ع�مر من ب���الد الروم، واأع���ّدوا مقّدم����ت تح�سيد الجيو����ص لمح�ربة 

النب���ّي P حتى ي�ستعين���وا بجي�ص الّروم �س���ّد النبّي. من هن���� ب�در اإليهم 

النبّي P وه���دم الم�سجد اّلذي بنوه واأحرقه، معلًن���� اأّنه لي�ص بم�سجد بل 

ه���و بوؤرة للت�آمر على الم�سجد وعلى ا�سم اهلل وعل���ى الّن��ص. اأو تلك الحفنة 
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م���ن المن�فقين اّلذين اأعلنوا كفرهم وخرج���وا من المدينة وح�سدوا قواهم 

فق�تلهم النبّي P وق�ل: لئن دَنوا من المدينة لأخرجّن لقت�لهم. رغم اأّنه 

ك�ن يوج���د من�فقون داخل المدينة، لكّن النب���ّي P لم يتعّر�ص لهم اأبًدا. 

وهك���ذا فقد واجه النب���ّي P الفئة الث�لثة مواجهة منّظم���ة �س�رمة، لكّنه 

�سل���ك طريق المداراة مع الفئ���ة الرابعة لفتق�دهم للتنظي���م، ولأّن الخطر 

ال�س����در عنه���م ُيمّثل خط���ًرا فرديًّ�. كم���� اأّنه P ك�ن غ�لًب� م���� ُيخجلهم 

ب�سلوكه.

اأّم���� العدّو الخام�س: فك�ن عب�رة عن العدّو الك�من في ب�طن كّل م�سلم 

�؛  وموؤمن وهو الأخطر من بين جميع الأعداء. وهذا العدّو مع�س�ص فين� اأي�سً

الل والنزلق  اإّن���ه الأهواء النف�سية والأن�نّية والجنوح نح���و النحراف وال�سّ

اّل���ذي ُيهّيئ الإن�س�ن بنف�سه اأر�سّيته. وقد خ�����ص النبّي P مع هذا العدّو 

�سراًع���� مريًرا. غ�ية الأمر اأّن اآلة ال�سراع مع هذا العدّو ل تتمّثل ب�ل�ّسيف، 

ب���ل ب�لّتربية والّتزكية والّتعليم والّتحذير. له���ذا، عندم� ع�د الم�سلمون من 

الح���رب مع كّل ذلك الّتع���ب، ق�ل لهم الر�سول P : »مرحًب���ا بقوم ق�صوا 

الجهاد الأ�صغر وبقي الجهاد الأكبر«. فتعّجب الم�سلمون من قوله و�س�ألوه: 

م� الجه�د الأكبر ي� ر�سول اهلل؟! لقد خ�سن� غم�ر هذا الجه�د المرير، فهل 

. ف�إذا م� �سّرح القراآن الكريم: 
من جه�د اأكبر منه؟! ق�ل: »جهاد النف�س«)1)

 فذلك ل يعني اأّنهم من�فقون، بل بع�ص 
(2(

{ڃ ڃ چ چ}

المن�فقي���ن في عداد اّلذي���ن في قلوبهم مر�ص. ولكن لي����ص كّل »اّلذين في 

)1) الك�في، ج5، �ص12.
)2) �سورة التوبة، الآية 125.
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قلوبه���م مر����س« هم من المن�فقين، فرّبم� يكون المرء موؤمًن� لكن في قلبه 

مر����ص. فم����ذا يعني هذا المر����ص؟ اإّنه يعني �سعف الأخ���الق وال�ّسخ�سّية 

وال�سهوانّية والجنوح نحو مختلف الأهواء اّلتي اإن لم ُيب�در المرء للحّد منه� 

ومق�رعته���� ف�إّنه� �ست�سلب منه الإيم����ن ويق�سو ب�طنه. واإذا م� �ُسلب الإيم�ن 

من المرء، واأ�سبح قلبه بال اإيم�ن وظ�هره موؤمًن�، عندئٍذ ُي�سّمى من�فًق�.

فل���و خل���ت قلوبن����، ل �سمح اهلل، م���ن الإيم����ن وبق���ي ظ�هرن���� متلّب�ًس� 

ب�لإيم����ن، وقطعن���� اأوا�سر الإيم����ن وعالئقه، بي���د اأّن األ�سنتن���� ظّلت تلهج 

ب�لتع�بي���ر الإيم�نية، فهذا ه�����و الّنف�ق وه��و من الخط���ورة بمك�ن. والقراآن 

ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہہ  {ۀ  ُي�س���ّرح:  الكري���م 

، وذاك ه���و ال�ّس���وء المبين، األ وهو الّتكذيب 
(1(

ے ے ۓ ۓ}
ب�آي����ت اهلل. ويق���ول ف���ي مو�س���ٍع اآخ���ر: {ھ ھ ھ ھ ے ے 

وه���ذا   .
(2(

ۆ} ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ 
هو الخط���ر الكبير اّلذي يته���ّدد المجتمع الإ�سالم���ّي، وحيثم� �س�هدتم في 

الّت�ري���خ انحراًف� في المجتمع الإ�سالمّي فمن هن���� ك�نت بدايته. رّبم� ي�سّن 

الع���دّو الخ�رجّي هجومه ويدّمر ويخّرب لكّنه ل ق���درة له على الإفن�ء. ففي 

الّنه�ي���ة �سيبقى الإيم����ن، وينبعث في مك�ٍن م� ويوؤتي اأكل���ه. غير اأّن جيو�ص 

الع���دّو الداخل���ّي اإن هجمت عل���ى الإن�س�ن واأفرغت ب�طن���ه اإذ ذاك �سيط�ل 

النح���راف �سبيله، واأينم� ُوجد النحراف ف�إّن من�س����أه يكون هو ذاك. ولقد 

 .� ت�سّدى النبّي P لهذا العدّو اأي�سً

)1) �سورة الروم، الآية 10.

)2) �سورة التوبة، الآية 77.
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امت����ز �سلوك النبّي P ب�لتدبي���ر وال�ّسرعة في العمل فلم يدْع الفر�سة 

تفوت���ه ف���ي اأّي ق�سّية. ك�ن P ط�هًرا ق�نًع� ل وج���ود لأّي نقطة �سعف في 

وج���وده المب����رك. ك�ن مع�سوًم���� نقيًّ�، وهذا بح���ّد ذاته ُيمّث���ل اأهّم عوامل 

الّت�أثي���ر. اإّن الّت�أثي���ر ب�لعمل هو اأو�سع واأعمق بدرج�ت م���ن الّت�أثير ب�لل�س�ن. 

لق���د ك�ن ق�طًع� و�سريًح�. ولم يتحّدث النبّي يوًم� بل�س�نين. ب�لّطبع، عندم� 

ك�ن يواج���ه العدّو ك�ن ي�ستخدم معه اأ�سلوًب� �سي��سيًّ� يوقعه في الخط�أ؛ فلقد 

ك�ن ُيب�غت العدّو ف���ي الكثير من الح�لت، �سواء في المواقف الع�سكرّية اأم 

ال�ّسي��سّي���ة، لكّنه ك�ن �سريًح� و�سّف�ًف���� مع الموؤمنين ومع قومه على الّدوام، 

���� وا�سًح� في كالمه بعيًدا ع���ن الألعيب ال�ّسي��سّي���ة، ُيبدي المرونة في  نقيًّ

ب���ّي - ذات الأحداث 
ُ
رورّي���ة - كم���� في ق�سّية عب���د اهلل بن اأ المواط���ن ال�سّ

ل���ة، ول���م ينك���ث عهًدا م���ع قومه اأو م���ع الفئ����ت اّلتي ع�هده���� واإن  المف�سّ

ًة مع كّف�ر مّكة، اّلذي���ن نق�سوا عهودهم فرّد عليهم  ك�ن���وا اأعداًء له، وخ��سّ

ا ق�طًع����، ولم ينق�ِص P موثًق� اأبرم���ه مع اأحد قّط، لذلك  النب���ّي P ردًّ

ك�ن الجميع على ثقٍة ب�لعهد اّلذي ُيبرمه معهم.

وم���ن ن�حيٍة اأخ���رى، لم يفق���د الّنب���ّي P ت�سّرعه اإل���ى اهلل �سبح�نه، 

وك�ن مواظًب���� عل���ى توطيد اأوا�سر عالقته ب�لب�ري ج���ّل وعال يوًم� بعد يوم. 

فلق���د ك�ن يرفع يد ال�سراعة اإلى ب�رئه ف���ي تلك الأثن�ء اّلتي ينّظم ع�س�كره 

هم على القت�ل؛ وفي �س�حة الوغى، عندم� ك�ن ُيم�سك ب�سيفه  ويحّثهم ويح�سّ

ويق���ود جي�سه بح���زم اأو ُيعّلمهم م���� ي�سنعون، ك�ن يجثو عل���ى ركبتيه رافًع� 

يدي���ه ب�كًي� من�جًي� رّبه �س�ئاًل اإّي����ه العون والإ�سن�د ودفع الأعداء. لم يوؤدِّ به 

الّدع����ء اإلى تعطيل ق���واه، ول اأّن ا�ستثم�ره لقواه اأغفله عن التو�ّسل والت�سّرع 
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� على كلي الج�نبي���ن، لم يعتوره  والرتب����ط ب�هلل �سبح�نه؛ ب���ل ك�ن حري�سً

 Q ا عنيًدا؛ ولقد ق�ل اأمير الموؤمنين الت���رّدد اأو الخوف وهو يواجه عدوًّ

 ،
- وه���و مظه���ر ال�ّسج�عة -»كّنا كّلم���ا ا�صتد الوطي�س لذن���ا بر�صول اهلل«)1)

وك�ن يل���وذ ب���ه كّل من �سع���ر ب�ل�سعف. ا�ستمّر حكم���ه ع�سر �سنوات؛ لكن لو 

اأردن� اإيك�ل العمل، اّلذي قد اأنجزه خالل الع�سر �سنوات هذه، اإلى مجموعة 

مليئ���ة ب�لن�س�ط لتقوم ب�إنج����زه، ف�إّنه� لن ت�ستطيع اإنج����ز كّل تلك الأعم�ل 

والخدم����ت والم�س�ع���ي ولو على م���دى مئة ع�م. فلو ق�رّن���� اأعم�لن� بم� ق�م 

ب���ه النبّي P، عنده� �سُندرك م� ال���ذي ق�م به. ف�إدارة الحكم وبن�ء ذلك 

المجتمع و�سي�غة ذلك الأنموذج بحّد ذاته هي اأحد مع�جز الر�سول.

فعل���ى م���دى ع�سر �سن���وات، ع��س���ره الّن��ص لياًل ونه����ًرا، وت���رّددوا اإلى 

داره وت���رّدد هو اإل���ى دورهم، وك�نوا مع���ه في الم�سجد وف���ي الّطرق�ت وفي 

حّل���ه وترح�له، وتحّمل���وا الجوع مًع����، وتذّوقوا طعم ال�ّس���رور مًع�؛ فقد ك�ن 

الو�س���ط اّلذي يعي�ص في���ه النبّي P مفعًم� ب�لم�س���ّرة، وك�ن P ُيالطف 

الآخرين وُيقيم ال�ّسب�ق�ت وي�سترك فيه�. وعلى امتداد تلك ال�ّسنوات الع�سر 

تعّمق���ت محّبة اأولئك اّلذين ع��س���روه له وازداد اإيم�نهم ب���ه عمًق� ور�سوًخ� 

ف���ي قلوبهم. وعندم� فتح P مّكة، ج�ء اأبو �سفي����ن متخّفًي� يلوذ ب�لعّب��ص 

- ع���ّم النبّي P- اإلى مع�سكر النبّي يطلب الأم����ن. ولم� حّل الفجر، راأى 

�أ وقد اأح�ط به القوم ليحظى كّل منهم بقطرات الم�ء اّلتي  النبّي P يتو�سّ

تتن�ث���ر من وجهه ويديه، فق����ل اأبو �سفي�ن: لقد راأيت ك�سرى وقي�سر �� وهم� 

)1) نه���ج البالغة، �ص368، وقول الإم�م Q هو: »كّنا اإذا احمّر الباأ�س اتقينا ر�صول اهلل P فلم يكن 
اأحد مّنا اأقرب اإلى العدو منه«.
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م���ن ملوك الدني���� المعروفين بجبروته���م و�سطوتهم �� لكّنني ل���م اأَر عليهم� 

مثل هذه الع���ّزة! اأجل، ف�لعّزة المعنوّية هي الع���ّزة الحقيقّية {گ گ 

�، اإن هم  ، ف�لع���ّزة من ن�سيب الموؤمني���ن اأي�سً
(1(

ڳ ڳ}
�سلكوا ذات الطريق.

)2001/05/18(

)1) �سورة المن�فقون، الآية 8.



ظام اإلسالمّي
ّ
تثبيت الن

ا في ت�ريخ الإ�سالم.  اإّن واقع���ة غدير خم هي واقعة م�سيرّية ومهّمة جدًّ

وُيمك���ن الّنظر اإليه� من حيثّيتي���ن اأو بعدين: الأّول يخت�ّص ب�ل�ّسيعة، والث�ني 

يرتبط بجميع الف���رق الإ�سالمّية. وب�لنظر اإلى البع���د الث�ني لهذه الواقعة، 

يج���ب اإيج�د ه���ذه الّروحّية وهذا ال�ّسعور عند جمي���ع م�سلمي الع�لم وهو اأّن 

� ب�ل�ّسيعة. عيد الغدير اّلذي ُيذّكر بهذه الواقعة الكبرى لي�ص مخت�سًّ

البع���د الأّول له���ذه الواقع���ة، وكم���� ذكرن�، يخت����صّ ب�ل�ّسيع���ة، لأّن اأمير 

 .P ب للخالفة من ِقَبل النبّي الموؤمني���ن Q في هذه الواقعة ق���د ُن�سّ

وف���ي ذل���ك اليوم وفي تل���ك الواقعة �ُسئل ر�س���ول اهلل: ي� ر�س���ول اهلل هل اإّن 

، اأي اإّنه 
اإعالنك هذا هو من نف�سك اأو من اهلل؟ فق�ل: »من اهلل ور�صوله«)1)

اأم���ٌر اإلهّي وكذلك هو مّني. ف�ل�ّسيعة ُتعّظم هذه الواقعة من هذه الجهة؛ لأّن 

اعتق�ده���م ب�أّن الخالفة المب��سرة هي لأمير الموؤمنين Q ترتبط بهذه 

الواقع���ة اأكثر من �س�ئ���ر الدلئل. ب�لّطبع، اإّن البحث ف���ي مج�ل ال�ستنب�ط 

)1) الطبر�س���ي، اأحمد بن علي، الحتج�ج على اأه���ل اللج�ج، تحقيق وت�سحيح محمد ب�قر الخر�س�ن، ن�سر 
المرت�سى، م�سهد، الطبعة الأولى، 1403ه�، ج1، �ص 82.
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وال�ست���دلل على ه���ذه الواقعة في الكتب الكثي���رة والمتنّوعة على مّر ت�ريخ 

�سيف 
ُ
الإ�سالم، قد ا�ستمّر من اليوم الأّول واإلى يومن� هذا. ول اأنوي هن� اأن اأ

�سيًئ� على م� كتبته وذكرته اآلف الأل�سنة والأقالم ب�س�أن هذا المطلب.

واأّم� البعد الث�ني لهذه الواقعة واّلذي ل يقّل اأهّمية عن البعد الأّول، فهو 

ل فيه قلياًل. ف�سّ
ُ
اأمٌر م�سترٌك بين ال�ّسيعة وال�سّنة. و�سوف اأ

م���� جرى ه���و اأّن ر�سول اهلل P، وف���ي ال�ّسنة الع��س���رة للهجرة، توّجه 

اإل���ى الحّج مع جم���ٍع من م�سلمي المدين���ة و�س�ئر من�طق الجزي���رة العربية 

اّلت���ي اأ�سلم���ت. وف���ي هذا ال�سف���ر، ا�ستف�د النب���ّي الأكرم من ح���ّج بيت اهلل 

في بي�ن المف�هي���م الإ�سالمّية �سواء على الم�ست���وى ال�سي��سّي اأم الع�سكرّي 

اأم الأخالق���ّي اأم العق�ئ���دّي، ا�ستف�دًة ك�ملة وجدي���رة ب�لّذكر، وقد ُنقل عن 

ر�سول اهلل P خطبت�ن اإحداهم�، على الظ�هر، في اليوم الع��سر)من ذي 

. وعلى م� يبدو 
(1(

الحج���ة( اأو قريًب���� منه، والأخرى في نه�ية اأّي����م الت�سريق

اأّنهم� ك�نت� خطبتين ل خطبًة واحدة. في ه�تين الخطبتين، بّين ر�سول اهلل 

جميع الم�س�ئل الأ�س��ص اّلتي ينبغي اأن يلتفت اإليه� الم�سلمون بعمق وهي في 

الأ�س��ص ق�س�ي� �سي��سّية. وُيدرك الإن�س�ن جّيًدا كم اأّن اأولئك اّلذين يف�سلون 

بين الح���ّج والق�س�ي� ال�ّسي��سّية في الع�لم الإ�سالم���ّي اليوم؛ ويت�سّورون اأّن 

الح���ّج ينبغي اأن يك���ون عب�دًة فقط، ب�لمعنى الرائج والع����دّي؛ واأّن كّل عمٍل 

�سي��سّي هو عمٌل خ�رج عن نط�ق الحّج؛ كم اأّنهم غرب�ء وبعيدون عن ت�ريخ 

.P الإ�سالم وعن �سيرة النبّي الأكرم

)1) ُيطل���ق ه���ذا ال�سم على الأّي�م من 11 اإل���ى 13 من �سهر ذي الحجة. ويطل���ق عليه� في القراآن { ٻ 
پ}، �سورة البقرة، الآية 203.
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م� بّينه ر�سول اهلل P في ه�تين الخطبتين من م�س�ئل، وقد ُذكرت في 

بع�ص كتب ال�ّسيعة وال�سّنة ب�لإجم�ل، هي هذه. لقد تحّدث اأّوًل عن الجه�د، 

وطرح ق�سّي���ة الجه�د �سّد الم�سركين والكّف�ر، واأعل���ن اأّن الجه�د �سي�ستمّر 

حّت���ى تنت�س���ر كلمة ل اإله اإل اهلل ف���ي كّل الع�لم. وب�س�أن الوح���دة الإ�سالمّية 

بّي���ن ر�س���ول اهلل في هذه الخطب ع���ّدة مط�لب، و�س���ّرح اأّن على الم�سلمين 

اأن ل يقتتل���وا فيم� بينه���م، واأّكد على وحدة الم�سلمي���ن وان�سج�مهم. وفيم� 

 وا�سٍح، اأّن ه���ذه القيم بنظر الإ�سالم 
ٍ
يتعّل���ق ب�لقيم الج�هلّي���ة �سّرح بكالم

ه���ي ل �س���يء ول قيمة له� »األ اإّن كّل م���اٍل وماأثرٍة ودٍم ُيّدع���ى تحت قَدميَّ 

، فق���د تبّراأ من القيم الج�هلّية ب�لك�م���ل. وكّل الخالف�ت الم�لّية 
هاتي���ن«)1)

اّلتي ك�نت بي���ن الم�سلمين من اأّي�م الج�هلّية، ك�أن يكون اأحدهم قد اأقر�ص 

اأخ����ه وله علي���ه رب�، ف�إّنه اأ�سبح من�سوًخ����، »األ وكّل ربا كان ف���ي الجاهلّية 

، اّلذي ك�ن قد اأقر�ص 
فهو مو�صوع واأول مو�صوع منه ربا عّمي العّبا�س«)2)

ف���ي الج�هلّية كثيري���ن وله عليهم رب�، فق���د اأعلن النبّي اأّن���ه رفعه ون�سخه. 

وق���د اأّكد على قيمة التقوى ك�أعلى قيم���ة اإ�سالمية، و�سّرح اأّنه ل ف�سل لأحٍد 

عل���ى اأحد اإل ب�لّتقوى. وبّين �سرورة الن�سيحة لأئّمة الم�سلمين، اأي التدّخل 

في الق�س�ي� ال�ّسي��سّية واإب���داء الراأي للحّك�م والأئّمة وجعل ذلك كفري�سة، 

حي���ث يجب على جميع الم�سلمين اأن ُي�ْسدوا للحّك�م الإ�سالمّيين ن�سيحتهم 

واآراءهم الن�فعة. 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج21، �ص105.
)2) م.ن، ج37، �ص 113.
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�سمانة الّنظام االإ�سالمي

لق���د بّين النبّي الأكرم P ف���ي ه�تين الخطبتين الم�س�ئ���ل ال�ّسي��سّية 

والجتم�عّي���ة الأ�س��ص للع�لم الإ�سالمّي. وفي ه�تين الخطبتين ذكر حديث 

�، وهو حديث ق�ل فيه: »اإّني قد تركُت فيكم اأمرين )نفي�صين(  الثقلين اأي�سً

ل���ن ت�صّل���وا بع���دي ما اإن تم�ّصكتم بهم���ا كتاب اهلل وعترتي اأه���ل بيتي، فاإّن 

اللطي���ف الخبير ق���د عهد اإلّي اأّنهما لن يفترقا حّت���ى يردا علّي الحو�س، 

كهاتي���ن )ال�صبابتين( وجمع بين م�صبِّحتيه، ول اأقول كهاتين وجمع بين 

 .
الم�صّبحة والو�صطى، فت�صبق اإحداهما الأخرى فتم�ّصكوا بهما...«)1)

وق���د عر�ص ق�سية العترة. وبع���د اإنه�ء اأعم�ل الحّج توّج���ه مب��سرًة اإلى 

المدينة. واأثن�ء الطريق، وعلى مفترق ثالثة طرق، حيث ك�ن ينبغي اأن تفترق 

القواف���ل اليمنّية عن قوافل المدينة، وقف P ف���ي محّلٍة ُيق�ل له� »غدير 

خ���م«، وكم� نقل ال�س�هد والح��سر، اأّن الحرارة ك�نت �سديدة اإلى درجة اأّنه 

 P ل���و و�سعوا قطعة لحٍم عل���ى الأر�ص ل�ُسويت، ففي مثل هذه الح�ل وقف

عل���ى مرتفٍع ون�دى ف���ي الّن��ص، وعندم���� راأى الجميع اأعل���ن ق�سية الولية، 

 Q واأخذ بيد اأمي���ر الموؤمنين 
»م���ن كن���ت موله فه���ذا عل���يٌّ م���وله«)2)

ورفعه� حّتى يراه� الجميع. وفي رواي�ٍت عديدة ُنقل اأّنه �سوهد بي��ص اإبطي 

النب���ّي P وعلّي بن اأبي ط�ل���ب Q، عندم� رفع يده من اأجل اأن يظهر 

الأمر للّن��ص جميًع�، هذه هي الواقعة في الإجم�ل.

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 415.
)2) م.ن، ج1، �ص420.
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اإّن الُبعد اّلذي هو مورد نظري �� البعد الّدولّي الإ�سالمّي والمتعّلق ب�لفرق 

الإ�سالمّي���ة اّلت���ي ل تنح�سر ب�ل�ّسيعة �� هو اأّنه ل���و فر�سن� اأّن النبّي P في 

ه���ذا الإعالن، اّل���ذي ح�سل حتًم� وقد �س���در عنه هذا ال���كالم، لو فر�سن� 

اأّنه ل���م ُيرد اأن ُيبّي���ن اأّن خليفته المب��سر هو اأمي���ر الموؤمنين Q، ف�إّنه 

ب�لح���ّد الأدن���ى اأراد اأن ُيثّبت ال���ولء والّرابطة العميق���ة للم�سلمين مع اأمير 

الموؤمنين Q وعترته. وال�سب���ب في اأّن النبّي قرن عترته ب�لقراآن �سواء 

ف���ي خطبة منى اأم في حدي���ث الثقلين �� وعلى م� يب���دو اأّن هذا الحديث قد 

� في حديث الغدي���ر وفي هذه الواقعة ��  �س���در عن النبّي ع���ّدة مّرات �� واأي�سً

اّلتي ُيرّكز فيه� على اأمير الموؤمنين Q و�سخ�سه �� اأّنه اأراد اأن ُيثّبت هذه 

الرابط���ة من اأجل اأن ُيظهر للّن��ص وعلى م���ّر الزم�ن نم�ذج ك�ملة لالإن�س�ن 

اّل���ذي يريده الإ�سالم ويك���ون ذلك لجميع الأجي�ل الآتي���ة. فيجعل النموذج 

الك�مل لالإن�س�ن ب�سورة مج�ّسمة وعينية بح�لته الوا�سحة اّلتي ل �سّك فيه� 

اأم����م اأعين جميع الب�سر، وليقول اإّن التربي���ة الإ�سالمّية ينبغي اأن تكون في 

ية الإن�س�ن الم�سلم هي تلك ال�ّسخ�سّية اّلتي تجعل  ه���ذا الّتج�ه، واإّن �سخ�سّ

غ�يته� ونموذجه� هذا الإن�س�ن الك�مل. 

هوؤلء اّلذين ك�نت طه�رته���م وعلومهم وتقواهم و�سالحهم وعبوديتهم 

هلل، واّطالعهم عل���ى الق�س�ي� الإ�سالمّية، وت�سحيتهم و�سج�عتهم من اأجل 

تحّق���ق الأهداف والقي���م الإ�سالمّية، واإيث�رهم وا�سٌح بّي���ٌن للجميع. لقد تّم 

تعري���ف اأمير الموؤمنين Q ك�أنموذج يمك���ن للّن��ص اأن يرتبطوا به �سواء 

ك�ن ف���ي ذلك الّزم�ن اأم في الأزم�ن الآتية. وهن����، واإن لم تتحّقق الخالفة 

� اإّل بعد م���رور 25 �سنة، ف�إّنه في الّنه�ية �س�ر خليفة النبّي،  المب��س���رة عمليًّ



70

إنسان بعمل 250 سنة

وثّب���ت مق����م اإم�مت���ه، وقبل به جمي���ع الم�سلمين، كف���رٍد، اإم�ًم���� للمجتمع. 

ه���ذه الخ�سو�سّية، وهذه الّرابطة الموجودة عن���د جميع الم�سلمين مع هذه 

ال�ّسخ�سّي���ة، اّلتي يقبل الجمي���ع اأّنه� خليفة النب���ّي P �  كّل م� هن�لك اأّن 

بع����ص الّن��ص يقول اإّن���ه الخليفة المب��سر وبع�ص يعتق���د بخالف ذلك، واإنه 

خليفة بعد 25 �سنة � هذه ال�ّسخ�سّية اّلتي يقبل جميع الم�سلمين به� على اأّنه� 

خليفة يجب اأن تكون لجميع الم�سلمين اأنموذًج� خ�لًدا وقدوًة ك�ملة لالإن�س�ن 

الإ�سالم���ّي. ويج���ب اأن تبقى هذه الرابطة بينه وبي���ن جميع الم�سلمين واإلى 

الأبد كرابطة فكرّية واعتق�دّية وع�طفّية وعملّية. 

فم���ن هذه الّن�حي���ة، ل يخت�ّص اأمير الموؤمني���ن Q ب�ل�ّسيعة، بل هو 

لجميع الم�سلمين. كم� اأّن هذا الكالم ل يخت�ّص ب�أمير الموؤمنين Q بل 

 � ي�سم���ل العترة ال�ّسريفة واأئّمة ال�ّسيعة اّلذين هم من اأولده، اّلذين هم اأي�سً

من العت���رة، واّلذين يجب اأن يبقوا دائًم� كنم�ذج ك�ملة لالإن�س�ن الإ�سالمّي 

في اأعين الم�سلمين. هذه ق�سية. 

وبجع���ل العترة اإل���ى ج�نب القراآن وب�لإعالن عن �س���رورة الرتب�ط بين 

الم�سلمي���ن والعترة، بّين الر�س���ول الأكرم P في الحقيق���ة الموقف تج�ه 

كّل اأن���واع الّتحري���ف اّلذي �سيتعّر����ص له القراآن والنح���راف عن المف�هيم 

القراآنّي���ة الأ�س�����ص. فحينم� تق���وم الأجه���زة الج�ئرة بتحري���ف المف�هيم 

الإ�سالمّي���ة م���ن اأج���ل من�فعه� وُت�س���يء اإلى مع�ن���ي القراآن وُتف�ّس���ر القراآن 

ب�س���ورٍة خ�طئة وُت�سّل الم�سلمين وتحرمهم من فهم الّدين الإ�سالمّي؛ ف�إّن 

ذاك المرج���ع والمحور والقطب، اّلذي ينبغي اأن يوّعي الّن��ص حول الحقيقة 

والمف�هي���م والمع�رف ال�سحيح���ة وُينجي الّن��ص م���ن ال�ساللة وعليهم اأن 
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ي�ستمعوا اإليه، هو العترة الط�هرة.

وهذا هو الأمر اّلذي ُيعّد اليوم ب�لن�سبة للع�لم الإ�سالمّي �سرورة ومطلًب� 

لزًم�. يحت�ج جميع الم�سلمين اليوم اأن ينهلوا المع�رف الإ�سالمّية عن طريق 

اأهل بيت النبّي، دون فرق بين اأن يكونوا معتقدين ب�أّن الإم�مة المب��سرة هي 

لأمي���ر الموؤمنين ولأولده اأو ل. وب�لّطبع، ف����إّن ال�ّسيعة يعتبرون ب�أّن العقيدة 

الحّق���ة وال�ستف�دة القطعية من ه���ذا الحديث هي الخالفة المب��سرة، فهم 

يعتقدون بذلك ويتّم�سكون به. واّلذين ل يعتقدون بذلك ول يتم�ّسكون به �� اأي 

الإخ���وان من اأهل ال�سّنة �� ل ينبغ���ي اأن يقطعوا رابطتهم الفكرّية والعقالنّية 

والعتق�دّي���ة والع�طفّية ب�لعترة وب�أمي���ر الموؤمنين Q. لهذا ف�إّن ق�سية 

الغدي���ر من هذا البعد الث�ني، اّلذي هو بعد اإيج�د الّرابطة بين علّي بن اأبي 

ط�ل���ب وعترة النبّي م���ن جهة وجميع الم�سلمين من جه���ة ث�نية، هي ق�سّية 

لجميع الم�سلمين.

)1987/08/14(

م�ستقبل الّنظام االإ�سالمّي

اإّن ق�سّي���ة الغدي���ر لي�س���ت ق�سّي���ة ت�ريخّية بحت���ة، بل اإّنه���� عالمة على 

ج�معّي���ة الإ�سالم. واإذا م� افتر�سن� اأّن النب���ّي الأكرم P لم يترك لالأّمة 

منه�ج���ً� لبن����ء م�ستقبله����، بع���د ع�س���ر �سن���وات اأم�س�ه� ف���ي تحويل ذلك 

المجتم���ع البدائّي، المّل���وث ب�لع�سبّي�ت والُخراف�ت، اإل���ى مجتمٍع اإ�سالميٍّ 

راٍق، بف�سل �سعيه ال���دوؤوب وم� بذله اأ�سح�به الأوفي�ء من جهود، لظّلت كّل 

تلك الإنج�زات مبتورة وبال جدوى. 
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لقد ك�ن����ت تراكم�ت الع�سبّي����ة الج�هلّية على قدٍر عظي����م من العمق، 

بحي����ث اإّنه� ك�نت بح�جة اإلى �سنوات طويلة للتغّلب عليه� والتخّل�ص منه�. 

لق����د ك�ن كّل �سيء على م� يرام كم� يظهر، وك�ن اإيم�ن الّن��ص جّيًدا، حّتى 

ول����و لم يكونوا عل����ى م�ستًوى واحٍد م����ن العقيدة. فبع�سه����م ك�ن قد اعتنق 

الإ�س����الم قبل وف�����ة الر�سول الأكرم بع�����ٍم واحد اأو �سّتة اأ�سه����ر اأو ع�مين، 

وذلك بف�سل هيمنة الُبنية الع�سكرّية اّلتي اأ�ّس�سه� النبّي P مع م� رافقه� 

م����ن حالوة الإ�س����الم وج�ذبّيت����ه. لم يكون����وا جميًع� من ط����راز الم�سلمين 

الأوائ����ل من حيث العمق، ولهذا فقد ك�ن من ال�سرورّي اّتخ�ذ م� يلزم من 

التدابير بغية اإزالة تلك التراكم�ت الج�هلّية من اأعم�ق المجتمع الجديد، 

والحف�����ظ على خّط الهداية الإ�سالمّية �سليًم� وم�ستقيًم� بعد ع�سر �سنوات 

م����ن زمن الر�س����ول الأك����رم P؛ وذلك لأّن جه����وده الجّب�����رة خالل تلك 

ال�سن����وات الع�سر �ستبقى بال ثم�ر فيم� لم يت����ّم اّتخ�ذ تلك التدابير. وهذا 

م� �سّرحت به الآية المب�ركة من �سورة الم�ئدة، وهي قوله تع�لى: {چ 

 
(1(

ڌڎ} ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 
فه����ذه اإ�س�رة اإلى اأّن ه����ذه النعمة هي نعمة الإ�سالم ونعم����ة الهداية ونعمة 

اإر�س�����د الع�لمين جميعً� اإلى ال�سراط الم�ستقيم. وهذا م� ل يمكن اأن يتّم 

ب����ال خ�رطة للطري����ق بعد الر�سول P، وهذا اأم����ٌر طبيعّي. وهذا عين م� 

ب للولية خليفًة ممت�����ًزا ل نظير  فعل����ه النب����ّي P في الغدير، حي����ث ن�سّ

ل����ه وهو اأمي����ر الموؤمنين Q، لم����� ك�ن يتمّتع به من �سخ�سّي����ة اإيم�نّية 

)1) �سورة الم�ئدة، الآية 3.
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فري����دة، واأخالق �س�مية حمي����دة، وروح ثورّية وع�سكرّي����ة متمّيزة، و�سلوٍك 

راٍق مع جميع الّن��ص، واأمر الّن��ص ب�ّتب�عه. 

ولم يكن هذا من عند ر�سول اهلل P، بل ك�ن هداية رّب�نية واأمًرا اإلهيًّ� 

 P وتن�سيًب���� من اهلل تع�ل���ى، كم� هو �س����أن ك�ّفة اأقوال واأفع����ل الر�سول

اّلتي ك�نت وحًي� اإلهيًّ�، وهو اّلذي ل ينطق عن الهوى. لقد ك�ن هذا اأمًرا اإلهيًّ� 

�سريًح� للر�سول P فق����م بتنفيذه واإط�عته. وهذه هي ق�سّية الغدير، اأي 

بي�ن ج�معّية الإ�سالم و�سمولّيته، والتطّلع اإلى الم�ستقبل، وذلك الأمر اّلذي 

ل تتّم هداية الأّمة الإ�سالمّية وزع�مته� اإّل به. فم� هو ذلك الأمر؟ اإّنه� تلك 

ال��أمور اّلتي ُتج�ّسده� �سخ�سّية اأمير الموؤمنين، اأي الّتقوى والتدّين والإيم�ن 

الرا�س���خ وع���دم الت���وّكل اإّل عل���ى اهلل، وعدم ال�ّسي���ر اإّل في �سبيل���ه، والجّد 

والجته����د في طريق الح���ّق، والّت�س�ف ب�لعلم، والتمّي���ز ب�لعقل والتدبير، 

والتمّتع بقدرة الع���زم وب�لإرادة. اإّنه عمٌل واقعّي ونموذجّي في نف�ص الوقت. 

ب اأمير الموؤمنين Q لّت�س�فه بتلك الخ�سو�سي�ت، اّلتي ب�تت  لقد ُن�سّ

لزم���ة في كّل زعيم لالأّم���ة الإ�سالمّية، اأيً� ك�ن، مدى الّدهر، اأي اإّن هذا هو 

النم���وذج الأمثل للق�ئد الإ�سالمّي على مدى حي����ة الإ�سالم، وهو م� تج�ّسد 

في ال�سطف�ء الإلهّي لأمير الموؤمنين Q. والغدير هو هذه الحقيقة.

)2007/01/08(





الفصل الثاني:

اإلمامة

ال�صيعي. الفكر  في  الإمامة  	•
لم�صيرة الإمامة. الأربع  المراحل  	•





يعّي
ّ

اإلمامة في الفكر الش

االإمامة في االإ�سالم

الإم�مة هي تلك القّمة للمعنى المن�سود من اإدارة المجتمع، ِقَب�ل �سروب 

عف وال�ّسهوة والحمّية في الإن�س�ن  واأ�سن����ف الإدارة المنبثقة من مك�من ال�سّ

ومط�مع���ه. والإ�سالم يطرح اأم����م الب�سرّية نهج الإم�م���ة وو�سفته�، اأي ذلك 

الإن�س����ن الّط�ف���ح قلبه بفي�ص الهداية الإلهّية، الع����رف بعلوم الّدين المتمّيز 

حيح �� ذو الق���ّوة في عمله  بفهم���ه �� اأي اّل���ذي ُيجيد ت�سخي����ص الّطري���ق ال�سّ

، ول وزن لديه لنف�سه ورغب�ته ال�ّسخ�سّية، 
(1(

{ ٱ ٻ ٻ ٻٻ}

في حين اأّن اأرواح الّن��ص وحي�تهم و�سع�دتهم ُتمّثل كّل م� لديه. وهذا م� عّبر 

� اأثن�ء حكمه اّلذي ا�ستم���ّر اأقل من خم�ص  عن���ه اأمير الموؤمني���ن Q عمليًّ

�سنوات. تلك الفترة اّلتي ك�نت اأقل من خم�ص �سنوات، ُتمّثل اأنموذًج� ُيحتذى 

�ًء لق���روٍن متم�دية. وهذه هي  ل���ن تن�س�ه الب�سرّي���ة اأبًدا، و�سيبقى خ�ل���ًدا و�سّ

ثمرة واقعة الغدير، والّدر�ص والمغزى والّتف�سير الم�ستقى منه�.

)2002/03/03(

)1) �سورة مريم، الآية 12.
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اإّن كلم���ة »الإم�مة« اّلتي تعني في الأ�سل القي�دة بمعن�ه� المطلق؛ غ�لًب� 

م���� ُتطلق في الفك���ر الإ�سالمّي عل���ى م�سداقه� الخ��ّص، وه���و القي��دة في 

ال�ّسوؤون الجتم�عّية والفكرّية وال�ّسي��سّية. واأينم� وردت في القراآن م�ستّق�ت 

لكلمة الإم�مة �� ك�إم�م، واأئّمة �� ُيراد به� هذا المعنى الخ��ّص، اأي قي�دة

الأّم���ة وقدوته�. �سواًء القي�دة الفكرّية، اأم القي�دة ال�ّسي��سّية، اأم الثنين 

مًع����. وبع���د رحيل النب���ّي P، وظهور الن�سق����ق الفك���رّي وال�سي��سّي بين 

ة، حي���ث اإّن م�س�ألة  الم�سلمي���ن، اّتخ���ذت كلمة الإم�مة والإم����م مك�نة خ��سّ

القي����دة ال�ّسي��سّية �سّكل���ت المحور الأ�س��ص لالخت���الف. وك�ن لهذه الكلمة 

ف���ي البداية مدلوله���� ال�سي��سّي اأكثر من اأّي مدلوٍل اآخر، ث���ّم ان�سّمت اإليه� 

ب�لتدريج مع�ٍن اأخرى، حّتى اأ�سبحت م�س�ألة »الإم�مة« ُت�سّكل في القرن الث�ني 

الهجرّي اأهّم م�س�ئل المدار�ص الكالمّية ذات الّتج�ه�ت الفكرّية المختلفة؛ 

وك�نت ه���ذه المدار�ص تطرح اأراءه� ب�س�أن �س���روط الإم�م وخ�س�ئ�سه، اأي 

�س���روط الح�كم في المجتم���ع الإ�سالمّي، وهو معًنى �سي��س���ّي لالإم�مة. في 

هذه الق�سّية، جرت الع�دة اأن يتّم الحديث عن �سروط وخ�س�ئ�ص الإم�م �� 

اأي ح�كم المجتمع وزعيمه �� وك�ن لكّل فرقة في هذا المج�ل عقيدة وكالم. 

اإّن لالإم�م���ة ف���ي مدر�سة الت�سّيع �� اّلتي يرى اأتب�عه����  اأّنه� اأكثر الق�س�ي� 

�. وتتلّخ����ص نظرّية هذه  الفكرّي���ة الإ�سالمّي���ة اأ�س�ل���ًة �� المعنى نف�س���ه اأي�سً

المدر�سة ب�س�أن الإم�م بم� يلي: 

يج���ب اأن يك���ون الإم����م والزعي���م ال�سي��س���ّي ف���ي المجتم���ع الإ�سالمّي 

من�سوًب� من اهلل، ب�إعالٍن من النبّي، واأن يكون ق�ئًدا فكريًّ� ومف�ّسًرا للقراآن 

 من كّل عيب 
ً
وع�لًم���� ب���كّل دق�ئق الّدين ورم���وزه، واأن يكون مع�سوًم� مب���راأ
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َخلق���ّي واأخالقّي و�سببّي، ويجب اأن يكون م���ن �ساللة ط�هرة ونقّية، ويجب، 

ويجب...وبذلك ف����إّن الإم�مة في ُعرف م�سلمي الق���رن الأّول والث�ني ك�نت 

تعن���ي القي����دة ال�ّسي��سّية، وف���ي العرف الخ�����صّ ب�أتب�ع اأه���ل البيت، تعني 

.� اإ�س�فًة اإلى القي�دة ال�ّسي��سّية، القي�دة الفكرّية والأخالقّية اأي�سً

ف�ل�ّسيعة تعترف ب�إم�مة الفرد حين يكون ذلك الفرد متمّتًع� بخ�س�ئ�ص 

هي �� اإ�س�فًة اإلى مقدرته على اإدارة الأمور الجتم�عّية �� مقدرته على الّتوجيه 

والإر�س����د والّتعليم في الحقل الفكرّي والدينّي، والتزكية الأخالقّية. وم� لم 

تتوّف���ر فيه هذه المقدرة ل يمكن اأن ُيعترف به ك�إم�م بحّق. وفي نظرهم، ل 

الح وفتح البلدان  يكف���ي ح�سن الإدارة ال�ّسي��سّية والقت���دار الع�سكرّي وال�سّ

واأمث�له� من الخ�س�ئ�ص.

اإًذا، بن�ًء على فهم ال�ّسيعة لالإم�مة، ف�إّن اإم�م اأّي مجتمع هو تلك القدرة 

الف�ئق���ة اّلتي توّجه وتق���ود الحركة الجمعّية والفردّي���ة لأبن�ء المجتمع وفي 

الوقت نف�سه يكون معّلم الدين والأخالق والموّجه لحي�ة الّن��ص وم�س�عيهم. 

�، لأّنه ك�ن الق�ئد الفكرّي وال�سي��سّي  ومن هن����، ك�ن النبّي P اإم�ًم� اأي�سً

للمجتم���ع اّلذي اأق�م بنف�س���ه دع�ئمه. وبع���د النبّي، تحت�ج الأّم���ة اإلى اإم�م 

يخلف���ه ويتحّمل ع���بء م�سوؤولّي�ته، )بم� ف���ي ذلك الم�سوؤولّي���ة ال�ّسي��سّية(. 

ويعتق���د ال�ّسيع���ة اأّن النبّي ن�ّص على خالفة علّي ب���ن اأبي ط�لب Q، ثّم 

تنتقل الإم�مة من بعده اإلى الأئّمة المع�سومين من ولده )ولأجل المزيد من 

التف��سيل والأدّلة ينبغي الرجوع اإلى الكتب المتعّلقة بهذا المج�ل(.

ول ب���ّد م���ن الإ�س����رة اإل���ى اأّن تداخل المه����ّم الّثالث لالإم�م���ة: القي�دة 

ال�ّسي��سّي���ة، والتعلي���م الدين���ّي، والتهذيب الأخالقّي والّروح���ّي في الخالفة 
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والحكوم���ة الإ�سالمّي���ة �� حي���ث ُجعلت الإم�م���ة والحكوم���ة الإ�سالمّية ذات 

اأبع����د وجوانب ثالثة، كم���� بّينه بع�ص المفّكرين الب�رزي���ن في هذا الّزم�ن 

تبي�ًن���� �سحيًح���� �� ن��سئ من ع���دم وجود تفكيك بين ه���ذه الجوانب الّثالثة 

ف���ي الم�سروع الإ�سالمّي للحي�ة الب�سرّي���ة. فقي�دة الأّمة يجب اأن ت�سمل هذه 

�. وب�سبب هذه ال�ّسعة وهذه ال�سمولّية في مفهوم الإم�مة  الحقول الّثالثة اأي�سً

لدى ال�ّسيعة، ك�ن ل بّد اأن ُيعَيّن الإم�م من ِقَبل اهلل �سبح�نه. 

ن�ستنت���ج مّم���� �سب���ق اأّن الإم�م���ة لي�س���ت، كم� يراه���� اأ�سح����ب النظرة 

ال�ّسطحّية، مفهوًم� مق�باًل ل� »الخالف���ة« و»الحكومة«، اأو من�سًب� منح�سًرا 

ب�لأمور المعنوّية والروحّي���ة والفكرّية، واإّنم� في الفكر ال�سيعّي تعني »قي�دة 

الأّم���ة« في �سوؤون دني�ه� وم���� يرتبط بذلك من تنظيم للحي����ة الجتم�عّية 

� في �سوؤون الّتعليم  وال�ّسي��سّي���ة للّن��ص في المجتمع )رئي�ص الدول���ة(، واأي�سً

والإر�س����د والّتوجي���ه المعن���وّي والروح���ّي، وح���ّل الم�س�كل الفكرّي���ة وتبيين 

الأيديولوجية الإ�سالمّية، »الق�ئد الفكرّي«.

ه���ذه الم�س�ألة الوا�سحة اأ�سح���ت، مع الأ�سف، غريبة عل���ى اأذه�ن اأكثر 

المعتقدي���ن ب�لإم�مة، ولذلك نرى اأّن عر�ص بع�ص النم�ذج من مئ�ت الأدّلة 

القراآنية والحديثّية، لي�ص ب�لأمر الكثير كم� يبدو، في هذا المج�ل:

ل عن الإم����م علّي بن  ف���ي كت����ب »الحّجة« م���ن »الك�في« حدي���ٌث مف�سّ

مو�سى الر�س� Q يذكر فيه ب�لتف�سيل م� يرتبط بمعرفة الإم�م وو�سف 

الإم�م، ويت�سّمن مع�ني عميقة ورائعة.

م���ن ذلك م���� ورد ب�س����أن الإم�م���ة م���ن اأّنه����: »منزل���ة الأنبي���اء، واإرث 

الأو�صي���اء، اإّن الإمام���ة خالف���ة اهلل، وخالف���ة الر�ص���ول P، ومقام اأمير 
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الموؤمني���ن Q ومي���راث الح�ص���ن والح�صي���ن L، اإّن الإمامة زمام 

الدي���ن ونظام الم�صلمين، و�صالح الدنيا، وعّز الموؤمنين، اإّن الإمامة اأ�ّس 

الإ�ص���الم النامي، وفرعه ال�ّصامي، بالإمام تم���ام ال�صالة والّزكاة وال�صيام 

والح���ّج والجه���اد، وتوفير الفيء وال�صدقات، واإم�ص���اء الحدود والأحكام، 

ومنع الثغور والأطراف«.

وح���ول الإم����م اأّن���ه: »النج���م اله���ادي، والم���اء الع���ذب، والمنج���ي م���ن 

ال���ّردى، وال�ّصح���اب الماط���ر، ومف���زع العب���اد ف���ي الّداهية، واأمي���ن اهلل في 

خلق���ه، وحّجت���ه على عباده، وخليفته في بالده، والّداعي اإلى اهلل، والذاّب 

ع���ن ح���رم اهلل، ونظام الدي���ن، وع���ّز الم�صلمين، وغي���ظ المنافقين، وبوار 

.
الكافرين«)1)

وف���ي رواي���ٍة اأخرى ع���ن الإم�م ال�س����دق ذك���ر �سراح���ًة: اأّن كّل م� ك�ن 

 Q م���ن م�سوؤولّي�ت ومه����ّم يتحّمله� الإم����م علّي P ُيم�ر�سه النب���ّي

.
(2(

� والأئّمة من ولده اأي�سً

�دق Q ن���رى ت�أكيًدا على اإط�عة  وف���ي روايٍة اأخرى ع���ن الإم�م ال�سّ

 اأّن الأو�سي����ء هم اأنف�سهم اّلذين عّبر عنهم 
(3(

»الأو�سي����ء«، وتو�سح الرواية

.
(4(

القراآن ب� {ڳڱ}

)1) الك�في، ج1، �ص200.
)2) م.ن، ج1، �ص 196، ن�ص الحديث: »جرى له من الف�صل مثل ما جرى لمحّمدP..وكذلك يجري 

الأئمة الهدى واحداً بعد واحد... ولقد حملت على مثل حموله...«.

)3) م.ن، ج1، �ص 189.
)4) �سورة الن�س�ء، الآية 83.
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اإّن مئ����ت الرواي�ت المتفّرّقة في الأب���واب والكتب المختلفة، ُت�سّرح اأّن 

مفه���وم الإم�م والإم�مة في الّثق�فة ال�سيعّية م� هو اإّل القي�دة واإدارة �سوؤون 

الأّم���ة الم�سلم���ة، واأّن اأئّمة اأه���ل البيت R هم الأ�سح����ب الحقيقّيون 

للحكومة. وتدّل جميع )هذه الرواي�ت(، بم� ل ُيبقي اأّي �سّك اأو ترديد، لأّي 

ب�حٍث من�سف، على اأّن اأئّمة اأهل البيت R في اّدع�ئهم الإم�مة ذهبوا 

 � اإل���ى م� هو اأبعد من المق����م الفكرّي والمعنوّي، لُيط�لب���وا ب�لحكومة اأي�سً

كح���ٍقّ ث�بٍت لهم. ودعوتهم على هذا النط�ق الوا�سع ال�س�مل اإّنم� هي دعوة 

لن�س�ٍل �سي��سّي ع�سكرّي لت�سّلم ال�ّسلطة. 

)قي�دة ال�س�دق Q، �ص69 -74(

االإمامة والحكومة

ل���و ت�س���ّور اأح���ٌد اأّنه ل���م يك���ن لالأئّمة م���ن الإم����م ال�سّج�د اإل���ى الإم�م 

الع�سك���رّيQ، �س���وى ذكر اأحك�م الّدين ومع�رف���ه، واأّنه لم يكن لهم اأّي 

ن���وع من الجه�د ال�سي��س���ّي بم� يتن��سب مع زم�نهم، ف�إّن���ه حتًم� ل يكون قد 

حّق���ق غوًرا ك�فًي� في حي�ة هوؤلء العظم�ء. فهذا م� يبرز بو�سوح من اأحوال 

ه���وؤلء العظم�ء. وفي الأ�س��ص ل يمكن قبول معنى الإم�مة في الإ�سالم وفي 

الفل�سف���ة اّلتي يطرحه� ال�ّسيعة حوله� �سوى من ه���ذا الّطريق وبم� يتن��سب 

مع���ه. وحّتى لو لم يكن لدين� دليٌل وا�سٌح على جه�د الأئّمة، ينبغي اأن نعتقد 

اأّن���ه واإن ل���م يكن لدين� علم ول���م ي�سلن�، ف�إّنهم ك�ن���وا يج�هدون. ول يمكن 

اأن نعل���م بوجود معًن���ى لالإم�مة على ه���ذا الّنحو في ثق�ف���ة الإ�سالم �� لي�ص 

فق���ط ف���ي ثق�فة الت�سّي���ع - واأن نكون معتقدي���ن به وفي الوق���ت نف�سه نقبل 
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مثاًل ب����أّن اأئّمتن� R، جل�سوا في بيوتهم طيل���ة المئة والخم�سين �سنة اأو 

� على كف و�سغلوا اأنف�سهم ببي�ن اأحك�م القراآن والمع�رف  اأكثر، وو�سعوا كفًّ

الإ�سالمّي���ة دون اأن يكون لهم اأّي مواجهة �سي��سّي���ة، فمثل هذا ال�سيء لي�ص 

�سحيًح���� ب�أّي �سكٍل من الأ�سك�ل. ب�لطبع، عندم� نق���ول اإّن الأئّمة ج�هدوا، 

يجب علين� اأن نلتفت اإلى اأّن الجه�د يكون في كّل زم�ٍن ب�سكٍل خ��ّص. ف�أحي�ًن�، 

يك���ون الجه�د من خالل العمل الثق�فّي، والعلم���ّي، وال�سي��سّي، والتنظيمّي، 

والحزبّي، وت�أ�سي�ص المنّظم����ت، واأحي�ًن� اأخرى من خالل الأعم�ل الدموّية 

والأن�سطة الع�سكرّية والقت�ل الظ�هرّي. وفي كّل زم�ٍن جه�ٌد بنحٍو م�.

)1987/07/31( 

من الممك���ن اأن ُي�سكل البع�ص ق�ئاًل: كيف ك�ن الأئّمة R ُيج�هدون 

وُين��سلون من اأجل الإم�س�ك ب�لحكومة، في حين اأّنهم ك�نوا يعلمون بعلمهم 

 R الإله���ّي ب�أّنهم لن ي�سلوا اإلى الحكومة؟ فمن المعلوم اأّن حي�ة الأئّمة

ت���دّل على اأّنهم لم يتمّكنوا م���ن الو�سول اإلى الحكومة، ولم ُي�سّكلوا المجتمع 

والّنظ����م الإ�سالم���ّي بح�سب م� يرون���ه وبح�سب تكليفهم. لك���ن كيف ُيمكن 

لالأئّم���ة اأن يقوموا به���ذا الأمر، مع اأّنهم ك�نوا يعلمون وق���د اّطلعوا بوا�سطة 

الإله�م الإلهّي على ذلك؟ 

والج���واب عن هذه الفكرة: اإّن معرفة ع���دم الو�سول اإلى الهدف ل تمنع 

 ،P م���ن اأداء الوظيفة والتكليف. فعلى �سبي���ل المث�ل نجد في حي�ة النبّي

حد، وك�ن يعلم اأّن اأولئك اّلذين 
ُ
اأّنه ك�ن يعلم بهزيمة الم�سلمين في معركة اأ

وقفوا على كتف الجبل لن ي�سمدوا و�سوف ُتحّركهم اأطم�عهم نحو الغن�ئم. 

وكذلك عندم� ذهب النبّي P اإلى الّط�ئف من اأجل هداية بني ثقيف، ولج�أ 
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اإليهم من �سّر اأهل مّكة، ك�ن يعلم اأّنهم �سي�ستقبلونه ب�لح�سى والحج�رة؛ لقد 

رموه ب�لحج�رة اإلى درجة اأّن الّدم �س�ل من �س�قيه المب�ركتين وا�سُطّر اإلى 

 Q ك�نوا يعلمون ذلك كّله. ك�ن اأمير الموؤمنين R الّرجوع. والأئّمة

يعل���م اأّنه �سوف ي�ست�سهد في الواح���د والع�سرين من �سهر رم�س�ن، لكّنه في 

الوق���ت نف�سه، وقبيل �سه���ر رم�س�ن، اأق�م مع�سكًرا كبي���ًرا خ�رج الكوفة من 

 Q اأج���ل اأن ُيكمل حربه عل���ى مع�وية. لو ك�نت معرف���ة اأمير الموؤمنين

موجب���ة لأن ل يعم���ل طب���ق الم�س�ر الع����دّي، فلم�ذا ن�س���ب ذاك المخّيم؟! 

ولم����ذا جّي�ص الجيو�ص ف�أخرج الّن��ص اإلى خ�رج الكوفة وجعلهم ينتظرون؟! 

لم����ذا؟! م� ه���ي الف�ئدة؟! اإّن معرف���ة الأئّمة R ب�أّنهم ل���ن ي�سلوا اإلى 

الحكوم���ة ل ينبغي اأن توؤّدي اإلى اإيق�ف م�س�عيهم. بل يجب ال�ّسعي والجه�د 

والقي�م بكّل م� ينبغي ك�سخ�صٍ ل يعلم م� ينتظره.

)1985/04/21(



المراحل األربع لمسيرة اإلمامة

ظهرت م�سي���رة الإم�مة منذ اليوم الأّول لرحي���ل النبّي P - في �سهر 

�سفر من ال�سنة الح�دي���ة ع�سرة للهجرة - وا�ستمّرت حّتى ع�م وف�ة الإم�م 

الح�سن الع�سكرّي Q - في �سهر ربيع الأّول �سنة 260 ه� - و�سط مجتمع 

الم�سلمي���ن. وط���وت الم�سيرة، خالل ه���ذه ال�سنوات، اأرب���ع مراحل ب�سورة 

تقريبّية، وك�ن لكّل مرحلة خ�س�ئ�سه� بلح�ظ مواقف الأئّمة R مق�بل 

القوى ال�ّسي��سّية المهيمنة.

المرحل���ة الأول���ى: هي مرحل���ة ال�سكوت، اأو مرحلة الّتع����ون مع الحّك�م 

وال�ّسلط�ت. 

تمّي���زت هذه المرحل���ة ب����أّن المجتم���ع الإ�سالمّي الحدي���ث الولدة 

والفت���ّي ك�ن محفوًف� ب�أعداٍء مقتدرين ترّب�س���وا ب�لإ�سالم من الخ�رج، 

وبوجود عن��سر من جم�ع�ت حديثة العهد ب�لإ�سالم، ل تتحّمل اأن ترى 

ت�سّتًت���� في المجتم���ع الإ�سالمّي، وكّل ثغرة في ج�س���د الأّمة ك�نت ُت�سّكل 

تهدي���ًدا لأ�س��ص المجتمع الإ�سالم���ّي ووجوده. ومن ج�نٍب اآخر، لم يكن 

منحن���ى انحراف الواقع عن الحقيقة كبيًرا بحيث لم يعد ق�باًل للتحّمل 
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ب�لن�سبة ل�سخ�ص مثل اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب Q �� اّلذي 

ه���و اأحر�ص الّن��ص عل���ى �سالمة الّر�س�لة و�سالم���ة المجتمع الإ�سالمّي 

واأكثره���م التزاًم���� به� - ولع���ّل هذه الح�ل���ة اّلتي حدثت ف���ي المجتمع 

الإ�سالم���ّي، ه���ي اّلتي اأ�س����ر اإليه� ر�سول اهلل P حي���ن اأو�سى تلميذه 

.
(1(

الفّذ ب�ل�سبر عند وقوعه�

لق���د ا�ستوعب���ت ه���ذه المرحل���ة اّلت���ي امت���دت ل���� 25 �سنة حي����ة الإم�م 

عل���ّي Q منذ وف�ة الر�سول الأكرم P - ع�م 11 للهجرة - حّتى توّليه 

الخالف���ة - �سنة 35 للهجرة. وقد �س���رح الإم�م موقفه في هذه المرحلة من 

خ���الل الكت�ب اّلذي وّجهه اإلى اأه�ل���ي م�سر، عبر م�لك الأ�ستر عندم� وّله 

اإم�رته����، حي���ث ج�ء في���ه: »فاأم�صكت ي���دي، حّتى راأي���ت راجع���ة الّنا�س قد 

رجع���ت ع���ن الإ�صالم يدعون اإل���ى محق دين محّم���د P، فخ�صيت اإن لم 

اأن�ص���ر الإ�ص���الم واأهل���ه اأن اأرى فيه ثلًم���ا اأو هدًما تك���ون الم�صيبة به علّي 

.
اأعظم من فوت وليتكم،... فنه�صت في تلك الأحداث«)2)

اإّن حي����ة اأمير الموؤمنين Q في هذه ال�سنوات ال� 25 لهذه المرحلة، 

تحكي ع���ن التدّخل الفّع�ل والّدعم والعون الن�تج م���ن الحر�ص الكبير على 

الإ�سالم ومجتمع الم�سلمين. اإّن اأجوبة واإر�س�دات هذا الإم�م لخلف�ء زم�نه، 

فيم���� يتعّلق ب�لق�س�ي���� ال�ّسي��سّي���ة والجتم�عّية وغيره�، ق���د ُنقلت في نهج 

)1) العاّلم���ة المجل�س���ّي، بح�ر الأنوار، ج28، �ص 210. عن ر�سول اهلل P ق�ل: »ي���ا علي اإن القوم نق�صوا 
اأم���رك وا�صتب���ّدوا به���ا دونك وع�صوني فيك فعليك بال�صبر حتى ُين���ِزل اهلل الأمر، واإنهم �صيغدرون 

ب���ك ل محال���ة فال تجعل لهم �صبياًل اإل���ى اإذللك و�صفك دمك، فاإن الأّمة �صتغدر بك بعدي، كذلك 

اأخبرني جبرئيل Q من ربي تبارك وتعالى«.

)2) نهج البالغة، �ص 451.
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البالغ���ة وغيره� من كتب الحدي���ث والّت�ريخ، وهي �س�هدة على عدم ترّدده 

في هذا النهج. 

المرحلة الثانية: هي مرحلة ت�سّلم الحكم وو�سول الإم�م اإلى ال�ّسلطة. 

وق���د ا�ستغرقت )هذه المرحل���ة( اأربعة اأعوام وت�سع���ة اأ�سهر من خالفة 

 .Q وب�سعة اأ�سهر من خالفة ولده الح�سن .Q اأمير الموؤمنين علّي

ورغ���م ق�سر هذه المرحلة وم���� اكتنفته من اآلم وهموم وم�س�كل وم�س�عب 

ل ُتح�س���ى ول تنف���ّك ع����دة ع���ن كّل حكومة ثورّي���ة، اإّل اأّنه���� �سّجلت اأن�سع 

ال�سفح����ت واأروعه� في ت�ريخ الحكوم���ة الإ�سالمّية، بم� قّدمته من طريقة 

 دقيق ب�أح���ك�م الإ�سالم 
ٍ
اإن�س�نّي���ة ف���ي الّتع�م���ل، ومن ع���دٍل مطلق والت���زام

وب�أبع����ده المختلف���ة في اإدارة المجتم���ع الإ�سالمّي. هذا اإل���ى ج�نب الحزم 

راحة والجراأة في الّتطبيق واّتخ�ذ المواقف.  وال�سّ

اإّن ه���ذه المرحلة من ت�ريخ الإم�مة ك�نت النم���وذج اّلذي دع� اأئّمة اأهل 

البي���ت R، خالل القرنين الت�ليين، اإلى تطبيقه ف���ي الحي�ة ال�ّسي��سّية 

والجتم�عّي���ة و�سع���وا على طريقه. وك�ن ال�ّسيعة يذك���رون مثل هذه الذكرى 

العظيمة ويتح�ّسرون عليه�، وينّددون ب�لأنظمة اّلتي تلته� عند مق�رنته� به�. 

في الوقت نف�سه، ك�نت در�ًس� وتجربًة ملهمة يمكن اأن تدّل على و�سع واأحوال 

اأّية حكومة ثورّية واإ�سالمّية �سرفة داخل مجتمٍع وجم�عٍة لم تتربَّ اأو انجّرت 

نحو النحراف، ومنذ ذلك الوقت ك�نت ُتفر�ص الأ�س�ليب والمن�هج البعيدة 

الم���دى والمتالزمة مع كّل اأن���واع التربية ال�سعبة والحزبّي���ة ال�سديدة على 

الأئّمة الالحقين.
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المرحلة الثالثة: هي اّلتي ا�ستوعبت ال�ّسنوات الع�سرين بين �سلح الإم�م 

الح�سن Q �سنة41 ه�، و�سه�دة الإم�م الح�سين Q �سنة 61 هـ. 

فبع���د �سل���ح الإم����م الح�سن Q، ب���داأ نوٌع م���ن العمل �سب���ه ال�سّرّي 

لل�ّسيع���ة، ك�ن هدف���ه اإع�دة القي�دة الإ�سالمّية اإلى عت���رة النبّي في الفر�سة 

المن��سبة. وهذه الفر�س���ة، ووفق ال�ستنت�ج الطبيعّي، لم تكن بعيدة المن�ل 

وك�ن تحّققه� م�أم���وًل بعد انته�ء حي�ة مع�وية ال�سّريرة؛ لهذا، يمكن ت�سمية 

المرحل���ة الث�لثة ب���� »مرحلة ال�ّسعي البّن�ء الق�سي���ر المدى لإيج�د الحكومة 

.
والّنظ�م الإ�سالمّي«)1)

المرحل���ة الّرابع���ة: وه���ي مرحلة مت�بع���ة ذلك الّنهج ف���ي برن�مٍج بعيد 

الم���دى؛ ف���ي زمٍن ق����رب القرني���ن، �سهد انت�س����راٍت وهزائم ف���ي مراحل 

مختلفة، وتالزم مع النت�س�ر الق�طع في مج�ل العمل الأيديولوجّي، وامتزج 

بمئ�ت التكتيك�ت المتن��سبة مع الّزم�ن، والمزّينة ب�آلف مظ�هر الإخال�ص 

والت�سحية وعظمة الإن�س�ن اّلذي يريده الإ�سالم.

)قي�دة الإم�م ال�س�دق Q، �ص 16ــ 19(

اإّن اأه���ّم �سيء في حي�ة الأئّمة R، مّم� لم يتّم اللتف�ت اإليه ب�سورٍة 

لئق���ة، هو عن�سر الجه����د ال�سي��سّي الح����ّد في بداية الن�س���ف الث�ني من 

القرن الأّول للهج���رة، حينم� امتزجت الخالف���ة الإ�سالمّية وب�سورة علنّية 

بزخ����رف ال�سلطنة والملكّية وتبّدلت الإم�م���ة الإ�سالمّية اإلى حكومة ملكية 

ج�ئ���رة. هن�ك �سّدد اأئّمة اأهل البيت R ن�س�لهم ال�سي��سّي بم� يتن��سب 

)1) في هذا المج�ل قد بحثت و�سمن عّدة خطب ب�سرح وتف�سيل وذكر الوث�ئق وال�سواهد )الك�تب(.
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مع الأو�س�ع والّظروف. وك�ن الهدف الأكبر لهذا الّن�س�ل هو ت�سكيل الّنظ�م 

الإ�سالم���ي وت�أ�سي����ص الحكوم���ة عل���ى اأ�س��ص الإم�م���ة. ول �سّك ب����أّن تبيين 

���ة لأهل بيت الوحي، ورفع الّتحريف�ت  وتف�سي���ر الّدين بح�سب الروؤية الخ��سّ

 � والّتف�سي���رات المغلوطة للمع�رف الإ�سالمّي���ة والأحك�م الدينّية، ك�نت اأي�سً

� لجه�د اأهل البيت R. اإّل اأّنه طبق القراآئن الحتمّية، لم يكن  هدًف� مهمًّ

جه�د اأهل البيت منح�سًرا بهذه الأهداف، ولم يكن لديهم هدف اأعظم من 

ه���دف »ت�سكيل الحكوم���ة العلوّية« وت�أ�سي�ص الّنظ�م الإ�سالم���ّي الع�دل. واإّن 

اأ�سّد ال�سع�ب التي واجهه� الأئّمة واأن�س�رهم، في حي�تهم المليئة ب�لمرارة 

والإيث����ر، ك�نت ب�سبب امتالك مثل هذا الهدف، وقد ك�نوا منذ عهد الإم�م 

ال�سّج����د Q وبعد واقعة ع��سوراء ينه�سون لت�أمي���ن الأر�سّية المن��سبة 

البعيدة المدى لتحّقق هذا الهدف.

وقد ك�ن التّي����ر المرتبط ب�أئّمة اأهل البيت R - اأي ال�ّسيعة - ُيعتبر 

الع���دّو الأكبر والأخطر لالأجهزة الح�كمة، في جميع مراحل الم�ئة واأربعين 

�سن���ة، م� بي���ن واقعة ع��س���وراء وق�سية ولي���ة العهد لالإم����م الث�من. ولقد 

ت�أّمن���ت الّظروف والأر�سّي���ة المن��سبة في تلك المّدة ع���ّدة مّرات، واقترب 

ن�س����ل الت�سّي���ع، اّلذي ينبغ���ي ت�سميته ب�لنه�س���ة العلوّية، م���ن النت�س�رات 

الكب���رى. ولكن في كّل مّرة ك�نت تب���رز الموانع على طريق الّن�سر النه�ئّي. 

رب�ت ك�نت توّجه اإلى المحور والمركز الأ�س��ص  وف���ي الأغلب، ف�إّن اأكبر ال�سّ

له���ذه النه�سة، وهو �سخ�ص الإم�م ف���ي كّل زم�ن، من خالل �سجنه اأو قتله. 

غط والّت�سديد  وعندم���� ك�ن الّدور ي�سل اإلى الإم�م الالحق ك�ن القمع وال�سّ

ي�سل اإلى حّد يتطّلب زم�ًن� اأطول من اأجل تهيئة واإعداد الأر�سّية المن��سبة. 



وق���د تمّك���ن الأئّمة م���ن تثبي���ت الت�سّيع و�سط ه���ذا الإع�س����ر ال�سديد لهذه 

الأح���داث بكّل �سج�عة وحكمة، كتّي�ٍر �سغي���ٍر لكّنه عميٌق وقويٌّ وث�بٌت و�سط 

تل���ك المع�بر ال�سديدة والخطرة. ولم يتمّك���ن الحّك�م الأموّيون والعّب��سّيون 

م���ن الق�س�ء على تّي�ر الإم�مة بقتله���م الإم�م. وقد بقي هذا الخنجر الح�ّد 

دوًم� في خ��سرة اأجهزة الحكم، ويق�ّص م�س�جعهم ب�سكل دائم.

)1984/08/09(



الفصل الثالث:

Q اإلمام علي
.Q مدر�صة الإمام علي 	•

مرحلة ال�صكوت والتعاون. 	•
مرحلة الخالفة. 	•

القدرة والمظلومية والن�صر. 	•





Q مدرسة اإلمام علّي

اإّن وجود اأمي���ر الموؤمنين Q ُيعّد در�ًس� خ�لًدا ل ُين�سى لكّل الأجي�ل 

الب�سرّية، من جه�ٍت عّدة وفي الّظروف والأو�س�ع المختلفة؛ �سواٌء في عمله 

الف���ردّي وال�سخ�س���ّي اأم في مح���راب عب�دته اأم في من�ج�ت���ه اأم في زهده 

اأم ف���ي فن�ئه في ذك���ر اهلل، اأم في جه�ده م���ع النف�ص وال�ّسيط����ن والدوافع 

النف�س�ني���ة والم�دية. م� زالت كلم����ت اأمير الموؤمنين Q ت�سدح وتمالأ 

. اأّيته� 
اآف����ق ع�ل���م الخلقة والحي����ة الإن�س�نّية: »يا دني���ا... غّري غي���ري«)1)

الزخ����رف الدنيوّية والزب����رج المليئ���ة ب�لج�ذبّية وكّل اأن���واع الزب�رج التي 

� اأكبر واأقوى  تجذب اأقوى الب�سر، اذهبي اإلى �سخ�صٍ اآخر لتخدعيه، اإّن عليًّ

واأ�سم���ى من هذه الأمور. لهذا يجد كّل اإن�س�ٍن �س����ٍح درو�ًس� ل ُتن�سى في كّل 

لحظ�ت حي�ة اأمير الموؤمنين Q وفي ارتب�طه ب�هلل واإيم�نه به.

�، في جه�ده لأجل رفع خيمة الحّق واإق�مة العدالة،  وفي البعد الآخر اأي�سً

اأي من���ذ ذلك الي���وم اّلذي حمل في���ه النبّي الأكرم P ثق���ل الّر�س�لة على 

� مج�ه���ًدا موؤمًن�  ع�تق���ه، وم���ن ال�ّس�ع�ت الأول���ى، وجد اإلى ج�نب���ه �سخ�سً

)1) نهج البالغة، �ص 480.
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م�سّحًي���� �� ك�ن م� زال في بداية عهده و�سب�به �� وهو عليٌّ Q. واإلى اآخر 

�س�ع�ت حي�ة النبّي P المب�ركة، لم يتوّقف اأمير الموؤمنين Q لحظًة 

واح���دًة عن الجه�د في طريق اإق�م���ة الّنظ�م الإ�سالمّي، وفيم� بعد من اأجل 

الحف�ظ عليه. فكم ج�هد وكم خ�طر بنف�سه وكم ذاب في طريق الجه�د من 

اأج���ل اإق�مة الحّق والعدل؟ هن�ك عندم� لم يك���ن ي�سمد اأحٌد في الميدان، 

ك�ن يبقى. هن����ك عندم� لم يكن يجروؤ اأحٌد على الإقدام ك�ن يقدم. هن�ك 

ع�ب ك�لجب�ل الّروا�سي تنه�ل على روؤو�ص المج�هدين في  عندم� ك�نت ال�سّ

�سبيل اهلل، ك�نت ق�مته ال�ّس�مخة تمنح الآخرين العزم والّطم�أنينة. ب�لن�سبة 

له، ك�ن معنى الحي�ة هو اأن ي�ستفيد من الإمك�ن�ت اّلتي منحه اهلل اإّي�ه� من 

الق���ّوة الج�سم�نّية والروحّية والع�طفّية وغيره� م���ن اأجل اإعالء كلمة الحّق 

واإبق�ء الحّق حيًّ�. وبقدرة واإرادة علّي وع�سده وجه�ده بقي الحّق حيًّ�. 

اإذا ك�ن���ت مف�هيم الحّق والعدل والإن�س�نّية، وغيره� من المف�هيم اّلتي 

له� قيمة اإن�س�نية ب�لن�سبة لأ�سح�ب الفهم في هذا الع�لم، قد بقيت وازدادت 

قّوة ور�سوًخ� يوًم� بع���د يوم، فذلك ب�سبب تلك المج�هدات والّت�سحي�ت. لو 

ل���م يكن اأمث�ل علّي بن اأبي ط�ل���ب Q- واّلذين هم عبر ت�ريخ الب�سرّية 

قّل���ة ن����درة � لم���� ك�ن اليوم من وج���ود لأّي قيم���ة اإن�س�نّية؛ ولم���� ك�نت هذه 

العن�وين الجّذابة للّن��ص تمتلك اأّي ج�ذبية؛ ولم� ك�ن للب�سر حي�ٌة وح�س�رٌة 

وثق�ف���ٌة واآم�ٌل وقيٌم واأهداٌف �س�ميٌة؛ ولتبّدلت الب�سرّية اإلى حيوانّية وح�سّية 

و�سبعّي���ة. اإّن الب�سرّية مرتهنة لأمير الموؤمنين Q ول���كّل اإن�س�ٍن بلغ من 

ال�سم���ّو مرتبته في حفظ المف�هيم ال�ّس�مي���ة. اإّن كّل ذلك الجه�د ترك هذا 

الأثر.
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البعد الآخر من حي�ة اأمير الموؤمنين Q هو ميدان الحكومة. عندم� 

ت�سّل���م هذا الإن�س�ن، �س�حب الفكر العمي���ق وال�ّسخ�سّية العظيمة، الحكومة 

ف���ي نه�ية الأمر؛ ق�م ب�أعم�ٍل في ذلك العه���د المخت�سر، لو ق�م الموؤّرخون 

والكّت�ب والفّن�نون ول�سنواٍت طويلة ب�لكت�بة عنه� وتج�سيده� وت�سويره� لم� 

ق�ل���وا اإل القليل. ك�ن و�سع حي����ة اأمير الموؤمنين Q في ع�سر حكومته 

قي�مة. اأ�ساًل، لقد بّدل علّي معنى الحكومة. 

اإّنه تج�سيٌد للحكوم���ة الإلهية، وتج�سيٌد لالآي�ت القراآنية بين الم�سلمين، 

، وتج�سي���ٌد للعدل المطلق. 
(1(

وتج�سيٌد ل���� { پ پ پڀ   ڀ}

���ة؛ وك�ن الوجه�ء،   ويعتن���ي ب�ل�سعف�ء عن�يًة خ��سّ
(2(

ك�ن ُيق���ّرب الم�س�كين

اّلذي���ن يفر�سون اأنف�سه���م بغير حّق بوا�سط���ة الم�ل وال�ّسلط���ة وغيره� من 

الو�س�ئ���ل، ك�نوا في نظر عل���يٍّ هم والتراب على حدٍّ �س���واء. واّلذي ك�ن في 

نظ���ره وقلبه ذا قيمة، هو الإيم�ن والتق���وى والإخال�ص والجه�د والإن�س�نّية. 

وبهذه المب�ني القّيمة حك���م اأمير الموؤمنين Q اأقّل من خم�ص �سنوات. 

لق���د م�ست قرون وهم يكتب���ون عن اأمير الموؤمنين Q، ول���م يكتبوا اإّل 

القلي���ل، ول���م ي�ستطيع���وا اأن ُي�س���ّوروا الأمر ت�سوي���ًرا �سحيًح����، واأف�سلهم 

يعترفون بعجزهم وتق�سيرهم.

 )1991/01/30(

)1) �سورة الفتح، الآية 29.
)2) اب���ن اأب���ي الحديد، عبد الحميد بن هب���ة اهلل، �سرح نهج البالغة، تحقيق محمد اأب���و الف�سل اإبراهيم، 

من�سورات مكتبة المرع�سي النجفي، قم، اإيران، الطبعة الأولى، 1404ه�، ج18، �ص 226.
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اإّن اأعظ���م خ�س�ئ�س���ه ه���ي الّتقوى. فنه���ج البالغة هو كت����ب التقوى، 

وحي�ته طريق و�سبيل التقوى.

 )1999/01/08(

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  { ڻڻ  ال�ّسريف���ة:  الآي���ة  فه���ذه 

 نزل���ت في اأمير الموؤمنين. وت�أويل هذه الآية هو علّي بن 
(1(

ہ ہہ}
اأب���ي ط�لب عليه ال�س���الة وال�ّسالم. تقول الآية اإّن من بي���ن الّن��ص من يبيع 

نف�سه ووجوده، اأي اأعّز م� عند الإن�س�ن، هذا الّراأ�سم�ل العزيز الوحيد اّلذي 

ل ُيمك���ن جبرانه - بحيث اإّنك لو قّدمته ل���ن يكون بعده� عنه بديل. فبع�ٌص 

ُيقّدم هذا الراأ�سم�ل وهذا الوجود دفعًة واحدة من اأجل الح�سول على ر�س� 

 اهلل ل غي���ر، { ڻڻ ڻ ڻ } اأي يبي���ع نف�س���ه وُيق���ّدم وجوده 

{ ۀ ہ ہہ  }، فال يوجد في البين اأّي هدٍف اآخر اأو اأّي مق�سٍد 
دنيوّي اأو اأّي دافٍع ذاتّي، بل فقط وفقط جلب ر�س� اهلل. وفي مق�بل مثل هذا 

 الإيث�ر وهذه الت�سحية، ف�إّن اهلل ل ُيمكن اأن يكون من دون رّد فعل ُين��سبه�، 

{ہھ ھ} وم�سداقه الك�مل هو اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي 

بّين هذا البعد.
ُ
ط�لب Q. و�سوف اأ

الن�ظ���ر اإل���ى ت�ريخ حي�ة اأمي���ر الموؤمنين Q، من���ذ الطفولة، ومنذ 

ذل���ك الوقت اّلذي ك�ن فيه في �سّن الت��سعة اأو الح�دية ع�سرة، يرى اأّنه ك�ن 

ق���د اآمن بنبّوة الّر�سول الأكرم P واأدرك الحقيقة بوعٍي ت�ّم وتم�ّسك به�، 

ومنذ تلك اللحظة واإلى حين لحظة محراب العب�دة، �سحر يوم الت��سع ع�سر 

)1) �سورة البقرة، الآية 207.
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م���ن �سهر رم�س�ن، قّدم نف�سه ف���ي �سبيل اهلل فرًح� م�س���روًرا مليًئ� ب�ل�ّسوق 

اإل���ى لق�ء رّبه. فط���وال هذه ال�ّسن���وات الخم�سين تقريًب� اأو اأكث���ر، منذ �سّن 

ا ي�سرح وُيبّين  � واحًدا م�ستمرًّ الع��سرة وحتى �سن ال� 63، ُيرى اأّن هن�ك خطًّ

حي����ة اأمير الموؤمنين Q، وهو خّط الإيث�ر. وفي كّل الق�س�ي� اّلتي مّرت 

علي���ه Q طيلة هذا الت�ريخ الممت���ّد ل� 50 �سنة، تظهر عالئم الإيث�ر من 

البداي���ة وحّتى الّنه�ي���ة. وهذا في الحقيقة در�ٌص وعب���رٌة لن�. ونحن، اّلذين 

نتح���ّدث عنه ونبح���ث عنه وُنعرف في الع�لم بمحّبته، يج���ب علين� اأن ن�أخذ 

هذا الدر�ص منه Q، فمجّرد الحّب ل يكفي، ومجّرد معرفة ف�سيلة علّي 

 ،Q ل تكفي. ك�ن هن�ك من يعترف في قلبه بف�س�ئل علي بن اأبي ط�لب

ولعّلهم اأكثر مّن� نحن اّلذين يف�سلن� عنه 1400 �سنة، هوؤلء اأو بع�سهم ك�نوا 

 ومنّزه، اأّم���� �سلوكهم فك�ن �سلوًك� 
ٍ
ُيحّب���ون عليًّ� من القلب ك�إن�س����ٍن مع�سوم

مختلًف����. لأّنه لم يك���ن لديهم تلك الخ��سّي���ة نف�سه�، وذل���ك الإيث�ر نف�سه، 

وت���رك الّذات نف�س���ه، وترك العمل من اأج���ل الّذات نف�سه، فك�ن���وا م� زالوا 

ع�لقين في �سجن النف�ص. اأّم� امتي�ز علّي فك�ن ب�أّنه لم يقع في اأ�سر الّنف�ص. 

لم يكن لل� »اأن�« مك�ن عنده، بل م� ك�ن له مك�ن عنده ك�ن التكليف والهدف 

واهلل والجه�د في �سبيل اهلل.

لق���د تحّمل اأمي���ر الموؤمنين الأذى وال�سخرية منذ بداي���ة اإيم�نه ب�لنبّي، 

وعندم���� ك�ن م���� زال في مرحل���ة الّطفولة. ت�سّوروا مدين���ًة ي�ستخدم اأهله� 

ري���ن ووقورين ولئقي���ن؛ قوٌم  العن���ف ب�س���كل طبيع���ّي، ول���م يكون���وا متح�سّ

ب لتلك العق�ئد الب�طلة؛ في  يت�س�جرون عند اأدنى م�س�أل���ة، و�سديدو التع�سّ

مث���ل ذلك المجتمع، ُطرحت ر�س�ل���ة من اإن�س�ٍن عظيم جعل���ت كّل �سيء في 
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ذلك المجتم���ع مورد ت�سكيك، على م�ستوى العق�ئد والآداب والتق�ليد؛ فمن 

الطبيع���ّي اأن ينه����ص الجميع وب���كّل طبق�تهم، حّتى ع���وام الّن��ص، لمخ�لفة 

النب���ّي P. فحّت���ى يق���وم �سخ����ص ب�لّدف�ع عن هك���ذا اإن�س����ن وعن هكذا 

ر�س�ل���ة، بكّل وجوده ويقوم ب�ّتب�عه، ف�إّن ذل���ك يتطّلب نكران الّذات. وك�نت 

هذه خطوة اأمير الموؤمنين الأولى في نكران الّذات.

 P لمّدة 13 �سنة اإلى ج�نب الر�سول Q وقف علّي بن اأبي ط�ل���ب

وف���ي اأ�سع���ب المواط���ن. �سحي���ٌح اأّن هج���رة الر�س���ول الأك���رم P ك�نت 

غط المتوا�سل لقري����ص واأهل مّكة، لكّنه� ك�نت ذات  ا�سطرارّي���ة وتحت ال�سّ

م�ستقبٍل م�س���رق. ف�لجميع ك�ن يعلم اأّن هذه الهجرة هي مقّدمة الّنج�ح�ت 

والنت�س����رات. هن�ك عندم���� تتج�وز اأّي نه�سٍة مرحل���ة المحنة لتدخل في 

مرحل���ة الّراحة والعّزة، هن�ك عندم� يك���ون الجميع من�سغاًل بح�سب الع�دة 

لك���ي يو�سل���وا اأنف�سه���م اأ�س���رع من غيره���م عّله���م ي�أخذون م���ن المن��سب 

الجتم�عّي���ة �سيًئ���� وين�ل���ون موقعّي���ًة؛ في تل���ك اللحظة ب�ل���ّذات، ك�ن اأمير 

ا لأن ين�م مك�ن الر�سول P في فرا�سه في تلك  الموؤمني���ن Q م�ستعدًّ

الليل���ة المظلمة الح�لكة، حّتى يتمّكن الّر�سول م���ن الخروج من منزله ومن 

ه���ذه المدينة. في تل���ك الليلة، ك�ن مقت���ل من ين�م ف���ي ذاك الفرا�ص اأمًرا 

�سب���ه قطعّي وم�سّلًم� به. كونن� نحن نعلم م� حدث، ونعلم اأّن اأمير الموؤمنين 

ل���م ُيقتل في تلك الح�دثة، هذا ل يعني اأّن الجميع في تلك الأثن�ء ك�ن يعلم 

ذل���ك، كاّل، ف�لق�سّية ك�نت اأّنه في ليل���ٍة ح�لكة، وفي لحظة معّينة، ك�ن من 

المقّرر اأن ُيقتل �سخ�ٌص حتّم�. ك�ن ُيق�ل اأّنه ومن اأجل اأن يخرج هذا ال�سّيد 

م���ن هن� ينبغي اأن يكون هن�ك �سخ�ٌص اآخ���ر مك�نه حّتى ي�سعر الجوا�سي�ص، 



99

Q لقرسة س لام عليم

اّلذي���ن ُيراقبون، ب�أّنه م� زال هن�ك، فمن هو الم�ستعّد لذلك؟ هذا هو اإيث�ر 

اأمير الموؤمنين Q اّلذي ُيعّد بذاته ح�دثًة ا�ستثن�ئية من حيث الأهّمية. 

لكّن توقيت هذا الإيث�ر يزيد من اأهمّيته. ففي اأّي وقٍت ك�ن ذلك؟ في الوقت 

الذي ك�ن متوّقًع� اأّن ت�سل فيه هذه المحنة اإلى نه�يته�، واأن يذهبوا لت�سكيل 

الحكومة، واأن يكونوا مرت�حين؛ واأهل يثرب قد اآمنوا وينتظرون النبّي. الكّل 

ك�ن يعل���م ذلك. في مثل ه���ذه اللحظة، يقوم اأمي���ر الموؤمنين Q بهذا 

الإيث����ر، فال ينبغي اأن يكون هن����ك اأّي دافٍع �سخ�سّي في مثل هذا الإن�س�ن، 

حّتى يقدم على مثل هذه الحركة العظيمة.

وبعده� ي�أتي اإلى المدينة وتبداأ المع�رك والقت�ل المتوا�سل لحكومة النبّي 

الفتّية. ف�لمع�رك والحروب ك�نت دائمة، هكذا ك�نت خ��سّية تلك الحكومة. 

ك�ن هن����ك مواجه�ت دائمة، ب���داأت قبل معركة ب���در، وا�ستمّرت على مدى 

ال�سن���وات الع�سر تلك، واإلى اآخر حي�ة النبّي الأكرم P، خ��ص فيه� النبّي 

الأكرم P ع�سرات المع�رك والمواجه�ت مع الكّف�ر على مختلف اأنواعهم 

 Q واأق�س�مه���م و�ُسَعِبِهم. وف���ي كّل هذه المراح���ل، ك�ن اأمير الموؤمنين

ح��س���ًرا ليكون اأّول م���ن يت�سّدى واأكث���ر الّن��ص ت�سحيًة وف���داًء وا�ستعداًدا 

للموت بين يدّي النبّي P، كم� بّينه اأمير الموؤمنين Q نف�سه، واأظهره 

الت�ري���خ في جميع هذه المراحل والمي�دين المهولة: »ولقد وا�صيته بنف�صي 

. وقف 
ف���ي المواط���ن اّلت���ي تنك�س فيها الأبط���ال وتتاأّخر فيها الأق���دام«)1)

اأمير الموؤمنين Q في اأ�سّد اللحظ�ت حرًج� وم� ك�ن يلوي على �سيء اأو 

)1) نهج البالغة، �ص 311.
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يقول اإّن هن�ك خطًرا. بينم� ك�ن بع�ص الّن��ص ُيفّكر في نف�سه والحف�ظ عليه� 

 Q بحّجة اأن يكون مفيًدا لالإ�سالم فيم� بعد. ولم يخدع اأمير الموؤمنين

نف�سه اأب���ًدا بمثل هذه المع�ذير، ولم تكن نف�سه ال�ّس�مية لُتخدع. ففي جميع 

مراحل الخطر ك�ن اأمير الموؤمنين Q ح��سًرا في الخطوط الأم�مّية.

)1999/01/08(



مرحلة السكوت والتعاون

اإّن اأ�س���ّد مراح���ل حي����ة اأمي���ر الموؤمني���ن Q، بنظ���ري، قد ب���داأت في 

ه���ذه ال�سنوات الثالثي���ن، اأي بعد انته�ء ع�سر النب���ّي P وارتح�له عن هذه 

الدني����. ك�نت تلك الأّي����م، اأ�سعب مراحل حي�ة اأمي���ر الموؤمنين Q، ففي 

تل���ك الأّي�م اّلتي ك�ن النبّي العزيز P موج���وًدا فيه� وك�ن )اأمير الموؤمنين( 

يذه���ب وُيج�ه���د في كنفه، ك�نت الأّي����م جميلًة وعذبة. في تل���ك الأي�م المّرة، 

والأي�م التي تلت ارتح�ل النبّي الأكرم والتي ك�نت اأّي�ًم� ن�درًة، ك�نت قطع الليل 

المظل���م للفتنة ت�سّد اآف�ق الّروؤية اأم�م الأعي���ن، بحيث ل ي�ستطيع اأولئك الذين 

ك�ن���وا يريدون اأن ي�سيروا ب�لّتج�ه ال�سحي���ح اأن يخطوا خطوًة واحدة، في ظّل 

مثل هذه الظّروف نجح اأمير الموؤمنين Q في اأعظم امتح�ن�ت الإيث�ر. 

 Q ك�ن اأمير الموؤمنين ،P  اأّوًل، اأّول م� ح�سرت الوف�ة ر�سول اهلل

من�سغ���اًل ب�أداء التكليف؛ ل اأّن���ه لم يكن يعلم بوجود اجتم�ٍع ومن الممكن اأن 

ُيحّدد فيه م�سير ال�ّسلطة والحكومة في الع�لم الإ�سالمي؛ فلم تكن هذه هي 

ق�سّية اأمير الموؤمني���ن، ولم تكن الق�سّية ب�لن�سبة له ق�سّية »الأن�«. فبعد اأن 

ا�ستقّرت م�س�ألة الخالفة، وب�يع الّن��ص اأب� بكر وانتهى كّل �سيء، انزوى اأمير 
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الموؤمني���ن Q، ول���م ُي�سمع منه اأّي كلمٍة اأو موق���ٍف يحكي عن مع�ر�سته 

للجه����ز الح�كم. لقد �سعى في الأّي����م الأولى لعّله يتمّكن من اإحق�ق م� يراه 

�، ومّم� ينبغي القي�م به. وعندم� راأى الأمر خالف ذلك،  بح�سب عقيدته حقًّ

واأّن الّن��ص قد ب�يعوا وانتهت الق�سّية، واأ�سحى اأبو بكر خليفة

الم�سلمي���ن، هن� نج���د اأّن اأمي���ر الموؤمنين Q، ُعرف عب���ر الّت�ريخ 

���� لكّن���ه ل���م يبدر من���ه اأّي خط���ر اأو تهديد على  ك�سخ����ص، واإن ك�ن مع�ر�سً

الجه�ز الح�كم، وب�أّي كيفّية ك�نت. لقد ق�ل اأمير الموؤمنين Q في هذه 

المرحل���ة - واّلتي لم تك���ن مديدة، لعّله� لم تكن اأكثر م���ن عّدة اأ�سهر �� لقد 

علمتم اأّني اأحّق الّن��ص به� من غيري ويق�سد الخالفة. »وواهلل لأ�صلمّن ما 

�صلم���ت اأم���ور الم�صلمين«، � فم� دمُت اأرى اأّنه ل ُيظلم اأحد، »ولم يكن فيها 

، ف�إّنني لن اأقوم ب�أّي عمٍل ولن اأع�ر�ص اأبًدا.
ة«)1) جوٌر اإل علّي خا�صّ

وبعد مّدٍة وجيزة، ل تزيد على عّدة اأ�سهر، بداأ ارتداد بع�ص الجم�ع�ت، 

ولعّله���� ك�نت مدفوعًة لذلك، حيث �سع���رت بع�ص القب�ئل العربية اأّنه ط�لم� 

ل يوج���د نبّي ول يوجد ق�ئ���د لالإ�سالم، فال ب�أ�ص اأن يختلق���وا اإ�سك�لت واأن 

ُيع�ر�سوا وُيح�ربوا وُيثيروا القالقل، ولعّل ذلك ك�ن بتحريٍك من المن�فقين، 

فن�س�أ تّي�ر الرّدة �� اأي ارتداد مجموعة من الم�سلمين �� وبداأت حروب الرّدة. 

 Q وهن���� حيث اأ�سب���ح الو�سع على ه���ذا الّنح���و، راأى اأمي���ر الموؤمنين

اأّن الأم���ر ل���م يعد يحتمل الجلو����ص وعليه اأن ينزل اإلى المي���دان للّدف�ع عن 

الحكومة. هن� يقول: »فاأم�صكت يدي«، ويق�سد م� جرى في ق�سّية الخالفة 

)1) نهج البالغة، �ص 102.
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و�سي���رورة اأب���ي بك���ر خليف���ًة للم�سلمي���ن، »اأم�صكت ي���دي« وجل�س���ت ج�نًب�. 

ك�ن���ت ه���ذه ح�لة اختي����ر النزواء، »حّت���ى راأيت راجع���ة الّنا����س قد رجعت 

، راأي���ت اأّن جم�عًة 
(1(»P ع���ن الإ�ص���الم، يدع���ون اإلى مح���ق دين محّم���د

م���ن الّن��ص ق���د ارتّدوا عن الإ�سالم ويريدون مح���و الإ�سالم، هن� نزلت اإلى 

المي���دان. لقد دخل اأمير الموؤمنين الميدان ب�س���ورٍة فّع�لة، وهكذا ك�ن في 

جميع الق�س�ي� الجتم�عّية المهّمة.

وي�س���ف اأمي���ر الموؤمني���ن Q ح�س���وره ف���ي مرحلة ال���� 25 �سنة من 

خالف���ة الخلف����ء الّثالثة، ب�ل���وزارة؛ فعندم� ج����وؤوا اإليه بع���د مقتل عثم�ن 

. اأي كم� 
وب�يع���وه ب�لخالفة، ق�ل: »واأنا لك���م وزيًرا خيٌر لكم مّني اأمي���ًرا«)2)

كن���ت لكم في ال�ّس�بق دعوني كذلك. فق���د ك�ن مق�مه وموقعّيته طوال ال�25 

�سن���ة موقعّي���ة ال���وزارة؛ اأي اأّنه ك�ن في خدم���ة الأهداف دوًم����، وك�ن ُيعين 

الم�سوؤولي���ن والخلف����ء اّلذين ك�نوا على راأ�ص الأمور حي���ث يلزم، ومثل هذا 

ُيع���ّد اإيث����ًرا ل مثيل له، يحّي���ر الإن�س�ن في الواقع ويجعله ُيفّك���ر كم اأّن اأمير 

الموؤمنين Q ك�ن موؤثًرا في حي�ته. 

وخ���الل ال� 25 �سنة هذه، ل���م ُيفّكر اأبًدا ب�لقي�م والنق���الب والمع�ر�سة 

وجم���ع العّدة والإم�س�ك ب�ل�ّسلطة وال�ّسيطرة على الحكومة. مثل هذه الأمور 

ت�أتي على اأذه�ن الّن��ص. عندم� ارتحل الر�سول الأكرم P عن الدني� ك�ن 

عمر اأمير الموؤمنين Q نحو 33 �سنة. وبعده� ف�إّن كل الم�س�ئل الجّذابة 

الت���ي ك�ن من الممكن اأن تتوّفر لإن�س�ن، ك�نت موج���ودة في اأمير الموؤمنين 

)1) نهج البالغة، �ص 451.
)2) م.ن، �ص 136.
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ولكن على نحٍو اأعلى واأ�سمى؛ من مراحل �سب�به وقدرته الج�سم�نّية ومرحلة 

ن�س�ط���ه، اإلى الوج�ه���ة والمحبوبّية بين عم���وم الّن��ص، اإل���ى الّذهن الوّق�د 

والعل���م الوفي���ر. فل���و اأراد اأن يقوم ب����أّي عمٍل ل�ستط����ع ذل���ك. اإل اأّن اأمير 

الموؤمني���ن Q، على مدى ال� 25 �سن���ة هذه، لم ُي�سمع منه اأّي �سيء، ولم 

يق���م ب�أّي تح���ّرك اإّل من اأجل خدمة تل���ك الأهداف الع�ّم���ة والكلّية للنظ�م 

الإ�سالمّي اّلذي ك�ن اأولئك الخلف�ء على راأ�سه. وك�ن هن�ك اأحداٌث عظيمٌة 

ا�ستثن�ئية، ول اأريد الآن اأن اأدخل هن� في �سرح الموارد الت�ريخية.

وبع���د م���وت الخليفة الّث�ن���ي، ُدعي اأمي���ر الموؤمنين Q اإل���ى ال�ّسورى 

المت�سّكل���ة م���ن �ست���ة اأ�سخ��ص، فل���م ينزعج ودخل ف���ي ال�ّسورى. ل���م يقل اإّن 

ه���وؤلء لي�سوا من م�ستواي، ف�أين طلحة والزبي���ر واأين عبد الرحمن بن عوف 

واأي���ن عثم�ن واأين اأن�؟ وطبًق� لو�سّية عم���ر، فقد جعلوا �ستة اأ�سخ��ص بعنوان 

ال�ّس���ورى من اأج���ل اأن ينتخبوا من بينه���م خليفًة. وك�ن ح���ّظ اأمير الموؤمنين 

ب�لخالف���ة من بين هوؤلء ال�سّتة هو الأوف���ر. وك�ن راأي عبد الرحمن بن عوف 

هو الراأي الف��سل. فقد ك�ن لأمير الموؤمنين �سوت�ن هو والزبير، وك�ن لعثم�ن 

�سوت����ن هو وطلح���ة، وك�ن لعبد الرحمن بن عوف  �سوت����ن هو و�سعد بن اأبي 

وت الف��سل. فلو ب�يع اأمير  وّق��ص، وك�ن �سوت عبد الرحمن بن عوف هو ال�سّ

الموؤمني���ن Q ل�س�ر هو الخليفة، ولو ب�يع عثم�ن ل�س�ر هو الخليفة. هن� 

توّج���ه )عبد الرحمن بن ع���وف( اإلى اأمير الموؤمني���ن Q و�س�أله اإن ك�ن 

يعمل بكت�ب اهلل و�سّنة النبّي P و�سيرة ال�سيخين، اأي الخليفتين ال�س�بقين. 

فق����ل Q : كاّل، اإّنن���ي اأعمل بكت�ب اهلل و�سّنة النب���ّي P؛ لقد ك�ن من 

الممكن لأمير الموؤمنين اأن يح�سل على الحكومة وُيم�سك بزم�م ال�ّسلطة، لو 
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 Q اأّنه تغ��سى ب�أقّل قدٍر ممكن عّم� هو �سحيٌح وحّق. لكّن اأمير الموؤمنين

لم ُيفّكر بذلك لحظًة واحدًة، ففقد الحكومة وخ�سر ال�ّسلطة. وهن� قد اآثر ولم 

يطرح نف�سه واإّنيته اأبدًا، بل جعله� تحت قدميه. وم� ك�نت مثل هذه الم�س�عر 

لتبرز في اأمير الموؤمنين Q من الأ�س��ص. 

وبعد مرور 12 �سنة من حكومة عثم�ن، كُثرت العترا�س�ت عليه في نه�ية 

الأم���ر، وبداأ الّن��ص ُيخ�لفون���ه ويعتر�سون عليه كثي���ًرا، وتق�طروا من م�سر 

ومن الع���راق ومن الب�سرة ومن اأم�كن اأخرى، وفي الّنه�ية ت�سّكل جمٌع كبير 

وح��سروا بيت عثم�ن وهّددوه. هن� م�ذا ُيمكن اأن يفعل اأّي اإن�س�ن في مو�سع 

اأمي���ر الموؤمنين Q؟ ذاك اّلذي يرى نف�سه �س�حب حقٍّ ب�لخالفة، وك�ن 

لم���ّدة 25 �سنة يتغ��س���ى عن حّقه وهو يعتر�ص على �سل���وك الح�كم الح�لي، 

ه���� هو الآن يرى بيت ه���ذا الخليفة مح��س���ًرا. ف�ل�سخ�ص الع����دّي بل حّتى 

النخب والوجه�ء م�ذا يفعلون في مثل هذه الح�لة؟ نف�ص العمل اّلذي ق�م به 

الآخرون، نف�ص م� فعله كّل من طلحة والزبير وغيرهم، وكّل الآخرين اّلذين 

ك�ن له���م في ق�سية عثم����ن م� ك�ن. اإّن ق�سية قتل عثم����ن هي من الأحداث 

المهّم���ة جدًا في ت�ريخ الإ�سالم، وُيمكن لالإن�س�ن اأن ُي�س�هد في نهج البالغة 

وف���ي الآث�ر وفي الت�ريخ الإ�سالمّي م� اّلذي اأّدى اإلى مقتل عثم�ن، ليّت�سح له 

ب�سكٍل ك�مل من اّلذي قتل عثم�ن ومن اّلذي دفع اإلى قتله. اأولئك اّلذين ك�نوا 

ق���د جعلوا اّدع����ء محّبة عثم�ن فيم���� بعد محور تحّرك�ته���م، هن� طعنوه من 

الخل���ف، وك�نوا ُيحّركون الأمور م���ن وراء الكوالي�ص. �س�ألوا عمرو بن الع��ص 

م���ن اّل���ذي قتل عثم�ن، فق�ل: فالٌن ����� وذكر ا�سم اأحد ال�سح�ب���ة �� هو اّلذي 

�سنع �سيفه، والآخر اأحّده، والث�لث �سّمه، وذاك طعنه به. الواقع هو هذا. 
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نج���د اأّن اأمير الموؤمنين Q في هذه الح�دثة يقوم بكم�ل الإخال�ص 

 ،L واإ�سالميًّ�؛ فُير�سل كاّلً من الح�سن والح�سين � بم���� يراه تكليًف� اإلهيًّ

ه�تي���ن الجوهرتين العظيمتين وبقّي���ة النبّي P، اإلى بيت عثم�ن من اأجل 

الّدف�ع عن���ه. ك�ن المخ�لفون ُيح��سرون بيت عثم����ن ويمنعون دخول الم�ء 

اإليه، وك�ن اأمير الموؤمني���ن Q ُير�سل له الم�ء والطع�م وُيف�و�ص مّراٍت 

وم���ّرات اأولئك اّلذين غ�سبوا على عثم�ن، لعّل���ه ُيهّدئ من روعهم. وعندم� 

.Q قتلوا عثم�ن غ�سب اأمير الموؤمنين

�، نجد اأّن���ه ل ُيمكن اأن ُن�س�هد في اأمي���ر الموؤمنين Q اأّي  هن���� اأي�سً

ح�ل���ة من الإّنية وحّب الّذات وم�س�ع���ر الأن� اّلتي ُيمكن اأن توجد في كّل فرد 

 Q م���ن الّن��ص. فبع���د اأن ُقتل عثم�ن ك�ن من الممك���ن لأمير الموؤمنين

اأن ين���زل اإلى الميدان كوج���ٍه وجيه، وك�سخ�صٍ انته����زّي وكمخّل�ص، ويقول 

اأّيه���� الّن�����ص ه���� اأنتم ق���د ارتحتم اأخي���ًرا وتخّل�ست���م من الم�سكل���ة، وك�ن 

الّن�����ص �سُيحّبون���ه؛ لكّنه لم يفع���ل، فبعد ح�دث���ة عثم�ن، لم يتح���ّرك اأمير 

الموؤمنين Q نحو ال�ّسلطة والإم�س�ك ب�لحكومة. فم� اأعظم هذه الّروح: 

، اأّيه���� الّن��ص اتركوني واذهب���وا اإلى �سخ�صٍ 
»دعون���ي والتم�ص���وا غيري«)1)

عينه. هذه هي 
ُ
� اآخر ف�إّنن���ي �س�أكون له وزي���ًرا واأ اآخ���ر. ولو اخترت���م �سخ�سً

ت�سريح�ت اأمير الموؤمنين Q في تلك الأّي�م. لكّن الّن��ص لم يقبلوا ولم 

� اآخر للحكومة غير اأمير الموؤمنين. ي�ستطيعوا اأن ينتخبوا �سخ�سً

)1) نهج البالغة، �ص 136.
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لق���د ب�يعت جمي���ع الأقط�ر الإ�سالمّي���ة اأمير الموؤمني���ن Q. وحّتى 

ذل���ك الوق���ت، لم يك���ن قد جرى مثل ه���ذه البيع���ة الع�ّمة اّلت���ي تّمت لأمير 

الكب���راء  وكّل  الإ�سالمّي���ة  الأقط����ر  اإّن جمي���ع  حي���ث   ،Q الموؤمني���ن

وال�سح�ب���ة قد ب�يع���وه، ب��ستثن�ء ال�س����م. فقط عّدة قليل���ة، اأقل من ع�سرة 

اأ�سخ�����ص ل���م ُيب�يعوا اأمي���ر الموؤمني���ن Q، ف�أح�سرهم اإل���ى الم�سجد 

واح���ًدا واحًدا و�س�ألهم لم�ذا لم ُيب�يع���وا - وك�ن من بين هوؤلء عبد اهلل بن 

عمر و�سعد بن اأبي وّق��ص �� فك�ن اأن قّدم كّل واحٍد منهم عذًرا، وق�ل �سيًئ�. 

ا بعدد  فبع����صٌ منهم ع�د وب�ي���ع، وبع�ٌص اآخر لم ُيب�يع مطلًق� �� عدٌد قليٌل جدًّ

اأ�س�بع الي���د الواحدة -  فتركهم اأمير الموؤمنين Q. ولكن بقية الوجوه 

المعروف���ة كطلح���ة والزبير وغيرهم����، جميًع� ق���د ب�يعوا اأمي���ر الموؤمنين؛ 

وقب���ل اأن ُيب�يعوه ق�ل له���م: »واعلموا اأّني اإن اأجبتك���م«، وهو ي�سير اإلى اأّنهم 

، فال تت�سّوروا 
ل���و اأ�س���ّروا اأن ُيم�سك هو ب�لحكومة »ركب���ت بكم ما اأعل���م«)1)

راعي تلك الوج���وه وال�سخ�سّي�ت والهي�كل القديم���ة والم�سهورين 
ُ
اأّنن���ي �س�أ

)1) نهج البالغة، �ص 136.
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والمعروفي���ن، كال، ول تت�س���ّوروا اأّنني �س�أّتب���ع فالًن� واأقّلد فالًن����، اأي اإّنني 

�سّخ�ص وم� اأعرفه م���ن الإ�سالم. وهكذا 
ُ
ديرك���م بح�س���ب م� اأعلم وم���� اأ

ُ
�س�أ

فق���د اأتّم اأمير الموؤمني���ن Q الحّجة على الّن��ص وَقِب���ل ب�لخالفة. ك�ن 

م���ن الممكن لأمير الموؤمنين هن����، ولأجل حفظ الم�س�ل���ح ورع�ية جوانب 

الق�سّي���ة واأمث�له�، اأن يتن�زل ويج���ذب اإليه القلوب، لكّنه وبكّل ق�طعية اأ�سّر 

على الأ�س���ول والقي���م الإ�سالمّية بحي���ث اإّن كّل هوؤلء الأع���داء قد ا�سطّفوا 

في مق�بله؛ وقد واجه اأمي���ر الموؤمنين Q مع�سكًرا مليًئ� ب�لم�ل والقهر 

والتزوي���ر، ومع�سكًرا اآخر فيه ال�سخ�سّي�ت الوجيه���ة والمعتبرة والمعروفة، 

ومع�سك���ًرا ث�لًث���� ي�س���ّم المتظ�هري���ن ب�لقدا�س���ة والتعّبد، لكّنه���م ج�هلون 

 Q بحقيقة الإ�س���الم وروحه وتع�ليمه ويجهلون �س�أنّي���ة اأمير الموؤمنين

ومق�مه من اأهل الت�سّبث ب�لعنف والق�سوة و�سوء الخلق. 

ميزان الحّق والقيم االإ�سالمّية

لقد ق�تل اأمير الموؤمنين Q ثالثة مع�سكرات بثالثة خطوٍط منف�سلة، 

ه���م الن�كثون والق��سطون والم�رقون. وكّل واحدة من هذه الوق�ئع تدّل على 

تل���ك الروح الرفيعة للت���وّكل على اهلل والإيث����ر والبعد عن الأن�نّي���ة والإّنية، 

ف���ي اأمير الموؤمنين Q. وا�سُت�سهد في النه�ي���ة على هذا الطريق، حّتى 

 Q قد قتله. لو لم يكن اأمير الموؤمنين Q قي���ل ب�س�أنه اإّن عدل علّي

مري���ًدا للعدالة، وعمد ب���دل ذلك اإلى رع�ي���ة هذا وذاك، وتقدي���م ال�س�أنية 

والمق����م وال�ّسخ�سّية عل���ى م�س�لح الع�ل���م الإ�سالمي ل���ك�ن اأكثر الخلف�ء 

�. لكّن اأمير الموؤمنين Q هو ميزان  نج�ًح� وقدرًة، ولم� وجد له مع�ر�سً
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الح���ّق والب�طل. ولهذا ك�ن Q يتحّرك وفق جوهر التكليف دون اأّي ذّرة 

من تدّخل الأن� والم�س�عر ال�ّسخ�سّية والمن�فع الذاتّية، وقد تحّرك على هذا 

الطري���ق اّلذي اخت�ره. هكذا ك�نت �سخ�سّي���ة اأمير الموؤمنين Q. لهذا 

 ،Q هو ف���ي الواقع ميزان الحّق. هك���ذا ك�نت حي�ته Q �  ف����إّن عليًّ

يك���ن  فل���م  ہہ}.  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  {ڻڻ 

عظيًم���� ف���ي ال�ّسه����دة فح�سب، ولم يك���ن عند المم����ت مّمن يف���دي نف�سه 

فح�سب، بل على مدى حي�ته ك�ن ُيقّدم نف�سه دوًم� في �سبيل اهلل.

)1989/04/28(

اأثبت اأمي���ر الموؤمنين خالل ه���ذه المّدة اأّن الأ�س���ول الإ�سالمّية والقيم 

الإ�سالمّية اّلتي ُوجدت في مرحلة عزلة الإ�سالم وفي مرحلة �سغر المجتمع 

الإ�سالم���ّي، ق�بلٌة للّتطبي���ق مثلم� اأّنه� كذلك في مرحل���ة الّرف�هية والّتو�ّسع 

والقت���دار والتقّدم والزده�ر القت�س����دّي للمجتمع الإ�سالمّي. فمن المهم 

ا اأن نلتفت اإلى هذه النقطة. لقد نزل الوحي الإلهّي ب�لأ�سول الإ�سالمّية،  جدًّ

والعدال���ة الإ�سالمّية، وتكري���م الإن�س�ن، وروح الجه�د، والبن����ء الإ�سالمّي، 

والمرتك���زات الأخالقّية والقيمية الإ�سالمّي���ة، ف�ي زمن الر�سول P؛ وقد 

تّم تطبيقه� م���ن ِقَبل الر�سول P ف�ي المجتم���ع الإ�سالمّي �سمن الحدود 

المت�ح���ة. ولكن كي���ف ك�ن المجتمع الإ�سالمّي ف�ي عه���د الّر�سول؟ ت�أ�ّس�ست 

القي���م الإ�سالمّية ف�ي بيئ���ة �سغيرة و�سئيلة، اإذ حتى ع�س���ر �سنوات لم يكن 

�س���وى المدين���ة، وك�نت مدين���ة �سغيرة ت�سّم ب�سع���ة اآلف م���ن الّن��ص، ثّم 

ا، ف�لفقر ك�ن  ُفتحت مّكة والط�ئف؛ وهي منطقة محدودة بثروات قليلة جدًّ

ا..  �س�ماًل، والإمك�ن�ت اّلتي ك�نت ف�ي متن�ول اأيديهم ك�نت �سئيلة جدًّ
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م�س���ت خم�ص وع�س���رون �سنة عل���ى رحيل الّر�س���ول عن الّدني����. وك�نت 

م�س�حة الّدول���ة الإ�سالمّية قد ازدادت، خالل هذه المّدة، مئ�ت الأ�سع�ف، 

ل �سعفي���ن اأو ثالث���ة اأو ع�سرة. في���وم ت�سّلم اأمي���ر الموؤمنين Q الحكم 

ك�ن���ت الأر�ص التي تمتّد من اآ�سي� الو�سطى حّت���ى �سم�ل اأفريقي� �� اأي م�سر 

� داخل���ًة �سم���ن نط�ق الدول���ة الإ�سالمّية. ففي بداية الأم���ر، تال�ست اإحدى 

الدولتي���ن العظميي���ن المج�ورتين للّدول���ة الإ�سالمّية �� واأعن����ي بهم� اإيران 

���� وهي الّدول���ة الإيرانّي���ة، و�س�رت  وال���ّروم � فق���د تال�س���ت اإحداهم� نه�ئيًّ

ك�ّف���ة الأرا�سي الإيرانية بي���د الإ�سالم. ودخلت اأج���زاء مهّمة من الأرا�سي 

� ف�ي  الّروم�نّي���ة � ب���الد ال�س����م وفل�سطين والمو�س���ل ومن�طق اأخ���رى � اأي�سً

دائ���رة الإ�سالم. مثل هذه الرقعة الوا�سعة ك�نت بيد الإ�سالم يومذاك. اإًذا، 

لق���د توّفرت ث���روات ط�ئلة ولم يعد هن����ك فقٌر اأو عوٌز اأو �س���حٌّ في الّطع�م؛ 

واأ�سب���ح الذه���ب كثيًرا، والأموال وفيرة، واأ�سبح هن����ك ثروات ط�ئلة. لذا، 

ك�ن���ت الّدول���ة الإ�سالمّية قد اأ�سبحت ثرّي���ة. الكثيرون تمّتع���وا برف�ه ج�وز 

الح���دود. لو لم يكن الإم�م علّي Q في البين، رّبم� ك�ن الت�ريخ ليحكم 

ب�أّن المب�دئ الإ�سالمّية والقي���م النبوّية ك�نت جّيدة لع�سر المدينة النبوّية 

فقط، اأي لذلك العهد اّل���ذي تمّيز ب�س�آلة حجم المجتمع الإ�سالمّي وفقره. 

اأّم���� بعد اأن اّت�سع المجتمع الإ�سالمّي واختل���ط ب�لح�س�رات المختلفة حيث 

وفدت من اإيران والّروم ثق�ف�ت وح�س�رات �سّتى اإلى حي�ة الّن��ص، وان�سوت 

�سع���وب مختلفة تح���ت مظّلة المجتم���ع الإ�سالمي، فال تبق���ى تلك المب�دئ 

ك�فية ول ق����درة على اإدارة البلد«. وقد اأثبت اأمير الموؤمنين Q، طوال 

ه���ذه ال�سنوات الخم����ص، بمم�ر�س�ته و�سيرته واأ�سلوبه ف����ي الحكم اأّن الأمر 
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عل���ى العك����ص من ذلك؛ فتلك المب����دئ نف�سه� اّلتي ك�ن���ت مت�أّلقة في �سدر 

النب���ّوة ����� ذات التوحي���د، والعدل، والإن�س����ف والم�س�واة بي���ن الّن��ص �� هي 

ممكن���ة التطبي���ق على يد خليفة ق���وّي ك�أمير الموؤمني���ن Q. هذا �سيء 

 ،Q خّل���ده الت�ريخ. ومع اأّن هذا المنهج لم ي�ستم���ّر بعد اأمير الموؤمنين

لكّنه اأثبت اأّن الح�كم الإ�سالمّي ومدي���ري المجتمع والم�سوؤولين الم�سلمين 

اإذا ق���ّرروا وعزم���وا وك�نوا اأ�سح�ب عقي���دة را�سخة لأمكنه���م تطبيق نف�ص 

تل���ك المب�دئ ف�ي عهد اّت�س�ع رقعة الّدولة الإ�سالمّية وظهور ظروف جديدة 

عة للحي����ة، حّتى ينتفع به� الّن��ص... فمن الوا�س���ح اأّن اإق�مة العدالة  ومتنوِّ

الجتم�عّي���ة ف�ي مجتمع ي�سّم ع�سرًا اأو خم�ص ع�سرة األف ن�سمة ف�ي المدينة 

تختل���ف اختالًف� ه�ئاًل عنه���� ف�ي مجتمع ي�سّم ع�س���رات الماليين اأو مئ�ت 

الماليي���ن كم� ك�ن الح�ل في عه���د اأمير الموؤمنين Q. وقد نه�ص اأمير 

الموؤمنين Q بهذه المه�م.

 Q عدالة االإمام علّي

ن���ورد هن� نم����ذج من اأعم�ل اأمي���ر الموؤمنين Q تجّل���ت ف�ي كلم�ت 

هذا العظيم. وهن����ك اآلف الأمثلة الأخرى ف�ي حي�ته. ج�ء الّن��ص واأ�سّروا 

وب�يع���وا، لكّن���ه لم يواف���ق. وازداد اإ�س���رار جميع الّن��ص، م���ن اأك�بر و�سغ�ر 

وروؤ�س����ء و�سح�ب���ة قدم�ء، فق�ل���وا جميًع�: كاّل، لن يكون غي���ر علّي بن اأب�ي 

ط�ل���ب Q ولن ي�ستطي���ع ذلك �سواه. ج����وؤوا واأخذوا الإم����م م�سّرين. 

فق����ل الإم����م Q : اإًذا فلنذهب اإل���ى الم�سجد. ارتقى الإم����م المنبر، 

واألقى خطبة اأو�سح فيه� اآراءه، فق�ل: الأموال اّلتي ا�ستحوذ عليه� الخوا�ّص 
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عيده� اإلى بي���ت الم�ل اأينم� وجّدته�. حيث 
ُ
والوجه����ء من دون وجه حّق �س�أ

ا�ستط����ع بع�ص الأ�سخ�����ص خالل تلك ال�ّسن���وات م�س�درة اأم���وال من بيت 

عيد كّل هذه الأموال: »لو وجّدت���ه قد ُتزّوج به 
ُ
الم����ل ل�س�لحهم. فق����ل �س�أ

الن�ص���اء«، اأي اأّنكم جعلتم تلك الأموال مهوًرا لن�س�ئكم، اأو »ُملك به الإماء« 

 واأعّدته اإلى بيت الم�ل. ليعلم 
وا�ستريتم به� الجواري لحريمكم »لردّدته«)1)

الّن��ص والأك�بر اأّن هذه هي طريقتي.

 بداأت المع�ر�س����ت، وك�ن الم�ست�سعفون م���ن الّن��ص والّطبقة 
ٍ
بع���د اأّي�م

ه���دة ف����ي المجتمع يتمّنون م���ن اهلل اأن ُيّتبع مثل ه���ذا المنهج، اأّم�  الم�سطَّ

اأ�سح����ب الّنف���وذ والمخ�طبون الحقيقّي���ون بهذا الكالم فم���ن البديهّي اأن 

ي�سخط���وا. فجل�سوا وعقدوا اجتم�ًع� وق�لوا: م� هذا اّلذي يريد علّي �سنعه؟ 

ق����م الولي���د بن عقبة �� وهو نف�س���ه اّلذي ك�ن والي الكوفة ف���ي زمن عثم�ن �� 

وج����ء اإلى اأمير الموؤمنين Q، ني�بًة عنهم، فق�ل له: ي� علّي! اإّن لبيعتن� 

اإّي����ك �سروًط�، »ونح���ن ُنب�يعك اليوم على اأن ت�سع عّن� م� اأ�سبن�ه من الم�ل 

، �سرطن� هو اأن ل تن�ل من الأم���وال اّلتي ح�سلن� عليه� 
ف����ي اأّي�م عثم����ن«)2)

وتت���رك لن� م� ك�سبن�ه خ���الل العهد اّلذي �سبقك. ومن بعد الوليد بن عقبة، 

ج����ءه طلحة والزبير. الوليد ب���ن عقبة، ب�لّطبع، يختلف عن طلحة والزبير. 

ف�لولي���د ب���ن عقبة ك�ن ف����ي الحقيقة م���ن حديثي العهد ب�لإ�س���الم، وك�نت 

ع�ئلته �سّد الإ�سالم ومع�ر�سة للّثورة وقد ح�ربت الإ�سالم. وبعد ذلك حين 

�س�د الإ�سالم، ف�ي نه�ية عهد النبّي، دخل ف�ي الإ�سالم كغيره من بن�ي اأمّية. 

)1) نهج البالغة، �ص 396.
)2) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج32، �ص 19.
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 P اأّم� طلحة والزبير فك�ن� من ال�ّس�بقين في الإ�سالم ومن اأعوان الّر�سول

� �� وهم� يومذاك من اأك�بر الإ�سالم ومن  المقّربين. ج�ء طلحة والزبير اأي�سً

البقي���ة الب�قية لأ�سح�ب الّر�سول P �� اإلى اأمير الموؤمنين Q، وتّكلم� 

كالًم���� فيه عت�ب، منه قولهم: »اإّنك جعلت حّقن� ف����ي الَق�ْسم كحّق غيرن�«. 

فقد �س�وي���ت بينن� وبين غيرن� ف�ي تق�سيم بيت الم����ل. »و�سّويت بينن� وبين 

م���ن ل ُيم�ثلن�«، �س�ويت ف�ي منح اأموال بيت الم�ل بينن� وبين من هم لي�سوا 

مثلن����، ف�أّي ق�سمة هذه؟ لم�ذا ل ُتق���ّرر امتي�زات معّينة؟ »من ل ُيم�ثلن� ف�ي 

 هذه خيرات ا�سُتح�سلت ب�أ�سي�فن�. 
م� اأف�ء اهلل تع�لى ب�أ�سي�فن� ورم�حن�«)1)

نح���ن اّلذين رفعن� الإ�سالم، نحن اّلذين بذلن� الجهود والم�س�عي، واإذا بك 

ت�س�وين� ب�لُجدد والأع�جم ومن ج�وؤوا من البلدان المفتتحة.

لم ُي�سّج���ل لن� الّت�ريخ ج���واب اأمير الموؤمني���ن Q للوليد بن عقبة، 

لكّن���ه اأج����ب الآخرين. �سع���د الإم�م المنب���ر واأج�بهم جواًب���� �سديًدا. ق�ل 

ب�س����أن ق�سّية الم�س�واة ف�ي تق�سيم بيت الم�ل: »فاإّن ذلك اأمر لم اأحكم فيه 

بادئ بدء«، فل�ست اأن� من اأ�ّس�ص لهذه الطريقة وهذا المنهج، »بل وجدُت اأنا 

، لم اأجئ ب�أ�سلوٍب جديد من عندي، 
واأنتما ر�صول اهلل P يحكم بذلك«)2)

اإّنم���� اأّتبع الفعل اّل���ذي ك�ن ي�أتي به الر�سول P. اأري���د تكري�ص تلك القيم 

والقواع���د العتق�دية وال�ّسلوكّية في المجتمع، في هذا الع�سر. وقد كّر�سه� 

الإم����م علّي Q وك�ن يفعل. وق���د دفع اأمير الموؤمنين Q ثمن ذلك 

.� اأي�سً

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج32، �ص 21.
)2) م.ن، �ص 22.
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 .Q فك�ن ثمن هذا العمل اأن ن�سبت ثالثة حروب. وقف اأمير الموؤمنين

ومن البديهّي اأّنه ك�ن يرى لنف�سه حّق الخالفة. ولكن لم يكن الأمر على هذا 

الّنحو بعد رحيل الّر�سول P، فلم يتحّرك على مدى خم�ص وع�سرين �سنة 

من اأجل ال�ّسيء اّلذي ك�ن يعلم اأّنه حّقه. واإذا ك�ن هن�ك من يريد التحّدث 

ب�لأم���ر، ك�ن ُيهّدئه، »اإّنك لقلق الو�صي���ن تر�صل في غير �صدد،... دع عنك 

. لم ت�سدر عن���ه ردود فع���ل اإزاء تلك الق�سّية 
نهًب���ا �صي���ح ف���ي حجرات���ه«)1)

عل���ى مدى خم�ص وع�سري���ن �سنة. لكّن اأمي���ر الموؤمنين Q تحّمل عبء 

ثالثة حروب �� حرب الجمل، وحرب �سّفين، وحرب النهروان �� مق�بل ق�سّية 

تب���دو في الظ�هر اأقل من تل���ك الق�سّية �� وهي ق�سي���ة العدالة الجتم�عّية، 

���رح الإ�سالمي المتين  وق�سّي���ة اإحي�ء الأ�سول النبوّي���ة، واإع�دة ت�سييد ال�سّ

ال���ذي اأر�سى دع�ئمه الر�سول P. فكم ك�ن���ت هذه الق�سّية مهّمة ب�لن�سبة 

لأمي���ر الموؤمني���ن Q! وهذا ه���و الإنج����ز العظيم اّلذي نه����ص به اأمير 

الموؤمنين Q. وله ف�ي هذا المج�ل كلمة اأخرى، يقول فيه�: »ل تمنعّنكم 

، اأي اإّن الإن�س�ن اإذا ك�ن موؤمًن� 
رعاية الحّق لأحٍد عن اإقامة الحّق عليه«)2)

ومج�ه���ًدا ف�ي �سبيل اهلل وبذل جهًدا كبي���ًرا وخ��ص المع�رك واأنجز اأعم�ًل 

كبي���رة ف�ستكون مراع����ة حّقه واجبة. واأّم� اإذا تع���ّدى هذا ال�ّسخ�ص حدوده 

� من الحقوق، فال ينبغ���ي الّتغ��سي عن خطئه  ة و�سّي���ع حقًّ ف����ي ح�لٍة خ��سّ

هذا بحّجة اأعم�له الح�سنة ال�ّس�بقة، اإًذا ل بّد من التمييز بين الأمور. ف�إذا 

ك�ن الإن�س����ن �س�لًح� وذا قدٍر كبيٍر و�س�بقة محمودة وجهوٍد بذله� لالإ�سالم 

والب���الد فهذا جّيد وحقوق���ه مقبولة ومحفوظة وينبغي اأن ُتق���ّدر، ولكن اإذا 

)1) نهج البالغة،  �ص 231.
)2) ت�سنيف غرار الحكم ودرر الكلم، �ص 69.
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تع���ّدى وتج�وز، ف����إّن مراع�ة ذلك الحّق ينبغي اأن ل توؤّدي اإلى غ�ّص الّطرف 

عن المخ�لفة اّلتي ارتكبه�. هذا هو منطق اأمير الموؤمنين.

 Q ك�ن هن����ك �س�عٌر ا�سمه الّنج��سّي، هو من �سعراء اأمير الموؤمنين

ومّداحي���ه، و�س�حب اأف�س���ل الق�س�ئد ف�ي حرب �سّفين ف���ي تحري�ص الّن��ص 

�س���ّد مع�وية، ومن محّبي اأمي���ر الموؤمنين Q واأحد الّداخلين ف�ي حزبه، 

واأفع�ل���ه م�سهورة ب�لإخال����ص والولية وال�ّسوابق، وك�ن ق���د �سرب الخمر ف�ي 

نه����ر �سه���ر رم�س�ن. حين عل���م اأمير الموؤمني���ن Q ب�لأمر ق����ل اإّن حّد 

الخمر معروف، اآتوني به لإق�مة الحّد عليه. اأق�م اأمير الموؤمنين Q عليه 

حّد الخمر اأم�م اأعين الّن��ص، ثم�نين �سوًط�. فج�ءت ع�ئلته وقبيلته اإلى اأمير 

الموؤمنين Q وق�لوا: ي� اأمير الموؤمنين، اأرقت م�ء وجوهن�. لقد ك�ن هذا 

م���ن اأ�سح�بك واأ�سدق�ئك � وبتعبيرن� المع��سر � ك�ن من تّي�رك. فق�ل اأن� لم 

اأفعل �سيًئ�، اإّنه م�سلم ارتكب مخ�لفة، فوجب عليه حّد من حدود اهلل، ف�أقمت 

ذلك الحّد. ب�لطبع، الّنج��سّي، وبعد اأن ُجلد من ِقَبل علّي Q، ق�ل: ط�لم� 

ك�ن الأمر كذلك، ف�س�أذهب اإلى مع�وية واأنظم اأ�سع�ري به. فق�م وف�رق اأمير 

 Q والتحق بمع�سكر مع�وية. فل���م يقل اأمير الموؤمنين Q الموؤمني���ن

اإّن النج��س���ّي ق���د تركن� وهذه خ�س�رة موؤ�سفة، فلنح����ول اإبق�ءه هن�، كاّل، اإْن 

ذه���ب، فليذه���ب! ب�لطبع، م���ن الأف�س���ل ك�ن اأن يبقى. هذا ه���و منطق اأمير 

الموؤمنين Q ومنهجه. ق�ل الإم�م Q لأ�سح�ب النج��سي: »فهل هو 

اإّل رج����ٌل م����ن الم�صلمي����ن انتهك حرمة من ُح����َرم اهلل فاأقمنا عليه حّداً كان 

. اأقمن� عليه الحّد ف�سقط عنه ذنبه.
كّفارته«)1)

)1)  بح�ر النوار، ج33، �ص273.
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اأمي���ر  اأق����رب  � ك�ن م���ن  اأ�س���د  بن����ي  وك�ن هن����ك رج���ٌل م���ن قبيل���ة 

الموؤمني���ن Q �� وجب عليه حدٌّ من الحدود. فق����ل نفٌر من محّبي اأمير 

الموؤمني���ن Q وم���ن رج����ل قبيلة ذل���ك ال�سخ����ص: لنذهب اإل���ى اأمير 

الموؤمني���ن Q وُنع�ل���ج الم�سكل���ة بنح���ٍو من الأنح����ء. فج����وؤوا اأّوًل اإلى 

 ليكون وا�سطتهم لدى اأبيه، فق�ل الإم�م 
(1(
Q الإم�م الح�س���ن المجتبى

الح�س���ن: ل �سرورة لمجيئي، اذهبوا اأنتم، فوالدي اأمير الموؤمنين يعرفكم. 

فج����وؤوا اإلى اأمير الموؤمنين Q وق�ل���وا: هذه هي ح�لن� ف�س�عدن�. فق�ل 

الإم����م Q ف����ي معر����ص اإج�بته���م ل م�نع لدّي ف����ي اأّي اأم���ر اأكون فيه 

ا مخت�ًرا، و�س�أفعله لك���م، ففرح هوؤلء وخرجوا، وف����ي الّطريق �س�دفوا  ح���رًّ

الإم����م الح�س���ن Q ف�س�ألهم: م����ذا فعلتم؟ ق�لوا له: انته���ى الأمر على 

خي���ٍر والحمد هلل، وقد وعدن���� اأمير الموؤمني���ن Q. ف�س�ألهم: م�ذا ق�ل 

ا فيه ويعود اأمره  لك���م اأمير الموؤمنين؟ ق�لوا: ق�ل لن���� اأفعل لكم م� اأكون حرًّ

اإل����ّي. فتب�ّسم الإم�م الح�سن Q وق�ل: اإًذا اذهب���وا وافعلوا كّل م� يجب 

اأن تقوموا به ف�ي ح�ل اإق�مة الحّد عليه! واأق�م اأمير الموؤمنين Q الحّد 

عليه بعد ذلك. فج����وؤوا وق�لوا: ي� اأمير الموؤمنين، لَم اأقمت الحّد على هذا 

الرجل؟ فق�ل: لي�ص الحّد مّم� اأملك اأمره وحّرية الت�سّرف فيه. الحّد حكٌم 

. والحّد لي�ص ف�ي يدي. هذا، 
(2(

ا في���ه اأفعله لكم اإله���ّي. قلُت لكم م� اأكون حرًّ

وبن���و اأ�سد من اأ�سدق�ء اأمير الموؤمنين Q والمخل�سين له. هكذا ك�نت 

 .Qوذكرت بع�ص الم�س�در اأّنهم ج�وؤوا اإلى الإم�م الح�سين  (1(
 )2) نعم����ن ب���ن محم���د المغربي، دع�ئ���م الإ�سالم، تحقي���ق وت�سحيح: اآ�س���ف الفي�سي، ن�س���ر موؤ�س�سة اآل 

البيتR، قم، الطبعة الث�نية، 1427ه�، ج 2، �ص 443.
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.Q حي�ة اأمير الموؤمنين

هن�ك رواي�ت كثي���رة عن ق�س�ئه وثي�به ومعي�سته واأولده. يقول الّراوي: 

ذهب���ت ف�س�هدت الإم�م الح�سن والإم����م الح�سين L ج�ل�سين ي�أكالن 

الّطع����م، طع�مهم� ك�ن خبًزا وخالًّ وبع�ص الخ�س����ر. فقلُت لهم� ي� �سّيداي 

اأنتم���� اأميران، اأنتم� الع�ئل���ة الح�كمة، ابن� اأمير الموؤمني���ن وفي ال�ّسوق كّل 

ه���ذه الم�أك���ولت »وفي الرحبة م� فيه����«، في الرحبة �� بق���رب الكوفة �� ُيب�ع 

كّل �س���يء والّن�����ص ت�ستري، واأنتم� ابن� الأمي���ر Q، اأهذا هو طع�مكم�؟ 

، اأنت غ�فل عن اأمير 
ف�لتفت���� اإليه وق�ل: »ما اأغفلك عن اأمير الموؤمنين«)1)

الموؤمنين، اذهب وانظر اإلى حي�ته! ك�ن الإم�م هكذا حّتى مع ع�ئلته.

ة  ة زينب الكبرى وال�ستع�رة من اأب�ي رافع؛ وكذلك ق�سّ لقد �سمعتم بق�سّ

عقيل اّلذي ج�ء اإلى الإم�م وطلب: »�س�ع من ُبّر«، اأي اأراد من القمح مقدارًا 

ته. ف�أخذ الإم�م تلك الحديدة المحّم�ة وقّربه� منه �� ب�لّطبع  اأكث���ر من ح�سّ

لم ي�سعه� عليه �� وهّدده ولم يقبل طلبه. ج�ءه عبد اهلل بن جعفر �� ابن اأخيه 

و�سه���ره، زوج ال�سّيدة زينب �� وق�ل: ي� اأمي���ر الموؤمنين لي�ص ف�ي يدي �سيء، 

واأن� م�سط���ّر لبيع بع�ص اأدوات منزلي. ف�س�عدن���ي ببع�ص �سيء، فلم يوافق 

الإم����م Q وق�ل: اإّل اإذا قلت ل�ي اذهب ي� عّم وا�سرق واعطني من م�ل 

الّن��ص. 

لقد حّدد اأمير الموؤمنين Q معي�ر الحكم ف�ي مجتمعٍ متطّوٍر وكبيٍر 

ٍر وثرّي، ف����ي زم�نه على اأ�س��ص م� ك�ن ف�ي زمن الر�سول P. كّل  ومتح�سّ

)1) بح�ر الأنوار، ج 41، �ص 113.
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�سيء ك�ن قد تطّور. اأراد اأمير الموؤمنين Q ب�سلوكه اإثب�ت اأّنه ب�لإمك�ن 

اإحي����ء تلك المب�دئ حّتى في اأحلك الظ���روف. هذا هو العمل العظيم اّلذي 

ق�م به اأمير الموؤمنين Q. فمبداأ الإيم�ن، والعدالة، والجه�د، و�سن�عة 

 Q الّن��ص، والإدارة الكفوءة الالئق���ة الموؤمنة - فحي�ة اأمير الموؤمنين

زاخرة ب�أحداث واأمور اأنتم اأيّه� الّن��ص وعلى مدى �سنوات ت�سمعون وقد �سمعتم 

من كّل ق�سٍم منه� على �سكل ق�س�ص ورواي�ت واأح�ديث له Q  - كّله� دلئل 

على هذه الحقيق���ة، وخال�سته� اأّن اأمير الموؤمني���ن Q اأراد اأن ُيبرهن 

للع�َل���م اأّن هذه المب�دئ الإ�سالمّية ممكن���ة الّتطبيق في كّل الظروف. وهذا 

 Q هو الواقع. لي�ست المب�دئ الإ�سالمّية في �سكل ثي�ب اأمير الموؤمنين

� علين� اليوم ارتداء نف�ص المالب�ص.  بحي���ث اإذا ك�ن يرتدي مئ���زًرا اأو قمي�سً

المب����دئ الإ�سالمّية ه���ي العدالة، والتوحي���د، واإن�س�ف الّن�����ص، واحترام 

حقوقه���م، ومت�بع���ة �سوؤون ال�سعف����ء، والوق���وف بوجه الجبه����ت المع�دية 

لالإ�س���الم والدين، والإ�سرار على رك�ئ���ز الحّق والإ�سالم والّدف�ع عن الحّق 

والحقيقة. هذه مف�هيم ممكنة التطبيق ف�ي جميع الع�سور. 

ب�لطب���ع، نحن عندم���� نذكر هذا الكالم اليوم، ف�إّنن���� ن�أتي به من مك�ٍن 

رفيع، فمن ذا اّلذي بو�سعه حّتى اأن يت�سّور الت�سّبه ب�أمير الموؤمنين Q؟ 

 Q الإم�م ال�سّج�د .Q كاّل، ل اأح���د يمكنه الت�سّبه ب�أمير الموؤمنين

وه���و حفيد اأمي���ر الموؤمنين Q وله مق����م الع�سمة، حين قي���ل له اإّنك 

كثي���ر العب����دة ق�ل اأي���ن عب�دتن� م���ن عب����دة عل���ّي Q ؟ اأي اإّن الإم�م 

الع�ب���د ال�سّج�د يق���ول لي�ص ب�لإم���ك�ن مق�رنتي بعل���ّي Q. وبين الإم�م 

ال�سّج����د Q وخي���رة الُعّب�د والزّه����د في زم�نن���� اآلف الفرا�سخ. اأ�س�ر 
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اأمي���ر الموؤمنين Q اإلى الّنموذج والقّمة واّتج�ه الحركة وحّدد المالك، 

فلن�سل اأينم� ا�ستطعن� الو�سول. الّنظ�م الإ�سالمّي نظ�م العدل والإن�س�ف 

وخدمة الّن��ص واحترام حقوق الإن�س�ن ومج�بهة الّظلم اّلذي ُيم�ر�سه القوّي 

�س���ّد ال�سعيف. ه���ذه هي م�س���كالت الب�سرّية المهّمة على امت���داد الت�ريخ. 

ابُتلي���ت الب�سرّية به���ذه الم�سكالت دائًم���� وم� تزال ُتع�ني م���ن هذا البالء. 

لحظ���وا اليوم كيف يّدعي العت����ة والأقوي�ء ف�ي الع�ل���م اأّن الع�لم كّله لهم. 

فع�ت و�سن���ك العي�ص ب�سبب هذا التع�ّس���ف. اإّن منطق  ُتع�ن���ي ال�ّسع���وب ال�سّ

الإ�س���الم ومنطق اأمير الموؤمنين Q ومنط���ق الحكومة العلوّية مج�بهة 

ه���ذه الأ�سي�ء، �سواء داخل المجتم���ع اإذا اأراد قويٌّ ابت���الع �سعيف، اأم على 

الم�ستوى الع�لمّي والدولّي.

)2004/11/05(





القدرة والمظلومّية والنصر

لق���د الت�أمت في �سخ�سّية وحي�ة و�سه�دة هذا الّرجل الفّذ ثالثة عن��سر 

تب���دو غير من�سجمة تم�ًم���� مع بع�سه� البع�ص في الظ�ه���ر، وتلك العن��سر 

الثالثة عب�رة عن: القّوة، والمظلومية، والنت�س�ر. 

لبة وعزمه الرا�سخ، وفي ت�سيير دّفة ال�ّسوؤون  فقّوته تكمن في اإرادته ال�سّ

الع�سكرّي���ة في اأعق���د المواقف، وفي هداي���ة العقول نحو اأ�سم���ى المف�هيم 

الإ�سالمّي���ة والإن�س�نّي���ة، وتربية واإع���داد �سخ�سّي�ت كبرى م���ن قبيل م�لك 

الأ�ست���ر وعّم�ر وابن عب��ص ومحّمد ب���ن اأبي بكر وغيرهم، و�سّق م�س�ر ممّيز 

ف���ي ت�ريخ الإن�س�نّية. ويتمّث���ل مظهر قّوته في اقتداره المنطقّي واقتداره في 

مي�دي���ن الفك���ر وال�سي��س���ة، وفي اقتدار حكومت���ه و�سّدة �س�ع���ده. لي�ص ثّمة 

�سعف ف���ي �سخ�سّية اأمي���ر الموؤمنين Q ف���ي اأّي ج�نب م���ن جوانبه�. 

وُيعتب���ر في الوقت ذاته من اأب���رز ال�ّسخ�سّي�ت المظلومة ف���ي الّت�ريخ. وقد 

ك�نت مظلومّيته في كّل جوانب حي�ته؛ لقد ُظلم في اأّي�م �سب�به، حيث تعّر�ص 

للّظل���م حينذاك من بعد وف�ة الر�سول P، وُظِل���م في �سنوات كهولته وفي 

عهد خالفته وا�سُت�سهد مظلوًم�، وظّل من بعد ا�ست�سه�ده ُي�سّب على المن�بر 
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على مدى �سنوات طوال، وُتن�سب اإليه �سّتى الأك�ذيب.

طلقت عليهم� �سفة »ث�ر 
ُ
لدين���� في جميع الآث�ر الإ�سالمّي���ة �سخ�سّيت�ن اأ

اهلل«. ول توج���د في اللغ���ة الف�ر�سية كلم���ة مع�دلة تم�ًم� لكلم���ة »الث�أر« كم� 

في اللغ���ة العربية؛ فعندم� ُيقتل �سخ�ص ظلًم���� ف�أ�سرته هي ولّي دمه، وهذا 

م� ُي�سّم���ى ب�لث����أر، ولأ�سرته حّق المط�لب���ة بث�أره. اأّم� م���� ُي�سّمى ب� »دم اهلل« 

فه���و تعبيٌر ق��سر ون�ق�ص لكلم���ة الث�أر ول يو�سل المعن���ى المطلوب. ف�لّث�أر 

معن����ه حّق المط�لبة ب�لّدم. ف����إذا ك�ن لأ�سرٍة م� ث�أر، فله� حّق المط�لبة به. 

وورد ف���ي الّت�ري���خ الإ�سالمّي ا�سم� �سخ�سّيتين، ول���ّي دمهم� اهلل، فهو اّلذي 

يطل���ب بث�أرهم����، اأحدهم���� الإم�م الح�سي���ن Q، والآخر ه���و اأبوه اأمير 

، اأي اأّن المط�لب بدم اأبيه هو 
الموؤمني���ن Q: »ي���ا ثار اهلل وابن ث���اره«)1)

.� اهلل تع�لى اأي�سً

اأّم���� العن�سر الث�لث اّل���ذي طبع حي�ة الإم�م عل���ّي Q فهو الّن�سر؛ 

حي���ث تغّل���ب في حي�ته عل���ى جميع الّتج����رب الع�سيبة اّلت���ي ُفر�ست عليه؛ 

ول���م ت�ستط���ع جميع الجبه����ت، اّلتي �سنذكره���� لحَق�، واّلت���ي فتحه� �سّده 

اأع���داوؤه اأن تن�ل من���ه واإّنم� ُهِزمت كّله� اأم�مه. وم���ن بعد ا�ست�سه�ده اأخذت 

حقيقت���ه الن��سعة تتجّلى وتتفّتح يوًم� بعد اآخر اأكثر مّم� ك�نت عليه في اأّي�م 

حي�ت���ه. ففي ع�لم الي���وم، لي�ص الع�ل���م الإ�سالمّي وحده واإّنم���� الع�لم كّله، 

هن����ك اأن�����ص كثيرون ل يوؤمنون حّت���ى ب�لإ�سالم، اإل اأّنه���م يوؤمنون بعلّي بن 

اأبي ط�لب Q ك�سخ�سّي���ة ت�ريخّية لمعة. وهذا هو جالء ذلك الجوهر 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 4، �ص 576.
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الوّه����ج، وك�أّن اهلل ُيك�فئ���ه على م� لحق به من ظلم. ف���ال بّد اأّن يكون لتلك 

غط والتعتيم ولتل���ك الحقيقة ال�ّس�طعة مع  المظلومّي���ة ولذلك الكب���ت وال�سّ

بر، ثواب عند اهلل. وثوابه� هو اأّنك  تل���ك الّتهم العجيبة، التي واجهه� ب�ل�سّ

ل تج���د على مدى الت�ري���خ �سخ�سّية، على هذه الدرجة من الت�أّلق وقد ن�لت 

القب���ول بكّل هذا الإجم�ع. ولع���ّل اأف�سل الكتب اّلتي �ُسّطرت حّتى اليوم بحّق 

�، ه���ي تلك اّلتي كتبه� اأ�سخ��ص  اأمي���ر الموؤمنين Q، واأكثره� ولًه� وحبًّ

غير م�سلمين. وفي ذهني اأ�سم�ء ثالثة كّت�ب م�سيحّيين كتبوا بَولٍه حول اأمير 

�. وك�ن ه���ذا الحّب  قد ن�س�أ منذ  الموؤمني���ن Q كتًب� جديرة ب�لثن�ء حقًّ

الي���وم الأّول؛ اأي من بعد ا�ست�سه�ده، حي���ث تك�لب الجميع على الإ�س�ءة اإليه 

والنتق�����ص من���ه �� من الّطغم���ة اّلتي ك�نت تحكم ال�س�م وم���ن ك�ن يدور في 

فلكه�، ومّمن امتالأ غيًظ� من �سيف اأمير الموؤمنين ومن عدله �� فك�نت هذه 

الق�سّية وا�سحة منذ ذلك الوقت. واأن� اأذكر ه� هن� مث�ًل واحًدا على ذلك: 

انتق�����ص ابن عب����د اهلل بن عروة بن الزبي����ر من اأمي����ر الموؤمنين عليه 

ال�ساّلم ذات يوم، اأم�م اأبيه عبد اهلل بن عروة بن الزبير. وك�ن اآل الزبير 

كّله����م �س����ّد علّي، اإل واحًدا منهم وهو م�سعب ب����ن الزبير اّلذي ك�ن رجاًل 

�سج�ًع����� وكريًم�، وهو اّلذي دخل لحًق� في �س����راٍع مع المخت�ر الثقفّي في 

الكوف����ة، وم����ن بعده مع عب����د الملك بن م����روان، وهو زوج �سكين����ة، اأي اإّنه 

اأّول �سه����ر لالإم�م الح�سين Q، ف����ك�ن اآل الزبير كّلهم خ�سوًم� لأمير 

الموؤمني����ن Q اأًب� عن جّد، ب��ستثن�ئه هو. وهذا م� يدركه الإن�س�ن من 

خ����الل درا�سته للت�ريخ. وبعدم� �سمع عبد اهلل ذل����ك النتق��ص على ل�س�ن 

ابنه ق�ل جملة لي�ست حي�دية كثيًرا، اإل اأنّه� تنطوي على نقطة مهّمة وهي: 
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»واهلل ي���ا ُبن���ّي، ما بنى الّنا�س �صيًئا ق���ّط اإّل هدمه الّدين، ول بنى الّدين 

�صيًئ���ا فا�صتطاع���ت الدنيا هدم���ه«. اأي اإّنهم يح�ولون عبًث� هدم ا�سم اأمير 

الموؤمني����ن Q الق�ئم ا�سمه على اأ�س������ص الّدين والإيم�ن، »األم تَر اإلى 

عل���ّي كي���ف ُتظه���ر بنو م���روان م���ن عيب���ه وذّم���ه؟ واهلل لكاأّنه���م ياأخذون 

بنا�صيته رفًعا اإلى ال�ّصماء. واأما ترى ما يندبون به موتاهم من الّتاأبين 

. لعّل هذه الكلمة قيلت 
والمديح؟ واهلل لكاأّنما يك�صفون به عن الجيف«)1)

 Q اأي اإّنه ،Q بعد نح����و ثالثين �سنة من �سه�دة اأمي����ر الموؤمنين

وعل����ى الرغم م����ن فداحة الّظلم اّل����ذي نزل به، اأ�سحى ه����و المنت�سر في 

حي�ته وفي الت�ريخ وفي ذاكرة الإن�س�نّية.

ويمك���ن تلخي�ص ق�سية قّوة اأمي���ر الموؤمنين اإلى ج�ن���ب مظلومّيته اّلتي 

انتهت اإلى هذا الح�ل في م� يلي: 

القا�سطون

لق���د ا�سطّفت �سّد عل���ّي Q في اأّي����م حكومته اّلتي ا�ستم���ّرت اأقّل 

م���ن خم�ص �سنوات، ثالثة تي�رات ه���ي: الق��سطون، والن�كثون، والم�رقون؛ 

قاتل الناكثين 
ُ
م���رت اأن اأ

ُ
اإذ ينق���ل عنه Q ال�سّنة وال�ّسيعة اأّن���ه ق�ل: »اأ

. وه���ذه الت�سمي���ة هو اّلذي اأطلقه���� على تلك 
والقا�صطي���ن والمارقي���ن«)2)

الفئ����ت الثالث؛ ف�لق��سط���ون بمعنى الّظ�لمي���ن، لأّنه عندم���� ي�أتي الفعل 

ق�سط مجّرًدا: َق�َس���َط يق�ِسط، بمعنى ج�ر يجور، وظلم يظلم. وحينم� ي�أتي 

عل���ى �سيغة الّثالث���ّي المزيد على وزن اأفعل: اأق�س���ط ُيق�سط، فمعن�ه العدل 

)1) راجع: بح�ر الأنوار، ج39، �ص 314.
)2) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 44، �ص 36.
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والإن�س����ف. وعلى هذا، اإذا ا�ستعُمل���ت كلمة الق�سط على وزن اإفع�ل، تعني 

الع���دل، واإذا ج����ءت عل���ى �سيغة َق�َس���َط يق�ِسط فهي على عك����ص ذلك؛ اأي 

بمعن���ى الّظلم والجور. فهو Q �سّم�هم الّظ�لمين. ولكن من هم اأولئك 

ة  الق��سط���ون؟ الق��سطون فئة دخلت الإ�س���الم ظ�هريًّ� لم�س�لحه� الخ��سّ

ولم تك���ن تعترف ب�لحكومة العلوّي���ة اأ�س��ًس�. ولم ُتج���ِد كّل الأ�س�ليب، اّلتي 

انتهجه���� معه� اأمير الموؤمنين Q، نفًع�. والتّفت تلك الفئة حول محور 

بن���ي اأمّي���ة اّل���ذي ك�ن مع�وية بن اأب���ي �سفي�ن �� وال���ي ال�س�م اآن���ذاك �� اأبرز 

�سخ�سّي���ة فيه، ثّم ي�أتي م���ن بعده مروان بن الحكم والوليد بن عقبة. �سّكل 

 .Q ه���ذا المحور جبه���ة رف�ست الّتف�هم والّتف�ق م���ع اأمير الموؤمنين

وم���ع اأّن المغي���رة ب���ن �سعبة وعب���د اهلل بن عّب�����ص وغيرهم� اأ�س����روا على 

اأمي���ر الموؤمنين Q من���ذ اأّول حكومت���ه ب�لإبق�ء عليهم ف���ي من��سبهم 

لبع����ص الوق���ت، غير اأّنه اأبى عليهم ذلك، فذهبت به���م الأوه�م اإلى اأّنه لم 

ُيح�س���ن اّتخ�ذ الموقف ال�سي��س���ّي المن��سب. ولكّنهم ه���م اّلذين ك�نوا في 

غفل���ٍة كم� برهنت عليه الأحداث الالحقة؛ فمع�وية لم يكن ي�أتلف مع اأمير 

الموؤمي���ن Q رغم كّل م� ك�ن يفعله Q، ولم يكن يقبل به رغم كّل 

الأ�س�لي���ب اّلتي اّتبعه� Q لأجل هذه الغ�ي���ة. ولم يكن ذلك الّنهج مّم� 

ترت�سيه حكومة ك�لحكومة العلوّية، على الرغم من تحّمل ال�ّس�بقين لبع�ص 

هوؤلء. 

ك�ن هن�ك اأقّل من ثالثين �سنة م� بين اإ�سالم مع�وية وهبوبه لمح�ربة 

اأمير الموؤمنين Q. فك�ن هو واأذن�به قد حكموا ال�ّس�م ل�سنواٍت طوال 

وب�سطوا نفوذهم فيه� واأ�ّس�سوا لهم ق�عدة وا�سعة هن�ك. ولم تكن الأحوال 
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اآن���ذاك كم���� ك�نت عليه في الأّي�م الأولى اّلت���ي ك�ن ب�لإمك�ن اأن ُيق�ل لهم 

ا، ول يحّق لكم  فيه���� �� اإذا م���� اأظهروا الخالف �� اإّنكم دخلتم الإ�س���الم توًّ

الخ���الف. فه���م ك�نوا قد ثّبتوا له���م قدًم� عن���د ذاك. اإًذا ك�ن هذا التّي�ر 

يرف����ص الحكومة العلوّية جملًة وتف�سياًل، ويرنو اإلى نمٍط اآخر من الحكم 

يك���ون زم�م���ه بيده، وهو م� ثب���ت عنهم فيم� بع���د وذاق الع�لم الإ�سالمّي 

م���رارة حكمه���م. فه���ذا مع�وية نف�س���ه، اّل���ذي ك�ن في عه���د �سراعه مع 

ح�بة، قد اأبدت  اأمي���ر الموؤمنين Q ُيظهر الوّد والمحّبة لبع����ص ال�سّ

حكومت���ه فيم� بعد اأ�سلوًب� في غ�ية العنف وال�س���ّدة حّتى انتهى به� الح�ل 

اإل���ى عهد يزيد وواقعة كرب���الء، ومن بعده اإلى زمن م���روان وعبد الملك 

والحّج����ج بن يو�سف الثقف���ّي ويو�سف بن عمر الثقف���ّي اّلذين ُيعّدون من 

جمل���ة نت�ئج تلك الحكومة وثم�ره����. ومعنى هذا اأّن الحكوم�ت اّلتي يهتّز 

الّت�ري���خ لذكر جرائمه� � كحكومة الحّج�ج على �سبيل المث�ل � ك�ن مع�وية 

ه���و اّلذي اأر�س���ى اأ�س�سه� وح�ربه اأمير الموؤمني���ن Q من اأجله�. فقد 

ك�ن���ت غ�يتهم معروفة منذ البداية، اإذ اإّنه���م ك�نوا يبتغون حكومة دنيوّية 

مح�سة ت���دور في فلك ذواتهم وم�س�لحهم الذاتي���ة؛ وهي المظ�هر اّلتي 

�س�هده� الجميع في حكومة بني اأمّية.

ول ن���وّد الدخ���ول هن� ف���ي اأّي بح���ث عق�ئ���دّي اأو كالمّي. والأم���ور اّلتي 

نعر�سه���� هي من �سلب الت�ريخ، ولي�ص ت�ريخ ال�ّسيعة طبًع�، واإّنم� ت�ريخ ابن 

الأثي���ر وابن قتيبة وم� �س�به ذلك. وه���ي ن�سو�ص مدّونة ومحفوظة، وتدخل 

ف���ي عداد الحق�ئ���ق الم�سّلم به� ولي�ص ف���ي اإط�ر الختالف����ت الفكرّية بين 

ال�ّسيعة وال�سّنة.
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الّناكثون

الجبه���ة الّث�نية اّلتي ح�ربت اأمير الموؤمنين Q هي جبهة الن�كثين. 

والن�ك���ث ه���و الن�ق�ص، والم���راد به هن� ن�ق����ص البيعة. وه���ذه الفئة ب�يعت 

اأمي���ر الموؤمنين Q في البداية اإل اأّنه� نق�ست البيعة فيم� بعد ونكثته�. 

وك�ن اأف���راد هذه الفئة �� على العك�ص من الفئ���ة الأولى �� م�سلمين ملتزمين، 

وف���ي الخن���دق الموال���ي. اإل اأّن ولءه���م واعترافه���م بحكومة عل���ّي بن اأبي 

ة مقبولة فيه���� والّت�س�ور معهم  ط�ل���ب Q ك�ن منوًط� ب�إعط�ئه���م ح�سّ

ومنحه���م المن��س���ب والم�سوؤولّي����ت الحكومّي���ة مع ع���دم التعّر����ص لم� في 

اأيديه���م من ث���روات وعدم ال�ّسوؤال ع���ن م�س�دره�. وُيمك���ن مالحظة مدى 

�سخ�م���ة الثروات اّلتي خّلفه� اأمث�ل هوؤلء بعد موتهم. اإًذا، ك�نت هذه الفئة 

ترت�س���ي حكم اأمير الموؤمنين Q ولكن ب�سرط عدم الم�س��ص بمثل هذه 

الأمور، واأن ل ُيق�ل لأحدهم من اأين لك هذه الّثروة؟ وكيف ح�سلت عليه�؟ 

 � وم���� اإلى ذل���ك. ولهذا ال�ّسبب ب�يع اأكثرهم منذ البداي���ة، في حين اأّن بع�سً

اآخ���ر ل���م ُيب�يع؛ ف�سعد ب���ن اأبي وّق��ص ل���م ُيب�يع منذ البداي���ة، اإّل اأّن طلحة 

ح�بة وغيرهم ب�يعوا اأمي���ر الموؤمنين Q واأ�سلموا  والزبي���ر واأك�بر ال�سّ

ل���ه القي����دة، بيد اأّنهم اأدركوا بعد م�سّي ثالثة اأو اأربع���ة اأ�سهر عدم اإمك�نّية 

الن�سج����م مع هذه الحكومة اّلت���ي ل ُتفّرق في تع�مله� بين القريب والبعيد، 

�سره� اأّي امتي�ز، ول تقّر ب�أّي امتي�ز لل�ّس�بقين في 
ُ
ول ترى لذاته� ول لأفراد اأ

الإ�سالم - واإن ك�ن اأمير الموؤمنين Q نف�سه اأّولهم اإ�سالًم� �� ول ُتح�بي 

اأح���ًدا في تطبيق الأحك�م الإلهّية. ولهذه الأ�سب�ب جّندوا اأنف�سهم لمع�ر�سة 

�، وُقتل  ه���ذه الحكوم���ة وت�سّببوا في وقوع معركة الجمل اّلت���ي ك�نت فتنة حقًّ
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في هذه المعركة ع���دٌد كبيٌر من الم�سلمين، وانتهت المعركة ب�نت�س�ر اأمير 

الموؤمنين Q واإع�دة الأمور اإلى ن�س�به�. وهذه هي الجبهة الث�نية اّلتي 

�سغلت اأمير الموؤمنين Q ردًح� من الزمن.

المارقون

اأم����� الجبه����ة الث�لثة فك�نت جبه����ة الم�رقين، والم�����رق بمعنى الخ�رج 

واله�رب. وقيل اإّنهم �سّموا ب�لم�رقين لخروجهم من الدين كخروج ال�ّسهم 

من القو�ص. وك�نت هذه الفئة متم�ّسكة بظواهر الدين، وُيكثرون من التبّجح 

ب��س����م الدين. وه����وؤلء هم الخ����وارج اّلذين و�سعوا اأ�س�سه����م الفكرّية على 

اأ�س��ص فهم مغلوط للدين �� وهي ظ�هرة خطيرة طبًع� �� ولم ي�أخذوا الّدين 

عن علّي ب����ن اأبي ط�لب Q اّلذي ك�ن مف�ّسًرا للقراآن وع�لًم� ب�لكت�ب. 

اأّم����� تكّتلهم اأو م� ُي�سّمى ب�ل�سط����الح المع��سر »تحّزبه���م« فك�ن ي�ستلزم 

�سي��س����ة معّينة، وك�نت هذه ال�ّسي��سة توّجه من مك�ٍن اآخر. وال�ّسمة الب�رزة 

اّلت����ي ك�ن����ت ُتمّيز اأع�س�����ء هذه الفئة هي اأّن����ك ل تك�د تتلّف����ظ بكلمة حّتى 

ُي�س�����رع اأحدهم اإلى الإتي�ن ب�آية من القراآن، وك�نوا كثيًرا م� يقروؤون اأثن�ء 

�س����الِة جم�عِة اأمير الموؤمنين Q اآي�����ت معّر�سين به، اأو يقومون عند 

منب����ره ويقروؤون اآية فيه� تعري�ص يق�سدونه به�����، وك�ن �سع�رهم »ل حكم 

اإّل هلل«، بمعن����ى اأّنن����� ل نعترف بحكومتك، ونحن اأتب�����ع حكومة اهلل! هذه 

الفئ����ة، اّلتي ك�ن ظ�هر اأمره� على ه����ذه ال�ّس�كلة، ك�ن تنظيمه� واّتج�هه� 

ال�سي��س����ّي يجري وفًق����� لآراء وتوجيه�ت كب�����ر الق��سطي����ن وال�ّسخ�سّي�ت 

الب�����رزة ف����ي حكومة ال�ّس�م �� اأي عمرو بن الع������ص ومع�وية �� اإذ ك�نت لهذه 
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الفئ����ة عالق�ت ب�أولئ����ك الأ�سخ��ص؛ ف�لأ�سعث بن قي�����ص، كم� ي�سير الكثير 

م����ن القرائن. ك�ن رجاًل غي����ر نزيه. واّتبعت هذه الفئ����ة ط�ئفة كبيرة من 

�. اإًذا، الفئة الث�لثة اّلت����ي ج�بهت اأمير الموؤمنين Q ــ  الب�سط�����ء فكريًّ

وانت�س����ر عليه����� طبًع� �� هي فئة الم�رقين اّلتي وّج����ه له� �سربة ق��سمة في 

معرك����ة الّنهروان. ولكن ك�ن لهم وجود ف����ي المجتمع، وفي خت�م المط�ف 

ك�ن ا�ست�سه�ده على اأيديهم.

ينبغي اأن ل ُي�ستبه في فهم الخوارج، فهن�لك من ي�سف الخوارج ب�لتحّجر 

والتن�ّس���ك الج�مد، ولكن المتن�ّسك يّت�سف ب�لعزل���ة والنطواء على �سالته 

ودع�ئه، وهذا المعنى ل ي�سدق على الخوارج، لأّن الخوارج عن��سر متمّردة 

 ،Q ُتثي���ر الأزم�ت، وله� وجود ف�عل في ال�ّس�حة، وت�سّن حرًب� �سّد علّي

ولكن اأ�س��ص عمله� خ�طئ، وحربه� خ�طئ���ة، واأ�س�ليبه� مرفو�سة، وغ�يته� 

ب�طلة. هذه هي الفئ�ت الّثالث اّلتي ج�بهت اأمير الموؤمنين.

 Q وحكومة علي P الفرق بين حكومة النبّي

الف����رق الأ�س��ص بين اأمير الموؤمنين Q ف���ي عهد حكومته، وبين 

ر�س���ول اهلل P في اأّي����م حي�ته وعهد حكومته ه���و اأّن الخن�دق في عهد 

الر�س���ول ك�نت م�سّخ�سة وم�سّخ�سة تم�ًم�؛ خندق الإيم�ن وخندق الكفر؛ 

اأّم���� المن�فقون فكثيًرا م� ك�نت الآي�ت القراآنية ُت�سير اإليهم وُتحّذر منهم 

وُتق���ّوي �سفوف الموؤمنين في مواجهتهم وُت�سعف من �سوكتهم؛ اأي اإّن كّل 

�سيء ك�ن ف���ي الّنظ�م الإ�سالمّي في عهد الر�سول وا�سًح� تم�م الو�سوح، 

����؛ فط�ئفة ك�ن���ت عل���ى الج�هلّية  وك�ن���ت ال�سف���وف مف���روزة ف���رًزا جليًّ
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والكف���ر والط�غوت، واأخرى ك�نت عل���ى الإيم�ن والإ�سالم والتوحيد؛ ومن 

الّطبيع���ّي اأّن كّل واح���دة من ه�تي���ن الط�ئفتين ك�نت ت�س���ّم �سنوًف� �سّتى 

م���ن الّن��ص، لك���ن ال�سفوف ك�ن���ت م�سّخ�سة ووا�سح���ة كّل الو�سوح. اأّم� 

في عه���د اأمي���ر الموؤمني���ن Q فك�نت الم�سكل���ة الكبيرة ف���ي تداخل 

ال�سف���وف والخن����دق؛ وه���ذا هو ال�ّسب���ب اّلذي جع���ل للفئة الث�ني���ة �� اأي 

الّن�كثي���ن �� و�سًع� مقبوًل ومبّرًرا. وك�ن كّل م�سلم يترّدد كثيًرا في مح�ربة 

�سخ�سّي�ت من اأمث�ل طلحة اأو الزبير؛ ف�لزبير هو ابن عّمة الّر�سول وك�ن 

من ال�سخ�سّي�ت الب�رزة والمقّربة اإليه، حّتى اأّنه ك�ن مّمن اعتر�سوا على 

ال�ّسقيق���ة دف�ًع� عن اأمير الموؤمنينQ بعد عهد الر�سول P، ولكن 

الأم���ور بخواتيمه����. ن�س�أل اهلل اأن يجعل ع�قبتن� اإل���ى خير. فقد يوؤّثر حّب 

الّدني� ومظ�هر الحي�ة في بع�ص الّن��ص اإلى درجة تجعل المرء ي�سّك حّتى 

في الخوا�ّص، فم� ب�لك ب�لعوام. وعلى كّل الأحوال، ك�نت الظروف اآنذاك 

.� ع�سيبة حقًّ

ول ب���ّد اأّن الّن�����ص اّلذين �سمدوا مع اأمي���ر الموؤمنين Q وح�ربوا 

اإل���ى ج�نب���ه ك�ن���وا على ق���دٍر كبير م���ن الب�سي���رة. وال�س�ه���د على هذا 

ق���ول اأمي���ر الموؤمني���ن Q : »ل يحم����ل ه����ذا العل����م اإّل اأه����ل الب�صر 

. فال بّد من توّفر الب�سيرة ب�لّدرجة الأولى. وُي�ستّدل من هذه 
بر«)1) وال�صّ

 ،Q الّتداخالت عل���ى طبيعة الم�س�كل اّلتي واجه���ت اأمير الموؤمنين

وعل���ى الأ�س�ليب الملتوية اّلت���ي اّتبعه� الّن��ص اّلذي���ن ح�ربوه. ففي �سدر 

)1) نهج البالغة، �ص 248.
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الإ�س���الم، ك�ن هن�ك اأفك�ر خ�طئة كثيرة ُتطرح في ال�ّس�حة، ولكن ك�نت 

تن���زل اآية قراآنية وتفّنده� ب�سراح���ة؛ �سواء عندم� ك�ن النبّي في مّكة اأم 

ف���ي المدين���ة؛ ف�سورة البقرة - عل���ى �سبيل المث�ل - وه���ي �سورة مدنية، 

عندم���� ينظر المرء فيه� يراه� ح�فلة ب�سور من التحّدي�ت وال�ستب�ك�ت 

بي���ن الر�س���ول P والمن�فقي���ن واليهود، حّت���ى اأّنه� تن�ول���ت التف��سيل 

الجزئّي���ة وا�ستعر�س���ت الأ�س�لي���ب اّلت���ي ك�ن يّتبعه���� يه���ود المدينة في 

 وم� �س�به 
(1(

اإي���ذاء الر�سول P نف�سيًّ�، ومنه���� { ڭ ۇ ۇ}

� �سورة الأعراف، وه���ي �سورة مّكية، زاخرة بمح�ربة  ذل���ك. وج�ءت اأي�سً

الُخراف����ت وُكّر�ص ف�سٌل منه� للحديث عن تحريم وتحليل اأنواع اللحوم، 

ف���ي مق�ب���ل الّتحليل والّتحريم الزائ���ف اّلذي ا�سطنع���ه الّن��ص لأنف�سهم 

. ه���ذه ه���ي 
(2(

يوم���ذاك: { ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌڎ ڎ ڈڈ}

المحّرم����ت الحقيقي���ة ولي�س���ت تلك اّلت���ي ا�سطنعتموه� اأنت���م لأنف�سكم 

م���ن اأمث�ل البحيرة وال�ّس�ئبة وم� �س����كل ذلك. وك�ن القراآن يح�رب هذه 

الأف���ك�ر �سراحًة. اأّم� في عهد اأمي���ر الموؤمنين Q، فقد ك�ن اأعداوؤه 

ي�ستغّل���ون تل���ك الآي�ت القراآني���ة. وهذا م���� �سّعب كثيًرا م���ن مهّمة اأمير 

الموؤمني���ن Q. لقد ق�سى Q مّدة خالفت���ه الق�سيرة في اأمث�ل 

هذه الم�س�عب والمع�سالت.

)1) �سورة البقرة، الآية 104.
)2) �سورة الأعراف، الآية 33.
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 ،� وف���ي مق�بل ه���وؤلء ك�نت جبهة عل���ّي نف�سه، وهي جبه���ة قوية حقًّ

وفيه���� رج����ل كعّم�ر وم�ل���ك الأ�ستر وعب���د اهلل بن عب�����ص ومحّمد بن 

اأب���ي بكر وميثم التّم����ر وُحجر بن عدّي، ك�ن���وا �سخ�سّي�ت موؤمنة ذوي 

ب�سي���رة ووعي، وك�ن له���م دوٌر موؤّثر في توعية الّن�����ص الآخرين. فك�ن 

م���ن جملة المواقف الجميلة في عهد اأمي���ر الموؤمنين - وُيعزى جم�له� 

طبًع���� اإلى الجهود الطّيبة له���وؤلء الأك�بر، اإل اأّنه� في الوقت ذاته ك�نت 

مري���رة ب�سبب م� لحقه���م من جّرائه� من عن�ٍء وع���ذاب �� هو م�سيرهم 

نحو الكوفة والب�سرة من بعد م� هّب طلحة والّزبير وغيرهم� وا�ستولوا 

عل���ى الب�س���رة واأرادوا الم�سي���ر منه���� نحو الكوف���ة، حيث اأر�س���ل اأمير 

الموؤمنين Q الإم�م الح�سن Q وبع�ص هوؤلء الأ�سح�ب، وك�ن 

لهم م���ع الّن��ص في الم�سجد م���داولت واأح�ديث ومح�ّج����ت ُتعتبر من 

المواقف المثيرة وذات مغ���ًزى عميق في ت�ريخ الإ�سالم. ولهذا ال�سبب 

ُيالح���ظ اأّن الهجم����ت الأ�س��ص لأعداء اأمي���ر الموؤمنين Q ُوّجهت 

�سوب هذه ال�ّسخ�سّي�ت، �سّد م�لك الأ�ستر، و�سّد عّم�ر بن ي��سر، و�سّد 

 Q محّمد بن اأبي بكر، و�سّد كّل من وقف اإلى ج�نب اأمير الموؤمنين

من���ذ البداية واأثبت���وا �سالبة اإيم�نه���م و�سالمة ب�سيرته���م. ولم يتوّرع 

الأع���داء عن كي���ل اأنواع الّته���م لهم وال�ّسع���ي لغتي�له���م. ولهذا ق�سى 

اأكثره���م �سهداء؛ ف��ست�سهد عّم�ر في الحرب، وا�ست�سهد محّمد بن اأبي 

بك���ر بتح�ي���ل اأهل ال�س�م، وك���ذا ا�ست�سهد م�لك الأ�ست���ر بحيلٍة من اأهل 

ال�س�م.
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وبقي البع�ص الآخر، ولكّنهم ع�دوا وا�ست�سهدوا على نحٍو ق��ٍص وفجيع.

ه���ذه هي الظروف اّلت���ي ع��سه� اأمير الموؤمني���ن Q في حي�ته وفي 

عه���د حكومته. ولو اأردن� الخ���روج بنتيجة مخت�سرة عنه� لقلن���� اإّنه� ك�نت 

حكوم���ة قوّية ولكّنه� في الوقت ذاته مظلومة ومنت�سرة؛ بمعنى اأّنه ا�ستط�ع 

قه���ر اأعدائه في اأّي�م حي�ته، وا�ستط�ع من بعد ا�ست�سه�ده مظلوًم� اأن يتحّول 

اإل���ى �سعل���ٍة وّه�جة على مدى ت�ريخ الإن�س�نّية. ول �س���ّك في اأّن المرارة اّلتي 

ذاقه���� اأمي���ر الموؤمنين Q خالل ه���ذه الفترة ُتعتبر م���ن اأ�سّد واأ�سعب 

المحن في الت�ريخ.

)1999/01/08(





الفصل الرابع:

O السّيدة فاطمة الّزهراء
.Oالمكانة المعنوية للزهراء 	•

حياتها O  الجهادية وال�ّصيا�صّية. 	•
حياتها O  العلمّية والعبادّية. 	•





O المكانة المعنوية للزهراء

ال�سابرة الممتحنة

ل تنح�س���ر فيو�س�ت ال�سّيدة ف�طمة الّزهراء O لمجموعة �سغيرٍة 

ُتع���ّد جم�عًة محدودة من مجم���وع الع�ئلة الب�سرّية. فلو اأّنن���� نظرن� بنظرٍة 

واقعّي���ة ومنطقّي���ة، ف�إّن الب�سرّي���ة مرهونة لف�طمة الّزه���راء O، وهذا 

لي����ص جزاًف����؛ اإّنه� حقيق���ة، مثلم���� اأّن الب�سرّية مرهونة لالإ�س���الم والقراآن 

ولتع�لي���م الأنبي�ء R والنبّي الخ�تم P. لق���د ك�ن الأمر كذلك دوًم� 

وعل���ى م���ّر الّت�ريخ وهو الي���وم كذلك؛ ف�إّن ن���ور الإ�س���الم ومعنوّي�ت ف�طمة 

الّزه���راء O يوًم���� بعد يوم �سي�سبح����ن اأكثر ن�سوًع����، و�سوف تتلّم�ص 

الب�سرّي���ة ذلك. م� لدين� من تكليف ووظيفة في ه���ذا المج�ل، هو اأن نجعل 

اأنف�سن���� لئقين لالنت�س����ب اإلى هذه العترة. وب�لّطبع، ف����إّن النت�س�ب لعترة 

الر�س�لة واأن نكون من جملة الّت�بعين لهم والمعروفين بوليتهم اأمٌر �سعٌب؛ 

حي���ث نقراأ في الزي�رة اإّنن���� اأ�سبحن� معروفين بمحّبتكم ووليتكم، وهذا م� 

ُيلقي على ك�هلن� تكليًف� م�س�عًف�.
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اإّن هذا الخير الكثي���ر اّلذي اأعط�ه اهلل تع�لى في �سورة الكوثر المب�ركة 

، ت�أويله هو 
(1(

كب�س�رٍة للّنبّي الأكرم P فق�ل: { ڎ ڎ ڈ}

ف�طمة الّزهراء O، في الحقيقة هو مجمع جميع الخيرات اّلذي �سوف 

ين���زل يوًم� بعد يوم من منبع الّدين النبوّي على كّل الب�سرّية والخالئق. لقد 

�سع���ى الكثيرون من اأجل اإخف�ئ���ه واإنك�ره ولكّنهم لم يتمّكنوا { ڈ ژ ژ 

.
(2(

ڑڑ ک}
ّية  يج���ب علين� اأن ُنق���ّرب اأنف�سن� اإلى مركز الّنور ه���ذا، واإّن لزم وخ��سّ

ه���ذا التقّرب هو التن���ّور. يجب علين� اأن ُن�سب���ح نورانّيين من خالل العمل، 

ل بوا�سط���ة المحّب���ة الف�رغة، العمل اّل���ذي ُتمليه علين� ه���ذه المحّبة وتلك 

الولي���ة وذاك الإيم����ن ويطلب���ه مّن�؛ به���ذا العمل يج���ب اأن ُن�سبح من هذه 

العت���رة والمتعّلقين به�. لي�ص من ال�سهل اأبًدا اأن ي�سير المرء قنبًرا في بيت 

 .
علّي Q، لي�ص من ال�سهل اأن ي�سبح الإن�س�ن »�صلمان مّنا اأهل البيت«)3)

نحن مجتمع الموالين و�سيعة اأهل البيت R نتوّقع من هوؤلء العظم�ء اأن 

يعتبرون� منهم ومن ح��سيتهم. »فالٌن من �س�كني تربة عتب�تن�«، قلوبن� تريد 

اأن يحكم علين� اأهل البيت بهذه الّطريقة وهذا الأمر لي�ص �سهاًل ول يح�سل 

بمجّرد الّدع�ء. اإّن هذا ي�ستلزم العمل والإيث�ر والت�سّبه والتخّلق ب�أخالقهم.

انظ���روا اإل���ى ه���ذه ال�ّسّي���دة الجليلة ف���ي اأّي �سنٍّ ح����زت عل���ى كّل هذه 

الف�س�ئ���ل! وفي اأّي عمٍر ب���رزت فيه� كّل هذه الت�أّلق�ت! ف���ي عمٍر ق�سير لم 

)1) �سورة الكوثر، الآية 1.
)2) �سورة ال�سف، الآية 8.

)3) بح�ر الأنوار، ج10، �ص 123.
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يتج����وز 18 �سن���ة، 20 �سنة، 25 �سن���ة بح�سب اختالف الّرواي����ت. وكّل هذه 

الف�س�ئ���ل ل تح�س���ل عبًث�، »امتحن���ك اهلل اّل���ذي خلقك قب���ل اأن يخلقك، 

، ف�إّن اهلل تع�لى قد امتحن زهراء الّطهر، 
فوجدك لما امتحنك �صابرة«)1)

وهي الم�سطف�ة من عب�ده. اإّن الّنظ�م الإلهّي هو نظ�ٌم يعتمد على الح�س�ب 

والكت����ب، وم� يمنحن� اإّي�ه اإّنم� يكون مح�سوًب� بدّقة. اإّنه يعّد كّل هذا الإيث�ر 

���ة )وه���ي من عبي���ده الخوا�ص(، ف���ي �سبيل  والمعرف���ة والّت�سحي���ة الخ��سّ

الأهداف الإلهّية، لذلك جعله� مركز فيو�س�ته.

)1370/10/05(

نور فاطمة

ف���ي رواي���ٍة، اإّن �سط���وع نور ف�طمة الّزه���راء O اأّدى اإل���ى اأن تنبهر 

. فم�ذا 
عيون الكروبّيين من المالأ الأعلى، »زهر نورها لمالئكة ال�ّصماء«)2)

ن�ستفيد نح���ن من هذا الّن���ور وال�ّسطوع؟ يجب علين� الهت���داء بهذا الّنجم 

راط الم�ستقيم، اّلذي  ال�ّس�ط���ع اإلى اهلل واإلى طريق العبودّي���ة اّلذي هو ال�سّ

�سلكت���ه ف�طم���ة الّزه���راء O، فو�سلت اإل���ى تلك الم���دارج والمق�م�ت 

الع�لي���ة. ف����إن جعل اهلل طينته� طين���ًة متع�لية، فالأّنه ك�ن يعل���م اأّنه� تخرج 

مرفوع���ة الّراأ����ص من المتح�ن ف���ي ع�لم الم�ّدة والّن��س���وت »امتحنك اهلل 

، هذه هي 
ال���ذي خلق���ك قبل اأن يخلق���ك فوجدك لما امتحنك �صاب���رة«)3)

)1) بح�ر الأنوار، ج97، �ص 194.
)2) م.ن، ج43، �ص 172.

)3) بح�ر الأنوار، ج97، �ص 194.
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الق�سّي���ة. ف�هلل تع�لى اإذ تلّط���ف بلطفه الخ��ّص على تل���ك الّطينة، فج�نٌب 

م���ن الق�سّية ه���و اأّنه يعلم ب�أّنه� تخ���رج مرفوعة الراأ�ص م���ن المتح�ن، واإل 

بر  ف����إّن الكثيرين ك�ن لديه���م طينة طّيبة، لكن هل تمّك���ن الجميع من ال�سّ

عل���ى المتح�ن؟ ه���ذا ج�نٌب من حي����ة الّزهراء O اّلت���ي نحت�ج اإليه� 

لنج����ة اأنف�سن����، ف�لحدي���ث ورد م���ن طري���ق ال�ّسيع���ة اأّن النب���ّي P ق����ل 

 ،
لف�طم���ة  O: »يا فاطمة اعمل���ي فاإّني ل اأغني عنك من اهلل �صيًئا«)1)

اأي يجب عليك اأن ُتفّكري وتهتّمي بنف�سك، فك�نت تهتّم بنف�سه� منذ �سغره� 

واإلى نه�ية عمره� الق�سير. 

كيف ك�نت حي�ته�؟ ك�نت اإلى م� قبل الّزواج، عندم� ك�نت م� زالت فت�ة 

؛ 
ك�نت تع�مل اأب�ه�، الذي ك�ن بهذه العظمة، بحيث راحت ُتكّنى ب� »اأّم اأبيها«)2)

في الوقت الذي ك�ن نبّي الّرحمة والّنور وموؤ�ّس�ص الح�س�رة الحديثة والق�ئد 

العظيم للّثورة الخ�ل���دة يرفع راية الإ�سالم. ولم ُتكنَّ ب� »اأَم اأبيها« اعتب�ًط�، 

غيرتين غب�ر الحزن  فق���د ك�نت الّزهراء اإلى ج�نب اأبيه�، تزيل بيديه� ال�سّ

والغّم عن وجه ر�سول اهلل P، �سواء في مّكة اأم في �ُسعب اأبي ط�لب مع كّل 

�سدائدهم�، اأم عندم� بقي النبي P وحيًدا مك�سور القلب بوقوع ح�دثتين 

في فترة ق�سي���رة، هم� وف�ة خديجة O ووف�ة اأبي ط�لب Q حيث 

 .
اأح�ّص النبّي ب�لغربة. هذا هو من�س�أ كنيته� ب� »اأّم اأبيها«)3)

)1) �سرح نهج البالغة، ج18، �ص134.
بح�ر الأنوار، ج43، �ص 19.  (2(

)م.ن(.  (3(
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لق���د ك�نت ال�سّيدة الّزهراء O في �سّن ال�س�د�سة اأو ال�ّس�بعة �� حيث 

يوج���د رواي�ت مختلفة ب�س�أن ت�ريخ ولدته� �� عندم� حدثت م�س�ألة �ُسعب اأبي 

ا ف���ي ت�ريخ �سدر  ط�ل���ب. لق���د �سّكلت  �سع���ب اأبي ط�لب مرحل���ة �سعبة جدًّ

الإ�س���الم؛ اأي اإّن دعوة النبّي ك�نت قد بداأت و�س�رت عالنّيًة، وب�لتدريج بداأ 

� ال�سب�ب، وب�لأخ�ص العبيد �� يقبلون ويوؤمنون به، وراأى  اأهل مّكة �� وخ�سو�سً

�سن�دي���د قري����ص ك�أبي لهب واأبي جهل وغيرهم� اأّنه ل ب���ّد من اإخراج النبّي 

وكّل م���ن ك�ن معه من مّكة، وهذا م� فعلوه. ف�أخرجوا عدًدا كبيًرا منهم وقد 

�سر بم� في ذلك النبّي P واأ�سرته واأبو ط�لب نف�سه، مع 
ُ
بلغ���وا ع�سرات الأ

اأّن اأب���� ط�لب ك�ن ُيعّد من الوجه�ء الكب����ر. فخرجوا من مّكة ولكن اإلى اأين 

يذهب���ون؟ �س����دف اأن ك�ن لأبي ط�لب ُملٌك في بقعة قريب���ة من مّكة �� لعّله� 

ك�نت تبعد عّدة كيلومترات �� وك�نت في �سع�ب جبٍل ُيدعى �ُسعب اأبي ط�لب.  

روا في هذا الأمر! ك�نت  فق����ل لهم اأبو ط�لب فلنذهب اإلى ه���ذه ال�ّسعب. فكِّ

الّنه�رات في مّكة �سديدة الحرارة، واللي�لي في غ�ية البرودة، اأي اإّن الو�سع 

ل���م يكن ق�باًل للتحّمل. لقد ع��سوا  في هذه ال�ّسعب مّدة ثالث �سنوات. فكم 

عبة  تحّمل���وا من جوٍع و�سع�ٍب ومحٍن، اهلل وح���ده يعلم. ف�أحد المراحل ال�سّ

في حي�ة النبّي ك�نت هن����ك. ولم تكن م�سوؤولية النبّي الأكرم P في هذه 

المرحل���ة منح�س���رة في القي����دة بمعن���ى اإدارة مجموعة، ب���ل ك�ن عليه اأن 

يتمّكن من الدف�ع عن عمله اأم�م هوؤلء اّلذين ك�نوا واقعين في المحنة.

وم���ن المعل���وم اأّن���ه عندم� تك���ون الأو�س����ع جّيدة، ف����إّن الذي���ن يكونون 

مجتمعين ح���ول القي�دة، يكون���ون جميعهم را�سين ع���ن الأو�س�ع ويقولون: 
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رح���م اهلل اأب����ه، فقد اأو�سلن���� اإلى هذا الو�س���ع الجّيد. ولك���ن عندم� ت�سوء 

الأح���وال، ف����إّن الجميع ُي�س�بون ب�لحي���رة والترّدد، ويقول���ون: اإّنه هو اّلذي 

اأو�سلن� اإلى هذا الو�سع ال�سّيئ! ولم نكن نريد اأن ن�سل اإلى مثل هذا الو�سع! 

وب�لطب���ع، ف�إّن اأ�سح����ب الإيم�ن القوّي ي�سمدون؛ ولكن ف���ي الّنه�ية اإّن كّل 

ع����ب ك�نت تنه�ل عل���ى الّر�سول. وفي هذه الأثن����ء، وعندم� ك�ن النبّي  ال�سّ

ُيق��س���ي اأ�سّد اأنواع المحنة، توّفي كلٌّ من اأبي ط�لب اّلذي ك�ن الّداعم للنبّي 

واأمل���ه، وال�سّي���دة خديجة الكبرى اّلت���ي ك�نت ُتعّد اأكبر ع���وٍن روحّي له، في 

ا، اأي اأّن النبّي اأ�سبح بعده�  ظ���رف اأ�سبوٍع واحد! فك�نت ح�دثة عجيبة ج���دًّ

وحيًدا فريًدا. 

اإّن َم���ن يتراأ����ص مجموع���ة معّينة، يعلم م���� معنى م�سوؤولّي���ة المجموعة. 

فف���ي مثل ه���ذه الّظروف ي�سبح الإن�س����ن متحّيًرا. انظ���روا اإلى دور ف�طمة 

الّزهراء  O في مثل هذه الّظروف. عندم� يت�أّمل الإن�س�ن في الّت�ريخ، 

ينبغ���ي اأن يج���د مثل ه���ذه الموارد في الّزواي���� المختلف���ة، ولالأ�سف لم يتم 

فت���ح اأّي ف�سل لأّي من هذه الأمور. لق���د ك�نت ف�طمة الّزهراء O ك�أمًّ 

وم�س�وٍر وممّر�سة ب�لن�سبة للنبّي. هن�ك قيل »ف�طمة اأّم اأبيه�«. اإّن هذا الأمر 

مرب���وط بذاك الوقت، اأي عندم� ك�ن لالبنة من العمر �سّت اأو �سبع �سنوات. 

وب�لطبع، في البيئة العربية وفي البيئ�ت الح�ّرة، تنمو البن�ت ب�سورٍة اأ�سرع 

م���ن الن�حيتين الج�سدّية والّروحّية، اأي بمعّدل فت�ة بعمر الع��سرة اأو الث�نية 

ع�س���رة في اأي�من���� هذه. وهذا م� ي���وؤّدي اإلى ال�سع���ور ب�لم�سوؤولّية. األ يمكن 

اأن ُي�س���ّكل ذلك قدوًة لأّي فت�ة، كي ت�سعر ب�ك���ًرا ب�لم�سوؤولّية والن�س�ط تج�ه 

الق�س�ي���� التي تدور من حوله�؟ اإّن هذا الراأ�سم�ل العظيم للن�س�ط الموجود 
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فيه�، ك�نت تنفقه من اأجل اأن تزيل غب�ر التكّدر والغّم عن وجه اأٍب لعّله قد 

مّر على عمره اأكثر من 50 �سنة وقد ق�رب �سّن الهرم. األ ُيمكن اأن يكون هذا 

ب�لن�سبة للفت�ة نموذًج� وقدوًة؟ هذا مهمٌّ جدًا.

)1998/04/27(

في ذاك الوقت، وفي مثل هذا الع�لم، رّبى النبّي الأكرم بنًت� �س�رت لئقًة 

 ،O  وُيقّبل يده�! اإّن تقبيل يد ف�طمة الّزهراء P لأن ي�أتي ر�سول اهلل

من قبل النبّي P ل ينبغي اأن يوؤخذ اأبًدا على معنًى ع�طفّي. ف�إّن هذا اأمٌر 

ا فيم� لو ت�سّورن� ب�أّنه ُيقّب���ل يده� فقط لأّنه� ابنته  ا وحقيٌر ج���دًّ خ�ط���ٌئ جدًّ

ولأّن���ه ُيحّبه�. فه���ل ُيمكن ل�سخ�سيٍة بمثل هذه العظم���ة، وبمثل تلك العدالة 

والحكمة، اّلتي ك�نت في النبّي، يعتمد على الوحي والإله�م الإلهّي اأن ينحني 

لُيقّبل يد ابنته؟ كاّل، اإّن هذا اأمٌر اآخر وله معنًى اآخر. اإّنه يحكي عن اأّن هذه 

الفت����ة وه���ذه المراأة عندم���� ترحل من هذه الدني� في عم���ر 18 اأو 25 �� قيل 

� ا�ستثن�ئيًّ�. هذه هي  18 وقي���ل 25 �� تكون في اأوج الملكوت الإن�س�نّي و�سخ�سً

نظرة الإ�سالم اإلى المراأة.

)1991/12/25(

اأّم� المق�م المعنوّي لهذه ال�سّي���دة العظيمة، ب�لن�سبة لمق�مه� الجه�دّي 

والث���ورّي والجتم�عّي، فه���و اأعلى بدرج�ت. فف�طم���ة الّزهراء O هي 

����؛ ولكّنه� في المعنى  ف���ي الظ�هر ب�سورة ب�س���ر، وامراأة، وامراأة �س�ّبة اأي�سً

ه���ي حقيقٌة عظيمة ونوٌر اإلهيٌّ �س�طع وعبٌد �س�لح واإن�س�ٌن ممّيز وم�سطفى. 

هي �سخ�ٌص ق�ل فيه الر�سول الأكرم P لأمير الموؤمنين Q: »يا علّي 

اأن���ت اإمام اأّمت���ي وخليفتي عليها بعدي، واأنت قائ���د الموؤمنين اإلى الجّنة، 
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وكاأّن���ي اأنظ���ر اإل���ى ابنت���ي فاطمة ق���د اأقبلت ي���وم القيامة عل���ى نجيٍب من 

ن���ور ع���ن يمينها �صبعون األف ملك، وعن ي�صاره���ا �صبعون األف ملك، وبين 

يديه���ا �صبع���ون األف ملك، وخلفه���ا �صبعون األف ملك تق���ود موؤمنات اأّمتي 

، اأي اأّن���ه ي���وم القي�مة يقود اأمي���ر الموؤمنين Q الرج�ل 
اإل���ى الجّن���ة«)1)

الموؤمني���ن، وتق���ود ف�طم���ة الّزهراء O الن�س����ء الموؤمن����ت اإلى الجّنة 

الإلهّية. فهي ِعْدل اأمي���ر الموؤمنين Q. هي اّلتي اإذا وقفت في محراب 

العب����دة ف����إّن اآلف المالئك���ة المقّربي���ن هلل ُيخ�طبونه���� وُي�سّلم���ون عليه� 

 : O وُيهّنئونه� ويقولون له� م� ك�نوا يقولون في ال�ّس�بق لمريم الّط�هرة

 ،
»يا فاطمة اإّن اهلل ا�صطفاك وطّهرك وا�صطفاك على ن�صاء العالمين«)2)

.O هذا هو المق�م المعنوّي لف�طمة الّزهراء

ام���راأٌة، في �سّن ال�سب�ب، و�سلت بلح�ظ المق����م المعنوّي، ووفق م� ُنقل 

ثة«  في الرواي�ت، اإلى حيث ُتحّدثه���� المالئكة وتظهر له� الحق�ئق. »المحدَّ

اأي م���ن ُتحّدثه���� المالئك���ة وتتكّلم معه�. وه���ذا المق�م المعن���وّي والميدان 

الو�سي���ع والقّمة الّرفيعة هي ف���ي مق�بل جميع ن�س�ء ع�لم الخلقة. اإّن ف�طمة 

الّزه���راء O في قّمة هذا العلّو العظيم تقف وُتخ�طب كّل ن�س�ء الع�لم، 

وتدعوه���ّن لطّي ه���ذا الّطريق. هوؤلء اّلذي���ن ك�نوا عبر الت�ري���خ � �سواء في 

الج�هلّي���ة القديم���ة اأم ف���ي ج�هلّي���ة الق���رن الع�سري���ن � قد �سع���وا لتحقير 

الم���راأة وجعله� متعّلقة بهذه الّزخ�رف والّزين���ة الّظ�هرّية ول هّم له� �سوى 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 43، �ص 24.
)2) م.ن.
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المو�س���ة واللب��ص والّزينة والّذهب والّزخ����رف، ول هّم له� �سوى اأن تق�سي 

ه���ذه الحي����ة في له���ٍو وعبث، وقد تحّركوا م���ن اأجل ذل���ك، اإّن منطقهم هو 

منط���ق ي�سب���ه الثل���ج والجليد مق�بل ح���ّر �سم�ص المق����م المعن���وّي لف�طمة 

الّزه���راء  O، �سيذوب وينعدم. ُيع���ّرف الإ�سالم ف�طمة �� هذا العن�سر 

الممّي���ز والملكوتّي الممت����ز �� بعنوان الأنم���وذج والأ�سوة للن�س����ء. وهو تلك 

الحي�ة الّظ�هرّية والجه�د والعلم والبي�ن والّت�سحية وح�سن التبّعل والأمومة 

والّزوجي���ة والهج���رة والح�سور في جمي���ع المي�دين ال�ّسي��سّي���ة والع�سكرّية 

والثورية، والتفّوق في جميع الجوانب بحيث يخ�سع له� كّل الّرج�ل العظم�ء، 

� المق����م المعنوّي والركوع وال�سجود ومحراب العب�دة والدع�ء  بل هذا اأي�سً

وال�سحيف���ة والت�س���ّرع والّذات الملكوتي���ة وت�أّلق العن�س���ر المعنوّي وكذلك 

ِع���ْدل ووزان اأمير الموؤمنين Q والنبّي P. هذه هي المراأة، وهذا هو 

نموذج المراأة الذي يريد اأن ي�سنعه الإ�سالم.

)1368/10/26(





حياتها O الجهادّية والّسياسّية

توج���د نقط���ٌة ف���ي حي����ة الّزه���راء المطّه���رة O يج���ب اللتف����ت 

اإليه����. ب�لّطبع، ف�إّنن� لن ندخل ف���ي بي�ن المق�م�ت المعنوّي���ة لهذه ال�ّسّيدة 

الجليل���ة، ف�ساًل عن اأّنن� ل�سن� ق�درين عل���ى اإدراك هذه المق�م�ت وفهمه�. 

وف���ي الحقيق���ة، اهلل تع�لى وحده يع���رف اأمث�ل هوؤلء العب����د الذين يكونون 

ف���ي اأوج قّمة المعنوّي���ة الإن�س�نّية والّتك�مل الب�س���رّي � واأولئك الذين يكونون 

عل���ى طرازه���م � وي���رى مق�مهم. له���ذا لم يكن هن����ك من يع���رف ف�طمة 

الّزه���راء O �س���وى اأمي���ر الموؤمني���ن Q واأبيه���� P واأولده���� 

المع�سومي���ن R. فال يمكنن���� نحن  في هذا الّزم���ن � ول للّن��ص الذين 

ك�نوا ف���ي ذاك الّزم�ن والأزمنة التي تلته � اأن ُن�سّخ�ص ذلك الت�أّلق والتالألوؤ 

المعن���وّي اّل���ذي ك�ن موجودًا فيه�. ف���ال يمكن لنور المعنوي����ت ال�ّس�طع اأن 

عيفة والق��سرة عن اأن  ي�سل اإلى عيون جميع الأ�سخ��ص، وتعجز عيونن� ال�سّ

ت���رى تجّلي الإن�س�نّية ال�ّس�طع اّل���ذي ك�ن موجوًدا في هوؤلء العظم�ء. لهذا، 

لن ندخل في مج�ل تعريف الج�نب المعنوّي لف�طمة الّزهراء O. لكن 

توج���د نقطة مهّم���ة في حي�ته� اليومّية وهي الجمع بي���ن حي�ة امراأة م�سلمة 
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ف���ي �سلوكه� مع زوجه� واأبن�ئه���� وقي�مه� بم�سوؤولّي�ته� ف���ي البيت من جهة؛ 

وبي���ن م�سوؤولّي�ت الإن�س�ن المج�هد الغيور اّلذي ل يعرف الّتعب في الّتع�مل 

مع الأحداث ال�ّسي��سّية المهّمة بعد رحيل الر�سول الأكرم P؛ حيث ج�ءت 

اإلى الم�سجد وخطبت واّتخذت المواقف ودافعت وتحّدثت وك�نت من جه�ٍت 

اأخ���رى مج�ه���دة بكّل م� للكلمة م���ن معنًى؛ ل تعرف الّتع���ب وتتقّبل المحنة 

الة في اللي�لي  ع����ب. ومن جهٍة ث�لثة، فقد ك�نت ع�بدة ومقيم���ة لل�سّ وال�سّ

الح�لك���ة وتق���وم هلل خ��سع���ًة خ��سعة له، وف���ي محراب العب����دة ك�نت هذه 

المراأة ال�سبّية ك�لأولي�ء الإلهّيين تن�جي رّبه� وتعبده. 

اإّن ه���ذه الأبع����د الثالثة مجتمع���ًة ُتمّثل النقطة ال�س�طع���ة لحي�ة ف�طمة 

الّزه���راء O. ف�إّنه� لم تكن تف�سل بين ه���ذه الجه�ت الثالث. يت�سّور 

بع�ص الّن��ص اأّن الإن�س�ن عندم� يكون م�سغوًل ب�لعب�دة، وهو من اأهل الّذكر، 

ل ُيمكنه اأن يكون �سي��سيًّ�، اأو يت�سّور البع�ص الآخر اأّن اأهل ال�سي��سة، �سواء 

من الرج�ل اأو الن�س�ء، اإذا ك�نوا ح��سرين في ميدان الجه�د في �سبيل اهلل 

بف�علّية؛ ف�إذا كّن من الن�س�ء، ل ُيمكنهّن اأن يكّن رّب�ت منزل يوؤّدين وظ�ئف 

الأموم���ة والزوجّية والخدم���ة، واإذا ك�ن رجاًل ل ُيمكن���ه اأن يكون رّب منزل 

و�س�ح���ب دّك�ن وحي�ة؛ اإّنهم يت�سّورون اأّن هذه تتن�فى فيم� بينه� وتتع�ر�ص 

في حين اأّن هذه الأمور الثالثة ل تتن�فى مع بع�سه� البع�ص ول توجد �سّدية 

بينه���� م���ن وجهة نظر الإ�سالم. فف���ي �سخ�سّية الإن�س����ن الك�مل تكون هذه 

الأمور معينة لبع�سه� البع�ص.

)1368/09/22(
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ُتعتبر �سخ�سّية الّزهراء المطّهرة O في الأبع�د ال�ّسي��سّية والجتم�عّية 

والجه�دّي���ة �سخ�سي���ة مميزة بحي���ث اإّن جميع الّن�س�ء المج�ه���دات والثورّي�ت 

والممّي���زات وال�سي��سّي����ت في الع�ل���م ُيمكنهّن اأن ي�أخ���ذن الدرو�ص والعبر من 

حي�ته���� الق�سيرة والمليئة ب�لمحتوى والم�سمون. امراأٌة ُولدت في بيت الثورة، 

واأم�س���ت كّل طفولته� في ح�سن اأٍب ك�ن في ح�لة م�ستمّرة من الجه�د الع�لمّي 

العظي���م اّل���ذي ل ُين�سى؛ تل���ك ال�سّيدة اّلت���ي ك�نت في مرحل���ة طفولته� تتجّرع 

مرارات الجه�د في مّكة، وعندم� حو�سرت في �سعب اأبي ط�لب، لم�ست الجوع 

وال�سع�ب والّرعب وكّل اأنواع واأ�سن�ف ال�ّسدائد في مّكة، وبعد اأن ه�جرت اإلى 

المدينة اأ�سحت زوجة رجٍل ك�نت كّل حي�ته جه�ًدا في �سبيل اهلل؛ فلم تمّر �سنة 

اأو ن�سف �سنة على هذا الّزوج لم يكن فيه� في جه�ٍد في �سبيل اهلل اأو لم يذهب 

فيه� اإلى ميدان المعركة، طيلة المّدة التي ع��سته� ف�طمة الّزهراء O مع 

اأمي���ر الموؤمنينQ، والتي ق�ربت الإحدى ع�س���رة �سنة. وك�نت هذه المراأة 

العظيمة والم�سّحية زوج���ًة لئقًة لرجٍل مج�هٍد وجندّي وق�ئد دائٍم في ميدان 

الح���رب. فحي����ة ف�طمة الّزه���راء O، واإن ك�ن���ت ق�سيرة ول���م تبلغ اأكثر 

بر الثورّي�ن  م���ن ع�سرين �سنة، لكّنه� من جهة الجه�د والّن�س����ل وال�ّسعي وال�سّ

والّدر����ص والّتعلي���م والتعّل���م والخط�بة والّدف�ع ع���ن النبّوة والإم�م���ة والّنظ�م 

 من ال�ّسعي والجه�د والعمل وفي الّنه�ية ال�سه�دة. 
ٍ
الإ�سالمّي ك�نت بحًرا مترام

ه���ذه هي الحي����ة الجه�دّي���ة لف�طمة الّزه���راء O اّلتي ه���ي عظيمة جدًا 

وا�ستثن�ئي���ة وفي الحقيقة ل نظير له����، ويقينً� �ستبقى في اأذه�ن الب�سر �� �سواء 

اليوم اأم في الم�ستقبل �� نقطًة �س�طعًة وا�ستثن�ئية.

)1990/01/16(





حياتها O العلمّية والعبادّية

وفي اأجواء العلم، ك�نت ف�طمة الّزهراء O ع�لمًة عظيمة؛ فتلك 

الخطب����ة اّلتي األقته����� في م�سجد المدينة بعد رحي����ل النبّي، هي خطبة، 

بح�س����ب كالم العاّلم����ة المجل�سّي، يحت�����ج فط�حل الف�سح�����ء والبلغ�ء 

والعلم�����ء اأن يجل�سوا ليف�ّسروا مع�ني كلم�ته� وعب�راته�، لقد ك�نت بمثل 

هذا العم����ق؛ وبلح�ظ جم�لية الف����ّن فهي مثل اأجم����ل واأرقى كلم�ت نهج 

البالغة. تذهب ف�طمة الّزهراء O اإلى م�سجد المدينة وتقف اأم�م 

الّن������ص وترتج����ل، ولعّله� تتحّدث لم����ّدة �س�عة ب�أع����ذب واأجمل العب�رات 

واأكثره� بالغًة.

)1992/12/16(

ف�أمث�لن���� نحن اّلذين ُنعّد من اأهل الخط�بة والكالم الرتج�لّي نفهم كم 

اأّن هذه الخطبة عظيمة. فت�ة ابنة 18 اأو 20 �سنة وفي الحّد الأكثر 24 �سنة ــ 

ف�ل�سّن الّدقيق لح�سرة الّزهراءO غير م�سّلم � ومع كّل تلك الم�س�ئب 

ع�ب اأتت اإلى الم�سجد وخ�طبت الجمع الغفير من وراء حج�ب، بحيث  وال�سّ

بقيت كلم�ت هذه الخطبة، كلمة كلمة في الت�ريخ.
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ك�ن العرب معروفين بقّوة ح�فظتهم. فك�ن ي�أتي �سخ�ٌص وين�سد ق�سيدة 

م���ن 80 بيًت� وبع���د اأن ينتهي يق���وم 10 اأ�سخ�����ص ويكتبون ه���ذه الق�سيدة؛ 

فهذه الق�س�ئ���د اّلتي بقيت اإلى يومن� هذا، في الأغلب هكذا ُحفظت. ك�نت 

الأ�سع����ر ُتتلى وُتحفظ في الأندية ����� اأي  في تلك المراكز الجتم�عّية. وهذه 

�. لقد جل�سوا  الخط���ب وهذه الأح�ديث ك�ن���ت )ُتحفظ( بهذه الكيفّي���ة اأي�سً

وكتبوا وحفظ���وا وبقيت هذه الخطب اإلى يومن� ه���ذا. اأّم� الكلم�ت الجوف�ء 

لقي 
ُ
فال تبقى في الت�ريخ، فلي�ص كّل كالم ُيحفظ، فلقد قيل الكثير الكثير، واأ

الكثي���ر م���ن الخطب والكثير م���ن الأ�سع�ر ولكن لم تبَق كّله����، ولم يعتِن به� 

اأحٌد. كّلم� نظر الإن�س�ن اإلى ذاك ال�ّسيء اّلذي حفظه الت�ريخ في قلبه، وبعد 

مرور 1400 �سنة، ي�سعر ب�لخ�سوع، وهذا اإّنم� يدّل على هذه العظمة. براأيي 

اإّن هذا ُيعّد ب�لن�سبة للفت�ة ال�س�ّبة قدوة.

)1998/04/27(

ك�نت حي�ة ف�طمة الّزهراء O في جميع الأبع�د، حي�ًة مليئة ب�لعمل 

وال�ّسعي والّتك�مل وال�سمّو الّروحّي لالإن�س�ن. وك�ن زوجه� ال�س�ّب في الجبهة 

ومي�دي���ن الحرب دائًم�، وك�نت م�س�كل المحي���ط والحي�ة قد جعلت ف�طمة 

 P كمركٍز لمراجع�ت الّن��ص والم�سلمين. اإّنه� ابنة النبّي O الّزهراء

المفّرج���ة للهم���وم، وقد �س�رت في حي�ته� في تلك الّظ���روف بمنتهى العّزة 

وال�سم���ّو، وق�مت بتربية اأولده���� الح�سن والح�سين وزين���ب، واإع�نة زوجه� 

عل���ّي Q، وك�س���ب ر�س���� اأب ك�لنبّي. وعندم���� بداأت مرحل���ة الفتوح�ت 

والغن�ئم لم ت�أخذ بنت النبّي ذّرة من لذائذ الدني� وزخرفه� ومظ�هر الزينة 

والأمور اّلتي تميل له� قلوب ال�س�ّب�ت والّن�س�ء. 
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وك�ن���ت عب�دة ف�طم���ة الّزهراء O عب�دًة نموذجّي���ة. يقول الح�سن 

الب�سرّي، اّلذي ك�ن اأحد العّب�د والزّه�د الم�سهورين في الع�لم الإ�سالمّي، 

ب�س�أن ف�طمة الّزهراء O: اإّن بنت النبّي عبدت اهلل ووقفت في محراب 

 Q ويق���ول الإم�م الح�س���ن المجتبى .
(1(

العب����دة حتى توّرم���ت قدم�ه�

اإّن اأّم���ه وقف���ت تعبد اهلل في اإح���دى اللي�لي �� ليل���ة الجمعة �� »حت���ى انفجر 

عم���ود ال�صبح«. ويقول الإم�م الح�س���ن Q اإّنه ك�ن ي�سمعه� تدعو دائًم� 

للموؤمني���ن والموؤمن����ت وللّن��ص، وتدع���و لق�س�ي� الع�لم الإ�سالم���ّي الع�ّمة، 

ب�ح ق�ل له�: »يا اأّماه لما ل تدعين لنف�صك كما تدعين لغيرك؟  وعند ال�سّ

. هذه هي الّروحّي���ة العظيمة. اإّن جه�د 
فقال���ت: ي���ا بنّي الجار ثّم ال���دار«)2)

تل���ك المكّرم���ة في المي�دي���ن المختلفة ه���و جه�د نموذجّي ف���ي الدف�ع عن 

 ،P الإ�س���الم، وفي الّدف�ع عن الإم�م���ة والولية، وفي الّدف����ع عن النبّي

وف���ي حفظ اأكب���ر الق�دة الإ�سالمّيي���ن وهو اأمي���ر الموؤمنين Q زوجه�. 

وقد ق�ل علّي Q مّرة ب�س�أن ف�طمة الّزهراء O: »ل اأغ�صبتني ول 

. ومع تلك العظمة والجاللة، ف�إّنه� ك�نت زوجة في بيته�، 
ع�صت لي اأمراً«)3)

وامراأة ب�لّنحو الذي يقول عنه الإ�سالم.

تل���ك ك�ن���ت عب�دته� وف�س�حته���� وبالغته� وحكمته� وعلمه���� ومعرفته� 

وجه�ده���� و�سلوكه���� ك�بنة وزوج���ة واأّم؛ وك�ن اإح�س�نه� اإل���ى الفقراء بحيث 

 Q رجاًل عجوًزا فقيًرا اإلى بيت اأمير الموؤمنين P عندم� اأر�سل النبّي

)1) المن�قب، ج3، �ص 341.
)2) بح�ر الأنوار، ج86، �ص 313.

)3) م.ن، ج43، �ص 134.
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وق����ل له اأن يطلب ح�جته منه���م، اأعطته ف�طمة الّزهراء O جلًدا ك�ن 

ين�م عليه الح�سن والح�سين L حيث لم يكن عنده� �سيٌء غيره، وق�لت 

له اأن ي�أخذه ويبيعه وي�ستفيد من ثمنه. هذه هي ال�ّسخ�سّية الج�معة لف�طمة 

الّزهراء O. اإّنه� اأ�سوة للمراأة الم�سلمة. 

اإّن عل���ى المراأة الم�سلم���ة اأن ت�سعى في طريق الحكمة والعلم وفي طريق 

���� واأن تكون ف���ي الّطليعة في مي���دان الجه�د  ���� واأخالقيًّ بن����ء ال���ّذات معنويًّ

والكف����ح، واأن ل تهت���ّم بزخ�رف الّدني���� ومظ�هره� الّرخي�س���ة، واأن تكون 

عّفته� وع�سمته� وطه�رته� بحيث تدفع بذاته� عين ونظرة الأجنبّي المريبة 

����، وفي البيت �سكينة لل���ّزوج والأولد وراحة للحي����ة الزوجّية، وُترّبي  تلق�ئيًّ

في ح�سنه� الحن���ون والّروؤوف وبكلم�ته� اللطيف���ة والحنونة اأولًدا مهّذبين 

ب���ال ُعق���د، وذوي روحّي���ة ح�سنة و�سليم���ة، وُترّب���ي رج�ل المجتم���ع ون�س�ءه 

و�سخ�سّي�ته. اإّن الأم اأف�سل من يبني، فقد ي�سنع اأكبر العلم�ء اآلة اإلكترونية 

عود اإلى الف�س����ء، اأو �سواريخ  ا مث���اًل، اأو ي�سنعون اأجه���زة لل�سّ معّق���دة جدًّ

، وهو عمل ل 
ٍ
ع�ب���رة للق�ّرات، ولكن كّل هذا ل ُيع�دل اأهمّية بن�ء اإن�س�ٍن �س�م

يتمّكن منه اإل الأم، وهذه هي اأ�سوة المراأة الم�سلمة.

)1992/02/16(



الفصل الخامس:

Q اإلمام الحسن المجتبى
التاريخ. في  هدنة  اأعظم  	•

والباطل. الحق  �صراع  	•





أعظم هدنة في التاريخ

لح الّظروف الّتاريخّية لل�سّ

ك�ن عه���د الإم����م المجتبى Q وواقعة �سلحه م���ع مع�وية �� م� �ُسّمي 

ل���ح �� حدث���ً� م�سيرّيً� وفريدًا على امتداد م�سي���ر الثورة الإ�سالمّية في  ب�ل�سّ

قّدم اإي�س�ًح� مقت�سًب� 
ُ
العهد الأّول. فلي�ص لدين���� نظير لهذه الح�دثة. وهن� اأ

لهذه العب�رة ثّم اأدخل اإلى اأ�سل المطلب. 

اإّن ثورة الإ�سالم اأي الفكر الإ�سالمّي والأم�نة اّلتي تحمل عنوان الإ�سالم 

واّلت���ي اأر�سله� اهلل �سبح�نه اإلى الع�لمين، ك�نت في عهده� الأّول عب�رة عن 

نه�س���ٍة واح���دة وتحّرٍك واحد، ج�ء ف���ي اإط�ر حركة جه�دّي���ة ونه�سة ثورّية 

عمالق���ة. وم���� اإن اأعلن ر�سول اهلل P عن هذا الفك���ر في مّكة حّتى ح�سد 

اأعداء الفكر الّتوحيدّي واأعداء الإ�سالم �سفوفهم للوقوف بوجهه والحيلولة 

دون اأن ي�س���ّق هذا الفكر طريقه، فعمد النبّي P اإلى تنظيم هذه النه�سة 

بتعبئ���ة قواه م���ن العن��سر الموؤمنة �س�نًع� ملحم���ًة جه�دّيًة في غ�ية الفطنة 

والقّوة والتقّدم داخل مّكة ا�ستمّرت اإحدى ع�سرة �سنة، فك�نت تلك المرحلة 

الأولى.
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وبع���د ثالث ع�سرة �سنة، ومن خالل تع�ليم الّنبّي P، وال�ّسع�رات اّلتي 

رفعه���� والّتنظيم اّل���ذي اعتمده والّت�سحي����ت اّلتي ُبذل���ت ومجموع العوامل 

 �سي��سّي 
ٍ
التي توّفرت، تحّول هذا الفكر اإلى حكومة ونظ�م؛ وتبّدل اإلى نظ�م

وحي�تّي لأّمة ب�أكمله�؛ وك�ن ذلك عندم� قدم النبّي P اإلى المدينة وجعل 

منه� ق�عدة له وب�سط فيه� الحكومة الإ�سالمّية، فتحّول الإ�سالم من نه�سة 

اإلى حكومة، وهذه هي المرحلة الّث�نية. 

ا�ستم���ّرت ه���ذه الم�سي���رة عل���ى م���دى ع�س���ر �سنوات م���ن حي����ة النبّي 

الأكرم P، والفترة اّلتي تلته� من عهد الخلف�ء الأربعة، ومن ثّم اإلى زم�ن 

الة وال�ّسالم، وخالفت���ه اّلتي ا�ستمّرت م� ين�هز  الإم����م المجتبى عليه ال�سّ

�سّت���ة اأ�سهر؛ برز خالله���� الإ�سالم على �سكل حكوم���ة. وك�ن كّل �سيء يّتخذ 

هيئة الّنظ�م الجتم�ع���ّي؛ اأي الحكومة والجي�ص والعمل ال�سي��سّي والثق�فّي 

والق�س�ئ���ّي وتنظيم العالق�ت القت�س�دي���ة لالأّمة؛ وك�ن ق�باًل لالّت�س�ع؛ ولو 

ُق���ّدر له اأن يم�سي ُقُدًم� على ه���ذا الّنحو لك�ن قد عّم المعمورة ب�أكمله�، اأي 

لك�ن الإ�سالم اأثبت اأّن لديه هذه الق�بلّية. 

لق����د تن�م����ى التّي�ر المع�ر�ص ف����ي زمن الإم�م الح�س����ن Q اإلى اأن 

ا�ستط�����ع اأن يب����رز كواحٍد من العراقيل. ب�لطّبع، اإّن ه����ذا التّي�ر المع�ر�ص 

ل����م يظهر اإل����ى الوجود في عهد الإم�م المجتب����ى Q، بل في ال�ّسنوات 

الت����ي �سبقت����ه. فلو اأراد �سخ�����صٌ اأن يبتعد قلي����اًل عن الجوان����ب العق�ئدية 

ويعتمد فقط على ال�ّسواهد الت�ريخّية، لعّله ي�ستطيع الّدع�ء اأّن هذا التّي�ر 

ل����م يظهر اإلى الوجود حّتى في العهد الإ�سالم����ّي، واإّنم� ك�ن ا�ستمراًرا لم� 

�سهدت����ه مرحل����ة نه�سة النب����ّي P، اأي مرحل����ة مّكة. بعد ذل����ك، و�سلت 
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الخالفة في عهد عثم�ن -اّلذي ك�ن من بني اأمّية �� اإلى اأيدي هوؤلء القوم؛ 

واأب����و �سفي�ن - ال����ذي ك�ن اأعمى يومه� - ك�ن يجل�ص بعي����ًدا مع اأ�سدق�ئه. 

ف�س�����أل: من هم الح��سرون في الجل�سة؟ فج�ءه الّرد: فالٌن وفالٌن وفالن، 

فلّم����� اطم�أّن ب�أّن الح��سري����ن جميعهم من قومه، ول يوجد �سخ�ٌص غريب 

، اأي تن�ولوا الحكومة 
(1(

بينه����م؛ خ�طبهم ق�ئ����اًل: »تلّقفوه� تلّق����ف الك����رة«

كتن�ول الكرة ول تدعوه� تفل����ت منكم. وقد تن�قلت تواريخ ال�ّسيعة وال�سّنة 

ه����ذه الح�دثة. فهذه لي�س����ت م�س�ألة عق�ئدّية، ونح����ن ل نتن�وله� وفق روؤية 

ثيره� من 
ُ
حّبذ اأن اأتن�وله� من خالل هذه الروؤية، بل اإّنني اأ

ُ
عق�ئدّي����ة، ول اأ

بعده� الت�ريخّي فقط.

ب�لّطب���ع، ك�ن اأبو �سفي�ن  في ذلك الوقت م�سلًم� وقد اأ�سلم؛ غ�ية الأمر، 

ك�ن اإ�سالم م� بعد الفتح اأو على �سُرف الفتح، عندم� لم يكن الإ�سالم يعي�ص 

عف، فك�ن اإ�سالمه بعد بلوغ الإ�سالم اأوج قدرته. لقد بلغ  زمن الغرب���ة وال�سّ

هذا التّي����ر ذروته في عهد الإم�م الح�س���ن المجتبى Q وبرز متج�ّسًدا 

 .Q بمع�وي���ة بن اأبي �سفي����ن وهو يقف بوجه الإم����م الح�سن المجتبى

ا الّطريق بوجه الحكومة الإ�سالمّية - اأي  فب��س���ر هذا التّي�ر مع�ر�سته �س����دًّ

الإ�س���الم بط�بعه الحكوم���ّي - مفتعاًل الم�س�كل حّتى تح���ّول اإلى ع�ئق اأم�م 

تقّدم تّي�ر الحكومة الإ�سالمّية عمليًّ�.

ت  لقد ذكرن� مراًرا فيم���� يتعّلق ب�سلح الإم�م الح�سن Q، وم� ن�سّ

�، عدم قدرة من ك�ن في نف�ص موقف الإم�م  علي���ه الم�سّنف�ت والكتب اأي�سً

)1) بح�ر الأنوار، ج 31، �ص 197.
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الح�س���ن المجتبى Q وف���ي مثل ظروف���ه، اإّل اأن يقوم بمث���ل م� ق�م به 

الإم����م الح�س���ن Q، بم� في ذل���ك اأمير الموؤمني���ن Q نف�سه؛ ول 

ي�ستطي���ع اأحٌد اأن يقول اإّن الج�نب الفالنّي من عمل الإم�م Q هو مث�ٌر 

للّت�سكي���ك. كاّل، ففعل���ه Q ك�ن مط�بًق� لال�ست���دلل المنطقّي اّلذي ل 

يقبل التخّلف.

م���ن ه���و الأكثر ثورّية من بي���ن اآل ر�سول اهلل P ؟ وم���ن اّلذي ف�قهم 

ف���ي ا�سطب�غ حي�ته ب�سبغة ال�ّسه�دة وف�قهم حمّي���ًة للمح�فظة على الّدين 

ومواجه���ة الع���دّو؟ اإّن���ه الح�سين ب���ن علّي Q، وه���و Q قد �س�رك 

لح  لح، فلم يعق���د الإم�م الح�سن ال�سّ الإم����م الح�سن Q في هذا ال�سّ

وح���ده بل عقداه مًع����، غ�ية الأمر اأّن الإم�م الح�س���ن Q ك�ن المتقّدم 

يتبعه الإم�م الح�سين في ذلك. ك�ن الإم�م الح�سين Q اأحد الذائدين 

عن مب���داأ �سلح الإم����م الح�س���ن Q. وعندم� بدر اعترا����صٌ من اأحد 

الأن�س����ر المقّربي���ن ����� م���ن ه���وؤلء المتحّم�سي���ن الث�ئرين �� عل���ى م� فعله 

الإم����م الح�سن المجتبى Q، رّد عليه الإم�م الح�سين Q، »وغمز 

، ولي�ص هن�لك من يقول: ل���و ك�ن الإم�م الح�سين مك�ن 
الح�سي���ن حجرًا«)1)

ل���ح، كال، فلقد ك�ن الإم�م الح�سين اإلى ج�نب  الإم����م الح�سن لم� وّقع ال�سّ

الإم�م الح�سن ووّقع ال�سلح، ولو لم يكن الإم�م الح�سن Q وك�ن الإم�م 

الح�سين Q وحيًدا في تلك الّظروف لحدث م� حدث ووقع ال�سلح.

)1) �سرح نهج البالغة، لبن اأبي الحديد، ج 16، �ص 15.
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لح �سرورة الهدنة وال�سّ

لح عوامله، ولم يكن ب�لإم���ك�ن تف�ديه، فال من��ص منه.  لق���د ك�نت لل�سّ

يومه���� ل���م تكن فكرة �سه����دة الإم�م اأم���ًرا ممكًن�. ويثبت المرح���وم ال�ّسيخ 

را�س���ي اآل ي��سين، ر�سوان اهلل تع�لى عليه، في كت�به »�سلح الح�سن«، تعّذر 

ال�ّسه����دة اإذ ذاك �� وقد ترجمت هذا الكت�ب قبل ع�سرين ع�مً� وجرى طبعه 

� فلي����ص كّل قت���ٍل �سه�دة، بل ال�ّسه����دة قتٌل ب�سروط، ولم تك���ن تلك ال�ّسروط 

متوّف���رة حينه�. ول���و ُقّدر لالإم����م الح�سن Q القتل يوم���ذاك لم� م�ت 

�سهيًدا، فقد ك�ن متعّذًرا على اأّي اأحد القي�م بتحّرٍك م�سمون الم�سلحة في 

تلك الّظروف فُيقتل �سهيًدا اإّل اأن ينتحر.

لح ب�أبع����ده المختلفة. والق�سّي���ة اّلتي تبلورت الآن  لق���د تحّدثن� عن ال�سّ

ه���ي اأّن الأمر جرى تنظيمه بعد �سلح الإم�م الح�سن المجتبى Q بذك�ٍء 

وحنكة بنحٍو ل يدخل فيه الإ�سالم والّنه�سة الإ�سالمّية في نفق الخالفة بم� 

 .Q تحمله من موا�سف�ت الملكّية، وهذا ك�ن فّن الإم�م الح�سن المجتبى

فق���د ق�م هذا الإم�م بعمٍل جعل تّي�ر الإ�س���الم الأ�سيل � الذي ك�ن قد انطلق 

من مّكة وو�سل اإلى الحكومة الإ�سالمّية واإلى زمن اأمير الموؤمنين، واإلى زمنه 

ه���و � ي�سي���ر في مجًرى اآخر، غ�ية الأمر، اأّن���ه واإن لم يكن على �سكل حكومة، 

لأّن ذل���ك ل���م يكن ممكًن����، فعلى الأقل ج���رى مّرة اأخرى عل���ى �سكل نه�سة.  

ك�ن���ت هذه المرحلة الث�لثة لالإ�سالم. مّرٌة اأخ���رى، نه�ص الإ�سالم؛ الإ�سالم 

الأ�سيل، الإ�سالم المق����رع للظلم، الإ�سالم اّلذي ل يداهن، الإ�سالم البعيد 

عن التحريف والمنّزه من التحّول اإلى األعوبة تتق�ذفه� الأهواء والنزوات. لقد 

الة  بقي؛ ولكن بقي على �سكل نه�سة. اأي اأّنه في زمن الإم�م الح�سن عليه ال�سّ
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وال�س���الم، ف����إّن الفّكر الث���ورّي الإ�سالمّي الذي ك�ن قد ط���وى مرحلة وو�سل 

اإل���ى ال�ّسلطة والحكومة، ع�د مّرًة اأخرى وتح���ّول اإلى نه�سة. وب�لّطبع، ك�نت 

ه���ذه المرحلة، مرحلة الثورة، اأكثر تعقي���ًدا بمراتب مّم� ك�نت عليه في زمن 

النب���ّي P نف�سه، لأّن اّلذين رفعوا ال�سع�رات ك�نوا مّمن تلّب�سوا بزّي الّدين 

 .R ولم يكونوا م���ن اأهله. وهن� تكمن الم�سكلة اّلتي واجهه� اأئّمة الهدى

ب�لّطب���ع، من خالل مجم���ل الآي�ت وعموم حي�ة الأئّم���ة R لقد ا�ستنبطُّ 

م� يل���ي اأّن هوؤلء العظ�م R ومنذ �سلح الإم����م المجتبى Q وحتى 

النه�ي���ة ك�نوا دائًم� ب�سدد اإع�دة هذه النه�سة مج���ّدًدا لتّتخذ �سكل حكومة 

علوّية واإ�سالمّية.ويوج���د رواي�ت بهذا ال�سدد. ب�لّطبع، ُيمكن للبع�ص الآخر 

اأن ل ي���رى الم�س�أل���ة على هذا الّنح���و واأن يراه� بنحٍو اآخ���ر، لكّن ت�سخي�سي 

ه���و على هذا ال�ّسكل. ك�ن الأئّمة R يري���دون اأن يبّدلوا الّنه�سة مجّدًدا 

اإل���ى حكومة وتّي�ٍر اإ�سالميٍّ اأ�سيل،  واأن يكون هذا التّي�ر الإ�سالمّي بعيًدا عن 

التل���ّون والمتزاج والتلّوث بلوث الأهواء الّنف�سية، ليم�سك بزم�م الأمور. بيد 

اأّن هذا العمل ك�ن عماًل �سعًب�.

الغاية من ال�سلح

اإّن اأه���م م� ك�نت الأّمة بح�جة اإليه خالل المرحل���ة الث�نية من النه�سة 

- فترة خالفة ال�سفي�نّيين والمروانّيين والعّب��سّيين - معرفته� وت�سخي�سه� 

لمواط���ن الأ�س�لة في الإ�سالم ومك�من النبع�ث اّلتي ينطوي عليه� الإ�سالم 

الأ�سي���ل والقراآنّي، من بي���ن طّي�ت التف�سيرات المختلف���ة والم�سّتتة، واأن ل 

يخلط���وا بينه�. فه���ذا الّت�كيد في الأدي�ن عل���ى التعّقل والتدّب���ر لي�ص عبًث�. 
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وم���� ورد في الق���راآن الكريم من حّث الّن�����ص على التفّك���ر والتعّقل والتدّبر 

فيم���� يتعّلق ب�أه���ّم المو�سوع�ت الّدينّية وهو التوحي���د، لي�ص لغًوا. ف�لتوحيد 

ل ينح�س���ر في قولن� اإّن اهلل موجوٌد، وهو واحٌد ل اثنين، بل هذه �سورة من 

التوحي���د. فحقيقة التوحيد هي اأّنه محيٌط بال �س�طئ يغرق فيه اأولي�ء اهلل، 

وهو واٍد عظيم ال�ّس�أن؛ لقد ُطلب من الموؤمنين والم�سلمين الموّحدين ال�ّسير 

ف���ي هذا الوادي ذي العظم���ة بتفّكٍر وتدّبٍر وتعّقل. وف���ي الحقيقة، اإّن العقل 

والتفّكر هم� اللذان ي�ستطيع�ن التقّدم ب�لإن�س�ن اإلى الأم�م. وبطبيعة الح�ل، 

ف�إّن ه���ذا العقل اإّنم� يتغّذى وي�ستمّد من ن���ور الوحي والمعرفة وي�ستلهم من 

تع�لي���م اأولي�ء اهلل على مراحل متعّددة؛ لكن ف���ي الّنه�ية، اإّن اّلذي يتحّرك 

اإلى الأم�م هو العقل، ومن دونه ل مج�ل للحركة اأبًدا.

اإّن ال�ّسيء الذي ك�ن يحت�ج اإليه ال�ّسعب الإ�سالمّي، على مّر القرون اّلتي 

تّم الت�سّلط فيه� عليه ب��سم الخالفة �� اأي حّتى القرن ال�ّس�بع، فترة الخالفة 

العّب��سّي���ة، وب�لطبع، بعد انهي�ر الخالفة العّب��سّية، ك�نت ت�أتي حكوم�ت من 

هن���� وهن�ك تحك���م ب��سم الخالفة، كزمن المم�ليك ف���ي م�سر، وم� تاله� 

كذلك في البلدان العثم�نّية واأم�كن اأخرى �� اإّن م� ك�ن يحت�ج اإليه هو تحكيم 

العق���ل ليعلم م� اإذا ك�نت روؤية الإ�سالم والقراآن والكت�ب الإلهّي والأح�ديث 

الم�سّلم���ة ب�س�أن اأولي����ء الأمور تنطبق مع الواقع المع�����ص اأم ل، اإّن هذا اأمر 

في غ�ية الأهمية.

لقد تمّيزت فترة الخالفة المروانّية وال�ّسفي�نّية والعّب��سّية ب�إفراغ القيم 

الإ�سالمّي���ة من محتواه� الحقيقّي، اإذ بقيت منه���� �سوره� لكّن الم�س�مين 

تبّدلت اإلى م�س�مين ج�هلّية و�سيط�نّية.
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لق���د تحّول ذلك الجه����ز اّلذي ك�ن يري���د تربية و�سن�ع���ة اأن��ٍص عقالء 

متعّبدي���ن موؤمني���ن اأحرار بعيدين عن التلّوث، خ��سعي���ن هلل متكّبرين على 

المتكّبري���ن - وال���ذي ك�ن اأف�سله الجه����ز الإدارّي الإ�سالمّي الذي ك�ن في 

عه���د النبّي P - اإلى جه�ز ُيرّبي الّن��ص وُيعّلمهم اأ�سن�ف المكر ويجعلهم 

من اأهل الّدني� والأهواء وال�ّسه���وات والتمّلق وبعيدين من المعنوّي�ت؛ اأن��ًس� 

ف�رغين، ديدنهم الف�سق والف�س�د.

ولالأ�س���ف، ك�ن الو�س���ع على ه���ذه ال�ّس�كل���ة على امتداد فت���رة الخالفة 

الأموّية والعّب��سّية. لقد �سّطروا في كتب الّت�ريخ اأموًرا، لو �سئن� التطّرق اإليه� 

لط����ل بن� المق�م. لقد ب���داأ الأمر في عهد مع�وية، حي���ث امتدح الموؤّرخون 

مع�وية كثي���ًرا بو�سفه ب�لحلم و�سعة ال�سدر و�سم�حه لمع�ر�سيه ب�لتفّوه بم� 

�س����وؤوا اأم�م���ه. ولعّله ك�ن كذلك لبرهٍة من الّزمن وف���ي اأوائل حكمه. ولكن 

هن�ل���ك اأبع�د اأخرى اإلى ج�نب هذا البعد م���ن �سخ�سّيته، ن�دًرا م� تطّرقوا 

اإلي���ه. فهن����ك الكثي���رون مّمن لم ي�سي���روا اإلى طريق���ة ا�ستم�لت���ه لالأفراد 

ل���وا مّم� يعتقدون ويوؤمنون به،  والأقط����ب والأ�سراف من الّرج�ل لكي يتن�سّ

بل وتجنيدهم لمواجهة الحّق. والكثيرون لم يكتبوا مثل هذه الأمور. وهذا - 

بطبيعة الح�ل - مدّون في الّت�ريخ، وهن�ك اأن��ٌص كتبوا م� نعرفه نحن الآن.

اإّن الّن�����ص اّلذين ك�ن���وا يخ�سعون لتربية تلك الأجه���زة، ك�نوا يدرجون 

على عدم التفّوه بم� ُيخ�لف هوى الخليفة ورغبته، في� له من مجتمع! وي� له 

م���ن اإن�س�ن! واأين هي تلك الإرادة الإلهّي���ة والإ�سالمّية الموجودة في الّن��ص 

لإ�سالح المف��سد واإزالته���� وجعل المجتمع مجتمًع� اإلهيًّ�؟ فهل اأّن مثل هذا 

ال�ّسيء �سيكون ممكًن�؟
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ي���روي »الج�حظ« اأو لعّله »اأبو الفرج الأ�سفه�ن���ّي« اأّن مع�وية توّجه اإب�ن 

حكم���ه اإلى مّكة راكًب� فر�ًس����، وك�ن اأحد الوجه�ء اإلى ج�نبه يومه�، ومع�وية 

منهم���ٌك في الحديث معه ويتبعهم� اآخ���رون. ك�ن مع�وية ُيحّدث هذا الرجل 

متف�خًرا ب�أمج�ده واأمج�د اأبيه »اأبي �سفي�ن« في الج�هلّية. وك�نت مجموعة 

م���ن الأطف�ل تله���و في الّطريق، وعلى م� يبدو ك�ن���وا يلعبون ب�لأحج�ر. وفي 

تلك الأثن�ء اأ�س�ب حجٌر جبهة ذلك الّرجل المرافق لمع�وية ف�س�لت الّدم�ء 

منه� لكّنه لم ينب�ص ببنت �سفة ولم يقطع على مع�وية حديثه، ف�أخذ يت�سّبر 

بينم���� ك�نت الدم�ء ت�سيل على وجهه ولحيت���ه. وفيم� ك�ن مع�وية ي�سهب في 

الحدي���ث، واإذ ب���ه يلتفت اإل���ى �س�حبه فيرى الّدم�ء ق���د غّطت وجهه، فق�ل 

ل���ه: اإّن الدم�ء ت�سي���ل من جبهتك، ف�أج�ب الرجل مع�وي���ة: اأدم�ٌء ت�سيل من 

جبهتي؟! اأين ومتى؟ فل�سّدة انبه�ره بمع�وية، تظ�هر بعدم اإح�س��سه ب�إ�س�بة 

الحجر وجرحه و�سيالن الّدم من جبهته. فق�ل له مع�وية: عجٌب لك، اأ�س�ب 

الحج���ر جبهت���ك ولم ت�سعر ب���ه! ف�أج�ب: كاّل، لم اأ�سعر ب���ه، ثّم �سرب يديه 

وق�ل: واه، اإّنه دٌم! ثم اأخذ ُيق�سم بنف�ص مع�وية وبمقّد�س�ته: لو لم تخبرني، 

لم� �سعرُت بجري�ن الّدم�ء ِلم� في كالمك من حالوة! ف�س�أله مع�وية: كم هو 

عط�وؤك من بيت الم�ل؟ ف�أج�به: كذا �� على �سبيل المث�ل �� ق�ل مع�وية: لقد 

ظلم���وك، فال بّد اأن ُي���زاد اأ�سع�ًف� ثالثة! هذه هي الّثق�فة اّلتي ك�نت �س�ئدة 

في الجه�ز الحكومّي لمع�وية.

الذين ك�نوا ُيم�سكون بزم�م الأمور في تلك الفترة هم الأ�سخ��ص الذين 

ك�ن���وا يتزّلف���ون للّزعم�ء والخلف����ء؛ فلم تك���ن الأعم�ل ُتق�ّسم عل���ى اأ�س��ص 

���الح والكف����ءة؛ وع�دة العرب���ّي ك�نت اأن يعط���ي اأهمّية ب�لغ���ة لالأ�سل  ال�سّ
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والّن�س���ب، حي���ث ك�ن ي�س����أل: ذاك ال�ّسخ����ص من اأّي ع�سيرة ه���و؟ ومن هم 

اآب����وؤه؟ اإّل اأّن ه���وؤلء حّت���ى الأ�سول والأن�س����ب لم يكون���وا يراعونه�... وفي 

زمن عب���د الملك وبع�ص اأولده، تّم تن�سيب �سخ����ص ب��سم يو�سف بن عمر 

الثقف���ّي والًي� عل���ى العراق لمّدٍة طويلة، وقد بقي ح�كًم���� ووالًي� على العراق 

ل�سن���وات. وك�ن معّقًدا و�سقيًّ�. ومن ن�فل م� ُينقل عن عقدته اأّنه ك�ن ق�سير 

الق�م���ة، ف���ك�ن عندم� ُيعطي قطعة القم��ص للخّي�ط ك���ي يخيطه� له، ي�س�أل 

الخّي����ط: ه���ل تكفي هذه القطع���ة لق�متي؟ ف���ك�ن الخّي�ط ينظ���ر اإلى هذه 

القطع���ة م���ن القم��ص، ف�إذا ق����ل مثاًل اإّنه���� من��سبة لك اأّيه���� الأمير ورّبم� 

تزي���د، ك�نوا ي�أخ���ذون منه ذلك القم�����ص فوًرا وي�أم���رون بمع�قبته. ف�أدرك 

الخّي�ط���ون الق�سّية، ف�س�روا عندم� يعر�ص عليهم قطعة القم��ص وي�س�ألهم 

م� اإذا ك�نت تكفي لهيكله اأم ل، يرّدون: كال، يبدو اأّنه� ل تكفي ويلزمن� كثير 

خم. فك�ن ي�س���ّره ذلك، ُرغم  م���ن الجهد لك���ي نجعله� تّت�سق مع بدن���ك ال�سّ

علم���ه بكذب الخّي�ط! لقد ك�ن اأحم���ق اإلى هذا الحّد! اإّنه ذلك الرجل اّلذي 

قت���ل زيد بن عل���ّي Q في الكوفة. فمثل هذا، ت�سّل���ط على نفو�ص الّن��ص 

واأموالهم واأعرا�سهم ل�سنوات. فلم يكن يملك ل الأ�سل ول الّن�سب ول العلم 

ول الق�بلّي���ة، لكن لقربه من قطب ال�ّسلطة فق���د ُعّين لهذا المن�سب؛ وهذا 

وب�ل، ومن اأعظم الآّف�ت اّلتي تفتك ب�أّي نظ�م. 
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الّثمار العظيمة لل�سلح

ا�ستم���ّر هذا التّي����ر على هذا المن���وال، فيم� ك�ن ي�سير اإل���ى ج�نبه تّي�ر 

اإ�سالم���ّي اأ�سيل هو اإ�سالم القيم والق���راآن اّلذي ل يعرف المه�دنة مع ذلك 

التّي�ر الح�كم المن�في للقيم، وم�سداقه الب�رز اأئّمة الهدى R والكثير 

 ،Q من الم�سلمين الموالين لهم. وبف�سل وجود الإم�م الح�سن المجتبى

فق���د ح�فظ هذا التّي����ر القيمّي للنه�س���ة الإ�سالمّية عل���ى الإ�سالم - فلول 

�سل���ح الإم����م المجتبى لم� ُكتب لذل���ك الإ�سالم القيم���ّي الّنه�سوّي البق�ء، 

ولزال م���ن الوجود، لأّن الغلبة ك�نت لتكون ف���ي خ�تمة المط�ف من ن�سيب 

مع�وي���ة، ولم يك���ن الو�س���ع بحيث يمك���ن اأن تك���ون الغلبة لالإم����م الح�سن 

المجتب���ى Q، فقد ك�نت جميع العوامل ت�سي���ر ب�لّتج�ه المع�ك�ص لغلبة 

الإم����م المجتب���ى Q؛ ولأن تك���ون الغلب���ة لمع�وي���ة وذل���ك لأّن الجه�ز 

الإعالم���ّي ك�ن طوع يده، ولأّن �سخ�سيته ف���ي الع�لم الإ�سالمّي لم تكن تلك 

ال�ّسخ�سّية اّلتي يعجزون عن تبريره� واإبرازه�.

ول���ول لجوء الإم�م الح�س���ن Q لل�سلح لك�نوا ق�س���وا على وجود اآل 

النب���ّي P تم�ًم�، ولم� بقي من يحفظ الّنظ����م القيمّي الأ�سيل لالإ�سالم، 

ولك�ن انتهى كّل �سيء، ولّمحى ذكر الإ�سالم. ولم� ك�ن الّدور لي�سل لح�دثة 

ع��س���وراء. فلو ك�ن الإم�م المجتبى Q قد ق���ّرر ال�ستمرار في الحرب 

�س���ّد مع�وي���ة  وانتهت )الح���رب( ب��ست�سه����د اآل النبّي P، ل���ك�ن الإم�م 

الح�سي���ن Q ُقتل ف���ي نف�ص تلك الح�دث���ة ولح�سل نف����ص ال�ّسيء لكب�ر 

الأ�سح����ب، اأمث�ل حجر بن ُع���دّي، ولك�ن م�ت الجميع وم� بقي من ي�ستفيد 
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م���ن الفر�سة للمح�فظ���ة على الإ�سالم ب�إط����ره القيمي.  فق���د ك�ن لالإم�م 

المجتبى Q حقٌّ عظيم على بق�ء الإ�سالم. 

)1990/04/11(

�؛ وق���د وقع �سلٌح ف���ي الّنه�ية. ولكن  ل���ح مفرو�سً ب�لّطب���ع، ك�ن ال�سّ

يج���ب القول ب�أّن الإم�م لم يك���ن راغبً� به. وتلك ال�ّس���روط اّلتي اأقّره� 

لح بذاته و�سروط  الإم�م، في الواقع، زلزل���ت اأ�س�ص عمل مع�وية. ف�ل�سّ

الإم����م الح�س���ن Q، ك�ن���ت جميعه���� مك���ًرا اإلهيًّ�، { ڀ 

، اأي ل���و اأّن الإم����م الح�س���ن ح�رب وُقت���ل في الحرب 
(1(

ڀ ڀٺ}
- وك�ن هن����ك احتم����ٌل كبي���ر لأن ُيقت���ل على ي���د اأ�سح�ب���ه اأو على يد 

الجوا�سي����ص اّلذي���ن ا�ستراهم مع�وية �� لك�ن مع�وي���ة ليقول اأن� لم اأقتله 

����، ويبيد جميع  ب���ل قتله اأ�سح�ب���ه؛ ولعّله ك�ن �سيقي���م العزاء عليه اأي�سً

اأ�سح����ب اأمي���ر الموؤمنين م���ن بعده�، ولم���� ك�ن بقي هن����ك اأي �سيء 

ب��س���م الت�سّيع، حّتى تظه���ر بعد 20 �سنة في الكوفة جم�عة تدعو الإم�م 

الح�سي���ن Q. فم���� ك�ن ليبقى اأّي �س���يء اأ�ساًل. لق���د حفظ الإم�م 

الح�س���ن ال�ّسيع���ة، اأي اإّن���ه حفظ البن�ء حّت���ى ترجع الحكوم���ة اإلى اأهل 

البي���ت بع���د ع�سري���ن اأو 25 �سنـــة.

)1990/04/11(

)1) �سورة اآل عمران، الآية 54.
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االعترا�ض على ال�سلح

بعد اأن �س�لح الإم�م الح�سن مع�وية، بداأ الج�هلون عديمو الوعي يذّمونه 

 ،
بمختل���ف العب�رات، حّت���ى ك�ن بع�سهم ُي�سّل���م عليه ب� »م���ذّل الموؤمنين«)1)

ويقولون له اإّنك ب�سلحك هذا قد اأذللت الموؤمنين المتحّم�سين لقت�ل مع�وية 

وا�ست�سلم���ت لمع�وي���ة، وفي بع�ص الأحي����ن ك�نوا ي�ستخدم���ون عب�رات اأكثر 

 Q احتراًم� واأدًب�، اإل اأّن الم�سمون ك�ن واحًدا. وقد ق�م الإم�م الح�سن

في مق�بل هذه العترا�س�ت والمالم�ت بمخ�طبتهم بجملة لعّله� هي الأبلغ 

. وهي  اآيٌة 
(2(

ف���ي كّل خطبت���ه: { ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ}

قراآني���ة، وك�أّنه يريد اأن يق���ول: قد يكون م� جرى فتنة لك���م وامتح�ًن� اأو اإّنه 

مت�ٌع محدود لمع�وية. 

وه���ذا يدّل دلل���ة وا�سحة عل���ى اأّن الإم�م ك�ن ينتظ���ر الم�ستقبل، وهذا 

الم�ستقبل ل يمكن اأن يكون �سوى اأّن الحكومة اّلتي ل ُيمكن اأن تكون مقبولة 

بنظ���ر الإم����م الح�س���ن Q واّلتي هي على غي���ر الحّق يج���ب اأن تتنّحى 

ج�نًب� وت�أتي حكومة وفق راأيه. لهذا، ك�ن يقول لهم اإّنكم ل�ستم مّطلعين على 

فل�سفة هذا الأمر. فم�ذا تعلمون؟ لعّل هن�ك م�سلحة في هذا الأمر.

لح من وجه�ء ال�ّسيعة - ُم�سّيب بن َنَجبة و�سليم�ن  ج�ء اثن�ن  في بداية ال�سّ

َرد - ومجموعة م���ن الم�سلمين اإلى الإم����م المجتبى Q. وق�لوا  ب���ن �سُ

لدين� قوى كثي���رة من خرا�س�ن ومن العراق وغيرهم�،  ونحن ن�سعهم تحت 

)1) اب���ن �سعبة الحراني، الح�س���ن بن علي، تحف العقول، ن�سر: موؤ�س�سة الن�س���ر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة 
المدر�سين بقم، الطبعة الأولى، قم، 1403ه�، �ص 308.

)2) �سورة الأنبي�ء، الآية 111.
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 Q ت�سّرفك، كم� اإّنن� م�ستعّدون لمالحقة مع�وية حّتى ال�س�م. فطلبهم

اإل���ى خلوٍة وتحّدث معه���م لهنيهة. وبعد اأن خرجوا من عن���ده ك�نوا ه�دئين 

وترك���وا قّواته���م ولم يعط���وا لمن ك�ن معه���م اأّي جواٍب وا�س���ح. ويّدعي طه 

ح�سين ب�أّن هذا اللق�ء في الواقع قد و�سع حجر الأ�س��ص لجه�د ال�ّسيعة؛ اأي 

اإّنه يريد القول ب�أّن الإم�م الح�سن Q قد جل�ص معهم و�س�ورهم واأوجد 

في هذا الجتم�ع الّت�سكيالت ال�ّسيعّية العظيمة.

بن����ًء عليه، ف�إّن هذا المعنى وا�سٌح في حي�ة الإم�م الح�سن Q وفي 

كلم�ت���ه، واإن ل���م تك���ن اأر�سّية مثل هذا القي����م مهّي�أة في ذل���ك الع�سر لأّن 

ا.  وع���ي الّن��ص ك�ن قلياًل والإمك�ن�ت الم�لية للعدّو واإعالمه ك�نت كثيرة جدًّ

لقد ا�ستعمل العدّو اأ�س�ليب م� ك�ن الإم�م الح�سن Q لي�ستعمله�، كدفع 

الأم���وال دون ط�ئل، وجمع الف��سدين والأ�س���رار واأمث�لهم. فلذلك ك�نت يد 

.Q مع�وية مب�سوطة بخالف الإم�م الح�سن

)مجلة پ��سدار ا�سالم، 6(

توجد رواية عن الإم�م الب�قر Q يقول فيه�: »ُوّقت هذا الأمر في 

 فب�لتقدي����رات الإلهية اإّن اأمر الحكومة يع����ود اإلى اأهل البيت 
ال�صبعي���ن«)1)

حّتى ولو بعد مرور 30 �سنة على �سه�دة اأمير الموؤمنين Q و10 �سنوات 

على �سه�دة الإم�م الح�سين Q. اإّل اأّن منتهى الأمر هو كيف يمكن اأن 

تح�سل هذه النتيجة بمثل هذه العظمة؟ ذلك عندم� ُيهّيئ الّن��ص مقّدم�ته� 

ب�لإرادة والعزم. ف�����هلل تع�لى ل ُيح�بي اأحًدا، ولي�ص له من اأق�رب! ف�لأمر 

)1) الكليني، الك�في، ج1، �ص 368.
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اّل����ذي ك�ن على ع�تق الّن������ص لم ُينجزوه. اأّم� العم����ل اّلذي ك�ن على ع�تق 

الإم�����م الح�سن والإم�م الح�سين L فقد اأّدي�ه، ولكن العمل اّلذي ك�ن 

عل����ى ع�تق الخوا�ص �� عبد اهلل بن جعفر وعب����د اهلل بن عّب��ص وغيرهم� �� 

فلم يتّم. حّتى اأولئك اّلذين ج�وؤوا فيم� بعد اإلى كربالء وح�ربوا مع الإم�م 

الح�سي����ن Q فل����م يقوموا بم� ك�ن ينبغ����ي عليهم القي�م ب����ه في زم�ن 

����روا، واإّل لم� حدث لم�سلم م� حدث. ك�ن عليهم اأن ينهوا  م�سل����م، لقد ق�سّ

الم�س�ألة ولم يفعلوا. وهذا التق�سير اأّدى اإلى اأن تحدث واقعة كربالء.

ث����ّم يق����ول Q: »فلّم���ا اأن ُقت���ل الح�صي���ن �صل���وات اهلل علي���ه ا�صتّد 

. اأي 
غ�ص���ب اهلل تعال���ى على اأه���ل الأر����س فاأّخره اإل���ى اأربعين ومائ���ة«)1)

اأّن����ه ف����ي الظ�هر قد ت�أّخ����ر. وبراأيي قد و�س����ل اإلى �سن����ة 140 اأي اأّنه ت�أّخر 

�سبعي����ن �سنة. وهي ال�ّسنوات اّلتي و�سل فيه� العّب��سّيون اإلى ال�ّسلطة... اأي 

من المعلوم اأّن �سل����ح الإم�م الح�سن Q، قد هّي�أ الأر�سّية لهذا العمل 

الكبي����ر واإل ف�إّن الأئّمة R لم يكونوا ليترك����وا الق�سّية. فهل اأّن ق�سية 

الولية والحكومة هي ق�سّية ب�سيطة؟! لقد ك�ن هذا اأ�س��ص الّدين ومحوره. 

ولكن هذا م� حدث في الّنه�ية.

)1990/04/11(

)1) م.�ص، ج1، �ص 368.
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لح وتبديل مجرى الخالفة ال�سّ

ريد اأن اأقوله فهو الّتع�مل مع 
ُ
لح. واأّم� م� اأ لقد قيل الكثير ب�س�أن هذا ال�سّ

ق�سّية �سلح الإم�م الح�سن Q من وجهة نظر جديدة. لأّن هذه الح�دثة 

ُتمّثل مقطًع���� ت�ريخيًّ� �سديد الح�س��سية يجعل اأهمّية هذه الح�دثة اأكبر من 

اأّي ح�دث���ة �سي��سّية طيلة ت�ريخ الإ�سالم. اإّن ت�ريخ الإ�سالم مليٌء ب�لأحداث 

المختلفة ��

 Q وم� بع���ده وع�سر اأمير الموؤمنين P اأحداث ع�سر النبّي

والح���وادث في عهد الأئّم���ة R والأموّيي���ن والعّب��سّيين �� ف�لإ�سالم 

ت�ريٌخ مليٌء ب�لحوادث المهّمة. لكن قليلٌة هي الأحداث اّلتي لدين� والتي 

ُت�سب���ه هذه الح�دث���ة، ح�دثة الإم����م الح�سن Q، م���ن حيث الُبعد 

الم�سيرّي للّت�ريخ الإ�سالمّي كّله؛ ف�أن� العبد قد نّقبت وبحثت في ت�ريخ 

الإ�سالم ولعّل���ه يوجد م� ي�سبه هذه الح�دثة واحدة او اثنتين، ك�ن لهم� 

ه���ذا الّت�أثير على كل تّي�ر حركة الإ�س���الم وت�ريخ الإ�سالم كّله وعلى مّر 

الق���رون المتم�دية. فم���ن هذه الّن�حية، ف�إّن  ح�دث���ة )الإم�م الح�سن( 

ح�دثة مهّمًة جدًا.

خال�سة الأمر اإّن هذه الح�دثة عب�رة عن تبديل تّي�ر الخالفة الإ�سالمّية 

اإلى الَمَلكية. هذه جملة مليئة ب�لمعنى والم�سمون لو ت�أّملن� فيه�. ف�لخالفة 

هي نوع من الحكومة والملكية هي نوٌع اآخر. ول ينح�سر التم�يز بين ه�تين 

بخ�سو�سّي���ة واحدة اأو خم�ص خ�سو�سّي�ت. فم�س�ر الملكّية وم�س�ر الخالفة، 

هم� م�س����ران منف�سالن ويتم�يزان ب�لك�مل على م�ست���وى اإدارة الم�سلمين 

وحكمهم، واإدارة البالد والمجتمع الإ�سالمّي. ففي هذه الح�دثة تبّدل م�س�ر 
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القط����ر العظيم للت�ريخ الإ�سالمّي والحي�ة الإ�سالمّية، مثلم� يحدث عندم� 

تنظ���رون اإلى القط�رات عند تغّير م�س�راته�، فف���ي محلٍّ م� يتّم تبديل هذه 

ال�سّكة ويوؤّدي ذلك اإلى اأن يتغّير م�س�ر القط�ر 180 درجة، وقد يكون القط�ر 

مّتجًه� �سم�ًل فُي�سبح بعد ذلك مّتجًه� جنوًب�. وب�لطبع، اإّن هذا التغيير اإلى 

180 درج���ة ل يح�سل في لحظٍة واحدةٍ ملمو�سة، لكن م�آل ذلك اأّن الإن�س�ن 

ُي�س�ه���د �سيًئ� ُي�سبه هذا الأمر. اأن� اأنظ���ر اإلى هذه الح�دثة من زاوية الّنظر 

هذه. 





صراع الحق والباطل

هن�ك �سبعة اأ�سئلة اأ�س��ص تدور حول هذه الق�سية:

الأّول: بع���د �سل���ح الإم�م الح�سن Q حّل م�س�ٌر اآخ���ر مك�ن الم�س�ر 

ال�ّس�بق، ف�نتقلت ال�ّسلطة من خطٍّ اإلى خطٍّ اآخر، بح�سب تعبير اليوم. 

فم���� هي ممّي���زات وخ�س�ئ�ص هذين الخّطين؟ وم���� هي خ�س�ئ�ص 

هذين الم�س�رين اللذين تب�دل الأدوار مًع�؟ 

الثان���ي: م���� هي اأ�س�لي���ب تّي�ر الب�طل اّل���ذي اأم�س���ك ب�ل�ّسلطة من اأجل 

ك�سب ال�ّسي�دة والهيمنة على المجتمع؟ 

الثال���ث: م� هي اأ�س�لي���ب تّي�ر الحّق اّلذي خ�سر ال�سلطة �� اأي تّي�ر الإم�م 

الح�س���ن �� من اأج���ل مق�ومة تّي�ر الب�طل؟ م� ه���ي الأ�س�ليب والطرق 

اّلتي ا�ستخدمه� الإم�م؟ 

الراب���ع: تحليل ودرا�سة الهزيم���ة. م�ذا حدث حّتى انهزم تّي�ر الحّق في 

هذه الأحداث؟ م� هو تحليل هذه الأمور؟ 

الخام����س: كيف ك�ن �سلوك المنت�سرين تج����ه المغلوبين؟ لأّن من اأهم 

الف�سول المليئة ب�لدرو�ص والعبر هو هذا الف�سل. 
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ال�صاد����س: كي���ف ك�ن �سل���وك المغلوبي���ن مق�ب���ل الغ�لبي���ن؟ اأّي �سي��سة 

اخت�روا؟ واأّي ا�ستراتيجّية؟ وم�ذا ك�نت ع�قبة الأمر؟ 

ال�صابع: م�ذا ك�نت الع�قبة؟

خ�سائ�ض تّيار الحّق والباطل

فيم���� يتعّلق بخ�س�ئ�ص كّل تّي�ر، هن�ك الكثير مّم� ُيمكن اأن ُيق�ل؛ بحيث 

ل���و اأردن� اأن ُنعّدده� لحتجن� اإلى لئحٍة طويل���ة،...، ف�إّن تّي�ر الحّق، اأي تّي�ر 

الإم����م الح�سن Q، ُيعطي الأ�س�ل���ة للّدين، فب�لن�سبة له���م الأ�سل ك�ن 

الّدي���ن. فم� ه���و الّدين؟ هو اأن يبق���ى الإيم�ن والعتق�د ب�لدي���ن بين الّن��ص 

واأن يبق���وا متعّبدين به ومتم�ّسكي���ن ب�لإيم�ن والعمل؛ واأن يكون الدين ح�كًم� 

ف���ي اإدارة المجتم���ع. ف�لأ�س���ل ب�لن�سبة له���م ك�ن اأن يتح���ّرك المجتمع وفق 

اإدارة الّدي���ن و�سي�دت���ه وح�كمّيت���ه واأن يكون الّنظ�م هو الّنظ����م الإ�سالمّي. 

اأّم���� الح�سول عل���ى ال�ّسي�دة والحكوم���ة والإم�س�ك بزم����م ال�ّسلطة في�أتي�ن 

ب�لمرتبة الث�ني���ة، والث�لثة والرابعة وهكذا، وغيره� م���ن الق�س�ي� الفرعية. 

لك���ّن الق�سّية الأ�س��ص ك�ن���ت اأّن هذا الّنظ�م وهذا المجتم���ع ينبغي اأن ُيدار 

وفق ح�كمية الّدين، واأن يبقى اأبن�ء هذا المجتمع على دينهم واإيم�نهم، واأن 

يتر�ّسخ ويتعّمق هذا الأمر في قلوبهم. ك�نت هذه هي خ�س�ئ�ص التّي�ر الأّول.

اأّم���� ب�لّن�سبة للتّي�ر الث�ني فقد ك�ن الأ�سل عن���ده هو الإم�س�ك ب�ل�ّسلطة 

وب�أّي ثمٍن ك�ن. ك�نوا يريدون الحكومة... وك�نت هذه هي ال�ّسي��سة الح�كمة 

على التّي����ر الث�ني. وك�نت الق�سّية ب�لّن�سبة له���ذا التّي�ر الإم�س�ك ب�ل�ّسلطة 

ب�أّي ثمٍن ك�ن وب�أّية و�سيلة ك�نت وب�أّي نحو ك�ن. 
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مثلم� ه���و معروٌف اليوم بي���ن ال�سي��سيين في الع�ل���م. ف�لقيم والأ�سول 

ب�لّن�سب���ة له���م ل ُت�سّكل اأ�س���اًل. ف�إن ا�ستط�ع���وا اأن ُيح�فظوا عل���ى الأ�سول 

الموج���ودة في اأذه�نه���م فليكن، واإن ل���م يتمّكنوا ف�إّن الأ�س���ل ب�لن�سبة لهم 

يكون ب�أن يبقوا على ال�ّسلطة في اأيديهم. هذا م� هو مهمٌّ ب�لن�سبة لهم. ومثل 

�. فمن الممكن اأن يكون كلٌّ من التّي�رين يعمالن  ا ح�ّس��ًس� ومهمًّ هذا ُيعّد حدًّ

 Q بظواه���ر الّدين، كم� ك�ن عليه الأمر في الحرب بين اأمير الموؤمنين

 من الأّي�م، نجد اأّن جم�عة 
ٍ
ومع�وية. ففي يوم

من المق�تلين ك�نوا في �سفوف اأمير الموؤمنين Q �� في حرب �سّفين 

اّلتي وقف مع�وية فيه� مق�بل اأمير الموؤمنين Q �� ثم ترّددوا، وك�ن من 

بينه���م عّدة من اأولئك اّلذي���ن يحملون ال�ّسبه����ت ول ي�ستطيعون اأن يحّلوه� 

ب�أنف�سهم، ول هم يرجعون اإلى �سخ�صٍ ق�دٍر على ذلك، فلذلك ك�نوا يعزمون 

على اإ�س�عته�، فيجمعون مجموعة من الأفراد من حولهم. ومثل هوؤلء ك�نوا 

يقعون في الترّدد، فيقولون لم�ذا نحن نتح�رب؟ فهم ُي�سّلون ونحن ُن�سّلي، 

وه���م يقروؤون القراآن ونح���ن نقراأ القراآن، وهم يذك���رون النبّي P ونحن 

كذل���ك، فوقعوا في مثل هذا الترّدد والحي���رة. وك�ن هن�ك عّم�ر بن ي��سر �� 

وقد وجدت نقطًة ب�رزًة ب�س�أن عّم�ر بن ي��سر في ت�ريخ �سدر الإ�سالم �� هذا 

الجليل المحلِّل والك��سف للم�س�ئل المليئة ب�ل�سبه�ت والدقيقة، واّلتي ك�نت 

في ذلك الزم�ن مورد غفلة وجه�لة. فهذا هو �س�أن عّم�ر بن ي��سر في ت�ريخ 

الإ�س���الم؛ ف�إذا كّن� نعرف م�لًك� الأ�ست���ر ب�سيفه و�سج�عته، فعلين� اأن نعرف 

عّم�ر ب���ن ي��سر بكالمه وفكره وروؤيته ال�سحيح���ة وك�سفه للكثير من الأمور 

ف���ي ت�ريخ �سدر الإ�سالم. ف�أن� بحثت ووجدت اأّنه ن�دًرا م� ك�ن هن�ك موارد 
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هي محّل �سبهة في زمن اأمير الموؤمنين Q ولم يكن لعّم�ر بن ي��سر يد 

اأو ح�سور فيه�، لقد ك�ن هذا الّرجل الجليل رجاًل ا�ستثن�ئيًّ�.

لقد علم عّم�ر بن ي��سر اأّن هن�ك جم�عة وقعوا في هذه ال�ّسبهة، فذهب 

اإليه���م وبّي���ن لهم الحق�ئ���ق. واّت�سح له���م اأّن الق�سّية لي�ست ق�سّي���ة اأّنه هو 

ق�سم ب�هلل اإّنني راأيت في ح���رٍب اأخرى ه�تين 
ُ
ُي�سّل���ي واأنت ُت�سّلي، وق����ل اأ

الّرايتين تتق�بالن، هذه الّراي���ة اّلتي يحمله� اأمير الموؤمنين Q اليوم، 

وه���ذه الّراي���ة اّلتي تقف مق�بل���ه ويحمله���� مع�وية، وذلك ف���ي معركة بدر. 

فف���ي معركة بدر تق�بلت ه�ت�ن الّرايت�ن �� راي���ة بني ه��سم وراية بني اأمّية �� 

ف���ك�ن تحت هذه الّراية الر�سول الأكرم P، وتحت تلك الراية ك�ن مع�وية 

ه���ذا واأب���وه؛ وك�ن النب���ّي واأمي���ر الموؤمني���ن Q نف�س���ه ح��سرين تحت 

ه���ذه الّراي���ة. ف�لخالف بينهم� خالٌف حول الأ�سول، ف���ال تنظروا اإلى هذه 

الظواهر، واأزيلوا هذه ال�ّسبهة من اأذه�نكم.

قد يراعي هذا التّي�ر، اّلذي تكون ال�ّسلطة اأ�س��ًس� ب�لن�سبة له، الّظواهر 

الإ�سالمّي����ة ف����ي بع�����ص الأحي�����ن، وهذا لي�����ص دلي����اًل ومعي�ًرا، ب����ل ينبغي 

الّنظ����ر اإلى ب�طن الق�سّي����ة وت�سخي�سه� بذك�ٍء، وكي����ف اأّن كّل تّي�ر ينطبق 

عل����ى اأّي �سيء، هذا ه����و المطلب الأّول. فخ�س�ئ�ص كّل م����ن التي�رين: اأّن 

هن�����ك تّي�ًرا ل ه����ّم له �سوى الو�سول اإلى ال�ّسلطة، وتّي�����ًرا يّتجه نحو القيم 

والمب�����دئ والأ�سول. فهو يوؤم����ن ب�لُبنى والأفك�ر الإ�سالمّي����ة الأ�سيلة، اأي 

القي����م الإ�سالمّية، وي�سعى من اأجله� وُيج�هد في �سبيله�. ففي هذه الجهة 

الأ�سولّي����ة وحفظ القي����م الأ�سلية؛ وفي الجهة المق�بل����ة، هن�ك �سعي نحو 

ال�ّسلط����ة وطل����ب الح�سول عليه�����؛ اأحي�ًن� يكون الأمر به����ذا الّنحو واأحي�ًن� 
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اأخ����رى ب����ذاك الّنحو ولكن ف����ي كُل الأحوال م� يريده ه����و اأن تكون ال�ّسلطة 

بيده. هذا هو المطلب الأّول.  

اأ�ساليب تّيار الحّق والباطل في العمل

اأّم���� ب�لن�سبة لتّي����ر الب�طل فم� ه���ي الأ�س�ليب اّلت���ي ا�ستخدمه�؟ فمثل 

ا. اإّن اأ�س�ليب الب�طل في العموم هي مزيج من عّدة  ه���ذا لفت لالأنظ�ر ج���دًّ

اأ�سي����ء، اأي اإّن خّط���ة مع�وي���ة ك�نت خّط���ة موؤّلفة من عّدة اأق�س����م من اأجل 

الحف����ظ على ال�ّسلط���ة وتر�سيخه�، ولكّل ق�سٍم اأ�سلوبه ف���ي العمل والّتنفيذ. 

ف�أح���د هذه الأ�س�ليب ك�ن عب�رة عن ا�ستعرا����ص القّوة، وفي بع�ص الأم�كن 

ك�ن ي�ستعر�سه���� من خالل العنف والقمع والّتنكيل؛ وث�نيه� هو الم�ل، اّلذي 

ُيع���ّد اأكثر الأ�سي����ء فع�لّية بيد عوامل ال�سّر؛ الآخر ه���و الإعالم؛ والرابع هو 

العمل ال�سي��س���ي؛ اأي الأ�س�لي���ب ال�ّسي��سّية، والمق�ي�س����ت ال�ّسي��سّية. هذه 

بمجموعه� ك�نت اأ�س�ليب مع�وية.

اأنت���م ت���رون في م���ك�ٍن م� اأّن مع�وية ق���د و�سل به العنف اإل���ى قتل  ُحجر 

ب���ن عدّي، اّلذي هو من �سح�بة النب���ّي P، حّتى ولو ك�ن قتله ُيحّمله ثمًن� 

ب�هًظ����. ثّم يالحق ر�سيد الهج���رّي حّتى يقتله. ونجده يوّل���ي زي�د بن اأبيه، 

ه���ذا الفرد الّظ�ل���م والمعّقد واّلذي ل قيمة عنده ول ه���ّم له �سوى ال�ّسلطة، 

واّل���ذي ك�ن �سّيئ الأخالق، يوّلي���ه على الكوفة �� اّلتي هي مركز �سلطة الفكر 

الحية ليفعل م� يريد. وب�س�أن  ال�سيعّي والفكر الولئّي �� وُيعطيه الإج�زة وال�سّ

زي�د ب���ن اأبيه كتب الموؤّرخون ]والن�ص لالإم����م الح�سين Q[: »اأخْذك 
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، ف���ك�ن ي�أخذ اأّي �سخ����صٍ ب�لّتهمة 
بالظّن���ة وقتْل���ك اأولي���اءه عل���ى التهم«)1)

و�س���وء الّظّن لأدنى م���ورد؛ فيعتقل ويحب����ص وُينّكل بكّل من اتُّه���م ب�لنتم�ء 

لأهل البيت اأو التع�ون معهم ومع ذلك التّي�ر المغلوب، ويقتله ويق�سي عليه. 

لق���د عّمت فتنته في الكوفة والعراق اّلذي ك�ن مرك���ز ح�كمّية الت�سّيع واأهل 

البيت R. هكذا ك�ن ي�ستعر�ص قّوته. ومع�وية نف�سه في مورٍد اآخر، ك�ن 

يالطف امراأة عجوزًا ت�أت���ي من القبيلة الفالنّية وهي ت�سّبه وت�ستمه وتوّبخه 

ب�أّنك فعلت كذا وكذا وكذا، في�سحك له� وُيالطفه� ول يقول له� �سيئً�. ي�أتي 

ع���دّي بن ح�تم اإلى مع�وية وقد ك�ن ف�ق���د الب�سر، فيقول مع�وية: »ي� عدّي 

اإّن عليًّ� لم ُين�سفك، لأّنه حفظ ولديه في حروبه واأخذ منك ولديك«. يبكي 

ن�سف اأمير الموؤمنين حينم� ا�سُت�سهد هو 
ُ
ُع���دّي ويقول: »ي� مع�وية، اأن� ل���م اأ

 R وك�ن كّل من ي�أتي من المرتبطين ب�أهل البيت .
(2(»���� واأن� م� زلت حيًّ

اإل���ى مجل����ص مع�وية، ويح�سل فيه اأق���ل اإه�نة لأمي���ر الموؤمنين، ك�ن يحمل 

على مع�وية واأتب�عه ب�سج�عة وقّوة و�سراحة، وك�ن مع�وية ي�سحك ويالطف 

�. لعّل ذل���ك ب�لّن�سبة لكم ل  واأحي�ًن���� ك�ن يبك���ي. ك�ن يقول: اأجل تق���ول حقًّ

ُي�س���ّدق، ولكن هذا هو الواقع، هكذا ك�ن الإعالم، ف�لإعالم اأكثر الأ�س�ليب 

���� وخطًرا على مّر الت�ري���خ. وك�ن الب�طل ي�ستفيد من���ه كثيًرا. ول ُيمكن  �سمًّ

لتّي�ر الحّق اأن ي�ستخدم الإعالم كم� ي�ستخدمه الب�طل في اأّي زمن. فالأجل 

اأن يتمّك���ن الإع���الم من التغطية الك�ملة على الأذه����ن يحت�ج اإلى الّتالعب 

واإلى الكذب والخداع. وتّي�ر الحّق لي�ص من جم�عة الكذب والخداع. اإّنه تّي�ر 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 44، �ص 214.
)2) راجع: اأم�لي المرت�سى، ج1، �ص 298.
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الب�طل اّلذي ل يهّمه اأي �سيء، ف�لمهّم عنده هو اأن يقلب الحقيقة في اأعين 

الّن��ص. وهو ي�ستفيد من جميع الو�س�ئل، وقد فعل.

رب  وم���� ه���و م�سهور ومتن�قل على األ�س���ٍن متعّددة، اأّنه عندم���� ُقتل اأو �سُ

اأمير الموؤمنين Q في محرابه، تعّجب اأهل ال�س�م كيف اأّن عليًّ� ك�ن في 

المحراب. ف�لمحراب هو لل�سالة، وبع�ص الّن��ص ل ُي�سّدق مثل هذا، ولكن 

ه���ذا ه���و الواقع؛ فعلى مدى �سن���وات ك�نت حكومة مع�وي���ة، ومن قبله اأخيه 

يزيد بن اأبي �سفي�ن، تبّث مثل هذه الأنب�ء في ال�س�م، وُتعّتم الأجواء وت�سّو�ص 

الأذه����ن، بحيث اإّن���ه لم يكن من الممكن لأحد اأن يفه���م غير هذا، هذا م� 

حدث. ك�ن الإعالم لم�سلحة بني اأمّية ومع�وية و�سّد اآل النبّي. فهذا الواقع 

اّل���ذي ق����م في الع�لم الإ�سالم���ي وبقي اإلى حوالي م�ئة �سن���ة بعد الهجرة �� 

اأي لعّل���ه اأربعون اأو خم�سون �سنة بعد عهد اأمير الموؤمنين Q، ك�ن اأمير 

الموؤمني���ن ُيلعن خالله� عل���ى المن�بر �� وهذا اللعن في ع�لم الإ�سالم، اّلذي 

ُيّته���م به ال�ّسيع���ة ويالمون عليه اأّنه لم�ذا تلعن���ون بع�ص ال�سح�بة، ك�ن من 

عم���ل مع�وية واأخالقه، فهم من ق����م بهذا العمل، اإّنه عم���ل مع�وية. ف�أمير 

 واأقدمهم 
(1(

الموؤمنين، عل���ّي بن اأبي ط�لب Q اّلذي ك�ن اأف�س���ل القوم

 واأق���رب اأ�سح����ب النب���ّي P، ك�ن ُيطع���ن به وُيلع���ن لع�سرات 
(2(

اإ�سالم���ً�

ال�ّسن���وات عل���ى المن�بر. وحّتى زم���ن عمر بن عبد العزي���ز، اّلذي منع ذلك 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج15، �ص201، »كان علّي اأف�صل الّنا�س بعد ر�صول اهلل«.
)2) الحران���ي الأ�سفه�ن���ي، عبد اهلل بن نور اهلل، عوال���م العلوم والمع�رف، تحقي���ق وت�سحيح محمد ب�قر 
الأبطح���ي الأ�سفه�ني، ن�سر موؤ�س�سة الإم�م المهدي، اإيران � ق���م، الطبعة الأولى، 1413ه�، ج11، �ص 

383، ».. قد زّوجتك اأقدمهم اإ�صالماً، واأعظمهم حلماً، واأح�صنهم ُخلقاً، واأعلمهم باهلل علماً«.)من 
كالم الر�سول مع ابنته ح�سرة ال�سّديقة الكبرى(.
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عندم���� �س����ر خليفًة، وق����ل ل يحّق لأح���د اأن يفعل هذا. فبع���د عبد الملك 

ب���ن مروان، حك���م ولداه، الولي���د و�سليم�ن، بح���دود 12 اأو 13 �سنة، ثّم ج�ء 

بعدهم���� عمر بن عبد العزيز، وبعد �سن���ة اأو �سنتين من حكومته، حكم ولدا 

عبد الملك الآخران اأي يزيد وه�س�م. لم ي�سمح عمر بن عبد العزيز لهم اأن 

يلعن���وا اأمير الموؤمنين، وهو م� ك�ن���وا يفعلونه اإلى ذلك الوقت. هذا هو اأحد 

الأعم����ل اّلتي ك�نوا يفعلونه�. اأج���ل، في البداية ك�ن الّن��ص يتعّجبون لكّنهم 

اعت�دوا على ذلك �سيًئ� ف�سيًئ�.

نق���راأ ف���ي الت�ريخ اأّنه لم يب���َق من ق����رٍئ اأو محّدٍث اأو راٍو ف���ي الدين اأو 

في الع�لم الإ�سالم���ّي اإّل واأجبره جه�ز حكومة مع�وية واأتب�عه على اختالق 

حدي���ٍث اأو تف�سي���ر اآية، واأمث�ل ذل���ك، في ذّم اأهل البي���ت R وفي مدح 

اأعدائهم. 

ه���ذا �ُسمرة بن جندب بن معروف اّل���ذي وردت ب�س�أنه الرواية المعروفة 

، وه���و ك�ن م���ن اأ�سح����ب النب���ّي P، غ�ية الأمر 
���رار«)1) »ل �ص���رر ول �صِ

ة المعروفة  اأّن���ه �سح�بّي غ�س���ب النبّي P عليه، وذلك ب�سبب تل���ك الق�سّ

اأّن���ه ك�ن ل���ه �سجرة في اأر����صٍ لع�ئلٍة وك�ن يذهب وُيزعجه���م ويدخل عليهم 

ف���ي بيتهم م���ن دون اأي ا�ستئذان، مع وج���ود الع�ئلة والّن�س����ء والأطف�ل في 

ذل���ك البيت، وك�ن���وا يرونه وقد دخ���ل عليهم فج����أة لأّن له ه���ذه ال�سجرة؛ 

ف�سك���وا اإل���ى النبّي P، فق�ل ل���ه النبّي P : ِبع ه���ذه ال�سجرة لأ�سح�ب 

ريد اأن اأهت���ّم ب�سجرتي؛ 
ُ
ه���ذا البيت، فق����ل: ل اأبيعه�، هذه �سجرت���ي واأن� اأ

)1) الك�في، ج5، �ص 280.
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فق����ل الر�سول P : ِبعه� لي، فلم يقبل؛ فق����ل له الّر�سول: اأعطيك المبلغ 

الفالنّي، فلم يقبل؛ فق�ل له الر�سول: اأعطيك �سجرة في الجّنة، وهذا يعني 

وع���ًدا ب�لجّن���ة، لكّنه لم يقبل، وق����ل: اأريد هذه ال�ّسجرة ول ب���ّد؛ فلّم� وجد 

النب���ّي P ذلك الإ�سرار ق�ل ل�س�حب المنزل اذهب واقتلع هذه ال�سجرة 

���رار ف���ي الإ�ص���الم«. اأي اإّنه ل يوجد في  وارِمه���� خ�رًج�، »ف���ال �صرر ول �صِ

الإ�س���الم م� يقبل ب�أذّية الّن��ص و�سررهم، ف���ال يوجد في الإ�سالم مثل هذا 

اأّنه بحّجة اأّن هذا ملكي ف�أوؤذي الّن��ص. فحديث »ل �صرر« المعروف، واّلذي 

ُيعّد من الأ�سول والقواع���د الفقهية عندن�، هو ب�س�أن هذا الرجل. اإّن �سمرة 

� اإلى زمن مع�وية. وله� من ع�قبة، لأّن مع�وية ك�ن يتتّبع  ب���ن جندب بقي حيًّ

ح�ب���ة وي�سعى اإليهم. فقد ك�ن لأ�سح�ب النبّي �سهرة ومك�نة ولهذا ك�ن  ال�سّ

ي�سعى لجمعهم حوله. ف�أح�سره مع�وية اإليه وق�ل له اإّنني اأرغب في اأن تقول 

اإّن هذه الآي���ة المعروفة، { ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 ق���د نزل���ت بعل���يٍّ Q؛ 
(1(

ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ}
اأراد مع�وي���ة اأن يجعل هذه الآية مق�بل كالم اأمير الموؤمنين Q في ذّم 

الدني����، في تلك الخطبة الق��سعة في نه���ج البالغة اّلتي له� اأثٌر كبير. اأنتم 

تالحظون اأّن تلك الكلم�ت والخطب ك�نت في منتهى الجم�ل. 

���� يوؤّلف كت�ًب���� اأو �سعًرا اأو مق�ل���ًة في غ�ية  ت�س���ّوروا الي���وم مثاًل �سخ�سً

الف�س�ح���ة والجم����ل والفّن ح���ول مو�سوٍع م�، م���ن الطبيع���ّي اأّن المو�سوع 

�سي�أخذ مج���ده، و�سيكون ل�س�حب هذا الأثر الفّني حالوة في اأعين الّن��ص. 

)1) �سورة البقرة، الآية 204.
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وهن���� ل يمكن ف���ي الواقع مق�رنة كالم اأمير الموؤمني���ن Q ب�أّي اأثٍر من 

الآث����ر الفّني���ة اّلتي نعرفه�، اإّنه فوق ذلك بكثير، اإّن���ه اآية في الجم�ل. وهذه 

كلم����ت اأمير الموؤمنين Q في نه���ج البالغة، وكذلك هي في الواقع في 

بي�ن القي���م الإ�سالمّية والمع����رف الإ�سالمّية، ك�نت مّم���� ل يمكن لمع�وية 

تحّمله وقبوله، لأّنه� تجعل اأمير الموؤمنين Q مورد ا�ستح�س�ن في اأعين 

الّن�����ص. اأراد )مع�وية( اأن يواجه هذه الكلم����ت الزاهدة في مذّمة الدني�، 

واّلتي ُنقلت عن اأمير الموؤمنين Q، فلذلك ق�ل مع�وية ل�سمرة بن جندب 

 Q � ق���ل اإّن هذه الآية نزلت في علّي بن اأب���ي ط�لب Q ؛ اأي اأّن عليًّ

)وف���ق ذلك( �سيك���ون مّمن يتحّدث عن الّدني� بحديٍث رائ���ٍع وُيعجب الّن��ص 

ويق�سم على ذلك لكّنه في الواقع هو من األّد اأعداء اهلل والإ�سالم. 

والآية الأخ���رى { ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 قي���ل اإّنه���� نزلت في ابن ملجم. هذه من الأم���ور اّلتي ك�ن يحت�جه� 
(1(

ہہ}
مع�وي���ة كثيًرا في اإعالمه ودع�ي�ته. فق�ل لأح���د اأ�سح�ب النبّي P اّلذي 

�س�ه���ده في المع�رك وك�ن اإلى جنبه �� ف�سمرة ب���ن جندب ك�ن منذ حداثته 

���� وك�ن ُي�س�رك في المع�رك رغم اأّنه ك�ن تحت �سّن التكليف، ك�ن من  جنديًّ

� ����� ق�ل له قل اإّن ه���ذه الآية قد  ه���ذا الن���وع، وك�ن من اأ�سح����ب النبّي اأي�سً

نزل���ت في اأمير الموؤمنين Q، اقترح عليه ذلك، لكّن �سمرة بن جندب، 

ا، فق�ل: كاّل. واّلذين  رغم اأّنه ك�ن �سيًئ� و�سقيًّ�، لكّن وجدانه لم يكن م�ستعدًّ

ك�ن���وا يتو�ّسط���ون لهذا الأمر في بالط مع�وية ق�لوا ل���ه ل تقلق ف�إّن ح�س�بك 

)1) �سورة البقرة، الآية 207.
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�سي�سل���ك، فال تقلق ب�س����أن الم�ل و�سوف ُيعطيك 50 األف درهًم�، وك�ن هذا 

ة يعني  ا، فخم�س���ون األف مثق�ل من الف�سّ المبل���غ في ذلك الزم�ن كثيًرا جدًّ

خم�سة مث�قيل من الّذهب، في ح�س�ب�ت ذلك الّزم�ن، هذا ُيعّد ثروة كبيرة، 

ق�ل���وا له نعطيك خم�سين األًف�، فق�ل: كاّل، ل اأقب���ل. هن� يقول بع�ص الّن��ص 

اإّن �سم���رة ب���ن جندب ك�ن في الواقع يتالعب واأراد اأن يرفع ال�ّسعر ل اأّنه قد 

اأّنب���ه �سميره، فه���و ك�ن يعلم ب�أّن مع�وية يحت�ج اإلى هذا الأمر وفي الحقيقة 

ك�ن يح�ول اأن ي�س�وم. هن�، هل اأّن وجدانه ك�ن يتقّبل الأمر اأم ل، ل اأعرف، 

ول اأ�س���ع ذلك على ذّمتي، ولكن عندم� لم يقبل رفعوا ال�ّسعر اإلى م�ئة األف 

�، حّتى و�سل الأمر اإلى نح���و 500 األف درهم تقريًب�،  دره���م ولم يقب���ل اأي�سً

ا، هو ث���روة ا�ستثن�ئّية، ولك���ن مع ذلك لم  لك���ن مثل هذا المبل���غ الكبير جدًّ

يقبل. هن�، ق�ل مع�وية لذلك اّلذي ك�ن يتو�ّسط اإّن هذا الرجل بال عقٍل وهو 

مجن���ون لأّنه ل يعرف م� ه���ي ال� 500 األف، فقولوا ل���ه: 500 األف واأح�سروه 

اإل���ى هن� حّتى اأرى ه���ل اأّنه �سيقبل اأم ل. ف�أمر مع�وية م���ن ك�ن م�سوؤوًل عن 

بيت الم�ل اأن يح�سر هذا المبلغ اإلى المجل�ص. وكم� تعلمون في تلك الأزمة 

الأم���وال �ستكون من الّذهب، وعندم� تو�سع في الأكي��ص �ستكون ثقيلة وذات 

حجم كبير وتحت�ج اإل���ى من يحمله�، ف�أح�سر الحّم�لون الأكي��ص وو�سعوه� 

� حّت���ى و�سلت اإلى اأعلى ال�ّسقف، وق�ل���وا هذه هي ال� 500  ف���وق بع�سه� بع�سً

األ���ف، فه���ل اأنت ج�هٌز اأم ل؟ عندم� نظر اإلى هذه الأموال وراأى هذه الّثروة 

العظيم���ة قِبل، وف�ّسر تل���ك الآية كم� اأراد مع�وية وبقيت في الكتب. و�سحيٌح 

اأّن مثل هذه الكلم�ت الممتزجة ب�لخط�أ والّرذالة قد تّم اختالقه� في الع�لم 

الإ�سالم���ّي، وب�لأغلب ج�ء العلم�ء فيم� بعد وا�ستبعدوه�، لكن هذه ر�سح�ٌت 
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م���ن هوؤلء وقد بقيت في اأذه�ن عّدة واأّثرت فيه���م، وهذه من الأعم�ل اّلتي 

ك�ن يق���وم به� مع�وية في الإعالم. فمجم���وع هذه الأ�س�ليب هي اّلتي �سّكلت 

اأ�س�ليب مع�وية لك�سب الّزع�مة وال�ّسلطة.

اأّم���� تّي�ر الحّق فلم يجل�ص �س�كًن� مق�بل هجم����ت الب�طل. فقد ك�نت له 

اأ�س�ليبه واّلتي ُيمكن اخت�س�ره�:

الإم����م  اأّن  ت�س���ّور  فبع����صٌ  المقت���درة.  والحرك���ة  ب�لمق�وم���ة  اأّوًل: 

 Q لم ُيح�رب خوًف����، كاّل، اإّن الإم�م الح�سن المجتبى Q الح�سن

ك�ن ع�زًم� ب�سّدة على الحرب وهو من �سجع�ن العرب. كنت اأت�أّمل في كت�ٍب 

يذك���ر بطولت الإم�م المجتبى Q في الق�س�ي� المختلفة، فبطولته في 

 ،Q الأحداث المختلفة كثيرة. غ�ية الأمر اأّنه في حروب اأمير الموؤمنين

وحي���ث ك�ن الميدان ميدان ح���رب ك�ن اأمير الموؤمني���ن Q نف�سه يمنع 

اأن ُيح����رب الإم�م الح�س���ن والإم�م الح�سين L، وك�ن يمنع اأن يقع� في 

الخط���ر. فق�ل بع�سهم لم�ذا تر�س���ل محّمد ابن الحنفية وه���و ابنك وتمنع 

م���ن اإر�س�ل الح�س���ن والح�سين L ؟ فق����ل اإّني اأخ����ف اأن ينقطع ن�سل 

 .P ري���د اأن اأحفظ ن�سل الّنبّي
ُ
الّر�سول الأك���رم P. فهم� بقّية النبّي واأ

ك�ن ي�سع���ر ب�لخطر في ميدان الح���رب واأراد اأن يحفظهم����، ل ب�سبب حّبه 

فهو ُيح���ّب اأبن�ءه الآخرين، ونف�ص اأمي���ر الموؤمنين Q هو رجل الحرب 

ورج���ل المي���دان والمخ�طر ولي�ص من اأولئك اّلذي���ن يتوّهمون الخطر. غ�ية 

الأم���ر اأّنهم� ابن� النبّي P، واأمير الموؤمنين Q لم يرغب اأن يوقعهم� 

في الخطر. ولأّنهم� ح�سرا في حروب اأمير الموؤمنين Q فلم يكن لهم� 

�س���ولت كثي���رة لأجل هذا، لهذا ل���م ُي�سّجل ا�سم هذي���ن العظيمين �� الإم�م 
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الح�س���ن والإم����م الح�سي���ن L- �سمن ال�ّسجع����ن؛ ولك���ن ك�ن لالإم�م 

الح�س���ن Q م�س�ركة في الح���روب الإ�سالمّية �سّد اإي���ران، كم� ك�ن له 

ح�س���وٌر في دف�عه عن بيت عثم����ن اأم�م المه�جمين والثّوار، ب�أمٍر من اأمير 

الموؤمني���ن Q ؛ وكذل���ك ك�ن له ح�س���وٌر في الق�س�ي� المهّم���ة الكثيرة. 

وف���ي واقعتي الجمل و�سّفين ك�ن ل���ه دوٌر مهمٌّ وا�ستثن�ئّي بحيث �س�هدت اأّن 

ًة.  ا�سم الإم����م الح�سن Q ورد كثي���ًرا في وق�ئع �سّفي���ن والجمل خ��سّ

فيم���� �س�هدت اأّن ا�سم الإم�م الح�سين Q ك�ن اأقل. اأي اإّنه ك�ن لالإم�م 

الح�س���ن المجتب���ى Q ح�سوٌر اأكبر في المي�دي���ن والأحداث من الإم�م 

الح�سي���ن Q. لق���د ك�ن رجل الح���رب وال�ّسي��سة والتدبي���ر والف�س�حة 

 Q والقّوة. عندم���� ُيط�لع المرء مح�دث�ت ومن�ظ���رات الإم�م الح�سن

لح، ُنقل عن  لح، وبع���د ال�سّ يق�سع���ّر بدنه من قّوت���ه وقدرته. وفي وق�ئع ال�سّ

ه���ذا العظيم من الكلم�ت الق�طعة والق��سعة م� ك�ن في بع�ص الموارد اأ�سّد 

ق���ّوًة واأحّد من كلم�ت اأمير الموؤمنين Q. ولعّل���ه قلياًل م� �س�هدت مثل 

ه���ذه ال�سّدة والقدرة في كلم�ت اأمي���ر الموؤمنين Q في مق�بل الأعداء، 

ب�سبب اأّن اأمير الموؤمنين Q لم يواجه مثل هوؤلء الأعداء، اّلذين ك�نوا 

بمثل تلك الوق�حة والخبث، وجًه� لوجه وعن قرب. لهذا، ل يوجد اأّي نق�صٍ 

ف���ي عمل الإم�م الح�سن Q. اإّنم� ك�ن الّنق����ص في الّظروف الّزم�نّية. 

وب�قتداٍر وقف للّدف�ع اإلى الحّد الممكن، وهذا ك�ن اأحد اأ�س�ليبه. ففي بع�ص 

المواطن يكون الوقوف المقتدر �سببً� لل�سرر. ف�إّن تغيير الأ�سلوب والمن�ورة 

في اختي�ر الأ�س�ليب ُيعّدان عماًل اأ�س��سً� و�سروريًّ�. 

ثانًيا: الإعالم. اإّن العمل الإعالمّي في جه�ز الحّق له اأهمّية ف�ئقة. وغ�ية 
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الأمر اأّن تّي�ر الحّق مكتوٌف في الإعالم؛ فال ُيمكنه ا�ستخدام اأّي اأ�سلوٍب واأّي 

و�سيل���ٍة ك�ن���ت. فهو ل ُيبّين �سوى الحّق والواقع. هن����ك اأ�سي�ٌء تكون مرغوبة 

عند الّن�����ص، والتّي�ر الب�طل ل ي�أبى اأبًدا اأن ُيظهره� كم� ُيحّب الّن��ص، لكّن 

ا. كيف ك�ن ُيخ�طب  تّي����ر الح���ّق ل ُيمكنه ذلك، ب���ل ُيبّين الحّق ولو ك�ن م���رًّ

اأمي���ر الموؤمنين Q اأ�سح�به بطريقة مّرة بحيث يتعّجب الإن�س�ن؟ نحن 

اّلذين ُنح���ّب اأن تكون اأ�س�ليبن� مثل اأ�سل���وب اأمير الموؤمنين Q نتعّجب 

اأحي�ًن���� من هذا الأ�سلوب في بع����ص الموارد. اأّم� مع�وية، فلم يكن ي�ستخدم 

هذا الأ�سلوب بت�ًت�. ك�ن مع�وية يتمّلق الّن��ص، وي�سعى للح�سول على دعمهم 

ب�أّي ثمٍن. لم يفعل علّي بن اأبي ط�لب Q هذا الأمر اأبًدا، ل اأّنه لم يكن 

 Q يعرفه ب���ل لإّنه خالف الّتقوى وخالف الأ�سول، وعلّي بن اأبي ط�لب

. في هذه الأم���ور، ف�إّن الحقيقة 
يق���ول: »ل���ول الّتقى لكنت اأدهى الع���رب«)1)

هي هذه، فم���ن الوا�سح المعلوم ب�لّرجوع اإلى �سواب���ق علّي ومع�ي�سته للنبّي 

ومف�خ���ره العظيم���ة وذهنّيته وروح���ه المت�أّلقة اأّنه اأعلم م���ن مع�وية واأذكى 

واأكث���ر حنكًة، وُيمكنه اأن يقوم ب�لكثير من الأعم����ل والأفع�ل غ�ية الأمر اأّن 

الحّق ل ُيجيز ول ي�سمح.

ثالًثا: ال�ّسعي نحو القيم. والأ�سلوب الآخر هو الإ�سرار على حفظ القيم. 

ا عند جه�ز الحّق والذي يت���ّم العتن�ء به في اأ�س�ليبهم  ف�ل�س���يء المهم جدًّ

ه���و اإ�سرارهم عل���ى حفظ القيم ب�أّي ثم���ٍن ك�ن. وفي الّنه�ي���ة الّتراجع اإلى 

ح���ّد حرا�سة بق����ء الّدين. فلو اأّن الحّق راأى اأّن ال�سم���ود يوؤّدي اإلى اأن يزول 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 8، �ص 24.
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اأ�سل الدين، ف�إّنه يتراجع. ف�لإم�م الح�سين Q يقول: »الموت خيٌر من 

، فلو اأّنه تق���ّرر اأن اأقبل الع�ر 
رك���وب الع���ار والع���ار خيٌر م���ن دخول الن���ار«)1)

ف�أقبل���ه ولكن ل اأدخل جهّنم. يوجد بع�ص الأم�كن بحيث نرى بع�ص الّن��ص، 

ولأجل اأن ل يتحّمل الع�ر، يقوم بعمٍل ل يهّمه معه اأن ين�له العذاب وال�ّسخط 

الإلهّي����ن. م���� هو الع�ر؟ الأ�سل ه���و اأن يك�سب الإن�س�ن ر�س���� اهلل واأن يوؤّدي 

 ق�له اأو خطٍّ م�سى عليه اأو تراجع عن موقٍف 
ٍ
تكليف���ه، ولو ب�لّتراجع عن كالم

ل���ه؛ فكّل م� يري���ده اهلل، وكّل م� ير�س���ي اهلل ُيعتبر اأ�ساًل ف���ي حي�ة الأئّمة. 

ك�ن الأم���ر كذلك في حي����ة الإم�م الح�سن Q. فعندم� وج���د اأّنه ل بّد 

رورات و�سغط الّظرف الواقع،  لح مع مع�وية من اأجل ال�سّ ل���ه اأن يقبل ب�ل�سّ

رغ���م اأّنه في ذل���ك الوقت ك�ن ُير�سل الجند وُيحّر����ص على الحرب وُيجّي�ص 

الجيو�ص وُير�سل الكتب ويقوم بكّل م� هو لزٌم من اأجل الحرب وعلى مختلف 

لح.  الم�ستوي����ت، وعندم���� راأى اأّن���ه ل ُيمكن )القي����م ب�لحرب( َقِب���ل ب�ل�سّ

ف�نف����صّ عن���ه اأقرب الّن��ص اإلي���ه... مع اأّن الكثيرين في ذل���ك الوقت، وبعد 

اأن �س�ل���ح الإم�م الح�سن، فرحوا ومن اأعم����ق قلوبهم لأّنهم ك�نوا متنّفرين 

م���ن الح���رب، ولك���ن حّتى نف����ص ه���وؤلء اّلذين فرح���وا، رجعوا اإل���ى الإم�م 

الح�سن Q واأرادوا اأن يلوموه عل���ى تراجعه عن موقفه، حّتى المقّربون 

ح�ب���ة الم�سهورين، ج�وؤوا اإليه وتحّدثوا معه  والوجه����ء اّلذين ك�نوا من ال�سّ

بعب�راٍت غير لئقة. لكّن الإم�م Q تراجع من اأجل الحف�ظ على الّدين. 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 75، �ص 128.
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اأ�سباب هزيمة تّيار الحّق

الق�سّي���ة الالحقة هي تحليل هزيمة تّي�ر الح���ق، اإّن ال�سبب الأ�س��ص في 

هزيم���ة الإم�م الح�س���ن Q ك�ن �سعف الروؤية الع�ّم���ة وامتزاج الإيم�ن 

ب�لدواف���ع الم�ّدية. ففي مج�ل �سعف الوعي الع����م، ك�ن الّن��ص بعيدين كّل 

البع���د عن الوع���ي، وك�ن اإيم�نهم الّدين���ّي ممتزًج� ب�لّدواف���ع الم�ّدّية. لقد 

اأ�سحت الم�ّدّية عندهم اأ�ساًل، وتزلزلت عندهم القيم لم� يزيد على ع�سر 

لح. وح���دث ذلك في كّل مج�لت القيم. وك�ن  اأو ع�سري���ن �سنة من بعد ال�سّ

هن�ك �سيء من التمييز وغيره� من الأمور، كّل هذه اأّدت اإلى اأّل يتمّكن الإم�م 

الح�س���ن Q من المق�ومة. واأّم� �سلوك الغ�لبين مع المغلوبين فبدًل من 

اأن ي�أتوا اإلى الإم����م الح�سن Q واأتب�عه، في�أ�سروهم اأو يقتلوهم ف�إّنهم 

عل���ى العك�ص من ذل���ك، عندم� ت�سّلط���وا على الأم���ور، احترموهم ب�لّظ�هر 

وتع�ملوا مع الإم�م الح�سن Q بكّل احترام. لكّن مع�وية وجم�عته قّرروا 

اأن يمح���وا ال�ّسخ�سّية وي�سعفوه�. فيحفظ ال�ّسخ�ص ويبيد ال�ّسخ�سّية، هذا 

ك�ن نهجهم. هذا ك�ن اأ�ساًل اأ�س��سً� في الإعالم عندهم.

واأّم� الّجم�عة المغلوبة فم�ذا فعلت مع الغ�لبين؟ لقد ك�نت ا�ستراتيجّيتهم 

اأن ُينّظموا تّي�ر الحّق و�سط هذا الف�س�ء المليء ب�لفتن والغ�س�وة والمخ�طر 

وال�ّسموم واأن يعطوه �سكاًل ليكون العمود الفقرّي لحفظ الإ�سالم. والآن حيث 

ل نق���در اأن نجعل كّل المجتمع في ظّل الفكر الإ�سالمّي ال�سحيح، فبدًل من 

اأن نهت���ّم بتّي����ٍر ه�صٍّ ق�بٍل للّزوال �� وهو التّي�ر الع����م - فلنحفظ تّي�ًرا عميًق� 

واأ�سي���اًل في اأقّلية ونحفظه لك���ي يبقى وي�سمن حفظ الأ�س���ول الإ�سالمّية. 

ه���ذا م� فعله الإم����م الح�سن Q. فقد �سّكل تّي�ًرا مح���دوًدا، اأو الأف�سل 
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 R اأن نقول نّظمه، وهو تّي�ر الأ�سح�ب اأو الأن�س�ر واأ�سح�ب اأهل البيت

اأي تّي����ر الت�سّي���ع. وبقي ه���وؤلء طيلة ت�ري���خ الإ�سالم، وف���ي كّل عهود القمع 

والّتنكي���ل. وق���د اأّدى ذلك اإلى اأن ي�سمنوا بق�ء الإ�س���الم، ولو لم يكن هوؤلء 

لتبّدل كّل �سيٍء. فقد ك�ن تّي�ر الإم�مة، تّي�ر روؤية اأهل البيت R، �س�مًن� 

لالإ�سالم الواقعّي.

واأّم���� الع�قبة ف����إّن جم�عة الغ�لبين والمت�سّلطي���ن والمنت�سرين اأ�سحوا 

ُمداني���ن ومغلوبي���ن، والم�ست�سعفون اأ�سحوا الح���ّك�م والف�تحين في ذهنّية 

الع�ل���م الإ�سالم���ّي. اإذا نظرت���م الي���وم اإل���ى الذهنّية الموجودة ف���ي الع�لم 

 Q الإ�سالم���ّي، وهي تلك الذهنية اّلتي رّوج له���� تقريًب� الإم�م الح�سن

واأمير الموؤمنين Q، فهي لي�ست الذهنّية اّلتي اأراده� مع�وية ويزيد من 

بعده، وكذلك عبد

المل����ك ب����ن مروان وخلف�ء بن����ي اأمّية. لقد انهزمت تل����ك الذهنّية اّلتي 

ك�نت لديهم ب�لك�مل وزالت ولم تعد موجودة في الّت�ريخ. لو اأردن� اأن ُنطلق 

عنواًن����� على ذهنّيتهم لقلن� اإّنه� ذهنية الّنوا�سب. الّنوا�سب هي فرقة من 

الف����رق اّلتي لم يعد له� في الع�لم الإ�سالمّي الي����وم وجوٌد خ�رجّي بح�سب 

 P الّظ�ه����ر. ف�لّنوا�سب هم اأولئك اّلذين ك�ن����وا ي�سّبون اأهل بيت النبّي

والإ�س����الم ول يقبل����ون اإ�سالمهم، حي����ث اإّن هذا هو تّي�ره����م الفكرّي. فلو 

ك�ن م����ن المقّرر اأن يكون مع�وي����ة ف�تًح� وح�كًم� لك�ن اليوم من المفتر�ص 

اأن يك����ون تّي�ره هو الح�ك����م في الع�لم الإ�سالمّي. في حي����ن اأّن الأمر لي�ص 

 Q ولالإم�م الح�سن Q كذلك. اإّن التي�ر الفكرّي لأمير الموؤمنين

ه����و الح�كم ف����ي الع�لم. واإن ك�ن ف����ي بع�ٍص من الف����روع وق�سٍم من عق�ئد 
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الّدرج����ة الّث�نية والّث�لثة لم ُينقل، لكّنه في المجموع هذا هو التّي�ر، الإم�م 

الح�سن Q بن�ًء على هذا هو الف�تح وتّي�ره هو اّلذي انت�سر. هذه هي 

خال�س����ة وق�ئ����ع �سلح الإم�����م الح�سن Q من ن�حي����ة ت�أثيره� على كّل 

الت�ريخ الإ�سالمّي.

)1989/04/22(



الفصل السادس:

Q اإلمام الحسين
مخاطر المرحلة وو�صائل المواجهة. 	•
.Q اأهداف ثورة الإمام الح�صين 	•

منطلقات الثورة وثمارها. 	•





مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة

االآّفات الداخلّية والخارجّية

لق���د تّم ا�ست�سراف المخ�طر اّلتي ُته���ّدد الإ�سالم كظ�هرٍة عزيزة، قبل 

ظه���ور الإ�س���الم اأو ف���ي بداية ظهوره، م���ن ج�نب الّرب المتع����ل. وقد تّمت 

مالحظة و�سيلة مواجهة تلك الأخط�ر، واأودعت في نف�ص الإ�سالم وفي نف�ص 

هذه المجموعة؛ فهم� مثل بدٍن �س�لٍم جّهزه اهلل تع�لى ب�لقدرات الّدف�عّية، 

وك�آلٍة �س�لم���ٍة يحمل مهند�سه� و�س�نعه���� اأدوات اإ�سالحه� معه�. ف�لإ�سالم 

د ب�أخط�ر ويحت�ج اإلى و�س�ئل للمواجهة.  ظ�هرٌة، ومثل جميع الظواهر، ُيهدَّ

وقد جعل اهلل هذه الو�سيلة في الإ�سالم نف�سه. ولكن م� هو هذا الخطر؟ 

هن����ك خط���ران اأ�س��س����ن ُيه���ّددان الإ�س���الم، اأحدهم���� خط���ر الع���دّو 

الخ�رجّي، والآخر هو ال�سمحالل الداخلّي.

الع���دّو الخ�رجّي هو اّلذي يك���ون من خ�رج الحدود، ويق���وم ب��ستهداف 

 م� في فكره وجه�ز بنيته التحتية العق�ئدّية وقوانينه وكّل �سوؤونه 
ٍ
وجود نظ�م

وب�سّتى اأنواع الأ�سلحة.

فم���� المق�س���ود من الخ����رج؟ لي�ص المق�س���ود من خ����رج البلد، بل من 
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خ����رج الّنظ����م واإن ك�ن داخل البلد. هن����ك اأعداٌء يع���ّدون اأنف�سهم غرب�ء 

ع���ن الّنظ�م وُيع�ر�سونه. فه���وؤلء هم من الخ�رج وغرب����ء واأج�نب. فهوؤلء 

يتو�ّسل���ون ب�ل�ّسالح وال�ّسالح الن����رّي وب�أحدث الأ�سلح���ة الم�دّية وب�لإعالم 

والم�ل وبكّل م� هو في متن�ول اأيديهم من اأجل الق�س�ء على الّنظ�م واإزالته 

من الوجود. هذا نوٌع من الأعداء. 

الع���دّو، والّتهديد الّث�ني هو تهديد الترّهل الداخل���ّي، اأي داخل الّنظ�م؛ 

الذي ل يكون من الغرب�ء بل منه وفيه. فمن الممكن للمنتمين للّنظ�م، على 

حيح، اأو على اأثر تغّلب الم�س�عر  اأث���ر الّتعب اأو الخط�أ في فهم الّطري���ق ال�سّ

النف�س�نّي���ة، اأو على اأثر الّنظر اإل���ى المظ�هر الم�ّدية وتعظيمه�، اأن ُي�س�بوا 

فج����أًة بهذا الّتهديد من الّداخل. وب�لّطب���ع، اإّن خطر)هذا العدّو( اأكبر من 

خطر الأّول.

ه���ذان الّنوع�ن من الأع���داء �� التهدي���د الخ�رجّي والتهدي���د الداخلّي �� 

موج���ودان لدى اأّي نظ����م اأو تنظي���م اأو ظ�هرة. وقد عّي���ن الإ�سالم عالًج� 

لمواجه���ة كلٍّ م���ن هذي���ن الّتهديدين، وو�س���ع الجه�د. ف�لجه����د ل يخت�ّص 

، ف�لمن�فق هو 
(1(

ب�لأع���داء الخ�رجيي���ن، { ٻ ٻ ٻ}

م���ن داخل الّنظ�م. لذلك يج���ب مج�هدة كّل هوؤلء. الجه����د هو في مق�بل 

العدّو اّلذي ُيريد اأن ُيه�جم هذا الّنظ�م انطالًق� من رف�سه العق�ئدّي وعدائه 

له. وكذلك ومن اأجل مواجهة ذلك التفّكك الداخلّي، توجد تع�ليم اأخالقية 

ا ُتفهم الإن�س����ن حقيقة هذه الدني����، { ٹ ٹ ڤڤ  مهّم���ة ج���دًّ

)1) �سورة التوبة، الآية 73.
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 اأي اإّن هذه 
(1(

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ..}
الّزخ�رف وه���ذه المظ�هر وهذه اللذائذ الدنيوّية، واإن ك�نت �سرورّية لكم، 

واإن كنت���م م�سطّري���ن لأن ت�ستفي���دوا منه� واإن ك�نت حي�تك���م مرتبطة به�، 

ف���ال �سّك في ذلك، ويجب اأن توؤّمنوه� ب�أنف�سك���م، ولكن اعلموا اأّن اإطالقه� 

ا. والتحّرك نحوه� بعيٍن مغم�سة ون�سي�ن الأهداف هو اأمٌر خطٌر جدًّ

اأمير الموؤمنين Q هو اأ�سد مي���دان مواجهة العدّو، وعندم� يتحّدث 

ف����إّن الم���رء يتوّق���ع اأن يكون ن�س���ف خطبه اأو اأكثره���� راجًع� اإل���ى الجه�د، 

والح���رب، والبطولت. لك���ن عندم� ننظر في رواي�ت وخط���ب نهج البالغة 

نج���د اأّن اأغلب خطبه وو�س�ي�ه راجع���ة اإلى الّزهد والّتقوى والأخالق ورف�ص 

الّدني� وتحقيره�، وتعظيم القيم المعنوّية والإن�س�نّية الّرفيعة. 

لق���د ك�نت واقع���ة الإم�م الح�سين Q اإدغ�مً� لهذي���ن الق�سمين؛ اأي 

اإّن الجه����د مع العدّو والجه�د مع الّنف�ص ق���د تجّلى في اأعلى مراتبه هن�ك، 

ف���ي واقع���ة ع��س���وراء. اأي اإّن اهلل تع�لى يعلم اأّن ه���ذه الح�دثة �ستقع ويجب 

اأن ُتظه���ر المث���ل الأعلى ليكون ق���دوًة؛ مثلم� يحدث في الب���الد مع الأبط�ل 

عندم���� يبرزون في مج�ٍل م�، ويكون البطل محّف���ًزا لغيره في ذلك المج�ل 

ورة( اإلى  م���ن الّري��س���ة. ب�لّطبع، هذا مث����ٌل �سغيٌر من اأجل تقري���ب )ال�سّ

الّذه���ن. اإّن واقع���ة ع��س���وراء عب����رة عن حرك���ٍة عظيمة مج�ه���دة في كال 

الجبهتي���ن. �سواء في جبه���ة المواجهة مع العدّو الخ�رجّي، اّلذي ك�ن عب�رة 

عن جه�ز الخالفة الف��سد نف�سه، وطاّلب الّدني� المرتبطين بجه�ز ال�ّسلطة 

)1) �سورة الحديد، الآية 20.
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هذا، واّلذين اأرادوا تلك القّوة اّلتي ك�ن النبّي قد ا�ستخدمه� من اأجل نج�ة 

الب�سر، من اأجل تلك الحركة المق�بلة لم�سيرة الإ�سالم ونبّيه المكّرم P؛ 

اأم في الجبهة الّداخلّية حيث ك�ن المجتمع في ذلك الوقت قد تحّرك ب�سكٍل 

ع�ّم نحو ذلك الف�س�د الداخلّي.

الّنقطة الّث�نية وهي الأهّم بنظري؛ وهي اأّنه ك�ن قد مّر مقطٌع من الّزمن، 

وك�ن قد ُطوي عهد الم�س�عب الأ�س��ص للعمل. ف�لفتوح�ت قد تحّققت، وقد 

ت���ّم الح�س���ول على الغن�ئم، ونط����ق الّدولة قد اّت�سع، وقد ت���ّم قمع الأعداء 

الخ�رجّيي���ن من هن� وهن����ك، وتدّفقت الغن�ئم الوفيرة اإل���ى داخل الّدولة؛ 

واأ�سح���ى البع�ص من اأ�سح�ب الّر�س�ميل، وانتمى البع�ص لطبقة الأ�سراف. 

فبع���د اأن ك�ن الإ�سالم قد اقتلع ه���ذه الّطبقة وقمعه�، ع�دت وت�سّكلت طبقة 

جدي���دة من الأ�سراف ف���ي الع�لم الإ�سالمّي. هن�ك اأف���راٌد، ب��سم الإ�سالم 

وب�سم����ت وعن�وين اإ�سالمية �� ابن ال�سح�ب���ّي الفالني وابن الّت�بع الفالنّي، 

واب���ن المقّرب للنبّي الفالن���ّي �� دخلوا في اأعم�ل غير لئق���ة وغير من��سبة؛ 

وق���د �سّجل الّت�ريخ اأ�سم����ء بع�ص هوؤلء، وك�نوا يجعل���ون مهر بن�تهم مليون 

مثق�ل من الذهب الخ�ل�ص اأي مليون دين�ر، بدل اأن يكون مهر ال�سّنة، اّلذي 

در الأّول  جعل���ه النبّي الأك���رم P واأمي���ر الموؤمنين Q وم�سلم���و ال�سّ

م���ن الإ�سالم، وه���و 480 درهًم�. فمن هم هوؤلء؟ ه���م اأولد �سح�بة اأجاّلء 

كم�سعب بن الزبير وغيره.

)1993/01/26(

لق���د ب���داأت الأح���داث قبل م���رور اأقّل م���ن عقٍد م���ن الّزم�ن عل���ى رحيل 

النب���ّي P. في البداية، تمّت���ع اأ�سح�ب ال�ّسوابق)الأمج����د( في الإ�سالم - 
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بم���ن فيهم من �سح�ب���ة وت�بعين واأ�سخ�����ص قد �س�ركوا في ح���روب النبّي - 

ب�لمتي����زات. وقد ك�ن الح�سول عل���ى عط�ءات م�لّية اإ�س�فّية من بيت الم�ل 

اأح���د هذه المتي����زات. واأ�سحى هن�ك عنوان يجع���ل م�س�واتهم مع الآخرين 

�! ك�نت هذه هي اللبن���ة الأولى. اإّن التحّرك�ت  غي���ر �سحيح وغي���ر ممكن اأي�سً

غي���رة، ومع كّل خطوة  اّلت���ي تنجّر اإل���ى النحراف تبداأ من ه���ذه الّنقطة ال�سّ

ت���زداد �سرعته����. لقد ب���داأت النحراف�ت من ه���ذه النقطة حّت���ى و�سلت اإلى 

اأوا�س���ط عهد عثم�ن، حيث و�سل الو�سع في عه���د الخليفة الّث�لث اإلى حدٍّ اأّن 

كب����ر �سح�بة النبّي P قد اأ�سحوا من اأكبر الراأ�سم�لّيين في زم�نهم! اإّنهم 

ح�بة، اأ�سح�ب ال�ّس�أن الّرفيع والمعروفين �� كطلحة والزبير و�سعد بن  من ال�سّ

اأبي وّق��ص وغيرهم �� هوؤلء الكب�ر والوجه�ء اّلذين ك�ن لكّل واحٍد منهم �سجّل 

حد، �س�روا من الراأ�سم�لّيين 
ُ
�سخ���م من المف�خر ال�ّس�بقة في ب���دٍر وحنين واأ

الكب�ر ف���ي الإ�سالم. عندم� توّف���ي اأحدهم وترك الجواه���ر والّذهب واأرادوا 

تق�سيمه� بين ورثته، ج�وؤوا في البداية ب�سب�ئكه� وقطعه� واأرادوا اأن ُيق�ّسموه� 

وُيقّطعوه� ب�لفوؤو�ص وك�أّنه� قطع�ت حطب تحت�ج اإلى ف�أ�ص ليقطعه�؛ ف�لذهب 

ع�دًة يتم ح�س�به وقي��سه ب�لمث�قيل، ف�نظروا كم ك�ن يمتلك من الذهب حّتى 

احت�ج���وا اإلى الف�أ�ص لتق�سيم���ه. لقد ُذكرت هذه الأمور ف���ي الت�ريخ، ولي�ست 

م���ن الق�س�ي� اّلتي ذكره� ال�ّسيعة في كتبهم، اإّنه� حق�ئق، ك�ن ي�سعى الجميع 

ل�سبطه� وت�سجيله�. لقد تركوا من الّدراهم والدن�نير م� يبلغ حّد الأ�س�طير.

)1996/06/09(

عندم���� نق���ول ف�س�د الجه�ز م���ن الّداخل، فمعن����ه اأّنه يظه���ر اأفراٌد في 

المجتمع ويبدوؤون ب�لّتدريج بنقل اأمرا�سهم الأخالقّية المعدية �� حّب الّدني� 
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وال�ّسهوات �� واّلتي هي لالأ�سف اأمرا�ٌص مهلكة اإلى ب�قي اأفراد المجتمع. في 

مث���ل هذه الح�لة، هل �سيكون هن�ك من يجروؤ اأو يمتلك الهّمة للم�سّي قدًم� 

ف���ي مخ�لفة جه�ز يزيد ب���ن مع�وية؟! هل �سيحدث مثل ه���ذا الأمر حينه�؟ 

فم���ن ه���و اّلذي ك�ن ُيفّك���ر بمواجهة جه����ز الّظلم والف�س����د ليزيد في ذلك 

الّزم����ن؟ على مثل ه���ذه الأر�سّية، ق�مت الّنه�س���ة الح�سينّية العظيمة اّلتي 

ك�نت ُتج�هد العدّو، كم� ك�نت تواجه روحّية طلب الّراحة المهلكة المنت�سرة 

. بين الم�سلمين الع�ديين وع�ّمتهم. وهذا اأمٌر مهمٌّ

)1993/01/26(



Q أهداف ثورة اإلمام الحسين

لو دّققن� النظر في هذه الح�دثة، لعّله ُيمكن القول: اإّن الإن�س�ن ي�ستطيع 

اأن يع���ّد اأكثر م���ن م�ئة در�ص مهّم في هذا التحّرك اّل���ذي ق�م به الإم�م اأبو 

عبد اهلل Q في ب�سعة اأ�سهر، من اليوم اّلذي خرج فيه من المدينة نحو 

مّك���ة واإلى اليوم اّلذي �سرب فيه ك�أ�ص ال�سه����دة العذب في كربالء. وُيمكن 

الق���ول اآلف الدرو�ص، حيث ُتعتبر كّل اإ�س�رة من ذلك الإم�م العظيم در�سً�. 

لك���ن عندم� نقول اأكثر من م�ئة در�ص، نعني بذلك اأّنه لو اأردن� اأن ُندّقق في 

هذه الأعم�ل لأمكنن� ا�ستق�س�ء م�ئة عنوان وف�سل، وكّل ف�سل ُيعتبر در�سً� 

لأّم���ة وت�ريخ وبلد ولتربية النف�ص واإدارة المجتم���ع وللتقّرب اإلى اهلل. هكذا 

هو الح�سين بن علّي )اأرواحن� فداه وفداء ا�سمه وذكره( ك�ل�سم�ص ال�س�طعة 

�لحون ك�لأقم�ر  بين القّدي�سين، اأي اإن ك�ن الأنبي�ء والأئّمة وال�ّسهداء وال�سّ

والأنج���م، ف�لح�سين Q ك�ل�ّسم�ص الّط�لعة بينه���م، كّل ذلك لأجل هذه 

الأمور.

واإل���ى ج�نب الم�ئة در�ص، هن�ك در�ص رئي�ص في هذا التحّرك والنه�سة 

اّلت���ي ق�م به� الإم����م الح�سين Q، �س�أ�سعى لتو�سيح���ه لكم، وتكون كّل 
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تل���ك الدرو�ص بمنزلة الهوام�ص اأم�م هذا اّل���ذي هو بمنزلة الن�ّص الأ�سلّي، 

وهو لم�ذا ث�ر الح�سين Q ؟ هذا هو الّدر�ص، لم�ذا ثرت ي� ح�سين رغم 

كون���ك �سخ�سّي���ة له� احترامه� في المدينة ومّكة، ول���ك �سيعتك في اليمن؟ 

اذهب اإلى مك�ن ل �س�أن لك فيه بيزيد ول ليزيد �س�أٌن بك، تعي�ص وتعبد اهلل 

وُتبّلغ. هذا هو ال�سوؤال والدر�ص الرئي�ص، ول نقول اإّن اأحًدا لم ُي�سر اإلى هذا 

الأمر من قبل، فقد حّققوا وتحّدثوا كثيًرا في هذه الق�سّية. ولالإن�س�ف، م� 

نوّد قوله اليوم وهو براأين� ا�ستنت�ٌج ج�مٌع وروؤية جديدة للق�سّية هو اأّن بع�ص 

الّن��ص يوّد اأن يقول: اإّن هدف ثورة اأبي عبد اهلل الح�سين Q هو اإ�سق�ط 

حكوم���ة يزيد الف��سدة واإق�مة حكوم���ة بديلة. هذا القول �سبه �سحيح ولي�ص 

بخط����أ، فلو ك�ن الق�س���د من هذا الكالم ه���و اأّن الح�سين Q ث�ر لأجل 

اإق�م���ة حكومة بحيث اإّنه لو راأى اأّنه لن ي�س���ل اإلى نتيجة لق�ل لقد قمن� بم� 

. اأجل؛ اإّن الذي يتحّرك لأجل الحكم، يتقّدم حّتى 
ٌ
علين� فلنرجع، فهذا خط�أ

ي���رى اإلى حيث ي���رى اإن ك�ن الأمر ممكًن�، ف�إذا راأى اأّن احتم�ل ح�سول هذا 

الأم���ر اأو الحتم����ل العقالئّي غير موجود، فتكليفه ه���و اأن يرجع. ف�إذا ك�ن 

اله���دف ت�سكيل الحكومة ف�لج�ئز هو اأن يتح���ّرك الإن�س�ن اإلى حيث ُيمكن، 

وعندم� ُي�سبح غير ممكٍن يجب اأن يرجع. 

 Q وبع����صٌ على العك�ص من ذلك، ق�لوا: م���� الحكومة؟ اإّن الح�سين

ك�ن يعلم بعدم تمّكنه من اإق�مة الحكومة، اإّنه ج�ء لأجل اأن ُيقتل وي�ست�سهد. 

لق���د �س�ع هذا الكالم عل���ى الأل�سن كثيرًا لمّدة من الّزمن، وك�ن بع�ٌص ُيبّين 

ذل���ك بعب����راٍت �س�عرّية جميلة، حّتى اإّنني راأيت بع����ص علم�ئن� الأجاّلء قد 

�. ف�لقول ب�أّن الإم�م Q ث�ر لأجل اأن ي�ست�سهد، لأّنه راأى  ق�لوا ذلك اأي�سً
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اأّن���ه ل يمكنه عم���ل �سيء ب�لبق�ء، فق�ل: يجب اأن اأعم���ل �سيًئ� ب�ل�سه�دة، لم 

����، لي�ص لدين� في الم�س�در  يك���ن كالًم� جديًدا. وب�لّن�سبة لهذا الكالم اأي�سً

والأ�س�ني���د الإ�سالمّي���ة م� يجّوز لالإن�س�ن اإلق�ء نف�سه ف���ي القتل، لي�ص لدين� 

مث���ل هذا ال�س���يء. اإّن ال�سه�دة، اّلت���ي نعرفه� في ال�ّس���رع المقّد�ص والآي�ت 

والّرواي����ت، معن�ه� اأن يتحّرك الإن�س�ن وي�ستقبل الموت لأجل هدٍف مقّد�ص 

حيح���ة. اأّم� اأن يتحّرك  واج���ب اأو راجح؛ هذه ه���ي ال�ّسه�دة الإ�سالمّية ال�سّ

الإن�س����ن لأجل اأن ُيقت���ل، اأو بح�سب الّتعبير ال�ّس�ع���رّي اأن يجعل دمه و�سيلًة 

�، فمثل ه���ذه الأمور ل عالقة له� بواقعٍة بتلك  لزلزل���ة الّظ�لم واإيق�عه اأر�سً

العظم���ة. اإًذا هذا الأمر واإن ك�ن فيه ج�نب من الحقيقة لكن لم يكن هدف 

الح�سي���ن Q. وب�خت�س�ر ل ُيمكنن� القول اإّن الح�سين Q ث�ر لأجل 

اإق�مة الحكومة، ول القول: اإّنه ث�ر لأجل اأن ي�ست�سهد، بل يوجد �سيٌء اآخر في 

البين. اأت�سّور اأّن الق�ئلين اإّن الهدف هو الحكومة اأو الهدف هو ال�سه�دة قد 

خلطوا بين الهدف والنتيجة. فقد ك�ن لالإم�م الح�سين Q هدٌف اآخر، 

والو�سول اإليه يتطّلب طريًق� وحرك���ًة تنتهي ب�إحدى النتيجتين: الحكومة اأو 

ا لكلت���� النتيجتين، فقد اأعّد مقّدم�ت الحكم  ال�ّسه����دة، وك�ن الإم�م م�ستعدًّ

وكذا مقّدم�ت ال�سه�دة، ووّطن نف�سه على هذا وذاك، ف�إذا تحّقق اأّي منهم�، 

ك�ن �سحيًح����، لكن لم يك���ن اأّي منهم� هدًف�، بل ك�ن� نتيجتين، واأّم� الهدف 

فهو �سيٌء اآخر. 

ب�س���كٍل مخت�سر ل���و اأردن� بي�ن ه���دف الإم�م الح�سين، ينبغ���ي اأن نقول 

الت�لي: اإّن هدف ذلك العظيم ك�ن عب�رة عن اأداء واجٍب عظيم من واجب�ت 

الّدين لم يوؤّده اأحٌد قبله، ل الّنبّي P ول اأمير الموؤمنين Q ول الإم�م 
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� في البن�ء الع�م للّنظ�م  الح�سن المجتبى Q، واجٌب يحت���ّل مك�ًن� ه�مًّ

الفك���رّي والقيم���ّي والعملّي لالإ�سالم. ورغم اأّن ه���ذا الواجب مهمُّ واأ�س��ص، 

فلم����ذا لم يوؤدَّ حّتى عه���د الإم�م الح�سي���ن Q ؟ ك�ن يجب على الإم�م 

الح�سي���ن Q القي�م بهذا الواجب ليكون در�ًس� عل���ى مّر الّت�ريخ، مثلم� 

اأّن ت�أ�سي����ص النب���ّي P للحكوم���ة الإ�سالمّي���ة اأ�سبح در�ًس� عل���ى مّر ت�ريخ 

الإ�سالم، ومثلم� اأ�سبح جه�د النبّي P في �سبيل اهلل در�ًس� على مّر ت�ريخ 

الم�سلمين وت�ريخ الب�سرّية اإلى الأبد. ك�ن ينبغي لالإم�م الح�سين Q اأن 

يوؤّدي هذا الواجب لُي�سبح در�ًس� عمليًّ� للم�سلمين وعلى مّر الت�ريخ.

واأّم� اأّن الإم�م الح�سين Q هو اّلذي ق�م بهذا الواجب فالأّن اأر�سّية 

ه���ذا العمل قد ُمّه���دت في زمن الإم�م الح�سين Q، فل���و لم ُتمّهد هذه 

الأر�سّية في زمن الإم����م الح�سين Q، ك�أن ُمّهدت، على �سبيل المث�ل، 

ف���ي زمن الإم�م علي اله�دّي Q لق����م الإم�م علّي اله�دي Q بهذا 

الواج���ب، ول�س�ر هو ذبيح الإ�س���الم العظيم؛ ولو �س�دف اأن حدث ذلك في 

 Q اأو في زم���ن الإم�م ال�س�دق Q زمن الإم����م الح�سن المجتبى

ل���ك�ن على اأحدهم���� اأن يعمل به. لكن لم يحدث ذلك ف���ي زمن الأئّمة حّتى 

ع�س���ر الغيب���ة اإّل في ع�سر الإم�م الح�سي���ن Q. اإًذا، لقد ك�ن الهدف 

اأداء ه���ذا الواج���ب، وعنده� تكون نتيج���ة اأداء الواجب اأح���د الأمرين، اإّم� 

الو�س���ول اإلى الحك���م وال�ّسلطة وق���د ك�ن الإم�م الح�سي���ن Q م�ستعّدًا 

لذل���ك، لك���ي يعود المجتمع كم� ك�ن عليه في ع�س���ر ر�سول اهلل P واأمير 

ا  الموؤمني���ن Q، واإّم���� الو�سول اإل���ى ال�ّسه�دة وه���و Q ك�ن م�ستعدًّ

له� اأي�س���ً�. لقد خلق اهلل الح�سين والأئّم���ةR بحيث يتحّملون مثل هذه 
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ال�ّسه�دة لمثل هذا الأمر، وقد تحّمل الإم�م الح�سين Q ذلك. 

اإّن النب���ّي الأك���رم P - وكذا الأم���ر ب�لّن�سبة لأّي نب���ّي - عندم� ُبعث، 

اأت���ى بمجموعة من الأحك�م، بع�سه� فردّي من اأجل اإ�سالح الفرد، وبع�سه� 

اجتم�ع���ّي من اأجل بن�ء المجتمع�ت الب�سرّي���ة واإدارة الحي�ة الب�سرّية. هذه 

المجموع���ة م���ن الأحك�م ُيق�ل له���� الّنظ����م الإ�سالمّي. لقد ن���زل الإ�سالم 

وم والّزك�ة  على القل���ب المقّد�ص للنبّي الأكرم P، وج�ء ب�ل�س���الة وال�سّ

والنف�ق�ت والحّج والأح���ك�م الأ�سرّية والعالق�ت الفردّية، ثّم ج�ء ب�لجه�د 

ف���ي �سبي���ل اهلل واإق�مة الحكوم���ة والقت�س����د الإ�سالمّي، وعالق���ة الح�كم 

ب�لرعّي���ة ووظ�ئ���ف الرعّية تج����ه الحكومة. ه���ذه المجموعة م���ن الأحك�م 

عر�سه���� الإ�س���الم على الب�سر، وبّينه� النب���ّي الأكرم P: »ي���ا اأّيها الّنا�س 

واهلل ما من �صيء ُيقّربكم اإلى الجّنة وُيباعدكم من النار اإّل وقد اأمرتكم 

. ولم ُيبّين النبّي الأكرم P كّل م� ُي�سعد الإن�س�ن والمجتمع الإن�س�نّي 
به«)1)

فح�سب، بل طّبقه وعمل به.

فق���د اأق�م الحكوم���ة الإ�سالمّية والمجتمع الإ�سالم���ّي، وطّبق القت�س�د 

قي���م الجه����د وا�سُتح�سلت ال���زك�ة، ف�سّيد نظ�ًم���� اإ�سالميًّ� 
ُ
الإ�سالم���ّي، واأ

واأ�سب���ح النب���ّي الأكرم P، وخليفت���ه من بع���ده، مهند�ص الّنظ����م وق�ئد 

ه���ذا القط�ر في هذا الخّط. ك�ن الطري���ق وا�سًح� وبّيًن�، فوجب على الفرد 

وعل���ى المجتم���ع الإ�سالمّي اأن ي�سير في هذا الّطري���ق وعلى هذا الّنهج، ولو 

ح�س���ل ذلك لبل���غ الّن��ص الكم����ل، ولأ�سبحوا �س�لحي���ن ك�لمالئكة، ولزال 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص74.
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الّظلم وال�سّر والف�س�د والفرقة والفقر والجهل من بين الّن��ص، ولو�سلوا اإلى 

ال�ّسع�دة الك�ملة لي�سبحوا عب�د اهلل الكّمل. لقد ج�ء الإ�سالم بهذا الّنظ�م 

بوا�سطة النبّي الأكرم P وُطّبق في مجتمع ذلك اليوم، ف�أين حدث ذلك؟ 

ف���ي بقع���ٍة ُت�سّمى المدين���ة، واّت�سع بعد ذل���ك لي�سمل مّكة وم���� حوله�. وهن� 

ُيط���رح �سوؤال وهو: م�ذا يكون التكليف فيم� لو ج�ءت يٌد اأو ح�دثة واأخرجت 

ه���ذا القط����ر اّلذي و�سعه النبّي الأكرم P عن ه���ذه ال�سّكة؟ وم�ذا يكون 

التكلي���ف فيم� ل���و انحرف المجتمع الإ�سالمّي وبل���غ النحراف درجة بحيث 

خيف من انحراف اأ�سل الإ�سالم والمب�دئ الإ�سالمّية؟

لدين���� نوع�ن من النحراف. فت����رًة يف�سد الّن��ص، وهذا م���� يقع كثيرًا، 

لك���ن تبقى اأح���ك�م الإ�سالم �سليمة، وت����رة ينحرف الّن�����ص ويف�سد الحّك�م 

 
ٍ
والعلم����ء ومبّلغو الدين �� فف���ي الأ�س��ص ل ي�سدر الدي���ن ال�سحيح عن قوم

ف��سدين �� فُيحّرفون الق���راآن والحق�ئق، وتبّدل الح�سن�ت �سّيئ�ت وال�سّيئ�ت 

ح�سن�ت، وُي�سبح المع���روف منكًرا والمنكر معروًف�، وُيحّرف الإ�سالم 180 

درج���ة عن الّتج�ه اّلذي ُر�سم له. فم�ذا يكون الّتكليف فيم� لو ابُتلي الّنظ�م 

والمجتم���ع الإ�سالمّي بمث���ل هذا الأمر؟ لقد بّين النب���ّي P وحّدد القراآن 

 ،
(1(

التكلي���ف { ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ}

اإ�س�ف���ة اإلى اآي�ت ورواي�ت كثيرة اأخرى. واأنقل منه� هذه الّرواية عن الإم�م 

الح�سي���ن. لقد ذك���ر الإم�م الح�سين Q ه���ذه الّرواية النبوّي���ة للّن��ص، 

وك�ن النب���ّي P قد حّدث به�، لكن ه���ل ك�ن النبّي ليقدر على العمل بهذا 

)1) �سورة الم�ئدة، الآية 54.



207

Q خهقسف ثور  س لام سر سسن

الحك���م الإلهّي؟ كاّل، لأّن ه���ذا الحكم الإ�سالمّي ُيطّب���ق في ع�سر ينحرف 

ا ُيخ����ف فيه من �سي����ع اأ�سل الإ�سالم.  في���ه المجتمع الإ�سالم���ّي ويبلغ حدًّ

والمجتم���ع الإ�سالم���ّي لم ينح���رف في عهد ر�س���ول اهلل P، ولم ينحرف 

ورة، وك���ذا في عه���د الإم�م  ف���ي عهد اأمي���ر الموؤمني���ن Q بتل���ك ال�سّ

الح�سن Q عندم���� ك�ن مع�وية على راأ�ص ال�ّسلط���ة، واإن ظهرت الكثير 

م���ن عالئم ذلك النحراف، لكّنه لم يبل���غ الحّد اّلذي ُيخ�ف فيه على اأ�سل 

الإ�س���الم. نعم، ُيمكن اأن ُيق�ل ب�أّنه بلغ الح���ّد في برهة من الزمن، لكن في 

تل���ك الفترة لم ُتتح الفر�سة ولم يكن الوق���ت من��سًب� للقي�م بهذا الأمر. اإّن 

ه���ذا الحكم اّلذي ُيعتبر من الأح���ك�م الإ�سالمّية ل يقّل اأهمّية عن الحكومة 

ذاته����، لأّن الحكومة تعن���ي اإدارة المجتمع. فلو خرج المجتمع ب�لّتدريج عن 

م�س����ره وخ���ُرب وف�سد وتبّدل حكم اهلل ولم يوج���د عندن� حكم وجوب تغيير 

الو�س���ع وتجديد الحي�ة اأو بتعبير اليوم )الث���ورة(، فم�ذا تكون الف�ئدة من 

الحكوم���ة عنده����؟ ف�لحكم اّل���ذي يرتبط ب�إرج�ع المجتم���ع المنحرف اإلى 

حيح ل يقّل اأهمّية عن الحكومة ذاته�، وُيمكن اأن ُيق�ل اإّنه اأكثر  الخ���ّط ال�سّ

اأهمّية من جه�د الكّف�ر وم���ن الأمر ب�لمعروف والّنهي عن المنكر الع�دّيين 

ف���ي المجتمع الإ�سالمّي، بل وحّت���ى من العب�دات الإلهّي���ة العظيمة ك�لحّج. 

لم�ذا؟ لأّن هذا الحكم �� في الحقيقة �� ي�سمن اإحي�ء الإ�سالم بعد اأن اأ�سرف 

على الموت اأو م�ت وانتهى.





منطلقات الثورة وثمارها

االأر�سّية الممّهدة للّثورة

اإّن���ه خليفة النب���ّي P اّلذي يقع في ع�سره ه���ذا النحراف ب�سرط اأن 

يك���ون الوق���ت من��سًب� للقي�م بذل���ك، لأّن اهلل ل ُيكّلف ب�س���يء ل ف�ئدة فيه. 

ب�لّطب���ع، الوق���ت المن��سب ل يعني ع���دم وجود الخط���ر، كاّل، لي�ص هذا هو 

المق�س���ود؛ فمعنى هذه العب����رة، هو اأن يعلم الإن�س����ن اأّن هذا العمل اّلذي 

يقوم ب���ه تترّتب عليه نتيج���ة، اأي اإبالغ الّنداء اإلى الّن�����ص واإفه�مهم وعدم 

 Q بق�ئهم على خطئهم. ورّبم���� اأّن الإ�سالم في ع�سر الإم�م الح�سين

ق���د تعّر�ص للتحريف وك�ن الوق���ت من��سًب� والأر�سّية ممّهدة، لذا وجب على 

الح�سي���ن Q اأن يث���ور. ف�ل�ّسخ�ص اّل���ذي توّلى ال�ّسلطة بع���د مع�وية لم 

ُيراِع حّتى ظواهر الإ�سالم. وك�ن منغم�ًس� في الخمر والمجون والتهّكم على 

الق���راآن وترويج ال�ّسعر المخ�لف للقراآن واّل���ذي يتهّجم على الّدين وُيج�هر 

بمخ�لفة الإ�سالم؛ غ�ية الأمر، لأّن ا�سمه رئي�ص الم�سلمين لم ُيرد اأن يحذف 

ا�س���م الإ�سالم. فهو لم يكن ع�ماًل ب�لإ�س���الم ول محّبً� له، وك�ن بعمله هذا 
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كنبع الم�ء الآ�سن اّلذي ُيف�سد م� حوله ويعّم المجتمع الإ�سالمّي. هكذا يكون 

الح�ك���م الف��سد، فبم� اأّنه يترّبع على قّمة المرتفع، فم� ي�سدر عنه ل يبقى 

ف���ي مك�نه، ب���ل ينت�سر ليمالأ م� حول���ه، خالًف� للّن�����ص الع�دّيين حيث يبقى 

ف�س�ده���م لأنف�سه���م اأو لبع�ٍص مّم���ن حولهم. وكّل من �سغ���ل مق�ًم� ومن�سًب� 

اأرف���ع في المجتمع الإ�سالمّي ك�ن �سرره وف�س�ده اأكبر. لكن لو ف�سد من يقع 

على راأ�ص ال�ّسلطة لنت�سر ف�س�ده و�سمل كّل الأر�ص، كم� اأّنه لو ك�ن �س�لًح�، 

الح اإلى كّل مك�ن. ف�سخ�ٌص مف�سٌد كهذا اأ�سبح خليفة الم�سلمين  لمتّد ال�سّ

بعد مع�وية، وخليفة النبّي P ! فهل هن�ك انحراٌف اأكبر من هذا؟

ه���ل اأّن معن����ه عدم وج���ود الخط���ر؟ كاّل، ف�لخطر موج���ود. فال معنى 

اأن يبق���ى م���ن هو على راأ����ص ال�ّسلطة �س�كًت���� اأم�م مع�ر�سي���ه ول يخلق لهم 

رب�ت، فعندم���� نقول الوقت  المخ�ط���ر، ب���ل من البديهّي اأن يوّج���ه لهم ال�سّ

المن��س���ب، فمعن����ه اأّن الظروف ف���ي المجتم���ع الإ�سالمّي موؤاتي���ة لأن ُيبّلغ 

الإم�م الح�سين Q نداءه اإلى الّن��ص في ذلك الع�سر وعلى مّر الت�ريخ.

فل���و اأراد الإم�م الح�سين Q الّثورة في ع�س���ر مع�وية لُدفن نداوؤه، 

وذل���ك لأّن و�سع الحك���م في زمن مع�وية وال�سي��س����ت ك�نت بحيث ل ُيمكن 

للّن�����ص معه� �سم�ع قول الحّق، لذلك لم يق���ل الإم�م الح�سين Q �سيًئ� 

طيلة ال�ّسنوات الع�سر اّلتي ك�ن فيه� اإم�ًم� في زمن مع�وية؛ فهو لم يفعل �سيًئ� 

ول���م ُيقدم ولم يُثر لأّن الّظروف لم تكن موؤاتية. الإم�م الح�سن Q ك�ن 

 Q ؛ ل اأّن الإم�م الح�سن� قبله ولم يثر لأّن الظروف لم تكن موؤاتية اأي�سً

ل���م يك���ن اأه���اًل لذل���ك. ف���ال ف���رق بي���ن الإم����م الح�س���ن Q والإم�م 

 ،Q والإم�م ال�سّج�د Q ول بين الإم�م الح�سين ،Q الح�سين
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ول بين الإم�م الح�سين Q والإم�م علي النقّي Q اأو الإم�م الح�سن 

الع�سكرّي Q. ب�لّطبع، ف�إّن منزلة الإم�م الح�سين Q - اّلذي اأّدى 

هذا الجه�د - هي اأرفع من اّلذين لم يوؤّدوه، لكّنهم �سواء في من�سب الإم�مة. 

ول���و وقع هذا الأمر في ع�س���ر اأّي اإم�م، لث�ر ذلك الإم�م ون�ل تلك المنزلة. 

ف�لإم�م الح�سين Q واجه مثل هذا النحراف وك�نت الّظروف موؤاتية، 

ف���ال محي����ص له Q من ت�أدية ه���ذا التكليف، فلم يبَق هن����ك اأّي عذر. 

له���ذا، عندم� ق�ل ل���ه عبد اهلل بن جعفر، ومحمد اب���ن الحنفية، وعبد اهلل 

ب���ن عب�����ص - اّلذين ك�نوا من العلم�ء والع�رفين ب�أح���ك�م الدين ولم يكونوا 

م���ن ع�ّم���ة الّن��ص - اإّن تحّركك فيه خطٌر فال تذه���ب، اأرادوا اأن يقولوا: اإّن 

التكلي���ف قد �سقط عنك لوجود الخطر، لكّنهم ل���م ُيدركوا اأّن هذا التكليف 

لي����ص ب�لتكليف اّلذي ي�سقط بوجود الخطر، لأّن مثل هذا التكليف فيه خطر 

دوًم����، فهل يمكن لإن�س�ن اأن يث���ور �سّد �سلطة مقتدرة في الظ�هر ول يواجه 

خطًرا؟!

اإّن العم���ل اّل���ذي جرى في زمن الإم����م الح�سي���ن Q ك�نت ن�سخته 

الم�سّغ���رة في ع�س���ر اإم�من� الخميني قّد����ص �سره، غ�ية الأم���ر اأّنه هن�ك 

انتهى اإلى ال�ّسه�دة وهن� انتهى اإلى الحكم، فهم� اأمٌر واحٌد ول فرق بينهم�. 

فق���د ك�ن هدف الإم�م الح�سين Q وهدف اإم�من� الجليل واحًدا، وهذا 

الأمر ُي�سّكل اأ�س��ص مع�رف الإم�م الح�سين Q، واإّن المع�رف الح�سينّية 

ُتمّثل ق�سًم� عظيًم� من مع�رف ال�ّسيعة. فهذا اأ�سٌل مهّم وهو نف�سه من اأرك�ن 

الإ�سالم. 

ف�له���دف ك�ن عب����رة ع���ن اإرج�ع الإ�س���الم والمجتم���ع الإ�سالم���ّي اإلى 
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ال�سراط الم�ستقيم والخّط ال�سحيح. ففي اأّي زم�ن؟ في الوقت اّلذي تبّدل 

الّطري���ق، وانح���رف الم�سلمون نتيجة جه���ل وظلم وا�ستب���داد وخي�نة بع�ص 

الق���وم. ب�لّطبع، اإّن الّت�ري���خ يمّر بمراحل مختلف���ة، ف�أحي�ًن� تكون الّظروف 

موؤاتي���ة واأحي�ًن� ل تكون. وفي زمن الإم����م الح�سين Q ك�نت الظروف 

موؤاتي���ة وفي زمنن���� كذلك، ف�أقدم الإم����م على العمل نف�س���ه، وك�ن الهدف 

واح���دًا. غ�ية الأمر، عندم� يك���ون الإن�س�ن مّتجًه� نحو ه���ذا الهدف ويريد 

الّث���ورة على الحكوم���ة ومركز الب�طل م���ن اأجل اإرج�ع الإ�س���الم والمجتمع 

والّنظ�م الإ�سالمّي اإلى موقعه ال�سحيح، ت�رًة ي�سل اإلى الحكومة؛ واأخرى ل 

ورة  ي�سل اإلى الحكومة بل ي�سل اإلى ال�سه�دة، األ يكون القي�م في هذه ال�سّ

ورة  �. فهل اأّنه في هذه ال�سّ واجًب����؟ فلو و�سل اإل���ى ال�سه�دة لك�ن واجبً� اأي�سً

الت���ي و�سل فيه� اإلى ال�سه����دة، ل يكون للقي�م ف�ئدة؟ ل���َم ل، فال يوجد اأّي 

ف���رق. فه���ذا القي�م وهذا التحّرك مفيٌد ف���ي كال الح�لتين، �سواٌء و�سل اإلى 

� من  ال�ّسه����دة اأم و�سل اإلى الحكومة، غ�ية الأم���ر اأّن لكّل منهم� نوًع� خ��سًّ

الفوائد يجب القي�م به والتحّرك نحوه. 

فه���ذا هو العمل اّلذي ق�م ب���ه الإم�م الح�سين Q. غ�ي���ة الأمر، اأّن 

الإم����م الح�سي���ن Q هو اأّول من ق�م به���ذا التحّرك، ولم يق���م به اأحٌد 

قبل���ه؛ لأّنه في زمن النبّي P واأمير الموؤمني���ن Q م� ك�نت مثل هذه 

الأر�سّية والنحراف موجودين، اأو اإذا ك�ن هن�ك انحراف في بع�ص الموارد 

فل���م تك���ن الأر�سّية من��سب���ة ول المقت�سى موجودًا)للث���ورة(، اأّم�  في زمن 

الإم����م الح�سين Q، فكال الأمرين قد ُوج���دا؛ فهذا هو اأ�س��ص الق�سّية 

.Q في مورد نه�سة الإم�م الح�سين
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الثورة تكليف وواجب

 Q ورة: اإّن ثورة الإم�م الح�سين ُيمكنن� اأن ُنلّخ�ص الق�سّية بهذه ال�سّ

ك�نت لت�أدية واجٍب عظيٍم وهو اإع�دة الإ�سالم والمجتمع الإ�سالمّي اإلى الخّط 

حيح اأو الّثورة �سّد النحراف�ت الخطيرة في المجتمع الإ�سالمّي. وهذا  ال�سّ

م���� يتّم عن طريق الّثورة وعن طريق الأمر ب�لمع���روف والّنهي عن المنكر، 

ب���ل هو م�س���داٌق عظي���م لالأمر ب�لمع���روف والّنهي ع���ن المنك���ر. ب�لّطبع، 

فق���د تكون نتيجته���� اإق�مة الحكومة، وق���د تكون ال�ّسه�دة، وق���د ك�ن الإم�م 

ا لكلت� الّنتيجتين. والّدليل على ذلك هو م� ُي�ستنتج  الح�سي���ن Q م�ستعدًّ

 Q وهذه بع�ص اأقوال اأبي عبد اهلل .Q من اأقوال الإم����م الح�سين

وكّله� ت�سير اإلى هذا المعنى: 

اأ - عندم� طلب الوليد، والي المدينة، الإم�م الح�سين Q لياًل وق�ل 

 : Q له: اإّن مع�وية قد م�ت وعليك بمب�يعة يزيد، رّد عليه الإم�م

 .
»ُن�صبح وُت�صبحون وننظر وتنظرون اأّينا اأحّق بالبيعة والخالفة«)1)

وعن���د ال�سب����ح عندم� لقي م���روان اأب� عب���د اهلل Q طلب منه 

مب�يعة يزيد وعدم تعري�ص نف�سه للقتل، ف�أج�به الإم�م Q : »اإّنا 

هلل واإّنا اإليه راجعون، وعلى الإ�صالم ال�ّصالم اإذ قد ُبليت الأّمة براٍع 

. ف�لق�سّي���ة لي�ست �سخ�ص يزيد، ب���ل اأّي �سخ�صٍ مثل 
مث���ل يزي���د«)2)

يزي���د، فم� يريد الإم�م الح�سين Q قوله هو: لقد تحّملن� كّل م� 

م�س���ى، اأّم� الآن ف����إّن اأ�سل الدين والإ�س���الم والّنظ�م الإ�سالمّي في 

العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 44، �ص325.  (1(
)2) م.ن، �ص326.
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خطر، اإ�س����رة اإلى اأّن النحراف خطٌر ج���ّدي، والق�سّية هي الخطر 

على اأ�سل الإ�سالم.

ب �� اإّن اأب� عبد اهلل Q قد اأو�سى اأخ�ه محّمد ابن الحنفّية، مّرتين: 

الأولى عند خروجه من المدينة، والّث�نية عند خروجه من مّكة. ولعّل 

ه���ذه الو�سّية ك�نت عند خروجه من مّكة في �سهر ذي الحّجة �� فبعد 

 : Q يق���ول الإم�م P ال�ّسه����دة بوحدانّي���ة اهلل ور�س�لة النبّي

»واإّني لم اأخرج اأ�صًرا ول بطًرا ول مف�صًدا ول ظالًما واإّنما خرجت 

، اأي اأري���د الّث���ورة لأج���ل 
(1(»P لطل���ب الإ�ص���الح ف���ي اأّم���ة ج���ّدي

الإ�س���الح ل للو�سول اإلى الحكم حتًم� اأو لل�ّسه����دة حتًم�. والإ�سالح 

لي�ص ب�لأمر الهّين، فقد تكون الّظروف بحيث ي�سل الإن�س�ن اإلى �سّدة 

الحك���م ويم�سك بزم����م ال�ّسلطة وقد ل يمكنه ذل���ك وي�ست�سهد، وفي 

كلت� الح�لتين تكون الّث���ورة لأجل الإ�سالح. ثّم يقول Q : »اأريد 

اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر واأ�صير ب�صيرة جّدي واأبي علّي 

ب���ن اأبي طالبQ فمن قبلني بقب���ول الحّق فاهلل اأولى بالحّق، 

وم���ن رّد علّي هذا اأ�صبر حّت���ى يق�صي اهلل بيني وبين القوم بالحّق 

. والإ�سالح يّتم عن هذا الّطريق، وهو 
{ ڌ ڌ ڎ })2)...«)3)

م� قلن� اأّنه م�سداق لالأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر.

)1) م.�ص، �ص 329.
�سورة الأعراف، الآية 87.  (2(

)3) بح�ر الأنوار، ج44، �ص 330.
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ج - عندم���� ك�ن الإم�م Q في مّكة، بعث بكت�بين، الأّول اإلى روؤ�س�ء 

الب�س���رة، والث�ن���ي اإلى روؤ�س����ء الكوفة، ج����ء في كت�به اإل���ى روؤ�س�ء 

الب�س���رة: »وقد بعثت ر�صول���ي اإليكم بهذا الكتاب واأن���ا اأدعوكم اإلى 

حييت، 
ُ
ميتت والبدع���ة قد اأ

ُ
كت���اب اهلل و�صّن���ة نبّيه، فاإّن ال�صّن���ة قد اأ

هدكم �صبيل 
ُ
ف���اإن ت�صمع���وا قولي وُتجيبوا دعوتي وُتطيعوا اأم���ري اأ

. اأي يري���د الإم����م الح�سين Q ت�أدي���ة ذلك الّتكليف 
الّر�ص���اد«)1)

العظيم وه���و اإحي�ء الإ�سالم و�سّنة النب���ّي P والّنظ�م الإ�سالمّي. 

وج����ء في كت�ب���ه اإلى اأهل الكوف���ة: »فلعمري م���ا الإم���ام اإّل العامل 

بالكت���اب والآخ���ذ بالق�صط والدائر بالحّق والحاب�س نف�صه عن ذات 

. الإم�م ورئي�ص المجتمع الإ�سالمّي ل يمكن اأن يكون 
اهلل، وال�صالم«)2)

ف��سًق���� ف�جًرا خ�ئًن� مف�سًدا بعيًدا عن اهلل، بل يجب اأن يكون ع�ماًل 

بكت����ب اهلل، وذلك ب�لّطبع على م�ستوى المجتمع، ل اأن يحب�ص نف�سه 

الة، بل اأن يحي���ي العمل ب�لكت�ب على م�ستوى  ف���ي غرفة الخلوة لل�سّ

المجتم���ع، وي�أخ���ذ ب�لق�سط والع���دل ويجعل الحّق ق�ن���ون المجتمع. 

راط الإلهّي  ولع���ّل معنى الجملة الأخيرة هو اأّنه يثّبت نف�سه على ال�سّ

الم�ستقيم ب�أّي نحٍو حّتى ل يقع اأ�سير الإغراءات ال�ّسيط�نّية والم�دّية. 

اأي اإّن الإم�م Q قد بّين هدفه من الخروج.

)1) اأب���و مخن���ف الكوف���ي، وقعة الطف، تحقي���ق وت�سحيح محم���د ه����دي اليو�سفي الغ���روي، ن�سر جم�عة 
المدر�سين، الطبعة الث�لثة، 1417ه�، قم � اإيران، �ص107.

)2) م. ن، �ص 96.
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د-ك�ن الإم����م Q بع���د خروج���ه م���ن مّكة ُيخ�ط���ب الّن�����ص في كّل 

منزل ينزل فيه؛ عندم� )واج���ه الح�سين Q جي�ص الحّر( و�س�ر 

ب�أ�سح�ب���ه في ن�حية، والحّر ومن معه ف���ي ن�حية، حّتى بلغ »البي�سة« 

خ�ط���ب الإم�م Q اأ�سح�ب الحّر، فق�ل: »اأّيه���ا الّنا�س اإّن ر�صول 

اهلل P ق���ال: م���ن راأى �صلطاًن���ا جائًرا م�صتحالاًّ لُح���رم اهلل، ناكًثا 

لعه���د اهلل، مخالًف���ا ل�صّن���ة ر�ص���ول اهلل، يعم���ل ف���ي عب���اد اهلل بالإثم 

ا عل���ى اهلل اأن  والع���دوان، فل���م ُيغّي���ر عليه بفع���ل ول بق���ول، كان حقاًّ

. ف�لنب���ّي P بّي���ن م���� يجب عمل���ه اإذا انحرف 
ُيدخل���ه مدخل���ه«)1)

الّنظ����م الإ�سالم���ّي، وق���د ا�ستند الإم����م الح�سي���ن Q اإلى قول 

النبّي P هذا.

ف�لّتكلي���ف ه���و اأن »ُيغيِّر بفع���ل اأو ق���ول«، ف�إذا واج���ه الإن�س�ن مثل هذه 

الّظروف، وك�ن الّظرف موؤاتًي� كم� تقّدم، وجب عليه اأن يثور �سّد هذا الأمر 

ول���و بلغ م� بل���غ، �سواء اأّدى ذلك لأّن ُيقتل، اأو اأن يبق���ى حيًّ�، اأو اأن ينجح في 

الّظ�ه���ر اأو ل ينجح؛ يجب على كّل م�سلم في مثل هذه الح�ل اأن يثور. وهذا 

، لأّني �سبط 
تكليٌف ق�ل به الّنبّي P. ثّم ق�ل Q : »واإّني اأحّق بهذا«)2)

النبّي P؛ ف�إذا ك�ن النبّي P قد اأوجب هذا الأمر على الم�سلمين فرًدا 

 Q ووارث علمه وحكمته الح�سين بن علي P ف���رًدا، ف�إّن �سبط النبّي

�سيك���ون اأح���ّق ب�لّثورة؛ »ف�إّني خرجت لهذا الأم���ر«، فُيعلن عن �سبب وهدف 

ثورته وهو لأجل »التغيير« اأي الّثورة �سّد هذا الو�سع ال�ّس�ئد.

)1) م.�ص، �ص172.
)2) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 44، �ص 382.
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ه�- ك�ن لالإم����م الح�سين في منزل ُعذيب، �� حيث التحق به اأربعة نفر: 

بي����ٌن اآخر، ق�ل لهم الإم�م Q : »اأم���ا واهلل اإّني لأرجو اأن يكون 

. وهذا دليل على م� تقّدم اأّنه 
خيًرا ما اأراد اهلل بنا ُقتلنا اأم ظفرنا«)1)

ل فرق �سواء انت�سر اأم ُقتل، يجب اأداء التكليف. 

وفي اأّول خطبٍة ل���ه Q عند نزوله كربالء، يقول Q : »واإنه قد 

ن���زل م���ن الأمر ما قد ترون« اإل���ى اأن يقول: »األ ترون اإل���ى الحّق ل ُيعمل 

 
ا...«)2) ب���ه واإلى الباطل ل ُيتناهى عن���ه؟ ليرغب الموؤمن في لقاء رّبه حقاًّ

اإلى اآخر الخطبة.

اإّن ثورة الإم�م الح�سين Q، اإًذا، ك�نت ت�أديًة لواجب، وهذا الواجب 

يتوّجه اإلى كّل فرد من الم�سلمين عبر الت�ريخ، وهو اأّنه على كّل م�سلم لزوم 

الّثورة ح�ل روؤي���ة تف�ّسي الف�س�د في جذور المجتمع الإ�سالمّي بحيث ُيخ�ف 

من تغييٍر كّلي في اأحك�م الإ�سالم؛ ب�لّطبع، ب�سرط اأن تكون الّظروف موؤاتية، 

وُعلم ب�أّن لهذه الثورة نتيجة؛ اأّم� م�س�ألة البق�ء على قيد الحي�ة وعدم القتل 

وعدم التعّر�ص للتعذيب والأذى والمع�ن�ة، فهذه الأمور لي�ست من ال�ّسروط. 

ف�لح�سي���ن Q ق���د ث�ر واأّدى ه���ذا الواجب عمليً� ليك���ون در�ًس� للجميع.

)1995/06/09(

لق���د ق�م الإم�م الح�سين ب���ن علّي Q واأيقظ وج���دان الّن��ص. لهذا 

ظهرت تلك الّنه�س�ت الإ�سالمّية اّلتي بداأت واحدة تلو الأخرى، بعد �سه�دة 

الإم����م الح�سي���ن Q، واّلتي جرى قمعه���� حتًم�. ولكن لي����ص المهّم اأن 

)1) وقعة الطف، �ص 174.
)2) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 44، �ص 381.
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ا، ولكن م� هو اأمّر  يج���ري قمع التحّرك م���ن قبل العدّو واإن ك�ن ب�لّطبع م���رًّ

ه���و اأن ي�سل المجتمع اإلى حي���ث ل يظهر اأّي رّدة فعل مق�بل العدّو، هذا هو 

الخطر الأكبر.

الّثمار الطّيبة للّثورة الح�سينّية

لقد ق�م الإم�م الح�سين بن علّي Q بعمٍل، اأّدى اإلى ظهور اأ�سخ��ٍص 

ف���ي جميع عهود الحكوم����ت الط�غوتية؛ ورغم اأّنهم ك�ن���وا اأبعد عن ع�سر 

�سدر الإ�سالم اإّل اأّن اإرادتهم للقت�ل والجه�د �سّد جه�ز الّظلم والف�س�د ك�نت 

اأكب���ر من ع�سر الإم�م الح�س���ن المجتبى Q � كم���� ك�ن ُيق�سى عليهم 

جميًع�؛ فبدًءا من ق�سية قي�م اأهل المدينة المعروفة ب�لحّرة، اإلى الأحداث 

الالحق���ة وق�س�ي� التّوابي���ن والمخت�ر الثقفي اإلى ع�سر بن���ي العّب��ص، ففي 

الداخل هن�ك �سعوٌب دائًم� م� تثور. فمن ذا اّلذي اأوجد مثل هذه الّثورات؟ 

اإّن���ه الح�سين بن علي Q. فلو ل���م يثر الإم�م الح�سين Q هل ك�نت 

لتتب���ّدل هذه الروحية الك�سولة والمتهّربة من الم�سوؤولّية اإلى روحّية مواجهٍة 

للظل���م وتحّم���ل الم�سوؤولّية؟ لم�ذا نق���ول اإّن روحّية تحّم���ل الم�سوؤولّية ك�نت 

مّيت���ة؟ اإّنه ب�سبب اأّن الإم����م الح�سين Q ذهب من المدينة، اّلتي ك�نت 

مه���د الّرج����ل العظ�م في الإ�سالم، اإل���ى مّكة. وك�ن اأبن����ء العّب��ص والزبير 

وعم���ر واأبن����ء خلف�ء �س���در الإ�سالم ق���د اجتمع���وا جميعهم ف���ي المدينة، 

 Q ا لم�س�ع���دة الإم�م الح�سين ول���م يك���ن اأيٌّ منهم ح��س���ًرا اأو م�ستعدًّ

ف���ي هذه الّث���ورة الدموّي���ة والّت�ريخّي���ة. اإًذا، ف�إلى م� قبل بدء ث���ورة الإم�م 

الح�سي���ن Q، لم يك���ن الخوا�ّص م�ستعّدين ليخطوا خط���وًة واحدة. اأّم� 
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حييت هذه الّروحّي���ة. وهذا در�ٌص 
ٌ
بع���د ث���ورة الإم�م الح�سين Q فق���د اأ

كبي���ر ينبغ���ي اأن ُن�سيفه اإلى الّدرو����ص الأخرى في واقع���ة ع��سوراء. عظمة 

هذه الواقعة هي ه���ذه. هذا اّلذي ُيق�ل: »الموعود ب�صهادته قبل ا�صتهالله 

 قبل 
وولدته، ]هذا اّلذي[ بكته ال�صماء ومن فيها والأر�س ومن عليها«)1)

ولدت���ه، اإّنه الح�سي���ن بن علّي Q اّل���ذي له ذلك الع���زاء الكبير ونحن 

ُنعّظم���ه. وبح�سب هذا الّدع�ء اأو الّزي�رة ف�إّن البك�ء عليه هو من اأجل ذلك. 

لهذا، عندم� ننظ���ر اليوم نرى اأّن الذي اأحيى الإ�سالم وحفظه هو الح�سين 

.Q بن علي

)1993/01/26(

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 98، �ص 347.





الفصل السابع:

O حركة السيدة زينب الكبرى
وأحداث ما بعد كربالء

.O الكبرى  زينب  ملحمة  	•
ال�صّجاد Q  في مرحلة الأ�صر. الإمام  حركة  	•

كربالء. حادثة  بعد  ال�ّصيعة  	•





O ملحمة زينب الكبرى

اإّن زين���ب الكبرى O امراأٌة عظيمة. فمن اأين تنبع هذه العظمة التي 

تحمله���� هذه المراأة الجليلة ف���ي اأعين ال�ّسعوب الإ�سالمّي���ة؟ ل ي�سّح القول 

ب�أّنه� ن�بعة من كونه� ك�نت ابنة علّي بن اأبي ط�لب Q، اأو اأخت الح�سين 

ب���ن علّي والح�سن بن علّي L، ف�لّن�سب ل ُيمكنه دوًم� اأن يخلق مثل هذه 

العظم���ة، لقد ك�ن لجميع اأئّمتن� بن�ٌت واأّمه�ٌت واأخوات ولكن من منهّن ك�نت 

كزين���ب الكب���رى O؟! ف����إّن قيمة وعظمة زين���ب الكبرى اإّنم���� تنبع من 

موقفه� وحركته� الإن�س�نّية والإ�سالمّية العظيمة على اأ�س��ص التكليف الإلهّي. 

فعمله���� وقراره���� ونوعّية حركته�، كّل ذل���ك منحه� هذه العظم���ة. وكّل من 

تق���وم بمثل هذا العمل، حّتى ولو لم تك���ن بنت اأمير الموؤمنين Q، ف�إّنه� 

�ستح�س���ل عل���ى مثل هذه العظمة. فمن�س�أ هذه العظمة ه���و من هن�، اأّوًل من 

ت�سخي�سه� للموق���ف، �سواٌء قبل تحّرك الإم�م الح�سين Q اإلى كربالء، 

اأم ف���ي لحظ����ت المحنة في يوم ع��س���وراء، اأم في الأح���داث الق��سمة التي 

تلت �سه�دة الإم�م الح�سين Q؛  وث�نيً� من اختي�ره� لم� يتن��سب مع كّل 

.O موقف، فهذه الخي�رات اّلتي �سنعت زينب
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فقب���ل التح���ّرك اإلى كربالء، نج���د اأّن وجه�ء، ك�بن عّب�����ص وابن جعفر 

و�سخ�سّي����ت معروفة ف���ي �سدر الإ�س���الم، مّمن يّدعي الفق�ه���ة وال�ّسه�مة 

والّرئ��س���ة قد تحّي���روا ولم يكونوا يعلم���ون م� يفعلون، ولك���ّن زينب الكبرى 

ل���م ُت�سب ب�لحيرة، واأدركت اأّي طريٍق ينبغ���ي اأن ت�سلكه، ولم تترك اإم�مه� 

وحي���ًدا وتذهب. فهي لم ُتدرك �سعوب���ة الّطريق فح�سب، بل �سعرت به اأكثر 

من غيره�. لقد ك�نت امراأًة ح��سرة لأن ُت�سّحي ب�أ�سرته� لأجل اأداء المهّمة، 

ولهذا اأح�سرت اأطف�له� واأبن�ءه� معه�. ك�نت ت�سعر بكيفّية الواقعة. في تلك 

ال�ّس�ع����ت الع�سيبة حيث ل يق���در اأقوى الّن��ص عل���ى اإدراك م� ينبغي عليه 

فعل���ه، لقد اأدركت )ال�سّي���دة زينبO( ذلك ودعم���ت اإم�مه� وجّهزته 

لمذب���ح ال�سه����دة. وبعد �سه����دة الح�سين ب���ن علّي Q، وحي���ن اأظلمت 

الدني� وتكّدرت القلوب والنفو�ص واآف�ق الع�لم، اأ�سحت هذه ال�سّيدة الكبرى 

نوًرا ومن�رًة. لقد و�سلت زينب O اإلى حيث ل ي�سل �سوى اأعظم الّن��ص 

في ت�ريخ الب�سرّية �� اأّي الأنبي�ء.

)1991/11/13(

ف���ي الواق���ع اإّن كربالء م���ن دون زينب O م� ك�ن���ت لتكون كربالء. 

وم���� ك�ن���ت ع��سوراء م���ن دون زينب الكب���رى O لتكون تل���ك الح�دثة 

الّت�ريخّي���ة الخ�لدة. لقد برزت هذه ال�ّسخ�سّي���ة لبنة عليٍّ Q من اأّول 

الح�دثة اإلى اآخره�، بحيث ي�سعر المرء اأّن ح�سيًن� ث�نًي� ك�ن في لب��ص امراأٍة 

وف���ي ثوب ابنة علّي. وفي غير ذلك، م����ذا ك�ن �سيحدث بعد ع��سوراء؟ لعّل 

الإم����م ال�سّج����د Q ك�ن لُيقتل، ولعّل نداء الإم����م الح�سين Q م� 

ك�ن لي�س���ل اإل���ى اأحد. في تل���ك المرحلة، وقبل �سه�دة الإم����م الح�سين بن 
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�، ك�نت زينب كموا�ٍص و�سدي���ٍق و�سخ�صٍ لم ي�سعر الإم�م  عل���ّي Q اأي�سً

الح�سين Q مع وج���وده ب�لوحدة اأو ب�لّتعب. اإّن المرء لُي�س�هد مثل هذا 

الّدور في وجه زينب O وفي كلم�ته� وفي حرك�ته�. 

لق���د �سع���رت زين���ب O ب�ل�سط���راب مّرتين، وك�ن���ت قد ذكرت 

ه���ذا ال�سطراب لالإم�م الح�سي���ن Q. اأحده�، ك�ن بعد مجيء خبر 

�سه����دة م�سلم، عندم���� ج�ء الإم�م ونقل بع�ص الم�س�ئ���ل وو�سلت الأخب�ر 

المختلف���ة. فح�س���رة زينب O هي ف���ي الّنه�ية ام���راأة ذات عواطف 

جّي��س���ة وتمتل���ك م�س�عر الم���راأة المرهفة؛ كم���� اأّن مظهر ه���ذا الغلي�ن 

الب���ة والقدرة وال�سج�عة  ف���ي ال�سعور هم اآل النب���ّي P. ففي عين ال�سّ

والمق�وم���ة اإزاء الم�س�ئ���ب، نجد مّرًة اأخرى اأّن ه���ذه الأ�سرة نف�سه� هي 

مظه���ر الّنبع الف���ّوار والزلل للّره�ف���ة الإن�س�نّية والّرحم���ة الب�سرّية. ولو 

�سرب���ت الح�سين ب���ن علي Q مث�ًل على ذلك، فه���ذا اّلذي ك�ن يقف 

اأم����م الع�لم كّله، اأم�م بيداء الّذئ�ب المفتر�س���ة، ويق�وم وحده ول يهتّز، 

رع ذلك  لكّن���ه ي�سطرب اأم�م الأ�سي����ء ال�سغيرة. مثلم� ح���دث عندم� �سُ

الغ���الم الحب�سّي الأ�سود، فج�ء الإم�م Q ووقف على راأ�سه. ك�ن هذا 

غالم���ً� اأ�سود ومن المخل�سين والمحّبين، لعّله جون، غالم اأبي ذر، ولكن 

بلح����ظ الو�سع الجتم�عّي والّثق�فة الجتم�عّية التي ك�نت �س�ئدة اآنذاك 

ا �� ف�إّنه لم يكن  ����� واإن لم يكن بين الم�سلمين في الّنه�ية طبق���ة رفيعة جدًّ

�س�حب مرتبة �سريفة ورفيعة. فعندم� ُيقتل �� ح�سٌن، هن�ك الكثيرون مّمن 

ك�نوا ق���د ُقتلوا من اأ�سراف الكوفة والوجه����ء والم�سهورين فيه�، كحبيب 

ب���ن مظ�ه���ر وزهير بن القي���ن وغيرهم، م���ن اّلذين ُيعّدون م���ن الكبراء 
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 ،Q والم�سهوري���ن فيه����؛ لق���د ا�سُت�سهدوا بج�ن���ب الإم����م الح�سين

وعندم���� �سقطوا ل���م ُيظهر ح�س���رة )الإم����م( مثل هذه الحرك���ة )التي 

اأظهره� تج�ه هذا الغالم(، بل خ�طب اأمث�ل م�سلم بن عو�سجة ق�ئاًل: اإن 

�س����ء اهلل توؤج���ر من اهلل �� فعندم� ُيقتل هذا الغ���الم الأ�سود اّلذي لي�ص له 

 Q اأح���د ول ولد ول اأ�سرة تنتظره لتبكي عليه، ي�أتي الح�سين بن علّي

ويق���وم تج�هه بنف����ص تلك الحركة التي ق�م به� تج����ه علّي الأكبر؛ فيقف 

عل���ى راأ�سه وي�سع راأ�سه المدّمى ف���ي حجره لكّنه ل يهداأ؛ فقد راآه الجميع 

كي���ف اأّن���ه انحنى وو�سع وجهه عل���ى وجه هذا الغالم الأ�س���ود. هكذا هي 

الع�طفة الإن�س�نّية الفّوارة!

لهذا، ف����إّن زينب هي امراأة ذات عواطف وم�س�عر جّي��سة، فلم تكن في 

ذل���ك الوقت ام���راأة ع�دّية، فهي اأخت الإم�م الح�سي���ن Q، اأخٌت ُتحّب 

الإم����م الح�سين Q اإل���ى درجة الع�س���ق، اأخٌت تركت زوجه���� وع�ئلته� 

واأت���ت مع الإم�م الح�سين Q؛ لكّنه� لم ت�أِت وحده�؛  بل اأح�سرت معه� 

ابنيه���� عوًن���� ومحّمًدا، من اأجل اأن يكون� معه� عل���ى طريق اهلل، ولو اقت�سى 

الأم���ر الت�سحي���ة فلي�ست�سه���دا. لقد اأح�ّس���ت ب�لخطر في اإح���دى المحّط�ت 

اأثن�ء الطريق، فذهبت وعر�س���ت الأمر على الإم�م الح�سين Q: اأخي! 

اإّنن���ي اأ�سعر ب�لخط���ر واأرى الو�سع خطيًرا. لقد ك�نت تعل���م اأّن الق�سّية هي 

غط في ظّل تل���ك الأحداث التي  ق�سّي���ة �سه�دة واأ�س���ر، لكّنه� �سع���رت ب�ل�سّ

ك�ن���ت تغلي لهذا راجع���ت الإم�م الح�سين Q، وهن� ل���م يقل له� الإم�م 

الح�سين Q �سيًئ� كثيًرا؛ لقد ق�ل ل يوجد �سيء، والذي يريده اهلل �سوف 



227

O لل مة زسنب سر بلى

. ول نرى زينب 
يح���دث، م� يقرب م���ن هذا الم�سمون، »ما �ص���اء اهلل كان«)1)

 Q الكب���رى �سالم اهلل عليه� بعد ذلك اأّنه� ق�لت �سيًئ� لالإم�م الح�سين

اأو �س�ألت���ه عن �س���يء اأو اأّنه� �سعرت ب�نقب��ٍص نف�سيٍّ وق�مت بنقله اإليه، �سوى 

في ليلة ع��سوراء.

 O  واأّول ليلة ع��سوراء، هن�ك حيث ُيمكن اأن ُيق�ل اإّن زينب الكبرى

ق���د فقدت �سبره���� من �س���ّدة الغم، يق���ول الإم����م ال�سّج����د Q اّلذي 

����: كن���ت ن�ئم���ً� في الخيم���ة وك�نت عّمتي زين���ب O ج�ل�سًة  ك�ن مري�سً

 ،Q قرب���ي تداوين���ي، وك�ن���ت الخيم���ة المج����ورة لن� ه���ي خيم���ة اأبي

فق���د ك�ن ج�ل�ًس�، وك�ن ج���ون غالم اأبي ذر، م�سغوًل ب�إع���داد �سيف ح�سرة 

الإم����م Q، والجمي���ع ُيهّيئ نف�سه لأج���ل القت�ل في الغ���د؛ يقول: راأيت 

فج����أًة اأبي يدندن ويقراأ اأ�سع�ًرا ك�ن م�سمونه� ب�أّن الّدني� قد اأدبرت والّدهر 

غّدار والموت قد اأقبل:

خ�����ل�����ي�����ل م�������������ن  ل�������������ك  اأفٍّ  ده�����������������ر  »ي�����������������ا 

 .
ك�������م ل�������ك ف�������ي الإ�����������ص����������راق والأ����������ص���������ي���������ل«)2)

فعندم���� ك�ن ين�س���د �سخ�ٌص ه���ذا ال�ّسعر فق���د ك�ن هذا دلي���اًل على اأّنه 

اأ�سب���ح واثًق� من اأّنه �سوف يرتحل عن ه���ذه الدني� عّم� قريب. يقول الإم�م 

ال�سّج����د Q : �سمع���ت هذا ال�ّسع���ر واأدركت ر�س�لته ومعن����ه وعلمت اأّن 

الإم����م الح�سين Q ينع���ى نف�سه، ولكّنني تم�لك���ت نف�سي. نظرت لأرى 

عّمتي زينب O فج�أًة وقد غرقت في حزٍن �سديد، فنه�ست وذهبت اإلى 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 530.
)2) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 44، �ص 316.
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خيم���ة اأخيه� وق�لت ل���ه: اأخي! اأراك تنعى نف�سك. لقد كّن���� اإلى اليوم ن�أن�ص 

بك، وعندم� رحل اأبون� عن هذه الّدني� قلن� يوجد اإخوة لن�، وعندم� ا�سُت�سهد 

اأخي الإم�م الح�سن Q، ُقلت م� زال لدّي الإم�م الح�سين Q، ولقد 

ا�ست�أن�س���ت بك طيل���ة هذه ال�سنوات، واعتمدت عليك واأن���� اليوم اأراك تنعى 

نف�سك. 

لزين���ب O الح���ق ف���ي اأن تت�أّل���م. ولع���ّل الح�ل���ة اّلتي ك�ن���ت عليه� 

زين���ب  O في ذلك اليوم ك�نت ح�لة غير ع�دّية. اأن� اأت�سّور اأّن الو�سع 

ال���ذي ك�ن موجوًدا ف���ي ذلك اليوم )الع��س���ر( ب�لّن�سبة لزين���ب ك�ن و�سًع� 

ا�ستثن�ئيًّ�. فال ُيمكنن� مق�رنة و�سعه� بو�سع اأّي من الّن�س�ء، ول حّتى ب�لإم�م 

ال�سّج����د Q. لقد ك�ن و�سع زينب O و�سًع� �سعًب� ومرهًق� اإلى حدٍّ 

بعي���د. فجميع الرج�ل قد ا�سُت�سهدوا في يوم ع��س���وراء. ولم يبَق في ع�سر 

ع��سوراء رجل واحد في كّل المخّيم �سوى الإم�م ال�سّج�د Q اّلذي ك�ن 

���� وك�ن قد �سقط هن�ك ولعّله ك�ن ف���ي ح�لة من الإغم�ء. الآن  ���� مري�سً اأي�سً

اإذا نظ���ر المرء اإلى ه���ذا الو�سع، مخّيم فيه م� ُيق����رب الثم�نين اأو الأربعة 

وثم�نين نفًرا م� بي���ن طفٍل وامراأة، مح��سرون في و�سط بحٍر من الأعداء، 

فك���م يحت�جون من العمل والجهد؟! والبع����ص عط�سى، والبع�ص جوعى، بل 

لعّله ُيمكن القول ب�أّن الجميع ك�نوا عط�سى وجوعى؛ وجميع القلوب م�سّطربة 

وخ�ئف���ة، واأج�س����د ال�سهداء مقّطع���ة اإرًب� اإرًب���� وقد �سقطت عل���ى الأر�ص، 

بع�سه���م اإخوته���م، وبع�سهم اأبن�وؤهم. وعلى كّل ح����ل لقد ك�نت ح�دثة مّرة 

ج���دًا ومهولة، وك�ن ينبغي ل�سخ�صٍ م� اأن يجم���ع كّل هوؤلء، وهذا ال�سخ�ص 

.O هو زينب
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ل���م تك���ن زينب O مجّرد �سخ�صٍ ق���د فقد اأخ�ه اأو ولدي���ه اأو اإخوته 

الآخري���ن اأو كّل ه���وؤلء الأع���ّزاء، ثم�ني���ة ع�سر �س�بًّ� من �سب����ب بني ه��سم 

والأ�سح����ب الأوفي�ء؛ لقد ك�ن هن�ك �سيٌء اآخر ل يقّل اأهمّية عّم� جرى وهو 

اأّنه���� ك�نت، بي���ن كّل هوؤلء الأعداء، م�سوؤولة عن ه���ذا الحمل الثقيل لإدارة 

وحرا�س���ة هذه البقّية من الن�س�ء والأطف����ل اّلذين تفّرقوا وت�سّتتوا، كم� ك�ن 

����. لذا، اهلل وح���ده يعلم في  عليه���� اأن ترع���ى الإم����م ال�سّج�د Q اأي�سً

ب�س���ع ال�ّس�ع�ت تلك التي تلت وقوع الح�دثة، واإلى حين حلول وقت التحّرك 

والّرحي���ل، وتحديد الأعداء م� الذي �سيفعلونه بهم؛ في ب�سع ال�س�ع�ت تلك 

الت���ي �سّمت تل���ك الليلة المظلم���ة والح�لكة والع�سيب���ة، اهلل وحده يعلم م� 

الذي جرى على زينب الكبرى O. لهذا ك�نت زينب O طوال هذه 

ال�س�ع����ت في حركٍة دائمة ترك�ص ن�حية هذا الطف���ل، ون�حية تلك المراأة، 

ون�حي���ة تل���ك الأّم الثكلى، ون�حية تل���ك الأخت المفجوع���ة ب�أخيه�، ون�حية 

ذلك الطفل الّر�سيع، تقوم بحرك���ٍة دائمة بين الأفراد وتجمعهم وتوا�سيهم 

وتعط���ف عليهم. لك���ن في لحظة من اللحظ����ت، ك�ن �سبره� يفي�ص، فتبداأ 

بمخ�طب���ة اأخيه�، وتذهب اإلى اأخيه���� ال�سهيد، مالذه���� الوحيد وملج�أه�. 

لدين���� في الرواي�ت اأّن زينب الكبرى ج�ءت اإلى ج�سد اأخيه� المقّطع ون�دت 

من اأعم�ق قلبه�: »يا محّمداه. �صّلى عليك مالئكة ال�صماء، هذا الح�صين 

.
بالعراء مرّمٌل بالدماء«)1)

)1984/10/12(

)1) وقعة الطف، �ص259.
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عندم����� ُيق�ل اأّن الدّم انت�س����ر على ال�ّسيف في ع��س����وراء وفي واقعة 

كربالء، وهو كذلك، ف�إّن ع�مل هذا النت�س�ر هو زينب O ؛ واإل ف�إّن 

الدّم في كربالء قد انتهى. واقعٌة ع�سكرية انتهت بهزيمٍة ظ�هرية لقوى 

الح����ّق في مي����دان ع��سوراء. اأم� ذلك ال�سيء اّل����ذي اأّدى اإلى تبديل هذه 

الهزيم����ة الع�سكرّي����ة الظ�هرّية اإلى انت�س�ٍر قطع����يٍّ دائمّي هو �سخ�سّية 

زينب الكبرى  O. ف�لدور اّلذي ق�مت به زينب O ؛ هو اأمٌر في 

غ�ية الأهمّية. وقد دّلت هذه الواقعة على اأّن المراأة لي�ست موجودًة على 

ه�م�����ص الت�ريخ، بل هي ف����ي �سلب الأحداث الّت�ريخّي����ة المهّمة. القراآن 

اأي�س����ً� ن�ط����ٌق به����ذه الم�س�ألة ف����ي موارٍد متع����ّددة، لك����ّن هذه)الح�دثة( 

مرتبطة ب�لّت�ري����خ القريب ولي�ست مرتبطة ب�لأمم الم��سية؛ اإّنه� ح�دثٌة 

حّي����ٌة ومح�سو�س����ٌة ُي�س�ه����د فيه����� الإن�س�����ن زينب الكب����رى O تظهر 

بهذه العظم����ة المحّيرة وال�ّس�طعة في الميدان، وتق����وم بعمٍل يذّل العدّو 

وُيحّقره، عدوٌّ  قد انت�سر في المعركة الع�سكرّية بح�سب الّظ�هر، واقتلع 

المع�ر�سي����ن وقمعه����م وجل�ص على عر�����ص الّن�سر في مق����ّر �سلطته وفي 

ق�س����ر رئ��سته؛ فت�ِس����م جبينه بو�سمة الع�ر الأبدّي وتب����ّدل انت�س�ره اإلى 

هزيمة. هذا هو عمل زينب الكبرى. لقد اأظهرت زينب �سالم اهلل عليه� 

اأّن����ه ُيمكنه� اأن ُتبّدل الحج�ب وعف�ف المراأة اإل����ى العّزة الجه�دّية، اإلى 

جه�ٍد عظيم.

وم���� بقَي من ُخَطب زينب الكبرى O، مّم� ه���و في متن�ول الأيدي، 

يظهر عظمة حركة زينب الكبرى O. فخطبته� اّلتي ل ُتن�سى في اأ�سواق 

����، ول موقًف� ع�ديًّ� ل�سخ�سّي���ٍة كبرى، بل بّينت  الكوف���ة لم تك���ن كالًم� ع�ديًّ
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بتحليٍل عظي���م اأو�س�ع المجتمع الإ�سالمّي في ذلك الع�سر ب�أجمل الكلم�ت 

واأعم���ق واأغنى المف�هيم في مثل تلك الّظروف. انظروا اإلى قّوة ال�سخ�سّية 

تلك، ي� له� من �سخ�سّية قوّية.

فقب���ل يومي���ن، ك�ن���ت قد فق���دت اأخ�ه���� وق�ئده���� واإم�مه���� في تلك 

ال�سحراء، فقدته مع كّل الأعّزاء وال�سب�ب والأبن�ء، وهذا الجمع الموؤّلف 

ح�سروا على مراأى 
ُ
�س���روا واأ

ُ
من ب�سع ع�س���رات من الن�س�ء والأطف�ل قد اأ

م���ن اأعي���ن الّن��ص وُحمل���وا على ني����ق الأ�ْسر، وج����ء الّن�����ص للم�س�هدة، 

وبع�سه���م ك�ن ُيهّلل وبع�سهم ك�ن يبك���ي؛ ففي خ�سّم هذه المحنة، ت�سطع 

فج����أًة �سم�ص العظمة، فت�ستعم���ل نف�ص اللهجة اّلت���ي ك�ن ي�ستعمله� اأبوه� 

اأمي���ر الموؤمني���ن Q وهو على منب���ر الخالفة مخ�طًب���� اأّمته، فتنطق 

ب�لّطريق���ة نف�سه�، وب�للهجة والف�س�حة والبالغ���ة نف�سه�، وبذلك ال�سمّو 

ف���ي الم�سمون والمعنى نف�سه: »يا اأهل الكوفة، ي���ا اأهل  الختل والغدر«، 

اأّيه���� المخ�دعون، اأّيه� المّتظ�هرون، لعّلكم �سّدقتكم اأّنكم اأتب�ع الإ�سالم 

واأه���ل البيت، ولك���ن �سقطتم في المتح�ن و�سرتم ف���ي الفتنة عمًي�، »األ 

 ،
ِل���ف والّنِط���ف ومل���ق الإم���اء، وغم���ز الأع���داء؟«)1) وه���ل فيك���م اإّل ال�صّ

فت�سّرفك���م وكالمكم ل ين�سجم مع قلوبكم. لقد غّرتكم اأنف�سكم وظننتم 

اأّنكم موؤمنون، وت�سّورتم اأّنكم م� زلتم ثوريين، ظننتم اأّنكم م� زلتم اأتب�ع 

اأمير الموؤمنين Q، في حين اأّن واقع الأمر لم يكن كذلك. لم تتمّكنوا 

م���ود والّنج�ح في الفتن���ة، ولم تتمّكن���وا من الّنج����ة ب�أنف�سكم،   م���ن ال�سّ

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج45، �ص 109.
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الت���ي {ہ  ہ ہ ہ ھ ھ  كمث���ل  اإنم���ا مثلك���م   ...«

 فقد اأ�سبحتم ك�ّلتي بّدلت الحرير 
(2 ھ ھ ے  ے}«)1)

اأو القط���ن اإل���ى خيوط، ث���ّم اأرجعت تل���ك الخيوط ونق�سته���� اإلى قطن اأو 

حري���ر، فم���ن غير ب�سيرٍة ووع���ٍي للّظ���روف، ومن غير تميي���ز بين الحّق 

والب�طل،  اأبطلتم اأعم�لكم واأحبطتم �سوابقكم. ف�لّظ�هر ظ�هر الإيم�ن، 

والل�س�ن يطفح ب�لّدع�ءات الثورّية، اأّم� الب�طن فهو ب�طٌن اأجوف خ�ٍل من 

المق�ومة اأم�م العوا�سف المع�ر�سة. فهذا ُيعّد من الآف�ت.

فبه���ذا البي����ن الق���وّي والكلم�ت البليغ���ة، وفي ظّل تل���ك الّظروف 

عب���ة، تحّدث���ت زينب الكبرى O. فلم يك���ن الأمر بحيث نرى  ال�سّ

مجموع���ة من الم�ستمعي���ن يجل�سون اأم�م زين���ب وي�ستمعون اإليه� وهي 

تتح���ّدث معهم كخطيٍب ع�دّي؛ كال، ب���ل ك�ن هن�ك عدٌد من الأعداء، 

ن��ٌص مذبذبون اأمث�ل اأولئك 
ُ
وحملة الّرم�ح ُيحيطون بهم، وك�ن هن�ك اأ

اّلذين �سّلموا م�سلًم� اإلى ابن زي�د، واأولئك اّلذين كتبوا الّر�س�ئل لالإم�م 

الح�سين Q وتخّلفوا عنه، واأمث�ل اأولئك الذين ك�ن ينبغي لهم اأن 

يواجه���وا ابن زي�د في ذلك اليوم، ولكّنه���م اختبوؤوا في بيوتهم؛ هوؤلء 

ك�نوا في �سوق الكوفة. وك�ن هن�ك عدٌد من الأ�سخ��ص الذين اأظهروا 

 O  سع���ف الّنف����ص، وه���م الآن ي�س�هدون ابن���ة اأمي���ر الموؤمنين�

ويبكون. 

�سورة النحل، الآية 92.  (1(
)2) وقعة الطف، �ص259.
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فك�نت زينب الكبرى في مواجهة هذه الجم�ع�ت المتف�وتة اّلتي ل ُيمكن 

الّثقة به�، ولكّنه� ك�نت تتحّدث بهذه الّطريقة المحكمة. فهي امراأة الّت�ريخ، 

وهذه المراأة لم تعد �سعيفة. ول ي�سّح اعتب�ره� امراأًة �سعيفة. فهذا جوهر 

عبة. هذه هي  المراأة الموؤمنة حيث ُتظهر نف�سه� في مثل هذه الّظروف ال�سّ

المراأة اّلتي ُتعّد ق���دوًة لكّل الّرج�ل العظم�ء والّن�س�ء العظيم�ت في الع�لم. 

فه���ي ُتبّين علل الّث���ورة النبوّية والّثورة العلوّية، وتق���ول اإّنكم لم تتمّكنوا من 

معرف���ة الحّق في الفتنة، ولم ت�ستطيعوا اأن تعملوا بتكليفكم، وك�نت الّنتيجة 

اأن ُيرف���ع راأ�ص فلذة كبد النبّي P على الّرم�ح. من هن� يمكن فهم عظمة 

زينب.

)2010/10/21(





حركة اإلمام السّجاد Q في مرحلة األسر

لق���د ك�ن الو�س���ع بع���د ع��س���وراء ب�لّن�سب���ة لل�ّسيع���ة والمعتقدي���ن بخّط 

الإم�م���ة و�سًع� مذهاًل. فوح�سّي���ة عمالء وجالوزة الأموّيي���ن وم� فعلوه ب�آل 

النب���ّي، �س���واٌء في كرب���الء اأم في الكوف���ة اأم في ال�ّس�م، اأرع���ب كّل من ك�ن 

عل���ى اّت�س�ل بخّط الإم�مة. ب�لّطبع، اأنتم تعلم���ون اأّن زبدة اأ�سح�ب الإم�م 

الح�سين Q قد ا�سُت�سهدوا في كربالء اأو في واقعة التّوابين، اأّم� اّلذين 

بق���وا فلم يمتلك���وا الجراأة اّلت���ي تخّولهم الوق���وف وقول كلم���ة الحّق مق�بل 

�سلط���ة يزي���د المتجّبر، وفيم� بع���د مروان. جمٌع موؤمن، لكّن���ه  م�سّتت وغير 

منّظ���م ومرعوب، وق���د ان�سرف من الّن�حي���ة العملّية عن طري���ق الإم�مة. 

ه���ذا ه���و الإرث اّلذي بقي لالإم����م ال�ّسّج�د من جمع ال�ّسيع���ة، القمع الكثير 

ا. فك�ن على الإم�م ال�ّسّج�د Q، من  عيفة جدًّ والجم�عة المن��سرة ال�سّ

اأجل حف���ظ تّي�ر الإ�سالم الأ�سي���ل والمذهبّي والواقع���ّي، اأن ينه�ص للجه�د 

ويجم���ع كّل هذا ال�ّست�ت ويّتجه بهم نحو الحكومة العلوّية، اأي نحو الحكومة 

الإ�سالمّية الواقعية. لقد عمل الإم�م ال�ّسّج�د Q في ظّل هذه الّظروف 

طيل���ة 34 �سن���ة و�س�أكتف���ي بذكر بع����ص المق�طع الب����رزة من حي����ة الإم�م 
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ال�ّسّج�د Q.الق�س���م الأّول من حي�ة الإم�م الّرابع المليئة ب�لمف�خر، هو 

الق�سم المتعّلق ب�أ�سره. 

�سر الإم����م الّرابع مّرتين، و�سيق اإلى ال�ّس����م ب�ل�ّسال�سل والأغالل 
ُ
لق���د اأ

مّرتين؛ ك�نت المّرة الأولى من كربالء، والمّرة الث�نية من المدينة في زمن 

عب���د الملك بن م���روان. لقد ك�ن الإم����م ال�سّج�د Q تج�سي���ًدا للقراآن 

�سر م���ن كربالء مع ق�فل���ة الأ�س���رى الح�سينّيين. ولحظة 
ُ
والإ�س���الم حي���ن اأ

 .Q سقوط ال�ّسهداء على رم�ل كربالء، بداأت ملحمة علّي بن الح�سين�

ك�ن الأطف����ل، �سبي���ًة واإن�ًث�، والّن�س����ء الف�قدات للمعي���ن ُيحيطون ب�لإم�م 

ال�ّسّج����د Q ف���ي ق�فل���ٍة ل يوجد فيه���� رجٌل واح���د، وك�ن عل���ى الإم�م 

ال�سّج����د Q اأن يقودهم جميًع�، وطوال الّطري���ق اإلى ال�ّس�م، لم ي�سمح 

لهذا الجمع اّلذي تربطه رابطة الإيم�ن اأن ُي�س�ب ب�لترّدد والتزلزل. عندم� 

دخل���وا الكوفة، اأمر عبيد اهلل بن زي�د بقتل كّل رج�ل اآل البيت، ف�س�هد من 

بي���ن الأ�سرى رجاًل، ف�س�أله: م���ن اأنت؟ فق�ل: اأن� علّي ب���ن الح�سين، فهّدده 

ب�لقت���ل، وهن���� ك�ن اأّول ظهوٍر وتج���لٍّ لالإم�مة والمعنوّي����ت والقي�دة، فق�ل: 

 في حين اأّن كرامتن���� من اهلل ال�سه�دة، وافتخ�رن� هو 
»اأِبالقت���ل ُتهّددني«)1)

ف���ي اأن ُنقتل في �سبيل اهلل، واإّنن���� ل نخ�ف الموت. فتراجع جه�ز عبيد اهلل 

البة. بن زي�د اأم�م هذه ال�سّ

وفي اأح���داث ال�ّس����م، وبعد الحتف����ظ ب�لإم�م ال�سّج����د Q وب�قي 

ا، وفي و�سٍع م���ن ال�ستعب�د الك�مل،  الأ�س���رى في و�س���ٍع م�سّتت ووخيٍم ج���دًّ

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج.45، �ص 118.
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 متوالية، لقد بدا ل� )يزيد( اأن يح�سر الإم�م ال�ّسّج�د Q معه اإلى 
ٍ
لأّي�م

الم�سج���د واأن يعمل عل���ى توهينه اأم�م الّن��ص من النّ�حي���ة المعنوّية، خ�سية 

اأن يوؤّثر اإع���الم مع�ر�سيه وموؤّيدي الإم�م Q المنت�سرين في كّل مك�ن، 

عل���ى و�سع الحكومة. فتوّجه الإم�م ال�ّسّج����د Q في ذلك الم�سجد اإلى 

ريد اأن اأ�سعد هذه الخ�سب�ت واأتحّدث اإلى الّن��ص. فلم يخطر 
ُ
يزي���د ق�ئاًل: اأ

�، واّلذي ك�ن  � اأ�سيًرا ومري�سً بب�ل يزيد اأّنه ُيمكن لبن النبّي، اّلذي ك�ن �س�بًّ

م���ن المفتر�ص اأن يكون طيلة هذه المّدة قد انهزم من الّن�حية الّنف�سّية، اأن 

ُي�سّكل خطًرا عليه، ف�سم���ح له بذلك. ف�سعد الإم�م ال�سّج�د Q المنبر 

واأعلن على المالأ فل�سفة الإم�مة وح�دثة ال�ّسه�دة، وحركة الحكومة الأموّية 

الّط�غوتّي���ة ف���ي قلب هذه الحكومة. لقد ق����م بعمٍل هّيج اأه�ل���ي ال�ّس�م، اأي 

اأّن الإم����م ال�سّج�د Q ك�ن له مثل ه���ذه ال�ّسخ�سّية العظيمة اّلتي تقف 

مق�ب���ل عبيد اهلل بن زي�د ومق�بل كّل هذا الح�س���د المخدوع في ال�س�م وفي 

عم���ق الجه����ز الأموّي وفي مق�بل جالوزة يزيد م���ن دون اأن يخ�ف، فينطق 

بكلمة الحّق وُيبّين، دون اأن يرى لحي�ته قيمًة اأو قدًرا.

)1980/12/05(

لق���د ك�ن الإم����م ال�سّج�د Q ير�س���م ملحمة طويل���ة عظيمة كبطٍل 

عظي���م ب�أقواله واأفع�له خالل فترة الأ�سر والمر����ص هذه، واّلتي ُتعتبر فترًة 

مختلف���ًة تم�ًم� عن المرحلة الأ�س�����ص من حي�ته، حيث بداأ يعمل على البنية 

التحتي���ة ب�عت���داٍل ودّقة وهدوء، حّتى اأّنه ك�ن يجل����ص اأحي�ًن� مع عبد الملك 

�. اأّم� في  ب���ن مروان في مجل�ٍص واحٍد ويت�سّرف معه ت�سّرًف���� معتدًل وع�ديًّ

هذا المرحلة ف�إّنن� ُن�س�هد الإم�م ب�سورة ث�ئٍر ه�دٍر ل ي�سكت على اأّي كلمة. 
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وك�ن اأم�م المالأ يرّد ب�أجوبة تزلزل اأرك�ن اأعدائه المقتدرين.

ف���ي الكوفة نراه يخطب مق�بل عبيد اهلل بن زي�د �� ذلك الوح�ص الدموّي 

اّل���ذي يقطر �سيفه دًم�، وقد اأ�سكره �سراب قتل اب���ن الّنبّي وك�أ�ص النت�س�ر 

�� بحي���ث ي�أمر بقتل الإم�م Q. ولو لم تنه����ص زينب O ب�لأمر في 

وقته، وترمي بنف�سه� على الإم�م وتقول ل اأدعكم تقتلونه حّتى تقتلوني قبله 

واأن� امراأة، فك�ن على ابن زي�د اأن يبعثهم ك�أ�سرى اإلى ال�س�م، لو لم يكن كّل 

.Q ذلك لك�ن هن�ك احتم�ٌل كبير اأن ُيقتل الإم�م ال�سّج�د

����، وب�س���وٍت واح���ٍد وزم����ٍن واح���ٍد، يخط���ب  وف���ي �س���وق الكوف���ة اأي�سً

الإم�م Q ه���و وعّمته زينب O واأخته �سكين���ة، فيجّي�سون الّنفو�ص 

ويف�سون الحق�ئق.

وف���ي ال�ّس�م، �س���واء في مجل�ص يزيد اأم في الم�سج���د، واأم�م ح�سٍد كبيٍر 

م���ن الّن��ص، ُيبّي���ن الإم�م Q الحق�ئق ب�أبلغ بي����ن. وقد ت�سّمنت خطبه 

وكلم�ت���ه حّق�نية اأهل البي���ت ب�لخالفة، وف�سحت جرائ���م الّنظ�م الح�كم، 

 .
(1(

وحّذر الّن��ص الغ�فلين الج�هلين ب�أ�سلوٍب �سديٍد وبليغ

لم����ذا يلج����أ الإم����م ال�سّج����د Q، في مرحلة م���� بعد الأ�س���ر، اإلى 

المه�دن���ة والتقّي���ة وُيغّط���ي عل���ى التح���ّرك�ت الثوري���ة وال�سدي���دة ب�لّدع�ء 

وا�ستخدام اللين، بينم� يت�سّرف في مرحلة الأ�سر ب�سّدة وقّوة وو�سوح؟ 

)1) ذكر الخطبة واإم�طة ال�ّست�ر عن عمقه� يتطّلب عماًل م�ستقالًّ عن مو�سوعن�، ولكن ينبغي لكّل من يريد 
اأن يف�ّس���ر ه���ذه الخطبة اأن يدر�سه���� كلمة كلمة مع اللتف�ت اإلى هذه الأ�س���ول. تلك ك�نت ح�لة الإم�م 

ال�سّج�د Q في مرحلة الأ�سر الملحمّية )الك�تب(.
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����، حيث ك�ن على  والج���واب هو اأّن مرحل���ة الأ�سر ك�نت ف�ساًل ا�ستثن�ئيًّ

الإم�م ال�سّج�د Q، وبمعزل عن كون���ه اإم�ًم�، اأن ُيهّيئ اأر�سّية التحّرك 

الم�ستقبل���ّي لإق�م���ة الحكومة الإلهّية والإ�سالمّية، وق���د ك�ن الل�س�ن الّن�طق 

للّدم����ء الم�سفوك���ة ف���ي ع��س���وراء. ف�لإم����م ال�سّج�د Q ل���م يكن هن� 

�مت اّل���ذي تجّلى في هذا  بحقيقت���ه، بل ك�ن ل�س����ن الح�سي���ن Q ال�سّ

 Q ال�ّس����ب الث���ورّي ف���ي ال�ّس����م والكوفة. فلو ل���م يكن الإم����م ال�ّسّج�د

ا و�سريًح� في بي����ن الق�س�ي� ف�إّنه لن يبقى في الحقيقة مج�ل  �سدي���ًدا وح�دًّ

لعمل���ه الم�ستقبل���ّي. لأّن مج�ل عمله الم�ستقبلّي ينطل���ق من دم الح�سين بن 

� اأر�سّيًة للّنه�س�ت  علي Q اله�در. كم� اأّن دم الح�سين Q ك�ن اأي�سً

ال�ّسيعّية على طول الّت�ريخ. وهكذا ينبغي اأن يبداأ العمل، اأّوًل بتحذير الّن��ص، 

ثّم في ظّل هذا الّتحذير تبداأ المع�ر�سة الأ�سولّية والعميقة والبعيدة المدى، 

ول ُيمكن اأن يتحّقق هذا الّتحذير اإّل ب�للهجة الح�ّدة وال�ّسديدة.

 O  في هذا ال�ّسفر، ودور زينب Q لذلك ك�ن دور الإم�م ال�سّج�د

حم���ل نداء ور�س�لة ثورة الح�سين بن علّي Q. اإذ اإّن معرفة الّن��ص بقتل 

الح�سين Q، ولم�ذا ُقتل، وكيف ُقتل، �سوف توؤّثر على م�ستقبل الإ�سالم 

وم�ستقب���ل دعوة اأهل البيت R، بنحٍو؛ ولو ل���م يعلموا ل�سوف توؤّثر بنحٍو 

اآخر. وك�ن ينبغي بذل الجهود الكبيرة لأجل ن�سر هذه الحق�ئق على م�ستوى 

المجتمع، وك�ن على الإم�م اأن ي�ستخدم كّل م� لديه من ذخ�ئر ويم�سي بمثل 

ه���ذا العمل اإلى اأبعد الحدود. لهذا تح���ّرك الإم�م ال�سج�د Q في هذا 

الّتج�ه مثل �سكينة وف�طمة ال�سغرى ومثل زينب نف�سه� ومثل كّل اأ�سير )كلٌّ 

بقدر ا�ستط�عته( كحَملة لر�س�لة. لقد اجتمعت كّل هذه الّط�ق�ت حّتى تنثر 
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دم الح�سي���ن Q الم�سفوك في الغربة ف���ي كّل المن�طق الإ�سالمّية اّلتي 

م���ّروا به� من كربالء اإلى المدينة. وحي���ن دخل الإم�م ال�سّج�د Q اإلى 

المدين���ة ك�ن علي���ه اأن ُيبّين الحق�ئق اأم�م العي���ون والأنظ�ر لحظة و�سوله، 

فك�ن هذا الف�سل الق�سير مقطًع� ا�ستثن�ئيًّ� في حي�ته. المقطع الّت�لي يبداأ 

حي���ن ُيب��سر الإم����م ال�ّسّج�د Q حي�ت���ه في المدينة ك�إن�س����ٍن ذي قدٍر 

و�س����أن، ويبداأ عمله من بيت النبّي P وحرمه. ولأجل بي�ن برن�مج الإم�م 

 .� الرابع نحت�ج اإلى درا�سة الأو�س�ع اّلتي ك�نت �س�ئدة وظروف زم�نه اأي�سً

)مجلة ب��سدار اإ�سالم، 6(



يعة بعد حادثة كربالء
ّ

الش

بداية الحراك ال�سيعي

عندم���� ج���رت واقعة كرب���الء �سيطرت عل���ى ك�ّف���ة الع�ل���م الإ�سالمّي، 

ة عندم� و�سل الخبر اإلى الحج�ز والعراق، ح�لٌة من الرعب والخوف  وخ��سّ

ال�ّسديدي���ن بي���ن ال�ّسيع���ة واأتب����ع الأئّمة، لأّنه���م �سعروا اأّن حكوم���ة يزيد ل 

تت���ّورع ع���ن ارتك�ب اأّي �سيء لإح���ك�م قب�سته� على كّل �س���يء، حّتى ولو ك�ن 

قت���ل الح�سين بن علي Q، �سبط الّر�س���ول المعروف ب�لعظمة والعتب�ر 

والقدا�س���ة في ك�ّفة اأنح�ء الع�لم الإ�سالمّي. هذا الرعب اّلذي ظهرت اآث�ره 

في الكوفة والمدينة بلغ ذروته بعد مرور زم�ن معّين، اإثر وقوع عّدة حوادث 

اأخرى - اإحداه� ح�دثة الحّرة - ف�سيطر جّو القمع ال�ّسديد في منطقة نفوذ 

ة  ة المدينة( وف���ي العراق )وخ��سّ اأه���ل البيت R في الحج����ز )وخ��سّ

الكوف���ة(. ف�سعفت الّت�س�لت و�س�ر اأتب����ع الأئّمة والمع�ر�سون لنظ�م بني 

اأمّية اأقلّية وفي ح�لة �سعف وعدم ثب�ت.

وُتنقل رواية عن الإم�م ال�س�دق Q اأّنه ق�ل في الحديث عن اأو�س�ع 
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الأئّم���ة اّلذين �سبقوه: »ارتّد الّنا����س بعد الح�صي���ن Q اإّل ثالثة...«)1)

وُذك���ر في روايٍة اأخرى اأّنهم خم�سة وف���ي بع�سه� اأّنهم �سبعة. وفي رواية عن 

الإم�م ال�سّج�د Q - يرويه� اأبو عمر النهدّي - يقول �سمعت عن الإم�م 

.
اأّنه ق�ل: »ما بمّكة والمدينة ع�صرون رجاًل ُيحّبنا«)2)

وق���د نقلت هذين الحديثين في هذا المج�ل، حّت���ى يّت�سح الو�سع الع�ّم 

لع�لم الإ�سالم ب�لن�سبة لالأئّمة واأتب�عهم. فهذا القمع اّلذي حدث اأوجد مثل 

تلك الح�ل���ة اّلتي �س�ر فيه� اأتب�ع الأئّمة R متفّرقين اآي�سين خ�ئفين ل 

يملكون القدرة عل���ى التحّرك الجم�عّي. ولكن في تلك الّرواية ُيكمل الإم�م 

.
ال�س�دق Q القول: »ثّم اإّن الّنا�س لحقوا وكثروا«)3)

 Q وتف�سيل الق�سّية المذكورة هو: بعد واقعة �سه�دة الإم�م الح�سين

�س����ر الّن��ص في خوٍف ورعب لكن لي�ص اإلى درجة زوال ت�سكيالت اأتب�ع اأهل 

البي���ت. ودليل ذلك اأّنه في الوقت اّلذي ج����وؤوا ب�أ�سرى كربالء اإلى الكوفة، 

�سوهدت التحّرك�ت اّلتي تدّل على وجود التنظيم�ت ال�سيعّية.

وعن���د الحدي���ث ع���ن »التنظيم����ت ال�سيعّي���ة ال�سرّي���ة« ل نق�س���د نمط 

التنظيم�ت الموجود في هذا الع�سر، بل المق�سود تلك الّروابط العق�ئدّية 

اّلت���ي ك�نت ت�سل الّن��ص بع�سهم ببع�ص وتحمله���م على الّت�سحية والأعم�ل 

ال�سّرية، واّلتي توؤّلف في اأذه�نن� مجموعة واحدة.

)1) بح�ر الأنوار، ج 46، �ص 144.
)2) م.ن، �ص 143.
)3) م.ن، �ص 144.
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ف���ي تلك الأّي�م اّلتي ك�ن فيه���� اأهل البيت R في الكوفة، ي�سقط في 

اإح���دى اللي�لي حج���ٌر في ال�سجن اّل���ذي ك�نوا فيه، واإذ ب�لحج���ر ورقة ُكتب 

عليه����: »لقد اأر�سل ح�كم الكوفة رجاًل اإل���ى يزيد في ال�ّس�م حّتى يعلم م�ذا 

يفعل بكم. ف�إذا �سمعتم غًدا لياًل �سوت تكبير ف�علموا اأّنكم �سُتقتلون ه� هن�، 

. عندم� ن�سمع بمثل هذه 
واإذا ل���م ت�سمع���وا ف�علموا اأّن الو�سع �سيتح�ّس���ن«)1)

ة ُندرك جّيًدا وج���ود �سخ�ص من الأ�سدق�ء واأع�س�ء هذه الّتنظيم�ت  الق�سّ

داخ���ل الجه�ز الح�كم لب���ن زي�د، يعلم الق�س�ي� وتط�ل ي���ده ال�ّسجن ويعلم 

م���� هي الإجراءات بحّق المعتقلين وم� �سيجري عليهم، وُيمكنه ب�لّتكبير اأن 

يو�س���ل الأخب����ر، وب�لرغم م���ن كّل القمع والّت�سديد ك�ن���ت ُت�س�هد مثل هذه 

الأمور. 

مث�ل اآخ���ر: عبد اهلل بن عفيف الأزدّي، الّرج���ل الأعمى اّلذي ق�م برّدة 

الفع���ل الأولى عن���د ورود الأ�سرى اإلى الكوف���ة، واأّدى ذلك اإل���ى ا�ست�سه�ده. 

وكذل���ك م� راأين�ه في ال�ّس�م اأو في الكوفة عندم���� التقى الّن��ص ب�أهل البيت 

ب�لبك�ء والتالوم وقد تكّررت هذه الحوادث في مجل�ص يزيد وفي مجل�ص ابن 

.� زي�د اأي�سً

بن����ًء على هذا، ومع فر�ص جّو من القم���ع ال�ّسديد بعد هذه الح�دثة، لم 

ي�ع.  ينهدم نظ�م عمل اأتب�ع اأهل البيت R ولم يح�سل لهم الت�سّتت وال�سّ

ولك���ن بعد مرور مّدة وقعت ح���وادث اأخرى، ازداد معه� جّو القمع. ومن هن� 

ُيمك���ن فهم الحديث »ارتّد الّنا����س بعد الح�صي���ن« ب�أّنه يرتبط بمرحلة تلك 

)1) نقل ابن الأثير هذه الق�سة في ت�ريخه الك�مل)الك�تب(.
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الأح���داث اأو م� بعده�، اأو مرتبٌط ب�لمق�ط���ع الزمنّية اّلتي ح�سلت في هذا 

المج�ل. 

وخالل ه���ذه المرحلة - قبل وقوع تلك الح�دثة المهّمة والمفجعة - ق�م 

ال�ّسيع���ة بترتي���ب وتنظي���م اأعم�لهم وا�ستع����دة ان�سج�مه���م ال�ّس�بق. وينقل 

 ،
الطبرّي ق�ئاًل: »فلم يزل القوم في جمع اآلة الحرب وال�صتعداد للقتال«)1)

وه���و يق�سد ال�ّسيعة في طلب الّث�أر لدم����ء الح�سين بن علي Q. وك�نوا 

يدع���ون الّن�����ص م���ن ال�ّسيع���ة وغيره���م وي�ستجيب له���م الّن�����ص جم�ع�ت، 

جم�ع�ت، وقد ا�ستمّر هذا الو�سع اإلى اأن هلك يزيد بن مع�وية.

غط والقمع ال�ّسديد ا�ستمرار التحّرك�ت - كم�  ولهذا نجد مع كّل هذا ال�سّ

ينق���ل الطبرّي - ولعّله لهذا ال�ّسبب تقول موؤّلفة كت�ب »جه�د ال�ّسيعة« )وهي 

ك�تبة غير �سيعّية ول تمتلك روؤية واقعّية تج�ه الإم�م ال�سج�د Q ولكّنه� 

اأدركت هذه الحقيقة(: »اأ�سبح ال�ّسيعة بعد �سه�دة الح�سين Q كتنظيٍم 

واحٍد تجمعهم العتق�دات والروابط ال�ّسي��سّية ويعقدون الجتم�ع�ت ولهم 

.
الق�دة والقوى الع�سكرّية. وك�ن التّوابون اأّول مظهر لهذه التنظيم�ت«)2)

عف اإل���ى الّتنظيم�ت ال�ّسيعّي���ة اإثر ح�دثة  وهك���ذا �سعرن���� مع ت�سّل���ل ال�سّ

ع��س���وراء اأّن هذه التحّرك�ت في مق�بل هذا الو�سع ا�ستمّرت بن�س�ٍط لإع�دة 

ه���ذا التنظيم اإلى �س�بق عه���ده، اإلى اأن جرت »واقعة الح���ّرة«. وبراأيي ف�إّن 

ا له. واقعة الحّرة ك�نت مف�ساًل عظيًم� في ت�ريخ الت�سّيع و�سربة كبيرة جدًّ

)1) بح�ر الأنوار، ج45، �ص 356، نقاًل عن ت�ريخ الطبري، ج 5، �ص 558.
)2) �سميرة مخت�ر الليثي، جه�د ال�سيعة، �ص 27.
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واقعة الحّرة

لقد ج���رت هذه الواقعة �سنة 63 للهجرة. وتف�سيله���� ب�خت�س�ر، اأّنه في 

�سنة 62 ه� ُوّلَي اأحد �سب�ب بني اأمّية قليلي الخبرة، على المدينة ففّكر ومن 

اأجل ا�ستم�لة قلوب ال�ّسيعة في المدينة، اأن يدعو بع�سهم اإلى مالق�ة يزيد. 

فدع���� بع�ص اأ�سراف الم�سلمين وال�سح�بة ووجه����ء المدينة - اّلذين ك�نوا 

ف���ي معظمهم م���ن محّبي الإم����م ال�سّج�د Q - اإلى ال�س����م للق�ء يزيد 

وال�ستئن��ص به وللح���ّد من الخالف�ت. فذهبوا اإلى ال�س�م والتقوا به ومكثوا 

عّدة اأّي�م، واأعط�هم يزيد مب�لغ كبيرة من الم�ل )بمقدار 50 األف درهم اأو 

مئة األف( ثّم رجعوا اإلى المدينة.

عندم���� ع�دوا اإلى المدين���ة �� ولأّنهم راأوا الفج�ئع في بالط يزيد �� بدوؤوا 

ب�نتق����ده والتهّج���م عليه. وانقلب���ت الق�سّية، فبدًل من مدح���ه والّثن�ء عليه 

ب���دوؤوا ب�لّت�سهي���ر به وق�ل���وا للّن��ص: كيف يمك���ن اأن يكون يزي���د خليفة وهو 

�س����رٌب للخمر، وُيالعب الكالب والقردة، وُيم�ر����ص اأنواع الف�سق والفجور؟ 

 اّلذي 
(1(

اإّنن� نخلعه عن الخالفة. وك�ن على راأ�ص هوؤلء، عبد اهلل بن حنظلة

دع� الّن��ص اإلى القي�م على يزيد وخلعه. 

ف����أّدت ه���ذه الحرك���ة اإل���ى اأن ي�أم���ر يزي���د اأح���د الق����دة الكه���ول 

والمخ�سرمي���ن لبني اأمّي���ة، وُيدعى »م�سلم بن عقب���ة«، ب�لإ�سراع اإلى 

المدين���ة واإخم�د الّثورة فيه�. فقدم ابن عقبة وح��سره� عّدة اأّي�م ثّم 

دخله���� وارتكب فيه� اأب�س���ع واأفجع الجرائم اّلتي ل���م يحدث مثله� في 

حد 
ُ
)1) حنظلة هو ال�س�ب الذي قبل اأن يطلع فجر ليلة عر�سه التحق بجي�ص ر�سول اهلل وا�سُت�سهد في غزوة اأ

وغ�سلته المالئكة ولهذا ُعرف ب� »حنظلة غ�سيل المالئكة«.
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ت�ريخ الإ�س���الم. وقد ُعرف بعد هذه الح�دثة المفجعة ب��سم »م�سرف 

بن عقبة«. 

اإّن مجري�����ت وتف��سي����ل هذه الح�دث����ة كثيرة ول يمك����ن اأن اأ�سرح كّل 

الأح����داث فيه�����، ولكن يكفي اأّنه����� اأ�سبحت اأكبر و�سيل����ة لإرع�ب محّبي 

ة في المدينة اّلتي ه����رب منه� من هرب وُقتل  واأتب�����ع اأه����ل البيت، خ��سّ

اآخرون، بع�سهم من اأ�سح�ب اأهل البيت الخّيرين كعبد اهلل بن حنظلة. 

لق����د و�سل هذا الخب����ر اإلى ك�ّفة اأقط�ر الع�لم وُعِل����م اأن الّنظ�م الح�كم 

�س����وف يقف بقّوة اأم�����م اأّية حركة من هذا القبيل، ول����ن ي�سمح ب�أّي نحو 

من التحّرك�ت.

المختار وم�سعب وحركة التّوابين

الح�دث���ة الأخ���رى اّلت���ي اأّدت اإلى اإ�سع����ف ال�ّسيعة، ه���ي ح�دثة �سه�دة 

المخت����ر ف���ي الكوف���ة، وت�سّل���ط عبد المل���ك بن م���روان على ك�م���ل الع�لم 

الإ�سالمّي. 

فبع���د موت يزيد، تبع���ه خلف�ء اأحدهم مع�وية بن يزي���د اّلذي لم يحكم 

لأكثر من ثالثة اأ�سهر، ثّم مروان بن الحكم اّلذي حكم لمدة �سنتين اأو اأقل، 

ث���ّم و�سل الأمر اإلى عب���د الملك اّلذي ك�ن اأكثر خلف�ء بن���ي اأمّية حنكًة كم� 

.
ج�ء ب�س�أنه: »ك�ن عبد الملك اأ�سّدهم �سكيمة واأم�س�هم عزيمة«)1)

)1) الب���الذري، اأحمد بن يحيى ب���ن ج�بر، اأن�س�ب الأ�سراف، تحقيق �سهي���ل زك�ر وري��ص زركلي، ن�سر دار 
الفكر للطب�عة والن�سر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، لبن�ن، ج 7، �ص 209.
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ف��ستط�ع عبد المل���ك اأن يقب�ص على زم�م اأمور الع�لم الإ�سالمّي بيده، 

� على  واأن يوج���د نظ�ًم� اإره�بيًّ� وقمعيًّ�، وك�ن اإم�س�ك���ه بزم�م الأمور متوّقفًّ

ّفي قب���ل مجيئه على يد  الق�س����ء عل���ى خ�سوم���ه. ف�لمخت�ر ال�سيعّي ق���د �سُ

م�سع���ب بن الزبي���ر. ولكّن عبد الملك اأراد اأن ي�س���ع نه�يًة ل�ستمرار حركة 

المخت����ر وغيره والح���رك�ت ال�سيعّي���ة الأخ���رى. وب�لفعل ق����م بذلك، حّتى 

ة الكوفة اّلتي ك�نت ف���ي ذلك الوقت اأهّم  ع�ن���ى ال�ّسيعة في الع���راق، وخ��سّ

مراكزهم، اأ�سّد مع�ن�ة.

)مجلة ب��سدار اإ�سالم، 8(

واإن ك�نت حركة التّوابين اّلتي حدثت ع�م 64 اأو 65 للهجرة - حيث 

ا جديًدا في  عل���ى الّظ�هر ك�ن���ت �سه�دتهم ع����م 65 - قد اأوجدت ج���وًّ

اأج���واء العراق المكبوتة، لكّن ا�ست�سه�دهم جميًع� عن بكرة اأبيهم اأع�د 

ج���ّو الّرعب والقم���ع اإلى الكوفة والعراق. وبع���د اأن توّفي اأعداء الجه�ز 

الأم���وّي، اأي المخت�ر وم�سعب بن الزبير، ولم يكن عبد اهلل بن الزبير 

 ،R ف���ي مّكة ق����دًرا عل���ى اأن يتحّمل المخت����ر الت�بع لأه���ل البيت

فقتل���ه بيد م�سعب، وتجّدد هذا الّرعب والخوف اأكثر و�سُعفت الآم�ل. 

حّتى ج�ء ف���ي نه�ية المط�ف عبد الملك على راأ����ص ال�ّسلطة، ولم تمّر 

م���ّدة ق�سيرة حّت���ى �س�ر كّل الع�ل���م الإ�سالمّي تحت �سلط���ة بني اأمّية 

المنحو�سة ب���كّل اقتدارهم، وتمّكن عبد الملك م���ن اأن يحكم طيلة 20 

�سنة بكّل اقتدار.

)1986/07/19(
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وف���ي كّل الأحوال فقد بداأت هذه الأحداث من واقعة ع��سوراء، وك�ن له� 

 ف���ي العراق، و�سه�دة 
(1(

تبع����ت من قبيل واقع���ة الحّرة وقمع حركة التّوابين

المخت�ر، و�سه����دة اإبراهيم بن م�لك الأ�ستر النخع���ّي، واآخرين من وجه�ء 

ال�ّسيع���ة حيث اإّن���ه بعد �سه�دتهم تّم قمع حرك�ت التح���ّرر �سواء في المدينة 

�سيب الت�سّيع في 
ُ
اأم ف���ي الكوفة - اللتين ك�نت� المركز الأ�س�����ص للت�سّيع - واأ

الع�ل���م الإ�سالم���ّي بح�لة من القمع ال�سديد وغ��ص اأتب����ع الأئّمة في منتهى 

الغربة والوحدة.

ع�سر االنحطاط الفكرّي واالخالقّي

هن�ك ع�مٌل اآخر اإلى ج�نب هذا الّرعب وهو النحط�ط الفكرّي للّن��ص، 

في كّل اأطراف الع�لم الإ�سالمي واأكن�فه، وهو اّلذي ن�س�أ من عدم الهتم�م 

بتع�ليم الّدين في مرحل���ة الع�سرين �سنة الم��سية. وفيم� بعد ُهجر الّتعليم 

الدين���ّي وتعلي���م الإيم����ن وتف�سير الآي�ت وبي����ن الحق�ئق منذ زم���ن النبّي �� 

ف���ي مرحل���ة الع�سرين �سنة بعد ع����م 40 للهجرة واإل���ى ذاك الوقت �� ف�بُتلي 

)1) ك�نت حركة التّوابين اأّول رّدة فعل على ع��سوراء وقد جرت في الكوفة. فبعد ا�ست�سه�د الإم�م الح�سين 
ب���داأ بع����ص ال�ّسيعة يتالومون فيم���� بينهم ويتع�تبون لأّنهم ل���م ي�ستجيبوا لدعوة الإم����م وي�سرعوا اإلى 

ن�سرت���ه، وراأوا اأّن���ه لن يغ�سل هذه المع�سية �س���وى النتق�م لأبي عبد اهلل من ق�تلي���ه واأعدائه، ولهذا 

ج����وؤوا اإلى الكوفة واجتمع���وا بخم�سة اأعي�ٍن وزعم�ء لل�سيعة وتب�حثوا. وف���ي النه�ية جعلوا �سليم�ن بن 

�سرد الخزاعي ق�ئدهم وبدوؤوا بتحّرٍك ع�سكريٍّ علنّي.

وفي ليلة الجمعة، في الخ�م�ص والع�سرين من ربيع الث�ني ل�سنة 65 للجهرة ج�وؤوا اإلى مرقد الإم�م الح�سين 

المطّهر وبكوا و�سّجوا بحيث لم ُيَر حتى يومن� هذا مثل ذلك اليوم. ثّم وّدعوا القبر واّتجهوا اإلى ال�س�م 

للقت�ل والتحموا ب�لجي�ص الأموي حتى ُقتلوا عن بكرة اأبيهم.

النقط���ة الملفت���ة في حركة التّوابين هي اأنه رغم اأّنهم في الكوفة لكّنهم اّتجهوا نحو ال�س�م وح�ربوا الّنظ�م 

م���ن اأج���ل اأن يثبتوا اأّن ق�ت���ل الإم�م الح�سين لي����ص �سخ�سً� اأو ب�سع���ة اأ�سخ��ص بل اإّنه نظ����م ب�أ�سره.

)الك�تب(.
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الّن�����ص بلح�ظ العتق����د والأ�سول الإيم�نّية ب�لخ���واء والفراغ. عندم� ي�سع 

المرء حي�ة الّن��ص في ذلك العهد تحت المجهر يّت�سح هذا الأمر من خالل 

الّتواري���خ والّرواي�ت المختلفة الموجودة. ب�لّطب���ع، ك�ن هن�ك علم�ء وقّراء 

ومحّدث���ون، �سي�أت���ي التعّر�ص له���م، لكّن ع�ّم���ة الّن��ص ابُتلوا بع���دم الإيم�ن 

و�سع���ف العتق�د �سعًف� كبي���ًرا. وقد و�سل الأمر اإلى حي���ث اإّن بع�ص اأي�دي 

جه����ز الخالف���ة ُي�سّككون في النب���ّوة! ُذكر في الكت���ب اأّن خ�لد بن عبد اهلل 

ل  ا وال�سّيئين، ك�ن ُيف�سّ الق�س���ري، وُيعّد من عّم�ل بني اأمّية المنحّطين ج���دًّ

الخالف���ة على النب���ّوة ويقول: »اإّن الخالف���ة اأف�سل من النب���ّوة«، ثّم ي�ستدل 

؛ اأي لو اأّنك 
ق�ئاًل: »اأخليفتك في اأهلك اأحب اإليك واآثر عندك اأم ر�سولك«)1)

� يخلفك في غيبتك فهل هو اأف�سل واأقرب اإليك اأم  تركت ف���ي اأهلك �سخ�سً

ذاك اّل���ذي ي�أتيك بر�س�لٍة م� من مك�ٍن معّي���ن؟ فمن الوا�سح اأّن ذاك اّلذي 

جعلت���ه في بيتك خليفًة لك �سيكون اأقرب اإليك. فخليفة اهلل - وهن� ل يقول 

خليفة ر�سول اهلل - هو اأف�سل من ر�سول اهلل!

اإّن م���� ك�ن يقول���ه خ�ل���د بن عب���د اهلل الق�س���رّي ك�ن يج���ري على ل�س�ن 

الآخرين.

وعندم���� نظرت في اأ�سع�ر �سع���راء الع�سر الأموّي وجدت اأّنه منذ زم�ن 

عب���د المل���ك قد تك���ّرر تعبير خليفة اهلل ف���ي الأ�سع�ر اإلى درج���ة اأّنه ين�سى 

الم���رء اأّن الخليف���ة هو خليفة النب���ّي! فقد ا�ستمّر هذا الأم���ر اإلى زمن بني 

العّب��ص.

)1) ابن قتيبة الدينوري، الأخب�ر الطوال، تحقيق عبد المنعم ع�مر، ن�سر دار اإحي�ء الكتب العربي، الطبعة 
الأولى، 1960م، الق�هرة، �ص 346.
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ب�����ن�����ي اأم��������ّي��������ة ه�������ّب�������وا ط����������ل ن�����وُم�����ك�����ُم

داووِد ب�������ن  ي�����ع�����ق�����وب  ال����خ����ل����ي����ف����ة  اإّن 

����س����ع���ت خ���الف���ت���ك���م ي������ ق������وم ف���ل��ت��م�����س��وا

(1(
وال���������ع���������وِد ال������������زّق  ب����ي����ن  اهلل  خ���ل���ي���ف���ة 

حّتى عندم� ك�نوا يريدون هج�ء الخليفة ك�نوا يقولون خليفة اهلل! واأينم� 

ك�ن ال�ّسعراء المعروفون في ذلك الزم�ن كجرير والفرزدق وُكثير وغيرهم، 

ومئ����ت ال�ّسع���راء المعروفين والكب����ر، عندم� يريدون م���دح الخليفة ك�نوا 

ُيطلق���ون عليه لق���ب خليفة اهلل، ل خليف���ة ر�سول اهلل. وهذا نم���وذٌج واحد. 

لق���د �سُعفت عق�ئد الّن��ص بهذا ال�سكل حّت���ى فيم� يتعّلق ب�أ�سول الدين. اأّم� 

اأخالقهم فقد انحّطت ب�سّدة.

هن����ك نقط���ة لفتت نظري اأثن����ء مط�لعتي لكت�ب الأغ�ن���ي لأبي الفرج، 

وه���و اأّن���ه ف���ي �سنوات ال� 70 و�لــــ 80 و�لــــ 90 والمئة اإل���ى 150، 160 تقريًب�، 

ف����إّن اأ�سهر المغّنين والمطربين والالعبي���ن والع�بثين في الع�لم الإ�سالمّي 

ك�ن���وا في المدين���ة اأو في مّكة، وكّلم���� ك�ن ي�سيق �س���در الخليفة في ال�س�م 

�سوًق� للغن�ء، وُيط�لب بمغنٍّ اأو مطرب، ك�نوا ير�سلون له من المدينة اأو مّكة 

اأحد المطربين المعروفين اأو المغّنين. ف�أ�سواأ ال�سعراء والم�جنين ك�نوا في 

مّك���ة والمدينة. فمهبط وحي النبّي ومن�س�أ الإ�سالم اأ�سحى مركًزا للفح�س�ء 

والف�س����د. وم���ن الجّي���د اأن نعرف هذه الأم���ور ب�س�أن ت�ري���خ المدينة ومّكة. 

)1) ال�سيد المرت�سى علم الهدى، علي بن الح�سين، اأم�لي المرت�سى )غرر الفوائد ودرر القالئد(، تحقيق 
وت�سحيح محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، ن�سر دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1998م، الق�هرة، ج1، 

�ص141.
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ولالأ�س���ف في الآث�ر اّلتي لدين�، ل يوجد مثل هذه الأ�سي�ء، وهي اأموٌر واقعّية 

حدثت. واأن� العبد اأعر�ص لنموذٍج من رواج الف�س�د والفح�س�ء. 

ك�ن ف���ي مّكة �س�ع���ٌر ُيدعى عمر بن اأبي ربيعة، وهو م���ن �سعراء التعّري 

والمج���ون، وقد م�ت ف���ي اأوج قدرته وفّنه ال�سعرّي. ول���و اأردن� ذكر ق�س�ص 

هذا ال�ّس�عر وم�ذا ك�ن يفعل في مّكة لحت�ج الأمر اإلى ف�سٍل م�سّبٍع ب�لّت�ريخ 

الموؤ�س���ف لذلك الع�سر، في مّك���ة والطواف ورمي الجم���رات. وهذا البيت 

مذكور في كت�ب المغني:

����رت ب������دا ل�����ي م���ن���ه���� م���ع�������س���ٌم ح���ي���ن���م���� َج����مَّ

(1(
وك�����������فٌّ خ���������س����ي����ٌب ُزّي��������ن��������ت ب������ب������ن�������ن

دارًي���������� ك����ن����ت  واإن  اأدري  م�������  ف���������واهلل 

(2(
بثم�نِي اأم  ال���ج���م���ر  رم�����ي�����ُت  ب�������س���ب���ٍع 

وعندم� م�ت عمر بن اأبي ربيعة، ينقل الراوي اأّنه اأقيم في المدينة عزاٌء 

ع�م وك�ن الّن��ص يبكون في اأزّقة المدينة. ويقول اإّنني اأينم� ذهبت كنت اأجد 

مجموع���ة من ال�سب�ب، ن�س�ًء ورج�ًل، واقفين ويبكون عمر بن اأبي ربيعة في 

مّك���ة، ف�س�هدت ج�رية ت�سعى في عمله� وتحم���ل دلوًا لُتح�سر الم�ء، وك�نت 

� واأ�سًف�؛ وعندم�  دموعه� تنهمر على خّديه� بك�ًء على عمر بن اأبي ربيعة غمًّ

و�سل���ت اإلى مجموعة من ال�ّسب�ب �س�ألوه� لم����ذا تبكين لهذا الحّد؟ فق�لت 

لأّن هذا الّرجل قد م�ت وخ�سرن�، فق�ل له� اأحدهم، ل تحزني هن�ك �س�عٌر 

)1) ابن ه�س�م الأن�س�ري، مغنى اللبيب، ج1، �ص 14.
اب���ن ع�س�ك���ر، اأبو الق��سم علي بن الح�س���ن ال�س�فعي، ت�ريخ مدينة  دم�س���ق، تحقيق علي �سيري، طبع   (2(

ون�سر دار الفكر للطب�عة والن�سر والتوزيع، بيروت، لبن�ن، الطبعة الأولى، 1998م، ج69، �ص260.



اآخر في المدينة هو خ�لد المخزومّي، واّلذي ك�ن لمّدٍة ح�كًم� على مّكة من 

ط���رف علم�ء ال�ّس����م، وقد ك�ن من �سعراء التع���ّري والمجون، كعمر بن اأبي 

ربيعة، فذكروا له� ذاك البيت واأرادوا اأن يذكروا له� بع�ص الأبي�ت ال�سعرّية 

له���ذا ال�ّس�عر، ف��ستمعت هذه الج�ري���ة قلياًل - وقد ُذكر في »الأغ�ني« هذا 

ال�ّسع���ر وخ�س�ئ�سه - فم�سحت دموعه� وق�ل���ت: »الحمد اهلل اّلذي لم ُيخِل 

حرم���ه«. ف�إذا ُفقد �س�عٌر ج����ء اآخر، هذا نموذج من الو�سع الأخالقّي لأهل 

المدينة.

والق�س�ص كثيرة عن �سهرات مّكة والمدينة. ولم تكن الم�س�ألة منح�سرة 

ب�لأفراد المنحّطين، بل �سملت الجميع في المدينة، بدًءا من ذاك المت�سّول 

الم�سكي���ن ك�أ�سع���ب الطّم����ع المعروف اّل���ذي ك�ن �س�عًرا ومهّرًج���� ومروًرا 

ب�لأف���راد الع�دّيين واأبن�ء ال�ّسوق واأمث�ل ه���ذه الج�رية اإلى اأبن�ء المعروفين 

من قري�ص وحّتى بني ه��سم، ك�نوا من هوؤلء اّلذي غرقوا في هذه الفح�س�ء.

وف���ي زمن اأم�رة هذا ال�ّسخ����ص المخزومّي، ج����ءت ع�ئ�سة بنت طلحة 

وك�ن���ت تطوف، وك�ن ُيحّبه�، وعندم� ح�ن وق���ت الأذان اأر�سلت هذه المراأة 

مر بعدم رفع اأذان الع�سر! فقيل 
ُ
نهي طواف���ي، ف�أ

ُ
ر�س�ل���ًة اأن ل توؤّذنوا حّتى اأ

ل���ه اأنت توؤّخر الأذان من اأجل �سخ�صٍ واحٍد وام���راأة تطوف: اأَوتوؤّخر �سالة 

الّن�����ص؟! فق�ل: واهلِل ل���و اأّن طوافه� بقي اإلى ال�سبح لقل���ت لهم اأن يوؤّخروا 

الأذان اإلى ال�سبح! هذا ك�ن ح�ل ذلك الزمن. 

)1986/07/19(



الفصل الثامن:

Q اإلمام السّجاد
الظروف الجتم�عّية وال�ّسي��سّية. 	•

.Q اأهداف حركة الإم�م ال�سّج�د 	•
الإم�م ال�سّج�د Q  وتجّلي�ت المواجهة ال�ّسي��سّية. 	•

.R تكتيك بداية المرحلة الث�لثة لحركة الأئّمة 	•
مواجهة الإم�م مع علم�ء البالط. 	•





روف االجتماعّية والّسياسّية
ّ
الظ

اإّن الحدي���ث عن الإم�م ال�سّج�د Q وكت�ب���ة �سيرته عمٌل �سعب، لأّن 

اأ�س�����ص تعّرف الّن�����ص اإلى هذا الإم�م تّم في اأجواء غي���ر م�س�عدة اإطالًق�. 

ففي ذهن اأغلب كّت�ب ال�ّسيرة والمحّللين اأّن هذا الإن�س�ن العظيم قد انزوى 

للعب�دة ولم يكن له اأّي تدّخل في ال�ّسي��سة. حّتى اأّن بع�ص الموؤّرخين وكّت�ب 

ال�ّسي���رة ذكروا هذه الم�س�ألة ذك���ًرا �سريًح�. اأّم� اّلذين لم يقولوا هذا الأمر 

ب�سراح���ٍة ف����إّن مفهومهم عن حي�ة الإم�م ال�سّج����د Q لي�ص �سوى هذا 

الأم���ر. وهذا المعنى موج���وٌد في الألق�ب اّلت���ي ُتن�سب اإلي���ه والّتع�بير اّلتي 

ُيطلقه���� الّن�����ص عليه: كم� ُيطلق عليه بع�ص الّن��ص لق���ب »العليل«، في حين 

اأّن مر�سه لم ي�ستغرق اأكثر من عّدة اأّي�م في واقعة ع��سوراء. ومن الّطبيعّي 

اأّن كّل اإن�س����ن يمر�ص في حي�ته عّدة اأّي�م، واإن ك�ن مر�ص الإم�م للم�سلحة 

الإلهّي���ة حّت���ى ل ُيكّلف هذا العظيم ب�لّدف�ع والجه����د في �سبيل اهلل في تلك 

الأّي����م، لي�ستطيع في الم�ستقب���ل اأن يحمل الحمل الّثقي���ل لالأم�نة والإم�مة 

عل���ى ع�تقه، ويبقى حيًّ� بعد والده لم���ّدة 34 اأو 35 �سنة، ُتعّد اأ�سعب مراحل 

ع�س���ور الإم�مة عند ال�ّسيعة. اأنتم عندم���� تنظرون اإلى م��سي حي�ة الإم�م 
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ا، كم� حدث  ال�سّج����د Q �س���وف تجدون ح���وادث متنّوع���ة ولفتة ج���دًّ

لبقّي���ة اأئّمتن�، ورّبم���� اإذا جمعن� �سير الأئّمة R مًع� فلن نجد مثل �سيرة 

.Q ال�سّج�د

اإّن �سيرة كّل اإن�س�ن ب�لمعنى الواقعّي للكلمة تّت�سح عندم� نعرف الّتوّجه 

الع����ّم اّلذي �س�ر علي���ه، ومن بعده� نقوم بمالحظة الح���وادث الجزئّية في 

حي�ت���ه. ف�إذا ُعرف الّتوّجه الع�ّم، ف�إّن الحوادث الجزئّية �سوف ُت�سبح ذات 

معن���ى، اأّم���� اإذا لم ُيعرف ذل���ك التوّجه اأو ُفه���م خط�أ، ف�إّن تل���ك الحوادث 

الجزئّي���ة �س���وف ُت�سبح دون معن���ى اأو ذات معًنى خ�طئ. وه���ذا ل يخت�ّص 

ب�لإم����م ال�سّج�د Q اأو ب�ق���ي اأئّمتن� R فقط، ب���ل اإّن هذا ي�سدق 

وينطبق على �سيرة الجميع.

مث���اًل بخ�سو�ص الإم�م ال�سّج�د Q نج���د اأّن ر�س�لته اإلى محّمد بن 

�سه����ب الزهرّي ُتعتبر نموذًج���� لأحد الحوادث في حي�ت���ه. فلو اأخذن� هذه 

الح�دث���ة بنف�سه����، وبمعزل عن بقي���ة الحوادث في تل���ك المرحلة، ل ُيمكن 

اأن نفه���م �سيًئ�. فقد ُتفهم هذه الّر�س�لة على اأّنه���� من اأحد اّلذين ينت�سبون 

اإل���ى اآل الر�س���ول P، لأحد العلم�ء المعروفين ف���ي ذلك الّزم�ن، في هذا 

المج�ل توجد عّدة اآراء: هذه الر�س�لة ُيمكن اأن تكون جزًءا من جه�ٍد وا�سٍع 

واأ�س�����ص، ويمكن اأن تكون نهًي� ب�سيًط� ع���ن منكر، وُيمكن اأن تكون اعترا�َص 

�سخ�سّيٍة على �سخ�سّي���ٍة اأخرى ك�لعترا�س�ت اّلتي ُت�س�هد كثيًرا على طول 

الّت�ري���خ بي���ن �سخ�سّيتين اأو ع���ّدة اأ�سخ��ص. ول ُيمكن فه���م �سيٍء من هذه 

الق�سّي���ة فهًم� تلق�ئيًّ� وبمعزل عن بقّي���ة اأحداث تلك المرحلة. والهدف من 

ه���ذه الم�س�ألة هو اأّنن� اإذا التفتن� اإل���ى الحوادث الجزئّية وقطعن� الّنظر عن 
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الّتوّج���ه الع����ّم في حي�ة الإم�م فلن ُتفهم �سيرت���ه، لذلك ل بّد من اأن نعرف 

التوّجه الع�ّم في �سيرته.

اإّن بحثن� الأّول هو حول التوّجه الع�م لالإم�م ال�سّج�د Q في الحي�ة 

ونقرنه بكلم�ته، واأي�سً� ب�لمفهوم الع�ّم لحي�ة الأئّمة R ثّم نو�سحه.

نح���ن ُن�س�ه���د بعد �سل���ح الإم�م الح�س���ن Q، اّلذي وقع ف���ي ال�ّسنة 

الأربعين للهجرة، اأّن اأه���ل البيت لم يلتزموا البق�ء داخل البيت والقت�س�ر 

لح  على بي�ن الأحك�م الإلهّية كم� يفهمونه� فقط، بل نجد منذ اأّول اأّي�م ال�سّ

اأّن برن�مج كّل الأئّمة R ك�ن يقوم على تهيئة المقّدم�ت لإق�مة الحكومة 

الإ�سالمّي���ة بح�س���ب الّنهج اّلذي يرونه. وهذا م���� ُنالحظه بو�سوح في حي�ة 

الإم�م المجتبى Q وكلم�ته.

ا  م���ن ه���ذه الّجه���ة ك�ن عمل الإم����م الح�س���ن Q عم���اًل عميًق� جدًّ

����. لق���د ع��ص الإم����م الح�سن Q مع كّل تل���ك التحّولت ع�سر  وت�أ�سي�سيًّ

�سن���وات، اجتم���ع حوله، في هذه المّدة، اأفراد وترّب���وا على يديه. توّزع ق�سٌم 

منهم في كّل زاوية لمواجهة نظ�م مع�وية واإ�سع�فه ب�سه�دتهم واعترا�س�تهم 

و�سرخ�تهم.

وفيم� بعد و�سل الّدور اإلى الإم�م الح�سين Q. وقد ت�بع هذا العظيم 

ذلك الّنهج نف�سه في المدينة ومّكة ومن�طق اأخرى حّتى هلك مع�وية وجرت 

ا ومثمرة لم�ستقبل  واقع���ة كربالء. واإن ك�نت واقعة كربالء ث���ورة مفيدة جدًّ

 L الإ�سالم، لكّن ذاك الهدف اّلذي ك�ن الإم�م الح�سن والإم�م الح�سين

رعبوا وجرت ت�سفية الأتب�ع المقّربين 
ُ
ي�سعي����ن لأجله ت�أّخر، لأّن الّن��ص قد اأ

لالإم����م الح�سن والإم�م الح�سي���ن L، وت�سّلط الأعداء فك�ن وقوع ذلك 
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الح�دث طبيعيًّ�. فلو لم تجِر نه�سة الإم�م الح�سين Q على هذا الّنحو، 

 )Qف�إّن الّتخمين هو اأّن���ه ك�ن هن�ك مج�ل، فيم� بعد)الإم�م الح�سين

وفي الم�ستقبل القريب، لتحّرٍك ينتهي اإلى ت�سليم الحكومة لل�ّسيعة. ول يعني 

ه���ذا الكالم اأّنه لم يكن الّنهو�ص واجًب� على الإم�م الح�سين Q، بل اإّن 

الّظ���روف اّلتي ك�نت في هذه الّثورة ك�نت تفر�ص اأن تحدث في ذلك الوقت 

ول �سّك في ذلك اأبًدا. لكن لو لم تكن تلك الّظروف، ولو لم ي�ست�سهد الإم�م 

الح�سي���ن Q في تل���ك الواقعة، ف�لحتم����ل الأكب���ر اأّن الم�ستقبل اّلذي 

تطّلع اإليه الإم�م الح�سن Q ك�ن �سيتحّقق ب�سرعة. 

لق���د ك�ن الأئّمة R في �سعٍي وراء هذا الخ���ّط وهذا الهدف، وك�نوا 

ي�سع���ون دائًم���� لت�سكي���ل الحكوم���ة الإ�سالمّي���ة. وعندم���� ا�سُت�سه���د الإم�م 

�سر الإم�م ال�سّج�د Q وهو في تلك 
ُ
الح�سين Q في واقعة كربالء، واأ

الح�ل���ة من المر�ص، فمنذ تلك اللحظة، بداأت في الحقيقة م�سوؤولية الإم�م 

ال�سّج����د Q. ولو ُقّدر في ذلك الت�ريخ اأن ينجح الإم�م الح�سن والإم�م 

الح�سي���ن L في ت�أمين ذلك الم�ستقبل لق�م الإم�م ال�سّج�د Q في 

.R ذلك الوقت ب�لتحديد بهذا الأمر ومن بعده الأئّمة الب�قون

 Q بن����ًء علي���ه، ينبغ���ي اأن نبحث في مجم���ل حي�ة الإم����م ال�سّج�د

ع���ن هذا اله���دف الكّلي والمنهج الأ�سل���ّي، واأن نعرف دون �س���ك اأّن الإم�م 

ال�سّج�د Q ك�ن ي�سعى لأجل تحقيق ذلك الهدف اّلذي ك�ن ي�سعى لأجله 

.L الإم�م الح�سن والإم�م الح�سين

ك�ن الإم����م ال�سّج����د Q، في الفترة م���� بين ت�سّلم���ه لالإم�مة منذ 

ع��سوراء 61 ه�. وا�ست�سه�ده م�سموًم� ع�م 94 ه�، ُيت�بع م�سوؤولّية تحّقق ذلك 
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اله���دف. لذلك ينبغي اأن ُنف�ّسر جزئّي�ت عمل الإم�م والمراحل اّلتي مّر به� 

والأ�س�ليب اّلتي ا�ستعمله�، والّتوفيق�ت اّلتي ح�سلت، وكّل الأمور اّلتي بّينه�، 

وكّل التحّرك�ت اّلتي ق�م به�، والأدعية والمن�ج�ة اّلتي ُجمعت في ال�سحيفة 

ر على �سوء الخّط الع�ّم. ومن المواقف  ال�سّج�دية... كّل هذا ينبغي اأن ُيف�سَّ

اّلتي اّتخذه� طوال مّدة الإم�مة:

1. موقفه اأم�م عبيد اهلل بن زي�د ويزيد، اّلذي تمّيز ب�لبطولة وال�ّسج�عة 

والفداء. 

2. موقف���ه من »م�سرف بن عقبة« اّلذي تمّيز ب�لهدوء، هذا الرجل اّلذي 

ق�م بتدمير المدينة وا�ستب�ح اأمواله� ب�أمر من يزيد في ال�ّسنة الّث�لثة 

من حكمه. 

3. حرك���ة الإم����م اأم�م عب���د الملك بن م���روان، اأقوى خلف����ء بني اأمّية 

واأمكرهم، حيث تمّيز موقفه ب�ل�سّدة حيًن� واللين حيًن� اآخر. 

4. تع�مل الإم�م Q مع عمر بن عبد العزيز. 

5. تع�مل الإم�م مع اأ�سح�به واأتب�عه وو�س�ي�ه لأ�سح�به. 

6. موقف الإم�م من ُوّع�ظ ال�ّسالطين واأعوان الظلمة. 

كل هذه المواقف والتحّرك�ت ينبغي اأن ُتدر�ص بدّقة. ووفق ت�سّوري اأرى اأّنه 

ب�للتف�ت اإلى الّنهج الع����م، ف�إّن كل هذه الجزئّي�ت والحوادث �سوف تكت�سب 

مع�ٍن من��سبة ووا�سحة. و�سوف نجد عنده� اأّن هذا الإن�س�ن العظيم قد ق�سى 

كّل حي�ته و�سعيه في طريق الهدف المقّد�ص وهو عب�رة عن اإق�مة حكومة اهلل 

على الأر�ص وتطبيق الإ�سالم، وقد ا�ستف�د من اأن�سج واأف�سل الو�س�ئل، وتقّدم 

 وتفّرق مهول، 
ٍ
ب�لق�فلة الإ�سالمّية، اّلتي ك�نت بعد واقعة ع��سوراء في ت�سرذم
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واأنجز مهّمته العظمى وم�سوؤولّيته الأ�سيلة )اّلتي �سوف ن�سير اإليه� ب�لتف�سيل 

�لحين، مراعًي� اأ�سول  لحق���ً�(، واّلتي ق�م به� كّل اأئّمتن� وجميع الأنبي�ء وال�سّ

ال�ّسي��سة وال�ّسج�عة والدّقة في الأعم�ل. وبعد 35 �سنة من الجه�د الم�ستمّر، 

اّلذي لم يعرف الّراحة اأبًدا، رحل عن الّدني� كريًم� مرفوع الّراأ�ص موكاًل حمل 

.Q ثقل الّر�س�لة من بعده اإلى الإم�م الب�قر

اإّن انتق����ل الإم�م���ة اإلى الإم�م الب�قر Q، وهي تحم���ل مهّمة اإق�مة 

حكوم���ة اهلل على الأر�ص، تظهر ب�س���ورٍة وا�سحة في الّرواي�ت. ففي رواية، 

نج���د اأّن الإم����م ال�ّسّج����د Q يجمع اأبن����ءه م�سيًرا اإل���ى محّمد بن علي 

الب�ق���ر Q ويقول: »... احم���ل هذا ال�سندوق وخذ ه���ذا ال�ّسالح وهذه 

.
(1(

ندوق ك�ن فيه القراآن والكت�ب الأم�نة بيدك«، وحينم� فتح ال�سّ

لعّل ذل���ك ال�ّسالح يرمز اإلى القي����دة الّثورّية، وذل���ك الكت�ب يرمز اإلى 

الفكر والعقي���دة الإ�سالمّية، وق���د اأودعهم� الإم����م ال�سّج�د Q الإم�م 

اّلذي �سي�أتي من بعده موّدًع� الّدني�، راحاًل اإلى جوار الّرحمة الإلهّية بنف�ٍص 

ورة الع�ّمة لحي�ة  مطمئّنة ووجداٍن ه�دئ وراأ�ٍص مرفوع. ك�نت هذه هي ال�سّ

 .Q الإم�م ال�سّج�د

ولك���ن اإذا اأردن���� اأن ندر�ص تف��سيل الأح���داث، علين���� اأّوًل اأن ُنمّهد له� 

ب�لو�سع ال�ّس�بق له�، اإذ يوجد في حي�ة الإم�م ال�ّسّج�د ف�سٌل ق�سير ومحّدد 

)1) ب�س�ئ���ر الدرج����ت، ج 1، ����ص 180. عن الإم�م الب�قر Q ق����ل: »لما ح�صرت علي ب���ن الح�صين 
الوف���اة قب���ل ذل���ك اأخرج �صفطاً اأو �صندوقاً عنده فقال: يا محم���د احمل هذا ال�صندوق، قال فحمل 

عون في ال�صندوق، فقالوا اعطنا ن�صيبنا من ال�صندوق،  بي���ن اأربع���ة، قال فلما توفي جاء اإخوته يدَّ

فق���ال: واهلل م���ا لكم فيه �صيء ولو كان لكم فيه �ص���يء ما دفعه اإلي وكان في ال�صندوق �صالح ر�صول 

.» P اهلل وكتبه



261

ساسسمة لوف سواةماعسمة وسرسم سرظم

نذك���ره اأّوًل، ثّم نقوم بعده���� ب�سرح الم�سير الع�دّي لحي����ة الإم�م وتف�سيل 

الأو�س�ع واأحوال الّزم�ن والّظروف اّلتي ك�نت �س�ئدة.

)مجلة ب��سدار ا�سالم، 6(

ع�ب، حيث جرت  لق���د بداأت حي�ة الإم����م ال�ّسّج�د بمرحلة مليئ���ة ب�ل�سّ

ح�دثة كربالء، اّلتي لم تهّز كي�ن ال�ّسيعة فح�سب، بل هّزت الأّمة الإ�سالمّية 

ب�أجمعه����. وم���ع اأّن القتل والأ�س���ر والّتعذي���ب ك�ن �س�ئًع� اآن���ذاك، لكّن قتل 

اأولد الر�سول P واأ�سر الع�ئل���ة النبوّية وو�سع روؤو�ص اآل محّمد P على 

الّرم����ح وال�سته�نة بم���ن ك�ن الر�سول P ُيقّبل ثن�ي����ه، كّل هذا قد زلزل 

الع�ل���م الإ�سالم���ّي و�سعقه. فلم يك���ن اأحد يتوّقع اأّن الأم���ر �سوف ي�سل اإلى 

 :O هذه المرحلة. ول اأدري مدى �سّحة ال�ّسعر المن�سوب لل�سيدة زينب

، فقد ك�ن ي�سير 
»م���ا توّهم���ت يا �صقي���ق فوؤادي كان هذا مق���ّدًرا مكت�وًب���ا«)1)

اإل���ى هذه الّنقطة، وه���ذا ك�ن ا�ستنت�ج جميع الّن��ص. ففج����أًة انت�سر ال�ّسعور 

ب�أّن ال�سي��سة اأ�سحت �سي��سة مختلفة، والّت�سديد اّلذي ك�ن ي�سعر به الجميع 

اأ�سب���ح اأ�سّد. فهذا البيت ُي�سير بال �سّك اإلى اأّن هذا الحدث ك�ن غير متوّقع 

اآن���ذاك. فلهذا اأخذ اله���ول والفزع ينت����ب الأّمة الإ�سالمّي���ة حيث �س�هدت 

وراأت م� لم تكن تتوّقعه من الّتنكيل والّتعذيب.

لذا، فق���د عّم الخ���وف والّرعب ك�ّف���ة المن�طق الإ�سالمّي���ة. وب��ستثن�ء 

الكوف���ة، وذلك بف�س���ل التّوابين وبعده� بف�سل المخت�ر؛ ف����إّن الّرعب الذي 

�س�د المدين���ة وغيره� من المن�طق، وحّتى مّكة المكّرمة مع وجود عبد اهلل 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 45، �ص 115.
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بن الّزبير اّلذي ث�ر بعد مّدة، ب�سبب ح�دثة كربالء المفجعة، ك�ن رعًب� غير 

م�سبوٍق في الع�لم الإ�سالمّي. 

.. بن����ًء عليه، ف�إّن الو�سع الفك���رّي، وهذا الو�سع من الف�س�د الأخالقّي، 

والف�س����د ال�سي��سّي ك�ن ع�ماًل اآخر. ف�أغل���ب ال�سخ�سّي�ت الكب�ر قد ت�سّبثوا 

بف�س���الت الحي�ة الم�دي���ة لرج�ل الحكومة اآن���ذاك. �سخ�سّي�ت كبيرة مثل 

محّمد ب���ن �سه�ب الزهري، الذي ك�ن في مرحلة من المراحل، من تالمذة 

الإم����م ال�ّسّج�د Q، فق���د اأ�سبح ت�بًع� للجه�ز الح�ك���م. وتلك الّر�س�لة 

المعروف���ة لالإم�م ال�سّج�د اإلى محمد بن �سه����ب الّزهرّي، التي هي ر�س�لة 

ت�ريخّي���ة وموّثق���ة في كت�ب »تح���ف العقول« واأم�كن اأخ���ر، تبّين اأي نوع من 

 ،� الروابط والنتم�ءات لأمث�ل هذه ال�سخ�سّي�ت الكبيرة. واأمث�ل هوؤلء اأي�سً

محّمد بن �سه�ب، حيث نقل العاّلمة المجل�سّي في البح�ر على م� يبدو  عن 

ج�ب���ر بن عبد اهلل اأّن الإم����م ال�ّسّج�د Q ق�ل: »ما ن���دري كيف ن�صنع 

بالّنا����س، اإن حّدثناه���م بم���ا �صمعنا م���ن ر�صول اهلل P �صحك���وا«، فهم ل 

. ومن 
يكتف���ون ب�لّرف����ص بل ي�سحكون ا�سته���زاًء، »واإن �صكتنا لم ي�صعن���ا«)1)

ث���ّم يذكر ح�دثًة حيث نقل الإم�م حديًث���� لجم�عٍة ك�ن فيه� �سخ�ٌص ا�ستهزاأ 

ورف����ص ذل���ك الحديث. ثّم يذك���ر ب�س�أن �سعيد ب���ن م�سّيب واّلزه���رّي اأّنهم 

ك�ن���وا منحرفي���ن، وب�لّطبع اأن� العبد، ل اأقبل ذلك ب�س����أن �سعيد بن م�سّيب، 

فهن����ك �سواه���د عدي���دة على اأّن���ه ك�ن من حوارّي���ي الإم�م، لكن م���� يتعّلق 

ب�لّزه���رّي وكثي���رون غيره ك�ن الأمر كذلك. وُيعّدد اب���ن اأبي الحديد اأ�سم�ء 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 6، �ص 259.
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ع���دد م���ن ال�سخ�سّي�ت ورج�ل ذلك الزم�ن من اّلذي���ن ك�نوا من اأتب�ع اأهل 

البيت R ثّم انحرفوا فيم� بعد.

.. ك�ن يجب اإ�سالح دين الّن��ص، واإ�سالح اأخالق الّن��ص، واإخراج الّن��ص 

م���ن م�ستنقع الف�س�د، كم� ك�ن يج���ب اإع�دة اإحي�ء التوّج���ه اإلى المعنوّي�ت، 

المعنوّي����ت الت���ي هي لّب لب����ب الّدين وروح���ه الأ�سلّي. لذا ت���رون اأّن اأكثر 

ال���كالم المنق���ول عن الإم����م ال�سّج�د Q ه���و في الّزه���د: »اإّن عالمة 

. هذه الجملة هي 
الزاهدين في الدنيا الراغبين عنها في الآخرة...اإلخ«)1)

ل. واإّن ك�ن في هذا الحديث مف�هيم واإ�س�رة اإلى  بداية حديٍث طوي���ل مف�سّ

تل���ك الأهداف التي ذكرن�ه�. اأو »اأَول حّر يدع هذه اللماظة لأهلها فلي�س 

 .
لأنف�صكم ثمن اإل الجّنة األ فال تبيعوها بغيرها«)2)

اإّن اأكث���ر كلم����ت الإم�م ال�ّسّج����د Q ك�نت حول الّزه���د والمع�رف 

الإ�سالمّي���ة، اإّل اأّن الإم�م ك�ن يطرح المع�رف الإ�سالمّية وُيبّينه� من خالل 

الّدع�ء، وذلك لأّن الّظروف في ذلك العهد، وكم� ُكّن� قد ذكرن�، ك�ن ي�سوده� 

القم���ع، ولم يكن الو�س���ع مالئًم� بحيث ي�سمح لالإم����م ال�سّج�د Q ب�أن 

يتكّل���م اإلى الّن��ص ويطرح اآراءه ب�سورة �سريحة ووا�سحة، لم تكن الأجهزة 

� ك�نوا يرف�سون ذلك. اأ�س��ًس�، ف�إّن المجتمع  فقط هي الم�نع بل الّن��ص اأي�سً

ك�ن ق���د اأ�سبح مجتمعً� ف��سًدا �س�ئعً� ف�ق���ًدا لال�ستعداد، وك�ن يجب اإع�دة 

بن�ئه من جديد.

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 75، �ص 128.
)2) تحف الحقول، �ص 391.
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ك�ن���ت حي�ة الإم�م ال�ّسّج�د Q لم���دة 34 اأو 35 �سنة، من ع�م 61 هـ 

اإل���ى 95 ه�، على هذا الّنحو. وكّلم���� ك�ن يم�سي الوقت ك�ن الو�سع يتح�ّسن، 

حّت���ى ق�ل الإم����م ال�س�دق Q، كم� ذكرن����ه �س�بقً�، »ارت���ّد الّنا�س بعد 

الح�صي���ن...« اإلى اأن ق�ل »ث���م اإّن الّنا�س لحقوا وكث���روا«. وفي زمن الإم�م 

الب�ق���ر Q تح�ّسن الو�سع عّم� ك�ن عليه في زمن ال�سّج�د Q وهذا 

بف�سل م� بذله الإم�م ال�سّج�د من جهد خالل 35 �سنة.

)1986/07/19(

يظّن بع�ص الّن��ص اأّنه لو اأراد الإم�م اأن يق�وم نظ�م بني اأمّية لك�ن ينبغي 

اأن يرف���ع راية المق�وم���ة الع�سكرّية، اأو اأن يلتحق ب�لمخت����ر، اأو عبد اهلل بن 

حنظل���ة، اأو اأن يقودهم� معلًن���� بذلك المق�ومة الم�سّلحة ب���كّل و�سوح. لكن 

ب�لّنظ���ر اإلى ظ���روف زمن الإم����م ال�سّج�د Q، وب�للتف����ت اإلى هدف 

الأئّمة R، نفهم اأّن هذا الّنوع من الّتفكير هو تفكيٌر خ�طئ.

فلو ق����م الأئّمة R، ومن جملتهم الإم����م ال�سّج�د Q، في تلك 

الّظ���روف بمثل هذه التحّرك�ت العلنّي���ة وال�ّسلبّية، فب�ليقين لم� بقي لل�ّسيعة 

ب�قية، ولم� بقيت الأر�سّية اأو ُف�سح المج�ل ل�ستمرار ونمّو مدر�سة اأهل البيت 

ونظ����م الولية والإم�مة فيم� بعد. له���ذا نجد اأّن الإم�م ال�سّج�د Q في 

ق�سّي���ة المخت����ر، لم ُيعلن التع�ون مع���ه، ورغم م� ج�ء ف���ي بع�ص الرواي�ت 

ع���ن ارتب�ٍط �س���رّي بينهم�، اإّل اأّنه ودون �سّك، لم يك���ن ارتب�ًط� علنيًّ�، حّتى 

قي���ل في بع�ص الّرواي�ت اإّن الإم�م ال�سّج�د Q ك�ن يذّم المخت�ر، ويبدو 

ا من ن�حية التقّية، وذل���ك حّتى ل ُي�ست�سعر وجود اأّي  ه���ذا الأمر طبيعيًّ� جدًّ

ارتب����ط بينهم����، مع العلم ب�أّن المخت����ر فيم� لو انت�سر ف�إّن���ه ب�لت�أكيد ك�ن 
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�سُيعط���ي الحكومة لأه���ل البيت R، ولكن في ح����ل هزيمته، ومع وجود 

اأدن���ى ارتب����ط وا�سٍح وعلن���ّي، لك�نت الّنقم���ة �سملت وب�سكل قطع���ّي الإم�م 

�. لأجل ذلك لم  ال�سّج����د Q و�سيعة المدينة واجتّثت جذور الت�سّيع اأي�سً

ُيظهر الإم�م Q اأّي نوٍع من الرتب�ط العلنّي به.

ورد ف���ي رواي���ة اأّنه عندم� دخل م�سل���م بن عقبة اإل���ى المدينة في واقعة 

الحّرة، ل���م ي�سّك اأحّد على الإطالق في اأّن اأّول �سخ�ص �سيقع �سحّية نقمته 

ه���و علّي بن الح�سين Q، لكّن الإم����م ال�سّج�د Q بتدبيره الحكيم 

ت�سّرف بحيث دفع البالء عنه، وبذلك ح�فظ على ا�ستمرار المحور الأ�سلّي 

لل�سيعة.

وهن����ك رواي�ت ف���ي بع�ص الكتب �� م���ن جملته� »بح�ر الأن���وار« �� تحكي 

ع���ن اإظه�ر التذّلل من ِقَبل ال�سّج�د Q عند م�سلم بن عقبة، ولكن هذه 

الّرواي�ت ك�ذبة قطًع� وذلك لالأ�سب�ب الت�لية:

اأّوًل: هذه الّرواي�ت ل ت�ستند اإلى اأّي �سنٍد �سحيح.

ثانياً: توجد رواي�ت اأخرى ُتكّذبه� وتدفعه� من حيث الم�سمون.

توجد رواي�ت عدي���دة بخ�سو�ص لق�ء الإم�م Q مع م�سلم بن عقبة 

ل تن�سج���م اأّي واح���دة منه� مع الأخ���رى، ولأّن بع�ص تل���ك الرواي�ت ينطبق 

وين�سجم اأكثر مع نهج الأئّمة و�سيرتهم، فنحن ب�سورة طبيعّية نقبله�.

عل���ى كّل ح�ل، م���ع اأّنن� ل نقبل تل���ك الّرواي�ت اّلتي تتح���ّدث عن �سدور 

� ف���ي اأّن الإم�م لم ُيق�بل  مث���ل ه���ذه الأفع�ل عن الإم�م، لكّنن���� ل ن�سك اأي�سً

م�سل���م بن عقبة بت�سّرٍف مع�ٍد، لأّن اأّي ت�سّرف من هذا القبيل �سوف يوؤّدي 

اإل���ى قت���ل الإم�م، وهذا �سيوؤّدي ب���دوره اإلى خ�س�رة عظيم���ة ل ُتجبر بلح�ظ 
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الّدور اّلذي ينبغ���ي اأن يقوم به الإم�م ال�سّج�د Q ب�لن�سبة لثورة الإم�م 

الح�سي���ن Q وتبليغ حقيقته����. لهذا يبقى الإم�م Q ����� وكم� قراأن� 

ف���ي رواية الإم����م ال�س�دق Q �� ويلح���ق الّن��ص به �سيًئ���� ف�سيًئ� ويزداد 

عبة وغير الم�س�عدة يبداأ عمل الإم�م  عدده���م. وفي ظّل تلك الّظروف ال�سّ

.Q ال�سّج�د

ب�لّطب���ع، ك�ن جه����ز عبد المل���ك �� حي���ث اإّن معظم عهد اإم�م���ة الإم�م 

ال�سّج����د، الب�لغ���ة ثالثين �سنة ونّي���ف، ك�نت في ظّل ه���ذه الحكومة �� يقوم 

ب�لّر�سد الت�م والمراقب���ة الدائمة لحي�ة الإم�م ال�سّج�د Q، وي�ستخدم 

الجوا�سي����ص والعي���ون الكثي���رة اّلتي ك�ن���ت تنق���ل اإلي���ه اأدّق التف��سيل حّتى 

.Q ة ب�لإم�م الم�س�ئل الداخلية والخ��سّ



Q أهداف حركة اإلمام السجاد

�سير ب�سكٍل مخت�سر 
ُ
بعد اأن اّت�سحت �س�حة عمل الإم�م ال�سّج�د Q اأ

اإل���ى الهدف والّنه���ج اّلذي اعتمده الأئّمة R. وبع���د ذلك نقوم بدرا�سة 

جزئّي�ت حي�ة هذا الإم�م فيم� يتعّلق بهذا الّنهج.

مّم���� ل �سّك فيه اأّن الهدف النه�ئّي لل�ّسج�د Q ك�ن اإيج�د الحكومة 

الإ�سالمّي���ة، وكم� ج�ء في كالم ال�س�دق Q ف����إّن اهلل تع�لى وّقت ع�م 

70 لقي����م الحكومة الإ�سالمّية، ث���ّم ب�سبب قتل الإم�م الح�سين Q �سنة 

60 ف����إّن اهلل اأّخره���� اإلى �سن���ة 147 ــ 148ه����، فهذا يحكي بو�س���وح عن اأّن 

الهدف النه�ئّي لالإم�م ال�سّج����د Q و�س�ئر الأئّمة ك�ن اإيج�د الحكومة 

الإ�سالمّي���ة. ولك���ن كي���ف يمكن اأن ُتق����م الحكومة الإ�سالمّي���ة في مثل تلك 

الّظروف؟ اإّن هذا يحت�ج اإلى عّدة اأمور:

1. ينبغي اأن تدّون وُتدر�ص وُتن�سر المدر�سة الإ�سالمّية الحقيقّية، اّلتي يحمل 

� المبن���ى الأ�س��ص  علمه���� الأئّم���ة R، هذه المدر�سة اّلت���ي هي اأي�سً

للحكوم���ة الإ�سالمّية. بعد اأن انف�سل المجتم���ع الإ�سالمّي ولمّدة طويلة 

حيح، كيف يمك���ن اإق�مة حكومة  من الّزم���ن عن الفكر الإ�سالم���ّي ال�سّ
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عل���ى اأ�س�ص الفكر الإ�سالم���ّي الأ�سيل في حي���ن اأّن الأر�سّية الفكرّية لم 

يتّم تحقيقه� بين الّن��ص، ولم تّدون تلك الأحك�م الأ�سيلة؟

اإّن اأعظم الأدوار اّلتي م�ر�سه� الإم�م ال�سّج�د Q هي اأّنه دّون الفكر 

الأ�سيل لالإ�س���الم: ك�لتوحيد، والنبّوة، وحقيقة المق����م المعنوّي لالإن�س�ن، 

حيف���ة ال�سّج�دية هو في هذا المج�ل.  وارتب�ط���ه ب�هلل. واأهّم دور اأّدته ال�سّ

حيفة، ث���ّم جولوا بب�سركم في اأو�س����ع الّن��ص على  ف�نظ���روا اإلى هذه ال�سّ

�سعيد الفكر الإ�سالمّي في ذلك الّزمن �ستجدون مدى الم�س�فة اّلتي تف�سل 

بين الثنين.

فف���ي ذلك الّزمن اّل���ذي ك�ن ي�سير فيه الم�سلمون ف���ي كّل اأنح�ء الع�لم 

الإ�سالم���ّي نحو الحي�ة الم�ّدّي���ة والملّذات، بدًءا م���ن �سخ�ص الخليفة عبد 

الملك بن مروان، اإلى العلم�ء المحيطين به )ومن جملتهم محّمد بن �سه�ب 

الزه���رّي، و�سوف اأذك���ر اأ�سم�ء علم�ء البالط فيم� بع���د(، نزوًل اإلى جميع 

 Q اّلذين ك�نوا يغو�سون في بحر الدني� والم�دي�ت، يقف الإم�م ال�سّج�د

.
ويقول مخ�طًب� الّن��ص: »اأَول حّر يدع هذه اللماظة لأهلها؟«)1)

فف���ي هذه الجملة يو�سح الإم�م اأّن الفك���ر الإ�سالمّي الأ�سيل ك�ن عب�رة 

عن جع���ل الهدف للمعنوّي����ت، والتحّرك للو�س���ول اإلى الأه���داف المعنوية 

والإ�سالمّي���ة، وجع���ل الإن�س�ن يرتبط ب�هلل عبر التكلي���ف. وهذا هو الموقف 

المق�ب���ل تم�ًم���� لحركة الّن�����ص الم�دّية ف���ي ذلك الّزم���ن. ك�ن على الإم�م 

ال�سّج�د Q اأن يقوم بعمٍل كبيٍر لأجل اأن يحفظ الفكر الأ�سيل لالإ�سالم 

)1)  تحف العقول، �ص391.
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ف���ي ف�س�ء المجتم���ع الإ�سالمّي. وك�نت ه���ذه الح�دثة بداي���ة اأعم�ل الإم�م 

.Q ال�سّج�د

2. تعري���ف الّن��ص اإلى اأحّقية اأولئك اّلذي���ن ينبغي اأن يت�سّلموا زم�م الحكم. 

اإذ كي���ف ُيمكن لأهل البيت ت�سكي���ل حكومة في الوقت اّلذي ك�ن الإعالم 

والتبليغ �سّد اآل الر�سول قد مالأ الع�لم الإ�سالمّي طوال ع�سرات ال�سنين 

حّتى ع�سر الإم�م ال�سّج����د Q، وفيه ظهرت الأح�ديث المو�سوعة 

ع���ن ر�سول اهلل P واّلت���ي ُتخ�لف حركة اأهل البيت ب���ل اإّنه� في بع�ص 

الموارد ت�ستمل على �سّبهم ولعنهم، وقد ُن�سرت بين اأن��ص لم يكن لديهم 

اأي اّطالع على المق�م المعنوّي والواقعّي لأهل البيت.

 Q له���ذا، ف�إّن اأحد الأه���داف والتحّرك�ت المهّم���ة لالإم�م ال�سّج�د

ك�ن يرتبط بتعريف الّن��ص اإلى اأحّقية اأهل البيت، واأّن مق�م الولية والإم�مة 

والحكوم���ة حقٌّ ث�بت لهم وهم الخلف����ء الواقعّيون للنبّي P. وهذا الأمر، 

اإلى ج�نب اأهمّيته العق�ئدية والفكرّية، ف�إّن له م�هّية �سي��سّية وهي الرتب�ط 

ب�لحركة ال�ّسي��سّية المن�ه�سة للّنظ�م الح�كم.

3. ك�ن عل���ى الإم����م ال�سّج����د Q اأن يوؤ�ّس����ص الأجه���زة والت�سكي���الت 

� للتحّرك�ت ال�ّسي��سّي���ة الم�ستقبلّية،  اّلت���ي ُيمكن اأن تكون منطلًق���� اأ�سليًّ

فف���ي مجتمٍع مم���ّزق، يعي�ص تحت اأنواع القمع والفق���ر والت�سييق الم�لّي 

والمعن���وّي، حّت���ى اأّن ال�ّسيع���ة ع��سوا م���ن الّرعب والت�سيي���ق اإلى درجة 

اأّن ت�سكيالته���م تال�س���ت، فكيف ُيمكن لالإم�م ال�سّج����د Q اأن يبداأ 

عمل���ه وحيًدا اأو مع مجموع���ة قليلة وغير منّظمة؟ له���ذا ك�ن هّم الإم�م 

ال�سج����د Q اأن يبداأ بت�سكي���ل هذه الّتنظيم�ت اّلت���ي ك�نت، براأين�، 
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موج���ودة منذ اأّي�م اأمير الموؤمنين Q غير اأّنه� �سعفت وتال�ست اإثر 

واقعة ع��سوراء والحّرة وثورة المخت�ر.

ب�لنتيجة نجد ك�ن لالإم�م ال�ّسّج�د ثالثة اأعم�ل اأ�س��ص:

الأول: تدوين الفكر الإ�سالمّي ب�سورة �سحيحة وطبق م� اأنزل اهلل، بعد 

مرور اأزمنة من التحريف والن�سي�ن عليه. 

الثاني: اإثب�ت اأحّقية اأهل البيت في الخالفة والولية والإم�مة.

الثال���ث: اإيج�د الت�سكيالت المن�سجم���ة لأتب�ع اأهل البيت R واأتب�ع 

الت�سّيع.

هذه الأعم����ل الثالثة الأ�س��ص هي اّلتي ينبغ���ي اأن ندر�سه� ونبحث فيه� 

.Q لنرى اأّي واحد منه� قد تحّقق في حي�ة الإم�م ال�سّج�د

اإل���ى ج�نب هذه الأعم����ل، ك�ن هن�ك اأعم�ل اأخ���رى ه�م�سّية اأو �سمنّية 

وتحّرك�ت ق�م به� الإم�م واأتب�عه لأجل اختراق ذلك الجّو المرعب والقمعّي. 

فف���ي ظّل الإج���راءات الأمنية الم�سّددة اّلت���ي ك�ن يفر�سه� الحكم، نالحظ 

مواق���ف عديدة لالإم����م Q اأو اأتب�ع���ه ك�ن الهدف منه���� ك�سر حواجز 

ة م���ع الأجهزة  القم���ع و�سن�عة بع����ص الأج���واء المالئمة واللطيف���ة، خ��سّ

الح�كم���ة اأو الت�بعة له�، مثل المواقف اّلتي حدثت بين الإم�م Q وعبد 

المل���ك عّدة م���رات، اأو الأمور اّلتي جرت مع العلم����ء المنحرفين والّت�بعين 

لعبد الملك )من قبيل محّمد بن �سه�ب الزهرّي( كّل ذلك لأجل خرق ذلك 

الجّو المت�سّدد.

اإّن الب�ح���ث عندم���� ي�ستعر����ص الّرواي����ت، �س���واء الأخالقّي���ة منه���� اأم 

المواع���ظ اأم الّر�س�ئل اّلتي نقلت ع���ن الإم�م اأو المواقف اّلتي �سدرت عنه، 
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وذل���ك على اأ�س��ص م� بّين�ه، ف�إّنه �سوف يجد له� المع�ني المن��سبة؛ وبتعبيٍر 

اآخر �س���وف يرى اأّن جميع تل���ك التحّرك�ت والأقوال ك�ن���ت �سمن الخطوط 

الّثالثة اّلتي اأ�سرن� اإليه� واّلتي ك�نت ت�سّب جميًع� في دائرة اإق�مة الحكومة 

الإ�سالمّي���ة. وب�لت�أكيد لم يكن الإم�م ُيفّكر في اإيج����د حكومة اإ�سالمّية في 

زم�ن���ه لأّن���ه ك�ن يعل���م اأّن وقته� ف���ي الم�ستقبل، اأي ف���ي الحقيقة في ع�سر 

 .Q الإم�م ال�س�دق

)مجلة ب��سدار ا�سالم،8(

وبه���ذه الأعم�ل الّثالثة �س���وف تتهّي�أ اأر�سّية اإق�م���ة الحكومة الإ�سالمّية 

�، اأّن الإم�م  والّنظ����م العَلوّي. لقد ذك���رُت �س�بًق�، واأوؤّكد على ذلك الآن اأي�سً

ال�سّج����د Q ل���م يكن ي���رى اأّنه �سيتّم تحقي���ق الحكوم���ة الإ�سالمّية في 

زم�ن���ه )وهذا بخ���الف م� عمل لأجله الإم�م ال�س����دق Q في زم�نه(، 

فق���د ك�ن معلوًم� ب����أّن الأر�سّية ف���ي ع�سر الإم�م ال�سّج����د Q لم تكن 

مع���ّدة لذل���ك، وك�ن حجم الّظل���م والقمع والجهل كبيًرا اإل���ى درجة ي�سعب 

 Q معه���� اإزالتهم خالل هذه ال�ّسنوات الثالثي���ن. فك�ن الإم�م ال�سّج�د

���� اأّن الإم�م  يعم���ل للم�ستقب���ل. ومن خ���الل القرائ���ن العديدة، نفه���م اأي�سً

الب�ق���ر Q لم يكن يهدف اإلى اإق�مة حكومة اإ�سالمّية في زم�نه، اأي اأّنه 

من���ذ �سنة 61 وحّتى 95 ه���� )�سه�دة الإم�م ال�سّج�د Q(، ومنذ �سنة 95 

وحّت���ى 114 ه� )�سه�دة الإم�م الب�قر Q(، لم يكن في ت�سّور اأّي منهم� 

اأّنه �سُتق�م هذه الحكومة في زم�نه، ولهذا ك�ن� يعمالن على المدى البعيد.

و�س���وف ن�ست�سهد على هذه الفكرة بكلم�ت الإم�م ال�سّج�د Q، لأّنه� 

اأف�سل الم�س����در واأكثره� اأ�س�لة للتعّرف اإلى �سيرة حي�ته Q، بل على 
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حي����ة كّل الأئّمة R. غ�ية الأمر - وكم� اأ�سرن���� اإليه �س�بًق� - اأّنن� نفهم 

ه���ذه البي�ن�ت ب�سورة �سحيحة عندم���� نطّلع على حركة الأئّمة ومق�سدهم 

ورة قد نفهم مع�ني  من الجه�د والمواجهة وال�ّسعي وال�ّسير، وبغير هذه ال�سّ

بيّنه� - مغلوطة. وبعد اأن اّطلعن� على بع�ص تلك 
ُ
هذه الكلم�ت - اّلتي �سوف اأ

الح���وادث، واّلتي ا�ستفدن�ه� ببركة كلم�ت الأئّمة R، �سوف نعتمد على 

له�. نف�ص الم�س�در و�سنرى اأّي ا�ستنت�ج�ت �سحيحة ُنح�سّ

قب���ل اأن ندخل في �سلب البحث ينبغ���ي اأن ُنذّكر بنقطة موجزة وهي اأّنه 

ب�سب���ب مرحلة القمع ال�ّسديد اّلتي ك�ن يعي�سه���� الإم�م ال�سّج�د Q، لم 

ي�ستط���ع اأن ُيبّين لن� تلك المف�هيم ب�سورة وا�سحة ولذلك ك�ن ي�ستفيد من 

ة اأدعي���ة ال�سحيفة ال�سّج�دية اّلتي �سوف  اأ�سل���وب الموعظة والّدع�ء )خ��سّ

نتعّر�ص له� فيم� بعد والبي�ن�ت والرواي�ت اّلتي ُنقلت عن الإم�م Q واّلتي 

ك�نت تطغ���ى عليه� ح�لة الموعظة(، حيث ك�ن الإم�م �سمن بي�ن الموعظة 

 Q يح���ة ُيبّين م� اأ�سرن� اإليه �س�بًق�؛ وبه���ذا اّتبع الإم�م ال�سّج�د والن�سّ

منهًج���� حكيًم���� و�سدي���د الحذاقة. وبذل���ك الأ�سلوب اّلذي ظ�ه���ره موعظة 

الّن�����ص ون�سحهم، اأدخل الإم�م Q اإلى اأذه�نه���م م� ُيريده، وهذا من 

اأف�سل اأ�سك�ل الّتع�طي الأيديولوجّي والفكرّي ال�سحيح.



Q اإلمام السّجاد

يات المواجهة الّسياسّية
ّ
وتجل

م� �سنق���وم بدرا�سته هن� هو كلم�ت الإم����م ال�سّج�د Q الواردة في 

كت�ب »تح���ف العقول« حيث ُن�س�هد عّدة اأنواع م���ن الأ�سلوب المذكور واّلتي 

ُت�سير اإلى طبيعة الجه�ت المخ�َطبة.

اأح���د تلك الأنواع هو الكلم����ت الموّجهة اإلى ع�ّمة الّن�����ص، واّلتي يظهر 

ة لالإم�م اأو من الكوادر  فيه� اأّن الم�ستمع لي�ص من الجم�عة المقّربة والخ��سّ

الّت�بعي���ن له. وفي ه���ذه الخط�ب�ت ي�ستند الإم����م Q دائًم� اإلى الآي�ت 

 Q القراآني���ة، لم����ذا؟ لأّن ع�ّمة الّن��ص ل ينظرون اإل���ى الإم�م ال�سّج�د

ك�إم����م، بل يطلبون الّدليل في كلم�ته، ولهذا ك�ن الإم�م ي�ستدّل اإّم� ب�لآي�ت 

اأو ب�ل�ستع�رة من الآي�ت. ولعّله في هذه الّرواي�ت، قد ا�ستخدم في 50 مورًدا 

اأو اأكثر اآي�ت قراآنّية اإّم� ب�سورة مب��سرة اأو بطريق ال�ستع�رة.

اأّم���� في الخط�ب الموّجه اإل���ى الموؤمنين نجد الأم���ر يختلف، لأّن هوؤلء 

الموؤمني���ن يعرفون الإم����م ال�سّج�د Q وقوله مقب���ول عندهم، لهذا لم 

يكن ي�ستند ف���ي كالمه اإلى الآي�ت القراآنية. ولو اأح�سين� كّل كالمه الموّجه 
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ا. اإليهم لوجدن� اأّن ا�ستخدام الآي�ت القراآنية فيه قليل جدًّ

لة م���ن كت�ب »تح���ف العقول« تحت عن���وان: »موعظته  ف���ي رواية مف�سّ

، نجد اأّن دائرة 
ل�صائ���ر اأ�صحابه و�صيعته وتذكي���ره اإّياهم كّل يوم جمعة«)1)

لة الواردة فيه�.  الم�ستمعي���ن وا�سعة وهذا م� ن�ستنتجه من القرائ���ن المف�سّ

فلم ي�ستخدم الإم�م Q في هذه الّرواية كلمة »اأّيها الموؤمنون« اأو »اأّيها 

ة، ولكّنه  الإخ���وة«، واأمث�له����، حّتى نعلم اأّن خط�به موّجه اإل���ى جم�عة خ��سّ

ق����ل »اأّيها الّنا�س« وهذا ُي�سير اإلى عمومّية الخط�ب. في حين اأّنه في بع�ص 

ة اإلى الموؤمنين. الرواي�ت الأخرى ك�ن الخط�ب موّجًه� ب�سورة خ��سّ

ث�ني���ً�؛ ل يوجد في هذه الرواية ت�سريٌح ب�سيء مع�ر�ص للجه�ز الح�كم، 

بل ان�سرف كّل الخط�ب لبي�ن العق�ئد وم� ينبغي اأن يعرفه الإن�س�ن، وذلك 

بل�س����ن الموعظة. ف�لخط�ب يبداأ هك���ذا: »اأيها الّنا�س، اتّق���وا اهلل واعلموا 

اأّنك���م اإلي���ه راجع���ون...«. ثّم يتطّرق الإم�م Q اإل���ى العق�ئد الإ�سالمّية 

حيح. وهذا يدّل على اأّنهم ل  ويّوج���ه الّن��ص اإلى �سرورة فهم الإ�س���الم ال�سّ

يعرفون الإ�سالم ال�سحي���ح، وهو يريد بذلك اإيق�ظهم من غفلة الجهل اإلى 

معرفة الإ�سالم وتع�ليمه.

ف�نظ���روا مث���اًل كي���ف ي�ستفي���د الإم����م ال�ّسج����د Q م���ن الأ�سلوب 

الج���ّذاب، حيث يقول هن����: »األ واإّن اأّول ما ي�صاألنك عن رّب���ك اّلذي ُكنَت 

 ويم�سي على هذا المنوال ن��سًح�، وُيخّوف من ذلك الوقت اّلذي 
تعب���ده«)2)

يو�س���ع المرء في قبره وي�أت���ي منكر ونكير لم�س�ءلته. وبه���ذا يريد اأن يوقظ 

)1) تحف العقول، �ص 249.
م.ن.  (2(
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ر�صل اإليك«، 
ُ
فيه���م الّدافع لمعرفة اهلل وفهم التوحيد، »وعن نبّيك اّل���ذي اأ

ثّم الدافع لفهم النبوة، »وعن دينك اّلذي كنت تدين به، وعن كتابك اّلذي 

.
كنت تتلوه...«)1)

واأثن����ء عر�س���ه لهذه العق�ئ���د الأ�سيل���ة والمط�لب الأ�س�����ص لالإ�سالم، 

 :Q ك�لتوحيد والنبّوة والقراآن والدين، ُيبّين هذه النقطة الأ�س��ص بقوله

، فهو هن� يطرح مو�سوع الإم�مة. وق�سّية 
»وعن اإمامك اّلذي كنت تتوّله«)2)

�، اإذ ل يوجد فرق بين الولية  الإم�مة عند الأئّمة تعني ق�سّية الحكومة اأي�سً

والإم�مة على ل�س�ن الأئّمة R. واإن ك�ن للولّي والإم�م مع�ٍن مختلفة عند 

بع����ص الّن��ص ولكن ه�تين الق�سّيتي���ن - الولية والإم�مة �� على ل�س�ن الأئّمة 

اأمٌر واحٌد والمراد منهم���� واحد. وكلمة »الإمام« المق�سودة هن� تعني ذلك 

الإن�س����ن المتكّفل ب�إر�س�د الّن��ص وهدايتهم م���ن الن�حية الدينّية، والمتكّفل 

 P أ ب����إدارة اأمور حي�ته���م من الّن�حي���ة الدنيوّية، اأي خليف���ة النبّي���� اأي�سً

الإم�م هو ق�ئد المجتمع، اأي ذلك الإن�س�ن اّلذي نتعّلم منه دينن� وتكون بيده 

�، بحيث تكون اإط�عته في اأمور الّدين والّدني� واجبة علين�. اإدارة دني�ن� اأي�سً

ف���ي ع�لم الت�سّي���ع تعّر�ست هذه الق�سّية )دور الإم����م( اإلى فهٍم خ�طئ 

طيل���ة قرون متت�لية. فف���ي ال�ّس�بق، ك�ن الّن��ص يت�س���ّورون اأّن الإم�م يتفّرد 

بحكم المجتمع، وهو اّلذي ينبغي اأن ُيدير اأمور الحي�ة بيده وبجهده الذاتّي: 

فُيح�رب وُي�س�لح ويعمل وُينّف���ذ كّل طلب بنف�سه؛ فهو ي�أمر الّن��ص وينه�هم 

من جهة، وفي نف�ص الوقت هو اّلذي ُينّفذ هذه الأمور وحده لإ�سالح دينهم! 

م.�ص، �ص 249.  (1(
)2) م.ن.
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� لقد تعّر�ست هذه الق�سّية للفهم الخ�طئ بحيث اأ�سبحن� نعتبر  واليوم اأي�سً

اأّن الإم����م في ع�س���ر الغيبة لي�ص �س���وى ع�لًم� دينيًّ�، وه���ذا ب�لطبع ت�سّوٌر 

 Q خ�ط���ئ. لفظة »الإمام« تعن���ي المتقّدم والق�ئ���د. ف�لإم�م ال�س�دق

عندم� ك�ن ُيخ�طب الّن��ص في منى اأو عرف�ت بقوله: »اأّيها الّنا�س اإّن ر�صول 

، ك�ن ُي�سي���ر اإل���ى اأّن الإم�م هو اّلذي يتّول���ى اأمور الّن��ص 
اهلل كان الإم���ام«)1)

الدينّية والدنيوّية.

لق���د ك�ن هذا المعنى ُيفه���م فهًم� خ�طًئ� في المجتم���ع الإ�سالمّي، اأّي�م 

حك���م عبد الملك بن مروان وفي ع�سر الإم����م ال�سّج�د Q، وذلك لأّن 

اإم�م���ة المجتمع، وه���ي اإدارة �سوؤون حي�ة الّن��ص وب�س���ط نظ�م العي�ص اّلذي 

عطيت اإلى من ل اأهلّية 
ُ
� من الإم�مة، قد �ُسلبت من اأهله� واأ ُيمّثل ق�سًم� مهمًّ

لهم به�، حيث ك�نوا ُيلّقبون اأنف�سهم ب�لأئّمة ويعرفهم الّن��ص بذلك. ف�لّن��ص 

ك�نوا ُيطلقون لقب الإم�م على عبد الملك بن مروان، ومن قبله اأبيه وقبلهم� 

يزي���د وغيره. وق���د قبلوهم على اأ�س�����ص اأّنهم ق�دة المجتم���ع والحّك�م على 

الّنظ�م الجتم�عّي للّن��ص. وقد تر�ّسخ ذلك في اأذه�ن الّن��ص.

وهكذا عندم� ك�ن الإم�م ال�سّج�د Q يقول اإّنك �سُت�س�أل عن اإم�مك 

حيح؟ وهل  في القبر، ك�ن ُي�سير اإلى اأّنك هل انتخبت الإم�م المن��سب وال�سّ

اأّن ذل���ك ال�ّسخ�ص اّلذي ك�ن يحكمك، ويق���ود المجتمع اّلذي تعي�ص فيه هو 

حّقً� اإم�م؟ وهل هو مّمن ر�سي اهلل عنه؟ لقد ك�ن الإم�م بهذا الكالم يوقظ 

الّن��ص ليجعل هذه الق�سّية ح�ّس��سة في نفو�سهم.

الك�في، ج4، �ص466.  (1(
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به���ذه الطريقة ك�ن الإم�م يحي���ي ق�سّية الإم�مة؛ فلّم���� لم يكن الجه�ز 

الأم���وّي الح�ك���م ير�سى ب����أن يتّم الحديث عنه����، ا�ستخدم الإم����م اأ�سلوب 

الموعظة.)ك�ن���ت هذه من اإحدى الو�س�ئل اله�دئ���ة اّلتي ا�ستخدمه� الإم�م 

في هذا المج�ل، و�سوف ُن�سير لحًق� اإلى اأ�س�ليب اأكثر ت�سّدًدا(.

بن����ًء عل���ى هذا، فف���ي البي�ن الع����م الموّجه اإل���ى ع�ّمة الّن�����ص نجد اأّن 

ة تلك المع�رف  اإم�من����، وبلغة الموعظة، ُيحيي المع�رف الإ�سالمّية، وخ��سّ

الح�ّس��سة في ذهن الّن��ص، وي�سعى لأجل اأن يتعّرف الّن��ص اإليه� ويتذّكروه�. 

وُيمكن اللتف�ت في هذا النوع من الخط�ب اإلى نقطتين اثنتين:

الأول���ى: اأّن ه���ذا الأ�سلوب البي�ن���ّي لالإم�م لم يك���ن تعليميًّ�، بل هو من 

ن���وع الّتذكي���ر. اأي اإّن الإم�م لم يكن يجل����ص لُيبّين للّن�����ص دق�ئق الّتوحيد، 

اأو لُيف�ّس���ر له���م م�س�أل���ة النب���ّوة، واإّنم� ُيذّكره���م به�. لم����ذا؟ لأّن المجتمع 

اّل���ذي ك�ن يعي����ص فيه الإم�م ال�سّج����د Q لم تكن تف�سل���ه عن مرحلة 

النب���ّي P م�س�فة زمنية كبيرة حّتى ينحرف كليًّ� عن العق�ئد الإ�سالمّية. 

ب���ل ك�ن هن�ك الكثير من الأ�سخ�����ص اّلذين ع�ي�سوا ر�سول اهلل P ومّرت 

عليهم مرحل���ة الخلف�ء الرا�سدي���ن، وقد ع��سروا اأئّمتن���� العظ�م من اأمير 

 .Q واإلى الإم�م الح�سين Q اإلى الإم�م الح�سن Q الموؤمنين

وم���ن الن�حية الجتم�عّية ل���م يكن الو�سع قد و�سل اإل���ى مرحلة ُيع�ني فيه� 

المجتمع الإ�سالمّي من النحراف العق�ئدّي والأ�سولّي.

ب�لن�سب���ة لم�س�أل���ة التوحي���د والنبّوة والمع����د والقراآن. نع���م، ك�نت هذه 

���� تخرج من ذاكرتهم، وك�نت الحي����ة الم�ّدية ُتحيط بهم  الم�س�ئ���ل تدريجيًّ

اإلى درجة ُتن�سيهم الفكر الإ�سالمّي والعقيدة الإلهّية. 
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ك�ن���ت الحي�ة الدنيوّي���ة والم�ّدية ت�سري في المجتم���ع بحيث ل ُتبقي في 

اأذه����ن الّن�����ص اأّي توّجه للم�س�بقة في م�سم�ر المعنوّي����ت والخيرات. واإذا 

ُوجد هذا الأمر ف�إّنه لم يكن ليتعّدى الق�سور وال�ّسطوح. اأّم� ب�لّن�سبة للمفهوم 

اّل���ذي ك�ن يحمل���ه الّن��ص في زم���ن ر�سول اهلل P والع�س���ر المّت�سل به، 

ع���ن التوحيد والح�س��سية المتمّيزة تج�هه، فق���د ك�نوا يفتقدونه في ع�سر 

الإم�م. وهذا م� ك�ن ي�ستدعي التذكير حّتى يرجع الأمر اإلى �س�بق عهده، ل 

اأّن هن�ك اأ�سي�ء محّرفة ينبغي اأن ُت�سّحح.

وهذا بخ���الف المراحل الالحقة، كمرحلة الإم�م ال�س�دق Q، لأّن 

الم�س�أل���ة حينه� لم تكن على هذه ال�ّس�كلة. فقد ظهر في ذلك الوقت الكثير 

م���ن المتكّلمي���ن والمتفل�سفي���ن والمفّكرين، وتح���ت عن�وين متع���ّددة ك�نوا 

يجل�سون في الم�س�جد الكبرى، مثل م�سجد المدينة وحّتى الم�سجد الحرام 

وم�سج���د ال�س�م، وُيدّر�س���ون العق�ئ���د المنحرفة والب�طلة. لق���د برز حينه� 

اأن�����ص مثل »ابن اأب���ي العوج�ء« ُيدّر�س���ون عق�ئد الزن�دق���ة والإلح�د. لهذا، 

ب�لت�أّمل ب�أح�ديث وكلم�ت الإم�م ال�س�دق Q نجد بي�ن التوحيد والنبّوة 

. ف�لح�جة اإل���ى ال�ستدلل �سرورّية لمواجهة 
(1(

واأمث�له���� ب�سورة ا�ستدللية

ا�ستدلل الخ�سم، وهذا م� ل نجده في كلم�ت الإم�م ال�سّج�د Q، اّلتي 

ك�نت تعتمد على الح�لة ال�سعورّية والوجدانّية اّلتي ُتذّكر ب�لق�س�ي� الأ�س��ص.

وب�خت�س����ر، لم يكن ع�سر الإم�م ال�سّج�د Q يحكي عن خروج عن 

الفك���ر الإ�سالمّي، حّتى عند الح���ّك�م، اإّل في بع�ص الموارد اّلتي يظهر فيه� 

)1) مجموعة ر�س�ئل في �سرح الأح�ديث، ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �ص 565.
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مث���ل هذا الأمر. وذل���ك عندم� األقى يزيد اللعين تل���ك الأبي�ت ال�سعرّية في 

ح�سر اأ�سرى اأهل البيت R فق�ل:
ُ
ح�لة ال�سكر عندم� اأ

ل������ع������ب������ت ه����������������س�������م ب��������ل�������م�������ل�������ك ف����ال

(1(
ن���������������زل وح���������������ٌي  ول  ج�������������ء  خ��������ب��������ٌر 

ولكّنن���� ن�ستطيع اأن نقول اإّن هذا الكالم ك�ن تح���ت ت�أثير ال�ّسكر. فحّتى 

اأمث����ل عب���د المل���ك اأو الحّج�ج لم يكون���وا يجروؤون على اإع���الن مخ�لفتهم 

لفك���رة الّتوحي���د اأو النبّوة. لقد ك�ن عبد الملك بن م���روان يقراأ القراآن اإلى 

درج���ة اأّن���ه ُعرف ك�أحد ق���ّراء القراآن. ث���ّم عندم� و�سل اإلي���ه خبر تن�سيبه 

، اإّن هذا م� حدث 
(3 (2(

خليف���ة قّبل الق���راآن وق����ل: {ڎ ڎ ڈ   ڈژ}

فع���اًل. والحّج����ج بن يو�سف اّل���ذي �سمعتم ع���ن ظلمه )وب�ليقي���ن اإّن اّلذي 

�سمعتم���وه هو اأق���ّل بكثير مّم� فعله( ك�ن عندم� يخط���ب في الّن��ص ي�أمرهم 

ب�لتق���وى. وهكذا نفهم �سب���ب اعتم�د الإم�م ال�سّج����د Q على التذكير 

ب�لأف���ك�ر الإ�سالمّية لإخراج الّن��ص من م�ستنقع الدني� والأهواء الم�ّدية اإلى 

�س�حة معرفة اهلل والدين والقراآن.

الثاني���ة: وهي م���� اأ�سرن� اإليه �س�بًق�، من اأّن الإم����م ك�ن ي�أتي على ذكر 

م�س�أل���ة الإم�مة من خ���الل بي�نه الع�ّم ب�سورٍة مف�جئ���ة. اأي اأّنه اأثن�ء ذكره 

للق�س�ي� الإ�سالمّية مثلم� ك�ن يحدث في عهد الّنظ�م ال�س�هن�س�هّي ال�ّس�بق 

عندم���� ك�ن اأحٌد يتحّدث معكم فيقول: اأّيه� ال�ّس�دة توّجهوا اإلى اهلل وفّكروا 

)1) الطبر�سي، الحتج�ج، ج2، �ص 307.
�سورة الكهف، الآية 78.  (2(

محمد تقي النقوي الن�ئيني الخرا�س�ني، مفت�ح ال�سع�دة في �سرح نهج البالغة، ج2، �ص239.  (3(



280

إنسان بعمل 250 سنة

بق�سّي���ة الّتوحيد وبق�سّية الإم�م���ة واهتّموا بق�سّية الحكوم���ة، ف�نظروا اإّن 

م���� لدين���� من اإم�مٍة هن���� نفهمه� دون بي����ن الإم�م ال�سّج�د. ن���رى اأّن كلمة 

الحكومة هذه في ع�سر الّنظ�م ال�ّس�بق ك�نت كم� تعلمون �سيًئ� خطيًرا، فلو 

اأراد اأحٌد اأن يجعل الّن��ص يهتّمون بق�سّية الحكومة م� ك�نت اأجهزة ال�ّسلطة 

لتم���ّر على هذا الكالم ب�سهولة. لكن اإذا ج����ء ذلك بلغة الوعظ وعلى ل�س�ن 

رج���ل زاهد وع�بد ف�إّنه ُيمكن اأن ُيقبل لدى اأجهزة ال�ّسلطة، وبتعبير اآخر لن 

.Q ُيثير الح�س��سّي�ت. هذا نوع من بي�ن�ت الإم�م ال�سّج�د

)مجلة ب��سدار اإ�سالم، 9(.



تحذير الخواص من الدنيا والرفاهية

ة ل ُتعرف  اأّم� الّنوع الث�ني فهو ذلك الخط�ب الموّجه اإلى مجموعة خ��سّ

هوّيته�. ولكن من الوا�سح اأّنه ك�ن موّجًه� اإلى مجموعة من اّلذين ُيخ�لفون 

الّنظ����م الح�ك���م. فمن ُيمكن اأن يكون هوؤلء؟ ه���ذه الخط�ب�ت واإن لم ُيعلم 

منه���� ب�لّتحديد من هي تلك الفئة المخ�َطبة، ولكن م���ن الوا�سح اأّنه� لفئة 

 Q مخ�لف���ة للّنظ�م الح�كم، واأفراده� هم ف���ي الواقع من اأتب�ع الإم�م

.R ومن المعتقدين بحكومة اأهل البيت

ولح�سن الحّظ، اإّنن� نجد في كت�ب تحف العقول نموذًج� لهذا الّنوع من الكلم�ت 

����درة عن الإم����م ال�سّج�د Q )وذل���ك لأّنن� ل نجد في غي���ره من الكتب  ال�سّ

 ،Q موارد اأخرى من هذا النوع رغم اأّن هن�ك الكثير في حي�ة الإم�م ال�سّج�د

ولكن على اأث���ر الحوادث المختلفة اّلتي جرت في ذلك الع�سر من القمع والتنكيل 

وال�سطه�د وقتل الأ�سح�ب زالت تلك الآث�ر وبقي القليل منه�(.

يب���داأ الخط����ب الّت�بع لهذا الّنوع الث�ن���ي هكذا: »كفان���ا اهلل واإّياكم كيد 

. وُيعلم من هذا البي�ن 
الظالمي���ن وبغي الحا�صدي���ن وبط�س الجّباري���ن«)1)

الك�في، ج8، �ص15.  (1(
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اأّن الإم����م والجم���ع الح��س���ر مه���ّددون من ِقَب���ل ال�سلط�ت الح�كم���ة، واأّن 

ة: الموؤمنين ب�أه���ل البيت R، ولذلك  الم�س�أل���ة ترتبط بمجموع���ة خ��سّ

ج�ء الخط�ب ب�سيغة »يا اأّيها الموؤمنون«، خالًف� للّنوع الأّول حيث ي�ستعمل 

»يا اأّيها الّنا�س« اأو »يا ابن اآدم«، وذلك لأّن الخط�ب موّجه اإلى الموؤمنين في 

.R الحقيقة ب�أهل البيت واأفك�ر اأهل البيت

ا ه���و عندم� يقول Q : »اأّيها الموؤمنون  والّدلي���ل الآخر الوا�سح جدًّ

ل يفتنّنك���م الطواغي���ت واأتباعه���م من اأه���ل الرغبة في الدني���ا، المائلون 

.
اإليها المفتونون بها، المقبلون عليها«)1)

ف�لمق�س���د الأ�سلّي م���ن الكالم هو حفظ ه���وؤلء الموؤمنين وبن�ء الك�در 

راع ال�ّسديد في الخف�ء،  ال���الزم للم�ستقبل. ومن الوا�سح اأّنه على اأث���ر ال�سّ

م���� بين اأتب�ع الأئّم���ة R واأتب�ع الطواغيت، ف�إّن اأتب����ع الأئّمة ع�نوا من 

الحرم����ن الكبير والخط���ر الأكبر اّلذي ُيهّدد المج�هدي���ن وهو التوّجه اإلى 

الرف�هية، هذه الرف�هية اّلتي لن تجّرهم �سوى اإلى ترك الجه�د.

لق���د ك�ن الإم����م Q يوؤّكد كثيًرا عل���ى هذه النقطة، وُيح���ّذر الّن��ص 

من حي����ة الّترف في هذه الدني� المتالألئة الك�ذب���ة الخّداعة اّلتي لن توؤّدي 

�س���وى اإلى التقّرب م���ن الطواغيت. لهذا نجد في هذا البي����ن، وفي العديد 

من كلم�ت الإم�م ال�ّسّج�د Q، وفي الرواي�ت الق�سيرة اّلتي ُنقلت عنه، 

ت�أكيًدا على هذا الأمر.

م����ذا يعني الّتحذير من الدني����؟ اإّنه يعني حف���ظ الّن��ص من النجذاب 

)1) تحف العقول، �ص 252.
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نحو المترفين والإيم�ن بهم وتمييزهم بحيث تقّل حّدة مواجهة الّن��ص لهم. 

وه���ذا الّنوع من الخط�ب�ت موّجه للموؤمني���ن، اأّم� في الخط�ب المتوّجه اإلى 

ع�ّمة الّن��ص، فقّلم� نجد مثل هذا الّنوع. ففي خط�ب ع�ّمة الّن��ص، كثيًرا م� 

يظهر: اأّيه� الّن��ص التفتوا اإلى اهلل، اإلى القبر والقي�مة، اإلى اأنف�سكم والغد. 

فم���� هو هدف الإم�م Q من هذا النوع الث�ني من الخط�ب؟ المق�سود 

هو بن�ء الك�در.

فهو Q يريد اأن ي�سنع من الموؤمنين كوادر مالئمة للمرحلة، ولهذا 

ُيحّذرهم من النجذاب نحو اأقط�ب القدرة والّرف�هية الك�ذبة. وُيكّرر ذكر 

الّنظ�م الح�كم خالًف� للنوع الأّول من الكلم�ت، كم� يقول مثاًل: »واإّن الأمور 

الواردة عليكم في كّل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع و�صنن 

 .
الجور وبوائق الزمان وهيبة ال�صلطان وو�صو�صة ال�صيطان«)1)

وهن���� نج���د اأّن الإم����م مب��سرة بعد ذك���ر هيبة ال�ّسلط����ن وقدرته يذكر 

و�سو�س���ة ال�ّسيط����ن، يريد بذلك اأن يلفت، وبكّل �سراح���ة، الّنظَر اإلى ح�كم 

ذل���ك الّزم�ن وي�سع���ه اإلى ج�نب ال�ّسيط����ن. وفي تتّمة ال���كالم جملة لفتة 

ا لذلك اأنقله�، فهي تحك���ي عن مطلب ُكنُت ق���د ذكرته �س�بًق�:  ومهّم���ة ج���دًّ

»لتثّب���ط القل���وب ع���ن تنبهه���ا وتذهلها عن موج���ود اله���دى ومعرفة اأهل 

. تل���ك الهداية الموج���ودة الآن في المجتمع. فه���ذه الأحداث اّلتي 
الح���ّق«)2)

ترد على الإن�س�ن في حي�ته في الليل والّنه�ر �� في ع�سر القمع �� تمنع القلوب 

من تلك النّية والتوّجه والدافع والن�س�ط المطلوب للجه�د. 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 8، �ص 15.
)2) م. ن، �ص 15.
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ف�لإم�م ال�سّج�د Q يعظهم ب�لأ�سلوب ال�ّس�بق نف�سه، »واإّياكم و�صحبة 

العا�صي���ن ومعونة الّظالمين« فه���و ُيحّذرهم من مج�ل�سة اأهل المع��سي. من 

ه���م اأه���ل المع��سي؟ اأولئ���ك الذين ُجذبوا لنظ����م عبد المل���ك الظ�لم. الآن، 

 .Q ح�ولوا اأن تت�سّوروا �سخ�سية الإم����م ال�سّج�د واأن تكّونوا ت�سّوًرا عنه

�مت المري�ص اّلذي ل �س�أن له ب�لحي�ة؟  ه���ل م� زال ذلك الإم�م المظل���وم ال�سّ

كاّل، ف�لإم�م هو اّلذي ك�ن يدعو مجموعة من الموؤمنين والأ�سح�ب وُيحّذرهم، 

���ورة اّلت���ي ذكرن�ه� من التق���ّرب اإل���ى الظَلمة ون�سي����ن المج�هدة،  به���ذه ال�سّ

ويمنعهم من النحراف عن هذا الطريق، وك�ن يحّفزهم وُي�سحنهم ب�لن�س�ط، 

ويدفعهم من اأجل اأن يكونوا موؤّثرين في اإيج�د الحكومة الإ�سالمّية.

من جملة الأ�سي�ء اّلتي اأراه� جلّية و�سديدة الأهمّية في هذا الق�سم من كلم�ت 

 R تلك الكلم�ت اّلتي ُيذّكر فيه� بتج�رب اأهل البيت ،Q الإم�م ال�ّسج�د

الم��سي���ة. ففي هذا الق�سم ُي�سير الإم�م Q اإل���ى تلك الأّي�م اّلتي مّرت على 

الّن��ص من ِقَبل الحّك�م الج�ئرين، مثل مع�وية ويزيد ومروان، ووق�ئع مثل الحّرة 

وع��س���وراء، و�سه�دة حجر بن عدّي ور�سيد الهجرّي، وع�سرات الحوادث المهّمة 

والمعروف���ة واّلتي م���ّرت على اأتب�ع اأهل البيت طيلة الأزم����ن الم��سية وا�ستقّرت 

ف���ي اأذه�نهم. ويريد الإم�م Q اأن يحّث اأولئ���ك المخ�َطبين من خالل ذكر 

تل���ك الحوادث ال�ّسدي���دة، على التحّرك والثورة. والتفت���وا الآن اإلى هذه الجملة: 

»فق���د لعم���ري ا�صتدبرتم م���ن الأمور الما�صية ف���ي الأّيام الخالي���ة من الفتن 

 .
المتراكمة والنهماك فيها ما ت�صتدّلون به على تجّنب الغواة«)1)

اأي اإّنكم ت�ستح�سرون تلك الّتج�رب وتعلمون م�ذا �سيفعل بكم اأهل البغي 

)1) تحف العقول، �ص 253.
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والف�س�د �� وهم ح���ّك�م الجور �� عندم� يت�سّلطون عليكم. ولذلك يجب عليكم 

اأن تتجّنبوه���م وتواجهوهم. وفي هذا الخط�ب يطرح الإم�م م�س�ألة الإم�مة 

ب�سورة �سريحة، اأي ق�سّية الخالفة والولية على الم�سلمين والحكومة على 

الّن�����ص واإدارة الّنظ�م الإ�سالمّي. هن� ُيبّين الإم����م ال�سّج�د Q ق�سّية 

راحة، في حين اأّن���ه في ذلك الّزمن لم يكن ممكًن� طرح مثل  الإم�م���ة ب�ل�سّ

ه���ذه المط�لب على الع�ّمة. ث���م يقول Q : »فقّدموا اأم���ر اهلل وطاعته 

وطاعة من اأوجب اهلل طاعته«.

وهن� ُيعّي���ن الإم�م فل�سفة الإم�مة عند ال�ّسيع���ة والإن�س�ن اّلذي يجب اأن 

ُيط����ع بعد اهلل. ولو فّكر الّن��ص في ذلك الوقت بهذه الم�س�ألة لعلموا بو�سوح 

اأّن���ه ل يج���ب ط�عة عبد الملك؛ لأّن���ه من غير الج�ئ���ز اأن يوجب اهلل ط�عة 

عب���د الملك، ذلك الح�كم الج�ئر بكّل ف�س�ده وبغي���ه. وبعد اأن ُيقّدم الإم�م 

هذه الم�س�ألة يتعّر�ص لرّد �سبهة مقّدرة فيقول: »ول تقّدموا الأمور الواردة 

عليكم من طاعة الّطواغيت وفتنة زهرة الدنيا بين يدي اأمر اهلل وطاعته 

. ف�لإم�م Q في ه���ذا الق�سم من كلمته 
وطاع���ة اأول���ي الأم���ر منك���م«)1)

يعر�ص ب�سراحة لق�سية الإم�مة.

ففي هذا الخط�ب والخط�ب ال�ّس�بق ُيرّكز الإم�م Q على م�س�ألتين 

اأ�س��سّيتين من الم�س�ئل الثالث اّلتي اأ�سرن� اإليه� �س�بًق�.

الأول���ى: اإع�دة تدوين وتجديد الفكر الإ�سالمّي والمعتقدات الإ�سالمّية 

واإحي�وؤه� في اأذه�ن الّن��ص والحّث على تعّلمه�. 

والأخ���رى: البع���د ال�سي��س���ّي لولية الأم���ر اأي ق�سّية الحكوم���ة وقي�دة 

)1) تحف العقول، �ص 254.
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الّنظ�م الإ�سالمّي. 

وعندم���� ُيع���ّرف الإم�م ه�تي���ن الم�س�ألتين للّن��ص في ذل���ك الّزمن ف�إّنه 

يقوم في الواقع بتعريف الّنظ�م العلوّي والّنظ�م الإ�سالمّي الإلهّي.

ن���وٌع اآخ���ر من كلم����ت الإم����م ال�ّسّج�د Q وه���و اأهّم م���ن الكلمتين 

ال�س�بقتي���ن. ومن خالله يدع���و الإم�م ب�سراحة الّن��ص اإل���ى �سرورة اإيج�د 

���ة. وب�لطبع ف����إّن هذه الدع���وة موّجهة اإلى  الت�سكي���الت الإ�سالمّي���ة الخ��سّ

اأولئ���ك اّلذين يّتبعون اأهل البيت R، واإّل لو ك�نت اإلى غيرهم من ع�ّمة 

ف�سيت واأّدت اإلى اإيذاء الإم�م Q وتعّر�سه لل�سغوط ال�سعبة، 
ُ
الّن�����ص لأ

.
وبحمد اهلل ف�إّنن� نجد نموذًج� لهذا الّنوع من الكلم�ت في »تحف العقول«)1)

يبداأ الإم�م به���ذه العب�رة: »اإّن عالمة الزاهدين ف���ي الدنيا الراغبين 

ف���ي الآخ���رة، تركه���م كّل خلي���ط وخلي���ل ورف�صهم كّل �صاح���ب ل يريد ما 

. وهذا ت�سريح ب�لدعوة اإلى اإيج�د ت�سكيالت �سيعّية.
يريدون«)2)

فهو Q ُيعّلمهم ب�أّن عليهم البتع�د عن اأولئك اّلذين ُيخ�لفونهم في 

.
(3(

الدافع ول يّتبعون الحكومة العلوّية وحكومة الحّق..

)1) لالأ�س���ف ال�سدي���د ينبغي اأن نقول اإّنه ل يوجد في جميع العن�وي���ن المتعّلقة بمثل هذه الكلم�ت ال�س�درة 
ع���ن الإم����م ال�سّج�د Q �� واّلتي اخت�ره� المحّدثون �� اأّي نوع من الإ�س�رة اإلى ذلك المحتوى الذي 

اأ�سرن���� اإلي���ه. فعلى الأغلب، جعل���وا ذيل العنوان هو الزه���د. ب�لطبع اإّن الزهد الواقع���ّي هو هذا، لكّن 

ذل���ك الفه���م ال�س�ئد حول الزهد ل ُيمك���ن اأن ُي�ستنبط من هذه الكلم�ت وك�ن ينبغ���ي اأن ُي�س�ر اإلى اأّن 

الإم�م Q في هذه الكلم�ت ك�ن ب�سدد الإ�س�رة اإلى الق�س�ي� ال�ّسي��سّية)الك�تب(.

)2) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 75، �ص 128.
)3) براأي���ي يمك���ن اأن نجد من قبيل هذا البي�ن ف���ي كلم�ت الإم�م ال�سّج�د وكذلك ف���ي كلم�ت �س�ئر الأئّمة 
وهو في كلم�تهم كثير. وقد وجدُت في حي�ة الإم�م ال�س�دق �سلوات اهلل عليه، وكذلك في حي�ة الإم�م 

الب�قر Q واأي�سً� في حي�ة اأربعة من الأئمة الالحقين بحدٍّ اأدنى. حتى اأّن عالمة ت�سكيل المنّظمة 

والت�سكي���الت الإ�سالمّي���ة قد وج���دت اأ�سوله� في كلم����ت اأمير الموؤمنين Q، ولي����ص هن� المج�ل 

للبحث والتف�سيل فيه )الك�تب(.
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وهن����ك نوٌع اآخر م���ن كلم�ت الإم�م Q ل توجد في���ه تلك المط�لب 

الكلّية اّلتي اأ�سرن� اإليه�، مثل ر�س�لة الحقوق. لالإم�م ال�سّج�د Q ر�س�لة 

ل���ة هي بحجم ر�س�لٍة حقيقية بح�س���ب ا�سطالحن�، وهي ر�س�لة كتبه�  مف�سّ

الإم����م لأح���د اأ�سح�به يذكر فيه���� حقوق الأف���راد والإخوان عل���ى بع�سهم 

� حّق اهلل عليك، وح���ّق اأع�س�ئك وجوارحك، وحّق  ����، ويذكر فيه� اأي�سً بع�سً

العي���ن والل�س����ن واليد والأذن... كم���� يذكر حّق ح�ك���م المجتمع الإ�سالمّي 

وحّق���ك عليه، وحّقك على جيران���ك، وحّقك على اأ�سرتك. لقد ذكر كّل هذه 

الأنواع من الحقوق اّلتي ُتنّظم العالق�ت بين الأفراد في الّنظ�م الإ�سالمّي. 

ف�لإم����م وبهدوٍء ت�ّم ومن دون اأن ي�أتي على ذكر الحكومة والجه�د والّنظ�م 

الم�ستقبل���ّي، قد ذكر في هذه الر�س�لة اأ�س�ص عالق�ت الّنظ�م المقبل بحيث 

اإّنه لو ج����ء يوم وتحّقق نظ�م الحكومة الإ�سالمّية في ع�سر الإم�م ال�سّج�د 

نف�سه �� وهو ب�لطبع احتم�ٌل بعيد �� اأو في الع�سور الالحقة فهو ُيعّرف الّن��ص 

اإل���ى الإ�س���الم اّلذي �سُتحّق���ق حكومته ف���ي الم�ستقبل، ليلقي ف���ي اأذه�نهم 

م�سبًق���� طبيع���ة العالق�ت اّلتي تربط بينهم في ذل���ك الّنظ�م. هذا نوٌع اآخر 

من كلم�ت الإم�م ال�سّج�د اّلتي تلفت الأنظ�ر كثيًرا.

ون���وع اآخر نجده ف���ي ال�سحيف���ة ال�سّج�دية، وه���ذا الأم���ر يتطّلب بحًث� 

حيفة  ���اًل رّبم� هو عم���ل اأولئك اّلذين يعملون في ه���ذا المج�ل. ف�ل�سّ مف�سّ

ال�سّج�دي���ة تت�سّم���ن مجموعة من الأدعي���ة في ك�ّفة المج����لت اّلتي ينبغي 

اأن يلتف���ت اإليه���� الإن�س�ن اليقظ والفطن. واأكثره� ف���ي الروابط والعالق�ت 

القلبي���ة والمعنوي���ة لالإن�س����ن. في ه���ذه الأدعية والمن�ج����ة، توجد مط�لب 

معنوية وتك�ملية كثيرة ل ح�سر له�. والإم�م Q في ثن�ي� هذه الأدعية، 
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وبل�س����ن الّدع����ء، ُيحيي ف���ي اأذه����ن الّن��ص الدواف���ع نحو حي����ة اإ�سالمّية 

ويوقظه����. اإحدى النت�ئج اّلتي ُيمك���ن اأن تح�سل من الأدعية، وقد ذكرن�ه� 

م���رارًا، هي اإحي�ء الدوافع ال�سليم���ة وال�سحيحة في القلوب. فعندم� ندعو: 

»اللهّم اجعل عواقب اأمورنا خيراً«.

ف�إّن هذا الّدع�ء ُيحيي ف���ي القلوب ذكر الع�قبة ويدفع اأ�سح�به� للتفّكر 

ف���ي الم�سير. فقد يغفل الإن�س�ن اأحي�ًن� ع���ن ع�قبته، ويعي�ص ول يلتفت اإلى 

م�سيره. ف�إذا تال ه���ذا الدع�ء ي�ستيقظ فج�أة اإلى �سرورة تح�سين ع�قبته. 

اأّم���� كيف يتّم ذلك فهذا بحٌث اآخر. فقط اأردت اأن اأ�سرب مثاًل حول الدور 

ال�س����دق للدع�ء. وه���ذا الكت�ب المل���يء ب�لدوافع ال�سريف���ة لالأدعية ك�ٍف 

لإيق�ظ المجتمع وتوجيهه نحو ال�سالح. واإذا تج�وزن� ذلك، وجدن� رواي�ت 

ق�سي���رة وعديدة ُنقلت عن الإم����م ال�سّج�د Q. منه� م� ذكرته �س�بقً�: 

. انظروا كم هو مهمٌّ هذا الحديث. 
»اأَول ح���رٌّ يدع هذه اللماظة لأهله���ا«)1)

ف�لزخ����رف الدنيوّي���ة والزب�رج كّله� م� هي �سوى بق�ي���� لع�ب الكلب التي ل 

يتركه� اإل الحّر. وكّل اأولئك اّلذين يدورون في فلك عبد الملك اإّنم� يريدون 

تل���ك اللم�ظة. واأنتم اأيه� الموؤمن���ون ل تنجذبوا اإليه�. ونجد الكثير من مثل 

ه���ذه الكلم�ت الثوري���ة والملفتة في خطب الإم����م ال�سّج�د Q. و�سوف 

ن�س���ل اإليه� فيم� بعد اإن �س�ء اهلل. لقد ك�ن الإم�م ال�سّج�د Q �س�عًرا. 

و�سعره يحتوي على مع�ٍن مهّمة �سوف نذكره� لحقً� اإن �س�ء اهلل.

)مجلة ب��سدار ا�سالم، 10(

)1) تحف العقول، �ص391. 



R تكتيك بداية المرحلة الثالثة لحركة األئّمة

من المق�طع المهّمة في حي�ة الإم�م ال�ّسّج�د Q طريقة ت�سّرفه مع 

جه����ز الخالفة، فهل ك�ن يت�سّرف معه بطريق���ة اعترا�سية عدائّية، اأم ل؟ 

لقد اأ�س���رت ب�خت�س�ر في الأبح�ث ال�ّس�بقة اإلى ه���ذا المو�سوع وهن� �سوف 

اأو�سح اأكثر.

ب�لقدر اّلذي اّطلعت فيه على حي�ة الإم�م ال�ّسّج�د Q واّلذي م� زلت 

اأذكره، اأّنه ل توجد مواجهة �سريحة وق�طعة �سّد الحكم اأو تعري�ص به، من 

 Q قبيل م� ُن�س�هده في حي����ة بع�ص الأئّمة الآخرين، ك�لإم�م ال�س�دق

ف���ي ع�سر بني اأمّية، اأو الإم�م مو�سى بن جعفر Q؛ و�سببه وا�سٌح، وهو 

اأّن مثل هذا التحّرك ال�سديد اّلذي ك�ن في بداية حركة الأئّمة R والذي 

ك�ن ف���ي المرحلة الّث�لثة من المراحل الأرب���ع لالإم�مة، واّلتي تبداأ في حي�ة 

الإم�م ال�ّسّج�د Q، �س���وف ُيعّر�ص ق�فلة اأهل البيت R اّلتي تحمل 

اأعب����ء م�سوؤولي���ة الّر�س�لة للخطر اّلذي ل يوؤّدي اإل���ى تحقيق المق�سد. ففي 

 Q ذل���ك الوقت لم يك���ن ب�ست�ن اأهل البيت اّلذي تعّه���د الإم�م ال�ّسّج�د

بتربيت���ه ورع�يت���ه و�سق�يته قد ا�ستحكم���ت غ�سونه واأ�سج����ره، بحيث يقدر 
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على تحّم���ل الأع��سير ال�سدي���دة. وكم� اأ�سرت في بداية ه���ذا البحث، فقد 

ك�ن ع���دد المحّبي���ن والموالين لأه���ل البيت R مّمن ُيحيط���ون ب�لإم�م 

ا، وفي ذلك الع�سر ل���م يكن من الممكن لأولئك  ال�ّسّج����د Q قلياًل جدًّ

اّلذي���ن �سيتحّمل���ون م�سوؤولية التنظيم����ت ال�ّسيعّية اأن يواجه���وا خطر العدّو 

الج�ئر واّلذي هّددهم ب�لإب�دة.

واإذا اأردن���� اأن ُنمّثل، ينبغي اأن ُن�سّبه ع�سر الإم�م ال�سّج�د Q هذا، 

بمرحلة بدء الّدع���وة الإ�سالمّية في مّكة وهي المرحلة ال�سرّية. ولعّله ُيمكن 

ت�سبيه ع�سر الإم�م الب�قر Q ب�لمرحلة الّث�نية في مّكة، حين اأ�سبحت 

الّدع���وة علنّي���ة. والمرح���ل اّلتي اأتت من بعده���� ُيمكن ت�سبيهه���� ب�لمراحل 

الالحقة للّدعوة. ولهذا، ف�إّن المواجهة في تلك المرحلة لن تكون �سحيحة.

 Q ومّم���� ل �سّك فيه هو اأّنه لو ك�نت قد �سدرت عن الإم�م ال�ّسّج�د

المواجه����ت الح�ّدة التي ُنالحظه� في بع�ص كلم�ت الإم�م ال�س�دق والإم�م 

الك�ظ���م والإم�م الر�س� R، ل�ستط�ع عبد الملك بن مروان، اّلذي ك�ن 

في اأوج قدرته، وبكّل �سهولة اأن يطوي ب�س�ط تع�ليم اأهل البيت R ليبداأ 

���� يقطع به العقل. لكن على كّل  العم���ل من جديد، فهذا ل ُيعّد عماًل عقالئيًّ

ح����ل، ُيمكن اأن ُن�س�هد في ثن�ي� كلم�ت الإم�م زين الع�بدين Q، واّلتي 

ترجع عل���ى وجه الحتم�ل اإلى اأواخ���ر حي�ته ال�سريفة وطيل���ة مّدة اإم�مته، 

.
(1(

اإ�س�رات اأو مظ�هر لتعّر�سه ومواجهته لنظ�م الحكم

)1) اأ�سي���ر هن���� اإلى اأّن م� بحثن�ه في هذا الف�سل هو غير ذل���ك التع�مل المع�ر�ص لالإم�م ال�سّج�د مع يزيد 
وجه�ز خالفة اآل اأبي �سفي�ن والذي له بحٌث اآخر وقد بحثت ب�س�أنه في ال�س�بق)الك�تب(.
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ك�ن���ت تل���ك المواجه����ت تظهر بع���ّدة اأ�س���ك�ل. واأح���د اأ�سك�له���� هو م� 

لحظن�ه ف���ي تع�مل الإم�م ال�سّج�د Q مع محّم���د بن �سه�ب الزهرّي. 

وال�س���كل الآخ���ر، يظهر من خالل بي����ن موق���ف ومك�نة الخلف����ء الأموّيين 

عل���ى �سوء التع�ليم والإر�س�دات الدينّي���ة الع�دّية. ويوجد حديث عن الإم�م 

ال�س�دق Q يقول فيه: »اإّن بني اأمّية اأطلقوا للّنا�س تعليم الإيمان ولم 

. فبنو اأمّية 
ُيطلق���وا تعلي���م ال�ّصرك حّت���ى اإذا حملوهم عليه لم يعرف���وه«)1)

ك�ن���وا ي�سمحون للعلم�ء واأهل الدين، ومن جملتهم الأئّمة R، ب�لتحّدث 

ي�م والعب�دات، وكذل���ك حول الّتوحيد  ح���ول ال�سالة والحّج وال���ّزك�ة وال�سّ

والنب���ّوة والأحك�م الإلهّي���ة. لكّنهم لم ي�سمحوا ب�لبحث ف���ي مفهوم ال�ّسرك 

وم�س�ديقه واأمثلته في المجتمع.

�ست للّن�����ص، لفهموا  فل���و ك�نت تل���ك التع�لي���م المرتبط���ة ب�ل�ّس���رك ُدرِّ

مب��س���رة م���ن ه���م الم�سركون، واإّن م���� يحملهم علي���ه بنو اأمّي���ة لي�ص �سوى 

ال�س���رك. ولعلم���وا فوًرا اأّن عبد المل���ك والخلف�ء الب�قين م���ن بني اأمّية هم 

طواغي���ت ُيب����رزون اهلل، واأّن اإط�عته���م ُتع���ّد �سرًك� ب�هلل. وله���ذا لم يكونوا 

لي�سمحوا بتعّلم هذه المف�هيم.

 � نحن عندم���� نبحث حول الّتوحيد في الّدين الإ�سالمّي، ف�إّن ق�سًم� مهمًّ

نم ومن هو  م���ن هذا البحث يرتبط بمعرفة ال�ّس���رك والم�سرك، م� هو ال�سّ

اّلذي يعبد الأ�سن�م. 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 415.
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وللمرح���وم العاّلمة المجل�سّي M في بح�ر الأنوار ن�صٌّ رائع يقول فيه: 

»اإّن اآي����ت ال�ّسرك ظ�هره� في الأ�سن����م الّظ�هرة، وب�طنه� في خلف�ء الجور 

بوا مك�نه���م«. ف�أئّمة الحّق هم خلف�ء اهلل  اّلذي���ن اأ�سركوا مع اأئّمة الحّق وُن�سّ

بوا اأنف�سهم مك�نهم واّدعوا  وه���م ينطقون عن اهلل، ولأّن خلف�ء الجور قد ن�سّ

الإم�مة، فقد اأ�سبحوا اأ�سن�ًم� وطواغيت، فكّل من ُيطيعهم ُيعّد م�سرًك� ب�هلل. 

وللعاّلم���ة بعد ه���ذا �سرٌح قّي���م. فهو ُيبّي���ن اأّن الآي����ت القراآني���ة لي�ست 

ة بع�سر الر�سول الأكرم P، بل هي �س�رية وج�رية في كّل الع�سور  مخت�سّ

والأزم����ن: »فه���و يج���ري في اأقوام ترك���وا ط�عة اأئّم���ة الحّق، واّتبع���وا اأئّمة 

الج���ور لعدولهم ع���ن الأدّلة العقلّي���ة والنقلّية واّتب�عهم الأه���واء، وعدولهم 

. مثل اأّنه ل ُيمكن لعبد الملك اأن يكون ح�كًم� على 
ع���ن الن�سو�ص الجلّية«)1)

الم�سلمي���ن وخليفة له���م، ف�لّن��ص ك�نوا يرون اأّن الحي����ة الوادعة بعيًدا عن 

التعّر����ص للح�كم هي الحي�ة المريحة لهم، لهذا �سلكوا هذه الحي�ة واّتبعوا 

اأئّمة الجور. ولهذا ك�نوا م�سركين.

وم���ن هن���� ن���رى اأّن الأئّم���ة R اإذا اأرادوا اأن ُيبّينوا حقيق���ة ال�ّسرك 

ف�إّنهم بذل���ك يقومون بم� ُي�سبه المواجهة م���ع نظ�م الحكم. وهذا م� يظهر 

.Q في كلم�ت الإم�م ال�سّج�د

ونم���وذج اآخر من تلك الأمثلة في المواجهة: م���� ُن�س�هده في المك�تب�ت 

والر�س�ئ���ل بي���ن الإم����م ال�سّج����د Q وعبد المل���ك )الخليف���ة الأموّي 

�سير اإلى اثنين منهم� هن�:
ُ
المتجّبر(، اأ

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 48، �ص 96.
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1.  ]النم���وذج الأول[: ف���ي اإح���دى الم���ّرات يكتب عب���د المل���ك ر�س�لة اإلى 

الإم����م ال�ّسّج�د Q يلومه فيه� على زواجه من اإحدى جواريه. وك�ن 

لالإم�م Q ج�رية اأعتقه� ث���ّم تزّوجه�. ف�سمت به عبد الملك. وك�ن 

���� واإ�سالميًّ� �سرًف�. ولك���ّن دافع عبد  عم���ل الإم�م Q عم���اًل اإن�س�نيًّ

المل���ك من تل���ك الر�س�لة ك�ن التعّر����ص لالإم����م Q، واإفه�مه ب�أّنه 

ة موّجًه���� له بذلك تهدي���ًدا �سمنيًّ�. ف�أج�به  مّطل���ع عل���ى م�س�ئله الخ��سّ

الإم�م Q بر�س�لة بداأه� بتوجيه اأمر الزواج واأّن العظ�م يفعلون مثل 

ه���ذا الأمر، واأّن ر�سول اهلل P قد ق�م به: »فال لوؤم على امرٍئ م�صلٍم 

. وهو يريد اأن ُيذّك���ره ب�سوابق اأجداده في 
اإّنم���ا الل���وؤم لوؤم الجاهلّي���ة«)1)

الج�هلّية )من كفرهم وعن�دهم(... 

عندم���� و�سل���ت الر�س�لة اإل���ى عبد المل���ك، ك�ن ابنه �سليم����ن ح��سًرا، 

وعندم���� قراأه���� �سمعه، و�سم���ع ذّم الإم�م واأح�ّص به مثل اأبي���ه، ف�لتفت اإليه 

ق�ئ���اًل: ي� اأمير الموؤمنين! اأترى كيف يتف�خر عليك علّي بن الح�سين؟ يريد 

بذل���ك اأن ُيحّر����ص والده على رّد فع���ل �سديد. ولكّن عبد المل���ك ك�ن اأعقل 

م���ن ول���ده فق�ل له: ل تقل �سيًئ� ي� ولدي! فهذا ل�س����ن بني ه��سم اّلذي يفلق 

ال�سخر. )اأي اأّن ا�ستدللهم قوّي وق��ٍص(.

 Q 2.]النموذج الث�ني[: المرا�سلة الأخرى اّلتي تّمت بين الإم�م ال�سّج�د

وعب���د الملك، حيث علم عب���د الملك اأّن �سيف ر�س���ول اهلل P موجود 

عن���د الإم�م Q. وك�ن هذا اأمًرا ملفًت� لأّنه تذك�ر الّنبّي وب�عٌث على 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج46، �ص 105.
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الّتف�خ���ر. وكذلك ف�إّن وجوده ُيعّد خطًرا على الخليفة، لأّنه يجلب اأنظ�ر 

الّن��ص اإليه، فكتب اإليه يطلب منه ت�سليم ال�ّسيف، ووعده ب�إنج�ز م� يريد 

اأي اأّنه م�ستعدٌّ اأن يهبه م� يحت�ج.

رّد الإم����م Q طلب���ه، ف�أع�د عبد المل���ك مّرًة ث�ني���ة تهديده بوقف 

 :Q ف�أج�به الإم�م .
(1(

ة الإم�م من بيت الم�ل اإن لم ُير�سل ال�سيف ح�سّ

»اأّم���ا بع���د فاإّن اهلل �صمن للمّتقين المخرج من حيث يكرهون والّرزق من 

حي���ث ل يحت�صبون وقال جّل ذك���ره: { يئ جب حب خب مبىب يب})2) 

 .
فانظر اأّينا اأولى بهذه الآية«)3)

ا تج�ه الخليفة، لأّن تل���ك الّر�س�لة اإذا وقعت بيد  وه���ذه لهجة ق��سية جدًّ

اأّي اإن�س����ن ف�سوف يعل���م اأّوًل: اأّن الإم�م Q ل يعّد نف�سه خّواًن�. ث�نًي�: ل 

يت�سّور اأحد هذا الأمر بحّق هذا الإن�س�ن الجليل اّلذي ترّبى في بيت النبّوة. 

وه���ذا يعني اأّنك اأن���ت اأّيه� الخليفة خّوان وكفور. واإلى هذا الحّد ك�ن الإم�م 

�سديًدا مق�بل الّتهديد.

ك�ن هذان نموذجين من نم�ذج مواجهة الإم�م لجه�ز الحكم الأموّي.

واإذا اأردن���� اأن ُن�سي���ف نموذًج� اآخ���ر ينبغي اأن ننظر اإل���ى الأ�سع�ر اّلتي 

ُنقلت ع���ن اأ�سح�ب الإم�م ال�سّج����د Q ومحّبيه، فهي ُتمّث���ل نوًع� اآخر 

م���ن المواجهة. مواجهة اأ�سح�ب الإم����م ال�سّج�د Q ومحّبيه من قبيل 

الف���رزدق ويحيى ب���ن اأّم الطويل للّنظ�م الح�ك���م ك�ن ُيعّد نوًع� من مواجهة 

ته اأي�سً�  تهم من بيت الم����ل وك�ن الإم�م ي�أخذ ح�سّ )1) ف���ي ذلك الزم����ن ك�ن الّن��ص جميعً� ي�أخذون ح�سّ
مثل غيره.)الك�تب(

�سورة الحج، الآية 38.  (2(
)3) من�قب اآل اأبي ط�لب، ج4، �ص 165.
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الإم�م للحكم وُيمكن اعتب�ر �سعر الفرزدق نموذًج� اآخًرا. فقد نقل الموؤّرخون 

ة الفرزدق )م� ملّخ�سه�(: والمحّدثون ق�سّ

عندم���� قدم ه�س����م بن عبد الملك قبل فترة خالفت���ه اإلى الحّج، واأثن�ء 

الّط���واف اأراد اأن يتق���ّدم ل�ست���الم الحج���ر الأ�س���ود، ولكّن الح�س���د اله�ئل 

والزدح����م الكبير منعه من الو�سول، رغم مح�ولت���ه المتكّررة مع اأّنه ك�ن 

اب���ن الخليفة ومح�ًط� ب�لمرافقين والحّرا�ص والحوا�سي، ولكّن الّن��ص ك�نوا 

يم���ّرون من حول���ه دون اكت���راث. فيئ�ص من ا�ست���الم الحجر، وقع���د ج�نًب� 

منتظ���ًرا ان�سراف الّن��ص، وك�ن اأ�سح�ب���ه ج�ل�سين حوله. وفي هذه الأثن�ء 

ي�أت���ي رجٌل يعل���وه الوق�ر والهيب���ة، �سيم����وؤه �سيم�ء الزاهدي���ن ووجهه وجه 

الملكوتّيي���ن، ي�سطع من بين الحّج�ج ك�ل�سم�ص فتنّحى الّن��ص له ج�نًب� ليمّر 

من بينهم وي�سل اإلى الحجر الأ�سود فُيقّبله ثّم يرجع للطواف مجّدًدا. 

ف�سع���ب ذل���ك على ه�س�م كثي���ًرا، وهو يرى نف�سه اب���ن الخليفة ول اأحد 

ُيعطي���ه اأّية قيمة، بل ُيبعدونه ب�ل���ركل والمط�حنة، ثّم من ج�نٍب اآخر يظهر 

رج���ل ي�سل اإلى الحج���ر الأ�سود بكّل هدوء. ف�س����أل غ��سًب�: من هذا؟ وك�ن 

حوا�سي���ه يعرف���ون اأّنه علّي بن الح�سين Q ولكن لئ���اّل يغ�سب منهم لم 

يقولوا �سيًئ� لأّنهم يعلمون بوجود العداء المتجّذر بين بني اأمّية وبني ه��سم، 

فل���م يريدوا اأن يقولوا اإّن هذا كبير الع�ئل���ة المع�دية لكم، والّن��ص ُيظهرون 

له كّل هذا الحّب والحترام لأّنهم اعتبروا ذلك نوًع� من الإه�نة له�س�م.

ك�ن ال�س�عر الفرزدق، من المحبّين لأهل البيت، ح��سًرا هن�ك وقد راأى 

تج�هلهم واإنك�رهم لعلّي بن الح�سين Q فتقّدم ق�ئاًل: اأّيه� الأمير، هل 

عّرفك به.
ُ
ت�سمح لي ب�أن اأ
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فق����ل ه�س�م: قل، ف�نطلق ل�س�ن الف���رزدق بق�سيدة من اأ�سهر الق�س�ئد 

ال�ّسعرّية اّلتي قيلت بحّق اأهل البيت، وبداأه� بهذا البيت: 

ه�������ذا اّل����������ذي ت����ع����رف ال����ب����ط����ح�����ء وط�����أت����ه

(1(
وال�����ب�����ي�����ت ي����ع����رف����ه وال�������ح�������ّل وال�������ح�������رم

وك�ن���ت اأبي����ت ه���ذه الق�سيدة كوق���ع ال�ّسيوف على قل���ب ه�س�م فغ�سب 

منه وط���رده. من ج�نٍب اآخر اأر�سل اإليه الإم�م Q م�ًل فلم يقبله وق�ل: 

ريد عليه م�ًل«.
ُ
»م� ُقلته هلل ل اأ

وهكذا ُن�س�هد مثل ه���ذه المواجه�ت عند اأ�سح�ب الإم�م. ونموذٌج اآخر 

م���� ق�م به يحيى بن اأّم الطوي���ل. ك�ن يحيى بن اأّم الطويل من ال�ّسب�ب ذوي 

 ،Rالب�أ����ص ال�ّسديد وال�ّسج�ع���ة الف�ئقة واأحد المخل�سي���ن لأهل البيت

وك�ن يذه���ب اإلى الكوفة دوًم���� ويجمع الّن��ص وي�سرخ فيه���م: »اأيه� الّن��ص، 

اإّنن���ي ك�فر بك���م ول اأقبل بكم حّتى توؤمنوا ب�هلل«، وه���و يق�سد اأولئك اّلذين 

ك�ن���وا يّتبعون بن���ي اأمّية. ومثل هذه العترا�س����ت المتجّلية في حي�ة الإم�م 

ال�ّسّج�د Q واأ�سح�به ك�ن م�سهوًدا.

)مجلة ب��سدار ا�سالم، 12(

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 46، �ص 121.



مواجهة اإلمام Q مع علماء البالط

 Q ف���ي تتّمة بحثن� حول الق�س�ي� المرتبطة ب�سي���رة الإم�م ال�سّج�د

واأ�س�ليب���ه وخططه لإيج�د الأر�سّية الم�س�عدة للحركة الإ�سالمّية العظيمة، 

اّلتي ُيمكن اأن تنتهي ب�إق�مة الحكومة العلوّية والحكومة الإ�سالمّية:

ذكرن���� م� ملّخ�سه اأّن هذه التحّرك�ت ك�نت تّتجه اإلى الّتبيين والّتو�سيح 

ب�لّن�سب���ة للبع�ص واإلى الت�سكيالت والّتنظي���م ب�لن�سبة لبع�سهم الآخر، واإلى 

الهداي���ة والإر�س����د ب�لن�سب���ة لآخرين. وهك���ذا ُيتخّيل الإم����م ال�سّج�د، من 

ورة اّلتي قّدمن�ه�، اإن�س�ًن� �سبوًرا �سعى خالل 30 اأو 35 �سنة  خالل هذه ال�سّ

متوا�سل���ة اإلى جعل تلك الأر�سّية غير الم�س�عدة بت�ًت� في الع�لم الإ�سالمّي، 

تّتجه نحو الّظروف اّلتي ُيمكن له Q اأو لخلف�ئه اأن ُيحّققوا من خالله� 

المجتمع الإ�سالمّي، والحكومة الإ�سالمّية.

 Q ولو اقتطعن� تلك ال�ّسنوات الخم�ص والثالثين ل�سعي الإم�م ال�ّسج�د

 Q م���ن حي�ة الأّئمة، لجزمن���� بعدم و�سول الأمر اإل���ى الإم�م ال�س�دق

ريح والوا�سح مع  بتل���ك الح�ل اّلتي تمّكن معه� من الت�سّرف والّتع�طي ال�سّ

الحكم الأموّي، والعّب��سّي فيم� بعد.



298

إنسان بعمل 250 سنة

وعلي���ه، فالأجل اإق�مة وتحقي���ق المجتمع الإ�سالمّي، ل ب���ّد من الأر�سّية 

الفكرّي���ة والذهنّية. وهذا م� ُيعتبر اأهّم من اأّي �سيء اآخر. وقد تطّلب اإيج�د 

ه���ذه الأر�سّي���ة الفكرّية والذهنية في تلك الّظ���روف اّلتي ك�نت موجودة في 

ذل���ك الع�سر من الع�لم الإ�سالمّي، �سنوات مديدة. ذلك العمل اّلذي نه�ص 

به الإم�م ال�سّج�د Q متحّماًل اأعب�ءه الج�سيمة وتك�ليفه الب�هظة.

اإل���ى ج�نب هذا، نجد في حي�ة الإم����م ال�ّسّج�د Q بع�ص الم�س�عي 

الأخ���رى اّلتي ت���دّل في الواقع على م���دى تقّدم الإم����م Q في المج�ل 

، واأحي�ًن� �سديد  المذك���ور. والق�س���ُم الأعظم م���ن هذه الم�س�ع���ي، �سي��س���يٌّ

الق�س�وة، واأحد نم�ذجه التي ن�ستطيع اأن نجده� هو مواجهة الإم�م ال�سّج�د 

للعلم�ء الّت�بعين والمحّدثين الكب�ر الع�ملين لدى الجه�ز الح�كم. هذا بحٌث 

في مج�ل هذا التع�مل. واأحد اأكثر الأبح�ث اإث�رًة في حي�ة الأئّمةR هو 

بحث مواجهة هوؤلء العظ�م لحملة  الفكر والثق�فة في المجتمع الإ�سالمّي، 

 وال�سع���راء. فقد ك�ن الأئّمةR يتحّمل���ون م�سوؤولية هداية 
(1(

اأي العلم����ء

الّن�����ص في اأفك�رهم واأذه�نه���م، واأولئك ك�نوا يوّجه���ون الّن��ص اإلى الو�سع 

اّل���ذي يري���ده خلف�ء بن���ي اأمّية وبني العّب�����ص، ليكون ح�كم���ً� على المجتمع 

ويجعل الّن��ص مطيعين وم�ست�سلمين. 

كم���� نعلم، لقد ك�ن الحّك�م الّظ�لمي���ن والج�ئرين يرون اأّن جذب قلوب 

الّن�����ص اإليهم هو اأهّم ع�مل في بق�ء ملكه���م و�سلط�نهم. ف�لف��سل الزمنّي 

بي���ن الّن�����ص وبي���ن �سدر الإ�س���الم لم يك���ن كبيًرا، لذا ف����إّن اإيم����ن الّن��ص 

)1) عندم���� نق���ول »العلم�ء« ف�إّنن� نق�سد علم�ء الدين في ذلك الزم����ن والذين ك�نوا عب�رة عن المحّدثين 
والمف�ّسرين والقّراء والق�س�ة والزّه�د.)الك�تب(
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����. فل���و اأدرك الّن�����ص اأّن البيعة اّلت���ي قّدموه�  ب�لإ�س���الم ك�ن م���� يزال قويًّ

للح���ّك�م لي�س���ت �سحيحة، واأّن ه���ذا الّظ�لم ل يجوز اأن يك���ون خليفة ر�سول 

اهلل P، ف�إّنه���م لم� ر�سوا بت�سليمه قي�دته���م بت�ًت�، وحّتى لو قلن� ب�أّن هذا 

الأم���ر ل ي�سمل جميع الّن��ص، فعلى الأقّل نقول ب����أّن القدر الم�سّلم به هو اأّن 

الكثيرين في المجتمع ك�ن���وا يتحّملون الو�سع المن�في لالإ�سالم في الجه�ز 

الح�كم نتيجة الإيم�ن القلب���ّي بمعنى اأّنهم ك�نوا يت�سّورون ب�أّن هذا الو�سع 

ه���و و�سٌع اإ�سالم���ّي. ولإبق�ء هذه ال�سب�بّي���ة في اأذه�ن الّن�����ص، ك�ن حّك�م 

الج���ور ي�ستغّلون المحّدثين وعلم����ء الدين قدر الإم���ك�ن وُيحرّكونهم طبًق� 

لم�س�لحهم، فيطلبون منهم و�سع الأح�ديث واختالقه� ون�سبته� اإلى ر�سول 

ح�بة الكب�ر بم� يوافق ميولهم واأهواءهم. اهلل P وال�سّ

 � ف���ي هذا المج�ل توجد م���وارد تق�سعّر منه� الأب���دان، ونحن ننقل بع�سً

منه� كمث�ل:

. ولأّنه ك�ن لكعب روابط 
(1(

ف���ي زمن مع�وية التقى �سخ�ص بكعب الأحب�ر

حميمة مع مع�وية وزعم�ء ال�ّس�م، �س�أل كعُب ذلك ال�ّسخ�ص: من اأين اأنت؟

- من اأهل ال�س�م. 

- لعّلك من ذلك الجي�ص اّلذي يدخل منه 70 األف جندي اإلى الجّنة دون 

ح�س�ب. 

- من هم هوؤلء؟ 

)1) ك�ن كع���ب الأحب����ر يهودّيً� اأ�سلم في عهد الخليفة الث�ني. ويوج���د �سكوك كثيرة في الأح�ديث المن�سوبة 
اإليه، لي�ص فقط بين ال�ّسيعة بل حّتى بين الكثير من اأهل ال�سّنة، ب�عتب�ر اأّنه قد اختلق اأح�ديث انطالقً� 

من عدائه لالإ�سالم. ويوجد من اأهل ال�سّنة من يقبل به.
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- اإّنهم اأهل دم�سق. 

- كال، ل�ست من اأهل دم�سق. 

- اإذًا، لعّلك من ذلك الجي�ص اّلذي ينظر اهلل اإليه كّل يوم مّرتين! 

- من هم هوؤلء؟ 

- اأهل فل�سطين! 

ولرّبم� لو ق�ل ذلك ال�ّسخ�ص: اإّنني ل�ست من اأهل فل�سطين، لنقل له كعب 

الأحب����ر اأح�ديث ع���ن كّل اأه�لي بعلبك وطرابل�ص وبقّي���ة مدن ال�س�م تحكي 

عن اأّن اأهل ال�س�م هم الأف�سل، واأّنهم اأهل الجّنة. وك�ن كعب الأحب�ر يختلق 

ه���ذه الأح�ديث وي�سفه� لأم���راء ال�ّس�م اإّم� تمّلًق�، حّت���ى يكون ن�سيبه اأكثر 

ومنزلت���ه في قلوبهم اأعلى، واإّم� ب�سبب الع���داء المتجّذر في نف�سه لالإ�سالم 

.P وحّتى ُي�سّعب الو�سول اإلى اأقوال النبّي

ويوج���د ف���ي كتب الّتذك���رة والرج����ل والحدي���ث الكثير م���ن اأمث�ل هذه 

ة ذلك الأمير اّلذي اأر�سل ابنه اإلى المدر�سة )الكّت�ب(  الق�س�ص. منه� ق�سّ

ف�سرب���ه المدّر����ص. وعندم� رجع البن ب�كًي� اإلى اأبي���ه واأخبره، غ�سب الأب 

وق�ل: �س�أذهب واأ�سع حديًث� على هذه المدر�سة حّتى ل ُيكّرروا فعلتهم هذه.

ة كم ك�ن اخت���الق الأح�ديث عندهم �سهاًل، حّتى  ونعل���م من هذه الق�سّ

ول���و ك�ن بداف���ع الع�سبّي���ة اأو ال�ّسفقة عل���ى دموع طفل. وعل���ى اأّي ح�ل فقد 

ك�ن له���ذا الو�سع اأث���ٌر وا�سٌح في اإيج�د ذهنّية وثق�ف���ة منحرفة وبعيدة عن 

الإ�سالم. كّل ذلك ك�ن ب�سبب اأولئك المحّدثين والعلم�ء الع�ملين في خدمة 

ال�ّسالطي���ن والأقوي�ء. وفي مثل هذا الو�سع ُتعتب���ر مواجهة هوؤلء عماًل في 

غ�ية الأهمّية.
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يوج���د هن� نم���وذج ُيبّي���ن كيفّية مواجه���ة الإم�م ال�سّج����د Q لهذا 

الو�سع، وذلك في تع�مله مع محّمد بن �سه�ب الزهرّي:

 ف���ي البداي���ة اأحد تالم���ذة الإم�م 
(1(

ك�ن محّم���د ب���ن �سه����ب الزه���رّي

ال�سّج����د Q المقّربي���ن، اأي اأّنه من جملة اّلذي���ن تعّلموا علومهم ونقلوا 

الأح�ديث عن الإم�م Q، ولكن ب�لتدريج �� ب�سبب التجّروؤ اّلذي ك�ن فيه 

�� اقترب من نظ�م الحكم حّتى �س�ر اأحد اأعوانه وتحّول اإلى واحٍد من زمرة 

العلم�ء والمحّدثين اّلذين وقف الأئّمة R في قب�لهم.

ولأجل اأن نّطلع اأكثر على و�سع الزهرّي ننقل عّدة اأح�ديث ب�س�أنه:

اأح���د هذه الأح�ديث، م� ج�ء عنه: »كّن� نك���ره كت�بة العلم، حّتى اأكرهن� 

. وُيفهم من هذا الحديث، اأّنه حّتى 
عليه ال�ّسلط�ن فكرهن� اأن نمنعه اأحًدا«)2)

ذل���ك الّزم���ن، لم يكن متع�رًف� بي���ن هذه الط�ئفة من المحّدثي���ن اأّن كّل م� 

يعلمون���ه من الأح�ديث ينبغي اأن يكتبوه، وكذلك يّت�سح اأّن محمد بن �سه�ب 

الزه���رّي ك�ن في خدمة الأمراء واأّنه ك�ن ُيحمل عل���ى كت�بة الأح�ديث اّلتي 

ُتن��سبهم.

ك�ن اأحده���م وُيدعى معمًرا يقول: »كّن� نظ���ّن اأّنن� قد نقلن� من الزهرّي 

. فعنده� راأين���� كتًب� كثيرة ُتحمل على 
اأح�دي���ث كثيرًة اإلى اأن ُقتل الوليد«)3)

 اأي 
(4(

ظهور ال���دواّب وُتخرج من خزائ���ن الوليد وُيق�ل: هذا عل���م الزهرّي!

)1) وق���د ُيدعى بمحمد بن م�سل���م الزهري اأي�سً�، ف�أحي�نً� ُيذكر ا�سمه تحت عن���وان �سه�ب واأحي�نً� م�سلم، 
ولعّل الأّول ا�سم والده والآخر لقبه.)الك�تب(

)2) �سنن الدارمي، ج1، �ص 110.
)3) الوليد هو الولد البكر لعبد الملك بن مروان والذي ت�سّلم الخالفة بعده.)الك�تب(

)4) »... ف�إذا ب�لدف�تر قد ُحملت على الدواب من خزائنه وُيق�ل هذا من علم الزهري!« )الك�تب(



302

إنسان بعمل 250 سنة

اأّن الزهرّي و�سع م���ن الأح�ديث اّلتي ُتن��سب الوليد واأهواَءه م� عجزت عن 

حمله الّرج�ل. فم� ح�ل تلك الأح�ديث؟ مّم� ل �سّك فيه اأّنه� ل ُتدين الوليد 

واإّنم� توؤّيد اأعم�ل الوليد واأمث�له وُت�سّححه�.

ويوج���د حديٌث اآخ���ر يتعّلق بفت���رة ارتب�ط الزه���رّي ب�لّنظ����م الح�كم. 

 P فق���د روى اليعقوبّي في ت�ريخه: »اإّن الزه���ري ُيحّدثكم عن ر�سول اهلل

اأّن���ه ق�ل: ل ُت�سّد الرح����ل اإل اإلى ثالثة م�س�ج���د: الم�سجد الحرام وم�سجد 

المدينة والم�سجد الأق�سى واإّن ال�سخرة اّلتي و�سع ر�سول اهلل قدمه عليه� 

.
تقوم مق�م الكعبة«)1)

ويعود هذا الحديث اإلى ذلك الزمن اّلذي ك�ن عبد اهلل بن الزبير ح�كًم� 

في���ه على مّكة. وبطبيعة الح�ل، ف�إّنه ك�ن ل ب���ّد للّن��ص اّلذين يريدون الحّج 

اأن يدخلوا مّكة �� التي ك�نت تحت نفوذ ابن الزبير � وك�نت تلك الأّي�م فر�سًة 

ة عبد الملك بن مروان �� ومن ج�نٍب  من��سبة له للتبليغ �سّد اأعدائه �� وخ��سّ

اآخر بم� اأّن عبد الملك ك�ن ُيدرك خطورة هذا الأمر، ولكي يمنع الّن��ص من 

الذه����ب اإل���ى مّكة راأى اأّن اأف�س���ل الّطرق هو و�سع اأح�دي���ث ُتبّيُن اأّن �سرف 

القد����ص بمنزل���ة �سرف مّكة. ونحن نعلم �� في الع���رف والّثق�فة الإ�سالمّية �� 

اأّنه ل توجد منطقة في الع�لم توازي الكعبة �سرًف� ومك�نًة ول يوجد حجر في 

الّدني���� ُي�س�هي الحجر الأ�سود. فك�نت تلك الأح�ديث المختلقة و�سيلة لعبد 

الملك لكي يدفع الّن��ص للذه�ب اإلى فل�سطين، لأّن فل�سطين جزٌء من ال�ّس�م 

وتح���ت نفوذ عبد الملك. ف�إلى اأّي مدى ك�ن لهذه الأح�ديث ت�أثيٌر في نفو�ص 

)1) ت�ريخ اليعقوبي، ج 2، �ص 261.
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الّن��ص واأفع�لهم؟ وهل حدث في زمن م� اأّن الّن��ص حّجوا اإلى بيت المقد�ص 

ب���دًل من مّكة اأم ل؟ ولو حدث ذلك لك�ن ينبغ���ي اأن نعّد المجرم الأ�سلّي اأو 

اأح���د المجرمين هو محمد بن �سه�ب الزهري اّلذي حّرف الأمر في اأذه�ن 

الّن��ص لأجل م�آرب عبد الملك ال�ّسي��سّية.

وعندم� ُي�سبح الزهرّي ت�بًع� لجه�ز الخالفة، فلن يمنعه �سيء من و�سع 

الأح�ديث �سّد الإم�م ال�سّج�د Q والّتنظيم�ت العلوّية �� منه� م� وجدته 

ف���ي كت�ب »اأجوب���ة م�س�ئل ج�ر اهلل« �� ت�أليف المرح���وم ال�سيد عبد الح�سين 

 Q س���رف الدين ����� حيث يّدعي الزه���رّي في رواية اأّن اأمي���ر الموؤمنين�

����، وين�سب اإلى الر�سول P اأّنه ق�ل ف���ي معنى الإن�س�ن في الآية  ك�ن جبريًّ

 اأّن���ه اأمير الموؤمنين Q )والعي�ذ 
(1(

{ ڀڀ ڀٺ ٺ }
ب�هلل(.

ف���ي روايٍة اأخرى ينق���ل اأّن حمزة �سّيد ال�سه���داء ك�ن �س�رب خمر. واإّنم� 

جعل ه�تين الّروايتين لدعم الجبهة ال�ّسي��سّية المت�سّلطة �� لعبد الملك وبني 

اأمّي���ة �� مق�بل اأئّمة اله���دى R، وب�لت�لي لن�سف عترة النب���ّي و�ساللته �� 

اّلذي���ن ك�نوا يواجه���ون الأمويين �� بعنوان اأّنهم م�سلم���ون من الّطراز الأّول، 

رين في تطبيق اأحك�م  وُيعّرفه���م على اأّنهم مثل غيرهم م���ن العواّم والمق�سّ

الّدين!

ب�لن�سب���ة للزه���رّي واأمث�ل���ه، فقد وقف الإم����م ال�سّج����د Q موقًف� 

ا حيث ُيلحظ هذا من خ���الل الّر�س�لة اّلتي وّجهه� اإليه.  ح�زًم���� وق��سًي� جدًّ

)1) �سورة الكهف، الآية 54.
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ب�لّطب���ع، قد يت�س����ءل بع�ص الّن��ص اإلى اأّي مدى ُيمك���ن اأن تعك�ص »الر�س�لة« 

ه���ذا الموق���ف ال�ّسديد؟ ولكن ب�للتف�ت اإلى �س���ّدة اللهجة في م�سمون هذه 

الر�س�ل���ة الموّجهة اإل���ى الزهرّي، وكذل���ك ب�لن�سبة للجه�ز الح�ك���م، واأّنه� 

ل تنح�س���ر بمحّم���د ب���ن �سه�ب، ب���ل ك�نت تقع ف���ي اأيدي الآخري���ن وتنتقل 

ب�لتدريج عبر الأل�سن والأفواه وتبقى عبر الت�ريخ )كم� اأّنن� اليوم وبعد اأكثر 

م���ن 1300 �سنة نتن�وله� ب�لبح���ث(؛ ب�للتف�ت اإلى كّل هذه الأمور، ُيمكن اأن 

ربة اّلتي ُوّجهت اإلى القدا�سة ال�ّسيط�نّية والم�سطنعة لمثل  ُندرك حجم ال�سّ

اأولئ���ك العلم�ء. لقد ك�نت الّر�س�لة خط�ًب���� لمحّمد بن �سه�ب، ولكّنه� ن�لت 

من اأ�سخ��ص اآخرين على �س�كلته. ومن المعلوم اأّن هذه الر�س�لة عندم� تقع 

ب�أي���دي الم�سلمين، وب�لأخ�ّص �سيعة ذلك الع�س���ر، وتنتقل عبر الأيدي ف�أّي 

�سقوط لهيبة ه���وؤلء ومك�نتهم �ستحدثه في الأعين؟! وهن� ننقل مق�طع من 

هذه الر�س�لة:

ف���ي البداي���ة يقول Q: »كفان���ا اهلل واإّي���اك من الفت���ن ورحمك من 

���ه ب�لخط�ب،  . ف���ي الج���زء الث�ني من ه���ذه الجمل���ة، نجده يخ�سّ
الن���ار«)1)

لم����ذا؟ لأّن كّل اإن�س����ن يتعّر����ص للفتن، حّتى الإم����م ال�ّسّج�د Q ولكن 

دون اأن ي�سق���ط فيه����. ومحمد ب���ن �سه�ب يتعّر�ص للفتنة ولكّن���ه �سقط. اأّم� 

ب�لن�سبة لن�ر جهّنم ف�إّنه� ل تقترب من الإم�م زين الع�بدين Q، ولهذا 

ُخ�ّص الكالم هن���� ب�لزهرّي. وابتداء الّر�س�لة بمث���ل هذه اللهجة دليل على 

تع�م���ل الإم�م Q معه بطريقة تحقير ومع�داة. ثّم يقول Q: »فقد 

تحف العقول، �ص275.  (1(
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اأ�صبح���ت بحال ينبغي لم���ن عرفك بها اأن يرحمك«. دّققوا، لمن الخط�ب 

)موّج���ه( في هذه الجملة؟ اإّن���ه موّجه ل�سخ�صٍ يغبط���ه الجميع على ح�له، 

فه���و اأح���د العلم�ء الكب����ر المقّربين م���ن الّنظ����م الح�كم، بينم���� نجد اأّن 

الإم�م Q ُيبّينه �سعيًف� وو�سيًع�.

بعد ذلك ُي�سير الإم�م Q اإلى الّنعم اّلتي حب�ه اهلل به� والحجج اّلتي 

اأتّمه���� عليه، ثّم يقول اإّنه مع وجود تلك الّنعم من اهلل، هل ت�ستطيع اأن تقول 

كيف قد اأّديت �سكره�؟

ويذك���ر جمل���ة من اآي�ت القراآن ويقول اإّن اهلل تع�ل���ى لن ير�سى اأبًدا عن 

 ق�س���ورك وتق�سيرك، لأّنه �سبح�نه قد اأمر العلم�ء بتبيين الحق�ئق للّن��ص:

.
(1(

{ پ پڀ ڀ}
 :Q ا بقوله وبع���د ه���ذه المقّدمة يحم���ل عليه بطريق���ٍة ق��سية ج���دًّ

»واعل���م، اإّن اأدن���ى م���ا كتمت، واأخّف م���ا احتملت، اأن اآن�ص���ت وح�صة الّظالم، 

و�صّهلت له طريق الغّي بدنوِّك منه حين دنوت، واإجابتك له حين ُدعيت«. 

ويظه���ر هذا الكالم، اّلذي يطرحه الإم�م، بو�سوح ارتب�طه بجه�ز ال�ّسلطة. 

»اإّن���ك اأخ���ذت ما لي�س لك مّم���ن اأعطاك«. »ودنوت مّمن ل���م يرّد على اأحٍد 

���ا ولم ترّد باطاًل حين اأدن���اك«، )وهو الخليفة الّظ�لم( فب�أّي عذٍر ُتبّرر  حقاًّ

�ئعة واإزالة المظ�لم الكثيرة؟ »واأحببت من حاّد  عدم اإرج�عك الحقوق ال�سّ

اهلل«.

)1) �سورة اآل عمران، الآية 187.
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ا في ه���ذه الفقرة عندم� يق���ول Q: »اأولي�س  والجمل���ة الموؤّث���رة جدًّ

بدعائ���ه اإّي���اك، حي���ن دع���اك، جعل���وك قطًب���ا اأداروا ب���ك رح���ى مظالمهم، 

وج�صًرا يعبرون عليه اإلى بالياهم، و�صّلًما اإلى �صاللتهم داعًيا اإلى غّيهم 

�صال���ًكا �صبيله���م، يدخل���ون ب���ك ال�ص���ّك عل���ى العلم���اء ويقتادون ب���ك قلوب 

الجّه���ال اإليه���م؟«. ثم يقول: »فلم يبلغ اأخ�ّس وزرائه���م ول اأقوى اأعوانهم 

.
اإّل دون ما بلغت من اإ�صالح ف�صادهم«)1)

وفي هذه الر�س�ل���ة ال�ّسديدة اللهجة والبليغة يف�سح الإم�م ال�سّج�د هذا 

التي�ر الفكرّي والعلمّي الت�بع لل�سلطة والحكم واّلذي يتحّرك بدعٍم �سي��سيٍّ 

وحكوميٍّ اجتم�عّي. ف�أولئك اّلذين قبلوا مه�دنة الّنظ�م، اأ�سبحوا مط�لبين 

ب�لإج�ب���ة ع���ن ال�سوؤال اّلذي بقي ف���ي المجتمع الإ�سالمّي ف���ي ذلك الزم�ن 

و�سوف يبقى عبر الت�ريخ.

 ،Q اإّنني اأعتبر هذه اإحدى المق�طع المهّمة من حي�ة الإم�م ال�سّج�د

واأ�سع���ر ب�أّن���ه Q لم يكتِف بتح���ّرك علمّي وتربوّي مح���دود بين جم�عة 

ة، بل ق�م بحركة �سي��سّية. خ��سّ

)مجلة ب��سدار ا�سالم، 11(

�سير 
ُ
ك�ن هذا مخت�سًرا لحي�ة الإم�م ال�سّج�د Q. وهن� ب�لّطبع اأ

 ،Q رغم اأّن مرحل����ة اإم�مة الإم�م ال�سّج�د :� اإل����ى هذه النقطة اأي�سً

اّلت����ي امتّدت اإلى اأكثر من 34 �سنة، ك�نت بعيدة عن المواجهة المب��سرة 

للّنظ�م الح�كم، اإّل اأّن ن�سر ب�س�ط الإم�مة الوا�سع وتعليم وتربية العديد 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 75، �ص 132.
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م����ن الأفراد الموؤمنين والمخل�سي����ن ون�سر دعوة اأهل البيت R ك�ن 

من اأعظم اإنج�زات����ه. وهذا م� جعل بني اأمّية يمقتون الإم�م ويتعّر�سون 

ل����ه. وك�نوا من قبل قد جّروه ب�لأ�سف�د والأغالل من المدينة اإلى ال�س�م 

� - وقد  - ولم يحدث هذا في كربالء فقط واإّنم� تكّرر في زمٍن اآخر اأي�سً

تعّر�سوا له في موارد عديدة، واآذاه اأعوانهم حّتى و�سل بهم الأمر، �سنة 

95 للهجرة في زمن الوليد بن عبد الملك، اإلى ت�سميمه ف�رتفع اإلى جوار 

رّبه �سهيًدا.

)مجلة ب��سدار ا�سالم، 12(





الفصل التاسع:

Q اإلمام الباقر
مرحلة البن�ء الفكرّي والتنظيمّي. 	•

اإح�س�ر الإم�م الب�قر  Q  اإلى ال�س�م. 	•
.Q الظروف ال�ّسي��سّية عند �سه�دة الإم�م الب�قر 	•





مرحلة البناء الفكرّي والتنظيمّي

المواجهة الفكرّية والثقافّية

اإّن مرحل���ة حي�ة الإم�م الخ�م�ص، الإم�م الب�قر Q، هي ا�ستمراٌر 

منطق���ّي لحي����ة الإم����م ال�سّج����د Q. فه���� ه���م ال�ّسيعة م���ّرة اأخرى 

ُي�سبحون جم�عًة وي�سع���رون بوجودهم و�سخ�سّيتهم. اإّن الدعوة ال�سيعّية 

اّلت���ي توّقف���ت لعّدة �سنوات عل���ى اأثر ح�دث���ة كربالء والأح���داث الدموية 

اّلت���ي تلته� �� كواقعة الح���ّرة وثورة التّوابين �� وب�سب���ب بط�ص الأمويين، لم 

تك���ن تظهر نف�سه���� اإّل تحت الأ�ست����ر ال�ّسميكة، ه� هي الي���وم في العديد 

ة في العراق والحج����ز وخرا�س�ن، تتجّذر  م���ن الأقط�ر الإ�سالمّي���ة، خ��سّ

وت�ستقط���ب �سرائ���ح كبي���رة وحّت���ى اأّنه� ف���ي الدوائر المح���دودة اأ�سحت 

رابط���ًة فكرّي���ة وعملّية ُيمكن الّتعبي���ر عنه� ب�لّت�سكي���الت الحزبّية. ووّلت 

تل���ك الأّي����م اّلتي ق�ل عنه���� الإم�م ال�سّج����د Q اإّن اأتب�ع���ه م� ك�نوا 

. واأ�سحى الإم�م 
(1(

� ف���ي كّل الحج����ز يزي���دون فيه���� على ع�سرين �سخ�سً

)1) �سرح نهج البالغة، ج 4، �ص 104؛ العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 46، �ص 143.
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الب�قر Q يدخ���ل م�سجد النبّي في المدينة فيلت���ّف حوله جمٌع غفير 

م���ن اأهل خرا�س����ن وغيره� من اأ�سق����ع الع�لم الإ�سالم���ي، ي�س�ألونه عن 

الق�س�ي���� الفقهّية، ويفد عليه اأمث�ل ط�وو����ص اليم�نّي، وقت�دة بن دع�مة، 

واأب���و حنيفة، واآخرون من الم�سهوري���ن ب�لمع�رف الدينّية. وب�لطبع، مّمن 

ُيعتب���رون خ�رج التوّجه الإم�مّي وال�سيعّي. وق���د �سمعوا �سدى علم الإم�م 

الذائع واأقبلوا عليه للتعّلم اأو لالحتج�ج والمج�دلة. وبرز �س�عٌر ك�لُكميت 

الأ�س���دّي بذلك الل�س�ن الف�سي���ح والفّن الع�بق، ليترك اأه���ّم اآث�ره الفّنية 

وه���ي الق�س�ئد اّلتي ُعرف���ت ب�له��سمّي�ت واأ�سحت تنتقل م���ن يٍد اإلى يد 

وم���ن ل�س�ٍن اإلى ل�س����ن، لُتعّرف الّن��ص على ح���ّق اآل محّمد وف�سل علمهم 

ومق�م�ته���م المعنوي���ة. من جه���ٍة اأخرى، ف����إّن خلف�ء بني م���روان اأح�ّسوا 

خ���الل هذه الفت���رة بنوٍع م���ن الّطم�أنين���ة، و�سع���روا ب�ل�ستق���رار بعد اأن 

ا�ستط����ع عب���د الملك بن مروان ����� توّفي �سنة 86 ه� �� خ���الل فترة حكمه، 

اّلت���ي ا�ستمّرت ع�سري���ن ع�ًم�، اأن يقمع كّل المع�ر�سي���ن. وقد يعود �سعور 

الخلف����ء المروانّيين في هذا الع�س���ر ب�لأمن والطمئن�ن اإلى اأّن الخالفة 

و�سلته���م غنيم���ة ب�ردة، ل ك�أ�سالفه���م اّلذين كدحوا م���ن اأجله� مّم� اأّدى 

اإل���ى ان�سغ�لهم ب�للهو والمل���ّذات اّلتي ُت�س�حب ال�ّسع���ور ب�لقتدار والج�ه 

والج���الل. مهم� يكن الأمر، ف�إّن ح�س��سية خلف�ء بني مروان تج�ه مدر�سة 

اأهل البي���ت قد قّلت في هذا الع�سر، واأ�سب���ح الإم�م Q واأتب�عه في 

م�أمن تقريًب� من مط�ردة الجه�ز الح�كم.

)قي�دة الإم�م ال�س�دق Q، �ص 32 - 33(
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ك�ن م���ن الّطبيع���ي اأن يقط���ع الإم����م Q خطوة رحبة ف���ي ظّل هذه 

الظ���روف على تحقي���ق اأهداف مدر�س���ة اأهل البي���ت، ويدف���ع ب�لت�سّيع نحو 

.Q مرحلٍة جديدة. وهذا م� ُيمّيز حي�ة الإم�م الب�قر

لقد قيل الكثير ب�س�أن الإم����م الب�قر عليه ال�سالة وال�سالم، غ�ية الأمر 

اأّنن���ي �س�أكتفي بنقطتين من حي�ته. اإحداهم�، عب�رة عن مواجهته لتحريف 

المع����رف الإ�سالمّية والأح���ك�م؛ هذا ال�ّسيء اّلذي ح���دث في ع�سر الإم�م 

الب�ق���ر Q ب�سورٍة اأو�سع واأكثر تف�سياًل من اأّي زم�ٍن اآخر، فم�ذا تعني 

مواجه���ة التحري���ف؟ المق�سود من مواجهة التحريف ه���و اأّن دين الإ�سالم 

المقّد�ص، ب�لمع�رف والأحك�م التي لديه، وب�آي�ت القراآن اّلتي حّددت للمجتمع 

الإ�سالم���ي، بل لكّل ع�لم الإن�س����ن والب�سرّية، خ�س�ئ�ص و�سروط، بحيث لو 

عرفه���� الّن��ص وتم�ّسكوا به� لم� اأمكنه���م تحّمل بع�ص الأ�سي�ء الموجودة في 

مجتمٍع مع���روف ب�لمجتمع الإ�سالمّي. فال ُيمكنهم تحّمل حكومة الظ�لمين 

مثاًل، اأو حكومة الف�ّس�ق والفّج�ر، اأو حكومة الج�هلين. كم� ل ُيمكنهم حتًم� 

تحّم���ل التمييز والتق�سيم غير الع�دل للّث���روة في المجتمع؛ والكثير من هذه 

المف��سد الموجودة في المجتمع�ت الإ�سالمّية والتي ل ُيمكن اأن تن�سجم مع 

الأحك�م الإ�سالمّية والّنظ�م الإ�سالمي.

بع����ص ال�سالطين والح���ّك�م اّلذين اأم�سكوا بزم����م ال�ّسلطة تحت عنوان 

خالف���ة النبّي �� كبني اأمّي���ة واآل مروان - هوؤلء لم يكون���وا لئقين ب�أّي �سكل 

لك���ي يحكموا المجتمع الإ�سالمّي، ولقد اأوجدوا في عهد حكومتهم كّل اأنواع 

الف�سق والظلم والف�س�د والتمييز والجهل؛ وب�خت�س�ر النحراف�ت المختلفة. 

فل���و ك�ن من المقّرر تبي����ن الأح���ك�م الإ�سالمّية والآي����ت القراآنية كم� هي 
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للّن�����ص، لم� ك�ن ممكًن� لهوؤلء اأن ي�ستم���ّروا في الحكم والإم�س�ك ب�ل�ّسلطة، 

له���ذا ق�موا بعملّية الّتحريف، وقد فعلوا ذلك من عّدة طرق. اأحده�، هو اأن 

يخدعوا بع�ص الفقه����ء والحكم�ء والمحّدثين والق���ّراء والوجه�ء واأمث�لهم 

ويجعلونه���م اإلى ج�نبه���م، يعطونهم الم����ل اأو ُيخّوفونه���م. فحملوا البع�ص 

طمًع���� اأو خوًف� لترويج م� يحلو لهم بين الّن�����ص. لهذا، لو نظرتم اإلى ت�ريخ 

القرنين الأّولين لالإ�س���الم، لراأيتم م�سهًدا عجيًب�، لراأيتم من ال�سخ�سّي�ت 

المعروف���ة ب�لقدا�سة والتقوى والعلم الكثير مّم���ن �س�روا في خدمة الحّك�م 

واأمراء الجور، مّمن ك�نوا يفتون الّن��ص ب�أحك�م عجيبة وغريبة تحت عنوان 

الإ�س���الم. انظروا الآن من ب�ب النموذج، اأّي حكٍم هذا اّلذي ينطق به ع�لٌم 

به���ذا ال�سكل، حيث يعتب���ر اأّن اأولي الأمر، اّلذين اأمرن���� اهلل تع�لى والقراآن 

بط�عتهم، هم اأّي �سخ�ص يت�سّلط على الّن��ص ب�أّي و�سيلة، حّتى ولو ك�ن ذلك 

ب�لمكر والحيلة وال�ّسيف والقهر والقتل، ف�إّنه ي�ستطيع اأن يحكم الّن��ص. لقد 

اأ�سبح هذا هو معنى »اأولي الأمر«.

اإّن ه���ذا الفه���م بعيٌد عن العق���ل، وغير �سحيح، بحيث لو ل���م يتّم ربطه 

ب�لإ�س���الم وب�أ�سٍل اعتق�دّي واإيم�نّي عند الّن��ص لم� قِبل به اأحد. لكّن هوؤلء 

ج�وؤوا وربطوه ب�لإ�سالم وذكروا الكثير من هذه الأمور التي نجد منه� الكثير 

في ت�ريخ القرنين الأّولين لالإ�سالم. ولقد ك�ن هوؤلء الحّك�م ي�سحبون هذه 

ال�سخ�سّي�ت الالمعة اأينم� ذهبوا في مّكة والمدينة ويعر�سونهم على الّن��ص 

ف���ي الجتم�ع�ت الع�ّمة ويجعلونه���م و�سيلة لت�أييده���م... لقد ك�ن هذا من 

طرق تحريف الدي���ن. لقد ك�ن اأمث�ل هوؤلء المتظ�هري���ن ب�لعلم والفق�هة 

والقدا�س���ة والّزهد في خدمة الحّك�م اّلذي���ن ك�نوا ُيقّدمون كّل م� يحلو لهم 
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اأن يعتقد به الّن��ص تحت عنوان الدين. وبع�ص هذه الأمور م� زالت موجودة 

ف���ي الكتب اليوم، ولالأ�سف اإّن الكثي���ر من الم�سلمين م� زالوا يعتقدون بهذه 

الأ�سي�ء. 

ك�نت هذه اأحد طرق الّتحريف، حيث اإّن الحّك�م اأنف�سهم عندم� ك�نوا 

يجل�س���ون على م�سن���د ال�ّسلطة، وك�نوا ي�سعرون ب�أّنه يج���ب على الّن��ص اأن 

يقبلوا ب���كّل م� يقولونه؛ ف�أّي كلمٍة اأو فك���رٍة اأو مبنًى ك�نوا يعر�سونه تحت 

عن���وان الإ�سالم، ك�نوا ُيحّولونه اإلى ثق�ف���ٍة رائجٍة وين�سرونه على م�ستوى 

الع�ل���م الإ�سالمي، لُين�سر ويتكّرر وُينقل من ل�س����ٍن اإلى ل�س�ن حّتى ُي�سّكل 

الذهني���ة الع�ّم���ة. مثلم� ك�ن بع����ص زعم�ء جه�ز عبد المل���ك، ك�لحّج�ج 

واأمث�له يعتقدون، اأو هكذا يظهرون، ب�أّن الخالفة اأرفع من النبّوة؛ فهوؤلء 

ل���م يكونوا ق�نعين ب�أن يكون عبد الملك بن مروان واأولده واأولئك الف�سقة 

والفج���رة خلف����ء للنبّي - حي���ث اإّن ه���ذه العم�مة ك�نت اأو�س���ع بكثير من 

روؤو�سه���م، وذاك اللب��ص لم يكن مالئمً� لق�م�تهم - واأن يكونوا غ��سبين 

له���ذا العن���وان؛ لكّنهم لم يكتفوا بذلك ب���ل اأرادوا اأن يّدع���وا اأّن الخالفة 

اأف�س���ل من النب���ّوة... لقد وقع���ت تلك التحريف����ت في الدي���ن، وقد ك�ن 

الع�م���ل الأ�س��ص ل�ستمرار �سلطة بني اأمّية وبني العّب��ص والم�نع الأ�س��ص 

لحكوم���ة الإ�س���الم الحّقة ه���و تلك الثق�ف���ة الخ�طئة اّلت���ي �سيطرت على 

اأذه�ن الّن��ص.

ه� هن� يريد الأئّمة R اأن ُيقيموا الحكومة الإ�سالمّية ال�سحيحة 

واأن ُيثّبت���وا الّنظ����م العل���وّي، فم����ذا يفعل���ون؟ اإّن اأّول خط���وة هي تبديل 

الذهنّي���ة الع�ّمة للّن�����ص، واأن ينتزعوا تلك الّثق�فة اّلت���ي ُي�سطلح عليه� 
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ب�أّنه���� اإ�سالمية �سّد الإ�سالم واّلتي ك�نت ق���د ر�سخت في اأذه�ن الّن��ص، 

وي�سعوا مك�نه���� ثق�فًة �سحيحًة وقراآًن� حقيقيًّ� وتوحيًدا واقعيًّ�، هذه هي 

المواجه���ة الثق�فّي���ة. ف�لمواجه���ة الثق�فّية ل تعني فق���ط الجلو�ص وبي�ن 

بع����ص الأ�سي�ء من اأحك�م الإ�س���الم، من دون توّجٍه ومن دون م�س�ٍر ثورّي 

وجه����دّي، فهذه لي�س���ت مواجهة؛ ب���ل المواجه���ة الثق�فّية تعن���ي ال�ّسعي 

لتبدي���ل الذهنّية الع�ّمة والّثق�فة الح�كمة على عقول الّن��ص، من اأجل اأن 

يت���ّم تعبيد الّطريق ب�ّتج�ه الحكومة الإلهّي���ة، وقطع الّطريق على حكومة 

الّط�غ���وت وال�ّسيط�ن. لقد بداأ الإم�م الب�قر Q هذا العمل. هذا هو 

ب�قر علم الأّولين، فهو ب�قر وف�تح الحق�ئق القراآنية، فهو من يبقر وي�سّق 

طرائ���ق الحق�ئق القراآنية والعلوم الإ�سالمّية. وك�ن ُيبّين القراآن للّن��ص. 

له���ذا، ك�ن كّل من يحتّك بنف����ص الإم�م الب�قر علي���ه ال�سالة وال�سالم، 

ول���م يكن ت�بًع���� ول خ��سًع� ول م�س����رًك� لمعلفهم، ك�ن حتًم���� ُيبّدل راأيه 

ب�س����أن و�س���ع ح�كمّية الزم�ن. لهذا، نجد اأّن الكثي���ر من الّن��ص مّمن هم 

من الّطبقة الو�سطى، في زم���ن الإم�م الب�قر Q، ك�نوا ُيقبلون على 

مدر�س���ة اأهل البيت ومذهب الإم�مة، وم���� هو رائٌج في عرف اليوم تحت 

عن���وان الت�سّي���ع. الت�سّيع هو ه���ذا، اأي اّتب�ع مدر�سة اأه���ل البيت من اأجل 

اإق�م���ة ال�ّسي�دة الحقيقّية لالإ�س���الم، والإعالء الحقيق���ّي لكلمة القراآن، 

وتو�سي���ح وتثبي���ت المع����رف القراآنية بي���ن الّن��ص. وكّل م���ن ك�ن الإم�م 

الب�ق���ر Q يّت�سل به وُيبّين له الم�س�ئل ك�ن ُيب���ّدل تفكيره. لقد ك�ن 

ا  � جدًّ هذا ه���و العمل الأّول لالإم����م الب�قر Q اّلذي ُيعّد عم���اًل مهمًّ

.Q واأ�س��ًس� وهو اأهّم م� ق�م به
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بناء الّت�سكيالت ال�سرّية

العم���ل الآخر في حي�ة هذا الإم�م، ك�ن عب����رة عن تنظيم الت�سكيالت، 

فم����ذا يعن���ي ه���ذا؟ اأي اأّن المرء يق���وم بن�سر تلك المع����رف وذلك التغيير 

الّثق�ف���ّي والمواجهة الثق�فّية داخل المجتمع كبذٍر ينثره الإن�س�ن في الأر�ص 

هن� وهن�ك. ح�سٌن، ف�إّن بع�ص هذا البذار �سُينبت وبع�سه �سيموت، وبع�ص م� 

ينب���ت �سُيدا�ص عليه ويزول، ولعّل بع�سه لن ُيثمر كثيًرا، هذا هو ح�ل البذر. 

وبع�ص الأحي�ن، كال، فذلك المزارع الم�هر الخبير والع�قل، ب�لإ�س�فة اإلى 

اأّن���ه يبذر الحبوب، ف�إّنه ُيح�فظ عليه�، فكيف يفعل ذلك؟ من خالل تجهيز 

اأ�سخ��ٍص وبّثهم في اأرج�ء الع�لم الإ�سالمّي من اأجل الق�س�ء على ال�ّسبه�ت 

اّلتي وقع فيه� اأولئك اّلذين ت�أّثروا بذلك الإعالم والّتع�ليم، فيح�سلون على 

المزيد من المعرفة ول يقعون تحت ت�أثير اإلق�ءات العدّو، فال ُي�ستبه عليهم 

الأمر وُيح�فظون على روابطهم فيم� بينهم، فيكون ذلك �سم�نة ك�فية لأجل 

اأن ينمو ذلك الحّب �س�لًم� في اأر�ٍص م�ستعّدة وخ�سبة.

وق���د ك�ن هذا الأمر م���ن اأعم�ل الإم�م الب�ق���ر Q، حيث ك�ن ُيرّبي 

ه���م ب�لعن�ية �� التالمذة الخوا����ص �� ثم يربطهم  ���� وُيعّده���م ويخ�سّ اأ�سخ��سً

ببع�سه���م، ويبّثه���م في اأرج����ء الع�لم الإ�سالم���ّي ك�أقط����ٍب واأرك�ٍن ووكالء 

ون���ّواب ليت�بع���وا م� ق�م به، ويتحّمل���وا اأعب�ء الّتبليغ والّتعلي���م اّلذي ق�م به. 

وهذا الّتنظي���م ال�سّري لالإم�م الب�قر Q، ك�ن قد بداأ قبل ع�سره لكّنه 

�دق  تف�ق���م وازداد ف���ي زم�ن���ه، وب�لّطبع، فقد و�س���ل في زمن الإم����م ال�سّ

والإم����م مو�س���ى بن جعفر Q اإلى اأوجه؛ لقد ك�ن ه���ذا عماًل اآخًرا وهو 

�سديد الخطورة.
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 ،Q له���ذا ترون في الّرواي�ت كي���ف اأّن بع�ص اأ�سح�ب الإم�م الب�قر

ُيعرفون ب�أ�سح�ب ال�س���ّر، كج�بر بن يزيد الجعفّي، فج�بر الجعفّي ك�ن من 

اأ�سح����ب ال�س���ّر، فم�ذا يعني ذل���ك؟ اإّنه من اأولئك اّلذي���ن ك�نوا يتواجدون 

ف���ي اأرج�ء الع�لم الإ�سالمي وفي كّل الأم�كن مّمن يتحّملون م�سوؤولية هداية 

الم�ستعّدي���ن والمحّبي���ن والأخذ ب�أيديه���م واإ�سب�ع اأذه�نه���م. وك�ن الجه�ز 

غط والقمع. الح�كم اأينم� وجد هوؤلء ُيعّر�سهم لكّل اأ�سك�ل ال�سّ

)1987/07/31(

بمط�لع���ٍة مخت�سرة ُيمكن تلخي�ص كّل مرحلة اإم�مة الإم�م الب�قر، اّلتي 

امتّدت اإلى ت�سعة ع�سرة �سنة من ع�م 95 للهجرة واإلى ع�م 114، على ال�ّسكل 

 اأبوه الإم�م ال�سّج�د Q ف���ي اآخر لحظ�ت عمره، 
(1(

الّت�لي: لقد اخت����ره

 لل�ّسيعة وخليفٍة له، وقد �سّجل هذا التن�سيب في مح�سر �س�ئر اأبن�ئه 
ٍ
ك�إم�م

 اأو ح�وًي� ل�سالح 
(2(

واأق�رب���ه. واأراه �سندوًق���� بح�س���ب الّرواي�ت مليًئ� ب�لعل���م

ندوق اإلى بيت���ك«، ثّم يتوّجه  ر�س���ول اهلل وق�ل: »ي���ا محّمد احمل ه���ذا ال�صّ

ندوق من الّدرهم والّدينار  ب�لخط�ب اإلى الآخرين: »ل يوجد في هذا ال�صّ

، وك�أّنه بهذا الموقف، وبمث���ل هذا الّتعبير، 
�ص���يٌء، ب���ل هو مل���يٌء بالعل���م«)3)

ع���ّرف الح��سرين عل���ى اإرث القي�دة العلمّي���ة والفكرّية �� العل���م �� والقي�دة 

الثورّية� �سالح النبّي. 

)1) الإختي�ر هن� بمعنى اإي�س�ئه ب�لت�سّدي لمه�م الإم�مة، وت�أكيد الحجّية على الن��ص، لأّن  تن�سيب الإم�م  
اختي�ر اإلهي واقعي. 

)2) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 46، �ص 229.
)3) م. ن.
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م���ن اللحظ�ت الأول���ى، اّتخذ ال�ّسع���ي الو�سيع وال�ّس�مل لالإم����م واأتب�عه 

المخل�سي���ن مطلًع� جديًدا ف���ي اإ�س�عة دعوة الت�سّيع اله�دف���ة والبنيوّية. اإّن 

اّت�س����ع نط�ق هذه الّدعوة ك�ن، ب�لإ�س�فة اإلى المن�طق اّلتي ي�سكنه� ال�ّسيعة 

� تلك القط�ع�ت من  - ك�لمدين���ة والكوفة - ي�سمل من�طق جديدة وخ�سو�سً

الّدول���ة الإ�سالمّية اّلتي ك�ن���ت بعيدًة عن مركز حكومة بن���ي اأمّية، لُت�س�ف 

بذلك اإلى نط�ق طراز الفكر ال�ّسيعّي؛ وُيمكن ذكر ُخرا�س�ن في هذا المج�ل 

اأكث���ر من غيره�، حيث ُن�س�هد في الّرواي����ت العديدة نفوذ التبليغ والّدعوة 

.
(1(

ال�سيعّية في اأهل تلك المن�طق

اإّن م���� يدفع الإم�م واأتب�عه نحو هذه الحركة اّلتي ل تعرف ال�ّسكون، في 

كّل ه���ذا ال�ّسعي المجهد ويدعوه���م للقي�م بهذا الّتكلي���ف الإلهّي هو الواقع 

الجتم�ع���ّي والذهنّي الموؤ�سف. فهم ك�نوا من جهة ي�س�هدون اأم�م اأعينهم 

كي���ف اأّن الّن�����ص، واإثر التربي���ة الم�سّلة والمخّربة، ك�نوا ي���زدادون �سقوًط� 

وغرًق���� في التّي�ر الع����م الف��سد للمجتمع يوًم� بعد ي���وم، وو�سل الأمر �سيًئ� 

ف�سيًئ���� اإلى حي���ث اأّن ع�ّمة الّن��ص لم يعودوا ي�ستمع���ون اإلى الّدعوة المنجية 

 
لالإم�مة، كح�ل الّزعم�ء والم�سوؤولي���ن �� »اإن دعوناهم لم ي�صتجيبوا لنا«)2)

� وم���ن ج�ن���ٍب اآخر لم يع���د هن�ك في هذا التّي����ر النحراف���ّي، اّلذي اأ�سبح 

كّل �س���يء فيه، حّتى الّدر����ص والبحث والفقه وال���كالم والحديث والتف�سير، 

م���ن اأجل تلبي���ة اأم�ني ورغب�ت الطواغيت الأمويي���ن، اأّي ط�قة اأمل مفتوحة 

)1) ومنه���� رواي���ة اأبي حمزة الثم�لي: »حتى اأقبل اأبو جعفر Q وحول���ه اأهل خرا�س�ن وغيرهم ي�س�ألونه 
ع���ن من��سك الحج« )العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأن���وار، ج 46، �ص 337(؛ وينقل رواية تذكر م� جرى 

بين اأحد علم�ء خرا�س�ن مع عمر بن عبد العزيز وفيه� عبرًة ب�لغة.)الك�تب(

)2) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 46، �ص 288.
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غلق عليهم طريق 
ُ
عليه���م؛ ولو لم ينه�ص الت�سّيع لأج���ل دعوتهم وهدايتهم لأ

.
الهداية كّليًّ�، »واإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا«)1)

على اأ�س��ص الإدراك العميق لهذا الواقع الجتم�عّي ال�سّيئ، ُيعلن الإم�م 

موقفه العدائ���ّي تج�ه القوى الفكرّية والثق�فّية، اأي ال�سعراء والعلم�ء اّلذين 

ب�ع���وا اأنف�سهم �� الذين ه���م مختلقو الأجواء غير ال�ّسليم���ة على �سعيد فكر 

المجتم���ع �� وب�إنزاله اأ�س���واط توبيخه على روؤو�ص ه���وؤلء، اأحدث اأمواجً� من 

التنبي���ه واليقظ���ة، اإن لم يكن على م�ست���وى وجدانهم المّي���ت، ففي اأذه�ن 

وقل���وب اأتب�عهم الغ�فلي���ن. وبلهجته المعتر�س���ة على ُكثي���ر ال�ّس�عر يقول: 

اأمدحت عبد الملك؟! فُيجيب ب�سذاجٍة اأو غفلٍة وهو ب�سدد تبرير مع�سيته، 

خ�طبه ب�إم�م الهدى، بل مدحته بكلم�ت الأ�سد وال�ّسم�ص والبحر 
ُ
ق�ئاًل: لم اأ

والأف�ع���ي والجب�ل؛ والأ�سد كل���ٌب، وال�ّسم�ص ج�سٌم ج�مٌد، والبحر ج�سٌم بال 

روح، والأف�ع���ي ح�سراٌت، والجبل �سخرٌة �سّم�ء. وهن���� يتب�ّسم الإم�م اأم�م 

ه���ذا العذر والتبرير غير الوجيه، بطريقٍة ذات مغزى؛ وهن� ينه�ص الُكميت 

 
(2(

- ال�س�ع���ر الث���ورّي واله�دف - وُين�س���ئ واحدة من ق�س�ئ���ده اله��سمّي�ت

لي�سع ف���ي اأذه�ن الح��سرين معنى المق�رنة بين هذين الّنوعين من العمل 

.
(3(

الفّني، ويو�سل ذلك اإلى كّل اّلذين �سمعوا بهذه الواقعة

)1) بح�ر الأنوار، ج 26، �ص 253.
)2) الق�سيدة اّلتي بداأت بهذا البيت ال�سعري: 

من لقلب متّيم ُم�سته�م              غير م� �سبوة ول اأحالم

وو�سل���ت اإلى هذا البيت البليغ والق��سم والمليء ب�لمعرف���ة: �س��سة ل كمن يرى الّن��ص �سواء ورعية الأنع�م 

)الك�تب(

)3) المن�قب، ج4، �ص 207.
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عكرم���ة، التلميذ المعروف لبن عّب��ص واّل���ذي ك�ن يتمّتع ب�س�أنّية ومق�م 

عظي���م بي���ن الّن��ص، يذه���ب لروؤية الإم����م Q ويقع تح���ت ت�أثير وق�ره 

ومعنوّي�ته و�سخ�سّيته الروحّية والعلمّية، بحيث يرمي نف�سه بدون اإرادٍة بين 

يدي الإم����م Q ويقول بذهوٍل: لقد ج�ل�ست عظم����ء ك�بن عب��ص، ولم 

يح���دث اأن ج���رى م� جرى معي الآن بي���ن اأيديهم. فق�ل الإم����م في جوابه: 

»ويل���ك ي���ا عبي���د اأهل ال�صام اإّنك بي���ن يدّي بي���وٍت اأذن اهلل اأن ُترفع وُيذكر 

.
فيها ا�صمه«)1)

وك�ن الإم����م Q ي�ستغّل كّل فر�س���ٍة من��سبة لتحريك م�س�عر الّن��ص 

الغ�فلي���ن وعواطفهم من خالل بي�ن زاويٍة من الوق�ئع المّرة لحي�ة ال�ّسيعة، 

وذك���ر ال�سغ���وط واأنواع العن���ف والت�سّديد اّلت���ي ك�نت ُتم�ر����ص على الإم�م 

واأتب�عه من ِقَبل القوى المهيمنة، وبذلك ك�ن يهّز عروقهم المّيتة والراكدة، 

ويزل���زل قلوبه���م الف�ت���رة اأي اإّن���ه ك�ن ُيعّده���م لتل���ك المواق���ف المت�سّددة 

والتحّرك�ت الثورّية. 

وقد اأج�ب رجاًل، �س�أله ذات يوم كيف اأ�سبحت ي� ابن ر�سول اهلل، يروي 

المنه����ل بن عمرو تل���ك الرواية فيقول: »كن���ت جال�ًصا مع محم���د بن علي 

الباق���ر L اإذ ج���اءه رج���ل ف�صّلم عليه فرّد Q، ق���ال الرجل: كيف 

اأنت���م؟ فق���ال له محّم���د Q : اأوما اآن لك���م اأن تعلموا كي���ف نحن، اإّنما 

مثلن���ا ف���ي ه���ذه الأّمة مث���ل بن���ي اإ�صرائيل، كان ُيذب���ح اأبناوؤه���م وُت�صتحيى 

.
ن�صاوؤهم، األ واإن هوؤلء يذبحون اأبناءنا وي�صتحيون ن�صاءنا«)2)

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج46، �ص 258.
م.ن، ج46، �ص360.  (2(
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)وبع���د هذا البي�ن البليغ والمحّرك يجّر ال���كالم اإلى الق�سّية الأ�س��ص �� 

.)R اأي اأولوية الّدعوة ال�سيعّية وحكومة اأهل البيت

»زعم���ت الع���رب اأّن له���م ف�صاًل عل���ى العج���م، فقالت العج���م: وبماذا؟ 

قال���وا: كان محم���د P عربي���اً. قالوا له���م: �صدقتم، وزعم���ت قري�س اأّن 

له���ا ف�صاًل عل���ى غيرها من العرب، فقالت لهم الع���رب من غيرهم: وبما 

ذاك؟ قالوا: كان محمد P قر�صياًّا. قالوا لهم: �صدقتم؟ فاإن كان القوم 

�صدق���وا فلنا ف�صل على الّنا�س، لأّن���ا ذرية محمد P، واأهل بيته خا�صة 

وعترته، ل ي�صركنا في ذلك غيرنا فقال له الرجل: واهلل اإّني لأحّبكم اأهل 

البي���ت R. ق���ال: فاّتخذ للبالء جلباًب���ا، فواهلل اإّنه لأ�ص���رع اإلينا واإلى 

�صيعتن���ا م���ن ال�صيل في الوادي، وبنا يبداأ البالء ثّم بكم، وبنا يبداأ الّرخاء 

.
ثّم بكم«)1)

وعلى نط�ٍق اأ�سيق واأكثر وث�قًة، تمّتعت عالقة الإم�م ب�سيعته بخ�س�ئ�ص 

اأخ���رى. فف���ي هذه العالق����ت ُن�س�ه���د الإم�م وكعق���ٍل مفّكر ف���ي ج�سٍم حّي 

فيم���� يرتبط ب�لأع�س�ء والج���وارح، وكقلٍب ن�ب�ٍص في عم���ل تغذية الأجهزة 

والأع�س�ء. 

اإّن الّنم����ذج الموجودة بين اأيدين� ب�س�أن عالق�ت الإم�م Q مع هذه 

راحة في مج�ل الّتع�ليم الفكرّية، ومن  المجموعة ُت�سير من ن�حيٍة اإلى ال�سّ

جهٍة اأخرى ُت�سير اإلى الروابط والت�سكيالت المدرو�سة بين هوؤلء والإم�م. 

، الذي هو من اأقرب اأ�سح�ب الإم�م واأ�سح�ب 
(2(

ونجد الُف�سيل بن ي�س�ر

)1) الأم�لي، ال�سيخ الطو�سي، �ص 154.
)2) راجع تف�سيل مدح الإم�م لف�سيل في ق�مو�ص الرج�ل، ج 97، �ص 345-343)الك�تب(.
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�س���ّره، ُيرافق���ه في مرا�سم الحج، فينظر الإم�م اإل���ى الحّج�ج وهم يطوفون 

مروا اأن 
ُ
ح���ول الكعب���ة، ويقول: هك���ذا ك�نوا يطوف���ون في الج�هلّي���ة! اإّنم���� اأ

يطوفوا به�، ثّم ينفروا اإلين� ويعلنون لن� ولءهم ومحّبتهم، ويعر�سون علين� 

 .
(1(

ن�سرته���م! ثم قراأ هذه الآية { گ گ گ گڳ ڳ}

 Q اأي ل���م يقل: اإليه�! ويو�سي ج�ب���ر الجعفّي في اأّول لق�ء له مع الإم�م

اأن ل ُيخب���ر اأح���ًدا اأّنه من الكوفة بل اأن يتظ�هر اأّنه من اأهل المدينة. وبهذه 

الّطريق���ة ُيعّلم الإم����م Q مثل هذا التلميذ الحدي���ث -اّلذي رّبم� لديه 

ق�بلّي����ت ع�لية لتحّمل اأ�سرار الإم�م Q والت�سّيع، التي ك�نت قد ظهرت 

علي���ه من البداية - درو�ص كتم�ن ال�سّر؛ وهذا التلميذ الم�ستعّد نف�سه واّلذي 

اأ�سبح ُيع���رف فيم� بعد بعنوان �س�حب �سّر الإم����م Q، ي�سل به الأمر 

اإلى اأن يكون داخل جه�ز الخالفة.

يق���ول النعم�ن بن ب�سير: »ُكن���ُت مالزًم� لج�بر بن يزي���د الجعفّي. فلّم� 

اأن ُكّن���� ب�لمدين���ة، دخ���ل على اأب���ي جعفر-الإم�م الب�ق���ر Q - فوّدعه 

وخرج من عنده وهو م�س���رور، حيث وردن� الأخيرجة )من نواحي المدينة( 

ي���وم جمع���ة ف�سّلين� الزوال فلّم� نه����ص بن� البعير اإذا اأن���� برجل طويل اآدم 

)اأ�سم���ر( معه كت�ب فن�وله، فقّبله وو�سعه عل���ى عينيه، واإذا هو من محمد 

ب���ن عل���ي )الب�قر( اإل���ى ج�بر بن يزيد وعلي���ه طين اأ�سود رط���ب. فق�ل له: 

متى عهدك ب�سّيدي؟ فق�ل: ال�س�عة، فق�ل له: قبل ال�سالة اأو بعد ال�سالة؟ 

فق����ل: بعد ال�سالة. فق�ل: فف���ّك الخ�تم واأقبل يق���راأه ويقب�ص وجهه حّتى 

�سورة اإبراهيم، �ص37.  (1(
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اأتى على اآخره، ثم اأم�سك الكت�ب فم� راأيته �س�حكً� ول م�سرورًا، حّتى وافى 

الكوفة.

يقول النعم�ن بن ب�سير: فلّم� وافين� الكوفة لياًل بّت ليلتي، فلّم� اأ�سبحت 

اأتي���ت ج�بر الجعف���ّي اإعظ�مً� له، فوجدت���ه قد خرج علّي وف���ي عنقه كع�ب 

ق���د عّلقه� وقد ركب ق�سبة )كم� يفع���ل المج�نين( وهو يقول: اأجد من�سور 

ب���ن جمهور.. اأميرًا غير م�أم���ور، واأبي�ًت� على هذا الّنح���و، فنظر في وجهي 

ونظ���رت في وجه���ه فلم يقل لي �سيًئ���� ولم اأقل ل���ه �سيًئ�، واأقبل���ت اأبكي لم� 

راأيته، واجتمع علّي وعليه ال�سبي�ن والّن��ص، وج�ء حّتى دخل الّرحبة، واأقبل 

ي���دور مع ال�سبي����ن، والّن��ص يقولون: ُجّن ج�بر ب���ن يزيد. فواهلل م� م�ست 

الأي����م حّتى ورد كت�ب ه�س�م بن عبد الملك اإل���ّي واإليه اأن انظر رجاًل ُيق�ل 

ل���ه: ج�بر بن يزيد الجعفّي، ف��سرب عنقه وابع���ث اإلّي براأ�سه. ف�لتفت اإلى 

جل�س�ئ���ه فق�ل لهم: من ج�ب���ر بن يزيد الجعفّي؟ ق�ل���وا: اأ�سلحك اهلل ك�ن 

رج���اًل له علم وف�س���ل وحديث، وحّج فجّن وهو ذا ف���ي الّرحبة مع ال�سبي�ن 

عل���ى الق�سب يلعب معهم. ق�ل: ف�أ�سرف علي���ه، ف�إذا هو مع ال�سبي�ن يلعب 

.
(1(

على الق�سب. فق�ل: الحمد هلل اّلذي ع�ف�ني من قتله«

ه���ذا اأنموذٌج من كيفي���ة تع�مل الإم�م وارتب�طه م���ع اأ�سح�به المقّربين 

و�س�ه���ٌد على وجود العلقة والرابطة المح�سوبة بدّق���ة والت�سكيالت؛ كم� اأّنه 

نم���وذٌج حول موقف الحكومة تج�ه ه���وؤلء الأ�سح�ب. من الوا�سح اأّن اأي�دي 

الحكومة �� واّلت���ي ل ُتفّكر ب�أكثر من الحف�ظ على نف�سه� و�سلطته�، وتر�سيخ 

)1) ق�مو�ص الرج�ل، ج 2، �ص 329-330، وبح�ر الأنوار، ج 46، �ص 282-283 )الك�تب(.
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موقعّيته� �� ل تبقى في غفلٍة مطبقة عن عالق�ت الإم�م Q مع اأ�سح�به 

المقّربي���ن واأن�سطته���م، ول �سّك ب�أّنهم �سي�سّمون رائح���ة مثل هذا المو�سوع 

. وب�لّتدريج يبرز نه���ج العترا�ص في حي�ة 
(1(

و�سي�سع���ون لك�سفه ومواجهت���ه

هذا الإم����م Q وكذلك في الج���ّو ال�سيعّي الع�م، وُيب�ّس���ر ببداية ف�سٍل 

جديد في ت�ريخ حي�ة اأئّمة ال�ّسيعة.

هذا واإن لم يكن في متون التواريخ الإ�سالمّية وكذلك في كتب الأح�ديث 

وغيره����، حدي���ٌث �سريٌح ع���ن اأن�سطة الإم����م الب�ق���ر Q العترا�سّية 

���� - وب�لطبع اإّن ه���ذا نف�سه ن��سٌئ من اأ�سب����ٍب وعوامل عّدة،  والح����ّدة ن�سبيًّ

اأهّمه���� القم���ع الم�سيطر على الأج���واء و�س���رورة التقّية من ِقَب���ل اأ�سح�ب 

الإم����م Q اّلذين ك�نوا المراج���ع الوحيدين المّطلعي���ن على مجري�ت 

الحي�ة ال�ّسي��سّي���ة لالإم�م Q �� ولكن ُيمكن دوًم� اكت�س�ف عمق اأداء اأّي 

اإن�س����ن من خالل ردود الفعل المح�سوب���ة بدّقة من قبل اأعدائه المتيّقظين. 

ف����إّن مواجهة جه����ٍز مقت���دٍر ومدّبٍر، كجه�ز ه�س����م بن عبد المل���ك، اّلذي 

عّده الم���وؤّرخ اأكثر الخلف�ء الأموّيين اقت���داًرا، لالإم�م الب�قر Q اأو لأي 

)1) وال���ذي يوؤّيد هذه الحقيقة ب�ل�سراحة، غير ح�دثة ج�بر والحوادث الأخرى الم�س�بهة لتلك الرواية، اأن 
عبد اهلل بن مع�وية الجعفري ينقل اأي�سً� ر�س�لة تهديد ح�كم المدينة لالإم�م الب�قر Q، »روي عن 

 Q حّدثكم بم� �سمعت���ه اأذن�ي وراأته عين�ي من اأبي جعفر
ُ
عب���د اهلل بن مع�وية الجعفري ق�ل: �س�أ

اأن���ه ك�ن على المدين���ة رجل من اآل مروان واإنه اأر�سل اإلّي يومً� ف�أتيته وم� عنده اأحد من الّن��ص، فق�ل: 

ي���� مع�وية اإّنم� دعوت���ك لثقتي بك، واإني قد علمت اأنه ل يبلغ عني غيرك، ف�أجبت )ف�أحببت( اأن تلقى 

عمي���ك محم���د بن علي وزيد ب���ن الح�سن L وتقول لهم�: يق���ول لكم� الأمير لتكف����ن عم� يبلغني 

عنكم����، اأو لتنكران، فخرجت متوجهً� اإلى اأبي جعف���ر ف��ستقبلته متوجهً� اإلى الم�سجد فلم� دنوت منه 

تب�س���م �س�حكً� فق����ل: بعث اإليك هذا الط�غية ودع�ك وق�ل: الق عميك وقل لهم� كذا؟ ق�ل: ف�أخبرني 

اأبو جعفر بمق�لته ك�أنه ك�ن ح��سرًا ثم ق�ل: ي� ابن عم قد كفين� اأمره بعد غد، ف�إنه معزول ومنفي اإلى 

ب���الد م�سر واهلل م� اأن� ب�س�حر ول ك�هن، ولكني اأتي���ت وحدثت، ق�ل: فواهلل م� اأتى عليه اليوم الث�ني 

حتى ورد عليه عزله ونفيه اإلى م�سر وولى المدينة غيره«. الخرائج والجرائح، ج2، �ص559.
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�سخ����ص اآخ���ر بذل���ك الوجه العني���ف، هو ل �س���ّك ن��سٌئ من روؤيت���ه تهديًدا 

لنف�سه في اأدائه وعمله، وعدم قدرته على تحّمل وجوده. فال �سّك اأّنه لو ك�ن 

الإم�م الب�قر Q م�سغوًل ب�لحي����ة العلمّية فح�سب، دون البن�ء الفكرّي 

والتنظيمّي، لم� ك�ن الخليفة وروؤو�ص نظ�م الخليفة ليروا اأنه من م�سلحتهم 

ونفعه���م اأن يت�سّرف���وا ب�س���ّدة وعن���ف؛ اأّوًل، لأّنه���م بذلك �س���وف ي�ستفّزون 

الإم����م Q لمواجهته���م ب�سّدة �� لأّنهم ك�نوا قد �س�ه���دوا اأنموذًج� لهذه 

؛ وث�نًي�، 
التجربة، في زمٍن قريب، منه� قي�م ح�سين بن علّي »�سهيد الفّخ«)1)

ف����إّن مجموعة اأن�س�ر الإم����م والمعتقدين به � الذين لم يكن عددهم قلياًل �  

ك�نوا �سيغ�سبون وي�سخطون على جه�زهم الح�كم. خال�سة الحديث، يمكن 

� ف���ي اأواخر عمر الإم�م  ال�ستنب����ط م���ن رّد فعل نظ�م الخالفة الح�ّد ن�سبيًّ

الب�قر، �سّدة عمل الإم�م Q وحّدته.

)1) ح�سي���ن ب���ن علي �� ح�سين الفخ �� ابن علي بن الح�سين بن الح�سن بن الح�سن المجتبى، واأمه زينب بنت 
عب���د اهلل ب���ن الح�سن الذي خرج في زمن مو�سى اله�دي حفيد المن�سور، وفتح ا�سم بئر يبعد فر�سخً� 

عن مكة.



ام
ّ

إحضار اإلمام الباقر Q إلى الش

م���ن الح���وادث المهّمة في اأواخ���ر حي�ة الإم����م واأكثره� �سه���رًة ح�دثة 

اإح�س����ره اإل���ى ال�ّس����م، اّلتي ك�نت ع��سم���ة الحكم الأم���وّي. فالأجل معرفة 

موق���ف الإم�م تج�ه جه����ز الخالفة، اأم���ر الخليفة الأم���وّي ب�عتق�ل الإم�م 

�، اّلذي ك�ن  الب�ق���ر - وطبق بع�ص الّرواي�ت، مع ابنه الإم����م ال�س�دق اأي�سً

ح�سر الإم�م اإلى ق�سر 
ُ
�س�بًّ� م�س�عًدا ومالزًم� لأبيه - ونقلهم� اإلى ال�ّس�م. ف�أ

�ر مجل�سه وح��سيته  الخليفة في ال�ّس�م. وقد اأملى ه�س�م قبل ذلك على ح�سّ

ليقوم���وا ب�لإجراءات الالزمة عن���د لق�ئهم ب�لإم�م وجًه���� لوجه. فك�ن من 

�ر المجل�ص - اّلذين ك�نوا  المق���ّرر اأن يبداأ الخليفة نف�سه، ومن بعده���� ح�سّ

جميًع� من الّرج����ل والّزعم�ء - وينه�لون عليه ب�لّطعن وال�سم�تة. وقد اأراد 

بهذا العمل تحقيق هدفين:

ِعف بهذه الت�سّرف�ت ال�سديدة والم�سيئة معنوّي�ت الإم�م،  الأّول: اأن ُي�سْ

ولُيهي���ئ بذلك الأر�سّية للقي�م ب�أّي عمٍل يراه لزًم�. والآخر اأن ُيدين 

الخ�س���م في لق�ٍء بين اأعلى قي����دات الجبهتين المتع�ديتين، فينتزع 

به���ذه الو�سيل���ة �سالح جمي���ع اأفراد جبهته من خ���الل ن�سر خبر هذه 
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الإدان���ة، واّلت���ي �ستح�س���ل بف�س���ل الأب���واق الج�هزة دوًم���� لخدمة 

الخليفة ك�لخطب�ء والعّم�ل والجوا�سي�ص.

يدخل الإم�م، وبخالف الّر�سوم والع�دات المتع�رفة اّلتي تقت�سي اأّن كّل 

من يدخل اإلى المجل�ص يجب اأن ُي�سّلم على الخليفة بذلك اللقب المخ�سو�ص 

ب�أمي���ر الموؤمني���ن، ف�إّنه يتوّجه اإلى جمي���ع الح��سري���ن، وُيخ�طبهم م�سيًرا 

بي���ده، وق�ئ���اًل: ال�سالم عليك���م. ويجل����ص دون انتظ�ر الإذن بذل���ك. وبهذا 

الت�س���ّرف ُي�سع���ل نيران الحقد والح�سد ف���ي قلب ه�س�م، ويب���داأ برن�مجه. 

»اأنت���م ي� اأبن�ء عل���ّي، كنتم دوًم� ت�سّق���ون ع�س� الم�سلمي���ن، وبدعوتهم اإلى 

اأنف�سكم كنتم تن�س���رون بينهم ال�ّسق�ق والّنف�ق، وتّدع���ون الإم�مة لأنف�سكم 

بجهلكم و�سف�هتكم«. يتفّوه ب�أمث�ل هذه التّره�ت وي�سكت. ثّم بعد ذلك، كّل 

واح���د من عبيده واأ�سح�ب معلفه، ينه�س���ون ويتفّوهون بمثل هذه الكلم�ت، 

ويتوّجهون ب�أل�سنتهم للّطعن ب�لإم�م Q وتوبيخه. 

اأّم���� الإم����م Q، فقد ك�ن يجل�ص طيل���ة هذا الوقت �س�كت���ً� وه�دئً�. 

وعندم���� ي�سك���ت الجميع، ينه����ص الإم�م ويق���ف ويتوّجه اإل���ى الح��سرين، 

وبعد الحمد والثن�ء عل���ى اهلل تع�لى وال�سالم على النبّي P، يرّد بكلم�ته 

المخت�س���رة والمزلزل���ة كيد اأولئ���ك اإلى نحوره���م، وك�أّنه يوّج���ه لهم بهذه 

الكلم�ت �سفعًة ق��سية، وُيبّين موقعه واأ�سول ع�ئلته المفتخرة، اّلتي تنطبق 

م���ع اأعلى المع�يي���ر الإ�سالمّية - وه���ي الهداية - وفي النه�ي���ة ُيبّين ع�قبة 

طريقه���م بح�سب ال�ّسنن الإلهّية الت�ريخّية وُيزلزل لهم معنوّي�تهم اأكثر مّم� 

ك�ن���ت متزلزلة: »اأّيها الّنا�س! اأين تذهبون؟ واأين ُيراد بكم؟ بنا هدى اهلل 

اأّولكم، وبنا يختم اآخركم، فاإن يكن لكم ملك معّجل، فاإّن لنا ملكاً موؤّجاًل، 
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ولي����س بع���د ملكن���ا ملك، لأّنا اأه���ل العاقبة، يقول اهلل عّز وج���ّل: والعاقبة 

.
للمتّقين)1)«)2)

ف���ي ه���ذا البي����ن المخت�سر والمل���يء ب�لمعنى ����� اّلذي ت�سّم���ن التظّلم 

والب�س����رة والتهديد والإثب�ت والرّد �� تحّقق الت�أثير والج�ذبّية اإلى درجة اأّنه 

ل���و اأذي���ع وو�سل اإلى اأ�سم�ع الّن��ص لك�ن من الممكن اأن يجعل كّل من ي�سمعه 

معتق���ًدا بحّق�نية ق�ئله. ولأجل الرّد على هذا ال���كالم، ك�ن المطلوب وجود 

خطي���ٍب متف���ّوه مقنٍع ومنطق���ّي، اإّل اأّن ه���ذا لم يكن ح����ل اأيٍّ من مخ�َطبي 

الإم�م، ولهذا لم يعد اأم�مهم �سوى ا�ستخدام العنف والقهر. 

 في�أم���ر ه�س����م ب�إلق�ء الإم����م في ال�ّسج���ن؛ وهو بذلك يك���ون عمليًّ� قد 

اعت���رف ب�سع���ف معنوّي�ته وعجز منطقه. وفي ال�ّسج���ن، يقوم الإم�م ببي�ن 

الحق�ئ���ق، ليوؤّثر ب�ل�ّسجن����ء الذين معه؛ بحيث اأّنه ل يبقى اأّي واحٍد منهم ل 

يعتقد من اأعم�ق قلب���ه، بم� ق�له. فينقل م�أمورو ال�ّسجن مجري�ت الأحداث 

اإل���ى ه�س�م. وقد ك�ن هذا المو�س���وع ب�لّن�سبة للجه�ز الح�كم، الذي ك�ن قد 

م�سى عليه ع�سرات ال�ّسنين بعيًدا عن الخط�ب العلوّي، ل �سّيم� في ال�ّس�م، 

غي���ر ق�بٍل للتحّمل على الإط���الق. في�أمر ه�س�م ب�إخراج الإم�م Q ومن 

معه من ال�ّسجن، ولم يكن هن�ك من مك�ٍن اأن�سب لهم من المدينة المنّورة، 

تل���ك المدينة اّلتي ك�نوا يعي�سون فيه�؛ وب�لّطبع، مع و�سعهم تحت المراقبة 

)1) قول���ه »اأّيه���ا الّنا����س« موّجه الخط�ب اإلى مجموعة اأ�سح�ب الرتب الع�لي���ة في الحكومة الذين اجتمعوا 
ف���ي مجل����ص بمثل هذه الح�س��سية والهيبة، حول الخليفة واأرادوا الدف����ع عنه، وفي الواقع هو نفي لكل 

القي���م التي ك�نت تف�سل، في ذلك المجتمع الط�غوتي، هوؤلء الم�ستكبرين عن ع�ّمة الّن��ص وتمّيزهم 

عنه���م. واأرادوا بذل���ك اأن ُيمّي���زوا اأنف�سه���م عنهم. اإّنه���� مواجه���ة اأ�سولية وعميقة ف���ي ق�لب خط�ٍب 

ب�سيط)الك�تب(.

)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �ص471.
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ربة الأخيرة  رورة، اإنزال ال�سّ وكّل اأن���واع الت�سّدد الم�ستمّر واأكثر. وعند ال�سّ

ل من وب����ل تهمة قتل  واإب����دة الخ�س���م من دون �سجي���ج في بيت���ه، والتن�سّ

الإم�م Q وو�سعه في رقبته. لهذا، ُو�سعوا ب�أمٍر من ه�س�م على مراكب 

�سريع���ة - ك�ن عليه���� اأن تقطع كّل الطريق من دون توّقف - ويحملونهم اإلى 

المدين���ة. وك�نوا قبل ذلك قد منعوا اأّي اإن�س����ن في كّل المدن اّلتي تقع على 

الطريق من اأن يتع�مل مع هذه الق�فلة المغ�سوب عليه�، اأو اأن يبيعهم الم�ء 

 بلي�ليه�، فنفذ 
ٍ
. وبقوا على هذا الح�ل طيلة الّطري���ق، ثالثة اأّي�م

(1(
والخب���ز

م� ك�ن لديهم من خبٍز وم�ء.

وو�سل���وا »مدي���ن«. واأغل���ق اأه���ل المدينة بح�س���ب م� لديهم م���ن اأوامر، 

 Q بواب����ت مدينتهم، وامتنعوا عن بيع المت����ع. ا�ستّد على اأتب�ع الإم�م

الجوع والعط�ص؛ ف�سعد الإم�م Q على مرتفع يطّل على المدينة ون�دى 

�سيع بين اأهل الم���دن الواقعة على الطريق اأّن محم���د بن علي وجعفر بن 
ُ
)1) وطب���ق بع����ص الرواي����ت فقد اأ

محّم���د اأ�سبح���� ن�سرانيين وارتّدا عن الإ�س���الم، العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأن���وار، ج 46، �ص 306. 

و�سبي���ٌه به���ذه الواقعة حدث في حركة تحرير الهند وفي عقود منت�سف الت��سع ع�سر: )فمولن�( الذي 

ك�ن م���ن علم�ء الدين المعروفين والمعتبرين في الهند واأول ق�دة المق�ومة لم�سلمي الهند - وهم من 

رّواد حركة تحرير �سبه الق�ّرة - قد ُذكر من ج�نب مجموعة من العلم�ء المع�ر�سين للجه�د ك�سخ�ص 

وّه�ب���ي. ول���م يك���ن من ح�ج���ٍة لأي تبريٍر اأو من��سب���ة من اأجل اإ�س�ع���ة هذه الّتهمة؛ ف���ك�ن يكفي لأجل 

اإ�سق����ط مثل هذه الوجوه المحبوبة والمعروفة والمج�هدة من اأعين ع�ّمة الّن��ص الج�هلين والغ�فلين 

حت���ى ُيّتهم اأّي �سخ����صٍ ب�لوّه�بّية. لم يكن ع���وام الّن��ص يعلمون ولم يكونوا ق�دري���ن اأن يعلموا م� هي 

الوّه�بّي���ة، وم� هو من�سوؤه����، وم�ذا تقول، وم�ذا تريد اأن تفعل، وهل اأّنه م���ن الممكن اأن يكون العلم�ء 

المنّزهون الذين ق�سوا حي�تهم في الّن�س�ل �سّد ال�ستعم�ر الإنكليزي وّه�بيين - اأي اأداة بيد الإنكليز؟ 

ال�س���يء الوحيد الذي ك�ن���وا يعلمونه، هو اأّن الوّه�بية هي عب�رة عن مذهب خ�طئ وانحرافّي، وه� هم 

ي�سمع���ون اأّن ه���وؤلء العلم�ء المن��سلي���ن وّه�بّيون ويكفي مثل هذا. )راجع كت����ب الم�سلمون في حركة 

 Q ة اإح�س�ر الإم�م الب�قر والإم�م ال�س�دق تحرير الهند، »طب�عة اآ�سي�«(. واأن� عندم� اأطّبق ق�سّ

ر على المئ���ة �سنة ونّيف في الهند في الع�س���ر الحديث ثّم األقي نظرًة  اإل���ى ال�س����م واّتهم�هم� ب�لتن�سّ

عل���ى الأو�س�ع والأحوال الج�رية في زم�نن� ومك�نن� اأ�سترجع في ذاكرتي هذا الم�سرع للبيت ال�سعري 

العربي بكّل حيرة موؤ�سفة، »الّن��ص ك�لّن��ص والأي�م واحدة«. )الك�تب(
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 ب�أعل���ى �سوته: »ي���ا اأهل المدين���ة الّظالم اأهله���ا، اأنا بقّي���ة اهلل. يقول اهلل: 

{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱں ں ڻڻڻ})1).
يق���ول ال���راوي: وك�ن بين اأه���ل المدينة �سي���ٌخ كبير، ف�أت�ه���م فق�ل: »ي� 

ق���وم هذه واهلل دعوة �سعي���ب Q. واهلل لئن لم تخرجوا اإلى هذا الرجل 

دقون���ي واأطيعوني..  ب�لأ�س���واق لتوؤخذّن من فوقك���م ومن تحت اأرجلكم ف�سّ

ف�إّني لكم ن��سح. ا�ستج�ب اأهل المدينة لدعوة ال�سيخ فب�دروا واأخرجوا اإلى 

.
اأبي جعفر واأ�سح�به الأ�سواق«)2)

والق�س���م الأخير من هذه الرواية الت�ريخّي���ة �� واّلذي يمكنه اأن يكون من 

� للو�س���ع ال�سي��سّي والقمع وكذل���ك ال�ستخف�ف ال�س�مل  جه����ٍت عّدة عر�سً

بجمي���ع الأذه�ن في ذل���ك الزم�ن، واأن يك���ون من ج�ن���ٍب تو�سيًح� لموقف 

الإم����م الب�قر Q الخ��ّص من جه�ز حكم بني اأمّي���ة �� على هذا الّنحو: 

عندم� و�سل خبر المدينة اإلى ه�س�م اأمر قبل اأّي �سيء بمع�قبة ذلك الّرجل 

المتم���ّرد على خي�نته لأّنه تج���ّراأ على الإعراب عن مخ�لفت���ه لخّطة زعم�ء 

خ���ذ هذا الّرجل وُقتل ب�أمٍر 
ُ
نظ����م الخالفة وجّنب الّن��ص غفلًة كبرى. وقد اأ

من الخليفة. 

وم���ع كّل ذل���ك، يتجّنب الإم����م اأّي مواجهة ح�ّدة ومج�به���ة مب��سرة مع 

الجه����ز الح�كم. فال يعمد اإلى �سيف، ول ي�سمح لالأيدي المت�سّرعة اأن تمتّد 

اإلى ال�سالح وت�سهره، ويحمله� على المزيد من حّدة الّنظر ومعرفة الموقف 

المن��سب ويمتنع عن �سهر �سيف الل�س�ن كذلك، م� لم يتطّلب عمله التغييرّي 

�سورة هود، الآية 86  (1(
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �ص472.
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الأ�س�����ص الجذرّي ذلك. كم� اأّنه ل ُيرّخ�ص لأخيه زيد، اّلذي بلغ به الغ�سب 

مبلغ���ه وث����رت عواطفه اأّيم���� ثورة، اأن يخ���رج )يثور(، ب���ل اأن ُيرّكز ن�س�طه 

الع����م على الّتوجيه الّثق�فّي والفكرّي. وهو بن�ء اأ�س��ص اأيديولوجّي في اإط�ر 

مراع�ة التقية ال�ّسي��سّية.

ولكن هذا الأ�سلوب لم يكن يمنع الإم�م Q، كم� اأ�سرن�، من تو�سيح 

»حرك���ة الإم�مة« لأتب�ع���ه الخّل�ص؛ واإذك�ء اأمل ال�ّسيع���ة الكبير، وهو اإق�مة 

حيح في قلوب هوؤلء، بل يعمد اأحي�ًن�  الّنظ�م ال�سي��سّي بمعن�ه العل���وّي ال�سّ

اإلى اإث�رة عواطفهم ب�لقدر المطلوب على هذا الّطريق.

 Q الّتلويح بم�ستقبٍل م�سرق هو اأحد ال�سبل اّلتي م�ر�سه� الإم�م الب�قر

� اإلى تقويم الإم�م Q للمرحلة اّلتي يعي�سه�  م���ع اأتب�عه. وهو ي�سير اأي�سً

م���ن الحركة. يقول الحكم بن عيينة: بينم� اأن� مع اأبي جعفر Q والبيت 

غ�����ص ب�أهل���ه اإذ اأقبل �سيٌخ يت���وّك�أ على عنزة )عك�زة( ل���ه، حّتى وقف على 

ب����ب البيت، فق�ل: ال�سالم عليك ي� ابن ر�سول اهلل ورحمة اهلل وبرك�ته. ثّم 

�سك���ت، فق�ل اأب���و جعفر: »وعليك ال�ص���الم ورحمة اهلل وبركات���ه«. ثم اأقبل 

ال�سيخ بوجه���ه على اأهل البيت R وق�ل: ال�سالم عليكم، ثّم �سكت حّتى 

 Q اأج�به القوم جميًع�، ورّدوا عليه ال�سالم. ثم اأقبل بوجهه على الإم�م

وق����ل: ي� ابن ر�سول اهلل ادنني منك جعلن���ي اهلل فداك. فواهلل اإّني لأحّبكم 

حّب من ُيحّبكم لطمٍع في دني�، واإّني 
ُ
حّبكم واأ

ُ
واأح���ّب من ُيحّبكم، وواهلل م� اأ

بغ�سه واأبراأ منه لوتٍر ك�ن بيني وبينه. 
ُ
بغ�ص عدّوكم واأبراأ منه، وواهلل م� اأ

ُ
لأ

حّرم حرامكم، واأنتظر اأمرك���م، فهل ترجو لي، 
ُ
حّل حاللك���م واأ

ُ
واهلل اإّن���ي لأ

جعلني اهلل ف���داك؟ فق�ل الإم�م Q : »اإلّي اإلّي« حّتى اأقعده اإلى جنبه، 
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ث���م ق�ل: »اأيها ال�صي���خ! اإّن اأبي علّي بن الح�صي���ن Q، اأتاه رجل ف�صاأله 

ع���ن مث���ل اّل���ذي �صاألتن���ي عن���ه فق���ال ل���ه اأب���ي Q : اإن تُم���ت واأنت في 

ه���ذا الح���ال من النتظار، ترد عل���ى ر�صول اهلل P وعل���ى علّي والح�صن 

والح�صي���ن وعل���ى عل���ّي ب���ن الح�صين، ويثل���ج قلبك، ويب���رد ف���وؤادك، وتقّر 

عينك، وت�صتقبل بالروح والّريحان مع الكرام الكاتبين... واإن تع�س ترى 

م���ا يق���ّر اهلل ب���ه عين���ك، وتكون معنا ف���ي ال�صنام الأعلى«. ق����ل ال�سيخ وهو 

منده����ص من عظمة الب�سرى: كيف ي� اأب���� جعفر؟ ف�أع�د عليه الكالم، فق�ل 

ال�سيخ: اهلل اأكبر ي� اأب� جعفر، اإن اأن� مّت اأرد على ر�سول اهلل P وعلى علّي 

والح�س���ن والح�سين وعلي بن الح�سين وتقّر عين���ي ويثلج قلبي ويبرد فوؤادي 

�ستقبل ب�لروح والريح�ن مع الكرام الك�تبين لو قد بلغت نف�سي ههن�. واإن 
ُ
واأ

اأع����ص اأرى م���� يقرُّ اهلل به عيني، ف�أكون معكم ف���ي ال�سن�م الأعلى؟ ثم اأقبل 

ال�سيخ ينتحب حّتى ل�سق ب�لأر�ص. واأقبل اأهل البيت ينتحبون لم� يرون من 

ح����ل ال�سيخ. ثم رف���ع ال�سيخ راأ�سه وطلب من الإم����م Q اأن ين�وله يده 

فقّبله���� وو�سعه���� على عينه وخ���ّده، ثم �سّمه� اإلى �سدره وق����م فوّدع وخرج 

والإم����م Q ينظر اإليه ويق���ول: »من اأحّب اأن ينظر اإل���ى رجل من اأهل 

.
الجّنة فلينظر اإلى هذا«)1)

حّت���ى اأّنه اأحي�ًن���� ك�ن يتع���ّدى ذلك وُيح���ّدد �سنة الّن�س���ر ويجعل الأمل 

ال�سيع���ي القدي���م اأم���رًا واقع���ً�؛ ع���ن اأب���ي حم���زة الّثم�ل���ي ق�ل �سمع���ت اأب� 

 جعفر Q يقول: »اإّن اهلل كان قد وّقت هذا الأمر في ال�صبعين، فلّما ُقتل 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 46، �ص 362-361.
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الح�صي���ن Q ا�صت���ّد غ�ص���ب اهلل تعال���ى عل���ى اأه���ل الأر�س فاأّخ���ره اإلى 

الأربعي���ن ومائ���ة �صنة فحّدثناك���م فاأذعتم الحديث، وك�صفت���م القناع قناع 

ال�ّص���ر فاأخ���ّره اهلل ول���م يجعل له بع���د ذلك وقًتا عن���د اهلل، {ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ})1). ق�ل اأبو حمزة: قد قلت لأبي عبد 
 .

اهلل Q ذلك فق�ل: »قد كان ذلك«)2)

مثل ه���ذه الت�سريح�ت، ُتزّكي روح الأمل في قلوٍب تعي�ص جّو ال�سطه�د 

والكب���ت، فتك�سبه���� زخًم���� ودفًع� نحو اله���دف المن�سود المتمّث���ل في اإق�مة 

الّنظ�م الإ�سالمّي الع�دل.

ت�سعة ع�سر ع�ًم� من قي�دة الإم�م الب�قر Q توا�سلت على هذا الخط 

الم�ستقيم المتم��سك الوا�س���ح. ت�سعة ع�سر ع�ًم� من التعليم الأيديولوجي، 

والبن����ء، والتكتي���ك الن�س�لّي، والّتنظي���م، و�سي�نة وجهة الحرك���ة، والتقّية 

واإذك�ء روح الأم���ل. ت�سعة ع�سر ع�ًم� من م�سي���ٍر �س�ئٍك ووعٍر، يتطّلب كثيًرا 

م���ن الجّد والجهد ف���ي الّطرق�ت ال�ّسدي���دة الوعورة. وف���ي الّنه�ية، عندم� 

اأ�س���رف هذا العم���ر الق�سير والمل���يء ب�لعط�ء على النته����ء، وعندم� ظّن 

عداء برحيل  اأعداء الّنه�سة العلوّية الألّداء اأّنهم ي�ستطيعون اأن يتنّف�سوا ال�سّ

محّرك هذه الّنه�سة و�س���وف يخلو ب�لهم من التحّرك�ت الّدع�ئّية الّن�س�لّية 

لل�ّسيع���ة، و�سوف يتفّرغون لم�س�كلهم واأزم�تهم الت���ي ل تنتهي داخل البالد 

وعل���ى الحدود، اأن���زل الّرم�د الح�م���ي والم�ستعل لهذه ال�ّسعل���ة اآخر �سعقٍة 

مهلك���ٍة ل���ه على بني����ن الّنظ����م الأم���وّي. فقد ق�س���ى عمًرا بف�س���ح وتبيين 

)1)  �سورة الرعد، الآية 39.
)2) بح�ر الأنوار، ج42، �ص223.
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الحق�ئ���ق، وه� هو يت�بع بعد موت���ه م� ك�ن يقوم به. بحي�ته ك�ن يبّث الوعي، 

���� ا�ستمّر في م�سع�ه ه���ذا. لقد ك�ن ُير�س���ل لأتب�عه وللجم�هير  وبموت���ه اأي�سً

الغ�فل���ة التي ك�نت عط�س���ى للمعرفة والفهم والتفّكر در�ًس���� جديًدا ور�س�لًة 

جدي���دة. وقد ك�نت هذه الّر�س�لة ه�دئًة وعميقًة مثل الخّطة الع�ّمة لحي�ته. 

نف���ع الأ�سدق�ء والمحت�جين، لكّنه �سل���ب الّنوم من عيون الأعداء. ك�ن هذا 

نموذًج� من تقّية الإم�م الب�قرQ ومظهًرا للو�سع الع�م لنهجه و�سلوكه 

ة. في تلك المرحلة الزمنّية الخ��سّ

اأولئ���ك الذي���ن دّون���وا فيم� بع���د ت�ريخ حي����ة الإم����م، م���ّروا غ�فلين اأو 

درج في حديٍث مخت�سر. اأيمكن 
ُ
متغ�فلي���ن على هذا الإجراء العظيم الذي اأ

ر. وظ�هر الق�سّية ه���و اأّن الإم�م قد اأمر  الق���ول اأّنهم لم ي���روه؟ هكذا نق�سّ

ابن���ه الإم�م جعفر بن محّم���د اأن ينفق ق�سًم� من مدخوله - 800 درهم-من 

اأجل العزاء والّني�ح عليه لمّدة ع�سر �سنوات. مك�ن العزاء هو �سحراء منى، 

وزم�ن���ه مو�سم الحّج، هكذا ول �سيء اآخر. اإّن مو�سم الحّج هو ميع�د الإخوة 

المتب�عدين وغي���ر المتع�رفين. ف�آلف الأ�سخ��ص يعي�س���ون تجربة اإمك�نّية 

الجتم����ع وتحّققه في ذل���ك الّزم�ن والمك�ن، واأ�سح����ب القلوب المتق�ربة 

والأل�س���ن المتب�عدة يدعون رّبهم في هذا المك�ن بل�س����ٍن واحٍد وي�س�هدون 

معج���زة اجتم����ع الملل وال�ّسع���وب تحت راي���ٍة واحدة. واإذا ك�ن م���ن ر�س�لٍة 

ينبغ���ي اأن ت�سل اإلى جميع اأرج�ء ع�لم الإ�سالم فال يوجد من فر�سٍة اأن�سب 

 متوالية وفي 
ٍ
من هذه الفر�سة. هن�ك حيث ُتنجز اأعم�ل الحّج، في عّدة اأّي�م

 �ستكون اأن�سب من هذه الأّي�م؟! واأّية اأم�كن �ستكون 
ٍ
نق�ٍط محّددة ف�أّي���ة اأّي�م

اأن�س���ب من تلك الأمكن���ة؟! مّكة مدينٌة والّن��ص منت�س���رون في مدينٍة واحدة 
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وم�سغول���ون. ب�لإ�س�ف���ة اإلى ذل���ك، ف�لجميع فيه� م�سغول���ون ب�أعم�ل الحّج؛ 

���الة و... والم�سعر محّل التوّقف الليلّي فر�سته قليلة  الّطواف، ال�ّسعي، ال�سّ

ول يوج���د في���ه اإمك�نّية، فال يوجد اأكثر من ه���ذه المحّطة على طريق ِمنى. 

عرف�ت موقٌف واإن ك�ن في الّنه�ر، ولكّنه ق�سير المّدة: فقط يوٌم واحد يبداأ 

ب�سب����ٍح متعب، من الحركة وينتهي بع�سٍر ُي�ستعّد فيه لالنطالق. فِمنى هي 

الأن�سب من بين الجميع: ف�لحّج�ج ُيخّيمون هن�ك لثالثة لي�ٍل بعد رجوعهم 

م���ن �سفر عرف�ت، وت�سنح الفر�س���ة اأكثر من اأّي مك�ٍن اآخ���ر لأجل التع�رف 

والتح����ور وب���ّث ال�سجون. فمن هو ال���ذي يتحّمل مت�عب الّذه����ب والرجوع 

من مّكة؟! ف�لبق�ء وزي����رة كّل تجّمٍع ومحفٍل ومجمع يحقق الزم�ن والمك�ن 

المن��سبي���ن. ف���كّل واحٍد �سوف يمّر ب�سكٍل طبيعّي عل���ى مجل�ص العزاء الذي 

 من كّل �سنة في هذه الب�دية. و�سيًئ� ف�سيًئ� �سيتعّرف الّن��ص 
ٍ
ُيق�م لثالثة اأّي�م

الوافدون من مختلف الآف�ق عليه. و�سوف ُيقيم اأهل المدينة ل�سنواٍت عديدة 

في هذا المك�ن وفي هذه الأّي�م تجّمًع�، واأهل المدينة هم من مركز الإ�سالم 

ح�بة والفقه�ء والمحّدثين الكب�ر، ولمن هذا المجل�ص، اإّنه لأحد  ومق���ّر ال�سّ

وج���وه ع�ل���م الإ�سالم، اإّن���ه لمحّمد بن علّي ب���ن الح�سين، رج���ٌل عظيٌم من 

�ساللة النبّي، زعيم الفقه�ء والمحّدثين، اأ�ست�ذ جميع الم�سهورين في الفقه 

والحدي���ث؛ فلم�ذا ي�أت���ون اإلى هذا المك�ن من بين جمي���ع الأم�كن ويقولون 

في���ه م� يقولون؟! وف���ي الأ�س��ص لم�ذا ُيق�ل هذا؟ األم يكن موته طبيعيًّ� فمن 

الذي قتله اأو د�ّص له ال�ّسم؟ ولم�ذا؟ وم� الذي فعله؟ وم� الذي ق�له؟ هل ك�ن 

يّدع���ي �سيًئ�؟ اأو ك�نت له دعوة؟ ه���ل ك�ن ُي�سّكل خطًرا على الخليفة؟ وهل؟ 

وهل؟.. اأ�سئلٌة كثيرة واإبه�م�ٌت اأكثر، ووراوؤه� ع�سرات الأ�سئلة والّت�س�وؤلت، 
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���� من اأهل  وعنده���� �سي�أت���ي �سيٌل م���ن الأجوبة م���ن اأ�سح�ب الع���زاء واأي�سً

الّط���الع المنت�سري���ن هن� وهن����ك بين الجم���وع المحت�س���دة؛ اأولئك الذين 

اأ�سرع���وا من المدين���ة اأو الكوفة اإلى هذا المك�ن، وف���ي الأ�س��ص اإّنم� ج�وؤوا 

لكي ُيجيبوا عن هذه الأ�سئلة. لقد ج�وؤوا ليبّينوا للّن��ص، الوافدين من اأرج�ء 

ع�لم الإ�سالم اإلى هذا المك�ن، الق�س�ي� في هذه الفر�سة الفريدة وفي هذا 

�، ليلتقوا ب�لإخ���وة والموالين من اأجل اأن يخبروهم  الم���ك�ن. وب�لّطبع، اأي�سً

وي�أخ���ذوا المط�ل���ب والأوام���ر منهم. ك�نت اأعظ���م �سبكة اإعالمي���ة تبليغية 

بي���ن اآلف القنوات الإعالمية في ذل���ك الع�سر. وهذه هي الخّطة الّن�جحة 

لالإم����م الب�قر Q - خّطة جه�ده بعد الم���وت - وهذا هو الوجود الذي 

تتفّج���ر منه البرك�ت الذي جعل حي�ت���ه ومم�ته هلل وفي �سبيل اهلل. »وجعله 

.
 مب���ارًكا اأينم���ا كان، و�ص���الٌم عليه يوم ُولد ويوم يموت وي���وم ُيبعث حّيا«)1)

)قي�دة الإم�م ال�س�دق Q، �ص33 - 54(

Q الظروف ال�ّسيا�سّية عند �سهادة االإمام الباقر

توّف���ي الإم�م الب�قر Q وهو في ال�ّس�بعة والخم�سين من عمره، على 

عه���د ه�س�م بن عبد الملك، وهو من اأكثر ملوك بني اأمّية اقتداًرا. ورغم م� 

ك�ن���ت ُتحيط ب�لحكومة الأموي���ة اآنذاك من م�س�كل ومت�ع���ب، ف�إّن ذلك لم 

 ،Q ي�سرفه���� عن الت�آمر على القلب الن�ب�ص لل�ّسيعة، اأي الإم�م الب�قر

ف�أوع���ز ه�س����م اإلى عمالئ���ه اأن يُد�ّسوا ال�سّم لالإم����م Q، وحّقق بذلك 

هذا الدع�ء مقتب�ص من الآي�ت القراآنية الواردة في حق نبي اهلل عي�سى Q،)�سورة مريم، الآي�ت    (1(
)33 - 31
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انت�س�ره في الق�س�ء على اأخطر اأعدائه.

 ،Q ك�ن نظ�م بني اأمّية في ال�سن���وات الأخيرة لحي�ة الإم�م الب�قر

وف���ي �سنوات بداي�ت اإم�مة ول���ده الإم�م ال�س�دق Q، يم���ّر ب�أحد اأكثر 

ف�سول���ه المليئة ب�لأحداث والمتغّيرات. ف�لتحّدي����ت الع�سكرّية في الحدود 

ال�سم�لي���ة ال�سرقي���ة � ترك�ست����ن وخرا�س�ن، وف���ي ال�سم�ل � اآ�سي���� ال�سغرى 

واآذرب�يج����ن، والمغ���رب � واأفريقي���� والأندل����ص واأوروب����، هذا م���ن ج�نب؛ 

والّث���ورات والنتف��س����ت المتالحقة في اأنح����ء العراق العربّي���ة وخرا�س�ن 

و�سم����ل اأفريقي����، اّلتي ك�ن���ت تنطلق ب�لأغل���ب بوا�سطة ال�س���ّك�ن المحّلّيين 

ال�ّس�خطي���ن اّلذي���ن يئّنون من الّظل���م، وك�نت اأحي�ًن� بتحري���ك اأو م�س�عدة 

، م���ن ج�نٍب اآخ���ر؛ وكذلك الو�سع 
(1(

الق����دة الع�سكرّيي���ن المغ���ول الأموّيين

ع���ب الداخل���ّي في كّل الأم�كن وخ�سو�سً� في الع���راق - مقر الده�قين  ال�سّ

الكب����ر لبن���ي اأمّي���ة وموقع الأرا�س���ي الخ�سبة اّلت���ي ك�نت ف���ي الأغلب من 

ممتل���ك�ت الخليف���ة اأو اأح���د رج�لت���ه - وكّل الظلم والحي���ف اله�ئل له�س�م 

؛  وفي النه�ية 
(2(

ووالي���ه المتجّب���ر في العراق �� خ�لد ب���ن عبد اهلل الق�س���ري

القح���ط والط�عون في مختلف المن�طق، ومنه���� خرا�س�ن والعراق وال�س�م؛ 

)1) وق���د ن�سب الم���وؤّرخ جميع هوؤلء ودون ا�ستثن�ء اإلى الخوارج، وهذا بذات���ه موؤ�ّسٌر على اأّن جه�ز الخالفة 
�.)الك�تب( ك�ن هو المق�سود بهذه الثورات والنه�س�ت اّلتي ك�ن اأغلبه� اأو بع�سه� على الأقل محقًّ

)2) اّته���م خ�ل���د بن عبد اهلل الق�س���ري اأّن دخله ال�سنوي بلغ 13 مليونً� وكتب ه�س����م بن عبد الملك اإليه: ل 
يبيع���ّن اأح���ٌد غّلته حتى ُتب�ع غّلة اأمير الموؤمنين! وقد ق�ل خ�لد هذا )والذي لم يكن على �سبغة واحدة 

م���ع الخليفة( في خطبة له: يظ���ّن الّن��ص اأّنني اأرفع الأ�سع�ر. األ لعن���ة اهلل على كّل من يرفع الأ�سع�ر.

)وك�ن يري���د اأن يقول اأن هذا من عمل الخليفة(. ك�ن له�س�م امراأة لب��سه� من الذهب وقد ُعّلقت فيه 

الجواه���ر النفي�س���ة وك�ن ثقياًل اإلى درجة اأّنه� ل���م تقدر على الم�سير به. ولم يتمّك���ن اأحٌد من تحديد 

قيمت���ه. وك�ن ل���ه �سّج�دٌة بط���ول مئة ذراع وعر�ص خم�سي���ن ذراعً� حيكت من الحري���ر والذهب.)ابن 

الأثير،  ج5، �ص220 و بين الخف�ء والخلف�ء، �ص 28 و56( )الك�تب(.
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كّل ه���ذا جعل البالد المترامية للم�سلمين في ح�لٍة عجيبة ب�سبب نظ�م بني 

اأمّي���ة وعل���ى يد اأ�سه���ر الولة. وينبغ���ي اأن ُن�سيف اأّن اأكبر خ�س����رة حّلت في 

الع�لم الإ�سالمّي هي الخ�س�رة المعنوية والفكرّية والروحّية.

ف���ي الأج���واء الكئيبة للّدول���ة الإ�سالمّية، اّلتي ك�ن فيه���� الفقر والحرب 

والأمرا����ص مثل �س�عقٍة نزلت من اأ�سح�ب ال�ّسلط���ة والم�ستبّدين الأمويين 

عل���ى روؤو����ص الّن��ص الم�س�كي���ن تحرق وتذر رم����ًدا؛ اأ�سح���ت تربية غر�سة 

الف�سيل���ة والتقوى والأخالق والمعنوّي�ت في ع���داد الم�ستحيالت. ف�لعلم�ء 

والق�س����ة والمحّدثون والمف�ّسرون اّلذي���ن ك�ن ينبغي اأن يكونوا ملج�أ ومالذ 

الّن�����ص الم�س�كي���ن والمظلومي���ن �س�روا في الأغل���ب �سبًب� لزي����دة م�س�كل 

الّن�����ص بطريق���ٍة اأ�سّد خطًرا م���ن رج�ل ال�ّسي��س���ة. فقد اأ�سب���ح الم�س�هير 

وال�سخ�سّي����ت المعروفة في الفقه وال���كالم والحديث والت�سّوف بي�دق بيد 

جه�ز الخالفة الكبير، واألعيب بيد الأمراء والحّك�م.

م���ن الموؤ�سف الق���ول ب����أّن درا�سة اأح���وال ه���ذه ال�سخ�سّي����ت الوجيهة 

واأ�سح����ب ال�ّسمع���ة تجعله���م يتج�ّسدون، ف���ي ذهن كّل من ُيط�ل���ع، ب�سورة 

رج����ل ي�ستركون في معلف الأم�ني المنحّطة ك�ل�ّسعي لنيل ال�ّسلطة وال�ّسمعة 

وال�سه���رة، اأو جبن�ء ومنحّطين وطاّلب راح���ة، اأو زّه�د مرائين وحمقى، اأو 

متظ�هرين ب�لعلم، م�سغولين ب�لأبح�ث الدموّية الكالمّية والعتق�دية.

فق���د تب���ّدل الق���راآن والحديث اّلذي ينبغي ل���كّل منهم���� اأن ي�سبح �سبًب� 

لر�س���د ونمّو غر�س�ت المعرفة والخ�س�ل الح�سن���ة، اإلى اأدوات بيد اأ�سح�ب 

ال�ّسلطة، اأو لالن�سغ�ل ب�لأمور اّلتي ل ف�ئدة منه�.

في هذه الأجواء ال�ّس�ّمة والخ�نقة والمظلمة وفي ذلك الّزمن المحفوف 
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ب�لب���الء والم�س�عب، حمل الإم�م ال�س�دق Q ثقل الأم�نة الإلهّية على 

� اأن نتعّرف على الإم�مة بذلك المفهوم  �، كم ك�ن �سروريًّ� وحيويًّ ع�تقه. وحقًّ

الّراق���ي الموج���ود في الثق�ف���ة ال�سيعّي���ة. وب�لن�سبة لالأّمة الذليل���ة والخ�نعة 

والمخدوع���ة والج�هلة في ذلك الزم�ن المظلم والمل���يء ب�لم�س�ئب، راأين� 

�س�بًق� اأّن الإم�مة منبٌع لتّي�رين حي�تّيين: الفكر الإ�سالمّي ال�سحيح، والّنظ�م 

التوحيدّي الع����دل؛ والإم�م مكّلٌف به�تين الوظيفتي���ن: الأولى، تبيين الّدين 

وتطبيقه وتف�سيره � وبم� يت�سّمن مواجهة التحريف�ت، والختالق�ت الج�هلة 

والمغر�س���ة - ومن ث���ّم التخطيط واإيج����د الأر�سّية لنظ����م التوحيد الع�دل 

والحّق�ن���ّي؛ وفي ح����ل وجود مثل هذا الّنظ�م، منحه ال���دوام وال�ستمرارّية. 

 Q والآن في مثل هذه الأو�س�ع والأحوال ال�سّيئة، يتحّمل الإم�م ال�س�دق

ثق���ل هذه الأم�ن���ة، وي�سبح م�س���وؤوًل عن هذي���ن الّتكليفين. فف���ي اآٍن واحد، 

ت�سبح ه�ت�ن الوظيفت�ن اأم�م ن�ظريه، فم�ذا يقّدم منهم�؟ �سحيٌح اأّن العمل 

ال�سي��س���ّي له م�س�عبه الكثيرة، ول يوجد �س���يٌء ُيمكن له�س�م الأموّي مع كّل 

م�س�غل���ه ومت�عبه اأن يغفره، اأو ل ينتقم منه ب�سّدة؛ ولكّن العمل الفكرّي �� اأي 

مواجه���ة التحري���ف �� في الحقيقة عب����رة عن اقتالع وري���د الجه�ز الح�كم؛ 

.
(1(

جه�ٌز ل قدرة له على البق�ء اإّل ب�لعتم�د على الدين النحرافّي

)1) ه���ذه النقط���ة جديرة ب�لت�أّمل والتدقي���ق الكثير وهي اأّنه ب�لّرغم من كل ه���ذه النحراف�ت اّلتي هيمنت 
عل���ى �سلوك المجتمع ووجوده من ن�حية الفكر الإ�سالمي ال�سحيح، ف�إّن العتق�دات الدينّية في ذهن 

الع�ّم���ة وحّت���ى الكثير من الزعم�ء ك�ن له دوٌر ح�ّس��ص ف���ي عملهم وحي�تهم. وعن طريق هذا العتق�د 

الع����م �� وال���ذي ك�ن لالأ�سف اعتق����دًا بمن�سوج�ت ُت�سّم���ى اإ�سالمً� ل الإ�سالم ال�سحي���ح �� تمّكن نظ�م 

الخالف���ة م���ن الإبق�ء على حي�ته. ونموذٌج من هذا التم�ّسك ب�لعتق����دات الدينّية يمكن م�س�هدته في 

اأداء ه���وؤلء الزعم�ء والوجه�ء في ق�سّية البيعة. م� اأكثر الّن��ص الذين ك�نوا يطيعون الخليفة احترامً� 

ًة عهد البيعة �� وب�لرغم من كل المع��سي والجرائم اّلتي ك�نوا يرونه� منه.  للعهد وحرمة نقده �� وخ��سّ

وم���� اأكثر الموارد اّلت���ي اأظهرت الو�سية والبيع���ة بدوره� الق�طع اإمك�ن بق�ء نظ����م الخالفة واأعطت 

المن�عة لهذا الّنظ�م مق�بل اأّي �سعٍي. )الك�تب(
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� لن يغف���روا هذا العمل اأو يم���ّروا عليه مرور الكرام؛  له���ذا، ف�إّنهم اأي�سً

ه�س�ٌم، ول غي���ره من علم�ء الع�سر، العلم�ء اّلذين ي�سعون لترويج المجتمع 

المنحّط والمنحرف، يتحّركون بفع�لّية من اأجل ذلك.

وم���ن ج�نٍب اآخ���ر، فقد تهّي����أت الّظروف م���ن اأجل ن�س���ر وتعميم الفكر 

الّث���ورّي ال�ّسيعّي. فقد ك�ن هن�ك حرٌب وفقٌر وا�ستبداد؛ عوامل ثالثة مهّيئة 

ومعّدة للثورة، وتهّي�أت الأر�سّي���ة من قبل الإم�م ال�س�بق، واّلذي جعل اأجواء 

المن�طق القريبة وحتى البعيدة مهّي�أة اإلى حدٍّ م�. 

اإّن ال�ستراتيجية الع�ّمة لالإم�م���ة هي اإيج�د الّثورة التوحيدّية والعلوّية؛ 

فف���ي اأجواٍء �سيك���ون فيه� جم�ع���ة مطلوبة م���ن الّن��ص تع���رف اأيديولوجّية 

الإم�مة وتوؤمن به� وتت�سّوق انتظ�ًرا لتحّققه�؛ وجم�عة اأخرى مطلوبة ينبغي 

اأن تن�س���م اإلى تلك الت�سكيالت المن��سلة والع�زمة. ف�لالزم المنطقي لهذا 

التح���ّرك الع����م والنهج الكّلي هو دعوة �س�ملة ف���ي كّل الع�لم الإ�سالمي من 

اأج���ل تهيئ���ة الأجواء لإ�س�عة الفك���ر ال�سيعي في كّل الأقط����ر؛ ودعوة اأخرى 

من اأجل اإعداد الأفراد الم�ستعّدين واأع�س�ء »الت�صكيالت ال�صيعّية ال�صّرية« 

الم�سّحي���ن. اإّن �سعوبة عمل دع���وة الإم�مة الحّقة ك�مٌن ف���ي هذه النقطة. 

فهن����ك دعوة م�سلكية ك�ملة تريد اأن تبع���د كّل اأنواع الت�سّلط والعتداء على 

ح���ّق الّن��ص ب�لحرّي���ة ورع�ية الأ�سول والموازي���ن الإ�سالمّية الأ�س��ص، وهي 

م�سط���ّرة لالعتم�د على م�س�ع���ر وفهم الّن��ص واأن تنم���و وتتقّدم في مج�ل 

اإدراك م�س�عره���م وح�ج�تهم الأ�س��ص. وعل���ى العك�ص ك�ن هن�ك اأنواع من 

الّن�س����ل تت�سّب���ث ب�ل�ّسع����رات الم�سلكّي���ة والدينّية لبدء عمله����، ولكّنه� في 

التطبي���ق وعل���ى الأر�ص تتو�ّسل بكّل اأن���واع ال�سعي لل�سلط���ة ككّل المت�سّلطين 



ون الطرف عن الأ�سول الأخالقّية والجتم�عّية ول يعبوؤون بمثل  اّلذين يغ�سّ

ه���ذه ال�سعوب�ت؛ وهذا ه���و �سّر اإط�لة اأمد تّي�ر نه�س���ة الإم�مة، واأي�سً� �سّر 

تقّدم النه�س�ت الموازية لنه�سة الإم�مة - كبني العّب��ص - والف�سل الن�سبّي 

لهذه النه�سة. وهذا الطلب �سوف نعر�سه في الم�ستقبل وبمزيد من ال�سرح 

ب�لعتم�د على الوث�ئق الت�ريخّية.

اإّن الأو�س����ع والأحوال الم�س�ع���دة والأر�سّي�ت اّلتي اأّمنه� الإم�م ال�س�بق 

ف���ي عمله، ك�نت ت���وؤّدي اإلى اأن يظهر الإم�م ال�س����دق Q كتجلٍّ لالأمل 

ال�س����دق اّلذي ع��سه ال�ّسيعة ل�سنوات وه���م ب�نتظ�ره، وذلك ب�للتف�ت اإلى 

الطريق الطويل والمليء ب�لم�سّق�ت لنه�سة الت�سّيع؛ وهو نف�ص الق�ئم )الإم�م 

ال�س�دق Q (اّلذي �سوف يو�سل كّل الجه�د المرير لأ�سالفه اإلى ثمرته 

و�س���وف يقيم الث���ورة ال�سيعّية عل���ى م�ستوى الع�ل���م الإ�سالم���ّي المترامي. 

ف�لإ�س����رات، واأحي�ًن� الت�سريح�ت المب��س���رة لالإم�م الب�قر Q، ك�نت 

� في ترعرع ونمّو غر�سة الأمل هذه. موؤّثرة اأي�سً

يق���ول ج�بر بن يزيد: �س�أل رج���ٌل الإم�م الب�قر Q عن الق�ئم اّلذي 

يكون من بعده، فو�سع الإم�م يده على كتف اأبي عبد اهلل وق�ل: »اإّن هذا هو 

.
قائم اآل محّمد«)1)

)قي�دة الإم�م ال�س�دق Q، �ص61-54(

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 47، �ص 131.
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Q اإلمام الصادق
.Q  الغمو�س الذي لفَّ حياة الإمام ال�صادق 	•

دعوة الإمام ال�صادق  Q  لالإمامة. 	•
.Q  المواجهة ال�ّصيا�صّية عند الإمام ال�صادق 	•

الت�صكيالت ال�صّرية الأيديولوجّية وال�ّصيا�صّية. 	•





Q حياة اإلمام الصادق 
َّ

الغموض الذي لف

ا، واّلتي  م���ن الالزم هن���� اأن ن�سير اإلى اأّن اإح���دى الأ�سي�ء الموؤ�سف���ة جدًّ

ُيمكن اأن تواجه الب�حث حول حي�ة الإم�م ال�س�دق Q ؛ هي اأّن تف��سيل 

حي����ة هذا الإم����م، ل �سّيم� في ال�ّسنوات الأولى م���ن اإم�مته، واّلتي تزامنت 

م���ع نه�ية حكم بني اأمّية، مح�طة به�لة م���ن الغمو�ص. فهذه الحي�ة المليئة 

ب�لأح���داث والموؤّث���رة في اأحداٍث كثي���رة، واّلتي ُي�س�َهد فيه���� ال�سطراب�ت 

والتح���ّولت الكبرى م���ن طّي�ت مئ�ت الّرواي����ت الّت�ريخّي���ة؛ )فهذه الحي�ة 

المليئ���ة ب�لأح���داث، والت���ي ه���ي من�س����أ لالأح���داث، والتي ُيمك���ن م�س�هدة 

كف�ح�ته���� و�سعوده� وهبوطه� في طّي�ت مئ����ت الّرواي�ت الت�ريخية(، نجد 

اأّنه���� ل���م تنعك�ص، ل في الّت�ري���خ، ول في اأقوال المحّدثي���ن وكّت�ب التذكرة، 

بنح���ٍو منّظم ومترابط على الإطالق، واإّن زمن وخ�سو�سّي�ت اأكثر الأحداث 

ل���م يتم تحديده�. فعلى الب�حث اأن يعتمد على القرائن ومالحظة الأحداث 

الع�ّم���ة في ذل���ك الزم�ن، وُيق�رن كّل رواية مع م� لدي���ه من معلوم�ت ب�س�أن 

الأ�سخ�����ص اأو الأح���داث المذك���ورة ب�لم�س�در الأخ���رى ليك�سف عن زم�ن 

وم���ك�ن وخ�س�ئ�ص تل���ك الح�دث���ة. ولعّله ينبغ���ي البحث ع���ن اأ�سب�ب هذا 
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الغمو�ص والإبه�م ل �سّيم� فيم� يتعّلق ب�لأن�سطة التنظيمّية لالإم�م مع اأتب�عه 

في م�هّية هذه الأعم�ل.

الأعم����ل ال�سّري���ة والتنظيمّي���ة ف���ي الع����دة، اإذا تالزم���ت م���ع الأ�سول 

حيح���ة للعمل ال�سرّي يج���ب اأن تبقى �سرّية ومخفّي���ة دائًم�. فهي تكون  ال�سّ

خفّي���ة في ذلك الزم�ن، وينبغ���ي اأن تبقى كذلك فيم� بعد، واإّن تكّتم و�سرّية 

اأ�سح�به���� ل ي�سمح����ن لأّي غري���ٍب اأن ي�س���ل اإليه����. حّت���ى اإذا و�سلت هذه 

الأعم����ل اإلى الّثمرة المطلوب���ة، وتمّكن المنّفذون والع�مل���ون من الإم�س�ك 

ب�ل�ّسلطة ف�إّنهم �سوف يك�سفون دق�ئق هذا

العمل ال�سّري للمالأ؛ لذا نجد اليوم اأّن الكثير من الّدق�ئق، بم� في ذلك 

ة واّلت�س�لت ال�سرّية لزعم�ء بن���ي العّب��ص مع عن��سر  الّتوجيه����ت الخ��سّ

منّظمته���م الّت�بعي���ن لهم، في مرحلة الدع���وة العّب��سية قد ت���ّم توثيقه� في 

الّت�ريخ وهي معروفة من ِقَبل الجميع.

ول �س���ّك اأّن���ه لو ك�ن���ت الّنه�سة العلوّي���ة قد و�سلت اإل���ى ثمرته� و�س�رت 

ال�ّسلط���ة والحكومة ب�أيدي اأئم���ّة ال�ّسيعة اأو من اخت�روه���م، لكّن� اليوم على 

اّط���الٍع عل���ى جمي���ع الأ�س���رار المختوم���ة لدعوته���م العلوّي���ة وت�سكيالتهم 

المنت�سرة في كّل الأم�كن واّلتي ك�نت ف�ئقة ال�سّرّية. 

ينبغ���ي البح���ث ع���ن ال�ّسب���ب الآخر في خ�س����ل ُكّت����ب الت�ري���خ وكت�بة 

الت�ريخ. فلو ك�ن لجم�ع���ٍة مدانة ومظلومة ذكر في الّت�ريخ الّر�سمّي وتوثيق 

لذكري�ته����؛ فال �سّك ب�أن ذل���ك ك�ن ليكون بطلب وق���وٍل واإيع�ز من الح�كم 

ة ب�لمحكومين، ف�ساًل عن  والّظ�ل���م. اإّن توثيق المجري�ت والأحداث الخ��سّ

اأّنه���� مدمية للقلب، فهي ب�لّن�سبة لموؤّرخ الّت�ري���خ، تتطّلب الكثير من الجهد 
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وال�ّسع���ي والبحث هن� وهن�ك م�س�حب م���ع الكثير من الخوف، بينم� يوجد 

الكثي���ر من الأخب����ر والمجري�ت بين اأي���دي الحّك�م والت���ي ُيمكن الح�سول 

عليه� من دون اأّي عن�ء اأو ا�سطراب اأو خطر وُيمكن تق��سي الأجر عليه�!

ولن�س���ع الآن ه���ذه الحقيق���ة الوا�سح���ة اإلى ج�ن���ب الوق�ئع الأخ���رى. اإّن 

جمي���ع الّتواري���خ المعروف���ة والمعتب���رة، واّلت���ي ُت�س���ّكل وث�ئق وم�س����در اأكثر 

الّتحقيق�ت والّدرا�س����ت الالحقة، واّلتي ُدّونت وبقيت اإلى م� بعد حي�ة الإم�م 

ال�س����دق Q بخم�سم�ئة �سنة، ك�نت ذات �سبغة عّب��سية؛ لأّنه وكم� نعلم، 

ف����إّن حكوم���ة العّب��سيين قد ا�ستمّرت اإل���ى منت�سف الق���رن ال�س�بع الهجري، 

ّلفت في مرحلة زع�مة و�سلطنة 
ُ
وجميع التواريخ القديمة المعروفة قد ُكتبت واأ

هذه ال�ساللة المتجّبرة. وبن�ًء عليه، ُيمكن تخمين الّنتيجة.  فمن غير المتوّقع 

عل���ى الإط���الق، من اأّي موؤّرٍخ م���ن موؤّرخي الع�سر العّب��س���ي اأن ي�ستطيع اأو اأن 

�دق،  حيح���ة والمنّظمة حول حي�ة الإم�م ال�سّ يطل���ب تح�سيل المعلوم�ت ال�سّ

اأو اأيٍّ من اأئّمة ال�ّسيعة الآخرين R،  واأن يوّثقه� في كت�به. 

وه���ذا هو �س���ّر الكثي���ر م���ن الّتحريف����ت والمبهم����ت في حي����ة الإم�م 

����دق Q. والّطريق الوحي���د اّلذي ُيمّكنن� من التع���ّرف على الخّط  ال�سّ

الع����م لحي�ته ه���و اأن نجد نم�ذج مهّمة لحي�ة ه���ذا الإم�م في ثن�ي� كل هذا 

الإبه����م والغمو����ص، ب�ل�ستمداد مّم���� نعرفه من الأ�س���ول الع�ّمة لفكر هذا 

الإم����م واأخالقه فنر�سم الخط���وط الأ�س��ص لحي�ته، بعده���� نبقى ب�نتظ�ر 

القرائ���ن الت�ريخي���ة المتفّرق���ة وغي���ر الت�ريخّي���ة لتحدي���د الخ�سو�سّي�ت 

والدق�ئق.

)قي�دة الإم�م ال�س�دق Q، �ص68-65(
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عندم���� انتق���ل الإم�م الب�ق���ر Q من ه���ذه الدني�، ك�ن���ت الأو�س�ع 

والأح���وال ق���د تغّيرت كثي���ًرا لم�سلحة اأه���ل البيتR، اإث���ر الّن�س�ط�ت 

بّين 
ُ
المكّثف���ة اّلتي جرت طيلة مّدة اإم�مته واإم�مة الإم�م ال�سّج�د L. واأ

لكم بكلمتين خّطة الإم�م الب�قر والإم�م ال�س�دق L اّلتي ك�نت ب�لّطبع 

م���ن الأ�سرار في ذلك الّزم����ن. اأ�سرار، مثل اأن ُيق�ل مث���اًل، وكم� ت�سمعون، 

اإّن ج�ب���ر بن يزي���د الجعفّي ك�ن من اأ�سح����ب ال�سّر، فكّل م���ن ين�سر �سّرن� 

ذيعت في 
ُ
ف�سوف تحّل عليه لعنة اهلل وغيره� وغيره�؛ تلك الأ�سرار اّلتي لو اأ

ريد الآن اأن 
ُ
ذلك الزم�ن، لحّلت لعنة اهلل على من ُيذيعه�، هي نف�سه� اّلتي اأ

اأك�سفه�؛ لكن غ�ية الأمر اأّنه ل يوجد اليوم اأّي م�سكلة في اإظه�ره�، ل بل هو 

اأمٌر واجٌب اأن يعلم الّن��ص م�ذا ك�ن يريد الإم�م Q اأن يفعل. ك�نت خّطة 

 Q هي اأن يجمع الأمور بعد رحيل الإم�م الب�قر Q الإم�م ال�س�دق

 تبّدل 
ٍ
وينه����ص بثورة علنّية وي�سقط حكومة بني اأمّية �� اّلتي ك�نت في كّل يوم

حكوم���ة، م� يحك���ي عن منتهى �سعف هذا الجه����ز؛ واأن ي�أتي ب�لجيو�ص من 

خرا�س�ن والرّي واأ�سفه�ن والعراق والحج�ز وم�سر والمغرب وكّل المن�طق 

الإ�سالمّي���ة، اّلت���ي ك�ن فيه� �سب���ك�ت حزبّية لالإم�م ال�س����دق Q، اأي 

ال�ّسيع���ة؛ واأن يح�سر كّل الق���ّوات اإلى المدينة ليزحف نح���و ال�ّس�م وي�سقط 

حكومته���� ويرف���ع بيده راية الخالف���ة؛ واأن ي�أتي اإلى المدين���ة ويعيد حكومة 

النبّي P اإليه����؛ هذه ك�نت خّطة الإم�م ال�س����دق Q. لهذا، عندم� 

ك�ن يجري الحديث عند الإم�م الب�قر Q في اأّي�م عمره الأخيرة وُي�س�أل 

من هو ق�ئم اآل محّمد، ك�ن ينظر اإلى الإم�م ال�س�دق Q ويقول ك�أّنني 

اأنظ���ر اإلى ق�ئم اآل محمد هذا. ب�لطب���ع، اأنتم تعلمون اأّن ق�ئم اآل محّمد هو 
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�، فلي�ص هو ا�سم ولّي الع�سر |. فولّي الع�سر  ا�سٌم ع�م ولي�ص ا�سًم� خ��سًّ

ه���و ق�ئم اآل محمد النه�ئ���ّي؛ لكن كّل اّلذين نه�سوا م���ن اآل محّمد على مّر 

الزم����ن ����� �سواٌء انت�س���روا اأم ل �� كّل واحٍد منهم هو ق�ئ���م اآل محّمد. وتلك 

الّرواي����ت اّلت���ي تقول اأّنه عندم� يقوم ق�ئمن� يفعل ه���ذا ويفعل ذاك وُيحّقق 

ذل���ك الّرف�ه وُيقيم ذلك العدل، لم يكن المق�سود منه� ح�سرة ولّي الع�سر 

ف���ي ذلك الّزمن، بل ك�ن المق�س���ود اأّن ذاك الّرجل من اآل محّمد اّلذي من 

المق���ّرر اأن ُيقيم حكوم���ة الحّق والعدل، ف�إّنه عندم���� يقوم �سوف يفعل هذه 

الأم���ور وهذا اأمٌر �سحيٌح. وق���د ك�ن من المقّرر لالإم�م ال�س�دق Q اأن 

 Q يك���ون ق�ئ���م اآل محّمد في ذلك الزم�ن. لقد و�س���ل الإم�م ال�س�دق

اإلى الإم�مة في مثل هذه الح�لة. 

�دق Q رجل الجه����د والمواجهة ورجل العلم  لقد ك�ن الإم����م ال�سّ

والمعرفة ورجل التنظيم والت�سكيالت. لقد �سمعتم جميًع� الكثير عن علمه، 

فمح�ف���ل درا�ست���ه ومي�دين تعليمه اّلت���ي اأوجده� لم يكن له���� نظير ل قبله 

�دق Q كّل  ول بع���ده في ت�ريخ حي�ة اأئّمة ال�ّسيعة؛ فلقد بّين الإم�م ال�سّ

حيحة والقراآنّية الأ�سيلة  م���� ينبغي اأن ُيق�ل ب�س�أن المف�هيم الإ�سالمّية ال�سّ

اّلت���ي تعّر�ست للّتحري���ف طيلة قرٍن ونّيف من الزم����ن بوا�سطة المغر�سين 

والمف�سدي���ن اأو الج�هلي���ن، وهذا الأمر ه���و اّلذي اأّدى اإل���ى اأن ي�سعر العدّو 

بخط���ره؛ لكّنك���م قلي���اًل م� �سمعتم ع���ن جه�ده. لق���د ك�ن الإم����م ال�س�دق 

�سلوات اهلل عليه، م�سغوًل بجه�ٍد وا�سع الّنط�ق من اأجل الإم�س�ك ب�لحكومة 

وال�ّسلطة واإيج�د حكومٍة اإ�سالمّية وعلوّية. اأي اإّن الإم�م ال�س�دق �سالم اهلل 

عليه، ك�ن ُيهّيئ الأر�سّية للق�س�ء على بني اأمّية والمجيء بحكومة علوّية اأي 
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 Q حكومة الع���دل الإ�سالمّي. فهذا م� يّت�سح من حي�ة الإم�م ال�س�دق

لكّل من ُيط�لع وُيدّقق. 

اأّم���� ذاك البع���د الث�لث اّلذي ل���م ُي�سمع عنه من الأ�س�����ص، فهو اأّنه ك�ن 

رج���ل التنظي���م والت�سكيالت. لقد اأوجد الإم�م ال�س����دق �سلوات اهلل عليه، 

ت�سكي���الت عظيم���ة من الموؤمني���ن به ومن اأتب����ع تّي�ر الحكوم���ة العلوّية في 

مختل���ف اأرج�ء الع�لم الإ�سالمّي، من اأق�سى خرا�س����ن وم� وراء الّنهر اإلى 

�سم����ل اأفريقي�. فم�ذا تعني الت�سكي���الت؟ اإّنه� تعني اأّنه عندم� يريد الإم�م 

����دق Q اأن ُيعل���م الّن�����ص ب����أّي �سيٍء ف�إّن���ه يفعل ذل���ك من خالل  ال�سّ

وكالئ���ه المتواجدي���ن في مختل���ف اآف�ق الع�ل���م الإ�سالمّي؛ كم���� اإّنه� تعني 

جم���ع كّل الحق���وق ال�ّسرعّية والميزانّي���ة المطلوب���ة لإدارة مواجهة �سي��سّية 

�دق Q اإلى وكالئه  عظيمة لآل علّي؛ كم���� تعني رجوع اأتب�ع الإم�م ال�سّ

وممّثلي���ه المتواجدين في جميع المدن لمعرفة تكليفه���م الدينّي وال�سي��سّي 

من الإم����م. التكلي���ف ال�سي��سّي ه���و ك�لتكليف الدينّي من حي���ث الوجوب. 

ف����إّن الفتوى الدينّية والإ�سالمّية في ب�ب ال�س���الة والزك�ة وال�سي�م وب�قي 

الواجب����ت ل���ذاك اّل���ذي يكون ب�لن�سب���ة لن� واج���ب الّط�عة وول���ّي الأمر، ل 

تختل���ف عن فتواه واأوامره ال�سي��سّية في مج�ل الجه�د والعالق�ت ال�ّسي��سّية 

والعالق����ت الداخلية وجمي���ع الق�س�ي�، فكّل ذلك يجب تنفي���ذه. لقد اأوجد 

الإم����م ال�س�دق Q مثل هذه الت�سكي���الت العظيمة، وبهذه الت�سكيالت 

وبم�س�ع���دة من ك�ن داخاًل فيه� من الّن��ص، ك�ن )الإم�م( يواجه جه�ز بني 

ا  اأمّي���ة. وب�لطبع، اإّن م� ج���رى على الإم�م ال�س�دق Q هو اأمٌر مهمٌّ جدًّ

ومل���يٌء ب�لعبر، فق���د ك�ن يواجه بن���ي اأمّية لمّدة ع�سر �سن���وات وكذلك بني 
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العّب��ص)فق���د واجههم( لمّدة طويلة، وعندم���� ك�ن انت�س�ره على بني اأمّية 

حتميًّ� ج�ء بن���و العّب��ص كتّي�ٍر انته�زيٍّ ونزلوا اإلى الميدان ومن بعده� �س�ر 

الإم�م ال�س�دق Q يواجه بني اأمّية وبني العّب��ص اأي�سً�.

وق���د ُنق���ل ع���ن الّطب���رّي - الم���وؤّرخ المع���روف - اأم���وٌر تتعّل���ق بمح�ربة 

الإم����م Q لبني اأمّية في مطلع ال�سن���وات الع�سر لإم�مته. ك�نت مواجهة 

الإم�م ال�س�دق Q في هذه المرحلة قد اأ�سحت علنّية، فلم يكن يحت�ج 

اإل���ى التقّي���ة والكتم�ن وذلك ب�سب���ب اأّن خلف�ء بني اأمّية ك�ن���وا م�سغولين اإلى 

درج���ة اأّن���ه لم ُتتح لهم الفر�س���ة لُيالحقوا الإم�م ال�س����دق و�سيعته، كم� لم 

يك���ن لديهم الق���درة على قمعهم؛ لذا لم يحتج الإم����م ال�س�دق Q اإلى 

اإخف����ء عمل���ه.. ك�ن الإم�م ال�س����دق Q يذهب يوم عرف���ة اإلى عرف�ت 

ويق���ف بين هذه التجّمع�ت الكبي���رة - واّلتي ج�ءت من جمي���ع نق�ط الع�لم 

الإ�سالم���ّي، م���ن اأفريقي���� وال�ّسرق الأو�س���ط والحج�ز والع���راق، ومن اإيران 

ذل���ك اليوم، وم���ن خرا�س����ن واأفغ�ن�ست�ن ذل���ك اليوم، وترك�ست����ن ال�سرقية 

� فق���د تواف���دت الّن��ص م���ن جميع الأقط����ر؛ بحيث لو فّجرت قنبل���ًة في هذا 

الم���ك�ن تكون وك�أّنك فّجرته� ف���ي كّل الع�لم الإ�سالم���ي، واإذا ُقلَت �سيًئ� في 

ه���ذا المحفل والتجّمع، تك���ون وك�أّنك ن�سرت���ه عبر �سبكة اإعالمّي���ة ع�لمّية. 

ف���ك�ن الإم����م ال�س����دق Q ي�أتي اإلى داخل ه���ذا التّجم���ع الكبير وُيعلن 

ب�سراح���ة وب�سكٍل ر�سم���ّي للّن��ص اأّن الإم�م والح�كم بح���ّق في هذا اليوم هو 

جعف���ر بن محمد ولي�ص اأبي جعفر المن�س���ور؛ وك�ن ي�أتي ب�لّدليل على ذلك، 

ل ال�ست���دلل الكالمي والعقالن���ي لأّنه لم يكن لدى الّن�����ص في ذلك الوقت 

ال�ستع���داد لال�ستم�ع اإلى مثل هذا الّنوع من ال�ستدلل، فهو لم يكن وا�سًح� 

في مثل ذاك المجتمع، بل ك�ن ا�ستدلٌل من نوٍع اآخر، لأّن المن�سور العّب��سي 
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واأمث�ل���ه، ولأجل اأن يقنعوا اأذه����ن الّن��ص ويتظ�هروا ب�أّنهم خلف�ء النبّي، قد 

جعل���وا �سل�سلة ن�سبية لأنف�سهم، وك�نوا يقولون اإّنن���� نحن اأبن�ء العّب��ص؛ فقد 

ك�ن لهم �سل�سلت�ن من الّن�سب، وك�نوا في كّل مّرة ُي�سّرحون عن واحدة منه�.

ك�ن اأحده� اأّنهم ك�نوا يقولون نحن اأبن�ء العّب��ص عّم النبّي، وبعد رحيله 

� وكم� ُيق�ل  اأ�سح���ت الخالفة لبني ه��سم، وبين بني ه��سم ف����إّن الأكبر �سنًّ

الأن�س���ب، هو العّب��ص ع���ّم النبّي. ف�لخالفة بعد النبّي ك�ن���ت للعّب��ص ولأّنن� 

نح���ن اأبن�وؤه ف�إّنه� ت�سل اإلين�. ك�ن هذا نحو م���ن كالمهم. وك�نوا يتحّدثون 

ع���ن �سل�سل���ًة ن�سبّيًة اأخرى، فيقول���ون نحن اأبن�ء علّي العّب��س���ي، اأي علّي بن 

عب���د اهلل بن عّب��ص، وحّقً� ك�ن���وا يقولون لأّنهم ك�نوا اأحف����د علّي العّب��سي 

اأو اأبن����ءه، وهو تلميذ محمد بن الحنفّي���ة، ومحّمد بن الحنفّية هو ابن اأمير 

الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لب Q اّلذي هو �سهر النبّي. ف�لخالفة انتقلت 

م���ن النبّي P اإلى علّي Q ومن علّي Q اإلى محّمد بن الحنفّية �� 

ل اإل���ى الح�سن والح�سين �� ومنه و�سلت اإلى ابن عبد اهلل بن العّب��ص �� اّلذي 

هو جّدن� �� ومنه و�سلت اإلين�، فنحن اإًذا خلف�وؤه.

فك�ن���وا يوؤّلف���ون �سل�سلًة ن�سبّية عل���ى هذا الّنحو، وك�ن ه���ذا الأمر مقنًع� 

لأذه�ن الّن��ص في ذاك الزم�ن، لأّن م�ستواهم الفكرّي ك�ن متدّنيًّ�، لهذا ك�ن 

الإم�م يقف و�سط هذا التجّمع الكبير، وُيبّين ال�سل�سلة ال�سحيحة لالإم�مة: 

 ،
»اأّيها الّنا�س اإّن ر�صول اهلل P كان الإمام، ثّم كان علي بن اأبي طالب«)1)

وهو منطق ال�ّسيع���ة المعروف ومن بعده الح�سن ثّم الح�سين ومن بعده علّي 

 
ٍ
ب���ن الح�سين، ومن بعده محّمد بن علّي، ومن بعده اأن�. فيعّرف نف�سه ك�إم�م

الك�في، ج4، �ص466.  (1(
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ومثل هذا ك�ن يتطّلب �سج�عة كبيرة، ولم يكن ب�لكالم الع�دّي الب�سيط؛ بل 

 Q ك�ن ذل���ك اأكبر اإعالٍن للمخ�لفة والمع�ر�س���ة. ك�ن الإم�م ال�س�دق

يق���وم بمثل هذا العمل في اأواخ���ر ع�سر بني اأمّية. اأّم� في عهد بني العّب��ص 

فلم يعد الأم���ر كذلك، بل ك�ن يجري ب�لتقّية والكتم�ن، و�سبب ذلك اأّن بني 

العّب�����ص ك�نوا يرفعون �سع�رات اآل عل���ّي ومواقفهم ب�لل�س�ن فك�ن ظ�هرهم 

ظ�هر اآل علّي، وعملهم عمل بني اأمّية.

لق���د ك�نت المواجهة في ع�سر حكومة بن���ي اأمّية على هذا ال�سكل، وفي 

ع�سر بني العّب��ص �� الذي دام لمدٍة اأطول - اأ�سحت )المواجهة( اأكثر خف�ًء؛ 

حي���ث ك�ن بنو العّب��ص ُيمّثلون ذلك التّي����ر النحرافّي اّلذي انتهز الفر�سة، 

وحّرف الّثورة اّلتي ك�ن الإم�م ال�س�دق Q ب�سدده�، وهذا هو الخطر 

الدائم لكّل الثورات؛ حيث يتم اأحي�ًن� ا�ستبدال الخّط ال�سحيح للّثورة اّلذي 

يتط�ب���ق مع مع�ييره� و�سوابطه� الأ�س��ص، بخطٍّ بديٍل منحرٍف ف��سٍد ب�طٍل 

تح���ت �سع�رات الحّق. من هن� على الإن�س�ن اأن يكون حذًرا وواعًي�. ولم يكن 

اأه���ل ذلك الزم�ن يمتلكون مثل ه���ذا الوعي؛ فبعد �سنوات، لعّله بعد ثالثين 

اأو ع�سري���ن �سنة، ك�ن �سّك�ن المن�ط���ق الّن�ئية م� زالوا يظّنون - بعد مجيء 

بن���ي العّب��ص اإلى الحكومة �� ب�أّن ه���ذا الأمر ح�سل نتيجة جه�دهم من اأجل 

اآل عل���ّي، لق���د ك�نوا يت�سّورون ب�أّن هذه هي نف�سه� حكومة اآل علي، فلم يكن 

لديهم علم ب�أّنهم غ��سبون)للخالفة(.

)1980/09/05(

لق���د ع��سر الإم����م ال�س����دق مرحلتين في ه���ذه الفترة. الأول���ى تمتّد 

م���ن ع����م 114 ه���� اإل���ى 132 اأو 135ه����. اأي اإلى �سن���ة انت�س�ر بن���ي العب��ص 
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وا�ست���الم المن�سور للخالفة؛ وقد تمّي���زت هذه المرحلة ب�لهدوء والنفت�ح، 

وذل���ك ب�سبب الّن���زاع اّلذي ك�ن دائًرا بي���ن بني اأمّية وبن���ي العّب��ص، فوجد 

الأئّم���ة R ف���ي تلك الفت���رة فر�سة لن�سر العل���وم الإ�سالمّي���ة. ولم يمّر 

ة بع�سر الإم�م  الإم����م الب�قر Q بمثل هذه الظ���روف لأّنه� ك�نت خ��سّ

ال�س�دق Q. ففي عهد الإم�م الب�قر Q ك�نت الفترة فترة غطر�سة 

بن���ي اأمّي���ة. وك�ن ه�س�م بن عبد الملك �� اّلذي قيل في���ه ك�ن ه�س�م رجلهم، 

حي���ث ك�ن اأكب���ر �سخ�سّي���ة بعد عبد الملك ����� في �سّدة الحك���م وك�نت فترة 

حكم���ه في عهد الإم����م الب�قر Q. بن�ًء عليه، لم يك���ن في عهد الإم�م 

 R اأّي اختالف بين �سخ�صٍ واآخ���ر، حّتى يتمّكن الأئّمة Q الب�ق���ر

�دقQ، فقد  بموجبه� من ال�ستف�دة من الفر�سة. اأّم� زمن الإم�م ال�سّ

مّث���ل بداية انت�س�ر دعوة بني العّب�����ص، التي ك�نت تنت�سر �سيًئ� ف�سيًئ�، وزمن 

و�سول الدعوة ال�سيعّية العلوّية اإلى اأوجه� في جميع اأنح�ء الع�لم الإ�سالمّي. 

.. ومع و�سول المن�سور اإلى �سّدة الحكم والخالفة، فب�لّطبع، لقد اأ�سبح 

�دق Q لتك���ون كحي�ة الإم�م  الو�س���ع �سعًب�، وع�دت حي����ة الإم�م ال�سّ

الب�ق���رQ في زم�نه، تّت�سم ب�لقمع ومم�ر�س���ة ال�سغوط�ت على الإم�م، 

وف���ي الوق���ت نف�سه لقد ت���ّم نفي الإم����م Q عّدة م���ّراٍت اإل���ى الحيرة، 

والُرميل���ة، واإلى هذا المك�ن، وذاك المك�ن. لقد ا�ستح�سر المن�سور الإم�م 

، وفي 
ع���ّدة م���ّرات. وفي اإحدى المّرات ق�ل له: »قتلن���ي اهلل اإن لم اأقتلك«)1)

اإح���دى المّرات، ق�م ب�إر�س�ل كت����ب اإلى والي المدينة ق�ئاًل: »اأْن اأحِرق على 

)1) الحتج�ج على اأهل اللج�ج، الطبر�سي، ج 1، �ص 163.
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حٍرق داره، ج�ء الإم�م واأظهر غربته و�سط 
ُ
جعفر بن محمد داره«، وعندم� اأ

. مّم� اأّدى اإلى زي�دة �سخط اأعدائه 
ه���ذا الحريق: »اأنا ابن اأعراق الث���رى«)1)

اأكث���ر. فمع�مل���ة المن�سور لالإم�م ال�س����دق Q ك�ن���ت مع�ملة �سديدة 

ا. فقد ق�م بتهديد الإم�م عّدة مّرات. جدًّ

ب�لّطبع ف�إّن تلك الّرواي�ت التي تنقل اأّن الإم�م Q ك�ن يتذّلل ويظهر 

الخ�س���وع للمن�س���ور، ل اأ�س��ص له� م���ن ال�سّحة. ف�أن� ق���د بحثت حول هذه 

الرواي�ت ولم يكن لأّي واحد منه� اأّي اأ�س��ص اأو �سنٍد �سحيح ومعتبر. وغ�لًب� 

م� تنتهي في �سنده� اإلى ربيع الح�جب هذا المقطوع بف�سقه، اّلذي ك�ن من 

المقّربي���ن للمن�س���ور. ك�ن البع�ص قد نقل ب�سذاج���ة اأّن الربيع ك�ن �سيعيًّ�. 

الّربيع، من اأين له الت�سّيع؟! لقد بحثن� في حي�ة الربيع بن يون�ص، اإّن الربيع 

ب���ن يون�ص هو م���ن الأ�سخ��ص الذين ُول���دوا في منزل اأ�سي�ده���م، واأتى اإلى 

جه�ز حكم بني العّب��ص وك�ن عبًدا لهم وح�جب المن�سور وك�ن قد قّدم لهم 

الخدم�ت الكثيرة، وعندم���� ك�ن المن�سور يحت�سر، ك�نت الخالفة لتذهب 

من اأيدي ع�ئلته لول الربيع. 

ك�ن اأعم�م���ه موجودين، فق����م الّربيع بتزوير الو�سّي���ة لت�سبح الخالفة 

للمه���دّي بن المن�سور، وهك���ذا اأو�سل المهدّي اإلى الخالف���ة؛ فهذه الع�ئلة 

هي من العوائل الوفّية والمخل�سة لبني العب��ص، ولم يكن لهم اأّي ولء لأهل 

البي���ت R. وكل م� ُو�سع  )عن الربيع حول الإم����م( فهو تلفيق وكذب، 

)1) ال�سي���خ الكلين���ي، الك�في، ج1، �ص 473، وّجه المن�سور اإل���ى ح�سن بن زيد وهو واليه على الحرمين اأن 
اأح���رق على جعفر بن محم���د داره ف�ألقى الن�ر في دار اأبي عبد اهلل ف�أخذت الن�ر في الب�ب والدهليز، 

فخ���رج اأبو عبد اهلل يتخّط���ى الن�ر ويم�سي فيه� ويقول: »اأنا ابن اأعراق الث���رى، اأنا ابن اإبراهيم خليل 

اهلل«.
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من اأجل اإظه�ر الإم�م Q للم�سلمين اآنذاك ب�لإن�س�ن المتذّلل والخ��سع 

�. على كّل ح�ل،  اأم����م الخليفة حّتى يعتبر الآخرون اأّن هذا هو تكليفهم اأي�سً

ف�إّن مع�مل���ة المن�سور لالإم�م ال�س�دق Q ك�ن���ت مع�ملة ق��سية جّدًا؛ 

اإلى اأن انتهت ب�سه�دة الإم�م Q وذلك في ع�م 148 هـ.

)1986/07/19(

بّي���ن المع�ل���م اله�ّم���ة والب����رزة ف���ي حي����ة الإم�م 
ُ
فيم���� يل���ي �س���وف اأ

ة ببحثن�: ال�س�دق Q من وجهة الّنظر الخ��سّ

1. تبي�ن وتبليغ م�س�ألة الإم�مة. 

� تف�سير  2. تبلي���غ وبي�ن اأح���ك�م الّدين وفق منه���ج الفقه ال�سيع���ّي واأي�سً

القراآن على اأ�س��ص الروؤية ال�سيعّية. 

3. اإق�مة تنظيم �سّري اأيديولوجي �� �سي��سي.

)قي�دة الإم�م ال�س�دق Q، �ص67( 



دعوة اإلمام الصادق Q لإلمامة

نرج���ع الآن اإل���ى الحديث الأ�س�����ص؛ اأي اأّن م� ك�ن ُي�س���ّكل بيت الق�سيد 

�دق Q، كغي���ره من اأئّم���ة ال�ّسيع���ة الآخرين، وهو  لدع���وة الإم����م ال�سّ

مو�س���وع الإم�مة. ومن اأجل اإثب�ت هذه الحقيقة الت�ريخّية ف�إّن اأكثر الوث�ئق 

ق�طعّيًة هي الّرواي�ت الكثيرة اّلتي ُنقل فيه� دعوى الإم�مة عن ل�س�ن الإم�م 

ال�س�دق Q بو�سوٍح و�سراحٍة ت�ّمة.

وكم���� �سوف ُنبّين، ك�ن الإم�م Q اأثن�ء ترويج وتبليغ هذا الأمر يرى 

نف�سه في مرحلٍة من الجه�د، حيث ك�ن عليه اأن يتبّراأ ب�سكل مب��سر و�سريح 

م���ن حّك�م زم�نه، واأن ُيع���ّرف الّن��ص على نف�سه ك�س�حب حقٍّ واقعيٍّ للولية 

والإم�م���ة؛ واإّن ه���ذا العمل ف���ي الأ�س��ص ل ُيمك���ن اأن يتحّق���ق اإّل اإذا ُطويت 

المراحل ال�ّس�بق���ة للجه�د والّن�س�ل بنج�ح؛ فتبرز مظ�هر الوعي ال�سي��سّي 

والجتم�عّي في �سريحٍة وا�سعٍة؛ ويتّم ا�ست�سع�ر الجهوزّية وال�ستعداد الك�من 

�ّس�س���ت الأر�سّية الأيديولوجّية في جم�عٍة معتدٍّ 
ُ
ف���ي كّل الأم�كن؛ وتكون قد اأ

به�، ويكون قد ثبت لعدٍد كبيٍر من الّن��ص �سرورة حكومة الحّق والعدل؛ وفي 

الّنه�ي���ة يّتخذ الق�ئد قراره الّرا�سخ من اأج���ل المواجهة الّنه�ئية. فمن دون 
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 وق�ئٍد محّق للمجتمع 
ٍ
كّل هذه الأمور، ُي�سبح طرح ا�سم �سخ�صٍ معّين ك�إم�م

هو عمٌل متهّوٌر ل ف�ئدة منه.

الّنقط���ة الأخ���رى اّلتي ينبغ���ي اللتف����ت اإليه� ه���ي اأّن الإم�م Q ل 

يكتف���ي ف���ي العديد من الموارد ب����أن يثبت الإم�مة لنف�سه؛ ب���ل يذكر اأ�سم�ء 

�؛ وفي الحقيقة، ف�إّنه يطرح  اأئّمة الح���ّق الذين �سبقوه اإلى ج�نب ا�سمه اأي�سً

�ساللة اإم�مة اأهل البيت المّت�سلة واّلتي ل ُيمكن تفكيكه�. ومثل هذا العمل، 

ب�للتف����ت اإلى اأّنه وفق الفكر ال�سيعّي يدين كّل الحّك�م ال�ّس�بقين الج�ئرين 

ويعّده���م طواغيت، ويمك���ن اأن يكون اإ�س����رة اإلى ارتب�ط جه����د ال�ّسيعة في 

 Q ه���ذا الّزم����ن ب�لأزمنة الم��سية. وفي الواقع، ف����إّن الإم�م ال�س�دق

به���ذا البي�ن، يعّد اإم�مته كنتيجة حتمّي���ة لإم�مة من �سبقه، وبهذه الّطريقة 

ُيخرجه���� من تل���ك الح�لة المنقطع���ة والف�قدة للجذور والأ�س���ول، ويو�سل 

�ساللته بتلك القن�ة الموثوقة والث�بتة للنبّي محّمد P. والآن، التفتوا اإلى 

 : Q عّدة نم�ذج من كيفّية دعوة الإم�م

اإّن اأكث���ر رواي���ة لفت���ت نظري في ه���ذا الب�ب ه���ي رواية عم���رو بن اأبي 

المق���دام واّلتي تر�سم لن� م�سه���ًدا عجيًب�. ففي الّت��سع من ذي الحّجة �� يوم 

عرف���ة �� اجتمع ع���دٌد كبيٌر من الخالئ���ق في عرف�ت من اأج���ل اأداء مرا�سم 

ذل���ك اليوم الخ��ّص، ومن الّطبيعّي اأن يجتم���ع فيه ممّثلون عن كّل المن�طق 

اّلت���ي ي�سكنه���� م�سلمون من اأق�س���ى خرا�س�ن اإلى �س�حل البح���ر المتو�ّسط. 

وم���ن الممكن لكلمٍة واحدٍة في غير مو�سعه� في ه���ذا المك�ن، اأن ت�ست�أ�سل 

عم���ل اأكثر ال�ّسب���ك�ت الإعالمّية الع�ّم���ة انت�س�ًرا في ذل���ك الّزم�ن. فيو�سل 

الإم����م Q نف�سه اإلى ه���ذا الجمع، ويحم���ل له ر�س�لًة. ويق���ول الّراوي: 
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راأيت الإم�م Q يقف بين الّن��ص ويعلن نداءه ثالث مّرات ويرفع �سوته 

ب�أق�سى م� يقدر عليه، بنداٍء ينبغي اأن يطرق اأ�سم�ع الجميع في كّل الأم�كن 

ولي�س���ل عبره���م اإلى كّل اأنح����ء الع�لم الإ�سالم���ّي. فنجده يتلّف���ت اإلى كّل 

الجه�ت، وُيكّرر كالمه ثالث مّرات، وهكذا يفعل حّتى يبلغ تكرار كالم هذا 

الإم����م اثن� ع�سرة م���ّرة. وقد اأطلق ن���داءه هذا بمثل هذه العب����رات: »اأّيها 

الّنا����س اإّن ر�ص���ول اهلل كان الإمام، ثّم كان عل���ّي بن اأبي طالب، ثّم الح�صن، 

 .
ثّم الح�صين، ثّم علّي بن الح�صين، ثّم محّمد بن علّي، ثّم...«)1)

الإم����م  في���ه  ي�س���ف  الكن�ن���ّي،  ب����ح  ال�سّ اأب���ي  ع���ن  اآخ���ر،  وحدي���ٌث 

ال�س����دق Q نف�س���ه وب�قي اأئّم���ة ال�ّسيعة بمث���ل هذه العب����رات: »نحن 

. و�سفو الم�ل 
ق���وٌم فر����س اهلل طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا �صف���و المال...«)2)

ه���ي الأموال الم�سطف�ة اّلت���ي يخ�ّص الّطواغيت المتجّب���رون اأنف�سهم به�، 

ويقطع���ون اأيدي الم�ستحّقين عنه�، وعندم� تخ���رج هذه الأموال المغ�سوبة 

بف�س���ل انت�س����ر المق�تلي���ن الم�سلمي���ن من اأي���دي الّظ�لمي���ن المهزومين، 

ف�إّنه���� ل ُتق�ّس���م كغيره� من الغن�ئم لتكون في اختي����ر �سخ�صٍ م�، فتمنحه 

مق�ًم���� ك�ذًب� وفخًرا مزّيًف�، ب���ل اإّنه� تودع بيد الح�كم الإ�سالمّي اّلذي عليه 

اأن ي�ستعمله���� في جهة م�س�لح الم�سلمي���ن الع�ّمة. ف�لإم�م Q في هذه 

الّرواي���ة ُيعّرف نف�س���ه على اأّنه �س�حب �سف���و الم�ل وكذلك الأنف����ل �� اّلتي 

ح اأّنه هو الح�كم الح�لي  � م���ن متعّلق�ت الإم�م �� وبهذا البي�ن يو�سّ هي اأي�سً

للمجتمع الإ�سالمّي، واأّنه يجب اأن ت�سل اإليه كّل هذه الأموال واأن تكون بيده 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 47، �ص 58.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �ص 546.
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واأن ُت�ستعمل بح�سب راأيه في موارده� ال�سحيحة.

وف���ي حديٍث اآخ���ر، ُي�سّمي الأئّم���ة ال�ّس�بقين واحًدا واح���ًدا، وي�سهد على 

اإم�مته���م ول���زوم ط�عته���م واّتب�عه���م، وعندم� ي�س���ل اإلى ا�سم���ه ي�سكت. 

واّلذين ك�نوا ي�سمعون حدي���ث الإم�م Q يعلمون جّيًدا اأّن ميراث العلم 

�دق Q. وبهذا  والحكومة بعد الإم�م الب�قر Q هو بيد الإم�م ال�سّ

الإج���راء يطرح حّق���ه في قي�دة وحكوم���ة المجتمع مثلم� اأّن���ه ُيبّين ب�أ�سلوٍب 

. وُيمكن اأن 
(1(

ا�ستدلل���ّي عالقته واّت�س�له بجّده الأكبر، علّي ب���ن اأبي ط�لب

نج���د الكثير من ال�ّسواهد، في اأبواب كت����ب الحّجة من الك�في، وكذلك في 

المجّل���د ال�س�ب���ع والأربعين من بح����ر الأنوار، على مثل ه���ذا الحديث اّلذي 

ُيعلن فيه الإم�م دعوى الإم�مة ب�لت�سريح اأو الكن�ية. 

الوثيق���ة الق�طعة الأخرى، تذكر �سواهد عل���ى ال�ّسبكة التبليغّية الوا�سعة 

لالإم����م Q في كّل اأنح����ء الّدول���ة الإ�سالمّية، وتجعل وج���ود مثل هذه 

ال�ّسبك���ة اأم���ًرا م�سّلًم�. ه���ذه ال�ّسواهد، من الكثرة والّثب���وت بحيث اإّنه لو لم 

يك���ن هن�ك حدي���ٌث واحٌد �سري���ح ف�إّن ذل���ك ل يخد�ص بحتمّي���ة المو�سوع. 

فمن ُيط�ل���ع حي�ة الأئّمة R غير المدّونة، يت�س����ءل في نف�سه: األم يكن 

لأئّم���ة ال�ّسيعة في نه�ي�ت ع�سر بني اأّمية من الّدع�ة والمبّلغين في اأطراف 

واأكن����ف الدولة الإ�سالمّية، اّلذي���ن يبّلغون ب�إم�متهم وي�أخ���ذون من الّن��ص 

الط�عة والّدعم لهم؟ في ه���ذه الح�لة، اإًذا كيف يمكن تف�سير هذه العالئم 

والّرواب���ط الّتنظيمّية اّلتي ُت�س�هد بو�سوح واّلتي تظهر في العالق�ت الم�لّية 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 1، �ص 186.
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والفكرّي���ة، بي���ن الأئّم���ة وال�ّسيعة؟ فم� معن���ى حمل هذه الحق���وق ال�ّسرعّية 

والأم���وال من مختل���ف اأطراف الع�لم اإلى المدين���ة؟ وكّل هذه الأ�سئلة حول 

� هذا  الق�س�ي���� الدينّية؟ وه���ذه الّدعوة الوا�سع���ة المنت�سرة للت�سّي���ع؟ واأي�سً

ال�ّس���رف والمحبوبّية اّلتي ل نظير له�، لآل عليٍّ في من�طق مهّمة من الّدولة 

الإ�سالمّي���ة؟ وه���ذا الجم���ع الغفير م���ن المحّدثي���ن وال���رواة الخرا�س�نيين 

وال�سي�ست�نيي���ن والكوفيي���ن والب�سريي���ن واليم�نيي���ن والم�سريي���ن اّلذين 

اجتمع���وا حول الإم����م Q ؟ ف�أّية يٍد مقت���درة اأوجدت كّل ه���وؤلء؟ فهل 

دفة اأو الح���دث التلق�ئّي ع�ماًل اأ�س��ًس���� وراء كّل هذه  يمك���ن اأن نعتب���ر ال�سّ

الّظواهر المن�سجمة والمترابطة؟

فم���ع وجود كّل هذا الإعالم المخ�لف، اّلذي ك�ن ُيبّث من ج�نب الأبواق 

اله�ئل���ة لنظ����م الخالف���ة الأموّية اإلى مختل���ف المن�طق، ويذك���ر ا�سم علّي 

بن اأب���ي ط�لب ك�أكثر الوج���وه الإ�سالمّية المدانة، وذلك عل���ى المن�بر وفي 

الُخط���ب؛ فهل يمكن وم���ن دون وجود �سبكة اإعالمّية قوّية اأن ي�سبح اآل عليٍّ 

بمثل هذه المحبوبّية والج�ذبّية في تلك المن�طق البعيدة والمجهولة، بحيث 

يطوي اأولئك الّن��ص كّل هذه الم�س�ف�ت الوا�سعة وي�أتون اإلى الحج�ز والمدينة 

لمجّرد اللق�ء وال�ستف����دة وعر�ص المحّبة والعلقة، ويتلّقون مع�رف الدين، 

واّلت���ي هي بح�سب عقيدة ال�ّسيعة ك�ل�سي��س���ة والحكومة، ويطلبون في بع�ص 

الموارد، لفقدانهم ال�سبر، الإقدام على التحّرك الع�سكري، وبح�سب ل�س�ن 

الّرواي�ت القي�م والخروج؟! فلو ك�ن �سالح ال�ّسيعة منح�سًرا في اإثب�ت علم 

الأئّمة وزهدهم فم�ذا �سيكون معنى المط�لبة ب�لثورة الع�سكرّية؟!

م���ن الممك���ن اأن ُي�س�أل اأّنه ل���و ك�ن هن�ك مث���ل هذه ال�ّسبك���ة الإعالمّية 
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الو�سيع���ة والفّع�ل���ة، فلم�ذا ل يوجد ذك���ٌر له� في الّت�ري���خ، اأو لم�ذا ل ُينقل 

�سير �س�بًق� �� وب�خت�س�ر، هو 
ُ
م���� يتعّلق بوق�ئعه� ب�سراح���ة؟ والجواب �� كم� اأ

اأّن���ه يج���ب البحث اأّوًل عن �سب���ب عدم هذا الّظهور ف���ي البداية، في تم�ّسك 

اأ�سح����ب الإم����م Q ال�ّسدي���د ب�أ�سل التقّي���ة الُمعتبر والراق���ي، واّلذي 

يمن���ع نف���وذ اأّي دخيل اإلى ت�سكيالت الإم�م Q؛ وي���وؤّدي في النه�ية اإلى 

ف�س���ل جه�د ال�ّسيعة في هذه المرحلة وعدم و�سولهم اإلى ال�ّسلطة واّلذي هو 

اأي�سً� بذاته معلوًل لعوامل عّدة. لو لم ي�سل العّب��سّيون اإلى ال�ّسلطة، لبقيت 

م�س�عيه���م ون�س�ط�تهم ال�سّري���ة وذكري�تهم المّرة والحل���وة من ن�س�ط�تهم 

الإعالمّية بال �سك في ال�سدور، ولم� عرف اأّي اأحٍد �سيئً� عنهم ولم� �سّجله� 

الت�ريخ.

)قي�دة الإم�م ال�س�دق Q، �ص 80-74(

عندم���� نتحّدث عن التقّية من الممكن اإن تقولوا اأّن التقّية ترتبط بذلك 

الّزم����ن اّل���ذي ك�نت فيه الحكوم���ة الج�ئرة مم�سكة بزم����م ال�ّسلطة ونحن 

كّن���� متخّفين ول نقول �سيًئ���� ب�سبب الخوف منه�. كال، ف���ي ذلك الوقت لم 

 ف�أين ُي�ستعمل الّتر�ص؟ 
تك���ن التقّية ق�سّية خوف. »التقّية تر����س الموؤمن«)1)

اإّن���ه ُي�ستخدم في مي���دان الحرب واأثن�ء القت����ل. اإذًا، التقية تكون في مورد 

المواجهة والقت�ل، حيث التر�ص والحرز والخندق والرمح.

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 72، �ص 394.
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وقد ك�ن الأمر هكذا في ذلك الّزم�ن. عندم� ُكّن� ن�ستعمل التقّية لم يكن 

معن���ى ذلك اأّنن� ُكّن� ننزل �سربة ال�ّسيف على ج�س���د العدّو المنحو�ص، لكّنه 

ك�ن بطريق���ٍة ل ي���رى فيه� ول ُيدرك اأّن هن�ك �سيًف� وي���ًدا تحمل ال�سيف، اأو 

ترفع���ه وت�سرب به، ب���ل ك�ن ي�سعر ب�لألم فقط. هكذا ك�ن���ت التقّية. اأولئك 

اّلذين ك�ن���وا ي�ستعملون التقّية في تلك الأّي�م هكذا ك�نوا يفعلون، فقد ك�نوا 

عل���ى �سبيل المث�ل، يع���ّدون المن�سورات بعيًدا عن اأعي���ن العدّو وفي البيوت 

ال�سّرّي���ة رغم المراقبة ال�سديدة، وعندم� ت���وّزع ك�نت تهتك �سمعة الّنظ�م. 

ه���ذا العم���ل، ك�ن ك�سربة ال�سي���ف عندم� ُيرفع ف�إّنه ينزل عل���ى راأ�ص العدّو 

وع�تق���ه. وبن����ًء عليه، كّن� نّتقي اأي اإّنن� لم نكن ن�سم���ح للعدّو اأن ُيدرك م�ذا 

يج���ري. ف�لتقّية تر����ٌص والمّتقي يختبئ خلف التر�ص. ه���ذا هو معنى التقّية 

وهي الآن ُتعطي هذا المعنى نف�سه.

)1990/01/29(





Q المواجهة الّسياسّية عند اإلمام الّصادق

�دق Q ؛ بحيث  � وا�سًح� في حي�ة الإم����م ال�سّ ���� ُيعّد خطًّ هذا اأي�سً

اإّنن���� ُيمكن اأن ن���راه ب�سكٍل اأكثر تمّي���ًزا و�سراحًة و�سّحًة مّم���� نراه في حي�ة 

الأئّم���ة الآخرين. فحّتى لو ح�سل الختالف على ت�سمية فقه ال�ّسيعة ب�لفقه 

الجعف���رّي، اأو وجدن� م���ن ينكر الّن�س�ط ال�ّسي��س���ّي لالإم�م Q اأو يغ�ّص 

����دق ك�ن له اأو�سع  الّنظ���ر عنه، ف����إّن الجميع مّتفق���ون على اأّن الإم����م ال�سّ

الح���وزات العلمّية والفقهّية في زم�نه، اأو اإح���دى اأو�سعه�. في هذا المج�ل، 

اإّن م���� بق���ي مخفيًّ� عن اأعي���ن اأكثر الب�حثين حول حي����ة الإم�م Q هو 

المفهوم ال�سي��سّي والبعد المع�ر�ص لهذا العمل، ونحن نقوم الآن بتن�وله.

كمقّدمة، ينبغي معرفة اأّن جه�ز الخالفة في الإ�سالم يختلف عن جميع 

الأجه���زة الأخرى للحكم من جه���ة اأّنه لي�ص مجّرد ت�سكي���ٍل �سي��سّي، بل اإّنه 

ُيمّث���ل قي�دًة �سي��سّيًة دينّية. ف��سم الخليفة ولقب الخليفة للح�كم الإ�سالمّي 

ي���دّل على ه���ذه الحقيقة وهي اأّن���ه اأكبر م���ن الق�ئد ال�سي��س���ّي؛ فهو خليفة 

النب���ّي، والنبّي ه���و من ج�ء ب�لّدين والّتع�ليم الأخالقّي���ة؛ وب�لّطبع، فهو في 

الوقت نف�سه يكون ق�ئًدا وح�كًم� �سي��سيًّ�. ف�لخليفة في الإ�سالم، ب�لإ�س�فة 

اإلى ال�ّسي��سة، يتكّفل ب�لأمور الدينّية للّن��ص وُيعّد اإم�مهم الدينّي. 
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ه���ذه الحقيق���ة الم�سّلم���ة اأّدت اإلى اأن يقوم م���ن ج�ء من الح���ّك�م � بعد 

ال�ّسل�سلة الأولى للخلف�ء الإ�سالميين، واّلذين ك�نوا، )اأي الحّك�م الالحقين( 

ل يتمّتع���ون ب�لمعرف���ة الدينّية اأو ك�ن���وا ذوي معرفة مح���دودة جّدًا في هذا 

المج����ل �� لجبران ه���ذا النق�ص من خ���الل علم�ء الّدي���ن المرتبطين بهم 

واإلح����ق الفقه�ء والمف�ّسرين والمحّدثين الم�أجورين بجه�ز حكمهم، وذلك 

من اأجل اأن يجعلوا هذا الجه�ز مرّكًب� من الّدين وال�ّسي��سة.

وال�ستف�دة الأخرى من وجود هوؤلء الممّثلين لل�ّسريعة في جه�ز الحكم، 

هي اأّنهم ك�نوا ي�ستطيعون ب�سهولة اأن ُيبّدلوا اأحك�م الدين بح�سب م� تقت�سيه 

الم�س�لح، وذلك تحت غط�ء ال�ستنب�ط والجته�د - واّلذي لم يكن للّن��ص 

الع�ديي���ن وعواّمهم القدرة على تحدي���د مع�ييره - فك�نوا ُيبّدلون حكم اهلل 

من اأجل ال�ّسالطين والأمراء.

لق���د ذكر الكّت����ب وموؤّرخو القرون ال�ّس�بقة، نم����ذج مرعبة من اختالق 

الأح�دي���ث، والتف�سي���ر ب�لراأي واّل���ذي ك�ن في معظم الأح���وال موؤ�ّسًرا على 

تدّخ���ل ال�ّسلط����ت ال�ّسي��سّية. ذلك العم���ل اّلذي ك�ن في الع�س���ور الأولى - 

وحّت���ى اأواخر الق���رن الهجرّي الأّول - يّتخذ �س���كل الّرواية والحديث، تحّول 

�سيًئ� ف�سيًئ� اإلى �سكل الإفت�ء؛ ولهذا نجد في اأواخر الع�سر الأموّي وبداي�ت 

الع�س���ر العّب��سي الكثي���ر من الفقه�ء اّلذين ُي�س���درون الأحك�م الإ�سالمّية 

بح�س���ب اآرائه���م - واّلتي ك�نت في الواق���ع اآراء وتوّجه�ت الق���وى الح�كمة �� 

ب��ستخدام الأ�س�ليب المبتدعة ك�لقي��ص وال�ستح�س�ن. وقد ح�سل مثل هذا 

���� فيم� يتعّلق بتف�سير الق���راآن. فتف�سير القراآن ب�لّراأي ك�ن من الأعم�ل  اأي�سً

اّلتي ُيمكن ب�سهولة اأن تنجّر اإلى تبديل حكم اهلل اأم�م اأعين الّن��ص، وجعلهم 
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يعتقدون بم� ُيريده المف�ّسر، واّلذي ك�ن في الغ�لب م� ُيمّثل اإرادة الح�كم.

وبه���ذه الطريقة ف�إّن الفقه والحدي���ث والّتف�سير قد انق�س���م اإلى تّي�رين 

ع�ّمي���ن منذ بداي�ت الع�سور الإ�سالمّي���ة: التّي�ر الأّول هو المرتبط ب�أجهزة 

الحك���م الغ��سب���ة، واّلذي ك�ن في الكثير من الح����لت يجعل الحقيقة فداًء 

لم�س�لح تلك الأجهزة وُيحّرف اأحك�م اهلل لق�ء اأثم�ٍن بخ�سة؛ والتّي�ر الآخر 

ه���و التّي�ر الأ�سيل والأمين اّل���ذي م� ك�ن لُيق���ّدم اأّي م�سلحة على م�سلحة 

تبيي���ن الأح���ك�م الإلهّية ال�سحيح���ة؛ ومن الّطبيع���ّي اأن يكون ف���ي مواجهٍة 

مب��س���رة مع اأجهزة الحكم وفقه����ء ال�ّسلطة مع كّل خط���وة يخطوه�؛ ومنذ 

ذلك اليوم ك�ن يّتخذ في اأغلب الأوق�ت �سكل العمل ال�سّرّي وغير الر�سمّي. 

وبه���ذا الوع���ي ُيمكن بو�سوح اأن نعل���م اأّن الفقه الجعف���ري لم يكن مجّرد 

خ���الٍف عق�ئ���ديٍّ دين���يٍّ ب�سيط مع فق���ه فقه�ء ذل���ك الّزم����ن الّر�سميين في 

زم�ن الإم����م ال�س�دق Q، بل ك�ن هذا الخالف ف���ي نف�ص الوقت يحمل 

�؛ الأّول والأهّم هو اإثب����ت عدم تمّتع جه�ز الحكم  م�سموني���ن للمواجه���ة اأي�سً

ب�لوع���ي الدينّي والمعرفة وعجزه ع���ن اإدارة الأمور الفكرّية للّن��ص، وهذا في 

الواق���ع يعني عدم �سالحّيته للت�سّدي لمق����م الخالفة؛ والآخر هو ت�سخي�ص 

موارد الّتحريف في الفقه الّر�سمي والن��سئ عن الم�سلحة والمنفعة للفقه�ء 

ف���ي بي�ن الأحك�م الفقهّية ومداراتهم لم� ُيم�ر�س���ه ويرغب به اأرب�ب ال�ّسلطة 

�دق، وبن�س���ره لب�س�ط العل���م والمع����رف الإ�سالمّية  والحك���م. ف�لإم����م ال�سّ

وتف�سير القراآن بمنهٍج مخ�لٍف لمنهج علم�ء البالط، يكون في الواقع العملّي 

قد نه�ص لمع�ر�سة ذلك الجه�ز. فهو Q بهذه الو�سيلة ك�ن ُيخّطئ جميع 

� لحكومة  الت�سكيالت المذهبية والفقهية الّر�سمّية، واّلتي ك�نت ُتعّد �سلًع� مهمًّ
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الخلف�ء، ويعتبر جه�ز الحكم خ�وًي� من ن�حية البعد الدينّي.

اأّم���� اإل���ى اأّي مدى التفت جه����ز حكم بن���ي اأمّية اإلى بع���د المواجهة في 

الن�س����ط العلمّي والفقهّي لالإم�م ال�س����دق Q فال يوجد لدين� �سنٌد اأو 

وثيق���ٌة وا�سح���ٌة وق�طعة، ولكن اأغل���ب الظّن هو اأّنه في زم����ن بني العّب��ص، 

���� المن�سور اّل���ذي ك�ن يتمّتع بده�ء وحنكٍة كبي���رة، ولأّنه ك�ن قد  وخ�سو�سً

اأم�س���ى كّل حي�ت���ه ال�ّس�بقة على خالفته، في بيئة الّن�س����ل والمواجهة �سّد 

الأمويي���ن، ف�إّنه ك�ن مّطلًع� على الّنك�ت الدقيقة في مج�ل مواجه�ت وجه�د 

العلويي���ن، وك�ن يوّج���ه زعم�ء وم�سوؤول���ي جه����زه اإل���ى ال���ّدور الموؤّثر لهذه 

المواجهة غير المب��سرة. 

غ����وط وال�ّسدائ����د الالمح����دودة للمن�سور تج�ه  اإّن الّتهدي����دات وال�سّ

الّن�س�ط�����ت الّتعليمّية والفقهّي����ة لالإم�م Q، قد ُذك����رت وُدّونت في 

العديد من الّرواي�ت الّت�ريخّية، ومنه� م� ن�س�أ من هذا التوّجه وال�ّسعور؛ 

����� ت�أكي����ده واإ�س����راره الكبي����ر عل����ى جم����ع الفقه�����ء المعروفين في  واأي�سً

الحج�ز والع����راق في مقّر حكومته �� وهو م� ُي�ستنتج من م�سمون العديد 

م����ن الّرواي�����ت الت�ريخّية �� فكّل ذلك ن��سٌئ من �سع����وره بذلك الحتي�ج. 

ففي مب�حث�ت الإم�م وو�س�ي�����ه اإلى اأ�سح�به والمقّربين ُي�س�هد بو�سوٍح 

ا�ستف�دت����ه م����ن ع�م����ل »اأن ل ن�سي����ب للخلف�ء م����ن العل����م«، كدليل على 

اأّن����ه ل يحّق لهم الحك����م ب�لمنظ�ر الإ�سالم����ّي؛ اأي اإّن الإم�م ك�ن يطرح 

ب�سراح����ٍة ذاك الم�سم����ون العترا�سّي اّلذي ك�ن موج����وًدا في تدري�سه 

للفقه والقراآن.

وُينقل في حديٍث عنه: »نحن قوٌم فر�س اهلل طاعتنا واأنتم تاأتّمون بمن 
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، اأي اإّن الّن��ص وب�سب���ب جه�لة الحّك�م والق�دة 
ل ُيع���ذر الّنا����س بجهالته«)1)

اللة و�سلكوا طريًق� غير طريق اهلل،  غير الموؤّهلين ابتلوا ب�لنح���راف وال�سّ

وهم لذلك ل يمكنه���م اأن يكونوا معذورين عند اهلل ك�أن يقولوا اإّنن� اأخط�أن� 

في ت�سخي�سن� للطريق؛ وهوؤلء الزعم�ء وق�دتن� قد جّرون� اإلى هذا الطريق 

ب�سب���ب الجه�لة. لأّن ط�ع���ة اأمث�ل هوؤلء الق�دة هو بح���ّد ذاته عمٌل خالفّي 

 .
(2(

ومع�سية فال يمكن عنده� تبرير المع��سي الالحقة

هذا المفهوم المتعّلق ب�لقي����دة ال�ّسي��سّية في مجتمع الإ�سالم الثورّي، اأي 

رورة مع القي�دة الفكرّية  القي����دة الثورّية، والتي ينبغي اأن تكون متالزمة ب�ل�سّ

والأيديولوجّي���ة، موج���وٌد بو�سوٍح ف���ي تع�ليم الأئّم���ة اّلذي ج����وؤوا قبل الإم�م 

ال�س����دق Q وبعده. ففي روايٍة عن الإم�م علّي بن مو�سى عن جّده الأكبر 

الإم����م محّمد الب�ق���ر Q، ي�س�وي م� بي���ن »ال�ّسالح« ف���ي �ساللة الإم�مة 

والت�بوت اّلذي ك�ن عند بني اإ�سرائيل ال�س�بقين: »ال�سالح فين� ك�لت�بوت اّلذي 

ك�ن عن���د بني اإ�سرائي���ل، فمن ك�ن عنده ك�نت النبّوة )وف���ي رواية الحكومة( 

. وب�للتف�ت اإلى 
ل���ه. ومن ك�ن عنده ال�س���الح ك�نت القي����دة والزع�مة ل���ه«)3)

ال�سكل الرمزّي والمفهوم العميق جدًا لهذا التعبير ي�س�أل الرواي هن�: »اأفيكون 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �ص 186.
)2) وقد كّرر القراآن الم�سمون ذاته في العديد من المواطن وب�ألف�ظ مختلفة؛ فذكر التخ��سم بين الذين اّتبعوا 
والذي���ن اتُّبع���وا على طريق ال�ساللة، و�سك�ية الذين اّتبعوا من الذين اأ�سّلوهم.. وفي النه�ية يذكر اأّن هذا 

الع���ذر ل ُيقب���ل من اأحد واأّن كلت� الفئتي���ن لهم� ن�سيبهم� من العذاب. ُيراجع الآي���ة 167 من �سورة البقرة 

والآية 91 ــ102 من �سورة ال�سعراء، والآية 31-33 من �سورة �سب�أ، والآية 97 من �سورة الن�س�ء.

راجع: الك�في، ج1، �ص233.  (3(
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 والإم����م ُيجيب ق�ئ���اًل: كال. اأي اإّن قي�دة المجتمع 
(1(

ال�ّس���الح مزاياًل للعلم«؟

والقي�دة الّثورّية لالأّمة الم�سلمة تكون لمن يكون عنده ال�ّسالح مع العلم.

ف�لإم����م م���ن جه���ٍة، يعتبر �س���رط الإم�م���ة هو معرف���ة الّدي���ن والفهم 

حي���ح للقراآن؛ ومن ج�نٍب اآخر، ف�إّنه من خالل ن�سر �سروح العلم وجمع  ال�سّ

ع���دٍد كبيٍر من الّت�ئقين لمع����رف الّدين حول نف�سه وتعلي���م الّدين ب�أ�سلوٍب 

خ��ّص مخ�ل���ٍف للمنهج المعتمد في الفقه والحدي���ث والتف�سير، بل المغ�ير 

ب�س���كل ت�ّم للمعرف���ة الدينّية الرائجة عند العلم����ء والمحّدثين والمف�ّسرين 

المرتبطي���ن ب�لبالط؛ يكون Q قد اأثب���ت معرفته الدينّية وعدم معرفة 

جه����ز الخالفة ب�لّدين، مع كّل م� عنده من علم����ء ت�بعين واأ�سح�ب �سهرٍة 

ومق����م. وهو به���ذه الطريقة، يكون ق���د اأ�سفى بعًدا جدي���ًدا على مع�ر�سته 

الم�ستمّرة والعميقة واله�دئة في المواجهة.

وكم� اأ�سير من قبل، ف�إّن الحّك�م الأوائل من بني العّب��ص، واّلذين ك�نوا، 

قب���ل و�سولهم اإلى ال�ّسلط���ة، متواجدين في البيئة الجه�دّي���ة للعلوّيين واإلى 

جن���ب اأتب����ع واأن�س�ر اآل عل���ي، ولديهم الب�سيرة والّط���الع على الكثير من 

اأ�سرار تف��سيلهم وت�سّعب�تهم، فقد اأدركوا الدور العترا�سّي لهذه الّدرو�ص

والمب�ح���ث والأح�ديث والتف�سي���ر، اأكثر من اأ�سالفه���م الأمويين. ولعّله 

لأج���ل ه���ذا، ق����م المن�س���ور العّب��سي، اأثن����ء مواجهت���ه ال�سّري���رة لالإم�م 

ال�س����دق Q، بمنع���ه لمّدة م���ن الجلو�ص م���ع الّن��ص وتعليمه���م الدين 

والّتوا�س���ل معهم والإج�ب���ة عن اأ�سئلته���م؛ اإلى اأن و�سل الأم���ر بح�سب نقل 

���ل ب���ن عمر �� هذا الوجه ال�سيعّي الالمع والمع���روف �� اأّن كّل من ك�ن  المف�سّ

 للمحّدث المعروف العاّلم���ة المجل�سي في كت�ب مراآة 
ٍ
)1) وق���د اأخذن� هذا المعن���ى لكلمة مزاياًل من كالم

العقول.)الك�تب(
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لدي���ه م�س�ألٌة في ب�ب الّزواج والّط���الق واأمث�له� لم يكن ي�ستطيع ب�سهولة اأن 

.
(1(

ي�سل اإلى الإم�م ال�س�دق لُيجيبه

)قي�دة الإم�م ال�س�دق Q، �ص 95-88(

)1) المن�قب، ابن �سهراآ�سوب، ج 4، �ص 238.





التشكيالت السّرية األيديولوجية والّسياسّية

����دق Q وبم�س�ع���دة اآب�ئ���ه الوا�سعة -  لق���د ا�ستط����ع الإم����م ال�سّ

���� ف���ي اأواخر حي����ة الإم�م  اأي الإم����م ال�سّج����د والإم����م الب�ق���ر وخ�سو�سً

الب�قر Q - ومن ثّم هو نف�سه من خالل هذا ال�ّسعي، اإعداد عّدٍة موؤمنٍة 

وم�سلم���ة ومذهبّي���ة واأ�سيلة وثورّي���ة وم�سّحية وم�ستع���ّدة للمخ�طرة في كّل 

���� ع�دّيين، ل يعني ذلك  اأنح����ء الع�لم الإ�سالمّي. ول���م يكن هوؤلء اأ�سخ��سً

اأّنه���م ك�نوا من طبق�ت ممّيزة، كال، فك�ن منه���م الّت�جر والك��سب والغالم 

واأمث�له����، ولكن من ن�حية الّركيزة المعنوّي���ة لم يكونوا ي�سبهون الأ�سخ��ص 

� ُتخت�سر حي�تهم في  الع�دّيي���ن ب�أّي �سكٍل من الأ�سك�ل. فقد ك�ن���وا اأ�سخ��سً

هدفهم وف���ي مذهبهم، وك�نوا منت�سرين ف���ي كّل الأم�كن. من المده�ص اأّن 

اأتب����ع الإم����م ال�س����دق Q ك�نوا منت�سري���ن في كّل م���ك�ن، فال ينبغي 

الت�س���ّور اأّنهم ك�نوا يتواجدون ف���ي المدينة فح�سب، بل ك�نوا يتواجدون في 

الكوف���ة اأكثر من المدينة، ل بل ك�ن البع�ص منهم في ال�ّس�م نف�سه�. فهوؤلء 

ك�نوا ُيمّثلون ال�ّسبكة العظيم���ة لت�سكيالت الإم�م ال�س�دق Q. الحزب 

العل���وّي وحزب الت�سّيع، وم� ذكرته هن� ب�س�أن تلك ال�ّسبكة هو الت�سّيع نف�سه، 
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اأي اإّن م���� ذكرته حول تل���ك ال�ّسبكة الوا�سعة للت�سكيالت ه���و الت�سّيع نف�سه. 

وهذا م���ن الف�سول اّلتي لم ُتعرف من حي�ة الإم�م ال�س�دق؛ اإّنه من الأمور 

اّلت���ي اأوؤّكد عليه� اأن� العبد واأ�سّر عليه����، ك�ن هن�ك �سبكة تنظيمّية عظيمة 

�دق Q ف���ي كّل اأرج�ء الع�لم  وح���زٌب ك�مٌل ُي���دار من ِقَبل الإم����م ال�سّ

الإ�سالمّي وك�نت هذه من نق�ط القّوة.

)1980/09/05(

ك�ن هن����ك �سبك���ة هي اّلت���ي ك�نت تتحّم���ل م�سوؤولّية الأن�سط���ة الوا�سعة 

والمثم���رة المتعّلقة بق�سية الإم�م���ة في الكثير من المن�ط���ق الّن�ئية لدولة 

� في نواحي العراق العربّي وخرا�س�ن. ولكن هذا اأحد  الم�سلمي���ن، وخ�سو�سً

ا منه�. اإّن مو�س���وع الّت�سكيالت ال�سّرّية في  وجوه الق�سّي���ة وجزٌء �سغيٌر جدًّ

 ،� �س�ح���ة الحي�ة ال�ّسي��سّية لالإم�م ال�س����دق Q ولالأئّمة الآخرين اأي�سً

هو من اأهّم ف�سول هذه الحي�ة وال�ّسيرة الجّي��سة، والوقت نف�سه من اأكثره� 

� واإبه�ًم�. غمو�سً

وكم���� قلن� �س�بًق�، من اأجل اإثب�ت وج���ود مثل هذه المنّظمة، ل يمكن ول 

ينبغ���ي اأن نتوّقع وج���ود ذلك �سراحًة في الوث�ئ���ق. ل ينبغي توّقع اأن يعترف 

اأحد الأئّمة اأو اأحد اأ�سح�بهم المقّربين ب�سراحة بوجود ت�سكيالت �سي��سّية 

فكرّي���ة �سيعّي���ة؛ فمثل هذ ال�ّسيء ل يمكن العتراف ب���ه. ففي ح�ل ج�ء يوٌم 

واّطل���ع العدّو على وجود مثل ه���ذه الت�سكيالت، و�س�أل الإم�م Q اأو اأحد 

اأ�سح�به حوله، ف�إّن الّتوّقع المعقول هو التنّكر الت�ّم لوجود مثل هذا ال�ّسيء؛ 

� �سّيًئ� اأو تهم���ًة ب�طلة. فمثل ه���ذا الأمر هو من  ب���ل ينبغ���ي اعتب�ر ذل���ك ظنًّ

الخ�س�ئ����ص الّدائمة للعم���ل ال�ّسّري. ب�لّطبع، من خ���الل التبّحر في ت�ريخ 
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� القبول بمثل هذه الّت�سكيالت من دون  حي�ة الأئّمة، ل يمكن اأن ننتظر اأي�سً

�س�هٍد اأو وثيقٍة اأو دليٍل مقنٍع. فيجب ال�ّسعي للو�سول اإلى القرائن وال�ّسواهد 

وبواط���ن الحوادث اّلتي تبدو ب�لّظ�ه���ر ب�سيطًة، واإن لم تلفت نظر الم�س�هد 

الع�دي، ولكن ب�لدّق���ة والت�أّمل تنبئ عن اأحداٍث �سّريٍة كثيرة. لو اإّنن� نظرن� 

من هذا المنظ�ر اإلى كّل مرحلة حي�ة الأئّمة اّلتي ا�ستغرقت قرنين ون�سف، 

ف�سوف ي�سبح م�سّلًم� تقريًب�، وجود مثل هذه الت�سكيالت ال�سرّية اّلتي تعمل 

تحت اإمرة الأئّمة.

)قي�دة الإم�م ال�س�دق Q، �ص97-96(

ماهّية الّت�سكيالت ال�سّرية ودورها

م� ه���و المق�سود من الّت�سكي���الت؟ من البديهّي اأّنه ل���م يكن المق�سود 

حزب���ً� منّظم���ً� وبمفهوم الي���وم � اأّي مجموعة من الك���وادر المنّظمين وق�دة 

منطقة ومدينة وغيره� �� ل يمكن اأن يكون كذلك. الّت�سكيالت هي مجموعة 

م���ن الّن�����ص، ذوو ه���دٍف م�سترك، يقوم���ون ب�أعم����ل وم�سوؤولي����ت مختلفة 

ب�لرتب�ط بمركٍز واحٍد وقلٍب ن�ب�ص وعقٍل ح�كم، وي�سعرون فيم� بينهم بنوع 

من الّروابط والإح�س��س�ت والم�س�عر القريبة والمت�آلفة.

وه���ذا الجمع في زمن علّي Q �� اأي في المّدة الف��سلة بين ال�ّسقيفة 

ح�بة  والخالف���ة، واّلت���ي امت���ّدت لخم�سة وع�سري���ن �سنة �� هم خوا����ص ال�سّ

اأنف�سه���م اّلذي���ن ك�ن���وا، ب�لرغم من كّل تظ�ه���ر جه�ز الخالف���ة ب�لحّق�نّية 

وال�سعبّي���ة، ك�نوا يعتقدون اأّن الحكومة هي ح���ّق اأف�سل الم�سلمين واأكثرهم 

ريح للنبّي  ت�سحي���ًة �� اأي علّي بن اأب���ي ط�لب Q �� ولم ين�سوا الن�ّص ال�سّ
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بخالف���ة علّي Q، وقد اأعلنوا ب�سراحة، منذ الأّي�م الأولى بعد ال�ّسقيفة 

مخ�لفته���م للذين ح�سلوا عل���ى الخالفة ووف�ءهم لالإم����م Q. وفيم� 

بع���د، ورغم اأّن الم�سلحة الكبرى حملت الإم�م Q على ال�ّسكوت وحّتى 

الّتع�ون مع الخلف�ء الأوائل، فقد �سلكوا الم�س�ر الع�دّي للمجتمع الإ�سالمّي؛ 

حيحة، وبقوا  لكّنه���م لم ُي�سّيع���وا اأبًدا راأيه���م وت�سخي�سهم ونظرته���م ال�سّ

عل���ى اّتب�ع علّي Q ؛ ولهذا ال�سبب �ُسّموا بحّق �سيعة علّي، وقد ا�سُتهروا 

بهذا التوّجه الفكرّي والعملّي. وُيعّد من هوؤلء �سخ�سّي�ٌت معروفة ومفتخرة 

بّي بن كعب والمقداد وعّم�ر وحذيفة و...
ُ
ك�سلم�ن واأبي ذّر واأ

وتوؤّي���د ال�ّسواهد الت�ريخّية اأّن هذه الجم�عة ك�ن���ت تن�سر الفكر ال�سيعّي 

� - بين  - اأي العتق����د ب�س���رورة اّتب�ع الإم�م كق�ئ���ٍد فكرّي و�سي��س���ّي اأي�سً

الّن��ص، ملتزمًة ب�أ�س�ليب الم�سلحة والحكمة، وك�نوا يزدادون يوًم� بعد يوم؛ 

وك�ن كّل عمٍل لأجل ت�سكيل الحكومة العلوّية ُيعّد بمنزلة مقّدمة للواجب.

بعد اأن و�سل اأمير الموؤمنين Q اإلى الحكومة في الع�م 35 للهجرة، 

ف�إّن الأ�سخ�����ص الوحيدين اّلذين قبلوا واأذعنوا لالإم�م Q على اأ�س��ص 

المع�يير ال�سيعّي���ة ف���ي مج����ل الحكومة والإم�م���ة وب�إيم�ٍن را�س���ٍخ هي هذه 

الجم�ع���ة ال�سيعّية نف�سه����، اأي اأولئ���ك اّلذين ترّبوا ب�س���ورة مب��سرة وغير 

مب��س���رة على ي���د الإم�م Q في مرحلة ال� 25 �سن���ة الم��سية. الآخرون 

 Q اأي اأكث���ر الّن�����ص - واإن ك�ن���وا يعي�س���ون ف���ي دائرة قي����دة الإم�م -

وك�ن���وا يتحّركون م���ن الّن�حية العملّية ف���ي اّتج�ه الفكر ال�سيع���ّي لكّنهم لم 

يكونوا يتمّتعون بتلك العلقة الروحّية والفكرّية اّلتي جعلتهم �سمن مجموعة 

الت�سكيالت ال�سيعّية. 
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 ،Q نفي���ن بي���ن اأتب����ع الإم�م وب�للتف����ت اإل���ى وج���ود هذي���ن ال�سّ

يمك���ن تف�سي���ر ه���ذا الّتف����وت الكبير ف���ي تع�م���ل م�سلمي ذل���ك الّزم�ن مع 

الإم�م Q؛ فهن�ك اأمث�ل عّم�ر وم�لك الأ�ستر وُحجر بن عدي و�سهل بن 

ُحني���ف وقي�ص بن �سعد، واإلى ج�نبهم يوجد اأ�سخ��ص ك�أبي مو�سى الأ�سعرّي 

وزي�د بن اأبيه و�سعد بن  اأبي وّق��ص. يجب اأن نقبل اأّنه لو ك�ن قد ح�سل اأّول 

 على اإيج����د الت�سكيالت ال�سيعّية في هذا اللق�ء، ف����إّن طرح واأر�سّية 
ٍ
اإق���دام

ذلك ك�ن���ت موجودًة ومر�سومًة قبل مّدٍة طويلٍة في كالم الإم�م علّي بن اأبي 

ط�لب Q في مخ�طبة اأ�سح�به المقّربين.

ا اّلت���ي ح�سلت بعد ح�دث���ة �سلح الإم�م  ك�ن���ت الإج���راءات المهّم���ة جدًّ

الح�س���ن Q قد اأّدت اإلى انت�س�ر الفك���ر ال�ّسيعّي وتوجيه هذه المجموعة 

المترابط���ة والمت�آلفة، اّلتي ك�ن���ت ت�ستطيع اأن تتمّت���ع ب�لمزيد من التحّرك 

والدين�ميكّي���ة اإث���ر ال�ّسلطة الّظ�لم���ة لل�ّسلط�ن الأم���وّي وال�سغط اّلذي ك�ن 

يم�ر�س���ه عليه�؛ فك�ن القم���ع وال�سغط يوؤّدي دوًم� اإل���ى المزيد من تم��سك 

ور�س���وخ وانت�س����ر القوى المن�سجمة الواقعة تحت ه���ذا القمع، بدل اأن يكون 

ع�ماًل لت�سّتته�. 

اإّن تجمي���ع الط�ق����ت ال�ّسيعّي���ة الأ�سيل���ة والموثوقة وحم�يته���م من �سّر 

الموؤام���رات الغ����درة للجه�ز الأموّي �س���ّد ال�ّسيعة، ون�سر الفك���ر الإ�سالمّي 

ا، وا�ستقط�ب الط�ق�ت الم�ستعّدة  الأ�سيل في دائرٍة �سّيقٍة ولكّنه� عميقٌة جدًّ

واإ�س�فته���م اإل���ى مجموع ال�ّسيعة، وانتظ����ر الفر�سة المن��سب���ة وفي الّنه�ية 

الّث���ورة والتحّرك ف���ي الوقت المن��سب اّل���ذي ُيدّمر الّنظ����م الج�هلي لبني 

اأمّية، �سُيعيد الّنظ�م الإ�سالمّي والعلوّي اإلى موقعه؛ هكذا ك�نت ا�ستراتيجّية 
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لح غير ق�بٍل لالجتن�ب. الإم�م الح�سن واآخر الأ�سب�ب اّلتي جعلت قبوله لل�سّ

ولعّل���ه لأجل هذه الجهة، وبع���د ح�دثة ال�سلح، عندم� ج�ءت جم�عة من 

رد الخزاعي اإلى المدينة  ال�ّسيع���ة بزع�مة الم�سّيب بن نجّية و�سليم�ن بن �سُ

-حي���ث ك�ن الإم����م Q قد رج���ع لتّوه م���ن الكوفة وجعل ه���ذه المدينة 

� لنف�سه - واقترحوا على الإم�م Q اإع�دة  � و�سي��سيًّ ا فكريًّ مجّدًدا مق���رًّ

بن����ء القوى الع�سكرّي���ة وال�ّسيطرة على الكوفة والهج���وم على جي�ص ال�ّس�م، 

ف�خت����ر الإم����م Q هذي���ن الّرجلين م���ن بي���ن الجميع واختل���ى بهم�، 

وبكلم����ٍت لم ي�سلن� منه���� اأّي خبٍر ل من قريب ول من بعي���ٍد اأقنعهم� بعدم 

�سوابّي���ة ه���ذه الخّطة، بحي���ث اإّنهم� عندم���� رجع� اإلى اأتب�عه���م ورفق�ئهم 

اأفهموهم بكلم�ٍت ق�سيرة وبليغة انتف����ء مو�سوع الّثورة الع�سكرّية و�سرورة 

رجوعهم اإلى الكوفة وان�سرافهم اإلى اأعم�لهم.

وب�للتف����ت اإلى هذه القرائن، ك�ن ح�سين الموؤّرخ العربّي المع��سر الفّذ- 

يعتق���د اأّن اللبنة الأولى لبن����ء الّت�سكيالت ال�ّسي��سّي���ة ال�ّسيعّية قد ح�سلت في 

 Q ّس�ست في ذلك المجل�ص اّلذي اجتمع فيه الإم�م الح�سن�
ُ
ذلك اليوم، واأ

مع ه�تين ال�سخ�سّيتين ال�سيعّيتين المعروفتين وتب�حث معهم�. 

وق���د ق�ل الإم�م اأمير الموؤمنين Q : »... لو قد فقدتموني لراأيتم 

بعدي اأ�صياء يتمّنى اأحدكم الموت مّما يرى من الجور والعدوان والأثرة)1)، 

وال�صتخف���اف بح���ّق اهلل والخوف عل���ى نف�صه، فاإذا كان ذل���ك؛ فاعت�صموا 

الة والتقّية، واعلموا  بر وال�صّ بحبل اهلل جميًعا ول تفّرقوا، وعليكم بال�صّ

)1) الأث���رة: - ب�لتحري���ك - ا�سم من ا�ست�أث���ر ب�ل�سيء اإذا ا�ستبد به بمعنى الختي����ر وحب النف�ص المفرط 
واخت�س��ص الرجل نف�سه ب�أح�سن ال�سيء دون غيره.
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اأن اهلل ع���زَّ وج���لَّ ُيبغ�س من عباده التلّون. ل تزولوا عن الحق واأهله فاإّن 

.وهذا الخط�ب 
من ا�صتبدل بنا هلك، وفاتته الّدنيا وخرج منها اآثًما...«)1)

اّل���ذي ير�سم بو�سوح اأهم م�س�وئ الع�سر الأم���وي وُيبّين الأمر الّدائر حول 

الّت�سكيل والّتنظيم والن�سج�م، ُيعّد من اأكثر الوث�ئق الملفتة المتعّلقة بحزب 

 Q ال�ّسيعة. وهذا الّطرح نف�سه هو اّلذي ُن�س�هده في لق�ء الإم�م الح�سن

وهذين الّرجلين اللذين ُيعتبران من اأخل�ص ال�ّسيعة ذاًت� وعماًل. ل �سّك اأّنه 

ل���م يكن جميع الأتب�ع وال�ّسيع���ة مّطلعين على هذه الخّط���ة الف�ئقة الذك�ء، 

وهذا ك�ن �س���ّر العترا�س�ت والإ�سك�لت اّلتي ك�نت ترد من الأ�سح�ب على 

 الإم����م Q؛ ولكّن الج���واب اّلذي ك�نوا ي�سمعونه دائًم���� بهذا الم�سمون 

، ه���و اإ�س����رٌة خفّي���ة اإلى 
(3 (2(

{ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ   ۅ ۉ     ۉ}

هذه ال�ّسي��سة والّتدبير.

وط���وال م���ّدة حكوم���ة مع�وي���ة المتجّب���رة اّلت���ي دام���ت ع�سري���ن �سنة، 

وب�لّتف�سي���ل الموؤلم اّلذي دّونه الموؤّرخون حول كيفّية عمل اإعالمه المع�دي 

للعلوّيي���ن، ف���ي جمي���ع اأنح����ء البالد - اإل���ى درج���ة الو�سول اإلى لع���ن اأمير 

الموؤمنين Q وجعله �سّنًة رائجًة ومتداولة - ومع عدم ظهور الّن�س�ط�ت 

الب����رزة من ِقَبل الإم�م الح�س���ن والإم�م الح�سين L، ف����إّن وجود مثل 

هذه الروابط والّت�سكيالت ك�ن الأمر الوحيد اّلذي جعل تطّور الفكر ال�سيعّي 

وازدي�د عدد ال�ّسيعة في كّل الحج�ز والعراق ممكًن�. 

)1) تحف العقول، �ص 115.
�سورة الأنبي�ء، الآية 111.  (2(

)3) ه���ذا الو�سع يمك���ن مق�رنته وت�سبيهه اإلى حدٍّ م� ومن جه�ٍت عّدة م���ع الن�سيج الح�لي للمجتمع�ت اّلتي 
ُتدار وُتحكم من قبل الأحزاب.)الك�تب(
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لح، فلنلِق نظرٍة على ال�ّس�حة الفكرّية لهذه  ع�س���رون �سنة بعد واقعة ال�سّ

المن�ط���ق. ففي الكوفة، ك�ن يوجد رج�ٌل �سيعة، ه���م من اأكثر ال�ّسخ�سّي�ت 

والوج���وه �سه���رًة ومعروفّي���ًة. وفي مّك���ة والمدينة وحتى في بع����ص النواحي 

الن�ئية، ك�ن هن�ك �سيعة ك�لحلق�ت المّت�سلة اّلذين يتن�قلون اأ�سرار بع�سهم 

البع�ص. وعندم� ُيقتل اأحد زعم�ء ال�ّسيعة �� ُحجر بن ُعدّي �� بعد عّدة �سنوات، 

ن�سم���ع �سرخ�ت العترا�ص في من�طق عّدة من الب���الد، ب�لرغم من القمع 

ال�سدي���د؛ ونج���د اأّن �سخ�سّيًة معروف���ًة في خرا�س�ن، وبعد ه���ذا العترا�ص 

. وبعد موت مع�وية، يكتب اآلف 
(1(

ال�سدي���د، تموت من �سّدة الحزن والأ�س���ى

الأ�سخ��ص اإلى الإم�م الح�سين Q وُير�سلون الكتب ويدعونه اإلى الكوفة 

من اأج���ل الّثورة. وبعد �سه����دة الإم�م Q، ين�سم ع�س���رات الآلف اإلى 

جم�ع���ة الّث�ئرين ويثورون في واقع���ة التّوابين اأو ين�سّم���ون لجي�ص المخت�ر 

واإبراهيم بن م�لك �سّد الحكومة الأموّية.

الّن�ظر ف���ي ت�ريخ الإ�سالم ي�س�أل نف�سه: ه���ل اإّن رواج الفكر والّتوّجه�ت 

ال�ّسيعّية اإلى هذا الحّد ك�ن ليكون ممكًن� ومعقوًل �سوى في ظّل ن�س�ٍط مح�سوٍب 

بدّقة لت�سكيالٍت �سيعّية مّتحدة ومن�سجمة ومترابطة وذات جهة واحدة �� اأي 

من ج�نب تل���ك الّت�سكيالت التي ا�ست�سرف الإم�م الح�سين ولدته� مب��سرًة 

بع���د �سلح الإم�م الح�س���ن؟ ل �سّك ب�أّن الجواب �سلب���ّي. ف�لإعالم الم�ستمّر 

والّدقي���ق للجه�ز الأم���وّي المت�سّلط اّلذي ك�ن ُيدار بوا�سط���ة مئ�ت الق�س�ة 

والق���ّراء والخطب�ء والُولة، م� ك�ن لُيج�ب عليه، وفي بع�ص الموارد لُيحبط 

)1) �سلح الإم�م الح�سن، ال�سيخ را�سي اآل ي��سين، ترجمة اآية اهلل ال�سيد علي خ�منئي.



381

ساسسمة سرةم سيك سرسلمسة سسسقسورواسة وسرسم

 دقيٍق اآخر، ُيدار من ج�ن���ب مجموعة مترابطة ذات جهة 
ٍ
اإل بوج���ود اإع���الم

واحدة وب�لطبع �سّرّية. 

عل���ى م�س����رف ه���الك مع�وية، اأ�سح���ت ن�س�ط�ت ه���ذه المنّظم���ة اأكثر 

ووتيرته� اأ�س���رع؛ اإلى درجة اأّن والي المدينة كتب اإلى مع�وية، بعدم� ح�سل 

عل���ى تقريٍر ح���ول ن�س�ط�ت الإم����م Q : »اأّم� بعد ف����إّن عمر بن عثم�ن 

- الم�س���وؤول المعنّي، ق���د اأبلغن� اأّن رج�ًل من الع���راق وجم�عًة من م�س�هير 

الحج����ز، يختلفون اإلى الح�سين، ومن المظن���ون اأّنه �سيقوم. لقد بحثت في 

ه���ذا الأمر ووجدُت اأّنه - الح�سي���ن - ب�سدد رفع راي���ة المخ�لفة. ف�أبلغون� 

 .
اأوامركم وراأيكم«)1)

بعد واقعة كرب���الء و�سه�دة الإم�م Q، اأ�سح���ت الأن�سطة المنّظمة 

لل�ّسيع���ة في العراق اأكثر ر�سوًخ���� وتحّرًك� بدرج�ت؛ وهذا ه���و الّت�أثير اّلذي 

اأوجدت���ه الح����لت النف�سّية ل�سيع���ة الكوفة، حيث اإّن الكثي���ر منهم ك�نوا قد 

خذوا على حي���ن غّرة مق�بل �سربة جه�ز الخالفة ولم يتمّكنوا من اإي�س�ل 
ُ
اأ

اأنف�سهم اإلى �س�حة ع��سوراء. وك�نت حرقة اأ�سفهم واألمهم وا�سحًة جلّية.

يكت���ب الّطبرّي الموؤّرخ المع���روف في ذلك القرن: »تل���ك الجم�عة �� اأي 

ال�ّسيع���ة �� ك�نوا دائًم� م�سغولين بجمع ال�ّس���الح واإعداد العّدة للحرب ودعوة 

الّن�����ص في الخف�ء �� �سواء ك�نوا �سيع���ة اأم غير �سيعة �� من اأجل ث�أر الح�سين 

وق���د ا�ستج�بت لهم جم�عة بعد اأخرى، والتحقوا بهم، وك�ن الأمر على هذا 

.
المنوال حّتى م�ت يزيد بن مع�وية«)2)

)1) ثورة الح�سين، �ص 118، نقاًل عن اأعي�ن ال�ّسيعة والأخب�ر الطوال.
)2) راجع بح�ر الأنوار، ج45، �ص 356، نقاًل عن ت�ريخ الطبري، ج 5،  �ص 558.
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اإّن موؤّلفة »جه�د ال�ّسيعة« تظهر راأيه� ب�سكٍل �سحيح حيث تقول: »ظهرت 

جم�ع���ة ال�ّسيع���ة بعد �سه����دة الح�سين كجم�ع���ة منّظمة تجمعه���� الروابط 

ال�ّسي��سّي���ة والعق�ئدية الدينّي���ة ولديه� ق�دة وق���ّوات م�سّلحة وك�نت جم�عة 

.
التّوابين اأّول مظهر لوجود مثل هذه الجم�عة«)1)

وكم���� ُيفه���م م���ن مط�لع���ة الأح���داث الّت�ريخّي���ة، وكذل���ك اآراء ه���وؤلء 

الموؤّرخين في اأحداث عهد مع�وية وكذلك الأحداث اّلتي تلت �سه�دة الإم�م 

الح�سي���ن Q، اأّن المب����درات والم�س�ري���ع وقي�دة ه���ذه الأحداث ك�نت 

فق���ط بيد ال�ّسيعة ومنح�سرة به���م؛ واإل فقد ك�ن هن����ك الكثير من الّن��ص 

الع�ديي���ن، اّلذين ب�سبب دوافعهم الإن�س�نّي���ة اأو �سخطهم على جه�ز الحكم 

الأموي اأو لدوافع واأ�سب�ٍب

اأخرى ي�س�ركون ال�ّسيعة من الّن�حية العملّية وين�سّمون اإليهم في مي�دين 

القت����ل اأو في التح���ّرك�ت اّلتي ك�نت ذات �سبغة �سيعّي���ة. لهذا، ل ينبغي اأن 

ُيت�سّور اأّن جميع اّلذين �س�ركوا في هذه الأحداث المختلفة في ذلك المقطع 

الّت�ريخ���ّي وك�ن له���م اأدوار فّع�ل���ة اأو ع�دّية، ك�نوا في ع���داد ال�ّسيعة، اأو في 

.R الّت�سكيالت المنّظمة والّدقيقة لالأئّمة

ريد اأن اأوؤّكد عليه� مع الّتو�سيح المذكور اآنًف�، هي اأّنه واإلى 
ُ
النقطة اّلتي اأ

 -Q هذا الع�سر اّلذي نبحث ب�س�أن���ه - اأي بعد �سه�دة الإم�م الح�سين

ف����إّن ا�سم وم�سطلح ال�ّسيعة ك�ن ُيطلق فقط عل���ى اأولئك اّلذين ك�ن لديهم 

رابطة محكمة ومحّددة مع الإم����م الحّق من الن�حية الفكرّية والعملّية مثل 

)1) �سميرة مخت�ر الليثي، جه�د ال�ّسيعة، �ص 27.
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ع�سر اأمير الموؤمنين Q. هذه الجم�عة هي اّلتي ك�نت بعد �سلح الإم�م 

الح�سن Q قد اأوجدت، وب�أمٍر من هذا الإم�م Q، تلك الت�سكيالت 

ال�ّسيعّية المترابطة؛ وهوؤلء اأنف�سهم هم اّلذين ا�ستقطبوا، بوا�سطة اإعالمهم 

� اإل���ى داخل هذه الّت�سكي���الت وجّروا  وتبليغه���م الوا�س���ع والعمي���ق، اأ�سخ��سً

اإل���ى الأحداث ال�ّسيعّي���ة المزيد من اأولئك اّلذين م� ك�ن���وا من ن�حية الفكر 

والأيديولوجي���ة من�سجمين وم�س�بهين لهم. ل �سّك ب�أّن الرواية اّلتي نقلن�ه� 

في البداية عن كالم الإم�م ال�س�دق Q - اّلذي جعل جم�عة الموؤمنين 

ل تع���دو ثالث���ة اأو خم�س���ة اأنف�ر - ن�ظ���رٌة اإلى هذا ال�سنف م���ن الّن��ص، اأي 

ال�ّسيعة والأتب�ع الّرا�سخين لالأئّمة؛ اأولئك اّلذين ك�ن لهم دوٌر واٍع وم�سيرّي 

في حركة و�سير الّثورة العلوّي���ة واله��سمّية الّتك�ملّية. فعلى اأثر �سعي الإم�م 

ال�ّسّج�د ال�سرّي واله�دئ ب�لّظ�ه���ر، ا�ستع�د هذا الجمع عن��سره الم�ستعّدة 

الك�من���ة وجذبه� وو�ّسعه� مثلم� ق�ل الإم�م ال�س�دق Q في تلك الرواية 

. وف���ي ع�سر الإم�م 
اّلت���ي اأ�سرن� اإليه���� الآن، »اإّن الّنا����س لحقوا وكثروا«)1)

ال�سّج�د، والإم�م الب�قر، والإم�م ال�س�دق R، هذا الجمع هو اّلذي ك�ن 

ُيخي���ف زعم�ء نظ�م الخالفة دائًم� بتحّرك�ت���ه الم�سبوهة، ويدفعهم اأحي�ًن� 

اإلى القي�م بردود فعٍل عنيفة.

بعب����رٍة موجزة، لم يكن ُيطلق ا�سم ال�ّسيع���ة في الّثق�فة ال�سيعّية وكذلك 

في الفه���م والإدراك والذهنّية غي���ر ال�سيعّية، في الق���رون الأولى لالإ�سالم 

وف���ي زم�ن الأئّمة R، على ال�سخ�ص اّلذي يكتفي بمحّبة عترة النبّي اأو 

بح�ر الأنوار، ج46، �ص 144.  (1(



يعتقد فقط بحّق�نّيتهم و�سدق دعوتهم - واإن لم يكونوا ي�س�ركون في دائرة 

الّن�س�ط والتحّرك اّلذي ك�ن الإم�م مركزه ومحوره - بل ب�لإ�س�فة اإلى ذلك 

ك�ن الت�سّي���ع يحمل �سرًط� اأ�س��ًس���� وحتميًّ� هو عب�رة عن: »الرتب�ط الفكرّي 

والعمل���ّي مع الإم����م والم�س�ركة في الأن�سط���ة اّلتي ك�ن يب����در اإليه� الإم�م 

ويقوده� نحو ا�سترج�ع الحّق المغ�سوب وت�سكيل الّنظ�م العلوّي والإ�سالمّي 

على ك�ّفة الم�ستوي�ت الفكرّية وال�ّسي��سّية واأحي�نً� الع�سكرّية«.

ه���ذا الرتب�ط ه���و ذاك اّلذي ُي�سّمى ف���ي الثق�فة ال�ّسيعّية ب���� »الولية«. 

ف���ي الواق���ع، اإّن الت�سّي���ع ك�ن عنواًن� لحزب الإم�مة؛ ح���زٌب يقوم بن�س�ط�ت 

معّين���ة بقي�دة الإم�م ومثل كّل الأحزاب والمنّظم����ت المع�ر�سة في ع�سور 

القم���ع يتح���ّرك ب�لتقّي���ة وال�ستت�ر. هذه ع�س����رة الّنظر الّدقي���ق اإلى حي�ة 

� الإم�م ال�س�دق Q. ومثلم� قلن� �س�بًق�، اإّن هذا لي�ص  الأئّم���ة وخ�سو�سً

ريحة لإثب�ته، لم�ذا؟ لأّنه ل  ب�لأمر اّلذي يمكن الجلو�ص وانتظ�ر الأدّلة ال�سّ

ينبغ���ي ول يمكن اأن نتوّقع اأب���ًدا اأن ُيكتب على بيٍت �سّرّي ي�فطة: »هذا منزٌل 

�س���ّري«. ه���ذا واإن لم يكن اعتب�ر وجوده م�سّلًم� م���ن دون القرائن الحتمّية. 

فمن الجدير، عندئٍذ اأن نذهب للبحث عن القرائن وال�سواهد والإ�س�رات.

)قي�دة الإم�م ال�س�دق Q، �ص 107-97(



الفصل الحادي عشر:

Q اإلمام الكاظم
ظروف توّلي الإمام الكاظم Q  الإمامة. 	•

ال�صعي دون كلٍل اأو ملل واعتماد اأ�صلوب التقّية. 	•
جهاد الإمام Q  ومعار�صته لحكم هارون. 	•

.Q صهادة الإمام الكاظم� 	•





ي اإلمام الكاظم Q لإلمامة
ّ
ظروف تول

ه���ذا المقطع الّزم�ني الممت���ّد ل� 35 �سنة - من الع����م 148 للهجرة اإلى 

 ،Q 183 - وه���و مرحل���ة اإم�م���ة الإم�م اأب���ي الح�سن مو�سى ب���ن جعفر

ُيع���ّد اأه���م )مقطع( في م�سيرة حي����ة الأئّمة R. ففيه َحَك���َم اثن�ن من 

اأكث���ر �سالطي���ن بن���ي العّب��ص اقت���داًرا - المن�س���ور وه����رون - واثن�ن من 

اأكثرهم تجّبًرا المه���دّي واله�دي. ولقد تّم الق�س�ء على الكثير من الّثورات 

والنتف��س����ت ف���ي خرا�س�ن واأفريقي���� وجزيرة المو�س���ل والديلم وجرج�ن 

وال�ّس����م ون�سيبي���ن وم�س���ر واآذرب�يج����ن واأرميني���� وغيره���� م���ن الأقط�ر 

وتطويعه����. وفي نواح���ي ال�ّسرق والغ���رب وال�ّسم�ل، من الّنط����ق الإ�سالمّي 

�سيف���ت فتوح�ت جديدة واأموال وغن�ئم واف���رة فزادت من قدرة 
ُ
الو�سي���ع، اأ

عر�ص العّب��سيين وا�ستحك�مه.

لق���د و�سل���ت بع�ص التّي�رات الفكرّي���ة والعق�ئدّية في ه���ذه المرحلة اإلى 

� مليًئ���� ب�ل�ّسبه����ت، و�سّلم الحربة  ا فكريًّ اأوجه����، وتوّل���د بع�سه� وخلق ج���وًّ

لأ�سح����ب ال�ّسلطة، واأ�سح���ى هن�ك اآفة ف���ي الوعي الإ�سالم���ي وال�ّسي��سّي 

ّيقت ال�ّس�حة عل���ى اأعالم مج�ل المع����رف الإ�سالمّية الأ�سيلة  للّن�����ص، و�سُ
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ّعب عليهم الأمر. واأ�سح�ب الدعوة العلوّية و�سُ

واأ�سب���ح ال�سعر والفّن والفقه والحدي���ث، وحّتى الّزهد والورع في خدمة 

اأ�سح����ب ال�ّسلطة؛ واأكمل له���م اأدوات الهيمنة والت�سّل���ط. في هذا الع�سر، 

ل���م يُع���د الو�س���ع كم� ك�ن عليه ف���ي نه�ية ع�سر بن���ي اأمّي���ة؛ ول ك�ن �سبيًه� 

ب�ل�ّسن���وات الع�سر الأولى لحكم العّب��سيين؛ ول �سبيًه� بمرحلة م� بعد هالك 

ه����رون؛ حي���ث ك�ن كلٌّ منه���� ُي�س���ّكل تهديًدا للحكوم���ة المت�سّلط���ة في تلك 

الأزمن���ة؛ ف�أّي تهديٍد جّدي، م� ك�ن ليزل���زل جه�ز الحكومة وم� ك�ن ليجعل 

الح�ك���م في هذا المقطع الزمنّي غ�فاًل عن التّي�ر العميق والم�ستمّر لدعوة 

.R اأهل البيت

ف���ي ه���ذا الع�سر، ال�ّسيء الوحيد اّلذي ك�ن م���ن الممكن اأن يمنح جه�د 

اأه���ل البي���ت R وحركتهم الفكرّي���ة وال�ّسي��سّية، ه���م واأتب�عهم، مج�ًل 

لال�ستم���رار والتك�م���ل، ه���و ال�سعي دون ه���وادة والجه�د الخطي���ر واعتم�د 

ح العظمة المده�سة لجه�د مو�سى  اأ�سلوب التقّية الإلهية. وبهذا اللح�ظ تت�سّ

 .Q بن جعفر

يج���ب اأن اأق���ول اأّن���ه عندم���� ق����م المحّقق���ون والمتعّمقون ف���ي الّت�ريخ 

الإ�سالم���ّي، بتتّبع ودرا�سة حي�ة الإم�م مو�س���ى بن جعفر Q، ف�إّنهم لم 

�سوا القدر الالزم من اللتف�ت والنتب�ه لتلك الح�دثة العظيمة واّلتي  ُيخ�سّ

ل نظي���ر له� وهي »م���ّدة ال�ّسجن الّطويلة« لهذا الإم����م الهّم�م، ولهذا ك�نت 

النتيجة اأن غفلوا عن جه�ده الخطير. 

وف���ي �سيرة حي�ة ه���ذا الإم�م الع�لي المق�م Q، ف����إّن الحديث عن 

الوق�ئ���ع المختلفة وغير المترابطة فيم� بينه�، والّت�أكيد على المق�م العلمّي 
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والمعن���وّي والمقّد�ص ل�سليل النبّوة؛ ونقل ق�س�ي� اآل بيته واأ�سح�به وتالمذته 

ومن�ظرات���ه العلمّي���ة والكالمّية واأمث�له�، من دون التوّج���ه اإلى خّط الجه�د 

الم�ستمّر اّلذي �سمل مّدة اإم�مته المب�ركة الممتّدة ل� 35 �سنة، كّل ذلك يبقى 

ن�ق�سً� وغير ت�م. فب�سرح وتبيين هذا الخّط، اّلذي يربط جميع اأجزاء هذه 

الحي�ة المليئة ب�لبركة فيم� بينه�، وبتقديم �سورة وا�سحة ومتك�ملة وه�دفة 

فيه�، تّت�سح مع�ني كّل ظ�هرة اأو ح�دثة اأو حركة.

ل: ل ُتخب���ر اأحًدا عن اأمر  فلم����ذا يقول الإم����م ال�س�دق Q للمف�سّ

اإم�م���ة هذا الفتى اإل لمن تث���ق بهم؟ ولم�ذا يقول لعبد الرحمن بن الحّج�ج 

تلميًح���� ل ت�سريًح�: هل ك�ن ال���ّدرع على مق��سه؟ ولم�ذا ُيعّرفه على �سيعته 

فة؟ ولم�ذا ف���ي نه�ية الأمر،  المقّربي���ن ك�سف���وان الجّم�ل ب�لعالم���ة وال�سّ

يذكر في و�سّيته ا�سم ابنه كو�سّي له بعد ذكر اأربعة اأ�سم�ء، اأّولهم المن�سور 

العّب��س���ي ومن ثّم ح�كم المدينة ومن ثّم امراأتين؛ بحيث اأّن جمًع� من كب�ر 

ال�ّسيع���ة ل يعرف���ون بع���د ارتح�ل���ه، اأّن خليفته هو هذا الفتى اب���ن الع�سرين 

�سن���ة؟ ولم�ذا ف���ي حديثه مع ه����رون اّلذي خ�طبه ق�ئ���اًل: »خليفت�ن يجيء 

 يتنّكر ويالطف، في حي���ن اأّنه في بداي���ة خط�به لذلك 
اإليهم���� الخ���راج«)1)

الرج���ل الزاهد �س�حب الكلم���ة الن�فذة المدعّو ح�سن ب���ن عبد اهلل، ينجّر 

الحديث اإل���ى معرفة الإم�م، ويعّرفه بعنوان الإم����م المفتر�ص الط�عة، اأي 

� عليه؟؟ �س�حب المق�م اّلذي ك�ن في ذلك اليوم الخليفة العّب��سي ق�ب�سً

ولم����ذا ي�أمر علي بن يقطين �� اّلذي ك�ن �س�حب من�سٍب رفيٍع في جه�ز 

)1) الحتج�ج على اأهل اللج�ج، الطبر�سي، ج 2، �ص 389.
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ه����رون وهو من محّبي الإم�م Q  �� ب�لعم���ل ب�لتقّية، لكّنه يوّبخ �سفوان 

الجّم����ل عل���ى خدمته في ذلك الجه����ز نف�سه ويدعوه اإل���ى قطع عالقته مع 

الخليف���ة؟ وكيف وب�أّي و�سيلة يوجد تلك العلقة والرابطة على امتداد انت�س�ر 

ين؟ لم�ذا يعزم  الإ�س���الم بين اأتب�ع���ه و�سيعته فتمتّد تلك ال�سبكة اإل���ى ال�سّ

كّل م���ن المن�س���ور والمهدّي وه�رون واله�دي، ف���ي مرحلة حكمه، على قتله 

 Q وحب�س���ه ونفيه؟ لم�ذا، كم� ُيعلم من بع�ص الرواي�ت، يتخّفى الإم�م

ف���ي مّدٍة من الزمن اأثن����ء هذه ال� 35 �سنة، ويلج�أ اإل���ى بع�ص قرى ال�س�م اأو 

من�طق طبر�ست�ن فتتّم مالحقته من ِقَبل خليفة ذلك الّزم�ن ويو�سي اأتب�عه 

ب�لتنّكر له وعدم معرفته فيم� لو �س�ألهم الخليفة عنه؟ 

لم����ذا يق���وم ه�رون ف���ي مو�سم الحّج بتجليل���ه اإلى اأعلى ح���ّد، وفي حجٍّ 

اآخر ي�أمر بحب�س���ه ونفيه؟ ولم�ذا يقوم الإم�م Q ببي�ن حّد فدك اّلذي 

ي�سمل كّل الع�لم الإ�سالمّي المترامي في بداية خالفة ه�رون، عندم� انتهج 

ف���ح وحّرر العلوّيين من ال�ّسجون اإل���ى الدرجة اّلتي ك�ن  اأ�سل���وب اللين وال�سّ

����: اإًذا، قم واجل����ص مك�ني؟ ولم�ذا يتب���ّدل �سلوك  ُيجيب���ه الخليف���ة معتر�سً

ه���ذا الخليف���ة اللّين بعد عّدة �سن���وات اإلى ال�سّدة والعن���ف حّتى اأمر بحب�ص 

الإم����م Q، وبعده� ب�سن���وات لم يعد يتحّمل وجوده ف���ي ال�سجن في�أمر 

بقتله ب�ل�سّم وارتك�ب تلك الجريمة؟

هذه ومئ�ت الأحداث الملفتة والمليئة ب�لم�سمون، واّلتي بح�سب الظ�هر 

غي���ر مترابطة ومتن�ق�س���ة اأحي�ًن� فيم���� بينه�، ت�سبح في حي����ة مو�سى بن 

جعفر Q، ذات معنى وارتب����ط عندم� ن�س�هد تلك ال�ّسل�سلة الم�ستمّرة 

من���ذ بداي���ة اإم�مت���ه واإلى لحظ���ة �سه�دته. وه���ذه ال�ّسل�سلة ه���ي خّط جه�د 
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ومواجه���ة الأئّمة R، واّلذي ا�ستم���ّر طيلة 250 �سن���ة وب�أ�سك�ٍل مختلفة 

وك�ن الهدف منه؛ اأّوًل: تبيي���ن الإ�سالم الأ�سيل والّتف�سير ال�سحيح للقراآن 

وتقديم �سورة وا�سحة عن المع�لم الإ�سالمّية؛ وث�نيً�: تبيين ق�سّية الإم�مة 

والح�كمّية ال�ّسي��سّية في المجتمع الإ�سالمي؛ وث�لًث�: ال�ّسعي من اأجل ت�سكيل 

ذل���ك المجتمع وتحقي���ق هدف نبّي الإ�س���الم المعّظم وجمي���ع الأنبي�ء، اأي 

اإق�م���ة الق�س���ط والعدل وعزل اأن���داد اهلل عن �س�حة الحكوم���ة واإيداع زم�م 

اإدارة الحي�ة اإلى خلف�ء اهلل وعب�ده ال�س�لحين.

لق���د اأوق���ف الإم����م مو�سى ب���ن جعف���ر Q كّل حي�ته له���ذا الجه�د 

المقّد����ص؛ وك�ن تعليم���ه وفقه���ه وحديث���ه وتقّيت���ه وتربيت���ه كّله���� ف���ي هذا 

� متن��سًب�  الّتج����ه. ب�لّطبع، ك�ن لزم�نه خ�س�ئ�سه؛ له���ذا ك�ن جه�ده اأي�سً

م���ع مقت�سي����ت زم�نه؛ مثلم� ك�ن الأم���ر ب�لن�سبة لالأئّم���ة الّثم�نية من زمن 

الإم����م ال�سّج�د Q اإلى زمن الإم�م الع�سك���رّي، حيث ك�ن لكّل واحٍد اأو 

لمجموعة منهم خ�س�ئ�ص في زم�نه وبتبع ذلك في جه�ده. وك�نت حي�تهم 

ب�لمجم���وع عب�رة عن المرحلة الرابعة من م�سي���رة حي�ة ال� 250 �سنة واّلتي 

� اإلى مراحل. يمكن تق�سيمه� اأي�سً

)1989/10/18(





الّسعي دون كلٍل واعتماد أسلوب التقّية

ك�ن���ت حي����ة مو�س���ى بن جعف���ر Q، حي����ًة مده�سة وعجيب���ة. ففي 

���ة اأّوًل، ك�ن الأمر وا�سًح���� ب�لّن�سبة للمقّربي���ن. فلم يكن اأيٌّ  حي�ت���ه الخ��سّ

من ه���وؤلء المقّربين والخوا�ص من الأ�سح�ب من ل يعلم ب�لهدف من وراء 

جه����ده. وك�ن الإم�م مو�سى بن جعفر Q نف�سه ُي�سّرح بهذا في كلم�ته 

����. حّتى في مح���ّل اإق�مته، تلك  واإ�س�رات���ه واأعم�ل���ه الّرمزّي���ة لغيرهم اأي�سً

ة اّلت���ي ك�ن ي�ستقّر فيه�، ك�ن الأمر بحي���ث اإّن الراوي اّلذي  الغرف���ة الخ��سّ

ك�ن م���ن المقّربي���ن من الإم�م Q يق���ول: لقد دخل���ُت وراأيُت في غرفة 

مو�سى بن جعفر ثالثة اأ�سي�ء؛ اأحده� لب��ٌص خ�سن بعيٌد كّل البعد عن الو�سع 

ال�ّس�ئد المرّفه الع�دّي. اأي بح�سب م�سطلح اليوم يمكن الفهم ويمكن القول 

اإّن���ه لب��ص حرٍب. لقد و�سع مو�سى بن جعفر ه���ذا اللب��ص لم يلب�سه؛ و�سعه 

ب�س���ورة �سيٍء رم���زّي. و»�سيٌف معّل���ق« اأي اإّم� اأن يكون متدّلًي���� من ال�ّسقف 

 اأي القراآن. ف�نظ���روا اأّي رمٍز هذا واأّي 
(1(

اأو معّلًق���� ب�لج���دار، و»الم�سحف«

ة اّلتي ل يدخله� �سوى اأ�سح�به  اإ�س�رٍة جميلة حيث ُن�س�هد في غرفته الخ��سّ

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 48، �ص 100.
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، عالم�ت وموؤ�ّسرات رجٍل يملُك عقيدة جه�دّية وا�سحة. وال�ّسيف  الخوا����صّ

الموج���ود ك�ن ُي�سير اإلى اأّن الهدف هو الجه����د. واللب��ص الخ�سن ُي�سير اإلى 

الو�سيلة وهي الحي�ة الخ�سنة القت�لّية والثورّية؛ والقراآن ُي�سير اإلى اأّن الهدف 

ع�ب اّلتي  ه���و اأّنن� نريد الو�سول اإلى حي�ة القراآن به���ذه الو�س�ئل وهذه ال�سّ

نتحّمله�؛ اأّم� اأعداء هذا الإم�م Q فك�نوا ي�سعرون بهذه الأمور. 

اإّن حي����ة مو�س���ى ب���ن جعف���ر، اأي اإم�مت���ه، بداأت ف���ي اأ�سع���ب المراحل 

والمق�ط���ع الزمنّي���ة. فب�عتق����دي ل يوج���د ع�س���ر م���ن بعد ع�س���ر الإم�م 

ال�سّج�د Q ب�سّدة و�سعوبة ع�سر مو�سى بن جعفر Q. فمو�سى بن 

 .Q دق� جعفر Q �س�ر اإم�ًم� ع�م 148 بع���د وف�ة اأبيه الإم�م ال�سّ

وف���ي ه���ذا الع�م ك�ن���ت اأو�س�ع بني العّب�����ص قد ا�ستتّبت، بع���د فراغهم من 

راع����ت والخالف����ت والحروب اّلتي ك�نت دائرة فيم���� بينهم في بداية  ال�سّ

حكمهم. فق���د ق�سوا على الّتهديد الكبير لخالفته���م واّلذي ك�ن يجيء من 

�سخ�سّي�ت وجيهة كبني الح�سن - محّمد بن عبد اهلل بن الح�سن واإبراهيم 

ب���ن عب���د اهلل بن الح�سن وبقي���ة اأولد الإم�م الح�سن اّلذي���ن ك�نوا من اأ�سّد 

الّن��ص عداًء ونقمًة على بني العّب��ص - حيث قتل العّب��سّيون عدًدا كبيًرا من 

روؤ�س�ئه���م ووجه�ئهم، وتبّين هذا الأمر بعد فت���ح الأ�سطوان�ت والأنب�ر عند 

م���وت المن�سور العّب��سي، حي���ث وجدوا فيه� عدًدا كبي���ًرا من ال�ّسخ�سّي�ت 

والأف���راد المقتولين اّلذي���ن ُرمي���ت اأج�س�دهم وظهرت هي�كله���م العظمية 

����. فلقد قتل المن�سور من ال�سخ�سّي����ت الم�سهورة والمعروفة من بني  اأي�سً

الح�س���ن وبني ه��سم من اأق�ربه وم���ن اّلذين ك�ن يعّدون من المقّربين لهم، 

ة. وبعد اأن فرغ من كّل هوؤلء و�سل الأمر  بحي���ث اإّنه بنى لذلك مخ�زن خ��سّ
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اإلى الإم�م ال�س�دق Q، فقتل���ه ب�ل�سّم غيلًة. ولم يعد في اأجواء الحي�ة 

ال�ّسي��سّي���ة للعّب��سيين اأّي غب�ٍر، في مث���ل هذه الّظروف اّلتي ك�ن يتمّتع فيه� 

المن�سور ب�أوج ال�ّسلطة الّظ�هرّية والقدرة، ج�ء دور خالفة مو�سى بن جعفر 

� ف���ي مقتبل العم���ر، وك�ن يخ�سع  ���الة وال�سالم، اّل���ذي ك�ن �س�بًّ علي���ه ال�سّ

ل���كّل ه���ذه الّرق�بة. وك�ن الأم���ر بحي���ث اإّن اّلذين ك�نوا يري���دون اأن يعرفوا 

اإلى م���ن يرجعون بعد الإم����م ال�س�دق Q ك�نوا يج���دون �سعوبة ب�لغة 

في �س���ّق الّطريق والو�س���ول اإلى مو�سى بن جعف���ر Q. وك�ن مو�سى بن 

جعف���ر Q يو�سيه���م ب�لحذر لأّنه لو ُعرف اأّنهم ق���د �سمعوا منه واأخذوا 

م���ن تع�ليمه وارتبطوا ب���ه �سيكون م�سيره الذبح. ففي مث���ل تلك الّظروف، 

و�سل الإم�م مو�سى بن جعفر Q اإلى الإم�مة وبداأ جه�ده.

وهن���� لو �س�ألتم اأّنه كي���ف بداأ مو�سى بن جعفر جه����ده عندم� و�سل اإلى 

الإم�م���ة؟ وم�ذا فعل؟ ومن جمع؟ واأين ذهب؟ واأّي اأحداٍث جرت عليه طيلة 

ه���ذه ال� 35 �سنة؟ فلالأ�س���ف لي�ص لهذا العبد جواٌب وا�س���ح، ولي�ص لي �سوى 

الغ�س����ص كمحّقٍق ف���ي حي�ة �سدر الإ�س���الم. فال يوجد في ي���د اأحد �سيرٌة 

منّظم���ة ومدّونة عن هذه المرحلة الممتّدة عل���ى 35 �سنة. اإّن م� اأذكره هن� 

ل���م ُيكتب، ولم يجِر حوله اأبح�ٌث وتحقيق�ت، لأجل هذا، ينبغي القي�م بمثل 

هذا الأمر. هن�ك اأ�سي�ٌء متفّرقة ُيمكن اأن نفهم من مجموعه� اأ�سي�ء كثيرة.

اإحداه���� اأّن هن�ك اأربع���ة خلف�ء حكموا في هذه ال�سنوات ال� 35 من عهد 

اإم�م���ة مو�سى بن جعف���ر Q. ومنهم المن�س���ور العّب��س���ي، اّلذي امتّد 

حكم���ه لع�سر �سن���وات من بداية اإم�مة الإم�م مو�س���ى بن جعفر Q، ثّم 

����. ومن بعد المهدّي،  ج����ء ابنه المه���دّي من بعده وحكم لع�سر �سنوات اأي�سً
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ج����ء اله�دي العّب��سي ليحكم �سنًة واحدة، ومن بع���ده ه�رون الّر�سيد اّلذي 

حكم لمّدة 12 �سنة تقريًب�، وقد ك�ن الإم�م مو�سى بن جعفر Q م�سغوًل 

ب�لّتبليغ والّدعوة اإلى الإم�مة. وكّل واحد من هوؤلء الخلف�ء الأربعة، �س�يقوا 

مو�سى بن جعفر Q و�سغطوا عليه.

ك�ن المن�س���ور قد ا�ستدعى الإم�م Q بمعنى اأّنه قد نف�ه اأو اأح�سره 

جب���رًا اإلى بغ���داد. وب�لّطبع، م���� اأعر�سه هن� هو بع�ص تل���ك الحوادث التي 

ج���رت. عندم� ينظر المرء اإلى حي�ة مو�سى ب���ن جعفر يرى الكثير من هذه 

الحوادث؛ واإحداه� هو ا�ستح�س�ره من المدينة اإلى بغداد وجعله فيه� تحت 

غوط. وم� ن�ستنتجه م���ن الرواي�ت اأّن الإم�م Q قد ُو�سع  الّرق�ب���ة وال�سّ

في الكثير من الم�س�كل. وك���م امتّدت هذه الح�لة، لي�ص معلوًم�. وذات مّرة 

اأح�س���روا الإم����م في زم�ن المن�س���ور اإلى منطقٍة في الع���راق ُتدعى اأبجر، 

حيث نف���وه لمّدٍة م�، يقول الراوي و�سلت اإلى هن�ك، اإلى مح�سر مو�سى بن 

جعفر Q، في ظّل تلك الأحداث، وك�ن الإم�م يقول كذا ويفعل كذا.

ح�سر الإم�م Q مّرة واحدة على الأقل من 
ُ
وفي زمن المهدّي العّب��سي، اأ

المدينة اإلى بغداد. يقول الراوي: ُكنُت في الّطريق الذي �سلكه مو�سى بن جعفر، 

ف���ي المّرة الأولى التي ك�نوا يح�سرونه فيه� اإلى بغ���داد � فُيعلم من هذا الّتعبير 

ح�س���ر عّدة مّرات اإلى بغداد، واأن���� اأحتمل اأن يكون 
ُ
اأّن الإم����م Q ك�ن قد اأ

 Q ق���د ح�سل ذلك مّرتين اأو ثالث في زمن المه���دي �� فو�سلت اإلى الإم�م

وت�أ�ّسفت وحزنت. فق�ل لي الإم�م: كاّل، ل تغتم، ف�س�أرجع من هذا ال�سفر �س�لًم�، 

ولن يتمّكن هوؤلء من اإلح�ق اأّي �سرٍر بي؛ هذا ك�ن في زم�ن المهدّي.

وف���ي زمن اله����دي العّب��س���ي، اأرادوا اإح�س�ر الإم�م لقتل���ه، فحزن اأحد 
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الفقه�ء المحيطين ب�له�دي العّب��سي وت�أّلم قلبه عندم� راأى ابن النبّي ُيفعل 

به ه���ذا، فتو�ّسط لله����دي العّب��سي، ف�ن�سرف عن قتل���ه. وفي زمن ه�رون 

�، ك�نوا ق���د اأح�سروا الإم�م Q اإلى بغداد، لمّدة طويلة وعلى عّدة  اأي�سً

� اأّنه ت���ّم اإبع�د الإم�م عن المدينة اأكثر من مّرة،  مراح���ل، حيث اأحتمل اأي�سً

ولك���ّن الق���در المتيّقن ه���و اأّنه تّم اإح�س����ره مّرة واحدة، وُحب����ص في اأم�كن 

مختلف���ة، ك�نت بغداد واحدة منه�، كم� ُو�سع في �سجون متعّددة اأي�سً�، ك�ن 

اآخره� �سجن ال�سندّي بن �س�هك حيث ا�سُت�سهد.

انظروا كيف اأّنه تم اإح�س�ر الإم�م مو�سى بن جعفر Q عّدة مّرات، 

على امتداد ه���ذه ال�سنوات ال� 34 اأو 35، اأثن�ء ان�سغ�له ب�لدعوة اإلى الإم�مة 

والقي����م ب�لتكلي���ف. عالوة على ذلك، ف����إّن خلف�ء ع�سره ك�ن���وا قد ت�آمروا 

ع���ّدة م���ّرات على قتله. فبمج���ّرد اأن و�سل المهدي العّب��س���ي ابن المن�سور 

اإلى الحكومة حّتى ق�ل لوزيره اأو ح�جبه الّربيع اأّنه عليك اأن تعّد العّدة لقتل 

مو�سى بن جعفر Q والق�س�ء عليه، حيث ك�ن ي�سعر اأّن الخطر الأ�س��ص 

ك�ن ي�أت���ي من ج�نب مو�سى بن جعف���ر Q. وك�ن اله�دي العّب��سي، كم� 

ذكرت، قد عزم في بداي���ة حكومته على قتل الإم�م Q. حّتى اأّنه اأن�سد 

�سع���ًرا، ق�ئاًل: لقد وّلى الزم�ن اّلذي نع�مل فيه بني ه��سم ب�للين ون�ست�سهل 

بقي منهم اأح���دًا، واأّول من �س�أق�سي 
ُ
اأمره���م، واإّنني ع�زٌم وح����زٌم على اأّل اأ

علي���ه هو مو�سى بن جعفر. وفيم� بعد، اأراد ه����رون الّر�سيد اأن يقوم ب�لأمر 

نف�س���ه، وقد فعل وارتك���ب هذه الجريمة الكب���رى. ف�نظ���روا اأّي حي�ٍة مليئة 

.Q ب�لأحداث مّرت على مو�سى بن جعفر

ع���الوة على م� ُذكر، ل يوجد نق�ٌط كثي���رٌة دقيقة ووا�سحة في حي�ة مو�سى 
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بن جعفر Q. من الموؤّكد اأّن الإم�م مو�سى بن جعفر Q ك�ن يعي�ص في 

مرحلة م� من حي�ته متخّفًي� ولم يكن معلوًم� اأين ك�ن ي�ستتر. وفي ذلك الّزم�ن 

ك�ن الخليفة ي�ستدعي من وقٍت لآخر اأفراًدا وُيحّقق معهم حول اإذا م� ك�نوا قد 

راأوا مو�س���ى بن جعفر Q وي�س�ألهم عن مك�نه. وك�نوا هم ُي�سّرحون ب�أّنهم 

لم ُي�س�هدوه؛ حّتى اأّن الإم�م مو�سى بن جعفر Q �� كم� ج�ء في رواية �� ك�ن 

قد اأخبر اأحد هوؤلء ب�أّنهم �سير�سلون في طلبك وي�س�ألونك اأين راأيت مو�سى بن 

جعفر، ف�أنكر ذلك تم�ًم� وق�ل اإّنني لم اأره. وهذا م� ح�سل ب�لفعل، فقد ج�وؤوا 

به و�سجنوه من اأجل اأن ي�س�ألوه عن مك�ن مو�سى بن جعفر.

انظ���روا اإلى حي�ة اإن�س�ٍن لم يكن يفعل �سوى اأّنه ك�ن يقوم ببي�ن الأحك�م 

والمع�رف الإ�سالمّية ول يتدّخل في الحكومة اأو ُيم�ر�ص المواجهة ال�ّسي��سّية، 

انظ���روا كيف و�سعوه تح���ت مثل هذه ال�سغوط. حّتى اإّنن���ي راأيت في اإحدى 

الّرواي����ت ب�أّن مو�سى ب���ن جعفر ك�ن يتخّفى في ق���رى ال�ّس�م، »دخل مو�سى 

. وقد 
ب���ن جعفر Q بع����ص قرى ال�ّس�م ه�رًب���� متنّكرًا فوقع في غ����ر«)1)

ُروي ف���ي حدي���ٍث اأّن مو�سى بن جعفر لم يكن ف���ي المدينة لمّدة من الّزمن، 

وك�ن ُيالَح���ق في قرى ال�ّس�م من ِقَب���ل الأجهزة الح�كمة، حيث ك�نت ُتر�سل 

الجوا�سي����ص في اأثره وتالحقه م���ن هذه القرية اإلى تل���ك القرية، ومن تلك 

القري���ة اإل���ى هذه القرية، ف���ي لب��ص مختل���ف وغير معروف، اإل���ى اأن و�سل 

����. فراح الإم�م يتب�حث  الإم����م Q اإلى غ�ٍر ودخله، فوجد فيه ن�سرانيًّ

مع���ه، فحت���ى في مثل هذا الوقت، لم يكن الإم����م Q غ�فاًل عن تكليفه 

الإلهّي في بي�ن الحقيقة، فيتحّدث مع ذلك الن�سرانّي وُي�سلم.

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 48، �ص 105.
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هك���ذا ك�ن���ت حي����ة مو�سى بن جعف���ر Q حي����ًة مليئ���ة ب�لأحداث، 

وكم���� ت���رون فقد ك�نت حي����ًة  جّي��سة. نح���ن اليوم ننظر فنظ���ّن اأّن مو�سى 

ب���ن جعفر Q ه���و مجّرد �سخ�ص مظل���وم، يعي�ص حي�ًة ه�دئ���ًة ومرّفهة 

ف���ي المدين���ة، في�أتي عّم�ل الخليفة اإليه وي�أخذونه اإل���ى بغداد اأو اإلى الكوفة 

اأو اإل���ى الب�س���رة، لحب�س���ه وت�سميمه فيم� بع���د، في�ست�سهد وتنته���ي الأمور. 

ل���م تكن الق�سّية هكذا. ب���ل ك�نت عب�رة عن جه�ٍد طوي���ٍل ومواجهة منّظمة 

تح���وي الكثير م���ن الأفراد. وك�ن لمو�س���ى بن جعفر اأتب�ٌع ف���ي جميع اأرج�ء 

الع�ل���م الإ�سالم���ّي ُيحّبونه. وفي ذلك الّزم�ن نجد اب���ن عّمه ال�سّيئ الذكر، 

واّل���ذي ك�ن م���ن الأ�سخ��ص الت�بعي���ن للجه�ز الح�كم، يق���ول له�رون ب�س�أن 

 .
مو�س���ى بن جعفر Q هذه الجملة: »خليفت�ن يج���يء اإليهم� الخراج«)1)

وك�أن���ه يري���د اأن يقول له�رون اأّن���ه ل تت�سّور اأّنك الخليف���ة الوحيد على هذه 

الأر����ص وداخل المجتمع الإ�سالمّي واأّنك والوحيد اّلذي ُتجبى اإليه الخراج. 

ب���ل يوجد خليفت�ن اأحدهم� اأنت والآخ���ر هو مو�سى بن جعفر Q. فكم� 

الحتج�ج، ج2، �ص 389.  (1(
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 .Q اأّن الّن�����ص ُيعطونك الِخراج ف�إّنهم ُيعطونه كذلك لمو�سى بن جعفر

وق���د اأراد بهذا الخبث ال�سع�ية في الإم�م، ولكّنه ك�ن يذكر الواقع. لقد ك�ن 

لمو�س���ى بن جعفر Q روابط وعالق�ت ممتّدة عبر جميع من�طق الع�لم 

الإ�سالم���ّي، غ�ية الأمر اأّن هذه العالق�ت ل���م ت�سل اإلى حيث يتمّكن مو�سى 

بن جعفر Q من القي�م بحركٍة ع�سكريٍة علنّية.

لق���د بقي ح�ل مو�سى بن جعف���ر Q هكذا اإلى اأن و�س���ل الأمر اإلى 

ه�رون الر�سيد. ك�ن هذا في الوقت اّلذي لم يعد في المجتمع الإ�سالمّي اأّي 

مع�ر�س���ة للجه�ز الح�كم، وك�ن ه�رون الّر�سيد يحك���م ف�رغ الب�ل تقريًب�، 

لكّن و�سع حي����ة مو�سى بن جعفر Q وانت�س�ر دعوته لم يجعل مواجهة 

اأم���ره من قبلهم �سه���اًل. وقد ك�ن ه�رون �سي��سيًّ� محّن���ًك�. ومن اأعم�له اأّنه 

توّج���ه وذهب اإلى مّكة حي���ث يحتمل الطبري �� الم���وؤّرخ المعروف، اأو يذكر 

ذل���ك على نحو اليقين �� اأّن ه����رون الّر�سيد قد عزم على الحّج وك�ن هدفه 

 Q اأن يذه���ب اإلى المدينة خف�ًء، ويّطل���ع على اأو�س�ع مو�سى بن جعفر

عن قرب. ف�أراد اأن يرى هذه ال�ّسخ�سّية اّلتي يجري كّل هذا الحديث عنه�، 

وله���� كّل هوؤلء الأتب�ع حّتى في بغداد، وهل اأّنه ينبغي اأن ُيخ�ف منه، فج�ء 

ا وح�ّس��ًس�  � ج���دًّ والتق���ى بمو�سى بن جعف���ر Q وك�ن هذا اللق����ء مهمًّ

للغ�ي���ة. اأولى هذه اللق�ءات ك�نت في الم�سجد الحرام عندم� التقى كّل من 

مو�س���ى بن جعفر Q وه����رون خف�ًء وجرت بينهم���� مح�دث�ت �سديدة 

وح����ّدة، وحّط���م مو�سى بن جعف���ر Q هيبة هذا الخليف���ة في مح�سر 

الموجودي���ن، وهن����ك لم يك���ن ه����رون ملتفًت� اإل���ى اأّن هذا ه���و مو�سى بن 

.Q جعفر
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 ،Q وبعد اأن ي�أتي اإلى المدينة، يعقد عّدة جل�س�ت مع مو�سى بن جعفر

�سير به���ذا المقدار ع�سى اأن ُيت�بع اأهل 
ُ
وك�ن���ت هذه اللق�ءات مهّمة. واإّنني اأ

الّدرا�س����ت والّتحقي���ق والمهتّمي���ن به���ذه الق�س�ي�، فهذه بع����ص الّر�سح�ت 

وليت�بعوا هم هذه الق�سّية. منه� هن�، اأّن ه�رون الر�سيد وفي هذه اللق�ءات 

ق���د ا�ستعمل كّل م���� اأمكنه من تهديد ور�سوة وحيلة م���ن اأجل ال�سيطرة على 

هذا الإن�س�ن المع�ر�ص والمج�هد الحقيقي.

)1985/04/12(

اإّن ه�رون ك�ن ُيع�مل الإم�م الك�ظم Q مع�ملة جّيدة وح�سنة وذلك 

ة اّلت���ي ينقله� الم�أمون  خ���الل المرحلة الأولى من ت�سّدي���ه للحكم. والق�سّ

ح���ول الإم����م الك�ظ���م Q معروفة وملّخ�سه���� اأّن الإم����م Q ك�ن 

يمتط���ي داّب���ة وج�ء ودخ���ل اإلى المك�ن اّل���ذي ك�ن يجل�ص فيه ه����رون واأراد 

الإم����م Q اأن يترّجل عنه�، ولكن ه�رون لم ير����صَ بذلك واأق�سم عليه 

اأن يبقى راكًب� وي�أت���ي بداّبته اإلى ب�س�طه، وعندم� ج�ء الإم�م Q راكًب� 

على ب�س����ط الخليفة احترمه ه�رون وبقي� مّدة يتب����دلن الحديث. وعندم� 

ع���زم الإم�م Q على الّرحيل طلب ه�رون مني )اأي من الم�أمون( ومن 

���ة. وال�ّسيء الملفت  الأمي���ن اأن ن�أخذ ب���رك�ب اأب���ي الح�سن..اإلى اآخر الق�سّ

ة هو م� نقل���ه الم�أمون عن اأّن اأبيه ه����رون: ه�رون، والدي،  ف���ي ه���ذه الق�سّ

ق���د اأعط���ى جميع الح��سرين ف���ي المجل�ص 5 اآلف دين����ر و 10 اآلف دين�ر 

 200 Q اأو دره���م( كهدي���ة وج�ئزة، ولك���ن اأعطى لمو�سى ب���ن جعفر(

دين����ر، علًم� ب�أّنه عندم���� ك�ن الخليفة ي�س�أل عن و�س���ع الإم�م Q ك�ن 

الإم�م Q ُيجيبه مبّيًن� له الم�سكالت والأو�س�ع المعي�سية ال�سّيئة وكثرة 
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العي����ل. فهذا الكالم من الإم����م Q يحمل في طّي�ته معًنى دقيقً�، ف�أن� 

وبقّي���ة اّلذين ع��سوا تجربة التقّية في زم�ن مواجهة ال�س�ه ن�ستطيع اأن نفهم 

وُن���درك لم�ذا ذكر الإم�م Q ولمثل ه����رون و�سعه ال�سّيئ وعدم كف�ية 

. المعي�سة، فهذا الكالم لي�ص فيه تذّللٌّ

 ،Q الكثير منكم وفي عهد القمع والّظلم قد فعلتم مثلم� فعل الإم�م

لأّن الإن�س�ن ومن خالل هذا الكالم ي�ستطيع اأن ُيبعد نظر العدّو عن اأعم�له 

ون�س�ط�ت���ه. وم���ن الطبيعّي اأّن ه����رون وبعد ا�ستم�عه اإل���ى مثل هذا الكالم 

ك�ن ينبغ���ي اأن ُيعط���ي الإم�م مب�لغ ط�ئلة 50 األف دين����ر )اأو درهم( مثاًل. 

ولكّن���ه رغ���م هذا كّله ل���م ُيعطه اأكثر م���ن 200 دين�ر! يق���ول الم�أمون �س�ألت 

اأب���ي عن �سبب اإعط�ئ���ه القليل ف�أج�بني اإذا اأعطيت���ه المبلغ اّلذي في ذّمتي 

لخرج، ولق�م مئة األف ف�ر�ص من ال�ّسيعة، بعد فترٍة وجيزة، �سّدي. ك�ن هذا 

ا�ستنت�ج وفهم ه�رون؛ وبراأيي، اإّن ه�رون ك�ن �س�ئًب� في فهمه. هن� يت�سّور 

البع����ص اأّنه قد ت���ّم ال�ّسع�ية والو�س�ية ب�لإم�م Q لك���ّن حقيقة الق�سّية 

عك����ص ذلك وه���و م� قلن����ه. لأّنه ل���و ك�ن الإم�م Q يملك م���ن الأموال 

الك�فية في زم�ن جه����ده ون�س�له �سّد ه�رون ل�ستط�ع ا�ستقط�ب الكثيرين 

 .R لُيح�رب���وا اإلى ج�نبه. وهذا الو�سع لحظن����ه في زم�ن اأبن�ء الأئّمة

ب�لت�أكيد، لو ك�ن الأئّمة يملكون الم�ل الك�في ل�ستط�عوا جمع عدٍد اأكبر من 

الّن�����ص حولهم. وعل���ى هذا نجد اأّن عهد الإم����م الك�ظم Q ك�ن عهًدا 

 Q و�س���ل فيه الجه����د والكف�ح اإلى اأوج���ه حّتى انتهى ب�عتق����ل الإم�م

و�سجنه.

)1986/07/19(
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ُروي اأّن���ه قيل لمو�سى بن جعفر Q : اأنتم ي���� بني ه��سم قد ُحرمتم 

رجعه� اإليكم، قولوا 
ُ
م���ن فدك، وقد اأخذوا فدك من اآل علي، واأن���� اأريد اأن اأ

رجعه� اإليكم. وم���ن الوا�سح اأّن 
ُ
ل���ي اأين هي ف���دك وم� هي حدوده� حّت���ى اأ

هذا ك�ن مجّرد خداع هدفه اإظه�ر اأّنه قد اأرجع حّق اآل محمد ال�س�ئع، واأن 

ُيع���رف بين الّن��ص بذلك. فيقول له الإم����م: ح�سٌن، اإذا اأنت اأردت اأن ترجع 

لن���� ف���دك، ف�أن� �س�أعّين لك حدوده����. وهكذا تقّرر اأن ُيح���ّدد له فدك. وم� 

ذك���ره الإم����م مو�سى بن جعف���ر Q في تعيين ف���دك ك�ن عب�رة عن كّل 

الع�لم الإ�سالمي؛ وفدك هي هذه. اأي اإّنك اإذا كنت تت�سّور اأّن نزاعن� معك 

هو حول ب�ست�ن م� وعّدة اأ�سج�ٍر من النخيل فهذه �سذاجة.

فق�سّيتن� هن� لي�ست ق�سّية ب�ست�ن فدك مع نخيله، بل الق�سّية هي ق�سية 

خالف���ة النبّي وخالفة الحكومة. غ�ية الأم���ر، اإّن ال�سيء اّلذي ك�ن ُيظّن اأّنه 

�سيحرمن���� من هذا الحّق حرم�ًن� ك�م���اًل في ذاك اليوم هو م�س�درة فدك. 

لهذا ُكّن� ُن�سّر ونوؤّكد على هذه الق�سّية. اأّم� اليوم ف�إّن ال�سيء اّلذي غ�سبتن� 

اإّي����ه لي����ص فدكً�، اّلتي ل���م يعد له� قيم���ة. واإّن م� غ�سبته مّن���� هو المجتمع 

الإ�سالم���ي والبالد الإ�سالمّية. فيذكر مو�سى ب���ن جعفر اأربعة حدوٍد ويقول 

ه���ذه فدك، ف�أرجعه���� اإلين�. اأي اإّن الإم�م مو�س���ى بن جعفر Q ُي�سّرح 

بدعوى الح�كمية والخالفة في ذلك المجل�ص.

)1385/04/12(

ُروي اأّن ه����رون الّر�سيد ق�ل لمو�سى ب���ن جعفر Q يوًم�: »ُخذ فدًك� 

حّت���ى اأرّده� اإلي���ك«، امتن���ع الإم�م Q ف���ي البداية، وق����ل بعده�: »ل 

ا  اآخذه���ا اإل بحدوده���ا«. فيقول له بعده�: »ح�سٌن، خذه�«. ومن الملفت جدًّ
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اأّن الإم�م Q ُيعّين له حدوده� ويقول: »اأّما الحّد الأّول فعدن«؛ ولأّنهم� 

ك�ن���� ج�ل�سين مثاًل في المدينة اأو في بغداد يتحّدث����ن، اأ�س�ف: »عدن« اأي 

نه�ي���ة جزيرة الع���رب. »فتغّير وج���ه الر�سيد، وق����ل: اإيهً�«، ق����ل: »والحّد 

الثان���ي �صمرقند«، ف�أربد وجهه، »والحّد الثالث اإفريقيا«)اأي الحّد الث�لث 

ك�ن تون����ص( ف��سوّد وجه ه����رون الر�سيد؛ وق����ل: »هنيه هي���ه«، عجيب اأّي 

 ه���ذا. ق�ل: »والرابع �صي���ف البحر ما يل���ي الخزر واإرميني���ة«. والتي 
ٍ
كالم

ه���ي اأرميني� اليوم وم� يليه� حّتى البح���ر المتو�سط. فق�ل الر�سيد: »لم يبَق 

لن���� �سيء، فتح���ّول اإلى مجل�سي«. فرّد عليه مو�س���ى بن جعفر Q : »قد 

.
(1(

اأعلمتك اأّنني اإن حّددتها لم ترّدها« فعند ذلك عزم على قتله

)1986/07/19 (

Q سهادة االإمام الكاظم�

عندم���� يري���د ه����رون الّر�سيد اأثن�ء الدخ���ول اإلى ح���رم النبّي P في 

المدين���ة في ذلك ال�سفر اأن يتظ�هر بي���ن الم�سلمين اّلذين يزورونه، ويعلن 

قرابته م���ن النبّي P، ينزل اإلى قبره ويقول: »ال�سالم عليك ي� بن العّم«، 

فال يقول: »ي���� ر�سول اهلل«، في�أتي مو�سى ب���ن جعفر Q مب��سرًة ويقف 

)1) راج���ع: بح����ر الأنوار، ج 29، �ص 201. في من�قب ابن �سهراآ�سوب، ف���ي كت�ب اأخب�ر الخلف�ء اأن ه�رون 
الر�سي���د ك�ن يق���ول لمو�س���ى بن جعفر Q : »خ���ذ فدكً� حتى اأرده���� اإليك، في�أبى حت���ى األّح عليه 

فق����ل Q: »ل اآخذه���ا اإل بحدودها« ق�ل: وم� حدوده�؟ ق����ل Q : »اإن حّددتها لم ترّدها«، 

ق����ل: بح���ّق جّدك اإل فعلت؟ ق�ل Q : »اأّم���ا الحّد الأّول فعدن«، فتغّير وج���ه الر�سيد وق�ل: اإيه�، 

ق����ل Q : »والح���د الثاني �صمرقند«، ف�ربّد وجهه ق�ل: »والحد الثال���ث اإفريقية«، ف��سوّد وجهه 

وق����ل: هيه، ق�ل Q : »والرابع �صي���ف البحر مما يلي الجزر واأرميني���ة«، ق�ل الر�سيد : فلم يبق 

لن���� �سيء، فتح���ّول اإلى مجل�سي، ق�ل مو�سى Q: »قد اأعلمتك اأنن���ي اإن حّددتها لم تردها«، فعند 

ذلك عزم على قتله«.
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، اأي اإذا كنت اأنت ابن عّمه، 
ريح ويقول: »ال�صالم عليك يا اأبتاه«)1) قب�ل ال�سّ

فهو اأبي. فيف�سح هذا الأ�سلوب التزويرّي له�رون في هذا المجل�ص نف�سه.

�سع���ر من ك�ن م���ن حوا�سي ه����رون الر�سي���د اأّن اأكبر خط���ر على جه�ز 

الخالف���ة هو وج���ود مو�سى بن جعف���ر Q. هن�ك وقف رج���ٌل من اأتب�ع 

� راكًب� ي�أت���ي من دون اأي نوع من  جه����ز الحكومة وال�ّسلط���ة وراأى اأّن �سخ�سً

العتب����رات، وم���ن دون اأن يمتط���ي ح�س�ًن� ف�خًرا، ومج���ّرد اأن ج�ء ُفتح له 

الّطري���ق وعلى الّظ�هر في نف�ص �سفر المدين���ة ذاك، على م� اأظن، ويدخل 

وي�س����أل ذاك الرج���ل: من هو ذا اّلذي اإذا دخل، خ�س���ع الجميع اأم�مه وفتح 

له حوا�سي الخليفة الّطريق ليدخل. قيل له: هذا مو�سى بن جعفر. وبمجّرد 

 � اأن ق�ل���وا له ذلك، ق�ل: ويٌل لحم�قة هوؤلء، اأي بني العّب��ص، يجّلون �سخ�سً

يريد زوالهم والق�س�ء على حكومتهم. فقد ك�نوا يعلمون اأّن خطر مو�سى بن 

جعف���ر Q على جه�ز الخالفة هو خطُر ق�ئٍد كبير يتمّتع ب�لعلم الو�سيع 

والتق���وى وال�س���الح، ويعرف���ه الجميع وله اأتب����ٌع ومحّبون ف���ي جميع اأرج�ء 

الع�لم الإ�سالمي؛ ويتمّتع ب�سج�عٍة ل تخيفه اأّي قّوٍة مهم� بلغت، ولهذا يقف 

ف���ي وجه الأّبه���ة الّظ�هرية ل�سلطنة ه�رون ويتحّدث م���ن دون اأّي مح�ب�ٍة اأو 

مج�ملة.

مث���ل هك���ذا �سخ�سّية مج�ه���دة ومن��سل���ة ومّت�سلة ب����هلل ومتوّكلة على 

اهلل له� اأن�س�ٌر ف���ي جميع اأرج�ء الع�لم الإ�سالمي ولديه� خّطة لأجل اإق�مة 

الحكوم���ة والّنظ����م الإ�سالميي���ن. ك�ن هذا يمّث���ل اأكبر خط���ر على حكومة 

بح�ر الأنوار، ج48، �ص 103.  (1(
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ه�رون. لهذا، قّرر ه�رون اأن يزيل هذا الخطر من اأم�مه. ب�لطبع، لقد ك�ن 

ه����رون رجاًل �سي��سيًّ� لهذا لم يقم بهذا العم���ل دفعًة واحدة. ففي البداية، 

ك�ن يرغ���ب اأن يت���ّم هذا الأمر بطريق���ة غير مب��سرة. بعده���� َوجد اأّنه من 

الأف�س���ل اأن ي�سجن مو�سى بن جعفر Q، لعّل���ه ي�ستطيع في ال�سجن من 

غوط من اأجل حمله  التف�و�ص معه اأو اإعط�ئه امتي�زات واأن ي�سعه تحت ال�سّ

 Q على القبول والإذع�ن والت�سليم. لهذا اأمر ب�عتق�ل مو�سى بن جعفر

واإح�س����ره من المدينة؛ ولك���ن بطريقة ل تخد�ص م�س�ع���ر اأهل المدينة ول 

يعرف���ون م� حّل بمو�سى بن جعف���ر Q. لهذا، �سنعوا مركبين ومحملين 

ووّجه���وا واح���ًدا منهم���� اإلى العراق واآخ���ر اإلى ال�س�م من اأج���ل اأن ل يعرف 

الّن�����ص اإل���ى اأين ي�أخذون مو�سى ب���ن جعفر. فج�وؤوا بمو�س���ى بن جعفر اإلى 

مرك���ز الخالفة في بغداد و�سجنوه هن����ك، وامتّد هذا ال�ّسجن لوقٍت طويل. 

خرج م���ن ال�ّسجن دفعًة 
ُ
ب�لّطب���ع، لي�ص م���ن الم�سّلم اأّن الإم����م Q قد اأ

واح���دة واعُتقل مجّدًدا، ولكن من الم�سّلم اأّنه اعُتقل مّرة اأخرى من اأجل اأن 

ُيقتل في ال�سجن وهذا م� فعلوه.

ب�لت�أكيد، ك�نت �سخ�سّية مو�سى بن جعفر Q داخل ال�ّسجن هي تلك 

ال�ّسخ�سّي���ة اّلتي ُت�سب���ه المن�رة اله�دية لكّل م���ن ك�ن ُيحيط به�. ف�نظروا، 

الح���ّق هو هذا، اإّن حركة الفكر الإ�سالمّي والجه����د اّلذي يقوم على اأ�س��ص 

الق���راآن هم� مثل هذه الحركة، فال ُيمك���ن اأن تتوّقف لحظًة واحدة حّتى في 

اأ�سعب الّظروف وهذا هو العمل اّلذي ق�م به مو�سى بن جعفر Q حيث 

يوجد في هذا المج�ل ق�س����صٌ كثيرة ورواي�ت عديدة؛ وواحدة من اأكثره� 

جم����ًل ولفًت���� للنظر، اأن ال�سن���دّي بن �س�هك المعروف واّل���ذي تعلمون عنه 
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ا و�سديًدا ومن عبي���د العّب��سيي���ن والأكثر وف�ًء  اأّن���ه ك�ن �سّج�ًن���� عنيًف� ج���دًّ

له���ذه ال�سلطن���ة والخالفة في تلك الأي����م؛ وقد ك�ن هذا �سّج����ن مو�سى بن 

جعفر Q، وق���د �سجن مو�سى بن جعفر Q في زنزانة مزرية تحت 

الأر�ص، في منزله. وك�نت ع�ئلة ال�سندّي بن �س�هك في بع�ص الأوق�ت تنظر 

 Q م���ن ط�قة اإلى داخ���ل ال�سجن وقد اأّثر و�سع حي����ة مو�سى بن جعفر

فيه���م وغر�ص فيهم بذر محب���ة اأهل البيت. ف�أحد اأبن�ء ال�سندّي بن �س�هك، 

وُيدع���ى ك�س�جم، هو من كب���راء الت�سّيع واأعالمهم. ولع���ّل ك�س�جم ك�ن من 

اأولد ال�سن���دّي لجيٍل اأو جيلين، وك�ن من عظم����ء الأدب�ء وال�سعراء واأعالم 

الت�سّي���ع في زم�نه، وقد ذكر الجميع هذا الأمر؛ ا�سمه ك�س�جم ال�سندي وهو 

من اأولد ال�سندي بن �س�هك. 

ه���ذا ك�ن ح�ل حي�ة مو�س���ى بن جعفر في ال�ّسج���ن. ب�لت�أكيد لقد ج�وؤوا 

م���ّرات اإل���ى الإم�م ف���ي ال�سج���ن وه���ّددوه وطّمع���وه واأرادوا اأن ُيرّغبوه لكّن 

ه���ذا الإن�س�ن العظيم اّل���ذي اّت�سف بتلك ال�سالبة الإلهّي���ة، وب�لتوّكل على 

مود ه���و اّلذي حفظ القراآن  الّرب المتع����ل واللطف الإلهّي ونف�ص هذا ال�سّ

والإ�سالم اإلى اليوم. اعلموا هذا، اإّن ا�ستق�مة اأئّمتن� في وجه تّي�رات الف�س�د 

ه���ي اّلتي اأّدت بن� اليوم لإدراك الإ�سالم الحقيقّي. ُيمكن لالأجي�ل الم�سلمة 

واأبن����ء الب�سر الي���وم اأن ُيدركوا �سيًئ���� ب��سم الإ�سالم والق���راآن و�سّنة النبّي 

ف���ي الكتب، اأعّم م���ن كتب ال�ّسيعة وحّت���ى كتب اأهل ال�سنة. ل���و لم تكن هذه 

الحرك���ة المج�هدة ال�سديدة لالأئّمة R طيلة هذه ال� 250 �سنة ف�علموا 

اأّن الكّت����ب والخطب�ء الم�أجورين لع�سر الأمويين والعّب��سيين ك�نوا لُيبّدلوا 

الإ�سالم ب�لتدريج، وك�نوا يفعلون ذلك، وبعد مرور قرنين، لم� ك�ن بقي من 
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الإ�س���الم، اأو لم� ك�ن بقي الق���راآن، اأو لك�ن القراآن محّرًف�. اإّن هذه الراي�ت 

الخّف�ق���ة وتلك الم�س�ع���ر المّتقدة وهذه المن�رات الرفيع���ة هي اّلتي وقفت 

في ت�ريخ الإ�سالم واأطلق���ت �سع�ع الإ�سالم بحيث اإّن كّل المحّرفين واّلذين 

اأرادوا اأن يقلبوا الحق�ئق في تلك البيئة المظلمة لم يتمّكنوا من اأن ُيحّققوا 

م� اأرادوا. ك�ن تالمذة الأئّمة R من جميع الفرق الإ�سالمّية ولم يكونوا 

من ال�ّسيعة فقط؛ واأولئ���ك اّلذين ك�نوا من تالمذة الأئّمة واّلذين لم يكونوا 

يعتق���دون ب�أه���داف الت�سّي���ع، اأي الإم�مة ال�سيعّي���ة، ك�نوا كثر. وق���د تعّلموا 

التف�سي���ر والق���راآن والحديث و�سّنة الّنبّي من الأئّم���ة. اإّن هذه المق�ومة هي 

اّلتي حفظت الإ�سالم اإلى يومن� هذا.

في النه�ية ُقتل مو�سى بن جعفر Q في ال�سجن م�سموًم�. ومن اأ�سّد 

م���رارات �سيرة الأئّم���ة هي �سه�دة مو�سى بن جعف���ر Q. وب�لّطبع، لقد 

ك�ن���وا يريدون في ذلك الوقت اأن يتظ�هروا ب�لح�سنى. ففي الأي�م الأخيرة، 

ج����ء ال�سندّي ب���ن �س�هك بمجموعة م���ن الوجوه والم�س�هي���ر الكب�ر اّلذين 

ك�نوا ف���ي بغداد ليجتمعوا ح���ول الإم�م Q وق�ل لهم انظ���روا اإّن و�سع 

حي�ت���ه جّي���د ول يوجد اأّي م�سكلة. فق�ل الإم����م Q : نعم، ولكن اعلموا 

اأّنهم �سيقتلونني م�سموًم�. وقد ُقتل الإم�م م�سموًم� بب�سعة حبوب من الّتمر، 

وتحت تل���ك الأغالل والقيود اّلتي قّيدوا به� عنق���ه وقدميه، وهكذا ارتفعت 

روح الإم����م العظي���م والمظلوم والعزي���ز في ال�سجن، اإل���ى الملكوت الأعلى 

وو�سل اإلى ال�سه�دة.

 Q ب�لطب���ع، ك�ن هوؤلء يخ�فون من جن����زة الإم�م مو�سى بن جعفر

����، وكذلك م���ن قبر مو�سى بن جعف���ر Q. ولهذا عندم���� اأخرجوا  اأي�سً
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جن�زة الإم�م مو�سى بن جعفر Q من ال�ّسجن وك�نوا ُيطلقون ال�سع�رات 

� ويثور عل���ى الحكومة؛ ك�نوا  اّلت���ي تدّل عل���ى اأّن هذا ال�سخ����ص ك�ن خ�رجيًّ

يقول���ون ه���ذه الكلم�ت لكي يجعل���وا �سخ�سّية مو�سى ب���ن جعفر Q في 

م���ورد الّتهمة. وقد ك�ن���ت اأجواء بغداد ب�لن�سبة للجه����ز الح�كم اأجواًء غير 

م�ستق���ّرة اإلى درج���ة اأّن اأحد عن��سر جه����ز الحكم نف�سه وه���و �سليم�ن بن 

جعف���ر �� �سليم����ن بن جعفر بن المن�سور العّب��س���ي اأي ابن عم ه�رون اّلذي 

ُيع���ّد من اأ�سراف العّب��سيين �� قد وج���د اأّن هذا الو�سع من الممكن اأن يخلق 

لهم م�سكلة، فق�م بدوٍر اآخر واأح�سر جن�زة مو�سى بن جعفر Q وو�سع 

كفًن���� قّيًم� على الجن�زة، وج����ء بكّل احترام اإلى الإم�م ف���ي مق�بر قري�ص، 

اّلتي ُتعرف اليوم ب� »الك�ظميين«، ودفنوا الإم�م Q في المرقد المطّهر 

القريب من بغداد، وهكذا ختم مو�سى بن جعفر حي�ًة مليئًة ب�لجه�د.

)1985/04/12(





الفصل الثاني عشر:

Q اإلمام الرضا
الإمام الر�صا Q  وولية العهد. 	•

خطة الإمام الر�صا Q  لمواجهة الماأمون. 	•
.Q صهادة الإمام الر�صا� 	•





اإلمام الرضا Q ووالية العهد

عندم���� ا�ست�سه���د مو�س���ى بن جعف���ر Q م�سموًم���� بع���د �سنين من 

الحب�ص في �سج���ون ه�رون، �سيطر جوٌّ ع�م من القمع على البالد الخ��سعة 

لل�ّسلط���ة العّب��سي���ة. وفي ذلك الج���ّو الخ�نق اّل���ذي و�سفه اأح���د اأتب�ع علي 

 ،
ر الّدم«)1) ب���ن مو�سى Q، ق�ل محمد ب���ن �سن�ن: »و�سيف ه����رون ُيقطِّ

ك�ن اأكب���ر اإنج�ز لإم�من� المع�سوم الجليل ه���و اأّنه ا�ستط�ع اأن يح�فظ على 

�سج���رة الت�سّيع و�سط اأع��سي���ر الحوادث، ويمنع من ت�سّتت وفتور عزم اأتب�ع 

اأبي���ه الجليل. وب�أ�سلوب التقّية المده�ص ا�ستط����ع اأن يحفظ حي�ته اّلتي هي 

محور وروح ال�ّسيع���ة، لي�ستمّر في جه�د الإم�مة العميق في عهد اأكثر خلف�ء 

بن���ي العّب��ص قدرًة، وفي زمن ال�ستق���رار والّثب�ت الك�مل لذلك الّنظ�م. لم 

يتمّك���ن الت�ريخ من ر�سم �سورٍة وا�سحة عن مرحل���ة ال�سنوات الع�سر لحي�ة 

الإم����م الث�من في زمن ه����رون، وفيم� بعده في مرحلة الح���روب الداخلّية 

اّلتي امتّدت لخم�ص �سنوات بين خرا�س�ن وبغداد، لكن ب�لتدّبر ُيمكن اإدراك 

اأّن الإم����م الث�م���ن ف���ي هذه المرحل���ة اأكمل تل���ك المواجهة الممت���ّدة لأهل 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 8، �ص 257.
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البي���ت R واّلت���ي ا�ستمّرت ف���ي كّل الع�س���ور بعد ع��س���وراء بنف�ص تلك 

التوّجه�ت والأهداف.

وبمجّرد اأن ح�س���م الم�أمون تلك الحرب لم�سلحته ع�م 198 وتحّول اإلى 

خليفة بال من�زع، ك�ن م���ن اأّول تدابيره التفّرغ لحّل م�سكلة العلويين وجه�د 

الت�سّيع. ولأجل هذا الهدف، و�سع اأم�م عينيه تجربة �سلفه من الخلف�ء.

تجرب���ٌة اأظهرت القدرة وال�ّسمولّية والعمق المتزايد لهذه الّنه�سة وعجز 

اأجه���زة ال�ّسلطة ع���ن اقتالعه� اأو اإيق�فه���� ومح��سرته�. لق���د ك�ن يرى اأّن 

�سط���وة وهيب���ة ه�رون حّتى مع ال�ّسج���ن الّطويل وت�سميم الإم����م ال�ّس�بع في 

ال�ّسجن لم تتمّكن من منع النتف��س����ت والمواجه�ت ال�ّسي��سّية والع�سكرّية 

والإعالمّية والفكرّية لل�سيعة. ولأّنه لم يكن بم�ستوى القدرة اّلتي ك�نت لأبيه 

و�سلفه، ب�لإ�س�فة اإلى ت�أثير الحروب الداخلّية بين العّب��سيين، فقد ك�ن يرى 

ب�أن ال�ّسلطة العّب��سية مهّددة بم�سكالت كبيرة، ولهذا وجد من ال�سرورّي اأن 

ينظر بجّدية ت�ّمة اإلى خطر نه�سة العلويين.

لع���ّل الم�أمون في تقييمه لخطر ال�ّسيعة على جه����زه، ك�ن ُيفّكر بطريقة 

واقعّية. واأغلب الّظن اأّن مّدة الخم�ص ع�سرة �سنة بعد �سه�دة الإم�م ال�س�بع 

واإل���ى اليوم اّلذي �سنحت فيه ب�لخ�سو�ص فر�سة ال�سنوات الخم�ص للحروب 

الداخلّية، ف�إّن تّي�ر الت�سّيع تمّتع ب�لمزيد من ال�ستعداد على طريق رفع راية 

الحكومة العلوّية.

وق���د ك�ن الم�أمون ي�سعر بهذا الخطر بحد�س���ه الذكّي وُيفّكر بمواجهته، 

ة دع���وة الإم�م الث�من من  وله���ذا بتبع هذا التقيي���م والت�سخي�ص ك�نت ق�سّ

المدين���ة اإلى خرا�س����ن واقتراح ولية العهد الإلزامّي���ة عليه، وهذه الح�دثة 



415

س لام سرلضا Q وووسة سرعفق

اّلت���ي ج���رت لم يحدث م� ُي�سبهه�، ولم يكن له� ف���ي نوعّيته� �سبيه ول نظير 

في جميع عهود الإم�مة الطويلة.

وهن���� من الجدير اأن ُنط�لع واقعة ولية العه���د هذه. ففيه� واجه الإم�م 

الث�م���ن علي ب���ن مو�سى الر�س� Q تجربًة ت�ريخّي���ًة عظيمًة في معر�ص 

حرٍب �سي��سّيٍة خفّية تح���ّدد نتيجته� انت�س�ر اأو هزيمة م�سير الت�سّيع. ففي 

هذه المعركة، نزل الخ�سم وه���و الم�أمون اإلى الميدان بعّدته وعديده. وقد 

نزل الم�أم���ون اإلى الميداٍن متمّتًع� ب�لّده�ء الوا�س���ع والّتدبير القوّي والفهم 

والّدراي���ة غير الم�سبوق���ة، بحيث لو انت�سر وا�ستط����ع اأن ُيطّبق خّطته اّلتي 

اأعّده���� لو�س���ل يقيًن���� اإلى الهدف اّل���ذي لم يتمّك���ن اأّي واحٍد م���ن الخلف�ء 

الأموّيي���ن اأو العّب��سّيي���ن من تحقيقه منذ ال�سن���ة الأربعين للهجرة )اأي بعد 

�سه����دة علّي ب���ن اأبي ط�لب(، ورغ���م كّل جهودهم، وهو عب����رة عن اقتالع 

�سج���رة الت�سّيع وتّي����ر المع�ر�سة اّل���ذي ك�ن دوًم� ك�سوكٍة ف���ي اأعين زعم�ء 

الخالف�ت الط�غوتية.

لك���ّن الإم����م الّث�م���ن Q، وب�لّتدبي���ر الإله���ّي، تغّلب عل���ى الم�أمون 

وهزمه ف���ي ذلك الميدان ال�سي��سّي اّلذي اأوج���ده بنف�سه. فلم تكن النتيجة 

اأّن الت�سّي���ع لم ي�سعف فح�سب، بل ك�ن���ت �سنة ال� 201 هجري هي �سنة ولية 

العهد لالإم�م Q، من اأكثر �سنوات ت�ريخ الت�سّيع بركًة وثمرًة، وقد بّثت 

نف�ًس���� جديًدا في جه����د العلويين. كّل ذل���ك ببركة الّتدبي���ر الإلهّي لالإم�م 

الث�من Q واأ�سلوبه الحكيم اّلذي اأظهره هذا الإم�م المع�سوم في هذا 

المتح�ن الكبير.

ولأج���ل اأن ُن�سيء على وج���ه هذه الح�دثة المده�سة نق���وم بعر�ص �سرٍح 
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مخت�سر لخّطة الم�أمون وتدبير الإم�م في هذه الواقعة.

لق���د ك�ن الم�أمون بدعوت���ه لالإم�م الث�من Q اإل���ى خرا�س�ن ي�سعى 

وراء عّدة مق��سد اأ�س��ص:

اأّوله�؛ واأهّمه� تبديل �س�حة المواجه�ت الثورّية الح�ّدة لل�ّسيعة اإلى �س�حٍة 

للن�س�ط ال�سي��سّي اله�دئ البعيد عن الخطر. وكم� ذكرت ف�إّن ال�ّسيعة ك�نوا 

ُيم�ر�س���ون في ظّل التقّية مواجه�ت ون�س����ل ل يعرف الّتعب والتوّقف. وهذه 

يتي���ن، ك�ن له� ت�أثيٌر  المواجه����ت الن�س�لي���ة، اّلتي ك�ن���ت متالزمة مع خ��سّ

ل يو�س���ف في الق�س����ء على ب�س�ط الخالفة، اأحدهم���� المظلومّية والأخرى 

القدا�سة.

ك�ن ال�ّسيع���ة وب�لعتم����د على هذين الع�ملين الّن�فذي���ن يو�سلون الفكر 

ال�سيع���ّي اّلذي هو عب�رة ع���ن تف�سير الإ�سالم وتبيينه بح�سب روؤية اأئّمة اأهل 

البيت اإلى زواي� قلوب واأذه�ن مخ�طبيهم، وك�نوا يجعلون اأّي �سخ�صٍ يمتلك 

اأقّل ا�ستعداد يميل اإلى هذا الّنوع من الفكر اأو موؤمًن� به، وهكذا ك�نت دائرة 

الت�سّي���ع تّت�س���ع يوًم� بعد يوم في الع�ل���م الإ�سالمّي. وك�نت تل���ك المظلومّية 

والقدا�سة اّلتي تنطلق من ركيزة الفكر ال�ّسيعّي ُتنّظم هن� وهن�ك وفي جميع 

الع�سور تلك الّنه�س�ت الم�سّلحة والحرك�ت الّثورّية �سّد اأجهزة الخالفة.

ك�ن الم�أمون يريد اأن ي�سلب هذا الجمع المن��سل ذاك الخف�ء وال�ستت�ر 

دفعًة واحدة، ويج���ّر الإم�م Q من ميدان المواجهة الثورّية اإلى ميدان 

ال�ّسي��س���ة، ويو�سل بهذه الّطريق���ة فع�لّية نه�سة الت�سّي���ع اّلتي ك�نت تتزايد 

يوًم���� بعد يوم، على اأثر ذلك ال�ستت�ر والختف����ء اإلى درجة ال�سفر. وبهذه 

الّطريقة ك�ن الم�أمون ي�سلب جم�عة العلوّيين ه�تين الخ��سّيتين الموؤّثرتين 
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والن�فذتي���ن. لأّن الجم�ع���ة اّلتي يك���ون ق�ئده� �سخ�سّية ممّي���زة في جه�ز 

الخالف���ة وولّي عهد الملك المطلق العن����ن في زم�نه، والمت�سّرف في اأمور 

الب���الد لي�ص مظلوًم� ولي����ص مقّد�ًس� كم� ُيّدعى. وك�ن له���ذا التدبير القدرة 

على اأمرين:

الأّول: اأن يجع���ل الفك���ر ال�سيع���ّي مرادًف� ل�س�ئر العق�ئ���د والأفك�ر اّلتي 

له���� اأتب�ٌع في المجتمع ويخرجه م���ن حيثّية الفكر المخ�لف لجه�ز ال�ّسلطة، 

�، لكّن���ه ك�ن بنظر الّن��ص،  اّل���ذي واإن ك�ن بنظر الأجه���زة ممنوًع� ومبغو�سً

عف�ء، يمتلك ج�ذبّية كبيرة وُيثير الّت�س�وؤلت. � ال�سّ وخ�سو�سً

والثان���ي: تخطئ���ة اّدع�ء الت�سّي���ع حول خالف���ة الأمويي���ن والعّب��سيين، 

واإ�سف����ء ال�سرعّي���ة على هذه الخالف����ت. وك�ن الم�أمون به���ذا العمل ُيثبت 

لجمي���ع ال�ّسيع���ة ب�لتزوي���ر، اأّن اّدع����ء غ�س���ب الخالف���ة المت�سّلط���ة وعدم 

�سرعّيته����... لأّنه لو ك�ن���ت الحكوم�ت ال�ّس�بقة ف�ق���دة لل�سرعّية فينبغي اأن 

تكون خالف���ة الم�أمون وحكومته اّلتي هي وريثة تلك الحكوم�ت غير �سرعّية 

وغ��سب���ة، ولأّن عل���ّي ب���ن مو�سى الر�س���� Q بدخوله في ه���ذا الجه�ز 

وقبول���ه لولية عهد الم�أم���ون قد اعتبره ق�نونيًّ� وم�سروًع����، فيجب اأن يكون 

ب�ق���ي الخلف����ء �سرعّيين، وهذا بذات���ه نق�ٌص لجميع اّدع����ءات ال�ّسيعة. ولم 

يك���ن الم�أمون بهذا الفعل ينتزع من علّي ب���ن مو�سى الر�س� Q �سرعّية 

حكومت���ه و)حكومة( من �سبقه فح�سب، بل ك�ن ُيدّم���ر اأحد اأرك�ن العتق�د 

ال�سيعّي بظلم اأرك�ن الحكوم�ت ال�ّس�بقة من اأ�س��سه�.

اإ�س�ف���ة اإلى نق�ص الفك���رة ال�ّس�ئدة والمعروفة عن زه���د وعدم اهتم�م 

الأئّم���ة بزخ�رف الدني� ومق�م�ته����، وُيظهر ب�أّن الأئّمة يلج���وؤون اإلى الّزهد 
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فق���ط في الّظروف اّلتي ل ت�سل فيه� اأيديهم اإلى الّدني�، اأي عندم� ُيمنعون 

عنه�. بينم� عندم� تفتح اأم�مهم اأبواب جّنة الّدني� ي�سرعون نحوه�. وح�لهم 

في هذا ح�ل الآخرين. فهم يتنّعمون ب�لّدني� اإن اأقبلت عليهم.

واله���دف الث�ل���ث للم�أم���ون؛ هو اأن يجع���ل الإم�م المع�س���وم، اّلذي ك�ن 

ركي���زة المع�ر�سة والمواجهة في جه�زه الح�ك���م دوًم�، وكذلك بقية الق�دة 

العلويي���ن وم���ن معهم مّمن اجتمع ح���ول الإم�م Q م���ن اأهل ال�سالح، 

يدخلون تحت �سيطرة الم�أمون. وهذا نج�ح لم يتمّكن اأحد على الإطالق اأن 

ُيحّققه ل من العّب��سيين ول من الأمويين.

واله���دف الراب���ع؛ ه���و اأن يجعل الإم����م Q، اّلذي يمتل���ك العن�سر 

ال�سعب���ي، وُيعّد قبلة الآم�ل ومرجع الّن��ص ف���ي كّل اأ�سئلته� و�سك�واه�، تحت 

مح��س���رة اأجهزة الحكومة. وبذلك يفقد �سيًئ� ف�سيًئ� الّط�بع ال�ّسعبّي ويبني 

ح�جًزا بين���ه وبين الّن��ص حّتى ي�سعف ب�لّت�ل���ي الرابط الع�طفي بينه وبين 

الّطبقة ال�سعبّية.

اله���دف الخ�م�ص للم�أمون؛ ك�ن اأن يك�س���ب �سمعة معنوّية ووج�هة. فمن 

الّطبيعّي عنده� اأن يمدح الجميع ذلك الح�كم اّلذي اخت�ر لولية عهده ابن 

بن���ت النبّي P، و�س�ح���ب ال�ّسخ�سّية المقّد�سة والمعنوّي���ة، وفي المق�بل 

يح���رم اإخوته واأبن�ءه م���ن هذا المن�سب. والمعروف دائم���ً� اأّن التقّرب من 

�لحين  �لحي���ن والمتدّينين من ِقَبل طاّلب الدني���� ُيذهب م�ء وجه ال�سّ ال�سّ

ويزيد من م�ء وجه اأهل الدني�.

الهدف ال�س�د�ص؛ ك�ن ب�عتق�د الم�أمون اأّن الإم�م Q بت�سّلمه لولية 

 � العه���د �سيتحّول اإلى ع�مٍل تبريرّي لجه�ز الحكم. فمن البديهّي اأّن �سخ�سً
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ك�لإم����م بم� لديه من تقوى وعلم ومق�م ل نظي���ر له، وهو في اأعين الجميع 

م���ن اأبن����ء النبّي P، اإذا ق�م ب�س���رح وتبرير م� يقوم ب���ه جه�ز الحكومة، 

 � �س���وف ي�أمن الّنظ�م من اأّي �سوٍت مخ�لٍف ولن يطعن به اأحد. وبذلك اأي�سً

ل ي�ستطيع اأحد اأن ُينكر �سرعية ت�سّرف�ت هذا الّنظ�م. فهذا الأمر ك�ن عند 

الم�أمون قلعًة منيعًة يمكنه من خالله� اأن ُيخفي عن الأعين اأخط�ء الخالفة 

وقب�ئحه�. 

ب�لإ�س�فة اإلى هذه ك�ن للم�أمون اأهداٌف اأخرى بح�سب ت�سّوره.

وكم���� ُي�س�ه���د ف�إّن هذا التدبي���ر ك�ن من العمق والتعقي���د لدرجة اأّنه لم 

يك���ن لأحٍد غير الم�أمون القدرة على القي�م ب���ه، ولهذا ال�سبب، ك�ن اأن�س�ر 

الم�أمون والمقّربون غ�فلين عن اأبع�ده وجوانبه. وُي�ستنتج من بع�ص الوث�ئق 

الت�ريخّي���ة، اأّن الف�سل بن �سهل، الوزير والق�ئد الأعلى، واأكثر الأفراد قرًب� 

م���ن جه�ز الخالف���ة، ك�ن غير مّطلٍع على حقيقة ه���ذه ال�ّسي��سة ومحتواه�. 

وذلك حّتى ل تتعّر�ص اأهدافه في هذه الحركة اللتف�فّية اإلى اأّية نك�سة. 

ولأج���ل ذل���ك ك�ن الم�أمون يخترع الق�س�ص من اأج���ل توجيه هذا الفعل 

���� اأّن �سي��سة الم�أمون  ودوافع���ه ويتو�ّسل بهذا الق���ول وذاك. يجب القول حقًّ

ك�ن���ت تتمّت���ع بتجربة وعمق ل نظير ل���ه، لكّن الّطرف الآخ���ر اّلذي ك�ن في 

راع مع الم�أمون هو الإم����م علي بن مو�سى الر�س� Q. وهو  �س�ح���ة ال�سّ

ف���ة ب�لّده�ء والمكر  نف�س���ه اّلذي ك�ن ُيح���ّول اأعم�ل وخطط الم�أمون المت�سّ

والممزوج���ة ب�ل�سيطنة والمعّدة بدّقة و�سمولي���ة، اإلى اأعم�ل ل ف�ئدة له� ول 

ت�أثي���ر واإلى حرك�ت �سبي�نّية. بينم� الم�أم���ون اّلذي بذل هذه الجهود واأنفق 

م���ن راأ�سم�له الكبي���ر في هذا ال�سبي���ل، ل اأّنه فقط لم ُيحّق���ق اأي �سيء من 
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الأه���داف اّلتي ك�ن ي�سع���ى اإليه�، بل اإّن �سي��سته اّلت���ي اّتبعه� انقلبت عليه. 

ف�ل�ّسهم اّلذي ك�ن ُيريد اأن يرمي به مق�م ومك�نة وطروح�ت الإم�م علّي بن 

مو�سى الر�س� Q، اأ�س�ب الم�أمون، بحيث اإّنه وبعد م�سّي فترة ق�سيرة 

ا لأن يعتبر كّل تدابيره واإجراءاته الم��سية هب�ًء منثوًرا ك�أّنه�  اأ�سبح م�سطرًّ

�سيئ���ً� لم يكن. وفي نه�ية المط�ف ع�د الم�أمون ليخت�ر نف�ص الأ�سلوب اّلذي 

�سلكه اأ�سالفه من قبله وهو قتل الإم�م Q. ف�لم�أمون اّلذي �سعى ج�هًدا 

لتك���ون �سورته ح�سنة ومقّد�سة وليّت�سف ب�أّنه خليفة ط�هر ع�قل، �سقط في 

النه�ية في تلك المزبلة اّلتي �سقط فيه� كّل الخلف�ء ال�س�بقين له. اأي انجّر 

اإلى الف�س�د والفح�س�ء وُو�سمت حي�ته ب�لّظلم والكبر. 

وُيمكن م�س�هدة نم�ذج من حي�ة الم�أمون على مدى 15 ع�ًم� بعد ح�دثة 

ولية العه���د تك�سف �ست�ر الخداع والّتظ�هر عند الم�أمون. فك�ن لديه ق��ٍص 

للق�س�ة، ف��سق وف�جر مثل يحيى بن الأكثم. وك�ن الم�أمون ُيح�سر المغّني�ت 

���� اإل���ى ق�سره، وك�ن لديه مغ���نٍّ خ��ّص ُيدعى ابراهي���م بن مهدّي، وقد  اأي�سً

ع��ص مرّفًه� م�سرًف� حّتى اأّن �ست�ئر دار خالفته في بغداد ك�نت من الدّر.



ة اإلمام الرضا Q لمواجهة المأمون
ّ
خط

بع���د هذا العر�ص ل�سي��سة الم�أمون، نتعّر�ص اإل���ى ال�ّسي��سة والإجراءات 

اّلتي ق�م به� الإم�م علي بن مو�سى الّر�س� Q لمواجهة هذا الواقع:

النقطة الأولى: عندم� ُدعي الإم�م Q من ِقَبل الم�أمون لينتقل من 

المدينة اإلى خرا�س�ن، ن�سر جّوًا في المدينة يدّل على انزع�جه وت�س�يقه من 

هذه الخطوة، بحيث اإّن كّل �سخ�ص ك�ن حول الإم�م Q تيّقن اأّن الم�أمون 

ُي�سمر �سوًء لالإم�م Q من خالل اإبع�ده عن موطنه. ولقد اأعرب الإم�م 

للجميع عن �سوء م� يرمي اإليه الم�أمون بكّل الأ�س�ليب الممكنة، فق�م بذلك 

عند توديع حرم النب���ّي P وعند توديع ع�ئلته واأثن�ء خروجه من المدينة 

وف���ي طوافه حول الكعبة من اأجل ال���وداع، وبكالمه و�سلوكه ودع�ئه وبك�ئه، 

.Q ك�ن وا�سًح� للجميع اأّن هذا ال�سفر هو رحلته الأخيرة ونه�ية حي�ته

وخالًف���� لم� ك�ن يت�سّوره الم�أمون وهو اأن ُينظر اإليه نظرة ح�سنة، بينم� 

ُينظر اإل���ى الإم�م Q، اّلذي َقِبل بطلب الم�أم���ون، نظرة �سّيئة، نرى اأّن 

قل���وب الجميع، ونتيجًة لرّد الفعل اّلذي ق����م به الإم�م Q في المدينة، 

ازدادت حقًدا عل���ى الم�أمون منذ اللحظة الأولى ل�سفر الإم�م Q. فقد 
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اأبعد الم�أمون اإم�مهم العزيز Q عنهم بهذا ال�سكل الظ�لم ووّجهه اإلى 

مقتله. 

الّنقطة الثانية: عندم� ُطرحت ولية العهد على الإم�م في »َمرْو« رف�ص 

الإم����م Q هذا الّطرح ب�س���ّدة، ولم يقبل حّتى ه���ّدده الم�أمون �سراحًة 

 Q �ب�لقتل. ولقد انت�سر في كّل مك�ن رف�ص الإم�م علي بن مو�سى الر�س

لولي���ة العهد م���ن قبل الخالفة. كم���� اأّن الع�ملين في الحكوم���ة، اّلذين لم 

يكون���وا على عل���ٍم بدق�ئق �سي��سة وتدابير الم�أمون، ق�م���وا وعن غب�ء بن�سر 

رف����ص الإم�م Q في كّل مك�ن. حّتى اأّن الف�سل بن �سهل �سّرح في جمع 

م���ن الع�ملين في الحكومة، اأّنه لم يَر عل���ى الإطالق خالفة بهذا القدر من 

المذّل���ة، ف�لم�أمون اّلذي ه���و اأمير الموؤمنين ُيقّدم الخالف���ة اأو ولية العهد 

.
(1(

� لعلّي بن مو�سى الر�س� وهو يرّده� عليه راف�سً

ولقد �سع���ى الإم�م Q في كّل فر�سة ُتت�ح له اأن ُيبّين اأّنه مجبر على 

ت�سّل���م هذا المن�سب )ولية العهد( وك�ن يذك���ر دائًم� اأّنه ُهّدد ب�لقتل حّتى 

ا اأن ُي�سبح هذا الحديث، اّلذي  يقب���ل بولية العهد. وك�ن من الّطبيعّي ج���دًّ

ه���و من اأعج���ب الّظواهر ال�ّسي��سّية، متن�قاًل عل���ى الأل�سن، ومن مدينة اإلى 

 � مدين���ة. ف���كّل الع�لم الإ�سالمّي في ذل���ك اليوم وفيم� بعد فه���م اأّن �سخ�سً

مث���ل الم�أم���ون ح����رب اأخ����ه الأمين حّت���ى قتله، لأج���ل اأن ُيبع���ده عن ولية 

العه���د وو�سل به الأم���ر من �سّدة غ�سبه على اأخيه اأن ق�م برفع راأ�سه واآلٍف 

)1) ال�سي���خ المفي���د، الإر�س�د في معرفة حجج اهلل على العب�د، ج 2، �ص 260، »فم� راأيت خالفة قّط ك�نت 
ى منه� ويعر�سه� على عل���ّي بن مو�سى الر�س�، وعلي بن مو�سى  اأ�سي���ع منه����، اإّن اأمير الموؤمنين يتف�سّ

يرف�سه� وي�أبى«.
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اآخري���ن عل���ى الّرم�ح وط�ف بهم من مدينة اإلى مدين���ة. و�سخ�ٌص مثل علي 

ب���ن مو�سى الر�س���� Q، يظهر وينظر ب���ال مب�لة اإلى ولي���ة العهد، ول 

يقبله���� اإّل مكرًه� وتحت الّتهديد. وعند المق�رنة بين الإم�م علي بن مو�سى 

الّر�س���� Q والم�أمون العّب��سي، نرى اأن كّل م� جه���د الم�أمون لتحقيقه 

ووّفر في �سبيله كّل م� لديه ك�نت نتيجته عك�سّية ب�لك�مل. هذه هي الخطوة 

.Q الث�نية لالإم�م

اأّما النقطة الّثالثة: في �سي��سته Q واّلتي واجه به� �سي��سة الم�أمون، 

غوط�ت والّتهدي���دات اّلتي مور�ست عليه، لم يقبل بولية  ه���ي اأّنه مع كّل ال�سّ

العه���د اإل ب�سرط الموافقة على عدم تدّخله في اأّي �س�أن من �سوؤون الحكومة 

من حرب و�سلح وعزل ون�سب وتدبير واإ�سراف على الأمور. والم�أمون، اّلذي 

ك�ن يعتق���د اأّن هذا ال�ّسرط ممكن تحمّله في بداية الأمر، لأّنه ُيمكنه بعده� 

اأن يج���ّر الإم�م Q اإل���ى �س�حة اأعم����ل ون�س�ط�ت الحكوم���ة تدريجيًّ�، 

واف���ق عل���ى قبول �سرط الإم�م Q اّل���ذي ين�ّص على ع���دم التدّخل ب�أّي 

�سيء مهم���� ك�ن. ومن الوا�سح اأّن قبول الم�أم���ون بهذا ال�سرط جعل خّطته 

كمن يكت���ب على وجه الم�ء. ف�أكثر اأهدافه اّلتي ك�ن يرمي اإليه� لم تتحّقق. 

والإم����م Q، اّلذي ك�ن ُيطلق عليه لقب ولّي العه���د وك�ن قهًرا ي�ستفيد 

م���ن اإمك�ن�ت جه����ز الحكم، ك�ن دائمً� ُيقّدم نف�س���ه ك�أّنه مخ�لف ومعتر�ص 

علي���ه؛ فهو لم يكن ي�أم���ر ول ينهى، ول يت�س���ّدى لأّي م�سوؤولية ول يقوم ب�أّي 

عم���ل لل�سلطة، ول يدافع عن الحكوم���ة، ول يقّدم اأّي تبرير لأعم�ل الّنظ�م. 

لذا ك�ن من الوا�سح اأّن هذا ال�سخ�ص اّلذي ُيعتبر ع�سًوا في الّنظ�م الح�كم 

واّل���ذي اأدخل اإليه بقّوة وك�ن يتنّحى ع���ن كّل الم�سوؤولي�ت، ل ُيمكن اأن يكون 
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���� ومدافًع� عن ه���ذا الّنظ�م. ولقد اأدرك الم�أم���ون جّيًدا هذا  ���� محبًّ �سخ�سً

الخل���ل والّنق�ص، فح�ول عّدة م���ّرات وب��ستخدام لط�ئ���ف الحيل اأن يحمل 

الإم�م على العمل خالًف� لم� تعّهد به �س�بًق�؛ فيجّر الإم�م Q بذلك اإلى 

التدّخ���ل في اأعم�ل الحكومة ويق�س���ي على �سي��سة الإم�م Q المواجهة 

والراف�سة. لكن الإم�م ك�ن في كّل مّرة ُيحبط خّطته بفطنته وبراعته. 

وكنم���وذج على هذا الأم���ر يذكر معمر بن خالد نقاًل عن الإم�م علي بن 

مو�س���ى الر�س���� Q اأّن الم�أم���ون ك�ن يقول لالإم����م: اإذا اأمكن اأن تكتب 

�سيًئ� لأولئك اّلذين ي�سمعون كالمك ويطيعونك حّتى ُيخّففوا من حّدة التوتر 

والأو�س�ع الم�سطربة في من�طق وجودهم؛ لكّن الإم�م Q ك�ن يرف�ص، 

وك�ن ُيذّكره ب�سرطه ال�ّس�بق الق��سي بعدم تدّخله مطلًق� في اأّي من الأمور. 

ا وملفٌت ه���و ح�دثة �س���الة العيد حي���ث اإّن الم�أمون  نم���وذٌج اآخر مه���مٌّ جدًّ

� له، طلب  وبحّج���ة اأّن الّن��ص يعرفون قدر الإم�م Q وقلوبه���م تهفو حبًّ

م���ن الإم�م Q اأن يوؤّم الّن��ص في �سالة العيد، رف�ص الإم�م Q في 

البداي���ة، ولكن، وبعد اإ�سرار الم�أمون على طلبه، وافق ب�سرط اأن يخرج اإلى 

الة وُي�سّلي بنف�ص طريقة النبّي P وعلي بن اأبي ط�لب Q. فلّم�  ال�سّ

ا�ستف����د الإم�م Q من هذه المن��سب���ة وانتهزه� كفر�سة جيدة ل�س�لح 

 Q م�سروع���ه، ندم الم�أمون اّلذي ك�ن قد اأ�سّر على ذلك واأرجع الإم�م

� بفعله ه���ذا �سي��سة نظ�مه  م���ن منت�سف الّطريق قب���ل اأن ُي�سّل���ي، معّر�سً

.
(1(
Q المخ�دعة والمتمّلقة ل�سربٍة اأخرى في �سراعه مع الإم�م

)1) ال�سيخ المفيد، الإر�س�د، ج 2، �ص 258-257.
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النقط���ة الرابعة: في �سي��سة الإم�م Q ه���ي اأّن ا�ستف�دته الأ�س��ص 

م���ن م�س�أل���ة ولية العه���د ك�نت اأهم م���ن كّل م� ُذكر، فبقبول���ه بولية العهد 

ا�ستط����ع اأن ينه����ص بحركة ل نظير له� في ت�ريخ حي����ة الأئّمة )بعد انته�ء 

خالفة اأهل البيت في �سنة 40 هجرية حّتى اآخر عهود الخالفة الإ�سالمّية(، 

ولق���د تمّثل ذلك بظهور دع���وة الإم�مة ال�سيعّية على م�ستًوى كبير في الع�لم 

الإ�سالم���ّي وخ���رق �ست�ر التقّية الغلي���ظ في ذاك الّزم�ن، حي���ث تّم اإي�س�ل 

ن���داء الت�سّيع اإلى اأ�سم�ع جميع الم�سلمين، فمنبر الخالفة القوّي ُجعل تحت 

ت�س���ّرف الإم����م Q، وق���د ق�م الإم����م Q من خالله برف���ع ندائه 

واإعالن م� ك�ن ُيق�ل طيلة 150 �سنة في الخف�ء والتقية للخوا�ص والأ�سح�ب 

المقّربي���ن، وب�ل�ستف�دة م���ن الإمك�ن�ت الرائجة في ذل���ك الزم�ن اّلتي لم 

تك���ن اإل تحت �سيط���رة الخلف�ء والمقّربين منهم ف���ي الّرتب الع�لية، اأو�سل 

ذلك النداء اإلى اأ�سم�ع الجميع. 

وكذلك اأي�س���ً� من�ظرات الإم�م Q اّلتي ج���رت بينه وبين جمع من 

العلم����ء في مح�س���ر الم�أمون حيث بّي���ن اأمتن الأدّلة عل���ى م�س�ألة الإم�مة، 

� ر�س�ل���ة جوامع ال�ّسريع���ة اّلتي كتبه� الإم����م للف�سل بن �سهل  وهن����ك اأي�سً

� حديث  حيث ذك���ر فيه� اأّمه�ت المط�لب العق�ئدية والفقهية للت�سّيع، واأي�سً

الإم�م���ة المعروف اّلذي ق���د ذكره الإم�م Q في َم���ْرو لعبد العزيز بن 

م�سل���م، اإ�س�ف���ة اإل���ى تلك الق�س�ئ���د الكثيرة اّلت���ي ُنّظمت في م���دح الإم�م 

بمن��سبة ت�سّلمه ولي���ة العهد، ومنه� ق�سيدت� ِدعبل واأبو نّوا�ص اللت�ن ُتعّدان 

من اأهم الق�س�ئد المخّلدة في ال�ّسعر العربّي. اإن كّل م� ذكرن�ه من ا�ستف�دة 

الإم�م Q من م�س�ألة قبوله بولية العهد، يدّل على مدى الّنج�ح العظيم 
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اّلذي حّققه الإم�م Q في �سراعه �سّد �سي��سة الم�أمون. 

وفي تلك ال�سنة نجد الخطب ح�فلة بذكر ف�س�ئل اأهل البيت في المدينة، 

ولعّل���ه في الكثير من الأقط�ر الإ�سالمّية، وذلك عندم� و�سل خبر ولية علي 

ب���ن مو�سى الر�س� Q. فبعد اأّن���ه لم يكن هن�ك �سخ�ٌص يجروؤ على ذكر 

ف�س�ئ���ل اأهل بيت النبّي R، وك�نوا ُي�ستم���ون علًن� على المن�بر ل�سبعين 

 Q �سن���ة، وم� تاله���� من �سنوات،، فق���د رجع في زم�ن الإم����م الّر�س�

ذك���ر عظمة وف�س�ئل اأهل البيت ف���ي كّل مك�ن؛ كم���� اأّن اأ�سح�بهم ازدادوا 

ج���راأًة واإقداًم� بعد هذه الح�دثة، وتع���ّرف الأ�سخ��ص، اّلذين ك�نوا يجهلون 

مق�م اأه���ل البيت R، عليهم و�س�روا ُيحبونه���م؛ واأح�ّص الأعداء اّلذين 

عف والهزيم���ة. ف�لمحّدثون  اأخذوا عل���ى ع�تقهم مح�ربة اأه���ل البيت ب�ل�سّ

والمفّك���رون ال�ّسيع���ة اأ�سبحوا ين�س���رون مع�رفهم �� اّلتي ل���م يكونوا ليجروؤوا 

قب���اًل على ذكره� اإل ف���ي الخلوات �� في حلق�ت درا�سّية كبيرة وفي المج�مع 

الع�ّمة علًن�.

ف���ي حين راأى الم�أمون اأّنه م���ن المفيد ف�سل الإم�م Q عن الّن��ص. 

فهذا الف�سل والإبع�د هو في الّنه�ية و�سيلة لقطع العالقة المعنوّية والع�طفّية 

بي���ن الإم�م والّن��ص. وهذا م���� يريده الم�أمون، ولمواجه���ة هذه الخطوة لم 

يكن الإم�م Q يترك اأّي فر�سة ُتمّكنه من الّت�س�ل ب�لّن��ص اإّل وي�ستفيد 

منه���� خ���الل تحّركه وم�سيره. فم���ع اأّن الم�أمون ك�ن قد ح���ّدد الّطريق اّلتي 

�سي�سلكه���� الإم�م م���ن المدينة و�سوًل اإل���ى مْرو، بحيث ل يم���ّر على المدن 

 Q المعروفة بحّبه���� وولئه� لأهل البيت مثل ق���م والكوفة، لكّن الإم�م

ا�ستف����د من كّل فر�سة في م�سيره لإق�مة عالق�ت جديدة بينه وبين الّن��ص، 
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ف�أظه���ر في منطقة الأهواز اآي�ت الإم�مة، وف���ي الب�سرة اّلتي لم يكن اأهله� 

م���ن محّبي الإم�م �س�بًق����، جعلهم من محّبيه ومريدي���ه، وفي ني�س�بور ذكر 

حدي���ث ال�ّسل�سل���ة الذهبية ليبق���ى ذكرى خ�ل���دة، اإ�س�فة اإل���ى ذلك الآي�ت 

والمعجزات اّلت���ي اأظهره�. وقد اغتنم الفر�سة لهداي���ة واإر�س�د الّن��ص في 

�سف���ره الّطوي���ل هذا. وعندم� و�سل اإلى مرو اّلتي ه���ي مركز اإق�مة الخالفة 

ك�ن Q كّلم� �سنحت له الفر�سة واأفلت من رق�بة الجه�ز الح�كم ُي�س�رع 

للح�سور في جمع الّن��ص. 

والإم����م Q، ف�س���اًل عن اأّنه ل���م يح�ّص ثّوار الت�سّيع عل���ى الهدوء اأو 

ال�سل���ح مع جه�ز الحكوم���ة، بل اإّن القرائن الموجودة ت���دّل على اأّن الو�سع 

الجدي���د لالإم����م المع�س���وم ك�ن ع�م���اًل محّف���ًزا وم�سّجًع� لأولئ���ك اّلذين 

اأ�سبح���وا، بفعل حم�ي���ة الإم�م وموؤازرت���ه لهم، محّل احت���رام وتقدير لي�ص 

فق���ط عند ع�ّمة الّن��ص ب���ل حّتى عند الع�ملي���ن وولة الحكومة في مختلف 

المدن؛ بعد اأن ك�نوا ولفتراٍت طويلة من عمرهم يعي�سون في الجب�ل الوعرة 

والمن�ط���ق الّن�ئية البعي���دة.  ف�سخ�ٌص مثل دعبل الخزاع���ّي �س�حب البي�ن 

الج���ريء، ال���ذي لم يكن عل���ى الإطالق يم���دح اأي خليفة اأو وزي���ر اأو اأمير، 

وال���ذي لم يكن في خدمة الجه����ز الح�كم، ل بل لم ي�سلم من هج�ئه ونقده 

اأّي �سخ����صٍ م���ن ح��سية الخالف���ة، وك�ن لأجل ذلك مالحًق���� دوًم� من قبل 

الأجهزة الحكومّية، وظّل ل�سنوات طوال مه�جًرا لي�ص له موطن، يحمل داره 

عل���ى كتفه، وي�سير من بل���ٍد اإلى بلد ومن مدينٍة اإلى مدين���ة؛ اأ�سبح ب�إمك�نه 

الآن مع وجود الإم�م علي بن مو�سى الر�س� Q اأن ي�سل ويلتقي بمقتداه 

ومحبوب���ه بحرّية، واأن ُيو�سل في فترٍة ق�سيرة �سع���ره اإلى كّل اأقط�ر الع�لم 
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الإ�سالمّي، ومن اأ�سهر واأبهى ق�س�ئده تلك اّلتي تاله� لالإم�م Q حيث 

ا�سته���ر به�، واّلتي تبّين وثيقة الّثورة العلوّية �سّد الأنظمة الأموّية الح�كمة. 

حّتى اأّنه وفي طريق عودته من عند الإم�م، ك�ن ي�سمع قّط�ع الّطرق ُيرّددون 

تلك الق�سيدة نف�سه�. وهذا يدّل على النت�س�ر ال�ّسريع ل�سعره. 

راع الخف���ّي اّلذي بداأ  والآن نع���ود لنلق���ي نظرة ع�ّم���ة على �س�ح���ة ال�سّ

الم�أمون ب�لإعداد له، ودخل فيه الإم�م علي بن مو�سى الّر�س� لالأ�سب�ب اّلتي 

ق���د اأ�سرن���� اإليه�. فلنَر كي���ف ك�ن الو�سع بعد م�سّي �سنة عل���ى ت�سّلم الإم�م 

ولية العهد.



Q شهادة اإلمام الرضا

لقد جعل الم�أمون علّي بن مو�سى متمّتًع� ب�لإمك�ن�ت والمك�نة المرموقة، 

لك���ّن الجميع ك�نوا يعلمون اأّن هذا الول���ّي للعهد، و�س�حب المق�م الرفيع، ل 

يتدّخل ف���ي اأيٍّ من اأعم�ل الحكومة ويمتنع برغبته عن كّل م� يرتبط بجه�ز 

� اأّنه ولّي العهد بذل���ك ال�ّسرط اأي عدم تدّخله  الحك���م، وك�نوا يعلم���ون اأي�سً

ب�أّي عمل من الأعم�ل. ك�ن الم�أمون، �سواء في ر�س�لة اأمر ت�سليم ولية العهد 

اأو في كلم�ته وت�سريح�ته الأخرى، قد مدح الإم�م Q ب�لف�سل والّتقوى 

واأ�س�ر اإلى ن�سبه الّرفيع ومق�مه العلمّي المنيع؛ وبعد اأن ك�ن ق�سٌم من الّن��ص 

ل يعرف عن الإم�م Q �سوى ا�سمه )حتى اأّن مجموعة من الّن��ص ك�نت 

قد ترعرعت على بغ�سه(، فقد اأ�سبح في غ�سون �سنة معروًف� عندهم ب�أّنه 

�سخ�سّي���ة ت�ستحّق الّتعظيم والإجالل واللي�ق���ة ل�ستالم الخالفة، فهو اأكبر 

� واأغزر علًم� وتقوى واأقرب اإلى الّنبّي P واأعظم  من الخليفة الم�أمون �سنًّ

واأف�سل. وبعد م�سّي �سنة، لي�ص اأّن الم�أمون لم ي�ستطع ك�سب وّد ور�س� ال�ّسيعة 

 Q اإلى قربه فح�س���ب، بل اإّن الإم�م Q المع�ر�سي���ن بجلب الإم�م

ق����م بدوٍر اأ�س��ص في تقوية اإيم�ن وعزيم���ة وروحّية اأولئك ال�ّسيعة الّث�ئرين. 
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وبخ���الف م� ك�ن ينتظره الم�أمون، ف�إّن نج���م الإم�م في المدينة ومكة وفي 

اأه���ّم الأقط�ر الإ�سالمّية لم يخ���ُب، ولم ُيقذف بتهم���ة الحر�ص على الدني� 

وح���ّب الج�ه والمن�سب، بل على العك�ص من ذل���ك تم�ًم� فقد ازداد احترام 

وتقدي���ر مرتبة الإم�م المعنوّية لدرجة فتح الب�ب اأم�م المّداحين وال�سعراء 

بع���د ع�سرات ال�سنين ليذكروا ف�سل ومق����م اآب�ئه المع�سومين المظلومين. 

وخال�سة م� نريد قوله اإّن الم�أمون في هذه المق�مرة الكبرى ف�ساًل عن اأّنه 

لم يح�سل على �سيء، ف�إّنه فقد مك��سب كثيرة، وك�ن على طريق خ�س�رة م� 

تبّقى له. وبعد م�سي �سنة على ت�سّلم الإم�م Q ولية العهد، واأم�م هذا 

�ص  الواق���ع اّلذي اأ�سرن���� اإليه، �سعر الم�أمون ب�لهزيم���ة والخ�س�رة؛ ولكي ُيعوِّ

ا - بعد اأن اأنفق  ع���ن هذه الهزيمة وَيجُبر خط�أه الف�ح�ص وجد نف�سه م�سطرًّ

كّل م� لديه وا�ستنفذ كّل الو�س�ئل في مواجهة اأعداء حكومته اّلذين ل يقبلون 

ال�سل���ح، اأي اأئّمة اأهل البيت R - اإلى اأن ي�ستخدم نف�ص الأ�سلوب اّلذي 

لج�أ اإليه دوًم� اأ�سالفه الّظ�لمون والفّج�ر، اأي القتل. 

لك���ن ك�ن من الوا�س���ح عند الم�أمون اأّن قتل الإم����م Q اّلذي يتمّتع 

به���ذه الموقعّي���ة الع�لية والمرتب���ة الّرفيعة لي����ص ب�لأمر ال�ّسه���ل. والقرائن 

الت�ريخّية تدّل عل���ى اأّن الم�أمون ق�م بعّدة اإجراءات واأعم�ل قبل اأن ُي�سّمم 

على قتل الإم�م Q لعّله من خالله� ُي�سّهل اأمر قتل الإم�م Q ويحّد 

م���ن خطورت���ه وح�س��سّيت���ه. ولأجل ذلك لج�أ اإل���ى ن�سر الأق���وال والأح�ديث 

الك�ذب���ة عن ل�س�ن الإم�م كواحدة من ه���ذه التح�سيرات. وهن�ك ظنٌّ كبيٌر 

ب����أّن ن�سر ال�س�ئع���ة اّلتي تق���ول اإّن علّيً� بن مو�سى الر�س���� Q يعتبر كّل 

الّن�����ص عبيًدا له به���ذا ال�سكل المف�جئ في مْرو، لم يك���ن ممكًن�، لول قي�م 
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عّم�ل الم�أمون بن�سر هذه الفتراءات. 

لت هذا الخبر لالإم�م، ق�ل الإم�م Q : »اللَُّهمَّ  وحينم� نقل اأبو ال�سّ

ُقْل 
َ
نِّي َلْم اأ

َ
ْنَت �َصاِه���ٌد ِباأ

َ
هاَدِة اأ ْر�ِس عاِل���َم اْلَغْيِب َوال�صَّ

َ
ماواِت َواْلأ فاِط���َر ال�صَّ

ْنَت اْلَعاِلُم ِبَما َلَنا 
َ
َحداً ِمْن اآَباِئي Q َقاَلُه َقطُّ َواأ

َ
َذِلَك َقطُّ َوَل �َصِمْعُت اأ

.
ة واأنَّ َهِذه ِمْنَها...«)1) مَّ

ُ
ِمَن اْلَمَظاِلِم ِعْنَد َهِذِه اْلأ

اإ�س�ف���ة اإل���ى ه���ذا الإج���راء، ك�ن ت�سكيل مج�ل����ص المن�ظ���رات مع اأّي 

�سخ����ص لدي���ه اأدنى اأمل في اأن يتف���ّوق على الإم�م، واح���دة من الإجراءات 

اّلتي م�ر�سه� الم�أمون. ولّم���� ك�ن الإم�م Q يتفّوق ويغلب من�ظريه من 

مختلف الأدي�ن والمذاهب في ك�ّفة البحوث ك�ن يذيع �سيته ب�لعلم والحّجة 

الق�طع���ة ف���ي كّل مك�ن، وفي مق�بل ذلك ك�ن الم�أم���ون ي�أتي بكّل متكّلم من 

اأهل المج�دلة اإل���ى مجل�ص المن�ظرة مع الإم�م لعّل اأحًدا منهم ي�ستطيع اأن 

يغل���ب الإم�م Q؛ وكم� تعلمون ف�إّنه كّلم� ك�نت تكثر المن�ظرات وتطول 

ك�ن���ت القدرة العلمّية لالإم����م Q تزداد و�سوًح� وج���الًء. وفي الّنه�ية 

 ،Q يئ�ص الم�أمون من ت�أثير هذه الو�سيلة. وح�ول اأن يت�آمر لقتل الإم�م

كم���� تذكر الرواي�ت، من خالل ح��سيته وخدم الخليفة؛ وفي اإحدى المّرات 

و�س���ع الإم����م في �سجن �سرخ����ص )منطقة �سم����ل �سرق اإي���ران( لكن هذا 

ل���م يكن نتيجت���ه اإل اإيم�ن الجالوزة وال�سّج�نين اأنف�سه���م ب�لمق�م المعنوّي 

لالإم����م Q. وهن� لم يجد الم�أمون الع�جز والغ��سب اأم�مه في الّنه�ية 

���ف اأّي اأحد بذلك وهذا  و�سيل���ة اإل اأن ُي�سم���ّم الإم�م بنف�س���ه من دون اأن ُيكلِّ

)1) ال�سي���خ ال�س���دوق، محمد بن علي بن ب�بويه، عيون اأخب�ر الر�س�، تحقيق وت�سحيح مهدي الالجوردي، 
ن�سر جه�ن � طهران، الطبعة الأولى، 1420م، ج2، �ص 184.
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م���� ق����م به فعاًل. فف���ي �سهر �سفر من �سن���ة 203 ه� اأي بع���د �سنتين تقريًب� 

م���ن خ���روج الإم�م Q من المدين���ة اإلى خرا�س�ن وبع���د �سنة ونّيف من 

�س���دور قرار ولية العهد ق�م الم�أمون بجريمت���ه النكراء اّلتي ل ُتن�سى وهي 

.Q قتل الإم�م



الفصل الثالث عشر:

Q اإلمام الجواد
Q اإلمام الهادي

Q اإلمام العسكرّي
الإمام الجواد Q  وبنيان الحرية. 	•

مواجهة الإمامين الهادي والع�صكري L  لل�صلطة. 	•
انت�صار الت�صكيالت ال�صيعية في العالم. 	•





اإلمام الجواد Q وبنيان الحرية

اإّن الإم����م الجواد Q، وكغيره م���ن المع�سومين، هو قدوٌة واأ�سوٌة 

ونم���وذٌج لن����. واإّن الحي����ة الق�سي���رة له���ذا العبد ال�س�ل���ح هلل، انق�ست 

ب�لجه����د �س���ّد الكف���ر والّطغي����ن. وق���د اأ�سح���ى في موق���ع قي����دة الأّمة 

الإ�سالمّية ف���ي حداثة عمره، وقد ج�هد مج�ه���دًة مرّكزة �سّد العدّو في 

ه���ذه ال�ّسنوات الق�سيرة، حيث اإّنه ك�ن م� زال في مقتبل عمره، في عمر 

�لــــ 25 �سنة، عندم� ل���م يعد اأع���داء اهلل يتحّملون وجوده، فقتل���وه ب�ل�سّم 

وا�سُته�س���د. ومث���ل الأئّمة الأطه�ر R اّل���ذي اأ�س����ف كّل واحٍد منهم 

بجه����ده �سفحًة على ت�ري���خ الإ�سالم المليء ب�لمف�خر، ف����إّن هذا الإم�م 

العظيم قد اأ�س�ف بعمل���ه اإلى الإ�سالم دع�مة مهّمة من الجه�د ال�ّس�مل، 

وق���ّدم لن���� در�ًس� عظيًم����. وذاك الّدر�ص العظيم هو اأّن���ه عندم� نكون في 

مواجه���ة الق���وى المن�فقة والمرائية يج���ب اأن ن�سعى جهدن���� من اأجل اأن 

ن�ستنه����ص وعي الّن��ص لمواجهة ه���ذه القوى. فلو اأّن الع���دّو يظهر عداءه 

بنحٍو �سريٍح وعلنّي ول يرائي، ف�إّن الّتع�مل معه اأ�سهل. ولكن عندم� يكون 

الع���دّو ك�لم�أمون العّب��سي اّلذي يتظ�ه���ر ب�لقدا�سة والّدف�ع عن الإ�سالم 
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ف����إّن التع���ّرف عليه �سيكون �سعًب���� ب�لّن�سبة للّن�����ص. ك�ن المت�سّلطون، في 

ع�سرن���� هذا، وف���ي جميع ع�سور الت�ريخ، ي�سعون دائًم���� للتو�ّسل ب�لحيلة 

والّري����ء والّنف�ق عندم� يعجزون عن مواجهة الّن�����ص وجهً� لوجه... وقد 

بذل الإم�م علي بن مو�س���ى الر�س� Q والإم�م الجوادQ، الهّمة 

م���ن اأجل ك�سف قن�ع التزوي���ر والّري�ء هذا، عن وجه الم�أمون ونجحوا في 

ذلك.

)1980/10/10(

اإّن ه���ذا العظيم هو مظهر المق�ومة وعالمته����. اإن�س�ٌن عظيٌم اأم�سى 

كّل عم���ره الق�سي���ر بمواجه���ة ومع�ر�س���ة ال�ّسلط���ة الم���زّورة والمرائي���ة 

للخليف���ة العّب��س���ي - الم�أمون - ولم يتراجع خط���وًة واحدًة وتحّمل جميع 

عبة وج�هد بكّل الأ�س�ليب الجه�دّية الممكنة. وك�ن اأّول من  الظروف ال�سّ

اأ�س����د بني�ن بحث الحّرية ب�س���ورٍة علنّية. وك�ن ُيب�ح���ث العلم�ء والدع�ة 

والمّدعي���ن ومختلق���ي الأعذار في مح�س���ر الم�أمون العّب��س���ي ب�س�أن اأدّق 

الق�س�ي���� وي�ستدّل ويثب���ت اأف�سلّيته وحّق�نية كالم���ه. اإّن بحث الحّرية هو 

م���ن تراثن� الإ�سالمّي، وق���د راج هذا البحث في زم����ن اأئّمة الهدى، وقد 

تطّرق الإم�م الجواد Q، هذا الإم�م الجليل، اإليه في زم�نه وتعّر�ص 

له ب�سورٍة �س�فية ونقّية.

)1981/05/15(



مواجهة اإلمامين

الهادي والعسكري L للسلطة

ف���ي المواجهة اّلتي جرت بين الإم�م اله����دي Q وحّك�م زم�نه ف�إّن 

اّلذي انت�سر في الّظ�هر والب�طن هو هذا الإم�م Q. ففي زمن اإم�مته 

حك���م �سّتٌة من الخلف�ء واحًدا تل���و الآخر، وهلكوا جميًع� واح���ًدا تلو الآخر. 

وك�ن اآخره���م المعتّز اّلذي قتل الإم�م Q ولم يلبث من بعده اإّل قلياًل. 

وه���وؤلء الخلف�ء م�توا اأذّلء في الغ�لب، اأحده���م قتله ابنه، والآخر على يد 

اب���ن اأخيه، وبه���ذه الّطريقة ت�سّت���ت العّب��سّيون وانقر�س���وا، بعك�ص ال�ّسيعة. 

ف�ل�ّسيع���ة في زم���ن الإم�م اله�دي والإم�م الع�سك���رّي L، ورغم م� فيه 

من عنٍف وقمٍع ك�نوا يزدادون انت�س�رًا وقّوًة يوًم� بعد يوم.

لق���د ع�����ص الإم����م اله����دي Q 42 �سنة، ق�س���ى 20 �سن���ة منه� في 

�س�م���ّراء، حيث ك�ن يعمل ويعي�ص ويمتلك مزرعًة. وك�نت �س�مّراء في الواقع 

بمث�بة مع�سكر بن�ه المعت�سم لغلم�نه الّترك المقّربين له �� وهوؤلء الّترك هم 

غير الأت���راك اّلذين يعي�سون في اإيران اأو ف���ي اآذرب�يج�ن اأو �س�ئر النق�ط، 

واّلذي���ن اأح�سره���م من ترك�ست����ن و�سمرقند، ومن منطق���ة م�نغولي� واآ�سي� 
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ال�سرقية واحتفظ به���م في �س�مّراء. وهوؤلء الأت���راك، ولحداثة اإ�سالمهم، 

ل���م يكون���وا يعرف���ون الأئّم���ة ول الموؤمنين ول يفهم���ون عن الإ�س���الم �سيًئ�. 

له���ذا �س�روا ُي�س�يقون الّن��ص واأوجدوا بينهم وبي���ن العرب �� اأه�لي بغداد �� 

الّنزاع����ت والم�س�جرات. وفي مدينة �س�م���ّراء نف�سه�، اجتمع عدٌد ملحوٌظ 

من كبراء ال�ّسيعة في زمن الإم�م اله�دي Q وتمّكن الإم�م Q من 

اإدارته���م، واإي�س����ل ر�س�لة الإم�مة من خاللهم اإل���ى مختلف من�طق الع�لم 

الإ�سالم���ي. ف�لّر�س�ئ���ل وهذه ال�ّسب���ك�ت ال�سيعّية، في ق���م وخرا�س�ن والرّي 

والمدين���ة واليمن، وف���ي المن�طق البعي���دة، وفي جميع اأقط����ر الع�لم، هي 

اّلت���ي ا�ستط�ع���ت اأن ترّوج وتن�سر وتزيد من الموؤمني���ن بهذا المذهب، يومً� 

بع���د يوم. وقد ا�ستط����ع الإم�م اله�دي Q اأن يقوم ب���كّل هذه الأعم�ل، 

تحت ظ���ّل بريق ال�ّسي���وف الح�ّدة والدموّي���ة لأولئك الخلف����ء ال�سّتة ورغًم� 

عن اأنوفهم. ويوجد حدي���ٌث معروٌف حول وف�ة الإم�م اله�دي Q، ُيعلم 

م���ن عب�رات���ه تواجد جمٍع ملحوٍظ من ال�ّسيعة في �س�م���ّراء، لم يكن الجه�ز 

الح�ك���م يعرف عنه���م �سيًئ�؛ لأّنه ل���و ك�ن يعلم بهم ل���ك�ن ق�سى عليهم عن 

بكرة اأبيهم. لكّن هذه الجم�عة، ولأّنه� ا�ستط�عت اأن توجد �سبكة قوّية، ف�إّن 

الجه�ز الح�كم لم يتمّكن من الو�سول اإليه�.

اإّن يوًم� من جه�د هوؤلء العظم�ء - الأئّمة R - يوؤّثر بمقدار �سنوات. 

وي���وٌم واحٌد من حي�تهم المب�ركة ي�س�وي �سنواٍت من حي�ة جم�عٍة تعمل ليل 

نه����ر عل���ى م�ستوى الّت�أثير ف���ي المجتمع. هوؤلء العظم�ء ق���د حفظوا الّدين 

بهذه الّطريق���ة، واإّل ف�إّن ديًن� يقع على راأ�سه المعت���ّز والمتوّكل والمعت�سم، 

والم�أم���ون، ويكون علم�وؤه رج�ٌل كيحيى بن اأكث���م �� الذي رغم اأّنه ك�ن ع�لم 
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الب���الط، فقد ك�ن م���ن الف�ّس�ق والفّج�ر المتج�هرين م���ن الّدرجة الأولى �� 

ل ينبغ���ي اأ�س��ًس� اأن يبقى؛ ولك�ن ينبغي والح�ل ه���ذا، اأن ُيجتّث من جذوره 

وينته���ي كّل �سيء. فجه�د الأئّمة R و�سعيهم لم يحفظ الت�سّيع فح�سب، 

ية العب�د الخ�ل�سين  بل القراآن والإ�سالم والمع�رف الدينّية؛ وهذه هي خ��سّ

والمخل�سين واأولي�ء اهلل. فلو لم يكن لالإ�سالم اأمث�ل هوؤلء من اأولي العزم، 

حوة الإ�سالمّية بعد 1230  � طريًّ� ويوجد هذه ال�سّ لم���� ا�ستط�ع اأن يعود غ�سًّ

�سنة؛ بل ك�ن ينبغي اأن يزول �سيًئ� ف�سيًئ�. فلو لم يكن لالإ�سالم، هوؤلء اّلذين 

ج���ّذروا هذه المع�رف العظيمة بعد النبّي P في الأذه�ن على مّر الت�ريخ 

الإن�س�نّي والإ�سالمي، لك�ن ينبغي اأن يزول من الوجود وينتهي كّل �سيء، ول 

يبقى منه اأّي �سيء. ولو بقي، فلم يكن ليبقى من مع�رفه �سيٌء، ك�لم�سيحية 

واليهودي���ة، اللتين لم يبَق من مع�رفهم الأ�س��ص اأّي �سيٍء تقريًب�. ف�أن يبقى 

الق���راآن �س�لًم� والحديث النب���وّي وكّل هذه الأحك�م والمع����رف الإ�سالمّية، 

وذل���ك بعد اأكث���ر من 1000 �سنة، واأن تتمّكن م���ن اأن تبرز في قّمة المع�رف 

ى  الإن�س�نّية، فهذا لي�ص ب�لأمر الطبيعّي، بل ك�ن هن�ك عمٌل غير طبيعّي يوؤدَّ

م���ن خالل الجه����د. وب�لت�أكيد، ك�ن على طريق هذا العم���ل الكبير ال�سرب 

وال�سجن والقتل وكّل هذه لم تكن ب�لن�سبة لهوؤلء العظم�ء �سيًئ�.

يوج���د حدي���ٌث ح���ول طفول���ة الإم����م اله����دي Q، عندم���� اأح�سر 

المعت�س���ُم الإم����م الجواد Q من المدين���ة اإلى بغداد، ف���ي الع�م 218 

هجرّي���ة، اأي قبل �سه�دت���ه ب�سنتين؛ وبقي الإم����م اله�دي Q حينه� مع 

ح�سر 
ُ
اأهله في المدينة، حيث ك�ن له من العمر وقته� �ست �سنوات. وبعد اأن اأ

الإم����م الجواد Q اإلى بغداد �س�أل المعت�سم عن اأ�سرته واأهله، وعندم� 
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�سمع اأّن ابنه البكر علّي بن محّمد ابن �ست �سنوات، ق�ل اإّنه خطٌر ويجب اأن 

ُنفّك���ر بحلٍّ له. وقد اأمر المعت�سم رجاًل من اأق�ربه اأن يذهب من بغداد اإلى 

المدين���ة، واأن يج���د فيه� من هو عدّو لأهل البيت، في���ودع عنده هذا الطفل 

ا لأ�سرته ومن�سجًم� مع الجه�ز الح�كم.  ليك���ون معّلًم� له ويرّبيه لي�سبح عدوًّ

فج�ء ه���ذا ال�ّسخ�ص من بغداد اإلى المدينة، واخت����ر اأحد علم�ئه� المدعّو 

الجني���دي اّلذي ك�ن من اأ�س���ّد المخ�لفين والمع�ندين لأه���ل البيت - وك�ن 

ف���ي المدينة عدٌد من اأمث����ل هوؤلء العلم�ء �� لينه�ص به���ذا العمل، وق�ل له: 

ًب� لهذا الطف���ل، ول ينبغي اأن ت�سمح لأّي  اإّنن���ي م�أموٌر اأن اأجعلك مرّبًي� وموؤدِّ

ريدك اأن ُترّبيه به���ذه الّطريقة 
ُ
�سخ����صٍ ب�لّتوا�سل مع���ه اأو الرتب�ط ب���ه، واأ

وبهذا ال�سكل. وقد �سّجل الت�ريخ ا�سم هذا ال�ّسخ�ص الجنيدي. وك�ن الإم�م 

اله����دي Q - كم���� ذكرت - بعم���ر �ست �سنوات في ذل���ك الوقت، وك�ن 

الأمر اأمر الحكومة، فمن اّلذي ي�ستطيع اأن يعتر�ص على مثل هذا الأمر؟! 

وبع���د مّدٍة ج�ء اأحد المقّربين من الجه�ز الح�كم ليّطلع على الجنيدي، 

وي�س�أل ع���ن اأحوال ذلك الطفل اّلذي اأودعه اإّي�ه. فق����ل الجنيدي: اأّي طفٍل 

بّين ل���ه م�س�ألًة في الأدب، فُيبّي���ن لي اأبواًب� 
ُ
ه���ذا، اأهذا هو الطف���ل؟، اإّنني اأ

م���ن الأدب، حي���ث اأتعّلم منه! ف�أي���ن در�ص هذا الطفل وتعّل���م؟! واأطلب منه 

اأحي�ًن���� عندم� يدخل اإلى الحجرة اأن يقراأ �سورًة من القراآن، وعندم� يدخل 

)وهو يريد اأذّيته( ي�س�أل اأّي �سورٍة اأقراأ، ف�أقول له: اقراأ �سورة كبيرة، ك�سورة 

اآل عم���ران مث���اًل، فيقراأه� عل���ّي ويبّين ل���ي موا�سع الإ�سك�ل ف���ي قراءته�. 

اإّنه���م علم�ٌء وحّف�ٌظ للق���راآن، وعلم�ء ب�لت�أويل والتف�سي���ر، اأّي طفٍل هذا؟!. 

وق���د ا�ستمّر ارتب�ط ه���ذا الّطفل �� اّلذي ك�ن في الّظ�ه���ر طفاًل، ولكّنه ولّي 
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-به���ذا الأ�ست�ذ لم���ّدة، اإلى اأن اأ�سبح هذا 
(1(

اهلل، {  پ پ پ}

.
(2(

الأ�ست�ذ من ال�ّسيعة المخل�سين لأهل البيت

لق���د ك�ن الّن�س���ر حليفه���م في جمي���ع المي�دين، وهزموه���م جميًع� في 

� ل���كّل الخلف����ء العّب��سيين، وذّم  كّل الموا�س���ع. فِدعب���ل اّل���ذي ك�ن مع�ر�سً

اآب�ءه���م في اأ�سع�ره، وت���رك لكّل واحٍد منهم �سجاّلً في الت�ريخ، ك�ن له عّدة 

اأبي����ٍت حول المعت�سم، يقول فيه� اإّنن� قراأن� ف���ي الكتب اأّن بني العّب��ص هم 

�سبع���ة خلف�ء، والآن يقولون لن� ثم�نية؛ فمن ه���و الّث�من؟ واأراد اأن ُي�سّبههم 

ب�أ�سح����ب الكهف اّلذي ك�ن كلبهم ث�منه���م، ثّم يقول بعده�: ف�أين اأنت من 

ذاك الكلب؟ فذاك الكلب لم يرتكب اأّي مع�سيٍة اأو ذنٍب بين يدّي اهلل، واأنت 

مل���يٌء ب�لذنوب والمع��سي: ملوك بن���ي العب��ِص في الكتِب �سبع���ٌة ولم ت�أِتن�� 

وا  ع���ن ث�م����ن ل�هُم ُكت�ُب، كذلك اأهل الكهِف في الكهٍف �سبع���ٌة خي��ٌر اإذا ُع�ُدّ

عل�ي ك�لَبهم عنك رفعًة لأَنّك ذو ذْنب ولي�ص له ذْن�ُب.
ُ
وث�من�هم كل�ٌب، واإن�ي لأ

)2004/08/20(

وق���د اأح�سروا الإم����م من المدينة اإلى �س�م���ّراء ليكون تحت مراقبتهم، 

ولكّنه���م وج���دوا اأّن���ه م� من ف�ئ���دة. فلو اّطلعت���م على ح�لت ه���وؤلء الأئّمة 

 وغيره� للتفّتم اإل���ى اأّن �سبكة العالق����ت ال�سيعّية 
(3(

الّثالث���ة ف���ي المن�ق���ب

ف���ي زم�ن ه���وؤلء الثالثة ك�ن���ت اأكثر منه� ف���ي زمن الإم�م الب�ق���ر والإم�م 

ال�س�دق  L. فك�ن���ت ُتر�سل اإليهم الكت���ب والّر�س�ئل من اأق�سى نق�ط 

)1) �سورة مريم، الآية 12.
)2) كل�ست�ن �سعدي.

)3) من�قب اآل ابي ط�لب، ج 4، �ص  447 - 337.
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الع�ل���م وكذل���ك الأم���وال والم�س�ئل، ف���ي حين اأّنه���م ك�نوا يعي�س���ون �سمن 

نط����ٍق �سّيق. وقد اأ�سحى الإم����م اله�دي Q في �س�م���ّراء محبوًب� من 

ِقَب���ل الّن��ص وك�ن الجميع يحترمونه، ولم يكن يتعّر����ص لأّي اإه�نة. ثّم فيم� 

بع���د وعن���د وف�ت���ه انقلب ح�ل المدين���ة كّله�، وه���ذا الأمر تكّرر م���ع الإم�م 

الع�سك���رّي Q ؛ وهن����ك اأدرك الح���ّك�م وجود �سرٍّ م����، وك�ن عليهم اأن 

ي�سّخ�سوه ويتع�ملوا معه. ف�لتفت���وا اإلى ق�سّية القد�سّية. وهن� نجد المتوّكل 

يح�سر الإم�م Q اإلى مجل�سه، اّلذي هو مجل�ص خمٍر و�سكٍر، لكي ينت�سر 

الخب���ر في كّل مك�ن، اأّن عليًّ� بن محم���د ك�ن نديًم� للمتوّكل وقد ج�ل�سه في 

مجل����ص الخمر واللهو! ف�نظ���روا اأنتم اأّي ت�أثيٍر تركه ه���ذا الخبر. لقد نظر 

الإم����م Q اإلى الق�سّية من زاوية الإن�س����ن المج�هد ووقف مق�بل هذه 

الموؤام���رة. فذه���ب الإم�م Q اإلى ب���الط المتوّكل، وا�ستط����ع اأن ُيبّدل 

مجل����ص �سكره اإلى مجل����صٍ ع�بٍق ب�لمعنوّي�ت. فبذك���ر الحق�ئق واإن�س�د تلك 

الأ�سع����ر ال�س�متة هزم المتوّكل، بحيث اأّن هذا المت���وّكل وبمجّرد اأن انتهى 

الإم�م من كلم�ته، نه�ص من مك�نه واأح�سر لالإم�م الغ�لية)عطر مرّكب من 

الم�سك والعنبر( و�سّيعه بكّل اأدٍب واحترام. فق�ل له الإم�م: هل تت�سّور اأّنك 

اإذا جل�ست هن�، ف�إّنك �ستهرب من قب�سة الموت؟! وهكذا بّين للمتوّكل كّل م� 

يجري عند الموت وم� بعده، حّتى اأكل الديدان له. ف��ستط�ع الإم�م اأن ُيبّدل 

.
(1(

�، ويقلبه راأ�ًس� على عقب، واأن يخرج من البالط المجل�ص تبدياًل ت�مًّ

راجع: بح�ر الأنوار، ج50، �ص211.  (1(
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ُغ�ْل���ب الرج���اِل فم���ا اأغنته���ُم الُقلُلبات���وا على قلِل الأجب���ال تحر�ُصهم

واأودع���وا حف���راً ي�ابئ����س م���ا نزل���واوا�صتنزل���وا بع���د ع���ّز م���ن معاقلهم

والحل���ُلناداه���ُم �ص���ارٌخ م���ن بعد م���ا ُقبروا والتيج���اُن  الأ�ص���ّرُة  اأي���ن 

من دونه���ا ُت�صرُب الأ�صت���اُر والكلُلاأي����ن الوج���وه اّلت���ي كان���ْت منّعم���ًة

�صاءله���م حي���ن  القب���ُر  ت�ل���ك الوج���وه عليها ال���دوُد يقتتُلف�اأف��ص����َح 

كلواق���د طالما اأكل���وا دهراً وم���ا �صربوا
ُ
فاأ�صبحوا بعد طول الأكِل قد اأ

لُتح�صنه���م دوراً  عّم���روا  ففارق���وا الدوَر والأهليَن وارتحلواوطالم���ا 

ف�خّلفوه���ا عل���ى الأع���داء وانتقل���واوطالم���ا كن���زوا الأم���وال واّدخ���روا

معّطل���ًة قف���راً  منازُله���م  و�صاكنوه���ا اإلى الأجداث قد رحلوااأ�ص�ح����ت 

منيت���ُه واف���ت  اإذ  ال�خ�ليف���َة  اأي���ن الحماة واأين الخي���ُل والخوُل�ص����ل 

تنتق���ُلاأي���ن الرم���اة ُ اأما ُتحم���ى باأ�صهِمهْم الم���وِت  �صه���اُم  اأت�ت���ك  ل�ّم����ا 

اأين الجيو�س اّلتي ُتحمى بها الدوُلاأين الكماُة اأما حاموا اأما اغت�صبوا

ع�ن���ك المني���ة اإن واف���ى به���ا الأجُلهيه���ات ما نفع���وا �صيئاً وم���ا دفعوا

م���ن روح���ه بحب���اِل الم���وِت تت�ص���ُلفكي���ف يرج���و دواَم العي�س مت�صاًل

ه���ذه المواجهة اّلتي ابتداأه� الخليفة المت�سّلط والمتعجرف، في قب�ل �س�بٍّ 

ل دف����ع له ويبدو في الظ�هر هو الأ�سعف، ق���د تحّولت اإلى حرٍب نف�سّية لم 

يك���ن فيه���� الحربة وال�سيف. فلو كّن���� نحن هن�ك لم� ا�ستطعن���� اأن نفعل م� 

فعل���ه الإم�م Q. اإّن الإم�م Q هو اّل���ذي ا�ستط�ع اأن ُي�سّخ�ص هذه 

الو�سعّي���ة ويتح���ّدث بطريقة ل ُتغ�س���ب الخليفة. ك�ن م���ن الممكن مثاًل اأن 

�، ولكن لم  ينتف����ص الإم�م Q فج�أًة ويرم���ي بكّل كوؤو�ص ال�ّس���راب اأر�سً
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 Q يك���ن هذا ليكون رّدة فع���ٍل جّيدة وم� ك�ن ليوؤتي ثم����ره، لكّن الإم�م

ت�سّرف بطريقٍة اأخرى. وهذا البعد في الق�سّية مهمٌّ جدًا. 

يج���ب عليكم اأن تلتفتوا اإلى هذه النقطة ف���ي حي�ة الأئّمة وهي اأّن هوؤلء 

العظم����ء ك�ن���وا دوًم� ف���ي ح�لة جه�د، جه����ٌد روح���ه �سي��سّي���ة؛ وذلك لأّن 

م���ن يجل����ص على م�سن���د الحك���م، ك�ن يّدعي الّدي���ن، وك�ن يراع���ي ظواهر 

الّدي���ن، حّتى اأّنه ك�ن يتقّبل ف���ي بع�ص الأوق�ت، راأي الإم����م الدينّي. كتلك 

الم�س�ئ���ل اّلتي كنتم قد  �سمعتموه� عن حي����ة الم�أمون حيث ك�ن يقبل راأي 

الإم����م Q علًن����، فلم يك���ن ي�أبى اأب���ًدا اأن يقبل الراأي الفقه���ّي اأحي�ًن�. 

ف�ل�سيء اّلذي ك�ن يوؤّدي اإلى وجود مثل هذه المواجهة والمع�ر�سة �سّد اأهل 

البي���ت هو اأّن اأه���ل البيت ك�نوا يعّدون اأنف�سهم الأئّم���ة، وك�نوا يقولون نحن 

اأئّم���ٌة، وفي الأ�س��ص اإّن هذا ك�ن ُيعّد اأكب���ر مواجهٍة للحّك�م. لأّن اّلذي �س�ر 

ح�كًم�، وك�ن ُيعّد نف�سه اإم�ًم� للّن��ص، ك�ن يرى ال�ّسواهد والقرائن المطلوبة 

ف���ي الإم����م موجودة فيهم L، ولي�س���ت موجودة في���ه، وك�ن يعتبر هذا 

الإم����م خط���رًا على حكومته لأّنه لي����ص اإّل مّدٍع. وقد ك�ن الح���ّك�م ُيح�ربون 

بمثل ه���ذه الّروحّية العدائّية، وك�ن الأئّمة R يقف���ون ك�لّطود ال�س�مخ. 

م���ن البديهّي في مثل ه���ذه المواجهة اأن يكون للمع����رف والأحك�م الفقهّية 

والأخ���الق، اّلت���ي ك�ن الأئّم���ة يرّوجون له���� مك�نه� الطبيع���ّي. وك�نت تربية 

المزيد من التالمذة والأتب�ع وتو�سعة الروابط ال�سيعية تزداد يومً� بعد يوم. 

 تعمل �سّده الحكوم�ت 
ٍ
وه���ذا م� حفظ ال�ّسيعة. ف�نظروا اأنتم اإلى م���رام

لمّدة 250 �سنة، فهل ينبغي اأن يبقى منه �سيء؟! بل يجب اأن يزول ب�لك�مل، 

ولكن اأنتم ترون الآن ح�ل الدني�، واإلى اأين و�سل ال�ّسيعة. 
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ن�سدت في الإم�م 
ُ
ينبغي اأن ُنالحظ هذه النقطة جّيًدا في الأ�سع�ر اّلتي اأ

ال�س����دق والإم�م اله����دي والإم�م الع�سكري R. لق���د ج�هدوا وقّدموا 

اأنف�سه���م ف���ي هذا الجه�د. ه���ذا الّطريق اّل���ذي ا�ستمّر نحو ه���دٍف محّدد. 

ف�أحي�ًن���� يرج���ع اأحدهم، واأحي�ًن� يذهب اأحدهم من ه���ذه الجهة،)اختلفت 

اأ�س�ليبه���م ف���ي التح���ّرك( اإل اأّن الهدف واح���د. اإّن ه���وؤلء العظم�ء حّققوا 

نج�ح���ً� اأكبر م���ن الإم�م الح�سي���ن Q، اّلذي و�سع ه���ذا الأ�س��ص؛ لأّنه 

  Q ارت���ّد الّنا�س بع���د الح�صين« ،Q بع���د �سه�دة الإم����م الح�سين

. لكن في زمن الإم�م اله�دي Q عندم� تنظرون، ف�إّن كّل 
اإّل ثالث���ة«)1)

الع�لم الإ�سالمي ك�ن قد �س�ر في قب�سة الأئّمة R. حّتى اأّن العّب��سيين 

وقفوا ع�جزين ولم يعرفوا م�ذا يفعلون، فلذلك اأقبلوا على ال�ّسيعة.

ك�ن اأح���د الخلف�ء العّب��سيين قد كت���ب ر�س�لًة اأمر فيه� بذكر اأهل البيت 

ف���ي الُخطب والقول ب����أّن الحّق مع اأهل البيت. وقد ُوّثق���ت هذه الّر�س�لة في 

الت�ريخ. ُكتب اأّن وزير البالط اأ�سرع يعدو اإلى الخليفة وق�ل: »م�ذا تفعل؟!« 

فلم يجروؤ اأن يقول اأّن الحّق لي�ص مع اأهل البيت! لكّنه ق�ل: »اليوم هن�ك من 

ث�ر في جب�ل طبر�ست�ن واأم�كن اأخرى تحت �سع�ر اأهل البيت، فلو اأّن كالمك 

هذا ُين�سر في كّل الأم�كن، ف�إّنهم �سيجّي�سون الجيو�ص وي�أتون اإليك للتخّل�ص 

منك«. فراأى الخليفة اأّن ذلك الوزير يقول حّقً�، فق�ل: »ل تذيعوا الّر�س�لة«، 

اأي اإّنه���م ك�نوا يخ�فون على حكومتهم. هذا واإن ك�ن لديهم العتق�د، ولكّن 

حّب الحكومة والدني� والملك منعهم من اأن يوؤمنوا.

)2001/09/21(

بح�ر الأنوار، ج46، �ص 144.  (1(
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انت�سار الت�سكيالت ال�سيعية في العالم

اإّن م���� ُيق����ل من اأّن ه���وؤلء العظم�ء ك�ن���وا في غربٍة ت�م���ة هو هكذا في 

الواق���ع؛ فقد ك�نوا بعيدين عن المدين���ة، وبعيدين عن اأهلهم، وبعيدين عن 

بيئتهم اّلتي اأِلفوه�. ولكن اإلى ج�نب ذلك، يوجد ب�س�أن هوؤلء الأئّمة الثالثة 

- م���ن الإم�م الجواد وحت���ى الإم�م الع�سكري - نقطة اأخ���رى وهي اأّنه كّلم� 

اّتجهن���� اإلى نه�ية اإم�مة الإم�م الع�سك���ري Q، ف�إّن هذه الغربة تزداد. 

اإّن دائرة نفوذ الأئّمة و�سعة دائرة ال�ّسيعة في زم�ن هوؤلء الأئّمة الثالثة اإذا 

م���� قورنت بزم�ن الإم�م ال�س�دق والإم�م الب�قر L، نجد اأّنه� ازدادت 

ع�س���رة اأ�سع�ف عّم� ك�نت عليه، وهذا �سيٌء عجي���ب. ولعّل ال�ّسبب في اأّنهم 

غوط والّت�سييق، هو ه���ذا المو�سوع. فبعد توّجه  ق���د ُو�سعوا تحت ه���ذه ال�سّ

الإم�م الّر�س� Q اإلى طرف اإيران، ومجيئه اإلى خرا�س�ن ف�إّن من الأمور 

اّلت���ي حدثت هو ه���ذا الأمر. ولعّل هذا الأمر ك�ن ف���ي اأ�سل ح�س�ب�ت الإم�م 

الث�من Q. وقبله ك�ن ال�ّسيعة منت�سرين في كّل الأم�كن، لكّنهم لم يكونوا 

عل���ى اّت�س�ل ببع�سهم البع����ص، وك�نوا اآي�سين، ولي�ص لديه���م اأّي تطّلع نحو 

الم�ستقبل، اأو رج�ء اأو تف�وؤل. وك�نت �سلطة حكومة الخلف�ء في كّل الأم�كن؛ 

 Q وك�ن قبل الم�أمون، ه�رون مع قدرته الفرعونية. وعندم� ج�ء الإم�م

اإل���ى طرف خرا�س�ن وعبر ه���ذا الم�سير ظهرت �سخ�سّي���ٌة اأم�م الّن��ص هي 

تجلٍّ للعل���م والعظمة وال�سدق والنورانية؛ وم���� ك�ن الّن��ص قد �س�هدوا مثل 

ه���ذه ال�ّسخ�سّي���ة من قبل. فكم ك�ن عدد ال�ّسيعة اّلذي���ن ك�ن ب�إمك�نهم قبل 

هذا اأن يمّروا من خرا�س�ن اإلى المدينة ليروا الإم�م ال�س�دق Q ؟ لكن 

الجمي���ع �س�هدوا الإم�م عن قرب في ه���ذا الم�سير الطويل، ولقد ك�ن �سيًئ� 
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عجيًب���� مده�ًس����، وك�أّن المرء ينظر اإلى الّنب���ّي P. فتلك الهيبة والعظمة 

المعنوّية والعّزة والأخالق والّتق���وى والّنورانّية والعلم الو�سيع اأحدثت هّزة، 

فمهم���� �ُسئ���ل واأّي �سيٍء ُطلب منه ك�ن الأمر بي���ده، وهو ال�سيء اّلذي م� ك�ن 

الّن��ص ليروه من قبل.

و�س���ل الإم�م الّر�س� Q اإلى خرا�س�ن وم���ْرو، وك�نت مْرو هي مركز 

تركم�ن�ست����ن الح�لية. وبعد �سنٍة اأو �سنتي���ن، ا�سُت�سهد الإم�م Q وُفجع 

الّن�����ص. فق���د جعل مج���يء الإم�م Q - وه���و الُمظِهر لتجّلي����ت اأ�سي�ء 

ل���م ي�سم���ع به� الّن��ص ولم يروه� من قبل - وكذل���ك �سه�دته -اّلتي اأّدت اإلى 

ف�جع���ة كبيرة - فقد جع���ل اأجواء هذه المن�طق اأجواء �سيعّية؛ وهذا ل يعني 

اأّن الجمي���ع اأ�سبح���وا �سيعة، لكّنهم اأ�سبحوا محّبي���ن لأهل البيت. ففي هذا 

الجّو انكّب ال�ّسيعة على العمل. ف�أنتم ترون كيف اأّن اإق�مة الأ�سعريين في قم 

تظه���ر فج�أة، فلم�ذا ج�وؤوا؟ ف�لأ�سعريون عرٌب، وقد نه�سوا وج�وؤوا اإلى قم 

وب�سط���وا ف�سط�ط الحديث والمع�رف الإ�سالمّية ف���ي هذه المدينة واأ�ّس�سوا 

. ف�سخ�ٌص مثل 
(1(

مركزًا فيه�. وكذل���ك نجد في الرّي من هم اأمث�ل الكليني

الكلين���ي، ل يترع���رع اإّل في بيئٍة �سيعّي���ة وبيئٍة اعتق�دي���ة، حّتى ي�سبح هذا 

�، عندم� ا�ستمّرت هذه  ال�س�ب الكلينّي بتلك الخ�سو�سّي�ت. وفيم� بعد اأي�سً

)1) اأب���و جعف���ر محمد ب���ن يعقوب الكلين���ي الرازي، المع���روف ب� »الكلين���ي«، �س�حب الكت����ب جليل القدر 
»الك�في«، ع��ص في الن�سف الث�ني من القرن الث�لث والن�سف الأول من القرن الرابع الهجري، وتوفي 

في �سهر �سعب�ن من �سنة 329.
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 كيف اأّنه ي�س�فر اإلى هرات وخرا�س�ن 
(1(

الحركة، اأنتم ترون ال�سيخ ال�سدوق

ا. فم�ذا  واأم�ك���ن اأخ���رى ويبداأ بجمع اأح�دي���ث ال�ّسيعة، فهذا اأمٌر مه���مٌّ جدًّ

يفعل محّدثو ال�ّسيعة في خرا�س�ن؟ وم�ذا يفعلون في �سمرقند؟ من يوجد في 

، هو اّلذي قيل ب�س�أنه: »في داره 
(2(

�سمرقند؟ اإّنه ال�سيخ العّي��سي ال�سمرقندي

 .
(3(

اّلت���ي ك�نت مرتعً� لل�سيعة واأهل العلم«، كم� ورد في كلم�ت ال�سيخ الك�ّسي

والك�ّسي نف�سه �سمرقندّي. لهذا ف�إّن حركة الإم�م الر�س� Q وفيم� بعد 

�سه�دته مظلوًم����، هي اّلتي جعلت مثل هذه الأجواء ل�س�لح الأئّمة R ؛ 

وقد نه�ص الأئّمة لال�ستف�دة من هذا الأمر. ف�لّر�س�ئل والزي�رات المتب�دلة 

اّلت���ي ك�ن���ت تجري لم تكن تحدث بطريقٍة ع�دّية، ب���ل ك�نت كّله� تجري في 

الخف����ء، واإّل فلو ك�نت علنّيًة لك�نوا قب�سوا عل���ى اأ�سح�به� وقّطعوا اأيديهم 

واأرجله���م. فهل عل���ى �سبيل المث�ل، ك�ن ممكًن� في ظ���ّل ذاك العنف والقمع 

اّل���ذي م�ر�سه المتوّكل، ومنع فيه زي�رة كرب���الء، اأن ت�سل اأ�سئلة الّن��ص اإلى 

الإم����م Q ب�سهول���ة، ثم ترجع اإليه���م الإج�ب����ت؟ اأو اأن ُتر�سل الحقوق 

ال�ّسرعّي���ة اإل���ى الإم�م Q، ثّم ي�سلهم منه الإي�س����لت؟ فكّل هذا دليٌل 

على وجود �سبكٍة اإعالمّية وتعليمّية عظيمة لهوؤلء الأئّمة العظم�ء الثالثة.

)1) اأب���و جعف���ر محمد بن علي بن ب�بوي���ه القمي المعروف ب���� »ال�سيخ ال�سدوق«، من جمل���ة فقه�ء وعلم�ء 
ال�ّسيع���ة ف���ي القرن الرابع للهجرة. ُولد في ال�سنة 306 للهجرة ف���ي مدينة قم. من جملة اآث�ره الكت�ب 

النفي����ص »م���ن ل يح�سره الفقيه« الذي هو الكت�ب الث�ني من الكتب ال�سيعية الأربعة. غ�در هذا الفقيه 

الرفيع ال�س�أن الدني� في الع�م 381 للهجرة في مدينة الري.

)2) محم���د ب���ن م�سعود العي��سي ال�سمرقندي، ُيعتبر من جملة علم����ء ومف�ّسري ال�ّسيعة الم�سهورين لأواخر 
القرن الث�لث واأوائل القرن الرابع للهجرة.

)3) محم���د ب���ن عمرو بن عب���د العزيز الم�سهور ب���� »ال�سيخ الك�س���ي«، وكنتيه »اأبو عمرو«، م���ن الوجوه اّلتي 
�سطع���ت في اأوا�سط الن�س���ف الأول من القرن الرابع للهجرة وهو من العلم����ء المعروفين واأ�ست�ذ في 

علم الرج�ل والأخب�ر ومن محّدثي ال�ّسيعة.
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لق���د حدث مثل ه���ذا الأمر م� بع���د الإم�م الر�س���� Q واإلى زمن 

�سه����دة الإم����م الع�سكري Q. فق���د ا�ستط�ع الإم�م اله����دي والإم�م 

الع�سك���رّي  L في مدينة �س�مّراء تلك، اّلت���ي ك�نت في الواقع بمث�بة 

مع�سك���ر كبير �� لم تكن في ذل���ك الكبر، بل ع��سمٌة حديث���ة البن�ء �سروٌر 

لكّل م���ن راأى)�ُسّر من راأى( حيث يجتمع فيه���� الروؤ�س�ء والأعي�ن ورج�ل 

الحكوم���ة وبع�ص الّن��ص الع�ديي���ن اّلذين يوؤّمنون الحوائ���ج اليومّية �� لقد 

ا�ستط�ع���� اأن ُينّظم� كّل هذه الروابط بين جميع اأقط�ر الع�لم الإ�سالمّي. 

فعندم���� ننظر اإل���ى اأبع�د حي�ة الأئّمة نفهم م�ذا ك�ن���وا يفعلون. لهذا، لم 

تنح�س���ر الق�سّي���ة في تلك الفت����وى اّلتي ك�ن���وا ُيجيبون به� عل���ى اأ�سئلة 

���وم والّطه�رة والّنج��سة. ب���ل ك�نوا ينطلقون  الة وال�سّ الّن��ص ح���ول ال�سّ

م���ن موقعّية الإم�م بذلك المعنى الإ�سالم���ّي الخ��ّص ويتحّدثون وفقه مع 

الّن��ص. وبراأيي يمكن اللتف�ت اإلى هذا البعد اإلى ج�نب غيره من الأبع�د. 

اأنت���م ترون اأّنهم عندم� اأح�سروا الإم����م اله�دي Q من المدينة اإلى 

�س�مّراء، وقتلوه في �سّن ال�سب�ب عن عمٍر ين�هز 42 �سنة، اأو عندم� يقتلون 

الإم����م الع�سكرّي في �س���ّن ال� 28 �سنة، فكّل ذلك دلي���ٌل على هذه الحركة 

العظيم���ة لالأئّمة وال�ّسيعة واأ�سح�به���م الكب�ر، عبر الت�ريخ. ومع اأّن جه�ز 

الحكم ك�ن نظ�ًم� بولي�سيًّ� ويعمل ب�سّدة، فقد ا�ستط�ع الأئّمة في مثل هذا 

الو�س���ع اأن ُيحّققوا مثل ه���ذه النج�ح�ت. مق�سودن� اأّن���ه ينبغي م�س�هدة 

هذه العّزة والعظمة اإلى ج�نب تلك الغربة.

)2003/05/10(



ل يوج���د اأّي زم�ٍن �سهدت فيه روابط ال�ّسيعة وانت�س�ر ت�سكيالتهم في كّل 

اأرج����ء الع�لم الإ�سالمّي م� �سهدته في زم���ن ح�سرة الإم�م الجواد والإم�م 

اله����دّي والإم�م الع�سكرّي R. فوجود الوكالء والنّواب وتلك الق�س�ص 

اّلتي ُتنقل عن الإم�م اله�دي Q والإم�م الع�سكرّي Q �� مثاًل عندم� 

ك�ن ُيح�س���ر له الم�ل والإم�م ُيحّدد م�ذا ينبغي اأن ُيفعل به �� دليٌل على هذا 

الأم���ر. اأي اإّنه ب�لرغ���م من الإق�مة الجبرّية لهذي���ن الإم�مين الجليلين في 

 Q �بنحٍو م����، والإم�م الر�س Q س�م���ّراء، وقبلهم� الإم�م الجواد�

بنح���ٍو اآخر، ف�إّن الرتب�ط والتوا�سل مع الّن��ص ك�ن يّت�سع على هذه ال�س�كلة. 

 .Q �وه���ذه الروابط والّتوا�س���ل ك�نت موجودة قبل زم���ن الإم�م الر�س

ا في  لك���ن غ�ي���ة الأمر اأّن مجيء الإم�م اإلى خرا�س����ن ك�ن له ت�أثيٌر كبيٌر جدًّ

هذه الق�سّية.

)2005/08/09(

اإّن اأئّمتن���� وطيل���ة ال���� 250 �سنة لالإم�مة ����� اأي منذ رحيل نب���ّي الإ�سالم 

المكّرم P واإلى زمن وف�ة الإم�م الع�سكري �� قد لقوا الكثير من الّتعذيب 

والقت���ل والّظل���م، وحريٌّ بن� اأن نبكيه���م، اإّن مظلومّيته���م ت�ستح�سر القلوب 

والعواطف، لكّن هوؤلء المظلومين قد انت�سروا �سواٌء في مقطٍع من الزّم�ن 

اأو في كّل هذا الّزم�ن وطوله.

)2004/08/20(



الفصل الرابع عشر:

اإلمام المهدي|
غاية حركة اإن�صان بعمر 250 �صنة. 	•

خ�صائ�س المجتمع المهدوي. 	•
م�صوؤوليتنا في ع�صر غيبة الإمام |. 	•





غاية حركة إنسان بعمر 250 سنة

ال�ّسيعة وعقيدة المهدوّية

اإّن اأ�س���ل المهدوّية هو محّل اّتف�ق جميع الم�سلمين. وفي عق�ئد الأدي�ن 

� انتظ�ر المنجي ف���ي نه�ية الّزم�ن. فق���د فهموا هذا  الأخ���رى، يوج���د اأي�سً

���� بنحٍو �سحيح ف���ي ُبعٍد من اأبع����د الق�سّية، ولك���ن في الُبعد  المطل���ب اأي�سً

الأ�س��ص المتعّلق بتحديد ومعرفة ال�ّسخ�ص المنجي، ابُتلوا بنق�ص المعرفة. 

وال�ّسيعة يعرفون المنجي ب�ل�سم والعالمة والخ�س�ئ�ص وت�ريخ الولدة، من 

خالل الأخب�ر الم�سّلمة والقطعّية عندهم.

)2005/09/20(

اإّن خ�سو�سية اعتق�دن� نحن ال�ّسيعة هي اأّنن� قد بّدلن� هذه الحقيقة 

منية والأمر الذهنّي المح�ص، اإلى ح�لة 
ُ
ف���ي مذهب الّت�سّيع من ح�لة الأ

واقعّي���ة موج���ودة. الحقيقة ه���ي اأّن ال�ّسيع���ة عندم� ينتظ���رون المهدّي 

الموع���ود ف�إّنه���م ينتظرون الي���د المنجية تل���ك، ول يغرق���ون في ع�لم 

العقلّي����ت بل يبحثون ع���ن الواقعّية وهي موج���ودة. وحّجة اهلل حيٌّ بين 

الّن�����ص وموجوٌد ويعي����ص فيم� بينهم وي���رى الّن��ص وه���و معهم، وي�سعر 
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ب�آلمهم واأ�سق�مهم. واأ�سح����ب ال�ّسع�دة وال�ستعداد يزورونه في بع�ص 

الأحي����ن ب�سورة خفّي���ة. اإّنه موجوٌد، هو اإن�س�ٌن واقع���ّي م�سّخ�ص ب��سٍم 

معّي���ن، ل���ه اأٌب واأّم مح���ّددان وهو بي���ن الّن��ص ويعي����ص معهم.هذه هي 

خ�سو�سّية عقيدتن� نحن ال�ّسيعة.

اأولئ���ك اّلذين ل يقبلون هذه العقي���دة من المذاهب الأخرى، لم يتمّكنوا 

في اأّي وقٍت من اإق�مة اأّي دليٍل يقبل به العقل لرّد هذه الفكرة وهذه الحقيقة.

فجميع الأدّلة الوا�سحة والرا�سخة، اّلتي ُي�سدّقه� الكثير من اأهل ال�سّنة 

����، تحكي ب�سورة ق�طعة ويقينّية عن وجود ه���ذا الإن�س�ن العظيم، فهو  اأي�سً

حّج���ة اهلل، وهو الحقيق���ة الوا�سح���ة وال�ّس�طعة - بتل���ك الخ�س�ئ�ص اّلتي 

نعرفه����، اأن���� واأنتم - واأنتم ت�س�هدون هذه الأمور ف���ي العديد من الم�س�در 

غير ال�سيعّية.

فت�ري���خ ولدة البن المب����رك والمطّهر لالإم�م الح�س���ن الع�سكرّي عليه 

ال�سالة وال�ّسالم مع���روٌف، وكذلك والداه واأ�سح�به ومعجزاته، وقد منحه 

اهلل عم���ًرا طوياًل، وم� زال. وهو تج�سيٌد لتل���ك الأمنية الكبرى، لجميع اأمم 

الع�ل���م، وقب�ئله واأدي�نه واأعراقه عبر جمي���ع الع�سور. هذه هي خ�سو�سّية 

مذهب ال�ّسيعة ب�س�أن هذه الق�سّية المهّمة.

)2008/08/17( 

هناك نكاٌت ب�ساأن االعتقاد بالمهدوّية اأُ�سير اإليها باالإجمال:

الأول���ى ه���ي اأّن الوج���ود المقّد�ص لح�س���رة بقّية اهلل اأرواحن���� فداه، هو 

عب�رة عن ا�ستمرار النبّوات والّدعوات الإلهّية منذ بداية الّت�ريخ واإلى يومن� 
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، اّلذي 
هذا، اأي كم� تقروؤون في دع�ء الّندبة من: »فبع�س اأ�صكنته جّنتك«)1)

ه���و اآدم، واإل���ى: »اأن انتهيت بالأمر«، اأي الو�س���ول اإلى خ�تم الأنبي�ء P؛ 

وم���ن بعده� ق�سّية الو�سّية واأهل بيت هذا النبّي العظيم اإلى اأن ي�سل الأمر 

اإل���ى اإم����م الزم�ن، ف�لجميع عب�رة ع���ن �سل�سلة مّت�سل���ة ومرتبطة ببع�سه� 

ف���ي ت�ري���خ الب�سرّية. وهذا بمعن���ى اأّن تلك الحركة العظيم���ة للنبّوات وتلك 

الدع���وات الإلهّي���ة بوا�سط���ة الّر�سل، ل���م تتوّقف في اأّي مقط���ٍع من الزم�ن. 

ف�لب�سرّي���ة تحت�ج اإل���ى الأنبي�ء والّدعوات الإلهّية، والُدع����ة الإلهّيين، وهذا 

الحتي�ج ب�ٍق اإلى يومن� ه���ذا، وكّلم� مّر الزم�ن ف�إّن الب�سر ُي�سبحون اأقرب 

اإلى تع�ليم الأنبي�ء.

لقد اأدرك المجتمع الب�سرّي اليوم من خالل التقّدم الفكرّي والمدنّية 

والمعرفة، الكثير من تع�ليم الأنبي�ء - واّلتي لم تكن ق�بلة لالإدراك من 

قبل الب�سر ِقَبل ع�سرات القرون من هذا - فق�سّية العدالة هذه، وق�سّية 

الحرّي���ة، وكرام���ة الإن�س�ن، وهذه الألف����ظ الرائجة ف���ي الع�لم اليوم، 

ه���ي كلم����ُت الأنبي�ء. في ذلك الّزم���ن، لم ُيدرك ع�ّم���ة الّن��ص والراأي 

الع����م هذه المف�هيم. وبع���د مجيء الأنبي�ء وانت�س����ر دعوتهم، ُغر�ست 

ه���ذه الأفك�ر في اأذه����ن الّن��ص وف���ي فطرتهم وفي قلوبه���م جياًل بعد 

جيل. ف�لّدع����ة الإلهّيون لم تنقطع �ساللتهم الي���وم، والوجود المقّد�ص 

لبقّي���ة اهلل الأعظم اأرواحن� فداه، هو ا�ستم���رار �ساللة الّدع�ة الإلهّيين 

حي���ث تقروؤون في زي�رة اآل ي��سين: »ال�ّصالم عليك يا داعي اهلل ورّبانّي 

بح�ر الأنوار، ج99، �ص105.  (1(
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. اأي اإّنكم اليوم ترون تج�سيًدا، لدعوة اإبراهيم ودعوة مو�سى، 
اآيات����ه«)1)

ودعوة عي�سى، ودعوة جميع الأنبي�ء والم�سلحين الإلهّيين ودعوة النبّي 

الخ�ت���م في وج���ود ح�سرة بقّية اهلل. فهذا الإن�س����ن العظيم هو وارثهم 

جميًع����، وبي���ده دعوتهم ورايتهم جميًع����، وهو يدع���و الب�سرّية ويعر�ص 

عليه� تلك المع�رف اّلتي ج�ء به� الأنبي�ء عبر الزم�ن الممتّد. هذه هي 

نقطٌة مهّمة.

المعنى الحقيقّي النتظار الفرج

النقط���ة الث�نية في ب�ب المهدوّي���ة: هي انتظ�ر الف���رج. ف�نتظ�ر الفرج 

ا. واأح���د اأنواعه هو انتظ�ر الفرج النه�ئ���ّي؛ اأي اإّن الّن��ص  مفه���وٌم وا�سٌع جدًّ

عندم���� يرون طواغيت الع�لم م�سغولين ب�لّنهب وال�ّسلب والإف�س�د والعتداء 

عل���ى حقوق الّن�����ص، ل ينبغي اأن يتخّيلوا اأّن م�سير الع�لم هو هذا. ل ينبغي 

اأن ُيت�س���ّور اأّن���ه في نه�ية المط�ف ل بّد ول من��ص م���ن القبول بهذا الو�سع 

والإذع����ن ل���ه، بل ينبغي اأن ُيعل���م اأّن هذا الو�سع هو و�س���ٌع ع�بر �� »للباطل 

� واأّم� م� هو مرتب���ٌط بهذا الع�لم وطبيعته فهو عب�رة عن ا�ستقرار 
جول���ة«)2)

حكوم���ة العدل وه���و �سوف ي�أتي. اإّن انتظ�ر الف���رج والفتح في نه�ية الع�سر 

اّل���ذي نحن فيه، حي���ث ُتع�ني الب�سرّية م���ن الظلم والعذاب����ت هو م�سداٌق 

.� لنتظ�ر الفرج، ولكن لنتظ�ر الفرج م�س�ديق اأخرى اأي�سً

الحتج�ج، ج2، �ص493.  (1(
)2) الآمدي، ت�سنيف غرر الحكم ودرر الكلم، �ص 71.
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فعندم���� ُيق�ل لن���� انتظ�ر الفرج، ف���ال يعني انتظ�ر الف���رج النه�ئّي، بل 

يعن���ي اأّن كّل طريٍق م�سدود ق�بٌل للفتح. الفرج يعني هذا، الفرج يعني ال�سّق 

والفت���ح. ف�لم�سلم يتعّلم م���ن خالل در�ص انتظ�ر الف���رج اأّنه ل يوجد طريق 

م�س���دود ف���ي حي�ة الب�سر مّم� ل يمكن اأن ُيفتح، واأّن���ه ل يجب عليه اأن يي�أ�ص 

وُيحب���ط ويجل�ص �س�كًن� ويق���ول ل يمكن اأن نفعل �سيًئ����؛ كال، فعندم� يظهر 

ف���ي نه�ية مط�ف حي�ة الب�سر ومق�بل كّل هذه الحرك�ت الّظ�لمة والج�ئرة، 

عندم���� تظهر �سم�ص الف���رج، فهذا يعني اأّنه في كّل ه���ذه العقب�ت وال�سدود 

الموج���ودة في الحي�ة الآن، هن�ك ف���رٌج متوّقع ومحّل انتظ�ر. هذا هو در�ص 

الأمل لكّل الب�سرّية. وهذا هو در�ص النتظ�ر الواقعّي لجميع الّن��ص.

لهذا، ُعّد انتظ�ر الفرج من اأف�سل الأعم�ل، وُيعلم من ذلك اأّن النتظ�ر 

ه���و عمٌل ل بط�لٌة. فال ينبغي ال�ستب�ه والت�س���ّور اأّن النتظ�ر يعني اأن ن�سع 

ي���دًا ف���وق يد ونبق���ى منتظرين حّت���ى يحدث اأمٌر م����. النتظ�ر عم���ٌل وتهّيوؤٌ 

وب�ع���ٌث على الندف����ع والحم��ص في القل���ب والب�طن، وهو ن�س����ٌط وتحّرٌك 

وتجّدٌد ف���ي كّل المج�لت. وهذا هو في الواقع تف�سي���ر هذه الآي�ت القراآنية 

الكريمة {ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   } اأو   
(1(

{ وئ  وئ 
مم 

ُ
 اأي اأّن���ه ل ينبغي اأن تي�أ�ص ال�سعوب والأ

(2(
ۇۇ ۆ ۆ }

من الفرج في اأّي وقٍت من الأوق�ت. 

)1) �سورة الق�س�ص، الآية 5.
)2) �سورة الأعراف، الآية 128.
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له���ذا ينبغي انتظ�ر الفرج النه�ئّي، مثلم� ينبغي انتظ�ر الفرج في جميع 

مراح���ل الحي����ة الفردّية والجتم�عّي���ة. ل ت�سمحوا للي�أ����ص اأن ُي�سيطر على 

قلوبك���م، ف�نتظروا الفرج واعلموا اأّن هذا الفرج �سيتحّقق؛ وهو م�سروٌط في 

اأن يك���ون انتظ�ركم انتظ�ًرا واقعيًّ�، واأن يك���ون فيه العمل وال�ّسعي والندف�ع 

والتحّرك.

)2005/09/20(

اإّنن� اليوم ننتظر الفرج. اأي اإّنن� ننتظر مجيء يٍد مقتدرٍة تن�سر العدل 

وه���ي هزيمة الّظلم والجور اّلذي �سيطر على كّل الب�سرّية تقريًب�، فيتبّدل 

ه���ذا الج���ّو من الّظلم والج���ور وينبعث ن�سيم العدل في حي����ة الب�سر لكي 

ي�سع���ر الّن�����ص ب�لعدالة. اإّن ه���ذا هو ح�ج���ة اأّي اإن�س�ٍن واٍع ب�س���كٍل دائم؛ 

ة.  الإن�س����ن اّلذي لم يجعل راأ�سه في حجره ولم ي�ستغرق في حي�ته الخ��سّ

الإن�س����ن اّل���ذي ينظر اإل���ى الحي�ة الع�ّم���ة للب�س���ر بنظرة كّلي���ة ف�إّنه من 

الطبيع���ّي اأن يكون في ح�ل���ة انتظ�ر، هذا هو معنى النتظ����ر. ف�لنتظ�ر 

يعني ع���دم القتن�ع والقبول ب�لو�سع الموجود لحي����ة الب�سر، وهو ال�ّسعي 

م���ن اأجل الو�س���ول اإلى الو�سع المطلوب؛ ومن الم�سلَّ���م به اأّن هذا الو�سع 

المطل���وب �سوف يتحّق���ق على يد ول���ّي اهلل المقتدرة الحّج���ة بن الح�سن 

المهدّي، �س�حب الزم�ن|.

يج���ب اأن نع���ّد اأنف�سن���� كجن���وٍد م�ستعّدين لتل���ك الظ���روف وال�ّسرائط، 

ونج�ه���د في هذا المج����ل. اإّن انتظ�ر الفرج ل يعن���ي اأن يجل�ص الإن�س�ن ول 

يفع���ل اأّي �س���يء، ول ينه�ص لأّي اإ�سالٍح ب���ل ُيمّني نف�سه ب�أّن���ه منتظٌر لإم�م 

الة وال�سالم، فهذا لي�ص انتظ�ًرا.  الّزم�ن عليه ال�سّ
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م���� هو النتظ�ر؟ النتظ�ر يعن���ي اأّنه ل بّد من مجيء ي���ٍد ق�درٍة مقتدرٍة 

ملكوتّيٍة اإلهّيٍة وت�ستعين بهوؤلء الّن��ص من اأجل الق�س�ء على �سيطرة الّظلم، 

وم���ن اأجل غلبة الحّق وح�كمية العدل في حي�ة الب�سرّية ورفع راية الّتوحيد؛ 

 على 
ٍ
تجعل الب�سر عب�ًدا حقيقّيين هلل. يجب الإعداد لهذا الأمر. فكّل اإقدام

طريق ا�ستق���رار العدالة ُيمّثل خط���وًة نحو ذلك اله���دف الأ�سمى. النتظ�ر 

يعني هذه الأمور. النتظ�ر حركٌة ولي�ص �سكوًن�. لي�ص النتظ�ر اإهم�ًل وقعودًا 

اإل���ى اأن ت�سلح الأمور بنف�سه����. النتظ�ر حركٌة وا�ستع���داٌد. هذا هو انتظ�ر 

الفرج.

)2008/08/17(





خصائص المجتمع المهدوي

اإّن المجتم���ع المه���دوّي ه���و ذل���ك الع�لم اّل���ذي ي�أتي فيه اإم����م الّزم�ن 

لي�سلحه، وهو المجتمع نف�سه اّلذي ظهر من اأجله جميع الأنبي�ء. اأي اأّن كّل 

الأنبي����ء ك�نوا مقّدمة لذلك المجتمع الإن�س�نّي المث�لّي، واّلذي �سيتحّقق في 

نه�ي���ة الأمر بوا�سطة ولّي الع�س���ر والمهدّي الموعود. مثل بن�ٍء �س�مٍخ، ي�أتي 

�سخ����صٌ فُي�سّطح الأر����ص وُيزيل منه� الأ�سواك والعوائ���ق، ثّم ي�أتي �سخ�ٌص 

اآخر من بعده وي�سنع فيه� الأ�س�ص، ثّم ي�أتي �سخ�ٌص اآخر لي�سع فيه� الأعمدة 

والأرك�ن، وهكذا �سخ����صٌ بعد اآخر، ي�أتون لعم�رة الجدران حّتى ي�سل هذا 

الق�س���ر المرتفع، وهذا البني�ن الرفيع اإلى �سكله النه�ئّي. لقد ج�ء الأنبي�ء 

الإلهّي���ون، ومنذ بداية ت�ريخ الب�سرّية، واح���ًدا بعد اآخر، من اأجل اأن ُيقّربوا 

المجتمع والب�سرّية خطوًة خط���وة نحو ذاك المجتمع المث�لّي وذاك الهدف 

النه�ئ���ّي. لق���د نجح جميع الأنبي�ء ول���م يف�سل اأّي واحٍد م���ن ر�سل اهلل على 

هذا الطريق، وفي هذا الم�سير، لقد ك�ن حماًل على ع�تق هوؤلء الم�أمورين 

ال�ّس�مخين، وكّل واحٍد منهم تقّدم به خطوًة نحو المق�سد والهدف النه�ئّي 

و�سعوا بكّل جهده���م من اأجل القي�م بهذا العمل. وعندم� ك�نوا ي�سلون اإلى 

اآخ���ر حي�تهم ك�ن هن�ك م���ن ي�أتي من بعدهم لي�سع هذا الحمل على ع�تقه 
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ويتق���ّدم به م�س�ف���ًة اأخرى، مقترًب� بذل���ك من ذلك اله���دف. وولّي الع�سر 

�سل���وات اهلل عليه، ه���و وارث جميع الأنبي�ء الإلهّيي���ن، فعندم� ي�أتي �ستكون 

الخطوة الأخيرة على طريق اإيج�د ذلك المجتمع الإلهّي. 

اأتح���ّدث قلي���اًل ح���ول �سف�ت ذل���ك المجتمع. ب�لّطب���ع، لو اأّنك���م دّققتم 

ف���ي الكتب الإ�سالمّية وف���ي الم�س�در الإ�سالمّية الأ�س�����ص لالحظتم جميع 

خ�س�ئ����ص ذل���ك المجتم���ع. فدع����ء الّندبة هذا اّل���ذي ُتوّفقون ب����إذن اهلل 

لقراءته اأّي����م الجمعة، يذكر خ�س�ئ�ص ذلك المجتمع. فعندم� يقول: »اأين 

مع���ّز الأولي���اء ومذّل الأع���داء« مثاًل، فذلك المجتمع ه���و مجتمٌع يكون فيه 

اأولي����ء اهلل اأعّزاء واأع���داء اهلل اأذّلء، اأي اأّن القي���م والمع�يير الح�كمة في 

، ففي هذا 
ذل���ك المجتم���ع تكون هك���ذا. »اأي���ن الُمع���ّد لإقام���ة الح���دود«)1)

المجتم���ع ُتطّب���ق الحدود الإلهّية وُتراعى كّل الح���دود اّلتي عّينه� اهلل تع�لى 

والإ�س���الم في مجتم���ع اإم�م الزم����ن. فعندم� يظه���ر اإم�م الزم����ن ي�سنع 

مجتمًع� ل���ه ب�خت�س�ر مثل هذه الخ�سو�سّية، دّقق���وا حوله� في الآي�ت وفي 

الأدعية عندم� تقروؤونه�، فتتفّتح اأذه�نكم في هذا المج�ل، وتّت�سع، فمجّرد 

قراءة دع�ء الّندبة لي�ص ك�فًي�، ف�لمطلوب هو الفهم واأخذ الّدرو�ص.

اإّن اإم�م الزم�ن |، يبني مجتمعه على هذه الأ�س�ص:

اأّوًل: عل���ى اإزالة وقمع وقلع ج���ذور الّظلم والّطغي�ن. فال ينبغي اأن يكون 

ف���ي هذا المجتمع اّلذي يك���ون في زم�ن ولّي الع�سر �سل���وات اهلل عليه، اأّي 

ظل���ٍم وجور؛ ل اأّن الأمر يك���ون في اإيران على هذه ال�ّس�كلة فح�سب، ول حّتى 

بح�ر الأنوار، ج99، �ص 107.  (1(
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ف���ي المجتمع����ت اّلتي يقطنه���� الم�سلمون، بل في كّل الع�ل���م. فلن يكون اأّي 

ظلٍم اقت�س�دّي اأو �سي��سّي اأو ثق�فّي اأو اأّي نوٍع اآخر في ذلك المجتمع. فيجب 

اقت���الع كّل الختالف�ت الطبقّية وكّل اأنواع التمييز وعدم الم�س�واة والت�سّلط 

والهيمنة. هذه هي الخ�سو�سّية الأولى.

ثانًي���ا: اإّن من خ�س�ئ����ص المجتمع المث�لّي اّل���ذي ي�سنعه اإم�م الزم�ن 

�سلوات اهلل عليه، هو الرتق�ء بم�ستوى الفكر الب�سرّي، �سواء على الم�ستوى 

العلمّي الإن�س�ن���ّي اأو المع�رف الإ�سالمّية. ففي زمن ولّي الع�سر، لن تجدوا 

في كّل الع�لم، اأّي اأثٍر للجهل والأمّية والفقر الفكرّي والثق�فّي. هن�ك يتمّكن 

الّن��ص من معرفة الّدين معرفة �سحيحة، وقد ك�ن هذا، كم� تعلمون جميًع�، 

م���ن الأهداف الكبرى لالأنبي�ء اّلذي اأ�س����ر اإليه اأمير الموؤمنين �سلوات اهلل 

و�سالم���ه عليه، في خطبة نه���ج البالغة ال�سريفة، »...ويثي���روا لهم دفائن 

. لق���د ج����ء في رواي�تن� اأّن���ه عندم� يظهر ول���ّي الع�سر، ف�إّن 
العق���ول...«)1)

المراأة تجل�ص في بيته� وتفتح القراآن وت�ستخرج منه حق�ئق الّدين وتفهمه�. 

فم�ذا يعني ذلك؟ يعني ذلك اأّن م�ستوى الّثق�فة الإ�سالمّية والّدينّية يرتقي 

اإلى درجة اأّن جميع الأفراد، وكّل اأبن�ء المجتمع، والّن�س�ء اللواتي ل ي�س�ركن 

في مي���دان الجتم�ع على �سبيل الفر�ص ويبقين ف���ي بيوتهّن، ف�إّنهّن يتمّكّن 

من اأن ي�سبحن فقيه�ت وع�رف�ت في الّدين؛ فيتمّكّن من فتح القراآن وفهم 

حق�ئق الّدين ب�أنف�سهّن. انظروا اإلى مجتمٍع يكون فيه الجميع �� ن�س�ًء ورج�ًل 

- وعل���ى ك�ّفة الم�ستوي�ت ق�درين على فهم الّدي���ن وال�ستنب�ط من الكت�ب 

)1) نهج البالغة، �ص43.
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الإله���ّي، فكم �سيك���ون هذا المجتمع نورانيًّ�، ولن يبق���ى فيه اأّي نقطة ظالم 

وظلم�نّي���ة. فكّل هذه الختالف�ت ف���ي وجه�ت الّنظر والتحليل، لن يبقى له� 

اأّي اأثٍر في ذلك المجتمع.

ّي���ة الثالث���ة: لمجتمع اإم�م الزم�ن - المجتمع المهدوّي - هو اأّنه  الخا�صّ

في ذل���ك الع�سر �ستكون جميع القوى الّطبيعّي���ة وكّل الّط�ق�ت الب�سرّية في 

ح�ل���ة انبع�ٍث ف���ال يبقى اأّي �سيٍء في ب�طن الأر����ص ول ي�ستفيد منه الب�سر. 

ف���كّل هذه الإمك�ن����ت الّطبيعّي���ة المعّطلة، وكّل ه���ذه الأرا�س���ي اّلتي يمكن 

اأن ُتغ���ّذي الإن�س����ن، وكّل ه���ذه الّط�ق�ت والقوى اّلتي ل���م ُتك�سف بعد، كتلك 

الّط�ق����ت اّلت���ي بقيت عبر ق���رون الّت�ريخ. مث���اًل، القدرة النووّي���ة والّط�قة 

الكهرب�ئّية ك�نت وعبر ق���رون عمر هذا الع�لم، في ب�طن الّطبيعة ولم يكن 

الب�س���ر يعرفونه�، ثّم بعد ذلك ق�موا ب��ستخراجه� ب�لّتدريج. فكّل الّط�ق�ت 

والإمك�ن����ت الالمتن�هية الموجودة ف���ي ب�طن الّطبيعة هي من هذا القبيل، 

و�سوف ُت�ستخرج في ع�سر اإم�م الزم�ن. 

جمل���ة اأخرى وخ�سو�سية اأخرى، هي اأّن المحور في ع�سر اإم�م الزم�ن 

ه���و محور الف�سيلة والأخ���الق. فكّل من ك�ن �س�حب ف�سيل���ة اأخالقّية اأكثر 

�سيكون مقّدًم� و�سّب�ًق�.

)1980/06/27(

ورد ف���ي الروايٍة: »القائم مّن���ا من�صوٌر بالّرعب موؤّي���ٌد بالّن�صر، ُتطوى 

، مّم� 
ل���ه الأر����س وتظه���ر له الكن���وز، يبلغ �صلطان���ه الم�صرق والمغ���رب«)1)

)1) ال�سي���خ ال�س���دوق، كم�ل الدين وتم����م النعمة، تحقيق وت�سحي���ح علي اأكبر غف�ري، ن�س���ر الإ�سالمية، 
طهران، الطبعة الث�نية، 1395ه�، ج 1، �ص 331.
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يعن���ي اأّن كّل الحكوم����ت الّظ�لمة والأجهزة الج�ئرة �ستك���ون مرعوبًة منه. 

ف���ي ذلك الّزم���ن، �سيكون هن�ك ح�لٌة في زم�ن ول���ّي الع�سر اأرواحن� فداه، 

م���ن ال�سمولّية والعمومّية بحيث يمكن اأن تحّق���ق الحكومة الع�لمّية. »موؤّيٌد 

بالن�ص���ر«، فن�س���ر اهلل يوؤّيده. و»ُتطوى ل���ه الأر����س«، اأي اإّنه� �ستكون بيده 

وفي قب�سة قدرته. وتظهر تلك الكنوز وتبلغ �سلطته م�سرق الع�لم ومغربه. 

، اأي اإّن هذه 
وبع���د ع���ّدة جمٍل يقول، »فال يبق���ى خراٌب اإّل ق���د عم���ر«)1)

ال�ّسلط���ة �سوف ُتنفق في عم�رة الأر�ص، ل ف���ي ال�ّسيطرة على ثروات الب�سر 

وف���ي ا�ست�سع�فهم. وفي كّل نق����ط الع�لم لن يبقى اأّي نقطٍة من الخراب اإّل 

و�سُتعّم���ر؛ �سواٌء ك�نت خراب�ت ح�سلت على اأي���دي الب�سر اأو ب�سبب جهلهم. 

الة وال�س���الم يقول فيه�:  هن����ك رواية اأخ���رى عن الإم�م الب�ق���ر عليه ال�سّ

»حت���ى اإذا ق���ام القائم جاءت المزايلة واأتى الرجل اإل���ى كي�س اأخيه فياأخذ 

، وهي اإ�س�رة اإلى اأخالق الم�س����واة بين الب�سر واإلى 
حاجت���ه ف���ال يمنع���ه«)2)

الإيث����ر. وُتب�ّسر هذه الّرواية بنج����ة الب�سر من ت�سّلط البخل والحر�ص اّلذي 

ك�ن اأكبر �سبٍب ل�سق�ء الب�سرّية. وهذا في الحقيقة عالمٌة على ذلك الّنظ�م 

� واجتم�عيًّ� في ذل���ك الّزم�ن. فال  ���� واقت�س�ديًّ الإ�سالم���ّي ال�س�ل���م اأخالقيًّ

يوج���د اأّي قه���ٍر واإجب�ٍر في البي���ن، بل اإّن الب�سر اأنف�سه���م ينجون من البخل 

الإن�س�ن���ّي والحر�ص الب�سرّي و�ستتحّقق مثل هذه الجّنة الإن�س�نّية. يوجد في 

 ،
����: »اإذا قام قائمن���ا ا�صمحّلت القطائع، ف���ال قطائع«)3) رواي���ٍة اأخرى اأي�سً

)1) م. ن.
)2) الحر الع�ملي، محمد بن الح�سن، و�س�ئل ال�ّسيعة، تحقيق ون�سر موؤ�س�سة اأهل البيتR، قم، الطبعة 

الأولى، 1409ه�، ج 5، �ص 121.

)3) م.�ص، ج 17، �ص 222.
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فتل���ك القط�ئ���ع اّلتي تمنحه���� الحكوم����ت الم�ستكبرة في الع�ل���م لأتب�عه� 

وحلف�ئه����، وذلك الك���رم الح�تمّي اّلذي يح�سل من جي���وب ال�ّسعوب �سوف 

يتوّق���ف تم�ًم���� ف���ي الع�ل���م. وقد ك�ن���ت القط�ئع ف���ي الم��سي ب�س���كٍل وهي 

الي���وم ب�سكل اآخر. ك�نت ف���ي الم��سي بحيث اأّن الخليف���ة اأو ال�ّسلط�ن يمنح 

���� اأو �سح���راء اأو قري���ًة اأو مدين���ًة اأو حّتى وليًة ل�سخ�صٍ م����، فيقول له  اأر�سً

اذه���ب هن�ك وافع���ل م� يحلو لك فيه����، خذ من اأهله���� الجب�ي�ت والخراج 

وا�ستعم���ل مزارعه���� وا�ستفد منه���� وكّل ف�ئ���دة م�ّدية هي ل���ك؛ وك�ن عليه 

طبًع���� اأن يعطي ال�ّسلط����ن حّظه. واليوم، هي ب�س���ورة الحتك�رات الّنفطّية 

ن�ع�ت الكبرى وهذه  ن�عّية والفّنية المختلفة، وكّل هذه ال�سّ والتج�رّية وال�سّ

الحتك�رات اّلت���ي جعلت ال�سعوب م�سكينًة هي في الواقع في حكم القط�ئع، 

�سير اإليه����، وفيه� ك�نت ُتم�ر�ص كّل اأنواع الّر�س�وة والمح�ب�ة. اإّن هذا 
ُ
اّلتي اأ

الب�س�ط اّلذي يقتل الب�سر ويق�سي على الف�سيلة �سوف ُيطوى و�سوف تو�سع 

اأ�سب�ب ال�ستف�دة والّنفع بيد جميع الّن��ص.

وف���ي روايٍة اأخرى ن�ظرة اإل���ى الو�سع القت�س�دّي يق���ول: »وي�صّوي بين 

، م� يعن���ي اأّنه لن يبقى هن�ك 
الّنا����س حّت���ى ل ترى محتاج���اً اإلى الزكاة«)1)

اأّي فقي���ر يحت�ج اإلى زك�ة اأموالكم، وب�لّطب���ع �سيكون لهذه الّزك�ة م�سرفه� 

ف���ي الأم���ور الع�ّم���ة ل للفقراء، لأّن���ه لن يبقى هن����ك اأّي فقي���ر؛ ومثل هذه 

الّرواي�ت تر�سم الجّنة الإ�سالمّية والع�لم الواقعّي. ولي�ص هذا الأمر م�س�بًه� 

لتل���ك المدن الف��سلة اّلت���ي �سنعه� البع�ص في خي�لته���م واأوه�مهم، كاّل. 

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج 52، �ص 390.
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اإّن كّل تل���ك ال�ّسع�رات الإ�سالمّي���ة اّلتي هي جميًع� ق�بلة للّتطبيق، ونحن في 

الجمهوري���ة الإ�سالمّية ن�سع���ر اأّن هن�ك قدرة وقلبً� وفك���رًا مّت�ساًل ب�لوحي 

والت�أيي���د الإلهّي ومع�سومً� ُيمكنه يقيًن� اأن ُيحّق���ق مثل هذا الو�سع، و�سوف 

تقبل الب�سرّية على ذلك حتًم�. هذه هي ح�لة ذلك الع�لم.

)1987/04/10(





مسؤولّيتنا في عصر غيبة اإلمام|

هن� اإذا رجعتم اإلى الآي�ت والّرواي�ت �� وب�لّت�أكيد اإّن المحّققين والمتتّبعين 

ق���د فعلوا ذلك �� ف�سوف تجدون خ�سو�سّي�ت اأخرى. المجتمع اّلذي ل يوجد 

فيه اأّية عالمٍة للّظلم والّطغي�ن والعدوان؛ المجتمع اّلذي ت�سل فيه المعرفة 

الّدينّية والمعرفة العلمّية للب�سر اإلى حّده� الأعلى؛ المجتمع اّلذي تبرز فيه 

كّل هذه البرك�ت والّنعم والف�س�ئل والجم�لّي�ت وتكون في يد الإن�س�ن؛ وفي 

الّنه�ية المجتمع اّلذي تكون فيه الّتقوى والف�سيلة والإيث�ر والأخّوة والعطف 

والن�سج����م اأ�س���اًل ومح���وًرا. ف�نظ���روا اإلى مثل ه���ذا المجتم���ع، فهو ذاك 

المجتمع اّلذي �سيحّققه مهدّين� الموعود واإم�م زم�نن�، ومحبوبن� الت�ريخّي 

القديم، واّلذي يعي�ص الآن تحت هذه ال�ّسم�ء وعلى هذه الأر�ص وبين الّن��ص. 

هذا هو اعتق�دن� ب�إم�م الّزم�ن.

ح�سٌن، م�ذا نفعل بعد هذا؟ فبعد هذا تكليفن� وا�سح. 

اأّوًل، يج���ب اأن نعلم اأّن ظه���ور ولّي الع�سر �سل���وات اهلل عليه، مثلم� اأّنه 

� يمكن اأن يقترب اأكثر.  بثورتن���� هذه اأ�سبح اأقرب خطوًة، فبهذه الّثورة اأي�سً

اأي اإّن نف����ص هذا ال�ّسعب اّلذي ق�م بهذه الّثورة، وقّرب نف�سه خطوًة اإ�س�فية 
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� اأن يتق���ّدم خطوًة ثّم خطوًة ث���ّم خطوة نحو  اإل���ى اإم����م زم�نه، يمكن���ه اأي�سً

اإم�م زم�نه. فكيف)ذل���ك(؟ اأّوًل، كّلم� ا�ستطعتم اأن تو�ّسعوا من دائرة هذا 

المق���دار من الإ�سالم اّلذي لدين� نحن واأنتم في اإي���ران �� ل نب�لغ، الإ�سالم 

الك�م���ل لي����ص متحّقًق�، ولكن ق�سٌم م���ن الإ�سالم قد طّبقه ه���ذا ال�ّسعب في 

اإي���ران �� فه���ذا المقدار من الإ�سالم كّلم���� ا�ستطعتم اأن تن�س���روه في الآف�ق 

الأخ���رى للع�لم، وفي الب���الد الأخرى، وفي المن�طق المظلم���ة، ف�إّنه بنف�ص 

المقدار �سي�س�عد ويقّرب من ظهور ولّي الأمر وحّجة الع�سر.

ث�نًي����، اإّن القتراب من اإم�م الزم�ن لي�ص بمعن���ى القتراب المك�نّي ول 

بمعن���ى القتراب الّزم�نّي. ف�أنتم اّلذي���ن تريدون اأن تقتربوا من ظهور اإم�م 

الّزم�ن، ف�إّن القتراب من اإم�م الّزم�ن لي�ص له ت�ريٌخ محّدد ك�أن ُيق�ل مثاًل، 

بعد مئة �سنة اأو خم�سين �سنة، حّتى نقول اأّنن� عبرن� �سنًة اأو �سنتين اأو ثالث 

�سن���وات، من هذه الخم�سين اأو المئة �سن���ة، فيبقى عندئٍذ هذا المقدار من 

� بلح����ظ المك�ن حّتى نقول اإّنن� تحّركن� من هن�  ال�ّسن���وات، كاّل، ولي�ص اأي�سً

ب�ّتج����ه ال�ّسرق اأو غرب الع�لم مثاًل، اأو نح���و ال�ّسم�ل اأو الجنوب، لنَرى اأين 

ه���و ولّي الع�سر لن�سل اإليه. كاّل، اإّن اقترابن� م���ن اإم�م الّزم�ن هو اقتراٌب 

معن���وّي، اأي اإّنكم في كّل زم�ٍن اإذا ا�ستطعت���م اأن تزيدوا من حجم المجتمع 

� ونوًع� اإلى خم�ص �سنوات اأو ع�سر �سنوات اأخرى، اأو حّتى مئة  الإ�سالم���ّي كمًّ

�سنة اأخرى، ف�إّن اإم�م الزم�ن �سلوات اهلل عليه �سيظهر.

لو ا�ستطعت���م اأن ُتحّققوا في اأنف�سكم وف���ي غيركم، في داخل مجتمعكم 

- ه���ذا المجتم���ع الّث���ورّي - الّتقوى والف�سيل���ة والأخالق والّتدّي���ن والّزهد 

والق���رب المعنوّي م���ن اهلل، وجعلتم ق�عدة ظهور ول���ّي الع�سر �سلوات اهلل 
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و�سالم���ه عليه اأكث���ر ر�سوًخ� واإحك�ًم�، وكّلم� ا�ستطعت���م اأن تزيدوا ب�للح�ظ 

الكّم���ي والمقدار، عدد الم�سلمين الموؤمنين والمخل�سين ف�إّنكم تكونون هن� 

���� اأقرب اإلى اإم�م الّزم�ن واإلى زمن ظهور ولّي الع�سر. فنحن ن�ستطيع  اأي�سً

اأن ُنق���ّرب مجتمعن���� وزم�نن� وت�ريخن� خطوًة بخطوة نح���و ت�ريخ ظهور ولّي 

الع�سر �سلوات اهلل و�سالمه عليه؛ هذا واحٌد.

الّنقط���ة الّث�نية هي اأّن���ه لدين� في ثورتن� اليوم ط���رق ومن�هج، ف�إلى اأّي 

ا ب�لت�أّمل.  جهٍة ينبغ���ي اأن تتحّرك هذه المن�هج؟ فهذه النقط���ة جديرة جدًّ

ا يري���د اأن ي�سب���ح اأ�ست�ًذا مث���اًل في علم  ف�فر�س���وا اأّن لدين���� ط�لًب���� مج���دًّ

الّري��سّي�ت.

فكي���ف ينبغي اأن نوؤّم���ن مقّدم�ت هذا الأمر. فينبغ���ي اأن نوّجه درا�س�ته 

ب�ّتج����ه الّري��سي����ت. فال معنى اأن ُنعطي���ه درو�ًس� في الفقه مث���اًل، اإذا ُكّن� 

ُنري���ده اأن ُي�سب���ح ع�لًم���� ري��سيًّ�. اأو اأّن م���ن يريد اأن ُي�سب���ح فقيًه� ُنعطيه 

درو����ص الأحي�ء مث���اًل، فينبغ���ي اأن تكون المقّدم����ت متن��سبة م���ع النتيجة 

والغ�ي���ة. الغ�ية ه���ي المجتم���ع المث�لّي المه���دوّي بتل���ك الخ�س�ئ�ص اّلتي 

ذكرته����. فيجب علين� اإًذا اأن نوؤّمن المقّدم����ت بم� يتن��سب. يجب علين� اأن 

 �سّده، اأّي ظلٍم ك�ن ومن اأّي �سخ�ص. 
ٍ
ُنبعد اأنف�سن� عن الّظلم ونتحّرك بحزم

يجب علين� اأن نجعل توّجه�تن� نحو اإق�مة الحدود الإ�سالمّية. وفي مجتمعن�، 

ل ُنعط���ي اأّي مج�ٍل لن�سر الأفك�ر المخ�لفة لالإ�سالم. نحن ل نقول اإّنه علين� 

ب�لقه���ر والغلب���ة لأّنن� نعلم اأّنه ل ُيمكن مواجهة الفك���ر اإّل عن طريق الفكر، 

حيحة والمنطقّي���ة والمعقولة اأن نن�سر  لكّنن���� نقول اإّن���ه علين� ب�لّط���رق ال�سّ

الفكر الإ�سالمّي.
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يج���ب اأن ُت�سب���ح كّل قوانينن���� ومق���ّررات بلدن���� واإداراتن���� وموؤ�ّس�س�تن� 

���� بلح����ظ الّظ�ه���ر والمحت���وى، واأن نقترب نحو  التنفيذّي���ة وال���كّل اإ�سالميًّ

اأ�سلمته���� يوًم� بعد ي���وم. هذه هي الّجهة اّلتي تمنحن���� وتمنح حركتن� معنى 

انتظ����ر ولّي الع�سر. اأنتم تق���روؤون في دع�ء الّندب���ة اأّن اإم�م الزم�ن يق�تل 

الف�س���وق والعدوان والّطغي�ن والّنف�ق ويزيل كّل ذل���ك ويق�سي عليه. وعلين� 

الي���وم اأن نتح���ّرك في مجتمعن� بهذا الّتج�ه ونتق���ّدم. هذا هو ال�ّسيء اّلذي 

ُيقّربن���� اإلى اإم�م الزم����ن| من الّن�حية المعنوّي���ة، وُيقّرب مجتمعن� نحو 

مجتمع ولّي الع�سر|، ذل���ك المجتمع المهدوّي العلوّي الّتوحيدّي ويزيده 

قرًب�.

)1980/06/27(

وهن�ك اأثٌر اآخر ونتيجٌة مختلفة لم�ستقبل هذا الع�لم، حيث يزول الي�أ�ص 

والإحب����ط من قلوب ال�ّسعوب، ونعلم حينه� اأّن جه�دن� موؤّثٌر ومنتج. اأحي�ًن�، 

هن�ك اأفراٌد مّمن لي����ص لديهم اّطالع على هذا البعد من الفكر الإ�سالمّي، 

ُي�س�ب���ون ب�لحيرة والي�أ�ص اأم�م هذه الح�س�ب�ت والمع�دلت الم�ّدية الكبرى 

في الع�لم، ويت�س�ءلون فيم� بينهم كيف ُيمكن ل�سعٍب يريد اأن يثور اأن يق�وم 

مثل هذه القوى العظمى والتكنولوجي���� المتطّورة والأ�سلحة المدّمرة، ومثل 

هذه القن�بل النووّية الموجودة في الع�لم؟ ي�سعرون اأّن ال�سمود مق�بل �سغط 

ق���وى الظلم وال�ستكب�ر اأمٌر غي���ر ممكن. لكّن العتق����د ب�لمهدّي والإيم�ن 

بتحّقق ع�سر الحكومة الإ�سالمّية والإلهّية على يد ابن النبّي واإم�م الّزم�ن 

ُيحّقق هذا الأمل في الإن�س�ن ويقول له، كاّل، �سُنج�هد لأّن الع�قبة لن�، ولأّن 

ع�قب���ة اأمرن� هي اأّن هذا الع�لم يجب اأن يخ�سع وُي�سّلم و�سوف يح�سل هذا 
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الأم���ر. وذلك لأّن م�سير الّت�ريخ يّتجه نحو م���� قمن� اليوم بو�سع اأ�س�سه وقد 

. ومثل ه���ذه الأمل لو ُوجد في قلوب 
(1(

� حّققن���� اأنموذًج� عنه ولو ك�ن ن�ق�سً

ًة ال�ّسعوب الإ�سالمّية �� ف�سوف يمنحه� ح�لًة من  ال�ّسعوب المن��سلة - وخ��سّ

الّن�س����ط الم�ستمّر بحي���ث ل ُيمكن لأّي ع�مٍل اأن يخرجه� من ميدان الجه�د 

والّن�س�ل، اأو اأن ُي�سيبه� ب�لهزيمة الداخلّية.

ويوج���د نقط���ٌة اأخرى وهي اأّن الإع���الم والأفك�ر المغلوط���ة قد انغر�ست 

ف���ي ذه���ن الّن��ص، وعب���ر كّل ه���ذه ال�ّسني���ن المتم�دي���ة، اإلى تل���ك الّدرجة 

حي���ث اعتق���دوا اأّن اأّي تحّرٍك اإ�سالحّي ل���ن يكون مفيًدا ومثم���ًرا قبل قي�م 

المه���دّي|، وي�ستدّل���ون ب�أّن الدني� يج���ب اأن ُتمالأ ظلًم� وج���وًرا حّتى ي�أتي 

الإم����م المهدّي|، وم� ل���م تمتلئ ب�لّظل���م والجور ف�إّنه ل���ن يظهر. ك�نوا 

يقول���ون اإّن الإم�م يظهر بع���د اأن ت�سبح هذه الدني� مليئ���ًة ب�لّظلم والجور. 

والّنقطة الموج���ودة هن� هي اأّن في جميع الّرواي�ت اّلتي وردت ب�س�أن الإم�م 

المه���دّي، ف����إّن الجملة هي هكذا: »يمالأ اهلل به الأر����س ق�صًطا وعدًل، كما 

�س�ه���د مو�سًع� واح���ًدا ول اأظّن اأّنه 
ُ
، اأن���� العبد لم اأ

ُملئ���ت ظلًم���ا وج���وًرا«)2)

يوجد »بعدم� ُملئ���ت ظلًم� وجوًرا«. فب�للتف�ت اإلى هذه الّنقطة، رجعت اإلى 

الّرواي�ت العديدة في الأبواب المختلفة ولم اأجد في اأّي مك�ٍن جملة، »بعدم� 

ُملئت ظلًم� وجورا«، ففي كّل الأم�كن يوجد »كما ُملئت ظلًما وجورا«، اأي اأّن 

امت���الء الدني� ب�لعدل والق�سط بوا�سطة الإم�م المهدي| ل يكون مب��سرًة 

بعد اأن ُتمالأ ب�لّظلم والجور، كاّل، بل اإّنه كم� ح�سل طوال الّت�ريخ، ولي�ص في 

)1) يق�سد الجمهورية الإ�سالمّية في ايران )المترجم(.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 1، �ص 341.
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مو�سٍع واحٍد اأو زم�ن واحد، بل في اأزمنة مختلفة، ك�نت الدني� ُتمالأ ب�لّظلم 

والجور، �سواٌء في عهد الفراعنة، اأو في ع�سور الحكوم�ت الط�غوتّية اأو في 

اأّي����م ال�ّسلط�ت الّظ�لمة اّلت���ي جعلت كّل هذه الّدني� ترزح تحت وط�أة ظلمه� 

وف���ي ظّل ال�ّسحب ال�ّسوداء للجور والع���دوان بحيث اإّنه لم نَر فيه� اأّي عالمة 

عل���ى العدالة والحّرية، فكم� اأّن الدني���� ع��ست مثل هذا اليوم، ف�إّنه� �سترى 

يوًم���� يمتل���ئ الع�لم كّله في جميع اآف�قه بنور الع���دل، ول يكون فيه اأّي مك�ٍن 

ل يمتل���ئ ب�لق�س���ط. وهن�ك لن يكون اأّي م���ك�ٍن يحكمه الّظل���م اأو يكون فيه 

الب�سر تحت وط�أة الّظلم وجور الحكوم�ت وت�سّلط المقتدرين، واآلم التمييز 

العن�س���رّي. اأي اإّن هذا الو�سع اّل���ذي ُيهيمن على الع�لم اليوم وقد ك�ن يعّم 

 من الأّي�م، �سوف يتبّدل اإلى عمومّية العدل.
ٍ
هذه الّدني� في يوم

)1987/04/10(

لي����ص اإّنه بوجود الحكومة الإ�سالمّي���ة لن تت�أّخر ع�قبة الموعود فح�سب، 

ب���ل �سي�سّرع من ذلك، وهذا هو معنى النتظ����ر. انتظ�ر الفرج يعني انتظ�ر 

ح�كمّي���ة القراآن والإ�سالم. ف�أنتم ل���م تقنعوا بم� هو موجوٌد الآن في الع�لم، 

حّت���ى بهذا التقّدم اّلذي حّققتموه عبر الثورة الإ�سالمّية تريدون اأن تقتربوا 

اأكث���ر اإلى ح�كمي���ة القراآن والإ�سالم، هذا هو انتظ����ر الفرج. انتظ�ر الفرج 

يعني انتظ�ر فرج اأمر الب�سرّية. 

والي���وم، ف�إّن ح����ل الب�سرّية ق���د و�سل اإل���ى الم�س�ئق ال�سدي���دة والعقد 

عب���ة. ف�لي���وم اإّن الثق�ف���ة الم�ّدي���ة ُتفر����ص عل���ى الب�سر ب�لق���ّوة وهذه  ال�سّ

مع�سل���ة. اإّن من ُيع���ّذب الب�سر اليوم على م�ستوى الع�ل���م هو التمييز، فهذه 

عق���دٌة كبرى. والي���وم قد اأو�سل���وا ح�ل ذهني���ة الّن��ص الخ�طئ���ة اإلى حيث 
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ت�سي���ع �سرخ�ت طلب العدالة من ِقَب���ل �سعٍب ث�ئٍر و�سط عربدة المت�سّلطين 

�. والي���وم ُيع�ني م�ست�سعفو  والمهيمني���ن و�سكرهم؛ وهذه عقدٌة اأخرى اأي�سً

اأفريقي���� واأمري���ك� الالتينّي���ة، وماليي���ن الّن�����ص الج�ئعين في اآ�سي���� واآ�سي� 

الق�سوى، وماليي���ن من ذوي الب�سرة الملّونة من ظل���م التمييز العن�سري، 

وق���د تطّلعت عيونه���م ب�أمٍل نحو منٍج ومنقذ، ول ت�سم���ح القوى الكبرى لهذا 

الّن���داء المنجي ب�أن ي�س���ل اإلى اأ�سم�عهم، هذه مع�سل���ة. ف�لفرج يعني فتح 

هذه الم�س�ئ���ق وحّل هذه المع�سالت وفّك هذه الُعقد. فو�ّسعوا من روؤيتكم، 

ول نح���ّد اأنف�سن� في بيوتن���� وحي�تن� اليومّية، ف�لع�لم كّله يطلب الفرج ولكن 

ل يدري م� هو الطريق.

واأنت���م اأّيه� ال�سعب الثورّي الم�سلم يج���ب اأن تقتربوا بحركتكم المنّظمة 

ف���ي موا�سلة الّث���ورة الإ�سالمّي���ة اإلى الفرج الع�لم���ّي للب�سرّي���ة، واأن ُتقّربوا 

اأنف�سك���م من ظهور المه���دّي الموعود والّثورة الإ�سالمّي���ة النه�ئّية للب�سرّية 

اّلت���ي �ست�سم���ل الع�ل���م كّله وتحّل كّل ه���ذه العقد خطوة خط���وة، واأن تقّربوا 

�، فهذا هو انتظ����ر الفرج. واإّن لطف ال���ّرب المتع�ل،  الب�سرّي���ة بذل���ك اأي�سً

ودع����ء ولّي الع�س���ر عجل اهلل تع�لى فرج���ه ال�ّسري���ف الُم�ستج�ب، �سيكون 

دع�متن���� في ه���ذا الّطريق، ويجب علين���� اأن نتعّرف على ه���ذا الإم�م اأكثر 

ونكون اأكثر ذك���ًرا له. فال ينبغي اأن نن�سى اإم�م الّزم�ن. ف�حفظوا ذكر ولّي 

 
اهلل الأعظم في قلوبكم، واقروؤوا »اللهّم اإّنا نرغب اإليك في دولٍة كريمة«)1)

م���ن اأعم�ق قلوبكم وب�ل�سراعة الك�ملة. فلتكن اأرواحكم في انتظ�ر المهدّي 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، دع�ء الفتت�ح، ج 3، �ص 424.
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وكذل���ك قواك���م الج�سم�نّي���ة فلتتحّرك ف���ي ه���ذا الّطري���ق. واإّن كّل خطوٍة 

تخطونه���� على طري���ق تثبيت هذه الّثورة الإ�سالمّي���ة �ستكون خطوة اإ�س�فية 

نحو ظهور المهدّي.

)1981/06/19(

تقوية العالقة الروحية باإمام الزمان |

لقد تح���ّرك اأئّمتن� جميًع� في هذا الخّط، من اأجل اأن ت�سيطر الح�كمّية 

الإلهّي���ة وح�كمّي���ة الق�نون الإلهّي عل���ى المجتمع�ت. لقد ُبذل���ت الكثير من 

الجه���ود والجه����د والآلم والمحن وال�ّسج���ون والّنفي وال�ست�سه����د المليء 

ب�لّثم����ر والعط�ء. واليوم اأنتم وجدتم هذه الفر�س���ة مثلم� اأّن بني اإ�سرائيل 

.L وبعد قروٍن قد وجدوا هذه الفر�سة في زم�ن �سليم�ن النبّي وداوود

)1981/05/08(

اإّن الطري���ق اّل���ذي �سلكتموه ي� اأبن�ء �سعب اإي���ران العزيز، ا�ستمّروا عليه 

وتحّرك���وا واأكمل���وا هذا الّطريق، وه���و الّطريق اّلذي لح�س���ن الحّظ ن�س�هد 

الي���وم ال�ّسعوب الم�سلمة في مختلف اأرج�ء الع�ل���م الإ�سالمّي تتحّرك نحوه 

 فلو 
(1(

ب�لتدري���ج، و�سيًئ���� ف�سيًئ�. يقول اهلل تع�ل���ى: { ۆ ۆ}

اأّنن���� جعلن� هذه الّتقوى منه�ج عملن�، فم���ن الم�سّلم اأّن ع�قبة الأمر �ستكون 

من ن�سيب الأّمة الإ�سالمّية واإّن هذا الم�ستقبل لن يكون بعيًدا، اإن �س�ء اهلل.

)2011/02/21(

)1) �سورة الأعراف، الآية 128.



477

لسؤورسمةنا  ي علل  سبة س لام|

اأذك���ر جملًة واحدة في الخت�م، فيم� يتعّل���ق ب�سرورة الرتب�ط الع�طفّي 

والمعن���وّي والّروحّي ب�إم�من� العظيم ولّي اهلل المع�سوم، ب�لن�سبة لكّل واحٍد 

مّن����. الق�سّي���ة ل ينبغ���ي اأن تجعلوه���� محدودة ف���ي اإط�ر الّتحلي���ل الفكرّي 

وال�ستن����رة الفكرّية. فذاك المع�س���وم، اّلذي هو �سف���ّي اهلل، يعي�ص اليوم 

بينن���� نحن الب�سر في مك�ٍن م� من هذا الع�ل���م ونحن ل نعلمه. اإّنه موجوٌد، 

ويدع���و، ويق���راأ الق���راآن، ويبّين المواق���ف الإلهّية، اإّنه يرك���ع وي�سجد ويعبد 

ويدعو ويظهر في المج�مع وي�س�عد الب�سر. فله وجوٌد خ�رجّي ووجوٌد عينّي، 

غ�ي���ة الأمر اأّنن� نحن ل نعرفه. اإّن هذا الإن�س�ن اّلذي ا�سطف�ه اهلل، موجوٌد 

اليوم، ويجب اأن نقّوي عالقتن� به من الن�حية ال�ّسخ�سّية والقلبّية والروحّية، 

ب�لإ�س�فة اإلى الج�نب الجتم�عّي وال�ّسي��سّي واّلذي بحمد اهلل �س�ر نظ�من� 

متوّجًه���� نحو م� يريده ه���ذا الإن�س�ن العظيم اإن �س�ء اهلل. فليجعل كّل واحٍد 

من اأبن�ء مجتمعن� تو�ّسله بولّي الع�سر وارتب�طه به، ومن�ج�ته معه، و�سالمه 

علي���ه، وتوّجهه اإليه، تكليًف���� وفري�سًة وليدعو له كم� لدين� في الرواي�ت وهو 

 اّل���ذي ُيعّد من الأدعي���ة الكثيرة 
الدع����ء المع���روف »اللهّم ك���ن لولّي���ك«)1)

الموج���ودة، ويوجد زي�راٌت في الكتب ه���ي جميًع� ب�لإ�س�فة اإلى وجود البعد 

ّ� بعٌد روحّي وقلبّي وع�طفّي  الفكرّي والوعي والمعرفة فيه�، يوجد فيه� اأي�سً

����. اإّن اأطف�لن� و�سب�بن���� ومج�هدين� في  و�سع���ورّي وه���و م� نحت�ج اإلي���ه اأي�سً

الجبه���ة يح�سلون على الّروحية والمعنوّي�ت ب�لتوّجه والتو�ّسل ب�إم�م الزم�ن 

ويفرحون ويتف�ءلون. وببك�ء ال�ّسوق ودموعه المنهمرة ُيقّربون قلوبهم اإليه، 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 4، �ص 162.
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وه���م بذل���ك يعطفون نظر الحّق وعن�يت���ه اإليهم، مثلم���� اأّن ذلك يتحّقق مع 

الإم�م ويجب اأن يكون موجوًدا.

)1987/04/10(

ي���� اإم�م الّزم�ن! اأّيه� المه���دّي الموعود المحبوب عند ه���ذا ال�ّسعب! ي� 

�سالل���ة الأنبي����ء الأطه�ر! وي���� وارث كّل الّث���ورات التوحيدّي���ة والع�لمّية! اإّن 

�سعبن� هذا قد انبعث بذكرك وا�سمك واختبر لطفك في حي�ته وفي وجوده. 

اأّيه� العبد ال�س�لح هلل! اإّنن� اليوم بح�جة اإلى دع�ئك اّلذي ينبعث من قلبك 

الإلهّي والرّب�نّي الّط�هر ومن روحك القد�سّية من اأجل انت�س�ر هذا ال�ّسعب 

وه���ذه الّثورة، ونحت�ج اإلى يد القدرة الإلهّية اّلت���ي ُجعلت فيك لت�س�عد هذا 

، ي� اإم�م الّزم�ن 
ال�ّسع���ب وطريقه. »عزيٌز عل���ّي اأن اأرى الخلق ول ُت���رى«)1)

ا علين� اأن نرى اأعداء اهلل في هذا الع�لم وفي هذه الّطبيعة  اإّن���ه ل�سعٌب ج���دًّ

�لحين، ونتلّم�ص اآث����ر وجود اأعداء اهلل  المترامي���ة اّلتي هي لعب����د اهلل ال�سّ

ولكن ل نراك اأنت ول ُندرك في�ص ح�سورك.

الله���ّم! بمحّم���د واآل محم���د نق�سم عليك اأن تط���ّري قلوبن���� بذكر اإم�م 

الّزم�ن دائًم�.

اللهّم! نّور اأعينن� بجم�ل ولّي الع�سر.

الله���ّم! اجع���ل هوؤلء اّلذي���ن يج�هدون ف���ي �سبيلك جنود اإم����م الزم�ن 

والم�سّحين بين يديه.

)1980/06/27(

)1) العاّلمة المجل�سّي، بح�ر الأنوار، من دع�ء الندبة، ج 99، �ص 108.
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اللهّم! بمحّم���د واآل محّمد، ار�ِص القلب المقّد�ص لولّيك المع�سوم عّن�. 

واجعلن� من المتوّجهين والمتو�ّسلين به.

اللهم! بحرمة محّم���د واآل محّمد عّجل فرجه وعّجل قي�م تلك الحكومة 

الإلهّية.

اللهّم! بمحّم���د واآل محّمد، اجعلن� من اأتب�عه و�سيعته في جميع اأحوالن� 

واأمورن�.

)1987/04/10(

ك�ن ه���ذا م���روًرا �سريًع� على اأحد الف�سول الأ�س��ص ف���ي حي�ة اأئّمة اأهل 

قون  البي���ت R ال�ّسي��سّي���ة، طيل���ة 250 �سنة على اأم���ل اأن يق���وم المحقِّ

���رون والب�حث���ون ف���ي ت�ري���خ القرون الأول���ى لالإ�س���الم ب�لمزيد من  والمفكِّ

التنقيح والتف�سيل والتحقيق.

)2004/08/08(
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