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 مقدمهال

في ) آلهصلی اهللا علیه و(بعد أن انتھینا في الفصل السابق من فصول الدراسة من تناول عھد النبي 

ھو عھد الصحابة د ذلك العھد و، ندخل الیوم بعونه تعالى في دراسة ما بع)١(مساق التاريخ اإلسالمي 

  .والتابعین
وما سنتناوله في ھذا المساق إن شاءاهللا، سیكون دورة بسیطة في ھذا العھد نتناول فیھا عھد كل 

وختما بإمام الزمان ) علیه السالم(بدءا باإلمام علي) علیھم السالم(واحد من األئمة المعصومین 

النقاط التي يمكن من خاللھا وضع الید على الخطوط  علما بأننا سنركز على أھم) علیھما السالم(

ولیكون ذلك باعثا على مزيد التحقیق من ) علیھم السالم(العامة لتاريخ كل واحد من األئمة المعصومین 

  .قبل الطالب نفسه في ھذا المجال

  المحتوي العلمی

  )ع(شأنه 

لمین على اختالف مذاھبھم ـ عند عاّمة المس) علیه السالم( »اإلمام علي بن أبي طالب«يعتبر 

سنًة وشیعة ـ الصحاّبي المقبول لدى كل االتجاھات والمذاھب التي ّخطأت خط  الخالفة الذي ُاشیدت 

واالتجاھات التي صحّحت ھذا الخط معتبرة اإلمام علّیًا رابع ) صلى اهللا علیه وآله(دعائمه بعد الرسول

 .الخلفاء الراشدين

بیت الذين أذھب اهللا عنھم الرجس وطّھرھم تطھیرًا وابن عم الرسول ھذا فضال عن كونه من أھل ال

 .أخاه ووصّیه واإلمام من بعده على ُاّمته لدى كثیر من المسلمین) آلهصلي اهللا علیه و(

  : من خالل عھدين متمیزين ھما) علیه السالم( علي بن أبي طالبويمكن أن نتناول حیاة اإلمام 

  

  

من خالل التقسیم السابق إن شاء اهللا تعالى، علما ) علیه السالم( م علياإلماوسوف تنناول تاريخ 
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بأننا لن نطیل الوقوف في الكالم في حیاته في فترة حیاة النبي اعتمادا على ما نقلناه في الفصل 

 .السابق في ھذا المجال

  

  میالده 

 لم يولدو فیل بثالثین سنةبمكة في البیت الحرام يوم الجمعة الثالث عشر من شھر رجب بعد عام الولد 

وھذه فضیلة خصه اهللا تعالى بھا إجالال لمحله   قط في بیت اهللا تعالى مولود سواه ال قبله وال بعده

  . ومنزلته وإعالء لرتبته

بمنزلة األم ) آلهصلي اهللا علیه و(بن ھاشم بن عبد مناف، وكانت من رسول اهللا  فاطمة بنت أسدوأمه 

سابقات المؤمنات إلى اإليمان  وھاجرت معه إلى المدينة وكفنھا النبي  وربي في حجرھا وكانت من

عند موتھا بقمیصه، لیدرأ به عنھا ھوام القبر وتوسد في قبرھا، لتأمن بذلك من ) آلهصلي اهللا علیه و(

) علیه السالم(فكان أمیر المؤمنین . ضغطة القبر ولقنھا اإلقرار بوالية ابنھا كما اشتھرت به الرواية

  )١(.اشمیا من ھاشمیینھ

  

  أسماؤه وألقابه

بأبي : وقد كني أيضا أبو الحسنوأسماؤه في كتب اهللا تعالى المنزلة كثیرة وكنیته المشھورة 

بأبي تراب لما ) آلهصلي اهللا علیه و(وكناه رسول اهللا . أبي الريحانتین، وأبي السبطین، والحسین

: به لما قال) آلهصلي اهللا علیه و(، خصه النبي ر المؤمنینأمیولقبه . )٢(رآه ساجدا معفرا وجھه في التراب

  )٣( .»سلموا على علي بإمرة المؤمنین«

سید المسلمین وإمام المتقین، وقائد الغر «): آلهصلي اهللا علیه و(كما وقد لقبه رسول اهللا 

   )٤(.»المحجلین، وسید األوصیاء، وسید العرب

ووزيره ووصیه وخلیفته في أمته وصھره على ابنته الزھراء  )آلهصلي اهللا علیه و(وھو أخو رسول اهللا 

  .البتول فاطمة سیدة نساء لعالمین وھو المرتضى ويعسوب المؤمنین

صلي اهللا (بعث النبي «: أنه قال) علیه السالم(، فقد صحت الرواية عنه )٥(أسلم وھو ابن عشر سنین

                                                
، ١٠٤: ٣، الرياض النضرة ٥١٧: ٥ ،أسد الغابة١٩: ٦، التھذيب للطوسي ٥: ١، ارشاد المفید ٢/  ٣٧٧و ٣٧٦: ١الكافي : انظر)١(

 .٣٠الفصول المھمة 
، أمالي ٧/  ١٨: ، أمالي المفید٤ ٨: ١، ارشاد المفید ٣١٢/  ٦٨: ٢) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا ١/  ٢٣١: ١الكافي )٢(

 .٥٣: ٣، مناقب ابن شھرآشوب ٣٤٠و ٢٩٥: ١الطوسي 
، الیقین ٤ ١/  ٧ ١و ٣١/  ٥٧: ، مائة منقبة١٦٥و ١٨: ، بشارة المصطفى١ ٦ / ٢ ٤٧و ٦ذيل حديث /  ١ ٩: أمالي الصدوق: انظر)٣(

 .٢٣١، و٤٢: ، مناقب الخوارزمي١٠: البن طاووس
، الیقین ٤ ١/  ٧ ١و ٣١/  ٥٧: ، مائة منقبة١٦٥و ١٨: ، بشارة المصطفى١ ٦/  ٢ ٤٧و ٦ذيل حديث /  ١ ٩: أمالي الصدوق: انظر)٤(

 ..٢٣١، و٤٢: زمي، مناقب الخوار١٠: البن طاووس
 .٣٨٤: ، مناقب الخوارزمي٣٠٧: ٣، مناقب شھرآشوب ٩ ٠): ضمن مجموعة نفیسة(، تاج الموالید ٣٧٦: ١الكافي )٥(
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ثالثین ) آلهصلي اهللا علیه و(بعد ما قبض النبي  ، وعاش)٦(»يوم االثنین فأسلمت يوم الثالثاء) علیه وآله

سنة إال خمسة أشھر وأياما وتولى غسله وتكفینه ابناه الحسن والحسین بأمره وحماله إلى الغريین من 

نجف الكوفة ودفناه ھناك لیال وعمیا موضع قبره بوصیته إلیھما في ذلك لما كان يعلم من دولة بني أمیة 

عما يقدرون علیه من قبیح األفعال ولئیم الخالل، فلم يزل قبره مخفیا حتى دل  ال ينتھونمن بعده وإنھم 

  )٧(.وھو بالحیرة أبي جعفرفي الدولة العباسیة وزاره عند وروده إلى  )علیه السالم(الصادق علیه 

  

نات الشخصینسانی همکوهاال 

اّمة لكّل منھا نصیب وافر في تعود شخصیة كّل إنسان ـ حسب مايرى علماء النفس ـ إلى ثالثة عوامل ھ

 .تكوين الشخصیة وأثر عمیق في بناء كیانھا

وكأّن الشخصیة اِالنسانیة لدى كل إنسان أشبه بمثلث يتأّلف من اّتصال ھذه اَالضالع الثالثة بعضھا 

  :ببعض وھذه العوامل الثالثة ھي

  

تنتقل إلى اِالنسان عبر ھذه  إّن كّل ما يّتصف به المرء من صفات حسنة أو قبیحة، عالیة أو وضیعة

على أنّنا يجب أن الننسى دور إرادة اِالنسان نفسه .، وتنمو فیه من خالل ھذه الطرقالقنوات الثالث

  .وراء ھذه العوامل الثالثة

  

نات شخصیمام علی  همکوع(اال.( 

اِالمام أمیر بصفته بشرًا بمستثنى من ھذه القاعدة؛ فقد ورث ) علیه السالم(لم يكن اِالمام علي 

                                                
عن انس  ١١٢: ٣، مستدرك الحاكم ٩١: ، األوائل ألبي ھالل العسكري٤٤٦/  ٣٤٨: ١، مسند أبي يعلى ٣٧٨: ١تفسیر القمي )٦(

/  ٦٤٠: ٥، صحیح الترمذي ٧٩/  ٥: ١ -) ع(ترجمة اإلمام علي  -المستدرك، تاريخ ابن عساكر بن مالك، ووافقه الذھبي في ذيل 
 .<فأسلمت>بدل < وصلى علي>عن أنس بن مالك إال أنه فیه  ٣٧٢٨

 .٣٠٧: ٣، مناقب ابن شھرآشوب ٩٣و ٩٠): ضمن مجموعة نفیسة(، تاج الموالید ٩: ١ارشاد المفید )٧(
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جانبًا كبیرًا من شخصیته النفسیة والروحیة واَالخالقیة من ھذه العوامل والطرق )علیه السالم(المؤمنین 

 :الثالثة وإلیك التفصیل

  

  .من االَبوین هوالوراث) ع(االمام علی  - 1

ولقد  البأبوطمن صلب والد عظیم الشأن، رفیع الشخصّیة ھو ) علیه السالم( اِالمام عليلقد انحدر 

كان أبو طالب زعیم مّكة وسّید البطحاء ورئیس بني ھاشم وھو إلى جانب ذلك، كان معروفًا بالسماحة 

والبذل والجود والعطاء والعطف والمحّبة والفداء والتضحیة في سبیل الھدف المقّدس والعقیدة التوحیدّية 

 .المباركة

وھو آنذاك في الثامنة من عمره  عبدالمطلبّول فھو الذي تكّفل رسول اهللا منذ توّفي جّده وكفیله اَال

وتوّلى العناية به والقیام بشؤونه وحفظه وحراسته في السفر والحضر بإخالص كبیر واندفاع وحرص 

صلی اهللا علیه (النظیر لھما بل وبقي يدافع عن رسالة التوحید والدين الحق الذي جاء به النبي الكريم 

اعده ونشر تعالیمه بكل تضحیة وفداء ويتحّمل لتحقیق ھذه اَالھداف ويقوم في سبیل إرساء قو) وآله

 .العلیا كّل تعب ونصب وعناء

وقد انعكست ھذه الحقیقة وتجّلى موقفه ھذا في كثیر من أشعاره وأبیاته المجموعة في ديوانه بصورة 

 :كاملة مثل قوله
 ابن مريملیعلم خیار الناس أّن محّمدًا             نبّي كموسى والمسیح 

 :وقوله

 )٨(ألم تعلموا أّنا وجدنا محّمدًا            رسوًال كموسى ُخّط في أّول الكتب

إّن من المستحیل أن تصدر أمثال ھذه التضحیات التي كان أبرزھا محاصرة بني ھاشم جمیعًا في 

عنوية، الذي كان الشعب، ومقاطعتھم القاسیة، من دافع غیر اِاليمان العمیق بالھدف والشغف الكبیر بالم

؛ إذ ال تستطیع مجّرد الوشائج العشائرية وروابط القربى، أن توِجد في اِالنسان مثل أبوطالبيّتصف به 

 .ھذه الروح التضحوّية

  ).ع(ھذا عن والد اِالمام أمیر المؤمنین 

 وھي من السابقات إلى اِالسالم واِاليمان برسول اهللا فاطمة بنت أسد بن ھاشموأّما ُأّمه فھي 

 .وقد كانت قبل ذلك تّتبع مّلة إبراھیم) صلی اهللا علیه وآله(

إّنھا المرأة الطاھرة التي لجأت ـ عند المخاض ـ إلى المسـجد الحـرام وألصقت نفسھا بجدار الكعبة 

 :وأخذت تقول

                                                
 .٣٧: ٤مجمع البیان  )٨(
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ى يا رّب إّني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب وإّني مصّدقة بكالم جّدي إبراھیم وإّنه بن«

. »البیت العتیق، فبحّق الذي بنى ھذا البیت وبحق المولود الذي في بطني إّال ما يّسرت علّي والدتي

  )٩( .ھناك)علیه السالم(الكعبة ووضعت علّیًا  فاطمة بنت أسدفدخلت 

 تلك فضیلة نقلھا قاطبة المؤّرخین والمحّدثین الشیعة وكذا علماء اَالنساب في مصّنفاتھم، كما نقلھا ثّلة

 .كبیرة من علماء السّنة وصّرحوا بھا في كتبھم واعتبروھا حادثة فريدة وواقعة عظیمة لم يسبق لھا مثیل

)١٠(  

وقد تواترت اَالخبار أّن فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین علّي بن أبي «: الحاكم النیسابورىقال 

 )١١( .»طالب كّرم اهللا وجھه في جوف الكعبة

وكون اَالمیر كّرم اهللا وجھه ولد في البیت، «: ثناء السید محمود اآللوسيشھاب الدين أبو الوقال 

  )١٢(.»أمر مشھور في الدنیا ولم يشتھر وضع غیره كّرم اهللا وجھه كما اشتھر وضعه

  

2 -  علیه السالم(االمام علی ( وتربیته فی حجر النبی)صلی اهللا علیه وآله.( 

صلی اهللا علیه (في حجر رسول اهللا ) علیه السالم(وأّما التربیة الروحیة والفكرية واَالخالقیة، فقد تلّقاھا 

 .وھي الضلع الثاني من أضالع شخصیته الثالثة) وآله

) علیه السالم(وال يتجاوز ھذا القسم من حیاته الشريفة عشر سنوات؛ َالّن الّلحظة التي ولد فیھا علّي 

صلی (قد تجاوز فیھا الثالثین من عمره المبارك، ھذا مع العلم بأّنه  )صلی اهللا علیه وآله(بّي الن لم يكن

 .قد بعث بالرسالة في سّن اَالربعین )اهللا علیه وآله

قد تجاوز السنة العاشرة من عمره يوم بعث  )علیه السالم(اِالمام علّي  لم يكنوعلى ھذا اَالساس 

  .بالرسالة وتّوج بالنبّوة )لهصلی اهللا علیه وآ(رسول اهللا 

  ھو تكوين الشخصیة العلوية )ع(إّن أبرز الحوادث في حیاة اِالمام علّي 

صلی اهللا علیه (وتحّقق الضلع الثاني من المثّلث الذي أسلفناه بواسطة النبّي اَالكرم وفي ظّل ما أعطاه 

 . من أخالق وأفكار )علیه السالم(لعلّي  )وآله

 )علیه السالم(بنفسه تربیة علّي  )صلی اهللا علیه وآله(توّلى النبي الكريم دف السامّي وتحقیقًا لھذا الھ

صلی اهللا (إلى رسول اهللا  )علیه السالم(وذلك عندما أتت فاطمة بنت أسد بولیدھا علّي  بعد والدته

، »ب فراشيإجعلي مھده بقر«: فلقیت من رسول اهللا حّبًا شديدًا لعلّي حّتى أّنه قال لھا )علیه وآله

                                                
 .٦٠: ١كشف الغّمة )٩(
 .وغیرھما ١٥١: ١، شرح الشفاء للقاضي عیاض٣٤٩: ٢مروج الذھب )١٠(
 .١٥: شرح عینیة عبد الباقي العمري)١١(
  .٢٢: ٦الغدير )١٢(
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يطّھر علیًا في وقت غسله ويوجره الّلبن عند شربه ويحّرك مھده عند نومه  )صلی اهللا علیه وآله(وكان 

ھذا أخي وولّیي وناصري وصفّیي وذخري، وكھفي وصھري ووصّیي «: ويناغیه في يقظته ويالحظه ويقول

 )١٣( .وزوج كريمتي وأمیني على وصّیتي وخلیفتي

 )وھو التربیة(ذه العناية ھي أن يتّم توفیر الضلع الثاني في مثّلث الشخصیة ولقد كانت الغاية من ھ

دخل في تكوين  )صلی اهللا علیه وآله(وأن ال يكون َالحد غیر النبّي ) صلی اهللا علیه وآله(بواسطته 

 .الشخصیة العلوية الكريمة

قام به تجاھه في تلكم الفترة ما أسداه الرسول الكريم إلیه وما  )علیه السالم(اِالمام علّي وقد ذكر 

 :إذ قال

بالقرابة القريبة والمنزلة الَخصیصة، وضعني  )صلی اهللا علیه وآله(وقد علمتم موضعي من رسول اهللا «

في حجره وأنا ولید، يضّمني إلى صدره وَيكُنفني في فراشه ويمسُّني جسَده وُيشّمني َعْرَفه وكان 

  )١٤( .»يمضغ الشيء ثّم ُيلقمنیه

  

 :یأخذ علیاً علیه السالم إلى بیته) صلی اهللا علیه وآله( النبی

ـ رضي اهللا  أبوطالبذكر المؤّرخون أّنه أصابت مّكة ـ ذات سنة ـ أزمة مھلكة وسنة مجدبة منھكة وكان 

عنه ـ ذا مال يسیر وعیال كثیر فأصابه ما أصاب قريشًا من العدم والضائقة والجھد والفاقة، فعند ذلك دعا 

ذا مال  العباسإلى أن يتكّفل كل واحد منھما واحدًا من أبناء أبي طالب وكان  العباس عّمه رسول اهللا

  )١٥(.وثروة وجدة فوافقه العباس على ذلك؛ أخذ النبي علّیًا وأخذ العباس جعفرًا وتكّفل أمره وتوّلى شؤونه

مة وإلى تلك الرعاية النبوّية يشیر إلى تلك اَاليام القّی )علیه السالم(وھذا ھو اِالمام أمیر المؤمنین 

 :المباركة المستمّرة إذ يقول

  )١٦(.»ولقد كنت أتبعه اتباع الفصیل أثر ُأّمه، يرفع لي كل يوم من أخالقه علمًا ويأمرني باالقتداء به«

  

 :االمام هوشخصی هالرسالی هالبیئ - 3

إلى ما ) وما تلّقاه في حجر النبّي أي ما اكتسبه من والديه الطاھرين بالوراثة،(ولو أضفنا ذينك اَالمرين 

أخذه من بیئة الرسالة واِالسالم من أفكار وآراء رفیعة، وتأّثر عنھا أدركنا عظمة الشخصیة العلوية من ھذا 

 .الجانب

                                                
 .٦٠: ١كشف الغمة )١٣(
 .المسّماة بالخطبة القاصعة) ١٩٢(نھج البالغة، الخطبة )١٤(
 .٢٤٦: ١، وسیرة ابن ھشام ٤٤: ٣٥بحار اَالنوار )١٥(
 .١٨٢: ٢نھج البالغة ـ شرح عبده ـ )١٦(
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بمكانة مرموقة لدى الجمیع؛ مسلمین وغیر مسلمین؛ لما  )علیه السالم(ومن ھنا يحظى اِالمام علّي 

 .امقة وخصوصیات خاّصة يتمّیز بھاكان يتمّتع به من شخصیة س

 )١٧(.»عقمت النساء أن يلدن مثل علّي بن أبي طالب«: قال عمر بن الخّطاب

 :الكاتب المسیحي اللبناني المعروف جورج جرداقويقول 

 )١٨(.»وماذا علیك يا دنیا لو حشدت قواك فأعطیت في كّل زمن علّیًا بعقله وقلبه ولسانه وذي فقاره«

 .تي ألمحنا إلیھا ھي اَالبعاد الطبیعیة للشخصیة العلويةھذه اَالبعاد ال

  

مام  هالبعد المعنوي لشخصیعلیه السالم(اال(  

في ھذه اَالبعاد الثالثة؛ فإّن َالولیاءاهللا سبحانه  التنحصر )علیه السالم(غیر أّن أبعاد شخصیة اِالمام علّي 

ھذا البعد ھوالذي مّیزھم عن سائر الشخصیات بعدًا رابعًا، داخًال في ھوّية ذاتھم وحقیقة شخصیتھم و

 .وأضفى علیھم بريقًا خاّصًا ولمعانًا عظیمًا

وھذا البعد ھو البعد المعنوي الذي مّیز ھذه الصفوة عن الناس وجعلھم نخبة ممتازة وثّلة مختارة من بین 

 .الناس؛ وھو كونھم رسل اهللا وأنبیاءه، أو خلفاءه وأوصیاء أنبیائه

طبیعي وإلھي وال : قف المرء في تحديد الشخصیات اِاللھیة على شخصیة مرّكبة من بعدينفَالجل ذلك ي

علیه (يقدر على توصیفھا إّال بنفس ما وصفھم به اهللا سبحانه وقد نزلت في حّق اِالمام أمیرالمؤمنین 

  .آيات ووردت روايات )السالم

  الخالصه
  : من خالل عھدين متمیزين ھما) علیه السالم(ـ ويمكن أن نتناول حیاة اإلمام علي بن أبي طالب ١

  

  

بمكة في البیت الحرام يوم الجمعة الثالث عشر من شھر رجب بعد عام الفیل ) علیه السالم(ـ ولد ٢

                                                
 .ط النجف ٣٨: ٦الغدير )١٧(
  .٤٩: ١اِالمام علي صوت العدالة اِالنسانیة )١٨(
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  .بثالثین سنة  ولم يولد قط في بیت اهللا تعالى مولود سواه ال قبله وال بعده

طالب بن عبد المطلب زعیم مّكة وسّید البطحاء ـ أمه فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف وأبوه أبو٣

  .ورئیس بني ھاشم

في كتب اهللا تعالى المنزلة كثیرة وكنیته المشھورة أبو الحسن ولقبه الذي ) علیه السالم(ـ أسماؤه ٤

 . أمیرالمؤمنین) صلی اهللا علیه وآله(لقبه به النبي 

ثالثة عوامل ھاّمة لكّل منھا نصیب وافر ـ تعود شخصیة كّل إنسان ـ حسب مايرى علماء النفس ـ إلى ٥

 :في تكوين الشخصیة وأثر عمیق في بناء كیانھا وھي

  

  .بعد والدته )علیه السالم(بنفسه تربیة علّي  )صلی اهللا علیه وآله(ـ توّلى النبي الكريم ٦



  الیبسمه تع
 
 
 

  

  ))22((سالمی سالمی الالتاریخ اتاریخ االال
   

  
  2الدرس 

  )2()علیه السالم( علیتاریخ اإلمام 
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 مقدمهال

ال شّك في أّن الدين اِالسالمي دين عالمّي وشريعة خاتمة وقد كانت قیادة األّمة اِالسالمیة من شؤون 

مقام القیادة بعده ما دام على قید الحیاة وطبع الحال يقتضي أن يوكل  )صلی اهللا علیه وآله(النبّي اَالكرم 

 .إلى أفضل أفراد األّمة وأكملھم
ھل ھو منصب تنصیصّي  )صلی اهللا علیه وآله(إّن في ھذه المسألة؛ وھي أّن منصب القیادة بعد النبّي 

تعیینّي أو أّنه منصب انتخابّي؟ اّتجاھین، سنتعرض في ھذا الدرس إلیھما ألھمیة المسألة، تاركین مزيد 

  .عھدة الطالب بالرجوع إلى الكتب المتخصصة في ھذا المجالالفحص والتحقیق على 

  المحتوي العلمی

  همنصب الخالف

والبّد أن ُينّص على خلیفة النبّي من السماء، بینما  أّن مقام القیادة منصب تنصیصّيترى الشیعة 

باختیار فرد  ؛ أي أّن على األّمة أن تقوم بعد النبّيأّن ھذا المنصب انتخابّي جمھورّييرى أھل السّنة 

 .من أفرادھا لِالدارة

إّن لكل من االّتجاھین المذكورين دالئل، ذكرھا أصحابھما في الكتب العقائدية، إّال أّن ما يمكن طرحه ھنا 

ھو تقییم ودراسة المسألة في ضوء دراسة وتقییم الظروف السائدة في عصر الرسالة من جھة؛ فإّن 

االّتجاھین وفي ضوء ما ورد في ھذا المجال من وقائع ومستندات ھذه الدراسة كفیلة بإثبات صّحة أحد 

 .من جھة أخرى

إّن تقییم اَالوضاع السیاسیة داخل المنطقة اِالسالمیة وخارجھا في عصر الرسالة يقضي بأّن خلیفة 

ة؛ فإّن أن يوكل ھذا إلى األّم ال يصّحالبّد أن يعیَّـن من جانب اهللا تعالى و )صلی اهللا علیه وآله(النبّى 

بشّن  )الروم ـ الفرس ـ المنافقون(المجتمع اِالسالمي كان مھّددًا على الدوام بالخطر الثالثي 

 .الھجوم الكاسح وإلقاء بذور الفساد واالختالف بین المسلمین

كما أّن مصالح األّمة كانت توجب أن تتوّحد صفوف المسلمین في مواجھة الخطر الخارجي وذلك بتعیین 

من بعده وبذلك يسّد الطريق على نفوذ العدو في جسم األّمة اِالسالمیة والسیطرة علیھا قائد سیاسي 

 .وعلى مصیرھا

 :وإلیک بیان وتوضیح هذا المطلب

أحد أضالع الخطر المثّلث الذي يحیط بالكیان اِالسالمي ويھّدده من  اِالمبراطورية الرومانّیةلقد كانت 
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وكانت تشغل بال النبي  شمال الجزيرة العربیةھیبة تتمركز في الخارج والداخل وكانت ھذه القّوة الر

ذھنه وفكره حّتى لحظة الوفاة وااللتحاق  لم يغادرالقائد على الدوام حّتى إّن التفكیر في أمر الروم 

 .بالرفیق اَالعلى

وكانت أّول مواجھة عسكرية بین المسلمین والجیش المسیحي الرومي وقعت في السنة الثامنة من 

وقد أّدت ھذه المواجھة إلى استشھاد القادة العسكريین البارزين الثالثة  فلسطینھجرة في أرض ال

ولقد تسّبب انسحاب الجیش  »عبد اهللا بن رواحة«و »زيد بن حارثة«و »جعفر الطیار«: وھم

اِالسالمي بعد استشھاد القادة المذكورين إلى تزايد جرأة الجیش القیصري المسیحي، فكان يخشى 

 .ورة متزايدة أن تتعّرض عاصمة اِالسالم للھجوم الكاسح من قبل ھذا الجیشبص

على رأس جیش كبیر جّدًا  السنة التاسعة للھجرةفي  )صلی اهللا علیه وآله(من ھنا خرج رسول اهللا 

إلى حدود الشام لیقود بنفسه أّية مواجھة عسكرية وقد استطاع الجیش في ھذا الرحلة الصعبة 

 .عید ھیبته الغابرة ويجّدد حیاته السیاسیةالمضنیة أن يست

فأعّد ُقبیل مرضه جیشًا كبیرًا من ) صلی اهللا علیه وآله(رسول اهللا  لم يقنعغیر أّن ھذا االنتصار المحدود 

 .وكّلفھم بالتوّجه إلى حدود الشام والحضور في تلك الجبھة »ُأسامة بن زيد«المسلمین وأّمر علیھم 

اِالمبراطورية اِاليرانیة لمثلث الخطیر الذي كان يھّدد الكیان اِالسالمي، فكان من ا الضلع الثانيأّما 

ومعاداتھا ) صلی اهللا علیه وآله(وقد بلغ من غضب ھذه اِالمبراطورية على رسول اهللا  )الفارسیة(

، )صلی اهللا علیه وآله(على تمزيق رسالة النبي  »خسرو برويز«لدعوته، أن أقدم إمبراطور إيران 

جیه اِالھانة إلى سفیره بإخراجه من بالده والكتابة إلى والیه وعامله على الیمن بأن يوّجه إلى وتو

 .، أو يقتله إن امتنع)صلی اهللا علیه وآله(المدينة من يقبض على رسول اهللا 

إّال أّن استقالل الیمن ـ التي رزخت  )صلی اهللا علیه وآله(ھذا وإن قتل في زمن رسول اهللا » خسرو«و

عن نظر ملوك إيران آنذاك، وكان غرور  لم يغبت استعمار االمبراطورية اِاليرانیة ردحًا طويًال من الزمان ـ تح

 .لھم) القوة اِالسالمیة(بتحّمل منافسة القوة الجديدة  ال يسمحُأولئك الملوك وتجّبرھم وكبرياؤھم 

سلمین كالطابور الخامس على كان ھو خطر حزب النفاق الذي كان يعمل بین صفوف الم الخطر الثالثو

صلی اهللا علیه (تقويض دعائم الكیان اِالسالمي من الداخل إلى درجة أّنھم قصدوا اغتیال رسول اهللا 

  .في طريق العودة من تبوك إلى المدينة )وآله
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إّن الحركة اِالسالمیة سینتھي أمرھا بموت : فقد كان بعض عناصر ھذا الحزب الخطر يقول في نفسه

  )١( .ورحیله، وبذلك يستريح الجمیع) صلی اهللا علیه وآله(هللا رسول ا

بمكیدة مشؤومة لتوجیه ضربة  )صلی اهللا علیه وآله(ولقد قام أبو سفیان بن حرب بعد وفاة رسول اهللا 

وعرض علیه أن يبايعه ضّد من ) علیه السالم(إلى األّمة اِالسالمیة من الداخل وذلك عندما أتى علیًا 

السقیفة لیستطیع بذلك تشطیر األّمة اِالسالمیة الواحدة إلى شطرين متحاربین متقاتلین، عّینه رجال 

 .فیتمّكن من التصّید في الماء العكر

أدرك بذكائه البالغ نّیات أبي سفیان الخبیثة، فرفض مطلبه وقال له  )علیه السالم( اِالمام علیًاولكّن 

 :كاشفًا عن دوافعه ونّیاته الشريرة

 )٢(.»الحاجة لنا في نصیحتك .ا أردت بھذا إّال الفتنة وإّنك ـ واهللا ـ طالما بغیت لِالسالم شّرًاواهللا م«

سورة : ولقد بلغ دور المنافقین التخريبي من الشّدة بحیث تعّرض القرآن لذكرھم في سور عديدة ھي

ی اهللا علیه صل(آل عمران والنساء والمائدة واَالنفال والتوبة والعنكبوت واَالحزاب ومحّمد 

 .والفتح والمجادلة والحديد والمنافقون والحشر) وآله

فھل مع وجود مثل ھؤالء اَالعداء الخطرين واَالقوياء الذين كانوا يترّبصون باِالسالم الدوائر ويتحّینون الفرص 

ن أن يعّیـن للقضاء علیه، يصّح أن يترك رسول اهللا ُأّمته الحديثة العھد باِالسالم، الجديدة التأسیس من دو

  !لھم قائدًا دينیًا سیاسیًا؟

                                                
  .}أم يقولون شاعٌر نترّبُص به ريَب المنون{: من سورة الطور ٣٠أشارت إلى ذلك اآلية الكريمة )١(
  .٢٤٩: ٢عقد الفريد ، ال٢٢٢: ٢الكامل في التاريخ )٢(
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... إّنه كـان من الواجـب أن يمنـع رسـول اِالسالم بتعییـن قائـد لألّمة،: إّن المحاسبـات االجتماعیة تقول

من ظھور أّي اختالف وانشقاق فیھا من بعده وأن يضمن استمرار وبقاء الوحدة اِالسالمیة بإيجاد حصن 

 .حول تلك األّمة قوّي وسیاج دفاعي متین

لنفسه دون » الزعامة«إّن تحصین األّمة وصیانتھا من الحوادث المشؤومة والحیلولة دون مطالبة كّل فريق 

لیتحّقق إّال بتعیین قائد لألّمة وعدم ترك  لم يكنغیره وبالتالي التنازع على مسألة الخالفة والزعامة، 

 .األمور لَالقدار

التنصیص على القائد بعد رسول «المنطقیة تھدينا إلى صّحة نظرية إّن ھذه المحاسبة االجتماعیة 

ولعّل لھذه الجھة ولجھات ُأخرى طرح رسول اِالسالم مسألة الخالفة في  »)صلی اهللا علیه وآله(اهللا 

اَاليام األولى من میالد الرسالة اِالسالمیة وظّل يواصل طرحھا والتذكیر بھا طول حیاته حّتى الساعات 

 .منھا، حیث عّیـن خلیفته ونّص علیه بالنّص القاطع الواضح الصريح في بدء دعوته وفي نھايتھا اَالخیرة

 :وال بأس ببیان کال هذین المقامین ولو باختصار

1 - مام هالنبوتوأمان هواال: 

وروايات بعض النظر عن اَالدّلة العقلیة والفلسفیة التي تثبت صّحة الرأي اَالّول بصورة قطعّیة، ھناك أخبار 

وردت في المصادر المعتبرة تثبت صّحة الموقف والرأي الذي ذھب إلیه علماء الشیعة وتصّدقه، فقد نّص 

على خلیفته من بعده في الفترة النبوية من حیاته مرارًا وتكرارًا وأخرج  )صلی اهللا علیه وآله(النبّي 

 .موضوع اِالمامة من مجال االنتخاب الشعبي والرأي العام

خلیفته ووصّیه من بعده في ُأخريات حیاته فحسب، بل بادر إلى التعريف ) على لم ينّصو(يعّیـن لمفھو 

تحت راية رسالته بعُد سوى بضعة عشر من اَالشخاص وذلك  لم ينضوبخلیفته ووصّیه منذ بدء الدعوة يوم 

ـھي اَاللیم وأن يدعوھم إلى يوم ُأمر من جانب اهللا العلّي القدير أن ينذر عشیرته اَالقربین من العذاب اِالل

 .عقیدة التوحید قبل أن يصدع برسالته للجمیع ويبدأ دعوته العامة للناس كافة

أّيكم يؤازرني على «:فجمع أربعین رجًال من زعماء بني ھاشم وبني المطّلب، ثّم وقف فیھم خطیبًا فقال

 »ھذا اَالمر على أن يكون أخي ووصّیي وخلیفتي فیكم؟

 )صلی اهللا علیه وآله(وأعلن مؤازرته وتأيیده له، فأخذ رسول اهللا ) علیه السالم(ام علّي فأحجم القوم وق

 )٣(.»إّن ھذا أخي ووصّیي وخلیفتي فیكم« :برقبته والتفت إلى الحاضرين وقال

 .»حديث بدء الدعوة«و» حديث يوم الدار«بـ : وقد عرف ھذا الحديث عند المفّسـرين والمحّدثین

                                                
  .٦٣و ٦٢: ٢، الكامل في التاريخ ٢١٦: ٢تاريخ الطبري )٣(



 
   

 
  
  
 

 
 

 
 

  )2(سالمی التاریخ اال )2()ع(علیتاریخ اإلمام 

6  

بالنّص على خلیفته في بدء رسالته، بل صّرح في  لم يكتف )صلی اهللا علیه وآله(على أّن رسول اهللا 

شيء من ذلك  ال يبلغمن بعده ولكن  )علیه السالم(مناسبات شّتى في السفر والحضر، بخالفة علّي 

  .في اَالھمیة والظھور والصراحة والحسم ما بلغه حديث الغدير

 :الغدیر هقص - 1

انتھت مراسم الحّج في العام العاشر للھجرة وتعّلم المسلمون مناسك الحّج من رسول اهللا، قّرر لّما 

الرحیل عن مّكة والعودة إلى المدينة فأصدر أمرًا بذلك ولّما بلغ موكب ) صلی اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

أمین الوحي جبرئیل بثالثة أمیال نزل  »الجحفة«التي تبعد عن  »رابغ«الحجیج العظیم إلى منطقة 

 :وخاطبه باآلية التالیة »غدير خم«بمنطقة تدعى  )صلی اهللا علیه وآله(على رسول اهللا 

 )٤(.»َفما َبلَّْغَت ِرساَلتُه واهللا َيْعِصُمك ِمَن الّناِس لْم َتْفَعْليأيُّھا الرَُّسوُل َبّلْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیك ِمْن َرّبك وإْن «

فأّي تبلیغ ُطلب . كان يأمر الرسول بأمر مّھم ويجعل على عاتقه مسؤولیة عظیمةإّن ھذا الخطاب اإللھي 

مايقارب من ثالثة ) صلی اهللا علیه وآله(به بعد؟ وقد أمضى النبي  لم يقممن الرسول إنجازه وھو 

الء وعشرين عامًا يبّلغ آيات اهللا وأحكامه ويدعو الناس إلى دين اهللا وقد نال مانال من عظیم المحن والب

 !؟»فما بلغت رسالته لم تفعلوإن «: والجھد، كي يقال له

أمره بالتوّقف، فتوّقف طالئع ذلك الموكب العظیم، والتحق  )صلی اهللا علیه وآله(من ھنا أصدر رسول اهللا 

 .بھم من تأخر

عباءته لقد كان الوقت وقت الظھیرة وكان المناخ حاّرًا إلى درجة كبیرة ّجدًا وكان الشخص يضع قسمًا من 

مظّلة وكانت عبارة عن  )صلی اهللا علیه وآله(فوق رأسه والقسم اآلخر منھا تحت قدمیه وصنع للنبّي 

بالحاضرين الظھر  )صلی اهللا علیه وآله(وصّلى رسول اهللا  )سمرة(عباءة ُألقیت على أغصان شجرة 

خطب في الناس رافعًا على منبر و )صلی اهللا علیه وآله(جماعة وفیما كان الناس قد أحاطوا به صعد 

 ):صلی اهللا علیه وآله(صوته وكان من جملة ما قاله 

 أّما بعد؛ أّيھا الناس إّني ُأوشك أن ُأدعى فُأجیب وإّني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟

 .نشھد أّنك قد بّلغت ونصحت وجھدت، فجزاك اهللا خیرًا: قالوا

ون أن ال إله إّال اهللا وأّن محمدًا عبده ورسوله وأّن جّنته حّق وأّن تشھد ألستم): صلی اهللا علیه وآله(قال 

  الساعة آتیة ال ريب فیھا وأّن اهللا يبعث من في القبور؟

 .بلى نشھد بذلك: قالوا

 .الّلھّم اشھد): صلی اهللا علیه وآله(قال 

                                                
  .٦٧: المائدة)٤(
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  .أبدًا تضّلوا لنإّني تارك فیكم الثقلین ما إن تمّسكتم بھما ): صلی اهللا علیه وآله(ثّم قال 

 بأبي أنت وُأّمي يا رسول اهللا وما الثقالن؟: فنادى مناٍد

كتاب اهللا سبب طرف بید اهللا وطرف بأيديكم فتمّسكوا به واآلخر عترتي، وإّن ): صلی اهللا علیه وآله(قال 

عنھما  واال تقصرالّلطیف الخبیر نّبأني أّنھما لن يفترقا حّتى يردا علّي الحوض فال تقدموھما فتھلكوا و

 .فتھلكوا

 :ورفعھا حتى رؤي بیاض آباطھما وعرفه الناس أجمعون ثّم قال )علیه السالم(علّي وھنا أخذ بید 

 أّيھا الناس من أولى الناس بالمؤمنین من أنفسھم؟

 .اهللا ورسوله أعلم: قالوا

  ):صلی اهللا علیه وآله(فقال 

  )٥( .أنفسھم فمن كنت مواله فعلّي مواله إّن اهللا موالي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم من«

الّلھّم واِل من وااله وعاِد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأحب من أحّبه وابغض من بغضه وأدر 

 )٦( ».الحق معه حیث دار

فلّما نزل من المنبر، استجازه حّسان بن ثابت شاعر عھد الرسالة في أن يفرغ ما نزل به الوحي في 

 :الشعر، فأجازه الرسول، فقام وأنشدقالب 

 بخّم وأكرم بالنبّي مناديا يناديھم يوم الغدير نبّیھم        

 يقول فمن موالكم وولّیكم        فقالوا ولم يبدوا ھناك التعامیا

 إلھك موالنا وأنت ولّینا            ولم تَر مّنا في الوالية عاصیا

 یتك من بعدي إمامًا وھاديافقال له قم يا علّي فإّنني        رض

 فمن كنت مواله فھذا ولّیه        فكونوا له أنصار صدٍق وموالیا

 »وال ولّیه       وكن للذي عادى علّیًا معاديا! الّلھّم: ھناك دعا

  

 مصادر الواقعة

نى َالحد إنكارھا بأد اليسوغھذه ھي واقعة الغدير استعرضناھا لك على وجه اِالجمال وھي بحّق واقعة 

البالذري وابن قتیبة والطبري : مراتب التشكیك والقدح، فقد تناولھا بالذكر أئّمة المؤّرخین أمثال

والخطیب البغدادي وابن عبدالبّر وابن عساكر وياقوت الحموي وابن اَالثیر وابن أبي الحديد 

                                                
  .ھذه العبارة ثالث مرات دفعًا َالّي التباس أو اشتباه )ص(لقد كّرر النبّي )٥(
  .للوقوف على مصادر ھذا الحديث المتواتر، راجع موسوعة الغدير للعّالمة اَالمیني)٦(
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 .وغیرھم وابن خّلكان

بن حنبل وابن ماجة والترمذي،  اِالمام الشافعى وأحمد: كما ذكره أيضًا أئّمة الحديث أمثال

إلى غیر ذلك من  والنسائي وأبو يعلي الموصلي والبغوي والطّحاوي والحاكم النیسابوري

 .أعالم المحّدثین الذين يقصر المقال عن عّدھم وحصرھم

الطبري والثعلبي والواحدي ـ في أسباب النزول : كما تعّرض له كبار المفسرين، فقد ذكره

 .وغیرھم والقرطبي

وذكره من المتكّلمین طائفة جّمة في خاتمة مباحث اِالمامة وإن ناقشوا نقضًا وإبرامًا في داللته 

كالقاضي أبي بكر الباقالني في تمھیده والقاضي عبد الرحمن اِاليجي في مواقفه والسید 

 .وغیرھم الشريف الجرجاني في شرحه

  

 الغدیر هواقعخلود 

 :الغدير غّضًا طريًا على مّر اَالجیال ويرجع ذلك إلى ُأمور ثالثةأراد المولى عّزوجّل أن يبقى حديث 

قد ھتف به في مزدحم غفیر يربو على عشرات اآلالف من وجوه  )صلی اهللا علیه وآله(إّن النبي  -١

 .الصحابة وأعیان اُالّمة وأمر بتبلیغ الشاھد الغائب لیكونوا كاّفة على علم وخبر بما تّم إبالغه

بحانه قد أنزل في تلك المناسبة آيات تلفت نظر القارَى إلى الواقعة عندما يتلوھا وإلیك إّن اهللا س -٢

 :اآليات

 )٧(.»الّناِسيا أيُّھا الرَُّسوُل َبّلْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیك ِمْن َرّبك وإْن لْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرساَلتُه واهللا َيْعِصُمَك ِمَن «أ ـ 

ة الغدير طائفة من المفّسرين يربو عددھم على الثالثین وقد ذكر العّالمة البّحاثة وقد ذكر نزولھا في واقع

 .نصوص عبارات ھؤالء، فلیرجع إلیه» الغدير«المحّقق اَالمیني في كتاب 

 )٨(.»الَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم وَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمتي وَرِضیُت َلُكُم اِالْسالَم ِدينًا«ب ـ 

 .وقد نقل نزول اآلية جماعة منھم يزيدون على سّتة عشر

 )٩(.»َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع  ِلْلَكاِفِريَن َلْیَس َلُه َداِفٌع  ِمَن اهللا ِذي الَمعاِرج«ج ـ 

 .وقد ذكر أيضًا نزول ھذه اآلية جماعة من المفّسـرين ينوف على الثالثین

الوحي، تسابقت الشعراء واألدباء على نظمه وإنشاده في أبیات إّن الحديث منذ صدوره من منبع  -٣

وقصائد امتّدت رقعتھا منذ عصر انبثاق ذلك النّص في تلك المناسبة إلى عصرنا ھذا وبمختلف اللغات 

                                                
  .٦٧: المائدة)٧(
  .٣: المائدة)٨(
  .٣ـ١: المعارج)٩(
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 .والثقافات

أبو بكر وعمر وعثمان : وعلّیًا) صلی اهللا علیه وآله(كان أّول من صافح النبي : زيد بن أرقميقول 

 )١٠( .وباقي المھاجرين واَالنصار وباقي الناس والزبیروطلحة 

  ).علیه السالم(فالحمد هللا الذي جعلنا من المتمّسكین بوالية علّي بن أبي طالب 

  

  الخالصه
ـ ترى الشیعة أّن مقام القیادة منصب تنصیصّي، بینما يرى أھل السّنة أّن ھذا المنصب انتخابّي ١

  .جمھورّي

السیاسیة داخل المنطقة اِالسالمیة وخارجھا في عصر الرسالة يقضي بأّن خلیفة ـ إّن تقییم اَالوضاع ٢

 .البّد أن يعیَّـن من جانب اهللا تعالى )صلی اهللا علیه وآله(النبّى 

ـ طرح رسول اِالسالم مسألة الخالفة في اَاليام األولى من میالد الرسالة اِالسالمیة وظّل يواصل ٣

  .ته حّتى الساعات اَالخیرة منھاطرحھا والتذكیر بھا طوال حیا

  .ـ أراد المولى عّزوجّل أن يبقى حديث الغدير غّضًا طريًا على مّر اَالجیال ويرجع ذلك إلى جملة من اُألمور٤

                                                
، ١٩٦، ١٦٥، ٤٣/  ١: ، وموسوعة الغدير٢١٣/  ٥: ، البداية والنھاية٢٨١/  ٤: ، ومسند أحمد١١٢/  ٣: راجع تأريخ الیعقوبي)١٠(

  .١٣١/  ١١: ، والجزء٤٠٢، ٣٩٢، ٣٧٩، ٢٩٧، ٢٨٥، ٢٨٣، ٢٧٦، ٢٣٨، ٢٣٠، ٢١٥



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

وما ينبغي التعرض ) علیه السالم(تناولنا في الدرس السابق بعض الخطوط العامة في حیاة اإلمام علي 

ث الذي وھو حدث ما يسمى بالسقیفة؛ الحد) صلی اهللا علیه وآله(له اآلن ھو أھم حدث بدأ بوفاة النبي 

كان له التأثیر المھم على اإلسالم والمسلمین بوصفه اإلنحراف األعنف عن خط الرسالة المحمدية 

  .الشريفة

  المحتوي العلمی

  )صلی اهللا علیه وآله(بعد موت النبی

) علیه السالم(  علّيفي اللحظات األخیرة من حیاته سوى ) صلی اهللا علیه وآله(حول النبي  لم يكن

علم الناس بوفاته من الضجیج وعويل النساء، فأسرعوا وتجّمعوا في المسجد وخارجه  وقد وبني ھاشم

جوابًا إّال البكاء والنواح وھم على ھذه الحالة وإذا بموقف  ال يحیرونوھم في حالة من االرتباك والدھشة 

ه يھّزه والسیف في يد) صلی اهللا علیه وآله(غريب يصدر من عمر إذ خرج بعد أن دخل على رسول اهللا

إن رجاًال من المنافقین يزعمون أّن رسول اهللا قد مات، إّنه واهللا ما مات ولكّنه قد ذھب إلى رّبه «: ويقول

صلی اهللا علیه (الى بیت رسول اهللا  )٢(عمر حتى وصل أبو بكر لم يھدأو )١(».كما ذھب موسى بن عمران

من كان يعبد محّمدًا فإّن محّمدًا قد مات  أّيھا الناس،: فكشف عن وجه النبّي وخرج مسرعًا وقال) وآله

 .)٣()...وما محّمد إّال رسول قد خلت من قبله الرسل: (ثّم تال اآلية ال يموتومن كان يعبد اهللا فإّن اهللا حّي 

من البیت الذي فیه جثمان النبي المبارك وتركوه إلى علّي  عمر وأبو بكر وأبو عبیدة الجّراحثّم خرج 

) علیھم السالم(عین بوفاته وقد أذھلھم المصاب عن كّل شيء وقام علّي وأھل بیته وأھل بیته المفجو

بتجھیز النبّي والصالة علیه ودفنه وفي الوقت نفسه كانت قد عقدت األنصار اجتماعًا لھا في سقیفة بني 

 .ساعدة لتدبیر أمر الخالفة

) صلی اهللا علیه وآله(  ول اهللاما أن سمع عمر خبر اجتماع األنصار في السقیفة؛ حتى أتى منزل رس

وفیه أبو بكر، فأرسل إلیه أن ُاخرج إليَّ، فأجابه بأّنه مشغول، فأرسل إلیه عمر ثانیًة أن ُاخرج فقد حدث 

 .أمر البّد أن تحضره

فخرج إلیه أبو بكر، فمضیا مسرعین نحو السقیفة ومعھما أبو عبیدة ومن َثّم لحقھم آخرون، فأدركوا 

أصحابه، فتغّیر لون سعد بن عبادة وُاسقط ما في  لم ينفّضھم ولّما يتّم بعُد االجتماع واألنصار في ندوت

 .أيدي األنصار وساد علیھم الوجوم والذھول

                                                
 .٣٢٣/  ٢: الكامل في التأريخ) ١(
 .وھو محل يبعد عن المدينة بمیل واحد أو أكثر قلیًال» السنح«يروى أّن أبا بكر كان في ) ٢(
 .١٤٤):  ٣(آل عمران ) ٣(
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في خطابه أّية كلمة مثیرة فقد  لم يستعملوافتتح أبوبكر الحديث بُاسلوب لبق فخاطب األنصار باللطف و

وأكرمھم أحسابًا وأوسطھم دارًا وأحسنھم وجوھًا وأمّسھم نحن المھاجرون أّول الناس إسالمًا «: قال

رحمًا وأنتم إخواننا في اإلسالم وشركاؤنا في الدين، نصرتم وواسیتم، ) صلی اهللا علیه وآله(  برسول اهللا

  .»دونكم اُالمور ال نقضيعلیكم بمشورة و ال نفتات فجزاكم اهللا خیرًا، فنحن اُالمراء وأنتم الوزراء،

املكوا علیكم أمركم، فإّن ! معشر األنصار  يا«: انتصارا لألنصار ب بن المنذر بن الجموحالحبافقال 

أحد إّال عن رأيكم، أنتم أھل العّزة والمنعة،  ال يصدرمجترئ على خالفكم و لن يجترئالناس في ظّلكم و

فتفسد علیكم ُاموركم،  افال تختلفووُاولو العدد والكثرة وذوو البأس والنجدة وإّنما ينظر الناس ما تصنعون 

  .»فإن أبى ھؤالء إّال ما سمعتم، فمّنا أمیر ومنھم أمیر

ال العرب أن تؤّمركم ونبّیھا من غیركم و ال ترضىسیفان في غمد،  واهللا  ال يجتمعھیھات، : عمرفقال 

 !عشیرته؟العرب أن توّلي أمرھا من كانت النبّوة منھم، فمن ينازعنا سلطان محّمد ونحن أولیاؤه و تمتنع

مقالة ھذا وأصحابه فیذھبوا  ال تسمعوااملكوا أيديكم و! يا معشر األنصار: الحباب بن المنذرفقال 

بنصیبكم من ھذا األمر، فإن أبوا علیكم؛ فاجلوھم من ھذه البالد وأنتم أحّق بھذا األمر منھم، فإّنه 

رجَّب، أنا أبوشبل في عرينة األسد، واهللا بأسیافكم داَن الناس بھذا الدين، أنا جذيلھا المحكك وُعذيقھا الم

 .إن شئتم لنعیدھا جذعة

لَیُحول دون ذلك ويتدارك  أبو عبیدة بن الجّراحوھنا تأّزم الموقف وكاد أن يقع الشّر بین الطرفین، فوقف 

من  أّول فال تكونواأنتم أّول من نصر وآوى، ! يا معشر األنصار«: الفشل، فقال بصوت ھادئ مخاطبًا األنصار

  .»بّدل

وانسلت كلماته ھادئًة الى النفوس، فساَد الصمت لحظات على الجمیع، فاغتنمھا بشیر بن سعد لصالح 

أال إّن محّمدًا من ! يا معشر األنصار: المھاجرين ھذه المّرة، يدفعه لذلك َحسده لسعد بن عبادة فقال

 .راهللا ُانازعھم ھذا األم ال يرانيقريش وقومه أولى به وأيم اهللا 

ھذا عمر وأبو عبیدة باِيعوا أّيھما : أبوبكرفاغتنم المھاجرون الثالثة ھذه الثغرة في جبھة األنصار، فقال 

ابسط ! يا عمر: ، فقال أبوبكر)٥(ّمة عبیدة ابسط يدك ُابايعك، فأنت أمین ھذه اُال أبا يا: وقال عمر )٤(شئتم

قّوتي لك مع فضلك، : أنت أقوى مّني، قال عمر :أنت أفضل مّني، قال أبو بكر: يدك نبايع لك، فقال عمر

يا : ، فلّما بسط يده لیبايعاه سبقھما بشیر بن سعد فبايعه، فناداه الحباب بن المنذر)٦(ابسط يدك ُابايعك

 َعقَّتك عقاق، أنِفسَت على ابن عّمك اإلمارة؟! بشیر

ضھم لبعض وفیھم ُاسید بن خضیر ولّما رأت األوس ما صنع بشیر وما تطلب الخزرج من تأمیر سعد؛ قال بع

                                                
 .٣٢٥/  ٢: ط مؤسسة األعلمي، والكامل في التأريخ ٤٥٨/  ٢: ، وتأريخ الطبري١٥/  ١: اإلمامة والسیاسة) ٤(
 .١٨١/  ٣: الطبقات الكبرى) ٥(
 .٧٠: الخلفاء للسیوطي تأريخ) ٦(
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واهللا لئن ولیتھا الخزرج مّرة؛ الزالت علیكم بذلك الفضیلة أبدًا، فقوموا فبايعوا أبابكر، فانكسر : وكان نقیبًا

إّال  النبايع: وقالت بعض األنصار )٧(على سعد والخزرج ما أجمعوا علیه وأقبل أصحاب ُاسید يبايعون أبابكر

 .)٨(علّیًا

صلی اهللا علیه (والنبّي  )٩(بكر والجماعة التي تحیط به يزّفونه إلى المسجد زفاف العروس ثم أقبل أبو

الزال ملقًى على فراش الموت وعمر يھرول بین يديه وقد نبر حتى أزبد شدقاه وجماعته تحوطه ) وآله

ھا على يد أبي بكر بأحد إّال خبطوه وقّدموه، فمّدوا يده فمسحو ال يمّرونوھم مّتزرون باُألزر الصنعانیة، 

  .)١٠(يبايعه شاء ذلك أو أبى

  

  :هإفرازات مؤتمر السقیف

صلی اهللا (ـ االستبداد بالرأي والقرار، فقد استھان المشاركون في السقیفة بوصايا رسول اهللا  ١

للمسلمین باالھتمام بعترته الطاھرة واستخّفوا بأوامره المصّرحة بلزوم االقتداء بھم ) علیه وآله

 .ك بحبلھموالتمّس

ـ لم تكن البیعة جامعة ألھل الحّل والعقد الذي يعتبر شرطًا أساسیًا في حصول اإلجماع وفي  ٢

 .مشروعیة االنتخاب

ـ استعمال العنف والقسوة في طريقة أخذ البیعة من المسلمین، فإّن كثیرًا من المسلمین قد  ٣

 .دھا دورًا كبیرًاُارغموا علیھا وقد لعبت ِدرَّة عمر في سبیل تحقیقھا وإيجا

الى مفھوم السلطة ) صلی اهللا علیه وآله(ـ تحويل مفھوم النبّوة الّربانیة وخالفة الرسول  ٤

من نصوص الشريعة  لیسالعشائرية التي تستمد قّوتھا وشرعیتھا من انتخاب أبناء العشیرة و

 .المقّدسة

ة وتجاوز رأيھا السیاسي بعد ـ ھّیأ اجتماع السقیفة األرضّیة المناسبة لتجاوز وجود اُالّم ٥

  .السقیفة

  

هومؤتمر السقیف) علیه السالم(اإلمام علی:  

) علیه السالم( حیث يجتمع علّي) صلی اهللا علیه وآله(لقد وصل خبر اجتماع السقیفة إلى بیت النبّي 

 عّم العباس، فقال )صلی اهللا علیه وآله(وبنو ھاشم والمخلصون من الصحابة حول جسد رسول اهللا 

                                                
 .٣٣٠/  ٢: الكامل في التأريخ) ٧(
 .ط مؤسسة األعلمي ٤٤٣/  ٢: تأريخ الطبري) ٨(
 .٨/  ٦: شرح نھج البالغة البن أبي الحديد) ٩(
 .ط دار إحیاء الكتب العربیة. ٢١٩/  ١: شرح نھج البالغة البن أبي الحديد) ١٠(
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عّم رسول اهللا بايع ابن عّم رسول اهللا، فال يختلف : يا ابن أخي، ُامدد يدك ُابايعك، فیقال: الرسول لعلّي

 .علیك اثنان

 يا عّم وھل يطمع فیھا طامع غیري؟): علیه السالم(فقال 

 .ستعلم: قال العباس

مؤامرات آنذاك، فأجابه لیخفى علیه ما كان يجري في الساحة من  لم يكن) علیه السالم(غیر أّن اإلمام 

 .)١١(»إّني ال ُاحّب ھذا األمر من وراء ِرتاج«: بصريح القول

واهللا إّني ألرى عجاجًة : وھو يقول أبو سفیانأّنه لّما اجتمع الناس على بیعة أبي بكر؛ أقبل : وروي أيضًا

أبا : والعباس؟ وقالأين المستضعفان علّي ! إّال دم، يا آل عبد مناف فیم أبوبكر من ُاموركم ال يطفئھا

  :علیه وزجره وقال)علیه السالم(حسن، ابسط يدك ُابايعك، فأبى علّي 

  إّنك واهللا ما أردت بھذا إّال الفتنة

ما لنا وألبي : ولّما بويع أبو بكر قال أبوسفیان. )١٢(وإّنك طالما بغیت اإلسالم شّرًا، ال حاجة لنا في نصیحتك

 .فصیل، إنما ھي بنو عبدمناف

 .)١٣(َوَصَلته رحم: إّنه قد وّلى ابنك، قال: هفقیل ل

  

 :هأقطاب المعارضۀ لمؤتمر السقیف

باألھلّیة الكافیة واألحقّیة في  لم تتمّتعكان من الطبیعي أن تبرز أطراف معارضة لنتائج السقیفة التي 

 :الزعامة، فبرزت ثالثة أطراف

بّد من حسابھا في میزان الترشیح واالنتخاب، األنصار باعتبارھم كتلة سیاسیة واجتماعیة كبیرة ال :األّول

 .فنازعوا الخلیفة الفائز وصاحبیه في سقیفة بني ساعدة ووقعت بینھم المنازعة التي انتھت بفوز قريش

اُالموّيون الذين كان لديھم مطمع سیاسّي كبیر في نیل نصیب مرموق من الحكم واسترجاع  :الثاني

وعلى رأسھم أبوسفیان وقد تعامل معھم أبو بكر وحزبه وفق  شيء من مجدھم السیاسي في الجاھلیة

 .معرفتھم بطبیعة النفس اُالموية وشھواتھا السیاسّیة والمادية

وجماعات ) رضوان اهللا علیھم( كعمار وسلمان وأبي ذر والمقدادالھاشمّیون وأخّصاؤھم  :الثالث

ّق الشرعي بالخالفة وھو الوارث كثیرة من الناس الذين كانوا يرون البیت الھاشمي ھو صاحب الح

 .بحكم نّص الغدير ومناھج السیاسة التي كانوا يألفونھا) صلی اهللا علیه وآله(  الطبیعي لرسول اهللا

أن يتحّرك محتّجًا أمام أرباب السقیفة بمبدأ القرابة الذي يعّد ورقة رابحة بیده )علیه السالم(وكان بوسعه 

                                                
 .المغلقالباب : والِرتاج. ٢١: اإلمامة والسیاسة) ١١(
 .ط دار الفكر ٣٢٦/  ٢: ، والكامل في التاريخ٤٤٩/  ٢: تاريخ الطبري) ١٢(
 .٣٢٦/  ٢: ط دار األعلمي، والكامل في التأريخ ٤٤٩/  ٢: تأريخ الطبري) ١٣(
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وكان السواد األعظم من . »احتجّوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة«): علیه السالم(حتى ألمح لذلك بقوله 

الناس يقّدسون أھل البیت ويحترمونھم لذلك السبب وبالتالي سیدفع السلطة الحاكمة الى أزمة 

حیث قّدم المصلحة  كان أسمى من ذلك وأجّل،)علیه السالم(سیاسیة حرجة ال مخرج منھا، بید أّنه 

 .اإلسالمیة العلیا على كّل المصالح الخاصة

  

 :هلمواجهۀ المعارض هخطوات السلط

إّال إحداثًا للفتنة  لیسـ إّن السلطة الجديدة أخذت على المعارضین أّن مخالفتھم الخلیفة الجديد  ١

 .المحّرمة في شريعة اإلسالم

  )١٤(فیه)علیه السالم(وإن كانت فاطمة ) معلیه السال(أّن عمر ھّدد بحرق بیت اإلمام علّي 

لیس لھم حرمة تمنعھم عن أن يّتخذ ) صلی اهللا علیه وآله(ومعنى ھذا أّن فاطمة وغیرھا من آل محمد 

 .الجھاز الحاكم الطريقة نفسھا معھم

ن ـ عزل كّل العناصر التي تمیل إلى بني ھاشم، فقد روي أّن أبا بكر عزل خالد بن سعید بن العاص ع ٢

قیادة الجیش الذي وّجھه لفتح الشام بعد أن أسندھا إلیه ال لشيء إّال ألّن عمر نّبھه إلى نزعته 

 .)١٥()صلی اهللا علیه وآله(الھاشمیة ومیله إلى آل محمد وذّكره بموقفه المعارض لھم بعد وفاة رسول اهللا 

رھا اإلمام في الدعوة خشیة أن يستثم)علیه السالم(ـ إضعاف القدرة االقتصادية لإلمام علّي  ٣

لعلمه أّنھا ) علیھا السالم(الستعادة حّقه الشرعي في الخالفة، فقام الخلیفة بمصادرة فدك من الزھراء 

 .كانت سندًا قويًا لقرينھا في دعوته إلى نفسه) علیھا السالم(

ا واستولى علیھا، فقد روي أّنه لّما استقّر األمر ألبي بكر، بعث الى وكیل الزھراء على فدك فأخرجه منھ

إّنا معاشَر األنبیاء ال «: يقول) صلی اهللا علیه وآله(  غیره وھو أّنه سمع النبّي لم يروهواحتّج بحديث 

 .)١٦(وإّنما میراثه في المساكین وفقراء المسلمین اليورثفالنبّي » نوّرث، ما تركناه صدقة

  

 :هعلى البیع)علیه السالم(إرغام اإلمام  همحاول

 لم تصنعأال تأخذ ھذا المتخّلف عنك بالبیعة؟ يا ھذا : مؤّرخین أّن عمر أتى أبا بكر فقال لهذكر بعض ال

 .فابعث إلیه حتى يبايعك! علّي لم يبايعكشیئًا ما 

وقسره على البیعة ألبي بكر، فأرسلوا قوة عسكرية ) علیه السالم(فأجمعوا آراَءھم على إرغام اإلمام 

                                                
 .ط دار الوفاء ٤٣/١٩٧: بحار األنوار) ١٤(
 .ط مؤسسة األعلمي ٢/٥٨٦: تاريخ الطبري) ١٥(
 .٣٢/  ٣: ، ودالئل الصدق للمظفر٢٢٤ـ  ٢١٨  / ١٦: وشرح نھج البالغة البن أبي الحديد ،٣٠١/  ٦: راجع سنن البیھقي) ١٦(
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بمكانة شخص قال عنه رسول اهللا  ال تلیقوأخرجوه منھا بصورة  )١٧(ففأحاطت بداره فدخلوا داره بعن

 .»أنت مّني بمنزلة ھارون من موسى إّال أنـّه ال نبّي بعدي«): صلی اهللا علیه وآله(

أنا «: بايع أبا بكر، فأجابھم اإلمام بمنطق الواثق الجريء الشجاع: وجيء به إلى أبي بكر، فصاحوا به بعنف

وأنتم أولى بالبیعة لي، أخذتم األمر من األنصار، واحتججتم علیھم  ال ُابايعكمنكم، أحّق بھذا األمر م

زعمتم لألنصار أّنكم أولى  ألستم! وتأخذونه مّنا أھل البیت غصبًا) صلی اهللا علیه وآله(  بالقرابة من النبّي

سّلموا إلیكم اإلمارة؟ وأنا منكم فأعطوكم المقادة و) صلی اهللا علیه وآله(بھذا األمر منھم لّما كان محّمد 

حّیًا ومّیتًا، ) صلی اهللا علیه وآله(أحتّج علیكم بمثل ما احتججتم به على األنصار، نحن أولى برسول اهللا

 .)١٨(»فأنصفونا إن كنتم تؤمنون وإّال فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون

 لستإّنك : العنف قائًال له بعد أن أعوزته الحّجة في الرّد على اإلمام، فسلك طريق ابن الخّطابفثار 

إحلب حلبًا لك شطره واشدد له الیوم يردده علیك غدًا، واهللا يا «: متروكًا حتى تبايع، فزجره اإلمام قائًال

 .)١٩(»ال ُابايعهقولك و ال أقبلعمر 

 لم تبايعإن : وخاف أبو بكر من تطّور األحداث في غیر ما يحب وخشي من عواقب غضب اإلمام فقال له

يا : وكسب وّده، فقال) علیه السالم(ُاكرھك، ثّم تكّلم أبو عبیدة بن الجّراح محاوًال تھدئة اإلمام علّيفال 

أبا بكر  ال أرىإّنك حديث السّن وھؤالء مشیخة قومك، لیس لك مثل تجربتھم ومعرفتھم باُالمور و! ابن عم

ألبي بكر ھذا األمر، فإّنك إن تعش ويطل إّال أقوى على ھذا األمر منك وأشد احتماًال واضطالعًا به، فسّلم 

 .)٢٠(بك بقاء فأنت لھذا األمر خلیق وبه حقیق من فضلك ودينك وعلمك وفھمك وسابقتك ونسبك وصھرك

  

 ):صلی اهللا علیه وآله(بعد رسول اهللا  هبطل العقید

صلی اهللا (هللا ا كّلھا رائعة؛ فموقفه من الخالفة بعد رسول)علیه السالم(إذا كانت مواقف اإلمام علّي 

من أكثرھا روعًة، فالعقیدة اإللھیة تريد في كّل زمان َبَطًال يفتديھا بنفسه ونفیسه ويعّزز به ) علیه وآله

إلى مدينة النجاة يوم ) صلی اهللا علیه وآله( المبدأ وھذا ھو الذي بعث بعلّي إلى فراش الموت وبالنبّي

أن ) صلی اهللا علیه وآله(محنته بعد وفاة أخیه الرسول  في)علیه السالم( الھجرة ولم يكن لیتھّیأ لإلمام

يضّحي لھا كال ولديه الحسن والحسین؛ ألنه لو ضّحى بنفسه في سبیل توجیه الخالفة إلى مجراھا 

) صلی اهللا علیه وآله( بعده من يمسك الخیط من طرفیه وسبطا رسول اهللا لما بقيالشرعي في رأيه؛ 

 .ر ما يريدلھما من األم ال يتھّیأطفالن 

                                                
 .٤٤٣/  ٢: وتأريخ الطبري ٣٠: اإلمامة والسیاسة) ١٧(
 .٢٨: اإلمامة والسیاسة) ١٨(
 .٥ـ  ٢/  ٢: ، وشرح نھج البالغة٥٨٧/  ١: أنساب االشراف) ١٩(
 .١٣٤/  ١و ٥ـ  ٢/  ٢: شرح نھج البالغة) ٢٠(
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كانت الثورة العلوّية في تلك الظروف إعالنًا لمعارضة دموية تتبعھا معارضات دموية ذات أھواء شّتى، وكان 

 .فیھا تھیئة لظرف قد يغتنمه المشاغبون ثّم المنافقون

ظروف المحنة تسمح لعلّي بأن يرفع صوته وحده في وجه الحكم القائم، بل لتناحرت وتقاتلت  لم تكنو

متعّددة األھداف واألغراض ويضیع بذلك الكیان اإلسالمي في اللحظة الحرجة التي يجب أن يلتّف  مذاھب

المسلمون حول قیادة موّحدة ويرّكزوا قواھم لصّد ما كان يترّقب أن تتمّخض عنه الظروف الدقیقة من فتن 

 .)٢١(وثورات

قدر ممكن من األھداف الرسالیة  ومن ھنا كان على االمام علّي أن يختار الطريق الوسط لیحّقق أكبر

  .وصّیًا علیھا) صلی اهللا علیه وآله(التي جعله الرسول 

خّطتین أو خّطة )علیه السالم(كان قد أعّد لالمام علّي ) صلی اهللا علیه وآله(ومن ھنا نعرف أن الرسول 

بعد اإلعالن  ھي نصبه إمامًا شرعیًا وخلیفًة له بشكل رسمي فالمرحلة االولىواحدة ذات مرحلتین، 

 .الصريح وأخذ البیعة له من المسلمین وإتمام الحّجة على جمیع من حضر وغاب عن مشھد يوم الغدير

بعد إعراض اُالّمة أو عدم انقیادھا لُالطروحة النبوّية اإللھیة ھي الصبر والحزم  المرحلة الثانیةكانت 

سالمیة الفتّیة، ريثما ُتھیَّأ الظروف والتخطیط العملي الواقعي لعمل تربوي جذري في ظّل الدولة اإل

الالزمة الستالم الحكم وتحقیق تلك اُالطروحة، لتتحّقق جمیع األھداف الممكنة لتطبیق ھذه الشريعة 

  .الخالدة تطبیقًا صحیحًا رائعًا

  

  الخالصه
  .وھو موقف غريب مريب منه) صلی اهللا علیه وآله(ـ أنكر عمر وفاة النبي ١

بتجھیز النبّي والصالة علیه ودفنه وفي الوقت نفسه كانت قد ) علیھم السالم(یته ـ قام علّي وأھل ب٢

 .عقدت األنصار اجتماعًا لھا في سقیفة بني ساعدة لتدبیر أمر الخالفة

صلی اهللا علیه (ـ وقع خالف شديد بین المھاجرين واألنصار في سقیفة بني ساعدة بشأن القیادة بعده ٣

  ).وآله

  .على األنصار بالقرابة من رسول اهللا ألخذ الخالفة للمھاجرين ـ احتج عمر وغیره٤

 :ـ كان لمؤتمر السقیفة عدة إفرازات سلبیة، منھا٥

االستبداد بالرأي والقرار واستعمال العنف والقسوة في طريقة أخذ البیعة من المسلمین وتحويل مفھوم 

مفھوم السلطة العشائرية وتھیئة األرضّیة الى ) صلی اهللا علیه وآله(النبّوة الّربانیة وخالفة الرسول 

  .المناسبة لتجاوز وجود اُالّمة ورأيھا السیاسي

                                                
 .١٠٥ـ  ١٠٢: فدك في التاريخ، الشھید السید محمد باقر الصدر )٢١(
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ـ كان من الطبیعي أن تبرز أطراف معارضة لنتائج السقیفة التي لم تتمّتع باألھلّیة الكافیة واألحقّیة في ٦

 :الزعامة، فبرزت ثالثة أطراف

اعیة كبیرة البّد من حسابھا في میزان الترشیح األنصار باعتبارھم كتلة سیاسیة واجتم :األّول

 .واالنتخاب

 .اُالموّيون الذين كان لديھم مطمع سیاسّي كبیر في نیل نصیب مرموق من الحكم :الثاني

الھاشمّیون وأخّصاؤھم كعمار وسلمان وأبي ذر والمقداد رضوان اهللا علیھم، وجماعات  :الثالث

 .ت الھاشمي ھو صاحب الحّق الشرعي بالخالفةكثیرة من الناس الذين كانوا يرون البی

 :ـ من جملة الخطوات التي اتخذتھا السلطة لمواجھة المعارضة٧

 .أ ـ ترويج أّن مخالفة الخلیفة الجديد إحداث للفتنة المحّرمة في شريعة اإلسالم

 .ب ـ عزل كّل العناصر التي تمیل إلى بني ھاشم

  ).علیه السالم( ج ـ إضعاف القدرة االقتصادية لإلمام علّي

ـ لم تكن ظروف المحنة تسمح لعلّي بأن يرفع صوته وحده في وجه الحكم القائم ومن ھنا كان على ٨

االمام علّي أن يختار الطريق الوسط لیحّقق أكبر قدر ممكن من األھداف الرسالیة التي جعله الرسول 

 .وصّیًا علیھا) صلی اهللا علیه وآله(

  



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

ھو مؤتمر السقیفة بما له من إفرازات مخیفة، ننتقل ) صلی اهللا علیه وآله(أھم حدث بدأ بوفاة النبي 

ان وأھم مع الخلفاء الثالثة، أبي بكر وعمر وعثم) علیه السالم(اآلن إلى الفترة التي عاشھا اإلمام 

  .الخطوط العامة في تلك الفترة

  المحتوي العلمی

 :فی عهد أبی بکر) علیه السالم(اإلمام علی : أوال

ببالي أّن العرب تزعج ھذا األمر من  وال يخطريلقى في روعي  ما كانفواهللا « :)علیه السالم( قال اإلمام

فما راعني إّال انثیال الناس إلى  ،عّني من بعدهعن أھل بیته وال أّنھم ُمَنّحوُه ) صلی اهللا علیه وآله(  بعده

فأمسكت بیدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسالم، يدعون إلى محق دين  ،أبي بكر يبايعونه

اإلسالم وأھله أن أرى فیه ثلمًا أو ھدمًا تكون المصیبة به أعظم من فوت  لم أنصرمحّمد، فخشیت إن 

ئل يزول منھا ما كان كما يزول السراب أو كما يتقّشع السحاب، فنھضت واليتكم التي ھي متاع أيام قال

 .)١(»في تلك األحداث حتى زاح الباطل وزھق واطمأن الدين وتنھنه

إن كانت بیعة أبي بكر قد استلبت حّق اإلمام في إدارة شؤون اُالّمة مباشرة واضطّرته إلى أن يعتزل الى 

له وعھده إلیه بالتكلیف اإللھي برعاية اُالّمة ثّم حرصه )یه وآلهصلی اهللا عل(فإّن وصايا الرسول  ،حین

العمیق على الرسالة اإلسالمیة والمجتمع من التمّزق والضیاع جعل من أمیرالمؤمنین القدوة الُمثلى 

 .للمدافعین عن الكیان اإلسالمي في كل المیادين

قواعد الدين الصحیحة في كّل موقف  موّضحًا ،لیدلي بآرائه الصائبة )علیه السالم(علي من ھنا وقف 

العقیدة اإللھیة في  لم تترّسخيستعصي على الماسكین بزمام إدارة الدولة في زمن عصیب وفي ُاّمة 

  ،نفوس أبنائھا

میزان القضاء واإلفتاء في شؤون الحیاة اإلسالمیة من قضاء واجتماع وإدارة في ) علیه السالم(فكان علّي 

  .من فترات حكم الخلفاءعھد أبي بكر وما تاله 

لیدافع عن المدينة ويصّد ھجوم المرتّدين عن اإلسالم ومعه الصفوة من  )علیه السالم(علي وقف 

 .الصحابة الذين ساندوه في محنته

  

                                                
 .٦٢الكتاب : نھج البالغة) ١(
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هأبی بکر إلى عمر بالخالف هوصی!  

الخالفة  أّيام أبي بكر فقد ألّمت به األمراض وأشرف على الموت وقد صّمم على أن يولي عمر لم تطل

فاعترض أكثر المھاجرين واألنصار وأعلنوا كراھّیتھم لھذا القرار لما علموا من شونة أخالق عمر  ،من بعده

 .، لكّن أبا بكر أصّر على موقفه)٢(وسوء تعامله مع الناس

بسم اهللا الرحمن : ُاكتب«: لوحده لیكتب عھده لعمر، فقال له عثمان بن عّفانأحضر  أبا بكرثّم إّن 

فكتب  ،ثّم ُاغمي على أبي بكر.. أما بعد ،ھذا ما عھد أبوبكر بن أبي قحافة الى المسلمین، حیمالر

إقرأ علّي فقرأ : ثّم أفاق أبوبكر فقال ،خیرًا لم آلكمفإّني قد استخلفت علیكم عمر بن الخّطاب و: عثمان

جزاك اهللا : نعم، قال: قال ،أراك ِخفَت أن يختلف الناس إن ُمتُّ في غشیتي: علیه فكّبر أبو بكر وقال

 .)٣(»خیرا

 :ناقدًا لخالفة الشیخین )علیه السالم(اإلمام عليوقال 

أما واهللا لقد تقّمصھا ابن أبي قحافة وإّنه لیعلم أّن محّلي منھا محّل القطب من الرحى، ينحدر عّني «

بین أن أصول بید جّذاء  إلّي الطیر، فسدلت دونھا ثوبًا وطويت عنھا كشحًا وطفقت أرتئي ال يرقىالسیل و

فرأيت  ،يھرم فیھا الكبیر ويشیب فیھا الصغیر ويكدح فیھا مؤمن حتى يلقى رّبه ،أو أصبر على طخیة عمیاء

حتى مضى األول  ،فصبرت وفي العین قذى وفي الحلق شجا، أرى ُتراثي نھبًا ،أّن الصبر على ھاتا أحجى

إذ عقدھا آلخر بعد ) ٤(بینا ھو يستقیلھا في حیاته فیاعجبًا ،لسبیله فأدلى بھا إلى ابن الخطاب بعده

فصّیرھا في حوزة خشناء، يغلظ كلمھا ويخشن مسھا ويكثر العثار فیھا  ،وفاته لشّد ما تشّطرا ضرعیھا

 .)٥(»واالعتذار منھا

 استخلفت«: إّن أبابكر فرض عمر فرضًا على المسلمین وكأّن له الوصاية علیھم حّیًا ومّیتًا وذلك بقوله

رغم أّنه رأى الغضب ظاھرًا في وجوه الكثیرين من  ،»عمر بن الخطاب علیكم فاسمعوا له وأطیعوا

 .الصحابة

ألّنه كان يّدعي أّن ) صلی اهللا علیه وآله(إّنه ناقض نفسه في دعواه بالسیر على منھاج رسول اهللا 

ن نجده يوصي لصاحبه عمر في حی ،ألحد في شأن الخالفة لم يعھدتوّفي و)صلی اهللا علیه وآله(النبّي

 .من بعده

  

 )٦(فی عهد عمر) علیه السالم(اإلمام علی : ثانیا

فتوّالھا بسھولة ويسر دون معارضة تذكر من أقطاب  لعمر بن الخطابكرسّي الخالفة  أبو بكرمّھد 

                                                
 .٤٢٥/  ٢ :ط مؤسسة األعلمي، والكامل في التأريخ ٦١٩و ٦١٨/  ٢: ، وتأريخ الطبري٣٦: اإلمامة والسیاسة) ٢(
 .٤٢٥/  ٢: الكامل في التأريخ) ٣(
 .٦٢: ، راجع تذكره الخواصأقیلوني فلست بخیركم: إشارة الى قول أبي بكر) ٤(
 .٣الخطبة : نھج البالغة) ٥(
 .ھـ) ١٣(استخالف عمر بن الخطاب في جمادى اآلخرة عام ) ٦(
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حتى تحامى لقاءه أكابر  ،المھاجرين واألنصار وقد قبض على زمام الحكم بقوة وساس اُالّمة بشّدة

 .)٧(الصحابة

في الحیاة العاّمة ما وسعه من جھد ) علیه السالم(طالب لقد ساھم اإلمام أمیر المؤمنین علي بن أبي

وأّدى ما علیه من تكلیف في تعلیم وتفقیه وقضاء بصورة أوسع من دوره في عھد أبي بكر حیث اقتضت 

يدة طارئة كان يعجز عنھا الخلیفة فقد اّتسعت رقعة البالد اإلسالمیة واستجّدت أحداث جد ،الضرورة ذلك

يجد لھا حلوًال إّال مّمن عصمه اهللا عن الذنب والخطأ ولذا كان  لم يكنالجديد وكّل من معه من الصحابة و

عمر يقف متصاغرًا أمام أمیرالمؤمنین ويحترم رأيه ويمضي حكمه وقراره حتى روي عنه ألكثر من مّرة 

 .)٨(اهللا لمعضلة لیس لھا أبو الحسن يال أبقان: وفي أكثر من موقف حرج قوله

. قضاء عمر) علیه السالم(أراد أن يرجم امرأًة مجنونًة ُاّتھمت بالزنا، فرّد اإلمام علّي  عمرفقد روي أّن 

عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم : رفع القلم عن ثالث«): صلی اهللا علیه وآله(وذّكره بحديث رسول اهللا 

 .)٩(لوال علّي لھلك عمر: حینذاك قال عمر» تى يعقلحتى يستیقظ وعن الصبّي ح

  

 :)١٠(عمر همالمح من سیر

وفرض السلطان بالعنف والقوة، فخافه القريب والبعید،  الشّدة والقسوة في التعامل مع الناس، ـ ١

وقّصته مع . وكان من شدته أّن امرأًة جاءت تسأله عن أمر وكانت حامًال ولشّدة خوفھا منه أجھضت حملھا

 .)١١(جبّلة وعنفه معه مّما سبب ارتداد جبّلة وھروبه إلى بالد الروم

فقد مّیز بینھم على أساس غیر مشروع من النبّي  ،عدم مساواته في العطاء بین المسلمین ـ ٢

وكان من آثاره أن ظھرت الطبقیة  )١٢(بل على أساس عصبي ،وال موّجه في القرآن )صلی اهللا علیه وآله(

فنشط النّسابون لتدوين األنساب وتصنیف القبائل بحسب ُاصولھا مّما أّدى الى  ،لتهفي العھود التي ت

 .حنق الموالي على العرب وكراھیتھم لھم والتفتیش عن مثالبھم

التي كان يشّددھا على والته وتركه على ھواه يعمل  استثناء معاوية من المحاسبة والمراقبة ـ ٣

كما ُاثر عنه  ،وية على طغیانه واستقالله بالشام في عھد عثمانمّما أعان معا ،ما يشاء لسنین طويلة

 .)١٣(إنه كسرى العرب: قوله في توجیه تصرفات معاوية

  

                                                
 .٦١٨و ٦١٧/  ٢: تأريخ الطبري) ٧(
 :، والرياض النضرة١٠٧١حديث  ٣٩/  ٣: ، وتاريخ دمشق٢٩٦/  ٧: ، وتھذيب التھذيب٢٢/  ٤ُاسد الغابة ) ٨(
 .٨٣٢/  ٥ :، وكنز العمال١٩٧/  ٢
 .٣٠٩/  ٢: ، وفضائل الخمسة من الصحاح الستة٩٦: ، وكفاية الطالب٨٧: تذكرة الخواص) ٩(
 .١٤٨: راجع النص واالجتھاد للسید شرف الدين) ١٠(
 .٥٦/  ٢: ، والعقد الفريد٢٩١/  ٣: ، وتأريخ الطبري٢٨٥/  ٣: الطبقات الكبرى) ١١(
 .٢٩٢و ٢٩١/  ٣: تأريخ الطبري) ١٢(
 .٣٩/  ٦: ، وكنز العمال٤٧٩/  ٤: ك على الصحیحینالمستدر) ١٣(



 
   

 
  
  
 

 
 

 
 

  )2(سالمی التاریخ اال )4()ع(علیتاریخ اإلمام 

5  

 :الشورى همسرحی

إذا  كانت بیعة السقیفة فلتة وقى اهللا المسلمین شرھا ـ كما قال عمر ـ فإّن وصّیته لعمر كانت استھزاًء 

والشورى التي ابتدعھا عمر ھي ثالث مھزلة ).  علیه وآلهصلی اهللا(عملیًا بوصیة الرسول الرسول 

وإبعاد أھل بیته عن الحكم ) صلی اهللا علیه وآله(سیاسیة في نفس الخط لمواجھة وصیة الرسول 

 :والقیادة وإلیك إجمال القّصة

: ، قالاستخلف علینا: من حیاته وأيقن برحیله عن الدنیا أثر الطعنات التي أصابته قیل له عمرلّما يئس 

إن أستخلف فقد استخلف من ھو خیر مّني ـ يعني أبا بكر ـ وإن َاَدع : حّیًا ومّیتًا، ثّم قال ال أحملكمواهللا 

، ثّم أبدى أسفه وحسرته على بعض )١٤(ـ)صلی اهللا علیه وآله(يعني النبّي  فقد َوَدع من ھو خیر مّني ـ

الستخلفته ألّنه أمین ھذه اُالّمة ولو كان سالم  حّیًا أبو عبیدةلو كان : من شاركه مسیرته للخالفة فقال

 .يا أمیر المؤمنین لو عھدت عھدًا: فقیل له ،مولى أبي حذيفة حّیًا الستخلفته ألّنه شديد الحّب هللا

قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فُاوّلي رجًال أمركم ھو أحراكم أن يحملكم على الحّق ـ : قال

فجعل يقطف  ،ـ ورھقتني غشیة فرأيت رجًال دخل جّنة قد غرسھا) علیه السالم(وأشار إلى اإلمام علّي 

أن أتحّملھا حّیًا  فما ُاريد ،فعلمت أّن اهللا غالب أمره ومتوّف عمر ،كّل غّضة ويانعة فیضّمه إلیه ويصیر تحته

: أھل الجّنة وھم إّنھم من: عنھم)صلی اهللا علیه وآله(ھؤالء الرھط الذين قال رسول اهللا . ومّیتًا علیكم

 ،، فلیختاروا منھم رجًالعلّي وعثمان وعبد الرحمن وسعد والزبیر بن العوام وطلحة بن عبید اهللا

وأمرھم أن يحبس ھؤالء السّتة حتى يوّلوا أحدھم خالل أيام  )١٥(فإذا وّلوا والیًا فأحسنوا مؤازرته وأعینوه

ناح المخالف للذي فیه عبد الرحمن بن عوف وأن ثالثة وأن يضرب عنق المخالف الّتفاق األغلبیة أو الج

لھم  لیسيصّلي صھیب بالناس ثالثة أيام حتى تجتمع اُالّمة على خلیفة وطلب أن يحضر شیوخ األنصار و

 .)١٦(من األمر شيء

  

 :من الشورى) علیه السالم(موقف اإلمام 

 :فبادره قائًال العباسمن عند عمر؛ حتى تلّقاه عّمه ) علیه السالم(وما إن خرج اإلمام 

عبد فقد آلت الخالفة إلى عثمان بتواطؤ ) علیه السالم(وصدق تفّرس اإلمام . لقد ُعِدَلْت عّنا ،يا عّم

 .الرحمن

محاولة منه إلظھار  ،دخل مع الباقین في الشورى وھو يعلم بما ستؤول إلیه) علیه السالم(إّن االمام 

                                                
وقد عّین خلیفته مرارًا كیوم اإلنذار لعشیرته األقربین وغدير ... لم يدع)ص(قد عرفت سابقًا أّن النبي . ٤١: اإلمامة والسیاسة) ١٤(

 .خم وغیرھما
 .٦٦/  ٣: ط مؤسسة األعلمي، الكامل في التأريخ ٢٩٣/  ٣: تأريخ الطبري) ١٥(
/  ٣: ، والكامل في التأريخ٤٢: ، واإلمامة والسیاسة٢٦١/  ٣: ط مؤسسة األعلمي، طبقات ابن سعد ٣/٢٩٤: اريخ الطبريت) ١٦(
٦٨. 
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 ال تجتمعحین كان يرى أّنه )صلی اهللا علیه وآله(تناقض عمر ومن سار على نھجه عند وفاة النبّي 

 .للخالفة) علیه السالم( أّما اآلن فقد رّشح اإلمام ،الخالفة والنبّوة في بیت واحد

ولكّني أدخل معھم في الشورى ألّن عمر قد أھَّلني اآلن للخالفة وكان قبل «: روي عن أمیر المؤمنین

فأنا أدخل في  ،إنَّ النبّوة واإلمامة ال يجتمعان في بیت: قال)وآلهصلی اهللا علیه (إّن رسول اهللا : ذلك يقول

 .)١٧(»ذلك ُالظھر للناس مناقضة فعله لروايته

  و

فلم  ،عثمان بن عّفان سعیًا منه أن يصلح اُالّمة ويوّجھھا وأن يحافظ على كیانھا) علیه السالم(بايع اإلمام 

  يبخل على اُالّمة بالنصیحة والھداية والتربیة،

يھدي الى و وسعًا إّال وبذله، يوّضح الحّق وُيرشد إلیه لم يّدخرفإّنه ) علیه السالم(فإن ُابعدت الخالفة عنه 

 .السبیل الصحیح وُيدّل علیه، ويعین الحاكم حین يعجز ويعّلمه إذ يجھل ويردعه إذ يطیش

 )١٨(في عھد عثمان) علیه السالم(اإلمام علي: ثالثا

إلى أن قام ثالُث القوم نافجًا حضنیه بین « :واصفًا عھد عثمان) علیه السالم(قال أمیر المؤمنین علّي 

َنثیله ومعتَلِفه وقام معه بنو أبیه يخَضمون مال اهللا ِخْضَمَة اإلبل ِنْبَتَة الربیع إلى أن انتكث علیه فتُله وأجھز 

  )١٩(.»علیه عمُله وكَبْت به ِبْطَنُتُه

صلی (ة للمسلمین حتى جاءوا به يزّفونه إلى مسجد رسول اهللا بأمر عمر خلیف ابن عوفوما أن فرضه 

لیعلن سیاسة حكومته الجديدة وما أعّد من مواقف لمستجدات اُالمور؛ صعد على المنبر ) اهللا علیه وآله

فیه أبو بكر وال  لم يجلسو) صلی اهللا علیه وآله(فجلس في الموضع الذي كان يجلس فیه رسول اهللا 

فقال  ،كر يجلس دونه بمرقاة وعمر كان يجلس دونه أيضًا بمرقاة وتكّلم الناس في ذلكعمر؛ إذ كان أبو ب

 .)٢٠(الیوم ولد الشّر: بعضھم

أّما بعد، فإّن أول مركب صعب وما  كنا خطباء وسیعلم اهللا وإّن امرًأ لیس : فقال ،ولم يستطع أن يتكّلم

 .)٢١(بینه وبین آدم إّال أب مّیت لموعوظ

إن أبا بكر وعمر كانا يعّدان لھذا المقام مقاًال وأنتم إلى إمام : فقام ملیًَّا ال يتكّلم ثم قال :الیعقوبيوقال 

 .)٢٢(عادل أحوج منكم إلى إمام يشّقق الخطب وإن تعیشوا فسیأتیكم الخْطب ثم نزل

  

 :عثمان هأبو سفیان بعد بیع

                                                
 .١٨٦/  ١: شرح النھج البن أبي الحديد) ١٧(
 .ھـ)  ٢٣( استخالف عثمان بن عفان في ذي الحّجة سنة ) ١٨(
 .من الخطبة الشقشقیة: نھج البالغة) ١٩(
 .١٦٢: ، وتأريخ الخلفاء١٦٦/  ٧: ، والبداية والنھاية١٦٣/  ٢: قوبيتاريخ الیع) ٢٠(
 .٢/  ٢: راجع الموفقیات) ٢١(
 .١٦٣/  ٢: تاريخ الیعقوبي) ٢٢(
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قد غّصت بأھله وأعوانه تسودھم إلى دار عثمان بن عفان و أبوسفیانبعد أن تّمت بیعة عثمان؛ أقبل 

تعلو شدقه بسمة حقود  ،نشوة النصر والفوز بالحكم وقد بدت على مالمحه عالمات الفرح والسرور

فأدار وجھه يمینًا وشماًال قائًال  ،شامت، ففي اُالفق تلوح بوادر االستعالء بعدما أذّل كبرياَءھم اإلسالم

  :حد من غیركم؟ فأجابوه بالنفي فقالأفیكم أ: للحاضرين المجتمعین في دار عثمان

فوالذي يحلف به أبوسفیان ما من جّنة وال نار وال حساب  ،تلّقفوھا تلّقف الكرة! يا بني ُامّیة

  .)٢٣(ولقد كنت أرجوھا لكم ولتصیرّن إلى صبیانكم وراثة... وال عقاب

يا أبا : برجله وقال فوقف على القبر وركله ،حمزة بن عبد المطلبثّم سار إلى قبر سّید الشھداء 

 )٢٤( .به إّن األمر الذي اجتلدنا علیه بالسیف أمسى في يد غلماننا يتلّعبون! عمارة

لقد استشرى الفساد ودبَّ في أجھزة الدولة بصورة علنیة مكشوفة وانتقلت العدوى إلى فئات المجتمع 

وقف معه الصحابة األجّالء فوقف اإلمام معلنًا رفضه واستنكاره على عثمان بصورة علنیة و ،اإلسالمي

 لم يرضوابل حّتى الذين وقفوا موقف المعارض لخالفة أمیر المؤمنین  ،عّمار بن ياسر وأبي ذرأمثال 

 .على عثمان سوء إدارته وفساد حكومته

  

 مالمح حکم عثمان

فقد روي  ،ھمإن عثمان وصل الى الحكم وقد تجاوز السبعین عامًا وكان وصوًال ألرحامه ولوعًا بحّبھم وإيثار

  . »لو أن بیدي مفاتیح الجّنة ألعطیتھا بني ُامّیة حتى يدخلوا من عند آخرھم«: عنه قوله

لیتحّسس معاناة  فلم يكن ،عاش غنّیًا مترفًا قبل اإلسالم وظّل على غناه في اإلسالم عثمانكما أّن 

المحرومة التي تطالبه فكانت شخصیته مزدوجة في التعامل مع الجماھیر  ،الفقراء وآالم المحرومین

كما في تعامله مع عبداهللا بن مسعود وعمار بن ياسر وأبي  ،فیعاملھا بالشّدة والقسوة ،بالعدل والسوية

 .ذر وغیرھم

 .)٢٥( وأّما من جھة أقربائه فقد أدناھم وقّلدھم اُالمور

دما تأّلبت األمصار حتى أّنه عن ،يسمع كالمه وينّفذ رغباته ،مروان بن الحكموكان عثمان ضعیفًا أمام 

تدّخل اإلمام لیھّدئ الحالة ويرجع الثائرين ـ الذين جاءوا يطالبون بإصالح  ؛على عثمان وتأّزمت األوضاع

السیاسة اإلدارية والمالیة وتبديل الوالة ـ الى بلدانھم وأخذ من عثمان شرطًا أن ال يطیع مروان بن الحكم 

 .وسعید بن العاص

فخرج إلیه اإلمام  ،عاد مروان وحّرض عثمان على أن يخرج وينال من الثوار ؛ضاعولكن بمجرد أن ھدأت األو

                                                
 .٤٤٠/  ١: مروج الذھب)  ٢٣(
 .٣٣٥/  ٦: ، واألغاني٤٠٧/  ٦: ، وتأريخ ابن عساكر٦٩٠/  ٢: ، واالستیعاب٢٧٨/  ٨: راجع الغدير)  ٢٤(
 :ط مؤسسة األعلمي، وأنساب األشراف للبالذري ٤٤٥/  ٣: وتأريخ الطبري ١٦٠/  ٢: بيتأريخ الیعقو) ٢٥(
 .٣٩٩: والنص واالجتھاد ٢٨٦ـ  ٢٣٨/  ٨: ، والغدير١٦٦: ، وشیخ المضیرة أبو ھريرة١٥٦/  ١: ، وحلیة األولیاء٤٩/  ٥
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أما رضیت من مروان وال رضي منك إّال بتحرفك عن دينك وعن عقلك «: مغضبًا فقال) علیه السالم(علّي 

 )٢٦(.»مثل جمل الضعینة ُيقاد حیث ُيسار به؟ واهللا ما مروان بذي رأي في دينه وال نفسه

ة عثمان المالیة فقد كانت امتدادًا لسیاسة عمر من إيجاد الطبقیة وتقديم بعض الناس على وأّما سیاس

  .بعض في العطاء، إّال أّنھا أكثر فسادًا من سیاسة سابقه، فقد أثرى بني ُامّیة ثراًء فاحشًا

الحاكم  لقد نقم المسلمون على عثمان وتصّلب خیار الصحابة في مواقفھم تجاه انحراف الخلیفة وجھازه

وفي قبال ذلك أمعن عثمان بالتنكیل بالمعارضین والمنّددين بسیاسته المنحرفة وبالغ في ذلك دون أن 

 ،الصحابّي الجلیل أكَثَر من اعتراضه على مساوئ عثمان أباذريرعوي لصحابة رسول اهللا، فمن ذلك أّن 

أبوذر بجھاده وإنكاره السیاسة  معاوية وجوده فأرجعه إلى المدينة واستمّر لم يطقفسّیره إلى الشام و

 .فضاق عثمان به ذرعًا فقّرر نفیه الى الربذة ومنع الناس من توديعه ،اُالموّية

  

 :هعثمان فی االُم هلحکوم هاإلفرازات السلبی

  :منھا ،لقد كان لحكومة عثمان عدة إفرازات سلبیة

الحدود وأشاعت الفساد فعّطلت  ،ـ إّن حكومة عثمان ابتعدت عن نھج الشريعة اإلسالمیة ١

وتھاونت في محاسبة المسؤولین عن ذلك وھذا ما فسح المجال لشیوع الفوضى في السلوك 

 )٢٧(.االجتماعي وبّث روح التمّرد على القانون

في نھجه السیاسي  ـ رّكزت حكومة عثمان على روح العصبیة القبلیة التي شّرعھا أبوبكر ٢

یة قوّية لھا توّجھھا المناوئ لإلسالم وخصوصًا لخّط آل البیت القبلي، وأصبح بنو ُامّیة جبھة سیاس

حیث تكّتلوا  ،)علیه السالم(فأصبحوا فیما بعد العقبة الرئیسة أمام حكم اإلمام علّي) علیھم السالم(

 ).علیه السالم(حول معاوية بن أبي سفیان في مواجھة اإلمام علّي 

ألحد انتزاعه واتخذوه وسیلًة إلرضاء  ال يحّقو لھم ـ اعتبرت حكومة عثمان أّن الحكم حّق موھوب ٣

من الحكم وسیلًة لإلصالح االجتماعي ونشر الّرسالة  لم تجعلرغباتھم المنحرفة وشھواتھم الشیطانیة و

  )٢٨(.اإلسالمیة في بقاع األرض

تتضّرر مصالحھا مع الحكومة القائمة في  )٢٩(خلقت حكومة عثمان طبقة كبیرة من األثرياء ـ ٤

مّما أّدى إلى تحّرك قطعات المسلمین الفقراء للمطالبة ، واجھِة حكومة تطالب بتطبیق الحّق والشرعم

  . بالقّوة في إصالح النظام المالي وتطوير الحیاة االقتصادية وتنظیم الدخل الفردي

ة وإھانتھم وّلد رّد إّن استعمال العنف والقّوة والشّدة والقسوة في التعامل مع المعترضین ـ ٥

                                                
 .ط مؤسسة األعلمي ٣٩٧/  ٣: الطبري) ٢٦(
 .١٧٩/  ٧: األغاني ألبي الفرج األصفھاني) ٢٧(
 .٣٤٦ـ  ٣٤١/  ٥: ، وتأريخ الطبري٦٤/  ٣: الطبقات الكبرى البن سعد) ٢٨(
 .٣٤٢/  ٢: مروج الذھب) ٢٩(
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فعل معاكسة للثورة على النظام القائم عسكريًا وكان مقتل عثمان نقطة تحّول في الصراعات الدائرة بین 

فعمل السیف عمله في أفراد اُالّمة وأّججه وزاد فیه تعّنت بني ُامیة ومن واالھم  ،وجھات نظر المسلمین

 .على تحّدي الحّق ورغبة اُالّمة في اإلصالح

ال زالت  على عثمان أن وجدت فئات مسّلحة من مختلف األقطار اإلسالمیةـ من نتائج الثورة  ٦

كما أّن األحداث أثبتت وشّجعت على تحّرك الجماھیر لتغییر الحكم  ،تحیط بالمدينة تنتظر مصیر الحكومة

  .بالقّوة وھذا يعتبر ورقَة ضغط قوّيًة تؤّثر على الحكم الجديد

  

  الخالصه
 :في عھد أبي بكر) المعلیه الس(اإلمام علّي : أوال

إن كانت بیعة أبي بكر قد استلبت حّق اإلمام في إدارة شؤون اُالّمة مباشرة واضطّرته إلى أن يعتزل الى 

له وعھده إلیه بالتكلیف اإللھي برعاية اُالّمة ثّم حرصه ) صلی اهللا علیه وآله(فإّن وصايا الرسول  ،حین

التمّزق والضیاع جعل من أمیرالمؤمنین القدوة الُمثلى  العمیق على الرسالة اإلسالمیة والمجتمع من

 .للمدافعین عن الكیان اإلسالمي في كل المیادين

موّضحًا قواعد الدين الصحیحة في كّل موقف  ،لیدلي بآرائه الصائبة) علیه السالم(من ھنا وقف علي 

 .يستعصي على الماسكین بزمام إدارة الدولة في زمن عصیب

 : في عھد عمر) علیه السالم(ي اإلمام عل: ثانیا

ـ مّھد أبو بكر كرسّي الخالفة لعمر بن الخطاب فتوّالھا بسھولة ويسر دون معارضة تذكر من أقطاب ١

حتى تحامى لقاءه أكابر  ،المھاجرين واألنصار وقد قبض على زمام الحكم بقوة وساس اُالّمة بشّدة

  .الصحابة

في الحیاة العاّمة ما وسعه من ) علیه السالم(طالب  ن أبيـ لقد ساھم اإلمام أمیر المؤمنین علي ب٢

جھد وأّدى ما علیه من تكلیف في تعلیم وتفقیه وقضاء بصورة أوسع من دوره في عھد أبي بكر حیث 

  .اقتضت الضرورة ذلك

 :ـ من جملة مالمح سیرة عمر٣

 .أ ـ الشّدة والقسوة في التعامل مع الناس وفرض السلطان بالعنف والقوة

 .ـ عدم مساواته في العطاء بین المسلمینب 

ج ـ استثناء معاوية من المحاسبة والمراقبة التي كان يشّددھا على والته وتركه على ھواه يعمل ما 

  .يشاء لسنین طويلة

صلی (ـ الشورى التي ابتدعھا عمر ھي ثالث مھزلة سیاسیة في نفس الخط لمواجھة وصیة الرسول ٤
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 .ھل بیته عن الحكم والقیادةوإبعاد أ) اهللا علیه وآله

 .في عھد عثمان) علیه السالم(اإلمام علي: ثالثا

ـ لقد استشرى الفساد ودبَّ في أجھزة الدولة بصورة علنیة مكشوفة وانتقلت العدوى إلى فئات ١

فوقف اإلمام معلنًا رفضه واستنكاره على عثمان بصورة علنیة ووقف معه الصحابة  ،المجتمع اإلسالمي

بل حّتى الذين وقفوا موقف المعارض لخالفة أمیر المؤمنین لم  ،ء أمثال عّمار بن ياسر وأبي ذراألجّال

 .يرضوا على عثمان سوء إدارته وفساد حكومته

 :ـ من جملة اإلفرازات السلبیة لحكومة عثمان في اُالّمة٢

د وتھاونت في محاسبة فعّطلت الحكومة الحدود وأشاعت الفسا ،ـ االبتعاد عن نھج الشريعة اإلسالمیة ١

 .المسؤولین عن ذلك

ـ تركیز حكومة عثمان على روح العصبیة القبلیة التي شّرعھا أبوبكر في نھجه السیاسي القبلي،  ٢

 .وأصبح بنو ُامّیة جبھة سیاسیة قوّية لھا توّجھھا المناوئ لإلسالم

 .اعهـ اعتبرت حكومة عثمان أّن الحكم حّق موھوب لھم وال يحّق ألحد انتز ٣

  .ـ خلقت حكومة عثمان طبقة كبیرة من األثرياء ٤



  بسمه تعالی
 
 
 

  

  ))22((سالمی سالمی الالتاریخ اتاریخ االال
   

  
  5الدرس 

  )5()علیه السالم( علیتاریخ اإلمام 
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 مقدمهال

في الفترة ) علیه السالم(بعد أن تناولنا في الدرس السابق بعض الخطوط العامة في حیاة اإلمام علي 

الخطوط التي مع الخلفاء الثالثة، أبي بكر وعمر وعثمان، ننتقل في ھذا الدرس وما بعده إلى أھم تلك 

  .للخالفة وذلك بعد قتل عثمان) علیه السالم(في فترة تولیه 

  المحتوي العلمی

 :)١()علیه السالم(المسلمین لإلمام علی  هبیع

لتضغط علیه كي يقبل قیادتھا ولكّن ) علیه السالم(تحّركت جماھیر المسلمین بإصرار نحو اإلمام علّي 

فقد ُحِرم منھا وھو صاحبھا وجاءته بعد أن  ،دفعة بوجوم وترّدداستقبل الجماھیر المن) علیه السالم(اإلمام 

: فقال لھم ،امتألت الساحة انحرافًا واُالّمة ترّديًا وتجّذرت فیھا مشاكل تستعصي دون النجاح في المسیرة

ال تفعلوا «: )علیه السالم(قال و .)٢(»ال حاجة لي في أمركم، أنا معكم فمن اخترتم رضیت به فاختاروا«

 .)٣(»أمیرًا  ي أكون وزيرًا خیر من أن أكونفإّن

 ،أنتم مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان! أّيھا الناس«: عّما سیجري فقال) علیه السالم(وأوضح لھم اإلمام 

إّني إن «: وأمام إصرار الجماھیر على تولیته األمر قال لھم )٤(»...به القلوب وال تثبت له العقول ال تقوم

وإن تركتموني فإّنما أنا كأحدكم أال وإني من أسمعكم وأطوعكم لمن ... كم ما أعلمأجبُتكم ركبُت ب

توّجھھم نحوه مطالبین ) علیه السالم(وتكاثرت جموع الناس نحو اإلمام وقد وصف .. )٥(»وّلیتموه أمركم

لقد وطئ فما راعني إّال والناس كعرف الضبع ينثالون عليَّ من كّل جانب حتى «: قبوله بالخالفة بقوله

 .)٦(»الحسنان وشّق عطفاي مجتمعین حولي كربیضة الغنم

اإلمام حريصًا على السلطان، بل كان حرصه أن ينقذ ما بقي من اُالّمة وأن يحافظ على الشريعة  لم يكن

أن َفقِبَل أن يتوّلى أمر الخالفة ولكّنه أخَّر القبول إلى الیوم الثاني و ،اإلسالمیة نقّیًة من الشوائب والبدع

تكون بیعة الجماھیر علنیًة في المسجد رافضًا بذلك ُاسلوب بیعة السقیفة والتوصیة والشورى وفي 

فقد َضیََّعْت فیما  ،الوقت ذاته لیعطي اُالّمة فرصًة ُاخرى كي تمتحن عواطفھا وقرارھا في الخضوع له

واهللا ما «): علیه السالم( ومن ھنا قال. على خالفته فانحرفت) صلی اهللا علیه وآله(سبق نصوص النبّي 

تقّدمت علیھا ـ أي الخالفة ـ إّال خوفًا من أن ينزو على اُالّمة تیٌس علج من بني ُامّیة فیلعب بكتاب اهللا عز 

                                                
 .ھـ) ٣٥(في ذي الحّجة عام ) ع(تّمت بیعة اإلمام علّي ) ١(
 .ط مؤسسة األعلمي ٣/٤٥٠: تاريخ الطبري )٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 ).٩٢(الكلمة : نھج البالغة) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
 .المعروفة بالشقشقیة) ٣(الخطبة : نھج البالغة) ٦(
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 .)٧(»وجل

تسیر نحو المسجد، فاعتلى المنبر ) علیه السالم(وما أن أقبل الصباح؛ حتى حّفت الجماھیر باإلمام 

إّن ھذا أمركم لیس ألحد فیه حّق إّال من أمَّْرُتم وقد افترقنا باألمس ! الناسيا أّيھا «: وخاطب الجماھیر

ّنه لیس لي أن آخذ درھمًا دونكم، فإن شئتم قعدت  أال وإ ،فأبیتم إّال أن أكون علیكم ،وكنت كارھًا ألمركم

 .»...لكم وإّال فال آخذ على أحد

نبايعك على كتاب اهللا، فقال : وقالوا.. باألمسنحن على ما فارقناك علیه : فھتفت الجماھیر بصوت واحد

 .)٨(الّلھّم اشھد علیھم): علیه السالم(

بیده الشّالء والذي سرعان ما نكث طلحة فكان أّول من بايع  ،وتدافع الناس كالموج المتالطم إلى البیعة

ناس من أھل بدر ثّم بايعه أھالي األمصار وعاّمة ال ،فبايعالزبیر بھا عھد اهللا ومیثاقه وجاء بعده 

 .والمھاجرين واألنصار عاّمة

أحد من الخلفاء بمثل ھذه  لم يحَضأول حركة انتخاب جماھیرية و) علیه السالم(كانت بیعة اإلمام علّي 

  البیعة

لكّننا نجد أّن فئة قلیلة اّتسمت باالنحراف عن الحّق والجبن في ،وبلغ سرور الناس ببیعتھم أقصاه

 .بیعتھا مواجھته بدأت ترتّد عن

لقد كان تخّلفھم خرقًا إلجماع اُالّمة وتحّديًا لبیعتھا وبذلك فتحوا بابًا جديدة في تأجیج الفتنة واستمرار 

سعد ابن أبي وّقاص وعبد اهللا بن عمر ومعاوية بن أبي : الصراع الداخلي ومن ھؤالء المتخّلفین

 .)٩(وغیرھم سفیان

ألحد منھم بأّي سوء وتركھم وحالھم في  لم يتعّرضفإّنه من ھؤالء ) علیه السالم( وأما موقف اإلمام

 .اُالّمة لھم ما للناس وعلیھم ما على الناس

  

  ):علیه السالم(اإلمام  هعقبات فی طریق حکوم
  :، منھا)علیه السالم(وقد كان ھناك عقبات كثیرة في طريق حكومة اإلمام 

قرن من عزله عن ممارسة الحكم اإلسالمي إلى الحكم بعد ربع ) علیه السالم(وصل اإلمام علّي  ـ ١

محكومًا ُالناس  ،فطوال الفترة السابقة َأِلَف الناس أن يروا اإلمام محكومًا ال حاكمًا. وقیادة اُالّمة والدولة

 ..منه أقّل كفاءًة وشأنًا

اضھم كما أّن عددًا من الشخصیات تنامى لديھا الشعور بالمنافسة وبلوغ قّمة السلطة لتحقیق أغر ـ ٢

                                                
 .١٥٧/  ١ق : ١عن أنساب األشراف ) ٧(
 .٢٢/  ٥: أنساب األشراف) ٨(
 .ط مؤسسة األعلمي ٣/٤٥٢: تاريخ الطبري) ٩(
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مقابل الفئات المندفعة نحو ) علیه السالم(فالزبیر في السقیفة كان يدافع عن حّق اإلمام  ،الشخصیة

ثّم نجده الیوم ينازع اإلمام على السلطة ومعاوية الطلیق ابن الطلیق أصبح بعد ھذه المّدة  ،السلطة

 .مناوئًا قوّيًا يھّدد كیان الدولة

صلی اهللا (لى الخّط المنحرف كان أغلبھا مّمن له صحبة مع رسول اهللا أّن العناصر التي وقفت ضّده ع ـ ٣

) علیه السالم(وھذا مّما انخدع به أعداد كبیرة من المسلمین وعّقد األمر على نجاح حكومته ) علیه وآله

 .واستمراره في الحكم

ل أفريقیا وأواسط آسیا فإّنھا تمتد الى شما ،استلم دولة مترامیة األطراف) علیه السالم(أّن اإلمام  ـ ٤

إضافًة إلى تمام الجزيرة والعراق والشام وقد دخل في اإلسالم أقوام من غیر العرب وھؤالء المسلمون 

 .الجدد فتحوا عھدھم مع اإلسالم في ظّل حكومة غیر معصومة

 :وكان على حكومة اإلمام القیام بمھاّم رئیسیة في أقصر وقت مع وجود الصراع الداخلي فمنھا

  

  :هاإلصالحی )علیه السالم(اإلمام علی هیاسس
 :فقد من خطوطھا العامة ما يلي ،اإلصالحیة) علیه السالم(وأما بالنسبة إلى سیاسة اإلمام علي

 .ـ ھدم الكیان الطبقي الذي أنشأه الخلفاء ١

 :وذلك عبر

) ی اهللا علیه وآلهصل( ، مّتبعًا في ذلك سّنة رسول اهللالمساواة في العطاء بین المسلمین جمیعًاأ ـ 

إّن «التي أھملھا من كان قبله من الخلفاء وقد أوضح في خطبته سیاسة التوزيع النابعة من حكم اهللا 

 :فقال »أكرمكم عند اهللا أتقاكم

أال وأّيما رجل استجاب هللا وللرسول فصّدق مّلتنا ودَخل في ديننا واستقبل قبلتنا؛ فقد استوجب حقوق «

بینكم بالسوّية، ال فضل فیه ألحد على أحد،  عباد اهللا، والمال مال اهللا، ُيقّسم اإلسالم وحدوده، فأنتم

 ).١٠(»وللمّتقین عند اهللا غدًا أحسن الجزاء وأفضل الثواب

فقد أعلن اإلمام أّن األموال المأخوذة بغیر  ،استرجاع األموال المنھوبة من بیت المال في عھد عثمان ب ـ

حیث كانت األموال الطائلة عند طبقة  ،ان ـ البّد أن ترجع إلى بیت المالحّق ـ وما أكثرھا في عھد عثم

أال إّن كّل قطیعة «): علیه السالم(فقال  .محیطة بالخلیفة أو أّن عثمان كان يعطیھا لیستمیلھا إلیه

فإّن الحّق ال يبطله شيء ولو  ،أقطعھا عثمان وكّل مال أعطاه من مال اهللا فھو مردود في بیت المال

فإّن في العدل سعًة، ومن ضاق علیه  ،دته قد ُتزوج به النساء وُملك به اإلماء وفرِّق في البلدان لرددتهوج

 .)١١(»فالجور علیه أضیق ،العدل

                                                
 .١٨و ٣٢/١٧: بحار األنوار) ١٠(
 ).١٥(الخطبة : نھج البالغة) ١١(
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إّن لنا قرابًة من نبي اهللا : فقاال ،يعترضان على ذلك) علیه السالم(جاءا إلى اإلمام  طلحة والزبیرأّن 

 .كانوا يفّضلونا على غیرنا ،عمر وال عثمان يعطوننا بالسوية لم يكنالسوية ووسابقًة وجھادًا وإّنك أعطیتنا ب

علیه (قال ! فسابقتنا: قالوا ،فھذا كتاب اهللا فانظروا ما لكم من حّق فخذوه«): علیه السالم(فقال 

أقرب ): معلیه السال( قال)! صلی اهللا علیه وآله(ال، فقرابتنا من النبّي : أنتما أسبق مّني؟ قاال): السالم

فواهللا ): علیه السالم(ال، قال : أعظم من جھادي؟ قاال): علیه السالم(قال  ،ال، فجھادنا: من قرابتي؟ قاال

 .)١٢(»ما أنا في ھذا المال وأجیري إّال بمنزلة سواء

 :المساواة أمام حكم اهللا تعالىج ـ 

فكان  ،من سبقه من الخلفاء غافًال عن تطبیق أحكام الشريعة في عھد) علیه السالم(اإلمام  لم يكن

إذ يعجز غیره وما أن استلم زمام ُامور الدولة؛ حتى ضرب أروع صنوف العدل  ،يحكم ويفصل بالحّق والعدل

وسلك أوضح سبل الحّق مظھرًا عدل الشريعة اإللھیة وقدرة اإلسالم على إقامة دولة تنعم بالحرية 

یرة وما كان يتحّرج أن يجري القانون على نفسه وأھل كث) علیه السالم(ومواقف اإلمام . واألمان والعدل

علیه (فقد ترافع مع الیھودي الى شريح القاضي لیفصل بینھم في درع افتقده  ،بیته وأصحابه

 .)١٣()السالم

وقد كانت أحكام اإلمام في فصل القضاء نابعة من عمق الشريعة وسعة علم اإلمام بُامور الدين والدنیا 

 .ي الفكر والعملوتدّل على العصمة ف

  :ـ التنظیم اإلداري وإعادة السیطرة المركزية للدولة ٢

 :وذلك من خالل ما يلي

بإعفاء الوالة الذين عّینھم عثمان من مناصبھم ونصب والة كانوا جديرين ) علیه السالم(قیام اإلمام أ ـ 

عن عبد اهللا بن عامر الى  فأرسل عثمان بن حنیف األنصاري بدًال ،بھذه المھّمة وھم محّل ثقة المسلمین

البصرة وعلى الكوفة أرسل عمارة بن شھاب بدًال عن  أبي موسى األشعري وعلى الیمن عبید اهللا بن 

عّباس بدًال عن يعلى بن منبه وعلى مصر قیس بن سعد بن عبادة بدًال عن عبداهللا بن سعد وعلى 

 .الشام سھل بن حنیف بدًال من معاوية بن أبي سفیان

دقیقًا وموضوعیًا وحريصًا على تطبیق ) علیه السالم(في عملیة اختیار الوالة الجدد كان اإلمام ب ـ و

إذ أشركھم  ،بجھازه اإلداري الجديد وقد أعاد الثقة لألنصار بأنفسھم ورفع معنوّياتھم الشريعة اإلسالمیة

 .في الحكم

، بعد أن امتنع معاوية فیھا عن البیعةحاول اإلمام فرض سیطرة الخالفة المركزية على والية الشام ج ـ 

                                                
 .١١٦/  ٤١: بحار األنوار) ١٢(
، ٣٦/  ١٦: األغاني: ، وقد وردت مواقف اإلمام ھذه في عّدة مصادر منھا١٩٦/  ٣: ، وتأريخ دمشق١٣٦/  ١٠: السنن الكبرى) ١٣(

 .٧٨: والصواعق المحرقة ،٣٩٩/  ٣: ، والكامل في التأريخ٤/  ٨: والبداية والنھاية



 
   

 
  
  
 

 
 

 
 

  )2(سالمی التاریخ اال )5()ع(علیتاریخ اإلمام 

6  

 بن أبي سلمةعلى میمنته وعمر  عبداهللا بن عّباسووّلى  محمد بن الحنفیةفدفع الراية الى ولده 

بن عمر بن الجّراح فجعله على مقّدمة الجیش وخطب في أھل المدينة  أبا لیلىعلى المیسرة ودعا 

بر خروج طلحة والزبیر على حكم اإلمام الى البصرة وحّثھم على القتال ولكن حال دون التحّرك وصول خ

 .)١٤(بعد أن كانا قد استأذناه في الخروج للعمرة فأذن لھم وكان قد حّذرھم من نكث البیعة

والصورة الحقیقیة لطبیعة وشكل الحكم والمجتمع اإلسالمي وقد  ـ تقديم المثل األعلى لإلسالم ٣

وعلى ھذا األساس استند قبول اإلمام للحكم ) لیه السالمع( ظھر ھذا واضحًا في فترة حكومة اإلمام

فقد مارس دور القائد السیاسي المحّنك والحاكم العادل ونموذج اإلنسان الذي صاغته  ،بعد أن رفضه

فھو المعصوم عن الخطأ والزلل والدنس  ،الرسالة اإلسالمیة وكان مثاًال ُيحتذى به لبلوغ ھدف الرسالة

 .یرةفي الفكر والعمل والس

في حركته اإلصالحیة والتغییرية ) علیه السالم(ُتعین اإلمام  ـ تربیة وبناء ثّلة صالحة من المسلمین ٤

وذلك عبر تحّركھا في وسط اُالّمة إلنضاج أفكارھا وتوسیع قاعدة الفئة الواعیة الصالحة، وتستمر في 

 .)١٥(اإلسالميمسیرھا عبر التأريخ لتتواصل األجیال الالحقة في العمل وفق النھج 

تالوًة وحفظًا وتفسیرًا وتدوينًا،  واالھتمام بالقرآن) صلی اهللا علیه وآله(ـ إحیاء سّنة رسول اهللا  ٥

 .إذ ھما عماد الشريعة والبّد أن تدرك اُالّمة حقائق القرآن والسّنة كما ُشّرعت وكما ُاريد لھا أن تفھمھا

  

 :هإلسالمیا هفی إحیاء الشریع )علیه السالم(جهود اإلمام 

صلی اهللا علیه ( يرى أن من أولّیات مھاّمه بعد غیاب الرسول األعظم) علیه السالم(كان اإلمام علّي 

ھو صیانة الشريعة المقدسة من الزيغ واالنحراف ورعاية شؤون الّدولة اإلسالمیة حتى تستمر من ) وآله

ضیًا بمرارة وألم عن حّقه في إدارة دون تلكؤ أو توّقف وقد بذل جھده في ذلك أثناء حكم الخلفاء متغا

شؤون اُالّمة مباشرة وما أن أمسك زمام الحكم؛ حتى خطا خطوات عظیمة في إحیاء سّنة رسول 

وفي الدعوة الى الحیاة في ظّلھا واھتم اھتمامًا كبیرًا بالقرآن الكريم وتفسیره ) صلی اهللا علیه وآله(   اهللا

) علیه السالم(وجد ويمكننا أن نلحظ الخطوات التي قام بھا اإلمام علّي وتربیة اُالّمة وإصالح الفساد َأينما 

 :كما يلي

وكّل ما يتعّلق بالشريعة المقّدسة أمام الجماھیر  ـ فتح باب الحوار والسؤال عن القرآن والسّنة ١

 .المسلمة وبصورة علنیة وعاّمة من دون أن يترّدد حتى في جواب مخالفیه وأعدائه الحاقدين علیه

في ) صلی اهللا علیه وآله(ـ االھتمام بالقّراء مراعیًا لشؤونھم ومّتبعًا فیھم سّنة الرسول  ٢

 .، فكان تعلیم قراءة القرآن مقرونًا بتعّلم ومعرفة ما فیه من العلم والعمل والتفّقه في أحكام الدينالتعلیم

                                                
 .٤٦٩/  ٣: تأريخ الطبري) ١٤(
 .٦٩ـ  ٥٩: أھل البیت تنّوع أدوار ووحدة ھدف للشھید السید محّمد باقر الصدر) ١٥(
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للغة العربیة بصورة صحیحة، أو من الذين ال يحسنون ا ـ االھتمام بقراءة المسلمین من غیر العرب ٣

 .)١٦(فوضع علم النحو لتقويم اللسان عن اللحن في الكالم

قّیدوا «: ، فكان يقولالى رواية السّنة النبوية وتدوينھا ومدارستھا) علیه السالم(ـ دعا اإلمام  ٤

الحديث وال تزاوروا وتدارسوا «: بالبحث في علوم السّنة فیقول) علیه السالم(وأمر  )١٧(»العلم بالكتابة

 .)١٨(»تتركوه يدرس

ـ رّكز اإلمام على مصدرية القرآن والسّنة في التشريع واألحكام وأدان المصادر اُالخرى كاالستحسان  ٥

 .)١٩(مصدرًا شرعیًا لألحكام اإللھیة ال يكونوالقیاس وغیرھما مّما 

في سیرته العبادية ) صلی اهللا علیه وآله(أحیى سّنة رسول اهللا ) علیه السالم(كما أّن اإلمام 

 .)٢٠(فعالج البدع التي طرأت على الشريعة نتیجة اجتھاد وإبداع من سبقه من الخلفاء ،واألخالقیة

الخالفة؛ احتّفت به جماعة من المؤمنین األوفیاء األشّداء، ) علیه السالم(وحین استلم أمیر المؤمنین 

رسالیًا خاصًا وأودعھم علومًا شّتى في مختلف  اعتناًء بھم وأعّدھم إعدادًا) علیه السالم(فازداد اإلمام 

نواحي الحیاة وقام ھؤالء الصحابة األجّالء بدورھم في دعم الرسالة اإلسالمیة ومساندة اإلمامة 

والمحافظة على الشريعة من الزيغ واالنحراف واالندثار فكانت مواقفھم رائعة وبطولیة مقابل الحّكام 

مالك األشتر، كمیل بن زياد : على ُامور المسلمین ومن ھؤالء الطواغیت والمتسّلطین بغیر حّق

صعصعة بن صوحان ، محمد بن أبي بكر، حجر بن عدي، عمرو بن الحمق الخزاعي ،النخعي

  .وغیرھم سھل ابن ُحنیف ،قنبر ،ھاشم المرقال ،العبدي، رشید الھجري

  

  الخالصه
لتضغط علیه كي يقبل قیادتھا، ) یه السالمعل(ـ تحّركت جماھیر المسلمین بإصرار نحو اإلمام علّي ١

لم يكن اإلمام حريصًا على .استقبل الجماھیر المندفعة بوجوم وترّدد) علیه السالم(ولكّن اإلمام 

السلطان، بل كان حرصه أن ينقذ ما بقي من اُالّمة وأن يحافظ على الشريعة اإلسالمیة نقّیًة من 

 .الشوائب والبدع

 .أول حركة انتخاب جماھیرية) علیه السالم(ّي ـ كانت بیعة اإلمام عل٢

  :، منھا)علیه السالم(ـ كان ھناك عقبات كثیرة في طريق حكومة اإلمام ٣

إلى الحكم بعد ربع قرن من عزله عن ممارسة الحكم اإلسالمي ) علیه السالم(أ ـ وصول اإلمام علّي 

                                                
 .٣١٢/  ٨: ، والبداية والنھاية٢١٦/  ٢: ، وفیات األعیان٥٩: ، الفھرست البن النديم١٣/  ١٢: األغاني) ١٦(
 .١٣٧: دوين السّنة الشريفة للسید الجاللي، وت١٨٦/  ٦: الطبقات الكبرى) ١٧(
 .٢٩٥٢٢حديث  ١٠: كنز العمال) ١٨(
 ).١٢٥(الخطبة : نھج البالغة) ١٩(
، وسنن ٢٩٤٤حديث   /  ٥ باب: كتاب الخمس: ، وصحیح البخاري٤٠٦/  ٥: كتاب صالة التراويح، ومسند أحمد: صحیح مسلم) ٢٠(

 .١٦٢٢حديث /  ٢: أبي داود
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 .وقیادة اُالّمة والدولة

مى لديھا الشعور بالمنافسة وبلوغ قّمة السلطة لتحقیق أغراضھم ب ـ كما أّن عددًا من الشخصیات تنا

 .الشخصیة

صلی اهللا (ج ـ أّن العناصر التي وقفت ضّده على الخّط المنحرف كان أغلبھا مّمن له صحبة مع رسول اهللا 

 .وھذا مّما انخدع به أعداد كبیرة من المسلمین) علیه وآله

 .لة مترامیة األطرافاستلم دو) علیه السالم(د ـ أّن اإلمام 

 :اإلصالحیة، فقد من خطوطھا العامة ما يلي) علیه السالم(ـ وأما بالنسبة إلى سیاسة اإلمام علي٤

 .أ ـ ھدم الكیان الطبقي الذي أنشأه الخلفاء

  .ب ـ التنظیم اإلداري وإعادة السیطرة المركزية للدولة

 .في حركته اإلصالحیة والتغییرية)علیه السالم(تربیة وبناء ثّلة صالحة من المسلمین ُتعین اإلمام ج ـ

واالھتمام بالقرآن تالوًة وحفظًا وتفسیرًا وتدوينًا، إذ ھما ) صلی اهللا علیه وآله(د ـ إحیاء سّنة رسول اهللا 

 .عماد الشريعة والبّد أن تدرك اُالّمة حقائق القرآن والسّنة كما ُشّرعت وكما ُاريد لھا أن تفھمھا

 .ل األعلى لإلسالم والصورة الحقیقیة لطبیعة وشكل الحكم والمجتمع اإلسالميھـ ـ تقديم المث

 :في سبیل إحیاء الشريعة اإلسالمیة) علیه السالم(ـ من جملة جھود اإلمام ٥

أ ـ فتح باب الحوار والسؤال عن القرآن والسّنة وكّل ما يتعّلق بالشريعة المقّدسة أمام الجماھیر 

 .اّمةالمسلمة وبصورة علنیة وع

 .ب ـ تعلیم قراءة القرآن مقرونًا بتعّلم ومعرفة ما فیه من العلم والعمل والتفّقه في أحكام الدين

 .ج ـ االھتمام بقراءة المسلمین من غیر العرب

 .الى رواية السّنة النبوية وتدوينھا ومدارستھا) علیه السالم(دـ دعا اإلمام 

 .ة في التشريع واألحكامھـ ـ رّكز اإلمام على مصدرية القرآن والسّن

في سیرته العبادية ) صلی اهللا علیه وآله(أحیى سّنة رسول اهللا ) علیه السالم(كما أّن اإلمام 

  .واألخالقیة، فعالج البدع التي طرأت على الشريعة نتیجة اجتھاد وإبداع من سبقه من الخلفاء



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

في أول ) علیه السالم(بعد أن تناولنا في الدرس السابق بعض الخطوط العامة في حیاة اإلمام علي 

إلمام في فترة تسلمه للخالفة، نتعرض في ھذا الدرس وما بعده إلى حركات التمرد التي تعرض لھا ا

  .نفسه بالناكثین) صلی اهللا علیه واله(فترة خالفته، بدأ بمن سماھم النبي 

  المحتوي العلمی

 :مثیرو الفتن

بمنزلة صاعقة حّلت بقريش وكّل من يكّن العداء  )علیه السالم(ألمیرالمؤمنین كانت بیعة الناس 

التي أذّلت الظلم والعدوان ) لیه والهصلی اهللا ع( فحكومة اإلمام ھي امتداد لحكومة رسول اهللا ،لإلسالم

والبغي وجاءت بالعدل والمساواة والحّق والفضیلة وحّطمت المصالح االقتصادية القائمة على الربا 

فعّز على كثیر من كبار قريش أن يكونوا على قدم المساواة مع أّي مواطن آخر من  ،واالحتكار واالستغالل

 .الذي طالت إصالحاته والة عثمان)علیه السالم(أّي فئة كانت في حكومة اإلمام علّي

  

  طلحة والزبیر وعائشة ومعاوية

بعدما رّشحھما عمر  ،)علیه السالم(يرى نفسه قرينًا ألمیرالمؤمنین  طلحة والزبیروقد كان كّل من 

للخالفة فكان يتوّقع كّل منھما أن يلي حكومة جزء كبیر من البالد اإلسالمیة على أقّل تقدير وكان 

 ال مجالالمقام المرموق لدى الخلفاء السابقین حیث كانت تتحّدث كما تشاء وھي اآلن تعلم أن  عائشةل

 .لھا في حكومة تعتمد القرآن والسّنة مصدرًا ودستورًا للتشريع والتنفیذ

يتصّرف في الشام تصّرف الحاكم المطلق المتفّرد والطامع في السیادة اإلسالمیة العظمى معاوية وكان 

ًا في توّلي ُامور اُالّمة اإلسالمیة بصورة تاّمة فكانت المفاجأة لجمیع ھؤالء بقرارات اإلمام وتخطیطه جاّد

لإلصالح الشامل إضافًة الى تضّرر مجموعة أو مجموعات كانت تستغل مناصبھا في عھد عثمان وھي 

 .اآلن قد فقدت مصدر ثرواتھا

  ن للحیلولة دون استقرار الحكم الجديدمن ھنا اجتمعت آراؤھم وأھواؤھم على إثارة الفت

تقّلب الوضع السیاسي ووجود العناصر المعادية لالّتجاه الصحیح لمسیرة الحكومة اإلسالمیة  لم يكنو

بتمّرد بعض الفئات  )صلی اهللا علیه واله(النبي فقد أخبره  ؛)علیه السالم(  غريبًا على اإلمام علّي

 .)١(بالناكثین والقاسطین والمارقینّنه قد سّماھم له  على حكمه وعھد إلیه بقتالھم كما أ

 ):علیه السالم(عائشة تعلن التمّرد على حكومة اإلمام علي

                                                
 .٨٢/  ٦: ، وكنز العمال٢٣٥/  ٩: ، ومجمع الزوائد٣٤٠/  ٨: ، وتأريخ بغداد١٣٩/  ٣: مستدرك الحاكم) ١(
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صلی اهللا علیه ( بمقام امرأة تعّد من نساء النبي ال يلیقمن عثمان غريبًا متناقضًا  عائشةكان موقف 

 .)٢(ى التمّرد علیه وعلى قتلهوتحّرض الناس عل» اقتلوا نعثًال«: ، فكانت ترّدد قولھا)واله

وقد خرجت من المدينة الى مّكة أثناء محاصرة عثمان من قبل الثوار وھي تتوّقع النھاية السريعة لعثمان 

 .ومن ثمَّ فوز قريبھا طلحة بالخالفة  واالستیالء على الحكم

، كّرت راجعة نحو مّكة )معلیه السال(وحین فوجئت بأّن األمر قد استقّر ـ بعد بیعة الناس الى اإلمام علّي

أنِت : وأعلنت حزنھا وتظّلمھا على عثمان، فقیل لھا )٣(بعد أن كانت قد عزمت على الرجوع الى المدينة

وكأّنھا كانت حاضرة . )٤(إّنھم استتابوه ثّم قتلوه: فاختلقت عذرًا واھیًا، فقالت ،التي حّرضت على قتله

 .تشھد مقتله

في خطابھا الذي ألقته في مّكة محّرضة ) علیه السالم(ّد اإلمام علّي حربھا ض عائشةوأعلنت السیدة 

 .)٥(أتباعھا على الحرب

  

  )صلی اهللا علیه واله(وأزواج النبی  هعائش
صلی (فحاولت مخادعة أزواج النبّي ) علیه السالم(في توسیع جبھتھا ضّد اإلمام علّي  عائشةوطمعت 

أن تنصحھا عسى أن ترجع  ُاّم سلمةفامتنعن من ذلك وحاولت  ،مللخروج معھا ضّد اإلما) اهللا علیه واله

إّنك كنت باألمس تحّرضین على عثمان وتقولین فیه : عن غّیھا وتجّنب اُالّمة البالء والدماء، فقالت لھا

عند رسول اهللا  علّي بن أبي طالبأخبث القول وما كان اسمه عندك إال نعثًال وإّنك لتعرفین منزلة 

ونحن معه حتى إذا ) علیه السالم( أتذكرين يوم أقبل: ُاّم سلمةأفُاذّكرك؟ قالت ) لیه والهصلی اهللا ع(

فأردت أن تھجمي علیھما فنھیتك فعصیِتني  ،ھبط من قديد ذات الشمال خال بعلّي يناجیه فأطال

تناجیان، إّني ھجمت علیھما وھما ي: ما شأنك؟ فقلِت: فھجمِت علیھما، فما لبثِت أن رجعت باكیة، فقلُت

إّال يوم من تسعة أيام أفما تدعني يا ابن أبي ) صلی اهللا علیه واله(لیس لي من رسول اهللا : فقلُت لعلّي

  :عليَّ وھو غضبان محمّر الوجه، فقال) صلی اهللا علیه واله(طالب ويومي؟ فأقبل رسول اهللا 

  ،»اس إّال وھو خارج من اإليمانمن الن واهللا ال يبغضه أحٌد من أھل بیتي وال من غیرھم ،ارجعي وراءك«

أّي خروج تخرجین بعد ھذا؟ فقالت : قالت ُاّم سلمة ،نعم أذكر ذلك: فرجعِت نادمة ساخطة، قالت عائشة

أنِت ورأيِك، : إّنما أخرج لإلصالح بین الناس وأرجو فیه األجر إن شاء اهللا، فقالت ُاّم سلمة: عائشة

 .)٦(فانصرفت عائشة عنھا

                                                
 .٣٢٣/  ٣: ، وكشف الغمة٢١٥/  ٦: شرح ابن أبي الحديد) ٢(
 .٢٠٦/  ٣: الكامل في التأريخ) ٣(
 .٢٠٦/  ٣: الكامل في التأريخ) ٤(
 .٤٧٤/  ٣: تأريخ الطبري) ٥(
 .١٤٩/  ٣٢: ، وبحار األنوار٢١٧/  ٦: شرح النھج البن أبي الحديد) ٦(
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  هجهود معاوی
تحّركه السیاسي لتأجیج الفتنة المشتعلة بسبب مقتل عثمان ومن َثمَّ لیستثمرھا  معاويةبدأ و

بصیغة تحّرك فیھما األطماع والرغبات للدخول في الصراع الجدّي ضّد  الزبیر وطلحةفخاطب  ،لصالحه

به فیھا بإمرة فكتب رسالة الى الزبیر خاط. فتزداد الفتنة في العاصمة المركزية) علیه السالم( اإلمام

 .)٧(المؤمنین وأنه قد أخذ البیعة له من أھل الشام

خّف لھا طربًا واطمأّن الى صدق نّیة معاوية واتفق ھو وطلحة على  ؛الزبیرولّما وصلت رسالة معاوية إلى 

ا بايعنا مكرھین وم: فأظھرا الحسرة والتأّسف على بیعتھما لإلمام مرّددين ،نكث بیعة اإلمام والخروج علیه

حتى اجتھدا في إيجاد الحیلة  ؛أن وصلت الى أسماعھما صیحة السیدة عائشة محّرضة على اإلمام

إلى شيء، فقّررا  فلم يتوّصالوروي أّنھما جاءا يطلبان من اإلمام المشاركة في الحكم  .للخروج إلیھا

عمرة، فقال لھما اإلمام لیستأذناه للخروج لل) علیه السالم(االلتحاق بعائشة ثّم عادا ثانیة إلى اإلمام 

) علیه السالم(ّنه  وروي أ. )٨(»نعم واهللا ما العمرة تريدان وإّنما تريدان أن تمضیا لشأنكما«): علیه السالم(

 .)٩(»بل تريدان الغدرة«: قال لھما

في مّكة بعد أن كانوا  عائشةفي بیت ) علیه السالم(لقد أجمع رأي الخارجین على بیعة اإلمام 

على أن يّتخذوا  الزبیر وطلحة ومروان بن الحكمفضّم االجتماع  ،تحاربین في عھد عثمانمتنافرين م

، فرفعوا قمیص عثمان كشعار )علیه السالم(شعارًا لتعبئة الناس لمحاربة اإلمام علّي  عثمانمن دم 

آوى قتلته ولم  ألّنه ،ھو المسؤول عن إراقة دم عثمان) علیه السالم( للتمّرد والعصیان وأّن اإلمام علّیًا

حیث  ،يقتّص منھم وقّرروا أن يكون زحفھم نحو البصرة واحتاللھا واّتخاذھا مركزًا للتحّرك ومنطلقًا للحرب

 .)١٠(ّن معاوية يسیطر على الشام والمدينة ال زالت تعیش حالة االضطراب أ

  

 :هاتجاه البصرب هتحرّك عائش

بمستلزمات  يعلى بن منیةًا من الناس وجّھزھم فحشدت أعداد ،مضت عائشة في خّطتھا إلثارة الفتنة

الحرب من السیوف واإلبل التي سرقھا من الیمن عندما عزله اإلمام عنھا وقدم علیھم عبداهللا بن عامر 

وقد احتّف بھا بنو ُامّیة  )عسكر(وجّھزوا لعائشة جملھا المسّمى . )١١(بمال كثیر من البصرة سرقه أيضًا

تسبقھم كتبھم التي أرسلوھا الى عدد من وجوه  ،زاخر متوّجھین نحو البصرةوھي تتقّدم أمام الحشد ال

                                                
 .٢٣١/  ١: شرح النھج البن أبي الحديد) ٧(
 .٧٠: اإلمامة والسیاسة البن قتیبة) ٨(
 .٢٣٢/  ١: شرح النھج) ٩(
 .ط مؤسسة األعلمي ٤٧١/  ٣: تأريخ الطبري) ١٠(
 .٢٠٧/  ٣: ، والكامل في التأريخ٧٩: اإلمامة والسیاسة) ١١(
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 .)١٢(بدعوى المطالبة بدم عثمان) علیه السالم(يدعونھم فیھا للخروج على بیعة اإلمام  ،البصرة

فتلّقتھم كالب الحّي بنباح وعواء، فذعرت عائشة وسألت  »الحوأب«: ووصل الجیش الى مكان يقال له

: فھلعت وصرخت.. يا ُاّم المؤمنین ماء الحوأب: أّي ماء ھذا؟ فأجابھا: عن المكان فقالت محمد بن طلحة

كأّني : يقول لنسائه) صلی اهللا علیه واله(سمعت رسول اهللا : ِلَم، قالت: ما أراني إّال راجعة، قال

: فأناخته وقالتثّم ضربت عضد بعیرھا . )١٣(بإحداكّن قد نبحھا كالب الحوأب وإّياك أن تكوني يا حمیراء

فأناخوا حولھا يومًا ولیلة وجاءھا عبداهللا بن الزبیر فحلف لھا باهللا أّنه  ،أنا واهللا صاحبة ماء الحوأب ،رّدوني

 .فكانت أّول شھادة زور في اإلسالم. )١٤(ماء الحوأب وأتاھا ببّینة زور من األعراب فشھدوا بذلك لیس

  

  هتدخل البصر هعائش
على البصرة أن يثني عائشة وَمن معھا من غّیھم ) علیه السالم( ي اإلماموال عثمان بن حنیفحاول 

لیحاججوا عائشة ومن معھا  عمران بن حصین وأبا األسود الدؤليفأرسل إلیھم  ،لتجّنب وقوع القتال

فقد كانت عائشة ومعھا طلحة والزبیر مصّرين ، لكن محاوالت الرجلین باءت بالفشلو ببطالن موقفھم

 .)١٥(في إثارة الفتنة وإعالن الحربعلى نّیتھم 

فدخلوا من أعاله وخرج إلیھم عثمان بن حنیف ومن  »المربد«وأقبلت عائشة ومن معھا حتى انتھوا إلى 

علیه (فتكّلم طلحة والزبیر وعائشة يحّرضون الناس على الخروج على بیعة اإلمام  ،معه من أھل البصرة

 .س بین معارض ومؤّيدفاختلف النا ،بدعوى الثأر لعثمان) السالم

فبین منكر ومؤّيد ومصّدق ومكّذب افترقت جماھیر البصرة وتأّزم  ،افتتن الناس بقدوم عائشة على البصرة

بینھم إّال اللیل وكان عثمان بن حنیف ال يريد  لم يحجزو فاصطدم الناس واقتتلوا على فم السّكة ،الموقف

فلّما عّضت الحرب  ،الى البصرة) علیه السالم(علّي إراقة الدماء ويجنح للسلم وينتظر قدوم اإلمام 

فإن  ،فكتبوا كتابًا لعقد ھدنة مؤّقتة على أن يبعثوا رسوًال إلى المدينة يسأل أھلھا ،تنادوا للصلح ؛الطرفین

 .)١٦(خرج ابن حنیف عن البصرة وإّال خرج عنھا طلحة والزبیر ؛كان طلحة والزبیر ُاكرھا على البیعة

رسول الطرفین إلى المدينة باّدعاء ُاسامة بن زيد أّن طلحة والزبیر بايعا مكرھین  وركعب بن مسوعاد 

فھجموا في لیلة ذات رياح ومطر على  ،ومخالفة أھل المدينة لرأي ُاسامة فاستغّلھا زعماء جیش عائشة

ولكّنھم  قصر اإلمارة حیث يتواجد عثمان بن حنیف فقتلوا أصحابه وأسروه ونتفوا لحیته ورأسه وحاجبیه

 .)١٧(خافوا من قتله ألّن أخاه سھل بن حنیف والي اإلمام على المدينة

                                                
 .٢١٠/  ٣: ، الكامل في التأريخ٨٠: اإلمامة والسیاسة) ١٢(
 .٤٩٧  / ٢: ، وشرح النھج البن أبي الحديد٥٢١/  ٦: ، وأخرج الحديث أحمد في مسنده٨٢: اإلمامة والسیاسة) ١٣(
 .٣٩٥/  ٢: ، مروج الذھب٨٢: اإلمامة والسیاسة) ١٤(
 .٢١١/  ٣: في التأريخط مؤسسة األعلمي، والكامل  ٤٧٩/  ٣: تاريخ الطبري) ١٥(
 .٢١٥/  ٣: ط مؤسسة األعلمي، وراجع الكامل في التأريخ ٤٨٤و ٣/٤٨٣: ، والطبري٨٧: اإلمامة والسیاسة)١٦(
 :ط مؤسسة األعلمي، ومروج الذھب للمسعودي ٤٨٤/  ٣: ، وتأريخ الطبري٨٩: اإلمامة والسیاسة) ١٧(
٣٦٧/  ٢. 
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 :)١٨(للقضاء على التمرّد) علیه السالم(تحرّك اإلمام 

نحو البصرة وإعالنھم العصیان  عائشة وطلحة والزبیرعلمًا بحركة ) علیه السالم(وما أن ُاحیط اإلمام 

نحو البصرة بجیش يضّم ) علیه السالم(  ة والشام، فاّتجهعدل عّما  كان يخّطط لمعالجة موقف معاوي

 .وجوه المھاجرين واألنصار

فكتب الى األمصار يستمّد العون ويوّضح األمر، كي  »الربذة«الى منطقة ) علیه السالم(وصل اإلمام 

محمد بن أبي بكر ومحمد فأرسل الى الكوفة  ،يتوّصل إلى إخماد نار الفتنة وحصرھا في أضیق نطاق

علیه ( ، فأبى أبو موسى األشعري االستجابة لإلمام ومارس دور المثّبط عن مناصرة اإلمامبن جعفر

ثّم أرسل عبد اهللا بن عباس ولم يتمّكن من إقناع أبي موسى باالنصیاع والكّف عن  ،في موقفه) السالم

الحسن وعمار بن ياسر ثّم تبعھم مالك األشتر  ولده) علیه السالم(فأرسل  ،تثبیط الناس عن نصرة اإلمام

ذي «فلحقت به في  ،)علیه السالم(فعزلوا أبا موسى وتحّركت الكوفة بكّل ثقلھا تنصر أمیر المؤمنین 

 .»قار

عسى أن يعودوا  ،في مراسلة طلحة والزبیر وإيفاد الرسل إلیھم) علیه السالم(ولم يتوّقف اإلمام 

م فیجّنبوا اُالّمة المصائب والباليا وسفك الدماء فأوفد الى عائشة زيد بن لرشدھم ويدركوا خطورة فتنتھ

فحاوروھم بالحّجة والدلیل والعقل حتى أّن عائشة قالت البن  ،صوحان وعبداهللا بن عباس وغیرھما

ال طاقة لك بحجج المخلوق فكیف طاقتك بحجج : فقال ابن عباس ،ال طاقة لي بحجج علّي: عباس

 !؟)١٩(الخالق

  

 :للمتمرّدین) علیه السالم(صح اإلمام ن

من مراسلة طلحة والزبیر بعد أن شارفت قواته على أبواب البصرة، فخشیت ) علیه السالم(أكَثر اإلمام 

 ،فخرجوا لمالقاته ؛)علیه السالم(عائشة ومن معھا من اقتناع قادتھا وجموع الناس معھا بحجج اإلمام 

أحد سھمًا وال حجرًا وال  ال يرمیّن: مناديًا ينادي في أصحابه) لیه السالمع(فلّما توّقفوا للقتال أمر اإلمام 

 .)٢٠(يطعن برمح حتى ُاعذر القوم فأّتخذ علیھم الحّجة البالغة

الى الزبیر ) علیه السالم(ثّم خرج اإلمام  ،منھم إّال اإلصرار على الحرب) علیه السالم(اإلمام  فلم يجد

 ،لعمري لقد أعددتما سالحًا وخیًال ورجاًال: لھما) علیه السالم(فقال اإلمام  ،وطلحة فوقفوا ما بین الصّفین

أخاكما  َألم أكن ،كالتي نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثًا ال تكوناإن كنتما أعددتما عنداهللا عذرًا فاّتقیا اهللا و

                                                
 .٥٠٧/  ٥: ، وتأريخ الطبري٧٤: اإلمامة والسیاسة) ١٨(
 .١٢٢/  ٣٢: ، وبحار االنوار٩٠: اإلمامة والسیاسة) ١٩(
 .٢٧٠/  ٢: ، ومروج الذھب٩١: اإلمامة والسیاسة) ٢٠(
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 في دينكما؟ تحّرماني دمي وُاحّرم دمكما فھل من حدث أحّل لكما دمي؟

تقاتل بھا وخّبأت عرسك ) صلی اهللا علیه واله(أجئت بعرس رسول اهللا : لطلحة) ه السالمعلی(ثّم قال 

قد كنا نعّدك من بني عبدالمطلب حتى بلغ ابنك : للزبیر) علیه السالم(أما بايعتني؟ ثّم قال ! في البیت؟

صلی اهللا (رسول اهللا أتذكر يا زبیر يوم مررت مع): علیه السالم(ثّم قال  ،ابن السوء عبداهللا ففّرق بیننا

فقال لك  ،ابن أبي طالب زھوه ال يدع: فنظر إلّي فضحك وضحكت إلیه فقلَت له ،في بني غنم) علیه واله

: قال الزبیر! لیس به زھو ـ لتقاتله وأنت له ظالم؟: لیس ِبُمزه ـ أي): صلی اهللا علیه واله( رسول اهللا

 .اللھم نعم

 طلحةكما أّن . )٢١(عیدًا عن ساحة الحرب بعد أن استعرت الفتنةاعتزل الحرب وقتل ب الزبیرأّن : وروي

 .)٢٢(قتله مروان بن الحكم في ساحة المعركة

فلم  ،طامحًا حتى آخر لحظة قبل نشوب القتال أن يرتدع الناكثون عن غّیھم) علیه السالم(كان اإلمام 

) علیه السالم(، فقال بالقتال رغم ما شاھد من إصرار زعماء الفتنة على المضي في الحرب يأذن

أحدكم فیھم برمح حتى ُاحدث إلیكم، وحتى يبدؤوكم  ال يطعنال يرمیّن رجل منكم بسھم، و«: ألصحابه

 .)٢٣(»بالقتال والقتل

علیه (ثّم قتل ثان وثالث، عندھا َأِذَن  ،وشرع أصحاب الجمل بالرمي فقتل رجل من أصحاب اإلمام

 .حّق والعدلبالرّد علیھم والدفاع عن ال )٢٤()السالم

  

  إلتحام الجیشین
 ،فتساقطت الرؤوس وتقّطعت األيادي وُاثخنت الجراحات في الفريقین ،التحم الجیشان يقتتالن قتاًال رھیبًا

ووقف أمیرالمؤمنین لیشرف على ساحة المعركة فرأى أصحاب الجمل يستبسلون في الدفاع عن 

  :جملھم فنادى بأعلى صوته

  .»...شیطان ويلكم، اعقروا الجمل فإّنه«

ففّر من بقي من أصحاب الجمل من  ،وأصحابه حتى وصلوا الجمل فعقروه) علیه السالم(فھجم اإلمام 

منه بقیة  لئّال تبقىبعد ذلك بحرق الجمل وتذرّية رماده في الھواء ) علیه السالم(ساحة المعركة فأمر 

فما أشبھه بعجل بني  ،ه اهللا من داّبةلعن): علیه السالم(ثّم قال اإلمام  ،يفتتن بھا السّذج والبسطاء

 .اسرائیل

وانظر إلى إلھك الذي ظْلت علیه عاكفًا .. «: ومّد بصره نحو الرماد الذي تناثر في الھواء فتال قوله تعالى

                                                
 .٢/٢٧٠، ومروج الذھب ٩١: اإلمامة والسیاسة) ٢١(
 .٩٧: ، واإلمامة والسیاسة١٥٨/  ٣: الطبقات الكبرى) ٢٢(
 .١١١/  ٩: شرح النھج) ٢٣(
 .٩٥: اإلمامة والسیاسة) ٢٤(
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 .)٢٥(»لنحّرقّنه ثّم لننسفّنه في الیّم نسفًا

  

 :همواقف اإلمام بعد المعرک

على مخالفیه ووضعت الحرب أوزارھا وانقشع غبار المعركة ) معلیه السال(كتب اهللا النصر ألمیر المؤمنین 

في  ال يطعنمول و ال يتبععلى جريح و اليجھزأال : يعلن العفو العام) علیه السالم(ونادى منادي اإلمام 

شيء من أموال أصحاب  ال يؤخذوجه مدبر ومن ألقى السالح فھو آمن ومن أغلق بابه فھو آمن وأن 

ي عسكرھم من سالح أو غیره مّما استخدم في القتال وما سوى ذلك فھو میراث الجمل إّال ما وجد ف

 .)٢٦(لورثتھم

أن يحملوا ھودج عائشة من بین  محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر) علیه السالم(وأمر اإلمام علّي 

خر اللیل فلّما كان من آ ،القتلى وسط ساحة المعركة وينّحوه جانبًا وأن يتعّھد محمد أمر ُاخته عائشة

 .عبداهللا بن خلف الخزاعيأدخلھا محمد البصرة فأنزلھا في دار 

وأذن للناس في دفن موتاھم فخرجوا إلیھم  لم يدخلھافي ظاھر البصرة و) علیه السالم(وأقام اإلمام 

فانتھى الى المسجد فصّلى فیه ثّم  ،مدينة البصرة معقل الناكثین) علیه السالم(، ثّم دخل )٢٧(فدفنوھم

علیه (فناشدوه الصفح والعفو عنھم، فقال  ،في الناس وذّكرھم بمواقفھم ومواقف الناكثین لبیعتهخطب 

ثّم . »فإّياكم والفتنة، فإّنكم أّول الرعّیة نكث البیعة، وشّق عصا ھذه اُالّمة ،قد عفوت عنكم«): السالم

 .)٢٨()علیه السالم(أقبلت الجماھیر ووجوه الناس لمبايعة اإلمام

وكّررھا » ..ُغّري غیري«: فلّما رأى كثرة المال قال ،دخل أمیر المؤمنین بیت المال في البصرةوبعد ذلك 

فنال كّل فرد منھم خمسمائة درھم وأخذ ھو كأحدھم  ،مرارًا وأمر أن يقّسم المال بین الناس بالسوية

م ما أخذه لنفسه فدفع إلیه اإلما ،الوقعة يطالب بحّصته لم يحضرشيء من المال فجاءه رجل  لم يبَقو

 .)٢٩(شیئًا لم يصبو

ثّم أمر أمیر المؤمنین بتجھیز عائشة وتسريحھا الى المدينة وأرسل معھا أخاھا وعددًا من النساء 

الظّن  لم تحسنألبسھّن العمائم وقّلدھن السیوف لرعاية شؤونھا وأوصلنھا الى المدينة ولكّن عائشة 

بعث معھا ) علیه السالم(حرمتھا وما أن علمت أّن اإلمام  بأمیر المؤمنین وتصّورت أّن اإلمام لم يرَع

 .)٣٠(فكانت تكثر من البكاء ،النساء، أعلنت ندمھا على خروجھا وفشلھا وإثارتھا للفتنة

  

                                                
 .٩٧): ٢٠(طه  ) ٢٥(
 .٣٧١/  ٢: ، ومروج الذھب١٧٢/  ٢: تأريخ الیعقوبي) ٢٦(
 .٢٥٥/  ٣: الكامل في التأريخ) ٢٧(
 .١٣٧: ، واإلرشاد للشیخ المفید٥٤٤/  ٣: تأريخ الطبري) ٢٨(
 .٢٥٠/  ١: شرح النھج) ٢٩(
 .٨٠: ، والتذكرة للسبط ابن الجوزي١١٥: ، والمناقب للخوارزمي٣٧٩/  ٢: ، ومروج الذھب للمسعودي٩٨: اإلمامة والسیاسة) ٣٠(
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 )علیه السالم(اإلمام علی هعاصم هالکوف

ًا بعد أن بعث إلیھم نحو الكوفة لیّتخذھا مقّر) علیه السالم(بعد أن ھدأت اُالمور تمامًا تحّرك اإلمام علّي 

على البصرة وشرح  عبداهللا بن عباس، كما أّن اإلمام أّمر )٣١(برسالة أوضح فیھا بإيجاز تفاصیل األحداث

 .)٣٢(له كیفیة التعامل مع سّكانھا بعد الذي وقع بینھم

 :الكوفة عاصمًة جديدًة للدولة اإلسالمیة أسباب عديدة منھا) علیه السالم(وكان الختیار اإلمام 

توّسع رقعة العالم اإلسالمي والبّد أن تكون العاصمة اإلدارية والسیاسیة للدولة في موقع ُيعین  ـ ١

 .الحكومة في التحّرك نحو جمیع نقاط الدولة

في القضاء على فتنة أصحاب الجمل ھم كبار ) علیه السالم(إّن الثقل األكبر الذي وقف مع اإلمام  ـ ٢

 .وجماھیرھا شخصّیات العراق ووجھاء الكوفة

الظروف السیاسیة والتوّترات الناجمة عن مقتل عثمان وحرب أصحاب الجمل كّل ذلك جعل اإلمام  ـ ٣

  .لیعید األمن واالستقرار للمنطقة ،أن يستقّر في الكوفة) علیه السالم(

  

  الخالصه
مام علي ـ جمعت المصالح الشخصیة واألحقاد كال من طلحة والزبیر وعائشة ومعاوية على حرب اإل١

  ).علیه السالم(

  .وخاصة أم سلمة حازما إزاء حركة عائشة) صلی اهللا علیه واله(ـ كانت موقف أزواج النبي ٢

  .ـ قام معاوية بتأجیج نار الحرب بین الطرفین٣

  .ـ افتتن أھل البصرة فیما بینھم عند وصول جیش عائشة إلیھم حتى أنه وقعت الحرب بینھم٤

طامحًا حتى آخر لحظة قبل نشوب القتال أن يرتدع الناكثون عن غّیھم، فلم ) معلیه السال(ـ كان اإلمام ٥

  .يأذن بالقتال رغم ما شاھد من إصرار زعماء الفتنة على المضي في الحرب

كما أنه . ـ كان موقف اإلمام بعد الحرب نبیال إزاء الجمیع حتى أنه بذل لھم ما كان في بیت مال البصرة٦

  .المدينة أرجع عائشة معززة إلى

  

                                                
 .٥٤٦و ٥٤٥/  ٣: تأريخ الطبري) ٣١(
 .ط مؤسسة األعلمي ٥٤٦/  ٣: تاريخ الطبري) ٣٢(



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

منذ الوالدة حتى الممات، وتصل النوبة الیوم إلى ) ع(تناولنا في الدروس السابقة تاريخ اإلمام اإلمام علي

  .ته علیه السالمحیث نتناول أھم الخطوط العامة في حیا) ع(تاريخ اإلمام من بعده وھو اإلمام الحسن

  المحتوي العلمی

  )ع(فی والدته

في المدينة النصف من شھر رمضان المعظم سنة ثالث من الھجرة، وكان ) ع(الحسن بن عليولد 

لما حضرت : وروي مرفوعا إلى علي بن أبي طالب قال). علیھما السالم(أول أوالد علي وفاطمة  الحسن

احضرا فاطمة فإذا وقع ولدھا واستھل : عمیس وأم سلمةألسماء بنت ) ص(والدة فاطمة قال رسول اهللا

ال ذلك بمثله إال عصم من الشیطان، و ال يفعلصارخا فأذنا في أذنه الیمني، وأقیما في أذنه الیسري، فإنه 

اللھم إني : فسره ولثاه بريقه، وقال) ص(فلما ولدت فعلتا ذلك وأتاه رسول اهللا. شیئا حتى آتیكما تحدثا

  . )١(وولده من الشیطان الرجیم] ريته وذ[ أعیذه بك 

  

  فی نسبه وکنیته

ما لم يحصل ) علیھما السالم(حصل للحسن وأخیه الحسین : كمال الدين بن طلحةقال الشیخ 

، )ص(وريحانتاه، وسیدا شباب أھل الجنة، جدھما رسول اهللا) ص(لغیرھما، فإنھما سبطا رسول اهللا

  .بن ھاشم، وأمھما  الطھر البتول فاطمة ابنة الرسول وأبوھما علي بن أبي طالب بن عبد المطلب

  

 )ع(سبطه الحسن هعلى إمام )ص(نص الرسول األعظم

إلى ) ص(الختیار اُالّمة، فھي عھد من اهللا لرسوله، ومنه ال ُتْتَركُتعّیُن بالنّص، و) ص(اإلمامة بعد رسول اهللا

المھدّي ام يلیه، حّتى يصل إلى آخر األئّمة وھو َمن بعده، ويستمّر العھد اإللھي متنّقًال من إمام إلى إم

 .)عج(المنتظر 

، ثّم )٣(، ثّم خّصص العموم ببني ھاشم)٢(على إمامة اثني عشر رجًال من قريش) ص(فقد نّص رسول اهللا

 )٤( .ضّیق دائرته وحصرھا في العترة الطاھرة

                                                
 .١٨٤: ن، نظم درر السمطی٢٢٣/  ٢: نظر جواھر العقدين)١(
 .٥٠١: ٤، سنن الترمذي ١٠٦: ٤، سنن أبي داود ١٤٥٢: ٣، صحیح مسلم ١٢٤إلى  ٩٢: ٦مسند أحمد بن حنبل )٢(
  .٣٠: ١٣، إحقاق الحّق وإزھاق الباطل ٣٠٨: ١، ينابیع الموّدة ٤٤٥: موّدة القربى)٣(
  .٥٣٤: ٢، ينابیع الموّدة ٨٩: كفاية األثر في النص على األئـّمة اإلثني عشر)٤(
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ثّم إمامة ابنه الحسن ومن بعده ) ع(نذكر فیھا إمامة أمیر المؤمنی) ص(ووردت روايات عديدة عن رسول اهللا

 :إمامه الحسین ومنھا

يا علّي، أنا وأنت وإبناك الحسن والحسین، وتسعة من ولد الحسین أركان الدين ودعائم «): ص(قوله

  )٥(.»اإلسالم، َمْن تبعنا نجا، ومن تخّلف عّنا فإلى النار

  )٦( .»...أنت إمام ابن إمام أخو إمام«): ع(لإلمام الحسین) ص(وقال

ثّم ... أّولھم أخي ووزيري ووارثي وخلیفتي في أّمتي، وولّي كّل مؤمن بعدي«: محّددًا أوصیاءه) ص(وقال

واحدًا بعد واحد حّتى يردوا علّي الحوض، ھم شھداء اهللا في أرضه وحّجته على خلقه، ... ابني الحسن

 )٧(.»اهللا وخّزان علمه، ومعادن حكمته من أطاعھم أطاع اهللا ومن عصاھم عصى

 هالطاهر هالعتر هیؤکّد إمام )ع(أمیر المؤمنین

للقیادة وأصبح على رأس السلطة في الدولة اإلسالمیة، كثر أنصار أھل ) ع(حینما تصّدى أمیر المؤمنین

يؤّكد ھذه ) ع(، كان أمیر المؤمنین)ع(عن إمامة أھل البیت) ص(وقاموا بنشر أحاديث رسول اهللا) ع(البیت

وكیف َتْعَمھون وبینكم عترة نبّیكم؟ «: ه األنظار إلى خّط اإلمامة الحّقة، ومما قاله في ذلكالحقیقة ويوّج

وھم أزّمة الحّق، وأعالم الدين، وألسنة الصدق، فأنزلوھم بأحسن منازل القرآن، وِرُدوھم وروَد الھیم 

  )٨(.»العطاش

ھم، فلن يخرجوكم من ھدًى، ولن يعیدوكم انظروا أھل بیت نبّیكم، فالزموا سمتھم، واّتبعوا أثر«): ع(وقال

 )٩(.»عنھم فتھلكواال تتأّخروا فتضّلوا، و ال تسبقوھمفي ردًى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نھضوا فانھضوا، و

كمثل نجوم السماء، إذا ھوى نجم طلع نجم، فكأّنكم قد تكاملت من ) ص(أال إّن مثل آل محّمد«): ع(وقال

 )١٠(.»اهللا فیكم الصنائع

بھم َمن جرت نعمتھم علیه أبدًا؛ ھم  ال يسّوىمن ھذه اُالّمة أحد، و) ص(ال يقاس بآل محّمد«): ع(لوقا

أساس الدين، وعماد الیقین، إلیھم يفيء الغالي، وبھم يلحق التالي، ولھم خصائص حّق الوالية، وفیھم 

  )١١(.»الوصیة والوراثة

  

                                                
 .٢١٧: أمالي المفید)٥(
 .٦٢: ، جامع األخبار٤٧٥: الخصال)٦(
 .٣١٨: ١فرائد السمطین )٧(
 .٨٧: ، الخطبة١١٩: نھج البالغة)٨(
 .٩٧: ، باب كالمه١٤٣: نھج البالغة)٩(
 .١٠٠: ، الخطبة١٤٦: نھج البالغة)١٠(
 .١٣٩، ١٣٨: ١شرح نھج البالغة )١١(
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 ).ع(الحسن هتوجیه األنظار إلى إمام

ومقامه السامي وخصائصه وكفاءته، فقد ) ع(يوّجه األنظار إلى إمامة ولده الحسن) ع(نینكان أمیر المؤم

: يسأله عن المسائل المختلفة أمام مرأى ومسمع المأل من أصحابه، فقد ترّكزت أسئلته على) ع(كان

) ع(اإلمام وكان )١٢(الزُّھد والسداد، والشرف، والنجدة، المجد، المروءة، والكرم، اإلخاء، الجبن، المنعة

 .يجیب علیھا بأجوبة مختصرة شافیة

وبعث ملك الروم إلى معاوية من يسأله عن مسائل، فعجز معاوية وبعث رجًال متنّكرًا لیسأل أمیر 

فسل أّيھما أحببت، فسأل ) ص(ھذان إبنا رسول اهللا): ع(، فاعترف ا لرجل بحاله فقال له)ع(المؤمنین

 )١٣( .ك المسائلفأجابه عن تل)ع(الشامي اإلمام الحسن

بالمھام الصعبة، ويبعثه لحّل األزمات، وُيشركه في المواقف الحرجة فقد ) ع(يكلِّف اإلمام الحسن) ع(وكان

بعثه إلى أھل الكوفة لعزل األشعري، وأمره بإجابة عبداهللا بن الزبیر في الجمل، وأمره بنقض حكم 

 .الَحَكمْیِن لمخالفتھما القرآن

 

 ).ع(البنه الحسن هباإلمام) ع(عهد أمیر المؤمنین

وأوصى ) ع(ـ وبعد أن ضربه ابن ملجم ـ أدنى ابنه الحسن) ع(في الیومین األخیرين من حیاة أمیر المؤمنین

أن أوصي إلیك، وأدفع إلیك كتبي وسالحي، كما أوصى إلّي ) ص(إّنه أمرني رسول اهللا! يا بنّي«: إلیه قائًال

  )١٤( .»...ك إذا حضرك الموت أن تدفعھا إلى أخیك الحسینودفع إلّي كتبه وسالحه، وأمرني أن آمر

إّني مقبوض في لیلتي ھذه، «: دعا إلیه ولديه الحسن والحسین، وقال لھما) ع(وفي لیلة استشھاده

فاسمعا قولي، وأنت يا حسن وصّیي والقائم باألمر من بعدي، وأنت يا حسین شريكه في الوصّیة، 

وكتب له . »فإذا خرج من الدنیا فأنت الناطق من بعده، والقائم باألمر عنه فاصمت وكن ألمره تابعًا ما بقي،

  )١٥( .كتابًا بذلك نقله جمھور المؤّرخین

 )علیهما السالم(وصایا أمیر المؤمنین لإلمام الحسن

بإيصائه بوصايا عديدة، فعند انصرافه من صّفین ) ع(ألبیه؛ قام) ع(انطالقًا من استخالف اإلمام الحسن

بتقوى اهللا، وإحیاء القلب بالموعظة، والنظر في أحوال الماضین، واألمر بالمعروف والنھي عن أوصاه 

 .المنكر، واللجوء إلى اهللا تعالى في جمیع اُالمور

 .وأوصاه باإليثار، وذّم اإلعجاب بالنفس، والصبر على المكاره والشدائد

                                                
 .١٥٨: تحف العقول)١٢(
 .١٦٢: تحف العقول)١٣(
 .٢٠٧: إعالم الورى بأعالم الھدى)١٤(
 .المصدر السابق)١٥(
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 )١٦( .ء، وذكر الموتوأوصاه بدوام العالقة مع اهللا عن طريق المداومة على الدعا

ُأوصیك، أي بنّي، بتقوى اهللا، وإقام الصالة لوقتھا، وإيتاء الزكاة عند «: وكانت آخر وصّیة له بالخصوص قوله

وأوصیك بغفر الذنب، وكظم الغیظ، وصلة الرحم، والحلم عن الجاھل، والتفقه في ... محّلھا، وحسن الوضوء

، وحسن الجوار، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، واجتناب الدين، والتثبت في األمر، والتعاھد للقرآن

  )١٧( .»الفواحش

 هبالخالف )ع(لإلمام الحسن هالبیع

قد قبض في ھذه اللیلة «: خطیبًا فقال) ع(وبعد دفنه قام اإلمام الحسن) ع(بعد استشھاد أمیر المؤمنین

فیسبقه بنفسه، ) ص(اآلخرون بعمل، لقد كان يجاھد مع رسول اهللا ال يدركهاألّولون، و لم يسبقهرجل 

حّتى يفتح اهللا علیه،  فال يرجعولقد كان يوّجھه برايته، فیكنفه جبرائیل عن يمینه، ومیكائیل عن يساره، 

ولقد توّفي في اللیلة التي عرج فیھا بعیسى بن مريم، والتي توّفي فیھا يوشع بن نون، وما خّلف صفراء 

  .»بیضاء إّال سبعمائة درھم من عطائهوال 

أّيھا الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني «: ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه ثّم قال

، أنا ابن البشیر، أنا ابن النذير، أنا ابن الّداعي إلى اهللا بإذنه )ص(فأنا الحسن بن محّمد رسول اهللا

ت الذين أذھب اهللا عنھم الرجس، وطّھرھم تطھیرا، والذين افترض اهللا والسراج المنیر، أنا من أھل البی

 .»...موّدتھم في كتابه

ما أحّبه إلینا وأحّقه : بین يديه؛ فدعا الناس إلى بیعته، فاستجابوا، وقالوا عبداهللا بن العّباسثّم قام 

  )١٨( .فبايعوه! بالخالفة

 )١٩(.نوا قد بايعوا أباه على الموتوكان عدد المبايعین له أكثر من أربعین ألفًا، كا

 .)٢٠(وبقي نحو سبعة أشھر خلیفًة بالعراق، وما وراءه من خراسان والحجاز والیمن

 اعتراف معاصریه بمؤهالته

بمؤّھالته وفضائله التي تؤّكد استحقاقه للخالفة ـ إضافة إلى النّص ) ع(اعترف المعاصرون لإلمام الحسن

 .بشكل عام) ع(اف من قبل شخصیات مخالفة ألھل البیتوالبیعة ـ وقد جاء ھذا اإلعتر

  )٢١(.»واهللا ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علّي«: عبداهللا بن الزبیرقال 

 )٢٢(.»كان الحسن بن علّي علیه سیماء األنبیاء وبھاء الملوك«: واصل بن عطاءوقال 

                                                
 .، وما بعدھا٣٩١: نھج البالغة)١٦(
 .١٧٠: ٣الكامل في التاريخ )١٧(
 .٣١، ٣٠: ١٦شرح نھج البالغة )١٨(
 .٤٩١: ١ُأسد الغابة )١٩(
 .٣٧: ٨تاريخ ابن كثیر )٢٠(
 .١٦٨: ١أئّمتنا )٢١(
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  )٢٣(.»إّن الحّق حّقھم«: البنه يزيد معاويةوقال 

 )٢٤( .ـ وأشار إلى الجبل ـ» أحلم من ھذا«: ن بن الحكممرواوقال عنه 

فإّنكم معشر بني ھاشم الفلك الجارية، واللجج الغامرة، واألعالم : أّما بعد«: الحسن البصريوكتب إلیه 

  )٢٥( .»، التي نزلھا المؤمنون، ونجا فیھا المسلمون)ع(النّیرة الشاھرة، أو كسفینة نوح

 

 هخصائصه القیادی

يتمّتع بخصائص ذاتیة تعّبر عن استحقاقه للخالفة، وانطباق شروطھا علیه، فقد ) ع(الحسن كان اإلمام

كان عاقًال حلیمًا محّبًا للخیر فصیحًا، من أحسن الناس منطقًا وبديھًة، وكان معاوية يوصي أصحابه باجتناب 

 )٢٦( .محاورته

 .ما مّر أحد من الناس إّال وقف إجالًال لهوكان ُيْبَسُط له على باب داره، فإذا خرج وجلس انقطع الطريق، ف

)٢٧(  

لذا كّبر عند  )٢٨(بھا غیره ال يّتصفوكان معاوية يخشاه ويتخّوف من عودة الخالفة إلیه لتمّتعه بخصائص 

  )٢٩(.»واهللا ما كّبرت شماتة لموته، ولكن استراح قلبي وصفت لي الخالفة«: وقال) ع(موته

في جمیع العلوم، وكان ذا معرفة تاّمة باألحداث والمواقف ) السالمعلیھما (وكان أعلم الناس بعد أبیه

 .اآلتیة والمستقبلیة

وكان دائم اإلرتباط باهللا تعالى وأكثر الناس خشیًة منه، فإذا فرغ من الوضوء تغّیر لونه، فقیل له في ذلك، 

 )٣٠( .حّق على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغّیر لونه: فقال

  )٣١( .اهللا الحرام عشرين مّرًة ماشیًا على قدمیه وقیل خمسًا وعشرين حّجةوحجَّ بیت 

وامتاز بالكرم وإشباع حاجات الناس، فقد سمع إلى جنبه رجًال يسأل اهللا تعالى أن يرزقه عشرة آالف 

  )٣٢( .دينار، فانصرف إلى منزله فبعث بھا إلیه

  )٣٣( :وامتاز بالزھد وھو القائل

 وشربٌة من قراح الماء تكفیني*** تشبعني  لكسرة من خسیس الخبز

                                                                                                                                       
 .١٢: ١٦شرح نھج البالغة )٢٢(
 .٢٩: ٧دمشق  مختصر تاريخ)٢٣(
 .١٦٦: تحف العقول)٢٤(
 .٢٣٠: ١األعالم للزركلي )٢٥(
 .٣٣٨: ٤٣بحار األنوار )٢٦(
 .٢٠٩: ٤ربیع األبرار )٢٧(
 .٦٩: ٢وفیات األعیان )٢٨(
 .٢٣: ٧مختصر تاريخ دمشق )٢٩(
 .٢٥: ٧مختصر تاريخ دمشق )٣٠(
 .٥٧٨: ١أعیان الشیعة )٣١(
 .٦٧: ٢وفیات األعیان )٣٢(
 .٢٨: ١٦شرح نھج البالغة )٣٣(
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 حّیًا وإن مّت تكفیني لتكفیني*** وطمرٌة من رقیق الثوب تسترني 

وكان مّتصفًا بالحلم إلى أقصى حدوده، وكان يقابل اإلساءة باإلحسان، فقد جاء رجل من أھل الشام 

فإن احتجت إلى منزل ... غريبًاأحسبك «): ع(فسّبه وسّب أباه، فقال له اإلمام) ع(يبغض أمیر المؤمنین

 )٣٤(.»أنزلناك، أو إلى مال آسیناك، أو إلى حاجة عاوّناك

ُاّمة  ال ترىوأْيُم اِهللا، ... «: إّال اهللا تعالى، فقد خطب بعد الصلح ومعاوية حاضر قائًال ال يخشىوكان شجاعًا 

لیكم فتنة لن تصدروا عنھا حّتى محّمد خفظًا ما كانت سادتھم وقادتھم في بني ُامّیة، ولقد وّجه اهللا إ

   )٣٥(.»تھلكوا، لطاعتكم طواغیتكم

الخالفة لمن عمل بالجور وعّطل  لیستو)... ص(إّن الخالفة لمن سار بسیرة رسول اهللا«: وقال لمعاوية

  )٣٦(.»الحدود

 .وكانت له مواقف شجاعة في قلب العاصمة األموية وھو وحید بین معاوية وأعوانه

ه وجد أن المصلحة تكمن في الصلح، فصالح معاوية وحقن دماء أنصاره وأتباعه وسائر أّن) ع(ومن كفاءاته

في معركة خاسرة ال تحسم لصالحه ولصالح الوجود اإلسالمي كما سیأتي الكالم  لم يدخلالمسلمین، و

  .عن ذلك في الدروس التالیة إن شاء اهللا تعالى

  

  الخالصه
 .أيام حیاته) ع(ه الحسنعلى إمامة سبط) ص(ـ نّص الرسول األعظم١

 .إمامة العترة الطاھرة) ع(ـ أكد أمیر المؤمنین٢

 .ومقامه السامي وخصائصه وكفاءته) ع(يوّجه األنظار إلى إمامة ولده الحسن) ع(ـ كان أمیر المؤمنین٣

  ).ع(باإلمامة البنه الحسن) ع(ـ عھد أمیر المؤمنین٤

ه، وكان عدد المبايعین له أكثر من أربعین ألفًا، كانوا قد بعد استشھاد أبی) ع(ـ تمت البیعة لإلمام الحسن٥

  .بايعوا أباه على الموت، وبقي نحو سبعة أشھر خلیفًة بالعراق، وما وراءه من خراسان والحجاز والیمن

  .بمؤھالت كثیرة اعترف بھا حتى أعداؤه) ع(ـ تمتع اإلمام الحسن٦
  

                                                
 .٨٣٧: ٢ربیع األبرار )٣٤(
 .٢٨: ١٦شرح نھج البالغة )٣٥(
 .٨٣٧: ٢ربیع األبرار )٣٦(
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 مقدمهال

لمقالید األمور بعد أبیه، نواصل في ) علیه السالم(بعد أن تناولنا في الدرس السابق تولي اإلمام الحسن 

قبل صلحه مع  ھذا الدرس الكالم في أھم الخطوط العامة في حیاته علیه السالم، فنتكلم في مرحلة ما

  .معاوية

  المحتوي العلمی

 التخطیط للمرحله القادمه

 
 المتربصون باإلسالم و يدرك جّیدًا المخّططات التي كان يضعھا معاوية و) علیه السالم(كان اإلمام الحسن 

 .بمظھر إسالمي إلعادة الجاھلیة من جديد و) علیه السالم(بأھل البیت

ذا قدرة على استمالة قلوب االنتھازيین والنفعیین من القاطنین في كان معاوية يمتلك جیشًا مطیعًا،  و

الكوفة، إضافة إلى وجود عدد من الموالین لمعاوية فیھا؛ لذا جاء تخطیطه منسجمًا مع الظروف واألحداث 

 مع المصلحة اإلسالمیة الكبرى و المستقبلیة، حیث وضع لكّل موقف موقفًا يقابله ينسجم مع الظروف و

 .لجماعة الصالحة على وجه الخصوصمصلحة ا

 : له قیس بن سعد األنصاريبالخالفة، قال ) علیه السالم(فحینما بويع اإلمام الحسن 

  . »قتال اُلمحلِّین سّنة نبّیه و ابسْط َيَدَك ُابايعَك على كتاب اهللا و«

 فبايعه الناس، و .»على كتاب اهللا وسّنة رسوله، فإّنھما يأتیان على كّل شرط«): علیه السالم(أجابه

 )١(.»إّنكم مطیعون تسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت«: يشترط علیھم بقوله) علیه السالم(كان

من أجل حّث المبايعین على الطاعة  الحرب و لقد جعل األمر إلیه في اّتخاذ الموقف المطلوب في السلم و

  )٢(له، قام بزيادة عطاء المقاتلین مائة مائة

 هوالطاع هللبیع هویدعوته معا

 :جاء فیه جندب بن عبداهللا األزديلمعاوية كتابًا أرسله مع ) علیه السالم(اإلمام الحسنكتب 

إّن اهللا تعالى ... بسم اهللا الرحمن الرحیم من عبد اهللا الحسن أمیر المؤمنین إلى معاوية بن أبي سفیان«

نحن قبیلته : سلطانه العرب، فقالت قريش تنازعت) ص(فلما توّفي... رحمًة للعالمین) ص(بعث محّمدًا

فأنعمت لھم العرب وسّلمت ... لكم أن تنازعوا سلطان محّمد في الناس وحّقه ال يحّلوُاسرته وأولیاؤه، و

                                                
 .٤٠٢: ٣الكامل في التاريخ . ١
 .٥٥: مقاتل الطالبّیین. ٢
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واستولوا ... قريش إنصاف العرب لھا فلم تنصفناذلك، ثّم حاججنا قريشًا بمثل ما حاّجت به العرب، 

فالیوم فلیعجب المتعّجب ... فأمسكنا عن منازعتھم مخافة على الدين. ..باإلجتماع على ظلمنا ومراغمتنا

في اإلسالم محمود،  ال أثرمن توّثبك يا معاوية على أمر لست من أھله، ال بفضل في الدين معروف، و 

 ...وأنت ابن حزب من األحزاب

فدع التمادي في الباطل  ...وّالني المسلمون األمر بعده... لّما مضى لسبیله )علیه السالم(إّن علّیًا 

وأدخل فیما دخل فیه الناس من بیعتي، فإّنك تعلم أّني أحّق بھذا األمر منك عند اهللا، وعند كّل أّواب 

 .حفیظ، ومن له قلب منیب

من  األمر أھله، و ال تنازعفادخل في السلم والطاعة، و ... واّتق اهللا، ودع البغي، واحقن دماء المسلمین

 .تصلح ذات البین تجمع الكلمة و لیطفئ اهللا النائرة بذلك، وھو أحّق به منك، 

إن أنت أبیت إّال التمادي في غّیك نھدت إلیك بالمسلمین، فحاكمتك حّتى يحكم اهللا بیننا وھو خیر  و

 .»الحاكمین

ادخل فأنت أحّق أن تجیبني إلى ھذه المنزلة التي سألتني، ف... «: قائال له فأجابه معاوية متمرّدًا علیه و

 )٣( »..لك األمر من بعدي ولك في طاعتي و

الخلیفة الشرعي، وبعث الجواسیس إلى الكوفة والبصرة  لقد أصّر معاوية على تمّرده على اإلمام و

علیه (، فألقى)علیه السالم(إفساد الوضع داخل دولة اإلمام إلشاعة االضطراب والبلبلة بین الناس و

 أما بعد فإّنك دسست الرجال لالحتیال واالغتیال، و: تب إلى معاويةك قتلھم، و القبض علیھم و) السالم

  )٤( .فتوّقعه إن شاء اهللا! ما أوشك ذلك أرصدت العیون كأّنك تحّب اللقاء، و

 .باتجاه العراق هالعسکری همعاوی هحرک

سلمین إّال أّن الرسائل مع معاوية إللقاء الحّجة علیه في حقن دماء الم) علیه السالم(تبادل اإلمام الحسن

: بقوله) علیه السالم(تمّرده، وكان آخر كتاب من معاوية يتضّمن تھديده لإلمام معاوية تمادى في غّیه و

وإن أنت أعرضت عّما أنت فیه، وبايعتني، وفیت لك بما ... فاحذر أن تكون منّیتك على يد رعاع الناس... «

 .»وعدت

ل إلّي كتابك تذكر فیه ما ذكرت، فتركت جوابك خشیة البغي أّما بعد، وص«): علیه السالم(فأجابه اإلمام

 .»السالم علّي إثم أن أقول فأكذب، و علیك، وباهللا أعوذ من ذلك، فاتبع الحّق تعلم أنّي من أھله، و

                                                
 .٥٧إلى  ٥٥: مقاتل الطالبّیین. ٣
 .١٨٩: اإلرشاد. ٤
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قرأه، ثّم كتب إلى عّماله على النواحي يأمرھم بالتھّیؤ لقتال ) علیه السالم(فلّما وصل كتاب اإلمام

ـ ) منبج(، فلما انتھى إلى جسر )٥(سار قاصدًا العراق ، فاجتمعت العساكر لديه، و)سالمعلیه ال(اإلمام

 .أكثر وھو بلد قديم يبعد عن حلب مسافة يومین ـ أقام فیه، بعد أن اجتمع لديه ستون ألفًا وقیل

 لرد العدوان) علیه السالم(اإلمام الحسن هحرک

يأمر العّمال والناس بالتھّیؤ  ِحْجر بن عديجھاد، فبعث الناس لل) علیه السالم(واستنھض اإلمام الحسن

 : بالناس خطیبًا) علیه السالم(للمسیر، وقام

اصبروا إّن اهللا : فإّن اهللا كتب الجھاد على خلقه وسّمـاه ُكرھًا، ثّم قال ألھل الجھاد من المؤمنین: أّما بعد«

 .لصبر على ما تكرھونمع الصابرين، فلستم أّيھا الناس نائلین ما تحّبون إّال با

إّنه بلغني أّن معاوية بلغه أّنا كّنا أزمعنا المسیر إلیه؛ فتحّرك لذلك، فاخرجوا رحمكم اهللا إلى معسكركم 

  )٦(»بالنخیلة

معقل بن قیس و  قیس بن سعد بن عبادةالطائي وبعده عدي بن حاتم ، فقام لم يجیبوهفسكتوا و

 .الناس ويلومونھم على السكوت ويحّرضونھم على الجھاد يؤّنبون زياد بن صعصعة التیميو  الرياحي

 عبیداهللا بن العّباس، ثّم دعا دير عبد الرحمنحّتى نزل ) علیه السالم(فتھّیأ الناس للخروج معه، فتحّرك

 .معاوية حّتى يقاتله ال يقاتلوبعثه مع اثني عشر ألفًا من فرسان أھل الكوفة، وأمره أن 

حّتى دخل دير كعب، ثّم نزل ) علیه السالم(مسكن، وتحّرك اإلمام الحسنفسار عبید اهللا حّتى أتى 

 : ساباط، فلّما أصبح خطب بالناس، ومّما جاء في خطابه

إّني ألرجو أن أكون قد أصبحت بحمد اهللا ومّنه وأنا أنصح خلقه لخلقه، وما أصبحت حامًال على مسلم «

 ا تكرھون في الجماعة خیر لكم مّما تحّبون في الفرقة، أال وضغینة، وال مريدًا له بسوء وال غائلة، أال وإّن م

إّني ناظر لكم خیرًا من نظركم ألنفسكم، فال تخالفوا أمري، وال ترّدوا علّي رأيي، غفر اهللا لي ولكم، 

 .»وأرشدني وإّياكم لما فیه محّبته ورضاه إن شاء اهللا

ثّم شّدوا ! نظّنه يريد أن يصالح معاوية، كفر واهللا الرجل>: ثم نزل، فنظر الناس بعضھم إلى بعض، وقالوا

 .إلى المدائن) علیه السالم(على فسطاطه فانتھبوه، وقام إلیه رجل من بني أسد فطعنه بمعول، فحمل

)٧( 

                                                
 .٦٠ ،٥٩: مقاتل الطالبّیین. ٥
 .١٩ :٤أعیان الشیعة . ٦
 .٤٢، ٤١: ١٦شرح نھج البالغة . ٧
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 همؤامرات معاوی

نزل معاوية قرب مسكن وبعث خیله لإلغارة على جیش عبیداهللا بن العباس، فرجعت مقھورة، فلّما كان 

لیل، أرسل معاوية إلیه أّن الحسن قد راسلني في الصلح، وھو مسّلم األمر إلّي، فان دخلت في ال

طاعتي اآلن كنت متبوعًا، وإّال دخلت وأنت تابع، ولك إن أجبتني اآلن أن ُاعطیك ألف ألف درھم، فانطلت 

فاستلم القیادة من بعده ، )٨(الخديعة على عبید اهللا، فانسّل لیًال ودخل عسكر معاوية ومعه ثمانیة آالف

 .قیس بن سعد بن عبادة، فحّث الناس على الجھاد، فأجابوه بالطاعة

ھذا أمیركم عندنا قد بايع، ! ويحكم! يا أھل العراق: وكّثف معاوية مؤامراته اإلعالمیة، ونادى قائد جیشه

  وإمامكم الحسن قد صالح، فعالَم تقتلون أنفسكم؟

  )٩(بینك الرمح ال واهللا ال تلقاني أبدًا إّال بیني و: يمّنیه، فكتب إلیه قیسكتب معاوية إلى قیس يدعوه و و

استمر معاوية في دسائسه، فقد دّس إلى أربعة من كبار الشخصیات دسیسًا أفرد كّل واحد منھم  و

، »جند من أجناد الشام، وبنت من بناتي إّنك إْن قتلت الحسن بن علّي؛ فلك مائتا ألف درھم، و«: قائًال

  )١٠(ذلك، فكان يخرج البسًا درعه) علیه السالم(فبلغ اإلمام

 )علیه السالم(توالی الخیانات فی جیش اإلمام

منصب،  قائدًا من كندة في أربعة آالف، فلّما نزل األنبار أغراه معاوية بمال و) علیه السالم(بعث اإلمام

  )١١(مراد في أربعة آالف فالتحق به مع مئتي رجل من خواّصه، ثّم التحق بمعاوية قائد من

علیه (وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالسمع والطاعة له، وضمنوا له تسلیم اإلمام الحسن

  )١٢( .إلیه عند دّنوھم من عسكره، أو الفتك به) السالم

ي منكم أّن أھل الشرف منكم قد أتوا معاوية فبايعوه، فحسب«: المحیطین به) علیه السالم(أخبر اإلمام و

  )١٣(.»ال تغروني في ديني ونفسي

بعضھم أصحاب فتن  متعّدد الوالءات، فبعضھم شیعة له، وبعضھم خوارج، و) علیه السالم(كان جیشه و

وبعضھم له والء األموّيین، وله اتصاالت  )١٤(وطمع في الغنائم، وبعضھم أصحاب عصبیة اتبعوا رؤساء قبائلھم

 .حّتى النھاية) علیه السالم(لخیانات، وعدم الثبات مع اإلمامسرّية معھم، فال غرابة من توالي ا

                                                
 .٢١٤: ٢تاريخ الیعقوبي . ٨
 .٤٣: ٦ج البالغة شرح نھ. ٩

 .٢٢١: علل الشرائع. ١٠
 .١٩١: اإلرشاد. ١١
 .١٩٠: اإلرشاد. ١٢
 .٣٩ :٣أنساب األشراف . ١٣
 .١٨٩: اإلرشاد. ١٤
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 هتوالی اإلشاعات والحرب النفسی

لخلق البلبلة واالضطراب في صفوفه، فقد ) علیه السالم(كان معاوية يدّس الجواسیس في جیش اإلمام

إلى عسكر  دّس من يتحّدث ـ في عسكر اإلمام ـ بأّن قیس بن سعد قد صالح معاوية وصار إلیه، ودّس

 .قیس من يتحّدث أّن الحسن قد صالح معاوية وأجابه

المغیرة بن شعبة وآخرين فالتقوا به، وحینما خرجوا، أخذوا ) علیه السالم(ووّجه معاوية إلى اإلمام الحسن

إّن اهللا قد حقن بابن رسول اهللا الدماء، وسّكن به الفتنة، وأجاب إلى : يتحّدثون إلسماع الجیش ويقولون

وأشاع معاوية أن قیس ابن سعد قد  )١٥(ح، فاضطرب عسكره بسبب ما سمعوه، وافترق بعضھم عنهالصل

  .)١٦(قتل

وإضعاف معنوياته، وتشجیع أھل ) علیه السالم(وتوالت اإلشاعات مّما أّدت إلى خلخلة جیش اإلمام

تحق به قبیلًة بعد األھواء والمنافع لاللتحاق بمعاوية أو الفرار من معسكرات الجیش، فبدأت القبائل تل

   )١٧( .قبیلة حّتى خفَّ عسكره

 دعوته لتسلیم األمر إلیه و) علیه السالم(لإلمام همعاوی همراسل

) علیه السالم(وااللتحاق بمعاوية، وبعد تعّرض اإلمام) علیه السالم(بعد استمرار الفرار من جیش اإلمام

من حسم المعركة لصالحه، وأيقن ) ه السالمعلی(، وبعد أن يئس اإلمام)١٨(لعّدة محاوالت استھدفت قتله

أّن بقاء األوضاع على ھذه الحالة يؤّدي إلى قتله وقتل أھل بیته وأصحابه المخلصین، جاءته وفود معاوية 

  )١٩( .تدعوه للصلح، ومعھم كتب رؤساء العشائر الذين ضمنوا لمعاوية فیھا قتل اإلمام أو تسلیمه إلیه

أن اشترط في ھذه : یضاء، مختوم على أسفلھا، بخّط معاوية وختمهوكان مع آخر الوفود صحیفة ب

  )٢٠(الصحیفة التي ختمت أسفلھا ما شئت فھو لك

فإن : ولما راسله معاوية، خطب في البقیة المتبقیة من جیشه، وأخبرھم بدعوة معاوية للصلح، ثّم قال

وف، وإن أردتم الحیاة قبلناه، وأخذنا لكم أردتم الموت رددناه علیه، وحاكمناه إلى اهللا عّز وجّل بُظبى السی

  .)٢١(البقّیة البقّیة: الرضا، فناداه الناس من كّل جانب

أّن جیشه غیر مستعّد للقتال النھیاره العسكري والمعنوي، وأّنه ال يقوى على ) علیه السالم(فوجد

                                                
 .٢١٥: ٢تاريخ الیعقوبي . ١٥
 .٢٠٣: ٣الكامل في التاريخ . ١٦
 .٢٩١: ٤الفتوح . ١٧
 .١٠٦: ٢، حیاة اإلمام الحسن للقرشي ١٩٠: اإلرشاد. ١٨
 .١٩١: اإلرشاد. ١٩
 .١٦٢: ٥تاريخ الطبري . ٢٠
 .٤٠٦: ٣الكامل في التاريخ . ٢١
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علیه (فأجابمواجھة جیش معاوية المتماسك في صفوفه، والمستسلم لمعاوية استسالمًا مطلقًا، 

  .إلى الصلح، وكان الصلح أفضل موقف في تلك الظروف، وال خیار له غیره، فتّم الصلح) السالم

  

  الخالصه
إّنكم مطیعون «: بالخالفة، كان يشترط على المبايعین بقوله) علیه السالم(ـ حینما بويع اإلمام الحسن ١

  .»تسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت

علیه (وتآمر على قتله، إال أن اإلمام الحسن ) علیه السالم(كان قد قاتل اإلمام علي ـ مع أن معاوية ٢

  .واصل دعوته له للبیعة والطاعة قبل القتال) السالم

  .ـ لم يوافق الناس رأي اإلمام عندما استنھضھم لقتال معاوية٣

قومه وخیانتھم له إال ثلثة  بدا من القبول بالصلح بعد ما رآه من تخاذل) علیه السالم(ـ لم ير اإلمام ٤

 .قلیلة
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 مقدمهال

لمقالید األمور بعد أبیه، نواصل في ) علیه السالم(بعد أن تناولنا في الدرس السابق تولي اإلمام الحسن 

وامل صلحه ھذا الدرس الكالم في أھم الخطوط العامة في حیاته علیه السالم، فنتكلم في أسباب وع

  .مع معاوية بشيء من التفصیل

  المحتوي العلمی
مضطّرًا لقبول الخیار )علیه السالم(ھنالك أسباب وعوامل عديدة اجتمعت وتضافرت لتجعل اإلمام الحسن

االستمرار في القتال ثّم التضحیة بالنفس في حال عدم : الصعب من بین الخیارات المطروحة، والتي منھا

 .يإحراز النصر العسكر

 هدم اختیار موقف التضحیأسباب ع

أن يكون منسجمًا مع األھداف المرحلیة والبعیدة المدى  البّد و) علیه السالم(إّن موقف اإلمام الحسن

ولحركة اإلسالم العامة، ِلتستتبعه نتائج إيجابیة للمنھج والوجود ) علیه السالم(لمنھج أھل البیت

 انه في ِسْلم أو تضحیة مقّید بقیود المصلحة االسالمیة العلیا، واإلسالمي معًا، فاتخاذ الموقف بجمیع ألو

موقف التوقف عن القتال المؤّدي إلى التضحیة ) علیه السالم(من ھنا اختار اإلمام الحسن تبٌع لھا، و

 :لألسباب التالیة

ادة اُأللفة بین إّن معاوية أحكم خطته وأظھر نفسه بمظھر المسالم المحّب للصلح، وحقن الدماء، وإع :أّوًال

رغبته في القتال وإراقة الدماء، وقد استطاع أن )علیه السالم(المسلمین، وأراد أن ُيلصق باإلمام الحسن

للصلح لكان ) علیه السالم(ُيدخل في عقول المسلمین ھذه المغالطات، فلو لم يستجب اإلمام الحسن

وينسبون ) علیه السالم(ّالئمة على اإلماممخّطط معاوية سیجد له قبوًال ورواجًا، وسیلقي المسلمون بال

 .إلیه حّبه للقتال وإراقة الدماء

لم تكن في صالحه، فإّن استمرار القتال ) علیه السالم(إّن الظروف التي كانت تحیط باإلمام الحسن :ثانیًا

أو قد . سیؤدي إلى قتله من ِقَبل عمالء معاوية المندّسین في جیشه، وسیتنّصل معاوية من جريمة قتله

إلى معاوية من قبل رؤساء بعض العشائر أو قادة الجیش، )علیه السالم(يؤّدي القتال إلى تسلیم اإلمام

 ): علیه السالم(وفي جمیع التقادير سیكون معاوية ھو الغالب، كما ورد ذلك في قول اإلمام

خذ من معاوية عھدًا أحقن به واهللا لئن آ. يزعمون أّنھم لي شیعة، ابتغوا قتلي وانتھبوا ِثْقلي وأخذوا مالي

واهللا لو قاتلت معاوية؛ ألخذوا . دمي وآمن به في أھلي خیر من أن يقتلوني، فیضیع أھل بیتي وأھلي
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بعنقي حّتى يدفعوني إلیه ِسلمًا، فواهللا لئن ُاسالمه وأنا عزيز خیر من أن يقتلني وأنا أسیره، أو يمنَّ 

 )١( .الدھرعليَّ فتكون ُسّبة على بني ھاشم إلى آخر 

ستكون بال صدى؛ وذلك لقدرة معاوية على احتواء آثارھا ) علیه السالم(إّن تضحیة اإلمام الحسن :ثالثًا

طبیعة الصراع، ويسمع اإلشاعات المستمّرة بأّن  ال يعيوتشويه أھدافھا، وما دام كثیر من المسلمین 

فع قبلیة موروثة في الصراع بین بني كان يقاتل من أجل السلطة، أو بدوا) علیه السالم(اإلمام الحسن

 .ھاشم وبني أمّیة

وبقّیة بني ) علیه السالم(إّن التضحیة ستؤّدي إلى القضاء على اإلمامین الحسن والحسین :رابعًا

، وبالتالي ستخلو الساحة لمعاوية )علیه السالم(ھاشم، والصفوة الخّیرة الصالحة من أتباع أھل البیت

ن غیورين ومصلحین، وخلّو الساحة يشّجع معاوية وأتباعه على قلب المفاھیم وأنصاره دون معارضین ودو

 .اإلسالمیة، وتغییر القیم، وإعادة الجاھلیة بلباس إسالمي من جديد

في القتال المؤّدي إلى القضاء على رموز المنھج ) علیه السالم(وتكفي ھذه األسباب ولئّال يستمر اإلمام

 فلم يبقعلى رقاب المسلمین دون قید أو شرط، ودون رادع أو معارض، اإلسالمي، وإلى تسّلط معاوية 

 .له خیار إّال الصلح الذي اضطر إلیه تحت ضغط الظروف واألوضاع التي عرفناھا بالتفصیل

 :فیما یلی) علیه السالم(تتلخّص األسباب التی فرضت الصلح على اإلمام و

 .عدم رغبة جیشه في القتال :أّوًال

 .طؤ مع معاوية من قبل الكثیر من القادة والجنودالتوا :ثانیًا

 .الخیانات الفعلیة المتكّررة، والمتمّثلة بااللتحاق بمعاوية، أو الفرار من المعسكرات :ثالثًا

 .شیرع البلبلة واالضطراب في صفوف القادة والجنود :رابعًا

 .عدم اإلخالص للقیادة الشرعیة :خامسًا

عن األسباب التي أجبرته على القبول بالصلح في كثیر من أقواله، كما ) علیه السالم(قد عّبر اإلمام و

 ): علیه السالم(على قّلة األنصار الذين ينھض بھم للقتال، فقال) علیه السالم(رّكز

 )٢( .»نھاري لو وجدت أنصارًا لقاتلته لیلي و واهللا ما سّلمت األمر إلیه إّال أّني لم أجد أنصارًا و«

 :في موقف آخر) معلیه السال(قال و

 )٣( .»قد خذلتني اُألّمة وبايعتك يا ابن حرب، ولو وجدت علیك أعوانًا يخلصون ما بايعتك و«

                                                
 .٢٠: ٤٤بحار األنوار . ١
 .١٤٧: ٤٤بحار األنوار . ٢
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 هوعود معاوی و) علیه السالم(شروط اإلمام

في موقع ) علیه السالم(قبوله قد أحاطه بشروط تجعل اإلمام) علیه السالم(إّن الصلح الذي قّرر اإلمام

ة في موقع الضعف على المدى القريب والمدى البعید معًا سواء كان معاوية يفي القّوة دائمًا ومعاوي

) علیه السالم(ولخّط أھل البیت)علیه السالم(بھا، فإّن عدم الوفاء بھا يتضمن لإلمام ال يفيبالشروط أم 

 .نصرًا على المدى البعید ال محالة

 :نذکر منها مایلی) 4(هبوعود عدید) علیه السالم(اإلمام الحسن هوقد وعد معاوی

 .لك األمر من بعدي ـ ١

 .لك ما في بیت مال العراق من مال بالغًا ما يبلغ تحمله إلى حیث أحببت ـ ٢

 .يحملھا إلیك في كّل سنة لك خراج أّي كور العراق شئت، معونة لك على نفقتك، يجبیھا أمینك و ـ ٣

 .لك أّال نستولي علیك باإلساءة ـ ٤

 .مورال نقضي دونك اُال ـ ٥

 .ال نعصیك في أمر أردت به طاعة اهللا ـ ٦

ال أبغیك ... إّنـي صالحتك على أّن لك األمر من بعدي ولك عھد اهللا ومیثاقه وذّمته: في رواية كتب إلیه و

على أّن لك خراج  على أن أعطیك في كّل سنة ألف ألف درھم من بیت المال، و ال مكروھًا و غائلة و

 .)٥(بعث إلیھا عّمالك، وتصنع بھما ما بدا لكت) دار أبجرد(و) منسا(

  )٦( .من بعده) علیه السالم(أھّم ما في الوعود ھو جعل الخالفة لإلمام و

 ) 7. (فیمکن تحدیدها بما یلی) علیه السالم(أما شروط اإلمام الحسن و

 .فاء الصالحینوسیرة الخل) صلی اهللا علیه و آله(أن يعمل معاوية بكتاب اهللا وسّنة رسول اهللا  ـ ١

 .لیس لمعاوية بن أبي سفیان أن يعھد ألحد من بعده عھدًا ـ ٢

 .الناس آمنون حیث كانوا في العراق والشام والحجاز وتھامة ـ ٣

 .على أنفسھم وأموالھم ونسائھم وأوالدھم) علیه السالم(أمان شیعة وأصحاب علي ـ ٤

أن ال يبغي للحسن وال ألحد من أھل بیته غائلة سّرًا وعالنیًة، وال ُيخیف أحدًا منھم في ُافق من  ـ ٥

 .اآلفاق

                                                                                                                                       
 .١٤٣: ١٠بحار األنوار . ٣
 .٣٦: ١٦شرح نھج البالغة . ٤
 .٤١: ٣أنساب األشراف . ٥
 .٣٧٣: ١، اإلستیعاب ١٣: ٢اإلصابة . ٦
 .٤٢: ٣، أنساب األشراف ٢٩٣: ٤الفتوح . ٧



 
   

 
  
  
 

 
 

 
 

  )2(سالمی التاریخ اال )3()ع(تاریخ اإلمام الحسن

5  

  )٨( .من بعده) علیه السالم(أن تكون الخالفة لإلمام الحسن ـ ٦

 .أن ال يسّمیه أمیر المؤمنین ـ ٧

 .أن ال يقیم عنده شھادة ـ ٨

 ).علیه السالم(حاب اإلمام علّيأن يضمن نفقة أوالد الشھداء من أص ـ ٩

 .والعدول عن القنوت علیه في الصالة) علیه السالم(ترك سّب اإلمام علّي ـ ١٠

 .أن ال يتعّرض لشیعته بسوء، ويوصل إلى كّل ذي حّق حّقه ـ ١١

 الدور اإلیجابی للوعود والشروط

يفاضل بین الحرب والصلح، أن  إّن الوعود والشروط الممضاة من قبل الطرفین، تفرض منطقیًا على كّل من

يختار الصلح مع تلك الظروف والموازنة العسكرية غیر المتكافئة، وإّال فإّن معاوية سیتسلم السلطة إّما 

علیه (من قبل عمالئه المندسین في جیش اإلمام) علیه السالم(بانتصاره العسكري أو بقتل اإلمام

 .تقّیده أمام المسلمین ستؤول السلطة إلیه دون شروط أو قیود و) السالم

 .عھودًا ومواثیق مقرونة بَأْيمان مغّلظة من قبل معاوية على أن يفي بھا) علیه السالم(بینما أخذ اإلمام

مطلق ) علیه السالم(فإن وفى بما تعّھد به، فإّن األمر سیعود إلى اإلمام من بعده، وستكون ألتباع اإلمام

 .یريالحرّية في أداء دورھم اإلصالحي والتغی

وإّن شرط عدم تسمیته بأمیر المؤمنین يسلب عنه شرعیة الخالفة وإمرة المؤمنین، ويبقى مجّرد حاكم أو 

 .ملك في أنظار المسلمین

معاوية بالشروط فإّن اُالّمة ستنكشف لھا حقیقة معاوية والحكم األموي، وأّنه مجّرد طالب  لم يِفوإذا 

دم عثمان، وبالتالي فإّن اُالّمة ستشخص قادتھا الحقیقیین سلطة منذ أّول شعار أعلنه حین مطالبته ب

 .وستعود إلى مواالتھم في الحاضر أو في المستقبل) علیه السالم(وھم أھل البیت

 الى الصلح هوالمبادر )علیه السالم(اإلمام الحسن

حّتى يقتل  علم أّنه لن تغلب إحدى الفئتین) علیه السالم(ذكر جماعة من المؤّرخین أّن اإلمام الحسن

أكثر اُالخرى، ورأى تفّرق األمر عنه فبادر إلى الصلح مع معاوية، ففرح معاوية بذلك وأجابه طبقًا للشروط 

  )٩( ).علیه السالم(التي وضعھا الحسن

وإن تفّرق عنه كثیر من قادة جیشه، وحاول ) علیه السالم(وھذا الرأي له وجاھة وقبول، فاإلمام الحسن

                                                
 .٤٩١: ١ُاسد الغابة . ٨
 .٦٥ ،٤٨ ،٢: ٤٤حار األنوار ب. ٩
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 أنه كان يشكِّل خطرًا حقیقیًا على معاوية، وھذا ما عّبر عنه معاوية في قوله لعمرو بن بعضھم اغتیاله، إّال

على َرْسِلَك، فإّنا ال نخلص إلى قتلھم حّتى يقتلوا أعدادھم من أھل : ـ العاص ـ في شأن قیس بن سعد

  )١٠( .ه بّدًاالشام، فما خیر العیش بعد ذلك؟ فإّني واهللا ال أقاتله أبدًا حّتى ال أجد من قتال

علیه (قد صالح من موقع القّوة، فإّن معاوية كان يعلم أن اإلمام) علیه السالم(وعلى ھذا فإّن اإلمام

معاوية حسم المعركة  ال يستطیعإن استمر على القتال فاّنه سیخسر كثیرًا من قادته وجنوده، و) السالم

 .ضعلى النھو ال يقوىإّال بتضحیات جسیمة يخرج منھا منھوكًا 

ويمكن أن نستشھد بشخصیة معاوية أيضًا، وذلك أّن معاوية كان متیّقنًا من صعوبة حسم الموقف لصالحه 

لما كان يصالح ) علیه السالم(إّال بتقديم خسائر جسیمة، إذ لو كان يرى سھولة القضاء على جیش اإلمام

يكون لھا نّد يعارضھا، أو ويقّید نفسه بشروط وقیود صعبة، فشخصیته ترفض أن ) علیه السالم(اإلمام

ينافسھا في مجاالت الحیاة المختلفة، وبالخصوص في مجال الحكم والرئاسة، وترفض أيضًا أن يمنح 

 .الحرية لمعارضیه

ھو الذي قد بادر إلى الصلح، وعلى ضوئه يكون ) علیه السالم(فمن المنطقّي أن يكون اإلمام الحسن

ى معاوية ألن يظھر بمظھر المصلح والمحّب لحقن الدماء، ويكون قد فّوت الفرصة عل) علیه السالم(اإلمام

 .له َقصب الَسْبق في ذلك

علیه (كان قد اشترط على المبايعین له بعد استشھاد أبیه) علیه السالم(ومّما يؤّيد ذلك أّن اإلمام

  .أن يستسلموا ألوامره إن حارب أو سالم) السالم

قد اتخذ الصلح من أجل حقن الدماء والتفّرغ للعمل اإلصالحي ) المعلیه الس(وعلى كال الرأّيین فإن اإلمام

  .والتغییري بعده، وبناء القاعدة الشعبیة التي أنھكتھا حروب ثالث في أقّل من أربع سنین

  الخالصه
مضطّرًا لقبول )علیه السالم(ـ ھنالك أسباب وعوامل عديدة اجتمعت وتضافرت لتجعل اإلمام الحسن١

االستمرار في القتال ثّم التضحیة بالنفس في : بین الخیارات المطروحة، والتي منھا الخیار الصعب من

  . حال عدم إحراز النصر العسكري

 ):علیه السالم(ـ من جملة أسباب عدم اختیار موقف التضحیة من قبل اإلمام الحسن ٢

 .إّن معاوية أحكم خطته وأظھر نفسه بمظھر المسالم المحّب للصلح: أّوًال

 .لم تكن في صالحه) علیه السالم(إّن الظروف التي كانت تحیط باإلمام الحسن: ًاثانی

                                                
 .١٨٣: ٥، المنتظم ١٧ :٨، البداية والنھاية ٢٩٠: ٢، تاريخ الخمیس ٤٩١: ١، ُاسد الغابة ١٥٩: ٥تاريخ الطبري . ١٠
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 .ستكون بال صدى) علیه السالم(إّن تضحیة اإلمام الحسن: ثالثًا

وبقّیة بني )علیھما السالم(إّن التضحیة ستؤّدي إلى القضاء على اإلمامین الحسن والحسین: رابعًا

  ).علیھم السالم(أتباع أھل البیتھاشم، والصفوة الخّیرة الصالحة من 

 :فیما يلي) علیه السالم(ـ وتتلّخص األسباب التي فرضت الصلح على اإلمام٣

 .عدم رغبة جیشه في القتال: أّوًال

 .التواطؤ مع معاوية من قبل الكثیر من القادة والجنود: ثانیًا

 .، أو الفرار من المعسكراتالخیانات الفعلیة المتكّررة، والمتمّثلة بااللتحاق بمعاوية: ثالثًا

 .شیوع البلبلة واالضطراب في صفوف القادة والجنود: رابعًا

  .عدم اإلخالص للقیادة الشرعیة: خامسًا

في موقع ) علیه السالم(قبوله قد أحاطه بشروط تجعل اإلمام) علیه السالم(ـ إّن الصلح الذي قّرر اإلمام٤

لمدى القريب والمدى البعید معًا سواء كان معاوية يفي القّوة دائمًا ومعاوية في موقع الضعف على ا

  .بالشروط أم ال يفي بھا

ھو الذي قد بادر إلى الصلح، وعلى ضوئه يكون ) علیه السالم(ـ من المنطقّي أن يكون اإلمام الحسن٥

كون قد فّوت الفرصة على معاوية ألن يظھر بمظھر المصلح والمحّب لحقن الدماء، وي) علیه السالم(اإلمام

  .له َقصب الَسْبق في ذلك
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 مقدمهال

لمقالید األمور بعد أبیه، نواصل في ) علیه السالم(بعد أن تناولنا في الدرس السابق تولي اإلمام الحسن 

صلح مع معاوية ھذا الدرس الكالم في أھم الخطوط العامة في حیاته علیه السالم، فنتكلم في نتائج ال

  .وبعض آثاره

  المحتوي العلمی

 .والحکم األموي همعاوی هانکشاف حقیق

 تزّيیف الحقائق، و في خّضم تزّيین الضالل، و الترّبص بقادة اُالّمة الحقیقیین، و الدّس، و في أجواء الكید و

إدراك الحقائق؛ كان إشاعة اللبس والغبش في الرؤية من قبل معاوية إلبقاء المسلمین بعیدًا عن الوعي و

نواياه الخفّیة، فبعد أن استلم معاوية زمام األمور استسلم  للصلح دوره الكبیر في كشف حقیقة معاوية و

يلتفت إلى اآلثار  لم مكنونات أھوائه، و لم يتمالك نفسه حّتى كشف عن سريرته و لزھو اإلنتصار، و

ھي تتلّخص في الوصول إلى قّمة  فه الحقیقیة والمترّتبة على ھذا الكشف، فأعلن ألھل العراق عن أھدا

 : السلطة، كما جاء ذلك في خطابه حین قال

إّنما قاتلتكم ألتأّمر  إّني واهللا ما قاتلتكم لتصّلوا، وال لتصوموا، وال لتحّجوا، وال لتزّكوا، إّنكم لتفعلون ذلك، و«

 )١( .»علیكم

يمكن بعد ذلك التسّتر علیه بتزوير  الفًا ھذا التصريح قد كشف عن الوجه الحقیقي لمعاوية كش و

األحاديث، وتحريف الوقائع، وال تقوى المبّررات الموضوعة للتسّتر علیه والّتي كان منھا عدالة جمیع 

 .الصحابة، وغیرھا من الفضائل التي أدلى بھا الوّضاعون من وّعاظ السالطین

، إذ قد رفع معاوية شعار الطلب بدم لة عثمانأمام عائوانكشفت حقیقة معاوية أمام األموّيین وخصوصًا 

وبالبیعة من قبل ) صلی اهللا علیه و آله(عثمان وتمّرد على اإلمامة الشرعیة المنصوبة من قبل رسول اهللا

بعد أن ) علیه السالم(أھل الحّل والعقد ـ كما ھو الرأي السائد آنذاك ـ ثّم تمّرد على خالفة اإلمام الحسن

رين واألنصار، تخّلى عن شعاراته حین تّم الصلح، وترك متابعة قتلة عثمان، وحینما دخل بايعه عاّمة المھاج

ياابنة أخي إّن الناس أعطونا طاعة، : واأبتاه، وبكت، فأجابھا معاوية: دار عثمان قالت عائشة بنت عثمان

ن أنصاره، فإن نكثنا وأظھروا لنا طاعة تحتھا حقد، ومع كّل إنسان سیفه وھو يرى مكا... وأعطیناھم أمانًا

بھم نكثوا بنا وال ندري أعلینا تكون أم لنا؟ وألن تكوني بنت عّم أمیر المؤمنین خیر من أن تكوني امرأة من 

                                                
 .٧٠: مقاتل الطالبّیین. ١
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  )٢( .عرض المسلمین

 .وعدم وفائه بالشروط هانکشاف انحراف معاوی

أال أّن كّل «: قال ه ولقد كشف معاوية عن نواياه في عدم الوفاء بالعھود والمواثیق التي قطعھا على نفس

  )٣(.»شيء أعطیته للحسن بن علّي تحت قدمّي ھاتین ال أفي به

كان لھذا التصريح دور واضح في تقییم األشخاص واألحداث والمواقف من قبل عموم المسلمین، حیث  و

و لیس انكشفت لھم طبیعة الصراع القائم، فھ استطاعوا تشخیص القیادة الحقیقیة عن القیادة المزّيفة و

منھج االستقامة الذي يمّثله أھل : إّنما ھو صراع بین منھجین صراعًا بین قبیلتین أو شخصین، و

 .الجاھلیة الذي يمّثله األموّيون منھج االنحراف و و)علیھم السالم(البیت

ّیة إقناع اُالّمة بمخّططات معاوية التخريب كان ھذا التصريح فرصة للجماعة الصالحة لتبیان الحقائق و و

 .النابعة من أھوائه

 هاإلرهابی هخصائص معاوی

كان معاوية يتظاھر بالعفو والِحلم والسماحة، ويتظاھر بحّب السالم واألمان، وكراھة إراقة الدماء، فقد رفع 

المصاحف في صّفین ودعا إلى الصلح مبّررًا ذلك بحقن الدماء وھكذا فعل قبل الصلح، إّال أّنه سرعان ما 

زيفه، فبعد أن تّم تسلیم السلطة إلیه بأّيام قالئل؛ نادى ـ وھو في المدائن ـ بأعلى  كشف القناع عن

أال وإّنا قد أّجلنا ثالثًا، فمن لم يبايع فال ذّمة له وال ... يخرج فیبايع لمأال إّن ذّمة اهللا بريئة مّمن «: صوته

 .»أمان له عندنا

لیه بین عموم المسلمین وھو عدم اإلكراه على فقد خالف معاوية أساسیات المنھج اإلسالمي المتفق ع

على ذلك، ) علیه السالم(وسیرة أمیر المؤمنین) صلی اهللا علیه و آله(البیعة، وقد قامت سیرة رسول اهللا 

 .يكرھوا أحدًا على البیعة ألّنھا اختیارية فلم

 .عتهبینما أعلن معاوية عن طبیعته اإلرھابیة في مالحقة ومطاردة وقتل الرافضین لبی

 هالصالح هالجماع هحری همعارض

أن يقّید حرية الجماعة الصالحة، خوفًا من إعالن ) علیه السالم(يستطع معاوية في حیاة اإلمام الحسن لم

المواجھة المسّلحة ضّد حكمه، فكان لھا دور في التحّرك في أوساط اُالّمة، وكان كثیر من أعضائھا البارزين 

 .عن الحقائق دون أن يعمل معاوية شیئًا يعترضون على معاوية، ويكشفون
                                                

 .٦٧: ١عیون األخبار البن قتیبة . ٢
 .٦٩ :مقاتل الطالبیین. ٣
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وحّمله قسطًا من المسؤولیة عن قتله دون  )٤(فقد صّرح عبداهللا بن عّباس بتباطئ معاوية عن نصر عثمان

 .أن يجیب على شيء

فإن وفیت لنا وفینا، وإن ترغب إلى غیر ذلك فقد تركنا وراءنا رجاًال مدادًا : (وھّدده جارية بن قّدامة قائال

  )٥( ....عًا شدادًا وأسّنًة حدادًا، فإن بسطت إلینا فترًا من غدر، زلفنا إلیك بباع من ختروأذر

لم يكن لنا دواّب، وحینما «: وكان األنصار ال يلتقون به إن قدم المدينة، وحینما سأل أبا قتادة عن ذلك، قال

  )٦( .»عقرناھا في طلبك وطلب أبیك يوم بدر: أين النواضح؟ أجابه: قال له

 .هلتصرّفات معاوی )علیه السالم(اإلمام الحسن هرقاب

بحرّية كاملة في االعتراض على معاوية وكشف انحرافه عن المنھج ) علیه السالم(تمّتع اإلمام الحسن

 .اإلسالمي

أّني رأيته للخالفة : أّيھا الناس إّن معاوية زعم«: ـ ومعاوية جالس ـ فقال) علیه السالم(فقد قام خطیبًا

نفسي لھا أھًال، وكذب معاوية؛ أنا أولى الناس بالناس في كتاب اهللا وعلى لسان نبّي  أَر لم، و أھًال

   )٧( .»...اهللا

ھي عدم أھلیة معاوية للخالفة وكّذب  إحدى الحقائق األساسیة و) علیه السالم(وھكذا بّین اإلمام

 .يخاطبه إّال باسمه فلمكم معاوية ونفى الشرعیة عن ح) علیه السالم(مدعیاته، وأّكد إمامة أھل البیت

بّین انحراف معاوية عن المنھج  منھجًا لتشخیص الخلیفة الحّق و) علیه السالم(في خطاب آخر وضع و

 :السیاسي اإلسالمي، فخاطب معاوية أمام جمھور من المسلمین بقوله

وعمل بطاعة اهللا، ولعمري  )صلی اهللا علیه و آله(ويلك يا معاوية إّنما الخلیفة من سار بسیرة رسول اهللا

دين  اّتخذ عباد اهللا خوًال و إّنا ألعالم الھدى ومنار التقى، ولكّنك يا معاوية مّمن أبار السنن وأحیا البدع، و

 )٨( .بقیت علیك تبعاته اهللا لعبًا، فكان قد أخمل ما أنت فیه، فعشت يسیرًا و

ض رجال الحكم انتقاصه، فلّما أكملوا كالمھم، تكّلم في داخل البالط في عاصمة األموّيین أراد معاوية وبع و

فما ھؤالء شتموني  ،أّما بعد يا معاوية«: قال متحّديًا الحكم األموي في عقر داره و) علیه السالم(اإلمام 

بغیًا علینا؛ عداوًة منك  سوء رأي ُعرفَت به وُخلقًا سّیئًا شبَت علیه و ولكّنك شتمتني، فحشًا أِلفته و

ُتستمالون  تظھرون اإلسالم و أباك من المؤّلفة قلوبھم، ُتسّرون الكفر و وأّنك يا معاوية و... أھله لمحّمد و

                                                
 .٤٧: ٣أنساب األشراف . ٤
 .١٥٥: ١٦شرح نھج البالغة . ٥
 .١٥٩ :تاريخ الخلفاء للسیوطي. ٦
 .١٦٠: تاريخ الخلفاء. ٧
 .٨ :٢ج اإلحتجا. ٨
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 .»باألموال

، ومساوئ أعدائه، فابتدأ بمعاوية وأبیه ثّم ابن العاص، )علیه السالم(فضائل أبیه) علیه السالم(ثّم بّین

 .والولید بن عقبة، والمغیرة بن شعبة ثّم خرج

  )٩( .»واهللا ما قام حّتى أظلم عليَّ البیت، قوموا عّني، فلقد فضحكم واهللا وأخزاكم«: يةفقال معاو

التحرّك والعمل الرسالی هحری. 

أنصاره، بل كان يزجر  و)علیه السالم(يستطع معاوية تحجیم التحّرك والعمل الرسالي لإلمام الحسن لم

: ، فقد كتب زياد بن أبیه إلیه)علیه السالم(م الحسنمن يريد أن يتدّخل لتقیید ھذه الحركة في حیاة اإلما

 .إّن ابن عباس يفسد الناس علّي، فإن أذنت لي أن أتوّعده فعلت

إّن أبا الفضل وأبا سفیان كانا في الجاھلیة في مسالخ واحد، وذلك حلف ال يحّله سوء «: فكتب معاوية

  )١٠(»رأيك

مطلق الحرية في التحّرك ) علیه السالم(مام الحسنومن خالل ھذين الكتابین نرى أن للمقّربین من اإل

علیه (والعمل الرسالي، حیث إّن إفساد الناس الذي ورد في كتاب زياد، يعني تبیان فضائل أھل البیت

والدعوة إلى التمّسك بمنھجھم، وفضح ممارسات الحكم األموي وانحرافه عن اُالسس ) السالم

فة حكمھم، وكان موقف معاوية ھو ردع زياد عن توّعد ابن عّباس اإلسالمیة الثابتة، والتحريض على مخال

 .وتھديده

إلى ) علیه السالم(، كتب اإلمام الحسن)علیه السالم(وحینما الحق زياد رجًال من أصحاب اإلمام الحسن

أّال  قد ذكر لي فالن أّنك تعّرضت له، فأحّب... من الحسن بن علّي إلى زياد، أّما بعد«: زياد كتابًا جاء فیه

 .»الّسالم تعرض له إّال بخیر و

 .»وأيم اهللا، ألطلبّنه بین جلدك ولحمك... «: فغضب زياد وكتب له

بن أبي من معاوية ا«: بكتاب زياد إلى معاوية، فلّما قرأه غضب وكتب له) علیه السالم(فبعث اإلمام

رأيًا من أبي سفیان ورأيًا من سمّیة، فأّما رأيك من أبي سفیان : أّما بعد، فإّن لك رأيین. سفیان إلى زياد

فحلم وحزم، وأّما رأيك من سمّیة، فما يكون من مثلھا، إّن الحسن بن علّي كتب إلّي بأّنك عرضت 

  )١١(.»... أجعل لك علیه سبیًال لملصاحبه، فال تعرض له، فإّني 

يستجب له،  فلمإلیه كتابًا ) علیه السالم(وھدم زياد دار أحد الشیعة ـ وھو سعید بن سرح ـ، فكتب اإلمام

                                                
 .١٦٤: تحف العقول. ٩
 .٢٩٤إلى  ٢٨٨ :٦شرح نھج البالغة . ١٠
 .٢٧٣ :٥العقد الفريد . ١١
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كتابك إلى الحسن تشتم أباه، وتعرض له بالفسق، ... «: فأخبر معاوية باألمر، فكتب معاوية إلى زياد

في يديك لسعید بن سرح، وابِن له فإذا ورد علیك كتابي، فخّل ما ... ولعمري إّنك األولى بالفسق من أبیه

داره، واردد علیه ماله، وال تعُرض له، فقد كتبت إلى الحسن أن يخّیره، إن شاء أقام عنده، وإن شاء رجع 

 .»إلى بلده، وال سلطان لك علیه، ال بید وال لسان

 :وكتب في أسفل الكتاب شعرًا، من جملته

 الموت حیث يسیرإذا سار سار *** أما حسٌن فابن الذي كان قبله 

 )١٢( .ذا حسٌن شبٌه له ونظیر و*** ھل يلد الرئبال إّال نظیره  و

مطلق الحرّية في )علیه السالم(في إمارة المغیرة بن شعبة على الكوفة كان ألصحاب اإلمام الحسن و

نًا يرى إّن فال«: يتعّرض ألحد منھم بسجن أو قتل أو مالحقة، وكان يقال له فلمالتحّرك والعمل الرسالي، 

قضى اهللا أن ال يزالوا مختلفین، وسیحكم اهللا بین «: ، فیقول»رأي الشیعة، وفالنًا يرى رأي الخوارج

  )١٣( .»عباده

 ).علیهم السالم(ألهل البیت هالشعبی هتوسع القاعد

علیه (الفرصة المتاحة له في توسیع القاعدة الشعبیة ألھل البیت) علیه السالم(استثمر اإلمام

ونشر األحاديث التي )علیه السالم(نشر األفكار والمفاھیم السلیمة، ونشر فضائل أمیر المؤمنینب)السالم

ودورھم القیادي في اُالّمة، ونشر مطلق أحاديث رسول ) علیه السالم(توّجه األنظار إلى إمامة أھل البیت

) علیه السالم(بقة، واستطاعبعد أن منع الخلفاء الثالثة نشرھا في العھود السا) صلی اهللا علیه و آله(اهللا

منھج اإلستقامة على خّط : أن ينشر الوعي في صفوف المسلمین حّتى أصبحوا يمّیزون بین منھجین

علیه (، ومنھج األموّيین المنحرف وھكذا وضع االمام الحسن )علیه السالم(الرسالة بقیادة أھل البیت

یقته الجاھلیة لكي تأتي اللبنة اُالخرى في مراحل اللبنات اُالولى لتعرية الحكم األموي وبیان حق) السالم

علیه (الحركة الرسالیة ولتكون اُالّمة في حالة تعبئة نفسیة وروحیة للتفاعل مع ثورة اإلمام الحسین 

لیؤّديا ) علیه السالم(مع ثورة الحسین ) علیه السالم(فیما بعد، فقد تفاعل صلح الحسن ) السالم

المسّلح إليقاف انحراف الحاكم أو إزالته، فكانت ثورة أھل المدينة وثورة التّوابین بالنتیجة إلى تبّني الجھاد 

) علیھم السالم(والمختار وغیرھا من الثورات، التي كسرت الطوق المفروض على أئّمة أھل البیت

  .صونهوأتباعھم فانطلقوا ألداء دورھم الرسالي في اُالّمة رغم التخطیط الجاھلي لھدم ُاوصول اإلسالم وح

                                                
 .٥٣: ٣أنساب األشراف  ،١٩ ،١٨: ١٦شرح نھج البالغة . ١٢
 .١٩٥ ،١٩٤: ١٦شرح نھج البالغة . ١٣
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 ).علیه السالم(واغتیال اإلمام الحسن  هغدر معاوی

حّیًا يشكِّل تھديدًا واضحًا لنظامه القائم على أساس الخداع ) علیه السالم(أيقن معاوية أّن بقاء اإلمام 

من ) علیه السالم(والتضلیل وتزوير الحقائق وشراء الضمائر، وإشاعة اإلرھاب، وقد منعته الھیبة من اإلمام 

سة كثیر من االنحرافات المخالفة للكتاب والسّنة والمنھج اإلسالمي الثابت، وبقیت تراوده الھواجس ممار

بوجه مؤامراته والتي كان منھا ترشیح يزيد للخالفة، فنّفذ أّول غدر له، ) علیه السالم(من وقوف اإلمام 

 .إلیه ـ لدّس السّم جعدة بنت األشعثـ ) علیه السالم(حین نّسق مع زوجة اإلمام 

وبالفعل نّفذت جعدة المؤامرة وسّمت اإلمام، فاستشھد اإلمام مسمومًا، وحینما وصل الخبر إلى معاوية 

وَصَفْت لي )١٤(واهللا ما كّبرت شماتة بموته، ولكن استراج قلبي: كّبر في جمع من أھل الشام، وقال

  )١٥( .الخالفة

أّول ُذّل دخل على العرب : حّتى قیل إّن) لسالمعلیه ا(ثّم استمر معاوية بنقضه للعھود بعد استشھاده 

  )١٦( .موت الحسن بن علّي

لّما استشھد اإلمام  ، و)١٧(وكان معاوية يخّطط لبیعة يزيد إّال أنه لم يكشف عنھا إّال بعد استشھاد اإلمام

 .عنوه ففعلواكتب إلى عّماله أن يل على المنابر و) علیه السالم(لعن معاوية أمیر المؤمنین ) علیه السالم(

)١٨(  

، )١٩(ھو خائف على دمه، أو طريد في األرض ازداد البالء بعد استشھاده، فلم يبق أحد من أتباعه إّال و و

بخیر، ومالحقة أتباعھم بقطع ) علیه السالم(حیث أصدر معاوية أوامره ببراءة الذّمة مّمن يذكر أھل البیت

تقم علیه  لمإن  و) علیه السالم(ن اّتھم بحّب علّيأصدر أوامره بقتل م ، و)٢٠(أرزاقھم وھدم منازلھم

أمیر  و) صلی اهللا علیه و آله(، فقتل حجر بن عدي وعمرو ابن الحمق وخیرة صحابة رسول اهللا)٢١(بّینة

 ).علیه السالم(المؤمنین

 ).علیه السالم(وصایا اإلمام

رسول اهللا، فأجابه ـ وھو في أشّد عظني ياابن : قال له دخل علیه الصحابي الجلیل جنادة بن أبي ُامّیة، و

واعلم أّن الدنیا في ... واعلم أّنك تطلب الدنیا والموت يطلبك... استعد لسفرك: األحوال ـ وأوصاه قائًال

                                                
 .٦٦: ٢وفیات األعیان . ١٤
 .٢٠٩: ٤ربیع األبرار . ١٥
 .١٠: ١٦لبالغة ، شرح نھج ا٤٦: ٧مختصر تاريخ دمشق . ١٦
 .٣٧٦ :١اإلستیعاب . ١٧
 .١١٤: ٥العقد الفريد . ١٨
 .٤٦: ١١شرح نھج البالغة . ١٩
 .وما بعدھا ٤٤ ،١١شرح نھج البالغة . ٢٠
 .١٢٦: ٤٤بحار األنوار . ٢١
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اعمل آلخرتك  واعمل لدنیاك كأّنك تعیش أبدًا و... حاللھا حساب وفي حرامھا عقاب، وفي الشبھات عتاب

  )٢٢( ....كأّنك تموت غدًا

بوصايا عديدة تتعّلق بالشؤون العاّمة، وبشؤونه الخاّصة، وأن ) علیه السالم(خاه اإلمام الحسینوأوصى أ

 ال تراقفإن رفض الحّكام ذلك دفن في البقیع، وأوصاه أن ) صلی اهللا علیه و آله(يدفن مع رسول اهللا

  )٢٣(.محجمة دم من أجله

علم اهللا أّنكم خیر خلقه ... العلم ومصابیح الدجىكونوا أوعیة : (... وأوصى أخاه محّمد بن الحنفیة قائًال

   )٢٤( .فأجابه محّمد بالطاعة والتسلیم).... صلی اهللا علیه و آله(فاصطفى منكم محّمدًا 

  الخالصه
ـ كان للصلح الذي عقده اإلمام الحسن مع معاوية دوره الكبیر في كشف حقیقة معاوية ونواياه الخفّیة، ١

م األمور استسلم لزھو اإلنتصار، ولم يتمالك نفسه حّتى كشف عن سريرته فبعد أن استلم معاوية زما

الذي كان له دور واضح في تقییم األشخاص واألحداث والمواقف من قبل عموم  و. ومكنونات أھوائه

  .المسلمین، حیث استطاعوا تشخیص القیادة الحقیقیة عن القیادة المزّيفة

ي مالحقة ومطاردة وقتل الرافضین لبیعته ومعارضةحرية الجماعة ـ أعلن معاوية عن طبیعته اإلرھابیة ف٢

  .الصالحة

بحرّية كاملة في االعتراض على معاوية وكشف انحرافه عن ) علیه السالم(ـ تمّتع اإلمام الحسن ٣

  .المنھج اإلسالمي

بل كان وأنصاره، ) علیه السالم(ـ لم يستطع معاوية تحجیم التحّرك والعمل الرسالي لإلمام الحسن ٤

الفرصة التي ). علیه السالم(يزجر من يريد أن يتدّخل لتقیید ھذه الحركة في حیاة اإلمام الحسن 

بنشر األفكار ) علیھم السالم(في توسیع القاعدة الشعبیة ألھل البیت ) علیه السالم(استثمرھا  اإلمام 

حاديث التي توّجه األنظار إلى ونشر األ) علیه السالم(والمفاھیم السلیمة، ونشر فضائل أمیر المؤمنین 

صلی اهللا (ودورھم القیادي في اُالّمة، ونشر مطلق أحاديث رسول اهللا ) علیھم السالم(إمامة أھل البیت 

  ).علیه و آله

حّیًا يشكِّل تھديدًا واضحًا لنظامه، فنّفذ أّول غدر له، حین ) علیه السالم(ـ أيقن معاوية أّن بقاء اإلمام ٥

  .ـ جعدة بنت األشعث ـ لدّس السّم إلیه) علیه السالم(إلمام نّسق مع زوجة ا

                                                
 .٨٥: ٤أعیان الشیعة . ٢٢
 .٧٩: ٤أعیان الشیعة . ٢٣
 .٤٨٩ ،٤٨٧: ٢حیاة اإلمام الحسن . ٢٤



  بسمه تعالی
 
 
 

  

  ))22((سالمی سالمی الالتاریخ اتاریخ االال
   

  
  14الدرس 
  )علیه السالم(ن یتاریخ اإلمام الحس

  



 
   

 
  
  
 

 
 

 
 

  )2(سالمی التاریخ الا )ع(نیتاریخ اإلمام الحس

2  

  
 مقدمهال

، نواصل في ھذا الدرس الكالم في )علیه السالم(بعد أن تناولنا في الدرس السابق تاريخ اإلمام الحسن 

  .بادئین بوالدته علیه السالم) علیه السالم(أھم الخطوط العامة في تاريخ اإلمام الحسین 

  المحتوي العلمی

  .فی ذکر میالده وکنیته وألقابه علیه السالم
بالمدينة لخمس خلون من شعبان المكرم سنة أربع ) علیه السالم(ولد الحسین بن علي بن أبي طالب  

  ١ .من الھجرة

أذن في أذنه  أخذه و به فجاءه و) صلی اهللا علیه و آله(أخبر النبي ) علیه السالم(لما ولد الحسین  و

صلی اهللا (وسماه حسینا وعق عنه ) صلی اهللا علیه و آله(استبشر به  منى وأقام في أذنه الیسرى، والی

تصدقي بوزنه فضة وافعلي به كما فعلت بأخیه الحسن  احلقي رأسه و: قال ألمه كبشا و) علیه و آله

   ٢ ).علیه السالم(

ال غیر  أبو عبداهللایته كن: فقال الشیخ كمال الدين بن طلحة) علیه السالم(أما كنیته  و

  

الرشید، والطیب، والوفي، والسید، والزكي، والمبارك، والتابع لمرضاة اهللا تعالى، : أما ألقابه فكثیرة

فكل ھذه كانت تقال له وتطلق علیه وأشھرھا الزكي ولكن أعالھا رتبة ما لقبه بھا رسول اهللا . والسبط

  .  ٣أنھما سیدا شباب أھل الجنة في قوله فیه وفي أخیه) صلی اهللا علیه و آله(

                                                
عن اإلمام  ٥٩٣ :مصباح المتھجد ،)علیھم السالم ( مؤسسة آل البیت  ٢٧/  ٢ :أنظر اإلرشاد للشیخ المفید .١

 .ولد يوم الثالث من شعبان) علیه السالم ( ذكر أنه  ٥٧٥ :ولكن في) علیه السالم ( الصادق 
 . ١٨٨ :تاريخ الخلفاء للسیوطي ،١١/  ٢ :أسد الغابة ،١٨٥/  ٢ ،١٧٨/  ١ :دعائم اإلسالم ،٢١٦/  ٢ :كشف الغمة .٢
 :وسنن ابن ماجة ،١٩٥/  ١٣ :وصحیح الترمذي ،٣٦٤باب معانقة الصبي ح  :انظر وفي البخاري في األدب المفرد .٣

 .١٣٠/  ٥ :و ،١٩/  ٢ :أسد الغابة ،١٧٧/  ٣ :مستدرك الحاكم ،١٧٢/  ٤ :مسند أحمد ،١٤٤/  ١١كتاب المقدمة باب 
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  همعاوی و) علیه السالم(اإلمام الحسین 
صلی اهللا علیه و (الذي خضع له المسلمون في سقیفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول لقد مّھد اإلنحراف

االستیالء غیر المشروع على منصب الخالفة إلى أن يستولي الطلقاء على كرسّي الحكم  و) آله

اد زاوية االنحراف حّتى تحّولت الخالفة اإلسالمیة بالتدريج إلى ملك عضوض يتوارثه اإلسالمي واشتد

  .شرار الخلق مع االستخفاف التام بالقیم اإلسالمیة واستبدالھا بقیم جاھلیة بائدة

ـ عشر ) علیه السالم(ـ بعد استشھاد أخیه اإلمام الحسن) علیه السالم(لقد عاصر اإلمام الحسین 

معاوية الذي كشف واقع أھدافه بكّل صراحة بعد إبرام وثیقة الصلح مع اإلمام  سنوات من حكم

 .ولّخصھا في حّب السیطرة على الحكم كما مر معنا في الدروس السابقة) علیه السالم(الحسن

وكان معاوية يتدّرج في تنفیذ المخّطط األموي الذي أفصح عنه أبو سفیان حین تولّى عثمان منصب الحكم 

 .كرة يتالعب بھا صبیان بني ُامیة) صلی اهللا علیه و آله(ر خالفة النبّيإذ اعتب

 لهدم اإلسالم همنهج معاوی

تشكِّل مخّططًا ) علیه السالم(لقد كانت الخطوات التي خطاھا معاوية بعد إبرام الصلح مع اإلمام الحسن

صلی اهللا (سالم وخالفة الرسولإعادة الجاھلیة إلى المجتمع اإلسالمي باسم اإل متكامًال لھدم اإلسالم و

 :وتتلّخص ھذه الخطوات فیما يلي. وإمرة المؤمنین) علیه و آله

إشاعة اإلرھاب والتصفیة الجسدية وُاسلوب التجويع لكّل القوى المعارضة للحكم األموي سّیما أتباع  ـ ١

 .التنكیل واالضطھادمنھم، ومتابعتھم، وإخراس كّل لسان ُحّر بكّل وسائل ) علیه السالم(اإلمام علّي

انظروا َمْن قامت علیه البّینة أّنه يحّب علّیًا وأھل بیته، : فقد كتب معاوية إلى والته في جمیع األمصار

 .٤فامحوه من الديوان واسقطوا عطاءه ورزقه

  .٥َمْن اّتھمتموه بمواالة ھؤالء القوم فنّكلوا به واھدموا داره: وكتب كتابًا آخر جاء فیه

فُقِتلْت : تلك المأساة الدامیة بأقصر عبارة وأدّقھا حین قال) علیه السالم(إلمام محمد الباقروقد صّور ا

شیعُتنا بكّل بلدة، وقطعت األيدي واألرجل على الظّنة، وكان َمْن ُيذَكر بحّبنا واإلنقطاع إلینا سجن، أو نھب 

علیه (اهللا بن زياد قاتل الحسینماله، أو ھدمت داره، ثم لم يزل البالء يشتّد ويزداد إلى زمان عبید

 .٦)السالم

                                                
 .٨٦ :٢الحديد  شرح نھج البالغة إلبن أبي .٤
 .نفس المصدر .٥
 .نفس المصدر .٦
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إغداق األموال من أجل شراء الضمائر والذمم إمعانًا في إذابة الشخصّیة اإلسالمیة وتمكینًا للسیاسة  ـ ٢

 :المنحرفة من تحقیق أھدافھا السوداء، وقد تّم فعًال شراء نوعین من الناس

ح في العمالة لمعاوية وافتراء األحاديث الكاذبة بعض الوّعاظ والمحّدثین الذي كان لھم دور مفضو أ ـ

 .وأھل بیته قاطبة) علیه السالم(للنیل من علّي) صلی اهللا علیه و آله(ونسبتھا إلى الرسول

شراء ضمائر الوجوه اإلجتماعیة التي يخشى من تحّركھا ضّد الحكم األموي، وھو أسلوب مارسه  ب ـ

 .دى متبّنیات السیاسة األموية في جمیع مراحلھامعاوية وغیره من ساسة الحكم حّتى صار إح

العمل على تمزيق أواصر اُالّمة اإلسالمیة بإثارة الروح القومیة والقبلیة واإلقلیمیة بین قّطاعاتھا  ـ ٣

المختلفة إمعانًا منه في إلھاء األّمة في تناقضات جانبیة على حساب تناقضھا األساسي مع الحكم 

ممارسة إثارة الضغائن بین القبائل العربیة وإشغالھا بالصراعات الجانبیة فیما األموي الجائر، وذلك في 

بینھا، كالصراع الذي نشب بین قیس ومضر، وأھل الیمن والمدينة، وبین قبائل العراق فیما بینھا، وإثارة 

ر المرء أن العنصرية عند العرب ضّد المسلمین من غیرالعرب الذي ُيعرفون تاريخیًا باسم الموالي، وبمقدو

 .٧يجد آثار تلك السیاسة الجاھلیة جلّیًا في أشعار مسكین الدارمي والفرزدق وجرير واألخطل وسواھم

بالرغم من أّنه كان قد تعّھد بأن ال يبغي له وال ) علیه السالم(اغتیال اإلمام السبط الحسن بن علّي ـ ٤

 .ألخیه الغوائل

لن بفسقه وتحكیمه في رقاب المسلمین تحت ظالل الكبت واإلضطھاد المع) يزيد(فرض البیعة لولده  ـ ٥

خلیفة للمسلمین بعد موت )علیه السالم(واإلغراء والترغیب، خالفًا للوثیقة التي تقضي أن يكون الحسن

ولي ) علیه السالم(ھو اآلخر قد رحل إلى رّبه يومھا فالحسین) علیه السالم(معاوية، فإن كان الحسن

؛ إّن منح يزيد السلطة لیقود األّمة اإلسالمیة، ويخّطط لمستقبلھا، ويحّدد مسارھا؛ معناه األمر من بعده

اإلنھاء العملي للوجود اإلسالمي على اإلطالق، وِرّدة واقعیة عن مبادئ السماء، وعودة للجاھلیة ولكن 

  .في ثوب جديد وبشكل صريح

                                                
 ٦١ص  ،إحیاء النزعة القبلّیة واستغاللھا ،)بیروت(حمد مھدي شمس الدين، طـ داراألندلس م ،ثورة الحسین .٧

 .ومابعدھا
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ه طابع الشذوذ في شّتى أفكاره وممارساته ومشاعره، فیزيد ـ كما تؤّكد المصادر التاريخیة ـ كان يغلب علی

له أي انفتاح واع على الرسالة اإلسالمیة  لم يتوّفراألمر الذي يحمل المنصف على القول بأّن يزيدًا 

مطلقًا  ال تّتصلوأھدافھا العلیا التي تحّقق أرقى صیاغة لإلنسان ـ كفرد وكعضو في المجتمع ـ صیاغة 

 .قريب أو بعید بمرتكزات الجاھلیة من

وحین يعدم يزيد الجو التربوي الذي يوّفره اإلسالم عادة ألبنائه؛ فإّن األمر ال يدعو إلى العجب بعد ذلك إْذ 

أطلعنا التاريخ اإلسالمي على نشاطات مشّبعة بروح اإلنحراف عن اإلسالم مّما كان ابن معاوية يمارسھا 

الشام، كاّللھو الماجن واّللعب الخلیع وشرب الخمر على مسمع ومرأى من كثیر من المسلمین في بالد 

  .٨ومنادمة الفتیات والغناء، بل كان ُيلبس كالبه أساور الّذھب

ھذا شیخ من بني إسرائیل أصاب : كان لیزيد قرد يجعله بین يديه ويكّنیه أبا قیس ويقول: قال البالذري

مله على أتان وخشبة ويرسلھا مع خطیئة فمسخ، وكان يسقیه النبیذ ويضحك مّما يصنع، وكان يح

 .٩الخیل

وكالب وقرود وفھود ومنادمة على الشراب،وجلس ذات  ١٠وكان يزيد صاحب طرب وجوارح: وقال المسعودي

 :يوم على شرابه، وعن يمینه ابن زياد، وذلك بعد قتل الحسین، فأقبل على ساقیه فقال

 ادثم ِمل فاسِق مثلھا ابن زي***  ١١أسقني شربة تروي مشاشي

 ولتسديد مغنمي وجھادي*** صاحب السّر واألمانة عندي 

                                                
 :٤أنساب األشراف، البالذرى  ؛٣٤٥ :م١٩٧٢ ،)بیروت(طـ دار مكتبة التربیة  ،عبداهللا العاليلي ،اإلمام الحسین .٨
 .٢و١
 .٢و١ :٤أنساب األشراف، البالذرى  .٩
 .١٩٧ـ  ١٩٦ :تاريخ الخلفاء، السیوطي ،وطیر الصیدالسباع  :الجوارح .١٠
 .عظامي :مشاشي .١١
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 .ثم أمر المغّنین فغّنوا به

  وغلب على أصحاب يزيد وعّماله ما كان يفعله من الفسوق،

 .١٢أظھر الناس شرب الشراب استعملت المالھي و المدينة و في أّيامه ظھر الغناء بمّكة و و

إّما أن تتبّنى سیاسة  ـ: أصبحت أمام خیارين ن حیاتھا، وھكذا وقفت اُالّمة على عتبة تاريخ جديد م و

  .الرفض القاطع للواقع الذي فرض علیھا مھما كان الثمن

أو القبول بسیاسة األمر الواقع، حیث علیھا أن تتنازل عن رسالتھا وسّر عظمتھا وعنوان عّزتھا في الحیاة، 

 ؟١٣فكیف كان األمر

 الخالصه
اإلسالم في إشاعة اإلرھاب والتصفیة الجسدية لكّل القوى المعارضة ـ يتلخص منھج معاوية لھدم ١

وإغداق األموال لشراء الضمائر وسیاسة التجويع وتمزيق أواصر اُالّمة بإثارة الروح القومیة واغتیال اإلمام 

 .وفرض البیعة لیزيد الفاسق ـ المعلن بالفسق ـ) علیه السالم(الحسن

ديد وجعلھا أمام أحد خیارين؛ ھما رفض الحكم والحاكم المنحرف عمًال ـ وھكذا جّر اُالّمة إلى وضع ج٢

باُالصول السیاسیة للشريعة اإلسالمیة، أو الخضوع لإلنحراف الذي يمثِّل عودة الجاھلیة بكّل ثقلھا إلى 

 .الساحة السیاسة من جديد

  

                                                
 .٦٧ :٣) بیروت(المسعودي، طـ داراألندلس  ،مروج الذھب ومعادن الجوھر .١٢
 .بتصّرف ٧١ـ  ٦٤ :٢بیته   وأھل  اهللا سیرة رسول .١٣



  بسمه تعالی
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 )علیه السالم(منهج اإلمام الحسین 

 )علیه السالم(بعد استشهاد اإلمام الحسن 
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 مقدمهال

تناولنا في الدرس السابق بعض الخطوط العامة لتاريخ اإلمام الحسین مع معاوية أيام حیاته، نواصل 

تكلم في منھجه بعد استشھاد اإلمام الكالم في ھذا الدرس في تاريخه علیه السالم حیث ن

  ).علیھما السالم(الحسن

  المحتوي العلمی
بعد إبرام الصلح مع معاوية، بل كان يتحّرك وفق مسؤولیته تجاه ) علیه السالم(لم يسكت اإلمام الحسین

) یه السالمعل(ريث النبّوة ـ بعد أخیه اإلمام الحسن بصفته و) صلی اهللا علیه و آله(ُاّمة جّده  شريعة رّبه و

صلی اهللا (الكريم ـ مراعیًا ظروف اُالّمة ومراقبًا لمدى تدھورھا وساعیًا للمحافظة على ثمرة جھود الرسول

  .وصحابته األبرار) علیه و آله

إعطائھا من  في فترة حكم معاوية على تحصین اُالّمة ضّد االنھیار التاّم و) علیه السالم(لقد عمل اإلمام

افي، كي تتمّكن من البقاء صامدًة في مواجھة المحن التي تستولدھا الجاھلیة المقّومات القدر الك

 .األموية

 :يمكن أن نلّخص مجمل نشاطه في ھذه الفترة فیما يلي و

 یزید هبیع و همعاوی هـ مواجه 1

ّلى رفضه القاطع لبیعة يزيد بعدما قّرر معاوية أن يسافر إلى يثرب لیتو) علیه السالم(أعلن اإلمام الحسین

صلی اهللا (وعبداهللا بن عباس أشاد بالنبّي) علیه السالم(بنفسه إقناع المعارضین، وبعد أن اجتمع باإلمام

علیه (وأثنى علیه، وعرض بیعة ابنه ومنحه األلقاب الفخمة ودعاھما إلى بیعته، فانبرى اإلمام) علیه و آله

 ):علیه السالم(فحمد اهللا وأثنى علیه ثم قال) السالم

وقد فھمُت ما لبست به ) علیه السالم(المادح وإن أطنَب في صفة الرسول فلن يؤّدي! عد يا معاويةأّما ب«

ھیھات  التنّكب عن استبالغ الّنعت و من إيجاز الصفة، و) صلی اهللا علیه و آله(الخلف بعد رسول اهللا

فّضلت حّتى أفرطت،  لقد بھرت الشمس أنوار السرج و ففضح الصبُح فحمَة الّدجى، و!! ھیھات يا معاوية

ُجرت حّتى تجاوزت، ما بذلت لذي حّق من إسم حّقه من  واستأثرت حّتى أجحفت،ومنعت حّتى بخلت و

 .نصیب، حّتى أخذ الشیطان حّظه األوفر ونصیبه األكمل

تريد أن توھم الناس ) صلی اهللا علیه و آله(سیاسته ُالّمة محّمد و فھمُت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله و

يزيد كأّنك تصُف محجوبًا أو تنعت غائبًا، أو تخبر عّما كان مّما احتويته بعلم خاّص، وقد دّل يزيد من  في
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الحمام  نفسه على موقع رأيه، فخذ لیزيد فیما أخذ به من استقرائه الكالب المھارشة عند التحارش و

 .١»...القیان ذوات المعازف، وضروب المالھي، تجْده ناصرًا الّسبق ألترابھّن و

 الجماهیر هلحرک هواالستجاب هاالُم هجمع کلم همحاولـ  2

أخذت الوفود تترى على اإلمام من جمیع األقطار اإلسالمیة وھي تعّج بالشكوى وتستغیث به نتیجة  و

الظلم والجور الذي حّل بھا، وتطلب منه القیام بإنقاذھا من اإلضطھاد، ونقلت العیون في يثرب إلى 

، وكان الوالي مروان بن الحكم، ففزع )علیه السالم(ة تجّمع الناس واختالفھم على اإلمامالسلطة المحّلی

أّما بعد فقد كثر اختالف الناس : من ذلك وخاف إلى حّد بعید من عواقبه، فرفع مذّكرة إلى معاوية جاء فیھا

 .٢إلى الحسین، واهللا، إّني ألرى لكم منه يومًا عصیبًا

 هـ فضح جرائم معاوی 3

إلى معاوية مذّكرًة خطیرًة كانت جوابًا لرسالته يحّمله فیھا مسؤولّیات جمیع ما ) علیه السالم(ب اإلمامكت

وقع في البالد من سفك الدماء وفقدان األمن وتعريض اُالّمة لألزمات، وتعّد من أروع الوثائق الرسمیة التي 

د، بلغني كتابك تذكر فیه أّنه انتھت إلیك أّما بع«: حفلت بذكراألحداث التي صدرت من معاوية، وھذا نّصھا

ال يسّدد إلیھا إّال اهللا  إّن الحسنات ال يھدي لھا و أنا بغیرھا عندك جدير، و عّني أمور أنت عنھا راغب و

أّما ما ذكرت أّنه رقى إلیك عّني فإّنه إّنما رقاه إلیك المّالقون المّشاؤون بالنمیمة، المفّرقون بین . تعالى

من  إّني ألخشى اهللا في ترك ذلك منك، و ال علیك خالفًا، و ذب الغاوون، ما أردت لك حربًا وك الجمع، و

 .اإلعذار فیه إلیك وإلى أولیائك القاسطین حزب الظلمة

ألسَت القاتل حجر بن عدي أخا كندة وأصحابه المصّلین العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم،ويستعظمون 

ال يخافون في اهللا لومة الئم؟ قتلتھم ظلمًا وعدوانًا من  ينھون عن المنكر و يأمرون بالمعروف و البدع و

 .المواثیق المؤّكدة، جرأًة على اهللا واستخفافًا بعھده بعدما أعطیتھم األيمان المغّلظة و

العبد الصالح الذي أبلته ) صلی اهللا علیه و آله(أولست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول اهللا

دة فنحل جسمه واصفّر لونُه؟ فقتلته بعدما أّمنته وأعطیته ما لو فھمته العصم لنزلت من رؤوس العبا

 .الجبال

قد قال رسول  أولست بمّدعي زياد بن سمیة المولود على فراش عبید ثقیف، فزعمت أّنه ابن أبیك؟ و

) صلی اهللا علیه و آله(هللافتركت سّنة رسول ا» الولد للفراش وللعاھر الحجر«):صلی اهللا علیه و آله(اهللا

                                                
 .، ط طھران١٦٦: كتاب سلیم بن قیس .١
 .٢٢٣ :كتاب سلیم بن قیس .٢
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 أرجلھم و يقطع أيديھم و تعّمدًا، وتبعت ھواك بغیر ھدًى من اهللا، ثّم سّلطته على أھل اإلسالم يقتلھم و

 .يسمُل أعینھم ويصلبھم على جذوع النخل، كأّنك لست من ھذه اُالّمة ولیسوا منك

كّرم اهللا وجھه، فكتبَت إلیه أن اقتل  أولست قاتل الحضرمي الذي كتب فیه إلیك زياد أّنه على دين علّي

الذي ) علیه السالم(مثَّل بھم بأمرك، وديُن علّي ھو دين ابن عّمه كّل من كان على دين علّي؟ فقتلھم و

لوال ذلك لكان شرفك وشرف آبائك الرحلتین رحلة الشتاء ورحلة  أجلسك مجلسك الذي أنت فیه و

 .٣الصیف

سّجلت الجرائم التي ارتكبھا معاوية غیر  عھد عرضت لعبث السلطة ووال توجد وثیقة سیاسیة في ذلك ال

 .ھي صرخة في وجه الظلم واالستبداد ھذه الوثیقة، و

4 بمسؤولیتها هـ تذکیر االُم. 

مؤتمرًا سیاسیًا عاّمًا دعا فیه جمھورًا غفیرًا مّمن شھد موسم الحّج من ) علیه السالم(عقد اإلمام

خطیبًا فیھم، وتحّدث )علیه السالم(غیرھم من سائر المسلمین، فانبرى تابعین وال األنصار و المھاجرين و

ما  التي صّبھا علیھم معاوية و اإلحن و وشیعتھم من المحن و) صلی اهللا علیه و آله(بما ألّم بعترة النبّي

في )آله صلی اهللا علیه و(ستر ما ُاثر عن الرسول اّتخذه من اإلجراءات المشّددة في إخفاء فضائلھم و

عن ھذا المؤتمر  سلیم بن قیسحّقھم، وألزم الحاضرين بإذاعة ذلك بین المسلمین، وفیما يلي ما رواه 

ولّما كان قبل موت معاوية بسنة حّج الحسین بن علّي  :حیث قال) علیه السالم(ونّص خطاب اإلمام

وعبداهللا بن عّباس وعبداهللا بن جعفر، فجمع الحسین بني ھاشم ونساءھم وموالیھم ومن حّج من 

التدعوا أحدًا حّج العام من أصحاب : األنصار مّمن يعرفھم الحسین وأھل بیته، ثم أرسل رسًال وقال لھم

المعروفین بالصالح والنسك إّال إجمعوھم لي، فاجتمع إلیه بمنى أكثر من ) آلهصلی اهللا علیه و (رسول اهللا

صلی اهللا (سبعمائة رجل وھم في سرادق، وعاّمتھم من التابعین، ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبّي

معاوية ـ قد أّما بعد فإّن ھذا الطاغیة ـ يعني : ، فقام فیھم خطیبًا فحمد اهللا وأثنى علیه، ثم قال)علیه و آله

 إّني ُاريد أن أسألكم عن شيء فإْن صدقت فصّدقوني و فعل بنا وبشیعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشھدتم، و

اكتموا قولي، ثّم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم مْن آمنتموه ووثقتم  إن كذبُت فكّذبوني،اسمعوا مقالتي و

 .يذھب، واهللا متّم نوره ولو كره الكافرون لحّق وبه فادعوھم إلى ما تعلمون، فإّني أخاف أن يندرس ھذا ا

شیئًا مّما أنزل اهللا فیھم إّال تاله وفّسره، وال شیئًا مّما قاله  )علیه السالم(فما ترك الحسین: قال الراوي

في كّل ذلك يقول  في نفسه وأھل بیته إّال رواه، و في أبیه وأخیه وُاّمه و) صلی اهللا علیه و آله(رسول اهللا

                                                
 .١٩٥ :١، الطبعة اُالولى وناسخ التواريخ ٣٢٧ :٤الحديد  شرح نھج البالغة البن أبي .٣
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ُانشدكم اهللا، أتعلمون أنَّ : أن قال) علیه السالم(شھدنا، ومّما ناشدھم الّلھّم نعم قد سمعنا و: بهأصحا

كان أخا رسول اهللا حین آخى بین أصحابه فآخى بینه وبین نفسه،  )علیه السالم(علّي بن أبي طالب

م ھل تعلمون أّن رسول ُانشدك: الّلھم نعم، قال: أنت أخي وأنا أخوك في الدنیا واآلخرة؟ قالوا: وقال

اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ثّم ابتنى فیه عشرة منازل تسعة له، ) صلی اهللا علیه و آله(اهللا

وجعل عاشرھا في وسطھا ألبي، ثّم سّد كّل باب شارع إلى المسجد غیر بابه؟ فتكّلم في ذلك من 

أمرني بسّد أبوابكم وفتح بابه، ثم نھى الناس  لكن اهللا ما أنا سددُت أبوابكم وفتحت بابه، و: تكّلم، فقال

صلی اهللا علیه و (كان بجنب في المسجد ومنزله في منزل رسول اهللا أن يناموا في المسجد غیره، و

أفتعلمون أّن عمر بن : اللھّم نعم، قال: وله فیه أوالد، قالوا) صلی اهللا علیه و آله(، فولد لرسول اهللا)آله

إّن اهللا : ر عینه يدعھا في منزله إلى المسجد فأبى علیه، ثّم خطب فقالالخطاب حرص على كّوة قد

ُانشدكم اهللا : اللھّم نعم، قال: أمرني أن أبني مسجدًا طاھرًا ال يسكنه غیري وغیر أخي وبنیه؟ قالوا

أنت مّني بمنزلة ھارون من : قال في غزوة تبوك) صلی اهللا علیه و آله(أتعلمون أّن رسول اهللا

ُانشدكم اهللا أتعلمون أّن : اللھّم نعم، قال: أنت ولّي كّل مؤمن بعدي؟ قالوا ، و)ه السالمعلی(موسى

حین دعا النصارى من أھل نجران إلى المباھلة لم يأت إّال به وبصاحبته ) صلی اهللا علیه و آله(رسول اهللا

دفع إلیه اللواء يوم )  علیه و آلهصلی اهللا(ُانشدكم اهللا أتعلمون أّن رسول اهللا: اللھّم نعم، قال: وابنیه؟ قالوا

ألدفعه إلى رجل يحّبه اهللا ورسوله ويحّب اهللا ورسوله كّرار غیر فّرار، يفتحھا اهللا على يديه؟ : خیبر، ثّم قال

اليبّلغ عّني إّال أنا أو : بعثه ببراءة وقال)صلی اهللا علیه و آله(أتعلمون أّن رسول اهللا: اللھّم نعم، قال: قالوا

 .اللھّم نعم: ي؟ قالوارجل مّن

لم تنزْل به شّدة قّط إّال قّدمه لھا ثقًة به وأّنه لم يدعه ) صلی اهللا علیه و آله(أتعلمون أّن رسول اهللا: قال

 .اللھّم نعم: باسمه قّط، إّال يقول يا أخي؟ قالوا

علّي أنت مّني وأنا  يا: قضى بینه وبین جعفر وزيد فقال) صلی اهللا علیه و آله(أتعلمون أّن رسول اهللا: قال

 .اللھّم نعم: أنت ولّي كّل مؤمن بعدي؟ قالوا منك و

كّل يوم خلوة، وكّل لیلة دخلة، إذا سأله ) صلی اهللا علیه و آله(أتعلمون أّنه كانت له من رسول اهللا: قال

 .الّلھّم نعم: أعطاه، وإذا سكت أبداه؟ قالوا

علیھا (فّضله على جعفر وحمزة حین قال لفاطمة) هصلی اهللا علیه و آل(أتعلمون أّن رسول اهللا: قال

 .اللھّم نعم: زّوجتك خیر أھل بیتي أقدمھم سلمًا وأعظمھم حلمًا وأكثرھم علمًا؟ قالوا): السالم

أنا سّید ولد آدم، وأخي علّي سّیدالعرب، : قال) صلی اهللا علیه و آله(أتعلمون أّن رسول اهللا: قال
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إبناي سّیدا شباب  )علیھما السالم(اء أھل الجّنة، والحسن والحسینسّیدة نس )علیھا السالم(وفاطمة

 .اللھّم نعم: أھل الجّنة؟ قالوا

اللھّم : أمره بغسله، وأخبره أّن جبرئیل يعینه علیه؟ قالوا) صلی اهللا علیه و آله(أتعلمون أّن رسول اهللا: قال

 .نعم

إّني تركُت فیكم الثقلین : آخر خطبة خطبھا قال في) صلی اهللا علیه و آله(أتعلمون أّن رسول اهللا: قال

  .اللھّم نعم: كتاب اهللا وأھل بیتي فتمّسكوا بھما لن تضّلوا؟ قالوا

  

خاّصة وفي أھل بیته من  )علیه السالم(شیئًا أنزله اهللا في علّي بن أبي طالب) علیه السالم(فلم يدع

اللھّم قد : اللھّم نعم قد سمعناه، ويقول الّتابع: القرآن وال على لسان نبّیه إّال ناشدھم فیه فیقول الصحابة

من زعم أّنه يحّبني ويبغض علّیًا فقد : حّدثنیه من أثق به فالن وفالن، ثّم ناشدھم أّنھم قد سمعوه يقول

ألّنه مّني وأنا منه، من أحّبه : يا رسول اهللا وكیف ذلك؟ قال: كذب، لیس يحّبني ويبغض علّیًا، فقال له قائل

: ي وَمن أحّبني فقد أحّب اهللا، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض اهللا، فقالوافقد أحّبن

  .٤اللھّم نعم، قد سمعناه،وتفّرقوا على ذلك

  ).علیه السالم(كان ھذا المؤتمر يتضّمن اإلعداد لوضع مستقبلي كان قد خّطط له اإلمام الحسین و

 

 الخالصه
نشاط سیاسي ) علیه السالم(بعد استشھاد أخیه الحسن السبط) معلیه السال(ـ كان لإلمام الحسین١

مع معاوية كما ) علیه السالم(واضح تجاه معاوية، فھو لم ينقض بنود الصلح التي أمضاھا أخوه الحسن

                                                
 .٢٢٠ـ  ٢١٩ :٢) ع(حیاة اإلمام الحسین .٤
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نقضھا معاوية ولكّنه بدأ يتحّرك باتجاه إعداد وتجنید الطاقات المستعدة للمعارضة وابتدأ بمواجھة معاوية 

 .وصراحة ألخذه البیعة الّال مشروعة لیزيد كولّي للعھد بعده بكّل جرأة

وكان مراقبًا لكّل . أن يجمع كلمة اُالّمة ويوّحدھا باتجاه واحد) علیه السالم(ـ حاول اإلمام الحسین٢

تصرفات معاوية وفاضحًا لجرائمه باستمرار، ولم يزل يستفید من كّل الفرص الممكنة لالستعداد للمرحلة 

 .من المواجھةالمقبلة 

  



  بسمه تعالی
 
 
 

  

   ))22((التاریخ االسالمی التاریخ االسالمی 
  

  16الدرس 
إلى  )علیه السالم(االمام الحسین  هجره

  هالمکرّم همکّ
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 مقدمهال

تناولنا في الدرس السابق بعض الخطوط العامة لتاريخ اإلمام الحسین، حیث تكلمنا في  منھجه بعد 
  ).علیھما السالم(استشھاد اإلمام الحسن 

ته علیه السالم، حیث نتناول بالبحث ھجرته علیه السالم الى نواصل في ھذا الدرس الكالم في حیا و
  .مكة المكرمة والخطوات التي اتخذھا ھناك لتھیئة الظروف المناسبة لثورته المباركة

  المحتوي العلمی
) علیه السالم(تحّركت الشیعة بالعراق وكتبوا إلى الحسین) علیه السالم(لّما استشھد اإلمام الحسن

لبیعة له، فامتنع علیھم وذكر أّن بینه وبین معاوية عھدًا وعقدًا ال يجوز له نقضه حّتى في خلع معاوية وا
 .تمضي المّدة فإذا مات معاوية نظر في ذلك

فلّما مات معاوية منتصف رجب سنة ستین من الھجرة وتخّلف بعده ولده يزيد، كتب يزيد إلى ابن عمه 
يقال له ابن أبي زريق يأمره بأخذ البیعة على أھلھا  الولید بن عتبة والي المدينة مع مولى لمعاوية

إْن أبى علیك فاضرب : له في التّأخر عن ذلك ويقول ال يرخص و) علیه السالم(وخاّصة على الحسین
 .عنقه وابعث إلّي برأسه

عبد الحسین بن علي وعبداهللا بن الزبیر وعبداهللا بن عمر و: وكان معاوية قبل وفاته قد حّذر يزيد من أربعة
 .الرحمن بن أبي بكر وال سّیما من الحسین وابن الزبیر

 .أرسل الولید خلفه واحدًا وثمانین راكبًا فلم يدركوه وكان ابن عمر بمّكة أّما ابن الزبیر فھرب إلى مّكة و
لو  ويقبل،   إّنه ال: استشاره في أمره، فقال فأحضر الولیُد مرواَن بَن الحكم و) علیه السالم(أّما الحسین و

 .لیتني لم أك شیئًا مذكورًا: كنت مكانك لضربت عنقه، فقال الولید
الذي أراد فدعا ) علیه السالم(اللیل فاستدعاه فعرف الحسین في) علیه السالم(ثم بعث إلى الحسین

إّن الولید قد : كانوا ثالثین رجًال وأمرھم بحمل السالح وقال لھم بجماعة من أھل بیته وموالیه و
ھو غیر مأمون فكونوا معي  إلیه و أجیبهلست آمن أن يكّلفني فیه أمرًا ال  في ھذا الوقت واستدعاني 

 .فإذا دخلت فاجلسوا على الباب فإن سمعتم صوتي قد عال فادخلوا علیه لتمنعوه عّني
إلى الولید فوجد عنده مروان بن الحكم فنعى الولید معاوية فاسترجع ) علیه السالم(فصار الحسین

فلم يرد ، ثّم قرأ علیه كتاب يزيد وما أمره فیه من أخذ البیعة منه لزيد، )علیه السالم(الحسین
أن يصاحره باالمتناع من البیعة وأراد التخّلص منه بوجه سلمي، فوّرى عن مراده  )علیه السالم(الحسین

 ): علیه السالم(وقال
 ،»الناسإني أراك ال تقنع ببیعتي سّرًا حّتى ُابايعه جھرًا فیعرف ذلك «

 ) علیه السالم(أجل، فقال الحسین: فقال له الولید
 ،»تصبح وترى رأيك في ذلك«
 .فقال له الولید انصرف على اسم اهللا حّتى تأتینا مع جماعة الناس 

ال قدرت منه على مثلھا أبدًا حّتى تكثر القتلى  ولم يبايعفقال له مروان واهللا لئن فارقك الحسین الساعة 
 .من عندك حّتى يبايع أو تضرب عنقه فال يخرجلكن احبس الرجل بینكم وبینه، و

ھذه المجابھة القاسیة من مروان الوزغ ابن الوزغ صارحھما حینئذ ) علیه السالم(فلما سمع الحسین
علیه (قال عند ذلك و) علیه السالم(أن يبايع لیزيد أبدًا، فوثب الحسین ال يمكنأّنه  باالمتناع من البیعة و

 .»كذبت واِهللا ولؤمت! أنت تأمر بضرب عنقي؟! ويلي علیك يا ابن الزرقاء«: مروانل) السالم
إّنا أھل بیت النبّوة ومعدن الرسالة ومختلف ! أّيھا األمیر«): علیه السالم(ثّم أقبل على الولید فقال

، ومثلي ال المالئكة بنا فتح اهللا وبنا ختم، ويزيد فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق
 .، ثّم خرج يتھادى بین موالیه»يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أّينا أحّق بالخالفة والبیعة

 .هالمکرّم همکّ )علیه السالم(دخول اإلمام الحسین

لیلة األحد لیومین بقین من رجب متوجھًا إلى مّكة وھو يقرأ قوله ) علیه السالم(خرج االمام الحسین
 )َفَخَرَج ِمْنَھا َخاِئفًا َيَتَرقَُّب(ى تعال
َوَلمَّا َتَوجََّه : (إلى مّكة يوم الجمعة لثالث مضین من شعبان، ودخلھا وھو يقرأ) علیه السالم(كان دخوله و

 ).ِتْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َربِّي َأْن َيْھِدَيِني َسَواَء السَِّبیَل
 .ثماني لیال من ذي الحّجة ذا القعدة و شّواًال و فأقام بمّكة باقي شعبان وشھر رمضان و
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أھل اآلفاق يختلفون إلیه وابن الزبیر بھا قد لزم جانب  أقبل أھل مّكة ومن كان بھا من المعتمرين و و
فیمن يأتیه الیومین )علیه السالم(يأتي الحسین يطوف و الكعبة فھو قائم يصّلي عندھا عاّمة النھار و

يوم مّرة وال يزال يشیر علیه بالرأي وھو أثقل خلق اهللا على ابن الزبیر ألّنه قد علم أّن المتوالیین وبین كّل 
أطوع في ) علیه السالم(باقیًا في البلد وأّن الحسین)علیه السالم(أھل الحجاز ال يبايعونه ما دام الحسین

 .الناس منه وأجّل

 هواإلعالن عن االستعداد للبیع هأهل الکوف هدعو

ُعقد اجتماع  من البیعة ارجفوا بیزيد و) علیه السالم(أھل الكوفة موت معاوية وامتناع الحسینلّما بلغ  و
إّنكم : قال في آخر خطبته ، فلّما تكاملوا قام سلیمان فیھم خطیبًا وسلیمان بن صرد الخزاعيفي منزل 

نه يزيد، وھذا قد علمتم بأّن معاوية قد ھلك وصار إلى رّبه وقدم على عمله وقد قعد في موضعه اب
الحسین بن علّي قد خالفه وصار إلى مّكة ھاربًا من طواغیت آل أبي سفیان وأنتم شیعته وشیعة أبیه 
من قبله، وقد احتاج إلى نصرتكم الیوم فإن كنتم تعلمون أّنكم ناصروه ومجاھدو عدّوه فاكتبوا إلیه، وإن 

 .قاتل عدّوه ونقتل أنفسنا دونهبل ن: قالوا. خفتم الوھن والفشل فالتغّروا الرجل من نفسه
 كتبوا إلیه معھم  و أبو عبداهللا الجدليفأرسلوا وفدًا من قبلھم وعلیھم 

رفاعة بن شّداد  بسم اهللا الرحمن الرحیم للحسین بن علّي من سلیمان بن صرد والمسّیب بن نجبة و(
سالم علیك أّما بعد،  المسلمین، البجلي وحبیب بن مظاھر وعبداهللا بن وال وشیعته من المؤمنین و

فالحمد هللا الذي قصم عدّوك وعدّو أبیك من قبل الجّبار العنید الغشوم الظلوم الذي انتزى على ھذه اُالّمة 
فابتّزھا أمرھا وغصبھا فیأھا وتأّمر علیھا بغیر رضًا منھا ثّم قتل خیارھا واستبقى شرارھا وجعل مال اهللا 

كما بعدت ثمود وإّنه لیس علینا إمام غیرك فأقبل لعّل اهللا يجمعنا بك  دولة بین جبابرتھا وعتاتھا فبعدًا له
على الحّق والنعمان بن بشیر في قصر اإلمارة ولسنا نجتمع معه في جمعة وال نخرج معه إلى عید ولو 
قد بلغنا أّنك أقبلت أخرجناه حّتى يلحق بالشام إن شاء اهللا تعالى والسالم علیك ورحمة اهللا ياابن رسول 

 ).اهللا وعلى أبیك من قبلك وال حول وال قّوة إّال باهللا العلّي العظیم
عمارة بن بن شّداد األرحبي و عبد الرحمن بن عبداهللاوقیس بن مسھر الصیداوي ثّم لبثوا يومین وأنفذوا 

ومعھم نحو مائة وخمسین صفحة من الرجل واإلثنین ) علیه السالم(إلى الحسین عبداهللا السلولي
فورد علیه في يوم واحد ستمائة كتاب وتواترت الكتب حّتى اجتمع  ال يجیبھموھو مع ذلك يتأّنى وواألربعة 

سعید بن عبد و ھاني بن ھاني السبیعيعنده إثنا عشر ألف كتاب ثّم لبثوا يومین آخرين وسّرحوا إلیه 
   اهللا الحنفي

بسم اهللا الرحمن الرحیم للحسین بن علّي من شیعته من المؤمنین [: وكانا آخر الرسل وكتبوا إلیه
والمسلمین أّما بعد فحّیھال فإّن الناس ينتظرونك ال رأي لھم غیرك فالعجل العجل ثّم العجل العجل 

 .]والسالم

 .هإلى الکوف )علیه السالم(رسول الحسین

بسم اهللا الرحمن الرحیم : (ن عبداهللامع ھاني بن ھاني وسعید ب) علیه السالم(ثم كتب اإلمام الحسین
من الحسین بن علّي إلى المأل من المؤمنین والمسلمین أّما بعد فإّن ھانیًا وسعیدًا قدما عليَّ بكتبكم 
وكانا آخر من قدم علّي من رسلكم وقد فھمت كّل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جّلكم أّنه لیس علینا 

لى الحّق والھدى وأنا باعث إلیكم أخي وابن عّمي وثقتي من أھل بیتي إمام فأقبل لعّل اهللا يجمعنا بك ع
مسلم بن عقیل فإن كتب إلّي أّنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت 
به رسلكم وقرأُت في كتبكم فإّني أقدم إلیكم وشیكًا إن شاء اهللا تعالى فلعمري ما اإلمام إّال الحاكم 

 ).القائم بالقسط الدائن بدين الحّق الحابس نفسه على ذلك هللا والسالم بالكتاب
ابن عّمه مسلم بن عقیل، وقیل إّنه كتب معه جواب كتبھم فسّرحه مع ) علیه السالم(دعا الحسین و

قیس بن مسھر الصیداوي ورجلین آخرين وأمره بالتقوى وكتمان أمره واللطف فإن رأى الناس مجتمعین 
حّتى أتى المدينة واستأجر دلیلین من قیس ) رحمه اهللا(ل إلیه بذلك، فأقبل مسلممستوسقین عّج

فأقبال به يتنكبان الطريق وأصابھما عطش شديد فعجزا عن السیر فاومأ له إلى سنن الطريق ومات 
 .الدلیالن عطشًا

إلیه جماعة قرأ  ثّم أقبل حّتى دخل الكوفة فنزل دار المختار، وأقبلت الناس تختلف إلیه فكّلما اجتمع
وھم يبكون، وبايعه الناس حّتى بايعه منھم ثمانیة عشر ألفًا، فكتب ) علیه السالم(علیھم كتاب الحسین

أّما بعد فإّن الرائد ال يكذب أھله وإّن جمیع أھل الكوفة معك وقد بايعني ): علیه السالم(إلى الحسین
 .ھذا والسالممنھم ثمانیة عشر ألفًا فعّجل اإلقبال حین تقرأ كتابي 

فصعد » وكان والیًا على الكوفة«جعل الناس يختلفون إلیه حّتى ُعلم بمكانه فبلغ النعمان بن بشیر ذلك  و
المنبر وخطب الناس وحّذرھم الفتنة، فقام إلیه عبداهللا بن مسلم بن سعید الحضرمي حلیف بني ُامّیة 
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أن : أنت علیه رأي المستضعفین، فقال له النعمانما ترى إّال الغشم إّن ھذا الذي  ال يصلحإّنه : فقال له
 .أكون من المستضعفین في طاعة اهللا أحبُّ إلّي من أن أكون من األعّزين في معصیة اهللا، ثّم نزل

 هموقف یزید من أخبار الکوف

إن كان : كتب عبد اهللا بن مسلم إلى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقیل الكوفة ومبايعة الناس له ويقول
في الكوفة حاجة فابعث إلیھا رجًال قوّيًا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدّوك فإّن النعمان بن بشیر  لك

 .رجل ضعیف أو ھو يتضّعف
كتب إلیه عمارة بن الولید بن عقبة وعمر بن سعد بنحو ذلك فدعا يزيد سرجون الرومي مولى معاوية  و
استشاره في من يوّلي على الكوفة  و) ن النصارىوكان سرجون مستولیًا على معاوية في حیاته وھو م(

وكان يزيد عاتبًا على عبیداهللا بن زياد وھو يومئذ وال على البصرة وكان معاوية قد كتب البن زياد عھدًا 
. بلى: لو نشر لك معاوية، ما كنت آخذًا برأيه؟ قال: بوالية الكوفة ومات قبل إنفاذه، فقال سرجون لیزيد

 .ید اهللا على الكوفةھذا عھده لعب: قال
كتب إلى  فضّم يزيد البصرة والكوفة إلى عبیداهللا وكتب إلیه بعھده وسّیره مع مسلم بن عمرو الباھلي و

أّما بعد فإّنه كتب إلّي شیعتي من أھل الكوفة يخبرونني أّن ابن عقیل فیھا يجمع الجموع : عبیداهللا معه
ّتى تأتي الكوفة فتطلب ابن عقیل طلب الخرزة لیشّق عصا المسلمین، فسر حین تقرأ كتابي ھذا ح

 .حّتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفیه والسالم
فخرج مسلم ابن عمرو حّتى قدم على عبیداهللا بالبصرة فأمر عبیداهللا بالجھاز من وقته والتھّیؤ والمسیر 

 .إلى الكوفة من الغد

  هزیاد یتدارك الوضع فی الکوف ابن

 
اإلحسان  توّعد العاصي منھم بالعقوبة، و الكوفة، وعندما دخلھا خطب الناس، و زياد إلى أقبل ابن و

بدأ الناس بالتخاذل ونكث بیعتھم  للمطیع منھم، وخّوفھم بخبر الشام القادم، فأثر ذلك في الناس و
زياد بما كان عنده من األشراف الذين  باألخص عندما استعان ابن ، و)علیه السالم(لإلمام الحسین

بن عقیل، فكانوا يمنوا أھل الطاعة لیزيد الزيادة  بوا الجماھیر المتجمعة حول القصر بقیادة مسلمخاط
والكرامة، ويخّوفوا أھل المعصیة بالحرمان والعقوبة، وبالفعل أخذ الناس يتفرقون، وكانت المرأة تأتي ابنھا 

غدًا يأتیك أھل الشام فما : قولانصرف، الناس يكفونك، ويجيء الرجل إلى ابنه وأخیه وي: وأخاھا فتقول
حینھا  عقیل حتى أمسى ولم يكن معه أحد يدله على الطريق، و تصنع بالحرب، فتصرف الناس عن ابن

إلقاء جّثته من  صار ھدفًا البن زياد وشرطته حتى قبضوا علیه وأخذوه إلى ابن زياد فأمر بقطع رأسه و
ته على الكوفة، ثّم أخذ يجند الناس لحرب اإلمام أعلى القصر إلى الناس وبھذا أحكم ابن زياد سیطر

حتى اجتمع من الجیش ثالثون ألفًا بین فارس وراجل،فسار بھم بقیادة عمربن ) علیه السالم(الحسین
وبعد مفاوضات بین اإلمام الحسین وعمر )علیه السالم(سعد إلى كربالء حیث محّط رحال اإلمام الحسین

على المجتمعین على ) علیه السالم(خطب ألقاھا اإلمام الحسین بعد تسفر عن نتیجة، و بن سعد لم
التي كّلھا ) علیه السالم(تذكیرھم بمراسالتھم وبیعتھم له، وخطب بعض أصحاب اإلمام الحسین قتاله و

بدأت الحرب بین طرفین غیر ) علیه السالم(عن نتیجة إيجابیة في صالح اإلمام الحسین لم تسفر
وأھل بیته وأصحابه، وقام ) علیه السالم(وانتھت باستشھاد اإلمام الحسینة، متكافئین بالعدد والعّد

سعد بقطع الرؤوس ورفعھا على الرماح، وسبي النساء واألطفال، والسیر بھم بطريقة وحشیة ال  ابن
زياد، ثّم السیر بھم إلى الشام، حیث يزيد بن   يفعلونھا مع أسرى الكفار إلى الكوفة حیث مقّر ابن

وبعد معاناة شديدة أطلق سراحھم لیذھبوا إلى المدينة المنّورة وبھذا تنتھي المرحلة اُالولى من  معاوية،
مع عقیلة ) علیھما السالم(بن الحسین الجھاد ضد الظلم والطغیان، لیواصله اإلمام زين العابدين علي

 ).علیه السالم(الھاشمیین زينب ُاخت اإلمام الحسین
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 الخالصه
، وامتنع الحسین معلنًا بأّن مثله )علیه السالم(المدينة بأن يأخذ البیعة له من الحسین  ـ أمر يزيُد والَي١

 ٦٠اتجه إلى مّكة، فدخلھا في الرابع من شعبان سنة  ھنا قّرر الھجرة من المدينة و و. ال يبايع مثل يزيد
  .ھجرية

 وات الكوفیین تترى علیه وبدأت دع و. في مّكة) علیه السالم(ـ ثقل على ابن الزبیر تواجد الحسین٢
  .تطلب منه التوّجه إلى العراق لیقاتلوا معه الحزب األموي الحاكم

وتدارك يزيد وضع الكوفة . رسوله مسلم بن عقیل لیستخبر الوضع له) علیه السالم(ـ وّجه الحسین٣
  .بإرسال عبید اهللا بن زياد إلیھا

بن عقیل بعد تفّرق أصحابه ثّم استشھد ھو ـ تراجع الكوفیون وسجن ھانئ والمختار ويحاصر مسلم ٣
 .وھانئ وجّرا في سكك الكوفة إلرعاب أھلھا والحیلولة دون أّي تحّرك آخر بعدھا

  



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

إلى حین ھجرته الى مكة وتوضیحه للحقائق ) ع(تناولنا في الدرس السابق تاريخ اإلمام الحسین 
األمور المخزية المختفة التي أخفاھا الخلیفة الظالم وبعثه البن عمه مسلم بن عقیل الى الكوفة لتھیئة 

فنتناول ثورته المباركة فنتكلم في العوامل ) علیه السالم(ونواصل في ھذا الدرس تاريخه . للثورة
  .واألھداف

  المحتوي العلمی
واغتیاله من قبل معاوية ونقض معاوية لبنود الصلح تحّركت ) علیه السالم(بعد استشھاد اإلمام الحسن

علیه (الحسین التحّرك والثورة ضد معاوية،حیث إّنب) علیه السالم(الشیعة وطالبت اإلمام الحسین
 .لطلباتھم وآثر السكون ما دام معاوية حّیًا لم يستجبولكّنه .كان يملك الدلیل المقبول لثورته)السالم

 :والسّر ـ كما يبدو ـ كان يكمن في أمرين على األقل
، وال يسّوغ اإلمام لنفسه أحسن تمثیل رفیع يمثِّله اإلمام المعصومإّن الوفاء بالعھد ُخلق إسالمي  :األّول

أن يھبط إلى مستوى معاوية في نقضه للعھد، بالرغم من أّن نقض العھد من ِقبل معاوية مسّوغ شرعي 
وأخالقي للخروج من تعّھده، ولكّن معاوية كان بإمكانه أن يستغّل ھذا النقض كورقة رابحة يستعملھا ضّد 

 .به الرأي العامويضّلل ) علیه السالم(اإلمام الحسین
الصلح مع معاوية ما دام مستمّرًا ) علیه السالم(أجله عقد اإلمام الحسنإن السبب الذي من  :الثاني

ال يتحّرك وال يثور، إّال إذا تھّیأت الظروف الموضوعیة التي ) علیه السالم(ونافذ المفعول، فاإلمام الحسین
 .تضمن لثورته تحقیق أھدافھا

الصلح مع معاوية أنَّ األمة االسالمیة ـ وال سّیما القّطاع الواسع من الموالین ألھل وكان السبب في إبرام 
) علیھم السالم(ـ كانت قد سیطرت علیه حالة الشّك في رسالّیة خّط أھل البیت) علیھم السالم(البیت

مع  ، وطلحة والزبیر وعائشة)علیه السالم(حینما الحظوا مرارة الصراع بین معاوية واإلمام علّي
إلى مستوى معاوية الذي )علیه السالم(وأنزلوا علّیًا) علیه السالم(والخوارج مع علّي) علیه السالم(علّي

كان يرمي للوصول إلى الحكم بكّل سبب، ولم يكن لھذا التصّدي منه والحرص على استالم السلطة أّي 
إلى جمع من )المعلیه الس(مسّوغ رسالي، وقد سرى ھذا الشّك في مدى رسالیة حروب اإلمام

حّتى أّنھم استبعدوا أن يكون مثل عائشة أو طلحة أو الزبیر على ) علیھم السالم(الموالین ألھل البیت
 ؟)علیه السالم(وكّلھم صحابة رسول اهللا) علیه السالم(باطل، فكیف يقاتلھم اإلمام علّي
علیه (عصر اإلمام الحسنيتحّول إلى حالة مرضّیة ـ كما حدث ذلك في  وحینما يستفحل ھذا الشّك و

ـ لم يكن باإلمكان عالجھا حّتى بالتضحیة، بل البّد من الصبر والتأّني لیّتضح لعاّمة المسلمین ) السالم
 .بمبادئھم الرسالیة)علیھم السالم(التزام أھل البیت مدى تظاھره باإلسالم و مدى َدَجل معاوية و

علیه (اإلمام الحسن ّل بنودالصلح معكشف عن واقعه بعد نقضه لك وقد فضح معاوية نفسه و
من االكتواء بلظى النار التي ) علیھم السالم(وكان البّد للشاّكین في سالمة خّط أھل البیت)السالم

فرض البیعة له بالخالفة ھو آخر الخّط  كان ترشیح يزيد و و. أخذ يؤّججھا بكّل ضراوة سّعرھا لھم معاوية و
قد ذكر له التاريخ أكثر من  لیخلو له الجّو، و) علیه السالم(إلمام الحسنلمعاوية وقد مّھد لذلك باغتیال ا

 .محاولة ومراوغة لتحقیق مأربه ھذا وتحكیم الجاھلیة بثوب جديد في ربوع الدولة اإلسالمیة
 

 هالحسینی هللثور هالدوافع الحقیقی

 ّن ھذه األسباب متداخلة ولك ھناك أكثر من دافع وسبب قد ذكره المؤرِّخون لتعلیل النھضة الحسینیة و
 .مترّتبة فیما بینھا حیث يكون بعضھا سببًا أعمق أو كاشفًا عن سبب

 .نھائیة قاطعة للعذر بینما ال تكون أسبابًا حقیقیة و ھناك أسباب مقبولة لدى عاّمة المسلمین و و
فیھا إلى تحلیالت ال يكفي أن نستند  األسباب الحقیقیة البّد أن نستلھمھا من صاحب الثورة نفسه و و

 .اآلخرين عنھا
حین أعلن في أكثر من مشھد، ومنذ بداية تحّركه وحّتى نھاية ) ع(قد الحظنا نصوص اإلمام الحسین و

األمر بالمعروف والنھي عن المنكر المتمثِّل  أنه إّنما قام لطلب اإلصالح في ُأّمة جّده و: الّشوط من حیاته
 حیث ال يتحّقق ھذا المستوى من األمر بالمعروف و لحرمات اهللا و في التصّدي للحاكم الجائر المستحّل

النھي عن المنكر إّال بالتضحیة والشھادة في سبیل اهللا، تعّین ھذا األسلوب من األمر بالمعروف، وال 
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سّیما إذا كان تركه يؤّدي إلى محق الشريعة وضیاع الرسالة التي ال شيء أغلى منھا في میزان اهللا 
 .تعالى
اختیار طريق ) علیه السالم(وصول إلى الجواب التفصیلي ـ الذي كان يحّتم على اإلمام الحسینولل

إخباراته التي كانت  و) علیه السالم(التضحیة والشھادة بالنحو الذي اختاره، فضًال عن تنّبؤات الرسول
 لى أبعادتفصح عن األسباب الكامنة في واقع األّمة ومدى ترّديھا وھبوطھا ـ البّد أن نقف ع

لتّتضح لنا ). علیه السالم(اإلسالمیة في عصر اإلمام الحسن التي كانت تعانیھا األّمة الحقیقیة المشكلة
أن يختاره من )علیه السالم(مدى سالمة ھذا الطريق أّنه ھو الطريق الوحید الذي كان يستطیع اإلمام

 .أجل معالجة ھذه المشكلة
قد عالج بصلحه مشكلة التشكیك في مدى رسالیة خّط أھل ) المعلیه الس(لقد عرفنا أّن اإلمام الحسن

لكن بعد أن اكتوت األّمة بنار المأساة التي أّججھا الحكم األموي ـ وقد عرفنا  ، و)علیھم السالم(البیت
سلب إرادتھا وإباحة كرامتھا وتخديرھا ـ حّتى  أسالیبه التي استخدمھا لتمییع شخصّیة أبناء األّمة و

علیه (كلمة الفرزدق المعروفة لإلمام الحسین و. الخطر ولكّنھا ال تقدر على مجابھته أصبحت تدرك
تعّبر عن تصوير دقیق وواقعي لھذه الحالة االجتماعیة » سیوفھم علیك قلوبھم معك و«) : السالم

 .المرضیة التي انتابت المجتمع اإلسالمي في عصر الحكم األموي
عمق مرض فقدان اإلرادة في جسم األّمة وعلى مختلف  إّن ھناك أكثر من مشھد لتصوير مدى

وانتھاًء بالُبعداء عنھم )علیھم السالم(المستويات والقّطاعات االجتماعیة بدًء بأقرب الناس إلى أھل البیت
 .وعن ثقافتھم

البّد أن نستعرض بعض النماذج لرسم صورة عن ھذا الواقع المؤلم الذي كان يلمسه اإلمام  و
 :بكّل وضوح) السالمعلیه (الحسین

أن يرفض ) علیه السالم(ـ يوم صّمم الحسین ـ لقد أجمعت كلمة عقالء المسلمین على تخويفه ١
بیعة يزيد ويثور علیه باعتباره معلنًا بفسقه مستحال لحرمات اهللا ـ وكانوا يمّنونه السالمة ويقترحون علیه 

لم  و. رون أّن التضحیة يمكن أن تكون بديًال للحیاةالحلول التي ال تنتھي به إلى الشھادة وكانوا ال يتصّو
محّمد بن : ھذه النصائح من عوام الّناس بل من سادة المسلمین أمثال) علیه السالم(يتلق اإلمام
لقد كانت تعّبر ھذه النصائح عن نوع من . عبداهللا بن جعفر وعبداهللا بن عباس وعبداهللا بن عمر الحنفیة و

شمل زعماء المسلمین فضًال عن الجماھیر التي كانت تعیش ھذا االنھیار مضاعفًا االنھیار النفسي الذي 
 .في أخالقھا وسلوكھا وأطماعھا

الذين كاتبھم اإلمام  )علیه السالم(ـ موقف عاّمة زعماء البصرة الموالین لخّط اإلمام علّي ٢
 .ة اإلسالمیةواستنصرھم بعد أن أشعرھم بالخطر الذي تواجھه األّم) علیه السالم(الحسین

بل نرى أثر االنھیار ) علیه السالم(لقد كان رّد الفعل لعاّمتھم ھو عدم االستجابة لنداء اإلمام الحسین
الرسالة إلى ابن زياد ال ُحّبًا به  التاّم كان باديًا على عبداهللا بن مسعود النھشلي الذي سّلم الرسول و

د فیجعله نقطة ضعف علیه، فلكي يوّفر كّل ضمانات لئّال يكتشف ذلك ابن زيا بل حفاظًا على نفسه، و
 ).علیه السالم(البقاء الذلیل قام بھذا الرّد الخیاّني وتسّبب في قتل رسول الحسین

علیه (فقد أجاب اإلمام) علیه السالم(أّما األحنف بن قیس الذي ترّبى على يدي اإلمام علّي و
علیه (رّيث، ونلمس في ھذا الجواب أّن إقدام الحسینبآية واحدة فقط يأمره فیھا بالتصّبر والت)السالم
ھذه ھي أخالقیة الھزيمة  و. الالتعّقل الخّفة و قّلة األناة و كان ُيعّد عند ھؤالء نوعًا من العجلة و)السالم

 .النفسیة التي تقع فیھا األّمة بالتدريج
وكان  استنصره، عبیداهللا بن الحّر الجعفي) علیه السالم(ـ حینما لقي اإلمام الحسین ٣

فعّز علیه أن يقّدم قطرة ) علیه السالم(وعرف خّط الحسین) علیه السالم(عبیداهللا مّمن عرف الحسین
 .اهللا لكّنه كان مستعّدًا ألن يقّدم فرسه لمواله من دمه في سبیل

علیه (ـ ذھب حبیب بن مظاھر األسدي لیدعو عشیرته بني أسد لنصرة سّیده الحسین ٤
خشیت أن تبقى حیاّدية ال  وما كان من العشیرة إّال أن غادرت بأجمعھا تلك اللیلة المنطقة و ،)السالم

ھل ھذه إّال الھزيمة النفسیة التي  و) علیه السالم(وال إلى عدّو الحسین) علیه السالم(إلى الحسین
 ُمنیت بھا قطاعات األمة بمختلف مستوياتھا يومذاك؟

أن يجّند  ياد خالل اسبوعین أو ثالثة بعد مقتل مسلم بن عقیلـ لقد استطاع عبید اهللا بن ز ٥
ھم كانوا قد حاربوا إلى  و) علیھما السالم(اُاللوف من أبناء الكوفة ضّد الحسین بن علّي بن أبي طالب

 .النھروان الجمل و في صّفین و) علیه السالم(جانب أبیه
العاّمة التي قد تعّرضت لھا األّمة المسلمة في إذا كانت الھزيمة النفسیة لألّمة ھي الحالة المرضیة  و

حین يريد معالجة ھذا المرض المستشري في ) علیه السالم(،فالحسین)علیه السالم(عصر الحسین
يضع النقاط على الحروف بنحو  جسمھا البّد له أن يقّدم الموقف النظري والعملي معًا تجاه الوضع القائم و

 .ض الخبیثينتھي إلى اجتثاث جذور ھذا المر
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يحییھا من سباتھا  من ھنا كانت الثورة المسّلحة بالشكل المثیر جّدًا والذي يستنھض النفوس المّیتة و و
وھنھا إلى اإلقدام ھو الحّل الوحید لألزمة التي حّلت باألّمة المسلمة بعد  يبدِّل ُجبنھا إلى الشجاعة و و

 ).علیه السالم(رسول اهللا
كانت أمامه عّدة حلول ممكنة بعد أن طلب يزيد منه البیعة ) علیه السالم(أّن الحسین: تفصیل ذلك و

 :وھّدده بالقتل إن لم يبايع
 .أبناءھم أن يبايع يزيد كما بايع جملة من الصحابة و :الموقف األّول
 .يبقى في مّكة أو المدينة أن يرفض البیعة و :الموقف الثاني
 .لعالم اإلسالمي كما اقترح علیه أخوه محّمد ابن الحنفیةأن يلجأ إلى بلد من بالد ا :الموقف الثالث
أن يتحّرك ويذھب إلى الكوفة مستجیبًا للرسائل التي وردته من أھلھا ثم ُيستشھد  :الموقف الرابع

 .بالطريقة التي وقعت
ن كان اختیاره للموقف الرابع قائمًا على أساس إدراكه لطبیعة الظرف الذي يعیشه، فإّنه كان علیه أ و

 :يقف موقفًا يعالج فیه عّدة أقسام من أفراد األّمة اإلسالمیة
كان يشكِّل جزءًا كبیرًا من اُألّمة ـ كان قد فقد خالل عھد معاوية بن أبي سفیان إرادته  ـ و :القسم األّول

أّن خسارة كبیرة تحیق باُألّمة  االستكانة و ھو يشعر الذل و قدرته على مواجھة الوضع القائم و و
 .ھي تبديل الخالفة إلى كسروية وھرقلیة سالمیة واإل

ـ من اُألّمة ـ ھان علیه اإلسالم، فلم يعد يھتم بالرسالة بقدر اھتمامه بمصالحه  :القسم الثاني
 .مصالحه واعتباراته الشخصیة، وتضاءلت أمامه الرسالة وكبر أمامه وجوده و

أن تنطلي علیھم حیلة بني ُأمّیة لو سكت  كان من المغّفلین الذين كان باإلمكان :والقسم الثالث
إن انحرفت عن خّطھا  فإّن الخالفة و.. صحابة الرسول عن تحويل الخالفة إلى قیصرية وكسروية

لكن بقي مفھومھا ھو مفھوم الخالفة غاية األمر اغتصبه أبو ) علیه السالم(المستقیم منذ توّفي الرسول
معاوية ابن أبي سفیان طرأ على نفس المفھوم تغّیر أساسي بینما في عھد . من ثّم عمر وعثمان بكر و

إذ لم تعد الخالفة حكمًا لُألّمة وإّنما حّولھا معاوية إلى حكم كسرى وقیصر، وھو تحويل خطیر في 
لو كان ھذا التحويل يواجه بسكوت من قبل الصحابة  المفھوم أراد معاوية أن يلبسه ثوب الشرعیة و

 ...البسطاء إذ يرون في سكوت الصحابة إمضاًء له وية على الكثیر من السّذج وألمكن أن تنطلي حیلة معا
إعالنه الھدنة  عن المعركة مع معاوية و) علیه السالم(ـ وھو ما يرتبط بتنازل اإلمام :القسم الرابع و

مین مركزه كأ موقعه و) علیه السالم(باعتباره ھو االسلوب الوحید الذي كان يحّتمه على اإلمام الحسن
على اإلسالم والمسلمین ـ فإّن ھذا الواقع لم يكن مكشوفًا ـ بالدرجة الواضحة إّال داخل دائرة الجماھیر 
التي كانت تعیش المأساة عن قرب كالعراق بشكل عاّم دون من كان يعیش في أطراف العالم اإلسالمي 

علیه (لتي اكتوى بھا اإلمام الحسنلم يكتِو بالنار ا كأقاصي خراسان حیث لم يعش المحنة يومًا بعد يوم و
إّنما كانت تصله األخبار عبر المسافات الشاسعة بین الكوفة  في الكوفة من قواعده وأعدائه، و) السالم

فھو لم يمّیز أّن ھذا التنازل ھل ھو اعتراف بشرعیة اُألطروحة األموية أو ھو تصّرف .. وأطراف خراسان مثًال
 ؟) علیه السالم(وعیة التي كان يعیشھا اإلمام الحسناقتضته الضرورة والظروف الموض

أن يختار موقفًا يعالج فیه مشكلة كل واحد من ھذه األقسام ) علیه السالم(فكان البّد لإلمام الحسین
لیس ھذا تقسیمًا حّديًا بحیث ال يمكن أن ينطبق قسمان منھما على فرد واحد، بل  األربعة من اُألّمة، و

 .انان منھا على فرد أو أفراد من اُألّمة اإلسالمیةيمكن أن يتصادق عنو
فكان البّد أن يختار الموقف الذي يرجع فیه للقسم األّول إرادته التي فقدھا بالتمّیع اُألموي، وإلى القسم 

أن يسلب الدلیل عن معاوية على تحويل الخالفة  شعوره بأھمّیة اإلسالم، و الثاني إيمانه بالرسالة و
المتمثِّلة فیه وفي البقّیة الباقیة من الصحابة  ذلك عن طريق معارضة الصحابة ـ یصرية، وإلى كسروية وق

وأن يختار الموقف الذي يشرح فیه ـ حّتى لمن كان بعیدًا عن األحداث ـ .. التابعین ـ لعملّیة التحويل ھذه و
 .لم يكن إمضاًء لعملیة التحويل) علیه السالم(أّن تنازل اإلمام الحسن

 :م المواقف األربعة من حیث قدرة كل منھا على تحقیق األھداف الُمشار الیھا كما يليوتقوي
ھو أن يبايع يزيد بن معاوية ـ فھو ال يحّقق مكسبًا على مستوى معالجة تلك  ـ و: أّما الموقف األّول
ھنا على مستوى  ألّنه لم تكن قّصة يزيد قّصة أبي بكر وعمر وعثمان، ألّن التحويل... األقسام من اُألّمة

لم يكن باإلمكان أن تمضي دون أن يقف أھل البیت الذين ھم القادة الحقیقیون لُألّمة الموقف  المفھوم، و
 .الديني الواضح المحّدد من عملیة التغییر ھذه

أيضًا، وذلك ألّن ) علیه السالم(فھو ال يحّقق ذلك المكسب الذي يريده الحسین: أّما الموقف الثاني و
الظروف الموضوعیة كانت تشھد على طبق تأكیده ـ أّنه لو  كان يؤّكد ـ و) علیه السالم(الحسین اإلمام

 و.. لو كان متعلِّقًا بأستار الكعبة بقي في المدينة أو في مّكة رافضًا للبیعة لقتل من ِقِبِل بني ُأمّیة حّتى و
عواطف المسلمین تجاه رسالتھم  ھذا القتل لیس كالقتل الذي استطاع أن يحرِّك البقّیة الباقیة من

مشاعرھم ال يمكن خالل قتل  فإرجاع الناس إلى عقیدتھم باستغالل المتبّقي من عواطفھم و.. ودينھم
 .عابر سھل من ھذا القبیل، بل البّد من أن تحشد له كّل المثیرات والمحرِّكات
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خّط القصیر ألّنه يمكنه أن يعتصم الثاني على ال فھو وإن كان أسلم من األّول و: أّما الموقف الثالث و
يحیط نفسه بإطار منغلق عن مسرح  بشیعته في الیمن مثًال إلى برھة معّینة لكّنه سوف ينعزل و

 العراق و األحداث بینما البّد أن يباشر عمله التغییري على مسرح األحداث الذي كان وقتئذ ھو الشام و
 .تربويًا وروحیًا وأخالقیًا في كّل العالم اإلسالميمّكة والمدينة كي يمكن لھذا العمل أن يؤثِّر 

يشعرھا بأھّمیة  علیه كان البّد أن يختار الموقف الرابع الذي استطاع أن يھّز به ضمیر اُألّمة من ناحیة و و
أن يدحض عملّیة تحويل الخالفة إلى كسروية وقیصرية من  و. كرامة ھذا الدين من ناحیة ثانیة اإلسالم و
أّنه لم يكن  و) علیه السالم(أن يوّضح لكّل المسلمین مفھوم التنازل عند اإلمام الحسن ثة وناحیة ثال

 ).علیه السالم(إّنما كان ُاسلوبًا تمھیديًا لموقف اإلمام الحسین موقفًا إمضائیًا و

 الخالصه
م يكن ل) علیه السالم(ـ بعد موت معاوية ألن الحسین) علیه السالم(ـ لم يتحّرك اإلمام الحسین١

بحال من األحوال، كما أنه كان ) علیه السالم(مستعّدًا لنقض بنود الصلح الموّقعة في زمن اإلمام الحسن
 ).علیه السالم(ينتظر توّفر كّل الشروط الالزمة للثورة التي لم تكن متوّفرة على استشھاد اإلمام الحسن

يكن فیھا أي مكسب آني من حیث الوصول ـ يعود الدافع الحقیقي للثورة بالشكل الذي تحّقق ـ وإن لم ٢
علیھم (إلى الحكم ـ إلى أّن إرادة األّمة كانت قد أصبحت مّیتة بعد أن عرفت حقیقة خّط أھل البیت

 ).السالم
ـ لم يكن أّي إجراء بقادر على تحريك ضمیر األمة إّال الشھادة والتضحیة التي تغرس في أعماق وجودھا ٣

یاة المادية بالنسبة إلى دين اهللا الذي جاء بكرامة اإلنسان واستھدف عظمة الدين ورخص النفس والح
  .إيصاله إلى الكمال الّالئق به

  



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

في ثورته المباركة ضد الحكم األموي، ) علیه السالم(تناولنا في الدرس السابق تاريخ اإلمام الحسین 
  .توخاھا اإلمام من ثورته فتكلمنا في العوامل واألسباب التي أدت الى تلك الثورة، وفي األھداف التي

وأما في ھذا الدرس، فنواصل الكالم في الثورة الحسینیة من زاوية أخرى، وھي الكالم في مقومات تلك 
  .الثورة وخصائصھا وأبرز النتائج التي افرزتھا

  المحتوي العلمی

 وخصائصها هالحسینی هالثور مقومات

بأّنه موقف مبني على ضوء النظرة اإلسالمیة ) معلیه السال(نستطیع أن نحّدد الموقف العملي للحسین
ألّن النظرية اإلسالمیة في الحكم تبتني على أساس األطروحة المنفّذة في الواقع والمتجّسدة ; للحكم

في الخطوات العملیة للسلطة، فإْن كانت تلك األطروحة إسالمیة فھي، وإّال فال قیمة إلسالمیة الحاكم 
 .نى العبادي الحقیقي البّد أن ينعكس على سلوك الفرد ومشاعره وأعمالهوصالته وتعّبده، ألّن المع

 .الجور، وال معنى للشعائرالتي يؤّدونھا إلسالمیة يزيد أو غیره من حّكام ومن ھنا، فال قیمة
باعتباره ) علیه السالم(وإذا كان األمر كذلك، والحّكام األمويون ال يطّبقون شريعة السماء، فعلى الحسین

التصّدي  على المسلمین جمیعًا، الوقوف بوجه ھؤالء الطغاة و إنسان يجسِّد اإلسالم يومذاك وأفضل 
 .يحاربون شريعة السماء لھم؛ ألّنھم يريدون حكم الجاھلیة و

علیه (لكّن ھذه الجاھلیة ارتدت ثوبًا جديدًا ھذه المّرة يخفي حقیقتھا عن األنظار، ولقد ثار الحسین و
ّمة اختفاء الحّكام خلف اسم الدين، ولیفضح أمام المسلمین حقیقة الطواغیت الذين لیكشف لُأل) السالم

 ).صلی اهللا علیه و آله(حكموا الناس باسم خالفة الرسول
بل ھي صورة ; واقعة الطف قضیة مأساوية عابرة حدثت في مرحلة معّینة من التاريخ فحسب لم تكن

ي مسرحیة واقعیة تنبض بالحیاة، أّدى أدوارھا كّل صنف متكاملة لتجسید الصراع بین الحّق والباطل، ھ
المجرم الذي ال  ساھیًا، و ال ُيخطئبمختلف األعمار واألجناس، فیھا المعصوم الذي  من أصناف البشر و

 يتوّرع عن فعل أدنى األفعال وأبشعھا، فیھا المرأة والطفل الّرضیع والّصبي والشیخ العجوز، فیھا التائب و
 .ا السمّو والّرفعة، وفیھا أيضًا الّدناءة والخّسةالعاصي، فیھ

 عن مرحلة تاريخیة لكّنھا عبَّرت عن حالة أّمة، انحرف بھا الحّكام عن جاّدة الصواب و لم تعبِّرإن  ھي و و
إّال بھذا المقدار من الّنفس الصاعد النازل،  ال تفكِّرأبعدوھا عن رسالتھا وعقیدتھا، حّتى أصبحت أّمة مّیتة، 

عنه،  ال يتناھىذه األّمة التي بلغ بھا الخوف حّدًا ال يوصف، فھي تعرف أنَّ الحّق ال يعمل به والمنكر ھ
 .إن كانت األجساد متحرِّكة ساكنًا، إّن ھذه األّمة جاءھا أجلھا فماتت، و ال تحرِّك تدرك ذلك و

عیدھا نحو رسالتھا وتبعث ت جاءت واقعة الطف كقضیة مأساوية مثیرة، لتحرِّك في األّمة ضمیرھا و و
الناس قادرة بماتمتلك  كان من الّالزم أن يقوم بھذا الدور مجموعة من شخصّیتھا العقائدية من جديد، و

بقوله  الفرزدقمن قدرات ومقّومات تجعل دورھا فاعًال ومؤّثرًا في حیاة ھذه األّمة المّیتة؟ كما صّور ذلك 
 .قلوبھم معك یوفھم علیك والّناس س) : علیه السالم(لإلمام الحسین

 :الفريدة ـ ما يلي) علیه السالم(كانت أھّم ھذه المقّومات ـ التي اجتمعت في ثورة الحسین و
إّن الّثائر الذي يقود جبھة الحّق كان إمامًا معصومًا يمتلك كّل المواصفات : ـ المقّومات الشخصیة للّثائر ١

  ): آلهصلی اهللا علیه و (القدسّیة بنّص حديث الرسول
  ،»الحسین إمامان قاما أو قعدا الحسن و«
تدركھا األّمة، خصوصًا مع وجود عدد غیر ) علیه السالم(فھذه الصفة القدسّیة التي يمتلكھا الحسین 

وسمعوا منه تلك األحاديث بشأن ھذا ) صلی اهللا علیه و آله(قلیل من الصحابة الذين عاصروا الرسول
 ).علیه السالم(اإلمام

: شّك ال يناله شائبة و ال تشوبهيمتلك عنصر النسب الذي ) علیه السالم(فة إلى ذلك فاإلمامباإلضا و
الصحابة يتذّكرون  و )علیه السالم(جّده الرسول و) علیھا السالم(أّمه فاطمة و) علیه السالم(أبوه علّي

التمازج الروحي  أنا من حسین، يدركون ھذا حسین مّني و: بشأنه) صلی اهللا علیه و آله(حديث الرسول
ھو محّط أنظار المسلمین  و! يمتلك الجاه والشرف، كیف ال؟) علیه السالم(الحسین التمازج النسبي و و
أتذكرون يوم عاشوراء حینما خاطب ـ سالم . كھف المستغیثین والالجئین، ويمتلك اإلمام المال والثروة و

دل بھا مالبسي ھذه لئّال يطمع القوم فیھا ناولیني مالبس استب: اهللا علیه ـ ُأخته الحوراء قائًال
فلو كان ) أو يلبس إبن أبیك مثل ھذا؟(فیسلبونیھا فلما أعطته مالبس رديئة بالیة قال لھا مستنكرًا 

أثمنھا  لباسه األّول عاديًا لقبل تلك الخرق البالیة، فالبّد أن يكون لباسه في أّول األمر من أفخر األلبسة و
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كان يمتلك ) علیه السالم(القافلة الھاشمیة كانت محّملة باألموال الكثیرة، فالحسین الروايات تذكر أنَّ و
 .كّل المقّومات الشخصّیة للقداسة، والشرف والجاه، الغنى والثروة، والعصمة

ثمرتھا المرجوة، فقد كان الثائر يمتلك الوثائق  فال تعطيولكي ال تكون الثورة ھامشّیة، : ـ الحّجة ٢
فقد كانت . له ال بديلأّنھا الحّل الوحید والخیار الذي  ضفاء المشروعیة على ھذه الثورة والكفیلة بإ

بإلحاح القدوم إلى ) علیه السالم(من الكوفة خاّصة تطلب من اإلمام الرسائل الواردة من زعماء العراق و
 ّندة، فقد طاب الجنان وأقِدم على جند لك مج: كان مضمون ھذه الرسائل ـ كما تنقل الروايات ـ  العراق، و

 .اخضّر المقام
لھذه الطلبات ـ التي تقّدر على أقّل الروايات بإثني عشر ألف ) علیه السالم(اإلمام عدم تلبیةالشّك أّن  و

بالعكس فإّن المجيء سُیلزم األّمة  الحّجة في تفويته للفرصة و) علیه السالم(رسالة ـ سیلزم اإلمام
 .الحّجة إن ھي خانت

لو بايع فإّنه سیعطي  و لم يبايعكان أمامه التھديد األموي إن ھو ) علیه السالم(اآلخر أّن اإلمام األمر و
سیطفئ بالتالي بصیص األمل الذي  في مثل ھذه الحالة الوثیقة الشرعیة للحّكام األموّيین الّظلمة و
 ).علیه السالم(ترصده األّمة في تلك الشخصیة المعارضة، أعني شخصّیة اإلمام

لو كان متعّلقًا بأستار الكعبة ـ  في حالة رفضه فإّنه أمام خیارين، إّما الموت الذي قّرره األموّيون له ـ و و
ھذه المناطق الیمن، الكوفة  ال تتعّدىوإّما الّرحیل إلى إحدى المناطق التي يمتلك فیھا شعبّیة وشیعة، و

ما دامت الكوفة  ھذه المناطق بال فرق والبصرة، ومن المعلوم أّن الطلب األموي سوف يالحقه في  و
تحتوي أكثر القواعد الشعبیة المؤّيدة له ـ سالم اهللا علیه ـ باإلضافة إلى الطلب الشديد من قبل أھلھا، 

لھذا  و). علیه السالم(المؤمنین فإّن الخیار الصحیح البّد أن يكون بالرحیل إلى الكوفة عاصمة أبیه أمیر
وممانعته من الذھاب إلى الكوفة، كما رفض  محّمد بن الحنیفةإلحاح أخیه  )علیه السالم(رفض اإلمام

 .بالذھاب إلى الیمن) علیه السالم(الذي أشار على اإلمام)رحمه اهللا(ابن عّباسطلب 
قد علم بخیانة أھل الكوفة، ) علیه السالم(ولكي ال تشّوه ھذه الثورة، خصوصًا وأّن اإلمام: ـ الّشعار ٣

، وشّردوا بقّیة األنصار ھانيء بن عروةوصاحبه  )علیه السالم(مسلم بن عقیلوا رسوله وكیف أّنھم قتل
أمام مواجھة عسكرية ال مناص له ) علیه السالم(إّن ھذه الصورة جعلت الحسین. واعتقلوا قسمًا منھم

بتداًء من عن أھدافھا وطرح شعاراتھا ا) علیه السالم(منھا، ولكي ال تشّوه ھذه الثورة فقد أعلن الحسین
  : المدينة حّتى يوم المجزرة الكربالئیة، فھو يقول

إّنما خرجت لطلب اإلصالح في أّمة جّدي،  ال مفسدًا، و واهللا إّني ما خرجت أشرًا وال بطرًا وال ظالمًا و«
  .»أنھى عن المنكر آلمر بالمعروف و

ته األسلوب الوحید أمام التحّديات منھا لیجعل من ثور ال مناصثّم أّنه وضع اُالّمة أمام الخیارات التي 
ھذه أرض اهللا واسعة «) : علیه السالم(قال) رضي اهللا عنه( الحّر بن يزيد الّرياحيالكافرة، فبعد أن التقى 

، أو ما يقارب ھذه العبارة، وفي ھذه الكلمة ـ في أقّل تقدير ـ أن ُيترَك »شأني فدعوني أذھب و
يختار حیاة العزلة، ولكّن جیش الحّر رفض التخّلي عن أوامر السلطة الجائرة  )علیه السالم(اإلمام

إقحامھم في معركة خاسرة من  فلم يردفجعجعوا به إلى كربالء، وھناك أيضًا وضع أصحابه أمام الخیار 
  :الناحیة العسكرية، لذا جمعھم لیلة العاشر من المحّرم ثّم خطبھم وقال

ولقد رفض ھؤالء األخیار ھذا . له فاتخذوه جمًال، لیس علیكم مّني ذمامإّن ھذا اللیل قد أرخى سدو
لجّدك ـ أيقتل ابن بنت رسول اهللا ونظلُّ : ماذا نقول للعرب ـ أو: الطلب، حینما قام زھیر بن القین، فقال

 .وقال غیره مثل قوله. ال واهللا ال نفعل ذلك أبدًا! أحیاًء؟
على خوض ھذه ) علیه السالم(أصّر الحسین; سیف ھو الحكم الفصلولّما كانت المواجھة حتمّیة وأّن ال

  .إن كان دين محّمد لم يستقم إّال بقتلي فیا سیوف خذيني: الحرب قائًال
أھداف الثورة أمام عینیه منذ حركته من المدينة ) علیه السالم(على كّل حال فقد وضع اإلمام الحسین و

حمل تلك الرسالة فكانت الوسیلة ) علیھا السالم(وراءحتى مصرعه في الطّف، بل واصلت أخته الح
 .اإلعالمیة التي تذيع أخبار الثورة، والِمْعَول الھّدام في العرش األموي الحاكم

األفكار المنطقیة  لم تحرِّكوھي عملیة إثارة المشاعر في نفوس المسلمین الذين : ـ المقّوم العاطفي ٤
  .عقولھم
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 :ي الثورة الحسینیة من خالل ُأسلوبینيالحظ المقّوم العاطفي ف و
إشراك العقائل من الھاشمیات في الثورة باإلضافة إلى إشتراك األطفال بالدرجة التي يساھم : أّولھما

فإّن وجود نساء البیت العلوي ومخدرات ; فیھا رضیع ُولد في الیوم العاشر من المحّرم أثناء المعركة
أن يثیر في النفوس العطف وفي القلوب اإلنكسار مھما كانت تلك  الھاشمّیین في خّضم ھذه المحنة البّد

أّما األطفال فقد قّدّمتھم الثورة كدلیل على أّن ھؤالء القوم يحاربون . النفوس متوّحشة والقلوب قاسیة
خوفًا وطمعًا قد بلغ بھم األمر حینما نسوا اهللا فأنساھم ذكر أنفسھم، بلغ بھم األمر حّدًا ال يوصف من 

إن كان الذنب ذنب الكبار فما : (بقوله) علیه السالم(اللؤم، فلھذا خاطبھم الحسین الوضاعة و ّدناءة وال
  )ھو ذنب ھؤالء األطفال؟

بھذه المشاركة أضاف للثورة رصیدًا عاطفیًا ضخمًا جعلھا تحتّل مركز القّمة بین الفواجع على طول  و
 .سیسھم إلى يومنا ھذاأحا تحّرك مشاعر المسلمین وعواطفھم و التاريخ و

رضوان اهللا (وصحبه ) علیه السالم(الوعظ الذي استخدمه اإلمام ھو اسلوب التذكیر و: اُألسلوب الثاني و
إنسبوني من أنا، ألست ابَن بنت نبّیكم؟ ثّم يقول «: القوم بقوله) علیه السالم(فلقد ذّكر اإلمام) علیھم

إن لم يكن لكم دين وكنتم «: في موضع آخر يقول و» بتدعتھا؟ِلَم تحاربونني، ألسّنة غّیرُتھا أم لبدعة ا
، كان ذلك في إشارة منه للقوم حینما ھجموا على بیوت »، فكونوا أحرارًا في دنیاكم ُعُربًا ـ كما تزعمون ـ

عقائل الرسالة، إّال أّنھم وصلوا حّدًا لم ينسوا دينھم فحسب، بل نسوا حّتى أعرافھم العربیة التي 
الّدين لعق  و«: يصف حال الناس بقوله) علیه السالم(تسالموا علیھا، ولھذا أيضًا نجد اإلمام و تعّودوھا

 .»على ألسنتھم يحوطونه ما دّرت معايشھم فإذا ُمِحّصوا بالبالء قّل الدّيانون
ـ  على ضوء ما سبق نكون قد رسمنا صورة موجزة لمقّومات الثورة من جھة ولحالة األّمة أيضًا، فاألّمة و

كما قلنا ـ بلغت حالة االحتضار أو الموت، بحیث ال تقوى على المعارضة إذ كانت تعیش أزمة معّقدة من 
تفتیت  الكرامة لديھا و قتل روح العّزة و الخوف في الوقت الذي كان يحاول الحّكام جّر األّمة إلى الھاوية و

 .١إبعادھا عن رسالتھا رسالة السمحاء كیانھا الحضاري و

  هالحسینی هالثور ئجنتا
في تحقیق أھدافه فإّننا نلمس انتصاره في ) علیه السالم(إذا أردنا أن نعرف مدى نجاح اإلمام الحسین و

يوم عاشوراء نفسه حیث استطاع أن يستقطب جمعًا مّمن خرج لقتاله وانضوى تحت لواء الجیش 
واستشھادھم إّال )علیه السالم(وما التحاق الحّر وغیره من أفراد الجیش إلى معسكر الحسین. األموي

على تحريك ضمیر األمة وإحیاء ) علیه السالم(بوادر النصر األولى التي نجدھا بوضوح في قدرة الحسین
 .روح البسالة والشھادة فیھا

استطاعت ھذه  بعد عاشوراء حّتى يومنا ھذا و) علیه السالم(قد توالت االستجابة لنداء الحسین و
أن تزلزل عروش الظالمین بما فیھا الحكم ) علیه السالم(التي أحیاھا في أّمة جّده روح الشھادة النھضة و

 .األموي وتسقط عنه كل األقنعة أّوًال ثّم تؤدي به إلى اإلنھیار والزوال
أصبحت الثورة  الحكم العّباسي الغاشم أيضًا أن يتخّلص من شرر ھذه الثورة المقّدسة، و لم يستطع و

محّبیھم، بل قد تأّثر من سواھم  أتباعھم و و) علیھم السالم(ر األّول ألھل البیتعلى الظلم ھي الشعا
بھذه الروح العالیة، واستطاع المسلمون أن يصمدوا بوجه االستعمار الصلیبي الذي عّم العالم اإلسالمي 

ار تلك النھضة بعد سقوط الخالفة العثمانیة، وما الثورة اإلسالمیة في ايران الیوم إّال أثٌر واحٌد من آث
 .المقّدسة المباركة

في ثورته حیث استطاع أن يحّقق مكاسبھا ويجني ثمارھا على ) علیه السالم(إذن لقد أفلح الحسین
أنا من  حسین مّني و«  ):علیه السالم(مدى القرون محّققًا النبوءة التاريخیة الفريدة التي صدرت من جّده

  ،»حسین
سامه  لبّیًا دعوة الحّق إلى الشھادة في سبیل اهللا مّتخذًا منھا ولرسوله م بعد أن استجاب ھو هللا و

يكتسح كّل العقبات أمام  ستبقى مشعًال متوّھجًا ينیر الدرب في الظلمات و الخالد الذي به خلدت ثورته و
لحّق يتحّقق الوعد اإللھي القاطع بانتصار ا لو كره المشركون و دين اهللا حّتى يظھره اهللا على الدين كّله و

أنصار  زھوق الباطل وزواله من على وجه األرض ببركة دماء الشھداء من أبناء و بشكل تاّم و
من حذا حذوھم تحت راية ال إله إّال اهللا محّمد رسول اهللا علّي  ومحّبیه وشیعته و) علیه السالم(الحسین
  .ولّي اهللا

اإلنسانیة من جھة، ومن صور أما ما جرى حین معركة كربالء من فضائع وحشیة يندى لھا جبین  و
اإليثار عز نظیرھا في التاريخ من جھة أخرى، فتلك أمور نحیل القارئ  التضحیة و البسالة و للشجاعة و

 .فیھا إلى أمھات الكتب التاريخیة لإلطالع وأخذ العبرة

                                                

 .بتصّرف ٨٣:  ١٣) قدس سره(المجموعة الكاملة آلثار الشھید السید محّمدباقر الصدر.  ١
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 الخالصه
هللا إمامًا للمسلمین ھو القائد الذي نصبه ا) علیه السالم(الحسین اإلمام ـ من جملة ما تقومت به ثورة١

  ). علیه السالم(بنّص من الرسول الكريم
 ـ تعمد اإلمام منذ بداية حركته التصريح بالشعارات التي اعتمدھا لتكون واضحة بحیث ال تقبل التشويه و٢

 .التزّيیف مدى العصور
یًا ضخمًا ـ جمع اإلمام الحسین في ثورته من عناصر التحريك العاطفي ما يعطي لحركته رصیدًا عاطف٣

 .بحیث يجعلھا تحتل مركز القّمة بین الفواجع على طول التاريخ
ـ آتت الثورة الحسینیة ثمارھا منذ الیوم األّول؛ حیث التحق فیه مجموعة من جنود ابن سعد بمعسكر ٤

 .آثروا اآلخرة على الدنیا و) علیه السالم(الحسین
لتؤّدي دورًا  الواقع، لتصّب في خندق واحد، و المبادئ على صعید ـ مّثلت واقعة الطّف كّل القیم و٥

 .بطولیًا متعّدد الوجوه 
دحر  إزھاق الباطل، و ـ كان من جمة نتائج الثورة الحسینیة أن سّجلت دفاعًا عن المقّدسات، و ٦

تصحیح انحراف ساد أوساطًا في ظّل حاكم  فشل األطماع و كشف الزيف و و تبديد األوھام الشیطان و
رمزًا خالدًا ُيشیر دائمًا  مسرحًا للفكر الّنّیر و كما أنھا ظّلت بعد ذلك منطلقًا للحّق و. بن معاوية جائر كیزيد

 .اإلباء التضحیة و الكرامة و أبدًا إلى العّزة و و
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 مقدمهال

، )علیه السالم(انتھینا بحمد اهللا ومنه من التعرض إلى أھم الخطوط العريضة في تاريخ اإلمام الحسین 
في معركة  حتى وصل بنا الكالم إلى استشھاده علیه السالم والثلة الطیبة من أھل بیته وأصحابه

  .كربالء
وتصل النوبة الیوم إلى الكالم في تاريخ إمام آخر من أئمة الھدى علیھم السالم في خطوطه المھمة 

  .العريضة، وھو اإلمام زين العابدين علیه السالم

  المحتوي العلمی

  هالشریف هالوالد
مكرم في  سنة ثمان بالمدينة نھار الخمیس الخامس من شعبان ال) علیه السالم(ولد علي بن الحسین 

  . قبل وفاته بسنتین ) علیه السالم(وثالثین من الھجرة في أيام جده علي بن أبي طالب 

  هالنسب والکنی
أبو «كنیته المشھورة ) علیه السالم(علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب : ھو) علیه السالم(نسبه 
  . أبو محمد : قیل  و  »الحسن

  )علیه السالم(ألقابه 
سید  و) علیه السالم( أشھرھا زين العابدينفله ألقاب كثیرة كلھا تطلق علیه ) علیه السالم(لقبه  أما و

  ١ .ذو الثفنات  األمین و الزكي و و) علیه السالم(الساجدين 

 )علیه السالم(علی بن الحسین زین العابدین هالنص على إمام

حول إمامة خلفائه االثني ) اهللا علیه و آله صلی(باإلضافة إلى النصوص العاّمة التي تظافرت عن الرسول
علیه (، والنصوص التي وردت عن أھل البیت٣النصوص التي تضّمنت ذكرھم بأسمائھم و ٢عشر المھدّيین

نالحظ أّن كّل إمام كان ينّص على إمامة الذي يلیه في .. أنفسھم حول إمامة األئّمة منھم) السالم
 .الموضع والزمن المناسبین

في أكثر من موضع ) علیه السالم(على إمامة زين العابدين) علیه السالم(اإلمام الحسینقد نّص  و
: وزمان، منھا ما ورد عن أّم سلمة قبیل ھجرته من المدينة إلى مّكة فكربالء حیث دفع إلیھا كتبًا وقال لھا

أتى علّي بن ) علیه السالم(إذا أتاك أكبر ولدي فادفعي إلیه ما قد دفعُت إلیك، فلّما قتل الحسین
 .٤)علیه السالم(أّم سلمة فدفعت إلیه كّل شيء أعطاھا الحسین) علیه السالم(الحسین

قد جعل طلب ذلك منھا عالمة على إمامة الطالب، فطلبھا زين ) علیه السالم(قد ورد في نصٍّ آخر أّنه و
 ).علیه السالم(العابدين

قبل استشھاده حیث دفع ) علیه السالم(لعابدينعلى إمامة ولده زين ا) علیه السالم(كما نّص الحسین
مريضًا ال ) علیه السالم(كان علّي بن الحسین وصّیة ظاھرة إلى ابنته فاطمة الكبرى، و كتابًا ملفوفًا و

رجع أھل بیته إلى المدينة دفعت فاطمة الكتاب  و) علیه السالم(لّما قتل الحسین يرون أّنه يبقى بعده، و
  .٥)علیه السالم(ثّم صار الكتاب إلى ابنه الباقر) لیه السالمع(إلى علّي بن الحسین

على ھذه الوصّیة حین احتجاجه مع عّمه محّمد ابن الحنفیة عند ) علیه السالم(ونّص اإلمام زين العابدين
  .٦الحجر األسود

                                                
 .٨٥٦ – ٨٥٣ص  - ٢ج  -ابن الصباغ  -الفصول المھمة في معرفة األئمة .  ١
من الكافي التي ُجمعت فیھا  راجع كفاية األثر ومنتخب األثر، وقادتنا، وإثبات الھداة، وأعالم الورى، وإحقاق الحّق، واُالصول. ٢و  ٢

 .، وعیون كراماتھم الداّلة على إمامتھم)علیھم السالم(النصوص على إمامة األئمة 
 
 . ٣الحديث  ٢٤٢: ١والكافي  ١١٨: الغیبة للطوسي.  ٤
 . ٤٨٣ـ  ٤٨٢:  ١أعالم الورى .  ٥
 ) .علیه السالم(احتجاجات اإلمام زين العابدين: راجع اإلحتجاج.  ٦
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  .بعد استشهاد أبیه) علیه السالم(تاریخ اإلمام 

 هالحسینی هردود فعل الثور

) علیه السالم(بالظھور مع دخول سبايا أھل البیت ) علیه السالم(على مقتل الحسین بدأت ردود الفعل 
اإلرھاب اللذين مارسھما ابن زياد مع كّل من كان يبدي أدنى معارضة  فبالرغم من القمع و. إلى الكوفة

 .لیزيد، فإّن أصواتًا بدأت ترتفع محتّجة على الظلم السائد
أھل بیت  و) علیه السالم(أساء إلى الحسین حزبه و ثنى على يزيد وأ فعندما صعد ابن زياد المنبر و

 الذي وّالك و أبوك و يا عدّو اهللا، إّن الكّذاب أنت و: قال له قام إلیه عبد اهللا بن عفیف األزدي و«الرسالة، 
 !تقوم على المنبر مقام الصّديقین؟ أبوه، يابن مرجانة، تقتل أوالد النبّیین و

لّي به، فأخذته الجالوزة، فنادى بشعار األزد، فاجتمع منھم سبعمائة فانتزعوه من فقال ابن زياد، ع
 .١»صلبه فلّما كان اللیل أرسل إلیه ابن زياد من أخرجه من بیته فضرب عنقه و. الجالوزة

 .مع أّن ھذه المواجھة انتھت لصالح ابن زياد، لكّنھا كانت مقّدمة العتراضات ُاخرى و
اإلستیاء، األمر الذي جعل يزيدًا ينحو بالّالئمة في قتل  ضًا بوادر السخط وظھرت في الشام أي و

 .على ابن زياد) علیه السالم(الحسین
فلقد انتقل عبد اهللا ابن الزبیر إلى مّكة في األّيام . الحجازإّال أّن أشّد ردود الفعل كانت تلك التي برزت في 
للشام، وقام بتوظیف فاجعة كربالء للتنديد بنظام يزيد،  األولى من حكومة يزيد واّتخذھا قاعدة لمعارضته
وصفه  و) علیه السالم(أثنى على الحسین بن علّي  وألقى خطابًا وصف فیه العراقیین بعدم الوفاء، و

 .العبادة بالتقوى و
. اقالعر خطابًا في أھلھا لدى عودته من الشام و) علیه السالم(في المدينة ألقى اإلمام زين العابدين  و

  :خطب فیھم قائًال جمع الناس خارج المدينة قبل دخوله إلیھا و) علیه السالم(إّن اإلمام: يقول المؤّرخون
 الحمد هللا رّب العالمین، مالك يوم الدين بارئ الخالئق أجمعین، الذي بعد فارتفع في السماوات الُعلى، و«

عظیم  جلیل الرزء و ، ومضاضة اللواذع، وفجائع الدھور قرب فشھد النجوى، نحمده على عظائم اُالمور و
  .المصائب الفاظعة الكاّظة الفادحة الجائحة

له الحمد ـ ابتالنا بمصائب جلیلة، في اإلسالم عظیمة، ُقتل أبو عبد اهللا الحسین  إّن اهللا ـ و: أّيھا القوم
ھذه الرزية  نان و، وُسبي نساؤه وصبیته، وداروا برأسه في البلدان من فوق عالي الس)علیه السالم(

 .التي ال مثلھا رزّية
أم أّية عین منكم تحبس ! أم أّي فؤاد ال يحزن من أجله؟! فأّي رجاالت منكم يسّرون بعد قتله؟! أّيھا الناس
السماوات بأركانھا  بكت البحار بأمواجھا و فلقد بكت السبع الشداد لقتله، و! تضّن عن انھماِلھا؟ دمعھا و

الحیتان في لجج البحار والمالئكة المقرَّبون وأھل السماوات  األشجار بأغصانھا و األرض بأرجائھا و و
 .أجمعون

أم أّي سمع يسمع ھذه الثلمة التي ! أم أّي فؤاد ال يحّن إلیه؟! أّي قلب ال ينصدع لقتله؟! أّيھا الناس
 !؟ال يصّم ثلمت في اإلسالم و

كابل، من غیر  سعین عن األمصار، كأّنا أوالد ترك وشا أصبحنا مطرودين مشّردين مذودين و! أّيھا الناس
ال ثلمة في االسالم ثلمناھا، ما سمعنا بھذا في آبائنا األّولین، إن ھذا  ال مكروه ارتكبناه و جرم اجترمناه و

 .إّال اختالق
لیه راجعون من مصیبة إّنا إ فإّنا هللا و. لما زادوا على ما فعلوا; اهللا لو أّن النبّي تقّدم إلیھم في الوصاية بنا و

فعند اهللا نحتسب فیما أصابنا وأبلغ بنا !! أفدحھا أمّرھا و أفظعھا و أكّظھا و أفجعھا و أوجعھا و ما أعظمھا و
 .٢»فإّنه عزيز ذو انتقام

لقد جّسد ھذا الخطاب ـ على قصره ـ واقعة كربالء على حقیقتھا مرّكزًا على المظلومیة التي لحقت 
من جانب، وأسر أھل بیته من جانب ) علیه السالم(في قتل الحسین بن علّي) سالمعلیه ال(بأھل البیت

  آخر، باإلضافة إلى المظلومیة التي لحقتھم بعد واقعة الطف إذ نصبت رؤوس الشھداء
  .ـ فوق األسنة ُتنقل وُيتباھى بھا من بلد إلى بلد) علیه السالم(ـ بما فیھم سّیدھم الحسین

واصفًا ما لقیه آل النبّي من السبي والتشريد كما ُيعامل الترك ) علیه السالم(بدينوعّقب اإلمام زين العا
 .والروم الكافرون، وھم أھل بیت الوحي ومعدن الرسالة وھم قادة اإليمان وأبواب الخیر والرحمة والھداية

األموية أنھى اإلمام خطابه بوصف في منتھى الدّقة عن عظمة الجرائم التي ارتكبھا جیش السلطة  و
لو كان يأمر ھؤالء بالتمثیل بأھل ) صلی اهللا علیه و آله(فإّن الرسول; ) علیه السالم(في حّق أھل البیت

البیت وتعذيبھم لما كانوا يزيدون على ما فعلوا، فكیف بھم وقد نھاھم عن التمثیل بالكلب العقور، وكیف 
يطالبھم بأجر للرسالة سوى الموّدة  لمه، ويمكن توجیه كّل ما فعلوه وقد أوصاھم النبّي بحفظه في عترت

                                                
 . ٢٤٤: شاداإلر.  ١
 . ١٢٩ـ  ١٢٨: ٤٥، وبحار األنوار  ١١٦: اللھوف .  ٢
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 !في قرباه؟

 .هأهل المدین هثور

. األوضاع ھادئة في المدينة في السنة التي كانت تحت إدارة الولید بن عتبة بن أبي سفیان لم تكنو 
 .١وأوضح شاھد على اضطراب األوضاع في المدينة ھو استبدال ثالثة والة خالل عامین

د بن أبي سفیان أن يكسب رضا أھل المدينة فأرسل وفدًا من أبناء المھاجرين أراد عثمان بن محّم و
 .واألنصار إلى دمشق لیشاھدوا الخلیفة الشاّب عن كثب وينالوا نصیبھم من ھداياه

 .إّال أّن الوفد رأى في سلوك يزيد ما يشین ويقبح
عند رجل لیس له دين، يشرب الخمر، قدمنا من : لما رجعوا إلى المدينة أظھروا شتم يزيد وعیبه وقالوا و

ويضرب بالطنابیر، وتعزف عنده القیان، ويلعب بالكالب، ويسمر عنده الحراب ـ وھم اللصوص ـ وإّنا 
 .نشھدكم أّنا قد خلعناه

ھو الدلیل الوحید على انحراف يزيد وتنّكره لإلسالم ، بل إّن جور يزيد  لم يكنإّن نقد الوفد المدني لیزيد 
ى البلدان اإلسالمیة وفسقھم وشّدة بطشھم واستھتارھم بالحرمات اإللھیة مثل قتل ريحانة وعّماله عل

سّید شباب أھل الجّنة ) علیه السالم(الحسین بن علي بن أبي طالب ) صلی اهللا علیه و آله(الرسول 
ھذا فضًال عن حقد األموّيین . )صلی اهللا علیه و آله(دلیل قوّي على انحرافه عن اإلسالم المحّمدي 

 .لألنصار
أخرجوھم عن  فحاصروا بني أمّیة وأتباعھم، و. أھل المدينة في إخراج عامل يزيد علیھا لم يتلّكأمن ھنا  و

 .المدينة بشرط عدم الرجوع إلیھا
مدينة ـ ـ لیقضي على ثورة أھل ال السّفاكلّما بلغ أمر الثورة إلى مسامع يزيد، أرسل مسلم بن عقبة ـ  و

 :ومھبط وحي اهللا ـ وزّوده بتعلیمات خاّصة تجاھھم قائًال له) صلی اهللا علیه و آله(مدينة رسول اهللا 
ُادع القوم ثالثًا، فإن أجابوك وإّال فقاتلھم، فإذا ظھرَت علیھم، فأبحھا ـ أي المدينة ـ ثالثًا، فما فیھا من «

  . ٢»مال أو داّبة أو سالح أو طعام فھو للجند
 .٣يقتل ُمْدِبَرھم رُه أن ُيجِھز على جريحھم وأم و

 بعد قتال عنیف مع أھلھا، استبسل فیه الثائرون دفاعًا عن دينھم، و وصل جیش يزيد إلى المدينة، و
صلی اهللا (مجموعة من صحابة رسول اهللا و فیھم عبد اهللا بن حنظلةكان  استشھد أغلب المدافعین و

أوعز إلى جنوده باستباحة المدينة، فھجم الجند على البیوت،  وامر يزيد ونّفذ قائد الجیش أ ، و)علیه و آله
 .الشیوخ كما أسروا آخرين النساء و قتلوا األطفال و و

أباح مسلم بن عقبة المدينة ثالثة أّيام كما أمره يزيد ـ ال جزاه اهللا خیرًا ـ وقتل خلقًا من : قال ابن كثیر
: فقال. أنا موالتك وابني في اُالسارى: وجاءته امرأة فقالت... كثیرة منھا انتھب أمواًال قّرائھا، و أشرافھا و

ووقعوا على النساء، حّتى قیل أّنه حبلت ألف امرأة في . أعطوھا رأسه: قال عّجلوه لھا، فضرب عنقه، و
 .تلك األّيام من غیر زوج

 قعة الحّرة من غیر زوج، وولدت ألف امرأة من أھل المدينة بعد و: قال المدائني، عن ھشام بن حّسان
 األنصار، و كان القتلى يوم الحّرة سبعمائة من وجوه الناس من المھاجرين و: روي عن الزھري أّنه قال

 .٤غیرھم، عشرة آالف عبد و وجوه الموالي، مّمن ال أعرف من حّر و
احد منھم ثم نصب كرسي لمسلم بن عقبة، وجيء باألسارى من أھل المدينة، فكان يطلب إلى كّل و

في أھلي ما  في مالي و في دمي و إّنني عبد مملوك لیزيد بن معاوية يتحّكم فّي و: يقول أن يبايع و
 .٦أصّر على القول بأّنه عبد اهللا سبحانه وتعالى قتله لم يبايع بالعبودية لیزيد و كّل من امتنع و ، و٥يشاء

فلّما . من آبائه ھو مغتاظ علیه، فتبّرأ منه و وإلى مسلم بن عقبة، ) علیه السالم(ُاتي بزين العابدين  و
في أحد  فلم يسألهسلني حوائجك، : قال له أقعده إلى جانبه ، و قام له، و قد أشرف علیه ارتعد و رآه و

 .مّمن قّدم إلى السیف إّال شّفعه فیه، ثّم انصرف عنه
 رأيناك تحّرك شفتیك، فما الذي قلت؟) : علیه السالم(فقیل لعلي

 ): لیه السالمع(قال
ما أقللن رّب العرش العظیم، رّب محّمد  األرضین السبع و ما أظللن و اللھّم رّب السماوات السبع و: قلت«
 .»تكفیني شّره أسألك أن تؤتیني خیره، و. أدرأ بك في نحره أعوذ بك من شّره، و. آله الطاھرين و

ما كان ذلك لرأي : لیك رفعت منزلته؟ فقالرأيناك تسّب ھذا الغالم وسلفه فلما ُاتي به إ: قیل لمسلم
                                                

 . ٤٠٢:  ٧تاريخ الطبري .  ١
 . ١١٣:  ٤والكامل في التاريخ  ٣٧٢:  ٤تاريخ الطبري .  ٢
 .ط القاھرة ٢٦٣: التنبیه واإلشراف .  ٣
 .٢٣٣: ، وتاريخ الخلفاء ١٣٩٨ط دار الفكر ـ بیروت سنة  ٢٢٠:  ٨البداية والنھاية .  ٤
وقد جاء في تاريخ الیعقوبي . ٢٢٢:  ٨، البداية والنھاية ١١٨:  ٤، الكامل في التاريخ ٧٠: ٣، مروج الذھب ٣٨١:  ٤تاريخ الطبري .  ٥
 .بايع أّنك عبد ـ لیزيد، فیقول ال، فیضرب عنقه: كان الرجل من قريش يؤتى به فیقال: ٢٥١: ٢
 .٧٠:  ٣، مروج الذھب  ١١٨:  ٤الكامل في التاريخ .  ٦
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 !مّني، لقد ُمليء قلبي منه رعبًا
حیث امتنع بأخواله من . علّي بن عبد اهللا بن العباس لم يبايعلیزيد كما ) علیه السالم(ولم يبايع اإلمام

على . ١نال يبايع ابن اختنا إّال كبیعة علّي بن الحسی: كندة فالحصین بن نمیر نائب مسلم بن عقبة قال
 .المؤمنین وإّال فالحرب بیننا فُأعفي عن البیعة أّنه ابن عّم أمیر

ظّل ينفق  كفل في واقعة الحّرة أربعمائة أسرة من عبد مناف و) علیه السالم(ذكر المؤّرخون أّن اإلمام و
 .٢علیھا حّتى خروج جیش مسلم من المدينة

فیھا عبد نتفاضتھم، توّجه إلى مّكة التي أعلن بعد أن قمع مسلم بوحشیة ثورة أھل المدينة وأجھض ا و
فتسّلم الحصین بن نمیر قیادة . على الحكم األموي، لكّنه لقي حتفه في الطريق اهللا بن الزبیر ثورته

ضرب الكعبة  عندما وصل أطراف مّكة فرض حصارًا علیھا و و. الجیش األموي بناء على أوامر يزيد
 .٣بالمنجنیق وأحرقھا

فعقد قائد الجیش األموي . لذي كانت فیه مّكة تحت حصار الجیش اُالموي، لقي يزيد حتفهفي الوقت ا و
قتذاك يعرف زعیمه الذي يقاتل معه، مفاوضات مع ابن الزبیر أعرب له فیھا عن استعداده  و لم يكنالذي 

جیشه إلى  وإّال أّن ابن الزبیر رفض الشرط، فعاد الحصین . لقبول بیعته شريطة أن يرافقه إلى الشام
 .الشام

 .التوابین هثور

شھد العراق تحّركًا جديدًا وذلك بعد الندم الذي أخذ يقّض مضاجع الكوفّیین؛ إذ خذلوا سّیدھم 
يحّققوا شیئًا يذكر على صعید إسقاط الحكم على  لملكّنھم . ضّد الحكم األموي) علیه السالم(الحسین

 .لتّوابین، ورجع من بقي من جیشه إلى الكوفةفقد قتل سلیمان بن صرد قائد ا. المدى القريب

 .المختار هثور

في تلك الغضون ظھر المختار بن أبي عبیدة الثقفي على مسرح األحداث مستنھضًا أھل العراق ألخذ  و
. ، فبدأ بإعداد الشیعة للثورة بعد فشل ثورة التّوابین)علیه السالم(الثأر من َقَتلة أبي عبد اهللا الحسین

، وأّن اإلنطالق )علیه السالم(جّیدًا أّن أي تحّرك شیعي يقتضي زعامة من أھل بیت الرسالةوكان يعرف 
علیه (؟ وإن رفض اإلمام )علیه السالم(وَمن أفضل من علّي بن الحسین. للثورة ينبغي أن يتّم باسمه

علیه (سّجاداالستجابة لذلك فلیس أمامه غیر محّمد بن علّي بن أبي طالب وھو عّم اإلمام ال) السالم
 ).السالم

 .وعّمه محّمد) علیه السالم(من ھنا كاتب المختار ُكال من اإلمام زين العابدين 
أّن الدين لعق على  تذبذبھم و ـ الذي كان قد َخَبَر عدم وفاء العراقّیین و) علیه السالم(أّما اإلمام 

ضى عمله عندما ثأر من قتلة أبیه أم) علیه السالم(عن تأيیده الصريح له، لكّنه  فلم يعلنألسنتھم ـ 
 ) .علیه السالم(الحسین 

علیه (فسجد ) علیه السالم(عمر بن سعد إلى اإلمام  أرسل المختار رأَسي عبید اهللا بن زياد و و
 : قال شكرًا هللا تعالى و) السالم

 .٤»جزى اهللا المختار خیرًا الحمد هللا الذي أدرك لي ثأري من أعدائي و«

 الخالصه
  ).علیه السالم(نصوص خاصة وعامة كثیرة على إمامة اإلمام زين العابدين  ـ ھناك١
حین التحق بمعسكره جمع من ) علیه السالم(ـ بدأت ردود فعل الثورة الحسینیة قبل استشھاد اإلمام الحسین٢

 .معسكر ابن زياد ورّجحوا الموت معه على الحیاة مع الطغاة اللئام
بعد عاشوراء فقد أدان ابن زياد في الكوفة عبداهللا ابن عفیف األزدي وفي الشام  ـ استمّرت ردود الفعل بالظھور٣

ھجرية عن ثورة أھل المدينة التي انتھك يزيد حرمتھا، وبذلك أثبت  ٦٢ظھرت ردود فعل ُأخرى، ثم تمّخضت سنة 
وال مدينة ) علیه السالم(للتاريخ وللعالم اإلسالمي أّنه ال يحترم مسلمًا وال نبّیًا وال كعبة وال مسجد النبّي

 .فضًال عن أحكام اإلسالم وحرماته التي يتحّداھا بانتھاكھا على مرأى ومسمع من المسلمین)علیه السالم(الرسول
وكانت آخر ردود فعل الثورة . في ثورة أھل المدينة ألسباب شّتى) علیه السالم(ـ لم يساھم اإلمام زين العابدين٤

سفیاني وانشقاق البیت األموي الذي لم ينج من الثورات المتتالیة التي تعاقبت الحسینیة ھي انھیار الحكم ال
  .إلسقاطه وتفتیته

                                                
ـ الطبعة )علیھم السالم(المجمع العالمي ألھل البیت. ٢٧٣: النظرية السیاسیة لدى اإلمام زين العابدين، محمود البغدادي.  ١

 .ھـ ١٤١٥األولى سنة 
 . ١٠٧:  ٢كشف الغّمة .  ٢
 . ٢٤:  ٤الكامل في التاريخ ). ٦٤حوادث سنة ( ٣٨٣:  ٤تاريخ الطبري .  ٣
 . ١٢٤: المختار الثقفي  . ٨٤: رجال الكشي.  ٤
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 مقدمهال

بدأنا في الدرس السابق بالتعرض إلى أھم الخطوط العريضة في تاريخ إمام آخر من أئمة الھدى علیھم 
عصر السالم وھو اإلمام زين العابدين علیه السالم، نواصل الیوم ھذه المھمة فنتكلم في أھم مالمح 

  .ھذا اإلمام الھمام

  المحتوي العلمی

  هالثقافی هأرکان الثور
  فّجر اإلسالم في غیاھب الجاھلّیة ثورته الثقافّیة العمالقة

 
 .أرسى بذلك قواعد وُاسس الحضارة اإلسالمیة العظیمة و 

 قافیة، وطلب العلم ھي الركن األّول في ھذه الثورة الث فكانت الدعوة القرآنیة إلى استخدام العقل و
جاء الجھاد في  المعنوي ھي الركن الثاني في ھذه الثورة العمالقة، و التسامي إلى الكمال األخالقي و

األخالقیة اإللھیة التي طلع بھا  طلب الشھادة كعنصر حیوي في ھذه المنظومة الثقافیة و سبیل اهللا و
 .اإلسالم على المجتمع البشري آنذاك

مجتمع العربي الجاھلي المفّتت في فترة قصیرة جّدًا ـ في حساب الحضارات ـ كانت النتیجة أن تحّول ال و
غیر أّن االھتمام الكبیر ; الكمال البقاء و إلى دولة عظمى وحضارة جديدة تنطوي على عناصر القّوة و

 .بالفتوحات اإلسالمّیة لم يرافقه االھتمام بالصیانة الداخلّیة
أّن الحاكمین  العسكري،خصوصًا و رين خارج النطاق السیاسي وھذا قد عّرض المسلمین لخطرين كبی و

  .منھا مادية دنیوية إّنما اھتموا بالفتوحات ألسباب عديدة منھا سیاسیة، و
ھو الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمین على ثقافات متنّوعة وأعراف تشريعیة وأوضاع : منھمااألّول  و

 .عوب التي دخلت في دين اهللا أفواجًااجتماعیة مختلفة بحكم تفاعلھم مع الش
وھنا كان البّد من عمل على الصعید العلمي يؤّكد في المسلمین أصالتھم الفكرية وشخصیتھم 

 .١التشريعیة المتمّیزة المستمّدة من الكتاب والُسّنة
 ھو الخطر الذي نجم عن موجة الرخاء التي سادت المجتمع اإلسالمي في أعقاب ذلك: منھما الثانيو

ألّن موجات الرخاء تعّرض أّي مجتمع إلى خطر اإلنسیاق مع ملّذات الدنیا واإلسراف في ; اإلمتداد الھائل 
زينة ھذه الحیاة المحدودة، وانطفاء الشعور الملتھب بالقیم الخلقیة والصلة الروحیة باهللا والیوم اآلخر وبما 

 .تضعه ھذه الصلة أمام اإلنسان من أھداف كبیرة
لحّكام األمويون أيضًا بقدر كبیر في تشجیع حیاة اللھو والطرب والمیوعة بین أبناء األّمة وقد ساھم ا
 .اإلسالمیة

 .ھذا كّله فیما يخّص الحضارة اإلسالمیة والشريعة اإللھیة واألّمة اإلسالمیة بمختلف قطاعاتھا واتجاھاتھا
اإلسالمیة أو بعض قّطاعات األّمة  أّما األخطار والمحن التي كانت تخّص الجھاز الحاكم في الدولة و

 :المسلمة فیمكن تلخیصھا فیما يلي

 انحراف الحکّام همحن

علیه (في نظرة سريعة إلى عصر اإلمام زين العابدين ـ بدًء باستالمه لمھاّم اإلمامة بعد استشھاد أبیه
ه لحكومة يزيد ـ ھجرية نالحظ معاصرت ٩٥أو /  ٩٤محّرم الحرام سنة  ٢٥وإلى استشھاده في ) السالم

ھجرية ثّم حكومة مروان البالغة تسعة أشھر في الشام وحكومة ابن الزبیر  ٦٤التي انتھت بھالكه عام 
 .ھجرية ٦٥في مّكة، حیث بويع لعبد الملك بن مروان بعد ھالك أبیه عام 
ال كرسّي ھجرية حیث قتل ابن الزبیر وَخ ٧٣وقد استمّر التنافس بین ابن الزبیر وعبد الملك حّتى عام 

                                                
 .راجع مقّدمته على الصحیفة السّجادية.  ١
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ھجرية، ثّم بويع للولید بعد ھالك عبد الملك، واستمر حكمه حّتى  ٨٦الحكم لعبد الملك حّتى سنة 
 .ھجرية ٩٥أو  ٩٤سنة ) علیه السالم(العابدين استشھاد اإلمام زين

عشرين (حیث تبلغ العقدين ) علیه السالم(إذن فترة حكم عبد الملك ھي أطول فترة عاصرھا اإلمام
 .بًاتقري) سنة

قد اجتمعت في ھذا العصر عّدة عوامل النھیار الحزب األموي الحاكم ولكّنا نالحظ استمرار األموّيین في  و
ھجرية فما ھي األسباب التي أّدت إلى دوام ھذا الحكم الجاھلي المنحرف بالرغم  ١٣٢الحكم حّتى عام 

 من توّفر عناصر الھدم واالنھیار؟
امل الھدم إلى جانب عوامل الدوام، ثّم نقارن بین المجموعتین لنرى إذن البّد أن ندرس كال من عو

األسباب الواقعیة التي وقفت وراء استمرار الحكم األموي لمّدة تناھز سبعة عقود بعد ثورة اإلمام 
من خاللھا نقف على طبیعة الظروف الدينیة والثقافیة والسیاسیة واالقتصادية  و) . علیه السالم(الحسین
 ) .علیه السالم(صف بھا عصر اإلمام زين العابدينالتي اّت

 .عوامل انهیار الحکم األموي

  ): علیه السالم(ـ ثورة اإلمام الحسین ١
أن تكشف زيف األقنعة الدينیة التي كان يتقّنع بھا الحكم ) علیه السالم(استطاعت ثورة اإلمام الحسین 

اإلسالم واضحة في سلوك األموّيین الحاكمین، األموي الجاھلي حیث بدت القیم الجاھلیة التي ھدمھا 
  واّتضح لكّل القطاعات زيف الشعارات الدينیة التي يرفعھا الحاكمون

المنكر  قد قتل مظلومًا عطشانًا وھو يأمربالمعروف وينھى عن) علیه السالم(فإّن اإلمام الحسین
  ).علیه السالم(ويدعوالناس إلى اإللتزام بشريعة جّده المصطفى

  : قال الحافظ السیوطي) علیه السالم(أدان يزيد كّل من اّطلع على أوامره بقتل الحسین بن علّيلقد 
وبنو أبیه بعث ابن زياد برؤوسھم إلى يزيد، فُسرَّ بقتلھم أّوًال ثّم ندم ) علیه السالم(لّما قتل الحسین و«

 .١»لّما مقته المسلمون على ذلك، وأبغضه الناس، وحّق لھم أن يبغضوه
اإلباء والعّزة والكرامة لدى المسلمین، وتجّلت ھذه  ھـ روح ٦١د أحیت الملحمة الحسینیة في سنة وق

الحقیقة في المعارضة الدموية المستمّرة التي تمّثلت في الثورات المتتالیة حّتى إسقاط الحكم األموي 
ـ ، ثّم ثورة المختاربن أبي ھ ٦٤ھـ ، ثّم تلتھا ثورة التّوابین سنة  ٦٢فقد كانت ثورة أھل المدينة سنة 

  .و غیرھا. ھـ  ٦٥عبیدة الثقفي في الكوفة على الحكم األموي سنة 
  :الرسالة عقائل و)علیه السالم(العابدين اإلمام زين ـ حركة٢

  )علیھا السالم(وعّمته زينب الكبرى)علیه السالم(العابدين اإلمام زين لقدكانت ُخطب
والشام والمدينة أھّم حواضر العالم اإلسالمي تشّكل الدور الثاني  عقیلة بني ھاشم في كربالء والكوفة

والمكّمل للثورة الحسینیة العمالقة، وذلك ألّن رسالة الثورة الحسینیة لوال ھذه الخطب الفاضحة لحقیقة 
; الحسینیة والكاشفة عن حقیقتھاالمفّسرة ألبعاد ومعالم الثورة  التعامل األموي مع أھل بیت الوحي و

لكانت شعارات األموّيین المضّللة تقضي على أھداف ھذه الثورة العظیمة، فإّن األمويین حاولوا بكّل 
بالخروج على شريعة جّده، على العكس تمامًا من واقع ) علیه السالم(جھدھم أن يصفوا اإلمام الحسین

 ).علیه السالم(ھلي وإحیاء شريعة جّدهثورته التي استھدف فیھا اإلطاحة بالحكم الجا
  : انشقاق البیت األموي ـ انھیار الحكم السفیاني و ٣

علیه (الحسین لإلمام بقتله أّوًال التي تمّثلت العظام الفضائح ھـ بعد أن ارتكب ٦٤لقد ھلك يزيد سنة 
ھـ ثّم ھدمه   ٦٢سنة وقتل الصحابة والتابعین فیھا )علیه السالم(لمدينة الرسول استباحته ثّم) السالم

 .ھـ ٦٣الكعبة واستباحتھا سنة 
يزيد وھو معاوية الذي بايعه أھل الشام، فلم يستمر حكمه أكثر من أربعین يومًا إذ أعلن عن  أّما ابن و

أباه  بل أدان معاوية األّول و ٢تنازله عن العرش ومات بعدھا في ظروف غامضه حتى قیل إّنه مات مسمومًا
  .بھذا انھار الحكم السفیاني و يزيد بن معاوية،

                                                
 . ٢٠٨: تاريخ الخلفاء.  ١
 .١١٨: الفخري.  ٢
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 عوامل استمرار الحکم األموي

 ١٣٢ھـ إّال أّنه أعقبه الحكم المرواني الذي استمّر حّتى عام  ٦٤بالرغم من انتھاء الحكم السفیاني عام 
وإذن لم يسقط الحكم األموي الجاھلي بالرغم من تالحم عّدة عوامل قوية إلبادته، وذلك لوجود عدة . ھـ 
 .ب ساعدت على بقائهأسبا

 :سريعة عن كل واحد من ھذه األسباب إلیك صورة موجزة و و

  : ـ الغطاء الشرعی للحکم المنحرف 1
مفاھیم عقائدية : الثانیة. وّعاظ السالطین: األولى: يتمّثل الغطاء الشرعي في مفردتین أساسیتین

 .ودينیة خاطئة
جاھلیة الحكم األموي كان البّد للسلطة من استخدام بعد أن كشفت الثورة الحسینیة زيف الخّط الحاكم و

) الزھري(بعض العلماء للتعاون معھا وتوجیه خططھا وسلوكھا مثل محّمد بن مسلم بن شھاب 
 .والشعبي

 .الحكم القائم الشرعي على الطابع إسباغ الرتباط مثل ھؤالء بالسلطة دورإيجابي في كان و
على الحاكم المسلم وإسباغ طابع القدسیة على الخالفة كما كان لمفاھیم الجبر وحرمة الخروج 

دور إيجابي أيضًا في التوجیه العقائدي والديني .. والخلیفة وحرمة ترك الجماعة وحرمة نقض البیعة
 .لتصّرفات الحاكمین

  ) : علیهم السالم(ـ عدم التعرّض المباشر والصریح ألهل البیت 2
ھي فترة حكومة عبد الملك بن ) علیه السالم(م زين العابدينعرفنا إّن أطول فترة حكم في عصر اإلما

علیه (مروان، وقد استفاد عبد الملك بن مروان من التجربة الخاطئة للحكم السفیاني تجاه أھل البیت
 ).السالم

من جھة بینما شّدد ) بني عبد المّطلب(فاستعمل سیاسة مرنة تجاه اإلمام زين العابدين والھاشمّیین 
 .ھم من جھة ُأخرى وذلك امتصاصًا للنقمة ضد حكمهعلى أتباع

  : قد أرسل عبد الملك إلى الحّجاج كتابًا جاء فیه و
أّما بعد، فانظر دماء بني عبد المّطلب فاحتقنھا واجتنبھا، فإّني رأيت آل أبي سفیان لّما ولغوا فیھا لم «

 .»يلبثوا إّال قلیًال
، مثل غمزه بتزويج ) علیه السالم(عن عبدالملك تجاه اإلمامھناك محاوالت دون القتل سّجلھا التاريخ  و

) ص(اإلمام لموالته التي أعتقھا وتھديده لإلمام بقطع رزقه من بیت المال إن لم يسّلمه سالح رسول اهللا
 .١وإلقاء القبض على اإلمام وتسريحه إلى دمشق

  : هـ تفتیت جبهۀ المعارض 3
عاّم على قمع وتفتیت جبھة المعارضة منذ عصر معاوية، وكان  ترّكزت سیاسة الحاكمین األموّيین بشكل

 :ذلك من خالل عّدة وسائل وقنوات
ھي مراكز الوالء  الرقابة التاّمة والضغط الشديد الموّجه إلى مراكز التحّرك التي عرفھا السفیانیون و: منھا

                                                
 . ٧٩ـ  ٧٦:  ٢وكشف الغّمة  ١٣٠و  ١٤٦:  ٤٦انظر بحار األنوار .  ١
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 .مثل الكوفة وما واالھا) علیه السالم(ألھل البیت
 .ادي وسیاسة التجويعالضغط االقتص: منھا و

لقد سّلط عبد الملك الحّجاج السّفاك للقضاء على حركة ابن الزبیر ثّم سّلطه على العراق حیث توّجه 
  إلى شیعة
فقتلھم شّر قتلة وأخذھم بكّل ظّنة وتھمة حّتى أّن الرجل كان أحّب إلیه أن ) علیه السالم(أھل البیت

  ).علیه السالم(علّي يقال له زنديق أو كافر من أن يقال له شیعة
وقد أوصى عبد الملك أبناءه بالحّجاج خیرًا وطلب منھم االستعانة به ألّنه ھو الذي وّطأ لھم الملك بسفكه 

 .١لدماء المعارضین

 الخالصه
ـ والذي أعقب موجة الفتوح اُالولى ـ بانفتاح األّمة ) علیه السالم(ـ اّتسم عصر اإلمام زين العابدين١

خطر المسخ الثقافي وخطر : سائر الشعوب مّما أّدى إلى أن تواجه خطرين كبیريناإلسالمیة على 
 .االنھیار األخالقي

متجھة إلى معالجة الخطرين السابقین من خالل التأصیل العلمي ) علیه السالم(ـ كانت نشاطات اإلمام١
خالل الدعاء والتفاني في  والثقافي والتربیة األخالقیة، عن طريق ربط اإلنسان برّبه في عالم الماّدة من

 .المعبود الحّق
أن يواجه انحراف الحّكام بنحو ال تتضّرر بذلك الدولة اإلسالمیة ككیان ) علیه السالم(ـ كان على اإلمام ٣

  . سیاسي إسالمي، وال يستغل الحّكام ذلك لتثبیت حكمھم المنحرف
التي كانت قد اجتمعت النھیار الحكم  ـ جمع الحّكام مجموعة من عوامل البقاء إلى جانب عوامل الھدم٣

األموي الظالم، وتمّثلت ھذه العوامل بالغطاء الشرعي للحكم المنحرف وعدم التعّرض الصريح والمباشر 
  .، وتفتیت جبھة المعارضة)علیھم السالم(ألھل البیت

نب اھتمامه أن يستجیب لمتطّلبات ھذه المرحلة بشكل خاّص إلى جا) علیه السالم(ـ كان على اإلمام ٤
  .بمتطلبات المسلمین على المدى البعید بشكل عاّم أيضًا

  

                                                
 .حیاة عبد الملك: راجع تاريخ الخلفاء ومروج الذھب والیعقوبي .  ١
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 مقدمهال

تعرضنا في الدرسین السابقین إلى أھم الخطوط العريضة في تاريخ إمام آخر من أئمة الھدى علیھم 
في  السالم وھو اإلمام زين العابدين علیه السالم، نواصل الیوم ھذه المھمة فنتكلم في مالمح التخطیط

  .سیرة ھذا اإلمام الھمام

  المحتوي العلمی
صلی اهللا علیه و (بیت الرسالة بعد الرسول التي اختاراهللا لتحقیقھا أھل األساسیة إذا عرفنا أّوًال المھاّم

صلی اهللا (الدولة اإلسالمیة من الضیاع، حیث جاھد الرسول اُألّمة و والتي ھي صیانة الرسالة و) آله
إرساء قواعده على  الخّیرة من صحابته من أجل تبلیغ وتطبیق النظام اإلسالمي و الصفوة و)علیه و آله
 .وجه األرض

عرفنا ثانیًا التخطیط الماكر الذي قام به أعداء اإلسالم لمحو اإلسالم المحّمدي المتمّثل في خط أھل  و
ھم الرسالیة في عن مزاولة مھاّم) علیه السالم(ذلك من خالل عزل أھل بیت الرسالة  بیت الوحي، و

 .االجتماعي باإلضافة إلى المیدان التشريعي والتربوي والتثقیفي المیدان السیاسي و
القنوات التي تّم من خاللھا ھذا العزل، وعرفنا النتائج التي كان يتوّقع  اُألطر و عرفنا ثالثًا األسالیب و و

باألصول األخالقیة والمنھج الِقَیمي ) المعلیه الس(البیت الذي اقترنت بالتزام أھل حصولھا بعد ھذا العزل
إلى جانب معرفة األعداء بالتزام ) صلی اهللا علیه و آله(الذي دعا إلیه اإلسالم وأرسى قواعده الرسول

الرسالة وعدم تخّطیھم عن ِقَیِمھا، وعدم االلتواء في التعامل  بأصول الشريعة و) علیه السالم(أھل البیت
  .حّتى مع أعدائھم

علیه (نا جمیع ما سبق، نكون قادرين حینئذ على فھم عظمة الدور الذي قام به أھل البیت إذا عرف
 و) صلی اهللا علیه و آله(الرسول  في الظروف الحرجة التي كان ينبغي من خاللھا أن ُيحفظ تراث) السالم

ة والنفوذ في ثمرة جھاده من الضیاع ويقاوم االنحراف العمیق الذي بدأ بالظھور والتطّور بسرعة فائق
 .جسم األّمة والدولة وأخذ يتسّرب إلى الرسالة والشريعة بشكل تدريجي

وأناتھم وحلمھم، ولوال تخطیطھم الحكیم الذي كان يجمع األصالة ) علیه السالم(لوال صبر أھل البیت و
بّراقة، ولما لما كان يندحر الباطل القابع تحت ستار الشعارات اإلسالمیة ال; والدّقة والعمق والمشروعیة

كان الباطل المختبئ تحت ُأطر ومفاھیم دينیة ينكشف لعاّمة المسلمین، ولما كان التاريخ يخّلدھم 
  .كأبطال حملوا لواء التضحیة والفداء من أجل العقیدة اإللھیة والشريعة الرّبانیة

  )علیه السالم(العابدین  فی عصر اإلمام زین هاالُم األخطار التی واجهت
 :، فأھمھا ما يلي) علیه السالم(العابدين خطار التي واجھت اُالّمة في عصر اإلمام زينأما األ و

  : ـ المسخ الثقافی 1
خطر المسخ الثقافي، وذلك بسبب انفتاحھا ) علیه السالم(العابدين لقد داھم اُالّمة في عصر اإلمام زين

كانت تملك أبعادًا حضارية منحرفة عن على اُالمم التي دخلت اإلسالم عن طريق الفتوحات، وھذه اُالمم 
خط التوحید الخالص، كبالد فارس، والبلدان الخاضعة للروم، وكان حّكام المسلمین غارقین في لھوھم وال 

  .يھمھم ما سوف يصیب اُالّمة من فقدان ألصالتھا الفكرية والمبدئیة
  لھذا الخطر) علیه السالم(تصدي اإلمام 

تصدى بكّل ما ُاوتي من قوة إلى ذلك من خالل عدة محاور آخذًا ) علیه السالم(العابدين  ولكّن اإلمام زين
 .بنظر االعتبار ظروف التقیة التي كانت تحیط به

في المدينة، يلقي فیه دروسًا يتحدث ) صلی اهللا علیه و آله(جلوسه في مسجد النبي: المحور األول
 ... .وعقائدفیھا بصنوف المعرفة اإلسالمیة، من تفسیر وحديث وفقه 

تصديه للرد على الشبھات، وعلى أصحاب العقائد الفاسدة التى بدأت تنتشر في زمانه، : المحور الثانى
 .كالمجّبرة، والمجّسمة، والصوفیة، وأمثال ذلك

بن  بن تغلب، وإسماعیل تبني مجموعة من النابھین ممن يمكن االعتماد علیھم كأبان: المحور الثالث
ن أبي صفیة، ورشید الھجري، وأمثالھم، فأخذ ھؤالء يبثون العلوم الحقة بعد تلقیھا عبدالخالق، وثابت ب

  .إلى الناس في بقاع األرض) علیه السالم(من اإلمام
شراء العبید ثّم عتقھم، بعد أن يدخلھم في بیته أو مزرعته دورة عملیة في األخالق : المحور الرابع 

ي المتمّثل بسلوكه وأفعاله وأقواله، ويمنعھم ما يمنّكنھم من والعبادة، وبعد أن يريھم اإلسالم الحقیق
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 .يعتق األلف أو ما يزيد كّل عام) علیه السالم(شّق طريق العیش الكريم بعد عتقھم، وكان
وھذا المحور له بعده في عالج الخطر الوارد من حیث أّن المعتقین أصبحوا يشّكلون جیال من التالمذة 

ي إلى انعكاس ما عرفوه من الحق إلى كّل من يتصل بھم من األقربین الواعین لإلسالم مما يؤد
واألبعدين، خصوصًا وأّن بعض العبید بعد تحّررھم كانوا يھاجرون إلى بلدانھم أو بلدان ُاخرى غیر المدينة 

 .المنورة

  : ـ المسخ األخالقی 2
ء الملذات الدنیوية، حیث انفتح ، وھو ما أوجب االنسیاق ورا: اُالّمة أيضًا المسخ األخالقي كما داھم

المسلمون على العالم بعد الفتوحات، وھذا االنفتاح أّدى إلى فتح أسواق عديدة وحركة تجارية، واتصال 
مع ما توصلت إلیه تلك اُالمم من رقي و وسائل للترف، خصوصًا وأّن حّكام المسلمین كانوا منساقین وراء 

 .ي الشريعة، كشرب الخمر، والغناء، وأمثال ذلكھذه الملذات حتى سرت إلى ما ھو محرم ف
إّن موجات الرخاء ُتعرِّض أّي مجتمع إلى خطر االنسیاق مع ملّذات الدنیا واإلسراف في زينة الحیاة 
المحدودة وانطفاء الشعور الملتھب بالقیم الخلقیة والصلة الروحیة باهللا والیوم اآلخر وبما تصنعه ھذه 

وتكفي نظرة واحدة في كتاب األغاني ألبي فرج . ھداف كثیرة، وھذا ما وقع فعالالصلة أمام اإلنسان من أ
  .١األصبھاني لیّتضح الحال

 

  لهذا الخطر) علیه السالم(تصدي اإلمام 
 :لخطر المسخ األخالقي من خالل محاور عديدة، منھا) علیه السالم(قد تصّدى اإلمام  و

قع اإلسالم مبدءًا، وعقیدة وشريعة ومنھجًا من خالل أدعیة الدعاء، فإّن اإلمام بّین وا: المحور األول
المتنوعة والمختلفة وفي مختلف المناسبات، واألزمنة، فقد جمع اإلمام بین الدعاء هللا والدعوة إلى اهللا 
بأدعیته المباركة، ومن جملة تلك األدعیة ما جمع في الصحیفة السجادية المباركة، فإّن ھذه الصحیفة 

 .ن يجعلھا محور حركته وسلوكه التوازن الحقیقي بین جمیع االرتباطات والعالقات المتنوعةتحّدث عند م
معاھدة القرآن،  سلوكه الخاص المتمّیز، فقد عرف بالعبادة والورع وكثرة السجود، و: المحور الثاني

ذلك من السجايا  السماحة والحلم، وغیر وبالزھد عن مالذ الدنیا مع التمّكن منھا، والسخاء، واإلنفاق، و
الحمیدة الربانیة والتي كان المجتمع آنذاك بحاجة ماسة إلى رؤيتھا متجسدة في شخص حتى ال يطرق 

 .أذھانھم مثالیة ھذه الخصال إذا لم يشاھدوھا متجسدة في شخص
 بیان الحقوق كاملة وبأبعاد دقیقة من خالل رسالته المعروفة برسالة الحقوق التي بّین: المحور الثالث

فیھا اإلمام حقوق أعلى مقام في الوجود وھو اهللا عّزوجّل إلى أدنى مقام كحّق األعضاء، كالعین، والید، 
واللسان، والسمع، وكذلك بّین حقوق الرعیة بجمیع أصنافھم، وھي رسالة ال يقاس بھا صحیفة حقوق 

لعالج ذلك الخطر كما ھي اإلنسان التي يتبجح بھا الغرب الیوم، وكانت تلك الرسالة ضرورية في وقتھا 
 .ضرورية الیوم

  :هاإلسالمی هالحفاظ على الدول
بدافع من  و) علیه السالم(باإلضافة الى التصدي للخطرين الحساسین السابقین، فقد اتخذ اإلمام

مواقف الجلیلة للحفاظ على كیان الدولة اإلسالمیة، وھى إحساسه بالمسؤولیة والقیام بمھمته، ال
  .عديدة، منھا إبداء العالج الناجح في أزمة النقد التي أراد ملك الروم أن يحدثھا

القراطیس  بن مروان عندما أمر بتبديل تطريز الثیاب و أّن الحاكم األموي عبدالملك: حاصل القضیة و
الروح ـ إلى تطريز ـ شھد اهللا  األب واإلبن و ريز شعار المسیحیة ـالموجودة في البالد اإلسالمیة، من تط

                                                
 .ة للشھید الصدرراجع مقدمة الصحیفة الّسجادي.  ١
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أّنه ال إله اّال ھو ـ اعترض ملك الروم وطلب من عبدالملك إرجاع التطريز السابق، ولكّنه رفض، وھذا الرفض 
أثار غضب ملك الروم وھّدده في حالة عدم إرجاع التطريز السابق بأنه سوف يضرب على النقد المتداول 

وحینھا احتار ) صلی اهللا علیه و آله(ي بالد اإلسالم الذي كان يصنع في بالد الروم ما فیه شتم النبيف
العابدين  عبدالملك في عالج الموقف، ولكن أشار روح بن زنباع على عبد الملك بأن يبعث إلى اإلمام زين

م، ولما أطلعه على المأزق الذي لیبّین له المخرج من ھذه األزمة، وبالفعل بعث إلى اإلما) علیه السالم(
الحّل الذي يوجب عزة الدولة اإلسالمیة وھو بأن يضرب في بالد اإلسالم ) علیه السالم(فیه أبدى اإلمام

+ النقد الخاص بھا، ثّم األمر بإلغاء النقد السابق والتوّعد بأشّد العقاب لمن يتداوله في بالداإلسالم،
 .١يده إذ الفائدة من ضربه نقودًا التتداول ولماعرف ملك الروم ذلك ُاسقط ما في

  : الحکّام المنحرفین هتعری
ومع مواقفة الجلیلة للحفاظ على كیان الدولة اإلسالمیة، كان يسلك عدة طرق يعري من خاللھا الحّكام 
الظلمة من غطاء الشرعیة الذين كانوا حريصین على توفره، بعد أن انكشف زيف الخط األموي الحاكم 

 .ف الحّكام لدى قطاع واسع من المسلمین، ومن تلك المحاوروانحرا
  : المحور األول

الذين ھم اُالمناء على ) علیه السالم(الحرص على طرح البديل الصحیح الذي يمّثل خط أھل البیت
الرسالة والشريعة وبه ينفضح الخط المنحرف والذي على رأسه الجھاز الحاكم، فقد كان مجموعة من 

واة يشّكلون وجھًا علمیًا وثقافیًا معترفًا به لدى الحّكام باعتبارھم امتدادًا لمدرسة الصحابة الفقھاء والر
 ).علیه السالم(التي استھدفوا منھا إيجاد بديل مقبول ألھل البیت

  : المحور الثانى
سید ) علیه السالم(إظھار الحزن، وكثرة البكاء على انتھاك العنصر المقدس أّال وھو اإلمام الحسین 

وما اّتصف به ) علیھم السالم(شباب أھل الجنة، حتى تعرف األجیال على مّر التاريخ ظالمة أھل البیت 
األمويون من القساوة والفظاعة وخروجھم عن حريم الدين والشريعة، وتنمرھم تجاه العدل والمروءة 

 ... .واإلنسانیة 
  : المحور الثالث

ر األساس في إعطاء الغطاء الشرعي لتصرفات الحّكام بیان زيف وعاظ السالطین الذين ھم المصد
المنحرفین لدى عامة المسلمین، ببث أفكار ومفاھیم تدعو إلى االستسالم والخنوع وتشويه خّط أھل 

، وذلك من خالل مناظراته معھم وبیان زيفھم، وكشف مقامھم الھابط الذي ال يصلح )علیه السالم(البیت
 .شرعیة لتصرفات الغیرألن يكون مرجعًا في إعطاء ال

 )علیه السالم(العابدین  اإلمام زین همدرس

سارت الحكومة األموية من أجل إحكام سیطرتھا على رقاب المسلمین في خط إماتة الوعي ومحاربة 
العلم وإنشاء مذاھب أو تیارات عقیدية تنتھي إلى الجمود الفكري والركود العلمي بالتدريج، ولكّن اإلمام 

بدأ بإنشاء مدرسته العلمیة، وإيجاد حركة فكرية عن طريق حلقات البحث والتدريس في ) علیه السالم(
وبما يثیره في خطبه في صلوات الجمع ُاسبوعیًا، فحّدث الناس ) صلی اهللا علیه و آله(مسجد الرسول

ن وكان يفیض علیھم م... . بصنوف المعرفة اإلسالمیة، من تفسیر، وحديث، وفقه، وعقائد، واخالق و
 .علوم آبائه الطاھرين ويمرِّن النابھین منھم على التفقه واالستنباط

وقد تخرج عدد غفیر من فقھاء المسلمین يحملون وعي اإلمام وروحه وعلمه وكانت ھذه الحلقات ھي 
 .٢المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس فقھیة وشخصیات علمیة

اعتبار أّن قراءة القرآن وحفظه وتعلیم تفسیره كانت ھي ومن جملة طالبه العدد الكبیر ممن عرفوا بالقراء ب
في حضر ) علیه السالم(المحور في التعلم والتعلیم آنذاك، فوصل الحال أّن ھؤالء القّراء ال يفارقون اإلمام 

بن الحسین،  إّن القراء كانوا ال يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي: أو سفر، حتى قال سعید بن المسیب
 .٣معه ألف راكبفخرج وخرجنا 

غاياته المتوخاة من خالل مدرسته، والتي تبنى مواصلة عملھا ) علیه السالم(وھكذا، حّقق اإلمام 
مما أحدث ثقال في اُالمة أوجب أن يوقف اندفاع الحّكام ومن سار في . من بعده) علیه السالم(األئمة

اُالمة شعورًا بضرورة االرتباط بأھل ركبھم في تخريب المعالم األساسیة لُالمة اإلسالمیة، وأحدث عند 
الوالء القلبي لھم َمْعَلمًا واضحًا لدى عامة العلماء وبالتدريج لدى قطاعات  وأصبح) علیه السالم(البیت

                                                
وال مانع من ذلك من أن يكون ) علیه السالم(، ھذا وذكر أّن الذي قام بھذا الحّل ھو اإلمام محمدالباقر٦٨:  ٩البداية والنھاية .  ١

 ).علیه السالم(قد نفذ الخطة بواسطة ابنه اإلمام الباقر) علیه السالم(اإلمام زين العابدين
 .د باقر الصدر للصحیفة السجاديةراجع مقدمة السید الشھید محم.  ٢
 .راجع مقدمة السید الشھید محمد باقر الصدر للصحیفة السجادية.  ٣
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 .كبیرة من المسلمین

 )علیه السالم(استشهاد االمام

أوجبت الحّد من  يمّثل خطورة حقیقیة، بعد قیامه بكل ما تقّدم من المھام) علیه السالم(كان وجوده 
حركتھم بل وفضحھم، ولذا شق على األمويین ذلك وأقض مضاجعھم، وباألخص الولید بن عبد الملك، فقد 

ولذا أجمع رأيه على . ١بن الحسین موجود في دار الدنیا لي وعلي ال راحة: روى الزھري أّن الولید قال
علیه (لى يثرب، وأمره أن يدّس لإلمام ، فبعث سمًا قاتال إلى عامله ع)علیه السالم(اغتیال اإلمام 

 .إلى جوار رّبه سالم اهللا علیه) علیه السالم(وبالفعل نفذ عامله ما أمره به فانتقل اإلمام  ٢)السالم

 الخالصه
علیه (ويالحظ سلوك اإلمام ) علیه السالم(ـ كّل من يقف على خصائص عصر اإلمام زين العابدين١

سلوكه وسیرته وبین متطّلبات عصره، فكان تخطیطًا واقعیًا كان يتحّكم  يجد انسجامًا كبیرًا بین)السالم
 ).علیه السالم(في سیرته وسلوكه 

في كشف األقنعة المزّيفة التي قبع الحاكمون تحتھا ) علیه السالم(ـ يتلّخص نشاط اإلمام زين العابدين ٢
غة دينیة إسالمیة لمفاھیم خاطئة مستغّلین غطاًء دينیًا يتمّثل في توجیه الحكم المنحرف وإعطائه صب

  . كان يرّوجھا ھؤالء المرتبطون بالبالط، كمفھوم الجبر وحرمة الخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالمًا
بشكل تفصیلي ھو العالج األساسي للقضاء على ھذه ) علیھم السالم(ـ كان بناء جامعة أھل البیت ٣

 .تسّلح بھاالمشكلة الجديدة التي اّتجھت الحكومات لل
مواقف إيجابیة مع الدولة اإلسالمیة إلى جانب مواقفھم السلبیة ) علیھم السالم(ـ كانت ألھل البیت٤

 .من الحّكام المنحرفین
إلى حقل الدعاء كعالج ضروري تتطّلبه ظروف عصره وما تاله من ) علیه السالم(ـ كان اّتجاه اإلمام ٥

  .العصور

                                                
 . ٦٧٨: حیاة اإلمام زين العابدين.  ١
 . ٥٧:  ٢منتھى اآلمال .  ٢
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 مقدمهال

، )علیه السالم(انتھینا بحمده ومنه من الكالم في أھم الخطوط العريضة في تاريخ اإلمام زين العابدين 
يضة في تاريخه وندخل الیوم في تاريخ إمام آخر من أئمة الھدى، حیث نتناول بالكالم أھم الخطوط العر

  ).علیه السالم(أيضا ، وھو اإلمام الباقر 

  المحتوي العلمی

  ألقابه کنیته و مولده و
قبل  في ثالث صفر سنة سبع وخمسین من الھجرةولد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بالمدينة 

  . بثالث سنین ) علیه السالم ( قتل جده الحسین 
ھو  و) علیه السالم(لعابدين علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، فأبوه زين ا أما أبا و أما نسبه و

  . ھاشمي من ھاشمیین علوي من علويین
لقب بذلك  الھادي ، أشھرھا الباقر ، و الشاكر و الباقر و: فأبو جعفر الغیر ، وله ثالثة ألقاب :  أما كنیته و

 .ھو تفجره وتوسعه لبقره العلم و

  
  ) : صلی اهللا علیه و آله(قال رسول اهللا  :نصاري قالجابر بن عبد اهللا األروى  و

أي  -، اسمه كاسمي، يبقر العلم بقرا )علیه السالم(يا جابر يوشك أن تلتحق بولد لي من ولد الحسین 
فأخر اهللا تعالى مدتي حتى رأيت الباقر ) : رض(قال جابر . فإذا رأيته فاقرأه عنى السالم  -يفجره تفجیرا 

 ١ ).صلی اهللا علیه و آله(أقرأته السالم عن جده رسول اهللا ف) علیه السالم(

 ).علیه السالم(التعریف بحکام عصر اإلمام الباقر 

 بن عبد الملک  الولید

اإلمامة، فقد استولى ) علیه السالم(كان الولید ھو الحاكم على البالد اإلسالمیة عند تولي اإلمام الباقر
ھـ ،  ٩٦نین وسبعة أشھر، حیث توفي في دير مروان سنة ھـ ودام حكمه تسع س ٨٦على الحكم سنة 

 . ٢سنة ٤٥وكان عمره 
 :من صفاته و
 .٤إّنه ممن امتألت األرض به جورًا: ، حتى قال عنه عمر بن عبد العزيز٣ـ جّبارًا ظالمًا أ

 .ـ يغلب علیه اللحن ب
 .٥یر اإلماءستین امرأة غ يقال أّنه تزّوج ثالثًا و الطالق و ـ كان كثیر النكاح و ج

ألّن الولید أراد خلع سلیمان ومبابعة ابنه عبد العزيز، ولكن ; وقد وقع الخالف بینه وبین أخیه سلیمان
بن مسلم وبعض الخواص،  بن يوسف وقتیبة سلیمان أبى، ولم يجبه للبیعة جمیع الوالة باستثناء الحجاج
 .٦ذلكفعزم الولید على السیر إلیه لیخلعه بالقوة ولكّنه مات قبل 

 .بن عبدالملك سلیمان
باألخص عّمال  أّول ما قام به ھو عزل والة الولید، و ھـ ، و ٩٦استولى على الحكم بعد موت الولید سنة 

 .٧بن يوسف الحجاج
                                                

 .٨٨٢ – ٨٧٩: ٢الفصول المھمة في معرفة األئمة .   ١
 .١٣٨:  ٤تاريخ ابن األثیر .   ٢
 .٢٢٣: تاريخ الخلفاء، للسیوطي .   ٣
 .نفس المصدر.   ٤
 .١٣٣:  ١اإلناقة في مآثر الخالفة .  ٥
 .١٢:  ٧المنتظم .  ٦
 .١١:  ٥الكامل في التاريخ .   ٧
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 .، وإّنما فعل ذلك تقّربًا للناس١قد أطلق بعض السجناء، ويذكر أّنه أطلق في يوم واحد واحدًا وثمانین ألفًا و
ى غلب علیه طمعه وجشعه إلى اإلجحاف في جباية الخراج حتى كتب إلى عامله على من جھة ُاخر و

ھبلتك ُاّمك، احلب الدّر فإذا انقطع : بن زيد التنوخي عندما سأله التخفیف على الرعیة مصر، ُاسامة
 .٣ھـ  ٩٩لم يدم حكمه إّال ثالث سنوات، فقد توفي في سنة  و. ٢فاحلب الدم

 عمربن عبدالعزیز

  .بن عبدالملك الحكم بعھد من سلیمانتقّلد 

  خصائص عهد عمر بن عبد العزیز
 :ومن خصائص عھد ھذا الحاكم أنه في عھده

 .ـ لمس الناس األمن والرفاه بشكل نسبيأ 
  :بعد كّل صالة واستبدله) علیه السالم(ـ رفع سّب اإلمام علي ب

 .إّن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى
لته بالعلويین، فقد أعطى عشرة دنانیر ألبناء علي وفاطمة، بینما كان األمر بالعكس في زمن ـ أظھر ص ج

 .الحّكام األمويین قبله
  ).علیه السالم(ـ رّد فدك، حیث سّلمھا إلى اإلمام الباقر د

 المؤاخذات التی تؤاخذ على عمر بن عبد العزیز

 :عزيز ، إال أنه قد ُاخذ علیه بعدة مؤاخذات، منھاعلى الرغم من اإلصالحات التي قام بھا عمر بن عبد ال
 .ـ أقر القطائع التي اقتطعھا من سبقه من األمويین مع أّنھا بغیر حق ١
 .الناس وابتزاز أموالھم البالد اإلسالمیة،مع أّنھم جھدوا في ظلم العّمال على ـ لم يستبدل ٢
 .ع المبادئ اإلسالمیةـ أقر العطاء الذي كان لألشراف، مع أّنه مما يتنافي م ٣
 .ـ زاد عطاء أھل الشام عشرة دنانیر ولم يفعل مثله ألھل العراق ٤

ھـ ، وقیل مات مسمومًا من قبل بعض األمويین تخّوفًا من أن يعھد بالخالفة لمن  ١٠١توفي في سنة 
 .٤يصلح لھا فعاجلوه

 .بن عبدالملك يزيد
أربعین يومًا يسیر بین الناس بسیرة عمر بن عبد  استولي على الحكم بعھد من أخیه سلیمان، وقد أقام

العزيز، ولكن شّق ذلك على بني ُامّیة فآتوه بأربعین شیخًا شھدوا عنده بأّنه لیس على الخلفاء حساب 
فعدل عن سیاسة عمر وساس الناس سیاسة عنف وجبروت، فكتب إلى عّماله بعد أن عزل  ٥وال عقاب

د فإّن عمر بن عبد العزيز كان مغرورًا فدعوا ما كنتم تعرفون من عھده أّما بع: عّمال عمر بن عبد العزيز
 .فعاد الظلم بأبشع صورة. ٦... وُاعیدوا الناس إلى طبقتھم األولى

 هبدالملک المسمى بأحول بنی اُمیبن ع  هشام

 :وكان من صفاته. ھـ  ١٠٥استولي على الحكم بعد وفاة أخیه سنة 
 .٧ـ البخل بل كان شديد البخل ١
 .ـ فظًا ظلومًا شديد القوة ٢

اآلالم ومن ذلك إشخاصه إلى الشام ثّم  في عھده ضروب المحن و) علیه السالم(لقي اإلمام الباقر
 )علیه السالم(لكّن اإلمام حاول ھشام اغتیال اإلمام أكثر من مّدة و اعتقاله ھناك إلى أن فّرج اهللا عنه،و

 .٨ينجو من ذلك إّال في المّرة األخیرة، حیث دّس إلیه السم
 .ـ التعّرف على األوضاع في العالم اإلسالمي ٢

 :لم تكن األوضاع مستقّرة في العالم اإلسالمي في ھذه الفترة لعّدة عوامل منھا
 .ـ النزاعات بین أفراد البیت األموي على السلطة، وقد عرفت شطرًا منه أ

                                                
 . ٨٠:  ٥ر عساك تاريخ ابن.  ١
 .٣٢: الجھشیاري .  ٢
 .١٥١:  ٤تاريخ ابن األثیر .   ٣
 .١٤٢:  ١اإلناقة في مآثر الخالفة .  ٤
 .٢٣٢:  ٤تاريخ ابن األثیر .  ٥
 .١٨٠:  ٣العقد الفريد .   ٦
 .١٥٠: البخالء.   ٧
 .٣١٢:  ٤٦بحار األنوار .  ٨
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السیاسي، فقد حّولوا الخالفة إلى ملك يتوارثونه ووزعوا المناصب على أقربائھم وأبناءھم، ـ االنحراف  ب
 .ولم يراعوا في ذلك كّله الكفاءة

  ; ـ االنحراف الفكري والعقائدي ج
المرجئة،  فإّن االنحرافات تطّورت إلى تیارات واّتجاھات حتى انتشرت، عقیدة المجّبرة، والمفوضة، و

التصوف  الثواب و ھة، والزندقة التي جحد أصحابھا البعث والنشور وأسقطوا العقاب ووالمجسمة والمشب
الذي ينادي باالعتزال عن الحیاة، وأمثال ذلك، وصاحب رواج ذلك كّله ظواھر منحرفة عديدة كفصل الدين 

مور الفائدة عن السیاسة، والعمل بالقیاس واإلفتاء بالرأي، ويشاع االختالف األحاديث، واالشتغال بطرح ُا
 .فیھا كشاغل للناس عن ُامور مصیرية

، ١بن عبدالملك واستقّل في خراسان بن مسلم خلع سلیمان أخطار خارجیة، فإّن قتیبة ـ فتن داخلیة و د
قد ثار زيد بن  و. إن تمّكن األخیر من قتله بعد ذلك وأّما يزيدبن المھلب فقد خلع يزيدبن عبدالملك و

ھذا . إن تمّكن األخیر من القضاء على الثورة وقتل زيد بن عبدالملك، و ھشامبن الحسین في زمن  علي
انتصروا علیھم في  أّما األخطار الخارجیة، فقد ظفر الخزر بالمسلمین و على مستوى األخطار الداخلیة و

ھذا الحدث له داللته التي تكشف عن ضعف ھیبة الدولة في نظر  ھـ و ١٠٤كان في سنة  بعض الثغور و
 .ألعداءا

حشدوا الطاقات البشرية لفتح البلدان  ـ االنحراف األخالقي، فاألمويون حّولوا األنظار إلى الغزوات و ھـ
ھذا أّدى إلى تشتیت اُالسر بغیاب المعیل والراعي أو فقدانه، وإلى  طلبًا للغنائم وتوّسعًا في السیطرة، و

قتنائھم وباألخص الذين يتمّلكون القدرة على كثرة العبید من جواري وغلمان مما أّدى التشجیع على ا
المجون عند الحّكام  وشرب الخمر وأمثال ذلك حتى أصبح اللھو و٢الغناء فشاع الغزل والتشبیب بالنساء

. دعوني أطیر: ومن تبعھم مقّدمًا على كّل ھموم الدولة، ولقد طرب يومًا يزيدبن عبدالملك حتى قال
لما ماتت تركھا ثالثة أيام دون دفن حتى  علیك، و: تدع اُالّمة؟ قالعلى من : فقالت له جاريته حبابة

 .٣بقي سبعة أيام اليظھر للناس نتنت، و
اُالمراء ولم  ـ االنحراف في المیدان االقتصادي، فأموال بیت المال كانت تصرف في ملذات الحّكام و و

  .٤تستمثر في مشاريع تنعش الحالة االقتصادية في البالد اإلسالمیة

 
 الخالصه

باإلضطرابات السیاسیة الحاّدة والصراعات الفكرّية العمیقة، نتیجة ) علیه السالم(ـ زخر عصر اإلمام الباقر١
 .السیاسة األموية المنحرفة

ويمكن تلخیص أبرز مظاھر اإلنحراف في عھد اإلمام . ـ أحدقت بالوطن اإلسالمي أخطار خارجیة وداخلیة٢
 :بما يلي

وتمّثل ھذا اإلنحراف بشّقیه في تزوير الحديث والتالعب بآيات الكتاب، : كري والعقائديـ االنحراف الف ١
وفضائل أھل ) علیه السالم(وظھرت حركة الزندقة لطمس معالم الرسالة اإلسالمیة وسّنة رسول اهللا

                                                
 .١٥١:  ٥تاريخ ابن خلدون .   ١
 .٢١٩: األغاني .   ٢
 .١٢١:  ٥الكامل في التاريخ  .  ٣
 .٧٦:  ٣و مروج الذھب  ٣٣٩:  ١و  ١٠٩:  ٧األغاني .   ٤
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 .وانتشرت أفكار التفويض والجبر والتجسیم والتشبیه هللا بخلقه). علیھم السالم(البیت
وتمّثل ذلك في تحويل الخالفة إلى ملك يتوارثه األبناء عن اآلباء دون سابقة علم : حراف السیاسيـ االن ٢

 .أو تقوى
وتمّثل في تمزيق وحدة المسلمین، وضیاع مكارم األخالق وإشاعة : ـ االنحراف اإلجتماعي واألخالقي ٣

ل لھا فلجأت إلى اإلنحراف الفساد الُخلقي وشغلت األّمة بحروب طحنت الرجال وبقیت اُالسر ال كاف
 .والشذوذ الخلقي

فقد تحّولت األموال في ظّل الحكم األموي إلى ملك شخصّي، وشاع مفھوم أّن : ـ االنحراف االقتصادي ٤
األموال وديعة عند الحاكم يتصّرف بھا ما يشاء وينفقھا لشراء الضمائر التي تشید بالحاكم وتدعو إلى 

 .لتعاطف واإليثارإطاعته فضعفت مشاعر الرحمة وا
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 مقدمهال

، حیث )علیه السالم(تناولنا بالكالم في الدرس السابق أھم الخطوط العريضة في تاريخ اإلمام الباقر 
تعرض إلیه في تكلمنا عن مولده واسمائه وكناه وأھم الحكام الذين عاصرھم علیه السالم، وما نريد أن ن

  .ھذا الدرس، ھو نشاطاته التي قام بھا إلصالح الواقع الفاسد الذي عاشه المجتمع ذلك الوقت

  المحتوي العلمی
 :إلصالح الواقع الفاسد يدور حول محورين أساسیین) علیه السالم(كان نشاط اإلمام 

 .محور النشاط العام: األول
قد تّم ذلك ضمن  ُالّمة إلعادتھم إلى خّط االستقامة، وفي أوساط ا) علیه السالم(فقد تحّرك اإلمام 
 :محاور عديدة منھا

 محور اإلصالح الفکري والعقائدي

 :لھذا المحور عديدة، نذكر منھا) علیه السالم(كانت الوسائل التي سلكھا اإلمام  و
اھین الواضحة، وله حوارات ـ الرّد على األفكار والعقائد الھّدامة والمذاھب المنحرفة باألدلة الدامغة والبرأ 

، الذي ھو من مشاھیر زّھاد ذلك العصر، الحسن البصري ومحمدبن المنكدرعديدة مع أئمة المذاھب، ك
 .١بن دعامة البصري قتادة، وبن محمد البصري عبداهللا، وبن األزرق أحد رؤساء الخوارج نافعو

بن النعمان، يقول اُالستاذ محمد  وأبوحنیفة بن دعامة البصري، ـ إدانة فقھاء البالط وغیره أمثال قتادة ب
تتبّین إمامة الباقر للعلماء، يحاسبھم على ما يبدو منھم، وكأّنه : أبوزھرة كتعلیق على ھذه اإلدانة

 .٢الرئیس يحاكم مرؤوسیه لیحملھم على الجادة، وھم يقبلون طائعین تلك الرئاسة
بن كھیل،  لسلمة) علیه السالم(االمام الباقرـ الدعوة إلى أخذ الفكر من مصادره النقیة، قال  ج

 : بن عتیبة وللحكم
 .٣»شّرقا وغرِّبا فال تجدان علمًا صحیحًا إّال شیئًا خرج من عندنا«

لعامة اُالمة وقد أخذ منه جملة ممن له ) علیه السالم(البیت  علوم أھل) علیه السالم(د ـ نشر اإلمام 
، ابن جريح، وربیعة الرأي ، والزھري، وعمروبن دينار، ورباحعطاءبن وزنه وثقله في المجتمع، أمثال 

 .٤، وغیرھمبسام الصیرفي، واألوزاعيو
ما رأيت العلماء : بن عطاء مرجعیته الدينیة لكل ھؤالء حتى قال عبداهللا) علیه السالم(فقد حقق اإلمام

 .٥عند أحد أصغر منھم عند أبي جعفر لقد رأيت الحكم عنده كأّنه متعّلم
قواعد المدرسة الفقھیة النموذجیة التي واصل مسیرتھا ) علیه السالم(ذه الخطوة أرسى اإلمام بھ و

; كان إيجاد ھذه الخطوة ضروريًا لُالّمة اإلسالمیة ، و)علیه السالم(ونّماھا من بعده اإلمام جعفر الصادق
ضطرابات السیاسیة وإلھمال ال الكثیر بسبب األحداث واال من ُامور دينھا القلیل و ال تفقهألّنھا كانت 

 .الحّكام الشؤون الدينیة إھماال تامًا
فإّن اإلمام كان ; كان من أھم ممیزات ھذه المدرسة الفقھیة ھواالعتماد على الكتاب والسّنة الصحیحة و

علیه (لم يسنده فإّن سنده ھو والده زين العابدين إذا ما أرسله و و) ص(يسند الحديث إلى رسول اهللا
عن ) ص(عن رسول اهللا) علیه السالم(عن الحسین بن علي الشھید عن علي بن أبي طالب )السالم

 .٦...تعالى جبرائیل عن اهللا سبحانه و
 الموضوعات المستجدة، و للمسائل و الصحیح اآلخرين،ممن له أھلیة،كیفیة االستنباط مضافًا إلى تعلیم

 .إّال للمزاج الشخصي ال يخضعي إعمال الرأي الشخصي الذ التحذير من استعمال القیاس، و
  

                                                
 .٦٥٣:  ١أعیان الشیعة .  ١
 .٦٨٩: تاريخ المذاھب اإلسالمیة.  ٢
 .٣٩٩:  ١الكافي .  ٣
 .٤٠١:  ٤سیر أعالم النبالء .  ٤
 .٧٩:  ٣مختصر تاريخ دمشق .  ٥
 .٢٩٤: أعالم الورى.  ٦
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 محور اإلصالح السیاسی

 :قد تّم ذلك من خالل عّدة ُامور و
ـ نشر الوعي السیاسي في اُالّمة، من خالل طرح الفكر السیاسي السلیم المنسجم مع رؤية أھل  أ

تكتمل  مما نّور اُالمة بشكل أدركت عدم صحة إبراز المعارضة المسلحة ما لم) علیه السالم(البیت
شروطھا من حیث العّدة والعدد، واّتضح لُالّمة وجود وسائل وآلیات ُاخرى تكون وسیلة ضغط على الحكومة 

  توجب الحّد من تصرفاتھا المستبدة والظالمة، 
 ولھذا حّث اُالّمة على التمسك بمبدأ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وإّال وقعت اُالمة في البالء،

إّن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر سبیل األنبیاء، ومنھاج الصالحین، ): علیه السالم(باقرقال اإلمام ال
وفريضة عظمیة بھا تقام الفرائض، وتأمن المذاھب، وتحّل المكاسب، وترّد المظالم، وتعمر األرض وينتصف 

جباھھم، وال تخافوا في اهللا  بھا من األعداء ويستقیم األمر، فأنكروا بقلوبكم، وألفظوا بألسنتكم وصّكوا بھا
 .١...لومة الئم

 :و قد تّم ضمن عّدة نشاطات: فضح الواقع األموي: ب
 .٢ـ التصريح بفسادھم وباطلھم لألشخاص الذين يطمئن من إخالصھم وسالمتھم ١
 .٣ـ الدعوة إلى مقاطعة الحكم القائم، والنھي على العمل معھم وإعانتھم ٢
من ذلك  مواقفه المباشرة من الحّكام المعاصرين مراعیًا في ذلك ما تقتضیه ظروف التقیة، و ـ ٣

لم يسّلم اإلمام علیه  بن عبدالملك عندما استقدمه إلى الشام، و من ھشام) علیه السالم(موقفه
 سه ويا محمدبن علي ال يزال الرجل منكم قد شّق عصا المسلمین ودعا إلى نف: بالخالفة، قال ھشام

ثّم سكت ھشام فانبرى عمالؤه وجعلوا ينالون من اإلمام ويسخرون ... زعم أّنه اإلمام سفھًا وقّلة علم
  :فقال) علیه السالم(وھنا تكّلم اإلمام. منه

أّيھا الناس، أين تذھبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا ھدى اهللا أّولكم وبنا يختم آخركم، فإن يكن لكم ملك معّجل، 
  ،٤...العاقبة للمتقین  ملكنا ملك ألّنا أھل العاقبة و لیس بعد مؤجًال، وفإّن لنا ملكًا 

 .الرد على منطقه القوي لم يستطیعوابعد أن مأل نفوسھم حزنًا وأسى، و) علیه السالم(ثّم خرج اإلمام 
 

                                                
 .١٨ : ٦تھذيب األحكام .  ١
 .٤٤ـ  ٤٢:  ١١شرح نھج البالغة .  ٢
 .١٠٧:  ٥الكافي .  ٣
 .٧٥:  ١١بحاراألنوار .  ٤
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 محور اإلصالح االجتماعی

لمجتمع اإلسالمي بدًء بالمقربین عناية خاصة إلصالح أخالق أبناء ا) علیه السالم(لقد بذل اإلمام الباقر
منه ثّم سائر األوساط االجتماعیة بل والمؤسسات الحكومیة، وكان يستثمر جمیع الفرص الممكنة إليجاد 

  :التغییر المطلوب، ولھذا تعددت األسالیب التي كان يتبعھا لتحقیق ھذا التغییر، ومن ذلك
خالقي للمسلم مضافًا إلى نشر النصوص التي تحذر أ ـ نشر األحاديث النبوية التي تتعرض إلى البناء األ

ألّن قیمة اُالّمة والحفاظ على ھويتھا يكون من خاللھا التمسك باألخالق فإذا ; من ضیاع المبادئ الخلقیة
 .ذھبت األخالق ذھبت ھوية اُالّمة وانمسخت

ا إلى السلوك السوي والخلق ب ـ تربیة النخبة من اُالّمة حتى تأخذ دورھا في تربیة اُالّمة، واألخذ بیدھ
  .الرفیع، واالبتعاد عن رذائل األخالق

 
 .محور بناء الجماعة الصالحة: الثاني

فقد أرسى اإلمام الباقر والصادق قواعد بناء الجماعة الصالحة، بعد أن وضع لبناتھا اإلمام زين 
تمثیال )علیه السالم(البیتبشكل كامل، بحیث يكون من يسلكھا ممثال لخّط أھل ) علیه السالم(العابدين
ذراعًا يستعین به اإلمام في القیام بدوره الرسالي في اُالّمة، فأنشأ كّل إمام جیال من الصلحاء  كامال، و

 .علماء يقتدى بھم، وھم كثیرون جدًا كانوا فقھاء اُالّمة، و
 :وتحقق بھم ُامور كثیرة، منھا

 .ـ حفظ الشريعة اإلسالمیة من التحريف ١
ال  المتعددة، و التیارات المنحرفة و لم تؤثرحافظة على ھوية المجتمع اإلسالمي من الضیاع، ولذا ـ الم ٢

 .اإلقلیمیة في ضیاع الھوية اإلسالمیة لُالّمة ككّل الطائفیة و دعوات العنصرية و
 .ـ الوقوف أمام التیارات الباطلة حتى تّم تطويقھا في كّل حقبة زمنیة برزت فیه ٣

 هالصالح هلجماعأهم خصائص ا

 ).علیه السالم(ھو أئمة أھل البیت السلیمة التصالھا بالمنبع األصیل و الثقافة الصحیحة و ـ العقیدة أ
 .العملیة ـ التحلي بدرجة عالیة من الكماالت النفسیة و ب

عداد جھودًا كبیرة في إ) علیه السالم(الصادق باالخص اإلمامین الباقر و بذلوا و) علیه السالم(فاألئمة
صالحیتھم للمرجعیة والتمثیل ألھل  الصديق بعلمھم وفضلھم وورعھم و نماذج صالحة حتى شھد العدو و

 ).علیه السالم(البیت

 الخالصه
في ھذه الفترة التي كثرت فیھا أقوال الغالة والمرجئة وأھل ) علیه السالم(ـ انصب دور اإلمام الباقر١

ذ وقف منھا موقفًا تمّیز بالحزم والردع الحاسم، مسلطًا الضوء التفويض والجبر والتجسیم على إبطالھا، إ
 .على أخطار تلك النشاطات وتأثیرھا المباشر على مستقبل اُالّمة

ـ في ھذه الفترة الشائكة جّدًا أرسى اإلمام ُاصول مدرسته العلمیة العامة التي وفد إلیھا طالب العلم ٢
 .للفكر النیر الواعي والتربیة القرآنیة الفريدة من مختلف المذاھب والتیارات، فكانت منطلقًا
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على بناء القاعدة الثابتة للجماعة الصالحة لتكون الطلیعة الواعیة، ) علیه السالم(ـ ترّكز دور اإلمام٣
 .والقاعدة الصلبة لتوسیع القواعد الشعبیة من أجل إقامة حكم اهللا في األرض

شريعة اإلسالمیة من التحريف، صیانة المجتمع اإلسالمیة ـ وكان من أھداف الجماعة الصالحة، حفظ ال٤
 .من الضعف واالنھیار

  



  بسمه تعالی
 
 
 

  

  ))22((سالمیسالمیالالتاریخ اتاریخ االال
   

  
  24الدرس 

  )علیه السالم(عصر اإلمام جعفر الصادق 
  
  



 
   

 
  
  
 

 
 

 
 

  )2(سالمی التاریخ اال )ع(صادقعصر اإلمام جعفر ال

2  

  
 مقدمهال

، حیث )علیه السالم(تناولنا بالكالم في الدرس السابق أھم الخطوط العريضة في تاريخ اإلمام الباقر 
د ذلك ألبرز تكلمنا عن مولده واسمائه وكناه وأھم الحكام الذين عاصرھم علیه السالم، كما تعرضنا بع

ما  المحاور التي تناولھا نشاطه علیه السالم إلصالح الواقع الفاسد الذي عاشه المجتمع ذلك الوقت ، و
نريد أن نتعرض إلیه إبتداء من ھذا الدرس ھو الحديث عن أھم الخطوط العريضة في تاريخ اإلمام الصادق 

ة في التاريخ اإلسالمي بصورة عامة ، وحیث أن تاريخ ھذا اإلمام يمثل مرحلة حساس)علیه السالم(
  .والتاريخ الشیعي بصورة خاصة، فسوف نتعرض الى األحداث بصورة اكثر تفصیال إن شاء اهللا تعالى

  المحتوي العلمی

  والدته، نسبه، کناه، ألقابه
) علیه السالم(بن علّي زين العابدين ابن الحسین بن علّي بن أبي طالبجعفر الصادق ابن محّمد ولد 

وأّما نسبه أبا وُاّما  . األّول أصّح ثمانین و قیل سنة ثالث و و من الھجرة سنة ثمانین لمدينة الشريفة با
علیه (فھو جعفر الصادق ابن محّمد الباقر ابن علّي زين العابدين ابن الحسین بن علّي بن أبي طالب 

 .بي بكرُاّمه رضي الّله عنھا ُاّم فروة بنت القاسم بن محّمد بن أ و )السالم
أشھرھا  الطاھر  و و الفاضل الصادق  و: له ثالثة ألقاب  قیل أبو إسماعیل و و  أّما كنیته فأبو عبد الّله و 

 . ١ الصادق

  عهد اإلمامین الباقر والصادق
حتى بداية أّيام ھارون الرشید ) ھـ ١٤٨ـ  ٩٥( ـ ) علیھما السالم(ُيعتبر عھد اإلمامین الباقر والصادق 

إذا ماقیس إلى العھود ) علیه السالم(ـ ھو عھد االنفراج للنشاط الفكري لمدرسة أھل البیت) ھـ ١٧٠(
 .السابقة والالحقة

ألسباب قد نتعرض )  ھـ ١٣٢سنة (االنھیار حتى السقوط  ذلك ألّن الحكم األموي كان قد أخذ بالضعف و و
 ..لھا فیما سیأتي

ـ كانت بداية دولة فتّیة  في كیفیة نشوء الحكم العباسي كما سوف نالحظ بداية العھد العباسي األّول ـ و
 ).صلی اهللا علیه و آله(السّیما وھي ترفع شعار الرضا من آل محمد

ومن الطبیعي في ھذا الظرف أن . ھذه البداية اجتمعتا لتشّكال عصر ضعف الدولتین فتلك النھاية و
 .لت من أيديھم زمام األمريشتغل الحكام وأتباعھم بإحكام القبضة على الحكم لئال يف

 التناحر بین رموز البیت األموي من جھة ثانیة و إّن تنامي االضطرابات ضّد الحّكام األمويین من جھة و
انقراض الحكم  اشتداد نقمة األّمة على الحاكمین من جھة ثالثة، ھي من جملة أسباب ھذا االنھیار و

 .الحديدي األموي
 كان فضالء الشیعة و و). صلی اهللا علیه و آله(ر انتشار علوم آل محمدمن ھنا ُسّمي ھذا العصر بعص و

) علیه السالم(رواتھم في تلك السنین آمنین على أنفسھم مطمئّنین متجاھرين بوالء أھل البیت
فكان يحضر شیعتھم . مزاحم لنشر األحكام) علیه السالم(يكن لألئّمة لم معروفین بذلك بین الناس، و

وفي تلك المدة القلیلة كتبوا عن أئـّمتھم أكثر ما . والخاّصة لالستفادة من علومھم مجالسھم العاّمة
 .٢)صلی اهللا علیه و آله(أّلفوه وبسعیھم نشرت علوم آل محمد

ھناك عامل آخر ساعد اإلمامین الصادقین على القیام بمھامّھما الفكرية ھو ابتعادھما عن الطموح إلى  و
ألسباب أدركاھا من متابعتھما لما جرى ; ا التصل إلیھما وأّنھما اليصالن إلیھالعلمھما بأنھ; توّلي السلطة

ويجري من أحداث،ولمعرفتھما بواقع المستويات االجتماعیة والسیاسیة ألبناء اُالّمة اإلسالمیة آنذاك، فلم 
لنظام يقتربا من سلطان، ولم يتصال بسلطة، ولم يتدخال بشأن سیاسي يّمت الى النظام األموي أو ا

 .٣العّباسي بوجه من الوجوه

                                                
 .٩١١ – ٩١٠: ٢الفصول المھمة في معرفة األئمة .   ١
 .١٣٢ـ  ١٣١:  ٢الذريعة .  ٢
 .٩٦: تاريخ التشريع اإلسالمي، عبدالھادي الفضلي .  ٣
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  .هغزو الحضارات الوافد
 غزو الحضارات الوافدة كالیونانیة و: بمیزة ُاخرى ھي) علیه السالم(امتاز عھد اإلمامین الصادقین  و

نظريات التلتقي مع وجھة  السريانیة بما تحمل من فلسفات وثقافات و العبرية و الفارسیة و الھندية و
 .النظر اإلسالمیة

فالبّد أن تكون للمسلمین فلسفة منبعثة من واقع النظرية اإلسالمیة حتى التتوزعھم الفلسفات الوافدة 
 .والحضارات الال إسالمیة

علیه (اإلمام الصادقلم يكن بین المسلمین آنذاك شخصیة مؤّھلة علمّیًا بمستوى ھذه المسؤولیة غیر  و
ھم لتحتضن فكرھم الفلسفي اإلسالمي، وتقف الفلسفیة الخاصة ب لیؤسس لھم مدرستھم )السالم

 .أمام تحّدي الحضارات الوافدة وتحّد من تأثیرھا على الذھنیة اإلسالمیة في مجال العقیدة والتشريع معًا
: قلت. ياجعفر، ُاوصیك بأصحابي خیرًا: لّما حضرت أبي الوفاة قال«): علیه السالم(قال اإلمام الصادق

 .٢»١ھم والرجُل منھم يكون في مصر فال َيسَأُل أحدًاجعلت فداك، واِهللا ألَدَعنَّ
ذلك بالتركیز على اإلعداد  خّطط لمرحلة تصدّيه لإلمامة، و كان قد استعّد و) علیه السالم(فاإلمام الصادق

في غنى عن األخذ من ) علیه السالم(اإلغناء الثقافي بحیث يجعل كل واحد من تالمذة أبیه  العلمي و
 .الغیر

 .عني اإلعداد لمرجعیة أصحاب أھل البیت العلمیة فضال عن مرجعیة أھل البیت أنفسھمھذا ي و
كان قد ھّیأ أصحابه وشیعته ألخذ معالم الشريعة من ابنه الصادق ) علیه السالم(كما أّن اإلمام الباقر

فإّنه اإلمام  إذا افتقدتموني فاقتدوا بھذا ـ مشیرًا الى جعفر الصادق ـ«: عندما قال لھم) علیه السالم(
 .٣»والخلیفة بعدي

  )علیه السالم(فی عصر اإلمام الصادق  هالسیاسی هالحال
، فیمكن ذكر ما يلي في ھذا )علیه السالم(وأما بالنسبة إلى الحالة السیاسیة في عصر اإلمام الصادق 

 :المجال
ّرك فیه قد تبّدل عن أن يتح) علیه السالم(يكن الوضع السیاسي الذي كان يريد اإلمام الصادق  لمـ  ١

علیه (الذي أقدم على اغتیال اإلمام الباقر  فھشام بن عبدالملك، )علیه السالم(عصر أبیه الباقر
وشیعته كانت ھي ) علیه السالم(سیاسته مع اإلمام الصادق كان ھو الحاكم الطاغي، و)السالم

 .اإلضطھاد الترويع و السیاسة الفاتحة على أساس الحقد الجاھلي و
) علیه السالم(في زمن أخیه اإلمام الباقر ) علیه السالم(تعّرض زيد بن علي عّم اإلمام الصادق  فقد

، كما جعل زيدًا يزداد قناعة )علیه السالم(التوھین من قبل ھشام باعتباره أحد رموز أھل البیت  لإلذالل و
صلی اهللا (الرسول  موقع جلسوا في المسلحة ضدالحاكمین وذلك ِلفساد الحّكام الذين الثورة بضرورة

وأھل بیته ) صلی اهللا علیه و آله(وھم يحكمون باسمه في الوقت الذي يستھینون بالنبي ) علیه و آله
  .وھم غیر مكترثین بمن يسّبه عندھم

فحینما صّمم زيٌد على الثورة المسّلحة ضد طغاة بني ُامّیة، جاء إلیه جابر بن يزيد الجعفي يسأله عن  
 .ى الثورة ويخبره بأنه لو خرج ُيقتلسبب تصمیمه عل

ياجابر، لم َيَسَعِن أن أسكت وَقد خولف كتاب اهللا، وتحوكم بالجبت والطاغوت، وذلك أّني «: فقال زيد لجابر
ويلك ياكافر، أما : ، فقلت للساّب)صلی اهللا علیه و آله(شاھدت ھشامًا ورجل عنده يسّب رسول اهللا 

 .فقال لي ھشام، َمه جلیسنا يازيد. عّجلُتك إلى النار ك وأّني لوتمّكنت منك الختطفُت روَح
 .٤»جاھدته حتى أفنى يحیى إبني لخرجُت علیه و فواهللا، لو لم يكن إّال أنا و:قال زيد لجابر

  .إعالن الثورة على اُالمويین زيد بن علي وـ  ٢
ده جمع من الفقھاء والعلماء أّي التحق به عدد غفیر، و والدعاة وأعلن ثورته، و زيد بن علي األنصارجمع 

 .على ذلك
األخالقي كان  لكّن المتتبع للوضع السیاسي واألخالقي لتلك المرحلة يرى أّن االضطراب العقائدي و

 .سمة من سمات ذلك العصر
فبالرغم من وجود التذّمر الصارخ من بني امیة وجورھم، وبالرغم من بحثھم عن بديل سیاسي يتمّثل 

وھو الخط الذي كافح الظلم وتّحمل ألوان العذاب من الحكم األموي ) علیه السالم(في خط أھل البیت 
بل نجد ظاھرة . تفیا بكامل الشروط الموضوعیة لنجاح الثورة لمالمنحرف، نجد أن ھاتین المفردتین 

 .التخذيل والتشكیك في حركة زيد سمة بارزة في ھذه المرحلة أيضًا

                                                
 .١، ح ١٢:  ٤٧: ، وبحار األنوار٤٠:  ١اإلرشاد .  ١
 .٣٣٠:  ٥، وإثبات الھداة ١٧٧: إثبات الوصیة.  ٢
 .١٥:  ٤٧، وبحار األنوار ٢٥٤: ثركفاية األ.  ٣
 .٧٢:  ١حیاة اإلمام محمد الباقر، لباقر شريف القرشي .  ٤
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شّخصیتھا  عن ل مسیرة األمة ضرورة اجتماعیة وسیاسیة لئال تتنازللقد كانت الثورة على مستوى تكام
 .الحساسیة ضد الباطل الحیوية و المتمثله في على ھّويتھا اإلسالمیة للظالمین ولتحافظ

ربًا طاحنه كادت حَقّق نصرًا حاسمًا ضد األمويین من ھذه الزاوية بعد أن خاض ح من ھنا َفّجَر زيد ثورته و
أن تنتھي لصالح زيد لوال وُقوع الفتنة في صفوف أتباعه المقاتلین؛ حیث تّعمدت بعض العناصر الدخیلة أن 

 .قاتل حتى استشھد رضوان اهللا علیه لكّنه صمد و أتباعه و تفرّق جیشه و
دينة فنصب عند بعد قتله أمر ھشام بصلب جثمانه الطاھر على باب دمشق، ثم ُارسل جثمانه إلى الم و

 . ھـ ١٢١في سنة  ١)صلی اهللا علیه و آله(قبر النبي
  .من ثورة زيد) علیه السالم(موقف اإلمام الصادقـ ٣

: قلت: يامھزم ما فعل زيد؟ قال: فقال) علیه السالم(دخلت على اإلمام الصادق «: قال مھزم األسدي
: قلت: وبًا في كناسة بني أسد؟ قالأنت رأيته مصل: قال. في كناسة بني أسد: أين؟ قلت: صلب، قال

 .٢»نعم، فبكى حّتى بكت النساء خلف الستور
 في مواقف متعّددة يتبّنى الدفاع عن عّمه زيد و) علیه السالم(بعد ھذا المصاب، نجد اإلمام الصادق  و

ر ھذه يرّسخ في النفوس مفھومًا اسالمیًا عن ثورته حیث يعتب يترّحم علیه ويوّضح منطلقاته وأھدافه و
ولیس حدثًا خارجًا عنھا، كما نجده يرّد على اإلعالم المضاّد ) علیه السالم(من حركة اإلمام  ١الثورة جزء

  ٣.تصريحات للثورة ضمن عدة مواقف و
لقد كانت سیاسة السلطة الحاكمة عندما تريد االنتقام من خصومھا ھي إلقاء تھم وعناوين مستھجنة 

 : يقول في ھذا الصدد) علیه السالم(م الصادقفي نظر العرف العام، لكن اإلما
لم يْدُعكم إلى نفسه، إّنما دعاكم إلى الرضا من آل  التقولوا خرج زيد، فإّن زيدًا كان عالمًا صدوقًا، و«

 .٤»لو ظفر َلَوفى بما دعاكم إلیه، إّنما خرج إلى سلطان مجتمع لینقضه ، و)صلی اهللا علیه و آله(محمد 
  .يزيد حكومة الولید بنـ ٤
ھـ استولى على الخالفة الولید بن  ١٢٥بعد أن ھلك ھشام بن عبد الملك في ربیع الثاني من سنة  و

 إذ لم يكن في بني ُامیة أكثر إدمانًا منُه للشراب والسماع و; كان يسمى بالفاسق يزيد بن عبد الملك و
 .ال أشد مجونًا وتھتكًا واستخفافًا بأمر اُالّمة

جاريًة له وھو سكران وجاءه المؤذِّنون يؤّذنونه بالصالة فحلف أن اليصلي إّال ھي، فلبست حّتى أّنه واَقَع 
جنب، وكان قد اصطنع بركة من الخمر، وكان إذا طرب ألقى  ثیابه، وصّلت بالمسلمین وھي سكرى و

 .٥يستمر بالشرب منھا حّتى يظھر النقص في أطرافھا بنفسه فیھا، و
ويروى أنه تفاءل يومًا بالمصحف الكريم فخرجت اآلية . حه ُالّمھات أوالد أبیهمن مظاھر فسقه أيضًا نكا و

 ،)واستفتحوا وخاب كّل جبار عنید: (التالیة
 .فمّزق المصحف وأنشأ يقول 

 فھا أنا ذاك جّباٌر عنید*** أتوعد كّل جبار عنید                           
 ٦فقل يارّب مّزقني الولید*** حشر اذا ماجئت رّبك يوم                        

 !ويحَك واهللا ماأدري أعلى دين اإلسالم أنت أم ال؟: لقد تمادى في فسقه حّتى قال له ھشام و
تكن ھذه اللحظات التاريخیة من حیاة األّمة التي بدأت فیھا األّمة بالمطالبة بإزاحة  لم: بداية االنھیارـ  ٥

كل عفوي وإّنما كانت قد جاءت ھذه المرحلة نتیجة لفعالیات ثورية بني ُامیة من مركز الحكم لتتحّقق بش
التي ) علیه السالم(واستمّرت حّتى ثورة زيد بن علي) علیه السالم(بدأت بعد ثورة اإلمام الحسین

 .كّسرت ھیبة ھشام بن عبدالملك الطاغیة األموي
ترّدي األوضاع وحدوث تمرّد عام  وفي ھذا الظرف يكتب عامل الولید بن يزيد في خراسان الى الولید عن

، وھم المغّنون اّلذين كان قد أحضرھم ٧فیجیبه الولید بأّني مشغول بالعريض ومعبد وابن أبي عائشة
 .عنده

 : بعاقبة ھذا االنحدار والترّدي والتمرّد على حرمات اهللا قائال) علیه السالم(لقد ّصرح اإلمام الصادق
  .٨»بني ُامیة بعد إحراقھم زيدًا بسبعة أّيامإّن اهللا عّز ذكره أذن في ھالك «

والولید ھو الذي أمر بإنزال جثمان زيد الشھید وإحراقه بعد أن كان قد بقي أربع سنین على أعواد 
  .المشانق، وبعد تشديد الحراسة من السلطة على جثمان زيد خشیة إنزاله من قبل العلويین

ھـ ُقتل الولید بن يزيد من قبل اُالمويین ) ١٢٦(في سنة و: استیالء يزيد بن الولید على الخالفةـ  ٦

                                                
 .٢٩٢:  ٢٧، وأنساب األشراف ٢٧: ، والنزاع والتخاصم للمقريزي٢٥٨: عمدة الطالب.  ١
 .٢٨٤:  ٢أمالي الطوسي .  ٢
 .٢٧٥:  ١٣و . ٢٨٦:  ١أمالي الصدوق : راجع.  ٣
 .١٨٨: الحور العین.  ٤
 .٧٢:  ١حیاة الحیوان .  ٥
 .١٤٩:  ٣مروج الذھب .  ٦
 .١٧٨:  ٥تاريخ اإلسالم للذھبي .  ٧
 .٣٢٥ـ  ١: ، وتفسیر العیاشي  ١٦١ـ  ٨:  ١٦٥الكافي .  ٨
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أنفسھم واستولى على مركز الخالفة من بعده يزيد بن الولید بن عبد الملك المسمى بالناقص؛ حیث 
أنقص عطاءات الناس، وكانت مدة حكمه خمسة أشھر ونصفًا، ولم يتعرض اإلمام في عھده ألّي ضغط، 

 .حرّية، وخاصة مع مالحظة الفوضى السیاسیة التي لم تشھد من قبلفكان يزاول نشاطه العلمي بكل 
علیه (ال السیطرة علیه وتكريسه باّتجاه واحد من قبل اإلمام يمكن مسكه و لموھذا الواقع السیاسي 

 ).السالم
من ھذا الوضع كان موقف المصلح المرشد، حیث نراه تارة يحّذر ) علیه السالم(من ھنا نجد أّن موقفه 

الندفاع وراء أصحاب الدعوات وتارة يدعو للموقف الثوري لكن لّلذي يعتمد الخط الصحیح والعقیدة من ا
 .الصحیحة إن وجد ذلك

 ألنه على رأس حركة لم تكن ولیدة الساعة و; محیط بتفاصیل واقعه) علیه السالم(فاالمام 
 كانت تحّرك رؤساءھا ال االطماع التي ال تخفى علیه حركة التیارات الطارئة في ھذا الظرف و

١. 
الثقافیة العاّمة في ھذه الظروف السیاسیة المضطربة، فمن الطبیعي أن النشھد  أما الحالة الدينیة و و

 لملھا تطوّرًا إّال بمقدار ما يرتبط بالشعور بالتذّمر من الظالمین، وضرورة القضاء على الحكم الفاسد الذي 
 .واألخالقي، ويجّرھم إلى االنھیار االقتصادي والفقر والحرمان ينفك عن دعوة الناس إلى الفساد الفكري

أصحاب األطماع  أتباعھم متنفّسًا في ھذه الفترة مادام الحّكام و و) علیه السالم(نعم وجد أھل البیت 
 .في الحكم مشغولین فیما بینھم فاستغّلوا ھذه الفرصة 

 الخالصه
ن حكم ھشام بن عبدالملك كما عاصر ثورة عّمه زيد بن شطرًا م) علیه السالم(ـ عاصر اإلمام الصادق١

 ١٢٥(ھـ كما عاصر حكومة الولید بن يزيد الذي استولى على الحكم سنة  ١٢١علي ضد األمويین سنة 
  ). ھـ
ـ بدأت االضطرابات تزداد بعد مقتل زيد ويحیى بن زيد ولم يستطع األمويون من ضبط األمور داخل البالد ٢

واستولى على الخالفة يزيد الناقص ثم أخوه ابراھیم بن )  ھـ ١٢٦(قد قتل في سنة  االسالمیة فالولید
الولید ثم قتله مروان بن محمد الذي عرف بمروان الحمار واستمر عھده المليء باالضطرابات حتى سنة 

أ حیث انتھى عمر الحكومة األموية بشكل كامل وتأسست الدولة العباسیة على أنقاضھا لتبد)  ھـ ١٣٢(
 .عھدًا جديدًا من الظلم والطغیان

إلكمال بناء ) علیه السالم(ھي الفترة التي كانت مؤاتیة لإلمام الصادق ) ھـ ١٣٢ـ  ١١٤(ـ ھذه الفترة ٣
قواعده وتشیید دعائم الصرح الفكري اإلسالمي ألّنھا فترة انشغال الحكام عنه وعن شیعته وھي فترة 

  .ھد جديد لم يستقر بعدالى عاالنتقال من عھد آخذ باالنھیار 

                                                
 .٧٧ـ  ٦٦:  ٧) القرشي(راجع حیاة اإلمام الصادق .  ١
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 مقدمهال

 السیاسیة والفكرية واألخالقیة ھي التي تحّدد للقائد الرسالي نوع نشاطاته و إّن طبیعة الحالة الدينیة و
 .االسالمیة الُمثلى المصلحة الُعلیا و الرسالیة مستوى كل نشاط في ضوء األھداف

نھاية العھد األموي وبداية : في عھدين سیاسیین متماثلین ھما) علیه السالم(قد عاش اإلمام الصادق و
 .العھد العّباسي األّول

ھي  إّبان الحكم األموي وبدء انھیاره ـ و) علیه السالم(طبیعة المرحلة التي عاشھا اإلمام الصادق و
سیاسّیًا خاّصًا  نشاطًا فكرّيًا وعلمّیًا وتربويًا و) لسالمعلیه ا(المرحلة االولى من عصره ـ تطلّبت من اإلمام 

األخالقیة والسیاسیة التي كانت تزخر بھا الساحة  الدينیة و لمعالجة مجموعة االنحرافات الفكرية و
وھذا ما نريد تناوله في ھذا . البعید معًا العالج كان البد أن يكون على المدى القريب و اإلسالمیة أنذاك و

  .الدرس

  المحتوي العلمی

  االنحراف السیاسی
الديني واألخالقي بشكل خاص، ومن ھنا  يعود االنحراف السیاسي في جذوره إلى االنحراف الفكري و
 .لم يمكن عالجه بشكل سطحي دون معالجة جذوره وأسبابه

ى مستويین أن يقّدم عالجه لھذه االنحرافات فیھا عل) علیه السالم(كانت المرحلة تتطّلب من اإلمام  و
  : أيضًا

على المستوى العام لمجتمع المسلمین بشتى اتجاھاته ومذاھبه وتیاراته، وعلى المستوى الخاص 
 ).وھم الجماعة الصالحة) (علیه السالم(باتباع أھل البیت

وأسالیب عمله بمايتناسب مع كل ھذه ) علیه السالم(ومن ھنا نالحظ تنّوع نشاطات اإلمام الصادق
 .مراحل االصالح القريبة والبعیدة معًا ستويات والمجاالت الم

  .هاالنحرافات األخالقی
ّثم إّن االنحرافات األخالقیة قد تعود ھي أيضًا إلى جذور عقائدية أو فكرية وثقافیة أو منھجیة، ومن ھنا 

فھو وتنّوع أطراف الحوار واالحتجاج معه، ) علیه السالم(نالحظ تنّوع النشاط الفكري والعلمي لإلمام
في نفس الوقت يحاجج المعتزلة وأصحاب  الغالة و يناقش أصحاب التیارات الفكرية االلحادية كالزنادقة و

 . الرأي والقیاس
يعتزل العمل الثوري السیاسي مباشرًة بینما  كما أنه يعكف على بناء قواعد جامعته اإلسالمیة الكبرى، و

علیه (يھتم بأتباع أھل البیت ض اآلخر تارة ُاخرى، ويشجب البع يشّجع بعضھا و يرعى ثورات العلويین و
 األخالقي و الفكري و بشكل خاص بحیث يرسم لھم برنامجًا كامال يستوعب كّل أبعاد وجودھم)السالم

 يرسم لھم ُخطى حركتھم المستقبّلیة و األمني واالقتصادي، و االجتماعي و السیاسي و الديني و
إصالح انحرافاته، كما يعّدھم لتسّلم زمام األمور في  ي المجتمع اإلسالمي ويعّدھم إعدادًا قويمًا للتأثیر ف

 .سنن التغییر واإلصالح االجتماعي مستقبلھم القريب أو البعید بحسب حجم استجابتھم لقواعد و

 )علیه السالم(العقائدي لإلمام الصادق النشاط الفکري و

، الحظنا ١في كتب االحتجاج أو السیرة الخاصه به) علیه السالم(إذا راجعنا حوارات واحتجاجات اإلمام 
 :عّدة ظواھر ملفتة للنظر

ـ إن أكبر نسبة من االحتجاجات ھي مع رموز المالحدة والزنادقة في عصره، مثل الديصاني وابن أبي  ١
 .العوجاء

 .مأثورة عنهيأتي االحتجاج مع أصحاب الرأي والقیاس في الدرجة الثانیة من مجموعة االحتجاجات ال ـ و ٢
إلى أنواع المعتقدات، بدًءا من االنكار لوجود اهللا تعالى ) علیه السالم(ـ تتنوع أطراف الحوار مع اإلمام  ٣

 .وحتى السلوك المنحرف والمغلوط والفھم الخاطيء لمسیرة الشريعة

                                                

 ).ع(راجع احتجاج الطبرسي وعوالم المعارف الجزآن المختصان باإلمام الصادق.  ١
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عالم الحلیم الھاديء في حواره مع الزنادقة والملحدين يمّثل ال) علیه السالم(نالحظ أيضًا أّن اإلمام  ـ و ٤
المسیطر على كل أرجاء المعرفة المتعمق إلى كل أغوار الفكر، آخذ بزمام البحث الموضوعي النزيه، مّما 

 .ايمانھم باهللا على يديه أدّى إلى رجوع بعض الملحدين و
اللعن ويتمنى  بینما نجده في مواجھته لتیّار الغلو، ذلك القائد الھادر الذي اليقّر له قرار وھو يكیل أنواع

 . اإلبادة التاّمة لھؤالء الغالة
  

 )علیه السالم(أهل البیت هوبناء جامع )علیه السالم(اإلمام الصادق

) علیه السالم(تطويره للمدرسة التى أّسسھا آباؤه الطاھرون ) علیه السالم(لقد واصل اإلمام الصادق 
مختلف البالد اإلسالمیة، ألّنھا استطاعت  من قبله وانتقل بھا إلى آفاق أرحب، فاستقطبت الجماھیر من

أن ُتلّبي رغباتھم وحاولت ملء الفراغ الّذي كانت تعانیه األّمة آنذاك، حیث جاءت الجامعة ومع حضور ثقل 
 .فیھا عامال أساسّیًا في التّخلص من االضطراب الفكري في تلك المرحلة) علیه السالم(اإلمام

  

 )السالم علیه(اإلمام الصادق هممیزات جامع

  :عن باقي المدارس ما يلي) علیه السالم(مّما يّمیز مدرسة اإلمام الصادق و
وإّنما إنفتحت لتضّم طّالب العلم ; ـ أّنھا لم تنغلق في المعرفة على خصوص العناصر الموالیة فحسب١

ممن في منھجه، كان ) علیه السالم(من مختلف االتجاھات، فھذا أبو حنیفه الذي كان يخالف اإلمام
 .١ويسأله عن كثیر من المسائل) علیه السالم(الصادق يختلف إلى اإلمام

على حقل واحد ـ كالفقة أو الكالم مثال لیكون سببًا لمخاطبة ) علیه السالم(ـ ولم يقتصر علم اإلمام  ٢
 .وجذب فئة محدوده من الناس ـ وإّنما تناولت جامعته العلمیة مجموعة العلوم الدينیة وغیر الدينیة

بسیاسة الحكومات الجائرة، بل قد رأت اُالّمة أّن ھذه المدرسة ) علیه السالم(ـ لم تتلوث جامعة اإلمام ٣
المعروف ) علیه السالم(على رأسھا وريث النبوة وعمالق الفكر المحّمدي اإلمام أبو عبد اهللا الصادق

 ).ص(بمواقفه الرسالیة واستقامته على خط الشريعة الربانیة المحّمدية
بمنھجھا العلمي السلیم وعمقھا الفكري واتجاھھا ) علیه السالم(ـ كما تمّیزت أيضًا جامعة اإلمام  ٤

 .العقائدي التربوي واالصالحي
وأنشطته اُالخرى، بل كانت جزًء ) علیه السالم(ـ عدم انفصال الجھود المبذولة فیھا عن حركة اإلمام  ٥

كید كانت تساھم في خلق مناخ يمّھد بدوره لبناء الفرد الصالح الينفصل عن برنامجه التغییري ألّنھا بالتأ
 .ومن ثّم المجتمع الصالح

بالتخّصص العلمي في تلك المرحلة ألّن لالختصاص دورًا كبیرًا في إنماء ) علیه السالم(ـ اعتنى اإلمام ٦
لذا وّجه اإلمام الفكر اإلسالمي وتطويره، وبالتخصص تتنوع العطاءات، ويكون اإلبداع وعمق االنتاج، 

 .التخصص العلمي، وتصّدى لإلشراف على كل تلك التخصصات
في مدرسته ھو إنشاء وتنشیط حركة االجتھاد ) علیه السالم(ـ ومن األھداف التي خّطط لھا اإلمام  ٧

 .وتخريج الفقھاء والمجتھدين في علوم الشريعة اإلسالمیة
، وعملوا على تحقیقه ألتباعھم؛ لئّال يكونوا )لیه السالمع(واالجتھاد ضرورة قرآنیة التزم بھا أھل البیت 

 .أتباعًا لغیرھم، ولیكونوا القدوة المثلى في كل عصر
طريق االستنباط الصحیح للحكم الواقعي أو الظاھري كما رسمه أھل : واالجتھاد المشروع ھو

 ).علیه السالم(البیت
النص، وحارب اجتھاد الرأي المتمثل في القیاس منھج االجتھاد في فھم ) علیه السالم(فقد رسم اإلمام 

، وحاولوا إبعاده عن الشريعة وإبعاد )علیه السالم(واالستحسان كما حاربه القرآن وسائر أئـّمة أھل البیت 
أتباعھم عنه، ومن ھنا رسموا لنا معالم ھذا االجتھاد وخطوطه العريضة، وبّینوا ُاسسه وأسالیبه، ووّفروا 

وطّبقوا منھجه، ودعوا أصحابھم إلیه، وقّدموا نماذج حّیة للمجتمع اإلسالمي في ھذا وسائله وأدواته، 
  .الصدد

وھكذا، انبثقت مدرسة الفقھاء الرواة التي اعتمدت منھج أھل البیت الفقھي والتشريعي، وتمیّزت بذلك 
 .عن سائر المدارس الفقھیة المتحّررة من ھذا المنھج أو الجامدة على ظواھر النصوص

                                                

 ).القرشي(حیاة اإلمام الصادق .  ١
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 ).علیه السالم( لنشاط السیاسی لإلمام الصادقا

االنحراف السیاسي المتمثل في انحراف : االول: لونین من االنحراف) علیه السالم(استھدف اإلمام 
 .السیاسي السلیم الناشيء من فقدان الفكر والوعي الفكري السیاسي االنحراف: الحاكمین، والثاني

 :ى مايليعل) علیه السالم(لھذا ركّز اإلمام  و
التثقیف على عدم شرعیة الحكومات الجائرة، والتي لیس لھا رصید شرعي، ورّتب على ذلك تحريم : أّوال

  ): علیه السالم(الرجوع إلیھا لحّل النزاعات والخصومات كما ورد عنه قوله
يانا إّياكم أن يحاكم بعضكم بعضًا إلى أھل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شیئًا من قضا«

 .١»فاجعلوه بینكم، فإّني قد جعلته قاضیًا، فتحاكموا إلیه
أّيما مؤمن قّدم مؤمنًا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى علیه بغیر «: أيضًا) علیه السالم(وقال

 .٢»حكم اهللا فقد شركه في اإلثم
مھّمًا لزعزعة عرشھم إّن تفتیت اُالسس التي يعتمد علیھا الظالمون في حكمھم يعتبر عمال سیاسیًا 

 .والقضاء على الجور من خالل زعزعة ُاسس قوتھم وسیطرتھم
استأذن لي على أبي : إّني كان لي صديق من كّتاب بني ُامیة فقال لي: قال علي بن حمزة

جعلت فداك إّني كنت في ديوان : فأستأذنت له، فلما دخل سّلم وجلس، ثم قال) علیه السالم(عبداهللا
 .أصبت من دنیاھم ماال كثیرًا، وأغمضت في مطالبهھؤالء القوم ف

ويقاتل ٣لو أّن بني ُامیة لم يجدوا من يكتب لھم ويجبي لھم الفيء«): علیه السالم(فقال أبو عبداهللا
 .٤»... عنھم، ويشھد جماعتھم، لما سلبونا حّقنا

خالل تبیان موقع الوالية  التثقیف على الصیغة السیاسیة السلیمة من) علیه السالم(مارس اإلمام : ثانیًا
المغصوب، واستخدم الخطاب القرآني في ھذا المجال الذي حاولت فیه المدارس الفكرية اُالخرى تجمید 

  : على قوله تعالى) علیه السالم(فقد عّلق. النص بحدود الظاھر
ِس إَمامًا َقاَل وِمْن ُذّريَّتي َقاَل الَيَناُل َعْھِدي وإذ ابتلى ِاْبراھیَم َرّبُه ِبَكِلَمات َفأَتمَُّھنَّ َقاَل إّني َجاِعُلَك ِللنَّا{

  ٥}الظاِلِمیَن
إّن اهللا عّز وجل إتخذ ابراھیم عبدًا قبل أن يتخذه نّبیًا، وأّن اهللا اتخذه نّبیًا قبل أن يتخذه رسوال وإّن اهللا  

إّني : لما جمع له األشیاء قالاتخذه رسوال قبل أن يتخذه خلیال وإّن اهللا اتخذه خلیال قبل أن يتخذه إمامًا، ف
 .جاعلك للناس إمامًا

: ومن ذرّيتي؟ قال: قال) علیه السالم(فمن ِعَظِمھا ـ أي اإلمامة ـ في عین إبراھیم): علیه السالم(قال 
 .اليكون السفیه إمام التقي: الينال عھدي الظالمین، قال

الوجھة الصحیحة لیحافظ على الروح الثورية بدعم الحركات المسّلحة وتوجیھھا ) علیه السالم(قام : ثالثًا
ضد الباطل ولیبقى الطغاة على وجل من عاقبة طغیانھم من دون أن يتدخل بشكل مباشر في ھذا 

  .يحیى الحقل كما الحظنا ذلك في مواقفه من ثورتي زيد و

 الخالصه
لحادية وغیر إلحادّية مما بین مواجھة التیارات اإل) علیه السالم(ـ تنّوع النشاط الفكري لإلمام الصادق١

  .كان منتشرًا في عصره
ـ ھذا التنوع في النشاط يشیر إلى وجود حرية الرأي في عصره، كما يشیر إلى االنفتاح على الحضارات ٢

اُالخرى فكريًا وثقافیًا، ويشیر أيضًا إلى وجود ردود فعل عند بعض المسلمین حیث أخذوا يبحثون عن 
 .عن الثقافة اإلسالمیةثقافات وُاسس ُاخرى غريبة 

مّما ) علیه السالم(عھد االنفراج النسبي لمدرسة أھل البیت ) علیه السالم(ـ كان عصر اإلمام الصادق ٣
وقد ارتفعت نسبة طّالب المعرفة الذين كانوا يقصدون . أّدى إلى وجود نوع من الحرية لحركتھم العلمیة

                                                

 .٤: ١٨وسائل الشیعة .  ١

 .٢:  ١٨وسائل الشیعة .  ٢

 .الخراج: ـ الفيء ٣

، وسائل ٤١ح  ٣٣١:  ٦، والتھذيب ٤ح  ١٠٦:  ٥، وفي الكافي ١٣٨:  ٤٧، عن بحار األنوار ٣٦٥:  ٣المناقب البن شھرآشوب .  ٤

 .١ح  ١٤٤:  ١٢الشیعة 

 .١٢٤: البقرة .  ٥
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على طّالب ) علیه السالم(وع العلوم التي أفاضھا اإلماماإلمام لالغتراف من علومه، كما توّسعت مواد وفر
 .الحقیقة وتنوعت إلى المعارف العقلیة والشرعیة والعلوم الطبیعیة والعلوم اإلنسانیة

بكل قوة منھج الرأي االستحساني وأكد على منھج االجتھاد في فھم ) علیه السالم(ـ حارب اإلمام ٤
 .ج القواعد االصولیة والفقھیةالنص كما وضع اُالسس العلمیة الستخرا

كما برزت الكوفة مركزًا . وتأسست بذلك المدرسة الفلسفیة والكالمیة اإلسالمیة في الحواضر اإلسالمیة
 ).علیه السالم(لنشر علوم آل محمد

في نوعین من النشاط االيجابي والسلبي ) علیه السالم(وتمثل النشاط السیاسي لإلمام الصادق
  .لةحسب متطلبات المرح



  بسمه تعالی
 
 
 

  

  ))22((سالمیسالمیالالتاریخ اتاریخ االال
   

  
  26الدرس 
تکامل ( هالصالح هالنظام العام للجماع

 )البناء والتأصیل
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 مقدمهال

علیه (لبناء المجتمع الصالح بعد رسول اهللا ) علیه السالم(عرفنا أّن أھم ماركّز علیه أئمة أھل البیت 
ییر الحقیقي والتدريجي والعمیق ھو بناء الجماعة الصالحة التي تستطیع أن تقوم بمھّمة التغ) السالم

ومن ھنا كان بناء الفرد الصالح والجماعة الصالحة التي تحتضن ھذا الفرد . في أوساط المجتمع اإلسالمي
وتھیىء األجواء الالزمة لتنمیته وتطويره ھدفًا أساسیًا للقیادة الرّبانیة التي تسھر على تحقیق أھداف 

  .القیم التي تحتاج إلى ھدم وبناء مستمّرينالرسالة في مجتمع مليء بالتناقضات و

  المحتوي العلمی
إّن عملیة بناء الجماعة الصالحة الفاعلة في المجتمع اإلسالمي قد تّمت بشكل تدريجي منذ عھد 

وبدأت تّتسع وتتأّصل وتتكامل كّلما اتّسع الفاصل المعنوي والزمني بین ) صلی اهللا علیه و آله(الرسول
 .األمة والرسالة

ھو عصر التأصیل النظري والتوسع االجتماعي وتكامل ) علیه السالم(الباقر والصادق  عتبر عصر اإلمامینوي
 .البناء وتحديد المعالم وتشخیص الھوية لھذه الجماعة المتمّیزة بالفكر والعقیدة والقیم والسلوك

منھم بشكل خاص ) سالمعلیه ال(وال سّیما اإلمامان الصادقان ) علیه السالم(قد اعتنى أھل البیت  و
 .بتحديد ھذه الھوية

1 مشخّصاتها و هـ الهوی 

عدة أسماء لتشخیص ھوّية الجماعة الصالحة ) علیه السالم(أطلق اإلمام الباقر والصادق . اإلسم: األّول
 .تمییزھا عن غیرھا ومنھا فرزھا و و
  )علیه السالم(ـ شیعة علّي ١
  )علیه السالم(ـ شیعة فاطمة ٢ 
  )صلی اهللا علیه و آله(محمد  آل ـ شیعة٣ 
  )علیه السالم(ـ شیعة ولدفاطمة ٤ 
 .١}وإّن من شیعته إلبراھیم{: لھذا االسم جذر تاريخي وقرآني ورد في قوله تعالى و 
  : قوله) علیه السالم(عن اإلمام الصادق أبو بصیرروى  و
 ٢. »...شیعتنا ُعرى اإلسالم و نحن بنیان األرض بیت البركة و بیت النعمة و نحن أھل بیت الرحمة و«

إسم اّلرافضة على الجماعة الصالحة بعد أن سّماھم به أتباع السلطان، فحینما شكا ) علیه السالم(وأقّر 
 .٣قالھا ثالثًا) وأنا من الّرافضة: (إلیه بعض أصحابه عن ھذه الّتسمیة قال له

اك إسم ُسمِّینا به، استحلت به الوالة جعلت فد): علیه السالم(قلت ألبي جعفر: عن أبي بصیر، قال و
إنَّ سبعین رجال من ): علیه السالم(الّرافضة، فقال أبو جعفر: وما ھو؟ قال: دماءنا وأموالنا وعذابنا قال

أشّد )علیه السالم(، فلم يكن في قوم موسى)علیه السالم(عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى
أن ثّبْت لھم : ، فسّماھم قوم موسى الّرافضة، فأوحى اهللا إلى موسىاجتھادًا وال أشّد حّبًا لھارون منھم

 .٤ھذا اإلسم في التوراة، فإّني قد نحلتھم، وذلك اسم قد نحلكموه اُهللا
  :الّثاني

  
وأولو (الصالحون، : عدة صفات قرآنیة على شیعتھم، مثل) علیه السالم(الصفات، أطلق أھل البیت 

                                                
 .٨٣: الصافات.  ١
 .٧٥ح  ٣٥:  ٦٥بحار األنوار .  ٢
 .١٥٧: المحاسن.  ٣
 .نفس المصدر.  ٤
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 .صّلون، وأصحاب الیمین، وخیر البرّية، وأولیاء اهللا، والم)األلباب
  : قد ذكركم اهللا تعالى بقوله>): علیه السالم(فعن أبي بصیر قال اإلمام الصادق

  }...اولئك الذين أنعم اهللا علیھم من النبیین والصّديقین والشھداء والصالحین{
 .١<نحن الصديقون والشھداء، وأنتم الصالحون، أنتم واهللا شیعتنا

 ).علیه السالم(وأھل بیته) صلی اهللا علیه و آله(تماء إلى الرسولاالن: الثالث
وھذا االنتماء ) صلی اهللا علیه و آله(انتماء شیعتھم إلیھم وإلى رسول اهللا) علیه السالم(أكّد أھل البیت

 .الفكري والروحي واالّتباع العملي ھو الذي يعطیھم الرفعة والمكانة السامیة في الدنیا واآلخرة
في الدنیا ) علیه السالم(أّما المكانة السامیة ألتباع أھل البیت و: منزلة الجماعة الصالحة :الرابع

  : إّن اهللا عّز وجل أعطى للمؤمن ثالث خصال«): علیه السالم(واألخرة، فقد ورد عن اإلمام الباقر
 .٢»َلمینفي اآلخرة والمھابة في صدور العا) النصر والفوز(العّز في الدنیا والدين، والُفْلج 

 )هوالسیاسی هالفکری( هالدینی هـ المرجعی 2

قادًة فكريین وسیاسیین، وحاجة ) علیه السالم(إّن المالكات األساسیة التي جعلت األنبیاء واالئمة 
المجتمع البشري إلى القیادة الربانیة على طول خط المسیرة التكاملیة نحو اهللا سبحانه وتعالى، ھي 

يخّططون ـ على ھدي الكتاب األلھي ـ لنظام المرجعیة ) علیه السالم(ل البیتالتي جعلت االئمة من أھ
الدينیة ألتباعھم، وذلك بتنصیب المجتھد الجامع لشرائط االفتاء والقضاء والحكم مرجعًا فكريًا وسیاسّیًا 

  . وعةيحكم فیھم على أساس شريعة اهللا الخالدة وقیمھا الربانیة، واعتباره امتدادًا إلمامتھم المشر
وبدأوا بالعمل على طرحه وتطبیقه في حیاتھم وحضورھم لیتركز وتستقر دعائمه وتتضح معالمه من خالل 

في باب اختیار ) علیه السالم(الممارسة والتطبیق في نطاق أتباعھم، وقد ورد عن اإلمام الصادق 
  : ھمابعد تحريم الرجوع إلى قضاة الحكومة الجائرة ـ أّن القاضي في المتخاصمین ـ

 .٣»ينظران من كان منكم مّمن روى حديثنا ونظر في حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلیرضوا به حكمًا«

 هالصالح هالعالقات فی نظام الجماعـ  3

فالقیادة تتمّثل في اإلمام المعصوم حین حضوره أو في المرجع . للجماعة الصالحة قاعدة وطلیعة وقیادة
، والطلیعة ھي المجموعة المخلصة ذات البصیرة والوعي الكامل بشؤون الديني النائب عنه عند غیابه

 .القائد وحلقة الوصل بین القاعدة والقیادة من جھة وبین القیادة والقاعدة من جھة ُاخرى

  
التوجیھات  بدور بیان األحكام الشرعیة والمواقف السیاسیة واالجتماعیة و) الوكالء(تقوم الطلیعة  و

قیة أو استالم الحقوق الشرعیة أو فصل النزاعات أو تولّي األوقاف وغیرھا من األمور والنصائح االخال
 .٤الحسبّیة

بّینوا حقوقھا  مضمون العالقة بین أفراد الجماعة الصالحة و) علیه السالم(قد شّخص أھل البیت  و
 .بعد بیان ُاسسھا وقواعدھا وتفاصیل البناء الفوقي لھا. وشكلھا

 .٥لعالقة فھو الحّب في اهللا والبغض في اهللا تعالىأّما مضمون ھذه ا
أّما حقوق ھذه العالقة فھي التناصر والتكافل االجتماعي بكل أبعاده ومستوياته، فقد ورد أن  و

التزال شیعتنا مرعیین محفوظین مستورين معصومین ما أحسنوا : قال لسدير) علیه السالم(الصادق
ھم، وصّحت نّیاتھم ألئمّتھم وبّروا إخوانھم فعطفوا على ضعیفھم النظر ألنفسھم فیما بینھم وبین خالق

 ...٦وتصدقوا على ذوي الفاقة منھم
وأما شكل ھذه العالقة فھي التزاور وعقد االجتماعات والتحدث في مختلف الشؤون والتي منھا إحیاء أمر 

قضاء حوائج اإلخوان فضال عن االجتماعات الخاّصة مثل تشییع الجنائز و ٧)علیه السالم(أھل البیت
 .والتحابب والتواصل

                                                
 .٥٩و ح  ٩٦و ح  ٥٨ح  ٢٩:  ٦٥والجزء  ١٤٣ح  ١٢٩و  ٧٢و  ١٢٤:  ٢٧بحار األنوار .  ١
 .١٦:  ٦٥نفس المصدر .  ٢
 .١ح  ١٩:  ١٨وسائل الشیعة .  ٣
 .٢٥٨ـ  ٢٥٦:  ١راجع دور أھل البیت في بناء الجماعة الصالحة .  ٤
 .٢٦١ـ  ٢٥٩:  ١نفس المصدر .  ٥
 .٤٩٢ح  ٢٥٨:  ١المحاسن .  ٦
 .١ح  ٢٠:  ١٢وسائل الشیعة .  ٧
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فیما  أيضًا نوع العالقة فیما بین الجماعة الصالحة وسائر المسلمین و) علیه السالم(قد فّصل أھل البیت و
 البراءة من أعدائھم مع التقیة و ھي عالقة التعايش مع االنفتاح و بین غیر المسلمین أيضًا، و بینھم و

 .١الضالل أھل البدع و ظالمین وال المقاطعة مع الكّفار و

 هالصالح هـ االتجاه السیاسی للجماع 4

الريب أن اإلسالم نظام كامل للحیاة، فھو يأخذ الواقع بكل أبعاده لیعالج مشكالته في ضوء الھدي اإللھي 
وذلك لیكون االنسان في كل سیرته تحت رعاية رّبانیة تترّبى من خاللھا شخصیته وتتّزن دون انفصام أو 

 .ازدواجیة
أن يرسموا ) علیه السالم(بّد لألئمةھو منھج اإلسالم الكامل، فال) علیه السالم(ومنھج أھل البیت

ألتباعھم االتجاه السیاسي الصحیح ويحّددوا لھم المنطلقات السیاسیة والخطوط العريضة في التحرك 
 .على أرض الواقع

 :ومن ذلك
فاإلمام منار للمھتدين وواليته سبب للنجاة وطاعته ) علیه السالم(ـ االيمان المطلق بوالية أھل البیتأ 

 .٢...الحیاة وعّدة بعد الممات مفترضة في
 .٣وحب أھل البیت إيمان وبغضھم كفر

ومن ھنا ُحرَِّم التعاون مع . ـ والتبّرؤ من أعدائھم ـ وھم أعداء اهللا ـ ھو األساس اآلخر في التحّرك ب
 .األنظمة الظالمة وجبت مقاومتھا

یة وتقديمھا على المنافع والمصالح ـ والبّد من الموازنة بین المصالح واألولويات في الشريعة اإلسالم ج
ومن ھذه المصالح مصلحة الحفاظ على وحدة . كما سیأتي) مبدأ التقیة(وھذا ھو أحد أبعاد . الخاصة

 .المجتمع اإلسالمي وتالحم أجزائه
ـ واألمة لھا الدور الكبیر في عملیة التغییر إذ اليغیر اهللا مابقوم حتى يغیرّوا ما بأنفسھم ومن ھنا كان  د

باتجاه تغییر اُالمة اتجاھًا واقعیًا فلم يتحّركوا الستالم زمام الحكم بقدر ماكانوا ) علیه السالم(نشاط األئمة
 .يتحّركون لتغییر فكر وسلوك وقیم األمة باتجاه الواقع المطلوب

حارم اهللا في كل ـ ـ وااللتزام بأحكام اإلسالم الثابتة وعدم تعّديھا وجعلھا میزانًا في التحّرك والتوّرع عن مه
لتغییر ) علیه السالم(حال أساس ثابت اليمكن التنازل عنه بحال من األحوال في منھج أھل البیت

 .٤الواقع

 هالصالح هـ النّظام األمنی للجماع 5

إھتمامًا خاّصًا بالّنظام األمني للجماعة الصالحة، حفاظًا على سالمة أفرادھا ) علیه السالم(أولى اإلمام
التصّدع ولیبقى أفرادھا أحرارًا في حركتھم اإلصالحیة واالحتیاط والحذر األمني له آثار إيجابیة  وكیانھا من

على سالمة العقیدة وسالمة الشريعة وسالمة القیم اإلسالمیة، فإّن أّي خلل في الوضع األمني يؤّدي 
یر فرصة للمنحرفین لنشر إلى سجن أو قتل أو تھجیر َمْن له تأثیر إيجابي في اُالّمة، وبالتالي يكون خ

 .عقائدھم وخلق االضطراب في العقول والقلوب والنفوس، بعد خّلو المیدان من المصلحین
الّتقّیة، وھي ظاھرة ذات آثار إيجابیة على مسیرة الجماعة : وللّنظام األمني معالم ومظاھر منھا الّتقّیة

 .الصالحة دون عرقلة أو تحجیم
ثمار التقّیة واستخدامھا في كل اتجاه، حتى التتعرض حركة الجماعة والضرورة ھي التي تحّدد است

الصالحة إلى الكشف فتكون عرضة لألعداء، والھدف من التقّیة ھو حقن الّدماء وعدم ھدرھا في مواقف 
 .لیست ضرورية
 ٥.<ّیةإّنما جعلت التقّیة لیحقن بھا الدماء، فإذا بلغ الدم فال تق>): علیه السالم(قال اإلمام الباقر

أن يوّسع قاعدته الشعبیة، ويرفد الجماعة الصالحة بأفراد جدد، ) علیه السالم(وقد استطاع اإلمام
، وأن يشیع الفضائل والمكارم في المجتمع، دون أْن )علیه السالم(واستطاع أن ينشر علوم أھل البیت

 .الّتدريس، والّلقاءات، والزياراتيمنح للحكّام فرصة الغتیاله أو اعتقاله أو منعه من نشاطاته العاّمة في 
كما ان من مظاھر النظام األمني التوازن في العالقة مع الحّكام، فإّن مقاطعة الحاكم الجائر ھي إحدى 

إلى أفراد ) علیه السالم(، وقد كانت إرشادات وأوامر اإلمام)علیه السالم(ممّیزات أئمة أھل البیت
جمیع صورھا، ألّن العمل مع الجائر يؤّدي إلى احتماالت  الجماعة الصالحة تؤّكد على المقاطعة في

 :واقعیة
                                                

 .٥١٦ـ  ٤٩٥و  ٢٦٩ـ  ٢٦٩:  ١) علیه السالم(دور أھل البیت.  ١
 .٣٨ح  ١٧٠ـ  ١٦٩:  ٢٥بحار األنوار .  ٢
 .٥ح  ١٨:  ٢الكافي .  ٣
 .٢٩٥ـ  ٢٧٣:  ١في بناء الجماعة الصالحة ) علیه السالم(راجع دور أھل البیت.  ٤
 .٣٩٩:  ٧٢بحاراألنوار .  ٥
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 .تقويته وتشیید أركان دولته المنحرفة: األول
 .ممارسة األعمال المنحرفة التي يتطّلبھا الواقع المنحرف: الثاني
قد يؤّدي ھذا تأّثر العامل معه ـ في بعض األحیان ـ باإلغراء المتنّوع، باألموال والمناصب والجاه، و: الثالث

 .الّتخّلي عن االنتماء إلى الجماعة الصالحة
 .تحّول العامل إلى عدّو في بعض األحیان: الرابع

 .١بمقاطعة الحاكم الجائر) علیه السالم(ولھذا أمر

 هالصالح هللجماع ـ النشاط االقتصادي 6

بیت بشكل عام واإلمام ولحماية الجماعة الصالحة من األخطار الناشئة من الضغوط واآلفات نجد أھل ال
بشكل خاص اتّجھوا لتربیة أتباعھم على االجتھاد في طلب الرزق والعمل بدل ) علیه السالم(الصادق 

  )علیه السالم(على أّن مدرسة أھل البیت االّتكال على اآلخرين أو االرتباط بالدولة

  
شريعات العامة مثل الزكاة قد تمّیزت بتشريعات اقتصادية خاصة كالخمس في أرباح المكاسب سوى الت 

ويمّثل الخمس أھم مصدر مالي للجماعة الصالحة وھو يمّثل نسبة مئوية عالیة من . والخراج واألوقاف
امكانیة مالّیة كبیرة يستطیع ) علیه السالم(مجمل الثروة العامة للمجتمع اإلنساني وھو يجعل لإلمام

 .٢توظیفھا لخدمة اإلسالم والمسلمین

 الخالصه
م ھو المحور األساس لإلنتماء في الجماعة الصالحة، وھو المنّظم لسیر العمل والحركة داخل ھذه اإلسال

فاإلسالم ھو : الجماعة، وتكون المصلحة اإلسالمیة العلیا ھي الحاكمة على جمیع المصالح األخرى
ن المجتمع اإلسالمي إذ يعتبرھا جزًء م. القاعدة للّسلوك والفكر والتصّرفات ألفراد تلك الجماعة الصالحة

 .الكبیر وھي في نفس الوقت مسؤولة عن الحفاظ على كیان وحدة األّمة من التصدع والضیاع
واإلنتماء إلى مذھبھم المنطلق لكل المباديء والقیم ) علیه السالم(ويعتبر اإلسالم حّب أھل البیت

ذھبھم مصداقًا لحّبھم واإلنتماء ويعتبر األخذ بم. السامیة التي زخرت بھا الشريعة اإلسالمیة المقّدسة
 .إلیھم

والجماعة الصالحة التكون كذلك مالم تّمر بفترة تمحیص واختبار فتتعّرض حیاتھا ألنواع البالء حتى تصقل 
نفوس أفرادھا وترّبى أرواحھم، فھم جند في ساحة االختبار ھدفھم رضى اهللا تعالى وغايتھم تحقیق 

علیه (حركون في أفق دينه وشريعته التي يأخذونھا من أھل البیتمابه رضاه يعیشون من أجل اهللا ويت
 ).السالم

  .ومن ھنا احتاجت ھذه الجماعة إلى نظام أمني واقتصادي واجتماعي وعبادي وسیاسي خاص بھا

                                                
 .٢٥١: كفاية األثر.  ١
 .٤٢٠ـ  ٤٠٢:  نفس المصدر.  ٢



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

لقد استحكمت قناعة اُالمة وآمنت بضرورة التخّلص من الطغیان األموي، ولم يبق بعُد شيء بید وّعاظ 
لحكم الجائر، حیث السالطین لیرتشوا به لتوجیه االستبداد األموي ولیوّظفوا القرآن والحديث لصالح ھذا ا

وأھل ) علیه السالم(تراكمت في ذھن اُالّمة وضمیرھا تلك المظالم التي ارتكبت بحّق ذرية رسول اهللا 
بیته الطاھرين، والسّیما سبط الرسول وريحانته وأبنائه وأصحابه المیامین ومن حذا حذوھم طیلة العقود 

 ).علیه السالم(السبعة بعد مقتل الحسین بن علي
نب آخر اّتسع نفوذ أھل البیت وامتّد خّطھم وكثرت أنصاره واستلھمت اُالّمة ثقافته حیث إّنه قد من جا و

علیه (أّثر في عقلھا وقراراتھا، حّتى أصبح له وجود في مختلف البالد اإلسالمیة وتأّلق اإلمام الصادق 
مكان، وتلوذ به لحل ودخل صیته في كل بیت وكان مرجعًا روحیًا تھوى إلیه القلوب من كل ) السالم

  .مشكالتھا الفكرية والعقائدية والسیاسیة بكل سھولة وارتیاح

  المحتوي العلمی

 )واألسالیب هالنشأ( هالعباسی هالحرک

ـ لوجود لیاقات  ھو من رجال بني ھاشم البارزين بن عبدالملك يحذر وجود أبي ھاشم ـ و كان ھشام و
ولّما أحّس أبو ھاشم بالمكیدة ضّده، . فحاول ھشام اغتیاله سیاسیة عنده كانت تؤھله للقیادة، علمیة و

بن عبد اهللا بن العّباس بإدارة أتباعه في مقاومة األموّيین  احترز من ذلك، فأوصى إلى محمد بن علي
 . ھـ ٩٩سنة 

كانت ھذه الوصیة ھي بذرة الطمع التي حركت محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس مما جعلته  و
وكانت الفرصة سانحة في ذلك الوقت بالتبلیغ لشخصه، لذا شرع . ه القائد والخلیفة مستقباليشعر بأّن

وترك من )  ھـ ١٢٥(في بّث الدعاة إلى خراسان سّرًا لھذا الغرض، واسّتمر بدعوته إلى أن مات سنة 
كان يخّطط لقیام  وإّن إبراھیم اإلمام ھو الذي١،، و السّفاح، و المنصورإبراھیم اإلمام: بعده أوالده وھم

 .دولة عباّسیة ألّنه األكثر دھاًء وحنكة وتخطیطًا من أخويه
فنشط إبراھیم بالدعوة، وأخذ يّتحدث بأھمّیة الثورة وإنقاذ المنكوبین، وشارك البساط من الناس آالمھم، 

ھم األثر كان ل انتشر دعاة إبراھیم في بالد خراسان، و و. أخذ يعطف على المظلومین ويلعن الظالمین و
 و ٢مّثل ببعضھم وحبس البعض اآلخر قد تعرض الدعاة العباسیون للقتل في سبیل دعوتھم، و ھناك، و

 .٣...أبو مسلم الخراسانيكان في طلیعة الدعاة األكثر نشاطًا وقوة ودھاًء 
تّضمن المنھج السیاسي العباسي لكسب اُالمة عدة أسالیب كانت منسجمة مع الواقع ومقبولة عند  و

 .المضطھدون إلیھا عامة الناس، ولذا لقیت الدعوة استجابة سريعة وانضّم المحرومون و
رّوج العّباسیون أفكار الدعوة بقوة وّحركوا العواطف تجاھھا وحاولوا إقناع الناس بأّن الھدف : االسلوب االول

اد، وُاريقت دماؤھم في الذين ّتعرضوا للظلم واالضطھ) علیه السالم(من دعوتھم ھو االنتصار ألھل البیت 
 .سبیل الحق

ورّكز العباسیون بین صفوف دعاتھم بأن الھدف المركزي من دعوتھم ھو رجوع الخالفة المغصوبة إلى 
 .ووجدوا بھذا الشعار ضاّلتھم)) ص(الرضا آلل محمد(أھلھا، ولھذا تفاعل الناس مع شعار 

تي كانت قد القت البؤس والحرمان وكانت تترّقب وقد حّقق ھذا الشعار نجاحًا باھرًا خصوصًا في البالد ال
 ).علیه السالم(ظھور الحق على يدي أھل بیت النبوة

رّكز العباسیون على إخفاء إسم الخلیفة الّذي يدعون إلیه وتكتموا على أمره وأوعدوا : االسلوب الثاني
اك يعلن اسُمه الذي تعرفه الناس بأّن الخلیفة اليمكن إظھار اسمه إّال بعد زوال سلطان اُالمويین وھن

 .٤القواد والنقباء
كان العباسیون يلبسون السواد، وكانوا يرمزون به إلى محاربة الظالمین وإظھار الحزن : االسلوب الثالث

 .والشھداء الذين لحقوا بھم) علیه السالم(والتأّلم ألھل البیت 
  .تى تم لھم األمروھكذا قامت الدعوة العباسیة باسمھم لإلنتقام من اُالمويین، ح

                                                
 .١٢٧: األداب السلطانیة.  ١
 .٣: تاريخ ابن الساعي.  ٢
 .٣٦٠: الدينوري.  ٣
 .اإلمام الصادق والمذاھب األربعة: راجع.  ٤
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 .والحکم العباسی) علیه السالم(اإلمام جعفر الصادق

إزاء المستجدّات السیاسّیة في ھذه المرحلة موقف الحیاد، لكّنه من ) علیه السالم(التزم اإلمام الصادق 
 جانب آخر كان يواصل العمل على نھجه السابق، وأخذ يتحّرك بقوة ويوّسع من دائرة األفراد الصالحین في

 .المجتمع تحقیقًا لھدفه اّلذي كان قد خّطط له قبل ھذا الوقت
من ھذا المنطلق أصدر جملة من التوصیات لشیعته كان من شأنھا أن َتجنَّبھم الدخول في المعادالت  و

) علیه السالم(السیاسیة المتغّیرة التي تؤّدي بنتیجتھا إلى استنزاف الوجود الشیعي في نظر اإلمام
 .سالیب العنف والمواجھة لھذه المرحلةمحذِّرًا من أ

  :يقول) علیه السالم(فعن أبي بصیر قال سمعت أبا عبداهللا 
اتقّوا اهللا وعلیكم بالطاعه ألئـّمتكم، قولوا مايقولون، واصمتوا عّما صمتوا، فإّنكم في سلطان من قال اهللا «

عني بذلك ولد العباس، فأّتقوا اهللا فإّنكم في ھدنة، صّلوا ي ٥}َوِإْن َكاَن َمْكُرُھْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل{: تعالى
  .٦»في عشائرھم، واشھدوا جنائزھم وأدّوا األمانة الیھم

 .هالثور هوضرور )علیه السالم(اإلمام الصادق

علیه (لقد ساھمت الظروف السیاسیة الساخنة في إيجاد بعض التصورات واالرھاصات عند أصحاب اإلمام
اقي الناس، وقد الحظ ھؤالء بأّن الظرف مناسب لتفجیر الوضع واستالم الحكم لضخامة ُاسوة بب) السالم

 .مايشاھدونه من شعبیة اإلمام وكثرة الناس الموالین له
وھو من قادة  أبي مسلم الخراسانيكتاب ) علیه السالم(جاءت ھذه التساؤالت عندما ورد إلى اإلمام 
فأتاه كتاب ) علیه السالم(كاتب قال كنت عند أبي عبد الل هالثورة على الحكم األموي، فعن الفضل ال

أّي شيء تسارُّون : لیس لكتابك جواب، ُاخرج عّنا، فجعلنا ُيساّر بعضنا بعضًا، فقال>: أبي مسلم فقال
َالزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض  يافضل؟ إّن اهللا عّز ذكره اليعّجل لعجلة العباد، و

فما العالمة فیما بیننا وبینك جعلُت : قلت. إّن فالن بن فالن، حتى بلغ السابع من ولد فالن: لثم قا. أجله
التبرح األرض يافضل حتى يخرج السفیاني، فإذا خرج السفیاني فأجیبوا إلینا ـ يقولھا ثالثًا ـ : فداك؟ قال

 .٧<وھو من المحتوم
كان جواب  و٨تب كثیرة من شیعته تطالبه بالنھوضبك) علیه السالم(روى المعّلى بأّنه جاء إلى اإلمام و

أّن الكثرة المزعومة وذلك العدد الذي اليستھان به لھو أحوج مايكون إلى اإلخالص ) علیه السالم(اإلمام
أن يخوض المعركة بالطريقة التي يفّكر بھا ) علیه السالم(يمكن لإلمامفالورسوخ العقیدة في النفوس 
اني وغیرھم فإّن المغامرة من ھذا النوع والدخول في الُلَعب السیاسیة فضل الكاتب أو سھل الخراس

يدركھا ھؤالء حیث ستتكّون تجربة عقیمة تعّطل المخّطط اإللھي  لماستغالال للظرف ستؤول إلى نتائج 
تسّلمه لمقالید الحكم لفترة  حتى في حالة نجاح اإلمام العاجل و) علیه السالم(الذي تكّلفه اإلمام

 .وجیزة

 هفی الکوف )علیه السالم(اإلمام الصادق

في الحیرة المدينة القريبة من الكوفة قد لفت أنظار اُالّمة ) علیه السالم(كان حضور اإلمام الصادق و
محمد بن توجیھاته حتى قال  جمیعًا واّتجھت الناس حوله لتنھل من علومه وتستفید من توصیاته و

 : معروف الھاللي
مضیت إلى الحیرة إلى جعفر بن محّمد فما كان لي من حیلة من كثرة الناس فلّما كان الیوم الرابع رآني، 

 ٩...فأدناني
التفافه المستّمر  وأعلمّیته و) علیه السالم(ھذا الحشد الجماھیري الكبیر الذي يؤمن بأھلّیة اإلمام و

علیه (أن تحّد من ھذه الظاھرة لكّن اإلمام قد دفع الحكومة العباسیة الى) علیه السالم(حول اإلمام 
انطالقًا من محافظته على مسیرة اُالّمة ودفاعًا عن اإلسالم نجده قد مارس مع السّفاح ُاسلوبًا ) السالم

 .مرنًا
وتجمید نشاطه ألّنھم كانوا ) علیه السالم(ھكذا انطلق العباسیون من ھذه النقطة باتجاه تصفیة اإلمام و

ل القوي لھم الستالم الحكم على المدى البعید بالرغم من عدم ممارسة أي نشاط يرون فیه البدي
 .سیاسي ظاھر له وانشغاله بالفقه وعلوم الشريعة والتصدي للتحديات الفكرية الحضارية آنذاك

                                                
 .٤٦: إبراھیم.  ٥
 .٢١٠:  ٨الكافي .  ٦
 .٣٧:  ١١الشیعة  ووسائل ٢٩٧:  ٤٨، وبحار األنوار ٣٣١:  ٨الكافي .  ٧
 .٢٧٤:  ٨ـ الكافي  ٨
 .٥٩: فرصة الغري.  ٩
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ھي مصدر خطر للسیاسة ألّنھا ترّشح  العلمیة و لكن ھذا النشاط بدوره ينتھي إلى المرجعیة الفكريةو
  .لمرجع إلى مركز الحكم فیكون قوّيًا بفكره وبأنصاره وھو تھديد حقیقي للحكم غیر المشروعالفرد ا

 )علیه السالم(موقف المنصور من اإلمام جعفر الصادق

 ).ھـ  ١٣٦(على الحكم بعد وفاة أخیه السفاح سنة  ابو جعفر المنصوراستولى 
 .»١٠اء وكان سادرًا في بطشه مستھترًا في فتكهُعِرف المنصور بأّنه كان خّداعًا اليتردد في سفك الدم و«
مارأيت رجال في حرب أوسلم أمكر وال أنكر وال أشد تیّقظًا : (وصفه ابن ھبیرة ـ وھو أحد معاصريه ـ بقوله و

. بادر إلى قتل أبي مسلم الخراساني اّلذي يبغضه لذا نجده بمجرد أن استلم زمام الحكم ١١)من المنصور
وكان المنصور قد أعّد له مكیدًة وأغراه بالمجيء إلى . األّول لالنقالب العباسيوأبو مسلم ھو القائد 

 .بغداد، بعد أن جّرده من كل مناصبه العسكريّة
تجاه العباسیین وعدم الدخول في أي شأن ) علیه السالم(بالرغم من كل تحفظات اإلمام الصادق  و

ر العباسي حّرًا في نشاطه، بل بدأ يخّطط يتركه المنصو لمسیاسي يختص بھم أو يّمت الیھم بصلة، 
 .ونشاطه ضمن عّدة مراحل وخطوات) علیه السالم(للتآمر على اإلمام 

 :بشکل عام قد مرّ بثالث مراحل هالعلمی ونهضته )علیه السالم(الصادق   المنصور ضد اإلمام  إنّ مخطط

الحتوائه ضمن سیاسة الخالفة ) علیه السالم(المرونة واالستفادة من جھد اإلمام : المرحلة االولى
 !ِلَم ال يغشانا كسائر الناس؟«العباسیة فقد كتب إلیه 

لیس لنا مانخافك والعندك من أمر اآلخرة مانرجوك له، وال أنت في نعمة ): علیه السالم(فأجابه اإلمام
 .»فنھنئك بھا والتراھا نقمة فنعّزيك بھا

 .تصحبنا لتنصحنا: فكتب إلیه المنصور
 .»من أراد الدنیا الينصحك، وَمن أراد اآلخرة اليصحبك«): علیه السالم(مام فأجابه اإل

واهللا لقد میّز عندي منازل الناس، من يريد الدنیا ممن ُيريد اآلخرة، وإنه مّمن يريد االخرة «: المنصور: قال
 .١٢»ال الدنیا

د نشاطاته للحصول على آخر ورص) علیه السالم(مرحلة المراقبة لحركة اإلمام الصادق: المرحلة الثانیة
والتضییق على ) علیه السالم(المعلومات عنه لیستطیع أن يتخذ منھا دلیال ومستمسكًا للنیل من اإلمام 

 .حركته التي كان يرى فیھا المنصور خطرًا حقیقیًا على سلطانه

 :أسالیب هوقد اتخذ لذلک عد

 .همحمد بن عبد اهللا ذي النفس الزکی ه ثور

لعباسیین للحكم تأّلم محّمد فأخذ يدعو الناس إلى نفسه فاستجاب له الناس وبايعوه وبعد اختالس ا
وبعد ذلك أعلن ثورته في المدينة، وانضم إلیه أھالي الیمن ومكه وقام بھم خطیبًا ووّضح مظالم 

 .العباسیین
اندلعت الحرب  ولّما علم المنصور بالثورة وجه جیشًا بأربعة آالف فارس بقیادة عیسى بن موسى وبعد أن

 .وتفّرق جند محمد بن عبدهللا ُاصیب بجراح أّدى الى استشھاده

 .همن الثور )علیه السالم(موقف اإلمام

عبد اهللا بن الحسن من الترويج البنه محّمد على أساس أّنه ) علیه السالم(لقد حّذر اإلمام الصادق
 المھدّي لھذه اُالّمة،

ستنتھي إلى استشھاد محمد وأخیه إبراھیم، وأّن الخالفة بعد أبي  وأخبره بمستقبل األحداث، ونّبه بأّنھا
 .السّفاح ستكون للمنصور العّباس

 ):علیه السالم(وحینما سئل عن محّمد بن عبد اهللا ودعوته ـ قبل أن يعلن محمد ثورته ـ أجاب 
 .١٣أحدھما إّن عندي كتابین فیھا اسم كّل نبي وكل ملك يملك، ال واهللا ما محمد بن عبد اهللا في

المدينة وذھب إلى أرض ) علیه السالم(ترك اإلمام الصادق ) ذو النفس الزكّیة(لّما ثار محّمد بن عبداهللا  و

                                                
 .٣٥٥:  ٤تاريخ ابن األثیر .  ١٠
 .٣٩٩:  ٢تاريخ الیعقوبي .  ١١
 .١٨٥:  ٤٧، وبحار األنوار ٢٠٨و  ٢٠٣:  ٢كشف الغّمة .  ١٢
 .١٦٩: ، وبصائر الدرجات ١١٥:  ٢٦بحار األنوار .  ١٣
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 .١٤اطمأّن الناس وأمنوا رجع إلى المدينة يزل ھناك مقیمًا حتى قتل محّمد، فلما قتل و فلمله بالفرع، 
 .سنالحظ في الدرس الالحقكما . مرحلة الفتك باإلمام واغتیاله: المرحلة الثالثة

 الخالصه
من الحكم العباسي موقف المحايد ولم يتدخل في شؤونھم ) علیه السالم(ـ كان موقف اإلمام الصادق ١

 .من قريب وال من بعید، ولم يستجب ألي واحد من العروض التي عرضت علیه قبل االنتصار أو بعده
كانوا يرون ظواھر اُالمور وھي تسیر باتجاه يستطیع ـ حاول اإلمام أن يجیب على تساؤالت شیعته الذين ٢

ھو ) علیه السالم(وكان جواب اإلمام . اإلمام وأصحابه من خالله استالم زمام الحكم دون أضرار كبیرة
المفترض الطاعة العالم ) علیه السالم(عدم االغترار بظواھر الحوادث الجارية وضرورة التسلیم لإلمام 

  . بحقائق األمور
في نشاطه العلمي بالرغم من بدء العباسیین بسیاسة التضییق ) علیه السالم(د استمر اإلمام ـ وق٣

  .وھم في بدايات عھدھم الجديد) علیه السالم(على اإلمام
وبالغدر تخّلص من أبي مسلم .  ـ عرف المنصور بالخداع وسفك الدماء واستولى على الحكم سنة٤

 .الخراساني وعّمه عبد اهللا بن علي
ألي ) علیه السالم(، فبالرغم من عدم ممارسة اإلمام )علیه السالم(وأّما موقفه من اإلمام الصادق  ـ٥

نشاط مثیر ضد العباسیین، بل كانت مواقفه تجاه الخروج علیھم مصحوبة بالتحذير، ولكن المنصور قد عّبر 
نة، مرحلة المراقبة، مرحلة المرو): وثالثة اتجاھات(عن مكنون حقده على اإلمام ضمن ثالث مراحل 

  ). علیه السالم(ومرحلة الفتك باإلمام
  

                                                
 .٥:  ٤٧، وبحار األنوار ١٦٢:  ٢كشف الغّمة .  ١٤
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 مقدمهال

في حكومة المنصور يمّثل مرحلة تكثیف ) علیه السالم(لقد كان العقد األخیر من حیاة اإلمام الصادق
 ).علیه السالم(ت إلغتیال اإلمام بحیث تخلّلتھا عدة محاوال) علیه السالم(التشّدد والمراقبة لحركة اإلمام 

أّن المنصور قد صّمم على قتله، أخذ يمارس مجموعة من األنشطة ) علیه السالم(وحینما علم اإلمام 
التي يھّیيء فیھا الخّط الشیعي لمواصلة الطريق من بعده، وسوف يكون الكالم في ھذا الدرس حول ھذه 

  .السالم أيضااألنشطة، كما سنتناول مسألة استشھاده علیه 

  المحتوي العلمی
أّن المنصور قد صّمم على قتله، أخذ يمارس مجموعة من األنشطة ) علیه السالم(حینما علم اإلمام 

ھذه األنشطة يمكن ايجاز الكالم عنھا في  والتي يھّیيء فیھا الخّط الشیعي لمواصلة الطريق من بعده، 
 :ما يلي

أن يجعل الصّف الشیعي صّفًا متماسكًا في عمله ) ه السالمعلی(حاول اإلمام الصادق : النشاط االول
لقیادة الجماعة الصالحة من بعده فیما لو تعرض لعملّیة ) علیه السالم(ونشاطه، ورّكز على اإلمام الكاظم 

القتل من قبل المنصور، وقد قطع الطريق أمام المنتفعین واألدعیاء الذين كانوا يّتربصون الفرص في تلك 
ألّن إسماعیل ابن اإلمام المتوفى في ھذه الفترة كان يصلح كعنصر لتفتیت الصّف الشیعي الظروف، 

 ).علیه السالم(باعتباره االبن التقي لإلمام 
 .إلى ھذه العقبة وحاول أن يرفعھا بأسالیب شّتى) علیه السالم(قد التفت اإلمام  و

كید لصحابته على تحقق موت ابنه التأ: ومن النشاطات التي بذلھا اإلمام معالجة ھذه المشكلة
 .إسماعیل، ورفع الشكوك المحتملة حول موته في كل فرصة كانت تسنح لذلك

دعا داود بن كثیر الرّقي وحمران ابن أعین، وأبا ) علیه السالم(ـ فقد جاء عن زرارة بن أعین أّن الصادق  ١
إكشف عن وجه ! داود يا: جال فقالبصیر، ودخل علیه المفضل بن عمر وأتى بجماعة حتى صاروا ثالثین ر

فجعل . تأّمله ياداود، فأنظره ُاحّي ھو ُام میّت؟ فقال بل ھو مّیت: إسماعیل، فكشف عن وجھه، فقال
 .ثم أمر بغسله وتجھیزه. اللھم اشھد: يعرضه على رجل رجل حتى أتى على آخرھم فقال

بل : أجمعكم، فقال مّیت؟ إنظروه  أمأحي ھو : فحسر عن وجھه، فقال أحسر عن وجھه! يامفّضل: قال ثم
 .نعم، وقد تعّجبوا من فعله: شھدتم بذلك وتحققتموه؟ قالوا: ھو ياسّیدنا مّیت، فقال

 :ثم حمل إلى قبره، فلما وضع في لحده، قال. الّلھم إشھد علیھم: فقال
 .ت ياولّي اهللابل مّی: انظروا أحي ھو أم مّیت؟ فقالوا: اكشف عن وجھه، فكشف، فقال للجماعة! يامّفضل
) علیه السالم(الّلھم اشھد، فإّنه سیرتاب المبطلون، يريدون أن يطفئوا نور اهللا ـ ثم أومأ إلى موسى: فقال
 : قال و

 .ـ واهللا مّتم نوره ولو كره الكافرون
: المیت المكّفن المدفون في ھذا اللحد من ھو؟ قلنا: ثم حثوا علیه التراب، ثّم أعاد علینا القول فقال

 .إسماعیل ولدك
ھو حق، والحق معه ومنه، إلى أن يرث اهللا األرض ومن : ثم أخذ بید موسى فقال. اللھم اشھد: فقال
 .١علیھا

علیه (، إال أّن اإلمام )علیه السالم(اإلمام الصادق  رغم الحرب الباردة بین المنصور و: النشاط الثاني
إْبقاء روح  سالمة مسیرتھا و ظ على اُالمة وقد مارس بعض األدوار مع السلطة لغرض الحفا) السالم

الرفض قائمة في نفوسھا، مخافة أن تسّبب جھود المنصور حالة من االنكسار للشیعة بسبب االستجابة 
  . لمخططاته الخبیثه

إّني قد ): علیه السالم(من بعض ھذه الممارسات ما ورد من أّن أبا جعفر المنصور قال لإلمام الصادق  و
 .أدع فیھا نافخ ضرمة والن ُاخّرب المدينة عزمت على أ

 .ال أجد ُبّدًا من النصاحة لك فاقبلھا إن شئت أْو ال! يا أمیر المؤمنین: فقال
علیه (سلیمان  ُابتلي فصبر، و) علیه السالم(أيوب : إّنه قد مضى لك ثالثة أسالف): علیه السالم(ثّم قال 
 ٢..قد عفوت: قال. َدَر فغفر، فاقتد بأّيھم شئتَق) علیه السالم(ُأعطي فشكر، ويوسف ) السالم

ممارسات إصالحیة في نفوس  على مبادىء إسالمیة و) علیه السالم(لقد رّكز اإلمام : النشاط الثالث
شیعته مثل مبدأ التقیه، وكتمان السر، والعالقة الفكرية والعاطفیة بالثورة الحسینیة لتقي ھذه المباديء 

                                                
 .٢٥٣:  ٤٧، وبحار األنوار ٢٨٨:  ١المناقب البن شھرآشوب .  ١
 .٢٦٦:  ٦سیر أعالم النبالء .  ٢
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  .المخططات الخارجیة ّي من الضربات ووالممارسات الوجود الشیع

 ).علیه السالم(اإلمام الصادق  همحاصر

وّمھد لقتله، فقد استدعاه عدة ) علیه السالم(ثم إّن المنصور قد صّعد من تضییقه على اإلمام الصادق 
 .٣مرات لقتله إال أن اهللا منعه عن ذلك

عمق المأساة التي كان يعانیھا في ھذا الظرف بالذات واألذى  )علیه السالم(يصّور لنا اإلمام الصادق  و
علیه (سمعت أبا عبد اهللا : الّذي كان يصّبه علیه المنصور في كالمه الذي نقله لنا عنبسه حیث، قال

 : يقول) السالم
ذن وأراكم وأّسر بكم، فلیت ھذا الطاغیة أ ٤أشكو إلى اهللا وحدتي وتقلقلي من أھل المدينة حتى تقدموا«

 .٥»أضمن له أن اليجيء من ناحیتنا مكروه أبدًا لي فاتخذت قصرًا في الطائف فسكنته، وأسكنتكم معي، و

 ).علیه السالم(استشهاد اإلمام جعفر الصادق

، فدّس إلیه )ھـ  ١٤٨(أخیرًا أقدم المنصور على الفتك باإلمام جعفر بن محمد الصادق واغتیاله سنة  و
تقّطعت أمعاؤه وأخذ يعاني ) علیه السالم(لّما تناوله اإلمام  ، فسقاه به و ٦بالسم على يد عامله في يثر

 .اآلالم القاسیة
كان  ، و)علیه السالم(لّما علم اإلمام أّن أجله قد حان، أوصى بجمیع وصاياه إلى ولده اإلمام الكاظم  و

، لكّنه عھد بأمره أمام الناس إلى منھا تجھیزه وتكفینه والصالة علیه، كما أّنه كان قد نصبه إمامًا من بعده
 ).علیه السالم(خمسة أشخاص حفاظًا على حیاة اإلمام موسى بن جعفر 

لّما  بعث إلّي أبو جعفر المنصور في جوف اللّیل، و: كان المنصور يراقب الحدث، يقول أبو أيوب الخوزي و
إن كان قد أوصى إلى : اكتب: الفكتبُت صدر الكتاب، ثم ق: اكتب إلى والي المدينة: دخلت علیه قال لي

 .رجل بعینه، فقدِّمه واضرب عنقه
محمد بن : أحدُھم أبو جعفر المنصور، والباقون ھم: أّنه قد أوصى إلى خمسة: فرجع الجواب إلیه: قال

 .٧لیس إلى قتل ھؤالء سبیل: سلیمان، وعبد اهللا  وموسى وحمیدة، فقال المنصور
يدل على ذلك  ظیم الذي ُعرف به المذھب الجعفري وإلیه ُينسب، وھكذا انتھت حیاة ھذا اإلمام الع و

عظمة التراث الذي خّلفه لنا جعفر بن محمد الصادق، حیث يشّكل أغنى تراث يتضمن تفاصیل مذھب 
قرنًا  يتألأل في األفق يومًا بعد يوم و بجھوده أخذ الكیان الشیعي يتكامل و ، و)علیه السالم(أھل البیت 

 و. يكّلل جھود آبائه الكرام بالنصر المبین ، و)ص(محمد  يتّوج اهللا ذلك بقیام المھدي من آل بعد قرن، حتى
 : صدق اهللا العظیم حیث يقول

 .٨}َأال إنَّ َأْوَلیاَء اِهللا الَخْوٌف َعَلْیِھْم َوَالُھْم َيْحَزُنوَن َلُھْم الُبْشَرى ِفي الَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اآلِخَرِة{

 الخالصه
في حكومة المنصور يمّثل مرحلة تكثیف ) علیه السالم(لقد كان العقد األخیر من حیاة اإلمام الصادق ـ١

  ).علیه السالم(بحیث تخلّلتھا عدة محاوالت إلغتیال اإلمام ) علیه السالم(التشّدد والمراقبة لحركة اإلمام 
 ن تماسك الصف الشیعي من جھة وفي العقد األخیر من حیاته أن يزيد م) علیه السالم(ـ حاول اإلمام ٢

أخذ يتحّدى الحاكمین من جھة ُاخرى لئّال يستغل سكوته ويجعل وسیلة لضرب من يصرخ بوجه الظلم 
  .والظالمین

  .ـ كما كثَّف اإلمام من نشاطاته السرية لیقي الوجود الشیعي من الضربات المحتملة٣
علیه (قدم المنصور على اغتیال اإلمام استمرت حتى أ و) علیه السالم(ـ اشتدت محاصرة اإلمام ٤

) علیه السالم(عن طريق دّس السّم إلیه، ولكنه جعل وصیته بنحو َيضمن فیھا حفظ ابنه الكاظم ) السالم
من شّر المنصور بعد أن كان المنصور قد اھتم بمعرفة وارث اإلمام صاحب منصب اإلمامة الشرعیة من 

 .بعده
  

                                                
 .٤٤٥:  ٦والكافي  ٥١٦:  ١٩وتاريخ مدينة دمشق  ٥٥٩:  ٢والكافي  ١٩٥:  ٢والخرائج والحوائج  ١٨٤و  ١٧٥: مھج الدعوات.  ٣
 ).علیه السالم(أو خاصة اإلمام) علیه السالم(الموالون ألھل البیت.  ٤
 .١٨٥:  ٤٧، وبحار األنوار ٢١٥:  ٨، والكافي ٣٦٥: رجال الكّشي.  ٥
 .٧٢: وسبائك الذھب ٥٤: األشراف... الفصول المھّمة ألبن الصباغ، اإلتحاف بحّب ١٣٣: نور األبصار.  ٦
 .٣١٠:  ١عن الغیبه للشیخ الطوسي، والكافي  ٣:  ٤٧بحار األنوار .  ٧
 .٦٢: يونس .  ٨
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 مقدمهال

وبالرغم من قضائه ). علیه السالم(لم يغّیر المنصور من سیاسته ضّد العلوّيین بعد قتله لإلمام الصادق
. تمّرعلى الثورات العلوّية في زمانه، ظّل ھاجس الخوف والقلق يالحقه، فضال عن الحقد علیھم، فاس

دفن البعض في اسطوانات البناء  اضطھاده لھم بزّجه لإلبرياء في السجون المظلمة وھدمھا علیھم، و
كان جواسیسه يخلطون الحقائق باألكاذيب  نشاطھم و أحیاًء، مع بّثه للجواسیس، لیحیط علمًا بتحركھم و

الغلّو والزندقة وغیرھما، في أن  إرضاًء لرغبة الخلیفة في قمعھم، كما سمح للتیارات اإللحادية مثل تیار
تأخذ طريقھا بین الناس إلضاللھم، وكان تقريبه لبعض العلماء لتأيید سیاسته اّوال وجعلھم في قبال أھل 

ينبغي أن نشیر إلى عّدة ) علیه السالم(ثانیًا، والستجالء الوضع بعد االمام الصادق ) علیه السالم(البیت 
شاء اهللا تعالى، كما سنتناول بعض الخطوط العامة من تاريخ اإلمام  نقاط نتناولھا في ھذا الدرس إن

  . ، وھو ما قضاه من حیاته في عھد المنصور)علیه السالم(الكاظم

  المحتوي العلمی
  :والدته

  .أرجو كتابة بحث في ھذا المجال
  کنیته نسبه و

بن علي زين العابدين ابن أما نسبه أبا وأما، فھو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ا
  ).علیه السالم(الحسین بن علي بن أبي طالب 

الكاظم، ثم الصابر : فأبو الحسن ، وألقابه كثیرة، أشھرھا : وأما كنیته . أما أمه فتسمى حمیدة البربرية  و
  ١.والصالح واألمین 

  :التنصیص على إمامته
  .لمصادر التاريخیة المعتمدةيرجى إجراء بحث في ھذا المجال باالعتماد على الكتب وا

  ).علیه السالم(الکاظم هـ االرتباك العام وإمام 1
  :ال بد من اإلشارة إلى نقاط

 : ينبغي أن نشیر إلى النقاط التالیة) علیه السالم(لكي يكون عندنا صورة عن الوضع بعد االمام الصادق  و
  شدة اإلرتباك

دة االرتباك عند الشیعة وشّدة الرقابة عند السلطة بعد يّصور لنا ھشام بن سالم ـ أحد رموز الشیعة ـ ش
 :في مايلي) علیه السالم(وفاة االمام الصادق 

الناس مجتمعون  أنا ومؤمن الطاق أبو جعفر، و) علیه السالم(كّنا في المدينة بعد وفاة أبي عبد اهللا : قال
ا علیه أنا وصاحب الطاق، والناس بعد أبیه، فدخلن) اإلمام(صاحب األمر) اال فطح(على أّن عبد اهللا  

يكن  لمأّن األمر في الكبیر ما ) :علیه السالم(عبد اهللا  مجتمعون عند عبد اهللا،  وذلك أّنھم رووا عن أبي
في مائتین : (به عاھة، فدخلنا نسأله ّعما كُّنا نسأل عنه أباه، فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟ قال

 ٢!!ان ونصف درھمدرھم: قال) ففي مائة؟(قلنا ) خمسة
واهللا ماأدري ماتقول : ال: يده إلى السماء، فقال) األفطح(فرفع . اهللا ماتقول المرجئة ھذا و: قلنا له
 !المرجئة

، فقعدنا في بعض أزّقة المدينة  ٣فخرجنا من عنده ُضّالال، الندري الى أين نتّوجه أنا وأبو جعفر األحول: قال
إلى المرجئة؟ إلى القدرية؟ إلى ) نذھب: (نقول! وإلى أين نتوجه باكین، حیارى، الندري إلى من نقصد
 الزيدية؟ إلى المعتزلة؟ إلى الخوارج؟

من عیون ) جاسوسًا(فنحن كذلك إذ رأيُت رجال شیخًا الأعرفه يوميء إليَّ بیده، فخفُت أن يكون عینًا : قال
ينظرون على من اتفق من شیعة ، وذلك أّنه كان له بالمدينة جواسیس )منصور الدوانیقي(أبي جعفر 

ذلك أّني ظننت أّني ال أقدر على التخّلص منه،  فیضربون عنقه، ولكني تبعُت الشیخ، و) الصادق(جعفر 
 .، ثّم تركني ومضى)علیه السالم(فما زلُت أتبعه حّتى ورد بي على باب أبي الحسن موسى الكاظم 

                                                
 .٩٣٧ – ٩٣٥: ٢: الفصول المھمة في معرفة األئمة ، ابن الصباغ.  ١
 .يجھل ھذا الحكم الثابت عندالمسلمین أن الزكاة في أقّل من مائتي درھم،ولكّن األفطح كان من.  ٢
 .جل واحدمؤمن الطاق وأبو جعفر وصاحب الطاق واألحول، كّلھا ألقاب لر.  ٣
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فقال )علیه السالم(فدخلُت فإذا أبو الحسن الكاظم  :قال. ُادخل، رحمك اهللا: فإذا خادم بالباب فقال لي
ال إلى الخوارج، إليَّ  ال إلى المرجئة، وال إلى القدرية، وال إلى الزيدية، وال إلى المعتزلة، و:  لي ـ ابتداًء ـ

 !!إليَّ إليَّ
ي جعلت فداك مضى ف: قلت. »نعم«): علیه السالم(جعلت فداك مضى أبوك؟ قال : فقلت له: قال ھشام
إن شاء اهللا «): علیه السالم(جعلت فداك فمن لنا بعده؟ فقال: قلت. »نعم«): علیه السالم(موت؟ قال 

َسل، ): علیه السالم(جعلت فداك، أسألك عّما كان يسأل أبوك؟ قال : قلت:يھديك ھداك، إلى أن قال
 .فإن أذعَت فھو الذبح) اى التنشر الخبر(ُتِذع  والُتخبر، 
جعلت فداك، شیعتك وشیعة أبیك ُضّالل، فألِق إلیھم : قلت! ه، فإذا ھو بحرفسألت): ھشام(قال 

 .ادعھم إلیك؟ فقد أخذت َعَليَّ بالكتمان و) أخبرھم(
خذ علیھم بالكتمان، فإن  و) أخِبرھم(من آنست منھم رشدًا، فألِق علیھم «): علیه السالم(فقال اإلمام 

 .٤ »ـ وأشار بیده إلى حلقه ـ» أذاعوا فھو الذبح

 .ـ المنصور وسیاسته ضد العلویین 2

  : حديث الخزانة
 :إلیك نّصه يدّل حديث الخزانة اآلتي على كیفّیة تعامل المنصور مع العلويین بشكل دقیق و

لّما عزم المنصور على الحّج دعا ريطة بنت أبي العباس إمرأة المھدي، وكان المھدّي بالرّي قبل شخوص «
، وعھد إلیھا، ودفع إلیھا مفاتیح الخزائن، وأحلفھا ووّكد األيمان أن التفتح بعض أبي جعفر فأوصاھا بما أراد

تلك الخزائن، والُتِطلع علیھا أحدًا إّال المھدي، وال ھي إّال أن يصّح عندھا موته، فإذا صّح ذلك اجتمعت ھي 
نة السالم دفعت إلیه والمھدي ولیس معھما أحد حّتى يفتحا الخزانة، فلّما قدم المھدي من الرّي إلى مدي

المفاتیح وأخبرته أّنه أوصى إلیھا أّال يفتحه، وال يّطلع علیه أحدًا حّتى يصّح عندھا موته، فلّما انتھى إلى 
المھدي موت المنصور، وولي الخالفة، فتح الباب ومعه ريطة، فإذا أزج كبیر فیه جماعة من قتلى 

ا فیھم أطفال ورجال شباب ومشايخ عّدة كثیرة، فلّما رأى الطالبّیین، وفي آذانھم رقاع فیھا أنسابھم، وإذ
 .٥ذلك المھدي ارتاع لما رأى، وأمر فحفرت لھم حفیرة فدفنوا فیھا، وبنى فوقھا دكانًا

 )).علیه السالم(بعد اإلمام الصادق  هالقیاد همسأل( هاألفطح ودعوى اإلمام ـ عبد اهللا  3

التشكیك : ئفة الشیعیة وإثارة البلبلة والتخريب في صفوفھامن المشاكل التي كانت تھدف لتمزيق الطا و
وھو أخو ) عبد اهللا األفطح(، فقد اّدعى اإلمامة )علیه السالم(في مسألة القیادة بعد اإلمام الصادق 

ھذا بطبیعة الحال ُيضیف معاناة ُاخرى لإلمام، ألّن  األكبر بعد إسماعیل، و) علیه السالم(اإلمام موسى
ور العدوانیة كانت تّعُد علیه األنفاس وتشّك في أّية حركة تصدر منه في مجال تصّديه أجھزة المنص

 .٦لإلمامة

 ).علیه السالم(أهل البیت  هـ التعتیم على مرجعی 4

 و) علیه السالم(من األسالیب التي استخدمتھا السلطات العباسیة للتعتیم على مرجعیة أھل البیت  و
تقويتھا من  في المجتمع اإلسالمي ھي سیاسة خلق البدائل العلمیة وتضعیف دورھم العلمي والفكري 

خالل دعم السلطة لھا، لتغّطي الفراغ الحاصل من عزل أھل البیت، وتؤّيد السیاسة الحاكمة، فتوحي 
مّمن ) مالك بن أنس(لألّمة بأّنه الخلیفة على الخّط اإلسالمي وعلى نھج السنة النبوّية، فالمنصور وجد 

على الناس بالسیف، ثم جعل لمالك ) الموطأ(ع سیاسته، وھذا مادفع بالمنصور الى أن يفرض تجاوب م
 .جمیع موّظفي الدولة، فازدحم الناس على بابه وھابته الوالة والحكام السلطة في الحجاز على الوالة و

إّني «: يحینما وفد الشافعي علیه فشفع بالوالي لكي يسھل له أمر الدخول علیه، قال له الوال و
لست أرى الذّل  و. أمشي من المدينة إلى مّكة حافیًا راجال أھون عليَّ من أن أمشي إلى باب مالك

 .٧»حّتى أقف على بابه

 ).علیه السالم(فی عصر اإلمام الکاظم  هـ الفرق الضّال 5

بعضھا كان ، ف)علیه السالم(لقد تنوعت الفرق الّضالة التي انتشرت واستفحلت في عصر اإلمام الكاظم 
 .يتحدى اإلسالم كمبدأ الزنادقة، وبعضھا كان ينتھي إلى مسخ العقیدة اإلسالمیة كالغّلو واإلرجاء والجبر

                                                
 .٥٠:  ٤٨وبحار األنوار  ٥٠٢ح  ٥٦٥:  ٢اختیار معرفة الرجال .  ٤
 .١ط  ٣٢٠:  ٦الطبري .  ٥
 .٤٧٢ح  ٥٢٤:  ٢وإختیار معرفة الرجال  ٨٥: واإلرشاد ;  ٦ح  ٢٨٥:  ١الكافي .  ٦
 .١٨١ـ  ١٨٠: ٣اإلمام الصادق والمذاھب األربعة .  ٧
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وكلھا كانت تخدم الجھاز الحاكم بشكل وآخر، ومن . قد وجدت ھذه الفرق جّوًا مساعدًا للنّمو واالنتشار و
  .ھنا كان الحكام يسمحون لھا بالتحرك والنشاط

  .هتصدیه لإلمام همن فتر األولى هفی المرحل )علیه السالم(إلمام نشاطات ا
بمجموعة من النشاطات كانت تتطلبھا المرحلة األولى من فترة ) علیه السالم(لقد قام اإلمام الكاظم 

 ).علیه السالم(تصّديه لإلمامة بعد أبیه الصادق
  ).علیه السالم(التصّدى إلثبات إمامته : النشاط األول

أّنه تصّدى إلثبات إمامته من خالل إبرازه للقدرات الغیبیة التي زّوده ) علیه السالم(ما قام به اإلمام  أّول و
وبھذا اخترق اإلمام . يساعد على تداول النص الخاص بالوصیة إلیه دون غیره لماهللا بھا، ألّن الجو العام 

حّتى أّدى ذلك إلى ضمور سائر االتجاھات  ، ...الواقع الموجود وتحّداه بقدراته الرّبانیة) علیه السالم(
وظھور إمامته بالتدريج دون وجود مضاعفات تستلزم تصفیته أو قتله، كما في إخبار اإلمام لعاّمة الناس 
ببعض األخبار الغیبّیة التي اليمكن لإلنسان العادي أن يتوّصل إلیھا، وفي ھذه اإلخبارات شواھد ملموسة 

والروايات من ھذا القبیل كثیرة جّدًا ننقل بعضًا . التوجه الرباني الخاص إلیهعلى ارتباطه بعالم الغیب و
 :منھا

ينعى إلى رجل من شیعته نفسه، فقلت ) علیه السالم(سمعت العبد الصالح : بن عمار قال عن إسحاق
: )علیه السالم(فالتفت إليَّ شبه المغضب فقال ! وإّنه لیعلم متى يموت الرجل من شیعته: في نفسي

علیه (، ثّم قال»قد كان رشید الھجري يعلم علم المنايا والباليا، واإلمام أولى بعلم ذلك! يا إسحاق«
يلبث  فلم، »...إصنع ما أنت صانع، فإّن عمرك قد فنى، وقد بقي منه دون سنتین! يا إسحاق«): السالم

 .٨إسحاق بعد ھذا المجلس إّال يسیرًا حّتى مات
التي كانت تمّیزه عن غیره ھي تكّلمه بلغات متعّددة من غیر أن  ة للعادة ومن قدرات اإلمام الخارق و

 :في ھذا المجال تطالعنا مجموعة من الشواھد إّنما باإللھام اإللھي، و يتعّلمھا بالطرق الطبیعیة للتعلم، و
ن ، فما لبثت أن دخل علینا رجل م)علیه السالم(دخلت على أبي الحسن الماضي: عن أبي بصیر، قال

 .أھل خراسان فتكّلم الخراساني بالعربیة، فأجابه ھو بالفارسیة
علیه (أصلحك اهللا مامنعني أن أكّلمك بكالمي إّال أّنني ظننت أّنك التحسن، فقال : فقال له الخراساني

 »!سبحان اهللا، إذا كنت الُأحسن بما ُأجیبك فما فضلي علیك؟«): السالم
إّن اإلمام اليخفى علیه كالم أحد من الناس، والطیر وال بھیمة وال ! ديا أبا محّم«): علیه السالم(ثمَّ قال

 .٩»تكن فیه ھذه الخصال فلیس ھو بإمام لمبھذا يعرف اإلمام، فإذا . شيء فیه روح
 .التصدي لعوامل انشقاق الّصف اإلسالمي والشیعي: النشاط الثاني

  :ـ تصديه لعبداهللا األفطح ١
يكن موقفًا عدائیًا سافرًا رغم  لم) األفطح(من أخیه عبد اهللا ) یه السالمعل(موسى نجد أّن موقف اإلمام

 فلمأّنه ادعى اإلمامة بعد أبیه، وكان ھذا االّدعاء الخطیر يؤّثر على الوجود الشیعي ومستقبله، 
يسلك مسارًا يضغط به من الخارج  ولمكامل جھده وطاقاته بحدود ھذه المشكلة، ) علیه السالم(يكّرس
  :أن ينقسم إلى فريقین الصف الشیعيرض على كي يف

  
يدخل الحرب النفسیة وال الكالمیة، وإّنما عالج ھذه المشكلة بُاسلوب ھاديء،  لم) علیه السالم(كما أّنه 

 .وكفیل بعالج ھذه األزمة
 ُاسلوب المعجزة التي تمّیزه عن عبد اهللا باعتباره إمامًا مفترض) علیه السالم(فقد استخدم اإلمام 

 .بإثبات إمامته أمام جمع من خواّص الشیعة) علیه السالم(الطاعة، فقام 
، كانت وصّیته في اإلمامة إلى )علیه السالم(لّما قضى الصادق : فقد روي عن المفضل بن عمر أّنه قال

كان أكبر ولد جعفر في وقته ذلك ھو المعروف باألفطح فأمر موسى  موسى، فاّدعاھا أخوه عبد اهللا و
مع  حطب كثیر في وسط داره فأرسل إلى أخیه عبد اهللا  يسأله أن يصیر إلیه، فلّما صار عنده وبجمع 

جلس إلیه أخوه عبد اهللا ، أمر موسى أن يجعل النار في ذلك الحطب  موسى جماعة من وجوه اإلمامیة و
وسى بثیابه في كّله، فاحترق كّله واليعلم الناس السبب فیه، حّتى صار الحطب كّله جمرًا، ثّم قام م

  وسط النار وأقبل يحّدث الناس ساعة، ثّم قام فنفض ثوبه ورجع إلى المجلس، 
فرأينا عبد اهللا  : إن كنت تزعم أّنك اإلمام بعد أبیك فاجلس في ذلك المجلس، فقالوا: فقال ألخیه عبد اهللا 

                                                
 .الرواية ورواية إسحاق بن منصور جمعًا بین ھذه ٦٨:  ٤٨بحار األنوار .  ٨
، ١٦٩: ودالئل اإلمامة ٢٢٤:  ٢وأورده في كشف الغّمة  ٥٣٥:  ٥:  ٧٢وإثبات الھداة  ١٣٣:  ٢٥بحار األنوار ;  ١٤٦: قرب اإلسناد.  ٩

 .وإثبات الوصّیة
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 .١٠ )علیه السالم(قد تغّیر لونه، فقام يجّر رداءه حّتى خرج من دار موسى
) موسى الكاظم(جدير بالذكر أّن الطائفة التي اتبعته قد رجع أكثرھم بعد ذلك إلى القول بإمامة أخیه وال

 .١١لّما تبّینوا ضعف دعواه وقّوة رأي أبي الحسن موسى الكاظم وداللة حّقه، وبراھین إمامته
  . ـ تصديه للمناھج والمرجعیات العلمیة غیر السديدة ٢

، بما أوحُِّد اهللا؟ )علیه السالم) (اإلمام الكاظم(ألبي الحسن األّول : قلت: فعن يونس بن عبد الرحمن قال
علیه (التكوننَّ مبتدعًا، من نظر برأيه ھلك، ومن ترك أھل بیت نّبیه ! يايونس«): علیه السالم(فقال

 .١٢»كفر) علیه السالم(ضّل، ومن ترك كتاب اهللا وقول نبیه ) السالم
إّنما ھلك من ھلك من قبلكم ! مالكم والقیاس«: في موضع آخر) سالمعلیه ال(وقال اإلمام الكاظم 

 .١٣»بالقیاس
  .ـ تصديه للقیادات السیاسیة المنحرفة ٣

 :ویتضح هذا النشاط من خالل ما یلی

  .أ ـ إعطاء المقیاس الواضح لتمییز الحق عن الباطل
تكتشف  لباطل لتستطیع أن تطّبقه ومقیاسًا واضحًا تمّیز به األّمة الحق من ا) علیه السالم(أعطى اإلمام

 .مدى صدق من يّدعي القیادة والخالفة كي تعرف المحّق من المبطل
جعلت فداك ِبَم ُيعرف : دخلت علیه فقلت له: قال) علیه السالم(فعن أبي بصیر عن أبي الحسن الماضي

نصبه لھم  عرَّفه الناس، وبخصال، أما أوَّلھن فشيء تقدَّم من أبیه فیه، و«): علیه السالم(اإلمام؟ فقال
كذلك  عرَّفه الناس، و علمًا و) علیه السالم(نصب علّیًا) ص(علمًا، حتى يكون حّجة علیھم، ألّن رسول اهللا 

يخبر الناس  األئّمة يعرِّفونھم الناس وينصبونھم لھم حّتى يعرفوه، وُيسأل فیجیب، ويسكت عنه فیبتديء و
 ١٤»...نيكّلم الناس بكلِّ لسا بما في غد، و

  :هالمنحرف هالقیادات السیاسی همقاطعب ـ 
حريصًا على مقاطعة القیادات السیاسیة المنحرفة لعزلھا عن القواعد ) علیه السالم(لقد كان اإلمام  

التي تستغّلھا لتحقیق مآربھا، وكان يحاسب شیعته على التسامح في التعامل مع السلطة الغاصبة 
 .كالوالتعاون معھا بأّي شكل من األش

إّنك لتعمل ! يازياد«: فقال لي »)علیه السالم(دخلت على أبي الحسن موسى«: قال زياد بن أبي سلمة
قلت أنا رجل لي مروة وعليَّ عیال » لي ولم؟«): علیه السالم(أجل قال: قلت: قال» عمل السلطان؟

) مكان شاھق(الن أسقط من على حالق ! يازياد«: لي) علیه السالم(فقال. ولیس وراء ظھري شيء
: قلت» فأقّطع قطعة قطعة، أحّب إلّي من أن أتوّلى ألحد منھم عمال أو أطأ بساط رجل منھم، إّال، لماذا؟

 .الأدري جعلت فداك
إّال لتفريج كربة عن مؤمن،أو فّك أسره، أو قضاء دينه، يازياد إّن أھون مايصنع اهللا بمن «): علیه السالم(قال

 .سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخالئق توّلى لھم عمال أن يضرب علیه
فإن وّلیت شیئًا من أعمالھم، فأحسن إلى إخوانك، فواحدة بواحدة، واهللا من وراء ذلك، يازياد أّيما ! زياد يا

 .١٥»أنت منتحل كّذاب: رجل منكم توّلى ألحد منھم عمال، ثّم ساوى بینكم وبینھم، فقولوا له

  الخالصه
 ).علیه السالم(من سیاسته ضّد العلوّيین بعد قتله لإلمام الصادق ـ لم يغّیر المنصور١
ـ كان ھناك شدة ارتباك عند الشیعة وشّدة الرقابة عند السلطة من جھة أخرى بعد وفاة االمام الصادق ٢
  ).علیه السالم(
  .ـ كان المنصور شديدا جدا على العلويین فأكثر فیھم القتل٣
األكبر بعد إسماعیل، مما أضاف ) علیه السالم(مامة وھو أخو اإلمام موسىاإل) عبد اهللا األفطح(ـ اّدعى ٤

  ) .علیه السالم(معاناة ُاخرى لإلمام 
علیه (ـ من جملة األسالیب التي استخدمتھا السلطات العباسیة للتعتیم على مرجعیة أھل البیت ٥

                                                
 .٩٣ح  ٤٥٩: ومدينة المعاجز ١٥٩: والخرائج الجرائح ٨٩ح  ٦٧:  ٤٨و  ٢٢ح  ٢٥١:  ٤٧بحار األنوار .  ١٠
 .٢٨٩: اإلرشاد .  ١١
 .، ط طھران٥٨ـ  ٥٦:  ١اصول الكافي .  ١٢
 .ط طھران ١٩:  ٢٤و  ٢٣:  ١٨وسائل الشیعة .  ١٣
 .٣٣ح  ٤٧:  ٤٨بحار األنوار .  ١٤
عن محمد بن يعقوب،  ٤٥ح  ٣٣٣: ٦وأخرجه في التھذيب  ١٣ح  ١٧٢:  ٤٨ط طھران وبحار األنوار  ١١٠و  ١٠٩:  ٥الكافي .  ١٥

 .٩ح  ١٤٠:  ١٢سائل الشیعة عنھما و
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  .ل دعم السلطة لھاوتضعیف دورھم ھي سیاسة خلق البدائل العلمیة وتقويتھا من خال) السالم
بمجموعة من النشاطات كانت تتطلبھا المرحلة األولى من فترة ) علیه السالم(ـ قام اإلمام الكاظم٦

  ).علیه السالم(تصّديه لإلمامة بعد أبیه الصادق
ده أّنه تصّدى إلثبات إمامته من خالل إبرازه للقدرات الغیبیة التي زّو) علیه السالم(ـ أّول ما قام به اإلمام ٧

  .اهللا بھا
مقیاسًا واضحًا تمّیز به األّمة الحق من الباطل لتستطیع أن تطّبقه ) علیه السالم(ـ أعطى اإلمام ٨

 .وتكتشف مدى صدق من يّدعي القیادة والخالفة كي تعرف المحّق من المبطل
ا عن القواعد حريصًا على مقاطعة القیادات السیاسیة المنحرفة لعزلھ) علیه السالم(ـ لقد كان اإلمام  ٩

 .التي تستغّلھا لتحقیق مآربھا
  



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

، فتعرضنا الى األوضاع التي سادت بداية )علیه السالم(بدأنا في الدرس السابق بتاريخ اإلمام الكاظم 
علیه (الدرس تاريخ اإلمام الكاظم تسلمه لمنصب اإلمامة، وذلك أيام المنصور الظالم، وسنتناول في ھذا 

   .في عھد المھدي والھادي العباسیین) السالم

  المحتوي العلمی
 .والمھدي العباسي) علیه السالم(اإلمام الكاظم: أوال

قبل أن ُيِتَم الحّج، واستولى على منصب الخالفة والحكم ابنه  ١٥٨مات المنصور في ذي الحّجة سنة 
  ). ھـ  ١٥٨(لیوم الذي مات فیه المنصور اي في الرابع من ذي الحّجة سنة محمد المھدي، وبويع له في ا

 :ما تمیز به المهدي العباسی

 :من األمور منها  هجملوقد تمیز المهدي العباسی، عن أبیه المنصور ب

 ـ حاول المھدي أن يسلك ُاسلوبًا مرنًا مع العلويین في بداية حكمه خالفًا لسیاسة أبیه حیث أصدر عفوًا ١
عاّمًا عن جمیع المسجونین، كما رّد األموال المنقولة وغیر المنقولة التي صادرھا أبوه ظلمًا وعدوانًا إلى 

علیه (ما كان قد صادره أبوه من أموال اإلمام الصادق) علیه السالم(أھلھا، فرّد على اإلمام موسى الكاظم
 ).السالم

صیته، استخدم المھدي سیاسة التشدد والتضییق وذاع ) علیه السالم(ـ بعد أن نشط اإلمام الكاظم ٢
 ١فاستدعاه إلى بغداد وحبسه في أحد سجونھا ثّم رّده إلى المدينة) علیه السالم(على اإلمام موسى

 ).علیه السالم(كما خّطط لقتل اإلمام 
وبلغ المھدي ُحْسَن صوت . ـ شاع في عھد المھدي اللھو وانتشر المجون وسادت المیوعة والتحلل ٣

 .٢إبراھیم الموصلي وجودة غنائه فقّربه إلیه وأعلى من شأنه
 .٣ولقد استغرق المھدي في المجون واللھو، وظن الناس به الظنون واتھموه بشتى التھم

  :إستثمار اإلنفتاح النسبی
ھذا االنفتاح النسبي لیقوم بنشاط عام على مستوى اُألمة وبنشاط ) علیه السالم(لقد استثمر اإلمام 

الجماعة الصالحة التي أخذت تتعمق جذورھا وتّتسع في وجودھا مما جعلھا تصبح كیانًا مؤثرًا في خاص ب
المستقبل القريب فھي بحاجة الى تحصینات كافیة ضّد التحديات التي سوف تواجھھا في المستقبل 

 .القريب
العشر التي حكم فیھا ـ المنطبق على السنوات ) علیه السالم(وكان العقد الثاني من عصر االمام الكاظم
بعد أن ُعِرَف اإلمام في األوساط اإلسالمیة بأّنه ) علیه السالم(المھدي ـ ھو قمة النشاط المكثف لإلمام

وتحّدى كل الفرق والقیادات الضاّلة واستطاع أن يبرز إمامًا )علیه السالم(الممّثل الحقیقي لخط أھل البیت
 .وقائدًا روحیًا وعلمّیًا وسیاسّیًا لألمة

  .همع األم )علیه السالم(النشاط العام لإلمام 
 :مع األّمة، فیمكن عرض التالي في ھذا المجال) علیه السالم(وأما بالنسبة إلى النشاط العام لإلمام 

 .ـ المجال السیاسي ١
  :الخّط تعمیق

مواقف،  عبرعّدةخّطه  فقام بتعمیق.الخالفة والخلفاء يوّضح موقفه لُألّمة من) علیه السالم(أخذاإلمام  
 :منھا
ـ ذكرنا أّن المھدي عند استیالئه على كرسّي الخالفة بعد أبیه المنصور أبدى سیاسة مرنة مع العلوّيین ١

أراد بھا التضلیل على األفكار وحاول أن ينسب المظالم العباسیة للعھد البائد، ويوحي من جانب بقوة 
 .ادته للحقوق الضائعة والمغصوبةالحكم القائم وشرعیته وعدالته عندما أعلن عن إع

الفرصة الستغالل ھذه البادرة فطالب المھدي بإرجاع فدك إلیه وجعل ھذه ) علیه السالم(وھنا وجد اإلمام

                                                
جي والشبلن ٢١٦: وأخرجه المالكي في الفصول المھّمة ٢٣٨:  ٢كشف الغّمة  ٣٢ح  ٢٢٨:  ٤٨، بحار األنوار ١٤٠: قرب اإلسناد .  ١

 .١٧٥: في نور األبصار
 . ٥:  ٥األغاني .  ٢
 .٤٣٨:  ١) علیه السالم(راجع حیاة اإلمام موسى بن جعفر ٣٦٥:  ١شذرات الذھب .  ٣
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المطالبة منطلقًا للكشف عن الحقیقة الضائعة تحت جبروت الحاكمین فإّن فدكًا كانت تحمل قیمة 
 ).علیه السالم(خّط السقیفة وخّط أھل البیتسیاسیة باعتبارھا رمزًا للصراع التاريخي بین 

 .٤فتغّیر المھدي، وبدا الغضب على وجھه
في ھذه  لم يعمل) علیه السالم(رغم أّن اإلمام: من ثورة صاحب فّخ) علیه السالم(ـ موقف اإلمام ٢

إلسناد مارس دور ا) علیه السالم(المرحلة بصیغة المواجھة المسّلحة طیلة أيام حیاته، إّال أّن اإلمام
ـ صاحب فّخ ـ من أجل تحريك ضمیر األّمة واإلرادة ) رضي اهللا عنه(والتأيید لثورة الحسین بن علي

 .كرامتھا للحكام المنحرفین اإلسالمیة ضّد التنازل المطلق عن شخصیتھا و
إنا هللا : بكاه وأّبنه بھذه، الكلمات) رضي اهللا عنه(بمقتل الحسین) علیه السالم(لما سمع اإلمام الكاظم و
إنا إلیه راجعون، مضى واهللا مسلمًا صالحًا، صّوامًا قّوامًا، آمرًا بالمعروف، ناھیًا عن المنكر، ماكان في  و

 .٥أھل بیته مثله
  .ـ المجال العلمي ٢

  :هالعلمی هإثبات المرجعی
ن أبا يوسف فقد أثبت اإلمام للجمیع مرجعیته العلمیة من خالل الكثیر من المواقف، من ذلك ما جاء من أ 

ـ تأذن لي أن أسأله عن مسائل لیس عنده فیھا شيء؟ ) علیه السالم(للمھدي ـ وعنده موسى بن جعفر
 .نعم: فقال له
. اليصلح:ماتقول في التظلیل للمحرم؟ قال: قال. نعم: أسألك؟ قال) علیه السالم(بن جعفر لموسى فقال
 فما الفرق بین ھذين؟: الق. نعم: فیضرب الخباء في األرض ويدخل البیت؟ قال: قال

 .ال: قال» ماتقول في الطامث أتقضي الصالة؟«): علیه السالم(قال أبو الحسن
ھكذا جاء، قال أبو : قال» ولم؟«): علیه السالم(قال. نعم: قال» فتقضي الصوم؟«): علیه السالم(قال

 .»وھكذا جاء ھذا«): علیه السالم(الحسن
  .٦رماني بحجر دامغ: قال! شیئًا؟ ماأراك صنعت: فقال المھدي ألبي يوسف

 .والھادي العباسي) علیه السالم(اإلمام الكاظم : ثانیا
) ١٦٩(استولى موسى الھادي على كرسي الخالفة بعد وفاة أبیه المھدي لثمان بقین من المّحرم سنة 

 .٧سنة) ٢٥(وكان عمره )  ھـ ١٧٠(وتوّفي بعد ثالثة عشر شھرًا في ربیع األّول سنة 
م من قصر المّدة التي حكم فیھا الھادي، إّال أّنھا قد تركت أثارًا سّیئة على الشیعة وتمّیزت بحدث وبالرغ

لنا بعد  لم يكن>): علیه السالم(مھّم في التاريخ الشیعي وھو واقعة فّخ التي قال عنھا اإلمام الجواد
رة ظھرت في سلوكه ، فكانت سیاسة ھذا الخلیفة قد امتازت بنزعات شري<الطف مصرع أعظم من فخ

حّتى نقم علیه القريب والبعید وبغضه الناس جمیعًا، وقد حقدت علیه أّمه الخیزران حتى بلغ بھا الغیظ له 
 .٨أن أقدمت على قتله بواسطة بعض جواريھا

  :التنکیل بالعلویین
أجراه لھم المھدي من وقد نّكل الھادي العباسي بالعلوّيین وأشاع الخوف والرعب في صفوفھم وقطع ما 

 .٩األرزاق والعطاءات وكتب إلى جمیع اآلفاق في طلبھم وحملھم إلى بغداد

 .فخّ هواقع

إّن الذي فّجر الثورة على الحاكم العباسي ھو الحسین بن علّي بن الحسن بن الحسن بن علّي بن أبي 
 ).علیه السالم(طالب

  :ههم األسباب التی أدت إلى الثورأ
االضطھاد واإلذالل الذي مارسه الخلفاء العباسیون ضّد العلويین : ب التي أّدت إلى الثورة ھيوأّھم األسبا 

 .واستبداد الھادي على وجه الخصوص
وقد عّین الھادي والة قساة على المدينة مثل إسحاق بن عیسى بن علّي الذي استخلف علیھا رجال 

                                                
 .٢:٢٤٥الغّمه   وكشف ١٢٤: وقرب اإلسناد ٢٩ح  ١٥٦:  ٤٨،وبحار األنوار ٢ح  ٥٤٣: ١الكافي .  ٤
 .٦ح  ١٦٥:  ٤٨بحار األنوار .  ٥
 .٧٨:  ١) علیه السالم(ضاعیون أخبار الر.  ٦
 .٤٠٧و  ٤٠١: وتاريخ الیعقوبي ٢٩٤: وأعالم الورى ٧٥: خالصة الذھب المسبوك.  ٧
 .باقر شريف القرشي ٤٨٣ـ  ٤٥٧:  ٢اإلمام موسى الكاظم .  ٨
 .١٣٦:  ٣تاريخ الیعقوبي .  ٩
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 .من ولد عمر بن الخطاب ُيعرف بعبد العزيز
ذا األثیم في إذالل العلوّيین وظلمھم فألزمھم بالمثول عنده كّل يوم، وفرض علیھم الرقابة وقد بالغ ھ

من الحسن بن محّمد : الشخصیة، فجعل كّل واحد منھم يكفل صاحبه بالحضور، وقبضت شرطته على كّل
أمر بن عبداهللا بن الحسن، ومسلم بن جندب وعمر بن سالم، زعمت الشرطة أّنھا وجدتھم على شراب ف

 .١٠بضربھم، وجعل في أعناقھم حباال، وأمر أن يطاف بھم في الشوارع لیفضحھم
باألمر ) علیه السالم(عزم الحسین بن علي ـ على الخروج، وأخبر اإلمام موسى)  ھـ ١٦٩(في سنة  و

با عبد ال تكّلفني ماكّلف ابن عّمك عّمك أ! ياابن عّم«): علیه السالم(وطلب منه المبايعة، فقال له اإلمام 
إّنما عرضت : ، فقال له الحسین»ُيريد ما لم يكناهللا فیخرج مني ما ال أريد كما خرج من أبي عبد اهللا 

 .علیه واهللا المستعان، ثّم وّدعه لم أحملكوإن كرھته . علیك أمرًا فإن أردته دخلت فیه
اهللا بن الحسن  عبد إدريس بني عبد اهللا بن الحسن و سلیمان و يحیى وفجمع الحسین أصحابه مثل 

عبد اهللا بن  عمر بن الحسن بن علي بن الحسن المثّلث و األفطس ابراھیم بن إسماعیل طباطبا، و
، ووّجھوا إلى فتیان من فتیانھم عبد اهللا بن جعفر الصادق إسحاق بن ابراھیم بن الحسن المثّنى و

رة من الحاج وجماعة من وعش)علیه السالم(عشرين رجال من ولد علّي  وموالیھم، فاجتمعوا ستة و
 .الموالي

فلّما أّذن المؤّذن الصبح دخلوا المسجد ونادوا أجد أجد، وصعد األفطس المنارة، وأجبر المؤّذن على قول 
 .حي على خیر العمل، وصّلى الحسین بالناس الصبح

) فّخ(ل إلى فخطب بعد الصالة وبايعه الناس، وبعد أن استولى على المدينة، توجه نحو مّكة، وبعد أن وص
مقاتل، ولحقته الجیوش العباسیة، وبعد صراع رھیب استشھد الحسین  ٣٠٠عسكر فیه وكان معه 

وأصحابه، وأرسلت رؤوس األبرار إلى الطاغیة، ومعھم األسرى وقد قیّدوا بالحبال والسالسل ووضع في 
 .١١الحبس أيديھم وأرجلھم الحديد، وأمر الطاغیة بقتلھم، فقتلوا صبرًا وصلبوا على باب

 .بموت الهادي) علیه السالم(ودعاء اإلمام  هالثور وقائع ما بعد

وصحبه، أخذ الھادي يتوّعد األحیاء منھم، وقد ذكر ) رحمه اهللا(بعد أن انتھت الثورة باستشھاد الحسین  و
الوصّیة واهللا ماخرج حسین إّال عن أمره، وال اتبع إّال محبته، ألّنه صاحب «: سیّدھم اإلمام موسى قائال

 .١٢»في أھل ھذا البیت، قتلني اهللا إن أبقیت علیه
علیه (فلّما أصبح . بصورة األمر وورد الكتاب) علیه السالم(وكتب علّي بن يقطین إلى اإلمام موسى

ماتشیرون في ھذا؟ : قال ، أحضر أھل بیته وشیعته فأطلعھم على ماورد علیه من الخبر، و)السالم
 .نحن معك أن تباعد شخصك عن ھذا الجّبار وتغّیب شخصك دونه اهللا ـ و نشیر علیك ـ أصلحك: فقالوا

 :، ثم تمّثل ببیت كعب بن مالك أخي بني سلمة وھو) علیه السالم(فتبسم موسى 
 فلیغلبنَّ ُمغالب الغّالب*** زعمت سخینة أن ستغلب رّبھا 

، )علیه السالم(لمعروف الوارد عنه نحو القبلة ودعا بدعاء الجوشن الصغیر ا) علیه السالم(أقبل اإلمام  و
 قد مات في يومه ھذا واهللا «): علیه السالم(ثّم قال

 .»١٣}وأّنه لحّق مثل ما أّنكم تنطقون{
ثم قمنا إلى الصالة وتفّرق القوم فما اجتمعوا إّال لقراءة الكتاب الوارد بموت الھادي والبیعة : قال الراوي
  .١٤للرشید

  الخالصه
قبل أن ُيِتَم الحّج، واستولى على منصب الخالفة والحكم ابنه  ١٥٨ي الحّجة سنة ـ مات المنصور في ذ١

  .محمد المھدي
ـ تمیز المھدي العباسي عن أبیه المنصور بجملة من األمور منھا أنه حاول أن يسلك ُاسلوبًا مرنًا مع ٢

  .العلويین في بداية حكمه
ي لیقوم بنشاط عام على مستوى اُألمة وبنشاط ھذا االنفتاح النسب) علیه السالم(ـ استثمر اإلمام ٣

  .خاص بالجماعة الصالحة
  .مواقف خّطه عبرعّدة الخالفة والخلفاء فقام بتعمیق يوّضح موقفه لُألّمة من) علیه السالم(ـ أخذاإلمام ٤
ـ استولى موسى الھادي على كرسي الخالفة بعد وفاة أبیه المھدي لثمان بقین من المّحرم سنة ٥
)١٦٩. (  

                                                
 .١٦١:  ٤٨بحار األنوار .  ١٠
 .١٦٢و  ١٦١:  ٤٨وبحار األنوار  ٢٩:  ١٠تاريخ الطبري .  ١١
 .١٥٣ـ  ١٥٠:  ٤٨بحار األنوار .  ١٢
 .٢٣سورة الذاريات .  ١٣
 .٧٩:  ١وعیون أخبار الرضا  ١٧ح  ٢١٧و  ١٥٣ـ  ١٥٠:  ٤٨بحار األنوار .  ١٤
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ـ بالرغم من قصر المّدة التي حكم فیھا الھادي، إّال أّنھا قد تركت أثارًا سّیئة على الشیعة وتمّیزت بحدث ٦
 .مھّم في التاريخ الشیعي وھو واقعة فّخ

  



  بسمه تعالی
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  :)علیه السالم(عصر اإلمام الکاظم 

 عهد هارون الرشید
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 مقدمهال

أذى  أشّدھا صعوبة و من أعقد المراحل و) علیه السالم(ُتعتبر السنوات األخیره من عمر اإلمام الكاظم
سنة ) ١٤(رشید لمدة قد عاصر فیھا ھارون ال و. علیه بالقیاس إلى المراحل األخرى التي سبقتھا

 .١وأشھرًا
   .قد انتھج أسالیب ُأخرى من العمل للمرحلة الجديدة) علیه السالم(من ھنا كان اإلمام 

  المحتوي العلمی
  .مالمح عهد هارون الرشید

 :من المالمح، منها ما یلی هلعهد هارون الرشید جمل

جاء إلیه  لم تصقله التجارب، و يام وـ تّقمص الرشید الخالفة وھو في عنفوان الشباب لم يذق محن األ ١
يحیى ورئیس وزرائه ) أّمه(التي اشتركت في تدبیرھا الخیزران  الملك بعد نجاح مؤامرة اغتیال الھادي، و

 .٢البرمكي
عّم نفوذه ساحة كبیرة من المعمورة حتى أثر  نال من دنیاه كل ما اشتھى، و استوسقت له األمور و ـ و ٢

 .٣ذھبي إلى حیث شئت يأتیني خراجكا: عنه خطابه للسحاب
 .أصبح بیت المال أضخم مستودع للمال في العالم ـ ُوجبي له الخراج من جمیع األقالیم اإلسالمیة و ٣
 ..المطربین التجار و النوابغ والفّنانین و مھوى الثراءالفاحش و أصبحت بغداد مستودع ـ و ٤
اعتمد علیه اعتمادًا  أسند إلیه جمیع السلطات و و يحیى البرمكيأوكل تدبیر أمور الرعیة إلى  ـ و ٥

  .٤المتاعب الفكرية، فانصرف إلى التلذذ بجمیع متع الحیاة مطلقًا أغناه عن السھر و
اجتمع في قصره عدد كبیر  كان مولعًا بالغناء منذ حداثة سّنه، فقد نشأ بین أحضان المطربات، و ـ و ٦

 .٥منھن حتى جعل المغّنین طبقات
 .٧الصولجان ، كما كان يلعب بالنرد و٦اإلدمان علیھا اندفع إلى شرب الخمر و ـ و ٧
 .٨ُأقِبَرت الفضائل في عھد ھارون تدھورت األخالق و انتشر المُجون و ـ لقد سار اللھو وعّمت الدعارة و ٨
بداية  االضطھاد فقابلھم منذ الجور و ساس العلوّيین بسیاسة جّده المنصور وھي سیاسة العنف و ـ و ٩

 :جفاء حتى أقسم على استئصالھم قائال حكمه بكل قوة و
 .٩واهللا ألقتلّنھم وألقتلّن شیعتھم

أقدم على ھدم الدور المجاورة لقبر أبي عبد اهللا  قد نّفذ َقَسَمه فقتل طائفة كبیرة منھم و و
 .١٠أمر بحرث أرض كربالء لیمحو كل أثر للقبر الشريف و) علیه السالم(الحسین

د أصبح االتھام بالزندقة وسیلة للقضاء على خصوم العباسّیین من ھاشمیین وغیرھم ممن ـ وق ١٠
 .اليرضى بحكمھم أوال يرى جواز الصالة خلفھم

 )علیه السالم(أسالیب الرشید مع اإلمام الکاظم
 منذ أن بويع للخالفة بین السجن واالتھام) علیه السالم(تراوحت سیاسة الرشید العدوانیة مع اإلمام

السیاسي مرة وبین اإلكرام والتعظیم نفاقًا وكذبًا مرة أخرى، والیك ھذه القصة التي تصور سیاسته على 
 :وجه االجمال

: فقال لي. كنت أحجب للرشید، فأقبل عليَّ يومًا غضبانًا، وبیده سیف يقلّبه: جاء عن الفضل أّنه قال
بمن أجیئك؟ : فقلت. آلخّذن الذي فیه عیناك بابن عّمي لم تأتنيلئن ) ص(يافضل بقرابتي ِمن رسول اهللا

 .بھذا الحجازي: فقال

                                                
 .١ح  ١:  ٤٨وبحار األنوار  ٢٩٤: أعالم الورى.  ١
 .٤٠٦:  ٢تاريخ الیعقوبي .  ٢
 .٢٠٧:  ٣صبح األعشى .  ٣
 .٣٥ـ  ٣١:  ٢) علیه السالم(راجع حیاة اإلمام موسى بن جعفر.  ٤
 .٦٢ـ  ٦١:  ٢المصدر .  ٥
 .٣٧: التاج.  ٦
 .٧٠ـ  ٦٩:  ٥األغاني .  ٧
 .٤٨: ت البالط العباسيسیدا.  ٨
 .٢٢٥:  ٥األغاني .  ٩
 .١٩٨: تاريخ كربالء.  ١٠
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موسى بن جعفر بن محّمد بن علّي بن الحسین ابن علي بن أبي : أّي الحجازّيین؟ قال و: قلت
 .فخفت من اهللا عّز وجّل إن جئت به إلیه: قال الفضل). علیه السالم(طالب

قال فأتیته بذلك . وجّالدين ١١تني بسوطین وھصارينائ: فقال. أفعل: ثّم فّكرت في النقمة، فقلت له
من جرائد ١٢فأتیت إلى خربة فیھا ُكوخ) علیه السالم(ومضیت إلى منزل أبي إبراھیم موسى بن جعفر

لیس له حاجب  ١٣فقال لّي لج. استأذن لي على موالك يرحمك اهللا: النخل فإذا أنا بغالم أسود فقلت له
. بغالم أسود بیده مقّص يأخذ اللحم من جبینه وعرنین أنفه من كثرة سجودهفولجت إلیه، فإذا أنا . والبّواب
 .السالم علیك يابن رسول اهللا، أجب الرشید: فقلت له

لوال أّني سمعت في خبر :  ھو يقول ، و مالي أما تشغله نعمته عّني؟ ثم قام مسرعًا ما للرشید و: فقال
 .١٤...ة واجبة لما جئتإّن طاعة السلطان للتقّی) ص( اهللا عن جّدي رسول
  : هاتهامات سیاسی

ھو إتھامه بأعمال سیاسیة )علیه السالم(من أسالیب الرشید التي كان يھدف منھا تخويف اإلمام و
 :نفُسه) علیه السالم(محظورة بنظر الخالفة، مثل جباية الخراج، وعن ھذا االتھام يحّدثنا اإلمام موسى

لّما ُأدخلُت على الرشید سلَّمت علیه فرّد علّي «): لیه السالمع(عن أبي أحمد ھاني، قال اإلمام موسى
 !خلیفتان ُيجبى إلیھما الخراج؟! ياموسى بن جعفر: السالم ثّم قال

تقبل الباطل من أعدائنا علینا، فقد علمت أّنه  إثمك و يا أمیرالمؤمنین أعیذك باهللا أن تبوء بإثمي و: فقلت
أن تأذن ) ص(بما ُعِلُم ذلك عندك، فإن رأيت بقرابتك من رسول اهللا) ص(قد ُكذب علینا منذ قبض رسول اهللا

أخبرني : قد أذنت لك فقلت: فقال) ص(لي ُأحّدثك بحديث أخبرني به أبي، عن آبائه، عن جّدي رسول اهللا
 .١٥»إّن الَرِحَم إذا َمسَِّت الَرِحَم تحركت واضطربت: أّنه قال) ص(أبي عن آبائه عن جّدي رسول اهللا

) علیه السالم(سأله ھارون الرشید عن أفضلیة أھل البیت وتقّدمھم على بني العباس فأجابه اإلمامثّم 
 .عن علة ذلك ثم أطلق سراحه

 .ـ مواقف ونشاطات اإلمام في عھد الرشید ٢

 :مجاالت هیتّم الحدیث ضمن عد و

 ـ المجال السیاسي ١
 :طوات تربوية تحصینّیة لشیعته، منھافي ھذا المجال بخ) علیه السالم(قام اإلمام موسى الكاظم

على محبیه ) علیه السالم(، فلقد تشّدد)علیھم السالم(ـ تأكید االنتماء السیاسّي لخّط أھل البیتأ 
عاب على صفوان ) علیه السالم(وشیعته وحّرم علیھم التعاون مع السلطات العباسیة الظالمة، فإّن اإلمام

 .١٦ند ذھابه إلى الحج ولذا باع صفوان جماله وترك ھذا العملالجمال إكراءه جماله لھارون الرشد ع
علیه (سألت أبا الحسن موسى: ـ التأكید على االلتزام بمبدأ التقّیة، فقد روى معّمر بن خّالد قال ب

التقیة ديني ودين آبائي، «): علیه السالم(قال أبو جعفر): علیه السالم(عن القیام للوالة، فقال) السالم
 .١٧»من التقیة لهوالإيمان ل

االندساس في الجھاز الحاكم، فقد  عن طريق أصحابه، بالنفوذ و) علیه السالم(ـ نشط اإلمام موسى ج
علیه (كان اإلمام مواقع سیاسیة مھّمة في الحكومة العباسّیة، و) علیه السالم(تّصدر أصحاب اإلمام

 .يثّمن عملھم لكّنه كان يشترط علیھم قضاء حوائج المؤمنین يثني علیھم و)السالم
قد  كان يقول باإلمامة، و كان يبیع األبزار و ، حیث نشأ يقطین أبوه بالكوفة وعلّي بن يقطینمن ھؤالء 

لّما انتقل يقطین إلى دار الحّق قام ولده علّي مقامه  المھدي و المنصور و اتصل بأبي العباس السفاح و
قام بتزويج  كان عونًا للمؤمنین، و ثیقًا بالعباسیین، وتوّلى المناصب المّھمه في الدولة و صاال وفاتصل اّت

أحصیت لعلّي من يحّج عنه : عدد منھم وكان يعیل عوائل قسم كبیر منھم، فقد حّدث سلیمان كاتبه فقال
أعطاه عشرة آالف  أكثر من في عام واحد مائة وخمسین رجال، أقّل من أعطاه منھم سبعمائة درھم و

 .أنفق أمواال ضخمة في وجوه البر واإلحسان و) علیه السالم(زّوج ثالثة أو أربعة من أوالد اإلمام درھم و
وكان على اتصال سرّي ودائم مع  ١٨تقّلد علّي أزّمة األزّمة في أيام المھدي ومن بعده عّینه ھارون وزيرًا له

 ).علیه السالم(اإلمام
 ـ المجال التربوي ٢

                                                
 .آلة العصر والكبس.  ١١
 .بیت من قصب.  ١٢
 .ولج البیت دخل فیه.  ١٣
 . ٢٠ح  ٢٧٧: أمالي الصدوق .  ١٤
 .٢٧٣:  ٧٣ و ٢ح  ١٢٥:  ٤٨وبحار األنوار  ٣ح  ٢٧٥:  ١٤وسائل الشیعة  ٩ح  ٨١:  ١) علیه السالم(عیون أخبار الرضا.  ١٥
 .٢٧٦: والكشي  ١٤٦: النجاشي .  ١٦
 .كتاب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر: وسائل الشیعة.  ١٧
 .٣٢٨: والفھرست البن النديم  ٢٧٠: الكشي .  ١٨
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يعتني بشیعته تربويًا حیث كان يصدر توجیھاته باستمرار إلیھم ويرصد ) علیه السالم(كان اإلمام الكاظم
 .أوضاعھم ويتابع أحوالھم األخالقیة والسلوكیة ويعمل على تنمیتھم وإيصالھم إلى المستوي المطلوب

 ـ المجال الفكري ٣
علیه (الصادق عظیم من علماء مدرسة اإلمامذلك الزخم ال) علیه السالم(الكاظم اإلمام موسى لم يترك
 دوره في التوجیه و) علیه السالم(إّنما واصل تلك الثورة الفكرية ھمال بال ترشید، و ولم يترك)السالم
 .بعد أبیه) علیه السالم(أبقى صلته بھم وثیقة حیث نجد التفاف ھؤالء حول اإلمام الكاظم التطوير و
 )علیه السالم(اظمالتألیف فی عصر اإلمام الک هحرک

إذا قورنت بمثلھا في عصور ) علیه السالم(إّن حركة التألیف تعتبر ظاھرة متمیزة في عصر اإلمام الكاظم
التثقیف انطالقًا  وساھمت ھذه، الظاھرة في تطوير حركة الوعي و). علیه السالم(َمن سبقه من االئمة

 .عتقدات اإلسالمیةالدفاع عن الم من الشعور بالمسؤولیة، في رّد الشبھات و
األدب، والتاريخ والحديث  التألیف في حقل خاّص من حقول المعرفة وإّنما شمل السیاسة، و ينحصر لم و

 .١٩والتفسیر وغیرھا
 المناظرات هظاهر

والتي كانت ذات تأثیر فكري كبیر ) علیه السالم(من األنشطة الفكرية التي ُعرفت في عصر اإلمام الكاظم
 .لمّیةھي المناظرات الع

استمّرت في عصر اإلمام  و) علیه السالم(بدأت ھذه الظاھرة بوضوح في عصر اإلمام الصادق و
 ).علیه السالم(الكاظم

أعّد لھا نخبة من العلماء المتخّصصین في ھذا المیدان الذين  ھذه الظاھرة و) علیه السالم(وقد استثمرا
 .عريفه للناسوت) علیه السالم(تعّھدوا بالدفاع عن مذھب أھل البیت

واستطاعوا رغم الحصار المضروب علیھم أن يُرّوجوا للمذھب، وقد حققوا انتصارات مشھودة وكبیرة، كما 
 .وقد نشطوا من جانب في دحض الشبھات واالتھامات التي كانت تثار ضد الفكر اإلسالمي العام

 .استطاعوا أن يقفوا بوجه الموجات االنحرافیه والحركات اإللحادية و
يعتبر ھشام بن الحكم من أفذاد األّمة اإلسالمیة ومن كّبار علمائھا، الذي اشتھر بقدرته الفائقة في  و

جاھد طويال في نصرة الحّق ). علیه السالم(میدان المناظرة، وفي طلیعة المدافعین عن خط أھل البیت
 البیت عرضة لالنتقام و خصوصًا في عصر الرشید، الذي انعدمت فیه الحريات، إذ كان الذاكر لفضائل أھل

 .التنكیل من قبل السلطة
اختّص في  و) علیه السالم(وبعد وفاته اتصل باإلمام الكاظم) علیه السالم(كان من أصحاب اإلمام الصادق

شھد له بذلك ابن النديم ونظرًا الختصاصه في ھذا  علم الكالم فكان من كبار المتكلمین في عصره، و
 .٢٠د البرمكي مجلسه به وجعله قّیمًا لمجالس كالمهالفن فقد حكى يحیى بن خال

 الخالصه

وينتھي )  ھـ ١٧٠(بعھد حكم الرشید سنة ) علیه السالم(ـ يبدأ العھد الثالث من عصر اإلمام الكاظم١
 ). ھـ ١٨٣(سنة ) علیه السالم(باستشھاده

لذائذ الحیاة ومحرّماتھا، سعة نفوذه، والثراء الفاحش في عاصمته، وانھماكه ب: ـ من مالمح عھد الرشید٢
والذي انعكس على اُالمة، وأفرز عدة ظواھر سلبیة منھا التمیع األخالقي والفقر والبؤس والحرمان لعامة 

 .المسلمین والطبقات المستضعفة
 .ومنھجھم ) علیھم السالم(ـ اضطھد الرشید العلويین وأقسم على إبادتھم وحارب خط أھل البیت٣
محاوال إرغامه على ) علیه السالم(األسالیب الدنیئة ضد اإلمام الكاظم ـ استخدم الرشید شتى٤

  . االعتراف بشرعیة حكمه
ـ رغم حراجة الظرف ـ نشطًا في تربیته السیاسیة واألخالقیة والعلمیة ) علیه السالم(ـ كان اإلمام٥

ويعتبرون ) السالمعلیھم (ألصحابه وأتباعه الذين يشكّلون أعمدة كیان الطائفة الموالیة ألھل البیت
 .رموزھا

إلى جانب حركة المناظرة التي كان ثمنھا ) علیه السالم(ـ نشطت حركة التألیف في عصر اإلمام الكاظم٦
باھضًا، ولكنھا كانت ضرورة من ضرورات المرحلة التي كان يقطعھا الكیان الشیعي باتجاه إثبات حّقانیته 

 .یة في األّمة اإلسالمیةوتمیز رموزه عن سائر الخطوط الفكرية والسیاس
  

                                                
 .للشیخ عبدالھادي الفضلي) تاريخ التشريع اإلسالمي(راجع أسماءالكتب مع أسماء مؤلفیھا في.  ١٩
 .٢٦٣ :الفھرست البن النديم .  ٢٠
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 مقدمهال

علیه (وتأثیره في األّمة كان كافیًا لدفع الرشید ألن يخّطط لسجن اإلمام) علیه السالم(إّن سلوك اإلمام
الرشید قد قطع على نفسه في بداية تسّلمه الحكم وبالتالي اغتیاله وقتله، ھذا فضال عن كون ) السالم

 .بأن يستأصل العلويین
 فإذا كان ھذا شعاره وتعامله مع العلوّيین فكیف اليحقد على زعیم العلوّيین وقائدھم؟

نعم، ھناك بعض األسباب التي قد افتعلھا الرشید لیتمّسك بھا كذريعة لیبّرر جريمته ضد اإلمام 
   .ي توظیف الوشاة لإلخبار عن نشاط اإلمام وااليحاء لھم بأّنه يزاحم ملك ھارونوھ) علیه السالم(الكاظم

  المحتوي العلمی
أزعجه انتشار  وجوده فضاق صدره و و) علیه السالم(لم يستطیع الرشید السكوت على نشاط اإلمام 
ارة ھارون لقبر أخالقه، حتى كانت حادثة زي علمه و إسم اإلمام ألّن الناس غدت تتناقل مآثر اإلمام و

خاطب  لقاء اإلمام به وموقف اإلمام منه حیث غضب الرشید و و) صلی اهللا علیه و آله(الرسول
بأبي أنت وُاّمي إّني أعتذر إلیك من أمر عزمت علیه أّني أريد أن «: قائال) صلی اهللا علیه و آله(الرسول

 .»يسفك بھا دماءھم آخذ موسى بن جعفر فأحبسه ألّني قدخشیت أن يلقي بین أمّتك حربًا
 ).علیه السالم(إعتقال اإلمام
أمر الطاغیة ھارون باعتقال ) صلی اهللا علیه و آله(بعد زيارة الرشید لقبر الرسول  ھـ ١٧٩في سنة 

صلی اهللا علیه و (ھو قائم يصّلي عند رأس جّده النبّي  ، فُالقي القبض على اإلمام و)علیه السالم(اإلمام
: قائال) صلی اهللا علیه و آله(قّید، فشكى اإلمام ذلك لجّده الرسول تمامھا، فحمل ولم يمھلوه إل و) آله
 .١»إلیك أشكو يارسول اهللا«

 .هفی سجن البصر )علیه السالم(اإلمام
قبل  ، و٢أثناء الطريق من المدينة إلى البصرة حّسان السروي) علیه السالم(كان المأمور بحراسة اإلمام 
) علیه السالم(ف بالمثول بین يديه عبد اهللا بن مرحوم األزدي، فدفع له اإلمام أن يصل إلى البصرة تشّر

 .٣عّرفه بأّنه اإلمام من بعده ، و)علیه السالم(أمره بإيصالھا إلى وّلي عھده اإلمام الرضا  كتبًا و
 دفعه إلى عیسى بن أبي و) علیه السالم(أخذ حسان اإلمام  سارت القافلة حّتى وصلت البصرة و و

أقفل علیه أبواب السجن، فكان اليفتحھا إّال في حالة  جعفر فحبسه في بیت من بیوت المحبس، و
 .بقي في سجن البصرة سنة كاملة و. ٤خروجه للطھور أو إلدخال الطعام إلیه

 ).علیه السالم(اإلیعاز لعیسى باغتیال اإلمام 
، لكن لّما وصلت أوامر )علیه السالم(ام أوعز الرشید إلى عیسى يطلب منه فورًا القیام باغتیال اإلم و

ثقاته، فعرض علیھم األمر،  جمع خواّصه و ثقل علیه األمر و) علیه السالم(الرشید إلى عیسى باغتیاله 
 .كتب إلى الرشید رسالة يطلب فیھا إعفاءه عن ذلك فحذّروه من ارتكاب الجريمة فاستصوب رأيھم و

 إلى بغداد) علیه السالم(حمل اإلمام 
 يخّلي سبیله فأمره بحمله إلى بغداد و خاف منه أن يطلق سراحه و ستجاب الرشید لطلب عیسى وا

إلى بغداد، أمر الرشید باعتقاله عند الفضل، فأخذه ) علیه السالم(لّما وصل اإلمام  فرح عیسى بذلك و
يخرج منھا  لمولكن بعد مدة طويلة في الحبس تّم إطالق سراحه، وبقي في بغداد . وحبسه في بیته

 .٥إلى المدينة، وكان يدخل على الرشید في كّل ُاسبوع مّرة يوم الخمیس
 .االعتقال الثانی

ضاق الرشید من ذلك، وخاف ; مآثره في بغداد وانتشرت فضائله و) علیه السالم(لّما شاع ذكر اإلمام  و
 ) .ھـ  ١٨٠(منه، فاعتقله ثانیة فأودعه في بیت الفضل بن يحیى سنة 

 لم ُيضّیق علیه و وإقباله على اهللا وانشغاله بذكره، أكبره و) علیه السالم(رأى الفضل عبادة اإلمام لّما  و
من السعة في سجن ) علیه السالم(قد رأى  كان في كّل يوم يبعث إلیه بمائدة فاخرة من الطعام و

                                                
 .٣٨٥:  ٢مناقب الشیعة .  ١
 .٢٢١:  ٤٨بحار األنوار .  ٢
 .تنقیح المقال.  ٣
 .٥١٨: منتخب التواريخ .  ٤
 .٢٠ح  ٢٩١:  ٤٨وبحاراألنوار  ٣٦: وأمالى الطوسي ٣ح  ٣٠٨: وأمالي الصدوق ٩٣:  ١عیون أخبار الرضا .  ٥
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 .يره في بقّیة السجون لمالفضل ما
ألّنه كان مّمن ; خاف من اهللا يجبه و لم امتنع و) لیه السالمع(لّما أوعز الرشید للفضل باغتیال اإلمام  و

 .يدين بھا يذھب إلى اإلمامة و
 .فی سجن السندي بن شاهک) علیه السالم(اإلمام

إلى سجن السندي بن شاھك وأمره بالتضییق علیه، فاستجاب ) علیه السالم(اإلمام  أمر ھارون بنقل
بكّل قسوة وجفاء واإلمام صابر محتسب إلى اهللا، فأمره ) المعلیه الس(ھذا األثیم لذلك، فقابل اإلمام

بثالثین رطال من الحديد، ويقفل الباب في وجھه واليدعه يخرج إّال ) علیه السالم(الطاغیة أن يقّید اإلمام
  .للوضوء

 وّكل به بذل جمیع جھوده للتضییق علیه و و) علیه السالم(امتثل السندي ذلك، فقام بإرھاق اإلمام  و 
ثاب إلى طريق  يلبث أن تغّیر حاله و لملكّنه  كان من أّشد الناس بغضًا آلل أبي طالب و بشارًا مواله، و

 .٦ومعاجزه) علیه السالم(الحّق وذلك ِلما رأى من كرامات اإلمام 
 داخل السجن) علیه السالم(نشاط اإلمام

ال يفتر عن ذكر  يقوم اللیل و م النھار وعلى عبادة اهللا فكان يصو) علیه السالم(أقبل اإلمام: ـ عبادته ١
 و) علیه السالم(ھذه ُاخت الجّالد السندي بن شاھك تحدّثنا عّما رأته من إقبال اإلمام اهللا سبحانه و
علیه (أصبحت فیما بعد من الصالحات، فكانت تعطف على اإلمام التي أّثرت في نفسھا و طاعته هللا و

خاب قوم تعّرضوا لھذا «: ھي تقول إلیه انحدرت دموعھا وإذا نظرت  تقوم بخدمته و و) السالم
 .٧»الرجل

من طريق خفّي، فانتھلوا ) علیه السالم(الرواة باإلمام اتصل جماعة من العلماء و: ـ إتصال العلماء به ٢
 قد سمح له السندي بذلك ألّنه كان معّلمًا لولده و من نمیر علومه، فمنھم موسى بن إبراھیم المروزي و

 .٨)علیه السالم(أّلف إبراھیم كتابًا مّما سمعه من اإلمام قد 
كانت بعض األقالیم اإلسالمیة التي تدين باإلمامة ترسل : ـ اإلجابة على الفتاوى المرسلة إلیه ٣

 حینما كان في سجن السندي فتزّوده بالفتاوى و) علیه السالم(عنھا في كّل مّرة مبعوثًا خاّصًا لإلمام
 و) علیه السالم(مّمن جاءه علّي بن سويد، فقد اّتصل باإلمام يجیبھم علیھا و)یه السالمعل(الرسائل فكان

 .٩عنھا) علیه السالم(سلَّم إلیه الكتب والفتاوى فأجابه
 أصحابه وكالًء له في بعض المناطق و جماعة من تالمیذه و) علیه السالم(عین اإلمام: ـ نصب الوكالء ٤

ام اإلسالمیة منھم، كما وّكلھم في قبض الحقوق الشرعیة، لصرفھا على أرجع إلیھم شیعته ألخذ األحك
إنفاقھا في وجوه البّر والخیر، فنصب المفّضل بن عمر وكیال له في قبض  الفقراء والبائسین من الشیعة و

 .١٠الحقوق وأذن له في صرفھا على مستحقیھا
ھو علّي  على اإلمام من بعده و) علیه السالم(نص اإلمام الكاظم: ـ النص على االمام من بعده ٥

 .مرجعًا ألّمة جّده فجعله علمًا لشیعته و) علیه السالم(الرضا
 في السجن خرجت لنا ألواح من عنده و) علیه السالم(لّما كان اإلمام موسى: قال الحسین بن المختار

 .١١»عھدي إلى أكبر ولدي«: قد كتب فیھا
وعھد إلیه ) علیه السالم(الى ولده علّي الرضا) علیه السالم(أوصى اإلمام و: )علیه السالم(ـ وصّیته ٦

 .العاّمه، أشھد على ذلك جماعة من المؤمنین شؤونه الخاّصة و باألمر من بعده وعّینه على صدقاته و
زمنًا ) علیه السالم(وحیث مكث اإلمام: وشموخه أمام الرشید) علیه السالم(ـ صالبة اإلمام ٧

م معه جماعة من خواّص شیعته فطلبوا منه أن يتكّلم مع بعض الشخصیات طويال في سجن ھارون تكّل
: وترفَّع عن ذلك وقال لھم) علیه السالم(المقّربة عند الرشید لیتوسط في إطالق سراحه، فامتنع

إّنه مااعتصم عبد من ! ، ياداود)علیه السالم(إّن اهللا عّز وجّل أوحى إلى داود: حّدثني أبي عن آبائه«
حد من خلقي دوني، وعرفت ذلك منه إّال قطعت عنه أسباب السماء، وأَسخُت األرض من عبادي بأ

 .»تحته
 ).علیه السالم(اإلمام موسى الکاظم هشهاد

شّدة في  تضییق و أقسى ألوان التنكیل، من تكبیل بالقیود و) علیه السالم(لقد عانى االمام الكاظم 
بعد كّل ھذه النكبات أقدم على قتله غیر مكترث بما  رھق وأذى م منع االتصال مع الناس و التعامل معه و

 .على ملكه من آثار سلبیة علیه و) علیه السالم(سیتركه قتل اإلمام
إلى أّن الرشید أوعز إلى السندي بن شاھك ) علیه السالم(ذھب أكثر المؤّرخین والمترجمین لإلمام  و

                                                
 .٢٤١:  ٤٨بحار األنوار .  ٦
 .٣١:  ١٣تاريخ بغداد .  ٧
 .٣١٩: النجاشي .  ٨
 .باقر شريف القرشي ٤٩٢:  ٢حیاة اإلمام موسى الكاظم .  ٩
 .باقر شريف القرشي ٤٩٣:  ٢حیاة اإلمام موسى الكاظم .  ١٠
 .٣٦الحديث  ١٤٧:  ١، ومسند اإلمام الكاظم ٣٠:  ١) ع(عیون أخبار الرضا.  ١١
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 .فاستجابت نفسه الخبیثة لذلك، فأقدم على تنفیذ أفضع جريمة ،)علیه السالم(األثیم بقتل اإلمام 
فأكل منه عشر رطبات فقال ) علیه السالم(قّدمه لإلمام وعمد السندي إلى رطب فوضع فیه سّمًا قاتال و

 .زد على ذلك: له السندي
 .»حسبك، قد بلغت ماتحتاج إلیه«: قال له بطرفه و) علیه السالم(فرمقه اإلمام 

أخذ يعاني آالم السّم الشديدة وأوجاعه القاسیة، وقد حّفت به الشرطة  و) علیه السالم(مامتسّمم اإل و
منع عنه  أغلظه و الزمه السندي بن شاھك الخبیث، فكان ُيسمعه في كّل مّرة أخشن الكالم و القساة و

 .جمیع اإلسعافات لیّعجل له النھاية المحتومة
وقیل ١٢لخمس بقین من شھر رجب)  ھـ ١٨٣(كانت سنة ) معلیه السال(والمشھور أّن شھادة اإلمام 

 أو أربع و ١٤خمسون عمره الشريف يوم وفاته خمس و كانت وفاته في يوم الجمعة و ، و١٣) ھـ ١٨٦(سنة 
 .١٥خمسون سنًة

 ).علیه السالم(التحقیق فی قتل االمام
ويشیع بین ) یه السالمعل(حاول ھارون أن يتخّلى عن مسؤولیة قتله ) علیه السالم(بعد قتل اإلمام

 :خطوتین ذلك ضمن لھما بالحادث، و ھارون وأجھزته العالقة أّن قد مات حتف أنفه، و اإلمام الناس بأّن
قام السندي بن شاھك بالخطوة اُالولى من مسلسل التخّلي عن مسؤولیة قتل : الخطوة االولى

 .ى فیما بعد عن مسؤولیة ھذه الجريمةلیمّھد األجواء لسّیده ھارون في أن يتخّل) علیه السالم(اإلمام
أرسل : يحّدثنا عمر بن واقد عن تحّرك السندي وكیفیة تنّصله عن مسؤولیة ھذا الحادث الخطیر حیث قال

إلّي السندي بن شاھك في بعض اللیل وأنا ببغداد يستحضرني، فخشیت أن يكون ذلك لسوء يريده بي، 
يا ! إّنا إلیه راجعون، ثّم ركبت إلیه، فلّما رآني مقبال، قال ا هللا وإّن: قلت فأوصیت عیالي بما احتجت إلیه، و

 أفزعناك؟ لعّلنا أرعبناك و: أبا حفص
 .نعم: فقال. فرسول تبعثه إلى منزلي يخبرھم خبري: فلیس ھناك إّال خیر، قلت: نعم، قال: قلت

اي واهللا، : ى بن جعفر؟ فقلتأتعرف موس: ال، فقال: أتدري ِلم أرسلت إلیك؟ فقلت! يا أبا حفص: ثّم قال
 .بینه صداقة منذ دھر بیني و إّني ألعرفه، و

ھل تعرفون : َمن ھا ھنا ببغداد يعرفه فمن يقبل قوله؟ فسّمیت، وجاء بھم كما جاء بي فقال لھم: فقال
دار نحن في ال و ؟ فسّموا له قومًا، فجاء بھم، فأصبحنا فصرنا ـ)علیه السالم(قومًا يعرفون موسى بن جعفر

 .قد صحبه و) علیه السالم(ـ نّیفًا وخمسین رجال مّمن يعرف موسى بن جعفر
ثّم قام فدخل وصّلینا، فأخرج كاتبه طومارًا، فكتب أسماءنا ومنازلنا وأعمالنا وحاللنا، ثّم دخل إلى : قال

 .السندي
يا : لنا، فقال ليدخ نھض أصحابنا و قم يا أبا حفص، فنھضت و: فخرج السندي فضرب يده إلّي فقال: قال

 .أبا حفص اكشف الثوب عن وجه موسى بن جعفر فكشفته فرأيته مّیتًا، فبكیت واسترجعت
تشھدون كّلكم أّن ھذا موسى بن : ُانظروا إلیه، فدنوا واحدًا بعد واحد فنظروا إلیه، ثّم قال: ثّم قال للقوم

 ؟)علیه السالم(جعفر بن محّمد
إطرح على عورته ! ياغالم: ، ثّم قال)علیه السالم(فر بن محّمدنعم، نشھد أّنه موسى بن جع: فقلنا

 .منديال واكشفه
 .النراُه إّال مّیتًا ال، مانرى شیئًا و: أترون به أثرًا تنكرونه؟ فقلنا: ففعل فقال: قال

 .١٦انصرفوا ثّم سّجل شھادتھم و
ّنه بريء من جريمة قتل ثّم قام ھارون بنفسه لیعلن أمام حشد من وجوه الشیعة بأ: الخطوة الثانیة

 ).علیه السالم(اإلمام
جمع ھارون ; )علیه السالم(لّما توفي أبو إبراھیم موسى بن جعفر: عن محّمد بن صدقة العنبري قال

الرشید شیوخ الطالبّیة وبني العّباس وسائر أھل المملكة والحّكام وأحضر أبا إبراھیم موسى بن 
جعفر قدمات حتف أنفه، وما كان بیني وبینه ما أستغفر اهللا ھذا موسى بن : فقال) علیه السالم(جعفر

 .منه في أمره ـ يعني في قتله ـ فانظروا إلیه
الخنق، وكان  فدخل علیه سبعون رجال من شیعته، فنظروا إلى موسى بن جعفر ولیس به أثر جراحة و

 .١٧في رجله أثر الحّناء
 .ودفنه) علیه السالم(تشییع جثمان اإلمام

                                                
:  ١٠وتھذيب التھذيب  ١٧:  ٢وتاريخ أبي الفداء  ٥٤:  ٦وابن األثیر  ٧٠:  ١٠والطبري  ٣٢:  ١٣بغداد وتاريخ  ١٧٣:  ٢ابن خّلكان  .  ١٢
 .٨٥: وعمدة الطالب  ٢٠٩:  ٣ومیزان االعتدال  ٣٤٠
 .٢٧٣:  ٣مروج الذھب .  ١٣
 .٢٥٥: الفصول المھّمه .  ١٤
 .٣٨٣:  ٢مناقب الشیعة .  ١٥
 .٣٧ح  ٢٢٥:  ٤٨وبحار األنوار  ٣ح  ٩٧:  ١وعیون أخبار الرضا  ٣٧: كمال الدين.  ١٦
 .٣١ح  ٢٢٨:  ٤٨وبحار األنوار  ٨ح  ١٠٥:  ١وعیون األخبار  ٧ح  ٤٠٨:  ١وسائل الشیعة  ٣٩كمال الدين .  ١٧
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يُر مثله في  لمفكان يومًا مشھودًا ) علیه السالم(ل ھرعت جماھیر بغداد إلى تشییع اإلما مبعد الغس و
للفوز بحمل جثمانه ) علیه السالم(الفاجر للمشاركة في مسیرة تشییع اإلمام أّيامھا، فقد خرج البّر و

ة نحو باب التین ھي تجوب شوارع بغداد وترّدد كلمات الحزن واللوعة، متجھ سارت المواكب و الطاھر، و
قبٌر فیھا ) علیه السالم(ُحفر لإلمام  يتقّدمھم سلیمان حافیًا حاسرًا مشقوق الجیب إلى مقابر قريش، و

  .١٨بعد الفراغ من الدفن أقبلت الناس تعّزيه بالمصاب األلیم وأنزله سلیمان بن أبي جعفر فیه، و

) علیه السالم(البیت نة اجتمع أتباع أھلفي المدي) علیه السالم(لّما شاع خبر رحیل اإلمام الكاظم و
فذھب بھم إلى أخیه اإلمام الرضا ) علیه السالم(اجتمعوا مع أحمد ابن اإلمام الكاظم على باب أم أحمد و

 .)١٩(فبايعوه على اإلمامة) علیه السالم(

 الخالصه
علیه (يخّطط لسجن اإلمام وتأثیره في األّمة كان كافیًا لدفع الرشید ألن) علیه السالم(ـ إّن سلوك اإلمام١

 .وبالتالي اغتیاله وقتله ) السالم
في البصرة ثم ُارسل إلى بغداد، وبعد أن طال سجنه ُأْخِرَج من السجن ) علیه السالم(ـ سجن اإلمام٢

بن يحیي، ثم اودع  الرقابة، ثم اودع السجن مرة ُاخرى، فاودع عند الفضل الخاص وبقي في بغداد تحت
 .شاھك وكان من أشد السجون علیه في سجن السندي بن

منھا . في السجن عّدة نشاطات سوى العبادة واالنقطاع إلى اهللا تعالى) علیه السالم(ـ كانت لإلمام٣
ومنھا اإلجابة على األسئلة التي ) علیه السالم(تربیة النفوس واألفراد الذين كانوا يوّكلون بحراسة اإلمام

ونص في السجن على ولده علي . اكانوا يحتاجونه من تعالیمكانت ترد علیه ومنھا تعلیم شیعته م
 .إلرادته) علیه السالم(ولم تستطع محاوالت ھارون إخضاع اإلمام) علیه السالم(الرضا
بعد طول سجن وتعذيب بأمر من ھارون وعلى يدي السندي بن ) علیه السالم(ـ استشھد اإلمام الكاظم٤

بعة ھذا االغتیال وذلك بإشھاد مجموعة من الشھود بعد سّمه شاھك بسّم قاتل، وحاول أن يتخّلص من ت
 .وقبل وفاته كما أشھد على وفاته مجموعة بعدھا

كما حاول ھارون أن يتخلص من تبعة ذلك، ولكّن أصابع االتھام كلھا كانت تمتد إلیه ألّنه كان قد سجن 
ابر قريش وذلك في رجب سنة في مق) علیه السالم(دفن اإلمام. قبل استشھاده) علیه السالم(اإلمام

 ).ھـ  ١٨٣(
  

                                                
 .٢٩ح  ٢٢٧:  ٤٨وبحار األنوار  ٥، ح ٩٩:  ١عیون أخبار الرضا  ٣٨: كمال الدين.  ١٨
 . ٣٠٨ـ  ٣٠٧/  ٤٨:   علوم، الملحق ببحار األنوارالمختار من تحفة العالم للسید جعفر بحر ال. ١٩
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 مقدمهال

، )علیه السالم(انتھینا بحمده ومنه من تاريخ علم آخر من أعالم بیت النبوة والحي وھو اإلمام الكاظم 
، حیث نتناول الخطوط العامة )علیه السالم(ن بعده ، وھو اإلمام الرضا ونبدأ ھذا الدرس بتاريخ اإلمام م

في تاريخه علیه السالم، بدأ بإطاللة عامة نلقي فیھا نظرة على المالمح العامة لعصره حین تصديه 
   .لإلمامة

  المحتوي العلمی
  ـ والدته علیه السالم1

سنة : ث وخمسین ومائة للھجرة، وقیلفي المدينة سنة ثال) علیه السالم(ولد علي بن موسى الرضا 
  . ثمان وأربعین ومائة 

أما نسبه أبا وأما فھو علي الرضا بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين  و
  ). ع ( العابدين ابن الحسین ابن علي بن أبي طالب 

  . ھو لقب لھا راء النوبیة وقیل شق اسمھا أروى  و أما أمه فأم ولد يقال لھا أم البنین و و
  .أما كنیته فأبو الحسن  و
 ١ .أشھرھا الرضا فالرضا والصابر والزكي والولي ، و: أما ألقابه  و

  

  ـ النص على إمامته2
لفضله على جماعة ) علیه السالم ( كان اإلمام القائم بعد موسى الكاظم ولده علي بن موسى الرضا 

النص  إجماع الخاصة والعامة على اجتماع ذلك فیه و غزير حلمه و مه وأھل بیته وبنیه وإخوته ووفور عل
  .إشارته إلیه بذلك دون سائر أھل بیته وبنیه باإلمامة من أبیه و

( قلت ألبي إبراھیم موسى الكاظم : قال  داود بن كثیر الرقيممن روى ذلك من أھل العلم والدين  و
 ) : علیه السالم 

فأشار إلى ابنه : ي فخذ بیدي وأنقذني من النار من صاحبنا بعدك ؟ قال جعلت فداك إني قد كبرت سن
  .وغیر ذلك من الروايات ٢ .ھذا صاحبكم من بعدي: أبي الحسن الرضا فقال 

 ـ االنفراج النسبی للظروف فی عهد هارون 3
، )ھـ  ١٨٣(حیث سمه في سنة ) علیه السالم(كان ھارون يتخّوف من تسّرب خبر اغتیاله لإلمام الكاظم 

في المجتمع اإلسالمي، ووجود قاعدة شعبّیة واسعة موالیة له والءًا ) علیه السالم(وذلك لمكانة اإلمام 
 .لسمّو شخصّیته، والنحداره من الساللة النبوّية الطاھرة; عقائدّيًا وعاطفّیًا

 لملذا ; د سلطانهوبقیت الھواجس تنتاب ھارون، وكان يتوّقع انفجار األوضاع بحركة شعبّیة واسعة تھّد
; ، بل خّفف من محاصرته ومضايقته)علیه السالم(يّتخذ ُاسلوبًا متشّددًا مع اإلمام علي بن موسى الرضا 

 ).علیه السالم(يمتّص النقمة الشعبیة ويخفّف ردود األفعال السلبیة الناشئة من اضطھاد أھل البیت
 )علیه السالم(لتحرّك اإلمام هالدقیق هـ المراقب 4

عن تصّديه ) علیه السالم(اإلمام  لم يعلن)  ھـ ١٨٧(وسنة )  ھـ ١٨٣(الفترة الواقعة بین سنة في 
لإلمامة، ولم َيظَھر له أّي تحّرك علنّي في المدينة، من خطب أو لقاءات عاّمة، ولم يسجَّل علیه أّي حضور 

 .في المحافل العاّمة
كان بعیدًا عن األحداث، حتى أّنه كتب إلیه صاحب وقد أدرك ھارون من خالل أخبار عیونه وجواسیسه أّنه 

قد أمّنا : دخل السوق فاشترى كلبًا وكبشًا وديكًا، فلّما وصل إلیه الخبر قال) علیه السالم(الخبر أّنه 

                                                
 . ٩٧١ – ٩٦٩: ٢: الفصول المھمة في معرفة األئمة .  ١
، وغیرھا من  ٧ح  ٧٣/  ١: ، عیون أخبار الرضا  ٣ح  ٢٤٩/  ١: ، الكافي  ٣٤٢: ، و  ٢٤٨ / ٢: اإلرشاد للشیخ المفید : انظر.  ٢

 .المصادر
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 .٣جانبه
 هالعباسی هللخالف هالداخلی هـ تصدع الجبه 5

  .مة أو االستقالل عنھاوذلك بسبب قیام المعارضین بحركات مسلحة لِالطاحة بالحكومة القائ

  الشاري هخروج حمز
 ١٨٥(استمر خروجه المسّلح حتى سنة  خرج حمزة الشاري على حكم ھارون، و) ھـ  ١٨٤(ففي سنة 

قّواد  مقتل عدد كبیر من جنود و الخارجین معه، و لم ينته إّال بمقتل عشرة آالف من أنصاره و ، و)ھـ 
 .جیش ھارون

  قتل أهل طبرستان والی هارون
سیطر  خرج أبو الخصیب للمّرة الثانیة و في السنة نفسھا قتل أھل طبرستان والي ھارون علیھا، و و

حركته  لم تنته وقوي أمره،  سرخس و أبیورد، وطوس ونیشابور، وزحف إلى مرو و: مثل: على عدة مدن
 .إّال بمقتل اآلالف من الطرفین بعد قتال استمر أكثر من سنة واحدة

 .حركات عسكرية ُأخرى قد ُاخمدت في مھدھا مّردات وكانت ھنالك ت و

  هقتل البرامک
أھم األحداث التي كان لھا دور ملحوظ في خلخلة الجبھة الداخلیة ھي قیام ھارون بقتل البرامكة في  و

كانت لھم تجربة واسعة في  مشّیدي صرحھا، و ، الذين كانوا من أركان الحكومة و)ھـ  ١٨٧(أواخر سنة 
القضاء على تحّركاتھم، كما كانت لھم عالقات واسعة مع قادة الجیش  المعارضین و صوم ومالحقة الخ

 .والوالة
، )علیه السالم(التحريض على قتل اإلمام الرضا بقتل البرامكة واعتقال بعضھم خّفت حّدة الوشايات و و

 .من قبل) علیه السالم(بعد أن كانوا قد حّرضوا ھارون على قتل اإلمام الكاظم
 .كي يقوم بدوره العلني في إمامة المسلمین) علیه السالم(ھذه الظروف مّھدت الطريق لإلمام  و
 بعد أربع سنین هـ إعالن التصدي لإلمام 6

نوع الظروف الموضوعیة الحادثة بعد استشھاده من حیث ) علیه السالم(أدرك اإلمام موسى الكاظم 
لیبھا في مواجھة الخصوم والمعارضین وخصوصًا أئمة أھل أسا طبیعة الحكم والحاكم وأجھزته الحكومیة، و

علیه (أتباعھم، لذا ركّز في وصیته للمقربین له أن يكون إعالن تصدي الرضا  و) علیه السالم(البیت 
 ).ھـ  ١٨٧(في سنة : من استشھاده، أي ٤لإلمامة بعد أربع سنین) السالم

بھذه الوصّیة، وكان يتابع الظروف واألحداث بدّقة، إلى أن جاء ) علیه السالم(التزم اإلمام الرضا  و
خصوصًا بعد القضاء  ، و)علیه السالم(الكاظم  استشھاد اإلمام  المناسب بعد مضي أربع سنین من الظرف

 .تصّدى لإلمامةإّال من ي ال يتخّذھاعلى البرامكة، فأعلن عن تصّديه للقیادة باتخاذه مواقف 
يضع جمیع االحتماالت التي سیقوم بھا  يدرك طبیعة السیاسة القائمة، و) علیه السالم(كان اإلمام  و

 جسديًا، و)علیه السالم(اإلمام  عدم مقدرته على تصفیةالتي منھا  ھارون تجاه إعالن تصديه لإلمامة، و
 «ل: عتقال أو االغتیال فأجابھم قائالقد نصحه المقرّبون له بعدم التصّدي للقیادة خوفًا من اال

 .٥»يجھدّن جھده فال سبیل له علّي
 .٦إن خدشت خدشًا من قبل ھارون فأنا كّذاب: وأجابھم في موقف آخر

 )علیه السالم(ـ مظاهر اإلنحراف فی عصر اإلمام الرضا 7
، وانشغل الناس بالجدل انتشرت األفكار و التیارات المنحرفة في عھد العباسیین، وكثر أتباعھا و أنصارھا

 .والمراء ِلذلك

  .هیانات واألفکار والدعوات المحرّفالد
فعلى مستوى الديانات المحّرفة كان للیھود والنصارى والمجوس والصابئین مطلق الحرية في الترويج 

اھب لعقائدھم وأفكارھم، وكذا الحال بالنسبة للبراھمة والدھرية وجمیع أصناف الزنادقة، كما تعددت المذ

                                                
 .٢٠٥: ٢) علیه السالم(عیون أخبار الرضا.  ٣
 .٢٦: ١) علیه السالم(عیون أخبار الرضا.  ٤
 .٢٤٥: الفصول المھّمة.  ٥
 .١٧٤: إثبات الوصّیة.  ٦
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 .اِإلسالمیة بتعدد أربابھا
وانتشرت األفكار الفلسفیة المحضة، وال سیما الفلسفات المثالیة، وكثر الجدل في الجبر والتفويض 

 .واإلرجاء، والتجسیم والتشبیه
وانتشرت الدعوات المنحرفة كادعاء النبوة، ولوال تشجیع الحكومة ومنح الحرية التامة ألرباب الديانات 

  .ّدامة لما انتشرت في أوساط المسلمینواألفكار الھ
أطلق الحّكام العنان لتیارات الغلو ) علیه السالم(ومن أجل خلق اِالضطراب في صفوف أتباع أھل البیت 

) علیه السالم(والوقف، ولم يبادورا إلى تطويقھا في بداية نشوئھا، رغبة منھم في إطفاة نور أھل البیت
 .متعددة وتفتیت كیان أتباعھم إلى كیانات

 .هتشجیع على ترویج الروایات الکاذبال

، وخصوصًا )ص(كان ھارون يشجع على ترويج الروايات واألحاديث الكاذبة، المنسوبة إلى رسول اهللا 
 .روايات وأحاديث الخرافة، ويعاقب كل من يعارض الترويج لھا

 على نظام الحکم هإضفاء القدسی

لباسًا مقدسًا، فقد أنشده أحد الشعراء أربعة أبیات لقّبه فیھا  كان ھارون يشّجع اآلراء التي تلبس حكمه
 .٧لوزدتنا لزدناك: بأمین اهللا، فأمر له بكل بیت ألف دينار، وقال

للحیلولة دون كشف ) علیه السالم(وفي مقابل ذلك قام ھارون بمحاصرة الفقھاء التابعین ألھل البیت 
 .م الظالمالقناع المزّيف الذي أضفى القدسّیة على الحك

 هإلى العربی هالکتب األجنبی هترجم

فأّدى ذلك إلى انتشار ٨قام العباسیون وخصوصًا المأمون بترجمة كتب الفلسفة من الیونانیة إلى العربیة
 .التفلسف والتشكیك والبلبلة في عقائد المسلمین، وانشغل المسلمون بھا وبالتنازع فیھا

عن الزھد إلبعاد المسلمین عن الواقع وما يجري فیه من مواقف وانتشرت في تلك الفترة، مفاھیم خاطئة 
 .الحّكام وممارساتھم التي تستدعي األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

 .اإلفتاء بالرأي وتبریر االنحراف

أصبحت  األھواء و راج القیاس المذموم القائم على الظنون و تفسیر القرآن بالرأي و انتشر اِالفتاء بالرأي، و
رغباتھم، حتى قام أحد الفقھاء المعروفین بتحلیل وطء ھارون لجارية كان قد  لفتاوى تابعة ألھواء الحّكام وا

التصدقھا، فإّنھا  أوكّلما اّدعت َأَمة شیئًا ينبغي أن تصّدق؟! يا أمیرالمؤمنین: وطأھا أبوه من قبل، وقال له
 .٩»تھبھا لبعض ولدك ثم تتزوجھا«: قال له حّلل له وطء جارية قبل اِالستبراء، و لیست بمأمونة، و

 الخالصه
علیه (في إعالن تصّديه لإلمامة والزعامة بعد استشھاد أبیه) علیه السالم(ـ احتاط اإلمام الرضا ١

 .ولكنه باشر مّھامه بالتدريج). السالم
ه لوظائفه في عن تصديه لإلمامة ومباشرت) علیه السالم(ـ كان لتصفیة البرامكة دور في إعالن اإلمام ٢

 .التوجیه واالصالح العام والخاص
ـ من جملة النشاطات الملفتة للنظر في ھذه المرحلة ھي إثبات إمامته من خالل إخباراته عن مستقبل ٣

 .األوضاع وال سیما فیما يخّص تصفیته واغتیاله بید ھارون بالرغم من الرقابة والتھديد
رواج األحاديث والمرّويات الكاذبة ): علیه السالم(ام الرضا ـ من مظاھر اإلنحراف الفكري في عصر اإلم٤

وإضفاء القدسیة . وفسح المجال ألھل الكتاب للتحرك ولنشر تعالیمھم، واإلفتاء بالرأي وتبرير االنحراف
  .على نظام الحكم

  

                                                
 .٣٦٥: ٣مروج الذھب .  ٧
 .٢٠٩: ١إلناقة في معالم الخالفة مآثر ا.  ٨
 .٢٣٣: تاريخ الخلفاء .  ٩
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 مقدمهال

، فتناولنا )علیه السالم(تعرضنا في الدرس السابق إلى بعض الخطوط العامة من تاريخ اإلمام الرضا 
 ا علیه السالم مع ھارون، والعقائدي في الفترة التي عاشھ بالكالم بعض مظاھر اإلنحراف الفكري و

نواصل الكالم في تاريخ ھذا اإلمام فنتكلم في مظاھر اإلنحراف السیاسي في ھذا العھد وعھد األمین 
   .العباسي أيضا 

  المحتوي العلمی
 فی عهد هارون هاألَوضاع السیاسی
اسة ھارون ، وكانت سی)ھـ  ١٩٣ھـ إلى  ١٨٣(حكومة ھارون عشر سنین ) علیه السالم(عاصر اإلمام 

علیه (ال عن سیاسته السابقة في عھد اإلمام الكاظم التختلف عن سیاسة من سبقه من الحّكام، و
اتجاه اُألّمة، ألّن ھارون ومن سبقه لم يصلوا  و) علیه السالم(، فھي سیاسة واحدة اتجاه االئمة)السالم

يشعرون بأّن اُالّمة ال تؤمن رئاسة الدولة اإلسالمیة عن طريق شرعّي فكانوا  إلى منصب الخالفة و
 :على ھذا فمن الطبیعي أن يتسم عھد ھارون بما يلي رئاستھم، و بمشروعیة خالفتھم و

 ـ االرهاب 1

 لم يسمح ألي معارضة وإن كانت سلمیة، و فلماستخدم ھارون ُاسلوبي اإلرھاب واالغراء ِلتثبیت حكمه، 
 .فكان اِألرھاب أحد السمات المّمیزة لسیاستهيستمع ألي نصح، أو أمر بمعروف، أو نھي عن منكر، 

 : ففي إحدى خطبه قام إلیه رجل فقال
 ،١)َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اِهللا َأْن َتُقوُلوا َما َال َتْفَعُلوَن(
 .٢فأمر بضربه مئة سوط 
ضرب ھارون أحد المقّربین إلى أحمد بن عیسى العلوي ولم يتوقف عن ضربه إلى )  ھـ ١٨٨(في سنة  و
لم يكن له أّي ذنب سوى أّنه لم يخبره بمكان  ن مات على الرغم من تجاوزه التسعین من عمره، وأ

 .٣العلوي
لم يف له باَألمان فقد سجنه بعد  طارد ھارون يحیى بن عبداهللا بن الحسن بن الحسن، ثم آمنه، و و

 .٤م أيامًا فمات جوعًاإّن الموكل به منعه من الطعا: قیل وصوله إلیه وبقي مسجونًا إلى أن مات، و
 .٥وبأمر منه َقَتل حمید بن قحطبة الطائي ستین علويًا، ورماھم في بئر فكان البئر مقبرة جماعیة لھم

 .ـ االستبداد 2

 لمأصبح الحكم في عھد ھارون ومن سبقه ُملكًا، يرثه اَألبناء عن اآلباء دون أن يكون لُألّمة أّي اختیار، و
السیاسیة، فقد استبّد بالحكم وجعله َألبنائه الثالثة من بعده، فاختار  يشذ ھارون عن ھذه القاعدة

محمدًا بن زبیدة وقّدمه على إخوانه في والية العھد، إرضاًء لھا، على الرغم من إيمانه بعدم أھلیته لھذا 
ر لما حوته إّني ألعلم أّنه منقاد إلى ھواه، مبّذ و... قد قّدمت محمدًا و: المنصب، حیث اعترف بذلك قائال

میل بني ھاشم إلیه لقّدمت عبداهللا  لوال أم جعفر ـ يعني زبیدة ـ و يداه، يشارك في رأيه اإلماء والنساء، و
 .٦علیه

إسناد المناصب الحكومیة واالدارية والعسكرية إلى أقربائه وخواّصه : ومن مظاھر االستبداد ھي
 .خلقیة وكفاءاتھم في اإلدارة واإلشرافوالمتملقین إلیه دون النظر إلى مؤھالتھم الدينیة وال

 

                                                
 .٣: الصف .  ١
 .٥١: ١العقد الفريد .  ٢
 .٤٢٣: ٢تاريخ الیعقوبي .  ٣
 .٤٠٨: ٢المصدر .  ٤
 .١٠٩: ١) علیه السالم(عیون أخبار الرضا.  ٥
 .٣٣٤: ٢تاريخ الخمس .  ٦
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 .هـ األَخطار الخارجی 3

اُالمة االسالمیة محاطة بمخاطر قوى خارجیة تتربص الدوائر باإلسالم والمسلمین، ففي  كانت الدولة و
أوقع الخزر بالمسلمین وقعة شديدة الوطأة، ُقتل فیھا آالف ) علیه السالم(بداية عھد اإلمام الرضا

جرى على اإلسالم : النساء، وكما قال المؤرخون ُاسر فیھا أكثر من مئة ألف من الرجال و المسلمین، و
 .٧أمر عظیم لم ُيسمع قبله بمثله أبدًا

اليرجعون  ُخرى، و كانوا ينقضون الصلح بین فترة وا كان الروم يتحّینون الفرص للوثوب على المسلمین، و و
 .إلیه إّال بمعارك طاحنة

 

 هالداخلی هـ خلل الجبه 4

خرج )  ھـ ١٨٤(أّدت السیاسة الخاطئة لھارون إلى ظھور خلل واضطراب في الجبھة الداخلیة، ففي سنة 
سیطر على  ، وخرج أبوالخصیب في نفس السنة و)ھـ  ١٨٥(أبو عمرو حمزة الشاري واستمر إلى سنة 

 .نتنته ھاتان الحركتان إّال بمقتل عشرات اُاللوف من الطرفی لمعدة أمصار، و
حینما أقدم ھارون على مقتل البرامكة الذين يمثلون )  ھـ ١٨٧(توسع الخلل في الجبھة الداخلیة سنة  و

 .أعمدة الحكم وأركانه
 .في السنة نفسھا ُقتل ابراھیم بن عثمان بن نھیك لطلبه بثأر البرامكة و
 .ه يطلب الخالفةادعائه بأّن سجن ھارون عبدالملك بن صالح بن علي العباسي، لسعي ابنه به و و
عاد بعد  توجه ھارون إلى الري بعدما وصلته اَألخبار بتمرد والي خراسان علیه، و)  ھـ ١٨٩(في سنة  و

 .أربعة أشھر إلى بغداد دون أن يعزله
كان كثیر العزل واالقصاء لقادة اَألجھزة الحّساسة في الحكومة، فمنصب قائد الشرطة قد تناوب علیه  و

 .٨زل أحدھم ويستبدله بآخرثمانیة أشخاص ُيع
 ).األمین(فی عهد محمد بن هارون  هاألَوضاع السیاسی

لكل منھما  انقسمت الحكومة إلى قسمین، و بین أخیه عبد اهللا، و ففي بداية حكومته بدأ الخالف بینه و
 .سالح أموال و أتباع و أنصار و

ون بقتل الوجوه البارزة وسجن تمرد أھل حمص، فقام قائد جیش محمد بن ھار)  ھـ ١٩٤(في سنة  و
 .التمرد إّال بمزيد من القتل والخراب االقتصادي ولم ينتهاألھالي، وإضرام النار في نواحي تلك البالد 

وفي السنة نفسھا أمر بالدعاء على المنابر البنه موسى بوالية العھد من بعده، وأمر أخاه عبد اهللا 
 .المأمون بالدعاء له ولكنه رفض ذلك

استمر بإرسال  أرسل جیشًا إلى خراسان لقتال أخیه فرجع الجیش مھزومًا، و) ھـ  ١٩٥(سنة في  و
تسیطر على خراسان، بل الحقتھا جیوش المأمون إلى أن حاصرت بغداد  فلمالجیوش قرابة عامین، 

 .حصارًا شديدًا دام سنة كاملة
ذھب ضحیته عشرات اآلالف من  سیطرت جیوش المأمون على بغداد بعد قتال دام) ھـ  ١٩٨(في سنة  و

 .الطرفین، ُقتل فیه محمد األمین ومن بقي من أصحابه

 الخالصه
وكانت ) ھـ  ١٩٣ـ  ١٨٣(عشر سنوات من حكم ھارون الرشید ) علیه السالم(ـ عاصر اإلمام الرضا ١

ھو  االضطھاد للمناوئین له باستخدام كافة السبل للقضاء علیھم كما سیاسة ھارون تتصف بالتعسف و
  .حال البرامكة

الداخلیة التي عانت منھا البالد  اَألخطار الخارجیة و االستبداد و ـ إتسم عھد ھارون باالرھاب و٢
  .اإلسالمیة

ـ تقلد األمین مقالید األمور بعد أبیه ھارون، وفي بداية حكومته بدأ الخالف بینه وبین أخیه عبد اهللا ٣
 .سالح أموال و أتباع و لكل منھما أنصار و و انقسمت الحكومة إلى قسمین، ، و)المأمون(
 .ـ سیطر المأمون على بغداد بعد قتال دام مع أخیه األمین الذي ذھب ضحیته اآلالف من القتلى٤
  

                                                
 .١٢) : ١٩١، ١٨١حوادث (تاريخ اإلسالم للذھبي .  ٧
 .١٢: ١٤تاريخ بغداد .  ٨
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 مقدمهال

، فتناولنا )علیه السالم(تعرضنا في الدرسین السابقین إلى بعض الخطوط العامة من تاريخ اإلمام الرضا 
لفترة التي عاشھا علیه السالم مع ھارون، بالكالم بعض مظاھر اإلنحراف الفكري والعقائدي في ا

ووواصلنا الكالم في تاريخ ھذا اإلمام في الدرس السابق فتكلمنا في مظاھر اإلنحراف السیاسي في ھذا 
العھد وعھد األمین العباسي أيضا، ووصلت النوبة اآلن الى التعرض الى مظاھر التدھور اإلقتصادي 

   .، ودوره علیه السالم خالل ھذه الفترة أيضا)السالم علیه(واألخالقي في عھد اإلمام الرضا 

  المحتوي العلمی
 :من مظاھر ھذا التدھور ما يلي شھد عصر الحكام العباسیین تدھورا اقتصاديا شديدا و

 ـ تالعب الحکّام بأموال المسلمین 1

األموال ھي  قواعد النظام االقتصادي اإلسالمي، التي تنص على أّن خالف الحّكام العباسّیون أسس و
وديعة عند الحاكم ولیست ملكًا خاصًا له، ومن واجباته اإلنفاق على ضوء القیود الشرعیة، فكان الحّكام 
يتصرفون باألموال حسب أھوائھم وإشباعًا لرغباتھم وشھواتھم، وكانوا ينفقونھا لشراء الذمم من أجل 

وألنصارھم والمتملقین لھم، وتمتع المغّنون تثبیت سلطانھم، وكان البذخ والترف ھو السمة المرافقة لھم 
والجواري بقسط وافر من بیت المال لدورھم الكبیر في إدخال السرور على قلب الخلیفة والحاكم 

 .المتسلط على رقاب المسلمین
جيء إلى ھارون بخراج عظیم وأموال طائلة من الموصل، فأمر بصرفھا إلى بعض : من األمثلة على ذلك  و

أيدفع ھذا المال الجلیل إلى امرأة، والتتعلق : ستعظم الناس ذلك وتحدثوا به، فقال أبو العتاھیةجواريه، فا
ثم دخل على ھارون فأنشده ثالثة أبیات، فأعطاه عشرين ألف درھم، وزاده الفضل ! كّفي بشيء منه؟

 .١بن الربیع خمسة آالف
 .٢أسمعه ابراھیم بن المھدي ُاغنیًة فأمر له بألف ألف درھم و
اشترى جارية بسبعین ألف درھم، واشترى لھا جوھرًا باثني عشر ألف دينار، ثم حلف أّال تسأله يومه  و

 .٣ذلك شیئًا إّال أعطاھا
قّبة اتخذ  سار أوالده على نھجه في البذخ والترف والتالعب بأموال المسلمین، فقد بنى محمد األمین و

 .٤باِالبريسم األحمر و نسوج بالذھبالم الحرير والديباج لھافراشًا مبطنًا بأنواع
 .٥قیل ياقوت صیدت له سمكة صغیرة فقّرطھا حلقتین من ذھب فیھما حبّتا دّر، و و
 .٦على الخصیان المحیطین به على جلسائه و كان ينفق األموال على لھوه و و
إلى والد زوجته، يجبى األھواز  أمر بإعطاء خراج فارس و أنفق عبداهللا المأمون أمواال طائلة في زواجه، و و

 .٧إلیه لمدة سنة

 ـ تدهور المستوى المعیشی للمواطنین 2

نتیجة للتالعب بأموال المسلمین من قبل الحّكام، وفقدان العدالة االجتماعیة في االنفاق والتوزيع، 
ین وفقدان التواصي بالتكافل والتراحم من قبل الحّكام ووالتھم وأجھزة الدولة، وإثقال كاھل المواطن

بالضرائب اِالضافیة، عاشت قّطاعات واسعة من المسلمین حیاة الفقر والحرمان، وخصوصًا من لیس لھم 
عالقة بالحاكم وال بأجھزة دولته، والحوار الذي دار بین رجلین من قريش وبین ھارون يوّضح لنا مظھرًا من 

  .٨أموالنا المصائبنھكتنا النوائب، وأجحفت ب: مظاھر الفقر والحرمان فقد خاطباه بالقول

                                                
 .٦٧: ٤األغاني .  ١
 .٩٩: ١٠األغاني .  ٢
 .٣٤٣، ٣٤٢: ١٦المصدر .  ٣
 .٣٩٢: ٣مروج الذھب .  ٤
 .٣٩٤: ٣در المص.  ٥
 .٢٩٤: ٦الكامل في التاريخ .  ٦
 .٤٤٣: ٣مروج الذھب .  ٧
 .٢٦١: ١٦األغاني .  ٨
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 د ـ مظاهر اإلنحراف األخالقی

إّن االنحراف اَألخالقي في عھد الحّكام العباسیین ھو نتیجة طبیعیة من نتائج االبتعاد عن المنھج 
الرفاھیة مساھمة فّعالة  قد ساھمت أجواء الترف و النفوس، و عدم تحكیمه في العقول و اإلسالمي و

من مظاھر ھذا  و. عند اُألّمة تبعًا لذلك مؤسساته و قي عند الحاكم وفي انتشار االنحراف اَألخال
 :االنحراف

 ـ اللهو واللعب 1

على الحاكم أن يقضي وقته للقیام بأداء دوره على أحسن وجه،  إّن التصّدي للحكم مسؤولیة عظیمة، و
المفھوم  يكترثوا بھذالم لكن الحّكام العباسیین  اللعب، و له فراغ ينشغل فیه باللھو و اليبقىبحیث 

 االسالمي، 
 .٩الكرة ورمي النشاب، وبالشطرنج فكان ھارون أول حاكم لعب بالصوالجة و

أجزل  كان ُيجري سباق الخیل، فجاء في أحد اَأليام فرسه سابقًا، فأمر الشعراء أن يقولوا فیه شعرًا و و
 .١٠لھم في العطاء حینما أنشدوا شعرًا في ھذه المناسبة

اليمّل من  الفكاھة أْن اختصَّ بابن أبي مريم المدني، وكان اليصبر عن فراقه، و حّبه للضحك وكان من  و
 موالیه و بطانته و خلطه بحريمه و بلغ من اختصاصه به أن جعل له منزال في قصره، و محادثته، و

 .١١غلمانه
ي أثمانھم، فصّیرھم ولما وصل ابنه محمد اَألمین إلى قمة السلطة طلب الخصیان وأتباعھم، وغالى ف

لخلوته في لیله ونھاره، وفرض لھم فرضًا من بیت المال، وأمر ببناء مجالس لمتنزھاته، ومواضع خلواته 
 .ولھوه ولعبه، وأنفق في بنائھا أمواال عظیمة

وتابع المأمون أباه وأخاه في اللھو واللعب، ومن الطبیعي أن تستشري ھذه الظاھرة المنحرفة في 
 .قرّبة للبالط الحاكم، ألّن فساد المؤّسسات بفساد الحاكماَألوساط الم

 ـ الولع بالغناء وبالجواري 2

على الرغم من تعرض الدولة واُألّمة إلى مخاطر ومؤامرات من قبل أعداء اإلسالم إّال أّن الحّكام العباسیین 
ادام المسلمون من ھّمھم تحصین اإلسالم من المخاطر المحدقة به،م لم يكن بذلك، و لم يكترثوا

 .الغلمان بالجواري و ممارساتھم االنحرافیة في الولع بالغناء و اليتابعونالفتوحات،  مشغولین بالغزوات و
 .١٢طبقات فكان ھارون من المولعین بالغناء حتى جعل للمغّنین مراتب و

الجواھر، ثم  و الفضة تھیئة آنیة من الذھب و كان األمین يأمر بفرش ساحة مفتوحة بأفخر الفراش، و و
يأمر قّیمة جواريه بأن تھیيء له مائة جارية، يصعدن إلیه عشرًا عشرًا بأيديھّن العیدان، يغنین بصوت 

 .١٣واحد
 : وقال إسحاق بن ابراھیم بن میمون 
كانت الجواري يغنین  ، و١٤استھتارًا بھنَّ أشّد الناس میال إلیھنَّ و كان المأمون كثیر الشغف بالنساء، و و

                                                
 .٢٣٧: تاريخ الخلفاء.  ٩
 .٤٣: ٤األغاني .  ١٠
 .٢٩٤، ٢٩٣: ٦، والكامل في التاريخ ٣٤٩: ٨تاريخ الطبري .  ١١
 .٢٣٧: تاريخ الخلفاء.  ١٢
 .٢٩٥: ٦الكامل في التاريخ .  ١٣
 .١٥٦: ٨العقد الفريد .  ١٤
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 .١٥إلى السََّحر عنده

 ـ شرب الخمر 3

شرب الخمر من المحّرمات الثابتة في الشريعة اإلسالمیة،فِإذا استطاع الحّكام العباسّیون الحصول على 
لكّنھم  الولع بالجواري، فإّنھم اليستطیعون تبرير شرب الخمر من قبلھم و فقھاء يبررون لھم سماع الغناء و

رساتھم العملیة، فكان ھارون مدمنًا على شرب الخمر وكان يتوّلى خالفوا ھذه الحرمة الثابتة في مما
 .١٦بنفسه سقاية ندمائه

، وُاخرج من عدة طرق أّن المأمون كان ١٧وكان المأمون يشرب مع ندمائه فیأخذ الشراب منھم مأخذًا
 .١٨يشرب النبیذ

 فی مجالس الحکّام هـ الممارسات المنحرف 4

نحراف اَألخالقي لیس غريبًا عند من يتولّى الحكم دون سابقة علم وتقوى، ودون مؤھالت فكرية اإل
وخلقیة، ومن يتحّدى حدود اهللا تعالى الثابتة، فِإّنه سیرتكب مادونھا، ولیس غريبًا أن تكثر الممارسات 

شجیعًا لقائلھا، المنحرفة في مجالس الحّكام، فقد كان ھارون يستمع إلى ألفاظ الفحش، بل يضحك ت
وفي مجلسه كانت تمارس ُامور مصحوبة باأللفاظ البذيئة، وھو يضحك، ولم يكتِف بذلك وإّنما كان يھب 

 .١٩لمرتكبیھا ماال، كما وھب البن أبي مريم مائة ألف درھم
أو لم نجد في سیرته مايستحسن ذكره، من حلم أو معدلة :  أّما ابنه األمین فھو ـ كما يصفه ابن األثیر ـ

 .٢٠تجربة، حتى نذكرھا
وفي مجالس المأمون كان يكثر الغزل المباشر، ففي لیلة من اللیالي كان محمد بن حامد واقفًا على 
رأس المأمون وھو يشرب، فاندفعت جاريته عريب فّغنت، فأنكر أن التكون ابتدأت بشيء، فأجابه ابن 

 .٢١أنا ياسیدي أومأت إلیھا بُقبلة: حامد

 ألتباع الحکّام همنحرفـ الممارسات ال 5

كان أحد قضاة األمین ثم المأمون مشھورًا بممارسة الشذوذ الجنسي، فاشتكى الناس عند المأمون 
 .لو طعنوا علیه في أحكامه ُقبل ذلك منھم: فأجابھم

 .٢٢وبعد ازدياد الشكاوى علیه عزله ثم جعله نديمًا له، ورّخص له في ُامور كثیرة

 .هخالل هذه الفتر )سالمعلیه ال(دور اإلمام الرضا

بأعمال كثیرة للحد من أثر المظاھر السلبیة التي اجتاحت اُالّمة ) علیه السالم(قام اإلمام الرضا 
 :اإلسالمیة مستغنیًا بأنصاره المخلصین الواعین ونذكر من ذلك عّدة ُامور

 .نشر القواعد األساسیة للفكر السیاسي، وكان ضمن عدة محاور: األول
المفاھیم السیاسیة السلیمة، وإن كان ُاناس وكّل ُاّمة البّد أن يكون لھا إمام يكون قدوتھا، وھذا  أ ـ تقديم

لكي تتمكن اُالّمة من تشخیص )علیه السالم(اإلمام له عالمات وخصائص وقد حدد ذلك اإلمام الرضا
 .إمامھا ومعرفته

أّنھم سفینة النجاة لمن ركبھا، وأّنھم ودورھم في الحیاة و) علیھم السالم(البیت  ب ـ بیان فضائل أھل
 .كالنجوم أمان ألھل األرض كما أّن النجوم أمان ألھل السماء

 .ج ـ تحديد ھوية الشیعي وأّنه من أھل الورع والتقوى، والنموذج األمثل في المجتمع
ام د ـ الحث على إقامة الشعائر الحسینیة بشكل يتسجم مع عمق األھداف التي ضحى من أجلھا اإلم

لیعمق الوالء العاطفي والسیاسي للمنھج الثوري الذي انتھجه اإلمام ) علیه السالم(الحسین
 ).علیه السالم(الحسین

فرضه اهللا على اُالّمة ) علیه السالم(أّكد على إعطاء الخمس لإلمام الحق، ألّنه حق لإلمام : الثاني
 .لیستعین به على مسؤولیة في اُالّمة
                                                

 .٢٦٠: تاريخ الخلفاء.  ١٥
 .، باقر شريف القرشي٢٢٤: ٢) علیه السالم(حیاة اإلمام علي بن موسى الرضا.  ١٦
 .٤٣٧: ٦الكامل في التاريخ .  ١٧
 .٢٦٠: تاريخ الخلفاء.  ١٨
 .٣٥٠، ٣٤٩: ٨تاريخ الطبري .  ١٩
 .٢٩٥: ٦الكامل في التاريخ .  ٢٠
 .٢٦٠: تاريخ الخفاء.  ٢١
 .٤٣٥: ٣ مروج الذھب.  ٢٢
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ألّنھا حق الفقراء والمساكین وغیرھما من األصناف التي ذكرتھا اآلية ; لى أداء الزكاةحث اُالّمة ع: الثالث
 .المباركة، وبدونھا ال يتحقق التوازن في الحیاة االجتماعیة

علیه (الدعوة إلى التكافل االجتماعي من خالل مساعدة المحتاجین والمعوزين، وكان اإلمام : الرابع
ن، فقد أنفق على الفقراء والمحتاجین بشكل ألفت نظر البعض، فقال األول في ھذا المیدا) السالم
بل ھو المغنم، ال تعدن مغرمًا ما ابتغیت به أجرًا «): علیه السالم(إّن ھذا المغرم فقال: بن سھل الفضل
 .٢٣»وكرما

ّمة محاربة المفاھیم الخاطئة في الزھد والتصوف اللذان انتشرا فعل مما أصاب بعض طبقات اُال: الخامس
 .من الترف واالنغماس في الشھوات وباالخص طبقة الحكام واُالمراء ومن خالفھم

إّال أن وضح المفھوم الحقیقى للزھد الذي ينسجم مع المفاھیم ) علیه السالم(وما كان من اإلمام 
 .القرآنیة الحقة

 :الدعوة إلى مكارم األخالق، وقد تّم ذلك ضمن محاور عديدة: السادس
التي ترسم للمسلمین المنھج السلوكي ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(نشر أحاديث الرسول  أ ـ من خالل

 .السلیم
ب ـ من خالل ضرب األمثال بالقصص وغیرھا لیبقى المفھوم األخالقي شاخصًا في النفوس، ومن ذلك 

 ):علیه السالم(قوله
ما : م يقبل اهللا منه، فقال لنفسهإّن رجال كان في بني إسرائیل عبد اهللا تبارك وتعالى أربعین سنة فل

ذّمك نفسك أفضل من عبادة أربعین «: أتیت إّال منك، وال الذنب إّال لك، فأوحى اهللا تبارك وتعالى إلیه
 .٢٤»سنة

استعمل الشعر كوسیلة لإلصالح األخالقي وكُاسلوب للتربیة وأراد أن يلفت النظر إلى أّن الشعر : السابع
 .من الوسائل الناجحة لذلكلو وظف بشكله الصحیح لكان 

على تكمیل ما قام به األئمة السابقین من بناء الجماعة الصالحة بما ) علیه السالم(واظب اإلمام : الثامن
يتناسب والمرحلة التي تمّر بھا اُالّمة اإلسالمیة وبالفعل فقد تنوعت أسالیب البناء واتسعت الجماعة 

 .الصلت الھروي مستشار المأمون العباسي كأبي الصالحة حتى شغلت مناصب حساسة في الدولة

 الخالصه
 :ـ شھد عصر الحكام العباسیین تدھورا اقتصاديا شديدا ، ومن مظاھر ھذا التدھور ما يلي١

  .تالعب الحّكام بأموال المسلمین، الولع بالغناء وبالجواري، وتدھور المستوى المعیشي للمواطنین
 :ي انتشر عھد ھارونـ من مظاھر اإلنحراف األخالقي الذ٢

اللھو واللعب، الولع بالغناء وبالجواري، شرب الخمر، الممارسات المنحرفة في مجالس الحّكام، 
 .والممارسات المنحرفة ألتباع الحّكام

 :خالل ھذه الفترة بعدة أمور منھا) علیه السالم(ـ تمثل دور اإلمام الرضا ٣
 .وكان ضمن عدة محاورنشر القواعد األساسیة للفكر السیاسي، : األول

 .التأكید على إعطاء الخمس لإلمام الحق: الثاني
 .حث اُالّمة على أداء الزكاة: الثالث
 .محاربة المفاھیم الخاطئة في الزھد والتصوف وغیر ذلك: الرابع

  

                                                
 .٣٩٠:  ٤طالب   مناقب آل أبى.  ٢٣
 .٣٩٢: قرب االسناد .  ٢٤
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 مقدمهال

بعد حرب دامیة ضد َأخیه األمین استمرت خمس ) ھـ  ١٩٨(استلم المأمون زمام الحكم في سنة 
في التحالف العباسّي، وانقسم  سنوات، قتل فیھا اآلف القادة والجنود التابعین للجیشین ، وحدث تفّتت

. البیت العباسي إلى مؤيدين ومعارضین لحكم المأمون، وھذا الوضع أّدى إلى ظھور اضطراب الوضع العام
ھذا ما نريد التحدث عنه في ھذا الدرس فنتعرض الى أھم مالمح عصر المأمون العباسي حتى 

   .ة العھد ، ومن ذلك مسألة والي)علیه السالم(استشھاد اإلمام الرضا

  المحتوي العلمی
 : أما بالنسبة الى مالمح اإلضطراب الذي وقع في الوضع العام، فیمكن ذكر ما يلي في ھذا المجال و

 هأ ـ ظهور الحرکات المسلّح

 ، أظھر نصر بن شیث العقیلي الخالف في حلب و) ھـ ١٩٨(ھي سنة  ففي أول سنة من حكم المأمون و
 ). ھـ ١٩٩(يقض علیه إّال في سنة  لم ودان تغّلب على ماجاورھا من البل

 .في السنة نفسھا حدثت فتنة الموصل بین الیمانیة والنزارية، وقتل فیھا نحو ستة آالف من النزارية و
 .انفجرت المعارك بین بني ثعلبة وبني ُأسامة)  ھـ ١٩٩(في سنة  و
دھا العلويون، حیث خرج أبو السرايا حركة تمّرد واسعة قا فاتحة لثورة عظیمة و)  ھـ ١٩٩(كانت سنة  و

معه محمد بن ابراھیم بن اسماعیل الحسني، فضرب الدراھم  السري بن منصور الشیباني بالعراق و
 .سّیر جیوشه إلى البصرة وواسط ونواحیھا بالكوفة بغیر سكة العباسیین، و

 ... .كجببھة البصرة ومكة والیمن و: توزعت الثورة على عّدة جبھات و
خرج محمد بن جعفر )  ھـ ٢٠٠(في سنة  ستمرت ھذه الثورات أكثر من سنة إلى أن قضي علیھا، وا و 

 .ُارسل إلى المأمون يستمر في خروجه فاستسلم و لملكّنه  و)علیه السالم(الصادق
السیاسیة،  إرباك المواقف العسكرية و كان لھذه الثورات أثر كبیر في خلخلة األوضاع الداخلیة و و

 .١قیام أبي السرايا فقد نظر في الدواوين فوجد من قتل من أصحاب السلطان مائتا ألف رجل وباألخص

 ب ـ تدهور الوضع العام بعد إخماد الثورات

السلب والغالء  أصاب بغداد بالء عظیم، وجال كثیر من ساكنیھا بسبب النھب و)  ھـ ٢٠١(في سنة 
 .٢وخراب الدور

يمنعه  لمھذا العفو  خصوصًا العلويین، و فأعلن العفو عن قادة الثورات وتدارك المأمون موقفه من الثوار  و
 .من استخدام اإلرھاب إلخماد أصوات المعارضین

 العهد هوالی

علیه (بعد عامین من سیطرة المأمون على زمام السلطة، كتب إلى اإلمام الرضا  و)  ھـ ٢٠٠(في سنة 
استمر المأمون بمكاتبته  بعلل كثیرة و) علیه السالم(مام ، فاعتّل اإل يدعوه للقدوم إلى خراسان) السالم

أمر المأمون الشخص الموّكل باإلمام  أّنه اليكّف عنه، فاستجاب له و) علیه السالم(مراسلته حتى علم  و
عند وصوله إلى مرو عرض علیه أن يتقلد  قم و أن اليسیر به عن طريق الكوفة و) علیه السالم(الرضا 

اإلمام  جرت بینھما مخاطبات كثیرة دامت نحوًا من شھرين، و ھذا العرض، و) علیه السالم(الخالفة، فأبى
) علیه السالم(حینما يئس المأمون عرض علیه والية العھد، فأجابه اإلمام  يأبى الموافقة و) علیه السالم(

ية العھد على أن ال إّني أدخل في وال: شرط علیه شروطًا منھا التلويح بالقتل، و بعد اإللحاح الشديد و
 .٣ال ُاغّیر شیئًا مّما ھو قائم، وتعفیني من ذلك كّله ال أقضي، و ال أنھى، و آمر، و

، وتمت والية العھد في الخامس من رمضان سنة )علیه السالم(فقبل منه المأمون ماشرطه علیه اإلمام 
 ).ھـ  ٢٠١(

                                                
 . ٥٥٠: مقاتل الطالبیین.  ١
 .٢٦٣: ١العبر في خبر من غبر .  ٢
 .١٥٠، ١٤٩: ٢) علیه السالم(عیون أخبار الرضا.  ٣
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 )علیه السالم(اإلمام هدوافع المأمون من تولی

علیه (ولّیًا لعھده نابعة من والئه ألھل البیت ) علیه السالم(ع المأمون من جعل اإلمام تكن دواف لم
اآلالف من  ، إذ ال يعقل أن يضحّي بالحكم الذي قتل من أجله أخاه و٤، بل كان میله لھم مصطنعًا)السالم
 .القادة ثم يسلمه بكل سھولة إلى غیره الجنود و

 :نقاط التالیةيمكن تحديد دوافع المأمون في ال و
 .ـ تھدئة األوضاع المضطربة ١

اضطربت أوضاع الحكم بسبب القتال الدامي بین اَألخوين، إضافة إلى قیام الثورات والحركات المسّلحة، 
 .وازدياد عدد المعارضین لحكم المأمون

لمسّلحة استقطاب أعوانه وأنصاره، وإيقاف حركاتھم ا) علیه السالم(فأراد المأمون من تقريب اإلمام 
 .لیتفرغ إلى بقیة الثائرين والمتمردين الذين ال ُيعتد بھم قیاسًا للثوار العلويین

، )علیه السالم(وأراد كسب وّد اَألغلبیة العظمى من المسلمین الرتباطھم العاطفي والروحي باإلمام 
علیه (مام وخصوصًا أھل خراسان الذين أعانوه على احتالل بغداد، والشاھد على ذلك استقبال اإل

 .٥من قبل عشرين ألف عالم وفقیه وصاحب حديث في نیسابور) السالم
 .ـ إضفاء الشرعیة على الحكم القائم ٢

يمكن أن يحقق له مايصبو إلیه من إضفاء الشرعیة ) علیه السالم(فِإّن ماقام به المأمون من تولیة اإلمام 
في نفوس المسلمین، ورضاه ) علیه السالم(على حكمه، مستفیدًا من الوالء الفكري والعاطفي لإلمام

الظاھري، يعني رضاه عن الحكم الواقع وِلعدم معارضته له، وھذا ماتستنتجه اُالمة حسب مشاھدتھا 
 .للظواھر

 .من الدعوة لنفسه) علیه السالم(ـ منع اإلمام  ٣
ق، والمتعارف علیه َأّن مسؤول عن دعوة اُألمة لالرتباط باإلمام الحق والمنھج الح) علیه السالم(اإلمام 

ولي العھد يدعو للحاكم الفعلي ثم لنفسه، ومن ھنا كان تفكیر المأمون منصّبًا على منع اإلمام من ذلك، 
قد كان ھذا الرجل مستترًا عّنا يدعو إلى نفسه دوننا، فأردنا أن نجعله «: وقد صّرح بھذه الحقیقة بقوله

 .٦»لیكون دعاؤه إلینا; ولي عھدنا
 .ـ إبعاد اإلمام عن قواعده ٤

في العاصمة يعني انفصاله عن قواعدة الشعبیة، وتحجیم الفرص المتاحة ) علیه السالم(إّن وجود اإلمام 
علیه (لإلجتماع بوكالئه ونوابه المنتشرين في شرق اَألرض وغربھا، وكّثف المأمون من مراقبة اإلمام 

، )علیه السالم(ي ـ أحد خواص اإلمام ـ ووّاله حجابة اإلماموقام بتقريب ھشام بن ابراھیم الراشد) السالم
فكان ينقل اَألخبار إلیه، ويمنع من اتصال كثیر من موالیه به، وكان اليتكلم في شيء إّال أورده على 

 .٧المأمون
 .ـ تشويه سمعة اإلمام ٥

 : المأموَن موضحًا دوافعه بقوله) علیه السالم(أجاب اإلمام 
إّن علي بن موسى الرضا لم يزھد في الدنیا بل زھدت الدنیا فیه، أال ترون : ول الناستريد بذلك أن يق«

  .٨»!كیف قبل والية العھد طمعًا بالخالفة؟

 
                                                

 .٣: ٢شذرات الذھب .  ٤
 .١٧٠: ، نور االبصار٢٥١: الفصول المھمة.  ٥
 .٢١٤: ٢فرائد السمطین .  ٦
 .١٣٩: ٤٩بحار األنوار .  ٧
 .٢٣٨: علل الشرايع.  ٨
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 العهد هبوالی )علیه السالم(أسباب قبول اإلمام 

 ـ التهدید بالقتل 1

وزھدك وورعك وعبادتك، قد عرفت فضلك وعلمك ! يا ابن رسول اهللا>): علیه السالم(قال المأمون لإلمام
 .وأراك أحّق بالخالفة مّني

بالعبودية هللا عّز وجل أفتخر، وبالزھد في الدنیا أرجو النجاة من شر الدنیا، ): علیه السالم(فقال اإلمام
 .تعالى الدنیا أرجوالرفعة عنداهللا المحارم أرجوالفوز بالغنائم، وبالتواضع في وبالورع عن

 !.ت أن أعزل نفسي عن الخالفة وأجعلھا لك وأبايعكإّني قد رأي: فقال المأمون
إن كانت ھذه الخالفة لك وجعلھا اهللا لك فاليجوز لك أن تخلع لباسًا ألبسكه اهللا ): علیه السالم(قال اإلمام

 .وتجعله لغیرك، وإن كانت الخالفة لیست لك، فال يجوز لك أن تجعل لي ما لیس لك
لست أفعل ذلك ): علیه السالم(قال اإلمام . بّد من قبول ھذا األمرال! يا ابن رسول اهللا: فقال المأمون

 .»طايعًا أبدًا
عرض علیه والية العھد، ثم جرى بینھما كالم أوضح فیه اإلمام ; فمازال يجھد به أيامًا فلما يئس من قبوله

أكرھه، وقد أمنت إّنك تتلقاني أبدًا بما >: دوافع المأمون من ذلك، فغضب المأمون ثم قال) علیه السالم(
 .سطوتي، فباهللا أقسم لئن قبلت والية العھد وإّال أجبرتك على ذلك، فان فعلت وإّال ضربت عنقك

قد نھاني اهللا عّز وجّل أن ُألقي بیدي إلى التھلكة، فِإن كان األمر على ھذا، ): علیه السالم(فقال اإلمام
وال أعزل أحدًا وال أنقضنَّ رسمًا والسنة، وأكون في  فافعل مابدا لك، وأنا أقَبل ذلك على أن ال ُأولّي أحدًا

 .٩كاره لذلك) علیه السالم(، فرضى منه بذلك، وجعله ولي عھده واإلمام <األمر بعیدًا مشیرًا
إن عمر بن الخّطاب جعل الشورى في ستة، أحدھم جّدك أمیر >: وفي رواية ُأخرى أّن المأمون قال له

شرط فیمن خالف منھم أن يضرب عنقه، والبّد من قبولك ما أريده منك، المؤمنین علّي بن أبي طالب، و
 .١٠<فِإّني ال أجد محیصًا منه

قد علم اهللا كراھتي لذلك، فلما خّیرت بین «: باضطراره للقبول وكان يقول) علیه السالم(وقد صّرح اإلمام 
 .١١»قبول ذلك وبین القتل، اخترت القبول على القتل

ما حمل جّدي «): علیه السالم(ماحملك على الدخول في والية العھد؟ فقال ! اهللا يا ابن رسول: وقیل له
 .١٢»أمیَر المؤمنین على الدخول في الشورى

 هإحیاء السنّ الدین و هـ استثمار الظروف إلِقام 2

لم أنصاره ھي فرصة مناسبة لتبیان معا ألھل بیته و و) علیه السالم(إّن الحرية النسبیة الممنوحة لإلمام 
 األوساط االجتماعیة و في مختلف) علیه السالم(نشر منھج أھل البیت  إحیاء السنة النبوية و الدين و

 .غیرھم الحّراس و الخدم و الخواص و خصوصًا في البالط الحاكم عن طريق االلتقاء بالوزراء و السیاسیة و
أھل  الفقھاء و القضاة و الوزراء و لتبیان المنھج السلیم أمام) علیه السالم(قد سمحت الظروف لإلمام  و

، ِإضافة إلى قیامه بتوجیه المأمون إلى )علیه السالم(الديانات الذين جمعھم المأمون لمناظرة اإلمام 
 .اتخاذ الرأي اَألصوب مھما أمكن

 الخالصه
 .ـ اتسم عھد المأمون باالضطراب السیاسي وكثرة الثورات والخروج ضد الدولة١
بعد سنتین من توّلیه السلطة، وكان يكاتب اإلمام ) علیه السالم(مون لإلمام الرضا ـ كانت دعوة المأ٢
  .ويراسله ويضغط علیه من أجل قبول الخالفة أو والية العھد) علیه السالم(
 .يمانع ولم يبد قبوال، حتى استجاب للمأمون تحت ضغط التھديد بالقتل)علیه السالم(ـ كان اإلمام ٣
ان اليأمر والينھى واليقضي وال يغّیر شیئًا مما ھو : والية العھد بشروط منھا ) السالم علیه(ـ قبل اإلمام ٤

  .قائم
والية العھد أھدافًا متعدده أھّمھا تھدئة اَألوضاع ) علیه السالم(ـ كان المأمون يھدف من تولیة اإلمام ٥

 .المضطربة ومحاولة إضفاء الشرعیة على حكمه وسلطته
عمل على إفشال ماخّطط له المأمون؛ حیث تمكن من تعبئة ) علیه السالم(ومع كل ذلك، فاإلمام 

الجماھیر المؤمنه بقیادته فضال عن فضح السلوك المنحرف للسلطة العباسیة في مناسبات عديدة، كما 
  ).علیه السالم(وآبائه الكرام ) ص(من إحیاء سنة جده ) علیه السالم(تمكّن اإلمام 

                                                
 .٢٣٨، ٢٣٧: علل الشرايع.  ٩

 .٢١٠: اداإلرش.  ١٠
 .١٣٩: ٢) علیه السالم(عیون أخبار الرضا.  ١١
 .١٤١: ٢) علیه السالم(عیون أخبار الرضا.  ١٢
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 مقدمهال

علیه (تكلمنا في الدرس السابق عن أھم مالمح عصر المأمون العباسي حتى استشھاد اإلمام الرضا
، )علیه السالم(، وكان من ضمن ذلك مسألة والية العھد التي أجبر المأمون علیھا اإلمام الرضا )السالم

يد أن نواصل في ھذا الدرس الكالم عن ھذا الموضوع فنتعرض الى مكتسبات القبول بوالية العھد من ونر
   .، كما سنتعرض آخر الدرس الى قضیة استشھاده علیه السالم)علیه السالم(قبله 

  المحتوي العلمی
كرامات اإلمام  ثر ومآ الشعراء بعد انعقاد والية العھد، فأخذوا يعّددون فضائل و جمع المأمون الخطباء و

 )علیه السالم(الرضا 
بین  أن يخطب الناس، فخطب موضحًا الحقوق المتبادلة بینه و) علیه السالم(طلب المأمون من اإلمام  و

، ولكم علینا حقًا به، فإذا )صلی اهللا علیه و آله(إّن لنا علیكم حقًا برسول اهللا ! أيھا الناس«: الناس قائال
 .١»السالم لكم علینا الحكم و أّديتم إلینا ذلك وجب
جاءتكم بیعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علّي بن ! أيھا الناس«: قال ثم خطب المأمون و

اهللا لو قرأت ھذه األسماء على الصّم البكم لبرئوا بإذن  ، و)علیه السالم(الحسین بن علي بن أبي طالب 
 .٢»اهللا عّز وجّل

دوره في تطبیق أحكام الشريعة،  المنھج السیاسي للحاكم اإلسالمي، و) علیه السالم(وّضح اإلمام  و
علیه (في وثیقة العھد التي كتبھا واألسباب التي تؤدي إلى شرعّیة االستمرار في الحكم، جاء ذلك 

قلدني خالفة العمل  جعلت هللا على نفسي عھدًا إن استرعاني أمر المسلمین، و... « :بخّطه )السالم
 ال وأسفك دمًا حرامًا،  وال، )صلی اهللا علیه و آله(طاعة رسوله  ل فیھم بطاعة اهللا تعالى، وأن أعم...فیھم

وإن أحدثت ...طاقتي أن أتخیر الكفاة جھدي و أباحته فرائضه، و ماال إّال ماسفكته حدوده، و ال وأبیح فرجًا، 
 .٣»...للنكال متعرضًا أو غّیرت أو بّدلت كنت للعزل مستحقًا و

 :بھذا القبول أن يحقق جملة من المكتسبات، منھا) علیه السالم(ع اإلمام استطا و
 )علیه السالم(اعتراف المأمون بأحقیة أھل البیت : أوال

يقم مع  فلم...« : جاء فیه) علیه السالم(كتب المأمون كتابًا للعباسیین المعترضین على تولیة اإلمام 
، فِإّنه آزره )علیه السالم(مھاجرين كقیام علّي بن أبي طالب أحد من ال) صلی اهللا علیه و آله(رسول اهللا 

أنت مني بمنزلة ھارون من : صاحب قوله وھو صاحب الوالية في حديث غدير خم و...ووقاه بنفسه
 ، فتح له و صاحب الباب إلى رسوله و وكان أحب الخلق إلى اهللا تعالى و...نبّي بعديالموسى إّال أّنه 

 .سّد أبواب المسجد
) صلی اهللا علیه و آله(أخو رسول اهللا و. صاحب عمرو بن عبدوّد في المبارزة و ھو صاحب الراية يوم خیبر و

 .»حین آخى بین المسلمین
ثم نحن وھم يد واحدة ...« :فقال) علیه السالم(ثم وضّح في الكتاب نفسه ظلم العباسیین ألھل البیت 

قتلناھم أكثر من َقْتِل بني  فأخفاھم، وضّیقنا علیھم، وكما زعمتم، حتى قضى اهللا تعالى باألمر إلینا، 
 .٤»أمّیة إّياھم

أحقّیته بالخالفة، فأيَّده  و) علیه السالم(احتّج المأمون على الفقھاء بفضائل اإلمام علي : في موضع آخر و
 .٥»كلّنا نقول بقول أمیر المؤمنین أعّزه اهللا«: قالوا الفقھاء و

ولد  نظر في ولد العباس، و: أخبر خواّصه بأّنه بالخالفة، و) علیه السالم(الرضا اعترف بأحقِّیة اإلمام  و
 .٦أحّق باألمر من علّي بن موسى الرضا ال ويجد في وقته أحدًا أفضل  فلمعلّي رضي اهللا عنھم، 

فضائل أھل  على ذكر مناقب و) علیه السالم(أتباع اإلمام  أتباعه و المأمون يستلزم تشجیع اعتراف و
ھذا مايزيد في توسع القاعدة الشعبیة الموالیة ألھل البیت فكرًا وعاطفًة  ، و)علیه السالم(البیت 
 .وسلوكًا
 ).علیه السالم(توظیف وسائل اإلعالم لصالح اإلمام : ثانیًا

أئـّمة الجمعة  اُألمراء و ، فالوالة و)علیه السالم(وّظف المأمون وسائل اإلعالم الرسمیة لصالح اإلمام 

                                                
 .٢٥٦، ٢٥٥: الفصول المھّمة.  ١
 .١٤٧: ٢) علیه السالم(عیون أخبار الرضا .  ٢
 .٢٥٩، ٢٥٨: الفصول المھّمة.  ٣
 .نديم الفريد، البن مسكويه: ، عن كتاب٢١٠: ٤٩بحار األنوار .  ٤
 .٣٥٩، ٣٥٨: ٥يد العقد الفر.  ٥
 .٤٤١: ٣مروج الذھب .  ٦
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كّل مناسبة، إضافة إلى طبع اسمه على الدراھم  كّل جمعة و دعون له ِمْن على المنابر في كل يوم، وي
 .والدنانیر المعمول بھا في جمیع اَألمصار

علیه (البیت  الذاكرة لفضائله وفضائل أھل ، و)علیه السالم(كثرت الخطب واَألشعار المادحة لإلمام  و
، وقد كان )علیه السالم(صار، دون حاجة إلى بث الدعاة من قبل اإلمامانتشرت في جمیع اَألم و) السالم

 .المأمون سّباقًا في نظم الشعر
 :ھـ أمر المأمون أن ينادى ٢١١قد أثمر ھذا اإلعالم فیما بعد، ففي سنة  و

بن أبي علّي ا) صلی اهللا علیه و آله(برئت الذّمة مّمن يذكر معاوية بخیر، وأّن أفضل الخلق بعد رسول اهللا 
 .٧طالب
 .في المناظرة) علیه السالم(حرية اإلمام : ثالثًا

الجاثلیق وھو : منھم أصحاب المقاالت و) علیه السالم(أمر المأمون الفضل بن سھل أن يجمع لإلمام 
رئیس األساقفة، ورأس الجالوت عالم الیھود، ورؤساء الصابئین، وعظماء الھنود من أبناء المجوس، 

 .علماء الروم، والمتكلمونوأصحاب زرادشت، و
متبنیاتھم  فنَّد مناھجھم و بالكتب المعتبرة عندھم و) علیه السالم(في جلسات المناظرة احتجَّ اإلمام  و

 .أذعنوا إلیھا آرائه، و اعترفوا بصّحة أفكاره و العقائدية، فاعترف الجمیع بأعلمیته و الفكرية و
 .القول قولك، وال إله إّال اهللا: قال الجاثلیق

أشھد أن اهللا تعالى على ما وصفت ووّحدت، وأشھد أّن محمدًا عبُده «: أسلم عمران الصابي وقال و
 .، ثم خّر ساجدًا نحو القبلة»المبعوث بالھدى ودين الحّق

يدن  لملما نظر المتكلمون إلى كالم عمران الصابي، ـ وكان جدال ـ لم يقطعه عن حجته أحد منھم قط،  و
 .٨يسألوه عن شيء لمأحد منھم، و) السالم علیه(من اإلمام 

المروزي،  لیناظر متكلم خراسان سلیمان) علیه السالم(اإلمام  في مجلس آخر بعث المأمون على و
علیه (صفات الفعل، وكان اإلمام  فتناظرا في البداء، وصفات اهللا تعالى، والفرق بین صفات الذات و

: يستطیع الجواب، فقال المأمونالالحجج إلى أن سكت  يجیب على جمیع أسئلته، ويقطعه في) السالم
 .٩ھذا أعلم ھاشمي! ياسلیمان

يتكلم أحد إّال وقد ألزمه اإلمام  فلمفي مجلس آخر جمع المأمون عددًا من علماء األديان وأھل المقاالت،  و
 .حجته) علیه السالم(
المتشابھة  نبیاء استنادًا إلى اآلياتأثار الشبھات حول عصمة األ قام إلیه علي بن محمد بن الجھم، و و

، فأثبت له )صلی اهللا علیه و آله(كذا أثار الشبھات حول عصمة رسول اهللا  ، والقرآن الكريمالواردة في 
 :النقل، فبكى ابن الجھم وقال العصمة بالعقل و) علیه السالم(
بعد يومي ھذا إّال ) علیه السالم(اهللا  أنا تائب إلى اهللا عّز وجّل من أن أنطق في أنبیاء! اهللا يا ابن رسول«

 .١٠»بما ذكرته
عن الحّجة )علیه السالم(ـ ھو الحرص على انقطاع اإلمام الشیخ الصدوق كان ھدف المأمون ـ كما يرى  و

 .لمنزلته من العلم مع واحد من ھؤالء، حسدًا منه له و
لى جمیع الشبھات المثارة من قبل من خالل حرية المناظرة أن يرّد ع) علیه السالم(استطاع اإلمام  و

تثبیت اآلراء  الواقفة و استثمر الحرية المتاحة في تفنید آراء الغالة و أصحاب المذاھب، و أصحاب األديان و
 ).علیه السالم(السلیمة المنسجمة مع نھج أھل البیت 

 ).علیه السالم(فضائل أھل البیت  نشر مفاھیم و: رابعًا
 و) علیه السالم(فضائل أھل البیت  الفرصة المتاحة له لنشر مفاھیم و) المعلیه الس(استثمر اإلمام 

القضاة، ومن يرتبط بالبالط  الفقھاء و قادة الجیش و دورھم الريادي في األمة، وخصوصًا بین الوزراء و
 :الیك صورًا من ھذا النشاط الحاكم بصلة و

 )علیه السالم(ـ فضائل ومقامات اإلمام علي ١
علیه (التي تتعلق بِإمامة علي ) صلی اهللا علیه و آله(أحاديث رسول اهللا ) علیه السالم(نشر اإلمام 

العباسیین الذين سبقوا  مقاماته السامیة، بعد أن طمست في عھد األمويین و فضائله و و) السالم
 :المأمون في الحكم، ومنھا

 .١١»مؤمن بعدي علّي إمام كل«): صلی اهللا علیه و آله(قول رسول اهللا 
أنت النبأ  أنت حجة اهللا، وأنت باب اهللا، وأنت الطريق إلى اهللا، و! ياعلّي«): صلی اهللا علیه و آله(قوله  و

خیر  أمیر المؤمنین و أنت إمام المسلمین و! ياعلّي. أنت المثل األعلى أنت الصراط المستقیم و العظیم و
حزبي  إّن حزبك حزبي و...أنت الصديق األكبر األعظم و أنت الفاروق! ياعلّي. سید الصديقین الوصیین و

                                                
 .٢٤٧: تاريخ الخلفاء.  ٧
 .١٧٧، ١٦١: ١) علیه السالم(عیون أخبار الرضا .  ٨
 .١٩١ـ  ١٧٩: ١) علیه السالم(عیون أخبار الرضا .  ٩

 .١٩٥ـ  ١٩١: ١المصدر .  ١٠
 .٢٨١: ١) علیه السالم(عیون أخبار الرضا .  ١١
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 .١٢»إن حزب أعدائك حزب الشیطان حزب اهللا و
 .ـ فضائل ومقامات العترة الطاھرة ٢
 : خراسان سأل عن معنى اآلية الكريمة في مجلس عقده المأمون لجماعة من علماء العراق و و
 .١٣}ِمْن ِعَباِدَنا ُثمَّ َأْوَرْثَنا الِكَتاب الِذيَن اْصَطَفْیَنا{

 .أراد اهللا عّز وجّل بذلك األّمة كّلھا: فأجابه العلماء
 يا أبا الحسن؟: ماتقول: فقال المأمون

 .»أراد اهللا عّز وجّل بذلك العترة الطاھرة: لكّني أقول الأقول كما قالوا و«): علیه السالم(فقال اإلمام
 .دورھا الريادي في إمامة المسلمین عترة الطاھرة وثم ذكر اثنتي عشرة آيًة قرآنیة تدل على أفضلیة ال

البیان فیما  جزاكم اهللا أھل بیت نبّیكم عن ھذه اُألمة خیرًا، فما نجد الشرح و«: فقال المأمون ومْن معه
 .١٤»اشتبه علینا إّال عندكم

 .ـ كتاب اإلمام في محض اإلسالم ٣
  سالم على سبیل اِإليجاز واالختصار، فكتب إلیه أن يكتب له محض اإل) علیه السالم(سأل المأمون اإلمام 

 منھا اإلمامة ُاصول العقائد و
 :جمعھا في كتاب جاء فیه و
القائم بُامور  الحجة على المؤمنین و ـ و) صلی اهللا علیه و آله(بعد رسول اهللا : إّن الدلیل بعده ـ أي و«

ولّیه، والذي كان منه بمنزلة  وصّیه و فته وخلی العالم بأحكامه، أخوه و الناطق عن القرآن و و المسلمین
قائد الغر  إمام المتقین، و ، أمیر المؤمنین، و)علیه السالم(ھارون من موسى، علي بن أبي طالب 

 .وارث علم النبیین والمرسلین أفضل الوصیین و المحجلین و
 .»وبعده الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجّنة

 و«): علیه السالم(وقال ) علیه السالم(ه أسماء األئمة من أھل البیت في كتاب) علیه السالم(ثم بین 
 االستقامة و الصدق والصالح و من مات ولم يعرفھم مات میتة جاھلیة، وأّن من دينھم الورع والعفة و

 .١٥»...أداء األمانة إلى البر والفاجر االجتھاد و
 .ـ خصائص وواجبات إمام المسلمین ٤

المسلمین من خصائص  مناظراته مايتعلق بِإمام في أجوبته و في لقاءاته و) لسالمعلیه ا(اإلمام  وّضح
تقارن  ، و)علیه السالم(حقوق، لكّي تطلع اُألّمة على المفاھیم السلیمة حول اإلمام  واجبات و وشروط و

 .ھو الحكم بین المتصدي لمنصب اإلمامة في خصوص الجانب التطبیقي و بینھا و
يذّب عن  يقیم حدود اهللا، و يحّرم حرام اهللا، و اإلمام يحّلل حالل اهللا و إّن«): ه السالمعلی(من أقواله  و

 .١٦»الموعظة الحسنة يدعو إلى سبیل رّبه بالحكمة و دين اهللا، و
اإلشراف على تطبیق أحكام  الحّجة و خصائص اإلمام الذي يقوم بدور القدوة و) علیه السالم(بّین  و

 .الكفاءة في اإلدارة والسیاسة التقوى و ون األفضل في العلم واإلسالم، ومنھا أن يك
 .حقن الدماء: خامسًا

ھو حقن دماء المسلمین من أتباع أھل ) علیه السالم(من مكتسبات قبول والية العھد من قبل اإلمام 
زيد : ومنھم ومن أتباع النظام الحاكم، فأعلن المأمون العفو العام عن قادة الثورات،) علیه السالم(البیت 

، ومحمد بن جعفر، وتوقفت الثورات المسلحة، وتوّجه قادتھا وكوادرھا )علیه السالم(وابراھیم ُاخوة اإلمام 
األوضاع بصورة سلمیة ھادئة،وبناء قواعدھم الشعبیة،واالستفادة من الظروف المتاحة لتطوير  إلى إصالح

م الحاكم فیما بعد لقمع المعارضین لحكمه من الحركة الرسالیة، وتبیان الحقائق للمسلمین لكي اليزجھ
في بعض المناصب )علیه السالم(أو من غیرھم، وكان لتعیین ُاخوة اإلمام ) علیه السالم(أھل البیت

 توجیه المسلمین التخاذ الموقف السلیم في التعامل فیما بینھم، و الحكومیة دور كبیر في إرشاد و
لوالية العھد في وقت كان أتباعه في ) علیه السالم(قبول اإلمام  قد جاء التعامل مع الحكومة القائمة و

 الطاقات و الذي يكّلفھم كثیرًا من السالح حمل أمّس الحاجة لقسط من التفّرغ للعمل الرسالي بعیدًا عن
  .البشرية اإلمكانیات المادية و

                                                
 .٦: ٢المصدر .  ١٢
 .٣٢: فاطر.  ١٣
 .٢٤٠الى  ٢٢٨: ١) علیه السالم(عیون أخبار الرضا .  ١٤
 .١٢٢: ٢) علیه السالم(عیون أخبار الرضا .  ١٥
 .تحف العقول: ، وبنحوه في٢١٨: ١) علیه السالم(عیون أخبار الرضا .  ١٦
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 )علیه السالم(إستشهاد اإلمام الرضا 

حتى تأّثر به الوزراء والقواد والفقھاء والمقربون للبالط، ) علیه السالم( بعد تنامي القاعدة الشعبیة لإلمام
وبعد فشل المأمون في تحقیق ما أراد من تثبیت سلطانه بسبب تمرد العباسّیین علیه ، وبعد فشله في 

ه للمأمون في جملة من مواقف) علیه السالم(الحط من شأن اإلمام أمام المأل، مضافًا إلى معارضة اإلمام 
بدّس السّم إلیه كما ھو ) علیه السالم(وممارساته، بعد كل ھذا وغیره، أقدم المأمون على قتل اإلمام 

 .١٧ظاھر أغلب الروايات

 الخالصه
 دوره في تطبیق أحكام الشريعة و المنھج السیاسي للحاكم اإلسالمي و) علیه السالم(ـوّضح اإلمام ١

بخّطه ) علیه السالم(ي الحكم  في وثیقة العھد التي كتبھا األسباب التي تؤدي إلى شرعّیة االستمرار ف
  .بعد أن اضطر الى قبول والية العھد تحت التھديد والضغط

من ھذه  ـ على الرغم من اضطرار اإلمام الى القبول بوالية العھد، لكنه أحرز عّدة مكتسبات بقبوله بھا و٢
 :المكتسبات مايلي

علیه (ة الذي ساعد على نشر وايضاح مكانة اإلمام الرضا أ ـ الجو العام الذي حصلت به البیع
 .وعظیم فضله وعلمه)السالم

حیث كتب المأمون كتابًا للعباسیین المعترضین على والية ) علیه السالم(ب ـ انتشرت فضائل أھل البیت
دعائم ودورھم في إرساء ) علیه السالم(وأھل البیت) علیه السالم(العھد يوّضح فیه فضائل اإلمام علي

 ).صلی اهللا علیه و آله(الرسالة ونصر الرّسول
 .وجماعته الصالحة) علیه السالم(ج ـ الحرية النسبیة التي تمتع بھا اإلمام 

 .بشكل بعید عن التقیة) علیه السالم(من نشر مباديء أھل البیت) علیه السالم(د ـ تمكن اإلمام 
إلمام ودوره في حفظ الشريعة وإقامة العدل موّضحًا على صفات ا) علیه السالم(ھـ ـ تأكید اإلمام الرضا 

 .بذلك انحراف الخلیفة العباسي
  

                                                
 ؛٢١٠:  ٢٢نھاية اإلرب  ؛٤٥٧:  ٨الثقات البن حّبان  ؛٤٥٣:  ٢تاريخ الیعقوبي  ؛١٢:  ٢مرآة الجنان  ؛٢٥١:  ٢٢الوافي بالوفیات .  ١٧

 .٢١١:  ١مآثر اإلناقة في معالم الخالفة 
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 مقدمهال

، ونبدأ )علیه السالم(انتھینا بحمده ومنه من تاريخ علم آخر من أعالم بیت النبوة والحي وھو اإلمام الرضا 
، حیث نتناول الخطوط العامة في )علیه السالم(الجواد  ھذا الدرس بتاريخ اإلمام من بعده ، وھو اإلمام

   .تاريخه علیه السالم، بدأ بإطاللة عامة نلقي فیھا نظرة على المالمح العامة لعصره حین تصديه لإلمامة

  المحتوي العلمی

  ، ألقابه ، کناه ، نسبه والدته
سنة خمس وتسعین ومائة ولد أبو جعفر محمد الجواد بالمدينة تاسع عشر من شھر رمضان المعظم 

  . للھجرة 
أبا وأما فھو محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد : أما نسبه  و

  ) . لیه السالمع(الباقر ابن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب 
  . المريسیة : أما أمه أم ولد يقال لھا سبیكة النوبیة وقیل  و
  . فأبو جعفر كنیة جده محمد الباقر : أما كنیته  و
  .١ .أشھرھا الجواد المرتضى  و القانع  و فالجواد  و: أما ألقابه  و

  .النص على إمامته
القائم باإلمامة بعد علي بن موسى الرضا ولده أبو جعفر محمد الجواد للنص علیه واإلشارة له بھا من أبیه 

   .٢، كما أخبر بذلك جماعة من الثقات العدول
 : قلت للرضا :  فعن صفوان بن يحیى قال

قد وھبه اهللا  يھب اهللا لي غالما ، و: قد كنا نسألك قبل أن يھب اهللا لك أبا جعفر من القائم بعدك فتقول 
ال أرانا اهللا لك يومك فإلى من ؟ فأشار بیده إلى أبي جعفر وھو قائم  لك وقر  عیوننا به ، فإن كان كون و

ما يضر من ذلك؟ فقد قام عیسى  و: فقال ! ھذا ابن ثالث  و: اك ثالث سنین ، فقلت بین يديه وعمره إذ ذ
 ٣ .بالحجة وھو ابن أقل من ثالث سنین

 ).علیه السالم(بین المأمون واإلمام الجواد  هالعالق

رعي ھو الوارث الحقیقي ألبیه، وھو القائد الش) علیه السالم(بسبب إدراك المأمون جیدًا أن اإلمام الجواد 
، لذلك تعامل في تخطیطه السیاسي معه تعامال جاّدًا بصفة )صلی اهللا علیه و آله(الّمة جّده رسول اهللا 

كان قطبًا مھّمًا من أقطاب الساحة السیاسیة اإلسالمیة وقتذاك فیما يمثله من ) علیه السالم(أّن اإلمام 
مكانة واحترام في نفوس قطاعات واسعة قائد مطاع من قبل الطلیعة الواعیة في االّمة، وما يمتلكه من 

 .من اُالّمة
 :وقد أعلن المأمون تصوره ھذا أمام العباسیین عندما قالوا له

وال يعرف حالله من حرامه، ! قرة عینك صبیًا لم يتفقه في دين اهللا؟ أتزوُج ابنتك و! يا أمیر المؤمنین«
يقرأ  سع سنین ـ فلو صبرت له حتى يتأدب وإذ ذاك ت) علیه السالم(ألبي جعفر  ـ و! والفرضًا من سنة؟

 .»يعرف الحالل من الحرام القرآن و
أعلم  أقرأ لكتاب اهللا منكم و أحكامه و سنته و رسوله و أعلم باهللا و فأجاب المأمون بأّنه ألفقه منكم و

 .كمتأويله من تنزيله و عاّمه و خاّصه و باطنه و ظاھره و منسوخه و ناسخه و متشابھه و بمحكمه و
ھذا األمر  و. كان مخططا له بعناية وحنكة) علیه السالم(لذلك نرى أّن تعامل المأمون مع اإلمام الجواد  و

 الحّجاب و كیف اھتم القّواد و من بنت المأمون و) علیه السالم(يفسر البعد الضخم الذي أخذه زواج الجواد
 .العّمال به الخاّصة و

                                                
 .١٠٣٦ – ١٠٣٥ھامش ص  - ٢ج : الفصول المھمة في معرفة األئمة .  ١
ح  ٤٧٤/  ٥: ، وإثبات الھداة  ٢٧٢/  ٢: ، وكشف الغمة  ٣٢٠و  ٣١٧: إعالم الورى  ، و ١٦و  ١٤ح  ٣١٣/  ١: الكافي : راجع مثال.  ٢

 .من الكتب ،وغیرھا٢٤،  ٢٧: الغیبة للطوسي  ، و ٣٨٩و  ٣٧٥/  ٢: ، وحلیة األبرار  ١٨
، و  ٢٧٦/  ٢: ، اإلرشاد للمفید  ٢١٢،  ٨٥: ، إثبات الوصیة  ٢٧٩: ، كفاية األثر للخزاز  ١٠ح  ٣٢٠/  ١: الكافي : أنظر.  ٣
 .٤ح  ١٠٢/  ٢٥: ، و  ٥٢ح  ٢٥٦/  ١٤: ، و  ٨ح  ٢١/  ٥٠: ط آخر ، البحار  ٣٥٧: 
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 )علیه السالم(محسن التعامل مع اإلما هأهداف سیاس

مستھدفًا ما ) علیه السالم(على أساس النقطة السابقة فقد تظاھر المأمون بحّبه وتقديره لإلمام الجواد 
 :يلي

  ) .علیه السالم(ـ كسب الجماھیر المسلمة المحبة ألھل البیت أ 
  ).علیه السالم(ـ التغطیة على جريمة قتله لإلمام الرضا  ب

 ).علیه السالم(اإلمام الجوادالموقف الحقیقی للمأمون من 

، )علیه السالم(كعالقته السابقة مع أبیه اإلمام الرضا ) علیه السالم(كانت عالقة المأمون باإلمام الجواد 
 .تستبطن أغراضًا سیاسیة، ظاھرھا جمیل وباطنھا ماكر مخادع

في االنتقاص منه  تحقیق أغراضه لم يستطع، ولكّنه )علیه السالم(لقد كاد المأمون لإلمام الجواد 
 .وإسقاطه، فكانت آخر محاولة له مع الجواد ھي تزويجه البنته

أّما توجھات قاضي القضاة ابن أكثم في التصدي إلحراج اإلمام باالسئلة الصعبة فما كانت إّال بدافع من 
 .المأمون

لة تقطعه فیھا، مسأ) علیھما السالم(اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا: قال المأمون لیحیى بن أكثم
 ياأبا جعفر ماتقول في رجل نكح امرأة على زنا أيحل أن يتزوجھا؟: فقال
يدعھا حتى يستبرئھا من نطفته ونطفة غیره، إذ ال يؤَمن منھا أن تكون قد أحدثت «): علیه السالم(فقال

منھا حرامًا ثم ثم يتزوج بھا إن أراد، فإّنما مثلھا مثل نخلة أكل رجل . مع غیره حدثًا كما أحدثت معه
 .٤»فانقطع يحیى. اشتراھا فأكل منھا حالال

) علیه السالم(لكن دھاء المأمون وحنكته السیاسیة كانا يجعالنه يظھر الفرح عندما يجیب اإلمام الجواد  و
ھذا لون من ألوان  و. كأّنھا توجھات فردية على المشكالت من المسائل فتظھر توجھات ابن أكثم و

أذنابه بمحاربة ھذه  ة حتى اآلن وھي أّن القائد يظھر الوّد لجھة ما، لكّنه يأمر أتباعه والسیاسة المّتبع
 .الجھة

  
الواعین ألالعیب السلطة ) علیه السالم(ھذه السیاسة على جملة من اتباع اإلمام  لم تنطل و

 ).علیه السالم(وسیاساتھا تجاه أھل البیت

  ).علیه السالم(ادالصارمۀ على تحرکّات اإلمام الجو هالرقاب
 

 

إضافة لما سیحققه ھذا الزواج من دعاية ) علیه السالم(إّن إصرار المأمون على تزويج ابنته لإلمام الجواد 
، فإّن ثمة سببًا )علیه السالم(في األوساط العامة للمأمون لما سوف يظھره من كونه محبًا ألھل البیت 

في بیته لیحصي علیه ) علیه السالم(ئم على اإلمام آخر النستبعده وھو وضع الجاسوس والرقیب الدا
 ).علیه السالم(سكناته وحركاته ويرفعھا إلى الجھة التي زرعته وھكذا كانت ُاّم الفضل مع اإلمام الجواد 

 )علیه السالم(موقف العباسیین من اإلمام الجواد

من تساھل المأمون مع اإلمام  فقد استاؤوا مّما رأوه. اتسم موقف العباسیین بالحقد والتعصب والسذاجة
في الظاھر كثیرًا دون إدراك البعد الحقیقي الذي كان يستھدفه المأمون من ھذا التقارب ) علیه السالم(

 .والتمازج
 ).السالم معلیھ(وقد استفاد المأمون من موقفھم العدائي لیظھر وكأنه موال حقیقي ألھل البیت

                                                
 ).علیه السالم(ما أثر عن اإلمام الجواد : تحف العقول.  ٤
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 من ابن أکثم) علیه السالم(موقف اإلمام 

 :للرد على ابن أكثم ففضحه أمام الناس لألسباب اآلتیة) علیه السالم(لقد تصدى اإلمام 
ـ إثبات إمامته وعلمه أمام الناس في وقت راحت تشن الجھات المعادية حملة إعالمیة شديدة على  أ

 .اليفقه من الدين شیئًا وذلك لصغر سّنه) علیه السالم(اإلمام بزعمھا أّنه
 .امه البن أكثم يعتبر تفنیدًا وإفحامًا للنظام الحاكم باعتباره عالمه وقاضي قضاتهـ تفنیده وإفح ب
 .ـ تثقیف الناس وكشف الحقیقة بإظھار العلم الصحیح لھم من خالل اإلجابه على أسئلته ج

 .المعتصم هحکوم

  .قال الذھبيالمعتصم العباسي ھو أبو إسحاق محمد بن الرشید ولد سنة ثمانین ومائة، كذا 
  .وكان فاسد األخالق له غالم يقال له عجیب وكان مشغوفًا به

  

غیرھم، وكان يفتقد  لقد كان المعتصم محدود التفكیر مّیاال للقسوة في تعامله مع خصومه السیاسیین و
كثیرًا من مقّومات الحنكة السیاسیة في إدارة شؤون الدولة، وقد تعّرض حكمه لكثیر من االضطرابات 

قد ھیمن الجیش على الحكم في عصره بعد أن مال  أقالیم عديدة من الدولة العباسیة، والسیاسیة في 
أغدق علیھم األموال الطائلة مما أثار حفیظة  المعتصم إلى أخواله األتراك وكّون منھم جیشًا خاصًا به و

 .كّرس الروح القومیة في المجتمع العسكريین العرب، و
تعتبر سیاسة المتعصم ھذه أخطر ماواجھته الدولة العباسّیة في مسیرتھا، فیما ساءت األحوال بعد  و

المعتصم، واستشرى خطر العسكريین في الدولة وباشروا االنقالبات العسكرية على الخلفاء الذين حاولوا 
 .تقلیص سلطاتھم

 )علیه السالم(المعتصم واإلمام محمد الجواد 

  :على يد المعتصم عبر خطوتین) علیه السالم(لجواد استشھاد اإلمام ا
 لم تتجاوزفي خالفة المعتصم طويلة فھي ) علیه السالم(المدة التي قضاھا اإلمام الجواد لم تكن

على يد ھذا الحاكم العّباسي المنحرف، ) علیه السالم(السنتین، كان ختامھا استشھاد اإلمام الجواد 
 :وذلك عبر خطوتین

  : الى بغداد) علیه السالم(استقدام اإلمام : لىالخطوة اُالو
بعیدًا عنه في المدينة، لذلك قرر استدعاءه ) علیه السالم(لقد خشي المعتصم من بقاء اإلمام الجواد 

كان سبب وروده إلیھا  إلى بغداد، حتى يكون على مقربة منه يحصي علیه أنفاسه ويراقب حركاته، و
توفي بھا  ورد بغداد للیلتین بقیتا من المحرم سنة عشرين ومائتین، وف«إشخاص المعتصم له من المدينة 

 ».في ذي القعدة من ھذه السنة
 .ھي التصفیة الجسدية لقد كان ھذا االستقدام بمثابة االقامة الجبرية تتبعه عملیة أكبر و

  ): علیه السالم(اغتیال اإلمام الجواد : الخطوة الثانیة
يمثل خطرًا حقیقیًا على النظام الحاكم؛ لما يملكه ھذا الوجود من ) ه السالمعلی(كان وجود اإلمام الجواد 

دور فاعل وقیادي لُالّمة، لذلك قررت السلطة أن تتخلص منه مع عدم استبعادھا وجود العالقة بین اإلمام 
 .التحركات النھضوية في اُالّمة القائد و

 :المعتصم قولهعن زرقان صاحب ابن أبي داود قاضي فقد روى المؤرخون 
وددت الیوم أّني قدمت : رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وھو مغتم فقلت له في ذلك، فقال

لما كان من ھذا األسود أبي جعفر محمد بن علي بن : لم ذاك؟ قال و: منذ عشرين سنة، قال قلت له
إّن سارقًا أقّر على نفسه : قالكیف كان ذلك؟  و: قلت له: موسى الیوم بین يدي أمیر المؤمنین، قال

سأل الخلیفة تطھیره بإقامة الحّد علیه، فجمع لذلك الفقھاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن  بالسرقة، و
 .... .من الكرسوع: فقلت: علي فسألنا عن القطع في أّي موضع يجب أن يقطع؟ قال

  )للبحث والتحقیق(
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راجع مثال تفسیر . كونھا علة قتله علیه السالم يرجى كتابة بحث حول ھذه الحادثة وتتمتھا وسبب
علیه (وغیره من الكتب لذلك، حیث استدعي من قبل المعتصم وكان االمام الجواد . ٣١٩:  ١العیاشي 

لّما ُاخرج أبو : يتوقع مقتله بعد ھذا االستدعاء؛ فقد روي عن إسماعیل ابن مھران قوله) السالم
ُجعلت : بغداد في الدفعة االولى من خرجتیه قلت له عند خروجهمن المدينة إلى ) علیه السالم(جعفر

فكّر بوجھه إلّي «): علیه السالم(فداك، إّني أخاف علیك من ھذا الوجه، فإلى من االمر بعدك؟ قال 
، فلّما اسُتدعي به إلى المعتصم صرُت إلیه فقلُت »لیس حیث ظننت في ھذه السنة«: قال و» ضاحكًا

ت خارٌج، فإلى من ھذا االمُر من بعدك؟ فبكى حتى اخضّلت لحیته، ثم التفَت الّي ُجعلُت فداك، أن: له
 .٥»عند ھذه ُيخاف علّي، األمُر من بعدي إلى ابني علي«): علیه السالم(فقال 

  اُم الفضل هال سم اإلمام بواسطإحتم
أفضل من بنت أخیه ھناك من يذھب الى أن المعتصم قد سّم اإلمام بواسطة ُاّم الفضل؛ إذ لم يجد  و

المأمون للقیام بھذه المھمة، فھي التي تستطیع أن تقتله بصورة أكیدة دون أن تثیر ضجة في اُالّمة، 
 :مستغال نقطتین في شخصیتھا

لیست بالمستوى  ـ كونھا تنتمي للخط الحاكم انتماء حقیقیًا، فھي بنت المأمون وعمھا المعتصم، و ١
ما تفرزه من سلبیات  انتمائھا النسبي ھذا، لذلك كانت تخضع لتأثیراته وااليماني الذي يجعلھا تنفك عن 

 .ضد اإلمام
علیه (ـ غیرتھا وحقدھا على اإلمام بسبب تسرّيه وتزّوجه من نساء ُاخريات، خصوصًا وأّنھا لم تلد لإلمام  ٢

 ).علیه السالم(، بینما قد ولدت له أّم اإلمام الھادي)السالم
قد روى الناس أّن ُام الفضل كتبت إلى : شائعًا بین الناس، ولذلك قال بعض المؤرخین لقد كان أمر غیرتھا و

إّنه يتسّرى علّي ويغیرني، فكتب إلیھا المأمون يابنیتي، إّنا لم : تقول أبیھا من المدينة تشكو أبا جعفر و
 .٦نزّوجك أبا جعفر لنحّرم علیه حالال، فال تعاودي لذكر ماذكرتي بعدھا

  )علیه السالم(على اإلمام  هت الظاهریاالعتداءا
من  من طرف أذناب السلطة، و) علیه السالم(لم تخل ھذه الفترة من االعتداءات الظاھرية على اإلمام  و

العامل عند السلطة  و) علیه السالم(ذلك مافعله عمر بن فرج الرفجي الرجل المعادي ألھل البیت 
 : سنان قولهالمؤرخون عن محمد بن فقد روى . العباسیة

: مات عمر، فقال: حدث بآل فرج حدث؟ فقلت! يامحمد: ، فقال)علیه السالم(دخلت على أبي الحسن 
أو التدري ماقال لعنه اهللا لمحمد بن علي أبي؟ : أحصیت أربعًا وعشرين مرة، ثم قال. الحمد هللا على ذلك

اللھم إن كنت تعلم أّني أمسیت : أظّنك سكران، فقال أبي: خاطبه في شيء، فقال: ال، قال: قلت: قال
ماكان له، ثم ُاخذ  لك صائمًا فأذقه طعم الحرب وذّل األسر، فواهللا إن ذھبت األيام حتى ُحرب ماله، و

 .٧أسیرًا، فھو ذا مات

 الخالصه
 :يعكس ُأمورًا أھّمھا) علیه السالم(إن اھتمام المأمون باإلمام الجواد 

ھو الوارث الحقیقي واالمتداد الواقعي لخط ) علیه السالم(الجواد  ـ إّن المأمون كان يدرك أّن اإلمام ١
 ).صلی اهللا علیه و آله(اإلمامة، وھو القائد الشرعي ألّمة جده 

كان يؤّدي إلى اضفاء نوع من الشرعیة على حكم المأمون ) علیه السالم(ـ إن االحتفاء باإلمام الجواد ٢
 .فكريًا وروحیًا وعقائديًا) علیه السالم(لمرتبطة باإلمام وتأمین جانب من توقعات الجماعة الصالحة ا

 .حیث يكون قريبًا من عیون السلطة ويقع تحت رقابتھا) علیه السالم(ـ إمكان تحجیم دور اإلمام الجواد  ٣
 ).أّم الفضل(وتزويجه من إبنته) علیه السالم(استدعاءاإلمام الجواد ومن ھنا نجد إسراع المأمون في

لیخلفه المعتصم على عرش الدولة العباسیة، والذي كان اليختلف في )  ھـ ٢١٨سنة (مون ـ مات المأ٤
 .سیاسته عن المأمون فضال عن اعتماده على األتراك في قیادة الدولة والجند

سوى سنتین من حكم المعتصم، حیث تّم اغتیاله بالسّم على ) علیه السالم(ـ لم يشھد اإلمام الجواد ٥
 .ميد عّمال المعتص

  

                                                
 .٣٦٩: االرشاد.  ٥
 .٣٥٨:  ٢كشف الغمة .  ٦
 .٤١٥): كتاب الحجة(اصول الكافي .  ٧
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 مقدمهال

، حیث تناولنا بعض الخطوط )علیه السالم(بدأنا في الدرس السابق بالحديث عن تاريخ اإلمام الجواد 
لعامة لعصره حین العامة في تاريخه علیه السالم، فبدأنا بإطاللة عامة ألقینا فیھا نظرة على المالمح ا

  .تصديه لإلمامة
   .نلتقي بكم الیوم للحديث عن خطوط عامة أخرى من ھذا التاريخ و

  المحتوي العلمی

 هالصالح هالعلمی للجماع البناء الفکري و و) علیه السالم(اإلمام الجواد 

لمسلم واضحًا في بناء الجانب العقائدي في شخصیة اإلنسان ا) علیه السالم(كان اھتمام اإلمام الجواد 
 :للناظر في تراثه فمما يرتبط بالعقیدة في تراثه نالحظ مايلي

 إلى التوحید الخالص هـ الدعو 1

سالمة تصورات المسلم عن اهللا تعالى تعّد الركیزة التي تستند  و. التوحید ھو أساس العقیدة اإلسالمیة
يعتني عناية شديدة بإيضاح ھذا ) معلیه السال(من ھنا كان اإلمام  علیھا باقي المفردات العقیدية، و

 .تجلیته األساس و
، مامعنى »قل ھو اهللا أحد«): علیه السالم(قلت ألبي جعفر الثاني: قال داود بن قاسم الجعفري

 ؟»األحد«
 لئن سألتھم من خلق السماوات و و{:  ، أما سمعته يقول المجمع علیه بالوحدانیة «): علیه السالم(قال

 .»صاحبة له شريك و: ، ثم يقولون بعد ذلك»}القمر لیقولن اهللا و سخر الشمس األرض و
 .١»التدركه األبصار«: قوله: فقلت
أوھام القلوب أدّق من أبصار العیون، أنت قد تدرك بوھمك السند والھند، ! ياأبا ھاشم«): علیه السالم(قال

 »!، فكیف تدركه األبصار؟كهالتدرببصرك ذلك، فأوھام القلوب  لم تدرك، و لم تدخلھاوالبلدان التي 
 إّنه شيء؟: أيجوز أن يقال هللا): علیه السالم(سئل و

 .٢»حّد التعطیل وحّد التشبیه: نعم، تخرجه من الحّدين«): علیه السالم(فقال
 .المناظرات في ھذا المجال غیر ذلك من المحاورات و و

 ـ الرد على الشبهات 2

للرّد على عقیدة اإلمامة الھل البیت ) علیه السالم(اد لقد استغل بعض الناس صغر سّن اإلمام الجو
 .فراحوا يبثّون الدعايات المضاّدة حولھا) علیه السالم(

 :النحل صاحب الملل وقال 
 و) علیه السالم(أحمد بن موسى بن جعفر دون أخیه علي الرضا : فاعلم أّن من الشیعة من قال بِإمامة«

العلم عنده  ھو صغیر غیر مستحق لإلمامة و ي؛ إذ مات أبوه وشك أوال في محمد بن عل: من قال بعلي
 .٣»ثبت قوم على إمامته بمناھجھا و

إلى إثبات إمامته من خالل كثیر ) علیه السالم(رّدًا على مثل ھذه الشبھات فقد تصدى اإلمام الجواد  و
 .الفكرية من المواقف العملیة و

جعلت أنظر إلى  قد خرج علّي، فأخذت النظر إلیه و و) معلیه السال(رأيت أباجعفر «: بن أسباط قال علي
إن اهللا احتج في ! ياعلّي: رجلیه، ألصف قامته ألصحابنا بمصر، فبینا أنا كذلك حتى قعد، فقال رأسه و

 .»آتیناه الحكم صبیًا و«: اإلمامة بمثل ما احتج في النبوة، فقال
ھو ابن  يجوز أن يؤتاھا و يؤتى الحكمة وھو صبي و ، فقد يجوز أن»وبلغ أربعین سنة» «لّما بلغ أشده و«

 .٤»أربعین سنة

                                                
 .٢٣٨:  ٢االحتجاج .  ١
 .١٦:  ١كافي الشیعة .  ٢
 .١٦٩:  ١الملل والنحل .  ٣
 .، كتاب الحجة٤١٣:  ١الكافي  . ٤
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 .أجوبته على المسائل الصعبة دلیل على إمامته، مضافًا إلى ظھور الكرامات على يديه و

 غیبته و) عج(اإلمام المهدي  هـ التمهید إلى إمام 3

صلی اهللا (والمتتبع آلثار الرسول من القضايا األساسیة في الثقافة اإلسالمیة، ) عج(قضیة اإلمام المھدي 
 .من بعده يجد التأكید علیھا واضحًا جدًا) علیه السالم(واالئّمة ) علیه و آله

لألّمة قاصدًا تركیز ) عج(، فطرح قضیة اإلمام المھدي)علیه السالم(على ھذا المنھج سار اإلمام الجواد  و
 :من نماذج ھذه الدعوة وظھوره  و إعدادھا الستقبال عصر إمامته ھذا المفھوم في األذھان و

علیه (قلت لمحمد بن علي بن موسى: قال) رضي اهللا عنه(ماجاء عن عبد العظیم بن عبد اهللا الحسن 
عدال كما  إني َألرجو أن تكون القائم من أھل بیت محمد، الذي يمأل االرض قسطًا و! ياموالي): السالم

 ):علیه السالم(فقال. جورًا ملئت ظلمًا و
 لكن القائم الذي يطّھر اهللا به األرض من أھل الكفر و و. ھاد إلى دين اهللا مّنا إال قائم بأمر اهللا، وما«

يحرم علیه  عدال ھو الذي يخفى على الناس والدته، ويغیب عنھم شخصه، و يملؤھا قسطًا و الجحود و
كل صعب، يجتمع إلیه من يذل له  ھو سمّي رسول اهللا وكنیته، وھو الذي تطوى له األرض، و تسمیته، و

أينما تكونوا {: ، رجال من أقاصي األرض وذلك قول اهللا عز وجل)ثالثمائة وثالثة عشر: (أصحابه عّدة أھل بدر
فإذا اجتمعت له ھذه العّدة من أھل اإلخالص، أظھر اهللا . }يأت بكم اهللا جمیعًا إن اهللا على كل شيء قدير

رجل، خرج بإذن اهللا تعالى، فال يزال يقتل أعداء اهللا حتى ) فعشرة آال(أمره، فإذا كمل له العقد وھو 
 .»يرضى اهللا عز وجل

 كیف يعلم أن اهللا تعالى قد رضي؟ و! ياسیدي: فقلت له: قال عبدالعظیم
 .٥»العزى فأحرقھما فإذا دخل المدينة أخرج الّالت و. يلقي في قلبه الرحمة«): علیه السالم(قال

 ومن یلیه) علیه السالم(يالهاد هـ النص على إمام 4

 :يقول) علیه السالم(سمعت أبا جعفر محمد بن علّي الرضا : قال الصقر ابن أبي دلف
إن االمام بعدي ابني علّي، أمره أمري، وقوله قولي، وطاعته طاعتي واإلمام بعده ابنه الحسن، أمره امر «

فمن االمام بعد الحسن؟ ! اابن رسول اهللاي: فقلت له. ، ثم سكت»ابیه، وقوله قول أبیه، وطاعته طاعة أبیه
: فقلت له»  ان من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر«: بكاًء شديدًا، ثم قال) علیه السالم(فبكى

فقلت . »النه يقوم بعد موت ذكره وارتداد اكثر القائلین بإمامته«: لم سّمي القائم؟ قال! ياابن رسول اهللا
ألن له غیبة يكثر أيامھا ويطول أمدھا فینتظر خروجه «): علیه السالم(ولم سّمي المنتظر؟ قال: له

المخلصون وينكره المرتابون ويستھزيء بذكره الجاحدون، ويكذب بھا الوّقاتون، ويھلك فیھا المستعجلون، 
 .٦»وينجو فیھا المسّلمون

 هخاطئـ تصحیح المفاهیم ال 5

مع يحیى بن أكثم ) علیه السالم(جد في حوار لإلمام الجوادكان للغلو ألوان شّتى، منھا الغلو بالصحابة، ون
 :أمام جماعة كبیرة من الناس أنه قد فّند فیه التوجھات المغالیة بالصحابة

) علیه السالم(نزل جبرئیل«أنه : ماتقول يابن رسول اهللا في الخبر الذي، روي: قال له يحیى بن أكثم
سل أبا : إن اهللا عز وجل يقرؤك السالم ويقول لك! يامحمد: لقا و) صلی اهللا علیه و آله(على رسول اهللا 

 ؟»بكر ھل ھو عّني راض فِإني عنه راض
لست بمنكر فضل أبي بكر، ولكن يجب على صاحب ھذا الخبر أن يأخذ «): علیه السالم(فقال أبو جعفر

علّي الكّذابة، وستكثر  قد كثرت«: في حّجة الوداع) صلی اهللا علیه و آله(مثال الخبر الذي قاله رسول اهللا 
بعدي، فمن كذب علّي متعّمدًا فلیتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب اهللا 

 و. »ما خالف كتاب اهللا وسنتي فال تأخذوا به سنتي فخذوا به، و سنتي، فما وافق كتاب اهللا و عز وجل و
نحن  ولقد خلقنا اِالنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه و{: الىلیس يوافق ھذا الخبر كتاب اهللا، قال اهللا تع

، فاهللا عز وجل خفي علیه رضاء أبي بكر من سخطه حتى يسأل عن مكنون }أقرب إلیه من حبل الوريد
 .»سره، ھذا مستحیل في العقول

ِإن مثل أبي بكر وعمر في األرض كمثل جبرئیل ومیكائیل في «: قد روي و: ثم قال يحیى بن أكثم
 .»لسماءا

 لم يعصیامیكائیل ملكان هللا مقّربان  ھذا أيضًا يجب أن ينظر فیه؛ ألن جبرئیل و و«): علیه السالم(فقال 
إن أسلما بعد الشرك، فكان أكثر  ھما قد أشركا باهللا عّز وجّل و و. طاعته لحظة واحدة لم يفارقا اهللا قط، و

                                                
 .٢٥٠:  ٢االحتجاج .  ٥
 .٣٨٧: كمال الدين.  ٦



 
   

 
  
  
 

 
 

 
 

  )2(سالمی التاریخ اال )ع(اإلمام محمد الجوادنشاطات 

4  

 .»أيامھما الشرك باهللا، فمحال أن يشّبھھما بھما
 .»لونزل العذاب لما نجا منه إال عمر«: قال) صلی اهللا علیه و آله(روي أن النبي : أن قال يحیى إلى
أنت فیھم وما كان  وما كان اهللا لیعذبھم و«: وھذا محال أيضًا، ألن اهللا تعالى يقول«): علیه السالم(فقال

صلی اهللا علیه و (أحدًا مادام فیھم رسول اهللا  اليعذبفأخبر سبحانه أنه . »اهللا معذبھم وھم يستغفرون
 .٧»وما داموا يستغفرون اهللا) آله
وكیفیة  القرآن الكريمفي مرجعیة ) علیه السالم(منھج أھل البیت ) علیه السالم(ھكذا طرح اإلمام  و

لخلفاء االستضاءة به للرد على التحريف الذي خیّم على الحديث النبوي والتاريخ االسالمي خالل عصور ا
 .والحّكام االمويین والعباسیین

 ).علیه السالم(االمام محمد الجواد  همدرس

 نصف العقد و حتى استشھاده اليتجاوز العقدين و منذ والدته و) علیه السالم(لقد كان ُعمر اإلمام الجواد
صّديھم ت الذين سبقوه حین استالمھم للقیادة و) علیه السالم(ھو أقل من متوسط عمر سائر االئمة 

 .لمنصب اإلمامة
كانت مدة مباشرته لمھام اإلمامة  و) علیه السالم(قد قضى مايقل عن العقد الواحد في ظل أبیه الرضا و

إذا الحظنا الظروف الخاصة التي اكتنفت حیاته من حیث الرقابة المشدّدة على  ثماني عشرة سنة و
ه في عھد المأمون الذي شغل خمسة عشر أتباع ال سیما فیما يرتبط بعالقاته مع شیعته و نشاطه و

  ،)علیه السالم(عامًا من عمر اإلمام الجواد
; ٨راويًا وراوية ٢٧٦وحجم الرواة عنه ـ البالغین ) علیه السالم(والحظنا أيضًا حجم التراث الذي وصلنا عنه

التعلیمیة  العلمیة ومدى نجاحه في المھّمة) علیه السالم(لعرفنا مستوى نشاط مدرسة اإلمام الجواد
والبناء التثقیفي للجماعة الصالحة في عھده القصیر جدًا فیما إذا قورن إلى عھود غیره من االئـّمة 

  .السابقین علیه
 .وتبلور نظام الوكالء) علیه السالم(اإلمام محمد الجواد 

أن يبدأ  إّن نظام الوكالء الذي يعتمد الوعي واالخالص من أتباع األئمة وأصحابھم كان من الطبیعي
وبدأت تظھر آثاره وتتضح معالمه ورموزه بشكل ) علیه السالم(تأسیسه منذ عھد أمیر المؤمنین علي

حیث أخذ التشیع باالنتشار وبدأت الشیعة تشعر بضرورة ) علیه السالم(واضح في عھد اإلمام الصادق 
 .تالمذته عبر أصحابه و) علیه السالم(االرتباط الدائم باإلمام المعصوم

نشاطھم كلما كانت الحاجة تشتد إلى ازدياد عدد  و) علیه السالم(كلما كانت الرقابة تشتد ضد االئمة  و
 .نشاطھم اتساع مجال تحركھم و الوكالء، و

علیه (الجواد الكاظم والرضا و: من ھنا كان الخط البیاني لھذا النظام تصاعدّيًا خالل عھود االئمة الثالثة
 ).السالم

من خالل ابنة الخلیفة ) علیه السالم(لمشّددة التي ُاعملت في داخل بیت اإلمام الجواد بعد الرقابة ا و
أنفاسه بداية عھد جديد لتوسیع رقعة ھذا ) علیه السالم(العباسي التي كانت تحصي على اإلمام 

الخط الشیعي باعتبار الحاجات  تعمیقه في داخل المجتمع اإلسالمي و و) نظام الوكالة(النظام 
ستجدة للجماعة الصالحة التي سوف تحرم بالتدريج من االرتباط المستمر باإلمام المعصوم من جھة، الم
ضرورة استقالل الكیان الشیعي والحفاظ على قدرته للصمود أمام التیارات المنحرفة في المجتمع  و

ي من جھة قدرته على االستمرار في ايجاد التغییر االجتماعي داخل المجتمع اإلسالم اإلسالمي و
 .ُاخرى

علیه (المھدي و العسكري  ھم الھادي و سوف نالحظ تلك المستجدات في عھود االئمة الالحقین و و
 ).السالم

، واعتبرت بداية عصر جديد للجماعة )علیه السالم(ھكذا تبلورت ظاھرة الوكالة في عھد اإلمام الجواد  و
ار واالستقالل في أّيامھا المقبلة حین تنقطع عن الصالحة من حیث ضرورة تدريبھا وتعويدھا على االستقر

اإلمام المعصوم وتضطرھا الظروف السیاسیة القائمة لقطع العالقة المباشرة وغیر المباشرة باإلمام إذ 
 يكتفي بالتوجیه و إلى الغیبة عن األنظار ويكون ارتباطه من جھة واحدة و) علیه السالم(يضطر اإلمام 

) علیه السالم(منذ عھد اإلمام علي) علیھم السالم(لناس بشخصه وكان االئـّمةاالرشاد دون أن يعرفه ا
 .يمھّدون األمر لھذه الظروف العصیبة التي كانوا يخبرون شیعتھم بھا ويتّنبأون بھا استعدادًا بعصر الغیبة

                                                
 .٢٤٩ـ  ٢٤٥:  ٢االحتجاج .  ٧
 .٣٧٦ـ  ٩٥: من المھد الى اللحد) علیه السالم(راجع االمام الجواد.  ٨
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 .هاالجتماعی هوالتربی )علیه السالم(اإلمام محمد الجواد

ألتباع أھل البیت ضرورة فعلیة ومستقبلیة تعینھم على الصمود أمام  إّن توثیق أواصر الكیان االجتماعي
 .التحديات التي كانت تزداد أمامھم يومًا بعد يوم

 ):علیه السالم(قال. نحو ھذا المجال) علیه السالم(من ھنا نالحظ توّجھًا خاّصًا لإلمام الجواد 
 .فإذا منعوھا نزعھا عنھم وحّولھا الى غیرھمـ إّن هللا عبادًا يخّصھم بالنعم ويقّرھا فیھم مابذلوھا،  ١
المؤونة فقد عّرض النعمة  لم يحتملـ ماعظمت نعمة اهللا على عبده إّال عظمت علیه مؤونة الناس فمن  ٢

 .للزوال
ـ أھل المعروف الى اصطناعه أحوج من أھل الحاجة إلیه ألّن لھم أجره وفخره وِذكره، فمھما اصطنع  ٣

وغیر ذلك من . ـ شكر ماصنع إلى نفسه ـ من غیره فال يطلبّنا يبدأ فیه بنفسه، الرجل من معروف فإّنم
 .النصوص

 .هالروحی هوالتربی )علیه السالم(االمام محمد الجواد

 ببناء االنسان داخلیًا قبل أي بناء، ) علیه السالم(لقد اعتنى أئمة أھل البیت
الي بروحه ھو الذي يستطیع أن يتسّلق سّلم واھتموا ببناء الروح أشد االھتما؛م ألن االنسان المتع

  .الكمال ويسمو بقّوة الروح على المصائب والمشاكل واليھتز مھما قويت األعاصیر

 
فالتوبة واالستغفار والتوجه إلى اهللا تعالى في كل صغیر وكبیر من اُالمور، والدعاء بنصوص صادرة عن 

 ).علیه السالم(روحیة في مدرسة أھل البیتالمعصومین ھي من ُاولى خطوط التربیة النفسیة وال
الوسائل الى مجموعة من األدعیة ُعرفت بالمناجاة أو ) علیه السالم(قد ُاثرت عن اإلمام الجواد  و

علیه (مھرًا لزوجته حینما زّوجه المأمون ابنته فكتب) علیه السالم(وقد جعلھا اإلمام  المسائل
ن مال زوجھا وقد جعل اهللا أموالنا في اآلخرة مؤّجلة مذخورة إّن لكل زوجة صداقًا م«: للمأمون)السالم

وھي مناجاة رفعھا ) الوسائل الى المسائل(قد أمھرتك ابنتك  و..ھناك كما جعل أموالكم معجلة في الدنیا
في حوائج الدنیا فتبخسن بھا الحّظ من  فالتؤثرھا: بأنھا كنوز الدنیا واآلخرة، وقال: ثم عّرفھا...إلّي أبي

 ٩»...تكآخر

 الخالصه
إن اختلفت  و) علیه السالم(اتمامًا لمسیرة، آبائه اكماال و) علیه السالم(ـ كانت مسیرة اإلمام الجواد ١

، فإن )علیه السالم(الوسائل والخطط في مواجة التحديات التي تحتمھا الظروف التي يعیشھا اإلمام 
الحیلولة دون  حرك في حفظ الرسالة وغايتھم من الت يتحدد بنفس ھدفھم و) علیه السالم(تحركه 

  .بناء الجماعة الصالحة المرتبطة بخط اإلمامة فكريًا وروحیًا انحراف االمة و
االمور المھمه التي  كانت تنصب في جملة من القضايا و) علیه السالم(ـ لھذا نجد أن مواقف اإلمام ٢

 :تتلخص في
 .ي والعقائديتجاه البناء الفكر) علیه السالم(أ ـ موقف اإلمام 

 .الصحابة و) علیھم السالم(المغالین في أھل البیت  ب ـ الموقف ضد الغلو و
 .ج ـ التركیز على البناء التربوي للجماعة الصالحة

ووعاظ )علیھم السالم(د ـ رد الشبھات التي كانت تثار من قبل المعاندين وناصبي العداء ألھل البیت
 .السالطین، وتصحیح المفاھیم الخاطئة
وأنه سیظھر ويمأل ) علیھم السالم(وأنه آخر االئّمة) علیه السالم(ھـ ـ أّكد على غیبة اإلمام المھدي 

 .األرض عدال وقسطًا
  .ألّن المرحلة تقتضي ذلك; نظام الوكالء) علیه السالم(ـ طور اإلمام ٣

                                                
 .٢٦٥ـ  ٢٥٨: راجع مھج الدعوات.  ٩
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 مقدمهال

، )علیه السالم(ھو اإلمام الجواد  الحي و انتھینا بحمده ومنه من تاريخ علم آخر من أعالم بیت النبوة و
، حیث نتناول الخطوط العامة )معلیه السال(ھو اإلمام الھادي  ونبدأ ھذا الدرس بتاريخ اإلمام من بعده، و

في تاريخه علیه السالم، بدأ بإطاللة عامة نلقي فیھا نظرة على المالمح العامة لعصره حین تصديه 
   .لإلمامة

  المحتوي العلمی

  والدته، نسبه، کناه، ألقابه
  . ولد أبو الحسن علي العسكري في رجب سنة اثنتي عشرة ومائتین من الھجرة 

ما، فھو علي الھادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر وأما نسبه أبا وأ
  ). علیه السالم(الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسین بن علي بن أبي طالب 

  . أما أمه فأم ولد يقال لھا سمانة المغربیة ، وقیل غیر ذلك و
  . أما كنیته، فأبو الحسن الغیر و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أشھرھا  الطیب و األمین و الفقیه و المرتضى و المتقي و الناصح و المتوكل  و فالھادي  و: أما ألقابه  و

كان يأمر أصحابه أن يعرضوا عن تلقیبه بالمتوكل لكونه يومئذ لقبا للخلیفة جعفر  المتوكل و و الھادي
 ١ .المتوكل ابن المعتصم

 ).علیه السالم(د الهاديعلی بن محم هالنص على إمام

حیث استشھد والده الجواد )  ھـ ٢٢٠(تصدى اإلمام لمنصب اإلمامة الكبرى في ذي الحجة من سنة 
وأّتم  ٢)علیه السالم(بأمر من المعتصم العباسي بعد أن نّص على إمامة ابنه الھادي) علیه السالم(

مة المسلمین الرّبانّیة ما اليزيد على الحّجة على شیعته، وبھذا يكون عمره الشريف حین تصّديه إلما
لھذا المنصب اإللھي الخطیر وھو في عمر ) علیه السالم(ثمان سنوات، كما تصّدى من قبل أبوه الجواد

 .اليزيد على الثمان سنوات أيضًا
ھي المصداق الثاني لإلمامة المبّكرة التي ظھرت في مدرسة أھل ) علیه السالم(إذن فإمامة الھادي 

وجھائھا إلمامته على  على ھذا فمن الطبیعي أن يكون خضوع علماء الطائفة و ، و)علیه السالم(البیت
قدراته الرّبانیة التي تعتقد  و)علیه السالم(أساس النص المعتبر أو اإلحساس المباشر بقابلیات اإلمام

                                                
 .١٠٦٤ – ١٠٦٣: ٢:الفصول المھمة في معرفة األئمة .  ١
 .١٢٣:  ٥٠وما بعدھا، وبحاراألنوار  ٢٧٩: كفاية األثر ; ومابعدھا ٣٢٣: ١الكافي :راجع في ذلك.  ٢
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  الطائفة لزوم توّفرھا في اإلمام المعصوم 
ول والقلوب والدين فالبد لإلمام المعصوم من أن يكون كفوًء لھذا ألّن اإلمامة الرّبانیة ھي إمامة العق

 .المنصب واليضّره الصغر في السّن ألن علمه لیس مستمدًا من التجارب أو االكتساب العادي
وعاصر بعد استشھاد أبیه خالل أربع وثالثین سنة ـ وھي سنّي إمامته ـ ستة من الحكام العباسیین، 

 .المعتز. المستعین. المستنصر. المتوكل.المعتصم، الواثق:وھم 
 ) . ھـ ٢٥٤(استشھد في عھد المعتز العباسي في سنة  و

 ).علیه السالم(مالمح عصر اإلمام الهادي

 ):إنتشار الفوضى وفقدان األمن( هالسیاسی هالحال

یة كانت قد بانتشار الفوضى وفقدان األمن، ألّن السلطة العباس) علیه السالم(اّتسم عصر اإلمام الھادي 
 .فقدت ھیمنتھا وقدرتھا التي كانت تتمتع بھا أيام الرشید والمأمون

  :األسباب
تسّلط األتراك على زمام الحكم حتى لم يعد للخلیفة أي نفوذ : يعود ذلك إلى عدة أسباب منھا و

وسائر أعمال  وسلطان، إذ كانوا ھم الذين يوّلون من شاءوا ويعزلون من أرادوا من الخلفاء فضال عن الوزراء
 .٣الدولة

كان الوالة يشترون وظائفھم من الوزراء، وجھد أغلبھم على ظلم الناس واالستبداد علیھم وزّجوا األبرياء  و
 .في ظلمات السجون

االضطھاد اللذنب سوى مطالبتھم بحقوق  وتعّرض العلويون ـ والسیما في أّيام المتوكل ـ إلى االعتقال و
ھربوا إلى األرياف متنكرين خوفًا من السلطة  جمع من كبار العلويین وفضالئھم واألّمة المھدورة وتوارى 

 .العباسیة الغاشمة
؛ إذ كان يتحّرق غیظًا مّما يسمعه )علیه السالم(أقدم المتوّكل على ھدم قبر اإلمام الحسین بن علي و

أجرى الماء  كرب ماحوله وكما ھدم كل بناء حول القبر و. من تھافت الناس على زيارة ھذا القبر الشريف
قد خرجت من القبر الشريف  من ثم سمي بالحائر، و لم يصل إلیه و علیه إّال أّن الماء قد دار حول القبر و

 .٤رائحة طّیبة لم يشم الناس عطرًا مثلھا
وسید ) سلم صلى اهللا علیه وآله و(منع المتوكل رسمیًا المسلمین من زيارة قبر ريحانة رسول اهللا و

أھل الجنة إذ أقام المراصد وبّث العیون لمالحقة الزائرين وإنزال أقسى العقوبة بھم متمثلًة في  شباب
لكن المسلمین كانوا يزدحمون على زيارة ھذا القبر الشريف رغم كل ھذا . الصلب وقطع األيدي القتل و

 .٥االضطھاد والتنكیل حتى ثار أھل السواد واضّطر للكّف عن ھذا الحظر

 )الفوضى( هالقتصادیا هالحیا

إّن الفوضى السیاسیة التي ُاشیر إلیھا كانت ترافقھا فوضى اقتصادية تتمثل في السلب والنھب وعدم 
التوزيع الصحیح للثروة فضال عن احتكار األموال الطائلة في خّزانات المتنفّذين وانتشار البؤس والفقر بین 

خ واإلسراف الذي كان يطغى على سلوك الخلفاء، فكانت األكثرية الساحقة من أبناء األّمة إلى جانب البذ
،ھذا )علیه السالم(البیت ھباتھم للمغّنین وجواري القصور والالھین والشعراء الذين كانوا ينتقصون أھل

فضال عن االحتفاالت والدعوات التي كانت تقام ألدنى مناسبة ويتفّنن فیھا بماال يخطر على فكر بشر من 
 .٦رافأنواع البذخ واإلس

 هینیالد هالحال

لقد أثارت القوى الحاقدة على اإلسالم ـ في العصر الذي الحظنا علیه االضطراب السیاسي واالنھیار 
كما اندّست زمرة خبیثة من المالحدة في . ـ شكوكًا كثیرة حول العقیدة اإلسالمیة بشكل عاماالقتصادي 

لتشويه معالم الخط المعارض الذي ينتسب أصحابه إلى آل ...صفوف الشیعة المعارضین للحكم القائم
 ).علیه السالم(من العلويین وأتباعھم المؤمنین بخط أھل البیت ) ص(الرسول 

                                                
 .عھد المعتصم والمعتمد والمعتز: راجع تأريخ الیعقوبي.  ٣
 .٣٥٩: وأخبار الدول ٥٩٨و  ٦٥٨: مقاتل الطالبیین.  ٤
 .٣٠٤ـ  ٣٠٣: حیاة االمام علي الھادي.  ٥
 .٣٠٨ـ  ٣٠٥: المصدر.  ٦
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من جانب والتھتك بترك الفرائض والسنن وإسقاطھا ) علیه السالم(بدع بالغّلو بأھل البیت وتمّثلت ھذه ال
 .والتشجیع القتراف المآثم من جانب آخر

كما ُاشیع القول بالتناسخ إلى جانب إنكار ضروريات الشريعة اإلسالمیة، كما حاول البعض تأويل الفرائض 
 .خّطه الواضح المبینوتفسیرھا بتفسیرات بعیدة عن منھج اإلسالم و

 ).علیه السالم(اإلمام الهادي  المعتصم و

بأمر المعتصم، عھد المعتصم إلى عمر بن الفرج أن يشخص إلى ) علیه السالم(بعد اغتیال اإلمام الجواد 
البالغ من العمر آنذاك ثمان سنین على أكبر ) علیه السالم(المدينة لیختار معّلمًا ألبي الحسن الھادي 

لیغّذيه ) علیه السالم(وقد عھد إلیه أن يكون المعّلم معروفًا بالّنصب واالنحراف عن أھل البیت  تقدير،
ببغضھم، ولما انتھى عمر إلى المدينة التقى بالوالي وعّرفه بمھّمته، فُارِشَد إلى الجنیدي، وكان شديد 

شھريًا، وعھد إلیه أن يمنع  البغض للعلويین، فأرسل خلفه وعّرفه باألمر فاستجاب له، وعّین له راتبًا
علیه (الشیعة من زيارته واالّتصال به، وباشر الجنیدي مھمته إّال أّنه قد ذھل لما كان يراه من اإلمام 

 :حّتى قال) السالم
إّني واهللا ألذكر الحرف في األدب، وأظّن أّني قد بالغت، ثّم إّنه يملي أبوابًا أستفیده منه، فیظّن الناس «

 .»وأنا واهللا أتعلم منه أّني أعّلمه،
واهللا تعالى لھو خیر أھل األرض، وأفضل َمن برأه اهللا تعالى، وأّنه لرّبما ھمَّ بدخول الحجرة «: قال أيضًا و

حتى تقرأ سورة، فیقول أّي سورة تريد أن أقرأھا؟ فاذكر له السور الطوال فیسرع بقراءتھا بما : فأقول له
صوت أطیب من مزامیر داود، إّنه حافظ القرآن من أّوله إلى آخره، ويعلم لم أسمع أصّح منھا، وكان يقرؤھا ب

ھذا الصّبي صغیر نشأ بالمدينة بین الجدران السود فمن أين َعلَم ھذا العلم : وأضاف قائال. تأويله وتنزيله
  »!الكبیر ياسبحان اهللا؟

 .٧واعتقد باإلمامة، ودان بالوالء لھم )علیه السالم(ثّم نزع عن نفسه الّنصب ألھل البیت 
 .في عھد الواثق الّعباسي) علیه السالم(ـ اإلمام الھادي ٢

 :كان الواثق كأسالفه الحاكمین في إسرافه في الّلھو والمفاسد، وقد قیل عنه
كان وافر األدب ملیح الّشعر، وكان أعلم الخلفاء بالغناء، وله أصوات وألحان عملھا نحو مائة صوت، وكان 

 .محّبًا للغلمان. ٨العود، وكان راويًة لألشعار واألخبار حاذقًا يجید ضرب

 .بموت الواثق) علیه السالم(إخبار اإلمام 

: فعن خیران الخادم قال. يتابع التطورات السیاسیة ويرصد األحداث بدّقة) علیه السالم(كان اإلمام الھادي 
 : فقال لي) لیه السالمع(المدينة بعد حديث مع اإلمام ) علیه السالم(قدمت على أبي الحسن

بعد «: متى جعلت فداك؟ قال: فقلت» مات الواثق، وقد قعد المتوّكل جعفر وقد قتل ابن الزيات! ياخیران«
 .٩»خروجك بستة أيام

 .وھذه الرواية دون شّك تظھر لنا حّدة الصراع والتنافس على السلطة داخل اُالسرة العّباسیة الحاكمة

 الخالصه
حیث ) علیه السالم(تمّثل عصر إمامة اإلمام الھادي)  ھـ ٢٥٤ـ  ٢٢٠(نیة الممتّدة من سنة ـ إّن الحقبة الزم١

، فقد مارس دوره في بناء الجماعة الصالحة )علیه السالم(توّلى قیادة الجماعة الصالحة بعد استشھاد والده
َر بعد قّوتھا ومنعتھا إذ دب وحفظ الرسالة، وتخّللت ھذه الحقبة أحداث كثیرة، وفیھا كان منعطف الّدولة الكبی

 .إلیھا الّضعف والوھن حیث استولى األتراك على مقالید الّدولة وقیادة الجیش
مواقف إزاء ) علیه السالم(عددًا من خلفاء العصر العّباسي الّثاني، وكانت له ) علیه السالم(ـ عاصر اإلمام ٢

 .إلسالمياألحداث والقضايا التي أكتنفت ھذه الفترة من التاريخ ا
 .ـ تدھور الوضع االقتصادي للمجتمع اإلسالمي خالل ھذه الفترة، وإن شھد تقدمًا ثقافیًا ملحوظًا وأدبیًا أيضًا٣
في أوائل ھذا العصر يحیا في المدينة المنّورة، غیر أّن المتوكل أشخصه ) علیه السالم(ـ كان اإلمام الھادي٤

 .إبعاده عن قواعده وتحديد دوره وتقلیص تأثیره في األّمة إلى سامراء لیكون تحت رقابة الّدولة من أجل
من خالل تكلیف من يقوم بتعلیمه، ولیحط من ) علیه السالم(ـ حاول المعتصم أن يحتوي تحّرك اإلمام ٥

 .ولكّنه باء بالفشل) علیه السالم(مقام اإلمام 
  .أخبر اإلمام بقتله حین قتل ـ كان الواثق كأسالفه الحاكمین في إسرافه في الّلھو والمفاسد، وقد٦

                                                
 .٤:٢٦: للشیخ باقر شريف القرشي) ع(راجع حیاة اإلمام الھادي  ٩١ـ  ٩٥:  ٣:مآثر الكبراء في تاريخ سامراء.  ٧
 .٣٤٣: تاريخ الخلفاء، للسیوطي .  ٨
 .٣٨١:  ١أصول الكافي .  ٩
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 مقدمهال

تناولنا في الدرس السابق الخطوط العامة في تاريخ اإلمام الھادي علیه السالم، حیث شرعنا بإطاللة 
  .عامة ألقینا فیھا نظرة على المالمح العامة لعصره حین تصديه لإلمامة

   .أن نواصله في ھذا الدرس أيضا وھذا ما نريد

  المحتوي العلمی

 )علیه السالم(المتوکّل العباسی واإلمام الهادي

بشكل خاص وآلل البیت ) علیه السالم(لقد ُعرف المتوّكل ببغضه ألمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
  بشكل عام، وكان شديدًا على الشیعة، ) علیه السالم(

ومنع الشیعة من زيارته وأخذ ) علیه السالم(ي عبداهللا الحسین بن علي فعمد إلى ھدم قبر اإلمام أب
 .يعاقبھم علیھا ويضطھدم ِلذلك

 إلى سامراء) علیه السالم(إشخاص اإلمام الهادي

  .وقد أشخص المتوكل اإلمام الھادي إلى محل حكومته في سامراء

  :أسباب اإلشخاص
  :يمكن أن نذكر النقاط التالیة كأسباب لذلك و
 .لكثرة إحسانه إلیھم; تعّلقھم به انشداد الّناس إلیه و و) علیه السالم(ـ قّوة تأثیر اإلمام الھادي  ١
لسھولة اّتصال الجماعة الّصالحة به، ) علیه السالم(ـ خشیة السلطة العباسیة من تعاظم أمر اإلمام  ٢

قبة الشديدة وتحديد حركته فكان في إشخاصه إلى سامّراء إبعادًا له عنھم، فضال عن وضعه تحت المرا
 .وارتباطاته أو كشفھا إلبادتھا

عن شیعته ومحّبیه، فسامّراء مدينة أّسسھا العباسّیون أنفسھم وكانت ) علیه السالم(ـ عزل اإلمام  ٣
ـ ولم يكونوا لیعبأوا بالّدين وِقَیمِه بقدر اھتمامھم بالسیطرة وإحكام ) قّواد وجنود(تسكنھا غالبیة تركیة 

 .السلطة
إلى سامّراء ـ كما تفیده بعض المصادر التاريخیة ـ وشاية ) علیه السالم(إن من أسباب إشخاص اإلمام 

 .منافسًا لھم) علیه السالم(بعض عّمال السلطة العباسیة الذين كانوا يرون اإلمام 
إن : إلى المتوّكلـ  األسباب ھو ما كتبه بريحة العّباسي ـ صاحب الصالة بالحرمین مّما يؤّكد ما ذكرنا من و

تابع  كان لك في الحرمین حاجة فأخِرج علّي بن محمد منھما فإّنه قد دعا إلى نفسه واّتبعه خلق كثیر، و
) علیه السالم(بريحة الكتب في ھذا المعنى فّوجه المتوّكل يحیى بن ھرثمة وكتب معه إلى أبي الحسن

 .١ه كما في الرسالة التي ذكرناھاكتابًا جمیال يعّرفه أّنه قد اشتاقه ويسأله القدوم علی

 استدعائه فی سامراء و) علیه السالم(کبس دار اإلمام الهادي

تحّقق وسائل السلطة في التضییق على اإلمام ومراقبته شیئًا من أھدافھا في ضبط بعض القضايا  لم
علیه (لخلیفة باإلمام ، فكثیرًا ماسعى بعض المتزّلفین ل)علیه السالم(التي تؤّكد صّحة الوشايات باإلمام 

أخبروا الخلیفة كذبًا بأّن لديه السالح وتجبى إلیه  ، و)علیه السالم(أو غروا صدره ضّد اإلمام ) السالم
 و) علیه السالم(األموال من األقالیم، مّما أّدى بالخلیفة إلى إرسال بعض ُامراء جنده إلى دار اإلمام 

 .إلى البالط )علیه السالم(تفتیشھا ثّم استدعاء اإلمام 

 فی سامرّاء) علیه السالم(اعتقال اإلمام الهادي

 .أمر الّطاغیة المتوّكل باعتقال اإلمام وزّجه في السجن، فبقي فیه أيامًا ثّم أطلق سراحه و

                                                
 .١٩٧ـ  ١٩٦: إثبات الوصیة، للمسعودي .  ١
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 )علیه السالم(اغتیال اإلمام الهادي همحاول المتوکل و

تنجح، فقد حّدث  لمولكّنھا ) لیه السالمع(قد دّبرت السلطة الحاكمة آنذاك مؤامرة لقتل اإلمام الھادي  و
كّنا مع المنتصر وأبي كاتبه فدخلنا والمتوّكل : أبو العباس فضل بن أحمد بن إسرائیل الكاتب عن أبیه، قال

كان إذا دخل رّحب به وأجلسه، فأطال القیام وجعل  على سريره فسّلم المنتصر ووقف ووقفت خلفه، و
بن  له في القعود، ورأيت وجھه يتغّیر ساعة بعدساعة ويقول للفتح يرفع رجال ويضع أخرى وھو اليأذن

وھو يتلظى . ھو مكذوب علیه: يقول فیه ماتقول؟ يرّد علیه القول والفتح يسكته ويقول ھذا الذي: خاقان
 :ويستشیط ويقول

من الخزر ، ثّم طلب أربعة » ھو يّدعي الكذب ويطعن في دولتي واهللا القتلّن ھذا المرائي الّزنديق، و«
واهللا ألحرقّنه بعد : قال إذا دخل، و) علیه السالم(أمرھم أن يقتلوا أبا الحسن و. دفع إلیھم أسیافًا أجالفًا و

 ھو غیر مكترث و شفتاه تتحركان و أنا قائم خلف المنتصر من وراء الستر، فدخل أبو الحسن و و. قتله
احتمل  يديه، و أنكّب علیه يقّبل بین عینیه و ، والجازع، فلما رآه المتوّكل رمى بنفسه عن السرير إلیه

 :ھو يقول شّقه بیده و
 !ياموالي يا أبا الحسن! يابن عّمي! ياخیر خلق اهللا! يابن رسول اهللا! ياسّیدي

ماجاء بك ياسّیدي في ھذا : فقال. »من ھذا! أعیذك يا أمیر المؤمنین«: يقول) علیه السالم(أبو الحسن و
 .كذب ابن الفاعلة: قال» رسولكجاءني «: الوقت؟ قال

شّیعوا سّیدكم وسّیدي، فلما بصر به الخزر خّروا سّجدًا، ! يامنتصر! ياعبید اهللا! يافتح! إرجع ياسّیدي
 تفعلوا ما أمرتكم به؟ ِلَم لم: قال فدعاھم المتوّكل و

قلوبنا من ذلك ُرعبًا،  امتألت أن نتأّملھم، و لم نقدرشّدة ھیبته، ورأينا حوله أكثر من مائة سیف «: قالوا
 .ضحك في وجھه و »يافتح ھذا صاحبك: فقال

 .أنار حّجته الحمد هللا الذي بّیض وجھه و: قال و

 )علیه السالم(هالك المتوکل إثر دعاء اإلمام 

انتقم منه كأشّد مايكون  فقصم ظھر عّدوه، و) علیه السالم(استجاب اهللا دعاء ولّیه اإلمام الھادي  و
 .م يلبث المتوّكل بعد ھذا الدعاء سوى ثالثة أيام حّتى أودى اهللا بحیاته وجعله أثرًا بعد حیناالنتقام، فل

  تّم ذلك باّتفاق المنتصر ابن المتوكل مع مجموعة من األتراك،  و
يتقّدمھم باغر )  ھـ ٢٤٧(حیث ھجم األتراك على المتوّكل لیلة األربعاء المصادف ألربع خلون من شوال 

ويلكم، «: ذعر الفتح ابن خاقان فصاح بھم كان المتوّكل ثمال سكرانًا، و شھروا سیوفھم، و قد التركي، و
 .»أمیر المؤمنین

ال عنه شیئًا،  فلم يعتنوا به، ورمى بنفسه علیه لیكون كبش الفداء له، إّال أّنه لم يغن عن نفسه و
وأسرعوا إلیھما، فقّطعوھما إربًا إربًا، بحیث لم يعرف لحم أحدھما من اآلخر ـ كما يقول بعض الموّرخین ـ 

  .ودفنا معًا
 ).علیه السالم(بذلك انطوت أيام المتوّكل الذي كان من أعدى الناس ألھل البیت  و
أشاع المنتصر أّن الفتح بن خاقان قد  الخالفة، وكان المنتصر بانتظارھم، فسّلموا علیه ب خرج األتراك، و و

 .أّنه أخذ بثأره فقتله، ثم أخذ البیعة لنفسه من أبناء األسرة العباسیة وسائر قطعات الجیش قتل أباه و
قد استقبل العلويون وشیعتھم الّنبأ بھالك المتوّكل بمزيد من االبتھاج واألفراح فقد ھلك الطاغیة الذي  و

 .٢ى مآسي التطاقصّیر حیاتھم إل
 العلويین المنتصر و ـ ٤

من األمور المعروفة عند حدوث االنقالبات السیاسیة ھي إحسان السلطة الجديدة للقوى المظلومة في 
وّجه  ھكذا كان المنتصر مع العلوّيین المظلومین في عھد أبیه، فعطف المنتصر علیھم و العھد السابق، و

 .٣نصرة لفعله مضاّدة مذھبه طعنًا علیه و فة أبیه في جمیع أحواله وكان يؤثر مخال بمال فّرقه علیھم و
الخوف  من ماكانوا فیه) علیه السالم(طالب  العلوّيین وموالیًا لھم،أزال عن آل أبي فقدكان محسنًا إلى

علیه (رّد على آل الحسین  و) علیه السالم(والمحنة بمنعھم من قبل المتوّكل من زيارة قبر الحسین
  .فدكًا)السالم

 موت المنتصر 

ھّموا به فعجزوا عنه ألّنه  ھؤالء قتلة الخلفاء، فعملوا علیه و: لّما ولي المنتصر صار يسّب األتراك ويقول و
كان مھیبًا شجاعًا فطنًا متحّرزًا، فتحّیلوا إلى أْن دّسوا إلى طبیبه ابن طیفور ثالثین ألف دينار في مرضه 

                                                
 .٣٤٩:  ١٠الكامل في التاريخ .  ٢
 .٣٩٦: مقاتل الّطالبّیین .  ٣
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، ثّم ٤»مات بالخوانیق: بل ُسّم في كّمثراة، وقیل: قیل سمومة فمات، وفأشار بفصده، ثّم فصده بريشة م
 .بويع للمستعین بالخالفة

 في عھد المستعین) علیه السالم(ـ اإلمام  ٥
لكّنه أراد أن يتخّلص من ھذه الحالة، فقتل كبارھم،  كان المستعین ضعیفًا أمام األتراك، و و: الوضع العاّم

لم يكن للمستعین مع  نفى باغر التركي الذي فتك بالمتوّكل، و تل وصیفًا وبغا وفتنّكر له األتراك لّما ق
 .وصیف وبغا أمر 

بايعوا أخاه المعتّز بدال عنه،  فخلعه األتراك و ٥لما تنّكر له األتراك خاف وانحدر من سامراء إلى بغداد و
 .وتبعوه حتى قتلوه

 .قد حصل الكثیر من الثورات في عصره في أماكن عدة و

 قتله عزل المستعین و

أرَسَل  ُاشھد علیه القضاة وغیرھم، ثّم بويع للمعتز بالخالفة، و و)  ھـ ٢٥٢(خلع المستعین في أّول سنة 
  : المعتّز إلى أحمد بن طولون أن يذھب إلى المستعین فیقتله، فقال

 له إحدى و ة نفسھا، وواهللا الأقتل أوالد الخلفاء، فندب له سعید الحاجب فذبحه في ثالث شوال من السن
 .٦»ثالثون سنة

 ـ عھد المعتّز ٦
أّول سنة توّلى الحكم فیھا مات  ألعوبة بأيديھم، و كان المعتّز مستضعفًا من قبل األتراك و: الوضع العام

خلع  خّلف خمسمائة ألف دينار، فأخذھا المعتّز و أشناس الذي كان الواثق قد استخلفه على السلطة، و
خلع خلعة الملك على أخیه ـ  قّلده سیفین، ثّم عزله و محمد بن عبداهللا بن ظاھر، و خلعة الملك على

قّلده  وشاحین مجوھرين و قلنسوة مجوھرة، و تّوجه بتاج من ذھب و يعني أخا المعتز أبا أحمد ـ و
ألبسه تاج الملك فخرج على  سیفین، ثّم عزله من عامه ونفاه إلى واسط، وخلع على بغا الشرابي و

 .لمعتّز بعد سنة فقتل وجيء إلیه برأسها

  : هاضطهاد الشیع
اضطھاد  اضطھادھم و و) صلی اهللا علیه و آله(ذكر المؤّرخون موقف المعتّز االستبدادي ضد آل محمد  و

 .٧شیعتھم

 الخالصه
يدًا على كان شد ، و)علیه السالم(وأھل البیت ) علیه السالم(ـ كان المتوّكل معروفًا ببغضه ألمیر المؤمنین ١

من المدينة )علیه السالم(، لذا عمد إلى إشخاص اإلمام )علیه السالم(القواعد الشیعیة الموالیة ألھل البیت 
 .إلى سامراء) علیه السالم(إلى سامراء وصحب ذلك اضطراب شديد في المدينة حزنًا وألمًا لذھاب اإلمام 

والشیعة عوامل اخرى دفعت المتوّكل ) یه السالمعل(ـ يمكن أن يضاف إلى عامل حقد المتوّكل على اإلمام ٢
 :إلى إبعاده عن المدينة ھي

 .في أھل المدينة وانشدادھم إلیه) علیه السالم(أ ـ تأثیر اإلمام 
 ).علیه السالم(ب ـ خشیة السلطة من تعاظم أمر اإلمام 

 ).علیه السالم(تمن المسجد النبوي مقرًا لبّث علوم أھل البی) علیه السالم(ج ـ اّتخاذ اإلمام 
  .عن الجماعة الصالحة ) علیه السالم(د ـ محاولة إبعاد وعزل اإلمام 

وشأنه حیث حّل في سامراء، بل ذھب إلى مضايقته وتحديد تحركه ) علیه السالم(ـ لم يترك المتوّكل اإلمام ٣
ولكن باءت ) المعلیه الس(ومن ثّم عمل على اغتیاله ) علیه السالم(بل عمد المتوّكل إلى سجن اإلمام 

 .محاولته بالفشل
علیه (ـ تولى المنتصر الخالفة بعد ھالك المتوّكل، وحصل شيء من تحّول في سیاسة الدولة تجاه اإلمام ٤

وشیعته والعلويین حیث بدأت تتحّسن معاملة السلطة لھم، صاحب ذلك تدھور الحالة العاّمة ) السالم
عتوا كثیرًا، لما حصل بینھم وبین الحّكام العباسّیین من جفوة واألوضاع السیاسیة حیث استشرى أمر الترك و

 .وتناحر حتى آل األمر إلى أن يعّجل األتراك في القضاء على الخلیفة واإلتیان بغیره
ولكنھم قتلوه وبايعوا المعتّز مكانه وكان . ـ ثم جاء المستعین وكان ضعیفًا أمام األتراك وقد قتل منھم جماعة٥

  .وشیعتھم وُعرف باالستبداد والظلم) علیه السالم(قاسیًا مع أھل البیت المعتز شديدًا 

                                                
 .٣٥٧: تاريخ الخلفاء .  ٤
 .٣٥٨: المصدر .  ٥
 .٣٥٩: تاريخ الخلفاء للسیوطي.  ٦
 .٤٣٤: البّیین مقاتل الط.  ٧
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 مقدمهال

وماروي عنه من أحاديث تبرز أمامه مالمح المنھج الذي ) علیه السالم(إّن المتتّبع لسیرة اإلمام الھادي
ناء الجماعة الصالحة وصیانتھا من االنھیار وإحكام تماسكھا في تكامل ب) علیه السالم(أتخذه ھذا اإلمام 

وتأمین عطائھا الّرسالي بحفظ ماتحمله من مفاھیم معّبرة عن رسالتھا تجاه الواقع بأبعاده االجتماعیة 
 .والسیاسیة والفكرية

یه في ھذا في البناء، ھذا ما سنتعرض إل) علیه السالم(لذا فإّنا نجد إتجاھین واضحین في منھج اإلمام 
   .الدرس إن شاء اهللا تعالى

  المحتوي العلمی

  )إتجاهان واضحان فی هذا المجال(فی البناء ) علیه السالم(منهج اإلمام الهادي 
في البناء، فإننا نجد إتجاھین واضحین في ھذا ) علیه السالم(في ما يرجع إلى منھج اإلمام الھادي 

  :المجال ، وھما
  .یة النفستزك بناء الذات و: األّول

فرصة،  طاعة اهللا سبحانه في كل مناسبة و يعمد إلى تركیز مفھوم التقوى و) علیه السالم(إذ كان اإلمام 
 موالیه، فقد أوصى فتح بن يزيد الجرجاني حین ضّمه و بشكل مباشر أو من خالل رسائله إلى شیعته و

 .١»من أطاع اهللا ُيطاع ى ومن اتقى اهللا ُيتق«: إّياه الطريق من مّكة إلى خراسان قائال له
  .بناء كیان الجماعة الصالحة: الثاني

مايتعلق بالجانب التنظیمي لھا لتتجاوز الصعاب  الظروف التي تكتنفھا و األحداث و مواقفھا إزاء الوقائع و و
 .لتقوم بنشر الوعي الرسالي بما يتناسب مع الظروف التي تكتنفھا التي تضعھا السلطة أمامھا، و

  : منھجه في بناء الذات و) علیه السالم(اط اإلمام الھاديـ نش ١
ترّكز على ) علیه السالم(لدينا وصايا وأحاديث عن اإلمام الھادي: أما في ما يرجع الى بناء الذات، فنقول

جوانب ومیادين متعّددة تتعّلق بالبناء الّذاتي للفرد، كما ھي ناظرة في الوقت نفسه إلى تقوية أواصر 
یما بین أفراد الجماعة الصالحة ذاتھا، والسیر بھم نحو الكمال من خالل االتصال باهللا سبحانه العالقة ف

 .وتعالى، فلو راجعنا أمثال النصوص التالیة اتضح لك ما قلنا
 .٢»إذا عوتب قبل; إّن اهللا إذا أرد بعبد خیرًا«: كاتب فالنًا وقل له: أّنه قال ألحد موالیه) علیه السالم(فعنه
من أسخط الخالق فلییقْن أن يحّل  من أطاع الخالق لم يبال سخط المخلوقین و و«): علیه السالم(وقال 

 .٣»به سخط المخلوقین
  : الثقافي في البناء الفكري و) علیه السالم(ـ وسائل اإلمام ٢

الثقافي  و بناء الجانب الفكري في تنمیة و) علیه السالم(الوسائل التي اّتبعھا اإلمام  تعّددت األسالیب و
 موالیه و الرسائل المكتوبة إلى أصحابه و: كان من ھذه الوسائل للجماعة الصالحة وقواعده الشعبّیة و

 .٤ھى عديدة تجدھا مبثوثة في كتاب اإلحتجاج وأمثال ذلك

 .ایصال المفاهیم  هوسیل )علیه السالم(فی تراث االمام الهادي هالزیار هظاهر

في ايصال المفاھیم ) علیه السالم(إحدى وسائل اإلمام الھادي ) علیه السالم(تعّد ظاھرة الزيارة لإلئمة 
 تنمیة الجانب الروحي و موالیه من أجل تركیز ھذه المفاھیم السلیمة و الروحیة لشیعته و الفكرية و

 ظھور الّريب مع سھولتھا في االنتشار و ھذه الوسیلة ال تثیر الشّك و الفكري لدى الجماعة الصالحة، و
 .الجماعة الصالحة أثرھا في اُالّمة و

 :َحَفَظه لنا التاريخ من الوثائق المھّمة في ھذا المضمار مايلي و) علیه السالم(وما ورد عن اإلمام الھادي
 .ـ الزيارة الجامعة ١
 .يوم الغدير) علیه السالم(ـ زيارة أمیر المؤمنین  ٢
 ).علیه السالم(ـ زيارات متعّددة لألئمة  ٣

                                                
 .٣٨٦:  ٢كشف الغّمة .  ١
 .٣٦٠: تحف العقول.  ٢
 .٣٦١: المصدر .  ٣
 .٤٧٤:  ٢، و الحسني، ھاشم معروف  ٥٠، ٤٩، ٤٥:  ٢الطبرسي، االحتجاج .  ٤
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هلجامعا هزیار هأهمی:  
 و) علیه السالم(الطاھرين  األئمة الجامعة فھي من أشھر زيارات أھمّیة زيارة المناسبة تشیر إلى بھذه و

شیعتھم على حفظھا،  و)علیه السالم(انتشارًا، فقد أقبل أتباع أھل البیت أكثرھا ذيوعًا و أعالھا شأنا، و
 .ـ عنھا باختصار حّدث ـنت زيارة األئّمة بھا خصوصًا في يوم الجمعة و و

  :هالجامع هسند زیار
أّما سند زيارة الجامعة فقد حاز درجة القطع من الّصحة، حیث رواھا شیخ الطائفة في التھذيب، ورئیس 

إّن ھذه الزيارة من أصّح الزيارات : المجلسيقال  غیرھما و و )العیون(و) الفقیه(الصدوق في المحّدثین 
 .٥أعالھا شأنًا أبلغھا معنى، و أفصحھا لفظًا و و: أعمقھا موردًا سندًا، و

 :هالجامع  هخصائص زیار

وتفیض زيارة الجامعة باألدب الرائع، فقد ُرّصعت بأرّق األلفاظ كما تحّلت بجواھر الفصاحة والبالغة، وبداعة 
، فقد )معلیه السال(الديباجة، وجمال التّعبیر ودّقة المعاني األمر الذي يدّلل على صدورھا عن اإلمام 

اعتبر العلماء أّن آية الخبر الصحیح ھو ما إذا كان في أرقى مراتب البالغة، فإّن األئّمة الطاھرين ھم معدن 
  .البالغة والفصاحة، وھم الذين أّسسوا قواعد الكلم البلیغ، فكان كالمھم في أعلى مراتب الكالم الفصیح

األسرار المنیعة، واألمور  لما فیھا من المطالب العالیة و ةزيارة الجامعاھتّم العلماء اھتمامًا بالغًا بشرح  و
 .البديعة

  :الجامعة محتويات زيارة
 ).علیه السالم(االّتباع الكامل ألھل البیت  الدعوة إلى التشیع و: الجامعة فمنھا أما محتويات زيارة و 

 ).علیه السالم(الجانب التنظیمی فی نشاط اإلمام الهادي

وظیفته بصفته اإلمام والقائد لموالیه والراعي لمصالحھم بالّرغم ) علیه السالم(لھادي لقد مارس اإلمام ا
 وبشیعته من تّتبع السلطة لھم ومطاردتھم و) علیه السالم(من الظروف الصعبة التي كانت تمّر باإلمام 

تحت  لیكون قريبًا من السلطان و٦فرض اإلقامة الجبرية على اإلمام بعد إشخاصه من المدينة إلى سامّراء
 :في اتجاھین) علیه السالم(تتجّلى لنا مواقف اإلمام  رقابته المباشرة و

فیما يتعّلق بإثبات الحّق أو نقد الباطل على المستويات المختلفة سواء اّتجاه الدولة أو المخالفین : األّول
 .بعض مقّربیه مع المتوّكل، و)علیه السالم(قد سبقت اإلشاره لمواقف اإلمام  أو سواھما، و

تحذيرھم مّما  ھو مايتعّلق بالمحافظة التاّمة على شیعته ورعاية مصالحھم وقضاء حوائجھم و و: الثاني
اتصاالتھم حّتى اليقعوا في  تحوكه السلطة ضّدھم، ومايجب أن يتخذوه من حیطة وكتمان لنشاطھم و

 .الدوائر) علیه السالم(اإلمام حبائل السلطة الغاشمة التي كانت تتَرّبص بھم، وب
 الخاّصة و مدى قربه من األحداث العاّمة و كانت ُتظھر مدى اھتمامه و) علیه السالم(لذا فإّن وصايا اإلمام 
أوامره تصل الجماعة الصالحة سابقة لألحداث لتتمّكن تلك الجماعة من تجاوز مايحاك  كانت إجراءاته و

 تنظیمي على درجة عالیة من الّدقة و سالیبه كانت مظھرًا لعمل حركي وضّدھا، كما أّن إجراءات اإلمام وأ
 التي تحمل بین طّیاتھا أدوات و إلى شیعته و)علیه السالم(ھذا ماتظھره لنا خطابات اإلمام  التخطیط، و

 :الیك شیئًا منھا متعّددة لمواجھة الظروف التي تحیط بھم و وسائل مختلفة و
 .ورـ الحذر من تدوين اُألمأ 

يحّذر أصحابه من تدوين وكتابة بعض األمور وخصوصًا مايتعّلق بعالقات ووضع ) علیه السالم(كان اإلمام 
 .الجماعة الصالحة ومواقفھا

 .ـ إستعمال األسماء الحركیة ب
، وكانوا قد عبید بن زرارةيذكر في توقیعاته إلى بعض أصحابه وينسبھم إلى ) علیه السالم(كان اإلمام 
 )أحدھم(، فعن الزراري )علیه السالم(ني الجھم، وھم من أكابر بیوت الشیعة وأصحاب األئّمة عرفوا بب
) علیه السالم(ثّم اتسع ذلك وسّمینا به، وكان ) علیه السالم(إّن ذلك تورية وستر من قبل اإلمام : قال

 .٧يكاتبه في أمور له بالكوفة وبغداد
 .ـ تنويع الوسائل المستعملة ضّد األعداء ج

شیعته وموالیه أن يتخذوھا ضّد ) علیه السالم(لقد اختلفت وتعّددت الوسائل التي أوصى بھا اإلمام 

                                                
 .باقر شريف القرشي ١٣٨): علیه السالم(راجع حیاة اإلمام علي الھادي.  ٥
 .  ھـ ٢٣٤، احداث عام ٧تاريخ الطبري .  ٦
 .٣٩٣: اريخ الكوفة ت.  ٧



 
   

 
  
  
 

 
 

 
 

  )2(سالمی التاریخ اال )ع(نشاطات اإلمام الهادي

4  

االجتماعیة آنذاك، فنجده تارة يوصي  أعدائھم بحسب حجم الخطورة وماتسمح به الظروف السیاسیة و
بید  ٨علي بن حسكة كما في حالة) علیه السالم(أن يضرب ويخدش أحد المغالین والمّدعین ِلوالء اإلمام 

ِلما كان يشّكله من خطر على الجماعة الصالحة، ) فارس بن حاتم(قتل  أّنه ـ أي اإلمام ـ أمر باغتیال و
 .٩يأمرني بقتل فارس بن حاتم) علیه السالم(أرسل إلّي أبو الحسن العسكري: فعن الجنید أّنه قال

 .ـ تحريم العمل مع الّظالمین د
العمل معھم غیر مشروع،  لعباسیة والسلطات الحاكمة أّي شرعیة إسالمیة، كانبعد أن لم تكن للّدولة ا

 . إال أن يكون فیه خدمة للموالین والمستضعفین
 .ـ ـ احترام أھل الكفاءة والقابلیاته

أّن رجال من فقھاء شیعته كّلم ): علیه السالم(روي أّنه اتصل بأبي الحسن علّي بن محّمد العسكري
وفي ) علیه السالم(مه بحّجته حّتى أبان عن فضیحته، فدخل إلى علّي ابن محّمد بعض النواصب فأفح

صدر مجلسه دست عظیم منصوب وھو قاعد خارج الدست، وبحضرته خلق من العلوّيین وبني ھاشم، 
  . ١٠»...أقبل علیه فما زال يرفعه حّتى أجلسه في ذلك الدست، و

  :للبحث والتحقیق
 .لمجالالرجاء إجراء تحقیق في ھذا ا

 الخالصه
علیه (والذي ھو امتداد لمنھج آبائه ) علیه السالم(ـ ھناك اتجاھان واضحان في منھج اإلمام الھادى ١

 ).السالم
 ).الفردي(ما يخص البناء الذاتي: األول

 .ما يخص كیان الجماعة الصالحة ومواقفھا إزاء األحداث: والثاني
 .یة وبناء الفرد والجماعةفي تنم) علیه السالم(ـ تعددت وسائل اإلمام ٢
الزيارة وسیلة إليصال المفاھیم الفكرية والروحیة لشیعته وكان ) علیه السالم(ـ اتخذ اإلمام الھادي ٣

 .أعظمھا زيارة الجامعة المعروفة
) علیه السالم(ـ للحفاظ على كیان الجماعة الصالحة أو ما يصطلح علیه بالجانب التنظیمي سعى اإلمام ٤

ئل والطرق لیجّنب الجماعة الصالحة ما تحوكه السلطة ضدھا من خطط ومؤامرات من أجل بشّتى الوسا
 .النیل منھا وإضعافھا

 :ھذا بالنقطتین التالیتین) علیه السالم(ويمكن تحديد منھج اإلمام 
 .ما يتعلق بإثبات الحق ونقد الباطل على المستويات المختلفة. ١
 .ية مصالحھمما يتعلق بالحفاظ على قواعده ورعا. ٢

 :إلیھم تتضمن جملة ُامور منھا) علیه السالم(فكانت تعلیماته
 .ـ تحذيره لھم من كتابة الرسائل وغیرھا
 .ـ طلبه من بعض قواعده تغییر أسمائھم

 .ـ اشتراط العمل مع السلطان الظالم بشروط خاصة
  .ومشكالتھم يتفقد أحوال موالیه ويسھم في قضاء حوائجھم) علیه السالم(ـ وكان اإلمام 

                                                
 .٤٣٧: رجال الكشي .  ٨
 .٤٤٤: المصدر .  ٩
 .٢٦٠ـ  ٢٥٩: االحتجاج .  ١٠
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 مقدمهال

تناولنا في الدرس السابق الخطوط العامة في تاريخ اإلمام الھادي علیه السالم، حیث ألقینا فیھا نظرة 
، )علیه السالم(، فتكلمنا في المنھج التربوي عند اإلمام )علیه السالم(على متطلبات عصر اإلمام الھادي

ونواصل الكالم في ھذا المجال في ھذا الدرس فنتكلم عن جملة من الخطوط العامة في تاريخه علیه 
   .السالم

  المحتوي العلمی

 والمنحرفین هفی مجال الغال) علیه السالم(نشاط اإلمام 

بحسب خطورة التحّرك أو  تحّركھم كان موقفًا متشّددًا، من الغالة و) علیه السالم(إّن موقف اإلمام الھادي 
إزاءھم كما ) علیه السالم(باعتبار ما لصاحبه من منزلة ومكانة في المجتمع، لذا اختلفت مواقف اإلمام 

تعّددت وصاياه في ھذا االّتجاه لشیعته موّضحًا مايجب أن يتخذوه ّتجاه الغالة والمنحرفین، فرّبما كان 
لضرب لبعضھم ورّبما تطّلب األمر أن يقتل زعیم أو رأس تلك رّبما أمر با يكتفي باالستخفاف والھجران، و

 .العصابة المغالیة أو المنحرفة
 :قال أحمد بن محمد بن عیسىعن 

ـ في قوم يتكّلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونھا إلیك وإلى ) علیه السالم(كتبت إلیه ـ أي اإلمام الھادي
ئض والسنن والمعاصي، فأّولوھا وصّیروھا، فإن رأيت أن آبائك فیھا ماتشمّئز منھا القلوب، وأشیاء من الفرا

تبّین لنا وأن تمّن على موالیك بما فیه سالمتھم ونجاتھم من األقاويل التي تصّیرھم إلى المعطب 
والھالك، والذين اّدعوا ھذه األشیاء اّدعوا أّنھم أولیاء، واّدعوا إلى طاعتھم، منھم علّي بن حسكة 

 تقول في القول منھم جمیعًا؟ والقاسم الیقطیني، فما
 .١»لیس ھذا ديننا فاعتزله«) علیه السالم(فكتب

لعن اهللا القاسم : ابتداء ِمنه) علیه السالم(كتب إلّي أبو الحسن «: قال محمد بن عیسىعن  و
 .»الیقطیني، ولعن اهللا علّي بن حسكة القّمي، إّن شیطانًا يتراءى للقاسم فیرمي إلیه زخرف القول غرورا

 :جملة من األمور المھّمة نشیر إلیھا) علیه السالم(قد تضّمنت بعض الّنصوص الشريفة الصادرة عنه  و
أّن الحّجة هللا سبحانه على جمیع خلقه وأّن الّطاعة هللا سبحانه ھي  ـ تأكیده على مقام األلوھیة، و ١

 .األساس في رضا اهللا سبحانه
دعوا إلى الحنیفیة والعبادات ) سالم اهللا علیھم(واألنبیاء ) صلی اهللا علیه و آله(ـ إّن الرسول األعظم  ٢

 .المفروضة
 .اليشركون باهللا شیئًا) صلی اهللا علیه و آله(ھم أوصیاء الرسول محمد ) علیه السالم(ـ إّن األئّمة  ٣
على  حّرض موالیه لعنھم و المنحرفین و على البراءة من ھؤالء الغالة و) علیه السالم(ـ تأكید اإلمام  ٤

 .ھجرانھم وإيقاع األذى فیھم
ـ سعوا جاھدين للحفاظ ) علیه السالم(ـ كما ھو شأن آبائه ) علیه السالم(وفقًا لھذا نجد اإلمام الھادي  و

على سالمة الشريعة اإلسالمیة، كما عملوا كثیرًا من أجل صیانة األّمة من االنحراف، بید أّنا نجد الكثیر 
خذوا منھج المستشرقین في رمي الشیعة اإلمامیة مّماھم ُبراء منه مثل لألسف ـ اّت من المسلمین ـ و

 أنفسھم رّدھا ولعن أصحابھا و) علیه السالم(ھذه االفتراءات التي ذكرت أعاله وسواھا مّما ورد عن األئّمة
ألمور كانوا يراقبون ھذه ا) علیه السالم(ضرورة االبتعاد عنھم، فاألئّمة منع شیعتھم من االختالط بھم و

 .أھّمیة تلك المطالب تصدر عنھم الوصايا إلى شیعتھم أّوال بأّول وحسب الظروف و بدّقة، و

 ثورات عصره و) علیه السالم(اإلمام الهادي

سقوط ھیبتھا الستیالء  و ھو ضعف الخالفة العّباسیة) علیه السالم(إّن أھّم مايمّیز عصر اإلمام الھادي
نتیجة لذلك كان الخلیفة مسلوب اإلرادة ُيحّرك من  األمراء على األطراف و والعّمال  األتراك على العاصمة و

 .٢قبل قّواده اّلذين كانت بأيديھم زمام السلطة
كثرة الخارجین على السلطة وكثرة الوثبات في  اّتسم الوضع بعدم االستقرار وازدياد االضطرابات و و

ال والسالح، كما نجد أّن مجموعة من األقالیم قد األمصار، فكان للخوارج نشاط ملحوظ قّوي ومدعم بالم
                                                

 .٤٣: رجال الكشي .  ١
 .٧٣:  ٦الكامل، البن االثیر .  ٢
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كانت في حمص وثبة  حدثت فیھا انتفاضات ضّد السلطة كما حصل في األردن بقیادة رجل من لخم و
: كذا وثبة الجند في سامّراء فضال عن حدوث ثورات ُاخرى منھا و بیني، و أخرى ضّد عاملھا كیدر األشر

قد انطلقت ھذه الثورة  و) علیه السالم(يد بن علي بن أبي طالبثورة يحیى بن عمر بن الحسین بن ز
 و» )صلى اهللا علیه وآله وسلم(الرضا من آل محمد«كان شعارھا الدعوة إلى  من كربالء باّتجاه الكوفة، و

 .٣أظھر العدل حّتى قتل عرف يحیى بحسن السیرة و
حداث يصعب الوقوف علیه لعدم وجود نّص سواھا من األ ّتجاھھا و) علیه السالم(إّن موقف اإلمام الھادي

، بید أّنه يمكن أن ُيستفاد من خروج بعض المخلصین من أصحابه مع العلوّيین )علیه السالم(صريح عنه
يعلل عدم إبدائه أّي رأي تجاه الثورة أو الحدث للظروف الحرجة التي كان يعیشھا  موقفه غیر العلنّي، و
موالیه، فلیس من السھل أن يعطي رأيًا صريحًا بثورة سواء كانت  ه واضطھاد لشیعت من مراقبة مشّددة و

تّتفق وخّطه، أم التّتفق، فإّن الفساد والظلم قد استشريا في ھذا العصر الذي ازداد سوءًا باستیالء األتراك 
 .٤على مقالید األمور، فھم الذين كانوا ينصبون الخلیفة أو يعزلونه وقد القت منھم األّمة األمّرين

  دورهم الفاعل و) علیه السالم(أصحاب اإلمام الهادي
ـ الذين ُتمیّزھم الرعاية الخاّصة ـ الدور البارز في نقل تراث األئّمة ) علیه السالم(كان ألصحاب األئّمة 

 مواقفھم إزاء الظروف االجتماعیة، فكان ھؤالء األصحاب يمّثلون الخّط الّرسالي و و) علیه السالم(
على امتداد وجودھم المبارك رغم ) علیه السالم(االلتزام بخّط األئّمة  درجات الوعي ويجّسدون أعلى 

 .اشتداد الظروف وقساوتھا تجاھھم
دّونوا عنھم،  و) علیه السالم(الفخر بجھاد ھؤالء الرواة، ھو أّنھم اّتصلوا باألئّمة  الذي يدعو إلى االعتزاز و و

العّباسیة  قد أمعنت السلطات األموية و ضغطًا، و ثرھا ضیقًا وأك في وقت كان من أعسر األوقات حراجة و
أخذت تطارد كّل من ينشر  منعت األوساط الشعبیة من االتصال بھم، و في ظلم العلوّيین وشیعتھم، و

 .٥يتحّدث عن مناقبھم، ومآثرھم أو يروي أحاديثھم ، أو)علیه السالم(فضائل أھل البیت 
ھي نسبة كبیرة قیاسًا إلى  و ٦راويًة ١٨٢أصحابه  و) علیه السالم(ام الھادي قد بلغ عدد الرواة عن اإلم و

 .)علیه السالم(الرواة عن األئّمة

 األتراك و) علیه السالم(اإلمام الهادي

قائمة على شيء من تعالیم  لم تكنلیوافق على تصرفات األتراك التي ) علیه السالم(اإلمام  لم يكن
خاّصة أّنه يعلم موقفھم ضّده وضّد موالیه، حّتى كان الخلیفة يستخدمھم في الدين والعدل اإلسالمي، وب

حیث كان موقفًا حكیمًا جّدًا مراعیًا ) علیه السالم(الكبس على دار اإلمام وحبسه، ومن ھنا ينبثق موقفه 
 .فیه ظروفھم وموقعھم السیاسي واالجتماعي

في ھذا اإلّتجاه قد أثمرت بعض الشيء في تقريب بعضھم إلیه وايمانھم  )علیه السالم(إن جھود اإلمام 
 .٧متواصلة في ذلك) علیه السالم(كانت جھوده و...بفضله، ورّبما بإمامته

علیه (الذي يعتبر أحد القّواد البارزين في عصر اإلمام  ، و)بغا الكبیر(تجاه ) علیه السالم(فمن ذلك موقفه 
ثم، ينقل  »كان بغا الكبیر كثیر التعّطف والّبر على الطالبّیین«: بقوله سعوديالمالذي يصفه  و) السالم

المعتصم على الكوفة، فأمر  حیث حاول قتل عامل) علیه السالم(عنه تعاطفه مع أحد شیعة اإلمام 
 ،٨المعتصم بغا أن يلقیه إلى السباع، فلم يلقه إّال أّنه أمره بأن يجھد أن ال يظھر في أّيام المعتصم

 .في ھذا القائد التركي) علیه السالم(فالتعاطف ھذا يعتبر مظھرًا من مظاھر تأثیر اإلمام 

 )عج(المهدي المنتظر هالتمهید إلمام

وظھوره إلقامة العدل في األرض بعد ماتمأل ظلمًا وجورًا قد نقلھا المسلمون ) عج(إّن البشارة بالمھدي 
وروايته حّتى كانت إمامة : إّن األئّمة قد تتابعوا في ذكر ذلك ، ثّم)صلی اهللا علیه و آله(كاّفة عن الرسول 

وعندما ُقرب استشھاده أبلغ شیعته وموالیه إمامة الخلف من بعده وأخبرھم عّما ) علیه السالم(الھادي 
سیكون من غیبة حفیده وھو بین أظھرھم واليستطیعون الوصول إلیه، وسیخفى عنھم ويحجب واليحّق 

 .فًا من طلب السلطان ومتابعته لهلھم ذكر اسمه خو
علیه (سمعت أبا الحسن : عن أبي ھاشم الجعفري قال جعفر محمدبن أحمد العلوي عن أبي

                                                
 .٤٢٠: مقاتل الطالبّیین، أبو الفرج اإلصفھاني .  ٣
 ). ھـ ٢٥٥ـ  ٢٤٧(، أحداث السنین  ٥ : ٦ُيراجع الكامل البن االثیر .  ٤
 .١٧٠ـ  ١٦٩) : علیه السالم(القرشي، باقر شريف، حیاة اإلمام الھادي.  ٥
 .٢٠٥: تاريخ التشريع اإلسالمي، عبدالھادي الفضلي .  ٦
 .بتصرف ١٥٩ـ  ١٥٨: س .الغیبة الّصغرى، م.  ٧
 .٧٦:  ٤مروج الذھب، للمسعودي .  ٨
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  : يقول)السالم
إّنكم الترون «: ولم جعلني اهللا فداك؟ قال: فقلت» الخلف بعدي ابني الحسن، فكیف بالخلف بعد الخلف؟«

الحّجة من آل محمد صّلى اهللا : قولوا«: ف نذكره؟ فقالفكی: قلت» اليحّل لكم ذكره باسمه شخصه، و
 .٩»آله علیه و

 )علیه السالم(أبی محمد الحسن العسکري هالنص على إمام

الّسابق له قد ) علیه السالم(في كل عصر من قبل اإلمام ) علیه السالم(إن الّنص واإلشارة إلى اإلمام 
قد نّص على إمامة أبي ) علیه السالم(فاإلمام الھادي) معلیه السال(توالت منذ عھد اإلمام أمیر المؤمنین

 )صلی اهللا علیه و آله(محّمد الحسن العسكري لما اعتّل فضال عن النصوص الواردة عن النّبي
نّصًا على ) علیه السالم(ومّما ورد عن اإلمام الھادي)علیه السالم(حول إمامته) علیه السالم(واألئّمة

 :مايلي) السالم علیه(إمامة الحسن العسكري
ـ عن علّي بن محمد، عن محمد بن أحمد النّھدي، عن يحیى بن يسار القنبري قال أوصى أبو  ١

إلى إبنه الحسن قبل مضّیه بأربعة أشھر، وأشھدني على ذلك وجماعة من ) علیه السالم(الحسن
 .١٠الموالي

في صحن داره فمّر محمد إبنه ) علیه السالم(كنت مع أبي الحسن: عن علّي بن عمر النوفلي قال ـ و ٢
 .١١ال، صاحبكم بعدي الحسن: ھذا صاحبنا بعَدك؟ فقال! جعلت فداك: فقلت له

 )علیه السالم(استشهاد اإلمام علی الهادي

في ) علیه السالم(في آخر ملك المعتّز، ودفن ) علیھما السالم(لقد استشھد ولّي اهللا علّي بن محمد 
 .شريف يوم وفاته أربعین سنًةوكان عمره ال ١٢داره بسّر من رأى

سّلم له المواريث ـ  و) علیھما السالم(دعا ولده أبا محّمد ) علیه السالم(لما أعتّل : ١٣المسعودييقول 
 .١٤ـ وسالح اإلمامة، وأوصى إلیه أّنه مات مسمومًا) علیه السالم(وھي ماورثه عن آبائه 

حین التحق بالّرفیق األعلى جملة من ) ه السالمعلی(أّنه اجتمع في دار اإلمام الھادي: المسعوديروى  و
ظھر عندھم أمر أبي محّمد  لم يكن بني ھاشم من الطالبیین والعباسّیین، واجتمع خلق من الشیعة، و

العرف خبره إّال الّثقات الذين نّص أبو الحسن عندھم  ـ أي اإلمام الحسن العسكري ـ و) علیه السالم(
صاح بخادم  صیبة وحْیرة، ففیما ھم فیه، إذ خرج من الدار الداخلة خادم، وعلیه، فحكوا أّنھم كانوا في م

 ادفعھا إلى فالن و الخلیفة المعتّز ـ و: يارباش، خذ ھذه الرقعة وامِض بھا إلى دار أمیر المؤمنین ـ أي: آخر
دم خرج خا ھذه رقعة الحسن بن علي، فاستشرف الّناس لذلك، ثم فتح من صدر الرواق باب و: قل له

حاسرًا مكشوف الرأس مشقوق الثیاب وعلیه مبطنة بیضاء، ) علیه السالم(أسود، ثّم خرج بعده أبو محّمد 
بعضھم والة  كان في الدار أوالد المتوّكل، و اليخطيء منه شیئًا، و) علیه السالم(كان وجھه وجه أبیه  و

مائتین  خمسین و لك في سنة أربع ووكان ذ ١٥ثّم دفن في دار من دوره... أحد إّال قام فلم يبقالعھود، 
 .١٦للھجرة يوم اإلثنین لخمس لیال بقیت من جمادى اآلخرة

 الخالصه
، وكانت تصدر التعلیمات )علیه السالم(ـ تعاظم تیار الغالة وحدثت عّدة ثورات في عصر اإلمام الھادي ١

من أمرھا في التعامل مع تلك إلى قواعده الموالیة لتكون على بّینة ) علیه السالم(والوصايا من اإلمام 
يأمر باعتزال أھل الغّلو )علیه السالم(ولتجنیبھا مزالق االنحراف فتارة نجد أّن اإلمام. األحداث والظواھر

واالنحراف، واخرى يوصي بتأديبھم بالضرب أو الزجر، فإذا لم تجِد ھذه الوسائل نجده يأمر باغتیال أشخاص 
 .ميلخطرھم وتأثیرھم في المجتمع اإلسال

ھو الضعف وسقوط ھیبتھا؛ الستیالء األتراك ) علیه السالم(ـ أّھم مايّمیز الدولة العباسیة في عصره ٢
على العاصمة واألطراف األخرى، فالخلیفة والحالة ھذه يكون مسلوب اإلرادة ُيحرَّك من قبل قّواد الجند 

يؤيد مواقف وتصرفات األتراك وكان يحّذر لم ) علیه السالم(الذين ملكوا زمام األمور، لذا نجد أّن اإلمام 
 .منھم

                                                
 .٢٠٨: ي، علّي بن الحسین إثبات الوصیة، للمسعود.  ٩

 .٣١٣:  ١كافي الشیعة .  ١٠
 .٣٨٤:  ١المصدر .  ١١
 .١١٠ـ  ١٠٩:  ٢أعالم الورى، الّطبرسي، الفضل بن الحسن .  ١٢
 .٢٠٥: إثبات الوصیة، للمسعودي .  ١٣
 .٢٧٩: الفصول المھّمة، إبن صباغ المالكي، علّي بن أحمد .  ١٤
 .٢٠٦ـ  ٢٠٥: إثبات الوصیة.  ١٥
 .١٧٤:  ٢الغمة كشف .  ١٦
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علیه (أحدھما فیما يخّص اإلمام : رّكز على أمرين ھامّین) علیه السالم(ـ في الختام نجد أّن اإلمام ٣
  .بعده، والثاني اإلمام المنتظر وغیبته، وحاول تثبیت ھذين األمرين بین خاّصته وقواعده)السالم

في ) علیه السالم(في آخر ملك المعتّز، ودفن ) علیھما السالم(محمد ـ استشھد ولّي اهللا علّي بن ٤
  .داره بسّر من رأى، وكان عمره الشريف يوم وفاته أربعین سنًة



  بسمه تعالی
 
 
 

  

  ))22((سالمیسالمیالالتاریخ اتاریخ االال
   

  
  44الدرس 

  )علیه السالم(اإلمام الحسن العسکري 
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 مقدمهال

، )علیه السالم(الحي وھو اإلمام الھادي  انتھینا بحمده ومنه من تاريخ علم آخر من أعالم بیت النبوة و
، حیث نتناول )السالم علیه(ھو اإلمام الحسن العسكري  ونبدأ ھذا الدرس بتاريخ اإلمام من بعده و

الخطوط العامة في تاريخه علیه السالم، بدأ بإطاللة عامة نلقي فیھا نظرة على المالمح العامة لعصره 
   .حین تصديه لإلمامة

  المحتوي العلمی

  والدته، نسبه، کناه، ألقابه
  .ن للھجرةمائتی ثالثین و ولد أبو محمد الحسن بالمدينة لثمان خلون من ربیع اآلخر سنة اثنین و

أما نسبه أبا وأما، فھو الحسن الخالص ابن علي الھادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى بن 
  .جعفر بن محمد بن علي زين العابدين ابن الحسین بن علي بن أبي طالب صلوات اهللا علیھم أجمعین

  . قیل سوسن  ، فأم ولد يقال لھا حديث وأما أمه و
  . محمد ، فأبو أما كنیته و
جده كل واحد منھم يعرف في زمانه بابن  أبوه و كان ھو و العسكري و السراج و ، فالخالص وأما لقبه و

  .١الرضا
  .التنصیص على إمامته

  .تقدم بعض ما يرتبط بالمقام في الدرس السابق
  .كما يرجى إجراء بحث في ھذا المجال من قبل الطالب باإلستفادة من الكتب المعتبرة

 : لعباسی الثانیالعصر ا

ما بعدھا إسم العصر  و) ھـ  ٢٣٢(أطلق مؤرخو التاريخ اإلسالمي على الفترة التي تبدأ بخالفة المتوّكل 
لما لھذه الفترة من خصائص امتازت بھا عن خصائص العصر العباسي األول الذي بدأ بعد ; العباسي الثاني

 .العباس فیھاوقیام دولة بني ) ھـ  ١٣٢(سقوط الدولة اُالموية سنة 
أعوامًا عصیبة في العصر العباسي الثاني مع خلفاء مستبدين ) علیه السالم(عاصر اإلمام العسكري 

، )ھـ ٢٣٤(أيام المتوّكل عام  )علیه السالم(اعتلوا عرش الدولة منذ أن قدم سامّراء مع أبیه اإلمام الھادي 
 .المعتمد العباسي في خالفة) ھـ  ٢٦٠(استمر قاطنًا فیھا حتى استشھد عام  و

  أهم مظاهر هذا العصر
 :يمكن إجمال أھّم مظاھر ھذا العصر في مايلي و
 الذين كان أغلبھم من األتراك و حیث ّثم استیالء الموالي و: ـ تدھور الوضع السیاسي للدولة العباسیة ١

قتله  ّكل وحیث ساھموا في خلع المتو. األمصار كانت سیطرتھم على مقالید السلطة في العاصمة و
 .٢نصب غیرھما و) ھـ  ٢٥٦(المھتدي  و) ھـ  ٢٤٧(
 .٣أتباعه حیاة الترف التي كان يحیاھا الخلیفة و المجون و ـ اللھو و ٢
 .٤الفتن التي حدثت في بغداد ـ حوادث الشغب و ٣
تلك  من أوضح التي يعود سببھا إلى ضعف سلطان الخلیفة و ـ الحركات االنفصالیة في أطراف الدولة و ٤

  .، بالد األندلس التي كانت مستقّلة تحت حكم عبدالرحمن الخلیفة األموي الموارد

                                                
 .١٠٨٠ـ  ١٠٧٩:  ٢الفصول المھمة في معرفة األئمة.  ١
 .ومابعدھا ٦٠: ٤وتاريخ المسعودي ) ھـ  ٢٥٦ـ  ٢٤٧(، أحداث السنین ٤الكامل في التاريخ .  ٢
 .١١:  ٤تاريخ المسعودي .  ٣
 .٣٩٠:  ٤الكامل في التاريخ .  ٤
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ثّم ازداد األمر بعد ذلك سوءًا ففقدت الدولة سیادتھا على أطراف كثیرة، وولدت دول الطوائف واُالمراء في 

أطلق المؤرخون على  ، حتى٥األمصار بعد أن كانت دولة واحدة تخضع لحكومة مركزية في بغداد أو سامّراء
ثّم عصر الدول المستقلة كما ھو الحال بالنسبة إلمارة المداينین  ٦)إمرة اُالمراء(عصر : ھذا العصر

 . وغیرھا) ھـ  ٣٨٩ـ  ٢٦١(الدولة السامانیة  و) ھـ  ٢٥٤(والبويھین والدولة الصفارية 
  

 هاالجتماعی هالحال

يمكن مالحظته  روح اإلسالم و الطبقیة التي تتناھى والتفكك االجتماعي في ھذا العصر أّدى إلى ظھور 
 :من خالل طبقات المجتمع فیه

فقد ُجلب كثیر من الزنج لفالحة األرض وحراسة الدور، وإّن كثرة الزنج في العراق أّدت : ـ طبقة الرقیق ١
كل كبیر في ، مّما أسھم بش٧)ھـ  ٢٧٠ـ  ٢٥٥(إلى قیام ثورة الزنج التي دامت أكثر من أربع عشرة سنة 

 .إضعافھا
وھم الیھود والنصارى، ولم تتدخل الدولة في شعائرھم بل على العكس كان يبلغ من : ـ أھل الّذمة ٢

 .٨تسامح الحكّام أّنھم كانوا يحضرون مواكبھم واحتفاالتھم ويأمرون بحمايتھم
یر واسع في الوضع تأث غیرھم مّمن لھم نفوذ كبیر في سیاسة الدولة و المّالك و ـ رجال البالط و ٣

 .االجتماعي االقتصادي و
 .المنازعات الداخلیة الخالفات و الحروب و الذين أجھدتھم الضرائب و ـ عاّمة الناس و ٤
 غیرھم ـ من المغّنیات ـ الّالئي كّن ُيحیین لیالي اللھو للخلفاء و نشأت طبقة واسعة من الرقیق و ـ و ٥

  .٩للنظر قد ارتفعت أسعارھن بشكل ملفت غیرھم، و

 

 .هالثقافی هالحال

أّدى  في ھذا العصر انتشرت الترجمة للكتب غیر اإلسالمیة، من يونانیة وفارسیة، وھندية، ونحو ذلك، و

                                                
 ).ھـ  ٢٦٠ـ  ٢٣٤(، حوادث السنین ٧ح :  ٧تاريخ الطبري .  ٥
 .و ما بعدھا ٢٦:  ٣حسن إبراھیم حسن . تاريخ اإلسالم السیاسي، د .  ٦
 ).ھـ  ٢٧٠ـ  ٢٢٥(، أحداث السنین ٧تاريخ الطبري .  ٧
 .٤٢٤: ، عن تاريخ االسالم ٢٦٨و  ١٥: الحضارة اإلسالمیة .  ٨
 .٤٣٥:  ٣تاريخ اإلسالم السیاسي .  ٩
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 دخول ھذا الكم الھائل من الكتب إلى المسلمین، ومن دون االستعداد له، إلى انتشار الشبھات و
على رأسھم  الصلحاء و يتصدى لھذا الوضع العلماء و الخطرة مما أوجب أن اآلراء المختلفة و النظريات و
 .لبیان الحق في المسألة تصحیح اآلراء و للرد على الشبھات و) علیھم السالم(البیت أئمة أھل

 .هاالقتصادی هالحال

 أھم مورد لمیزانیة الدولة، ھو ما تدره الزراعة ولذا اعتنى العباسیون بالزراعة و كان أھم منبع للثروة، و
ذلك عن طريق نشر المدارس الزراعیة وتنظیم أسالیب الري في أغلب المناطق  و; حة البساتینفال

صیانتھا من قبل جماعة ُاطلق علیھم بالمھندسین مھمتھم الحفاظ  إنشاء السدود و اإلسالمیة، و
 .١٠علیھا

 .وحکّام عصره) علیه السالم(اإلمام الحسن العسکري

 :ھم كالتالي ثالثة من خلفاء الدولة العباسیة و) سالمعلیه ال(لقد عاصر اإلمام العسكري

 ـ المعتزّ العباسی 1

وتنصیب ابنه المنتصر بعده، حّتى أّن الخلیفة ) ھـ  ٢٤٧(لقد ازداد نفوذ األتراك بعد قتلھم المتوّكل عام 
 .العباسي أصبح مسلوب السلطة ضعیف اإلرادة

خالفة المعتّز الذي كان استشھاد اإلمام  أواخر) علیه السالم(عاصر اإلمام الحسن العسكري 
على يديه بدّس السّم إلیه؛ إذ كانت سیاسة المعتّز امتدادًا لسیاسة المتوّكل في ) علیه السالم(الھادي

والشیعة، بل رّبما ازدادت ظروف القھر في ھذه الفترة، ) علیه السالم(محاربة اإلمام الحسن العسكري
إلى الكوفة لّما تنّبه الخلیفة ) علیه السالم(یر اإلمام الحسن العسكري حتى أّن المعتّز نفسه أمر بتسف

 .واّتساع دائرة تأثیره وكثرة أصحابه) علیه السالم(إلى خطر وجود اإلمام 
قد  لديه من المال و لم يكن واألتراك أرزاقھم،  منعثم خلعغ األتراك المعتز ھذا، وكان سبب خلعه أنه 

ماعندي «: دينار، فأرسل إلى أّمه يسألھا أن تعطیه ماال فأرسلت إلیه تنازلوا له إلى خمسین ألف
 .، فتآمروا علیه وقتلوه»شيء

ھذه القصة خیر موّشر على ضعف السلطة العباسیة وخروج األمر من يد الخلیفة، فالكّتاب المسؤولون  و
ة المخزية للمعتّز على الخلیفة فكانت تلك النھاي واليطیعونعلى األموال يتصّرفون بھا كیف مايشاءون 

 .حّراسه من األتراك أيدي أعوانه، و

 ـ المهتدي العباسی 2

، وماقبل أحد ببیعته )ھـ  ٢٥٥(ھو محمد بن الواثق بن المعتصم، ولي الخالفة بعد مقتل أخیه المعتّز سنة 
فارتفع حینئذ إلى  حتى جيء بالمعتّز واعترف أمام شھود أّنه عاجز عن الخالفة، ومّد يده فبايع المھتدي،

 .، وبويع بالخالفة١١صدر المجلس
ولقد تصّنع الزھد والتقشف محتذيًا سیرة عمر بن عبدالعزيز إغراء للعاّمة ومحاولة لتغییر انطباعھم عن 

 .الخلفاء العباسیین الذين ُعرفوا بالمجون والترف واإلسراف على الملّذات والخمر ومجالس اللھو

 .یهالمهتدي تجاه معارض هسیاس

كانت سیاسة المھتدي تجاه األتراك تتمّثل بالحذر والحیطة والخشیة من : أ ـ الخلیفة وأمراء الجند
انقالبھم علیه كما فعلوا بالمتوّكل والمعتّز، لذا أمر بقتل موسى ومفلح من ُامراء جنده األتراك الذين كانوا 

في عام  على قتل المھتدي فقتل يتمّتعون بنفوذ كبیر وتأثیر فاعل في مجريات األحداث، فأجمعوا
 .١٢)ھـ٢٥٦(

علیه (وأما الشیعة واإلمام الحسن العسكري ): علیه السالم(ب ـ سجن اإلمام الحسن العسكري
ولما رأى المھتدي أّن وسائل النفي .في عھد المھتدي، فقد عانوا الكثیر من الظلم والتعّسف) السالم

وشیعته، واّتساع حركته، لما كان ) علیه السالم(مام لتحد من نشاط اإل لم تكنواإلبعاد والمصادرة 
 لم تجدورقابته لشیعته من أثر في إفشال محاوالت السلطة العباسّیة ) علیه السالم(لتعلیمات اإلمام 

                                                
 .بتصرف ٢٩٧ـ  ٢٩٦:  ٢مسكويه   تجارب اُالمم ابن.  ١٠
 .٣٦١: تاريخ الخلفاء، السیوطي .  ١١
 .٣٦٣ـ  ٣٦٢: تاريخ الخلفاء، السیوطي .  ١٢
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 .١٣والتضییق علیه في السجن) علیه السالم(السلطة ُبّدًا من اعتقال اإلمام 
 .ـ المعتمد بن المتوكل العّباسي ٣

باسي، الذي انھمك في اللھو والمّلذات واشتغل عن الرعّیة فكرھه الناس وأحّبوا أخاه المعتمد الع
 .١٤طلحة

 .كان ضعیفًا قد وقع تحت تأثیر األتراك الذين يديرون ُامور الحكم، ويقومون بتغییر الخلفاء واُالمراء

  .أهم األحداث فی عصر المعتمد
 :وكان من أھم األحداث في عصر المعتمد ما يلي

كانت ثورة الزنج حدثًا مّھمًا لما نتج عنھا من آثار سّیئة، فقد صحب حركة الزنج ھذه، قتل، : ثورة الزنج  أ ـ
ونھب، وسلب، وإحراق مّما أّدى إلى اضطراب األوضاع االقتصادية واالجتماعیة في عّدة أمصار سیطر 

 .دان وغیرھماعلیھا صاحب الزنج، فبدأت ثورتھم في البصرة وامتّدت إلى األھواز وعّبا
وقد كّلف القضاء على ھذه الحركة الدولَة كثیرًا من األموال والجند الذين ھزمھم صاحب الّزنج في أكثر من 

 .١٥واقعة، وأخیرًا تمّكنت الدولة من القضاء علیھم
، ولكّن اإلمام الحسن )علیه السالم(وقد اّدعى صاحب الّزنج علي بن محمد أّنه ينتسب إلى اإلمام علي

كتبت إلى أبي محمد ـ : الخثعمي قال فعن محمد بن صالحكذَّب ھذا االدعاء، ) علیه السالم(كري العس
ـ أسأله ـ وكنت أريد أن أسأله عن صاحب الزنج الذي خرج بالبصرة ـ ) علیه السالم(الحسن العسكري 

 ): علیه السالم(فوّقع
 .١٦»صاحب الزنج لیس ِمّنا أھل البیت«

ھذا داللة على عدم شرعّیة ثورة صاحب الزنج وعدم ارتباطھا بخّط أھل ) سالمعلیه ال(وفي نّص اإلمام 
 .وأّنھا بعیدة عن االلتزام بمباديء اإلسالم) علیھم السالم(البیت

  : ب ـ ثورة علي بن زيد في الكوفة
واستولى علیھا، وأزال عنھا نائب الخلیفة، ) ھـ  ٢٥٦(كانت حركة علي بن زيد في الكوفة سنة 

بھا، وَسیَّر إلیه المعتمد الشاه بن مكیال في جیش كثیف فالتقوا واقتتلوا وانھزم الشاه وقتل واستقّر
جماعة كثیرة من أصحابه، ثّم وّجه المعتمد كیجور التركي لمحاربته، وقد أرسل كیجور إلى علي بن زيد 

ھا، فخرج علي بن زيد من يدعوه إلى الّطاعة وبذل له األمان، وطلب علي بن زيد ُأمورًا لم يجبه كیجور إلی
 .١٧الكوفة وعسكر في القادسیة فبلغ خبره كیجور فاشتبكا وانھزم علي بن زيد وُقتل جماعة من أصحابه

وحصلت حوادث أخرى في عھد المعتمد فقد استولى الحسن بن زيد العلوي على جرجان وقتل كثیرًا من 
ق من بني زھیر وھو من الخوارج أيضًا العساكر وغنم ھو وأصحابه ماعندھم وخرج مساور الخارجي وطو

 .١٨وقاتلھم الحسن بن أيوب بن أحمد العدوي وھزمھم وقطع رأس مساور وأنفذه إلى سامّراء
وقد استمرّت ھذه الحركات التي كانت ضّد الدولة العباسیة الجائرة حّتى سقوط بغداد على يد التتار عام 

 ).ھـ  ٦٥٦(

 الخالصه
النحالل الدولة العباسیة وضعفھا وقد ُسميَّ العصر الذي بدأ به المتوكل بالعصر يعتبر عھد المتوّكل بداية 

الثاني حیث تمّكن األتراك من السیطرة على مقالید األمور وزمام السلطة، ثم أصبح الخلفاء بعد ذلك 
ولة مع اّطراد خاضعین لقادة الجند األتراك، كما امتاز ھذا العصر بازدياد الشغب والحركات االنفصالیة ضّد الد

 .ظاھرة اللھو والمجون لدى السالطین العباسیین وقادة الجند والطبقة المقربة من البالط العباسي
وقد ظھرت الطبقیة في المجتمع نتیجة لظروف القھر واالضطھاد حیث أصبحت الثروة دولة بین علیة القوم 

 .والقادة
علیه (ین منھم المعتّز إذ عاصر اإلمامعددًا من السالط) علیه السالم(وعاصر اإلمام العسكري 

 .أواخر أيامه، كما عاصر المھتدي العباسي من بعده)السالم
وقد عانت الجماعة الصالحة الكثیر من االضطھاد ومصادرة األموال والممتلكات، فقد أمر المھتدي بسجن 

 .كما ھمَّ بإبعاده إلى الكوفة) علیه السالم(اإلمام العسكري 
من حكمه خمس ) علیه السالم(في عھد المعتمد العباسي مضطربًا، وقد عاصر اإلمام  كان الوضع العام

، وكانت السلطة تطارد الشیعة وتضطدھم وتضّیق على )علیه السالم(سنوات، حتى استشھاد اإلمام 

                                                
 .٤١٤:  ٢كشف الغمة .  ١٣
 .٣٦٣: تاريخ الخلفاء، السیوطي.  ١٤
 .٤٤٥ـ  ٤٣٠:  ٤راجع الكامل في التاريخ .  ١٥
 .٤٢٤:  ٢كشف الغمة .  ١٦
 .٤٤٧:  ٤الكامل في التاريخ .  ١٧
 .٤٣٩:  ٤الكامل في التاريخ .  ١٨
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د كما أّنه ق. والجماعة الصالحة) علیه السالم(فكانت ھناك صعوبات واجھھا اإلمام ) علیه السالم(اإلمام 
حدثت عدة وقائع وثورات خالل ھذا العھد، كثورة الزنج وحركة ابن الصوفي العلوي وثورة علي بن زيد في 

 .الكوفة
والسعي للتخّلص منه ومتابعة ) علیه السالم(ولم يختلف المعتمد عن سابقیه في التضییق على اإلمام 

 ).علیه السالم(ي الشیعة واضطھادھم ومحاولة التأثیر فیھم لعزلھم عن اإلمام العسكر
 .فكانت وسائل السلطة اتجاھھم تتدرج من المراقبة والتضییق ثم السجن أو القتل

  



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

ھى مرحلة  الكبیر ھو إعداد الشیعة للمرحلة القادمة، و) علیه السالم(كان ھّم اإلمام الحسن العسكري 
مام مع ذلك لم يترك اإل ھو ما نتكلم عنه بعد قلیل و منھج خاصین و ما تتطّلبه من إعداد و الغیبة و

   .وظیفته الشرعیة في القیام بما يتطّلبه زمانه من مواقف خاصة

  المحتوي العلمی

  فی بعدین) علیه السالم(نشاطات اإلمام 
كانت تشتمل على  اإلمام وظیفته الشرعیة في القیام بما يتطّلبه زمانه من مواقف خاصة و لم يترك
 :ُبعدين
 .المذاھب على أصحاب الفرق و ُبعد اإلحاطة بمتطّلبات عصره، من الرد: األول
 العقائدية و الفقھیة و بعد استكمال المنظومة المعرفیة في كافة مجاالت اإلنسان ـ الفكرية و: الثانى

إذ ; باألخص الموالین لھم لُالّمة اإلسالمیة و) علیھم السالم(نحو ذلك ـ التي قدمھا أھل البیت األخالقیة و
الذي فیه سیكون الدور في قیادة اُالّمة،بالذات القواعد  الناس وسیأتي زمان غیبة اإلمام الحجة عن 

الذين  إلى الفقھاء الذين يقومون بالنیابة العاّمة عن اإلمام و)علیھم السالم(الموالیه ألئّمة أھل البیت
سوف يحتاجون إلى ھذه المنظومة المعرفیة متكاملة حتى تستوعب متطّلبات عصر الغیبة بكاملة 

 و أمثال ذلك القیاس و المصالح المرسلة و االلتجاء إلى مباني غیر صحیحة كاالستحسان و حاجة إلى بال
التي احتاج إلیھا بعض فقھاء المذاھب اإلسالمیة بسبب نقصان المنظومة المعرفیة عندھم لتركھم األخذ 

 ).علیه السالم(البیت من أئمة أھل

 .الصغرى هالفقهاء، والتمهید لعصر الغیب همدرس

)) علیھم السالم(العسكري الھادي و وھم الجواد و) (علیه السالم(اّتسم عھد األئّمة من أبناء الرضاَلقد 
أبعاد  اكتمال معالم و الدعاة إلى مذھب أھل البیت، و كثرة العلماء و باّتساع رقعة انتشار التشّیع و
 .الماّدة معًا مدرستھم الفقھیة في المنھج و

  .هالفقهاء الروا هالمنهج الذي سارت علیه مدرس
في نقاط جوھرية ) علیه السالم(يتلّخص المنھج الذي سارت علیه مدرسة الفقھاء الرواة عن أھل البیت و
 :ھي أساسیة تمیّزھا عّما سواھا من المدارس الفقھیة حینذاك و و
 .ـ اعتماد الكتاب والسّنة فقط مصدرًا للتشريع اإلسالمي ١
 .أخذ الفتوى إلى اإلمام المعصوم إن امكن عیة وـ الرجوع في تعّلم العلوم الشر ٢
 .ـ الرجوع إلى الفقھاء الثقات حیث اليمكن أو يتعّسر الرجوع إلى اإلمام المعصوم ٣
 .١ـ اإلفتاء بنّص الرواية أو بتطبیق القاعدة المستخلصة من الرواية ٤
الخط الفقھائي ھو الخط بذلك يكون قد أعطى للمدرسة الفقھیة تركیزًا واھتمامًا يشیر الى أّن  و

 .٢المستقبلي الذي يجب على القاعدة الشیعیة أن تسیر علیه
االصول الروائیة التي جمعت في  جملة من الكتب الفقھیة و) علیه السالم(قد أّيد االمام العسكري و

 .شكر لھم مساعیھم أيّد أصحابھا و عصره أو قبل عصره و
 و ٣شخصًا ٢١٣ورواة حديثه فبلغوا ) علیه السالم(عسكريقد أحصیت أسماء أصحاب االمام الحسن ال و

 قصر الفترة التي عاشھا إمامًا و و) علیه السالم(مع مالحظة حراجة الظروف المحیطة باالمام العسكري
 .الشیعة فإّن ھذه النسبة من الرواة تشّكل رقمًا قیاسّیًا مھّمًا طبعًا مرجعًا لُالّمة و

مجموعة من المؤلفات تقارب األربعین ) ھـ  ٢٩٠(المتوفي سنة  خ الصّفارلمحمد بن الحسن بن فروكان  و
  .٤مؤلفًا

                                                
 .٢١١ـ  ٢٠٢: تاريخ التشريع االسالمي، عبدالھادي الفضلي.  ١
 .٣٢٥: راجع حیاة اإلمام العسكري، الشیخ محمد جواد الطبسي  .  ٢
 .الفصل العاشر: نفس المصدر .  ٣
 .١٧٤: الفھرست، للشیخ الطوسي .  ٤
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علي بن جعفر الھماني، أبو ھاشم داود بن القاسم ): علیه السالم(من ثقات اإلمام الحسن العسكري و
 .غیرھم والجعفري، داود بن أبي يزيد النیسابوري 

ار ـ عبدوس العطار ـ عمري بن سالمة النیشابوري ـ محمد بن الحسن الصف): علیه السالم(من أصحابه  و
 ).رضي اهللا عنه(أبو طالب الحسن بن جعفر ـ أبو البختري ـ الحسین بن روح النوبختي

 العلماء هوقیاد هالغیب

عند وفاة الوكیل ) ھـ ٣٢٩(إن مرجعیة العلماء وقیادتھم للشیعة بعد الغیبة الكبرى التي ابتدأت سنة 
وبأمر من ) علیھم السالم(كانت تأسیسًا حیّويًا من قبل االئمة المعصومین ) عج(مھدي لإلمام ال ٥الرابع

الفقھاء الذين ترّبوا في مدرستھم الرسالیة  اهللا ورسوله، فھم الذين أمروا الشیعة بالرجوع إلى العلماء و
التشريعیة بقوله صیغته )علیه السالم(ألخذ معالم دينھم عنھم، وھذا المفھوم قد أعطاه اإلمام الصادق 

نظر في حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فلیرضوا  ينظر من كان منكم ممن قد روى حديثنا و): علیه السالم(
به حكمًا فإّني قد جعلته علیكم حاكمًا، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإّنما استخّف بحكم اهللا وعلینا 

 .٦الشرك باهللا ھو على حّد رّد، والراّد علینا راّد على اهللا و

  )علیه السالم(خطوات اإلمام الهادي 
الدور البارز في إعطاء الصیغة االجتماعیة ) علیه السالم(ثم كان للخطوات التي اتخذھا اإلمام الھادي 

من )علیه السالم(لوال من يبقى بعد غیبة قائمكم ): علیه السالم(الكاملة لمرجعیة العلماء ـ فقد قال
المنقذين لضعفاء عباد اهللا من شباك  الذاّبین عن دينه بحجج اهللا، و الداّلین علیه و ه والعلماء الداعین إلی

لكّنھم الذين يمسكون أزّمة  من فخاخ النواصب، لما بقي أحد إّال ارتّد عن دين اهللا و مردته، و إبلیس و
 .٧عّزوجل قلوب ضعفاء شیعتنا كما يمسك صاحب السفینة سّكانھا، ُاولئك ھم األفضلون عنداهللا

أن األجیال المسلمة : المرتكز الذي تقوم علیه فكرة إرجاع الشیعة إلى الفقھاء العدول ھو إّن األساس و
يرتفع بھم إلى  المفّكر الُمدِّبر كي يعطیھم تعالیم دينھم و الموّجه و تحتاج باستمرار إلى المرشد و
 يوّجھھم في سلوكھم إلى العدل و وعقیدتھم ويشرح لھم إسالمھم  المستوى المطلوب في ايمانھم و

 .٨الصالح ورضا اهللا عّزوجل

  ).علیه السالم(خطوات اإلمام العسکري 
 تقلیدھم و كان يوّجه القواعد الشعبّیة للرجوع إلى الفقھاء و) علیه السالم(اإلمام العسكري  ثّم نجد أّن

  ): علیه السالم(ا بقولهأخذ معالم دينھم عنھم بعد أن يذكر الصفات التي يجب أن يكونوا علیھ
 .٩»الفقھاء صائنًا لنفسه حافظًا لدينه مخالفًا لھواه مطیعًا ألمر مواله فللعوام أن يقّلدوه فأّما َمن كان من«
الدور الموكَّل إلیه في ھذه المرحلة المھّمة من ) علیه السالم(بھذه الخطوات أكمل اإلمام العسكري  و

علیھم (أ مدرسة علمیة لھا الدور األكبر في حفظ تراث أھل البیتتأريخ الرسالة اإلسالمیة، فقد أنش
مباديء اإلسالم أّوال، ومن ثّم كان لھا األثر الكبیر في نشر فكرة الغیبة وتھیئة الذھنیة العاّمة  و) السالم

بالرجوع إلى الفقھاء  )علیه السالم(لتتقبّلھا ثانیًا، كما كان لھا مساھمة فّعالة في توجیه شیعة اإلمام 
 .الذين ھم حصن اإلسالم الواقي للمسلمین من األعداء ثالثًا

وتعالیمه ووصاياه في )علیه السالم(بعد الغیبة الكبرى ظھرت اآلثار االيجابیة لمدرسة اإلمام العسكري  و
 .بخط المرجعیة الرشیدة) علیھم السالم(أتباع أھل البیت التزام الشیعة و

  هوالتقلید عند اإلمامیمبدأ االجتهاد 
يعّد مبدأ االجتھاد والتقلید عند اإلمامیة مظھرًا لواقعیة ھذا المذھب في قدرته على الحفاظ على روح  و

إلى الیوم الذي يمأل اهللا به  و) علیه السالم(التشريع والرسالة اإلسالمیة بعد غیبة اإلمام المعصوم 
 .اظلم قسطًا بعد ما ملئت جورًا و األرض عدال و

                                                
 .٢٠٧:  ٣علي بن محمد السمري  يراجع كشف الغمة،.  ٥
 .٤٢٤:  ٣وسائل الشیعة، الحر العاملي، كتاب القضاء .  ٦
 .٢٦٠:  ٢االحتجاج .  ٧
 .٢١٩: الغیبة الّصغرى .  ٨
 .١٤١: تفسیر اإلمام العسكري.  ٩
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 ).علیه السالم(استشهاد اإلمام العسکري 

 و) ص(مسؤولیته بشكل كامل تجاه دينه وأّمة جده ) علیه السالم(بعد أن أّدى اإلمام العسكري و
البد من : أخذ ُيھّديء روع والدته قائال لھا مئتین، و نعى نفسه قبل سنة ستین و) علیه السالم(ولده

في )علیه السالم(دثة كما قال، والتحق بالرفیق األعلى بعد أن اعتّل نزلت الحا و...وقوع أمر اهللا التجزعي
تزل العلة تأخذ منه والمرض يثقل علیه حّتى توفي في  لم و. ١٠أّول يوم من شھر ربیع األول من ذلك العام

روي أيضًا أّنه قد اغتیل بالسّم من قبل السلطة إذ دس السم له المعتمد  الثامن من ذلك الشھر، و
تقديمھم له على جمیع الھاشمیین من  ي الذي كان قد أزعجه تعظیم االّمة لإلمام العسكري والعباس

وكان عمره ) الحجة(يخلّف غیر ولده أبي القاسم محمد  لم علويین وعباسیین فجمع رأيه على القتل، و
 .١١فصل الخطاب عند وفاة أبیه خمس سنین حیث آتاه اهللا الحكمة و

في . ١٢)علیه السالم(إلى جانب أبیه اإلمام الھادي) علیه السالم(كريدفن اإلمام الحسن العس و
أشاروا إلى مكان دفنه، دون إشارة  و) ھـ  ٢٦٠(قد ذكر أغلب المؤّرخین أّن سنة وفاته كانت  سامّراء، و

يتعد عمره الثامنة  لمفي عمر الشباب حیث  ، بالرغم من أنه كان صحیحًا سالمًا و١٣لسبب وفاته
 .والعشرين

 ).علیه السالم(على اإلمام العسکري  هلصالا

صدى كبیر في سامّراء حیث عّطلت األسواق وسارع ) علیه السالم(كان الستشھاد اإلمام العسكري  و
واصفًا ذلك الیوم العظیم  ويروي أحمد بن عبید، )علیه السالم(العاّمة والخاّصة مھرعین إلى بیت اإلمام 

عّطلت  ، و١٤مات ابن الرضا«: قامت ضّجة واحدة تّجت سّر من رأى، وولما ُرفع خبر وفاته، ار«: قائال
ساير الناس  المعّدلون و القضاة و القّواد و الكّتاب و غّلقت أبواب الدكاكین وركب بنو ھاشم و األسواق، و

 .١٥»إلى أن حضروا جنازته فكانت سّر من رأى شبیھًا بالقیامة
قد ! ياسّیدي: خرج عقید خادمه، فنادى جعفر بن علي فقال) المعلیه الس(بعدما ُجھِّز اإلمام العسكري  و

ُكّفن أخوك، فقم وَصلِّ علیه، فدخل جعفر بن علي والشیعة من حوله، يتقّدمھم عثمان بن سعید العمري 
ولما دخلوا الدار فإذا بالحسن بن علي صلوات اهللا علیه على نعشه ) علیه السالم(وھو أحد وكالئه 

جعفر بن علي لیصّلي علیه، فلما ھّم بالتكبیر خرج صبّي بوجھه سمرة بشعره قطط، مكّفنًا، فتقّدم 
  ): علیه السالم(قال  وبأسنانه تفلیج ـ فجذب رداء جعفر و

أنا أحّق بالّصالة على أبي، فتأّخر جعفر وقد أربّد وجھه واصفّر، فتقّدم الصبّي فصّلى على أبیه ! ياعّم«
 .١٦»)علیه السالم(
، بأمر الخلیفة ١٧صّلى علیه أبو عیسى بن المتوّكل) علیه السالم(عش اإلمام العسكري لما أخرج ن و

كأّن  و) علیه السالم(تغطیة على استشھاد اإلمام  ، تمويھًا على الرأي العام و المعتمد العباسي
) السالمعلیه (السلطة لیس لھا في ذلك يد، بل على العكس فقد أظھرت اھتمامًا كبیرًا أّيام مرض اإلمام 

لكن مثل ھذه األمور اليمكن أن تنطلي على شیعة  حّتى خرج كبار رجال البالط العباسي مشّیعین و
علیه (ھكذا غالبیة المسلمین الذين عاصروا األحداث المؤلمة التي واجھھا اإلمام  موالیه و اإلمام و
 .تضییق من قبل السلطة من سجن و) السالم

 الخالصه
الكبیر ھو إعداد الشیعة للمرحلة القادمة، وھى ) علیه السالم(سن العسكري ـ كان ھّم اإلمام الح١

  .مرحلة الغیبة وما تتطّلبه من إعداد ومنھج خاصین
ھو إنشاء جماعة صالحة تمثل ) علیھم السالم(ـ إّن أحد أھم األھداف األساسیة في منھج أھل البیت ٢

علیھم (امتدادًا آلبائه وأجداده ) علیه السالم(سكري خّطھم الفكري والعقائدي واألخالقي، فكان اإلمام الع
في ھذا الّنشاط والتحرك، فقد ُاعّد جماعة من الثقات رواة وفقھاء، تمثلت فیھم مدرسة علمیة )السالم

، ممھدة وعاملة الحیاء مدرسة ومذھب )علیه السالم(بعد رحیله ) علیه السالم(واصلت مسیرة اإلمام 
  .أھل البیت

                                                
 .٢٧٤: ومھج الدعوات ٣٣٥: االرشاد.  ١٠
 .البن خلكانعن وفیاة االعیان  ٣١٤: الصواعق المحرقة، ابن حجر الھیثمي.  ١١
 .١٢٦:  ٧المنتظم، عبدالرحمن بن علي الجوزي .  ١٢
 ). ھـ ٢٦٠(حوادث سنة :  ٧والطبري  ٤٥٤:  ٤الكامل في التاريخ، ابن األثیر .  ١٣
 .٤٣:  ١كمال الدين .  ١٤
 .٢٧١: الفصول المھّمة.  ١٥
 .٤٧٥:  ٢كمال الدين .  ١٦
 .٣٢٨:  ٥٠بحار األنوار .  ١٧
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التحرك الشريف في قیادة الفقھاء لألّمة في عصر الغیبة الكبرى؛ حیث أرجع اإلمام المھدي  ـ تبلور ھذا٣
في أحد التواقیع المباركة له الجماعة الصالحة إلى الفقھاء الذين يمثلون خطه وخط ) علیه السالم(

  ).علیھم السالم(آبائه
یت على امتداد التاريخ، وإّن االضطراب ـ من ھنا نجد التحام الجماعة الصالحة بالعلماء وفقھاء أھل الب٤

في سامراء يعكس لنا المنزلة االجتماعیة الكبیرة التي ) علیه السالم(الذي حصل عند استشھاد اإلمام 
  .في وقته)علیه السالم(كان يتمتع بھا اإلمام 

بالسّم من قبل  في الثامن من شھر ربیع األول ، وروي أيضًا أّنه قد اغتیل) علیه السالم(ـ توفي اإلمام ٥
 .السلطة إذ دس السم له المعتمد العباسي

  



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

علیه (انتھینا بحمده ومنه من تاريخ علم آخر من أعالم بیت النبوة والحي وھو اإلمام الحسن العسكري 
، حیث )السالم علیه(، ونبدأ ھذا الدرس بتاريخ اإلمام من بعده ، وھو اإلمام المھدي المنتظر )السالم

نتناول الخطوط العامة في تاريخه علیه السالم، بدأ بإطاللة عامة نلقي فیھا نظرة على والدته علیه 
   .السالم، حیث وقع فیھا الكثیر من الكالم والتشكیك من قبل البعض

  المحتوي العلمی

 )عج(أ ـ اُم اإلمام المهدي 

ُجِلبت  رومیة األصل وكانت من سبايا الروم و) عج(ھدي لقد ذكرت الروايات المختلفة أن ُاّم اإلمام الم
 ).علیه السالم(بواسطة الفتح اإلسالمي ثم اشتراھا اإلمام الھادي

، كما أّن أمھا تنتھي بنسبھا إلى )يشوع(والدھا ھو  يرجع نسبھا من حیث األب إلى ملك الروم قیصر، و و
 ) .علیه السالم(شمعون وصي السید المسیح 

يكفیھا  ة زكیة من سیدات نساء المسلمین في تقواھا وورعھا وايمانھا وطھارة نفسھا، وكانت سید و
الذي سوف يصلح اهللا به الدنیا ويمألھا ) علیھما السالم(فخرًا انھا كانت وعاًء لإلمام الحجة بن الحسن 

 .عدًال وقسطًا بعدما تمأل ظلمًا وجورًا
كانت تدعى بـ . ١)نرجس(  لزكیة الكريمة وإن اشتھرت بـقد نقل الرواة أسماًء كثیرة لھذه السیدة ا و
 .٢وغیرھا).. ريحانة(و) ملیكة(و) سوسن(و) صیقل(

 به هالظروف المحیط و) عج(میالد اإلمام المهدي

 عند الفجر في النصف من شعبان) عج(ولد اإلمام المھدي 
ورد في بعض المصادر أّنھا كانت  ، و)م ٨٦٩(الموافق  و .٣)ھـ  ٢٥٥(أما سنة والدته فالمشھور إّنھا سنة 

ھي ) عج(أّن والدته : أي. ٥في حالة وقوع تناف في الروايات فإنه ينبغي األخذ بالمشھور ،و٢٥٦٤سنة 
 ).ھـ  ٢٥٥(سنة 

بعد تولي  بحوالي عام واحد، و) علیه السالم(بعد وفاة جّده اإلمام الھادي ) عج(بذا تكون والدته  و
والدة  م بأقل من شھر، حیث استخلف المھتدي للیلة بقیت من رجب والمھتدي العباسي سّدة الحك

في النصف من شعبان، وبقي المھتدي في الحكم سنة واحد،ة حیث نحاه األتراك ) عج(اإلمام المھدي
  ).ھـ  ٢٧٩(عشرين سنة حتى عام  الحكم ثالثًا و في٦الذي بقي) ھـ  ٢٥٦(وبايعوا المعتمد سنة 

  ).علیه السالم(التی عاشها فی ظالل أبیه  هخالل الفتر) عج(إتجاهان فی نشاط اإلمام 
علیه (خمس سنوات من حیاة أبیه حیث كان استشھاد اإلمام العسكري ) عج(عاصر اإلمام المھدي 

 .كما ذكرنا سابقا) ھـ  ٢٦٠(سنة ) السالم
، فقد انصب )السالمعلیه (خالل ھذه الفترة التي عاشھا في ظالل أبیه ) عج(أّما بالنسبة لنشاط اإلمام 

 :باتجاھین بارزين من خالل تتّبع أحداث التاريخ لتلك الحقبة من حیاته الشريفة
 .الحذر التام تجاه تحّركات السلطة العباسیة: االتجاه األّول
مع التكتم وإخفاء والدته عن الجمیع سوى خواّص ) علیه السالم(التعّرف على خواّص أبیه : االتجاه الثاني

 ).علیه السالم(عسكرياإلمام ال

                                                
 .وما بعدھا ٤٢٤:  ٢كمال الدين، الصدوق، محمد بن علي .  ١
 . ٥٣٤:  ٣ و مناقب ابن شھر آشوب ١٢٨ـ   ١٢٤: الغیبة، الطوسي، محمد بن الحسن .  ٢
 )).عج(میالد اإلمام المھدي( ٢كمال الدين للشیخ الصدوق  و ٥١٤:  ١الكافي، الكلیني، محمد بن يعقوب .  ٣
 .٤٣٠:  ٢كمال الدين، للشیخ الصدوق .  ٤
 .٢٦١: الغیبة الصغرى، محّمد الصدر .  ٥
 ).ھـ  ٢٥٥ـ  ٢٧٩(تاريخ األمم والملوك أحداث، الطبري، محمد بن جرير .  ٦
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 ):عج(والدته  هالروایات التی تحدثت عن کیفی

 ):عج(ـ من خالل الروايات التي تحدثت عن كیفیة والدته) عج(نشاط اإلمام : يتعّزز لدينا ذلك ـ أي و
) علیه السالم(بیت اإلمام ) علیه السالم(أحد األيام زارت السیدة حكیمة عّمة اإلمام العسكري  ففي

وطلب اإلمام العسكري من عّمته أن تبقى بعد ) عج(ارتھا اللیلة التي ولد فیھا اإلمام المھديوصادفت زي
أن أخبرھا بأنه سیولد في ھذه اللیلة المولود الكريم على اهللا عّزوجّل وعلیھم، حّجة اهللا في أرضه، 

مة أن يكون بنرجس أثر فتنفي الع! نرجس): علیه السالم(؟ فیقول لھا اإلمام)عج(فتسأله العّمة وَمْن ُأمه
للحمل، فیؤكد لھا اإلمام ذلك قائًال، ھو ما أقول لك، فتفحصھا العمة جیدًا فال تجد أثر الحمل، فتعود فتخبره 

 .تارة أخرى
 :الوافیة والمبّرر اإللھي الصحیح في ذلك قائًال ويعطیھا الحّجة) علیه السالم(العسكري اإلمام فیتبّسم

بھا الحبل  لم يظھرحیث ) علیه السالم(ألن مَثَلھا كَمَثِل ُأّم موسى... لك الحبل إذا كان وقت الفجر يظھر«
) علیه السالم(ألّن فرعون كان يشّق بطون الحوامل في طلب موسى; ولم يعلم بھا أحد إلى وقت الوالدة

 .٧»)علیه السالم(ھذا نظیر موسى و
 .لم يتعّرفن علیھا و) علیه السالم(مام كما أّن المعتمد العباسي كان قد أرسل قوابل لفحص نساء اإل

بالفجر لعّمته، رّبما يستشف ) عج(وقت والدة اإلمام المھدي ) علیه السالم(إّن تحديد اإلمام العسكري 
منه زيادة الحذر والخفاء حیث أّن مثل ھذا الوقت تكون القوابل وعیون السلطان وجالوزته غاّطة فیه في 

شاط والحركة في مثل ھذا الوقت، وبعد أن سمعت السیدة حكیمة تأكید نوم عمیق، فضًال عن قّلة الن
وسألتھا عن ) علیه السالم(عادت إلى السیدة نرجس فأخبرتھا بما قال أبو محمد ) علیه السالم(اإلمام 

ياموالتي ما أرى بي شیئًا من ھذا، ثم إّن نرجس نامت وقامت حكیمة بصالة اللیل : حالھا، فأجابت نرجس
لدعاء عقیبھا، وھي في كل ذلك ترقب حالة نرجس فال ترى علیھا إّال النوم الھادئ، ال تقلب وجلست ل

: جنبًا عن جنب حتى إذا كان الفجر، وثبت نرجس من نومھا فزعًة فضمَّتھا حكیمة إلى صدرھا، وقالت لھا
 ھل تحّسین بشيء؟

أن تقرأ سورة الدخان والتي تبدأ بقوله  عّمته) علیه السالم(وھنا يأمر اإلمام العسكري: نعم يا عّمة: قالت
 :تعالى

َحم َواْلِكَتاِب اْلُمِبیِن ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلة ُمَباَرَكة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن ِفیَھا ُيْفَرُق ُكلُّ : ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحیِم {
 .}ْرَسِلیَنَأْمر َحِكیم َأْمرًا ِمْن ِعْنِدَنا ِإنَّا ُكنَّا ُم

من بیان ) علیه السالم(في قراءة ھذه اآليات المباركات يّتضح لنا ما كان يھدف إلیه اإلمام العسكري  و
الذي يمأل األرض عدًال وقسطًا بعدما ) عج(المناسبة ومقتضى الحال وھي والدة المصلح والمنقذ المنتظر 
نقلھا أصحاب الصحاح ) صلی اهللا علیه و آله( ملئت ظلمًا وجورًا كما ورد في أحاديث كثیرة عن رسول اهللا

وحینما حان وقت المیالد المیمون، حدث أمٌر بین السیدتین بحیث . والسنن فضًال عّما رواه محّدثوا اإلمامیة
 .على نرجس وحالھا) علیه السالم(عّمُة اإلمام  لم تّطلْع

صورت  أصابتھما معًا و... لة أو النعاسوھي نوع من الغف... قد عّبر عن ذلك في بعض الروايات بالفترة و
حتى ُغّیبت عني نرجس فلم أرھا كأّنه ضرب بیني : السیدة حكیمة ھذه الحالة في رواية ُأخرى بقولھا

ساجدًا هللا على األرض وھو يرّدد ) علیه السالم(وبینھا حجاب، وتنتبه السیدة حكیمة فتجد اإلمام المھدي
 اآلية المباركة 

 .٨}َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي االَْْرِض َوَنْجَعَلُھْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُھُم اْلَواِرِثیَنَوُنِريُد َأْن {
في وقتھا غیر  لم يكنتّمت و) عج(تشیر إلى أّن والدة اإلمام  ٩البّد من اإلشارة إلى أّن أكثر الروايات و

كان منشغًال ) علیه السالم(م الحسن العسكري وأّن اإلما) عج(السیدة حكیمة قريبة من ُام اإلمام 
ھو ينتظر المولود الكريم، َبْیَد أّن ھناك رواية تصّرح باستقدام قابلة ـ كانت تسكن بجوار  الدعاء و بالصالة و

 و. حال والدتھا) عج(ـ بشكل محاط بالكتمان للقیام بشأن ُاّم اإلمام ) علیه السالم(منزل اإلمام العسكري 
 .١٠ما ينافي الروايات القائلة بإخفاء والدته في ھذا لیس

 ).عج(ب ـ األخبار الدالّۀ على إخفاء والدة اإلمام 

 قد تناقلھا المسلمون جیًال بعد جیل، و ، و)عج(لقد وردت أخبار كثیرة تشیر إلى غیبة اإلمام المھدي 
 ).عج(ھناك أحاديث ُاخرى تضّمنت اإلخبار عن خفاء مولده

 :األخبارومن ھذه الروايات و
إّن القائم مّنا إذا قام لم يكن ألحد في عنقه بیعة، «: أّنه قال) علیه السالم(ـ ما جاء عن أمیر المؤمنین  ١

                                                
 .١٢٠: الغیبة، للشیخ الطوسي .  ٧
 . ٥: القصص.  ٨
 .١٢١: ، وغیبة للطوسي)عج(يراجع كمال الدين للشیخ الصدوق باب میالد اإلمام المھدي.  ٩
 .٢٦٨: راجع الغیبة الصغرى، محّمد الصدر .  ١٠



 
   

 
  
  
 

 
 

 
 

  )2(سالمی التاریخ اال الوالده المبارکه): عج(اإلمام المهدي

4  

 .١١»فلذلك تخفى والدته ويغیب شخصه
القائم مّنا تخفى والدته «: أّنه قال) علیھما السالم(ما عن اإلمام علي بن الحسین سید العابدين  ـ و ٢

 .١٢»لم يولد بعُد: قولواعلى الناس حتى ي
ـ إّن شیعتك ) علیه السالم(قلت ألبي جعفر ـ أي محمد الباقر: ما عن عبداهللا بن عطاء حیث قال ـ و ٣

 بالعراق كثیرون فواهللا ما في أھل بیتك مثلك فكیف التخرج؟
فمن : قلت ،»قد أمكنت الحشو من أذنیك واهللا ما أنا بصاحبكم! ياعبداهللا بن عطاء«): علیه السالم(فقال

 .١٣»انظروا من تخفى على الناس والدته فھو صاحبكم«): علیه السالم(صاحبنا؟ قال

 ).عج(إخفاء والدته  هعلّ

حكمته فھو أعلم  بكل أبعادھا ومظاھرھا قضیة تتعّلق بإرادة اهللا سبحانه و) عج(إّن قضّیة اإلمام المھدي 
بّشر األنبیاء بظھور المصلح  الديانات بھا، وھي من القضايا العامة التي اھتمت  حیث يجعل رسالته، و

قیم دولة الحق، فھي لیست قضّیة إسالمیة خاّصة وال ھي من معتقدات  المنتظر الذي يزيل الظلم وي
كذا األناجیل األربعة، بید أّن وضوح الرؤية حول  الشیعة اإلمامیة فحسب، فالتوراة تضّمنت البشارة به و

ـ بما تناقله المسلمون على امتداد ) عج(ھا ـ فیما عدا التوقیت بظھور اإلمام ھذه العقیدة تجّلت بكل أبعاد
 .التاريخ اإلسالمي منذ البعثة حتى يومنا ھذا

  ).عج(إخفاء والدته  هفی علّ) علیهم السالم(أهل البیت ما أُثر عن 
علیھم (واألئمة المعصومین ) صلی اهللا علیه و آله(أّما بخصوص العّلة في إخفاء والدته فقد ُأثر عن النبي 

 ):علیه السالم(ما يوّضح السبب والعّلة في إخفاء والدته) السالم
صاحب ھذا األمر تعمى «: قال) علیه السالم(، عن أبي عبداهللا أي اإلمام الصادق ـأبي بصیرعن ) ١

 .١٤»على ھذا الخلق لئّال يكون ألحد في عنقه بیعة إذا خرجوالدته 
كأّني بالشیعة عند فقدھم الثالث من «: أّنه قال) علیه السالم(عن اإلمام علي بن موسى الرضا و) ٢

وِلَم ذاك : قلت له. ـ كالنعم يطلبون المرعى فال يجدونه)علیه السالم(ولدي ـ أي اإلمام الحسن العسكري
لئال يكون ألحد في عنقه بیعة إذا قام : وِلَم؟ قال: ألن إمامھم ُيغّیب عنھم، فقلت: ؟ قالياابن رسول اهللا

 .١٥»بالسیف
إّن للقائم غیبة يطول أمدھا، «: قال) علیه السالم(، عن أبیه، عن أبي عبد اهللا حنان بن سديرعن ) ٣

في ) علیھم السالم(یه سنن األنبیاءألن اهللا أبى إّال أّن تجري ف: يابن رسول اهللا وِلَم ذلك؟ قال: فقلت له
 :غیباتھم، وانه البد له ياسدير من استیفاء مدد غیباتھم، قال اهللا تعالى

 )َلَتْرَكُبنَّ َطَبقًا َعْن َطَبق(
 .١٧»سنن من كان قبلكم: أي ١٦
ل أن إّن للقائم غیبة قب«: ـ يقول) علیه السالم(اإلمام الباقر : سمعت أبا جعفر ـ أي: قال زرارةوعن ) ٤

 .١٨»يعني القتل: يخاف ـ وأومأ بیده إلى بطنه ـ ، قال زرارة: وِلَم؟ قال: قلت: يقوم، قال
 :إّن ھذه األحاديث الشريفة كّلھا تفید أّن عّلة إخفاء الوالدة وأّن سبب الغیبة ترجع إلى أمرين

 .أن ال تكون في عنقه بیعة لطاغیة زمانه: األّول
  .الخوف من القتل: الثاني

 .هاإلعالن عن الوالد هوضرور) علیه السالم(العسکري  اإلمام

) علیه السالم(على الرغم مّما ُاحیط به المیالد المبارك من كتمان وسرّية وخفاء نجد أّن اإلمام العسكري 
اليكتم ذلك عن خاصته من ثقاته، فھو يأمر أبا عمر عثمان بن سعید، وھو من أخص أصحابه لديه بأن يعّق 

جديد عددًا من الشیاه وأن يشتري عشرة آالف رطل من الخبز وعشرة آالف رطًال لحمًا عن المولود ال

                                                
 .٣٠٣:  ١كمال الدين، للشیخ الصدوق .  ١١
 .٣٢٣:  ١كمال الدين .  ١٢
 .٣٢٥:  ١المصدر .  ١٣
 .٤٨٠ـ  ٤٧٩:  ١كمال الدين .  ١٤
 . ٤٨٠:  ٢المصدر .  ١٥
 .١٩: االنشقاق .  ١٦
 .٤٨١:  ٢كمال الدين .  ١٧
 .نفس المصدر .  ١٨
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شاة مذبوحة إلى محمد بن ابراھیم ) علیه السالم(ويوّزعه على الفقراء ـ كما أرسل اإلمام العسكري
 .١٩الكوفي، وھي عقیقة عن المولود الجديد

ويأتون اإلمام مھنئین بالمولود، ) لیھما السالمع(ويتباشر أصحاب اإلمام العسكري بمیالد اإلمام المھدي
بـ : فیقال له ُسمَّي) علیه السالم(يسأل أحدھم عن اسمه  ويتواصون فیما بینھم بكتمان األمر، و

  .»بأبي جعفر«: كني و» محمد«

 هاضطراب السلط و) علیه السالم(اغتیال اإلمام الحسن العسکري

بعد أن ُسقي السم من قبل المعتمد العباسي في أّول )  ھـ ٢٦٠(لقد استشھد اإلمام العسكري سنة 
بالرفیق األعلى في ) علیه السالم(ربیع من تلك السنة حیث بدأت العّلة وثقل المرض علیه حتى التحق 

 .٢٠الثامن من ربیع األّول
دولته رجال  أوعز المعتمد إلى خمسة من ثقاته و و) علیه السالم(اضطربت السلطة حینما اعتّل اإلمام  و

إخباره بكل بادرة  التعّرف على خبره وأحواله، و و) علیه السالم(بمالزمة دار اإلمام ) نحرير(منھم 
عھد إلیھم أن ال  مساء، و ُتشرف علیه صباحًا و تحدث،كما أرسل مجموعة من األطّباء لُتجري الفحوص و

علیه (مالزمة دار اإلمام أمرھم ب يفارقوه، كما أرسل قاضي القضاة وعشرة أشخاص مّمن يثق بھم و
 .٢١)السالم

مّما تجدر اإلشارة إلیه أّنه بمجّرد اعتالل اإلمام وصل الخبر إلى وزير المعتمد، عبید اهللا بن يحیى بن  و
بعد إخباره أصدر أمره  و) علیه السالم(خاقان، فركب مباشرة إلى البالط لكي يخبر الخلیفة بمرض اإلمام 

  .٢٢غیرھم بإرسال األطّباء و
إّن إرسال ھذا العدد مضافًا إلى خدم بعثھم الوزير يشیر إلى أّن السلطة كانت تسعى لمعرفة أمر غیر 

تعرف بأّن  ، وھو الوقوف على ولده ألّنھا كانت تجھل والدته و)علیه السالم(مسألة وفاة اإلمام العسكري 
 .ستؤدي به إلى الموت حتمًا) علیه السالم(حالة اإلمام 

من ) علیه السالم(اإلمام  لم يمنع، فإن وجودھم )علیه السالم(اء ھؤالء في دار اإلمام بالرغم من بق و
أرسل بعضھا إلى المدينة وُاخرى إلى المدائن وھي تحمل ما  أداء دوره، حیث كتب مجموعة من الكتب و

ن اإلمام قد تمّك و. يخططه إلى مرحلة حرجة بعد وفاته تتعّلق بدور ولده وموقف القواعد الشعبیة منه
لم يحّسوا  عن أعین السلطة و) علیه السالم(من إخفاء ما يتعّلق بولده ) علیه السالم(العسكري 

قد أّدى صالة الفجر  عقید الخادم، و في مرضه سوى زوجته و) علیه السالم(بشيء، فلم يكن مع اإلمام 
 .٢٣موكًال أمره للرعاية اإللھیة والتحق بالرفیق األعلى موّدعًا ولده و

 ).ظهور اإلمام علنا فی(وتشییعه ودفنه ) علیه السالم(تجهیز اإلمام العسکري 

ضّجت البلدة بأھلھا فإّن الجمیع كانوا ) علیه السالم(لما بلغ أھل سامراء نبأ استشھاد اإلمام العسكري 
اّصة الخ ال يختلفون في ذلك على مختلف مستوياتھم ـ بشرف نسبه، و عبادته و ورعه و يقّرون بزھده و

 ).علیه السالم(ـ فتعّطلت األسواق واجتمع الناس لتشییع جثمان اإلمام  والعاّمة
مع جمع من أصحابه وموالیه بعیدًا عن المستوى الرسمي ) عج(قبل تشییعه صّلى علیه ولده المھدي  و

 .الذي أعّدته السلطة
أخا اإلمام العسكري ) بن علي جعفر(على أبیه خرج عقید الخادم ودعا ) عج(قبل صالة اإلمام المھدي  و

 ) .علیه السالم(وعّم اإلمام المھدي 
الوقوف  كان جعفر يرى أّن اإلمام العسكري لیس له خلف ظاھر ووريث واضح، مّما دفعه ذلك للصالة و و

حیث تصّدى اإلمام المھدي  لم يفلحالتھنئة باإلمامة، غیر أّن تخطیطه  أمام الناس بقبول التعزية بأخیه و
شاھد  نّحاه عن جنازة أبیه و و) علیه السالم(له عند دخوله للصالة على أبیه اإلمام العسكري ) عج(

بأسنانه تفلیج، يجذب رداء عّمه جعفر  بشعره قطط و بوجھه سمرة و المجتمعون داخل البیت صبّیًا يخرج و
 ).علیھما السالم(ويتقّدم للصالة على أبیه 

 للجمھور، ثم تمَّ تشییعه و) علیه السالم(ُأخرج جثمان اإلمام العسكري  الصالة) عج(بعد أن أدى اإلمام  و
 ).علیھما السالم(قد دفن إلى جنب أبیه الھادي  حمله إلى مثواه األخیر و

 الخالصه

                                                
 .وما بعدھا ٤٣٢:  ٢كمال الدين .  ١٩
 .١٢٦:  ٧المنظتم في تاريخ الملوك واُالمم إلبن الجوزي، عبد الرحمن بن علي .  ٢٠
 .٣٨٣: اإلرشاد.  ٢١
 .٣٦٠: رسي إعالم الورى، الطب.  ٢٢
 .٤٣٧:  ٢كمال الدين .  ٢٣
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بعد استشھاد اإلمام الھادي : ، أي)ھـ ٢٥٥(في النصف من شعبان سنة ) عج(ـ كانت والدة اإلمام ١
وكان ذلك بدرجة عالیة في الكتمان وعدم وضوح عالمات الحمل على ُاّم سنة واحدة ) علیه السالم(

من حالتھا وقد ) علیه السالم(واستغراب السیدة حكیمة عمة اإلمام العسكري ) علیه السالم(اإلمام 
 .وأجرى له مراسیم الوالدة) علیه السالم(حضرت والدتھا وقدمت الولید المبارك إلى أبیه 

عن غیبة اإلمام المھدي ) علیھم السالم(واألئمة ) صلی اهللا علیه و آله(عن الرسول ـ كما وردت األخبار ٢
وموقف ) علیه السالم(، جاءت نصوص ُاخرى تخبر بخفاء والدته عن اُالّمة، لتوضح مسیرة حیاة اإلمام )عج(

تشك اُالمة وال القواعد الشعبیة المولیة واُالمة من حیث اإليمان به حتى إذا جاء وقت الوالدة والغیبة ال
 .نظرًا لإلعداد الالزم لذلك) عج(ترتاب في وجوده

 :ـ أوضحت أحاديث ُاخرى العلة والسبب في خفاء والدته ويمكن حصر ما ورد فیھا في علتین٣
 .لطاغیة زمانه) عج(حتى ال تكون بیعة في عنق اإلمام: اُالولى
  .مخافة القتل على نفسه فیما لو انكشف أمره للناس: الثانیة

علیه (ـ على الرغم مّما ُاحیط به المیالد المبارك من كتمان وسرّية وخفاء نجد أّن اإلمام العسكري٤
 .اليكتم ذلك عن خاصته من ثقاته) السالم

  



  تعالیبسمه 
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 مقدمهال

، حیث تناولنا بعض الخطوط العامة في )علیه السالم(بدأنا الدرس السابق بتاريخ اإلمام المھدي المنتظر 
الم، حیث وقع فیھا تاريخه علیه السالم، حیث قمنا بإطاللة عامة ألقینا فیھا نظرة على والدته علیه الس

  .التشكیك من قبل البعض الكثیر من الكالم و
   .ما نريد التعرض إلیه في ھذا الدرس ھو مسألة تسلم زمام األمور من قبل اإلمام علیه السالم و

  المحتوي العلمی

 هحین تسلّمه مهام اإلمام) عج(عمر اإلمام المهدي 

عاش في ظالل أبیه اإلمام  ، و١)ھـ  ٢٥٦ھـ أو  ٢٥٥(سنة ) علیه السالم(كانت والدة اإلمام المھدي
فیكون عمره  ٢)ھـ  ٢٦٠(، حیث استشھد أبوه عام  خمس سنوات) علیه السالم(الحسن العسكري 

 .الشريف حین تسّلمه مھام اإلمامة خمس سنوات 

 الصغرى وممیزاتها هبدء الغیب

) عج(المھدي  ، فھي مقترنة بتوّلي اإلمام)علیه السالم(العسكري  الصغرى بوفاة اإلمام يؤرخ لبدء الغیبة
بتنصیب وكیله األول عثمان بن سعید العمري عندما قابله ) علیه السالم(قد بدأھا اإلمام  مھاّم اإلمامة، و
سّمیت ھذه الفترة بالغیبة الصغرى لعدم احتجاب اإلمام كلّیًا، حیث كان يتصل بقواعده عن  وفد القمّیین، و

 .طريق وكالئه ونّوابه

  :الممیزات
 :يمكن أن ُنجمل ممیزات ھذه الفترة ـ الغیبة الصغرى ـ بالنقاط التالیة و
علیه (للمنصب اإللھي الكبیر في إمامة المسلمین بعد ارتحال أبیه) عج(ـ بدأت بتولي اإلمام المھدي  ١

عامة إلى البشرية كلھا  ، لكي يتوّلى مسؤولّیته الكبرى في قیادة قواعده الشعبیة خاصة و)السالم
 .شاطئ األمن والعدل

يكن احتجابه مطلقًا، حیث يبدأ  ولميتصل في ھذه الفترة بعدد من ثقاته وخاصته ) عج(ـ كان اإلمام  ٢
 .بعد وفاة النائب الرابع علي بن محمد السّمري) ھـ  ٣٢٩(استتاره بعد نھاية ھذه الفترة أي سنة 

إلى الناس من قواعده الشعبیة، ) عج(الیم اإلمام المھدي ـ وجود السفراء األربعة الموكَّلین بتبلیغ تع ٣
 ).السالم معلیھ(نفسه أو من قبل آبائه ) عج(بحسب الوكالة الخاصة المنصوص علیھا من قبل المھدي 

 .يرد علیه من قواعده يتم بتوسط ھؤالء السفراء و) عج(فكان كل ما يصدر عن اإلمام 

  الصغرى هلعصر الغیب هالمالمح العام

 الصغرى هلعصر الغیب همح العامتویان للمالمس

الكیان (ُيقصد بالمالمح العامة أبرز الحوادث والظواھر التي تمّیز بھا ھذا العصر على المستوى الخاص  و
على المستوى العام الذي يشمل حالة الدولة  سفرائه و و) عج(بقیادة اإلمام المھدي ) الشیعي

 االنتفاضات و استتباب األمن أو االضطرابات و االقتصادية، و اعیة وأوضاعھا االجتم بطبقاتھا المختلفة و
األحداث التي مّرت بھا خالل ھذه الفترة التي امتدت  موقفھا من الدولة و وضعھا و يشمل اُالّمة أيضًا و

حتى وفاة السفیر  و) ھـ  ٢٦٠(سنة ) علیه السالم(سبعین عامًا تقريبًا أي من وفاة اإلمام العسكري 
 .٣)ھـ  ٣٢٩(ابع علي بن محمد السمري عام الر

                                                
 .٢١٤:  ٢الم الورى إع.  ١
 .١٢٦:  ٧المنتظم في تاريخ الملوك واُالمم .  ٢
 ).ھـ  ٣٢٩ھـ ـ  ٢٦٠(تاريخ الطبري، احداث السنوات .  ٣
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 : أهم المالمح

  :هـ السفار هالخاص هـ تعین الوکال 1
 :في أربعة من خیار خلق اهللا وخاّصته وھم) عج(عن اإلمام المھدي  

 ).ببغداد) رضي اهللا عنه(لم تعرف سنة وفاته(أ ـ عثمان بن سعید العمري 
 .ببغداد) ھـ  ٣٠٥ھـ أو  ٣٠٤(ب ـ محمد بن عثمان العمري المتوفى سنة 

 .ببغداد) ھـ  ٣٢٠(المتوفى سنة / ج ـ الحسین بن روح النوبختي 
 .ببغداد) ھـ  ٣٢٩ھـ أو  ٣٢٨(المتوفي سنة / د ـ علي بن محمد السمري 

  :الخلفاء هکثرـ  2
مام توّلى الخالفة خالل ھذه الفترة سّتة من خلفاء بني العباس أولھم المعتمد الذي عاصر وفاة اإل

، حیث آلت الخالفة إلى المعتضد حتى ٢٧٩مبدأ الغیبة الصغرى حتى عام  و) علیه السالم(العسكري
، ثم )ھـ  ٣٢٠(بعده المقتدر إلى سنة  ، و)ھـ  ٢٩٥(استخلف المكتفي إلى سنة  ، و)ھـ  ٢٨٩(سنة 

لرابع علي بن محّمد ، وھو عام وفاة النائب ا٣٢٩، ثم الراضي حتى عام ٤)ھـ  ٣٢٢(القاھر باهللا حتى سنة 
 .ونھاية العھد الذي نؤّرخ له)رضي اهللا عنه(السمري

  :هالعباسی هـ ضعف الخالف 3
تأثیرھم في نصب وعزل الخلیفة، فكما كانوا  وسیطرة الموالي واألتراك على دّفة الحكم ومقالید اُالمور و 

 .الساعد األيمن للدولة كانوا عامًال مھّمًا في ضعفھا وانحاللھا

  :قتل الخلفاءـ  4
والمعتضد مات مسمومًا . ٥إذ قلما كان يموت خلیفة حتف أنفه، فالمعتمد كان يكثر من األكل فمات مبطونًا

يحكم أنا  و: قال لھم البربر، و والمقتدر مات بشرِّ قتلة من قبل المغاربة و.  ٦من قبل إحدى جواريه
أخذوا جمیع ما علیه حتى سراويله،  قتلوه و وأنت خلیفة ابلیس، . قد عرفناك يا سفلة: فقالوا! الخلیفة

 و. ٧دفن وعفى قبره وتركوه مكشوف العورة إلى أن مرَّ به رجل فستره بحشیش، ثم حفر له موضع و
لو لقبوك بالمقھور لكان أولى من : قال له عاد أخوه المقتدر للحكم و القاھر العباسي توّلى الحكم يومین و

 .٨»يا أمیر المؤمنین، نفسي نفسي، اذكر الرحم الذي بیني وبینك«: القاھر، وبكى القاھر، وقال

  :هالحروب واالضطرابات الداخلی هـ کثر 5
التي كان يقوم بھا المعارضون للدولة من األكراد، والخوارج واألعراب وغیرھم، وكذا من الخارجین علیھا 

لطة المركزية للدولة، فھذا الطامعین في الملك والسیطرة، حتى أّن بعض األقالیم استقّلت عن الس
 .مرداويج يخرج في فارس ويملك طول البالد وعرضھا

، )ھـ  ٢٧٩(حیث بويع للمعتضد أبي العباس بن الموّفق في بغداد سنة  من سامراء إلى بغداد هـ انتقال الخالف 6
 .وفقدت سامراء مركزھا التاريخي الذي بدأ في خالفة المعتصم

بعد أن عاث في البالد فسادًا وقتًال واستعبد الناس حیث كان  صاحبها علی بن محمدالزنج وقتل  هثور هـ نهای 7
 .٩)ھـ  ٢٧٠(وقتل سنة ) ھـ  ٢٥٥(بدء خروجه سنة 

  :هالطولونی هالدول هنهایـ  8
في عھد المعتز وكان )  ھـ ٢٥٤(شھد ھذا العصر أيضًا نھاية الدولة الطولونیة في مصر، والتي بدأت سنة 

التركي حیث كان والیًا علیھا، مستقال عن عاصمة الخالفة بغداد واستمر في  بن طولون أحمدمؤّسسھا 
 .١٠)ھـ  ٢٧٠(الحكم حتى مات مبطونًا سنة 

                                                
 ).ھـ٣٢٩ھـ ـ ٢٦٠(تاريخ الطبري، احداث السنوات .  ٤
 .٧٣:  ٦الكامل في التاريخ .  ٥
 .١٨٤:  ٤مروج الذھب للمسعودي .  ٦
 .٢٢١:  ٦الكامل في التاريخ .  ٧
 .٢٠٢:  ٦المصدر .  ٨
 . ٥٣ـ  ٥١:  ٦المصدر .  ٩

 . ٥٥:  ٦المصدر .  ١٠
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 أموالھم و حیث استولى الخلیفة المكتفي على دولتھم و) ھـ  ٢٩٢(بقیت الدولة الطولونیة حتى سنة  و
 .وبذلك انقرضت ھذه الدولة يحیى النوشريولى مصر 

  :همدعی المهدویـ ظهور  9
أّنه من ذرية إسماعیل بن جعفر بن محمد  فقد ظھر شخص في شمال افريقیا يّدعي أنـّه ھو المھدي و

قد استولى على أراض واسعة األرجاء سنة  ھو جّد الفاطمیین في مصر و ، و)علیه السالم(الصادق 
صنعاء اهللا الحسین بن أحمد بن محمد بن زكريا الشیعي من أھل أبو عبد ، بعد أن مّھد له )ھـ  ٢٩٦(

ملك قسمًا كبیرًا  و. ١١طرد آخر أمرائھا زيادة اهللا بن محمد وقضى على دولة آل األغلب في تلك المنطقة و
بعد أن استتبت له اُالمور  الجزائر من الدول المعاصرة، و تونس و من الشمال االفريقي بما يقابل لیبیا و

إّن «: يد أبي عبد اهللا الشیعي ويد أخیه أبي العباس، فسعى األخیر إلى التشكیك في مھدوّيته قائًالرفع 
، فوقع »يأتي باآليات الباھرات ندعو إلیه، ألن المھدّي يختم بالحّجة و ھذا لیس الذي كّنا نعتقد طاعته و

ة قال لمّدعي المھدوية، إن كنت تأّثروا به، حتى أّن شیخ المشايخ من كتام قوله ھذا في قلوب الناس و
 .١٢منه إّال أّن قتل شیخ المشايخ ھذا فلم يمكنالمھدي فأظھر لنا آية فقد شككنا فیك 

احتل قسمًا من المغرب  ، و)ھـ  ٣٠٧ـ  ٣٠١(كان للمھدي ھذا جوالت مع الدولة الحتالل مصر في سنة  و
 .١٣الخارجيبعد أن قاتل أبا يزيد ) ھـ ٣٣٣(توفي سنة  ، و)ھـ ٣١٥(سنة 

إّدعاءه للمھدوية في خالل عصر الغیبة الصغرى لإلمام  من الطريف أن تقع دولة ھذا المھدّي و و
 ).عج(المھدي

  :هـ ظهور القرامط 10
ھم فرقة من اإلسماعیلیة تزعم أّن محّمد بن إسماعیل ھو خاتم النبیین، وھم من الباطنیة، استحلوا  و

قلعوا الحجر األسود،  والھم، خالل ھجومھم على قوافل الحجاج وأعراض الناس بالسیف والقتل وسلب أم
عطلتھم  أّن قبلتھم كانت بیت المقدس و يذكر ابن األثیر أّن صالتھم كانت تختلف عن صالة المسلمین و و

 .١٤كانت يوم االثنین
ینھم، حیث ب ربما يستفاد من رسالة المھدي محمد بن عبد اهللا العلوي إلیھم وجود صلة وعالقة بینه و و

 .أعادوا الحجر األسود إلى مكانه بعد ورود رسالته إلیھم
  :هالبویهی هـ قیام الدول 11
توسع ملك  سیطرة عماد الدولة علي بن بويه في فارس و قد اتسعت قیادة و ، و)ھـ  ٣٢١(ذلك سنة  و

 .١٥الدولة البويھیة نتیجة لذلك
 هالثورات العلوی هـ ندر12

غیر المباشر أثرًا واضحًا النفجار الثورات  وحضورھم وتوجیھھم المباشر و) ه السالمعلی(كان لوجود األئّمة 
أن يخفوه عن السلطات الجائرة ) علیه السالم(بنحو استطاع االئّمة ) ص(الداعیة إلى الرضا من آل محّمد 

رى أّن في الفترة السابقة لعصر الغیبة، ففي خالل أقل من نصف قرن قد ثار عشرون شخصًا، بینما ن
 .السبعین سنة التالیة لحضورھم تكاد تكون خالیة من ھذه الثورات

إّن ما ذكره أبو الفرج االصفھاني عن قتلى الطالبیین في ھذه الفترة ال يعني كثرة الخارجین على  و
  . ١٦الدولة، بل إّن من باشر الحرب منھم ال يزيد عن اثنین أو ثالثة

  هالثورات العلوی هالسبب فی ندر
 :وریعود السبب فی ذلک إلى أم و 

  .كثرة الحركات المضاّدة للدولة: األّول
، ومع اعتزال العلويین )ص(التي كانت تختلف في عقیدتھا وأھدافھا مع ثورات الرضا من آل محّمد  و 

 .الخروج ضد الدولة، كانت الدولة ترمي من تجد في وجوده خطرًا علیھا بأنه من القرامطة، وھو عنھم بعید
  ).علیه السالم(انتھاء زمن حضور االئمة : انيالث
 و) علیه السالم(أما السبب الثاني الذي ھو أھم من األّول، فھو يرجع إلى انتھاء زمن حضور االئمة  و

ففي ھذه الفترة . وابتداء الغیبة الصغرى) علیه السالم(انقطاع اتصالھم باُالّمة بعد وفاة اإلمام العسكري 
  .القیام بالسیف التوجیه القوي إلى التمّرد و لثوري ويلحظ تضاؤل الدافع ا

  .عدم الفائدة: الثالث
                                                

 .١١١:  ٦الكامل في التاريخ .  ١١
 .٣٣٨، ٣٣٣، ١٣٤:  ٦المصدر .  ١٢
 .نفس المصدر.  ١٣
 .٧٠:  ٦المصدر .  ١٤
 .٢٣٠:  ٦الكامل في التاريخ .  ١٥
 .٣٦٢: الغیبة الصغرى.  ١٦
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قد يوجه ذلك بأن ھدف الثورات العلوية غالبًا لم يكن إسقاط النظام القائم بل كانت تلك الثورات الشغال  و
اظ على الحف ابعادھا عن الضغط على إمام العصر، لیتمّكن من أداء رسالته بإعداد قواعده و السلطة و
كانوا يھّیئون األّمة  قواعده و و) عج(أّما الوكالء األربعة فكانوا حلقة الوصل بین اإلمام المھدي . الشريعة

 الروحیة و تنمیتھم الفكرية و إلى مرحلة تطول وال يعلم نھايتھا إّال اهللا سبحانه، فالبد من إعدادھم و
ھي مرحلة الغیبة الكبرى، حیث ال  ة العامة والبلوغ بھم مرحلة االستقالل الفكري في مرحلة الوكال

 ).عج(اتصال لُالمة باإلمام 

 الخالصه
سنة ) علیه السالم(مھاّم اإلمامة بعد استشھاد أبیه اإلمام العسكري) عج(ـ تسلم اإلمام المھدي ١
  . وكان عمره الشريف خمس سنوات) ھـ ٢٦٠(
وكیله عثمان بن سعید العمري ھو  األّول و) عج(مام كان نائب اإل ـ في ھذا العام ابتدأت الغیبة الصغرى و٢

  .الواسطة فیما بینه وبین قواعده
حیث وفاة آخر وكالئه بالغیبة الصغرى لعدم احتجاب ) ھـ  ٣٢٩ھـ و  ٢٦٠(ـ سّمیت الفترة الممتدة بین ٣

اص الوكالة كلیًا عن قواعده حیث كان االتصال يتّم عن طريق الوكالء، وقد ادعى بعض األشخ) عج(اإلمام
لكن تصدي السفراء إلى محاوالت ھؤالء أدى إلى إحباط  و) عج(النیابة عن اإلمام المنتظر الخاصة و

 .إفشالھا، فلم يفلحوا بانتحالھم النیابة وقد قاطعتھم القواعد الشعبیة الموالیة لإلمام محاوالتھم و
الدولة التي وجھت فقھائھا في محاولة  ـ كان لتوجیھات اإلمام وبیاناته الدور األكبر في إفشال مخططات٤

ووجوده وما يتعلق بذلك من طول عمره وصغر سنه عند توّلیه ) عج(يائسة لتشويه حقیقة إمامة المھدي
 .منصب اإلمامة 

وجود الوكالء أوًال ومن ثم مالمح تخص العصر وما يتعلق : ـ لفترة الغیبة الصغرى مالمح امتازت بھا منھا٥
راع على السلطة والخروج علیھا من قبل المعارضین، كحركة صاحب الزنج والقرامطة بضعف الخالفة والص

تكاد تنعدم ) ص(من آل محمد ) علیه السالم(الرضا«وغیرھا من الحركات، بید أّن الحركات الداعیة إلى 
 .في ھذه الفترة، وإن لم تخُل من تعّقب السلطة للعلويین والشیعة والقتل والتشريد فیھم
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 مقدمهال

، حیث ألقینا فیھا نظرة ) عج(تناولنا في الدرس السابق بعض الخطوط العامة في تاريخ اإلمام المھدي 
  .علیه وھو يتسلم زمام األمور في مجال اإلمامة

   .في الغیبة الصغرى) عج(ھو حیاة اإلمام المھدي وما نريد التعرض إلیه في ھذا الدرس 

  المحتوي العلمی

 ـ صفته 1

صبّیًا بوجھِه سمرٌة، بشعرِه قطط .. كان سالم اهللا علیه يوم وفاة أبیه، حین رآه الناس يصّلي على أبیه
 .بأسنانه تفلیج 

ثلك خالل غیبته الصغرى، بأنه شاب حسن الوجه طّیب الرائح مع ھیبته  و; ة، ھیوبثّم وصفه من رآه بعد 
ال أعذب من منطقه في حسن  أَر أحسن من كالمه و فلمفتكلم، : قال الراوي. متقرب إلى الناس

 .١جلوسه
 .٢قط في حسن صورته واعتدال قامته ]أحدًا[أَر  لمإّنه شاب أسمر : في رواية ُأخرى و
 .٣فتى حسن الوجه طیب الرائحة يتبختر في مشیته: في رواية ثالثة و
انه لیس بالطويل الشامخ وال بالقصیر الالزق بل مربوع القامة مدّور الھامة َصْلت الجبین : ي رواية رابعةف و

 .٥إلى غیر ذلك من الروايات. ٤على خّده األيمن خال. أزجُّ الحاجبین، أقنى األنف، سھل الخدين
يصف عنقه في )... جع(، حین ُسئل عن رؤيته للمھدي)رحمه اهللا(نسمع من سفیره محمد بن عثمان  و

 .٧ورقبته مثل ھذا: أو قال ٦عنقه ھكذا و: يقول حسنه وغلظه، فیشیر بیده و
يبق كما عھده الناس في حیاة أبیه  لمانه  انما أكد على صفة عنقه لیدل على صفة الرجولة فیه، و و

 .٨صبیًا صغیرًا، أو غالمًا عشاريًا علیه رداء تقّنع به
. ، فوّفر له العمري فرصة المقابلة)عج(لثاني، حاول شخص أن يقابل المھدي في زمان العمري السفیر ا و

 .أطیبھم رائحة فرآه شابًا من أحسن الناس وجھًا و

 .ـ مکانه وتنقّالته 2

  :في سامراء
دلت على ذلك جمیع الروايات الناقلة لمشاھدته في تلك . في سامراء) علیه السالم(كان حال حیاة أبیه 

يقابل وفد القمّیین، لیحّولھم  طبیعي أن يبقى في سامراء يوم وفاة أبیه حیث يصّلي علیه ومن ال و. الفترة
 .على بغداد، حیث يعّین لھم سفیرًا

يبقى في سامراء ردحًا من السنین بعد ذلك، كما تدل علیه حوادث تحويل السفیرين األولین بأموال  و
يدل علیه أيضًا ما قامت به السلطات من  ه ھناك، ويدّل علیه أيضًا بعض مقابالت و. الوفود إلى سامراء

) علیه السالم(المعتضد، حیث يكون  الكبس على داره في سامراء من قبل المعتمد و المطاردة له و
كان . ٢٧٩اذن فھو إلى زمان خالفة المعتضد التي توّالھا عام . لكنه كان يستطیع التخلص موجودًا ھناك و

راء فلو فرض ـ كما ھو المظنون ـ أّن الكبس الذي أمر به المعتضد كان في أول ساكنًا في دار أبیه في سام
علیه (بقي ھناك تسعة عشر سنة بعد وفاة أبیه ) عج(سنة من خالفته، فمعنى ذلك أّن المھدي 

 ).السالم
يثیر الشك، حتى وكالؤه أصبحوا  كل ما يلفت النظر و عن نفسه كل اآلثار و) عج(قد أبعد المھدي  و
لكي يعیشوا في قلب الحوادث االجتماعیة شأن كل من  يوجھوا األنظار إلیه أّوًال و الیدين عنه، لكي بع

عاصمة  لكي يبعدوا ھم بدورھم عن مراقبة الدولة و و. ُاّمته، ثانیًا يريد أداء الخدمة الصالحة لمجتمعه و

                                                
 .١٥٢: الغیبة .  ١
 .١٥٣: نفس المصدر.  ٢
 .١٥٩: نفس المصدر.  ٣
 .١٦١: نفس المصدر.  ٤
 .١٨٢و ١٦٣و ١٥٦: ُانظر نفس المصدر أيضًا.  ٥
 .٢١٥: الغیبة .  ٦
 . ٢١٩: نفس المصدر.  ٧
 .١٥٥: نفس المصدر.  ٨
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 .الملك حال كونھا في سامراء خالل ھذه التسعة عشر سنة ثالثًا
خالل الفترة اُالولى من غیبته، يرى بوضوح ) عج(البیانات عن اإلمام المھدي  تّبع لخروج التوقیعات والمت و

إلى حّد ال يكاد ينقل عن السفیر األّول، بل السفیر الثاني في أّول سفارته توقیع ذو . ندرتھا قّلتھا و
 الحاجة إلى الحذر في ھذه الفترة ألزم ووما ذلك إّال ألن . عند الحاجة الكبیرة أھمیة، إّال في حدود قلیلة و

 .وسفرائه من حیث المكان أكثر) عج(البعد بین المھدي 
  : التجول فی الخروج و هجدید هفرص
، )عج(ال يزال محمد بن عثمان سفیرًا في ذلك الحین، تنفتح له  حین تنتھي ھذه الفترة الحرجة، و و

فاّن أكثر . ال أن يشار إلیه بحقیقته أن يعرفه الناس والتجّول بنحو ال يمكن  فرصة جديدة في الخروج و
اآلن قد أصبح شابًا وسیمًا، فال  من رآه منھم كان قد رآه طفًال أو صبیًا و و. يروه في حیاة أبیه لمالناس 

على أن جیًال من الناس قد مات وجیًال واجه . تكاد مالمحه أن تكون محفوظة معروفة بعد مرور ھذه الفترة
كّلما طالت المّدة ابتعدت صورته عن  و. شیئًا) عج(يعرف من شكل المھدي ھو ال من جديد والحیاة 
 .أذھان

ُأخرى آمرًا  و. ٩فرصة جديدة، ألن يدخل بغداد لنراه تارة بزيُّ التّجار) عج(من ھنا انفسحت للمھدي  و
بح يحضر موسم الحج أص و. ١٠محمد بن علي بن بالل، أن يدفع ما لديه من األموال إلى سفیره العمري

يعّلمھم األدعیة ويعطیھم  و ١٢يحّدثھم بل أصبح يخالط الحّجاج من خواصه و. ١١في كل عام، ماشیًا
وكان . ١٤يكن في ذلك خطر ولمبل إّنه لیكشف حقیقته أمام البعض إذا اقتضت المصلحة . ١٣التعلیمات

جملة من مقابالته تّمت ھناك، من من ھنا سنرى أّن  و. يسكن خالل فترة الحج في تلك الديار المقّدسة
 .قبل الباحثین عنه المريدين للتشّرف بلقائه

علیه (كما يذھب إلى الحج، فاّنه يذھب إلى كربالء لزيارة جّده سّید الشھداء أبي عبداهللا الحسین  و
 .١٥، يوم عرفة، فیوصل إلى أحدھم ماًال) السالم

ات، وينزل اإلسكندرية في خان ينزله الغرباء،يصّلي بل إّنه يصل إلى مصر، على ما يظھر من بعض الرواي
 .١٦ثم يسافر مع أحدھم، ويأخذ طريق البحر.في مسجده بأھل ذلك الخان

ثم إّنه يعود من ھذه األسفار إلى بغداد لیباشر االتصال بسفرائه وإدارة مصالح المجتمع في وجه 
 .المنحرفین، عن طريق التوقیعات والبیانات

أبي محمد عھد إلّي ! ـ في رواية علي بن إبراھیم بن مھزيار ـ يابن المازيار) عج(ھذا ونسمع قول المھدي
أمرني أن  اآلخرة، ولھم عذاب ألیم، و أن ال أجاور قومًا غضب اهللا علیھم ولعنھم، ولھم الخزي في الدنیا و

كم أظھر التقیة، فوّكلھا بي ـ فأنا في التقیة ال أسكن من الجبال إّال وعرھا ومن البالد إّال عقرھا، واهللا موال
 .١٧إلى يوم يؤذن لي فأخرج

 ـ عمره الشریف 3

،فیكون عمره حین وفاة أبیه في شھر ربیع األّول من عام )ھـ  ٢٥٥(في النصف من شعبان عام) عج(ولد 
ّمة، وآتاه اهللا قیادة اُال في ھذا العمر تولى منصب اإلمامة و أربع سنوات وحوالي سّتة أشھر، و) م ٢٦٠(

 .الحكم صبیًا
إّنه ابن ثمان أو : يكن شكله يوم وفاة أبیه موافقًا مع ھذا العمر، بل كان صبیًا يافعًا، حتى قال من رآه لم و

أَر مثله قط  لم: ، فقد شاھد شابًا أسمر، قال الراوي)٢٩٣(حین شوھد في الحج سنة  عشر سنین، و
وثالثون عامًا، ويكون عمره عند وفاة سفیره الثاني في جمادى في حسن صورته واعتدال قامته، ثمان 

رحمه (خمسین عامًا غیر ثالثة أشھر، وعند وفاة سفیره الثالث الحسین بن روح) ھـ  ٣٠٥(اُالولى سنة 
يكون عمره عند وفاة سفیره الرابع الشیخ السمري، سنة  و. واحدًا وسبعین سنًة) ھـ  ٣٢٦(سنة ) اهللا

نصفًا في حیاة أبیه  قضى منھا أربع سنین و. ترة الغیبة الصغرى، أربعًا وسبعین سنًةوانتھاء ف) ٣٢٩(
سّتین عامًا ونصفًا وخمسة عشر يومًا في الغیبة الصغرى، ثم بدأت الغیبة  تسعة و ، و)علیه السالم(

 .ئت ظلمًا وجورًاالكبرى، حیث ال ظھور إّال أن يأذن اهللا تعالى بالفرج لكي يمأل األرض قسطًا وعدًال كما مل
اليزال شاّبًا، يقّدره الناظر بحوالي العشرين ) عج(أّما بحسب شكله، فكان  و. ھذا بحسب عدد السنین

                                                
 .١٦٤: الغیبة للشیخ الطوسي.  ٩

 .٢٤٦: نفس المصدر.  ١٠
 .٢٥٨: نفس المصدر.  ١١
 .١٥٢: نفس المصدر.  ١٢
 .١٥٦: نفس المصدر.  ١٣
 .١٥٢: نفس المصدر.  ١٤
 .١٨١: رنفس المصد.  ١٥
 .١٨٣: نفس المصدر.  ١٦
 .١٦١: الغیبة للطوسي.  ١٧
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  :ھذا أمر ممكن بل ضروري الثبوت، باعتبارين و. عامًا على ما يستفاد من مجموع أوصافه
نا أّول مّرة، والذي يحیي العظام ھو األمر األساسي، وھو اإليمان بقدرة اهللا تعالى الذي خلق و: أحدھما

 .وھي رمیم، وبیده ملكوت كل شيء، وھو على كل شيء قدير
والمسؤولیة الكبرى المناطة به، ) عج(فاذا عرفنا المصلحة الكبرى المتوقفة على وجود المھدي اإلمام 

عرفنا .. ي تنفیذھاوأّنھا من األھمیة في اإلسالم إلى حّد تقتضي أن ُيعمل اهللا عّزوجّل إرادته الخاصة ف
وال مانع من ذلك عقًال ونقًال . ألجل ذلك الھدف الكبیر) عج(كیف يمكن أن يحفظ اهللا تعالى اإلمام المھدي

 .كما ورد في القرآن الكريم عن أصحاب الكھف وعزير
نموه البطيء في غیبته الكبرى بحیث يقدر له من العمر حین ظھوره أربعین عامًا كما ورد في : ثانیھما

 .١٨مجموعة من األحاديث
لو «: ، قال)علیه السالم(من طريف ما ورد في ھذا الصدد، ما في عقد الدرر عن أبي عبد اهللا الحسین و

قام المھدي ألنكره الناس، ألّنه يرجع إلیھم شاّبًا موفقًا وأّن من أعظم البلیة أن يخرج إلیھم صاحبھم شاّبًا، 
ن قوله، يرجع إلیھم اّنه يظھر لھم بعد غیاب، ال أّنه يكون شیخًا ثّم والمراد م. ١٩»وھم يظّنونه شیخًا كبیرًا

 .يتحّول شاّبًا بطريق إعجازي
 .ھذا كّله، بحسب المصالح اإللھیة الكبرى، المذخورة لیومه الموعود

 الخالصه
لكريم أتاحت فرصة رؤيته، وكان صبّیًا بوجھه ا) علیه السالم(على أبیه ) عج(ـ إّن صالة اإلمام المھدي ١

 ).عج(في صفاته) علیھم السالم(واألئّمة) ص(سمرة، بشعره قطط بأسنانه تفلیج كما ورد عن الرسول 
، وسكن في سامراء فترة لیست بالقصیرة، وتنّقل )عج(ـ وصفه سفیره الثاني لموالیه عندما سألوه عنه ٢

في كربالء، )علیه السالم(بینھا وبین األمصار التي يسكنھا موالیه، وذھب إلى زيارة اإلمام الحسین
 .وشوھد وھو يؤدي مراسم الحج، كما ذھب إلى مصر

أقّل من خمس سنوات، وعمره حین وفاة السفیر ) علیه السالم(ـ كان عمره الشريف حین وفاة والده٣
، أربعًا وسبعین عامًا، وكل من رآه في ذلك الوقت يقول عنه انه شاب ابن ثالثین )ھـ  ٣٢٩(الرابع عام 
تزيد قلیًال، وكان في تنقالته بزّي تاجر لیمّوه على السلطان الجائر ويتمّكن من التحّرك بحّرية  سنة أو

 ).علیھم السالم(إلتمام ھذه المرحلة من غیبته ولیتم بناء الكیان الذي ابتدأه آباؤه الكرام
  

                                                
 . ٨: وكتاب المھدي ٢٥٨: ُانظر الغیبة للشیخ الطوسي.  ١٨
 . ٥٤٩: تاريخ الغیبة الصغرى، محمد الصدر .  ١٩
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 مقدمهال

، حیث ألقینا فیھا نظرة ) عج(تناولنا في الدرس السابق بعض الخطوط العامة في تاريخ اإلمام المھدي 
  .غیر ذلك من األمور تنقالته و مكانه و علیه في الغیبة الصغرى، من صفاته و

   .ض في ھذا الدرس إلى أھم نشاطاته علیه السالم في ھذه الفترة المسماة بالغیبة الصغرىنتعر و

  المحتوي العلمی

 هالعام) عج(أهم نشاطات اإلمام 

 :إمامته وجوده و: أوالً

من ) عج(ما رافق والدة ولده اإلمام المھدي  بالرفیق األعلى و) علیه السالم(العسكري  إّن التحاق اإلمام
اظھار ما يلزم لبیان  سواھم بوجوده و إلى تعريف موالیه و) عج(اإلمام  تحّفظ كّلھا عوامل تدفع وكتمان 

 ) .علیه السالم(توّلیه اإلمامة بعد أبیه 
يكشف عن نفسه  و) علیه السالم(كانت َصالته على أبیه وإبعاُده لعّمه جعفر أول حدث يخرج به اإلمام  و

 ، و)علیه السالم(ويات، حیث تجّمعوا لتشییع اإلمام الحسن العسكريأمام مأل من الناس بمختلف المست
 .قد حضر من القواعد الشعبیة ما يقارب األربعین شخصًا مع السفیر األّول عثمان بن سعید

 ):علیه السالم(تراث أهل البیت  هصیان: ثانیاً

تنمیة  الحفاظ على تراث آبائه وفي فترة الغیبة الصغرى ھو ) عج(إّن النشاط العام الثاني البارز لإلمام 
قد  و. الحفاظ على مسار اُالّمة بقدر ما يمكن عن االنحراف الفكرية لقواعده الشعبیة و الناحیة العلمیة و

المعارف اإلسالمیة كما يّتضح  توضیح قواعد وأصول استنباط األحكام الشرعیة و تضّمن ھذا التراث تحديد و
 .لھم) عج(جیھات اإلمامذلك من خالل نشاطات السفراء وتو

  :هتدوین االُصول األربعمائ
وُحفظت )علیه السالم(الصغرى اُالصول األربعمائة والتي ضّمت ما ورد عن األئمة في عصر الغیبة وقد دّون 

وبالتالي حفظ المسیرة الثقافیة . ١)علیه السالم(فیھا السّنة النبوّية الواردة عن طريق أھل البیت
 .اإلسالمیةوالتكاملیة لُالّمة 

 :هالخاص هالنیابإکمال وإرساء نظام : ثالثاً

في )علیه السالم(، وقد سبقه األئمة )عج(إّن النیابة كنظام قد اكتمل وأرسى مرتكزاته اإلمام المھدي 
 .االعتماد على الثقاة والخواص من أھل التقوى ومّمن عرفوا بوفرة العلم واالجتھاد

 : يمّھد للوكالة ويوّثق لقواعده وكیل اإلمام المھدّي األّول بقوله) المعلیه الس(ونجد أّن اإلمام الھادي 
ما أّدى  الممات، فما قاله لكم فعني يقوله و ھذا أبو عمرو الثقة األمین ثقة الماضي وثقتي في المحیا و«

 .٢»إلیكم فعّني يؤّديه
في الغیبة ) عج(المھدي اإلمام نّواب عشر شخصًا من وكالء و الصدوق أسماء إثني قدأحصى الشیخ و

 أضاف السید محمد الصدر إلیھم أسماء سّتة آخرين استنادًا إلى ما ورد في المصادر التأريخیة و الصغرى و
 .٣كتب الرجال

توثیقات حول ذلك مع نفي الوكالة عّمن كان يّدعیھا  يصدر بیانات و يعّینھم مباشرة و) عج(كان اإلمام و
 .يكن منھم لم غیرھم و
  :الرّبما يق

إلى الوكالء الخاّصین ) عج(تكن حاجة في زمن األئمة الذين سبقوا اإلمام المھدي  لمرّبما يقال اّنه  و

                                                
 . ٤٦٥ـ  ٣٩٧: منع تدوين الحديث، السید علي الشھرستاني .  ١
 .٢١٥: الغیبة للشیخ الطوسي.  ٢
 .وما بعدھا ١٧٢: المصدر.  ٣
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كان موجودًا وظاھرًا، وكان باإلمكان لكل أحد ) عج(الذين يقومون بنفس أعمال السفراء األربعة ألن اإلمام 
ظروف بوضع استثنائي يصعب الوصول في بعض ال) علیه السالم(لئن مرَّ بعض األئمة  أن يتصل به، و

 الفإّن ذلك ; المباشر إلیھم خصوصًا بعد واقعة الطف، وامتدادًا مع وجودھم حتى تاريخ الغیبة الصغرى
 .وعدم إمكان االرتباط به) عج(يقاس بعصر غیبة اإلمام

د اإلمام الظروف الخاصة بالكیان الشیعي، عقیب استشھا مّما ال شك فیه أّن األوضاع السیاسیة و و
تكن تسمح بأن يكون عمل السفراء علنّیًا، لذا  لمبدء مرحلة الغیبة الصغرى  و) علیه السالم(العسكري

 الكتمان و اإللتزام بالسرّية و خاصة السفراء أن يكونوا على مرتبة عالیة من كان الشرط األّول في الوكالء و
 .عدم الكشف عن المھام المناطة بھم خالل ھذه المرحلة

  :ع اإلطار العام والشروط الواجب توفّرها فی النائب العاموض
اإلطار العام والشروط الواجب توّفرھا في النائب العام في مرحلة الغیبة الكبرى ) عج(كما وضع اإلمام  

 )علیه السالم(اتمامًا لما ورد عنھم من الصفات الالزمة عن آبائه 

 :الکیان الشیعی: رابعاً

 لمخالل فترة الغیبة الصغرى أن جھوده ورعايته ) عج(الواردة بشأن سیرة اإلمام ُيستفاد من الروايات 
تقتصر على سفرائه بل كان اإلمام يسعى لحفظ سائر المؤمنین من االضطھاد والظلم العباسي مّتخذًا 

 ) .علیه السالم(سبیل آبائه 
خرج نھي عن زيارة : لعن علي بن محمد قا«في الكافي ) رضي اهللا عنه(فقد روى الشیخ الكلیني 

فلما ) علیه السالم(ـ والحیرة ـ لقبر االمام الحسین ) علیه السالم(مقابر قريش ـ اإلمامین الكاظم والجواد 
يزوروا مقابر قريش؛  الالق بین الفرات والبرسیین وقل لھم >: كان بعد أشھر دعا الوزير الباقطائي فقال له

 .٤»یقبض علیهفقد أمر الخلیفة أن يتفقد كل من زار ف
منع وكالءه من استالم األموال من قواعده عندما أمر الخلیفة بأن ترسل إلیھم أموال ) عج(كما أّن اإلمام 

أّنه تجبى إلیه  بید أشخاص ال يعرفونھم كي يقبضوا على الذين يستلمون المال لّما بلغه وجود اإلمام و
 .٥األموال عن طريق وزير الخلیفة عبداهللا بن سلیمان

  :ضاء حوائج المؤمنینق
االصالح بینھم وحّل مشاكلھم  االجتماعیة و كما شملت ھذه الرعاية قضاء حوائج المؤمنین الشخصیة و

 .٦غیرھا مّما نقلته لنا المصادر التاريخیة في ھذه الفترة المختلفة الفكرية و

  :هکشف االنحرافات العقائدی
في كشف االنحرافات العقائدية، وإفشال انتحال السفارة من مّدعي السفارة عن ) عج(فضًال عن مواقفه 

 :اإلمام
  :زورًا دعاوي السفارة كذبًا و

وابتلي السفراء أيضًا، بعد أعوام قالئل من أول عھدھم، بدعاوي ) عج(ابتلیت السفارة عن اإلمام المھدي 
 .وتزّعم قیادة الناسزورًا، طمعًا في ابتزاز األموال  السفارة كذبًا و

فبدأ التزوير ـ على ما يدل علیه تاريخنا الخاص ـ خالل الفترة الطويلة التي قضاھا السفیر الثاني في 
جعفر محمد بن عثمان العمري  في زمان أبى) عج(سفارته، لقد اّدعى السفارة زورًا عن اإلمام المھدي 

ّم محمد بن بصیر النمیري، اّدعى ذلك بعد ، ث٧أبومحمد الشريعي: عّدة أشخاص أولھم) رحمه اهللا(
بن بالل الباللي، وأبو بكر محمد بن  أبو طاھر محمدبن علي و ٩أحمد بن ھالل الكرخي ، و٨الشريعي

رجل يعرف  و ١٠إسحاق األحمر جعفر العمري و أحمد بن عثمان المعروف بالبغدادي ابن أخ أبي
 .١١بالباقطاني

                                                
 .٤٤١:  ١الكافي .  ٤
 .٤٤٠:  ٢المصدر .  ٥
 .وما بعدھا ٣٦٧: ُيراجع الغیبة الصغرى لالطالع على تفصیل ذلك.  ٦
 .٢٤١: الغیبة للشیخ الطوسي.  ٧
 .٢٤٤: نفس المصدر.  ٨
 . ٢٤٥: نفس المصدر .  ٩
 .٧٩: بحاراألنوار .  ١٠
 .٢٤٥: الغیبة للشیخ الطوسي.  ١١
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البیانات  التوقیعات و) عج(خرجت من المھدي  انتصر علیھم و ل قوة وبك) رحمه اهللا(قد جابھھم العمري  و
 .سوء سريرتھم التأكید على كذب سفارتھم و بلعنھم والبراءة منھم، و

بن روح، فقد ُابتلي بأشّدھم تأثیرًا وھو محمد بن علي الشلمغاني  الشیخ الحسین أما في فترة سفارة و
 .بن روح ثّم ظھر انحرافه وسقم عقیدتهكان في مبدأ أمره وكیال ال و ١٢العزاقري

أبودلف الكاتب، : آخرھم في دعوى السفارة الكاذبة ـ على ما يظھر من عبارة الشیخ الطوسي ـ ھو و
 .حیث كان على ذلك إلى ما بعد وفاة السمري السفیر الرابع

كذبھم  ت بلعنھم وخرج من ناحیته الشريفة التوقیعا بكل قوة لھؤالء و) عج(قد تصدى اإلمام المھدي  و
 .إبطال دعاواھم حتى تّم بحمداهللا فضحھم و

 :لقاؤه بالمؤمنین: خامساً

) عج(لقد اشتملت المصادر الروائیة المعتبرة على الكثیر من الروايات التي تحكي عن التقاء اإلمام
المھدي  أو اإلمام األئّمة بالمؤمنین خالل الغیبة الصغرى، فال يكاد يخلو كتاب من الكتب المصّنفة في تاريخ

قد روى عن محمد بن ) رضي اهللا عنه(خاصة من ذكر مثل ھذه الروايات، فالشیخ الصدوق ) علیه السالم(
من مختلف أرجاء العالم اإلسالمي، فقد ذكر ) عج(أبي عبد اهللا الكوفي إصابته حول من التقى باإلمام 

استنادًا  أربعة أشخاص ثالثمائة والثقاة بلغ  أّن عدد من: ثمانیة وستین شخصًا، كما ذكر المیرزا النوري
 .١٣إلى المصادر المعتبرة

لعیسى ) عج(قد صّرح اإلمام  بھم أمورًا و) عج(كان يقصد من لقائه  عرفوه و ھي تخص الذين رأوه و و
 ):عج(بسبب لقائه به بقوله) ھـ  ٢٦٨(الجوھري حین التقاه قرب المدينة المنورة سنة 

ن تراني لوال المكّذبون القائلون بأين ھو؟ وأين ولد؟ ومن رآه؟ وما الذي خرج إلیكم ياعیسى ما كان لك أ«
 قدموا علیه، و أّي معجز أتاكم؟ أما واهللا لقد دفعوا أمیر المؤمنین مع ما رووه، و بأي شيء نّبأكم؟ و منه؟ و
خدمة الجن إلى ما  ونسبوھم إلى السحر  ، ولم يصّدقوھم و)علیه السالم(كذلك آبائي قتلوه، و كادوه و
 .تبین

لو : يا موالي ادع لي بالثبات، فقال: إّياك أن تخبر عدّونا فتسلبه، فقلت فخِبّر أولیاءنا ما رأيته، و: يا عیسى
 .١٤»امض بنجعك راشدًا، فخرجت أكثر حمدًا هللا وشكرًا لم يثبتك اهللا ما رأيتني، و

في موسم الحج خاصة ) عج(يجتھدون في طلب لقائه  يستفاد من الروايات أّن كثیرًا من المؤمنین كانوا و
 .ـ كما تجد مصداق ذلك في قصة علي بن مھزيار األھوازي

 الخالصه
أمام مأل من الناس، ) علیه السالم(بدءًا من صالته على أبیه ) عج(ـ كان تحّرك ونشاط اإلمام المھدي ١

  .حتى إعالن إنتھاء الغیبة الصغرى و )علیه السالم(الذين احتشدوا يوم تشییع اإلمام الحسن العسكري
أھمیة ھذا الوجود المبارك لھا، ومن ثم إسناد  في سبیل تعريف اُالّمة بوجوده و) عج(ـ يظھر أّن جھوده ٢

  .االجتماعیة ومساعدة المؤمنین في مختلف جوانب حیاتھم الفكرية والعقائدية و
الشروط الواجب توّفرھا فیه لینال ھذا  الشخص وبّین مواصفات  العامة و النیابة الخاصة و) عج(ـ أّسس ٣

  .المقام الرفیع
توقیعاته الدور البارز في إثبات تاريخ ھذه الفترة، وما جرى فیھا مع ما تضمنته من  و) عج(ـ كان لرسائله ٤

ثم رفده لقواعده بالوسائل السلیمة لالتصال . موالیه حلول لمشكالت كانت تعاني منھا قواعده الشعبیة و
  ).علیه السالم(زياراته آلبائه  قد تضمنتھا أدعیته و طلب مرضاته و طاعته و هللا سبحانه وبا
 .ـ حصلت جملة من اللقاءات بینه وبین موالیه في مناطق مختلفة من أقطار العالم اإلسالمي٥
  

                                                
 .٢٤٨: نفس المصدر.  ١٢
 .٤٤ـ  ٤٨:  ٢النجم الثاقب، المیرزا النوري .  ١٣
 .١٩٧: تبصرة الولي.  ١٤
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 مقدمهال

، حیث ألقینا فیھا نظرة ) عج(تناولنا في الدرس السابق بعض الخطوط العامة في تاريخ اإلمام المھدي 
ھذا الدرس، فما نريد وأما في . على أھم نشاطاته علیه السالم في تلك الفترة المسماة بالغیبة الصغرى

: التعرض له ھو مسألة الغیبة الكبرى، فنتكلم في أھم المواضیع التي يمكن طرحھا فیھا، من قبیل
فیھا ، ھذا كله باإلضافة الى تكالیف اُالّمة اإلسالمیة في ) عج(أسبابھا وخصائصھا وكیفیة االنتفاع باإلمام 

  .تلك الفترة

  المحتوي العلمی

 )هـ 329(الکبرى  هبدء الغیب

كان التوقیع الصادر عن  و. إيذانًا بابتداء عصر الغیبة الكبرى) ھـ ٣٢٩(كانت وفاة علي بن محمد السمري 
الغیبة  فلم تكنإلى محمد قبل وفاته بسّتة أّيام ھو اإلعالن عن انتھاء فترة الغیبة الصغرى، ) عج(اإلمام 

غیر متوقع بل قد مّھد لھذه الغیبة  فاجئًا وقواعده أمرًا م عن شیعته و) عج(الكبرى واحتجاب اإلمام 
 .حیث تواترت عنه األخبار الداّلة على ذلك) صلی اهللا علیه و آله(الرسول األعظم 

  :الکبرى هعلى وقوع الغیب هتواتر األخبار الدالّ
 :قوله) صلی اهللا علیه و آله(عن رسول اهللا  جابر بن عبداهللا األنصاريفقد روى  
ُخلقًا،تكون له غیبة وحیرة تِضّل  كنیُته ُكنیتي أشبه الناس بي َخلقًا و سمه اسمي والمھدي من ولدي ا«

 .١»ظلمًا قسطًا كما ملئت جورًا و يمألھا عدًال و فیه اُالمم، ثم يقبل كالشھاب و
أيضًا من ) علیه السالم(ذلك فقد تواتر عن أئمة أھل البیت ) صلی اهللا علیه و آله(كما تواتر عن النبي و

 .ل الروايات الكثیرة التي تشیر إلى الغیبة الصغرى والكبرى معًاخال
  الكبرى ـ  عن أھل زمان الغیبة ـ خالد الكابليأبا ) علیه السالم(يحّدث اإلمام علي بن الحسین  و

 يا أبا خالد، إّن أھل زمان غیبته القائلون بإمامته المنتظرون لظھوره أفضل أھل كل زمان ألّن اهللا«: قائًال له
جعلھم  تعالى ذكره أعطاھم من العقول واألفھام والمعرفة ما صارت به الغیبة عندھم بمنزلة المشاھدة، و

بالسیف، أولئك المخلصون ) صلی اهللا علیه و آله(اهللا  في ذلك الزمان بمنزلة المجاھدين بین يدي رسول
 .»جھرًا الدعاة إلى دين اهللا تعالى سّرًا و شیعتنا صدقًا و حّقًا و

 .٢»انتظار الفرج من أعظم الفرج«) : علیه السالم(قال و

 هفی األحادیث الشریف الکبرى هعلل الغیب

) علیه السالم(واألئمة األطھار ) صلی اهللا علیه و آله(لقد أشارت األحاديث الشريفة المروّية عن النبي 
ارھا المستندات الرسمیة ، وإنما نتكلم من وجھة نظر األحاديث باعتب) عج(ألسباب وعلل غیبة اإلمام 

  .والمادة األولیة في عملنا كتاريخیین

 :فی المقام هطوائف الروایات واألحادیث الوارد

  :بإلقاء نظرة متمعنة فیما جاء من النصوص حول الغیبة يّتضح أّن ھذه الروايات واألحاديث على طوائف  و
  .سنن األنبیاء في غیباتھم)عج( الغیبة ھي أّن اهللا سبحانه جعل لإلمام فطائفة تذكر أّن عّلة

 .بخوفه من القتل) عج(طائفة ُأخرى تعّلل غیبته  و

 .بیعة لطاغیة حین يظھربالسیف)عج(العّلة ھي أن التكون في عنقه طائفة ثالثة تذكر أّن و
اره سّر من أسر إّن الغیبة أمر من أمر اهللا سبحانه و: طائفة رابعة لم تذكر سببًا صريحًا بل لسانھا يقول و

 ).عج(ُيكشف عنه حین ظھور اإلمام

                                                
 .٢٨٦:  ١كمال الدين .  ١
 .٣٢١:  ٢كمال الدين .  ٢
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 ).علیه السالم(نشیر ھنا إلى ما جاء في كلٍّ منھا مّما يرتبط بتعلیل ظاھرة الغیبة له 
: إّن للقائم مّنا غیبة يطول أمدھا، فقلت له«: قال) علیه السالم(روى سدير عن أبیه عن اإلمام الصادق )١

في ) علیه السالم(عّزوجّل أبى إّال أّن يجعل فیه سنن األنبیاء ألّن اهللا : يابن رسول اهللا وِلَم ذاك؟ قال
أي سنن ) َلَتْرَكبنَّ َطَبقًا َعْن َطَبق(غیباتھم، وأّنه البّد له ياسدير من استیفاء مّدة غیباتھم، قال اهللا تعالى 

 .٣»من كان قبلكم
يخاف ـ : ظھوره، قلت، وِلَم؟ قال إّن للقائم غیبة قبل«: قال) علیه السالم(عن اإلمام الباقر زرارةروى  )٢

 .٤»القتل: وأومى بیده إلى بطنه، قال زرارة يعني
 :قال الحسن بن محبوب بن إبراھیم الكرخيوعن  )٣
قويًا في ) علیه السالم(أصلحك اهللا ألم يكن علي : أو قال له رجل) علیه السالم(قلت ألبي عبد اهللا «

آية في كتاب : ما منعه من ذلك؟ قال ؟ ويمنعھمالقوم وكیف لم فكیف ظھر علیه : بلى، قال: دين اهللا؟ قال
  قول اهللا عّزوجّل : وأّي آية ھي؟ قال: قلت: اهللا عّزوجّل منعته، قال

  }َلْو َتَزيَُّلوا َلَعذَّْبَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُھْم َعَذابًا َأِلیمًا{
لیقتل ) علیه السالم(علي يكنمنافقین فلم  إّنه كان هللا عّزوجّل ودايع مؤمنون في أصالب قوم كافرين و

 يظھركذلك قائمنا أھل البیت لن  اآلباء حتى تخرج الودايع، فلما خرجت الودايع ظھر على ظھر فقاتله، و
 .٥»أبدًا حّتى تظھر ودايع اهللا عّزوجّل فاذا ظھرت ظھر على ظھر فقاتله

يكون الذي تُمدّن إلیه أعناقكم حتى تمیزوا  واهللا ال«: قال) علیه السالم(روي عن اإلمام الصادق  و )٤
  : وتمحصوا، ثّم يذھب من كل عشرة شيء وال يبقى منكم إّال األندر، ثم تال ھذه اآلية 

 .٦»}َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَلَم اُهللا الَِّذيَن َجاَھُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصَّاِبِريَن{
أھل بیت لھم دولة إّال ملكوا  يبقدولتنا آخر الدول، ولم «: قال) علیه السالم(عن اإلمام الباقر وروي  )٥

 .٧»العاقبة للمّتقین: قبلنا لئال يقولوا إذا رأوا سیرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سیرة ھؤالء، وھو قول اهللا عّزوجّل
لئال يكون في «: من سأله عن عّلة الغیبة ـ أّنه قال ـ في جواب ) علیه السالم(روي عن اإلمام الرضا  و )٦

 .٨»عنقه بیعة إذا قام بالسیف
موضوعیة ھي التي تكمن وراء ظاھرة الغیبة كشفت ھذه النصوص عنھا تارة  إذن ھناك أسباب واقعیة و

من جھة ُأخرى أّن كل نصٍّ تكّفل ببیان جزء من تلك  ُاخرى بشكل رمزي ھذا من جھة، و بشكل صريح و
لواقعیة التي ظھرت بمظھر سّنة من سنن األنبیاء، فإن معنى وجود سّنة ھو وجود قانون عام العّلة ا

يعّبر عن نفس ) عج(حیث إّن اإلمام المھدي  و. ينطبق على الحوادث التأريخیة كلما تشابھت الظروف
سنن إذن سوف تخضع حركته لنفس ال. بعثوا من أجل تحقیق أھدافه الخط الذي سار علیه األنبیاء و

 ).علیه السالم(العامة التي تحققت في حیاة األنبیاء
حیث ال تتحّقق األھداف بظھوره قبل األوان وقبل تھیؤ الظروف ) عج(وصالح اُالّمة يقتضي أن يغیب اإلمام 

 .الموضوعیة الكفیلة بتحّقق أھداف رساالت األنبیاء على يده
فظ وجوده الذي يستطیع إيجاد التغییر العالمي قبل أن تتحّقق الظروف الكفیلة بح) عج(وظھور اإلمام 

 .المنشود قد يستلزم قتله من قبل الظالمین فاليكون نفع ظھوره أكبر من نفع غیبته

 الکبرى هخصائص الغیب

ممّیزات تجعلھا من أحرج الفترات في تاريخ اإلسالم  تتصف ھذه المرحلة من حیاة اإلمام بخصائص و و
 :إّن أھم ھذه الخصائص ھي صة والجماعة الصالحة خا عاّمة و

الموجِّه اإللھي للتجربة اإلسالمیة، فھي على عكس الفترات  انقطاع الناس عن القائد اإلسالمي و ـ ١
 ).علیه السالم(عھود األئمة األطھار السابقة التي عاشتھا الجماعة الصالحة في العصر النبوي المبارك و

 .الم عن الحیاة السیاسیةانحسار اإلس انتشار الظلم والجور، و ـ ٢
 ).عج(لطول زمان غیبته  الحیاة و الحتجابه عن واقع) عج(التشكیك في وجود اإلمام  ـ٣

 الکبرى هفی الغیب) عج(االنتفاع باإلمام 

 االجتماعیة، إذن فما الفائدة في وجوده و اجباته السیاسیة و إذا كان اإلمام الغائب ال يستطیع ممارسة و
 إمامته؟

                                                
 .٤٨٧ـ  ٤٨٦:  ٣الحر العاملي، إثبات الھداة .  ٣
 .٢٤٦:  ١علل الشرائع .  ٤
 .١٤٧: علل الشرائع.  ٥
 .١٦٢: قرب اإلسناد، الحمیري .  ٦
 .، سورة األعراف٢٨٢: الغیبة للطوسي.  ٧
 .٢٧٣:  ١عیون أخبار الرضا .  ٨
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لنا إلى روح ھذا السؤال، استطعنا أن نعّممه على سائر األئّمة الحاضرين قبل الغیبة في إذا وص و
ھي إدارة  السیاسیة و المجتمع اإلسالمي ولكّنھم لم يكونوا قادرين على ممارسة مھاّمھم االجتماعیة و

الحّكام بعد عصر  اء وشؤون الدولة اإلسالمیة وقیادة اُألّمة اإلسالمیة قیادة علنیة كما كان يمارسھا الخلف
 )صلی اهللا علیه و آله(الرسول 

إذن ينسحب ھذا السؤال الخطیر على إمامة جمیع األئّمة المعصومین ما عدا فترة من حیاة اإلمام علي 
ُأخرى  و) علیه السالم(وفترة قصیرة جّدًا من حیاة اإلمام الحسن المجتبى ) علیه السالم(طالب بن أبي

 ).علیه السالم(نمن حیاة اإلمام الحسی
ويندفع ھذا االعتراض من أساسه إذا استطعنا أن نتصّور لإلمام الغائب دورًا اجتماعیًا أو سیاسیًا يقوم به 

 أدوارًا اجتماعیة و) علیه السالم(كما استطعنا أن نصّور لسائر األئمة من أھل البیت . في عصر غیبته
 .في حیاتھم بالرغم من فرض الحصار والرقابة الشديدة علیھمسیاسیة كانوايقومون بھا 

كسائر آبائه الطاھرين يمارس مھاّمه وھو غائب عن األنظار كما يمارسھا وھو ) عج(اإلمام المھدي  و
بل لعّله بغیبته يكون أقدر على الممارسة . حاضر، وال يتلّكأ في ذلك رغم حراجة الظروف وصعوبتھا

 .والتحّرك

  :فی المقام هالوارد هروائیالنصوص ال
وبعضھا عن اإلمام المھدي ) علیه السالم(قد أشارت جملة من النصوص الروائیة الواردة عن أھل البیت  و 
بالذات إلى كیفّیة االنتفاع به في عصر الغیبة بحیث تتحّقق بعض األغراض ـ إن لم تتحّقق جمیعھا ) عج(

دل الموعود ـ وحینئذ سوف ال يكون وجوده لغوًا بل يكون ضروريًا قبل توّفر الشروط الالزمة إلقامة دولة الع
 .إذا أخذنا كل األھداف البعیدة والقريبة من وجوده بنظر االعتبار

  : فمن ذلك قوله المشھور
) : عج(وأضاف. ٩»أّما وجه االنتفاع في غیبتي، فكاالنتفاع بالشمس إذا غیبھا عن األبصار السحاب و«
 .»ألرض كما أّن النجوم أمان ألھل السماءوإّني ألمان ألھل ا«
  : أيضًا في نص له بھذا الخصوص) عج(ما روي عن اإلمام المھدي : من ذلك و
إّنا غیر مھملین لمراعاتكم وال ناسین لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم األعداء، فاتقوا اهللا «

افت علیكم، يھلك فیھا من حّم أجله ويحمى عنھا من جلَّ جالله، وظاھرونا على انتیاشكم من فتنة قد أن
 .١٠»أدرك أمله

الکبرى هفی عصر الغیب هاإلسالمی هتکالیف االُم 

 :أما تكالیف اُالّمة اإلسالمیة في عصر الغیبة الكبرى، فیمكن ذكر التالي في ھذا المجال و

 )عج(ـ اإلیمان باإلمام المهدي المنتظر  1 

كإمام مفترض الطاعة وقائد فعلي ) عج(االعتراف بالمھدي : میًا حال الغیبةمن التكالیف المطلوبة اسال
 .عمله ظاھرًا للعیان، وال شخصه معروفًا لدى الناس لم يكنلُالّمة، وإن 

وھذا من الضروريات الواضحة، على المستوى اإلمامي للعقیدة اإلسالمیة وقد اعتبرناھا في ھذا التاريخ 
 .أصًال مسّلمًا
سب الفرد أن يعرف أّن عمله الصالح وتصعید درجة إخالصه وتعمیق شعوره بالمسؤولیة تجاه كما أّن ح

 .اإلسالم والمسلمین، يشارك في تحقیق شرط الظھور ويقّرب الیوم الموعود
لكل فرد تجاه نفسه يحّمل الفرد المسؤولیة الكبرى تجاه العالم كّله، ويدعوه إلى ) الجھاد األكبر(إذن فـ 

 .وعدًال كما ملئ ظلمًا وجورًا ملئه قسطًا
 !الفرد مجاھدًا مضحیًا عامًال في سبیل إصالح نفسه وإرضاء رّبه؟ ال ينطلقفكیف 

يؤسس أساس ھذا الشعور في الفرد المسلم ويقرن طاعة ) صلی اهللا علیه و آله(ومن ثّم نرى النبي 
 .ـ بمعرفته بطاعته ومعرفته ـ على المستوى العملي التطبیقي) عج(اإلمام المھدي
القائم من ولدي اسمه اسمي وكنیته كنیتي، وشمائله شمائلي >): صلی اهللا علیه و آله(قال النبي

من أطاعه فقد . وسّنته سّنتي، يقیم الناس على ملتي وشريعتي، ويدعوھم إلى كتاب رّبي عّزوجّل
قد كّذبني، ومن صّدقه أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، ومن أنكره في غیبته فقد أنكرني، ومن كّذبه ف

عن ) صلی اهللا علیه و آله(إلى غیر ذلك من األخبار الواردة بھذا المضمون عنه . ١١الحديث... فقد صّدقني

                                                
 .وغیرھا ٢٨٤:  ٢االحتجاج .  ٩
 .٢٢٣:  ٢االحتجاج .  ١٠
 .٤١١:  ٢كمال الدين .  ١١
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  ).علیه السالم(أئمة الھدى

 العمل اإلسالمی ما قبل الظهور هـ أهمی 2 

  انطالقًا من قوله تعالى
  ، ١٢}ُروا َما ِبَأْنُفِسِھْمإنَّ اَهللا َال ُيَغیُِّر َما ِبَقْوم َحتَّى ُيَغیِّ{

البّد على اإلمامة من التفكیر الجّدي والعمل الصالح الجھادي، فھما األساس لتصعید درجة اإلخالص 
والشعور بالمسؤولیة والمران على الصمود والتضحیة، وھما الشرطان األساسیان لتكّفل مھّمة الیوم 

 .الموعود
 .ئمًا على أساس االضطرار، وقد يكون قائمًا على أساس االختیارثّم إّن تصعید درجة اإلخالص قد يكون قا

أما قیامه على أساس االضطرار، فھو األمر العام الذي يقتضیه التمحیص اإللھي بشكل رئیسي، فإّن 
االفراد في حّبھم لذاتھم وتفضیلھم للراحة، ال يمیلون ـ عادة ـ إلى العمل االجتماعي العام، لما فیه من 

د والمسؤولیة، ومن ثم فھم ال ينطلقون نحوه إّال تحت وطأة من االضطرار والشعور بالضغط شعور بالجھ
 .واإلحراج

وأّما قیام اإلخالص والوعي على أساس االختیار، فباندفاع المكلف إلى العمل أكثر من مقدار االضطرار 
بأن يكون على الدوام معارضًا ... واإلحراج، أي بمجّرد شعوره بالمطلوبیة اإلسالمیة له، إلزامًا أو استحبابًا
 .للظلم داعیًا إلى الحق ھاديًا إلى سبیل رّبه بالحكمة والموعظة الحسنة

إّن االندفاع إلى ذلك طبعًا يحتاج إلى درجة كبیرة من الوعي واالخالص وقّوة اإلرادة، وال يتوفر ذلك إّال 
وب توّفره في المشاركة في قیادة العالم كّله إّال أّنه ـ على أي حال ـ لیس ھو المستوى المطل... للقلیل

في يوم الظھور واّنما يكون العمل االختیاري أو ما نسّمیه بالتمحیص االختیاري مضافًا إلى التمحیص 
 .االضطراري سببًا إليجاد مثل ھذا المستوى الرفیع

، بشكل أعظم بكثیر مّما ومن الواضح أيضًا ما لھذا التمحیص االختیاري، من أثر بلیغ في التصعید السريع
 وفي التعجیل بإيجاد شرط الظھور، بمقدار ما تقتضیه الظروف الثقافیة و... ينتجه التمحیص االضطراري

 .الفكرية التي يعیشھا الفكر اإلسالمي، في أّي عصر

 ـ االنتظار اإلیجابی 3

وعود الذي تعیش فیه البشرية حصول الیوم الم االنتظار ھو التوّقع الدائم لتنفیذ الغرض اإللھي الكبیر و
ھذا التوّقع الدائم ال يرفع التكالیف اإللھیة بالنسبة لألمر  ، و)عج(العدل اإللھي بقیادة اإلمام المھدي

الفساد  النھي عن المنكر والجھاد في سبیل اهللا والدفاع عن شعائراهللا ودفع بالمعروف و
التكالیف ولزوم االستعداد التام للوقوف إلى جنب اإلمام يدل على تأّكد الواجبات و االجتماعیوالفردي،بل أّنه

 .في غیبته وظھوره) عج(المھدي

 )عج(لظهوره  هـ التوطئ4

وجوب التمھید والتوطئة : إّن الذي يستفاد من الروايات في ھذا المجال، ھو أّن المراد من االنتظار ھو
 :ويدّل على ذلك ما يلي). عج(لظھور اإلمام المنتظر 

آلل محمد، كما مّكنت ) يمّكن: أو قال(يخرج رجل يوطىء «): صلی اهللا علیه و آله(روي عن النبي ـ ما  ١
 .»)...إجابته: أو قال(، وجب على كل مؤمن نصره )صلی اهللا علیه و آله(قريش لرسول اهللا 

 .»يخرج ناس من المشرق فیوطئون للمھدي«: أيضًا) صلی اهللا علیه و آله(ـ ما روي عن النبي  ٢
يأتي قوم من قبل المشرق، ومعھم رايات سود، فیسألون «: أيضًا) صلی اهللا علیه و آله(ـ ما روي عنه  ٣

الخیر فال يعطونه، فیقاتلون فینصرون، فیعطون ما سألوه، فال يقبلونه حتى يدفعوھا إلى رجل من أھل 
 .١٣»َحْبوًا على الثلجولو ; بیتي، فیمألھا قسطًا، كما مألوھا جورًا، فمن أدرك ذلك منكم فلیأتھم

  الخالصه
إيذانًا بابتداء عصر الغیبة الكبرى التي لم تكن أمرًا مفاجئًا ) ھـ ٣٢٩(ـ كانت وفاة علي بن محمد السمري ١

 .للشیعة 
) علیه السالم(واألئمة األطھار ) صلی اهللا علیه و آله(ـ أشارت األحاديث الشريفة المروّية عن النبي ٢

سنن ) عج( أّن اهللا سبحانه جعل لإلمام : منھا: ، وھي على طوائف ) عج(ام ألسباب وعلل غیبة اإلم
بیعة لطاغیة حین ) عج(أن التكون في عنقه : ومنھا. من القتل) عج(خوفه : ومنھا. األنبیاء في غیباتھم

                                                
 .١١: الرعد.  ١٢
 .١٧٤: تاب الغیبة، النعماني ك.  ١٣
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  .وغیر ذلك. يظھر بالسیف
اإلسالم عاّمة والجماعة ـ تتصف الغیبة الكبرى بخصائص وممّیزات تجعلھا من أحرج الفترات في تاريخ ٣

  ).علیه السالم(الصالحة خاصة، كعدم الوجود المباشر لإلمام المعصوم 
كسائر آبائه الطاھرين يمارس مھاّمه وھو غائب عن األنظار كما يمارسھا وھو ) عج(ـ اإلمام المھدي ٤

على الممارسة بل لعّله بغیبته يكون أقدر . حاضر، وال يتلّكأ في ذلك رغم حراجة الظروف وصعوبتھا
  .والتحّرك

اإليمان باإلمام المھدي المنتظر : ـ ھناك تكالیف على اُالّمة اإلسالمیة في عصر الغیبة الكبرى، منھا٥
  ).عج(، والعمل اإلسالمي ، واالنتظار، والتوطئة لظھوره )عج(



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

، والتي تمثلت )علیه السالم(تناولنا في الدرس السابق بعض حركات التمرد ضد حكم اإلمام علي 

  .بالناكثین لبیعته ونواصل الكالم في ھذا الدرس في ھذا الحركات حیث نتناول حركة القاسطین

  المحتوي العلمی

 )علیه السالم(تحرّك القاسطین ضد اإلمام علی

في خّطته لتوحید الدولة ) علیه السالم(ساورت المخاوف معاوية من استقرار اإلمام في الكوفة ومضّیه 

لما  بعمرو بن العاصفسارع الى االستعانة  ،وبناء الحضارة اإلسالمیة على منھج القرآن والسّنة النبوّية

عمرو طويًال  لم يترّددو) علیه السالم(به من حیلة وغدر وتوافق معه في العداء لإلسالم ولإلمام يتمّتع 

 .)١(لیختار على طمعه في الدنیا شیئًا حتى لو كان دينه الذي ُيدخله الجّنة لم يكنأمام رسالة معاوية و

في تضلیل الجماھیر  مبتدئًا خّطته)٢(وما أن وصل عمرو الى الشام حتى جعل يبكي ويولول كالنساء

 والية مصرتّمت المساومة على أن تكون حّصة عمرو  ،وخداعھا وبعد مراوغة ومكايدة بین معاوية وعمرو

 .)٣(ومحاربته وكتب معاوية كتابًا بذلك) علیه السالم(مقابل مواجھة اإلمام 

  

  إلى الحرب هتحرك معاوی
الذي أبطأ  كثیرًا  )٤(بالحرب كتابًا أرسله مع جريرأخذ معاوية منھم البیعة وكتب  ؛بعد تعبئة الشام للحرب

ثّم سارع معاوية بتحريك قّواته نحو أعالي الفرات في وادي صّفین الحتاللھا  ،)علیه السالم(على اإلمام 

وحبس الماء عنھم، وتصّور معاوية أّن ھذا أّول نصر يحّققه على ) علیه السالم( ومنع تقّدم قوات اإلمام

  ). لسالمعلیه ا(اإلمام 

من معاوية أن يسمح لجیشه باالستقاء بعد أن وصلوا متأخرين الى صّفین ) علیه السالم(وطلب اإلمام 

لكسر ) علیه السالم(وأبى معاوية وجیشه ذلك وأضّر الظمأ كثیرًا بأھل العراق وازداد الضغط على اإلمام 

 .اوية عن ضّفة النھرفأذن لھم بالھجوم على شاطئ الفرات وتّم إزاحة قّوات مع ،الحصار

 .)٥(أھل الشام بالمثل، ففسح لھم المجال ألخذ الماء دون معارضة لم يقابل) علیه السالم(ولكّن اإلمام 

أكثر من مراسلة معاوية وفتح عّدة قنوات للحوار محاوًال كسبه وإدخاله في ) علیه السالم(رغم أّن اإلمام 

للقضاء على اإلمام وجیشه بكّل وسیلة، بید أّن اإلمام  لكّن رّد معاوية كان ھو الحرب والسعي ،بیعته

                                                
 .٢٧٥/  ٣: ، والكامل في التأريخ١١٦: ، واإلمامة والسیاسة٣٤: وقعة صّفین) ١(
 .٢٧٤/  ٣: الكامل في التأريخ) ٢(
 .١١٧: مامة والسیاسة، واإل٤٠: وقعة صّفین) ٣(
 .٥٦: المصدر السابق) ٤(
 .٢٨٣/  ٣: ، والكامل في التأريخ٣٢٠/  ٣: ، وشرح النھج البن أبي الحديد٣٨٤/  ٢: مروج الذھب) ٥(
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كان يأمل في محاولة سلمیة ُاخرى بعد أن استقّر وجیشه ضّفة الفرات، فسادت ھدنة ) علیه السالم(

بشیر بن محصن األنصاري مندوبین عنه إلى معاوية وھم ) علیه السالم( مؤّقتة بعث خاللھا اإلمام

إئتوا ھذا الرجل ـ «: لھم) علیه السالم(فقال  ،بن ربعي التمیميوشبث  وسعید بن قیس الھمداني

 .»معاوية ـ وادعوه إلى اهللا وإلى الطاعة والجماعة: أي

انصرفوا من عندي، فلیس بیني وبینكم إّال : جواب معاوية إّال السیف والحرب، فقال للمندوبین ما كانو

 .)٦(السیف

  

 هالحرب بعد الهدن

فكانت تخرج فرقة من كال الطرفین فیقتتالن، وما أن  ،الحرب بعُد لم تستعرن وجرت مناوشات بین الجیشی

علیه (حاول من خاللھا اإلمام  ،حتى حصلت موادعة بین الطرفین) ھـ ٣٧(حّل شھر محّرم من عام 

ھي الدعوة الى السلم وجمع الكلمة وحقن ) علیه السالم(التوّصل الى الصلح وكانت طروحاته ) السالم

. )٧(عثمان بن عفانوالطلب بدم ) علیه السالم(ودعوات معاوية وأھل الشام رفض بیعة اإلمام الدماء 

علیه (سئم الفريقان من ذلك فعّبأ اإلمام  ؛واستمّرت الھدنة مّدة شھر واحد ولّما طالت فترة المناوشات

اإلمام يوصي جیشه تعبئة عامة وكذلك فعل معاوية والتحم الجیشان في معركة رھیبة وكان ) السالم

ثّم  »ال تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فأنتم بحمد اهللا عّز وجّل على حّجة«: جنوده دائمًا فیقول

 ال تمّثلواعورة و ال تكشفوامدبرًا وال تجھزوا على جريح و فال تقتلوافإذا قاتلتموھم فھزمتموھم «: قال

 .)٨(»بقتیل

د كبیرة من المسلمین صرعى وجرحى بلغت واستمرت الحرب بین كرٍّ وفّر حتى سقط خاللھا أعدا

 .عشرات اُاللوف

 مقتل عمار بن یاسر 

إّني ألرى وجوه قوم ال يزالون يقاتلون حتى يرتاب : خرج بین الصفوف فقال عمار بن ياسرأّن : روي

نحو  ثّم تقّدم. لكّنا على الحّق وكانوا على الباطل ؛واهللا لو ھزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات ھجر ،المبطلون

 :جیش معاوية وھو يرتجز
 والیوم نضربكم على تأويله*** نحن ضربناكم على تنزيله 

 ويذھل الخلیل عن خلیله*** ضربًا يزيل الھام عن مقیله 

 أو يرجع الحّق الى سبیله

                                                
 .٢٨٤/  ٣: ، والكامل في التأريخ٥٦٩/  ٣: تأريخ الطبري) ٦(
 .٥٧٠/  ٣: ، وتأريخ الطبري١٩٥: وقعة صّفین) ٧(
 .٦/  ٤: وتأريخ الطبري ،٢٠٢: وقعة صّفین) ٨(
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فاشتبكت علیه  ،صادقًا مخلصًا) صلی اهللا علیه وآله(فتوّسط فیھم ببسالته التي قاتل بھا مع رسول اهللا 

وروي أّنھما اختصما في رأس عمار الى معاوية  أبو العادية وابن جون السكسكيح فطعنه الرما

فإّني سمعت  ،لیطب به أحدكما نفسًا لصاحبه: فقال لھم ،جالس عبداهللا بن  عمرو بن العاصو

 .)٩(»عّمار، تقتلك الفئة الباغیة يا«: يقول له) صلی اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

لما يعلمون من مكانة  ،مار بین الجیشین فوقعت الفتنة بین صفوف جیش معاويةوسرى خبر استشھاد ع

 ،ولكّن المكر والحیلة كانا بالمرصاد لكّل ساذج جاھل... له) صلی اهللا علیه وآله(عمار وحديث الرسول 

 .)١٠(وأذعن بسطاء أھل الشام لھذه الضاللة. فأشاع معاوية أّن الذي قتل عمارًا من جاء به

 ؟)١١(نحن قتلنا حمزة ألّنا أخرجناه الى ُاحدو: فقال) علیه السالم(ذلك بلغ اإلمام علیًا  أّن: وروي

  

 رفع المصاحف  هخدع

علیه (ثّم إّن اإلمام  ،استمّر القتال أيامًا أظھر خاللھا أصحاب اإلمام صبرھم وتفانیھم من أجل انتصار الحّق

 لم يبققد بلغ بكم األمر وبعدّوكم ما قد رأيتم و! الناسأّيھا «: قام خطیبًا يحّث على الجھاد فقال) السالم

وقد صبر لكم القوم على غیر دين حتى بلغنا .. منھم إّال آخر نفس وإّن اُالمور إذا أقبلت اعتبر آخرھا بأّولھا

 .)١٢(»منھم ما بلغنا وأنا غاد علیھم بالغداة ُاحاكمھم إلى اهللا عّز وجّل

: يستشیره وقال له عمرو بن العاصعلى أھل الشام فاستدعى  فبلغ ذلك معاوية وقد بدت الھزيمة

 إّنما ھي اللیلة حتى يغدو علّي علینا بالفیصل فما ترى؟

أنت  ،لرجاله ولست مثله وھو يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غیره ال يقومونأرى أّن رجالك : قال عمرو

علّیًا إن ظفر  ال يخافونظفرت بھم وأھل الشام  تريد البقاء وھو يريد الفناء وأھل العراق يخافون منك إن

بھم ولكن ألِق إلیھم أمرًا إن قبلوه اختلفوا وإن رّدوه اختلفوا ُادعھم إلى كتاب اهللا حكمًا فیما بینك 

 .)١٣(وبینھم

ھذا  كتاب اهللا ! يا أھل العراق: فأمر معاوية في الحال أن ترفع المصاحف على الرماح ونادى أھل الشام

بینكم من فاتحته الى خاتمته من لثغور أھل الشام من بعد أھل الشام ومن لثغور أھل العراق بعد بیننا و

 أھل العراق؟

: فھاج الناس وكثر اللغط بینھم وقالوا ،وكانت ھذه الدعوى المضّللة كالصاعقة على رؤوس جیش اإلمام

األشعث بن دة جیش اإلمام علّي نجیب الى كتاب اهللا وننیب إلیه وكان أشّد الناس في ذلك أحد كبار قا

                                                
 .،٣٤١/  ٤: ط مؤسسة األعلمي، والعقد الفريد ٢٧/  ٤: ، وتأريخ الطبري٣٤٠: وقعة صّفین) ٩(
 .٦٥٣/  ٥: تأريخ الطبري) ١٠(
 .٩٠: ، وتذكرة الخواص٣٤٣/  ٤: العقد الفريد) ١١(
 .٣١٠/  ٣: ، والكامل في التأريخ١٧٦: كتاب سلیم بن قیس) ١٢(
 .٣٤/  ٤: ، وتأريخ الطبري٣٤٧: وقعة صّفین) ١٣(
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 .قیس

معاوية امضوا على حّقكم وصدقكم وقتال عدّوكم، فإّن ! عباد اهللا«): علیه السالم(فقال لھم اإلمام 

 لیسوا وعمرو بن العاص وابن أبي معیط وحبیب بن أبي مسلمة وابن أبي سرح والضّحاك

ًال ثّم رجاًال فكانوا شّر أطفال وشّر رجال، قد صحبتھم أطفا ،بأصحاب دين وال قرآن، أنا أعرف بھم منكم

 .»إّال خديعًة ووھنًا ومكیدًة، إّنھا كلمة حّق يراد بھا باطل ما رفعوھاواهللا ! َوْيَحُكم

يا علّي، أجب إلى كتاب اهللا عّز وجل إذ دعیت إلیه وإّال : فخاطبوا أمیرالمؤمنین باسمه الصريح قائلین

 .كما فعلنا بابن عّفانندفعك برّمتك إلى القوم أو نفعل 

فإن تطیعوني فقاتلوا وإن تعصوني فاصنعوا ما : مع المخدوعین سبیًال فقال) علیه السالم(اإلمام  لم يجدو

 .)١٤(شئتم

فقالوا ألمیر  ،يقاتل ببسالة ويقین حتى كاد أن يصل إلى معاوية مالك األشتروكان في ساحة المعركة 

ألنه يعلم أّن األمر  ،عن عزمه في القتال لم ينثِنولكّن األشتر  ..إبعث الى األشتر لیأتیّنك: المؤمنین

ُخدعتم واهللا فانخدعتم : فعاد األشتر يؤّنبھم فقال لھم ،)علیه السالم(فھّددوه بقتل اإلمام  ،خدعة

وُدعیتم إلى وضع الحرب فأجبتم، يا أصحاب الجباه السود كّنا نظن أّن صالتكم زھادة الى الدنیا وشوق 

 .فراركم إّال إلى الدنیا من الموت فال أرى ،ء اهللاإلى لقا

مطرق الرأس  ،بكلمة ال يفیضساكت ) علیه السالم(وأقبل الناس يقولون قد رضي أمیر المؤمنین واإلمام 

علیه (باستطاعته أن يفعل شیئًا وقد أدلى  لم يعدفقد انطلت الخديعة على جیشه فتمّرد علیه و ،حزينًا

لقد كنت أمِس أمیرًا فأصبحت الیوم مأمورًا وكنت باألمِس ناھیًا فأصبحت «: بما مني به بقوله) السالم

 .)١٥(»الیوم منھّیًا

  

 هالموادع هالتحکیم وصحیف هخدع

مكسبًا سیاسیًا عن طريق بتخاذل الجیش وكان باإلمكان أن يحّقق ) علیه السالم(محنة اإلمام  لم تتوّقف

فأراد اإلمام  ،المفاوضات التي ُدعي إلیھا لو أطاعه المتمّردون في اختیار الممّثلین عنه الى التحكیم

لما يعلم عنھما من اخالص ووعي وأصّر  عبداهللا بن عباس أو مالك األشترترشیح ) علیه السالم(

إّنكم قد عصیتموني «): علیه السالم(فقال االمام  ،أبي موسى األشعريالمخدوعون على ترشیح 

قد فارقني وخّذل الناس  ،أن ُاوّلي أبا موسى فإّنه لیس بثقة ال أرىاآلن، إّني  فال تعصونيفي أّول األمر 

 .)١٦(»عّني ـ بالكوفة عند الذھاب لحرب الجمل ـ ثّم ھرب مّني حتى أّمنته بعد أشھر

                                                
 .ط مؤسسة األعلمي ٣٥و ٣٤/  ٤: ، وتأريخ الطبري٤٨١: وقعة صّفین) ١٤(
 .ط مؤسسة النشر اإلسالمي ٢٠٨نھج البالغة الخطبة ) ١٥(
 .٣١٩/  ٣: والكامل في التأريخ ٣٦/  ٤: ، وتأريخ الطبري٤٩٩: وقعة صّفین) ١٦(
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يساعدھم في ذلك  ،)علیه السالم(ش اإلمام وتمّكن معاوية وابن العاص من مأربھم في تفتیت جی

 .األشعث بن قیس من داخل قّوات اإلمام

حضر عمرو بن العاص ممّثًال عن أھل الشام بدون معارضة من أحد لتسطیر بنود االّتفاق مع أبي موسى 

إّن ): علیه السالم(فقال اإلمام  ،في الصحیفة »أمیرالمؤمنین«عمرو كتابة اسم  لم يقبلاألشعري و

فقال ): علیه السالم(ثّم قال  ،لست رسول اهللا: للنبي سھیل بن عمرھذا الیوم كیوم الحديبیة إذ قال 

 .)١٧(ستعطیھا وأنت مضطھد ،أما إّن لك مثلھا): صلی اهللا علیه وآله( لي رسول اهللا

وأھّم ما جاء في الصحیفة ھو إعالن الھدنة ووقف القتال وأن يلجأ الطرفان الى كتاب اهللا 

، حیث كتبت الصحیفة )ھـ ٣٧(وُأّجل البّت في قرار الحكمین الى رمضان  ة نبّیه لحّل قضاياھموسّن

ولو بإشارة بسیطة في كتاب  لم تردوالغريب أّن مسألة األخذ بثأر عثمان . في صفر من العام نفسه

ّتفقوا على أن يكون وا )١٨(الموادعة مع أّنھا ُاّس الفتنة التي تحّرك فیھا معاوية وحزبه من أبناء الطلقاء

 .»دومة الجندل«موضع اجتماع الحكمین في 

يرى باطل معاوية قد استحكم  ،راجعًا الى الكوفة مثقًال بالھموم واآلالم )علیه السالم(قفل أمیرالمؤمنین

 .َألمره ال يستجیبوأمره أوشك أن يتّم وينظر الى جیشه وقد فّتته التمّرد 

ة فرأى لوعة وبكاء، قد سادت جمیع أرجائھا حزنًا على من قتل في الكوف) علیه السالم(ودخل اإلمام 

الكوفة فلحقوا بحروراء  لم يدخلواصّفین واعتزلت فرقة تناھز اثني عشر ألف مقاتل عن جیش اإلمام و

خلعوا بیعة عبداهللا بن الكواء الیشكري ووعلى الصالة  شبث بن ربعيوجعلوا أمیرھم على القتال 

وكان أمر ھؤالء قد بدأ منذ كتابة .. يدعون الى جعل األمر شورى بین المسلمین) معلیه السال( اإلمام

، واّتخذوه شعارًا لھم رغم ال حكم إّال هللا ،النرضى: األمر فاعترضوا وقالوا لم يعجبھمإذ  ،صحیفة الموادعة

 .لقبول التحكیم) علیه السالم(أّنھم ھم الذين أصّروا على اإلمام 

ال وأمره أن  عبداهللا بن عباسفأرسل إلیھم  ،لمعالجة موقفھم بالحكمة والنصیحةوسعى أمیرالمؤمنین 

فكّلمھم وحاججھم وفّند كّل ) علیه السالم(في الخوض معھم في جدال وخصومة ولحقه اإلمام  يعجل

 .)١٩(فاستجابوا له ودخلوا معه الى الكوفة ،دعاويھم

  

 اجتماع الحکمین

شريح بن أربعمائة رجل علیھم ) علیه السالم(فأرسل اإلمام  ،ینحان األجل الذي ضرب الجتماع الحكم

لیصّلي بھم ويلي ُامورھم وأبو موسى األشعري معھم وبعث  عبداهللا بن عباسوبعث معھم  ھاني

                                                
 .٢٣٢/  ٢: ، وشرح نھج البالغة٥٠٨: وقعة صّفین) ١٧(
 .٤٠/  ٤: تأريخ الطبري) ١٨(
 .،٤٢٦/  ٣: ، والكامل في التأريخ٥٤/  ٤: تأريخ الطبري) ١٩(
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 .في أربعمائة رجل من أھل الشام حتى توافوا في دومة الجندل عمرو بن العاصمعاوية 

بتقديم النصح والتحذير ألبي ) علیه السالم(أخلصوا لإلمام  وقد سارع عدد من أھل الرأي والحكمة مّمن

باذلین جھدھم في حمله على التبصرة والروّية في اّتخاذ القرار وخشیة منھم من مكر عمرو  ،موسى

 .)٢٠(وخداعه

  

 قرار التحکیم 

اء يحمل الغباء السیاسي وضعف االنتم األّولأبو موسى األشعري وعمرو بن العاص و :اجتمع الحكمان

ھو الماكر المخادع ذو السجّیة الغادرة والطامع  الثانيو) علیه السالم(العقائدي وقّلة الوالء إلمامه علّي 

يدفعه لذلك طمعه للملك  ،تمامًا عن المیدان السیاسي) علیھم السالم( إلى إقصاء خّط أھل البیت

 .وشركته مع الطلیق ابن الطلیق معاوية

تمّكن ابن العاص من معرفة نقاط الضعف في شخصیة األشعري والسیطرة االجتماع طويًال حتى  لم يطلو

ومعاوية ) علیه السالم(علیه وتوجیھه نحو ما يريد واتفق اإلثنان في اجتماع مغلق على خلع اإلمام علّي 

 .لیكون الخلیفة المقترح عبداهللا بن عمر بن الخطابعن والية أمرالمسلمین واختیار 

واهللا إّني ألظّنه  ويحك: له   فقال ،األشعري من أن ينساق في لعبة ابن العاص محّذرًا ابن عباسوبادر 

 ،فإّن َعْمرًا رجل غادر ،فقّدمه فلیتكّلم بذلك األمر قبلك ثّم تكّلم أنت بعده ،قد خدعك إن اّتفقتما على أمر

 .فإذا قمت في الناس خالفك ،من أن يكون قد أعطاك الرضا فیما بینك وبینه ال آمن

ثّم انبرى عمرو فخطب وأّكد خلع اإلمام وثّبت  ،)علیه السالم(م األشعري فخطب وخلع اإلمام علّیًا فقا

 .)٢١(معاوية لوالية األمر

 ،وبتلك الغدرة ظفر معاوية بالنصر وعاد إلیه أھل الشام يسّلمون علیه بإمرة المؤمنین وأّما أھل العراق

یه وھرب أبوموسى الى مّكة ورجع ابن عباس وشريح الى فغرقوا في الفتنة وأيقنوا بضالل ما أقدموا عل

 ).علیه السالم( اإلمام علّي

  

  الخالصه
في خّطته لتوحید ) علیه السالم(ساورت المخاوف معاوية من استقرار اإلمام في الكوفة ومضّیه . ١

نة بعمرو بن العاص فسارع الى االستعا ،الدولة وبناء الحضارة اإلسالمیة على منھج القرآن والسّنة النبوّية

  ).علیه السالم(لما يتمّتع به من حیلة وغدر وتوافق معه في العداء لإلسالم ولإلمام 

من معاوية أن يسمح لجیشه باالستقاء بعد أن وصلوا متأخرين الى صّفین ) علیه السالم(طلب اإلمام . ٢

                                                
 .دار إحیاء التراث العربي. طـ. ٢٤٦/  ٢: ، وشرح نھج البالغة٥٣٤: وقعة صّفین) ٢٠(
 .٣٢٢/  ٣: ، والكامل في التأريخ٤١١/  ٢: ، ومروج الذھب٥٢/  ٤: تأريخ الطبري) ٢١(
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م بالمثل حین تّم إزاحة قّواته لم يقابل أھل الشا) علیه السالم(وأبى معاوية وجیشه ذلك ولكّن اإلمام 

  .ففسح لھم المجال ألخذ الماء دون معارضة ،عن ضّفة النھر

حاول اإلمام كثیرا حقن الدماء والمنع من وقوع الحرب إال أن القاسطین لم يقبلوا بذلك حتى وقعت . ٣

  .حرب صفین

يستمع فیھا القوم لرأي كادت الحرب تنتھي بانتصار جیش اإلمام لوال خدعة رفع المصاحف التي لم . ٤

  ).علیه السالم(اإلمام 

  .كما أن القوم لم يستمعوا لرأي اإلمام في تعیین الحكم عنھم فكانت النتیجة اإلنكسار. ٥

  



  بسمه تعالی
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 مقدمهال

والتي تمثلت ) علیه السالم(تناولنا في الدرس السابق بعض حركات التمرد ضد حكم اإلمام علي 

قین بالناكثین والقاسطین  ونواصل الكالم في ھذا الدرس في ھذا الحركات حیث نتناول حركة المار

  ).الخوارج(

  المحتوي العلمی

 )علیه السالم(اإلمام علی هتحرّك المارقین ضد حکوم

  ،إفراز طبیعي للصراع الدموي في الجمل وصّفین الخوارجإن ظھور : يمكن أن نقول

لقد كان من أھّم صفات الخوارج ھو التحّجر والتمّسك بالظواھر والتعّصب والخشونة وعدم التمییز بین 

  .فیترّددون عند أدنى شّك ،ل وأّنھم سريعو التأّثر بالشائعاتالحّق والباط

  أسباب ظهور الخوارج
 :ويمكن أن نعزو ظھور الخوارج إلى

ضد ) علیه السالم(  وخصوصًا أّن معارك اإلمام ،ـ اإلحباط النفسي والفشل في تحقیق النصر ١

 لم يتمّكنوااإلمام للمتمّردين و الخوارج من فھم معالجة فلم يتمّكن ،متمّردين ھم مسلمون في الظاھر

أنفسھم  لم يواجھواو في حین أنھم ھم الذين أجبروه على قبول التحكیم ،من تحّمل نتیجة التحكیم

إّال اإلمام  لم يكنفسعوا الى تعلیق أخطائھم وتحمیل أوزارھا الى طرف ١خر غیرھم و ،بمواقفھم المنحرفة

 .)١()علیه السالم(علّي 

لكي تمارس اُالّمة وعیھا ) علیه السالم(رية الفكرية التي فتحھا اإلمام ـ استغاللھم الح ٢

وما كان  »ال حكم إّال هللا«فقد روي أّنھم كانوا يعترضون على اإلمام حتى أثناء خطبته بدعوى  الرسالي،

: ث خصاللكم عندنا ثال«: لھم) علیه السالم(وقال اإلمام . »كلمة حّق يراد بھا باطل« اإلمام يجیبھم إّال بـ

للحرب حتى  ال نبدؤكمالفيء ما كانت أيديكم في أيدينا و ال نمنعكممساجد اهللا أن تصّلوا فیھا و ال نمنعكم

  .فتحّولت حركتھم من حالة فردية الى حالة جماعیة )٢(»تبدؤونا

 

                                                
 .٥٨ـ  ٥٣/  ٤: تأريخ الطبري) ١(
 .٢٥٤/  ٢: ، ومستدرك وسائل الشیعة٣٣٤/  ٣: ، والكامل في التأريخ٥٤/  ٤: تأريخ الطبري) ٢(
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 على قرار الحکمین) علیه السالم(رد اإلمام 

تأّلم كثیرًا وخطب في الناس يحّثھم ويدّلھم على إصالح  )علیه السالم(ولّما بلغ خبر التحكیم إلى اإلمام 

إّن مخالفة الناصح الشفیق المجّرب «): علیه السالم( فقال ،الخطأ الذي توّرطوا فیه وذّكرھم بنصحه لھم

تورث الحسرة وتعقب الندامة وقد كنت أمرتكم في ھذه الحكومة أمري ونخلت لكم مخزون رأيي لو كان 

حتى ارتاب الناصح بنصحه وَضنَّ  ،المنابذين العصاة ،بیتم عليَّ إباء المخالفین الجفاةفأ ،يطاع لقصیر أمر

 :فكنت وإّياكم كما قال أخو ھوازن ،الزند بقدحه

 فلم تستبینوا النصح إّال ضحى الغد*** أمرتكم أمري بمنعرج اللوى 

وھما حكمین قد نبذا حكم ـ الّلذين اخترتم أبا موسى األشعري وابن العاصأال إّن ھذين الرجلین ـ 

فحكما بغیر  ،القرآن وراء ظھورھما وأحییا ما أمات القرآن واّتبع كّل واحد منھما ھواه بغیر ھدًى من اهللا

فبرئ اهللا منھما ورسوله وصالح  ،لم يرشدسّنة ماضیة واختلفا في حكمھما وكالھما   حّجة بّینة وال

 )٣(.»وأصبحوا في معسكركم إن شاء اهللا استعدوا وتأّھبوا للمسیر إلى الشام ،المؤمنین

لقتال ) علیه السالم( أن يعّبئ أھل البصرة لاللتحاق باإلمام عبد اهللا بن عباسوكتب اإلمام الى 

فالتحقت جموع البصرة بالكوفة ولكن عبث الخوارج الذين تجّمعوا من البصرة والكوفة مّتجھین نحو  ،معاوية

من تركھم خلفھم لو توّجھوا إلى ) علیه السالم(صحاب اإلمام النھروان وفسادھم في األرض أقلق أ

 .)٤(الشام فطلبوا من اإلمام أن يقضي على الخوارج أّوًال

  

  عبث الخوارج
فقتلوه وبقروا بطن امرأته وألقوا ما  عبد اهللا بن خباب وزوجتهوكان من عبث الخوارج أّنھم قبضوا على 

 .)٥(إلیھم) علیه السالم(ن مّرة العبدي رسول اإلمام فیھا من دون مبّرر وكذلك قتلوا الحارث ب

إلیھم بعث لھم رسوًال يطلب منھم قتلة عبداهللا بن خباب وقتلة رسوله ؛ )علیه السالم(ولّما انتھى اإلمام 

 .كّلنا قتلناھم وكّلنا مستحّل لدمائكم ودمائھم: فرّدوا علیه مجمعین ،الحارث بن مّرة

لینصحوا القوم عساھم أن يفھموا  یس بن سعد وأبا أيوب األنصاريق) علیه السالم(وبعث اإلمام 

 :فقال لھم) علیه السالم( ثّم أتاھم اإلمام ،واقع األحداث ويجّنبوا اُالّمة مزيدًا من الدماء

أّيتھا العصابة التي أخرجھا عداوة المراء واللجاجة، وصّدھا عن الحّق الھوى، وطمع بھا النزق، وأصبحت «

إّني نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم اُالّمة غدًا صرعى بأثناء ھذا الوادي، وبأھضام ھذا ! عظیمفي الخطب ال

  .»الغائط بغیر بّینة من رّبكم وال برھان مبین

                                                
 .٥٧/  ٤: تأريخ الطبري) ٣(
 .٢٨٦/  ٧: ، والبداية والنھاية٥٨و ٥٧/  ٤: تأريخ الطبري) ٤(
 .١٠٨: ، والفصول المھمة البن الصّباغ٢٨٦/  ٧: لنھاية، والبداية وا٦١/  ٤: تأريخ الطبري) ٥(
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أّنه كره التحكیم وعارضه وشرح سبب معارضته بوضوح لھم ولكّنھم أنفسھم ) علیه السالم(ثّم بّین لھم 

بالقرآن والسّنة وھا ھو اإلمام يعّد العّدة لمالقاة  لم يحكماأّن الحكمین اإلمام على قبول التحكیم و أجبروا 

المارقون لقول اإلمام وطالبوه بتكفیر نفسه وإعالن  لم يرِعوفال معنى لخروج المارقین و ،معاوية ثانیة

 ):علیه السالم(توبته، فقال 

وھجرتي معه وجھادي ) علیه وآله صلی اهللا(أصابكم حاصب وال بقي منكم آثر أبعد إيماني برسول اهللا «

ثّم انصرف عنھم وتقّدم  »لقد ضللت إذًا وما أنا من المھتدين ،في سبیل اهللا أشھد على نفسي بالكفر

جیشه لمالقاتھم وفي محاولة أخیرة أمر اإلمام أبا ) علیه السالم(وعّبأ اإلمام .. الخوارج فاصطّفوا للقتال

من جاء إلى ھذه الراية فھو آمن ومن انصرف الى «: خوارج ويقول لھمأيوب األنصاري أن يرفع راية أمان لل

 .»الكوفة والمدائن فھو آمن إّنه ال حاجة لنا فیكم إّال فیمن قتل إخواننا

 .كّفوا عنھم حتى يبدؤوكم بقتال: ألصحابه) علیه السالم(فانصرفت منھم مجامیع كثیرة وقال اإلمام 

إّال ساعة حتى ُابید  لم تمِضالرواح الرواح إلى الجّنة و... إّال هللا ال حكم: وھجم الخوارج وھم يتصايحون

  .)٦(من أصحاب اإلمام إّال أقّل من عشرة أشخاص لم ُيقتلأكثرھم ولم ينُج منھم إّال أقّل من عشرة و

  هذو الثُّدی
في ذلك مصداقًا  ـ وألحَّ في ذلك ألّن  أحد قادة الخوارج  ـ »ذي الثُّدية«بطلب ) علیه السالم(أمر اإلمام 

ولّما وجدوه، . )٧(بمقاتلة المارقین عن الدين الذين فیھم ذو الثدية) صلی اهللا علیه وآله(  لوصايا الرسول

ألخبرتكم بما  ؛اهللا أكبر ما كذبت وال كّذبت لوال أن تنكلوا عن العمل«: فقال) علیه السالم(أخبروا اإلمام 

لمن قاتلھم مستبصرًا في قتالھم، عارفًا للحّق الذي نحن ) وآله صلی اهللا علیه(قّص اهللا على لسان نبّیه 

 .)٨(شكرًا هللا) علیه السالم( وسجد »علیه

والية مصر، ثّم كّلف  قیس بن سعد بن عبادة األنصاريبعد مقتل عثمان بن عفان وّلى أمیر المؤمنین 

مصر الجناح اآلخر الذي  وبقیت) علیه السالم(لیقوم مقام قیس بن سعد لرأي رآه  محمد بن أبي بكر

تحّرك  ؛فما أن ساد االضطراب والتخاذل في المجتمع اإلسالمي بعد المعارك ونتائجھا ،يقلق معاوية

معاوية وعمرو بن العاص الحتالل مصر التي كانت ثمنًا لجھود عمرو بن العاص لتخريب حكومة اإلمام 

بكر بالِعّدة والُعّدة عند سماعه بزحف معاوية أن يمّد محمد بن أبي ) علیه السالم(وتھديم الدين وحاول 

إّال قلیًال حتى أتت األخبار باحتالل مصر واستشھاد محمد بن أبي بكر وحزن اإلمام  فلم يلبث ،نحو مصر

بوالية مصر وكتب إلیه عھده  مالك األشتر) علیه السالم(، ثّم كان قد كّلف )٩(على محمد) علیه السالم(

وسیاسة الناس ولكن معاوية وما يملك من وسائل الشیطان والخداع تمّكن  المشھور في إدارة الحكم

                                                
 .٧/٣١٩: ، والبداية والنھاية٢/٣٨٥: ط مؤسسة النشر اإلسالمي ومروج الذھب ٥٩نھج البالغة الخطبة ) ٦(
 .كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتھم والتحريض على قتالھم: صحیح مسلم) ٧(
 .٢٩٧: ، والبداية والنھاية٢٦٦/  ٢: بالغة، وشرح نھج ال٦٦/  ٤: تأريخ الطبري) ٨(
 .٨٨/  ٦: شرح النھج البن أبي الحديد) ٩(
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  .)١٠(من دّس السم لمالك

وتفکّکها هانهیار االُم 

ثالث معارك فیصلیة الجتثاث الفساد فیما ) علیه السالم(ويمكننا أن نلحظ حال اُالّمة بعد خوض اإلمام 

 :يلي

خیار الصحابة الواعین والمؤثِّرين في المجتمع وحركة الرسالة واُالّمة بفقد ) علیه السالم(ُمني اإلمام  ـ ١

علیه (اإلسالمیة الذين كان يمكن من خاللھم بناء اُالّمة الصالحة وفق نھج القرآن والسّنة بإشراف اإلمام 

 :وقد بلغ الحزن في نفس اإلمام مبلغًا عظیمًا نجده في نعیه لھم بقوله) السالم

 ،الیوم أحیاًء يسیغون الغصص ويشربون الرنق ال يكونواما ضّر إخواننا الذين سفكت دماؤھم بصّفین أن «

أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا .. قد واهللا لقوا اهللا فوّفاھم ُاجورھم وأحّلھم دار األمن بعد خوفھم

ن نظراؤھم من إخوانھم الذين تعاقدوا على الحّق؟ أين عمار؟ وأين ابن التیھان؟ وأين ذو الشھادتین؟ وأي

  »على النّیة وُابرد برؤوسھم الى الفجرة؟

َأوِّه على إخواني الذين قرأوا القرآن فأحكموه وتدابروا «: ثّم وضع يده على كريمته فأطال البكاء ثّم قال

 .)١١(»ّتبعوهدعوا للجھاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فا ،أحیوا السّنة وأماتوا البدعة ،الفرض فأقاموه

تمّرد الجیش وتفّككه وظھور الضعف والسأم من الحرب لكثرة َمن قتل من أھل العراق الذين يشّكلون  ـ ٢

بما يملك من قدرة خطابیة ) علیه السالم( لم يتمكنو) علیه السالم( العمود الفقري لفرق جیش اإلمام

ة لمواصلة الحرب ومّما زاد من تفتیت رائعة وحّجة بالغة أن يبعث اإلندفاع والحزم في قاعدته الشعبی

الجیش عدم توّقف معاوية من مخاطبة زعماء القبائل والعناصر التي يبدو منھا حّب الدنیا، فمّناھم باألموال 

حتى  ،وجماھیره المؤيدة) علیه السالم(والھبات والمناصب إذا قاموا بكّل ما يؤدي إلى إضعاف قّوة اإلمام 

أن يعّبئ في معسكر النخیلة بعد معركة النھروان استعدادًا لقتال  لم يستطع) علیه السالم(أّن اإلمام 

أن يلغي ) علیه السالم( فقد تسّلل أغلب أفراد الجیش الى داخل الكوفة مّما أّدى باإلمام ،معاوية

 .)١٢(المعسكر ويؤّجل الحرب

یة لمعاوية أن يقوم بشّن غارات واُالّمة اإلسالم) علیه السالم(لقد أتاح الظرف الذي مّر به اإلمام  ـ ٣

فمارس القتل والسبي واإلرھاب، فبدأ بالھجوم على أطراف العراق فأرسل  ،على أطراف البالد اإلسالمیة

لإلغارة  سفیان بن عوفووّجه  ،»عین التمر«لإلغارة على منطقة  النعمان بن بشیر األنصاري

الضّحاك بن قیس وّجه معاوية  »قصةوا«والى  »األنبار والمدائن«ثم على  »ھیت«على منطقة 

 فلم يلقدعوة الجماھیر لمقاومة غارات معاوية ) علیه السالم(وفي كّل مّرة يحاول اإلمام . الفھري

                                                
 .٧٢/  ٤: تأريخ الطبري) ١٠(
 .٩٩/  ١٠: شرح النھج البن أبي الحديد) ١١(
 .٦٧/  ٤: تأريخ الطبري) ١٢(
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 .)١٣(وتزايد قّوته) علیه السالم(االستجابة السريعة وأدرك معاوية ضعف قوة حكومة اإلمام 

وبلغ  )١٤(فعاث في األرض فسادًا وقتًال لألبرياء ،للغارة على الحجاز والیمن بسر بن ُارطاةوبعث معاوية 

مبلغًا عظیمًا مّما يفعل المجرمون ومن تخاذل الناس ) علیه السالم(األسى واألسف في نفس اإلمام 

الّلھّم إّني قد مللتھم ومّلوني، وسئمتھم «: فكان يصّرح بضجره من تخاذلھم وتقاعسھم فقال ،عنه

 )١٥(.»م وأبدلھم بي شرًا مّنيفأبدلني بھم خیرًا منھ ،وسئموني

اُالّمة اإلسالمیة بمستقبل مظلم وآالم كثیرة تحّل بھا نتیجة لما آلت إلیھا ) علیه السالم(وقد أنذر اإلمام 

وسیفًا  أما إّنكم ستلقون بعدي ذال شامًال«): علیه السالم(من تقاعس وتخاذل عن نصرة الحّق، فقال 

فیفّرق جماعتكم ويبكي عیونكم ويدخل الفقر بیوتكم وتتمّنون  ،یكم سّنةقاطعًا وأثرًة يّتخذھا الظالمون ف

  .)١٦(»فستعلمون حّق ما أقول لكم ،عن قلیل أّنكم رأيتموني فنصرتموني

 ):علیه السالم(آخر محاوالت اإلمام 

عزم  ؛بعد االضطرابات المتعّددة وتمّكن معاوية من الفساد ونشر الرعب في أطراف الدولة اإلسالمیة

 :فخاطب الجماھیر وھّددھم فقال ،أن يقوم بحملة واسعة يستنھض فیھا اُالّمة) علیه السالم(إلمام ا

معي إلى  أما إّني قد سئمت من عتابكم وخطابكم، فبّینوا لي ما أنتم فاعلون، فإن كنتم شاخصین«

 لم تخرجوا ئنفواهللا ل ،لي عن أمركم فاكشفوه ،غیر فاعلین فھو ما أطلب وماُاحّب وإن كنتم ،عدّوي

ثّم  ،اهللا علیكم اهللا بیننا وبینه وھو خیرالحاكمین، ألدعّون يحكم بأجمعكم إلى عدّوكم فتقاتلوه حتى معي

 .)١٧(»ألسیرّن إلى عدّوكم ولو لم يكن معي إّال عشرة

سیخرج بنفسه وأھله وخاّصته ) علیه السالم(وأيقظ ھذا التھديد الحازم نفوس الناس وأيقنوا أّن اإلمام 

فتحّرك وجھاء الناس لالستعداد  ،فسیلحق العار والذّل بھم الى يوم القیامة ،لم ينصروهالى معاوية وإن 

خارج الكوفة  »النخیلة«لمالقاة معاوية والقضاء على الفساد وخرج الناس الى معسكراتھم في منطقة 

ينتظر انقضاء شھر الذي بقي ) علیه السالم(وتحرّكت بعض قطعات الجیش تسبق البقّیة مع اإلمام 

  .رمضان

  الخالصه
ھو التحّجر والتمّسك بالظواھر والتعّصب والخشونة وعدم التمییز ) المارقین(من أھّم صفات الخوارج ـ ١

 .فیترّددون عند أدنى شّك ،بین الحّق والباطل وأّنھم سريعو التأّثر بالشائعات

 :ـ ويمكن أن نعزو ظھور الخوارج إلى جملة من العوامل منھا٢

                                                
 .١٠٣و ١٠٢/  ٤: ، وتأريخ الطبري٤٧٦: الغارات للثقفي) ١٣(
 .ط مؤسسة األعلمي ١٠٦/  ٤: الطبري ، وتأريخ٤٧٦: الغارات للثقفي) ١٤(
 ).٢٥(الخطبة : نھج البالغة) ١٥(
 ).٥٨(الكلمة : ، نھج البالغة٢٠٠/  ١: أنساب االشراف) ١٦(
 .عن البالذري في أنساب األشراف ٤٥١/  ١: سیرة االئمة اإلثني عشر) ١٧(
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  .أ ـ اإلحباط النفسي والفشل في تحقیق النصر

  ).علیه السالم(ب ـ استغاللھم الحرية الفكرية التي فتحھا اإلمام 

ـ كان من عبث الخوارج أّنھم قبضوا على عبداهللا بن خباب وزوجته فقتلوه وبقروا بطن امرأته وألقوا ما ٣

  .إلیھم) علیه السالم(ل اإلمام فیھا من دون مبّرر وكذلك قتلوا الحارث بن مّرة العبدي رسو

  .ـ بذل اإلمام الكثیر من المحاوالت للمنع من حصول الحرب مع الخوارج٤

تحّرك معاوية وعمرو بن  ،ـ عندما ساد االضطراب والتخاذل في المجتمع اإلسالمي بعد المعارك ونتائجھا٥

  .ة اإلمام وتھديم الدينالعاص الحتالل مصر التي كانت ثمنًا لجھود عمرو بن العاص لتخريب حكوم

  .ـ أدت حركات التمرد إلى انھیار اُالّمة وتفّككھا٦

اُالّمة اإلسالمیة بمستقبل مظلم وآالم كثیرة تحّل بھا نتیجة لما آلت إلیھا ) علیه السالم(ـ أنذر اإلمام ٧

  .من تقاعس وتخاذل عن نصرة الحّق

ونشر الرعب في أطراف الدولة اإلسالمیة، عزم ـ بعد االضطرابات المتعّددة وتمّكن معاوية من الفساد ٨

فخاطب الجماھیر وھّددھم، ما أيقظ  ،أن يقوم بحملة واسعة يستنھض فیھا اُالّمة) علیه السالم(اإلمام 

 ،سیخرج بنفسه وأھله وخاّصته الى معاوية وإن لم ينصروه) علیه السالم(نفوس الناس وأيقنوا أّن اإلمام 

  .الى يوم القیامةفسیلحق العار والذّل بھم 

  



  بسمه تعالی
 
 
 

 

  

  ))22((سالمی سالمی الالتاریخ اتاریخ االال
   

  
  9الدرس 

  )9()علیه السالم( علیتاریخ اإلمام 
 هشهید العقید )علیه السالم(اإلمام علی 

  والمحراب
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 مقدمهال

والتي تمثلت بالناكثین ) علیه السالم(تناولنا في الدروس السابقة حركات التمرد ضد حكم اإلمام علي 

إلى انھیار الدولة والحالة اإلجتماعیة لألفراد، ما أدى إلى  والقاسطین والمارقین، الحركات  التي أدت

ظھور الكثیر من األمراض اإلجتماعیة المختلفة ونواصل الكالم في ھذا الدرس في ما بقي من حیاة 

  .بعد تلك الحروب التي خاضھا مع تلك الحركات) علیه السالم(اإلمام 

  المحتوي العلمی

  :شهادته
للحّق رايًة تخفق أو يدًا تصول فتصلح أو صوتًا يدوي فیكشف زيغ  التبقيأن  لقد تواطأت زمر الشّر على

صلى (فباألمس كان أبوسفیان يمكر ويغدر ويفجر ويخّطط لقتل النبّي األكرم ،وفساد الظالمین والمنحرفین

  .ووأد الرسالة اإللھیة في مھدھا ولكّن اهللا أبى إّال أن يتّم نوره) اهللا علیه وآله

يقبض على نتائج انحراف السقیفة ويتّمم مابدأه أبوه سعیًا للقضاء على  ية بن أبي سفیانمعاووھاھو 

فخّططوا لقتل ضمیر اُالّمة الحّي وصوت الحّق  ،تعینه في ذلك قوى الشّر والعمى ،الرسالة اإلسالمیة

  .الھادر وحامل لواء العدل ومحیي الشريعة المحمدّية السمحاء

فامتّدت يد  ،طفئوا نور الھدى لیبقى الظالم يلّف انحرافھم وفسادھمواجتمعت ضاللتھم على أن ي

في عتمة اللیل وفي ختلة وغدرة ھوت بالسیف على ھامة طالما استدبرت  ابن ملجمالشیطان لتصافح 

  .الدنیا واستقبلت بیت اهللا وھي ساجدة وغادرتھا منھا في تلك الحال

ولكّنه فاز إذ وّفى لرّبه ودينه ونبّیه فدوى صوته األبدي ) السالمعلیه (لقد اغتالوا الحّق يوم اغتالوا علّیًا 

  :في اآلفاق

  .»فزت ورّب الكعبة«

فاز إذ أقام الدين وھدى للرشاد وسار على الحّق في ُامور العباد والبالد مّتبعًا نبّیه مستقیمًا على سّنته 

  .راعیًا ذّمته في ُاّمته ماحقًا الباطل والبدعة

شجرة اإلسالم المحّمدي الباسقة والتي تعّھد إرواءھا بدمه ) علیه السالم(بن أبي طالبلقد رّوى علي ا

لتواصل اُالّمة مسیرتھا مع َعَلم آخر من أعالم آل  ،الطاھر الزّكي وأوقف االنحراف عند حّده بإيقاف حیاته

  .لتبدأ صفحة جديدة من البناء) صلى اهللا علیه وآله(محمد

؟ فقال »أتدري من أشقى األولین! يا علي«: قوله) ى اهللا علیه وآلهصل(نعم روي عن رسول اهللا

أتدري «): ص(، ثّم قال»)ناقة صالح(عاقر الّناقة «): ص(، قال »اهللا ورسوله أعلم«): علیه السالم(علّي

  .»قاتلك«): ص(، قال»اهللا ورسوله أعلم«): علیه السالم(؟ فقال»من أشقى اآلخرين
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أن كان محّركھا معاوية، واتفقوا  ال يبعد) علیه السالم(ى قتل أمیرالمؤمنین لقد اجتمعت عصابة ضاّلة عل

 ).علیه السالم(فما  كان أحد يجرؤ على مواجھة اإلمام  ،أن يداھموا اإلمام عند ذھابه لصالة الفجر

 )علیه السالم(كان اإلمام  ؛ولّما كانت لیلة تسع عشرة من شھر رمضان من سنة أربعین للھجرة الشريفة

علیه (، وأمضى )١(»إّنھا اللیلة التي وعدت بھا ال كّذبتما كذبت و«يكثر التأمل في السماء وھو يرّدد 

ثّم خرج الى بیت اهللا لصالة الصبح فجعل يوقظ الناس على عادته الى  ،لیلته بالدعاء والمناجاة) السالم

 .»الصالة... الصالة«: عبادة اهللا فینادي

عبد الرحمن صالته وبینما ھو منشغل يناجي رّبه؛ إذ ھوى المجرم اللعین في ) علیه السالم(ثّم شرع 

؛ ووقع السیف على رأسه المبارك فقّد منه؛ فھتف »الحكم هللا ال لك«وھو يصرخ بشعار الخوارج بن ملجم 

 .)٢(»فزت ورّب الكعبة«): علیه السالم(اإلمام 

 ،طريحًا في محرابه) علیه السالم( اإلمام فوجدوا ،أقبل الناس مسرعین ؛ولّما علت الضّجة في المسجد

فحملوه الى داره وھو معّصب الرأس والناس يضّجون بالبكاء والعويل وُالقي القبض على المجرم ابن ملجم 

النفس «: ولده الحسن وبنیه وأھل بیته أن يحسنوا الى أسیرھم وقال) علیه السالم(وأوصى اإلمام 

  .)٣(»رأيت فیه رأيي ،قتلني وإن أنا عشت فاقتلوه كما ،بالنفس، فإن أنا ُمّت

هوصی  علیه السالم(اإلمام علی:( 

وجمیع أھل البیت بوصايا عاّمة ) علیھما السالم(ولديه الحسن والحسین ) علیه السالم(أوصى اإلمام 

 :فقال

قوال بالحّق على شيء منھا زوي عنكما و ال تأسفاالدنیا وإن بغتكما و ال تبغیاُاوصیكما بتقوى اهللا، وأن «

 .)٤(»في اهللا لومة الئم ال تأخذكماواعمال لألجر وكونا للظالم خصمًا وللمظلوم عونًا واعمال بما في الكتاب و

فقد دنا األجل المحتوم وكان آخر ما نطق به  ،ولم يمھل الجرح أمیر المؤمنین طويًال لشّدته وعظیم وقعته

  .فاضت روحه الطاھرة الى جّنة المأوى، ثّم »لمثل ھذا فلیعمل العاملون«: قوله تعالى

 ):علیه السالم(تأبین اإلمام علی 

بتجھیز أمیر المؤمنین وما يترّتب علیھما من إجراءات ) علیھما السالم(نھض اإلمامان الحسن والحسین 

على أبیه ومعه ثّلة من أھل بیته ) علیه السالم( الدفن من غسل وتكفین، ثّم صلى اإلمام الحسن

فدفن في النجف قريبًا من الكوفة وتّمت كّل  ،ثّم حملوا الجثمان الطاھر الى مثواه األخیروأصحابه، 

 .)٥(اإلجراءات لیًال

                                                
 .٢٣٠/  ٤٢: ، وبحار االنوار٨٠: الصواعق المحرقة) ١(
 ) ع(   ترجمة اإلمام علّي ٣٦٧/  ٣: ط مصر، وتأريخ دمشق ١٥٩ط بیروت و ١٣٥: أو ١٨٠: االمامة والسیاسة) ٢(
 .٢٣١/  ٤٢: ، وبحار األنوار١١٨/  ٦: بن أبي الحديد، شرح النھج ال٢٢: مقاتل الطالبیین) ٣(
 .طبعة صبحي الصالح ٤٧/ باب الكتب : ط مؤسسة األعلمي، راجع أيضًا نھج البالغة ١١٤/  ٤: تأريخ الطبري) ٤(
 .٢٩٠/  ٤٢: بحار األنوار) ٥(
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 :فقال) علیه السالم(يؤّبن اإلمام  صعصعة بن صوحانثّم وقف 

فلقد طاب مولدك وقوي صبرك وعظم جھادك وظفرت برأيك وربحت تجارتك ! ھنیئًا لك يا أبا الحسن«

خالقك فتلّقاك اهللا ببشارته وحّفتك مالئكته واستقررَت في جوار المصطفى فأكرمك اهللا  وقدمَت على

فأسأل اهللا أن يمنَّ علینا بإقتفائنا أثرك  ،بجواره ولحقَت بدرجة أخیك المصطفى وشربت بكأسه األوفى

د نلَت ما لم ينله المواالة ألولیائك والمعاداة ألعدائك وأن يحشرنا في زمرة أولیائك، فقو والعمل بسیرتك

أحد وجاھدت في سبیل رّبك بین يدي أخیك المصطفى حّق جھاده وقمت بدين  لم ُيدركهأحد وأدركت ما 

فعلیك مّني أفضل  ،اهللا حّق القیام حتى أقمَت السنن وأبرَت الفتن واستقام اإلسالم وانتظم اإليمان

 .»الصالة والسالم

نسبًا وأّولھم إسالمًا وأوفاھم يقینًا ) ص(الناس إلى رسول اهللا  لقد شّرف اهللا مقامك وكنت أقرب«: ثّم قال

فواهللا  ،بعدك ال أذّلناوأشّدھم قلبًا وأبذلھم لنفسه مجاھدًا وأعظمھم في الخیر نصیبًا فال حرمنا أجرك و

لقد كانت حیاتك مفاتح الخیر ومغالق الشر وإّن يومك ھذا مفتاح كّل شر ومغالق كّل خیر ولو أّن الناس 

  .)٦(»ألكلوا من فوقھم ومن تحت أرجلھم ولكّنھم آثروا الدنیا على اآلخرة ؛قبلوا منك

  الخالصه
ـ لقد تواطأت زمر الشّر على أن التبقي للحّق رايًة تخفق أو يدًا تصول فتصلح أو صوتًا يدوي فیكشف زيغ ١

صلى (لقتل النبّي األكرم فباألمس كان أبوسفیان يمكر ويغدر ويفجر ويخّطط ،وفساد الظالمین والمنحرفین

  .ووأد الرسالة اإللھیة في مھدھا ولكّن اهللا أبى إّال أن يتّم نوره) اهللا علیه وآله

وھاھو معاوية بن أبي سفیان يقبض على نتائج انحراف السقیفة ويتّمم مابدأه أبوه سعیًا للقضاء على 

تل ضمیر اُالّمة الحّي، وصوت الحّق فخّططوا لق ،تعینه في ذلك قوى الشّر والعمى ،الرسالة اإلسالمیة

  .الھادر وحامل لواء العدل ومحیي الشريعة المحمدّية السمحاء

ال يبعد أن كان محّركھا معاوية، ) علیه السالم(ـ لقد اجتمعت عصابة ضاّلة على قتل أمیر المؤمنین ٢

 ).علیه السالم(اجھة اإلمام فما  كان أحد يجرؤ على مو ،وتفقوا أن يداھموا اإلمام عند ذھابه لصالة الفجر

وجمیع أھل البیت بوصايا عاّمة ) علیھما السالم(ولديه الحسن والحسین ) علیه السالم(ـ أوصى اإلمام ٣

 :فقال

ُاوصیكما بتقوى اهللا، وأن ال تبغیا الدنیا وإن بغتكما وال تأسفا على شيء منھا زوي عنكما وقوال بالحّق «

  .»وللمظلوم عونًا واعمال بما في الكتاب وال تأخذكما في اهللا لومة الئم واعمال لألجر وكونا للظالم خصمًا

  

                                                
 .٢٩٥/  ٤٢: بحار األنوار) ٦(
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