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آذار  ٢٣في يوم ولد الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد

هـ وقد كانت والدته في يوم ١٣٦٢م والموافق ١٩٤٣م عا
في السابع عشر من ربيع األول، حيث والدة رسول اهللا

في العراق ولبنان أن المعمول به عند شيعة أهل البيت
وغيرها من بالد المسلمين، إنهم يرجحون أن والدة رسول 

كانت في اليوم المذكور، اعتماداً على روايات أهل اهللا
ذلك والمشهورة عند الطائفة، ويصادف هذا اليوم بالبيت

اإلمام جعفر بن مولد اإلمام السادس من أئمة أهل البيت
يهم جميعاً محمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق عل

  .آالف التحية والسالم
 التابعة إدارياً إلى مدينة )الهوير(وكانت والدته في قرية 

  .البصرة الواقعة في جنوب العراق
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ان الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد الولد البكر لوالده، ك
 بسب مشاهدته في المنام )عبد الزهراء (وقد سماه والده
، إن إنساناً ناداه بضرورة تسمية نفسه يامأبرؤيا قبل والدته 

، فاعتقد أن المقصود بذلك وليده، وليس )عبد الزهراء(بـ
  ...وهكذا كان... هو

א 
ة والخامسة من عمره في الكتّاب لتعليم  دخل بين الرابع

 وما حولها من )الهوير(حيث لم يكن في منطقة  القرآن،
القرى القريبة مدرسة ابتدائية، وال غيرها، وكانت األمية 
متفشية جداً في هذه المناطق وغيرها من مناطق العراق، وفي 
المنطقة الجنوبية على نحو الخصوص، ولوال الكتاتيب 

  . عدمت القراءة والكتابةالقليلة، الن
مدرسة الهوير >م أسست الحكومة ١٩٥٢وفي عام 

ودخل فيها في الصف األول االبتدائي، وبعد < االبتدائية
مدينة القرنة التي تبعد إكمال دراسته االبتدائية انتقل إلى 

  .كم عن محل سكنه٣٠حوالي 
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أكمل الدراسة في قضاء القرنة، وحصل على شهادة 
م يكن في البصرة يوم ذاك جامعة، وإنما على ول... المتوسطة

 يكمل دراسته الجامعية أن أنالطالب البصري إذا أراد 
  .يذهب إلى بغداد، مما اضطره إلى الدراسة في دار المعلمين

 ومارس مهنة م١٩٦٤ دراسته األكاديمية عام ىأنه
م إلى عام ١٩٦٥التدريس في العراق والكويت في عام 

ربية والتاريخ واالجتماعيات في م، حيث دّرس الع١٩٨٠
  .المدارس وعلى مراحل مختلفة

 
هتم بالتأليف والتثقيف، وكتابة المقاالت العلمية منذ عام إ

م، بعد مشاركته ١٩٦٩م، حتى صدر له أول كتاب عام ١٩٦٧
في مسابقة التأليف العالمية عن سيرة الصديقة فاطمة بنت 

 طمة بنت محمدالزهراء فاحيث فاز كتابه الرسول
  .بالجائزة الثانية

ثم واصل الكتابة الفكرية والعلمية، حيث صدرت له 
عشرات الكتب في السيرة، العقيدة، التاريخ، السياسة، 

  :والثقافة العامة منها
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  . عرض ميسر لسيرته الطاهرةـ محمد رسول اهللا١
  . عرض ميسر لسيرته الطاهرةـ أمير المؤمنين٢
   .ـ فاطمة بنت محمد٣
  . بين المحنة والمقاومة ـ الصديقة الزهراء٤
  .  ـ سيرة اإلمام الحسن٥
  . ـ سيرة اإلمام الحسين٦
  .ـ خلفيات ثورة الحسين٧
  . قراءة جديدةـ ثورة الحسين٨
  . ـ اإلمام علي بن الحسين٩
  . سيرة اإلمام الباقرـ ١٠
  . ـ  الحركة التغييرية عند اإلمام الصادق١١
  . دث الرضاـ  هكذا تح١٢
  . مكانته الدينية، ظروفه السياسيةـ  اإلمام الجواد١٣
  . ـ  المعارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنين١٤
  . ـ  اإلمامة في الرسالة اإلسالمية١٥
  . ـ  التعددية وأخالقية الحوار في اإلسالم١٦
  . ـ  التعددية والحوار١٧



  ٩.......................................................الشهيد سيرة من قبس

  

  . لعراقـ  الشهيد الصدر رائد حركة التغيير في ا١٨
  . ـ  هكذا نقرأ التاريخ١٩
  . مكانة اإلنسان في اإلسالمـ ٢٠
  . دور المساجد في حياة المسلمينـ ٢١
  . أبحاث في شؤون النهضةـ ٢٢
  . الحجاب اإلسالميـ ٢٣
  . ـ  المرأة ودورها المغيب٢٤
  . المرأة في ظل المجتمع اإلسالميـ ٢٥
  . ليهاأم المؤمنين خديجة بنت خوّيلد سالم اهللا عـ ٢٦
  .  أبو طالب الصحابي المفترى عليهـ٢٧
  . معالم على الطريقـ ٢٨
  . من حصاد التجربة ـ٢٩
 واته ـ ظروفه ـ معطياته الحضاريةر: حديث الغدير ـ٣٠

الكتاب الذي فاز بالجائزة الثانية في مسابقة التأليف العالمية (
  . )للكتابة عن الغدير، بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً عليه

  . سيرته ومسنده: شاه عبد العظيم الحسني ـ٣١
  . عرض للمباديء العامة:  التربية اإلسالميةـ٣٢
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الكتاب الذي كان يطبع (اإلسالم ورسالته الخالدة ـ ٣٣
  . )دالمجد أبو م محمباس

  . دافل واألهة في المداليدراس: آية التطهير ـ٣٤
  . م المنهجمحاولة لتقويسيرة األئمةـ ٣٥
  . خلقرشية في حركة أحداث التاري ادةالعقـ ٣٦
  . ـ قضايا وأبحاث سياسية٣٧
  . الفقر دراسة وعالج ـ٣٨
  . للشيخ الصدوق التوحيد تلخيص كتابـ ٣٩
  . وفحقيق كتاب الملهوف على قتلى الطف تـ٤٠
  . الشباب مشاكل وحلول ـ٤١
  .  ـ القيمة الحضارية للشريعة اإلسالمية٤٢
  . ـ تفسير سورة القدر٤٣
  .فسير سورة التوحيدـ ت٤٤
  .ـ تفسير سورة التكاثر٤٥
  .ـ تفسير سورة الكوثر٤٦
  .ـ مكانة الصحابة عند المسلمين٤٧
  . ـ هل يحتاج القرآن إلى قيم٤٨



  ١١.....................................................الشهيد سيرة من قبس

  

  .ـ االختالف المركزي بين السنة والشيعة٤٩
  .في البناء والتغييرـ من بنود منهاج األئمة٥٠
حديث المفاصل الرئيسية لقضية اإلمامة من خالل  ـ٥١

  .اإلمام الصادق
  .ـ المرأة التي زوجها اهللا٥٢
  .ـ حول تشكيل العقل السليم٥٣
  .ـ الثورة اإلسالمية في إيران من منظور حضاري٥٤
  .ـ ضوء على خط السير٥٥
  ـ لماذا الصوم؟٥٦
  .لولده محمد بن الحنفيةـ وصية اإلمام علي٥٧
  .ةاواة والمرونـ بين المس٥٨
  .ـ الهدف واألسلوب٥٩
الكتاب الذي أوصى بطبعه بعد صفحات من أيامي ـ ٦٠
  . وفاته
الكتاب ـ حوارات في الحركة اإلسالمية المعاصرة ٦١

  . الذي أوصى بطبعه بعد وفاته
  . في مدينة البصرةيـ التحرك اإلسالم٦٢
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  .النصوص الكاملة ـ ـ نهج البالغة٦٣
  .ـ اإلسالم مباديء وتطبيقات٦٤
  . ـ تاريخ الشيعة المعاصر٦٥

وهناك مجموعة كبيرة من األبحاث والدراسات 
هذا بالغ (والكراسات التي سوف تنشر ضمن سلسلة 

  : في مؤسسة الشهيد عز الدين سليم الثقافية، منها)للناس
  .ـ اإلنفاق في الشريعة اإلسالمية١
  .ـ التبشير٢
  .دـ األصالة والتجدي٣
  .ـ قضية النبوة من خالل المنطق العلمي٤
  ا وإلى أين؟ـ اإلمامة لماذ٥
  .دراسة في الوسائل: ـ دعوة محمد٦
  .ـ الحج٧
  .ةـ على طريق النهض٨
  .ذّاتول مفهوم االنغالق على الـ ح٩
  .ـ صلح اإلمام الحسن١٠
  .ـ نظرة قرآنية للعمل االجتماعي١١



  ١٣.....................................................الشهيد سيرة من قبس

  

  .ـ موقفنا من المصطلحات الحديثة١٢
  .خـ هوامش على دفتر التاري١٣
  .هيخ يعيد نفسـ التار١٤
  .المعيار اإلسالمي لتقييم العمل: ةـ الني١٥
  .ـ حول عبد اهللا بن سبأ١٦
  . ـ تعدد الرساالت١٧
  .األبعاد والمضامين: ـ العبادة في اإلسالم١٨

אאא 
منذ الستينيات عرف الشهيد عز الدين سليم في الصحف 

  :  والمجالت الثقافية في العراق والكويت ولبنان، نذكر منها
  .لة التضامن اإلسالمي ـ النجف األشرف مجـ١
  . مجلة رسالة اإلسالم ـ بغدادـ٢
  . مجلة المنطلق ـ بيروتـ٣
  .  مجلة الجهاد ـ طهرانـ٤
  . مجلة رسالة التقريب ـ طهرانـ٥
  . مجلة رسالة الثقلين ـ طهرانـ٦
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أشرف على إصدار صحيفة المجلس األعلى للثورة ـ ٧
هران اثنتي عشر عاماً اإلسالمية في العراق الصادرة في ط

  .م١٩٨٣اعتباراً من عام 
 كان عضواً في هيئة تحرير مجلة التقريب بين ـ٨

  .المذاهب اإلسالمية لعدة سنوات ثم رئيساً لها في طهران
كان الشهيد أحد المؤسسين لدار التوحيد في الكويت ـ ٩

والذي تغير اسمه بدار البالغ في طهران فيما بعد، وله 
  .ؤلفات في ذلك المركز الثقافيالعشرات من الم

ساهم في كتابة كثير من الصحف والمجالت ـ ١٠
السياسية، والثقافية، والدينية وله مئات األبحاث المنشورة في 

  .تلك المنابر
كان أحد المشرفين على المركز اإلسالمي للدراسات ـ ١١

م، بواسطة عدد من ١٩٨١السياسية الذي أسس في طهران منذ عام 
 العراقيين المهاجرين، وكانت له عشرات األبحاث المثقفين
  . الذي كان يصدره المركز لعدة سنواتالتقرير السياسيالسياسية 
أشرف على كتابة رسائل علمية في مرحلة ـ ١٢

  .هالماجستير والدكتورا
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أسس المركز الوطني للدراسات االجتماعية ـ ١٣
عثي عام بعد سقوط النظام البوالتاريخية في مدينة البصرة 

  .م٢٠٠٣
له المئات من المحاضرات المسجلة التي ألقاها على ـ ١٤

الكادر اإلسالمي في مجال العقيدة، والسيرة، والتاريخ، 
  .والفقه، والسياسية

אא 
نتمى في أثناء دراسته األكاديمية إلى الحركة إ •

اإلسالمية، إذ مارس العمل السياسي التنظيمي منذ بدايات 
سجن مرات عديدة أيام العهد البعثي البائد، حتى شبابه، و

صدر عليه حكم اإلعدام مما اضطره إلى مغادرة الوطن 
 بأسماءوممارسة نشاطه العلمي والسياسي خارج العراق 

مستعارة، كمحمد أبو المجد وفرج اهللا منتظر وعبد اهللا 
  . سعيد العبادي ومحمد مزهر وأشهرها عز الدين سليم

عمل الشهيد عز الدين سليم م، ١٩٦١وفي عام  •
 في العراق الذي عرف )الدعوة اإلسالمية(ضمن تنظيم 
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إعالمياً بحزب الدعوة فيما بعد وتدرج في التنظيم حتى 
محافظة م أعتقل في ١٩٧٥ام في ع .أصبح أحد قيادييه

ة أمن الديوانية بتهمة انتمائه البصرة ونقل إلى مديري
 بعد عدم وبةبأعجسراحه  قيم المذكور ثم أطلللتنظ

فـس العـام مرة التعرف على شخصيته، وطُورد في نهايـة ن
  .رة خارج العراقثانيـة، ممـا اضطره إلى الهج

غادر العراق إلى الكويت سراً وعاش فيها خمس  •
سنوات وباشر العمل ضد النظام المقبور مع عدد من 

ادر إلى إيران الناشطين العراقيين، وبعد انكشاف عملهم غ
  .م١٩٨٠ عام في بداية

م ظهرت اختالفات في قيادة الدعوة، ١٩٨٠في عام  •
فشكّل الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد ومجموعة من 

   ).حركة الدعوة اإلسالمية(العاملين 
عمل الشهيد عضواً في المجلس األعلى للثورة  •

  .م١٩٨٣ة في العراق منذ تأسيسه عام اإلسالمي
لمجلس  اعالمإثم تسلم مسؤولية اإلشراف على  •

  .األعلى ألكثر من خمسة عشر عاماً
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كان عضواً في الشورى المركزية للمجلس األعلى  •
أكثر من عشر سنوات، ومسؤوالً للجنة الثقافية المركزية في 

  .المجلس
  .م٢٠٠١العمل في المجلس األعلى عام ترك  •
كان الشهيد أبي ياسين أحد المؤسسين التحاد القوى  •

س في طهران، ثم صار أميناً عام اإلسالمية العراقية الذي تأس
  .لالتحاد

شارك في فّعاليات المعارضة الوطنية في المهجر،  •
م، وكان ١٩٩٢اً في مؤتمر صالح الدين عام حيث كان عضو

عضواً في مجلسه التنفيذي، وشارك في اجتماعات السليمانية 
  .التداولية

 لندن الذي ثم شارك في اللجنة التحضيرية لمؤتمر •
وتّم اختيار الشهيد أبو ياسين عضواً ،  الطاغيةعقد قبل سقوط

في لجنة المتابعة والتنسيق التي انبثقت من مؤتمر لندن 
وحضر اجتماعها األول في أربيل قبل سقوط النظام البائد 

  .بأسابيع
م وقد استقبل ١٧/٥/٢٠٠٣عاد إلى العراق في  •

  .استقباالً حاشداً من قبل الجماهير
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 عضواً في مجلس الحكم كان الشهيد عز الدين سليم •
  .العراقي منذ تأسيسه حتى استشهاده

كان الشهيد أبو ياسين أحد المؤسسين للبيت  •
  .اإلسالمي الذي تأسس في بغداد بعد سقوط الطاغية

م، ١/٥/٢٠٠٤تسلم رئاسة مجلس الحكم العراقي في  •
  .أثر تصويت أكثرية أعضاء المجلس لرئاسته

اح يوم االثنين غتيل الشهيد عز الدين سليم في صبأُ •
م، في نفس التاريخ الذي دخل فيه ١٧/٥/٢٠٠٤المصادف 

أرض الوطن قبل عام، ومعه رفيق دربه وصديقه الحميم 
، )أبو محمد العامري(الشهيد الحاج طالب قاسم الحجامي 

وابن أخيه الشهيد ابن الشهيد أسعد عبد اإلمام عثمان، 
سين، الشهيد نزار ح: وأربعة من الحماية الشخصية هم

الشهيد حسين نعمه خلف، الشهيد صادق جعفر، الشهيد 
لى يد حفنة غاشمة من علي صبار، أثر حادث أليم ع

  .اإلرهابيين

אא 
  .المثابرة والجدية وعدم الميل إلى الراحة •



  ١٩.....................................................الشهيد سيرة من قبس

  

  .التواضع والبساطة في المسكن والملبس والمأكل •
  .لظهور اإلعالميعدم حبه للمناصب وا •
اإليثار والتضحية بحيث يحب لغيره أكثر مما يحب  •
  .لنفسه
هتمامه بالشباب بحيث يقطع مسافات طويلة من إ •

  .أجل اللقاء بشاب أو مجموعة من الشباب
كان الشهيد أبي ياسين دمث األخالق وذو فكاهة  •

  .جميلة، بحيث يسر ويريح سامعه ومحدثه وجليسه
م يكثر من مجالسة الفقراء كان الشهيد عز الدين سلي •

  . وعموم الناسوالمستضعفين
كانت عالقة الشهيد بشرائح المجتمع أكثر من  •

  .عالقته بذوي المناصب والقيادات
  .كان يفد اآلخرين على نفسه بل على أوالده وعائلته •
وإن ، كانت جهوده لكل العراقيين، ويفديهم بكل شيء •

  .كانت حياته
سياسي وهو صاحب كان يقدم الدين على العمل ال •

  .النظرية المعروفة تدين السياسية، ال تسييس الدين
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تفانيه من أجل الدين واضح جداً حيث كان الشهيد  •
  .رائد فكرة مكافحة الطائفية، ونظرية حكومة اإلنسان

كان الشهيد ينسى المواقف السلبية تجاهه وال يرتب  •
  .عليها آثاراً على اإلطالق

ن استنصحه حتى لو من أخالقه رحمه اهللا ينصح م •
 .كان خصمه



 
  
  
  

א 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد وآله 

  .الطاهرين
ها وصناع تاريخها، ومن أبرز صناع التاريخ تقدر األمم عظماء

اإلنساني هم أصحاب القلم وعمالقة الفكر والكتابة، ومن بين 
اهموا في رفع مشاعل النور في األمة هؤالء النجوم الذين س

اإلسالمية الحاج الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد الذي عرف 
  ).أبو ياسين(واشتهر بكنيته المعروفة ) عز الدين سليم(باسم 

لقد ساهم في بناء شخصية هذا العمالق ثالثة روافد 
بيئته ومحيطه العلمي التديني فقد نشأ في : مهمة، أولها
ان وفي مجتمع وأسرة عرفت بأنها تسبح في أحضان اإليم

لذلك نشأ إنساناً مؤمناً بحر الرسالة والوالء ألهل البيت
  .رسالياً ذائباً في حب محمد وآل بيته
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هو كونه مبلغاً إسالمياً رافضاً لكل ألوان : وثاني الروافد
الظلم واالضطهاد حتى أصبح رمزاً المعاً من رموز الحركة 

اق الذي جعل منه عامالً دؤوباً ال ُيفى اإلسالمية في العر
  .راحة، بل راحته العمل وسعادته الجهد والعناء

معاناته في المهجر، فقد هاجر هجرتين، واحدة : وثالثها
إلى الكويت وأخرى إلى إيران وثالثة عودته إلى بلده العراق 
التي جعلته إنساناً ذا حس يتأثر بسرعة ويتألم ألن يحمل 

  .دته بين جنبيهوطنه وأبناء جل
بكل هذه األلوان اصطبغت كتابات الحاج الشهيد أبي 

ونتاجاته، فقد أغنى المكتبة اإلسالمية والشيعية ياسين
بكتاباته اإلسالمية الهادفة التي تُظهر اإلسالم الحقيقي بعيداً 
عن مظاهر التعنت والتعصب والعنف وهذا ما نراه جلياً في 

  . كتاباته
ميزة في شخصيته هي حبه الشديد لقد كانت السمة الم

إلى أبناء جلدته من البشر، كان يحب كل إنسان مجرداً عن 
 أن يبذل اًكل الخصوصيات الدينية والمذهبية، ومستعد

ويضحي من أجل الجميع، فهو عراقي مهاجر يحن ويئن 



  ٢٣..............................................................المؤسسة مقدمة

  

إلى بلده ويعمل لكل العراقيين بدون استثناء، وهو شيعي 
 سياسي واإلسالمي متخذاًغير طائفي معتدل في خطابه ال

 في تقرير مصير مذهباً ومرجعاً سياسياً) حكومة اإلنسان(
الشعوب، وهو عراقي أصيل غير قطري، وهو وطني مخلص 
يحمل اإلسالم العالمي هماً، وهو عربي متأصل العروبة غير 

  .عنصري
قد نتصور هذه الشخصية تجمع المتناقضات، لكنها 

.  منحًى متميزاً قلَّ نظيرهشخصية قد تمثلت كل ذلك وصاغته
جت مسيرته بالشهادة التي هي أمنية كل حاملي وقد تّو

  .العقيدة؛ فهنيئاً له ذلك
وقد ترك هذا العمالق تراثاً كبيراً مخطوطاً أو متناثراً في 
بطون الكتب والمجالت والصحف، أو سجل على أشرطة 

  .التسجيل
 ولفخامة تراثه استحق أن تؤسس باسمه مؤسسة تأخذ

 مهمة هذه المؤسسة الثقيل؛على عاتقها القيام بهذا العبء 
هي جمع تراث شهيدنا الكبير، من تحقيق ما كان مطبوعاً، 
وطبع ما كان مخطوطاً، إلى كتابة ما كان مسجالً، ونشر كل 
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ن، ولن تستطيع النهوض بحملها ذلك، وهذا ليس باألمر الهّي
إيصال ما لديهم ي الشهيد الراحل، بإال بالتعاون مع كل محّب

من نتاجه مهما كان نوعه ولو قصاصة ورق أو رسالة، وذلك 
  .هو جزء من الوفاء للراحل الكبير

التي والكتاب الذي بين يديك هو أحد نتاجات الشهيد
كانت تطبع على شكل كراسات تنشر باسم دار التوحيد في 
الكويت التي عرفت فيما بعد  بدار البالغ في طهران، وقد 

ن أ مع ؛)هذا بالغ للناس(ن تطبع على شكل سلسلة أا ارتأين
  .م١٩٧٤قد كتب هذا الكتاب في عام الشهيد



 
  

אאא 
 

 الّتي اإلسالمية الزاهرة من عمر االُّمة األيامفي يوم من 
ورعايته،  علّي بن أبي طالباإلمامعاشتها في ظلِّ حكم 

 اإلمامَد مسيرتها، زَّوج حين كان رّباَن سفينتها وقائ
آِخر ) يزدجرد بن شهريار بن كسرى(ابنةَ ) شاه زنان($علّي

البنت  علّياإلمام، وزَّوَج ملوك الفرس، من ابنه الحسين
  .من تلميذه محّمد بن أبي بكر) يزدجرد(لـ األخرى

 أبدلالمؤمنين ين، إلى أّن أميرويذهب بعض المؤرِّخ
لئالّ تشارك الزّهراء بنت  )١()شهربانو(بـ) زنان شاه(اسم 
 ،)سيِّدة النِّساء(زنان تعني في العربية   فإّن شاهلقبها،محّمد

سيِّدة نساء (بلقب لهّية قد خَصّت فاطمةّن الرسالة اإلأل
 وفقا لمؤهالت ومواصفات توفرت فيها دون )العالمين

  .مر الّذي رشّحها لذلك المركز بجدارة فريدةسواها، األ

                                           
 .المقّرم، ١٤: مام زين العابديناإل) ١(
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  :مخاطباً فاطمة اهللاحيث قال رسول
يا  :قالت نّك سيدة نساء العالمين؟أيا بنّية أما ترضين >

  .)١(< سيدة نساء عالمها:قال أبت فأين مريم؟
قد أسماها مام علـّياًويروي البعض كذلك، أّن اإل

  . كما تشير نصوص تاريخّية معّينة إلى ذلك،)٢()مريم(
يرة هذه يحفظه التاريخ من س وعلى الّرغم من قلّة ما

بها بالشكل الّذي المؤمنين المرأة الجليلة، فإّن اهتمام أمير
ضافة إلى تزويجه إّياها من سيِّد شباب أهل ذكرناه، باإل

بالذات، يشير إلى أنّها كانت تحظى بمقام الجنّة الحسين
  .، لم تحظَ به إالّ النوادر من النِّساءرفيع عند أهل البيت
 األياماة الكريمة ولم تلبث تلك الفتلقد تزّوج الحسين

والشهور أْن تنقضَي، حتّى عّمت الُبشرى بيتَ الرِّسالة، وساَد 
الحبوُر، حيث أتحفَتْ تلَك السيِّدة العالَم أهل البيت
، في اليوم الخامس من )علّي( بوليدها الُمبارك اإلسالمي

  .)٣(شعبان سنة ثمان وثالثين من الهجرة على وجه التحديد

                                           
 .ابن شهرآشوب، ١٧٦: ٤ أبي طالبمناقب آل) ١(

 .١٧٦: ٤مناقب آل أبي طالب) ٢(

 .، األربلي٢٨٥: ٢كشف الغّمة) ٣(



 ٢٧......................................................الذاتية اإلمام شخصّية

  

 

سجد هللا  ،المؤمنين علّي ميرت البشرى ألوحين زُفّ
مامة وكان مقّدراً له أْن يتولّى َمنصَب اإل وأسماه علّياً، ،)١(شكراً

بعد مام الّرابع من سلسلة أهل البيتإذ إنّه اإل الُمباَرك،
 ، والحسن والحسين،مام علّي بن أبي طالباإل

  .وهكذا كان من ذّرّيته المباركة،ئّمةوسيكون األ
مين نقولُها اعتباطاً، وإنّما نستقيها من األ ه مسألة الوهذ

، فعن الحسين بن على وحي اهللا ورسوله محّمد
فأجلسني ، دخلتُ على جدِّي رسول اهللا« :قالعلّي

إّن اهللا اختاَر ِمن صلبك يا حسيُن  :وقال لي على فخذه،
تسعةَ أئّمة، تاسعهم قائمهم، وكلّهم في الفضل والمنزلة عند 

  .)٢(» سواءاهللا
أنا : يقول@سمعتُ رسول اهللا« :وعن ابن عباس، قال

وعلّي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطّهرون 
  .)٣(»معصومون

                                           
 .توفيق أبو علم، ) الحسيناإلمامموضوع أوالد (: أهل البيت) ١(

 .١٢٩: ٢، الصدوق، الصراط المستقيم٢٦٩:  كمال الدين،٣٩٥: ٣ينابيع الموّدة) ٢(

  ،٢٨٠:كمال الدين، القّمي الرازي، ١٩: ثراأل كفاية  ،٣١٦: ٢ينابيع الموّدة) ٣(
 .، الصدوق٦٦: ٢خبارعيون األ
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، من وحيث إّن اهللا تعالى قد بارك في ذّرية الحسين
، فَنََمتْ وأثمرتْ به دون سـواه ِمن خالل ولده علّي

وجه >، فلم يكن على )فِّالطّ(أوالِدِه الّذيَن استُشِْهدوا في 
ئّمة أم من  سواء كان من األ)١(»االرض ُحسينيٌّ إالّ ِمن نَْسِلِه

  .سواهم
 الرسالة، وتفّيأ ظالل ك في مدرسةوترعرع الوليد المبار

سالم، على عين اإل في أحضان الُهدى، فصُنع مامة، ودرجاإل
حتّى عاد صورة حّية منه، يفكِّر من خالله، ويسلك ما رسم، 

؛ وهو َينأى عّما نهى، كما سيتّضح في معالم شخصيتهو
جدُُّه، وعمُُّه الحسُن، يدعو إلى العجب، ما دام علّي أمر ال

تمسك بالحقِّ ، فلقد تلقّى الُهدى منهم، واسوأبوه الحسين
  . إنشاًء روحّياً وفكرّياً تحت إشرافهميَءبرعايتهم، واُنِش

أجابت نداء رّبها  يلة، قدّمه السيِّدة الجلأويذكر التاريخ أّن 
 أّيام نفاسها، فلم تلد سواه، وكأنّما كانت ُمعدَّةً لوالدته

  .األعلىفحسب، ثّم الّرحيلُ إلى ربِّها 

                                           
حيث إّن جيش يزيد بن ، أبو علم، )اإلمامموضوع أوالد ( :أهل البيت) ١(

، الّذي  علّي بن الحسيناإلمامه، عدا وكلّ أوالد$ الحسيناإلماممعاوية قتل 
 .كان عليالً حين الواقعة



 
  
  
  

א 

لالُّمة يبدو واضحا للمتدبِّر، أّن إمامة علّي بن الحسين
ه ، لم تأِت ِمن كونه وريثَ أبيه، أو أنّ بعد أبيهاإلسالمية

 من خالل لألمة، وإنّما جاءت إمامتُُه البقّية من ولده
  .تعليمات رسالة اهللا تعالى في هذا المضمار

 لالُّمِة فالرِّسالةُ اإلسالمية، هي الّتي تَبنّتْ تسميتَُه إماماً
 إلهّية، ولمواصفات ومؤّهالت متوفِّرة فيه دون سواه ةِلحكم

  .من الخلق في عصره
بلغَتْ أتباَعها بذلك االصطفاء، والرِّسالةُ بدوِرها أ

َدتْ على لساِن ُمرتَكَزات فكرّية، َوَرَ وبتصريحات وأواِمر
  : من بعده، منهااألبرار واألئمةالّرسول القائد

كنّا جلوساً عند عبد « : روى أحمد عن مسروق، قال ـ١
!  عبد اهللايا: اهللا بن مسعود وهو ُيقِْرئُنا القُرآَن، فقال له رجل

ّمة من خليفة؟ كم يملك هذه األ رسولَ اهللاهل سألتم
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ما سألني أحد منذ قدمت العراق قبلك، ثّم : فقال عبد اهللا
إثنا عشر كعّدة :  فقال، نعم، ولقد سألنا رسول اهللا: قال

  .)١(»نُقَباء بني إسرائيل
سمعتُ جابر بن « : روى جابر بن يزيد الجعفي، قال ـ٢

 على نبيِّه محّمدل اهللالّما أنز: نصاري يقولعبد اهللا األ
 َيا أيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اَهللا َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُْوِلي االَْْمِر

 فمن أولو ،عرفنا اهللا ورسوله! يا رسول اهللا: قلت ،ِمنْكُْم
ُهْم خُلفائي : مر الّذين قََرَن اُهللا طاَعتَهم بطاعتك؟ قالاأل

سلمين بعدي، أّولهم علّي بن أبي طالب، وأئّمةُ الم! يا جابُر
  .)٢(»الخ...  ثّم علّي بن الحسين، ثّم الحسين،ثّم الحسن

  : وفي حديث طويل نذكر منه مقتضى الحاجة ـ٣
وَمن ! ول اهللايا رس« :نصاري قالأّن جابر بن عبد اهللا األ

الحسن :  أبي طالب؟ قال بنئّمـة من ولد علّياأل
 الجنّة، ثّم سيِّد العابدين في زمانه والحسين سيِّدا شباب أهل

  .)٣(»الخ...  ثّم الباقر،علّي بن الحسين

                                           
: ٥، مجمع الزوائد٩٣: ، الصوارم المهرقة١١٧: يبةالغ، ٣٩٨ :١مسند أحمد) ١(
 .١٥٨: ١٠، المعجم الكبير٢٢٣: ٩، مسند أبي يعلى١٩٠
 .٣٤٠: ، األنوار البهية٣٦٨٤: ٤، ميزان الحكمةالصدوق، ٢٥٣: كمال الدين) ٢(
 .١٤٩: ٢الصراط المستقيم ،الطبرسي، ٧٨: ١االحتجاج، ٢٥٨:  كمال الدين)٣(



 ٣١.............................................................الرِّسالة معيار في

  

 

سمعتُ رسولَ « : وعن عبد اهللا بن جعفر الطّيار، قال ـ٤
إنِّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثّم أخي علّي : يقولاهللا

ذا استشهد إبن أبي طالب أولى بالمؤمنين ِمن أنفسهم، ف
مؤمنين من أنفسهم، ثّم ابني الحسين فابني الحسُن أولى بال

ولى أولى بالمؤمنين ِمن أنفسهم، فإذا استشهد فابنه علّي أ
  .)١(»إلخ... بالمؤمنين ِمن أنفسهم

، كانت المؤمنين علّياً  حين حضرت الوفاةُ أمير ـ٥
إنّه أمرني ! يا ُبنّي...« :بالنصّ التاليوصّيته للحسن السِّبط

 ، وأدفَع إليَك كُتُبي وسالحيأْن أوصَي إليَكرسول اهللا
كما أوصى إليَّ ودفَع إليَّ كتَبُه وسالَحُه، وأمرني أْن آمَرَك إذا 

، ثّم أقبل على <خيك الحسيِنحضَرَك الموتُ أْن تدفََعها إلى أ
أْن تدفََعها إلى وأمَرَك رسولُ اهللا>: فقال، ابنِه الحسين
وأمَرَك >: ل، ثّم أخذ بيد علّي بن الحسين وقا<ابِنَك هذا
ُه ِمن  فَأَقِْرئْ،أن تدفََعها إلى ابنَك محّمد بن علّيرسولُ اهللا

  .)٢(»رسول اهللا ومنِّي الّسالم

                                           
، كفاية ٣١٣: ٣، كشف الغمة٢٤: ١، المعتبرلصدوقا،  ٢٧٠: كمال الدين) ١(
 .١٢٠: ٢، الصراط المستقيم١٧٧: األثر

 .١٨٩: ٤، من ال يحضره الفقيه٢٩٧: ١، الكافي٤٠٥: ١إعالم الورى) ٢(
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 إّن الحسين« :$مام الصادق روى الكليني عن اإلـ٦
الكُتَب والوصّيةَ، لّما ساَر إلى العراق، استودَع اُّم َسلََمة

  .)١(»َدفعتْها إليهفلّما رجَع علّي بن الحسين
هذه بعض النصوص الكريمة الّتي تجّسد لالُّمة بامتدادها 

بعد أبيه ومرجعّيته التاريخي إمامة علّي بن الحسين
الفكرّية وقيادته االجتماعّية لها دون سواه من الناس في 

  .عصره

                                           
، مكاتيب ٢٩٨: ١، الكافيوبابن شهرآش، ٣٠٨: ٣ مناقب آل أبي طالب)١(

 .٧: ٢الرسول



 
  
  
  

אא 

، والمناخُ اإلمام الرائعة الّتي تلقّـاها اإلسالميةالتربيةُ 
ي الّذي اُِعّد لتوجيهه وصنَع شخصّيتَُه الكريمةَ بجميع الرسال

 لرسالة اهللا تعالى، في الفكر اًجوانبها، جعلَ منها تجسيداً حي
والعمل والمتبنيات، ومن هنا انطلق رجاالت المسلمين 

وُيشيدون بذكِرِه، بناًء اإلمامومفكروهم، ُيصرِّحون بعظمِة 
  .ماِر الفضل والعلم والتّقىعلى ما قَطََعُه ِمن شوط بعيد في ِمضْ

لم اُدِرْك أحداً ِمن أهل هذا البيت ـ «:عن الزّهري، قال
  .)١(»ـ أفضلَ ِمن علّي بن الحسينيعني بيت النبّي

وعن سعيد بن المسيب يخاطب فتى من قريش، سأله 
لحسين هذا سيِّد العابدين علّي بن ا« :فأجاب، اإلمامعن 

  .)٢(»...بن علّي بن أبي طالب

                                           
 .٢٩٨: ٢، كشف الغمة٤٨٨: ١، أعالم الورىالمفيد، ١٤٤: ٢رشاداإل) ١(

 .٢٩٨: ٢، كشف الغمةالمفيد، ١٤٥: ٢رشاداإل) ٢(
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زين العابدين هو « :ويقول ابن حجر في صواعقه المحرقة
  .(١)» ِعلْماً وزهداً وعبادة أباهالّذي خَلََف

  :وعن أبي حازم وسفيان بن عيينة، كان كل منهما يقول
  .)٢(»ما رأيتُ هاشمّياً أفضل ِمن علّي بن الحسين«

  .)٣(»ما رأيتُ أفقََه منه« :وكذا قال أبو حازم، قال
  .)٤(»سمِّي زين العابدين لكثرِة عبادته« :الكمام موقال اإل

وصار بين وضوئه  وكان إذا فرغ من وضوئه للصّالة،«
 :فقال يل له في ذلك،فق ،)٥(أخذته رعدة ونفضة وصالته،
  .)٦(»؟وَمْن أريد أْن اُناجي أتدرون إلى َمْن أقوم؟ !ويحكم

، اإلماموالحقُّ كلُّ الحقِّ لهؤالء إذا أكبروا شخصية 
فإّن المصاديق العملّية لمعاِلم شخصّيته  روا بإجالله،وجاَه

ورّبما  العظيمة تفرض على كلِّ منصف أن يقول فيه ما قالوا،
  .أكثر من ذلك

                                           
 .٢٥٦: ، مناقب أهل البيت  أبو علم،) الحسيناإلمامموضوع أوالد (:  أهل البيت)١(

 .١٤١: ٢، اإلرشاد٩٨: ٤وسائل الشيعة )٢(

 .سبط ابن الجوزي، ٣٣١:  تذكرة الخواص)٣(

 .الشبلنجي، ٢٠٠: بصارنور األ) ٤(

  .نّه كان يرتعش خوفاً من اهللا سبحانهأ أي )٥(
 .٧٨: ٤٦، بحار األنوار٢٨٩: ٣مناقب آل أبي طالب) ٦(



 ٣٥..........................................................اإلنسانية الكماالت

  

 

وبقدر ما تسمح به المحاولة الّتي بين أيدينا نتحّرى 
  :بشكل موجزمامجوانَب شخصية اإل





 
  
  
  

١ אא 

قد وفّر لإلمامت الرسالة  المركّز الّذي وفّره بياإلعداد
أو إمام لم ينلُْه غيُر رسول اهللا لكيانه الروحي ُسُمّوا

وتقرُُّبُه إلى اإلمامومن أجل ذلك كانت عبادةُ  ،معصوم
بحيث أصبحت  اهللا تعالى وانشداُدُه إليه سبحانَُه أمراً عظيماً،

 ،األعلىُمستمّدةً ِمن طابِع تعلّقه بربِّه  ألقاُبُه الّتي ُعِرَف بها،
  ).وذي الثّفنات والسّجاد، زين العابدين،(فقد لُقَِّب بـ

زين (، يجد أّن سبب اشـتهاره بـاإلماميرة والمتتبِّع لس
يب، عن ابن ، ما رواه الزّهري، عن سعيد بن المس)العابدين

امة، ُينادى إذا كان يوُم القي«: قالعباس، أّن رسول اهللا
ّي بن ي أنظُر إلى ولدي علوأيَن زيُن العابدين، فكأنِّ: فينا

  .)١(»الحسين يخطر بين الصّفوف

                                           
 .١٦٠: ١ميزان الحكمة )١(
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 :قوله فقد ورد في بيانه عن الرسول،)السّجاد(أّما لقبه 
إنّه ما ذكر هللا نعمة إالّ وسجَد، وال قرأَ آيةً ِمن كتاِب «

فيها لفظ الّسجدِة إالّ وسجَد، وال دفَع اُهللا عنه شّراً اِهللا
صالح ذات البين إالّ وسجَد، َق إليخشاه إالّ وسجَد، وال ُوفِّ

  .)١(»حتّى حصلت في مواضع سجوده ثفنات
مواضع سجوده  ، فإن)ذي الثّفنات(وأّما سبب تسميته بـ

كانت كثفنات البعير، وهي المواضع الّتي تقع من البعير على 
  .كالرُّكبتين وغيرهما حيث تكون غليظة رض إذا استناخَ،األ

 تعالى، وإذا نه َوَجالً من اهللاولقد كان إذا توضأ اصفرَّ لو
 لصالته أو توّجه إليها أخذته رعدة أفرغ من وضوئه وتهّي

  .ونه لوٌن آخري لونفضة وخشية، وإذا قام في صالته غش
في الحسين قياُم علّي بن كان« :مام الباقروعن اإل
كانت  العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، صالته قياَم

وكاَن ُيصلِّي صالةَ ُمَودِّع  ،شيِة اِهللاأعضاُؤُه ترتعُد ِمن خ
  .)٢(»ُيصلِّي بعدها أبداً يرى أنّه ال

                                           
، مع اختالف يسير، وكذا ١٦٧: ٤، وجاء في المناقب٢٣٢: ١علل الشرائع) ١(

 .٢٠: ٧وسائل الشيعة

 .٩٩: ٤، وسائل الشيعةن شهرآشوب  اب،٢٩٠: ٣المناقب )٢(



 ٣٩.......................................................الّروحي الجانب  ـ١

  

 

 رأيتُ عليَّ بن الحسين« :وعن طاووس اليماني، قال
يطوُف ِمن الِعشاء إلى السََّحِر وَيتعّبُد، فلّما لم َيَر أحداً رمَق 

َعتْ إلهي غاَرتْ نجوُم سماواِتَك، وَهَج:  وقال،الّسماَء ِبطَْرِفِه
ائلين، ِجئتَُك ِلتَغِْفَر لي اِمَك، وأبواُبَك ُمفتّحاتٌ للّسعيوُن أن

، في َعَرصاِت القيامةدوتَرَحَمني وتُِرَيني وجَه َجدِّي محّم
وِعزَِّتَك وَجالِلَك ما أردتُ ِبَمْعِصَيتي ُمخالَفَتََك، : ثّم بكى وقال

نَكاِلَك جاِهلٌ، وال وما َعصَْيتَُك إذ َعصَْيتَُك وأنا ِبَك شاكٌّ، وال ِب
ِلُعقوَبِتَك ُمتََعرِّضٌ، ولكْن َسوَّلَتْ لي نفِسي وأعانَني على ذِلَك 

َن ِمْن َعذاِبَك َمْن َيْستَنِْقذُني؟ وبحبِل ِستُرَك الُمْرخى َعلَيَّ، فاآل
َسْوأتاُه غداً ِمَن  إْن قطعتَ َحْبلََك َعنِّي؟ فواَمْن أعتَِصُم

لَ للُمِخفِّيَن جوزوا، وللُمثِقِليَن الوقوِف بيَن َيديَك إذا قي
ُحطّوا، أَمَع الُمِخفِّيَن أجوزُ؟ أْم َمَع الُمثِقِليَن أُحطّ؟ ويلي 
كلّما طالَ ُعُمري كَثَُرتْ خَطاياي ولم أتُْب، أما آَن لي أْن 

  :، ثّم بكى وأنشأ يقولأستحَي ِمن َربِّي
 ي ثُمَّ أيَن َمحّبتي؟فأيَن َرجائ   أَتُْحِرقُني بالنّاِر يا غايةَ الُمنى
 وما في الوَرى خَلْقٌ جَنى كَجِنايَتي   أتيتُ بأعمال ِقباح َرِديَّة

تَرى، وتحلُُم  سبحانك تُعصى كأنَّك ال> :ثّم بكى وقال
كأنّك لم تُعصَ، تَتََودَُّد إلى خَلِقَك ِبُحْسِن الصّنيِع كأّن ِبَك 
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، ثّم خرَّ إلى <الحاجةَ إليهم، وأنتَ يا سيِّدي الغنيُّ عنهم
 ساجداً، فدنوتُ منه، وِشلْتُ رأَسُه ووضعتُُه على األرض

ُركَْبتي، وَبكيتُ حتّى َجرتْ ُدموعي على خَدِِّه، فاستوى 
:  فقلتُ له،؟لّذي أشغَلَني عْن ِذكِر َربِّيَمن ذا ا : وقال،جاِلساً

أنا طاووُس يا ابن رسول اهللا، ما هذا الَجزَُع والفَزَُع ونحُن 
ين ا، ونحن عاصون جانون، أبوَك الحسزَُمنا أْن نفعلَ مثل هذَيل

  ؟بن علّي واُّمَك فاطمة الزّهراء، وجّدَك رسول اهللا
هيهاتَ، هيهاتَ، يا : إلى طاووس قائالًماُمفالتفتَ اإل

طاووُس َدْع َعنِّي حديثَ أبي واُمِّي وَجدِّي، خلَق اُهللا الجنّةَ 
 عبداً َحبشّياً، وخَلََق النّاَر ِلَمْن لمْن أطاَعُه وأْحَسَن، ولو كاَن

فَِإذَا  : قرشّياً، أما سمعتَ قوله تعالىَعصاُه، ولو كاَن َسيِّداً
! ؟َيتَساَءلُوَن أَنَساَب َبْينَُهْم َيْوَمِئذ َوالَ نُِفخَ ِفي الصُّوِر فَالَ

  .)١(»ِدَمةٌ تُقَدُِّمها ِمن عمل صالحينفَُعَك غداً إالّ تَقْ واِهللا ال
إّن أباه علّي بن الحسين « :، قالمام الباقروعن اإل

  .)٢(»قاَسَم اَهللا مالَُه مّرتين

                                           
 .٢٩١: ٣مناقب آل أبي طالب) ١(

، سير أعالم ٣٩١: ٢٠تهذيب الكمال ،بن شهرآشوبا، ١٥٤: ٤المناقب) ٢(
 .٣٩٣: ٤النبالء
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 كان علّي بن الحسين« :، قالمام الصادقوعن اإل
شديَد االجتهاِد في العبادِة، نهاُرُه صاِئٌم وليلُُه قاِئٌم، فأضّر 

: يا أبةَ كَْم هذا الدَّؤوُب؟ فقال: ذلَك بجسِمِه، فقلتُ له
  .)١(»َحبَُّب إلى ربِّي لعلُّه ُيزَلِّفنيأَتَ

لفينا من خاللها نَفْساً ، ألوإذا َيّممنا وجوهنا شطر أدعيته
ُمنْشَدَّةً إلى اهللا أّيما انشداد، بشكل يعجز المرء معه عن 

وال  إلهي« :الوصف، فها هو ُيناجي ربَُّه في واحد ِمن ابتهاالته
لى أّن ذكري  عتَُك ِمن ذكري إّياَك،الواِجُب ِمن قَبوِل أمِرَك لَنَزَّْه

وما عسى أْن يبلُغَ مقداري حتّى أجعلَُه  ِبقَْدِرَك، لَك ِبقَْدري ال
وِمن أعظم النِّعم علينا جرياُن ِذكرَك على  َك،محالًّ ِلتَقديِس

إلهي فألِهْمنا   وإذِنَك لَنا ِبُدعاِئَك وتَنزيِهَك وتَسبيِحَك،،ألسنِتنا
 سراِر،عالِن واإلواإل المالِء، واللّيِل والنّهاِر،الخالِء و ِذكَرَك في

وآنسنا بالذِّكِر الخفيِّ، واستعِملْنا بالعمِل  وفي السّراِء والضّراِء،
  .)٢(»...وجاِزنا بالميزاِن الَوفّي والّسعي المرضّي، الزّكّي،

فهذه المقاطع من دعائه الجليل، وكل دعاء دعا به رّبه 
ن روح متعلِّقة ببارِئها أّيما تعلّق، ، تُعبِّر عالعلّي الكبير

                                           
 .١٥٥: ٣، ينابيع المودة١١٥: ، األنوار البهيةابن شهرآشوب، ١٥٥: ٤ المناقب)١(

 .١٥١: ٩١، بحار األنوارمناجاة الذاكرين :يفة السّجادية الصح)٢(
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ونفس اندكّت في حبِّ اِهللا والتقرُِّب إليه، حتّى تفّجَر ذلك 
الحّب ينابيع من الحكمة، ووابالً من التّقوى والفضيلة، ومن 

ّيام،  الّتي ضّمت أدعيته مع األ)الصحيفة(أجِل ذلك خُلِّدت 
لمتّقوَن قّوةَ وصارت غُرَّةً في جبين الّدهر، َيستلِهُم منها ا

اليقين، وَيغتِرُف منها المؤمنوَن الصّاِدقوَن أروَع زاد للطّريِق 
  .الطّويل



 
  
  
  

٢ אא 

ونعني به طريقة التعامل مع المجتمع، وكيفّية التفاعل مع 
لم يكن ليباين سواه من  السّجادفاإلمامأفراده، 

   فيفي شيء، فهم جميعاً على نََمط واحد،المعصومين
الفكر والتعامل مع الناس، ولكن المصاديَق تختلُف ِمن إمام 
آلخر، وذلك نتيجة لطبيعة التحدِّي الّذي يواِجُه رسالةَ اهللا، أو 
الختالف المشاكل االجتماعية، والظّروِف النفسّية والفكرّية 
والسياسّية، وِمن هنا فإّن االختالَف الّذي نشهُدُه فيما 

ما يماِرسوَن ِمن نشاطات، إنّما هَو َيطرحوَن ِمن فكر، أو 
  .اختالٌف في الّدواعي والوقائع، ال في الخطِّ أو المنهج

خالقي من المصاديق العملية للجانب األ وهذه بعض
، نطرُحها للِعظَِة العملّية، $مام زين العابدينشخصية اإل

ة في كيفّية التعاُمل مع اُم ِمن درجة ساميمدراك ما بلغَُه اإلوإل
  .لهي الكريمِس، وفقاً لما رسمُه النهج اإلالنا
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فمن صور اهتمامه باالُّمة، ما ذكرته سيرته العطرة في هذا 

  :المضمار
كان بالمدينة كذا وكذا أهلُ بيت، « :عن ابن إسحاق، قال

يدروَن ِمن أيَن يأتيهم،  يأتيهم رزقُُهم، وما يحتاجوَن إليه، ال
  .)١(»فَقَدوا ذلك الحسينفلّما ماتَ علّي بن
اللّيلة الظّلماء  إنّه كان يخرُج في« :، قالعن أبي جعفر

فيحملُ الجراَب على ظهِرِه حتّى يأتي باباً فيقرَعُه، ثّم يناولُ 
َمن كاَن يخرج إليه، وكان ُيغطِّي وجَهُه إذا ناولَ فقيراً لئالّ 

  .)٢(»يعِرفَه
لحسين، لّما مات علّي بن ا« :وعن عمرو بن ثابت

ما هذا؟ : وغَّسلوُه، َجَعلوا ينظروَن إلى آثار في ظهره، فقالوا
كان َيحِملُ ُجَرَب الّدقيِق على ظهِرِه ليالً ويوصلها إلى : قيل

  .)٣(»فقراء أهل المدينة سّراً

                                           
، ٤٩١: ١، إعالم الورى١٦٣: ٧ المفيد، مستدرك الوسائل،١٤٩: ٢رشاداإل) ١(

 .٢٩٩: ٢كشف الغمة

 .٣٩٧: ٩، وسائل الشيعة٥١٧: ، الخصالابن شهرآشوب، ٢٩٣: ٣المناقب) ٢(

 .ربلياأل، ٢٨٩ :٢ئّمة كشف الغّمة في معرفة األ)٣(



 ٤٥.....................................................األخالقي الجانب  ـ٢

  

 

على دخل علّي بن الحسين« :عن عمرو بن دينار، قال
ي سامة بن زيد في مرِضِه يعوُدُه، فجعلَ يبكأمحّمد بن 

كم  : عليَّ َدْيٌن، قال: فقال ؟أنَُكما ش: ويقلق، فقال له علّي
  .)١(»هو عليَّ: خمسةَ عشَر ألَف دينار، فقال:  قال؟هو

ِبَمن َيحِملُ َمرحباً : إذا قصَدُه سائلٌ يقول لهوكان«
  .)٢(»زادي إلى اآلِخَرة

  .)٣(»وكان إذا ناولَ الصّدقةَ الّساِئلَ، قَّبلَُه ثّم ناَولَه«
قد بلغَ ِمن اهتماِمِه بالفئات المستضعفة في االُّمة أْن حّرر ول
م عدداً كبيراً تري في كلِّ عاادهم، فكاَن يشرقّاَء ِمن أسياأل

ريرهم، وخصوصاً في العيدين، وكانت منهم، من أجِل تح
معاملتُُه لهم معاملةَ النِّدِّ للنِّدِّ، فلم يكلِّف أحداً فوق طاقته، ولم 

  .)ُمحرَِّر العبيد(اً، وقد أسماُه البعضُ من أجِل ذلك يؤِذ أحداً أبد
ولقد أعتَق مّرةً عبداً ِمن عبيده، كاَن قد اُعِطَي فيه َمبلغاً 

  .)٤(ضخماً ِلَيبيَعُه، فرفضَ وأعتَقَه

                                           
 .١٤٩: ، اإلرشاد١٩٩: ، روضة الواعظين٣٣١:  تذكرة الخواص)١(

 .١٨١: ٣، مستدرك سفينة البحار١١٦ :األنوار البهية) ٢(

 .أبو نعيم، ١٣٧ :٣ولياء  حلية األ)٣(

 .١٣٦ :٣ولياءنظر حلية األأ قيل إّن المبلغ كان عشرة آالف درهم أو ألف دينار، )٤(
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א 
شتَم رجل زين « :وهذا طرف آخر من أخالقه العظيمة

: ّم قال للّرجل، ثَدعوُه: فقصَدُه ِغلمانُُه، فقال، $العابدين
فخجلَ الّرجلُ، ثّم أعطاه ثوباً وأمر له بألِف  لَك حاجةٌ؟أ

أشهُد أنّك ابُن رسوِل :  وهَو يقول،درهم، فانصرف الّرجلُ
  .)١(»اهللا

إّياك  :فقال الّرجل عنه،مامفسكتَ اإل وسبَُّه رجلٌ مّرة،«
  .)٢(»وعنَك اُغْضي :مامفقال اإل أعني،
يه الماَء ليتهّيأ للصّالِة، فتعبتْ وكانت له جارية تسكُب عل«

: إليها، فقالت رأسه بريُق من يدها، فرفعفسقطَ اإل
: ، قالتقد كظمتُ غيظي:  قال)الْغَْيِظ َوالْكَاِظِميَن(
َواُهللا (: ، قالتعفا اُهللا عنِك:  قال،)َوالَعاِفيَن َعِن النَّاِس(

  .)٣(»ِه اِهللاإذَْهبي فأنِت حّرةٌ لوج:  قال،)ُيِحبُّ المْحِسِنيَن
إْن كنتم « :وانتهى إلى قوم يغتابونه، فوقف عليهم وقال
  .»صادقين غفَر اُهللا لي، وإْن كنتم كاذبين غفر اهللا لكم

                                           
 .٢٩٦: ٣، مناقب آل أبي طالب ابن الجوزيسبط، ٣٣١:  تذكرة الخواص)١(

، تهذيب ٣٩٥: ٤١، تاريخ مدينة دمشق٢٩٦: ٣مناقب آل أبي طالب )٢(
 .٢٩٨: ٢٠الكمال

 .٢٩٦: ٣، المناقب١٢٥: ٩، المفيد، البداية والنهاية١٤٧: ٢رشاداإل) ٣(



 ٤٧.....................................................األخالقي الجانب  ـ٢

  

 

ونال منه الحسُن بن الحسن فشتََمُه، فلم ُيكلِّْمُه، فلّما «
قد سمعتُم ما قالَ هذا الّرجل، وأنا : انصرَف، قالَ لُجلَساِئِه

: ا معي إليه حتّى تسمعوا َردِّي عليه، فقالوا لهاُِحبُّ أن تبلغو
: نفعلُ، وقد كنّا نحبُّ أْن تقولَ لُه ونقولَ، فمشى وهو يقول

ِس َواُهللا ُيِحبُّ َوالْكَاِظِميَن الْغَْيِظ َوالَْعاِفيَن َعِن النَّا
، فلّما بلغ منزلَُه، وناداُه، خرَج إليه متوثِّباً للشّرِّ المْحِسِنيَن
شكُّ أنّه إنّما جاءه مكافياً على بعض ما كان منه، ي وهو ال

إن كنتَ قلتَ ما فيَّ ! يا أخي: فقال له علّي ابن الحسين
، تَ ما ليَس فيَّ يغفُر اُهللا لَكفَأَْستغِفُر اَهللا منُه، وإن كنتَ قُل
بلى، قلتُ ما ليَس فيَك وأنا : فقّبل الحسن ما بين عينيه، وقال

  .)١(»أحقُّ به
يق إنسانّيته الُمثلى كذلك، أنّه كان له ابن عم ومن مصاد

يأتيِه باللّيل متنكِّراً فيناولُه شيئاً ِمَن فكان علّي بن الحسين
لكن علّي بن الحسين ال ُيواِصلُني : الدنانير، فيقول له

ذلك، ويحتملُ وَيصبُر اإلمام اُهللا خيراً، فيسمُع جزاُه ال
إلى ربِّه تعالى، فقَد إلماماُيعرِّفُه بنفِسِه، فلّما رحلَ  وال

                                           
 .شهرآشوبابن ، ٢٩٦: ٣ المناقب)١(
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الّرجل تلَك الصِّلةَ الُمعتاَدة، فعلم أنّها منه، فجاء إلى قبِرِه 
  .)١(باكياً

  .وهناك ِمَن المواقف الّسامية ما ال مجالَ الستقصائه
أّن هشام بن إسماعيل كان أميراً على « :وروى الطبري

ّملَ منه رهاَب، وتحالمدينة المنّورة، فأظهر القسوةَ وأشاَع اإل
وأهلُ بيِتِه الشيَء الكثيَر، وقد عزلُه ينعلّي بن الحس

الوليد ابن عبد الملك، وأمر بإيقافه أمام الناس ِلُيْجلَد، فمّر به 
وهو واقف عند دار مروان، فسلّم عليه، علّي بن الحسين

أنظر : وأمر أتباَعُه بعدِم التصدِّي له بمكروه، وقد أرسل إليه
، فَطْب )٢(ن مال تُؤخذُ به فعندنا ما َيسُعَكإلى ما أعجزََك ِم

اُهللا أعلُم حيثُ : ، فنادى هشامنَفْساً منّا وِمن كُلِّ َمن يطيعنا
  .)٣(»يجعلُ رساالِته

دبار هاربين  ولّى بنو اُمّية األ)الَحرَّة(أثر قيام ثورة  وعلى
من بطش الثورة، وكان في طليعة الهاربين مروان بن الحكم، 

 اهللا بن عمر بن الخطّاب أْن يؤدَِّي له عيالَُه، فاستغاث بعبد

                                           
 .٣١٨: ٢كشف الغمة )١(

  .ن عندي ما يكفي منه ألسدد دينكإنت مدين المال؟ فأ أي  حسب كم )٢(
 .٢٦٠: ٣، شرح األخبارابن شهرآشوب، ٣٠١: ٣المناقب) ٣(



 ٤٩.....................................................األخالقي الجانب  ـ٢

  

 

وفي طليَعِتهم زوجتُُه عائشةُ بنت عثمان، فأبى عليه ابن عمر، 
مام إالّ أْن أغاثَُه، فما كان من اإلماِم السّجاِدتغاثَ باإلفاس

هِل وأضاَف أهلَُه إلى أهِلِه، وقاَبلَ إساءةَ بني اُمّية التاريخية أل
  .)١(انحسبمنتهى اإلالبيت

التعامل مع الناس، وقد كان  بعض شواهد منهاجه في هذه
  .لهي الكريمالتجسيدّيةَ الُمثلى للمنهج اإل الصورةَ بحقٍّ

                                           
: ٤التاريخ الكامل في، نقالً عن الطبري المقرم، ،٣٦٧: مام زين العابديناإل )١(
 .ثيرابن األ، ٤٨





 
  
  
  

٣ אא 

سبق أْن أشرنا في حديث سابق إلى أّن الّرسول 
قد تسنّموا ِقمةَ ئّمةَ الُهداةَ من أهِل البيت، واألالقائد

سالمية، باعتبار خضوعهم  الشخصية اإلالتسلُسِل في درجاِت
خصية ومكّوناتها، داد رسالي خاص في شتّى عناصر الشعإل

قد ئّمة الُهداةماَم السّجاد، وجميع األومن هنا فإّن اإل
توفّر لهم ِمَن الّسُموِّ العقلي الّرائد، وفي شتّى مجاالت الحياة، 

؛ ياءنبما لم يتوفّر ِلسواُهم ِمَن البشر مّمن هم دون األ
 ـ كلّ إماممام التعلّق باهللا، الّذي يتوفّر لإليعلِّل ذلك طبيعة

 كما هي الحال في ،ـ فهَو يتلقّى العلَم إّما عن الّرسول
، أو يتلقّاه بالواسطة عن طريق مام علّي بن أبي طالباإل

إمام سابق ُيشِرُف على تربيته إنشاًء روحّياً وفكرّياً وسلوكّياً، 
س، فإّن سموَّ الكيان لمستجّدة في حياة النامور اوأّما األ

مام وصفاءه الّروحي يؤهِّله لملكة المعرفة عن الداخلي لإل



  اإلمام علي بن الحسين..............................................٥٢

 

طريق العلم الحضوري، إذ أّن علمه في هذا المضمار يتلقّاه 
لهام الذاتي، وبمقدور أّي ُمنصف أْن َيِعَي هذه عن طريق اإل

، إذ لم ينئّمِة الميامالحقيقةَ من خالِل تتّبعه لحياِة األ
شِكلَ عليهم في باب أيحدِّثنا تاريخُ حياتهم قطُّ أّن أمراً قد 

جابة عن من أبواب المعرفة، أو أنّهم قد تعذّرت عليهم اإل
سؤال أو استفسار أو إشكال، سواء في أمر فكري أو 
تشريعي أو علمي أو نحو ذلك، ووفقاً لما تسمح به المحاولة 

ـ سنطرح طرفاً ّجادالس ماماإل الحديث عن ـ محاولة
  :نشاطاته الفكرّية الرائدة من

فها هو يحدُِّد أنواع الذنوب وآثاَرها الخطيرة في حياة 
  :نسان ومسيرته التاريخّية فرداً كان أم اُّمةاإل

 :سمعتُ زيَن العابدين يقول: قال أبو خالد الكابلي
البغُي على الناس، والزّوالُ : الذنوُب الّتي تغيِّر النِّعم«
العادة في الخير واصطناِع المعروف، وكفراُن النِّعِم،  نع

ُيغَيُِّر َما ِبقَْوم َحتَّى  ِإنَّ اَهللا الَ: وترُك الشّكِر، قال اهللا تعالى
  .)١(ُيغَيُِّروا َما ِبأَنْفُِسِهْم

                                           
 .١٦٩: ٧ التبيان)١(



 ٥٣........................................................الفكري الجانب ـ ٣

  

 

قتلُ النّفِس الّتي حّرم اهللا، قال : والذنوُب الّتي توِرثُ النّدَم
: قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنهتعالى في قصّة قابيل حين 

النَاِدِميَن ِمَن فأَصَْبَححتّى َيستغنوا،  ، وترُك ِصلَِة القَرابِة
وترُك الصّالِة حتّى يخرَج وقتُها، وترُك الوصّيِة، وردُّ المظالم، 

  .ومنُع الزّكاِة حتّى يحضَُر الموتُ وينغلَق اللِّسان
ِة الملهوِف، وترُك ترُك إغاثَ: والذنوُب الّتي تُنِزلُ البالَء
  .مر بالمعروف والنّهي عن المنكرُمعاونِة المظلوم، وتَضييُع األ
المجاهرةُ بالظّلِم، وإعالُن  :)١(عداَءوالذنوُب الّتي تُديل األ

خياِر، واالتِّباُع الفجوِر، وإباحةُ المحظوِر، وِعصياُن األ
  .شرارلأل

ْبثُ الّسريرِة، سوُء النّيِة، وخُ: والذنوُب الّتي ترّد الدُّعاء
جابِة، وتأخيُر خواِن، وترُك التصديق باإلوالنِّفاُق َمَع اإل

الصّلواِت المفروضاِت حتّى تذهَب أوقاتُها، وترُك التقّرِب 
بالِبرِّ والصّدقِة، واستعمالُ الِبذاِء والفُحِش في إلى اهللا
  .)٢(»القول

                                           
  .لى زيدإنزع الدولة من عمرو وحّولها :  يقال أدال اهللا، زيداً من عمرو)١(
 نقالً عن، م للمقّر،١٤٩: $مام زين العابدين النصّ طويل، ُيراجع اإل)٢(

 .٢٧٠: ، معاني األخبار٢٨١: ١٦وسائل الشيعةاألخبار، معاني 



  اإلمام علي بن الحسين..............................................٥٤

 

المفهوم الحقيقي للزهد كما حّدده اإلمامويشخّص 
 الكريم، ويحّدد موضعه على خارطة المفاهيم القرآن

  :سالمية كالورع واليقين والرضااإل
فأعلى : الزُّهُد عشرةُ أشياء« :عن الزُّهد، فقالُسِئلَ
الزُّهد أدنى درجِة الَورِع، وأعلى درجِة الَورِع أدنى  درجة

درجِة اليقين، وأعلى درجِة اليقيِن أدنى درجِة الرِّضا، أال وإّن 
ِلكَْيالَ تَأَْسْوا :  في آية من كتاب اهللا، قوله تعالىالزُّهَد
  .)١(»تَفَْرُحوا ِبَما آتَاكُْم َوالَ فَاتَكُْم َما َعلَى

 المسلم نساناإل خضَر أماَموها هو يضع الضوَء األ
الرِّسالي، وُيفِرزُُه بقّوة ووضوح من كلِّ أشكال الّدعاَوى 

ّيِتِه الحقيقّيِة الّتي العريضِة، ِمن خالِل إبراِز عناصِر شخص
  .أرادها منهُج اهللا تعالى، وشرُعُه العظيم

إذا ما رأيتُُم الّرجلَ قد َحسََّن سمتَُه وهدَيُه، « :قال
 وتَماَوتَ في منطِقِه، وتخاضََع في حركاِتِه، فرويدا

يغرنّكم، فما أكثَر َمن ُيعِجزُُه تناولُ الدُّنيا، وركوُب الحرام  ال
ِه ومهانَِتِه وُجبن قلِبِه، فنصَب الدِّيَن فَخّاً منها، لضعِف نّيت

                                           
، ١٢٨: ٢صول الكافيأنقالً عن ،  المقّرم،١٥٢ :$مام زين العابديناإل) ١(

 .٤٠٠: ٩، تفسير مجمع البيان١٢: ١٦وسائل الشيعة
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يزالُ يختلُ الناَس بظاهِرِه، فإْن تمكّن ِمن حرام  ، فهو ال)١(لها
  .اقتَحَمُه

وإذا وجدتموُه َيعفُّ عن الماِل الَحراِم، فرويداً ال يغرنّكم 
الخَلِْق مختلفةٌ، فما أكثََر َمْن َينبو عن الماِل  فإّن شهواِت

وهاَء قبيحة فيأتي منها وإْن كَثَُر ويحملُ نفَسُه على شالَحراِم 
 فإذا رأيتموُه عن ذلك ُمجتِنباً، فرويداً ال يغرنّكم حتّى ؛ُمحّرماً

تنظروا ما عقده عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع، ثّم 
يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مّما  ال

فرويداً ال َيغرنّكم ناً، يصلحه بعقله، فإذا وجدتم عقله متي
 أَمَع هواُه يكوُن على عقِلِه؟ أم يكوُن مَع عقِلِه ،حتّى تنظروا

على هواُه؟ كيف محّبتُُه للرِّئاساِت الباطلِة وزهُدُه فيها، فإّن 
في الناِس َمن خَسَر الدُّنيا واآلخرة، ويترك الدُّنيا للدُّنيا، 

مواِل والنِّعِم اسِة األويرى أّن لذّة الرئاسة الباطلة أفضلَ من رئ
الُمباحِة المحلّلة، ويترك ذلك أجمع طلباً للرِّئاسِة حتّى إذا 

 فحسبُه جهنُّم ولبئَس ،ثِم أخذتُه العزّةُ باإل،اتّق اهللا: قيل له
المهاد، فهو َيخبطُ خَبطَ عشواء، يقوُدُه أّول باطله إلى أبعِد 

                                           
  .يعود على الدنيا) لها( الضمير في )١(
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يقدر في طغياِنِه،   الغاياِت الخسارِة، ويمدُّ بِه ُبعُد طَلَِبِه لما
ُيبالي بما فاتَ  فهو ُيحلُّ ما حرََّم اهللا، وُيحرُِّم ما أحلَّ اهللا، ال

ِمن دينه إذا سلمتْ له رئاستُُه الّتي قد شَِقَي ِمن أجِلها، 
ولئك الّذيَن غضَب اهللا عليهم ولعنهم، وأعّد لهم عذاباً أف

  .مهيناً
، هو الّذي جعلَ ولكّن الّرجلَ، كلَّ الّرجل، ِنعَم الّرجل

مِر اِهللا، وقواُه مبذولةً في قضاِء اِهللا، يرى الذِّلَّ مَع هواُه تبعاً أل
بِد مع العزِّ في الباطل، ويعلم أّن قليل الحقِّ أقرَب إلى عزّ األ

تَبيُد  ما يحتمله من ضّرائها، يؤدِّيه إلى دواِم النّعيم في دار ال
ائها إِن اتّبَع هواُه يؤدِّيه وال تَنفَُد، وأّن كثير ما يلحقه من سّر

زوال، فذلك الّرجلُ، فَِبِه تَمّسكوا،  انقطاَع لُه وال إلى عذاب ال
َيردُّ لُه دعوةً،  وِبُسنَِنِه فاقتَدوا، وإلى ربِّكم به فتوّسلوا، فإنّه ال

  .)١(»يخّيُب لُه طَِلَبة وال
لته إلى بعض أصحابه، الفكري الخالد رسا ومن تراثه
 وهي الئحة دستورية من الطراز ،)الحقوق رسالة(المعروفة بـ

                                           
وّرام ، ٩٩: ٢ام الناظر المعروف بمجموعة وّرتنبيه الخواطر ونزهة) ١(

، وسائل ٥٤: تفسير اإلمام العسكري، ٥٩: ١٠الحدائق الناضرة، شتريالمالكي األ
 .٣١٧: ٨الشيعة
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ّول، تُْبِرزُ ما للنّاِس من حقوق، وما عليهم من واجبات، األ
سواء في حياتهم الخاصّة أو العاّمة، فهي تحدِّد واجبات 

على، وكيفّية التصّرف بالنِّعم الّتي أسبغها نسان تجاه ربِّه األاإل
تي أكرمه بها، وتحدِّد عليه، وكيف يحكّم شرع اهللا في قواه الّ

كذلك حقوق الناس وطبيعة التعامل بينهم وحجمه، وما 
يجب أْن يكون عليه، ثّم تُشخِّصُ الحقوق المتـبادلة بين 

فراد والحاكم، إلى غير ذلك من مسائل حقوقية هي في األ
مضمون الحضارة لُحَمتُها وسداها، وهذه فقرات من تلك 

 على الّسمّو الفكرّي الشّاهق الرِّسالة الخالدة، نطرحها كمثال
فأّما حقُّ اهللا ... « :مام علّي بن الحسينالّذي بلغُه اإل

تُشِْرُك بِه شَيئاً، فإذا فَعلتَ ذلَك  فَأَْن تعبُدُه ال: كبُر عليكاأل
بإخالص، جعلَ لَك على نفِسِه أْن َيكِفَيَك أمَر الدُّنيا واآلِخَرة، 

  .)١(ويحفظَ لَك ما تُحّب منها
، فتؤدَِّي فَأَْن تستعِملْها بطاعِة اِهللا: ا حقُّ نفِسَك عليكوأّم

إلى لساِنَك حقَُّه، وإلى َسمِعَك َحقَُّه، وإلى َبصَِرَك َحقَُّه، وإلى 
َيِدَك َحقَّها، وإلى ِرْجِلَك َحقَّها، وإلى َبطِْنَك َحقَّه، وإلى 

  .)٢(فرِجَك َحقَُّه، وتستعين باِهللا على ذلك
                                           

 .٧٦٠: ١ةمكح، ميزان ال١٧٢: ١٥وسائل الشيعة )١(
 .٣: ٧١نواربحار األ )٢(
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، وتعويُدُه على )١(فإكراُمُه َعِن الخَنا: ساِنوأّما حقُّ اللِّ
دِب، وإجماُمُه إالّ لموِضِع الحاَجِة الخيِر، وحملُُه على األ

ا، وإعفاُؤُه ِمن الفضوِل الشّنعِة، القليلِة  للدِّيِن والدُّنيوالمنفعِة
ُيْؤَمُن ضََرُرها مَع قلّة عائدتها، وُيَعدُّ شاِهَد  الفائدِة، الّتي ال

والدليِل عليه، وتزيُُّن العاقِل بعقِلِه ُحْسُن سيَرِتِه في العقِل 
  .)٢(ِلساِنِه وال قّوةَ إالّ باِهللا العظيم
فَأَْن تعلَم أنّهم صاروا َرعّيتََك : وأّما حقُّ َرعّيِتَك بالّسلطان

ِلضَْعِفِهم وقُّوِتَك، فيجُب أْن تعدلَ فيهم، وتكوَن لُهم كالواِلِد 
تُعاِجلُْهم بالُعقوَبِة، وتشكَُر   َجْهلَُهم، والالّرحيِم، وتغفَر لُهم

  .)٣(اَهللا على ما أوالَك، وعلى ما آتاَك ِمَن القّوِة عليهم
أن تُليَن لُه كَنَفََك، وتُطيَب لُه جاِنَبَك، : وحقُّ جليِسَك

تَقوَم ِمن مجِلِسَك إالّ بإذِنِه،  وتُنِصفَُه في ُمجاراِة اللّفِظ، وال
يجوزُ لُه القياُم عنَك بغيِر إذنك، وتَنسى وَمْن يجلُس إليَك 

  .)٤(تُْسِمُعُه إالّ خيراً زالِّتِه، وتحفظُ خَيراِتِه، وال

                                           
  .الفحش من الكالم:  الخنا)١(
 .٢١٣: ٧نهج السعادة.١١: ٧١نوار، بحار األ٢٥٦: تحف العقول )٢(

 .٥٦٧: ، الخصال٦٢١: ٢، من ال يحضره الفقيه٦٢٧: الجامع للشرائع )٣(

 .٥٦٥: ، الخصال٦٢٣ :٢، من ال يحضره الفقيه٦٢٩: للشرائع الجامع )٤(
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فحفظُُه غاِئباً، وكراَمتُُه شاِهداً، ونُصَْرتُُه : وأّما حقُّ الجاِر
تَبَحثْ لُه  تَتَِّبْع لُه َعْورةً، وال وَمعونَتُُه في الحالَين جميعاً، ال

ْعِرفَها، فإْن َعَرفْتَها منُه َعن غيِر إرادة منَك وال َعن َسْوأة ِلتَ
  .)١(تَكلّف، كنتَ لما َعلمتَ ِحصناً َحصيناً وِستراً َستيراً

فأْن تَعلََم أنّها وفادةٌ إلى اهللا، وأنَّك قاِئٌم : وأّما حقُّ الصّالِة
بها بيَن يدي اهللا، فإذا َعلمتَ ذلَك كُنتَ خَليقاً أن تقوَم فيها 

 الذّليِل الّراغِب الّراهِب الخائِف الّراجي المسكيِن َمقاَم
، واإلطراقالُمتضرِِّع الُمعظِِّم َمن قاَم بيَن يديِه بالّسكوِن 

، ولين الجناِح، وُحْسِن المناجاِة لُه في األطرافوخُشوِع 
نفِسِه، والطّلِب إليِه في فَكاِك َرقَبِتَك الّتي أحاطَتْ بها 

  .)٢(ذُنُوُبَك، وال قُّوةَ إالّ باهللا العظيمخَطيئَتَُك، واستهلكتها 
فأْن تَعلََم أنّه ِحجاٌب ضَرَبُه اُهللا على : وأّما حقُّ الصّوِم

ِلساِنَك وَسمِعَك وَبصَِرَك وفَْرِجَك وَبطِْنَك ِلَيْستَُرَك بِه ِمَن النّاِر، 
، فإن َسكَنَتْ <الصّوُم ُجنّة ِمن النّار>: وهكذا جاء في الحديث

 في َحْجَبِتها َرَجْوتَ أْن تكوَن محجوباً، وإْن أنتَ أطرافَُك
تركتَها تضطرُب في ِحجابها وترفَُع َجنباِت الِحجاِب فتطلَع 

                                           
 .١٦٣: ١١مستدرك الوسائل، ٢٦٦: تحف العقول )١(

 .٩٣: ٤مستدرك الوسائل، ٢٥٨: تحف العقول )٢(
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إلى ما ليَس لها بالنظرِة الّداعيِة للشّهوِة والقّوِة الخارَجِة عن 
  .)١(حدِّ التقّيِة هللا، لم تأمن أْن تَخُرَق الحجاَب وتخُرَج منه

فأْن تَعلََم أنّها ذخُرَك عنَد ربَِّك، : َدقِةوأّما حقُّ الصَّ
شهاِد، فإذا َعلمتَ ذلك كُنتَ تحتاُج إلى اإل ووديعتَُك الّتي ال

بما استودعتَُه ِسّراً أوثَُق بما استودعتُُه َعالنية، وكُنتَ جديراً 
تكوَن أسَرْرتَ إليِه أمراً أعلَنتَُه، وكاَن اآلمر َبينَك وَبينُه  أن ال

 على كلِّ حال، ولم تَستظهْر عليِه فيما استودعتَُه فيها سّراً
بها، كأنّها أوثُق في نفِسَك منها بإشهاِد االَْسماِع واالَْبصار عليِه 

تَِثُق بِه في تأدَيِة َوديعِتَك إليَك، ثّم لم تَمتَنَّ ِبها  نّك الوكأ
على أحد ألنّها لَك، فإذا امتَنَنْتَ ِبها لَم تأمْن أْن يكوَن بها 

ّن في ذلَك  أل،لُ تهجين حالَك منها إلى َمْن َمنَنْتَ ِبها عليِهمث
دليالً على أنّك لَم تُِرْد نفَسَك ِبها ولو أَرْدتَ نَفَسَك ِبها لَم 

  .)٢(تَمتَنَّ ِبها على أحد، وال قُّوةَ إالّ باهللا
فإْن غاَب كفيتَُه، وإْن َحضََر ساَويتَُه، : وأّما حقُّ الشّريِك

تعملْ برأِيَك دوَن  ى ُحكِمَك دوَن ُحكِمِه، والتعِزْم عل وال

                                           
 .٢٥٨: تحف العقول، ١٥٧: ١١مستدرك الوسائل )١(

 .٢٥٩: تحف العقول )٢(
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ُمناظََرِتِه، وتحفظَ عليِه مالَُه، وتنفَي عنُه خيانَتَُه فيما َعزَّ أو 
  .)١(»...إّن َيَد اِهللا َعلى الشّريكَيِن ما لَم َيتَخاَونا: هاَن، فإنُّه َبلَغَنا

                                           
الستزادة تُراَجع رسالة الحقوق، وهي خمسون حقّاً، في الخصال ل )١(

يحضرُه الفقيه  البن شعبة الحّراني، ومن ال، ٢٦٧ :للصدوق، وتحف العقول
 .٤٥٥: ، األمالي للصدوق١٦٤: ١١مستدرك الوسائللصدوق، ل





 
  
  
  

אא 

אאא 

 مام السّجاد وقبل التحّدث عن دور اإلمن الضروري،
ذهان مجّدداً أّن سالم التاريخية، أْن نعيد إلى األفي حركة اإل

 صالحيةاإلعندما يخطِّط لمسيرة الحركة  يراعي ماماإل
واالجتماعية والفكرية والسياسية  النفسية الظروف اإلسالمية

مِكن أْن ُي الّتي تعيشها االُّمة المسلمة، إذ أّن خطط أي إمام ال
يمكن أْن تتجاَهلَ الواِقَع االجتماعّي بما  تَُعلَّق في فَراغ، وال

ها تيباتها وتر، وإنّما تُرَسُم وتُحّدُد ِخطَطفيه وَمن فيه
، وتدابيُرها من خالل أحداث الواقع الّذي يعيشه االمام

قد اختلفوا في خُطَِطهم األئمةومن أجل ذلك نرى 
 الكبرى، فلكلِّ إمام منهُجُه، حيةاإلصالوتوجيهاتهم العلمّية 

 الواحد قد اإلمامولكلِّ إمام خططُُه، ولكلِّ إمام أدواتُُه، بل إّن 
، ويتبنّى ُمختلف الخطط عبر فترة األساليبيمارس عدداً من 
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 طبيعة الظروف والتحّوالت آخذاً بنظر االعتبار حياته،
مر الّذي األ ،سالميةوسواها في االُّمة اإل والسياسية االجتماعية

، وولديه الحسن ألفيناه عند علّي بن أبي طالب
الّذي ، وما سنجده عند علّي بن الحسينوالحسين

  .نتحّدث عنه اآلن
مّر بثالث مراحل في دوره في فعلّي بن أبي طالب

فمّرة تجدُه ُجندّياً ُمطيعاً بأعلى درجات  ،اإلصالحيةالحركة 
 ُمماِرساً القتالَ مّرةً، باط،الطاعة وأسمى معاني االنقياد واالنض

 أو نحو ذلك، ومبعوثاً في مهّمة ِمن أجِل الرِّسالِة حيناً آخر،
  .وكان ذلك في عهِد رسول اهللا

أّما في عهد الخلفاء الثالثة الّذين سبقوه تاريخياً في إدارة 
طريَق الحفاظ على أصالة فقد اختطَّ ،اإلسالميةدفّة الحياة 

 ُوسَعُه لتحقيِق أكبر قدر ِمَن الممارسات وبذلَ ،اإلسالميالشرع 
 في السياسة العاّمة والمجرى العام لمسار الحياة االجتماعية،

وَيِعظُ المتجاِوزَ  كّاَم،رِشُد الُحوُي فهو يجمُع القرآَن الكريم،
  .وَيهدي إلى حيث الّرشاد والحق وُيحذُِّر ِمَن االنحراِف،

نهض  ا بين يديه،وحين ألقت االُّمة المسلمة زمام أمره
 وقاَد المسيرةَ وفقاً لمنحنى جديد، مر بشكل جديد،باأل
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 وغّير الوالةَ، فألغى ما وقَع ِمن االنحرافات عن الرِّسالة،
 دارة واالقتصاد،صالحّية في الحكم واإلووضَع برامَجُه اإل
وما تتطلّبه طبيعة المسيرة  سالمّية،صالة اإلوفقاً لما تقتضيه األ

ثّم مارَس سياسةَ العنِف مَع المنفلتين  حقيقية،صالحية الاإل
  .عن طاعته كإمام للمسلمين

، فالسِّبطُ في كان الحسُن السِّبطُوكما كان عليٌّ
عهِد أبيِه غَيُرُه أّياَم ُحكمه وهو حيَن انقلبت موازين القوى 

 التغييرّية ـ في هموي غَيُرُه ـ في أساليبلصالح الحزب األ
  ).وثيقة الصّلح( في مرحلِة ما بعد لحال وكذا ا،بداية حكمه

 واألحوالوإذن فإّن دور أي إمام، إنّما تُساِهُم الظّروُف 
  . العاّمةُ في صُنِعِه، إن لم نَقُلْ تُحتُِّمُه

يختار مسار الحركة التغييرّية  الوِمن ُهنا فإّن االمام
لمساَر الّتي يضطلُع بأعباِء قياَدِتها كيفما اتّفق، وإنّما ُيحدُِّد ا

والوجهةَ وفقاً للظّروف الموضوعّية الّتي تحيط بالحياة العاّمة 
  .سالميةحكام اإلسس األألالُّمة المسلمة، ولكن على 

ومن نافلِة القول، أْن نشير إلى أنّه بدون هذا الوعي 
لتوجيه العملية ئّمةالمحدِِّد لطبيعة الخطط، الّتي يضعها األ

بسات، يقع الكثير من الناس صالحية وفقاً للظروف والمالاإل



  اإلمام علي بن الحسين..............................................٦٦

 

أن يزاول مام الحسنفي خطأ جسيم، فهم يطلبون من اإل
مثالً، أو يطلبون من سوةً بالحسينأالعمل المسلّح 

  .العكسالحسين
دلّة الّتي وضّحوا من ، العديُد ِمَن األئّمةوفي سيرة األ

خاللها للناس سبَب االختالف في أساليبهم في قيادة حركة 
قد بّين مام الحسنصالحية من إمام آلخر، فاإلسالم اإلاإل

مراراً أّن صلَحُه مع معاوية كاَن الخطَّ الطبيعيَّ للمسار 
سالمي الصّائب، وأّن أي أسلوب سواه إنّما هو تجاوز اإل

 علّةُ مصالحتي لمعاوية، ،يا أبا سعيد« :للمعقول، كقوله
هِل مكّة علّةُ مصالحِة رسول اهللا لبني ضَْمرة وبني أشجَع وأل

  .)١(»حين انصرف من الحديبّية
ما أردتُ ِبُمصالحتي إالّ أْن أدفَع « :وقوله لبشير الهمداني

  .)٢(»عنكُُم القتلَ
، قد أجلى الغموض المحيط بأسباب مام الحسينواإل

 حيث ،)٣(»شاء اهللا أْن يراني قتيالً«: ثورته المظفّرة، بقوله

                                           
 . ١٩٦: ، الطرائف٢١١: ١علل الشرائع )١(

 .٢٢١: الطوالخبار األ )٢(

 .٣١: شجانلواعج األ )٣(
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ف إنّما هو بالعمل أوضح أّن الخط السليم لمواجهة االنحرا
المسلّح الّذي ُيفضي إلى استشهاِدِه واستشهاِد أتباِعِه، اآلمر 

  .الّذي يريده اهللا سبحانه
قال له عّباد البصري، مام السّجاد علّي بن الحسينواإل

تركتَ الجهاَد وصعوَبتَُه، وأقبلتَ على « :وهو في طريق مكّة
 ،)١(َوأَْمَوالَُهم أَنْفَُسُهْم ُمْؤِمِنيَنال َن ماشْتََرى اَهللا ِإنَّالحّج وليِنِه و

 الَْحاِمُدوَن  الَْعاِبُدوَن وَنالتَّاِئُب :بعَدها ما إقرأ :ماماإل فأجابه
 َوالنَّاُهوَن ِبالَمْعُروِف اآلمروَن السَّاِجُدوَن اِكُعوَنالرَّ لسَّاِئُحوَنا

  .)٢( الُمْؤِمِنيَنَوالَْحاِفظُوَن ِلُحُدوِد اِهللا َوَبشِِّر الُمنْكَِر َعِن
ـ يعني المؤمنين حسب  إذا ظهر هؤالِء> :ثّم قال

  .)٣(»مواصفاتهم في اآلية ـ لم نُْؤثْر على الجهاد شيئاً
بشكل مام السّجادجابة المركزية يحدِّد اإلوبهذه اإل

صالحية صارم سياسته ولون كفاحه، ووجهة الحركة اإل
ة لذلك الَمسار، سباب الموجببالذات في عصره، ومن ثّم األ

                                           
  .١١١: التوبة) ١(
  .١١٢ : التوبة)٢(
، ٤٦: ١٥، وسائل الشيعة٢٢: ٥، الكافيابن شهرآشوب، ٢٩٨: ٣المناقب) ٣(

 ٤٤: ٢االحتجاج
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فإّن عدولَُه عن الكفاح المسلّح والمواجهة الثورية للحكم 
موي، لم يأت ُحّباً في الحياة ونعيمها كما تَصَوََّر عّباُد األ

ّن مستلزمات العمل العسكري البصري، وإنّما جاء ذلك أل
ّن النتائج من أي تحّد للسلطان في الناجح غير متوفِّرة، وأل

ّية تماماً، وهكذا اختطّ عكستلك الظروف تكون 
صالحي، وسنطّلع على طريقاً جديداً في العمل اإلامماإل

  .بعض معالمه فيما يلي من صفحات إْن شاء اهللا تعالى



 
  
  
  

אא 

حّياً بعد مام السّجادلحكمة إلهّية بالغة، بقي اإل
بالء، موّية الّتي حلّت ببيت الرسالة في كرالمجزرة الدموّية األ

فقد كان الوحيد من بين الشباب، في وقت بلغ 
إبادة حقيقّية  مداه حين عمل على تحقيق موياأل الطغيان

، واستئصال وجودهم في الحياة، من أجل البيت هلأل
مر الّذي طفال، األذلك أمعنوا في قتلهم، حتّى أبادوا بعض األ

ر حين مام السّجاد ذاته في جوابه للمنهال بن عمأشار إليه اإل
كمثل  أمسينا« :كيف أمسيت يا ابن رسول اهللا؟ قال: سأله

بني إسرائيل في آل فرعون، ُيذبِّحون أبناءهم ويستحيون 
  .)١(<نساءهم

قد نجا بقدر اهللا تعالى، في حين مام السّجادكان اإل
كان عمره يومها ثالثاً وعشرين سنة، فهو في ريعان الشباب، 

                                           
 .٨٤: ، مثير األحزان٣٦٠: مقتل الحسين) ١(
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موي، وقد جرت عّدة ق األومثله أولى بالتصفية في المنط
محاوالت لقتله فعالً، ولكن اهللا سلّمه منها، فقد كان المرض 

سقاِط الّذي استبّد به أثناء المعركة، هو المبرَِّر المنظوَر إل
  .واجِب الجهاد بالّسيف عنه

يقود الحركة وبعد حوادث كربالء مباشرة، بدأ السّجاد
العليا، منذ مية سالصالحية وفقاً لمقتضيات المصلحة اإلاإل

إلى الكوفة على وجه التحقيق، وصول سبايا آل محّمد
لحركة مام السّجادوبمقدور المتتبِّع أن يلمح في قيادة اإل

  :سالمية ظاهرتين اثنتينصالح اإلاإل

אWאאאאא 

والصفوة الطاهرة من أتباعه قد حقّقوا ما فالحسين
 وجه، بيد أّن أتّم وأّدوا مسؤولياتهم الرسالية على ،عليهم
كون تماماً ما ركانوا يد مّية والضالعين في ركابهمأ بني

تضاهيها مكانة في  من مكانة الللحسين وآل البيت
مية، وبذلوا تنفوس المسلمين، ومن أجل ذلك خطّطوا للتع

 يمتصّوا أّي رّد ثارة الضباب حول القضّية، لكيكل وسعهم إل
، حصنهم القوي، وهكذا امما في بالد الشسّيعل متوقّع، الف
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الُمتاحة يومذاك، حتّى أوصلوا الناس  زة إعالمهمسخّروا أجه
 !وصحبه إنّما هم من الخوارجحسينال إلى حّد القناعة أّن
وقد كان مقّدراً لتلك الدعاية أْن تنجَح ! فظفر بهم السلطان

ان يفرض القيام بما في الشّام إلى أقصى حدٍّ ممكن، مّما ك
موّية وأهدافها المسعورة، من شأنه أن يفشل الدعاية األ

، وعن مكانته ويكشف بحزم عن أهداف ثورة الحسين
  .بالذات في دنيا المسلمين، وهكذا كان

، كزينب وكرائم أهل البيتمام السّجادفقد تبنّى اإل
قنعة الّتي ُيغطِّي واُم كلثوم وغيرهما، سياسة إسقاط األ

يرة بها وتحميل االُّمة يون وجوَه سياستهم الكالحِة الخطمواأل
ّن إكذلك مسؤوليتها التاريخية أمام اهللا والرِّسالة، ومن هنا ف

الخُطب والتصريحات  غبار عليه أّن بِّع يلحظ بشكل الالمتت
، قد انصّبت في مام وعقائل أهل البيتالّتي أولى بها اإل

س كمجموع، وذلك بسبب العراق على مخاطبة ضمائر النا
في ، ولكنّهم ِلَوَهن أّن العراقيين يعرفون َمن هو الحسين

وا عن والطّمع، نَكَص الخوف نفوِسِهم، وخضوعاً ِلُعنصَرِي
 الحسين )خارجية( بـ يقولوا لم اُمّية بني نُصرِتِه، حتّى أّن
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 لعلمهم أّن هذا اللّون من الدعاية ،وأصحابه في العراق
  . من النجاح في بلد َيعِرُف الحسينيأخذ نصيباً ال

 ُمنصَّباً على !ومن هنا كان دور أسارى آل محّمد
بهم، بعد أحاَق  إلفات الناس إلى جسامة الخطر الّذي

، وإلى حجم الجرم الّذي ارتكبه بنو مام الحسيناإل شهادِة
اُمّية بحقِّ رسالة اهللا تعالى، وهذا ما نلمسه في الخُطب كافّة 

يت في الكتل البشرية الهائلة، الّتي استقبلت أسارى لقأالّتي 
  .ـ حّباً أو استطالعاً أو شماتة  ـ!! آل محّمد

يخطب في جموع  السّجاداإلماموها نحن نصغي إلى 
آل  في العراق عندما وقفوا ينظرون إلى أهل الكوفة،

مقّر  ُيساقون إلى بالد الشّام، ،األغاللمقّيدين في محّمد
 َمْن َعَرفني فقد َعَرفني، !أيُّها الناس« : يزيدوياألمالخليفة 

وَمْن لم َيعِرفْني فأنا عليُّ بُن الحسين بن علّي ابن أبي 
وانتُِهَب  وُسِلَبت نعمتُُه، طالب،أنا ابن َمِن انتُِهكَتْ ُحرمتُُه،

ِمْن غيِر  أنا ابُن المذبوِح بشطِّ الفراِت، وُسِبَي عيالُُه، مالُُه،
 .وكفى بذلك فَخْراً أنا ابُن َمْن قُِتلَ صَْبراً، ،ذَحل وال تَرات

 أبي إلى كتبتُم أنّكُم تعلموَن اَهللا، َهلْ ناشدتُكُُم!  الناُسأيُّها
الميثاَق والبيعةَ العهوَد و وخََدْعتُموُه، وأعطيتُموُه ِمن أنفِسكُم
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أّيِة نفُِسكُم، وَسْوأةً لرأيكم، ب فتّباً لكم ِلما قَّدْمتُم أل!وقاتَلتُموُه
َعين تنظروَن إلى رسول اهللا، إذ يقولُ لكُم قَتلْتُْم ِعتَْرتي، 

  .)١(»؟وانْتََهكْتُم ُحرَمتي، فَلَْستُم ِمن اُّمتي
 مامن ذاتها الّتي اتسمت بها خطبة اإلوالمضامي

حاديث الّتي وأحاديثه في الكوفة، كانت جوهر الخطب واأل
شقيقته   وم ـأدلّت بها زينب ـ شقيقة الحسين ـ واُّم كلث

ـ وفاطمة بنت الحسين، النبثاقها ِمن ِمشكاة   االُخرى
  .واحدة، وفيض واحد

حاديث قد تغّيرت في بيد أّن مضامين الخطب وطبيعة األ
الشام، فهي وإْن كانت تهدف إلى التوعية العاّمة على أهداف 

، قتها ـ وإظهار مظلومية آل الرسولـ كسابالحسين
فكار الّتي اُذيَعت في الكوفة  أّن األوتكثيف الوالء لهم، إالّ
الناس وضمائرهم،  مخاطبة وجدان كانت منصّبة على

مر الّذي ـ األ كما ألمحنا  وتحميلهم المسؤولية كاملة ـ
يختلف في مساره وطبيعته عّما طُِرَح من خطب ومناقشات 
في دمشق، فإّن الّذي طُِرَح منها هناك، كان منصّباً على 

                                           
 .٩٢: ، اللهوف في قتلى الطفوفالمقّرم، ٣١٦:   مقتل الحسين)١(



  اإلمام علي بن الحسين..............................................٧٤

 

، ثّم فضَح يا ذاتهم، وأنّهم آل الرسولالسباالتعريف ب
موي، وتعريته أمام أهل الشام الّذين أضلّهم عن الُحكِم األ

رؤية الواقع، فأنت ترى عّدة حوادث ومناقشات جرت بين 
 األمويةوأهل الشام تؤكّد مدى تأثير الدعاية أهل البيت

في التعمية وإسدال ستار كثيف على ما يجري في الساحة 
 ، وخصوصاً ما يتعلّق بموقف أهل البيتاإلسالمية

  :مويـ من الحكم األ الممثِّلين الحقيقيين للرِّسالة  ـ
عند دخول سبايا آل لسّجاددنا شيخ من علّي ا

  :إلى الشام وقال لهمحّمد
ميَر منكم، فأجابه الحمُد هللاِِ الّذي أهلَكَكُم وأمكََن األ«
بلى، قال : جلقال الّر ؟أقرأتَ القرآَن! يا شيخ: ماماإل
أَْسأَلَكُْم َعلَْيِه أَْجراً ِإالَّ الَْمَودَّةَ ِفي  قُلْ الَ :أقرأتَ: ماماإل
؟ َوآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه: ؟ وقرأتَ قولَُه تعالىلْقُْرَبى ا

َواْعلَُموا أنََّما غَِنْمتُْم ِمْن شَْيء فَأَن هللاِِ خُُمَسُه : وقوله
، نعم، قرأتُ ذلك: ؟ قال الشيخ لْقُْرَبى اَوِللْرَُّسوِل َوِلِذي 

  .نحُن واهللا القربى في هذه اآليات: قال
ِإنََّما ُيِريُد اُهللا ِلُيذِْهَب : أقرأتَ قوله تعالى :مامثّم قال اإل

  .بلى: ؟ قالَعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم تَطِْهيراً
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  .الّذين خصّهم اهللا بالتطهيرنحُن أهلَ البيِت : مامفقال اإل
  !!باهللا عليَك أنتُم هم؟: قال الشيخ

  .وحّق جّدنا إنّا لنحن هم من غير شك :فقال
فأسف الشيخ على ما مضى من قوله، وتبّرأ إلى اهللا من 

  .)١(»آل اُمّية وحزبهم
وقد جرت محاورة مشابهة بين رجل آخر وسكينة بنت 

  .الحسين
إنّما يشير بجالء إلى أّي َمدًى إّن هذا اللّون من الحوار، 

مويون في تضليل أهل الشّام، فيما يتعلّق بمأساة نجح األ
الطف وسواها من قضايا االُّمة المصيرية، وكيف كانوا 

سالمي، يقيمون ستاراً حديدياً للفصل بين الشّام والعالم اإل
  .لكي يبقى طوع إرادتهم ورهن إشارتهم

كانوا أهل البيتوعقائل مام السّجادغير أّن اإل
مدركين لمسؤولياتهم الرسالية والدور الّذي اُنيط بهم خالل 

فقد كانت كلُّ خطبهم  وجودهم سبايا في بالد الشام،

                                           
، وروح ١١٢ :٤ نقالً عن تفسير ابن كثير،، المقّرم٣٤٩: تل الحسين مق)١(
: ٢ كذلك االحتجاجللتفصيل يراجع، ٤١ :٢لوسي، ومقتل الخوارزميني لآلالمعا
 ، ٢١٩: ، لواعج األشجان للطبرسي، ٣٣
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ومحاوراتهم ولقاءاتهم متّسمة بالعمل على كسر طوق 
سالم الغموض المفروض على حدث الّساعة، وهو أّن اإل

ضُ الحكَم يرفالصحيح الّذي يمثِّله الحسين وآل البيت
سالمي مويَّ الّذي َينأى في خططه ومهّماته عن الخط اإلاأل

مويين من الّذي أراده اهللا لعباده، وما أّدى إلى انحراف األ
سالم الحنيف، وممثِّليه الحقيقيين اعتداء صارخ على اإل

  .براروأهل بيته األالحسين
في دار الحكم مام السّجادومن أجل ذلك وقف اإل

ضور يزيد بن معاوية وكلّ معاونيه من رؤوس وبح موي،األ
مويين وألقى بيانَُه الخالد معرِّياً سياسة األ التحريف والضّالل،

وأيَّ مقام رفيع ُيمثِّلون  ومبيِّناً َمْن ُهم الّسبايا، الضّالّة الدموّية،
اُعطينا ستّاً  !أيُّها الناس« :وقد جاء في بيانه سالم،في دنيا اإل
 والفصاحةَ، والّسماحةَ، والِحلَم، العلَم، :اُعطينا ع،وفُضِّلنا ِبَسْب

بأّن ِمنّا  :وفُضِّلنا والشّجاعةَ، والمحّبةَ في قلوِب المؤمنين،
وأسَد رسوله،  وأسَد اهللا، والطّّياَر، والصِّدِّيَق، النّبيَّ المختاَر،

  .وِمنّا سيِّدةَ نساِء العالمين فاطمةَ البتول، وِسْبطَْي هذِه االُّمة
َمْن َعَرفني فقد َعَرفني، وَمْن لم َيْعِرفني أنبأتُُه ! أيُّها الناُس

  .ِبَحَسبي ونََسبي
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أنا ابُن مكّةَ وِمنى، أنا ابُن زَْمزََم والصَّفا، أنا ! أيُّها الناُس
ابُن َمْن َحَملَ الرُّكَْن بأطراِف الرِّداء، أنا ابُن خيِر َمِن ائتَزََر 

ى وَحجَّ ولّبى، أنا ابُن َمن وارتدى، وخيِر َمن طاَف وَسع
ُحِملَ على البراِق وبلغَ بِه جبريلُ ِسدرةَ الُمنتَهى، فكاَن قاَب 
قوسيِن أو أدنى، أنا ابُن َمن صلّى بمالئكِة الّسماء، أنا ابُن 

  .َمن أوحى إليه الجليلُ ما أوحى
أنا ابُن فاطمةَ الزّهراء سيِّدِة النِّساء، وابُن خديجةَ الكُبرى، 

  .)١(»بُن الُمَرمَِّل بالدماِء، أنا ابُن ذبيِح كربالءأنا ا
وحيَن بلغَ هذا الموضَع ِمن خطابه استولى الذّعُر على 

يقة، مّما ُبُهم بالبكاِء حين فوجئوا بالحقالحاضرين، وضجَّ أغل
اضطّر يزيُد أْن يأمَر المؤذَِّن أن يؤذِّن للصّالة، ليقطع على 

: كت حتّى قال المؤذِّنسمامخطبته، غير أّن اإلماماإل
 :مام إلى يزيد قائالًإلتفت اإل» أشهُد أّن محّمداً رسول اهللا«
ن قُلتَ جّدك، إهذا الّرسول العزيز الكريم جدُّك أم جدِّي؟ ف«

علَم الحاضرون والناس كلّهم أنّك كاذب، وإن قلتَ جدِّي، 

                                           
، ٣٥٢:  مقتل الحسين ، مع اختالف بسيط،الطبرسي، ٣٩: ٢االحتجاج) ١(
 .، مع اختالف يسير في النص٨٦: ، حقوق آل البيتالمقّرم
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اَءه؟ فَِلَم قتلتَ أبي ظُلماً وعدواناً، وانتهبتَ مالَُه، وَسبيتَ نس
  .)١(»فويلٌ لَك يوَم القيامِة إذا كاَن جدِّي خَصَْمك

فقد مّرغَن اُنوف بني اُمّية في أّما عقائلُ آل الرسول
الَوْحِل، وأسقَطَْن كبرياءُهم عملّياً أماَم االُّمة الّتي يحكمونها، 
تجد ذلك في خطبة زينب الكُبرى الّتي ألقتها في مجلس 

قشات الحاّدة الّتي دارت يزيد في دمشق، وفي بعض المنا
  .)٢(هناك

الشّام إلى مام السّجاد وأهل البيتوبعد مغادرة اإل
منهجاً مامالعراق، ومن ثّم إلى المدينة المنّورة اختطّ اإل

  .صالحيةسالم اإلجديداً لحركة اإل

אWא 
 ثارةإلالسّجاد  ماماإل مارسها ةعملي آخر كانت

سالة سالمي، وإطالعه على محنة الراإل العام والوعي الرأي
 حين وصوله بعقائل أهل )فاجعة الطف(الّتي تمثّلت في 

أقام خارجها، ودعا  المنّورة، حيث المدينة إلىالبيت

                                           
 .٨٨: ، حقوق آل البيتالمقّرم، ٣٥٣ :  مقتل الحسين)١(

 .المقّرم،  وما بعدها،٣٥٦:   مقتل الحسين)٢(
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وصحبه إلى أهل المدينة، ينعى الحسين أحد الشعراء أن
يهم، سى يستولي علففعل الرجل، وهّب الناس مذعورين واأل

المأساِة  خطبهم موضِّحاً طبيعةَماموحين تجمهروا عند اإل
، الممثِّلين الحقيقيين الّتي ألّمت بأهل بيت الرِّسـالة

لهي، ومبيِّناً مظلومّيةَ ذلك البيت الجليل، وما القوُه للمنهج اإل
  .)١(موي وفظاظتهِمن وطأِة الظّلم األ

.  مسكنهسار بأهله، ودخل المدينة وأقام فيثّم أنّه
ومن هنا بدأ يمارس دوراً جديداً وفقاً للظروف المستجّدة 

  .سالميةفي حياة االُّمة اإل
في الحياة مام السّجادعلى أّن المتتبِّع لطبيعة دور اإل

قد أفاد من سالمية بعد عودته إلى المدينة، يلمح أنّهاإل
  .وضاع العاّمة لالُّمةفي تقويم األمام الحسينتجربة اإل
سالم المخلّد وإن كان مخطّطاً لها تجربة شهيد اإلفاّن 

سابقاً أن تكون هكذا، بناًء على مقتضيات الرسالة والدعوة، 
إالّ أنّها من جهة اُخرى قد أعطت مؤشِّراً عملّياً عن أّن االُّمة 
المسلمة في حالة من الركود والتبلّد، ما جعل الروح 

                                           
 .، المقرمفي المدينة$خطبته، ٣٧٣ :$مقتل الحسين :  راجع)١(
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عدومة نهائياً، الجهادية لديها في حالة غياب إْن لم نقل م
باعتباره إمام االُّمة بعد أبيه، ّن السّجادإومن أجل ذلك ف

والّذي انتهت إليه مرجعّية االُّمة الفكرية واالجتماعية 
بّد أْن صالحية في االُّمة عملّياً، الالمشروعة، وقيادة الحركة اإل

يأخذ تلك الظاهرة بعين االعتبار، ويبني خططه لتسيير حركة 
 وئها، وكان كذلك، حيث مارساريخية في ضسالم التاإل

دوره من خالل العمل على إنماء التّيار الرسالي في االُّمة، 
  .سالميةوتوسيع دائرته في الساحة اإل

ماُم َعن ساِعَدِي الجدِّ لبدء ثورة روحية وحين شّمَر اإل
وثقافية في دنيا المسلمين، فإن ظروفاً موضوعية قد ساهمت 

حين ـ في إنجاح خططه مبكِّراً، ويمكن قل ـ حتّى على األ
إدراج تلك الظّروف تحت عاملين اثنين، توفّرا معاً في 

  :المجتمع المسلم في عهده

אא 
االضطراب السياسي واالجتماعي، الّذي تفّجر في أكثر 

سالمي أهمّية وتأثيراً بعد مأساة الطف مراكز العالم اإل
  :مباشرة، وأهم مظاهره
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بقيادة عبد اهللا بن : هـ٦٣رة المدينة المنّورة عام  ثو أ ـ
 نصاري، الّتي قامت بعد استشهاد الحسينحنظلة األ

مباشرة، حيث كانت تعبيراً عن رفض االُّمة العملي للحكم 
 ولقد دشّن الثّوار عملهم بعقد مؤتمر لزعماء أهل ؛موياأل

نصاري المذكور المدينة في المسجد النبّوي وانتخابهم األ
زعيماً للثورة، ومن ثّم خَطَُوا الخطوةَ الثانية بطرد بني اُمّية من 
المدينة، وفي طليعتهم مروان بن الحكم، ولكن الحاكم 

موي في دمشق يزيد بن معاوية سارع بإرسال القائد األ
موي السفّاك مسلم بن عقبة على رأِس جيش عظيم األ

ن، فَاُزِْهقَِت فحاصََر المدينةَ، وانفجَر الموقُف بيَن الطّرفي
  .النفوُس وسالَِت الدماُء وُدنِّست ُحرمةُ المدينة المنّورة

وفيما يلي نعرض الواقعة كما وصفها كتّاب التاريخ 
  .والمحّدثون

א 
، وكان وفد من )الَحرَّة(وتسّمى في كتب التواريخ بوقعة 

ة عبد اهللا ابن الصحابي الجليل حنظلة أهل المدينة برئاس
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 قد ذهبوا )١()كان شريفاً فاضالً عابداً سيِّدا(غسيل المالئكة 
 إلى مقّر الخالفة في الشام، وقابلوا يزيد بن معاوية وأقاموا
عنده أّياماً، فتأثّروا كثيراً ِلما رأوا من أعمال الخليفة يزيد، 

الم، فلّما عادوا أخبروا أهلَ المدينة بما رأْوُه سواستهانِتِه باإل
أّن مسؤوليتَُه ) عبد اهللا بن حنظلة(د بأعينهم، فرأى من يزي

الشرعّية تفرضُ عليه أْن يثوَر على تلك الّسلطة، فوقف أمام 
واِهللا ما خرجنا على يزيَد حتّى ِخفنا أْن « :وقال ،أهل المدينة

الِد ونُرمى بالحجارة من الّسماء، إنّه رجل َينكُح اُّمهاِت األ
  .)٢(» وَيَدُع الصّالة، الخمَر ويشرُب،اِتخووالبناِت واأل

قَِدمنا ِمن عند رجل ليَس « :وقال رجل آخر كان في الوفد
، وَيعِزُف عندُه )٣(له ديٌن، يشرُب الخمَر، وَيضِرُب بالطّنابيِر

، ويلعُب بالكالِب ويسُمُر عندُه الُحّراُب، وُهُم )٤(الِقياُن
  .)٥(»اللّصوصُ، وإنّا نُشِْهُدكُم أنّا قد خَلَْعناه

                                           
 .، الطبري٣٨٠: ٤الطبري تاريخ ،يرثابن األ، ١٠٣ :٤لكامل في التاريخا  )١(
، ٥٠: ١العبر في خبر من غبر ،شمس الدين الذهبي، ٣٥٦: ٢سالمخ اإلتاري) ٢(

، تاريخ ٢٥٥: ١٠، الغدير»ّن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلّة دينهإ«: وفيهالذهبي، 
 .٦٦: ٥، الطبقات الكبرى٣٣: ٣، ينابيع المودة٤٢٩: ٢٧مدينة دمشق

  .جمع طنبور وهو آلة موسيقية: يربالطنا )٣(
  .مغنّياتال:  القيان)٤(
 .٣٦٨: ٤، تاريخ الطبري٣٣: ١٠، الغديرثيرابن األ، ١٠٣ :٤ الكامل في التاريخ)٥(
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موي اجتمع الثّوار من أهل المدينة وحاصروا الوالي األ
مام علّي بن ودور آل اُمّية في المدينة، الّذين استنجدوا باإل

مام حماية لهم لكي َيضعوا نساءُهم في بيت اإلالحسين
  .)١(مام بيته لنساء آل اُمّية وأطفالهمذى، ففتح اإلِمن األ

رسل قائداً من قّواده ولّما بلغ أمُر الثورة إلى مسامع يزيد أ
يعرفون إالّ تنفيذ ما يقوله يزيد، وهو مسلم بن عقبة  الّذين ال

  التعامل مع أهل مدينة رسول اهللاوزّوده بتعليمات لكيفية
  :بعد أْن يقضي على الثورة، قال له

 وإالّ فقاِتلُْهم، فإذا اُظهرتَ ، فإْن أجابوَك،اُدُع القوَم ثالثاً«
ـ ثالثاً، فما فيها ِمن   مدينة رسول اهللاأي عليهم، فأِبْحها ـ

، كما أمره أْن )٢(»مال أو داّبة أو سالح أو طعام فهو للجند
  .)٣(ُيجهزَ على جريحهم ويقتُلَ ُمدِبَرهم

، وبعد قتال اهللا مدينة رسول يزيد إلى جيش وصل
أهلها، استبسل فيه الثائرون دفاعاً عن دينهم،  عنيف مع

افعين بمن فيهم عبد اهللا بن حنظلة واستُشِْهَد أغلُب المد

                                           
 .ثيرابن األ، ١١٣ :٤ الكامل في التاريخ،٣٧٢ :٤تاريخ الطبري) ١(

 .ثيرابن األ، ١١٣ :٤ الكامل في التاريخ،٣٧٢ :٤تاريخ الطبري) ٢(

 .المسعودي، ٢٦٣ :شراف التنبيه واأل)٣(



  اإلمام علي بن الحسين..............................................٨٤

 

، ونفّذ قائد الجيش وهو ومجموعة من صحابة رسول اهللا
 وأوعز إلى ،مسلم بن عقبة أوامَر سيِّده يزيد بن معاوية

جنوده باستباحة المدينة، فهجَم الجنُد على البيوت وقتلوا 
طفال والنِّساء والشيوخ كما أسروا آخرين، قال المؤرخ األ

  :ابن كثير
أباَح مسلُم بن عقبة ـ الّذي يقول فيه الّسلف ُمسِرُف بن «

عقبة، قّبحه اهللا من شيخ سوء ما أجهله ـ المدينةَ ثالثة أّيام 
كما أمره يزيد ـ ال جزاه اهللا خيراً ـ وقتل خلقاً من أشرافها 

: وجاءته امرأة فقالت ،)١(... وانتهب أمواالً كثيرة منها،وقُّرائها
عجِّلوه لها، فضُِرَبت : سارى، فقال في األأنا موالتَُك وابني

 حتّى قيل إنّه ،أعطوها رأَسُه، ووقعوا على النِّساء: عنقه، وقال
ّيام من غير زوج، قال المدائني، َحبلتْ ألف امرأة في تلك األ

ة بعد َولدتْ ألف امرأة من أهل المدين: عن هشام بن حسان
كان : نّه قالأري وُروي عن الزه ،)٢(وقعة الَحرَّة من غير زوج

القتلى يوم الَحرَّة، سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين 

                                           
 .٢٤١: ٨النهايةالبداية و) ١(

 .٢٤١: ٨البداية والنهاية) ٢(
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نصار، ووجوه الموالي وِمّمن ال أعرُف ِمن ُحرٍّ وَعْبد واأل
  .)١(»وغيرهم، عشرة آالف

وحدث مّرة أْن دخلت الجيوش الشامية أحد البيوت، 
لبيت فلّما لم يجدوا فيه إالّ امرأة وطفالً، سألوها إْن كان في ا

نّه ليس لديها مال، فأخذوا طفلها أشيء ينهبونه، فقالت 
بالحائط فقتلوه بعد أْن انتثر دماغه من أثر  وضربوا رأسه

  .)٢(الضرب بالحائط
سارى من ثّم نُِصَب كرسي لمسلم بن عقبة، وجيء باأل

، فكان يطلب إلى كل واحد منهم أهل مدينة رسول اهللا
ملوٌك ليزيد بن معاوية يتحكّم عبٌد م  إنِّني:أْن يبايع ويقول

، وكلُّ َمِن )٣(فيَّ وفي دمي وفي مالي وفي أهلي ما يشاء
امتنَع ولم ُيبايْع بالعبودية ليزيد، وأصّر على القول إنُّه عبٌد هللا 

  .)٤(سبحانه وتعالى، قتله
                                           

 .١٨٨: ١، اإلمامة والسياسة٢٤٢: ٨، البداية والنهاية٢٣٣:  الخلفاءتاريخ) ١(

 .١٠٤ :١يءاسن والمساوالمح ،ابن عساكر، ١٣: ١٠تاريخ ابن عساكر) ٢(

، ١١٨: ٤الكامل في التاريخ، ٧٠: ٣مروج الذهب، ٣٨١: ٤تاريخ الطبري) ٣(
كان الرجل من «: ٢٥١ :٢وقد جاء في تاريخ اليعقوبي، ٢٢٢ :٨هايةالبداية والن

 .»ال، فُيضَرب عنقه:  ليزيد، فيقولنّك عبد قّنإبايع آية : قريش ُيؤتى به، فُيقال

 .المسعودي، ٧٠ :٣ مروج الذهبثير،ابن األ، ١١٨: ٤ الكامل في التاريخ)٤(
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جيء له بزيد بن عبد اهللا ـ وجّدته اُّم سلمة زوج رسول 
فطلب إليهما أْن  ،يالعدو ـ مع محّمد بن حذيفةاهللا

اهللا وسنّة نبيِّه، فقال  نحن نباِيُعَك على كتاب>: يبايعا، فقاال
  . فضرَب أعناقَهما،ال واهللا ال اُقيلُكُم هذا أبداً، فقّدمهما: مسلم

ُسبحاَن اهللا، : فقال مروان بن الحكم ـ وكان حاضراً ـ
أتقتلُ رجليِن ِمن قريش أتيا ِلُيؤِمنا فضربتَ أعناقهما؟  

وأنتَ : نخََس مسلُم مرواَن بالقضيب في خاصرته، ثّم قال لهف
  .)٢(<)١(واهللا، لو قلتَ بمقالتهما، ما رأيتَ الّسماَء إالّ َبْرقة

: نّه يبايعه على سنّة عمر، فقالإ :ثّم جيء بآخر، فقال
  .)٣(اقتلوه، فقُِتل

مام علّي بن الحسين عندما ّن ذلك السفّاك احترم اإلأإالّ 
ه ِبناًء على وصّية كان قد أوصاُه بها يزيُد بن جيء به إلي

ليمة الّتي معاوية، الّذي يبدو أنّه لم يرد أن يجدِّد الوقائع األ
ظلّت في أذهان المسلمين عّما أوقعه بآل بيت رسول 

  .سرفي كربالء من القتل واألاهللا

                                           
  .نّه سيقتلهأ أي )١(
 .ثيرابن األ ، ١١٨: ٤ الكامل في التاريخ،الطبري، ٣٧٨: ٤تاريخ الطبري) ٢(

 .طبريال، ٣٧٩: ٤تاريخ الطبري) ٣(
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، وخرج ّيام الدامية على مدينة رسول اهللانتهت األ
حّملين بالغنائم، بعد أْن قتلوا اآلالف من جنود الخليفة منها م

أهلها، ورّوعوا من بقي منهم، واعتدوا على أعراض النِّساء 
والفتيات، واتّجهوا إلى مكّة، ولكي يشجِّع قائد الجيش 
 :جنوده للتوّجه إلى مكّة ليغنموا الغنائم أيضاً، قال أمامهم

له إالّ اهللا، وأّن إنِّي لم أعملْ عمالً قطُّ بعد شهادة ال إ! اللّهّم«
محّمداً عبُدُه ورسولُُه، أحّب إليَّ ِمن قتلي أهل المدينة، وال 

  .)١(»أرجى عندي في اآلخرة
ترى، هل يرجو الّذي قام بكلّ تلك الجرائم شيئاً من 

  رحمة اهللا؟
َمْن أخاَف أهلَ « :قال عن مدينته الحبيبةإّن رسول اهللا

اِهللا والمالئكِة والناِس المدينِة أخافَُه اُهللا، وعليه لعنةُ 
  .)٢(»أجمعين

                                           
وقد . األثيرابن ، ١٢٣ :٤الكامل في التاريخ، الطبري، ٣٨٢ :٤تاريخ الطبري) ١(

م بن عقبة في أّولها هلك مسل«: ٥١ :١جاء في العبر في خبر من غبر للذهبي
 .٢٤٦: ٨، البداية والنهاية»الّذي استباح المدينة

وروى مثله عن  رواه عن النِّسائي،، ابن كثير ،٢٤٤: ٨البداية والنهاية )٢(
، السيوطي ،٢٣٣: تاريخ الخلفاء، ٥٥: ٤ في مسند أحمدمام أحمد ابن حنبلاإل

 .٣٤: ٣ينابيع المودة ،اُنظر أحاديث .رواه عن صحيح مسلم
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ثورة مكّة بقيادة عبد اهللا بن الزُّبير، الّذي كان ينتظر ما   ــب

، وقد أفاد كثيراً من النقمة يتمخّض عنه موقف الحسين
، فأعلن ثورتَُه، وانضمَّ إليه الّتي نجمت عن قتل الحسين

، بيد أّن ة وسواهمعضُ الخوارج والفاّرون من المدينب
 الحصين(بقيادة  المكّرمة بادروا إلى محاصرة مكّة موييناأل
، )١(!! وضربوا الكعبةَ بالمنجنيق وأحرقوها)نمير السكوني بن

مّما أثار حفيظة المسلمين، فحظي ابن الزُّبير منهم بمزيد من 
  .االلتفاف والتأييد

وفي الوقت الّذي كان فيه الموقف يبلغ ذروة التأزّم، أعلَن 
موي هالَك يزيد ابن معاوية، فخفَّ الضغط عن ابن البيتُ األ

الزُّبير، فبادر إلى استقطاب البصرة ومصر والكوفة، حيث 
رفضهم  جميعاً لزعامته، وبشكل طوعي، تعبيراً عن خضعت

  .مويللوجود األ

                                           
، ١٢٤ :٤الكامل في التاريخ، )هـ٦٤حوادث سنة (،٣٨٣: ٤تاريخ الطبري) ١(
 .السيوطي، ٢٣٣: تاريخ الخلفاء ،ابن كثير، ٢٢٥ :٨البداية والنهاية، ثيرابن األ
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 نشوب أزمة سياسية حاّدة حول القيادة بعد يزيد، إذ   ــج

بيه غير أربعين يوماً، ثّم أعلن اوية لم يمكث خليفة ألأّن ابنه مع
فانشقّت . تنازله عن العرش، ومات بعدها في ظروف غامضة
كتلة أّيدت : القيادات المؤّيدة لبني اُمّية على نفسها إلى كتلتين

زعامة مروان بن الحكم، وقد مثّل هذا االتّجاه القبائل اليمانية، 
القيسيين بقيادة الضّحاك  ّيدت قوىبقيادة حّسان الكلبي، بينما أ

  .بن قيس الفهري، عبد اهللا بن الزُّبير
وقد بادرت القوى اليمانية إلى مبايعة مروان سلطاناً على 

في دمشق، ) مرج راهط(وبذا وقعت معركة  هـ،٦٤االُّمة عام
وانتهت بفوز مروان   فعل لذلك بين القّوتين المتنازعتين،كرّد

هكذا انتصر الفرع المرواني من و وأتباعه على خصومهم،
  .موي واستحوذ على السلطةالبيت األ

אא 
بقيادة سليمان بن  )١()هـ ٦٥(قيام ثورة التّوابين عام  ـد 

جماعة من أهل الكوفة، بلغ بهم : صَُرد الخزاعي، والتّوابون
                                           

 .١٩٩: ٣معالم المدرستين )١(
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حّداً حملهم على حمل لحسينسى لقتل االتذّمُر واأل
ر عن ذنبهم، لعدم نصرتهم كفيوجوب الت(شعار 
، إّما بقتل القتلة المجرمين، أو الموت تحت )الحسين

ولئك بالد الشام، وتصّدى لهم أذلك الشعار، وبالفعل غزا 
مويون بقّوات تفوقهم عدداً خمس مّرات، فكانت معركة األ
موي خسائر ضخمة،  الّتي كلّفت الجيش األ)١()عين الوردة(

  .لتّوابينوتمخّضت عن قتل أغلب ا

אא 
وهو زعيم  )٢()هـ ٦٦(ثورة المختار الثقفي عام  هـ ـ

مؤمن طموح، قاد انتفاضةَ الكوفة فاستولى على الحكم 
 والي عبد اهللا بن الزُّبير، وأباَد جميَع قتلة الحسينالوطرد 

الّذين حظوا بحماية سلطة ابن الزُّبير في الكوفة، وقد تصّدى 
اهللا  زو أمويٍّ عات، فدرأ خطَرُه وقتلَ قائده عبيَدالمختاُر ِلغَ

داة الّتي نفّذ بها موي الّذي كان األبن زياد وهو الوالي األ
مويون جرائمهم في العراق، كما كان القائد الّذي تولّى األ

  .إدارة مجزرة كربالء بحقِّ آل رسول اهللا
                                           

 . للمسعودي،٩٢: ٣ مروج الذهب : ُيراجع مثالً)١(
 .١٩٩: ٣معالم المدرستين)  ٢(
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ف بيَد أّن ُحكَم الثقفي لم يدم طويالً، حيث تفاقم الموق
وازداد سوءاً بينه وبين القوى الزبيرّية الّتي زحفت على 

  .الكوفة، وأسقطتْ حكومةَ المختار، وقتلَتْه
عة، والهزّات االجتماعية هذه أهّم الحوادث الدموية المفج

  .العنيفة الّتي عصفت بالمجتمع المسلم بعد مأساة كربالء
مام حداث المريرة كلّها، التزم اإلزاء تلك األإو
ُيلفت السلطات استراتيجّية االبتعاد عن أي موقف ادالسّج

و تحت أي لواء قط، مهما كان لونه طأو يثيرها، ولم ين
تنتهي إالّ بالشكل  حداث الوأهدافه، لعلمه ابتداء أّن تلك األ

الّذي انتهت إليه فيما بعد، كنتيجة طبيعية لضخامة القوى 
أّوالً، والنفراط موي الدموية وشراستها والّتي يقودها البيت األ

عقد اجتماع االُّمة، وغياب الّروح التنظيمية بشكل كلّي بين 
أن يوحِّد صفوفها، كما هو  صفوفها، فلم يقَو هو ذاته

 مكشوف بين زعامة سليمانال للخالف بالنسبة الحال
والمختار الثقفي، حول تحديد المواقف  الخزاعي،

موي، هذا إلى  في عملهما لمواجهة الوجود األواإلستراتيجية
 هل البيتجانب تصاعد التّيار الزُّبيري المضاد أل

لواقع ماممويين معاً، مضافاً إلى ذلك، فإن إدراك اإلواأل
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حداث، جعله يقطع بأن أي الحال وما ستتمخّض عنه األ
موي، اشتراك عملي من جانبه مع أّية جهة رافضة للوجود األ

رض، اهللا في األيعني تصفية الممثلّية الحقيقّية لرسالة 
، ومن أجل ذلك فقد تصّرف المتمثِّلة فيه وأهل البيت

 عن الفتن طوال  بحسب الظاهر ـ   ـ بما من شأنه أْن ينأى
تلك الفترة، فقد غادر المدينة المنّورة، أبان نشوب الصّراع 

موي تظاهَر ألموي، حتّى أّن القائد ابين الثّوار والوجود األ
  .)١(حين اقتنع بعدم اشتراكه في الثورةبإجالله واالحتفاِء به 

في عندما فاتحه بشأن للسبب ذاته لم ُيجب المختار الثق
  . ـ وبشكل مكشوف على األقل)٢( يقول المؤرخونالثورة ـ كما

صالحي مستمسِّكاً بالنهج اإلماموهكذا ظلّ اإل
والتوعية العاّمة الفكرّية، والتوجيه الروحي والخلقي، ليس 

ه الطريق الطبيعي والشرعي لحماية رسالة اهللا غير، لعلمه أنّ
، مستفيداً في تعالى، وحفظ البقّية الباقية من أهل البيت

موي األ مالحك صالحية تلك، من انشغالإنجاح خططه اإل
  .سالمية الّرافضةوعمالئه بالوضع المتدهور واالنتفاضات اإل

                                           
 .٧٠ :٣مروج الذهب ،٢٢٠ :٨البداية والنهاية، ٣٧٩: ٤تاريخ الخلفاء) ١(

 .٧٤ :٣الذهبمروج ) ٢(
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وضاع لم يستمر هكذا على وتيرة على أّن تدهور األ
موي أن نّما توفّر للحكم األإ، ومامفي عصر اإلواحدة 

يستعيَد هيَبتَُه، ويصفِّي كلّ خصومه بشكل تام أّيام عبد 
الملك ابن مروان، الّذي أنهى الوجود الزُّبيري عملّياً، بعد أن 

  .)١(استتّب في الجزيرة تسع سنوات
ذهان هنا أّن على أنّه من نافلة القول أْن نعيد إلى األ

تعني أنّها أّدت إلى نوع من الوفاق  تلك الادمواقف السّج
مويين، وإنّما ظلّ الخصام بينهما قائماً، بحجم بينه وبين األ

الخصومة بين الحق والباطل، وقد ظلّ موقفهم منه متحفِّظاً 
، كما سنرى في فصل قادم إن شاء اهللا حذراً طوال حياته

  .تعالى

אא 
َبل قطاعات من ِقيتالتجاوب النفسي مع أهل الب

كثر أهمّية سالمية األقاليم اإلسّيما في األواسعة في االُّمة، ال
 المي، كالكوفة والمدينة المنّورةسوتأثيراً في الوجود اإل

                                           
فصل الشيعة وابن ( لمحّمد حسين المظفّر ،٣٤:  تاريخ الشيعة: ُيراجع)١(
 .)زياد
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المكّرمة والبصرة، وحتّى الشام بشكل ما، وذلك نتيجة  ومكّة
، وبناًء على سالمي عام بمظلومّية أهل البيتإلشعور 
لكلِّي نحو التغيير الروحي والفكري لالُّمة مام اتوّجه اإل

لهّية، إلى أعلى وتكثيف عالقتهما باهللا والرسالة اإل
  .المستويات

كثيراً من مظاهر التعاطف الجماهيري مامفقد أفاد اإل
طر ، نتيجة للسياسة الّتي مارسها، وفقاً ألمع أهل البيت

ريخية سالم التاستراتيجّية حركة اإلإثالثة، من أجل إنجاح 
  :في تلك المرحلة كاملة غير منقوصة وهي

، هل البيتتوسيُع القاعدة الشعبية الموالية أل ●
  .وتكثيف التعاطف معهم وتحويله إلى والء حقيقي فاعل

سالمي، واالنفتاِح العملُ على رفع مستوى الوعي اإل ●
  .العملي في قطاعات االُّمة المختلفة

 اإلسالميحِملُ الفكَر خلُق قيادات فكرّية متميِّزة، ت ●
الصّميم، ال الفكَر الّذي يدور وفقاً لمقتضيات السياسة 

  .األمويالطاغوتية الّتي يقودها الحكم 
ولهذا النهج مبرِّراته الموضوعية، فإّن قوى االنحراف عبر 
سنوات عديدة من سيطرتها على مراكز التوجيه الفكري 
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واالجتماعي قد توافرت على صنع أجيال مائعة 
التّيار  المتعذّر على من أصبح فيه مر الّذياالنحراف، األ في

مواجهتها، بالنظر لضخامة تلك القُوى،  السليم اإلسالمي
وتوفّر الغطاء الواقي لها من مؤّسسات وقدرات أّوالً، 

 ذاته للخسائر المتتالية على مستوى اإلسالميولتعّرض التّيار 
   .القّمة والقاعدة ثانياً
أمر تكثيف التيار اإلسالمي وإثرائه كّماً ومن هنا فإن 

التأجيل، ما دام أمر بقاء الرسالة  ال تقبل مسألةوكيفاً 
 حّية، فكراً وعمالً، متوقِّفاً على بقاء سالمة هذا اإلسالمية

، طالما لم األقلالتّيار في كيان االُّمة وقواعدها الشعبية على 
  . والحكم والتوجيهرةاإلدايتسنَّ له تسلّم المرجعّية العاّمة في 

 األصعدةولقد نجحت الخطط السّجادية تلك على شتّى 
وحسبما خُطِّطَ لها مسبقاً، وفيما يلي بعض المصاديق 

  .العملّية لها

אאאא 
  السّجاداإلمامففي المجال االجتماعي أثمرت خطّةُ 
اسعة القطاعات الو وآتت اُكُلَها ضعفين، حيث َحِظَي بإجالل
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من االُّمة ووالئها المعّمق، والوقائع التاريخية مجمعةٌ على 
  .ذلك

  :قال ابن خلّكان في ترجمته للشاعر الشهير الفرزدق
وتُنسب إليه ـ أي للفرزدق ـ َمكُْرمة ُيرجى له بها الجنّة، «

وهي أنّه لّما حّج هشام بن عبد الملك في أّيام أبيه، فطاَف 
ليستلمه، فلم يقدر عليه لكثرة وَجهَد أْن يصلَ الَحَجَر 

الزحام، فنُصب له منبٌر وجلس عليه ينظر إلى الناس، ومعه 
جماعة من أعيان أهل الشام، فبينما هو كذلك، إذ أقبل زين 

، وكان العابدين علّي بن الحسين بن علّي بن أبي طالب
ِمن أحسِن الناس وجهاً وأطَيِبِهم أرجاً، فطاف بالبيت، فلّما 

 الحجر، تنّحى له الناُس حتّى استلَم، فقال رجل انتهى إلى
 ذي قد هاَبُه الناس هذه الهيبة؟َمن هذا الّ: من أهل الشام

 وكان ؛أهل الشامال أعرفه، مخافة أن يرغب فيه : فقال هشام
َمن هذا يا :  فقال الشامي،أنا أعرفه:  فقال،الفرزدق حاضراً
  :أبا فراس؟ فقال

 عندي جواٌب إذا طُالُّبُه قَدِموا  والكَرَُميا سائِلي أيَن َحلَّ الجوُد
 والبيتُ َيعِرفُُه والِحلُّ والَحَرُم هذا الّذي تعرُف البطحاُء وطأتَُه
 هذا التّقيُّ النّقيُّ الطّاِهُر الَعلَُم هذا ابُن خيِر ِعباِد اِهللا كُلُِّهُم
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 نتهي الكََرُمإلى مكاِرِم هذا ي إذا رأتُْه قُريشٌ قالَ قاِئلُها
 والشِّيُم)١(طاَبتْ عناصِرُُه والخِيم ُمشتَقَّةٌ ِمن رسوِل اِهللا نبَعتُُه
 ِبجدِِّه أنبياُء اِهللا قَْد خُِتموا هذا ابُن فاطمة إْن كُنتَ جاهِلَُه
 َجرى بذاَك لُه في لوِحِه القَلَُم اُهللا شَرَّفَُه قُْدماً وَعظَّمُه

 العرُب تَعِْرُف َمْن أنْكَْرتَ والعَجَُم  هذا ِبضاِئِرِهفليَس قولَُك َمْن
 كُفٌر َوقُْرُبُهم َمنْجًى وُمعتَصَُم حُبُُّهم ديٌن وبُغْضُُهم)٢(ِمْن مَْعشَر

 أوْ قيلَ َمن خيرُ األرضِ قيلَ ُهُم إن ُعدَّ أهلُ التُّقى كانوا أئمّتَُهم
 له نعُم ليِة هذا أووأل أيُّ الخالِئق لَيستْ في رِقاِبِهُم
 والدِّيُن ِمْن بيِت هذا نالَُه االَُمم َمْن َيعِرَف اهللا يعرْف أوّليةَ ذا

فلّما سمع هشام هذه القصيدة غَِضَب وحبَس الفرزدَق، 
أنفذ له اثني عشر ألف درهم، فرّدها ولكن زين العابدين

: ـن العابدينزي  طاء، فقال ـَمَدْحتُُه هللا تعالى ال ِللَع: وقال
  .)٣(»، فقبلهانستعيده إنّا أهلُ بيت إذا َوَهْبنا شيئاً ال

                                           
  .الُخلق والسجّية:  الخيم)١(
  .أهل البيت: يعني بالمعشر) ٢(
دبية،  القصيدة طويلة، وهي مذكورة في كثير من المصادر التاريخية واأل)٣(

مام  اإل، ٢٥٩: رشاداإل، ١٣٠: فة الرجال اختيار معر،٩٦: ٦عيانوفيات األ: اُنظر مثالً
 .٣٠٤: ٢، كشف الغمة٣٠٦: ٣مناقب آل أبي طالب ،٣٩٥: زين العابدين
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وليس غرضنا القصيدة وال الحادثة وال الموقف العدائي، 
قد حظي بوالء اإلمامولكن المهّم في المسألة أّن 

جماهيري حقيقي واسع النطاق، بشكل جعل ذلك الوالء 
 عبادي يتجّسد حّياً حتّى في أقدس ساعة، وفي موقف

مشهود، فما أن تلتقي الجماهير الكثيفة بإمامها الحق، حتّى 
. توسَع له، لكي يؤّدي مناسكه دون أّية مضايقة عفوية منها

وإذا كان الُبعد الزمني يفصلنا عن تلك الحادثة، فإنّه ينبغي لنا 
 األذهانأْن ندرك أهمّيتها القصوى، من خالل استعادتنا إلى 

 ألهل األموي من إدراكها لعداء الحكم  على الّرغماألمةأّن 
، وما يترتّب على ذلك العداء من موقف تجاه البيت

ومؤيِّديهم، فإنّها تتخذُ ذلك الموقَف أنصار أهل البيت
مر الّذي ُيشيُر بوضوح وسواُه بشكل طبيعي دون تحّرج، األ

إلى مدى التأثير السّجادي وعمِقِه في القطاعات الواسعة من 
  .األمة

אא 
الفكرية  علّي السّجاداإلماموإذا كانت جهود 

واالجتماعية قد أثمرت في استقطاب الجماهير المسلمة، 



 ٩٩.........................................................المسيرة يقود اإلمام

  

 

فحظي منها بالوالء، ما لم يحظ به رجل في عصره، فإّن 
نشاطه التعليمي المكثّف قد حقََّق غاياته المتوخّاةَ، فالمسجد 

طول خمسة قد شهدت اإلمامالنبوي الشريف ودار 
ـ نشاطاً فكرّياً من الطراز وثالثين عاماً ـ وهي فترة إمامته

خالل تلك الفترة طالّب اإلمام، حيث استقطب األول
 في جميع حقولها، ال في المدينة المنّورة اإلسالميةالمعرفة 

 بأكملها، اإلسالميةومكّة المكّرمة وحدهما، وإنّما في الساحة 
ةَ مدرسة فكرّية، لها طابعها حتّى استطاع أن يخلَُق نوا

ومعالمها الممّيزة، وتخّرج فيها ِقَمٌم فكرّية، وقادةُ رأي ورواةٌ 
  :ومحدِّثون وفقهاء ونحو ذلك، وإليك ثَْبتاً بأسماء بعضهم

  .ارـ أبو حمزة الثمالي ثابت بن دين١
  .رـ القاسم بن محّمد بن أبي بك٢
  .علّي بن رافع  ـ٣
  .سانيـ الضّحاك بن مزاحم الخرا٤
  .ـ حميد بن موسى الكوفي٥
  .أبو الفضل سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي  ـ٦
  .ـ عبد اهللا البرقي٧
  .ـ يحيى بن اُّم الطويل المطعمي٨
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  .ـ حكيم بن جبير٩
  .ـ الفرزدق١٠
  .ـ فرات بن أحنف١١
  .ـ أّيوب بن الحسن١٢
  .وفيـ أبو محّمد القرشي السدي الك١٣
  .دانيـ طاووس بن كيسان الهم١٤
  .أبان بن تغلب بن رباح  ـ١٥
  .ـ قيس بن رمانة١٦
  .خالد الكابلي  أبو  ـ١٧
  .سعيد بن المسّيب المخزومي  ـ١٨
  .ـ عمر بن علّي بن الحسين وأخوه عبد اهللا١٩
  .)١(ـ جابر بن محّمد بن أبي بكر، وغيرهم٢٠

  :وأّما رجاله من الصحابة فهم
  .نصاريـ جابر بن عبد اهللا األ١
  .ثلة الكنانيـ عامر بن وا٢
  .ـ سعيد بن المسّيب بن حزن٣

                                           
 . نقالً عن المناقب،المجلسي، ١٣٣: ٤٦نواربحار األ) ١(
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  .ـ سعيد بن جبهان الكناني٤
  :وأّما رجاله من التابعين فأشهرهم

  .ـ أبو محّمد سعيد بن جبير١
  .ـ محّمد بن جبير بن مطعم٢
  .ـ القاسم بن عوف٣
  .ـ إسماعيل بن عبد اهللا بن جعفر٤
  .ـ إبراهيم بن محّمد بن الحنفية٥
  ).أخو إبراهيم(لحنفية ـ الحسن بن محّمد بن ا٦
  .ـ حبيب بن أبي ثابت٧
  .سدي ـ أبو يحيى األ٨
  .عرجـ أبو حازم األ٩
  .)١(ـ سلمة بن دينار المدني، وغيرهم١٠

الزُّهري، وسفياُن بن عيينة، ونافع، : وأشهر الّرواة عنه كذلك
  .واالوزاعي، وُمقاِتل، والواِقدي، ومحّمُد بن إسحاق وسواهم

 الطبري، :نذكر منهم روى عنه فكثير،وأّما َمن روى عّمن 
وأبا نعيم  وأبا داود، وابن بطّة، وأحمد بن حنبل، وابن البيع،

صاحب حلية األولياء، واألصفهاني صاحب األغاني، وأبا 
                                           

 . المصدر الّسابق)١(
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طالب المكي صاحب قوت القلوب، والواحدي صاحب 
أسباب النزول، وإسماعيل بن محمد األصبهاني صاحب 

وَمن شاء االستزادة فليراجع  ،)١(واهموسالترغيب والترهيب، 
 ليطّلع عن كثب على ما أسداه )٢(معاجم رجال الحديث

من خالل ما خّرجته   واالُّمة،لإلسالم علّي السّجاداإلمام
في شتّى صنوف المعرفة  مدرسته الرائدة من قمم شاهقة،

  .اإلسالمية
في مضمار  السّجاداإلمامولُبعد الشوط الّذي قطعه 

قلّ «: ، أشار أحد المؤّرخين المصنفين إلى أنّهمياإلسالالفكر 
قال علّي بن : ما يوجد كتاب زهد أو موعظة لم يذكر فيه

  .)٣(»قال زين العابدين: الحسين، أو
الّتي   على النتائج االيجابية البنّاءة،األضواءوبعد أْن سلّطنا 

 التاريخية، بقي اإلسالم السّجاد لحركة اإلمامحقّقتها سياسة 
من أجل اإلماما أْن نشير إلى المنهج الّذي التزمه علين

  .تحقيقها
                                           

 .ابن شهرآشوب، ١٦١ :٤المناقب) ١(
ع على مكانة  رجال الكشي، وقاموس الرجال، وغيرهما لالطّال: يراجع)٢(

 .سالماُولئك في دنيا اإل
 .ابن شهرآشوب، ١٦١: ٤المناقب) ٣(
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 تطلعنا على أنّهاإلمامإّن مراجعة دقيقة إلى سيرة 
قد التزم منهجاً محّدد المعالم والغايات، وكان أبرز حقوله 

  :المتبنّاة ما يلي

١ א 

رة دائمة،  الذكرى حراإلعطاءبإقامة مأتم دائم في داره، 
ولتبقى حّية في ضمير االُّمة وتاريخها، ولتفعل فعلها في 

، فقد روى األمويتأجيج روح النقمة الشعبية على الحكم 
   :أنّه الصادقاإلمام
 وما ُوِضَع بين ،عشرين سنةبكى علّي بن الحسين«

زِنَك أْن أما آن ِلُح:  حتّى قال مولًى له،يديه طعام إالّ بكى
 إّن يعقوب النبّي كان له اثنا عشر ،ويحك: ضَي؟ فأجابهينق

داً منهم، فابيضّت عيناه من كثرِة بكائه ابناً، فغّيب اهللا واح
ُره ِمَن الغَمِّ، وكان ابنه حّياً في الدُّنيا، يه، واْحَدْوَدَب ظهعل

وأنا نظرتُ إلى أبي وأخي وعمِّي وسبعة عشر من أهل بيتي 
  .)١(»مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني؟

                                           
، وسائل عيمأبو ن، ١٣٨ :٣ولياءحلية األ ،ن شهرآشوب اب ،٣٠٣: ٣المناقب) ١(
 .٩٥: ، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر٩٢٣: ٢الشيعة
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ومن الضروري أْن نؤكِّد هنا، أّن حادثة الطف، الّتي 
متألِّماً عاطفّياً وذاتّياً، اإلمامشهدها بنفسه، بقدر ما جعلت 

حيث راح يعبِّر عن ألمه للحادث المفجع، بالبكاء وإقامة 
ها ظلّت لديه ذات أثر العزاء الدائم، ومواصلة الحزن، فإنّ

لة والدعوة بّد من تكريسه لمصلحة الرساموضوعي ال
، بالعمل المتواصل على إبراز مظلومّية أهل بيت اإلسالمية
 وذلك بتعميق ،، من خالل إحياء ذكرى الشهداءالرِّسالة

الهّوة بين بني اُمّية والجماهير المسلمة، وتأجيج روح 
الكفاح، ولو سلبّياً ضّد انحرافاتهم، وضّد كلّ انحراف يقع 

  .اإلسالميفي المجتمع 
في تكريس الذكرى لخدمة الرِّسالة إلماماولقد نجح 

 الدائم لها، وكان يحضُّ أتباَعُه على إحيائها اإلحياءمن خالل 
وأّيما مؤمن دمعت عيناُه حتّى تسيلَ على « :ووعيها نفسّياً

 ِمن عدوِّنا في الدُّنيا بّوأُه اُهللا منزلَ األذىخّديه فيما َمّسنا ِمَن 
ينا فدمعت عيناه حتّى تسيلَ ِصْدق، وأّيما مؤمن مّسه أذًى ف

على خّديه ِمن َمضاضِة ما اُوذي فينا، صرَف اُهللا َعْن وجَهُه 
  .)١(» يوم القيامة من سخط الناراألذى

                                           
: ، ثواب األعمالعمال، نقالً عن ثواب األ٣٦٣: نمام زين العابدياإل) ١(
 .٢٩٢: ٢، تفسير القمي٥٠١: ١٤سائل الشيعة، و٨٣
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 اإلمامالّتي مارسها  واّن عملية إحياء ذكرى واقعة الطف،
إنّما هي في ذات الوقت فضٌح لبني اُمّية وكشف السّجاد

م التاريخية بحقِّ الرِّسالة لظلمهم، وتعريف دائم بجنايته
  .والدعوة

 ومصارحة الناس األمويينولئن كانت المجاهرة بمعاداة 
، فإن إحياء اإلمامبآثارهم وآثامهم غير ممكنة في عصر 

وما يترتّب عليها من أثر إيجابي لصالح ذكرى الحسين
عن اإلمامالرسالة، لهو أهم الوسائل المتاحة الّتي يعبِّر 

لها، ويكثِّف عواطَف النقمة الشعبية إزاء مشاعره من خال
  . الجائر، وهكذا كاناألمويالحكم 

من أهّم الوسائل الّتي حتّى أصبحت ذكرى الحسين
في فضح السياسة الطاغوتية طوال  السّجاداإلمامأفاد منها 

، واستمّرت هذه الذكرى سالحاً بيد حياته بعد أبيه
رفين حتّى الوقت المستضعفين في وجه المستكبرين والمنح

 اإلسالم والفداء في سبيل التضحية الحاضر، تبعث على
 الّتي ثار اإلسالمية والقيم يءّن التذكير بالمبادالعظيم، أل

، يجعلُ الناَس ُيقارنون بين ُسُمّو ألجلها الحسيناإلمام
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 وبين السياسات المنحرفة الظالمة الّتي دأَب األهدافتلك 
  . ضّد االُّمةحكّام الجور على ممارستها

٢ א 
 األدعيةنمطاً من  السّجاداإلماملقد حفظت لنا سيرةُ 

يبلغ الذروةَ في الكمال والنضج والشموخ، بشكل يمكننا أْن 
  .عصَرُه الذهبياإلمامنقول أّن الدُّعاَء قد بلغَ على يد 

قد بلغت القّمة  من أهل البيتاألئمةصحيح أّن أدعية 
، األلفاظوُسُمّو المعنى، وجزالة  البيان،السامقة في قّوة 

مثالً، لكن هذا الحقل  علّي بن أبي طالباإلمامكأدعية 
قد بلغَ ِمَن الشموِل واالستيعاِب، الغاياِت، لدى السّجاد

كانت ذات  السّجاداإلمامومن أجل ذلك نجد أّن أدعية 
حتّى كأنّهما يؤلِّفاِن  وجهين غاية في االرتباط والتكامل،

  :هين لعملة واحدةوج
  اجتماعياً يتّسق مع مسار الحركةوجهاً عبادياً وآخر

  . الّتي يقودهااإلصالحية
وصحيح أّن الدعاَء ذو مضامين تعّبدّية، ووسيلة َيتََوّسلُ 

 اإلمامبها العبُد إلى ُبلوِغ َمرضاِة اهللا تبارك وتعالى، بيد أّن 
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الفائقَِة أْن يمنَح كإنسان رساليٍّ في القّمة، استطاَع بقدرِتِه 
أدعيتَُه ـ إلى جانب روحها التعّبدّية الِمْعطاءة ـ محتوًى 

اهيم خَِصبة، اجتماعياً متعدِّد الجوانِب، بما تحملُ ِمن مف
ذا أهداف ة، ومن هنا كان دعاء السّجادوأفكار حّية ناِبضَ

تغييرية واضحة كلّ الوضوح، فهو ُيعلِّم المؤمنين كيف 
 تعالى وُيقدِّسونَُه، وكيَف َيِلجوَن باَب التوبة ِمن ُيمجِّدوَن اَهللا

تعاملوَن مع ذنوبهم، وكيف يناجونَُه، وينقطعوَن إليه، وكيَف ي
بالصّالة والثّناء عليهم، ثّم هو وأولياء اهللارسول اهللا

يسلُك بالمؤمنين درَب التعامل الّسليم مع مجتمعهم، فيعلِّمهم 
د على ولده، رح لهم حقوق الوالأسلوَب الِبّر بالواِلَدين، ويش

ده أو حقوق الجيران والمسلمين وحقوق الولد على وال
  .بشكل عام

 وما يجُب أْن يلتزَم به المسلم من األعمالويبيُِّن فاضلَ 
سلوك، ثّم كيفية التعامل في الشؤون االقتصادية كالديون 

  .، كل ذلك بأسلوب تعليمي رائع وبليغ)١(وسواها

                                           
 .رضا المظفر محّمد، أدعية الصحيفة السّجادية: ماميةعقائد اإل) ١(
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لتراث السّجادي الخالد، فحمل عنوان وقد ُجِمَع ذلك ا
 المتداولة اليوم بين أيدي المؤمنين، )الصحيفة السّجادية(

وكان هذا التراث َيحظى باهتمام ُمتزايد ِمن أئّمة أهل 
  .وغيرهماكالباقر والصادقالبيت

א 
ني اللّهّم صَلِّ على محّمد وآل محّمد، واكِفني ما َيشْغُل... «
واستفِرغْ أيامي ؛ هتماُم به؛ واستعملني بما تَسأَلُني غداً عنهاال

تفتنِّي  فيما خلقتَني له، وأغِْنني وأوِسْع عليَّ في رزقك؛ وال
تَْبتَِلني بالكْبِر، وعبِّدني لَك، وال تُفِسْد  وأعزّني وال؛ بالَبطَِر

مِحقُْه تُ عباَدتي بالُعْجِب؛ وأْجِر للنّاِس على َيدي الخَيَر، وال
  .، واعِصْمني ِمَن الفَخراألخالقبالَمّن، وَهْب لي معالَي 

تَرفَْعني في النّاِس درجةً  اللّهّم صَلِّ على محّمد وآله، وال
تُحدثْ لي ِعزّاً ظاِهراً إالّ  إالّ َحطَطْتَني عنَد نفسي مثلها، وال

  .أْحَدثْتَ لي ِذلّةً باِطنَةً عنَد نفسي بقدرها
ِخصْلَةً تُعاُب ِمنِّي إالّ أصْلَْحتَها، وال عاِئَبةً تدْع  اللّهّم ال

  .اَُؤنُّب بها إالّ َحسَّنْتَها، وال اُكرومةً فيَّ ناِقصَةً إالّ أتَمْمتَها
واجعلْ لي َيداً على  اللّهّم صَلِّ على محّمد وآل محّمد،

 وِلساناً على َمن خاصََمني، وظفراً بَمْن عانََدني، َمن ظَلََمني،
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وقدرةً على َمِن اضطََهَدني،   َمكراً على َمن كاَيَدني،وَهْب لي
وتكذيباً ِلَمن قَصََبني، وسالَمةً ِممَّن تََوعََّدني، ووفِّقني لطاعِة 

  .َمْن َسّددني وُمتاَبَعةَ َمن أرشدني
ْن اُعاِرضَ اللّهّم صَلِّ على محّمد وآل محّمد، وَسدِّدني أل

َرني بالِبرِّ، واُثيَب َمن َمن غَشّني بالنُّصِْح، وأجزي َمن َهَج
َحَرَمني بالَبذِْل، واُكافَي َمن قَطَعني بالصِّلِة، واُخاِلَف َمن 

 واُغضَي عِن ،اغتاَبني إلى ُحسِن الذِّكِر، وأْن أشكَُر الَحسنةَ
  .الّسيِّئة

اللّهّم صَلِّ على محّمد وآله، وَحلّني ِبُحليِة الصّالحين، 
َبْسِط الَعْدِل، وكَظِْم الغَْيِظ، وإطفاِء وألِبْسني زينةَ الُمتّقين، في 

الناِئَرِة، وضَمِّ أهِل الفرقِة، وإصالِح ذاِت الَبْيِن، وإفشاِء 
العاِرفَِة، وستِر العاِئَبِة، وليِن الَعريكِة، وخَفِْض الجناِح، 
وُحْسِن السِّيرِة، وسكوِن الرِّيِح، وطيِب المخالقِة، والّسبِق إلى 

لتفضِّل، وترِك التعييِر، واالفضاِل على غيِر الفضيلِة، وإيثاِر ا
الُمستحقِّ، والقوِل ِبالحقِّ وإْن َعزَّ، واستقالِل الخَْيِر وإْن كَثَُر 
ِمن قولي وفعلي، واستكثاِر الشّرِّ وإْن قَلَّ ِمن قولي وفعلّي، 
 وأكملْ ذلَك لي بدواِم الطّاَعِة ولزوِم الجماَعِة، ورفِض أهِل

  .خْتََرعلي الرأي الُمالِبَدِع، وُمستعم
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واجعلني أصولُ ِبَك ... اللّهّم صَلِّ على محّمد وآل محّمد
عنَد الضّروَرِة، وأسألَُك عنَد الحاَجِة، وأتضّرُع إليَك عنَد 

تَفِْتنِّي باالستعانَِة بغيِرَك إذا اضطررتُ، وال  الَمْسكَنَِة، وال
ذِلَك خُذالنََك بالخضوِع لسؤاِل غيِرَك إذا افتقرتُ، فَأْستَِحقَّ ب

وَمنَْعَك وإعراضََك يا أرحَم الّراحمين، اللّهّم اجعلْ ما ُيلقي 
الشّيطاُن في روعي ِمن التمنِّي والتظنِّي والحسِد ذكراً لعظمتك، 
وتفكّراً في قُدرِتَك، وتدبيراً على عدوِّك، وما أجرى على 

اِطل لساني من لفظِة فُْحش أو َهْجر أو شَتِْم ِعْرض أو شهاَدِة ب
أو اغتياِب ُمؤِمن غاِئب أو َسبِّ حاِضر، وما أشبه ذلك، نطقاً 
بالحمِد لَك، وإغراقاً في الثّناء عليَك، وذهاباً في تمجيِدَك، 

  .وشكراً لنعَمِتَك، واعترافاً بإحساِنَك، وإحصاًء لِمنَِنك
اللّهّم صَلِّ على محّمد وآله، وال اُظلََمنَّ وأنتَ ُمطيٌق 

وال اُظْلََمّن وأنتَ القاِدُر على القبِض منِّي، وال للّدفِع عنِّي، 
أَِضلّّن وقد أمكنتَك هدايتي، وال أفتِقَرّن وِمْن عندَك وسعي، 

  .وال أطغيّن وِمن عندَك وجدي
اللّهّم وأنِطقْني بالُهدى، وألِهْمني التّقوى، ووفِّقْني ِللّتي 

سلك بي أهي أزكى، واستعملني بما هو أرضى، اللّهّم 
  .يقةَ الُمثلى، واْجَعلْني على ِملِّتَك أموتُ وأحياالطر
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اللّهّم صَلِّ على محّمد وآله، ومتِّعني باالقتصاِد، واْجَعلني 
ِمن أهِل السَّداِد، وِمن أدلِّة الّرشاِد، وِمن صالحي الِعباِد، 

  .واْرزقني فوزَ المعاد، وسالمةَ المرصاد
 السََّرِف، وحصِّن اللّهّم صَلِّ على محّمد وآله، وامنعني ِمَن

رزقي ِمَن التَّلَِف، ووفِّر َملَكَتي بالبركِة فيه، وأِصْب بي سبيلَ 
  ...الهداية للِبرِّ فيما اُنِفُق منه

ساِر، اللّهّم صَلِّ على محّمد وآله، وصُْن وجهي بالَي
اِر، فأسترِزَق أهلَ ِرزِقَك، وأْستَْعِطَي تَبتَِذلْ جاهي باالقت وال

فَأفْتَِتَن ِبَحمِد َمْن أعطاني، واُبتلى ِبذَمِّ َمْن ِشراَر خلِقَك، 
  .َمنََعني، وأنتَ ِمْن دوِنِهم ولّي االْعطاِء والَمنْع

اللّهمَّ صَلِّ على محّمد وآله، واْرزقني ِصّحةً في عبادة، 
وفَراغاً في زَهادة، وِعلْماً في استعمال، وَوَرعاً في 

  .)١(»...إجمال
  السّجاداإلمامء كان في عصر وخالصة القول إّن الدُّعا

  الّتي تحّملاإلصالحيةوسيلة متقدِّمة من وسائل الحركة 
أعباء قيادتها، حيث كانت إلى جانب مضامينها العبادية 

                                           
 .خالقدعاؤه في مكارم األ ، ١٠١:  الصحيفة السّجادية)١(
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في التعامل مع رّبه اإلمامالرفيعة، كوسيلة من وسائل 
 سبحانه، فإنّها كذلك كانت أسلوباً مبتكراً في إيصال األعلى
 العملّية إلى األصيلة اإلسالمية والمفاهيم اإلسالميالفكر 

القلوب الظَّْمأى إليها، فكانت بحقٍّ عملّيةً تربوّية من الطّراز 
في ذلك المحيط المتفجِّر بالمَحِن اإلمام، انتهجها األول

  . على االُّمة ورسالتهااألمويونوالمآسي، الّتي صّبها 

٣ אאאא 
، وإْن كانت عهود الظلم واالنحراف أئّمة أهل البيت

قد أقصتهم عن مراكزهم الطبيعية في دنيا المسلمين، إالّ أنّهم 
ظلّوا يتعاملون مع القواعد الشعبية بالوسائل المتاحة 
والممكنة لديهم، يعطفون على الجماعات الضعيفة من االُّمة، 

المشقّةَ  مكن، ويرفعوَنوُيخَفِّفون عنهم اآلالَم والمتاِعَب بما ي
، ولئن كانت تلك الممارساتُ اإلمكاناتبالميسوِر ِمَن  عنهم

موضوعّيةً في ذاتها، الّتي يضطلُع بها أئّمة أهل البيت
يبتغون من خاللها وجه اهللا تعالى، بيد أنّها كانت كذلك سبباً 

  .لكسب الجماهير المسحوقة منها على وجه الخصوص
 -ِسواُه ِمن أئّمة أهل البيت كَ-اإلمامولقد أبَدى 

اهتماماً متزايداً باالُّمة، فرّسخ عالقته بها وعّمق تعامله مع 
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 الّرحيم، والقائد الحكيم، األبأوسع قطاعاتها، فكان 
  .الحريص على عالج أدوائها طوال أّيام إمامته

وقد عشنا طُُرفاً من ممارساته تلك ونشاطاته، عند دراستنا 
، ومن المناسب أن نذكر  من شخصّيتهاألخالقيللُبْعد 
  .اإلسالميةاكل االُّمة المصاديق العملية على تبنّيه لمشبعض 

إنّه كاَن يعولُ مائةَ بيت ِمن فقراِء « :قالعن أبي جعفر
المدينة، وكاَن ُيعِجُبُه أن يحضَُر طعاَمُه اليتامى والفقراُء 

اِولُُهم بيدِه، والزَّمنى والمساكيُن الّذين ال حيلة لهم، وكان ين
  .)١(» عياله ِمن طعامهىْن كان منهم له عيال حّملَُه إلوَم

  .)٢(»إنّه كان يستقي لضعفاء جيرانه باللّيل« :وعن الزهري
لّما وّجه يزيد بن معاوية قّواته « :اإلعرابيعن ابن 

الستباحة أهل المدينة المنّورة بعد ثورتها المعروفة، ضّم 
امرأة إلى اُسرته، يعولهّن أربعمائة علّي بن الحسين

ويتحّمل ِعبَء نفقاتهّن، حتّى انصرف الجيشُ الغازي، وقد 
نفُس العمل حين طََرَد عبد اهللا بن الزُّبير بني ُحِكَي عنه

  .)٣(»اُمّية من الحجاز
                                           

 .٣٩٨: ٩، وسائل الشيعة٥١٨: ، الخصال٢٩٣: ٣ناقبالم) ١(
 .٢٩٤: ٣بناقالم) ٢(
 . عن كشف الغّمة، نقال١٠١ً :٤٦نواربحار األ) ٣(
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 والعمل على كلِّ ما ِمن شأنه إعادتهم اءاألرقّاالهتمام بفئة 
أنّه يكثر كان عنه بكرامة، فقد ُرِوَي اإلنسانيةإلى ركب 
 من أجل تخليصهم من العبودّية، ولقد ذكر اءاألرقِّمن ِشراء 

، وقد بلغ )١(أهل السَِّير أنّه قد حّرر أعداداً كبيرة من تلك الفئة
من اهتمامه بفئات االُّمة بشتّى مستوياتها، أن خاطبه نافع بن 

ن نافع أنّها إنَّك تُجاِلُس أقواماً دوناً، ظنّاً ِم« :جبير يوماً بقوله
فنّد اعتراضه اإلماممنقصةٌ ينبغي الترفُّع عنها، غير أّن 

  .)٢(»إنِّي أجاِلُس َمْن أنتفُع بمجالسِتِه في ديني: بقوله
بفئات االُّمة اإلمامهذه لمحاتٌ يسيرة ِمِن اهتمامات 

المختلفة، واندماجه بها، وعيش مشاكلها، ووضع الحلول 
اهلها، مّما كان له أثر الممكنة لها، ورفع الحيف عن ك

  .لقاعدة شعبّية عريضةاإلمامإيجابي فّعال في كسِب 

٤אא 
قد اتّخذ من المسجد اإلمام أنسبَق أن أشرنا إلى 

النبوي الشريف، وداره المباركة، مجاالً خصباً لنشر المعرفة 

                                           
 .عمال، نقالً  عن إقبال األ١٠٣:  المصدر الّسابق)١(

 .٣٦٥: ٢٠، تهذيب الكمال٣٦٨: ٤١، تاريخ مدينة دمشق٣٠٠: ٣المناقب) ٢(
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، ولقد استطاع من خالل جهوده البنّاءة، أن يكون اإلسالمية
  .، بشتّى حقوله وأغراضهاإلسالمي جذب لرّواد الفكر محلّ

فقد استقطب كوكبة منهم، فالزمه بعضهم مالزمة التلميذ 
 وسمع منه آخرون فََرَوْوا عنه لغيرهم، ولقد أثمرت ألستاذه

في خلق الهيكل العام لمدرسة أهل جهود السّجاد
 الحقيقي، والّتي استكمل اإلسالمالّتي تُمثِّل البيت
فيما بعد بناءها وإنضاجها على  الباقر والصّادقماناإلما

  .شمل واألاألكملالوجه 
يمارس ـ عبر مهّمته التعليمية ـ  السّجاداإلماموكان 

ونشرها،  الصحيحة عن جدِّه رسول اهللاألحاديثترويج 
يرقى إلى رواتها أدنى شك، تبدأ بسيِّدي  عبر سلسلة نقّية ال

المؤمنين  ، وتمّر بأميرينشباب أهل الجنّة الحسن والحس
، فالوحي المقّدس، وكان وتنتهي برسول اهللا، علّي

قوم ذاته يرشد إلى الفكر السليم والفقه هذا السبيل األ
ويحذِّر  قوم، ويدلّ على مواقع الرشاد،الصحيح، والسلوك األ

  .من المزالق في الفكر والعمل
ن سنة ومن خالل تلك العملية البنّاءة، وعبر خمس وثالثي

ـ وهي مّدة إمامته ـ استطاع أن يخلق رواةً ُحفّاظاً، وفقهاء، 
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، وكان فيهم الصحابي األولوقادة فكر، ُيَعّدون في الّرعيل 
  .والتابعي وسواهما

فذاذ ـ الّذين وبمقدور المرء أْن يدرك أهمّية اُولئك األ
ـ في دنيا  قّدمنا ثبتاً بأسماء بعضهم في الصفحات الماضية

  إذا رجع إلى معاجم الرجال،اإلسالمية والحضارة المسلمين
 الفكر إليصالليكون على بيِّنة من أنّهم كانوا جسوراً 

 الّتي األجيالمن منابعه الصافية إلى   الصحيح،اإلسالمي
أو تفسير للقرآن  ،إسالميمن خالل ما قّدموا من فقه  تَلَتْ،

  .أو أفكار عقائدية أو سواها الكريم،
ر المرء أْن يحيط بأهميتهم التاريخية في كما أّن بمقدو

أّن بعضهم قد صار   والمسلمين، إذا أدركاإلسالمدنيا 
 الكُبرى، الّتي أقام الباقر اإلسالميةللمدرسة  نواة

من بعد ذلك صرَحها، وما زال زخمها متدفِّقاً والصادق
  .حتّى هذه الّساعة، وسيظلّ إلى ما شاء اهللا تعالى

كون قد كّونا فكرة ناضجة عن مسار إلى هنا نأمل أْن ن
، لإلسالمالسّجاد اإلمام وما قّدمه اإلصالحيةالحركة 
للمسلمين كافّة، من خالل عرضنا لمنهجه  ودعوة كرسالة

 والمنجزات الّتي حقّقها في دنيا اإلصالحيالُمتََبنّى في العمل 
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المسلمين على صعيد المقاومة السياسية أو العطاء الفكري 
  .ن االجتماعي أو غير ذلكأو التعاو





 
  
  
  

א 

دون أن يتعّرض مضت سنوات على إمامة السّجاد
 أو تنكيلها، ألنّهم مقتنعون األمويلقمع سلطات االنحراف 

بأّن االضطرابات الّتي نشبت في طول البالد وعرضها بعد 
مأساة كربالء الدامية، على امتداد عشر سنوات كاملة لم يكن 

  .لْع فيها ِضلإلمام
وكمثال على ذلك فإّن يزيد بن معاوية أوصى قائده مسلم 

  :بن عقبة الّذي كُلِّف بغزو المدينة المنّورة واستباحتها بقوله
فإذا ظهرتَ عليهم فَأِبْحها ثالثاً بما فيها ِمن مال أو داّبة «

أو سالح فهو للجند، فإذا مضِت الثّالثُ فاكفُْف عن النّاس، 
الحسين فأكفُْف عنه، واستوِص به خيراً فإنّه وانظْر علّي بن 

  .)١(»لم يدخلْ مَع النّاس

                                           
، الطبري، البداية ٣٧٢: ٤، تاريخ الطبري١١٢: ٤الكامل في التاريخ) ١(

 .، ابن األثير٢٣٩: ٨والنهاية
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كما أّن عبد الملك بن مروان حين ولّى هشام بن 
 ،)١(خيراًباإلمامأوصاه  إسماعيل المخزومي على المدينة،

وحين تّم للحّجاج بن يوسف الثقفي تصفية ابن الزُّبير في 
الّتي يندر  ،إلرهابواوسلك مع الناس سياسة القمع  الحجاز،

  :كتب إليه عبد الملك ،يةاإلنسانمثيلها في تاريخ 
أّما بعد، فََجنِّْبني دماَء بني عبد المطلّب، فإنِّي رأيتُ آلَ «

أبي سفيان، لّما َوِلغوا فيها لم يلبثوا بعدها إالّ قليالً، 
  .)٢(»والّسالم

 لإلمام سياسة عدم التصدِّي األمويينعلى أّن تبنِّي 
نّه لم يتعّرض للمضايقة أيعني   عقد من الزّمان الطوال

 والتوّجس، فإنّه عند تدهور واألذى والّرقابة واإلرهاب
 العاّمة خالل ثورة المدينة، وأثناء استفحال الحركة األوضاع

لكثير من المضايقة كما تشير اإلمامالزُّبيرية، قد تعّرض 
الحذر، شعوره بالضيق و: بعض المصادر التاريخية؛ فمنها

 األموية إلى سمعه عن تحّرك القّوات نباءاألحين ترامت 

                                           
 .٣٦ :مام زين العابديناإل) ١(

 :مام زين العابديناإل، ، نقالً عن االختصاص١١٩: ٤٦نواربحار األ) ٢(
 .٢٥٦: ١، الخرائج والجرائح٤١٧: ، بصائر الدرجات٢٧٣
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باتّجاه المدينة بقيادة مسلم بن عقبة، على أثر ثورة أهلها، 
  :فكان يتضّرع إلى اهللا أْن َيْدرأَ عنه شَرَّه

 َرّب كم ِمن نعمة أنعمتَ بها عليَّ قَلَّ لَك عنَدها شُكري،«
فيا َمن قلَّ  لَك عندها صبري،وكم ِمن بلّية ابتَلَْيتَني بها قلَّ 
قلَّ عنَد بالِئِه صبري ويا َمن  عنَد نعمِتِه شُكري فلم َيحرْمني،

ينقطُع أبداً، ويا ذا  ذُلْني، يا ذا المعروف الّذي الفلم َيخْ
تُحصى عدداً، صَلِّ على محّمد وآِل محّمد،  النعماِء الّتي ال

حِرِه، وأستعيذُ ِبَك ِمن وادفْع عنِّي شَرَُّه، فإنِّي أدرأُ ِبَك في ن
  .)١(»شَرِّه

بنفس المضايقة حين استطال الوجود وقد شعر
يختلف في  الزُّبيري في الجزيرة، حيث إّن ابن الزُّبير ال

، بل األمويينعن اإلمام الّذي يقوده اإلمامةمعاداته لخط 
 منهم، بسبب انكشاف اإلصالحيةإنّه أشّد خطراً على الحركة 

لى حقيقته لالُّمة المسلمة بعد شهادة  عاألمويالحكم 
، خالفاً للخط الزُّبيري الّذي لو قُدَِّر له أْن ينتِصَر، الحسين

 الّتي خَلَقَها الحسيُن األمويينالمتصّ النقمةَ الشعبيةَ على 
بدمائهم الزكّية وحياتهم الغالية ـ المتصّها وأهلُ البيت

                                           
 .٣٦٥: ، الصحيفة السجادية١٥١: ٢رشاداإل) ١(
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 األمويةمتبنّياِت لمصلحة حزبه ـ في حين ينفِّذُ البرامَج وال
 ذاتها، مّما يشكِّل خطراً أبعَد األهدافنفسها، ويرمي إلى 

  . التاريخيةاإلسالموأعمَق على الرِّسالة وحركة 
، وشعر بالخطر من توّسع حركة اإلمامولقد توّجس 

ابن الزُّبير حتّى كان يبدو عليه الحزُن وطولُ التفكير بسببها، 
  .)١(ماليكما يروي صاحُبُه أبو حمزة الث

 عن اإلمام العاّمة قد مّرت بسالم، ونفض األزمةإالّ أّن 
كاهله ِدثاَر الضيق والحذر الناجم عنها، واستمّر يمارس خططَُه 

  . في االُّمة بما اُتيَح له من إمكانات وظروفاإلصالحية
 بدأ يستعيُد سطوتَُه، بعد أن صفّى األمويعلى أّن الحكم 

السابعة من حكم عبد الملك بن آخر موقع للثّوار في السنة 
، فعادت )هـ ٦٥(مروان، الّذي تسلّم زمام االُمور بعد أبيه عام 

 على الّسلطة األموي إلى سابق عهدها، وقبض البيت األوضاع
  .األقلِبَيد من حديد، أو هكذا بدا لفترة محدودة على 

ة قد تعّرضت  المخلصاإلسالميةوإذا كانت القوى 
الضطرابات العاّمة الّتي زعزعت لضربات موجعة خالل ا

 من األولى، منذ عهد يزيد حتّى السنوات األمويالكيان 

                                           
 .، نقالً عن الخرائج والجرائح١٤٥، ٤٦نوار بحار األ)١(
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حكم عبد الملك بن مروان، فإّن تلك الضّربات كانت حصيلة 
مواقف ثورّية غالباً، كحركة التّوابين وثورة المختار الثقفي، 

  .وكان لها أقوى اآلثار الجهادية في أعماق وجدان االُّمة
 وعودة الزمام إلى البيت ! الدموياألمناستتباب بيَد أّن 

، مجّدداً من جهة، وانتهاء المقاومة الواعية من جهة األموي
، لم يكن فاتحة خير واطمئنان لمصلحة الخط الرسالي أخرى

، وإنّما بدأت مرحلة جديدة من تاريخ األشكالبشكل من 
تختلف بحال عن سلسلة الكوارث  الأتباع أهل البيت

مّرت بهم في سنوات خلت، إالّ من حيث المصاديق، الّتي 
 بقيادة عبد الملك شعار التصفية األمويفقد تبنّى الحكم 

للوجود الرسالي، وفي طليعته القوى ذات التأثير الفاعل فيه، 
ونُفِّذت تلك الخطّة من خالل تعيين الجزّار الرهيب الحّجاج 
 بن يوسف الثقفي والياً على الكوفة ـ عاصمة أهل

ـ الّذي نشَر في ربوعها الّدماَر، وأشاَع الرُّعَب البيت
، وحسبنا )١(والموتَ، فقتل المؤمنين على التّهمة والظّنّة

 محّمد اإلماموصفاً لتلك المأساة الرهيبة تحديد 
  :لحجمها الدامي بقولهالباقر

                                           
 .حسن إبراهيم حسن.   د،٢٩٥: ١سالمتاريخ اإل) ١(
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ـ ثّم جاء الحّجاُج، فقتلهم ـ يعني أتباَع أهل البيت«
بكلّ ِظنّة وتُهمة، حتّى أّن الّرجل لَُيقالَ له كلّ قتلة، وأخذَُهم 

  .)١(»شيعة علّي: زنديٌق أو كاِفٌر، أحبُّ إليِه ِمن أن ُيقال له
عبر تلك المحنة الكثير من وفقد أتباع أهل البيت

فذاذ، كسعيِد بن ُجَبير، وكَُمْيلَ بن زياد، وسواهما، رجالهم األ
د الّذين قتلهم حتّى لقد أشار بعض المؤرِّخين إلى أّن عد

الحّجاج عبر العشرين سنة، الّتي كان فيها والياً قد بلغ مائةً 
. وعشرين ألفاً قُِتلوا صَْبراً سوى َمْن قُِتلَ في عساكره وحروبه

ولقد مات ذلك الجزّار الّرهيب وفي سجنه خمسون ألف 
مّما . )٢(رجل، وثالثون ألف امرأة، منهّن ستّة عشر ألفاً مجّردةً

وما جم المأساة الّتي عانى منها أتباع أهل البيتيجسِّد ح
تحّملوه من تقتيل وتشريد وسجن وتعذيب في اهللا تعالى 

  .األصيل اإلسالمومن أجل 
لم ُيظِهر بشكل  السّجاداإلماموعلى الّرغم من أّن 

، ال األمويةسافر أيَّ نشاط سياسي أو مسلّح ُمعاد للسلطات 
تي نشبت عبَر السنوات العشر في أّيام االضطرابات العاّمة الّ

                                           
 .٢٧٨: ٣، ينابيع المودةابن أبي الحديد، ٤٤: ١١شرح نهج البالغة )١(

 .المسعودي، ١٧٥: ٣مروج الذهب) ٢(
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ـ كما الحظنا ُمسبقاً ـ وال في الّتي أعقبت ثورة الحسين
 والتهديد اإلرهابلم ينج من نّهأالعهد الّذي تال، إالّ 

 تعلم بأنّه الممثل األمويةّن الجهات والمحاصرة مع ذلك، أل
، وأنّه يشكِّل خطراً عملّياً على التّيار اإللهيالحقيقي للمنهج 

تحريفي حتّى في حالة نشاطه الفكري الّذي لم يكن ال
  .محظوراً يومها على أحد

 الّتي األموية مرصوداً من قبل السلطات اإلمامولقد كان 
تتابع خطواته، وتُحاط علماً بنشاطاته، حتّى الخاصّة منها كما 

  :تشير الوثائق التاريخية إلى ذلك
ان عين كان لعبد الملك بن مرو« :عن يزيد بن حاتم قال

بالمدينة يكتب إليه ما يحدث فيها، وإّن علّي بن 
أعتَق جاريةً له ثّم تزّوجها، فكتب العين إلى عبد الحسين

أّما بعد، : الملك، فكتب عبد الملك إلى علّي بن الحسين
فقد بلغني تزويُجَك موالتََك، وقد علمتُ أنّه كان في أكفّائك 

فال  ستنِجُبُه في الولد،وتَ ِمن قريش َمن تمّجُد به في الصّهر،
  .)١(لنفِسَك نظرتَ وال على ُولِدَك أبقيتَ، والّسالم

                                           
 .٧٢: ٢٠وسائل الشيعة، ٣٤٤: ٥الكافي) ١(
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أّما بعد، فقد بلغني  :ينَب إليه علّي بن الحسفكت
وتزعم أنّه قد كان في نساء  تَُعنِّفُني بتزويجي موالتي، كتاُبَك،

وأنّه  وأستنِجُبُه في الولد، قريش َمن أتمّجد به في الصّهر،
وال ُمستزاٌد في  ُمرتقى في مجد،@ول اهللاليس فوَق رس

 منِّيخرَجتْ منِّي أراد اهللا وإنّما كانت ملَك يميني، كََرم،
وَمْن كان  ثّم ارتجعتُها على سنّته، بأمر التمستُ بِه ثواَبُه،

وقد رفَع اُهللا  فليس ُيِخلُّ به شيء ِمن أمره، زكّياً في دين اهللا،
فال لُْؤَم  وأذهَب اللّْؤَم، لنقيصةَ،وتّمَم به ا  الخسيسةَ،باإلسالم
  .)٢(»)١( اللّْؤُم لُْؤُم الجاهلّية، والّسالمإنما ُمسلم، يءعلى امر

عّمه  )٣(تزّوج اُّم ولدإّن علّي بن الحسين« :وعن زرارة
  مواله، فلّما بلغ ذلك عبد الملك بن)٤(، وزّوج اُّمهالحسن

تعرف يا علي بن الحسين، كأنك ال : مروان كتب إليه
َموِضَعَك ِمن قوِمَك، وقدَرَك عند الناس تزّوجتَ موالةً، 

  .وزّوجت موالك بأمَِّك

                                           
تالحظ روح الجاهلية والتعصّب واإلستغالء الطبقي في كتاب عبد ) ١(

، سجادمام السالم ونظرته اإلنسانية في جواب اإلاإل الملك، كما تالحظ روح
  .٧٢: ٢٠وسائل الشيعة، ٣٤٤: ٥الكافي
 .، نقالً عن الكافي١٦٤: ٤٦نوار واللفظ لبحار األ،الكليني، ٣٤٤: ٥الكافي )٢(
  .األمة التي يستولدها مالكها ذكراً: أم ولد )٣(
  .أّمي: مربّيته، كان يسّميها: أمة )٤(
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فهمتُ كتاَبَك، ولَنا : يقولفكتَب إليه علّي بن الحسين
، فقد زّوَج زينَب بنتَ عّمه زيداً مواله، اُسوةٌ برسول اهللا

  .)١(»وتزّوج موالتَُه صفّية بنت ُحَيي بن أخطب
ّن عبد الملك بن مروان قد حاول وعلى الّرغم من أ

تجنّب دماء بني عبد المطلّب كما يشير كتابه إلى الحجاج 
في  السّجاداإلمامالثقفي، إالّ أنّه سرعان ما تبّرم من وجود 

المدينة المنّورة بسبب تنامي خطّه المعارض في االُّمة، من 
خالل وسائله الفكرية والعملية الّتي سبق أن أشرنا إليها، 

، وإرساله ج ابُن مروان تََبرَُّمُه ذاك بإصدار أمر اعتقالهفتّو
، وإرغامه على التخلّي عن إلرهابهمثقالً بالحديد إلى دمشق 

مهّمته الرِّسالية في دنيا المسلمين، وقد كانت تلك خطّة عبد 
الملك فيما يبدو، ليتسنّى له فصله عن قواعده الشعبية، 

قّوة الروحية الّتي يتمتّع بها وتالمذته في المدينة، غير أّن ال
وكرامته عند اهللا تعالى، حالت دون تنفيذ الخطّة اإلمام
  .بسالمإلى حرم الرسولاإلمام، فعاد األموية

على أّن الموقف قد تأزّم بعد موت عبد الملك، حيث 
مر بعده، في وقت قد صُفِّيتْ فيه تسلّم الوليد ابنه زمام األ

                                           
 .٦٠: ، الزهد، نقالً عن كتاب الزّهد١٣٩: ٤٦نواربحار األ) ١(
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متابعاً  السّجاداإلمامَق غير المعارضةُ أو كادت، ولم يب
تثقيفاً، وإرشاداً، وأمراً بمعروف :  في االُّمةاإلصالحيةخطواته 

 الحكم  قادةأقضّ مضاجع مر الّذيونهياً عن منكر، األ
 وأثار اإللهية التحريفية للرِّسالة األهداف ذياألموي 
 اإلماموحقدهم، وقد أدركوا أّن إيقاف مسيرة  مخاوفهم
ن بإرهابه، فقد جّربوا ذلك في عهد عبد الملك، يمك تلك، ال
 ـ كما جرى في واإلرهابيتم بتعريض شيعته للقتل  كما ال

الكوفة ـ فإّن تجربتهم في هذا النوع لم تحقِّق هدفهم النهائي 
، اإللهيالقاضي بقتل روح المقاومة الجهادية لصالح المنهج 

  . واالستعالءواإلرهابوخط المعارضة للظلم 
 ذاته،اإلمام ا فإن خططهم اتّجهت لتصفيةومن هن
فقد اغتاله سليمان ابن عبد الملك في عهد  وهكذا كان،

وبذلك أسدل الستار على  الوليد من خالل سّم دّسه إليه،
  . العظيماإلمامعصر ذلك 

هدافَُه بقيتْ حّيةً نابضةً بالحياِة، متدفِّقةً بيَد أّن أفكاَرُه وأ
، حاملةً اإلنساني، تُسيُِّر التاريخَ ماءبالخيِر والخصِب والنّ

  .المشعلَ المتفجِّر بالفضيلة والُهدى



 ١٢٩.............................................................الفعل رّد سياسة

  

 

 الُهداة الميامين من آبائه وأبنائه، األئمةفسالٌم عليه وعلى 
 والُمستَشَْهدين ِمن اإلسالميةوعلى جميِع َحَملَِة الرِّسالة 

  .أجلها
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