
 

 1 

 المحور الرابع: 
  

 السِّيرة
  

 موضوعات المحور
 .النيّب حممَـّد بن عبد اهلل  صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 عليه السالم. اإلمام علّي بن أيب طالب 
 .السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم 
  ّعليه السالم. اإلمام احلسن بن علي 
 .اإلمام احلسني بن علّيعليه السالم 
 ني عليه السالم.اإلمام علّي بن احلس 
 .اإلمام حممَـّد بن علّي الباقرعليه السالم 
 عليه السالم. اإلمام جعفر بن حممَـّد الصادق 
 عليه السالم. اإلمام موسى بن جعفر الكاظم 
 عليه السالم. اإلمام علّي بن موسى الرضا 
 عليه السالم. اإلمام حممَـّد بن علّي اجلواد 
 ه السالم.علي اإلمام علّي بن حممَـّد اهلادي 
  ّعليه السالم. اإلمام احلسن بن علّي العسكري 
  ّعجل اهلل تعاىل فرجه الشريف اإلمام احلجَّة بن احلسن املهدي. 
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 الدرس األّول: النبّي محمـّد صلى اهلل عليه وآله وسلم
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 عليه وآله وسلم قبل البعثة.يتعّرف إىل حياة الرسول صلى اهلل  -1
 يستذكر أهّم احملطّات يف حياة الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم حّّت احلصار واهلجرة إىل يثرب. -2
 يبنّي جمريات مرحلة اهلجرة إىل املدينة وبناء الدولة اإلسالمية. -3
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 بطاقة الهويـّة
 هلل عليه واله وسلماالسم                                        حممد صلى ا
 الّلقب                                        املصطفى
 الكنية                                        ابو القاسم

 اسم األب                                    عبد اهلل بن عبد املطلب
  اسم األّم                                     امنة بنت وهب 

 م571ربيع االول عام الفيل املوافق لسنة  17الوالدة                                      
 هـ 11صفر  28الوفاة                                       

 سنة 23                                   مّدة النبّوة
 ورةاملدينة املن                                 مكان الدفن

 
 من الوالدة حّتى البعثة

 . 2﴾أََلْم َيِجْدَك يَِتيماً َفآَوى، قال تعاىل: ﴿1ُوِلَد النيّب حمّمد صلى اهلل عليه وآله وسلم يتيماً حيث ولد بعد وفاة أبيه
ن ومل يَِعــم مــع أّمــه كثــااً حيــث ابتقــل إىل الباديــة وارتلــع عنــد حليمــة الســعدية امــد ســنوات تقريبــاً، ويف السادســة مــ
"ِإّن عمره الشريف، ُتوفّيت والدته، فابتقل أمر رعايته إىل جّده عبد املطّلب اّلذي أواله كامل الرعاية. حيث كان يقول: 

 ِلما توّسم فيه من الربكات اّليت رافقته منذ والدته. ويف الثامنة من عمرهاْلبني هذا َلْشأَنًا" 

                                                 
 وقيل بعد وفاة أبيه بأشهر. 1
 .6سورة اللحى, اآلية  2
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 ة عّمه أيب طالب، بناًء على وصّية جّده.الشريف تويّف جّده عبد املطّلب، فابتقل إىل كفال
  

امتـا  النـيّب حمّمـد صــلى اهلل عليـه وآلـه وســلم بـني النـاك يف عصـره، فكــان معروفـاً بيـنهم بالصــادق األمـني، وبابتعـاده عــن 
 مساوئ األخالق كافّـة، مـن شـرب اامـر واللهـو وامليسـر، و،ـو الـا، مّـا كـان منتشـراً يف الـا الزمـان. ودليـل الـا أنّ 
أحـداً مـن النــاك حـّّت مـن أعدايــه، مل يعـّاه بعـد دعوتــه هلـم إىل اإلســالم، بـأّي فعـل شــاين أو مملمـة  ظلـم  ــا أحـداً مــن 

 الناك.
  

 من البعثة حتَـّى الحصار في شـعب أبي طالب
 البعثة: -1

بقاا اجملتمع منها، وهذا من إحاطة ببذ النيّب حمّمد صلى اهلل عليه وآله وسلم كلَّ مماهر احلياة اجلاهلّية، وكان يفّكر يف إ
ـــة بـــه، فكـــان يـــ ّدد إىل  ـــالنبّوة، فهـــب  عليـــه "غـــار ِحـــرا العنايـــة الربابّي ـــد إىل اهلل عـــّز وجـــّل فيـــه، وقـــد كّرمـــه اهلل ب "، ليتعّب

ن جرباييلعليــه الســالم بــالوحي وهــو يف األربعــني مــن عمــره، وبــذلا ابتــدأت الــدعوة اإلهليـــّة إىل النــاك كافّــة لت ــرجهم مــ
 الملمات إىل النور.

  
 والسّيدة خدجية بنت خويلد عليها السالم أّول من آمن بدعوته.  وكان علي بن أيب طالب عليه السالم

  
 الدعوة بين السريـّة والعلنيـّة: -2

دعوة سريّة امتثل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم لألمر اإلهلّي فلم يعلن للناك عامة رسالته وبزول الوحي عليه، وبقيت ال
مّدة ثالث سنني, عمـل النـيّب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم خالهلـا علـى بنـاء النـواة األوىل للـدعوة وتركيـز دعايمهـا، إىل أن 

رِـّرَّ ُ قَـّْم آمن به مجاعة، وعندما بلغ عددهم أربعني ش صاً، أمره اهلل سبحابه وتعاىل بأن يعلن دعوتـه : ﴿يَـا أَيـهَهـا اْلمَّـدَّ
 .1فَأَنِذْر﴾

                                                 
 .2و1سورة املدثر، اآليتان  1
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 ، ابتهت الدعوة السريّة وابتدأت الدعوة العلنّية لإلسالم.1﴾َوأَنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَقْـَربِينَ فلّما بزل قول اهلل تعاىل: ﴿
  

 وجاء بذلا األمر اإلهلّي، بأْن يبدأ النيّب دعوته أّواًل بأرحامه وأقاربه إىل عبادة اهلل وببذ األصنام والشرك.
  
 ار:موقف قريش وقصـّة الحص -3

مل تتقّبل قريٌم دعوة النيّب إىل اإلسالم، متذّرعة بأعذار  واهية، كتقليد اآلباء واألجداد، واشـتّدت يف ملـايقته صـلى اهلل 
"عليه وآله وسلم وتعذيب أصحابه، حّّت قال صلى اهلل عليه وآله وسلم  .2: "ما أَّوِذَي نَِبيٌّ ِمْثَل ما أَّوذيتَّ

  
ب ابن أخيه يف دعوته لإلسالم، فآ ره ودافع عنه، وباصره، وحال بينه وبني قريم، اّليت أما أبو طالب فإبه وقف إىل جاب

حاربته ووقفت أمام دعوته رافلة هلا ولذلا جتد النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يشعر بوفاة عّمه أبّه قد فقد سنداً قويّاً 
َوَمَشـى  ، وَكِفْلَت يَتيمًا، َوَنَصْرَت َكبيرًا، َفَجـااَك اهللَّ َعنّـي َيْيـرًا""يا عّم رَبَـّْيَت َصغيراً وركناً وثيقاً، ويتمّثل الا بقوله: 
 .3"َوَصلْتَك رَِحٌم َوجَّايَت َيْيراً بـَنْيَ يََدْي َسريرِِه، َوَجَعَل يَقوُل: "

  
ىل مجاعـة  مـن أصـحابه، لقد واجه النيّب صلى اهلل عليه وآله وسـلم تـََعنتـَت قـريم، باّذـااه تـدابا وقاييّـة، منهـا أبّـه طلـب إ

، فَـبنَّ ِبهــا َمِلَ ـاً ال يَّْعلَـمَّ ِعْنــَد َّ وعلـى رأسـهم جعفـر بـن أيب طالــب، اهلجـرة إىل احلبشـة، قـاياًل هلـم:  "ِهــَي َأْر َّ ِصـْد ف
 .4َأَحٌد"
  

مث اشـــتّدت املواجهـــة بـــني قـــريم واملســـلمني، ووصـــل األمـــر بقـــريم إىل أن جتتمـــع يف دار النـــدوة، وتقـــّرر فـــر  حصـــار 
"أن ال يَّواِكلـــوا بنـــي هاشـــم وال اقتصـــادّي امقاطعـــةب علـــى بـــع هاشـــم، يف ُشـــعب أيب طالـــب، وكتبـــوا بيـــنهم صـــحيفة: 

ــى يــدفعوا إلــيهم رســول اهلل  يَّ ّلمــوهم، وال يَّبــايعوهم، وال يَّاّوجــوهم، وال يتاّوجــوا إلــيهم، وال يح ــروا معهــم، حّت
 صلى اهلل عليه وآله وسلم ليقتلو ".

                                                 
 .214سورة الشعراء، اآلية  1
 .42، ص3ابن شهر آشوب، مناقب آل طالب، ج 2
 .35، ص2تاريخ اليعقويب، ج 3
 .344، ص1ساة ابن هشام، ج 4
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ار، لـثالث سـنوات متواليـة، ويف أواخـره تـويّف أبـو طالـب، والسـّيدة خدجيـة، يف عـام واحـد  ّـاه الرسـول استمّر هذا احلصـ
 : "عام الحان".صلى اهلل عليه وآله وسلم

  
مل تُثِن هذه املقاطعة من عزمية النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم رغم ما أصـابه، جـرّاء احلصـار وفقـده لعّمـه و وجتـه، فتـابع 

وة، وقصد الطايف يف السنة العاشرة للبعثة ليعر  عليهم الدين اجلديد، فرّدوه بِغلمة  ورموه باحلجارة فرجع إىل بشر الدع
 مّكة غا يايد من رمحة ربّه.

  
 مقدِّمات الهجرة إلى يثرب

 أهل يثرب ومبايعة الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم: -1
احلّج، على بشر دعوته بني الناك اّلذين يَِفدون إىل مّكة, فالتقى سرّاً يف عمل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف مواسم 

مكان  يُدعى العقبة بعض الوفود القادمة من يثـرب، وكـان الـا يف السـنة الثابيـة عشـرة للبعثـة، فـآمنوا بـه صـلى اهلل عليـه 
ىل يثرب، فأرسل النيّب صلى اهلل عليه وآله "، وقفلوا عايدين إ"العقبة األولىوآله وسلم وبايعوه، وعرفت هذه البيعة ببيعة 

" الّـذي عّلمهـم القـرآن. وبعـد سـنة، قـِدم وفـٌد مـن يثـرب، يلـّم سـبعني رجـاًل مصـعب بـن عميـروسلم معهم الصـحايّب "
مّهـدت " الّـيت "العقبة الثانيةوامرأتني، فالتقوا بالنيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف املكان بفسه، فبايعوه فيما ُعِرف ببيعة 

ملرحلــة جديــدة مــن مراحــل الــدعوة اإلســالمية ســواء مـــن حيــث العالقــة بــني املســلمني واملشــركني أو مــن حيــث التمهيـــد 
 للهجرة إىل يثرب.

  
 المؤامرة والهجرة: -2

شـــعرت قـــريم أنَّ  مـــام األمـــور بـــدأ يـَْفَلـــت مـــن يـــديها، حيـــث وجـــد املســـلمون يف يثـــرب متنّفســـاً مـــن اللـــغ  القرشـــي، 
حة جديــدة، فلجـأت للــت ّلا مــن النـيّب صــلى اهلل عليــه وآلـه وســلم وضــعوا خيـارات عديــدة إىل أن عزمــوا وأكسـبهم ســا

على قتله بغية إهناء اإلسالم. فأوحى اهلل عّز وجّل للنيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم خمرباً إيّاه مبؤامرة قريم، يف قوله تعاىل: 
 ﴿َوِإْذ يَْم َّرَّ ِبَك الَِّذيَن 
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ـرَّ اْلَمـاِكرِينَ َكَفرَّوْا  ، لقـد كتـب اهلل النجـاة لنبيّـه، 1﴾لِيَّْثِبتَّوَك َأْو يـَْقتـَّلَّوَك َأْو يَّْخرِجَّـوَك َويَْم َّـرَّوَن َويَْم َّـرَّ اللّـهَّ َواللّـهَّ َييـْ
لـت واقتلت احلكمة اإلهليـّة أن يَِبْيت اإلمام علّي عليه السالم يف فراش النيّب يف تلـا الليلـة دفاعـاً عـن الرسـالة، وملّـا دخ

فرسان قريم إىل املنزل، ُفوِجئت بـأّن الّـذي يبيـت يف فـراش النـيّب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم هـو اإلمـام علّيعليـه السـالم. 
 .2﴾﴿َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نـَْفَسهَّ ابِْتَغا  َمْرَضاِت الّلِه َوالّلهَّ َرؤَّوٌف بِاْلِعَبادِ ويف الا بزلت اآلية الكرمية: 

  
 لة، هاجر النيّب من مّكة باجّتاه يثرب، حيث كان األبصار يأملون لقاءه، ويَِعُدوبه بالنصرة.ويف تلا اللي

  
مّث التحق اإلمام علّي عليه السالم ومعه الفواطم الثالث بـالنيّب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم وهـّن: فاطمـة بنـت رسـول اهلل 

 ت الزبا بن عبد املطلب.صلى اهلل عليع ، وأّمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وفاطمة بن
  

 النبّي صلى اهلل عليه وآله وسلم في المدينة المنورة:
 بنا  الدولة اإلسالميـّة في المدينة: -1

يف منتصف شهر ربيع األّول، دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم املدينـة، وهنـاك عمـل علـى تشـكيل بـواة الدولـة 
 خطوات أمّهها: اإلسالمّية األوىل، ومتّثل الا بعّدة

  
 بناء املسجد اّلذي يشّكل الدعامة األوىل للدولة اإلسالمّية. -
  
 املؤاخاة بني املهاجرين واألبصار، وتوثيق ُعرى التعاون بينهم. -
  
 إبرام املعاهدات مع بعض القوى الفاعلة يف املدينة، وحوهلا. -
  
 وة إىل الدين.إرسال املبعوثني إىل خارج شبه اجلزيرة العربّية للدع -
  
 إعداد النواة األوىل للجيم اإلسالمّي. -

                                                 
 .30سورة األبفال، اآلية  1
 .207البقرة، اآلية  سورة 2
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 عقد اتفاق مع يهود املدينة يتلمن بنوداً أمهها عدم بصرة اليهود ألي جهة تريد أاية املسلمني. -
  

 ومّت بذلا إقامة جمتمع إسالمّي متماسا، مّثل فيه الرسول دور القايد واملشرف واملدير.
  
 "فتح مّ ة":  -2

ة السادسة للهجرة أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم احلج، فمنعته قريم من الدخول، فعقد معهم اتفاقاً يف السن
"، ويف السنة الثامنة للهجرة بقلت قريم صلح احلديبيـّة، فقّرر النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم صلح الحديبيةعرف بـ "

ف مقاتــل، وتوّجــه بــه إىل مّكــة فــدخلها فا ــاً مــن دون إراقــة دمــاء تُــذكر. مثّ قتاهلــا، فجّهــز جيشــاً بلــغ تـَْعــَداده عشــرة آال
 توّجه النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم بعد الا إىل الطايف ففتحها.

  
شــّكل فــتح مّكــة فا ــة عهــد جديــد للمســلمني، فمــا إْن حلّــت الســنة التاســعة للهجــرة حــّّت ابطلقــوا إىل مالقــاة الــروم يف 

، حيث خرج النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلمبجيم كبـا، وملّـا وصـلت أببـاء هـذا اجلـيم إىل مسـامع الـروم أطراف اجلزيرة
آثروا االبسحاب من مواقعهم اّليت كابوا عليها إىل داخل بالدهم... وبقي النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف تبوك قرابـة 

نــة مســّجاًل أهــّم االبتصــارات الّــيت دفعــت خطــر تلــا الدولــة املتا ــة عشــرين يومــاً مل يقاتــل أحــداً، وقفــل راجعــاً إىل املدي
 ".غاوة تبوكحلدود احلجا  وُعرفت هذه الغزوة بـ"

  
 : حجـّة الوداع -3

يف السََّنة العاشرة للهجرة، أّدى النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم مع املسلمني مناسا احلّج، ويف طريق عودته وقف النـيّب 
معلناً على املأل  1﴾يَا أَيـهَها الرَّسَّولَّ بـَلِّْغ َما أَّنِاَل ِإلَْيكَ وآله وسلم يف غدير خّم مستجيباً لنداء الوحي: ﴿ صلى اهلل عليه

عـاىل: إكمال الدين، وإمتام النعمة بالوالية واإلمامة، وقال: "َمْن ُكْنُت َمْوالُه فـََهذا َعِليٌّ َمْوالُه". و ذه املناسبة بزل قوله ت
 .2﴾َم َأْكَمْلتَّ َل َّْم ِديَن َّْم َوأَْتَمْمتَّ َعَلْي َّْم نِْعَمِتي َوَرِضيتَّ َل َّمَّ اإِلْساَلَم ِديًنااْليَـوْ ﴿

                                                 
 .67سورة املايدة، اآلية  1
 .3سورة املايدة، اآلية  2
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 صلى اهلل عليه وآله وسلم:  ارتحال النبّي األكرم -4
بوفاة النيّب صلى " لغزو الروم. ُفِجع املسلمون أسامة بن زيدويف السََّنة احلادية عشرة للهجرة، وأثناء جتهيز جيم بقيادة "

، فشّيع املسلمون رسول اهلل صلى  اهلل عليه وآله وسلم، ففاضت روحه الطاهرة يف ِحْجر علّي بن أيب طالب عليه السالم
 اهلل عليه وآله وسلم، ودفن يف منزله باملسجد النبوي. 
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 تمارين
 ـ أكمل بطاقة هويّة النبّي األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم:1

 .....................االسم: ....
 مّدة النبّوة: ....................
 اللقب: ........................
 مكان املرقد: ................

  
 ـ من القائل؟ ومن المقصود؟2
 املقصود القايل  

   إّن البع هذا لشأباً 
   فجزاك اهلل عّع خااً 

   فإّن  ا ملكاً ال يملم عنده أحدٌ 
 
 ن هو؟ـ م3

 ---------------------------------سفا الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل بالد احلبشة: 
 
 النبّي صلى اهلل عليه وآله وسلم: ـ أذكر الحادرة التي جرت قبل البعثة، وأّكدت على اعتراف أهل مّ ة بح مة4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 ـ أعّدد بعض معاجا النبّي األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم:5
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أكتب الحادرة األبرز التي حصلت في:6

 ----------------------------------------------------السنة العاشرة للبعثة: 
 --------------------------------------------------السنة الثابية عشر للبعثة: 
 --------------------------------------------------السنة الثالثة عشر للبعثة: 
 ----------------------------------------------------السنة الثابية للهجرة: 
 ----------------------------------------------------السنة الثالثة للهجرة: 

 ---------------------------------------------------السنة ااامسة للهجرة: 
 --------------------------------------------------جرة: السنة السادسة لله

 ---------------------------------------------------السنة التاسعة للهجرة: 
 ---------------------------------------------------السنة العاشرة للهجرة: 

 ------------------------------------------------السنة احلادية عشر للهجرة: 
  
 ـ من هو؟7

 ------------------------------------سفا الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل يثرب: 
 
 
 ـ ما هي مناسبة ناول اآلية المباركة: ﴿يَا أَيـهَها الرَّسَّولَّ بـَلِّْغ َما أَّنِاَل ِإلَْيَك...﴾? 8

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 الدرس الثاني: اإلمام علّي بن أبي طالب عليه السالم
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 وية له.يتعرف إىل حياة اإلمام عليعليه السالم يف مّكة والرعاية النب -1
 يعر  قّصة املؤاخاة مع النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم و واجه من الزهراء عليها السالم. -2
 يشرح املنهج القيادي لإلمام علي عليه السالم عند استالمه ااالفة وقيادة الدولة اإلسالمية. -3
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 بطاقة الهوية
 عليه السالم  االسم                                عليّ 

 لّلقب                                أما املؤمننيا
                   الكنية                                أبو احلسن

 عليه السالم   اسم األب                            أبو طالب عبد مناف بن عبد املطلب
 السالم فاطمة بنت أسد عليها                             اسم األمّ 
 ق. هـ.  23رجب  13                               الوالدة
 هـ 40رملان  21                             الشهادة

 سنة 30                          مّدة اإلمامة
 العراق / النجف األشرف                          مكان الدفن
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 الوالدة والرعاية النبويــّة
هلل عّز وجّل لوصّي النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم كرامة، مل ينلها أحد من الناك، فقد ُوِلَد اإلمام علّي عليه لقد كتب ا

يف َكنَـف والديــه، وبعــد سـنوات مــن والدتــه املباركـة، تعّرضــت قــريم أل مــة   السـالم يف جــوف الكعبــة. وبشـأ عليــه الســالم
طالــب، إا كــان رجـاًل اا عيــال كثــاة، فــاق ح النـيّب صــلى اهلل عليــه وآلــه اقتصـاديّة خابقــة كابــت وطأيــا شـديدة علــى أيب 

ء عن أيب طالب ارضوان اهلل عليهب، وكان عمره آبذاك سّت  وسلم أن يتوّكل أمر رعاية علّي عليه السالم لي ّفف العب
: "َوَلَقْد كَّْنتَّ أَتَِّبعَّهَّ ِإتِّباَع لقايلسنوات. فنشأ يف دار الوحي، ومل يفارق النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف حياته، وهو ا

عليه السالم مع النيّب صلى اهلل  ". عاشالَفصيِل أَرـََر أَّمِِّه يـَْرَفعَّ لي في كَّلِّ يـَْومف ِمْن َأْيالِقِه ِعْلمًا، َويَْأمَّرَّنِي بااْلِقِتداِ  ِبهِ 
ــلِّ  عليــه وآلــه وســلم بــدايات الــدعوة ". كمــا ســبق إىل َســَنةف، ِبِحــرا ، فَــَأرا َّ َوال يَــرا َّ َغْيــري ".. َوَلَقــْد كــاَن يَّجــاِورَّ فــي كَّ

َر َرسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وآله وسلم َوَيديَجـَة َوأَنَـا اإلميان واهلجرة  "َوَلْم َيْجَمْع بـَْيٌت واِحٌد يـَْوَمِئذف في اإِلْسالِم َغيـْ
 .1رالِثـَهَّما"

  
هلل مبا مل خيتّا  ا أحداً، باإلسالم على الفطرة. وهذا ما جادت به وهذا ما جيعلنا بعيم يف رحاب ش صّية اختّصها ا

 ساته، حيث إبّه مل يسجد لصنم قّ .
  

فقد ترّّب علّي عليه السالم يف كنف الرسول صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم، فاسـتقى مـن ينـابيع الـوحي علمـاً وأخالقـاً وكـان 
 أّول الناك إمياباً وتسليماً به. 

  
 في م ـّة حياة اإلمام

عاش أما املؤمنني عليه السالم يف مّكة مع النيّب صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم ثالثـاً وعشـرين سـنة، امتـا ت بالُنصـرة الّتاّمـة 
عليــه الســالم لعالقتــه بــالنيّب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم،  للنــيّب، و ّمــل األاى يف جنبــه، هــذا مــا جــاء يف وصــف اإلمــام

ــتَّ فيقــول: " ــْد َعِلْم ــة الَخصيَصــِة. َوَق ــِة، َواْلَمْناَِل ــِة الَقريَب ــه وســلم بِاْلَقراَب ــه وآل ــْن َرســوِل اهلِل صــلى اهلل علي ْم َمْوِضــعي ِم
ه. وََكاَن يَْمَ غَّ َوَضَعني في ِحْجرِِ  َوأَنا َوَلٌد َي َّمهني ِإلى َصْدرِِ ، َويَّ ِنفَّنِي ِإلى ِفراِشِه، َويَمسهني َجَسَد َّ َوَيشَّمهني َعْرفَ 

، َوال َيْطَلًة في ِفْعلف ال  .2"شَّْي  رَّّم يَـَّلقِّمَّنيِه. َوما َوَجَد لي ِكْذبًَة في قـَْولف
  

 من الهجرة حتَـّى وفاة النبّي صلى اهلل عليه وآله وسلم
 الهجرة والمؤاياة: -1

هاجرين واألبصار، جعل منه هاجر اإلمام علّي عليه السالم إىل املدينة املنّورة. وملّا آخى صلى اهلل عليه وآله وسلم بني امل
نْيا َواآلِيــَرِة، َوَيليَفتــي فـي َأهلــي، َوَوِصــّيي فــي أَّمَّتــي، َووار َّ ِعْلمــي، أخـاً لــه، حيـث قــال: " هــذا َعلــيٌّ َأيـي فــي الــده

 .3َوَمْن أَبـَْغَ َه فـََقْد أَبـَْغَ ني"َوقاِضي َديْني، َمالَّهَّ ِمّني َمالي ِمْنهَّ، نـَْفعَّهَّ نـَْفعي، َوضَّره َّ ضّري، َمْن َأَحبَّهَّ فـََقْد َأَحبَّني، 

                                                 
 .157، ص2السّيد الرضي، هنج البالغة، ج 1
 م. ن. 2
 .289ص 2القندو ي، ينابيع املوّدة لذوي القرّب، ج 3
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 الّاواج من السّيدة فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: -2
من سّيدة بساء العاملني فاطمة الزهراء عليها السالم بنت النيّب صلى اهلل   يف السنة الثابية للهجرة، تزوج علّي عليه السالم

لــزواج احلســن واحلســني و ينــب الكــربى و ينــب الصــغرى اأّم كلثــومب علــيهم الســالم. عليــه وآلــه وســلم، وكــان اــرة هــذا ا
 فشّكلت هذه األسرة النمواجّية، املثال األعلى لألسرة اإلسالمّية يف إمياهنا، وجهادها، وتواضعها، وأخالقها الكرمية.

  
 شجاعة اإلمام علّي عليه السالم: -3

ب النــيّب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم، يف جممــل احلــروب والغــزوات الّــيت خاضــها عليــه الســالم إىل جابــ  شــارك اإلمــام علــيّ 
باستثناء غزوة تبوك حيث ذّلف عنها بأمر من النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم. وكابت مناسبة ليعرّب فيها النيّب صلى اهلل 

ْن َت وَن ِمنِّي ِبَمْناَِلِة هـاروَن ِمـْن موسـى ِإالَّ أَنّـهَّ "َأال تـَْرَضى أَ عليه وآله وسلم عن  وِّ مكابة اإلمام علّي عليه السالم: 
 .1"ال نَِبّي بـَْعدي

  
 لقد كان لعلّي عليه السالم يف كّل تلا املعارك، السهم األوىف، والنصيب األكرب من اجلهاد والتلحية يف سبيل اهلل.

  
سـّتة وثالثـني مـنهم. ويف معركـة ُأُحـد حينمـا   يـه السـالمففي معركة بدر اّليت قُتل فيها سبعون مشركاً، قتـل اإلمـام علـيٌّ عل

فرَّ املسلمون، وُجرِح النـيّب حمّمـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم، صـمد عليـه السـالم مـع ثـُلّـة قليلـة مـن املـؤمنني عليـه السـالم 
 معركـة األحـزاب، فقـد  يذودون عن رسول اهلل صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم، حـّّت َمَنعـوا املشـركني مـن الوصـول إليـه. أّمـا يف

 "."عمرو بن عبد وّد العامريّ كان حسم املعركة لصاحل املسلمني بيديه املباركتني، حينما قتل 
  

ويف معركة خيرب، وبعد أن فشل جيم املسلمني مرّتني يف اقتحام احلصـن اليهـودّي املنيـع، قـّرر رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه 
"ألَِّعطَينَّ الّرايََة َغداً رَجَّاًل يَِّحبه اهلل َوَرسوَلهَّ، َويَِّحّبهَّ اهللَّ َوَرسولَّهَّ، َكّراراً السالم: وآله وسلم أن يعطي الراية لعلّي عليه 
َر فّرارف، ال يـَْرِجعَّ َحتَّى يـَْفَتِح اهللَّ   َغيـْ

                                                 
 .-مع اختالف بسي  يف اللفظ 266، ص3/ السيوطي، الدّر املنثور، ج 342األمايل، الطوسي، ص  1
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دما قـََتل عليه السالم ، وفتح احلصن وحّقق بصراً عزيزاً بع . وبالفعل كان الفتح على يدّي اإلمام عليه السالم1َعلى َيَدْيِه"
 ".مرحباً "
  

عليــه الســالم وبعــض بــع   اهنــزم املســلمون مــن حــول النــيّب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم، وصــمد علــيّ  معركــة حَّنــين"،ويف "
 هاشم يدافعون عن رسول اإلسالم، بكّل شجاعة وعزمية، حّّت أبزل اهلل بصره عليهم.

  
 ح ومة اإلمام علّي عليه السالم:

عليه السالم، برجوعها إىل الينابيع األصيلة لإلسالم كما أمـر  ـا اهلل تعـاىل. وقـد متثَـّل الـا   كومة اإلمام عليّ امتا ت ح
 بعدَّة أمور:

 : املساواة يف العطاء.أوالً 
  

 : رّد املمامل اّليت تـَسـَبَـّب  ا الوالة السابقون.رانياً 
  

 : تشديد الرقابة على بيت مال املسلمني.رالثاً 
  

 : عزل الوالة املنحرفني، واستبداهلم بنمااج خّاة وكفوءة.رابعاً 
  

 : مراقبة الوالة، وتزويدهم باملناهج وااط ، من أجل إقامة حكومة العدل واإلسالم على األر .يامساً 
  

 عليه السالم:  حروب اإلمام عليّ 
داً من أجل التصحيح، والتقومي، والعودة إىل عليه السالم  د سنوات، عمل خالهلا جماه  استمّرت حكومة اإلمام عليّ 

 األصالة، وإقامة حكم اهلل يف األر ، وخا  خالهلا عّدة حروب:
  
 حرب الجمل في البصرة مع الناكثين:  -1

الــذين أ عجهــم مبــدأ املســاواة يف العطــاء بــني املســلمني، يلــاف إىل الــا رفــض اإلمــام علــّي عليــه الســالم اال ــرار وراء 
 طايهم والييّت الكوفة والبصرة،مطامعهم وإع

                                                 
 . 57ملفيد، األمايل، صا 1
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عليــه السـالم، وطــالبوه بـدم عثمــان، ومجعـوا لقتالــه ثالثـني ألــف رجـل علــى رأسـهم طلحــة والـزبا. فأدركعليــه   فنكثـوا بيعتـه
السـالم خطـورة هــذه املواجهـة علــى مسـتوى األّمــة، فأرسـل الكتــب هلـؤالء إل ــاد الفتنـة، ولكــّن القـوم أصــّروا علـى قتالــه، 

  حماربتهم والقلاء على الفتنة من أساسها.فاضطر إىل
  
 حرب صّفين مع معاوية بن أبي سفيان:  -2

كان معاوية يعيث فساداً يف والية الشام، وقد متّيز معاوية بدهايه ومكره، فعزله اإلمـام عليـه السـالم ولكنّـه رفـض وأعلـن 
اإلمـام عليـه السـالم أن ينتصـر عليـه، لـوال ااديعـة الّـيت حال التمّرد والعصيان، فاضطّر اإلمام عليه السالم حملاربته، وكـاد 

 اصطنعها معاوية بدعوى االحتكام إىل كتاب اهلل. 
  
 حرب النهروان مع الخوارج:  -3

عليه السالم وقد ُعـِرَف هـؤالء بـااوارج ألهّنـم خرجـوا عـن طاعتـه،   ابطلت حيلة معاوية على قسم من جيم اإلمام عليّ 
فحـار م اإلمـام علّيعليـه السـالم يف النهـروان،  "ال حَّْ ـَم إاّل هلِل".تحكـيم، مّث رفلـوه، ورفعـوا شـعار وأجربوه على قبول ال

 َكِلَمةَّ َحّق يَّرادَّ ِبها باِطٌل..".بعد أن وعمهم وأقام احلّجة عليهم، وقلى عليهم، مبّيناً فساد شعارهم بأبّه "
  

 عليه السالم:  اإلمام عليّ  إستشهاد
لتجربــة الفريـدة يف احلكــم، بعـد رســول اهلل صـلى اهلل عليــه وآلـه وســلم أن تسـتمّر، وتعطــي اارهـا، حيــث مل يكتـب هلـذه ا

عليه السالم يف مسجد الكوفة، عاصمة ااالفـة، علـى يـد ااـارجّي "عبـد الـرمحن بـن ملجـم" أثنـاء   اسُتْشِهد اإلمام عليّ 
 الصالة يف املسجد.

  
الكــربى، الّــيت افتتحهـا يف جــوف الكعبــة، وأهناهــا يف حمـراب الكوفــة، ليقــّدم لألّمــة وبـذلا اختــتم علّيعليــه السـالم عبادتــه 

ُثل الُعليا يف التواضع، والشجاعة، والزهد، والطهارة، واإلخالص، واحلِْلم، والعدل.
ُ
 امل
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 تمارين
 
 ـ أكمل بطاقة هويّة اإلمام األّول عليه السالم:1

 االسم: ......................
 مة: ................مّدة اإلما

 اللقب: ........................

 القاتل: ........................
 العمر الشريف: ....................
 مكان املرقد: ......................

  
 ـ من القائل؟ ومن المقصود؟2
 املقصود القايل 

   لقد كنت أتّبعه اتّباع الفصيل أثر أّمه
   أحّبع، ومن أبغله فقد أبغلع من أحّبه فقد

   كرّاراً غا فرّار، ال يرجع حّّت يفتح اهلل على يديه
 
 ـ أذكر بعض الخصائص التي تمّيا بها اإلمام علّي عليه السالم عن سائر المسلمين؟3

.............................................................................. 
.............................................................................. 

  
 ـ ما هي الغاوة الوحيدة التي لم يشارك فيها اإلمام علّي عليه السالم؟ ولماذا؟4

.............................................................................. 
.............................................................................. 
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 ـ اذكر المعارك التي شارك فيها اإلمام علي عليه السالم مع النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم:5
 .............................................................................. 

...................................... ........................................ 
  
  
ــــ عـــن اإلمـــام علـــّي عليـــه الســـالم: عهـــد إلـــّي النبـــّي صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم أن أقاتـــل النـــاكثين والقاســـطين 6

 والمارقين.
  

 أمأل اجلدول:
 ساحة الحرب األعدا  الحرب

 ............. .............وهم............. حرب اجلمل
 ............. .............القاسطون وهم .............

 ............. .............وهم املارقون .............
 
 ـ من هو الخارجّي الذي أَّطلق عليه أشقى األشقيا  من األّولين واآليرين: 7

.............................................................................. 

.............................................................................. 
  
 ـ أذكر حادرة من سيرة اإلمام علّي عليه السالم تؤّكد على مَّثله العليا: 8

.............................................................................. 
.............................................................................. 
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 الدرس الثالث: السيدة فاطمة الاهرا  عليها السالم
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل حياة الزهراء عليها السالم يف مرحلة طفولتها. -1
 حيفظ بعلاً من أقوال الرسول يف حّقها. -2
 يتبنّي حياة الزهراء يف بيت الزوجّية حّت حلمة الشهادة. -3
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 بطاقة موجاة
 فاطمة عليها السالم        االسم                           

 الّلقب                                  الزهراء
 الكنية                                  ام احلسن

 حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم       اسم األب                       
 اسم األّم                               خدجية بنت خويلد عليها السالم

 بعد البعثة 5مجادي اآلخرة عام  20الوالدة                                
 هـ 11مجادي اآلخرة عام  3                                الشهادة
 دفنت سراً يف املدينة املنورة                            ن الدفنمكا
 
 

 والدة الاهرا  ونشأتها عليها السالم
ولدت السـّيدة فاطمـة الزهراءعليهـا السـالم بعـد مبعـث النـيّب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  مـد سـنوات يف بيـت الطهـارة 

 واإلميان.
  

ت النبــّوة ومهـب  الرسـالة، فكــان أبوهـا رســول اهلل صـلى اهلل عليــه وآلـه وســلم وبشـأت فاطمـة الزهــراء عليهـا الســالم يف بيـ
 يعّلمها العلوم اإلهليـّة، ويفيض عليها من معارفه الربّابّية.

  
وشـاءت حكمــة اهلل تعـاىل أن تشــهد هـذه االبنــة الطـاهرة مــا كــان يعابيـه أبوهــا مـن أاى املشــركني فيمـا كــان يــدعوهم إىل 

 عبادة اإلله الواحد.
  

يف ااامسة من عمرها فقدت أّمها السّيدة خدجية, فكابت تلوا بأبيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم اّلذي بـات 
 سلويا الوحيدة، فوجدت عنده كّل ما  تاجه من العطف واحلنان واحلّب واالح ام. 
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امها به كاألّم احلنون حّّت قال عنها صلى اهلل عليه ووجد هو فيها قرّة عينه، وَسْلَوة أحزابه, فكابت يف حناهنا عليه واهتم
 .1"فاطمة أمه أبيهاوآله وسلم: "

  
 هجرة فاطمة عليها السالم وزواجها

بعــد أن غــادر النــيّب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم مّكــة متوجِّهــاً إىل املدينــة حلــق اإلمــام علّيعليــه الســالم بــه ومعــه الفــواطم، 
 السالم، وكان عمرها آبذاك سبع سنوات. ومنهنَّ فاطمة الزهراءعليها

  
عليهـــا الســالم التاســعة مـــن عمرهــا حـــّّت بــدا عليهــا كـــلت مالمــح النلـــوج الفكــرّي والرشـــد  ومــا إن بلغــت فاطمـــة الزهــراء

العقلــّي، فتقــّدم ســادة املهــاجرين واألبصــار اطبتهــا طمعــاً مبصــاهرة النــيّب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم، ولكنّــه كــان يــرّدهم 
 لطف معتذراً بأّن أمرها إىل رّ ا.ب
  

عليــه  عليــه الســالم وافــق النــيّب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم ووافقــت فاطمــة علــى  واجهــا مــن علــيّ  وعنــدما خطبهــا علــيّ 
السالم، ألبّه الكفؤ الوحيـد هلـا، كمـا جـاء يف الروايـة عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم. ومّت الـزواج، فبـاع اإلمـام 

 .2درعه  مسماية درهم لدفع املهر، ولتأثيث البيت اّلذي سيأويهما عليهما السالم عليٌّ 
  

لقــد كــان هــذا البيــت املتواضــع بأثاثــه، غنّيــاً مبــا فيــه مــن القــيم واألخــالق والــروح اإلميابّيــة العاليــة، فبــات صــاحباه  وجــني 
"فــواهلل مــا م علــّي عليــه الســالم يصــف حيايمــا معــاً: ســعيدين يعيشــان األُلفــة والويــام واحلــّب واالحــ ام، حــّّت قــال اإلمــا

أغ بتَّها وال أكرهتَّها على أمرف حّتى قب ها اهلل عّا وجّل، وال أْغَ َبْتني وال َعَصْت لي أمرًا. لقـد كنـت أْنعَـّر إليهـا 
 .3فتن ِشف عّني الهموم واألحاان"

  
 ارجها.كابا يتقا ان العمل، فلها ما هو داخل عتبة البيت وله ما هو خ

                                                 
  .29، ص25السّيد املرعشي، شرح إحقاق احلّق، ج 1
 فكان أن بس  أر  احلجرة بالرمل وبصب عوداً لُتعّلق به القربة واش ى جرًّة وكو اً، وبس  فوق الرمل جلد كبم وخمّدة من ليف. 2
 .53الشيخ عباك القّمي، بيت األحزان، ص 3
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 م انة الاهرا  عند الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم
تعلَّق رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسـلم بابنتـه فاطمـة عليهـا السـالم تعّلقـاً خاصـاً ِلَمـا كـان يـراه فيهـا مـن وعـي وتقـوى 

 السفر جعلها أّوَل من يَلقى. وإخالص فأحّبها حّباً شديداً، وكان إاا أراد السفر جعلها آخر من يُودَّع، وإاا َقِدَم من
  

ا قّبل يدها. وكان صلى اهلل عليه وآله وسـلم يقـول:  "فاطمـةَّ ب ـعٌة وكان إاا دخلت عليه وقف هلا إجالاًل وقّبلها بل رمبَّ
 .1"مّني من آذاها فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى اهلل

  
ام بعمل املنزل وتربية األوالد وتطلب منـه أن يهـب هلـا ومع كّل الا، فقد جاءته يوماً تشكو إليه ضعفها وتعبها يف القي

"، أعطيك مـا هـو ييـر مـن ذلـكجارية ذدمها. فاستبدل الا بأمر آخر، عرّب عنه صلى اهلل عليه وآله وسلم بقوله: "
مرّة, والتسبيح وعّلمها تسبيحة خاّصة ُتْسَتَحّب بعد كّل صالة، وهي التكبا أربعاً وثالثني مرّة, والتحميد ثالثاً وثالثني 

 ثالثاً وثالثني مرّة، وهذه التسبيحة ُعرَِفت فيما بعد بتسبيحة الزهراء.
  

ـــة لألمـــور املعنويّـــة اات البعـــد الروحـــّي  هكـــذا يكـــون البيـــت النبـــوّي، حيـــث إبّـــه يتجاهـــل األمـــور املاديّـــة، ويعطـــي األمهّي
 واألخروّي.

  
 أسما  فاطمة عليها السالم
 يها السالم بأ اء عديدة تُعربِّ عن كماهلا ومقامها، ومن هذه األ اء:ُعرَِفت السّيدة فاطمة عل

بــ "أّن اهلل عـاَّ وجـلَّ يلقهـا مـن نـور ععمتـه فلّمـا عليه السـالم تسـميتها بـالزهراء  : وقد علَّل اإلمام الصادقالاهرا  -
 .2أشرقت أضا ت السماوات واألر  بنورها"

  
بطفتها من اار اجلنـّة، كما يف الرواية عن أبيها األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم: : وهذا االسم يعود البعقاد الحورا  -
  أيذ جبرائيل بيدي وأديلني الجّنة وأدناني من شجرة"

                                                 
 .187، ص1الصدوق، علل الشرايع، ج 1
 .180م. ن، ص 2
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ويتــابع النــيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم حديثــه بأبـّـه أكــل فاكهــة هــذه الشــجرة املباركــة وعنــد عودتــه إىل األر   طــوبى"،
"فاطمـة حـورا  إنسـّية، كّلمـا اشـتقت إلـى الجنّـة عليهـا السـالم مـن تلـا الفاكهـة، وكـان يقـول: ابعقدت بطفة فاطمة 

 .1قبَّلتَّها"
  
رة - : ألبـّها كابت  دِّث أمـّها وهي جنني يف بطنهـا، وألهّنـا كابـت ُ ـدِّث املسـلمني بأحاديـث أبيهـا النـيّب صـلى المحدِّ

 علمه.اهلل عليه وآله وسلم وما أفا  اهلل عليها من 
  
ثها، حـّّت ورد إخبـارهم هلـا أهّنـا سـّيدة بسـاء العـاملني، مقـاربني بينهـا وبـني المحدَّرة - : ألّن ماليكة اهلل تعاىل كابـت  ـدِّ

"إّن مــريم كانــت ســّيدة نســا  عالمهــا، وإّن اهلل عــاَّ وجــلَّ جعلــك ســّيدة نســا  عالمــِك وســّيدة نســا  مــرمي بقــوهلم: 
 .2"ن واآليرينعالمها، وسّيدة نسا  األّولي

  
: ألهّنا أفلحت بتزكية بفسها فكابت عليها السالم تصّلي وتطيل القيام حتـّى تتوّرم قـدماها، وكابتعليهـا السـالم الاكيـّة -

حينما تقوم إىل الصـالة تتغـّا معاملهـا مـن خشـية اهلل، وقـد َعـرف الـا عنهـا القريـب والبعيـد. حـّّت قـال احلسـن البصـري 
 ".أعبدَّ من فاطمة عليها السالم ولم ي ن في األّمة"
  
حيث بدأت مملومـّية الســّيدة الزهراءعليهـا السـالم تتعـاظم مـع وفـاة أبيهـا النـيّب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  :الشهيدة -

 عينها حماولة هدم بنيان اإلسالم الشامخ اّلذي بناه أبوها صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم مبعابـاة فاقـت كـلّ  فقد شاهدت بأمِّ 
معاباة، فا،رف القوم عن ااالفة اإلهليـّة املتمثّلة بوالية علّي عليه السالم، وجترَّؤوا على إيذاء بلعة النيب صـلى اهلل عليـه 

 وآله وسلم، وهي تدافع عن مقام الوالية األعمم ما أدَّى إىل شهاديا.
  

خالدة تشهد على ما جرى بعد وفاة أبيها،  أرادت عليها السالم أن تكتب يف التاريخ وعلى مدى األجيال، رسالة حقّ 
ْغَتَصب.

ُ
 فأوصت أن ُتدفن سرّاً، ليكون قربها اجملهول عالمة دايمة على احلّق امل

                                                 
 .18، ص3األميع، الغدير، ج 1
 .182، ص1علل الشرايع، ج 2
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 تمارين
 ـ أكمل بطاقة هويّة السّيدة الاهرا  عليها السالم:1

 االسم: .......................
 اللقب: ........................

 ..................العمر الشريف: .....
 بقم ااامت: ...........................

  
 ـ من القائل؟ من المقصود؟ 2
 المقصود القائل 

   إّّن أبتمر يف أمرها الوحي
   لقد كنت أبمر إليها فتنكشف عّع اهلموم

   من آااها فقد آااّن
 
 ـ ما هو؟3

به السّيدة فاطمة عليهـا السـالم عـن جرباييـل عليـه السـالم عـن النـيب  كتاب مجع فيه أما املؤمنني عليه السالم ما أخربته
 صلى اهلل عليه وآله وسلم:

----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
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 يه وآله وسلم بحّق السّيدة فاطمة عليها السالم:ـ أبحث عن أحاديث للرسول صلى اهلل عل4
 ".----------------------------------------------------------"فاطمة 
 ".----------------------------------------------------------"فاطمة 
 ".----------------------------------------------------------"فاطمة 

  
 كتب الايارة التي أزور فيها موالتي فاطمة عليها السالم في يومها )يوم األحد(:ـ أ5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أكتب من أقوالها الم يئة:6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 الرابع: اإلمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السالم الدرس 
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 الم يف حياة جّده وأبيه.يعرف ساة اإلمام احلسن عليه الس -1
 يتعّرف إىل المروف اّليت أحاطت  الفته عليه السالم. -2
 يشرح أسباب الصلح مع معاوية، وأهّم بنوده. -3
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 بطاقة موجاة
 االسم                                     احلسن عليه السالم

 الّلقب                                     اجملتىب
 ابو حممد                                 الكنية    

 اسم األب                                 علي بن ايب طالب عليه السالم
 اسم األّم                                  فاطمة عليها السالم بنت حممد  صلى اهلل عليه وآله وسلم

 هـ 3ان رمل 15                                    الوالدة
 هـ 50صفر  7                                   الشهادة

 سنوات 10                              مّدة اإلمامة
 مكان الدفن                              املدينة املنورة / البقيع

  
 الطفولة والرعاية النبويـّة

اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم سـبع سـنني، فأحاطـه بالرعايـة  لقد عاش اإلمام احلسن عليه السالم يف كنف جـّده رسـول
واالهتمام واألدب. فقد كان له منزلة خاّصة يف قلب جّده صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم، إا ُيَسـرت بلقيـاه. مثّ إبّـه ورث مـن 

ة. وملّا كابت أّمـه أسـرع النـاك النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ااُُلق احلسن واإلحسان إىل الناك، ومقابلة السّيئة باحلسن
حلاقاً جبّده، فلم تتجاو  تلا املّدة اّليت عاشها مع أمِّه أشهراً معدودة عّمـا عاشـه مـع جـّده، فعـايم اإلمـام مملوميّـة أّمـه 

 وأبيه بعد وفاة جّده.
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 اإلمام الحسن مع أمير المؤمنين عليه السالم
 املؤمنني عليه السالم مرحلتني: عاش اإلمام احلسن عليه السالم يف كنف أبيه أما

  
 عليه السالم الخالفة: مرحلة ما قبل توّلي أمير المؤمنين -1

سنة، كان اإلمـام فيهـا حيتـذي حـذو أبيـه، مـن االهتمـام بـأمور املسـلمني، عـرب  23وهذه املرحلة، استمّرت ما يقرب من 
 له وسلم.إرشاد الناك والسعي للحفاظ على سّنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآ

  
 مرحلة توّلي أمير المؤمنين عليه السالم الخالفة: -2

يف هذه املرحلة كان أيلاً إىل جابب أبيـه، فابتقـل معـه إىل الكوفـة، وشـارك معـه يف حروبـه، الّـيت خاضـها ضـدَّ النـاكثني، 
 والقاسطني، واملارقني.

  
 عليه السالم يالفة اإلمام الحسن 
عليـه السـالم بااالفـة يف الكوفـة، فـرفض معاويـة هـذه املبايعـة،  السـالم بويـع اإلمـام احلسـنعليـه  بعد استشهاد اإلمام عليّ 

وعمل على حماربته والت ّلا منه عليه السالم. فأرسـل اجلواسـيد إىل الكوفـة والبصـرة وقـام دملـة دعاييَّـة واسـعة ضـّده. 
. وأرســل إىل معاويــة يــدعوه إىل الت ّلــي عــن عليــه الســالم أبعــاد املــؤامرة، فكشــف عــن اجلواســيد  فــأدرك اإلمــام احلســن

ابشقاقه. ولكّن معاوية رفـض االسـتجابة ملطلـب اإلمـام احلسـن عليـه السـالم، وهكـذا تصـاعدت املواجهـة بينهمـا وصـواًل 
 إىل إعالن احلرب.

  
 أسباب الصلح مع معاوية

". فـنّمم اجلـيم ورسـم ااطـ  النخيلـة" عليه السالم جبيم كبا، حّّت بزل يف موضع متقّدم عرف بــ  سار اإلمام احلسن
قيس بـن سـعد و" عبيد اهلل بن العّباس"لقادة الفرق. ومن هناك أرسل طليعة عسكريّة، يف مقّدمة اجليم على رأسها "

 بن
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 كمعاون له. ولكّن األمور واألحداث، ابقلبت لصاحل معاوية، وقد متثَّلت مبجموعة من املواقف:  عبادة"
 يعة العسكريّة عبيد اهلل بن العّباك، اّلذي التحق مبعاوية لقاء رشوة تلقَّاها منه.خيابة قايد الطل -1
  
خيابــة معمــم  عمــاء القبايــل يف الكوفــة، حيــث أغــدق علــيهم معاويــة األمــوال الــوفاة، فــأعلنوا لــه الــوالء والطاعــة،  -2

 وعاهدوه على تسليم اإلمام احلسن عليه السالم له.
  
  مقابل ضعف معنويَّات جيم اإلمامعليه السالم اّلذي كابت تستبّد به املصاحل املتلاربة.قّوة جيم العدّو يف -3
  
 عليه السالم يف الكوفة. حماوالت االغتيال، اّليت تعّر  هلا اإلمام -4
  
 الدعايات واإلشاعات، اّليت أخذت مأخذاً عميماً يف بلبلة وتشويم اهنّية اجملتمع العراقّي. -5
  

عليــه الســالم أّن املصـــلحة العليــا، تقتلــي مصــاحلة معاويــة، حقنــاً للــّدماء وحفمـــاً   لواقــع املمــّزق، وجــد اإلمــامإ اء هــذا ا
 ملصاحل املسلمني، ألّن اختيار احلرب ال تعدو بتايجه عن أحد أمرين:

 . عليه السالم، والثّلة امل لصة من أتباع علّي عليه السالم  إمَّا قتل اإلمام -أ
 ، أسااً الياًل إىل معاوية.وإّما محله -ب
  

وضع اإلمـام عليـه السـالم شـروص الصـلح، بغيـة أن حيـافظ علـى شـيعة أبيـه، وتـرك املسـلمني يكتشـفون معاويـة بأبفسـهم، 
عليــه الســالم فيمــا بعــد كشــف الغطــاء عــن تســّل  بــع أميّــة ومارســايم اجلــايرة متهيــداً لتقــويض دعــايم   وليتســّ  للحســني

 حكمهم.
  

 صلحبنود ال
عليـه السـالم حـاماًل تلـا الورقـة البيلـاء املذيّلـة بإملـاء   أقبل عبـد اهلل بـن عـامر، الّـذي أرسـله معاويـة إىل اإلمـام احلسـن

 معاوية، يعلن فيها القبول بكّل شرص يش طه
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 عليه السالم، ومّت االتفاق بني معاوية واإلمام احلسن عليه السالم، وأهّم ما جاء فيه: اإلمام 
تــّؤول ااالفــة إىل اإلمــام احلســن عليــه الســالم بعــد وفــاة معاويــة، أو إىل اإلمــام احلســني عليــه الســالم إن مل يكــن أن  -1

 اإلمام احلسن عليه السالم على قيد احلياة.
  
 أن يستلم معاوية إدارة الدولة بشرص العمل بكتاب اهلل وسّنة ببّيه. -2
  
 عليه السالم وال ُيساء إليهم.  أن يكفل معاوية سالمة أبصار اإلمام عليّ  -3
  

إّن اّلذي يقرأ المروف اّليت أحاطت بالصلح، وما تلّمنه من بنود، يتوّصل إىل بتيجة هي أّن اإلمام احلسن عليه السالم 
 قد رسم مساراً صحيحاً للحكم وإدارة الدولة من دون أن يسق  حّقه بااالفة.

  
 المخّطط األموي
السالم من الكوفة إىل مدينة جّده املصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم، بصـحبة أخيـه احلسـني  عليه  ابتقل اإلمام احلسن

عليـه السـالم، فـدخلت جيـوش معاويـة الكوفــة، وسـ  حالـة شـديدة مـن الرعــب وااـوف دبّـت يف بفـوك أهلهـا، كشــف  
على الّصالة والاكاة والحّج؟ وقد : "يا أهل ال وفة أترون أّني قاتلت م معها معاوية خمّططه يف خطبة له ألهل الكوفة

علمت أّن م تصّلون وتاّكون وتحّجون... ول ّنني قاتلت م ألتأمَّر علي م: وقد آتاني اهلل ذلك وأنتم له كارهون... 
 .1وإّن كل شرط شرطته للحسن فَتْحَت قدمّي هاتين"

  
لسـاحة، فقـام بنشـاطات فكريّـة واجتماعيّـة يف على الرغم من هذا الوضع املأساوّي، مل ي ك اإلمام احلسن عليه السالم ا

 املدينة املنّورة، تفلح امل ّط  األموّي وتكشف مارساته اّليت منها:

                                                 
 .15، ص16شرح ابن أيب احلديد، هنج البالغة، ج 1
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 . عليه السالم تصفية العناصر املعارضة، وعلى رأسها أصحاب اإلمام عليّ  -
  
 .1مثل رأيك...""فاقتل كّل من لقيته، مّمن ليس هو على تزويد الوالة باألوامر الماملة من ،و:  -
  
 تبذير أموال األّمة يف شراء اللماير ووضع األحاديث الكاابة لصاحل احُلْكم وغاها من املفاسد... -
  

 شهادة اإلمام الحسن عليه السالم
عليه السالم تقلق معاوية، وَ ُول دون تنفيذ خمّططه اإلجرامّي، القاضي بتتويج يزيـد خليفـة  كابت  رّكات اإلمام احلسن

" الّـيت جعدة بنت األشعت بن قيسعلى املسلمني، وهلذا قّرر معاوية الت ّلا منه، ووضع خطّته اابيثة باالتفاق مع "
عليـه السـالم، وُدفـن يف البقيـع بعـد أن   ، واسُتْشِهد من جراء الا اإلمام احلسـن دّست السّم لزوجها اإلمام عليه السالم
  عليه وآله وسلم.ُمِنَع دفنه بقرب جّده املصطفى صلى اهلل

 
 فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حّياً.

                                                 
 .86، ص2شرح ابن أيب احلديد، هنج البالغة، ج 1
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 تمارين
 ـ أكمل بطاقة هويّة اإلمام الثاني عليه السالم:1

 االسم: ................

 القاتل: ................
 اللقب: .................

 مكان املرقد: ................
 ...العمر الشريف: ...............
 مّدة اإلمامة:...............

   
 ـ من القائل؟ من المقصود؟2
 المقصود القائل 

   إبّه رحيابيت من الدبيا
   أترون أّّن قاتلتكم على الصالة

   فاقتل كّل من لقيته
 
 ـ أصّحح الجمل اآلتية:3

 سالم.شارك اإلمام احلسن عليه السالم يف بعض احلروب مع والده اإلمام علّي عليه ال
 --------------------------------------------------------------- 

 ابتقل اإلمام احلسن عليه السالم من املدينة املنّورة إىل الكوفة الكمال مساته الرسالية.
---------------------------------------------------------------- 

 كبا حملاربة معاوية حّّت بزل يف السهلة.سار اإلمام احلسن عليه السالم جبيم  
---------------------------------------------------------------- 
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 أرسل معاوية حمّمد بن سامر إىل اإلمام احلسن عليه السالم يعلن فيها القبول بشروص اإلمام عليه السالم.
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ من هو؟ 4

 القايد العسكرّي الذي خان اإلمام احلسن عليه السالم، والتحق مبعاوية لقاء رشوة تلّقاها:
 --------------------------------------------------------------- 

 
 ـ أعّدد بعض األسباب التي دفعت باإلمام الحسن عليه السالم اليتيار الصلح:5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ أكتب من أقواله الم يئة: 6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 الدرس الخامس: اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل اإلمام احلسني عليه السالم يف كنف النبّوة واإلمامة. -1
 لسالم.يشرح خماطر امل ّط  األموّي وأسباب خروج اإلمام احلسني عليه ا -2
 يبنيِّ أهّم بتايج وآثار الثورة احلسينية. -3
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 بطاقة موجاة
 االسم                               احلسني عليه السالم

 الّلقب                               سيد الشهداء
 الكنية                               ابو عبداهلل

 بن ايب طالب عليه السالماسم األب                           علي 
 اسم األّم                             فاطمة بنت حممد صلى اهلل عليه واله وسلم

 هـ 4شعبان  3الوالدة                              
 هـ 61حمرم احلرام  10الشهادة                             
 سنوات 10مّدة اإلمامة                         

 ان الدفن                          العراق/ كربالء املقدسةمك
 

 الحسين عليه السالم في كنف النبّوة واإلمامة
 في حياة جّد : -1

جاء االسم من السماء، فكان احلسني تسمية إهلّية بواسطة النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم، ومل تكن العرب تعرف هـذا 
عليه السالم يف كنف جّده رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ينهـل مـن منبـع   حلسنياالسم قبل الا، وتدرّج اإلمام ا

 علمه الفّيا  ويقتبد من أبوار أخالقه ومعارفه. ومشلته الرعاية احملّمديّة سّت سنوات.
  
 في حياة والد  وأييه: -2

اً بنهجه، يف حفظ الـّدين وإدارة شـؤون األّمـة، ، مقتدي مثَّ ابتقل إىل مدرسة والده العميم علّي بن أيب طالب عليه السالم
 وقد شارك احلسني عليه السالم والده، يف حروب اجلمل،



 

 39 

عليـه السـالم، ومـا حصـل مـن أحـداث إبَـّان إمامتـه ال سـّيما  وصّفني، والنهروان. وبعد الا، عايم أخاه اإلمـام احلسـن 
 وال ف ة إمامته اّليت استغرقت عشر سنوات.صلحه مع معاوية، وضّل مع أخيه اإلمام احلسن عليه السالم ط

  
كـان احلســني عليـه الســالم يف هــذه املـّدة يعمــل جاهـداً ل بيــة ثلّــة صـاحلة شــّكلت بـواة مؤمنــة باإلمامــة احلّقـة، وقــد تــرجم 

 بعض الا يف دعايه يف عرفة، اّلذي حيمل ملامني عقايديّة وتربويّة تصّح منطلقاً ل بية اجلماعة الصاحلة.
  
 مخّطط األمويّ ال

 عمل األمويّون على حماربة اإلمام احلسني عليه السالم يف مستويني:
 على املستوى السياسّي: عمل معاوية بعد تولّيه السلطة على تنفيذ خمّط  إرهايّب، اعتمد فيه األمور التالية: -1
  
حجر بـن عـدّي ورشـيد اهلجـرّي وعمـرو بـن  إشاعة اإلرهاب والتصفية اجلسديّة، ألتباع اإلمام علّيعليه السالم، أمثال -أ

 احلمق اازاعّي.
  
العمــل علــى إطفــاء اكــر آل حمّمــد, ألهّنــم األحــّق بااالفــة واإلمامــة، وألهّنــم يشــّكلون ااطــر األكــرب علــى مشــروعه  -ب

 األموّي.
  
الرسول صلى اهلل عليه وآله إغداق األموال من أجل شراء اللماير والذِّمم، واف اء األحاديث الكاابة، وبسبتها إىل  -ج

 وسلم للنيل من اإلمام علّي وأهل بيته عليهم السالم.
  
 إثارة األحقاد القبلّية والقومّية، للعمل على متزيق أواصر األّمة وإهلايها عن قلاياها املصايّة. -د
  
 ده، جلعل ااالفة وراثّية.عليه السالم، متهيداً لتتويج يزيد ملكاً على األّمة من بع إغتيال اإلمام احلسن -هـ
  
علــى املســتوى الفكــرّي: مل تتوقّــف خمــاطر امل طّــ  األمــوّي علــى التســّل  فحســب، بــل رافــق الــا ا،ــراف فكــرّي  -2

 وشرعّي، متّثل يف:
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وضـع األحاديـث املدسوسـة، وتأســيد الفـرق الدينيّـة، الّـيت تقــّدم تفسـاات خاطئـة وملـّللة، ذــدم سـلطة األمـوّيني وتــربِّر 
عماهلم اإلجرامّية، ومن هذه املفاهيم اااطئة، اّليت رّوج هلا األمويّون، االعتقاد بأّن اإلميان حالة قلبّية خالصة، ال ترتب  أ

باألفعال، وإن كابت هذه األفعال إجرامّية.. ألبّه ال تلّر مع اإلميان معصـية، كمـا ال تنفـع مـع الكفـر طاعـة. ومـن أبـر  
 ما رّوجوه:

  
"ِإنَّ َأْمَر يايد َق اٌ  ِمْن ق اِ  اهلِل، َولْيَس ِللّناِس الِخيرةَّ ِمْن : لذا قال معاوية عن بيعة يزيد مربّراً: بالجبراالعتقاد  -أ

 .1أْمرِِهْم"
  
االعتقـاد بـأنَّ التــّمسا بالـدين هـو يف طاعـة االيفـة مهمـا كابـت صـفاته وأفعالـه: وأّن ااـروج عليـه فيـه شـّق لعصــا  -ب

 ق عن الدين، وهي من أخطر ما ميكن أن ُيصاب به اجملتمع اإلسالمّي, ألبّه يشكّل بداية اال،راف.املسلمني ومرو 
  

 المشروع الحسينّي في المواجهة
عمل اإلمام احلسني عليه السالم على استنها  األّمة ملواجهة امل طّـ  األمـوّي ـ الّـذي بلـغ الـّذروة بتـويّل يزيـد للّسـلطة، 

للهجـرة ـ علـى املسـتويني السياسـّي والعسـكرّي: بثالثـة  60تـه بـالقّوة، َعِقـَب َهـالك معاويـة سـنة ومحـل النـاك علـى مبايع
 أمور:
ِة َوَمْعِدنَّ الرِّساَلِة َومَّْختَـَلفَّ الَمالِئَ ِة َوَمَحطه الرَّْحَمِة بِنا فـََتَح اهللَّ موقفه الرافض ملبايعة يزيد:  -1 "ِإنَّا َأْهلَّ بـَْيِت النهبوَّ

 .2"ثْـَلهَّ َم، َويَايٌد رََجٌل فَاِسٌق شارٌب ِلْلَخْمِر، َوقاِتلَّ النـَّْفِس المَّْحتَـَرَمِة، مَّْعِلٌن بِالِفْسِق, َوِمثلي ال يَـَّباِيعَّ مِ وبنا َيتَ 
  
الِح فـي أّمـِة : "ِإّني َلْم َأْيرَّْج َأِشراً َوال ِبطراً وال مَّْفِسداً وال ظاِلمـًا. وِإنّمـا َيَرْجـتَّ ِلطَلَـِب اإِلْصـأهداف التحّرك -2

 .3َجّدي أَّريدَّ َأْن آمََّر بِاْلَمْعروِف َوأَْنهى َعِن اْلمَّْنَ ِر.."

                                                 
 .158، ص1ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة،  قيق الزيع، ج 1
 .25السّيد حمسن األمني، لواعج األشجان، ص 2
 .30م. ن، ص 3
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االستفادة من موقعيـّة مّكة الدينيـّة واملعنويـّة: ألهّنـا كابـت تشـّكل القاعـدة الدينيّـة الكـربى يف اإلسـالم وحمـاّلً لتجّمـع  -3
 الش صّيات اإلسالمّية الكباة.

  
للهجرة  60عليه السالم خطورة امل ّط  األموّي على اإلسالم، وعلى هذا األساك ابطلق يف سنة أدرك اإلمام احلسني 

من املدينة إىل مّكة يصحبه عاّمة من كان باملدينة مـن أهـل بيتـه إاّل أخـاه حمّمـد بـن احلنفيّـة. لكـي يفلـح ا،ـراف وظلـم 
 واحلج. وأكاايب الدولة األمويّة. مستغاًل اجتماع الناك يف موسم العمرة

  
 أحدا َّ ال وفة

ترامت أخبار  ّرك اإلمام احلسني عليه السالم إىل مسامع أهل الكوفـة، فبـدأوا  ـرّكهم الثـورّي. ومـا لبثـت رسـايلهم، أن 
 عليه السالم بالبيعة واملواالة، طالبة إليه احللور إىل الكوفة. توالت على اإلمام 

  
ابة هلــذا الطلــب فأرســل ابــن عّمــه مســلم بــن عقيــل، ليســتطلع األجــواء يف تريّــث اإلمــام احلســني عليــه الســالمفي االســتج

الكوفة، ويأخذ له البيعة منهم. فاسـتقبله النـاك باحلفـاوة والطاعـة، ولكـّن جمريـات األحـداث، تغـّات بتـويّل عبيـد اهلل بـن 
لصـاحل األمـوّيني، وفـّر النـاك  ياد إمارة الكوفة، حيث أشاع يف أرجايهـا الرعـب واإلرهـاب، مـا جعـل ميـزان القـّوة ينقلـب 

 عن مسلم، اّلذي قلى شهيداً وحيداً يف تلا الديار.
  

 في طريق الثورة
ملى اإلمام احلسني عليه السالم يف  رّكه الثورّي، يسا باجّتـاه الكوفـة، ولكـن مـا إن قطـع مسـافة وهـو يف الطريـق إليهـا 

يّتجـه إىل أر  كـربالء   يد الرياحّي. مـا جعـل اإلمـام عليـه السـالمحّّت اع ضته طاليع اجليم األموّي، بقيادة احلّر بن يز 
عليه السالم وأهل بيته، حـّّت   هـ، وتوافدت رايات ابن  ياد حلصار احلسني61والنزول يف أرضها يف الثاّن من احملّرم سنة 

 تكاملوا ثالثني ألفاً بقيادة عمر بن سعد بن أيب وقّاص. ويف اليوم الثامن من
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أحاطوا باحلسني عليه السالم وأهل بيته، ومنعوهم من املاء على شّدة احلّر ثالثة أيّـام بلياليهـا رغـم وجـود النسـاء،  احملّرم،
 . واألطفال، والّرّضع معه

  
يف ليلـة العاشـر مـن احملـرَّم، اشـتغل اإلمـام احلسـني عليـه السـالم وصـحبه األبـرار بالصـالة والـدعاء واملناجـاة، والتهيّـؤ للقــاء 

 ّو.العد
  

مثَّ وقف اإلمام احلسني عليه السالم جيول بطرفه الثابت، وقلبه املطمئّن، رغم كثرة العدو وعدَّته... فلم تنل تلا اجلموع 
من عزميته، ومل يؤثّر الا املوقف على قراره وإرادته، بل كان كالّطود األشّم، مل يلجأ لغا اهلل.. لذلا، رفع يديه للّدعاء 

، َوأَْنَت رَجائي في كَّلِّ ِشـدَّةف، َوأَنْـَت لـي املطلق هلل عّز وجّل، وقال واملناجاة والتسليم : "اللهَّمَّ أَْنَت رَِقتي في كَّلِّ َكْربف
ٌة، َكْم ِمْن َهمٍّ َيْ عَّفَّ فيهَّ الفَّؤاَد، َوَتِقـله فيـِه الحيلـَة، َويَّْخـَذلَّ فيـِه ا َمتَّ لصَّـديقَّ، َوَيْشـفي كَّلِّ َأْمرف نـََاَل بي رَِقٌة َوعَّدَّ

ــهَّ وََكَشــْفَتهَّ، فَ  ــْن ِســواَك، فـََفرَّْجَت ــَك َعمَّ ــي ِإلْي ــًة ِمّن ــَك، َرْغَب ــَك، َوَشــَ ْوتَّهَّ ِإلْي ــدَّوه أَنـَْاْلتَّــهَّ َب ــِه الَع ــةف، في ــلِّ نِْعَم ــيه كَّ ــَت َوِل أَْن
 .1"َوَصاِحبَّ كَّلِّ َحَسَنةف، َومَّْنَتهى كَّلِّ َرْغَبةف...

  
ادثـة كـربالء املرّوعـة، والـيت شـّكلت فيمـا بعـد صـرخة مدويّـة يف ضـما األّمـة، تـَُزلـزِل ويف اليوم العاشر من احملّرم، وقعت ح
 عروش الطواغيت على مّر العصور.

  
وقد تركت شهادته، مبا  مله من طابع الفاجعة صدمة قويّة يف بفوك املسلمني، أيقمتهم من غفلتهم، وأعادت األمـور 

 ء. سوى جْمرِِمني ُمْغَتِصبني لل الفة، ال ميثّلون اإلسالم يف شي إىل بصا ا، ومل يعد يزيد، ومن جاء بعده،

                                                 
 .313ابن عساكر، ترمجة اإلمام احلسني عليه السالم، ص 1
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 تمارين
 أكمل بطاقة هويّة اإلمام الثالث عليه السالم: -1

 االسم: .........................
 القاتل: ........................
 اللقب: .....................
 مكان املرقد: ................

 : ....................العمر الشريف
 مّدة اإلمامة:........................

  
 من القائل؟ من المقصود؟ -2
 المقصود القائل 

   ليد للناك اااة من أمرهم
   مثلي ال يبايع مثله

   أبت ثقيت يف كّل كرب
 
 ما هو؟ -3

ة وتربويّــة تصــلح منطلقــاً ل بيــة اجلماعــة دعــاء مشــهور مــروي عــن اإلمــام احلســني عليــه الســالم، حيمــل ملــامني عقايديّــ
 الصاحلة:

 --------------------------------------------------------------- 
 
 أصّحح الجمل اآلتية: -4

 جيب طاعة االيفة مهما كابت صفاته وأفعاله.
 --------------------------------------------------------------- 
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 ة على جعل ااالفة ملكاً ملن يستحّق.َعِمل معاوي
 --------------------------------------------------------------- 

 شهادة اإلمام احلسني عليه السالم خا دليل على ابتصار السيف على الدم.
 --------------------------------------------------------------- 

 دبيا لعق على ألسنتهم.الناك عبيد الدبيا، وال
 --------------------------------------------------------------- 
 
 ـ أعّدد بعض نتائج رورة كربال :5
 --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
 
 رح ما المقصود من الحديث الشريف: "حسين مّني، وأنا من حسين".ـ أش6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 الدرس السادس: االمام علي بن الحسين السجاد عليهما السالم
 
 

 لدَّرسأهداف ا
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل ش صّية اإلمام علّي بن احلسني عليهما السالم ومنزلته عند املسلمني. -1
 يعّدد األساليب اّليت اتّبعها اإلمام للتعريف بأهل البيت عليهم السالم ومملوميتهم. -2
 يشرح الدور الرسايل لإلمام عليه السالم. -3
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 وجاة:بطاقة م
 االسم                               علي عليه السالم
 الّلقب                                ين العابدين

 الكنية                               ابو احلسن اابو حممدب
 اسم األب                           احلسني بن علي عليه السالم

 شهربابو اشاه  بانب بنت يزدجر بنت كسرى        اسم األّم                    
 هـ 38شعبان  5الوالدة                             
 هـ 95حمرم  25الشهادة                            
 سنة 35مّدة اإلمامة                        

 مكان الدفن                         املدينة املنورة/ البقيع
 
 

 دة حتـّى كربال من الوال
قــّدر اهلل هلــذا اإلمــام أن يعــيم مــع جــّده أمــا املــؤمنني عليــه الســالم لســنتني، فشــهد فاجعــة استشــهاد جــّده، كمــا عــايم 

عامــاً، وهــو حيــي  مبــا خيطّــ  لــه بنــو أميّــة مــن هــدم للــدِّين، وهكــذا عــاش مــع أبيــه احلســني  12عّمــه اإلمــام احلســن ملــّدة 
واقعة كربالء املفجعة اّليت عاشها اإلمام بكّل تفاصيلها، ولكنَّ اهلل عّز وجّل قّدر هلـذا  سنة، إىل أن حدثت 23الشهيد 

 اإلمام البقاء حّياً، فقد مر  يف كربالء مرضاً منعه من املشاركة يف القتال.
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 تحرّكات اإلمام السجـّاد ومتابعة المسيرة
لعابــدين عليــه الســالم، فكــان عليــه أن يُتــابع مســاة أبيــه بعــد استشــهاد اإلمــام احلســني أصــبحت اإلمامــة يف اإلمــام  يــن ا

 وجّده، وهذا ما قام به اإلمام عليه السالم يف ف ة األسر والسيب ورحلة املعاباة من كربالء إىل بالد الشام مث إىل املدينة.
  
ذالن أبيـه وذلّـيهم عنـه، : لقد دخل اإلمام إىل الكوفة، وهو يعلم الدور اّلذي قام به أهل الكوفة يف خـفي ال وفة -1

ــِلَبْت نِْعَمتَّــهَّ، وانـْتَِّهــَب مالَّــهَّ، ف طــب  ــم خطابــاً يهــّز ضــماهم ووجــداهنم، فقــال:  "أنــا ابــنَّ َمــِن انـْتَِّهَ ــْت حَّْرَمتَّــهَّ، َوسَّ
، أَنا اْبنَّ َمْن   .1"قَِّتَل َصْبرًا، وََكفى ِبَذِلَك َفْخراً َوسَِّبَي ِعيالَّهَّ، أَنا اْبنَّ اْلَمْذبوِح ِبَشطِّ الفَّراِت، ِمْن َغْيِر َذْحلف َوال ترا ف

  
: لقــد كــان اهلــدف الرييســّي لإلمــام خــالل مســاة الســيب ويف الشــام، أن يُزيــل التلــليل اإلعالمــّي الّــذي فــي الشــام -2

وبه عليــه الســالم، ولــذا اعتمــد يف أســل مارســه بنــو أميَّــة يف حــقِّ أهــل البيــت علــيهم الســالم، ويف حــقِّ ثــورة اإلمــام احلســني
 ِخطاَبني: اِاطاب الفردّي واِاطاب العاّم.

  
 الخطاب الفردّي: -أ 

 كان كّلما لقي أحداً ووجد أّن مبقدوره أن يسمع له بنّي له فلل أهل البيت عليه السالم وشرح له مملومّيتهم.
  

 الخطاب العاّم: -ب 
 م الا أيلاً.كان مّت جيد أّن الفرصة تسنح له أن يقوم خطيباً بني الناك، بنّي هل

  
" عنـدما اجتمـع النـاك وهـم يمهـرون الفـرح والسـرور مبجـيء السـبايا وهـم ال يعرفـون مـن هـم يايدففي الشام ويف جملد "

، السبايا، قام اإلمام خطيباً ليذّكرهم مبكابة أهل البيت وارتباطهم بالرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال:  "أيّها الناسَّ
 أنا اْبنَّ َزْمَاَم  أنا ابنَّ َمّ َة َومنى،

                                                 
 .92اللهوف، ابن طاووك، ص 1
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َأْوحى ِإلَْيِه الَجليلَّ ما َوالصَّفا، أَنا اْبنَّ َمْن َحَمَل الرهْكَن بَِأْطراِف الرِّدا، أَنا اْبنَّ َمْن َصلَّى ِبَمالِئَ ِة السَّما، أَنا اْبنَّ َمْن 
ما، أَنا اْبنَّ َذبيِح َكْرَبالِ " َأْوَحى، أَنا اْبنَّ فَاِطَمَة الّاْهراِ ، أَنا اْبنَّ ّيديَجَة ال َّْبرى، أَنا اْبنَّ  اْلمََّرّمِل بِالدِّ

1. 
  

لقد استطاع اإلمام  ـذا األسـلوب أن يهـّز املشـاعر، ويكشـف احلقيقـة، مـا جعـل يزيـداً خيلـع ملطالـب اإلمـام يف الرجـوع 
 إىل املدينة وإهناء عملّية السيب.

  
 الدور الرسالّي لإلمام عليه السالم

عابدين عليه السالم مّدة إمامته مقيماً يف مدينة جّده الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم، متابعاً لقد أملى اإلمام  ين ال
ملساة األيّمة السابقني عليهم السالم، فاعتمد أساليب هادية يف ال بية، لينُفَذ من خالهلا إىل قلوب الناك. ومتّثل الـا 

 يف اجملاالت التالية:
 .2: فقد اشتهر اإلمام عليه السالم بكثرة البكاء على أبيهـّة أهل البيت عليهم السالمالتذكير المستمـّر بمعلومي -1
  
اعتمـد اإلمــام أسـلوب الــدعاء الّــذي حيمـل ملــامني تعليميّـة تربويـّـة متعــّددة  بـّث المفــاهيم اإلسالميـــّة الصــحيحة: -2

اديّة. كمــا كــان يعقــد احللقــات الدينيّــة األبعــاد، وقــد مُجعــت تلــا األدعيــة يف كتــاب ُعــرف فيمــا بعــد بالصــحيفة الســجّ 
والفكريّة يف مسجد الرسـول صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم حـّّت أصـبحت جمالسـه حمّجـة للعلمـاء والفقهـاء، وذـرّج مـن هـذه 

 املدرسة قيادات علمّية وفكريّة، محلت العلم واملعرفة واإلرشاد إىل كاّفة البالد اإلسالمّية.
  
عليــه السـالم اجلابـب اإلبسـاّّن واالجتمــاعّي،  مـن اجلوابـب األسـاك الّــيت اهـتّم  ـا اإلمـام :االهتمـام بشـؤون النــاس -3

 وهذا ما أكَّدته الروايات الواردة، من أبَّه كان 

                                                 
 .138، 45العاّلمة اجمللسي، دار األبوار، ج 1
سني عليهم السالم،... بكى وهذا ما ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق عليه السالم: "البكاؤون  سة: آدم، ويعقوب، ويوسف، وفاطمة بنت حمّمد، وعلّي بن احل 2

عليا أن تكون من  علّي بن احلسني عليه السالم عشرين سنة ما وضع بني يديه طعام إاّل بكى حّّت قال له موىًل له: جعلت فداك يا ابن رسول اهلل إّّن أخاف
 .-272رع بع فاطمة إال خنقتع لذلا عربة" الشيخ الصدوق، ااصال، صاهلالكني، قال: إّّنا أشكو بّثي وحزّن إىل اهلل وأعلم من اهلل ما ال تعلمون إّّن ما أاكر مص
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خيرج يف الليايل الملماء حيمل اجلراب على ظهـره فيقـرع األبـواب ويُنـاول أهلهـا مـن دون أن يُعـرف، كمـا كـان يشـ ي يف  
 عبيد ليحّررهم يف عيدي الفطر واألضحى بعد أن يربّيهم على مفاهيم ال بية اإلسالمّية.كّل عام مئات ال

  
إّن األساليب اّليت اتّبعها اإلمامعليه السـالم أعطـت اارهـا يف حياتـه وبعـد شـهادته، ورّسـ ت مكابـة أهـل البيـت العلميّـة 

السلطة السياسّية بيدهم، فاحتّلوا مكابة يف صدور الناك والدينّية فصارت أمراً معروفاً ومشهوراً بني الناك، وإن مل تكن 
 تفوق مكابة من بيده السلطة واحلكم.

  
ويُروى أّن هشام بن عبد امللـا كـان يف احلـّج، وعنـدما حـاول ملـد احلجـر األسـود مل يسـتطع مـن شـّدة اال دحـام فوقـف 

الناك ووقفوا جابباً تعميماً له حّّت ملد احلجـر وقّبلـه، جابباً، وإاا باإلمام عليه السالم مقبٌل يريد ملد احلجر فابفرج له 
وملى، فعاد الناك إىل ما كابوا عليه، وابزعج هشام من هذا املشهد، وعندما سأله أحـد أصـحابه: مـن هـذاك أبكـر أبّـه 

 اّليت يقول فيها:يعرفه، فسمع الفر دق هذه املقالة فأجابه: هذا علّي بن احلسني بن علّي، مثّ أبشد فيه قصيدته املشهورة 
 والبيتَّ يعرِفَّه والحّل والحرمَّ    هذا اّلذي تعرف البطحا َّ وطأَته  

 هذا ابن ييِر عباِد اهلِل كلِِّهمَّ         هذا التقيه النقيه الطاهرَّ العلمَّ 
  

 شهادة اإلمام عليه السالم
يت بّثهـا يف املدينـة ل اقـب  رّكـات اإلمـام عليـه هذه املساة اإلصالحّية اهلادفة مل ذَف عن عيون عبد امللـا بـن مـروان الّـ

السالم فاعتقله وأحلره إىل دمشق مقّيداً، لكن قّوة ش صـيَّة اإلمـام عليـه السـالم ومهابتـه أثارتـا االحـ ام يف بفـد عبـد 
الســالم فــأوعز إىل  امللــا فــأمر بإطالقــه وإعادتــه ســاملاً إىل املدينــة. وأخــااً، قــّرر الوليــد بــن عبــد امللــا تصــفية اإلمــام عليــه

 أخيه سليمان فدّك السّم له.
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 تمارين
 ـ أكمل بطاقة هويّة اإلمام الرابع عليه السالم:1

 االسم: ..................

 القاتل: ..................
 اللقب: ............................
 مكان املرقد: ....................
 ...العمر الشريف: ...................

 مّدة اإلمامة:...........................
  
 ـ من القائل؟ ومن المقصود؟ 2
 المقصود القائل 

   أبا ابن املذبوح بشّ  الفرات
   إّّنا أشكو بّثي وحزّن إىل اهلل
   هذا ابن خا عباد اهلل كّلهم

 
 ـ ما هو؟3
 مني تعليمّية وتربويّة متعّددة األبعاد:كتاب أدعية لإلمام الرابع عليه السالم، حيمل يف طّياته ملا 

---------------------------------------------------------------- 
  
 ـ أصّحح الجمل اآلتية:4

 عاصر اإلمام عليه السالم النيّب حمّمد صلى اهلل عليه وآله وسلم، وعايم معه كّل املرارات والملم الذي حلق به.
---------------------------------------------------------------- 
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 اعتمد اإلمام أسلوب القتال لبيان مملومّية أهل البيت عليهم السالم.
---------------------------------------------------------------- 

 
 مر  اإلمام عليه السالم يف املدينة مرضاً شديداً منعه من املشاركة يف القتال.

---------------------------------------------------------------- 
  

 رحلة السيب ابطلقت من كربالء إىل املدينة إىل الكوفة مثّ إىل الشام.
---------------------------------------------------------------- 

  
 :ؤّكد على اهتمامه بالناسـ أذكر موقفاً من حياة اإلمام علّي بن الحسين عليهما السالم ي5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أكتب من أقواله الم يئة:6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 الدرس السابع: اإلمام محمـد بن علي الباقر عليهما السالم
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يعرف ساة اإلمام الباقرعليه السالم ومنزلته. -1
 االبفراج السياسّي.يبنيِّ الدور والعلمي لإلمام يف ظّل  -2
 يفهم طبيعة عالقة اإلمام عليه السالم باحلّكام يف عصره. -3
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 بطاقة موجاة:
 االسم                                      حممد عليه السالم

 الّلقب                                      الباقر
 الكنية                                      ابو جعفر

 م األب                                  علي بن احلسنياس
 اسم األّم                                    فاطمة بنت احلسن

 هـ  57صفر  3رجب او  1الوالدة                                     
 هـ 114او احلجة  7الشهادة                                    

 سنة 19                              مّدة اإلمامة  
 مكان الدفن                                املدينة املنورة/البقيع

 
 من الوالدة حتـّى توّلي اإلمامة

امتــا  اإلمــام الباقرعليــه الســالم بأبّــه ابــن فــاطمّيني فــأبوه علــّي بــن احلســني عليــه الســالم، وأّمــه فاطمــة بنــت احلســن عليــه 
مع جدِّه احلسـني الشـهيد حـوايل أربـع سـنني، شـهد فاجعـة كـربالء، وعـايم كـّل مراحلهـا، وعـاين املواقـف  السالم. عاش

عامــاً، ينهــل مــن علومــه، حــّّت  35البطوليّــة ألبيــه عليــه الســالم، ولعّمتــه الســّيدة  ينــب عليهــا الســالم، مثَّ عــاش مــع أبيــه 
عاماً وهي  19وا من شيعته، والذين كابوا يرجعون إليه طيلة أصبح مرجعّية علمّية، يع ف  ا اجلميع، حّّت من هم ليس

 مّدة إمامته.
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 اإلمام وعالقته بالـسـّلطة
امتا ت املرحلة األوىل من حياة اإلمام عليه السالم، واليت كابت يف ظّل أبيه  ين العابدين عليه السالم، بشـّدة ظلـم بـع 

 أمّية للناك.
  

بدأت والية اإلمام الباقرعليه السالم، وإمامته الفعلّية يف عهد الوليد بن عبد امللا، اّلذي أعقبه يف احلكم عمر بن عبـد 
عليـه السـالم مـن  العزيز، اّلذي اّتسمت مواقفه ببعض اإلبصاف جتاه أهل البيت علـيهم السـالم، فمنـع سـّب اإلمـام علـيّ 

وها سّنة بأمر معاوية. مثَّ جـاء مـن بعـده يزيـد بـن عبـد امللـا الّـذي ابصـرف إىل حيـاة على املنابر، وكان بنو أمّية قد اّذذ
ف، واللهو، واجملون.  ال َّ

  
عليـه الســالم باالفـاء، عالقـة رصــد وتوجيـه وإرشــاد، كمـا كابـت عالقــة اإلمـام علــّي بـن أيب طالــب  كابـت عالقـة اإلمــام 

تبادلة بني اإلمامعليه السالم وعمر بن عبد العزيز حيث ضّمنها توجيهات عليه السالم  لفاء عصره. وكثـَُرْت الرسايل امل 
 سياسّية وإرشادات هاّمة.

  
وهكذا  ده يقّدم النصح لعبد امللا بن مروان، اّلذي استشاره يف مسألة بقود الروم املتداولة بـني املسـلمني، والـيت كـابوا 

حنة وقعت بني عبد امللا وملا الروم، فهّدده ملا الروم، بأبّه يلغطون من خالهلا على ااالفة، ورواية الا أّن مشا
ســوف يلــرب علــى الــدبابا عبــارات يســّب فيهــا رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم، إاا هــو مل يرضــخ ألمــره، ويلــيّب 

رب بقـوداً إسـالمّية عليـه السـالم عليـه بـأن يلـ طلباته. ضاق عبد امللا  ذا األمر ارعاً، ومل يدِر ما يفعل، فأشار اإلمـام
 ما أّدى إىل ذليا املسلمني من التبعّية للروم، وأضحى هلم بقدهم اااّص.

  
 الدور العلمّي لإلمام الباقرعليه السالم

إاا أردبا أن بتعّرف إىل الدور العلمّي لإلمام عليه السالم، فعلينا أن برجع إىل لقبه اّلذي اشتهر به االباقرب، والذي  ّاه 
 اهلل، فقد روى الصحايّب اجلليل جابر بن به رسول
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"قــال لــي رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم: "يوَشــكَّ َأْن تـَْبقــى َحتَّــى تـَْلقــى َوَلــداً لــي ِمــَن عبــد اهلل األبصــارّي: 
َقرَّ اْلِعْلَم بـَْقَراً )يشّقه شّقًا(، فَِبذا َلقيَتهَّ  . فلّما َكرُب 1"فََأْقرِْئهَّ ِمّني السَّالم الحسين عليه السالم، يَّقالَّ َله:َّ "مََّحمٌَّد" يـَبـْ

سّن جابر، وخاف املوت، جعل يقول: يا بـاقر يـا بـاقر أيـن أبـت، حـّّت رآه فوقـع عليـه يقبّـل يديـه ورجليـه، ويقـول: بـأيب 
 وأمّي شبيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إّن أباك يُقرِيا السالم.

  
 الدور الرسالّي لإلمام عليه السالم

لقد سعى كّل واحد من أيّمة أهل البيت عليهم السالم، وبالقدر اّلذي تسمح به المروف احمليطة  م، حلفظ اإلسالم، 
وبشــر تعــاليم الــدين اإلســالمّي، وبيــان احلقــايق للنــاك، وهــذا مــا ســار عليــه اإلمــام حمّمــد الباقرعليــه الســالم، ومتثّــل الــا 

 بااطوات التالية:
  
 والعقائدّي:اإلصالح الف رّي  -1

ــة االجّتاهــات الفكريّــة املنحرفــة، الّــيت ابتشــرت يف  مابــه كــالغالة والزبادقــة مــا  لقــد قــام اإلمامعليــه الســالم، بــالرّد علــى كاّف
ســاهم يف هدايــة بعلــهم، كمــا أبشــأ حلقــات للحــوار مــع األديــان األخــرى، وامل ــالفني مــن علمــاء املســلمني كاحلســـن 

 البصرّي.
  
 البيت عليهم السالم: تأسيس مدرسة أهل -2

املرجعّية العلمّية ألهل البيت عليهم  -حّّت مّن ال يعتقد بإمامته  -لقد متّكن اإلمام أن يُمِهَر وبوضوح لدى الناك كاّفة 
السالم، فكابت له مدرسة فقهّية، ذرّج منها آالف العلماء من خمتلف املذاهب وأبر  الّرواة مـن الشـيعة،  رارة بـن أعـني 

 بن مسلم الثقفّي وجابر بن يزيد اجلُعفّي وغاهم. وحمّمد

                                                 
 .162، ص1حمّمد الريشهري، ميزان احلكمة، ج 1
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 العمل السياسي: -3
سلا اإلمامعليه السالم طريقاً غا مباشر يف معارضة النِّمام السياسّي احلاكم، والا من خالل تربية الناك على معرفة 

نهي عن املنكر، ومتثَّل الا يف دورهم ووظيفتهم يف ظّل المروف القايمة، فاعتمد سياسة احلّث على األمر باملعروف وال
بشـــر املفـــاهيم السياســـّية الصـــحيحة كـــالنهي عـــن معاوبـــة المـــاملني، وفلـــح اال،ـــراف عـــن ااـــّ  اإلســـالمّي يف مارســـات 

 السلطة. 
  

ومل يكــن لإلمــام عليــه الســالم موقــف معلــن مــن الثــورات املســّلحة اّلــيت قامــت بوجــه الســلطة، لتقــديره بعــدم  ــاح تلــا 
 تغيا الواقع القايم. الثورات يف

  
 شهادة اإلمام الباقر عليه السالم

بتــويلِّ هشــام بــن عبــد امللــا احلكــم عــاد اإلرهــاب واللــغ  إىل الواجهــة، وأّدت سياســة املالحقــة والتنكيــل إىل ابتفاضــة 
الحقــة الشــهيد  يــد بــن علــّي الســّجاد عليــه الســالم اّلــذي استشــهد هــو وأصــحابه وُأحرقــت جثّتــه... كمــا قــام هشــام مب

. ولكّن هذه اإلجراءات التعّسفّية، مل متنع من تنامي الصحوة اإلسـالمّية، والـوعي الـّديع لـدى  تالمذة اإلمامعليه السالم
الّناك، األمر اّلذي  اد من خماوف هشام بن عبد امللا، فأمر بدّك السّم له، فتويّف سالم اهلل عليه صابراً حمتسباً جماهداً 

 وشهيداً.
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 تمارين
 أكمل بطاقة هويّة اإلمام ااامد عليه السالم: -1

 االسم: .................... 
 القاتل: ....................
 اللقب: .....................
 مكان املرقد: .............

 العمر الشريف: .................
 مّدة اإلمامة:......................

  
 أصّحح الجمل اآلتية: -2

 اإلمام الباقر عليه السالم فاجعة كربالء، وله من العمر سبع سنني. شهد
---------------------------------------------------------------- 

 كابت عالقة اإلمام عليه السالم  لفاء عصره عالقة رصد ومواجهة.
---------------------------------------------------------------- 

 رّج من مدرسته الفقهّية آالف العلماء، كاحلسن البصري.ذ
---------------------------------------------------------------- 

 دعم الثورات املسّلحة اليت قامت بوجه السلطة احلاكمة.
---------------------------------------------------------------- 

 
 من هو؟ -3

 ي منع سب اإلمام علّي عليه السالم من على املنابر، بعد أن اّذذها بنو أمّية سّنة بأمر من معاوية:احلاكم الذ
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 



 

 59 

 ه السالم في حّل أزمة النقد الروحي؟أذكر موقف اإلمام الباقر علي -4
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
وقـف اإلمـام ـ أتحّد  بعّدة أسطر عن رورة زيد بن علي عليهما السالم في عصر اإلمام الباقر عليه السـالم، وم5

 منها؟
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ أكتب من أقواله الم يئة:6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 الدرس الثامن: اإلمام جعفر بن محمد الصاد  عليهما السالم
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل المروف السياسّية عند تسلم اإلمام الصادق عليه السالم لإلمامة. -1
 ليه السالم العلمي يف مواجهة اال،رافات الفكريّة وإحياءه جلامعة أهل البيت عليهم السالم.يبنّي دور اإلمام ع -2
 يشرح المروف السياسية اليت عايشها اإلمام الصادق عليه السالم. -3
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 بطاقة موجاة:
 االسم                                  جعفر عليه السالم

 الصادق    الّلقب                              
 الكنية                                  ابو عبد اهلل 

 اسم األب                              حممد بن علي عليهما السالم
 اسم األّم                               أّم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر

 هـ 83الول/ربيع ا 17الوالدة                                
 هـ 148شوال  25الشهادة                               
 سنة 34مّدة اإلمامة                          

 مكان الدفن                           املدينة املنورة/البقيع
 

 النشأة الصالحة
، ومـع أبيـه عليـه السـالم بعـد جـّده سـنة 12عاش اإلمـام الصـادق عليـه السـالم مـع جـّده علـّي بـن احلسـني عليـه السـالم 

 سنة. 34سنة، أّما مّدة إمامته وخالفته بعد أبيه، فقد استمرت  19
  

 العروف السياسيـّة في عصر اإلمام
ــة يف حقبــة مــن الــزمن، كــان الصــراع فيــه علــى أشــّده بــني احلّكــام   تــوىّل اإلمــام الصــادق عليــه الســالم  مــام اإلمامــة الفعلّي

ّيني، ويف خلّم ابتفاضات العلّويني والزيدّيني، والقرامطة، والزبج، وسواهم من طاليب السلطة.. مـا أتـاح األموّيني والعّباس
 لإلمام عليه السالم
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أن مُيــارك بشــاطه التبليغّــي والتصــحيحّي، يف ظــروف سياســّية ماليمــة، بعيــداً عــن أجــواء اللــغ  واإلرهــاب، ويف منــا  
تقــاد، و وال دواعــي ااــوف، والتقّيــة مــن احلّكــام. وقــد بــأى اإلمــام عليــه الســالم علمــّي خصــب، متّيــز دريّــة الفكــر واالع

بنفســه عــن احلركــات املعارضــة للســلطة وخصوصــاً تلــا اّلــيت ال متثّــل اإلســالم يف أهــدافها وتوّجهايــا، وإّّنــا كــان هــدفها 
 الوصول إىل السلطة .

  
ع آخـر ملواجهـة اال،رافـات الفكريـة، الّـيت كـادت ُتطـيح جبـوهر وألّن املرحلة آبذاك، كابت تتطّلب ثورة إصالحّية، مـن بـو 

عليــه السـالم يرّكــز يف حركتـه، علــى  اإلسـالم، فيمــا لـو ابشــغل اإلمـام عليــه السـالم عنهــا بـالثورة املســّلحة، لـذا  ــد اإلمـام 
 ت النبّوة.متتني وتقوية األصول، واجلذور الفكريّة، والعلمّية مع أخذ دوره الرسايّل، كمعصوم من آل بي

  
 الدور الرسالّي لإلمام عليه السالم

لقد أتاحت المروف السياسّية، اّليت سبقت اإلشارة إليها، مساحة من احلريّة لإلمام، بنحو متّكن معه من القيام بنشاص 
 واسع يف التأسيد للجماعة الصاحلة، اّليت  مل تعاليم اإلسالم الصحيحة والسليمة.

  
 ه السالم يف الا ااطوات التالية:وقد اتّبع اإلمام علي

 مواجهة االتجاهات المنحرفة: -1
اهات املنحرفة، والبعيدة عن تعاليم اإلسالم، فعمد اإلمام عليه  لقد راجت يف عهد اإلمام عليه السالم، العديد من االجتِّ

 السالم إىل مواجهتها، مب تلف الوسايل واألساليب:
  
قفــع وابــن أيب العوجــاء والّديصــاّّن بأســلوب مــرن وهــادئ، رســايّل رصــني، أدحــض  ــا واجــه الزبادقــة، أمثــال ابــن امل -أ 

 حججهم، وفّند آراءهم وأثار يف بفوسهم الثِّقة واالح ام له.
  

عليــــه الســــالم للوّضــــاعني وأكــــاايبهم، وبّبــــه إىل دورهــــم ااطــــا يف تشــــويه اإلســــالم، وشــــّدد علــــى طــــرح   تصــــّدى -ب 
 فق مع الكتاب والسّنة.األحاديث، اّليت ال تتوا
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 المدرسة الفقهيـّة والعلميـّة: -2
تابع اإلمام الصادق عليه السالم هنج والده يف املدرسة الفقهّية والعلمّية اّليت تستقي أحكامها من اإلسالم، فـا داد عـدد 

ة شـي  كـّل تسـعمائ -أي مسـجد ال وفـة  -"أدركـت فـي هـذا المسـجد طاّل ا، حّّت قال احلسن بن علـّي الوشـاء: 
، وقـــد مجـــع أهـــل احلـــديث أ ـــاء الـــرواة عنـــه مـــن الثقـــاة، علـــى اخـــتالفهم يف اآلراء 1يقـــول حـــّدرني جعفـــر بـــن محّمـــد"
 .2واملقاالت، فكابوا أربعة آالف رجل

  
ـــة هـــذه املدرســـة أهّنـــا مشلـــت أتباعـــاً مـــن غـــا الشـــيعة أيلـــاً، مـــا أفســـح اجملـــال لنشـــر التعـــاليم اإلســـالمّية  ومـــا  اد مـــن أمهّي

 الصحيحة، والتقليل من حجم اال،راف، اّلذي وقع يف اإلسالم بسبب ما جرى على أهل البيت عليهم السالم.
  

كما اّتسعت هذه املدرسة لتشمل خمتلف االختصاصـات مـن فلسـفة، وعلـم الكـالم، والطـّب، والرياضـّيات، والكيميـاء، 
 للّتشريع اإلسالمّي، لكي تلمن بقاءه واستمراره. باإلضافة إىل وضع القواعد، واألصول االجتهاديّة، والفقهّية،

  
 بنا  الجماعة الشيعيـّة الصالحة: -3

اغتنم اإلمام عليه السالم فرصة ابشغال السلطة درو ا ومشاكلها، لينصرف إىل اهلـّم األساسـّي وهـو بنـاء مجاعـة صـاحلة 
م والتقــوى، ومــن خــالل توعيتهــا سياســّياً،  مــل فكــر أهــل البيــت علــيهم الســالم، والــا مــن خــالل تربيتهــا، علــى العلــ

حيث أكمل اإلمام عليه السالم ترسيخ مبادئ الثورة احلسينّية وأهدافها من خالل احلّث على  يارة اإلمام احلسـني عليـه 
 السالم، وإقامة املآمت احلسينّية والتعريف بثورة اإلمام احلسني عليه السالم.

  
 اإلمام بين حقبتين
هنايــة الدولـــة األمويـّــة وبدايــة الّدولـــة العّباســّية، ويف مثـــل هـــذه احلالــة، ينشـــغل النـــاك   دق عليـــه الســـالمشــهد اإلمـــام الصــا

 باحلروب والثورات، وينشغل احلّكام بعلهم ببعض،

                                                 
 .35، ص1السيد حمسن األمني، أعيان الشيعة، ج 1
 .180، ص47العاّلمة اجمللسي، دار األبوار، ج  2
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بـــدوره العلمـــّي وال بـــوّي، علـــى أكمــل وجـــه. فنـــأى بنفســـه بعيـــداً عـــن   مــا أفســـح اجملـــال لقيـــام اإلمـــام الصــادقعليه الســـالم
ين اإلسالمّي، فواجه األفكـار الدخيلـة، الصِّر  اعات السياسّية والعسكريّة، ليتفرَّغ لعمله األهّم، اّلذي يعتمد عليه قيام الدِّ

واملذاهب الفكريّة املنحرفة، حيث استطاع أن يُعطي الفكر الشيعّي   اً، خّوله الصمود أمام التّيارات الفكريّة امل تلفة، 
 هذا. ولذلا يسمَّى املذهب الشيعّي الفقهّي باملذهب اجلعفرّي.و ح له بالبقاء إىل يومنا 

  
 عليه السالم والمنصور العبـّاسيّ  اإلمام 

كان املنصور العّباسّي يغتاظ من إقبـال النـاك علـى اإلمـام عليـه السـالم وااللتفـاف حولـه، وقـد صـرّح بـذلا مـراراً حيـث 
بـن عمـرو حقيقـة املوقـف: "إّن املنصـور هـّم بقتـل أيب عبـد اهلل  "، وينقـل املفّلـل: "الشجى المعتـر  فـي الحلـقْ اعتـربه

غا مرّة، وكان إاا بعث إليه من يقتله، فإاا بمر إليه هابه ومل يقتله. غا أبّه منع الناك عنه، ومنعه   الصادق عليه السالم
 .1عن القعود للناك، واستقصى عليه أشّد االستقصاء"

  
مـام عليـه السـالم, ألّن اع اضـه سـيؤّدي إىل ملـاعفات كبـاة. ولكـنَّ الـا مل مينـع كان املنصور خيشـى مـن التعـّر  لإل

املنصـــور مـــن مارســـة ضـــغوطات كبـــاة، وإحكـــام الرقابـــة عليـــه، مـــا جعـــل اإلمـــام عليـــه الســـالم ينصـــح أصـــحابه بالّســـريّة 
 .2"هَّ "التقّيةَّ من ديني، وديِن آبائي، وال ديَن ِلَمْن ال تقّيَة لَ والكتمان فكان يقول: 

  
مــن ارتكــاب أبشــع جرميــة عــن طريــق دّك الســّم لإلمــام عليــه  -رغــم  ّفمــات اإلمــام  -ولكــّن املنصــور، مل يكــن ليتــورّع 

 هـ، ودفن يف البقيع إىل جابب أبيه وجّده.148السالم اّلذي استشهد من جراء الا سنة 

                                                 
 .180، ص47العاّلمة اجمللسي، دار األبوار، ج  1
 .74، ص2م. ن، ج 2
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 تمارين
 ـ أكمل بطاقة هويّة اإلمام السادس عليه السالم:1

 ..................االسم: ..
 القاتل: ....................

  
 اللقب: .......................
 مكان املرقد: ...............

  
 العمر الشريف: .............
 مّدة اإلمامة:................

   
 ـ أصّحح الجمل اآلتية:2

 ة صعبة.مارك اإلمام الصادق عليه السالم بشاطه التبليغّي يف ظروف سياسيّ 
---------------------------------------------------------------- 

 
  سّجل اإلمام عليه السالم موقفاً إجيابّياً من مجيع احلركات املعارضة.

---------------------------------------------------------------- 
 

 يد، وأدحض حججهم.واجه اإلمام عليه السالم الزبادقة بأسلوب قاك وشد
---------------------------------------------------------------- 

 
 شهد اإلمام عليه السالم هناية الدولة األمويّة وبداية الدولة الفاطمّية.

---------------------------------------------------------------- 
 
 ـ من هو؟3

اإلمام الصادق عليه السالم، وهّم بقتله غـا مـرّة، ومنـع النـاك عنـه، واستقصـى عليـه  خليفة مارك ضغوطات كباة على
 أشّد االستقصاء:

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 مام الصاد  عليه السالم على علما  عصر ؟ـ أذكر موقفاً يدل على تفّو  اإل4
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ لماذا يسّمى المذهب الشيعّي بالمذهب الجعفرّي؟5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ أكتب من أقواله الم يئة:6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 رس التاسع: اإلمام موسى بن جعفر ال اظم عليهما السالمالد
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل المروف اّليت رافقت إمامة الكاظم عليه السالم. -1
 يبنيِّ الدور الرسايّل والسياسّي لإلمام عليه السالم. -2
 سلطة إىل حني استشهاده عليه السالم. حيّدد طبيعة العالقة بني اإلمام وال -3



 

 70 

 موجاةبطاقة 
 االسم                                       موسى عليه السالم

 الّلقب                                       الكاظم
 الكنية                                      ابو احلسن

 جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم  اسم األب                                
 اسم األّم                                   محيدة املغربية

 هـ 127صفر  7الوالدة                                     
 هـ 183رجب  25الشهادة                                   
 ةسن 35مّدة اإلمامة                               

 مكان الدفن                              العراق/ الكاظمية
 

 الرعاية األبويّة
سنة فنهل من مدرسة 20ترعرع اإلمام موسى بن جعفر عليهما السالم يف حلن أبيه الصادق عليه السالم وعاش معه 

اة أّن منـاظرة حصـلت بينـه وبـني أبيه العلمّية والفقهيَّة، حّّت ظهر يف صغره على ساير إخوته. وقد اكرت لنـا كتـب السـ
أيب حنيفة، حول اجلرب واالختيار، بنّي له فيها اإلمام عليه السالم على صغر سّنه، بطالن القول باجلرب بالـدليل العقلـّي، 
 ما دعا أبا حنيفة إىل االكتفاء مبقابلة االبن عن مقابلة اإلمام الصادق عليه السالم وخرج معتقداً بفلله مذعناً بعلمه.
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 العروف السياسّية عند تولّيه اإلمامة
عليه السالم مّدة إمامته بعد أبيه، يف ف ة صعود الدولة العّباسّية وابطالقتها. وهي  عاش اإلمام موسى بن جعفر الكاظم 

 فــ ة تّتســم عــادة بــالقّوة والعنفــوان. واســتلم شــؤون اإلمامــة يف ظــروف صــعبة وقاســية، بتيجــة املمارســات اجلــايرة لســلطة
املنصـور العّباسـّي. ومـا  اد مــن صـعوبة موقـف اإلمــام صـلى اهلل عليـه وآلـه وســلم اّدعـاء اإلمامـة  وراً، مــن قبـل أحـد أبنــاء 

، وهـو عبــد اهلل األفطـح، الّــذي صـار لــه أتبـاع ُعرفــوا بالفطحيّـة، وكــذلا اإل اعيليّـة، الّــذين  اإلمـام الصــادق عليـه الســالم
االبن األكرب لإلمام الصادق عليه السالم، مع أبّه تويفَّ يف حياة   الصادق عليه السالماعتقدوا بإمامة إ اعيل بن جعفر 

، حيـث اشـتبه  عليه السـالم أبيه، وهذا ما جعل أبمار العباسيني تتوّجه إىل غا اإلمام الفعلّي وهو اإلمام موسى الكاظم
ه أو يقتلوه، وهو ما أعطاهعليه السالم فرصة أكرب للقيام األمر عليهم، فلم يتمّكنوا من  ديد اإلمام الفعلّي ليلّيقوا علي

 بدوره اإلهلّي.
  

 الدور الرساليّ 
حيطــة بــه إىل إكمــال مســاة األيّمــة، مــن 

ُ
تاحــة لــه، ومــع مراعــاة المــروف امل

ُ
لقــد ســعى اإلمــام عليــه الســالم باألســاليب امل

 آبايه، معتمداً ااطوات التالية:
والا مـن خـالل تعلـيم النـاك، علـى الرجـوع إىل تلـا العالمـات. و ـذا،  رنّي عشر:ترسي  مبدأ إمامة األئمة اإل -1

 عليه السالم بفسه على الواقع الشيعّي، وترّس ت إمامته يف بفوك الشيعة. فر  اإلمام الكاظم
  
ا، فكـان أعبـد جّسد اإلمام الكاظم عليه السالم دور اإلمامة، بأمجل صورها ومعابيه التوجـّه العبادّي واأليالقّي: -2

أهل  مابـه، وأ هـدهم يف الـدبيا، وأفقههـم وأعلمهـم. وكـان دايـم التوّجـه هلل سـبحابه، حـّّت يف أشـّد األوقـات حراجـة الّـيت 
  "الّلهَّمَّ ِإنََّك تعلم أَّني كَّْنتَّ قلاها يف سجون العّباسّيني، حيث كان دعاؤه: 
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 . 1"ْد فـََعْلَت فـََلَك الَحْمدَّ َأْسأَلََّك َأْن تَـَّفرَِّغني ِلعباَدِتَك، الّلهّم َوقَ 
 

كمـــا حـــارب اإلمـــام عليـــه الســـالم بعـــض حـــاالت اال،ـــراف األخالقـــّي، املتفّشـــي يف اجملتمـــع، والـــذي يتنـــاىف مـــع تعـــاليم 
اإلسالم. وّنواج الا قّصة ِبْشر احلايف، حيـث كـان ميـّر اإلمـام عليـه السـالم أمـام منزلـه، فسـمع صـوت الغنـاء خيـرج مـن 

"يـا َجاريَـة، صـاِحبَّ أن التقى اإلمام عليه السـالم جباريـة لـدى بشـر احلـايف فسـأهلا اإلمـام عليـه السـالم: الدار، فصادف 
. 2""َصَدْقِت لَـْو كـان َعْبـَداً َلخـاَف ِمـْن َمـْوال "، فأجا ا اإلمام عليه السالم: حرّ ، فقالت: "هذِ  الّداِر حَّرٌّ َأْم َعْبٌد؟"

 اهتّز كيابه من األعماق، فتاب على يده وأصبح من أصحابه. وملّا  ع ِبْشر كلمات اإلمام هذه
  
عليه السالم مكابة مرموقة، على صعيد معاجلة قلايا العقيدة والشـريعة،   احتّل اإلمام التعليم العقائدّي والفقهّي: -3

ويّة املدسوسة، من خالل عقد يف عصره. فحارب االجّتاهات العقايديّة املنحرفة واملذاهب الدينّية املتطرّفة واألحاديث النب
احللقـات واملنـاظرات الفكريـّـة. مـا جعـل املدينــة، كمـا كابـت حمطّــة علميّـة، وفكريّـة لفقهــاء ورواة عصـره، يقصـدها طــاّلب 
العلوم من بقاع األر  البعيدة، فكابوا حيلرون جمالسه، ويف أكمامهم ألواح من ااشب يثبتون فيها ما  عوه منه. كما 

 التارخيّية. اكرت املصادر
  

عليه السالم يف املدينة، واليت كابت امتداداً ملدرسة اإلمام الباقر عليه السـالم، واسـتمراراً   ذرّج من مدرسة اإلمام الكاظم
 الكثا من العلماء والفقهاء، يف خمتلف العلوم اإلسالمّية آبذاك.  ملدرسة اإلمام الصادق عليه السالم،

                                                 
 .240، ص2املفيد، اإلرشاد، املفيد، ج 1
 .168، ص2الشيخ عّباك القمّي، الك  واأللقاب، ج 2
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 الدور السياسيّ 
 عليه السالم من خلفاء العّباسّيني املنصور، واملهدّي، واهلادي، وهارون الرشيد. ام الكاظم عاصر اإلم

  
اّتســــم حكــــم املنصــــور العّباســــّي بالشــــّدة، والقتــــل، والتشــــريد، فــــامتألت ســــجوبه بــــالعلّويني، وصــــادر أمــــواهلم، وبــــالغ يف 

حّّت مات املنصور، وابتقلت السلطة إىل ولده  تعذيبهم، وتشريدهم، وقلى بقسوة بالغة على معمم احلركات املعارضة.
عليــه  املهــدّي العّباســّي، الّــذي خّفــف مــن وطــأة اللــغ ، والرقابــة علــى آل البيــت علــيهم الســالم مــا  ــح لإلمــام الكــاظم

 السالم، أن يقوم بنشاص علمّي واسع يف املدينة، حّّت شاع اكره يف أوساص األّمة.
  

لّــذي اشــُتِهر بشراســته وملــايقته ألهــل البيــت علــيهم الســالم. قــام احلســني بــن علــّي أحــد ويف خالفــة اهلــادي العّباســّي، ا
"، حيـث متّكـن احلسـني بـن فـ ّ عليـه السـالم بـالثورة علـى العّباسـّيني، الّـيت عرفـت يف مـا بعـد بثـورة "  أحفاد اإلمام احلسن

قــرب مّكــة، ولكــّن املعركــة ابتهــت بفاجعــة  "فــ ّ علــّي مــن الســيطرة علــى املدينــة، واشــتبا مــع اجلــيم العّباســّي يف قريــة "
ــِت الــرؤوك واألســرى إىل اهلــادي العّباســّي، اّلــذي راح يتوّعــُد، ويُهــّدد اإلمــام الكــاظم  َل عليــه الســالم، فقــال  مرّوعــة، ومحُِ

ِحبَّ اْلَوِصـيَِّة فـي َأْهـِل اْلبَـْيـِت، قـَتَـَلنِـَي اهللَّ "َواهلِل ما َيَرَج حََّسْيٌن ِإالَّ َعْن َأْمرِِ  وال اتَـّبَـَع ِإالَّ َمَحبَّتَـهَّ أِلنَـّهَّ َصـابصَدِده: 
. ولكّنه مل يستطع أن ينّفـذ وعيـده حيـث أدركتـه املنيّـة بعـد وقـت قصـا، فابتقلـت السـلطة إىل هـارون 1ِإْن أَبـَْقْيتَّ َعَليِه"

 الرشيد، اّلذي فاق أقرابه يف مارسة اللغ  واإلرهاب على العلوّيني.
  

عا اإلمام عليه السالم أصحابه وأتباعه إىل اجتناب كاّفة أشكال التعامل مع السـلطة العّباسـّية الماملـة، إ اء هذا األمر، د
اّليت مارست دّق العلوّيني ظلماً، مل متارسه الدولة األمويّة. ودعاهم إىل اعتماد السريّة التاّمة يف  رّكهم، واست دام التقّية 

 للت ّلا من شرورهم.

                                                 
 .151، ص48العاّلمة اجمللسي، دار األبوار، ج 1
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عليـه السـالم. فأودعـه السـجن، وأقـام   ذر، فقـد عصـف بقلـب هـارون الرشـيد احلقـد وااـوف مـن اإلمـامومع كّل هذا احل
عليـه العيــون فيــه لرصــد أقوالــه وأفعالــه عســى أن جيــد عليــه مأخـذاً يقتلــه فيــه. ولكــّنهم، فشــلوا يف الــا، فلــم يقــدروا علــى 

وطيـب معاملتـه فاسـتماهلم إليـه. مـا حـدا  ـارون الرشـيد  عليه السالم دسـن أخالقـه  ء، بل أثّر فيهم اإلمام إدابته يف شي
 " بغية التشديد عليه، والقسوة يف معاملته.السندّي بن شاهكإىل بقله من الا السجن، إىل سجن "

  
اً عليه السالم يف الا السجن، فقـد بقـي ثابتـاً، صـلباً، متنعـاً، عـن املداهنـة، رافلـ  ورغم شّدة املعاباة اّليت قاساها اإلمام
 االبصياع لرغبات احلاكم المامل.

  
 عليه السالم شهادة اإلمام ال اظم 
عليه السالم يف سجون هارون الرشيد مّدة طويلة، حّّت أعيت هارون فيه احليلة، ويـئد منـه فقـّرر  أملى اإلمام الكاظم 

شــرين مــن شــهر رجــب ســنة قتلــه، والــا بــأن أمــر أن يــدّك الســّم لــه يف الرطــب، فاستشــهدعليه الســالم يف ااــامد والع
 هـ، ودفن يف الكاظمّية.183
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 تمارين
 ـ أكمل بطاقة هويّة اإلمام السابع عليه السالم:1

 االسم: .................
 القاتل: ................

 اللقب: .......................
 مكان املرقد: ................

 العمر الشريف: ..................
 ة:.......................مّدة اإلمام

  
 ـ من القائل؟ ومن المقصود؟ 2
 املقصود القايل 

   كنت أسألا أن تفّرغع لعبادتا
   لو كان عبداً ااف من مواله

   قتلع اهلل إن أبقيت عليه
 
 ـ أصّحح الجمل اآلتية:3

 ّية.متّيز اإلمام الكاظم عليه السالم بعلمه على صغر سّنه يف املدرسة األكادمي
---------------------------------------------------------------- 

  
 استلم اإلمام عليه السالم شؤون اإلمامة يف ظروف ماليمة.

---------------------------------------------------------------- 
  

 ر.اعتمد اإلمام عليه السالم على ترسيخ مبدأ إمامة األيّمة األحد عش
---------------------------------------------------------------- 
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 دعا اإلمام عليه السالم إىل است دام أسلوب املقاطعة للت ّلا من شرور العّباسّيني.
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ من هو؟ 4
 ه السالم، اّدعى اإلمامة  وراً حّّت صار له أتباع عرفوا با ه.أحد أوالد اإلمام الصادق علي 

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 لسالم؟ تحّد  عنها.ـ ما هي المذبحة المرّوعة التي حدرت في عهد اإلمام ال اظم عليه ا5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أكتب من أقواله الم يئة:6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 الدرس العاشر: اإلمام علي بن موسى الرضا عليهما السالم
 
 

 أهداف الدرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل بشأة اإلمام وموقفه من الواقفية. -1
 .يبنّي طبيعة المروف اليت أحاطت بوالية العهد وفرضتها -2
 حيّدد موقف اإلمام من والية العهد وكيفية شهادته عليه السالم. -3
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 طاقة موجاةب
 االسم                          علي عليه السالم

 الّلقب                          الرضا
 الكنية                          ابو احلسن

 ليهما السالماسم األب                      موسى بن جعفر الكاظم ع
 اسم األّم                       تكتم

 هـ 148او القعدة  11الوالدة                        
 هـ 203الشهادة                       آخر صفر 

 سنة  19مّدة اإلمامة                   
 مكان الدفن                   ايران/ طوك مشهد

 
 النشأة المباركة

 م مع أبيه اإلمام الكاظم عليه السالم، ما يزيد على الثالثني سنة، أّما مّدة إمامته فقاربت العشرين سنة.عاش اإلما
  

لقد بدأت معاباة اإلمام مع معاباة أبيه عليه السالم، فالسجن اّلذي عاىن منه اإلمام الكاظم عليه السالم ابعكد على 
دة لإلمــام الكــاظم عليــه الســالم وابتقلــت اإلمامــة مــن بعــده إىل ولــده هــذا البيــت ظلمــاً واضــّطهاداً، إىل أن كتبــت الشــها

 اإلمام الرضا عليه السالم.
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 اإلمام والواقفيـّة
إّن أّول ما واجهه اإلمام بعد تولّيه اإلمامة، مشكلة الواقفيَّة اّلذين شّكلوا خطراً على قلّية اإلمامة, وهؤالء كابوا مجاعـة 

عليـه  السالم جعلهم الطمع بـاألموال الشـرعّية يـدَّعون توقّـف اإلمامـة عنـد اإلمـام الكـاظم من وكالء اإلمام الكاظم عليه 
م أبكروا إمامة الرضا عليه السالم. ولكّن حقيقة هؤالء ما لبثت أن ابكشفت بعد الا ورجع أكثرهم  السالم حيث أهنَّ

 إىل احلّق.
  

 اإلمام عليه السالم وهارون الرشيد
، لذلا قّرر تصفيته جسديّاً. ولكّن اإلرهاب العّباسّي هـذا  يف احتواء اإلمام الكاظم عليه السالم مل يُفلح هارون الرشيد

مل مينــع اإلمــام الرضــا عليــه الســالم مــن متابعــة هنــج والــده اإلصــالحّي يف مقاومــة الفســاد والملــم، وَبْشــر اإلســالم وبــّث 
جا م اإلمام بأّن رسول اهلل صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم الوعي، ولذلا ذّوف عليه أصحابه من بطم هارون الّرشيد، فأ

، َوأنـا َأقـولَّ َل َّـْم: ِإْن َأَيـَذ هـارونَّ ِمـنْ قـال:  رَْأسـي  "إْن َأَيَذ أَبو َجْهـلف ِمـْن رَْأسـي َشـْعَرًة, فَاْشـَهدوَّا أَنّـي َلْسـتَّ بَِنبـيٍّ
 . رؤ على مّد شعرة من رأك اإلمام عليه السالم، ومات الرشيد دون أن جي1"َشْعَرًة فَاْشَهدوا أَنِّي َلْستَّ بِِبمامف 

  
 والية العهد

دعــت الثــورات العلويّــة املتتاليــة، املــأمون، الّــذي قتــل أخــاه األمــني، يف حــرب داميــة مــن أجــل كرســّي ااالفــة، أن حُيِلــر 
فــة يف جملــد حاشــد. اإلمــام الرضــا عليــه الســالم مــن املدينــة إىل اَمــُرْوب بصــحبة مجاعــة مــن أصــحابه، ليعــر  عليــه ااال

عليه السالم رفض هذا العر ، فطلب منه أن يقبل علـى األقـّل بواليـة العهـد، مصـرّاً علـى الـا إىل درجـة  ولكّن اإلمام 
 التهديد بالقتل. فمااا كان حافزه من وراء هذا العر ك

                                                 
 .258، ص8الشيخ الكليع، الكايف،ج 1
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 أهداف المأمون من عر  والية العهد
 ت وراء اّذاا املأمون مثل هذا املوقف:يذكر العلماء أّن األسباب السياسّية التالية، كاب

اه التشّيع ومواالة أهل البيت عليهم السالم.  -1  كسب والء أهل خراسان، اّلذين كابت هلم ميول شديدة باجتِّ
  
حماولة إرضاء العلويـني ويديتهم، وسحب مربّرات الثورة، والتمّرد من أيديهم، ولذلا قام املأمون بإصدار عفو  عامٍّ  -2
 مجيع العلوّيني. عن
  
إظهار أّن اإلمام يسعى للسلطة، بإعطايه منصـباً يف النِّمـام احلـاكم، وتشـويه  عتـه بـني املـوالني بأبّـه حمـّب للسـلطة،  -3

 فيسق  حّبه من قلو م.
  
 است دام اإلمام كورقة ضغ  بوجه العـبـّـاسيـّـني، اّلذين وقفوا مع األمني يف حربه ضّد املأمون. -4
  
احلصول على اع اف ضمّع من اإلمام عليه السالم بشرعيـّة تصرّفات املأمون، ومن ورايـه اعـ اف العلـوّيني بشـرعّية  -5

 السلطة العّباسّية.
  
 عزل اإلمام عليه السالم عن قواعده املوالية واملتزايدة، ووضعه  ت املراقبة الدقيقة واألمن من خطره. -6
  

 م على والية العهدعليه السال رّد فعل اإلمام 
عليه السالم العر  املشوب بالتهديد وامتنع عنه، ولكّن إصرار املأمون على الا، وصل إىل درجة التهديد  رفض اإلمام 

عليه السالم على العر ، ولكن بشـرص: أن ال يُـويلِّ أحـداً وال يعـزل أحـداً،  بالقتل. فاقتلت املصلحة، أن يوافق اإلمام 
 ون يف األمر من بعيد مشااً.وال ينقض ر اً، ويك

  
 ومن خالل هذا الشرص الصريح، اّلذي اش طه لقبول والية العهد، أي عدم
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املشــاركة يف احلكــم، كــان ســلوك اإلمــام عليــه الســالم املثــايّل، ميثّــل ضــربة لكــّل خطــ  املــأمون، ومؤامراتــه، حيــث مل يتــأثّر 
الســالم أن جيعــل مــن واليــة العهــد، واليــة صــوريّة وشــكلّية، كمــا بزخــارف احلكــم و ارجــه. و ــذا، اســتطاع اإلمــام عليــه 

استطاع مبا أويت من حكمة من إفراغ املشروع العّباسّي من ملموبه، واحليلولة دون إسباغ الشرعّية على خالفـة املـأمون، 
 عن طريق عدم املشاركة يف احلكم، حيث مل يتحّول إىل شاهد  ور لتجاو ات احلاكم.

  
عليـه السـالم، بالفشـل، فأخـذ جيمـع لـه العلمـاء مـن  اوالت اّليت أقدم عليها املأمون للنيل من مكابـة اإلمـامباءت هذه احمل

أقاصي البالد، ويأمرهم بتهيئة أصعب املسايل، ليقطـع حّجـة اإلمـام عليـه السـالم، ويشـّوه  عتـه بـذلا. ويف هـذا اجملـال 
للنــاس، إاّل مــا ازداد بــه  -عليــه الســالم   أي اإلمــام -منــه  "فلّمــا لــم يعهــريقــول أبــو الّصــلت أحــد العلمــاء آبــذاك: 

ف اًل عندهم ومحالًّ في نفوسهم، جلب عليه المت ّلمين مـن البلـدان طمعـاً فـي أن يقطعـه واحـد مـنهم، فيسـقط 
محّله عند العلما ، ف ان ال ي ّلمه يصم من اليهود، والنصارى، والمجوس، والصابئين، والبراهمة، والملحدين، 

 .1لدهريّة، وال يصم من فر  المسلمين المخالفين له، إاّل قطعه وألامه الحّجة.."وا
  

 عليه السالم  شهادة اإلمام الرضا
بعد أن باءت مجيع حماوالت املأمون الرامية إىل إضـعاف اإلمـام عليـه السـالم واحلـّ  مـن مكابتـه بالفشـل ظهـرت النتـايج 

مــام عليـه الســالم يــزداد رفعـة ومكابــة بــني النـاك، وكابــت قواعــده املواليــة علـى خــالف مــا كـان ينتمــر ويأمــل، بـل كــان اإل
تــزداد اّتســاعاً وعــدداً. وألبّــه مل يفلــح يف ابتــزاع االعــ اف بشــرعّية حكمــه منــه عليــه الســالم، ويف إخلــاع اإلمــام إلرادتــه 

 من والية العهد فلاًل عن  ومطالبه، وهو باإلضافة إىل الا، ال يستطيع تنحيته

                                                 
 .365، ص1الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج 1
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فه املستحّق للتأبيب من قبل العّباسّيني، الّـذين كـابوا يت ّوفـون مـن ابتقـال السـلطة إىل العلـوّيني، وخروجهـا مـن  ـت موق
 أيديهم.

  
إ اء كـّل الـا، مل جيــد املـأمون وســيلة للـت ّلا مــن اإلمـام عليـه الســالم إاّل بتصـفيته جســديّاً، فـدّك إليــه السـّم، وملــى 

 براً حمتسباً.اإلمام عليه السالم شهيداً صا
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 تمارين
 ـ أكمل بطاقة هويّة اإلمام الثامن عليه السالم:1

 االسم: .....................

 القاتل: .....................
 اللقب: .........................
 مكان املرقد: .................

 العمر الشريف: ....................
 ........مّدة اإلمامة:................

  
 ـ من القائل؟ ومن المقصود؟2 
 املقصود القايل 

   إن أخذ من رأسي شعرة، فاشهدوا أّّن لست بإمام
   فيسق  حمّله عند العلماء

   وما رّد أحداً عن حاجة يقدر عليها
 
 
 ـ من هم؟3

السالم، وأبكـروا إمامـة الرضـا عليـه  مجاعة من وكالء اإلمام الكاظم عليه السالم، اّدعوا توّقف اإلمامة عند الكاظم عليه
 السالم:

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ ما هي الشروط التي وضعها اإلمام الرضا عليه السالم لقبول والية العهد؟4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 ـ ما هو حديث سلسلة الذهب المروّي عن اإلمام الرضا عليه السالم؟5
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
  
 ـ أكتب من أقواله الم يئة:6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 ي الجواد عليهما السالمالدرس الحادي عشر: اإلمام محمـد بن عل
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل مسألة اإلمامة املبكِّرة عند اإلمام اجلواد عليه السالم.  -1
 يشرح طبيعة عالقة اإلمام بالسلطة اباملأمونب. -2
 يستعر  الدور الرسايّل لإلمام وحركته عليه السالم يف املدبية. -3
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 بطاقة موجاة
 االسم                                      حممد عليه السالم

 الّلقب                                     اجلواد
 الكنية                                      ابو جعفر

 اسم األب                                 علي بن موسى الرضا عليهما السالم
 ّم                                   سبيكة, وقد  اها االمام الرضا "خيزران"اسم األ

 هـ على االشهر 195رملان  15الوالدة                                    
 هـ 220او احلجة  6الشهادة                                    
 ةسن 17مّدة اإلمامة                                

 مكان الدفن                                العراق/الكاظمية
 

 المعلوميـّة األولى
لقد حرم املأمون اإلمام اجلواد عليه السالم، من أن يعيم يف ظّل والده، فقد استشهد اإلمام الرضا عليه السالم، وعمر 

ألمـر الّـذي أثـار اسـتغراب النـاك عمومـاً، حـّّت اإلمام عليه السالم ما يقارب سبع سـنني، فتـوىّل اإلمامـة يف سـن مبكـر، ا
مـن شـيعة اإلمــام عليـه السـالم، ولــذلا كـان والـده اإلمــام الرضـا عليــه السـالم قـد هيّــأ األجـواء لتـويّل اإلمــام عليـه الســالم 

جلوادعليـه ااالفة، فقد ُروي عن صفوان بن حيىي، أبّه سأل الرضاعليه السالم عـن االيفـة بعـده، فأشـار اإلمـام إىل ابنـه ا
 السالم، وكان يف الثالثة من عمره، فقال صفوان: "ُجِعلت فداك! هذا ابن ثالث سننيك! 
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 . 1"عليه السالم بالحَّجَِّة َوهََّو اْبنَّ رالِ  سنينَ   عليه السالم وما ي ّر ذلك؟ َلَقْد قاَم عيسى : " فقال عليه السالم
  

: "َكتَــَب إلــيَّ أبــو ســالم بــالتعميم، ومـا كــان يــذكره إاّل بكنيتــه، فيقـولوكـان الرضــاعليه الســالم خياطــب ابنـه اجلوادعليــه ال
"، كما كان يستشهد على أّن البلوغ ال قيمة له يف موضوع اإلمامة، بقوله تعـاىل ْكنَّتَّ أكتبَّ إلى أبي جعفرف و"جعفرف" 

َنا َّ اْلحَّْ َم َصِبيًّا﴿:  يف شأن حيىي عليه السالم  . 2﴾َوآتـَيـْ
 

اجلواد عليه السالم سعة علمه وقّوة حّجته وعممة آياته منـذ صـغره، فكـان النـاك يف املدينـة، يسـألوبه  ولقد أثبت اإلمام
ويستفتوبه وهو ابن تسع سـنني.. واملَتّتبـع للّروايـات واألخبـار جيـد أّن اإلمـام الرضـا عليـه السـالم، عمـل علـى إ الـة اللـبد 

لة والرباهني، ومّهد له بكاّفة الطرق واألساليب، كما كان الرضا عليـه واالشتباه يف موضوع إمامة اجلوادعليه السالم باألدّ 
، َسـّلْم السالم يأمر أصحابه بالسالم على ابنه باإلمامة، واإلاعان بالطاعة، كما يف قوله لسنان بن بـافع:  "يـا ابْـَن نـاِفعف

 .3" عليه وآله وسلمَوَأْذِعْن َلهَّ بِالطّاَعِة، َفروحَّهَّ روحي، وروحي روحَّ رسوِل اهلِل صلى اهلل
  

  عليه السالم والمأمون  اإلمام
كــان اإلمــام اجلوادعليــه الســالم يف السادســة مــن عمــره، عنــدما خــرج والــده الرضــا عليــه الســالم مــن املدينــة إىل خراســان، 

لســالم إليــه، يف وبعــد اغتيــال املــأمون لإلمــام الرضــا عليــه الســالم، ابتقــل املــأمون إىل بغــداد، واســتدعى اإلمــام اجلوادعليــه ا
حماولة منه الحتوايه واحلّد من بشاطه يف املدينة. ويف بغداد، تماهر املأمون بإكرام اإلمام، وبرّه، فأبزله بالقرب مـن داره، 

 وأسكنه يف قصره وعزم على تزوجيه من ابنته أّم الفلل، والا ألسباب منها:

                                                 
 .54، ص14القرآن، ج العاّلمة الطباطبايي، امليزان يف تفسا 1
 .12سورة مرمي، اآلية  2
 .494، ص3مناقب آل أيب طالب، ج 3
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عزعـت مـن والء أهـل خراسـان لـه، وعّرضـته البتفاضـايم، الّـيت  ليدفع عنه التهمة بتصفية الرضـا عليـه السـالم، الّـيت    -1
 كابت تمهر بني حني وآخر.

  
 ليجعله قريباً منه و ت املراقبة األمنيـّة، خوفاً وحذراً من  ريا العلوّيني ضّده. -2
  

 الدور الرساليّ 
 إربات المرجعيـّة العلميـّة ألهل البيت عليهم السالم: -1

م  ا األيّمة السابقون، متثّلت يف بناء املرجعّية العلمّية ألهل البيت علـيهم السـالم بـني املسـلمني، وهـذا إّن اجلهود اّليت قا
األمر، تابعه اإلمام اجلواد بشـكل الفـت، والـا ألبّـه وعلـى الـّرغم مـن صـغر سـّنه، فقـد أثبـت أّن لديـه علمـاً يفـوق علـم  

ألوىل من العلم، يشهد لذلا قّصة احلوار اّلذي دار بينه وبـني قاضـي كثا من الناك، اّلذين كابوا يُعّدون يف الدرجات ا
"ما عليه السالم باملسألة التالية:   ، ففي جملد حاشد: واجه القاضي حيىي، اإلمام ""يحيى بن أكثمالقلاة عند املأمون 

ي ِحلٍّ أو حـرم؟ عالمـاً كـان "قتله ف:  وبكل بساطة واطمئنان أجاب اإلمام عليه السـالمتقول في مَّْحرِمف قتل صيدًا؟" 
المحرم أو جاهاًل؟ قتله عمدًا أو يطأ؟ حَّّراً كان المحرم أو عبدًا؟ صغيراً كـان أو كبيـرًا؟ مبتـدئاً بالقتـل أو معيـدًا؟ 
من ذوات الطير كان الصيد أم غيرها؟ من صغار الصيد أم من كبارها؟ مصّراً على ما فعل أم نادمًا؟ لياًل كان قتله 

هارًا؟ محرمًا كان بالعمرة إذ قتله أو بالحّج كان محرمًا؟ )واشرأّبت األعنا  إلى القاضي يحيـى، الّـذي  للصيد أم ن
 .1"، فبان عليه االرتباك، وظهر فشله وعجا ( كان أعجا من أن يتابع مسألة اإلمام عليه السالم

                                                 
 .283، ص2املفيد، راجع اإلرشاد، ج 1
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 التمهيد لف رة المهدويـّة: -2
ملوعود، يف أاهان أصحا م. وقد ورد يف الروايات عن مجيع األيّمة الوعد  ذا سعى األيّمة مجيعاً، لتثبيت فكرة املهدّي ا

. فقد كابت فكرة اإلمامة املبكرة لإلمام عليه السالم وسعي اإلمـام لتثبيـت "الذي يمأل األر  قسطاً وعداًل"املوعود، 
ة لديه، خا دليل على إثبات النمريّة الشيعّية، إمامة الصغا يف السّن، من خالل إثباته الكفاءات اااّصة الربّابّية واإلهليّـ 

 اّليت ترى أّن اإلمامة تنصيب إهلّي وليست اختياراً بشريّاً.
  
 :تنعيم عمل الجماعة الصالحة الموالية ألهل البيت عليهم السالم -3

هل البيت عليهم السالم، ملقاومة تابع اإلمام اجلوادعليه السالم مساة آبايه الطاهرين، يف بناء اجلماعة الصاحلة املوالية أل
مارســـات الســـلطة العباســـّية الّـــيت كابـــت تعمـــل علـــى ملـــايقة األيّمـــة علـــيهم الســـالم ووضـــع العيـــون علـــيهم، ورصـــد كـــّل 

  رّكايم.
  

 فابتدأ األيّمة ببناء بمام الوكالء، اّلذين ينوبون عن اإلمام يف التصّدي لشؤون الناك بتفويض منه عليه السالم.
  

مـن اسـتمَع إلـى نـاطق فقـْد عبـَد ، فـبن  ا أكّد اإلمام علـى حرمـة التعامـل مـع المـاملني، فقـد ورد عنهعليـه السـالم: "كم
 .1"كان الناطقَّ عن اهلِل فقد عبَد اهلَل، وإن كان الناطقَّ ينطقَّ عن لساِن إبليَس فقد عبَد إبليس

  
 اإلمام في المدينة

املدينة، رغم  ّفمات املأمون، ليعيم بعيداً عن مراقبة السلطة املباشرة، ليمارك عليه السالم من بغداد إىل  ابتقل اإلمام 
مهاّمــه يف التوعيــة، والتثقيــف، واإلرشــاد يف أجــواء ماليمــة. فكــان أصــحابه يّتصــلون بــه مباشــرة، وتصــل إلــيهم األحكــام 

 مر دينهم، ودبياهم، حّّت الشرعّية واحلقوق. كما كان يدّرك، وحياور، ويبنّي للناك، ما اشتبه عليهم من أ

                                                 
 .456احلرّاّن،  ف العقول، ص 1
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 ــّول بيتــه إىل مدرســة، يؤّمهــا العلمــاء والفقهــاء مــن خمتلــف أقطــار العــامل اإلســالمّي، فت ــرّج منهــا العديــد مــن أصــحاب 
 الفلل يف حفظ األحاديث واألحكام وبقلها ألتباعهم.

  
 عليه السالم شهادة اإلمام الجواد 

ه اإلصـالحّية، حـّّت وفـاة املـأمون، وعنـدما تـوىّل املعتصـم السـلطة، وكـان ميثّــل اسـتّمر اإلمـام اجلـواد عليـه السـالم يف مسـات
قّمة اال،راف. مل تـَُرْق له بشاطات اإلمام اإلصالحّية، مـا جعلـه يسـتدعيه إىل بغـداد، ووضـعه  ـت اإلقامـة اجلربيّـة مـّدة 

ااطر يتهـّدده اللتفـاف النـاك حـول من الزمن  دف احلّد من بشاطه، ولكن األمور ابقلبت على املعتصم حيث شعر ب
اإلمام عليه السالم، وتأثّرهم بـه، فـأوعز إىل  وجتـه أّم الفلـل، فدّسـت لـه السـّم يف الطعـام، فقلـى اإلمـام عليـه السـالم 

 شهيداً.
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 تمارين
 ـ أكمل بطاقة هويّة اإلمام التاسع عليه السالم:1

 االسم: .................

 القاتل: .................

 اللقب: .................
 مكان املرقد: .............

 العمر الشريف: .................
 مّدة اإلمامة:.....................

   
 ـ من القائل؟ ومن المقصود؟2
 المقصود القائل 

   جعلت فداك، هذا ابن ثالث سننيك!
   كنت أكتب إىل أيب جعفر
   ما تقول يف حُمْرم قتل صيداً 

 
 ـ أصّحح الجمل اآلتية:3

 ُحرم اإلمام اجلواد عليه السالم من أبيه، وله من العمر ثالث سنني.
---------------------------------------------------------------- 

 توىّل منصب اإلمامة، وله من العمر ما يقارب تسع سنني.
---------------------------------------------------------------- 

 بعد ابتقال املأمون إىل املدينة استدعى اإلمام اجلواد عليه السالم إليه.
---------------------------------------------------------------- 
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 أسكن املأمون اإلمام عليه السالم يف قصره، و ّوجه جاريته.
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ من هم؟4

 عملوا على ملايقة اإلمام اجلواد عليه السالم ومراقبته ورصد كّل حركاته:
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ كيف استَِّدّل على إمامة الجواد عليه السالم وهو صغير السّن؟5

---------------------------------------------------------------- 
  
 ـ أكتب من أقواله الم يئة:6

---------------------------------------------------------------- 
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 الدرس الثاني عشر: اإلمام علي بن محمد الهادي عليهما السالم
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 ة اإلمام اهلادي عليه السالم ودوره املبكِّر يف اإلمامة.يتعّرف إىل ش صيّ  -1
 يبنيِّ املكابة العلمّية لإلمام اهلادي عليه السالم. -2
 يبنيِّ الدور الرسايّل والسياسّي لإلمام عليه السالم. -3
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 بطاقة موجاة
 االسم                                      علي عليه السالم

 اهلادي                         الّلقب             
 الكنية                                      ابو احلسن

 اسم األب                                  حممد بن علي اجلواد عليهما السالم
 اسم األّم                                    ابة املغربية "أم الفلل"

 هـ 212رجب  2                   الوالدة                  
 هـ 254رجب  3الشهادة                                    
 سنة 33مّدة اإلمامة                                

 مكان الدفن                                العراق/ سامراء
 

 النشأة والدور المبّ ر
ني، فقد توىّل اإلمامة بعـد استشـهاد أبيـه، ولـه مـن العمـر سـّت سـنوات. وقـد عاش اإلمام مع أبيه ما يقُرب من سّت سن

أثبت أحّقيتـه باإلمامـة، مـن خـالل مـا مارسـه يف دوره التـوجيهّي كواحـد مـن أيّمـة اهلـدى، ومصـابيح الـدجى، ويف طليعـة 
ـرَّ َأْهـِل اأَلْرِ  َوَأْفَ ـلَّ َمـْن ":  أهل العلم للتّوجيه السياسّي، فكابعليه السالم كما يقول أحد العلماء املعاصـرين عنـه َييـْ

. ولـذلا تسـامل علمـاء عصـره وفقهـاؤه، علـى الرجـوع إىل رأيـه يف املسـايل املعّقـدة، والغاملـة بـََرَأ َّ اهللَّ َتعالى في َعْصرِِ "
ملدينـة من أحكام الشريعة اإلسالمّية. مـا جعـل مـن مدرسـته الفكريّـة يف مسـجد الرسـول صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم، يف ا

 حمّجة للعلماء، وقبلة يتوّجه إليها طاّلب العلم واملعرفة، آبذاك.
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وقد بُِقَلت عن لسابه الشريف، الكثا من اآلراء الفقهّية، والعقايديّة، والكالمّية، والفلسفّية، من خالل أسئلة أصحابه، 
ّجة واملنطق... وبذلا، احتّل مكابة حم مة واملناظرات، اّليت كان جييب فيها على تساؤالت املشّككني، وامللحدين، باحل

ة، أن يكون لإلمـام هـذا الـدور، وهـذه املوقعيّـة، والتـأثا، فأحـاطوه بالرقابـة،  ّّ يف قلوب الناك، ما أ عج السلطة العّباسّي
 وعناصر التجّسد، ملعرفة أخباره، ومتابعة  رّكاته.

  
 اإلمام والسلطة

بوعــاً مــن اللــعف، والــوهن السياســّي، واإلدارّي، متّيــز بتســّل  األتــراك، و ّكــم شــهدت الدولــة العباســّية يف هــذه اآلوبــة 
الـو راء، وضـعف ش صـّية االفـاء طيلـة عهـدي املعتصـم والواثـق العّباسـّيني، مـا  ـح لإلمـام بـالتحّرك وأوجـد فسـحة مــن 

حيقــد حقــداً شــديداً علــى آل البيــت املنــا  الفكــرّي ااصــب، ولكــّن األمــور تغــّات يف عهــد املتوّكــل العّباســّي الّــذي كــان 
عليـه السـالم، واالسـتهابة بـه. كمـا قـام   عليهم السالم. حيث كان يعمل على احلّ  من  عة اإلمام علّي بـن أيب طالـب

بفعلتــه الشــنيعة دــّق احلــاير احلســيّع املقــّدك، فــأمر  دمــه، والتنكيــل بــزّواره. وقــد عــاىن منــه العلويّــون، شــّّت ألــوان األاى 
 ّضطهاد.واال
  

ـــاً ال ُيســـتهان بـــه يف الـــبالد  ومبـــا أّن اإلمـــام اهلـــادي عليـــه الســـالم ميثّـــل آبـــذاك الرمـــز اهلـــامشّي العلـــوّي، ويشـــّكل حمـــوراً دينّي
اإلسالمّية، فقد عمد املتوكِّل إىل ملايقته فاستعمل على املدينة أحد أشّد أعوابه، وأخبثهم "عبد اهلل بن حمّمـد"، فكـان 

ساءة إىل اإلمام، ويعمل على أايّته، ويرسل التقارير والوشايات لإليقـاع بـه، فكابـت تصـل إىل املتوّكـل يتحنّي الفرص لإل
 أخبار اإلمام، مشحوبة بالتفاف اجلماها حوله، وورود األموال الطايلة إليه، من خمتلف أقطار العامل اإلسالمّي.

  
لــة العّباســّية يف بمــر املتوّكــل، أرســل إىل املدينــة أحــد أعوابــه عليــه الســالم مــن خطــر علــى الدو  إ اء مــا كــان يشــّكله اإلمــام

عليه السالم إىل سامراء، والتحّري عن صّحة بّيته مناهلة السلطة. وقد   " إلحلار اإلمام اهلادي"وهو يحيى بن هررمة
 استهدف املتوّكل من هذا اإلجراء:
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: األمـر الّـذي كـان يقلـق السـلطة، ولـذلا عنـدما وصـل حيـىي بـن : فصل اإلمام عن قاعدته الشعبيــّة الواسـعة واملواليـةأّوالً 
"فلّما ديْلتـََّها ضجَّ أهلَّها وعجهـوا عجيجـًا، مـا سـمْعتَّ مثلَـهَّ، فجَعْلـت أسـ ِّنَّهم وأحِلـفَّ لهـم هراة إىل املدينة قال: 

 أّني لْم أَّْؤَمْر فيِه ِبَمْ رو ف".
  

عليه السالم، تفتيشـاً دقيقـاً، فلـم جيـد شـيئاً  حيىي بن هراة بتفتيم دار اإلمام : إدابة اإلماِم مباشرًة: ومتّثل الا بقيامرانياً 
 سوى املصاحف وكتب األدعية.

  
: وضع اإلمام  ت املراقبة املباشرة: ولذلا ُأكره على مغادرة املدينة واحللور إىل سامرّاء بصحبة أفراد عايلته حيث رالثاً 

عّدة أشهر، كان اإلمام فيها مكّرماً يف ظاهر حالـه، ولكـّن املتوّكـل كـان جيتهـد يف خلع لإلقامة اجلربيّة، عشرين عاماً، و 
 اإليقاع به، للحّ  من مكابته يف قلوب الناك. ومن الا:

عليه السالم سامرّاء احتجب املتوّكل عنه، ومل يعنّي داراً لنزوله، حّتَّ اضـطّر اإلمامعليـه السـالم   أبـّه عند دخول اإلمام -أ
 زول يف خان  يقال له "خان الصعاليا" وهو حمّل بزول الفقراء من الغرباء.إىل الن

  
 أبـّه كان يوجـّه إليه األتراك، فيدامهون منزله ويـُـحلـِروبه لياًل، إىل جملد املتوّكل العامر باامر واجملون. -
  

حـّّت أبّـه اسـتطاع أن يكسـب والء عـدد  ولكّن هذه السياسة، مل تـُْثِمر شيئاً، بـل كابـت ترفـع مـن مكابـة اإلمـام ومقامـه،
 من حاشية املتوّكل إىل درجة أّن والدة املتوّكل، كابت تنذر با ه النذور.

  
أمام هذا الواقع قّرر املتوّكل، الت ّلا من اإلمام، فسـجنه مقّدمـة لقتلـه. ولكـّن إرادة اهلل، حالـت دون الـا، فلـم يلبـث 

 قصره، وقتلوه شّر قتلة. إاّل قلياًل حّّت هجم عليه األتراك، يف
  

عليــه الســالم  ــالك الطاغيــة املتوّكــل، فقــد بقــي  ــت مراقبــة الســلطة، باعتبــاره موضــع تقــدير  ومل تنتــِه حِمنــة اإلمــام اهلــادي 
 األّمة، وتقديسها.
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 الدور الرساليّ 
ثـارة الســلطة عليـه، فقـد كـان يعمــل لقـد عـاىن اإلمـام مـن ظلــم املتوّكـل ومـن أتـى بعـده كثــااً، ولكنّـه مل يبـادر إطالقـاً إىل إ

على  قيق أهدافه املنشودة بصمت، إمتاماً ملساة آبايه وأجداده، ولذا كثرت الوشاية به للسلطة، ولكّنها مجيعها كابـت 
 تبوء بالفشل بتيجة اح ا  اإلمام الشديد، محاية لدوره الرسايل املتمّثل يف:

  
 الرّد على الشبهات الدينيـّة: -1

لصراع الفكرّي بني فئات خمتلفة من املسلمني، يف عصر اإلمام، حول العديـد مـن املسـايل، كقلـّية خلـق القـرآن، اشتّد ا
 وقد عمد اإلمامعليه السالم إىل الرّد على تلا الشبهات، ببيان املوقف الصحيح منها.

  
الســالم، ال ســّيما بعــد  ّديــه مــن قبــل  و ــذا متّكــن اإلمــام عليــه الســالم مــن إثبــات املرجعّيــة العلميّــة ألهــل البيــت علــيهم

 بعض مّدعي العلم يف عصره، يف جمالد أعّدها املتوّكل، إلثبات عجز اإلمام، ولكّن النتيجة جاءت معكوسة.
  
 إكمال بنا  الجماعة الصالحة: -2

 سعى اإلمام عليه السالم إىل إكمال مساة آبايه عليهم السالم، من خالل:
 يعته، بتقوية بنيتهم العقايديّة من خالل تعليمهم العقايد الصحيحة.االهتمام بأصحابه وش -أ
  
رب  الشيعة بأهل البيت، من خالل تعليمهم  يارة األيّمة عليهم السالم. حيث تتلّمن هذه الزيارات املأثورة عـن  -ب

 اإلمام اهلادي عليه السالم، احلكاية عن فلايل أهل البيت عليهم السالم ومكابتهم.
  

 السياسيّ  الدور
است دم اإلمام عليه السالم أسلوب الوعظ واإلرشاد للسلطة، اّليت كابت غارقة يف الدبيا، ويف املالهي، واحملّرمات. وقد 

 ورد أن املتوّكل العّباسّي، أمر مبدامهة بيت
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املتوّكـل علـى مايـدة  عليـه السـالم وإحلـاره علـى احلـال الّـذي هـو عليهـا. فلّمـا أحلـروه إىل اجمللـد، وكـان اإلمام اهلـادي 
 "َواهلِل ما ياَمَر َلْحمَي َوَدمي".عليه السالم:   عليه السالم، ليشرب، فقال له  اامر، ويف يده كأك، باوهلا لإلمام

  
 ".ِإّني َلَقليلَّ الّروايَِة ِللشِّْعرِ عليه السالم، وقال: " فقال له املتوّكل: أبشدّن شعراً أستحِسُنه. فاعتذر اإلمام

  
 : ا ألّح عليه ولم يقبل عذر ، أنشد  عليه السالمولمّ 

 باتوا َعَلى ِقَلِل اأَلْجباِل َ ُْرسُهْم  
 َواْستُـْنزِلوا بـَْعَد ِعزٍّ َعْن َمعاِقِلِهمْ 
 باداُهُم صارٌِ  ِمْن بـَْعِد ما ُقربوا
 أَْيَن الُوجوُه اّليت كاَبْت ُمنَـعََّمةً 
ُهْم حنَي ساءَ  ُر َعنـْ   هَلُمْ َفأَْفَصَح اْلَقبـْ
 َقْد طاَلما َأَكُلوا َدْهراً وما َشرِبُوا

ُهُم الِقَللُ    ُغْلُب الرِّجاِل   َفما أَْغَنتـْ
 َما بـََزَلوا  َفُأْوِدُعوا ُحَفرَاً يا بْئَد 

 أَْيَن اأَلسرُّة َوالّتيجاُن َواحْلَُللُ 
  ِمْن دوهِنا ُتْلَرُب اأَلْستاُر َوالكَللُ 

  وُد يـَْقَتِتلُ تِْلَا اْلُوجوُه َعَلْيها الد
 َفَأْصَبُحوا بـَْعَد طوِل اأَلْكِل َقْد ُأِكَلوا

 
وهكـذا اســتمّر اإلمــام بإبشـاده شــعراً مــن هـذا النــوع، حــّّت رمـى املتوّكــل الكــأك مـن يــده، وأخــذ يبكـي بكــاًء عاليــاً، حــّّت 

 بّلت دموعه حليته، وبكى احلاضرون لبكايه، مثّ أمر برفع الشراب من جملسه.
  

 إلمام الهادي عليه السالماستشهاد ا
ثـَُقَل على املعّتز العّباسّي، ما كان يراه من تبجيل الناك لإلمام، وحديثهم عـن مـآثره وعلومـه، وتقـواه، فسـّولت لـه بفسـه 

عليه السالم يف   اق اف جرمية هي من أخطر اجلرايم يف اإلسالم، حيث دّك له السّم القاتل يف طعامه. فاستشهد اإلمام
 ، عن عمر يناهز اإلحدى واألربعني سنة.هـ254سنة 
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 تمارين
 ـ أكمل بطاقة هويّة اإلمام العاشر عليه السالم:1

 االسم: ..................

 القاتل: ..................
 اللقب: .....................
 مكان املرقد: .................
 العمر الشريف: ................

 .............مّدة اإلمامة:.......
   
 ـ من القائل؟ ومن المقصود؟2
 املقصود القايل 

   أفلل من برأه اهلل تعاىل يف عصره
   واهلل ما خامر حلمي ودمي
   أبشدّن شعراً استحسنه

 
 
 ـ أصّحح الجمل اآلتية:3

 عاش اإلمام اهلادي عليه السالم مع أبيه تسع سنني.
---------------------------------------------------------------- 

 كابت مدرسة اإلمام اهلادي عليه السالم الفكريّة يف مسجد الكوفة حمّجة للعلماء.
---------------------------------------------------------------- 

 أمر املعتصم العباسّي  دم مقام اإلمام احلسني عليه السالم، والتنكيل بزّواره.
---------------------------------------------------------------- 
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 خلع اإلمام عليه السالم لإلقامة اجلربيّة يف املدينة مّدة عشرين عاماً.
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ من هو؟4

ويعمـل علـى أايّتـه، ويرسـل التقـارير والوشـايات لإليقـاع بـه  كان يتحنّي الفرص لإلساءة إىل اإلمام اهلادي عليه السـالم،
 عند املتوّكل:

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 الم:ـ أذكر حادرة تدّل على سمّو أيال  اإلمام الهادي عليه الس5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ ما هي الايارة المرويّة عن اإلمام علّي الهادي عليه السالم؟6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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 الدرس الثالث عشر: اإلمام الحسن بن علي العس ري عليهما السالم

 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

  كابت سايدة يف عصره عليه السالم.يتعّرف إىل النشأة املباركة لإلمام العسكري عليه السالم واألوضاع اّليت -1
 يبنيِّ الدور السياسّي والرسايل لإلمام عليه السالم.  -2
 يشرح كيفية متهيد اإلمام العسكري عليه السالم للغيبة. -3
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 بطاقة موجاة
 االسم                                     احلسن عليه السالم

 العسكري    الّلقب                                 
 الكنية                                     ابو حممد

 اسم األب                                 علي بن حممد اهلادي عليه السالم
 اسم األّم                                   حديث

 هـ 232ربيع الثاّن  8الوالدة                                    
 هـ 260ربيع االول  8                                   الشهادة

 سنوات 6مّدة اإلمامة                               
 مكان الدفن                               العراق / سامراء

 
 النشأة المباركة

ر عشرين سنة. استشهد ومل يتجاو  سنة، واستلم اإلمامة وله من العم 22عاش اإلمام العسكرّي مع أبيه اإلمام اهلادي 
 سنة من العمر. 28
  

ولــد اإلمــام العســكرّي عليــه الســـالم يف املدينــة، ولكنّــه هــاجر مــع أبيـــه إىل ســامرّاء، بعــد أن اســتدعاه املتوّكــل العّباســـّي. 
 وهناك، عاش الرقابة التاّمة للّسلطة على والده، واملمامل اّليت تعّر  هلا.
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 الدور السياسيّ 
ميّيز إمامة اإلمام احلسن العسكرّي عليه السالم، أهّنا كابت خاضعة مللايقات السلطة العّباسّية احلاقدة، ورقابتهـا  إّن ما

التاّمة، ففي السنوات السّت من مّدة إمامته، تـرّدد إىل سـجوهنم عـّدة مـرّات، كمـا فّكـروا بـالت ّلا منـه بعيـداً عـن أعـني 
 ل برعاية اهلل سبحابه.الناك، وقد باءت هذه احملاوالت بالفش

  
وبــالّرغم مــن كــّل الــا اســتطاع اإلمــام بسياســته احلكيمــة، وســلوكه الراقــي، أن جُيهــض كــّل هــذه احملــاوالت، مــا أكســبه 
اح اماً خاّصاً لدى أتبـاع السـلطة، ديـث كـابوا يتحّولـون مـن خـالل قـر م لـه إىل أبـاك  ثقـاة ، ومـؤمنني، وحريصـني علـى 

عليه السالم أن يفر  اح امه حّّت على أشّد الناك حقـداً علـى أهـل  بل أكثر من الا، استطاعسالمته عليه السالم. 
ــِت البيــت علــيهم الســالم وهــو عبيــد اهلل بــن حيــىي بــن خاقــان الــو ير العّباســّي آبــذاك، اّلــذي يقــول دــّق اإلمــام:  ــْو زاَل "َل

رَّ َّ ِلَفْ ِلِه َوَعفاِفِه َوَهْدِيِه َوِصيانَِة نـَْفِسِه َوزَّْهِدِ  َوِعباَدتِِه  الِخاَلفةَّ َعْن بَني الَعبَّاِس َما اْسَتَحقَّها َأَحٌد ِمنْ  بَني هاشمف َغيـْ
 .1َوَجميِل َأْيالِقِه َوَصالِحِه"

  
عليه السالم من خـالل عالقتـه احلـذرة بـاحلكم، أن يفـّوت علـى احلكـم العّباسـّي خمّططـه، القاضـي بـدمج أيّمـة  أراد اإلمام

هم السـالم وصـهرهم يف بوتقـة اجلهـا  احلـاكم، وإخلـاعهم للمراقبـة الدايمـة واإلقامـة اجلربيّـة، الّـيت يـدف أهل البيت علي
إىل عزهلم عن قواعدهم ومواليهم... فكان اإلمام العسكرّي كوالده مكرهاً على التواصل مع السلطة، من خالل احللور 

عليـه الســالم هــذه السياســة إليهـام الســلطة بعــدم ااــروج  مــامإىل بـالص االيفــة يــومي االثنــني واامـيد. حيــث اســتغّل اإل
على سياستها ليدفع عن أصحابه االضطهاد واملالحقـات، الّـيت كـابوا يتعّرضـون هلـا مـن قبـل الّدولـة العّباسـّية، ولكـن مـن 

 دون أن يعطي السلطة الغطاء الشرعّي، اّلذي يكّرك شرعيتها، ويربّر سياستها.

                                                 
 .535، ص3ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج  1
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 رورة الّانج
ورة الــزبج، بزعامــة رجــل اّدعــى االبتســاب إىل أهــل البيــت علــيهم الســالم، بتيجــة ظلــم الســلطة، وابغماســها يف ابــدلعت ثــ

 حياة ال ف، ما جعل الفقر الشديد يسود يف أوساص الطبقات املستلَعفة.
  

الّـيت قامـت  ـا  وقد أربكت هذه الثورة السلطة وكّلفتها الكثا من اجلهد للقلاء عليها، ورغم رفض اإلمـام للممارسـات
الثــورة بســبب مــا ارتكبتــه مــن قتــل، وســلب، وإحــراق للمــدن، وســيب للنســاء، إىل غــا الــا مــن األعمــال الّــيت تتنــاىف مــع 
أحكام اإلسالم. ولكنه عليه السالم آثر السـكوت، ومل يُـِدْن تصـرّفايا، لكـي ال تعتـرب السـلطة اإلدابـة تأييـداً ضـمنّياً هلـا، 

 ني، مــا يــؤدِّي إىل ذفيــف اللــغ  علــى جبهــة احلــّق الّــيت كــان ميثّلهــا اإلمــامإضــعاف حكــم العّباســيّ  مهتها يفوبالتــايل ملســا
 عليه السالم بإ اد ثورة الزبج.  ، وفعاًل، ابشغلت السلطة عن مراقبة اإلمام عليه السالم

  
 الدور الرساليّ 

 الجّتاهات املنحرفة، والا من خالل:متّثل الدور الرسايّل لإلمام، يف العمل على حفظ اإلسالم، ومواجهة ا
 الرد على الشبهات: -1

أثات يف عصر اإلمام العديد من الشبهات حول القرآن الكرمي، وقد متّكن اإلمام مـن القلـاء علـى حمـاوالت التشـكيا 
تناقلــات بــالقرآن الكــرمي، يف مهــدها، ومّــا يُــروى أبّــه اّتصــل بالفيلســوف الِكنــدّي، الّــذي شــرع بكتابــة كتــاب، حــول م

 القرآن، فأقنعه  طئه، ما جعل الِكنديَّ حيرِق الكتاب ويتوب.
  
 الرد على الصوفيـّة: -2

 عليه السالم على الصوفّية وفلح أساليبهم تشا العديد من الروايات إىل ردِّ اإلمام
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 وطريقة تعاملهم مع الناك، وما ميتلكوبه من الصفات، والا حذراً من إضالهلم للّناك.
  
 االستمرار في بنا  الجماعة الصالحة: -3

بدأ اإلمام مرحلة جديدة من هذا املشروع، متثّلت بتحميل اجلماعة الصاحلة دوراً ومسؤوليًَّة، فكان يشّجع أصحابه على 
إصدار الكتب والرسايل، باملوضوعات الدينّية احليويّة، حيث كان يطّلع عليها وينّقحها. كمـا عمـل علـى إمـداد وتـدعيم 

ده ومواليـه، بكـّل مقّومـات الصـمود والـوعي، فكـان ميـّدهم باملـال الـال م حلـّل مشـاكلهم، ويتتبّـع أخبـارهم، وأحـواهلم قواع
النفســّية واالجتماعيّــة، ويــزّودهم بالتوجيهــات، واإلرشــادات اللــروريّة، مــا أّدى إىل متاســكهم، والتفــافهم حــول هنــج أهــل 

عليه السالم رغم الرّقابة الصارمة، اّليت أحاطت به من قبل  لالّتصال باإلمام البيت عليهم السالم، والتماسهم كاّفة الطرق
 السلطة.

  
ويُروى أّن حمّمد بن علّي الّسمرّي، كان حيمل الرسايل، واألسئلة، واألمـوال، يف جـرّة السـمن، بصـفته بايعـاً، ويـدخل  ـا 

ّّ عليه السالم، لاجـع باألجوبـة والتوجيهـات. وبـذلا اسـت على اإلمام طاع اإلمامعليـه السـالم أن يكسـر الطـوق العّباسـّي
 من حوله، ويوصل أطروحة اإلسالم األصيل، إىل قواعده الشعبّية، وجيهض حماوالت السلطة ويسق  أهدافها.

  
 التمهيد للغيبة: -4

دّي املوعـود بــااروج، إّن مـن أهـّم وظـايف اإلمــام، كـان التمهيـد للغيبـة، الّــيت سـتبدأ بوفاتـه إىل أن يكتـب اهلل لإلمــام املهـ
 ليمأل األر  قسطاً وعداًل.

  
ين، ومـا يسـعون إليـه مـن قتـل  ّّ ويف الوقت بفسه، عمل اإلمام على أن حيفظ ابنه من ااطر احملدق به من قبل العّباسـّي

 اإلمام مباشرة عند والدته. فاعتمد يف الا ااطوات التالية:
  
العديــد مـن الروايـات عـن اإلمـام، والـا تثبيتــاً لفكـرة الغيبـة الّـيت أشـار إليهــا النصـوص املبشــَّرة بـالوالدة، كمـا جـاء يف  -أ

 األيّمة السابقون، وتقوية لقلوب الشيعة.
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 اإلشهاد على الوالدة، اّلذي مل يشمل إاّل احملي  اااّص باإلمام، والا خوفاً عليه من السلطة. -ب
  
  أمره لوكاليه، بأن يعّقوا عن اإلمام عند والدته.إخبار اإلمام للشيعة بوالدة املهدّي، ملافاً إىل -ج
  
تسهيل االرتباص باإلمام احلجـّة بعد وفاته، من خالل االعتماد على الوكالء الثقاة، والذين كـابوا السـفراء بـني اإلمـام  -د

 وبني الناك.
  

 عليه السالم  شهادة اإلمام العس ري
عليـه الســالم أكـرب مــن أّي خطــر آخـر ميكــن أن يواجهـه، فــأوعز إىل َمــن  مــامأدرك املعتمـد العّباســّي، أّن ااطـر بوجــود اإل
هجريـّـة.  260عليـه السـالم، يف النصــف األّول مـن شـهر ربيــع األّول سـنة  دّك لـه السـّم يف طعامــه. وكابـت وفـاة اإلمــام 
 . ودفن إىل جابب أبيه اإلمام اهلادي عليه السالم
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 تمارين
 عليه السالم: حادي عشرـ أكمل بطاقة هويّة اإلمام ال1

 االسم: ......................

 القاتل: ......................
 اللقب: ..........................
 مكان املرقد: ..................

 العمر الشريف: .....................

 مّدة اإلمامة:........................
  
 ـ أصّحح الجمل اآلتية:2

 ام العسكرّي مع أبيه عشر سنوات.عاش اإلم
---------------------------------------------------------------- 

 كان اإلمام العسكرّي عليه السالم مكرهاً على احللور إىل بالص االيفة يومي االثنني واجلمعة.
---------------------------------------------------------------- 

 إمامة العسكرّي عليه السالم بأهّنا خلعت مللايقات السلطة األمويّة احلاقدة. متّيزت
---------------------------------------------------------------- 

 كّلفت ثورة الزبج اإلمام العسكرّي عليه السالم الكثا من اجلهد للقلاء عليها.
---------------------------------------------------------------- 


