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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين و�سّلى اهلل على �سّيدن� محّمد واآله الط�هرين وبعد.

 P اهلل ر�سول  بيت  اآل  واأّنهم  بهم،  والإيم�ن  ووليتهم   Rالبيت اأهل  معرفة  ُتعتبر 

المطّهرون، وولة الأمر وخلف�وؤه على العب�د والبالد، اأ�س��ش وركيزة البنية الإيم�نية والعق�ئدية 

لالإن�س�ن الم�سلم، وقد حّثت الرواي�ت على معرفتهم، وحّذرت من عدم معرفتهم. 

روي عن ر�سول اهلل P: »من ّمنَّ اهلل عليه بَمعِرفِة اأهِل بيتي ووليتهم فقد جمع اهلل 

.
له الخيَر ُكّله«)1)

وعن الإم�م الب�قرQ: »اإّنما يعِرف اهلل عّز وجّل ويعُبده من عرف اهلل وعرف اإماَمه 

.
مّنا اأهل البيت«)2)

ومن اأهّم خ�س�ئ�ش اأهل البيتR اأّنهم اأف�سل الخلق واأكملهم واأزك�هم واأطهرهم، ق�ل 

.
اهلل تع�لى: چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ)3)

وعن النبي P ق�ل: »اأنا وعلي والح�س���ن والح�سين وت�سعٌة من ولِد الح�سين مطّهرون 

.
مع�سومون«)4)

)1) ال�ســـيخ ال�ســـدوق، محمد بن علي، الأم�لي، تحقيق: موؤ�س�سة البعثة، قم، ن�سر: موؤ�س�سة البعثة، 1417هـ، ط1، �ش560، 
المجل�ش الث�ني وال�سبعون، ح9/751. 

)2) ال�ســـيخ الكلينـــي، محمـــد بن يعقوب، الك�في، ت�ســـحيح وتعليـــق: علي اأكبر الغفـــ�ري، طهران، دار الكتب الإ�ســـالمية، 
1363�ش، ط5، ج1، �ش181، ب�ب معرفة الإم�م والرد اإليه، ح4.

)3) �سورة الأحزاب الآية 33.
)4) ال�ســـيخ ال�ســـدوق، محمد بن علي، عيون اأخب�ر الر�ســـ�، تحقيق: ت�ســـحيح وتعليق وتقديم: ال�ســـيخ ح�ســـين الأعلمي، 
المطبعة: مط�بع موؤ�س�ســـة الأعلمي - بيروت - لبن�ن، الن��ســـر: موؤ�س�ســـة الأعلمي للمطبوع�ت، 1404 - 1984م، ل.ط، 

ج1، �ش65، ب�ب الن�سو�ش على الإم�م الر�س�Q ب�لإم�مة في جملة الأئمة الثني ع�سر، ح30. 
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وعـــن ر�ســـول اهلل P: »اإّني ت���ارٌك فيكم م���ا اإْن تم�ّسكُتم به ل���ن ت�سّلوا بع���دي، اأحُدهما 

اأعظ���ُم م���ن الآخر: كتاُب اهلل حبٌل ممدوٌد من ال�سم���اء اإلى الأر�ض، وعترتي اأهُل بيتي، ولن 

 .
يفترقا حتى يردا علّي الحو�ض، فانظروا كيف تخُلفوني فيهما«)1)

وهـــم خزنة علم اهلل وتراجمة وحيه، كم� ج�ء عن الإم�م الب�قرQ: »نحن خّزان علم 

.Qوفي عّدة رواي�ت اأّنهم ورثة علم الأنبي�ء .
اهلل، ونحُن تراجَمُة وحي اهلل«)2)

 .
وهم اأف�سل الخلق: »اأنا واأهل بيتي �سفوُة اهلل وخيرته من خلقه«)3)

واأرك�ن الع�لم واأم�ن اأهل الأر�ش، عن النبي P »الُنجوم اأماٌن لأهل ال�سماء، واأهُل بيتي 

. 
اأماٌن لأهل الأر�ض، فاإذا َذهَب اأهُل بيتي جاء اأهل الأر�ض من الآيات ما كانوا يوعدون«)4)

ولقـــد تحّدثت الرواي�ت الواردة عـــن النبي P وعترته الط�هرة عن ف�ســـل حّبهم، واأّنه 

كحّب ر�ســـول اهلل P، وحّث الن��ش على حّبهم، واأّنهم خلف�ء اهلل، واأو�ســـي�ء نبّيه P، وفي 

موّدتهم ووليتهم �سراط النج�ة وطريق الحّق:

روي عـــن النبـــي P: »اأن���ا �سّي���ُد النبيي���ن، وعل���ّي ب���ن اأبي طال���ب �سّي���ُد الو�سيي���ن، واإّن 

. 
اأو�سيائي بعدي اثنا ع�سر، اأّولهم علي بن اأبي طالب واآخرهم القائم«)5)

وعـــن الإم�م عليQ: »من اأحّب اهلل اأحّب النبّي، ومن اأحّب النبّي اأحّبنا، ومن اأحّبنا 

.
اأحّب �سيعتنا«)6)

)1) الترمذي، اأبي عي�ســـى محمد عي�ســـى، �سنن الترمذي، تحقيق وت�ســـحيح: عبد الرحمن محمد عثم�ن، بيروت - لبن�ن،  
دار الفكر، 1403 - 1983م، الطبعة: الث�نية، ج5، �ش328، ب�ب من�قب اأهل بيت النبي P، ح3876.

)2) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش192، ب�ب اأن الأئمة R ولة اأمر اهلل وخزنة علمه، ح3.
)3) ال�سيد المرع�سي، نور اهلل الح�سيني، �سرح اإحق�ق الحق، تحقيق وتعليق: ال�سيد �سه�ب الدين المرع�سي النجفي، قم - 

اإيران، الن��سر: من�سورات مكتبة اآية اهلل العظمى المرع�سي النجفي، ل.�ش، ل.ط، ج9، �ش483.

)4) م، ن، �ش303.
)5) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، ت�سحيح وتعليق: علي اأكبر الغف�ري، قم، اإيران، الن��سر: 
موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة، محرم الحرام 1405 - 1363 �ش، ل.ط، �ش280، 

ب�ب م� روى عن النبي P في الن�ش على الق�ئم Q واأنه الث�ني ع�سر من الأئمة R، ح29.

)6) الكوفي، فرات بن اإبراهيم، تف�ســـير فرات الكوفي، تحقيق: محمد الك�ظم، طهران، الن��ســـر: موؤ�س�ســـة الطبع والن�سر 
الت�بعة لوزارة الثق�فة والإر�س�د الإ�سالمي،  1410 - 1990 م، ط1، �ش128، تف�سير �سورة الم�ئدة، ح146.
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وورد الحّث على الط�عة والولية مقترنً� ب�لحّب لهم في الكثير من الرواي�ت منه�:

عـــن النبي P: »تم�ّسكوا بطاع���ة اأئّمتكم ول ُتخالفوهم، فاإّن طاعته���م طاعة اهلل، واإّن 

. وعن الإم�م الر�ســـ�Q: »كمال الدي���ن ولَيُتنا والبراءة من 
مع�سيته���م مع�سية اهلل«)1)

 .
عدّونا«)2)

هذا الكت�ب؛ درو�ش تمهيدية في �ســـيرة النبي P والأئمة المع�صـــومين R، ُي�س�هم 

في هذه المعرفة من ن�حية ال�سيرة والت�ريخ، التي ُت�سّكل مدخاًل للمعرفة الإيم�نية والعق�ئدية 

والوليـــة والقتـــداء بهم R، وقد رّكزن� فيه على ج�نب ال�ســـيرة، ولم ُنعـــِط للتحليل حّيزًا 

 R والأئّمة P كبيـــرًا فيه، على اأمل اأن نوّفـــق في الكتب الأخرى للغور في ت�ريـــخ النبي

ب�سكل تحليلي معّمق.

والحمد هلل رب الع�لمين

)1) الهيثمي، نور الدين علي بن اأبي بكر، مجمع الزوائد، بيروت، لبن�ن، دار الكتب العلمية، 1408 - 1988م، ل .ط، ج5، 
�ش220، ب�ب لزوم الجم�عة وط�عة الأئمة والنهى عن قت�لهم. 

)2) ابن اإدري�ش الحلي، م�ســـتطرف�ت ال�ســـرائر، تحقيق: لجنة التحقيق في موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، قم، الن��سر: موؤ�س�سة 
الن�ســـر الإ�ســـالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�ســـرفة، 1411هـ، ط2، �ش640،  مم� ا�ســـتطرفه من كت�ب اأن�ش 

الع�لم ت�سنيف ال�سفواني.





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس األول

والدة النبّي األعظم 

P ونشأته

1   .P يتعّرف اإلى الحي�ة ال�سخ�سية للنبّي

يتعّرف اإلى حي�ة النبّي P في مرحلة ال�ســـب�ب    2

اإلى الزواج. 

يلخ�ش مك�نة النبّي P ودوره في قري�ش.    3





النسب المبارك 
�سرة في مّكة 

ُ
يعود ن�ســـب النبّي P اإلى ه��ســـم بن عبد من�ف الذي تنت�سب اإليه اأ�سرف اأ

�سرة بني ه��سم.
ُ
هي اأ

فهو اأبو الق��سم محمد بن عبد اهلل بن عبد المطّلب بن ه��سم بن عبد من�ف، المنحدر من 

. وك�ن جميع اآب�ئه موّحدين 
(1(
L ذرّية عدن�ن اأحد اأحف�د نبّي اهلل اإ�ســـم�عيل بن اإبراهيم

موؤمنيـــن علـــى دين الحنيفيـــة الإبراهيمية، بل ك�ن فيهم ال�ســـّديقون من اأنبي�ء مر�ســـلين اأو 

.
(3(

، ق�ل اهلل تع�لى: چ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ 
(2(

اأو�سي�ء مع�سومين

الوالدة المباركة 
ولدته اأّمه اآمنة بنت وهب من بني زهرة في مّكة المكّرمة في منزل اأبيه عبد اهلل بن عبد 

المطّلب في �سعب اأبي ط�لب يوم الجمعة في ال�س�بع ع�سر من �سهر ربيع الأول على الأ�سهر في 

. وقد �س�حبت ولدته 
(4(

ع�م الفيل الموافق ل�سنة 571 للميالد قبل البعثة النبوية ب�أربعين �سنة

)1) ن�ســـب ر�ســـول اهللP: هو اأبو الق��سم محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب بن ه��سم بن عبد من�ف بن ق�سي بن كالب 
بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غ�لب بن فهر بن م�لك بن الن�سر وهو قري�ش بن كن�نة بن خزيمة بن مدركة بن م�سر بن 

نزار بن معد بن عدن�ن، راجع: ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد )المجموعة(، مطبعة ال�سدر، قم، 

مكتب اآية اهلل العظمى المرع�سي النجفي، 1406هـ، �ش4، الب�ب الأول في ذكر النبي P، الأربلي، علي بن عي�سى بن 

اأبي الفتح، ك�سف الغمة، بيروت، لبن�ن، دار الأ�سواء، 1985م، ط2، ج1، �ش15.

)2) ال�ســـيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، اأوائل المق�لت، تحقيق: ال�ســـيخ اإبراهيم الأن�ســـ�ري، بيروت، لبن�ن، دار المفيد، 
1414 - 1993م، ط2، �ـــش12، القـــول فـــي اآبـــ�ء ر�ســـول اهلل P واأمه، ال�ســـيخ المفيـــد، محمد بن النعمـــ�ن، العالمة 
المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، مالحظ�ت: دار اإحي�ء التراث العربي، بيروت، موؤ�س�سة الوف�ء، 1403 - 1983م، 

ط2، ج15، �ش117، ح63. 

)3) �سورة ال�سعراء، الآيت�ن 218 - 219.
)4) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش440، ب�ب مولد النبي P ووف�ته
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ة في ال�ســـرق، ف��سطرب اإيوان ك�سرى  المب�ركة حوادث مختلفة في ال�ســـم�ء والأر�ش، وخ��سّ

.
(1(

اأنو�سيروان، و�سقطت اأربع ع�سرة �سرفة من �سرف�ته، وغير ذلك

وا�ســـتقبله جّده عبد المطّلب بن ه��ســـم ب�لغبطة وال�سرور، فقد ك�ن اأبوه عبد اهلل م�س�فرًا 

P، ودفن في دار الن�بغة قي�ش 
(2(

اإلـــى ال�ســـ�م في تج�رة فم�ت في المدينة قبل ولدة النبـــّي 

.
(3(

بن عبد اهلل

رضاعه
لم يرت�ســـع الر�ســـول P من اأّمه �ســـوى ثالثة اأي�م، ثّم حظيت ب�ســـرف اإر�ســـ�عه حليمة 

.
(4(

ال�سعدية بنت اأبي ذوؤيب من بني �سعد

فقد راأى عبد المّطلب اأن ير�سل حفيده اإلى الب�دية ليكمل ر�س�عه هن�ك، وين�س�أ ويترعرع 

.
(5(

في الب�دية، ليكت�سب اللغة ال�سحيحة، والقّوة والمن�عة

وك�نـــت حليمة ترعـــ�ه هي وزوجه� وتقّدمه حّتـــى على اأولده�، وقد وجـــدت فيه كّل الخير 

والبركة. وقد روي عنه� اأّنه� ق�لت: قدمن� من�زل بني �سعد ومعي يتيم عبد المطّلب، ول اأعلم 

اأر�ســـً� اأجدب من اأر�ســـن�، وك�نت الأغن�م تبقى ج�ئعة لقلة الطع�م. ولم� �ســـكن محّمد عندن� 

في الب�دية فكّن� نحلب منه� ون�ســـرب ويتدّفق الخير علين�، واأ�ســـبح جميع من في الحّي يتمّنى 

ر لن� اهلل ببركته الخير ودفع عّن� الفقر والبالء. ذلك اليتيم الذي ي�سَّ

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج15، �ش263، ح14. 
)2) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش440، ب�ب مولد النبي P ووف�ته، اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب، 
ت�ريخ اليعقوبي، بيروت، لبن�ن، الن��سر: دار �س�در وموؤ�س�سة ن�سر فرهنك اأهل بيت R - قم - اإيران، ل.ت، ل.ط، 

ج2، �ش10، البالذري، اأحمد بن يحيى، اأن�ســـ�ب الأ�ســـراف، تحقيق : الدكتور محمد حميد اهلل، المطبعة: مط�بع دار 

المع�رف بم�ســـر، الن��ســـر: معهد المخطوط�ت بج�معة الدول العربية ب�ل�ســـتراك مع دار المع�رف بم�سر، 1959م،  

ل.ط، ج1، �ش92، ح158.

)3) الطبـــري، محمـــد بـــن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، تحقيق ومراجعة وت�ســـحيح و�ســـبط: نخبة مـــن العلم�ء الأجالء، 
بيـــروت، موؤ�س�ســـة الأعلمي للمطبوعـــ�ت، 1403 - 1983م، ط4، ج2، �ـــش8، الزركلي، خير الديـــن الزركلي، الأعالم، 

بيروت، دار العلم للماليين، اأي�ر - م�يو 1980م، ط5، ج5، �ش207. 

)4) الع�ملي، ال�ســـيد جعفر مرت�ســـى، ال�سحيح من �ســـيرة النبي الأعظمP، قم، اإيران، دار الحديث،  1426 هـ - 1385 
�ش، ط1، ج2، �ش147. 

)5) ال�ســـيوطي، جـــالل الدين عبد الرحمن اأبي بكر، الخ�ســـ�ئ�ش الكبرى، الهند، طبع في حيدراآبـــ�د الدكن، دار الكت�ب 
  . العربي، 1320ه، ل.ط، ج1، �ش57، الع�ملي، ال�سيد جعفر مرت�سى، ال�سحيح من �سيرة النبي الأعظم، ج2، �ش147
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بقي النبّي مع حليمة اإلى اأن بلغ �ســـّن الخ�م�ســـة، فع�دت به اإلى اأهله ليكون في كف�لة جّده 

.
(1(

عبد المطّلب ثّم في رع�ية عّمه اأبي ط�لب

النبّي في كهالة جّده
َفَقَد النبّي P اأّمه بعد عودته من حّي بني �ســـعد وله من العمر �ســـت �ســـنوات على اأ�سهر 

الرواي�ت، واأ�ســـبح بذلك يتيم الأبوين، فع��ش في كف�لة جـــّده عبد المطّلب، الذي ك�ن يرع�ه 

له على �س�ئر اأبن�ئه. خير رع�ية، ول ي�أكل طع�مً� اإّل اإذا ح�سر، وك�ن يف�سّ

ويبدو اأن عبد المطّلب ك�ن ع�رفً� ب�ســــ�أنية محّمد وم� �ســـيكون من اأمره وعظمته من خالل 

اأمرين:

اأوًل: من ال�سف�ت والمالمح التي ك�نت تظهر على النبّي P، والبرك�ت والأحداث التي 

رافقته منذ ولدته وفي اأح�س�ن اأّمه ومر�سعته.

وثانياً: من الب�س�ئر والأخب�ر التي ك�نت ُتنبى ء بم�ستقبله ونبوّته.

اإّن هذا النوع من الموؤ�سرات والدلئل ر�ّسخ في نف�ش عبد المطّلب العتق�د ب�س�أنية حفيده، 

وجعل له P مك�نة خ��ســـة عنده، بحيث ك�ن يعطيه من الحّب والعطف والحن�ن والهتم�م 

 P مـــ� لم يعطـــه لأحد غيره، اإّل اأن هـــذا الحن�ن الدافق وهذه الرع�يـــة الكريمة لم تدم له

طويـــاًل، فقد توّفي عبـــد المطّلب والنبّي في الث�منة من عمره، ف�نتقـــل بعده اإلى دار عّمه اأبي 

.
(2(

ط�لب

النبّي في رعاية أبي طالب
قبـــل اأن توافـــي المنية عبـــد المطّلب ك�ن قـــد جمع اأولده الع�ســـرة واأو�ســـ�هم ب�بن اأخيه 

محّمد P ولّمح لهم بم� �ســـيكون من �ســـ�أنه في الم�ســـتقبل، ومّم� ق�له لهم: »قد خّلفت في 

.
اأيديكم ال�سرف العظيم الذي تطوؤون به رقاب العرب«)3)

)1) اليعقوبـــي، اأحمـــد بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج2، �ش10، الطبـــري، محمد بن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، ج1، 
�ش573.

)2) راجع: �سورة البقرة الآيت�ن 89 ـ 146، �سورة الأعراف، الآية 157، ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م 
النعمة، �ش171.

)3) اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج2، �ش13.
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وقـــد اخت�ر عبد المطّلب من بين اأبن�ئه اأب� ط�لب ليكـــون هو من يكفل محّمدًا بعده ويقوم 

برع�يته، وذلك ل�سببين:

الأول: اأّن اأبـــ� ط�لب ك�ن اأخـــً� لوالد النبّي P من اأّمه، ف�إّن اأّمهم� هي ف�طمة بنت ع�ئذ 

المخزوميـــة، وطبيعّي اأن يكون اأبو ط�لب اأكثر حن�نً� وعطفً� وحّبً� لبن اأخيه من اأبيه واأّمه من 

بقية اإخوانه ك�لح�رث والعب��ش وغيرهم� الذين ك�نوا من اأّمه�ت �سّتى.

الثاني: اأّن اأب� ط�لب ك�ن اأنبل اإخوته واأكرمهم، واأعظمهم مك�نة في قري�ش، واأجّلهم قدرًا، 

.
(1(

وقد ورث زع�مة اأبيه عبد المطّلب، وخ�سع لزع�مته القريب والبعيد ب�لرغم من فقره

وقـــد ورد عـــن الإم�م علـــّي Q اأّنه قـــ�ل: »اإّن اأبي �س���اد النا�ض فقي���راً، وما �س���اد فقير 

.
قبله«)2)

وقـــد قـــ�م اأبو ط�لـــب برع�يـــة النبّي خيـــر رع�يـــة، واأّدى الأم�نـــة، وحفظ الو�ســـية، وبقي 

محّمد P �سغله ال�س�غل الذي �سغله هو وزوجته ف�طمة بنت اأ�سد حّتى عن اأولدهم� في اأ�سّد 

المراحل �سيقً� وحرجً� حّتى النف�ش الأخير من حي�تهم�.

ولم يكن يعني اأب� ط�لب �ســـي ء كم� تعنيه رع�يـــة النبّي محّمد P والمح�فظة عليه. وقد 

بلـــغ من عن�يته به وحر�ســـه عليه اأّنه ك�ن اإذا ا�ســـطّر اإلى ال�ســـفر اإلى خ�رج مّكـــة اأو الحج�ز 

.
(3(

اأخرجه معه

السهر إلى الشام
ك�نت للنبّي P رحلت�ن اإلى ال�ســـ�م، اإحداهم�: ب�ســـحبة عّمه، والأخرى: ب�سحبة غالم 

لخديجة في تج�رة له�.

في الرحلة الأولى: ك�ن عمر النبّي اثنتي ع�ســـرة �ســـنة، وك�ن مع عّمه اأبي ط�لب �ســـمن 

ق�فلة تج�رية لقري�ش. وفي الطريق توّقفت الق�فلة في منطقة ت�سمى ُب�سرى، وك�ن فيه� راهب 

يدعى بحيرا. وقد اّتفق اأن التقى الراهب ق�فلة قري�ش ولفتت نظره �سخ�سّية النبّي P وراح 

)1) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، �ش171. 
)2) اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج2، �ش14.

)3) ال�ســـيخ ال�ســـدوق، محمـــد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، �ش171، ال�ســـيخ ال�ســـدوق، محمد بـــن علي، الأم�لي، 
�ش391، المجل�ش الح�دي والخم�سون، ح14/505.
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 P يت�أّمل ويحّدق في �ســـف�ته ومالمحه، خ��ســـة بعد اأن راأى اأّن �ســـح�بة مـــن الغيم ترافقه

اأينم� جل�ش لتحميه من حّر ال�ســـم�ش، ف�س�أل عنه بع�ش من في الق�فلة ف�أ�س�روا اإلى اأبي ط�لب 

وق�لـــوا له: هـــذا عّمه، ف�أتى الراهب اأب� ط�لب وب�ّســـره بـــ�أّن ابن اأخيه نبّي هـــذه الأّمة واأخبره 

بم� �ســـيكون من اأمره بعدم� ك�ن قد ك�ســـف عن ظهره وراأى خ�تم النبّوة بين كتفيه ووجد فيه 

.
(1(

العالم�ت التي و�سفته به� التوراة والأن�جيل وغيره�

وتذكـــر الن�ســـو�ش اأّن بحيرا اأ�ســـرَّ على اأبي ط�لب بـــ�أن يعود به اإلى مكـــة واأن يبقيه تحت 

رق�بته خوفً� عليه من اليهود وغيرهم، فقطع اأبو ط�لب رحلته ورجع به اإلى مّكة.

وفي الرحلة الثانية: ك�ن عمر النبّي خم�ســـً� وع�سرين �ســـنة، ويقول الموؤّرخون: اإّن �سفره 

هذا ك�ن في تج�رة لخديجة بنت خويلد قبل اأن يتزّوج به�، واإّن اأب� ط�لب هو الذي اأ�ســـ�ر عليه 

.
(2(

ب�لعمل ب�لتج�رة مع خديجة ب�سبب الو�سع الم�ّدّي ال�سعب الذي ك�ن يعي�سه اآنذاك

فدخـــل مع خديجة في �ســـراكة تج�رية، ولم يكن اأجيرًا لهـــ�، اإذ لم يكن النبّي P اأجيرًا 

لأحـــد قط. و�ســـ�فر برفقة مي�ســـرة وهو يعمل لـــدى خديجة وربح في تج�رته اأ�ســـع�ف م� ك�ن 

يربحه غيره، وظهرت له في �سفره بع�ش الكرام�ت الب�هرة، فلّم� ع�دت الق�فلة اإلى مّكة اأخبر 

.
(3(

مي�سرة غالم خديجة. �سيدته بذلك

بقـــي النبّي P في رع�ية عّمه اأبي ط�لب حّتى كبر وبلغ الخ�م�ســـة والع�ســـرين من عمره 

فتزّوج بخديجة بنت خويلد.

)1) الطبري، محمد بن جرير، دلئل الإم�مة، تحقيق ون�ســـر: ق�ســـم الدرا�س�ت الإ�سالمية - موؤ�س�سة البعثة - قم، 1413ه، 
ط1، �ش11، ح3.

)2)  ال�ســـنع�ني، اأبي بكر عبد الرزاق بن هم�م، عني بتحقيق ن�سو�ســـه وتخريج اأح�ديثه والتعليق عليه: ال�ســـيخ المحدث 
حبيـــب الرحمـــن الأعظمي، من من�ســـورات المجل�ـــش العلمـــي، ل.د، ل.ط، ل.ت، ج5، �ش318، ب�ب مـــ� ج�ء في حفر 

زمزم، ح 9718، ابن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�ســـيرة النبوية، تحقيق و�سبط وتعليق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد، المطبعة: المدني - الق�هرة، الن��ســـر: مكتبة محمد علي �ســـبيح واأولده - بم�ســـر، 1383 - 1963م، ل. ط، 

ج1، �ش118، ابن �ســـعد، محمد بن �ســـعد، الطبق�ت الكبرى، دار �س�در - بيروت، ل.ت، ل.ط، ج1، �ش121، الع�ملي، 

ال�سيد جعفر مرت�سى، ال�سحيح من �سيرة النبي الأعظمP، ج2، �ش176 ـ ج3، �ش23. 

)3) الع�ملي، ال�سيد جعفر مرت�سى، ال�سحيح من �سيرة النبي الأعظمP، ج2، �ش198. 
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الزواج من خديجة
اأ�سبح محّمد P �س�بً�، واأخذ ا�سمه يحتّل مك�نً� مرموقً� في اأو�س�ط قري�ش فُعرف ب�سدق 

الحديـــث وعظيـــم الأم�نة وكرم الأخالق. وفي عمر ال�ســـ�بعة والثالثين، اأي قبل البعثة بثالث 

�ســـنوات اأو في ال�ســـنة الخ�م�ســـة والثالثين، اأي قبل البعثة بخم�ش �سنين، تزوج بخديجة بنت 

خويلد زوجته الأولى بعد عودته من رحلته الث�نية اإلى ال�س�م، وقيل اإن عمره ك�ن اأكثر من ذلك 

بعّدة �سنوات اأي في �سن 30 اأو 37 �صنة.

ونـــك�د نقطع ب�ســـبب كثرة الن�ســـو�ش، اأّن خديجة هي التي بـــ�درت اأوًل واأبدت رغبته� في 

الزواج من محّمد P بعدم� راأت فيه من ال�سف�ت النبّيلة م� لم تره في غيره.

ويرّجـــح كثير من الموؤّرخيـــن اأن يكون عمر خديجة حين زواج النبّي به� ثم�نية وع�ســـرين 

.
(1(

ع�مً� ولي�ش اأكثر من ذلك

كم� اأنه� لم تتزّوج قبله ب�أحد قّط، واإّنم� تزّوج به� النبّي P وك�نت بكرًا. واأّم� الن�سو�ش 

التـــي تفيد اأّنهـــ� تزّوجت قبله برجلين هم�: عتيق بن ع�ئذ المخزومـــّي، ثم اأبو ه�لة التميمّي، 

ف�إنن� نحتمل جدًا اأن تكون مم� �ســـنعته يد ال�سي��ســـة بهدف اإلح�ق الأذى ب�سخ�سيته� و�س�أنه� 

.
(2(

بين الن��ش، خ�سو�سً� مع اللتف�ت اإلى �سخ�سية عتيق

وولد لر�سول اهلل P من ال�سيدة خديجةO الق��سم وعبداهلل)يلقب ب�لط�هر( وقد 

م�ت كالهم� في ال�سغر بمكة، وال�سيدة ف�طمة الزهراءO، ثم ولد لر�سول اهلل P من 

.
(3(

م�رية القبطية اإبراهيم وتوفي وهو �سغير

عمله P قبل البعثة
لي�ش هن�ك اأّي عيب اأو نق�ش في اأن يقوم الإن�س�ن ب�لعمل والكدح في �سبيل ت�أمين العي�ش الكريم. 

والعمل في �ســـبيل العي�ش من �ســـنن الأنبي�ء والمر�ســـلين. وقـــد ع��ش الكثيرون مـــن الأنبي�ء من عمل 

)1) البيهقي، اأحمد بن الح�سين، دلئل النبوة، تحقيق: وثق اأ�سوله وخرج حديثه وعلق عليه: الدكتور عبد المعطي قلعجي، 
بيروت ـ لبن�ن، دار الكتب العلمية، 1405 - 1985م، ط1، ج2، �ش71.

.P 2) الهيثمي، نور الدين علي بن اأبي بكر، مجمع الزوائد، ج9، �ش219، ب�ب ف�سل خديجة بنت خويلد زوجة ر�سول اهلل(
)3) ال�ســـيخ الطبر�ســـي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد )المجموعة(، �ش8، ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل 
اأبي ط�لب، تحقيق: ت�ســـحيح و�سرح ومق�بلة: لجنة من اأ�س�تذة النجف الأ�سرف، النجف الأ�سرف، المكتبة الحيدرية، 

1376 - 1956م، ج1، �ش162، ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج3، �ش262.
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 على اأحٍد من 
ً
اأيديهـــم وعـــرق جب�ههم، واأتقنـــوا بع�ش المهن والأعم�ل ال�ســـريفة حّتى ل يكونوا عبئـــ�

ب به، ونّدد ب�لك�ســـ�لى الذين  الن��ش. وقد اأو�ســـى الإ�ســـالم ب�لعمـــل للدني� والآخرة، واأّكـــد عليه، ورغَّ

ُيحّقرون الأعم�ل ال�سغيرة ال�سريفة ويرف�سونه� ليتحّولوا اإلى عب ٍء على المجتمع ب�سبب بط�لتهم.

وك�ن النبّي P قبل البعثة يقوم بعّدة اأعم�ل لت�أمين العي�ش وك�سب الرزق، فيذكرون: اأّنه 

ك�ن يرعى الغنم لأهله في مرحلة ال�سب� ومطلع ال�سب�ب، كم� اأّنه عمل في التج�رة الخ�رجية 

مع خديجة عندم� اأ�سبح �س�ّبً� في عمر الخ�م�سة والع�سرين.

ثم اإن تج�رة النبّي مع خديجة ك�نت على نحو الم�ســـ�ربة والم�ســـ�ركة، ولم تكن على نحو 

الإج�رة، فلم يكن النبّي اأجيرًا عند خديجة ي�أخذ بدل م� ُيقّدمه من اأتع�ب، واإّنم� ك�ن �سريكً� 

له� في تج�رته� وله ن�سبة في الأرب�ح.

مكانة النبّي محّمد قبل البعثة
اأ�ســـبح النبّي محّمد P في مطلع �سب�به مو�سع احترام في مجتمعه، ِلَم� ك�ن يمتلكه في 

�سخ�سّيته من وعي، وحكمة، واإخال�ش، وُبعد نظر. وقد ا�سُتهر ب�سّمو الأخالق، وكرم النف�ش، 

وال�سدق والأم�نة حّتى ُعرف بين قومه ب�ل�س�دق الأمين، كم� ا�سُتهر برج�حة عقله، و�سوابّية 

راأيه حّتى َوَجَد فيه المّكّيون والقر�ســـّيون �ســـّيدًا من �س�دات العرب الموهوبين، ومرجعً� اإليهم 

.
(1(

في المهّم�ت وحّل الم�سكالت والخ�سوم�ت

.
(2(

وك�ن الن��ش يتح�كمون اإلى النبّي P في الج�هلية، لأّنه ك�ن ل ُيداري ول ُيم�ري

موقف النبّي P من حرب الفجار
م� اإن بلغ ر�سول اهلل P الرابعة ع�سر اأو الع�سرين من عمره حّتى ا�ستعل القت�ل بين قبيلة 

قي�ش من جهة وقبيلة قري�ش وبطونه� من جهة اأخرى. وك�ن �سبب هذه المعركة اأّن النعم�ن بن 

المنـــذر قد قتل اأخـــً� لبلع�ء بن قي�ش، فك�ن بلع�ء يعتر�ش قوافـــل النعم�ن، فطلب النعم�ن من 

عـــروة بن عتبة ومن البرا�ـــش بن قي�ش حم�يته�، فتبّرع كّل منهم� لذلـــك وتن�زع� اأّيهم� يقّدم 

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج18، �ش168. 
)2) الطبراني، �سليم�ن بن اأحمد، المعجم الأو�سط، تحقيق: ق�سم التحقيق بدار الحرمين، دار الحرمين، 1415 - 1995م، 

ل.ط، ج2، �ش145.  
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ـــبت لـــكّل منهم� قبيلته  هـــذه الخدمة للنعم�ن، فـــك�ن اأن تعّر�ش البرا�ش لعروة وقتله، فتع�سّ

ووقعت الحرب في �ســـهر رجب وهو اأحد الأ�ســـهر الحرم، ولذلك �ســـّميت بحرب الفج�ر، لأّن 

الفج�ر فجروا، وانتهكوا الأ�سهر الحرم. وقد رف�ش اأبو ط�لب الم�س�ركة في هذه الحرب ومنع 

بني ه��ســـم من ذلك، والتزم ر�ســـول اهلل P بقرار عّمه ووجهوا هذه الحرب بكّل م� يمكن 

لهـــم لمنـــع القتت�ل بيـــن الطرفين، لأّنه� ك�نت حـــرب ظلم وعدوان وقطيعة رحم، ول �ســـّحة 

 .
(1(

للرواي�ت التي ادعت اأّن ر�سول اهلل P قد �س�رك في هذه الحرب مع قبيلة قري�ش

حلف الهضول
بعد �سل�ســـلة من حوادث العتداء على اأموال واأعرا�ش بع�ش الوافدين اإلى مّكة في مو�ســـم 

الحـــّج للزيـــ�رة اأو التج�رة، دع� الزبيـــر بن عبد المطّلب اإلى اإق�مة تح�لـــف بين قب�ئل قري�ش 

بهدف: مواجهة كّل من يعتدي على الآخرين، وخ�سو�سً� الزائرين. 

ف��ستج�ب لدعوته بنو ه��سم، وبنو عبد المطّلب، وبنو اأ�سد وغيرهم، وعقدوا اجتم�عً� في 

دار عبد اهلل بن جدع�ن تح�لفوا فيه على مح�ربة الظلم والف�س�د والنت�س�ر للمظلوم والدف�ع 

عن الحق. وقد �ســـّمي بحلف الف�سول، لأّن قري�ســـً� ق�لت بعد اإبرامه: هذا ف�سول من الحلف، 

وقيل: لأّن ثالثة مّمن ا�ستركوا فيه ك�نوا ُيعرفون ب��سم الف�سل.

وقد ح�ســـره النبّي P و�س�رك فيه وك�ن يتج�وز الع�سرين من عمره ال�سريف واأثنى عليه 

بعد نبّوته واأم�ســـ�ه، فقد ُروي اأّنه ق�ل P: »لقد ح�سرت في دار عبد اهلل بن جدعان حلفاً 

 .
ما ي�سّرني به حمر النعم، ولو دعيت اإلى مثله لأجبت«)2)

اإّن نظرة تحليلية ب�سيطة اإلى هذا الحلف تقودن� اإلى ت�سجيل الأمور الت�لية:

اأوًل: اإّن ثن�ء النبّي P على هذا الحلف، وم�س�ركته فيه، واإم�س�ءه له، يدّل على اأّن هذا 

الحلف ين�سجم في اأهدافه مع اأهداف الإ�سالم، لأّنه ق�ئم على اأ�س��ش الحّق والعدل والخير.

)1) اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج2، �ش15، ابن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�سيرة النبوية، ج1، 
�ش209. 

)2) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �ســـرح نهج البالغة، تحقيق: محمد اأبو الف�ســـل اإبراهيم، 
دار اإحي�ء الكتب العربية، الن��ســـر: موؤ�س�ســـة اإ�ســـم�عيلي�ن للطب�عة والن�ســـر والتوزيع، ط1، ج14، �ش129، اليعقوبي، 

اأحمد بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج2، �ش18، ابن كثير، اإ�ســـم�عيل بن كثير الدم�ســـقي، البداية والنه�ية، تحقيق: 

علي �سيري، بيروت ـ لبن�ن، دار اإحي�ء التراث العربي، 1408 - 1988م، ط1، ج2، �ش293. 
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ثاني���اً: اإّن النبـــّي P يمتدح هذا الحلف ويثنـــي عليه مع اأّن الذين ق�مـــوا به ك�نوا وقته� 

على ال�ســـرك والكفر، ولكّنه يهدم م�ســـجد ال�ســـرار مع اأّن الذين بنوه ك�نوا وقته� يتظ�هرون 

ب�لإ�سالم ويتع�ملون على اأ�س��سه بح�سب الظ�هر.

ثالث���اً: اإّن اهتمـــ�م النبـــّي P بحلف الف�ســـول اإّنم� يدّل على اأّن الإ�ســـالم لي�ـــش منغلقً� 

على نف�ســـه، واإّنم� هو ي�ســـتجيب لكّل عمل اإيج�بّي فيه خير الإن�ســـ�ن، وي�ســـ�رك فيه على اأعلى 

الم�ستوي�ت، انطالقً� من ال�سعور ب�لم�سوؤولية، وان�سج�مً� مع اأهدافه الكبرى، ومع المقت�سي�ت 

الفطرية والعقل ال�سليم.

تجديد بناء الكعبة
فـــي اأثن�ء ولية قري�ش عليه� وقبل النبّوة بخم�ش �ســـنوات اأو اأكثـــر تّم هدم الكعبة وتجديد 

بن�ئه�، ب�سبب ال�سيول، وقيل اإّن الكعبة احترقت، واحترق ب�به� والأخ�س�ب التي ك�نت به�، اإثر 

ذلـــك اجتمعت قري�ش وقرّرت هدمه� وتجديد بن�ئه� ور�ســـدوا لذلك نفقة طيبة. وقد �ســـ�رك 

النبّي P في جمع الحج�رة.

ولّم� بلغ البني�ن مو�سع الحجر الأ�سود اختلفوا فيمن يرفع الحجر اإلى مو�سعه، وك�د الأمر 

موا في هذا النزاع اأّول داخل عليهم، فك�ن محّمد  يـــوؤّدي بهـــم اإلى فتنة كبيرة، ف�ّتفقوا اأن ُيحكِّ

بن عبد اهلل اأّول الوافدين، فّلم� راأوه ا�ستب�ســـروا بقدومه وق�لوا: لقد ج�ءكم ال�س�دق الأمين، 

اأو هذا الأمين قد ر�سين� به حكمً�.

طلب منهم النبّي P اأن يح�سروا له ثوبً�، ف�أتوا له بثوب كبير، ف�أخذ الحجر وو�سعه فيه 

بيده، ثّم التفت اإلى �ســـيوخهم وق�ل: »لتاأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب ثم ارفعوه جميعاً« 

ف��ستح�ســـنوا ذلك ووجدوا فيه حاًل يحفظ حقوق الجميع، ول يعطي لأحد امتي�زًا على الآخر، 

�ش له، اأخذه ر�سول اهلل  ففعلوا م� اأمرهم به، فلّم� اأ�ســـبح الحجر بمح�ذاة المو�ســـع المخ�سّ

.
(1(

بيده الكريمة وو�سعه مك�نه

)1) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج14، �ش129، ابن ه�س�م، عبد الملك 
بن ه�س�م، ال�سيرة النبوية، ج1، �ش204، ال�سيد ابن ط�وو�ش، علي بن مو�سى،  الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، 

المطبعة: الخي�م - قم، 1399،  ط1، �ش16.
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المهاهيم الرئيسة

يعـــود ن�ســـب النبّي P اإلى ه��ســـم المنحـــدر من ذرية عدنـــ�ن اأحد اأحفـــ�د نبّي اهلل   .1

 .L اإ�سم�عيل بن اإبراهيم

ولدته اأّمه اآمنة في مّكة المكرمة في �سعب اأبي ط�لب يوم الجمعة في ال�س�بع ع�سر من   .2

�سهر ربيع الأول ل�سنة 571. وم�ت اأبوه عبد اهلل قبل ولدته. 

لم يرت�ســـع من اأّمه �ســـوى ثالثة اأّي�م، ثم حظيت ب�سرف اإر�س�عه حليمة ال�سعدية بنت   .3

اأبي ذوؤيب من بني �سعد

َفَقـــَد النبّي P اأّمه بعد عودته من حّي بني �ســـعد فع��ش في كف�لة جّده عبد المطلب   .4

وبعده في كف�لة جّده اأبي ط�لب. 

ك�نـــت للنبّي P رحلت�ن اإلى ال�ســـ�م، اإحداهم�: ب�ســـحبة عّمه، والأخرى: ب�ســـحبة   .5

غالم لخديجة في تج�رة له�.

.
ً
تزّوج ر�سول اهلل P من ال�سيدة خديجة ويرّجح اأّنه ك�ن له� من العمر ثم�نية وع�سرون ع�م�  .6

ك�ن النبّي P قبل البعثة يقوم بعّدة اأعم�ل لت�أمين العي�ش وك�سب الرزق اإذ ك�ن يرعى   .7

الغنم لأهله ويعمل في التج�رة. 

اأ�ســـبح النبّي محمٍد P في مطلع �سب�به مو�سع احترام في مجتمعه، ِلَم� ك�ن يمتلكه   .8

في �سخ�ســـيته من وعي، وحكمة، واإخال�ش، وُبعد نظر، وقد ا�ســـتهر ب�ســـمّو الأخالق، 

و�ُسّمي ب�ل�س�دق الأمين.

لم ي�س�رك ر�سول اهلل P في حرب الفج�ر، والتزم بقرار عّمه بعدم الم�س�ركة، لأّنه�   .9

ك�نت حرب ظلم وعدوان وقطيعة رحم.

عقد في قري�ش حلف الف�سول وح�سره النبّي P و�س�رك فيه، واأثنى عليه بعد نبوته واأم�س�ه.  .10

اأعـــ�دت قري�ـــش ترميـــم الكعبـــة واختلفوا حول و�ســـع الحجر الأ�ســـود، فحّل ر�ســـول   .11

ـــ�ش له، اأخذه ر�سول  اهلل P النزاع، ولم� اأ�ســـبح الحجر بمح�ذاة المو�ســـع المخ�سّ

اهلل بيده الكريمة وو�سعه مك�نه.
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للمطالعة

رسول اهلل P والخلق العظيم
، ف�إّن البعثة قد 

روي عن ر�ســـول اهلل P اأّنه ق�ل: »اإّنم���ا ُبعثت لأتّمم مكارم الأخ���اق«)1)

ُوجـــدت في هـــذا الع�َلم لأجل هـــذا الهدف، من اأجل تعميـــم المك�رم الأخالقّية، والف�ســـ�ئل 

الروحّية وتكميله� عند الّن��ش.

وط�لمـــ� اأّن المرء لم يتحلَّ ب�أف�ســـل المك�رم الأخالقّية، فـــ�إّن اهلل تع�لى لن يوكل اإليه هذه 

المهّمـــة العظيمـــة والخطيـــرة، ولهذا ف�إّن اهلل �ســـبح�نه ُيخ�طب النبّي P فـــي اأوائل البعثة 

؛ اأي اأّن الر�ســـول P ك�ن علـــى درجة من ال�ســـتعداد 
(2(

ق�ئـــاًل: چ ڱ ڱ ڱ ں چ 

تجعلـــه ق�دًرا على تلّقي الوحي الإلهـــّي، وهذا الأمر يعود اإلى م� قبل البعثة. ولهذا فقد ورد اأّن 

النبّي الأكرم P ك�ن ي�ستغل ب�لتج�رة في �سب�به.

وفـــي هذه المرحلة اّلتـــي ك�نت نه�ية تك�مل النبـــّي P وقبل نزول الوحـــي ك�ن النبّي يعتزل 

فـــي غ�ر حراء ويجـــول بفكره في الآي�ت الإلهية، ويت�أّمل في هذه الخالئق والموجودات. »لقد كان 

ي�ساه���د كاّف���ة هذه الآيات الإلهية فيزداد خ�سوعه يوًما بعد اآخر اأمام عظمة الحّق، ويت�ساعف 

خ�سوع قلبه اأمام الأمر والّنهي الإلهّيين والإرادة الّربانية وتتفّتح في وجدانه، مع مرور الأّيام، 

براعم الأخاق النبّيلة. فلّما ا�ستكمل اأربعين �سنة، ونظر اهلل عّز وجل اإلى قلبه فوجده اأف�سل 

القلوب واأجّلها واأطوعها واأخ�سعها واأخ�سعها، اأذن لأبواب ال�سماء فُفتحت، ومحّمد ينظر اإليها، 

، ونزل عليه جبرائيل، وك�نت بداية البعثة.
واأذن للمائكة فنزلوا ومحّمد ينظر اإليهم«)3)

اإّن هـــذا المخلـــوق الإلهّي اّلذي ل نظير له، وهذا الإن�ســـ�ن الك�مل، قد �ســـرع منذ اللحظة 

الأولى من البعثة في دخول مرحلة من الجه�د ال�ســـ�مل والب�لغ الم�سّقة والمك�بدة، ا�ستغرقت 

 .
(4(

ثالًث� وع�سرين �سنة، وكّل هذا ك�ن نموذًج� للكف�ح والمج�هدة والعمل الدوؤوب

الإمام الخامنئي{

)1) ال�ســـيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، تف�سير مجمع البي�ن، تحقيق: لجنة من العلم�ء، الطبعة: الأولى، بيروت، لبن�ن 
موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوع�ت، 1415 - 1995م، ط1، ج10، �ش86.

)2) �سورة القلم، الآية 4.
)3) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج17، �ش309.

)4) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، ترجمة: مركز نون للت�أليف والترجمة، جمعية المع�رف الإ�سالمية الثق�فية، 
بيروت، لبن�ن،1434ه ـ 2013، ط1، �ش23)بت�سرف(.



 

 



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس الثاني  

البعثة والهجرة )1(

يتعّرف اإلى الإعداد الإلهّي لر�ســـول اهلل P قبل    1

النبّوة اإلى حين بداية الدعوة. 

يتعّرف اإلى الب�س�رة ب�لنبّوة واأّول الم�سلمين اإيم�نً�    2

 .P ب�لنبّي

3     P يفهـــم التحّدي�ت التـــي واجهه� ر�ســـول اهلل

ودفعته اإلى اّتخ�ذه قرار الهجرة اإلى يثرب. 





البعثة النبوية 

اإلعداد اإللهّي لرسول اهلل P قبل النبّوة
لقـــد اأعـــدَّ اهلل نبّيه محّمدًا P وهّي�أه لحمل الر�ســـ�لة واأداء الأم�نة الكبرى واإنق�ذ الب�ســـرية، 

عن اأبي حمزة ق�ل: �س�ألت اأب� عبد اهلل Q عن العلم، اأهو علم يتعّلمه الع�لم من اأفواه الرج�ل 

اأم فـــي الكت�ب عندكم تقروؤونـــه. فتعلمون منه؟ ق�ل : »الأمر اأعظم من ذل���ك واأوجب، اأما �سمعت 

قول اهلل عز وجل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  چ ؟« ثّم 

ق�ل: »اأّي �سيء يقول اأ�سحابكم في هذه الآية؟، اأيقّرون اأّنه كان في حال ل يدري ما الكتاب ول 

الإيمان؟« فقلت : ل اأدري - جعلت فداك - م� يقولون، فق�ل ]لي[: »بلى قد كان في حال ل يدري 

ما الكتاب ول الإيمان حّتى بعث اهلل تعالى الروح التي ذكر في الكتاب، فلّما اأوحاها اإليه علم بها 

.
العلم والفهم، وهي الروح التي يعطيها اهلل تعالى من �ساء، فاإذا اأعطاها عبداً عّلمه الفهم«)1)

وك�ن ر�ســـول اهلل P قبـــل النبـــّوة يتعّبد في غ�ر حـــراء، وك�ن قبل ذلـــك يتعّبد فيه عبد 

 .
(2(

المطّلب

البشارة بالنبّوة
حينم� بلغ الأربعين من عمره ال�سريف اخت�ره اهلل ر�سوًل وه�ديً� للب�سرية جمع�ء. والمروّي 

عن اأئّمة اأهل البيت R: اأّن ر�سول اهلل P ُبعث ب�لإ�سالم في ال�س�بع والع�سرين من �سهر 

.
(3(

رجب بعد ع�م الفيل ب�أربعين �سنة )610م(

 .R 1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش273، ب�ب الروح التي ي�سدد اهلل به� الأئمة(
)2) ابن حنبل، اأحمد بن حنبل، م�سند اأحمد، بيروت، لبن�ن، دار �س�در، ل.ط، ج6، �ش233.

)3) الع�ملي، ال�سيد جعفر مرت�سى، ال�سحيح من �سيرة النبي الأعظمP، ج2، �ش290. 
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وقد بداأ نزول الوحي عليه بوا�سطة جبرائيل الأمين Q في غ�ر حراء. وتفيد الرواي�ت 

اأّن اأّول اآي�ت قراأه� جبرائيل على النبّي P هي قوله تع�لى في �سورة العلق: چ ٱ ٻ ٻ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ٻ 
.

(1(
ڑ ک ک ک ک گ چ 

بعد تلقين ذلك البي�ن الإلهّي، ع�د النبّي P اإلى اأهله م�ستب�سرًا م�سرورًا بم� اأكرمه اهلل 

به من النبّوة والر�ســـ�لة، مطمئنً� اإلى المهّمة التي �ســـّرفه اهلل به�، فلم يكن خ�ئفً� اأو مرعوبً� 

، وك�ن ينتظر اللحظة التي ي�أتيه فيه� جبرائيل ليعلن 
(2(

مّم� جرى له، بل ك�ن ع�لمً� بنبّوة نف�سه

نبّوته ور�ســـ�لته، فلّم� دخـــل على خديجة اأخبره� بم� اأنزله اهلل عليه وم� �ســـمعه من جبرائيل 

فق�لت له: اأب�سر فواهلل ل يفعل اهلل بك اإّل خيرًا، واأب�سر ف�إّنك ر�سول اهلل حقً�.

وقد �ســـئل الإم�م ال�س�دق  Q:» كيف لم يخف ر�سول اهلل فيما ياأتيه من قبل اهلل اأن 

يكون مّما ينزغ به ال�سيطان؟«

فقـــ�ل  Q: »اإنّ َ اهلل اإذا اّتخ���ذ عب���داً ر�س���وًل اأنزل علي���ه ال�سكينة والوق���ار، فكان الذي 

.
ياأتيه من قبل اهلل مثل الذي يراه بعينه«)3)

أّول المسلمين

بعد اأن ب�ســـّر ر�ســـول اهلل P ب�لنبّوة والر�ســـ�لة، ك�ن علّي بن اأبي ط�لب  Q هو اأّول 

الن��ش اإ�ســـالمً� واإيم�نً� وت�ســـديقً� به P. وك�ن عمره اآنذاك ع�ســـر �ســـنوات اأو اثنتي ع�سرة 

.
(4(

�سنة، وذلك لأّن عليً�Q ك�ن مالزمً� لر�سول اهلل P ل ُيف�رقه حّتى وهو في غ�ر حراء

)1) �سورة العلق، الآي�ت 1 - 5  
)2) ابن حنبل، اأحمد بن حنبل، م�ســـند اأحمد، ج6، �ش233، البخ�ري، محمد بن اإ�ســـم�عيل، �سحيح البخ�ري، دار الفكر، 
1401 - 1981م، ل.ط، ج1، �ش3، الني�ســـ�بوري، م�ســـلم بن الحج�ج، �سحيح م�سلم، بيروت - لبن�ن، دار الفكر، ل.ت، 

ل.ط، ج1، �ش97.

)3)العي��ســـي، محمد بن م�ســـعود، تف�سير العي��ســـي، تحقيق: الح�ج ال�ســـيد ه��سم الر�ســـولي المحالتي، طهران، المكتبة 
العلمية الإ�سالمية، ل. ط، ج2، �ش201. 

)4) ابـــن اأبـــي الحديـــد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �ســـرح نهـــج البالغة، ج1، �ش15، الن�ســـ�ئي، اأبي عبد 
الرحمـــ�ن اأحمـــد بن �ســـعيب، خ�ســـ�ئ�ش اأميـــر الموؤمنين)علي بن اأبي ط�لب(، تحقيق وت�ســـحيح الأ�ســـ�نيد وو�ســـع 

الفه�ر�ش: محمد ه�دي الأميني، طهران، مكتبة نينوى الحديثة، ل.ط، �ش3.
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ثّم اأخبر الر�ســـول زوجه خديجة بذلك ف�آمنت به، فك�نت اأّول امراأة من الم�ســـلم�ت. وقد 

ُبعث النبّي P يوم الثنين و�سّلى علّي وخديجة معه يوم الثالث�ء، ولم يكن على وجه الأر�ش 

اأحـــد يعبـــد اهلل على هذا الدين اإّل النبّي وعلي وخديجة، وك�نت اأّول �ســـالة �ســـاّله� علّي مع 

.
(1(

ر�سول اهلل P �سالة الظهر

الدعوة وتحّديات قريش
مّرت الدعوة الإ�سالمية في حي�ة النبّي P منذ بعثته اإلى وف�ته بثالث مراحل:

المرحلة األولى )الدعوة الهادئة لألفراد(:
ك�نت دعوة النبّي P في البداية تّتجه نحو اآح�د الن��ش ب�ســـورة ه�دئة بعيدًا عن اأجواء 

بة ل�سركه� ووثنيته�. فلم  التحّدي، وذلك حذرًا من وقع المف�ج�أة على قري�ش التي ك�نت متع�سّ

يكـــن P ُيظهر الدعوة فـــي المج�ل�ش الع�ّمة لقري�ش، ولم يكن يدعو اإّل من يغلب على الظّن 

اأنه �سيوؤمن به، ف�آمن به عدد قليل من الن��ش تب�عً�. واخت�ر النبّي P لهم دار الأرقم بن اأبي 

الأرقم في مّكة ليلتقي بهم فيه�، ولتكون مركزًا يم�ر�ســـون فيه عب�دتهم و�ســـالتهم بعيدًا عن 

اأنظ�ر قري�ش. وك�نت ح�ســـيلة الدعوة في هذه الفترة م� يق�رب اأربعين رجاًل وامراأة ع�ّمتهم 

.
(2(

من الفقراء

فك�نت نتيجة هذا الأ�سلوب الذي اّتبعه الر�سول P في دعوته اأمرين:

الأول: عـــدم تعري�ش الطليعة الموؤمنة، لأي عمل ي�ســـل الحركـــة ويفكك ارتب�طه� ومن ثم 

يدفعه� اإلى الت�سرذم وال�سي�ع.

الثاني: توفير العّدد الك�في من الموؤمنين ب�لر�ســـ�لة، لكي تتحّمل م�ســـوؤولي�ته� في التغيير 

الإ�سالمي بجدارة واإيم�ن.

)1) ال�ســـيخ ال�ســـدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، �ش189، ابن �ســـعد، محمد بن �سعد، الطبق�ت الكبرى، 
ج4، �ش163، الخطيب البغدادي، اأحمد بن علي، ت�ريخ بغداد، درا�ســـة وتحقيق: م�ســـطفى عبد الق�در عط�، بيروت - 

لبن�ن، دار الكتب العلمية، 1417 - 1997م، ط1، ج2، �ش81. 

)2) البخـــ�ري، محمد بن اإ�ســـم�عيل، �ســـحيح البخ�ري، ج2، �ـــش206، ابن كثير، اإ�ســـم�عيل بن كثير الدم�ســـقي، البداية 
والنه�يـــة، ج3، �ـــش34، ابـــن عبد البر، يو�ســـف بن عبد اهلل، ال�ســـتيع�ب في معرفة الأ�ســـح�ب، تحقيـــق: علي محمد 

البج�وي، بيروت، دار الجيل، 1412 ه    - 1992م، ط1، ج3، �ش1053.  
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المرحلة الثانية )الدعوة العامة(:
في هذه المرحلة ا�ستج�ب الر�سول P لأمر ربه عز وجل ب�لدعوة الع�ّمة لجميع الن��ش، 

وبداأ بتنفيذ ذلك عبر خطوتين:

الخطوة الأولى: دعوة الأقربين من ع�سيرته وقومه هم بنو ه��سم اأو بنو عبد المطلب اإلى 

الإ�ســـالم واإبالغهم ر�ســـ�لة اهلل تع�لى تنفيذًا لأمره عز وجل حيث ق�ل عّز من ق�ئل: چ ڇ 

، ثم اإن البتداء بذوي القرابة والع�سيرة يهدف اإلى تثبيت اأولى دع�ئم 
(1(

ڇ ڇچ 
الدعوة، ودفع اأبن�ء ع�سيرته اإلى الدف�ع عنه بدافع القرابة على فر�ش اأّنهم لم يوؤمنوا بدعوته.

الخطوة الثانية: دعوة ع�ّمة الن��ش بمن فيهم قري�ش اإلى الدخول في الإ�سالم حيث �سعد 

النبّي على ال�ســـف� ون�دى قري�ســـً� وقب�ئل مّكة فلم� اجتمعوا ق�ل لهم: »اأراأيتم لو اأخبرتكم اأّن 

خي���ًا ف���ي �سف���ح جبل قد طلعت عليكم اأكنتم م�سدق���ي؟«، ق�لوا: نعم، اأنت عندن� غير متهم 

وم� جربن� عليك كذبً� قط. فق�ل: »اإّني نذير لكم من عذاب �سديد، اإّن اهلل اأمرني اأن اأنذركم 

م���ن عقاب���ه، واإّن���ي ل اأملك لكم من الدنيا منفعة ول من الآخرة ن�سيباً اإّل اأن تقولوا ل اإله 

 .
(2(

اإل اهلل«، فلم ت�ستجب له قري�ش، وق�مت بخطوات لمواجهة حركته ودعوته في قري�ش ومّكة

P خطوات قريش في مواجهة النبّي

1. مواجهة النبّي P ب�لتكذيب، وال�ســـخرية، وال�ســـتخف�ف وال�ســـتهزاء، ورميه ب�أنواع 

التهـــم من قبيل �ســـ�حر ومجنون، وك�ن ذلك هو رّد الفعل الأولي، ولم ي�ســـل رّد الفعل 

هذا اإلى حد المواجهة المب��ســـرة، اإّل اأن ا�ستمرار النبّي P ب�لدعوة واإ�سراره عليه� 

من جهة، وتعر�سه لآلهة قري�ش واأ�سن�مه� من جهة اأخرى، وات�س�ع ن�س�ط النبّي وتك�ثر 

الم�سلمين ب��ستمرار من جهة ث�لثة، جعل الم�سركين ي�سعرون بجّدية الموقف وخطورته 

والتفكير في مح�ولة جديدة بعيدة عن العنف، فقّرروا: مف�و�سة النبّي وم�س�ومته على 

الدعوة، وقد مّرت المف�و�س�ت بثالث جولت انتهت كّله� ب�لف�سل الذريع: 

)1) �سورة ال�سعراء، الآية 214. 
)2) ال�ســـيخ الطبر�ســـي، الف�ســـل بن الح�ســـن، تف�ســـير مجمع البي�ن، ج10، �ش768، العي��ســـي، محمد بن م�سعود، تف�سير 

العي��سي، ج2، �ش253، اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج2، �ش24.
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في الجولة الأولى: ح�ولت قري�ش ا�ســـتعط�ف اأبي ط�لب من اأجل ال�ســـغط على ابن  �

اأخيه فق�لوا له: اإّن ابن اأخيك قد �ســـّب اآلهتن�، وع�ب دينن�، و�ســـّفه اأحالمن�، و�ســـّلل 

اأبن�ءنـــ�، ف�إّمـــ� اأن تكّفه عّن� واإّمـــ� اأن تخلي بينن� وبينه، فرّدهم اأبـــو ط�لب رّدًا رفيقً�، 

ف�ن�سرفوا عنه.

الجولة الثانية: توا�ســـت قري�ش ب�ل�سّدة وعدم المه�دنة في الموقف فج�وؤوا اإلى اأبي  �

ط�لـــب وق�لـــوا لـــه: اإّن� كّن� قد ا�ســـتنهين�ك عن ابن اأخيـــك، فلم تنهه عّنـــ�، واإّن� واهلل 

ل ن�ســـبر على هذا، من �ســـتم اآب�ئنـــ� وعيب اآلهتن� حّتـــى تكّفه عّنـــ�، اأو نن�زله واإّي�ك 

حّتـــى يهلك اأحـــد الفريقين، فوعدهم اأبو ط�لب اأن يبلغ ابـــن اأخيه موقفهم، فك�ن رّد 

النبّي P ذلك الرّد الخ�لد: »واهلل يا عّم لو و�سعوا ال�سم�ض في يميني والقمر في 

.
ي�ساري على اأن اأترك هذا الأمر حّتى يظهره اهلل اأو اأهلك فيه ما تركته«)1)

الجول���ة الثالثة: عر�ســـوا على اأبـــي ط�لب اأن يعطيهم محّمـــدًا ليقتلوه وي�أخذ هو في  �

مق�بلـــه عم�رة بن الوليد اأجمل فتـــى في قري�ش ليكون في رع�يته وكف�لته بدل محّمد، 

فرف�ـــش اأبو ط�لب موّبخً� لهم بقوله: لبئ�ش م� ت�ســـومونني عليه اأتعطوني ابنكم اأغذوه 

لكم واأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا واهلل م� ل يكون اأبدًا.

كم� جرت مف�و�ســـة النبّي Pوم�س�ومته مب��ســـرة عن طريق اإغرائه ب�لم�ل والج�ه،  �

ولكّن النبيّ  P رف�ش عر�ســـهم، وراأوا فيه رجاًل من نوع اآخر ل طمع له في م�ل ول 

.
(2(

�سلط�ن

2. نهـــي الن��ـــش عن اللتقـــ�ء ب�لنبّي P وال�ســـتم�ع اإلى م� يتلوه من قـــراآن. وقد تحّدث 

القراآن عن ذلك بقوله تع�لى: چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

.
(3(

ۇچ 

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج18، �ش182.
)2) اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج2، �ش24، ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج2، �ش642، 
الطبري، محمد بن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، ج2، �ش326، الموفق الخوارزمي، بن اأحمد البكري المكي الحنفي، 

المن�قب، تحقيق: ف�ســـيلة ال�ســـيخ م�لك المحمودي - موؤ�س�ســـة �ســـيد ال�سهداءQ، قم، موؤ�س�ســـة الن�سر الإ�سالمي 

الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة، 1411 ه  . ق، ط2، ج1، �ش73. 

)3) �سورة ف�سلت، الآية 26. 
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3. التعّر�ش ل�ســـخ�ش النبّي P ب�لإيذاء المب��ســـر، حيث رجموا بيته ب�لحج�رة، واألقوا 

التراب على راأ�ســـه، و�سّلطوا ال�سبي�ن عليه يرمونه ب�لحج�رة. وقد تعّر�ش النبّي لأذى 

ل مثيـــل له من �ســـفه�ء قري�ش وعبيدهم، واأحي�نً� من زعم�ئهـــم ووجه�ئهم ك�أبي جهل 

وعقبـــة بـــن اأبي معيط واأبي لهب وزوجته التي ك�نت ت�ســـع الأ�ســـواك اأم�مه في طريقه 

.
واأم�م داره حتى ق�ل P: »ما اأوذي نبّي مثل ما اأوذيت«)1)

ة ب�أولئك الفقراء  4. اّتب�ع �سي��ســـة الإره�ب والتعذيب والتنكيل ب�ل�ســـفوة الموؤمنة وخ��سّ

وال�سعف�ء، الذين ل ع�سيرة تحميهم ك�آل ي��سر، وبالل الحب�سّي، وغيرهم.

5. ا�ســـتخدام �سالح الحرب الإعالمية والدع�ية �سّد النبّي P، فقد ك�نوا يرّوجون بين 

 .
(2(

الوافدين اإلى مّكة اإّن هذا الرجل �س�حر، واأّنه يفرق بين المرء واأبيه، وغير ذلك

 الحصار في شعب أبي طالب
المق�طعة لبني ه��سم، وفر�ش ح�س�ر اجتم�عّي واقت�س�دّي عليهم، وهو م� عرف بح�س�ر 

ال�سعب، فقد اجتمع الم�سركون في دار الندوة وكتبوا وثيقة اّتفقوا فيه� على البنود الت�لية:

1. اأن ل يزّوجوا اأحدًا من ن�س�ءهم لبني ه��سم، واأن ل يتزّوجوا منهم.

2. اأن ل يبت�عوا منهم �سيئً�، ول يبيعوهم �سيئً� مهم� ك�ن نوعه.

3. اأن ل يجتمعوا معهم على اأمر من الأمور.

4. اأن يكونوا يدًا واحدة على محّمد واأتب�عه.

رْت قري�ش اأن هذا الح�س�ر �سيوؤّدي اإلى اأحد اأمور ثالثة: اإّم� قي�م بني ه��سم بت�سليمهم  قدَّ

النبّي ليقتلوه، واإّم� اأن يتراجع النبّي عن الدعوة، واإّم� الق�س�ء عليه وعلى جميع من معه جوعً� 

وعط�سً� تحت وط�أة الح�س�ر.

ا�ســـتمّر الح�س�ر ثالث �سنوات من ال�سنة ال�س�د�ســـة حّتى الت��سعة للبعثة، وك�ن الم�سلمون 

خالله ينفقون من اأموال خديجة، واأبي ط�لب، حّتى نفدت وا�سطّروا اأن يقت�توا بورق ال�سجر، 

)1) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج3، �ش42. 
)2) ابن اإ�ســـح�ق، محمد بن اإ�ســـح�ق المطلبي، �ســـيرة ابن اإ�سح�ق)ال�ســـير والمغ�زي(، تحقيق: محمد حميد اهلل، معهد 

الدرا�س�ت والأبح�ث للتعريف، ج2، �ش132.  
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ولم يكونوا يخرجون من �سعب اأبي ط�لب اإّل في مو�سم العمرة في رجب، ومو�سم الحّج في ذي 

الحّجة. وك�ن علّي اأمير الموؤمنين Q اأثن�ء هذه المحنة ي�أتيهم ب�لطع�م �سرًا من مّكة من 

حيث يمكن، ولو اأنهم ظفروا به لم ُيبقوا عليه.

وك�ن اأبو ط�لب يحر�ش النبّي P بنف�ســـه خوفً� من اأن يت�ســـّلل اأحد من الم�ســـركين اإليه 

ويغت�له على حين غّرة اأو غفلة، بل ك�ن اإذا حلّ َ الظالم ينقل النبّي من المك�ن الذي عرف اأهل 

ال�سعب اّنه ب�ت فيه اإلى مك�ن اآخر ويجعل ابنه عليً� Q في مك�نه. 

انتهى الح�ســـ�ر بعدم� اأكلت الأر�ســـة م� في �ســـحيفة الم�ســـركين التي تع�قدوا فيه� على 

الح�ســـ�ر، وقي�م جم�عة منهم مّمن تربطهم ببني ه��ســـم عالق�ت ن�ســـبية بنق�ش ال�سحيفة 

.
(1(

واإلغ�ء مف�عيله�

الهجرة إلى الحبشة
ه�جر الم�ســـلمون اإلى الحب�ســـة في رجب من ال�سنة الخ�م�ســـة للبعثة بعدم� اأمرهم النبّي 

بذلـــك، وقـــ�ل لهـــم: اإّن به� ملـــكً� ل يظلم عنده اأحـــد. وك�ن عددهم في اأر�ش الحب�ســـة ثالثة 

وثم�نيـــن مـــ� بين رجل وامراأة عدا الأطف�ل، وك�ن في مقّدمتهـــم جعفر بن اأبي ط�لب ابن عم 

. وك�ن الهدف من هذه الهجرة:
(2(
P ر�سول اهلل

اأّوًل: التخّل�ش من ال�ســـغوط و�سي��سة الإره�ب والتعذيب التي ك�ن يتعّر�ش له� الم�سلمون 

داخل مّكة.

ثانياً: اإيج�د مك�ن اآمن للم�ســـلمين ولكّل من يدخل في الإ�ســـالم ي�ســـتطيعون فيه مم�ر�سة 

�سع�ئرهم بحرية.

ثالث���اً: التب�ســـير ب�لإ�ســـالم ومب�دئه واأهدافـــه واأحك�مه، والترويج لـــه والتعريف به خ�رج 

الجزيرة العربية.

)1) الم�ســـعودي، على بن الح�سين ، التنبيه والإ�سراف، دار �سعب - بيروت - لبن�ن، ل.ط، �ش200، ال�سيخ المفيد، محمد 
بن النعم�ن، اإيم�ن اأبي ط�لب، تحقيق: موؤ�س�سة البعثة، بيروت، لبن�ن، دار المفيد، 1414 - 1993م، ط2، �ش3. 

)2) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج13، 268، العالمة المجل�سي، محمد 
ب�قر، بح�ر الأنوار، ج18، �ش412، ابن اإ�ســـح�ق، محمد بن اإ�ســـح�ق المطلبي، �ســـيرة ابن اإ�سح�ق)ال�سير والمغ�زي(، 

ج1، �ش344. 
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رابعاً: توجيه �ســـربة لكبري�ء قري�ش، ولتدرك اأّن ق�ســـية الإ�سالم تتج�وز حدود ت�سّوراته� 

وقدراته�. 

الخروج إلى الطائف
خرج النبّي اإلى الط�ئف في ال�ســـنة الع��ســـرة من البعثة واأق�م فيه� ع�سرة اأي�م يتجّول بين 

اأحي�ئه� ويدعو اأهله� اإلى الإ�ســـالم، ولكنهم لم ي�ســـمعوا منه، بل جل�ســـوا في الطريق يرمونه 

.
(1(

ب�لحج�رة حّتى جرح في راأ�سه، ف�ن�سرف ر�سول اهلل P راجعً� اإلى مّكة

وقـــد ك�ن النبّي P يهدف مـــن النتق�ل اإلى الط�ئف اإلى الإعداد للم�ســـتقبل ب�عتب�ر اأن 

الط�ئـــف هي البلد الث�لـــث الذي له موقعه ونفـــوذه الخ��ش في المنطقة؛ نظـــرًا لوجود قبيلة 

كبيرة فيه� هي ثقيف، فال بّد من التمهيد لإدخ�لهم في الإ�سالم في الم�ستقبل.

ورّبمـــ� تكـــون ثّمـــة اأهداف اأخـــرى منه�: اإيجـــ�د ق�عدة ارتـــك�ز لدعوته فـــي الط�ئف بدل 

مّكـــة، بعـــد اأن وجد P اأّن مّكة ل ت�ســـلح اأن تكون ق�عدة لعمله الر�ســـ�لّي في هذه المرحلة، 

وخ�سو�ســـً� بعدم� اأّثرت عملي�ت التعذيب والإره�ب التي م�ر�سته� قري�ش بحّق الم�سلمين على 

ن�س�ط النبّي P والحّد من انت�س�ر الإ�سالم بين الن��ش.

)1) ابن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�ســـيرة النبوية، ج2، �ش57، العي��سي، محمد بن م�ســـعود، تف�سير العي��سي، ج1، 
�ش257، ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، �ش172. 
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المهاهيم الرئيسة

لقد اأعدَّ اهلل نبّيه محّمدًا P وهّي�أه لحمل الر�س�لة واأداء الأم�نة الكبرى واإنق�ذ الب�سرية.   .1

ُبعث النبّي P ب�لإ�سالم في ال�س�بع والع�سرين من �سهر رجب بعد ع�م الفيل ب�أربعين   .2

�ســـنة. وك�ن الإم�م علـــّي بن اأبي ط�لب  Q هـــو اأّول الن��ش اإ�ســـالمً� واإيم�نً�، وكذا 

زوجة الر�سول P خديجة ثّم تو�ّسعت دائرة الم�سلمين. 

ك�نـــت دعـــوة النبّي P في البداية تّتجـــه نحو اآح�د الن��ش ب�ســـورة ه�دئة بعيدًا عن   .3

الإعـــالن المب��ســـر والعلنّي، ثّم دعـــوة الأقربين من ع�ســـيرته وقومه، ثـــّم دعوة ع�مة 

الن��ش بمن فيهم قري�ش. 

 :P خطوات قري�ش في مواجهة النبّي  .4

مواجهة النبّي P ب�لتكذيب، وال�ســـخرية، وال�ســـتخف�ف وال�ســـتهزاء، ورميه ب�أنواع   ·
التهم من قبيل �س�حر ومجنون

نهي الن��ش عن اللتق�ء ب�لنبّي P وال�ستم�ع اإلى م� يتلوه من قراآن  ·
التعّر�ش ل�ســـخ�ش النبّي P ب�لإيذاء المب��ســـر، حيث رجموا بيته ب�لحج�رة، واألقوا   ·

التراب على راأ�سه، و�سّلطوا ال�سبي�ن عليه يرمونه ب�لحج�رة

ة ب�أولئك الفقراء  اّتب�ع �سي��ســـة الإره�ب والتعذيب والتنكيل ب�ل�ســـفوة الموؤمنة وخ��سّ  ·
وال�سعف�ء

P ا�ستخدام �سالح الحرب الإعالمية والدع�ية �سّد النبّي  ·
الح�ســـ�ر في �ســـعب اأبي ط�لب: وهو مق�طعة لبني ه��ســـم، وفر�ش ح�ســـ�ر اجتم�عّي   .5

واقت�س�دّي عليهم، وهو م� عرف بح�س�ر ال�سعب. 

ه�جر الم�سلمون اإلى الحب�سة في رجب من ال�سنة الخ�م�سة للبعثة بعدم� اأمرهم النبّي   .6

بذلك، لف�سح المج�ل اأم�مه لتبليغ الإ�سالم وتخفيف وط�أة قري�ش عن الم�سلمين. 

خرج النبّي اإلى الط�ئف في ال�ســـنة الع��ســـرة من البعثة واأق�م فيه� ع�سرة اأي�م يتجّول   .7

بين اأحي�ئه� ويدعو اأهله� اإلى الإ�سالم، ولكّنهم لم ي�سمعوا منه، بل جل�سوا في الطريق 

يرمونه ب�لحج�رة حّتى جرح في راأ�سه. 
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للمطالعة

P الّسلوك االجتماعّي للنبي
لقد حّدد P موقفه منذ اللحظة الأولى لدخوله المدينة، حيث ك�نت يثرب يومه� مق�ّسمة 

اإلى اأحي�ء ت�سّم بيوًت� واأزّقة ومت�جر، يعود كلٌّ منه� اإلى واحدة من القب�ئل الّت�بعة اإّم� لالأو�ش 

اأو للخزرج... ك�نت ن�قة النبّي P تمّر من اأم�م قالع هذه القب�ئل فيخرج كب�ره� وي�أخذون 

 .
برك�ب الّن�قة من�دين: اإلين� ي� ر�ســـول اهلل، وك�ن P يقول: »دعوا الناقة فاإّنها ماأمورة«)1)

لكّن كب�ر القوم واأ�سرافهم و�سيوخهم و�سب�بهم اعتر�سوا ن�قة النبّي P ق�ئلين: انزل هن� ي� 

ر�ســـول اهلل، ف�لّدار دارك، وكّل م� لدين� في خدمتك، لكّنه P ك�ن يقول لهم: »دعوا الناقة 

فاإّنها ماأمورة«.

ف�نطلقـــت حّتى حّطت رح�له� فـــي اأكثر اأحي�ء المدينة فقًرا، فمّد الّن��ش اأعن�قهم ليعرفوا 

َمْن �ســـ�حب الدار اّلتي حّطت عنده� الن�قة، ف�إذا به اأبو اأّيوب الأن�ســـ�رّي، اأفقر اأهل المدينة 

 P اأو اأحـــد اأفقرهـــم. عمد اأبو اأّيوب الأن�ســـ�رّي وعي�له الفقراء المعوزون اإلـــى اأث�ث النبّي

، فيم� ُرّد الأعي�ن والأ�ســـراف واأ�ســـح�ب 
(2(

فنقلوه اإلى دارهم، وحّل النبّي P �ســـيفً� عليهم

النفوذ وذوو الأن�ســـ�ب واأمث�لهم، اأي اأّنه حّدد موقعه الجتم�عّي، ف�ّت�سح من خالل ذلك عدم 

�سرّي والع�ئلّي وعدم 
ُ
تعّلق هذا الرجل ب�لّثروة والن�سب القبلّي والزع�م�ت القبلية والنتم�ء الأ

ارتب�طه ب�لمتح�يلين الوقحين ولن يكون كذلك. فهو P حّدد طبيعة �سلوكه الجتم�عّي منذ 

اللحظة الأولى، واأيًّ� من الفئ�ت ُي�ســـ�ند، ولأيٍّ من الطبق�ت ينح�ز، وَمْن هم اّلذين �ســـين�لون 

الق�ســـط الأوفر من ف�ئدة وجوده. ف�لجميع ك�نوا ينتفعون من وجود النبّي P وتع�ليمه، بيد 

 .
(3(

اأّن الأكثر حرم�ًن� ك�ن اأكثر انتف�ًع� منه، دافعهم في ذلك هو التعوي�ش عن حرم�نهم

الإمام الخامنئي{

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج19، �ش110. 
)2) م. ن، �ش121.

)3) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250�سنة، �ش32 )بت�سرف(



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس الثالث

البعثة والهجرة )2(

يلخ�ـــش لق�ءات النبـــّي P ب�لوفـــود التي ك�نت    1

تح�سر مّكة في مو�سم الحّج. 

يتعّرف اإلى الأ�سب�ب الداعية اإلى الهجرة.    2

يقراأ الأ�سب�ب الك�منة وراء اختي�ر المدينة موطنً�    3

جديدًا للم�سلمين. 





اللداء األّول باليثربيين
بعد اأن ع�د النبّي P من الط�ئف ا�ســـت�أنف جهوده عند حلول مو�ســـم الحّج متنّقاًل بين 

وفودهـــ�، حيث اجتمع ب�ســـّتة من اأهل يثرب في ال�ســـنة الح�دية ع�ســـرة مـــن البعثة، فدع�هم 

لر�س�لته، ف�آمنوا به، واأق�سموا اأن يعملوا في �سبيله� عند عودتهم اإلى بلدهم.

ولم يكن اجتم�عه بهوؤلء ال�ســـتة عماًل عفويً�، بل ك�ن مق�ســـودًا، حيث اجتمع بهم ب�ســـكل 

�سبه �سرّي، ورّكز على عدد محدود، ل كم� فعل مع ب�قي الوفود حيث ك�ن يدعوه� عالنية.

وا�ســـتهدف الر�ســـول P من هذا الجتم�ع حّث هوؤلء الأ�سخ��ش على القي�م بن�س�ط في 

.
(1(

بالدهم لتهيئة الجّو وخلق من�خ موؤّيد ومتع�طف مع الدعوة ومب�دئه� الجديدة في المدينة

العقبة األولى:
عندم� حّل مو�ســـم الحّج في الع�م الث�ني التقى P مع اثني ع�ســـر رجاًل من اليثربّيين، 

واجتمع بهم �ســـرًا في واد �ســـّيق ب�لعقبة بين مّكة ومنى، وهي العقبة الأولى، وقد اأعلنوا فيه� 

اإيم�نهم وا�ستعدادهم للعمل على ن�سر الإ�سالم، وب�يعوا ر�سول اهلل على ذلك.

وبعث ر�ســـول اهلل P معهم م�سعب بن عمير من اأجل اأن يعّلمهم الإ�سالم، ويفّقههم في 

الدين، ويجعل منهم قّوة اأكثر ف�علية ودّقة في ن�ســـر الدين الجديد في �ســـفوف اأهل المدينة، 

.
(2(

وقد نجح في ذلك وبداأت الدعوة ب�لنت�س�ر في اأو�س�ط اأهل يثرب

)1) ابن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�سيرة النبوية، ج2، �ش77، ال�سيخ الطبر�ســـي، الف�سل بن الح�سن، اإعالم الورى 
ب�أعـــالم الهـــدى، تحقيـــق: موؤ�س�ســـة اآل البيت R لإحيـــ�ء التراث، موؤ�س�ســـة اآل البيت R لإحيـــ�ء التراث - قم 

الم�سرفة، ربيع الأول 1417هـ، ط1، ج1، �ش58.  

)2) ال�ســـيوطي، جـــالل الدين عبد الرحمن ابن اأبي بكر، الدر المنثور في التف�ســـير ب�لم�أثور، بيـــروت - لبن�ن، دار الفكر، 
ل.ط، ج6، �ش218.  
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العقبة الثانية:
وفـــي الع�م الت�لي اأي في ال�ســـنة الث�لثة ع�ســـر مـــن البعثة وبعد مرور عـــ�م ك�مل على بيعة 

العقبة الأولى ع�د م�ســـعب بن عميـــر اإلى مّكة ومعه جمع كبير من م�ســـلمي المدينة، خرجوا 

م�ستخفين مع حّج�ج قومهم الم�سركين. ويبدو اأن م�سعبً� قبل ح�سوره اإلى مّكة، ك�ن قد رّتب 

اجتم�عً� بين الر�سول P وبين م�سلمي يثرب بعد انته�ء مو�سم الحّج.

وك�ن ر�ســـول اهلل P ن�زًل دار عبد المطّلب اأي�م الحـــّج، ومعه علّيQ والحمزة، فج�ء 

الم�سلمون من الأو�ش والخزرج، وتواعد معهم على اللق�ء اأي�م الت�سريق لياًل، واأمرهم اأن ل ينّبهوا 

ن�ئمـــً� ول ينتظروا غ�ئبً� حّتى ل يالحظ اأحد حركتهم ويرت�ب في اأمرهم، فب�يعوه على حم�يته، 

وعلى اأن يمنعوه واأهله مّم� يمنعون منه اأنف�سهم واأهليهم، وعلى اأن ين�سروه ويقفوا اإلى ج�نبه في 

ال�ســـّدة والرخ�ء، كم� ب�يعوه على ال�سمع والط�عة والأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، وعلى اأن 

يدعوا اإلى اهلل ول يخ�فوا في اهلل لومة لئم. وقد �ُسّميت هذه البيعة ببيعة العقبة الث�نية.

وك�نـــت بيعة العقبة هي الخطوة الرئي�ســـة التي مّهد فيهـــ� النبّي P للهجرة اإلى المدينة 

المنـــّورة، وب�لهجـــرة اإلى المدينة تبـــداأ المرحلة الث�لثة من مراحل الدعـــوة وهي مرحلة بن�ء 

.
(1(

الدولة، والدف�ع عن الإ�سالم

 الهجرة إلى المدينة 
لقد اأ�ّســـ�ش ر�ســـول اهلل P فـــي هذه المرحلة ق�عدة اآمنة للم�ســـلمين يمكـــن لهم اللجوء 

اإليه� من بط�ش قري�ش وجبروته�. وبعد م�ســـّي ثالث ع�ســـرة �سنة، و�ســـل النبّي مع قري�ش اإلى 

طريـــق م�ســـدود، فلم يبَق جـــدوى مع هوؤلء القـــوم المتكّبرين، ف�أمر الم�ســـلمين ب�لهجرة اإلى 

يثرب ب�عتب�ره� المك�ن الآمن في الجزيرة، حيث ورد عنه قولهP: اإّن اهلل عز وجل قد جعل 

لكم اإخوانً� ودارًا ت�أمنون به�.

ف�أخذ الم�ســـلمون يتوافـــدون اإلى المدينـــة اأفرادًا وجم�ع�ت �ســـرًا وعالنية، م�ســـّحين بوطنهم 

وبعالق�تهم وكثير منهم بممتلك�تهم ومك�نتهم في مجتمعهم الج�هلّي في �سبيل عقيدتهم ودينهم.

)1) ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، اإعالم الورى ب�أعالم الهدى، ج1، �ش59، ابن كثير، اإ�سم�عيل بن كثير الدم�سقي، 
البداية والنه�ية، ج2، �ش193، ابن ه�س�م، عبد الملك بن ه�س�م، ال�سيرة النبوية، ج2، �ش99. 
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ـــة اأّن  وراأت قري�ـــش فـــي هذه الهجـــرة خطرًا على وجوده� وعلى م�ســـتقبله� التج�رّي خ��سّ

تج�رته� اإلى ال�ســـ�م تمّر عبر المدينة، ف�أخذت تمنع الم�سلمين من الهجرة وتالحقهم وُتلحق 

العذاب والإره�ب بهم.

ولم يبق في مّكة �ســـوى النبّي P وعلي ّ Q وعدد قليل من الم�سلمين وبع�ش الن�س�ء. 

وانتظـــر ر�ســـول اهلل P الإذن الإلهـــّي ب�لهجـــرة، و�ســـعرت قري�ـــش بحجم الخطـــر فيم� لو 

التحـــق النبّي P ب�أ�ســـح�به، ف�جتمع كبراء قري�ش لإيج�د طريقـــة لمنع النبّي من اللتح�ق 

ب�لم�ســـلمين، ف�تفقوا علـــى عملية الغتي�ل التي ينّفذه� كّل بطون قري�ـــش، من اأجل اأن يتفّرق 

.
(1(

دمه في القب�ئل كّله� فال يعود ب�إمك�ن بني ه��سم اأن يث�أروا لدمه

وقد تحّدث القراآن عن ذلك بقوله تع�لى: چ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

.
(2(

ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ چ 

ليلة المبيت
اأخبر اهلل تع�لى ر�ســـوله الكريـــم بهذه الموؤامرة، واأمره ب�لخروج ليـــاًل من مّكة واأن يجعل 

ت عليهم كيدهم، فخرج  عليً� Q مك�نه ليبيت على فرا�سه من اأجل التمويه والإيه�م، ليفوِّ

ر�ســـول اهلل اإلى غ�ر ثور، وب�ت عليّ  Q على فرا�ش ر�ســـول اهلل تلك الليلة. وعندم� اقتحم 

الم�ســـركون دار النبـــّي P وجدوا اأنف�ســـهم اأم�م عليّ ّ Q. وقد نـــزل قوله تع�لى في حّق 

. وقد اأهبط 
(3(

الإم�م عليQ چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ چ 

اهلل �سبح�نه وتع�لى جبرائيل فجل�ش عند راأ�سه وميك�ئيل عند رجليه وجعل جبرائيل يقول: بخ 

؟ 
(4(

بخ! من مثلك ي� بن اأبي ط�لب، واهلل يب�هي به المالئكة

)1) ال�ســـيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، تف�ســـير مجمع البي�ن، ج8، �ش455، ابن ه�س�م، عبد الملك بن ه�س�م، ال�سيرة 
النبويـــة، ج2، �ـــش321، ال�ســـيوطي، جالل الدين عبد الرحمن ابـــن اأبي بكر، الدر المنثور في التف�ســـير ب�لم�أثور، ج5، 

�ش141. 

)2) �سورة الأنف�ل، الآية 30. 
)3) �سورة البقرة، الآية 207. 

)4) ابن �ســـهر اآ�ســـوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج2، �ش64، القمي، على بن اإبراهيم القمي، تف�ســـير القمي، 
ت�ســـحيح وتعليق وتقديم: ال�ســـيد طيب المو�سوي الجزائري، قم - ايران، موؤ�س�ســـة دار الكت�ب، �سفر، 1404هـ، ط3، 

ج1، �ش273، ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، الأم�لي، تحقيق: ق�سم الدرا�س�ت الإ�سالمية - موؤ�س�سة البعثة، قم، 

دار الثق�فة، 1414هـ، ط1، �ش463.  
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رسول الله P في الغار
چڳ ڱ ڱ  الآيــة:  يقراأ هذه  بينهم، وهو  P قد خرج قبل ذلك من  النبّي  ك�ن 

. وبعدم� ف�سلت خّطة قري�ش 
(1(

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ 
بتدبير  اأي�سً�  ف�سلت  ولكّنه�  عنه،  ب�لبحث  وق�مت  قواه�،  ا�ستنفرت جميع   P النبّي  بقتل 

وق�ل  اأنظ�ر قري�ش.  واأخف�ه اهلل عن  ثور،  اإلى غ�ر   P ر�سول اهلل  وا�سح، فقد دخل  اإلهّي 

تع�لى: چ... ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې 

.
(2(

ۆئچ 
وتوّجه نحو غ�ر ثور حيث بقي فيه ثالثة اأي�م اإلى اأن تمّكن من الو�ســـول اإلى قرية قب�ء في 

.
(3(

المدينة المنّورة برغم مالحقة قري�ش له

وك�نت هجرة النبّي P في اأّول يوم من �ســـهر ربيع الأول بعدم� ك�ن اأم�ســـى ثالث ع�سرة 

.
(4(

�سنة في مّكة. وك�نت هذه الهجرة بداية الت�ريخ الإ�سالمّي

 Q استخالف اإلمام علّي
ك�نت قري�ش تدعو محمدًا P في الج�هلية الأمين، وك�نت ت�ستودعه وت�ستحفظه اأمواله� 

واأمتعتهـــ�، وكذلـــك من يقدم مّكة مـــن العرب في المو�ســـم. وج�ءته النبّوة والر�ســـ�لة والأمر 

كذلك، ف�أمر عليً� Q اأن يقيم �س�رخً� يهتف ب�لأبطح غدوة وع�سيً� : »األ من كان له قبل 

محّمد اأمانة اأو وديعة فلياأت فلتوؤّد اإليه اأمانته«.

قـــ�ل: وق�ل النبّي P: »اإنهم ل���ن ي�سلوا من الآن اإليك يا عل���ّي باأمر تكرهه حّتى تقدم 

علّي، فاأّد اأمانتي على اأعين النا�ض ظاهراً، ثّم اإّني م�ستخلفك على فاطمة ابنتي وم�ستخلف 

)1) �سورة ي�ش، الآية 9. 
)2) �سورة التوبة، الآية 40. 

)3) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج2، �ش64، ابن ه�س�م، عبد الملك بن ه�س�م، ال�سيرة النبوية، 
ج2، �ش332.  

)4) ال�ســـيخ الكليني، محمد بن يعقوب، رو�ســـة الك�في، ج8، �ش280، ابن �ســـعد، محمد بن �ســـعد، الطبق�ت الكبرى، ج1، 
�ش228، الطبري، محمد بن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، ج2، �ش102.
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. واأمره اأن يبت�ع رواحل لـــه وللفواطم ومن اأزمع للهجرة 
رب���ي عليكم���ا وم�ستحفظه فيكم���ا«)1)

معه من بني ه��سم.

وق�ل ر�ســـول اهلل P لعلّي وهو يو�ســـيه : »واإذا اأبرمت ما اأمرتك فكن على اأهبة الهجرة 

 .
اإلى اهلل ور�سوله، و�سر اإلّي لقدوم كتابي اإليك، ول تلبث بعده«)2)

ّمه ف�طمة بن 
ُ
، ورحل مع الفواطم وهّن: اأ

(3(
وقد اأدى الإم�مQ الأم�ن�ت كله� اإلى اأهله�

.
(4(

اأ�سد، وف�طمة بنت ر�سول اهللP، وف�طمة بنت الزبير، اإلى مدينة يثرب

رسول الله P في يثرب
انطلـــق ر�ســـول اهلل P بهجرته اإلى يثرب في اأّول يوم من �ســـهر ربيع الأّول، وو�ســـل اإلى 

مدينة قب�ء، وانت�ســـر في يثرب خبر و�ســـوله اإلى قب�ء، واأّنه �ســـوف يمكث هن�ك ب�نتظ�ر اأخيه 

علـــّي بن اأبي ط�لب، ف�ندفع الم�ســـلمون واأهلوهم ومن تبعه يزورونه في قب�ء وي�ســـّلمون عليه، 

ويت�سّرفون بروؤيته. واأراد بع�ش الم�سلمين من ر�سول اهلل P الدخول اإلى يثرب اإل اأّن ر�سول 

اهلل P اأ�ســـّر علـــى انتظ�ر الإم�م علّي Q حيث ق�ل: »ل�ست اأري���م حّتى يقدم ابن عّمي 

 .
واأخي في اهلل، واأحّب اأهل بيتي اإلّي، فقد وقاني بنف�سه من الم�سركين«)5)

ولّم� قدم الإم�م علّي Q والفواطم بعد خم�ســـة ع�ســـر يومً� من قـــدوم النبّي، ولم� بلغ 

 P قدومه، ق�ل: »اأدعوا لي علياً«، فقيل: ي� ر�ســـول اهلل ل يقدر اأن يم�ســـي، ف�أت�ه P النبّي

بنف�ســـه، فلّم� راآه اعتنقه وبكى رحمة لم� بقدميه من الورم، وك�نت� تقطران دمً�، وق�ل ر�ســـول 

اهلل P لعلّي Q: »يا علّي اأنت اأّول هذه الأّمة اإيماناً باهلل ور�سوله، واأولهم هجرة اإلى 

)1) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، الأم�لي، 468، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، اإعالم الورى ب�أعالم الهدى، 
ج1، �ش374، ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج2، �ش57. 

)2) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج66، �ش97. 
)3) ال�ســـيخ الكلينـــي، محمـــد بن يعقـــوب، الك�في، ج1، �ش280، ال�ســـيخ الطو�ســـي، محمد بن الح�ســـن، الأم�لي، 83، ابن 
ال�سب�غ، علي بن محمد اأحمد الم�لكي، الف�سول المهمة في معرفة الأئمة، تحقيق: �س�مي الغريري، قم، دار الحديث، 

مطبعة: �سرور، 1422هـ، ط1، ج1، �ش35.

)4) ال�سيد ه��سم البحراني، حلية الأبرار، تحقيق: غالم ر�س� مولن� البروجردي، قمـ  اإيران، موؤ�س�سة المع�رف الإ�سالمية، 
1411هـ، مطبعة: بهمن، ط1، ج1، �ش91، العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج66، �ش97.

)5) ال�ســـيخ الكليني، الك�في، ج1، �ش280، ابن ال�ســـب�غ الم�لكي، الف�سول المهمة، �ش35، ال�سيخ الطو�سي، الأم�لي، ج2، 
�ش83. 
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اهلل ور�سول���ه، واآخره���م عه���داً بر�سوله، ل يحّب���ك والذي نف�سي بي���ده اإّل موؤمن قد امتحن 

قلب���ه لاإيم���ان، ول يبغ�س���ك اإّل مناف���ق اأو كاف���ر«، ثّم نزل قب�ء مع ر�ســـول اهلل P في دار 

.
(1(

كلثوم بن الهدم

وبقي ر�سول اهلل بعد قدوم علّي Q يومً� اأو يومين، ثّم اأمره ر�سول اهلل P ـ وك�ن يوم 

الجمعة ـ اأن يخّط لم�ســـجد قب�ء المعروف والذي نـــزل فيه قوله تع�لى: چ ڦ ڄ ڄ 

، وك�نت قبلته اإلى بيت المقد�ش، ف�سّلى بهم ر�سول اهلل P �سالة الجمعة، 
ڄ ....چ)2)

ثّم انطلق P على ن�قته، والإم�م علّي Q بج�نبه اإلى يثرب، يحّفه الم�ســـلمون ب�لتكبير 

 P داره، وانطلقت ن�قة النبّي P والتهليـــل، وك�ن كّل م�ســـلم يرغب ب�أن ينزل ر�ســـول اهلل

وهو وا�ســـع له� زم�مه�...، حّتى �ســـ�رت ب�لقرب من ب�ب اأبي اأّيوب خ�لد بن يزيد الأن�س�رّي 

فبركت هن�لك، فمكث ر�سول اهلل P عنده �سهرًا، حّتى انتهى P من بن�ء الم�سجد وبن�ء 

.
(3(
Qداره، ودار الإم�م علّي

دوافع الهجرة
لـــم تكـــن الهجـــرة اإلـــى المدينة رّد فعـــل على ا�ســـطه�د قري�ش بـــل ك�نت فعـــاًل خّطط له 

النبّي P لتكون المدينة ق�عدة ارتك�ز للدعوة.

واأهّم الدوافع التي اأّدت للهجرة هي:

اأوًل: اإّن مّكة لم تعد مك�نً� �ســـ�لحً� للدعوة، فقد ح�ســـل النبّي منه� على اأق�ســـى م� ُيمكن 

الح�ســـول عليه، ولم يبَق بعُد اأّي اأمل في دخول فئ�ت جديدة في الدين الجديد في الم�ستقبل 

القريب على الأقل، خ�سو�سً� بعدم� نجحت قري�ش في و�سع الحواجز والعراقيل الكثيرة اأم�م 

تقّدم هذا الدين وانت�ســـ�ره، لذلك ك�ن ل بّد من النتق�ل اإلى مك�ن اآخر ينطلق الإ�ســـالم فيه 

بحّرية بعيدًا عن �سغوط قري�ش، وفي من�أى عن من�طق �سيطرتهم ونفوذهم.

)1) ابـــن �ســـهر اآ�ســـوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لـــب، ج1، �ش183، المقريزي، تقي الديـــن اأحمد بن علي، اإمت�ع 
الأ�سم�ع، تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد النمي�سي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1420 - 1999م، ط1، ج1، �ش48.

)2) �سورة التوبة، الآية 108. 
)3) ابن �ســـهر اآ�ســـوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج1، �ش183، ابن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�ســـيرة 

النبوية، ج2، �ش146.
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وثانياً: اإّن الإ�ســـالم دين ك�مل ونظ�م �ســـ�مل، ُيع�لج في ت�ســـريع�ته جميع جوانب الحي�ة، 

وهو للب�ســـرية جمع�ء وم� ح�ســـل عليه النبّي P في مّكة بعد ثالث ع�ســـرة �سنة ل ُيمّكنه من 

تطبيق ك�ّفة ت�ســـريع�ت الإ�سالم، على الب�سرية كّله�، وتحقيق ك�مل اأهدافه، ول �سّيم� ب�لن�سبة 

اإلى ذلك الج�نب الذي ُيع�لج م�ســـ�كل الن��ش الجتم�عية وال�سي��سية وغيره�، مّم� يحت�ج اإلى 

بنـــ�ء الدولة لن�ســـر الق�نون والنظـــ�م وتطبيقهم�، فـــك�ن ل بّد من النتق�ل اإلى �ســـ�حة اأخرى 

ي�ســـتطيع النبّي فيه� اإق�مة الحكومة التي ت�سمن تطبيق النظ�م الإ�سالمّي في الحي�ة وتحقيق 

اأهدافه الكبرى ون�سره في ك�ّفة البالد واإبالغه اإلى جميع العب�د.

سّر اختيار المدينة
ك�نت المدينة مهي�أة جغرافيً� واجتم�عيً� واقت�س�ديً� لتكون ق�عدة �سلبة لالإ�سالم:

1. فمن الن�حية الجغرافية تبعد المدينة عن مّكة اأكثر من اأربعم�ئة كيلو متر، مّم� يجعله� 

بم�أمـــن من هجم�ت قري�ش المف�جئة والمب�غتة مـــن جهة، ومن جهة اأخرى هي قريبة 

من طريق تج�رة مّكة ال�س�م بحيث تمّكن النبّي P من فر�ش �سيطرته ومم�ر�سة نوع 

من ال�سغط ال�سي��سّي والقت�س�دّي وحّتى الع�سكرّي على قري�ش في الوقت المن��سب.

2. ومن الن�حية الجتم�عية، ف�إّن طول النزاع القبلّي بين �سّك�نه� من الأو�ش والخزرج واليهود 

جعله� منطقة مفككة اجتم�عيً�، فكم� اأّنه� ل ت�ستطيع اأن تتم��سك اأم�م قّوة الإ�سالم، ف�إنه� 

ك�نت تتطّلع اإلى رجل تلتّف حوله لينزع عنه� اإلى الأبد هذه الع�سبي�ت الم�ستع�سية. 

3. ومـــن الن�حية القت�ســـ�دية تعتبـــر المدينة غنية ب�إمك�ني�ته� الزراعيـــة بم� يمّكنه� من 

المق�ومة والحتف�ظ بنوع من الحي�ة في ح�ل تعّر�ســـت ل�ســـغوط اقت�ســـ�دية من قبل 

الم�سركين وغيرهم.

أحداث وقعت في السنة األولى للهجرة

انت�سار الإ�سام: في ال�ســـنة الأولى للهجرة انت�ســـر الإ�سالم انت�ســـ�رًا وا�سعً� في يثرب.   .1
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، واأ�سبح �سلم�ن من كب�ر ال�سح�بة 
(1(

ومن جملة من اعتنق الإ�ســـالم �ســـلم�ن الف�ر�سّي

 .P ومن المقّربين من النبّي

 P ع���ودة بع����ض المهاجري���ن م���ن الحب�س���ة: وبعـــد عـــّدة اأ�ســـهر من و�ســـول النبّي  .2

اأخـــذت طالئع مه�جري الحب�ســـة تتوافد على المدينة بعد اأن بلغهـــم نب�أ الهجرة، ولم 

ي�ســـلوا جميعً� فقد مّر بع�سهم على مّكة، ومنهم من توّجه للمدينة و�سهد معركة بدر. 

وا�ستمّرت العودة من الحب�سة بتقّطع اإلى �سنة �سبع للهجرة، عندم� قدم جعفر بن اأبي 

.
(2(

ط�لب

التاأريخ الهجرّي: ب�در ر�سول اهلل P بعد و�سوله اإلى المدينة اإلى العمل على ت�أريخ   .3

الحوادث، ف�بتداأ ب��ســـتعم�ل الت�أريخ ابتداًء من يوم قدومه مه�جرًا اإلى المدينة حينم� 

ورد اإلى قب�ء، ثم اأخذ الم�سلمون يوؤّرخون بعد ذلك ب�ل�سهر وال�سهرين، فك�نوا يوؤّرخون 

.
(3(

ب�لأ�سهر اإلى ال�سنة الخ�م�سة، ومنه� يبداأون بذكر ال�سنين

)1) ال�ســـيخ الطبر�سي، الف�ســـل بن الح�ســـن، اإعالم الورى ب�أعالم الهدى، ج1، �ش151، ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، 
كم�ل الدين وتم�م النعمة، �ش159.

)2) ابن حجر الع�ســـقالني، �ســـه�ب الدين، فتح الب�ري �ســـرح �ســـحيح البخ�ري، بيـــروت، لبنـــ�ن، دار المعرفة، ط2، ج7، 
�ش145، ابن �سعد، محمد بن �سعد، الطبق�ت الكبرى، ج1، �ش139.

)3) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج58، �ش351، ابن كثير، اإ�سم�عيل بن كثير الدم�سقي، البداية والنه�ية، 
ج6، �ش206، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغ�زي، تحقيق: الدكتور م�ر�ســـدن جون�ش، ن�ســـر دان�ش  اإ�ســـالمي، 

رم�س�ن ، 1405هـ، ل.ط، ج2، �ش531.  
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المهاهيم الرئيسة

بعد اأن ع�د النبّي P من الط�ئف ا�ست�أنف جهوده عند حلول مو�سم الحّج متنّقاًل بين   .1

وفوده�، حيث اجتمع ب�سّتة من اأهل يثرب في ال�سنة الح�دية ع�سرة من البعثة. وعندم� 

حّل مو�سم الحّج في الع�م الث�ني التقى P مع اثني ع�سر رجاًل من اليثربيين.

الهجرة اإلى يثرب: و�سل النبّي مع قري�ش اإلى طريق م�سدود، فلم يبَق جدوى مع هوؤلء   .2

القـــوم المتكبرين، ف�أمر الم�ســـلمين ب�لهجـــرة اإلى يثرب ب�عتب�رهـــ� المك�ن الآمن في 

الجزيرة.

لم يبق في مّكة �سوى النبّي P وعلّي Q وعدد قليل من الم�سلمين وبع�ش الن�س�ء،   .3

وانتظر ر�سول اهلل P الإذن الإلهّي ب�لهجرة.

موؤامرة قري�ش: اأخبر اهلل تع�لى ر�سوله الكريم بهذه الموؤامرة، واأمره ب�لخروج لياًل من   .4

مّكة واأن يجعل عليً� Q مك�نه ليبيت على فرا�سه من اأجل التمويه والإيه�م. 

اأو�سى ر�سول اهلل P علّيً�Q ب�أن يبقى في مّكة واأن يقيم �س�رخً� يهتف ب�لأبطح   .5

غدوة وع�سيً� : األ من ك�ن له ِقَبَل محّمد اأم�نة اأو وديعة فلي�أت فلتوؤّد اإليه اأم�نته.

ه�جر ر�ســـول اهلل P اإلى يثرب حّتى و�ســـل قب�ء وبنى فيه� م�ســـجدًا، وانتظر و�سول   .6

الإم�م علّيQ، ولّم� قدم الإم�م علّي Q والفواطم، دخل ر�سول اهلل يثرب. 

دوافع الهجرة:   .7

اأوًل: اإّن مّكة لم تعد مك�نً� �س�لحً� للدعوة الإ�سالمية. 

ثانياً: اإّن الإ�ســـالم دين ك�مل ونظ�م �س�مل، يع�لج في ت�سريع�ته جميع جوانب الحي�ة، 

وهو للب�سرية جمع�ء. 

�ســـّر اختي�ر المدينة: هن�ك عّدة اأ�ســـب�ب �س�عدت على اختي�ره� مقرًا جديدًا للدعوة:   .8

الأ�سب�ب الجغرافية والأ�سب�ب الجتم�عية والأ�سب�ب القت�س�دية. 

اأحداث وقعت في ال�سنة الأولى للهجرة: انت�س�ر الإ�سالم، بداية الت�أريخ الهجري، عودة   .9

بع�ش المه�جرين من الحب�سة. 
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للمطالعة

دعائم الّنظام النموذجّي
قِدم النبّي Pاإلى المدينة لُيقيم هذا الّنظ�م ويعمل على تك�مله ويجعله اأنموذًج� اإلى اأبد 

 
ٍ
الّدهر، وليقتدي به الاّلحقون على امتداد الت�ريخ، مّمن تتوّفر لديهم القدرة على اإق�مة نظ�م

مم�ثـــل لـــه. واإّن اإيج�د مثل هذا الّنظ�م يحت�ج اإلى دع�ئم عق�ئدية واإن�ســـ�نية، فال بّد اأّوًل من 

وجود معتقدات واأفك�ر �ســـليمة. وقد بّين النبّيP ذلك خالل فترة ال�ّســـنوات الثالث ع�سرة 

اّلتي اأم�س�ه� في مّكة، ثّم عّلمه� وفّهمه� الن��ش ب�سكل متوا�سل طوال وجوده في مّكة. 

وث�نًي�: من ال�ســـرورّي وجود القواعد والّدع�ئم الإن�ســـ�نّية، لأّن الّنظ�م الإ�ســـالمّي ل يقوم 

على فرٍد واحد. وقد ب��سر النبّي P ب�إعداد هذه الّرك�ئز في مّكة وحّققه�. ك�ن البع�ش من 

ـــح�بة، فيم� ك�ن البع�ش الآخر من اّلذين اإعدادهم في يثرب اأمث�ل �ســـعد بن مع�ذ  كب�ر ال�سّ

.P واأبي اأّيوب واآخرين، وذلك قبل هجرة النبّي

لقد ك�نت هجرة النبّي P اإلى المدينة بمث�بة ن�ســـ�ئم ربيع عّمت اأجواء المدينة ف�ســـعر 

اأهلهـــ� ك�أّن انفراًج� حّل فيهم جذب القلـــوب واأيقظه�. وعندم� دخل النبّيP المدينة تبّدل 

ذلك ال�ّســـوق وذلك الّن�سيم اإلى ع��ســـفة األهبت قلوب الّن��ش فغّيرته�. و�سرع�ن م� نم� لديهم 

ال�ّســـعور بـــ�أّن جميع م� لديهم مـــن عق�ئد وعواطف وروابط قبلّية وع�ســـبّي�ت قد ذابت بطلوع 

محّي� هذا الرجل و�ســـلوكه ومنطقه، واأ�ســـرفوا على ن�فذة جديدة تطّل بهم على حق�ئق ع�لم 

الخلق والمع�رف الأخالقّية... ومن العج�ئب اّلتي حفلت به� حي�ته P هي اأّنه، وطوال تلك 

ال�سنوات الع�سر، لم يهدر لحظًة واحدة، فلم ُيَرP غ�فاًل عن اإن�رة م�سعل الهداية والإيم�ن 

والتعليم والتربية ولو للحظٍة واحدة؛ فلقد ك�نت يقظته ونومه وم�ســـجده وداره ودخوله �ســـ�حة 

.
(1(

الحرب وم�سيره في الطرق�ت والأ�سواق ومع��سرته لأ�سرته وكّل وجوده اأينم� حّل، در�ًس�

الإمام الخامنئي{

)1) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش31)بت�سرف(.



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس الرابع 

بناء الدولة اإلسالمية ــ 

ومواجهة التحديات )1(

يتعّرف اإلى الأعمـــ�ل التي ق�م به� النبّي P في    1

ت�أ�سي�ش الدولة. 

يلّخ�ش �سي��سية النبّي P في ن�سج العالق�ت مع    2

الق�طنين في المدينة. 

والم�ســـلمين    3  P النبـــّي  جهـــ�د  اإلـــى  يتعـــّرف 

خ�سو�سً� في معركة بدر. 





ب��سر النبّي P فور و�سوله اإلى المدينة المنّورة ب�أعم�ل ت�أ�سي�سية ترتبط ببن�ء المجتمع 

ال�سي��سّي الإ�سالمّي، وبم�ستقبل الدعوة الإ�سالمية، واأبرزه�:

بناء المسجد
الم�ســـجد هو اأّول مركز ُعِنَي النبّي ب�إن�ســـ�ئه، وقد ك�ن مركزًا للعب�دة، والتعليم، والحكم، 

، وك�ن المقّر العـــ�ّم الوحيد فـــي الدولة هو  والإدارة. فلـــم يكـــن لحكومـــة النبّي مقـــّر خ��ـــشّ

 P ك�ن ا�ستراه ر�سول اهلل ،
(1(

الم�ســـجد. وك�ن ر�سول اهلل P ي�ســـّلي ب�أ�سح�به في الِمْرَبِد

. وقد عمل 
(2(

من اأ�ســـح�به، وق�م ببن�ء الم�ســـجد بذلك المك�ن، وقد نقلت حج�رته من الحّرة

بيـــده ال�ســـريفة اإلى ج�نب الم�ســـلمين مّم� دفع اأ�ســـح�به اإلى الداأب في العمل. وقد �ســـ�ركت 

الن�ســـ�ء في بن�ء الم�سجد، فكن يحملن الحج�رة لياًل، بينم� يقوم الرج�ل نه�رًا ب�لبن�ء، حّتى 

 .
(3(

اأتموا بن�ءه، ثّم بنيت م�س�كنه وبيوته مال�سقة للم�سجد

تشريع األذان
بعد النته�ء من بن�ء الم�سجد ج�ء الوحي الإلهّي بو�سيلة دعوة الن��ش اإلى ال�سالة. ورغم 

اقتراح العديد من الم�ســـلمين لبع�ش الأ�ســـ�ليب في دعوة الن��ش اإلى ال�ســـالة، اإل اأّن ر�ســـول 

اهلل P لم ي�ســـّد اأحدًا منهم، بل ا�ستمع اإلى اأقوالهم واآرائهم، ثّم اأخبرهم ب�لوحي الإلهّي، 

)1) المربد: مو�سع نزول الإبل، وتجفيف التمور.
)2) مو�سع الحج�رة ال�سود خ�رج المدينة. 

)3) ال�ســــيخ الطبر�ســــي، الف�ســــل بن الح�ســــن، اإعالم الورى ب�أعالم الهدى، ج1، �ش159، ال�ســــيخ الكليني، محمد بن 
يعقوب، الك�في، ج1، �ش81ـ  �ش317، ال�ســــيخ ال�ســــدوق، محمد بن علي، من ل يح�سره الفقيه، ت�سحيح وتعليق: 

علي اأكبر الغف�ري، قم، موؤ�س�ســــة الن�ســــر الإ�ســــالمي الت�بعة لجم�عة المدر�ســــين بقم الم�سرفة، ل.ت، ط2، ج1، 

�ش75. 
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واأن الأذان وحي من اهلل �ســـبح�نه وتع�لى، وقد عّلمه ر�ســـول اهلل P لالإم�م علّي Q ثّم 

اأمـــره بـــ�أن يعّلم بالًل، فدع� الإمـــ�م علّيQ بالًل فعلمه الأذان، ثّم �ســـعد بالل على اأحد 

 .
(1(

جدران الم�سجد ورفع الأذان لأول مّرة في الإ�سالم

المؤاخاة
اأقدم النبّي P على اأّول خطوة تنظيمّية للمجتمع الجديد هي الموؤاخ�ة بين المه�جرين 

والأن�ســـ�ر، وذلك في �ســـبيل ترجمة الروؤية النظرية في الإ�ســـالم اإلى واقع مع��ش، وفي �سبيل 

التمهيد لولدة الأّمة الجديدة بتركيب مجتمعّي ذي �سيغة من�سجمة مت�آلفة، وفي �سبيل توكيد 

وحدة الم�سلمين والتغّلب على التن�ق�س�ت الداخلية الق�ئمة بين الأو�ش والخزرج، والتن�ق�س�ت 

المتوّقعة بين المه�جرين والأن�س�ر، وفي �سبيل تحطيم العتب�ر الطبقّي القبلّي، والقت�س�دّي، 

وعالج م�سكلة التف�وت في الم�ستوى المعي�سّي، والتعبير العملّي عن مبداأ الموا�س�ة والم�س�واة 

الإ�سالمّي.

وك�نت الموؤاخ�ة بعد خم�ســـة اأو ثم�نية اأ�ســـهر من و�ســـوله P اإلـــى المدينة، وق�ل لهم: 

. وبعـــد اأن اآخى ر�ســـول اهلل بين الم�ســـلمين بقي الإم�م 
»تاآخ���وا ف���ي اهلل اأخوي���ن اأخوي���ن«)2)

علّيQ فق�ل له ر�سول اهلل P: »اإّنما تركتك لنف�سي، اأنت اأخي واأنا اأخوك، فاإْن ذكرك 

اأح���د فق���ل: اأنا عب���د اهلل واأخو ر�سوله ل يّدعيه���ا بعدك اإّل كّذاب، وال���ذي بعثني بالحّق ما 

اأّخرت���ك اإّل لنف�س���ي، واأن���ت مّني بمنزلة ه���ارون من مو�سى اإل اأّنه ل نب���ّي بعدي واأنت اأخي 

ووارث���ي)3)«. ثـــّم اأخذ بيـــده، وق�ل: »ه���ذا اأخي«، ف�آخى ر�ســـول اهلل P بين نف�ســـه والإم�م 

 .
(4(
Q علّي

)1) العي��سي، محمد بن م�سعود، تف�سير العي��سي، ج1، �ش157، ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، 83.
)2) ابن ه�س�م، عبد الملك بن ه�س�م، ال�سيرة النبوية، ج2، �ش351.

)3) الق��ســـي النعم�ن المغربي، النعم�ن بن محمد، دع�ئم الإ�ســـالم، تحقيق : اآ�ســـف بن علي اأ�سغر في�سي، الق�هرة، دار 
المع�رف، 1383 - 1963م، ل. ط، ج2، �ش477.

)4) ابن حجر الع�ســـقالني، �ســـه�ب الدين، فتح الب�ري �سرح �ســـحيح البخ�ري، ج7، �ش211، المقريزي، تقي الدين اأحمد 
بن علي، اإمت�ع الأ�ســـم�ع، ج1، �ش340، ال�ســـيد ابن ط�وو�ش، علي بن مو�ســـى،  الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، 

�ش28. 
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الصحيهة 
مع بداية الهجرة ك�ن ثّمة خم�ش طوائف من ال�سّك�ن في المدينة هم:

1. المهاجرون: الذين �ســـّحوا بوطنهم واأموالهم وعالق�تهم طلبً� للحّرية وحر�ســـً� على 

دينهم، فه�جروا من مّكة اإلى المدينة.

2. الأن�س���ار: وهم �ســـّك�ن المدينة الأ�ســـليون مـــن قبيلتي الأو�ش والخـــزرج، الذين اأحّبوا 

نزل معه.
ُ
ر�سول اهلل ون�سروه واّتبعوا النور الذي اأ

3. الم�سركون: من قبيلتي الأو�ش والخزرج ومن قب�ئل عربية اأخرى، وذكر منهم ع�س�ئر: 

خطمة بنو واقف، بنو �سليم... وهوؤلء ك�نوا على الكفر اأّول الهجرة، وت�أّخر اإ�سالم كثير 

منهم اإلى ال�سنة الرابعة للهجرة.

4. المته���ّودون: وهم جم�عـــة من الأو�ش والخزرج وغيرهم� ك�نوا قد تهّودوا، لمج�ورتهم 

خيبر وقريظة والن�سير. 

5. اليهود الأ�سليون: )من اأ�ســـل ا�ســـرائيلّي( الذين اأتوا من فل�ســـطين و�سكنوا المدينة 

و�سواحيه�، وهم قينق�ع، وقريظة، والن�سير، ويهود خيبر.

وك�ن ل بـــّد للنبّي P، الذي ي�ســـعى لتنظيم المجتمع الإ�ســـالمّي فـــي اإط�ر دولة يحكمه� 

الق�نون الإلهّي، من اأن يقوم بجملة من التدابير التنظيمية التي تجعل عالق�ت هذه الطوائف 

فيمـــ� بينهـــ� من�ســـبطة في اإطـــ�ر الق�نـــون الجديد، فك�نـــت وثيقة ال�ســـحيفة، التي و�ســـعه� 

النبّي  P، وقد ت�ســـّمنت قواعد كلية واأ�س�ســـً� عملية في الحقـــوق والعالق�ت، وقد بلغت 41 

بندًا، من اأهمه�:

1. اأّن الم�سلمين اأّمة واحدة من دون الن��ش رغم اختالف قب�ئلهم وانتم�ءاتهم.

2. اأّن ر�سول اهلل P هو ق�ئد الأّمة ومركز ال�سلطة في كّل �سيء. 

3. اأّن م�سوؤولية دفع الظلم تقع على ع�تق الجميع، ول تخت�ّش بمن وقع عليه الظلم.

4. منحت الوثيقة المتهّودين من الأن�س�ر حقوقهم الع�مة كحّق الأمن والحرية والمواطنة 

ب�سرط اأن يلتزموا بقوانين الدولة واأن ل يف�سدوا ول يت�آمروا على الإ�سالم والم�سلمين.
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موادعة اليهود
بعــــد اإقرار الوثيقة ال�سي��ســــية الكبرى في المدينة، وّقع ر�ســــول اهلل P الموادعة بينه 

وبين المتهّودين من قب�ئل الأو�ش والخزرج. بقي اليهود الأ�ســــليون ف�سعروا ب�أّنهم قد عزلوا 

عن اأن�ســــ�رهم من المتهّوديــــن بعد توقيع ال�ســــحيفة، فج�وؤوا اإلى ر�ســــول اهلل Pوطلبوا 

الهدنــــة، فكتب لهــــم النبّي Pبذلك علــــى اأن ل يعينوا عليه اأحدًا، ول يتعّر�ســــوا لأحد من 

 P  اأ�سح�به بل�س�ن ول يد، ول ب�سالح، ل في ال�سّر ول في العالنية، ف�إن فعلوا فر�سول اهلل

في حّل من �ســــفك دم�ئهم، و�سبي ذراريهم ون�ســــ�ئهم واأخذ اأموالهم، وكتب لكل قبيلة كت�بً� 

.
(1(

على حدة

إعداد الدوة العسكرية
اأقدم النبّيP على خطوٍة اأخرى على طريق بن�ء الدولة، وهي خطوة الإعداد الع�ســـكرّي 

واإعـــداد القـــوة الب�ســـرية المدّربـــة، واإعداد ال�ســـالح والخيل وغيـــر ذلك مّم� تحت�جـــه القّوة 

الم�ســـلحة، وذلـــك عمـــاًل بقولـــه تع�لـــى: چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

.
(2(

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ 
فق�ســـم الم�سلمين في المدينة اإلى عراف�ت، وجعل على كل ع�سرة عريفً�، وجعل من جميع 

الذكور الب�لغين جنودًا، وكّون منهم الجيو�ش، وال�سراي� الع�سكرية.

ومـــ� يمكن ا�ســـتف�دته من الرواي�ت المتفّرقـــة فيم� يتعّلق بتنظيم القوة الع�ســـكرية واإدارة 

المع�رك الدف�عية في عهد النبّي P هو المالمح الت�لية:

اإّن القرار الع�سكرّي الإ�ستراتيجّي والتكتيكّي ك�ن بيد النبّي P وحده.  .1

ك�ن النبـــّي ي�ســـّكل الجي�ـــش والوحدات الع�ســـكرية من الذكـــور الب�لغيـــن. وك�ن يخت�ر   .2

للجندية الذين بلغوا خم�ش ع�سرة �سنة من العمر فقط.

التدريـــب: فقد ك�ن �ســـّب�ن المدينـــة المنورة يتدّربون على ا�ســـتعم�ل ال�ســـالح، وفنون   .3

)1) ابـــن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�ســـيرة النبوية، ج2، �ش147، ال�ســـيخ الكليني، محمد بن يعقـــوب، الك�في، ج2، 
�ش666، ابن حنبل، اأحمد بن حنبل، م�سند اأحمد، ج4، �ش141. 

)2) �سورة الأنف�ل، الآية 60. 
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ـــ�ش للتدريـــب، وك�ن الإم�م علـــّي يعّلم الن��ش  القتـــ�ل، وك�ن فـــي المدينة مك�ن مخ�سّ

الرمي والقت�ل.

وقـــد ك�ن هن�لـــك الكثير من النظم الع�ســـكرية في �ســـيرة النبّي، من قبيل اإح�ســـ�ء عدد 

الم�سلمين لأغرا�ش ع�سكرية، ومن قبيل الت�سليح الع�سكرّي وال�سن�ع�ت الع�سكرية، والتج�ّس�ش 

الع�ســـكرّي وغير ذلك من المالمح التي تك�ســـف عن دقة التنظيم الع�سكرّي، الذي ك�ن له دور 

كبير في تحقيق اإنج�زات ع�سكرية كبرى في عهد النبّيP في فترة زمنية ق�سيرة ن�سبيً�.

 مواجهة التحّديات
بعد اأن ا�ســـتقّر النبّي P في المدينة ورّتب اأو�ســـ�عه� الداخلية بداأت مرحلة الدف�ع عن 

الإ�ســـالم والجه�د �ســـّد القوى الج�هلية. وواجه النبّي Pع�ســـكريً� ثالث فئ�ت من الأعداء 

هم:

1. الم�سركون )من قري�ش وغيره� من القب�ئل الأخرى(.

2. اليهود.

3. الن�س�رى )في حرب موؤتة وتبوك(.
 P وللموؤّرخين ا�ســـطالح�ن في ت�سمية المع�رك التي خ��سه� الم�سلمون في حي�ة النبّي

هم�:

الغزوة: ويق�سدون به� المعركة التي يح�سره� النبّي P بنف�سه ويتوّلى هو قي�دته�.

ال�سري���ة: وهـــي المجموعة الجه�دية التـــي ل يكون فيه� النبّي P ويتوّلى اأحد اأ�ســـح�به 

قي�دته�.

 وبلغت الغزوات وال�ســـراي� في حي�ة النبّي P اأكثر من ثم�نين بين غزوة و�ســـرية. وكّله� 

ك�نت في فترة م� بعد الهجرة. 

السرايا وأهدافها 
ك�نت اأّول �سّرية بعث به� ر�سول اهلل P بعد �سبعة اأ�سهر من الهجرة هي �سرية حمزة بن 

عبد المطلب لمالق�ة بع�ش الم�ســـركين من قري�ش، لكن مجـــدي بن عمرو الجهني الذي ك�ن 

موادعً� للطرفين، ح�ل بينهم�، ف�ن�سرف� من غير قت�ل.
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ك�ن الهـــدف مـــن اإر�ســـ�ل ال�ســـراي� هـــو اإربـــ�ك قري�ـــش وحلف�ءهـــ� واإ�ســـع�فهم وتحطيم 

معنوي�تهم، و�ســـرب ن�س�طهم التج�رّي الذي يمّثل ع�ســـب حي�تهم و�سري�ن وجودهم، واإنذار 

اأعـــداء الدولـــة الن��ســـئة من غير قري�ـــش وحلف�ئه� ك�ليهـــود في الداخل وجم�عـــ�ت البدو في 

الخ�رج ب�أّن الم�ســـلمين ق�درون على الرّد وم�ســـتعّدون للت�سّدي لأّي عدوان ي�ستهدف الإ�سالم 

.
(1(

وكي�نه ال�سي��سّي

وقد حّققت هذه ال�سراي� المنجزات الت�لية:

1. عقد تح�لف�ت بين الم�سلمين وبين بع�ش القب�ئل الموجودة في المنطقة، بعدم� �سعرت 

تلك القب�ئل بقوة الم�ســـلمين وقدرتهم على التحّرك، وبت�ســـميمهم على مواجهة حّتى 

قري�ش ب�لحرب.

 2. التدريـــب علـــى القت�ل في ظـــروف جديدة تختلف عن ظروف معـــ�رك الج�هلية، وفي 

اإط�ر موازين قوى م�دية ومعنوية مختلفة.

3. ا�ستطالع المن�طق المحيطة ب�لمدينة وم� فيه� من م�س�لك وطرق موا�سالت وم�س�در 

مي�ه.

4. تهديد قري�ش ب�لح�ســـ�ر القت�ســـ�دّي عـــن طريق جعل ممّرات تجـــ�رة قري�ش مع بالد 

ال�س�م مهّددة وغير اآمنة.

5. تثبيت هيبة الإ�سالم والم�سلمين بين القب�ئل المج�ورة للمدينة.

معركة بدر
ك�نت معركة بدر اأول معركة م�ســـّلحة كبرى خ��ســـه� النبّيP والم�ســـلمون في مواجهة 

الم�ســـركين من قري�ش، وذلك يوم الجمعة في ال�ســـ�بع ع�ســـر من �سهر رم�ســـ�ن المب�رك في 

ال�ســـنة الث�نية من الهجرة، قرب بدر على بعد حوالي م�ئة و�ستين كيلو مترًا من المدينة فيم� 

بينه� وبين مّكة المّكرمة.

)1) لالطالع على بع�ش ال�ســـراي�، راجع: الطبري، محمد بن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، ج2، �ش402، اليعقوبي، اأحمد 
بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج2، �ش70، ابن ه�س�م، عبد الملك بن ه�س�م، ال�سيرة النبوية، ج2، �ش245، الواقدي، 

محمد بن عمر بن واقد، المغ�زي، ج1، �ش10. 
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وقـــد خرج ر�ســـول اهللP ومعه ثالثم�ئة وثالثة ع�ســـر رجاًل من اأ�ســـح�به م�ســـتهدفين 

ال�ســـيطرة على الق�فلة التج�رية التي ك�ن يقوده� اأبو �ســـفي�ن، المتوّجهة من ال�س�م اإلى مّكة، 

ل طعمً� في الم�ل والغنيمة واإّنم� بغية التعوي�ش على الم�ســـلمين مّم� اأخذه منهم الم�ســـركون، 

وفر�ش ح�ســـ�ر اقت�ســـ�دّي على قري�ش، علّ َ ذلـــك يدفعه� اإلى المتن�ع عـــن مح�ربة الدعوة، 

والت�آمـــر على الإ�ســـالم والم�ســـلمين. وقد علم اأبو �ســـفي�ن بتحّرك النبـــّي P فغّير طريقه، 

واأر�ســـل اإلى مّكة يطلـــب النجدة من قري�ش، ف�أقبلت قري�ش ب�أحق�دهـــ� وكبري�ئه� ب�ألف مق�تل 

لحم�يـــة الق�فلة، وبـــداأت المعركة ب�لمب�رزة ثّم التحم الجي�ســـ�ن وهم� غيـــر متك�فئين ل من 

حيـــث العدد ول مـــن حيث العت�د، ولكـــّن اهلل اأنزل الكثير مـــن األط�فه ورحمتـــه، فتدّخلت يد 

الغيب، وج�ء الإمداد المالئكّي للنبي P، فحّقق اهلل �سبح�نه الن�سر لالإ�سالم والم�سلمين، 

واندحرت قّوة قري�ش. 

وقـــد ك�نـــت لر�ســـول اهلل P قيـــ�دة حكيمـــة ل نظيـــر لهـــ�. وك�ن لالإمـــ�م علّي بـــن اأبي 

ط�لب  Q في هذه المعركة دور كبير، وظهرت �سج�عته المتميزة بين �سفوف الم�سلمين. 

ومن جهة اأخرى اأثبت الم�سلمون اأّنهم اأ�سح�ب حّق، واأّنهم ي�ستطيعون ال�سمود في وجه اأقوى 

.
(1(

العرب في ذلك الزمن وهي قري�ش

وقد اأيّد اهلل �سبح�نه وتع�لى ر�سوله الكريم والم�سلمين بن�سره حيث ق�ل تع�لى: چڇ ڇ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
.

ک کگ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ)2)
وك�ن الم�ســـركون يرون جي�ســـً� �ســـغيرًا ل يملك �ســـيئً� من العّدة، �ســـوى الإيم�ن الرا�سخ، 

ينت�سر على جي�ش يفوقه اأ�سع�فً� في العدد والعدة. وت�سير الآية اإلى حقيقة اأّن اهلل ين�سر من 

ي�س�ء. فم�سيئة اهلل واإرادته ل تكون بغير ح�س�ب، بل هي تكون بموجب حكمته وفي حدود لي�قة 

الأفراد، اأي اأّن اهلل يوؤّيد الذين ي�ستحّقون ذلك.

)1) الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغ�زي، ج1، �ش27،  ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، 
�ســـرح نهج البالغة، ج14، �ش85، ابن اإ�ســـح�ق، محمد بن اإ�ســـح�ق المطلبي، �سيرة ابن اإ�ســـح�ق )ال�سير والمغ�زي(، 

ج2، �ش333. 

)2) �سورة اآل عمران، الآية 13. 
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والجدير ب�لذكر اأّن الن�ســـر الإلهّي للم�سلمين في الح�دثة الت�ريخية ك�ن ذا ج�نبين، فقد 

ك�ن ن�سرًا ع�سكريً�، ون�سرًا منطقيً�. فمن الن�حية الع�سكرية: انت�سر جي�ش �سغير مفتقر اإلى 

المعّدات الحربية على جي�ش يبلغ اأ�ســـع�فه عددًا واإمك�ن�ت. ومن الن�حية المنطقية: ف�إّن اهلل 

ك�ن قد اأخبر الم�ســـلمين �ســـراحة بهذا الن�ســـر قبل بدء الحرب، ق�ل تع�لى: چ ڄ ڄ 

، وهذا م� نراه في الذين ُوِهبوا 
(1(

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ چ 
.

(2(
الب�سيرة بحيث يرون الحق�ئق كم� هي، يدركون اأّن اأ�س��ش هذا النت�س�ر هو الإيم�ن وحده

ولعل اأبرز نت�ئج هذه المعركة اأّنه�:

1. عّززت ثقة الم�سلمين ب�أنف�سهم، وثّبتت اإيم�ن بع�ش المترّددين في اإ�سالمهم.

جعلت من الم�سلمين قّوة مرهوبة الج�نب عند القب�ئل الم�سركة واليهود في المنطقة.  .2

ل الح�جز النف�سي  �سّجعت الكثيرين على الدخول في الإ�سالم بعد اأن ك�نت قري�ش ت�سكِّ  .3

والم�دّي لهم.

اأ�سعفت هيبة قري�ش ونفوذه� ومك�نته� بين العرب.  .4

فتحت الأبواب اأم�م ر�سول اهلل  Pفي النطالق بحرية اأكبر في ن�سر الدعوة.  .5

زادت من قّوة الت�ســـ�من والتم��ســـك بين المه�جرين والأن�ســـ�ر وعّززت وحدتهم في   .6

مواجهة التحّدي.

الدروس المستهادة من معركة بدر

 P اأّن وحدة القي�دة تمثل دورًا مهمً� وب�رزًا في المعركة، فقد ك�ن الر�ســـول الأعظم  .1

هو الق�ئد الع�ّم للم�ســـلمين في معركة بدر، وك�ن الم�ســـلمون يعملون كيد واحدة تحت 

قي�دته. 

اأّن القّلة الموؤمنة المج�هدة ال�س�برة التي تملك اإرادة قوية وعزيمة را�سخة، واإخال�سً�،   .2

ووعيـــً�، وتخطيطـــً�، ت�ســـتطيع اأن تحّقق النت�ســـ�رات والإنج�زات الكبـــرى، يقول اهلل 

)1) �سورة اآل عمران، الآية 12. 
)2) ال�ســـيخ ال�ســـيرازي، ن��سر مك�رم، الأمثل في تف�ســـير كت�ب اهلل المنزل، ل.د، ل .ط، ج2، �ش416، العالمة المجل�سي، 

محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج19، �ش202.
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.
تع�لى: چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ...چ)1)

اأّن الن�سر بح�جة اإلى عن�سر روحّي معنوّي: هو الإيم�ن ب�هلل، والإخال�ش له، والعتم�د   .3

عليه، والثقة به.

ان�سب�ط الم�سلمين في تنفيذ اأوامر ق�ئدهم نموذج رائع لالن�سب�ط الحقيقّي. ومعنى   .4

الن�ســـب�ط هو اإط�عة الأوامـــر وتنفيذه� والقي�م ب�لتك�ليف المحـــّددة بحر�ش واأم�نة 

وعن طيبة خ�طر.

)1) �سورة اآل عمران، الآية 123. 



66R واألئمة المعصومين Pدروس تمهيدّية في سيرة النبي

المهاهيم الرئيسة

بن�ء الم�سجد: الم�سجد هو اأّول مركز ُعِنَي النبّي ب�إن�س�ئه. وقد عمل بيده ال�سريفة اإلى   .1
ج�نب الم�سلمين رج�ًل ون�س�ًء. 

ت�ســـريع الأذان: اأخبـــر ر�ســـول اهللP الم�ســـلمين اأّن الأذان وحـــي من اهلل �ســـبح�نه   .2
وتع�لى، وقد عّلمه ر�سول اهلل P لالإم�م علّي Q ثّم اأمره ب�أّن يعّلم بالًل. 

الموؤاخـــ�ة: اأقـــدم النبّي P على اأول خطوة تنظيمية للمجتمـــع الجديد هي الموؤاخ�ة   .3
 .Qبين المه�جرين والأن�س�ر، واآخى ر�سول اهلل بينه وبين الإم�م علّي

ال�سحيفة: �سعى النبّي P لتنظيم المجتمع الإ�سالمّي في اإط�ر دولة يحكمه� الق�نون   .4
الإلهـــّي فقـــ�م بجملة من التدابيـــر التنظيمية التي تجعل عالق�ت هـــذه الطوائف فيم� 

بينه� من�سبطة في اإط�ر الق�نون الجديد فك�نت وثيقة ال�سحيفة.

موادعة اليهود: بعد توقيع ال�ســـحيفة، ج�ء اليهود اإلى ر�سول اهلل P وطلبوا الهدنة،   .5
فكتب لهم النبّي P كت�بً� بذلك. 

اإعداد القوة الع�سكرية.   .6
واجه النبّي P ثالث فئ�ت من الأعداء هم:1. الم�سركون.2. اليهود. 3. الن�س�رى.  .7

ال�سراي� واأهدافه� :   .8
عقد تح�لف�ت بين الم�سلمين وبين بع�ش القب�ئل المتواجدة في المنطقة.  ·

ا�ستطالع المن�طق المحيطة ب�لمدينة.  ·
تثبيت هيبة الإ�سالم والم�سلمين بين القب�ئل المج�ورة للمدينة.  ·

معركة بدر: ك�نت معركة بدر اأّول معركة م�ســـلحة كبرى خ��ســـه� النبّي P والم�سلمون   .9
في مواجهة الم�سركين من قري�ش. وقد ك�نت لر�سول اهلل P �سج�عة ل نظير له�. وك�ن 

لالإم�م علّي بن اأبي ط�لب  Q في هذه المعركة دور كبير، وظهرت �سج�عته المتمّيزة 

بين �ســـفوف الم�ســـلمين، ومن جهة اأخرى اأثبت الم�ســـلمون اأّنهم اأ�ســـح�ب حـــق، واأّنهم 

ي�ســـتطيعون ال�ســـمود في وجه اأقوى العرب في ذلك الزمن وهي قري�ش واأيد اهلل �سبح�نه 

وتع�لى ر�ســـوله الكريم والم�ســـلمين بن�ســـره. وك�ن للمعركة نت�ئج ب�رزة جدًا كتثبيت قوة 

الم�سلمين وهيبتهم. ويمكن ا�ستف�دة درو�ش كثيرة منه� كوحدة القي�دة وغيره�.
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للمطالعة

رسول اهلل P ومواجهة التحديات
اإّن العمل المهّم لر�ســـول اهلل P هو الّدعوة اإلى الحّق والحقيقة والجه�د في �ســـبيل هذه 

الّدعـــوة. ولم ُيبتَل النبّي الأكرم P ب�أّي ت�ســـوي�ٍش اأو ترّدد اأمـــ�م الدني� الّظلم�نّية في زم�نه. 

غير من الم�سلمين  �سواٌء في تلك الأّي�م اّلتي ك�ن فيه� في مّكة وحيًدا، اأم في ذلك الجمع ال�سّ

اّلذين اأح�طوا به وفي مواجهة زعم�ء العرب فلم ي�ســـتوح�ش. وق�ل كلمة الحّق واأع�ده� وبّينه� 

واأو�ســـحه� وتحّمل الإه�ن�ت وا�سترى كّل تلك ال�ســـع�ب والآلم ب�لّنف�ش حّتى تمّكن من اأ�سلمة 

عدٍد كبير منهم؛ اأم في ذلك الوقت اّلذي ت�سّكلت فيه الحكومة الإ�سالمّية، وك�ن هو نف�سه في 

�، ك�ن هن�ك اأعداٌء ومخ�لفون  موقع رئ��سة الحكومة، وك�نت ال�ّسلطة بيده. في تلك الأّي�م اأي�سً

متنّوعون يواجهون النبّي P، �ســـواء تلك المجموع�ت العربية الم�ســـّلحة ــ البدو المتفّرقون 

في �ســـح�ري الحج�ز واليم�مة، واّلتي ك�نت دعوة الإ�ســـالم تريد اإ�ســـالحهم وهم يق�ومون ــ 

اأم ملوك الع�لم و�ســـالطينه - القّوت�ن العظمي�ن في ذلك الّزم�ن - اأي اإيران والإمبراطورية 

الروم�نّية، اّلذين كتب اإليهم ر�سول اهلل P وج�دلهم وتوّجه اإليهم وجّي�ش الجيو�ش نحوهم، 

ـــع�ب ووقع في الح�س�ر القت�ســـ�دّي، حّتى و�سل الأمر اإلى حّد اأّنه ك�نت تمّر على  وع�نى ال�سّ

اأهـــل المدينـــة عّدة اأّيـــ�م اأحي�ًن�، ل يجدون فيه� خبـــز يومهم. لقد ك�نـــت التهديدات الكثيرة 

ُتحيـــط ب�لنبـــّي P من كّل حدٍب و�ســـوب. ك�ن بع�ـــش الّن��ش يقلقون، وبع�ســـهم يتزلزلون، 

وبع�سهم يتذّمرون، وبع�سهم يلوم النبّي P ويحّثه على التن�زل، اإّل اأّن النبّي P لم يترّدد 

اأو ي�ســـعف في ميدان الجه�د هذا، وتقّدم ب�لمجتمع الإ�ســـالمّي بكّل اقتدار حّتى اأو�ســـله اإلى 

اأوج العّزة والقدرة. هذا هو الّنظ�م والمجتمع، اّلذي ا�ســـتط�ع ببركة �سمود النبّي في مي�دين 

.
(1(

الجه�د والدعوة، اأن ي�سبح القّوة الأولى في الع�لم في ال�سنوات الت�لية

الإمام الخامنئي{

)1) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش21)بت�سرف(.





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس الخامس 

 بناء الدولة اإلسالمية 

ومواجهة التحديات )2(

ي�ســـتنتج اأبـــرز النت�ئـــج والعبـــر من معـــ�رك اأحد    1

والخندق وحنين وفتح مكة.

يطلـــع على كيفيـــة مواجهـــة النبـــّي P لخطط    2

اليهود.

يتعـــرف علـــى بيعـــة الغديـــر والو�ســـية الأخيـــرة    3

 .P للنبي





معركة أحد
ا�ســـتمّرت اأحداث بدر ومعركته� الت�ريخية تتف�عل حقدًا وكيدًا في نفو�ش الم�ســـركين في 

مّكة. ولم يكن لدى اأبي �سفي�ن، ق�ئد ال�سرك والعدوان اآنذاك، غير التفكير ب�لحرب ومع�ودة 

ر الآث�ر النف�سية والإعالمية  الهجوم على الم�ســـلمين بدافع الث�أر، وتحقيق ن�سر ع�ســـكرّي يغيِّ

التي اأنتجته� معركة بدر.

دّق الم�سركون طبول الحرب، وزحفوا ب�ّتج�ه المدينة. وك�ن عددهم ثالثة اآلف مق�تل. وعرف 

النبّي Pبم�ســـيرهم من خالل عيونه في مّكة. وبعد اأن ا�ست�س�ر اأ�سح�به في �سبل الت�سّدي، قّرر 

مواجهـــة العـــدّو خ�رج المدينـــة، فخرج P في نحو األـــف مق�تل، ثّم تراجع عدد الم�ســـلمين اإلى 

�ســـبعم�ئة ب�ســـبب تراجع المن�فقين بقي�دة عبد اهلل بن اأبّي بن �سلول عن القت�ل، والتقى الفريق�ن 

حد على ُبعد ب�سعة كيلومترات من المدينة، في �سهر �سوال من ال�سنة الث�لثة من الهجرة.
ُ
عند جبل اأ

ر�ســـم ر�ســـول اهللP خ�رطة المعركة، وحّدد مواقع جي�سه، فو�سع الرم�ة عند فتحة في 

الجبل، وك�ن عددهم خم�سين رجاًل، ليوّفر حم�ية خلفية للجي�ش الإ�سالمّي، وبداأت المعركة، 

وك�ن الن�ســـر حليف الم�ســـلمين فـــي الجولة الأولى، ف��ســـتولت قواتهم على �ســـ�حة المعركة، 

وانهزم العدو، وبداأ الم�ســـلمون بجمع الغن�ئم، ف��ستهوت الغن�ئم نفو�ش بع�ش الرم�ة، فتركوا 

مواقعهم، واندفعوا نحوه�، مّم� اأحدث ثغرة في �سفوف المج�هدين، ا�ستغله� خ�لد بن الوليد 

فه�جم المج�هدين من خلفهم ت�ســـّبب هذا الهجوم ببعثرة الجي�ش الإ�ســـالمي وانهزامه اأم�م 

الم�ســـركين الذين ا�ســـتع�دوا اأنف��ســـهم بعدم� تمّكن خ�لد بن الوليد من قتل القلة التي بقيت 

على الجبل واللتف�ف على الم�ســـلمين المن�ســـغلين بجمع الغن�ئم، و�سرخ �س�رخ: »اإن محمداً 

قد قتل«، فت�ســـّتت الم�ســـلمون تحت وقع المب�غتة وتفرقوا عن ر�ســـول اهللPولم يثبت معه 

غير علي بن اأبي ط�لب Q، الذي راح يق�تل اإلى ج�نب ر�ســـولP قت�ًل �ســـديدًا وي�ســـّد 
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كت�ئب الم�ســـركين ويفّرقهم ويقتل فيهم، عنده� ن�دى جبرائيلQ من ال�سم�ء: »ل �سيف 

.
اإّل ذو الفقار ول فتى اإّل علّي«)1)

ولّم� راأى الم�ســـلمون �سبر وثب�ت ر�سول اهلل P وعلّي Q بداأوا يعودون تدريجيً� اإلى 

ميدان المعركة، وتمّكنوا من �سّد هجم�ت الم�سركين المتوا�سلة، واأدرك الم�سركون ا�ستح�لة 

اإب�دة الم�سلمين وتفتيتهم وتحقيق انت�س�ر عليهم، وك�نوا قد اأ�س�بهم التعب والجراح، ف�آثروا 

.
(2(

الن�سح�ب ع�ئدين اإلى مّكة دون تحقيق اأهدافهم

 معركة الخندق
توالت غزوات الر�ســـول P لبع�ش قب�ئل العـــرب واليهود بعد معركة بدر واأحد، مّم� اأث�ر 

مخ�وف اليهود واإح�س��سهم ب�لخطر من تع�ظم قّوة الم�سلمين، ف�ندفعوا للت�آمر على الإ�سالم 

ونبّيه العظيم P، وراحوا يحّر�سون اأعداء الإ�سالم ويخّططون لتكوين تجّمع ع�سكرّي ه�ئل 

لمه�جمة المدينة والق�س�ء على الإ�سالم.

لقد اّت�ســـل اليهود بقري�ش وغطف�ن واّتفقوا معهم على مه�جمة المدينة، اإلَّ اأّن اأنب�ء هذه 

بت اإلى النبّي P ف�ســـ�ور اأ�سح�به، ف��ستنفر الم�ســـلمون لحفر الخندق حول  الموؤامرة ت�ســـرَّ

المدينة و�س�رك هو P بعملية الحفر.

وت�أّهبـــت اأحزاب الكفر وال�ســـالل مـــن قري�ش وغطف�ن وبع�ش القب�ئـــل المع�دية، وجمعوا 

رج�لهم واأن�س�رهم ومن ت�بعهم، فك�ن تعداد جي�سهم ع�سرة اآلف مق�تل نزلوا قرب المدينة، 

.
(3(

بينم� ك�ن عدد الم�سلمين ت�سعم�ئة مق�تل تعب�أوا خلف الخندق بقّوة و�سج�عة

وقد �س�همت ثالثة عن��سر اأ�س��سية في تحقيق الثب�ت والن�سر في هذه المعركة، هي:

)1) محمد بن �سليم�ن الكوفي، من�قب الإم�م اأمير الموؤمنينQ، تحقيق: ال�سيخ محمد ب�قر المحمودي، قم المقد�سة، 
مجمـــع اإحي�ء الثق�فة الإ�ســـالمية، محرم الحرام 1412، ط1، ج1، �ش495، الق��ســـي النعمـــ�ن المغربي، النعم�ن بن 

محمد، �سرح الأخب�ر، تحقيق: ال�سيد محمد الح�سيني الجاللي، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين، 

قم الم�سرفة، 1414، ط2، ج2، �ش381.

)2) ابـــن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�ســـيرة النبويـــة، ج3، 106، الواقدي، محمـــد بن عمر بن واقـــد، المغ�زي، ج1، 
�ش199، الطبري، محمد بن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، ج2، �ش186، ابن �ســـهر اآ�ســـوب، محمد بن علي، من�قب اآل 

اأبي ط�لب، ج1، �ش191.

)3) ابن كثير، اإ�سم�عيل بن كثير الدم�سقي، ال�سيرة النبوية، تحقيق: م�سطفى عبد الواحد، بيروت - لبن�ن، دار المعرفة، 
1396 - 1976م، ل.ط، ج3، �ـــش180، البخـــ�ري، محمد بن اإ�ســـم�عيل، �ســـحيح البخ�ري، ج3، �ـــش20، الهيثمي، نور 

الدين علي بن اأبي بكر، مجمع الزوائد، ج9، �ش345، الم�سعودي، على بن الح�سين ، التنبيه والإ�سراف، �ش115. 
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ـــل بحفـــر الخندق، حيث �ســـ�هم الخندق فـــي حم�ية  1. التخطيـــط الع�ســـكرّي الـــذي تمثَّ

الم�سلمين والمدينة، وفي حرم�ن العدّو من �سرعة الحركة. 

ـــ�ل الذي ق�م به ر�ســـولP حيـــث اأّدى اإلى اإ�ســـع�ف جبهة  2. العمـــل ال�ســـتخب�رّي الفعَّ

الأحزاب وت�سع�سعه�.

3. الدور البطولّي الذي ق�م به علي بن اأبي ط�لب  Q. وقد و�ســـف النبّي P موقف 

علـــّي Q يوم الخندق بقوله: »مب���ارزة علي بن اأبي طالب لعمرو ب���ن عبد وّد يوم 

 .
الخندق اأف�سل من اأعمال اأّمتي اإلى يوم القيامة«)1)

صلح الحديبية
عّززت الأحداث والمع�رك التي وقعت بين ر�سول اهلل P واأعداء الإ�سالم من الم�سركين واليهود 

موقف الم�سلمين، وغر�ست هيبتهم في النفو�ش، فقّرر الر�سول P اأن ي�سير ب�أ�سح�به اإلى مّكة ليزور 

البيت الحرام ويعتمر بعد اأن راأى في المن�م اأّنه يدخله هو واأ�ســـح�به اآمنين من غير قت�ل كم� ي�ســـير 

قولـــه تع�لـــى: چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

.
(2(

ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ 
توّجه الر�ســـولP ومعه م� يقرب من األف واأربعم�ئة من المه�جرين والأن�س�ر نحو مّكة 

فـــي ذي القعدة في ال�ســـنة ال�س�د�ســـة من الهجرة، وهم يحملون ال�ســـالح، وقد �ســـ�قوا معهم 

�سبعين بدنة هديً� لتنحر في مّكة.

وتن�هى الخبر اإلى قري�ش ففزعت وظّنت اأّن ر�سول اهلل P يريد الهجوم عليه�، فجّهزت 

نف�ســـه� واأر�سلت �ســـرية بقي�دة خ�لد بن الوليد كمقّدمة لجي�سه�، فبلغ النبّي P خبر قري�ش 

وا�ســـتعداده� لقت�له. ولكي يتجّنب المواجهة حيث لم يكن هدفه الحرب غيَّر م�ســـيره و�ســـلك 

طريقً� غير الطريق الذي �سلكته قري�ش، حّتى ا�ستقرَّ في وادي الحديبية.

بعدم� حطَّ جي�ش الم�ســـلمين في الحديبية بـــداأت رحلة التف�و�ش بين النبّي P وقري�ش، 

فبعثـــت قري�ـــش عّدة مندوبين علـــى التوالي للتف�و�ش مع الر�ســـول P وا�ستي�ســـ�ح اأهدافه، 

)1) ال�سيد ابن ط�وو�ش، علي بن مو�سى،  الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، �ش514. 
)2) �سورة الفتح، الآية 27. 
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. وبعد تعّثر 
ف�أبلغهـــم النبّي P بجواب واحد: »اإّنا لم نجي ء لقتال ولكّنا جئنا معتمرين«)1)

المف�و�ســـ�ت اأكثر من مّرة اأر�ســـلت قري�ش �ســـهيل بن عمرو �ســـفيرًا اإلـــى النبّي P، وجرت 

مف�و�س�ت اأّدت اإلى الّتف�ق على وثيقة، وك�ن من اأبرز بنوده�:

1. اّتفق الطرف�ن على و�ســـع الحرب ع�ســـر �ســـنين ي�أمن فيه� الن��ش، ويكّف بع�ســـهم عن 

بع�ش.

2. من اأتى محّمدًا من قري�ش بغير اإذن ولّيه َرّدُه عليهم، ومن ج�ء قري�ســـً� مّمن مع محّمد 

لم يرّدوه عليه.

3. مـــن اأحـــّب اأن يدخل في عقد محّمد وعهده )اأي يتح�لف معه( ك�ن له ذلك، ومن اأحّب َ 

اأن يدخـــل فـــي عقد قري�ـــش وعهدهم ك�ن له ذلك اأي�ســـً� من غير حـــرج عليه من اأحد 

الطرفين.

4. اأن يرجـــع النبـــّي P بمن معه هـــذا الع�م على اأن ي�أتي في العـــ�م الق�دم فيدخل مّكة 

ويقيم فيه� ثالثة اأي�م، ول يدخل عليه� ب�سالح اإلَّ �سالح الم�س�فر، ال�سيوف في الُقرب.

5. اأن يكون الإ�سالم ظ�هرًا بمّكة، ل يكره اأحد على دينه، ول يوؤذى ول ُيعيَّر.

6. ل اإ�ســـالل )�سرقة( ول اإغالل )خي�نة( بل يحترم كل طرف اأموال الطرف الآخر، فال 

يخونه ول يعتدي عليه ب�سرقة.

7. اأن ل تعين قري�ش على محّمد واأ�سح�به بنف�ش ول �سالح.

.
(2(

وبموجب هذه المع�هدة تح�لفت خزاعة مع النبّي P، وتح�لفت كن�نة مع قري�ش

ة
ّ

فتح مك
بعد مرور نحو ال�سنتين على �سلح الحديبية اأقدمت قري�ش على نق�سه وذلك عندم� ان�سّمت 

)1) الق��ســـي النعمـــ�ن المغربـــي، النعم�ن بن محمد، �ســـرح الأخبـــ�ر، ج1، �ش108، ال�ســـيخ المفيد، محمد بـــن النعم�ن، 
الإر�ســـ�د، تحقيق: موؤ�س�ســـة اآل البيت R لتحقيق التراث، بيروت ـ لبن�ن، دار المفيد، 1414 - 1993م، ط2، ج1، 

�ش202، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغ�زي، ج2، �ش587.

)2) الق��سي النعم�ن المغربي، �سرح الأخب�ر، �ش108، ابن �سهر اآ�سوب، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج1، �ش202، الواقدي، ج2، 
�ش573، الحلبي، المن�قب، ج1، �ش202، ال�ســـيخ المفيد، الإر�ســـ�د، ج1، �ش121، ابن حجر، الإ�ســـ�بة، ج3، �ش199، 

ابن ه�س�م، �سيرة ابن ه�س�م، ج3، �ش324، الطبر�سي، مجمع البي�ن، ج9، �ش178، الواقدي، المغ�زي، ج2، �ش587. 
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اإلى حلف�ئه� من قبيلة كن�نة التي اأقدمت على مه�جمة خزاعة حليفة الم�سلمين مخ�لفًة بذلك 

الهدنة الق�ئمة بين الطرفين بموجب ال�ســـلح، ف��ستن�سرت خزاعة ر�سول اهلل  P، و�سعرت 

قري�ـــش بخطـــورة المج�زفة، وقـــّرر النبّي P التوّجـــه اإلى مّكـــة لمواجهة قري�ش، ف��ســـتنفر 

اأ�سح�به وجّهز جي�سً� من ع�سرة اآلف مق�تل من المه�جرين والأن�س�ر وغيرهم من القب�ئل.

وقّرر اأن يتحرك �سرًا ليب�غت قري�سً�. تحّرك جي�ش الم�سلمين في الع��سر من �سهر رم�س�ن 

قه�. المب�رك �سنة ثم�ن للهجرة �سرًا، حّتى و�سل اإلى م�س�رف مّكة وطوَّ

ودخل ر�ســـول اهلل P مّكة بتلك الح�ســـود التي تن�ســـ�ب خلفه ف�تحً� من غير قت�ل، فلّم� 

انتهى اإلى الكعبة.

وا�ســـتط�ع فـــي موقف اإن�ســـ�نّي نبيـــل اأن ي�ســـتميل اأهل مّكة، وهـــم الذين وقفـــوا ينتظرون 

.
ح�س�بهم، ف�إذا به P يعفو عنهم ويقول لهم: »اذهبوا فاأنتم الطلقاء«)1)

أهم الحروب ضّد اليهود

أ - غزوة بني قينقاع:
اإّن مم�ر�س�ت اليهود قد هّي�أت الجّو للتخّل�ش من بغيهم واإف�س�دهم ومكرهم على مراحل. 

وك�ن اأّول مـــ� قـــ�م بـــه النبّي Pهو مواجهـــة بني قينقـــ�ع واإجالوؤهم عن المدينـــة المنورة، 

وال�ســـبب في ذلك هو: اأنهم ك�نوا ي�ســـكنون داخـــل المدينة وفي حّي مـــن اأحي�ئه�، وك�نوا اأول 

مـــن غدر وخ�ن من اليهود، خ�سو�ســـً� بعدم� قتلوا اأحد الم�ســـلمين الذي ا�ســـتغ�ثت به اإحدى 

ن�ســـ�ء الم�ســـلمين، ولم يبَق اأم�م النبّي Pاإّل اأن يق�تلهم، ف�س�ر اإليهم، وك�ن عددهم حوالي 

�ســـبعم�ئة مق�تل، و�سلم الراية لعلي Q، وح��ســـرهم في ح�سنهم خم�ش ع�سرة ليلة اأ�سّد 

ح�ســـ�ر، فقذف اهلل في قلوبهم الرعب، ف��ست�سلموا، وطلبوا من النبّي Pاأن يخلي �سبيلهم 

وينفيهم من المدينة، على اأن يكون لهم ن�ســـ�وؤهم والذرية، وله اأموالهم وال�سالح، فقبل منهم 

ذلك، واأخذ اأموالهم واأ�ســـلحتهم ووّزعه� بين الم�ســـلمين، وطردهم من المدينة اإلى اأذرع�ت 

.
(2(

ب�ل�س�م، ويق�ل: اإّنه لم تدر عليهم ال�سنة حّتى هلكوا جميعً�

)1) ابن كثير، اإ�ســـم�عيل بن كثير الدم�ســـقي، البداية والنه�ية، ج4، �ش321، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغ�زي، 
ج2، �ش782، ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة،ج1، �ش41.

)2) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج1، �ش92، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغ�زي، ج1، �ش363.  
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ب- غزوة بني النضير:
عمد بنو الن�ســـير اإلى الكيد �ســـرًا والتدبير للغدر ب�لنبّي واغتي�له، وقد �ســـرعوا في تنفيذ 

ذلـــك، وعلـــم ر�ســـول اهللP بذلك، فقـــّرر اإجالوؤهم عـــن موا�ســـعهم بعد اأن ظهـــر للعي�ن 

ف�ســـ�دهم، ف�أنذرهم في البداية ب�أن يخرجوا من ح�سونهم وينزحوا من يثرب في مّدة ع�سرة 

اأي�م، ولكّنهم رف�سوا الإذع�ن واحتموا في ح�سونهم

حرق ك�ن ذلك الذي يعيق حركة 
ُ
ف�أمر الر�سول P بقطع نخيلهم وحرقه�، ولعل النخيل الذي اأ

 في ت�سّرب الي�أ�ش اإلى قلوبهم، ف�خت�روا الإذع�ن 
ً
القت�ل. ويظهر اأن قطع النخيل واإحراقه، ك�ن �سبب�

ـــة بعد اأن تمكن علي بن اأبي ط�لب Q من قتل ع�ســـرة من فر�ســـ�نهم،  لحكم النبّي P، خ��سّ

فطلبـــوا منـــه P اأن يجليهم ويكّف عنهـــم على اأّن لهم م� حملـــت الإبل من اأموالهم اإّل ال�ســـالح، 

فر�ســـي النبـــّي بذلك، فحملوا من اأموالهم م� ا�ســـتقّلت به الإبل، وك�ن الرجـــل منهم يهدم بيته عن 

.
(1(

نج�ف ب�به في�سعه على ظهر بعير وينطلق به، فخرجوا اإلى خيبر، ومنهم من �س�ر اإلى ال�س�م

د- معركة خيبر:
ك�ن يهود خيبر من اأقوى الطوائف اليهودية في بالد الحج�ز واأكثرهم عددًا وعّدة واأمنعهم 

ح�سونً�، وك�ن يهود خيبر مّمن حّر�ش القب�ئل العربية �سّد الم�سلمين في غزوة الخندق، وقد 

بذلوا الأموال في ذلك، فقّرر ر�سول P العزم على غزوهم في ح�سونهم ومع�قلهم المنيعة 

في خيبر، وك�ن ذلك في ال�سنة ال�س�بعة للهجرة. فجمع P جي�سه وتكّتم على م�سيره، وخرج 

من المدينة في األف و�ســـتم�ئة مق�تل من الم�سلمين، واأعطى رايته لعليّ  Q، و�سلك طرقً� 

تحفظ �ســـرية تحّركه، فلم ي�ســـعر اليهود اإّل وجي�ش الم�ســـلمين قد نزل ب�ســـ�حتهم لياًل، وك�ن 

الر�سول P قد وعده اهلل ب�لن�سر واأن يرّده اإلى المدينة ف�تحً� غ�نمً�.

وحين فوجئوا بقوات الم�سلمين، ت�س�وروا فيم� بينهم واّتفقوا على القت�ل ف�أدخلوا ن�س�ءهم 

خرى. وبعد مح�ولت 
ُ
واأولدهم واأموالهم في بع�ش الح�سون، واأدخلوا ذخ�ئرهم في ح�سون اأ

 P عديدة من قبل الم�سلمين لقتح�م الح�سن فلم يتمّكنوا من ذلك، عنده� راأى ر�سول اهلل

اأن يعطـــي رايته لعلـــيQ حيث ق�لP: »لأعطينّ َ الراية غداً رج���ًا يحّب اهلل ور�سوله 

)1) ابن �سعد، محمد بن �سعد، الطبق�ت الكبرى، ج2، �ش28، ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج1، 
�ش165، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغ�زي، ج1، �ش135.
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ويحّبه اهلل ور�سوله، يفتح اهلل على يديه، كراراً غير فرار«، فدع� ر�سول اهلل P عليً�، وهو 

.
اأرمد، فتفل في عينيه، ثّم ق�ل: »خذ هذه الراية، فام�ض بها حتى يفتح اهلل عليك«)1)

فخـــرج علّي Q ومعه المق�تلون الم�ســـلمون فدار قت�ل بينهم وبيـــن اليهود على اأبواب 

الح�سن، وقتل علي Q مرحبً� وهو من اأبط�ل اليهود و�سن�ديدهم، ف��ستولى الخوف على 

اليهود والتج�أوا اإلى الح�سن واأغلقوا ب�به، وك�ن من اأمنع الح�سون واأ�سّده� وقد حفروا حوله 

خندقً� يتعّذر على الم�ســـلمين اجتي�زه، ف�قتلع علي Q ب�ب الح�ســـن، وجعله ج�سرًا فعبر 

عليه الم�ســـلمون، ف��ست�ســـلموا وطلبوا العفو من النبّي Pف�أج�بهم النبّي P اإلى ذلك بعد 

اأن ا�ستولى على اأموالهم، وتّم التف�ق بينهم وبين النبّي  Pعلى اأن تبقى الأر�ش في اأيديهم 

.
(2(

يعملون فيه� بن�سف الن�تج والن�سف الأخر للم�سلمين

هـ- يهود فدك:
لم� �ســـمع يهود فـــدك القرية اليهودية المجـــ�ورة لخيبر بم� حلّ َ برف�قهـــم في خيبر بعثوا 

اإلى ر�ســـول اهلل Pيعلنون رغبتهم في الم�ســـ�لحة على من��سفة اأرا�سيهم، فوافق Pعلى 

ذلك و�ســـ�لحهم على ن�ســـف ن�تج الأر�ش، فك�نت خيبر ملكً� للم�ســـلمين لأّنه ا�ســـتولى عليه� 

ـــة لأّنـــه تملكه� ب�ل�ســـلح، وقد وهبه� النبـــّي P لف�طمة  ب�لحـــرب، وفدك للنبي P خ��سّ

الزهراء O في حي�ته، و�ســـّلمه� اإّي�ه� وجعلت عّم�له� فيه� و�ســـ�رت هي الم�ســـرفة على 

.
(3(

اأعم�له� وعلى ن�تجه�. وك�نت ت�سرف ن�تجه� على فقراء بني ه��سم وح�سبم� ت�س�ء

حّجة الوادع وبيعة غدير خّم
عندمـــ� حـــ�ن موعد الحّج من الع�م الع��ســـر للهجرة، اأعلن ر�ســـول اهلل P اأّنه �ســـيحّج 

بنف�سه في الن��ش هذا المو�سم، ف�جتمع اإليه الن��ش من كّل مك�ن، ثّم م� لبث اأن غ�در المدينة 

)1) الم�ســـعودي، على بن الح�ســـين ، التنبيه والإ�ســـراف، 222، ابن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�ســـيرة النبوية، ج3، 
�ش344، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، اإعالم الورى ب�أعالم الهدى، ج1، �ش207.

)2) ابن �سعد، محمد بن �سعد، الطبق�ت الكبرى، ج2، �ش90، ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، تهذيب الأحك�م، تحقيق 
وتعليق: ال�سيد ح�سن المو�سوي الخر�س�ن، طهران، دار الكتب الإ�سالمية، 1364�ش، ط3، ج4، �ش148.  

)3) ابن �ســـعد، الطبق�ت الكبرى، ج2، �ش90، ابن ع�ســـ�كر، ت�ريخ مدينة دم�سق، ج30، �ش300، الخرائج والجرائح، ج1، 
�ش113، النووي، �ســـرح م�ســـلم، ج12، �ش28، ال�سيخ الطو�ســـي، تهذيب الأحك�م، ج4، �ش148، ابن اأبي الحديد، �سرح 

نهج البالغة، ج4، �ش37. 
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.O في الخ�م�ش والع�سرين من ذي القعدة م�سطحبً� معه ن�س�ءه وابنته ف�طمة الزهراء

ولّمـــ� اأتّم ر�ســـول اهلل P حّجه خرج من مّكة مّتجهً� اإلى المدينـــة ومعه تلك الوفود التي 

لم ت�سهد له� مكة نظيرًا في ت�ريخه� اآنذاك. ولم� انتهى اإلى مك�ن قريب من الجحفة يق�ل له 

غديـــر خّم، وقبـــل اأن يتفّرق الن��ش كٌل اإلى ن�حيته، نزل في ذلك المك�ن في ال�ســـحراء وك�ن 

يومـــً� ق�ئظً� �ســـديد الحرارة. بعـــد اأن نزل عليه P قوله تع�لـــى: چ چ چ چ چ ڇ 

. 
ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ...چ)1)

اأمـــر P بدوحـــ�ت فجمعت له ووقف عليه� حّتى يراه الن��ش وي�ســـمعوه، فحمد اهلل واأثنى 

عليه ثّم ق�ل كم� في )البداية والنه�ية(: »كاأّني ُدعيت فاأجبت، اإّني تارك فيكم الثقلين كتاب 

اهلل وعترت���ي اأه���ل بيتي فانظروا كي���ف تخلفوني فيهما، فاإّنهما لن يفترق���ا حّتى يردا عليَّ 

الحو����ض«، ثـــّم ق�ل: »اهلل مولي واأنا ولّي كّل موؤمن وموؤمنة«، واأخذ بيد علي  Q وق�ل: 

»من كنت موله فهذا علّي وليه، اللهم وال من واله وعاد من عاداه«، واأ�س�ف اإلى ذلك في 

)البداية والنه�ية(، اأن الرواي ق�ل قلت لزيد بن اأرقم: اأنت �سمعته من ر�سول اهلل؟ فق�ل: م� 

ك�ن في الدوح�ت اأحد اإل راأه بعينه و�سمعه ب�أذنيه.

وروى المفيـــد في كت�ب الإر�ســـ�د عـــن الإم�م ال�ســـ�دق Q اأي�ســـً� اأّن النبّي P بعد 

اأن انتهـــى من خط�به اأفرد لعلّي Q خيمة واأمر الم�ســـلمين ب�أن يدخلـــوا عليه فوجً� فوجً� 

وي�ســـّلموا عليه ب�إمرة الموؤمنين، ففعل الن��ش ذلك كّلهم، واأمر اأزواجه و�س�ئر ن�س�ء الموؤمنين 

مّمـــن معـــه اأن يفعلن ذلـــك، وق�ل له عمر بن الخطـــ�ب يوم ذاك: بخ بخ لك ي� علّي اأ�ســـبحت 

مولي ومولى كّل موؤمن وموؤمنة.

الوصية األخيرة
لم� قربت الوف�ة من النبّي P مكث ثالثة اأي�م موعوكً�، ثّم خرج اإلى الم�ســـجد مع�سوب 

الراأ�ـــش معتمدًا علـــى اأمير الموؤمنين Q وعلى الف�ســـل بـــن العّب��ش، حّتى �ســـعد المنبر 

فجل�ـــش عليه ثم ق�ل: »معا�س���ر النا�ض، قد حان مّني خفوف من بي���ن اأظهركم، فمن كان له 

عطه اإياها، ومن كان له عليّ َ ديٌن فليخبرني به. معا�سر النا�ض، لي�ض 
ُ
عندي ِعَدٌة فلياأتني اأ

)1) �سورة الم�ئدة، الآية 67.
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بي���ن اهلل وبي���ن اأح���د �سي ء ُيعطيه به خيراً اأو ي�سرف به عنه �س���راً اإّل العمل. اأّيها النا�ض، ل 

يّدعي ُمّدٍع، ول يتمّنى ُمتمنّ ٍ، والذي بعثني بالحّق ل ينجي اإّل عمل مع رحمة ولو ع�سيت 

.
لهويت، اللهّم هل بّلغت«)1)

ثّم نزل ف�سّلى ب�لن��ش �سالة خفيفة ودخل بيته.

وجـــ�ءه بـــالل والمر�ش قد ا�ســـتّد به عند طلـــوع الفجر فن�دى لل�ســـالة، فق�م Pوهو ل 

ي�ستقّل على الأر�ش من ال�سعف، ف�أخذ بيده علّي Q والف�سل بن العّب��ش ف�عتمد عليهم�، 

ورجاله تخّط�ن الأر�ش من ال�سعف، وابتداأ ال�سالة، ومكث فترة من الزمن مغمى عليه، فبكى 

.
(2(

الم�سلمون وارتفع النحيب من اأزواجه وابنته O ون�س�ء الموؤمنين وجميع من ح�سر

 P وفاة النبّي
 ،P سديدة على الم�سلمين ل�سعورهم بفراقه� P ك�نت ال�ســـ�ع�ت الأخيرة لر�سول اهلل

وفـــي اليـــوم الت�لي ُحجب الن��ش عنه، وك�ن علّي Q ل يف�رقه اإّل ل�ســـرورة، فلّم� ح�ســـره 

المـــوت قـــ�ل له: »�سع يا علّي راأ�سي في حجرك فقد جاء اأم���ر اهلل تعالى، فاإذا فا�ست نف�سي 

فتناوله���ا بي���دك وام�س���ح به���ا وجهك، ثّم وّجهن���ي اإلى القبلة، وت���وّل اأمري، و�س���ّل عليّ َ اأّول 

النا�ض، ول تفارقني حّتى تواريني في رم�سي، وا�ستعن باهلل تعالى«.

 .Q  راأ�سه وو�سعه في حجره، فف��ست نف�سه ال�سريفة وهو اإلى �سدره Q ف�أخذ علّي

وك�نت وف�ته يوم الثنين لليلتين بقيت� من �ســـفر من ال�ســـنة الح�دية ع�سرة للهجرة، وهو ابن 

.
(3(

ثالث و�سّتين �سنة

)1) ابن حنبل، اأحمد بن حنبل، م�سند اأحمد، ج1، �ش325، ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، الأم�لي، �ش37، ابن حجر 
الع�سقالني، �سه�ب الدين، فتح الب�ري �سرح �سحيح البخ�ري، ج8، �ش101.

)2) ال�ســـيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش459، ال�ســـيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، اإعالم الورى ب�أعالم 
الهدى، ج1، �ش267، ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج10، �ش179.

)3) ال�ســـيخ المفيـــد، الأم�لي، �ش23، ابن اأبي الحديد، �ســـرح نهج البالغة، ج10، �ش179، ال�ســـيخ الكليني، الك�في، ج1، 
�ش459، ال�ســـيخ الطبر�ســـي، الف�سل بن الح�ســـن، اإعالم الورى ب�أعالم الهدى، ج1، �ش267، ابن �سهر اآ�سوب، من�قب 

اآل اأبي ط�لب، ج1، �ش203. 
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المهاهيم الرئيسة

ق�م الم�ســـركون بقرع طبول الحرب فخرج ر�ســـول اهللP لمواجهتهم را�سمً� خ�رطة   .1
المعركة، انهزم العدو اإل اأّن بع�ش الرم�ة تركوا مواقعهم، مم� اأحدث ثغرة في �سفوف 

المج�هدين؛ ف��ستغّله� الم�سركون وق�موا ب�للتف�ف على الم�سلمين، فتفرق الن��ش عن 

 .Qوالإم�م علي P ثم ع�دوا بعدم� راأوا ثب�ت ر�سول اهلل P ر�سول اهلل

ت�آمـــر اليهود على الإ�ســـالم ونبّيه واّتفقـــوا مع قري�ش وبع�ش القب�ئل العربية، فح�ســـدا   .2
للمعركـــة، وتجهز الم�ســـلمون له� جيدًا، وك�ن الدور البطولّي الـــذي ق�م به الإم�م علي

Q الأثر الب�لغ في الن�سر. 

�ســـلح الحديبية: قّرر الر�ســـول P اأن ي�ســـير اإلى مّكة ليزور البيـــت الحرام ويعتمر.   .3
وتن�هى الخبر اإلى قري�ش، ف�أر�ســـلت وفدًا، ولكي يتجّنب المواجهة حيث لم يكن هدفه 

الحرب جرت مف�و�س�ت اأّدت اإلى الّتف�ق على وثيقة عرفت ب�سلح الحديبية. 

بعد �ســـلح الحديبية اأقدمت قري�ش على نق�سه من خالل مه�جمة خزاعة حليفة النبّي   .4
P، ف��ستن�سرت خزاعة ر�سول اهلل P ف��ستنفر اأ�سح�به وجّهز جي�سً� دخل مّكة، 

وا�ستط�ع P ا�ستم�لة اأهل مّكة وهو يقول لهم: »اذهبوا فاأنتم الطلقاء«. 

ح�ولت قبيلة هوازن وثقيف مواجهة الم�ســـلمين، فعلم النبّي بذلك، انطلق راجعً�، وفي   .5
الطريق اجت�ز الم�سلمون وادي حنين، فف�ج�أهم اأعداوؤهم بهجوم مب�غت ولم يثبت مع 

ر�سول اهلل P غير الإم�م علّيQ ثم ب�در الم�سلمون للعودة حتى انت�سروا.

واجـــه ر�ســـول اهلل P اليهـــود في عّدة مع�رك، وهـــي: غزوة بني قينقـــ�ع، غزوة بني   .6
الن�سير، غزوة بني قريظة، معركة خيبر، يهود فدك. 

وك�نت في الع�م الع��سر للهجرة، اأعلن ر�سول اهلل اأّنه �سيحّج فغ�در المدينة في الخ�م�ش   .7
والع�ســـرين من ذي القعدة م�سطحبً� معه ن�س�ءه وابنته ف�طمة الزهراءO وبداأت 

اأعم�ل والتع�ليم التي بعث من اأجله�. 

لّم� اأتّم ر�ســـول اهلل حّجه خرج من مّكة مّتجهً� اإلى المدينة، و�سل اإلى غدير خم، جمع   .8
ر�ســـول اهلل الم�ســـلمين، وبعد اأن اأو�ســـى ب�لقراآن والعترة من اأهل بيته، اأو�سى ب�لولية 

والخالفة لأمير الموؤمنينQ من بعده. 
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للمطالعة

اليهود في يثرب
ك�ن لهوؤلء اليهود ثالث مزاي�: 

اأّوله���ا: �ســـيطرتهم على الثروات الأ�ســـ��ش فـــي المدينة، وعلـــى اأهّم مزارعهـــ� وتج�رته� 

ومن�فعه�، وعلى اأهّم �ســـن�ع�ته� اّلتي تدّر الأرب�ح وهي �ســـن�عة الذهب وغيره�. وك�ن اأغلب 

اأهل المدينة يرجعون اإليهم ل�سّد حوائجهم وال�ستقرا�ش منهم وت�سديد الرب� اإليهم، اأي اأّنهم 

ك�نوا يقب�سون على كّل �سيء من الن�حية الم�لية. 

والثانية: تفّوقهم على اأهل المدينة من الن�حية الثق�فّية، فهم ك�نوا اأ�سح�ب كت�ب وعلى 

اّطـــالع على مختلف المعـــ�رف والعلـــوم الدينّية والم�ســـ�ئل اّلتي تجهله� عقـــول اأهل المدينة 

ذات الّطبيعـــة �ســـبه البدائّيـــة. من هن� ك�نت لهـــم الهيمنـــة الفكرّية. واإذا م� اأردن� و�ســـفهم 

وفًق� للم�ســـطلح�ت المع��ســـرة فب�إمك�ننـــ� القول ب�أّنهم ك�نوا ُي�ســـّكلون طبقـــة مثّقفة؛ لذلك 

ك�نـــوا ي�ســـتحمقون اأهـــل المدينة وي�ســـخرون منهم وُيحّقرونهـــم. ب�لّطبع، ك�نوا يت�ســـ�غرون 

فـــي المواطن التي ك�نوا يدركون فيه� الخطر اأو عند ال�ســـرورة، غيـــر اأّن التفّوق ك�ن لهم في 

الح�لت الطبيعية. 

الثالثة: اّت�س�لهم ب�لمن�طق الن�ئية عن المدينة، فلم يتقوقعوا داخل حدود المدينة. لقد 

ك�نـــوا ُيمّثلـــون واقًع� ق�ئًم� فـــي المدينة، لذا ك�ن على النبّي P اأن ي�ســـعهم في الح�ســـب�ن؛ 

�. ولدى ورود النبّي P المدينة اّت�ســـح اأّن قي�دة مجتمعه�  ف�أوجـــد P ميث�ًق� جم�عيًّ� ع�مًّ

منح�ســـرٌة به P من دون اأن يبرم عقًدا اأو يطلب �سيًئ� من الّن��ش اأو اأن يدخل في مب�حث�ت 

مع اأحد، اأي اإّن ال�ّسخ�ســـّية والعظمة النبوّية اأخ�ســـعت الجميع له� ب�ســـكٍل طبيعّي. لقد تجّلت 

.
(1(

قي�دته وجعلت الجميع يتحّركون وُيب�درون حول محورّيته�

الإمام الخامنئي{

)1) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش35. 





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس السادس 

 اإلمام 

 Q علّي بن أبي طالب

)1(

1    .Qيتعرف اإلى �سيرة الإم�م علّي

يفهـــم مراحل حيـــ�ة الإم�م علـــّيQ في ظّل    2

.Qالإ�سالم

يتعّرف اإلى اإنج�زات الإم�م علّي Q في عهد    3

الخلف�ء واأّي�م حكمه.

 





سيرة مشرقة

أواًل: لمحة تاريخية 
ولـــد الإم�م علّيQ في مّكة في البيت الحرام عندم� �ُســـّق جـــدار البيت لف�طمة بنت 

اأ�ســـد ودخلـــت اإليه، وبقيـــت ثالثة اأي�م ثّم خرجـــت. وك�نت ولدته يوم الجمعة، 13 من �ســـهر 

رجب، بعد ع�م الفيل بثالثين �سنة.

وك�نت �ســـه�دته ليلة اإحدى وع�ســـرين من �سهر رم�س�ن �ســـنة40هـ، وهو ابن ثالث و�سّتين 

�سنة، قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو ُي�سّلي في م�سجد الكوفة، وُدفن في النجف الأ�سرف.

وت�ســـّلم خالفة الر�ســـول بعد ر�ســـول اهلل P لمـــّدة 29 �ســـنة تقريبً� من �ســـنة11هـ اإلى 

يق الأكبر،  �صنة40هـ، فك�ن اأول الأئّمة وك�ن من األق�به: �سّيد الأو�سي�ء، اأمير الموؤمنين، ال�سدِّ

الف�روق الأعظم، ق�سيم الجّنة والن�ر، وغيره�، واأّم� كنيته: اأبو الح�سن. 

ع��سر الإم�م علّيQ ر�سول اهلل P وك�ن بجواره منذ ولدته، وترّبى بين يديه. وت�سّلم 

.
(1(
Q الخالفة لمّدة خم�ش �سنوات تقريبً�، واأو�سى من بعده لبنه الإم�م الح�سن المجتبى

وك�ن له �سبعة وع�ســـرون ولدًا ذكرًا واأنثى: الإم�م الح�سن والإم�م الح�سين وزينب الكبرى 

.Oوزينب ال�سغرى المكّن�ة اأم كلثوم، اأّمهم ال�سيدة ف�طمة الزهراء

ومحمد المكّنى اأبو الق��ســـم، اأّمه خولة بنت جعفر بن قي�ش الحنفية، وعمر ورقية، واأّمهم� 

اأم حبيب بنت ربيعة، والعّب��ش وجعفر وعثم�ن وعبد اهلل، اأّمهم اأّم البنين بنت حزام بن خ�لد 

، وغيرهم الذين لم نذكر اأ�سم�ءهم. 
(2(

بن دارم

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش292.
)2)ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج1، �ش354، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد، �ش18. 
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وعمـــل اأمير الموؤمنينQ على تربية ثّلة من الموؤمنين ال�ســـرف�ء الأوفي�ء، نذكر منهم 

على �ســـبيل المث�ل: م�لك الأ�ســـتر، كميل بن زي�د النخعي، الأ�ســـبغ بن نب�تة، اأوي�ش القرني، 

الحـــ�رث بـــن عبد اهلل الأعـــور الهمدانـــي، ُحجر بن عدي الكندي، ر�ســـيد الهجـــري، زيد بن 

�ســـوح�ن العبدي، �سليم�ن بن �سرد الخزاعي، �سهل بن حنيف، عبداهلل بن عب��ش، عمرو بن 

.
(1(

الحمق الخزاعي، وغيرهم الكثير

ثانيًا: الوالدة والتربية
ولـــد الإم�م عليQ بعد ثالثين ع�مً� من ولدة ر�ســـول اهلل P، وك�ن عمره لّم� بعث 

ر�ســـول اهلل P ع�ســـرة اأعوام، وع��ش الإمـــ�م عليQ خالل هذه المرحلـــة وهي الفترة 

الح�ّس��ســـة لتكوين �سخ�ســـّيته وتربيته روحّيـــً� ومعنوّيً� في بيت الر�ســـول محّمدP وفي ظّل 

تربيته، وذلك بعدم� اأ�ســـ�بت قري�ســـً� اأزمة �ســـديدة، وك�ن اأبو ط�لب ذا عي�ل كثيرين، فتفّرق 

 Q اأخذ علّيً� ف�سّمه اإليه، فلم يزل علّي P اأبن�ء اأبي ط�لب بين اإخوته اإل اأّن ر�سول اهلل

. واأ�ســـ�ر ر�ســـول 
(2(

مـــع ر�ســـول اهلل في بيته حّتـــى بعثه اهلل نبّيً�، ف�ّتبعه علّي ف�أقّر به و�ســـّدقه

ـ  وقد اأ�ســـ�ر الإمـــ�م عليQ في الخطبة 
(3(

اهلل  P اإلـــى اأّن اهلل تع�لـــى قد اخت�ر له عليً�

الق��ســـعة اإلـــى هذه الفتـــرة وق�ل: »وق���د علمتم مو�سع���ي من ر�س���ول اهلل بالقراب���ة القريبة 

والمنزلة الخ�سي�سة. و�سعني في حجره واأنا ولد ي�سّمني اإلى �سدره، ويكنفني في فرا�سه 

ني عرفه. وكان يم�سغ ال�سيء ثم يلقمنيه...، ولقد كنت اأّتبعه اّتباع  ويم�ّسني ج�سده، وي�سمُّ

.
ّمه، يرفع لي في كّل يوم من اأخاقه علماً، وياأمرني بالقتداء به«)4)

ُ
الف�سيل اأثر اأ

)1) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، تحقيق: جواد القيومي الإ�سفه�ني، قم المقد�سة، موؤ�س�سة الن�سر 
الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة، رم�س�ن المب�رك 1415، ط1، �ش55، ولالطالع اأكثر يراجع كتب 

علم الرج�ل. 

)2) يراجـــع: ابن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�ســـيرة النبوية، ج1، �ـــش262، الطبري، محمد بن جريـــر، ت�ريخ الأمم 
والملوك، ج2، �ش213، ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج13، �ش119.

)3) اأبو الفرج الأ�سفه�ني، علي بن الح�سين، مق�تل الط�لبيين، تقديم واإ�سراف: ك�ظم المظفر، قم - ايران، مالحظ�ت: 
موؤ�س�سة دار الكت�ب، من�سورات المكتبة الحيدرية ومطبعته� - النجف الأ�سرف، 1385 - 1965م، ط2، �ش15.

)4) �سبحي ال�س�لح، نهج البالغة،، الخطبة: 192.
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ثالثًا: اإلمام علّي Q مع رسول اهلل P في غار حراء)1)
. واأ�ســـ�رت 

(2(
ك�ن ر�ســـول اهلل P قبـــل اأن ُيبعـــث يتعّبد في غ�ر حراء �ســـهرًا في كّل ع�م

الرواي�ت اإلى اأّن ر�سول اهلل ك�ن ي�أخذ علّيً� معه اإلى غ�ر حراء للعب�دة اأي�سً�. وقد �س�هد الإم�م 

علّي Q عالئم واإ�س�رت النبّوة، وروي عنه اأنه ق�ل: »ولقد كان يجاور في كّل �سنة بحراء 

ف���اأراه ول ي���راه غيري...، ولقد �سمعت رّنة ال�سيطان حي���ن نزل الوحي عليه Pفقلت: يا 

ر�س���ول اهلل م���ا هذه الرّنة؟ فقال: هذا ال�سيطان قد اأي����ض من عبادته، اإّنك ت�سمع ما اأ�سمع، 

.
وترى ما اأرى، اإّل اأّنك ل�ست بنبي ولكّنك لوزير واإّنك لعلى خير«)3)

مراحل حياة اإلمام عليQ في اإلسالم

أواًل: من البعثة إلى هجرته P إلى المدينة
ا�ستغرقت هذه الفترة ثالثة ع�سر ع�مً�. وت�ستمل هذه الفترة الزمنية على مجموعة كبيرة 

من الأعم�ل العظيمة والب�رزة التي قّدمه� الإم�م Q في �سبيل ازده�ر ورفعة الإ�سالم.

اأ. اأّول من اأ�سلم: 

ولى مف�خر الإم�م علّي Q في هذه المرحلة هي �ســـبقه في الإ�ســـالم وتقّدمه على 
ُ
اإّن اأ

غيره من العرب، لطه�رة روحه و�سف�ء نف�سه وبغ�سه لعب�دة ال�سرك والأوث�ن، فقد ك�ن موؤمنً� 

، واأّكد ر�ســـول اهلل P على ذلك فق�ل: »اأّولكم وروداً علّي الحو�ض اأّولكم اإ�ساماً 
(4(

موحدًا

. ويقول الإم�م Q: »ولم يجم���ع بيت واحد يومئ���ذ في الإ�سام 
عل���ي ب���ن اأب���ي طال���ب«)5)

.
غير ر�سول اهلل وخديجة واأنا ثالثهما اأرى نور الوحي والر�سالة واأ�سّم ريح النبوة«)6)

)1) حراء جبل يقع في �سم�ل مكة، وغ�ر حراء يقع في قمته.
)2) ابن ه�س�م، عبد الملك بن ه�س�م، ال�سيرة النبوية، ج1، �ش252.

)3) نهج البالغة، الخطبة: 192.
)4) الموفق الخوارزمي، بن اأحمد البكري المكي الحنفي، �ش18.

)5) ابن عبد البر، يو�سف بن عبد اهلل، ال�ستيع�ب في معرفة الأ�سح�ب، ج3، �ش28، ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد 
بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج13، �ش119.

)6) نهج البالغة، الخطبة 192.
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 :P ب. م�ساندة النبّي

لم يف�رق الإم�م علّيQ ر�ســـوَل اهلل P منذ ولدته. وت�أّكد هذا الترابط الوثيق بعد 

بزوغ فجر الإ�ســـالم. وك�ن الإم�م علّيQ يدعو الن��ش لالإيم�ن بر�سول اهلل P في فترة 

الدعوة ال�ســـرية لمّدة ثالث �ســـنوات، وك�ن يدافع عنه ويقف في وجه المع�ر�ســـين له، اإلى اأن 

ِمر ر�ســـول اهلل P بدعـــوة قومه اإلى دين اهلل ف�أمر النبّي Pعليـــً� Q ب�أن يعّد وليمة 
ُ
اأ

غداء ويدعو خم�ســـة واأربعين وجيهً� من وجه�ء بني ه��سم اإليه� واأن يعد طع�مً� من اللحم مع 

اللبن... وبعد ح�ســـورهم في الموعد المحّدد وتنـــ�ول طع�مهم افتتح النبّي Pكلمته ق�ئاًل: 

 م���ا اأعل���م اأّن �ساب���اً في الع���رب جاء قومه باأف�س���ل مّما جئتكم به، اإّن���ي قد جئتكم 
ّ

»اإّن���ي واهلل

بخي���ر الدنيا والآخ���رة، وقد اأمرني اهلل اأن اأدعوكم اإليه فاأّيكم يوؤازرني على هذا الأمر على 

اأن يكون اأخي وو�سيّي وخليفتي فيكم؟« فلم يجبه اأحد فنه�ش الإم�م علي Q ـ ولم يتعّد 

 اإل اأن ر�ســـول اهللP كّرر ذلك ثالثً� ليلقي الحجة على القوم، وك�ن يقوم 
(1(

عمره 14 ع�مً�

عليQ مجيبً�، فق�م ر�ســـول اهلل ف�سرب بيده على يد علي وق�ل في حّقه وبح�سور وجه�ء 

.
بني ه��سم المقولة ال�سهيرة: »هذا عليٌّ اأخي وو�سّيي وخليفتي فيكم«)2)

ث. الت�سحية الكبيرة:

اجتمع الم�ســـركون فـــي دار الندوة وقّرروا قتـــل النبّي P على اأن ي�ســـترك من كّل قبيلة 

رجل �ســـ�ب، وفـــي هذه الح�لة لن يكـــون الق�تل واحدًا ولن ي�ســـتطيع بنو ه��ســـم الأخذ بث�ره، 

لأّنهم يعجزون عن مح�ربة جميع القب�ئل ويرت�ســـون ل مح�لة بقبول الفدية وتنتهي الم�س�ألة. 

ولى من ربيـــع الأّول. وقد ذكـــر اهلل تع�لى فيم� بعد 
ُ
اختـــ�رت قري�ـــش لتنفيذ خّطته� الليلـــة الأ

خطتهم وق�ل: چ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ 

.
(3(

ڱں ں ڻ ڻ چ 

)1) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج13، �ش234 ـ 235.
)2)  الطبري، محمد بن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، ج2، �ش217، ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن 

محمد، �سرح نهج البالغة، ج13، �ش211.

)3) �سورة الأنف�ل، الآية 30.
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ف�أطلع ملك الوحي ر�سول اهلل على ذلك، واأبلغه اأمر اهلل ب�أن يترك مّكة ويّتجه نحو يثرب. 

واخت�ر �ســـول اهللP الإم�م علّيً� Q، لكي يبيت على فرا�سه، وق�ل: »ام�ِض اإلى فرا�سي 

ِمر 
ُ
 ف�أط�ع علّي م� اأ

ون���م ف���ي م�سجعي والتّف في ب���ردي الح�سرمّي ليروا اأّن���ي لم اأخ���رج«)1)

به. وح��سر جالوزة قري�ش ومرتزقتهم بيت ر�سول اهلل وداهموه ب�سيوف م�سلولة، فنه�ش عليٌّ 

.
(2(

من الفرا�ش

وقد خّلد القراآن المجيد ت�سحية علّي Q فق�ل عزوجل: چ ڻ ڻ ڻ ڻ 

. قـــ�ل المف�ّســـرون: قـــد نزلت هذه 
(3(

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ چ 
.

(4(
الآية في الت�سحية العظيمة لعلّي Q ليلة المبيت

Pثانيًا: من هجرة الرسول إلى وفاته

اأ � علّي Q اأخو ر�سول اهلل: 

خّوة بين المه�جرين والأن�ســـ�ر من 
ُ
لّمـــ� دخـــل النبّي P المدينـــة قّرر اأن ُيبرم عقـــد الأ

الم�ســـلمين، ف�آخى بين الم�ســـلمين جميعً�. وبعد اأن ح�سل كّل واحد على اأخيه من الح��سرين 

جـــ�ء علـــّي Q وك�ن قد بقي وحـــده اإلى ر�ســـول اهلل والدموع تفي�ش من عينيـــه وق�ل: »ما 

، ثّم اآخى بينه  Pوبين 
اآخيت بيني وبين اأحد« ق�ل P: »اأنت اأخي في الدنيا والآخرة«)5)

.
(6(
Q علي

)1) ابن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�سيرة النبوية، ج2، �ش124 ـ 128، ال�ســـيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، 
ج1، �ش30.

)2) ابن ه�س�م، ال�سيرة النبوية، ج 2، �ش 124 - 128، ابن الأثير، الك�مل في الت�ريخ، ج 2، �ش 102، 1399هـ. ق. بيروت، 
دار �س�در، ال�سيخ المفيد الإر�س�د، �ش 30، الح�كم الني�س�بوري الم�ستدرك على ال�سحيحين، اج 3، �ش 4، بيروت، دار 

مم والملوك، ج 2، �ش 244، بيروت، دار الق�مو�ش الحديث.
ُ
المعرفة، الطبري، ت�ريخ الأ

)3) �سورة البقرة، الآية 207.
)4) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج1، �ش262، ال�سيخ المظفر، محمد 
ح�ســـن المظفر، دلئل ال�ســـدق لنهج الحق، تحقيق ون�سر: موؤ�س�ســـة اآل البيت R لإحي�ء التراث، دم�سق، 1422هـ، 

ط1، ج2، �ش80. 

)5) الح�كم الني�ســـ�بوري، محمد بن عبداهلل، الم�ســـتدرك على ال�ســـحيحين، اإ�سراف: يو�ســـف عبد الرحمن المرع�سلي، 
ل.ت، ل.ط، ج3، �ش14.

)6) ابن عبد البر، يو�سف بن عبد اهلل، ال�ستيع�ب في معرفة الأ�سح�ب، ج3، �ش35.
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 :Q ب �  جهاد الإمام علّي

�ســـ�رك الإم�م علّي Q في جميع غزوات النبّيP اإل غزوة تبوك للظروف الحرجة 

والح�ّس��سة التي ك�نت ُتنذر بتدبير موؤامرة من ِقَبل المن�فقين عند غي�ب ر�سول اهلل عن مركز 

الحكومة الإ�ســـالمية، وبقي فيه� ب�أمر من الر�ســـول P. ونعر�ش دور علّي Q في ثالث 

�س�ح�ت من �س�ح�ت الجه�د:

�سه� اأبو �سفي�ن 
ّ
في غزوة بدر: ك�ن ر�سول اهلل قد علم ب�أّن هن�ك ق�فلة تج�رية لقري�ش يتراأ

اآتية من ال�س�م تريد مّكة، وحيث اإّنه� تمّر من طريق على مقربة من المدينة انطلق ر�سول اهلل 

مع اأ�سح�به المه�جرين والأن�س�ر ب�ّتج�ه بدر.

ف��ســـتنجد اأبو �ســـفي�ن فقّررت قري�ش المواجهة ف�نطلقت ب�ّتج�ه المدينة. وانتهت الحرب 

�ســـر �سبعون منهم، وك�ن قد هلك اأكثر من 
ُ
بهزيمة �ســـ�حقة لجي�ش الم�سركين لدرجة اأّنه قد اأ

ن�ســـف المقتولين ب�ســـرب�ت �ســـيف علي Q في هذه الحرب. وقد ذكر المرحوم ال�ســـيخ 

المفيد ثالثة وثالثين �سخ�ســـً� من قتلى الم�ســـركين في غـــزوة بدر وكتب: »وق���د اأثبتت رواة 

ة معاً اأ�سماء الذين توّلى اأمير الموؤمنين قتلهم ببدر من الم�سركين �سوى  العاّمة والخا�سّ

.
من اختلف فيه واأ�سرك هو فيه غيره«)1)

حد:
ُ
د. غزوة اأ

بعد هزيمة قري�ش في معركة بدر، ولأجل تعوي�ش هذه الخ�ســـ�رة والهزيمة الكبيرة؛ قّرروا 

اأن ُيه�جموا المدينة، فعلم ر�سول اهلل بذلك، وبعد الت�س�ور قّرر ر�سول اهللP مواجهة قري�ش 

في وادي جبل اأحد. وو�ســـع خم�ســـين راميً�، واأمرهم ب�أن ل يتركوا المك�ن، وبعد بدء المعركة 

وميل الح�سم ل�س�لح الم�سلمين وبداأت قري�ش ب�لفرار، دخل الغرور قلوب اأولئك فنزلوا لجمع 

الغن�ئم، فق�م الم�ســـركون ب�للتف�ف على الم�سلمين ومح��سرتهم، ف�نهزم الم�سلمون، ولذوا 

ب�لفرار، وا�ست�ســـهد نحو �ســـبعين مق�تاًل، وا�ســـتّد القت�ل، ولم يبَق في الميدان �ســـوى ر�ســـول 

اهلل P وعلّيQ ومن لحق بهم� بعد الفرار، ف�أب�سر النبّي P جم�عة من الم�سركين، 

خرى فق�ل له: احمل عليهم، 
ُ
فق�ل لعلي: احمل عليهم ففّرقهم وقّتل فيهم، ثّم اأب�سر جم�عة اأ

)1) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج1، �ش39.
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فحمل عليهم وفّرقهم وقتل فيهم، فق�ل جبرائيل: ي� ر�ســـول اهلل هذه الموا�ســـ�ة، فق�ل ر�سول 

، فق�ل جبرائيل: واأن� منكم�، ق�ل ف�ســـمعوا �ســـوتً� يقول: »ل 
اهلل P: »اإّن���ه مّن���ي واأنا منه«)1)

.
�سيف اإّل ذو الفقار ول فتى اإّل علي«)2)

ه�. في غزوة الأحزاب )الخندق(:

علم ر�سول اهلل ب�نطالق قري�ش ب�ّتج�ه المدينة، �سّكل Pلجنة ع�سكرية للت�س�ور، 
ُ
عندم� اأ

ف�قترح �ســـلم�ن الف�ر�ســـي اأن يحفر خندق من الجهة الأ�ســـعف في المدينة، فقبل الم�سلمون 

بذلك، واأ�ســـ�ر �ســـلم�ن لأهمية هذا العمل لأنه ك�ن يعمل في بالدهـــم، وق�موا بحفر الخندق، 

والتح�سير الك�مل للمعركة. و�سل جي�ش الأحزاب، وقد اأث�رت روؤية خندق عميق عري�ش حول 

من�فذ المدينة ده�ســـتهم، لأّنه لم ي�ســـبق للعرب اأن ا�ســـتخدمته في حروبه�، ف��ســـطّروا اإلى 

مح��ســـرة المدينـــة من وراء الخندق، وح�ول خـــرق الخندق اأكثر من مّرة من خالل خم�ســـة 

اأبط�ل من جي�ش الأحزاب ا�ستعر�سوا قّوتهم بخيولهم حول الخندق واخترقوه من خالل منفذ 

�ســـّيق و�ســـ�روا اإلى ج�نبه الآخر وطلبـــوا المب�رزة من اأقرانهم. وبعـــد اأن عبروا الخندق رفع 

»عمرو« �ســـوته بنداء هل من مب�رز؟ وحينم� لم ينه�ش اأحد من الم�ســـلمين لمواجهته، تجّراأ 

اأكثر وا�ســـتهزاأ بعق�ئد الم�ســـلمين وق�ل: تقولون اإّن من ُيقتل منكم في الجّنة ومن ُيقتل مّن� في 

ر�سله اإلى الجّنة اأو ُير�سلني اإلى الن�ر؟ ثم ّ اأن�سد اأ�سع�رًا ك�ن منه�:
ُ
الن�ر، فهل من اأحد اأ

ولقد ُبححت من النداء لجمعكم هل من مب�رز

وك�ن كّلم� يرتفع نداء »عمرو« للمب�رزة ك�ن عليٌّ Q هو الوحيد الذي يقوم وي�ســـت�أذن 

الر�سول ليذهب اإلى �س�حة القت�ل، غير اأّنه Pلم يكن يوافق. وقد تكّررت هذه الح�لة ثالث 

مّرات، وفي المّرة الأخيرة التي ا�ست�أذن علّي Q فيه� ق�ل له ر�سول اهلل P: »اإّنه عمرو 

 .
بن عبد ود« فق�ل علّي: »واأنا علّي«)3)

)1) ابن الأثير، علي بن اأبي الكرم، الك�مل في الت�ريخ، بيروت، دار �س�در، 1386 - 1966م، ل.ط، ج2، �ش154.
)2) م.ن.

)3) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج13، �ش284. 
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 Q ٌّوفي النه�ية وافق نبّي الإ�ســـالم واأعط�ه �ســـيفه واألب�سه عم�مته، وحين انطلق علي

.
اإلى �س�حة القت�ل، ق�ل ر�سول اهلل P: »برز الإ�سام كّله اإلى ال�سرك كله«)1)

انطلـــق علّي Q راجاًل نحو عمرو، وق�ل حينم� واجهه: »اإّنك كنت تقول في الجاهلية 

ل يدعون���ي اأح���د اإلى واحدة من ث���اث اإّل قبلتها« ق�ل: اأجل، ق�ل Q: »فاإّني اأدعوك اأن 

 رّب العالمي���ن«. ق�ل: ي� ابن اأخي 
ّ

ت�سه���د اأن ل اإل���ه اإّل اهلل واأّن محّم���داً ر�س���ول اهلل وُت�سلم هلل

خرى ترجع اإلى بادك، فاإن يكن محمد �سادقاً ُكنَت اأ�سعد النا�ض، 
ُ
اأّخـــر هذا عّني، ق�ل: »فاأ

واإن غي���ر ذل���ك كان ال���ذي ُتريد« ق�ل: هذا م� ل تتحّدث به ن�ســـ�ء قري�ـــش اأبدًا، وقد نذرت م� 

نذرت وحّرمت الدهن، ق�ل: »فالثالثة البراز« ف�سحك عمرو وق�ل: اإّن هذه الخ�سلة م� كنُت 

اأظّن اأن اأحدًا من العرب يرومني عليه�، اإّني لأكره اأن اأقتل مثلك وك�ن اأبوك لي نديمً�، ف�رجع 

حّب اأن اأقتلك«. 
ُ
ف�أنت غالم َحَدث... ق�ل الإم�م علي Q: »فاأنا اأ

غ�سب عمرو من قول علّي، ونزل عن فر�سه بكبري�ء، وعقله�، وتق�تال قت�ًل �سديدًا، ف�أنزل 

عمرو �سربة ق��سمة على راأ�ش علي، فدفعه� بتر�سه، ف�س�ر ن�سفين، وجُرح راأ�سه Q. ثّم 

ا�ســـتغّل علي الفر�سة و�سربه �سربة قوية، ف�ألق�ه �سريعً�، وك�نت الغبرة المث�رة تمنع من روؤية 

.
(2(

القت�ل ف�ُسمع التكبير ودّب الفرح في قلوب الم�سلمين

عندهـــ� ق�ل ر�ســـول اهلل P لعلّي Q في ذلـــك اليوم: »ل���و وزن الي���وم عملك بعمل 

ّمة محّمد، لرجح عملك على عملهم، وذاك اأّنه لم يبق بيت من الم�سركين اإّل وقد 
ُ
جميع اأ

.
دخله ذّل بقتل عمرو ولم يبق بيت من الم�سلمين اإّل وقد دخله عّز بقتل عمرو«)3)

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج20، �ش215.
)2) الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغ�زي، ج2، �ش471، ابن ه�ســـ�م، عبد الملك بن ه�ســـ�م، ال�ســـيرة النبوية، ج3، 
�ش236، ابن الأثير، علي بن اأبي الكرم، الك�مل في الت�ريخ، ج2، �ش181، ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، 

ج1، �ش54. 

)3) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج20، �ش216.
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المهاهيم الرئسة

ولـــد الإم�م فـــي جوف الكعبة فـــي بيت اهلل، وك�نت �ســـه�دته في بيت اهلل في م�ســـجد   .1

الكوفة. 

وع��ش الإم�م عليQ خالل هذه المرحلة وهي الفترة الح�س��سة لتكوين �سخ�سيته   .2

وتربيتـــه روحيً� ومعنويً� في بيت الر�ســـول محّمد Pوفي ظـــل تربيته، وقد ك�ن يترّدد 

معه اإلى غ�ر حراء. 

ك�ن الإم�مQ اأّول من اأعلن اإ�ســـالمه و�سلى خلف النبّي P، وك�ن الوحيد الذي   .3

يدافع عن ر�سول اهلل P ويرّد كيد قري�ش. 

اآخ�ه الر�سول Pولم يوؤاِخ غيره.  .4

�ســـ�رك Q خالل حي�ته مع النبّي Pبغـــزوات ومع�رك كثيرة، اأبرزه� غزوة بدر   .5

واأحد والأحزاب.

الغزوة الوحيدة التي لم ي�س�رك فيه� Q في زحف النبّي Pهي غزوة تبوك.   .6
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للمطالعة

المراحل األربعة لمسيرة اإلمامة - 1 -
ظهرت م�سيرة الإم�مة منذ اليوم الأّول لرحيل النبّي P وا�ستمّرت حّتى ع�م وف�ة الإم�م 

الح�سن الع�سكرّي Q، ويمكن تق�سيمه� لأربع مراحل: 

الأولى: مرحلة ال�ســـكوت: تمّيزت هـــذه المرحلة ب�أّن المجتمع الإ�ســـالمّي الحديث الولدة 

والفتّي ك�ن محفوًف� ب�أعداٍء مقتدرين ترّب�سوا ب�لإ�سالم من الخ�رج، وكّل ثغرة في ج�سد الأّمة 

ك�نت ُت�ســـّكل تهديًدا لأ�ســـ��ش المجتمع الإ�ســـالمّي. ومن ج�نٍب اآخر، لم يكن منحنى انحراف 

 Q الواقـــع عـــن الحقيقة كبيًرا، وامتدت هذه المرحلة لـ 25 �ســـنة هي حيـــ�ة الإم�م علّي

ـ �ســـنة 35 للهجرة. وقد  ـ حّتى توّليه الخالفةـ  منذ وف�ة الر�ســـول الأكرم P ع�م 11 للهجرةـ 

�ســـرح الإمـــ�م موقفه في هذه المرحلة مـــن خالل الكت�ب اّلذي وّجهه اإلى اأه�لي م�ســـر، عبر 

م�لك الأ�ســـتر عندم� وّله اإم�رته�، حيث ج�ء فيه: »فاأم�سك���ت يدي، حّتى راأيت راجعة الّنا�ض 

ق���د رجع���ت عن الإ�سام يدعون اإلى محق دين محّم���د P، فخ�سيت اإن لم اأن�سر الإ�سام 

واأهل���ه اأن اأرى في���ه ثلًما اأو هدًما تكون الم�سيبة ب���ه علّي اأعظم من فوت وليتكم، فنه�ست 

.
في تلك الأحداث«)1)

اإّن حي�ة اأمير الموؤمنين Q في هذه ال�سنوات الـ 25 لهذه المرحلة، تحكي عن التدّخل 

الفّع�ل والّدعم والعون الن�تج من الحر�ش الكبير على الإ�سالم ومجتمع الم�سلمين. اإّن اأجوبة 

واإر�ســـ�دات هذا الإم�م لخلف�ء زم�نه، فيم� يتعّلق ب�لق�ســـ�ي� ال�ّسي��سّية والجتم�عّية وغيره�، 

قـــد ُنقلت في نهج البالغة وغيره� من كتب الحديث والّت�ريخ، وهي �ســـ�هدة على عدم ترّدده 

 .
(2(

في هذا النهج

الإمام الخامنئي{

)1) نهج البالغة، كت�ب 62.
)2) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش68. 



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس السابع 

 اإلمام

)2( Q علّي بن أبي طالب 

 يحلِّل دور الإم�م علّيQ في مرحلة الخلف�ء.1   

2   .Q يعرف المالمح الع�مة لدولة الإم�م علّي

3    Q يحلِّل اأ�ســـب�ب ونت�ئج معـــ�رك الإم�م علّي

الثالث.

 





وفاة الرسول P وقضية الخالفة
لم يكن في الع�لم الإ�ســـالمّي �سخ�ش يفوق م�ســـتوى الإم�م عليQ في الف�سل والعلم 

 .Pوالجه�د في �ســـبيل اهلل تع�لى، وفي ك�فة ال�ســـف�ت الإن�ســـ�نية الع�لية �ســـوى ر�سول اهلل

ـــب Q من ِقَبل ر�سول اهلل وب�أمره تع�لى في من��سب�ت عديدة لقي�دة الم�سلمين  ولهذا ُن�سّ

وخالفة ر�ســـول اهللP، واأهّمه� هو م� حدث في الغدير. ومن هن� ك�ن من المتوّقع اأن يتوّلى 

الإمـــ�م علّيQ الخالفة وقي�دة الم�ســـلمين غير اأّنه لم يحـــدث ذلك من الن�حية العملية، 

ق�ســـي عليQ عن ال�ســـ�حة ال�سي��ســـية ومركز القـــرار في قي�دة 
ُ
بعد ر�ســـول اهللP واأ

المجتمع الإ�سالمّي.

وقـــد اأ�ســـ�ر الإم�م Q في كثير من المن��ســـب�ت اإلى �ســـبره على هذه الق�ســـية بدافع 

الحف�ظ على الإ�ســـالم، ومنه� م� ق�له في بداية ت�ســـّلم عثم�ن ال�سلطة: »لقد علمتم اأّني اأحّق 

م���ور الم�سلمين، ولم يك���ن فيها جور اإّل 
ُ
 لأ�سلم���ّن ما �سلمت اأ

ّ
النا����ض به���ا م���ن غيري، وواهلل

.
علّي خا�سة«)1)

 ويذكـــر الإمـــ�م علي Q فـــي خطبة ال�سق�ســـقية هـــذا المفترق ال�ســـعب والح�ّســـ��ش 

والخي�ريـــن الم�ســـيرّيين و�ســـبب اختي�ره للخي�ر الث�نـــي بهذا النحـــو: »َف�َسَدْلُت ُدوَنه���ا َثْوباً، 

ِبَر على َطخية عمياء،  َوَطَوْي���ُت َعْنه���ا َك�سحاً، وَطِفْقُت اأرَتئي َبي���ن اأن اأ�سوَل بيد َجّذاء، اأو اأ�سْ

���ُه، َفَراأْيُت اأنَّ  َيْه���َرُم فيه���ا الَكبي���ر َوي�سي���ُب فيه���ا ال�َسغير، وَيْكَدُح فيه���ا موؤِمٌن َحّت���ى َيلقى ربَّ

.
رى ُتراثي َنهباً«)2)

َ
بَر على هاتا اأحجى، ف�سبرُت وفي الَعْيِن َقذى َوفي الَحْلِق �َسجى، اأ ال�سَّ

)1) نهج البالغة، الخطبة: 74.
)2) م.ن، الخطبة: 3.
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دور أمير المؤمنين Q في زمن الخلهاء
مور الآتية:

ُ
ترّكزت ن�س�ط�ت الإم�م في هذه الفترة على الأ

1. الإج�بة عن �سبه�ت وت�س�وؤلت علم�ء الأدي�ن الع�لمية ل �سّيم� اليهود والن�س�رى منهم 

 Pالذين ك�نوا يتوافدون اإلى المدينة للبحث وال�ستق�س�ء حول دين النبّي بعد وف�ته

وم� ك�نوا يجدون من يجيب عن ت�س�وؤلتهم �سوى الإم�م علي Q الذي بدت معرفته 

ب�لتوراة والإنجيل وا�ســـحة من خالل كالمه معهم. ولول اأّن عليً� مالأ هذا الفراغ لك�ن 

المجتمع الإ�سالمّي يغّط في انتك��سة كبيرة. 

 2. عندم� ك�ن اأهل الخالفة ي�ســـلون اإلى طريق م�ســـدود في الق�ســـ�ي� ال�سي��ســـية وبع�ش 

خـــرى ك�ن الإم�م Q الم�ست�ســـ�ر الوحيـــد والمعتمد الذي 
ُ
الق�ســـ�ي� والم�ســـ�كل الأ

ُيع�لج الم�ســـ�كل بمو�ســـوعية. وي�ســـهد الت�ريخ ب�أّن اأب� بكر وعمر ك�نـــ� يراجع�ن الإم�م 

في الق�س�ي� ال�سي��سية والدينية وتف�سير القراآن والأحك�م الفقهية لالإ�سالم طيلة فترة 

خالفتهم�. و�سن�ســـير اإلى مث�ل واحد فقد وقعت في ال�ســـنة الرابع ع�ســـرة من الهجرة 

حـــرب ط�حنـــة بين جي�ش الإ�ســـالم وجي�ـــش الفر�ش في الق�د�ســـية، وانتهت ب�نت�ســـ�ر 

الم�ســـلمين وقتـــل »ر�ســـتم فـــّرخ زاد« الق�ئد الع�ّم للقوات الف�ر�ســـية مـــع مجموعة من 

المق�تلين، وان�ســـّم بهذا النت�ســـ�ر جميع اأرج�ء العراق اإلى لواء الإ�ســـالم، وا�ســـتولى 

الم�ســـلمون على المدائن التي ك�نت مركزًا للملوك ال�س��ســـ�نيين وتراجع ق�دة الجي�ش 

الف�ر�سّي اإلى داخل اأرا�سيهم.

وخ�ســـي الم�ست�ســـ�رون والع�ســـكريون الفر�ش مـــن اأن يزحف الجي�ش الإ�ســـالمّي اإلى داخل 

اأرا�ســـيهم وي�ســـتولي على جميع اأرج�ء البالد ب�لتدريج. ولأجل مواجهة هذا النوع من الهجوم 

الخطير اأعدَّ »يزدجرد« ملك ف�ر�ش جي�سً� قوامه م�ئة وخم�سون األف مق�تل بقي�دة »فيروزان« 

حّتـــى ي�ســـّد اأي هجوم مف�جـــئ، واإذا �ســـ�عدت الظروف يبـــداأ هو ب�لهجوم. وكتب �ســـعد بن 

اأبي وق��ش الق�ئد الع�ّم للقوات الإ�ســـالمية ر�ســـ�لة اإلى عمر ُيطلعه فيه� على احت�ســـ�د العدّو 

وا�ستعداده واقترح مب�غتة العدّو ب�لحرب لإرع�به.

دخل الخليفة الم�سجد وا�ستدعى كب�ر ال�سح�بة، واأطلعهم على م� ينويه من ترك المدينة 
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 Q والنطالق نحو مك�ن بين الب�سرة والكوفة. وبعد كثرة المداولت، ق�م اأمير الموؤمنين

وقـــ�ل: »اإّن ه���ذا الأمر لم يك���ن ن�سره ول خذلنه بكثرة ول قّلة وه���و دين اهلل الذي اأظهره 

 
ّ

وجن���ده ال���ذي اأعّده واأمّده حّتى ما يبلغ وطلع حيثما طلع ونحن على موعود من اهلل واهلل

منج���ز وع���ده ونا�سر جنده، ومكان القّيم بالأمر م���كان النظام من الخرز يجمعه وي�سّمه، 

ف���اإذا انقط���ع النظام تف���ّرق الخرز وذهب ثّم ل���م يجتمع بحذافيره اأبداً، والع���رب اليوم واإن 

كان���وا قليًا فه���م كثيرون بالإ�سام عزيزون بالجتماع، فكن قطباً وا�ستدر الرحى بالعرب 

واأ�سله���م دون���ك نار الحرب، فاإّنك اإن �سخ�ست من هذه الأر����ض انتق�ست عليك العرب من 

اأطرافها واأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات اأهّم اإليك مّما بين يديك«.

»اإّن الأعاج���م اإن ينظروا اإليك غ���داً يقولوا: هذا اأ�سل العرب، فاإذا قطعتموه ا�سترحتم، 

فيك���ون ذل���ك اأ�س���ّد لكلبهم عليك وطمعهم في���ك. فاأّما ما ذكرت من م�سي���ر القوم اإلى قتال 

الم�سلمي���ن، ف���اإّن اهلل �سبحانه هو اأكره لم�سيرهم منك، وهو اأقدر على تغيير ما يكره، واأّما 

م���ا ذك���رت من عدده���م، فاإّنا لم نك���ن نقاتل فيم���ا م�سى بالكث���رة، واإّنما كنا نقات���ل بالن�سر 

 .
والمعونة«)1)

. ونظرًا لهذه المع�لجة والحلول ق�ل 
(2(

ا�ستج�ب عمر لكالم الإم�م بعد �سم�عه ولم يذهب

.
(3(

عمر: اأعوذ ب�هلل من م�سكلة لي�ش له� اأبو الح�سن

من الخالفة إلى الشهادة
بعد فترة وجيزة من توّلي الخليفة الث�لث عثم�ن بن عف�ن الخالفة ث�رت جم�عة من الن��ش 

على حكومته، وا�ســـتمّر حراك الن��ش حّتى ُقتل عثم�ن، وك�نت خالفته قد ا�ســـتمرت نحو اثني 

ع�ســـر ع�مً�. وك�ن الن��ش في هذه المدة يعي�ســـون ح�لة من الفو�ســـى وال�ســـي�ع، وخالله� ك�ن 

اأ�ســـح�ب الثـــورة يراجعون الإم�م غير اأّنه كثيرًا م� ك�ن ُيبعد نف�ســـه عـــن الأنظ�ر، وحيث اإّنهم 

ك�نـــوا يط�لبونـــه بقبول بيعتهم وهـــو م� يزال يرى الظروف غير من��ســـبة لقبـــول الخالفة واأّن 

)1) نهج البالغة، الخطبة: 146.
)2) ابـــن الأثير، علي بن اأبي الكـــرم، الك�مل في الت�ريخ، ج3، �ش8، الطبري، محمد بن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، ج4، 

�ش273، ابن كثير، اإ�سم�عيل بن كثير الدم�سقي، البداية والنه�ية، ج7، �ش107.

)3) ابن عبد البر، يو�سف بن عبد اهلل، ال�ستيع�ب في معرفة الأ�سح�ب، ج3، �ش39.
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الحّجـــة لم تتّم عليه بهـــذا القتراح ق�ل: »دعون���ي والتم�سوا غي���ري فاإّنا م�ستقبل���ون اأمراً له 

وج���وه واأل���وان ل تقوم له القل���وب ول تثبت عليه العقول، واإّن الآفاق قد اأغامت والحّجة قد 

تنّكرت، واعلموا اأّني واإن اأجبتكم ركبت بكم ما اأعلم، ولم اأ�سغ اإلى قول القائل وعتب العاتب، 

واإن تركتموني فاأنا كاأحدكم ولعّلي اأ�سمعكم واأطوعكم لمن وّليتموه اأمركم، واأنا لكم وزيراً 

. وحيث قد كثر توافد الم�ســـلمين على الإم�م Q وازدح�مهم عليه 
خيٌر لكم مّني اأميراً«)1)

واكتّظت داره بهم وازداد اإ�سرارهم عليه، �سعر ب�لم�سوؤولية ولم ير بّدًا من قبول البيعة. وتحّدث 

الإمـــ�م فـــي خطبة اأخرى عن اإقبـــ�ل الن��ش عليه بحرارة و�ســـرور وعن اأ�ســـب�ب قبول الخالفة 

ق�ئـــاًل: »... فم���ا راعن���ي اإّل والنا�ض كعرف ال�سبع اإلّي ينثالون عل���ّي من كّل جانب حتى لقد 

وطئ الح�سنان)2)، و�سق عطفاي مجتمعين حولي كربي�سة الغنم، فلّما نه�ست بالأمر نكثت 

خ���رى وق�سط اآخرون، كاأّنهم لم ي�سمع���وا كام اهلل �سبحانه يقول: چ ې 
ُ
طائف���ة ومرق���ت اأ

 لقد 
ّ

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ چ. بل���ى واهلل
�سمعوه���ا ووعوه���ا، ولكّنهم حليت الدنيا في اأعينهم وراقه���م زبرجها، اأما والذي فلق الحّبة 

وب���راأ الن�سم���ة لول ح�سور الحا�سر وقيام الحّجة بوجود النا�سر، وما اأخذ اهلل على العلماء 

اأن ل يق���اّروا عل���ى كّظ���ة ظالم ول �سغب مظلوم، لألقيت حبلها عل���ى غاربها ول�سقيت اآخرها 

.
بكاأ�ض اأّولها، ولألفيتم دنياكم هذه اأزهد عندي من عفطة عنز«)3)

Qمعالم حكومة اإلمام علّي
على الرغم من اأّن اأمير الموؤمنين Q قد واجه عقب�ت في اأّي�م خالفته اإّل اّنه ا�ستط�ع بال 

�سّك اأن يطرح نموذجً� ن�جحً� للحكومة وفق تع�ليم الإ�سالم ومع�ييره والتي نذكر بع�سه� ب�إيج�ز:

1. اأ�ســـ�ر الإمـــ�م علـــي Q اإلـــى اأّن فل�ســـفة قبوله للخالفة هـــي لأجل اإجـــراء العدالة 

الجتم�عية في المجتمع على ك�فة الم�ســـتوي�ت ل �ســـيم� القت�س�دية، وال�ستف�دة من 

الإمك�ن�ت الع�مة، ومك�فحة الفوارق الطبقية الكبيرة في المجتمع.

)1) نهج البالغة، الخطبة: 92.
)2) ن�ش كالم الإم�م هو)وطئ الح�سن�ن( الذي قد يعني: الح�سن والح�سين، ولكن قد ف�ّسر البع�ش الح�سن ب�لبه�م، ابن 

اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج1، �ش200. 

)3) نهج البالغة، الخطبة: 3.
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2. اإّن روؤيـــة الإم�م علي Q للحكم تتلّخ�ش في اأّن الحكم والمن�ســـب لي�ش اإّل و�ســـيلة 

لخدمـــة الن��ش واإحق�ق الحـــّق ودح�ش الب�طـــل، ل اأّنه طعمة تدّر الأربـــ�ح. وقد التزم 

الإم�م بهذا المنهج اإلى اأبعد الحدود، حّتى تراه يجتنب عن اإعط�ء المه�م الح�ّس��ســـة 

ك�لولية وبيت الم�ل اإلى المتعّط�سين لل�سلطة وك�سب الم�ل. 

3. لقد ع��ش الإم�م اأمير الموؤمنين Q عند ت�ســـّديه للخالفة غ�ية الزهد والب�ســـ�طة 

في الحي�ة، كم� ك�ن يو�ســـي عّم�له ب�لعتدال والعـــزوف عن زخ�رف الدني� وزبرجه�. 

وهـــذه الخ�سو�ســـية اأي عزوفـــه عن زخ�رف الدني� هـــي من اأبرز خ�س�ئ�ســـه الذاتية 

و�سيرة حكمه.

4. اإّن المعيـــ�ر الـــذي اأّكد عليه الإم�م Q في انتخ�ب الولة والعّم�ل، هو اأن تكون لهم 

�ســـوابق في الإ�ســـالم، وتقوى، وكف�ءة في اإدارة �ســـّدة الحكم، والتزام بقيم الإ�ســـالم 

وغيره� من المع�يير. وال�ســـيء الذي لم يخطر بب�ل الإم�م اأبدًا هو القرابة والع�سيرة، 

كم� يّت�سح ذلك حينم� ن�سب )51( �سخ�سً� كولة وممّثلين عنه في الولي�ت والإم�رات 

المختلفـــة، فتجـــد فيهم مـــن المه�جرين والأن�ســـ�ر، واأهـــل اليمن، واله��ســـمّي وغير 

اله��سمّي، والعراقّي والحج�زّي، ال�س�ّب والكهل، ول تجد في هذه الق�ئمة اأثرًا لأ�سم�ء 

 .)O الح�ســـن والح�ســـين ومحمد ابن الحنفيـــة وعبد اهلل بن جعفـــر )زوج زينب

وعلى الرغم من اأّن الإم�م Q ك�ن ين�ســـب عّم�ًل وولة �ســـ�لحين وكفوئين اإّل اأّنه 

في الوقت نف�ســـه ك�ن يجعل عليهم عيونً� لمراقبـــة تحّرك�تهم. ومن اأبرز تلك النم�ذج 

كت�ب تقريع بعثه الإم�م Q اإلى عثم�ن بن حنيف الأن�ســـ�رّي ع�مله على الب�ســـرة 

.
(1(

وقد بلغه اأّنه دعي اإلى وليمة قوم من اأهله� فم�سى اإليه�

5. لم يكن الإم�م يعتقد - وخالفً� لمعظم الزعم�ء والروؤ�ســـ�ء - ب�أّن الغ�ية ُتبّرر الو�سيلة، 

ـــل اإلى اأهدافه المقّد�ســـة النبّيلة بو�س�ئل غير م�ســـروعة قّط، كم� يظهر من  ولم يتو�سّ

جوابه لّم� عوتب على الت�ســـوية في العط�ء وت�ســـييره الن��ش اأ�سوة فيه من غير تف�سيل 

)1) نهج البالغة، الكت�ب: 45.
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اأ�سح�ب ال�س�بق�ت وال�سرف: »اأتاأمروني اأن اأطلب الن�سر بالجور فيمن وّليت عليه؟، 

واهلل ل اأط���ور ب���ه م���ا �سمر �سمير، وما اأّم نج���م في ال�سماء نجماً. ول���و كان المال لي 

.
يت بينهم، فكيف واإّنما المال مال اهلل؟«)1) ل�سوَّ

الدتال في ثالث جبهات
حّملـــت خالفـــة الإم�م Q وقي�دته - التي �ســـ�د فيهـــ� العدل واإحي�ء المبـــ�دئ والقيم 

الإ�ســـالمية الأ�سيلة - اأ�ســـح�به عب�أ ثقياًل م� اأّدى اإلى ت�سكيل خطٍّ مع�ر�ش لحكومته، وانتهت 

هذه المع�ر�س�ت اإلى حدوث ثالث حروب مع الن�كثين والق��سطين والم�رقين، وهي:

قتـــ�ل الن�كثين: وقد ك�ن �ســـبب هذه الحرب مع الن�كثين )ن�ق�ســـي العهـــد( هو اأّن طلحة 

والزبير الّلذين ب�يع� الإم�م عليً� قد طلب� منه اأن يوّليهم� اأعم�ل الب�سرة والكوفة، ولكن الإم�م 

رف�ش ذلك، فترك� المدينة �ســـّرًا والتج�آ اإلى مكة وجّي�ســـ� جي�ســـً� ب�أموال بيت الم�ل المختل�ش 

مية وانطلق� نحو الب�ســـرة وا�ســـتولي� عليه�. فتحـــّرك الإم�م علي Q ت�ركً� 
ُ
مـــن قبل بني اأ

المدينة لمع�لجة اأمر الن�كثين، فحدثت حرب ط�حنة قرب الب�ســـرة انتهت ب�نت�ســـ�ر الإم�م 

علـــّي وهزيمـــة الن�كثين، وهذه هـــي حرب الجمل التي له� م�ســـ�حة كبيرة فـــي الت�ريخ، والتي 

اندلعت �سنة 36 هجرية.

 Q قتـــ�ل الق��ســـطين: ك�ن مع�ويـــة قـــد اأعّد ومنـــذ فترة �ســـبقت خالفة الإمـــ�م علي

مقّدم�ت الخالفة لنف�سه في ال�س�م، وم� اإن ت�سّلم الإم�م الخالفة حّتى عزل مع�وية عن ال�س�م 

ولـــم ير�ـــش اأن يقّره عليه� لحظة واحدة. وك�ن ح�ســـيلة هـــذا النزاع اأن تق�تـــل جي�ش العراق 

وجي�ش ال�ســـ�م في اأر�ش ُتدعى �ســـّفين. وك�ن النت�س�ر لجي�ش الإم�م علي Q لول خديعة 

مع�وية برفع الم�ســـ�حف ب�إ�ســـ�رة من عمرو بن الع��ش التي اأحدثت تمّردًا في جي�ش الإم�م. 

وفي النتيجة وبعد ال�ســـطراب الكبير في جي�ش الإم�م علي Q وافق على التحكيم، وك�ن 

مـــن جهته اأبو مو�ســـى الأ�ســـعري وعمرو بن الع��ش مـــن جهة مع�وية لكي ينظرا في م�ســـ�لح 

الإ�سالم والم�سلمين. 

)1) نهج البالغة، من كالم لهQ لم� عوتب على الت�سوية في العط�ء، 126.
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وتذكر الكثير من الم�ســـ�در الت�ريخية اأّن م� ح�ســـل داخل جي�ـــش الإم�م عليQ من 

البلبلة وال�ســـطراب م� اأّدى اإلى ان�سق�ق ال�ســـّف والتق�تل ووقوع الم�سلمين في اأزمة كبيرة ل 

تحمد عقب�ه�. وبعد اأن ح�ن موعد اإعالن راأي الحكمين خدع عمرو بن الع��ش اأب� مو�سى وهو 

م� اأّدى اإلى اإف�ســـ�ء خطة مع�وية ال�ســـنيعة بين الجميع، وبعد ذلك خرج بع�ش من الم�ســـلمين 

الذين ك�نوا في �ســـّف الإم�م عليه وانتقدوه لقبوله التحكيم الذي فر�ســـوه هم اأنف�سهم عليه. 

وقد حدث قت�ل الق��سطين ع�م 37 هجرية.

ولئك الذين اأ�ســـّروا على قبول التحكيم، وندموا بعد عّدة 
ُ
قت�ل الم�رقين: والم�رقون هم اأ

اأيـــ�م على ذلك، وطلبوا منـــه اأن ينق�ش العهد من جهته، غير اأّن الإم�م Q لم يكن بذلك 

ال�ســـخ�ش الـــذي ينق�ش عهده، ولهذا خرجوا على الإم�م ووقفوا �ســـّده وق�تلـــوه في النهروان 

وقد ُعرفوا ب�لخوارج لذلك. وانت�سر الإم�م في هذه الحرب، غير اأّن الأحق�د ظّلت دفينة في 

النفو�ش. اندلعت هذه الحرب في �سنة 38، وعلى راأي بع�ش الموؤّرخين في �سنة 39 هجرية.
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المهاهيم الرئسة

قّدم الإم�م علّي Q حفظ اأمور الم�ســـلمين على ت�ســـّلم مق�ليد الخالفة مع ت�أكيده   .1

علـــى حّقـــه. وقد اأ�ســـ�ر في كثيـــر من المن��ســـب�ت اإلى �ســـبره على انحـــراف الخالفة 

الإ�سالمية كم� يظهر من كالمه في الخطبة ال�سق�سقّية.

ترّكزت ن�س�ط�ت الإم�م Q في زمن الخلف�ء على اأمور منه�:  .2

وت�س�وؤلت علم�ء الأدي�ن الع�لمية ك�ليهود والن�س�رى. �سبه�ت  عن  الإج�بة   ·
الذي يع�لج الم�س�كل ال�سي��سية وغيره� خ��سة لدى  والمعتمد  الوحيد  الم�ست�س�ر  ك�ن   ·

اأبي بكر وعمر م� اأّدى اإلى حفظ الأّمة من ال�سي�ع.

ُبويع Q من قبل الن��ش بعد اأن اأث�ر عثم�ن غ�سبهم جّراء ف�س�ده الم�لّي والإدارّي،   .3

وت�سّرفه غير ال�سرعّي في اأموال الم�سلمين وث�روا عليه وقتلوه.

اأ�س�ر Q اإلى اأن فل�سفة قبوله للخالفة هي لأجل اإجراء العدالة الجتم�عية.  .4

تتلّخ�ش روؤيته Q للحكم في اأّن الحكم لي�ش اإل و�سيلة لخدمة الن��ش.  .5

ع��ش Q عند ت�سّديه للخالفة غ�ية الزهد والب�س�طة في الحي�ة.  .6

المعي�ر الذي اعتمده في تن�سيب الولة هو التقوى والكف�ءة واللتزام.  .7

ق�تـــل الن�كثيـــن )طلحـــة والزبيـــر وغيرهمـــ�( والق��ســـطين )مع�ويـــة( والم�رقيـــن   .8

)الخوارج(.
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للمطالعة

المراحل األربعة لمسيرة اإلمامة- 2 -

المرحلة الثانية: هي مرحلة ت�ســـّلم الحكم: ا�ســـتغرقت اأربعة اأعوام وت�سعة اأ�سهر من خالفة 

اأمير الموؤمنين علّيQ، وب�سعة اأ�سهر من خالفة ولده الح�سنQ. وقد اكتنف هذه الفترة 

اآلم وهموم وم�س�كل، اإّل اأّنه� �سّجلت اأن�سع ال�سفح�ت واأروعه� في ت�ريخ الحكومة الإ�سالمّية.

اإّن هذه المرحلة من ت�ريخ الإم�مة ك�نت النموذج اّلذي دع� اأئّمة اأهل البيتR، خالل 

القرنيـــن الت�ليين، اإلى تطبيقه في الحي�ة ال�ّسي��ســـّية والجتم�عّية و�ســـعوا على طريقه. وك�ن 

ال�ّســـيعة يذكرون مثل هذه الذكرى العظيمة ويتح�ّســـرون عليه�، وينّددون ب�لأنظمة اّلتي تلته� 

عنـــد مق�رنتهـــ� به�. في الوقت نف�ســـه، ك�نت در�ًســـ� وتجربـــًة ملهمة يمكن اأن تدّل على و�ســـع 

واأحـــوال اأّية حكومة ثورّية واإ�ســـالمّية �ســـرفة داخل مجتمٍع وجم�عٍة لم تتـــربَّ اأو انجّرت نحو 

النحراف، ومنذ ذلك الوقت ك�نت ُتفر�ش الأ�س�ليب والمن�هج البعيدة المدى والمتالزمة مع 

كّل اأنواع التربية ال�سعبة والحزبّية ال�سديدة على الأئّمة الالحقين.

المرحل���ة الثالث���ة: مرحلـــة ال�ّســـعي البّنـــ�ء الق�ســـير المدى لإيجـــ�د الحكومـــة والّنظ�م 

الإ�ســـالمّي«: هي اّلتي ا�ستوعبت ال�ّسنوات الع�ســـرين بين �سلح الإم�م الح�سنQ �صنة41 

هـ، و�ســـه�دة الإم�م الح�ســـين Q �صـــنة 61 هـ، فبعد �ســـلح الإم�م الح�ســـن Q، بداأ 

نوٌع من العمل �ســـبه ال�ســـّرّي لل�ّســـيعة، ك�ن هدفه اإع�دة القي�دة الإ�سالمّية اإلى عترة النبّي في 

الفر�سة المن��سبة.

المرحلة الّرابعة: وهي مرحلة مت�بعة ذلك الّنهج في برن�مٍج بعيد المدى؛ في زمٍن ق�رب 

القرنين، �سهد انت�س�راٍت وهزائم في مراحل مختلفة، وتالزم مع النت�س�ر الق�طع في مج�ل 

العمل الأيديولوجّي، وامتزج بمئ�ت التكتيك�ت المتن��سبة مع الّزم�ن، والمزّينة ب�آلف مظ�هر 

.
(1(

الإخال�ش والت�سحية وعظمة الإن�س�ن اّلذي يريده الإ�سالم

الإمام الخامنئي{

)1) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش69 70 )بت�سرف(.





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس الثامن 

 السيدة 
Oفاطمة بنت محّمد

1    .Oيتعّرف اإلى حي�ة ال�سّيدة الزهراء

2   .Oيقراأ بع�ش ف�س�ئل ال�سّيدة الزهراء

ـــل مواقـــف ال�ســـّيدة الزهـــراء مـــن الأحداث    3 يحلِّ

 .P الواقعة بعد وف�ة النبّي





سيرة مشرقة

أواًل: لمحة تاريخية 
ولدت ال�ســـيدة الزهراءO على م� هو الم�سهور بعد النبّوة بخم�ش �سنين في الع�سرين 

مـــن جمـــ�دى الآخرة، في مّكة المكّرمة، من اأبوين كريمين، وهم� ر�ســـول اهلل P وال�ســـيدة 

خديجة بنت خويلد. وع��ســـت مع اأّمه� ال�ســـّيدة خديجة خم�ش �ســـنوات تقريبً� ثّم فقدته� في 

ال�سنة الع��سرة للبعثة، وك�نت �سه�دته� O في الث�لث ع�سر من جم�دى الآخرة اأو الث�لث 

من جم�دى الآخرة. 

ثة، البتول، ال�سّديقة، وكنيته�  وكان من األقابها: الزهراء، �ســـّيدة ن�س�ء الع�لمين، المحدَّ

الب�رزة اأّم الح�ســـنين. وبعد �سه�دته� دفنه� اأمير الموؤمنينQ لياًل واأعفى قبره� ول يعلم 

مو�سعه. 

ثانيًا: شذرات من فضائلها 
اّت�سمت حي�ة ال�سّيدة الزهراءO ب�لعب�دة، وقد عرفت بذلك حّتى قيل اإّنه ل يوجد في 

.
(1(

م قدم�ه� هذه الأمة اأعبد من ف�طمة، ف�إّنه� ك�نت تقوم في م�ساّله� حّتى تتورَّ

 P وك�نت عندم� تقوم في محرابه� يزهر نوره� لأهل ال�ســـم�ء، وقد ورد عن ر�ســـول اهلل

ا ابنتي فاطمة فاإّنها �سّيدة ن�ساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي ب�سعة  اأّنه ق�ل: »واأمَّ

، وهي الحوراء الإن�سية،  مني وهي نور عيني وهي ثمرة فوؤادي، وهي روحي التي بين جنبيَّ

متى قامت في محرابها بين يدي رّبها )جّل جاله( َزَهر نورها لمائكة ال�سماء كما يزهر 

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج43، �ش76.
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َمتي 
َ
نور الكواكب لأهل الأر�ض، ويقول اهلل )عّز وجّل( لمائكته: يا مائكتي انظروا اإلى اأ

فاطم���ة، �سّي���دة اإمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائ�سها من خيفتي، وقد اأقبلت بقلبها على 

.
عبادتي...«)1)

وك�نت ال�ســـيدة الزهراءO تمثل اأكمل اأنواع التراحـــم والتع�طف الجتم�عّي، فك�نت 

اإذا ق�مـــت فـــي محرابه� تدعـــو للموؤمنين جميعً� وخ�سو�ســـً� جيرانه�، وهذا مـــ� يحّدثن� عنه 

الإم�م الح�ســـينQ عن اأخيه الإم�م الح�ســـنQ ق�ل: »راأيت اأم���ي فاطمة قامت في 

محرابه���ا ليل���ة جمعتها فلم تزل راكعة �ساج���دة حّتى اّت�سح عمود ال�سب���ح، و�سمعتها تدعو 

للموؤمنين والموؤمنات وت�سميهم، وتكثر الدعاء لهم ول تدعو لنف�سها ب�سيء، فقلت لها: يا 

اأّماه لم ل تدعين لنف�سك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا ُبنّي! الجار ثم الدار)2).

السّيدة الزهراءO في ظل اإلسالم

أواًل: حياتها في مّكة
ولـــدت ال�ســـّيدة ف�طمة الزهراء من بيـــت العّفة والطه�رة، وترّبت فـــي ذلك البيت المليء 

ب�لحّب والعطف والحن�ن، ف�أخذت من ر�سول اهلل P مك�رم الأخالق وف�س�ئله� وترّبت على 

يديـــه اأكمل تربية، وكذا اأخذت من اأّمه� مك�رم الأخالق، فك�نت خير نموذج للمراأة الم�ســـلمة 

التي يمكن له� اأن تبني بيتً� اإ�سالميً� على تع�ليم الإ�سالم واأحك�مه ومب�دئه.

وقد ع��ســـت ال�ســـّيدة الزهراءO مع اأبيه� واأّمهـــ� المرحلة الأولى مـــن النبّوة والبعثة 

عندم� ك�ن ر�ســـول اهللP ل يزال في مّكة المكّرمة. وقد �ســـ�هدات ال�ســـعوب�ت والتحّدي�ت 

التي رافقت الدعوة النبوية المب�ركة. وك�نت ت�س�عد ر�سول اهلل P في تحّمل تلك الم�س�عب 

والتحدي�ت، بل ك�نت لر�ســـول اهلل P ك�لأّم الحنون، حّتى اأّن ر�ســـول اهلل P قّلده� و�س�م 

)1) ابن �س�ذان، اأبي الف�سل �سديد الدين �س�ذان بن جبرائيل، الف�س�ئل، النجف الأ�سرف، من�سورات المطبعة الحيدرية، 
1381 - 1962م، ل.ط، �ش9.

)2) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، علل ال�سرائع، تقديم: ال�سيد محمد �س�دق بحر العلوم،  النجف الأ�سرف، من�سورات 
المطبعة الحيدرية، 1385 - 1966م، ل. ط، ج1، �ش182.
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.
الأمومة لعظمته� من جهة، ولعظمة الأمومة من جهة اأخرى، فق�ل عنه�: »فاطمة اأّم اأبيها«)1)

ثانيًا: الهجرة إلى المدينة
ك�نت ال�سّيدة الزهراءO من الن�س�ء اللواتي ه�جرن اإلى المدينة المنورة بعد مغ�درة 

ر�ســـول اهللP، وقد ه�جـــرت مع الفواطم برفقـــة الإم�م علّيQ حّتى نزلوا مع ر�ســـول 

اهلل P في قب�ء ودخلوا اإلى يثرب.

 Oوبعد ال�ستقرار في يثرب التي ت�أ�ّس�ست فيه� دولة الإ�سالم، ك�نت ال�سيدة الزهراء

�ســـريكة في �ســـن�عة الدولة الإ�ســـالمية في وقوفه� مع اأبيه� ر�سول اهلل P وم�س�ندته في كّل 

�ســـيء، ومن جهة اأخرى ك�نت ترى كيف اأّن ر�ســـول اهلل P ق�م بجه�د الكّف�ر والم�ســـركين، 

و�ســـ�هدت ظهور تي�ر اآخر من الن��ش المن�فقين الذين ك�نوا يح�ربون الإ�ســـالم من الداخل، 

مّم� اأثر �سلبً� على م�سيرة الإ�سالم ال�سي��سية. 

ثالثًا: زواج السيدة الزهراء
وبعد اأن ن�ســـ�أت الزهراءO في بيت العفة والطه�رة وو�سلت اإلى مرحلة الزواج تقدم 

لهـــ� العديـــد من الرجـــ�ل اإل اأّن ر�ســـول اهللP ك�ن يحيل الأمـــر اإلى اهلل عّز وجـــّل، اإلى اأن 

تقّدم اأمير الموؤمنينQ اإلى خطبته� فوافق ر�سول اهلل P على ذلك، وج�ء الأمر الإلهّي 

بزواج النور من النور، ف�نتقلت ال�سيدة الزهراءO اإلى بيت الزوجية. 

وك�ن ذلك المنزل المفعم ب�لإيم�ن والتقوى هو بيت الطهر وال�ســـف�ء، الذي ن�س�أ فيه فرع 

النبوة اأي الإم�مة، فولد الح�سن والح�سينL، ون�س�آ في بيت من بيوت اهلل تع�لى.

وا�ستمّرت الحي�ة في �سف�ء وطهر وهن�ء اإلى اأن انتقل ر�سول اهلل P اإلى الرفيق الأعلى 

 Oوق��ست الزهراء ،P فتبّدلت الحي�ة الهنيئة اإلى حي�ة الحزن على فراق ر�ســـول اهلل

 .
(2(

اأ�سّد اأذية في الإ�سالم حّتى ارتحلت اإلى ربه� �سهيدة را�سية مر�سية

)1) الطبراني، اأبي الق��ســـم �ســـليم�ن بن اأحمد، المعجم الكبير، حققه وخرج اأح�ديثه: حمدي عبد المجيد ال�ســـلفي، دار 
اإحي�ء التراث العربي، ط2، ج22، �ش397. 

)2) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج3، �ش124.
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السيدة الزهراءO في آية المباهلة
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  تع�لـــى:  اهلل  قـــ�ل 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
، فتاله� النبّي P على الن�س�رى، ودع�هم اإلى المب�هلة، 

(1(
ۈئ ېئ ېئ ېئچ 

وقـــ�ل: »اإّن اهلل ع���ّز ا�سم���ه اأخبرن���ي اأّن الع���ذاب ينزل على المبط���ل عقيب المباهل���ة، ويبّين 

الحّق من الباطل بذلك«، ف�ّتفق راأيهم على ا�ستنظ�ره اإلى �سبيحة غد من يومهم ذلك.

فلّم� رجعوا اإلى رح�لهم ق�ل لهم الأ�ســـقف. انظـــروا محّمدًا في غد، ف�إن غدا بولده واأهله 

ف�حذروا مب�هلته، واإن غدا ب�أ�سح�به فب�هلوه ف�إّنه على غير �سيء. 

فلّمـــ� ك�ن مـــن الغد ج�ء النبّي P اآخذًا بيد اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب والح�ســـن 

والح�سين بين يديه يم�سي�ن وف�طمةOتم�سي خلفه، وخرج الن�س�رى يقدمهم اأ�سقفهم.

فلّمـــ� راأى النبيَّ P قد اأقبل بمن معه، �ســـ�أل عنهم، فقيـــل له: هذا ابن عّمه علي بن اأبي 

ط�لب وهو �ســـهره واأبو ولـــده واأحّب الخلق اإليه، وهذان الطفالن ابنـــ� بنته من علّي وهم� من 

اأحب الخلق اإليه، وهذه الج�رية بنته ف�طمة اأعّز الن��ش عليه واأقربهم اإلى قلبه.

ته  فنظر الأ�ســـقف اإلى الع�قب وال�سيد وعبد الم�سيح وق�ل لهم: انظروا اإليه قد ج�ء بخ��سّ

من ولده واأهله ليب�هل بهم واثقً� بحّقه، واهلل م� ج�ء بهم وهو يتخّوف الحّجة عليه، ف�حذروا 

مب�هلته، واهلل لول مك�ن قي�سر لأ�سلمت له، ولكن �س�لحوه على م� يّتفق بينكم وبينه، وارجعوا 

اإلى بالدكم وارتوؤوا لأنف�ســـكم، فق�لوا له: راأين� لراأيك تبع، فق�ل الأ�سقف: ي� اأب� الق��سم اإّن� ل 

نب�هلك ولكّن� ن�س�لحك، ف�س�لحن� على م� ننه�ش به.

ف�ســـ�لحهم النبّي P على األفي حّلة من حلل الأواقي قيمة كل حلة اأربعون درهمً� جي�دًا، 

فمـــ� زاد اأو نق�ـــش ك�ن بح�ســـ�ب ذلك، وكتب لهـــم النبّي P كت�بً� بم� �ســـ�لحهم عليه، وك�ن 

الكتـــ�ب: »ب�س���م اهلل الرحم���ن الرحيم: هذا كتاب م���ن عند محمد النبّي ر�س���ول اهلل لنجران 

وحا�سيته���ا، ف���ي كل �سفراء وبي�ساء وثمرة ورقيق، ل يوؤخذ من���ه �سيء منهم غير األفي حّلة 

من حلل الأواقي ثمن كل حلة اأربعون درهماً، فما زاد اأو نق�ض فعلى ح�ساب ذلك، يوؤدون األفاً 

)1) �سورة اآل عمران، الآي�ت 59 - 61  
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منه���ا ف���ي �سف���ر، واألفاً منها في رجب، وعليه���م اأربعون ديناراً مث���واة ر�سولي مما فوق ذلك، 

وعليهم في كّل حدث يكون باليمن من كل ذي عدن عارية م�سمونة ثاثون درعاً وثاثون 

فر�س���اً وثاث���ون جم���ًا عارية م�سمونة، له���م بذلك جوار اهلل وذمة )محم���د بن عبد اهلل(، 

.
(1(

فمن اأكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذّمتي منه بريئة«. واأخذ القوم الكت�ب وان�سرفوا

Pبعد رسول الله Oالسّيدة الزهراء

أواًل: موقف الزهراء من قضية الخالفة
 ،Qاإلى الرفيق الأعلى ت�ركً� و�ســـّيً� على اأّمته، وهو الإم�م علّي P انتقل ر�ســـول اهلل

حيـــث اأّكـــد في كثيـــر من مواقفه علـــى ذلك، وك�ن اآخره� يـــوم الغدير عندمـــ� ك�ن ق�فاًل من 

مكـــة الكّرمة وقـــد اأنهى حّجة الوداع. وقد ع�ي�ســـت ال�ســـيدة الزهراءO هذه الم�ســـكلة، 

ووقفت اإلى ج�نب الإم�م علّيQ ل بدافع الع�طفة الزوجّية والع�ئلية فقط، واإّنم� انطالقً� 

من الم�ســـوؤولّية ال�ســـرعّية. ويمكن و�ســـع العن�وين الع�ّمة للمع�ر�ســـة التي ق�مت به� ال�ســـّيدة 

الزهراء O في الآتي: 

 .P1. المط�لبة ال�سريحة والمب��سرة ب�للتزام بو�سية ر�سول اهلل

2 . ا�ستنه��ش الم�سلمين من الأن�س�ر و�سحذ الهمم للمط�لبة ب�إرج�ع الحّق لأهله. اإل اأّنه� 

لم تجد من ي�سغي اإليه�. 

3. تحميل الم�ســـلمين ك�فة تبع�ت م� ق�موا به، والذي �ســـوف يوؤثر �سلبً� على حي�تهم، واأن 

م� ق�م به الإم�م عليQ هو الحّق نف�سه.

ثانيًا: قضية فدك 

1 � اأر�ض فدك:
فدك هي اأر�ش زراعية كبيرة تقع بخيبر، بينه� وبين يثرب م�سير يومين، وهي التي اأف�ءه� 

اهلل عّز وجّل على ر�ســـول اهللP في �ســـنة �ســـبع للهجرة �ســـلحً�، وذلـــك اأن النبّي P لّم� 

ه�جم يهود خيبر وفتح ح�سونهم ولم يبق اإل ثالثة ح�سون، وا�ستّد بهم الح�س�ر، اأر�سلوا اإلى 

)1) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج1، �ش169.
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ر�سول اهللP ي�س�ألونه اأن ينزلهم على الجالء، وفعل ذلك، وبلغ ذلك اليهود من اأهل فدك؛ 

ف�أر�ســـلوا اإلى ر�سول اهللP اأن ي�س�لحهم على الن�سف من ثم�ره� واأموالهم، ف�أج�بهم اإلى 

ذلك. فهو مّم� لم يوجف عليه بخيل ول رك�ب فك�نت خ�ل�ســـة لر�ســـول اهللP لقوله تع�لى: 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ 
.

ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ)1)
وبنـــ�ء على هـــذا الن�ّش القراآنّي تكون هذه الأر�ش خ�ل�ســـة لر�ســـول اهلل P يحّق له اأن 

يت�سّرف فيه� كيف ي�س�ء، ويحكم فيه� بم� يريد؛ فهي لي�ست من غن�ئم الحرب لكي توّزع بين 

المج�هدين الم�سلمين.

 :O2. فدك ملك لل�سّيدة الزهراء

ل ي�سّك م�سلم اأّن ال�سّيدة الزهراءO قد اأخذت اأر�ش فدك من ر�سول اهللP نحلة، 

وذلك بعدم� نزل قوله تع�لى على ر�ســـول اهلل P: چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ »)2).
فقـــ�م ر�ســـول اهلل P ب�إعط�ء فدك للزهـــراءQ، ف�إّنه ك�ن يحّق لـــه اأن يفعل به� م� 

ي�س�ء، فهي ملك خ�ل�ش له.

وقـــد اأ�ســـ�ر الموؤّرخـــون والمحّدثون اإلـــى اأّن ال�ســـّيدة الزهراءO ك�نت تت�ســـّرف في 

فـــدك فـــي عهد ر�ســـول اهلل P، واأن فدك ك�نت في يده�، ومّم� ي�ســـير اإلى ذلـــك قول اأمير 

الموؤمنيـــن Q في الكت�ب الذي اأر�ســـله اإلـــى عثم�ن بن حنيف ع�مله على الب�ســـرة؛ ف�إنه 

ذكر فيه: »...بلى كانت في اأيدينا فدك من كّل ما اأظّلته ال�سماء، ف�سّحت عليها نفو�ض قوم 

.
و�سخت عنها نفو�ض قوم اآخرين، ونعم الحكم اهلل...«)3)

وقد ط�لب ال�ســـيدة الزهراءO ب�أر�ش فـــدك اأكثر من مرة اإل اأن ذلك لم يجدي نفعً� 

رغم تقديمه� �سهودًا على ذلك وهم� الإم�م اأمير الموؤمنينQ واأم اأيمن. 

)1) �سورة الح�سر، الآية 6. 
)2) �سورة الح�سر، الآية 7.

)3) نهج البالغة، ر�س�لة الإم�م علي Q اإلى واليه على الب�سرة عثم�ن بن حنيف. 



115  Oالسيدة فاطمة بنت محّمد

للمطالعة

السيدة فاطمة الزهراءO أسوة للمرأة المسلمة
ك�نـــت حيـــ�ة ف�طمة الّزهـــراء Q مليئة ب�لعمـــل وال�ّســـعي والّتك�مل وال�ســـمّو الّروحّي 

لالإن�ســـ�ن، وك�نـــت م�ســـ�كل المحيـــط والحيـــ�ة قد جعلـــت ف�طمـــة الّزهـــراء O كمركٍز 

لمراجع�ت الّن��ش والم�سلمين، وق�مت بتربية اأولده� الح�سن والح�سين وزينب، واإع�نة زوجه� 

علّي Q، وك�سب ر�س� اأب ك�لنبّي. وعندم� بداأت مرحلة الفتوح�ت والغن�ئم لم ت�أخذ بنت 

النبـــّي ذّرة من لذائذ الدنيـــ� وزخرفه� ومظ�هر الزينة والأمور اّلتي تميل له� قلوب ال�ســـ�ّب�ت 

والّن�س�ء، وك�نت عب�دة ف�طمة الّزهراء O عب�دًة نموذجّية ...اإّن جه�د تلك المكّرمة في 

المي�دين المختلفة هو جه�د نموذجّي في الدف�ع عن الإ�سالم، وفي الّدف�ع عن الإم�مة والولية، 

 Q وفي حفظ اأكبر الق�دة الإ�ســـالمّيين وهو اأمير الموؤمنين ،P وفي الّدف�ع عن النبّي

زوجه�. وقد ق�ل علّي Q مّرة ب�ســـ�أن ف�طمة الّزهراء O : »ما اأغ�سبتني ول ع�ست 

. ومع تلك العظمة والجاللة، ف�إّنه� ك�نت زوجة في بيته�، وامراأة ب�لّنحو الذي يقول 
لي اأمراً«)1)

عنه الإ�سالم. تلك ك�نت عب�دته� وف�ســـ�حته� وبالغته� وحكمته� وعلمه� ومعرفته� وجه�ده� 

و�ســـلوكه� ك�بنة وزوجة واأّم. وك�ن اإح�س�نه� اإلى الفقراء بحيث عندم� اأر�سل النبّي  Pرجاًل 

عجـــوًزا فقيًرا اإلى بيت اأمير الموؤمنين Q وق�ل له اأن يطلب ح�جته منهم، اأعطته ف�طمة 

الّزهراء O جلًدا ك�ن ين�م عليه الح�ســـن والح�ســـين L حيث لم يكن عنده� �ســـيٌء 

غيـــره، وق�لت له اأن ي�أخذه ويبيعه وي�ســـتفيد من ثمنه. هذه هي ال�ّسخ�ســـّية الج�معة لف�طمة 

 .
(2(

الّزهراء O. اإّنه� اأ�سوة للمراأة الم�سلمة

الإمام الخامنئي{

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج43، �ش134.
)2) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر250 �سنة، �ش122 - 123)بت�سرف(.





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس التاسع 

 اإلمام

 Q الحسن بن علّي 

يتعّرف اإلى �سيرة الإم�م الح�سنQ وجه�ده.    1

2    Q يعرف اأ�سب�ب ال�سلح بين الإم�م الح�سن

ومع�وية.

ي�ســـرح بنـــود المع�هدة و�ســـبب نق�ســـه� من قبل    3

مع�وية.





سيرة مشرقة

أواًل: لمحة تاريخية 
ولد الإم�م الح�سنQ ليلة الثالث�ء، في الن�سف من �سهر رم�س�ن المب�رك، في ال�سنة 

. واأبوه اأميـــر الموؤمنينQ، واأّمه ال�ســـّيدة ف�طمة 
(1(

الث�لثـــة للهجـــرة في المدينة المنـــّورة

 Qون�ســـ�أ الإم�م فـــي هذا البيت الكريـــم، وترّبى بين يـــدي الإم�م علّي .Oالزهـــراء

وال�سّيدة الزهراءO اأكمل تربية.

ت�ســـّلم الإم�مة بعد �ســـه�دة اأمير الموؤمنينQ. وقد ا�ســـتمّرت اإم�مته ع�ســـر �ســـنوات 

تقريبً�، حيث بويع ب�لخالفة في الح�دي والع�ســـرين من �ســـهر رم�س�ن �سنة 40هـ، وا�ست�سهد 

�صـــنة50 هـ. وقد ا�ســـتمّرت حكومته ثم�نية اأ�ســـهر تقريبً�، واأو�ســـى من بعـــده ب�لإم�مة لأخيه 

.
(2(
Qالإم�م الح�سين

، ال�ّسبط، الولّي، وكنيته اأبو محّمد. وكان من األقابه: الحّجة، الكفيُّ

وك�ن لالإم�م الح�ســـنQ، خم�سة ع�سر ولدًا ذكرًا واأنثى، وهم: زيد بن الح�سن واأخت�ه 

اأم الح�سن واأم الح�سين واأّمهم اأم ب�سير بنت اأبي م�سعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجية، 

والح�ســـن المثنـــى اأّمه خولة بنت منظـــور الفزارية، وعمر واأخواه الق��ســـم وعبد اهلل اأّمهم اأم 

ولد، وعبد الرحمن اأّمه اأم ولد، والح�ســـين الملّقب ب�لأثرم واأخوه طلحة واأختهم� ف�طمة بنت 

الح�ســـن اأّمهـــم اأم ا�ســـحق بنت طلحة بن عبيـــد اهلل التيمي، واأم عبد اهلل وف�طمة واأم �ســـلمة 

.
(3(

ورقية لأّمه�ت

)1) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج 4، �ش 28، المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، �ش 187.
 .Q2) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج2، �ش300، ب�ب الإ�س�رة والن�ش على الح�سين بن علي(

)3) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش20، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد، �ش27. 
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وك�ن من اأ�ســـح�به: اأ�ســـعث بن �سوار، �ســـليم بن قي�ش الهاللي، عبد اهلل بن جعفر بن اأبي 

ط�لب، عمرو بن قي�ش الم�ســـرقي، الم�ســـيب بن نجبة، م�سعود مولى اأبي وائل، ُيكّنى اأب� رزين، 

.
(1(

ميثم التم�ر، وقي�ش بن �سعد بن عب�دة  الأن�س�ري

وك�نت �سه�دته المب�ركةQ في ال�س�بع من �سهر �سفر �سنة 50هـ، وقد م�سى وهو ابن 

�سبع واأربعين �سنة، م�ست�سهدًا بعد اأن �سّمته زوجته جعدة بنت الأ�سعث بد�سي�سة من مع�وية بن 

اأبي �سفي�ن، وُدفن في المدينة المنّورة - البقيع.

ثانيًا: عبادته
لقد ك�ن الإم�م الح�ســـنQ اأعبد الن��ش في زم�نه واأزهدهم واأف�ســـلهم، وك�ن اأ�ســـبه 

، وك�ن اإذا حّج حّج م��ســـيً�، وك�ن اإذا ذكـــر الموت بكى، واإذا ذكر 
(2(
P الن��ـــش بر�ســـول اهلل

القبـــر بكى، واإذا ذكر البعث والن�ســـور بكـــى، واإذا ذكر الممّر على ال�ســـراط بكى، واإذا ذكر 

العر�ـــش على اهلل تع�لى ذكره �ســـهق �ســـهقة ُيغ�ســـى عليه منهـــ�، وك�ن اإذا ذكـــر الجّنة والن�ر 

ا�ســـطرب ا�ســـطراب ال�سليم، وي�ســـ�أل اهلل الجّنة، وتعّوذ ب�هلل من الن�ر، وك�ن Q ل يقراأ 

من كت�ب اهلل تع�لى: چ ڭ ڭ ڭ چ اإّل ق�ل: »لّبيك اللهم لّبيك«، ولم ُيَر في 

 .
(3(

�سيء من اأحواله اإل ذاكرًا هلل �سبح�نه وتع�لى، وك�ن اأ�سدق الن��ش لهجة

وك�ن لـــهQ ح�لت خ��ســـة اأثنـــ�ء قي�مه بين يدي اهلل تع�لى لل�ســـالة، فـــ�إذا ق�م في 

�أ ارتعدت مف��سله وا�سفّر لونه،  �سالته ترتعد فرائ�سه بين يدي اهلل عّز وجّل، وك�ن اإذا تو�سّ

فقيـــل لـــه في ذلك، فق�ل: حـــّق على كل من وقف بين يدي رّب العر�ش اأن ي�ســـفّر لونه وترتعد 

مف��سله. 

واإذا دخل الم�سجد رفع راأ�سه، ويقول: »اإلهي �سيفك ببابك، يا مح�سن قد اأتاك الم�سيء، 

.
فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم«)4)

)1) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، 93، ولالطالع اأكثر يراجع كتب علم الرج�ل. 
)2) الترمذي، اأبي عي�سى محمد بن عي�سى، �سنن الترمذي، ج5، �ش659، البخ�ري، محمد بن اإ�سم�عيل، �سحيح البخ�ري، 

ج5، �ش33. 

)3) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، الأم�لي، �ش150. 
)4) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج4، �ش7. 
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ثالثًا: مكارم أخالقه
ج�ّسد الإم�مQ اأخالق الإ�سالم ومب�دئه في التع�مل مع الن��ش، فك�ن نبرا�سً� ي�ست�س�ء 

به في ذلك، فروي اأّن الإم�م الح�سنQ قد حّيته ج�رية له بط�قة ريح�ن، فق�ل له�: »اأنت 

حّرة لوجه اهلل«، ف�ســـئل في ذلك، فق�ل: »اأّدبنا اهلل تعالى چ ی جئ حئ مئ ىئ 

.
)1)، وكان اأح�سن منها اإعتاقها«)2)

يئ جب حبخب چ 
ومـــن حلمه وتوا�ســـعه اأّن �ســـ�مّيً� راآه راكبـــً� فجعل يلعنه، والإمـــ�م ل يرّد، فلّمـــ� فرغ اأقبل 

الح�سن Q ف�سّلم عليه و�سحك، فق�ل: »اأّيها اأظّنك غريباً، ولعّلك �سّبهت، فلو ا�ستعتبتنا 

اأعتبن���اك، ول���و �ساألتنا اأعطيانك، ولو ا�ستر�سدتنا اأر�سدناك، ول���و ا�ستحملتنا اأحملناك، واإن 

كنت جائعاً اأ�سبعناك، واإن كنت عرياناً ك�سوناك، واإن كنت محتاجاً اأغنيناك، واإن كنت طريداً 

اآوين���اك، واإن كان ل���ك حاج���ة ق�سيناها لك، فلو حّركت رحلك اإلين���ا وكنت �سيفنا اإلى وقت 

ارتحالك، كان اأعَود عليك، لأّن لنا مو�سعاً رحباً وجاهاً عري�ساً وماًل كثيراً«.

فلّم� �ســـمع الرجل كالمه بكى، ثّم ق�ل: اأ�ســـهد اأّنك خليفة اهلل في اأر�ســـه، اهلل اأعلم حيث 

، وحّول  ، والآن اأنت اأحـــّب خلق اهلل اإليَّ يجعل ر�ســـ�لته، وكنت اأنت واأبـــوك اأبغ�ش خلق اهلل اإليَّ

.
(3(

رحله اإليه، وك�ن �سيفه اإلى اأن ارتحل، و�س�ر معتقدًا لمحّبتهم

Qالحياة الجهادية لإلمام الحسن
ك�ن الإم�م الح�ســـن Q ـ كم� ي�سهد الت�ريخ ـ �سج�عً� مقدامً� و�سهمً�، ل يعرف الخوف 

طريقه اإليه، ولم يبخل يومً� في تقديم اأّي ت�ســـحية في �ســـبيل تقّدم الإ�ســـالم واإعالء كلمته، 

وك�ن دائم ال�ستعداد للجه�د في �سبيل اهلل.

 Q يق�تل مع اأبيـــه اأمير الموؤمنين Q في حـــرب الجمل: ك�ن الإم�م الح�ســـن

. وقبل بدء الحرب 
(4(

جنبً� اإلى جنب وفي الخّط الأم�مّي من �س�حة القت�ل في حرب الجمل

دخل الكوفة وب�أمر من اأبيه برفقة عم�ر بن ي��ســـر وعّدة من اأ�سح�ب اأمير الموؤمنين ودع� 

)1) �سورة الن�س�ء، الآية 86. 
)2) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج4، �ش18

)3) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج43، �ش344. 
)4) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج 4، �ش 21.
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. ومع وجود مع�ر�ســـة لحكومة الإم�م عليQ ا�ســـتط�ع 
(1(

اأهلهـــ� للم�ســـ�ركة في القت�ل

الإم�م الح�ســـن Q اأن يعّبئ جي�ســـً� تعّدى الت�ســـعة اآلف مق�تل وبعث بهم اإلى �ســـ�حة 

.
(2(

القت�ل

في حرب �ســـّفين: ك�ن له دور ف�عل في تعبئة القوات واإر�ســـ�ل الجي�ش اإلى قت�ل مع�وية في 

حرب �ســـّفين اأي�ســـً�، وك�ن يدعو اأهل الكوفة اإلى الجه�د اإلى ج�نب اأمير الموؤمنين للق�ســـ�ء 

. وقد بلغ من ا�ســـتعداده للت�ســـحية في �ســـبيل الحـــّق مبلغً� في 
(3(

على اأعداء الإ�ســـالم وخونته

حرب �سّفين جعل اأمير الموؤمنين Q يطلب من اأ�سح�به اأن يمنعوه هو واأخ�ه الح�سين من 

.
(4(
P موا�سلة القت�ل لئاّل ينقطع بهم� ن�سل ر�سول اهلل

م مداليد الحكم
ّ

اإلمام الحسنQ وتسل
اإنَّ الظروف ال�سعبة اّلتي اأح�طت بحي�ة الإم�م المجتبى Q جعلت من محّط�ت حي�ته 

ودرا�سته� اأمرًا يحت�ج اإلى كثير من الدّقة والتمحي�ش والإن�س�ف، لأّن الإم�م Q قد ع�نى 

مظلومّية من اأهل زم�نه، ومظلومّية في �ســـفح�ت الت�ريخ الإ�ســـالمّي، �سواء على م�ستوى فهم 

حركته ال�سي��ســـّية المب�ركة و�ســـوًل اإلى ال�سلح مع مع�وية، اأم على م�ســـتوى بع�ش الّته�م�ت 

التي ل تليق ب�لإم�م Q كتعّدد الزوج�ت وغير ذلك مّم� ن�ستّم منه رائحة البيت الأموّي.

وقـــد عهـــد الإم�م علّي Q اإليـــه قبل �ســـه�دته بيومين ق�ئاًل: »ي���ا ُبنّي! اأمرن���ي ر�سول 

P اأن اأو�س���ي اإلي���ك واأن اأدف���ع اإلي���ك كتبي و�ساحي، كما اأو�س���ى اإلّي ر�سول اهلل P اهلل

ودف���ع اإل���يَّ كتب���ه و�ساح���ه واأمرني اأن اآم���رك اإذا ح�سرك الم���وت اأن تو�سي به���ا اإلى اأخيك 

.
(5(»Q الح�سين

وبعد ا�ست�ســـه�د اأمير الموؤمنيـــن Q، خطب الإم�م الح�ســـن Q خطبة ق�ل فيه�: 

»اأّيه���ا النا����ض م���ن عرفن���ي فق���د عرفني، وم���ن لم يعرفن���ي فاأن���ا الح�سن بن محّم���د ر�سول 

)1) اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج 2، �ش 170.
)2) ابن الأثير، علي بن اأبي الكرم، الك�مل في الت�ريخ، ج 3، �ش 231.

)3) ن�سر بن مزاحم، وقعة �سفين، �ش 113
)4) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج 11، �ش 25.

)5) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 1، �ش 297.
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. وبعد ذلك قـــ�م ابن عّب��ش ودع� الن��ش 
اهلل P اأن���ا اب���ن الب�سير، اأن���ا ابن النذير... الخ«)1)

. وينقل ابن اأبي 
اإلـــى بيعته ف��ســـتج�بوا وب�يعـــوه ق�ئلين »ما اأحّب���ه اإلينا واأحّق���ه بالخاف���ة«)2)

.
الحديد اأّنه: »كان عدد المبايعين له اأكثر من اأربعين األفاً«)3)

Q صلح اإلمام الحسن

دوافع الصلح وأسبابه: 
ولأجـــل اأن تّت�ســـح دوافـــع �ســـلحه Q ونت�ئجـــه جيـــدًا يجب علينـــ� اأن نت�ســـّفح الت�ريخ 

وندر�ـــش هذا المو�ســـوع في �ســـوء الوث�ئق الت�ريخية الأ�ســـيلة. وينبغي القول عمومـــً� اإّن الإم�م 

الح�ســـن Q لم ي�س�لح في الواقع بل ُفر�ش ال�سلح عليه، اأي تع�ونت الظروف المترّدية مع 

خرى بحيث اأوجدت و�ســـعً� جعل ال�ســـلح اأمرًا �ســـروريً� مفرو�سً� على الإم�م ولم ير 
ُ
العوامل الأ

حاًل غير ذلك، ذلك اأّن الأو�س�ع والظروف خ�رج الع�لم الإ�سالمّي والو�سع الداخلّي في العراق 

ومع�ســـكره هو Q، كّل ذلك ك�ن يدعو اإلى عدم ا�ســـتمرارية الحرب، وك�ن لل�ســـلح اأ�سب�ب 

منه�: 

1. الو�سع الداخلي:

لقـــد ك�نت حروب الجمل و�ســـّفين والنهـــروان والحروب الخ�طفة التي ن�ســـبت بين جي�ش 

مع�وية وبين مراكز الحدود في العراق والحج�ز واليمن بعد التحكيم قد وّلدت عند اأ�ســـح�ب 

الإم�م علّي حنينً� اإلى ال�سلم والموادعة، فقد مّرت عليهم خم�ش �سنين وهم ل ي�سعون �سالحهم 

خرى، وك�نوا ل يق�تلون جم�ع�ت غريبة عنهم واإّنم� يح�ربون 
ُ
من حرب اإّل لي�سهروه في حرب اأ

 .
(4(

ع�ســـ�ئرهم واإخوانهم ب�لأم�ش ومن عرفهم وعرفوه الذين اأ�سبحوا الآن في مع�سكر مع�وية

وقد عّبر الن��ش عن رغبتهم في الدعة وكراهيتهم للقت�ل بتث�قلهم عن حرب الفرق ال�ســـ�مية 

)1) اأبو الفرج الأ�سفه�ني، علي بن الح�سين، مق�تل الط�لبيين، �ش 33.
)2) م.ن.

)3) ابن عبد البر، يو�سف بن عبد اهلل، ال�ستيع�ب، ج 1، �ش 385.
)4) قـــد قتـــل في حرب الجمـــل اأكثر من ثالثين األفـــً� ، ت�ريخ اليعقوبي، ج 2، �ـــش 172 وقتل في النهـــروان اأربعة اآلف من 
الخوارج، م. ن، ج 2، �ش 182، وك�نت خ�ســـ�ئر الطرفين في �ســـفين قد بلغت الم�ئة وع�ســـرة اآلف قتيل، الم�ســـعودي، 

مروج الذهب، ج 2، �ش 393.
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التـــي ك�نت تغيـــر على الحج�ز واليمن وحـــدود العراق، وتث�قلهم عن ال�ســـتج�بة لالإم�م علّي 

.
(1(

حين دع�هم للخروج ث�نية اإلى �سّفين

فلّمـــ� ا�ست�ســـهد الإم�م علـــّي Q وبويع الإم�م الح�ســـن Q ب�لخالفـــة برزت هذه 

ة حين دع�هم الإم�م الح�سن للتجّهز لحرب ال�س�م حيث ك�نت  الظ�هرة على اأ�ســـّده� وبخ��سّ

ال�ســـتج�بة بطيئة جدًا. وعندم� و�ســـل خبر تحّرك جي�ش مع�وية ب�ّتجـــ�ه الكوفة، اأمر الإم�م 

الح�ســـن اأن يجتمـــع الن��ـــش في م�ســـجده�، ثّم خطب خطبـــة، وبعد اأن اأنهـــى خطبته المثيرة 

الجه�دية، لزم الجميع ال�ســـمت ولم ي�ســـتجب له اأحد منهم ول اأّيدوه بكلمة. ويدّل هذا الأمر 

على مدى الخذلن والتث�قل الذي و�سل اإليه اأه�لي العراق اآنذاك حيث خمدت في نفو�سهم ن�ر 

الحم��ش والجه�د ولم يكونوا على ا�ستعداد لخو�ش القت�ل.

واأخيـــرًا، وبعـــد خطب بع�ش اأ�ســـح�ب الإم�م الح�ســـن Q الكبـــ�ر ومح�ولتهم لتعبئة 

القوات وحّث الن��ش على القت�ل، انطلق الح�ســـن مع نفر قليل من الكوفيين مّتجهً� نحو مك�ن 

يدعـــى »النُّخيلـــة« وع�ســـكر هن�ك. وبعد انتظـــ�ر لتعزيز القوات ط�ل ع�ســـرة اأيـــ�م اجتمع في 

خرى 
ُ
مع�سكره اأربعة اآلف مق�تل. ولأجل ذلك ا�سطّر الإم�م للعودة اإلى الكوفة للمح�ولة مرة اأ

.
(2(

لتعبئة قوات اأكثر

2 . جي�ض متفّكك:

وقد انعك�ست طبعً� ظ�هرة التعّددية العق�ئدية والتب�ين الفكرّي والتفّكك على جي�ش الإم�م 

الح�ســـن Q اأي�سً� وجعلت منه جي�سً� ل يتمّتع ب�لن�سج�م والتم��سك. ولذلك ك�ن من غير 

الممكـــن العتم�د على هـــذا الجي�ش في مواجهة العـــدّو الخ�رجّي. وهكـــذا ك�ن جي�ش الإم�م 

الح�سن يفتقد الوحدة والن�سج�م ال�سروريين في مواجهة عدّو قوّي كمع�وية.

وقد اأجمع الموؤّرخون على اأّنه Q جّهز جي�سً� وا�ستعد للقت�ل، غير اأّن انعدام الن�سج�م 

ووجود التحّزب في جي�ســـه من ن�حية، وتفّككه قبل بدء الحرب ون�ســـوب النزاع اأثر موؤامرات 

خرى، دفعـــ�ه اإلى اأن يوقف الحرب ويخ�ســـع 
ُ
مع�ويـــة الغـــ�درة وخذلن الن��ش له مـــن ن�حية اأ

)1) �سم�ش الدين، محمد مهدي، ثورة الح�سين، �ش 138 - 141.
)2) ال�سيخ الر�سي، اآل ي��سين، �سلح الح�سن، ل.د، ل.ط، ل.ت، �ش 102.
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لل�ســـلح وال�سلم، وعليه بداأ عمل الإم�م ب�لتحّرك واإعالن الحرب واإعداد الجي�ش، وانتهى اإلى 

.
(1(

ّمة
ُ
ال�سلح والهدنة، وهو يدرك بعمق طبيعة المجتمع الإ�سالمّي وظروفه وتهّمه م�س�لح الأ

روي عـــن الإمـــ�م المجتبـــى Q عـــن اأبي �ســـعيد قـــ�ل: قلت للح�ســـن بن علّي بـــن اأبي 

ط�لب Q: ي� بن ر�ســـول اهلل P لَم داهنت مع�وية و�ســـ�لحته، وقد علمت اأّن الحّق لك 

دونه واأن مع�وية �س�ّل ب�ٍغ؟

فقـــ�ل Q: »�سخطت���م علّي بجهلكم بوج���ه الحكمة فيه ولول ما اأتي���ت لما ُترك من 

.
�سيعتنا على وجه الأر�ض اأحٌد اإل ُقتل«)2)

Qالصلح وأهداف اإلمام الحسن
عندم� ارت�أى الإم�م الح�ســـن اأّن الحرب تتع�ر�ش مع الم�ســـ�لح العلي� للمجتمع الإ�سالمّي 

�سير اإليه� 
ُ
والحف�ظ على كي�ن الإ�ســـالم ودخل في ال�سلم ا�ســـطرارًا للظروف الع�سيبة التي اأ

تف�ســـياًل م�ســـبقً�، بذل ق�ســـ�رى جهده ل�ســـم�ن تحقيق اأهدافه العلي� والمقّد�سة ب�أق�سى م� 

يمكن من خالل هذا ال�سلح بطريقة �سلمية.

خرى ولأّن مع�وية ك�ن م�ســـتعّدًا لأن ُيقّدم اأّي نـــوع من المتي�زات والتن�زلت 
ُ
ومـــن ن�حية اأ

للدخول في ال�ســـلم وت�سّلم ال�سلطة، لدرجة اأّنه اأر�سل �سحيفة بي�س�ء مختومة اإلى الإم�م كتب 

، ا�ســـتغّل الإم�م هذه الفر�سة فكتب 
(3(

فيه�: اأن ا�ســـترط في هذه ال�ســـحيفة م� �سئت فهي لك

في مع�هدة ال�سلح جميع الق�س�ي� اله�ّمة والح�ّس��سة ذات الأولوية التي تمّثل مب�دئه الكبيرة، 

وطلب من مع�وية اللتزام بم� ج�ء فيه�.

)1) ولهذا ال�سبب األف عّدة من الموؤّرخين الم�سلمين القدم�ء كتبً� تحت عنوان قي�م الح�سن ومنه� الكت�ب�ن الت�لي�ن:
اأ: قي�م الح�سن Q، ت�أليف ه�س�م بن ال�س�ئب الكلبي )المتوّفى 205هـ(.

ب: قي�م الح�ســـن Q، ت�أليف اإبراهيم بن محمد الثقفـــي )المتوّفى ع�م 283هـ(. )ام�م در عينّيت ج�معه، محمد 

ر�س� الحكيمي، �ش 171(.

)2) م. ن.
)3) ابـــن الأثيـــر، علي بن اأبي الكـــرم، الك�مل في الت�ريخ، ج 3، �ش 405، الطبري، محمد بـــن جرير، ت�ريخ الطبري، ج 6، 

�ش 93.
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ويمكن ح�سر ن�ش المع�هدة في خم�سة بنود:

البند الأّول: ت�سليم الأمر ـ الخالفة ـ اإلى مع�وية على اأن يعمل بكت�ب اهلل و�سّنة ر�سوله.

البند الثاني: اأن تكون للح�ســـن الخالفة من بعده، ف�إن حدث به حدث فالأخيه الح�ســـين، 

ولي�ش لمع�وية اأن يعهد به� اإلى اأحد.

البند الثالث: اأن يترك �ســـّب اأمير الموؤمنين والقنوت عليه في ال�سالة، واأن ل يذكر عليً� 

اإّل بخير.

البن���د الراب���ع: ا�ســـتثن�ء م� في بيت م�ل الكوفة وهو خم�ســـة مالييـــن درهم وتكون بحوزة 

مية، واأن يفّرق في 
ُ
ـــل بني ه��ســـم في العط�ء وال�ســـالت على بني اأ الإم�م الح�ســـن، واأن يف�سّ

اأولد من قتل مع اأمير الموؤمنين يوم الجمل و�ســـّفين مليون درهم، واأن يجعل ذلك من خراج 

.
(1(

دار اأبجرد

البند الخام�ض: الن��ش اآمنون حيث ك�نوا من اأر�ش اهلل في �ســـ�مهم وعراقهم وحج�زهم 

ويمنهـــم، واأن يوؤمن الأ�ســـود والأحمر، واأن يحتمل مع�وية م� �ســـدر مـــن هفواتهم، واأن ل يّتبع 

اأحدًا بم� م�ســـى، واأن ل ي�أخذ اأهل العراق ب�إحنة وحقد، وعلى اأم�ن اأ�سح�ب علّي حيث ك�نوا، 

واأن ل ينـــ�ل اأحـــدًا من �ســـيعة علّي بمكروه، واأّن اأ�ســـح�ب علّي و�ســـيعته اآمنون على اأنف�ســـهم 

واأموالهم ون�س�ئهم واأولدهم، واأن ل يتعّقب عليهم �سيئً� ول يتعّر�ش لأحد منهم ب�سوء، ويو�سل 

اإلى كّل ذي حّق حّقه، وعلى اأن ل يبغي للح�ســـن بن علي ول لأخيه الح�ســـين ول لأحد من اأهل 

فق من الآف�ق.
ُ
بيت الر�سول غ�ئلة �سرًا ول جهرًا، ول يخيف اأحدًا منهم في اأ

فكتـــب مع�وية جميـــع ذلك بخّطه وختمـــه بخ�تمه، وبذل عليـــه العهود الموؤّكـــدة والأيم�ن 

.
(2(

المغّلظة، واأ�سهد على ذلك جميع روؤ�س�ء اأهل ال�س�م

)1) دار ابجـــرد هـــي اإحدى المدن الخم�ش في ولية ف�ر�ش قديمً� )لغتن�مه دهخـــدا، كلمة دار اأبجرد(. ولعّل اختي�ر خراج 
دار ابجرد ك�ن ب�سبب ووفقً� للوث�ئق الت�ريخية اّن اأهله� ا�ست�سلموا طوعً� بال قت�ل للجي�ش الإ�سالمي و�س�لحوه ويخت�ش 

خراجه� كم� اأمر الإ�ســـالم ب�لر�ســـول واأهل بيته واليت�مى والم�ســـ�كين وابن ال�سبيل، لذلك �ســـرط الإم�م اأن يدفع اإلى 

عوائل �ســـهداء الجمل و�ســـفين من خراج هذه المدينة، لأّن دخله� يخت�ش ب�لإم�م، م�ســـ�فً� اإلى ذلك اّن الفقراء من 

عوائل ال�سهداء ك�نوا الم�ستحقين لهذا الخراج، العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 44، �ش 10.

)2) يراجع تف�سيل مع�هدة ال�سلح في: ال�سيخ را�سي اآل ي��سين، �سلح الح�سن Q، �ش 259 - 261.
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معاوية بن أبي سهيان يندض الصلح
دخل الج�نب�ن الكوفة بقواتهم� بعد اإبرام مع�هدة ال�سلح، واجتمعوا في م�سجده� الكبير. 

والن��ـــش ك�نوا ينتظرون اأن يتّم الت�أكيد على بنود المع�هدة من خالل خطب ق�ئدي الفريقين 

بمراأى وم�ســـمع منهم حّتى ل يبقى مج�ل لل�ســـّك والترديد في تطبيقه�. ولم يكن هذا التوّقع 

في غير محّله ف�إّن اإيراد الخطبة ك�ن جزءًا من ال�ســـلح، ولذلك ارتقى مع�وية المنبر وخطب 

خطبة غير اأّنه لي�ش فقط لم يوؤّكد على بنود المع�هدة، بل ق�ل م�ســـتخّفً� وم�ســـتهتزئً�: اأتروني 

ق�تلتكم على ال�سالة والزك�ة والحّج وقد علمت اأّنكم ت�سّلون وتزّكون وتحّجون! ولكّني ق�تلتكم 

لأت�أّمر عليكم واألي رق�بكم. ثّم ق�ل: األ واإّن كّل �ســـرط و�ســـيء اأعطيت الح�ســـن بن علّي تحت 

. وهكذا دا�ش مع�وية كّل م� تعّهد به و�سرطه ونق�ش مع�هدة ال�سلح عالنية.
(1(

قدمّي ه�تين

وتبعـــً� لهذه ال�سي��ســـة لم يكتف مع�ويـــة بعدم اإجراء تعديل على طريقتـــه هذه في التع�مل 

فقط، بل ازداد طغي�نً� واإجرامً� اأكثر من ال�س�بق، فقد اأ�س�ع بدعة �سّب اأمير الموؤمنين وهتك 

حرمة �ســـ�حته المقّد�ســـة اأكثر مّم� م�ســـى، و�سّيق الخن�ق على ال�ســـيعة واأ�سح�ب علّي الكب�ر 

الأوفي�ء لدرجة كبيرة، وقتل �سخ�سية ب�رزة كحجر بن عدّي وجم�عة اآخرين من ال�سخ�سي�ت 

الإ�سالمية الكبيرة، وت�س�عد القتل والتنكيل وال�سطه�د ل�سيعة علّي حّتى اأ�سبح ال�سيعة ب�سكل 

ع�ّم اإّم� �سجن�ء اأو مفقودين اأو م�سّردين بعيدًا يعي�سون في اأجواء ي�سوده� الرعب والخوف.

)1) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج 16، �ش 15، اأبو الفرج الأ�سفه�ني، 
علي بن الح�سين، مق�تل الط�لبيين، �ش 45، ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج1، �ش 191.
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المهاهيم الرئيسة

لقد ك�ن الإم�م الح�سنQ اأعبد الن��ش في زم�نه واأزهدهم واأف�سلهم، وك�ن اأ�سبه   .1

P الن��ش بر�سول اهلل

ج�ّســـد الإم�مQ اأخالق الإ�ســـالم ومب�دئه فـــي التع�مل مع الن��ش، فك�ن نبرا�ســـً�   .2

ي�ست�س�ء به في ذلك 

�س�رك Q في حرب الجمل وحرب �سّفين.  .3

اإّن الظروف ال�ســـعبة التي اأح�طت ب�لإم�م المجتبى Q جعلت من محّط�ت حي�ته   .4

ودرا�سته� اأمرًا يحت�ج اإلى كثير من الّدقة.

من دوافع ال�سلح الذي عقده بينه وبين مع�وية:  .5

ال�ســـعور ب�ســـرورة تهدئة الو�ســـع الداخلـــّي، بعد اأن اأنهك الم�ســـلمون بحـــروب الجمل   ·
و�سّفين والنهروان، فك�ن ل بّد من المه�دنة نوعً� م�.

عدم ترابط وتك�تف المجتمع اآنذاك.  ·
اأهّم بنود ال�سلح:  .6

الأول: ت�سليم الأمر لمع�وية على �سرط العمل بكت�ب اهلل و�سّنة ر�سوله.

الثاني: اأن تكون الخالفة للح�سن من بعده.

.Q الثالث: اأن يترك �سّب الأمير

الرابع: اإعط�ء الأم�ن للموالين والعلويين.

البند الخام�ض: الن��ش اآمنون حيث ك�نوا من اأر�ش اهلل في �ســـ�مهم وعراقهم وحج�زهم 

ويمنهم.

قـــ�م مع�وية ب�لدخول اإلى الكوفة وخطب خطبته ال�ســـهيرة التي نق�ش فيه� جميع بنود   .7

 .Qال�سلح مع الإم�م الح�سن
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للمطالعة

Rالصلح خيار األئّمة
ـــت عليه الم�سّنف�ت  لقد ذكرن� مراًرا فيم� يتعّلق ب�ســـلح الإم�م الح�ســـن Q، وم� ن�سّ

ـــ�، عدم قدرة من ك�ن في نف�ش موقف الإم�م الح�ســـن المجتبى Q وفي مثل  والكتب اأي�سً

 Q بم� في ذلك اأمير الموؤمنين ،Q ظروفه، اإّل اأن يقوم بمثل م� ق�م به الإم�م الح�سن

نف�سه؛ ول ي�ستطيع اأحٌد اأن يقول اإّن الج�نب الفالنّي من عمل الإم�م Q هو مث�ٌر للّت�سكيك. 

كاّل، ففعله Q ك�ن مط�بًق� لال�ستدلل المنطقّي اّلذي ل يقبل التخّلف.

مـــن هـــو الأكثر ثورّية من بين اآل ر�ســـول اهلل P؟ ومن اّلذي ف�قهم في ا�ســـطب�غ حي�ته 

ب�ســـبغة ال�ّســـه�دة وف�قهم حمّيـــًة للمح�فظة علـــى الّدين ومواجهـــة العدّو؟ اإّنه الح�ســـين بن 

لح، فلم يعقد الإم�م  علّي Q، وهو Q قد �س�رك الإم�م الح�سن Q في هذا ال�سّ

لح وحده بل عقداه مًع�. غ�ية الأمر اأّن الإم�م الح�سن Q ك�ن المتقّدم يتبعه  الح�سن ال�سّ

الإم�م الح�ســـين في ذلك. ك�ن الإم�م الح�ســـين Q اأحد الذائدين عن مبداأ �سلح الإم�م 

ـ من هوؤلء المتحّم�سين  الح�ســـن Q . وعندم� بدر اعترا�ٌش من اأحد الأن�ســـ�ر المقّربينـ 

 ،Q رّد عليه الإم�م الح�ســـين ،Q الث�ئريـــن ــ على م� فعله الإم�م الح�ســـن المجتبى

، ولي�ـــش هن�لك من يقول: لـــو ك�ن الإم�م الح�ســـين مك�ن الإم�م 
»وغم���ز الح�سي���ن حج���راً«)1)

ـــلح، كال، فلقد ك�ن الإم�م الح�ســـين اإلـــى ج�نب الإم�م الح�ســـن ووّقع  الح�ســـن لمـــ� وّقع ال�سّ

ال�ســـلح، ولو لـــم يكن الإم�م الح�ســـن Q وك�ن الإم�م الح�ســـين Q وحيـــًدا في تلك 

.
(2(

الّظروف لحدث م� حدث ووقع ال�سلح

الإمام الخامنئي{

)1) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج 16، �ش 15.
)2) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر250 �سنة، �ش129)بت�سرف(.





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس العاشر

 اإلمام 

 Qالحسين بن علّي

1    Qالح�ســـين الإمـــ�م  من�قـــب  اإلـــى  يتعـــّرف 

وعب�دته ومك�نته. 

2    Qي�ســـتذكر مالمح ع�ســـر الإم�م الح�ســـين

ومواجهته لمع�وية. 

يتعـــّرف على حركـــة الإم�م الح�ســـينQ في    3

فترة خالفة يزيد بن مع�وية. 





سيرة مشرقة

أواًل: لمحة تاريخية 
ُولد الإم�م الح�ســـينQ في الث�لث من �سهر �ســـعب�ن ب�لمدينة، �سنة اأربع من الهجرة، 

في المدينة المنّورة، واأبوه اأمير الموؤمنينQ، واأّمه ال�سّيدة ف�طمة الزهراءO. ون�س�أ 

 Qالإمـــ�م بين والديه ن�ســـ�أة طّيبة مملوءة ب�لإيم�ن والتقـــوى، وترّبى بين يدي الإم�م علّي

وال�سّيدة الزهراءO اأكمل تربية.

وت�ســـّلم الإمـــ�م الح�ســـينQ الإم�مة بعد �ســـه�دة اأخيـــه الإم�م الح�ســـنQ. وقد 

ا�ستمّرت اإم�مته ع�سر �سنوات تقريبً�.

وم���ن األقابه: ال�ســـّيد، الطّيب، الوفـــّي، المب�رك، الن�فع، الدليل على ذات اهلل، ال�ســـبط، 

الت�بع لمر�س�ة اهلل، وكنيته اأبو عبد اهلل.

وك�ن لالإم�م الح�سينQ �سّتة اأولد: علي بن الح�سين زين الع�بدين، كنيته اأبو محمد، 

واأّمه �س�ه زن�ن بنت ك�سرى يزدجرد، وعلي الذي ا�ست�سهد في كربالء، واأّمه ليلى بنت اأبي مّرة 

.Qالثقفّية، وجعفر بن الح�سين، واأّمه ق�س�عية وتوّفي في حي�ة الإم�م الح�سين

وعبد اهلل بن الح�ســـين وهو الر�سيع الذي ذبح في كربالء، و�سكينة بنت الح�سين، واأّمهم� 

الربـــ�ب بنـــت امرئ القي�ش بن عدي، وهي اأم عبد اهلل بن الح�ســـين، وف�طمة بنت الح�ســـين، 

.
(1(

واأّمه� اأم اإ�سح�ق بنت طلحة بن عبيد اهلل

)1) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش135، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد، �ش34. 
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وك�ن من اأ�سح�بهQ تلك الثّلة الموؤمنة التي ا�ست�سهدت معه في كربالء، ومن غيرهم 

اأي�ســـً�: اأن�ـــش بـــن الح�رث الك�هلي، جعيد الهمداني، �ســـيف بن م�لك، �ســـوار بـــن المنعم بن 

.
(1(

الح�ب�ش، �سرغ�مة بن م�لك، قي�ش بن م�سّهر ال�سيداوي

 وقـــد اأو�ســـى قبل �ســـه�دته المب�ركـــة ب�لإم�مة والو�ســـ�ية لبنـــه الإم�م ال�ســـج�د علي بن 

.
(2(
Qالح�سين

اأّم� �ســـه�دته المب�ركة فك�نت يوم ال�ســـبت الع��ســـر من المحّرم، �ســـنة اإحدى و�ســـّتين من 

الهجرة بعد �ســـالة الظهر في كربالء العراق مظلومً� ظم�آن �س�برًا محت�سبً�، وله يومئٍذ ثم�ن 

وخم�سون �سنة، وُدفن في كربالء المقّد�سة. 

ثانيًا: مكارم أخالقه وعبادته
واّت�سف الإم�مQ بف�س�ئل الأخالق واأرفعه�. وك�ن حري�سً� على خدمة الن��ش وتقديم 

العـــون والمـــدد لهم كم� فعل مع ذلـــك الأعرابّي الذي عجز عن اأداء ديـــة ك�نت عليه، فدفعه� 

.
(3(

اإليه الإم�م

ـــ�أ تغّير لونه وارتعدت مف��ســـله، فقيل له فـــي ذلك فق�ل: »حّق لمن  وك�ن Q اإذا تو�سّ

وق���ف بي���ن ي���دي الملك الجّب���ار اأن ي�سفّر لونه وترتعد مفا�سله«، و�ســـ�أله رجل فق�ل له: م� 

.
اأعظم خوفك من رّبك، ق�ل: »ل ياأمن يوم القيامة اإّل من خاف اهلل في الدنيا«)4)

ثالثًا: مكانة اإلمام الحسينQ وفضله
لقد امت�ز الإم�م الح�ســـينQ بمك�نة خ��ســـة عند ر�سول اهلل P حّتى ق�ل فيه جّده 

ر�سول اهلل P: »ح�سين مّني واأنا من ح�سين اأحّب اهلل من اأحّب ح�سيناً. ح�سين �سبط من 

.
الأ�سباط«)5)

)1) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، �ش99، ولالطالع اأكثر يراجع كتب علم الرج�ل. 
.Q2) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج2، �ش302، ب�ب الإ�س�رة والن�ش على علي بن الح�سين(

)3) ال�سيخ عبد اهلل البحراني، العوالم )الإم�م الح�سين(، تحقيق ون�سر: مدر�سة الإم�م المهدي، قم، 1407هـ، �ش61. 
)4) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج3، �ش225. 

)5) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش127. 
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وك�ن الن��ـــش يه�بـــون الإم�م الح�ســـينQ، فقد روى اإبراهيم بـــن الرافعي، عن 

اأبيه، عن جّده ق�ل: راأيت الح�سن والح�سين L يم�سي�ن اإلى الحّج، فلم يمّرا براكب 

اإل نـــزل يم�ســـي، فثقل ذلك على بع�ســـهم فق�لوا ل�ســـعد بـــن اأبي وق��ش: قـــد ثقل علين� 

 :Q الم�ســـي، ول ن�ستح�سن اأن نركب وهذان ال�ســـيدان يم�سي�ن، فق�ل �سعد للح�سن

ي� اأب� محّمد، اإّن الم�سي قد ثقل على جم�عة مّمن معك، والن��ش اإذا راأوكم� تم�سي�ن لم 

تطب اأنف�ســـهم اأن يركبوا، فلو ركبتم�، فق�ل الح�سن Q: »ل نركب، قد جعلنا على 

اأنف�سنا الم�سي اإلى بيت اهلل الحرام على اأقدامنا، ولكّننا نتنّكب الطريق، فاأخذا جانباً 

.
من النا�ض«)1)

Qمالمح عصر اإلمام الحسين
اإّن مع�ويـــة بـــن اأبي �ســـفي�ن اأراد اإعـــ�دة الج�هلّية الأولى اإلى المجتمع الإ�ســـالمّي ب��ســـم 

الإ�ســـالم واإمرة الموؤمنين. وقد اعتمد من اأجل الو�ســـول اإلى هذا الهدف عّدة خطوات اأّثرت 

ت�أثيرًا ب�لغً� على الإ�سالم والم�سلمين، حّتى تحّولت تلك الخطوات اإلى �سم�ت �سلبية ب�رزة في 

المجتمع الإ�سالمّي: 

أواًل: تحويل الحكم اإلسالمّي من الخالفة إلى الملك
عندم� ت�سّلم مع�وية ولية ال�س�م ت�سّرف فيه� من دون اأي رادع، فك�ن ت�سّرفه ك�لملك، 

من الن�حية الع�ســــكرية وال�سي��ســــية والقت�ســــ�دية بل والجتم�عية، فقد اأبعد العديد من 

القب�ئل العربية والمن�وئين له، ب�لإ�ســــ�فة اإلى ا�ســــتخدام المــــ�ل بدون قيود بال رقيب ول 

ح�سيب.

وقـــ�ل يخ�طـــب اأهل الكوفة �ســـ�متً� بهم: »ي� اأهل الكوفـــة، اأترونني ق�تلتكم على ال�ســـالة 

والزك�ة والحّج، وقد علمت اأّنكم ت�سلون وتزّكون وتحّجون؟ ولكني ق�تلتكم لأت�أّمر عليكم واأليَّ 

.
رق�بكم...«)2)

)1) م.ن. 
)2) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج4، �ش160. 
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ثانيًا: اإلرهاب والتجويع
لقد اأ�ســـ�ع مع�وية �سي��ســـية الإره�ب والت�سفية الج�ســـدية لكّل قّوة مع�ر�سة للحكم، فق�ل 

�ســـفي�ن بن عوف الغ�مـــدّي، وهو اأحد ق�دة مع�وية الع�ســـكرّيين، ق�ل: »دع�نـــي مع�وية فق�ل: 

اإّنـــي ب�عثك بجي�ش كثيف اأداة وجالدة، ف�لزم لي ج�نب الفرات حّتى تمّر بهيت فتقطعه� ف�إن 

وجـــدت به� جندًا ف�أغر عليهم، واإّل ف�م�ش حّتى تغيـــر على الأنب�ر، ف�إن لم تجد جندًا ف�م�ش 

حّتى توغل في المدائن. اإن هذه الغ�رات ي� �سفي�ن على اأهل العراق ترعب قلوبهم، وتفرح كّل 

مـــن له هوى فين� منهم، وتدعو اإلين� كّل من خـــ�ف الدوائر، ف�قتل كّل من لقيته مّمن هو لي�ش 

على مثل راأيك. واأخرب كل م� مررت به من القرى، واأحرب الأموال ف�إن حرب الأموال �ســـبيه 

 .
ب�لقتل وهو اأوجع للقلب«)1)

وك�نت هذه الخطوة منه وا�ســـعة النت�ســـ�ر في جميع الأقط�ر والبالد الإ�ســـالمية، فقد 

اأر�ســـل ال�ســـّح�ك بن قي�ش الفهـــرّي واأمره ب�لتوّجـــه ن�حية الكوفة حّتى قتل الن��ش و�ســـفك 

.
(2(

دم�ءهم

 وقد �ســـّور الإم�م الب�قر Q هذه الح�لـــة بقوله: »فُقِتلت �سيعتنا ب���كّل بلدة، وُقطعت 

الأي���دي والأرج���ل عل���ى الظّن���ة، وكان م���ن ُيذَك���ر بحبّن���ا والنقط���اع اإلين���ا �ُسج���ن، اأو ُنه���ب 

مال���ه اأو ُهّدم���ت داره، ث���ّم ل���م ي���زل الباء ي�ستّد وي���زداد اإلى زم���ان عبيد اهلل ب���ن زياد قاتل 

.
(3(»Q الح�سين

ومـــن �سي��ســـة التجويـــع التي ا�ســـتخدمه� مع�وية محو اأ�ســـم�ء المحّبيـــن لأهل البيت

R و�سيعتهم من الديوان، واإ�سق�ط عط�ئه ورزقه، ف�أر�سل اإلى عّم�له ق�ئاًل: »انظروا 

مـــن ق�مت عليه البّينة اأّنـــه يحبُّ علّيً� واأهل بيته ف�محوه من الديوان، واأ�ســـقطوا عط�ءه 

.
ورزقه«)4)

)1) م.ن، ج2، �ش86. 
)2) اإبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي، الغ�رات، تحقيق: ال�سيد جالل الدين الح�سيني، ل.ت، ل.ط، ج2، �ش421. 

)3) ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج11، �ش43.

)4) ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج11، �ش45.
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خطوات اإلمام الحسين في مواجهة سياسة معاوية 
انتهج الإم�م في مواجهة هذه الخطوات منه�جً� يقّو�ش هذا البن�ء من اأ�س��سه:

أواًل: مواجهة معاوية ورفض البيعة ليزيد
وقد اأر�ســـل الإم�م Q لمع�وية ر�ســـ�لة طويلة ج�ء في بع�ش مق�طعه�: »تريد اأن توهم 

النا����ض ف���ي يزي���د كاأّنك ت�سف محجوب���اً اأو تنعت غائباً،... ودع عنك م���ا تحاول، فما اأغناك 

اأن تلق���ى اهلل ب���وزر هذا الخلق باأكثر مما اأنت لقي���ه، فواهلل ما برحت تقدح باطًا في جوٍر 

وحنق���اً ف���ي ظلم حّتى ماأت الأ�سقي���ة، وما بينك وبين الم���وت اإّل غم�سة فتقدم على عمل 

.
محفوظ في يوم م�سهود، ولت حين منا�ض«)1)

ثانيًا: فضح جرائم معاوية
اأر�ســـل الإم�م الح�سين Q ر�س�لة ج�ءت كرّد على الر�ســـ�لة ال�س�بقة ف�سحت الح�كم 

الأموّي مع�وية. وج�ء في هذه الر�س�لة مجموعة اأمور منه�:

اأ. و�سف حزب مع�وية بحزب الظلمة.

تذكيره بجرائمه المختلفة التي اأّدت اإلى اإراقة دم�ء الأبري�ء والعظم�ء من ال�س�لحين  ب. 

 P الأ�ســـح�ب كحجر بن عـــّدي، وعمرو بن الحمق الخزاعّي، �ســـ�حب ر�ســـول اهلل

وغيرهم�.

و�سف خالفة مع�وية ب�أّنه� اأعظم فتنة تمّر ب�لأّمة الإ�سالمّية. ج. 

.Qتذكيره بنق�ش العهد وبنود ال�سلح اّلذي اأبرمه مع الإم�م الح�سن د. 

هـ.  تهديده لمع�وية ح�سبم� ج�ء في ن�ّش الر�س�لة: »فاأب�سر يا معاوية بالق�سا�ض، وا�ستيقن 

بالح�س���اب، واعل���م اأّن هلل تعال���ى كتاباً ل يغادر �سغيرة ول كبي���رة اإّل اأح�ساها، ولي�ض 

اهلل بنا����ض لأخ���ذك بالظّنة، وقتلك اأولياءه على التهم، ونفيك اإّياهم من دورهم اإلى 

.
دار الغربة«)2)

)1) ابـــن قتيبـــة الدينوري، عبد اهلل بن م�ســـلم، الإم�مة وال�سي��ســـة، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيني، موؤ�س�ســـة الحلبي، 
ل.ت، ل.ط، ج1، �ش-195 196.

)2) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج4، �ش327.
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Qالخيارات المتاحة أمام اإلمام الحسين
ك�ن اأم�م الإم�مQ عّدة مواقف:

الأّول: اأن يب�يع يزيد.

الثاني: اأن يرف�ش البيعة ويبقى في مّكة اأو المدينة.

الثالث: اأن يرف�ش ويذهب اإلى بلد من بالد الع�لم الإ�سالمّي ك�ليمن.

الرابع: اأن يرف�ش ويلّبي نداء الر�س�ئل الموّجهة اإليه وي�ست�سهد في كربالء.

وك�ن اختيـــ�ر الموقـــف الرابـــع مبنّيً� علـــى اإدراك طبيعة الظروف المو�ســـوعّية المحيطة 

ب�لأّمـــة، ومـــن خالله ا�ســـتط�ع اأن يع�لج هذا المر�ش اّلذي دّب في ج�ســـده� وك�د اأن يق�ســـي 

عليه�. ف��ستط�ع اأن يهّز �سمير الأّمة من ن�حية، وي�سعره� ب�أهمّية الإ�سالم وكرامة هذا الدين 

مـــن ن�حية ث�نية، ويعيـــد له� اإرادة المواجهة من ن�حية ث�لثة، واأن يو�ســـح لكّل الم�ســـلمين اأّن 

مفهوم ال�ســـلح عند الإم�م الح�سن Q لم يكن موقفً� اإم�س�ئيً� واإّنم� ك�ن اأ�سلوبً� تمهيدّيً� 

.Q لموقف الإم�م الح�سين

 سبب الخروج من المدينة المنورة 
لقد عزم الإم�م الح�ســـينQ على ترك المدينة المنّورة، واآثر الخروج منه�، حيث لم 

يكن له فيه� م�أمن يقيه من �سر ال�سلطة الح�كمة اآنذاك. 

وك�ن الإم�م يتوّقع اأن تقع مواجهة ع�سكرية في المدينة المنّورة بينه وبين قوات ال�سلطة 

الأمويــــة مــــن جهة اأخرى، وذلك ب�ســــبب رعونــــة يزيد بن مع�وية التي تج�ّســــدت فــــي اأوامره 

الم�ســــّددة لوالي المدينة الوليد بن عتبة بقتل الإم�م الح�سينQ في ح�ل رف�سه للبيعة، 

حيث اأر�ســــل الوليد اإلى يزيد يخبره عن ح�ل الح�ســــين بقوله: »اأّنه لي�ش يرى لن� عليه ط�عة 

.
ول بيعة«)1)

فلّم� و�سلت الر�س�لة اإلى يزيد غ�سب غ�سبً� �سديدًا، وكتب اإلى الوليد ق�ئاًل: »من عبد 

اهلل يزيـــد اأميـــر الموؤمنين اإلى الوليد بن عتبة، اأّم� بعـــد: ف�إذا ورد عليك كت�بي هذا، فخذ 

)1) ابن اأعثم، اأحمد بن اأعثم الكوفي، الفتوح، تحقيق: علي �سيري، بيروت، دار الأ�سواء، 1411، ط1، ج5، �ش18. 
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البيعة ث�نيً� على اأهل المدينة بتوكيد منك عليهم، وذر عبد اهلل بن الزبير، ف�إّنه لن يفوتن� 

ولـــن ينجـــو مّن� اأبدًا م� دام حيً�، وليكن مع جوابك اإلّي راأ�ش الح�ســـين بن علّي، ف�إذا فعلت 

ذلـــك فقـــد جعلت لك اأعّنـــة الخيل، ولك عندي الج�ئـــزة والحّظ الأوفـــر والنعمة واحدة، 

.
وال�سالم«)1)

 اإل اأن 
(2(
Qولـــو فر�ش تخّلـــف الوليد عن فعل ذلك لمعرفتـــه بمك�نة الإم�م الح�ســـين

ال�ســـلطة لن ُيعدم له� اأمويون غيره، فك�ن ب�إمك�نه� تجنيد عن��ســـر لهـــ� داخل المدينة فتقوم 

 .Qبمواجهة الإم�م

ولو فر�ش عدم ح�ســـول المواجهة الع�ســـكرية �ســـوف تّتجه ال�ســـلطة اإلـــى مح�ولة اغتي�ل 

الإم�مQ �ســـرًا، وهذا م� ك�ن يخ�س�ه الإم�م الح�ســـينQ حيث �سوف يوؤّدي ذلك اإلى 

قتل ثورته المب�ركة في مهده�.

ولذا ق�م الإم�م ب�لخروج من المدينة مفّوتً� على ال�سلطة خّطته� في ذلك، وهذا م� ح�سل 

فعاًل، وك�ن الإم�م حري�ســـً� على اأن يتحّقق م�سرعه في ظروف زم�نية ومك�نية يخت�ره� هو، 

ول يتمّكـــن العدّو من اإخم�د ثورته المب�ركة، فك�ن خروجهQ من المدينة انفالتً� ب�لثورة 

المقّد�سة من طوق الح�س�ر والتعتيم الأموّي. 

اإلمام الحسينQ في مكة المكّرمة
ارتحل الإم�م الح�ســـينQ من المدينة المنّورة �ســـنة �ســـتين للهجرة في اآواخر �ســـهر 

رجب متوّجهً� اإلى مّكة المكّرمة، واأق�م في مّكة منذ اليوم الث�لث من �سعب�ن اإلى اليوم الث�من 

مـــن ذي الحجة من نف�ش ال�ســـنة، اأي م� ل يقل عن م�ئة وخم�ســـة وع�ســـرين يومـــً�، وهي فترة 

طويلة ن�ســـبيً� في اإط�ر ح�س�ب عمر النه�سة الح�سينية. وقد توّجه الإم�م الح�سينQ اإلى 

ـــة، بل هم  مّكة وهو يعلم ب�أن اأهل مّكة ل يميلون اإلى بني ه��ســـم ع�ّمة واإلى اأبيه واآل علّي خ��سّ

فـــي الطرف المق�بـــل لهم، فقد روي عن الإم�م علي بن الح�ســـينL اأنه قـــ�ل: »ما بمّكة 

.
والمدينة ع�سرون رجًا يحبنا...«)3)

)1) م.ن. 
)2) م.ن.

)3) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل بن محمد، �سرح نهج البالغة، ج4، �ش104. 
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وهذا يك�ســـف لنـــ� عن حقيقة وهي اأنه لـــم يكن لأهل البيتR في مكة ق�عدة �ســـعبية 

وا�سعة تتولهم وتدعم مواقفهم وتن�سرهم، اأو تحّبهم على الأقل. 

ومن جهة اأخرى يبّين لن� هذا الأمر اأن الإم�م الح�ســـينQ لم يكن يق�ســـد من توّجهه 

اإلى مّكة اأهل مكة جميعهم، بل ك�ن ق��سدًا الموالين منهم، ومن يمكن اأن يكون لديه الب�سيرة، 

وتّت�سح لديه الحقيقة في�س�ند الثورة، هذا من جهة. 

ومن جهة اأخرى ك�ن ق��ســـدًا ب�لأ�ســـ��ش الوفود الإ�ســـالمية من المعتمرين والحّج�ج طلبً� 

للن�سرة واإتم�مً� للحّجة على الن��ش. 

وقد فرح الموجودون في مّكة بقدوم الإم�م الح�ســـينQ عليهم فرحً� �سديدًا، واأخذوا 

يفدون اإليه، ويجل�ســـون حواليه، وي�ســـتمعون كالمه، وينتفعون بم� ي�سمعون منه، وي�سبطون م� 

يروون عنه. 

ة إلى العراق
ّ

الخروج من مك
بعد ق�ســـ�ء تلك الفترة في مّكة المكّرمة علم الإم�مQ اأّن ال�سلطة الأموية تريد غيلته 

وقتله. ويروى اأن يزيد اأنفذ عمرو بن �ســـعيد بن الع��ش في ع�ســـكر عظيم ووّله اأمر المو�ســـم 

واأمره على الح�ّج كّلهم، وك�ن قد اأو�س�ه بقب�ش الح�سينQ �سرًا واإن لم يتمّكن منه بقتله 

غيلة. ثّم اإّنه د�ّش مع الح�ّج في تلك ال�سنة ثالثين رجاًل من �سي�طين بني اأمية، واأمرهم بقتل 

الإم�م الح�سينQ على اأّي ح�ل اّتفق.

 فلمـــ� علم الح�ســـينQ بذلك قّرر اأن يخرج من مّكة متوّجهـــً� اإلى العراق حّتى اأّنه لم 

يتي�ّســـر له اأن يتّم حّجه، فتحّلل وخرج. وقد ك�نت ال�سلطة قد �سّيقت عليه جميع الأقط�ر، ولم 

يتركوا له مو�سعً� للفرار.

وقد روي ب�أ�ســـ�نيد اأّنه لم� حـــ�ول محمد ابن الحنفية ثنيه عن الخـــروج اإلى الكوفة اأج�به 

وقـــ�ل لـــه: واهلل ي� اأخـــي لو كنت في جحـــر ه�ّمة من هـــواّم الأر�ش، ل�ســـتخرجوني منه حّتى 

يقتلوني.

ولو فر�ش اأّن الإم�م الح�ســـينQ ك�ن ي�ســـ�لمهم ويب�يعهم ل يتركونه ل�سدة عداوتهم، 

وكثرة وق�حتهم، بل ك�نوا يغت�لونه بكّل حيلة، ويدفعونه بكّل و�سيلة واإّنم� ك�نوا يعر�سون البيعة 
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عليـــه اأّوًل لعلمهـــم ب�أّنـــه ل يوافقهـــم في ذلك، وك�ن عبيـــد اهلل بن زي�د يقول: اأعر�ســـوا عليه 

فلينـــزل علـــى اأمرنـــ� ثّم نرى فيه راأين�، وهـــم ل اأم�ن لهم، وهذا م� فعلوه مع م�ســـلم بن عقيل 

.
(1(

عندم� اأمنوه ثّم قتلوه

ومـــن جهة اأخرى فقد �ســـّرح الإم�م الح�ســـينQ ب�أّنه ل يريد اأن ت�ســـتب�ح حرمة هذا 

البيت بقتله، فق�ل مخ�طبً� اأخ�ه محمد ابن الحنفية: »يا اأخي، قد خفت اأن يغتالني يزيد بن 

 .
معاوية في الحرم، فاأكون الذي ي�ستباح به حرمة هذا البيت«)2)

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج45، �ش100. 
)2) ال�سيد ابن ط�وو�ش، علي بن مو�سى، اللهوف في قتلى الطفوف، قم ـ اإيران، اأنوار الهدى، 1417هـ، ط1، �ش39. 
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المهاهيم الرئيسة

ُولد الإم�م الح�ســـينQ ب�لمدينة، وت�سّلم الإم�مة بعد �سه�دة اأخيه الإم�م الح�سن  .1

Q. وقد ا�ســـتمرت اإم�مته ع�ســـر �ســـنوات تقريبـــً�. وك�نت �ســـه�دته المب�ركة يوم 

الع��سر من المحّرم، �سنة اإحدى و�سّتين من الهجرة. 

2.  لقد امت�ز الإم�م الح�ســـينQ بمك�نة خ��ســـة عند ر�ســـول اهلل P، وك�ن الن��ش 

.Qيه�بون الإم�م الح�سين

مالمح ع�ســـر الإم�م الح�سينQ: اأوًل: تحويل الحكم الإ�سالمّي من الخالفة اإلى   .3

الملك. ث�نيً�: الإره�ب والتجويع. 

خطـــوات الإم�م الح�ســـين في مواجهة �سي��ســـة مع�ويـــة: اأوًل: مواجهـــة مع�وية ورف�ش   .4

البيعة ليزيد. ث�نيً�: ف�سح جرائم مع�وية.

الخيـــ�رات المت�حـــة اأم�م الإمـــ�م الح�ســـينQ: الأّول: اأن يب�يع يزيـــد، الث�ني: اأن   .5

يرف�ـــش البيعـــة ويبقى في مّكـــة اأو المدينـــة. الث�لـــث: اأن يرف�ش ويذهب اإلـــى بلد من 

بالد الع�لم الإ�ســـالمّي ك�ليمن. الرابع: اأن يرف�ش ويلّبي نداء الر�ســـ�ئل الموّجهة اإليه 

وي�ست�سهد في كربالء.

لقد عزم الإم�م الح�ســـينQ على ترك المدينة المنّورة، واآثر الخروج منه�، حيث   .6

لم يكن له فيه� م�أمن يقيه من �سر ال�سلطة الح�كمة اآنذاك. وك�ن الإم�م يتوّقع اأن تقع 

مواجهة ع�سكرية في المدينة المنّورة بينه وبين قوات ال�سلطة الأموية من جهة اأخرى، 

ولذا ق�م الإم�م ب�لخروج من المدينة مفّوتً� على ال�سلطة خّطته� في ذلك

اأق�م في مّكة منذ اليوم الث�لث من �ســـعب�ن اإلـــى اليوم الث�من من ذي الحجة من نف�ش   .7

ال�سنة، اأي م� ل يقل عن م�ئة وخم�سة وع�سرين يومً�، وهي فترة طويلة ن�سبيً� في اإط�ر 

ح�س�ب عمر النه�سة الح�سينية. 

 Q الخروج من مّكة اإلى العراق: بعد ق�س�ء تلك الفترة في مّكة المكّرمة علم الإم�م  .8

اأّن ال�ســـلطة الأموية تريد غيلته وقتله بكل حيلة وو�ســـيلة حتى لو بقي في مكة المكرمة، 

ولذا قرر الخروج اإلى العراق. 
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للمطالعة

الّثمار الطّيبة للّثورة الحسينّية
لقـــد ق�م الإم�م الح�ســـين بن علّيQ بعمٍل، اأّدى اإلى ظهور اأ�ســـخ��ٍش في جميع عهود 

الحكوم�ت الط�غوتية. ورغم اأّنهم ك�نوا اأبعد عن ع�ســـر �سدر الإ�سالم اإّل اأّن اإرادتهم للقت�ل 

 Qوالجه�د �ســـّد جه�ز الّظلم والف�ســـ�د ك�نت اأكبر من ع�ســـر الإم�م الح�ســـن المجتبى

كم� ك�ن ُيق�ســـى عليهم جميًع�؛ فبدًءا من ق�ســـية قيـــ�م اأهل المدينة المعروفـــة ب�لحّرة، اإلى 

الأحداث الالحقة وق�ســـ�ي� التّوابين والمخت�ر الثقفّي اإلى ع�ســـر بنـــي العّب��ش، ففي الداخل 

هنـــ�ك �ســـعوٌب دائًمـــ� م� تثـــور. فمن ذا اّلـــذي اأوجد مثـــل هذه الّثـــورات؟ فلو لم يثـــر الإم�م 

الح�سين Q هل ك�نت لتتبّدل هذه الروحية الك�سولة والمتهّربة من الم�سوؤولّية اإلى روحّية 

مواجهٍة للظلم وتحّمل الم�ســـوؤولّية؟ لمـــ�ذا نقول اإّن روحّية تحّمل الم�ســـوؤولّية ك�نت مّيتة؟ اإّنه 

ب�ســـبب اأّن الإمـــ�م الح�ســـين Q ذهب من المدينـــة، اّلتي ك�نت مهد الّرجـــ�ل العظ�م في 

الإ�سالم، اإلى مّكة. وك�ن اأبن�ء العّب��ش والزبير وعمر واأبن�ء خلف�ء �سدر الإ�سالم قد اجتمعوا 

 Qا لم�س�عدة الإم�م الح�سين جميعهم في المدينة، ولم يكن اأيٌّ منهم ح��سًرا اأو م�ستعدًّ

فـــي هذه الّثورة الدموّيـــة والّت�ريخّية. اإًذا، ف�إلى م� قبل بدء ثورة الإم�م الح�ســـينQ، لم 

يكـــن الخوا�ّش م�ســـتعّدين ليخطوا خطوًة واحـــدة. اأّم� بعد ثورة الإم�م الح�ســـينQ فقد 

حييـــت هذه الّروحّية. عظمة هذه الواقعة هي هذه. هذا اّلذي ُيق�ل: »الموعود ب�سهادته قبل 
ُ
اأ

 قبل ولدته، 
ا�ستهاله وولدته، )هذا اّلذي( بكته ال�سماء ومن فيها والأر�ض ومن عليها«)1)

اإّنه الح�ســـين بن علّيQ اّلذي له ذلك العزاء الكبير ونحن ُنعّظمه. وبح�ســـب هذا الّدع�ء 

اأو الّزيـــ�رة ف�إّن البـــك�ء عليه هو من اأجل ذلك. لهذا، عندم� ننظر اليـــوم نرى اأّن الذي اأحيى 

.
(2(
Qالإ�سالم وحفظه هو الح�سين بن علّي

الإمام الخامنئي{

)1) العاّلمة المجل�سّي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 44، �ش 347.
)2) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش175. 





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الدرس الحادي عشر 

 اإلمام 

Q علّي بن الحسين

يتعّرف اإلى �ســـيرة الإم�م ال�سّج�دQ ومالمح    1

ع�سره.

2   .Qي�ستذكر اأهداف الإم�م ال�سّج�د

يتبّين اأ�سلوب مواجهة الإم�مQ لالنحراف.   3

 





سيرة مشرقة

أواًل: لمحة تاريخية 
ك�نـــت ولدة الإمـــ�م زيـــن الع�بدينQ يـــوم الخمي�ش في الخ�م�ش من �ســـعب�ن �ســـنة 

38هـ. اأبوه الإم�م الح�ســـينQ واأّمه المكّرمة �سهرب�نو)�ســـ�ه زن�ن( بنت يزدجرد. ن�ســـ�أ 

الإم�م Q في هذا البيت الكريم، وتخّلق ب�أخالق الأنبي�ء والأو�ســـي�ء. وك�ن كثير العب�دة 

هلل �ســـبح�نه وتع�لى، حّتى ك�نت األق�به ُت�ســـير اإلى ذلك فك�ن من األق�به: زين الع�بدين، �سّيد 

ال�س�جدين، �سّيد الع�بدين، ذو الثفن�ت.

واأّما كنيته فهي: اأبو الح�سن واأبو محّمد وق�ل بع�سهم: اأبو الح�سين.

ت�ســـّلم زم�م الإم�مة في �ســـنة 61 هـ في الع��ســـر من المحّرم بعدم� ا�ست�سهد والده الإم�م 

الح�سينQ، وا�ســـتمّرت اإم�مته اأربعة وثالثين �سنة، وقبل �سه�دته اأو�سى اإلى ابنه الإم�م 

.
(1(
Qمحمد الب�قر

وك�ن له من الأولد خم�ســـة ع�سر ولدًا ذكرًا واأنثى، وهم: الإم�م محمد الب�قرQ، اأّمه 

.Rاأم عبد اهلل بنت الح�سن بن علي بن اأبي ط�لب

وعبد اهلل والح�ســـن والح�ســـين، وزيد وعمر، والح�سين الأ�ســـغر وعبد الرحمن و�سليم�ن، 

وعلـــي - وك�ن اأ�ســـغر اأبن�ء الإم�م ال�ّســـج�د، وخديجة، ومحمد الأ�ســـغر، وف�طمـــة وعلّية واأم 

.
(2(

كلثوم، وهوؤلء اأّمه�تهم اأم ولد

 .Q1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش305، ب�ب الإ�س�رة والن�ش على اأبي جعفر الأول الب�قر(
)2) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، �ش155، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد، �ش38. 



148R واألئمة المعصومين Pدروس تمهيدّية في سيرة النبي

وك�نـــت �ســـه�دته المب�ركة في اأحـــد الأّي�م الثالث الآتية: اإّم� الث�ني ع�ســـر مـــن محّرم، اأو 

الث�من ع�ســـر، اأو الخ�م�ش والع�ســـرين منه، في �ســـنة خم�ش وت�ســـعين للهجرة، وقيل في �ســـنة 

وف�ته )�ســـنة الفقه�ء( لكثرة موت الفقه�ء والعلم�ء اآنذاك. وك�ن عمره �ســـّتً� وخم�ســـين �سنة، 

ودفن  Q في المدينة المنّورة، في البقيع. 

ثانيًا: عبادته
ك�ن الإمـــ�م زيـــن الع�بديـــنQ اأعبد اأهل زم�نه، فلـــم ُيَر اأعبد منه، حّتـــى ُلّقب بزين 

الع�بدين. وقد �ســـهد بذلك المخ�لف اأي�ســـً�، ق�ل الإم�م م�لك: »�ُســـّمي زيـــن الع�بدين لكثرة 

. ول ب�أ�ش بذكر رواية واحدة تو�سح مدى انقط�عه هلل تع�لى: روي عن الإم�م محّمد 
عب�دته«)1)

بن علي الب�قرL: »اأّن فاطمة بنت علي بن اأبي طالب لّما نظرت اإلى ما يفعل ابن اأخيها 

عل���ّي ب���ن الح�سي���ن بنف�سه من الداأب في العبادة، اأتت جابر ب���ن عبد اهلل بن عمرو بن حزام 

الأن�س���اري، فقال���ت له: يا �ساحب ر�سول اهلل، اإّن لنا عليكم حقوقاً، ومن حّقنا عليكم اأْن اإذا 

راأيت���م اأحدن���ا ُيهلك نف�سه اجتهاداً اأن ُتذّكروه اهلل وتدعوه اإلى البقيا على نف�سه، وهذا علي 

ب���ن الح�سي���ن بقّية اأبيه الح�سين، قد انخرم اأنفه، وثفنت جبهت���ه وركبتاه وراحتاه داأباً منه 

لنف�س���ه ف���ي العب���ادة...، فاأقبل جاب���ر عليه يقول: يا بن ر�سول اهلل، اأم���ا علمت اأّن اهلل تعالى 

اإّنم���ا خل���ق الجّنة لك���م ولمن اأحّبك���م، وخلق النار لم���ن اأبغ�سكم وعاداكم؟ فم���ا هذا الجهد 

ال���ذي كّلفت���ه نف�سك؟ قال له علي بن الح�سينL: يا �ساح���ب ر�سول اهلل، اأما علمت اأّن 

ج���ّدي ر�س���ول اهلل P ق���د غف���ر اهلل له ما تقّدم م���ن ذنبه وما تاأّخر فلم ي���دع الجتهاد له، 

وتعّبد - باأبي هو واأّمي - حّتى انتفخ ال�ساق وورم القدم، وقيل له: اأتفعل هذا وقد غفر لك 

.
ما تقدم من ذنبك وما تاأخر؟ قال: اأفا اأكون عبدا �سكوراً؟«)2)

وك�ن من �سّدة تقّربه اإلى اهلل تع�لى كثرة �سجوده، ف�إّنه م� ق�م بعمل اإّل و�سجد هلل �سبح�نه 

وتع�لى �ســـكرًا على اأدائه، فقد روي عن ج�بر بن يزيد الجعفي ق�ل: ق�ل اأبو جعفر محمد بن 

علـــي الب�قـــرQ: »اإن اأبي علي ب���ن الح�سينQ ما ذكر نعمة اهلل علي���ه اإّل �سجد، ول 

)1) ال�ســـيد محمد ه�دي الميالني، ق�دتن� كيف نعرفهم، تحقيق: ال�ســـيد محمد علي الميالني، مراجعة وت�ســـحيح: ال�سيد 
علي الميالني، قم، مطبعة: �سريعت، 1426، ط1، ج4، �ش10. 

)2) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، الأم�لي، �ش637. 
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ق���راأ اآي���ة م���ن كتاب اهلل عّز وجّل وفيها �سجود اإّل �سجد ول دفع اهلل تعالى عنه �سوءاً يخ�ساه 

اأو كي���د كاي���د اإّل �سج���د، ول فرغ من �ساة مفرو�سة اإّل �سجد، ول وّفق لإ�ساح بين اثنين 

.
اإّل �سجد، وكان اأثر ال�سجود في جميع موا�سع �سجوده ف�ُسّمَي ال�سّجاد لذلك«)1)

وقد �ُسّمي بذي الثفن�ت لكثرة عب�دته و�سجوده هلل عّز وجّل. روي عن الإم�م محمد بن علي 

الب�قرQ ق�ل: »كان لأبيQ في مو�سع �سجوده اآثار ناتية، وكان يقطعها في ال�سنة 

.
مّرتين في كّل مّرة خم�ض ثفنات، ف�ُسّمي ذا الثفنات لذلك«)2)

ثالثًا: مكانة اإلمام زين العابدين بين المسلمين
برز الإم�م ال�سج�دQ على ال�سعيد العلمّي والدينّي، فك�ن اإم�مً� في الدين ومن�رًا في 

العلم، ومرجعً� ومثاًل اأعلى في الورع والعب�دة والتقوى، حّتى ا�ستهر بين الم�سلمون جميعً� في 

ع�سره ب�أّنه اأفقه اأهل زم�نه واأورعهم واأتق�هم، فلم يكن في قري�ش اأف�سل منه، بل لم يكن في 

الم�ســـلمين اأف�سل منه، وقد �سهد بف�ســـله علم�ء المذاهب الأخرى، ق�ل �سفي�ن بن عيينة »م� 

.
راأيت ه��سميً� اأف�سل من زين الع�بدين ول اأفقه منه«)3)

وقد اعترف بهذه الحقيقة حّك�م ع�ســـره من بني اأمّية اأنف�ســـهم، رغم م� م� يحملونه من 

عـــداوة وخ�ســـومة تج�ه الإم�مQ واأهـــل بيته، فق�ل له عبد الملك بن مـــروان يومً�: »لقد 

اأوتيـــت من الف�ســـل والعلم والديـــن والورع م� لم يوؤتـــه اأحد مثلك ول قبلك اإّل من م�ســـى من 

.
، وو�سفه عمر بن عبد العزيز ب�أّنه: »�سراج الدني� وجم�ل الإ�سالم«)5)

�سلفك...«)4)

ومع هذا اعتبر بع�ش الموؤّلفين اأّن �ســـه�دة الإم�م الح�ســـينQ اأفقدت الفكر ال�ســـيعّي 

 Q الزعيـــم ال�سي��ســـّي اّلـــذي ك�ن محـــور الحركـــة القي�ديـــة، واأّن الإم�م زيـــن الع�بدين

ان�سرف عن ال�سي��سة اإلى الدين واأ�سبح زعيمً� روحيً� ل عالقة له بم� يجري من اأحداث على 

اأر�ـــش الواقـــع، بل غ�ية م� ق�م به هـــو تخريج ثّلة من العلم�ء والفقه�ء الكب�ر الذين اأ�ســـبحوا 

 Q1) ال�ســـيخ ال�ســـدوق، محمد بن علي، علل ال�سرائع، ج1، �ش232، ب�ب العلة التي من اأجله� �سمي علي بن الح�سين(
ال�سج�د. 

)2) م.ن، �ش233. 
)3) ابن �سهراآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج3، �ش297.

)4) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج46، �ش57.
)5) اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج 2، �ش 303 - 305.
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فيم� بعد مراجع في الأحك�م الفقهّية والق�س�ي� الإ�سالمّية.

والحقيقة اأّن هذا الت�ســـّور هو م� اأراد اأن يوحي به الإم�مQ لل�سلطة الأموّية الح�كمة 

للحف�ظ على الت�سّيع ولن�سر الإ�سالم الأ�سيل ب�سكل ه�دئ وليح�سل التغيير من الأر�ش وب�سكل 

.Qتدريجّي. وهو م� نفهمه عندم� ندر�ش مراحل حي�ة الإم�م

Q المحطات الرئيسة في حياة اإلمام السّجاد
يمكـــن اعتب�ر ح�ســـور الإم�م في كربالء ومواقفه في ال�ســـ�م، وتخطيطـــه في المدينة بعد 

عودته اإليه� هي المحط�ت الثالث التي توؤ�ّسر اإلى الأبع�د الحقيقية في �سخ�سيته الجه�دية: 

المحطة األولى: في كربالء
توؤّكد الم�ســـ�در الت�ريخية اأّن الإم�م ال�ســـج�د Q ك�ن ح��ســـرًا في كربالء اإذ �ســـهد 

واقعة الطّف بجزئي�ته� وتف��سيله� وجميع م�س�هده� المرّوعة. ومن المّتفق عليه، اأّنه ك�ن يوم 

.
(2(

 وللحّد الذي ل ي�ستطيع الوقوف على قدميه، اأو ل تحمله قدم�ه
(1(

كربالء مري�سً� اأو موعوكً�

وورد م� ي�سير اإلى اأّنه قد ح�سر بع�ش القت�ل: »وك�ن علي بن الح�سين علياًل، وارُتثَّ يومئٍذ، 

.
ِخذ مع الن�س�ء«)3)

ُ
وقد ح�سر بع�ش القت�ل، فدفع اهلل عنه واأ

كّل ذلـــك وغيـــره كثير يختزنه الإم�م ال�ســـّج�د Q ويطوي عليه قلبه و�ســـلوعه، اإذ لم 

يت�ســـنَّ له اأن يبذل مهجته، لجرٍح اأ�ســـ�به، ف�أخرجه من المعركة، اأو مر�ٍش �ســـديد اأقعده عن 

الم�س�همة فيه�، فيحمل تلك الم�س�هد لي�ستفيدQ مم� �س�هده في اإبراز وح�سية بني اأمية 

واأتب�عهم على المالأ. 

المحطة الثانية: في الكوفة
ي�ستح�ســـر الإم�م ال�سج�دQ م�ســـ�رع اإخوته واأبن�ء عمومته، فيقف �س�مخً� في ق�سر 

 ،Qوعنفوان اأبيه الح�ســـين Qالإمـــ�رة ب�لكوفة وهـــو يحمل بالغة جّده الإمـــ�م علّي

)1) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الر�س�د، 231. الق��سي النعم�ن المغربي، النعم�ن بن محمد، �سرح الأخب�ر، ج 3، �ش 250.
( هذه  )2) اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب، ت�ريخ اليعقوبي، ج 2، �ش 243 - 244، ومع و�سوح هذا الن�ش، ف�إّن كلمة )ارُتثَّ
تدلُّ على ا�ســـتراكه في القت�ل، لأنه� ُتق�ل لمن ُحمل من المعركة بعد اأن ق�تل واأُثخن ب�لجراح، ف�أُخرج من اأر�ســـه� وبه 

رمق، كم� يقول اللغويون، اأو اأ�سح�ب فقه اللغة.

)3) مجلة تراثن�، موؤ�س�سة اآل البيت، ج2، �ش150)عن كت�ب ت�سمية من قبل مع الح�سين، الف�سل بن زبير الكوفي الأ�سدي(.
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فيتحّدث بخطبته اأم�م الط�غية عبيد اهلل بن زي�د، وي�ســـعه موقف المّتهم المب��ســـر ب�ســـفك 

دمـــ�ء الأبري�ء، عندم� رد عليه الإم�م علي بن الح�ســـين Q فقـــ�ل: »اهلل يتوّفى الأنف�ض 

حي���ن موته���ا.. وم���ا كان لنف�ٍض اأن تموت اإّل باإذن اهلل...«. فغ�ســـب ابن زيـــ�د ف�أراد قتله على 

جراأته وتج��ســـره على الط�غية بتلك الأجوبة، فت�سّبثت به عّمته زينب وتعّلقت به، وق�لت لبن 

زيـــ�د: »ي���ا ابن زي���اد، ح�سُبك مّنا م���ا اأخذت، اأما روي���َت من دمائن���ا؟ وهل اأبقيت ِمّن���ا اأحداً؟ 

.
اأ�ساألك اهلل � اإن كنت موؤمناً � اإن قتلته لّما تقتلني معه...«)1)

المحّطة الثالثة: في الشام 
اأّمـــ� في ال�ســـ�م وحيث الدور الإعالمـــّي اأكثر ت�أثيرًا من قعقعة ال�ســـيوف وطعن الرم�ح مع 

م� ي�ســـتبطن من ف�سح وك�سف واحتم�ل ت�سفية وقتل، يقف الإم�م ال�سّج�دQ في مجل�ش 

يزيـــد، فينبـــري بعد اأن يحمـــد اهلل ويثني عليه م�ســـّفهً� الدع�وى الأموية التي ح�ولت ت�ســـويه 

نه�ســـة اأبيه، وتزييف اأهداف ثورته، وعّرف عن نف�ســـه لأّن في بالد ال�س�م ك�نت ال�سورة عن 

اأهل البيتR غير وا�سحة، بل م�سّوهة تم�مً�، فق�ل: »يا مع�سر النا�ض: فمن عرفني فقد 

عّرفه نف�سي، اأنا ابن مّكة وِمنى، اأن���ا ابن مروة وال�سفا، اأنا 
ُ
عرفن���ي، وم���ن لم يعرفني فاأن���ا اأ

اب���ن محّم���د الم�سطف���ى... اأنا ابن من عا فا�ستعل���ى، فجاز �سدرة المنته���ى، وكان من رّبه 

�سري به 
ُ
ق���اب قو�سي���ن اأو اأدن���ى، اأنا ابن من �سّلى بمائكة ال�سماء مثن���ى مثنى، اأنا ابن من اأ

من الم�سجد الحرام اإلى الم�سجد الأق�سى، اأنا ابن علّي المرت�سى، اأنا ابن فاطمة الزهراء، 

اأن���ا اب���ن خديج���ة الكبرى، اأنا ابن المقتول ظلماً، اأنا ابن المجزور الراأ�ض من القفا، اأنا ابن 

العط�س���ان حّت���ى ق�سى، اأنا ابن �سريع كرباء، اأنا ابن م�سلوب العمامة والرداء، اأنا ابن من 

بكت عليه مائكة ال�سماء، اأنا ابن من ناحت عليه الجّن في الأر�ض والطير في الهواء، اأنا 

ها  اب���ن م���ن راأ�سه عل���ى ال�سنان ُيهدى، اأنا ابن م���ن حرمه من العراق اإلى ال�س���ام ُت�سبى... اأيُّ

النا����ض اإّن اهلل تعال���ى � ول���ه الحمد � ابتانا اأهل البي���ت بباء ح�سن، حيث جعل راية الهدى 

.
والُتقى فينا، وجعل راية ال�سالة والردى في غيرنا...«)2)

)1) ابن الأثير، علي بن اأبي الكرم، الك�مل في الت�ريخ، ج 3، �ش 435.
)2) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج 4، �ش 182.
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وبهذه الخطبة الموجزة اأ�سبح الرمز الذي يقود م�سيرة الإحي�ءـ  اإحي�ء هذا الدين الم�سّيع 

ـ الذي �ســـّوهته ال�سلطة الأموية وحكمت اأو تحّكمت ب��سمه... فتراه Q حين اأراد يزيد اأن 

يقطع حديثه ب�لأذان لل�ســـالة، ُيعلِّق على �ســـوت الموؤّذن الذي يقول: »اأ�سهد اأّن محمدًا ر�سول 

اهلل« بقوله: »يا يزيد! هذا جّدي اأم جّدك؟ فاإن قلت جّدك فقد كذبت! واإن قلت جّدي، فلَم 

ها النا�ض، هل فيكم من  قتل���َت اأب���ي و�سبيت حرمه و�سبيتني؟!«، ثّم قـــ�ل مخ�طبً� الن��ش: »اأيُّ

اأبوه وجّده ر�سول اهلل P؟« فعلت الأ�سوات ب�لبك�ء.

وهكـــذا يتجّلى دور الإم�م ال�ســـج�د Q في قي�دة م�ســـروع الإحي�ء وثورة الت�ســـحيح. 

ومـــن هـــذه المحّطة تبداأ رحلة الألف ميل م�ســـ�فة وعمقً� من ال�ســـ�م اإلى المدينة، لي�ســـت�أنف 

الإم�م Q مهمته الر�س�لية في ا�ستكم�ل هذا الم�سروع وري�دة هذه الثورة.

المحّطة الرابعة: في المدينة المنّورة

اأ- دوره العلمّي:

لي�ـــش الحديث عن الـــدور العلمّي لالإم�م ال�ســـج�د Q مّمـــ� تجمعه ال�ســـطور، اأو تفي 

ب�لتعبير عنه، ولكن ح�ســـبه� اأّنه� ت�أتي بمع�لم تف�ســـح بع�ش اإف�ســـ�ح عن ذلك الدور وم� ك�ن 

يتمّتع به �س�حبه من منزلة.

فلقـــد ع��ش الإم�م زين الع�بدين Q في المدينة المنّورة، ح��ســـرة الإ�ســـالم الأولى، 

ومهـــد العلوم والعلم�ء، في وقت ك�نت تحت�ســـن فيه ثّلة من علم�ء ال�ســـح�بة، مع كب�ر علم�ء 

الت�بعين، فك�ن ب�سه�دة اأك�بر اأبن�ء طبقته والت�بعين لهم، الأعلم والأفقه والأوثق، بال ترديد. 

فقـــد ك�ن الزهرّي يقول: »م� ك�ن اأكثر مج�ل�ســـتي مع علّي بن الح�ســـين، ومـــ� راأيت اأحدًا ك�ن 

. وبمثل هذا 
(1(

اأفقه منه«. ومّمن عرف هذا الأمر وحّدث به الفقيه ال�ســـهير �ســـفي�ن بن عيينة

.
(2(

ك�ن يقول ال�س�فعّي محتّجً� بعلّي بن الح�سين Q على اأّنه ك�ن )اأفقه اأهل المدينة(

هذا، وقد ك�نت مدر�سته تعّج بكب�ر اأهل العلم من ح��سرة العلم الأولى في بالد الإ�سالم، 

يحملون عنه العلم والأدب، وينقلون عنه الحديث، ومن بين هوؤلء: زيد ابنه،  وكذلك ثوير بن 

)1) الذهبي، محمد بن اأحمد، �ســـير اأعالم النبالء، تحقيق: �ســـعيب الأرنوؤوط، ح�ســـين  الأ�سد، بيروت، موؤ�س�سة الر�س�لة، 
1413 - 1993م، ط9، ج 4، �ش 389.

)2) ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل، �سرح نهج البالغة، ج 15، �ش 274.
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اأبي ف�ختة، و�سعيد بن جبير ويحيى بن اأم الطويل، الزهري، وعمرو بن دين�ر، وغيرهم، وقد 

ة �سيعته من كب�ر اأهل العلم، منهم: اأب�ن بن تغلب،  حّدث عنه غير هوؤلء من الرج�ل من خ��سّ

واأبو حمزة الثم�لّي، ث�بت بن هرمز الف�ر�سي، ج�بر بن عبد اهلل الأن�س�ري، حبيب بن ح�س�ن 

.
(1(

بن اأبي الأ�سر�ش الأ�سدي، وغيرهم الكثير

هذا الجمع الغفير وغيرهم مّمن و�ســـف ب�لخلق الكثير اأخذوا عنه Q علوم ال�ســـريعة 

من تف�ســـير القراآن الكريم والعلم بمحكمه ومت�ســـ�بهه، ون��سخه ومن�ســـوخه واأحك�مه واآدابه، 

وال�ُســـّنة النبوية ال�سريفة روايًة وتدوينً� في ع�ســـر ك�نت م� تزال كت�بة الحديث فيه تت�أّثر بم� 

�ســـلف من �سي��ســـة المنع من التدوين، ال�سي��ســـة التي اخترقه� اأئّمة اأهل البيت R فكتب 

عنهم تالمذتهم والرواة عنهم ال�سيء الكثير، اإلى اأحك�م ال�سريعة، حالله� وحرامه� واآدابه�، 

اإلـــى ف�ســـيلة الأمر ب�لمعـــروف والنهي عن المنكر في عهـــد عمدت فيه ال�سي��ســـة اإلى تعطيل 

الكثير من الأحك�م وتبديل بع�ش ال�ســـنن واإحي�ء بع�ش البدع، اإلى الجهر في ن�سرة المظلوم، 

و�سرورة الرّد على الظ�لم، وك�سف اأ�س�ليبه الظ�لمة للن��ش.

المرحلة المنعطف
اإّن مرحلة الإم�م ال�ّســـج�د Q ُيمكن اأن ُت�ســـّجل منعطفً� مهّمً� بين مرحلتين ف��سلتين 

:R في عمل اأئّمة اأهل البيت

الأولى: مرحلة الت�ســـّدي وال�ســـراع ال�سي��ســـّي والمواجهة الع�ســـكرية �ســـّد المنحرفين 

والمحّرفيـــن من الف��ســـقين والم�رقين والن�كثين، وقبلهم الكفـــرة والمن�فقون واأعداء الدين 

الوا�سحون.

الثانية: مرحلة المع�ر�ســـة ال�سي��سية ال�س�متة، اأو الرف�ش الم�سوؤول الوا�سح لالنحراف، 

اأم�م ال�ســـب�بية والزيـــف الملّفع ب�لدين، وبعد ذلك بن�ء الق�عدة ال�ســـعبية والجم�عة الواعية 

غرقت اأو ا�سُتغرقت فيهم� 
ُ
التي تتحّمل عبء الر�ســـ�لة لمواجهة النحراف والتحريف اللذين اأ

الح�لة الدينية تحت �سع�رات الإ�سالم نف�سه� وي�فط�ت الآي�ت القراآنية والأح�ديث النبوّية.

)1) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، �ش109، ولالطالع اأكثر يراجع كتب علم الرج�ل. 
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ت�أ�سي�سً� على ذلك، ك�ن على الإم�م زين الع�بدين Q اأن ُيجّذر في عقول و�سم�ئر الجم�عة 

الموؤمنة التي ُيراد له� اأن تحفظ الإ�سالم عقيدًة ونظ�مً�، �سريعًة ومنه�جً�، عّدة اأمور منه�:

1. تركيز ثورة الإم�م الح�ســـين Q في �سم�ئر الن��ش ب�عتب�ره خرج لطلب الإ�سالح في 

ّمـــة جـــّده فعاًل، اآمرًا ب�لمعـــروف ن�هيً� عن المنكر، داعيً� لتحكيـــم دين اهلل، ولم يخرج 
ُ
اأ

)اأ�سرًا ول بطرًا(، بل لم يخرج على اإمرة )اأمير الموؤمنين يزيد!!( ولم ينِو تمزيق ال�سّف 

الم�سلم اأو تفريق جم�عة الم�سلمين، وب�لت�لي ف�إّنه ُقتل ب�سيف اأعداء الدين، ولي�ش )ب�سيف 

.
(1(

جّده( كم� ك�ن يرّوج الإعالم الر�سمّي اآنذاك، وبع�ش الموؤّرخين المتخّلفين اليوم

2. بنـــ�ء الجم�عة الواعية، اأو كم� ُت�ســـّمى الق�عدة الجم�هيرية ال�ســـعبية، الموؤّهلة لحفظ 

الر�ســـ�لة وحدوده� بعيدًا عن الزيف والتزييف و�سي��ســـة ت�ســـطيح الوعـــي التي غّطت 

م�ســـ�ح�ت عري�ســـة من الجمهور الم�ســـلم بحيث اأ�ســـحت تلك الجم�هير ل تفّرق بين 

المف�هيم وم�ســـ�ديقه�، اأو بين ال�ســـع�رات المرفوعة و�ســـرورة تبّنيه�، اأو بين الأ�سيل 

والط�رىء، الأمر الذي ُي�ســـّبب الفتنة فعاًل اأو ُي�ســـعله�، ويحجب الروؤية الوا�ســـحة عن 

النفو�ش البريئة التي تت�أّثر ب�ل�سع�ر ول تغو�ش في اأعم�ق الأمور.

ـــة بعد اأن اهتّزت لدى الع�ّمة تحت  3. تعميـــق مفهوم الإم�مة والولية في الجم�عة الخ��سّ

�ســـغط الإعالم المّزيف واأبواقه الم�أجورة، ومن ثّم تو�ســـيح الخرق الف��سح الذي تمَّ 

خالله ف�سل المرجعية الفكرية عن المرجعية ال�سي��سية اأو الجتم�عية.

4. العمل بدّقة في مقطع زمنّي ب�لغ الح�س��ســـية، يح�ســـب على الإم�م حرك�ته و�ســـكن�ته، 

ويعـــّد عليـــه اأنف��ســـه وكلم�ته من جهـــة، وموازنة ذلك مـــع عمل اإعالمـــّي وتبليغّي ب�لغ 

ال�ســـعوبة والتعقيد لك�سف المع�لم الحقيقية للدين، بعيدًا عن عيون ال�سلطة ورق�بته� 

واأزلمه� وجوا�سي�سه� المنت�سرين في كّل زاوية وزق�ق، من جهة اأخرى.

وبهذا ا�ســـتط�ع الإم�م ال�ســـج�د Q اأن يقود الأّمة ويكمل الثورة ويحّقق بقية اأهدافه�، 

لكن بم� ين�سجم مع طبيعة المرحلة وتعقيداته�، حّتى لو لم يت�سّلم �سلطة اأو حكمً�.

)1) �س�ئب عبد الحميد، ابن تيمية حي�ته عق�ئده، ط2، �ش 390.
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المهاهيم الرئيسة

- برز الإم�م ال�ســـج�د Q على ال�ســـعيد العلمّي والدينّي، اإم�مً� في الدين ومن�رًا في 

العلم.

- ا�ســـتهر الإم�م زين الع�بدينQ بكثرة عب�دته هلل �ســـبح�نه وتع�لى حّتى لّقب بزين 

الع�بدين لكثرة عب�دته وانقط�عه هلل عّز وجّل. 

Q المحط�ت الرئي�سة في حي�ة الإم�م ال�سّج�د

المحّطة الأولى: في كربالء. 

المحّطة الث�نية: في الكوفة. 

المحّطة الث�لثة: في ال�س�م. 

المحّطـــة الرابعـــة: في المدينة المنّورة: حيـــث عمل على اإبراز الدور العلمـــّي لالأئّمة اأهل 

ة في تلك المرحلة.  البيتR وله خ��سّ

 - خطوات ه�ّمة في المدينة المنّورة لحفظ الإ�سالم عقيدة ونظ�مً� منه�:

1. تركيز ثورة الإم�م الح�سين Q في �سم�ئر الن��ش.

2. بن�ء الجم�عة ال�س�لحة والواعية.

3. تعميق مفهوم الإم�مة.
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للمطالعة

Rالتدّبر في تجارب أهل البيت
من جملة الأ�ســـي�ء اّلتي اأراه� جلّية و�ســـديدة الأهمّية في كلم�ت الإم�م ال�ّســـج�دQ، تلك 

 Q الم��سية. ففي هذا الق�سم ُي�سير الإم�م R الكلم�ت اّلتي ُيذّكر فيه� بتج�رب اأهل البيت

اإلـــى تلك الأّيـــ�م اّلتي مّرت على الّن��ـــش من ِقَبل الحـــّك�م الج�ئرين، مثل مع�ويـــة ويزيد ومروان، 

ووق�ئع مثل الحّرة وع��سوراء، و�سه�دة حجر بن عدّي ور�سيد الهجرّي، وع�سرات الحوادث المهّمة 

والمعروفة واّلتي مّرت على اأتب�ع اأهل البيت طيلة الأزم�ن الم��سية وا�ستقّرت في اأذه�نهم. ويريد 

الإمـــ�م Q اأن يحّث اأولئك المخ�َطبين من خالل ذكر تلك الحوادث ال�ّســـديدة، على التحّرك 

والثـــورة. والتفتـــوا الآن اإلى هذه الجملة: »فقد لعمري ا�ستدبرتم من الأم���ور الما�سية في الأّيام 

 .
الخالية من الفتن المتراكمة والنهماك فيها ما ت�ستدّلون به على تجّنب الغواة«)1)

اأي اإّنكم ت�ستح�ســـرون تلك الّتج�رب وتعلمون م�ذا �ســـيفعل بكم اأهل البغي والف�س�د ــ وهم 

ـ عندم� يت�ســـّلطون عليكم. ولذلك يجب عليكـــم اأن تتجّنبوهم وتواجهوهم. وفي  حـــّك�م الجورـ 

هذا الخط�ب يطرح الإم�م م�ســـ�ألة الإم�مة ب�سورة �سريحة، اأي ق�سّية الخالفة والولية على 

 Qالم�ســـلمين والحكومة على الّن��ش واإدارة الّنظ�م الإ�ســـالمّي. هن� ُيبّين الإم�م ال�سّج�د

راحة، في حين اأّنه في ذلك الّزمن لم يكن ممكًن� طرح مثل هذه المط�لب  ق�سّية الإم�مة ب�ل�سّ

على الع�ّمة. ثم يقولQ: »فقّدموا اأمر اهلل وطاعته وطاعة من اأوجب اهلل طاعته«.

وهن� ُيعّين الإم�م فل�ســـفة الإم�مة والإن�ســـ�ن اّلذي يجب اأن ُيط�ع بعد اهلل. ولو فّكر الّن��ش 

بهذه الم�ســـ�ألة لعلموا اأّنه ل يجب ط�عة عبد الملك؛ لأّنه من غير الج�ئز اأن يوجب اهلل ط�عة 

عبـــد الملـــك، ذلك الح�كم الج�ئـــر بكّل ف�ســـ�ده وبغيه. وبعـــد اأن ُيقّدم الإم�م هذه الم�ســـ�ألة 

يتعّر�ش لرّد �ســـبهة مقّدرة فيقول: »ول تقّدموا الأمور ال���واردة عليكم من طاعة الّطواغيت 

 Qف�لإم�م .
وفتن���ة زه���رة الدنيا بين يدي اأمر اهلل وطاعته وطاعة اأولي الأمر منكم«)2)

.
(3(

في هذا الق�سم من كلمته يعر�ش ب�سراحة لق�سّية الإم�مة

الإمام الخامنئي{

)1) ابن �سعبة الحراني، الح�سن بن علي، تحف العقول، ت�سحيح وتعليق: علي اأكبر الغف�ري، قم، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، 
1404هـ، ط2، �ش 253.

)2) م.ن، �ش 254.
)3) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش228. 



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

يتعـــّرف اإلى عبـــ�دةQ الإم�م و�ســـذرات من    1

مك�رم اأخالقه.

2   .Qيفهم العوامل الموؤّثرة في ع�سر الإم�م الب�قر

ي�ســـرح دور الإمـــ�م الب�قـــرQ فـــي الج�نـــب    3

العلمّي والتربوّي والثق�فّي. 

 اإلمام

Q محمد بن علّي الباقر 

الدرس الثاني عشر 





سيرة مشرقة

أواًل: لمحة تاريخية 
ولـــد الإم�م محّمـــد بن علّي الب�قرQ يوم الثنين في الث�لث من �ســـفر، اأو غّرة رجب 

�صـــنة 57 ب�لمدينة المنّورة. اأبوه الإم�م علّي بن الح�ســـينQ واأّمـــه الم�جدة ف�طمة بنت 

الإمـــ�م الح�ســـن المجتبـــىQ، وقيل لهـــ� اأّم عبد اهلل، وقد عرفـــت اأّمه ب�لف�ســـل والتقى 

والعب�دة. وقد روي عن الإم�م ال�س�دقQ في حّقه اأّنه ق�ل: »كانت �سّديقة لم ُيدرك في 

 .
اآل الح�سن Q امراأة مثلها«)1)

وكان من األقابه: الب�قر، ال�س�كر، اله�دي، الأمين، واأّم� كنيته: ف�أبو جعفر.

وك�ن الإم�مQ ح��سرًا في وقعة الطّف مع جّده الح�سين Q وعمره اأربع �سنين اأو 

ثالث، وك�ن مع ركب ال�سب�ي� في رحلتهم من الكوفة اإلى ال�س�م ثّم العودة اإلى المدينة. 

ت�سّلم الإم�مة بعد �سه�دة اأبيه الإم�م ال�ّسج�دQ، وا�ستمّرت اإم�مته 19 ع�مً� من �سنة 

95هـ للهجرة واإلى ع�م 114هـ. 

وك�ن لالإم�م الب�قرQ �سبعة اأبن�ء من الذكور والإن�ث، وهم: اأبو عبد اهلل الإم�م جعفر 

بن محمدQ وعبد اهلل بن محمد، اأّمهم� اأم فروة بنت الق��سم بن محمد بن اأبي بكر.

واإبراهيـــم وعبيد اهلل، اأّمهم� اأم حكيم بنت اأ�ســـيد بن المغيـــرة الثقفية، وعلي وزينب واأم 

.
(2(

�سلمة اأّمهم اأم ولد

)1) قطب الدين الراوندي، �سعيد بن هبة اهلل، الدعوات، تحقيق: مدر�سة الإم�م المهدي|، قم، موؤ�س�سة الإم�م المهدي، 
1407هـ، ط1، �ش68. 

)2) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش176، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد، �ش38. 
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، وانتقل 
(1(
Qوقبل �ســـه�دته المب�ركة اأو�ســـى ب�لإم�مة اإلى ابنه الإم�م جعفر ال�س�دق

اإلـــى الرفيق الأعلى �ســـهيدًا يوم الثنين ال�ســـ�بع من ذي الحّجة، �ســـنة 114هـ وهو ابن �ســـّت 

 .Qوخم�سين �سنة، وُدفن في المدينة المنّورة، البقيع اإلى جوار اأبيه الإم�م ال�سّج�د

ثانيًا: عبادته ودعاؤه 
ك�ن الإم�م الب�قرQ اأعبد اأهل زم�نه. وروي عن عبد اهلل بن يحيى ق�ل: »راأيت على اأبي 

.
جعفر محّمد بن علّي اإزاراً اأ�سفر، وكان ُي�سّلي كّل يوم وليلة خم�سين ركعة بالمكتوبة«)2)

وك�ن �ســـديد العتراف هلل �سبح�نه وتع�لى ب�لعبودية، روي عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه 

قـــ�ل: »كان اأب���ي ف���ي جوف الليل يق���ول: اأمرتني فلم اأئتم���ر وزجرتني فلم اأزدج���ر، ها اأنا ذا 

.
عبدك بين يديك ول اأعتذر«)3)

مّهد لأبي فرا�سه 
ُ
وروي عن اإ�سح�ق بن عّم�ر ق�ل: ق�ل لي اأبو عبد اهلل Q: »اإّني كنُت اأ

فاأنتظ���ره حّت���ى ياأت���ي، فاإذا اأوى اإلى فرا�سه ون���ام قمت اإلى فرا�سي، واإن اأبط���اأ علّي ذات ليلة 

فاأتي���ت الم�سج���د ف���ي طلبه وذلك بعدما هداأ النا�ض فاإذا هو ف���ي الم�سجد �ساجد ولي�ض في 

الم�سجد غيره ف�سمعت حنينه وهو يقول: »�سبحانك اللهّم اأنت رّبي حقاً حقاً، �سجدت لك 

يا رّب تعّبداً ورّقاً، اللهّم اإّن عملي �سعيف ف�ساعفه لي، اللهّم قني عذابك يوم تبعث عبادك 

.
وتب علّي اإّنك اأنت التّواب الرحيم«)4)

وك�ن لالإمـــ�مQ اهتم�م خ��ّش ب�ســـيعته ومواليه، فقـــد ك�ن من دع�ئه لهم: »ب�سم اهلل 

الّرحم���ن الّرحي���م، ي���ا دان غي���ر مت���وان يا اأرح���م الراحمين، اجع���ل ل�سيعتي من الن���ار وقاًء 

وله���م عن���دك ر�ساً، واغفر ذنوبهم وي�سّر اأمورهم واق�ض ديونهم وا�ستر عوراتهم وهب لهم 

الكبائ���ر الت���ي بين���ك وبينهم، يا م���ن ل يخاف ال�سيم ول تاأخذه �سن���ة ول نوٌم اجعل لي من 

 .
كّل غّم فرجاً ومخرجاً«)5)

 .Q1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش306، ب�ب الإ�س�رة والن�ش على اأبي عبد اهلل جعفر ال�س�دق(
)2) الذهبي، محمد بن اأحمد، �سير اأعالم النبالء، ج4، �ش404. 
)3) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج46، �ش290. 

)4) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، المقنعة، تحقيق: موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، قم، 1410هـ، ط2، �ش430. 
)5) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، عيون اأخب�ر الر�س�Q، ج1، �ش63. 
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ثالثًا: مكارم أخالقه
ج�ّســـد الإم�م الب�قرQ في حي�ته اأخالق الإ�ســـالم، فقد ك�ن كريمً� يعطي الفقراء م� 

في يده، ظ�هر الجود في �ســـيعته وعند اأهل الع�مة، م�ســـهور الكرم فيمـــ� بين الخلق، معروفً� 

ب�لف�سل والح�س�ن مع كثرة عي�له وتو�ّسط ح�له، فقد روي عن الح�سن بن كثير اأنه ق�ل: �سكوت 

اإلـــى اأبـــي جعفر محمد بن عليQ الح�جـــة وجف�ء الأخوان، فق�ل: »بئ����ض الأخ اأخ يرعاك 

غنّي���اً، ويقطعك فقيراً«، ثم اأمر غالمه ف�خرج كي�ســـً� فيه �ســـبمع�ئة درهـــم، وق�ل: »ا�ستنفق 

 .
(2(

، وك�ن ل يمّل من �سلة اإخوانه وق��سديه وموؤّمليه وراجيه
هذه؛ فاإذا نفدت فاأعلمني«)1)

وفـــي موقـــف اآخـــر ك�ن الإم�م يتع�مل مع الن��ش بح�ســـن الخلـــق حّتـــى ك�ن الن��ش يميلون 

اإليه، وي�ســـبحون من مواليه و�ســـيعته، فـــروي اأّن رجاًل من اأهل ال�ســـ�م ك�ن يختلـــف اإلى اأبي 

جعفـــر Q ب�لمدينة ق�ل له: ي� محّمد، األ ترى اأّني اإّنم� اأغ�ســـى مجل�ســـك حي�ء مني لك، 

ول اأقول اإّن في الأر�ش اأحدًا اأبغ�ش اإلّي منكم اأهل البيت، واعلم اأن ط�عة اهلل وط�عة ر�ســـوله 

وط�عة اأمير الموؤمنين في بغ�ســـكم، ولكن اأراك رجاًل ف�ســـيحً�، لك اأدب وح�ســـن لفظ واإّنم� 

الختـــالف اإليك لح�ســـن اأدبك. وك�ن اأبو جعفـــر Q يقول له خيرًا، ويقـــول : »لن تخفى 

على اهلل خافية«. فلم يلبث ال�ســـ�مي اإّل قليال حّتى مر�ش وا�ســـتّد وجعه، وك�ن قد اأمر غالمه 

اإذا م�ت اأن ي�ســـّلي عليه الإم�م الب�قرQ، ف�عتقـــدوا اأّنه م�ت، فذهب الغالم اإلى الإم�م 

الب�قر Q وق�ل له م� اأو�ســـ�ه به ال�ســـ�مّي، اإل اأّن الإم�م الب�قرQ اأخبره ب�أن �س�حبه 

لم يمت بعد، واإّنم� ذلك من �سّدة المر�ش، فج�ء الإم�م اإلى داره، واأمرهم بمداواته ثّم �سّلى 

الإم�م ركعتين، فلّم يلبث اإّل قلياًل حّتى عوفي ال�ســـ�مّي، ف�أتى اأب� جعفر Q فق�ل: اأخلني، 

ف�أخاله، فق�ل : اأ�ســـهد اأّنك حّجة اهلل على خلقه، وب�به الذي يوؤتى منه، فمن اأتى غيرك خ�ب 

وخ�سر و�سل �سالًل بعيدًا. فق�ل له اأبو جعفر Q: »اأما علمت اأّن اهلل يحب العبد ويبغ�ض 

.
(3(
Q عمله ويبغ�ض العبد ويحب عمله«؟ ق�ل: ف�س�ر بعد ذلك من اأ�سح�ب اأبي جعفر

)1) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش166. 
)2) م.ن. 

)3) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، الأم�لي، �ش411)بت�سرف(. 
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Qرة في عصر اإلمام الباقر
ّ
العوامل المؤث

يمكن اخت�س�ر العوامل الموؤّثرة التي مّيزت هذه المرحلة ب�لآتي:

اأ. انت�س�ر الخوف في ك�ّفة المن�طق الإ�سالمّية خ�سو�سً� بعد واقعة الحّرة.

ب. النحط�ط الفكرّي اّلذي ك�ن يعّم اأكثر الن��ش في الع�لم الإ�ســـالمّي، وهذا ك�ن نتيجة 

لالبتع�د عن التع�ليم الدينّية خالل �سنوات طويلة.

ج. الف�س�د ال�سي��سّي المتف�ّسي بين الحّك�م �سواء في الم�ستوى النظرّي اأم العملّي.

في ظّل هذه العوامل بداأ الإم�م ال�ســـّج�د Q ب�لعمل المتوا�سل والدوؤوب كم� مّر معن�، 

واأكمل ابنه الإم�م الب�قر Q من بعده هذا العمل. وفي زمنه ك�ن الو�ســـع قد تح�ّســـن عّم� 

.Q ك�ن عليه وذلك بف�سل جهود الإم�م زين الع�بدين

اإ�س�فة اإلى م� ذكر و�سل النحراف في ع�سر الإم�م الب�قر Q اإلى ذروته، �سواء على 

م�ستوى الحكم وال�سلطة اأم على الم�ستوى العق�ئدّي والدينّي والثق�فّي، ف�لحكم �س�ر كتلة ظلم 

وجور، والعق�ئد والمف�هيم �ســـ�رت تت�ســـ�ربه� الأهواء، فكثرت المدار�ش، وتعّددت المن�هج، 

وتعّمقت الخالف�ت.

:Q ويمكن اأن ن�سير، في هذا الإط�ر، اإلى بع�ش التّي�رات اّلتي واجهه� الإم�م

 :Q ك�لغالة، وقد ن�سطوا بقي�دة المغيرة بن �سعيد اّلذي ق�ل في حّقه الإم�م ال�س�دق

، والمجّبـــرة، وهم الق�ئلون ب�لجبر 
»لع���ن اهلل المغي���رة ب���ن �سعيد اإّنه كان يك���ذب على اأبي«)1)

الملتـــزم ب�إبطـــ�ل النبـــّوات والتك�ليف، وقـــد ذكرهم اأغلب من ذكر المج�ّســـمة، ولم ي�ســـّرح 

، والمفّو�ســـة، وهم الذيـــن يق�بلون المجّبرة ويقولون بتفوي�ش اأمر العب�د 
(2(

بكفرهم اإل القليل

. وروي عـــن الإم�م الب�قر Q: »اإّياك اأن تقول 
(3(

اإليهم، وح�ل هوؤلء ح�ل المجّبرة اأي�ســـً�

بالتفوي�ض فاإّن اهلل عّز وجّل لم يفّو�ض الأمر اإلى خلقه وهناً منه و�سعفاً ول اأجبرهم على 

.
معا�سيه ظلماً«)4)

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 25، �ش 297.
)2) محمد علي الأن�س�ري، المو�سوعة الفقهية لمي�ّسرة، مجمع الفكر الإ�سالمي، 1410هـ، ط1، ج2، �ش21.

)3) م. ن.
)4) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، م. �ش، ج5، �ش 17.



163 Q اإلمام محمد بن علّي الباقر

والمرجئـــة، وهي مـــن الإرج�ء، اأرجـــ�أت الأمـــر اأي اأّخرته، وهـــم يزعمون اأّن اأهـــل القبلة 

 .
(1(

كّلهـــم موؤمنون ويعتقـــدون اأّن اهلل تع�لى اأرج�أ تعذيبهم ب�ســـبب المع��ســـي، اأي اأخره عنهم

.
وق�ل Q محّذرًا منهم: »اللهّم العن المرجئة فاإّنهم اأعداوؤنا في الدنيا والآخرة«)2)

Rفي بناء الجامعة العلمية ألهل البيت Qدور اإلمام الباقر
ع��ش الإم�م الب�قر Q في فترة زمنية مف�ســـلية في ت�ريخ الأمة الإ�ســـالمية، وفي اأوج 

ال�سراع على ال�سلطة فترة حكم بني اأمّية بمرحلتي بني �سفي�ن وبني مروان، هذه الفترة التي 

تمّيزت بتعبئة الع�لم الإ�سالمّي في مواجهة اأهل البيت R، بكّل اأ�س�ليب الدع�ية والإغراء 

المـــ�دّي والمعنوّي، فك�ن على الم�ســـلم اأن يعلن عداءه لنهج اأهل البيت R واإّل لم يكن له 

اإّل ال�سطه�د والظلم والقمع وفي كثير من الأحي�ن حّد ال�سيف.

ولكن رغم كّل الأجواء ال�ســـ�غطة ك�ن هن�ك ف�ســـحة من الراحة نتيجة ان�ســـغ�ل الأموّيين 

ـــة لال�ســـتيالء على الحكم ب�لإ�ســـ�فة اإلى الكثير من الثورات التي انطلقت  بنزاع�تهم الخ��سّ

تب�عً� بعد واقعة كربالء والتي اأ�سعفت الحكم الأموّي.

ا�ســـتف�د منهـــ� الإمـــ�م الب�قر Q ور�ســـم لنف�ســـه م�ســـ�رًا وا�ســـحً� على هدي ر�ســـول 

اهلل  P، في تبليغ الر�ســـ�لة، وبي�ن اأحك�م ال�ســـريعة الإ�ســـالمية، ومع�لجة كّل النحراف�ت 

دخلت في ذلك الزم�ن على ال�سريعة الإ�سالمية، وو�سع المنهج العلمّي 
ُ
العلمية والفكرية التي اأ

ال�سحيح الذي يفهم الدين الإ�سالمّي من خالله، وك�ن دوره في عّدة خطوات هي: 

أواًل: اإلمام الباقرQ هو المرجعية العلمية 
ق�ل ابن حجر في ترجمة الإم�م محمد الب�قر Q: �ُســـّمي بذلك لأّنه من بقر الأر�ش، 

اأي �ســـّقه�، واإث�رة مخب�آتهـــ� ومك�منه�، فكذلك هو اأظهر من مخبـــ�آت كنوز المع�رف وحق�ئق 

الأحك�م، والحكم واللط�ئف م� ل يخفى اإّل على منطم�ش الب�سيرة اأو ف��سد الطوية وال�سريرة، 

)1) ال�ســـيخ فخـــر الدين الطريحي، مجمع البحرين، الن��ســـر: مرت�ســـوي، 1362�ش، ط2، ج1، �ـــش 177. الفيروز اأب�دي، 
محمد بن يعقوب، الق�مو�ش المحيط، ل.ت، ل.ط، ج1، �ش 16.

)2) م. ن، ج50، �ش 292.
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. والذي يدّل على �سعة علومه اأّنه مع 
(1(

ومن ثّم قيل هو ب�قر العلم وج�معه و�س�هر علمه ورافعه

كثرة م� انتهل العلم�ء من نمير علومه، ف�إّنه ك�ن يجد في نف�ســـه �ســـيقً� وحرجً� لكثرة م� عنده 

من العلوم التي لم يجد لبّثه� ون�ســـره� �ســـبياًل، فك�ن Q يقول: »لو وجدت حَملَة لعلمي 

الذي اآتاني اهلل عّز وجّل، لن�سرت التوحيد والإ�سام والدين وال�سرايع..، وكيف لي بذلك، 

�ض ال�سعداء ويقول على  ولم يجد جّدي اأمير الموؤمنين Q حملة لعلمه حّتى كان يتنفَّ

.
المنبر: �سلوني قبل اأن تفقدوني فاإّن بين الجوانح علماً جماً... «)2)

وك�ن Q مق�ســـد العلم�ء من كّل البالد الإ�سالمية، وم� زار اأحٌد المدينة اإّل عّرج على 

، فلقد ح�ز 
(3(

بيـــت محمد الب�قر Q ي�أخذ منه..، وك�ن يق�ســـده مـــن اأئمة الفقه كثيـــرون

الإم�م Q على �ســـهرة علمية في زم�نه، فك�ن مجل�ســـه يغ�شُّ دومً� ب�لوافدين من مختلف 

اأرج�ء واأ�سق�ع الأر�ش الإ�سالمية، وك�نت مك�نته العلمية ت�ستهوي الكثيرين لال�ستع�نة به لحّل 

المع�سالت العلمية والفقهية التي تواجههم. وقد فتن ب�سخ�سيته في ذلك الوقت اأهل العراق.. 

وك�ن الوافدون عليه Q يبدون خ�ســـوعً� واأماًل كبيرين ب�سخ�سيته العلمية بحيث ك�ن عبد 

اهلل بن عط�ء المّكي يقول: »م� راأيت العلم�ء عند اأحدٍّ قط اأ�ســـغر منهم عند اأبي جعفر. ولقد 

.
راأيت الحكم بن ُعيينة مع جاللته في القوم بين يديه ك�أّنه �سبيٌّ بين يدي معّلمه«)4)

، وقد اأخذ عنه اأهل الفقه 
وذكر ابن �ســـهر اآ�ســـوب في المن�قب: »اإّن اأب� جعفر اأكبر العلم�ء«)5)

، حّتى و�سفه ه�س�م بن عبد 
(7(

. وك�ن Q وا�ســـع العلم ووافر الحلم
(6(

ظ�هر الحالل والحرام

الملك ب�أّنه »نبّي الكوفة« حين �س�أله الأبر�ش الكلبّي: »من هذا الذي احتو�سته اأهل العراق ي�س�ألونه؟ 

.
ر القراآن«)8) ق�ل: هذا نبّي الكوفة، وهو يزعم اأّنه ابن ر�سول اهلل P وب�قر العلم ومف�سِّ

)1) ابن حجر، اأحمد بن حجر، ال�ســـواعق المحرقة، خرج اأح�ديثه وعلق عليه: عبد الوه�ب عبد اللطيف، م�ســـر، مكتبة 
الق�هرة، 1385 - 1965م، ط2، �ش 201.

)2) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 3، �ش 225.
)3) اأبو زهرة، الإم�م ال�س�دق Q، �ش 22.

)4) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، �ش280 - 282.

)5) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج 3.
)6) ال�سيخ ب�قر �سريف القر�سي، حي�ة الإم�م الب�قر، ج 1، �ش 139.

)7) ابن عنبة، اأحمد بن علي، عمدة الطلب، ت�ســـحيح: محمد ح�ســـن اآل الط�لق�ني، النجف الأ�سرف، من�سورات المطبعة 
الحيدرية، 1380 ـ 1961م، ط2، �ش 195، ج 4، �ش 402.

)8) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 46، �ش 350.
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ثانيًا: التركيز على الجانب األخالقّي والتربوّي
و�ســـع الإم�م اأ�ســـ�ش النظ�م الأخالقّي الع�ّم للفرد والمجتمع. ون�سير اإلى بع�ش جنب�ته في 

هذه العج�لة:

1. الح���ّث عل���ى الخ�س���ال الحمي���دة: حـــثَّ Q على التمـــّرن على الأخالق الف��ســـلة 

والخ�ســـ�ئ�ش الحميدة، فقـــ�ل Q: »عليكم بالورع والجته���اد، و�سدق الحديث، 

واأداء الأمان���ة اإل���ى م���ن ائتمنك���م عليها ب���راً كان اأو فاج���راً، فلو اأن قاتل عل���ّي بن اأبي 

.
طالب Q ائتمنني على اأمانة لأّديتها«)1)

2. ح�س���ن الخل���ق: وحّبب اإلى النفو�ش ح�ســـن الخلـــق والرفق، فق�ل: »م���ن اأعطي الخلق 

والرفق فقد اأعطي الخير كّله، والراحة، وح�سن حاله في دنياه واآخرته. ومن ُحرم 

.
الرفق والخلق كان ذلك له �سبيًا اإلى كل �سّر وبلّية اإّل من ع�سمه اهلل تعالى«)2)

3. العاق���ة بالآخ���ر عل���ى اأ�سا����ض العاق���ة ب���اهلل: كمـــ� حّث Q على جعـــل الروابط 

والعالقـــ�ت الجتم�عية على اأ�ســـ��ش القرب والبعد من اهلل تع�لـــى، فقد اأورد اأح�ديث 

لر�ســـول اهلل P توؤّكد على ذلك ومنه� قوله P: »وّد الموؤمن للموؤمن في اهلل من 

اأعظم �سعب الإيمان، ومن اأحّب في اهلل، واأبغ�ض في اهلل، واأعطى في اهلل، ومنع في 

.
اهلل، فهو من اأ�سفياء اهلل«)3)

4. عدم اإكرام ال�ّسرير: روى Q عن ر�سول اهلل P قوله: »األ اإّن �سرار اأمتي الذين 

.
يكرمون مخافة �سّرهم، اإل واإّن من اأكرمه الّنا�ض اّتقاء �سّره فلي�ض مّني«)4)

ال�ســـيرة،  وح�ســـن  الأدب  اأ�ســـح�به  نفو�ـــش  اإلـــى  وحّبـــب  الح�س���ن:  ب���الأدب  الترغي���ب   .5 

.
فق�ل Q: »ما ا�ستوى رجان في ح�سب ودين قط اإّل كان اأف�سلهما عند اهلل اآدبهما«)5)

)1) ابن �سعبة، الحّراني، الح�سن بن علي، تحف العقول، �ش299.

)2) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج75، �ش 186.
)3) اأحمد بن محمد بن خ�لد البرقي، المح��ســـن، ت�ســـحيح وتعليق: ال�ســـيد جالل الدين الح�ســـيني، طهران، دار الكتب 

الإ�سالمية، 1370 - 1330�ش، ل.ط.

)4) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج72، �ش272.
)5) ابـــن فهد الحلي، اأحمد بن محمد، عدة الداعي، ت�ســـحيح: اأحمد الموحـــدي القمي، قم، مكتبة وجداني، ل.ت، ل.ط، 

�ش18.
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6. الزهد: وروى Q عن الإم�م علّي Q قوله: »اإن من اأعون الأخاق على الدين 

.
الزهد في الدنيا«)1)

فقد حّبب الإم�م Q اإلى اأ�ســـح�به ال�سلوك ال�س�لح، بربطه ب�لعب�دة وطلب العون من 

اهلل تع�لى، فق�ل: »ما من عبادة اأف�سل من عّفة بطن وفرج، وما من �سيء اأحبُّ اإلى اهلل من 

.
اأن ُي�ساأل، وما يدفع الق�ساء اإّل الدعاء، واإن اأ�سرع الخير ثواباً البّر...«)2)

7. الرتب���اط الدائ���م ب���اهلل تعال���ى: الرتبـــ�ط ب�هلل تع�لى وال�ست�ســـالم لـــه والعزم على 

ط�عته من �ســـ�أنه اأن يمّح�ش القلوب، ويطّهر النفو�ش، ق�ل Q: »ما عرف اهلل من 

. ف�إّن المعرفة تنتج الحّب والحّب ال�ســـ�دق يحول بين الإن�س�ن وبين مخ�لفة 
ع�ساه«)3)

محبوبه.

8. الإق���رار بالذن���ب والتوب���ة: اإّن منهـــج اأهـــل البيـــت R يهدف اإلى عـــالج النفو�ش 

الب�سرية، وا�ستج��سة عن��سر الخير فيه�، والى مط�ردة عوامل ال�سّر وال�سعف والغفلة. 

. والتوبة تمحو الذنب فيعود 
ق�ل Q: »واهلل ما ينجو من الذنب اإّل من اأقّر به«)4)

الإن�ســـ�ن من خالله� اإلى ال�ســـتق�مة ث�نية، ق�ل Q: »التائب م���ن الذنب كمن ل 

.
ذنب له، والمقيم على الذنب وهو م�ستغفر منه كالم�ستهزئ«)5)

9. تعميق الحياء الداخلّي: ول بّد اأن يت�ســـّلح الإن�ســـ�ن ب�لواعز الذاتّي الذي ي�ســـّده عن 

فعـــل القبيـــح، ولذا اأّكد الإم�م Q على الحي�ء لأّنه ح�ســـن ح�ســـين يردع الأهواء 

وال�ســـهوات من النطالق الال محـــدود. ق�ل Q: »الحياء والإيم���ان مقرونان في 

.
قرن، فاإذا ذهب اأحدهما تبعه �ساحبه«)6)

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في،ج2،�ش128.
)2) م. ن، �ش460.

)3) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار،ج75، �ش 174.
)4) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج2، �ش426.

)5) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �ش41.
)6) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج2، �ش106.
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ثالثًا: العلم والتعّلم أصالن ال غنى عنهما 
حـــّث الإم�م Q على طلب العلم، وخ�سو�ســـً� علـــم الفقه فق�ل: »الكم���ال كّل الكمال: 

.
التفّقه في الدين، وال�سبر على النائبة وتقدير المعي�سة«)1)

وحر�ـــش Q على ن�ســـر العلم وتعليمـــه للن��ش بقوله Q: »من عّلم ب���اب هدى فله 

، وجعل على العلم زك�ة فق�ل: 
اأج���ر م���ن عم���ل به، ول ينق�ض اأولئك من اأجورهم �سيئ���اً...«)2)

.
»زكاة العلم اأن تعّلمه عباد اهلل«)3)

رابعًا: تربية الفقهاء والمحّدتين
لم يكتِف الإم�م Q بحفظ الدين بم� فيه من تف�سير وتف�سيٍل في الأح�ديث وو�سع القواعد 

الم�ســـ�عدة على الفهم، بل نجده اهتّم بتربية ثّلة من الأ�ســـح�ب وحملة الحديث جعلهم يتفّرغون 

لذلـــك، ومـــن بينهم: ج�بر بن يزيد الجعفي، والحكم بن عيينـــة الكوفي وحمران بن اأعين، وزي�د 

بن المنذر اأبو الج�رود، واإبراهيم بن نعيم العبدي الكن�ني، اإبراهيم بن عمر ال�سنع�ني اليم�ني، 

 .
(4(

اإ�سم�عيل بن ج�بر الخثعمي الكوفي، بكير بن اأعين بن �سن�سن ال�سيب�ني، وغيرهم الكثير

وعهد اإلى ابنه الإم�م ال�س�دق Q اأن يتوّلى القي�م بنفق�تهم حّتى تخّرجت على يديه 

كوكبة من عيون الفقه�ء والعلم�ء.

وُيذّكرهم الإم�م ال�س�دق Q بقوله: »كان اأ�سحاب اأبي واهلل خيراً منكم، كان اأ�سحاب 

.
اأبي ورقاً ل �سوك فيه«)5)

وقد ذكرت كتب التراجم ترجمة اأربعم�ئة واثنين وثم�نين �سخ�سً� من تالمذته واأ�سح�به، 

منهـــم العظم�ء اأمث�ل اأب�ن بن تغلب اّلذي ق�ل له الإم�م Q: »اجل�ض في م�سجد المدينة 

.
حّب اأن ُيرى في �سيعتي مثلك«)6)

ُ
واأفِت النا�ض فاإّني اأ

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1،�ش32.
)2) م.ن، �ش35 
)3) م.ن، �ش41 

)4) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، �ش127، ولالطالع اأكثر يراجع كتب علم الرج�ل. 
)5) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الك�سي )اختي�ر معرفة الرج�ل(، ت�سحيح وتعليق: ميردام�د الأ�ستراب�دي، 

تحقيق: ال�سيد مهدي الرج�ئي، قم، موؤ�س�سة اآل البيت لإحي�ء التراث، 1404هـ، ل.ط، ج2، �ش 639.

)6) م. ن، ج1، �ش 131.
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خامسًا: القرآن الكريم دستور العقيدة والهداية
حـــثَّ الإم�م الب�قـــر Q الموؤمنين على تالوة كتـــ�ب اهلل العزيز، لأّنه المنبع الأ�ســـيل 

والد�ســـتور الدائـــم لهداية الن��ش. روى اأبو ب�ســـير ق�ل: قلـــُت لأبي جعفر: اإذا قـــراأت القراآن 

فرفعت �ســـوتي ج�ءني ال�ســـيط�ن فق�ل: اإّنم� ُترائي بهذا اأهلك والن��ش، فق�ل Q: »يا اأبا 

ع بالقراآن �سوتك ف���اإّن اهلل ُيحّب  محّم���د اق���راأ قراءة ما بي���ن القراءتين ت�سمع اأهل���ك، ورجِّ

.
ال�سوت الح�سن ُيرّجع فيه ترجيعاً«)1)

واأعلن رف�سه لمنهج تف�سير القراآن الذي يعتمد على الآراء ال�سخ�سية وال�ستح�س�ن، فقد دخل 

عليـــه الفقيه المعروف قتـــ�دة فق�ل له الإم�م Q: »اأنت فقيه اأهل الب�سرة«؟ ق�ل: »نعم هكذا 

يزعمون«، ق�ل Q: »بلغني اأنك ُتف�ّسر القراآن«. ق�ل: »نعم«، ف�أنكر الإم�م عليه ذلك وق�ل له: 

رت القراآن من تلقاء نف�سك فق���د هلكت واأهلكت، واإن ُكنَت قد ف�ّسرته  »ي���ا قت���ادة اإْن ُكن���َت قد ف�سَّ

.
من الرجال فقد هلكت واأهلكت، يا قتادة، ويحك، اإّنما يعرف القراآن من خوطب به«)2)

وقد ا�ستهر من اأ�سح�به Q ممن كتب  عنه تف�سير القراآن، وهم� اأبو الج�رود زي�ر بن 

المنذر، واأبو حمزة الثم�لي ث�بت بن دين�ر.

سادسًا: موقع السّنة الشريفة وأهّميتها في فهم الدين
لقد اعتنى الإم�م الب�قرQ ب�سكل خ��ّش بحديث الر�سولP حّتى روى عنه ج�بر بن 

، كم� روى عنه اأب�ن بن تغلب وغيره من تالمذته واأ�سح�به 
(3(

يزيد الجعفّي �سبعين األف حديث

مجموعة كبيرة من هذا التراث ال�ســـخم. ولم يكتِف الإم�م بنقل الحديث ون�ســـره بل دع� اإلى 

الهتم�م بفهم الحديث والوقوف على معطي�ته، حّتى جعل المقي��ش في ف�سل الراوي هو فهم 

الحديث ودرايته بمع�نيه واأ�ســـراره. وقـــد روي عنه اأّنه ق�ل: »اعرف من���ازل ال�سيعة على قدر 

رواياته���م ومعرفته���م، فاإّن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدراي���ة للرواية يعلو الموؤمن 

.
اإلى اأق�سى درجات الإيمان«)4)

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 2، �ش 616.
)2) م.ن، ج8، �ش 311.

)3) م.ن، ج 1، �ش 140.
)4) ب�قر �سريف القر�سي، حي�ة الإم�م محمد الب�قر Q، �ش 140 - 141.
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سابعًا: تصحيح العقيدة 
بحث الإم�م اأبو جعفر الب�قرQ في كثير من درو�ســـه الم�ســـ�ئل الكالمية، و�ســـئل عن 

اأعقد الم�ســـ�ئل واأدّقه� في بحوث هذا العلم ف�أج�ب عنه�، �ســـ�أله رجـــل فق�ل له: اأخبرني عن 

ربـــك متـــى ك�ن؟ ف�أج�به الإم�م Q: »ويلك! اإّنما يقال ل�سيء لم يكن، متى كان؟ اإن رّبي 

تب���ارك وتعال���ى كان ولم يزل حياً با كيف، ولم يكن له كان، ول كان لكونه كون. كيف! ول 

كان ل���ه اأي���ن، ول كان ف���ي �سيء، ول كان على �س���يء، ول ابتدع لمكانه مكاناً، ول قوي بعدما 

.
كّون الأ�سياء، ول كان �سعيفاً قبل اأن يكّون �سيئاً...«)1)

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 1، �ش 88 - 89 
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المهاهيم الرئيسة

- عرف الإم�م الب�قرQ ب�ســـّدة عب�دته هلل �ســـبح�نه وتع�لى، وكثرة دع�ئه وخ�سو�سً� 

ل�سيعته ومواليه. 

- ُعرف الإم�مQ ب�لكرم والجود والتوا�ســـع للن��ش ك�ّفة. وقد امت�ز بذلك بين جميع 

اأهل زم�نه. 

- لقد اأّثرت عوامل عديدة في حي�ة الإم�م الب�قرQ، منه�:

1- انت�س�ر الخوف في ك�ّفة المن�طق الإ�سالمية.

2- النحط�ط الفكرّي الذي عّم اأكثر الن��ش في الع�لم الإ�سالمّي.

3- الف�س�د ال�سي��سّي المتف�ّسي بين الحّك�م على الم�ستوى النظرّي اأو العملّي.

 Rدورًا علميً� رائد فـــي بن�ء ج�معـــة اأهل البيت Qلقـــد اأ�ّســـ�ش الإم�م الب�قـــر -

العلمية من خالل: 

اأوًل: الإم�م الب�قرQ هو المرجعية العلمية 

ثانياً: التركيز على الج�نب الأخالقّي والتربوّي.

ثالثاً: العلم والتعّلم.

رابعاً: تربية الفقه�ء، والمحّدثين.

خام�ساً: الهتم�م ب�لقراآن.

�ساد�ساً: فهم الدين من خالل ال�سّنة ال�سريفة.

�سابعاً: ت�سحيح العقيدة. 
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للمطالعة

القيادة العلمّية والفكرّية
 لل�ّســـيعة وخليفٍة له، 

ٍ
 الإم�م ال�ســـّج�دQ ابنه الإم�م الب�قرQ، ك�إم�م

(1(
لقد اخت�ر

 اأو ح�وًي� ل�سالح ر�سول اهلل، وق�ل: »يا محّمد 
(2(

واأراه �ســـندوًق� بح�ســـب الّرواي�ت مليًئ� ب�لعلم

ندوق من  ندوق اإلى بيتك«، ثّم يخ�طب الح��ســـرين: »ل يوجد في هذا ال�سّ احمل هذا ال�سّ

. وبهذا الّتعبير، عّرف الح��ســـرين اإلى اإرث 
الّدره���م والّدين���ار �سيٌء، بل هو مليٌء بالعلم«)3)

القي�دة العلمّية والفكرية والقي�دة الثورّية...

اإّن مـــ� يدفع الإم�م واأتب�عه نحو هذه الحركة اّلتي ل تعرف ال�ّســـكون، في كّل هذا ال�ّســـعي 

المجهد، ويدعوهم للقي�م بهذا الّتكليف الإلهّي هو الواقع الجتم�عّي والذهنّي الموؤ�سف. فهم 

ك�نوا من جهة ي�ســـ�هدون اأم�م اأعينهم كيف اأّن الّن��ش، واإثر التربية الم�سّلة والمخّربة، ك�نوا 

يزدادون �ســـقوًط� وغرًق� في التّي�ر الع�م الف��ســـد للمجتمع يوًم� بعد يوم، وو�ســـل الأمر �ســـيًئ� 

ف�ســـيًئ� اإلى حيـــث اأّن ع�ّمة الّن��ش لم يعودوا ي�ســـتمعون اإلى الّدعوة المنجيـــة لالإم�مة، كح�ل 

 ــ ومن ج�نـــٍب اآخر لم يعد هن�ك 
الّزعمـــ�ء والم�ســـوؤولين ــ »اإن دعوناهم ل���م ي�ستجيبوا لنا«)4)

في هذا التّي�ر النحرافّي، اّلذي اأ�ســـبح كّل �ســـيء فيه، حّتى الّدر�ـــش والبحث والفقه والكالم 

والحديث والتف�سير، من اأجل تلبية اأم�ني ورغب�ت الطواغيت الأمويين، اأّي ط�قة اأمل مفتوحة 

غلق عليهم طريق الهداية كّليًّ�، »واإن 
ُ
عليهم؛ ولو لم ينه�ش الت�ســـّيع لأجل دعوتهم وهدايتهم لأ

.
(6(

 ،
تركناهم لم يهتدوا بغيرنا«)5)

الإمام الخامنئي{

)1) الإختي�ر هن� بمعنى اإي�ســـ�ئه ب�لت�ســـّدي لمه�م الإم�مة، وت�أكيد الحجّية على الن��ش، لأّن تن�ســـيب الإم�م اختي�ر اإلهي 
واقعي. 

)2) العاّلمة المجل�سّي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 46، �ش 229.
)3) م. ن.

)4) م. ن، �ش 288.
)5) م. ن، ج 26، �ش 253.

)6) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش257)بت�سرف(. 





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

يتعّرف اإلى قب�ش من علم الإم�م Q وعب�دته.    1

يتبّين الظروف ال�سي��سّية المحيطة بع�سر الإم�م    2

.Q ال�س�دق

يتعـــّرف اإلـــى النه�ســـة العلمية في ع�ســـر الإم�م    3

ال�س�دقQ ومنهجه الإ�سالحّي.

 

 اإلمام

Q جعفر بن محّمد الصادق 

الدرس الثالث عشر 





سيرة مشرقة 

أواًل: لمحة تاريخية
ولد الإم�م جعفر بن محّمد ال�ســـ�دقQ يوم الثنين في ال�ســـ�بع ع�ســـر من �سهر ربيع 

الأّول في المدينة المنّورة �ســـنة 83هـ. وك�نت ولدته المب�ركة في اليوم الذي ولد فيه ر�ســـول 

اهلل P. وهـــو يـــوم عظيم البركة. واأبـــوه الإم�م محّمد بن علي الب�قـــرQ واأّمه الجليلة 

المكّرمـــة ف�طمة، المكّن�ة ب�أّم فروة بنت الق��ســـم بن محمد بن اأبـــي بكر، التي روي في حّقه� 

عـــن الإم�م ال�ســـ�دقQ اأّنه ق�ل: »كان���ت اأّمي مّمن اآمن���ت واّتقت واأح�سن���ت، واهلل ُيحّب 

 .
(2(

. وك�ن ُيق�ل لالإم�م ال�س�دقQ ابن المكّرمة
المح�سنين«)1)

وبعد �ســـه�دة اأبيه الإم�م الب�قرQ ت�ســـّلم الإم�م الإم�مة بو�سّية من والده. وا�ستمّرت 

اإم�مته 34 �سنة تقريبً� من �سنة114هـ حّتى �سه�دته في �سنة 148هـ.

وُلّقب الإمامQ بعّدة األقاب: ال�ســـ�بر، الف��سل، الط�هر، ال�س�دق، وهذا الأخير هو 

اأ�سهر األق�به.

واأّم� كنيته ف�أبو عبد اهلل، واأبو اإ�سم�عيل، واأبو عبد اهلل اأ�سهرهم�. 

وولـــد لالإمـــ�م ال�ســـ�دقQ ع�ســـرة اأولد من الذكـــور والإنـــ�ث، وهم: الإم�م مو�ســـى 

الك�ظـــم Q اأّمه اأم ولد، واإ�ســـم�عيل وعبد اهلل واأم فروة، اأّمهم ف�طمة بنت الح�ســـين بن 

علي بن الح�ســـين بن علي بـــن اأبي ط�لبR، واإ�ســـح�ق ومحمد، والعّب��ش وعلي واأ�ســـم�ء 

.
(3(

وف�طمة اأّمه�تهم اأم ولد

 .Q1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش393، ب�ب مولد اأبي عبد اهلل جعفر بن محمد(
)2) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج46، �ش367. 

)3) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، ج2، �ش209، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد، �ش45.
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. وك�نت 
(1(

وقبل �ســـه�دته المب�ركة اأو�ســـى لبنه الإم�م مو�ســـىQ ب�لإم�مة من بعـــده

�ســـه�دته في �سهر �سّوال �سنة 148هـ م�سمومً� على يد المن�سور، وهو ابن خم�ٍش و�سّتين �سنة، 

ودفن في جوار اآب�ئه الط�هرين في البقيع في المدينة المنّورة.

ثانيًا: عبادته ومكارم أخالقه
ُعِرف الإم�م ال�ســـ�دقQ بمك�رم الأخالق واأ�ســـم�ه�، وك�نت من�قبه كثيرة تفوت عّد 

 Q الح��ســـب، ويح�ر فيه� الإن�ســـ�ن. ومّم� ورد في عفوه عن الن��ش مـــ� روي اأّن رجاًل اأت�ه

فق�ل: اإّن فالنً� ابن عّمك ذكرك فم� ترك �ســـيئً� من الوقيعة وال�ستيمة اإّل ق�له فيك، فق�ل اأبو 

�أ ودخل، فقلُت في نف�سي: يدعو عليه، ف�سّلى  عبد اهللQ للج�رية: ايتيني بو�ســـوء، فتو�سّ

ركعتين، فق�ل: »يا رّب هو حّقي قد وهبته، واأنت اأجود مّني واأكرم، فهبه لي ول توؤاخذه بي 

.
(2(

ول ُتقاي�سه«، ثّم رّق فلم يزل يدعو فجلعت اأتعّجب

وقد ورد في �ســـّدة عب�دته هلل �سبح�نه وتع�لى اأّنه ك�ن ُي�سّبح اهلل وهو راكع �سّتين ت�سبيحة، 

فقد روى اأب�ن بن تغلب ق�ل: دخلت على اأبي عبد اهللQ وهو ُي�سّلي فعددت له في الركوع 

.
(3(

وال�سجود �سّتين ت�سبيحة

وروي عن م�لك بن اأن�ش ـ فقيه اأهل ال�ســـنة واإم�مهم في ذلك الع�ســـر ـ اأّنه ق�ل: »وك�ن جعفر 

بن محّمد ل يخلو من اإحدى ثالث خ�س�ل: اإّم� �س�ئمً�، واإّم� ق�ئمً�، واإّم� ذاكرًا، وك�ن من عظم�ء 

العّب�د، واأك�بر الزّه�د الذين يخ�ســـون اهلل عّز وجّل، وك�ن كثير الحديث، طّيب المج�ل�ســـة، كثير 

الفوائد، ف�إذا ق�ل: »ق�ل ر�سول اهلل« اخ�سّر مّرة وا�سفّر اأخرى حّتى ُينكره من يعرفه.

ولقد حججت معه �ســـنة فلّم� ا�ســـتوت به راحلته عند الإحرام ك�ن كّلم� هّم ب�لتلبية انقطع 

ال�سوت في حلقه وك�د يخّر من راحلته، فقلُت: قل ي� بن ر�سول اهلل، فال بّد لك من اأن تقول، 

فق�ل ال�ســـ�دقQ: »يا ابن اأبي عامر، كيف اأج�سر اأن اأقول: لّبيك اللهم لّبيك، واأخ�سى 

.
اأن يقول عّز وجّل لي: ل لّبيك ول �سعديك«)4)

 .Q1) الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش307، ب�ب الإ�س�رة والن�ش على اأبي الح�سن(
)2) ال�سيخ علي الطبر�سي، علي بن الح�سن، م�سك�ة الأنوار، تحقيق: مهدي هو�سمند، دار الحديث، 1418هـ، ط1، �ش380. 

)3) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش329. 
)4) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، الخ�س�ل، �ش167. 
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ثالثًا: قبس من علمه 
 Q يك�سف عن �سعة علم الإم�م Qاإّن النظر اإلى كلم�ت المع��سرين لالإم�م ال�س�دق

ومك�نته عندهم، ق�ل كم�ل الدين محّمد بن طلحة: هو - »اأي الإم�م ال�ســـ�دق Q - من 

عظم�ء اأهل البيت R و�ســـ�داتهم ذو علوم جّمة وعب�دة موفورة واأوراد متوا�ســـلة وزه�دة 

بّينة وتالوة كثيرة يتتّبع مع�ني القراآن الكريم وي�ســـتخرج من بحره جواهره وي�ســـتنتج عج�ئبه 

وُيق�ّســـم اأوق�ته على اأنواع الط�ع�ت بحيث ُيح��سب عليه� نف�سه. روؤيته ُتذّكر ب�لآخرة وا�ستم�ع 

كالمه ُيزّهد في الدني� والقتداء بهداه يورث الجّنة، نور ق�سم�ته �س�هد اأّنه من �ساللة النبّوة، 

وطهـــ�رة اأفع�له ت�ســـدع ب�أّنه من ذرّية الر�ســـ�لة، ُنقل عنه الحديث وا�ســـتف�د منـــه العلم كثير 

من العلم�ء، مثل: يحيى بن �ســـعيد الأن�ســـ�رّي وابن جريح، وم�لك بن اأ�سد، وابن عيينة واأبي 

.
(1(

حنيفة، وغيرهم، وعّدوا اأخذهم منه منقبة �ُسّرفوا به�، وف�سيلة اكت�سبوه�«

وك�ن من اأ�ســـح�به اأي�ســـً� الذين تتلمذوا على يديه، و�ســـ�روا من كب�ر العلم�ء الإم�ميين، 

منهم: اأب�ن بن تغلب، اإ�ســـحق بن عم�ر، بريد بن مع�وية العجلي، ومحمد بن م�ســـلم الثقفي، 

والف�سيل بن ي�س�ر، وجميل بن دراج، واإ�سم�عيل بن م�سلم الكوفي، ومع�وية بن عم�ر العجلي، 

 .
(2(

حمران بن اأعين ال�سيب�ني، زرارة بن اأعين، �سفوان بن مهران، وغيرهم الكثير

وهن�ك �سواهد كثيرة على عظمة الإم�م ال�س�دق Q العلمية، وهو اأمر مّتفق عليه من 

ِقَبل علم�ء ال�سيعة وال�سّنة، ف�لفقه�ء والعلم�ء الكب�ر يتوا�سعون اأم�م عظمته العلمية ويمدحون 

تفوّقـــه العلمّي، ف�أبـــو حنيفة يقول: لم� اأقدمـــه )جعفر بن محمد( المن�ســـور بعث اإلّي فق�ل: 

»ي� اأب� حنيفة، اإّن الن��ش قد فتنوا بجعفر بن محمد فهّيئ له من م�ســـ�ئلك ال�ســـداد فهّي�أت له 

اأربعين م�ســـ�ألة، ثـــّم بعث اإلّي اأبو جعفر وهو ب�لحيرة ف�أتيتـــه، فدخلت عليه وجعفر ج�ل�ش عن 

يمينه، فلّم� ب�سرت به دخلني من الهيبة لجعفر م� لم يدخلني لأبي جعفر المن�سور، ف�سّلمت 

عليه، ف�أوم�أ اإلّي فجل�ست.

)1) الأربلي، علي بن عي�سى، ك�سف الغمة، ج2، �ش 368.
)2) راجع: ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، �ش 155، ولالطالع اأكثر يراجع كتب علم الرج�ل. 



178R واألئمة المعصومين Pدروس تمهيدّية في سيرة النبي

ثّم التفت اإليه، فق�ل: ي� اأب� عبد اهلل، هذا اأبو حنيفة.

ق�ل Q: »نعم اأعرفه«.

ثّم التفت اإلّي فق�ل: ي� اأب� حنيفة األق على اأبي عبد اهلل من م�س�ئلك.

لقي عليه فيجيبني، فيقول »اأنتم تقولون كذا واأهل المدينة يقولون كذا ونحن 
ُ
فجعلـــت اأ

نقول كذا«، فّربم� ت�بعن� ورّبم� ت�بعهم ورّبم� خ�لفن� جميعً�، حّتى اأتيت على الأربعين م�ســـ�ألة 

فم� اأخّل منه� ب�سيء.

ثـــّم ق�ل اأبو حنيفة وبعد م� بلغ اإلى هذا الو�ســـع: »األي�ـــش اأّن اأعلم الن��ش اأعلمهم ب�ختالف 

.
الن��ش؟«)1)

ونقل الن��ش عنه -ال�ســـ�دق Q- من العلوم م� �ســـ�رت به الركب�ن، وانت�سر �سيته في 

.
(2(

جميع البلدان، ولم ينقل عن اأحد من اأهل بيته م� نقل عنه من العلوم

Qالظروف المحيطة بعصر اإلمام الصادق
 ،R عهـــد النفراج الفكرّي لمدر�ســـة اأهل البيت Q ُيعتبر عهد الإم�م ال�ســـ�دق

طبعً� قي��ســـً� ب�لعهود ال�ســـ�بقة التي مّرت به� الأّمة الإ�سالمّية. واأ�ســـب�ب هذا النفراج كثيرة 

اأهّمه� �ســـعف الحكم الأموّي وانهي�ره �ســـنة 132هـ. والبداية ال�ســـعيفة لدولـــة بني العّب��ش. 

ومن الطبيعّي اأن ين�سغل الحّك�م عن رموز اأهل البيت R. لذلك ك�ن الإم�م Q بعيدًا 

 ،P عن المواجهة ال�سي��ســـّية العلنّية. ولذا �ُسّمي هذا الع�سر بع�سر انت�س�ر علوم اآل محّمد

مّم� انعك�ش اإيج�بيً� على ال�ســـيعة، حيث ك�ن ف�ســـالء ال�ســـيعة ورواتهم في تلك ال�سنين اآمنين 

على اأنف�ســـهم مطمئّنين متج�هرين بولء اأهل البيت R معروفين بذلك بين الن��ش، ولم 

ة  يكن لالأئّمة R مزاحم لن�سر الأحك�م، فك�ن يح�سر �سيعتهم مج�ل�سهم الع�ّمة والخ��سّ

.
(3(

لال�ستف�دة من علومهم

)1) العالمة المجل�ســـي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج47، �ش217، ال�ســـيخ اأ�ســـد حيدر، الإم�م ال�س�دق Q والمذاهب 
الأربعة، ج4، �ش335.

)2) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، �ش270.
)3) الطهراني، اآغ�بزرك، الذريعة، بيروت - لبن�ن، دار الأ�سواء، 1403هـ - 1983م، ط3، ج2، �ش 132.
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ولقـــد بلـــغ الزده�ر العلمـــّي والفكرّي غ�يته فـــي عهد الإم�م ال�ســـ�دق Q ف�زدهرت 

المدينـــة المنـــّورة وزخرت بطاّلب العلوم ووفـــود الأقط�ر الإ�ســـالمية، وانتظمت فيه� حلق�ت 

الدر�ـــش، وك�ن بيته كج�معة اإ�ســـالمية يزدحم فيـــه رج�ل العلم وحملـــة الحديث من مختلف 

الطبق�ت ينتهلون من معين علمه. ونقل الن��ش عنه من العلوم م� �ســـ�رت به الركب�ن وانت�ســـر 

.
(1(

�سيته في جميع البلدان

منهج اإلمام الصادقQ في التصحيح العلمّي 
لقد حر�ش الإم�م ال�س�دق Q على المع�لجة العلمية الجدّية وال�س�ملة، للواقع العلمّي 

ب�سكل ع�م والفقهّي ب�سكل خ��ّش. وتكّون المنهج الإ�سالحّي من مجموعة من الخطوات اأهّمه�:

األولى: رفض منهج االجتهاد السائد
عمـــل الإم�مQ على ت�ســـحيح منهج الجته�د الفقهّي ال�ســـ�ئد المعتمد على القي��ش، 

فقـــد روي عنه اأّنه ق�لQ: »اإّن اأ�سح���اب المقائي�ض طلبوا العلم بالمقائي�ض، فلم تزدهم 

.
المقائي�ض من الحّق اإّل بعداً، واإّن دين اهلل ل ي�ساب بالمقائي�ض«)2)

الثانية: منهج التعامل مع الشريعة والفقه
وذلـــك من خالل ت�أ�ســـيل منهج الجته�د الفقهّي وا�ســـتنب�ط اأحك�م ال�ســـريعة. وقد تمّثل 

ذلـــك في الر�ســـ�ئل العلمّية التي دّونه� اأ�ســـح�به في اأ�ســـول الفقه، والفقـــه، والحديث، والتي 

تمّيـــزت ب�لعتم�د على مدر�ســـة اأهل البيـــتR، حيث اّتخذت اأ�س��ســـً� للفقه والإفت�ء دون 

الراأي وال�ستح�س�ن، وذلك من خالل:

1. تحديد مرجعية الن�ض: ربط كّل م� ي�ســـدر عنه من رواي�ت واأخب�ر بمرجعّية الن�ّش 

الأ�س��ســـية المتمّثلـــة بر�ســـول اهلل، فال حّجية لجميع اأنواع الن�ســـو�ش الـــواردة بطرق 

اأخـــرى، فروي عنه اأّنه ق�ل: »حديثي حديث اأبي وحدي���ث اأبي حديث جّدي، وحديث 

ج���ّدي حدي���ث الح�سي���ن وحدي���ث الح�سين حدي���ث الح�سن وحدي���ث الح�سن حديث 

)1) ابن حجر، اأحمد بن حجر، ال�سواعق المحرقة، �ش 199.
)2) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 1، �ش 56، ح7.
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اأمي���ر الموؤمنين وحديث اأمير الموؤمنين حديث ر�سول اهلل P وحديث ر�سول اهلل 

.
قول اهلل عّز وجّل«)1)

2. تحدي���د م�س���ادر الفتاوى: ونفى �ســـدور الفت�وى عنهم Q مع م� لهم من ال�ســـ�أن 

والموقـــع العلمـــّي. وفي هـــذا اإ�ســـ�رة اإلى عـــدم حجية جميـــع الفت�وى التي ي�ســـدره� 

المجتهـــدون ب�لعتمـــ�د على القي��ش ونحـــوه، فق�ل Q: »اإن���ا لو كّنا نفت���ي النا�ض 

براأينا وهوانا لكّنا من الهالكين ولكّنا نفتيهم باآثار من ر�سول اهلل P واأ�سول علم 

.
تهم«)2) عندنا نتوارثها كابراً عن كابر، نكنزها كما يكنز هوؤلء ذهبهم وف�سّ

3. و�سع منهج التفّقه في الدين: فقد عّلم طاّلبه كيفية ا�ســـتنب�ط الأحك�م من م�س�در 

الت�سريع كم� عّلمهم كيفية التع�مل مع الأح�ديث المتع�ر�سة. ويمكن بي�ن مكّون�ت هذا 

المنهج ب�لأمور الت�لية:

: ف�صـــّرح Q بوجـــوب رف�ش الأح�ديـــث التي تع�ر�ش 
اأ. رف����ض م���ا يخال���ف الكتاب)3)

. وق�ل اأي�سً�: 
القراآن فق�ل Q: »ما لم يوافق من الحديث القراآن فهو زخرف«)4)

»اإّن على كّل حّق حقيقة، وعلى كّل �سواب نوراً فما وافق كتاب اهلل فخذوه وما خالف 

.
كتاب اهلل فدعوه«)5)

ب. بي���ان كيفي���ة معالجة الأحاديث المتعار�س���ة: وفي ح�لة تع�ر�ش الأح�ديث فيم� بينه� 

قـــ�ل Q: »اإذا ورد عليك���م حدي���ث فوجدت���م له �ساه���داً من كت���اب اهلل اأو من قول 

.
ر�سول اهلل Pواإّل فاّلذي جاءكم به اأولى به«)6)

عـــن عمر بـــن حنظلة ق�ل: �ســـ�ألت اأب� عبد اهلل Q عـــن رجلين من اأ�ســـح�بن� بينهم� 

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 1، �ش 53 - 58.
)2) محمد بن الح�ســـن بن فروخ ال�ســـف�ر، ب�س�ئر الدرج�ت، تحقيق: الح�ج ميرزا ح�ســـن كوبه ب�غي، طهران، من�سورات 

الأعلمي، 1404هـ - 1362�ش، ل.ط، �ش 300.

)3) اإن هذه الم�ســـ�ألة له� مب�حث تف�ســـيلية في علم الأ�ســـول، فلي�ش كل مخ�لف للكت�ب ل ي�أخذ به على وجه الإطالق، ول 
ح�جة لتف�سيله هن�، ومن اأراد التو�سعة يراجع الكتب الأ�سولية. 

)4) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 1، �ش 69.
)5) م.ن.
)6) م. ن.
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من�زعـــة في دين اأو ميراث، فق�ل: »ينظران من كان منك���م مّمن قد روى حديثنا ونظر في 

حالن���ا وحرامن���ا وع���رف اأحكامنا فلير�سوا به حكم���اً، فاإّني قد جعلته عليك���م حاكماً، فاإذا 

حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فاإّنما ا�ستخّف بحكم اهلل وعلينا رّد، والراّد علينا الراّد على اهلل 

.
وهو على حّد ال�سرك باهلل...«)1)

 ج. التفري���ع ع���ن الأ�سول: عن ه�ســـ�م بن �ســـ�لم، عن اأبي عبـــد اهلل Q، ق�ل: »اإّنما 

.
علينا اأن نلقي اإليكم الأ�سول وعليكم التفريع«)2)

د. تاأ�سي����ض القواع���د الفقهّية الكلي���ة: يالحظ في مجموعة كبيرة مـــن الرواي�ت الواردة 

عـــن الأئّمـــة R اأّنه� قـــد تحّدثت عن قواعد كّليـــة للفقه والأ�ســـول والحديث. وقد 

�ســـّكلت هذه القواعد الكلية في ع�ســـر الغيبة جزءًا ه�مً� من منهـــج واأدوات الجته�د 

عند الإم�مية. ونذكر فيم� يلي بع�ش الرواي�ت في هذا المج�ل:

عن مو�ســـى بن بكر، ق�ل: قلت لأبي عبـــد اهلل Q، الرجل يغمى عليه يومً� اأو يومين اأو 

الثالثة اأو الأربعة اأو اأكثر من ذلك، كم يق�ســـي من �ســـالته؟ ق�ل: »األ اأخبرك بما يجمع لك 

.
هذه الأ�سياء كّلها؟ كّلما غلب اهلل عليه من اأمر فاهلل اأعذر لعبده«)3)

هـ. حّث الأ�سحاب من الفقهاء على الإفتاء:

ق�ل الإم�م ال�ســـ�دق Q لأب�ن بن تغلـــب: »اجل�ض في م�سجد المدين���ة واأفِت النا�ض، 

.
فاإّني اأحّب اأن ُيرى في �سيعتي مثلك«)4)

الثالثة: التدوين
وتمّيـــزت اأي�ســـً� مدر�ســـة الإمـــ�م Q ب�لهتمـــ�م ب�لتدوين فـــك�ن Q ي�أمر طاّلبه 

د لهم �ســـرورة التدوين والكت�بـــة، كم� تجد ذلك في قولـــه Q: »اإحتفظوا  ب�لكت�بـــة ويوؤكِّ

.
بكتبكم فاإنكم �سوف تحتاجون اليها«)5)

)1) ال�ســـيخ ال�ســـدوق، محمد بن علي، من ل يح�ســـره الفقيه، ج 3، �ش 8، الق�س�ي� والأحك�م، ب�ب التف�ق على عدلين في 
الحكومة، ح 3233.

)2) ابن اإدري�ش الحلي، محمد بن من�سور، تحقيق: موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، قم، 1410هـ، ط2، ال�سرائر، ج 3، �ش 575، 
م� ا�ستطرفه من ج�مع البزنطي.

)3) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، الخ�س�ل، ج 2، �ش 644، اأبواب م� بعد الألف، ح 24.
)4) الأردبيلي، محمد علي، ج�مع الرواة، مكتبة المحمدي، ل.ت، ل.ط، ج1، �ش 9.

)5) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 1، �ش 52.
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الرابعة: مرجعّية الكتاب والسّنة

اأ.جامعّية الكتاب وال�سّنة لل�سريعة: 

عـــن ُمرازم عن اأبي عبد اهلل Q، ق�ل: »اإّن اهلل تبارك وتعالى اأنزل في القراآن تبيان 

كّل �س���يء، حّت���ى واهلل م���ا ترك اهلل �سيئاً يحتاج اإليه العب���اد، حّتى ل ي�ستطيع عبد اأن يقول: 

.
لو كان هذا اأنزل في القراآن، اإّل وقد اأنزل اهلل فيه«)1)

وعن المعّلى بن خني�ش ق�ل: ق�ل اأبو عبد اهلل Q: »ما من اأمر يختلف فيه اثنان، اإّل 

.
وله اأ�سل في كتاب اهلل ولكن ل تبلغه عقول الرجال«)2)

ب. وجوب الرّد اإلى الكتاب وال�سّنة واأخذ الأحكام منهما:

.
روي عنه Q اأّنه ق�ل: »كّل �سيء مردود اإلى الكتاب وال�سّنة..«)3)

Q سعة جامعة اإلمام الصادق
ق�رع الإم�م ال�ســـ�دق Q جميع التي�رات الفكرية والدينية ال�ســـ�ئدة في تلك الفترة، 

واأثبت اأف�سلية العقيدة الإ�سالمية. ولم تقت�سر ج�معة الإم�م ال�س�دق على الطاّلب ال�سيعة، 

فقـــد زخـــرت بطاّلب العلم من مختلـــف المذاهب اأي�ســـً�. وك�ن اأئّمة المذاهب الم�ســـهورونـ  

ب�سكل مب��سر وغير مب��سر ـ تالمذة لديه يفيدون منه، وك�ن على راأ�سهم اأبو حنيفة الذي لزم 

الإم�م �ســـنتين وجعل ه�تين ال�ســـنتين م�ســـدر علمه ومعرفته وك�ن يقول: لول ال�سنت�ن لهلك 

.
(4(

النعم�ن

وقـــد ك�ن تالمذة الإم�م مـــن الأقط�ر المختلفة مثل الكوفة والب�ســـرة ووا�ســـط والحج�ز 

وغيره�، ومن مختلف القب�ئل مثل بني اأ�ســـد، المخ�رق، طي، �سليم، غطف�ن، الأزد، خزاعة، 

خثعم، بني �ســـبة، وقري�ش ل �ســـيم� بنو الح�رث بن عبد المطّلب وبنو الح�ســـن الذين اّت�سلوا 

.
(5(

بتلك الج�معة

)1) م.ن، �ش 59، كت�ب ف�سل العلم، الب�ب 20، ب�ب الرد الى الكت�ب، ح 1.
)2) م. ن، ج1، �ش 60، ح 6.

)3) م. ن، �ش 70، ح 3.
)4) ال�سيخ اأ�سد حيدر، الإم�م ال�س�دق والمذاهب الأربعة، ج1، �ش70.

)5) م.ن، �ش38.
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وقد ق�ل الح�سن بن علّي بن زي�د الو�ّس�ء: اأدركت في هذا الم�سجد ـ الكوفة ـ ت�سعم�ئة �سيخ 

.
(1(

كّل يقول حّدثني جعفر بن محّمد

وك�ن الإم�م ال�ســـ�دق Q ي�ســـّجع ويعّلم ويرّغب تالميذه في العلم الذي يتن��ســـب مع 

ـــ�ش في مج�ل علمـــّي واحد اأو  ذوقهـــم وطبيعتهـــم، وفـــي النه�يـــة ك�ن كّل واحد منهم يتخ�سّ

مج�لين مثل الحديث، التف�سير، علم الكالم وغيره�.

وك�ن Q ير�ســـد بع�ـــش العلم�ء الذين يراجعونه للبحث والمن�ظـــرة اإلى المن�ظرة مع 

�ش في ذلك العلم، فقد روي عن ه�س�م بن �س�لم ق�ل: كّن� عند اأبي  اأحد الطاّلب الذي تخ�سّ

عبد اهلل Q جم�عة من اأ�ســـح�به، فورد رجل من اأهل ال�ســـ�م ف��ســـت�أذن، ف�أذن له، فلّم� 

دخـــل �ســـّلم، ف�أمره اأبو عبد اهلل Q ب�لجلو�ـــش، ثّم ق�ل له: »حاجتك اأّيه���ا الرجل؟« ق�ل: 

ن�ظرك.
ُ
بلغني اأّنك ع�لم بكّل م� ت�س�أل عنه، ف�سرت اإليك لأ

فق�ل اأبو عبد اهلل Q: »في ماذا؟« ق�ل: في القراآن، واإ�سك�نه وخف�سه ون�سبه ورفعه.

ريدك اأنت ل 
ُ
فقـــ�ل اأبو عبد اهلل Q: »يا حمران دونك الرج���ل!«. فق�ل الرجل: اإّنم� اأ

حمران.

فق�ل اأبو عبد اهلل Q: »اإن غلبت حمران فقد غلبتني«. ف�أقبل ال�س�مّي ي�س�أل حمران 

حّتى غر�ش وحمران يجيبه.

 فق�ل اأبو عبد اهلل Q: »كيف راأيت يا �سامي؟«. ق�ل: راأيته ح�ذقً� م� �س�ألته عن �سيء 

اإّل اأج�بني فيه.

ريد 
ُ
فق�ل اأبو عبد اهلل Q: »يا حمران �سل ال�سامّي« فم� تركه يك�سر. فق�ل ال�س�مي: اأ

ن�ظرك في العربية!
ُ
ي� اأب� عبد اهلل اأ

ف�لتفت اأبو عبد اهلل Q فق�ل: »يا اأبان بن تغلب ناظره«، فن�ظره فم� ترك ال�ســـ�مي 

يك�سر.

ن�ظرك في الفقه!
ُ
ريد اأن اأ

ُ
فق�ل: اأ

)1) النج��سي، اأحمد بن علي، فهر�ست م�سنفي ال�سيعة )رج�ل النج��سي(، قم، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، 1416هـ، ط5، 
�ش 39 - 40.
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فق�ل اأبو عبد اهلل Q: »يا زرارة! ناظره!« فن�ظره فم� ترك ال�ســـ�مّي يك�ســـر. ثّم ق�ل: 

ن�ظرك في الكالم!
ُ
ريد اأن اأ

ُ
اأ

قـــ�ل: »ي���ا موؤمن الطاق ناظ���ره«، فن�ظره ف�ســـجل الكالم بينهم�، ثّم تكّلـــم موؤمن الط�ق 

بكالمه فغلبه به.

وهكـــذا عندم� اأراد ال�ســـ�مي اأن ين�ظر في ال�ســـتط�عة - قدرة الإن�ســـ�ن على فعل ال�ســـّر 

والخيـــر- والتوحيـــد والإم�مة اأمر الإم�م وب�لترتيب كاًل من حمزة الطي�ر وه�ســـ�م بن �ســـ�لم 

وه�ســـ�م بن الحكم بمن�ظرته، فغلبوه ب�أدّلة ق�طعة ومنطق مفحم، وبم�ســـ�هدة ذلك الم�ســـهد 

.
(1(

المثير ارت�سمت ابت�س�مة جميلة على �سفتي الإم�م فرحً�

اإلمام الصادقQ والمنصور
ك�ن اأبو جعفر المن�سور قلقً� جدًا من ن�س�ط�ت وتحّرك�ت الإم�م ال�س�دق ال�سي��سية. ومّم� 

جعله يزداد قلقً� محبوبية الإم�م ال�س�دق Q ومنزلته العلمية الكبيرة، لذلك ك�ن ُيح�سر 

خرى، ويخّطط لقتله وفي كّل مرة ك�ن الخطر 
ُ
الإم�م اإلى العراق بين الحين والآخر بذريعة واأ

.
(2(

يزول عن الإم�م بنحو اأو ب�آخر

ك�ن المن�ســـور يراقب تحّرك�ت ال�ســـيعة في المدينة بدّقة، وك�ن له جوا�سي�ش ينظرون من 

.
(3(

ثبتت �سيعيته في�سربون عنقه

وك�ن الإم�م ال�س�دق Q يمنع اأ�سح�به من التع�ون والتع�مل مع الجه�ز الح�كم.

وقد �ســـ�أله اأحد اأ�ســـح�به يومً�: جعلت فداك -اأ�ســـلحك اهلل- اإّنه ربم� اأ�س�ب الرجل مّن� 

ال�سيق وال�سّدة، فيدعى اإلى بن�ء يبنيه اأو نهر يكريه اأو الم�سن�ة ي�سلحه، فم� تقول في ذلك؟

فق�ل Q: »ما اأحّب اأن اأعقد لهم عقدة اأو وكيت لهم وكاء - يعني بني العّبا�ض - واأّن 

ل���ي م���ا بي���ن لبتيها ول م���ّدة بقلم، اإّن اأعوان الظلم���ة يوم القيامة في �س���رادق من نار حّتى 

.
يحكم اهلل بين العباد«)4)

)1) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، اختي�ر معرفة الرج�ل، ج2،�ش555.
)2) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج47، �ش162-212، وقد عقد المجل�سي ف�ساًل خ��سً� للمواجه�ت التي 

ك�نت بين الإم�م والمن�سور.

)3) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، اختي�ر معرفة الرج�ل، �ش282.
)4) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج5، �ش 107، ب�ب عمل ال�سلط�ن وجوائزهم، ح7.
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مناء الر�سل، 
ُ
وك�ن يحّذر الفقه�ء والمحّدثين من النتم�ء اإلى الحكومة ويقول: »الفقهاء اأ

.
فاإذا راأيتم الفقهاء قد ركبوا اإلى ال�ساطين فاّتهموهم«)1)

وكتب اأبو جعفر المن�سور اإلى الإم�م يومً�: لول تغ�س�ن� كم� يغ�س�ن� �س�ئر الن��ش.

ف�أج�به الإم�م: »ما عندنا من الدنيا ما نخافك عليه، ول عندك من الآخرة ما نرجوك 

ل���ه، ول اأن���ت ف���ي نعمة فنهّنيك عليها، ول تعّدها نقمة فنعّزي���ك بها، فلم نغ�ساك؟!«، فكتب 

المن�ســـور: ت�ســـحبن� لتن�ســـحن�، ف�أج�به الإم�م: »م���ن اأراد الدنيا فا ين�سح���ك، ومن اأراد 

.
الآخرة فا ي�سحبك«)2)

)1) ال�سيخ اأ�سد حيدر، الإم�م ال�س�دق Q والمذاهب الأربعة، ج3، �ش21.
)2) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج47، �ش184.
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المهاهيم الرئيسة

يعتبر الإم�م ال�س�دق Q من عظم�ء اأهل البيت R و�س�داتهم وذا علوم جّمة   -

وعب�دة موفورة واأوراد متوا�سلة وزه�دة بّينة وتالوة كثيرة.

 Q �في الإ�سالح العلمّي: اأهّم الخطوات التي ق�م به Qمنهج الإم�م ال�س�دق  -

في منهجه ال�سالحي:

الأولى: رف�ش منهج الجته�د الذي ك�ن �س�ئدًا.

الثانية: منهج الجته�د الفقهّي من خالل:

1. تحديد مرجعية الن�ش.

2. تحديد م�س�در الفت�وى.

3. و�سع منهج التفّقه في الدين.

الثالثة: التدوين.

الرابعة: اعتب�ر المرجعية الأ�س��ش هي الكت�ب وال�سّنة.

- ك�ن المن�سور العب��سّي قلقً� جدًا من تحرك�ت الإم�م لذلك ح�ول قتله عّدة مّرات.

- ك�ن الإم�م Q يمنع اأ�سح�به من التع�ون والتع�مل مع الجه�ز الح�كم.
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 للمطالعة

التشكيالت السّرية األيديولوجية والّسياسّية
�دقQ وبم�س�عدة اآب�ئه الوا�سعة اإعداد عّدٍة موؤمنٍة وم�سلمة  لقد ا�ســـتط�ع الإم�م ال�سّ

ومذهبّية واأ�ســـيلة وثورّية وم�سّحية وم�ســـتعّدة للمخ�طرة في كّل اأنح�ء الع�لم الإ�سالمّي. ولم 

ـــ� ع�دّيين، ل يعني ذلك اأّنهم ك�نوا مـــن طبق�ت ممّيزة، كاّل، فك�ن منهم  يكـــن هوؤلء اأ�سخ��سً

الّت�جـــر والك��ســـب والغالم واأمث�لهـــ�. ولكن من ن�حيـــة الّركيزة المعنوّية لم يكونوا ي�ســـبهون 

� ُتخت�سر حي�تهم في هدفهم  الأ�سخ��ش الع�دّيين ب�أّي �سكٍل من الأ�سك�ل. فقد ك�نوا اأ�سخ��سً

 Q وفي مذهبهم، وك�نوا منت�سرين في كّل الأم�كن. من المده�ش اأّن اأتب�ع الإم�م ال�س�دق

ك�نوا منت�سرين في كّل مك�ن، فال ينبغي الت�سّور اأّنهم ك�نوا يتواجدون في المدينة فح�سب، بل 

ك�نوا يتواجدون في الكوفة اأكثر من المدينة، ل بل ك�ن البع�ش منهم في ال�ّس�م نف�سه�. فهوؤلء 

ك�نـــوا ُيمّثلون ال�ّســـبكة العظيمة لت�ســـكيالت الإم�م ال�ســـ�دقQ. الحـــزب العلوّي وحزب 

الت�سّيع، وم� ذكرته هن� ب�س�أن تلك ال�ّسبكة هو الت�سّيع نف�سه، اأي اإّن م� ذكرته حول تلك ال�ّسبكة 

الوا�ســـعة للت�ســـكيالت هو الت�ســـّيع نف�ســـه. وهذا من الف�ســـول اّلتي لم ُتعرف من حي�ة الإم�م 

ال�ســـ�دق؛ اإّنه من الأمور اّلتي اأوؤّكد عليه� اأن� العبد واأ�ســـّر عليه�، ك�ن هن�ك �ســـبكة تنظيمّية 

ـــ�دقQ في كّل اأرج�ء الع�لم الإ�ســـالمّي  عظيمـــة وحزٌب ك�مٌل ُيـــدار من ِقَبل الإم�م ال�سّ

وك�نت هذه من نق�ط القّوة.

ك�ن هن�ك �سبكة هي اّلتي ك�نت تتحّمل م�سوؤولّية الأن�سطة الوا�سعة والمثمرة المتعّلقة بق�سية 

ـــ� في نواحي العراق العربّي  الإم�مة في الكثير من المن�طق الّن�ئية لدولة الم�ســـلمين، وخ�سو�سً

ا منه�. اإّن مو�سوع الّت�سكيالت ال�سّرّية  وخرا�س�ن. ولكن هذا اأحد وجوه الق�سّية وجزٌء �سغيٌر جدًّ

�، هو من اأهّم ف�سول  في �س�حة الحي�ة ال�ّسي��سّية لالإم�م ال�س�دق Q ولالأئّمة الآخرين اأي�سً

.
(1(

� واإبه�ًم� هذه الحي�ة وال�ّسيرة الجّي��سة، والوقت نف�سه من اأكثره� غمو�سً

الإمام الخامنئي{

)1) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش301. 





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

يتعّرف اإلى مك�رم اأخالق الإم�مQ وعب�دته.    1

يعرف الظروف الع�ّمة اّلتي رافقت ت�سّدي الإم�م    2

الك�ظم Q لالإم�مة.

يفهم اأولوّي�ت المواجهة لدى الإم�م Q حّتى    3

مرحلة ال�سجن.

 اإلمام 

موسى بن جعفر 

Q الكاظم

الدرس الرابع عشر 





سيرة مشرقة 

أواًل: لمحة تاريخية
ولـــد الإمـــ�م مو�ســـى بـــن جعفر الك�ظمQ يوم الأحد ال�ســـ�بع من �ســـهر �ســـفر �ســـنة 

 ،Q128هـ( في مدينة الأبواء بين مّكة والمدينة. اأبوه الإم�م جعفر بن محّمد ال�س�دق(

واأّمـــه ُيقـــ�ل له� حميدة. وقـــد روي عن الإم�م الب�قـــرQ اأّنه ق�ل في حّقهـــ�: »حميدة في 

. وك�ن الإم�م ال�س�دقQ �سديد الحّب لبنه الإم�م مو�سى 
الدنيا، محمودة في الآخرة«)1)

الك�ظـــمQ حّتى قيـــل له يومً�: م� بلغ بك من حّبك ابنك مو�ســـى؟ ق�لQ: »وددت اأن 

.
لي�ض لي ولد غيره حّتى ل ي�سركه في حّبي له اأحد«)2)

وك�ن من األق�بهQ العبد ال�س�لح، ال�س�بر، الأمين، ب�ب الحوائج، ذو النف�ش الزكية، 

زين المجتهدين، الوفّي، الم�أمون، الطّيب، والك�ظم، والأخير من اأ�ســـهر األق�به، وذلك لكثرة 

كظمه الغيظ وعدم دع�ئه على اأعدائه مع م� لقي منهم من الأذى، وك�ن ُيح�سن اإلى من ُي�سيء 

.
(3(

اإليه

واأّما كنيته فهي: اأبو اإبراهيم، اأبو علّي، اأبو اإ�سم�عيل واأبو الح�سن الأّول، وهو اأ�سهره�. 

وقد ت�ســـّلم الإم�مة بعد �ســـه�دة اأبيه ال�ســـ�دقQ في �صـــنة 148هـ، اإلى �سنة 183هـ، 

وا�ستمّرت اإم�مته 35 �صنة. 

وولـــد لـــه من الأبن�ءQ �ســـبعة وثالثون ولدًا ذكـــرًا واأنثى منهـــم: الإم�م علي بن 

 .Q1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، 476، ب�ب مولد اأبي الح�سن مو�سى بن جعفر(
)2) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج75، �ش209. 

)3) ابن الأثير، علي بن اأبي الكرم، الك�مل في الت�ريخ، ج6، �ش164. 
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مو�ســـى الر�ســـ�L، واإبراهيم، والعب��ش، والق��ســـم، واإ�ســـم�عيل، وجعفر، وه�رون، 

والح�ســـين، وف�طمة الكبرى ، وف�طمة ال�ســـغرى ، ورقية ، وحكيمة، ونقت�ســـر على ذكر 

.
(1(

اأ�سم�ء هوؤلء

 .
(2(
Q�وك�ن الإمـــ�م قد اأو�ســـى قبل �ســـه�دته ب�لإم�مـــة اإلى ابنـــه الإم�م علّي الر�ســـ

وا�ست�ســـهد الإم�م الك�ظمQ، م�سمومً� ببغداد في حب�ش ال�سندّي بن �س�هك في الخ�م�ش 

والع�سرين من رجب �سنة ثالث وثم�نين وم�ئة )183هـ(. وهو ابن اأربع وخم�سين �سنة، ودفن 

ببغداد في مق�بر قري�ش.

ثانيًا: عبادته وتقّربه هلل
ك�ن الإم�مQ اأعبد اأهل زم�نه. وروي اأّنه ك�ن يقوم الليل للتهّجد والعب�دة حّتى الفجر 

فُي�ســـّلي �ســـالة الفجر ويبداأ ب�لتعقيب اإلى طلوع ال�سم�ش، ثّم يظّل �ســـ�جدًا اإلى قبيل الزوال. 

وك�ن كثيـــرًا مـــ� يقول: »اللهّم اإّني اأ�ساأل���ك الراحة عند الموت والعفو عن���د الح�ساب«، وُيكّرر 

هذا الدع�ء. 

 .
وك�ن من دع�ئه اأي�سً�: »عُظم الذنب من عبدك فليح�سن العفو من عندك«)3)

. وقد ورد في 
(4(

وك�نQ يبكـــي مـــن خـــوف اهلل كثيرًا حّتى تجـــري دموعه على لحيتـــه

زي�رته م� ي�ســـير اإلى �ســـّدة عب�دته وتقّربه هلل عـــّز وجّل، »اللهّم �سّل على محم���د واأهل بيته 

و�س���ّل عل���ى مو�سى بن جعفر و�س���ّي الأبرار، واإمام الأخيار، وعيبة الأن���وار، ووارث ال�سكينة 

والوق���ار والحكم والآثار، الذي كان يحيي اللي���ل بال�سهر اإلى ال�سحر، بموا�سلة ال�ستغفار، 

حلي���ف ال�سج���دة الطويل���ة، والدم���وع الغزي���رة، والمناجاة الكثي���رة، وال�سراع���ات المّت�سلة 

 .
الجميلة«)5)

ودخل في اإحدى المّرات م�ســـجد ر�سول اهللP ف�سجد �سجدة في اأّول الليل، و�ُسمع يقول 

)1) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش244، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج الموليد، �ش47. 
 .Q�2) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش311، ب�ب الإ�س�رة والن�ش على اأبي الح�سن الر�س(

)3) الإربلي، علي بن اأبي الفتح، ك�سف الغمة، ج3، �ش20. 
)4) ال�سيخ عب��ش القمي، منتهى الآم�ل، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، قم، 1422هـ، ط5، ج2، �ش291. 

)5) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج99، �ش17. 
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في �سجوده: »عظم الذنب عندي فليح�سن العفو عندك، يا اأهل التقوى ويا اأهل المغفرة«، 

 .
(1(

فجعل يرّدده� حّتى اأ�سبح

ثالثًا: مكارم أخالقه
ا�ســـتهر الإم�م الك�ظمQ بعظيم �ســـ�أنه، وكثرة اجته�ده وعب�دته هلل �سبح�نه وتع�لى. 

وك�ن مواظبً� على العب�دات، م�ســـهورًا ب�لكرام�ت، يبيت الليل �ســـ�جدًا وق�ئمً�، ويقطع النه�ر 

 Q مت�سّدقً� و�س�ئمً�. ولفرط حلمه وتج�وزه عن المعتدي عليه ُدعي ك�ظمً�، وك�ن الإم�م

يج�زي الم�ســـيء ب�إح�ســـ�نه اإليه، ويق�بل الج�ني بعفوه عنه. ولكثرة عب�دته ك�ن ي�سّمى ب�لعبد 

ال�ســـ�لح، ويعرف ب�لعراق بب�ب الحوائج اإلى اهلل لنجح مط�لب المتو�ّسلين اإلى اهلل تع�لى به، 

.
(2(

وك�ن اأفقه الن��ش في زم�نه، واأ�سخ�هم واأكرمهم

وك�ن اأكثـــر �ســـلة لرحمه من غيره، واأكثر �ســـلة لفقراء المدينة حّتـــى اأّنه ك�ن يحمل 

اإليهم كّل ليلة الذهب والف�ســـة والخبز والتمـــر، وهم ل يعرفونه. ومن كرمه اإعت�قه األف 

.
(3(

مملوك

ك�ن الإمــــ�مQ معروفً� ب�ل�ســــخ�ء والكــــرم، وك�ن يبلغه عن الرجــــل اأّنه يوؤذيه فيبعث 

اإليه ب�ســــّرة فيه� األف دين�ر. وك�ن ي�ســــّر ال�ســــرر ثالثم�ئة دين�ر، واأربعم�ئة دين�ر، وم�ئتي 

دين�ر، ثّم يق�ســــمه� ب�لمدينة. وك�ن الرجل الذي ت�أتيه �ســــّرة من الإم�مQ ي�ستغني به� 

.
(4(

عن الن��ش

الظروف العاّمة
ط�رد العّب��ســـّيون ذرّيـــة الإم�م علّي بن اأبـــي ط�لبQ واأتب�عهـــم، ولحقوهم على 

امتـــداد الع�لـــم الإ�ســـالمّي، وح�ولـــوا ا�ستئ�ســـ�لهم خوفً� مـــن ثوراتهـــم ومك�نتهم، ومدى 

ح�سي الكثير من ال�سهداء الذين ُقتلوا ابتداًء من ت�سّلم اأبي 
ُ
ت�أثيرهم في قلوب الن��ش. وقد اأ

)1) الخطيب البغدادي، اأحمد بن علي، ت�ريخ بغداد، ج13، �ش29. 
)2) محمـــد بـــن طلحة ال�ســـ�فعي، مط�لب ال�ســـوؤول في من�قب اآل الر�ســـول، تحقيق: م�جد بن اأحمـــد العطية، ل.ت، ل.ط، 

�ش447. 

)3) ال�سيخ عب��ش القمي، منتهى الآم�ل، ج2، �ش291. 
)4) الخطيب البغدادي، اأحمد بن علي، ت�ريخ بغداد، ج13، �ش29.
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العّب��ش ال�ســـّف�ح ال�ســـلطة حّتى �سه�دة الإم�م مو�ســـى بن جعفر Q، وال�سهيد الح�سين 

بن علّي بن الح�ســـن �سهيد فّخ اّلذي ا�ست�ســـهد �سنة 169هـ، ب�لإ�س�فة اإلى ا�ست�سه�د الإم�م 

الك�ظم Q نف�ســـه على يد ه�رون الر�ســـيد �ســـنة 183هـ بعد �سنين ق�ســـ�ه� يتنّقل في 

�سجون هذا الط�غية.

واأّمـــ� علـــى الم�ســـتوى العلمّي فقد كثـــرت ال�ســـبه�ت على الن��ش ون�ســـ�أ الكثيـــر من الفرق 

.
(1(

والمذاهب والتّي�رات المنحرفة، حّتى و�سل بع�سه� اإلى الإلح�د

المحافظة على المسيرة العلمية
لقـــد اأظهـــر الإم�مـــ�ن الب�قر وال�ســـ�دق L العلـــوم والمع�رف الإ�ســـالمّية الأ�ســـيلة 

وحـــّددا المن�هج والأ�ســـول والمع�لم الع�ّمة فـــي ج�معة اأهل البيتR. وقـــد عمل الإم�م 

الك�ظـــم Q علـــى المح�فظـــة على تلـــك الم�ســـيرة العلميـــة العظيمـــة، ف�أكمـــل دور اأبيه 

ال�س�دق Q في تخريج العلم�ء والطاّلب الذين يحملون الإ�سالم الحقيقّي، فح�فظ على 

ازدهـــ�ر هـــذه الج�معة ونمّوه� وتطّوره�، وكذا عمل على تو�ســـعة رقعة هذا العلم، فو�ّســـع من 

دائرته على جميع العلم�ء وال�سخ�سّي�ت في ع�سره. 

واأّكد الإم�مQ على �سرورة تدوين العلم، ولذا ك�ن يح�سر العلم�ء في مجل�سه ومعهم 

 .
(2(

في اأكم�مهم الألواح، ف�إذا نطقQ بكلمة واأفتى في ن�زلة اأثبتوا م� �سمعوه منه

ولقد روى العلم�ء والفقه�ء من اأح�ديثه Q الكثير ودّونوه� في كتبهم وم�س�نيدهم، 

وفـــي �ســـّتى العلوم التي تلّقوهـــ� منه، على اختـــالف اآرائهم وتب�ين نزع�تهـــم، من الحكمة 

والتف�ســـير والفقه والحديث، حّتى طّبقت اآراوؤه الخ�فقين، و�سربت لأجل ذلك اآب�ط الإبل، 

لال�ســـتم�ع اإلى حديثه والنته�ل من علومه، فك�نت مدر�ســـته امتدادًا لمدر�ســـة اأبيه الإم�م 

ال�س�دق Q، ف�أ�سبح Q بعد اأبيه عميدًا وزعيمً� للحركة العلمية والنه�سة الفكرية 

في ع�سره.

وك�ن من تالمذته: �ســـفوان بن يحيى البجلي، ومحمد بن اأبي عمير، اأحمد بن محمد بن 

)1) ال�سيخ القر�سي، محمد ب�قر �سريف، حي�ة الإم�م الر�س� Q، �ش 193.
)2) ال�سيد ابن ط�وو�ش، المجتنى من دع�ء المجتبى، تحقيق: �سف�ء الدين الب�سري، ل.ت، ل.ط، �ش27. 
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اأبي ن�ســـر البزنطي، الن�ســـر بن �ســـويد، حم�د بن عي�ســـى الكوفي، اأبو عبد اهلل عبد الرحمن 

بـــن الحّج�ج البجلي الكوفي، عبد اهلل بن جندب البجلي، عبد اهلل بن يحيى الكوفي، علي بن 

ـــل بن عمر، ه�ســـ�م بن الحكم، يون�ش بن عبد الرحمن، وهوؤلء ك�نوا من كب�ر  يقطين، المف�سّ

 .
(1(

العلم�ء والمحّدثين

العمل السياسّي 
وبداأ الإم�م الك�ظم Q بدور اآخر تجّلى في المواجهة ال�سي��سّية، وبداأ بخطوات عملّية 

عديدة في هذا الإط�ر. واأّم� الجه�د الع�سكرّي فلم تكن الأّمة ج�هزة لمثل هذا الخي�ر، وهذا 

م� نجده في كلمته ل�ســـهيد فّخ الح�ســـين بن علّي عندم� راآه ع�زمً� على الخروج: »اإّنك مقتول 

فاأجّد ال�سراب، فاإّن القوم ف�ّساق يظهرون اإيماناً وي�سمرون نفاقاً و�سركاً فاإّنا هلل واإّنا اإليه 

.
راجعون وعند اهلل اأحت�سبكم من ع�سبة«)2)

وقد ارت�سم هذا العمل ال�سي��سّي غير الم�سّلح في العديد من الأمور:

1. بيان حّق اإلمام Q بالخالفة:
هذا البي�ن اّلذي انتقل من اإط�ره العلمّي اإلى اإط�ر التحّدي و�ســـن�عة الجّو ال�سي��ســـّي. 

ومّمـــ� ينقل اأّنه لّم� زار هـــ�رون قبر النبّي Pوقد احتفى به الأ�ســـراف والوجوه والوزراء 

وكب�ر رج�ل الدولة، اأقبل على ال�ســـريح المقّد�ش ووّجه للنبّي Pالتحّية ق�ئاًل: ال�ســـالم 

عليك ي� بن العّم، ق��ســـدًا الفتخ�ر على من �ســـواه برحمه الم��ّســـة من النبّي Pداعمً� 

خالفتـــه مـــن خـــالل ذلـــك، وك�ن الإم�م Q موجـــودًا ف�ســـّلم على النبـــّي Pق�ئاًل: 

»ال�سام عليك يا اأبِت«.

ففقد الر�سيد �سوابه وانتفخت اأوداجه وق�ل: ِلَم قلت اإّنك اأقرب اإلى ر�سول اهلل مّن�؟

فق�ل Q: »لو ُبعث ر�سول اهلل حّياً وخطب منك كريمتك هل كنت تجيبه اإلى ذلك؟«.

فق�ل ه�رون: �سبح�ن اهلل! واإّني لأفتخر بذلك على العرب والعجم.

)1) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، 331، النج��سي، اأحمد بن علي، فهر�ست م�سنفي ال�سيعة )رج�ل 
النج��سي(، �ش446، ولالطالع اأكثر يراجع كتب علم الرج�ل. 

)2) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش 366، ب�ب م� يف�سل به بين دعوى المحق والمبطل في اأمر الإم�مة، 
ح18.
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فقـــ�ل Q: »ولكّن���ه ل يخطب مّن���ي، ول اأزّوجه، لأّنه والدن���ا ل والدكم فلذلك نحن 

.
اأقرب اإليه منكم«)1)

2. النفوذ إلى السلطة والتأثير من داخلها:
لقد ا�ســـتط�ع الإم�م اأن ينفذ من خالل بع�ش �ســـيعته اإلى مركز القرار وا�سعً� عيونً� له 

تنقل التوّجه�ت لالّتق�ء منه� من جهة ولمح�ولة الت�أثير في تلك القرارات من جهة اأخرى، 

اأو على الأقّل لخدمة الموؤمنين ورفع الظلم عنهم ب�لقدر الممكن. ومن تلك ال�سخ�ســـّي�ت 

 :Q علـــّي بن يقطين، اّلـــذي ك�ن وزيرًا له�رون الر�ســـيد، وقد ق�ل لـــه الإم�م الك�ظم

»ي����ا عل����ّي اإّن هلل تعال����ى اأولي����اَء مع اأولياء الظلم����ة ليدفع بهم عن اأوليائ����ه واأنت منهم يا 

.
علّي«)2)

وك�ن الإمـــ�م Q حري�ســـً� علـــى اأمن علّي بـــن يقطين وعدم ك�ســـفه من قبـــل ه�رون 

واأعوانه. ومّرة اأهدى الر�ســـيد اإلى ابن يقطين ثي�بً� ف�خرة فيه� دّراعة ف�خرة فق�م من فوره 

واأهداهـــ� اإلى الإم�م Q فرّده� الإم�م Q وكتب اإليه: »احتفظ بها ول تخرجها عن 

.
يدك ف�سيكون لك بها �ساأن تحتاج اإليها معه«)3)

وبعده� ج�ء �س�ٍع اإلى ه�رون يقول له اإّن علّي بن يقطين يقول ب�إم�مة مو�سى الك�ظم، واإّنه 

قد حمل اإليه في هذه ال�سنة تلك الدّراعة ال�سوداء التي اأكرمته به�، ف��ستدعى ه�رون علّي بن 

يقطين وق�ل له:

ي؟ م� فعلت ب�لدّراعة ال�سوداء اّلتي ك�سوتك به� وخ�س�ستك به� من بين �س�ئر خوا�سّ

فق�ل ابن يقطين: هي عندي ي� اأمير الموؤمنين، في �ســـفط من ِطْيِب مختوٌم عليه�، فطلب 

اإح�ســـ�ره�، ف�أر�ســـل من يح�ســـره� من مك�نه�. وعندمـــ� راآه� ه�رون ق�ل: رّدهـــ� اإلى مك�نه� 

.
(4(

وخذه� وان�سرف را�سدًا فلن ن�سّدق بعده� عليك �س�عيً�

)1) ال�سيخ القر�سي، محمد ب�قر �سريف، حي�ة الإم�م الر�س� Q، ج1، �ش 78.
)2) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج72، �ش 349.

)3) م. ن، ج 48، �ش 137.
)4) م. ن، �ش 138.
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3. مواجهة السلطة وفضح ظلمها:
ك�ن الإم�م Q ُيظهر عدم �سرعّية هذه ال�سلطة. ومم� ُينقل اأّن ه�رون ق�ل لأبي الح�سن 

دخل عليه: م� هذه الدار؟
ُ
الك�ظم Q حين اأ

فق�ل Q: »هذه دار الفا�سقين«.

فق�ل له ه�رون: فدار من هي؟

ق�ل: »هي ل�سيعتنا فترة ولغيرهم فتنة«.

ق�ل: فم� ب�ل �س�حب الدار ل ي�أخذه�؟

خذت منه عامرة ول ياأخذها اإّل معمورة«.
ُ
فق�ل Q: »اأ

ق�ل: ف�أين �سيعتك؟

فقـــراأ اأبو الح�ســـن Q: چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

. فق�ل له: فنحن كّف�ر؟
(1(

ڇ ڇ چ 
ق�ل Q: ل، ولكن كما قال اهلل چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑ 

.
(2(

ڑ کچ 
.

(3(
فغ�سب عند ذلك وغلظ عليه

Q أسباب سجن اإلمام

1. حقد هارون على كّل شخصّية بارزة:
لم يرق له�رون اأن ي�ســـمع الن��ش يتحّدثون عن اأّي �سخ�ش يتمّتع بمك�نة علي�. ويكفي دلياًل 

علـــى ذلـــك م� فعله ب�لبرامكة حيث محـــ� وجودهم رغم كونهم ح��ســـيته ورج�له، بعد اأن ذاع 

ا�سمهم بين الن��ش و�س�ر لهم عّز وج�ه.

)1) �سورة البّينة، الآية 1.
)2) �سورة اإبراهيم، الآية 28.

)3) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 48، �ش 156.
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2. بغضه للعلوّيين:
فقـــد ك�ن هـــ�رون ح�قدًا علـــى العلوّيين وك�ن يتفّنـــن في تقتيلهم والبط�ـــش بهم، فلم يكن 

مرت�حً� لوجود �سّيدهم الك�ظم Q في دعة واطمئن�ن واأم�ن.

:Q 3. الوشاية به
 ،Q وهذا هو ال�ســـبب الأ�ســـ��ش، فقد و�ســـى بع�ش المتزّلفين له�رون ب�لإم�م الك�ظم

وتن�ولت الو�س�ية اأمورًا عديدة، منه�:

اأ. جباي���ة الأم���وال ل���ه: ففـــي الوقت الـــذي ك�ن يقوم ه�رون الر�ســـيد بح�ســـ�ر العلوّيين 

اقت�ســـ�دّيً� لتجويعهـــم واإفق�رهـــم و�ســـلت اإليه و�ســـ�ية تخبـــره اأّن الأموال ت�ســـل اإلى 

الإم�م Q من جميع اأقط�ر الع�لم الإ�ســـالمّي واأّنه ا�ســـترى �سيعة ت�سّمى الب�سرّية 

بثالثين األف دين�ر.

ب. طلب الخافة: ويذكر الموؤّرخون من الوا�ســــين علّي بن ا�سم�عيل بن جعفر حيث 

خــــرج اإلى بغداد فدخل على الر�ســــيد وقــــ�ل له: م� ظننت اأّن فــــي الأر�ش خليفتين 

حّتى راأيت عّمي مو�سى بن جعفر ُي�سلَّم عليه ب�لخالفة. فلّم� �سمع ذلك ه�رون َفَقَد 

�سوابه.

ومـــن الأمور التي مالأت قلب هـــ�رون غيظً�، اأّنه ك�ن يقول لمو�ســـى بن جعفر Q: خذ 

فدكً� حّتى اأرّده� اإليك، في�أبى حّتى األّح عليه.

فق�ل Q: »ل اآخذها اإّل بحدودها«.

ق�ل: وم� حدوده�؟ ق�ل Q: »اإن حّددتها لم ترّدها«.

قـــ�ل: بحّق جـــّدك اإّل فعلت. قـــ�ل Q: »اأّما الح���ّد الأّول فعدن«، فتغّير وجه الر�ســـيد 

وق�ل: اإيهً�.

قـــ�ل Q: »والح���ّد الثان���ي �سمرقن���د«، ف�ربـــّد وجهه. قـــ�ل Q: »والح���ّد الثالث 

اأفريقي���ة«، ف��ســـوّد وجهـــه وق�ل: هيه. قـــ�ل Q: »والرابع �سي���ف البحر مّم���ا يلي الجزر 

واأرمينية«.

ق�ل الر�سيد: فلم يبق لن� �سي ء، فتحّول اإلى مجل�سي.
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ق�ل الإم�م مو�سى بن جعفر Q: »قد اأعلمتك اأّنني اإن حددتها لم ترّدها«. فعند ذلك 

.
(1(

عزم على قتله

وهكـــذا فقـــد ك�ن اعتق�ل الإم�م Q �صـــنة 179هـ في �ســـهر �ســـوال، وبقـــي يتنّقل في 

ال�ســـجون يالقي اأنواع الت�ســـييق والتنكيل اإلى اأن عمد الر�سيد اإلى ُرطٍب فو�سع فيه �سّمً� ف�تكً� 

واأمر ال�ســـندّي اأن يقّدمه اإلى الإم�م Q ويحّتم عليه اأن يتن�ول منه ففعل وم�ســـى �ســـهيدًا 

�صنة 183هـ.

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج29، �ش 201.
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المهاهيم الرئيسة

- طـــ�رد العب��ســـيون ذرّيـــة الإمـــ�م Q واأتب�عهـــم، ولحقوهـــم علـــى امتـــداد الع�لم 

الإ�سالمّي.

- اأح�ســـي الكثير من ال�سهداء، الذين قتلوا ابتداء من ت�سّلم ال�سف�ح ال�سلطة حّتى �سه�دة 

الإمـــ�م الك�ظـــم Q، وك�ن اأ�ســـهرهم ال�ســـهيد محمد بـــن عبد اهلل بن الح�ســـن، 

وال�سهيد الح�سين بن علي بن الح�سن �سهيد فّخ.

-ا�ستهر الإم�م الك�ظمQ بعظيم �س�أنه، وكثرة اجته�ده وعب�دته هلل �سبح�نه وتع�لى، 

وك�ن مواظبً� على العب�دات، م�ســـهورًا ب�لكرام�ت، يبيت الليل �ســـ�جدًا وق�ئمً�، ويقطع 

النه�ر مت�سّدقً� و�س�ئمً�

- ك�ن الإم�مQ اأعبد اأهل زم�نه، ويبكي من خوف اهلل كثيرًا حّتى تجري دموعه على 

لحيته.

- عمل الإم�م الك�ظمQ على المح�فظة على تلك الم�ســـيرة العلمية العظيمة، ف�أكمل 

دور اأبيه ال�س�دقQ في تخريج العلم�ء والطاّلب الذي يحملون الإ�سالم الحقيقّي. 

- انت�سر في هذه المرحلة الف�سق و�سرب الخمر والمجون...

- ر�سم الإم�م الك�ظم Q خطوط عمله ال�سي��سّي �سمن الأمور الت�لية:

1. بي�ن حّقه Q ب�لخالفة.

2. النفوذ اإلى ال�سلطة والت�أثير من داخله�.

3. مواجهة ال�سلطة وف�سح ظلمه�.

:Q اأ�سب�ب �سجن ه�رون لالإم�م -

1. حقد ه�رون على كّل �سخ�سية ب�رزة.

2. بغ�سه للعلويين.

3. الو�س�ية ب�لإم�م من قبل بع�ش المتزّلفين.
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 للمطالعة

المواجهة المستمّرة
اإّن اإم�مة مو�سى بن جعفر، بداأت في اأ�سعب المراحل والمق�طع الزمنّية. فال يوجد ع�سر 

من بعد ع�ســـر الإم�م ال�ســـّج�دQ ب�ســـّدة و�سعوبة ع�سر مو�ســـى بن جعفرQ. ففي 

راع�ت والخالف�ت  ع�م 148هـ ك�نت اأو�ســـ�ع بني العّب��ش قد ا�ســـتتّبت، بعد فراغهم من ال�سّ

والحـــروب اّلتي ك�نـــت دائرة فيم� بينهم في بداية حكمهم. فقد ق�ســـوا علـــى الّتهديد الكبير 

لخالفتهم واّلذي ك�ن يجيء من �سخ�سّي�ت وجيهة كبني الح�سن، حّتى و�سل الأمر اإلى الإم�م 

ال�ســـ�دقQ، فقتلـــه ب�ل�ســـّم غيلًة. ولم يعد فـــي اأجواء الحي�ة ال�ّسي��ســـّية للعّب��ســـيين اأّي 

غب�ٍر. في مثل هذه الّظروف اّلتي ك�ن يتمّتع فيه� المن�ســـور ب�أوج ال�ّسلطة الّظ�هرّية والقدرة، 

� فـــي مقتبل العمر، وك�ن يخ�ســـع  جـــ�ء دور خالفـــة مو�ســـى بن جعفرQ، اّلذي ك�ن �ســـ�بًّ

لـــكّل هذه الّرق�بة. وك�ن الأمر بحيث اإّن اّلذين ك�نـــوا يريدون اأن يعرفوا اإلى من يرجعون بعد 

الإم�م ال�ســـ�دق Q ك�نوا يجدون �سعوبة ب�لغة في �ســـّق الّطريق والو�سول اإلى مو�سى بن 

جعفر Q. وك�ن مو�ســـى بن جعفرQ يو�ســـيهم ب�لحذر لأّنه لو ُعرف اأّنهم قد �سمعوا 

منه واأخذوا من تع�ليمه وارتبطوا به �ســـيكون م�ســـيره الذبح. ففي مثل تلك الّظروف، و�ســـل 

الإم�م مو�سى بن جعفرQ اإلى الإم�مة وبداأ جه�ده.

وهنـــ� لو �ســـ�ألتم اأّنه كيف بداأ مو�ســـى بن جعفر جه�ده عندم� و�ســـل اإلـــى الإم�مة؟ وم�ذا 

فعـــل؟ ومـــن جمع؟ واأين ذهب؟ واأّي اأحداٍث جرت عليه طيلة هذه الـ 35 �ســـنة؟ هن�ك اأ�ســـي�ٌء 

متفّرقة ُيمكن اأن نفهم من مجموعه� اأ�ســـي�ء كثيرة...، اأحدهـــ� اأّن هن�ك اأربعة خلف�ء حكموا 

في هذه ال�ســـنوات الـ 35 من عهد اإم�مة مو�ســـى بن جعفرQ، وقد ك�ن الإم�م مو�سى بن 

جعفر Q م�ســـغوًل ب�لّتبليغ والّدعـــوة اإلى الإم�مة. وكّل واحد من هـــوؤلء الخلف�ء الأربعة، 

�س�يقوا مو�سى بن جعفر Q و�سغطوا عليه.

الإمام الخامنئي{





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

يتعـــّرف اإلـــى مك�نـــة الإمـــ�م العلميـــة وف�ســـ�ئله    1

وعب�دته. 

2    .Q�يتعّرف اإلى الحي�ة ال�سي��سية لالإم�م الر�س

يفهم الأهـــداف الحقيقّية لوليـــة العهد، وموقف    3

 .Q�الإم�م الر�س

 اإلمام

Qعلّي بن موسى الرضا 

الدرس الخامس عشر 





سيرة مشرقة

أواًل: لمحة تاريخية 
ولد الإم�م علّي بن مو�ســـى الر�ســـ�Q في الح�دي ع�ســـر من �ســـهر ذي القعدة �ســـنة 

)148هـ( في المدينة المنّورة. اأبوه الإم�م مو�ســـى الك�ظمQ، واأّمه اأم ولد، وله� اأ�سم�ء، 

منه�: ُتكَتم، و�ســـم�َنة. وك�نت تكتم من اأف�ســـل الن�ســـ�ء في عقله� ودينهـــ� واإعظ�مه� لمولته� 

حميدة الم�ســـّف�ة حّتى اأّنه� م� جل�ســـت بين يديه� منذ ملكته� اإجالًل له�، ولّم� اأنجبت الإم�م 

 .
(1(

الر�س�Q �سّم�ه� الإم�م الك�ظمQ ب�لط�هرة

 Qيتمّنى روؤيته، كم� روي عن الإم�م مو�سى الك�ظم Qوك�ن جّده الإم�م ال�س�دق

اأّنـــه قـــ�ل: »�سمعت اأبي جعفر بن محّمدQ غير مّرة يقول ل���ي: اإّن عالم اآل محمد لفي 

 .
(2(»Qسلبك وليتني اأدركته، فاإّنه �سمّي اأمير الموؤمنين علي�

وك�ن من األق�به: الر�ســـ�، ال�س�بر، الف��سل، الر�ســـّي، الوفّي، قّرة اأعين الموؤمنين، غيظ 

الملحدين، واأّم� كنيته: ف�أبو الح�سن الث�ني.

.
(3(

وولد لالإم�م علي بن مو�سى الر�س�Q ابنه الإم�م محمد بن علي الجوادQ فقط

ت�سّلم الإم�مة بعد �سه�دة اأبيه الك�ظمQ في �صنة183هـ، اإلى �سنة 203هـ، وا�ستمّرت 

. ا�ست�سهد 
(4(
Qاإم�مته 20 �ســـنة تقريبً�، واأو�سى قبل �ســـه�دته لبنه الإم�م محّمد الجواد

)1) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، عيون اأخب�ر الر�س�، ج1، �ش14، ب�ب م� ج�ء في اأم الر�س�Q، ح2. 
)2) ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، اإعالم الورى، ج2، �ش315. 

)3) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش271، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد، �ش51. 
 .Q4) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش320، ب�ب الإ�س�رة والن�ش على اأبي جعفر الجواد(
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ب�ل�ســـّم في �سهر �سفر، �ســـنة ثالث وم�ئتين من يوم الجمعة، وهو يومئٍذ ابن خم�ش وخم�سين 

�سنة. ودفن في طو�ش.

ثانيًا: كرم أخالقه وعبادته
اإّن توا�ســـع الإم�م الر�س�Q وكرم اأخالقه قد مالأ الدني�، واأقّر له بذلك جميع من راآه 

وع��ســـره. وقد و�ســـف اإبراهيم بن العّب��ش الإم�م الر�س�Q و�سفً� جمياًل جدًا ح�ول فيه 

جمع ف�ســـ�ئله وعّلو اأخالقه، حيث ق�ل: م� راأيت اأب� الح�ســـن الر�ســـ�Q جف� اأحدًا بكلمة 

قّط، وم� راأيته قطع على اأحد كالمه حّتى يفرغ منه، ول مّد رجليه بين يدي جلي�ش له قّط، ول 

اّتك�أ بين يدي جل�ش له قّط، ول راأيته �ســـتم اأحدًا من مواليه ومم�ليكه قّط، ول راأيته تفل قّط، 

ول راأيته يقهقه في �سحكه قّط، بل ك�ن �سحكه التب�ّسم.

وك�ن اإذا خـــال ون�ســـبت م�ئدتـــه اأجل�ـــش معه علي م�ئدتـــه مم�ليكه ومواليـــه حّتى البّواب 

وال�ســـ�ئ�ش. وك�نQ قليـــل النـــوم ب�لليـــل، كثير ال�ســـهر، يحيي اأكثـــر لي�له مـــن اأوله� اإلى 

ال�سبح، وك�ن كثير ال�سي�م فال يفوته �سي�م ثالثة اأي�م من ال�سهر، ويقول: ذلك �سوم الدهر. 

وك�ن Q كثير المعروف وال�ســـدقة في ال�ســـّر، واأكثر ذلك يكون منه في اللي�لي المظلمة، 

 .
(1(

فمن زعم اأّنه راأى مثله في ف�سله فال ي�سّدقوه

وك�ن مـــن �ســـيرته العب�ديـــة وقربه مـــن اهلل عّز وجّل اأّنـــه ك�ن يذكر اهلل تع�لـــى في جميع 

اأوق�تـــه، وك�ن �ســـديد الخوف من اهلل عّز وجّل، وك�ن يجل�ش في م�ســـاّله في ليله ي�ســـّبح اهلل 

ويكّبره ويهلله وي�ســـّلي على النبّي P حّتى تطلع ال�سم�ش، وك�ن من دع�ئه في قنوته: »اللهم 

�سل على محمد واآل محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتوّلنا فيمن 

توّليت، وبارك لنا فيما اأعطيت، وقنا �سّر ما ق�سيت، فاإّنك تق�سي ول يق�سى عليك، اإّنه ل 

.
يذّل من واليت، ول يعّز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت«)2)

ثالثًا: مكانته العلمية وفضله
ُعرف الإم�م الر�ســـ�Q في زم�نه بكثرة علومه وتنّوعه� و�سعته�، حّتى ك�ن �سمّي جّده 

)1) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، عيون اأخب�ر الر�س�، ج2، �ش197. 
)2) م.ن، �ش195. 
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 Qوك�ن مّمن �سهد له بذلك اأبوه الإم�م الك�ظم ،Qاأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب

عن اأبيه الإم�م ال�ســـ�دقQ، ف�إّن الإم�م الك�ظم ك�ن يقول لأبن�ئه: »هذا اأخوكم علّي بن 

مو�س���ى الر�س���ا عال���م اآل محّمد، فا�ساألوه عن اأديانكم واحفظوا م���ا يقول لكم، فاإّني �سمعت 

اأب���ي جعف���ر ب���ن محمدQ غير مّرة يقول ل���ي: اإن عالم اآل محمد لف���ي �سلبك، وليتني 

 .
(1(»Qاأدركته، فاإنه �سمّي اأمير الموؤمنين

وقـــد تحّدث الإم�م الر�ســـ�Q عن توافر الن��ش اإليـــه، واأخذهم العلم عنه، حيث ق�ل: 

»كنت اأجل�ض في الرو�سة والعلماء بالمدينة متوافرون، فاإذا اأعيا الواحد منهم عن م�ساألة 

.
اأ�ساروا اإلّي باأجمعهم، وبعثوا اإلّي بالم�سائل، فاأجبت عنها«)2)

و�سهد له اأهل ع�سره بعلمه وف�سله، حّتى ق�ل عنه اأبو ال�سلت الهروّي: »م� راأيت اأعلم من 

علّي بن مو�ســـى الر�ســـ�Q ول راآه ع�لم اإّل �سهد له بمثل �سه�دتي، ولقد جمع الم�أمون في 

مج�ل�ش له ذوات عدد)عّدة مّرات(، علم�ء الأدي�ن وفقه�ء ال�سريعة والمتكّلمين، فغلبهم عن 

.
اآخرهم حّتى م� بقي اأحد منهم اإل اأقّر له ب�لف�سل، واأقّر على نف�سه ب�لق�سور«)3)

وقد ربى الإم�م الر�س�Q الكثير من العلم�ء والفقه�ء، وك�ن من جملة اأ�سح�به: اأحمد بن 

محمد بن عي�سى الأ�سعري القّمي، الح�سن بن �سعيد بن حّم�د، الح�سن بن علي الخزاز، والح�سن 

بن علي بن يقطين، وداود بن �سليم�ن، والري�ن بن ال�سلت، وعلي بن اإ�سم�عيل الميثمي، ويون�ش 

.
(4(

بن عبد الرحمن، والح�سن بن محبوب ال�سراد، والح�سن بن علي بن ف�س�ل، وغيرهم

ودخل اأبو نوا�ش على الم�أمون فق�ل له: ي� اأب� نوا�ش قد علمت مك�ن علّي بن مو�ســـى الر�س� 

مّني وم� اأكرمته به فلم�ذا اأّخرت مدحه واأنت �س�عر زم�نك وقريع دهرك؟ ف�ن�سد يقول:

ــــون مـــــن الـــــكـــــالم الـــنـــبـــّيـــهقـــيـــل لــــي اأنــــــت اأوحـــــــد الـــنـــ��ـــش طــــرًا   فـــــي فــــن

ـــع  ـــدي ــهلــــــك مــــــن جـــــوهـــــر الــــــكــــــالم ب ــنــي ـــــي يـــــــدي مــجــت ــــــــــدّر ف ـــمـــر ال ـــث ي

)1) ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، اإعالم الورى ب�أعالم الهدى، ج2، �ش64.
)2) الإربلي، علي بن اأبي الفتح، ك�سف الغمة، ج3، �ش111. 

)3) ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، اإعالم الورى ب�أعالم الهدى، ج2، �ش64. 
)4) ال�سيخ الطو�سي، الف�سل بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، �ش362، ولالطالع اأكثر يراجع كتب علم الرج�ل. 
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ــى مــــ� تـــركـــت مـــــدح ابـــــن مــو�ــســى  ــل ــع ـــعـــن فــيــهف ـــجـــّم ــــي ت ــــت والــــخــــ�ــــســــ�ل ال

امــــــ�م  ـــــدح  ـــــم ل ـــــــدي  اأهـــــــت ل  ــــت  ــــل ــــهق ــــي كــــــــ�ن جــــبــــرئــــيــــل خـــــــ�دمـــــــً� لأب

.
(1(

له عليهم فق�ل الم�أمون اأح�سنت وو�سله من الم�ل بمثل الذي و�سل به ك�فة ال�سعراء وف�سّ

Qالحياة السياسية لإلمام الرضا

أواًل: اإلمام Q في عصر هارون الرشيد
بعد ا�ست�ســـه�د الإم�م الك�ظم Q �صـــنة 183هـ وت�ســـّلم الإم�م الّر�س� Q الإم�مة 

ع�نى الكثير من ظلم ه�رون، ولم ي�سّجل له اأّي ح�سور في المج�ل�ش والمح�فل الع�ّمة، وذلك 

لأ�ســـب�ب متعـــّددة منه� الو�ســـّية اّلتي رّكـــز فيه� الإمـــ�م الك�ظم Q علـــى اأّن اإظه�ر ابنه 

الإم�م Q لالإم�مة �سيكون بعد اأربع �سنوات من ا�ست�سه�ده اأي �سنة 187هـ. وذلك لإدراك 

الإم�م الظروف الق��سية التي �ستمّر به� الأّمة في ذلك الوقت.

وب�لفعل في �سنة 187هـ، اأعلن الإم�مQ اإم�مته، ولذلك ق�ل له محّمد بن �سن�ن: لقد 

�ســـهرت بهذا الأمر - الإم�مة - وجل�ســـت في مك�ن اأبيك بينم� �ســـيف ه�رون يقطر دمً�. فق�ل 

الإم�م Q: »اإّن اّلذي جّراأني على هذا الفعل قول الر�سولP: لو ا�ستطاع اأبو جهل اأن 

ينق�ض �سعرة من راأ�سي؛ فا�سهدوا باأّني ل�ست نبّياً، واأنا اأقول: لو ا�ستطاع هارون اأن ينق�ض 

. وقد توّفي ه�رون �ســـنة 193هـ. وُدفن في 
�سع���رة م���ن راأ�س���ي فا�سه���دوا باأّني ل�س���ت اإمام���اً«)2)

مدينة طو�ش، ولم يتمّكن من اأذية الإم�م الر�س�Q وتوجيه الإ�س�ءة اإليه. 

ثانيًا: اإلمام Q في عصر األمين
اإّن �سخ�سّية الأمين كم� ت�سفه� بع�ش الكتب ك�نت �سخ�سّية م�ستهترة، يقول بع�ش الُكّت�ب 

»قـــد ك�ن قبيح ال�ســـيرة �ســـعيف الراأي، �ســـّف�كً� للدم�ء يركـــب هواه، ويهمل اأمـــره، ويّتكل في 

.
جليالت الأمور على غيره«)3)

)1) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، عيون اأخب�ر الر�س�، ج2، �ش155. 
)2) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج8، �ش257.

)3) الم�سعودي، علي بن الح�سين، التنبيه والإ�سراف، �ش 302.
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وقد احتدم ال�ســـراع بيـــن الأمين والم�أمون واّلـــذي اأّدى في نه�ية المطـــ�ف اإلى الإط�حة 

بحكم الأمين وقتله.

وقد ا�ســـتف�د الإم�م Q من هذه الأو�س�ع، و�سّب جهوده على بن�ء الجم�عة ال�س�لحة 

ون�ســـر المف�هيم الإ�سالمّية ال�ســـحيحة في المجتمع اّلذي ع�نى الكثير من المجون والف�س�د 

والنحراف الفكرّي.

ثالثًا: اإلمام Q في عصر المأمون
حـــ�ول الم�أمون اأن ُيظهر حنكته ال�سي��ســـية ب�إ�ســـن�د ولية العهد اإلـــى الإم�م Q. لكّن 

الطـــرف الآخر اّلذي ك�ن في المق�بل هو الإم�م علّي بن مو�ســـى الر�ســـ� Q، وهو نف�ســـه 

اّلذي ك�ن يحّول اأعم�ل الم�أمون وخططه الذكّية والممزوجة ب�ل�سيطنة اإلى اأعم�ل بدون ف�ئدة 

ول ت�أثير له�، كم� �سنرى في الكالم عن ولية العهد. وهن�ك عّدة �سواهد على هذه ال�سيطنة، 

ففي ع�ســـره ك�ن يتّم ترويج العلم والمعرفة بح�ســـب الظ�هر، وك�ن العلم�ء ُيدَعون اإلى مركز 

الخالفة، ويبذل الم�أمون الهب�ت والم�ســـّجع�ت للب�حثين، وذلك لإعداد الأر�ســـّية لنجذابهم 

نحـــوه. وعالوة على هذا فقد ح�ول جذب ال�ســـيعة واأتب�ع الإم�م Q اإليه من خالل القي�م 

ببع�ش الأعم�ل، فمثاًل ك�ن يتحّدث عن عّدة اأمور منه�:

.P اأكثر اأهلّية واأولى ب�لخالفة بعد النبّي Q �ًاأ. اأّن الإم�م علي

ب. جعل لعن مع�وية و�سّبه اأمرًا ر�سمّيً�.

ج. اأع�د للعلوّيين م� ُغ�سب من حّق ال�سّيدة الزهراء O في فدك.

وب�لنتيجة ك�ن يبذل ق�ســـ�رى جهده لإر�ســـ�ء الن��ش حّتى ي�ستطيع ب�سهولة ال�ستقرار على 

كر�سّي الخالفة.

اإلمام الرضاQ ووالية العهد 

أواًل: أهداف والية العهد
 Q بعد مقتل الأمين ت�سّلم الم�أمون الخالفة �سنة 198هـ، واأ�سند ولية العهد اإلى الإم�م

�صنة 201 للهجرة، وك�ن وراء هذا العمل عّدة اأهداف منه�:
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1. التهدئة لاأو�ساع الداخلّية:

بعـــد ت�ســـّلم الم�أمون الخالفة ب�ســـنة واحدة اأي في �ســـنة 199هـ، اندلعت ثـــورات عظيمة 

وحرك�ت تمّرد وا�ســـعة ق�ده� العلوّيون، حيث خرج اأبو ال�ســـراي� ال�ســـرّي بن من�سور ال�سيب�نّي 

ب�لعراق ومعه محّمد بن اإبراهيم بن اإ�ســـم�عيل الح�سنّي، ف�سرب الدراهم ب�لكوفة بغير �سّكة 

العّب��سيين، و�سّير جيو�سه اإلى الب�سرة. وقد توّزعت الثورة على عّدة جبه�ت:

اأ. جبهة الب�سرة بقي�دة العّب��ش بن محّمد بن عي�سى الجعفرّي.

ب. وجبهة مّكة بقي�دة الح�سين بن الح�سن الأفط�ش.

.Q ج. وجبهة اليمن بقي�دة اإبراهيم بن مو�سى بن جعفر

.Q د. وجبهة ف�ر�ش بقي�دة اإ�سم�عيل بن مو�سى بن جعفر

 هـ. وجبهة الأهواز بقي�دة زيد بن مو�سى.

.
(1(

و. وجبهة المدائن بقي�دة محّمد بن �سليم�ن

ولذلك ك�ن الهدف الأّول من دعوة الإم�م Q اإلى خرا�ســـ�ن تحويل �ســـ�حة المواجهة 

العنيفة والملتهبة اإلى �س�حة مواجهة �سي��سّية ه�دئة.

2. �سلب القدا�سة والمظلومية عن الثورة:

لم يكن يعرف ال�سيعة التعب اأو الملل في المواجهة ولم تكن ثورتهم لتقف عند حّد. وهذه 

ّيت�ن: المواجه�ت ك�ن له� خ��سّ

.
(2(

الثانية: القدا�سة الأّولى: المظلومّية.   

المظلومّي���ة: اّلتي ك�نت تتمّثل ب�نتزاع الخالفة وال�ســـطه�د والقتل اّلذي تعّر�ش له اأئّمة 

اأهل البيت R و�سيعتهم ومواليهم. 

اأّم���ا القدا�س���ة: فهي اّلتي يمّثله� الإم�م المع�ســـوم من خالل ابتع�ده عـــن اأجهزة الحكم، 

وقي�دة الن��ش وفقً� لمنهج الإ�سالم الأ�سيل.

اإّن الم�أمون العب��ســـّي حـــ�ول من خالل ولية العهد اأن ي�ســـلب هذه القدا�ســـة والمظلومّية 

)1) المنظمة الع�لمية للحوزات، ت�ريخ الإ�سالم، ج3، �ش161-160.
)2) الإم�م الخ�منئي، الدرو�ش العظيمة من �سيرة اأهل البيت R، �ش 190-191)بت�سّرف(.
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الّلَتْين ت�ســـّكالن ع�مل النفوذ الثورّي في المجتمع الإ�ســـالمّي، لأّن الإم�م عندم� ي�ســـبح ولّي 

عهد �سين�ســـّم، ح�ســـب ت�ســـّور الم�أمون، اإلى اأجهزة الحكم وينّفذ اأوامر الملك في الت�سّرف 

ب�لبالد، اإذًا فهو لم يعد ل مظلومً� ول مقّد�سً�.

3. اإ�سفاء الم�سروعّية على الخافة العبا�سّية:

اإنَّ مب�يعة الإم�م Q للم�أمون تعني ح�ســـول الم�أمون على اعتراف من العلوّيين، على 

اأعلى م�ستوى، ب�سرعّية الخالفة العب��سّية. وقد �سّرح هو بذلك »ف�أردن� اأن نجعله ولّي عهدن�، 

.
ليكون دع�وؤه لن�، وليعترف ب�لملك والخالفة لن�«)1)

لأّن هـــذه البيعة تعني ب�لن�ســـبة اإلى الم�أمـــون: اأّن الإم�م يكون قد اأقّر ب�أّن الخالفة لي�ســـت 

لـــه دون غيـــره، ول في العلوّيين دون غيرهم. ولذلك اإّن ح�ســـول الم�أمون على هذا العتراف 

ة، ُيعتبر اأخطر على العلوّيين من الأ�سلوب اّلذي انتهجه اأ�سالفه من  ومن الإم�م Q خ��سّ

.
(2(

اأموّيين وعب��سّيين �سّدهم، من قتلهم وت�سريدهم، و�سلب اأموالهم

وهن�ك اأهداف كثيرة ُذكرت في الكتب للبيعة ك�أن يك�ســـب الم�أمون �ســـمعة معنوّية و�ســـيتً� 

 ومر�سد للنظ�م، اإلى غير ذلك من الأهداف اّلتي 
ٍ
ب�لوق�ر والتقوى، واأن يتحّول الإم�م اإلى ح�م

�ســـنذكر بع�ســـه�. ولكّن ال�ســـوؤال المهّم هو م� هي الإجراءات التي ق�م به� الإم�م Q في 

�سبيل مواجهة هذه الخطوة ال�سي��سّية الدقيقة؟

ثانيًا: اإلكراه على البيعة
اأّول اأمر ق�م به الإم�م اأّنه رف�ش البيعة بولية العهد. وانت�سر هذا الرف�ش في كّل مك�ن حّتى 

تيحت 
ُ
اأّن الف�سل بن �سهل �سّرح في جمع من الع�ملين بهذا الأمر. وبّين الإم�م في كّل فر�سة اأ

له اأّنه مجبر على القي�م بهذا الأمر. وهذا ُيعتبر اأي�سً� اإجراء من قبل الإم�م في مواجهة ولية 

 ،Q �العهد من قبل الم�أمون. ق�ل الرّي�ن بن ال�ســـلت: دخلت على علّي بن مو�ســـى الر�س

فقلـــت لـــه: ي� بن ر�ســـول اهلل الن��ش يقولـــون: اإّنك قبلت وليـــة العهد مع اإظهـــ�رك الزهد في 

)1) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، عيون اأخب�ر الر�س�، ج2، �ش 181.
)2) الع�ملي، ال�سيد جعفر مرت�سى، الحي�ة ال�سي��سّية لالإم�م الر�س� Q، ل.ت، ط2، �ش 239-238.
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الدنيـــ�، فق�ل Q: »قد علم اهلل كراهتي لذلك، فلّما ُخّيرت بين قبول ذلك وبين القتل 

اخترت القبول على القتل، ويحهم اأما علموا اأّن يو�سف Q كان نبّياً ور�سوًل فلّما دفعته 

ْر�ِض اإِنِّي َحِفي���ٌظ َعِليٌم؟ 
َ
ال�س���رورة اإل���ى توّل���ي خزائن العزيز َق���اَل اْجَعْلِني َعلَ���ى َخَزاآِئ���ِن الأ

ودفعتني ال�سرورة اإلى قبول ذلك على اإكراه واإجبار بعد الإ�سراف على الهاك على اأّني ما 

.
دخلت في هذا الأمر اإّل دخول خارج منه فاإلى اهلل الم�ستكى وهو الم�ستعان«)1)

طبعـــً�، هـــذا ل يعني اأّن الإم�م Q لأّنـــه ُهّدد ب�لقتل قِبل بوليـــة العهد من دون النظر 

اإلـــى النت�ئج المترّتبة على ذلك. ومن الن�ســـو�ش اّلتي يظهر فيه� التهديد لالإم�م Q هو 

قول الم�أمون له: »اإّن عمر بن الخّط�ب جعل ال�ســـورى في �ســـّتة اأحدهم جّدك اأمير الموؤمنين 

علّيQ و�سرط فيمن خ�لف منهم اأن ُي�سرب عنقه ول بّد من قبولك م� اأريده منك ف�إّنني 

.
ل اأجد محي�سً� عنه«)2)

ثالثًا: اإلجراءات اّلتي قام بها اإلمام Q في قبول والية العهد

1. اإعان التهديد:

وهـــذا الإجـــراء تقّدم الكالم عنه، وقد �ســـ�عد اأعوان ال�ســـلطة لعدم تدبيرهـــم ودرايتهم 

ب�ل�سي��سة على ن�سر هذا الخبر.

2. عدم التدّخل في ال�سوؤون ال�سيا�سّية:

رغم كّل التهديدات اّلتي مور�ست على الإم�م Q َقِبَل ولية العهد ب�سرط الموافقة على 

عدم تدّخله في اأّي �س�أن من �سوؤون الحكومة من حرب اأو �سلم، ومن عزل اأو ن�سب وغيره.

فقد ق�ل Q عندم� هّدده الم�أمون: »فاإّني اأجيبك اإلى ما تريد من ولية العهد على 

اأّنن���ي ل اآم���ر ول اأنه���ى ول اأفتي ول اأق�سي ول اأوّلي ول اأع���زل ول اأغّير �سيئاً مّما هو قائم، 

.
فاأجابه الماأمون اإلى ذلك كّله«)3)

)1) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، عيون اأخب�ر الر�س�، ج2، �ش139.
)2) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، �ش290.

)3) م.ن.
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اإلى غيره� من الإجراءات التي ق�م به� الإم�م الر�ســـ�Q في مواجهة هذه ال�سي��ســـة 

اّلتي ق�م به� الم�أمون. 

رابعًا: نتائج والية العهد
اإّن ال�ســـنة التـــي ت�ســـّلم فيه� الإم�م Q وليـــة العهد ك�نت واحدة مـــن اأعظم البرك�ت 

الت�ريخية على الت�ســـّيع حّتـــى اإّنه� نفخت روحً� جديدة في ن�ســـ�ل العلوّييـــن وكف�حهم، وهذا 

، ولذلك �سن�سير اإلى 
(1(

ك�ن من برك�ت التدبير الإلهّي لالإم�م الث�من Q واأ�سلوبه الحكيم

بع�ش من نت�ئج ولية العهد.

:R 1. اعتراف الماأمون باأحقّية اأهل البيت

 Q ويكفي للتدليل على هذه الفكرة اأن نّطلع على بع�ش الكلم�ت التي �سدرت عن الإم�م

ـــحً� حّقه:  في مرا�ســـم التعيين. فعندم� طلب الم�أمون منه اأن يخطب اأم�م الن��ش خطب مو�سّ

»اأّيه���ا النا����ض اإّن لن���ا عليكم حّق���اً بر�سول اهلل P ولكم علينا حّقاً به، ف���اإذا اأّديتم اإلينا ذلك 

.
وجب لكم علينا الحكم وال�سام«)2)

ثم خطب الم�أمون فق�ل: »اأّيه� الن��ش ج�ءتكم بيعة علّي بن مو�سى بن جعفر بن محّمد بن 

علّي بن الح�ســـين بن علّي بن اأبي ط�لب R واهلل لو قراأت هذه الأ�سم�ء على ال�سّم البكم 

.
لبرئوا ب�إذن اهلل عّز وجّل«)3)

:Q 2. توظيف الإعام ل�سالح الإمام

وقد تّم ذلك من خالل عّدة خطوات:

• اأ�سبح اأئّمة الجمعة يدعون لالإم�م الر�س� Q في كّل جمعة وعند كّل من��سبة.	

• �سربت النقود ب��سم الإم�م الر�س� Q في جميع الأم�س�ر.	

• 	.R كثرت الخطب والأ�سع�ر الم�دحة لالإم�م واأهل البيت

)1) الإم�م الخ�منئي، الدرو�ش العظيمة من ال�سيرة اأهل البيت R، �ش190.
)2) ابن ال�ســـب�غ الم�لكي، علي بن محمد، الف�ســـول المهّمة، تحقيق وتوثيق وتعليق: �ســـ�مي العزيري، قم، دار الحديث، 

1422هـ، ط1،  �ش255 - 256.
)3) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، عيون اأخب�ر الر�س�، ج2، �ش147.
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حّتى اإّن الم�أمون نف�سه ق�ل:

تـــ�ئـــب  مـــــن  الــــتــــوبــــة  ـــل  ـــب ـــق ُت طــ�لــبل  اأبـــــــي  ابــــــن  بــــحــــبِّ  اإّل 

(1(
الهدى حلف  اهلل  ر�ــســول  اأخــي 

(2(
وال�س�حب ــّل  ــِخ ال فــوق  والأخ 

3. حرّية الإمام Q في المناظرة:

 Q ويكفي اأن نعرف اأّن من�ظرات الإم�م كثيرة جّدًا مع كّل المذاهب والأدي�ن حّتى ُلّقب

بـ »غيظ الملحدين«.

فقـــد جمع الم�أمون لالإمـــ�م Q الج�ثليق وهو رئي�ش الأ�ســـ�قفة، وراأ�ش الج�لوت ع�لم 

اليهود، وروؤ�س�ء ال�ســـ�بئين، وعظم�ء الهنود من اأبن�ء المجو�ش، واأ�سح�ب زراد�ست، وعلم�ء 

الروم، والمتكّلمين، فن�ظرهم ب�أجمعهم في من�ظرات م�ســـهورة، وغلب عليهم ب�لحّجة البّينة 

والبراهين الت�ّمة، واأذعنوا لتم�م ف�سله في العلم.

4. ن�سر ف�سائل اأهل البيت R ومقاماتهم:

فقد ن�ســـر الإم�م Q ف�ســـ�ئل الإم�م علّي Q وكرام�ته، ويكفي اأن نعرف اأّن نف�ش 

الم�أمون في �ســـنة 211 قد اأمر اأن ين�دى: »برئت الذّمة مّمن يذكر مع�وية بخير، واإّن اأف�ســـل 

.
الخالئق بعد ر�سول اهلل P علّي بن اأبي ط�لب«)3)

5. حقن دماء الم�سلمين:

من اآث�ر هذه الولية حقن الدم�ء، فقد اأ�سدر الم�أمون العفو الع�ّم عن ق�دة الثورات: كزيد 

واإبراهيم اأخي الإم�م Q، ومحّمد بن جعفر.

)1) ال�سيخ القر�سي، محمد ب�قر �سريف، حي�ة الإم�م الر�س� Q، ج2، �ش 249.
)2) ال�ســـيد محمد ح�سن، الأمين، اأعي�ن ال�سيعة، تحقيق وتخريج: ح�سن الأمين، بيروت، لبن�ن، دار التع�رف للمطبوع�ت، 

ل.ت، ل.ط، ج 2، �ش 16.

)3) ال�ســـيوطي، عبـــد الرحمن بن اأبي بكر، ت�ريخ الخلف�ء، تحقيق: لجنة مـــن الأدب�ء، بيروت، مط�بع معتوق اإخوان، ل.ت، 
ل.ط، �ش247.
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 المهاهيم الرئيسة

- ُعرف الإم�م الر�ســـ�Q في زم�نه بكثرة علومه وتنّوعه� و�ســـعته�، حتى ك�ن �ســـميَّ 

 .Qجده اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب

- اإّن توا�ســـع الإم�م الر�ســـ�Q وكرم اأخالقه قد مالأ الدني�، واأقّر له بذلك جميع من 

راآه وع��ســـره، وقد و�سف اإبراهيم بن العب��ش الإم�م الر�س�Q و�سفً� جمياًل جدًا 

ح�ول فيه جمع ف�س�ئله وعلّو اأخالقه 

- ع�نـــى الإمـــ�م الر�ســـ� Q الكثير من ظلـــم ه�رون ولكن لـــم يظهر اأّي ت�ســـدٍّ علنّي 

لمن�سب الإم�مة.

الحياة ال�سيا�سية

- ع��سر الإم�م Q عددًا من خلف�ء بني العّب��ش وهم ه�رون، والأمين، والم�أمون.

- في عهد الم�أمون ت�سّلم الإم�م Q ولية العهد.

- ك�نـــت هنـــ�ك عّدة اأهـــداف وراء ولية العهد منه�: التهدئة لالأو�ســـ�ع الداخلّية، �ســـلب 

القدا�سة والمظلومّية عن الثورات، اإ�سف�ء الم�سروعّية على الخالفة العب��سّية.

- اإّن الإمـــ�م Q ك�ن مكرهـــً� علـــى البيعة، وعند عر�ســـه� عليه وقبوله بهـــ� ق�م بعّدة 

اإجراءات منه� اإعالن اأّنه قبل ذلك تحت التهديد، وعدم تدّخله في ال�سوؤون ال�سي��سّية.

نتائج ولية العهد

.R 1. اعتراف الم�أمون ب�أحقّية اأهل البيت

.Q 2. توظيف الإعالم ل�س�لح الإم�م

3. حّرية الإم�م في المن�ظرة.

4. حقن دم�ء الم�سلمين.
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للمطالعة

أهداف المأمون من والية العهد
لقد ك�ن الم�أمون بدعوته لالإم�م الث�منQ اإلى خرا�س�ن ي�سعى وراء عّدة مق��سد اأ�س��ش:

الأول: تبديل �ســـ�حة المواجه�ت الثورّية الح�ّدة لل�ّســـيعة اإلى �ســـ�حٍة للن�ســـ�ط ال�سي��ســـّي 

اله�دئ البعيد عن الخطر... وك�ن لهذا التدبير القدرة على اأمرين:

اأ. اأن يجعـــل الفكر ال�ســـيعّي مرادًف� ل�ســـ�ئر العق�ئـــد والأفك�ر اّلتي له� اأتبـــ�ٌع في المجتمع 

ويخرجه من حيثّية الفكر المخ�لف لجه�ز ال�ّسلطة.

ب. تخطئة اّدع�ء الت�سّيع حول خالفة الأمويين والعّب��سيين، واإ�سف�ء ال�سرعّية على هذه الخالف�ت.

الثاني: نق�ش الفكرة ال�ّســـ�ئدة عن زهد وعدم اهتم�م الأئّمة بزخ�رف الدني� ومق�م�ته�، 

وُيظهر اأّن الأئّمة يلجوؤون اإلى الّزهد فقط في الّظروف اّلتي ل ت�سل فيه� اأيديهم اإلى الّدني�.

الثال���ث: اأن يجعل الإم�م المع�ســـوم، اّلذي ك�ن ركيزة المع�ر�ســـة والمواجهة، في جه�زه 

الح�كم وكذلك بقية الق�دة العلويين يدخلون تحت �سيطرة الم�أمون.

الرابع: اأن يجعل الإم�مQ تحت مح��سرة اأجهزة الحكومة. وبذلك يفقده الّط�بع ال�ّسعبّي، 

ويبني ح�جًزا بينه وبين الّن��ش حّتى ي�سعف ب�لّت�لي الرابط الع�طفّي بينه وبين الّطبقة ال�سعبّية.

الخام�ض: اأن يك�سب �سمعة معنوّية ووج�هة، ب�ختي�ره ابن ر�سول اهللP لولية عهده. 

ال�ساد�ض: ك�ن ب�عتق�د الم�أمون اأّن الإم�م Q بت�سّلمه لولية العهد �سيتحّول اإلى ع�مٍل 

تبريرّي لجه�ز الحكم و�س�حب ال�ّسخ�سّية المقّد�سة والمعنوّية.

وكمـــ� ُي�ســـ�هد ف�إّن هـــذا التدبير ك�ن مـــن العمق والتعقيـــد لدرجة اأّنه لم يكـــن لأحٍد غير 

الم�أمون القدرة على القي�م به، ولهذا ال�ســـبب، ك�ن اأن�ســـ�ر الم�أمـــون والمقّربون غ�فلين عن 

اأبع�ده وجوانبه ولأجل ذلك ك�ن الم�أمون يخترع الق�س�ش من اأجل توجيه هذا الفعل ودوافعه 

.
(1(

ويتو�ّسل بهذا القول وذاك

الإمام الخامنئي{

)1) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر250 �سنة، �ش337341)بت�سرف(.



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

يتعـــّرف اإلى بع�ش ف�ســـ�ئل الإم�مQ وحي�ته    1

العلمية.

يتعّرف اإلى الظروف ال�سي��ســـية الع�ّمة في ع�سر    2

Qالإم�م

مواجهـــة    3 وكيفّيـــة  الم�أمـــون  خّطـــة  �ـــش  يلخِّ

الإم�م Q له.

 

 اإلمام

Q محّمد بن علّي الجواد

الدرس السادس عشر 





سيرة مشرقة

أواًل: لمحة تاريخية 
ولد الإم�م محّمد بن علّي الجواد Q في الت��ســـع ع�ســـر اأو الخ�م�ش ع�ســـر من �ســـهر 

رم�س�ن �سنة )195هـ( في المدينة المنّورة. واأبوه الإم�م علّي الر�س�Q، ووالدته اأّم ولد 

ا�ســـمه� �سبيكة، وقد �ســـّم�ه� الإم�م الر�ســـ�Q خيزران، وك�نت من اأهل النوبة من قبيلة 

م�رية القبطية اأّم اإبراهيم ابن ر�ســـول اهلل P، وك�نت اأف�ســـل ن�س�ء زم�نه�، ولقد اأ�س�ر اإلى 

ذلـــك ر�ســـول اهلل P حيث روي عنه اأّنه P ق�ل: »باأبي ابن خي���رة الإماء النوبية الطّيبة 

 .
الفم«)1)

وك�ن من األق�به: المخت�ر، المنتجب، المرت�سى، الق�نع، الع�لم، التقّي، الجواد، والأخيران 

.Q من اأ�سهره�، وكنيته: اأبو جعفر الث�ني تمييزًا عن جّده محّمد بن علّي الب�قر

ت�سّلم الإم�مة بعد �سه�دة اأبيه الر�س�Q في �صنة 203هـ، وا�ستمّرت اإم�مته 17 �سنة اإلى 

.
(2(
Q صنة 220هـ، وقبل �سه�دته المب�ركة اأو�سى ب�لإم�مة اإلى ابنه الإم�م علّي اله�دي�

وك�ن لالإمـــ�م الجـــوادQ اأربعـــة اأولد، وهـــم: الإم�م علي الهـــ�ديQ، واأبو اأحمد 

مو�ســـى المبرقـــع، واأبو اأحمد الح�ســـين، واأبو مو�ســـى عمـــران، وبن�ته، ف�طمـــة، وخديجة واأم 

كلثوم وحكيمه واأم�مة، واأّمهم ُيق�ل له� �سم�نة، ولم يكن لالإم�م الجوادQ من اأم الف�سل 

.
(3(

اأولد

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش323. 
 .Q2) م.ن، ب�ب الإ�س�رة والن�ش على اأبي الح�سن الث�لث(

)3) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش295، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد، �ش54. 



220R واألئمة المعصومين Pدروس تمهيدّية في سيرة النبي

ا�ست�ســـهد في اآخر ذي القعدة �ســـنة )220 هـ( بو�ســـ�طة زوجته اأّم الف�ســـل بنت الم�أمون 

التي �سّمته بعد تحري�ش عّمه� المعت�سم، وُدفن في بغداد في مق�بر قري�ش في ظهر قبر جّده 

.Qالإم�م مو�سى بن جعفر

ثانيًا: علمه ومكارم أخالقه 
تمّتـــع الإم�م الجـــوادQ بمك�نة علميـــة مرموقة في المجتمع الإ�ســـالمّي، وك�ن محّط 

اأنظ�ر العلم�ء وع�مة الن��ش. وك�نت ال�سيعة ت�أتي اإليه وت�س�أله عن موارد الحالل والحرام رغم 

�سعوبة التوا�سل ومت�عب الطريق. وك�ن الإم�مQ يفرغ نف�سه لالإج�بة على م�س�كل الن��ش 

ً�، فقد اأج�ب في مجل�ش  واأ�ســـئلتهم، فك�ن يق�سي وقتً� طوياًل في ذلك، وُيقيم له مجل�سً� خ��سّ

 .
(1(

واحد على مئ�ت الم�س�ئل، حّتى اأده�ش الن��ش من كثرة علومه وف�س�ئله

وهـــذه المك�نة هي التي دفعت الم�أمون لأن يح�ســـن اإلى الإمـــ�م ويقّربه اإليه، حّتى ب�لغ في 

اإكرامه واإجالله واإعظ�مه، حّتى و�سل به الأمر اإلى اأن يعزم اأن يزّوجه ب�بنته اأّم الف�سل. وقد 

اأثبت الإم�مQ هذه المك�نة وك�ن ل يزال �ســـغيرًا في ال�ســـّن حيث ت�ســـّلم الإم�مة وعمره 

.
(2(

�سبع اأو ثم�ني �سنوات

وقـــد تتلمـــذ على يديه المب�ركتيـــن العديد من الأ�ســـح�ب، ومنهم: اإبراهيـــم بن مهزي�ر، 

و�سهل بن زي�د الآدمي، وعلي بن اأ�سب�ط، ومو�سى بن الق��سم البجلي، اأيوب بن نوح بن دراج، 

الح�ســـن بن را�ســـد، �س�لح بن اأبي حم�د، علي بن يحيى ُيكّنى اأب� الح�سين، محمد بن اأبي زيد 

�ل، حمدان بن �سليم�ن بن  الرازي، نوح بن �سعيب البغدادي، اأحمد بن الح�سن بن علي بن ف�سّ

عميرة، داوود بن اأبي زيد، رج�ء العبرت�ئي بن يحيى، وغيرهم الكثير من الفقه�ء والمحّدثين 

.
(3(

والأ�سح�ب

وك�ن الإمـــ�مQ �ســـديد الزهد في حي�ته رغم وجـــوده في بغداد، فقد روى الح�ســـين 

المـــك�ري، قـــ�ل: »دخلُت على اأبي جعفـــرQ ببغداد وهو على م� ك�ن مـــن اأمره، فقلُت في 

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج6، �ش496.
)2) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش281. 

)3) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، �ش387، ولالطالع اأكثر يراجع كتب علم الرج�ل. 
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نف�سي: هذا الرجل ل يرجع اإلى موطنه اأبدًا، واأن� اأعرف مطعمه، ق�ل: ف�أطرق راأ�سه ثّم رفعه؛ 

 ،Pوقد ا�ســـفّر لونه، فق�ل: ي� ح�ســـين، خبز �ســـعير وملح جري�ش في حرم جّدي ر�سول اهلل

.(1(
اأحّب اإلّي مم� تراني فيه

 Qكثير الوعظ والإر�س�د لأ�سح�به، فروي اأّن رجاًل اأتى اإلى الإم�م الجواد Qوك�ن

وق�ل له: اأو�سني، ق�لQ: »تقبل؟« ق�ل: نعم، ق�لQ: »تو�ّسد ال�سبر، واعتنق الفقر، 

 .
وارف�ض ال�سهوات، وخالف الهوى، واعلم اأّنك لن تخلو من عين اهلل فانظر كيف تكون«)2)

الظروف السياسية العامة 
 ،Q �ك�ن ال�ســـيعة ينتظرون بف�رغ ال�ســـبر ولدة الإم�م الجواد من اأبيه الإم�م الر�س

وذلـــك لعلمهم بهذا الأمر. ولكّن الإم�م الر�ســـ� Q ك�ن قد مّر على عمره ال�ســـريف اأكثر 

من اأربعين �ســـنة ولم ُيرزق ولدًا بعد، وعندم� ك�ن ُي�ســـ�أل عن ذلك ك�ن ُيجيب: »اإّن اهلل �سوف 

.
يرزقني ولداً يكون الوارث لي والإمام من بعدي«)3)

واأخيـــرًا، ولـــد لالإمـــ�م �ســـنة 195هـ ابنـــه الإمـــ�م محمد الجـــواد Q، وقـــ�ل الإم�م 

الر�س� Q عند ولدته: »قد ُولد لي �سبيه مو�سى بن عمران فالق البحار و�سبيه عي�سى 

اب���ن مري���م، قّد�س���ت اأم ولدت���ه، ق���د ُخلقت طاه���رة مطّه���رة«. ثّم ق�ل Q: »ُيقت���ل غ�سباً 

فيبك���ي ل���ه وعليه اأهل ال�سم���اء، ويغ�سب اهلل على عدّوه وظالمه، فا يلب���ث اإّل ي�سيراً حّتى 

.
ُيعّجل اهلل به اإلى عذابه«)4)

وولدة الإم�م Q اأزالت القلق من قلوب ال�سيعة، حيث ك�ن يحزنهم اأن ل يكون لالإم�م 

الر�س� Q خليفة.

ولكّن الم�س�ألة الجديرة ب�لهتم�م هي توّلي الإم�م Q من�سب الإم�مة في �سّن ال�س�بعة 

اأو الث�منة من عمره ال�سريف م� �سكّل �س�بقة في الفكر الإم�مّي. ولكّن هذا الأمر لي�ش بغريب 

في حي�ة الأولي�ء اّلتي فيه� الكثير من المعجزات والكرام�ت التي اخترقت نوامي�ش الطبيعة.

)1) قطب الدين الراوندي، �سعيد بن عبد اهلل، الخرائج والجرائح، ج1، �ش383. 
)2) ابن �سعبة الحراني، الح�سن بن علي، تحف العقول، �ش455. 

)3) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج50، �ش15.
)4) م. ن.
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اإّن الزم�ن اّلذي ع�ي�ســـه الإم�م الجواد Q تمّيز بوجود �سخ�ســـّية متمّيزة على �ســـّدة 

الحكم ذات ده�ء وعلم وا�ســـع واأ�سلوب في العمل تمّيزت به� من غيره� من ال�سخ�سّي�ت اّلتي 

توالت على الحكم وت�ســـّدت لمواجهة الأئّمة R هي الم�أمون الذي �ســـهد له الت�ريخ ب�أّنه 

 كم� ك�ن مع�وية اأدهى بني اأمّية.
(1(

اأدهى بني العّب��ش

فـــ�إّن الذيـــن �ســـبقوا الم�أمون في الحكـــم ك�نوا يواجهـــون الأئّمة R واأتب�عهم ب�ســـكل 

مب��ســـر وب�لحديد والن�ر، وقد راأى بعينه كيف ك�ن اأبوه ه�رون الر�سيد يتع�مل مع ال�سيعة بكّل 

ق�سوة، لكّنه علم اأّن هذا الأ�سلوب من التع�مل مع ال�سيعة واأئّمتهم لن يزيدهم اإّل قّوة وتم�ّسكً� 

بخّطهم، بل اإّنه �ســـيزلزل حكم بني العّب��ش اأي�ســـً� كم� زلزل من قبلهم حكم بني اأمّية واقتلعه 

من جذوره.

ة المأمون
ّ

خط
لقد اّتبع الم�أمون �سي��ســـة اأخرى مع ال�ســـيعة تترّكز على مح�ولة ت�ســـعيف الفكر ال�ســـيعّي 

والطعن به من الداخل ب�ســـكل يحدث زلزاًل في وجدانهم وعق�ئدهم فيق�سي عليهم ب�سكل ل 

تقوم لهم ق�ئمة بعده. وقد لحظ اأّن الإم�مة هي الح�ســـن الأ�ســـ��ش لهذا الفكر. من هن� ك�ن 

�سعيه بهذا الّتج�ه من جه�ت عّدة:

1. مح�ولة تحطيم عقيدة ال�ســـيعة بع�ســـمة الإم�م Q من خالل ا�ســـتدع�ئه اإلى دار 

الخالفة ليعي�ش في بذخ الق�سور ب�سكل ُي�سقط مفهوم الع�سمة.

 2. مح�ولـــة تحطيم عقيدتهم بعلم الإم�م Q من خـــالل اإجراء المن�ظرات مع اأبرز 

العلم�ء الذين ت�سل يده اإليهم بح�سور روؤ�س�ء القوم واأ�سرافهم، عّله يح�سل ا�ستب�ه اأو 

توّقف فيح�سل مراد الم�أمون.

3. اإذا لـــم ينجـــح في تحطيم فكـــرة الإم�مة فهو على الأقّل �سي�ســـمن الإمـــ�م اإلى ج�نبه 

ك�سخ�ش ت�بٍع لل�ســـلط�ن فيتحّول ال�سيعة من مع�ر�سين اإلى اأتب�ع ل�سلط�ن بني العّب��ش 

وحكمهم.

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج45، �ش131.
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ب�لإ�ســـ�فة اإلى اأّن عمل ال�سيعة ب�لتقّية والخف�ء ي�سّكل م�سكلة حقيقّية ب�لن�سبة اإلى الدولة، 

وقرب الإم�م من الم�أمون ووقوعه تحت نظره في جميع الأوق�ت ي�ســـمح للم�أمون بر�سد جميع 

تحّرك�ت الإم�م Q واّت�س�لته وب�لت�لي ك�سف وجه�ء ال�سيعة.

وقد واجه الم�أمون الإم�م الر�ســـ� Q بهذا الأ�ســـلوب وبهذه ال�سي��ســـة ولكّن �سي��ســـته 

ب�ءت ب�لف�ســـل الذريع ولم ي�ستطع اأن ي�سّجل موقفً� واحدًا على الإم�م ي�ستطيع اأن ي�ستفيد منه 

 Q �في خّطته هذه اإلى اأن فقد الأمل ووجد اأّن الّدفة تميل لغير �س�لحه واأّن الإم�م الر�س

وب�ســـبب هذه المن�ظرات والمواقف وجد �ســـهرة في البالد وحّبً� �ســـديدًا بين العب�د، و�سيعته 

تزداد يومً� بعد يوم، فلم يبَق اأم�مه اإل حّل واحد وهو د�ّش ال�ّسم والتخّل�ش من وجوده ال�سريف 

المب�رك.

وفي هذه الظروف والأجواء انتقلت المواجهة اإلى الإم�م الجواد Q وك�ن له من العمر 

م� يق�رب الثم�ني ال�سنوات، وعنده� وجد الم�أمون نف�سه اأم�م اإن�س�ن في عمٍر �سغير، فتجّدد 

 Q �اأمله بتحقيق مخّططه وعبر اأ�سلوبه القديم، ف�إّن الذي يواجهه الآن لي�ش الإم�م الر�س

بـــل هو �ســـبّي لم يبلـــغ الحلم، ومن ك�ن فـــي عمره ع�دة لن ي�ســـتطيع اأن ين�ظر كبـــ�ر العلم�ء 

اأو ي�ســـمد اأم�م مغري�ت ال�ســـلط�ن ودار الخالفة بكّل م� فيه�، من هن� نراه ي�ســـتدعي الإم�م 

الجواد Q اإلى بغداد.

Q مواجهة اإلمام الجواد 
لقد واجه الإم�م الجواد Q هذه ال�سي��ســـة من اللحظة الأولى التي وطئت قدم�ه فيه� 

بغداد، واأ�سقطه� تب�عً�:

1. على الم�ستوى العلمّي: 

هّي�أ الم�أمون للمن�ظرات بين الإم�م Q وبين ق��ســـي الزم�ن يحيى بن اأكثم بح�ســـور 

جمع من الأ�ســـراف وروؤ�ســـ�ء القوم. وقد �ســـّرح الم�أمون بغر�ســـه من تلـــك المن�ظرات حيث 

قـــ�ل ليحيى »اطـــرح على اأبي جعفر محّمد ابن الر�ســـ� Q م�ســـ�ألة تقطعه فيهـــ�«. ولكّن 

المن�ظرات ك�نت دائمً� ت�ســـير ل�ســـ�لح الإم�م Q وك�ن يتوّقف خ�سمه ويده�ش ل�سّدة م� 

.Q يراه من اإح�طة و�سعة في علم الإم�م
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 قتل �سيدًا؟
ٍ
ومن هذه المن�ظرات: ق�ل يحيى: م� تقول جعلت فداك في محرم

فق�ل اأبو جعفر Q: »قتله في حّل اأو حرم؟ عالماً كان المحرم اأو جاهًا؟ قتله عمداً 

؟ ح���ّراً كان المح���رم اأو عب���داً؟ �سغيراً كان اأو كبيراً؟ مبتدئ���اً بالقتل اأو معيداً؟ من 
ً
اأو خط���اأ

ذوات الطي���ر كان ال�سي���د اأم م���ن غيره���ا؟ من �سغ���ار ال�سيد اأم من كباره���ا؟ م�سّراً على ما 

فعل اأو نادماً؟ في الليل كان قتله لل�سيد اأم بالنهار؟ محرماً كان بالعمرة اإذ قتله اأو بالحج 

كان محرماً؟«.

فتحّيـــر يحيى بن اأكثـــم وب�ن في وجهه العجـــز والنقط�ع ولجلج حّتى عـــرف جم�عة اأهل 

المجل�ش اأمره.

ثم �سرح الإم�م Q بعد ذلك تف�سيل هذه الم�س�ئل ق�ئاًل:

»اإّن المح���رم اإذا قت���ل �سي���داً في الح���ّل وكان ال�سيد من ذوات الطي���ر، وكان من كبارها، 

فعلي���ه �س���اة، ف���اإن اأ�سابه في الحرم فعليه الجزاء م�ساعف���اً، واإذا قتل فرخاً في الحّل فعليه 

َحَم���ل ق���د ُفط���م من اللب���ن، واإذا قتله في الحرم فعلي���ه الحمل وقيمة الفرخ، ف���اإذا كان من 

الوح����ض وكان حم���ار وح����ض فعليه بق���رة، واإن كان نعام���ة فعليه بدن���ة، واإن كان ظبياً فعليه 

�س���اة، واإن كان قت���ل �سيئ���اً م���ن ذلك ف���ي الحرم فعلي���ه الجزاء م�ساعف���اً هدياً بال���غ الكعبة. 

واإذا اأ�س���اب المح���رم ما يجب علي���ه الهدي فيه، وكان اإحرامه بالح���ّج نحره بمنى، واإن كان 

اإحرام���ه بالعم���رة نحره بمّكة، وج���زاء ال�سيد على العالم والجاهل �س���واء وفي العمد عليه 

الماأثم وهو مو�سوع عنه في الخطاأ، والكّفارة على الحّر في نف�سه، وعلى ال�سّيد في عبده، 

وال�سغي���ر ل كّف���ارة عليه، وهي على الكبير واجبة والن���ادم ي�سقط ندمه عنه عقاب الآخرة، 

.
والم�سّر يجب عليه العقاب في الآخرة«)1)

وك�ن من اآث�ر هذه المن�ظرات اأن انت�ســـر الفكر ال�ســـيعّي و�س�ع وب�نت قّوته ومت�نته وعلّوه، 

ف�نقلب ال�سحر على ال�س�حر.

:R2. الحفاظ على مكانة اأهل البيت

 فقـــد حـــ�ول الم�أمـــون الطعن به� وت�ســـجيل ولو خطـــ�أ واحد على الإم�م Q لإ�ســـق�ط 

)1) الحّر الع�ملي، محمد بن الح�سن، و�س�ئل ال�سيعة، ج 13، �ش 14.
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مك�نته وقدا�ســـته، وبذل لذلك كّل م� اأمكنه، فعن محّمد بن الرّي�ن ق�ل: »احت�ل الم�أمون على 

اأبي جعفر Q بكّل حيلة فلم يمكنه فيه �ســـي ء فلّمـــ� اأراد اأن يبني عليه ابنته دفع اإلى م�ئة 

 Q و�ســـيفة من اأجمل م� يكّن اإلى كّل واحدة منهّن ج�مً� فيه� جوهر ي�ســـتقبلون اأب� جعفر

اإذا قعد في مو�ســـع الخت�ن، فلم يلتفت اإليهّن، وك�ن رجل ُيق�ل له مخ�رق �س�حب �سوت وعود 

و�سرب، طويل اللحية فدع�ه الم�أمون فق�ل: ي� اأمير الموؤمنين اإن ك�ن في �سي ء من اأمر الدني� 

ف�أنـــ� اأكفيك اأمره، فقعد بين يدي اأبي جعفر Q ل يلتفت اإليه ل يمينً� ول �ســـم�ًل، ثّم رفع 

 ق�ل: ف�ســـقط الم�ســـراب من يده والعود 
اإليه راأ�ســـه، وق�ل Q: »اّتِق اهلل يا ذا العثنون«)1)

.
(2(

فلم ينتفع بيده اإلى اأن م�ت«

ورغـــم الحقيقـــة الرا�ســـخة في ع�ســـمة الإمـــ�م Q اإل اأّن الم�أمـــون ك�ن قـــ�درًا على 

ال�ستف�دة من وجود الإم�م في ق�سر الخالفة من الجهة الإعالمّية ليعك�سه� ب�سكل �سلبّي على 

ال�ســـ�رع ال�سيعّي، ولم ي�ستطع الم�أمون اأن يحّول ال�سيعة اإلى الم�سروع العّب��سّي وي�ستفيد منهم 

ك�أتب�ع لهذا الم�سروع، بل على العك�ش فقد ا�ستف�د الإم�م Q من هذه ال�سي��سة في تقوية 

الم�سروع الإ�سالمّي الأ�سيل.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چٺ 
.

(3(
ڦ چ 

وعلى اأّي ح�ل ف�إّن الم�أمون ا�ســـتمّر ب�سي��ســـته هذه يح�سد الف�ســـل تلو الآخر اإلى اأن توّفي 

وحكم بعده اأخوه المعت�سم، ف�س�ر مّدة ب�سيرة الم�أمون، ولكنه �سرع�ن م� فقد الأمل من تحقيق 

اأهدافه، وفهم الآث�ر التي تح�ســـل ب�سبب هذه ال�سي��سة التي لم تزد م�سروعه اإّل �سعفً� ووهنً� 

وال�ســـيعة اإّل علوًا ومت�نة، واأح�ّش ب�لحب�ط والف�ســـل فتخّلى عن �سي��سته هذه وتو�ّسل ب�لحديد 

 Q والن�ر �ســـ�أن كّل �سعيف ل يقدر على مواجهة الكلمة والفكر، فد�ّش ال�سّم له وا�ست�سهد

عن عمر لم يتج�وز الخ�م�سة والع�سرين.

)1) اللحية الطويلة.
)2) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش 495.

)3) �سورة التوبة، الآية 33.
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 المهاهيم الرئيسة

- تمّتـــع الإم�م الجوادQ بمك�نة علمية مرموقة في المجتمع الإ�ســـالمي، وك�ن محط 

اأنظ�ر العلم�ء وع�مة الن��ش. 

-ك�ن الم�أمون اأدهى بني العّب��ش وك�ن خّطط لمح�ربة ال�ســـيعة والطعن بركنهم الأ�ســـ��ش 

المتمّثل ب�لإم�مة.

- حـــ�ول الم�أمـــون تحطيم مفهوم الع�ســـمة وعلـــم الإم�م Q ونقل ال�ســـيعة من موقع 

مواجهة العّب��سيين اإلى موقع الت�بع.

- المن�ظرات التي اأعّده� الم�أمون لمواجهة الإم�م Q ك�نت نت�ئجه� عك�سّية و�س�رت 

�ســـببً� في ن�سر الت�سّيع واإظه�ر قّوته. كم� و�ســـقطت ره�ن�ته في ت�سجيل خط�أ )ولو على 

الم�ستوى الإعالمّي( على الإم�م Q ب�سبب وجوده في ق�سر الخالفة.

.Q بعد ف�سل �سي��س�تهم كّله� لم يبَق اأم�م العّب��سيين �سوى اغتي�ل �سخ�ش الإم�م -

- ك�ن ال�سيعة ينتظرون بف�رغ ال�سبر ولدة الإم�م الجواد، وذلك لعلمهم بهذا الأمر، وك�ن 

قد مّر على عمر الإم�م الر�س� Q اأكثر من اأربعين �سنة ولم يرزق ولدًا.

- توّلى الإم�م الجواد الإم�مة في �سن ال�س�بعة اأو الث�منة من عمره ال�سريف.

- اإنَّ الزم�ن الذي ع�ي�ســـه الإم�م الجواد Q تمّيز بوجود �سخ�سية متمّيزة على �سّدة 

الحكم ذات ده�ء وعلم وا�سع.
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 للمطالعة

بنيان الحرية
اإّن الإمـــ�م الجـــوادQ هو قدوٌة واأ�ســـوٌة ونموذٌج لنـــ�. واإّن الحي�ة الق�ســـيرة لهذا العبد 

ال�س�لح هلل، انق�ست ب�لجه�د �سّد الكفر والّطغي�ن. وقد اأ�سحى في موقع قي�دة الأّمة الإ�سالمّية 

في حداثة عمره، وقد ج�هد مج�هدًة مرّكزة �ســـّد العدّو في هذه ال�ّسنوات الق�سيرة، حيث اإّنه 

ك�ن م� زال في مقتبل عمره، عندم� لم يعد اأعداء اهلل يتحّملون وجوده، فقتلوه ب�ل�سّم وا�سُته�سد. 

واإن هذا الإم�م العظيم قد اأ�ســـ�ف بعمله اإلى الإ�ســـالم دع�مة مهّمة من الجه�د ال�ّس�مل، وقّدم 

لن� در�ًســـ� عظيًم� في مواجهـــة القوى المن�فقة والمرائية حيث يجب اأن ن�ســـعى جهدن� من اأجل 

اأن ن�ســـتنه�ش وعي الّن��ش لمواجهة هذه القوى. فلو اأّن العدّو يظهر عداءه بنحٍو �ســـريٍح وعلنّي 

ول يرائي، ف�إّن الّتع�مل معه اأ�ســـهل. ولكن عندم� يكون العدّو ك�لم�أمون اّلذي يتظ�هر ب�لقدا�سة 

والّدف�ع عن الإ�ســـالم، ف�إّن التعّرف عليه �ســـيكون �سعًب� ب�لّن�ســـبة للّن��ش. ك�ن المت�سّلطون، في 

ع�ســـرن� هذا، وفي جميع ع�ســـور الت�ريخ، ي�سعون دائًم� للتو�ّسل ب�لحيلة والّري�ء والّنف�ق عندم� 

 ،Qوالإم�م الجواد Q�يعجزون عن مواجهة الّن��ش وجهً� لوجه، وقد بذل الإم�م الر�س

الهّمة من اأجل ك�سف قن�ع التزوير والّري�ء عن وجه الم�أمون، ونجحوا في ذلك.

اإّن هذا العظيم هو مظهر المق�ومة وعالمته�. اإن�ســـ�ٌن عظيٌم اأم�ســـى كّل عمره الق�ســـير 

بمواجهة ومع�ر�ســـة ال�ّســـلطة المـــزّورة والمرائية للخليفة العّب��ســـي ــ الم�أمون ـــــ ولم يتراجع 

عبة وج�هد بكّل الأ�س�ليب الجه�دّية الممكنة. وك�ن  خطوًة واحدًة وتحّمل جميع الظروف ال�سّ

اأّول من اأ�ســـ�د بني�ن بحث الحّرية ب�ســـورٍة علنّيـــة. وك�ن ُيب�حث العلمـــ�ء والدع�ة والمّدعين 

ومختلقي الأعذار في مح�ســـر الم�أمون العّب��سي ب�ســـ�أن اأدّق الق�س�ي� وي�ستدّل ويثبت اأف�سلّيته 

وحّق�نية كالمه. اإّن بحث الحّرية هو من تراثن� الإ�سالمّي، وقد راج هذا البحث في زم�ن اأئّمة 

.
(1(

الهدى، وقد تطّرق الإم�م الجوادQ اإليه في زم�نه وتعّر�ش له ب�سورٍة �س�فية ونقّية

الإمام الخامنئي{

)1) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش355 356. 





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

يتعّرف اإلى ف�س�ئل الإم�مQ ومك�رم اأخالقه    1

وقب�ش من علمه. 

يعـــرف الح�لـــة الع�ّمـــة لع�ســـر الإمـــ�م الهـــ�دي   2

.Q

ي�ســـتذكر كيفّيـــة بنـــ�ء الإمـــ�مQ للمجتمـــع    3

ال�س�لح وبن�ء نظ�م الوك�لة.

 اإلمام 

Qعلي بن محّمد الهادي

الدرس السابع عشر





سيرة مشرقة

أواًل لمحة تاريخية 
ولـــد الإمـــ�م علّي بن محّمـــد اله�ديQ في الن�ســـف من ذي الحّجة �ســـنة )212هـ( 

قرب المدينة في مو�ســـع يق�ل له )�ســـري�(. اأبوه الإم�م محمد الجوادQ، واأّمه �ســـم�نة 

المغربية المعروفة ب�ل�سّيدة، وقد ك�نت دائمة ال�سوم ول مثيل له� في الزهد والتقوى، وُتكّنى 

اأم الف�ســـل. وقد روي عن الإم�مQ في حّقهـــ� اأّنه ق�ل: »اأّمي عارفة بحّقي وهي من اأهل 

الجّن���ة ل يقربه���ا �سيط���ان م���ارد، ول ينالها كيد جّب���ار عنيد، وهي مكل���ّوة بعين اهلل التي ل 

.
تنام، ول تختلف عن اأّمهات ال�سّديقين وال�سالحين«)1)

وك�ن مـــن األق�بهQ: النجيب، المرت�ســـى، الهـــ�دي، النقّي، الع�لـــم، الفقيه، الأمين، 

الموؤتمن، الطّيب، المتوّكل، واأ�سهره�: النقّي، واله�دي.

.
(2(
L�واأّما كنيته فهي: اأبو الح�سن الث�لث تمييزًا له عن الإم�م الك�ظم والإم�م الر�س

وك�ن لهQ من الأولد خم�ســـة، وهم: الإم�م الح�ســـن الع�ســـكريQ، والح�ســـين، 

.
(3(

ومحمد، وجعفر المعروف بجعفر الكّذاب المّدعي لالإم�مة، وابنته ع�ئ�سة

)1) يو�سف بن ح�تم ال�س�مي، الدر النظيم، قم، ل.ت، ل.ط، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، �ش721. 
)2) الم�سهور بين المحّدثين في التعبير عنهم ب�أبي الح�سن ثالثة وهم: الإم�م مو�سى الك�ظم، والإم�م علي الر�س�، والإم�م 
علي اله�دي R، واإن �ســـ�ركهم بع�ش ب�قي الأئّمة R في هذه الكنية، ف�إذا ورد حديث عن اأبي الح�ســـن واأطلق 

 ،Q �ويق�ل له )اأبو الح�سن الم��سي(، واإذا قيد ب�لث�ني فهو الإم�م علّي الر�س ،Q فهو الإم�م مو�سى الك�ظم

.Q واإذا قيد ب�لث�لث فهو الإم�م علّي اله�دي

)3) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش312، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد، �ش56.
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 Qقبـــل �ســـه�دته قـــد اأو�ســـى لبنـــه الإم�م الح�ســـن الع�ســـكرّي Qوك�ن الإمـــ�م

، وا�ست�ســـهدQ في �سنة )254هـ( في اليوم الث�لث من �سهر رجب، ب�ل�سّم في 
(1(

ب�لإم�مة

زمن المعتّز، ودفن في �س�مّراء.

ثانيًا: فضائله ومناقبه 
ك�ن الإمـــ�م الهـــ�ديQ اأطيب الن��ش بهجة، واأ�ســـدقهم لهجـــة، واأملحهم من قريب، 

، واإذا دخل على 
(2(

واأكملهـــم من بعيد، اإذا �ســـمت علتُه هيبة الوق�ر، واإذا تكّلم �ســـم�ه البهـــ�ء

الن��ش ترّجلوا له احترامً� وتقديرًا، فقد روى اأبو ه��ســـم الجعفرّي: اأّن بع�ش الن��ش ك�نوا في 

مجل�ـــش ب�نتظ�ر قدوم الإمـــ�م اله�دي، فق�لوا: ِلـــَم نترّجل لهذا الغالم وم� هو ب�أ�ســـرفن�، ول 

ب�أكبرن� ول ب�أ�ســـّنن� ول ب�أعلمن�؟ واهلل ل ترّجلن� له، فق�ل اأبو ه��ســـم: واهلل لتترّجلّن له �سغرة 

اإذا راأيتموه، فم� هو اإل اأن اأقبل وب�سروا به حّتى تّرجل الن��ش كلهم. 

فق�ل لهم اأبو ه��ســـم: األي�ش زعمتم اأّنكم ل تترّجلون له؟ فق�لوا له: واهلل م� ملكن� اأنف�ســـن� 

.
(3(

حّتى ترّجلن�

وك�ن �سديدة العب�دة هلل عّز وجّل، متفّرغً� له�، مقباًل للعب�دة ل يفتر �س�عة، دائم التب�ّسم، 

، وك�ن من ت�ســـبيحه الدائم هلل عـــّز وجّل قوله: »�سبح���ان من هو 
(4(

دائـــم الذكـــر هلل عّز وجّل

دائ���م ل ي�سه���و، �سبح���ان م���ن هو قائ���م ل يلهو، �سبحان م���ن هو غّني ل يفتق���ر، �سبحان اهلل 

 .
وبحمده«)5)

.
(6(

وك�ن �سديد الزهد، فك�ن يلب�ش جّبة �سوف، وك�نت �سّج�دته من ح�سير

ومن كلم�ته ومواعظه للن��ش م� روي عن اأبي ه��سم الجعفرّي ق�ل: اأ�س�بتني �سيقة �سديدة 

ف�ســـرت اإلى اأبي الح�ســـن علّي بن محّمد Q ف�أذن لي فلّم� جل�ســـت ق�ل: »يا اأبا ها�سم اأّي 

نعم اهلل عّز وجّل عليك تريد اأن توؤّدي �سكرها«؟ ق�ل اأبو ه��سم : فوجمت فلم اأدر م� اأقول له.

 .Q 1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش325، ب�ب الإ�س�رة والن�ش على اأبي محمد(
)2) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج3، �ش505.

)3) م.ن، �ش511. 
)4) قطب الدين الراوندي، �سعيد بن عبد اهلل، الخرائج والجرائح، ج2، �ش901. 

)5) قطب الدين الراوندي، �سعيد بن عبد اهلل، الدعوات، �ش94. 
)6) قطب الدين الراوندي، �سعيد بن عبد اهلل، الخرائج والجرائح، ج2، �ش901.
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ف�بتـــداأ Q فق�ل: »رزقك الإيمان فحّرم بدنك على الن���ار، ورزقك العافية فاأعانتك 

عل���ى الطاع���ة، ورزق���ك القن���وع ف�سانك ع���ن التبّذل، ي���ا اأبا ها�س���م اإّنما ابتداأتك به���ذا لأّني 

.
ظننت اأّنك تريد اأن ت�سكو لي من فعل بك هذا، وقد اأمرت لك بمائة دينار فخذها«)1)

Q ثالثًا: قبس من علومه
اعتبر الموؤّرخون واأ�ســـح�ب ال�ســـير الإمـــ�م اله�دي Q علمً� ب�رزًا من اأعالم ع�ســـره 

فـــي العلـــم والمعرفة، فـــ�إّن م�ئة وخم�ســـة وثم�نيـــن تلميـــذًا وراويً� اأخـــذوا ورووا عـــن الإم�م 

اله�دي Q، وحفلت كتب الرواية والحديث والفقه والمن�ظرة والتف�ســـير واأمث�له� بم� اأثر 

عنه، وا�ســـتفيد من علومه ومع�رفه. وك�ن من تالمذته ورواته واأ�سح�به: عبد العظيم بن عبد 

اهلل الح�سني، اأيوب بن نوح بن دراج، والح�سن بن علي الو�س�ء، وعبد اهلل بن جعفر الحميري، 

ومحمـــد بن عي�ســـى بن عبيد اليقطينـــي، اأحمد بن اإ�ســـح�ق بن عبد اهلل الأ�ســـعري، علي بن 

مهزي�ر الأهوازي، الف�ســـل بن �س�ذان الني�ســـ�بوري، عثم�ن بن �سعيد العمري �س�حبه و�سفير 

.
(2(
الإم�م المهدي|

كم� اأّن لالإم�مQ ر�س�ئل في مختلف العلوم والأمور، منه�: ر�س�لته في الرّد على الجبر 

والتفوي�ش، واإثب�ت العدل، والمنزلة بين المنزلتين، وغيره�.

Qإمامة اإلمام الهادي

ت�ســـّلم الإمـــ�م الهـــ�دي Q الإم�مة بعد ا�ست�ســـه�د اأبيـــه الإم�م الجواد Q �صـــنة 

220هـ. وبهذا يكون عمره ال�سريف حين ت�سّديه لالإم�مة ثم�ني �سنوات، ولذلك ُتعتبر اإم�مته 

الم�سداق الث�ني لالإم�مة المبّكرة في الفكر ال�سيعّي؛ فمن الطبيعّي اأن تتكّثف الن�سو�ش حول 

اإم�متـــه لتركيزه� في اأذه�ن الن��ش كم� ح�ســـل من قبل مـــع الإم�م الجواد Q حيث ك�ن 

هن�ك تمهيد طبيعّي من الإم�م الر�ســـ� Q لبنه الإم�م الجواد Q. واإّن اإ�ســـن�د هذا 

المن�ســـب الإلهّي اإليه في هذه ال�ســـن المبكرة جعل الكرام�ت تظهر على يديه موؤّكدة اّت�س�ل 

�ســـ�حبه� بع�لم الغيب، ولذا ك�ن ل بّد من العمل على ت�أكيد اإمك�نية اأن يت�ســـّلم الإم�م من�سب 

)1) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، الأم�لي، �ش498. 
)2) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، �ش383، ولالطالع اأكثر يراجع كتب علم الرج�ل. 
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الإم�مة مبكرًا، ولذا ورد العديد من الرواي�ت التي ت�سير اإلى اأن الإم�م اله�دي هو الإم�م بعد 

اأبيه من جهة، ومن جهة اأخرى رواي�ت ت�ســـير اإلى �ســـرورة اللتزام ب�أوامره واأّن من بعده ابنه 

 Q الح�سن ثّم الق�ئم|، منه� م� ورد عن اإ�سم�عيل بن مهران، ق�ل: لّم� خرج اأبو جعفر

من المدينة اإلى بغداد في الدفعة الأولى، قلت له عند خروجه: جعلت فداك، اإّني اأخ�ف عليك 

مـــن هـــذا الوجه، ف�إلى من الأمـــر بعدك؟ ق�ل: فكّر بوجهه اإلّي �ســـ�حكً�، وقـــ�ل: »لي�ض حيث 

ظننت في هذه ال�سنة«. فلّم� ا�ســـُتدعي به اإلى المعت�ســـم في المّرة الث�نية �سرت اإليه، فقلت 

له: جعلت فداك، اأنت خ�رج، ف�إلى من هذا الأمر من بعدك؟ فبكى حّتى اخ�ســـّلت لحيته، ثّم 

.
، الأمر من بعدي اإلى ابني علّي«)1) التفت اإلّي فق�ل: »عند هذا ُيخاف عليَّ

واأّم� الجهة الأخرى، فقد روي عن ال�سقر بن اأبي دلف قول الإم�م الجوادQ: »الإمام 

بعدي ابني علّي اأمره اأمري، وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمام بعده ابنه الح�سن اأمره 

اأمر اأبيه وقوله قول اأبيه وطاعته طاعة اأبيه«.

ثم �ســـكت فقلت: ي� بن ر�ســـول اهلل فمن الإم�م بعد الح�سن؟ فبكى Q بك�ًء �سديدًا ثّم 

.
(2(

ق�ل: »اإّن بعد الح�سن ابنه القائم بالحّق المنتظر« اإلى اآخر الرواية

Qمالمح عصر اإلمام الهادي

1. الحالة ال�سيا�سية العاّمة:

بداأ الإم�م اله�دي Q مه�ّمه القي�دية في حكم المعت�ســـم �ســـنة )220هـ( وا�ست�سهد 

فـــي حكم المعتّز �ســـنة )254 هـ(. وخالل هذه ال�ســـنوات الأربع والثالثين ع��ســـر �ســـتة من 

حك�م بني العب��ش. ويعتبر عهد المتوّكل العّب��ســـّي بدء الع�ســـر العب��ســـّي الث�ني وهو ع�ســـر 

نفوذ الأتراك )232 ـ 334 هـ(. واعتبره البع�ش بدء ع�ســـر انحالل الدولة العب��ســـية، الذي 

انتهى ب�سقوطه� على اأيدي التت�ر �سنة )656 هـ(. وك�ن ل�سي��سة المتوّكل واأ�سالفه الأثر الب�لغ 

في انف�ســـ�ل بع�ش اأم�ســـ�ر الدولة وا�ستقالله� عن ال�ســـلطة المركزية ب�لتدريج، حيث ن�س�أت 

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش260.
)2) علي بن يون�ش الع�ملي النب�طي البي��ســـي، ال�ســـراط الم�ســـتقيم، تحقيق وت�ســـليح: محمد الب�قر البهبودي، المكتبة 

المرت�سوية لإحي�ء الآث�ر الجعفرية، 1384هـ، ط1، �ش230.
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دويالت �ســـغيرة وكي�ن�ت متن�ف�ســـة فيم� بينه�، ك�ل�ســـ�م�نية والبويهية والحمدانية والغزنوية 

.
(1(

وال�سلجوقية بعد هذا الع�سر

وك�ن المعت�ســـم اأّول الخلف�ء العب��سيين الذين ا�ستع�نوا ب�لأتراك واأ�سندوا اإليهم من��سب 

.
(2(

الدولة واأقطعوهم الولي�ت الإ�سالمية

وقد انتهج المتوّكل �سي��ســـة العنف تج�ه العلويين اأهل البيتR و�ســـيعتهم، حيث اأمر 

 .
(3(

بهـــدم قبر الإم�م الح�ســـينQ، ومنع الن��ش من زي�رته وتوّعد ب�ل�ســـجن على من زاره

وقد اأث�ر المتوكل بهذه ال�سي��سة حفيظة الم�سلمين ب�سكل ع�ّم، واأهل بغداد ب�سكل خ��ّش. وقد 

 .
(4(

رّدوا على الإه�ن�ت التي األحقه� ب�لعلويين ف�سّبوه في الم�س�جد والطرق�ت

وك�ن المنت�ســـر يح�ســـن للعلويين مخ�لفً� بذلك �سي��ســـة اأبيه، وتجّلت �سي��ســـته في اإزالة 

الخوف عنهم وال�سم�ح لهم بزي�رة قبر الح�سين Q. ولم يدم حكم المنت�سر طوياًل فقد 

.
(5(

ت�آمر عليه الأتراك وقتلوه عن طريق طبيبه طيفور في �سنة )248 هـ(

وبعد مقتل المنت�ســـر توّلى الخالفة الم�ستعين ب�هلل �ســـنة )248 هـ( واأرجع ع��سمته اإلى 

 .
(7(

، وتعيين المعتز مك�نه من قبل الأتراك
(6(

بغداد. وقد تم قتله غيلة

كمـــ� اأّن المعتـــز لم ينج من اأعمـــ�ل العنف والتع�ّســـف التي ق�م به� ق�دة الدولة العب��ســـية 

مـــن الأتراك فقتل �ســـّر قتلة علـــى اأيديهم وذلك �ســـنة )255 هــــ(، وق�م اأي�ســـً� بقتل الإم�م 

 .Q اله�دي

اإّن �ســـعف �سخ�ســـّية الحـــّك�م هـــو اأحد عوامـــل التفـــّكك والنهي�ر الـــذي اأ�ســـ�ب الدولة 

الإ�ســـالمية، وقد رافقه نفوذ زوج�تهم واأمه�تهم اإلى ج�نب �ســـيطرة الأتراك الذين اعتمدوا 

عليهـــم للتخّل�ـــش من نفوذ الفر�ش والعرب. كمـــ� ك�ن لظلم الأمراء والـــوزراء دوره الب�لغ في 

زعزعة ثقة الن��ش ب�لحّك�م واإث�رة الفتن وال�سغب داخل بالد الم�سلمين.

)1) ح�سن اإبراهيم ح�سن، ت�ريخ الإ�سالم ال�سي��سي، ج 3، �ش 1 )بت�سرف(.
)2) م. ن، �ـــش 2، ويراجـــع: الطبـــري، محمد بن جرير، ت�ريـــخ الأمم والملوك، ج 7، حول ازدي�د نفوذ التراك في ع�ســـر 

المعت�سم.

)3) الطبري، محمد بن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، ج 11، �ش 44.
)4) ح�سن اإبراهيم ح�سن، ت�ريخ الإ�سالم ال�سي��سي، ج 3، �ش 5.

)5) الطبري، محمد بن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، ج 7، اأحداث ع�م 248 هـ.

)6) ابن الأثير، علي بن اأبي الكرم، الك�مل في الت�ريخ، ج 7، �ش 50 وم� بعده�.
)7) الم�سعودي، علي بن الح�سين، مروج الذهب، قم، اإيران، دار الهجرة، 1404هـ - 1984م، ط2، ج 2، �ش 407 - 408.
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2. الحالة الثقافية:

ك�ن لترجمـــة الكتـــب اليون�نية والف�ر�ســـية والهنديـــة اإلى العربية اأثر كبيـــر في ثق�فة هذا 

الع�ســـر. وك�نت ظ�هرة الترجمة قد ابتداأت منذ اأي�م الم�أمون. وقد اأ�ســـهمت في رفد الثق�فة 

الإ�ســـالمية من جهة والنفت�ح على الثق�ف�ت الأخرى التي قد تتق�طع مع م� اأفرزته الح�س�رة 

الإ�سالمية من اّتج�ه�ت فكرية وثق�فية من جهة اأخرى.

كم� ك�ن لرتح�ل الم�ســـلمين في م�ســـ�رق الأر�ش ومغ�ربه� اأثر كبير في التب�دل والتع�طي 

الثق�فّي بين �ســـرق البالد الإ�سالمية وغربه� واأنتج ذلك ن�س�طً� ثق�فيً� متمّيزًا وحركة فكرية. 

وقـــد حظي ال�ســـعراء والأدب�ء بمك�نة رفيعة عنـــد الأمراء م� اأدى اإلى ازدهـــ�ر الأدب في هذا 

الع�صر.

3. الحالة القت�سادية:

اإّن ال�ســـطراب�ت ال�سي��ســـية وال�ســـراع على ال�ســـلطة وبدء انف�ســـ�ل اأجزاء عـــن الدولة 

العب��سية وا�ستقالله� قد اأّثر في تدهور الو�سع القت�س�دّي. وك�ن لظهور الطبقية في المجتمع 

الإ�سالمّي اآث�ر �سلبية اأّدت الى �سرعة النهي�ر القت�س�دي ف�ساًل عن المج�عة وارتف�ع الأ�سع�ر، 

مـــ� ك�ن له اأثر كبير في ا�ســـطراب الأمن وفقدان ال�ســـيطرة من قبـــل الدولة. وقد تجّلى ذلك 

في ق�ســـر فترة حكم الخلف�ء اإلى ج�نب انتق�ل اإدارة الدولة اإلى القّواد الأتراك بدل الخلف�ء 

.
(1(

وهو دليل وا�سح على �سعف �سوكتهم وفقدان هيبتهم اأم�م قّواد الجي�ش ووزرائهم وكّت�بهم

:Q 4. العّبا�سّيون والإمام الهادي

تدّرجت �سي��سة الحّك�م العب��سيين في من�ه�سة اأهل البيت R بعد اأن عرفوا موقعهم 

الدينّي والجتم�عّي المتمّيز واأنهم ل يداهنون من اأجل الحكم والملك بل اإّنهم اأ�سح�ب مبداأ 

وعقيدة وقيم، فك�نت �سي��ســـة ال�ســـّف�ح والمن�ســـور والر�ســـيد تتلّخ�ش في الرق�بة الم�ســـّددة 

والت�ســـييق مع ف�ســـح المج�ل للتحّرك المحدود، ورافقه� خلق البدائل العلمية لئاّل ينفرد اأهل 

البيت R ب�لمرجعية العلمية والدينية في ال�س�حة الجتم�عية، فك�ن الدعم المب��سر من 

الحّك�م لأئمة المذاهب وتبّني بع�سه� والدعوة اإليه� في هذا الطريق. ولكن كّل هذه الأ�س�ليب 

)1) ُيراجع: الطبري، محمد بن جرير، ت�ريخ الأمم والملوك، ج 7، اأحداث ال�سنوات 247 254 هـ.
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لـــم تفلح فـــي التعتيم الإعالمـــّي وتوجيه الأنظ�ر عـــن اأهل البيت R اإلـــى غيرهم فك�نت 

.Q �سي��سة الم�أمون هي �سي��سة الحتواء التي نّفذه� مع الإم�م الر�س�

وقـــد بقي الإمـــ�م اله�دي Q تحت رق�بـــة الحّك�م العب��ســـيين مّدة طويلـــة تزيد على 

 Q �الع�سرين ع�مً�، وهي فترة طويلة جدًا اإذا م� ق�سن�ه� بفترة ولية العهد لالإم�م الر�س

اأو فترة بق�ء الإم�م الجواد Q في بغداد في زمن المعت�سم. وفي هذا موؤ�ّسر وا�سح على 

.R انك�س�ف �سي��سة العب��سيين الحقيقية تج�ه اأئمة اأهل البيت

:R 5. ا�سطهاد اأتباع اأهل البيت

اإذا ا�ســـتثنين� �سي��ســـة المنت�ســـر التي لم تدم �سوى �ستة اأ�ســـهر والتي تمّثلت في اللين مع 

العلويين و�ســـيعة اأهل البيت R ف�إّن� نجد ال�سي��ســـة العب��ســـية الع�مة هي من�ه�ســـة اأهل 

البيت R واأتب�عهم، ومم�ر�ســـة �سي��ســـة العنف معهم ب�لرغم من اّت�س�ع رقعة الت�سّيع بعد 

.Q �تظ�هر الم�أمون ب�حترامه الخ��ّش لالإم�م الر�س

اإّن حرم�ن اأهل البيت R واأتب�عهم من الو�سع المعي�سّي الالئق بهم اإّنم� ك�ن ب�عتب�ر 

قلقهـــم من توظيف الم�ل لالإط�حة بملكهم. ومن هن� ك�نت �سي��ســـة التق�ّســـف ب�لن�ســـبة لهم 

�سي��ســـة ع�ّمة قد �ســـ�ر عليه� ع�ّمة حّك�م بني العّب��ش، وهم اأعرف ب�لمك�نة الجتم�عية لأهل 

البيت R في قلوب الموؤمنين.

وك�ن الحرمـــ�ن يمتـــّد اإلـــى اإخراجهم من الوظ�ئـــف الحكومية اإن عثروا علـــى مواٍل لأهل 

البيـــت  R ك�ن قـــد حظي بوظيفة حكومية، بل تعّدى ذلك اإلى تحديد اأمالكهم وغلم�نهم 

حّتى ب�ن الفقر والحرم�ن على كثير من العلويين في هذا الع�سر.

6.انتفا�سات العلويين:

لقـــد تم�دى المتـــوّكل في اإيـــذاء العلويين ومنعهم حقوقهـــم التي منحهـــم اهلل اإّي�ه� حّتى 

اأ�سرفوا على الهالك من �سّدة الفقر. بل تم�دى في الجور عليهم حّتى قّدم دعوى غير العلوّي 

على دعوى العلوّي اإذا تح�كم� عند الق�س�ة. ولم نجد من العب��سيين ع�ّمة اإّل العداء والبغ�ش 

لأهـــل البيت R لأ�ســـب�ب �ســـّتى، منه�: تفّرد اأهـــل البيت R ب�لن�ـــشّ عليهم من قبل 

جّدهم الر�ســـول P وتفّردهم ب�لزع�مة الروحية والعلمية، وت�أثيرهم على قلوب الم�ســـلمين 
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ووجدانهـــم، والهتم�م ب�ســـوؤونهم، واإيث�رهم للديـــن على الدني�، والموت في �ســـبيل اهلل على 

الحي�ة مع الذّل والهوان في غير ط�عة اهلل.

اإّن عواطـــف الم�ســـلمين وقلوبهـــم قد اّتجهت نحو اأبن�ء الر�ســـول R و�ســـيعتهم الذين 

يحـــذون حذوهـــم، واأخذت هذه الظ�هرة تنمو وتظهر على ال�ســـ�حة الإ�ســـالمية، وهذا مّم� ل 

يرت�ح له الحّك�م العب��ســـّيون وعمالوؤهم الذين جل�سوا على موائدهم التي ج�ّسدت اأفظع اأنواع 

التبذير في بيت م�ل الم�سلمين. ومن هن� لم تخل ال�س�حة الإ�سالمية من الثورات التي ق�م به� 

 .Q ق�دة علوّيون على طول الخّط بعد ثورة الح�سين

وقـــد ا�ســـتمّرت هذه الثـــورات حّتى ع�ســـر الغيبة وانتهت فيمـــ� بعد الى ت�أ�ســـي�ش دويالت 

واإمـــ�رات يحكمه� ق�دة علويون اأو علم�ء يحملون ثق�فة اأهل البيت R ويح�ولون تج�ســـيد 

قيمهم و�سيرتهم في الحي�ة الإ�سالمية.

ولم تكن اغتي�لت الخلف�ء لالأئّمة من اأهل البيت R اإّل ب�عتب�ر دعمهم لهذه الثورات 

الم�سّلحة وت�أييدهم له� من قريب اأو من بعيد. وقد خرج على حّك�م هذا الع�سر من العلويين 

مجموعة تمّثل ا�ستمرار الخط الثورّي �سّد الظلم والظ�لمين.

الجانب التنظيمّي انظام الوكالةا
اإّن مفهوم الإم�مة اّلذي يعني قي�دة الأّمة اإلى الخير وال�ســـالح في الدني� والآخرة اقت�سى 

من الإم�م اأن يم�ر�ش الج�نب التنظيمّي في المجتمع من اأجل حم�يته من حب�ئل ال�سلطة اّلتي 

ك�نـــت تترّب�ش ب�لموؤمنين وب�إم�مهم Q الدوائر. ف�ّتبع الإم�م اأ�ســـلوب الوك�لة لالرتب�ط 

ب�أتب�عه و�سيعته في الع�لم، فكيف ك�ن هذا النظ�م؟

ك�ن الـــوكالء يتوّلون تنظيم عملّية الّت�ســـ�ل بين الإم�م Q وال�ســـيعة، خ�سو�ســـً� في 

الموارد الت�لية: ت�ســـلُّم الخم�ش من ال�ســـيعة واإي�ســـ�له لالإم�م Q، والإج�بة عن الم�س�ئل 

الفقهّية والعق�ئدّية، والتعريف ب�لإم�م Q وتمهيد الأر�سّية له. 

وك�ن مـــن وكالئه علّي بـــن جعفر الوكيل. ولقـــد نّظم الإم�مQ العالقـــة بين الوكالء 

اأنف�ســـهم، بحيث يبقى كّل وكيل �سمن دائرة عمله ب�سكل منّظم من دون التعّر�ش لدائرة عمل 

الآخر. وقد كتب Q كت�بً� وّجهه اإلى اأّيوب بن نوح وك�ن من وكالئه Q اأمره فيه بعدم 
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مر ب�لقي�م فيه 
ُ
الإكث�ر بينه وبين اأبي علّي وهو وكيل اآخر واأن يلزم كّل واحٍد منهم� م� ُوّكل به واأ

في اأمر ن�حيته، واأو�سى اأب� علّي اأي�سً� بمثل م� اأو�سى به اأّيوبً�، وطلب من الثنين اأن يتوّلى كّل 

واحد منهم� ال�ســـوؤون الم�لّية لم� يليه من ال�ســـيعة واأن ل يقبال �سيئً� من اأموال �سيعة المن�طق 

الأخرى.

ونّظم Q كذلك العالقة بين الوكيل وبين ال�ســـيعة الموجودين في ن�حيته، ف�عتبر اأّن 

ط�عة الوكيل هي ط�عة له Q، ففي كت�ب له Q عن اأبي علّي بن را�ســـد يقول: »فقد 

اأوجب���ت ف���ي طاعته طاعتي، والخروج اإلى ع�سيانه الخروج اإلى ع�سياني، فالزموا الطريق 

. واأّكد على �ســـرورة تمهيد الطريق اأم�م الوكيل وت�ســـهيل 
ياأجْركم اهلل وَيزدُكم من ف�سله«)1)

مهّمتـــه، يقول Q: »فعليك بالطاعة ل���ه والت�سليم اإليه جميع الح���ّق ِقبلك، واأن تح�ّض 

موال���ّي عل���ى ذلك وتعّرفهم من ذلك ما ي�سير �سبب���اً اإلى عونه وكفايته فذلك توفير علينا 

.
ومحبوب لدينا ولك به جزاء من اهلل واأجر«)2)

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 50، �ش 223.
)2) م. ن.
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المهاهيم الرئيسة

- ت�ســـّلم الإمـــ�م اله�دي Q الإم�مة بعد ا�ست�ســـه�د اأبيه الجـــواد Q، وك�ن له من 

العمر ثم�ني �سنوات.

- ك�ن الإمـــ�م اله�ديQ اأطيب الن��ش بهجة، واأ�ســـدقهم لهجة، واأملحهم من قريب، 

واأكملهم من بعيد، اإذا �سمت علتُه هيبة الوق�ر، واإذا تكّلم �سم�ه البه�ء

 - اعتبر الموؤّرخون واأ�ســـح�ب ال�ســـير الإم�م اله�ديQ علمً� ب�رزًا من اأعالم ع�سره 

في العلم والمعرفة، ف�إن م�ئة وخم�سة وثم�نين تلميذًا وراويً�. اأخذوا ورووا عنه. 

- بداأ الإم�م اله�دي Q مه�ّمه القي�دّية �سنة 220 هـ، وقد ع��سر �سّتة من ملوك بني 

العب��ش.

- يعتبر عهد المتوّكل بداية الع�ســـر العب��سّي الث�ني، وهو ع�سر نفوذ التراك، وقد انتهج 

المتوّكل �سي��سة العنف �سّد العلويين.

- ك�ن المعت�سم اأول الخلف�ء العب��سيين الذين ا�ستع�نوا ب�لأتراك.

- �س�عت في هذا الع�سر ترجمة الكتب اليون�نية والف�ر�سية والهندية.

- بقـــي الإم�م اله�دي Q تحـــت رق�بة الحك�م العب��ســـيين مّدة تزيد على الع�ســـرين 

ع�مً�.

- ك�ن وكالء الإم�م Q يتوّلون تنظيم عملية الّت�س�ل بينه وبين ال�سيعة.
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 للمطالعة

الموقف وقلب الموازين بوجه العدّو
بعد اأن اأح�سروا الإم�م اإلى �س�مّراء ليكون تحت مراقبتهم، اأ�سحى الإم�مQ محبوًب� 

مـــن ِقَبـــل الّن��ش. وك�ن الجميـــع يحترمونه، ولم يكـــن يتعّر�ش لأّي اإه�نة. ثـــّم فيم� بعد وعند 

وف�ته انقلب ح�ل المدينة كّله�، وهن�ك اأدرك الحّك�م وجود �سرٍّ م�، وك�ن عليهم اأن ي�سّخ�سوه 

ويتع�ملـــوا معه. ف�لتفتوا اإلى ق�ســـّية القد�ســـّية. وهن� نجد المتوّكل يح�ســـر الإم�مQ اإلى 

مجل�سه، اّلذي هو مجل�ش خمٍر و�سكٍر، لكي ينت�سر الخبر في كّل مك�ن، اأّن عليًّ� بن محمد ك�ن 

نديًم� للمتوّكل وقد ج�ل�سه في مجل�ش الخمر واللهو! ف�نظروا اأنتم اأّي ت�أثيٍر تركه هذا الخبر. 

لقد نظر الإم�مQ اإلى الق�سّية من زاوية الإن�س�ن المج�هد ووقف مق�بل هذه الموؤامرة. 

وذهـــب اإلى بالط المتوّكل، وا�ســـتط�ع اأن ُيبّدل مجل�ش �ســـكره اإلى مجل�ٍش ع�بـــٍق ب�لمعنوّي�ت. 

فبذكر الحق�ئق واإن�ســـ�د تلك الأ�ســـع�ر ال�س�متة هزم المتوّكل، بحيث اإّن هذا المتوّكل وبمجّرد 

اأن انتهى الإم�م من كلم�ته، نه�ش من مك�نه واأح�سر لالإم�م الغ�لية )عطر مرّكب من الم�سك 

والعنبر( و�سّيعه بكّل اأدٍب واحترام. 

اإّن الإم�مQ هو اّلذي ا�ستط�ع اأن ُي�سّخ�ش هذه الو�سعّية ويتحّدث بطريقة ل ُتغ�سب الخليفة. 

�، ولكن لم يكن  ك�ن من الممكن مثاًل اأن ينتف�ش الإم�مQ فج�أًة ويرمي بكّل كوؤو�ش ال�ّسراب اأر�سً

هذا ليكون رّدة فعٍل جّيدة وم� ك�ن ليوؤتي ثم�ره، لكّن الإم�مQ ت�سّرف بطريقٍة اأخرى.

يجب عليكم اأن تلتفتوا اإلى هذه النقطة في حي�ة الأئّمة وهي اأّن هوؤلء العظم�ء ك�نوا دوًم� 

في ح�لة جه�د، جه�د روحه �سي��سّية. 

اإّن هوؤلء العظم�ء حّققوا نج�حً� اأكبر من الإم�م الح�ســـين Q، اّلذي و�ســـع هذا الأ�س��ش؛ 

لأّنه بعد �سه�دة الإم�م الح�سينQ، »ارتّد الّنا�ض بعد الح�سين اإّل ثاثة«. لكن في زمن الإم�م 

 Q عندم� تنظرون، ف�إّن كّل الع�لم الإ�ســـالمّي ك�ن قد �ســـ�ر في قب�سة الأئّمة Qاله�دي

.
(1(

حّتى اأّن العّب��سيين وقفوا ع�جزين ولم يعرفوا م�ذا يفعلون، فلذلك اأقبلوا على ال�ّسيعة

الإمام الخامنئي{

)1) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر250 �سنة، �ش361 364)بت�سرف(. 





أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

يتعّرف اإلى مك�رم اأخالق الإم�م وعب�دته.    1

يتعـــّرف اإلى الظـــروف المحيطـــة بت�ســـّلم الإم�م    2

الع�سكرّي Q لالإم�مة.

يطّلع على الجه�د العلمّي والثق�فّي لالإم�م وكيفية    3

تمهيده لغيبة الإم�م المهدّي. 

 اإلمام
Q الحسن بن علّي العسكرّي 

الدرس الثامن عشر





سيرة مشرقة

أواًل: لمحة تاريخية 
ولد الإم�م الح�ســـن بن علّي الع�ســـكرّيQ في المدينة في الث�من من ربيع الآخر �سنة 

232. اأبـــوه الإمـــ�م علي الهـــ�ديQ، ويق�ل لـــه ولأبيه وجّدهQ ابن الر�ســـ�، ووالدته 

ا�سمه� ُحديث اأو �سليل، وك�نت في غ�ية ال�سالح والتقى، وك�نت في بلده� في م�س�ّف الملوك. 

 .
(1(

 لل�سيعة بعدة �سه�دة الإم�م الع�سكرّي
ً
ويكفي في ف�سله�، اأّنه� ك�نت مفزعً� وملج�أ

وك�ن من األق�به: التقّي، المر�ســـّي، النقّي، الرفيق، الزكّي، ال�ســـ�مت، اله�دي، ال�سراج، 

، الخ�ل�ش، واأم� كنيته: ف�أبو محّمد.
(2(

الع�سكرّي

وك�ن لالإمـــ�م الح�ســـن الع�ســـكريQ ولـــد واحـــد فقـــط هـــو الإمـــ�م محمـــد المهدي 

.
(3(
المنتظر|

وقـــد ت�ســـّلم الإم�مة بعد �ســـه�دة اأبيه الإمـــ�م اله�ديQ في �صـــنة 254هـ، اإلى �ســـنة 

260هـ، ف��ســـتمّرت اإم�مته �ست �ســـنوات، وك�نQ قبل �سه�دته قد اأو�سى اإلى ابنه الإم�م 

 .
(4(

المهدّي| ب�لإم�مة من بعده

)1) ال�سيخ عب��ش القمي، منتهى الأم�ل، ج2، �ش649. 
)2) ق�ل ال�ســـيخ ال�ســـدوق ر�ســـوان اهلل عليه: �سمعت م�س�يخن� ر�ســـي اهلل عنهم يقولون: اإّن المحلة التي ي�سكنه� الإم�م�ن 
علّي بن محّمد والح�ســـن بن علّي L ب�ســـر من راأى ك�نت ت�ســـّمى الع�ســـكر، فلذلك قيل لكّل واحد منهم� الع�سكري؛ 

راجع: علل ال�سرائع، ج1، �ش230.

)3) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، ج2، �ش336، ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، ت�ج المواليد، �ش59. 
.Q4) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش328، ب�ب الإ�س�رة والن�ش على �س�حب الدار(
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وك�نت �ســـه�دته يوم الجمعة الث�من من ربيع الأّول �ســـنة 260 وعمره 28 ع�مً�، ودفن مع 

.
(1(

اأبيه اله�دي Q في �س�مّراء

 ثانيًا: مكارم أخالقه وعبادته
لقد برز في حي�ة الإم�م الع�سكرّيQ رغم المراقبة ال�سديدة والق��سية من قبل حّك�م 

ع�سره خدمته للن��ش، واهتم�مه بهم، فقد روى محّمد بن الق��سم اأبو العين�ء اله��سمّي مولى 

عبد ال�سمد ابن علّي عت�قة ق�ل: كنت اأدخل على اأبي محمد Q ف�أعط�ش واأن� عنده ف�أجّله 

اأن اأدعو ب�لم�ء فيقول: »يا غام ا�سقه«، ورّبم� حّدثت نف�سي ب�لنهو�ش ف�أفكر في ذلك فيقول 

.
»يا غام دابته«)2)

وك�ن الإمـــ�مQ كثيـــر العب�دة هلل �ســـبح�نه وتع�لـــى، يقوم الليل وي�ســـوم النه�ر، وقد 

ك�ن الإم�م مو�ســـوعً� تحت المراقبة ال�ســـديدة، وقد ت�أّثر به الكثير من الن��ش. يروى اأّنه دخل 

العّب��ســـيون على �ســـ�لح بن و�ســـيف عندم� حب�ش اأب� محمدQ، فق�لوا له: �سّيق عليه ول 

تو�ّســـع، فق�ل لهم �س�لح: م� اأ�سنع به وقد وّكلت به رجلين �سّر من قدرت عليه، فقد �س�را من 

العب�دة وال�سالة وال�سي�م اإلى اأمر عظيم. 

ثّم اأمر ب�إح�ســـ�ر الموّكلين، فق�ل لهم�: ويحكم� م� �س�أنكم� في اأمر هذا الرجل؟ فق�ل: م� 

نقـــول في رجل ي�ســـوم النه�ر، ويقوم الليل كّله ل يتكّلم ول يت�ســـ�غل بغيـــر العب�دة، ف�إذا نظر 

اإلين� ارتعدت فرائ�ســـن� وداخلن� م� ل نملكه من اأنف�سن�؟ فلّم� �سمع ذلك العّب��سّيون ان�سرفوا 

.
(3(

خ�ئبين

ى اأخب�ره، فك�ن  وك�ن المعتمد ي�س�أل علّي بين جرين عن الإم�مQ ب�سكل دائم، ويتق�سّ

.
ي�أتيه الجواب: »اإّنه ي�سوم النه�ر، وي�سّلي الليل«)4)

.Q1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش503، ب�ب مولد اأبي محمد الح�سن بن علي(
)2) م.ن، �ش512.

)3) م.ن. 
)4) ال�سيد ابن ط�وو�ش، علي بن مو�سى، مهج الدعوات، ل.ت، الن��سر: ك�بغ�نه �سن�ئي، ل.ط، �ش275. 
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وك�ن كثيـــر الوعظ والتذكير ب�هلل �ســـبح�نه وتع�لى، ومن مواعظـــه قوله: »اأورع النا�ض من 

وقف عند ال�سبهة، اأعبد النا�ض من اأقام على الفرائ�ض، اأزهد النا�ض من ترك الحرام، اأ�سّد 

.
النا�ض اجتهاداً من ترك الذنوب«)1)

ثالثًا: مكانة اإلمام وعلومه 
رغم كّل الم�ســـ�يق�ت ال�سي��ســـية والأمنية على الإم�م الع�سكرّيQ اإل اأّنه ا�ستط�ع اأن 

يتحّرك في المج�ل العلمّي بين الم�ســـلمين عمومً� وال�ســـيعة خ�سو�ســـً�. وعمل الإم�م في هذه 

الفتـــرة على تربية عدد كبير من العلم�ء لكي يت�ســـّنى له اإرج�ع الن��ـــش اإلى الفقه�ء والعلم�ء ـ 

كم� �ســـي�أتي ـ، ومن جهة اأخرى رّد كّل ال�ســـبه�ت العلمية التي ترد على الإ�ســـالم، والتي يمكن 

اأن توؤّثر على الم�ســـلمين، والتي لم يتمّكن اأحد من حّله� �ســـوى الإم�م الع�سكرّيQ، فك�ن 

الإم�مQ يجيب عن تلك الم�ســـكالت بحنكة ع�لية ويقّدم الحلول في �ســـوء مدر�ســـة اأهل 

البيتR كم� ح�سل مع اإ�سح�ق الكندّي فيل�سوف العراق في زم�نه عندم� اأّلف كت�بً� حول 

تن�ق�ش القراآن الكريم و�ســـغل نف�ســـه بذلـــك وتفّرد في منزله، وبعلم الإمـــ�م وفطنته دّمر كل 

المب�ني التي على اأ�س��ســـه� تحّدث الكندّي حيث اأر�ســـل له الإم�مQ اأحد تالمذة الكندّي 

وحّمله ر�س�لة اأن يقول للكندي فق�ل: قل له: »اإن اأتاك هذا المتكّلم بهذا القراآن، هل يجوز اأن 

يكون مراده بما تكّلم منه غير المعاني التي قد ظننتها اإّنك ذهبت اإليها؟ فاإّنه �سيقول لك 

اإّنه من الجائز، لأّنه رجل يفهم اإذا �سمع، فاإذا اأوجب ذلك، فقل له: ما يدريك لعله قد اأراد 

غير الذي ذهبت اأنت اإليه فيكون وا�سعاً لغير معانيه«. 

فق�ل الكندي لذلك الرجل: اأق�سمت عليك، األ اأخبرتني من اأين لك؟ 

فق�ل الرجل: اأمرني به اأبو محّمد الإم�م الع�سكرّي. 

فق�ل: الآن جئت ب�لحّق، وم� ك�ن ليخرج مثل هذا اإل من ذلك البيت، فهم الذين يمكنهم 

.
(2(

اأن يك�سفوا عن الحقيقة، ثّم اإّنه دع� ب�لن�ر، واأحرق جميع م� اأّلفه

)1) ابن �سعبة الحراني، الح�سن بن علي، تحف العقول، �ش489. 
)2) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج4، �ش424. 
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Qالظروف السياسية في عصر اإلمام العسكرّي

 .Q مه�ّم الإم�مة بعد والده الإم�م اله�دي Q وا�ســـل الإم�م الح�سن الع�ســـكرّي

وع��ســـر في فترة اإم�مته الق�ســـيرة )�ســـت �ســـنوات( حكومة ثالثة حّك�م من العب��سيين هم 

المعتّز والمهتدي والمعتمد. وك�نت المع�ن�ة مع الدولة العّب��سية م� زالت �سديدة؛ ففي غ�سون 

حكـــم المعتّز ُقتل الكثير من الأبري�ء و�ُســـجن من العلوّيين اأكثر من �ســـبعين �سخ�ســـً� من اآل 

جعفر واآل عقيل. وبعد المعتّز ت�سلَّم المهتدي الخالفة، و�سجن الإم�م Q، بل وحّتى اّتخذ 

قرارًا بقتله اإّل اأّن الأجل لم يمهله فم�ت.

دن� لأبي محّمد Q يوم  وحّدث علّي بن جعفر عن الحلبّي: اجتمعن� في الع�ســـكر وتر�سّ

ركوبـــه، فخـــرج توقيعـــه: »األ ل ي�سّلمّن عل���ّي اأح���د، ول ُي�سز اإلّي بي���ده، ول يوم���ئ، فاإّنكم ل 

.
توؤَمنون على اأنف�سكم«)1)

يقـــول اأحمـــد بن محّمـــد: كتبت اإلى اأبـــي محّمد )الإم�م الع�ســـكرّي( حيـــن اأخذ المهتدي 

في قتل الموالي: ي� �ســـّيدي الحمد هلل الذي �ســـغله عّن�، فقد بلغني اأّنـــه يتهّددك، ويقول واهلل 

لأجليّنهـــم عن جديـــد الأر�ش، فوّقع اأبو محّمـــد Q بخّطه: »ذلك اأق�سر لعم���ره، عّد من 

يوم���ك هذا خم�سة اأي���ام وُيقتل في اليوم ال�ساد�ض بعد هوان وا�ستخفاف يمّر به«، فك�ن كم� 

.
(2(
Q ق�ل

وقد بلغت درجة ال�سغط والم�س�يقة في عهد الإم�م الع�سكرّي Q على الإم�م وال�سيعة 

اإلى درجة ا�ســـطّر الإم�مQ اإلى اأن يت�ســـرف بطريقة اأمنية، وك�نت تلك الم�س�يقة تعود 

ل�سببين: 

الأول: اأّن ال�سيعة قد تحّولت في ع�سر الإم�م الع�سكرّيQ اإلى قّوة �سخمة في العراق 

تع�ر�ش وتخ�لف الخلف�ء والحّك�م، بل و�سل الأمر اإلى اأّنهم ك�نوا ل يعترفون ب�سرعية اأّي واحد 

مـــن الخلف�ء العب��ســـيين، ويعتقدون ب�أّن الإم�مة في اأولد الإم�م علّيQ. ومن ال�ســـواهد 

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 50، �ش 269.
)2) ال�سيخ المفيد، محمد بن النعم�ن، الإر�س�د، �ش324.
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الت�ريخية على ذلك هو اعتراف عبيد اهلل وزير المعتمد بذلك، فقد ذهب جعفر الكّذاب اأخو 

الإم�م الع�ســـكرّيQ بعد ا�ست�ســـه�ده اإلى عبيد اهلل وق�ل: اجعل لي مرتبة اأخي واأن� اأو�سل 

اإليك في كّل �سنة ع�سرين األف دين�ر، ...]فزجره[ وق�ل: ي� اأحمق؛ اإّن ال�سلط�ن جّرد �سيفه في 

الذين زعموا اأّن اأب�ك واأخ�ك اأئمة ليرّدهم عن ذلك فلم يتهّي�أ له، ف�إن كنت عند �ســـيعة اأبيك 

 .
(1(

واأخيك اإم�مً� فال ح�جة بك اإلى مرّتب«

الثاني: اأّن العب��سيين وغيرهم ك�نوا يعلمون وطبقً� للرواي�ت المتواترة اأن المهدّي المنتظر 

الذي �سيتحّقق على يديه العدل والحرية من جهة، ومن جهة اأخرى �سوف يبيد كّل الحكوم�ت 

 Qالظ�لمة اأنه من اأبن�ء الح�ســـن الع�ســـكرّي، ولهذا �سّددوا الرق�بة على الإم�م الع�سكرّي

 .
(2(

في كّل �سغيرة وكبيرة، فقد اأخ�سعوه للمراقبة ال�سديدة، وو�سعوه تحت اأعينهم

وبعـــد خالفـــة المهتـــدي ت�ســـلَّم المعتـــّز زمـــ�م ال�ســـلطة، وفـــي عهـــده ا�ست�ســـهد الإمـــ�م 

الع�ســـكرّي Q، وُقِتل مجموعـــة من العلوّيين في هـــذه الأحداث. وتذكر بع�ش الم�ســـ�در 

.
(3(

الت�ريخّية اأّنه قد تّم قتل بع�سهم ب�أفجع �سورة وحّتى بعد القتل مّثلوا ب�أج�س�دهم

اإلمام العسكرّيQ والتمهيد لإلمام المهدّي|

اإّن المهّمـــة الممّيـــزة في اإم�مته Q ك�نت التمهيد لولدة الإمـــ�م المهدّي | وغيبته 

ال�ســـغرى والكبرى، والرتب�ط ال�ســـحيح به و�ســـرورة النتق�ل ب�ل�ســـيعة من نقطة اّت�ســـ�ل 

مب��ســـرة ب�لمع�ســـوم اإلى نقطة اّت�س�ل غير مب��ســـرة. وتعتبر هذه المرحلة من اأدّق المراحل 

على الفكر ال�ســـيعّي منذ النبّي محّمد P اإلى عهد الإم�م الع�ســـكرّي، لذلك ك�ن على الإم�م 

 Qاأن يكّثـــف اأح�ديثه واأن يقوم عملّيً�، كم� �سيّت�ســـح، ب�لتمهيد للغيبـــة، التي عمل الإم�م

على التمهيد له� من جهتين: 

)1) الأربلي، علي بن عي�سى بن اأبي الفتح،ك�سف الغمة، ج3، �ش197. 
)2) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج4، �ش434. 

)3) اأبو الفرج الأ�سفه�ني، علي بن الح�سين، مق�تل الط�لبيين، �ش -685 690.
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الجهة األولى: التمهيد النظرّي: 
ويمكن تلخي�ش دور الإم�م Q في هذا الّتج�ه بم� يلي:

1. الن�ّض على الإمام وتعريف �سيعته به:

عن محّمد بن عبد الجّب�ر ق�ل: قلت ل�ســـّيدي الح�ســـن بن علّي Q: ي� بن ر�ســـول اهلل، 

جعلني اهلل فداك، اأحّب اأن اأعلم من الإم�م وحّجة اهلل على عب�ده من بعدك.

���ه، اّلذي هو خاتم  قـــ�ل Q: »اإّن الإم���ام م���ن بعدي ابني، �َسم���ّي ر�سول اهلل P وكنيُّ

حجج اهلل واآخر خلفائه«.

ق�ل: مّمن هو ي� بن ر�سول اهلل؟ ق�ل Q: »من ابنة قي�سر ملك الروم، األ اإّنه �سيولد 

.
ويغيب عن النا�ض غيبة طويلة ثّم يظهر«)1)

عن يعقوب بن منقو�ش ق�ل: »دخلت على اأبي محّمد الح�سن بن علّي Q وهو جال�ض 

عل���ى دّكان ف���ي ال���دار وع���ن يمين���ه بيت عليه �ست���ر م�سبل، فقل���ت: �سّيدي، م���ن �ساحب هذا 

الأم���ر؟ فق���ال: ارف���ع ال�ست���ر، فرفعته فخرج اإلين���ا غام خما�سّي ل���ه ع�سر اأو ثم���ان اأو نحو 

ذل���ك، وا�سح الجبين، اأبي�ض الوج���ه، دّرّي المقلتين، �سثن الكّفين، معطوف الركبتين، في 

خ���ّده الأيم���ن خال، وفي راأ�سه ذوؤاب���ة، فجل�ض على فخذ اأبي محّمد Q ثّم قال لي: هذا 

�ساحبكم، ثّم وثب فقال له: يا ُبنّي ادخل اإلى الوقت المعلوم، فدخل البيت واأنا اأنظر اإليه، 

.
ثّم قال لي: يا يعقوب، انظر من في البيت، فدخلت فما راأيت اأحداً«)2)

2. التاأكيد على ال�سبر وانتظار الفرج:

اإّن انتظـــ�ر فـــرج الإم�م Q مـــن العب�دات بل من اأف�ســـل الأعم�ل كم� فـــي الأح�ديث 

المب�ركة. ف�إّن اأّول م� يتوّجب على الإن�ســـ�ن هو ال�ســـبر عند طول الغيبة. وم� يوؤّكد على ذلك 

الر�ســـ�لة التي اأر�ســـله� الإم�م Q اإلى علّي بن الح�ســـين بن ب�بويه القّمي، اّلتي ج�ء فيه�: 

)1) ال�ســـيخ الطبر�سي، الميرزا ح�سين النوري، النجم الث�قب، تقديم وتحقيق وترجمة: ال�سيد ي��سين المو�سوي، قم، اأنوار 
الهدى، 1415هـ، ط1، ج1، �ش 136.

)2) ال�سيخ الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، اإعالم الورى، �ش413.
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، وهذا م� ك�ن يوؤّكده ر�سول اهلل P في اأح�ديثه، منه� م� 
»عليك بال�سبر وانتظار الفرج«)1)

.
روي عنه P: »اأف�سل اأعمال اأّمتي انتظار الفرج من اهلل عّز وجّل«)2)

3. التحذير من ال�سّك وال�سعف:

فروي عنه Q: »اإّن ل�ساحب هذا الأمر غيبة المتم�ّسك فيها بدينه كالخارط �سوك 

.
القتاد بيده«)3)

الجهة الثانية: التمهيد العملّي للغيبة:

ة اأ�سح�به لتبليغ تعليم�ته  والمق�سود بذلك اأّن الإم�م Q عّين وكالء و�سفراء من خ��سّ

واأحك�مه اإلى �ســـيعته، وذلك ب�أ�ســـلوب التوقيعـــ�ت والمك�تب�ت، وهذا يعتبر تمهيـــدًا عملّيً� لم� 

�سيح�سل في زمن الغيبة ال�سغرى.

Qالجهاد العلمّي والثدافّي لإلمام العسكرّي

 L �ومن قبله ع�ســـر الإم�مين اله�دي والر�س Q اّت�ســـم ع�سر الإم�م الع�سكرّي

ب�ّت�ســـ�ع رقعة الت�ســـّيع، واّت�ســـ�ح مع�لم المدر�ســـة ال�ســـيعّية. وراح الإم�م الع�ســـكرّي يم�ر�ش 

ن�س�ط�ته ال�سي��سية والجتم�عية والعلمية للدف�ع عن الإ�سالم ومواجهة الأفك�ر الالاإ�سالمية، 

ويمكن ر�سد ن�س�ط�ت الإم�م في: 

أواًل: التواصل بينه وبين شيعته

بعد اّت�ســـ�ع رقعة الت�ســـّيع في عهد الإم�م الع�ســـكرّيQ، ووجود ال�ســـيعة ب�أكثر من بلد 

فـــي الع�لـــم، ك�ن ل بّد من اإيج�د و�ســـيلة للتوا�ســـل فيم� بينهـــم، وك�ن ذلك �ســـببً� في اإيج�د 

و�ســـيلة للتوا�سل المنّظم توؤّمن اّت�س�ل ال�ســـيعة ب�لإم�مة من جهة، واّت�س�لهم ببع�سهم بع�سً� 

 Q مـــن جهة اأخرى، ويتّم من خالل ذلك توجيههم دينيً� و�سي��ســـيً� وتعبويً�، فق�م الإم�م

)1) ابن �سهر اآ�سوب، محمد بن علي، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج3، �ش527. 
)2) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، �ش644. 

)3) ابن اأبي زينب النعم�ني، محمد بن اإبراهيم، الغيبة، تحقيق: ف�ر�ش  ح�سون كريم، قم - اإيران، اأنوار الهدى، 1422هـ، 
ط1، �ش122.
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بتعيين بع�ش الأ�ســـخ��ش في من�طق متعّددة ليكونوا حلقة الو�ســـل بين الإم�م و�ســـيعته وبين 

ال�سيعة اأنف�سهم، منه� على �سبيل المث�ل م� فعله مع اإبراهيم بن عبده، حيث اأر�سل ر�س�لة اإلى 

عبـــد اهلل بـــن حمدويه البيهقي: »فق���د ن�سبت لك���م اإبراهيم بن عبدة ليدف���ع النواحي واأهل 

ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم اإليه، وجعلته ثقتي واأميني عند موالّي هناك، فليتقوا اهلل 

 .
وليراقبوا، وليوؤّدوا الحقوق، فلي�ض لهم عذر في ترك ذلك، ول تاأخيره«)1)

ثانيًا: إرجاع الناس إلى الفقهاء والعلماء 
الرجوع اإلى الفقه�ء الثق�ت حيث ل يمكن اأو يتع�ّسر الرجوع اإلى الإم�م المع�سوم، وقد اأّيد 

الإم�م الع�سكرّي Q جملة من الكتب الفقهية والأ�سول في ع�سره اأو قبل ع�سره. وقد بلغ 

اأ�سم�ء اأ�سح�ب الإم�م Q ورواة حديثه 213 �سخ�سً�، منهم:

اأحمد بن اإ�سح�ق الأ�سعرّي القّمي: وهو من الأ�سح�ب المقّربين لالإم�م Q، ويعّد   .1

.Q كبير القّميين وك�ن يحمل م�س�ئل اأهل قّم اإليه

اأبو ه��ســـم داود بن الق��ســـم الجعفرّي: وهو من اأحف�د جعفر الطّي�ر ومن اأعظم رج�ل   .2

.R اأهل بيته واأهل بغداد، وك�نت له منزلة رفيعة ومق�م محمود عند الأئّمة

عبد اهلل بن جعفر الحميرّي: من اأبرز رج�ل قّم المقّد�سة، له كت�ب )قرب الإ�سن�د(.  .3

اأبـــو عمرو عثم�ن بن �ســـعيد العمرّي: وهو الن�ئب الأّول لالإمـــ�م الق�ئم |. وك�ن من   .4

.
(2(
Q والع�سكرّي Q كب�ر وكالء الإم�م اله�دي

Q شهادة اإلمام العسكرّي 

ق�ل اأبو الأدي�ن: »كنت اأخدم الح�ســـن بن علّي بن محّمد بن علّي بن مو�ســـى بن جعفر بن 

محّمد بن علّي بن الح�ســـين بن علّي بن اأبي ط�لب R واأحمل كتبه اإلى الأم�ســـ�ر فدخلت 

عليـــه فـــي عّلته التي توّفي فيه�  Q فكتب معي كتبً� وق�ل: »ام����ض بها اإلى المدائن فاإّنك 

�ستغي���ب خم�س���ة ع�سر يوماً وتدخل اإلى �ُسرَّ َمْن راأى يوم الخام�ض ع�سر وت�سمع الواعية في 

)1) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، اختي�ر معرفة الرج�ل، �ش580. 
)2) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، رج�ل الطو�سي، �ش397، ولالطالع اأكثر يراجع كتب علم الرج�ل. 
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داري وتجدن���ي عل���ى المغت�سل«، ق�ل اأبو الأدي�ن: فقلت: ي� �ســـيدي ف�إذا ك�ن ذلك فمن؟ ق�ل: 

»م���ن طالب���ك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي«. فقلـــت: زدني، فق�ل: »من ي�سّلي عليَّ 

فهو القائم بعدي«.

فقلت: زدني، فق�ل: »من اأخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي«.

ثّم منعتني هيبته اأن اأ�س�أله عّم� في الهمي�ن.

وخرجـــت ب�لكتب اإلى المدائن واأخذت جواب�ته� ودخلت �ُســـّر َمْن راأى يوم الخ�م�ش ع�ســـر 

كمـــ� ذكر لي Q ف�إذا اأن� ب�لواعية في داره واإذا به على المغت�ســـل واإذا اأن� بجعفر بن علّي 

اأخيه بب�ب الدار وال�سيعة من حوله يعّزونه ويهّنئونه فقلت في نف�سي: اإن يكن هذا الإم�م فقد 

بطلت الإم�مة،... تقّدم جعفر لي�ســـّلي على اأخيه فلّم� هّم ب�لتكبير خرج �ســـبّي بوجهه �سمرة 

ب�سعره قطط ب�أ�سن�نه تفليج فجذب برداء جعفر بن علّي وق�ل: »تاأّخر يا عّم اأنا اأحّق بال�ساة 

على اأبي«، فت�أّخر جعفر وقد اربّد وجهه وا�ســـفّر. فتقّدم ال�سبّي و�سّلى عليه وُدفن اإلى ج�نب 

قبر اأبيه، ثّم ق�ل: »يا ب�سرّي هات جوابات الكتب التي معك«، فدفعته� اإليه، فقلت في نف�سي: 

.
(1(

هذه بّينت�ن،... الخ«

)1) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، ج2، �ش475.



254R واألئمة المعصومين Pدروس تمهيدّية في سيرة النبي

المهاهيم الرئيسة

اّت�ســـمت حي�ة الإم�م الع�سكرّيQ رغم �ســـّدة الح�س�ر والمراقبة بخدمته للن��ش،   -

وبكثرة العب�دة والتوّجه اإلى اهلل �ســـبح�نه وتع�لى، وقد ك�ن لذلك ت�أثير ب�لغ في تع�مل 

خلف�ء ع�سره معه، وفي هدايته للن��ش وت�أّثرهم به. 

 .Q مه�ّم الإم�مة بعد والده الإم�م اله�دي Q وا�ســـل الإم�م الح�سن الع�سكرّي -

وع��ســـر في فترة اإم�مته الق�سيرة )�ست �سنوات( حكومة ثالثة حّك�م من العّب��سيين 

هم المعتّز والمهتدي والمعتمد 

- ك�نـــت المهمة الممّيزة في اإم�مته التمهيد لولدة الإم�م المهدّي | وغيبته ال�ســـغرى 

والكبرى، ويمكن تلخي�ش دور الإم�م Q في هذا الّتج�ه بم� يلي من خالل:

اأوًل: التمهيد النظرّي ب�لآتي: 

1. الن�ّش على اإم�مة المهدّي | وتعريف �سيعته به.

2. الت�أكيد على ال�سبر وانتظ�ر الفرج.

3. التحذير من ال�سك وال�سعف.

ثانياً: التمهيد العملّي للغيبة.

راح الإم�م الع�سكري يم�ر�ش ن�س�ط�ته ال�سي��سية والجتم�عية والعلمية للدف�ع عن الإ�سالم 

ومواجهة الأفك�ر الالاإ�سالمية، ويمكن ر�سد ن�س�ط�ت الإم�م في: 

اأوًل: الم�ستوى العلمّي والثق�فّي. 

ثانياً: �سبكة الّت�س�لت بينه وبين �سيعته. 

ثالثاً: اإرج�ع الن��ش اإلى الفقه�ء والعلم�ء. 
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للمطالعة

الغربة وصناعة التشكيالت الشيعية
اأنتم ترون اأّنهم عندم� اأح�سروا الإم�م اله�ديQ من المدينة اإلى �س�مّراء، وقتلوه في 

�سّن ال�سب�ب عن عمٍر ين�هز 42 �سنة، اأو عندم� يقتلون الإم�م الع�سكرّي في �سّن الـ 28 �سنة، 

فكّل ذلك دليٌل على هذه الحركة العظيمة لالأئّمة وال�ّســـيعة واأ�ســـح�بهم الكب�ر، فقد ا�ســـتط�ع 

الأئّمة في مثل هذا الو�ســـع اأن ُيحّققوا مثل هذه النج�ح�ت في ظّل نظ�م بولي�ســـّي. مق�سودن� 

اأّنه ينبغي م�س�هدة هذه العّزة والعظمة اإلى ج�نب تلك الغربة.

ل يوجد اأّي زم�ٍن �ســـهدت فيه روابط ال�ّســـيعة وانت�ســـ�ر ت�ســـكيالتهم في كّل اأرج�ء الع�لم 

 .Qالإ�سالمّي م� �سهدته في زمن ح�سرة الإم�م الجواد والإم�م اله�دّي والإم�م الع�سكرّي

فوجـــود الـــوكالء والنـــّواب وتلـــك الق�ســـ�ش اّلتي ُتنقـــل عن الإمـــ�م الهـــ�ديQ والإم�م 

الع�ســـكرّيQ دليٌل على هذا الأمر. اأي اإّنه ب�لرغـــم من الإق�مة الجبرّية لهذين الإم�مين 

الجليلين في �ســـ�مّراء، وقبلهم� الإم�م الجوادQ والإم�م الر�ســـ�Q بنحٍو اآخر، ف�إّن 

الرتب�ط والتوا�ســـل مع الّن��ش ك�ن يّت�ســـع على هذه ال�ســـ�كلة. وهذه الروابط والّتوا�سل ك�نت 

موجـــودة قبل زمن الإم�م الر�ســـ�Q. غ�يـــة الأمر اأّن مجيء الإم�م اإلى خرا�ســـ�ن ك�ن له 

ا في هذه الق�سّية. ت�أثيٌر كبيٌر جدًّ

ـ اأي منذ رحيل نبّي الإ�سالم المكّرم P واإلى زمن  اإّن اأئّمتن� وطيلة الـ 250 �سنة لالإم�مةـ 

وف�ة الإم�م الع�سكري ــ قد لقوا الكثير من الّتعذيب والقتل والّظلم، وحريٌّ بن� اأن نبكيهم. اإّن 

مظلومّيتهم ت�ستح�سر القلوب والعواطف. لكّن هوؤلء المظلومين قد انت�سروا �سواٌء في مقطٍع 

.
(1(

من الزّم�ن اأو في كّل هذا الّزم�ن وطوله

الإمام الخامنئي{

)1) الإم�م الخ�منئي، اإن�س�ن بعمر 250 �سنة، �ش368.
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أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

الأديـــ�ن    1 فـــي  المهدويـــة  العقيـــدة  اإلـــى  يتعـــّرف 

ال�سم�وية. 

يتبّين معنى الغيبة واأ�سب�به� وظروف الظهور.   2

يعـــرف الدليـــل علـــى اإمك�نيـــة طول عمـــر الإم�م    3

المهدّي|.

 اإلمام المهدّي| )1( 

 العقيدة المهدوية 

)المعتقد والغيبة(

الدرس التاسع عشر





سيرة مشرقة 
ُولد الإم�م المهدّي | يوم الجمعة منت�ســـف �ســـهر �ســـعب�ن �ســـنة )255هــــ( في مدينة 

�ســـ�مّراء. اأبوه الإم�م الح�ســـن الع�سكرّيQ، واأّمه اأّم ولد يق�ل له� نرج�ش، وقيل: �سو�سن. 

وك�نت �ســـّنه عند وف�ة اأبيه L خم�ش �ســـنين. ق�ل في حّقه جّده ر�سول اهلل P كم� روي 

عن اأبي �ســـعيد الخدرّي، ق�ل: �ســـمعت ر�ســـول اهلل P يقول: »المهدّي مّني، اأجلى الجبهة، 

.
اأقنى الأنف، يماأ الأر�ض ق�سطاً وعدًل كما ملئت جوراً وظلماً...«)1)

وم���ن األقاب���ه: بقّية اهلل، الحّجة، الخلف ال�ســـ�لح، الق�ئم، المهدّي، المنتظر، واأّم� كنيته 

فهي كنية ر�سول اهلل P: اأبو الق��سم.

وك�ن الإم�م الح�ســـن الع�سكرّيQ قد اأو�سى اإليه ب�لإم�مة من بعده، فك�ن اإم�م الأّمة 

و�سّيده� وهو �سغير ال�سّن لم يتعدَّ الخم�ش �سنوات، ول يزال كذلك اإلى اأن يظهر ويتحّقق على 

يديه م� وعد اهلل به الموؤمنين من الن�سر والغلبة والتمكين في الأر�ش.

ول يختلـــف الإم�م المهدّي| عـــن اآب�ئه الط�هرين بكثرة العب�دة والتقّرب هلل �ســـبح�نه 

وتع�لى. وقد اأثر عنه الكثير من الأدعية المروية، وك�ن له ت�سبيح، وهو قوله: »�سبحان اهلل عدد 

خلق���ه، �سبح���ان اهلل ر�سا نف�سه، �سبحان اهلل مداد كلماته، �سبح���ان اهلل زنة عر�سه، والحمد 

.
هلل مثل ذلك«)2)

)1) ال�ســـيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �ش514، ب�ب مولد ال�ســـ�حبQ، ال�ســـيد ابن ط�وو�ش، علي بن 
مو�سى، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، �ش177. 

)2) قطب الدين الراوندي، �سعيد بن عبد اهلل، الدعوات، �ش94. 
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اإليمان بالمهدّي| تجسيد لحاجة فطرية
اإّن ظهور الإيم�ن بفكرة حتمية ظهور المنقذ الع�لمّي في الفكر الإن�ســـ�نّي عمومً� يك�ســـف 

عن وجود اأ�ســـ�ش متينة قوية ت�ســـتند اإليهـــ� تنطلق من الفطرة الإن�ســـ�نية. فلي�ش المهدّي | 

تج�سيدًا لعقيدة اإ�سالمية ذات ط�بع دينّي فح�سب، بل هو عنواٌن لطموح اّتجهت اإليه الب�سرية 

بمختلـــف اأدي�نهـــ� ومذاهبهـــ�، و�ســـي�غة لإله�م فطـــرّي اأدرك الن��ـــش من خاللـــهـ  على تنّوع 

عق�ئدهم وو�ســـ�ئلهم اإلى الغيب ـ اأن لالإن�ســـ�نية يومً� موعودًا على الأر�ش تحّقق فيه ر�ســـ�لت 

ال�ســـم�ء مغزاهـــ� الكبير وهدفه� النه�ئـــّي، وتجد فيه الم�ســـيرة المكدودة لالإن�ســـ�ن على مرِّ 

.
(1(

الت�أريخ ا�ستقراره� وطم�أنينته� بعد عن�ء طويل

حتمية اإليمان بالمندذ بين الديانات السماوية
يعتبر الإيم�ن بحتمية ظهور الم�سلح الدينّي الع�لمّي واإق�مة الدولة الإلهية الع�دلة في كّل 

. والختالف فيم� بينه� اإّنم� هو في 
(2(

الأر�ش من نق�ط ال�ســـتراك الب�رزة بين جميع الأدي�ن

.
(3(
R تحديد هوية هذا الم�سلح الدينّي الع�لمّي الذي يحّقق جميع اأهداف الأنبي�ء

عديدة اإلمامية باإلمام المهدّي|
ر  لقد تواترت الأخب�ر والرواي�ت ال�ســـ�درة عن ر�ســـول اهلل P والأئّمة R التي تب�سِّ

ب�لمهدّي، وبظهوره في اآخر الزم�ن لين�ســـر العدل، وين�ســـر الم�ست�سعفين في الع�لم. واإن م� 

يعّزز عقيدة الم�ســـلمين ب�لمهدّي مجموعة الأخب�ر التي اأّكدت اأن الأر�ش ل تخلو من حّجة هلل 

علـــى الأر�ـــش. روي عن ر�ســـول اهلل P: »اإن علياً اإم���ام اأّمتي من بعدي، وم���ن ُولده القائم 

.
المنتظر الذي اإذا ظهر يماأ الأر�ض عدًل وق�سطاً«)4)

)1) ال�سدر، ال�سيد محمد ب�قر، بحث حول المهدي |، �ش 7 - 8.
)2) زين الدين، ال�سيخ محمد اأمين، حديث المهدي والمهدوية، �ش 13.

)3) ال�سهيد ال�سدر، محمد �س�دق، ت�أريخ الغيبة الكبرى، �ش 251 وم� بعده�.
)4) ال�سيد المرع�سي، نور اهلل الح�سيني، �سرح اإحق�ق الحق، ج 29، �ش 238.
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غيبة اإلمام المهدّي|
ـــد الروايـــ�ت كم� يخبرنـــ� الواقع اأنَّ لالإمـــ�م الحّجة |غيبتيـــن، اإحداهم� اأطول من  توؤكِّ

ـــل في هـــذا الدر�ش الكالم عن الغيبة ال�ســـغرى، اإن �ســـ�ء اهلل تع�لى، فقد  الأخرى. و�سنف�سِّ

د  روي عن اأبي ب�ســـير ق�ل: قلت لأبي عبـــد اهلل Q: ك�ن اأبو جعفر يقول: »لقائم اآل محمَّ

غيبتان: واحدة طويلة، والأخرى ق�سيرة، قال: فقال لي: نعم يا اأبا ب�سير اإحداهما اأطول 

.
من الأخرى«)1)

اإلمامة والغيبة الصغرى
بداأت فترة الغيبة ال�سغرى بوف�ة الإم�م الح�سن الع�سكريِّ Q ع�م 260 هـ حيث ك�ن 

ت قرابة 70 �ســـنة حّتى ع�م 329 هـ  عمر الإم�م المهديِّ | خم�ش �ســـنين تقريبً�، وا�ســـتمرَّ

حيث انتهت بوف�ة ال�سفير الرابع، وبداية الغيبة الكبرى.

بين  ة مواليه والمقرَّ لع على مك�نه اأحد من الن��ش اإل خ��سّ وفي زمن الغيبة ال�سغرى لم يطَّ

منه فقط.

السهراء األربعة
ك�ن ال�ســـيعة يّت�ســـلون ب�لإمـــ�م الحّجـــة | خالل فترة الغيبة ال�ســـغرى عبر اأ�ســـخ��ش 

ُطِلَح عليهم ب��سم ال�سفراء، وهم على التوالي: ا�سْ

 .
(2(

ال�سفير الأّول: اأبو عمرو عثم�ن بن �سعيد العمري الأ�سدي

 .
(3(

د بن عثم�ن بن �سعيد العمرّي ال�سفير الثاني: اأبو جعفر محمَّ

 .
(4(

ال�سفير الثالث: اأبو الق��سم الح�سين بن روح النوبختي

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 51، �ش 365.
)2) لمدة 5 �سنوات تقريبً�.

)3) لمدة 40 �سنة تقريبً�.

)4) لمدة 21 �سنة تقريبً�.
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. وفي نه�ية �سف�رته خرج التوقيع 
(1(

د ال�ســـمرّي ال�سفير الرابع: اأبو الح�ســـن علّي بن محمَّ

مـــن الإم�م المهـــديِّ | يخبر الن��ـــش ب�نته�ء الغيبة ال�ســـغرى وبدء الغيبـــة الكبرى، حيث 

د ال�سمرّي اأعظم اهلل اأجر اإخوانك  كتب  |: ب�ســـم اهلل الرحمن الرحيم: »يا علّي بن محمَّ

فيك، فاإنَّك ميِّت ما بينك وبين �ستة اأّيام، فاجمع اأمرك ول تو�ض اإلى اأحد فيقوم مقامك 

ة، فا ظهور اإل باإذن اهلل تعالى ذكره، وذلك بعد طول  بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامَّ

ِع���ي الم�ساهدة، األ  الأم���د، وق�س���وة القل���وب وامتاء الأر�ض ج���وراً، و�سياأتي ل�سيعتي من يدَّ

ة  اب مفتٍر، ول حول ول قوَّ فم���ن ادَّع���ى الم�ساهدة قبل خ���روج ال�سفيانّي وال�سيحة فهو ك���ذَّ

. وفي اليوم ال�س�د�ش مر�ش ال�سمريُّ ر�سوان اهلل تع�لى عليه وانتقل 
اإل باهلل العلّي العظيم«)2)

اإلـــى رحمـــة اهلل تع�لى وك�ن اآخر م� تكلَّم به بعد اأن �ســـ�ألوه اإلى من يو�ســـي فق�ل: »هلل اأمر هو 

.
بالغه«)3)

أسباب الغيبة

أواًل: الحفاظ على شخص اإلمام|
ـــد المولود الجديد لتقتله. ونتيجة تدبير الإم�م الع�سكرّي  ة تتر�سَّ ك�نت الحكومة العب��ســـيَّ

لم يتّم لهم معرفة ذلك. وفي هذه الظروف ال�ســـعبة والمط�ردة العب��ســـيَّة لم يكن لالإم�م اأن 

ن حيـــن يحين الموعد من  يظهـــر اأمـــ�م الن��ش جميعً�، فهو مكلَّف ب�لحف�ظ على نف�ســـه ليتمكَّ

ة الع�لميَّة. واأ�ســـ�رت اإلى ذلك روية عن ر�ســـول اهلل P ق�ل: »ل بدَّ  اإق�مة الدولة الإ�ســـالميَّ

.
للغام من غيبة، فقيل له: َوِلَم يا ر�سول اهلل؟ قال: يخاف القتل«)4)

ثانيًا: تمحيص المؤمنين
اإنَّ م�ســـروعً� بحجم م�سروع الإم�م الحّجة | ل ي�ســـتطيع اأن يقوم بحمله اإّل المخل�سون 

ً� الذين واجهوا جميع اأنواع التحّدي�ت وال�ســـعوب�ت وثبتوا. ومن جهة اأخرى هذا الم�سروع  حقَّ

)1) لمدة 3 �سنين تقريبً�.
)2) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 51، �ش 361.

)3) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، �ش 433.
)4) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، علل ال�سرائع، ج 1، �ش 243.
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لوا اأيَّ ثغرة في جي�ش الإم�م  ليك�ســـف الإنهزامّيين و�ســـع�ف النفو�ش وين�ســـحبوا قبل اأن ي�ســـكِّ

المنتظر |، وقد اأ�ســـ�ر الإم�م الر�ســـ� Q اإلى هذه الق�عدة في الغيبة الكبرى للمهدّي، 

�سوا فا يبقى منكم  ���ى ُتميَّزوا وُتمحَّ ون اإليه اأعناقكم حتَّ حيـــث ق�ل: »واهلل ل يكون ما تمدُّ

اإل الأن���در، ثمَّ قراأ قوله تعالى: چ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

.
(2(

،
ۆ چ«)1)

متى تنتهي الغيبة؟
اإن تحّقق تلك الأمور وحده� ل يكفي لكي يتحّقق ظهور المهدّي، بل هن�ك اأ�سب�ب و�سرائط 

ره� اأي�سً� ليتحّقق الَفَرُج، من هذه الأمور: اأخرى ل بدَّ من توفُّ

وجود األنصار
ر العـــدد الك�في من الأن�ســـ�ر المخل�ســـين الق�درين على تحقيق م�ســـروع  ل بـــدَّ مـــن توفُّ

ك،  لون نواة التحرُّ الإمـــ�م  |، الذين يجتمعون حول الإم�م عند بداية حركته، ولعلَّهم ي�ســـكِّ

ب�لإ�ســـ�فة اإلـــى وجود الق�دة في جي�ش الإمـــ�م وعددهم 313 بعدد الم�ســـلمين في بدر هوؤلء 

 :Q د ال�س�دق الذين يكفون الإم�م م� يريد كم� ُذِكَر في الرواية عن الإم�م جعفر بن محمَّ

.
ون به يقونه باأنف�سهم في الحروب ويكفونه ما يريد«)3) »يحفُّ

عدم التوقيت
د على عـــدم توقيت ظهور الإمـــ�م الحّجة |، كم�  هنـــ�ك العديد مـــن الرواي�ت التي توؤكِّ

ثن���ي اأبي ع���ن اأبيه  فـــي الروايـــة عـــن الإم�م علّي بن مو�ســـى الر�ســـ� Q قـــ�ل: »لق���د حدَّ

ع���ن اآبائ���ه  R اأنَّ النب���ّي P قي���ل ل���ه: ي���ا ر�س���ول اهلل متى يخ���رج القائم م���ن ذريَِّتك؟ 

فق���ال Q: مثله مثل ال�ساع���ة ل يجلِّيها لوقتها اإل هو، ثُقلت في ال�سماوات والأر�ض ل 

.
تاأتيكم اإل بغتة«)4)

)1) �سورة العنكبوت، الآية 3.
)2) داود بن �ســـليم�ن بن يو�ســـف الغ�زي، م�ســـند الإم�م الر�ســـ� Q، تحقيق: محمد جواد الح�ســـيني الجاللي، مكتب 

الإعالم الإ�سالمي، 1418هـ، ط1، ج 1، �ش 264.

)3) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 52، �ش 308.
)4) م. ن، ج 51، �ش 154.
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د  ـــت للظهـــور ك�لرواية عن الإمـــ�م محمَّ بـــل هنـــ�ك رواي�ت وا�ســـحة في تكذيب مـــن يوقِّ

.
اتون«)1) اتون، كذب الوقَّ اتون، كذب الوقَّ الب�قر Q: »كذب الوقَّ

السبب في إخهاء وقت الظهور
هن�ك العديد من الأ�سب�ب التي تدعو اإلى ذلك، نذكر منه�:

1. مـــ� دام للظهور ظروفه المو�ســـوعية التي يتحّقق الكثير منهـــ� على يد الموؤمنين، فمن 

المن��ســـب اأن يرتبط الظهور بعمل هوؤلء الن��ش، وبهّمتهم وح�ســـورهم، م� �سيدفعهم 

� ربط الظهور بزمن  للعمل ولتجهيز الأر�ســـيَّة للظهور، وب�لت�لي للتعجيل ب�لظهور. واأمَّ

د رقم وت�ريخ، فهذا لن يكون ربطً� ب�لأ�ســـب�ب الحقيقيَّة، ولن يكون م�ســـ�عدًا  هـــو مجرَّ

على م�ستوى دفع الن��ش ب�تِّج�ه تحقيق ظروف و�سرائط الظهور.

2. اإخف�ء وقت الظهور �سيبقي �سعلة الأمل م�ستعلة دائمً� في قلوب الموؤمنين، ففي الرواية 

، فق�ل: 
ِ
د بن الف�ســـيل عن الر�ســـ� Q، ق�ل �ســـ�ألته عن �ســـيء من الَفَرج عن محمَّ

»األي����ض انتظ���ار الَفَرِج من الَفَرِج؟ اإِنَّ اهلل عزَّ وجلَّ يقول: چ ڻ ۀ ۀ ہ 

. وهذا الأمل �سيدفعهم لإ�سالح اأمورهم، والبتع�د عن المع��سي 
(3(»(2(

ہ چ 
والتزام الط�ع�ت، وتجهيز الأنف�ش لن�ســـرة الإم�م، ولذلك ج�ء في ر�س�لة الإم�م | 

ِتنا ويتجنَّب  به من محبَّ التي اأر�سله� لل�سيخ المفيد: »فليعمل كلُّ امرئ منكم بما يقرِّ

م���ا يدني���ه م���ن كراهيتن���ا و�سخطنا، ف���اإنَّ اأمرنا بغتة فج���اأة، حين ل تنفع���ه توبة ول 

.
ينجيه من عقابنا ندم على حوبة«)4)

طول عمر اإلمام| أمر ممكن
 فم� دمن� نتكّلم عن 

يقول تع�لى: چ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ)5)

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 1، �ش 368.
)2) �سورة الأعراف، الآية 71.

)3) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 52، �ش 128.
)4) م. ن، ج 53، �ش 176.

)5) �سورة ي�ش، الآية 82.
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اأنَّ اهلل تع�لى اأراد لالإم�م الحّجة | اأن يغيب هذه الفترة الطويلة كلَّه� فال مج�ل للكالم عن 

ا ظهور الفرج  ـــة ذلك اأو ا�ســـتح�لته، بل اهلل ق�در على م� يريد. وعنـــه |: »واأمَّ عـــدم اإمك�نيَّ

.
فاإنَّه اإلى اهلل«)1)

نماذج من التاريخ
اإنَّ الت�سكيك في اأن يطول عمر الإن�س�ن فترة طويلة من الزمن، ُي�سعر اأنَّ طول عمر الإم�م 

المهدّي نموذج اأوحد ل مثيل له في الت�ريخ. ولكن من الم�ســـتغرب اأنَّ الت�ســـكيك يح�سل رغم 

وجود الكثير من النم�ذج الأكيدة لأ�ســـخ��ش ك�نت اأعم�رهم طويلة جدًا، وردت في ن�ســـو�ش 

قراآنية اأو في رواي�ت م�سّلمة، و�سنذكر فيم� يلي نموذجين:

:Q أ. نوح
يقـــول تع�لـــى فـــي كت�بـــه العزيـــز: چ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

نون الطويلة من عمر نبيِّ اهلل  . فهذه ال�سِّ
(2(

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ 
نوح Q »األف �سنة اإّل خم�سين عاماً«، هي جزء من عمره ق�س�ه� بعد اأن اأر�سله اهلل تع�لى 

لقومه اإلى اأن ح�سل الطوف�ن، ولي�ش تم�م عمره.

فـــ�إذا ك�ن نبـــيُّ اهلل نوح ت�ســـتوجب ظروفه اأن يحي� هـــذا العمر كّله، اأفال ي�ســـتحقُّ تحقيق 

، وتحقيق العدالة على الأر�ش، وغلبة جند اهلل، ورفعة دينه...  الوعد الإلهّي ب�لن�ســـر النه�ئيِّ

ق هذا الم�سروع العظيم على يديه؟! كّل ذلك األ ي�ستوجب المدَّ في عمر �س�حب الزم�ن ليحقِّ

:Q ب. الخضر
رين، واأنَّ عمره تط�ول لآلف ال�ســـنين، وفي  من المعروف اأنَّ الخ�ســـر Q مـــن المعمَّ

رواية عن الإم�م علّي بن مو�سى الر�س� Q ق�ل: »اإنَّ الخ�سر Q �سرب من ماء الحياة 

ور، واإنَّه لياأتينا َفُي�َسلِّْم علّينا، َفُي�ْسَمُع �سوته ول ُيرى  فهو حيٌّ ل يموت حتَّى ينفخ في ال�سُّ

���ه ليح�سر حيث ما ذكر، فمن ذكره منكم فلُي�َسلِّْم عليه، واإنَّه ليح�سر المو�سم  ���ه، واإنَّ �سخ�سُ

)1) ال�ســـيخ الطو�ســـي، محمد بن النعم�ن، الغيبة، تحقيق: ال�ســـيخ عبد اهلل الطهراني - ال�سيخ علي اأحمد ن��سح، موؤ�س�سة 
المع�رف الإ�سالمية، 1411هـ، ط1، �ش 291.

)2) �سورة العنكبوت، الآية 14.
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ن على دعاء الموؤمنين و�سيوؤن�ض اهلل  كّل �سنة، فيق�سي جميع المنا�سك ويقف بعرفة، فُيوؤَمِّ

.
به وح�سة قائمنا في غيبته وي�سل به وحدته«)1)

وت�ســـير الرواي�ت اإلى وجود الرتب�ط الوثيق بين طول عمر الخ�ســـر Q وعمر الإم�م 

ا العب���د ال�سالح  د ال�ســـ�دق Q اأّنـــه ق�ل: »واأمَّ |، فعن الإم�م جعفر بن محمَّ المهـــديِّ

رها له، ول لكتاب ينزله عليه، ول  ة قدَّ ل عمره لنبوَّ الخ�سر، فاإنَّ اهلل تبارك وتعالى ما طوَّ

ل�سريع���ة ين�س���خ بها �سريعة من كان قبله من الأنبي���اء، ول لإمامة يلزم عباده القتداء بها، 

ر من  ���ا كان في �سابق علم���ه اأن يقدِّ ول لطاع���ة يفر�سه���ا ل���ه، بل���ى، اإّن اهلل تبارك وتعالى لمَّ

ر وعلم ما يكون من  ر في اأّيام غيبته م���ا قدَّ ر من عمر الخ�سر وما قدَّ عم���ر القائ���م ما يق���دِّ

ل عمر العبد ال�سالح من غير �سبب يوجب  اإنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول، طوَّ

���ة المعاندين لئاَّ  ذل���ك اإّل لعلَّ���ة ال�ست���دلل به على عمر القائ���م |، وليقطع بذلك حجَّ

.
ة«)2) يكون للنا�ض على اهلل حجَّ

)1) الأ�ســـفه�ني، محّمد تقي المو�ســـوي، مكي�ل المك�رم، تحقيق: ال�سيد علي ع��ســـور، بيروت، موؤ�س�سة الأعلمي، 1421هـ، 
ط1، ج 1، �ش 171.

)2) م.ن.
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المهاهيم الرئيسة

ُولد الإم�م المهدّي | يوم الجمعة منت�سف �سهر �سعب�ن �سنة )255هـ( في مدينة �س�مّراء.  .1

ك�ن الإم�م الح�سن الع�سكرّيQ قد اأو�سى اإليه ب�لإم�مة من بعده، فك�ن اإم�م الأّمة   .2

و�سّيده� وهو �سغير ال�سّن لم يتعدَّ الخم�ش �سنوات، ول يختلف الإم�م المهدّي| عن 

اآب�ئـــه الط�هرين بكثرة العب�دة والتقّرب هلل �ســـبح�نه وتع�لى. وقد اأثر عنه الكثير من 

الأدعية المروية، وك�ن له ت�سبيح، وهو قوله: »�سبحان اهلل عدد خلقه، �سبحان اهلل ر�سا 

.
نف�سه، �سبحان اهلل مداد كلماته، �سبحان اهلل زنة عر�سه، والحمد هلل مثل ذلك«)1)

اإّن ظهور الإيم�ن بفكرة حتمية ظهور المنقذ الع�لمّي في الفكر الإن�س�نّي عمومً� يك�سف   .3

عن وجود اأ�س�ش متينة قوية ت�ستند اإليه� تنطلق من الفطرة الإن�س�نية

يعتبر الإيم�ن بحتمية ظهور الم�سلح الدينّي الع�لمّي واإق�مة الدولة الإلهية الع�دلة في   .4

كّل الأر�ش من نق�ط ال�ستراك الب�رزة بين جميع الأدي�ن

عقي���دة الإمامي���ة بالإمام المهدّي|: لقد تواترت الأخب�ر والرواي�ت ال�ســـ�درة عن   .5

ر ب�لمهدّي، وبظهوره في اآخر الزم�ن لين�سر  ر�ســـول اهلل P والأئّمة R التي تب�سِّ

العدل، وين�سر الم�ست�سعفين في الع�لم.

ك�ن لالإم�م �سفراء اأربعة هم: ال�سفير الأّول: اأبو عمرو عثم�ن بن �سعيد العمري الأ�سدي.   .6

د بن عثم�ن بن �ســـعيد العمـــرّي. ال�سفي���ر الثالث: اأبو  ال�سفي���ر الثان���ي: اأبـــو جعفر محمَّ

د ال�سمرّي.   الق��سم الح�سين بن روح النوبختي. ال�سفير الرابع: اأبو الح�سن علّي بن محمَّ

مت���ى تنته���ي الغيب���ة: اإن تحّقق تلك الأمور وحده� ل يكفي لكي يتحّقق ظهور المهدّي،   .7

ره� اأي�ســـً� ليتحّقق الَفـــَرُج، من هذه  بل هن�ك اأ�ســـب�ب و�ســـرائط اأخـــرى ل بدَّ من توفُّ

الأمور: وجود الأن�س�ر، عدم التوقيت. 

طـــول عمر الإم�م| اأمر ممكن: يقـــول تع�لى: چ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   .8

 .Q ب- الخ�سر .Q ۆئ ۆئ چ، ويوجد نم�ذج من الت�ريخ: اأ - نوح

)1) قطب الدين الراوندي، الدعوات، �ش94. 
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للمطالعة

اإلمام المهدّي| وشبهه بالرسل
روى ال�ســـيخ ال�ســـدوق ب�ســـنده عن محمد بن م�ســـلم الثقفّي، ق�ل: دخلت على اأبي جعفر 

محمد بن علي الب�قر L واأن� اأريد اأن اأ�س�أله عن الق�ئم من اآل محمد Pوعليهم، فق�ل 

لـــي مبتدئـــً�: »يا محمد ب���ن م�سلم اإّن ف���ي القائم م���ن اآل محمد P �سبهاً م���ن خم�سٍة من 

الر�سل: يون�ض بن مّتى، ويو�سف بن يعقوب، ومو�سى، وعي�سى، ومحّمد، �سلوات اهلل عليهم، 

فاأّما �سبهه من يون�ض بن مّتى: فرجوعه من غيبته وهو �ساب بعد كبر ال�سّن.

واأّم���ا �سبه���ه م���ن يو�سف ب���ن يعق���وب L: فالغيبة م���ن خا�سته وعامت���ه، واختفاوؤه 

م���ن اإخوت���ه واإ�سكال اأمره على اأبيه يعقوب L مع ق���رب الم�سافة بينه وبين اأبيه واأهله 

و�سيعته.

واأّما �سبهه من مو�سى Q فدوام خوفه، وطول غيبته، وخفاء ولدته، وتعب �سيعته 

م���ن بع���ده مّم���ا لقوا من الأذى واله���وان اإلى اأن اأذن اهلل عّز وجّل ف���ي ظهوره ون�سره واأّيده 

على عدّوه.

واأّما �سبهه من عي�سى Q: فاختاف من اختلف فيه، حّتى قالت طائفة منهم: ما 

ولد، وقالت طائفة: مات، وقالت طائفة: قتل و�سلب.

واأّم���ا �سبه���ه م���ن جّده الم�سطف���ى P فخروج���ه بال�سيف، وقتل���ه اأع���داء اهلل واأعداء 

.
ر�سوله  P، والجبارين والطواغيت، واأّنه ين�سر بال�سيف والرعب، واأنه ل تردُّ له راية«)1)

)1) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، �ش327.



أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ

على المتعل

يتعّرف اإلى الظروف الع�ّمة قبل الظهور.   1

يتعّرف اإلى اأهّم عالم�ت الظهور.   2

يمّيـــز بيـــن الرايـــ�ت فـــي ع�ســـر الغيبـــة ويفهـــم    3

مداليله�.

 

 اإلمام المهدّي| )2( 

عالمات الظهور ـ الرايات

الدرس العشرون 





عالمات الظهور
ـــه لي�ش هن�ك توقيـــت لظهور الإمـــ�م الحّجة |، ولكن رغم ذلك لـــم يترك اأمر  قلنـــ� ب�أنَّ

الظهور بدون اأيِّ اإ�ســـ�رة اإليه، فقد ذكـــر العديد من الرواي�ت اأمورًا وحوادث عديدة اعتبَرته� 

ـــرًا علـــى قرب زمـــن الظهور، وهو م� ا�ســـُطلح عليـــه بعالم�ت الظهور. وهـــذه العالم�ت  موؤ�سِّ

دة وله� اأق�س�مه� المتف�وتة. متعدِّ

فبع�ش العالم�ت وا�ســـح في معن�ه والمق�ســـود منه، وبع�ســـه� الآخر اأ�سبه ب�لرمز اّلذي ل 

يّت�ســـح معن�ه ب�سكل وا�سح ودقيق. ولعلَّ �ســـبب الإبه�م والترميز هو اختالف الأزمنة و�سعوبة 

التعبير عن اأمور غير موجودة في ذلك الزمن، فُي�ستع��ش عنه� ب�لت�سبيه والترميز.

ة للزمن اّلذي يح�ســـل فيه الظهور.  ث عن الأجـــواء الع�مَّ وبع�ـــش عالمـــ�ت الظهور، يتحدَّ

ة ل تحدث بلحظة واحدة ع�دة واإنَّم� تكون على نحو التراكم�ت  ومن الطبيعّي اأنَّ الأجواء الع�مَّ

الجتم�عّية، وب�لت�لي ف�إنَّ مثل هذه العالم�ت ل يكون مال�ســـقً� لزمن الظهور تم�مً�، ويحتمل 

اأْن يتراخى الزمن حّتى يح�ســـل الظهور بعده�. فيم� هن�ك عالم�ت اأخرى اأ�ســـبه ب�لأحداث 

والوق�ئع اّلتي تكون قبيل الظهور بفترات قليلة يعقبه� الظهور مب��سرة، وب�لت�لي فهي عالم�ت 

قريبة جدًا من زمن الظهور.

ة الوقوع، واأخرى غير حتميَّة، ويمكن اأْن ل  ـــموا العالم�ت اأي�ســـً� اإلى عالم�ت حتميَّ وقد ق�سَّ

تتحّقق، ول يتوّقف عليه� الظهور ب�سكل اأكيد.

ـــل ذلك كلَّه هن�ك �ســـوؤال ل بدَّ من طرحه، وهو: م� الف�ئدة من الإخب�ر عن  وقبل اأن نف�سِّ

عالم�ت الظهور؟
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لماذا عالمات الظهور؟
دة وكبيرة على م�ســـتوى حفـــظ الموؤمنين في زمن الغيبة  عالمـــ�ت الظهور له� فوائد متعدِّ

تهم وا�ســـتعدادهم عند الظهور، وعدم  ومواجهة تحّدي�ت ذلك الزم�ن، وعلى م�ســـتوى جهوزيَّ

تراخي الهمم و�سعف العزيمة مع تط�ول الزمن.

� حفظ الموؤمنين في مواجهة التحّدي�ت، فمن جهتين: اأمَّ

الجهة الأولى: بعث نور الأمل مع تراكم التحّدي�ت وال�سعوب�ت، فعندم� يكثر الف�س�د في 

المجتمع وت�ســـيع الحقوق، ويبداأ الإن�ســـ�ن ب�لإح�ســـ��ش ب�لإحب�ط في مواجهة تلك التحّدي�ت 

ة من عالم�ت الظهور، فتعود �سعلة الأمل لت�سيء روحه وقلبه من جديد،  يالحظ عالمة اأو عدَّ

ر اأنَّ الف�ســـ�د والظلم لي�ش لهم� اإّل جولة، و�ســـتنتهي هـــذه الجولة في يوم م�، وقد بداأت  ويتذكَّ

عالئم اأزوف جولته تظهر من خالل عالم�ت الظهور.

الجهة الثانية: اأنَّه مع قراءة عالم�ت الظهور، وكيف اأنَّ زمن الظهور �ســـيكون بعد و�سول 

ة، ف�إنَّه بعد ذلك مهم� راأى من ظلم وف�ســـ�د لن ي�ســـ�ب ب�لمف�ج�أة  الظلم والف�ســـ�د اإلى القمَّ

ع ذلك من خالل م� يذكر في و�ســـف زمن الظهور وعالم�ته  مة والإحب�ط، فهـــو يتوقَّ وال�ســـدَّ

ة، و�سينقلب الإحب�ط من وجود الظلم اإلى التف�وؤل بقرب الظهور. الع�مَّ

ـــ� ت�أثيـــر العالم�ت علـــى الجهوزيَّة، فالأنَّ الموؤمـــن عندم� يرى عالمة ت�ســـبه عالم�ت  واأمَّ

ة وفع�ليَّة في مواجهة  الظهور �سي�ستب�ســـر بقرب الظهور، وب�لت�لي �سيكون اأكثر حيويَّة وجهوزيَّ

ً� من جنود الإم�م. الف�س�د، ليح�سل على لي�قة اأن يكون جنديَّ

األجواء العاّمة قبيل الظهور
هن�ك رواية عن اأمير الموؤمنين Q تخت�ســـر الدرجة اّلتي و�ســـل اإليه� النحط�ط في 

المجتمع�ت الف��ســـدة، حيث يقول: »احف���ظ... فاإنَّ عامات ذلك: اإذا اأم���ات النا�ض ال�ساة، 

نيا  �سا... وباع���وا الدين بالدُّ ب���ا، واأخذوا الرُّ ���وا الكذب واأكلوا الرِّ واأ�ساع���وا الأمان���ة، وا�ستحلُّ

���وا بالدم���اء، وكان الِحْلُم  وا�ستعمل���وا ال�سفه���اء، وقطع���وا الأرح���ام واتَّبع���وا الأهواء وا�ستَخفُّ

�سعف���اً والظل���م فخراً، وكان الأمراء فجرة، والوزراء ظلم���ة والعرفاء خونة والُقّراء ف�سقة، 

ور وا�سُتعِلن الفجور وقول البهتان والإثم والطغيان. وظهرت �سهادات الزُّ
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ق الكاذب واوؤُتِمَن الخائن  دِّ ه و�سُ ِقَي الفاجر مخافة �سرِّ ... وكان زعيم القوم اأرذلهم، واتُّ

لها، وركبت ذوات الفروج ال�سروج وت�سبَّه  ة اأوَّ مَّ
ُ
ِخَذت الِقَيان والمعازف، ولعن اآخر هذه الأ واتُّ

.
الن�ساء بالرجال والرجال بالن�ساء...«)1)

وقائع قبيل الظهور
هن�ك العديد من العالم�ت والأحداث اّلتي �ستح�ســـل قبيل الظهور مذكورة في الرواي�ت، 

نذكر بع�سه� مع ت�سنيفه� اإلى اأق�س�م:

أ. الحركات العسكرّية:
1. خ���روج ال�سفيان���ّي: وفـــي حديث الر�ســـول P: »فبينما ه���م كذلك، اأي اأثن���اء الفتنة 

بي���ن اأه���ل الم�س���رق والمغرب، يخ���رج عليهم ال�سفيان���ّي من ال���وادي الياب�ض في فور 

ذلك حتَّى ينزل دم�سق، فيبعث جي�سين: جي�ساً اإلى الم�سرق واآخر اإلى المدينة حتَّى 

ينزل���وا باأر����ض بابل من المدين���ة الملعونة »يعن���ي بغداد« فيقتل���ون اأكثر من ثاثة 

اآلف ويف�سح���ون اأكث���ر من مائة ام���راأة ويقتلون بها ثاثمئة كب�ض من بني العبَّا�ض 

.
ثمَّ ينحدرون اإلى الكوفة«)2)

2. خروج اليمانّي: ق�ل P: »خروج الثاثة: ال�سفيانّي والخرا�سانّي واليمانّي في �سنة 

واح���دة ف���ي �سه���ر واحد في يوم واحد ولي����ض فيها من راية اأهدى م���ن رايٍة اليمانّي 

. وفي حديث عنه: »خروج ال�سفيانّي واليمانّي والخرا�سانّي 
(3(» ���ه يدعو اإلى الح���قِّ لأنَّ

ف���ي �سن���ة واحدة وفي �سه���ر واحد وفي يوم واح���د، ونظام كنظام الخ���رز يتبع بع�سه 

بع�س���اً، فيك���ون الباأ����ض ف���ي كل وجه، ويل لمن ناواه���م، لي�ض في الراي���ات اأهدى من 

م بيع  راي���ة اليمان���ّي هي راية هدى لأنَّه يدع���و اإلى �ساحبكم، فاإذا خ���رج اليمانّي حرَّ

.
ال�ساح على كلِّ النا�ض«)4)

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 52، �ش 193.
)2) م. ن، �ش 186.
)3) م. ن، �ش 210.
)4) م. ن، �ش 232.
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3. اإقبال الرايات ال�سود من خرا�سان: عن ر�ســـول اهلل P: »تنزل الرايات ال�سود اّلتي 

. وعن اأمير 
تخرج من خرا�سان اإلى الكوفة، فاإذا ظهر المهديُّ بعثت اإليه بالبيعة«)1)

الموؤمنيـــن Q: »اإذا �سمعت الرايات ال�سود مقبلة من خرا�سان فكنت في �سندوق 

.
مقفل عليك، فاك�سر ذلك القفل وذلك ال�سندوق حتَّى ُتقتل تحتها«)2)

دة: ب. أحداث محدَّ
قتل النف�ش الزكيَّة بين الركن والمق�م: ورد عن الإم�م ال�س�دق Q: »ولي�ض بين قيام 

.
د وبين قتل النف�ض الزكيَّة اإّل خم�ض ع�سرة ليلة«)3) قائم اآل محمَّ

 ج. كوارث وأحداث طبيعيَّة:
1. خ�س���ف بالبي���داء: ورد عن الإم�م ال�ســـ�دق Q: »قب���ل قيام القائ���م | اليمانّي 

.
وال�سفيانّي والمنادي ينادي من ال�سماء، وخ�سف البيداء وقتل النف�ض الزكيَّة«)4)

2. خ�سف بالم�سرق وخ�سف بالمغرب: في الحديث عن ر�ســـول اهلل P: »...يكون عند 

.
ذلك ثاثة خ�سوف، خ�سف بالم�سرق وخ�سف بالمغرب وخ�سف بجزيرة العرب«)5)

3. طل���وع ال�ّسم����ض م���ن المغ���رب: عن الإمـــ�م الب�قـــر Q...: »وطل���وع ال�ّسم�ض من 

.
المغرب من المحتوم«)6)

إعالن الظهور

ال�سيحة في ال�سماء: ورد عن الإم�م الب�قر Q: »ينادي مناٍد من ال�سماء با�سم القائم 

في�سم���ع م���ن بالم�سرق وم���ن بالمغرب ل يبقى راقد اإّل ا�ستيق���ظ ول قائم اإّل قعد ول قاعد 

.
اإّل قام على رجليه فزعاً من ذلك ال�سوت، فرحم اهلل من اعتبر بذلك ال�سوت فاأجاب«)7)

)1) م. ن، �ش 217.
)2) المتَّقي الهندي، عالء الدين علي المتقي، كنز العم�ل، �سبط وتف�سير، ال�سيخ بكري حي�ني، ت�سحيح وفهر�ست: ال�سيخ 

�سفوة ال�سق�، بيروت - لبن�ن، موؤ�س�سة الر�س�لة، 1409 - 1989م، ل.ط، ج 11، �ش 278.

)3) ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، الغيبة، �ش 445.
)4) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 52، �ش 203.

)5) ال�سيخ علي كوراني الع�ملي، معجم اأح�ديث الإم�م المهدّي |، ل.د، 1426هـ - 2006م، ط3، ج 1، �ش 361.
)6) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 52، �ش 289.

)7) م. ن. �ش 230.
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رايات قبل الظهور
اإنَّ الن�ســـر النه�ئيَّ والك�مل �ســـيتحّقق عند ظهور الإم�م المهـــديِّ |، ولن يتحّقق قبيل 

 �ً ده الرواي�ت ب�ســـكل وا�ســـح ل ُلب�ش فيه، وم� دمن� نعلم اأْن ل ن�ســـر نه�ئيَّ ذلـــك، وهذا م� توؤكِّ

وك�ماًل قبل الظهور، فهل يمكن اأن يكون هن�ك راي�ت قبل الظهور؟

م� المق�سود من الراي�ت؟

ة  ر عن ح�ســـور وقوَّ اإنَّ الرايـــة في هـــذا الزمن له� رمزه� وح�ســـوره� المعنـــوّي، فهي ُتعبِّ

اأ�سح�ب هذه الراية حيثم� رفعت، واإ�سق�طه� يعني �سقوطهم و�سعفهم هن�ك.

ـــ� في الأزمنة ال�ســـ�بقة فب�لإ�ســـ�فة اإلى ُبْعِدهـــ� المعنويِّ ك�ن له� ُبْعـــد اآخر، حيث ك�نت  اأمَّ

الرايـــة تجمـــع الن��ش حوله� ليتكتَّلوا ويقومـــوا قي�م رجٍل واحٍد في مواجهة الأعداء، و�ســـقوط 

الراية يعني �ســـي�ع الجي�ش وت�ســـتُّته وزعزعة �ســـفوفه، وب�لت�لي الهزيمـــة العمليَّة، لذلك ك�ن 

ُينتخب لحمل الراية اأقوى واأ�سجع واأم�سى الن��ش، والق�در على قي�دتهم لتحقيق الن�سر. من 

عطي���نَّ الراية غداً رجًا يح���بُّ اهلل ور�سوله 
ُ
هنـــ� نفهم كلمة ر�ســـول اهلل P في خيبر: »لأ

.
اٍر«)1) اراً غير فرَّ ه اهلل ور�سوله كرَّ ويحبُّ

د رفـــع الراية يعني تجميـــع الن��ش ودعوتهم لاللتح�ق بهـــ�، وتكتُّلهم تحت عنوانه�   فمجـــرَّ

للقي�م بعمل كبير قد ي�ستوجب بذل الدم�ء.

الرايات قبل ظهور اإلمام |
هذا ال�ســـوؤال يطرح نف�سه ب�عتب�ر اأنَّن� ذكرن� �س�بقً� اأنَّ الن�سر النه�ئيَّ لن يكون اإّل بظهور 

الإم�م الحّجة |، فهل يجب انتظ�ر ظهوره لترتفع الراي�ت، اأم يمكن ذلك في زم�ن غيبته؟ 

م قد ي�ســـتوجب بذل  قلنـــ�: اإنَّ رفـــع الراي�ت يعنـــي القي�م بعمل جم�عّي كبير وب�ســـكل منظَّ

الدمـــ�ء، وب�لت�لـــي فرفع الراي�ت هو و�ســـيلة لتحقيـــق اأهداف معيَّنة. وفي زمـــن الغيبة هن�ك 

ة التي يجب تحقيقه�، والكثير من التك�ليف الواجبة التي يجب  الكثير من الأهداف ال�ســـروريَّ

 وبذٍل للدم�ء والمهج في �سبيل ذلك. ومن 
ٍ
التزامه�، وكّله� تحت�ج لعمل جم�عيٍّ وتكتٍُّل وتنظيم

تلك الأمور:

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 8، �ش 251
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1. الدفاع عن باد الم�سلمين وم�سالحهم:

ة الفقه�ء،  ف�إنَّ الجه�د والدف�ع عن بالد الم�سلمين ودم�ئهم واأعرا�سهم واجب ب�تَّف�ق ك�فَّ

والدف�ع لن يح�ســـل ب�لت�ستُّت والجلو�ش في البيت وترك الأعداء يفعلون م� يحلو لهم من نهب 

ة  مَّ
ُ
مٍة، وتجميع ط�ق�ت الأ ٍة ومنظَّ وظلم وا�سِطه�د، بل نحن نحت�ج في الدف�ع اإلى مواجهٍة قويَّ

وقدراته� على جميع الم�ســـتوي�ت، يقول تع�لى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ 

.
(1(

پ ڀ ڀ چ 

2. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وهـــذه وظيفـــة اإلهيَّة عظيمـــة ل يمكن تركهـــ� اأو التخلِّي عنه�، يقـــول تع�لى: چ ٺ ٺ 

ول   .
(2(

چ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ة للنهي عن المنكر في هذا الزمن، بل ل يتحّقق النهيُّ عنه واإ�ســـالح  تكفي المب�درات الفرديَّ

المجتمـــع اإل مـــن خالل عمٍل جم�عيٍّ يواجه كلَّ تحدّي�ت اأهل المنكر، على جميع الم�ســـتوي�ت 

ة والجتم�عيَّة وغيره�... يقـــول تع�لى: چ ڳ ڳ ڳ  ة والع�ســـكريَّ ـــة والإعالميَّ الثق�فيَّ

.
(3(

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ چ 
3. تنفيذ الأحكام الإلهية:

ن اأحك�مً� تف�ســـيليَّة على جميع الم�ســـتوي�ت، حتَّى في الق�س�ء واإق�مة  اإّن الإ�ســـالم يت�ســـمَّ

الحدود والعقوب�ت، وكذلك في القت�ســـ�د والبنوك والأموال، ب�لإ�ســـ�فة اإلى قوانين الأحوال 

عي جواز ترك الإ�ســـالم واأحك�مه كّله� في زمن الغيبة؟! ل  ال�سخ�ســـيَّة، فهل يمكن لأحد اأن يدَّ

ن� مكلَّفون �ســـرعً� ب�للتزام بهذه الأحك�م، يقول تع�لى: چ ې ى ى ائ ائ  �ســـكَّ اأنَّ

.
(4(

ەئ ەئ وئ وئ چ 

)1) �سورة الحج، الآية 39. 
)2) �سورة اآل عمران، الآية 110. 
)3) �سورة اآل عمران، الآية 104. 

)4) �سورة الم�ئدة، الآية 45. 
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ال تلتحق بالرايات المشبوهة
رهم وتمنعهم من  ه الموؤمنيـــن وتحذِّ هنـــ�ك روايـــ�ت وردت عن اأئّمة اأهل البيت R تنبِّ

 :Q ع الن��ش حوله�. ك�لرواية عن الإم�م ال�ســـ�دق اللتحـــ�ق براي�ت ك�نت ترَتفـــع ليتجمَّ

د P؟ فنحن ن�سهدكم  »فالخارج مّنا اليوم اإلى اأيِّ �سي ء يدعوكم؟ اإلى الر�سا من اآل محمَّ

، وهن�ك رواي�ت اأخرى اأي�سً� بهذا المعنى. 
اأنَّنا ل�سنا نر�سى به وهو يع�سينا اليوم..«)1)

ين الذين رفعوا �ســـع�ر الثـــ�أر لأهل البيت  وال�ســـبب فـــي هذه الروايـــ�ت هو حركة العب��ســـيِّ

ين غير  ههم اإلى اأن العب��ســـيِّ ر ببع�ش الموؤمنين، ف�أراد الإم�م اأن ينبِّ ين، ب�ســـكل غرَّ من الأمويِّ

ني�، واأنَّهم اإن و�سلوا اإلى الحكم فلن يكونوا  ع�ءاتهم واأنَّهم يطلبون الملك والدُّ �س�دقين في ادِّ

� اإذا ك�نت  ين » فنحن ن�سهدكم اأنَّنا ل�سنا نر�سى به وهو يع�سينا اليوم«، واأمَّ اأف�سل من الأمويِّ

ر عن �ســـخ�ش ير�س�ه الإم�م ف�لمو�ســـوع مختلف، كم� في الوليِّ الفقيه  الراية �ســـحيحة وتعبِّ

ا الحوادث الواقعة  ر الإم�م الحّجة عن ر�س�ه عن عمله واألزم الموؤمنين بط�عته »واأمَّ الذي عبَّ

فارجع���وا فيه���ا اإل���ى رواة حديثن���ا«، فراية الولّي الفقيه لي�ســـت اإّل راية رفعهـــ� الإم�م الحّجة 

بنف�ســـه بمقت�ســـى هذه الرواية، والوليُّ الفقيه ل يدعو لنف�سه واإنَّم� يدعو لالإم�م الحّجة  | 

د لظهوره. ويمهِّ

 قبل الظهور
ّ

رايات حق
ث عن راي�ت حـــّق وهدى ترفع قبـــل ظهور الإم�م  هنـــ�ك الكثيـــر من الرواي�ت التـــي تتحدَّ

د لظهوره. ك�لرواية عن الإم�م اأبي جعفر الب�قر Q: »كاأنِّي بقوم  المهديِّ |، واأنَّه� تمهِّ

قد خرجوا بالم�سرق يطلبون الحقَّ فا يعطونه، ُثمَّ يطلبونه فا يعطونه. فاإذا راأوا ذلك 

و�سع���وا �سيوفه���م على عواتقهم فيعطون ما �ساألوا فا يقبلونه حتَّى يقوموا ول يدفعونها 

.
اإل اإلى �ساحبكم، قتاهم �سهداء«)2)

)1) ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 8، �ش 264. 
)2) العاّلمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 52، �ش 243. 
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دون  ، اأي يمهِّ
(1(» ئ���ون للمه���ديِّ وعـــن ر�ســـول اهلل P: »يخرج نا�ض م���ن الم�س���رق فيوطِّ

 ، لظهوره. وعن الإم�م مو�ســـى الك�ظمQ ق�ل: »رجل من اأهل قم يدعو النا�ض اإلى الحقِّ

ياح العوا�سف، ول يمّلون من الحرب،  هم الرِّ يجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحديد، ل تزلُّ

 .
لون، والعاقبة للمتَّقين«)2) ول يجبنون، وعلى اهلل يتوكَّ

االنتظار والعالقة باإلمام المهدي|
، وهو »حالة نف�سانيَّة ينبعث منها التهّيوؤ 

(4(
، والتربُّ�ش

(3(
النتظ�ر في اللَّغة بمعنى الترقُّب

.
لما تنتظره، و�سّده الياأ�ض، فكلَّما كان النتظار اأ�سّد كان التهّيوؤ اآكد...«)5)

كيف يكون االنتظار؟
ث عن فترة طويلة ا�ستمّرت قرونً� حتَّى  ن� نتحدَّ ا لأنَّ اإنَّ معرفة كيفّية النتظ�ر اأمر مهّم جدًّ

ت فيه� اأجي�ل واأجي�ل، �ســـمن ظروف مختلفة وفر�ـــش متف�وتة، ول يمكن ترك هذه  الآن ومـــرَّ

د، فم� هو تكليف هذه الأجي�ل في هـــذه الفترة؟ وكيف من  الأجيـــ�ل بال تكليف وا�ســـح ومحـــدَّ

المفتر�ش اأن يكون انتظ�ره� لظهور الإم�م الحّجة | ولتحّقق الفرج على يديه؟

االنتظار السلبّي واإليجابّي
هن�ك نهج�ن مختلف�ن ومتن�ق�ســـ�ن مت�ســـّوران لكيفّية النتظـــ�ر، ولتكليف الموؤمنين في 

زم�ن الغيبة الكبرى لالإم�م الحّجة |:

اأ. النتظار ال�سلبّي: والمق�ســـود منه اأن يبقى الإن�ســـ�ن ج�ل�ســـً� بدون اأيِّ حراك اأو فع�ليَّة 

تذكـــر، وبدون اأن يقوم ب�أيِّ عمل تغييرّي، ويكتفي بمراقبة عالم�ت الظهور، وم� تحّقق 

منهـــ�؛ ليزداد اأمله بقرب الظهور، كم� لو ا�ست�ســـعر تحّقق �ســـيء منهـــ�، وهذا يعني اأنَّ 

الوظيفة الأ�س��ســـّية للموؤمنين في ع�ســـر الغيبة هي اأن يعي�ســـوا اأمل ظهور الإم�م | 

. بدون اأن ي�سعوا لتغيير الواقع الجتم�عيِّ وال�سي��سيِّ

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 51، �ش 87.
)2) م.ن. ج 57، �ش 216. 

)3) ابن منظور، محمد بن مكرم، ل�س�ن العرب، ن�سر: اأدب الحوزة، محرم 1405، ج1، �ش 424.
)4) م.ن. ج7، �ش 39.

د تقي المو�سوي،، مكي�ل المك�رم، ج2، �ش 136. )5) الأ�سفه�ني، محمَّ
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ب. النتظار الإيجابّي: والمق�ســـود منه اأن ل يقف الإن�ســـ�ن مكتوف اليدين �س�كنً�، حتَّى 

ة الملق�ة على ع�تقه �سواء  يتحّقق الفرج بظهور الإم�م، واإنَّم� يقوم ب�لواجب�ت ال�سرعيَّ

ة، اأو له� عالقة ب�لنظ�م والحكم. ك�نت فردّية اأم اجتم�عيَّ

ف�أيُّهم� هو النتظ�ر ال�سحيح والمطلوب �سرعً�؟

المنهج الصحيح في االنتظار
ن� �سن�سل اإلى نتيجة قطعيَّة تقول: اإنَّ المطلوب  عند مراجعة الرواي�ت ال�سريفة، ل �سكَّ اأنَّ

د ال�ســـكون والجلو�ش في البيت،  مـــن الأجي�ل في ع�ســـر الغيبة الكبرى ل يمكن اأن يكون مجرَّ

ة، بل هن�ك العديد من  ة الممكنة، واّلتي فيه� م�ســـلحة الأمَّ والتخ�ذل عن الوظ�ئف ال�ســـرعيَّ

ة اّلتي ل بدَّ من تنفيذه�، يمكن اأن نخت�سره� فيم� يلي: الأدوار الأ�س��سيَّ

أّواًل: طاعة اهلل وتنفيذ األحكام الشرعّية
قهم اهلل لطاعته على اجتماع من  القلوب  عن الإم�م الحّجة |...: »ولو اأنَّ اأ�سياعنا وفَّ

لت له���م ال�سعادة بم�ساهدتنا على  ر عنهم الُيمن بلقائنا، ولتعجَّ ف���ي الوف���اء بالعهد َلم���ا تاأخَّ

.
(1(

حقِّ المعرفة و�سدقها منهم بنا«...

حـــ�د الموؤمنين حول ق�ســـية الإم�م المهديِّ هو �ســـبب مب��ســـر لتعجيـــل الظهور. ولي�ش  ف�تِّ

د التِّح�د العق�ئدّي؛ لأنَّ ذلك ح��ســـل منذ زمن بعيد، واإنَّم� المطلوب التِّح�د  المطلوب مجرَّ

ث عن اتِّح�د، فهذا يعني اأنَّهم ك�لج�ســـد الواحد اّلذي له  . وعندم� نتحدَّ على الم�ســـتوى العمليِّ

ا الحوادث الواقعة  راأ�ش واحد يديره ويقوده، هذا الراأ�ش اّلذي عبَّرت عنه مك�تبته |: »واأمَّ

، وهو الوليُّ الفقيه.
ة اهلل«)2) تي عليكم واأنا حجَّ فارجعوا فيها اإلى رواة حديثنا فاإنَّهم حجَّ

د عليه  ويكـــون همُّ الموؤمنين تطبيـــق اأحك�م اهلل تع�لى والتم�ّســـك بط�عته، كم� طلـــب واأكَّ

الإمـــ�م الحّجة |في م� ورد عنه: »فاتَّقوا اهلل جّل جاله، وظاهرونا على انتيا�سكم)3) من 

فتنة قد اأنافت)4) عليكم، يهلك فيها من حمَّ اأجله، ويحمى عنها من اأدرك اأمله، وهي اأمارة 

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 53، �ش 177.
)2) الحّر الع�ملي، محمد بن الح�سن، و�س�ئل ال�سيعة، ج 27، �ش 140.

)3) انتي��سكم: انت�س�لكم.
)4) اأن�ف على ال�سيء: ط�ل وارتفع عليه.
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لأزوف)1) حركتن���ا ومباثتك���م باأمرن���ا ونهين���ا، چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

.
(3(»(2(

ڑ ک چ 
ة وتنظيمها بالشكل المطلوب ثانيًا: توحيد اأُلمَّ

ث ب�سكل وا�سح اأنَّ حفيده المهدّي المنتظر |»ما يخرج  ف�لإم�م ال�ســـ�دق Q يتحدَّ

.
ة«)4) اإّل في اأولي قوَّ

ة ت�أتي من خالل التجهيز وال�ستعداد والتدرُّب... وهذا يفتر�ش  ة م�ديَّ ة له� ج�نب�ن، قوَّ والقوَّ

ة في القلب والإرادة، وهذه  كً� قويًّ� في هذا التج�ه قبيل ظهور الإم�م |، وقـــوَّ اأنَّ هنـــ�ك تحـــرُّ

تنتـــج من الثب�ت اأمـــ�م البتالءات، وهن�ك رواية ت�ســـفهم: »اإنَّ قلب رجل منه����م اأ�سّد من زبر 

.
(5(» ون �سيوفهم حّتى ير�سى اهلل عزَّ وجلَّ وا بالجبال الحديد لتدكدكت، ل يكفُّ الحديد لو مرُّ

ثالثًا: التمهيد للظهور
ث عـــن اأ�ســـخ��ش ورايـــ�ت تظهر قبيـــل ظهور  هنـــ�ك العديـــد مـــن الروايـــ�ت التـــي تتحدَّ

الإم�م  | وتقوم بتهيئة الأر�ش له والتمهيد لظهوره، ك�لرواية عن ر�ســـول اهلل P: »يخرج 

. بـــل اإنَّ اأمنية كلِّ موؤمن اأن يكـــون في ركب جنود 
(6(» ئون للمه���ديِّ نا����ض م���ن الم�س���رق فيوطِّ

الق�ئـــم | عنـــد ظهوره. وفـــي الرواية عن الإمـــ�م الب�قر Q: »في���ا طوبى لم���ن اأدركه 

. والمخل�ســـون يعملون علـــى التمهيد لظهوره، وتهيئـــة الأر�ش ومواءمة 
وكان م���ن اأن�س���اره«)7)

د  الظروف لتحقيق �ســـرائط الظهور، وتحقيق اليوم الموعود، وفي رواية اأنَّه �سئل الإم�م محمَّ

َي القائم؟ فقال: »لأنَّه يقوم بعد موت ذك���ره وارتداد اأكثر القائلين  التقـــيُّ  Q: »ِل���َم �ُسمِّ

َي المنتظر؟ فقال: لأنَّ له غيب���ة يكثر اأّيامها، ويطول اأمدها،  باإمامت���ه. فقيل ل���ه: َوِلَم �ُسمِّ

)1) الأزوف: القتراب.
)2) �سورة ال�سف، الآية 8.

)3) ال�سيخ الطبر�سي، الميرزا ح�سين النوري، خ�تمة الم�ستدرك، تحقيق ون�سر: موؤ�س�سة اآل البيت لإحي�ء التراث، بيروت، 
لبن�ن، 1408 - 1987م، ط1، ج 3، �ش 225، من ر�س�لة لل�سيخ المفيد.

)4) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 52، �ش 323.
)5) القندوزي، �سليم�ن بن اإبراهيم، ين�بيع المودة، تحقيق: �سيد علي جم�ل اأ�سرف الح�سيني، دار الأ�سوة، 1416هـ، ط1، 

ج 3، �ش 177.

)6) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 51، �ش 241.
)7) ابن اأبي زينب، النعم�ني، محمد بن اإبراهيم، الغيبة، �ش 240.
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ب  فينتظ���ر خروج���ه المخل�سون، وينك���ره المرتابون، وي�ستهزىء بذك���ره الجاحدون، ويكذِّ

.
اتون، ويهلك فيها الم�ستعجلون، وينجو فيها الم�سّلمون«)1) بها الوقَّ

آداب العالقة باإلمام المهدي |

أ. معرفة اإلمام المهدي |:
.

ق�ل ر�سول اهلل: »من مات ول يعرف اإمامه مات ميتة جاهلية«)2)

:R ب. الثبات على الدين والوالية ألهل البيت
من اأهّم تك�ليفن� ال�سرعية في ع�سر الغيبة الثب�ت على موالة اأهل البيت R والثب�ت 

علـــى العقيدة ال�ســـحيحة ب�إم�مة الأئمة الثني ع�ســـر، فعن ر�ســـول اهلل ق�ل: »وال���ذي بعثني 

بالح���ّق ب�سي���راً ليغيبّن القائ���م من ولدي بعهد معهود اإليه مّني حّت���ى يقول اأكثر النا�ض ما 

هلل ف���ي اآل محم���د حاج���ة وي�سّك اآخرون في ولدته، فمن اأدرك زمان���ه فليتم�ّسك بدينه ول 

 .
يجعل لل�سيطان اإليه �سبيًا ي�سّككه فيزيله عن مّلتي ويخرجه من ديني«)3)

ت- ذكر فضائل الحّجة |:
من جملة م�ســـ�ديق الثب�ت على الولية ذكر ف�ســـ�ئل الإم�م المهدي | واإ�ســـ�عته� بين 

الن��ـــش والبراءة من اأعدائه. كم� ج�ء عن ر�ســـول اهلل اأّنه ق�ل: »طوبى لم���ن اأدرك قائم اأهل 

بيت���ي وه���و ياأتّم به في غيبته قبل قيامه ويتوّل���ى اأولياءه ويعادي اأعداءه، ذلك من رفقائي 

 .
وذوي موّدتي واأكرم اأّمتي علّي يوم القيامة«)4)

ث. مراعاة األدب عند ذكره Q، بأن ال يذكره إاّل بألقابه الشريفة:
 Q ك�لحّجـــة والق�ئـــم، والمهدّي، و�ســـ�حب الزم�ن، و�ســـ�حب الأمـــر، وتكملة ذكره

بقول: Q، اأو |، والقي�م عند ذكر لقبه »القائم«.

)1) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 51، �ش 30.
)2) ابن اأبي زينب، محمد بن اإبراهيم، �ش 130، ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 2، �ش 21.

)3) ال�ســـيخ ال�ســـدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين، ج 1، �ش 51، العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 51، �ش 
68، ح 10.

)4) ال�ســـيخ الطو�ســـي، محمد بن الح�سن، الغيبة، �ش 275، ال�سيخ ال�ســـدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين، وتم�م النعمة، 
ج 1، �ش 286.
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ح. الدعاء لإلمام المهدّي | والدعاء بتعجيل الفرج:
فقد ورد من الن�حية المقّد�سة على يد محّمد بن عثم�ن في اآخر توقيع�ته Q: »واأكثروا 

 .
الدعاء بتعجيل الفرج، فاإّن ذلك فرجكم«)1)

 :Q خ. إظهار محّبته
وتحبيبه اإلى الن��ش، واإظه�ر ال�ســـوق اإلى لق�ئه Q وروؤيتـــه، والبك�ء والإبك�ء والتب�كي 

والحزن على فراقه، والت�سّدق عنه Q بق�سد �سالمته.

د. إقامة مجالس ُتذكر فيها فضائله Q ومناقبه:
 اأو بذل الم�ل في اإق�مته�، والح�سور في هكذا مج�ل�ش، وال�سعي في ذكر ف�س�ئله ون�سره�.

 :Q ذ. إهداء ثواب األعمال العبادية المستحّبة له 
ك�لحّج والطواف عنه Q، وال�سوم وال�سالة، وزي�رة م�س�هد المع�سومين R، اأو 

بذل الم�ل لن�ئب ينوب عنه في اأداء تلك الأعم�ل.

ر. تجديد البيعة لإلمام| :
بيَحِة َيْومي ه���ذا َوما ِع�ْسُت ِمْن اأيامي  جّدد َلُه في �سَ

ُ
جـــ�ء في دع�ء العهد: »اَلّل�ُه���مَّ اإّني اأ

.
َعْهداً َوَعْقداً َوَبْيَعًة َلُه في ُعُنقي، ل اأحول َعْنها َول اأزول اأبداً …«)2)

ز. الصالة على اإلمام |:
لَواُت  جـــ�ء في دع�ء العهد: »اَلّل�ُهمَّ َبلِّْغ َمْولَن���ا الإمام اْلهاِدَي اْلَمْه���ِديَّ اْلقاِئَم باأمرك �سَ

ِمن���اِت في َم�س���اِرِق الأر�ض  ِمني���َن َواْلُموؤْ اهلِل َعلَْي���ِه وَعل���ى اآباِئ���ِه الّطاِهري���َن َع���ْن َجمي���ِع اْلُموؤْ

لَ���واِت ِزَنَة َعْر�ِض اهلِل  ها َوَبْحِرها، َوَعّن���ي َوَعْن واِلَديَّ ِمَن ال�سَّ َوَمغاِرِبه���ا �َسْهِله���ا َوَجَبِله���ا َوَبرِّ

.
َوِمداَد َكِلماِتِه، َوما اأح�ساه ِعْلُمُه واأحاط ِبِه ِكتاُبُه...«)3)

 

)1) ال�ســـيخ ال�ســـدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، �ش 485، لل�ســـيخ الطو�ســـي، محمد بن علي، الغيبة، �ش 
.293

)2) ال�سيد ابن ط�وو�ش، علي بن مو�سى، م�سب�ح الزائر، �ش 169.
)3) م.ن.
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المهاهيم الرئيسة

ة الوقوع، واأخرى غيـــر حتميَّة، وللعالم�ت  ق�ســـم العلم�ء العالم�ت اإلـــى عالم�ت حتميَّ  .1

دة على م�ســـتوى حفـــظ الموؤمنين في زمن الغيبـــة ومواجهة تحّدي�ت ذلك  فوائد متعدِّ

الزم�ن، وعلى م�ستوى جهوزيَّتهم وا�ستعدادهم عند الظهور. 

وق�ئع قبيل الظهور  .2

الحرك�ت الع�سكرّية: خروج ال�سفي�نّي، خروج اليم�نّي، الراي�ت ال�سود.  اأ- 

ة بين الركن والمق�م.  دة: قتل النف�ش الزكيَّ ب- اأحداث محدَّ

كوارث واأحداث طبيعيَّة: خ�سف ب�لبيداء، خ�سف ب�لم�سرق وخ�سف ب�لمغرب، طلوع  ج- 

ال�ّسم�ش من المغرب. 

اإعالن الظهور: يتم اإعالن الظهور عبر م� يعرف ب�ل�ســـيحة في ال�سم�ء التي يقوم به�   .3

 .Qجبرائيل

م قد  رايـــ�ت قبل الظهـــور: رفع الراي�ت يعني القيـــ�م بعمل جم�عّي كبير وب�ســـكل منظَّ  .4

ة التي  ي�ســـتوجب بذل الدمـــ�ء، وفي زمن الغيبة هنـــ�ك الكثير من الأهداف ال�ســـروريَّ

يجب تحقيقه�، وهي: 

الدف�ع عن بالد الم�ســـلمين وم�ســـ�لحهم، الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، تنفيذ 

الأحك�م الإلهية.

رهم وتمنعهم من  ه الموؤمنين وتحذِّ هن�ك رواي�ت وردت عن اأئّمة اأهل البيت R تنبِّ  .5

ع الن��ش حوله� وهي الراي�ت الم�سبوهة، خ�سو�سً�  اللتح�ق براي�ت ك�نت ترَتفع ليتجمَّ

مع وجود راي�ت حّق قبل الظهور راي�ت حّق وهدى ترفع قبل ظهور الإم�م المهديِّ |، 

د لظهوره.  واأنَّه� تمهِّ

النتظ�ر والعالقة ب�لإم�م المهدي: وق�سم اإلى: النتظ�ر ال�سلبّي، النتظ�ر الإيج�بّي.  .6

المنهج ال�ســـحيح في النتظ�ر يعتمد على: اأّوًل: ط�عة اهلل وتنفيذ الأحك�م ال�ســـرعّية.   .7

ة وتنظيمه� ب�ل�سكل المطلوب، ثالثاً: التمهيد للظهور. مَّ
ُ
ثانياً: توحيد الأ
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اآداب العالقة ب�لإم�م المهدي |:   .8

معرفة الإم�م المهدي|.  اأ-  

ب- الثب�ت على الدين والولية. 

ت- ذكر ف�س�ئل الحّجة. 

ث- مراع�ة الأدب عند ذكره|. 

ح- الدع�ء لالإم�م المهدّي|. 

خ- اإظه�ر محّبته|. 

د- اإق�مة مج�ل�ش ُتذكر فيه� ف�س�ئله|. 

ذ- اإهداء ثواب الأعم�ل العب�دية الم�ستحّبة له|. 

ر ـ تجديد البيعة لالإم�م. 

ز- ال�سالة على الإم�م|.
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للمطالعة

صفات األنصار
د ال�ســـ�دق Q عن قول  1. الإيمـــ�ن ب�لغيـــب: في الرواية �ســـئل الإم�م جعفر بن محمَّ

، فق�ل: »المّتقون �سيعة 
(1(

: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ چ  اهلل عزَّ وجلَّ

.
علّي Q والغيب فهو الحّجة )الغائب(...«)2)

هم النبّي  2. حزب اهلل: في الرواية عن ر�ســـول اهلل P عندم� �ســـئل عن اأو�ســـي�ئه، فعدَّ

د، يدعى  الأكرم P اإلى اأن ق�ل: »ومن بعده )اأي بعد الح�سن الع�سكرّي( ابنه محمَّ

بالمه���دّي والقائم والحّجة، فيغي���ب ثمَّ يخرج، فاإذا خرج يماأ الأر�ض ق�سطاً وعدًل 

كم���ا ملئ���ت جوراً وظلماً، طوبى لل�سابرين في غيبته، طوبى للمقيمين على محبَّته 

اأولئك الذين و�سفهم اهلل في كتابه وقال: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

)3)، وق���ال تعال���ى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٿچ 

ڀ ڀ ڀ ...چ)4)؛)5).
3. ال�ســـبر علـــى الأذى: ففي الرواية عـــن الإم�م الح�ســـين Q: »اأم����ا اأنَّ ال�سابر 

ف����ي غيبت����ه عل����ى الأذى والتكذي����ب بمنزل����ة المجاه����د بال�سي����ف بين ي����دي ر�سول 

.
(6(»P  اهلل

د ال�ســـ�دق  Q ق�ل: »َيْدُعْوَن بال�سهادة  4. تمّني ال�ســـه�دة: عن الإم�م جعفر بن محمَّ

.
ويتمنَّْوَن اأْن ُيقتلوا في �سبيل اهلل«)7)

)1) �سورة البقرة، الآيت�ن 1 - 2.
)2) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 52، �ش 124.

)3) �سورة البقرة، الآيت�ن 2 - 3. 
)4) �سورة المج�دلة، الآية 22.

)5) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 52، �ش 143.
)6) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، كم�ل الدين وتم�م النعمة، �ش 318.

)7) العالمة المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 52، �ش308.






