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 النسب املبارك

يعود نسب النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم إلى هاشم بن عبد مناف الذي تنتسب إليه أشرف 

سرة بني هاشم.
ُ
ة هي أ

ّ
سرة في مك

ُ
 أ

ب بن هاشم بن عبد مناف، املنحدر من
ّ
ذرّية  فهو أبو القاسم محمد بن عبد هللا بن عبد املطل

. وكان جميع آبائه موّحدين 1عدنان أحد أحفاد نبّي هللا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم

مؤمنين على دين الحنيفية إلابراهيمية، بل كان فيهم الصّديقون من أنبياء مرسلين أو أوصياء 

َبَك ِفي ا، قال هللا تعالى2معصومين
ُّ
ل
َ
ق

َ
وُم * َوت

ُ
ق

َ
 ت

َ
ِذي َيَراَك ِحين

َّ
اِجِديَن﴾: ﴿ال  .3لسَّ

 الوالدة املباركة

ب في 
ّ
ة املكّرمة في منزل أبيه عبد هللا بن عبد املطل

ّ
ولدته أّمه آمنة بنت وهب من بني زهرة في مك

شعب أبي طالب يوم الجمعة في السابع عشر من شهر ربيع ألاول على ألاشهر في عام الفيل 

 . وقد صاحبت والدته4ن سنةللميالد قبل البعثة النبوية بأربعي 171املوافق لسنة 

املباركة حوادث مختلفة في السماء وألارض، وخاّصة في الشرق، فاضطرب إيوان كسرى  

 .1أنوشيروان، وسقطت أربع عشرة شرفة من شرفاته، وغير ذلك

 إلى 
ً
ب بن هاشم بالغبطة والسرور، فقد كان أبوه عبد هللا مسافرا

ّ
واستقبله جّده عبد املطل

، ودفن في دار 1مات في املدينة قبل والدة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلمالشام في تجارة ف

 .2النابغة قيس بن عبد هللا
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 رضاعه

لم يرتضع الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم من أّمه سوى ثالثة أيام، ثّم حظيت بشرف 

 .3إرضاعه حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب من بني سعد

لب أن يرسل ح
ّ
فيده إلى البادية ليكمل رضاعه هناك، وينشأ ويترعرع في فقد رأى عبد املط

 .4البادية، ليكتسب اللغة الصحيحة، والقّوة واملناعة

وكانت حليمة ترعاه هي وزوجها وتقّدمه حّتى على أوالدها، وقد وجدت فيه كّل الخير والبركة. 

ب، 
ّ
 أجدب وقد روي عنها أّنها قالت: قدمنا منازل بني سعد ومعي يتيم عبد املطل

ً
وال أعلم أرضا

من أرضنا، وكانت ألاغنام تبقى جائعة لقلة الطعام. وملا سكن محّمد عندنا في البادية فكّنا 

ر  ق الخير علينا، وأصبح جميع من في الحّي يتمّنى ذلك اليتيم الذي يسَّ
ّ
نحلب منها ونشرب ويتدف

 لنا هللا ببركته الخير ودفع عّنا الفقر والبالء.

حليمة إلى أن بلغ سّن الخامسة، فعادت به إلى أهله ليكون في كفالة جّده عبد بقي النبّي مع 

ب ثّم في رعاية عّمه أبي طالب
ّ
 .1املطل

 النبّي في كفالة جّده

َد النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم أّمه بعد عودته من حّي بني سعد وله من العمر ست 
َ
ق

َ
ف

ب، سنوات على أشهر الروايات، وأصبح بذلك يتيم ألا 
ّ
بوين، فعاف في كفالة جّده عبد املطل

 إذا حضر، وكان يفّضله على سائر أبنائه.
ّ

 إال
ً
 الذي كان يرعاه خير رعاية، وال يأكل طعاما

 بشـأنية محّمد وما سيكون من أمره وعظمته من خالل أمرين:
ً
ب كان عارفا

ّ
 ويبدو أن عبد املطل
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ا
النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم، والبركات : من الصفات واملالمح التي كانت تظهر على أوال

 وألاحداث التي رافقته منذ والدته وفي أحضان أّمه ومرضعته.

 
ا
نبىوثانيا

ُ
ه. : من البشائر وألاخبار التي كانت ت

ّ
 ء بمستقبله ونبوت

ب الاعتقاد بشأنية حفيده، وجعل 
ّ
إّن هذا النوع من املؤشرات والدالئل رّسخ في نفس عبد املطل

هللا عليه وآله وسلم مكانة خاصة عنده، بحيث كان يعطيه من الحّب والعطف له صلى 

 أن هذا الحنان الدافق وهذه الرعاية الكريمة لم 
ّ
والحنان والاهتمام ما لم يعطه ألحد غيره، إال

ب والنبّي في الثامنة من عمره، 
ّ
ي عبد املطل

ّ
، فقد توف

ً
تدم له صلى هللا عليه وآله وسلم طويال

 .1ده إلى دار عّمه أبي طالبفانتقل بع

 النبّي في رعاية أبي طالب

ب كان قد جمع أوالده العشرة وأوصاهم بابن أخيه محّمد صلى 
ّ
قبل أن توافي املنية عبد املطل

ح لهم بما سيكون من شأنه في املستقبل، ومّما قاله لهم
ّ
فت في هللا عليه وآله وسلم ومل

ّ
: "قد خل

 .2ن به رقاب العرب"أيديكم الشرف العظيم الذي تطؤو 

 بعده ويقوم 
ً
ب من بين أبنائه أبا طالب ليكون هو من يكفل محّمدا

ّ
وقد اختار عبد املطل

 برعايته، وذلك لسببين:

 لوالد النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم من أّمه، فإّن أّمهما هي فاطمة ألاول 
ً
: أّن أبا طالب كان أخا

 البن أخيه من أبيه بنت عائذ املخزومية، وطبيعّي أن يكون أب
ً
 وحّبا

ً
 وعطفا

ً
و طالب أكثر حنانا

 وأّمه من بقية إخوانه كالحارث والعباس وغيرهما الذين كانوا من أّمهات شّتى.

، وقد الثاني
ً
هم قدرا

ّ
: أّن أبا طالب كان أنبل إخوته وأكرمهم، وأعظمهم مكانة في قريش، وأجل

ب، وخضع لزعامته القر 
ّ
 .3يب والبعيد بالرغم من فقرهورث زعامة أبيه عبد املطل

ه قال: "
ّ
، وما ساد فقير قبله"وقد ورد عن إلامام علّي عليه السالم أن

ا
 أبي ساد الناس فقيرا

ّ
 .4إن

وقد قام أبو طالب برعاية النبّي خير رعاية، وأّدى ألامانة، وحفظ الوصية، وبقي محّمد صلى هللا 

ه فاطمة بنت أسد حّتى عن أوالدهما في عليه وآله وسلم شغله الشاغل الذي شغله هو وزوجت

 حّتى النفس ألاخير من حياتهما.
ً
 وحرجا

ً
 أشّد املراحل ضيقا
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ء كما تعنيه رعاية النبّي محّمد صلى هللا عليه وآله وسلم واملحافظة  ولم يكن يعني أبا طالب ش ي

ه كان إذا اضطّر إلى السفر إلى خار 
ّ
ة أو الحجاز عليه. وقد بلغ من عنايته به وحرصه عليه أن

ّ
ج مك

 .1أخرجه معه

 السفر إلى الشام

كانت للنبّي صلى هللا عليه وآله وسلم رحلتان إلى الشام، إحداهما: بصحبة عّمه، وألاخرى: 

 بصحبة غالم لخديجة في تجارة لها.

كان عمر النبّي اثنتي عشرة سنة، وكان مع عّمه أبي طالب ضمن قافلة تجارية  في الرحلة ألاولى:

فت القافلة في منطقة تسمى ُبصرى، وكان فيها راهب يدعى بحيرا. وقد لقريش. 
ّ
وفي الطريق توق

فق أن التقى الراهب قافلة قريش ولفتت نظره شخصّية النب
ّ
ّي صلى هللا عليه وآله وسلم وراح ات

يتأّمل ويحّدق في صفاته ومالمحه، خاصة بعد أن رأى أّن سحابة من الغيم ترافقه صلى هللا 

ه وسلم أينما جلس لتحميه من حّر الشمس، فسأل عنه بعض من في القافلة فأشاروا عليه وآل

ره بأّن ابن أخيه نبّي هذه ألاّمة 
ّ

إلى أبي طالب وقالوا له: هذا عّمه، فأتى الراهب أبا طالب وبش

وأخبره بما سيكون من أمره بعدما كان قد كشف عن ظهره ورأى خاتم النبّوة بين كتفيه ووجد 

 .2مات التي وصفته هها التوراة وألاناجيل وغيرهافيه العال 

 
ً
وتذكر النصوص أّن بحيرا أصرَّ على أبي طالب بأن يعود به إلى مكة وأن يبقيه تحت رقابته خوفا

ة.
ّ
 عليه من اليهود وغيرهم، فقطع أبو طالب رحلته ورجع به إلى مك

 وعشرين سنة، ويقول  وفي الرحلة الثانية:
ً
املؤّرخون: إّن سفره هذا كان كان عمر النبّي خمسا

في تجارة لخديجة بنت خويلد قبل أن يتزّوج هها، وإّن أبا طالب هو الذي أشار عليه بالعمل 

 .3بالتجارة مع خديجة بسبب الوضع املاّدّي الصعب الذي كان يعيشه آنذاك

                                                 
1

، الشيخ الصدوق، محمد بن علي، األمالي، 111صدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة، صالشيخ ال 

 .141/10، المجلس الحادي والخمسون، ح381ص
2

ه، 1013قم،  -مؤسسة البعثة  -الطبري، محمد بن جرير، دالئل اإلمامة، تحقيق ونشر: قسم الدراسات اإلسالمية  

 .3، ح11، ص1ط
3

بكر عبد الرزاق بن همام، عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث الصنعاني، أبي  

، باب ما جاء في حفر 319، ص1حبيب الرحمن األعظمي، من منشورات المجلس العلمي، ال.د، ال.ط، ال.ت، ج

حمد محيي الدين عبد ، ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق وضبط وتعليق: م8119زمزم، ح 

م، ال. ط، 1813 - 1393بمصر،  -القاهرة، الناشر: مكتبة محمد علي صبيح وأوالده  -الحميد، المطبعة: المدني 

، 121، ص1بيروت، ال.ت، ال.ط، ج -، ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر 119، ص1ج

، 3ـ ج 111، ص2ألعظم صلى هللا عليه وآله وسلم، جالعاملي، السيد جعفر مرتضى، الصحيح من سيرة النبي ا

 .23ص



 

1 
 

 لها، إذ لم يكن النبّي صلى هللا 
ً
عليه وآله فدخل مع خديجة في شراكة تجارية، ولم يكن أجيرا

 ألحد قط. وسافر برفقة ميسرة وهو يعمل لدى خديجة وربح في تجارته أضعاف ما 
ً
وسلم أجيرا

ة أخبر 
ّ
كان يربحه غيره، وظهرت له في سفره بعض الكرامات الباهرة، فلّما عادت القافلة إلى مك

 .1ميسرة غالم خديجة. سيدته بذلك

ّمه أبي طالب حّتى كبر وبلغ الخامسة والعشرين بقي النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم في رعاية ع

 من عمره فتزّوج بخديجة بنت خويلد.

 الزواج من خديجة

 في أوساط قريش 
ً
 مرموقا

ً
، وأخذ اسمه يحتّل مكانا

ً
أصبح محّمد صلى هللا عليه وآله وسلم شابا

قبل البعثة فُعرف بصدق الحديث وعظيم ألامانة وكرم ألاخالق. وفي عمر السابعة والثالثين، أي 

بثالث سنوات أو في السنة الخامسة والثالثين، أي قبل البعثة بخمس سنين، تزوج بخديجة 

بنت خويلد زوجته ألاولى بعد عودته من رحلته الثانية إلى الشام، وقيل إن عمره كان أكثر من 

 سنة. 37أو  33ذلك بعّدة سنوات أي في سن 

 وأبدت رغبتها في الزواج من ونكاد نقطع بسبب كثرة النصوص، أّن خديجة ه
ً
ي التي بادرت أوال

 محّمد صلى هللا عليه وآله وسلم بعدما رأت فيه من الصفات النبّيلة ما لم تره في غيره.

 وليس 
ً
ويرّجح كثير من املؤّرخين أن يكون عمر خديجة حين زواج النبّي هها ثمانية وعشرين عاما

 .2أكثر من ذلك

. كما أنها لم تتزّوج قبله بأح
ً
ما تزّوج هها النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم وكانت بكرا

ّ
، وإن

ّ
د قط

وأّما النصوص التي تفيد أّنها تزّوجت قبله برجلين هما: عتيق بن عائذ املخزومّي، ثم أبو هالة 

 أن تكون مما صنعته يد السياسة ههدف إلحاق ألاذى بشخصيتها 
ً
التميمّي، فإننا نحتمل جدا

 مع الالتفات إلى شخصية عتيق وشأنها بين الناس،
ً
 .3خصوصا
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2

البيهقي، أحمد بن الحسين، دالئل النبوة، تحقيق: وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: الدكتور عبد المعطي  

 .11، ص2، ج1م، ط1891 - 1041لبنان، دار الكتب العلمية،  قلعجي، بيروت ـ
3

، باب فضل خديجة بنت خويلد زوجة رسول 218، ص8الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد، ج 

 هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
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وولد لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم من السيدة خديجة عليها السالم القاسم وعبدهللا 

)يلقب بالطاهر( وقد مات كالهما في الصغر بمكة، والسيدة فاطمة الزهراء عليها السالم، ثم 

 .1قبطية إبراهيم وتوفي وهو صغيرولد لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم من مارية ال

 عمله صلى هللا عليه وآله وسلم قبل البعثة

ليس هناك أّي عيب أو نقص في أن يقوم إلانسان بالعمل والكدح في سبيل تأمين العيش 

الكريم. والعمل في سبيل العيش من سنن ألانبياء واملرسلين. وقد عاف الكثيرون من ألانبياء من 

 على أحٍد عمل أيديهم وعرق جباه
ً
هم، وأتقنوا بعض املهن وألاعمال الشريفة حّتى ال يكونوا عبئا

ب به، ونّدد بالكسالى 
َّ
د عليه، ورغ

ّ
من الناس. وقد أوص ى إلاسالم بالعمل للدنيا وآلاخرة، وأك

ٍء على املجتمع بسبب  الذين ُيحّقرون ألاعمال الصغيرة الشريفة ويرفضونها ليتحّولوا إلى عب

 بطالتهم.

النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم قبل البعثة يقوم بعّدة أعمال لتأمين العيش وكسب  وكان

ه عمل في 
ّ
ه كان يرعى الغنم ألهله في مرحلة الصبا ومطلع الشباب، كما أن

ّ
الرزق، فيذكرون: أن

 في عمر الخامسة والعشرين.
ً
 التجارة الخارجية مع خديجة عندما أصبح شاّبا

خديجة كانت على نحو املضاربة واملشاركة، ولم تكن على نحو إلاجارة، ثم إن تجارة النبّي مع 

 لها في 
ً
ما كان شريكا

ّ
 عند خديجة يأخذ بدل ما ُيقّدمه من أتعاب، وإن

ً
فلم يكن النبّي أجيرا

 تجارتها وله نسبة في ألارباح.

 مكانة النبّي محّمد قبل البعثة

ا كان أصبح النبّي محّمد صلى هللا عليه وآله وسلم في م
َ
طلع شبابه موضع احترام في مجتمعه، ملم

يمتلكه في شخصّيته من وعي، وحكمة، وإخالص، وُبعد نظر. وقد اشُتهر بسّمو ألاخالق، وكرم 

النفس، والصدق وألامانة حّتى ُعرف بين قومه بالصادق ألامين، كما اشُتهر برجاحة عقله، 

ّيون والقرشيّ 
ّ
 وصوابّية رأيه حّتى َوَجَد فيه املك

ً
 من سادات العرب املوهوبين، ومرجعا

ً
ون سّيدا

 .2إليهم في املهّمات وحّل املشكالت والخصومات

                                                 
1

حمد بن علي، مناقب آل ، ابن شهر آشوب، م9الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد )المجموعة(، ص 

أبي طالب، تحقيق: تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف األشرف، النجف األشرف، المكتبة الحيدرية، 

 .212، ص3، الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج112، ص1م، ج1811 - 1311
2
 .119، ص19العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
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ه كان ال ُيداري وال 
ّ
وكان الناس يتحاكمون إلى النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم في الجاهلية، ألن

 .1ُيماري 

 موقف النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم من حرب الفجار

 صلى هللا عليه وآله وسلم الرابعة عشر أو العشرين من عمره حّتى اشتعل ما إن بلغ رسول هللا

القتال بين قبيلة قيس من جهة وقبيلة قريش وبطونها من جهة أخرى. وكان سبب هذه املعركة 

 لبلعاء بن قيس، فكان بلعاء يعترض قوافل النعمان، فطلب 
ً
أّن النعمان بن املنذر قد قتل أخا

عتبة ومن البراض بن قيس حمايتها، فتبّرع كّل منهما لذلك وتنازعا أّيهما النعمان من عروة بن 

 يقّدم

هذه الخدمة للنعمان، فكان أن تعّرض البراض لعروة وقتله، فتعّصبت لكّل منهما قبيلته 

ووقعت الحرب في شهر رجب وهو أحد ألاشهر الحرم، ولذلك سّميت بحرب الفجار، ألّن الفجار 

شهر الحرم. وقد رفض أبو طالب املشاركة في هذه الحرب ومنع بني هاشم من فجروا، وانتهكوا ألا 

ذلك، والتزم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بقرار عّمه ووجهوا هذه الحرب بكّل ما يمكن 

لهم ملنع الاقتتال بين الطرفين، ألّنها كانت حرب ظلم وعدوان وقطيعة رحم، وال صّحة للروايات 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قد شارك في هذه الحرب مع قبيلة قريشالتي ادعت أّن 
2. 

 

 حلف الفضول 

ة في موسم الحّج 
ّ
بعد سلسلة من حوادث الاعتداء على أموال وأعراض بعض الوافدين إلى مك

ب إلى إقامة تحالف بين قبائل قريش ههدف: مواجهة 
ّ
للزيارة أو التجارة، دعا الزبير بن عبد املطل

 الزائرين. كّل 
ً
 من يعتدي على آلاخرين، وخصوصا

 في دار عبد 
ً
ب، وبنو أسد وغيرهم، وعقدوا اجتماعا

ّ
فاستجاب لدعوته بنو هاشم، وبنو عبد املطل

هللا بن جدعان تحالفوا فيه على محاربة الظلم والفساد والانتصار للمظلوم والدفاع عن الحق. 

 قالت بع
ً
د إبرامه: هذا فضول من الحلف، وقيل: ألّن وقد سّمي بحلف الفضول، ألّن قريشا

 ثالثة مّمن اشتركوا فيه كانوا ُيعرفون باسم الفضل.
                                                 

1
 - 1011، سليمان بن أحمد، المعجم األوسط، تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين، دار الحرمين، الطبراني 

 .101، ص2م، ال.ط، ج1881
2

، ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، 11، ص2اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، ج 

 .248، ص1ج
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وقد حضره النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم وشارك فيه وكان يتجاوز العشرين من عمره 

ه قال صلى هللا عليه وآله وسلم: 
ّ
"لقد الشريف وأثنى عليه بعد نبّوته وأمضاه، فقد ُروي أن

 ما يسّرني به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله  حضرت
ا
في دار عبد هللا بن جدعان حلفا

 .1ألجبت"

 تجديد بناء الكعبة

في أثناء والية قريش عليها وقبل النبّوة بخمس سنوات أو أكثر تّم هدم الكعبة وتجديد بنائها، 

ت هها، إثر ذلك بسبب السيول، وقيل إّن الكعبة احترقت، واحترق باهها وألاخشاب التي كان

اجتمعت قريش وقرّرت هدمها وتجديد بنائها ورصدوا لذلك نفقة طيبة. وقد شارك النبّي صلى 

 هللا عليه وآله وسلم في جمع الحجارة.

ا بلغ البنيان موضع الحجر ألاسود اختلفوا فيمن يرفع الحجر إلى موضعه، وكاد ألامر يؤّدي 
ّ
ومل

فقوا أن ُيح
ّ
موا في هذا النزاع أّول داخل عليهم، فكان محّمد بن عبد هللا ههم إلى فتنة كبيرة، فات م

ّ
ك

ما رأوه استبشروا بقدومه وقالوا: لقد جاءكم الصادق ألامين، أو هذا ألامين 
ّ
أّول الوافدين، فل

.
ً
 قد رضينا به حكما

، فأتوا له بثوب كبير، فأخذ 
ً
طلب منهم النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم أن يحضروا له ثوبا

"لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب ثم حجر ووضعه فيه بيده، ثّم التفت إلى شيوخهم وقال: ال

"
ا
 يحفظ حقوق الجميع، وال يعطي ألحد  ارفعوه جميعا

ً
فاستحسنوا ذلك ووجدوا فيه حال

 على آلاخر، ففعلوا ما أمرهم به، فلّما أصبح الحجر بمحاذاة املوضع املخّصص له، أخذه 
ً
امتيازا

 .2بيده الكريمة ووضعه مكانهرسول هللا 

 املفاهيم الرئيسة

يعود نسب النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم إلى هاشم املنحدر من ذرية عدنان أحد أحفاد نبّي  -1

 هللا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم.

ة املكرمة في شعب أبي طالب يوم الجمعة في السابع عشر من شهر ر  -2
ّ
بيع ولدته أّمه آمنة في مك

 . ومات أبوه عبد هللا قبل والدته.171ألاول لسنة 

                                                 
1

بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد  

، اليعقوبي، 128، ص10، ج1دار إحياء الكتب العربية، الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، ط

والنهاية، تحقيق: ، ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية 19، ص2أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، ج

 .283، ص2، ج1م، ط1899 - 1049علي شيري، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 
2

، ابن هشام، عبد 128، ص10ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، ج 

بن موسى، الطرائف في معرفة مذاهب ، السيد ابن طاووس، علي 240، ص1الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج

 .11، ص1، ط1388قم،  -الطوائف، المطبعة: الخيام 
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لم يرتضع من أّمه سوى ثالثة أّيام، ثم حظيت بشرف إرضاعه حليمة السعدية بنت أبي  -3

 ذؤيب من بني سعد.

َد النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم أّمه بعد عودته من حّي بني سعد فعاف في كفالة جّده  -4
َ
ق

َ
ف

 كفالة جّده أبي طالب. عبد املطلب وبعده في

كانت للنبّي صلى هللا عليه وآله وسلم رحلتان إلى الشام، إحداهما: بصحبة عّمه، وألاخرى:  -1

 بصحبة غالم لخديجة في تجارة لها.

ه كان لها من العمر  -6
ّ
تزّوج رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم من السيدة خديجة ويرّجح أن

.
ً
 ثمانية وعشرون عاما

النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم قبل البعثة يقوم بعّدة أعمال لتأمين العيش وكسب  كان -7

 الرزق إذ كان يرعى الغنم ألهله ويعمل في التجارة.

ا  -8
َ
أصبح النبّي محمٍد صلى هللا عليه وآله وسلم في مطلع شبابه موضع احترام في مجتمعه، ملم

، وُبعد نظر، وقد اشتهر بسمّو ألاخالق، كان يمتلكه في شخصيته من وعي، وحكمة، وإخالص

 وُسّمي بالصادق ألامين.

لم يشارك رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في حرب الفجار، والتزم بقرار عّمه بعدم  -9

 املشاركة، ألّنها كانت حرب ظلم وعدوان وقطيعة رحم.

م وشارك فيه، وأثنى عقد في قريش حلف الفضول وحضره النبّي صلى هللا عليه وآله وسل -13

 عليه بعد نبوته وأمضاه.

أعادت قريش ترميم الكعبة واختلفوا حول وضع الحجر ألاسود، فحّل رسول هللا صلى هللا  -11

عليه وآله وسلم النزاع، وملا أصبح الحجر بمحاذاة املوضع املخّصص له، أخذه رسول هللا بيده 

 الكريمة ووضعه مكانه.
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 (1الهجرة )الدرس الثاني: البعثة و 

 

 البعثة النبوية

 إلاعداد إلالهّي لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قبل النبّوة

 صلى هللا عليه وآله وسلم وهّيأه لحمل الرسالة وأداء ألامانة الكبرى 
ً
لقد أعدَّ هللا نبّيه محّمدا

مه  وإنقاذ البشرية، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد هللا عليه السالم عن العلم،
ّ
أهو علم يتعل

العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤونه. فتعلمون منه؟ قال: "ألامر أعظم من 

 ذلك وأوجب، أما سمعت قول هللا عز وجل
َ

نت
ُ
ا َما ك

َ
ْمِرن

َ
ْن أ ا ّمِ ْيَك ُروحا

َ
ا ِإل

َ
ْوَحْين

َ
ِلَك أ

َ
ذ

َ
: ﴿َوك

"﴾
ُ
يَمان ِ

ْ
 إلا

َ
اُب َوال

َ
ِكت

ْ
ْدِري َما ال

َ
ه : ثّم قال ت

ّ
"أّي ش يء يقول أصحابكم في هذه آلاية؟، أيقّرون أن

ما يقولون،  -جعلت فداك  -ال أدري  :كان في حال ال يدري ما الكتاب وال إلايمان؟" فقلت

ى بعث هللا تعالى الروح التي 
ّ
فقال )لي(: "بلى قد كان في حال ال يدري ما الكتاب وال إلايمان حت

علم بها العلم والفهم، وهي الروح التي يعطيها هللا تعالى من ذكر في الكتاب، فلّما أوحاها إليه 

مه الفهم"
ّ
 عل

ا
 .1شاء، فإذا أعطاها عبدا

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قبل النبّوة يتعّبد في غار حراء، وكان قبل ذلك يتعّبد 

ب
ّ
 .2فيه عبد املطل

 البشارة بالنبّوة

 للبشرية جمعاء. واملروّي عن أئّمة حينما بلغ ألاربعين من عمره الشريف 
ً
 وهاديا

ً
اختاره هللا رسوال

أهل البيت عليهم السالم: أّن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ُبعث باإلسالم في السابع 

 .3م(613والعشرين من شهر رجب بعد عام الفيل بأربعين سنة )

م في غار حراء. وتفيد الروايات أّن وقد بدأ نزول الوحي عليه بواسطة جبرائيل ألامين عليه السال 

أّول آيات قرأها جبرائيل على النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم هي قوله تعالى في سورة العلق: 

                                                 
1
 ، باب الروح التي يسدد هللا بها األئمة عليهم السالم.213، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2
 .233، ص1ابن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، بيروت، لبنان، دار صادر، ال.ط، ج 
3
 .284، ص2العاملي، السيد جعفر مرتضى، الصحيح من سيرة النبي األعظم صلى هللا عليه وآله وسلم، ج 
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 َوَربُّ 
ْ
َرأ

ْ
ٍق * اق

َ
 ِمْن َعل

َ
نَسان ِ

ْ
َق إلا

َ
ل
َ
َق * خ

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
َك ال  ِباْسِم َرّبِ

ْ
َرأ

ْ
ِحيِم اق ْحمِن الرَّ ِه الرَّ

ّ
َك ﴿ِبْسِم الل

 
َ ْ
َرُم *ألا
ْ
ْم﴾ ك

َ
ْم َيْعل

َ
 َما ل

َ
نَسان ِ

ْ
َم إلا

َّ
ِم * َعل

َ
ل
َ
ق

ْ
َم ِبال

َّ
ِذي َعل

َّ
 .1ال

 
ً
 مسرورا

ً
بعد تلقين ذلك البيان إلالهّي، عاد النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم إلى أهله مستبشرا

 إلى املهّمة التي شّرفه هللا هها، فلم 
ً
 أو بما أكرمه هللا به من النبّوة والرسالة، مطمئنا

ً
يكن خائفا

 بنبّوة نفسه
ً
 مّما جرى له، بل كان عاملا

ً
، وكان ينتظر اللحظة التي يأتيه فيها جبرائيل 2مرعوبا

ليعلن نبّوته ورسالته، فلّما دخل على خديجة أخبرها بما أنزله هللا عليه وما سمعه من جبرائيل 

ك 
ّ
، وأبشر فإن

ً
 خيرا

ّ
.فقالت له: أبشر فوهللا ال يفعل هللا بك إال

ً
 رسول هللا حقا

: "كيف لم يخف رسول هللا فيما يأتيه من قبل هللا أن عليه السالم  وقد سئل إلامام الصادق

 يكون مّما ينزغ به الشيطان؟"

 عليه السالم:   فقال
ّ
 أنزل عليه السكينة والوقار، فكان الذي    "إن

ا
 رسوال

ا
خذ عبدا

ّ
هللا إذا ات

 .3"يأتيه من قبل هللا مثل الذي يراه بعينه

 أّول املسلمين

عليه   بعد أن بشّر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بالنبّوة والرسالة، كان علّي بن أبي طالب

 به صلى هللا عليه وآله وسلم. وكان عمره آنذاك 
ً
 وتصديقا

ً
 وإيمانا

ً
السالم هو أّول الناس إسالما

 عليه السال 
ً
 لرسول هللا صلى هللا عشر سنوات أو اثنتي عشرة سنة، وذلك ألّن عليا

ً
م كان مالزما

 .4عليه وآله وسلم ال ُيفارقه حّتى وهو في غار حراء

ثّم أخبر الرسول زوجه خديجة بذلك فآمنت به، فكانت أّول امرأة من املسلمات. وقد ُبعث النبّي 

ى علّي وخديجة معه يوم الثالثاء، ولم يكن على و 
ّ
جه صلى هللا عليه وآله وسلم يوم الاثنين وصل

                                                 
1
 .1 - 1سورة العلق، اآليات  
2

، البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار 233، ص1ابن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 

لبنان، دار  -مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، بيروت  ، النيسابوري،3، ص1م، ال.ط، ج1891 - 1041الفكر، 

 .81، ص1الفكر، ال.ت، ال.ط، ج
3

العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، تحقيق: الحاج السيد هاشم الرسولي المحالتي، طهران، المكتبة  

 .241، ص2العلمية اإلسالمية، ال. ط، ج
0

، النسائي، أبي عبد 11، ص1بن محمد، شرح نهج البالغة، ج ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا 

الرحمان أحمد بن شعيب، خصائص أمير المؤمنين )علي بن أبي طالب(، تحقيق وتصحيح األسانيد ووضع 

 .3الفهارس: محمد هادي األميني، طهران، مكتبة نينوى الحديثة، ال.ط، ص
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ها علّي مع 
ّ

 النبّي وعلي وخديجة، وكانت أّول صالة صال
ّ
ألارض أحد يعبد هللا على هذا الدين إال

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم صالة الظهر
1. 

 الدعوة وتحّديات قريش

مّرت الدعوة إلاسالمية في حياة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم منذ بعثته إلى وفاته بثالث 

 مراحل:

 ملرحلة ألاولى )الدعوة الهادئة لألفراد(:ا

كانت دعوة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم في البداية تّتجه نحو آحاد الناس بصورة هادئة 

 من وقع املفاجأة على قريش التي كانت متعّصبة لشركها 
ً
 عن أجواء التحّدي، وذلك حذرا

ً
بعيدا

هر الدعوة في املجالس العاّمة لقريش، ولم يكن ووثنيتها. فلم يكن صلى هللا عليه وآله وسلم ُيظ

. واختار النبّي 
ً
 من يغلب على الظّن أنه سيؤمن به، فآمن به عدد قليل من الناس تباعا

ّ
يدعو إال

 
ً
ة ليلتقي ههم فيها، ولتكون مركزا

ّ
صلى هللا عليه وآله وسلم لهم دار ألارقم بن أبي ألارقم في مك

 عن أنظار قريش. وكانت حصيلة الدعوة في هذه الفترة ما يمارسون فيه عبادتهم وصالتهم بع
ً
يدا

 وامرأة عاّمتهم من الفقراء
ً
 .2يقارب أربعين رجال

بعه الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم في دعوته أمرين:
ّ
 فكانت نتيجة هذا ألاسلوب الذي ات

ن ثم يدفعها إلى : عدم تعريض الطليعة املؤمنة، ألي عمل يشل الحركة ويفكك ارتباطها ومألاول 

 التشرذم والضياع.

: توفير العّدد الكافي من املؤمنين بالرسالة، لكي تتحّمل مسؤولياتها في التغيير إلاسالمي الثاني

 بجدارة وإيمان.

 املرحلة الثانية )الدعوة العامة(:

ة في هذه املرحلة استجاب الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ألمر ربه عز وجل بالدعوة العاّم 

 لجميع الناس، وبدأ بتنفيذ ذلك عبر خطوتين:

: دعوة ألاقربين من عشيرته وقومه هم بنو هاشم أو بنو عبد املطلب إلى إلاسالم الخطوة ألاولى

 ألمره عز وجل حيث قال عّز من قائل: 
ً
َك وإبالغهم رسالة هللا تعالى تنفيذا

َ
نِذْر َعِشيَرت

َ
﴿َوأ

                                                 
1

، ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، 198عمة، صالشيخ الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام الن 

، الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت 113، ص0ج

 .91، ص2، ج1م، ط1881 - 1011لبنان، دار الكتب العلمية،  -
2

ثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية ، ابن ك241، ص2البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج 

، ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا، االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيق: علي محمد 30، ص3والنهاية، ج

 .1413، ص3، ج1م، ط1882 -    ه 1012البجاوي، بيروت، دار الجيل،
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َ
َرِبين

ْ
ق
َ ْ
وي القرابة والعشيرة يهدف إلى تثبيت أولى دعائم الدعوة، ودفع ، ثم إن الابتداء بذ1﴾ألا

 أبناء عشيرته إلى الدفاع عنه بدافع القرابة على فرض أّنهم لم يؤمنوا بدعوته.

: دعوة عاّمة الناس بمن فيهم قريش إلى الدخول في إلاسالم حيث صعد النبّي الخطوة الثانية

ة فلما
ّ
 وقبائل مك

ً
 في  اجتمعوا قال لهم: على الصفا ونادى قريشا

ا
 خيال

ّ
"أرأيتم لو أخبرتكم أن

؟"، قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم وما جربنا سفح جبل قد طلعت عليكم أكنتم مصدقي

 قط. فقال
ً
 هللا أمرني أن أنذركم من عقابه، عليك كذبا

ّ
ي نذير لكم من عذاب شديد، إن

ّ
: "إن

ي ال أملك لكم من الدنيا منفعة وال من آلا 
ّ
 أن تقولوا ال إله إال هللاوإن

ّ
 إال

ا
"، فلم خرة نصيبا

ة
ّ
 .2تستجب له قريش، وقامت بخطوات ملواجهة حركته ودعوته في قريش ومك

 خطوات قريش في مواجهة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم

مواجهة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم بالتكذيب، والسخرية، والاستخفاف والاستهزاء،  -1

بأنواع التهم من قبيل ساحر ومجنون، وكان ذلك هو رّد الفعل ألاولي، ولم يصل رّد الفعل ورميه 

 أن استمرار النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم بالدعوة وإصراره 
ّ
هذا إلى حد املواجهة املباشرة، إال

عليها من جهة، وتعرضه آللهة قريش وأصنامها من جهة أخرى، واتساع نشاط النبّي وتكاثر 

ملسلمين باستمرار من جهة ثالثة، جعل املشركين يشعرون بجّدية املوقف وخطورته والتفكير في ا

محاولة جديدة بعيدة عن العنف، فقّرروا: مفاوضة النبّي ومساومته على الدعوة، وقد مّرت 

ها بالفشل الذريع:
ّ
 املفاوضات بثالث جوالت انتهت كل

بي طالب من أجل الضغط على ابن أخيه فقالوا : حاولت قريش استعطاف أفي الجولة ألاولى• 

ل أبناءنا، فإّما أن تكّفه عّنا 
ّ
له: إّن ابن أخيك قد سّب آلهتنا، وعاب ديننا، وسّفه أحالمنا، وضل

، فانصرفوا عنه.
ً
 رفيقا

ً
 وإّما أن تخلي بيننا وبينه، فرّدهم أبو طالب رّدا

في املوقف فجاؤوا إلى أبي طالب وقالوا  تواصت قريش بالشّدة وعدم املهادنة الجولة الثانية:• 

ا وهللا ال نصبر على هذا، من شتم 
ّ
ا كّنا قد استنهيناك عن ابن أخيك، فلم تنهه عّنا، وإن

ّ
له: إن

آبائنا وعيب آلهتنا حّتى تكّفه عّنا، أو ننازله وإّياك حّتى يهلك أحد الفريقين، فوعدهم أبو طالب 

"وهللا يا النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم ذلك الرّد الخالد: أن يبلغ ابن أخيه موقفهم، فكان رّد 

                                                 
1
 .210سورة الشعراء، اآلية  
2

، العياشي، محمد بن مسعود، تفسير 119، ص14ير مجمع البيان، جالشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تفس 

 .20، ص2، اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، ج213، ص2العياشي، ج
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ى يظهره هللا أو 
ّ
عّم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا ألامر حت

 .1"أهلك فيه ما تركته

 ليقتلوه ويأخذ هو في مقابله عمارة  الجولة الثالثة:• 
ً
عرضوا على أبي طالب أن يعطيهم محّمدا

 بن 
ً
الوليد أجمل فتى في قريش ليكون في رعايته وكفالته بدل محّمد، فرفض أبو طالب موّبخا

لهم بقوله: لبئس ما تسومونني عليه أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا 

.
ً
 وهللا ما ال يكون أبدا

يق إغرائه باملال كما جرت مفاوضة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلمومساومته مباشرة عن طر • 

 من نوع آخر ال   والجاه، ولكّن النبيّ 
ً
صلى هللا عليه وآله وسلم رفض عرضهم، ورأوا فيه رجال

 .2طمع له في مال وال سلطان

نهي الناس عن الالتقاء بالنبّي صلى هللا عليه وآله وسلم والاستماع إلى ما يتلوه من قرآن.  -2

ْوا وقد تحّدث القرآن عن ذلك بقوله تعالى: 
َ
غ

ْ
ْرآِن َوال

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ْسَمُعوا ِلَهذ

َ
 ت

َ
ُروا ال

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
اَل ال

َ
﴿َوق

﴾
َ
ِلُبون

ْ
غ

َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
 .3ِفيِه ل

التعّرض لشخص النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم باإليذاء املباشر، حيث رجموا بيته  -3

طوا الصبيان عليه يرمونه بالحجارة
ّ
. وقد تعّرض النبّي بالحجارة، وألقوا التراب على رأسه، وسل

 من زعمائهم ووجهائهم كأبي جهل وعقبة 
ً
ألذى ال مثيل له من سفهاء قريش وعبيدهم، وأحيانا

بن أبي معيط وأبي لهب وزوجته التي كانت تضع ألاشواك أمامه في طريقه وأمام داره حتى قال 

 .4"ما أوذي نبّي مثل ما أوذيتصلى هللا عليه وآله وسلم: "

باع سياسة -4
ّ
إلارهاب والتعذيب والتنكيل بالصفوة املؤمنة وخاّصة بأولئك الفقراء  ات

 والضعفاء، الذين ال عشيرة تحميهم كآل ياسر، وبالل الحبش ّي، وغيرهم.

استخدام سالح الحرب إلاعالمية والدعاية ضّد النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم، فقد كانوا  -1

ة إّن هذا ا
ّ
ه يفرق بين املرء وأبيه، وغير ذلكيرّوجون بين الوافدين إلى مك

ّ
 .1لرجل ساحر، وأن

                                                 
1
 .192، ص19العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
2

، 2محمد بن يعقوب، الكافي، ج، الشيخ الكليني، 20، ص2اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، ج 

، الموفق الخوارزمي، بن أحمد البكري 321، ص2، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، ج102ص

مؤسسة سيد الشهداء عليه السالم، قم، مؤسسة  -المكي الحنفي، المناقب، تحقيق: فضيلة الشيخ مالك المحمودي 

 .13، ص1، ج2. ق، ط ه 1011بقم المشرفة،  النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين
3
 .21سورة فصلت، اآلية  
0
 .02، ص3ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 
1

ابن إسحاق، محمد بن إسحاق المطلبي، سيرة ابن إسحاق)السير والمغازي(، تحقيق: محمد حميد هللا، معهد  

 .132، ص2الدراسات واألبحاث للتعريف، ج
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 الحصار في شعب أبي طالب

املقاطعة لبني هاشم، وفرض حصار اجتماعّي واقتصادّي عليهم، وهو ما عرف بحصار الشعب، 

فقوا فيها على البنود التالية:
ّ
 فقد اجتمع املشركون في دار الندوة وكتبوا وثيقة ات

 م -1
ً
 ن نساءهم لبني هاشم، وأن ال يتزّوجوا منهم.أن ال يزّوجوا أحدا

 مهما كان نوعه. -2
ً
، وال يبيعوهم شيئا

ً
 أن ال يبتاعوا منهم شيئا

 أن ال يجتمعوا معهم على أمر من ألامور. -3

 واحدة على محّمد وأتباعه. -4
ً
 أن يكونوا يدا

رْت قريش أن هذا الحصار سيؤّدي إلى أحد أمور ثالثة: إّما قيام بني  هاشم بتسليمهم النبّي قدَّ

 
ً
ليقتلوه، وإّما أن يتراجع النبّي عن الدعوة، وإّما القضاء عليه وعلى جميع من معه جوعا

 تحت وطأة الحصار.
ً
 وعطشا

استمّر الحصار ثالث سنوات من السنة السادسة حّتى التاسعة للبعثة، وكان املسلمون خالله 

 واضطّروا أن يقتاتوا بورق الشجر،ينفقون من أموال خديجة، وأبي طالب، حّتى نفدت 

 في موسم العمرة في رجب، وموسم الحّج في ذي 
ّ

ولم يكونوا يخرجون من شعب أبي طالب إال

ة من 
ّ
 من مك

ً
الحّجة. وكان علّي أمير املؤمنين عليه السالم أثناء هذه املحنة يأتيهم بالطعام سرا

 حيث يمكن، ولو أنهم ظفروا به لم ُيبقوا عليه.

ل أحد من  وكان أبو 
ّ
 من أن يتسل

ً
طالب يحرس النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم بنفسه خوفا

الظالم ينقل النبّي من املكان    املشركين إليه ويغتاله على حين غّرة أو غفلة، بل كان إذا حّل 

ه بات فيه إلى مكان آخر ويجعل اب
ّ
 عليه السالم في مكانه.الذي عرف أهل الشعب ان

ً
 نه عليا

حصار بعدما أكلت ألارضة ما في صحيفة املشركين التي تعاقدوا فيها على الحصار، وقيام انتهى ال

 .1جماعة منهم مّمن تربطهم ببني هاشم عالقات نسبية بنقض الصحيفة وإلغاء مفاعيلها

 الهجرة إلى الحبشة

وقال هاجر املسلمون إلى الحبشة في رجب من السنة الخامسة للبعثة بعدما أمرهم النبّي بذلك، 

 ال يظلم عنده أحد. وكان عددهم في أرض الحبشة ثالثة وثمانين ما بين رجل 
ً
لهم: إّن هها ملكا

                                                 
1

، الشيخ المفيد، 244لبنان، ال.ط، ص -بيروت  -التنبيه واإلشراف، دار صعب  ،مسعودي، على بن الحسينال 

، 2م، ط1883 - 1010محمد بن النعمان، إيمان أبي طالب، تحقيق: مؤسسة البعثة، بيروت، لبنان، دار المفيد، 

 .3ص
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وامرأة عدا ألاطفال، وكان في مقّدمتهم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه 

 . وكان الهدف من هذه الهجرة:1وآله وسلم

 
ا
ص من الضغوط وسياسة إلارهاب أّوال

ّ
والتعذيب التي كان يتعّرض لها املسلمون داخل : التخل

ة.
ّ
 مك

 
ا
: إيجاد مكان آمن للمسلمين ولكّل من يدخل في إلاسالم يستطيعون فيه ممارسة شعائرهم ثانيا

 بحرية.

 
ا
: التبشير باإلسالم ومبادئه وأهدافه وأحكامه، والترويج له والتعريف به خارج الجزيرة ثالثا

 العربية.

 
ا
 لكبرياء قريش، ولتدرك أّن قضية إلاسالم تتجاوز حدود تصّوراتها وقدراتها.: توجيه ضربة رابعا

 الخروج إلى الطائف

خرج النبّي إلى الطائف في السنة العاشرة من البعثة وأقام فيها عشرة أيام يتجّول بين أحيائها 

رة حّتى ويدعو أهلها إلى إلاسالم، ولكنهم لم يسمعوا منه، بل جلسوا في الطريق يرمونه بالحجا

ة
ّ
 إلى مك

ً
 .2جرح في رأسه، فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم راجعا

وقد كان النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم يهدف من الانتقال إلى الطائف إلى إلاعداد للمستقبل 

 لوجود 
ً
باعتبار أن الطائف هي البلد الثالث الذي له موقعه ونفوذه الخاص في املنطقة، نظرا

 لة كبيرة فيها هي ثقيف، فال بّد من التمهيد إلدخالهم في إلاسالم في املستقبل.قبي

ة، بعد أن 
ّ
ورّبما تكون ثّمة أهداف أخرى منها: إيجاد قاعدة ارتكاز لدعوته في الطائف بدل مك

ة ال تصلح أن تكون قاعدة لعمله الرسالّي في هذه املرحلة، 
ّ
وجد صلى هللا عليه وآله وسلم أّن مك

رت عمليات التعذيب وإلارهاب التي مارستها قريش بحّق املسلمين على نشاط وخصو 
ّ
 بعدما أث

ً
صا

 النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم والحّد من انتشار إلاسالم بين الناس.

 املفاهيم الرئيسة

 صلى هللا عليه وآله وسلم وهّيأه لحمل الرسالة وأداء ألامانة ا -1
ً
لكبرى لقد أعدَّ هللا نبّيه محّمدا

 وإنقاذ البشرية.

                                                 
1

، العالمة المجلسي، 219، 13هج البالغة، جابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح ن 

، ابن إسحاق، محمد بن إسحاق المطلبي، سيرة ابن إسحاق)السير 012، ص19محمد باقر، بحار األنوار، ج

 .300، ص1والمغازي(، ج
2

، 1، العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج11، ص2ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج 

 .112الشيخ الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة، ص، 211ص



 

18 
 

ُبعث النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم باإلسالم في السابع والعشرين من شهر رجب بعد عام  -2

،   الفيل بأربعين سنة. وكان إلامام علّي بن أبي طالب
ً
 وإيمانا

ً
عليه السالم هو أّول الناس إسالما

 عت دائرة املسلمين.وكذا زوجة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم خديجة ثّم توّس 

كانت دعوة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم في البداية تّتجه نحو آحاد الناس بصورة هادئة  -3

 عن إلاعالن املباشر والعلنّي، ثّم دعوة ألاقربين من عشيرته وقومه، ثّم دعوة عامة الناس 
ً
بعيدا

 بمن فيهم قريش.

 ه وآله وسلم:خطوات قريش في مواجهة النبّي صلى هللا علي -4

مواجهة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم بالتكذيب، والسخرية، والاستخفاف والاستهزاء، • 

 ورميه بأنواع التهم من قبيل ساحر ومجنون.

 نهي الناس عن الالتقاء بالنبّي صلى هللا عليه وآله وسلم والاستماع إلى ما يتلوه من قرآن.• 

ليه وآله وسلم باإليذاء املباشر، حيث رجموا بيته التعّرض لشخص النبّي صلى هللا ع• 

طوا الصبيان عليه يرمونه بالحجارة.
ّ
 بالحجارة، وألقوا التراب على رأسه، وسل

باع سياسة إلارهاب والتعذيب والتنكيل بالصفوة املؤمنة وخاّصة بأولئك الفقراء والضعفاء.• 
ّ
 ات

 ّي صلى هللا عليه وآله وسلم.استخدام سالح الحرب إلاعالمية والدعاية ضّد النب• 

الحصار في شعب أبي طالب: وهو مقاطعة لبني هاشم، وفرض حصار اجتماعّي واقتصادّي  -1

 عليهم، وهو ما عرف بحصار الشعب.

هاجر املسلمون إلى الحبشة في رجب من السنة الخامسة للبعثة بعدما أمرهم النبّي بذلك،  -6

 خفيف وطأة قريش عن املسلمين.لفسح املجال أمامه لتبليغ إلاسالم وت

خرج النبّي إلى الطائف في السنة العاشرة من البعثة وأقام فيها عشرة أيام يتجّول بين أحيائها  -7

ويدعو أهلها إلى إلاسالم، ولكّنهم لم يسمعوا منه، بل جلسوا في الطريق يرمونه بالحجارة حّتى 

 جرح في رأسه.

 اللقاء ألاّول باليثربيين

النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم من الطائف استأنف جهوده عند حلول موسم  بعد أن عاد

 بين وفودها، حيث اجتمع بسّتة من أهل يثرب في السنة الحادية عشرة من البعثة، 
ً
الحّج متنّقال

 فدعاهم لرسالته، فآمنوا به، وأقسموا أن يعملوا في سبيلها عند عودتهم إلى بلدهم.
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، حيث اجتمع ههم بشكل شبه  ولم يكن اجتماعه ههؤالء
ً
، بل كان مقصودا

ً
 عفويا

ً
الستة عمال

ز على عدد محدود، ال كما فعل مع باقي الوفود حيث كان يدعوها عالنية.
ّ
 سرّي، ورك

 هؤالء ألاشخاص على 
ّ

واستهدف الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم من هذا الاجتماع حث

اخ مؤّيد ومتعاطف مع الدعوة ومبادئها الجديدة القيام بنشاط في بالدهم لتهيئة الجّو وخلق من

 .1في املدينة

 العقبة ألاولى:

 من 
ً
عندما حّل موسم الحّج في العام الثاني التقى صلى هللا عليه وآله وسلم مع اثني عشر رجال

ة ومنى، وهي العقبة ألاولى، وقد أعلنوا 
ّ
 في واد ضّيق بالعقبة بين مك

ً
اليثربّيين، واجتمع ههم سرا

 ا إيمانهم واستعدادهم للعمل على نشر إلاسالم، وبايعوا رسول هللا على ذلك.فيه

مهم إلاسالم، 
ّ
وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم معهم مصعب بن عمير من أجل أن يعل

ة في نشر الدين الجديد في صفوف أهل 
ّ
ويفّقههم في الدين، ويجعل منهم قّوة أكثر فاعلية ودق

 .2في ذلك وبدأت الدعوة باالنتشار في أوساط أهل يثرب املدينة، وقد نجح

 العقبة الثانية:

وفي العام التالي أي في السنة الثالثة عشر من البعثة وبعد مرور عام كامل على بيعة العقبة 

ة ومعه جمع كبير من مسلمي املدينة، خرجوا مستخفين مع 
ّ
ألاولى عاد مصعب بن عمير إلى مك

 بين  حّجاج قومهم املشركين.
ً
ب اجتماعا

ّ
ة، كان قد رت

ّ
 قبل حضوره إلى مك

ً
ويبدو أن مصعبا

 الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم وبين مسلمي يثرب بعد انتهاء موسم الحّج.

ب أيام الحّج، ومعه علّي عليه 
ّ
 دار عبد املطل

ً
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم نازال

وس والخزرج، وتواعد معهم على اللقاء أيام التشريق السالم والحمزة، فجاء املسلمون من ألا 

 حّتى ال يالحظ أحد حركتهم ويرتاب في أمرهم، 
ً
 وال ينتظروا غائبا

ً
، وأمرهم أن ال ينّبهوا نائما

ً
ليال

فبايعوه على حمايته، وعلى أن يمنعوه وأهله مّما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم، وعلى أن 

ّدة والرخاء، كما بايعوه على السمع والطاعة وألامر باملعروف ينصروه ويقفوا إلى جانبه في الش

                                                 
1

، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعالم الورى 11، ص2ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج 

التراث بأعالم الهدى، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء 

 .19، ص1، ج1هـ، ط1011قم المشرفة، ربيع األول  -
2

لبنان، دار الفكر،  -السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، بيروت  

 .219، ص1ال.ط، ج
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والنهي عن املنكر، وعلى أن يدعوا إلى هللا وال يخافوا في هللا لومة الئم. وقد ُسّميت هذه البيعة 

 ببيعة العقبة الثانية.

لهجرة إلى وكانت بيعة العقبة هي الخطوة الرئيسة التي مّهد فيها النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم ل

املدينة املنّورة، وبالهجرة إلى املدينة تبدأ املرحلة الثالثة من مراحل الدعوة وهي مرحلة بناء 

 .1الدولة، والدفاع عن إلاسالم

 الهجرة إلى املدينة

لقد أّسس رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في هذه املرحلة قاعدة آمنة للمسلمين يمكن 

قريش وجبروتها. وبعد مض ّي ثالث عشرة سنة، وصل النبّي مع قريش لهم اللجوء إليها من بطش 

إلى طريق مسدود، فلم يبَق جدوى مع هؤالء القوم املتكّبرين، فأمر املسلمين بالهجرة إلى يثرب 

باعتبارها املكان آلامن في الجزيرة، حيث ورد عنه قوله صلى هللا عليه وآله وسلم: إّن هللا عز 

 تأمنون هها.وجل قد جعل لكم إخوان
ً
 ودارا

ً
 ا

 وعالنية، مضّحين بوطنهم وبعالقاتهم 
ً
 وجماعات سرا

ً
فأخذ املسلمون يتوافدون إلى املدينة أفرادا

 وكثير منهم بممتلكاتهم ومكانتهم في مجتمعهم الجاهلّي في سبيل عقيدتهم ودينهم.

 على وجودها وعلى مستقبلها التجارّي خاّصة
ً
أّن تجارتها إلى  ورأت قريش في هذه الهجرة خطرا

لحق العذاب وإلارهاب 
ُ
الشام تمّر عبر املدينة، فأخذت تمنع املسلمين من الهجرة وتالحقهم وت

 ههم.

ة سوى النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم وعلي
ّ
عليه السالم وعدد قليل من    ولم يبق في مك

ذن إلالهّي بالهجرة، املسلمين وبعض النساء. وانتظر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إلا 

وشعرت قريش بحجم الخطر فيما لو التحق النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم بأصحابه، فاجتمع 

كبراء قريش إليجاد طريقة ملنع النبّي من الالتحاق باملسلمين، فاتفقوا على عملية الاغتيال التي 

ها 
ّ
فال يعود بإمكان بني هاشم أن ينّفذها كّل بطون قريش، من أجل أن يتفّرق دمه في القبائل كل

 .2يثأروا لدمه

                                                 
1

اعيل بن كثير ، ابن كثير، إسم18، ص1الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعالم الورى بأعالم الهدى، ج 

 .88، ص2، ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج183، ص2الدمشقي، البداية والنهاية، ج
2

، ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة 011، ص9الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تفسير مجمع البيان، ج 

، 1أبي بكر، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج، السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن ابن 321، ص2النبوية، ج

 .101ص
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ْو وقد تحّدث القرآن عن ذلك بقوله تعالى: ﴿
َ
وَك أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ْو َيق

َ
وَك أ

ُ
ِبت

ْ
 ِلُيث

ْ
ُروا

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
ُر ِبَك ال

ُ
 َيْمك

ْ
َوِإذ

اِكِريَن﴾
َ ْ
ْيُر امل

َ
ُه خ

ّ
ُه َوالل

ّ
ُر الل

ُ
 َوَيْمك

َ
ُرون

ُ
ِرُجوَك َوَيْمك

ْ
 .1ُيخ

 ليلة املبيت

 عليه أخبر هللا 
ً
ة وأن يجعل عليا

ّ
 من مك

ً
تعالى رسوله الكريم ههذه املؤامرة، وأمره بالخروج ليال

السالم مكانه ليبيت على فراشه من أجل التمويه وإلايهام، ليفّومت عليهم كيدهم، فخرج رسول 

عليه السالم على فراف رسول هللا تلك الليلة. وعندما اقتحم   هللا إلى غار ثور، وبات عليّ 

عليه السالم. وقد نزل    ركون دار النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم وجدوا أنفسهم أمام عليّ املش

اِت قوله تعالى في حّق إلامام علي عليه السالم ﴿
َ
اء َمْرض

َ
َسُه اْبِتغ

ْ
ف

َ
ِري ن

ْ
اِس َمن َيش

َّ
َوِمَن الن

ِه 
ّ
د رجليه وجعل . وقد أهبط هللا سبحانه وتعالى جبرائيل فجلس عند رأسه وميكائيل عن2﴾الل

 ؟3جبرائيل يقول: بخ بخ! من مثلك يا بن أبي طالب، وهللا يباهي به املالئكة

 رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في الغار

ا كان النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم قد خرج قبل ذلك من بينهم، وهو يقرأ هذه آلاية: 
َ
ن
ْ
﴿َوَجَعل

ا َوِمْن  ْيِديِهْم َسدًّ
َ
﴾ ِمن َبْيِن أ

َ
 ُيْبِصُرون

َ
ُهْم ال

َ
اُهْم ف

َ
ْين

َ
ش

ْ
غ

َ
أ
َ
ا ف ِفِهْم َسدًّ

ْ
ل
َ
ة 4خ

ّ
. وبعدما فشلت خط

قريش بقتل النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم استنفرت جميع قواها، وقامت بالبحث عنه، ولكّنها 

 بتدبير إلهّي واضح، فقد دخل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إلى غار ثور، 
ً
فشلت أيضا

 ُهَما ِفي اه هللا عن أنظار قريش. وقال تعالىوأخف
ْ
ْيِن ِإذ

َ
ن
ْ
اِنَي اث

َ
 ث

ْ
ُروا

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
َرَجُه ال

ْ
خ

َ
 أ

ْ
: ﴿... ِإذ

و 
ُ
ُه ِبُجن

َ
د يَّ

َ
ْيِه َوأ

َ
ُه َعل

َ
ت
َ
ُه َسِكين

ّ
نَزَل الل

َ
أ
َ
ا ف

َ
 َمَعن

َ
ه

ّ
 ِإنَّ الل

ْ
ْحَزن

َ
 ت

َ
وُل ِلَصاِحِبِه ال

ُ
 َيق

ْ
اِر ِإذ

َ
غ

ْ
َرْوَها ال

َ
ْم ت

َّ
ٍد ل

ُه َعِزيٌز َحِكيٌم﴾َوَج 
ّ
َيا َوالل

ْ
ُعل

ْ
ِه ِهَي ال

ّ
 الل

ُ
ِلَمة

َ
ى َوك

َ
ل

ْ
ف  السُّ

ْ
ُروا

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
 ال

َ
ِلَمة

َ
 .5َعَل ك

                                                 
1
 .34سورة األنفال، اآلية  
2
 .241سورة البقرة، اآلية  
3

، القمي، على بن إبراهيم القمي، تفسير 10، ص2ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 

هـ، 1040ايران، مؤسسة دار الكتاب، صفر،  -القمي، تصحيح وتعليق وتقديم: السيد طيب الموسوي الجزائري، قم 

مؤسسة البعثة،  -، الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، األمالي، تحقيق: قسم الدراسات اإلسالمية 213، ص1، ج3ط

 .013، ص1هـ، ط1010قم، دار الثقافة، 
0
 .8سورة يس، اآلية  
1
 .04سورة التوبة، اآلية  
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ن من الوصول إلى قرية قباء في املدينة 
ّ
وتوّجه نحو غار ثور حيث بقي فيه ثالثة أيام إلى أن تمك

 .1املنّورة برغم مالحقة قريش له

عليه وآله وسلم في أّول يوم من شهر ربيع ألاول بعدما كان أمض ى وكانت هجرة النبّي صلى هللا 

ة. وكانت هذه الهجرة بداية التاريخ إلاسالمّي 
ّ
 .2ثالث عشرة سنة في مك

 استخالف إلامام علّي عليه السالم

 صلى هللا عليه وآله وسلم في الجاهلية ألامين، وكانت تستودعه 
ً
كانت قريش تدعو محمدا

ة من العرب في املوسم. وجاءته النبّوة وتستحفظه أموالها و 
ّ
أمتعتها، وكذلك من يقدم مك

 :
ً
 يهتف باألبطح غدوة وعشيا

ً
 عليه السالم أن يقيم صارخا

ً
"أال والرسالة وألامر كذلك، فأمر عليا

 ".من كان له قبل محّمد أمانة أو وديعة فليأت فلتؤّد إليه أمانته

"إنهم لن يصلوا من آلان إليك يا علّي بأمر تكرهه : قال: وقال النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم

ي مستخلفك على فاطمة ابنتي 
ّ
، ثّم إن

ا
ى تقدم علّي، فأّد أمانتي على أعين الناس ظاهرا

ّ
حت

. وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أزمع 3"ومستخلف ربي عليكما ومستحفظه فيكما

 للهجرة معه من بني هاشم.

"وإذا أبرمت ما أمرتك فكن على  : عليه وآله وسلم لعلّي وهو يوصيهوقال رسول هللا صلى هللا

 .4"أهبة الهجرة إلى هللا ورسوله، وسر إلّي لقدوم كتابي إليك، وال تلبث بعده

ّمه فاطمة بن 1وقد أدى إلامام عليه السالم ألامانات كلها إلى أهلها
ُ
، ورحل مع الفواطم وهّن: أ

 .6ى هللا عليه وآله وسلم، وفاطمة بنت الزبير، إلى مدينة يثربأسد، وفاطمة بنت رسول هللا صل

                                                 
1

، ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة 10، ص2أبي طالب، جابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل  

 .332، ص2النبوية، ج
2
، 1، ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج294، ص9الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، روضة الكافي، ج 

 .142، ص2، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، ج229ص
3

، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعالم الورى بأعالم 019حسن، األمالي، الشيخ الطوسي، محمد بن ال 

 .11، ص2، ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج310، ص1الهدى، ج
0
 .81، ص11العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
1

، ابن 93ي، محمد بن الحسن، األمالي، ، الشيخ الطوس294، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 

الصباغ، علي بن محمد أحمد المالكي، الفصول المهمة في معرفة األئمة، تحقيق: سامي الغريري، قم، دار الحديث، 

 .31، ص1، ج1هـ، ط1022مطبعة: سرور،
1

سة المعارف السيد هاشم البحراني، حلية األبرار، تحقيق: غالم رضا موالنا البروجردي، قم ـ إيران، مؤس 

، 11، العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج81، ص1، ج1هـ، مطبعة: بهمن، ط1011اإلسالمية، 

 .81ص
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 رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في يثرب

انطلق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بهجرته إلى يثرب في أّول يوم من شهر ربيع ألاّول، 

ه سوف ي
ّ
مكث هناك بانتظار ووصل إلى مدينة قباء، وانتشر في يثرب خبر وصوله إلى قباء، وأن

مون عليه، 
ّ
أخيه علّي بن أبي طالب، فاندفع املسلمون وأهلوهم ومن تبعه يزورونه في قباء ويسل

ويتشّرفون برؤيته. وأراد بعض املسلمين من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم الدخول إلى 

ام علّي عليه السالم حيث يثرب إال أّن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أصّر على انتظار إلام

ى يقدم ابن عّمي وأخي في هللا، وأحّب أهل بيتي إلّي، فقد وقاني بنفسه قال: "
ّ
لست أريم حت

 .1"من املشركين

 من قدوم النبّي، وملا بلغ النبّي 
ً
ا قدم إلامام علّي عليه السالم والفواطم بعد خمسة عشر يوما

ّ
ومل

 "أصلى هللا عليه وآله وسلم قدومه، قال: 
ا
"، فقيل: يا رسول هللا ال يقدر أن يمش ي، دعوا لي عليا

فأتاه صلى هللا عليه وآله وسلم بنفسه، فلّما رآه اعتنقه وبكى رحمة ملا بقدميه من الورم، وكانتا 

، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لعلّي عليه السالم
ً
: "يا علّي أنت أّول تقطران دما

 باهلل
ا
  ورسوله، وأولهم ججرة إلىهذه ألاّمة إيمانا

 مؤمن قد امتحن قلبه 
ّ

 برسوله، ال يحّبك والذي نفس ي بيده إال
ا
هللا ورسوله، وآخرهم عهدا

 منافق أو كافر
ّ

"، ثّم نزل قباء مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لإليمان، وال يبغضك إال

 .2في دار كلثوم بن الهدم

 أو يومين، ثّم أمره رسول هللا صلى هللا عليه  وبقي رسول هللا بعد قدوم علّي عليه
ً
السالم يوما

 ملسجد قباء املعروف والذي نزل فيه قوله تعالى: 
ّ
وآله وسلم ـ وكان يوم الجمعة ـ أن يخط

َوى...﴾﴿
ْ
ق

َّ
ى الت

َ
َس َعل ّسِ

ُ
ْسِجٌد أ

َ َّ
ى ههم رسول هللا صلى  ،3مل

ّ
وكانت قبلته إلى بيت املقدس، فصل

صالة الجمعة، ثّم انطلق صلى هللا عليه وآله وسلم على ناقته، وإلامام علّي هللا عليه وآله وسلم 

عليه السالم بجانبه إلى يثرب، يحّفه املسلمون بالتكبير والتهليل، وكان كّل مسلم يرغب بأن ينزل 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم داره، وانطلقت ناقة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم وهو 

ها زمامها...، حّتى صارت بالقرب من باب أبي أّيوب خالد بن يزيد ألانصارّي فبركت واضع ل

                                                 
1

، الشيخ الطوسي، األمالي، 31، ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمة، ص294، ص1الشيخ الكليني، الكافي، ج 

 .93، ص2ج
2
، المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، إمتاع 193، ص1طالب، ج ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي 

، 1، ج1م، ط1888 - 1024األسماع، تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد النميسي، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 .09ص
3
 .149سورة التوبة، اآلية  
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، حّتى انتهى صلى هللا عليه وآله 
ً
هنالك، فمكث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عنده شهرا

 .1وسلم من بناء املسجد وبناء داره، ودار إلامام علّي عليه السالم

 دوافع الهجرة

ط له النبّي صلى  فقط لى املدينة رّد فعل على اضطهاد قريشلم تكن الهجرة إ
ّ
 خط

ً
بل كانت فعال

 هللا عليه وآله وسلم لتكون املدينة قاعدة ارتكاز للدعوة.

 أحداث وقعت في السنة ألاولى للهجرة

 في يثرب. انتشار إلاسالم: -1
ً
 واسعا

ً
 في السنة ألاولى للهجرة انتشر إلاسالم انتشارا

، وأصبح سلمان من كبار الصحابة ومن املقّربين 2تنق إلاسالم سلمان الفارس يّ ومن جملة من اع

 من النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم.

: وبعد عّدة أشهر من وصول النبّي صلى هللا عليه وآله عودة بعض املهاجرين من الحبشة -2

هجرة، ولم يصلوا وسلم أخذت طالئع مهاجري الحبشة تتوافد على املدينة بعد أن بلغهم نبأ ال

ة، ومنهم من توّجه للمدينة وشهد معركة بدر. واستمّرت العودة 
ّ
 فقد مّر بعضهم على مك

ً
جميعا

ع إلى سنة سبع للهجرة، عندما قدم جعفر بن أبي طالب
ّ
 .3من الحبشة بتقط

مل بادر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بعد وصوله إلى املدينة إلى العالتأريخ الهجرّي:  -3

 إلى املدينة حينما 
ً
على تأريخ الحوادث، فابتدأ باستعمال التأريخ ابتداًء من يوم قدومه مهاجرا

ورد إلى قباء، ثم أخذ املسلمون يؤّرخون بعد ذلك بالشهر والشهرين، فكانوا يؤّرخون باألشهر إلى 

 .4السنة الخامسة، ومنها يبدأون بذكر السنين

 

 

                                                 
1

لملك بن هشام، السيرة ، ابن هشام، عبد ا193، ص1ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 

 .101، ص2النبوية، ج
2
، الشيخ الصدوق، محمد بن علي، 111، ص1الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعالم الورى بأعالم الهدى، ج 

 .118كمال الدين وتمام النعمة، ص
3

، 1، ج2طابن حجر العسقالني، شهاب الدين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، لبنان، دار المعرفة،  

 .138، ص1، ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج101ص
0

، ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية 311، ص19العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 

، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغازي، تحقيق: الدكتور مارسدن جونس، نشر دانش 241، ص1والنهاية، ج

 .131، ص2هـ، ال.ط، ج1041،إسالمي، رمضان
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 املفاهيم الرئيسة

د النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم من الطائف استأنف جهوده عند حلول موسم بعد أن عا -1

 بين وفودها، حيث اجتمع بسّتة من أهل يثرب في السنة الحادية عشرة من البعثة. 
ً
الحّج متنّقال

 من 
ً
وعندما حّل موسم الحّج في العام الثاني التقى صلى هللا عليه وآله وسلم مع اثني عشر رجال

 .اليثربيين

الهجرة إلى يثرب: وصل النبّي مع قريش إلى طريق مسدود، فلم يبَق جدوى مع هؤالء القوم  -2

 املتكبرين، فأمر املسلمين بالهجرة إلى يثرب باعتبارها املكان آلامن في الجزيرة.

ة سوى النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم وعلّي عليه السالم وعدد قليل من  -3
ّ
لم يبق في مك

 وبعض النساء، وانتظر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إلاذن إلالهّي بالهجرة.املسلمين 

ة وأن  -4
ّ
 من مك

ً
مؤامرة قريش: أخبر هللا تعالى رسوله الكريم ههذه املؤامرة، وأمره بالخروج ليال

 عليه السالم مكانه ليبيت على فراشه من أجل التمويه وإلايهام.
ً
 يجعل عليا

ة وأن يقيم  أوص ى رسول هللا -1
ّ
 عليه السالم بأن يبقى في مك

ً
صلى هللا عليه وآله وسلم علّيا

 
ً
 يهتف باألبطح غدوة وعشيا

ً
َبَل محّمد أمانة أو وديعة فليأت فلتؤّد إليه  :صارخا أال من كان له قم

 أمانته.

، وا -6
ً
نتظر هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إلى يثرب حّتى وصل قباء وبنى فيها مسجدا

ا قدم إلامام علّي عليه السالم والفواطم، دخل رسول هللا 
ّ
وصول إلامام علّي عليه السالم، ومل

 يثرب.

أحداث وقعت في السنة ألاولى للهجرة: انتشار إلاسالم، بداية التأريخ الهجري، عودة بعض  -7

 املهاجرين من الحبشة.
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 لتحدياتاجهة االدرس الرابع: بناء الدولة إلاسالمية ــ ومو 

 أهداف الدرس

باشر النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم فور وصوله إلى املدينة املنّورة بأعمال تأسيسية ترتبط 

 ببناء املجتمع السياس ّي إلاسالمّي، وبمستقبل الدعوة إلاسالمية، وأبرزها:

 بناء املسجد

 للعبادة،
ً
َي النبّي بإنشائه، وقد كان مركزا والتعليم، والحكم، وإلادارة.  املسجد هو أّول مركز ُعنم

فلم يكن لحكومة النبّي مقّر خاّص، وكان املقّر العاّم الوحيد في الدولة هو املسجد. وكان رسول 

ْرَبدم  ي بأصحابه في املم
ّ
، كان اشتراه رسول هللا صلى هللا عليه 1هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يصل

. وقد 2املكان، وقد نقلت حجارته من الحّرةوآله وسلممن أصحابه، وقام ببناء املسجد بذلك 

عمل بيده الشريفة إلى جانب املسلمين مّما دفع أصحابه إلى الدأب في العمل. وقد شاركت 

 بالبناء، حّتى أتموا 
ً
، بينما يقوم الرجال نهارا

ً
النساء في بناء املسجد، فكن يحملن الحجارة ليال

 .3دبناءه، ثّم بنيت مساكنه وبيوته مالصقة للمسج

 تشريع ألاذان

بعد الانتهاء من بناء املسجد جاء الوحي إلالهّي بوسيلة دعوة الناس إلى الصالة. ورغم اقتراح 

العديد من املسلمين لبعض ألاساليب في دعوة الناس إلى الصالة، إال أّن رسول هللا صلى هللا 

 منهم، بل استمع إلى أقوالهم وآرائهم، 
ً
 ثّم أخبرهم بالوحي إلالهّي،عليه وآله وسلم لم يصّد أحدا

مه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لإلمام 
ّ
وأن ألاذان وحي من هللا سبحانه وتعالى، وقد عل

 فعلمه ألاذان، ثّم 
ً
، فدعا إلامام علّي عليه السالم بالال

ً
م بالال

ّ
علّي عليه السالم ثّم أمره بأن يعل

 .4ألول مّرة في إلاسالمصعد بالل على أحد جدران املسجد ورفع ألاذان 

                                                 
1
 المربد: موضع نزول اإلبل، وتجفيف التمور. 
2
 موضع الحجارة السود خارج المدينة. 
3

، الشيخ الكليني، محمد بن 118، ص1الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعالم الورى بأعالم الهدى، ج 

بن علي، من ال يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق:  ، الشيخ الصدوق، محمد311ـ ص 91، ص1يعقوب، الكافي، ج

 .11، ص1، ج2علي أكبر الغفاري، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ال.ت، ط
0
 .93، 1، الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج111، ص1العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج 
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 املؤاخاة

أقدم النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم على أّول خطوة تنظيمّية للمجتمع الجديد هي املؤاخاة بين 

املهاجرين وألانصار، وذلك في سبيل ترجمة الرؤية النظرية في إلاسالم إلى واقع معاف، وفي 

ذي صيغة منسجمة متآلفة، وفي سبيل سبيل التمهيد لوالدة ألاّمة الجديدة بتركيب مجتمعّي 

ب على التناقضات الداخلية القائمة بين ألاوس والخزرج، 
ّ
توكيد وحدة املسلمين والتغل

عة بين املهاجرين وألانصار، وفي سبيل تحطيم الاعتبار الطبقّي القبلّي، 
ّ
والتناقضات املتوق

بير العملّي عن مبدأ املواساة والاقتصادّي، وعالج مشكلة التفاوت في املستوى املعيش ّي، والتع

 واملساواة إلاسالمّي.

وكانت املؤاخاة بعد خمسة أو ثمانية أشهر من وصوله صلى هللا عليه وآله وسلم إلى املدينة، 

. وبعد أن آخى رسول هللا بين املسلمين بقي إلامام علّي 1"تآخوا في هللا أخوين أخوينوقال لهم: "

ما تركتك لنفس ي، أنت أخي وأنا صلى هللا عليه وآله وسلمعليه السالم فقال له رسول هللا 
ّ
: "إن

اب، والذي 
ّ
 كذ

ّ
 ذكرك أحد فقل: أنا عبد هللا وأخو رسوله ال يّدعيها بعدك إال

ْ
أخوك، فإن

ه ال نبّي بعدي 
ّ
ي بمنزلة هارون من موس ى إال أن

ّ
 لنفس ي، وأنت من

ّ
رتك إال

ّ
بعثني بالحّق ما أخ

"، فآخى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم هذا أخيبيده، وقال: ". ثّم أخذ 2وأنت أخي ووارثي"

 .3بين نفسه وإلامام علّي عليه السالم

 الصحيفة

ان في املدينة هم:
ّ
 مع بداية الهجرة كان ثّمة خمس طوائف من السك

 على دينهم،  -1
ً
 للحّرية وحرصا

ً
املهاجرون: الذين ضّحوا بوطنهم وأموالهم وعالقاتهم طلبا

ة إلى املدينة.فهاجر 
ّ
 وا من مك

ان املدينة ألاصليون من قبيلتي ألاوس والخزرج، الذين أحّبوا رسول هللا  -2
ّ
ألانصار: وهم سك

نزل معه.
ُ
بعوا النور الذي أ

ّ
 ونصروه وات

                                                 
1
 .311، ص2لملك بن هشام، السيرة النبوية، جابن هشام، عبد ا 
2

آصف بن علي أصغر فيضي، القاهرة، دار  :القاضي النعمان المغربي، النعمان بن محمد، دعائم اإلسالم، تحقيق 

 .011، ص2م، ال. ط، ج1813 - 1393المعارف، 
3

ريزي، تقي الدين ، المق211، ص1ابن حجر العسقالني، شهاب الدين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 

، السيد ابن طاووس، علي بن موسى، الطرائف في معرفة مذاهب 304، ص1أحمد بن علي، إمتاع األسماع، ج

 .29الطوائف، ص
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املشركون: من قبيلتي ألاوس والخزرج ومن قبائل عربية أخرى، وذكر منهم عشائر: خطمة بنو  -3

ر إسالم كثير منهم إلى السنة واقف، بنو سليم... وهؤال
ّ
ء كانوا على الكفر أّول الهجرة، وتأخ

 الرابعة للهجرة.

املتهّودون: وهم جماعة من ألاوس والخزرج وغيرهما كانوا قد تهّودوا، ملجاورتهم خيبر وقريظة  -4

 والنضير.

ضواحيها، اليهود ألاصليون: )من أصل اسرائيلّي( الذين أتوا من فلسطين وسكنوا املدينة و  -1

 وهم قينقاع، وقريظة، والنضير، ويهود خيبر.

وكان ال بّد للنبّي صلى هللا عليه وآله وسلم، الذي يسعى لتنظيم املجتمع إلاسالمّي في إطار دولة 

يحكمها القانون إلالهّي، من أن يقوم بجملة من التدابير التنظيمية التي تجعل عالقات هذه 

طار القانون الجديد، فكانت وثيقة الصحيفة، التي وضعها الطوائف فيما بينها منضبطة في إ

 عملية في الحقوق والعالقات، 
ً
النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم، وقد تضّمنت قواعد كلية وأسسا

، من أهمها: 41وقد بلغت 
ً
 بندا

 أّن املسلمين أّمة واحدة من دون الناس رغم اختالف قبائلهم وانتماءاتهم. -1

  صلى هللا عليه وآله وسلم هو قائد ألاّمة ومركز السلطة في كّل ش يء.أّن رسول هللا -2

 أّن مسؤولية دفع الظلم تقع على عاتق الجميع، وال تختّص بمن وقع عليه الظلم. -3

منحت الوثيقة املتهّودين من ألانصار حقوقهم العامة كحّق ألامن والحرية واملواطنة بشرط  -4

 ن ال يفسدوا وال يتآمروا على إلاسالم واملسلمين.أن يلتزموا بقوانين الدولة وأ

 موادعة اليهود

ع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 
ّ
بعد إقرار الوثيقة السياسية الكبرى في املدينة، وق

املوادعة بينه وبين املتهّودين من قبائل ألاوس والخزرج. بقي اليهود ألاصليون فشعروا بأّنهم قد 

املتهّودين بعد توقيع الصحيفة، فجاؤوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه  عزلوا عن أنصارهم من

وآله وسلموطلبوا الهدنة، فكتب لهم النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم بذلك على أن ال يعينوا 

، وال يتعّرضوا ألحد من أصحابه بلسان وال يد، وال بسالح، ال في السّر وال في العالنية، 
ً
عليه أحدا

صلى هللا عليه وآله وسلم في حّل من سفك دمائهم، وسبي ذراريهم   فرسول هللافإن فعلوا 

 على حدة
ً
 .1ونسائهم وأخذ أموالهم، وكتب لكل قبيلة كتابا

                                                 
1

، 2، الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج101، ص2ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج 

 .101، ص0حمد، ج، ابن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند أ111ص
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 إعداد القوة العسكرية

أقدم النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم على خطوٍة أخرى على طريق بناء الدولة، وهي خطوة 

ة البشرية املدّربة، وإعداد السالح والخيل وغير ذلك مّما تحتاجه إلاعداد العسكرّي وإعداد القو 

 بقوله تعالى
ً
ْيِل القّوة املسلحة، وذلك عمال

َ
خ

ْ
َباِط ال ٍة َوِمن ّرِ وَّ

ُ
ن ق م ّمِ

ُ
ْعت

َ
ط

َ
ا اْست ُهم مَّ

َ
 ل

ْ
وا ِعدُّ

َ
: ﴿َوأ

ِريَن ِمن ُدوِنِهْم﴾
َ
ْم َوآخ

ُ
ك ِه َوَعُدوَّ

ّ
 ِبِه َعْدوَّ الل

َ
ْرِهُبون

ُ
 .1ت

، وجعل من جميع الذكور  فقسم
ً
املسلمين في املدينة إلى عرافات، وجعل على كل عشرة عريفا

، وكّون منهم الجيوف، والسرايا العسكرية.
ً
 البالغين جنودا

ق بتنظيم القوة العسكرية وإدارة املعارك 
ّ
وما يمكن استفادته من الروايات املتفّرقة فيما يتعل

 يه وآله وسلم هو املالمح التالية:الدفاعية في عهد النبّي صلى هللا عل

 إّن القرار العسكرّي إلاستراتيجّي والتكتيكّي كان بيد النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم وحده. -1

ل الجيش والوحدات العسكرية من الذكور البالغين. وكان يختار للجندية  -2
ّ
كان النبّي يشك

 الذين بلغوا خمس عشرة سنة من العمر فقط.

 ب: فقد كان شّبان املدينة املنورة يتدّربون على استعمال السالح، وفنون التدري -3

م الناس الرمي والقتال.
ّ
 القتال، وكان في املدينة مكان مخّصص للتدريب، وكان إلامام علّي يعل

وقد كان هنالك الكثير من النظم العسكرية في سيرة النبّي، من قبيل إحصاء عدد املسلمين 

ن قبيل التسليح العسكرّي والصناعات العسكرية، والتجّسس العسكرّي ألغراض عسكرية، وم

وغير ذلك من املالمح التي تكشف عن دقة التنظيم العسكرّي، الذي كان له دور كبير في تحقيق 

.
ً
 إنجازات عسكرية كبرى في عهد النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم في فترة زمنية قصيرة نسبيا

 مواجهة التحّديات

ب أوضاعها الداخلية بدأت مرحلة  بعد أن
ّ
استقّر النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم في املدينة ورت

الدفاع عن إلاسالم والجهاد ضّد القوى الجاهلية. وواجه النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم 

 ثالث فئات من ألاعداء هم:
ً
 عسكريا

 املشركون )من قريش وغيرها من القبائل ألاخرى(. -1

 د.اليهو  -2

 النصارى )في حرب مؤتة وتبوك(. -3

                                                 
1
 .14سورة األنفال، اآلية  
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وللمؤّرخين اصطالحان في تسمية املعارك التي خاضها املسلمون في حياة النبّي صلى هللا عليه 

 وآله وسلم هما:

ى هو 
ّ
الغزوة: ويقصدون هها املعركة التي يحضرها النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم بنفسه ويتول

 قيادتها.

ى أحد السرية: وهي املجموعة ال
ّ
جهادية التي ال يكون فيها النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم ويتول

 أصحابه قيادتها.

وبلغت الغزوات والسرايا في حياة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم أكثر من ثمانين بين غزوة 

ها كانت في فترة ما بعد الهجرة.
ّ
 وسرية. وكل

 السرايا وأهدافها

ل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بعد سبعة أشهر من الهجرة هي كانت أّول سّرية بعث هها رسو 

سرية حمزة بن عبد املطلب ملالقاة بعض املشركين من قريش، لكن مجدي بن عمرو الجنهي 

 للطرفين، حال بينهما، فانصرفا من غير قتال.
ً
 الذي كان موادعا

حطيم معنوياتهم، كان الهدف من إرسال السرايا هو إرباك قريش وحلفاءها وإضعافهم وت

ل عصب حياتهم وشريان وجودهم، وإنذار أعداء الدولة 
ّ
وضرب نشاطهم التجارّي الذي يمث

الناشئة من غير قريش وحلفائها كاليهود في الداخل وجماعات البدو في الخارج بأّن املسلمين 

 .1قادرون على الرّد ومستعّدون للتصّدي ألّي عدوان يستهدف إلاسالم وكيانه السياس يّ 

قت هذه السرايا املنجزات التالية:
ّ
 وقد حق

عقد تحالفات بين املسلمين وبين بعض القبائل املوجودة في املنطقة، بعدما شعرت تلك  -1

 القبائل بقوة املسلمين وقدرتهم على التحّرك، وبتصميمهم على مواجهة حّتى قريش بالحرب.

عارك الجاهلية، وفي إطار موازين التدريب على القتال في ظروف جديدة تختلف عن ظروف م -2

 قوى مادية ومعنوية مختلفة.

 استطالع املناطق املحيطة باملدينة وما فيها من مسالك وطرق مواصالت ومصادر مياه. -3

تهديد قريش بالحصار الاقتصادّي عن طريق جعل ممّرات تجارة قريش مع بالد الشام مهّددة  -4

 وغير آمنة.

                                                 
1

، اليعقوبي، 042، ص2لالطالع على بعض السرايا، راجع: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، ج 

، 2، ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج14، ص2أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، ج

 .14، ص1بن واقد، المغازي، ج ، الواقدي، محمد بن عمر201ص
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 ملسلمين بين القبائل املجاورة للمدينة.تثبيت هيبة إلاسالم وا -1

 معركة بدر

حة كبرى خاضها النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم واملسلمون في 
ّ
كانت معركة بدر أول معركة مسل

مواجهة املشركين من قريش، وذلك يوم الجمعة في السابع عشر من شهر رمضان املبارك في 

 من املدينة فيما بينها السنة الثانية من الهجرة، قرب بدر على بعد ح
ً
والي مائة وستين كيلو مترا

رمة.
ّ
ة املك

ّ
 وبين مك

 من أصحابه 
ً
وقد خرج رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ومعه ثالثمائة وثالثة عشر رجال

مستهدفين السيطرة على القافلة التجارية التي كان يقودها أبو سفيان، املتوّجهة من الشام إلى 

 ف
ً
ة، ال طعما

ّ
ما بغية التعويض على املسلمين مّما أخذه منهم املشركون، مك

ّ
ي املال والغنيمة وإن

ذلك يدفعها إلى الامتناع عن محاربة الدعوة، والتآمر    وفرض حصار اقتصادّي على قريش، عّل 

على إلاسالم واملسلمين. وقد علم أبو سفيان بتحّرك النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم فغّير 

ة يطلب النجدة من قريش، فأقبلت قريش بأحقادها وكبريائها بألف مقاتل طريقه، وأرس
ّ
ل إلى مك

لحماية القافلة، وبدأت املعركة باملبارزة ثّم التحم الجيشان وهما غير متكافئين ال من حيث 

لت يد الغيب، 
ّ
العدد وال من حيث العتاد، ولكّن هللا أنزل الكثير من ألطافه ورحمته، فتدخ

املالئكّي للنبي صلى هللا عليه وآله وسلم، فحّقق هللا سبحانه النصر لإلسالم  وجاء إلامداد

 واملسلمين، واندحرت قّوة قريش.

وقد كانت لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قيادة حكيمة ال نظير لها. وكان لإلمام علّي بن 

تميزة بين صفوف عليه السالم في هذه املعركة دور كبير، وظهرت شجاعته امل  أبي طالب

املسلمين. ومن جهة أخرى أثبت املسلمون أّنهم أصحاب حّق، وأّنهم يستطيعون الصمود في وجه 

 .1أقوى العرب في ذلك الزمن وهي قريش

 وقد أيّد هللا سبحانه وتعالى رسوله الكريم واملسلمين بنصره حيث قال تعالى: 
ٌ
ْم آَية

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
ْد ك

َ
﴿ق

ا
َ
ت

َ
ق

َ
ت
ْ
ْيِن ال

َ
ت
َ
ُد  ِفي ِفئ ّيِ

َ
ُه ُيؤ

ّ
َعْيِن َوالل

ْ
َي ال

ْ
ْيِهْم َرأ

َ
ل
ْ
ث ُهم ّمِ

َ
 َيَرْون

ٌ
اِفَرة

َ
َرى ك

ْ
خ

ُ
ِه َوأ

ّ
اِتُل ِفي َسِبيِل الل

َ
ق

ُ
 ت

ٌ
ة

َ
ِفئ

ْبَصاِر﴾
َ
ْوِلي ألا

ُ َّ
 أل

ا
ِعْبَرة

َ
ِلَك ل

َ
اء ِإنَّ ِفي ذ

َ
ْصِرِه َمن َيش

َ
 .2ِبن

                                                 
1

، ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن 21، ص1الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغازي، ج 

، ابن إسحاق، محمد بن إسحاق المطلبي، سيرة ابن إسحاق )السير 91، ص10محمد، شرح نهج البالغة، ج

 .333، ص2والمغازي(، ج
2
 .13ية سورة آل عمران، اآل 
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 من العّدة، سوى 
ً
 ال يملك شيئا

ً
 صغيرا

ً
إلايمان الراسخ، ينتصر على وكان املشركون يرون جيشا

 في العدد والعدة. وتشير آلاية إلى حقيقة أّن هللا ينصر من يشاء. فمشيئة 
ً
جيش يفوقه أضعافا

هللا وإرادته ال تكون بغير حساب، بل هي تكون بموجب حكمته وفي حدود لياقة ألافراد، أي أّن 

 هللا يؤّيد الذين يستحّقون ذلك.

 والجدير بالذكر أّن النصر إلا
ً
لهّي للمسلمين في الحادثة التاريخية كان ذا جانبين، فقد كان نصرا

. فمن الناحية العسكرية: انتصر جيش صغير مفتقر إلى املعّدات 
ً
 منطقيا

ً
، ونصرا

ً
عسكريا

 وإمكانات. ومن الناحية املنطقية: فإّن هللا كان قد أخبر 
ً
الحربية على جيش يبلغ أضعافه عددا

 لنصر قبل بدء الحرب، قال تعالىاملسلمين صراحة ههذا ا
َ
ُبون

َ
ل
ْ
غ

ُ
 َست

ْ
ُروا

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
ل ِ
ّ
ل ل

ُ
: ﴿ق

َهاُد﴾ ِ
ْ
َس امل

ْ
َم َوِبئ

َّ
ى َجَهن

َ
 ِإل

َ
ُرون

َ
ْحش

ُ
بوا البصيرة بحيث يرون 1َوت ، وهذا ما نراه في الذين ُوهم

 .2الحقائق كما هي، يدركون أّن أساس هذا الانتصار هو إلايمان وحده

 املعركة أّنها:ولعل أبرز نتائج هذه 

 عّززت ثقة املسلمين بأنفسهم، وثّبتت إيمان بعض املترّددين في إسالمهم. -1

 جعلت من املسلمين قّوة مرهوبة الجانب عند القبائل املشركة واليهود في املنطقة. -2

ل الحاجز النفس ي واملادّي  -3 م
ّ
شّجعت الكثيرين على الدخول في إلاسالم بعد أن كانت قريش تشك

 لهم.

 أضعفت هيبة قريش ونفوذها ومكانتها بين العرب. -4

صلى هللا عليه وآله وسلمفي الانطالق بحرية أكبر في نشر   فتحت ألابواب أمام رسول هللا -1

 الدعوة.

زادت من قّوة التضامن والتماسك بين املهاجرين وألانصار وعّززت وحدتهم في مواجهة  -6

 التحّدي.

 بدرالدروس املستفادة من معركة 

 في املعركة، فقد كان الرسول ألاعظم صلى هللا عليه  -1
ً
 وبارزا

ً
 مهما

ً
أّن وحدة القيادة تمثل دورا

وآله وسلم هو القائد العاّم للمسلمين في معركة بدر، وكان املسلمون يعملون كيد واحدة تحت 

 قيادته.

                                                 
1
 .12سورة آل عمران، اآلية  
2

، العالمة 011، ص2ط، ج.الشيخ الشيرازي، ناصر مكارم، األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل، ال.د، ال 

 .242، ص18المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج
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ة املؤمنة املجاهدة الصابرة التي تملك إرادة قوية وعزيمة -2
ّ
،  أّن القل

ً
، ووعيا

ً
راسخة، وإخالصا

، تستطيع أن تحّقق الانتصارات وإلانجازات الكبرى، يقول هللا 
ً
 وتخطيطا

...﴾تعالى: ﴿
ٌ
ة

َّ
ِذل

َ
ْم أ

ُ
نت

َ
ُه ِبَبْدٍر َوأ

ّ
ُم الل

ُ
َصَرك

َ
ْد ن

َ
ق

َ
 .1َول

أّن النصر بحاجة إلى عنصر روحّي معنوّي: هو إلايمان باهلل، وإلاخالص له، والاعتماد عليه،  -3

 قة به.والث

انضباط املسلمين في تنفيذ أوامر قائدهم نموذج رائع لالنضباط الحقيقّي. ومعنى الانضباط  -4

 هو إطاعة ألاوامر وتنفيذها والقيام بالتكاليف املحّددة بحرص وأمانة وعن طيبة خاطر.

 املفاهيم الرئيسة

َي النبّي بإنشائه. وقد عمل -1 بيده الشريفة إلى جانب  بناء املسجد: املسجد هو أّول مركز ُعنم

 ونساًء.
ً
 املسلمين رجاال

تشريع ألاذان: أخبر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم املسلمين أّن ألاذان وحي من هللا  -2

مه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لإلمام علّي عليه السالم ثّم أمره 
ّ
سبحانه وتعالى، وقد عل

.
ً
م بالال

ّ
 بأّن يعل

ة: أقدم النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم على أول خطوة تنظيمية للمجتمع الجديد هي املؤاخا -3

 املؤاخاة بين املهاجرين وألانصار، وآخى رسول هللا بينه وبين إلامام علّي عليه السالم.

الصحيفة: سعى النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم لتنظيم املجتمع إلاسالمّي في إطار دولة  -4

انون إلالهّي فقام بجملة من التدابير التنظيمية التي تجعل عالقات هذه الطوائف يحكمها الق

 فيما بينها منضبطة في إطار القانون الجديد فكانت وثيقة الصحيفة.

موادعة اليهود: بعد توقيع الصحيفة، جاء اليهود إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  -1

 بذلك.وطلبوا الهدنة، فكتب لهم النبّي صل
ً
 ى هللا عليه وآله وسلم كتابا

 إعداد القوة العسكرية. -6

. 3. اليهود. 2. املشركون.1واجه النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم ثالث فئات من ألاعداء هم: -7

 النصارى.

 السرايا وأهدافها: -8

 عقد تحالفات بين املسلمين وبين بعض القبائل املتواجدة في املنطقة.• 

 ملناطق املحيطة باملدينة.استطالع ا• 

                                                 
1
 .123سورة آل عمران، اآلية  
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 تثبيت هيبة إلاسالم واملسلمين بين القبائل املجاورة للمدينة.• 

معركة بدر: كانت معركة بدر أّول معركة مسلحة كبرى خاضها النبّي صلى هللا عليه وآله  -9

وسلم واملسلمون في مواجهة املشركين من قريش. وقد كانت لرسول هللا صلى هللا عليه وآله 

عليه السالم في هذه املعركة دور كبير،   شجاعة ال نظير لها. وكان لإلمام علّي بن أبي طالبوسلم 

وظهرت شجاعته املتمّيزة بين صفوف املسلمين، ومن جهة أخرى أثبت املسلمون أّنهم أصحاب 

حق، وأّنهم يستطيعون الصمود في وجه أقوى العرب في ذلك الزمن وهي قريش وأيد هللا 

 كتثبيت قوة سبحانه وتعال
ً
ى رسوله الكريم واملسلمين بنصره. وكان للمعركة نتائج بارزة جدا

 املسلمين وهيبتهم. ويمكن استفادة دروس كثيرة منها كوحدة القيادة وغيرها.
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 ة إلاسالمية ومواجهة التحدياتالدرس الخامس: بناء الدول

 معركة أحد

ة. ولم استمّرت أحداث بدر ومعركتها التاريخية تتفاعل حق
ّ
 في نفوس املشركين في مك

ً
 وكيدا

ً
دا

يكن لدى أبي سفيان، قائد الشرك والعدوان آنذاك، غير التفكير بالحرب ومعاودة الهجوم على 

ر آلاثار النفسية وإلاعالمية التي أنتجتها معركة  املسلمين بدافع الثأر، وتحقيق نصر عسكرّي يغّيم

 بدر.

جاه املدينة. وكان عددهم ثالثة آالف مقاتل. وعرف دّق املشركون طبول الحرب، وزحفوا با
ّ
ت

ة. وبعد أن استشار أصحابه في 
ّ
النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم بمسيرهم من خالل عيونه في مك

سبل التصّدي، قّرر مواجهة العدّو خارج املدينة، فخرج صلى هللا عليه وآله وسلم في نحو ألف 

سبعمائة بسبب تراجع املنافقين بقيادة عبد هللا بن أبّي بن مقاتل، ثّم تراجع عدد املسلمين إلى 

حد على ُبعد بضعة كيلومترات من املدينة، في 
ُ
سلول عن القتال، والتقى الفريقان عند جبل أ

 شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة.

ماة رسم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم خارطة املعركة، وحّدد مواقع جيشه، فوضع الر 

ر حماية خلفية للجيش إلاسالمّي، وبدأت 
ّ
، ليوف

ً
عند فتحة في الجبل، وكان عددهم خمسين رجال

املعركة، وكان النصر حليف املسلمين في الجولة ألاولى، فاستولت قواتهم على ساحة املعركة، 

وانهزم العدو، وبدأ املسلمون بجمع الغنائم، فاستهوت الغنائم نفوس بعض الرماة، فتركوا 

مواقعهم، واندفعوا نحوها، مّما أحدث ثغرة في صفوف املجاهدين، استغلها خالد بن الوليد 

فهاجم املجاهدين من خلفهم تسّبب هذا الهجوم ببعثرة الجيش إلاسالمي وانهزامه أمام 

ن خالد بن الوليد من قتل القلة التي بقيت على 
ّ
املشركين الذين استعادوا أنفاسهم بعدما تمك

 قد قتل"،لتفاف على املسلمين املنشغلين بجمع الغنائم، وصرخ صارخ: الجبل والا
ا
 "إن محمدا

ت املسلمون تحت وقع املباغتة وتفرقوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ولم يثبت 
ّ
فتشت

معه غير علي بن أبي طالب عليه السالم، الذي راح يقاتل إلى جانب رسول صلى هللا عليه وآله 
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ً
 ويصّد كتائب املشركين ويفّرقهم ويقتل فيهم، عندها نادى جبرائيل عليه  وسلم قتاال

ً
شديدا

 علّي"
ّ

 ذو الفقار وال فتى إال
ّ

 .1السالم من السماء: "ال سيف إال

ا رأى املسلمون صبر وثبات رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وعلّي عليه السالم بدأوا 
ّ
ومل

 إلى ميدان املعرك
ً
نوا من صّد هجمات املشركين املتواصلة، وأدرك يعودون تدريجيا

ّ
ة، وتمك

املشركون استحالة إبادة املسلمين وتفتيتهم وتحقيق انتصار عليهم، وكانوا قد أصاههم التعب 

ة دون تحقيق أهدافهم
ّ
 .2والجراح، فآثروا الانسحاب عائدين إلى مك

 معركة الخندق

ض قبائل العرب واليهود بعد معركة بدر توالت غزوات الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم لبع

وأحد، مّما أثار مخاوف اليهود وإحساسهم بالخطر من تعاظم قّوة املسلمين، فاندفعوا للتآمر 

على إلاسالم ونبّيه العظيم صلى هللا عليه وآله وسلم، وراحوا يحّرضون أعداء إلاسالم 

طون لتكوين تجّمع عسكرّي هائل ملهاجمة املدينة والقض
ّ
 اء على إلاسالم.ويخط

 أّن أنباء هذه املؤامرة 
َّ
فقوا معهم على مهاجمة املدينة، إال

ّ
صل اليهود بقريش وغطفان وات

ّ
لقد ات

بت إلى النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم فشاور أصحابه، فاستنفر املسلمون لحفر الخندق  تسرَّ

 حول املدينة وشارك هو صلى هللا عليه وآله وسلم بعملية الحفر.

أّهبت أحزاب الكفر والضالل من قريش وغطفان وبعض القبائل املعادية، وجمعوا رجالهم وت

وأنصارهم ومن تابعهم، فكان تعداد جيشهم عشرة آالف مقاتل نزلوا قرب املدينة، بينما كان 

 .3عدد املسلمين تسعمائة مقاتل تعبأوا خلف الخندق بقّوة وشجاعة

 يق الثبات والنصر في هذه املعركة، هي:وقد ساهمت ثالثة عناصر أساسية في تحق

                                                 
1

يه السالم، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، قم محمد بن سليمان الكوفي، مناقب اإلمام أمير المؤمنين عل 

، القاضي النعمان المغربي، 081، ص1، ج1، ط1012المقدسة، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، محرم الحرام 

النعمان بن محمد، شرح األخبار، تحقيق: السيد محمد الحسيني الجاللي، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة 

 .391، ص2، ج2، ط1010المشرفة، المدرسين، قم 
2

، 1، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغازي، ج141، 3ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج 

، ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب 191، ص2، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، ج188ص

 .181، ص1آل أبي طالب، ج
3
لبنان، دار المعرفة،  -سماعيل بن كثير الدمشقي، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، بيروت ابن كثير، إ 

، الهيثمي، 24، ص3، البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج194، ص3م، ال.ط، ج1811 - 1381

التنبيه واإلشراف،  ،، المسعودي، على بن الحسين301، ص8نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد، ج

 .111ص
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ل بحفر الخندق، حيث ساهم الخندق في حماية املسلمين  -1
َّ
التخطيط العسكرّي الذي تمث

 واملدينة، وفي حرمان العدّو من سرعة الحركة.

ال الذي قام به رسول صلى هللا عليه وآله وسلم حيث أّدى إلى  -2 العمل الاستخبارّي الفعَّ

 حزاب وتضعضعها.إضعاف جبهة ألا 

عليه السالم. وقد وصف النبّي صلى هللا عليه  الدور البطولّي الذي قام به علي بن أبي طالب  -3

"مبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن وآله وسلم موقف علّي عليه السالم يوم الخندق بقوله: 

 .1عبد وّد يوم الخندق أفضل من أعمال أّمتي إلى يوم القيامة"

 يةصلح الحديب

عّززت ألاحداث واملعارك التي وقعت بين رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأعداء إلاسالم 

من املشركين واليهود موقف املسلمين، وغرست هيبتهم في النفوس، فقّرر الرسول صلى هللا 

ة ليزور البيت الحرام ويعتمر بعد أن رأى في املنام
ّ
ه  عليه وآله وسلم أن يسير بأصحابه إلى مك

ّ
أن

َيا يدخله هو وأصحابه آمنين من غير قتال كما يشير قوله تعالى: 
ْ
ؤ ُه الرُّ

َ
ُه َرُسول

َّ
 الل

َ
ق

َ
ْد َصد

َ
ق

َ
﴿ل

 
ُ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
ِريَن ال ّصِ

َ
ْم َوُمق

ُ
وَسك

ُ
 ُرؤ

َ
ِقين ِ

ّ
 ُمَحل

َ
ُه آِمِنين

َّ
اء الل

َ
َحَراَم ِإن ش

ْ
 ال

َ
ْسِجد

َ ْ
نَّ امل

ُ
ل
ُ
ْدخ

َ
ت
َ
َحّقِ ل

ْ
 ِبال

َ
ون

عْ 
َ
ْم ت

َ
َعِلَم َما ل

َ
ا﴾ف ِريبا

َ
ا ق حا

ْ
ت
َ
ِلَك ف

َ
َجَعَل ِمن ُدوِن ذ

َ
ُموا ف

َ
 .2ل

توّجه الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ومعه ما يقرب من ألف وأربعمائة من املهاجرين 

ة في ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، وهم يحملون السالح، وقد 
ّ
وألانصار نحو مك

 
ّ
 لتنحر في مك

ً
 ة.ساقوا معهم سبعين بدنة هديا

وتناهى الخبر إلى قريش ففزعت وظّنت أّن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يريد الهجوم 

عليها، فجّهزت نفسها وأرسلت سرية بقيادة خالد بن الوليد كمقّدمة لجيشها، فبلغ النبّي صلى 

ه هللا عليه وآله وسلم خبر قريش واستعدادها لقتاله. ولكي يتجّنب املواجهة حيث لم يكن هدف

 غير الطريق الذي سلكته قريش، حّتى استقرَّ في وادي الحديبية.
ً
ر مسيره وسلك طريقا  الحرب غيَّ

 جيش املسلمين في الحديبية بدأت رحلة التفاوض بين النبّي صلى هللا عليه وآله 
َّ
بعدما حط

وسلم وقريش، فبعثت قريش عّدة مندوبين على التوالي للتفاوض مع الرسول صلى هللا عليه 

 آله وسلم واستيضاح أهدافه،و 

                                                 
1
 .110السيد ابن طاووس، علي بن موسى، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ص 
2
 .21سورة الفتح، اآلية  
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ا لم نجيفأبلغهم النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم بجواب واحد: "
ّ
ا جئنا  إن

ّ
ء لقتال ولكن

 إلى النبّي 1معتمرين"
ً
ر املفاوضات أكثر من مّرة أرسلت قريش سهيل بن عمرو سفيرا

ّ
. وبعد تعث

فاق عل
ّ
 ى وثيقة، وكان من أبرز بنودها:صلى هللا عليه وآله وسلم، وجرت مفاوضات أّدت إلى الات

 بعضهم عن بعض. -1
ّ

فق الطرفان على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، ويكف
ّ
 ات

 مّمن مع محّمد لم يرّدوه  -2
ً
 من قريش بغير إذن ولّيه َرّدُه عليهم، ومن جاء قريشا

ً
من أتى محّمدا

 عليه.

أن    معه( كان له ذلك، ومن أحّب من أحّب أن يدخل في عقد محّمد وعهده )أي يتحالف  -3

 من غير حرج عليه من أحد الطرفين.
ً
 يدخل في عقد قريش وعهدهم كان له ذلك أيضا

أن يرجع النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم بمن معه هذا العام على أن يأتي في العام القادم  -4

 سال 
َّ
ة ويقيم فيها ثالثة أيام، وال يدخل عليها بسالح إال

ّ
 ح املسافر، السيوف في الُقرب.فيدخل مك

ر. -1 ة، ال يكره أحد على دينه، وال يؤذى وال ُيعيَّ
ّ
 بمك

ً
 أن يكون إلاسالم ظاهرا

ال إسالل )سرقة( وال إغالل )خيانة( بل يحترم كل طرف أموال الطرف آلاخر، فال يخونه وال  -6

 يعتدي عليه بسرقة.

 سالح.أن ال تعين قريش على محّمد وأصحابه بنفس وال  -7

وبموجب هذه املعاهدة تحالفت خزاعة مع النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم، وتحالفت كنانة مع 

 .2قريش

ة
ّ
 فتح مك

 بعد مرور نحو السنتين على صلح الحديبية أقدمت قريش على نقضه وذلك عندما انضّمت 

 بذلك إلى حلفائها من قبيلة كنانة التي أقدمت على مهاجمة خزاعة حليفة املسلمين مخ
ً
الفة

الهدنة القائمة بين الطرفين بموجب الصلح، فاستنصرت خزاعة رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

ة 
ّ
وسلم، وشعرت قريش بخطورة املجازفة، وقّرر النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم التوّجه إلى مك

                                                 
1

، الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، 149، ص1القاضي النعمان المغربي، النعمان بن محمد، شرح األخبار، ج 

م، 1883 - 1010م لتحقيق التراث، بيروت ـ لبنان، دار المفيد، اإلرشاد، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السال

 .191، ص2، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغازي، ج242، ص1، ج2ط
2

، 242، ص1، ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج149القاضي النعمان المغربي، شرح األخبار، ص 

، ابن حجر، 121، ص1الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج، 242، ص1، الحلبي، المناقب، ج113، ص2الواقدي، ج

، 119، ص8، الطبرسي، مجمع البيان، ج320، ص3، ابن هشام، سيرة ابن هشام، ج188، ص3اإلصابة، ج

 .191، ص2الواقدي، المغازي، ج
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 من عشرة آالف مقاتل من املهاجرين 
ً
وألانصار ملواجهة قريش، فاستنفر أصحابه وجّهز جيشا

 وغيرهم من القبائل.

. تحّرك جيش املسلمين في العاشر من شهر رمضان املبارك 
ً
 ليباغت قريشا

ً
وقّرر أن يتحرك سرا

قها. ة وطوَّ
ّ
، حّتى وصل إلى مشارف مك

ً
 سنة ثمان للهجرة سرا

 من غير 
ً
ة بتلك الحشود التي تنساب خلفه فاتحا

ّ
ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم مك

 تال، فلّما انتهى إلى الكعبة.ق

ة، وهم الذين وقفوا ينتظرون حساههم، 
ّ
واستطاع في موقف إنسانّي نبيل أن يستميل أهل مك

 .1"اذهبوا فأنتم الطلقاءفإذا به صلى هللا عليه وآله وسلم يعفو عنهم ويقول لهم: "

 أهم الحروب ضّد اليهود

 غزوة بني قينقاع: -أ 

ص من بغيهم وإفسادهم ومكرهم على مراحل. وكان إّن ممارسات اليهود قد هيّ 
ّ
أت الجّو للتخل

أّول ما قام به النبّي صلى هللا عليه وآله وسلمهو مواجهة بني قينقاع وإجالؤهم عن املدينة 

املنورة، والسبب في ذلك هو: أنهم كانوا يسكنون داخل املدينة وفي حّي من أحيائها، وكانوا أول 

 بعدما قتلوا أحد املسلمين الذي استغاثت به إحدى نساء من غدر وخان من اليهود، 
ً
خصوصا

 أن يقاتلهم، فسار إليهم، وكان 
ّ
املسلمين، ولم يبَق أمام النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم إال

عددهم حوالي سبعمائة مقاتل، وسلم الراية لعلي عليه السالم، وحاصرهم في حصنهم خمس 

في قلوههم الرعب، فاستسلموا، وطلبوا من النبّي صلى هللا عشرة ليلة أشّد حصار، فقذف هللا 

عليه وآله وسلمأن يخلي سبيلهم وينفيهم من املدينة، على أن يكون لهم نساؤهم والذرية، وله 

أموالهم والسالح، فقبل منهم ذلك، وأخذ أموالهم وأسلحتهم ووّزعها بين املسلمين، وطردهم من 

 املدينة إلى أذرعات بالشام، ويقا
ً
ه لم تدر عليهم السنة حّتى هلكوا جميعا

ّ
 .2ل: إن

                                                 
1

، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، 321، ص0ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، ج 

، 1، ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة،ج192، ص2زي، جالمغا

 .01ص
2

، 1، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغازي، ج82، ص1الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 

 .313ص
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 غزوة بني النضير: -ب

 والتدبير للغدر بالنبّي واغتياله، وقد شرعوا في تنفيذ ذلك، وعلم 
ً
عمد بنو النضير إلى الكيد سرا

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بذلك، فقّرر إجالؤهم عن مواضعهم بعد أن ظهر للعيان 

م في البداية بأن يخرجوا من حصونهم وينزحوا من يثرب في مّدة عشرة أيام، فسادهم، فأنذره

ولكّنهم رفضوا إلاذعان واحتموا في حصونهم فأمر الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم بقطع 

حرق كان ذلك الذي يعيق حركة القتال. ويظهر أن قطع 
ُ
نخيلهم وحرقها، ولعل النخيل الذي أ

 
ً
في تسّرب اليأس إلى قلوههم، فاختاروا إلاذعان لحكم النبّي صلى هللا  النخيل وإحراقه، كان سببا

عليه وآله وسلم، خاّصة بعد أن تمكن علي بن أبي طالب عليه السالم من قتل عشرة من 

 عنهم على أّن لهم ما حملت 
ّ

فرسانهم، فطلبوا منه صلى هللا عليه وآله وسلم أن يجليهم ويكف

 السال 
ّ
ت به إلابل، إلابل من أموالهم إال

ّ
ح، فرض ي النبّي بذلك، فحملوا من أموالهم ما استقل

وكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعير وينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، 

 .1ومنهم من سار إلى الشام

 معركة خيبر: -د

 وع
ً
ّدة وأمنعهم كان يهود خيبر من أقوى الطوائف اليهودية في بالد الحجاز وأكثرهم عددا

، وكان يهود خيبر مّمن حّرض القبائل العربية ضّد املسلمين في غزوة الخندق، وقد بذلوا 
ً
حصونا

ألاموال في ذلك، فقّرر رسول صلى هللا عليه وآله وسلم العزم على غزوهم في حصونهم 

وآله ومعاقلهم املنيعة في خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة. فجمع صلى هللا عليه 

وسلم جيشه وتكّتم على مسيره، وخرج من املدينة في ألف وستمائة مقاتل من املسلمين، وأعطى 

 وجيش املسلمين   رايته لعليّ 
ّ
 تحفظ سرية تحّركه، فلم يشعر اليهود إال

ً
عليه السالم، وسلك طرقا

، وكان الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم قد وعده هللا بالنصر 
ً
وأن يرّده  قد نزل بساحتهم ليال

.
ً
 غانما

ً
 إلى املدينة فاتحا

فقوا على القتال فأدخلوا نساءهم 
ّ
وحين فوجئوا بقوات املسلمين، تشاوروا فيما بينهم وات

خرى. وبعد محاوالت 
ُ
وأوالدهم وأموالهم في بعض الحصون، وأدخلوا ذخائرهم في حصون أ

نوا من ذلك، عن
ّ
دها رأى رسول هللا صلى عديدة من قبل املسلمين القتحام الحصن فلم يتمك

                                                 
1

محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب،  ، ابن شهر آشوب،29، ص2ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج 

 .131، ص1، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغازي، ج111، ص1ج
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: هللا عليه وآله وسلم أن يعطي رايته لعلي عليه السالم حيث قال صلى هللا عليه وآله وسلم

 
ّ
 يحّب هللا ورسوله    "ألعطين

ا
 رجال

ا
 الراية غدا

 غير فرار"،
ا
فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وآله  ويحّبه هللا ورسوله، يفتح هللا على يديه، كرارا

،
ً
وهو أرمد، فتفل في عينيه، ثّم قال: "خذ هذه الراية، فامض هها حتى يفتح هللا  وسلم عليا

 .1عليك"

فخرج علّي عليه السالم ومعه املقاتلون املسلمون فدار قتال بينهم وبين اليهود على أبواب 

 وهو من أبطال اليهود وصناديدهم، فاستولى الخوف 
ً
الحصن، وقتل علي عليه السالم مرحبا

والتجأوا إلى الحصن وأغلقوا بابه، وكان من أمنع الحصون وأشّدها وقد حفروا حوله  على اليهود

 فعبر 
ً
ر على املسلمين اجتيازه، فاقتلع علي عليه السالم باب الحصن، وجعله جسرا

ّ
 يتعذ

ً
خندقا

عليه املسلمون، فاستسلموا وطلبوا العفو من النبّي صلى هللا عليه وآله وسلمفأجاههم النبّي 

 عليه وآله وسلم إلى ذلك بعد أن استولى على أموالهم، وتّم الاتفاق بينهم وبين النبّي صلى هللا

صلى هللا عليه وآله وسلمعلى أن تبقى ألارض في أيديهم يعملون فيها بنصف الناتج والنصف 

 .2ألاخر للمسلمين

 يهود فدك: -هـ

رفاقهم في خيبر بعثوا إلى رسول هللا ب   ملا سمع يهود فدك القرية اليهودية املجاورة لخيبر بما حلّ 

صلى هللا عليه وآله وسلميعلنون رغبتهم في املصالحة على مناصفة أراضيهم، فوافق صلى هللا 

ه 
ّ
 للمسلمين ألن

ً
عليه وآله وسلم على ذلك وصالحهم على نصف ناتج ألارض، فكانت خيبر ملكا

ه تملكها بالصلح، وقد استولى عليها بالحرب، وفدك للنبي صلى هللا عليه وآله وسل
ّ
م خاّصة ألن

مها إّياها 
ّ
وهبها النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم لفاطمة الزهراء عليها السالم في حياته، وسل

وجعلت عّمالها فيها وصارت هي املشرفة على أعمالها وعلى ناتجها. وكانت تصرف ناتجها على 

 .3فقراء بني هاشم وحسبما تشاء

                                                 
1

، 3، ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج222التنبيه واإلشراف،  ،المسعودي، على بن الحسين 

 .241، ص1، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعالم الورى بأعالم الهدى، ج300ص
2

، الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب األحكام، 84، ص2ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج 

 .109، ص0، ج3ش، ط1310تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دار الكتب اإلسالمية، 
3

، الخرائج والجرائح، 344، ص34ج، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 84، ص2ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 

، ابن أبي 109، ص0، الشيخ الطوسي، تهذيب األحكام، ج29، ص12، النووي، شرح مسلم، ج113، ص1ج

 .31، ص0الحديد، شرح نهج البالغة، ج
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 ر خّم حّجة الوادع وبيعة غدي

عندما حان موعد الحّج من العام العاشر للهجرة، أعلن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

ه سيحّج بنفسه في الناس هذا املوسم، فاجتمع إليه الناس من كّل مكان، ثّم ما لبث أن غادر 
ّ
أن

 املدينة

 معه نساءه وابنته فاطمة الزهراء
ً
 عليها السالم. في الخامس والعشرين من ذي القعدة مصطحبا

 إلى املدينة ومعه تلك 
ً
ة مّتجها

ّ
ا أتّم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حّجه خرج من مك

ّ
ومل

 في تاريخها آنذاك. وملا انتهى إلى مكان قريب من الجحفة 
ً
الوفود التي لم تشهد لها مكة نظيرا

ذلك املكان في الصحراء وكان يقال له غدير خّم، وقبل أن يتفّرق الناس كٌل إلى ناحيته، نزل في 

 شديد الحرارة. بعد أن نزل عليه صلى هللا عليه وآله وسلم قوله تعالى: 
ً
 قائظا

ً
َها يوما يُّ

َ
﴿َيا أ

ُه َيْعِصُمَك ِمَن 
ّ
ُه َوالل

َ
ت
َ
 ِرَسال

َ
ت

ْ
غ

َّ
َما َبل

َ
َعْل ف

ْ
ف

َ
ْم ت

َّ
َك َوِإن ل ّبِ

ْيَك ِمن رَّ
َ
نِزَل ِإل

ُ
 َما أ

ْ
غ ِ

ّ
ُسوُل َبل  الرَّ

اِس 
َّ
 .1..﴾.الن

 

أمر صلى هللا عليه وآله وسلم بدوحات فجمعت له ووقف عليها حّتى يراه الناس ويسمعوه، 

ي تارك فيكم فحمد هللا وأثنى عليه ثّم قال كما في )البداية والنهاية(: 
ّ
ي ُدعيت فأجبت، إن

ّ
"كأن

ى يردا  الثقلين كتاب هللا وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإّنهما لن يفترقا
ّ
حت

عليه السالم   وأخذ بيد علي "هللا موالي وأنا ولّي كّل مؤمن ومؤمنة"، ، ثّم قال:عليَّ الحوض"

، وأضاف إلى ذلك : "من كنت مواله فهذا علّي وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"وقال

ل هللا؟ فقال: ما في )البداية والنهاية(، أن الرواي قال قلت لزيد بن أرقم: أنت سمعته من رسو 

 كان في الدوحات أحد إال رأه بعينه وسمعه بأذنيه.

 أّن النبّي صلى هللا عليه وآله 
ً
وروى املفيد في كتاب إلارشاد عن إلامام الصادق عليه السالم أيضا

وسلم بعد أن انتهى من خطابه أفرد لعلّي عليه السالم خيمة وأمر املسلمين بأن يدخلوا عليه 

 وي
ً
 فوجا

ً
هم، وأمر أزواجه وسائر نساء فوجا

ّ
موا عليه بإمرة املؤمنين، ففعل الناس ذلك كل

ّ
سل

املؤمنين مّمن معه أن يفعلن ذلك، وقال له عمر بن الخطاب يوم ذاك: بخ بخ لك يا علّي 

 أصبحت موالي ومولى كّل مؤمن ومؤمنة.

                                                 
1
 .11سورة المائدة، اآلية  
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 الوصية ألاخيرة

 املفاهيم الرئيسة

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ملواجهتهم  قام املشركون بقرع طبول الحرب فخرج -1

 خارطة املعركة، انهزم العدو إال أّن بعض الرماة تركوا مواقعهم، مما أحدث ثغرة في 
ً
راسما

ها املشركون وقاموا بااللتفاف على املسلمين، فتفرق الناس عن 
ّ
صفوف املجاهدين، فاستغل

دما رأوا ثبات رسول هللا صلى هللا عليه وآله رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ثم عادوا بع

 وسلم وإلامام علي عليه السالم.

فقوا مع قريش وبعض القبائل العربية، فحشدا للمعركة،  -2
ّ
تآمر اليهود على إلاسالم ونبّيه وات

، وكان الدور البطولّي الذي قام به إلامام علي عليه السالم ألاثر البالغ 
ً
وتجهز املسلمون لها جيدا

 ي النصر.ف

ة ليزور البيت الحرام  -3
ّ
صلح الحديبية: قّرر الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم أن يسير إلى مك

، ولكي يتجّنب املواجهة حيث لم يكن هدفه 
ً
ويعتمر. وتناهى الخبر إلى قريش، فأرسلت وفدا

فاق على وثيقة عرفت بصلح الحديبية.
ّ
 الحرب جرت مفاوضات أّدت إلى الات

الحديبية أقدمت قريش على نقضه من خالل مهاجمة خزاعة حليفة النبّي صلى  بعد صلح -4

هللا عليه وآله وسلم، فاستنصرت خزاعة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فاستنفر أصحابه 

ة وهو يقول لهم: 
ّ
ة، واستطاع صلى هللا عليه وآله وسلم استمالة أهل مك

ّ
 دخل مك

ً
وجّهز جيشا

 قاء"."اذهبوا فأنتم الطل

، وفي الطريق  -1
ً
حاولت قبيلة هوازن وثقيف مواجهة املسلمين، فعلم النبّي بذلك، انطلق راجعا

اجتاز املسلمون وادي حنين، ففاجأهم أعداؤهم بهجوم مباغت ولم يثبت مع رسول هللا صلى 

 .هللا عليه وآله وسلم غير إلامام علّي عليه السالم ثم بادر املسلمون للعودة حتى انتصروا

واجه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم اليهود في عّدة معارك، وهي: غزوة بني قينقاع،  -6

 غزوة بني النضير، غزوة بني قريظة، معركة خيبر، يهود فدك.

ه سيحّج فغادر املدينة في الخامس  -7
ّ
وكانت في العام العاشر للهجرة، أعلن رسول هللا أن

 
ً
معه نساءه وابنته فاطمة الزهراء عليها السالم وبدأت والعشرين من ذي القعدة مصطحبا

 أعمال والتعاليم التي بعث من أجلها.
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 إلى املدينة، وصل إلى غدير خم، جمع رسول هللا  -8
ً
ة مّتجها

ّ
ا أتّم رسول هللا حّجه خرج من مك

ّ
مل

ر املؤمنين املسلمين، وبعد أن أوص ى بالقرآن والعترة من أهل بيته، أوص ى بالوالية والخالفة ألمي

 عليه السالم من بعده.

 

 اللهم صل على محمد و ال محمد الائمة و املهديين و سلم تسليما

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

حديث رزية الخميس اشهر من نار على علم في وقت اصبحت فيه الكتب و الرويات مكشوفة 

ع و املهدي الذي يولد اخر  للعامة و اصبح الحق اوضح من النهار بظهور يماني ال محمد

 الزمان...

 :اخترنا لكم املصادر التي ذكرت رزية الخميس من الفريقين

 رزية الخميس

 عند اهل السنة

 باب كراهية الخالف:163ص:  8الجزء:  :قال البخاري في

عن ابن عباس قال ملا حضر النبي صلى هللا عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن 

 لن تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى هللا عليه وسلم غلبه  الخطاب قال
ً
هلم أكتب لكم كتابا

الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب هللا واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا 

 لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر 
ً
يكتب لكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتابا

للغط وإلاختالف عند النبي صلى هللا عليه وسلم قال قوموا عني قال عبيد هللا فلما أكثروا ا

فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين أن 

 .!؟.(يكتب لهم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم

 

ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا )ل جاء في الصحيح أن رسول هللا صل هللا عليه وآله وسلم قا

بعده أبدا فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟! استفهموه؟! فذهبوا 

باب ترك  :صحيح مسلم) (...يرّدون عليه! فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه

  1637الوصية ملن ليس له ش يء يوص ي فيه ح 

....... 
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كتاب املرض ى / باب قول  7/  4كتاب العلم / باب كتابة العلم و  1/32يح البخاري ــ صح1

 2/178كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب كراهية الخالف و  4/271املريض قوموا عني و 

باب الجزية واملوادعة مع أهل  4/62كتاب الجهاد والسير / باب هل يستشفع إلى أهل الذمة و 

كتاب  3/1217كتاب الوصية / باب ترك الوصية و  3/1219ـ صحيح مسلم ـ2الذمة والحرب.

 ....وغيرها كثير .3/346و  222و  1/24ــ مسند أحمد 3.الوصية / باب ترك الوصية

 عند الشيعة

 اكتفي ههذا املصدر الن الشيعة و املوالين الل البيت يجزمون قطعا بفعل عمر:

 :324معتبر انه قال في ص  كتاب سليم بن قيس الذي وصل الينا بطريق

إني كنت عند عبد هللا بن  :ابن عباس يحكي قضية الكتف أبان بن أبي عياف عن سليم، قال

فذكروا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وموته،  :قال .عباس في بيته وعنده رهط من الشيعة

هو اليوم الذي قبض و  -قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله يوم الاثنين  :فبكى ابن عباس، وقال

ايتوني بكتف أكتب لكم فيه كتابا لن تضلوا  :وحوله أهل بيته وثالثون رجال من أصحابه -فيه 

فغضب رسول  (إن رسول هللا يهجر) :فمنعهم فرعون هذه ألامة فقال .بعدي ولن تختلفوا بعدي

 .؟ فترك الكتف (يإني أراكم تخالفوني وأنا حي، فكيف بعد موت) :هللا صلى هللا عليه وآله وقال

يا سليم، لوال ما قال ذلك الرجل لكتب لنا كتابا ال  :ثم أقبل علي ابن عباس فقال :قال سليم

 .ليس إلى ذلك سبيل :ومن ذلك الرجل ؟ فقال :فقال رجل من القوم .يضل أحد وال يختلف

يه صدقت، قد سمعت عليا عل :فقلت .هو عمر :فخلوت بابن عباس بعد ما قام القوم، فقال

يا سليم، اكتم إال ممن تثق ههم من  :فقال .(إنه عمر) :السالم وسلمان وأبا ذر واملقداد يقولون 

إخوانك، فإن قلوب هذه ألامة أشربت حب هذين الرجلين كما أشربت قلوب بني إسرائيل حب 

 .العجل والسامري 

كرم ص من و حديث الرزية ورد بعبارات مختلفة لكن اساسه ان عمر حاول منع الرسول الا

كتابة وصيته،الرسول الذي ال ينطق عن الهوى و الذي اوصانا هللا و امرنا ان ال نجعل خطابه 

 ...فال حول و ال قوة الا باهلل العلي العظيم..كخطاب احد و الا نعص ى له امرا

..و انتم الان .مهدي 12امام و  12الوصية كتبت بعد هذه الحادثة و بين رسول هللا ص خلفاءه 

 ملنتدى الرسمي النصإر الامام املهدي الاول الذي ظهر و الذي يدعوكم للحق كله.في ا

 للنقاف املرجو ان تتوجهوا لالقسام املخصصة لعقيدتكم و نكون بخدمتكم
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 قصة السقيفة وكيف تمت البيعة, وكيف تم الانتخاب؟

دم ذكر أراء بعد وفاة النبي )ص( واجهت املسلمين مسألة من سيكون الخليفة من بعده ؟ وتق

الفريقين في نظام الحكم ,وكانت تلك املشكلة الاولى في افتراق املسلمين الى فريق يؤمن بأن 

الذين لم يؤمنوا  الخالفة لالمام علي بن ابي طالب بنص من النبي )ص( , وفريق اليؤمن بذلك. 

وذهبوا الى  بأحقية علي بن ابي طالب في الخالفة خرجوا من مسجد النبي )ص( والنبي ُمسجى ,

املدينة املنورة( تم فيها )منطقة في املدينة يقال لها السقيفة. السقيفة هي ساحة في يثرب 

 .تنصيب الخليفة الاول أبوبكر والنبي )ص( لم ُيدفن بعد

فيما يلي الشخصيات الرئيسية التي كانت حاضرة في السقيفة وينقسمون الى جماعتين , 

قبيلة قريش ويسمون باملهاجرين, والثانية هم اهل املدينة الجماعة الاولى وهم أهل مكة من 

 )يثرب( ويسمون باالنصار ألنهم نصروا النبي )ص( في دعوته.

 (مهاجر من قبيلة قريش)الخليفة الاول ابوبكر بن ابي قحافة 

 (مهاجرمن قبيلة قريش)عمر بن الخطاب العدوي 

 (أبوعبيدة عامر بن الجراح )مهاجر من قبيلة قريش

 الرحمن بن عوف الزهري )مهاجر من قريش( عبد

أنصاري من أهل املدينة وهو سيد قبيلة الخزرج , معارض لخالفة أبي )سعد بن عبادة الخزرجي 

  (بكر

 أنصاري من اهل املدينة() .الحباب بن منذر

سيرته ستأتي في  .أنصاري من املدينة من املؤيدين للخليفة أبو بكر, يهودي الاصل)زيد بن ثابت 

 (فصل دور اليهود في املؤامرة

من املؤيدين ألبي   انصاري من سادات قبيلة الاوس الانصارية)أسيد بن حضير الكتائب الاوس ي

بدر كما   بكر وحزبه لحسده لسيد الخزرج سعد بن عبادة , كان اسيد من املتخلفين عن معركة

 (186ص  14شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ج  في

نصاري من أهل املدينة من املؤيدين ألبي بكر ومن الحسودين لسيد الخزرج أ)بشير بن سعد 

 سعد بن عبادة(

 .وستاتينا سير حياة هؤالء بتفصيالتها في فصول الكتاب القادمة
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 تهيئة املنصب

بعد وفاة النبي )ص( طاف عمربن الخطاب بالناس وهو يصيح مقسما: )وهللا ما مات رسول هللا. 

نفس ي إال ذاك. وليبعثنه هللا فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. وجاء أبو بكر  وهللا ما كان يقع في

فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر.(.)صحيح البخاري, باب فضائل 

كانت غاية عمر هي تهدئة الناس كي ال يطمعوا في الخالفة حتى وصول صاحبه أبوبكر,   ابوبكر(.

 :لكوفي الروايات اثبات ذ

 وقال:
ً
 أعلن العباس عم النبي وفاة النبي )ص( في املسجد فقام عمر منفعال

( ان رسول هللا لم يمت, ولكن ربه أرسل اليه كما ارسل الى موس ى فمكث عن قومه اربعين ليلة, 

وهللا أني الرجو أن يعيش رسول هللا حتى يقطع ايدي رجال من املنافقين والسنتهم يزعمون أن 

مات, ال اسمع رجال يقول مات رسول هللا الا ضربته بسيفي هذا!( )مسند احمد ج  رسول هللا قد

 (244ص  7ج   , كنز العمال196ص  3

 فقال العباس عم النبي:

ه قد مات فادفنوا صاحبكم، أيميت ) 
ّ
ه يأَسُن كما يأَسُن البشر، وإن رسول الل

ّ
إن رسول الل

ه من ذلك، فإن كان كما تقولون فليس على أحدكم إماتة ويميته إماتتين ؟! هو أكرم على ال
ّ
ل

 
ً
ه. ما مات حتى ترك السبيل نهجا

ّ
ه بعزيز أن يبحث عنه التراب فيخرجه إن شاء الل

ّ
الل

 
ً
 4كنز العمال ج  13ص  2عبد هللا بن سبأ للعالمة العسكري عن طبقات ابن سعد ج )(.واضحا

 (13ص 

وما محمد الا رسول قد ):ة فقرأ الايةفقام رجل في آخر املسجد واسمه عمرو بن قيس بن زائد

يا  :خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم(, فقال املغيرة بن شعبة لعمر

عمر مات رسول هلل , فقال عمر بل كذبت فأنت رجل تحوسك فتنة , وهللا أن رسول هللا اليموت 

(. لم يأبه عمر 244ص  7العمال ج , كنز 196ص  3مسند احمد ج )حتى يفني هللا املنافقين( 

ْدقاه( :لقول الرجل بل استمر في صياحه 
َ

أنساب الاشراف  ))فما زال عمر يتكلم حتى أزبدَّ ش

أزبد شدقاه -,  (13ص  4, كنز العمال ج13ص  2, طبقات بن سعد ج167ص  1للبالذري ج

. في اثناء ذلك يصل -التعني أن جوانب فمه أمتألت باللعاب وبزبد ريقه من كثر الصياح والانفع

سالم بن عبيد الاشجعي الى بيت أبي بكر في منطقة السنح ليعلمه بوفاة النبي.   رجل اسمه

(, ومنطقة السنح تقع في اعالي املدينة وتبعد بأميال عن بيت النبي 244ص  1)تاريخ ابن كثير ج

لنبي ولم يشهد وفاة ومسجده, وهذا يعني أن أبابكر كان في بيته الذي يبعد بأميال عن بيت ا

النبي وكان املفروض وقتها أن يكون أبوبكر في سرية أسامة بن زيد التي أمر هها النبي لتخرج خارج 
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انفدوا سرية )املدينة , وقال النبي في ذلك عندما سمع تخلف بعض الصحابة عن الخروج 

)فما أن :الهنديأسامة لعن هللا من تخلف عنها(, وقد تقدم ذكر ذلك في الفصل السابق. روى 

(, إذن اطمأن عمر 13ص 4أبوبكر من بيته في السنح حتى جلس عمر( )كنز العمال ج   جاء

  بوصول صاحبه ,فجلس!.

 :أن أبابكر عندما دخل املسجد ورأى عمر في صياحه وانفعاله قال ابوبكر لعمر روى ابن سعد 

ما محمد الا رسول قد خلت من ايها الحالف على رسلك ,أن هللا يقول أنك ميت وأنهم ميتون, و )

  (قبله الرسل أفأمن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم...
ً
ه فإن   ثم اردف قائال

ّ
)من كان يعبد الل

 قد مات.( وفي لفظ آخر قال أبوبكر 
ً
 فإن محمدا

ً
ه حي ال يموت، ومن كان يعبد محمدا

ّ
ومن )الل

فقال عمر: هذا في كتاب (14ص  2ج   الطبقات البن سعد)كان يعبد محمدا فقد هلك الهه!(. 

ه ؟ قال ابوبكر: نعم)طبقات ابن سعد ج
ّ
 (.14ص  2الل

 أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى وقعت على الارض ما تحملني 
ّ
ه ما هو إال

ّ
فقال عمر: )والل

ه قد مات(
ّ
, الكامل البن 242ص  1البداية والنهاية البن كثير ج)رجالي وعرفت أن رسول الل

 (.128ص  1شرح النهج البن أبي الحديد ج   ,242ص  2الاثير ج

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل )الاية التي تالها أبوبكر وهي آية 

أنقلبتم على اعقابكم( هي ذات الاية التي تالها قبله بقليل الصحابي عمرو بن قيس بن زائدة 

 في نهاية املسجد , فل
ً
ماذا لم يصدقه عمر بن الخطاب بينما صدق أبابكر الذي كان جالسا

هذه الاية أنزلت   هذه الاية في كتاب هللا؟ :عندما قرأ نفس الاية؟ ثم أعقب ذلك بتجاهل قائال

بعد معركة أحد أي قبل وفاة النبي بما يقارب عشر سنين ,وسمعها الصحابة ونزول الاية كان 

تل وعمر بن الخطاب كان بسبب فرارهم عن النبي في معركة أحد ,وظنو  
ُ
ا حينها أن النبي قد ق

لكنه  , فعمر كان يعرف الاية -(عمر)وسيأتي ذكر ذلك في فصل  -أحد أولئك الصحابة الفارين

تجاهلها قبل مجئ أبوبكر , ثم سكت عندما قالها أبوبكر !وهذا يدل على تخطيط مسبق لتهيأة 

اعاله سيتذكر قصة رزية يوم الخميس التي  باالضافة الى ذلك, املتأمل في .الخالفة ألبي بكر

تقدم ذكرها عندما طلب النبي )ص( كتاب ودواة وصاح عمر ومن معه بأن النبي قد غلبه الوجع 

فاتركوه ,وفي رواية أخرى يقول عمر ان النبي )ليهجر( ! والهجر هو التخريف الذي يحصل للرجل 

ا يصفه بالذي يهجر , واغلب املسلمين قبل الوفاة. اذن عمر كان على يقين من موت محمد ولذ

نعيت لي  :عرفوا أن ذلك العام كان اخر عام مع النبي فقد قال النبي الكريم لهم اكثر من مرة
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إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه (نفس ي.. وقال في حجة الوداع أمام الناس:

 )صحيح)عارضني هذا العام مرتين، وما أراه إال قد حضر أجلي

 (,194ص  2الطبقات البن سعد ج ،البخاري باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي

الانصار هم سكان املدينة الاصليين )ثم يأت آت بخبر اجتماع الانصار في سقيفة بني ساعدة 

الذين نصروا النبي في املدينة وأسكنوا املسلمين املهاجرين من مكة في املدينة, ويتكون الانصار 

الاولى قبيلة الخزرج وشيخها سعد بن عبادة الانصاري , والثانية قبيلة الاوس  قبليتين من 

 (ع فيها الناسفي املدينة يجتم  وشيخها أسيد بن حضير , وسقيفة بني ساعدة هي ساحة مسقفة

)ملا أتى الخبر الى أبي بكر وعمر , كان رسول هللا في بيته لم ُيفرغ من امره قد  :روى ابن هشام

ه( أغ
ُ
 (271ص 4السيرة البن هشام ج)لق الباب دونه أهل

بنو هاشم في تجهيز النبي ملثواه , والعباس عم النبي   ويعني هذا انشغال أهل النبي )ص( وهم

يعني به وصول خبر أجتماع  (ملا أتى الخبر)وعلي بن أبي طالب من بني هاشم. وقول ابن هشام 

هو الذي اعلم أبابكر وعمرا بذلك فقال   رة بن شعبةالانصار في سقيفة بني ساعدة. وكان املغي

ان كان لكم بالناس حاجة فأدركوهم, فتركوا رسول هللا كما هو وأغلقوا الباب دونه وأسرع )لهما 

(. فخرج 61ص 1البدء والتاريخ للمقدس ي ج)أبوبكر وعمر وأبوعبيدة الى سقيفة بني ساعدة(

)تاريخ الطبري ج  (أبوبكر وعمر يتقاودان  انطلقف)ابوبكر وعمر مسرعين يركضان نحو السقيفة 

ص  4السيرة النبوية البن كثير ج) (فأنطلق أبوبكر وعمر يتعاديان),وبلفظ ابن كثير (233ص  3

 ( , وقوله يتعاديان أي يتراكضان ويسبق أحدهما آلاخر في سيرهما السريع نحو السقيفة.491

 :ة الاربهجرية في كتابه نهاي 721روي النويري املتوفى 

أما علمت أن ألانصار قد أجتمعت في  :)قال عمر ألبي بكر ملا أتاه خبر أجتماع القوم في السقيفة

السقيفة هي مظلة يجتمع تحتها الناس( على أن يولى هذا ألامر سعد بن )سقيفة بني ساعدة 

عا في عبادة. وأحسنهم مقالة من يقول منا أمير ومنكم أمير!فخرجا مسرعين نحو السقيفة وجم

طريقهما عددا من املهاجرين وتنازعوا بين الذهاب أو حسم ألامر بينهم دون ألانصار. ثم قرروا 

حدثت والنبي مسجى  هذه الاستعدادات والتخطيطات  .حيث قال عمر: وهللا لنأتينهم( الذهاب.

 ميت لم يجهز ولم يدفن بعد , لقد ترك الصحابة رسولهم ميتا وخرجوا يتنازعون على الامر 

وهللا لنأتينهم ! دليل آخر على تخطيط لهذا الامر.  :,فتأمل وفاء الصحابة للنبي! ثم أن قول عمر

وملا وصلوا للسقيفة , كان الانصار مجتمعين فيها ومعهم شيخ الانصار سعد بن عبادة الانصاري 

 وكذلك كان هناك الحباب بن منذر الانصاري مع لفيف من قومه
ً
 جالسا

ً
 .وكان يومها مريضا
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صاح أبو بكر في أهل السقيفة قائال: ان العرب ال تعرف هذا ألامر إال لهذا الحي من قريش هم 

بتصرف )أواسط العرب دارا ونسبا... وصاح أحد الانصار: منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش..

إن عن نهاية الارب للنويري(. فقام عبدالرحمن بن عوف، وتكلم فقال: يا معشر الانصار! إنكم و 

كنتم على فضل، فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلّي. وقام املنذر بن الارقم فقال: ما ندفع 

 لو طلب هذا الامر لم ينازعه فيه أحد ـ
ً
يعني علي بن أبي طالب   فضل من ذكرت، وإنَّ فيهم لرجال

رية( هج 284  ابن سبأ للعالمة العسكري , باب السقيفة وعن تاريخ اليعقوبي املتوفي سنة)ـ(

)
ً
 علّيا

ّ
حيث  122ص  1شرح ابن أبي الحديد ج ))فقالت الانصار أو بعض الانصار: ال نبايع إال

()ومثله في املوفقيات ج :يروي
ً
 عليا

ّ
ا فاتها ما طلبت من الخالفة قالت ال نبايع إال

ّ
 2إن الانصار مل

ار املتوفى   8ص 
ّ
يجري في السقيفة  . كان علي بن أبي طالب غائبا عما(هجرية 216للزبير بن بك

 ليخرج ينازع الناس.
ً
 فهو بجانب النبي )ص( املسجى, لم يتركه ميتا

يا معشر )بعد ذلك تعالت الاصوات في السقيفة حتى قال الحباب بن منذر يدعو قومه ألانصار: 

وال  ،ولن يجترئ مجترئ على خالفكم ،فإن الناس في ظلكم ،املكوا عليكم أمركم ،ألانصار

وإنما ينظر الناس ما  ،أنتم أهل العز وأولو العددواملنعة وذوو البأس .رأيكم يصدرون إال عن

. (إن أبى هؤالء إال ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير ،وال تختلفوا فيفسد عليكم أمركم ،تصنعون 

 (11حوادث سنة   2)تاريخ الطبري ج

 .(لمين فبايعوه)يا ايها الناس هذا ابوبكر وهو ذو شيبة املس :فيقول عمر بن الخطاب

يقصد عمربن الخطاب( )يا معشر ألانصار ,ال تسمعوا مقالة هذا ) :ليرد الحباب بن املنذر

فإن أبوا عليكم فأجلوهم من هذه البالد وتولوا  ،وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا ألامر

أنا  ،ا الدينفإنه بأسيافكم دان الناس لهذ ،فأنتم وهللا أحق ههذا ألامر منهم ،عليهم هذه ألامور 

الجذيل تصغير الجذل وهو أصل الشجرة واملحكك عود ينصب )جذيلها املحكك وعذيقها املرجب

 .-أي فتية  -وهللا لئن شئتم لنعيدنها جذعة  ،في مبارك الابل !( أنا أبو شبل في عرينة ألاسد

 446ص  2بل إياك يقتل..)تاريخ الطبري ج :ليقتلك هللا ! فرد عليه الحباب ،إذا :فقال عمر

( وقيل أن عمر ضرب الحباب على انفه 61ص  1سيرة ابن هشام ج  ،هجرية11حوادث سنة

 , حول السقيفة(.3اثناء ذلك)كنز العمال للمتقي الهندي ج 

وقال سعد بن عبادة شيخ الانصار لعمر بن الخطاب: )أما وهللا لو أن لي ما أقدر به على 

رجك أنت وأصحابك. وأللحقنك بقوم كنت فيهم النهوض، لسمعتم مني في أقطارها زئيرا، يخ
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 2تاريخ الطبري ج ،13ص  1تابعا غير متبوع، خامال غير عزيز()إلامامة والسياسة البن قتيبة ج

 .(419ص 

وصاح أبو عبيدة عامر بن الجراح: )يا معشر ألانصار أنكم اول من نصر وآزر. فال تكونوا أول من 

ابوبكر ,  :اح هو أحد الثالثة املتحالفين في السقيفة وهمأبوعبيدة عامر بن الجر )-بدل وغير..(

وطالب بشير بن سعد الانصاري قومه من الانصار بالتخلي عن هذا ألامر  -عمر وأبوعبيدة ثالثهم(

لقريش ابتغاء وجه هللا. والحقيقة أن بشير بن سعد كان حاسدا لشيخ الانصار سعد بن عبادة 

 وعبيدة, ضد شيخ الانصار سعد بن عبادة.فتحزب مع الثالثة ابوبكر وعمر وأب

الذين أسلموا عند هجرة النبي وهومن املتحمسين ألبي  وقام زيد بن ثابت )وهو من يهود املدينة 

إن رسول هللا كان من املهاجرين ونحن أنصاره ; وإنما يكون إلامام من املهاجرين  :فقال ،بكر(

  ونحن أنصاره

ة فأيهما شئتم فبايعوا.( وفي أثناء ذلك الجدال تدخل قبيلة وقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيد

عمر  أسلم املدينة وتحرس الطرق والدروب لنصرة أبي بكر وعمر وأبي عبيدة , وفي ذلك يقول 

)ما هو إال أن رأيت أسلم.  :وسيطرتها على املدينة  بن الخطاب عندما علم بدخول قبيلة أسلم

ومن شيوخ قبيلة اسلم املنافق سفيان بن ).(224ص  2ثير ج فأيقنت بالنصر(.( الكامل البن ألا

عوف املكنى بأبي الاعور السلمي وله دور في محاولة اغتيال النبي كما سيأتي في فصل رحيل 

 .(النبي

تأمل أيها القارئ أن هناك تخطيطا عسكريا لتثبيت حكم أبي بكر وليس الامر كما يقول من 

جميع الصحابة, أو أنها كانت بوصية من النبي )ص(, فلو  يقول ان بيعة الخالفة تمت باتفاق

سوى  كانت بوصية من النبي الغرقنا املؤرخون بذلك النص ولكن الوجود لذلك النص إلى اليوم 

, وقد تقدم ذكر   رواية عائشة التي تقول فيها أن النبي أَمرَّ أبيها )ابوبكر( على امامة الصالة

فلو كانت حجة الامامة في الصالة حجة شرعية لم يكن ألبي الرواية في فصل )نظام الحكم(, 

)هذا عمر وأبو عبيدة فأيهما شئتم بايعوا(, بل كان سيقول أنا أحق بالخالفة من  :بكر أن يقول 

  غيري فقد كنت إمام الصالة بأمر النبي! ولكنه لم يقل ذلك لتهافت حجة الامامة في الصالة

  .وكذب تلك الدعوى 

إّن قبيلة أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق ههم السكك فبايعوا أبا ):الكلبيروى الطبري عن 

( , ومثله روى 222ص  3تاريخ الطبري ج)ملا رأيت أسلم أيقنت بالنصر(  :فكان عمر يقول  ،بكر

فُت  :ابن سعد في الطبقات. وقال عمر بعد ذلك )فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى تخوَّ

بايعك الاختالف فقلت ألبي بكر:
ُ
بسط يدك ال

ُ
 (336ص  4السيرة النبوية البن هشام ج()أ
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 :ذكر الطبري مايدل على تقاسم عمر وابو بكر للخالفة

 ،بل أنت يا عمر :ابسط يدك يا أبا بكر فألبايعك ؛ فقال أبو بكر :فقال عمر)

وكان كل واحد منهما يريد  :قال ،وكان عمر أشد الرجلين :قال .فأنت أقوى لها منى

ففتح عمر يد أبي بكر وقال: إن لك قوتى مع  ،يفتح يده يضرب عليها صاحبه

(111ص  2تاريخ الرسل وامللوك للطبري ج)(.قوتك
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 الدرس السادس: إلامام علّي بن أبي طالب عليه السالم

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 يتعرف إلى سيرة إلامام علّي عليه السالم. -1

 راحل حياة إلامام علّي عليه السالم في ظّل إلاسالم عليه السالم.يفهم م -2

 يتعّرف إلى إنجازات إلامام علّي عليه السالم في عهد الخلفاء وأّيام حكمه. -3

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

ّق جدار البيت لفاطمة بنت أسد 
ُ

ة في البيت الحرام عندما ش
ّ
ولد إلامام علّي عليه السالم في مك

من شهر رجب، بعد  13ودخلت إليه، وبقيت ثالثة أيام ثّم خرجت. وكانت والدته يوم الجمعة، 

 عام الفيل بثالثين سنة.

هـ، وهو ابن ثالث وسّتين سنة، 43وكانت شهادته ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة

ي في مسجد الكوفة، وُدفن في النجف ألاشرف.
ّ
 قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو ُيصل

م خالفة الرسول بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ملّدة 
ّ
 من  29وتسل

ً
سنة تقريبا

يق 43هـ إلى سنة11سنة هـ، فكان أول ألائّمة وكان من ألقابه: سّيد ألاوصياء، أمير املؤمنين، الصّدم

 ألاكبر، الفاروق ألاعظم، قسيم الجّنة والنار، وغيرها، وأّما كنيته: أبو الحسن.

إلامام علّي عليه السالم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وكان بجواره منذ والدته،  عاصر 

، وأوص ى من بعده البنه إلامام الحسن 
ً
م الخالفة ملّدة خمس سنوات تقريبا

ّ
وترّبى بين يديه. وتسل

 .1املجتبى عليه السالم

 وأنثى: إلامام الحسن وإلامام ا
ً
 ذكرا

ً
لحسين وزينب الكبرى وزينب وكان له سبعة وعشرون ولدا

 الصغرى املكّناة أم كلثوم، أّمهم السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم.

ومحمد املكّنى أبو القاسم، أّمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية، وعمر ورقية، وأّمهما أم 

لد بن حبيب بنت ربيعة، والعّباس وجعفر وعثمان وعبد هللا، أّمهم أّم البنين بنت حزام بن خا

 ، وغيرهم الذين لم نذكر أسماءهم.2دارم

                                                 
1
 .282، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2

، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد، 310، ص1اإلرشاد، ج الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، 

 .19ص
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ة من املؤمنين الشرفاء ألاوفياء، نذكر منهم على 
ّ
وعمل أمير املؤمنين عليه السالم على تربية ثل

سبيل املثال: مالك ألاشتر، كميل بن زياد النخعي، ألاصبغ بن نباتة، أويس القرني، الحارث بن 

ي الكندي، رشيد الهجري، زيد بن صوحان العبدي، عبد هللا ألاعور الهمداني، ُحجر بن عد

سليمان بن صرد الخزاعي، سهل بن حنيف، عبدهللا بن عباس، عمرو بن الحمق الخزاعي، 

 .1وغيرهم الكثير

: الوالدة والتربية
ا
 ثانيا

 من والدة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، 
ً
ولد إلامام علي عليه السالم بعد ثالثين عاما

ا بعث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عشرة أعوام، وعاف إلامام علي عليه وكان عم
ّ
ره مل

 في 
ً
 ومعنوّيا

ً
السالم خالل هذه املرحلة وهي الفترة الحّساسة لتكوين شخصّيته وتربيته روحّيا

 أزمة 
ً
بيت الرسول محّمد صلى هللا عليه وآله وسلم وفي ظّل تربيته، وذلك بعدما أصابت قريشا

دة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرين، فتفّرق أبناء أبي طالب بين إخوته إال أّن رسول هللا شدي

 فضّمه إليه، فلم يزل علّي عليه السالم مع رسول هللا في 
ً
صلى هللا عليه وآله وسلم أخذ علّيا

بعه علّي فأقّر به وصّدقه
ّ
، فات

ً
عليه وآله . وأشار رسول هللا صلى هللا 2بيته حّتى بعثه هللا نبّيا

 
ً
ـ وقد أشار إلامام علي عليه السالم في الخطبة  3وسلم إلى أّن هللا تعالى قد اختار له عليا

: "وقد علمتم موضعي من رسول هللا بالقرابة القريبة واملنزلة القاصعة إلى هذه الفترة وقال

جسده، الخصيصة. وضعني في حجره وأنا ولد يضّمني إلى صدره، ويكنفني في فراشه ويمّسني 

ّمه، 
ُ
باع الفصيل أثر أ

ّ
بعه ات

ّ
ني عرفه. وكان يمضغ الش يء ثم يلقمنيه...، ولقد كنت أت ويشمُّ

، ويأمرني باالقتداء به"
ا
 .4يرفع لي في كّل يوم من أخالقه علما

                                                 
1

الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، تحقيق: جواد القيومي اإلصفهاني، قم المقدسة، مؤسسة النشر  

ر يراجع ، ولالطالع أكث11، ص1، ط1011اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، رمضان المبارك 

 كتب علم الرجال.
2

، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم 212، ص1يراجع: ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج 

، 13، ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، ج213، ص2والملوك، ج

 .118ص
3

ايران، مالحظات:  -حسين، مقاتل الطالبيين، تقديم وإشراف: كاظم المظفر، قم أبو الفرج األصفهاني، علي بن ال 

 .11، ص2م، ط1811 - 1391النجف األشرف،  -مؤسسة دار الكتاب، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 
0
 .182صبحي الصالح، نهج البالغة،، الخطبة:  
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: إلامام علّي عليه السالم مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في غار حراء
ا
 1ثالثا

 في كّل عامكان رسول هللا صلى هللا
ً
. 2 عليه وآله وسلم قبل أن ُيبعث يتعّبد في غار حراء شهرا

. وقد شاهد 
ً
 معه إلى غار حراء للعبادة أيضا

ً
وأشارت الروايات إلى أّن رسول هللا كان يأخذ علّيا

إلامام علّي عليه السالم عالئم وإشارت النبّوة، وروي عنه أنه قال: "ولقد كان يجاور في كّل سنة 

ة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى هللا عليه بحراء 
ّ
فأراه وال يراه غيري...، ولقد سمعت رن

ك 
ّ
ة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إن

ّ
وآله وسلم فقلت: يا رسول هللا ما هذه الرن

ك لعلى خير"
ّ
ك لست بنبي ولكّنك لوزير وإن

ّ
 أن

ّ
 .3تسمع ما أسمع، وترى ما أرى، إال

 مام علي عليه السالم في إلاسالممراحل حياة إلا 

: من البعثة إلى ججرته صلى هللا عليه وآله وسلم إلى املدينة
ا
 أوال

. وتشتمل هذه الفترة الزمنية على مجموعة كبيرة من 
ً
استغرقت هذه الفترة ثالثة عشر عاما

 سالم.ألاعمال العظيمة والبارزة التي قّدمها إلامام عليه السالم في سبيل ازدهار ورفعة إلا 

 أّول من أسلم: -أ

ولى مفاخر إلامام علّي عليه السالم في هذه املرحلة هي سبقه في إلاسالم وتقّدمه على غيره 
ُ
إّن أ

 
ً
من العرب، لطهارة روحه وصفاء نفسه وبغضه لعبادة الشرك وألاوثان، فقد كان مؤمنا

 
ً
د رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم على ذلك فقال: "4موحدا

ّ
 علّي الحوض أ، وأك

ا
ّولكم ورودا

 علي بن أبي طالب"
ا
: "ولم يجمع بيت واحد يومئذ . ويقول إلامام عليه السالم1أّولكم إسالما

 .6في إلاسالم غير رسول هللا وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشّم ريح النبوة"

                                                 
1
 حراء جبل يقع في شمال مكة، وغار حراء يقع في قمته. 
2
 .212، ص1ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج 
3
 .182نهج البالغة، الخطبة:  
0
 .19الموفق الخوارزمي، بن أحمد البكري المكي الحنفي، ص 
1

، ابن أبي الحديد، عز الدين أبو 29، ص3ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا، االستيعاب في معرفة األصحاب، ج 

 .118، ص13ن محمد، شرح نهج البالغة، جحامد بن هبة هللا ب
1
 .182نهج البالغة، الخطبة  
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 مساندة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم: -ب

د هذا لم يفارق إلامام 
ّ
علّي عليه السالم رسوَل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم منذ والدته. وتأك

الترابط الوثيق بعد بزوغ فجر إلاسالم. وكان إلامام علّي عليه السالم يدعو الناس لإليمان 

برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في فترة الدعوة السرية ملّدة ثالث سنوات، وكان يدافع عنه 

ر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بدعوة قومه إلى ويقف ف مم
ُ
ي وجه املعارضين له، إلى أن أ

 عليه السالم بأن يعّد وليمة غداء ويدعو 
ً
دين هللا فأمر النبّي صلى هللا عليه وآله وسلمعليا

 من اللحم مع اللبن... وبعد 
ً
 من وجهاء بني هاشم إليها وأن يعد طعاما

ً
خمسة وأربعين وجيها

: ح
ً
ضورهم في املوعد املحّدد وتناول طعامهم افتتح النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم كلمته قائال

ي قد جئتكم بخير 
ّ
 في العرب جاء قومه بأفضل مّما جئتكم به، إن

ً
ه ما أعلم أّن شابا

ّ
ي والل

ّ
"إن

أن يكون أخي  الدنيا وآلاخرة، وقد أمرني هللا أن أدعوكم إليه فأّيكم يؤازرني على هذا ألامر على

 14ووصيّي وخليفتي فيكم؟" فلم يجبه أحد فنهض إلامام علي عليه السالم ـ ولم يتعّد عمره 

 
ً
 ليلقي الحجة على القوم، وكان  1عاما

ً
إال أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كّرر ذلك ثالثا

، فقام رسول هللا فضرب بيده على يد علي وقا
ً
ل في حّقه وبحضور يقوم علي عليه السالم مجيبا

 .2""هذا عليٌّ أخي ووصّيي وخليفتي فيكموجهاء بني هاشم املقولة الشهيرة: 

 ث. التضحية الكبيرة:

اجتمع املشركون في دار الندوة وقّرروا قتل النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم على أن يشترك من 

 ولن ي
ً
ستطيع بنو هاشم ألاخذ كّل قبيلة رجل شاب، وفي هذه الحالة لن يكون القاتل واحدا

بثاره، ألّنهم يعجزون عن محاربة جميع القبائل ويرتضون ال محالة بقبول الفدية وتنتهي 

ولى من ربيع ألاّول. وقد ذكر هللا تعالى فيما بعد 
ُ
تها الليلة ألا

ّ
املسألة. اختارت قريش لتنفيذ خط

 خطتهم وقال: 
ْ
 ِلُيث

ْ
ُروا

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
ُر ِبَك ال

ُ
 َيْمك

ْ
ُر ﴿َوِإذ

ُ
 َوَيْمك

َ
ُرون

ُ
ِرُجوَك َوَيْمك

ْ
ْو ُيخ

َ
وَك أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ْو َيق

َ
وَك أ

ُ
ِبت

اِكِريَن﴾
َ ْ
ْيُر امل

َ
ُه خ

ّ
ُه َوالل

ّ
 .3الل

                                                 
1
 .231ـ  230، ص13ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، ج 
2

، ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا 211، ص2الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، ج 

 .211، ص13ن محمد، شرح نهج البالغة، جب
3
 .34سورة األنفال، اآلية  
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ة ويّتجه نحو يثرب. واختار 
ّ
فأطلع ملك الوحي رسول هللا على ذلك، وأبلغه أمر هللا بأن يترك مك

 عليه السالم،
ً
: لكي يبيت على فراشه، وقال سول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إلامام علّيا

ي لم أخرج"
ّ
 في بردي الحضرمّي ليروا أن

ّ
فأطاع علّي  1"امِض إلى فراش ي ونم في مضجعي والتف

ر به. وحاصر جالوزة قريش ومرتزقتهم بيت رسول هللا وداهموه بسيوف مسلولة، فنهض  مم
ُ
ما أ

 .2عليٌّ من الفراف

د القرآن املجيد تضحية علّي عليه السال 
ّ
ِري م فقال عزوجلوقد خل

ْ
اِس َمن َيش

َّ
: ﴿َوِمَن الن

ِعَباِد﴾
ْ
 ِبال

ٌ
وف

ُ
ُه َرؤ

ّ
ِه َوالل

ّ
اِت الل

َ
اء َمْرض

َ
َسُه اْبِتغ

ْ
ف

َ
. قال املفّسرون: قد نزلت هذه آلاية في 3ن

 .4التضحية العظيمة لعلّي عليه السالم ليلة املبيت

: من ججرة الرسول إلى وفاته صلى هللا عليه وآله وسلم
ا
 ثانيا

 علّي عليه السالم أخو رسول هللا: -أ

خّوة بين املهاجرين وألانصار 
ُ
ا دخل النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم املدينة قّرر أن ُيبرم عقد ألا

ّ
مل

. وبعد أن حصل كّل واحد على أخيه من الحاضرين 
ً
من املسلمين، فآخى بين املسلمين جميعا

"ما ل هللا والدموع تفيض من عينيه وقال: جاء علّي عليه السالم وكان قد بقي وحده إلى رسو 

، ثّم آخى 1"أنت أخي في الدنيا وآلاخرة"" قال صلى هللا عليه وآله وسلم: آخيت بيني وبين أحد

 .6بينه صلى هللا عليه وآله وسلم وبين علي عليه السالم

                                                 
1

، الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، 129ـ  120، ص2ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج 

 .34، ص1ج
2

هـ. 1388، 142ص ، 2, ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج 129 - 120، ص 2ابن هشام، السيرة النبوية، ج  

، ص 3, الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين، اج 34ق. بيروت، دار صادر, الشيخ المفيد اإلرشاد، ص 

 ، بيروت، دار القاموس الحديث.200، ص 2، بيروت، دار المعرفة, الطبري، تاريخ األُمم والملوك، ج 0
3
 .241سورة البقرة، اآلية  
0

، الشيخ المظفر، 212، ص1أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، ج ابن أبي الحديد، عز الدين 

محمد حسن المظفر، دالئل الصدق لنهج الحق، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث، 

 .94، ص2، ج1هـ، ط1022دمشق، 
1

شراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الحاكم النيسابوري، محمد بن عبدهللا، المستدرك على الصحيحين، إ 

 .10، ص3ال.ت، ال.ط، ج
1
 .31، ص3ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا، االستيعاب في معرفة األصحاب، ج 
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 ب ـ جهاد إلامام علّي عليه السالم:

النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم إال غزوة تبوك شارك إلامام علّي عليه السالم في جميع غزوات 

َبل املنافقين عند غياب رسول  نذر بتدبير مؤامرة من قم
ُ
للظروف الحرجة والحّساسة التي كانت ت

هللا عن مركز الحكومة إلاسالمية، وبقي فيها بأمر من الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم. ونعرض 

 ن ساحات الجهاد:دور علّي عليه السالم في ثالث ساحات م

سها أبو سفيان آتية 
ّ
في غزوة بدر: كان رسول هللا قد علم بأّن هناك قافلة تجارية لقريش يترأ

ة، وحيث إّنها تمّر من طريق على مقربة من املدينة انطلق رسول هللا مع 
ّ
من الشام تريد مك

جاه بدر.
ّ
 أصحابه املهاجرين وألانصار بات

جاه املدينة. وانتهت الحرب ههزيمة فاستنجد أبو سفيان فقّررت قريش 
ّ
املواجهة فانطلقت بات

سر سبعون منهم، وكان قد هلك أكثر من نصف 
ُ
ه قد أ

ّ
ساحقة لجيش املشركين لدرجة أن

املقتولين بضربات سيف علي عليه السالم في هذه الحرب. وقد ذكر املرحوم الشيخ املفيد ثالثة 

 من قتلى املشركين في غزوة بد
ً
 ر وكتب: وثالثين شخصا

ا
"وقد أثبتت رواة العاّمة والخاّصة معا

ى أمير املؤمنين قتلهم ببدر من املشركين سوى من اختلف فيه وأشرك هو 
ّ
أسماء الذين تول

 .1فيه غيره"

حد: -د
ُ
 غزوة أ

بعد هزيمة قريش في معركة بدر، وألجل تعويض هذه الخسارة والهزيمة الكبيرة، قّرروا أن 

رسول هللا بذلك، وبعد التشاور قّرر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  ُيهاجموا املدينة، فعلم

، وأمرهم بأن ال يتركوا املكان، وبعد بدء 
ً
مواجهة قريش في وادي جبل أحد. ووضع خمسين راميا

املعركة وميل الحسم لصالح املسلمين وبدأت قريش بالفرار، دخل الغرور قلوب أولئك فنزلوا 

املشركون بااللتفاف على املسلمين ومحاصرتهم، فانهزم املسلمون، والذوا  لجمع الغنائم، فقام

، واشتّد القتال، ولم يبَق في امليدان سوى رسول هللا صلى 
ً
بالفرار، واستشهد نحو سبعين مقاتال

هللا عليه وآله وسلم وعلّي عليه السالم ومن لحق ههما بعد الفرار، فأبصر النبّي صلى هللا عليه 

جماعة من املشركين، فقال لعلي: احمل عليهم ففّرقهم وقّتل فيهم، ثّم أبصر جماعة  وآله وسلم

خرى فقال له: احمل عليهم،
ُ
 أ

                                                 
1
 .38، ص1الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 
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فحمل عليهم وفّرقهم وقتل فيهم، فقال جبرائيل: يا رسول هللا هذه املواساة، فقال رسول هللا 

ي وأنا منهصلى هللا عليه وآله وسلم: "
ّ
ه من

ّ
 ، فقال جبرائيل: وأن1"إن

ً
ا منكما، قال فسمعوا صوتا

 علي"
ّ
 ذو الفقار وال فتى إال

ّ
 .2يقول: "ال سيف إال

 هـ. في غزوة ألاحزاب )الخندق(:

ل صلى هللا عليه وآله وسلم لجنة 
ّ
جاه املدينة، شك

ّ
علم رسول هللا بانطالق قريش بات

ُ
عندما أ

في املدينة، فقبل  عسكرية للتشاور، فاقترح سلمان الفارس ي أن يحفر خندق من الجهة ألاضعف

املسلمون بذلك، وأشار سلمان ألهمية هذا العمل ألنه كان يعمل في بالدهم، وقاموا بحفر 

الخندق، والتحضير الكامل للمعركة. وصل جيش ألاحزاب، وقد أثارت رؤية خندق عميق عريض 

ه لم يسبق للعرب أن استخدمته في حروهها، فاضطّروا
ّ
إلى  حول منافذ املدينة دهشتهم، ألن

محاصرة املدينة من وراء الخندق، وحاول خرق الخندق أكثر من مّرة من خالل خمسة أبطال 

من جيش ألاحزاب استعرضوا قّوتهم بخيولهم حول الخندق واخترقوه من خالل منفذ ضّيق 

" صوته عمرو وصاروا إلى جانبه آلاخر وطلبوا املبارزة من أقرانهم. وبعد أن عبروا الخندق رفع "

هل من مبارز؟ وحينما لم ينهض أحد من املسلمين ملواجهته، تجّرأ أكثر واستهزأ بعقائد بنداء 

رسله 
ُ
املسلمين وقال: تقولون إّن من ُيقتل منكم في الجّنة ومن ُيقتل مّنا في النار، فهل من أحد أ

 كان منها:
ً
 إلى الجّنة أو ُيرسلني إلى النار؟ ثم ّ أنشد أشعارا

 جمعكم هل من مبارز ولقد ُبححت من النداء ل

ما يرتفع نداء "
ّ
" للمبارزة كان عليٌّ عليه السالم هو الوحيد الذي يقوم ويستأذن عمرو وكان كل

ه صلى هللا عليه وآله وسلملم يكن يوافق. وقد تكّررت 
ّ
الرسول ليذهب إلى ساحة القتال، غير أن

ه السالم فيها قال له رسول هللا هذه الحالة ثالث مّرات، وفي املّرة ألاخيرة التي استأذن علّي علي

ه عمرو بن عبد ود"صلى هللا عليه وآله وسلم: 
ّ
 .3"عليّ  وأنافقال علّي: " "إن

وفي النهاية وافق نبّي إلاسالم وأعطاه سيفه وألبسه عمامته، وحين انطلق عليٌّ عليه السالم إلى 

ه إلى الشرك كلهبرز إلاسال ساحة القتال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: "
ّ
 .4"م كل

 

                                                 
1
 .110، ص2ال.ط، ج م،1811 - 1391ابن األثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر،  
2
 م.ن. 
3
 .290، ص13ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، ج 
0
 .211، ص24العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
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 نحو عمرو، وقال حينما واجهه: 
ً
ك كنت تقول في الجاهلية ال انطلق علّي عليه السالم راجال

ّ
"إن

 قبلتها"
ّ

ي أدعوك أن قال: أجل، قال عليه السالم يدعوني أحد إلى واحدة من ثالث إال
ّ
: "فإن

 
ّ
سلم لل

ُ
 رسول هللا وت

ا
 محّمدا

ّ
 هللا وأن

ّ
ر  ه رّب العاملين".تشهد أن ال إله إال

ّ
قال: يا ابن أخي أخ

 أسعد الناس، وإن غير هذا عّني, قال: 
َ

نت
ُ
 ك

ا
خرى ترجع إلى بالدك، فإن يكن محمد صادقا

ُ
"فأ

ريد"
ُ
، وقد نذرت ما نذرت وحّرمت  ذلك كان الذي ت

ً
قال: هذا ما ال تتحّدث به نساء قريش أبدا

 من فضحك عمرو وقال: إ"فالثالثة البراز" الدهن, قال: 
ً
ّن هذه الخصلة ما كنُت أظّن أن أحدا

، فارجع فأنت غالم َحَدث... 
ً
ي ألكره أن أقتل مثلك وكان أبوك لي نديما

ّ
العرب يرومني عليها، إن

حّب أن أقتلك".قال إلامام علي عليه السالم: 
ُ
 "فأنا أ

، ف
ً
 شديدا

ً
أنزل عمرو غضب عمرو من قول علّي، ونزل عن فرسه بكبرياء، وعقلها، وتقاتال قتاال

ضربة قاصمة على رأس علي، فدفعها بترسه، فصار نصفين، وجُرح رأسه عليه السالم. ثّم 

، وكانت الغبرة املثارة تمنع من رؤية 
ً
استغّل علي الفرصة وضربه ضربة قوية، فألقاه صريعا

 .1القتال فُسمع التكبير ودّب الفرح في قلوب املسلمين

: "لو وزن وآله وسلم لعلّي عليه السالم في ذلك اليوم عندها قال رسول هللا صلى هللا عليه

ه لم يبق بيت من 
ّ
ّمة محّمد، لرجح عملك على عملهم، وذاك أن

ُ
اليوم عملك بعمل جميع أ

 وقد دخله عّز بقتل 
ّ

 وقد دخله ذّل بقتل عمرو ولم يبق بيت من املسلمين إال
ّ

املشركين إال

 .2عمرو"

 املفاهيم الرئيسة

 جوف الكعبة في بيت هللا، وكانت شهادته في بيت هللا في مسجد الكوفة.ولد إلامام في  -1

وعاف إلامام علي عليه السالم خالل هذه املرحلة وهي الفترة الحساسة لتكوين شخصيته  -2

 في بيت الرسول محّمد صلى هللا عليه وآله وسلموفي ظل تربيته، وقد كان 
ً
 ومعنويا

ً
وتربيته روحيا

 راء.يترّدد معه إلى غار ح

كان إلامام عليه السالم أّول من أعلن إسالمه وصلى خلف النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم،  -3

 وكان الوحيد الذي يدافع عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ويرّد كيد قريش.

 آخاه الرسول صلى هللا عليه وآله وسلمولم يؤاخم غيره. -4

                                                 
1

، 3ية، ج، ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبو011، ص2الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغازي، ج 

، الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، 191، ص2، ابن األثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، ج231ص

 .10، ص1اإلرشاد، ج
2
 .211، ص24العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
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النبّي صلى هللا عليه وآله وسلمبغزوات ومعارك كثيرة، شارك عليه السالم خالل حياته مع  -1

 أبرزها غزوة بدر وأحد وألاحزاب.

الغزوة الوحيدة التي لم يشارك فيها عليه السالم في زحف النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم هي  -6

 غزوة تبوك.
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 علّي بن أبي طالب عليه السالمالدرس السابع: إلامام 

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:على املتع
ّ
 ل

ل دور إلامام علّي عليه السالم في مرحلة الخلفاء. -1 م
ّ
 يحل

 يعرف املالمح العامة لدولة إلامام علّي عليه السالم. -2

ل أسباب ونتائج معارك إلامام علّي عليه السالم الثالث. -3 م
ّ
 يحل

 وفاة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم وقضية الخالفة

ي العالم إلاسالمّي شخص يفوق مستوى إلامام علي عليه السالم في الفضل والعلم لم يكن ف

والجهاد في سبيل هللا تعالى، وفي كافة الصفات إلانسانية العالية سوى رسول هللا صلى هللا عليه 

َبل رسول هللا وبأمره تعالى في مناسبات عديدة لقيادة  ّصب عليه السالم من قم
ُ
وآله وسلم. ولهذا ن

سلمين وخالفة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وأهّمها هو ما حدث في الغدير. ومن هنا امل

ه لم يحدث 
ّ
ى إلامام علّي عليه السالم الخالفة وقيادة املسلمين غير أن

ّ
ع أن يتول

ّ
كان من املتوق

قص ي علي عليه ا
ُ
لسالم ذلك من الناحية العملية، بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأ

 عن الساحة السياسية ومركز القرار في قيادة املجتمع إلاسالمّي.

وقد أشار إلامام عليه السالم في كثير من املناسبات إلى صبره على هذه القضية بدافع الحفاظ 

م عثمان السلطة: 
ّ
ي أحّق الناس بها من على إلاسالم، ومنها ما قاله في بداية تسل

ّ
"لقد علمتم أن

ه 
ّ
 علّي خاصة"غيري، ووالل

ّ
مور املسلمين، ولم يكن فيها جور إال

ُ
 .1ألسلمّن ما سلمت أ

ويذكر إلامام علي عليه السالم في خطبة الشقشقية هذا املفترق الصعب والحّساس والخيارين 

، املصيرّيين وسبب اختياره للخيار الثاني ههذا النحو: "
ا
شحا

َ
 َعْنها ك

ُ
َوْيت

َ
، َوط

ا
ْوبا

َ
ها ث

َ
 ُدون

ُ
ت

ْ
ل
َ
َسد

َ
ف

بير َويشيُب و 
َ
خية عمياء، َيْهَرُم فيها الك

َ
اء، أو أْصِبَر على ط

ّ
ئي َبين أن أصوَل بيد َجذ

َ
 أرت

ُ
ت

ْ
ِفق

َ
ط

 وفي 
ُ

بَر على هاتا أحجى، فصبرت  أنَّ الصَّ
ُ

َرأْيت
َ
ُه، ف ى َيلقى ربَّ

ّ
ُح فيها مؤِمٌن َحت

َ
د

ْ
فيها الَصغير، وَيك

هب
َ
راثي ن

ُ
رى ت

َ
جى، أ

َ
ِق ش

ْ
ذى َوفي الَحل

َ
"الَعْيِن ق

ا
 .2ا

                                                 
1
 .10نهج البالغة، الخطبة:  
2
 .3م.ن، الخطبة:  
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 دور أمير املؤمنين عليه السالم في زمن الخلفاء

مور آلاتية:
ُ
زت نشاطات إلامام في هذه الفترة على ألا

ّ
 ترك

إلاجابة عن شبهات وتساؤالت علماء ألاديان العاملية ال سّيما اليهود والنصارى منهم الذين  -1

عد وفاته صلى هللا عليه وآله كانوا يتوافدون إلى املدينة للبحث والاستقصاء حول دين النبّي ب

وسلم وما كانوا يجدون من يجيب عن تساؤالتهم سوى إلامام علي عليه السالم الذي بدت 

 مأل هذا الفراغ لكان 
ً
معرفته بالتوراة وإلانجيل واضحة من خالل كالمه معهم. ولوال أّن عليا

 في انتكاسة كبيرة.
ّ
 املجتمع إلاسالمّي يغط

فة يصلون إلى طريق مسدود في القضايا السياسية وبعض القضايا عندما كان أهل الخال  -2

خرى كان إلامام عليه السالم املستشار الوحيد واملعتمد الذي ُيعالج املشاكل 
ُ
واملشاكل ألا

بموضوعية. ويشهد التاريخ بأّن أبا بكر وعمر كانا يراجعان إلامام في القضايا السياسية والدينية 

الفقهية لإلسالم طيلة فترة خالفتهما. وسنشير إلى مثال واحد فقد وتفسير القرآن وألاحكام 

وقعت في السنة الرابع عشرة من الهجرة حرب طاحنة بين جيش إلاسالم وجيش الفرس في 

" القائد العاّم للقوات الفارسية مع "رستم فّرخ زاد القادسية، وانتهت بانتصار املسلمين وقتل

ا الانتصار جميع أرجاء العراق إلى لواء إلاسالم، واستولى مجموعة من املقاتلين، وانضّم ههذ

 للملوك الساسانيين وتراجع قادة الجيش الفارس ّي إلى 
ً
املسلمون على املدائن التي كانت مركزا

 داخل أراضيهم.

وخش ي املستشارون والعسكريون الفرس من أن يزحف الجيش إلاسالمّي إلى داخل أراضيهم 

البالد بالتدريج. وألجل مواجهة هذا النوع من الهجوم الخطير أعدَّ ويستولي على جميع أرجاء 

 قوامه مائة وخمسون ألف مقاتل بقيادة "يزدجرد"
ً
" حّتى يصّد أي فيروزان" ملك فارس جيشا

هجوم مفاجئ، وإذا ساعدت الظروف يبدأ هو بالهجوم. وكتب سعد بن أبي وقاص القائد العاّم 

ر ُيطلعه فيها على احتشاد العدّو واستعداده واقترح مباغتة العدّو للقوات إلاسالمية رسالة إلى عم

 بالحرب إلرعابه.

دخل الخليفة املسجد واستدعى كبار الصحابة، وأطلعهم على ما ينويه من ترك املدينة 

والانطالق نحو مكان بين البصرة والكوفة. وبعد كثرة املداوالت، قام أمير املؤمنين عليه السالم 

  وقال:
ّ
ة وهو دين هللا الذي أظهره وجنده  "إن

ّ
هذا ألامر لم يكن نصره وال خذالنه بكثرة وال قل

ه منجز وعده 
ّ
ى ما يبلغ وطلع حيثما طلع ونحن على موعود من هللا والل

ّ
الذي أعّده وأمّده حت
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وناصر جنده، ومكان القّيم باألمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضّمه، فإذا انقطع 

 فهم النظام تفّرق 
ا
، والعرب اليوم وإن كانوا قليال

ا
الخرز وذهب ثّم لم يجتمع بحذافيره أبدا

 واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار 
ا
كثيرون باإلسالم عزيزون باالجتماع، فكن قطبا

ك إن شخصت من هذه ألارض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها 
ّ
الحرب، فإن

 ات أهّم إليك مّما بين يديك".حتى يكون ما تدع وراءك من العور 

 

 يقولوا: هذا أصل العرب، فإذا قطعتموه استرحتم، 
ا
 ألاعاجم إن ينظروا إليك غدا

ّ
"إن

فيكون ذلك أشّد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. فأّما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال 

 هللا سبحانه هو أكره ملسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يك
ّ
ره، وأّما ما املسلمين، فإن

ما كنا نقاتل بالنصر 
ّ
ا لم نكن نقاتل فيما مض ى بالكثرة، وإن

ّ
ذكرت من عددهم، فإن

 .1واملعونة"

 لهذه املعالجة والحلول قال عمر: 2استجاب عمر لكالم إلامام بعد سماعه ولم يذهب
ً
. ونظرا

 .3أعوذ باهلل من مشكلة ليس لها أبو الحسن

 من الخالفة إلى الشهادة

ي الخليفة الثالث عثمان بن عفان الخالفة ثارت جماعة من الناس على بعد فترة 
ّ
وجيزة من تول

تل عثمان، وكانت خالفته قد استمرت نحو اثني عشر 
ُ
حكومته، واستمّر حراك الناس حّتى ق

. وكان الناس في هذه املدة يعيشون حالة من الفوض ى والضياع، وخاللها كان أصحاب 
ً
عاما

 ما كان ُيبعد نفسه عن ألانظار، وحيث إّنهم كانوا يطالبونه الثورة يراجعون إلاما
ً
ه كثيرا

ّ
م غير أن

الحّجة لم تتّم عليه  بقبول بيعتهم وهو ما يزال يرى الظروف غير مناسبة لقبول الخالفة وأّن 

 له وجوه وألوان ال تقوم له ههذا الاقتراح قال: 
ا
ا مستقبلون أمرا

ّ
"دعوني والتمسوا غيري فإن

ي وإن القلوب وال 
ّ
رت، واعلموا أن

ّ
 آلافاق قد أغامت والجّجة قد تنك

ّ
 تثبت عليه العقول، وإن

أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا 

"
ا
ي أميرا

ّ
 خيٌر لكم من

ا
يتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا

ّ
ي أسمعكم وأطوعكم ملن ول

ّ
. 4كأحدكم ولعل

                                                 
1
 .101نهج البالغة، الخطبة:  
2

، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، 9، ص3األثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، جابن  

 .141، ص1، ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، ج213، ص0ج
3
 .38، ص3ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا، االستيعاب في معرفة األصحاب، ج 
0
 .82لخطبة: نهج البالغة، ا 
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ت داره ههم وازداد  وحيث قد كثر 
ّ
توافد املسلمين على إلامام عليه السالم وازدحامهم عليه واكتظ

 من قبول البيعة. وتحّدث إلامام في خطبة أخرى عن 
ً
إصرارهم عليه، شعر باملسؤولية ولم ير بّدا

 والناس 
ّ

: "... فما راعني إال
ً
إقبال الناس عليه بحرارة وسرور وعن أسباب قبول الخالفة قائال

، وشق عطفاي مجتمعين 1رف الضبع إلّي ينثالون علّي من كّل جانب حتى لقد وطئ الحسنانكع

خرى وقسط آخرون، كأّنهم لم 
ُ
حولي كربيضة الغنم، فلّما نهضت باألمر نكثت طائفة ومرقت أ

 يسمعوا كالم هللا سبحانه يقول: 
َ
 ُيِريُدون

َ
ِذيَن ال

َّ
َها ِلل

ُ
ْجَعل

َ
 ن

ُ
ِخَرة

ْ
اُر آلا َك الدَّ

ْ
  ﴿ِتل

َ
ْرِض َوال

َ ْ
ا ِفي ألا وًّ

ُ
ُعل

.﴾
َ
ِقين

َّ
ُمت

ْ
 ِلل

ُ
َعاِقَبة

ْ
ا َوال َسادا

َ
ه لقد سمعوها ووعوها، ولكّنهم حليت الدنيا في أعينهم  ف

ّ
بلى والل

وراقهم زبرجها، أما والذي فلق الحّبة وبرأ النسمة لوال حضور الحاضر وقيام الحّجة بوجود 

ة ظالم وال سغب مظلوم، أللقيت حبلها الناصر، وما أخذ هللا على العلماء أن ال يق
ّ
اّروا على كظ

 .2على غارهها ولسقيت آخرها بكأس أّولها، وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز"

 معالم حكومة إلامام علّي عليه السالم

ه استطاع 
ّ
 ان

ّ
بال على الرغم من أّن أمير املؤمنين عليه السالم قد واجه عقبات في أّيام خالفته إال

 للحكومة وفق تعاليم إلاسالم ومعاييره والتي نذكر بعضها بإيجاز:
ً
 ناجحا

ً
 شّك أن يطرح نموذجا

أشار إلامام علي عليه السالم إلى أّن فلسفة قبوله للخالفة هي ألجل إجراء العدالة  -1

ت الاجتماعية في املجتمع على كافة املستويات ال سيما الاقتصادية، والاستفادة من إلامكانا

 العامة، ومكافحة الفوارق الطبقية الكبيرة في املجتمع.

 وسيلة  -2
ّ

ص في أّن الحكم واملنصب ليس إال
ّ
إّن رؤية إلامام علي عليه السالم للحكم تتلخ

ه طعمة تدّر ألارباح. وقد التزم إلامام ههذا 
ّ
لخدمة الناس وإحقاق الحّق ودحض الباطل، ال أن

اه يجتنب عن إعطاء املهام الحّساسة كالوالية وبيت املال إلى املنهج إلى أبعد الحدود، حّتى تر 

شين للسلطة وكسب املال.
ّ
 املتعط

لقد عاف إلامام أمير املؤمنين عليه السالم عند تصّديه للخالفة غاية الزهد والبساطة في  -3

الحياة، كما كان يوص ي عّماله باالعتدال والعزوف عن زخارف الدنيا وزبرجها. وهذه 

 ية أي عزوفه عن زخارف الدنيا هي من أبرز خصائصه الذاتية وسيرة حكمه.الخصوص

 

                                                 
1

نص كالم اإلمام هو )وطئ الحسنان( الذي قد يعني: الحسن والحسين، ولكن قد فّسر البعض الحسن باالبهام، ابن  

 .244، ص1أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، ج
2
 .3نهج البالغة، الخطبة:  
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د عليه إلامام عليه السالم في انتخاب الوالة والعّمال، هو أن تكون لهم  -4
ّ
إّن املعيار الذي أك

سوابق في إلاسالم، وتقوى، وكفاءة في إدارة سّدة الحكم، والتزام بقيم إلاسالم وغيرها من 

 هو القرابة والعشيرة، كما يّتضح ذلك حينما املعايير. والش 
ً
يء الذي لم يخطر ببال إلامام أبدا

لين عنه في الواليات وإلامارات املختلفة، فتجد فيهم من 11نصب )
ّ
 كوالة وممث

ً
( شخصا

املهاجرين وألانصار، وأهل اليمن، والهاشمّي وغير الهاشمّي، والعراقّي والحجازّي، الشاّب والكهل، 

 ألسماء الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية وعبد هللا بن جعفر وال تجد ف
ً
ي هذه القائمة أثرا

 ووالة 
ً
)زوج زينب عليها السالم(. وعلى الرغم من أّن إلامام عليه السالم كان ينصب عّماال

 ملراقبة تحّركاتهم. ومن أبرز 
ً
ه في الوقت نفسه كان يجعل عليهم عيونا

ّ
 أن

ّ
صالحين وكفوئين إال

لنماذج كتاب تقريع بعثه إلامام عليه السالم إلى عثمان بن حنيف ألانصارّي عامله على تلك ا

ه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمض ى إليها
ّ
 .1البصرة وقد بلغه أن

 

 ملعظم الزعماء والرؤساء  -لم يكن إلامام يعتقد  -1
ً
بّرر الوسيلة، ولم  -وخالفا

ُ
بأّن الغاية ت

ا عوتب يتوّصل إلى أهدافه املقّد 
ّ
، كما يظهر من جوابه مل

ّ
سة النبّيلة بوسائل غير مشروعة قط

أصحاب السابقات والشرف:  على التسوية في العطاء وتصييره الناس أسوة فيه من غير تفضيل

يت عليه؟، وهللا ال أطور به ما سمر سمير، وما "
ّ
أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن ول

. ولو 
ا
ما املال مال هللا؟"أّم نجم في السماء نجما

ّ
يت بينهم، فكيف وإن  .2كان املال لي لسوَّ

 القتال في ثالث جبهات

التي ساد فيها العدل وإحياء املبادئ والقيم  -حّملت خالفة إلامام عليه السالم وقيادته 

ٍ معارض لحكومته، وانتهت هذه  -إلاسالمية ألاصيلة 
ّ
 ما أّدى إلى تشكيل خط

ً
أصحابه عبأ ثقيال

 ضات إلى حدوث ثالث حروب مع الناكثين والقاسطين واملارقين، وهي:املعار 

وقد كان سبب هذه الحرب مع الناكثين )ناقض ي العهد( هو أّن طلحة والزبير  قتال الناكثين:

يهما أعمال البصرة والكوفة، ولكن إلامام رفض 
ّ
 قد طلبا منه أن يول

ً
ذين بايعا إلامام عليا

ّ
الل

 
ً
 بأموال بيت املال املختلس من قبل بني  ذلك، فتركا املدينة سّرا

ً
والتجآ إلى مكة وجّيشا جيشا

 املدينة ملعالجة 
ً
مية وانطلقا نحو البصرة واستوليا عليها. فتحّرك إلامام علي عليه السالم تاركا

ُ
أ

                                                 
1
 .01نهج البالغة، الكتاب:  
2
 .121ة، من كالم له عليه السالم لما عوتب على التسوية في العطاء، نهج البالغ 
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أمر الناكثين، فحدثت حرب طاحنة قرب البصرة انتهت بانتصار إلامام علّي وهزيمة الناكثين، 

 هجرية. 36الجمل التي لها مساحة كبيرة في التاريخ، والتي اندلعت سنة وهذه هي حرب 

 

كان معاوية قد أعّد ومنذ فترة سبقت خالفة إلامام علي عليه السالم مقّدمات  قتال القاسطين:

م إلامام الخالفة حّتى عزل معاوية عن الشام ولم يرض 
ّ
الخالفة لنفسه في الشام، وما إن تسل

ة واحدة. وكان حصيلة هذا النزاع أن تقاتل جيش العراق وجيش الشام في أن يقّره عليها لحظ

دعى صّفين. وكان الانتصار لجيش إلامام علي عليه السالم لوال خديعة معاوية برفع 
ُ
أرض ت

 في جيش إلامام. وفي النتيجة وبعد 
ً
املصاحف بإشارة من عمرو بن العاص التي أحدثت تمّردا

مام علي عليه السالم وافق على التحكيم، وكان من جهته أبو الاضطراب الكبير في جيش إلا 

 موس ى ألاشعري وعمرو بن العاص من جهة معاوية لكي ينظرا في مصالح إلاسالم واملسلمين.

وتذكر الكثير من املصادر التاريخية أّن ما حصل داخل جيش إلامام علي عليه السالم من البلبلة 

 
ّ

والتقاتل ووقوع املسلمين في أزمة كبيرة ال تحمد عقباها.  والاضطراب ما أّدى إلى انشقاق الصف

وبعد أن حان موعد إعالن رأي الحكمين خدع عمرو بن العاص أبا موس ى وهو ما أّدى إلى إفشاء 

 
ّ

خطة معاوية الشنيعة بين الجميع، وبعد ذلك خرج بعض من املسلمين الذين كانوا في صف

لذي فرضوه هم أنفسهم عليه. وقد حدث قتال إلامام عليه وانتقدوه لقبوله التحكيم ا

 هجرية. 37القاسطين عام 

 

ولئك الذين أصّروا على قبول التحكيم، وندموا بعد عّدة أيام على 
ُ
قتال املارقين: واملارقون هم أ

ذلك، وطلبوا منه أن ينقض العهد من جهته، غير أّن إلامام عليه السالم لم يكن بذلك 

هذا خرجوا على إلامام ووقفوا ضّده وقاتلوه في النهروان وقد الشخص الذي ينقض عهده، ول

ت دفينة في النفوس. 
ّ
ُعرفوا بالخوارج لذلك. وانتصر إلامام في هذه الحرب، غير أّن ألاحقاد ظل

 هجرية. 39، وعلى رأي بعض املؤّرخين في سنة 38اندلعت هذه الحرب في سنة 
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 املفاهيم الرئيسة

م مقاليد الخالفة مع تأكيده على قّدم إلامام علّي عليه  -1
ّ
السالم حفظ أمور املسلمين على تسل

حّقه. وقد أشار في كثير من املناسبات إلى صبره على انحراف الخالفة إلاسالمية كما يظهر من 

 كالمه في الخطبة الشقشقّية.

 

زت نشاطات إلامام عليه السالم في زمن الخلفاء على أمور منها: -2
ّ
 ترك

 شبهات وتساؤالت علماء ألاديان العاملية كاليهود والنصارى. إلاجابة عن• 

كان املستشار الوحيد واملعتمد الذي يعالج املشاكل السياسية وغيرها خاصة لدى أبي بكر • 

 وعمر ما أّدى إلى حفظ ألاّمة من الضياع.

 

وإلادارّي،  ُبويع عليه السالم من قبل الناس بعد أن أثار عثمان غضبهم جّراء فساده املاليّ  -3

 وتصّرفه غير الشرعّي في أموال املسلمين وثاروا عليه وقتلوه.

 

 أشار عليه السالم إلى أن فلسفة قبوله للخالفة هي ألجل إجراء العدالة الاجتماعية. -4

 

ص رؤيته عليه السالم للحكم في أّن الحكم ليس إال وسيلة لخدمة الناس. -1
ّ
 تتلخ

 

 يه للخالفة غاية الزهد والبساطة في الحياة.عاف عليه السالم عند تصّد  -6

 

 املعيار الذي اعتمده في تنصيب الوالة هو التقوى والكفاءة والالتزام. -7

 

 قاتل الناكثين )طلحة والزبير وغيرهما( والقاسطين )معاوية( واملارقين )الخوارج(. -8
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 الدرس الثامن: السيدة فاطمة بنت محّمد عليها السالم

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 يتعّرف إلى حياة السّيدة الزهراء عليها السالم. -1

 يقرأ بعض فضائل السّيدة الزهراء عليها السالم. -2

ل مواقف السّيدة الزهراء من ألاحداث الواقعة بعد وفاة النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم. -3 م
ّ
 يحل

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

ولدت السيدة الزهراء عليها السالم على ما هو املشهور بعد النبّوة بخمس سنين في العشرين من 

ة املكّرمة، من أبوين كريمين، وهما رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 
ّ
جمادى آلاخرة، في مك

 ثّم فقدته
ً
ا والسيدة خديجة بنت خويلد. وعاشت مع أّمها السّيدة خديجة خمس سنوات تقريبا

في السنة العاشرة للبعثة، وكانت شهادتها عليها السالم في الثالث عشر من جمادى آلاخرة أو 

 الثالث من جمادى آلاخرة.

ثة، البتول، الصّديقة، وكنيتها البارزة أّم  وكان من ألقاهها: الزهراء، سّيدة نساء العاملين، املحدَّ

 وأعفى قبرها وال يعلم موضعه.الحسنين. وبعد شهادتها دفنها أمير املؤمنين عليه ال
ً
 سالم ليال

: شذرات من فضائلها
ا
 ثانيا

ه ال يوجد في 
ّ
سمت حياة السّيدة الزهراء عليها السالم بالعبادة، وقد عرفت بذلك حّتى قيل إن

ّ
ات

م قدماها ها حّتى تتورَّ
ّ

 .1هذه ألامة أعبد من فاطمة، فإّنها كانت تقوم في مصال

يزهر نورها ألهل السماء، وقد ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه  وكانت عندما تقوم في محراهها

ه قال: 
ّ
ا ابنتي فاطمة فإّنها سّيدة نساء العاملين من ألاولين وآلاخرين، وهي وآله وسلم أن "وأمَّ

، وهي الحوراء إلانسية،  بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبيَّ

َهر نورها ملالئكة السماء كما يزهر  متى قامت في محرابها َ
نور  بين يدي رّبها )جّل جالله( ز

                                                 
1
 .11، ص03العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
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َمتي فاطمة، 
َ
الكواكب ألهل ألارض، ويقول هللا )عّز وجّل( ملالئكته: يا مالئكتي انظروا إلى أ

 .1سّيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي..."

هراء عليها السالم تمثل أكمل أنواع التراحم والتعاطف الاجتماعّي، فكانت إذا وكانت السيدة الز 

 جيرانها، وهذا ما يحّدثنا عنه إلامام الحسين 
ً
 وخصوصا

ً
قامت في محراهها تدعو للمؤمنين جميعا

عليه السالم عن أخيه إلامام الحسن عليه السالم قال: "رأيت أمي فاطمة قامت في محراهها ليلة 

ضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين واملؤمنات جمعتها ف
ّ
لم تزل راكعة ساجدة حّتى ات

وتسميهم، وتكثر الدعاء لهم وال تدعو لنفسها بش يء، فقلت لها: يا أّماه لم ال تدعين لنفسك كما 

 .2تدعين لغيرك؟ فقالت: يا ُبنّي! الجار ثم الدار

 السّيدة الزهراء عليها السالم في ظل إلاسالم

 
ا
ةأوال

ّ
 : حياتها في مك

ولدت السّيدة فاطمة الزهراء من بيت العّفة والطهارة، وترّبت في ذلك البيت املليء بالحّب 

والعطف والحنان، فأخذت من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم مكارم ألاخالق وفضائلها 

ر نموذج للمرأة وترّبت على يديه أكمل تربية، وكذا أخذت من أّمها مكارم ألاخالق، فكانت خي

 على تعاليم إلاسالم وأحكامه ومبادئه.
ً
 إسالميا

ً
 املسلمة التي يمكن لها أن تبني بيتا

وقد عاشت السّيدة الزهراء عليها السالم مع أبيها وأّمها املرحلة ألاولى من النبّوة والبعثة عندما 

ة املكّرمة. وق
ّ
د شاهدات الصعوبات كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ال يزال في مك

والتحّديات التي رافقت الدعوة النبوية املباركة. وكانت تساعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

وسلم في تحّمل تلك املصاعب والتحديات، بل كانت لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كاألّم 

دها وسام
ّ
 الحنون، حّتى أّن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قل

 .3"فاطمة أّم أبيهاألامومة لعظمتها من جهة، ولعظمة ألامومة من جهة أخرى، فقال عنها: "

                                                 
1

ابن شاذان، أبي الفضل سديد الدين شاذان بن جبرائيل، الفضائل، النجف األشرف، منشورات المطبعة الحيدرية،  

 .8م، ال.ط، ص1812 - 1391
2

، محمد بن علي، علل الشرائع، تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم، النجف األشرف، منشورات الشيخ الصدوق 

 .192، ص1م، ال. ط، ج1811 - 1391المطبعة الحيدرية، 
3
الطبراني، أبي القاسم سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء  

 .381، ص22، ج2طالتراث العربي، 
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: الهجرة إلى املدينة
ا
 ثانيا

كانت السّيدة الزهراء عليها السالم من النساء اللواتي هاجرن إلى املدينة املنورة بعد مغادرة 

رفقة إلامام علّي عليه السالم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وقد هاجرت مع الفواطم ب

 حّتى نزلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في قباء ودخلوا إلى يثرب.

وبعد الاستقرار في يثرب التي تأّسست فيها دولة إلاسالم، كانت السيدة الزهراء عليها السالم 

 عليه وآله وسلم شريكة في صناعة الدولة إلاسالمية في وقوفها مع أبيها رسول هللا صلى هللا

ومساندته في كّل ش يء، ومن جهة أخرى كانت ترى كيف أّن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

قام بجهاد الكّفار واملشركين، وشاهدت ظهور تيار آخر من الناس املنافقين الذين كانوا يحاربون 

 على مسيرة إلاسالم السياسية.
ً
 إلاسالم من الداخل، مّما أثر سلبا

: زواج السيدة الزهراءثا
ا
 لثا

وبعد أن نشأت الزهراء عليها السالم في بيت العفة والطهارة ووصلت إلى مرحلة الزواج تقدم لها 

العديد من الرجال إال أّن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كان يحيل ألامر إلى هللا عّز وجّل، 

فوافق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  إلى أن تقّدم أمير املؤمنين عليه السالم إلى خطبتها

على ذلك، وجاء ألامر إلالهّي بزواج النور من النور، فانتقلت السيدة الزهراء عليها السالم إلى 

 بيت الزوجية.

وكان ذلك املنزل املفعم باإليمان والتقوى هو بيت الطهر والصفاء، الذي نشأ فيه فرع النبوة أي 

 حسين عليهما السالم، ونشآ في بيت من بيوت هللا تعالى.إلامامة، فولد الحسن وال

واستمّرت الحياة في صفاء وطهر وهناء إلى أن انتقل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إلى 

الرفيق ألاعلى فتبّدلت الحياة الهنيئة إلى حياة الحزن على فراق رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

سالم أشّد أذية في إلاسالم حّتى ارتحلت إلى رهها شهيدة راضية وسلم، وقاست الزهراء عليها ال

 .1مرضية

 السيدة الزهراء عليها السالم في آية املباهلة

 * قال هللا تعالى: ﴿
ُ
ون

ُ
َيك

َ
ن ف

ُ
ُه ك

َ
اَل ل

َ
َراٍب ِثمَّ ق

ُ
ُه ِمن ت

َ
ق

َ
ل
َ
ِل آَدَم خ

َ
َمث

َ
ِه ك

ّ
 الل

َ
ى ِعند َل ِعيس َ

َ
ِإنَّ َمث

 
َ
ال

َ
َك ف ّبِ

َحقُّ ِمن رَّ
ْ
ْل  ال

ُ
ق

َ
ِم ف

ْ
ِعل

ْ
َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن ال َمْن َحآجَّ

َ
ِريَن * ف

َ
ْمت

ُ ْ
ن امل ن ّمِ

ُ
ك

َ
ت

 
َّ
ْجَعل ل

َ
ن
َ
ْبَتِهْل ف

َ
مَّ ن

ُ
ْم ث

ُ
َسك

ُ
نف

َ
ا وأ

َ
َسن

ُ
نف

َ
ْم َوأ

ُ
ا َوِنَساءك

َ
ْم َوِنَساءن

ُ
اءك

َ
ْبن

َ
ا َوأ

َ
اءن

َ
ْبن

َ
ْدُع أ

َ
 ن

ْ
ْوا

َ
َعال

َ
ِه ت

ّ
 الل

ُ
ة

َ
ْعن

                                                 
1
 .120، ص3ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 
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َ
اِذِبين

َ
ك

ْ
ى ال

َ
، فتالها النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم على النصارى، ودعاهم إلى املباهلة، 1﴾َعل

وقال: "إّن هللا عّز اسمه أخبرني أّن العذاب ينزل على املبطل عقيب املباهلة، ويبّين الحّق من 

فق رأيهم على استنظاره إلى صبيحة غد من يومهم ذلك.
ّ
 الباطل بذلك"، فات

 في غد، فإن غدا بولده وأهله فاحذروا فلّما رجعوا إلى رحالهم 
ً
قال لهم ألاسقف. انظروا محّمدا

ه على غير ش يء.
ّ
 مباهلته، وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإن

 بيد أمير املؤمنين علي بن أبي طالب 
ً
فلّما كان من الغد جاء النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم آخذا

لسالم تمش ي خلفه، وخرج النصارى والحسن والحسين بين يديه يمشيان وفاطمة عليها ا

 يقدمهم أسقفهم.

فلّما رأى النبيَّ صلى هللا عليه وآله وسلم قد أقبل بمن معه، سأل عنهم، فقيل له: هذا ابن عّمه 

علي بن أبي طالب وهو صهره وأبو ولده وأحّب الخلق إليه، وهذان الطفالن ابنا بنته من علّي 

 ة بنته فاطمة أعّز الناس عليه وأقرههم إلى قلبه.وهما من أحب الخلق إليه، وهذه الجاري

فنظر ألاسقف إلى العاقب والسيد وعبد املسيح وقال لهم: انظروا إليه قد جاء بخاّصته من 

 بحّقه، وهللا ما جاء ههم وهو يتخّوف الحّجة عليه، فاحذروا 
ً
ولده وأهله ليباهل ههم واثقا

لكن صالحوه على ما يّتفق بينكم وبينه، وارجعوا مباهلته، وهللا لوال مكان قيصر ألسلمت له، و 

ا ال 
ّ
إلى بالدكم وارتؤوا ألنفسكم، فقالوا له: رأينا لرأيك تبع، فقال ألاسقف: يا أبا القاسم إن

 نباهلك ولكّنا نصالحك، فصالحنا على ما ننهض به.

ة من حلل ألاواقي قيمة ك
ّ
ل حلة أربعون فصالحهم النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم على ألفي حل

، فما زاد أو نقص كان بحساب ذلك، وكتب لهم النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم 
ً
 جيادا

ً
درهما

 بما صالحهم عليه، وكان الكتاب: "بسم هللا الرحمن الرحيم: هذا كتاب من عند محمد 
ً
كتابا

نه ش يء منهم النبّي رسول هللا لنجران وحاشيتها، في كل صفراء وبيضاء وثمرة ورقيق، ال يؤخذ م

، فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلك، 
ً
ة من حلل ألاواقي ثمن كل حلة أربعون درهما

ّ
غير ألفي حل

 
ً
 مثواة رسولي مما فوق ذلك،  يؤدون ألفا

ً
 منها في رجب، وعليهم أربعون دينارا

ً
منها في صفر، وألفا

 
ً
  وعليهم في كّل حدث يكون باليمن من كل ذي عدن عارية مضمونة ثالثون درعا

ً
وثالثون فرسا

 عارية مضمونة، لهم بذلك جوار هللا وذمة )محمد بن عبد هللا(، فمن أكل الربا 
ً
وثالثون جمال

 .2منهم بعد عامهم هذا فذّمتي منه بريئة". وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا

                                                 
1
 .11 - 18سورة آل عمران، اآليات  
2
 .118، ص1الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 
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 السّيدة الزهراء عليها السالم بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

: موقف الزهراء
ا
 من قضية الخالفة أوال

 على أّمته، وهو إلامام 
ً
 وصّيا

ً
انتقل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إلى الرفيق ألاعلى تاركا

د في كثير من مواقفه على ذلك، وكان آخرها يوم الغدير عندما كان 
ّ
علّي عليه السالم، حيث أك

 من مكة الكّرمة وقد أنهى حّجة الوداع. وقد عايشت السيد
ً
ة الزهراء عليها السالم هذه قافال

املشكلة، ووقفت إلى جانب إلامام علّي عليه السالم ال بدافع العاطفة الزوجّية والعائلية فقط، 

 من املسؤولّية الشرعّية. ويمكن وضع العناوين العاّمة للمعارضة التي قامت هها 
ً
ما انطالقا

ّ
وإن

 السّيدة الزهراء عليها السالم في آلاتي:

 الصريحة واملباشرة بااللتزام بوصية رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. املطالبة -1

استنهاض املسلمين من ألانصار وشحذ الهمم للمطالبة بإرجاع الحّق ألهله. إال أّنها لم تجد  -2

 من يصغي إليها.

 على حياتهم، وأن ما ق -3
ً
ام تحميل املسلمين كافة تبعات ما قاموا به، والذي سوف يؤثر سلبا

 به إلامام علي عليه السالم هو الحّق نفسه.

: قضية فدك
ا
  ثانيا

 ـ أرض فدك:1

فدك هي أرض زراعية كبيرة تقع بخيبر، بينها وبين يثرب مسير يومين، وهي التي أفاءها هللا عّز 

، وذلك أن النبّي صلى 
ً
وجّل على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في سنة سبع للهجرة صلحا

ا هاجم يهود خيبر وفتح حصونهم ولم يبق إال ثالثة حصون، واشتّد ههم هللا عل
ّ
يه وآله وسلم مل

الحصار، أرسلوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يسألونه أن ينزلهم على الجالء، وفعل 

ذلك، وبلغ ذلك اليهود من أهل فدك، فأرسلوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أن 

م على النصف من ثمارها وأموالهم، فأجاههم إلى ذلك. فهو مّما لم يوجف عليه بخيل يصالحه

ى وال ركاب فكانت خالصة لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لقوله تعالى
َ
ُه َعل

َّ
اء الل

َ
ف

َ
: ﴿َوَما أ
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ِكنَّ 
َ
اٍب َول

َ
 ِرك

َ
ْيٍل َوال

َ
ْيِه ِمْن خ

َ
ْم َعل

ُ
ت

ْ
ْوَجف

َ
َما أ

َ
ُه َرُسوِلِه ِمْنُهْم ف

َّ
اء َوالل

َ
ى َمن َيش

َ
ُه َعل

َ
 ُرُسل

ُ
ط ِ

ّ
 ُيَسل

َ
ه

َّ
الل

ِديٌر﴾
َ
ْيٍء ق

َ
ّلِ ش 

ُ
ى ك

َ
 .1َعل

وبناء على هذا النّص القرآنّي تكون هذه ألارض خالصة لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

يحّق له أن يتصّرف فيها كيف يشاء، ويحكم فيها بما يريد، فهي ليست من غنائم الحرب لكي 

 بين املجاهدين املسلمين. توّزع

 

 فدك ملك للسّيدة الزهراء عليها السالم: -2

ال يشّك مسلم أّن السّيدة الزهراء عليها السالم قد أخذت أرض فدك من رسول هللا صلى هللا 

: عليه وآله وسلم نحلة، وذلك بعدما نزل قوله تعالى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

هُ 
َّ
اء الل

َ
ف

َ
ا أ َساِكيِن  ﴿مَّ

َ ْ
اَمى َوامل

َ
َيت

ْ
ْرَبى َوال

ُ
ق

ْ
ُسوِل َوِلِذي ال ِه َوِللرَّ

َّ
ِلل

َ
َرى ف

ُ
ق

ْ
ْهِل ال

َ
ى َرُسوِلِه ِمْن أ

َ
َعل

ِبيِل﴾"  .2َواْبِن السَّ

ه كان يحّق له 
ّ
فقام رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بإعطاء فدك للزهراء عليه السالم، فإن

 ص له.أن يفعل هها ما يشاء، فهي ملك خال

وقد أشار املؤّرخون واملحّدثون إلى أّن السّيدة الزهراء عليها السالم كانت تتصّرف في فدك في 

عهد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وأن فدك كانت في يدها، ومّما يشير إلى ذلك قول أمير 

بصرة، فإنه ذكر املؤمنين عليه السالم في الكتاب الذي أرسله إلى عثمان بن حنيف عامله على ال

ته السماء، فشّحت عليها نفوس قوم وسخت فيه
ّ
: "...بلى كانت في أيدينا فدك من كّل ما أظل

 .3عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم هللا..."

 
ً
وقد طالب السيدة الزهراء عليها السالم بأرض فدك أكثر من مرة إال أن ذلك لم يجدي نفعا

 على ذلك وهما 
ً
 إلامام أمير املؤمنين عليه السالم وأم أيمن.رغم تقديمها شهودا

 

 

 

                                                 
1
 .1سورة الحشر، اآلية  
2
 .1سورة الحشر، اآلية  
3
 ه على البصرة عثمان بن حنيف.نهج البالغة، رسالة اإلمام علي عليه السالم إلى والي 



11 
 

 الدرس التاسع: إلامام الحسن بن علّي عليه السالم

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 يتعّرف إلى سيرة إلامام الحسن عليه السالم وجهاده. -1

 يعرف أسباب الصلح بين إلامام الحسن عليه السالم ومعاوية. -2

 رح بنود املعاهدة وسبب نقضها من قبل معاوية.يش -3

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

ولد إلامام الحسن عليه السالم ليلة الثالثاء، في النصف من شهر رمضان املبارك، في السنة 

. وأبوه أمير املؤمنين عليه السالم، وأّمه السّيدة فاطمة الزهراء 1الثالثة للهجرة في املدينة املنّورة

عليها السالم. ونشأ إلامام في هذا البيت الكريم، وترّبى بين يدي إلامام علّي عليه السالم والسّيدة 

 الزهراء عليها السالم أكمل تربية.

 ،
ً
م إلامامة بعد شهادة أمير املؤمنين عليه السالم. وقد استمّرت إمامته عشر سنوات تقريبا

ّ
تسل

هـ.  13هـ، واستشهد سنة43شهر رمضان سنة  حيث بويع بالخالفة في الحادي والعشرين من

، وأوص ى من بعده باإلمامة ألخيه إلامام الحسين عليه 
ً
وقد استمّرت حكومته ثمانية أشهر تقريبا

 .2السالم

، الّسبط، الولّي، وكنيته أبو محّمد.  وكان من ألقابه: الحّجة، الكفيُّ

 و 
ً
 ذكرا

ً
أنثى، وهم: زيد بن الحسن وأختاه أم وكان لإلمام الحسن عليه السالم، خمسة عشر ولدا

الحسن وأم الحسين وأّمهم أم بشير بنت أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجية، 

والحسن املثنى أّمه خولة بنت منظور الفزارية، وعمر وأخواه القاسم وعبد هللا أّمهم أم ولد، 

حة وأختهما فاطمة بنت الحسن وعبد الرحمن أّمه أم ولد، والحسين امللّقب باألثرم وأخوه طل

 .3أّمهم أم اسحق بنت طلحة بن عبيد هللا التيمي، وأم عبد هللا وفاطمة وأم سلمة ورقية ألّمهات

                                                 
1

, المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ص 29، ص 0ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج  

191. 
2
 ، باب اإلشارة والنص على الحسين بن علي عليه السالم.344، ص2الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
3

، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد، 24، ص2ان، اإلرشاد، جالشيخ المفيد، محمد بن النعم 

 .21ص
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وكان من أصحابه: أشعث بن سوار، سليم بن قيس الهاللي، عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب، 

كّنى أبا رزين، ميثم التمار، عمرو بن قيس املشرقي، املسيب بن نجبة، مسعود مولى أبي وائل، يُ 

 .1وقيس بن سعد بن عبادة ألانصاري 

هـ، وقد مض ى وهو ابن 13وكانت شهادته املباركة عليه السالم في السابع من شهر صفر سنة 

 بعد أن سّمته زوجته جعدة بنت ألاشعث بدسيسة من معاوية 
ً
سبع وأربعين سنة، مستشهدا

 البقيع. -رة بن أبي سفيان، وُدفن في املدينة املنوّ 

: عبادته
ا
 ثانيا

لقد كان إلامام الحسن عليه السالم أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان أشبه الناس 

، وكان إذا ذكر املوت بكى، وإذا 2برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
ً
، وكان إذا حّج حّج ماشيا

ر املمّر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذك

على هللا تعالى ذكره شهق شهقة ُيغش ى عليه منها، وكان إذا ذكر الجّنة والنار اضطرب اضطراب 

السليم، ويسأل هللا الجّنة، وتعّوذ باهلل من النار، وكان عليه السالم ال يقرأ من كتاب هللا تعالى: 

 
ْ
وا

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
 هلل ﴾ إ﴿َيا أ

ً
 قال: "لّبيك اللهم لّبيك"، ولم ُيَر في ش يء من أحواله إال ذاكرا

ّ
ال

 .3سبحانه وتعالى، وكان أصدق الناس لهجة

وكان له عليه السالم حاالت خاصة أثناء قيامه بين يدي هللا تعالى للصالة، فإذا قام في صالته 

فاصله واصفّر لونه، فقيل له في ترتعد فرائصه بين يدي هللا عّز وجّل، وكان إذا توّضأ ارتعدت م

 ذلك، فقال: حّق على كل من وقف بين يدي رّب العرف أن يصفّر لونه وترتعد مفاصله.

 

"إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك املس يء، وإذا دخل املسجد رفع رأسه، ويقول: 

 .4فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم"

                                                 
1
 ، ولالطالع أكثر يراجع كتب علم الرجال.83الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي،  
2

، البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح 118، ص1الترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج 

 .33ص ،1البخاري، ج
3
 .114الشيخ الصدوق، محمد بن علي، األمالي، ص 
0
 .1، ص0ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 
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: مكارم أخالقه
ا
 ثالثا

 يستضاء جّس 
ً
د إلامام عليه السالم أخالق إلاسالم ومبادئه في التعامل مع الناس، فكان نبراسا

به في ذلك، فروي أّن إلامام الحسن عليه السالم قد حّيته جارية له بطاقة ريحان، فقال لها: 

ِح ، فسئل في ذلك، فقال: "أّدبنا هللا تعالى ﴿"أنت حّرة لوجه هللا"
َ
م ِبت

ُ
ْيت ا ُحّيِ

َ
 َوِإذ

ْ
وا َحيُّ

َ
ٍة ف يَّ

وَها ْو ُردُّ
َ
ْحَسَن ِمْنَها أ

َ
 .2، وكان أحسن منها إعتاقها"1﴾ِبأ

 فجعل يلعنه، وإلامام ال يرّد، فلّما فرغ أقبل الحسن 
ً
 رآه راكبا

ً
ومن حلمه وتواضعه أّن شامّيا

م عليه وضحك، فقال: "
ّ
ك شّبهت، فلو استعتبتنا عليه السالم فسل

ّ
، ولعل

ا
ك غريبا

ّ
أّيها أظن

تبناك، ولو سألتنا أعطيانك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن أع

 أغنيناك، وإن كنت 
ا
 كسوناك، وإن كنت محتاجا

ا
 أشبعناك، وإن كنت عريانا

ا
كنت جائعا

 آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حّركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى 
ا
طريدا

".وقت ارتحالك، كان أعَود 
ا
 كثيرا

ا
 وماال

ا
 عريضا

ا
 وجاها

ا
 رحبا

ا
 لنا موضعا

ّ
 عليك، ألن

ك خليفة هللا في أرضه، هللا أعلم حيث يجعل 
ّ
فلّما سمع الرجل كالمه بكى، ثّم قال: أشهد أن

، وحّول رحله إليه،  ، وآلان أنت أحّب خلق هللا إليَّ رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق هللا إليَّ

 ملحّبتهموكان ضيفه إلى أن ارتح
ً
 .3ل، وصار معتقدا

 الحياة الجهادية لإلمام الحسن عليه السالم

، ال يعرف الخوف 
ً
 وشهما

ً
 مقداما

ً
كان إلامام الحسن عليه السالم ـ كما يشهد التاريخ ـ شجاعا

 في تقديم أّي تضحية في سبيل تقّدم إلاسالم وإعالء كلمته، وكان 
ً
طريقه إليه، ولم يبخل يوما

 للجهاد في سبيل هللا. دائم الاستعداد

 
ً
في حرب الجمل: كان إلامام الحسن عليه السالم يقاتل مع أبيه أمير املؤمنين عليه السالم جنبا

 ألامامّي من ساحة القتال في حرب الجمل
ّ
. وقبل بدء الحرب دخل الكوفة 4إلى جنب وفي الخط

ودعا أهلها للمشاركة في وبأمر من أبيه برفقة عمار بن ياسر وعّدة من أصحاب أمير املؤمنين 

. ومع وجود معارضة لحكومة إلامام علي عليه السالم استطاع إلامام الحسن عليه 1القتال

 تعّدى التسعة آالف مقاتل وبعث ههم إلى ساحة القتال
ً
 .6السالم أن يعّبئ جيشا

                                                 
1
 .91سورة النساء، اآلية  
2
 19، ص0ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 
3
 .300، ص03العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
0
 .21، ص 0، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج ابن شهر آشوب 
1
 .114، ص 2اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، ج  
1
 .231، ص 3ابن األثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، ج  
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ب في حرب صّفين: كان له دور فاعل في تعبئة القوات وإرسال الجيش إلى قتال معاوية في حر 

، وكان يدعو أهل الكوفة إلى الجهاد إلى جانب أمير املؤمنين للقضاء على أعداء 
ً
صّفين أيضا

 في حرب صّفين جعل 1إلاسالم وخونته
ً
. وقد بلغ من استعداده للتضحية في سبيل الحّق مبلغا

أمير املؤمنين عليه السالم يطلب من أصحابه أن يمنعوه هو وأخاه الحسين من مواصلة القتال 

 ينقطع ههما نسل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلملئ
ّ
 .2ال

م مقاليد الحكم
ّ
 إلامام الحسن عليه السالم وتسل

ات حياته 
ّ
تي أحاطت بحياة إلامام املجتبى عليه السالم جعلت من محط

ّ
إنَّ الظروف الصعبة ال

ة والتمحيص وإلانصاف, ألّن إلامام 
ّ
 يحتاج إلى كثير من الدق

ً
عليه السالم قد عانى ودراستها أمرا

مظلومّية من أهل زمانه، ومظلومّية في صفحات التاريخ إلاسالمّي، سواء على مستوى فهم 

 إلى الصلح مع معاوية، أم على مستوى بعض الاّتهامات التي ال 
ً
حركته السياسّية املباركة وصوال

 حة البيت ألاموّي.تليق باإلمام عليه السالم كتعّدد الزوجات وغير ذلك مّما نشتّم منه رائ

 :
ً
"يا ُبنّي! أمرني رسول هللا صلى وقد عهد إلامام علّي عليه السالم إليه قبل شهادته بيومين قائال

هللا عليه وآله وسلم أن أوص ي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسالحي، كما أوص ى إلّي رسول هللا 

إذا حضرك املوت أن  صلى هللا عليه وآله وسلمودفع إليَّ كتبه وسالحه وأمرني أن آمرك

 .3توص ي بها إلى أخيك الحسين عليه السالم"

: وبعد استشهاد أمير املؤمنين عليه السالم، خطب إلامام الحسن عليه السالم خطبة قال فيها

 "أّيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محّمد رسول 

. وبعد ذلك قام ابن 4"ير، أنا ابن النذير... الخهللا صلى هللا عليه وآله وسلم أنا ابن البش

ه بالخالفة"عّباس ودعا الناس إلى بيعته فاستجابوا وبايعوه قائلين "
ّ
. 1ما أحّبه إلينا وأحق

ه: 
ّ
"وينقل ابن أبي الحديد أن

ا
 .1"كان عدد املبايعين له أكثر من أربعين ألفا

                                                 
1
 .113نصر بن مزاحم، وقعة صفين، ص  
2
 .21، ص 11، شرح نهج البالغة، ج ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد 
3
 .281، ص 1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  
0
 .33أبو الفرج األصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين، ص  
1
 م.ن. 
1
 .391، ص 1ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا، االستيعاب، ج  
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 صلح إلامام الحسن عليه السالم

 دوافع الصلح وأسبابه:

 يجب علينا أن نتصّفح التاريخ وندرس 
ً
وألجل أن تّتضح دوافع صلحه عليه السالم ونتائجه جيدا

 إّن إلامام الحسن عليه 
ً
هذا املوضوع في ضوء الوثائق التاريخية ألاصيلة. وينبغي القول عموما

رض الصلح عليه، أي تعاونت الظروف املترّدية مع العوام
ُ
ل السالم لم يصالح في الواقع بل ف

 غير ذلك، 
ً
 على إلامام ولم ير حال

ً
 مفروضا

ً
 ضروريا

ً
 جعل الصلح أمرا

ً
خرى بحيث أوجدت وضعا

ُ
ألا

ذلك أّن ألاوضاع والظروف خارج العالم إلاسالمّي والوضع الداخلّي في العراق ومعسكره هو عليه 

 السالم، كّل ذلك كان يدعو إلى عدم استمرارية الحرب، وكان للصلح أسباب منها:

 لوضع الداخلي:ا -1

لقد كانت حروب الجمل وصّفين والنهروان والحروب الخاطفة التي نشبت بين جيش معاوية 

دت عند أصحاب إلامام علّي 
ّ
وبين مراكز الحدود في العراق والحجاز واليمن بعد التحكيم قد ول

 إلى السلم واملوادعة، فقد مّرت عليهم خمس سنين وهم ال يضعون سالحهم من حرب
ً
  حنينا

ّ
إال

ما يحاربون عشائرهم 
ّ
خرى، وكانوا ال يقاتلون جماعات غريبة عنهم وإن

ُ
ليشهروه في حرب أ

. وقد عّبر الناس 1وإخوانهم باألمس ومن عرفهم وعرفوه الذين أصبحوا آلان في معسكر معاوية

عن رغبتهم في الدعة وكراهيتهم للقتال بتثاقلهم عن حرب الفرق الشامية التي كانت تغير على 

الحجاز واليمن وحدود العراق، وتثاقلهم عن الاستجابة لإلمام علّي حين دعاهم للخروج ثانية 

 .2إلى صّفين

فلّما استشهد إلامام علّي عليه السالم وبويع إلامام الحسن عليه السالم بالخالفة برزت هذه 

كانت الظاهرة على أشّدها وبخاّصة حين دعاهم إلامام الحسن للتجّهز لحرب الشام حيث 

جاه الكوفة، أمر إلامام الحسن 
ّ
. وعندما وصل خبر تحّرك جيش معاوية بات

ً
الاستجابة بطيئة جدا

أن يجتمع الناس في مسجدها، ثّم خطب خطبة، وبعد أن أنهى خطبته املثيرة الجهادية، لزم 

ن الجميع الصمت ولم يستجب له أحد منهم وال أّيدوه بكلمة. ويدّل هذا ألامر على مدى الخذال 

                                                 
1

وقتل في النهروان أربعة آالف من  112، ص 2يخ اليعقوبي، ج قد قتل في حرب الجمل أكثر من ثالثين ألفاً , تار 

، وكانت خسائر الطرفين في صفين قد بلغت المائة وعشرة آالف قتيل, المسعودي، 192، ص 2الخوارج, م. ن، ج 

 .383، ص 2مروج الذهب، ج
2
 .101 - 139شمس الدين، محمد مهدي، ثورة الحسين، ص  
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والتثاقل الذي وصل إليه أهالي العراق آنذاك حيث خمدت في نفوسهم نار الحماس والجهاد ولم 

 يكونوا على استعداد لخوض القتال.

، وبعد خطب بعض أصحاب إلامام الحسن عليه السالم الكبار ومحاوالتهم لتعبئة 
ً
وأخيرا

 الناس على القتال، انطلق الحسن مع نفر قليل من الك
ّ

 نحو مكان القوات وحث
ً
وفيين مّتجها

خيلةيدعى "
ُّ
" وعسكر هناك. وبعد انتظار لتعزيز القوات طال عشرة أيام اجتمع في معسكره الن

خرى لتعبئة قوات 
ُ
أربعة آالف مقاتل. وألجل ذلك اضطّر إلامام للعودة إلى الكوفة للمحاولة مرة أ

 .1أكثر

ك: -2
ّ
 جيش متفك

 ظاهرة التعّددية الع
ً
ك على جيش إلامام وقد انعكست طبعا

ّ
قائدية والتباين الفكرّي والتفك

 ال يتمّتع باالنسجام والتماسك. ولذلك كان من 
ً
 وجعلت منه جيشا

ً
الحسن عليه السالم أيضا

غير املمكن الاعتماد على هذا الجيش في مواجهة العدّو الخارجّي. وهكذا كان جيش إلامام الحسن 

 واجهة عدّو قوّي كمعاوية.يفتقد الوحدة والانسجام الضروريين في م

 واستعد للقتال، غير أّن انعدام الانسجام 
ً
ه عليه السالم جّهز جيشا

ّ
وقد أجمع املؤّرخون على أن

كه قبل بدء الحرب ونشوب النزاع أثر مؤامرات 
ّ
ووجود التحّزب في جيشه من ناحية، وتفك

خرى، دفعاه إلى أن يو 
ُ
للصلح  قف الحرب ويخضعمعاوية الغادرة وخذالن الناس له من ناحية أ

والسلم، وعليه بدأ عمل إلامام بالتحّرك وإعالن الحرب وإعداد الجيش، وانتهى إلى الصلح 

ّمة
ُ
 .2والهدنة، وهو يدرك بعمق طبيعة املجتمع إلاسالمّي وظروفه وتهّمه مصالح ألا

طالب روي عن إلامام املجتبى عليه السالم عن أبي سعيد قال: قلت للحسن بن علّي بن أبي 

عليه السالم: يا بن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لَم داهنت معاوية وصالحته، وقد 

 علمت أّن الحّق لك دونه وأن معاوية ضاّل باٍغ؟

رك من فقال عليه السالم: 
ُ
"سخطتم علّي بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولوال ما أتيت ملا ت

تل"
ُ
 .3شيعتنا على وجه ألارض أحٌد إال ق

                                                 
1
 .142حسن، ال.د، ال.ط، ال.ت، ص الشيخ الرضي، آل ياسين، صلح ال 
2
 ولهذا السبب ألف عّدة من المؤّرخين المسلمين القدماء كتباً تحت عنوان قيام الحسن ومنها الكتابان التاليان: 

 هـ(.241أ: قيام الحسن عليه السالم، تأليف هشام بن السائب الكلبي )المتوفّى 

هـ(. )امام در عينيّت جامعه، محمد 293الثقفي )المتوفّى عام  ب: قيام الحسن عليه السالم، تأليف إبراهيم بن محمد

 (.111رضا الحكيمي، ص 
3
 م. ن. 
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 وأهداف إلامام الحسن عليه السالم الصلح

عندما ارتأى إلامام الحسن أّن الحرب تتعارض مع املصالح العليا للمجتمع إلاسالمّي والحفاظ 

 ،
ً
 مسبقا

ً
شير إليها تفصيال

ُ
 للظروف العصيبة التي أ

ً
على كيان إلاسالم ودخل في السلم اضطرارا

ة بأقص ى ما يمكن من خالل هذا بذل قصارى جهده لضمان تحقيق أهدافه العليا واملقّدس

 الصلح بطريقة سلمية.

 ألن ُيقّدم أّي نوع من الامتيازات والتنازالت للدخول 
ً
خرى وألّن معاوية كان مستعّدا

ُ
ومن ناحية أ

ه أرسل صحيفة بيضاء مختومة إلى إلامام كتب فيها: أن 
ّ
م السلطة، لدرجة أن

ّ
في السلم وتسل

، استغّل إلامام هذه الفرصة فكتب في معاهدة 1لكاشترط في هذه الصحيفة ما شئت فهي 

ل مبادئه الكبيرة، وطلب من 
ّ
الصلح جميع القضايا الهاّمة والحّساسة ذات ألاولوية التي تمث

 معاوية الالتزام بما جاء فيها.

 ويمكن حصر نص املعاهدة في خمسة بنود:

 بكتاب هللا وسّنة رسوله. : تسليم ألامر ـ الخالفة ـ إلى معاوية على أن يعملالبند ألاّول 

: أن تكون للحسن الخالفة من بعده، فإن حدث به حدث فألخيه الحسين، وليس البند الثاني

 ملعاوية أن يعهد هها إلى أحد.

 بخير. البند الثالث:
ّ
 إال

ً
 أن يترك سّب أمير املؤمنين والقنوت عليه في الصالة، وأن ال يذكر عليا

يت مال الكوفة وهو خمسة ماليين درهم وتكون بحوزة إلامام : استثناء ما في بالبند الرابع

مية، وأن يفّرق في أوالد من قتل 
ُ
الحسن، وأن يفّضل بني هاشم في العطاء والصالت على بني أ

 .2مع أمير املؤمنين يوم الجمل وصّفين مليون درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد

أرض هللا في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم،  الناس آمنون حيث كانوا من البند الخامس:

 بما 
ً
بع أحدا

ّ
وأن يؤمن ألاسود وألاحمر، وأن يحتمل معاوية ما صدر من هفواتهم، وأن ال يت

مض ى، وأن ال يأخذ أهل العراق بإحنة وحقد، وعلى أمان أصحاب علّي حيث كانوا، وأن ال ينال 

                                                 
1

, الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، 041، ص 3ابن األثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، ج  

 .83، ص 1ج 
2

مه دهخدا، كلمة دار أبجرد(. ولعّل اختيار خراج دار ابجرد هي إحدى المدن الخمس في والية فارس قديماً )لغتنا 

دار ابجرد كان بسبب ووفقاً للوثائق التاريخية اّن أهلها استسلموا طوعاً بال قتال للجيش اإلسالمي وصالحوه 

ويختص خراجها كما أمر اإلسالم بالرسول وأهل بيته واليتامى والمساكين وابن السبيل، لذلك شرط اإلمام أن يدفع 

ئل شهداء الجمل وصفين من خراج هذه المدينة، ألّن دخلها يختص باإلمام، مضافاً إلى ذلك اّن الفقراء من إلى عوا

 .14، ص 00عوائل الشهداء كانوا المستحقين لهذا الخراج، العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
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 من شيعة علّي بمكروه، وأّن أصحاب علّي وش
ً
يعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم أحدا

 وال يتعّرض ألحد منهم بسوء، ويوصل إلى كّل ذي حّق 
ً
وأوالدهم، وأن ال يتعّقب عليهم شيئا

حّقه، وعلى أن ال يبغي للحسن بن علي وال ألخيه الحسين وال ألحد من أهل بيت الرسول غائلة 

فق من آلا 
ُ
 منهم في أ

ً
، وال يخيف أحدا

ً
 وال جهرا

ً
 فاق.سرا

ظة، 
ّ
دة وألايمان املغل

ّ
ه وختمه بخاتمه، وبذل عليه العهود املؤك

ّ
فكتب معاوية جميع ذلك بخط

 .1وأشهد على ذلك جميع رؤساء أهل الشام

 معاوية بن أبي سفيان ينقض الصلح

دخل الجانبان الكوفة بقواتهما بعد إبرام معاهدة الصلح، واجتمعوا في مسجدها الكبير. والناس 

تظرون أن يتّم التأكيد على بنود املعاهدة من خالل خطب قائدي الفريقين بمرأى كانوا ين

ه 
ّ
ع في غير محل

ّ
ومسمع منهم حّتى ال يبقى مجال للشّك والترديد في تطبيقها. ولم يكن هذا التوق

ه ليس 
ّ
 من الصلح، ولذلك ارتقى معاوية املنبر وخطب خطبة غير أن

ً
فإّن إيراد الخطبة كان جزءا

: أتروني قاتلتكم على الصالة فقط لم 
ً
 ومستهتزئا

ً
د على بنود املعاهدة، بل قال مستخّفا

ّ
يؤك

ون وتحّجون! ولكّني قاتلتكم ألتأّمر عليكم وألي 
ّ
ون وتزك

ّ
كم تصل

ّ
والزكاة والحّج وقد علمت أن

رقابكم. ثّم قال: أال وإّن كّل شرط وش يء أعطيت الحسن بن علّي تحت قدمّي هاتين
. وهكذا 2

 اوية كّل ما تعّهد به وشرطه ونقض معاهدة الصلح عالنية.داس مع

 

 لهذه السياسة لم يكتف معاوية بعدم إجراء تعديل على طريقته هذه في التعامل فقط، 
ً
وتبعا

 أكثر من السابق، فقد أشاع بدعة سّب أمير املؤمنين وهتك حرمة 
ً
 وإجراما

ً
بل ازداد طغيانا

الخناق على الشيعة وأصحاب علّي الكبار ألاوفياء  ساحته املقّدسة أكثر مّما مض ى، وضّيق

لدرجة كبيرة، وقتل شخصية بارزة كحجر بن عدّي وجماعة آخرين من الشخصيات إلاسالمية 

الكبيرة، وتصاعد القتل والتنكيل والاضطهاد لشيعة علّي حّتى أصبح الشيعة بشكل عاّم إّما 

 يعيشون في أج
ً
 واء يسودها الرعب والخوف.سجناء أو مفقودين أو مشّردين بعيدا

                                                 
1
 .211 - 218عليه السالم، ص يراجع تفصيل معاهدة الصلح في: الشيخ راضي آل ياسين، صلح الحسن  
2

, أبو الفرج 11، ص 11ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، ج  

 .181، ص 1, الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج01األصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين، ص 
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 املفاهيم الرئيسة

لقد كان إلامام الحسن عليه السالم أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان أشبه  -1

 الناس برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.

2-  
ً
جّسد إلامام عليه السالم أخالق إلاسالم ومبادئه في التعامل مع الناس، فكان نبراسا

 ء به في ذلك.يستضا

 شارك عليه السالم في حرب الجمل وحرب صّفين. -3

ات حياته  -4
ّ
إّن الظروف الصعبة التي أحاطت باإلمام املجتبى عليه السالم جعلت من محط

 يحتاج إلى كثير من الّدقة.
ً
 ودراستها أمرا

 من دوافع الصلح الذي عقده بينه وبين معاوية: -1

داخلّي، بعد أن أنهك املسلمون بحروب الجمل وصّفين الشعور بضرورة تهدئة الوضع ال• 

 ما.
ً
 والنهروان، فكان ال بّد من املهادنة نوعا

 عدم ترابط وتكاتف املجتمع آنذاك.• 

 

 أهّم بنود الصلح: -6

 ألاول: تسليم ألامر ملعاوية على شرط العمل بكتاب هللا وسّنة رسوله.

 الثاني: أن تكون الخالفة للحسن من بعده.

 لث: أن يترك سّب ألامير عليه السالم.الثا

 الرابع: إعطاء ألامان للموالين والعلويين.

 البند الخامس: الناس آمنون حيث كانوا من أرض هللا في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم.

قام معاوية بالدخول إلى الكوفة وخطب خطبته الشهيرة التي نقض فيها جميع بنود الصلح  -7

 عليه السالم.مع إلامام الحسن 
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 الدرس العاشر: إلامام الحسين بن علّي عليه السالم

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 يتعّرف إلى مناقب إلامام الحسين عليه السالم وعبادته ومكانته. -1

 يستذكر مالمح عصر إلامام الحسين عليه السالم ومواجهته ملعاوية. -2

 ركة إلامام الحسين عليه السالم في فترة خالفة يزيد بن معاوية.يتعّرف على ح -3

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

ُولد إلامام الحسين عليه السالم في الثالث من شهر شعبان باملدينة، سنة أربع من الهجرة، في 

عليها السالم. ونشأ  املدينة املنّورة، وأبوه أمير املؤمنين عليه السالم، وأّمه السّيدة فاطمة الزهراء

إلامام بين والديه نشأة طّيبة مملوءة باإليمان والتقوى، وترّبى بين يدي إلامام علّي عليه السالم 

 والسّيدة الزهراء عليها السالم أكمل تربية.

م إلامام الحسين عليه السالم إلامامة بعد شهادة أخيه إلامام الحسن عليه السالم. وقد 
ّ
وتسل

.استمّرت إمامته 
ً
 عشر سنوات تقريبا

ومن ألقابه: السّيد، الطّيب، الوفّي، املبارك، النافع، الدليل على ذات هللا، السبط، التابع 

 ملرضاة هللا، وكنيته أبو عبد هللا.

وكان لإلمام الحسين عليه السالم سّتة أوالد: علي بن الحسين زين العابدين، كنيته أبو محمد، 

رد، وعلي الذي استشهد في كربالء، وأّمه ليلى بنت أبي مّرة وأّمه شاه زنان بنت كسرى يزدج

ي في حياة إلامام الحسين عليه السالم.
ّ
وعبد  الثقفّية، وجعفر بن الحسين، وأّمه قضاعية وتوف

هللا بن الحسين وهو الرضيع الذي ذبح في كربالء، وسكينة بنت الحسين، وأّمهما الرباب بنت 

هللا بن الحسين، وفاطمة بنت الحسين، وأّمها أم إسحاق  امرئ القيس بن عدي، وهي أم عبد

 .1بنت طلحة بن عبيد هللا

                                                 
1

، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد، 131، ص2إلرشاد، جالشيخ المفيد، محمد بن النعمان، ا 
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ة املؤمنة التي استشهدت معه في كربالء، ومن غيرهم 
ّ
وكان من أصحابه عليه السالم تلك الثل

: أنس بن الحارث الكاهلي، جعيد الهمداني، سيف بن مالك، سوار بن املنعم بن الحابس، 
ً
أيضا

 .1الك، قيس بن مسّهر الصيداوي ضرغامة بن م

وقد أوص ى قبل شهادته املباركة باإلمامة والوصاية البنه إلامام السجاد علي بن الحسين عليه 

 .2السالم

أّما شهادته املباركة فكانت يوم السبت العاشر من املحّرم، سنة إحدى وسّتين من الهجرة بعد 

 
ً
 ظمآن صابرا

ً
، وله يومئٍذ ثمان وخمسون سنة،  صالة الظهر في كربالء العراق مظلوما

ً
محتسبا

 وُدفن في كربالء املقّدسة.

: مكارم أخالقه وعبادته
ا
 ثانيا

 على خدمة الناس وتقديم 
ً
صف إلامام عليه السالم بفضائل ألاخالق وأرفعها. وكان حريصا

ّ
وات

ها إليه العون واملدد لهم كما فعل مع ذلك ألاعرابّي الذي عجز عن أداء دية كانت عليه، فدفع

 .3إلامام

"حّق ملن وقف وكان عليه السالم إذا توّضأ تغّير لونه وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك فقال: 

وسأله رجل فقال له: ما أعظم خوفك  بين يدي امللك الجّبار أن يصفّر لونه وترتعد مفاصله"،

 من خاف هللا في الدنيا"من رّبك، قال: 
ّ

 .4"ال يأمن يوم القيامة إال

: مكانة إلامام الحسين عليه السالم وفضلهثا
ا
 لثا

لقد امتاز إلامام الحسين عليه السالم بمكانة خاصة عند رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

ي وأنا من حسين أحّب هللا حّتى قال فيه جّده رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 
ّ
"حسين من

. حسين سبط من ألاسباط"
ا
 .5من أحّب حسينا

وكان الناس يهابون إلامام الحسين عليه السالم، فقد روى إبراهيم بن الرافعي، عن أبيه، عن 

جّده قال: رأيت الحسن والحسين عليهما السالم يمشيان إلى الحّج، فلم يمّرا براكب إال نزل 

يمش ي، فثقل ذلك على بعضهم فقالوا لسعد بن أبي وقاص: قد ثقل علينا املش ي، وال نستحسن 

كب وهذان السيدان يمشيان، فقال سعد للحسن عليه السالم: يا أبا محّمد، إّن املش ي أن نر 

                                                 
1
 ، ولالطالع أكثر يراجع كتب علم الرجال.88الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، ص 
2
 ، باب اإلشارة والنص على علي بن الحسين عليه السالم.342، ص2الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
3
 .11هـ، ص1041شيخ عبد هللا البحراني، العوالم )اإلمام الحسين(، تحقيق ونشر: مدرسة اإلمام المهدي، قم، ال 
0
 .221، ص3ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 
1
 .121، ص2الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 
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قد ثقل على جماعة مّمن معك، والناس إذا رأوكما تمشيان لم تطب أنفسهم أن يركبوا، فلو 

: "ال نركب، قد جعلنا على أنفسنا املش ي إلى بيت هللا ركبتما، فقال الحسن عليه السالم

 من الناس"الحرام على أقدامن
ا
ب الطريق، فأخذا جانبا

ّ
نا نتنك

ّ
 .1ا، ولكن

 مالمح عصر إلامام الحسين عليه السالم

إّن معاوية بن أبي سفيان أراد إعادة الجاهلّية ألاولى إلى املجتمع إلاسالمّي باسم إلاسالم وإمرة 

 بال
ً
رت تأثيرا

ّ
 على املؤمنين. وقد اعتمد من أجل الوصول إلى هذا الهدف عّدة خطوات أث

ً
غا

 إلاسالم واملسلمين، حّتى تحّولت تلك الخطوات إلى سمات سلبية بارزة في املجتمع إلاسالمّي:

: تحويل الحكم إلاسالمّي من الخالفة إلى امللك
ا
 أوال

م معاوية والية الشام تصّرف فيها من دون أي رادع، فكان تصّرفه كامللك، من 
ّ
عندما تسل

قتصادية بل والاجتماعية، فقد أبعد العديد من القبائل الناحية العسكرية والسياسية والا

 العربية واملناوئين له، باإلضافة إلى استخدام املال بدون قيود بال رقيب وال حسيب.

 ههم: 
ً
"يا أهل الكوفة، أترونني قاتلتكم على الصالة والزكاة وقال يخاطب أهل الكوفة شامتا

ون وتحّج 
ّ
كم تصلون وتزك

ّ
ون؟ ولكني قاتلتكم ألتأّمر عليكم وأليَّ والجّج، وقد علمت أن

رقابكم..."
2. 

: إلارهاب والتجويع
ا
 ثانيا

لقد أشاع معاوية سياسية إلارهاب والتصفية الجسدية لكّل قّوة معارضة للحكم، فقال سفيان 

ي باعثك بن عوف الغامدّي، وهو أحد قادة معاوية العسكرّيين، قال
ّ
: "دعاني معاوية فقال: إن

ى تمّر بهيت فتقطعها فإن وجدت بها بجيش كثيف 
ّ
أداة وجالدة، فالزم لي جانب الفرات حت

ى توغل في 
ّ
 فامض حت

ا
ى تغير على ألانبار، فإن لم تجد جندا

ّ
 فامض حت

ّ
 فأغر عليهم، وإال

ا
جندا

املدائن. إن هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترعب قلوبهم، وتفرح كّل من له هوى 

لينا كّل من خاف الدوائر، فاقتل كّل من لقيته مّمن هو ليس على مثل فينا منهم، وتدعو إ

رأيك. وأخرب كل ما مررت به من القرى، وأحرب ألاموال فإن حرب ألاموال شبيه بالقتل 

 .3وهو أوجع للقلب"

                                                 
1
 م.ن. 
2
 .114، ص0ة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، جابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هب 
3
 .91، ص2م.ن، ج 
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وكانت هذه الخطوة منه واسعة الانتشار في جميع ألاقطار والبالد إلاسالمية، فقد أرسل 

 .1لفهرّي وأمره بالتوّجه ناحية الكوفة حّتى قتل الناس وسفك دماءهمالضّحاك بن قيس ا

طعت وقد صّور إلامام الباقر عليه السالم هذه الحالة بقوله: 
ُ
ِتلت شيعتنا بكّل بلدة، وق

ُ
"فق

ا والانقطاع إلينا ُسجن، أو ُنهب ماله أو 
ّ
ر بحبن

َ
ة، وكان من ُيذك

ّ
ألايدي وألارجل على الظن

م يزل البالء يشتّد ويزداد إلى زمان عبيد هللا بن زياد قاتل الحسين عليه ُهّدمت داره، ثّم ل

 .2السالم"

ومن سياسة التجويع التي استخدمها معاوية محو أسماء املحّبين ألهل البيت عليهم السالم 

 
ً
: "انظروا من قامت عليه وشيعتهم من الديوان، وإسقاط عطائه ورزقه، فأرسل إلى عّماله قائال

 وأهل بيته فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقهالبّينة 
ا
ه يحبُّ علّيا

ّ
 .3"أن

 خطوات إلامام الحسين في مواجهة سياسة معاوية

 يقّوض هذا البناء من أساسه:
ً
 انتهج إلامام في مواجهة هذه الخطوات منهاجا

: مواجهة معاوية ورفض البيعة ليزيد
ا
 أوال

"تريد أن توهم ة رسالة طويلة جاء في بعض مقاطعها: وقد أرسل إلامام عليه السالم ملعاوي

،... ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن 
ا
 أو تنعت غائبا

ا
ك تصف محجوبا

ّ
الناس في يزيد كأن

 في 
ا
 في جوٍر وحنقا

ا
تلقى هللا بوزر هذا الخلق بأكثر مما أنت القيه، فوهللا ما برحت تقدح باطال

ى مألت ألاسقية، وما بينك وبي
ّ
 غمضة فتقدم على عمل محفوظ في يوم ظلم حت

ّ
ن املوت إال

 .4مشهود، والت حين مناص"

: فضح جرائم معاوية
ا
 ثانيا

أرسل إلامام الحسين عليه السالم رسالة جاءت كرّد على الرسالة السابقة فضحت الحاكم 

 ألاموّي معاوية. وجاء في هذه الرسالة مجموعة أمور منها:

 .وصف حزب معاوية بحزب الظلمة -أ

                                                 
1
 .021، ص2إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي، الغارات، تحقيق: السيد جالل الدين الحسيني، ال.ت، ال.ط، ج 
2
 .03، ص11ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج 
3
 .01، ص11ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج 
0

ة الدينوري، عبد هللا بن مسلم، اإلمامة والسياسة، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيني، مؤسسة الحلبي، ابن قتيب 

 .181 -181، ص1ال.ت، ال.ط، ج
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تذكيره بجرائمه املختلفة التي أّدت إلى إراقة دماء ألابرياء والعظماء من الصالحين ألاصحاب  -ب

كحجر بن عّدي، وعمرو بن الحمق الخزاعّي، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

 وغيرهما.

 وصف خالفة معاوية بأّنها أعظم فتنة تمّر باألّمة إلاسالمّية. -ج

ذي أبرمه مع إلامام الحسن عليه السالم.تذكيره بنقض  -د
ّ
 العهد وبنود الصلح ال

"فأبشر يا معاوية بالقصاص، واستيقن تهديده ملعاوية حسبما جاء في نّص الرسالة:  -هـ

 أحصاها، وليس هللا بناس 
ّ

 ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال
ا
 هلل تعالى كتابا

ّ
بالحساب، واعلم أن

ة، وقتلك أولياءه 
ّ
 .1على التهم، ونفيك إّياهم من دورهم إلى دار الغربة"ألخذك بالظن

 الخيارات املتاحة أمام إلامام الحسين عليه السالم

 كان أمام إلامام عليه السالم عّدة مواقف:

 : أن يبايع يزيد.ألاّول 

ة أو املدينة.الثاني
ّ
 : أن يرفض البيعة ويبقى في مك

 إلاسالمّي كاليمن.: أن يرفض ويذهب إلى بلد من بالد العالم الثالث

 : أن يرفض ويلّبي نداء الرسائل املوّجهة إليه ويستشهد في كربالء.الرابع

 

 على إدراك طبيعة الظروف املوضوعّية املحيطة باألّمة، ومن 
ً
وكان اختيار املوقف الرابع مبنّيا

ذي دّب في جسدها وكاد أن يقض ي عليها. فاستطاع 
ّ
أن خالله استطاع أن يعالج هذا املرض ال

يهّز ضمير ألاّمة من ناحية، ويشعرها بأهمّية إلاسالم وكرامة هذا الدين من ناحية ثانية، ويعيد 

لها إرادة املواجهة من ناحية ثالثة، وأن يوضح لكّل املسلمين أّن مفهوم الصلح عند إلامام 

 ملوقف إلا 
ً
 تمهيدّيا

ً
ما كان أسلوبا

ّ
 وإن

ً
 إمضائيا

ً
مام الحسين الحسن عليه السالم لم يكن موقفا

 عليه السالم.

 

                                                 
1
 .321، ص0ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، ج 
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 سبب الخروج من املدينة املنورة

لقد عزم إلامام الحسين عليه السالم على ترك املدينة املنّورة، وآثر الخروج منها، حيث لم يكن 

 له فيها مأمن يقيه من شر السلطة الحاكمة آنذاك.

ع أن تقع مواجهة عسكرية في املدينة املنّورة بينه 
ّ
وبين قوات السلطة ألاموية وكان إلامام يتوق

من جهة أخرى، وذلك بسبب رعونة يزيد بن معاوية التي تجّسدت في أوامره املشّددة لوالي 

املدينة الوليد بن عتبة بقتل إلامام الحسين عليه السالم في حال رفضه للبيعة، حيث أرسل 

ه ليس يرى لنا عليه طالوليد إلى يزيد يخبره عن حال الحسين بقوله
ّ
 .1اعة وال بيعة": "أن

: "من عبد هللا يزيد 
ً
، وكتب إلى الوليد قائال

ً
 شديدا

ً
فلّما وصلت الرسالة إلى يزيد غضب غضبا

 على أهل 
ً
أمير املؤمنين إلى الوليد بن عتبة، أّما بعد: فإذا ورد عليك كتابي هذا، فخذ البيعة ثانيا

ه ل
ّ
 ما دام املدينة بتوكيد منك عليهم، وذر عبد هللا بن الزبير، فإن

ً
ن يفوتنا ولن ينجو مّنا أبدا

، وليكن مع جوابك إلّي رأس الحسين بن علّي، فإذا فعلت ذلك فقد جعلت لك أعّنة الخيل، 
ً
حيا

 ألاوفر والنعمة واحدة، والسالم"
ّ
 .2ولك عندي الجائزة والحظ

ف الوليد عن فعل ذلك ملعرفته بمكانة إلامام الحسين عليه السالم
ّ
أن إال  3ولو فرض تخل

السلطة لن ُيعدم لها أمويون غيره، فكان بإمكانها تجنيد عناصر لها داخل املدينة فتقوم 

 بمواجهة إلامام عليه السالم.

ولو فرض عدم حصول املواجهة العسكرية سوف تّتجه السلطة إلى محاولة اغتيال إلامام عليه 

، وهذا ما كان يخشاه إلامام الحسين عليه السالم حيث 
ً
سوف يؤّدي ذلك إلى قتل السالم سرا

 ثورته املباركة في مهدها.

 ،
ً
تها في ذلك، وهذا ما حصل فعال

ّ
 على السلطة خط

ً
ولذا قام إلامام بالخروج من املدينة مفّوتا

ن 
ّ
 على أن يتحّقق مصرعه في ظروف زمانية ومكانية يختارها هو، وال يتمك

ً
وكان إلامام حريصا

 بالثورة املقّدسة  العدّو من إخماد ثورته املباركة، فكان
ً
خروجه عليه السالم من املدينة انفالتا

 من طوق الحصار والتعتيم ألاموّي.

 

                                                 
1
 .19، ص1، ج1، ط1011شيري، بيروت، دار األضواء، ابن أعثم، أحمد بن أعثم الكوفي، الفتوح، تحقيق: علي  
2
 م.ن. 
3
 م.ن. 
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 إلامام الحسين عليه السالم في مكة املكّرمة

ارتحل إلامام الحسين عليه السالم من املدينة املنّورة سنة ستين للهجرة في آواخر شهر رجب 

 
ّ
ة املكّرمة، وأقام في مك

ّ
 إلى مك

ً
ة منذ اليوم الثالث من شعبان إلى اليوم الثامن من ذي متوّجها

 
ً
، وهي فترة طويلة نسبيا

ً
الحجة من نفس السنة، أي ما ال يقل عن مائة وخمسة وعشرين يوما

ة وهو يعلم 
ّ
في إطار حساب عمر النهضة الحسينية. وقد توّجه إلامام الحسين عليه السالم إلى مك

ة ال يميلون إلى بني هاش
ّ
م عاّمة وإلى أبيه وآل علّي خاّصة، بل هم في الطرف املقابل بأن أهل مك

ة واملدينة عشرون لهم، فقد روي عن إلامام علي بن الحسين عليهما السالم أنه قال: 
ّ
"ما بمك

 يحبنا..."
ا
رجال

1. 

وهذا يكشف لنا عن حقيقة وهي أنه لم يكن ألهل البيت عليهم السالم في مكة قاعدة شعبية 

 تدعم مواقفهم وتنصرهم، أو تحّبهم على ألاقل.واسعة تتوالهم و 

ومن جهة أخرى يبّين لنا هذا ألامر أن إلامام الحسين عليه السالم لم يكن يقصد من توّجهه إلى 

 املوالين منهم، ومن يمكن أن يكون لديه البصيرة، 
ً
ة أهل مكة جميعهم، بل كان قاصدا

ّ
مك

 ة.وتّتضح لديه الحقيقة فيساند الثورة، هذا من جه

 للنصرة 
ً
 باألساس الوفود إلاسالمية من املعتمرين والحّجاج طلبا

ً
ومن جهة أخرى كان قاصدا

 للحّجة على الناس.
ً
 وإتماما

، وأخذوا 
ً
 شديدا

ً
ة بقدوم إلامام الحسين عليه السالم عليهم فرحا

ّ
وقد فرح املوجودون في مك

يسمعون منه، ويضبطون ما يفدون إليه، ويجلسون حواليه، ويستمعون كالمه، وينتفعون بما 

 يروون عنه.

ة إلى العراق
ّ
 الخروج من مك

ة املكّرمة علم إلامام عليه السالم أّن السلطة ألاموية تريد غيلته 
ّ
بعد قضاء تلك الفترة في مك

ه أمر املوسم وأمره 
ّ

وقتله. ويروى أن يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص في عسكر عظيم ووال

هم، وكا
ّ
ن منه بقتله على الحاّج كل

ّ
 وإن لم يتمك

ً
ن قد أوصاه بقبض الحسين عليه السالم سرا

 من شياطين بني أمية، وأمرهم بقتل 
ً
ه دّس مع الحاّج في تلك السنة ثالثين رجال

ّ
غيلة. ثّم إن

فق.
ّ
 إلامام الحسين عليه السالم على أّي حال ات

 

                                                 
1
 .140، ص0ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا بن محمد، شرح نهج البالغة، ج 
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ة متوّج 
ّ
ه لم فلما علم الحسين عليه السالم بذلك قّرر أن يخرج من مك

ّ
 إلى العراق حّتى أن

ً
ها

ل وخرج. وقد كانت السلطة قد ضّيقت عليه جميع ألاقطار، ولم 
ّ
يتيّسر له أن يتّم حّجه، فتحل

 للفرار.
ً
 يتركوا له موضعا

ه ملا حاول محمد ابن الحنفية ثنيه عن الخروج إلى الكوفة أجابه وقال له: 
ّ
وقد روي بأسانيد أن

 ة من هواّم ألارض، الستخرجوني منه حّتى يقتلوني.وهللا يا أخي لو كنت في جحر هاّم 

ولو فرض أّن إلامام الحسين عليه السالم كان يساملهم ويبايعهم ال يتركونه لشدة عداوتهم، وكثرة 

ما كانوا يعرضون البيعة عليه 
ّ
وقاحتهم، بل كانوا يغتالونه بكّل حيلة، ويدفعونه بكّل وسيلة وإن

ه ال يوافق
ّ
 لعلمهم بأن

ً
هم في ذلك، وكان عبيد هللا بن زياد يقول: أعرضوا عليه فلينزل على أّوال

أمرنا ثّم نرى فيه رأينا، وهم ال أمان لهم، وهذا ما فعلوه مع مسلم بن عقيل عندما أمنوه ثّم 

 .1قتلوه

ه ال يريد أن تستباح حرمة هذا البيت 
ّ
ومن جهة أخرى فقد صّرح إلامام الحسين عليه السالم بأن

 أخاه محمد ابن الحنفيةبقتله، فقا
ً
: "يا أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية ل مخاطبا

 .2في الحرم، فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت"

 

 املفاهيم الرئيسة

م إلامامة بعد شهادة أخيه إلامام الحسن  -1
ّ
ُولد إلامام الحسين عليه السالم باملدينة، وتسل

. وكانت شهادته املباركة يوم العاشر من عليه السالم. وقد استمرت إما
ً
مته عشر سنوات تقريبا

 املحّرم، سنة إحدى وسّتين من الهجرة.

لقد امتاز إلامام الحسين عليه السالم بمكانة خاصة عند رسول هللا صلى هللا عليه وآله  -2

 وسلم، وكان الناس يهابون إلامام الحسين عليه السالم.

: تحويل الحكم إلاسالمّي من الخالفة إلى امللك.  مالمح عصر إلامام الحسين -3
ً
عليه السالم: أوال

: إلارهاب والتجويع.
ً
 ثانيا

: مواجهة معاوية ورفض البيعة ليزيد.  -4
ً
خطوات إلامام الحسين في مواجهة سياسة معاوية: أوال

: فضح جرائم معاوية.
ً
 ثانيا

ألاّول: أن يبايع يزيد، الثاني: أن يرفض الخيارات املتاحة أمام إلامام الحسين عليه السالم:  -1

ة أو املدينة. الثالث: أن يرفض ويذهب إلى بلد من بالد العالم إلاسالمّي 
ّ
البيعة ويبقى في مك

                                                 
1
 .144، ص01العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
2
 .38، ص1هـ، ط1011ـ إيران، أنوار الهدى، السيد ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف، قم  
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 كاليمن. الرابع: أن يرفض ويلّبي نداء الرسائل املوّجهة إليه ويستشهد في كربالء.

املنّورة، وآثر الخروج منها، حيث لم  لقد عزم إلامام الحسين عليه السالم على ترك املدينة -6

ع أن تقع مواجهة 
ّ
يكن له فيها مأمن يقيه من شر السلطة الحاكمة آنذاك. وكان إلامام يتوق

عسكرية في املدينة املنّورة بينه وبين قوات السلطة ألاموية من جهة أخرى، ولذا قام إلامام 

تها في ذلك
ّ
 على السلطة خط

ً
 .بالخروج من املدينة مفّوتا

ة منذ اليوم الثالث من شعبان إلى اليوم الثامن من ذي الحجة من نفس السنة،  -7
ّ
أقام في مك

 في إطار حساب عمر 
ً
، وهي فترة طويلة نسبيا

ً
أي ما ال يقل عن مائة وخمسة وعشرين يوما

 النهضة الحسينية.

ة املكّرمة علم إلا  -8
ّ
ة إلى العراق: بعد قضاء تلك الفترة في مك

ّ
مام عليه السالم الخروج من مك

أّن السلطة ألاموية تريد غيلته وقتله بكل حيلة ووسيلة حتى لو بقي في مكة املكرمة، ولذا قرر 

 الخروج إلى العراق.
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 الدرس الحادي عشر: إلامام علّي بن الحسين عليه السالم

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 م السّجاد عليه السالم ومالمح عصره.يتعّرف إلى سيرة إلاما -1

 . يستذكر أهداف إلامام السّجاد عليه السالم.2

 . يتبّين أسلوب مواجهة إلامام عليه السالم لالنحراف.3

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

هـ. 38كانت والدة إلامام زين العابدين عليه السالم يوم الخميس في الخامس من شعبان سنة 

الحسين عليه السالم وأّمه املكّرمة شهربانو )شاه زنان( بنت يزدجرد. نشأ إلامام عليه  أبوه إلامام

ق بأخالق ألانبياء وألاوصياء. وكان كثير العبادة هلل سبحانه 
ّ
السالم في هذا البيت الكريم، وتخل

شير إلى ذلك فكان من ألقابه: زين العابدين، سّيد الساجدين،
ُ
سّيد  وتعالى، حّتى كانت ألقابه ت

 العابدين، ذو الثفنات.

 وأّما كنيته فهي: أبو الحسن وأبو محّمد وقال بعضهم: أبو الحسين.

م زمام إلامامة في سنة 
ّ
هـ في العاشر من املحّرم بعدما استشهد والده إلامام الحسين  61تسل

محمد  عليه السالم، واستمّرت إمامته أربعة وثالثين سنة، وقبل شهادته أوص ى إلى ابنه إلامام

 .1الباقر عليه السالم

 وأنثى، وهم: إلامام محمد الباقر عليه السالم، أّمه أم 
ً
 ذكرا

ً
وكان له من ألاوالد خمسة عشر ولدا

 عبد هللا بنت الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السالم.

 -وعبد هللا والحسن والحسين، وزيد وعمر، والحسين ألاصغر وعبد الرحمن وسليمان، وعلي 

أصغر أبناء إلامام الّسجاد، وخديجة، ومحمد ألاصغر، وفاطمة وعلّية وأم كلثوم، وهؤالء وكان 

 .2أّمهاتهم أم ولد

                                                 
1

، باب اإلشارة والنص على أبي جعفر األول الباقر عليه 341، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 

 السالم.
2
 .39، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد، ص111الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ص 
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وكانت شهادته املباركة في أحد ألاّيام الثالث آلاتية: إّما الثاني عشر من محّرم، أو الثامن عشر، 

فاته )سنة الفقهاء( أو الخامس والعشرين منه، في سنة خمس وتسعين للهجرة، وقيل في سنة و 

 وخمسين سنة، ودفن عليه السالم في 
ً
لكثرة موت الفقهاء والعلماء آنذاك. وكان عمره سّتا

 املدينة املنّورة، في البقيع.

: عبادته
ا
 ثانيا

ّقب بزين 
ُ
كان إلامام زين العابدين عليه السالم أعبد أهل زمانه، فلم ُيَر أعبد منه، حّتى ل

، قال إلامام مالك: "العابدين. وقد شهد بذلك ا
ً
ُسّمي زين العابدين لكثرة ملخالف أيضا

. وال بأس بذكر رواية واحدة توضح مدى انقطاعه هلل تعالى: روي عن إلامام محّمد بن 1"عبادته

ا نظرت إلى ما يفعل ابن أخيها 
ّ
علي الباقر عليهما السالم: "أّن فاطمة بنت علي بن أبي طالب مل

الدأب في العبادة، أتت جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حزام علّي بن الحسين بنفسه من 

، ومن حّقنا عليكم أْن إذا 
ً
ألانصاري، فقالت له: يا صاحب رسول هللا، إّن لنا عليكم حقوقا

روه هللا وتدعوه إلى البقيا على نفسه، وهذا علي بن 
ّ
ذك

ُ
 أن ت

ً
رأيتم أحدنا ُيهلك نفسه اجتهادا

 منه لنفسه في الحسين بقّية أبيه الحسين، ق
ً
د انخرم أنفه، وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاه دأبا

ما خلق الجّنة 
ّ
العبادة...، فأقبل جابر عليه يقول: يا بن رسول هللا، أما علمت أّن هللا تعالى إن

فته نفسك؟ قال 
ّ
لكم وملن أحّبكم، وخلق النار ملن أبغضكم وعاداكم؟ فما هذا الجهد الذي كل

يهما السالم: يا صاحب رسول هللا، أما علمت أّن جّدي رسول هللا صلى له علي بن الحسين عل

ر فلم يدع الاجتهاد له، وتعّبد 
ّ
 -هللا عليه وآله وسلم قد غفر هللا له ما تقّدم من ذنبه وما تأخ

حّتى انتفخ الساق وورم القدم، وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من  -بأبي هو وأّمي 

؟" ذنبك وما تأخر؟
ً
 .2قال: أفال أكون عبدا شكورا

 وسجد هلل سبحانه وتعالى 
ّ

ه ما قام بعمل إال
ّ
وكان من شّدة تقّربه إلى هللا تعالى كثرة سجوده، فإن

 على أدائه، فقد روي عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر 
ً
شكرا

 سجد، وال "إن أبي علي بن الحسين عليه السالمعليه السالم: 
ّ

قرأ  ما ذكر نعمة هللا عليه إال

 يخشاه أو كيد 
ا
 سجد وال دفع هللا تعالى عنه سوءا

ّ
آية من كتاب هللا عّز وجّل وفيها سجود إال

                                                 
1
هادي الميالني، قادتنا كيف نعرفهم، تحقيق: السيد محمد علي الميالني، مراجعة وتصحيح: السيد علي  السيد محمد 

 .14، ص0، ج1، ط1021الميالني، قم، مطبعة: شريعت، 
2
 .131الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، األمالي، ص 
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 سجد، 
ّ

ق إلصالح بين اثنين إال
ّ
 سجد، وال وف

ّ
 سجد، وال فرغ من صالة مفروضة إال

ّ
كايد إال

 .1"السّجاد لذلك وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فُسّمَي 

وقد ُسّمي بذي الثفنات لكثرة عبادته وسجوده هلل عّز وجّل. روي عن إلامام محمد بن علي الباقر 

"كان ألبي عليه السالم في موضع سجوده آثار ناتية، وكان يقطعها في السنة عليه السالم قال: 

 .2"مّرتين في كّل مّرة خمس ثفنات، فُسّمي ذا الثفنات لذلك

 :
ا
 مكانة إلامام زين العابدين بين املسلمينثالثا

 في 
ً
 في الدين ومنارا

ً
برز إلامام السجاد عليه السالم على الصعيد العلمّي والدينّي، فكان إماما

 في 
ً
 أعلى في الورع والعبادة والتقوى، حّتى اشتهر بين املسلمون جميعا

ً
 ومثال

ً
العلم، ومرجعا

ه أفقه أهل زمانه وأورعهم وأتق
ّ
اهم، فلم يكن في قريش أفضل منه، بل لم يكن في عصره بأن

ما رأيت املسلمين أفضل منه، وقد شهد بفضله علماء املذاهب ألاخرى، قال سفيان بن عيينة "

 أفضل من زين العابدين وال أفقه منه
ا
 .3"هاشميا

ام عصره من بني أمّية أنفسهم، رغم ما ما يحملونه من عداوة 
ّ
وقد اعترف ههذه الحقيقة حك

: وخ
ً
"لقد أوتيت صومة تجاه إلامام عليه السالم وأهل بيته، فقال له عبد امللك بن مروان يوما

 من مض ى من 
ّ
من الفضل والعلم والدين والورع ما لم يؤته أحد مثلك وال قبلك إال

ه: " ،4"سلفك...
ّ
 .1"سراج الدنيا وجمال إلاسالمووصفه عمر بن عبد العزيز بأن

ف
ّ
ين أّن شهادة إلامام الحسين عليه السالم أفقدت الفكر الشيعّي ومع هذا اعتبر بعض املؤل

ذي كان محور الحركة القيادية، وأّن إلامام زين العابدين عليه السالم 
ّ
الزعيم السياس ّي ال

 ال عالقة له بما يجري من أحداث على 
ً
 روحيا

ً
انصرف عن السياسة إلى الدين وأصبح زعيما

ة من العلماأرض الواقع، بل غاية ما قام به ه
ّ
فيما ء والفقهاء الكبار الذين أصبحوا و تخريج ثل

والحقيقة أّن هذا التصّور هو ما أراد أن  بعد مراجع في ألاحكام الفقهّية والقضايا إلاسالمّية.

يوحي به إلامام عليه السالم للسلطة ألاموّية الحاكمة للحفاظ على التشّيع ولنشر إلاسالم 

التغيير من ألارض وبشكل تدريجّي. وهو ما نفهمه عندما ندرس ألاصيل بشكل هادئ وليحصل 

 مراحل حياة إلامام عليه السالم.

                                                 
1

جلها سمي علي بن الحسين ، باب العلة التي من أ232، ص1الشيخ الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع، ج 

 عليه السالم السجاد.
2
 .233م.ن، ص 
3
 .281، ص3ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 
0
 .11، ص01العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
1
 .341 - 343، ص 2اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، ج  



 

81 
 

 املحطات الرئيسة في حياة إلامام السّجاد عليه السالم

يمكن اعتبار حضور إلامام في كربالء ومواقفه في الشام، وتخطيطه في املدينة بعد عودته إليها 

ر إل
ّ

 ى ألابعاد الحقيقية في شخصيته الجهادية:هي املحطات الثالث التي تؤش

 املحطة ألاولى: في كربالء

 في كربالء إذ شهد واقعة 
ً
د املصادر التاريخية أّن إلامام السجاد عليه السالم كان حاضرا

ّ
تؤك

ه كان يوم كربالء 
ّ
 بجزئياتها وتفاصيلها وجميع مشاهدها املرّوعة. ومن املّتفق عليه، أن

ّ
الطف

 
ً
 أو موعوكا

ً
 .2وللحّد الذي ال يستطيع الوقوف على قدميه، أو ال تحمله قدماه 1مريضا

ه قد حضر بعض القتال
ّ
 يومئٍذ، وقد وورد ما يشير إلى أن

َّ
ث

ُ
، وارت

ا
: "وكان علي بن الحسين عليال

ِخذ مع النساء"
ُ
 .3حضر بعض القتال، فدفع هللا عنه وأ

ويطوي عليه قلبه وضلوعه، إذ لم يتسنَّ كّل ذلك وغيره كثير يختزنه إلامام السّجاد عليه السالم 

له أن يبذل مهجته، لجرٍح أصابه، فأخرجه من املعركة، أو مرٍض شديد أقعده عن املساهمة 

فيها، فيحمل تلك املشاهد ليستفيد عليه السالم مما شاهده في إبراز وحشية بني أمية وأتباعهم 

 على املأل.

 املحطة الثانية: في الكوفة

 في قصر يستحضر إلامام 
ً
السجاد عليه السالم مصارع إخوته وأبناء عمومته، فيقف شامخا

إلامارة بالكوفة وهو يحمل بالغة جّده إلامام علّي عليه السالم وعنفوان أبيه الحسين عليه 

السالم، فيتحّدث بخطبته أمام الطاغية عبيد هللا بن زياد، ويضعه موقف املّتهم املباشر بسفك 

ى ألانفس ا رد عليه إلامام علي بن الحسين عليه السالم فقالدماء ألابرياء، عندم
ّ
: "هللا يتوف

 بإذن هللا...". فغضب ابن زياد فأراد قتله على جرأته 
ّ
حين موتها.. وما كان لنفٍس أن تموت إال

قت به، وقالت البن زياد: 
ّ
وتجاسره على الطاغية بتلك ألاجوبة، فتشّبثت به عّمته زينب وتعل

                                                 
1

. القاضي النعمان المغربي، النعمان بن محمد، شرح األخبار، ج 231النعمان، االرشاد، الشيخ المفيد، محمد بن  

 .214، ص 3
2

، ومع وضوح هذا النص، فإّن كلمة 200 - 203، ص 2اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، ج  

( هذه تدلُّ على اشتراكه في القتال، ألنها تُقال لمن ُحمل من المعرك ة بعد أن قاتل وأُثخن بالجراح، فأُخرج من )ارتُثَّ

 أرضها وبه رمق، كما يقول اللغويون، أو أصحاب فقه اللغة.
3

)عن كتاب تسمية من قبل مع الحسين، الفضل بن زبير الكوفي  114، ص2مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت، ج 

 األسدي(.
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؟ أسألك هللا  "يا ابن زياد،
ا
ا أحدا

ّ
 من دمائنا؟ وهل أبقيت ِمن

َ
ا ما أخذت، أما رويت

ّ
حسُبك من

ا تقتلني معه..."
ّ
 ـ إن قتلته مل

ا
 .1ـ إن كنت مؤمنا

ة الثالثة: في الشام
ّ
 املحط

 من قعقعة السيوف وطعن الرماح مع ما يستبطن 
ً
أّما في الشام وحيث الدور إلاعالمّي أكثر تأثيرا

مال تصفية وقتل، يقف إلامام السّجاد عليه السالم في مجلس يزيد، من فضح وكشف واحت

 الدعاوى ألاموية التي حاولت تشويه نهضة أبيه، 
ً
فينبري بعد أن يحمد هللا ويثني عليه مسّفها

وتزييف أهداف ثورته، وعّرف عن نفسه ألّن في بالد الشام كانت الصورة عن أهل البيت عليهم 

، فقال: "يا معشر الناس: فمن عرفني فقد عرفني، ومن السالم غير واضحة، بل مشوّ 
ً
هة تماما

نى، أنا ابن مروة والصفا، أنا ابن محّمد املصطفى...  ة ومم
ّ
عّرفه نفس ي، أنا ابن مك

ُ
لم يعرفني فأنا أ

أنا ابن من عال فاستعلى، فجاز سدرة املنتهى، وكان من رّبه قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من 

ى بمالئكة الس
ّ
سري به من املسجد الحرام إلى املسجد ألاقص ى، صل

ُ
ماء مثنى مثنى، أنا ابن من أ

، أنا 
ً
أنا ابن علّي املرتض ى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن املقتول ظلما

ابن املجزور الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حّتى قض ى، أنا ابن صريع كربالء، أنا ابن 

عمامة والرداء، أنا ابن من بكت عليه مالئكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجّن في مسلوب ال

ألارض والطير في الهواء، أنا ابن من رأسه على السنان ُيهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى 

ها الناس إّن هللا تعالى ـ وله الحمد ـ ابتالنا أهل البيت ببالء حسن، حي سبى... أيُّ
ُ
ث جعل الشام ت

راية الهدى والُتقى فينا، وجعل راية الضاللة والردى في غيرنا..."
2. 

وههذه الخطبة املوجزة أصبح الرمز الذي يقود مسيرة إلاحياء ـ إحياء هذا الدين املضّيع ـ الذي 

مت باسمه... فتراه عليه السالم حين أراد يزيد أن يقطع 
ّ
شّوهته السلطة ألاموية وحكمت أو تحك

ن الذي يقول:حديثه باأل 
ّ
ق على صوت املؤذ م

ّ
 رسول هللا ذان للصالة، ُيعل

ا
 محمدا

ّ
" "أشهد أن

 بقوله: "
َ

يا يزيد! هذا جّدي أم جّدك؟ فإن قلت جّدك فقد كذبت! وإن قلت جّدي، فلَم قتلت

ها الناس، هل فيكم من أبوه وجّده  أبي وسبيت حرمه وسبيتني؟!"،  الناس: "أيُّ
ً
ثّم قال مخاطبا

 صلى هللا عليه وآله وسلم؟" فعلت ألاصوات بالبكاء.رسول هللا 

 

                                                 
1
 .031، ص 3ابن األثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، ج  
2
 .192، ص 0ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج  
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ى دور إلامام السجاد عليه السالم في قيادة مشروع إلاحياء وثورة التصحيح. ومن 
ّ
وهكذا يتجل

 من الشام إلى املدينة، ليستأنف إلامام عليه 
ً
ة تبدأ رحلة ألالف ميل مسافة وعمقا

ّ
هذه املحط

 ا املشروع وريادة هذه الثورة.السالم مهمته الرسالية في استكمال هذ

ة الرابعة: في املدينة املنّورة
ّ
 املحط

 دوره العلمّي: -أ

ليس الحديث عن الدور العلمّي لإلمام السجاد عليه السالم مّما تجمعه السطور، أو تفي 

بالتعبير عنه, ولكن حسبها أّنها تأتي بمعالم تفصح بعض إفصاح عن ذلك الدور وما كان يتمّتع 

 ه من منزلة.به صاحب

فلقد عاف إلامام زين العابدين عليه السالم في املدينة املنّورة، حاضرة إلاسالم ألاولى، ومهد 

ة من علماء الصحابة، مع كبار علماء التابعين، 
ّ
العلوم والعلماء، في وقت كانت تحتضن فيه ثل

بال ترديد. فقد كان فكان بشهادة أكابر أبناء طبقته والتابعين لهم، ألاعلم وألافقه وألاوثق، 

 كان أفقه منه". الزهرّي يقول: 
ا
"ما كان أكثر مجالستي مع علّي بن الحسين، وما رأيت أحدا

. وبمثل هذا كان يقول 1ومّمن عرف هذا ألامر وحّدث به الفقيه الشهير سفيان بن عيينة

ه كان )أفقه أهل املدين
ّ
 بعلّي بن الحسين عليه السالم على أن

ً
 .2ة(الشافعّي محتّجا

هذا، وقد كانت مدرسته تعّج بكبار أهل العلم من حاضرة العلم ألاولى في بالد إلاسالم، يحملون 

أبي فاختة،  عنه العلم وألادب، وينقلون عنه الحديث، ومن بين هؤالء: زيد ابنه، وكذلك ثوير بن

عنه غير وسعيد بن جبير ويحيى بن أم الطويل، الزهري، وعمرو بن دينار، وغيرهم، وقد حّدث 

هؤالء من الرجال من خاّصة شيعته من كبار أهل العلم، منهم: أبان بن تغلب، وأبو حمزة 

الثمالّي، ثابت بن هرمز الفارس ي، جابر بن عبد هللا ألانصاري، حبيب بن حسان بن أبي ألاشرس 

 .3ألاسدي، وغيرهم الكثير

ليه السالم علوم الشريعة من هذا الجمع الغفير وغيرهم مّمن وصف بالخلق الكثير أخذوا عنه ع

تفسير القرآن الكريم والعلم بمحكمه ومتشاههه، وناسخه ومنسوخه وأحكامه وآدابه، والُسّنة 

ر بما سلف من 
ّ
 في عصر كانت ما تزال كتابة الحديث فيه تتأث

ً
 وتدوينا

ً
النبوية الشريفة رواية

                                                 
1

الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب األرنؤوط، حسين األسد، بيروت، مؤسسة الرسالة،  

 .398، ص 0، ج 8م، ط1883 - 1013
2
 .210، ص 11ة، ج ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة هللا، شرح نهج البالغ 
3
 ، ولالطالع أكثر يراجع كتب علم الرجال.148الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، ص 
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يت عليهم السالم فكتب عنهم سياسة املنع من التدوين، السياسة التي اخترقها أئّمة أهل الب

تالمذتهم والرواة عنهم الش يء الكثير، إلى أحكام الشريعة، حاللها وحرامها وآداهها، إلى فضيلة 

ألامر باملعروف والنهي عن املنكر في عهد عمدت فيه السياسة إلى تعطيل الكثير من ألاحكام 

لوم، وضرورة الرّد على وتبديل بعض السنن وإحياء بعض البدع، إلى الجهر في نصرة املظ

 الظالم، وكشف أساليبه الظاملة للناس.

 املرحلة املنعطف

 بين مرحلتين فاصلتين في 
ً
 مهّما

ً
سّجل منعطفا

ُ
إّن مرحلة إلامام الّسجاد عليه السالم ُيمكن أن ت

 عمل أئّمة أهل البيت عليهم السالم:

ضّد املنحرفين واملحّرفين من  : مرحلة التصّدي والصراع السياس ّي واملواجهة العسكريةألاولى

 الفاسقين واملارقين والناكثين، وقبلهم الكفرة واملنافقون وأعداء الدين الواضحون.

: مرحلة املعارضة السياسية الصامتة، أو الرفض املسؤول الواضح لالنحراف، أمام الثانية

عة الواعية التي تتحّمل الضبابية والزيف امللّفع بالدين، وبعد ذلك بناء القاعدة الشعبية والجما

غرقت أو اسُتغرقت فيهما الحالة الدينية 
ُ
عبء الرسالة ملواجهة الانحراف والتحريف اللذين أ

 تحت شعارات إلاسالم نفسها ويافطات آلايات القرآنية وألاحاديث النبوّية.

ر في عقول وضما
ّ
 على ذلك، كان على إلامام زين العابدين عليه السالم أن ُيجذ

ً
ئر تأسيسا

، عّدة أمور منها:
ً
 ومنهاجا

ً
، شريعة

ً
 ونظاما

ً
 الجماعة املؤمنة التي ُيراد لها أن تحفظ إلاسالم عقيدة

ّمة  -1
ُ
تركيز ثورة إلامام الحسين عليه السالم في ضمائر الناس باعتباره خرج لطلب إلاصالح في أ

 لتحكيم دين هللا
ً
 عن املنكر، داعيا

ً
 باملعروف ناهيا

ً
، آمرا

ً
(، جّده فعال

ً
 وال بطرا

ً
، ولم يخرج )أشرا

 املسلم أو تفريق جماعة 
ّ

بل لم يخرج على إمرة )أمير املؤمنين يزيد!!( ولم ينوم تمزيق الصف

تل بسيف أعداء الدين، وليس )بسيف جّده( كما كان يرّوج إلاعالم 
ُ
ه ق

ّ
املسلمين، وبالتالي فإن

فين اليوم
ّ
 .1الرسمّي آنذاك، وبعض املؤّرخين املتخل

سّمى القاعدة الجماهيرية الشعبية، املؤّهلة لحفظ الرسالة ب -2
ُ
ناء الجماعة الواعية، أو كما ت

ت مساحات عريضة من 
ّ
 عن الزيف والتزييف وسياسة تسطيح الوعي التي غط

ً
وحدودها بعيدا

الجمهور املسلم بحيث أضحت تلك الجماهير ال تفّرق بين املفاهيم ومصاديقها، أو بين الشعارات 

 أو ُيشعلها، املرفو 
ً
عة وضرورة تبّنيها، أو بين ألاصيل والطارىء، ألامر الذي ُيسّبب الفتنة فعال

ر بالشعار وال تغوص في أعماق ألامور.
ّ
 ويحجب الرؤية الواضحة عن النفوس البريئة التي تتأث

                                                 
1
 .384، ص 2صائب عبد الحميد، ابن تيمية حياته عقائده، ط 
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تعميق مفهوم إلامامة والوالية في الجماعة الخاّصة بعد أن اهتّزت لدى العاّمة تحت ضغط  -3

إلاعالم املّزيف وأبواقه املأجورة، ومن ثّم توضيح الخرق الفاضح الذي تمَّ خالله فصل املرجعية 

 الفكرية عن املرجعية السياسية أو الاجتماعية.

ة في مقطع زمنّي بالغ الحساسية، يحسب على إلامام حركاته وسكناته، ويعّد عليه  -4
ّ
العمل بدق

مع عمل إعالمّي وتبليغّي بالغ الصعوبة والتعقيد لكشف أنفاسه وكلماته من جهة، وموازنة ذلك 

 عن عيون السلطة ورقابتها وأزالمها وجواسيسها املنتشرين في كّل 
ً
املعالم الحقيقية للدين، بعيدا

 زاوية وزقاق، من جهة أخرى.

وههذا استطاع إلامام السجاد عليه السالم أن يقود ألاّمة ويكمل الثورة ويحّقق بقية أهدافها، 

.
ً
م سلطة أو حكما

ّ
 لكن بما ينسجم مع طبيعة املرحلة وتعقيداتها، حّتى لو لم يتسل

 املفاهيم الرئيسة

 في العلم. -
ً
 في الدين ومنارا

ً
 برز إلامام السجاد عليه السالم على الصعيد العلمّي والدينّي، إماما

لى حّتى لّقب بزين اشتهر إلامام زين العابدين عليه السالم بكثرة عبادته هلل سبحانه وتعا -

 العابدين لكثرة عبادته وانقطاعه هلل عّز وجّل.

 املحطات الرئيسة في حياة إلامام السّجاد عليه السالم

ة ألاولى: في كربالء.
ّ
 املحط

ة الثانية: في الكوفة.
ّ
 املحط

ة الثالثة: في الشام.
ّ
 املحط

ة الرابعة: في املدينة املنّورة: حيث عمل على إبراز الدو 
ّ
ر العلمّي لألئّمة أهل البيت عليهم املحط

 السالم وله خاّصة في تلك املرحلة.

 منها: -
ً
 خطوات هاّمة في املدينة املنّورة لحفظ إلاسالم عقيدة ونظاما

 تركيز ثورة إلامام الحسين عليه السالم في ضمائر الناس. -1

 بناء الجماعة الصالحة والواعية. -2

 تعميق مفهوم إلامامة. -3
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 الثاني عشر: إلامام محمد بن علّي الباقر عليه السالمالدرس 

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 يتعّرف إلى عبادة عليه السالم إلامام وشذرات من مكارم أخالقه. -1

رة في عصر إلامام الباقر عليه السالم. -2
ّ
 يفهم العوامل املؤث

 م في الجانب العلمّي والتربوّي والثقافّي.يشرح دور إلامام الباقر عليه السال  -3

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

ولد إلامام محّمد بن علّي الباقر عليه السالم يوم الاثنين في الثالث من صفر، أو غّرة رجب سنة 

باملدينة املنّورة. أبوه إلامام علّي بن الحسين عليه السالم وأّمه املاجدة فاطمة بنت إلامام  17

لحسن املجتبى عليه السالم، وقيل لها أّم عبد هللا، وقد عرفت أّمه بالفضل والتقى والعبادة. ا

ه قال: 
ّ
"كانت صّديقة لم ُيدرك في آل وقد روي عن إلامام الصادق عليه السالم في حّقه أن

 .1الحسن عليه السالم امرأة مثلها"

 كنيته: فأبو جعفر. وكان من ألقابه: الباقر، الشاكر، الهادي، ألامين، وأّما

 مع جّده الحسين عليه السالم وعمره أربع 
ّ

 في وقعة الطف
ً
وكان إلامام عليه السالم حاضرا

 سنين أو ثالث، وكان مع ركب السبايا في رحلتهم من الكوفة إلى الشام ثّم العودة إلى املدينة.

م إلامامة بعد شهادة أبيه إلامام الّسجاد عليه السالم، واستمّرت 
ّ
 من سنة  19إمامته تسل

ً
عاما

 هـ.114هـ للهجرة وإلى عام 91

وكان لإلمام الباقر عليه السالم سبعة أبناء من الذكور وإلاناث، وهم: أبو عبد هللا إلامام جعفر 

 بن محمد عليه السالم وعبد هللا بن محمد، أّمهما أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.

م حكيم بنت أسيد بن املغيرة الثقفية، وعلي وزينب وأم سلمة أّمهم وإبراهيم وعبيد هللا، أّمهما أ

 .2أم ولد
                                                 

1
ي، قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة هللا، الدعوات، تحقيق: مدرسة اإلمام المهدي|، قم، مؤسسة اإلمام المهد 

 .19، ص1هـ، ط1041
2

، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد، 111، ص2الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 

 .39ص
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، وانتقل إلى 1وقبل شهادته املباركة أوص ى باإلمامة إلى ابنه إلامام جعفر الصادق عليه السالم

 يوم الاثنين السابع من ذي الحّجة، سنة 
ً
هـ وهو ابن سّت وخمسين 114الرفيق ألاعلى شهيدا

 املدينة املنّورة، البقيع إلى جوار أبيه إلامام السّجاد عليه السالم. سنة، وُدفن في

: عبادته ودعاؤه
ا
 ثانيا

رأيت على أبي كان إلامام الباقر عليه السالم أعبد أهل زمانه. وروي عن عبد هللا بن يحيى قال: "

ي كّل يوم وليلة خمسين ركعة باملكتو 
ّ
 أصفر، وكان ُيصل

ا
 .2بة"جعفر محّمد بن علّي إزارا

ه 
ّ
وكان شديد الاعتراف هلل سبحانه وتعالى بالعبودية، روي عن إلامام الصادق عليه السالم أن

"كان أبي في جوف الليل يقول: أمرتني فلم أئتمر وزجرتني فلم أزدجر، ها أنا ذا عبدك قال: 

 .3بين يديك وال أعتذر"

مّهد ألبي فراشه وروي عن إسحاق بن عّمار قال: قال لي أبو عبد هللا عليه السال 
ُ
ي كنُت أ

ّ
م: "إن

فأنتظره حّتى يأتي، فإذا أوى إلى فراشه ونام قمت إلى فراش ي، وإن أبطأ علّي ذات ليلة فأتيت 

املسجد في طلبه وذلك بعدما هدأ الناس فإذا هو في املسجد ساجد وليس في املسجد غيره 

، سفسمعت حنينه وهو يقول 
ا
 حقا

ا
 : "سبحانك اللهّم أنت رّبي حقا

ا
جدت لك يا رّب تعّبدا

 عملي ضعيف فضاعفه لي، اللهّم قني عذابك يوم تبعث عبادك وتب علّي 
ّ
، اللهّم إن

ا
ا
ّ
ورق

ك أنت التّواب الرحيم"
ّ
 .4إن

"بسم هللا وكان لإلمام عليه السالم اهتمام خاّص بشيعته ومواليه، فقد كان من دعائه لهم: 

الراحمين، اجعل لشيعتي من النار وقاءا ولهم الّرحمن الّرحيم، يا دان غير متوان يا أرحم 

، واغفر ذنوبهم ويسّر أمورهم واقض ديونهم واستر عوراتهم وهب لهم الكبائر 
ا
عندك رضا

 
ا
التي بينك وبينهم، يا من ال يخاف الضيم وال تأخذه سنة وال نوٌم اجعل لي من كّل غّم فرجا

 
ا
 .1"ومخرجا

                                                 
1

، باب اإلشارة والنص على أبي عبد هللا جعفر الصادق 341، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 

 عليه السالم.
2
 .040، ص0سير أعالم النبالء، جالذهبي، محمد بن أحمد،  
3
 .284، ص01العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
0
 .034، ص2هـ، ط1014الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، المقنعة، تحقيق: مؤسسة النشر اإلسالمي، قم،  
1
 .13، ص1الشيخ الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج 
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: مكارم أخالقه
ا
 ثالثا

 يعطي الفقراء ما في جّسد إلامام الباق
ً
ر عليه السالم في حياته أخالق إلاسالم، فقد كان كريما

 بالفضل 
ً
يده، ظاهر الجود في شيعته وعند أهل العامة، مشهور الكرم فيما بين الخلق، معروفا

والاحسان مع كثرة عياله وتوّسط حاله، فقد روي عن الحسن بن كثير أنه قال: شكوت إلى أبي 

، عليه السالم الحاجة وجفاء ألاخوان، فقال:  جعفر محمد بن علي
ا
"بئس ألاخ أخ يرعاك غنّيا

 
ا
 فيه سبمعائة درهم، وقال: "ويقطعك فقيرا

ً
استنفق هذه، فإذا "، ثم أمر غالمه فاخرج كيسا

 .2، وكان ال يمّل من صلة إخوانه وقاصديه ومؤّمليه وراجيه1"نفدت فأعلمني

 

لناس بحسن الخلق حّتى كان الناس يميلون إليه، وفي موقف آخر كان إلامام يتعامل مع ا

 من أهل الشام كان يختلف إلى أبي جعفر عليه 
ً
ويصبحون من مواليه وشيعته، فروي أّن رجال

ما أغش ى مجلسك حياء مني لك، وال أقول إّن في 
ّ
ي إن

ّ
السالم باملدينة قال له: يا محّمد، أال ترى أن

 أبغض إلّي منكم أهل البيت،
ً
واعلم أن طاعة هللا وطاعة رسوله وطاعة أمير  ألارض أحدا

ما الاختالف إليك 
ّ
، لك أدب وحسن لفظ وإن

ً
 فصيحا

ً
املؤمنين في بغضكم، ولكن أراك رجال

، ويقول 
ً
". "لن تخفى على هللا خافية :لحسن أدبك. وكان أبو جعفر عليه السالم يقول له خيرا

 قليال حّتى مرض واشتّد وجعه،
ّ

ي عليه  فلم يلبث الشامي إال
ّ
وكان قد أمر غالمه إذا مات أن يصل

ه مات، فذهب الغالم إلى إلامام الباقر عليه السالم وقال 
ّ
إلامام الباقر عليه السالم، فاعتقدوا أن

ما 
ّ
له ما أوصاه به الشامّي، إال أّن إلامام الباقر عليه السالم أخبره بأن صاحبه لم يمت بعد، وإن

ى إلامام ركعتين، فلّم يلبث ذلك من شّدة املرض، فجاء إلاما
ّ
م إلى داره، وأمرهم بمداواته ثّم صل

 حّتى عوفي الشامّي، فأتى أبا جعفر عليه السالم فقال: أخلني، فأخاله، فقال
ً
 قليال

ّ
ك  :إال

ّ
أشهد أن

 .
ً
 بعيدا

ً
حّجة هللا على خلقه، وبابه الذي يؤتى منه، فمن أتى غيرك خاب وخسر وضل ضالال

 هللا يحب العبد ويبغض عمله ويبغض العبد ليه السالم: "فقال له أبو جعفر ع
ّ
أما علمت أن

 .3؟ قال: فصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر عليه السالمويحب عمله"

                                                 
1
 .111، ص2فيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، جالشيخ الم 
2
 م.ن. 
3
 )بتصرف(.011الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، األمالي، ص 
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رة في عصر إلامام الباقر عليه السالم
ّ
 العوامل املؤث

رة التي مّيزت هذه املرحلة باآلتي:
ّ
 يمكن اختصار العوامل املؤث

 بعد واقعة الحّرة.انتشار الخوف في  -أ
ً
ة املناطق إلاسالمّية خصوصا

ّ
 كاف

ذي كان يعّم أكثر الناس في العالم إلاسالمّي، وهذا كان نتيجة لالبتعاد  -ب
ّ
الانحطاط الفكرّي ال

 عن التعاليم الدينّية خالل سنوات طويلة.

ام سواء في املستوى النظرّي أم العملّي. -ج
ّ
ي بين الحك

ّ
 الفساد السياس ّي املتفش 

في ظّل هذه العوامل بدأ إلامام السّجاد عليه السالم بالعمل املتواصل والدؤوب كما مّر معنا، 

وأكمل ابنه إلامام الباقر عليه السالم من بعده هذا العمل. وفي زمنه كان الوضع قد تحّسن عّما 

 كان عليه وذلك بفضل جهود إلامام زين العابدين عليه السالم.

نحراف في عصر إلامام الباقر عليه السالم إلى ذروته، سواء على إضافة إلى ما ذكر وصل الا 

مستوى الحكم والسلطة أم على املستوى العقائدّي والدينّي والثقافّي، فالحكم صار كتلة ظلم 

 وجور، والعقائد واملفاهيم صارت تتضارهها ألاهواء، فكثرت املدارس، وتعّددت املناهج، وتعّمقت 

 

 الخالفات.

تي واجهها إلامام عليه السالم:ويمكن أن ن
ّ
 شير، في هذا إلاطار، إلى بعض التّيارات ال

ذي قال في حّقه إلامام الصادق عليه السالم: 
ّ
كالغالة، وقد نشطوا بقيادة املغيرة بن سعيد ال

ه كان يكذب على أبي"
ّ
، واملجّبرة، وهم القائلون بالجبر امللتزم 1"لعن هللا املغيرة بن سعيد إن

لنبّوات والتكاليف، وقد ذكرهم أغلب من ذكر املجّسمة، ولم يصّرح بكفرهم إال بإبطال ا

، واملفّوضة، وهم الذين يقابلون املجّبرة ويقولون بتفويض أمر العباد إليهم، وحال هؤالء 2القليل

 هللا . وروي عن إلامام الباقر عليه السالم3حال املجّبرة أيضا
ّ
: "إّياك أن تقول بالتفويض فإن

"عّز 
ا
 وال أجبرهم على معاصيه ظلما

ا
 منه وضعفا

ا
 .4وجّل لم يفّوض ألامر إلى خلقه وهنا

                                                 
1
 .281، ص 21العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج  
2
 .21, ص2، ج1هـ، ط1014محمد علي األنصاري, الموسوعة الفقهية لميّسرة, مجمع الفكر اإلسالمي،  
3
 م. ن. 
0
 .11، ص 1العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، م. س، ج 
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هم مؤمنون 
ّ
رته، وهم يزعمون أّن أهل القبلة كل

ّ
واملرجئة، وهي من إلارجاء، أرجأت ألامر أي أخ

 1ويعتقدون أّن هللا تعالى أرجأ تعذيبهم بسبب املعاص ي، أي أخره عنهم
ً
را

ّ
 . وقال عليه السالم محذ

 .2"اللهّم العن املرجئة فإّنهم أعداؤنا في الدنيا وآلاخرة"منهم: 

 دور إلامام الباقر عليه السالم في بناء الجامعة العلمية ألهل البيت عليهم السالم

عاف إلامام الباقر عليه السالم في فترة زمنية مفصلية في تاريخ ألامة إلاسالمية، وفي أوج الصراع 

ي أمّية بمرحلتي بني سفيان وبني مروان، هذه الفترة التي تمّيزت بتعبئة على السلطة فترة حكم بن

العالم إلاسالمّي في مواجهة أهل البيت عليهم السالم, بكّل أساليب الدعاية وإلاغراء املادّي 

 
ّ

 لم يكن له إال
ّ

واملعنوّي، فكان على املسلم أن يعلن عداءه لنهج أهل البيت عليهم السالم وإال

 الظلم والقمع وفي كثير من ألاحيان حّد السيف.الاضطهاد و 

ولكن رغم كّل ألاجواء الضاغطة كان هناك فسحة من الراحة نتيجة انشغال ألاموّيين بنزاعاتهم 

 بعد واقعة 
ً
الخاّصة لالستيالء على الحكم باإلضافة إلى الكثير من الثورات التي انطلقت تباعا

 كربالء والتي أضعفت الحكم ألاموّي.

 على هدي رسول هللا صلى استف
ً
 واضحا

ً
اد منها إلامام الباقر عليه السالم ورسم لنفسه مسارا

هللا عليه وآله وسلم, في تبليغ الرسالة، وبيان أحكام الشريعة إلاسالمية، ومعالجة كّل 

دخلت في ذلك الزمان على الشريعة إلاسالمية، ووضع املنهج 
ُ
الانحرافات العلمية والفكرية التي أ

 مّي الصحيح الذي يفهم الدين إلاسالمّي من خالله، وكان دوره في عّدة خطوات هي:العل

: إلامام الباقر عليه السالم هو املرجعية العلمية
ا
 أوال

ه من بقر ألارض، أي 
ّ
قال ابن حجر في ترجمة إلامام محمد الباقر عليه السالم: ُسّمي بذلك ألن

أظهر من مخبآت كنوز املعارف وحقائق ألاحكام، شّقها، وإثارة مخبآتها ومكامنها، فكذلك هو 

 على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة،
ّ

ومن ثّم قيل  والحكم واللطائف ما ال يخفى إال

ه مع كثرة ما انتهل 3هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه
ّ
. والذي يدّل على سعة علومه أن

ه كان يجد ف
ّ
 لكثرة ما عنده من العلوم التي لم العلماء من نمير علومه، فإن

ً
 وحرجا

ً
ي نفسه ضيقا

، فكان عليه السالم يقول 
ً
ة لعلمي الذي آتاني هللا عّز يجد لبّثها ونشرها سبيال

َ
: "لو وجدت حَمل

                                                 
1
. الفيروز أبادي، 111، ص 1، ج2ش، ط1312الشيخ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، الناشر: مرتضوي،  

 .11، ص 1محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ال.ت، ال.ط، ج
2
 .282، ص 14م. ن، ج 
3
ق المحرقة، خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الوهاب عبد اللطيف، مصر، مكتبة ابن حجر، أحمد بن حجر، الصواع 

 .241، ص 2م، ط1811 - 1391القاهرة، 
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وجّل، لنشرت التوحيد وإلاسالم والدين والشرايع..، وكيف لي بذلك، ولم يجد جّدي أمير 

س الصعداء ويقول على املنبر: سلوني قبل املؤمنين عليه السالم حملة لعلمه ح
َّ
ى كان يتنف

ّ
ت

...
ا
 جما

ا
 بين الجوانح علما

ّ
 .1" أن تفقدوني فإن

 عّرج على بيت 
ّ

وكان عليه السالم مقصد العلماء من كّل البالد إلاسالمية، وما زار أحٌد املدينة إال

، فلقد حاز إلامام 2رونمحمد الباقر عليه السالم يأخذ منه..، وكان يقصده من أئمة الفقه كثي

 بالوافدين من مختلف أرجاء 
ً
عليه السالم على شهرة علمية في زمانه، فكان مجلسه يغصُّ دوما

وأصقاع ألارض إلاسالمية، وكانت مكانته العلمية تستهوي الكثيرين لالستعانة به لحّل املعضالت 

هل العراق.. وكان العلمية والفقهية التي تواجههم. وقد فتن بشخصيته في ذلك الوقت أ

 كبيرين بشخصيته العلمية بحيث كان عبد 
ً
 وأمال

ً
الوافدون عليه عليه السالم يبدون خضوعا

ي يقول: "ما رأيت العلماء عند أحّدٍ قط أصغر منهم عند أبي جعفر. ولقد رأيت 
ّ
هللا بن عطاء املك

 
ّ
ه صبيٌّ بين يدي معل

ّ
 .3مه"الحكم بن ُعيينة مع جاللته في القوم بين يديه كأن

 أبا جعفر أكبر العلماءوذكر ابن شهر آشوب في املناقب: "
ّ
، وقد أخذ عنه أهل الفقه ظاهر 4"إن

، حّتى وصفه هشام بن عبد امللك 6. وكان عليه السالم واسع العلم ووافر الحلم1الحالل والحرام

ه "
ّ
ق يسألونه؟ من هذا الذي احتوشته أهل العرا" حين سأله ألابرف الكلبّي: "نبّي الكوفةبأن

ه ابن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وباقر العلم 
ّ
قال: هذا نبّي الكوفة، وهو يزعم أن

ر القرآن  .7"ومفّسِ

: التركيز على الجانب ألاخالقّي والتربوّي 
ا
 ثانيا

وضع إلامام أسس النظام ألاخالقّي العاّم للفرد واملجتمع. ونشير إلى بعض جنباته في هذه 

 العجالة:

 عليه السالم على التمّرن على ألاخالق الفاضلة  -1
َّ

 على الخصال الحميدة: حث
ّ

الحث

عليكم بالورع والاجتهاد، وصدق الحديث، وأداء والخصائص الحميدة، فقال عليه السالم: "

                                                 
1
 .221، ص 3العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج  
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3
 .292 - 294الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ص 
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1

ابن عنبة، أحمد بن علي، عمدة الطلب، تصحيح: محمد حسن آل الطالقاني، النجف األشرف، منشورات المطبعة  

 .042، ص 0، ج 181، ص 2م، ط1811ـ  1394الحيدرية، 
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 .314، ص 01العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج  
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، فلو أن قاتل علّي بن أبي طالب عليه السالم 
ا
 كان أو فاجرا

ا
ألامانة إلى من ائتمنكم عليها برا

 .1ى أمانة ألّديتها"ائتمنني عل

"من أعطي الخلق والرفق حسن الخلق: وحّبب إلى النفوس حسن الخلق والرفق، فقال:  -2

ه، والراحة، وحسن حاله في دنياه وآخرته. ومن ُحرم الرفق والخلق كان 
ّ
فقد أعطي الخير كل

 من عصمه هللا تعالى"
ّ
 إلى كل شّر وبلّية إال

ا
 .2ذلك له سبيال

 عليه السالم على جعل الروابط والعالقات  العالقة باآلخر  -3
ّ

على أساس العالقة باهلل: كما حث

الاجتماعية على أساس القرب والبعد من هللا تعالى، فقد أورد أحاديث لرسول هللا صلى هللا 

د على ذلك ومنها قوله صلى هللا عليه وآله وسلم: 
ّ
"وّد املؤمن للمؤمن في عليه وآله وسلم تؤك

عب إلايمان، ومن أحّب في هللا، وأبغض في هللا، وأعطى في هللا، ومنع في هللا, هللا من أعظم ش

 .3فهو من أصفياء هللا"

رير: روى عليه السالم عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قوله: " -4
ّ

 عدم إكرام الش
ّ
أال إن

قاء شرّ 
ّ
اس ات

ّ
 من أكرمه الن

ّ
ي"شرار أمتي الذين يكرمون مخافة شّرهم، إال وإن

ّ
 .4ه فليس من

 الترغيب باألدب الحسن: وحّبب إلى نفوس أصحابه ألادب وحسن السيرة، فقال عليه السالم: -1

 كان أفضلهما عند هللا آدبهما"
ّ
 .5"ما استوى رجالن في حسب ودين قط إال

إن من أعون ألاخالق على الزهد: وروى عليه السالم عن إلامام علّي عليه السالم قوله: " -6

 .1الدين الزهد في الدنيا"

فقد حّبب إلامام عليه السالم إلى أصحابه السلوك الصالح، بربطه بالعبادة وطلب العون من 

ة بطن وفرج، وما من ش يء أحبُّ إلى هللا من أن هللا تعالى، فقال: 
ّ
"ما من عبادة أفضل من عف

 الدعاء، وإن
ّ
 البّر..." ُيسأل، وما يدفع القضاء إال

ا
 .7أسرع الخير ثوابا

 

                                                 
1
 .288ابن شعبة، الحّراني، الحسن بن علي، تحف العقول، ص 
2
 .191، ص 11العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
3

ر الكتب أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحاسن، تصحيح وتعليق: السيد جالل الدين الحسيني، طهران، دا 

 ش، ال.ط.1334 - 1314اإلسالمية، 
0
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1
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 .19ص
1
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1
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الارتباط الدائم باهلل تعالى: الارتباط باهلل تعالى والاستسالم له والعزم على طاعته من شأنه  -7

. فإّن املعرفة 1"ما عرف هللا من عصاهأن يمّحص القلوب، ويطّهر النفوس، قال عليه السالم: "

 مخالفة محبوبه. تنتج الحّب والحّب الصادق يحول بين إلانسان وبين

إلاقرار بالذنب والتوبة: إّن منهج أهل البيت عليهم السالم يهدف إلى عالج النفوس البشرية،  -8

واستجاشة عناصر الخير فيها، والى مطاردة عوامل الشّر والضعف والغفلة. قال عليه السالم: 

 من أقّر به""
ّ
 . 2وهللا ما ينجو من الذنب إال

: "التائب د إلانسان من خاللها إلى الاستقامة ثانية، قال عليه السالموالتوبة تمحو الذنب فيعو 

 .3"من الذنب كمن ال ذنب له، واملقيم على الذنب وهو مستغفر منه كاملستهزئ 

ح إلانسان بالواعز الذاتّي الذي يصّده عن فعل  -9
ّ
تعميق الحياء الداخلّي: وال بّد أن يتسل

د إلامام عليه السال 
ّ
ه حصن حصين يردع ألاهواء والشهوات من القبيح، ولذا أك

ّ
م على الحياء ألن

: "الحياء وإلايمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب الانطالق الال محدود. قال عليه السالم

 .4أحدهما تبعه صاحبه"

م أصالن ال غنى عنهما
ّ
: العلم والتعل

ا
 ثالثا

 علم الفقه فقا
ً
 إلامام عليه السالم على طلب العلم، وخصوصا

ّ
: "الكمال كّل الكمال: لحث

ه في الدين، والصبر على النائبة وتقدير املعيشة"
ّ
 .5التفق

م باب هدى وحرص عليه السالم على نشر العلم وتعليمه للناس بقوله عليه السالم: 
ّ
"من عل

"...
ا
: وجعل على العلم زكاة فقال ،6فله أجر من عمل به، وال ينقص أولئك من أجورهم شيئا

مه عباد هللا"زكاة العلم أن 
ّ
 .7"تعل

 

                                                 
1
 .110، ص 11العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار،ج 
2
 .021، ص2الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
3
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1
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1
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1
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: تربية الفقهاء واملحّدتين
ا
 رابعا

لم يكتفم إلامام عليه السالم بحفظ الدين بما فيه من تفسير وتفصيٍل في ألاحاديث ووضع 

ة من ألاصحاب وحملة الحديث جعلهم 
ّ
القواعد املساعدة على الفهم، بل نجده اهتّم بتربية ثل

د الجعفي، والحكم بن عيينة الكوفي وحمران بن أعين، يتفّرغون لذلك، ومن بينهم: جابر بن يزي

وزياد بن املنذر أبو الجارود، وإبراهيم بن نعيم العبدي الكناني، إبراهيم بن عمر الصنعاني 

اليماني، إسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي، بكير بن أعين بن سنسن الشيباني، وغيرهم 

 .1الكثير

ى القيام بنفقاتهم حّتى تخّرجت على يديه وعهد إلى ابنه إلامام الصادق عليه 
ّ
السالم أن يتول

 كوكبة من عيون الفقهاء والعلماء.

رهم إلامام الصادق عليه السالم بقوله: 
ّ
 منكم، كان أصحاب وُيذك

ا
"كان أصحاب أبي وهللا خيرا

 ال شوك فيه"
ا
 .2أبي ورقا

 من 
ً
تالمذته وأصحابه، منهم وقد ذكرت كتب التراجم ترجمة أربعمائة واثنين وثمانين شخصا

ذي قال له إلامام عليه السالم: 
ّ
"اجلس في مسجد املدينة وأفِت العظماء أمثال أبان بن تغلب ال

حّب أن ُيرى في شيعتي مثلك"
ُ
ي أ

ّ
 .3الناس فإن

: القرآن الكريم دستور العقيدة والهداية
ا
 خامسا

 إلامام الباقر عليه السالم املؤمنين على تالوة كتاب هللا
َّ

ه املنبع ألاصيل والدستور حث
ّ
 العزيز، ألن

الدائم لهداية الناس. روى أبو بصير قال: قلُت ألبي جعفر: إذا قرأت القرآن فرفعت صوتي 

رائي ههذا أهلك والناس، فقال عليه السالم: "
ُ
ما ت

ّ
يا أبا محّمد اقرأ جاءني الشيطان فقال: إن

ع بالقرآ  هللا ُيحّب الصوت الحسن قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك، ورّجِ
ّ
ن صوتك فإن

"
ا
 .4ُيرّجع فيه ترجيعا

وأعلن رفضه ملنهج تفسير القرآن الذي يعتمد على آلاراء الشخصية والاستحسان، فقد دخل 

نعم ؟ قال: ""أنت فقيه أهل البصرة"عليه الفقيه املعروف قتادة فقال له إلامام عليه السالم: 

فّسر القرآن، قال عليه السالم: "هكذا يزعمون"
ُ
"، فأنكر إلامام عليه نعم". قال: "بلغني أنك ت

                                                 
1
 ، ولالطالع أكثر يراجع كتب علم الرجال.121الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، ص 
2

الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الكشي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح وتعليق: ميرداماد  

 .138، ص 2هـ، ال.ط، ج1040البيت إلحياء التراث، األسترابادي، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، قم، مؤسسة آل 
3
 .131، ص 1م. ن، ج 
0
 .111، ص 2الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  
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رت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، ذلك وقال له:   قد فسَّ
َ

نت
ُ
 ك

ْ
"يا قتادة إن

ما يعرف القرآن 
ّ
 قد فّسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، يا قتادة، ويحك، إن

َ
نت

ُ
وإن ك

 .1من خوطب به"

السالم ممن كتب عنه تفسير القرآن، وهما أبو الجارود زيار بن  وقد اشتهر من أصحابه عليه

 املنذر، وأبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار.

ة الشريفة وأهّميتها في فهم الدين
ّ
: موقع السن

ا
 سادسا

لقد اعتنى إلامام الباقر عليه السالم بشكل خاّص بحديث الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم 

، كما روى عنه أبان بن تغلب وغيره 2زيد الجعفّي سبعين ألف حديثحّتى روى عنه جابر بن ي

من تالمذته وأصحابه مجموعة كبيرة من هذا التراث الضخم. ولم يكتفم إلامام بنقل الحديث 

ونشره بل دعا إلى الاهتمام بفهم الحديث والوقوف على معطياته، حّتى جعل املقياس في فضل 

ه قال: "الراوي هو فهم الحديث ودرايته بم
ّ
اعرف منازل الشيعة عانيه وأسراره. وقد روي عنه أن

 املعرفة هي الدراية للرواية، وبالدراية للرواية يعلو املؤمن 
ّ
على قدر رواياتهم ومعرفتهم, فإن

 .3إلى أقص ى درجات إلايمان"

: تصحيح العقيدة
ا
 سابعا

ل الكالمية، وسئل عن أعقد بحث إلامام أبو جعفر الباقر عليه السالم في كثير من دروسه املسائ

ها في بحوث هذا العلم فأجاب عنها، سأله رجل فقال له: أخبرني عن ربك متى كان؟ 
ّ
املسائل وأدق

ما يقال لش يء لم يكن، متى كان؟ إن رّبي تبارك وتعالى  فأجابه إلامام عليه السالم:
ّ
"ويلك! إن

 بال كيف، ولم يكن له كان، وال كان لكونه 
ا
كون. كيف! وال كان له أين، وال كان ولم يزل حيا

، وال قوي بعدما كّون ألاشياء، وال كان 
ا
كان في ش يء، وال كان على ش يء، وال ابتدع ملكانه مكانا

"...
ا
 قبل أن يكّون شيئا

ا
 .4ضعيفا

                                                 
1
 .311، ص 9م.ن، ج 
2
 .104، ص 1م.ن، ج  
3
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 املفاهيم الرئيسة

-  
ً
عرف إلامام الباقر عليه السالم بشّدة عبادته هلل سبحانه وتعالى، وكثرة دعائه وخصوصا

 يعته ومواليه.لش

ة. وقد امتاز بذلك بين جميع أهل  -
ّ
ُعرف إلامام عليه السالم بالكرم والجود والتواضع للناس كاف

 زمانه.

رت عوامل عديدة في حياة إلامام الباقر عليه السالم، منها: -
ّ
 لقد أث

ة املناطق إلاسالمية. -1
ّ
 انتشار الخوف في كاف

 ناس في العالم إلاسالمّي.الانحطاط الفكرّي الذي عّم أكثر ال -2

ام على املستوى النظرّي أو العملّي. -3
ّ
ي بين الحك

ّ
 الفساد السياس ّي املتفش 

 رائد في بناء جامعة أهل البيت عليهم السالم  -
ً
 علميا

ً
لقد أّسس إلامام الباقر عليه السالم دورا

 العلمية من خالل:

: إلامام الباقر عليه السالم هو املرجعية العلم
ً
 يةأوال

: التركيز على الجانب ألاخالقّي والتربوّي.
ً
 ثانيا

م.
ّ
: العلم والتعل

ً
 ثالثا

: تربية الفقهاء، واملحّدثين.
ً
 رابعا

: الاهتمام بالقرآن.
ً
 خامسا

: فهم الدين من خالل السّنة الشريفة.
ً
 سادسا

: تصحيح العقيدة.
ً
 سابعا
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 ليه السالمالدرس الثالث عشر: إلامام جعفر بن محّمد الصادق ع

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 يتعّرف إلى قبس من علم إلامام عليه السالم وعبادته. -1

 يتبّين الظروف السياسّية املحيطة بعصر إلامام الصادق عليه السالم. -2

 .يتعّرف إلى النهضة العلمية في عصر إلامام الصادق عليه السالم ومنهجه إلاصالحيّ  -3

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

ولد إلامام جعفر بن محّمد الصادق عليه السالم يوم الاثنين في السابع عشر من شهر ربيع ألاّول 

هـ. وكانت والدته املباركة في اليوم الذي ولد فيه رسول هللا صلى هللا 83في املدينة املنّورة سنة 

وه إلامام محّمد بن علي الباقر عليه السالم وأّمه عليه وآله وسلم. وهو يوم عظيم البركة. وأب

الجليلة املكّرمة فاطمة، املكّناة بأّم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، التي روي في حّقها 

ه قال: 
ّ
قت وأحسنت، وهللا ُيحّب عن إلامام الصادق عليه السالم أن

ّ
"كانت أّمي مّمن آمنت وات

 .2الصادق عليه السالم ابن املكّرمة وكان ُيقال لإلمام. 1املحسنين"

م إلامام إلامامة بوصّية من والده. واستمّرت 
ّ
وبعد شهادة أبيه إلامام الباقر عليه السالم تسل

 من سنة 34إمامته 
ً
 هـ.148هـ حّتى شهادته في سنة 114سنة تقريبا

ّقب إلامام عليه السالم بعّدة ألقاب: الصابر، الفاضل، الطاهر، الصادق، و 
ُ
هذا ألاخير هو ول

 أشهر ألقابه.

 وأّما كنيته فأبو عبد هللا، وأبو إسماعيل، وأبو عبد هللا أشهرهما.

وولد لإلمام الصادق عليه السالم عشرة أوالد من الذكور وإلاناث، وهم: إلامام موس ى الكاظم 

علي بن عليه السالم أّمه أم ولد، وإسماعيل وعبد هللا وأم فروة، أّمهم فاطمة بنت الحسين بن 

الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، وإسحاق ومحمد، والعّباس وعلي وأسماء وفاطمة 

 .3أّمهاتهم أم ولد

                                                 
1
 ، باب مولد أبي عبد هللا جعفر بن محمد عليه السالم.383، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2
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110 
 

. وكانت شهادته 1وقبل شهادته املباركة أوص ى البنه إلامام موس ى عليه السالم باإلمامة من بعده

 على يد املنصور، وهو ابن خمٍس 148في شهر شّوال سنة 
ً
وسّتين سنة، ودفن في هـ مسموما

 جوار آبائه الطاهرين في البقيع في املدينة املنّورة.

: عبادته ومكارم أخالقه
ا
 ثانيا

ُعرمف إلامام الصادق عليه السالم بمكارم ألاخالق وأسماها، وكانت مناقبه كثيرة تفوت عّد 

 
ً
أتاه عليه السالم الحاسب، ويحار فيها إلانسان. ومّما ورد في عفوه عن الناس ما روي أّن رجال

 قاله فيك، فقال أبو 
ّ

 من الوقيعة والشتيمة إال
ً
 ابن عّمك ذكرك فما ترك شيئا

ً
فقال: إّن فالنا

عبد هللا عليه السالم للجارية: ايتيني بوضوء، فتوّضأ ودخل، فقلُت في نفس ي: يدعو عليه، 

ى ركعتين، فقال: 
ّ
ي وأكرم،فصل

ّ
ي قد وهبته، وأنت أجود من

ّ
فهبه لي وال تؤاخذه  "يا رّب هو حق

قايسه"
ُ
 .2، ثّم رّق فلم يزل يدعو فجلعت أتعّجببي وال ت

ه كان ُيسّبح هللا وهو راكع سّتين تسبيحة، فقد 
ّ
وقد ورد في شّدة عبادته هلل سبحانه وتعالى أن

ي فعددت له في الركوع 
ّ
روى أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد هللا عليه السالم وهو ُيصل

 .3سّتين تسبيحةوالسجود 

ه قال: "وكان جعفر بن 
ّ
وروي عن مالك بن أنس ـ فقيه أهل السنة وإمامهم في ذلك العصر ـ أن

، وكان من عظماء 
ً
، وإّما ذاكرا

ً
، وإّما قائما

ً
محّمد ال يخلو من إحدى ثالث خصال: إّما صائما

طّيب املجالسة، كثير العّباد، وأكابر الزّهاد الذين يخشون هللا عّز وجّل، وكان كثير الحديث، 

 اخضّر مّرة واصفّر أخرى حّتى ُينكره من يعرفه. قال رسول هللا"الفوائد، فإذا قال: "

ما هّم بالتلبية انقطع 
ّ
ولقد حججت معه سنة فلّما استوت به راحلته عند إلاحرام كان كل

أن تقول،  الصوت في حلقه وكاد يخّر من راحلته، فقلُت: قل يا بن رسول هللا، فال بّد لك من

: "يا ابن أبي عامر، كيف أجسر أن أقول: لّبيك اللهم لّبيك، فقال الصادق عليه السالم

 .4وأخش ى أن يقول عّز وجّل لي: ال لّبيك وال سعديك"

                                                 
1
 ، باب اإلشارة والنص على أبي الحسن عليه السالم.341، ص1الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2

، 1هـ، ط1019الشيخ علي الطبرسي، علي بن الحسن، مشكاة األنوار، تحقيق: مهدي هوشمند، دار الحديث،  

 .394ص
3
 .328، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
0
 .111لشيخ الصدوق، محمد بن علي، الخصال، صا 



 

111 
 

: قبس من علمه
ا
 ثالثا

إّن النظر إلى كلمات املعاصرين لإلمام الصادق عليه السالم يكشف عن سعة علم إلامام عليه 

"أي إلامام الصادق عليه  -ته عندهم، قال كمال الدين محّمد بن طلحة: هو السالم ومكان

من عظماء أهل البيت عليهم السالم وساداتهم ذو علوم جّمة وعبادة موفورة  -السالم 

وأوراد متواصلة وزهادة بّينة وتالوة كثيرة يتتّبع معاني القرآن الكريم ويستخرج من بحره 

م أوقاته على أنواع الطاعات بحيث ُيحاسب عليها نفسه. جواهره ويستنتج عجائبه وُيقّس 

ة، نور قسماته 
ّ
ر باآلخرة واستماع كالمه ُيزّهد في الدنيا والاقتداء بهداه يورث الجن

ّ
ذك

ُ
رؤيته ت

قل عنه الحديث 
ُ
ه من ذرّية الرسالة، ن

ّ
ه من ساللة النبّوة، وطهارة أفعاله تصدع بأن

ّ
شاهد أن

العلماء، مثل: يحيى بن سعيد ألانصارّي وابن جريح، ومالك بن  واستفاد منه العلم كثير من

ّرفوا بها، وفضيلة 
ُ

أسد، وابن عيينة وأبي حنيفة، وغيرهم، وعّدوا أخذهم منه منقبة ش

 .1"اكتسبوها

 الذين تتلمذوا على يديه، وصاروا من كبار العلماء إلاماميين، منهم: أبان 
ً
وكان من أصحابه أيضا

عمار، بريد بن معاوية العجلي، ومحمد بن مسلم الثقفي، والفضيل بن بن تغلب، إسحق بن 

يسار، وجميل بن دراج، وإسماعيل بن مسلم الكوفي، ومعاوية بن عمار العجلي، حمران بن 

 .2أعين الشيباني، زرارة بن أعين، صفوان بن مهران، وغيرهم الكثير

العلمية، وهو أمر مّتفق عليه من وهناك شواهد كثيرة على عظمة إلامام الصادق عليه السالم 

َبل علماء الشيعة والسّنة، فالفقهاء والعلماء الكبار يتواضعون أمام عظمته العلمية ويمدحون  قم

ه العلمّي، فأبو حنيفة يقول: ملا أقدمه )جعفر بن محمد( املنصور بعث إلّي فقال: "يا أبا 
ّ
تفوق

ه من مسائلك الشداد فهّيأت له أربعين حنيفة، إّن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فيّهئ ل

مسألة، ثّم بعث إلّي أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته، فدخلت عليه وجعفر جالس عن يمينه، فلّما 

مت عليه، فأومأ إلّي 
ّ
بصرت به دخلني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني ألبي جعفر املنصور، فسل

 فجلست.

 ذا أبو حنيفة.ثّم التفت إليه، فقال: يا أبا عبد هللا، ه

 قال عليه السالم: "نعم أعرفه".

 ثّم التفت إلّي فقال: يا أبا حنيفة ألق على أبي عبد هللا من مسائلك.

                                                 
1
 .319، ص 2األربلي، علي بن عيسى، كشف الغمة، ج 
2
 ، ولالطالع أكثر يراجع كتب علم الرجال.111راجع: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، ص  
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لقي عليه فيجيبني، فيقول "أنتم تقولون كذا وأهل املدينة يقولون كذا ونحن نقول 
ُ
فجعلت أ

، حّتى أت
ً
يت على ألاربعين مسألة فما أخّل كذا"، فّربما تابعنا ورّبما تابعهم ورّبما خالفنا جميعا

 منها بش يء.

 أعلم الناس أعلمهم باختالف ثّم قال أبو حنيفة وبعد ما بلغ إلى هذا الوضع: "
ّ
أليس أن

 .1الناس؟"

من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته في  -الصادق عليه السالم-ونقل الناس عنه  

 .2ما نقل عنه من العلوم جميع البلدان، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته

 الظروف املحيطة بعصر إلامام الصادق عليه السالم

ُيعتبر عهد إلامام الصادق عليه السالم عهد الانفراج الفكرّي ملدرسة أهل البيت عليهم السالم، 

 بالعهود السابقة التي مّرت هها ألاّمة إلاسالمّية. وأسباب هذا الانفراج كثيرة أهّمها 
ً
 قياسا

ً
طبعا

هـ. والبداية الضعيفة لدولة بني العّباس. ومن الطبيعّي 132ف الحكم ألاموّي وانهياره سنة ضع

 عن 
ً
ام عن رموز أهل البيت عليهم السالم. لذلك كان إلامام عليه السالم بعيدا

ّ
أن ينشغل الحك

عليه  املواجهة السياسّية العلنّية. ولذا ُسّمي هذا العصر بعصر انتشار علوم آل محّمد صلى هللا

 على الشيعة، حيث كان فضالء الشيعة ورواتهم في تلك السنين 
ً
وآله وسلم، مّما انعكس إيجابيا

آمنين على أنفسهم مطمئّنين متجاهرين بوالء أهل البيت عليهم السالم معروفين بذلك بين 

الناس، ولم يكن لألئّمة عليهم السالم مزاحم لنشر ألاحكام، فكان يحضر شيعتهم مجالسهم 

 .3عاّمة والخاّصة لالستفادة من علومهمال

ولقد بلغ الازدهار العلمّي والفكرّي غايته في عهد إلامام الصادق عليه السالم فازدهرت املدينة 

ب العلوم ووفود ألاقطار إلاسالمية، وانتظمت فيها حلقات الدرس، وكان 
ّ

املنّورة وزخرت بطال

لة الحديث من مختلف الطبقات ينتهلون بيته كجامعة إسالمية يزدحم فيه رجال العلم وحم

من معين علمه. ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع 

 .4البلدان

                                                 
1

الصادق عليه السالم  ، الشيخ أسد حيدر، اإلمام211، ص01العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
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2
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 منهج إلامام الصادق عليه السالم في التصحيح العلمّي 

لمّي لقد حرص إلامام الصادق عليه السالم على املعالجة العلمية الجدّية والشاملة، للواقع الع

 بشكل عام والفقهّي بشكل خاّص. وتكّون املنهج إلاصالحّي من مجموعة من الخطوات أهّمها:

 ألاولى: رفض منهج الاجتهاد السائد

عمل إلامام عليه السالم على تصحيح منهج الاجتهاد الفقهّي السائد املعتمد على القياس، فقد 

ه قال عليه السالم: 
ّ
 أصحاب املقائيس روي عنه أن

ّ
طلبوا العلم باملقائيس، فلم تزدهم "إن

 دين هللا ال يصاب باملقائيس"
ّ
، وإن

ا
 بعدا

ّ
 .1املقائيس من الحّق إال

 الثانية: منهج التعامل مع الشريعة والفقه

ل ذلك في 
ّ
وذلك من خالل تأصيل منهج الاجتهاد الفقهّي واستنباط أحكام الشريعة. وقد تمث

في أصول الفقه، والفقه، والحديث، والتي تمّيزت باالعتماد الرسائل العلمّية التي دّونها أصحابه 

 للفقه وإلافتاء دون الرأي 
ً
خذت أساسا

ّ
على مدرسة أهل البيت عليهم السالم، حيث ات

 والاستحسان، وذلك من خالل:

ربط كّل ما يصدر عنه من روايات وأخبار بمرجعّية النّص ألاساسية تحديد مرجعية النص:  -1

لة برسول 
ّ
ه قال:  املتمث

ّ
هللا، فال حّجية لجميع أنواع النصوص الواردة بطرق أخرى، فروي عنه أن

"حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جّدي، وحديث جّدي حديث الحسين وحديث 

أمير املؤمنين وحديث أمير املؤمنين حديث  الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث

 .2"ول هللا قول هللا عّز وجّل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وحديث رس

: ونفى صدور الفتاوى عنهم عليه السالم مع ما لهم من الشأن تحديد مصادر الفتاوى  -2

واملوقع العلمّي. وفي هذا إشارة إلى عدم حجية جميع الفتاوى التي يصدرها املجتهدون باالعتماد 

ا نفتي الناس على القياس ونحوه، فقال عليه السالم: 
ّ
ا من الهالكين "إنا لو كن

ّ
برأينا وهوانا لكن

 
ا
ا نفتيهم بآثار من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأصول علم عندنا نتوارثها كابرا

ّ
ولكن

 .3عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤالء ذهبهم وفّضتهم"
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ه في الدين: -3
ّ
به كيفية استنباط ألاحكام من مصادر التشريع  وضع منهج التفق

ّ
م طال

ّ
فقد عل

مهم كيفية التعامل مع ألاحاديث املتعارضة. ويمكن بيان مكّونات هذا املنهج باألمور ك
ّ
ما عل

 التالية:

رفض ما يخالف الكتاب -أ
: فصّرح عليه السالم بوجوب رفض ألاحاديث التي تعارض القرآن 1

 2فقال عليه السالم: "ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف"
ً
 على ك. وقال أيضا

ّ
ّل : "إن

 فما وافق كتاب هللا فخذوه وما خالف كتاب هللا 
ا
حّق حقيقة، وعلى كّل صواب نورا

 .3فدعوه"

وفي حالة تعارض ألاحاديث فيما بينها قال عليه  بيان كيفية معالجة ألاحاديث املتعارضة: -ب

 من كتاب هللا أو من قول رسول هللا صلى السالم: 
ا
"إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا

ذي جاءكم به أولى به"هللا
ّ
 فال

ّ
 .4 عليه وآله وسلم وإال

منازعة  عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد هللا عليه السالم عن رجلين من أصحابنا بينهما

: "ينظران من كان منكم مّمن قد روى حديثنا ونظر في حاللنا وحرامنا في دين أو ميراث، فقال

 
ّ
، فإن

ا
، فإذا حكم بحكمنا فلم وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما

ا
ي قد جعلته عليكم حاكما

 بحكم هللا وعلينا رّد، والراّد علينا الراّد على هللا وهو على حّد 
ّ

ما استخف
ّ
يقبل منه، فإن

 .1الشرك باهلل..."

ما علينا : عن هشام بن سالم، عن أبي عبد هللا عليه السالم، قالالتفريع عن ألاصول  -ج
ّ
: "إن

 .1ل وعليكم التفريع"أن نلقي إليكم ألاصو 

يالحظ في مجموعة كبيرة من الروايات الواردة عن ألائّمة  تأسيس القواعد الفقهّية الكلية: -د

لت هذه 
ّ
ية للفقه وألاصول والحديث. وقد شك

ّ
عليهم السالم أّنها قد تحّدثت عن قواعد كل

 من منهج وأدوات الاجتهاد عند
ً
 هاما

ً
إلامامية. ونذكر فيما  القواعد الكلية في عصر الغيبة جزءا

 يلي بعض الروايات في هذا املجال:

                                                 
1

في علم األصول، فليس كل مخالف للكتاب ال يأخذ به على وجه اإلطالق، وال  إن هذه المسألة لها مباحث تفصيلية 
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 أو يومين أو 
ً
عن موس ى بن بكر، قال: قلت ألبي عبد هللا عليه السالم، الرجل يغمى عليه يوما

الثالثة أو ألاربعة أو أكثر من ذلك، كم يقض ي من صالته؟ قال: "أال أخبرك بما يجمع لك هذه 

ما غلب هللا ع
ّ
ها؟ كل

ّ
 .1ليه من أمر فاهلل أعذر لعبده"ألاشياء كل

 ألاصحاب من الفقهاء على إلافتاء: -هـ
ّ

 حث

ي قال إلامام الصادق عليه السالم ألبان بن تغلب: 
ّ
"اجلس في مسجد املدينة وأفِت الناس، فإن

 .2أحّب أن ُيرى في شيعتي مثلك"

 الثالثة: التدوين

 مدرسة إلامام عليه السالم باالهتمام بال
ً
به وتمّيزت أيضا

ّ
تدوين فكان عليه السالم يأمر طال

د لهم ضرورة التدوين والكتابة، كما تجد ذلك في قوله عليه السالم:  م
ّ
"إحتفظوا بالكتابة ويؤك

 .3بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون اليها"

ة
ّ
 الرابعة: مرجعّية الكتاب والسن

ة للشريعة:
ّ
 أ.جامعّية الكتاب والسن

 هللا تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كّل الم، قالعن ُمرازم عن أبي عبد هللا عليه الس
ّ
: "إن

ى ال يستطيع عبد أن يقول: لو كان 
ّ
 يحتاج إليه العباد، حت

ا
ى وهللا ما ترك هللا شيئا

ّ
ش يء، حت

 وقد أنزل هللا فيه
ّ
 .4"هذا أنزل في القرآن، إال

 

ى بن خنيس قال: قال أبو عبد هللا عليه السالم
ّ
 : "ما من أوعن املعل

ّ
مر يختلف فيه اثنان، إال

 .1وله أصل في كتاب هللا ولكن ال تبلغه عقول الرجال"

 

 وجوب الرّد إلى الكتاب والسّنة وأخذ ألاحكام منهما: -ب

ه قال: "
ّ
ة.."روي عنه عليه السالم أن

ّ
 .6كّل ش يء مردود إلى الكتاب والسن

 
                                                 

1
 .20، أبواب ما بعد األلف، ح 100، ص 2الشيخ الصدوق، محمد بن علي، الخصال، ج  
2
 .8، ص 1األردبيلي، محمد علي، جامع الرواة، مكتبة المحمدي، ال.ت، ال.ط، ج 
3
 .12، ص 1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  
0
 .1، باب الرد الى الكتاب، ح 24، كتاب فضل العلم، الباب 18م.ن، ص  
1
 .1، ح 14، ص 1م. ن، ج 
1
 .3، ح 14م. ن، ص  
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 سعة جامعة إلامام الصادق عليه السالم

يه السالم جميع التيارات الفكرية والدينية السائدة في تلك الفترة، وأثبت قارع إلامام الصادق عل

ب الشيعة، فقد زخرت 
ّ

أفضلية العقيدة إلاسالمية. ولم تقتصر جامعة إلامام الصادق على الطال

. وكان أئّمة املذاهب املشهورون ـ بشكل مباشر وغير 
ً
ب العلم من مختلف املذاهب أيضا

ّ
بطال

يه يفيدون منه، وكان على رأسهم أبو حنيفة الذي الزم إلامام سنتين وجعل مباشر ـ تالمذة لد

 .1هاتين السنتين مصدر علمه ومعرفته وكان يقول: لوال السنتان لهلك النعمان

وقد كان تالمذة إلامام من ألاقطار املختلفة مثل الكوفة والبصرة وواسط والحجاز وغيرها، ومن 

خارق، طي، سليم، غطفان، ألازد، خزاعة، خثعم، بني ضبة، مختلف القبائل مثل بني أسد، امل

صلوا بتلك الجامعة
ّ
ب وبنو الحسن الذين ات

ّ
 .2وقريش ال سيما بنو الحارث بن عبد املطل

اء: أدركت في هذا املسجد ـ الكوفة ـ تسعمائة شيخ كّل 
ّ

وقد قال الحسن بن علّي بن زياد الوش

 .3يقول حّدثني جعفر بن محّمد

ب تالميذه في العلم الذي يتناسب مع وكان إلاما
ّ
م ويرغ

ّ
م الصادق عليه السالم يشّجع ويعل

ذوقهم وطبيعتهم، وفي النهاية كان كّل واحد منهم يتخّصص في مجال علمّي واحد أو مجالين مثل 

 الحديث، التفسير، علم الكالم وغيرها.

ظرة إلى املناظرة مع أحد وكان عليه السالم يرشد بعض العلماء الذين يراجعونه للبحث واملنا

ب الذي تخّصص في ذلك العلم، فقد روي عن هشام بن سالم قال: كّنا عند أبي عبد هللا 
ّ

الطال

عليه السالم جماعة من أصحابه، فورد رجل من أهل الشام فاستأذن، فأذن له، فلّما دخل 

م، فأمره أبو عبد هللا عليه السالم بالجلوس، ثّم قال له: 
ّ
قال: بلغني  ا الرجل؟""حاجتك أّيهسل

ناظرك.
ُ
ك عالم بكّل ما تسأل عنه، فصرت إليك أل

ّ
 أن

 قال: في القرآن، وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه. "في ماذا؟"فقال أبو عبد هللا عليه السالم: 

ريدك أنت ال  "يا حمران دونك الرجل!".فقال أبو عبد هللا عليه السالم: 
ُ
ما أ

ّ
فقال الرجل: إن

 حمران.

فأقبل الشامّي يسأل حمران  "إن غلبت حمران فقد غلبتني".عبد هللا عليه السالم:  فقال أبو 

 حّتى غرض وحمران يجيبه.

                                                 
1
 .14، ص1الصادق والمذاهب األربعة، ج الشيخ أسد حيدر، اإلمام 
2
 .39م.ن، ص 
3

هـ، 1011النجاشي، أحمد بن علي، فهرست مصنفي الشيعة )رجال النجاشي(، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي،  

 .04 - 38، ص 1ط
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 ما سألته عن ش يء "كيف رأيت يا شامي؟"فقال أبو عبد هللا عليه السالم: 
ً
. قال: رأيته حاذقا

 أجابني فيه.
ّ
 إال

ريد يا " "يا حمران سل الشامّي فقال أبو عبد هللا عليه السالم: 
ُ
فما تركه يكشر. فقال الشامي: أ

ناظرك في العربية!
ُ
 أبا عبد هللا أ

"، فناظره فما ترك الشامي "يا أبان بن تغلب ناظرهفالتفت أبو عبد هللا عليه السالم فقال: 

 يكشر.

ناظرك في الفقه!
ُ
ريد أن أ

ُ
 فقال: أ

ريد فناظره فما ت يا زرارة! ناظره!"فقال أبو عبد هللا عليه السالم: "
ُ
رك الشامّي يكشر. ثّم قال: أ

ناظرك في الكالم!
ُ
 أن أ

م مؤمن الطاق بكالمه "يا مؤمن الطاق ناظرهقال: 
ّ
"، فناظره فسجل الكالم بينهما، ثّم تكل

 فغلبه به.

 -قدرة إلانسان على فعل الشّر والخير -وهكذا عندما أراد الشامي أن يناظر في الاستطاعة 

 من حمزة الطيار وهشام بن سالم وهشام بن الحكم والتوحيد وإلامامة أمر إلام
ً
ام وبالترتيب كال

ة قاطعة ومنطق مفحم، وبمشاهدة ذلك املشهد املثير ارتسمت ابتسامة 
ّ
بمناظرته، فغلبوه بأدل

 
ً
 .1جميلة على شفتي إلامام فرحا

 إلامام الصادق عليه السالم واملنصور 

 من نشاطات وتح
ً
 جدا

ً
ّركات إلامام الصادق السياسية. ومّما جعله كان أبو جعفر املنصور قلقا

 محبوبية إلامام الصادق عليه السالم ومنزلته العلمية الكبيرة، لذلك كان ُيحضر 
ً
يزداد قلقا

ط لقتله وفي كّل مرة كان الخطر يزول 
ّ
خرى، ويخط

ُ
إلامام إلى العراق بين الحين وآلاخر بذريعة وأ

 .2عن إلامام بنحو أو بآخر

ة، وكان له جواسيس ينظرون من ثبتت كان املنصور ير 
ّ
اقب تحّركات الشيعة في املدينة بدق

 .3شيعيته فيضربون عنقه

                                                 
1
 .111،ص2الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال، ج 
2

، وقد عقد المجلسي فصالً خاصاً للمواجهات 212-112، ص01ار، جالعالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنو 

 التي كانت بين اإلمام والمنصور.
3
 .292الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال، ص 
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 وكان إلامام الصادق عليه السالم يمنع أصحابه من التعاون والتعامل مع الجهاز الحاكم.

: جعلت فداك 
ً
ه ربما أصاب الرجل مّنا الضيق  -أصلحك هللا-وقد سأله أحد أصحابه يوما

ّ
إن

 شّدة، فيدعى إلى بناء يبنيه أو نهر يكريه أو املسناة يصلحه، فما تقول في ذلك؟وال

  -يعني بني العّباس  -: "ما أحّب أن أعقد لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء فقال عليه السالم
ّ
وأن

ى يحكم 
ّ
 أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حت

ّ
لي ما بين البتيها وال مّدة بقلم، إن

 .1ين العباد"هللا ب

ر الفقهاء واملحّدثين من الانتماء إلى الحكومة ويقول 
ّ
مناء الرسل، فإذا وكان يحذ

ُ
: "الفقهاء أ

رأيتم الفقهاء قد ركبوا إلى السالطين فاّتهموهم"
2. 

: لوال تغشانا كما يغشانا سائر الناس.
ً
 وكتب أبو جعفر املنصور إلى إلامام يوما

دنيا ما نخافك عليه، وال عندك من آلاخرة ما نرجوك له، وال ما عندنا من الفأجابه إلامام: "

يك عليها، وال تعّدها نقمة فنعّزيك بها، فلم نغشاك؟!"،
ّ
فكتب املنصور:  أنت في نعمة فنهن

"من أراد الدنيا فال ينصحك، ومن أراد آلاخرة فال تصحبنا لتنصحنا، فأجابه إلامام: 

 .3يصحبك"

 

 املفاهيم الرئيسة

مام الصادق عليه السالم من عظماء أهل البيت عليهم السالم وساداتهم وذا علوم يعتبر إلا  -

 جّمة وعبادة موفورة وأوراد متواصلة وزهادة بّينة وتالوة كثيرة.

منهج إلامام الصادق عليه السالم في إلاصالح العلمّي: أهّم الخطوات التي قام هها عليه السالم  -

 في منهجه الاصالحي:

.ألاولى: رفض 
ً
 منهج الاجتهاد الذي كان سائدا

 الثانية: منهج الاجتهاد الفقهّي من خالل:

 . تحديد مرجعية النص.1

 . تحديد مصادر الفتاوى.2

 . وضع منهج التفّقه في الدين.3

                                                 
1
 .1، باب عمل السلطان وجوائزهم، ح141، ص 1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2
 .21، ص3دق عليه السالم والمذاهب األربعة، جالشيخ أسد حيدر، اإلمام الصا 
3
 .190، ص01العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 



 

123 
 

 الثالثة: التدوين.

 الرابعة: اعتبار املرجعية ألاساس هي الكتاب والسّنة.

 من تحر  -
ً
 جدا

ً
 كات إلامام لذلك حاول قتله عّدة مّرات.كان املنصور العباس ّي قلقا

 كان إلامام عليه السالم يمنع أصحابه من التعاون والتعامل مع الجهاز الحاكم. -
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 الدرس الرابع عشر: إلامام موس ى بن جعفر الكاظم عليه السالم

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 ه السالم وعبادته.يتعّرف إلى مكارم أخالق إلامام علي -1

تي رافقت تصّدي إلامام الكاظم عليه السالم لإلمامة. -2
ّ
 يعرف الظروف العاّمة ال

 يفهم أولوّيات املواجهة لدى إلامام عليه السالم حّتى مرحلة السجن. -3

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

هـ( 128هر صفر سنة )ولد إلامام موس ى بن جعفر الكاظم عليه السالم يوم ألاحد السابع من ش

ة واملدينة. أبوه إلامام جعفر بن محّمد الصادق عليه السالم، وأّمه ُيقال 
ّ
في مدينة ألابواء بين مك

ه قال في حّقها: 
ّ
"حميدة في الدنيا، لها حميدة. وقد روي عن إلامام الباقر عليه السالم أن

حّب البنه إلامام موس ى الكاظم . وكان إلامام الصادق عليه السالم شديد ال1محمودة في آلاخرة"

: ما بلغ بك من حّبك ابنك موس ى؟ قال عليه السالم: 
ً
"وددت أن عليه السالم حّتى قيل له يوما

ى ال يشركه في حّبي له أحد"
ّ
 .2ليس لي ولد غيره حت

وكان من ألقابه عليه السالم العبد الصالح، الصابر، ألامين، باب الحوائج، ذو النفس الزكية، 

جتهدين، الوفّي، املأمون، الطّيب، والكاظم، وألاخير من أشهر ألقابه، وذلك لكثرة كظمه زين امل

 .3الغيظ وعدم دعائه على أعدائه مع ما لقي منهم من ألاذى، وكان ُيحسن إلى من ُيس يء إليه

 وأّما كنيته فهي: أبو إبراهيم، أبو علّي، أبو إسماعيل وأبو الحسن ألاّول، وهو أشهرها.

م إلامامة بعد شهادة أبيه الصادق عليه السالم في سنة وقد تس
ّ
هـ، 183هـ، إلى سنة 148ل

 سنة. 31واستمّرت إمامته 

 وأنثى منهم: إلامام علي بن 
ً
 ذكرا

ً
 وولد له من ألابناء عليه السالم سبعة وثالثون ولدا

                                                 
1
 ، باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السالم.011، 1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2
 .248، ص11العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
3
 .110، ص1ير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، جابن األث 
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ارون، موس ى الرضا عليهما السالم، وإبراهيم، والعباس، والقاسم، وإسماعيل، وجعفر، وه

وحكيمة، ونقتصر على ذكر أسماء  ،ورقية ،والحسين، وفاطمة الكبرى، وفاطمة الصغرى 

 .1هؤالء

. واستشهد 2وكان إلامام قد أوص ى قبل شهادته باإلمامة إلى ابنه إلامام علّي الرضا عليه السالم

 ببغداد في حبس السندّي بن شاهك في الخامس وال
ً
عشرين إلامام الكاظم عليه السالم، مسموما

هـ(. وهو ابن أربع وخمسين سنة، ودفن ببغداد في مقابر 183من رجب سنة ثالث وثمانين ومائة )

 قريش.

: عبادته وتقّربه هلل
ا
 ثانيا

ه كان يقوم الليل للتهّجد والعبادة حّتى الفجر 
ّ
كان إلامام عليه السالم أعبد أهل زمانه. وروي أن

ي صالة الفجر ويبدأ بالتعقيب إلى طل
ّ
 إلى قبيل الزوال. وكان فُيصل

ً
وع الشمس، ثّم يظّل ساجدا

 ما يقول: 
ً
ي أسألك الراحة عند املوت والعفو عند الحساب"، كثيرا

ّ
وُيكّرر هذا "اللهّم إن

 الدعاء.

 :
ً
م الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك"وكان من دعائه أيضا

ُ
 .3"عظ

 حّتى تجري 
ً
. وقد ورد في زيارته ما 4دموعه على لحيتهوكان عليه السالم يبكي من خوف هللا كثيرا

اللهّم صّل على محمد وأهل بيته وصّل على موس ى يشير إلى شّدة عبادته وتقّربه هلل عّز وجّل، "

بن جعفر وص ّي ألابرار، وإمام ألاخيار، وعيبة ألانوار، ووارث السكينة والوقار والحكم 

مواصلة الاستغفار، حليف السجدة وآلاثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر، ب

صلة الجميلة
ّ
 .1"الطويلة، والدموع الغزيرة، واملناجاة الكثيرة، والضراعات املت

ودخل في إحدى املّرات مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فسجد سجدة في أّول الليل، 

قوى ويا أهل عظم الذنب عندي فليحسن العفو عندك، يا أهل التوُسمع يقول في سجوده: "

 .6فجعل يرّددها حّتى أصبحاملغفرة"، 

                                                 
1

، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج الموليد، 200، ص2الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 

 .01ص
2

، باب اإلشارة والنص على أبي الحسن الرضا عليه 311، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 

 السالم.
3
 .24، ص3إلربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمة، جا 
0
 .281، ص2، ج1هـ، ط1022الشيخ عباس القمي، منتهى اآلمال، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم،  
1
 .11، ص88العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
1
 .28، ص13الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد، ج 
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: مكارم أخالقه
ا
 ثالثا

اشتهر إلامام الكاظم عليه السالم بعظيم شأنه، وكثرة اجتهاده وعبادته هلل سبحانه وتعالى. وكان 

 
ً
، ويقطع النهار متصّدقا

ً
 وقائما

ً
 بالكرامات، يبيت الليل ساجدا

ً
 على العبادات، مشهورا

ً
مواظبا

.
ً
، وكان إلامام عليه السالميجازي  وصائما

ً
ولفرط حلمه وتجاوزه عن املعتدي عليه ُدعي كاظما

املس يء بإحسانه إليه، ويقابل الجاني بعفوه عنه. ولكثرة عبادته كان يسّمى بالعبد الصالح، 

ويعرف بالعراق بباب الحوائج إلى هللا لنجح مطالب املتوّسلين إلى هللا تعالى به، وكان أفقه الناس 

 .1في زمانه، وأسخاهم وأكرمهم

ه كان يحمل إليهم كّل ليلة 
ّ
وكان أكثر صلة لرحمه من غيره، وأكثر صلة لفقراء املدينة حّتى أن

 .2الذهب والفضة والخبز والتمر، وهم ال يعرفونه. ومن كرمه إعتاقه ألف مملوك

 بالسخاء والكرم، وكان يبلغه عن الرجل أ
ً
ه يؤذيه فيبعث إليه كان إلامام عليه السالم معروفا

ّ
ن

بصّرة فيها ألف دينار. وكان يصّر الصرر ثالثمائة دينار، وأربعمائة دينار، ومائتي دينار، ثّم 

 .3يقسمها باملدينة. وكان الرجل الذي تأتيه صّرة من إلامام عليه السالم يستغني هها عن الناس

 الظروف العاّمة

الب عليه السالم وأتباعهم، والحقوهم على امتداد طارد العّباسّيون ذرّية إلامام علّي بن أبي ط

 من ثوراتهم ومكانتهم، ومدى تأثيرهم في قلوب 
ً
العالم إلاسالمّي، وحاولوا استئصالهم خوفا

م أبي
ّ
تلوا ابتداًء من تسل

ُ
حص ي الكثير من الشهداء الذين ق

ُ
العّباس السّفاح  الناس. وقد أ

ه السالم، والشهيد الحسين بن علّي بن الحسن السلطة حّتى شهادة إلامام موس ى بن جعفر علي

ذي استشهد سنة 
ّ
هـ، باإلضافة إلى استشهاد إلامام الكاظم عليه السالم نفسه 169شهيد فّخ ال

 هـ بعد سنين قضاها يتنّقل في سجون هذا الطاغية.183على يد هارون الرشيد سنة 

أ الكثير من الفرق واملذاهب وأّما على املستوى العلمّي فقد كثرت الشبهات على الناس ونش

 .4والتّيارات املنحرفة، حّتى وصل بعضها إلى إلالحاد

                                                 
1

فعي، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، تحقيق: ماجد بن أحمد العطية، ال.ت، ال.ط، محمد بن طلحة الشا 

 .001ص
2
 .281، ص2الشيخ عباس القمي، منتهى اآلمال، ج 
3
 .28، ص13الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد، ج 
0
 .183الشيخ القرشي، محمد باقر شريف، حياة اإلمام الرضا عليه السالم، ص  
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 املحافظة على املسيرة العلمية

لقد أظهر إلامامان الباقر والصادق عليهما السالم العلوم واملعارف إلاسالمّية ألاصيلة وحّددا 

الم. وقد عمل إلامام الكاظم املناهج وألاصول واملعالم العاّمة في جامعة أهل البيت عليهم الس

عليه السالم على املحافظة على تلك املسيرة العلمية العظيمة، فأكمل دور أبيه الصادق عليه 

ب الذين يحملون إلاسالم الحقيقّي، فحافظ على ازدهار هذه 
ّ

السالم في تخريج العلماء والطال

، فوّسع من دائرته على جميع الجامعة ونمّوها وتطّورها، وكذا عمل على توسعة رقعة هذا العلم

 العلماء والشخصّيات في عصره.

د إلامام عليه السالم على ضرورة تدوين العلم، ولذا كان يحضر العلماء في مجلسه ومعهم في 
ّ
وأك

 .1أكمامهم ألالواح، فإذا نطق عليه السالم بكلمة وأفتى في نازلة أثبتوا ما سمعوه منه

ديثه عليه السالم الكثير ودّونوها في كتبهم ومسانيدهم، وفي ولقد روى العلماء والفقهاء من أحا

شّتى العلوم التي تلّقوها منه، على اختالف آرائهم وتباين نزعاتهم، من الحكمة والتفسير والفقه 

والحديث، حّتى طّبقت آراؤه الخافقين، وضربت ألجل ذلك آباط إلابل، لالستماع إلى حديثه 

 ملدرسة أبيه إلامام الصادق عليه السالم، فأصبح والانتهال من علومه، فكانت م
ً
درسته امتدادا

 للحركة العلمية والنهضة الفكرية في عصره.
ً
 وزعيما

ً
 عليه السالم بعد أبيه عميدا

وكان من تالمذته: صفوان بن يحيى البجلي، ومحمد بن أبي عمير، أحمد بن محمد بن أبي نصر 

لكوفي، أبو عبد هللا عبد الرحمن بن الحّجاج البزنطي، النضر بن سويد، حماد بن عيس ى ا

البجلي الكوفي، عبد هللا بن جندب البجلي، عبد هللا بن يحيى الكوفي، علي بن يقطين، املفّضل 

 .2بن عمر، هشام بن الحكم، يونس بن عبد الرحمن، وهؤالء كانوا من كبار العلماء واملحّدثين

 العمل السياس يّ 

ى في املواجهة السياسّية، وبدأ بخطوات عملّية وبدأ إلامام الكاظم عليه الس
ّ
الم بدور آخر تجل

عديدة في هذا إلاطار. وأّما الجهاد العسكرّي فلم تكن ألاّمة جاهزة ملثل هذا الخيار، وهذا ما 

 على الخروج: "
ً
ك مقتول فأجّد نجده في كلمته لشهيد فّخ الحسين بن علّي عندما رآه عازما

ّ
إن

                                                 
1
 .21لسيد ابن طاووس، المجتنى من دعاء المجتبى، تحقيق: صفاء الدين البصري، ال.ت، ال.ط، صا 
2

، النجاشي، أحمد بن علي، فهرست مصنفي الشيعة 331الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي،  

 ، ولالطالع أكثر يراجع كتب علم الرجال.001)رجال النجاشي(، ص
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 القوم ف
ّ
ا إليه راجعون الضراب، فإن

ّ
ا هلل وإن

ّ
 فإن

ا
 وشركا

ا
 ويضمرون نفاقا

ا
ّساق يظهرون إيمانا

 .1وعند هللا أحتسبكم من عصبة"

ح في العديد من ألامور:
ّ
 وقد ارتسم هذا العمل السياس ّي غير املسل

 بيان حّق إلامام عليه السالم بالخالفة: -1

ذي انتقل من إطاره العلمّي إلى إطار التحّد 
ّ
ي وصناعة الجّو السياس ّي. ومّما ينقل هذا البيان ال

ا زار هارون قبر النبّي صلى هللا عليه وآله وسلموقد احتفى به ألاشراف والوجوه والوزراء 
ّ
ه مل

ّ
أن

وكبار رجال الدولة، أقبل على الضريح املقّدس ووّجه للنبّي صلى هللا عليه وآله وسلمالتحّية 

 
ً
: السالم عليك يا بن العّم، قاصدا

ً
الافتخار على من سواه برحمه املاّسة من النبّي صلى هللا قائال

م على 
ّ
 فسل

ً
 خالفته من خالل ذلك، وكان إلامام عليه السالم موجودا

ً
عليه وآله وسلمداعما

" :
ً
 ".السالم عليك يا أبِت النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم قائال

ك أقرب
ّ
َم قلت إن  إلى رسول هللا مّنا؟ ففقد الرشيد صوابه وانتفخت أوداجه وقال: لم

 وخطب منك كريمتك هل كنت تجيبه إلى ذلك؟".فقال عليه السالم: 
ا
 "لو ُبعث رسول هللا حّيا

ي ألفتخر بذلك على العرب والعجم.
ّ
 فقال هارون: سبحان هللا! وإن

ه والدنا ال والدكم فلذلك نحن فقال عليه السالم: 
ّ
ي، وال أزّوجه، ألن

ّ
ه ال يخطب من

ّ
"ولكن

 .2يه منكم"أقرب إل

 النفوذ إلى السلطة والتأثير من داخلها: -2

 له تنقل 
ً
 عيونا

ً
لقد استطاع إلامام أن ينفذ من خالل بعض شيعته إلى مركز القرار واضعا

قاء منها من جهة وملحاولة التأثير في تلك القرارات من جهة أخرى، أو على ألاقّل 
ّ
التوّجهات لالت

ذي لخدمة املؤمنين ورفع الظلم عنهم 
ّ
بالقدر املمكن. ومن تلك الشخصّيات علّي بن يقطين، ال

 لهارون الرشيد، وقد قال له إلامام الكاظم عليه السالم
ً
 هلل تعالى أولياَء كان وزيرا

ّ
: "يا علّي إن

 .3مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه وأنت منهم يا علّي"

 على أمن علّي بن ي
ً
قطين وعدم كشفه من قبل هارون وأعوانه. وكان إلامام عليه السالم حريصا

 فاخرة فيها دّراعة فاخرة فقام من فوره وأهداها إلى 
ً
ومّرة أهدى الرشيد إلى ابن يقطين ثيابا

                                                 
1

، باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر 311، ص 1يعقوب، الكافي، ج الشيخ الكليني، محمد بن 

 .19اإلمامة، ح
2
 .19، ص 1الشيخ القرشي، محمد باقر شريف، حياة اإلمام الرضا عليه السالم، ج 
3
 .308، ص 12العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
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"احتفظ بها وال تخرجها عن يدك إلامام عليه السالم فرّدها إلامام عليه السالم وكتب إليه: 

 .1"فسيكون لك بها شأن تحتاج إليها معه

ه قد وبعدها جا
ّ
ء ساٍع إلى هارون يقول له إّن علّي بن يقطين يقول بإمامة موس ى الكاظم، وإن

حمل إليه في هذه السنة تلك الدّراعة السوداء التي أكرمته هها، فاستدعى هارون علّي بن يقطين 

ي؟ تي كسوتك هها وخصصتك هها من بين سائر خواص ّ
ّ
 وقال له: ما فعلت بالدّراعة السوداء ال

ْيبم مختوٌم عليها، فطلب إحضارها، فقال ابن  يقطين: هي عندي يا أمير املؤمنين، في سفط من طم

 
ً
فأرسل من يحضرها من مكانها. وعندما رآها هارون قال: رّدها إلى مكانها وخذها وانصرف راشدا

 
ً
 .2فلن نصّدق بعدها عليك ساعيا

 مواجهة السلطة وفضح ظلمها: -3

شرعّية هذه السلطة. ومما ُينقل أّن هارون قال ألبي الحسن  كان إلامام عليه السالم ُيظهر عدم

دخل عليه: ما هذه الدار؟
ُ
 الكاظم عليه السالم حين أ

 فقال عليه السالم: "هذه دار الفاسقين".

 فقال له هارون: فدار من هي؟

 قال: "هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة".

 قال: فما بال صاحب الدار ال يأخذها؟

 معمورة".فقال عليه السال 
ّ

خذت منه عامرة وال يأخذها إال
ُ
 م: "أ

 قال: فأين شيعتك؟

 فقرأ أبو الحسن عليه السالم: 
َ
ين ِ

ّ
ك

َ
 ُمنف

َ
ِرِكين

ْ
ش

ُ ْ
اِب َوامل

َ
ِكت

ْ
ْهِل ال

َ
ُروا ِمْن أ

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
ِن ال

ُ
ْم َيك

َ
﴿ل

 
ُ
ة

َ
ن َبّيِ

ْ
ِتَيُهُم ال

ْ
أ
َ
ى ت  . فقال له: فنحن كّفار؟3﴾َحتَّ

 ن كما قال هللا ﴿قال عليه السالم: ال، ولك
ْ
وا

ُّ
َحل

َ
ا َوأ را

ْ
ف

ُ
ِه ك

ّ
 الل

َ
 ِنْعَمة

ْ
وا

ُ
ل ِذيَن َبدَّ

َّ
ى ال

َ
َر ِإل

َ
ْم ت

َ
ل
َ
أ

َبَوارِ 
ْ
ْوَمُهْم َداَر ال

َ
 .4﴾ق

 .1فغضب عند ذلك وغلظ عليه

 

                                                 
1
 .131، ص 09م. ن، ج  
2
 .139م. ن، ص  
3
 .1ة البيّنة، اآلية سور 
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 .29سورة إبراهيم، اآلية  
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 أسباب سجن إلامام عليه السالم

 حقد هارون على كّل شخصّية بارزة: -1

 على  لم يرق لهارون أن يسمع الناس يتحّدثون عن أّي 
ً
شخص يتمّتع بمكانة عليا. ويكفي دليال

ذلك ما فعله بالبرامكة حيث محا وجودهم رغم كونهم حاشيته ورجاله، بعد أن ذاع اسمهم 

 بين الناس وصار لهم عّز وجاه.

 بغضه للعلوّيين: -2

 
ً
ن في تقتيلهم والبطش ههم، فلم يكن مرتاحا

ّ
 على العلوّيين وكان يتفن

ً
فقد كان هارون حاقدا

 وجود سّيدهم الكاظم عليه السالم في دعة واطمئنان وأمان.ل

 . الوشاية به عليه السالم:3

فين لهارون باإلمام الكاظم عليه السالم، 
ّ
وهذا هو السبب ألاساس، فقد وش ى بعض املتزل

 عديدة، منها:
ً
 وتناولت الوشاية أمورا

 ففي الوقت الذي كان يقوم هارون الرشيد ب جباية ألاموال له: -أ
ً
حصار العلوّيين اقتصادّيا

لتجويعهم وإفقارهم وصلت إليه وشاية تخبره أّن ألاموال تصل إلى إلامام عليه السالم من جميع 

ه اشترى ضيعة تسّمى البسرّية بثالثين ألف دينار.
ّ
 أقطار العالم إلاسالمّي وأن

ث خرج إلى ويذكر املؤّرخون من الواشين علّي بن اسماعيل بن جعفر حي طلب الخالفة: -ب

بغداد فدخل على الرشيد وقال له: ما ظننت أّن في ألارض خليفتين حّتى رأيت عّمي موس ى بن 

َد صوابه.
َ
ق

َ
م عليه بالخالفة. فلّما سمع ذلك هارون ف

َّ
 جعفر ُيسل

 
ً
ه كان يقول ملوس ى بن جعفر عليه السالم: خذ فدكا

ّ
، أن

ً
ومن ألامور التي مألت قلب هارون غيظا

 ليك، فيأبى حّتى ألّح عليه.حّتى أرّدها إ

 بحدودهافقال عليه السالم: "
ّ

 ".ال آخذها إال

 "."إن حّددتها لم ترّدهاقال: وما حدودها؟ قال عليه السالم: 

 فعلت. قال عليه السالم: 
ّ

"، فتغّير وجه الرشيد "أّما الحّد ألاّول فعدنقال: بحّق جّدك إال

.
ً
 وقال: إيها

"والحّد الثالث "، فاربّد وجهه. قال عليه السالم: اني سمرقندوالحّد الثقال عليه السالم: "

"والرابع سيف البحر مّما يلي الجزر فاسوّد وجهه وقال: هيه. قال عليه السالم:  أفريقية"،

 ء، فتحّول إلى مجلس ي. قال الرشيد: فلم يبق لنا ش ي وأرمينية".
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ني قال إلامام موس ى بن جعفر عليه السالم: 
ّ
". فعند ذلك إن حددتها لم ترّدها"قد أعلمتك أن

 .1عزم على قتله

هـ في شهر شوال، وبقي يتنّقل في السجون 179وهكذا فقد كان اعتقال إلامام عليه السالم سنة 

 وأمر السندّي 
ً
 فاتكا

ً
يالقي أنواع التضييق والتنكيل إلى أن عمد الرشيد إلى ُرطٍب فوضع فيه سّما

 سنةأن يقّدمه إلى إلامام عليه السالم 
ً
 هـ.183ويحّتم عليه أن يتناول منه ففعل ومض ى شهيدا

 املفاهيم الرئيسة

 طارد العباسيون ذرّية إلامام عليه السالم وأتباعهم، والحقوهم على امتداد العالم إلاسالمّي. -

م السفاح السلطة حّتى شهادة إلامام  -
ّ
أحص ي الكثير من الشهداء، الذين قتلوا ابتداء من تسل

ه السالم، وكان أشهرهم الشهيد محمد بن عبد هللا بن الحسن، والشهيد الحسين الكاظم علي

 بن علي بن الحسن شهيد فّخ.

اشتهر إلامام الكاظم عليه السالم بعظيم شأنه، وكثرة اجتهاده وعبادته هلل سبحانه وتعالى، وكان -

 ،
ً
 وقائما

ً
 بالكرامات، يبيت الليل ساجدا

ً
 على العبادات، مشهورا

ً
 مواظبا

ً
ويقطع النهار متصّدقا

.
ً
 وصائما

 حّتى تجري دموعه على  -
ً
كان إلامام عليه السالم أعبد أهل زمانه، ويبكي من خوف هللا كثيرا

 لحيته.

عمل إلامام الكاظم عليه السالم على املحافظة على تلك املسيرة العلمية العظيمة، فأكمل دور  -

ب الذي يحملون إلاسالم الحقيقّي.أبيه الصادق عليه السالم في تخريج العلماء وال
ّ

 طال

 انتشر في هذه املرحلة الفسق وشرب الخمر واملجون... -

 رسم إلامام الكاظم عليه السالم خطوط عمله السياس ّي ضمن ألامور التالية: -

 . بيان حّقه عليه السالم بالخالفة.1

 . النفوذ إلى السلطة والتأثير من داخلها.2

 ظلمها.. مواجهة السلطة وفضح 3

 أسباب سجن هارون لإلمام عليه السالم: -

 . حقد هارون على كّل شخصية بارزة.1

 . بغضه للعلويين.2

فين.3
ّ
 . الوشاية باإلمام من قبل بعض املتزل

                                                 
1
 .241، ص 28العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
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 الدرس الخامس عشر: إلامام علّي بن موس ى الرضا عليه السالم 

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 لى مكانة إلامام العلمية وفضائله وعبادته.يتعّرف إ -1

 يتعّرف إلى الحياة السياسية لإلمام الرضا عليه السالم. -2

 يفهم ألاهداف الحقيقّية لوالية العهد، وموقف إلامام الرضا عليه السالم. -3

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

هـ( 148من شهر ذي القعدة سنة )ولد إلامام علّي بن موس ى الرضا عليه السالم في الحادي عشر 

كَتم، 
ُ
في املدينة املنّورة. أبوه إلامام موس ى الكاظم عليه السالم، وأّمه أم ولد، ولها أسماء، منها: ت

ة. وكانت تكتم من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها ملوالتها حميدة املصّفاة حّتى 
َ
وسمان

 
ً
ا أنجبت إلامام الرضا عليه السالم سّماها أّنها ما جلست بين يديها منذ ملكتها إجالال

ّ
 لها، ومل

 .1إلامام الكاظم عليه السالم بالطاهرة

وكان جّده إلامام الصادق عليه السالم يتمّنى رؤيته، كما روي عن إلامام موس ى الكاظم عليه 

ه قال: 
ّ
 عالم آلالسالم أن

ّ
 "سمعت أبي جعفر بن محّمد عليه السالم غير مّرة يقول لي: إن

ه سمّي أمير املؤمنين علي عليه السالم"
ّ
 .2محمد لفي صلبك وليتني أدركته، فإن

وكان من ألقابه: الرضا، الصابر، الفاضل، الرض ّي، الوفّي، قّرة أعين املؤمنين، غيظ امللحدين، 

 وأّما كنيته: فأبو الحسن الثاني.

علي الجواد عليه السالم  وولد لإلمام علي بن موس ى الرضا عليه السالم ابنه إلامام محمد بن

 .3فقط

م إلامامة بعد شهادة أبيه الكاظم عليه السالم في سنة
ّ
هـ، واستمّرت 233هـ، إلى سنة 183تسل

، وأوص ى قبل شهادته البنه إلامام محّمد الجواد عليه السالم 23إمامته 
ً
 . استشهد 1سنة تقريبا

                                                 
1
 .2، باب ما جاء في أم الرضا عليه السالم، ح10، ص1الشيخ الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا، ج 
2
 .311، ص2الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعالم الورى، ج 
3

، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد، 211، ص2الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 

 .11ص
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هو يومئٍذ ابن خمس وخمسين سنة. بالسّم في شهر صفر، سنة ثالث ومائتين من يوم الجمعة، و 

 ودفن في طوس.

: كرم أخالقه وعبادته
ا
 ثانيا

إّن تواضع إلامام الرضا عليه السالم وكرم أخالقه قد مأل الدنيا، وأقّر له بذلك جميع من رآه 

 حاول فيه 
ً
 جدا

ً
 جميال

ً
وعاصره. وقد وصف إبراهيم بن العّباس إلامام الرضا عليه السالم وصفا

 بكلمة جمع فضائله 
ً
و أخالقه، حيث قال: ما رأيت أبا الحسن الرضا عليه السالم جفا أحدا

ّ
وعل

، وال 
ّ
، وما رأيته قطع على أحد كالمه حّتى يفرغ منه، وال مّد رجليه بين يدي جليس له قط

ّ
قط

 ،
ّ
، وال رأيته تفل قط

ّ
 من مواليه ومماليكه قط

ً
، وال رأيته شتم أحدا

ّ
كأ بين يدي جلس له قط

ّ
ات

، بل كان ضحكه التبّسم.وال ر 
ّ
 أيته يقهقه في ضحكه قط

وكان إذا خال ونصبت مائدته أجلس معه علي مائدته مماليكه ومواليه حّتى البّواب والسائس. 

وكان عليه السالم قليل النوم بالليل، كثير السهر، يحيي أكثر لياله من أولها إلى الصبح، وكان 

من الشهر، ويقول: ذلك صوم الدهر. وكان عليه السالم كثير الصيام فال يفوته صيام ثالثة أيام 

ه رأى مثله 
ّ
كثير املعروف والصدقة في السّر، وأكثر ذلك يكون منه في الليالي املظلمة، فمن زعم أن

 .2في فضله فال يصّدقوه

ه كان يذكر هللا تعالى في جميع أوقاته، وكان 
ّ
وكان من سيرته العبادية وقربه من هللا عّز وجّل أن

ي ش
ّ
ه في ليله يسّبح هللا ويكّبره ويهلله ويصل

ّ
ديد الخوف من هللا عّز وجّل، وكان يجلس في مصال

: "اللهم صل على النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم حّتى تطلع الشمس، وكان من دعائه في قنوته

نا فيمن 
ّ
على محمد وآل محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتول

يت،
ّ
ه ال  تول

ّ
ك تقض ي وال يقض ى عليك، إن

ّ
وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شّر ما قضيت، فإن

 .3يذّل من واليت، وال يعّز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت"

: مكانته العلمية وفضله
ا
 ثالثا

 ُعرف إلامام الرضا عليه السالم في زمانه بكثرة علومه وتنّوعها وسعتها، حّتى كان سمّي جّده 

                                                                                                                                              
1

، باب اإلشارة والنص على أبي جعفر الجواد عليه 324، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 

 .السالم
2
 .181، ص2الشيخ الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا، ج 
3
 .181م.ن، ص 
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ؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم، وكان مّمن شهد له بذلك أبوه إلامام الكاظم عليه أمير امل

"هذا أخوكم السالم عن أبيه إلامام الصادق عليه السالم، فإّن إلامام الكاظم كان يقول ألبنائه: 

ي 
ّ
علّي بن موس ى الرضا عالم آل محّمد، فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم، فإن

أبي جعفر بن محمد عليه السالم غير مّرة يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك،  سمعت

 .1"وليتني أدركته، فإنه سمّي أمير املؤمنين عليه السالم

: وقد تحّدث إلامام الرضا عليه السالم عن توافر الناس إليه، وأخذهم العلم عنه، حيث قال

ن، فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة "كنت أجلس في الروضة والعلماء باملدينة متوافرو 

 .2أشاروا إلّي بأجمعهم، وبعثوا إلّي باملسائل، فأجبت عنها"

: "ما رأيت أعلم من علّي وشهد له أهل عصره بعلمه وفضله، حّتى قال عنه أبو الصلت الهروّي 

 شهد له بمثل شهادتي، ولقد جمع املأمون 
ّ

في بن موس ى الرضا عليه السالم وال رآه عالم إال

مين، فغلبهم عن 
ّ
مجالس له ذوات عدد)عّدة مّرات(، علماء ألاديان وفقهاء الشريعة واملتكل

ى ما بقي أحد منهم إال أقّر له بالفضل، وأقّر على نفسه بالقصور 
ّ
 .3"آخرهم حت

وقد ربى إلامام الرضا عليه السالم الكثير من العلماء والفقهاء، وكان من جملة أصحابه: أحمد 

عيس ى ألاشعري القّمي، الحسن بن سعيد بن حّماد، الحسن بن علي الخزاز،  بن محمد بن

والحسن بن علي بن يقطين، وداود بن سليمان، والريان بن الصلت، وعلي بن إسماعيل امليثمي، 

 .4ويونس بن عبد الرحمن، والحسن بن محبوب السراد، والحسن بن علي بن فضال، وغيرهم

ال له: يا أبا نواس قد علمت مكان علّي بن موس ى الرضا مّني وما ودخل أبو نواس على املأمون فق

رت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك؟ فانشد يقول:
ّ
 أكرمته به فلماذا أخ

       
ا
 في فنون من الكالم النبّيه قيل لي أنت أوحد الناس طرا

 يثمر الدّر في يدي مجتنيه لك من جوهر الكالم بديع          

 والخصال التي تجّمعن فيه كت مدح ابن موس ى     فعلى ما تر 

 ألبيه
ا
 قلت ال أهتدي ملدح امام            كان جبرئيل خادما

 .1فقال املأمون أحسنت ووصله من املال بمثل الذي وصل به كافة الشعراء وفّضله عليهم

 

                                                 
1
 .10، ص2الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعالم الورى بأعالم الهدى، ج 
2
 .111، ص3اإلربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمة، ج 
3
 .10، ص2الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعالم الورى بأعالم الهدى، ج 
0
 ، ولالطالع أكثر يراجع كتب علم الرجال.312الشيخ الطوسي، الفضل بن الحسن، رجال الطوسي، ص 
1
 .111، ص2الشيخ الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا، ج 
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 الحياة السياسية لإلمام الرضا عليه السالم

: إلامام عليه السالم في عصر 
ا
 هارون الرشيد أوال

م إلامام الّرضا عليه السالم إلامامة 183بعد استشهاد إلامام الكاظم عليه السالم سنة 
ّ
هـ وتسل

عانى الكثير من ظلم هارون، ولم يسّجل له أّي حضور في املجالس واملحافل العاّمة، وذلك 

ز فيها إلامام الكاظم عليه السالم ع
ّ
تي رك

ّ
لى أّن إظهار ابنه إلامام ألسباب متعّددة منها الوصّية ال

هـ. وذلك إلدراك 187عليه السالم لإلمامة سيكون بعد أربع سنوات من استشهاده أي سنة 

 إلامام الظروف القاسية التي ستمّر هها ألاّمة في ذلك الوقت.

هـ، أعلن إلامام عليه السالم إمامته، ولذلك قال له محّمد بن سنان: لقد 187وبالفعل في سنة 

. فقال إلامام  -إلامامة  -ا ألامر شهرت ههذ
ً
وجلست في مكان أبيك بينما سيف هارون يقطر دما

ذي جّرأني على هذا الفعل قول الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم: لو عليه السالم
ّ
 ال

ّ
: "إن

، وأنا أقول: لو 
ا
ي لست نبّيا

ّ
استطاع أبو جهل أن ينقص شعرة من رأس ي، فاشهدوا بأن

"استطاع هارون أن ي
ا
ي لست إماما

ّ
ي هارون سنة 1نقص شعرة من رأس ي فاشهدوا بأن

ّ
. وقد توف

ن من أذية إلامام الرضا عليه السالم وتوجيه إلاساءة 193
ّ
هـ. وُدفن في مدينة طوس، ولم يتمك

 إليه.

: إلامام عليه السالم في عصر ألامين
ا
 ثانيا

ّتاب  إّن شخصّية ألامين كما تصفها بعض الكتب كانت شخصّية مستهترة،
ُ
"قد يقول بعض الك

كل في جليالت 
ّ
 للدماء يركب هواه، ويهمل أمره، ويت

ا
اكا

ّ
كان قبيح السيرة ضعيف الرأي، سف

 .2ألامور على غيره"

ذي أّدى في نهاية املطاف إلى إلاطاحة بحكم ألامين 
ّ
وقد احتدم الصراع بين ألامين واملأمون وال

 وقتله.

ه ألاوضاع، وصّب جهوده على بناء الجماعة الصالحة وقد استفاد إلامام عليه السالم من هذ

ذي عانى الكثير من املجون والفساد والانحراف 
ّ
ونشر املفاهيم إلاسالمّية الصحيحة في املجتمع ال

 الفكرّي.

 

                                                 
1
 .211، ص9الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2
 .342المسعودي، علي بن الحسين، التنبيه واإلشراف، ص  
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: إلامام عليه السالم في عصر املأمون 
ا
 ثالثا

عليه السالم. لكّن حاول املأمون أن ُيظهر حنكته السياسية بإسناد والية العهد إلى إلامام 

ذي 
ّ
ذي كان في املقابل هو إلامام علّي بن موس ى الرضا عليه السالم، وهو نفسه ال

ّ
الطرف آلاخر ال

كان يحّول أعمال املأمون وخططه الذكّية واملمزوجة بالشيطنة إلى أعمال بدون فائدة وال تأثير 

هذه الشيطنة، ففي عصره  لها، كما سنرى في الكالم عن والية العهد. وهناك عّدة شواهد على

كان يتّم ترويج العلم واملعرفة بحسب الظاهر، وكان العلماء ُيدَعون إلى مركز الخالفة، ويبذل 

املأمون الهبات واملشّجعات للباحثين، وذلك إلعداد ألارضّية النجذاههم نحوه. وعالوة على هذا 

ل القيام ببعض ألاعمال، فقد حاول جذب الشيعة وأتباع إلامام عليه السالم إليه من خال

 كان يتحّدث عن عّدة أمور منها:
ً
 فمثال

 عليه السالم أكثر أهلّية وأولى بالخالفة بعد النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم. -أ
ً
 أّن إلامام عليا

. -ب
ً
 رسمّيا

ً
 جعل لعن معاوية وسّبه أمرا

صب من حّق السّيدة الزهراء عليها السالم  -ج
ُ
 في فدك.أعاد للعلوّيين ما غ

وبالنتيجة كان يبذل قصارى جهده إلرضاء الناس حّتى يستطيع بسهولة الاستقرار على كرس ّي 

 الخالفة.

 إلامام الرضا عليه السالم ووالية العهد

: أهداف والية العهد
ا
 أوال

م املأمون الخالفة سنة 
ّ
هـ، وأسند والية العهد إلى إلامام عليه السالم 198بعد مقتل ألامين تسل

 للهجرة، وكان وراء هذا العمل عّدة أهداف منها: 231سنة 

 التهدئة لألوضاع الداخلّية: -1

م املأمون الخالفة بسنة واحدة أي في سنة 
ّ
هـ، اندلعت ثورات عظيمة وحركات 199بعد تسل

تمّرد واسعة قادها العلوّيون، حيث خرج أبو السرايا السرّي بن منصور الشيبانّي بالعراق ومعه 

ة العّباسيين، وسّير محّمد بن 
ّ
إبراهيم بن إسماعيل الحسنّي، فضرب الدراهم بالكوفة بغير سك

 جيوشه إلى البصرة. وقد توّزعت الثورة على عّدة جبهات:

 جبهة البصرة بقيادة العّباس بن محّمد بن عيس ى الجعفرّي. -أ

ة بقيادة الحسين بن الحسن ألافطس. -ب
ّ
 وجبهة مك

 اهيم بن موس ى بن جعفر عليه السالم.وجبهة اليمن بقيادة إبر  -ج



 

131 
 

 وجبهة فارس بقيادة إسماعيل بن موس ى بن جعفر عليه السالم. -د

 وجبهة ألاهواز بقيادة زيد بن موس ى. -هـ

 .1وجبهة املدائن بقيادة محّمد بن سليمان -و

ولذلك كان الهدف ألاّول من دعوة إلامام عليه السالم إلى خراسان تحويل ساحة املواجهة 

 نيفة وامللتهبة إلى ساحة مواجهة سياسّية هادئة.الع

 سلب القداسة واملظلومية عن الثورة: -2

لم يكن يعرف الشيعة التعب أو امللل في املواجهة ولم تكن ثورتهم لتقف عند حّد. وهذه 

 املواجهات كان لها خاّصّيتان:

 .2ألاّولى: املظلومّية. الثانية: القداسة

تي كانت تاملظلومّية
ّ
ذي تعّرض له أئّمة أهل البيت : ال

ّ
ل بانتزاع الخالفة والاضطهاد والقتل ال

ّ
تمث

 عليهم السالم وشيعتهم ومواليهم.

لها إلامام املعصوم من خالل ابتعاده عن أجهزة الحكم، وقيادة القداسة أّما
ّ
تي يمث

ّ
: فهي ال

 ملنهج إلاسالم ألاصيل.
ً
 الناس وفقا

َتْين  الية العهد أن يسلب هذه القداسة واملظلومّيةإّن املأمون العباس ّي حاول من خالل و 
ّ
الل

الن عامل النفوذ الثورّي في املجتمع إلاسالمّي, ألّن إلامام عندما يصبح ولّي عهد سينضّم، 
ّ
تشك

 فهو لم يعد ال 
ً
حسب تصّور املأمون، إلى أجهزة الحكم وينّفذ أوامر امللك في التصّرف بالبالد، إذا

.
ً
 وال مقّدسا

ً
 مظلوما

 إضفاء املشروعّية على الخالفة العباسّية: -3

إنَّ مبايعة إلامام عليه السالم للمأمون تعني حصول املأمون على اعتراف من العلوّيين، على 

أعلى مستوى، بشرعّية الخالفة العباسّية. وقد صّرح هو بذلك "فأردنا أن نجعله ولّي عهدنا، 

 .3لنا"ليكون دعاؤه لنا، وليعترف بامللك والخالفة 

ألّن هذه البيعة تعني بالنسبة إلى املأمون: أّن إلامام يكون قد أقّر بأّن الخالفة ليست له دون 

غيره، وال في العلوّيين دون غيرهم. ولذلك إّن حصول املأمون على هذا الاعتراف ومن إلامام عليه 

                                                 
1
 .111-114، ص3ة العالمية للحوزات، تاريخ اإلسالم، جالمنظم 
2
 )بتصّرف(.181-184اإلمام الخامنئي، الدروس العظيمة من سيرة أهل البيت عليهم السالم، ص  
3
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ذي انتهجه أسال 
ّ
فه من أموّيين السالم خاّصة، ُيعتبر أخطر على العلوّيين من ألاسلوب ال

 .1وعباسّيين ضّدهم، من قتلهم وتشريدهم، وسلب أموالهم

 بالوقار 
ً
كرت في الكتب للبيعة كأن يكسب املأمون سمعة معنوّية وصيتا

ُ
وهناك أهداف كثيرة ذ

تي سنذكر 
ّ
والتقوى، وأن يتحّول إلامام إلى حاٍم ومرشد للنظام، إلى غير ذلك من ألاهداف ال

ملهّم هو ما هي إلاجراءات التي قام هها إلامام عليه السالم في سبيل بعضها. ولكّن السؤال ا

 مواجهة هذه الخطوة السياسّية الدقيقة؟

: إلاكراه على البيعة
ا
 ثانيا

ه رفض البيعة بوالية العهد. وانتشر هذا الرفض في كّل مكان حّتى أّن 
ّ
أّول أمر قام به إلامام أن

ه  الفضل بن سهل صّرح في جمع من العاملين
ّ
تيحت له أن

ُ
ههذا ألامر. وبّين إلامام في كّل فرصة أ

 إجراء من قبل إلامام في مواجهة والية العهد من 
ً
مجبر على القيام ههذا ألامر. وهذا ُيعتبر أيضا

قبل املأمون. قال الرّيان بن الصلت: دخلت على علّي بن موس ى الرضا عليه السالم، فقلت له: 

ك قبلت والية العهد مع إظهارك الزهديا بن رسول هللا الناس يقولو 
ّ
في الدنيا، فقال عليه  ن: إن

ّيرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول السالم: 
ُ
"قد علم هللا كراهتي لذلك، فلّما خ

 فلّما دفعته الضرورة 
ا
 ورسوال

ا
 يوسف عليه السالم كان نبّيا

ّ
على القتل، ويحهم أما علموا أن

ي خزائن العزيز 
ّ
 َعِليٌم؟ ودفعتني الضرورة إلى إلى تول

ٌ
ي َحِفيظ ِ

ّ
ْرِض ِإن

َ
َزآِئِن ألا

َ
ى خ

َ
ِني َعل

ْ
اَل اْجَعل

َ
ق

 
ّ

ي ما دخلت في هذا ألامر إال
ّ
قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد إلاشراف على الهالك على أن

 .2"دخول خارج منه فإلى هللا املشتكى وهو املستعان

، هذا ال يعني أّن إلامام عليه الس
ً
ل بوالية العهد من دون النظر إلى طبعا ه ُهّدد بالقتل قبم

ّ
الم ألن

تي يظهر فيها التهديد لإلمام عليه السالم هو قول 
ّ
بة على ذلك. ومن النصوص ال

ّ
النتائج املترت

ة أحدهم جّدك أمير املؤمنين علّي املأمون له
ّ
اب جعل الشورى في ست

ّ
 عمر بن الخط

ّ
: "إن

هم أن ُيضرب عنقه وال بّد من قبولك ما أريده منك عليه السالم وشرط فيمن خالف من

 عنه"
ا
ني ال أجد محيصا

ّ
 .3فإن

تي قام بها إلامام عليه السالم في قبول والية العهد
ّ
: إلاجراءات ال

ا
 ثالثا

 إعالن التهديد: -1

                                                 
1
 .238-239، ص 2السالم، ال.ت، طالعاملي، السيد جعفر مرتضى، الحياة السياسيّة لإلمام الرضا عليه  
2
 .138، ص2الشيخ الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا، ج 
3
 .284الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ص 
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وهذا إلاجراء تقّدم الكالم عنه، وقد ساعد أعوان السلطة لعدم تدبيرهم ودرايتهم بالسياسة 

 هذا الخبر.على نشر 

ل في الشؤون السياسّية: -2
ّ
 عدم التدخ

َل والية العهد بشرط املوافقة على  بم
َ
تي مورست على إلامام عليه السالم ق

ّ
رغم كّل التهديدات ال

له في أّي شأن من شؤون الحكومة من حرب أو سلم، ومن عزل أو نصب وغيره.
ّ
 عدم تدخ

ني فإفقد قال عليه السالم عندما هّدده املأمون: "
ّ
ي أجيبك إلى ما تريد من والية العهد على أن

ّ
ن

 مّما هو قائم، فأجابه 
ا
ي وال أعزل وال أغّير شيئا

ّ
ال آمر وال أنهى وال أفتي وال أقض ي وال أول

ه
ّ
 .1"املأمون إلى ذلك كل

تي 
ّ
إلى غيرها من إلاجراءات التي قام هها إلامام الرضا عليه السالم في مواجهة هذه السياسة ال

 ا املأمون.قام هه

: نتائج والية العهد
ا
 رابعا

م فيها إلامام عليه السالم والية العهد كانت واحدة من أعظم البركات 
ّ
إّن السنة التي تسل

 جديدة في نضال العلوّيين وكفاحهم، وهذا كان من 
ً
التاريخية على التشّيع حّتى إّنها نفخت روحا

، ولذلك سنشير إلى بعض من 2م وأسلوبه الحكيمبركات التدبير إلالهّي لإلمام الثامن عليه السال 

 نتائج والية العهد.

 اعتراف املأمون بأحقّية أهل البيت عليهم السالم: -1

لع على بعض الكلمات التي صدرت عن إلامام عليه 
ّ
ويكفي للتدليل على هذه الفكرة أن نط

  السالم في مراسم التعيين. فعندما طلب املأمون منه أن يخطب أمام الناس
ً
خطب موّضحا

 حّقه: 
ا
ا
ّ
 برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ولكم علينا حق

ا
ا
ّ
 لنا عليكم حق

ّ
"أّيها الناس إن

 .3"به، فإذا أّديتم إلينا ذلك وجب لكم علينا الحكم والسالم

أّيها الناس جاءتكم بيعة علّي بن موس ى بن جعفر بن محّمد بن علّي ثم خطب املأمون فقال: "

ن علّي بن أبي طالب عليهم السالم وهللا لو قرأت هذه ألاسماء على الصّم البكم بن الحسين ب

 .4"لبرئوا بإذن هللا عّز وجّل 

                                                 
1
 م.ن. 
2
 .184اإلمام الخامنئي، الدروس العظيمة من السيرة أهل البيت عليهم السالم، ص 
3

المهّمة، تحقيق وتوثيق وتعليق: سامي العزيري، قم، دار الحديث،  ابن الصباغ المالكي، علي بن محمد، الفصول 

 .211 - 211، ص1هـ، ط1022
0
 .101، ص2الشيخ الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا، ج 
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 توظيف إلاعالم لصالح إلامام عليه السالم: -2

 وقد تّم ذلك من خالل عّدة خطوات:

 .أصبح أئّمة الجمعة يدعون لإلمام الرضا عليه السالم في كّل جمعة وعند كّل مناسبة• 

 ضربت النقود باسم إلامام الرضا عليه السالم في جميع ألامصار.• 

 كثرت الخطب وألاشعار املادحة لإلمام وأهل البيت عليهم السالم.• 

 حّتى إّن املأمون نفسه قال: 

قبل التوبة من تائب
ُ
 بحّبم ابن أبي طالب                 ال ت

ّ
 إال

ّل والصاحبوألاخ فو        1أخي رسول هللا حلف الهدى  2ق الخم

 حرّية إلامام عليه السالم في املناظرة: -3

ّقب عليه السالم 
ُ
 مع كّل املذاهب وألاديان حّتى ل

ً
ويكفي أن نعرف أّن مناظرات إلامام كثيرة جّدا

 ".غيظ امللحدينبـ "

فقد جمع املأمون لإلمام عليه السالم الجاثليق وهو رئيس ألاساقفة، ورأس الجالوت عالم 

د، ورؤساء الصابئين، وعظماء الهنود من أبناء املجوس، وأصحاب زرادشت، وعلماء الروم، اليهو 

مين، فناظرهم بأجمعهم في مناظرات مشهورة، وغلب عليهم بالحّجة البّينة والبراهين 
ّ
واملتكل

 التاّمة، وأذعنوا لتمام فضله في العلم.

 نشر فضائل أهل البيت عليهم السالم ومقاماتهم: -4

ر إلامام عليه السالم فضائل إلامام علّي عليه السالم وكراماته، ويكفي أن نعرف أّن فقد نش

 أفضل قد أمر أن ينادى:  211نفس املأمون في سنة 
ّ
"برئت الذّمة مّمن يذكر معاوية بخير، وإن

 .3الخالئق بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم علّي بن أبي طالب"

 حقن دماء املسلمين: -5

آثار هذه الوالية حقن الدماء، فقد أصدر املأمون العفو العاّم عن قادة الثورات: كزيد من 

 وإبراهيم أخي إلامام عليه السالم، ومحّمد بن جعفر.

 

 

                                                 
1
 .208، ص 2الشيخ القرشي، محمد باقر شريف، حياة اإلمام الرضا عليه السالم، ج 
2

تحقيق وتخريج: حسن األمين، بيروت، لبنان، دار التعارف السيد محمد حسن، األمين، أعيان الشيعة،  

 .11، ص 2للمطبوعات، ال.ت، ال.ط، ج 
3

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، تحقيق: لجنة من األدباء، بيروت، مطابع معتوق إخوان،  

 .201ال.ت، ال.ط، ص
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 املفاهيم الرئيسة

ُعرف إلامام الرضا عليه السالم في زمانه بكثرة علومه وتنّوعها وسعتها، حتى كان سميَّ جده  -

 ن أبي طالب عليه السالم.أمير املؤمنين علي ب

إّن تواضع إلامام الرضا عليه السالم وكرم أخالقه قد مأل الدنيا، وأقّر له بذلك جميع من رآه  -

 حاول فيه 
ً
 جدا

ً
 جميال

ً
وعاصره، وقد وصف إبراهيم بن العباس إلامام الرضا عليه السالم وصفا

 جمع فضائله وعلّو أخالقه.

الكثير من ظلم هارون ولكن لم يظهر أّي تصّدٍ علنّي ملنصب  عانى إلامام الرضا عليه السالم -

 إلامامة.

 

 الحياة السياسية

 من خلفاء بني العّباس وهم هارون، وألامين، واملأمون. -
ً
 عاصر إلامام عليه السالم عددا

م إلامام عليه السالم والية العهد. -
ّ
 في عهد املأمون تسل

عهد منها: التهدئة لألوضاع الداخلّية، سلب القداسة كانت هناك عّدة أهداف وراء والية ال -

 واملظلومّية عن الثورات، إضفاء املشروعّية على الخالفة العباسّية.

 على البيعة، وعند عرضها عليه وقبوله هها قام بعّدة  -
ً
إّن إلامام عليه السالم كان مكرها

له ف
ّ
ه قبل ذلك تحت التهديد، وعدم تدخ

ّ
 ي الشؤون السياسّية.إجراءات منها إعالن أن

 نتائج والية العهد

 اعتراف املأمون بأحقّية أهل البيت عليهم السالم. -1

 توظيف إلاعالم لصالح إلامام عليه السالم. -2

 حّرية إلامام في املناظرة. -3

 حقن دماء املسلمين. -4
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 الدرس السادس عشر: إلامام محّمد بن علّي الجواد عليه السالم

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:ع
ّ
 لى املتعل

 يتعّرف إلى بعض فضائل إلامام عليه السالم وحياته العلمية. -1

 يتعّرف إلى الظروف السياسية العاّمة في عصر إلامام عليه السالم -2

ة املأمون وكيفّية مواجهة إلامام عليه السالم له. -3
ّ
ص خط م

ّ
 يلخ

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

مام محّمد بن علّي الجواد عليه السالم في التاسع عشر أو الخامس عشر من شهر رمضان ولد إلا 

هـ( في املدينة املنّورة. وأبوه إلامام علّي الرضا عليه السالم، ووالدته أّم ولد اسمها 191سنة )

 سبيكة، وقد سّماها إلامام الرضا عليه السالم خيزران، وكانت من أهل النوبة من قبيلة مارية

القبطية أّم إبراهيم ابن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وكانت أفضل نساء زمانها، ولقد 

ه صلى هللا عليه وآله وسلم 
ّ
أشار إلى ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حيث روي عنه أن

 .1"بأبي ابن خيرة إلاماء النوبية الطّيبة الفمقال: "

نتجب، املرتض ى، القانع، العالم، التقّي، الجواد، وألاخيران من وكان من ألقابه: املختار، امل

 عن جّده محّمد بن علّي الباقر عليه السالم.
ً
 أشهرها، وكنيته: أبو جعفر الثاني تمييزا

م إلامامة بعد شهادة أبيه الرضا عليه السالم في سنة 
ّ
سنة إلى  17هـ، واستمّرت إمامته 233تسل

 .2باركة أوص ى باإلمامة إلى ابنه إلامام علّي الهادي عليه السالمهـ، وقبل شهادته امل223سنة 

وكان لإلمام الجواد عليه السالم أربعة أوالد، وهم: إلامام علي الهادي عليه السالم، وأبو أحمد 

موس ى املبرقع، وأبو أحمد الحسين، وأبو موس ى عمران، وبناته، فاطمة، وخديجة وأم كلثوم 

قال لها سمانة، ولم يكن لإلمام الجواد عليه السالم من أم الفضل وحكيمه وأمامة، وأّمهم يُ 

 .3أوالد

                                                 
1
 .323، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2
 .ن، باب اإلشارة والنص على أبي الحسن الثالث عليه السالم.م 
3

، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد، 281، ص2الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 

 .10ص
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هـ( بوساطة زوجته أّم الفضل بنت املأمون التي سّمته  223استشهد في آخر ذي القعدة سنة )

بعد تحريض عّمها املعتصم، وُدفن في بغداد في مقابر قريش في ظهر قبر جّده إلامام موس ى بن 

 جعفر عليه السالم.

: علمه ومكارم أخالقه
ا
 ثانيا

 أنظار 
ّ
تمّتع إلامام الجواد عليه السالم بمكانة علمية مرموقة في املجتمع إلاسالمّي، وكان محط

العلماء وعامة الناس. وكانت الشيعة تأتي إليه وتسأله عن موارد الحالل والحرام رغم صعوبة 

سه لإلجابة على مشاكل الناس التواصل ومتاعب الطريق. وكان إلامام عليه السالم يفرغ نف

، فقد أجاب في مجلس 
ً
 خاّصا

ً
 في ذلك، وُيقيم له مجلسا

ً
 طويال

ً
وأسئلتهم، فكان يقض ي وقتا

 .1واحد على مئات املسائل، حّتى أدهش الناس من كثرة علومه وفضائله

رامه وهذه املكانة هي التي دفعت املأمون ألن يحسن إلى إلامام ويقّربه إليه، حّتى بالغ في إك

وإجالله وإعظامه، حّتى وصل به ألامر إلى أن يعزم أن يزّوجه بابنته أّم الفضل. وقد أثبت إلامام 

م إلامامة وعمره سبع أو ثماني 
ّ
 في السّن حيث تسل

ً
عليه السالم هذه املكانة وكان ال يزال صغيرا

 .2سنوات

م بن مهزيار، وسهل بن زياد وقد تتلمذ على يديه املباركتين العديد من ألاصحاب، ومنهم: إبراهي

آلادمي، وعلي بن أسباط، وموس ى بن القاسم البجلي، أيوب بن نوح بن دراج، الحسن بن راشد، 

صالح بن أبي حماد، علي بن يحيى ُيكّنى أبا الحسين، محمد بن أبي زيد الرازي، نوح بن شعيب 

يرة، داوود بن أبي البغدادي، أحمد بن الحسن بن علي بن فّضال، حمدان بن سليمان بن عم

زيد، رجاء العبرتائي بن يحيى، وغيرهم الكثير من الفقهاء واملحّدثين وألاصحاب
3. 

وكان إلامام عليه السالم شديد الزهد في حياته رغم وجوده في بغداد، فقد روى الحسين 

 املكاري، قال: "
ُ

 على أبي جعفر عليه السالم ببغداد وهو على ما كان من أمره، فقلت
ُ

 فيدخلت

، وأنا أعرف مطعمه، قال: فأطرق رأسه ثّم رفعه، 
ً
نفس ي: هذا الرجل ال يرجع إلى موطنه أبدا

وقد اصفّر لونه، فقال: يا حسين، خبز شعير وملح جريش في حرم جّدي رسول هللا صلى هللا 

 .4عليه وآله وسلم، أحّب إلّي مما تراني فيه

                                                 
1
 .081، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2
 .291، ص2الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 
3
 ، ولالطالع أكثر يراجع كتب علم الرجال.391الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، ص 
0
 .393، ص1قطب الدين الراوندي، سعيد بن عبد هللا، الخرائج والجرائح، ج 
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 أتى إلى إلامام الجواد عليه  وكان عليه السالم كثير الوعظ وإلارشاد ألصحابه،
ً
فروي أّن رجال

توّسد السالم وقال له: أوصني، قال عليه السالم: "تقبل؟" قال: نعم، قال عليه السالم: "

ك لن تخلو من عين هللا 
ّ
الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم أن

 .1فانظر كيف تكون"

 الظروف السياسية العامة

ينتظرون بفارغ الصبر والدة إلامام الجواد من أبيه إلامام الرضا عليه السالم، وذلك  كان الشيعة

لعلمهم ههذا ألامر. ولكّن إلامام الرضا عليه السالم كان قد مّر على عمره الشريف أكثر من 

 بعد، وعندما كان ُيسأل عن ذلك كان ُيجيب: 
ً
 هللا سوف يرزقني أربعين سنة ولم ُيرزق ولدا

ّ
"إن

 يكون الوارث لي وإلامام من بعديولد
ا
 .2"ا

، ولد لإلمام سنة 
ً
هـ ابنه إلامام محمد الجواد عليه السالم، وقال إلامام الرضا عليه 191وأخيرا

"قد ُولد لي شبيه موس ى بن عمران فالق البحار وشبيه عيس ى ابن مريم، السالم عند والدته: 

لقت طاهرة مطّهرة". 
ُ
 فيبكي له ل عليه السالم: ثّم قاقّدست أم ولدته، قد خ

ا
"ُيقتل غصبا

ى ُيعّجل هللا به إلى 
ّ
 حت

ا
 يسيرا

ّ
وعليه أهل السماء، ويغضب هللا على عدّوه وظامله، فال يلبث إال

 .3"عذابه

ووالدة إلامام عليه السالم أزالت القلق من قلوب الشيعة، حيث كان يحزنهم أن ال يكون لإلمام 

 الرضا عليه السالم خليفة.

ي إلامام عليه السالم منصب إلامامة في سّن السابعة أو ولكّن 
ّ
املسألة الجديرة باالهتمام هي تول

الثامنة من عمره الشريف ما شكّل سابقة في الفكر إلامامّي. ولكّن هذا ألامر ليس بغريب في حياة 

تي فيها الكثير من املعجزات والكرامات التي اخترقت نواميس الطبيعة.
ّ
 ألاولياء ال

ذي عايشه إلامام الجواد عليه السالم تمّيز بوجود شخصّية متمّيزة على سّدة إّن 
ّ
الزمان ال

تي 
ّ
الحكم ذات دهاء وعلم واسع وأسلوب في العمل تمّيزت هها من غيرها من الشخصّيات ال

ه 
ّ
توالت على الحكم وتصّدت ملواجهة ألائّمة عليهم السالم هي املأمون الذي شهد له التاريخ بأن

 كما كان معاوية أدهى بني أمّية. 4ني العّباسأدهى ب

                                                 
1
 .011ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول، ص 
2
 .11، ص14العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
3
 م. ن. 
0
 .131، ص01العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 
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فإّن الذين سبقوا املأمون في الحكم كانوا يواجهون ألائّمة عليهم السالم وأتباعهم بشكل مباشر 

وبالحديد والنار، وقد رأى بعينه كيف كان أبوه هارون الرشيد يتعامل مع الشيعة بكّل قسوة، 

هم،  لكّنه علم أّن هذا ألاسلوب من التعامل مع
ّ
 بخط

ً
 قّوة وتمّسكا

ّ
الشيعة وأئّمتهم لن يزيدهم إال

 كما زلزل من قبلهم حكم بني أمّية واقتلعه من جذوره.
ً
ه سيزلزل حكم بني العّباس أيضا

ّ
 بل إن

ة املأمون 
ّ
 خط

ز على محاولة تضعيف الفكر الشيعّي والطعن 
ّ
بع املأمون سياسة أخرى مع الشيعة تترك

ّ
لقد ات

 في وجدانهم وعقائدهم فيقض ي عليهم بشكل ال تقوم لهم به من الداخل بشكل 
ً
يحدث زلزالا

قائمة بعده. وقد الحظ أّن إلامامة هي الحصن ألاساس لهذا الفكر. من هنا كان سعيه ههذا 

جاه من جهات عّدة:
ّ
 الات

محاولة تحطيم عقيدة الشيعة بعصمة إلامام عليه السالم من خالل استدعائه إلى دار  -1

 عيش في بذخ القصور بشكل ُيسقط مفهوم العصمة.الخالفة لي

محاولة تحطيم عقيدتهم بعلم إلامام عليه السالم من خالل إجراء املناظرات مع أبرز العلماء  -2

ف فيحصل 
ّ
ه يحصل اشتباه أو توق

ّ
الذين تصل يده إليهم بحضور رؤساء القوم وأشرافهم، عل

 مراد املأمون.

مامة فهو على ألاقّل سيضمن إلامام إلى جانبه كشخص تابٍع إذا لم ينجح في تحطيم فكرة إلا  -3

 للسلطان فيتحّول الشيعة من معارضين إلى أتباع لسلطان بني العّباس وحكمهم.

ل مشكلة حقيقّية بالنسبة إلى الدولة، وقرب 
ّ
باإلضافة إلى أّن عمل الشيعة بالتقّية والخفاء يشك

ع ألاوقات يسمح للمأمون برصد جميع تحّركات إلامام من املأمون ووقوعه تحت نظره في جمي

صاالته وبالتالي كشف وجهاء الشيعة.
ّ
 إلامام عليه السالم وات

وقد واجه املأمون إلامام الرضا عليه السالم ههذا ألاسلوب وههذه السياسة ولكّن سياسته باءت 

 على إلامام يستطيع أن يست
ً
 واحدا

ً
فيد منه في بالفشل الذريع ولم يستطع أن يسّجل موقفا

ته هذه إلى أن فقد ألامل ووجد أّن الّدفة تميل لغير صالحه وأّن إلامام الرضا عليه السالم 
ّ
خط

 بين العباد، وشيعته تزداد 
ً
 شديدا

ً
وبسبب هذه املناظرات واملواقف وجد شهرة في البالد وحّبا

ص من 
ّ
 بعد يوم، فلم يبَق أمامه إال حّل واحد وهو دّس الّسم والتخل

ً
وجوده الشريف يوما

 املبارك.
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وفي هذه الظروف وألاجواء انتقلت املواجهة إلى إلامام الجواد عليه السالم وكان له من العمر ما 

يقارب الثماني السنوات، وعندها وجد املأمون نفسه أمام إنسان في عمٍر صغير، فتجّدد أمله 

طه وعبر أسلوبه القديم، فإّن الذي يواجهه آلان ليس
ّ
إلامام الرضا عليه السالم  بتحقيق مخط

بل هو صبّي لم يبلغ الحلم، ومن كان في عمره عادة لن يستطيع أن يناظر كبار العلماء أو يصمد 

أمام مغريات السلطان ودار الخالفة بكّل ما فيها، من هنا نراه يستدعي إلامام الجواد عليه 

 السالم إلى بغداد.

 مواجهة إلامام الجواد عليه السالم

ه إلامام الجواد عليه السالم هذه السياسة من اللحظة ألاولى التي وطئت قدماه فيها لقد واج

:
ً
 بغداد، وأسقطها تباعا

 على املستوى العلمّي: -1

هّيأ املأمون للمناظرات بين إلامام عليه السالم وبين قاض ي الزمان يحيى بن أكثم بحضور جمع 

 ضه من تلك املناظرات حيث قال ليحيىمن ألاشراف ورؤساء القوم. وقد صّرح املأمون بغر 

ولكّن املناظرات  "اطرح على أبي جعفر محّمد ابن الرضا عليه السالم مسألة تقطعه فيها".

ف خصمه ويدهش لشّدة ما يراه من 
ّ
 تسير لصالح إلامام عليه السالم وكان يتوق

ً
كانت دائما

 إحاطة وسعة في علم إلامام عليه السالم.

؟ومن هذه املناظرات: ق
ً
 ال يحيى: ما تقول جعلت فداك في محرٍم قتل صيدا

 أو فقال أبو جعفر عليه السالم: 
ا
؟ قتله عمدا

ا
 كان املحرم أو جاهال

ا
"قتله في حّل أو حرم؟ عاملا

؟ من ذوات 
ا
 بالقتل أو معيدا

ا
؟ مبتدئا

ا
 كان أو كبيرا

ا
؟ صغيرا

ا
 كان املحرم أو عبدا

ا
؟ حّرا

ا
خطأ

 على ما فعل أو الطير كان الصيد أم من غيرها؟ 
ا
من صغار الصيد أم من كبارها؟ مصّرا

 كان بالعمرة إذ قتله أو بالجج كان 
ا
؟ في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار؟ محرما

ا
نادما

؟".
ا
 محرما

فتحّير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع ولجلج حّتى عرف جماعة أهل املجلس 

 أمره.

:ثم شرح إلامام عليه السالم 
ً
 بعد ذلك تفصيل هذه املسائل قائال

 في الحّل وكان الصيد من ذوات الطير، وكان من كبارها، فعليه شاة، 
ً
"إّن املحرم إذا قتل صيدا

طم من 
ُ
 في الحّل فعليه َحَمل قد ف

ً
، وإذا قتل فرخا

ً
فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا

فرخ، فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة ال
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 من ذلك 
ً
 فعليه شاة، وإن كان قتل شيئا

ً
فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا

 بالغ الكعبة. وإذا أصاب املحرم ما يجب عليه الهدي فيه، 
ً
 هديا

ً
في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا

ة، وجزاء الصيد على العالم وكان إحرامه بالحّج نحره بمنى، وإن كان إحرا
ّ
مه بالعمرة نحره بمك

والجاهل سواء وفي العمد عليه املأثم وهو موضوع عنه في الخطأ، والكّفارة على الحّر في نفسه، 

وعلى السّيد في عبده، والصغير ال كّفارة عليه، وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه 

 .1اب في آلاخرة"عقاب آلاخرة، واملصّر يجب عليه العق

وكان من آثار هذه املناظرات أن انتشر الفكر الشيعّي وشاع وبانت قّوته ومتانته وعلّوه، فانقلب 

 السحر على الساحر.

 الحفاظ على مكانة أهل البيت عليهم السالم: -2

فقد حاول املأمون الطعن هها وتسجيل ولو خطأ واحد على إلامام عليه السالم إلسقاط مكانته 

: "احتال املأمون على أبي سته، وبذل لذلك كّل ما أمكنه، فعن محّمد بن الرّيان قالوقدا

ء فلّما أراد أن يبني عليه ابنته دفع إلى مائة  جعفر عليه السالم بكّل حيلة فلم يمكنه فيه ش ي

 فيها جوهر يستقبلون أبا جعفر عليه 
ا
وصيفة من أجمل ما يكّن إلى كّل واحدة منهّن جاما

ذا قعد في موضع الختان، فلم يلتفت إليهّن، وكان رجل ُيقال له مخارق صاحب السالم إ

ء من  صوت وعود وضرب، طويل اللحية فدعاه املأمون فقال: يا أمير املؤمنين إن كان في ش ي

 وال 
ا
أمر الدنيا فأنا أكفيك أمره، فقعد بين يدي أبي جعفر عليه السالم ال يلتفت إليه ال يمينا

، ثّم رف
ا
ِق هللا يا ذا العثنون"شماال

ّ
قال: فسقط  2ع إليه رأسه، وقال عليه السالم: "ات

 .3"املضراب من يده والعود فلم ينتفع بيده إلى أن مات

 على الاستفادة 
ً
ورغم الحقيقة الراسخة في عصمة إلامام عليه السالم إال أّن املأمون كان قادرا

ة ليعكسها بشكل سلبّي على الشارع من وجود إلامام في قصر الخالفة من الجهة إلاعالميّ 

الشيعّي، ولم يستطع املأمون أن يحّول الشيعة إلى املشروع العّباس ّي ويستفيد منهم كأتباع لهذا 

املشروع، بل على العكس فقد استفاد إلامام عليه السالم من هذه السياسة في تقوية املشروع 

 إلاسالمّي ألاصيل.

 

                                                 
1
 .10، ص 13الحّر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج  
2
 اللحية الطويلة. 
3
 .081، ص 1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
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َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ِذي أ

َّ
 ﴿ُهَو ال

َ
ون

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ ْ
ِرَه امل

َ
ْو ك

َ
ِه َول ِ

ّ
ل
ُ
يِن ك ى الّدِ

َ
ِهَرُه َعل

ْ
َحّقِ ِلُيظ

ْ
ى َوِديِن ال

َ
ُهد

ْ
 .1﴾ُه ِبال

ي وحكم 
ّ
وعلى أّي حال فإّن املأمون استمّر بسياسته هذه يحصد الفشل تلو آلاخر إلى أن توف

حقيق أهدافه، بعده أخوه املعتصم، فسار مّدة بسيرة املأمون، ولكنه سرعان ما فقد ألامل من ت

 
ّ

 والشيعة إال
ً
 ووهنا

ً
 ضعفا

ّ
وفهم آلاثار التي تحصل بسبب هذه السياسة التي لم تزد مشروعه إال

ى عن سياسته هذه وتوّسل بالحديد والنار شأن كّل 
ّ
 ومتانة، وأحّس باالحباط والفشل فتخل

ً
علوا

لسالم عن عمر لم ضعيف ال يقدر على مواجهة الكلمة والفكر، فدّس السّم له واستشهد عليه ا

 يتجاوز الخامسة والعشرين.

                                                 
1
 .33سورة التوبة، اآلية  
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 املفاهيم الرئيسة

تمّتع إلامام الجواد عليه السالم بمكانة علمية مرموقة في املجتمع إلاسالمي، وكان محط أنظار  -

 العلماء وعامة الناس.

ل -
ّ
ط ملحاربة الشيعة والطعن بركنهم ألاساس املتمث

ّ
كان املأمون أدهى بني العّباس وكان خط

 اإلمامة.ب

حاول املأمون تحطيم مفهوم العصمة وعلم إلامام عليه السالم ونقل الشيعة من موقع  -

 مواجهة العّباسيين إلى موقع التابع.

-  
ً
املناظرات التي أعّدها املأمون ملواجهة إلامام عليه السالم كانت نتائجها عكسّية وصارت سببا

اته في تسجيل خطأ )ولو على املستوى إلاعالمّي( في نشر التشّيع وإظهار قّوته. كما وسقطت رهان

 على إلامام عليه السالم بسبب وجوده في قصر الخالفة.

ها لم يبَق أمام العّباسيين سوى اغتيال شخص إلامام عليه السالم. -
ّ
 بعد فشل سياساتهم كل

وكان قد مّر  كان الشيعة ينتظرون بفارغ الصبر والدة إلامام الجواد، وذلك لعلمهم ههذا ألامر، -

.
ً
 على عمر إلامام الرضا عليه السالم أكثر من أربعين سنة ولم يرزق ولدا

ى إلامام الجواد إلامامة في سن السابعة أو الثامنة من عمره الشريف. -
ّ
 تول

إنَّ الزمان الذي عايشه إلامام الجواد عليه السالم تمّيز بوجود شخصية متمّيزة على سّدة  -

 م واسع.الحكم ذات دهاء وعل
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 الدرس السابع عشر: إلامام علي بن محّمد الهادي عليه السالم

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 يتعّرف إلى فضائل إلامام عليه السالم ومكارم أخالقه وقبس من علمه. -1

 يعرف الحالة العاّمة لعصر إلامام الهادي عليه السالم. -2

 فّية بناء إلامام عليه السالم للمجتمع الصالح وبناء نظام الوكالة.يستذكر كي -3

 سيرة مشرقة

 
ا
 ملحة تاريخية :أوال

هـ( قرب 212ولد إلامام علّي بن محّمد الهادي عليه السالم في النصف من ذي الحّجة سنة )

ة املغربية املدينة في موضع يقال له )صريا(. أبوه إلامام محمد الجواد عليه السالم، وأّمه سمان

كّنى أم الفضل. 
ُ
املعروفة بالسّيدة، وقد كانت دائمة الصوم وال مثيل لها في الزهد والتقوى، وت

ه قال: 
ّ
ة ال وقد روي عن إلامام عليه السالم في حّقها أن

ّ
ي وهي من أهل الجن

ّ
"أّمي عارفة بحق

لتي ال تنام، وال تختلف يقربها شيطان مارد، وال ينالها كيد جّبار عنيد، وهي مكلّوة بعين هللا ا

 .1عن أّمهات الصّديقين والصالحين"

وكان من ألقابه عليه السالم: النجيب، املرتض ى، الهادي، النقّي، العالم، الفقيه، ألامين، 

ل، وأشهرها: النقّي، والهادي.
ّ
 املؤتمن، الطّيب، املتوك

 له عن إلامام الكاظم 
ً
 .2وإلامام الرضا عليهما السالموأّما كنيته فهي: أبو الحسن الثالث تمييزا

وكان له عليه السالم من ألاوالد خمسة، وهم: إلامام الحسن العسكري عليه السالم، والحسين، 

اب املّدعي لإلمامة، وابنته عائشة
ّ
 .3ومحمد، وجعفر املعروف بجعفر الكذ

                                                 
1
 .121م، قم، ال.ت، ال.ط، مؤسسة النشر اإلسالمي، صيوسف بن حاتم الشامي، الدر النظي 
2

المشهور بين المحّدثين في التعبير عنهم بأبي الحسن ثالثة وهم: اإلمام موسى الكاظم، واإلمام علي الرضا،  

واإلمام علي الهادي عليهم السالم، وإن شاركهم بعض باقي األئّمة عليهم السالم في هذه الكنية، فإذا ورد حديث عن 

ي الحسن وأطلق فهو اإلمام موسى الكاظم عليه السالم، ويقال له )أبو الحسن الماضي(، وإذا قيد بالثاني فهو أب

 اإلمام علّي الرضا عليه السالم، وإذا قيد بالثالث فهو اإلمام علّي الهادي عليه السالم.
3

بن الحسن، تاج المواليد،  ، الشيخ الطبرسي، الفضل312، ص2الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 
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ه السالم وكان إلامام عليه السالم قبل شهادته قد أوص ى البنه إلامام الحسن العسكرّي علي

هـ( في اليوم الثالث من شهر رجب، بالسّم في 214، واستشهد عليه السالم في سنة )1باإلمامة

 زمن املعتّز، ودفن في سامّراء.

: فضائله ومناقبه
ا
 ثانيا

كان إلامام الهادي عليه السالم أطيب الناس بهجة، وأصدقهم لهجة، وأملحهم من قريب، 

م سماه البهاءوأكملهم من بعيد، إذا صمت علتُه ه
ّ
، وإذا دخل على الناس 2يبة الوقار، وإذا تكل

، فقد روى أبو هاشم الجعفرّي: أّن بعض الناس كانوا في مجلس 
ً
 وتقديرا

ً
ترّجلوا له احتراما

نا 
ّ
َم نترّجل لهذا الغالم وما هو بأشرفنا، وال بأكبرنا وال بأسن بانتظار قدوم إلامام الهادي، فقالوا: لم

 ال ترّجلنا له، فقال أبو هاشم: وهللا لتترّجلّن له صغرة إذا رأيتموه، فما هو إال وال بأعلمنا؟ وهللا

 أن أقبل وبصروا به حّتى تّرجل الناس كلهم.

كم ال تترّجلون له؟ فقالوا له: وهللا ما ملكنا أنفسنا حّتى 
ّ
فقال لهم أبو هاشم: أليس زعمتم أن

 .3ترّجلنا

 للعبادة ال يفتر ساعة، دائم التبّسم، دائم وكان شديدة العبادة هلل عّز وجّل، 
ً
 لها، مقبال

ً
متفّرغا

"سبحان من هو دائم ال ، وكان من تسبيحه الدائم هلل عّز وجّل قوله: 4الذكر هلل عّز وجّل 

ي ال يفتقر، سبحان هللا وبحمده"
ّ
 .5يسهو، سبحان من هو قائم ال يلهو، سبحان من هو غن

 .6صوف، وكانت سّجادته من حصير وكان شديد الزهد، فكان يلبس جّبة

ومن كلماته ومواعظه للناس ما روي عن أبي هاشم الجعفرّي قال: أصابتني ضيقة شديدة 

"يا أبا هاشم أّي فصرت إلى أبي الحسن علّي بن محّمد عليه السالم فأذن لي فلّما جلست قال: 

 ت فلم أدر ما أقول له.فوجم :"؟ قال أبو هاشمنعم هللا عّز وجّل عليك تريد أن تؤّدي شكرها

                                                 
1
 ، باب اإلشارة والنص على أبي محمد عليه السالم.321، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2
 .141، ص3ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 
3
 .111م.ن، ص 
0
 .841ص ،2قطب الدين الراوندي، سعيد بن عبد هللا، الخرائج والجرائح، ج 
1
 .80قطب الدين الراوندي، سعيد بن عبد هللا، الدعوات، ص 
1
 .841، ص2قطب الدين الراوندي، سعيد بن عبد هللا، الخرائج والجرائح، ج 
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"رزقك إلايمان فحّرم بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانتك فابتدأ عليه السالم فقال: 

ي ظننت 
ّ
ما ابتدأتك بهذا ألن

ّ
ل، يا أبا هاشم إن

ّ
على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذ

ك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، وقد أمرت لك بمائة دينار فخذها
ّ
 .1"أن

: قبس من علومه عليه السالم
ا
 ثالثا

 من أعالم عصره في العلم 
ً
 بارزا

ً
اعتبر املؤّرخون وأصحاب السير إلامام الهادي عليه السالم علما

 أخذوا ورووا عن إلامام الهادي عليه السالم، 
ً
 وراويا

ً
واملعرفة، فإّن مائة وخمسة وثمانين تلميذا

ناظرة والتفسير وأمثالها بما أثر عنه، واستفيد من وحفلت كتب الرواية والحديث والفقه وامل

علومه ومعارفه. وكان من تالمذته ورواته وأصحابه: عبد العظيم بن عبد هللا الحسني، أيوب بن 

نوح بن دراج، والحسن بن علي الوشاء، وعبد هللا بن جعفر الحميري، ومحمد بن عيس ى بن 

شعري، علي بن مهزيار ألاهوازي، الفضل بن عبيد اليقطيني، أحمد بن إسحاق بن عبد هللا ألا 

شاذان النيشابوري، عثمان بن سعيد العمري صاحبه وسفير إلامام املهدي عجل هللا تعالى 

 .2فرجه الشريف

كما أّن لإلمام عليه السالم رسائل في مختلف العلوم وألامور، منها: رسالته في الرّد على الجبر 

 ة بين املنزلتين، وغيرها.والتفويض، وإثبات العدل، واملنزل

 إمامة إلامام الهادي عليه السالم

م إلامام الهادي عليه السالم إلامامة بعد استشهاد أبيه إلامام الجواد عليه السالم سنة 
ّ
تسل

عتبر إمامته 223
ُ
هـ. وههذا يكون عمره الشريف حين تصّديه لإلمامة ثماني سنوات، ولذلك ت

ر 
ّ
ف النصوص حول املصداق الثاني لإلمامة املبك

ّ
ة في الفكر الشيعّي، فمن الطبيعّي أن تتكث

إمامته لتركيزها في أذهان الناس كما حصل من قبل مع إلامام الجواد عليه السالم حيث كان 

هناك تمهيد طبيعّي من إلامام الرضا عليه السالم البنه إلامام الجواد عليه السالم. وإّن إسناد 

صال هذا املنصب إلالهّي إليه في هذ
ّ
دة ات

ّ
ه السن املبكرة جعل الكرامات تظهر على يديه مؤك

م إلامام منصب 
ّ
 صاحبها بعالم الغيب، ولذا كان ال بّد من العمل على تأكيد إمكانية أن يتسل

                                                 
1
 .089الشيخ الصدوق، محمد بن علي، األمالي، ص 
2
 ل.، ولالطالع أكثر يراجع كتب علم الرجا393الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، ص 
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، ولذا ورد العديد من الروايات التي تشير إلى أن إلامام الهادي هو إلامام بعد أبيه 
ً
إلامامة مبكرا

ى روايات تشير إلى ضرورة الالتزام بأوامره وأّن من بعده ابنه الحسن ثّم من جهة، ومن جهة أخر 

ا خرج أبو 
ّ
القائم عجل هللا تعالى فرجه الشريف، منها ما ورد عن إسماعيل بن مهران، قال: مل

جعفر عليه السالم من املدينة إلى بغداد في الدفعة ألاولى، قلت له عند خروجه: جعلت فداك، 

ي أخاف عليك م
ّ
، وقال: إن

ً
ن هذا الوجه، فإلى من ألامر بعدك؟ قال: فكّر بوجهه إلّي ضاحكا

"ليس حيث ظننت في هذه السنة". فلّما اسُتدعي به إلى املعتصم في املّرة الثانية صرت إليه، 

ت لحيته، 
ّ
فقلت له: جعلت فداك، أنت خارج، فإلى من هذا ألامر من بعدك؟ فبكى حّتى اخضل

، ألامر من بعدي إلى ابني علّي"ثّم التفت إلّي فقال:   .1"عند هذا ُيخاف عليَّ

وأّما الجهة ألاخرى، فقد روي عن الصقر بن أبي دلف قول إلامام الجواد عليه السالم: "إلامام 

بعدي ابني علّي أمره أمري، وقوله قولي وطاعته طاعتي، وإلامام بعده ابنه الحسن أمره أمر أبيه 

 أبيه".وقوله قول أبيه وطاعته طاعة 

 ثّم 
ً
ثم سكت فقلت: يا بن رسول هللا فمن إلامام بعد الحسن؟ فبكى عليه السالم بكاًء شديدا

 .2قال: "إّن بعد الحسن ابنه القائم بالحّق املنتظر" إلى آخر الرواية

 مالمح عصر إلامام الهادي عليه السالم

 الحالة السياسية العاّمة: -1

هـ( واستشهد في 223ه القيادية في حكم املعتصم سنة )بدأ إلامام الهادي عليه السالم مهاّم 

هـ(. وخالل هذه السنوات ألاربع والثالثين عاصر ستة من حكام بني  214حكم املعتّز سنة )

ل العّباس ّي بدء العصر العباس ّي الثاني وهو عصر نفوذ ألاتراك )
ّ
ـ  232العباس. ويعتبر عهد املتوك

نحالل الدولة العباسية، الذي انتهى بسقوطها على أيدي هـ(. واعتبره البعض بدء عصر ا 334

ل وأسالفه ألاثر البالغ في انفصال بعض أمصار الدولة  616التتار سنة )
ّ
هـ(. وكان لسياسة املتوك

واستقاللها عن السلطة املركزية بالتدريج، حيث نشأت دويالت صغيرة وكيانات متنافسة فيما 

 .3مدانية والغزنوية والسلجوقية بعد هذا العصربينها، كالسامانية والبويهية والح

 

                                                 
1
 .214، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2

علي بن يونس العاملي النباطي البياضي، الصراط المستقيم، تحقيق وتصليح: محمد الباقر البهبودي، المكتبة  

 .234، ص1هـ، ط1390المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية، 
3
 )بتصرف(. 1، ص 3حسن إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السياسي، ج  
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وكان املعتصم أّول الخلفاء العباسيين الذين استعانوا باألتراك وأسندوا إليهم مناصب الدولة 

 .1وأقطعوهم الواليات إلاسالمية

ل سياسة العنف تجاه العلويين أهل البيت عليهم السالم وشيعتهم، حيث أمر 
ّ
وقد انتهج املتوك

. وقد 2إلامام الحسين عليه السالم، ومنع الناس من زيارته وتوّعد بالسجن على من زارهههدم قبر 

أثار املتوكل ههذه السياسة حفيظة املسلمين بشكل عاّم، وأهل بغداد بشكل خاّص. وقد رّدوا 

 .3على إلاهانات التي ألحقها بالعلويين فسّبوه في املساجد والطرقا

ت سياسته في إزالة الخوف عنهم وكان املنتصر يحسن للعلويين مخ
ّ
 بذلك سياسة أبيه، وتجل

ً
الفا

 فقد تآمر عليه 
ً
والسماح لهم بزيارة قبر الحسين عليه السالم. ولم يدم حكم املنتصر طويال

 .4هـ( 248ألاتراك وقتلوه عن طريق طبيبه طيفور في سنة )

ى الخالفة املستعين باهلل سنة )
ّ
رجع عاصمته إلى بغداد. وقد هـ( وأ 248وبعد مقتل املنتصر تول

 .6، وتعيين املعتز مكانه من قبل ألاتراك1تم قتله غيلة

كما أّن املعتز لم ينج من أعمال العنف والتعّسف التي قام هها قادة الدولة العباسية من ألاتراك 

 بقتل إلامام الهادي عليه السالم. 211فقتل شّر قتلة على أيديهم وذلك سنة )
ً
 هـ(، وقام أيضا

ك والانهيار الذي أصاب الدولة إلاسالمية، 
ّ
ام هو أحد عوامل التفك

ّ
إّن ضعف شخصّية الحك

ص من 
ّ
وقد رافقه نفوذ زوجاتهم وأمهاتهم إلى جانب سيطرة ألاتراك الذين اعتمدوا عليهم للتخل

ام
ّ
 نفوذ الفرس والعرب. كما كان لظلم ألامراء والوزراء دوره البالغ في زعزعة ثقة الناس بالحك

 وإثارة الفتن والشغب داخل بالد املسلمين.

 :الحالة الثقافية -2

كان لترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية أثر كبير في ثقافة هذا العصر. 

وكانت ظاهرة الترجمة قد ابتدأت منذ أيام املأمون. وقد أسهمت في رفد الثقافة إلاسالمية من 

افات ألاخرى التي قد تتقاطع مع ما أفرزته الحضارة إلاسالمية من جهة والانفتاح على الثق

جاهات فكرية وثقافية من جهة أخرى.
ّ
 ات

                                                 
1

، حول ازدياد نفوذ االتراك في 1، ويراجع: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، ج 2م. ن، ص  

 عصر المعتصم.
2
 .00، ص 11الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، ج  
3
 .1، ص 3حسن إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السياسي، ج  
0
 هـ. 209، أحداث عام 1األمم والملوك، ج  الطبري، محمد بن جرير، تاريخ 
1
 وما بعدها. 14، ص 1ابن األثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، ج  
1

 041، ص 2، ج 2م، ط1890 -هـ 1040المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب، قم، إيران، دار الهجرة،  

- 049. 
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كما كان الرتحال املسلمين في مشارق ألارض ومغارهها أثر كبير في التبادل والتعاطي الثقافّي بين 

 وحركة 
ً
 متمّيزا

ً
 ثقافيا

ً
فكرية. وقد حظي الشعراء شرق البالد إلاسالمية وغرهها وأنتج ذلك نشاطا

 وألادباء بمكانة رفيعة عند ألامراء ما أدى إلى ازدهار ألادب في هذا العصر.

 الحالة الاقتصادية: -3

إّن الاضطرابات السياسية والصراع على السلطة وبدء انفصال أجزاء عن الدولة العباسية 

ر في تدهور الوضع الاقتصادّي. وكان لظهور ال
ّ
طبقية في املجتمع إلاسالمّي آثار واستقاللها قد أث

 عن املجاعة وارتفاع ألاسعار، ما كان له أثر كبير 
ً
سلبية أّدت الى سرعة الانهيار الاقتصادي فضال

ى ذلك في قصر فترة حكم الخلفاء 
ّ
في اضطراب ألامن وفقدان السيطرة من قبل الدولة. وقد تجل

بدل الخلفاء وهو دليل واضح على ضعف  إلى جانب انتقال إدارة الدولة إلى القّواد ألاتراك

 .1شوكتهم وفقدان هيبتهم أمام قّواد الجيش ووزرائهم وكّتاههم

 العّباسّيون وإلامام الهادي عليه السالم: -4

ام العباسيين في مناهضة أهل البيت عليهم السالم بعد أن عرفوا موقعهم 
ّ
تدّرجت سياسة الحك

 يداهنون من أجل الحكم وامللك بل إّنهم أصحاب مبدأ الدينّي والاجتماعّي املتمّيز وأنهم ال 

ص في الرقابة املشّددة والتضييق 
ّ
وعقيدة وقيم، فكانت سياسة السّفاح واملنصور والرشيد تتلخ

 ينفرد أهل البيت عليهم 
ّ

مع فسح املجال للتحّرك املحدود، ورافقها خلق البدائل العلمية لئال

ام  السالم باملرجعية العلمية والدينية
ّ
في الساحة الاجتماعية، فكان الدعم املباشر من الحك

ألئمة املذاهب وتبّني بعضها والدعوة إليها في هذا الطريق. ولكن كّل هذه ألاساليب لم تفلح في 

التعتيم إلاعالمّي وتوجيه ألانظار عن أهل البيت عليهم السالم إلى غيرهم فكانت سياسة املأمون 

 ذها مع إلامام الرضا عليه السالم.هي سياسة الاحتواء التي نّف 

ام العباسيين مّدة طويلة تزيد على 
ّ
وقد بقي إلامام الهادي عليه السالم تحت رقابة الحك

 إذا ما قسناها بفترة والية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 
ً
، وهي فترة طويلة جدا

ً
العشرين عاما

ر واضح على أو فترة بقاء إلامام الجواد عليه السالم في بغداد 
ّ

في زمن املعتصم. وفي هذا مؤش

 انكشاف سياسة العباسيين الحقيقية تجاه أئمة أهل البيت عليهم السالم.

 اضطهاد أتباع أهل البيت عليهم السالم: -5

لت في اللين مع العلويين 
ّ
إذا استثنينا سياسة املنتصر التي لم تدم سوى ستة أشهر والتي تمث

ا نجد السياسة العباسية العامة هي مناهضة أهل البيت وشيعة أهل البيت عليهم الس
ّ
الم فإن

                                                 
1
 هـ. 210 201، أحداث السنوات 1الملوك، ج يُراجع: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم و 



111 
 

ساع رقعة التشّيع بعد 
ّ
عليهم السالم وأتباعهم، وممارسة سياسة العنف معهم بالرغم من ات

 تظاهر املأمون باحترامه الخاّص لإلمام الرضا عليه السالم.

ما كان باعتبار إّن حرمان أهل البيت عليهم السالم وأتباعهم من الوضع املعيش ّي 
ّ
الالئق ههم إن

ف بالنسبة لهم سياسة 
ّ

قلقهم من توظيف املال لإلطاحة بملكهم. ومن هنا كانت سياسة التقش

ام بني العّباس، وهم أعرف باملكانة الاجتماعية ألهل البيت عليهم 
ّ
عاّمة قد سار عليها عاّمة حك

 السالم في قلوب املؤمنين.

من الوظائف الحكومية إن عثروا على مواٍل ألهل البيت عليهم  وكان الحرمان يمتّد إلى إخراجهم

السالم كان قد حظي بوظيفة حكومية، بل تعّدى ذلك إلى تحديد أمالكهم وغلمانهم حّتى بان 

 الفقر والحرمان على كثير من العلويين في هذا العصر.

 انتفاضات العلويين: -1

ل في إيذاء العلويين ومنعهم ح
ّ
قوقهم التي منحهم هللا إّياها حّتى أشرفوا على لقد تمادى املتوك

الهالك من شّدة الفقر. بل تمادى في الجور عليهم حّتى قّدم دعوى غير العلوّي على دعوى 

 العداء والبغض ألهل البيت 
ّ
العلوّي إذا تحاكما عند القضاة. ولم نجد من العباسيين عاّمة إال

البيت عليهم السالم بالنّص عليهم من قبل جّدهم  عليهم السالم ألسباب شّتى، منها: تفّرد أهل

الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم وتفّردهم بالزعامة الروحية والعلمية، وتأثيرهم على قلوب 

ووجدانهم، والاهتمام بشؤونهم، وإيثارهم للدين على الدنيا، واملوت في سبيل هللا على  املسلمين

 هللا.الحياة مع الذّل والهوان في غير طاعة 

جهت نحو أبناء الرسول عليهم السالم وشيعتهم الذين 
ّ
إّن عواطف املسلمين وقلوههم قد ات

يحذون حذوهم، وأخذت هذه الظاهرة تنمو وتظهر على الساحة إلاسالمية، وهذا مّما ال يرتاح له 

ام العباسّيون وعمالؤهم الذين جلسوا على موائدهم التي جّسدت أفظع أنواع التبذير ف
ّ
ي الحك

بيت مال املسلمين. ومن هنا لم تخل الساحة إلاسالمية من الثورات التي قام هها قادة علوّيون 

 بعد ثورة الحسين عليه السالم.
ّ
 على طول الخط

وقد استمّرت هذه الثورات حّتى عصر الغيبة وانتهت فيما بعد الى تأسيس دويالت وإمارات 

ل البيت عليهم السالم ويحاولون تجسيد قيمهم يحكمها قادة علويون أو علماء يحملون ثقافة أه

 وسيرتهم في الحياة إلاسالمية.

 باعتبار دعمهم لهذه الثورات 
ّ
ولم تكن اغتياالت الخلفاء لألئّمة من أهل البيت عليهم السالم إال

ام هذا العصر من العلويين 
ّ
حة وتأييدهم لها من قريب أو من بعيد. وقد خرج على حك

ّ
املسل

ل
ّ
 استمرار الخط الثورّي ضّد الظلم والظاملين. مجموعة تمث
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 الجانب التنظيمّي )نظام الوكالة(

ذي يعني قيادة ألاّمة إلى الخير والصالح في الدنيا وآلاخرة اقتض ى من إلامام 
ّ
إّن مفهوم إلامامة ال

تي كانت تترّبص 
ّ
أن يمارس الجانب التنظيمّي في املجتمع من أجل حمايته من حبائل السلطة ال

بع إلامام أسلوب الوكالة لالرتباط بأتباعه وشيعته با
ّ
ملؤمنين وبإمامهم عليه السالم الدوائر. فات

 في العالم، فكيف كان هذا النظام؟

 في املوارد 
ً
صال بين إلامام عليه السالم والشيعة، خصوصا

ّ
ون تنظيم عملّية الات

ّ
كان الوكالء يتول

م الخمس من الشيعة وإيصاله لإل 
ُّ
مام عليه السالم، وإلاجابة عن املسائل الفقهّية التالية: تسل

 والعقائدّية، والتعريف باإلمام عليه السالم وتمهيد ألارضّية له.

م إلامام عليه السالم العالقة بين الوكالء 
ّ
وكان من وكالئه علّي بن جعفر الوكيل. ولقد نظ

م من دون ال
ّ
تعّرض لدائرة عمل أنفسهم، بحيث يبقى كّل وكيل ضمن دائرة عمله بشكل منظ

 وّجهه إلى أّيوب بن نوح وكان من وكالئه عليه السالم أمره 
ً
آلاخر. وقد كتب عليه السالم كتابا

مر 
ُ
ل به وأ

ّ
فيه بعدم إلاكثار بينه وبين أبي علّي وهو وكيل آخر وأن يلزم كّل واحٍد منهما ما ُوك

 بمثل ما أو 
ً
، وطلب من الاثنين أن بالقيام فيه في أمر ناحيته، وأوص ى أبا علّي أيضا

ً
ص ى به أّيوبا

 من أموال شيعة 
ً
ى كّل واحد منهما الشؤون املالّية ملا يليه من الشيعة وأن ال يقبال شيئا

ّ
يتول

 املناطق ألاخرى.

م عليه السالم كذلك العالقة بين الوكيل وبين الشيعة املوجودين في ناحيته، فاعتبر أّن 
ّ
ونظ

سالم، ففي كتاب له عليه السالم عن أبي علّي بن راشد طاعة الوكيل هي طاعة له عليه ال

: "فقد أوجبت في طاعته طاعتي، والخروج إلى عصيانه الخروج إلى عصياني، فالزموا يقول 

م من فضله"
ُ
د على ضرورة تمهيد الطريق أمام الوكيل وتسهيل  .1الطريق يأجْركم هللا وَيزدك

ّ
وأك

ة له والتسليم إليه جميع الحّق ِقبلك، وأن تحّض "فعليك بالطاعمهّمته، يقول عليه السالم: 

 إلى عونه وكفايته فذلك توفير علينا 
ا
موالّي على ذلك وتعّرفهم من ذلك ما يصير سببا

 .2ومحبوب لدينا ولك به جزاء من هللا وأجر"

                                                 
1
 .223، ص 14العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج  
2
 م. ن. 
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 املفاهيم الرئيسة

م إلامام الهادي عليه السالم إلامامة بعد استشهاد أبيه الجواد عليه ا -
ّ
لسالم، وكان له من تسل

 العمر ثماني سنوات.

كان إلامام الهادي عليه السالم أطيب الناس بهجة، وأصدقهم لهجة، وأملحهم من قريب،  -

م سماه البهاء.
ّ
 وأكملهم من بعيد، إذا صمت علتُه هيبة الوقار، وإذا تكل

 م -
ً
 بارزا

ً
ن أعالم عصره في اعتبر املؤّرخون وأصحاب السير إلامام الهادي عليه السالم علما

. أخذوا ورووا عنه.
ً
 وراويا

ً
 العلم واملعرفة، فإن مائة وخمسة وثمانين تلميذا

هـ، وقد عاصر سّتة من ملوك بني  223بدأ إلامام الهادي عليه السالم مهاّمه القيادّية سنة  -

 العباس.

ل بداية العصر العباس ّي الثاني، وهو عصر نفوذ الاتراك، -
ّ
ل  يعتبر عهد املتوك

ّ
وقد انتهج املتوك

 سياسة العنف ضّد العلويين.

 كان املعتصم أول الخلفاء العباسيين الذين استعانوا باألتراك. -

 شاعت في هذا العصر ترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندية. -

.بقي إلامام الهادي عليه السالم تحت رقابة الحكام العباسيين مّدة تزيد على العشرين عام -
ً
 ا

صال بينه وبين الشيعة. -
ّ
ون تنظيم عملية الات

ّ
 كان وكالء إلامام عليه السالم يتول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

 الدرس الثامن عشر: إلامام الحسن بن علّي العسكرّي عليه السالم

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 يتعّرف إلى مكارم أخالق إلامام وعبادته. -1

م إلامام العسكرّي عليه السالم لإلمامة.يتعّرف إلى ال -2
ّ
 ظروف املحيطة بتسل

ع على الجهاد العلمّي والثقافّي لإلمام وكيفية تمهيده لغيبة إلامام املهدّي. -3
ّ
 يطل

 سيرة مشرقة

: ملحة تاريخية
ا
 أوال

. 232ولد إلامام الحسن بن علّي العسكرّي عليه السالم في املدينة في الثامن من ربيع آلاخر سنة 

أبوه إلامام علي الهادي عليه السالم، ويقال له وألبيه وجّده عليه السالم ابن الرضا، ووالدته 

 امللوك. ويكفي 
ّ

اسمها ُحديث أو سليل، وكانت في غاية الصالح والتقى، وكانت في بلدها في مصاف

 للشيعة بعدة شهادة إلامام العسكرّي 
ً
 وملجأ

ً
 .1في فضلها، أّنها كانت مفزعا

، 2ن من ألقابه: التقّي، املرض ّي، النقّي، الرفيق، الزكّي، الصامت، الهادي، السراج، العسكرّي وكا

 الخالص، وأما كنيته: فأبو محّمد.

وكان لإلمام الحسن العسكري عليه السالم ولد واحد فقط هو إلامام محمد املهدي املنتظر 

 .3عجل هللا تعالى فرجه الشريف

م إلامامة بعد ش
ّ
هـ، 263هـ، إلى سنة 214هادة أبيه إلامام الهادي عليه السالم في سنة وقد تسل

فاستمّرت إمامته ست سنوات، وكان عليه السالم قبل شهادته قد أوص ى إلى ابنه إلامام املهدّي 

 .4عجل هللا تعالى فرجه الشريف باإلمامة من بعده

، ودفن مع أبيه  28ه وعمر  263وكانت شهادته يوم الجمعة الثامن من ربيع ألاّول سنة 
ً
عاما

 .1الهادي عليه السالم في سامّراء

                                                 
1
 .108، ص2الشيخ عباس القمي، منتهى األمال، ج 
2

قال الشيخ الصدوق رضوان هللا عليه: سمعت مشايخنا رضي هللا عنهم يقولون: إّن المحلة التي يسكنها اإلمامان  

بن محّمد والحسن بن علّي عليهما السالم بسر من رأى كانت تسّمى العسكر، فلذلك قيل لكّل واحد منهما علّي 

 .234، ص1العسكري، راجع: علل الشرائع، ج
3

، الشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد، 331، ص2الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ج 

 .18ص
0
 ، باب اإلشارة والنص على صاحب الدار عليه السالم.329، ص1بن يعقوب، الكافي، جالشيخ الكليني، محمد  
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: مكارم أخالقه وعبادته
ا
 ثانيا

ام 
ّ
لقد برز في حياة إلامام العسكرّي عليه السالم رغم املراقبة الشديدة والقاسية من قبل حك

عصره خدمته للناس، واهتمامه ههم، فقد روى محّمد بن القاسم أبو العيناء الهاشمّي مولى 

عبد الصمد ابن علّي عتاقة قال: كنت أدخل على أبي محمد عليه السالم فأعطش وأنا عنده 

ه أن أدعو باملاء فيقول: 
ّ
"، ورّبما حّدثت نفس ي بالنهوض فأفكر في ذلك "يا غالم اسقهفأجل

 .2يا غالم دابته"فيقول "

ويصوم النهار، وقد كان وكان إلامام عليه السالم كثير العبادة هلل سبحانه وتعالى، يقوم الليل 

ه دخل 
ّ
ر به الكثير من الناس. يروى أن

ّ
 تحت املراقبة الشديدة، وقد تأث

ً
إلامام موضوعا

العّباسيون على صالح بن وصيف عندما حبس أبا محمد عليه السالم، فقالوا له: ضّيق عليه 

لت به رجلين شّر من قدرت عليه
ّ
، فقد صارا من وال توّسع، فقال لهم صالح: ما أصنع به وقد وك

 العبادة والصالة والصيام إلى أمر عظيم.

لين، فقال لهما: ويحكما ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ فقاال: ما نقول في 
ّ
ثّم أمر بإحضار املوك

م وال يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت 
ّ
ه ال يتكل

ّ
رجل يصوم النهار، ويقوم الليل كل

 .3نملكه من أنفسنا؟ فلّما سمع ذلك العّباسّيون انصرفوا خائبينفرائصنا وداخلنا ما ال 

ى أخباره، فكان  وكان املعتمد يسأل علّي بين جرين عن إلامام عليه السالم بشكل دائم، ويتقص ّ

ي الليل"يأتيه الجواب: 
ّ
ه يصوم النهار، ويصل

ّ
 .4"إن

أورع الناس من وقف له: "وكان كثير الوعظ والتذكير باهلل سبحانه وتعالى، ومن مواعظه قو 

عند الشبهة، أعبد الناس من أقام على الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام، أشّد الناس 

 من ترك الذنوب"
ا
 .1اجتهادا

: مكانة إلامام وعلومه
ا
 ثالثا

ه استطاع أن 
ّ
رغم كّل املضايقات السياسية وألامنية على إلامام العسكرّي عليه السالم إال أن

. وعمل إلامام في هذه الفترة يتحّرك في 
ً
 والشيعة خصوصا

ً
املجال العلمّي بين املسلمين عموما

على تربية عدد كبير من العلماء لكي يتسّنى له إرجاع الناس إلى الفقهاء والعلماء ـ كما سيأتي ـ، 

                                                                                                                                              
1
 ، باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليه السالم.143، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
2
 .112م.ن، ص 
3
 م.ن. 
0
 .211نائي، ال.ط، صالسيد ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات، ال.ت، الناشر: كابغانه س 
1
 .098ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول، ص 
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ر على 
ّ
ومن جهة أخرى رّد كّل الشبهات العلمية التي ترد على إلاسالم، والتي يمكن أن تؤث

ها سوى إلامام العسكرّي عليه السالم، فكان إلامام عليه املس
ّ
ن أحد من حل

ّ
لمين، والتي لم يتمك

السالم يجيب عن تلك املشكالت بحنكة عالية ويقّدم الحلول في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم 

 حول تناقض 
ً
ف كتابا

ّ
السالم كما حصل مع إسحاق الكندّي فيلسوف العراق في زمانه عندما أل

ن الكريم وشغل نفسه بذلك وتفّرد في منزله، وبعلم إلامام وفطنته دّمر كل املباني التي على القرآ

أساسها تحّدث الكندّي حيث أرسل له إلامام عليه السالمأحد تالمذة الكندّي وحّمله رسالة أن 

م بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بميقول للكندي فقال: قل له: 
ّ
ا "إن أتاك هذا املتكل

ه 
ّ
ه من الجائز، ألن

ّ
ه سيقول لك إن

ّ
ك ذهبت إليها؟ فإن

ّ
م منه غير املعاني التي قد ظننتها إن

ّ
تكل

رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك، فقل له: ما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت 

 لغير معانيه
ا
 ".إليه فيكون واضعا

 ن أين لك؟فقال الكندي لذلك الرجل: أقسمت عليك، أال أخبرتني م

 فقال الرجل: أمرني به أبو محّمد إلامام العسكرّي.

فقال: آلان جئت بالحّق، وما كان ليخرج مثل هذا إال من ذلك البيت، فهم الذين يمكنهم أن 

فه
ّ
ه دعا بالنار، وأحرق جميع ما أل

ّ
 .1يكشفوا عن الحقيقة، ثّم إن

 مالظروف السياسية في عصر إلامام العسكرّي عليه السال 

واصل إلامام الحسن العسكرّي عليه السالم مهاّم إلامامة بعد والده إلامام الهادي عليه السالم. 

ام من العباسيين هم املعتّز 
ّ
وعاصر في فترة إمامته القصيرة )ست سنوات( حكومة ثالثة حك

املعتّز واملهتدي واملعتمد. وكانت املعاناة مع الدولة العّباسية ما زالت شديدة، ففي غضون حكم 

 من آل جعفر وآل عقيل. 
ً
تل الكثير من ألابرياء وُسجن من العلوّيين أكثر من سبعين شخصا

ُ
ق

 أّن 
ّ

 بقتله إال
ً
خذ قرارا

ّ
م املهتدي الخالفة، وسجن إلامام عليه السالم، بل وحّتى ات

َّ
وبعد املعتّز تسل

 ألاجل لم يمهله فمات.

لعسكر وترّصدنا ألبي محّمد عليه السالم يوم وحّدث علّي بن جعفر عن الحلبّي: اجتمعنا في ا

كم ال تؤَمنون ركوبه، فخرج توقيعه
ّ
مّن علّي أحد، وال ُيشز إلّي بيده، وال يومئ، فإن

ّ
: "أال ال يسل

 .2على أنفسكم"

 

                                                 
1
 .020، ص0ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 
2
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يقول أحمد بن محّمد: كتبت إلى أبي محّمد )إلامام العسكرّي( حين أخذ املهتدي في قتل املوالي: 

ه يتهّددك، ويقول وهللا ألجليّنهم عن جديد يا سّيدي الحمد هلل
ّ
 الذي شغله عّنا، فقد بلغني أن

ه: 
ّ
ع أبو محّمد عليه السالم بخط

ّ
"ذلك أقصر لعمره، عّد من يومك هذا خمسة ألارض، فوق

 .1فكان كما قال عليه السالم أيام وُيقتل في اليوم السادس بعد هوان واستخفاف يمّر به"،

 

واملضايقة في عهد إلامام العسكرّي عليه السالم على إلامام والشيعة  وقد بلغت درجة الضغط

إلى درجة اضطّر إلامام عليه السالم إلى أن يتصرف بطريقة أمنية، وكانت تلك املضايقة تعود 

 لسببين:

ألاول: أّن الشيعة قد تحّولت في عصر إلامام العسكرّي عليه السالم إلى قّوة ضخمة في العراق 

ام، بل وصل ألامر إلى أّنهم كانوا ال يعترفون بشرعية أّي واحد من تعارض وتخال
ّ
ف الخلفاء والحك

الخلفاء العباسيين، ويعتقدون بأّن إلامامة في أوالد إلامام علّي عليه السالم. ومن الشواهد 

اب أخو 
ّ
التاريخية على ذلك هو اعتراف عبيد هللا وزير املعتمد بذلك، فقد ذهب جعفر الكذ

العسكرّي عليه السالم بعد استشهاده إلى عبيد هللا وقال: اجعل لي مرتبة أخي وأنا أوصل  إلامام

..)فزجره( وقال: يا أحمق، إّن السلطان جّرد سيفه في .إليك في كّل سنة عشرين ألف دينار،

الذين زعموا أّن أباك وأخاك أئمة ليرّدهم عن ذلك فلم يتهّيأ له، فإن كنت عند شيعة أبيك 

ب"وأخيك 
ّ
 فال حاجة بك إلى مرت

ً
 .2إماما

 للروايات املتواترة أن املهدّي املنتظر الذي الثاني
ً
: أّن العباسيين وغيرهم كانوا يعلمون وطبقا

سيتحّقق على يديه العدل والحرية من جهة، ومن جهة أخرى سوف يبيد كّل الحكومات الظاملة 

على إلامام العسكرّي عليه السالم في كّل  أنه من أبناء الحسن العسكرّي، ولهذا شّددوا الرقابة

 .3صغيرة وكبيرة، فقد أخضعوه للمراقبة الشديدة، ووضعوه تحت أعينهم

م املعتّز زمام السلطة، وفي عهده استشهد إلامام العسكرّي عليه 
َّ
وبعد خالفة املهتدي تسل

ل مجموعة من العلوّيين في هذه ألاحداث. وتذكر بعض املصادر  تم
ُ
ه قد تّم  السالم، وق

ّ
التاريخّية أن

لوا بأجسادهم
ّ
 .4قتل بعضهم بأفجع صورة وحّتى بعد القتل مث
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 .320الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، اإلرشاد، ص 
2
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 (ع)إلامام العسكرّي عليه السالم والتمهيد لإلمام املهدّي 

إّن املهّمة املمّيزة في إمامته عليه السالم كانت التمهيد لوالدة إلامام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه 

الكبرى، والارتباط الصحيح به وضرورة الانتقال بالشيعة من نقطة الشريف وغيبته الصغرى و 

صال غير مباشرة. وتعتبر هذه املرحلة من أدّق املراحل على 
ّ
صال مباشرة باملعصوم إلى نقطة ات

ّ
ات

الفكر الشيعّي منذ النبّي محّمد صلى هللا عليه وآله وسلم إلى عهد إلامام العسكرّي، لذلك كان 

 
ّ
، كما سيّتضح، بالتمهيد للغيبة، التي عمل إلامام على إلامام أن يكث

ً
ف أحاديثه وأن يقوم عملّيا

 عليه السالم على التمهيد لها من جهتين:

 الجهة ألاولى: التمهيد النظرّي:

جاه بما يلي:
ّ
 ويمكن تلخيص دور إلامام عليه السالم في هذا الات

 النّص على إلامام وتعريف شيعته به: -1

الجّبار قال: قلت لسّيدي الحسن بن علّي عليه السالم: يا بن رسول هللا، عن محّمد بن عبد 

 جعلني هللا فداك، أحّب أن أعلم من إلامام وحّجة هللا على عباده من بعدك.

 إلامام من بعدي ابني، َسمّي رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال عليه السالم: 
ّ
"إن

ذي هو خاتم حجج هللا وآ
ّ
ه، ال  خر خلفائه".وكنيُّ

ه سيولد قال: مّمن هو يا بن رسول هللا؟ قال عليه السالم
ّ
: "من ابنة قيصر ملك الروم، أال إن

 .1ويغيب عن الناس غيبة طويلة ثّم يظهر"

: "دخلت على أبي محّمد الحسن بن علّي عليه السالم وهو جالس عن يعقوب بن منقوف قال

ان في الدار وعن يمينه بيت عليه س
ّ
تر مسبل، فقلت: سّيدي، من صاحب هذا ألامر؟ على دك

فقال: ارفع الستر، فرفعته فخرج إلينا غالم خماس ّي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك، واضح 

ين، معطوف الركبتين، في خّده ألايمن خال، 
ّ
الجبين، أبيض الوجه، دّرّي املقلتين، شثن الكف

ثّم قال لي: هذا صاحبكم، ثّم وثب  وفي رأسه ذؤابة، فجلس على فخذ أبي محّمد عليه السالم

فقال له: يا ُبنّي ادخل إلى الوقت املعلوم، فدخل البيت وأنا أنظر إليه، ثّم قال لي: يا 

"
ا
 .2يعقوب، انظر من في البيت، فدخلت فما رأيت أحدا

 

                                                 
1

أنوار  الشيخ الطبرسي، الميرزا حسين النوري، النجم الثاقب، تقديم وتحقيق وترجمة: السيد ياسين الموسوي، قم، 

 .131، ص 1، ج1هـ، ط1011الهدى، 
2
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 التأكيد على الصبر وانتظار الفرج: -2

فضل ألاعمال كما في ألاحاديث املباركة. إّن انتظار فرج إلامام عليه السالم من العبادات بل من أ

د على ذلك الرسالة التي 
ّ
فإّن أّول ما يتوّجب على إلانسان هو الصبر عند طول الغيبة. وما يؤك

تي جاء فيها: 
ّ
 أرسلها إلامام عليه السالم إلى علّي بن الحسين بن بابويه القّمي، ال

ده 1"عليك بالصبر وانتظار الفرج"
ّ
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في ، وهذا ما كان يؤك

أفضل أعمال أّمتي انتظار الفرج من هللا أحاديثه، منها ما روي عنه صلى هللا عليه وآله وسلم: "

 .2"عّز وجّل 

 التحذير من الشّك والضعف: -3

 لصاحب هذا ألامر غيبة املتمّسك فيها بدينه كالخارط شوك فروي عنه عليه السالم: "
ّ
إن

 .3"دهالقتاد بي

 الجهة الثانية: التمهيد العملّي للغيبة:

واملقصود بذلك أّن إلامام عليه السالم عّين وكالء وسفراء من خاّصة أصحابه لتبليغ تعليماته 

 ملا سيحصل 
ً
 عملّيا

ً
وأحكامه إلى شيعته، وذلك بأسلوب التوقيعات واملكاتبات، وهذا يعتبر تمهيدا

 في زمن الغيبة الصغرى.

 لمّي والثقافّي لإلمام العسكرّي عليه السالمالجهاد الع

سم عصر إلامام العسكرّي عليه السالم ومن قبله عصر إلامامين الهادي والرضا عليهما السالم 
ّ
ات

ضاح معالم املدرسة الشيعّية. وراح إلامام العسكرّي يمارس نشاطاته 
ّ
ساع رقعة التشّيع، وات

ّ
بات

عن إلاسالم ومواجهة ألافكار الالإسالمية، ويمكن رصد  السياسية والاجتماعية والعلمية للدفاع

 نشاطات إلامام في:

 التواصل بينه وبين شيعته

ساع رقعة التشّيع في عهد إلامام العسكرّي عليه السالم، ووجود الشيعة بأكثر من بلد في 
ّ
بعد ات

 في إي
ً
جاد وسيلة العالم، كان ال بّد من إيجاد وسيلة للتواصل فيما بينهم، وكان ذلك سببا

                                                 
1
 .121، ص3ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج 
2
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111 
 

 من جهة 
ً
صالهم ببعضهم بعضا

ّ
صال الشيعة باإلمامة من جهة، وات

ّ
م تؤّمن ات

ّ
للتواصل املنظ

، فقام إلامام عليه السالم بتعيين 
ً
 وتعبويا

ً
 وسياسيا

ً
أخرى، ويتّم من خالل ذلك توجيههم دينيا

يعة بعض ألاشخاص في مناطق متعّددة ليكونوا حلقة الوصل بين إلامام وشيعته وبين الش

أنفسهم، منها على سبيل املثال ما فعله مع إبراهيم بن عبده، حيث أرسل رسالة إلى عبد هللا بن 

: "فقد نصبت لكم إبراهيم بن عبدة ليدفع النواحي وأهل ناحيتك حقوقي حمدويه البيهقي

وا الواجبة عليكم إليه، وجعلته ثقتي وأميني عند موالّي هناك، فليتقوا هللا وليراقبوا، وليؤدّ 

 .1الحقوق، فليس لهم عذر في ترك ذلك، وال تأخيره"

 شهادة إلامام العسكرّي عليه السالم

قال أبو ألاديان: "كنت أخدم الحسن بن علّي بن محّمد بن علّي بن موس ى بن جعفر بن محّمد 

بن علّي بن الحسين بن علّي بن أبي طالب عليهم السالم وأحمل كتبه إلى ألامصار فدخلت عليه 

 وقال: في 
ً
ي فيها عليه السالم فكتب معي كتبا

ّ
ته التي توف

ّ
ك ستغيب عل

ّ
"امض بها إلى املدائن فإن

 وتدخل إلى ُسرَّ َمْن رأى يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في
ا
داري وتجدني  خمسة عشر يوما

"من طالبك قال أبو ألاديان: فقلت: يا سيدي فإذا كان ذلك فمن؟ قال:  على املغتسل"،

ي عليَّ فهو القائم بعديفقلت: زدني، فقال: " ت كتبي فهو القائم من بعدي".بجوابا
ّ
 ".من يصل

 من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي".فقلت: زدني، فقال: "

 ثّم منعتني هيبته أن أسأله عّما في الهميان.

عشر كما ذكر لي  وخرجت بالكتب إلى املدائن وأخذت جواباتها ودخلت ُسّر َمْن رأى يوم الخامس

عليه السالم فإذا أنا بالواعية في داره وإذا به على املغتسل وإذا أنا بجعفر بن علّي أخيه بباب 

الدار والشيعة من حوله يعّزونه ويهّنئونه فقلت في نفس ي: إن يكن هذا إلامام فقد بطلت 

ي على أخيه فلّما هّم بالتكبير خرج صبّي ب
ّ
وجهه سمرة بشعره قطط إلامامة،... تقّدم جعفر ليصل

ر 
ّ
ر يا عّم أنا أحّق بالصالة على أبي"، فتأخ

ّ
بأسنانه تفليج فجذب برداء جعفر بن علّي وقال: "تأخ

ى عليه وُدفن إلى جانب قبر أبيه، ثّم قال: 
ّ
"يا جعفر وقد اربّد وجهه واصفّر. فتقّدم الصبّي وصل

في نفس ي: هذه بّينتان،... بصرّي هات جوابات الكتب التي معك"، فدفعتها إليه، فقلت 

 .2الخ"
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 املفاهيم الرئيسة

سمت حياة إلامام العسكرّي عليه السالم رغم شّدة الحصار واملراقبة بخدمته للناس، وبكثرة  -
ّ
ات

العبادة والتوّجه إلى هللا سبحانه وتعالى، وقد كان لذلك تأثير بالغ في تعامل خلفاء عصره معه، 

رهم ب
ّ
 ه.وفي هدايته للناس وتأث

واصل إلامام الحسن العسكرّي عليه السالم مهاّم إلامامة بعد والده إلامام الهادي عليه  -

ام من العّباسيين هم 
ّ
السالم. وعاصر في فترة إمامته القصيرة )ست سنوات( حكومة ثالثة حك

 املعتّز واملهتدي واملعتمد.

هدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف كانت املهمة املمّيزة في إمامته التمهيد لوالدة إلامام امل -

جاه بما يلي من 
ّ
وغيبته الصغرى والكبرى، ويمكن تلخيص دور إلامام عليه السالم في هذا الات

 خالل:

: التمهيد النظرّي باآلتي:
ا
 أوال

 النّص على إمامة املهدّي عجل اللع تعالى فرجه الشريف وتعريف شيعته به. -1

 لفرج.التأكيد على الصبر وانتظار ا -2

 التحذير من الشك والضعف. -3

: التمهيد العملّي للغيبة.
ا
 ثانيا

راح إلامام العسكري يمارس نشاطاته السياسية والاجتماعية والعلمية للدفاع عن إلاسالم 

 ومواجهة ألافكار الالإسالمية، ويمكن رصد نشاطات إلامام في:

: املستوى العلمّي والثقافّي.
ً
 أوال

 
ّ
: شبكة الات

ً
 صاالت بينه وبين شيعته.ثانيا

: إرجاع الناس إلى الفقهاء والعلماء.
ً
 ثالثا
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 العقيدة املهدوية )املعتقد والغيبة( )ع(الدرس التاسع عشر: إلامام املهدّي 

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 يتعّرف إلى العقيدة املهدوية في ألاديان السماوية. -1

 عنى الغيبة وأسباهها وظروف الظهور.يتبّين م -2

 يعرف الدليل على إمكانية طول عمر إلامام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف. -3

 سيرة مشرقة

ُولد إلامام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف يوم الجمعة منتصف شهر شعبان سنة 

ليه السالم، وأّمه أّم ولد يقال لها هـ( في مدينة سامّراء. أبوه إلامام الحسن العسكرّي ع211)

نرجس، وقيل: سوسن. وكانت سّنه عند وفاة أبيه عليهما السالم خمس سنين. قال في حّقه جّده 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كما روي عن أبي سعيد الخدرّي، قال: سمعت رسول هللا 

ي، أجلى الجبصلى هللا عليه وآله وسلم يقول: 
ّ
 "املهدّي من

ا
هة، أقنى ألانف، يمأل ألارض قسطا

"...
ا
 وظلما

ا
 كما ملئت جورا

ا
 .1وعدال

ومن ألقابه: بقّية هللا، الحّجة، الخلف الصالح، القائم، املهدّي، املنتظر، وأّما كنيته فهي كنية 

 رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: أبو القاسم.

إليه باإلمامة من بعده، فكان إمام ألاّمة  وكان إلامام الحسن العسكرّي عليه السالم قد أوص ى

وسّيدها وهو صغير السّن لم يتعدَّ الخمس سنوات، وال يزال كذلك إلى أن يظهر ويتحّقق على 

 يديه ما وعد هللا به املؤمنين من النصر والغلبة والتمكين في ألارض.

 

هرين بكثرة العبادة وال يختلف إلامام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف عن آبائه الطا

والتقّرب هلل سبحانه وتعالى. وقد أثر عنه الكثير من ألادعية املروية، وكان له تسبيح، وهو قوله: 

"سبحان هللا عدد خلقه، سبحان هللا رضا نفسه، سبحان هللا مداد كلماته، سبحان هللا زنة 

 .2عرشه، والحمد هلل مثل ذلك"

                                                 
1

ليه السالم، السيد ابن طاووس، ، باب مولد الصاحب ع110، ص1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 
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 جه الشريف تجسيد لحاجة فطريةإلايمان باملهدّي عجل هللا تعالى فر 

 يكشف عن وجود 
ً
إّن ظهور إلايمان بفكرة حتمية ظهور املنقذ العالمّي في الفكر إلانسانّي عموما

أسس متينة قوية تستند إليها تنطلق من الفطرة إلانسانية. فليس املهدّي عجل هللا تعالى فرجه 

 لعقيدة إسالمية ذات طابع دينّي فحسب، ب
ً
جهت إليه الشريف تجسيدا

ّ
ل هو عنواٌن لطموح ات

البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة إللهام فطرّي أدرك الناس من خالله ـ على تنّوع 

 على ألارض تحّقق فيه رساالت 
ً
 موعودا

ً
عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب ـ أن لإلنسانية يوما

كدودة لإلنسان على مّرم التأريخ السماء مغزاها الكبير وهدفها النهائّي، وتجد فيه املسيرة امل

 .1استقرارها وطمأنينتها بعد عناء طويل

 حتمية إلايمان باملنقذ بين الديانات السماوية

يعتبر إلايمان بحتمية ظهور املصلح الدينّي العالمّي وإقامة الدولة إلالهية العادلة في كّل ألارض 

ما هو في تحديد هوية هذا . والاخت2من نقاط الاشتراك البارزة بين جميع ألاديان
ّ
الف فيما بينها إن

 عليهم السالم. 3املصلح الدينّي العالمّي الذي يحّقق جميع أهداف ألانبياء

 عقيدة إلامامية باإلمام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف

يهم لقد تواترت ألاخبار والروايات الصادرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وألائّمة عل

ر باملهدّي، وبظهوره في آخر الزمان لينشر العدل، وينصر املستضعفين في العالم.  م
ّ

السالم التي تبش

دت أن ألارض ال تخلو من حّجة 
ّ
وإن ما يعّزز عقيدة املسلمين باملهدّي مجموعة ألاخبار التي أك

 إمام هلل على ألارض. روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 
ا
أّمتي من بعدي، "إن عليا

 
ا
 وقسطا

ا
 .4"ومن ُولده القائم املنتظر الذي إذا ظهر يمأل ألارض عدال

 غيبة إلامام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف

د الروايات كما يخبرنا الواقع أنَّ لإلمام الحّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف غيبتين،  م
ّ
تؤك

ل في هذا ا لدرس الكالم عن الغيبة الصغرى، إن شاء هللا إحداهما أطول من ألاخرى. وسنفّصم

                                                 
1
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"لقائم تعالى، فقد روي عن أبي بصير قال: قلت ألبي عبد هللا عليه السالم: كان أبو جعفر يقول: 

د غيبتان: واحدة طويلة، وألاخرى قصيرة، قال: فقال لي: نعم يا أبا بصير إحداهما  آل محمَّ

 .1أطول من ألاخرى"

 إلامامة والغيبة الصغرى 

هـ حيث كان  263بدأت فترة الغيبة الصغرى بوفاة إلامام الحسن العسكرّيم عليه السالم عام 

ت قرابة  ، واستمرَّ
ً
سنة  73عمر إلامام املهدّيم عجل هللا تعالى فرجه الشريف خمس سنين تقريبا

 هـ حيث انتهت بوفاة السفير الرابع، وبداية الغيبة الكبرى. 329حّتى عام 

بين منه وفي زمن الغيب لع على مكانه أحد من الناس إال خاّصة مواليه واملقرَّ
َّ
ة الصغرى لم يط

 فقط.

 السفراء ألاربعة

كان الشيعة يّتصلون باإلمام الحّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف خالل فترة الغيبة الصغرى 

َح عليهم باسم السفراء، وهم على التوالي: لم
ُ
 عبر أشخاص اْصط

 .2و عمرو عثمان بن سعيد العمري ألاسديالسفير ألاّول: أب

د بن عثمان بن سعيد العمرّي   .3السفير الثاني: أبو جعفر محمَّ

 .4السفير الثالث: أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي

د السمرّي  . وفي نهاية سفارته خرج التوقيع من إلامام 1السفير الرابع: أبو الحسن علّي بن محمَّ

تعالى فرجه الشريف يخبر الناس بانتهاء الغيبة الصغرى وبدء الغيبة الكبرى، املهدّيم عجل هللا 

د حيث كتب عجل هللا تعالى فرجه الشريف: بسم هللا الرحمن الرحيم: " يا علّي بن محمَّ

ت ما بينك وبين ستة أّيام، فاجمع أمرك وال  ك مّيِ
َّ
السمرّي أعظم هللا أجر إخوانك فيك، فإن

ة، فال ظهور إال بإذن هللا توص إلى أحد فيقوم مق امك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامَّ

، وسيأتي لشيعتي من 
ا
تعالى ذكره، وذلك بعد طول ألامد، وقسوة القلوب وامتالء ألارض جورا

اب مفتٍر، 
َّ
عى املشاهدة قبل خروج السفيانّي والصيحة فهو كذ ِعي املشاهدة، أال فمن ادَّ يدَّ

                                                 
1
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ة إال  . وفي اليوم السادس مرض السمريُّ رضوان هللا تعالى 1باهلل العلّي العظيم"وال حول وال قوَّ

م به بعد أن سألوه إلى من يوص ي فقال
َّ
: "هلل عليه وانتقل إلى رحمة هللا تعالى وكان آخر ما تكل

 .2أمر هو بالغه"

 أسباب الغيبة

: الحفاظ على شخص إلامام عجل هللا تعالى فرجه الشريف
ا
 أوال

د املولود الجديد لتقتله. ونتيجة تدبير إلامام العسكرّي لم يتّم كانت الحكو  ة تترصَّ مة العباسيَّ

ة لم يكن لإلمام أن يظهر أمام  لهم معرفة ذلك. وفي هذه الظروف الصعبة واملطاردة العباسيَّ

ن حين يحين املوعد من إقامة الدولة 
َّ
ف بالحفاظ على نفسه ليتمك

َّ
، فهو مكل

ً
الناس جميعا

ة. وأشارت إلى ذلك روية عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال: "ال بدَّ إلاسال  ة العامليَّ ميَّ

َم يا رسول هللا؟ قال: يخاف القتل"  .3للغالم من غيبة، فقيل له: َولم

: تمحيص املؤمنين
ا
 ثانيا

 بحجم مشروع إلامام الحّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف ال يستطيع أن 
ً
يقوم إنَّ مشروعا

 الذين واجهوا جميع أنواع التحّديات والصعوبات وثبتوا. ومن جهة 
ً
ا  املخلصون حقَّ

ّ
بحمله إال

لوا أيَّ ثغرة في  أخرى هذا املشروع م
ّ
ليكشف إلانهزامّيين وضعاف النفوس وينسحبوا قبل أن يشك

الم إلى جيش إلامام املنتظر عجل هللا تعالى فرجه الشريف، وقد أشار إلامام الرضا عليه الس

ى  ون إليه أعناقكم حتَّ هذه القاعدة في الغيبة الكبرى للمهدّي، حيث قال: "وهللا ال يكون ما تمدُّ

صوا فال يبقى منكم إال ألاندر، ثمَّ قرأ قوله تعالى:  محَّ
ُ
زوا وت ميَّ

ُ
ْبِلِهْم ت

َ
ِذيَن ِمن ق

َّ
ا ال

َّ
ن
َ
ت
َ
ْد ف

َ
ق

َ
﴿َول

وا وَ 
ُ
ق

َ
ِذيَن َصد

َّ
ُه ال

َّ
َمنَّ الل

َ
َيْعل

َ
ل
َ
﴾ف

َ
اِذِبين

َ
ك

ْ
َمنَّ ال

َ
َيْعل

َ
 .4،1ل

 متى تنتهي الغيبة؟

إن تحّقق تلك ألامور وحدها ال يكفي لكي يتحّقق ظهور املهدّي، بل هناك أسباب وشرائط أخرى 

َرُج، من هذه ألامور:
َ
 ليتحّقق الف

ً
رها أيضا

ُّ
 ال بدَّ من توف
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 وجود ألانصار

ر العدد الكافي من ألانصار املخ
ُّ
لصين القادرين على تحقيق مشروع إلامام عجل هللا ال بدَّ من توف

لون نواة  م
ّ
هم يشك

َّ
تعالى فرجه الشريف، الذين يجتمعون حول إلامام عند بداية حركته، ولعل

بعدد املسلمين في بدر هؤالء  313التحرُّك، باإلضافة إلى وجود القادة في جيش إلامام وعددهم 

َر ف كم
ُ
د الصادق عليه الذين يكفون إلامام ما يريد كما ذ ي الرواية عن إلامام جعفر بن محمَّ

ون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريدالسالم: "
ُّ
 .1"يحف

 عدم التوقيت

د على عدم توقيت ظهور إلامام الحّجة عجل هللا تعالى  م
ّ
هناك العديد من الروايات التي تؤك

ثني ى الرضا عليه السالم قالفرجه الشريف، كما في الرواية عن إلامام علّي بن موس  : "لقد حدَّ

أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السالم أنَّ النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم قيل له: يا رسول هللا 

يها لوقتها إال هو،  ِ
ّ
ِتك؟ فقال عليه السالم: مثله مثل الساعة ال يجل متى يخرج القائم من ذريَّ

لت في السماوات وألارض ال تأتيكم إال 
ُ
 .2 بغتة"ثق

د الباقر عليه  ت للظهور كالرواية عن إلامام محمَّ م
ّ
بل هناك روايات واضحة في تكذيب من يوق

اتون"السالم
َّ
اتون، كذب الوق

َّ
اتون، كذب الوق

َّ
 .3: "كذب الوق

 السبب في إخفاء وقت الظهور 

 هناك العديد من ألاسباب التي تدعو إلى ذلك، نذكر منها:

ه املوضوعية التي يتحّقق الكثير منها على يد املؤمنين، فمن املناسب أن ما دام للظهور ظروف -1

ة  يرتبط الظهور بعمل هؤالء الناس، وههّمتهم وحضورهم، ما سيدفعهم للعمل ولتجهيز ألارضيَّ

د رقم وتاريخ، فهذا لن يكون  ا ربط الظهور بزمن هو مجرَّ للظهور، وبالتالي للتعجيل بالظهور. وأمَّ

 باألسب
ً
جاه تحقيق ظروف ربطا م

ّ
 على مستوى دفع الناس بات

ً
ة، ولن يكون مساعدا اب الحقيقيَّ

 وشرائط الظهور.

 في قلوب املؤمنين، ففي الرواية عن  -2
ً
إخفاء وقت الظهور سيبقي شعلة ألامل مشتعلة دائما

، فقال َرجم
َ
د بن الفضيل عن الرضا عليه السالم، قال سألته عن ش يء من الف : "أليس محمَّ
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2
 .110، ص 11م. ن، ج  
3
 .319، ص 1الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  



112 
 

ِظِريَن﴾انت
َ
نت

ُ ْ
َن امل م ّمِ

ُ
ي َمَعك ِ

ّ
 ِإن

ْ
ِظُروا

َ
انت

َ
َرِج؟ ِإنَّ هللا عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ف

َ
َرِج من الف

َ
. 2"1ظار الف

وهذا ألامل سيدفعهم إلصالح أمورهم، والابتعاد عن املعاص ي والتزام الطاعات، وتجهيز ألانفس 

الشريف التي أرسلها للشيخ  لنصرة إلامام، ولذلك جاء في رسالة إلامام عجل هللا تعالى فرجه

ب ما يدنيه من كراهيتنا املفيد: 
َّ
ِتنا ويتجن "فليعمل كلُّ امرئ منكم بما يقّرِبه من محبَّ

 .3وسخطنا، فإنَّ أمرنا بغتة فجأة، حين ال تنفعه توبة وال ينجيه من عقابنا ندم على حوبة"

 طول عمر إلامام عجل هللا تعالى فرجه الشريف أمر ممكن

 الى: يقول تع
ُ
ون

ُ
َيك

َ
ْن ف

ُ
ُه ك

َ
وَل ل

ُ
 َيق

ْ
ن

َ
ا أ

ا
ْيئ

َ
َراَد ش

َ
ا أ

َ
ْمُرُه ِإذ

َ
َما أ

َّ
م عن  4﴾﴿ِإن

ّ
أنَّ هللا فما دمنا نتكل

ها فال 
َّ
تعالى أراد لإلمام الحّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف أن يغيب هذه الفترة الطويلة كل

ة ذلك أو استحالته، بل هللا  قادر على ما يريد. وعنه عجل هللا مجال للكالم عن عدم إمكانيَّ

ه إلى هللا"تعالى فرجه الشريف: 
َّ
ا ظهور الفرج فإن  .5"وأمَّ

 نماذج من التاريخ

إنَّ التشكيك في أن يطول عمر إلانسان فترة طويلة من الزمن، ُيشعر أنَّ طول عمر إلامام املهدّي 

تشكيك يحصل رغم وجود الكثير نموذج أوحد ال مثيل له في التاريخ. ولكن من املستغرب أنَّ ال

، وردت في نصوص قرآنية أو في 
ً
من النماذج ألاكيدة ألشخاص كانت أعمارهم طويلة جدا

مة، وسنذكر فيما يلي نموذجين:
ّ
 روايات مسل

 نوح عليه السالم: -أ

 يقول تعالى في كتابه العزيز
ْ
ل
َ
 ِفيِهْم أ

َ
ِبث

َ
ل
َ
ْوِمِه ف

َ
ى ق

َ
ا ِإل وحا

ُ
ا ن

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
ْد أ

َ
ق

َ
 : ﴿َول

َ
ْمِسين

َ
 خ

َّ
ٍة ِإال

َ
 َسن

َ
ف

 
َ
ون

ُ
امِل

َ
 َوُهْم ظ

ُ
ان

َ
وف

ُّ
ُهُم الط

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ا ف نون الطويلة من عمر نبّيم هللا نوح عليه 6﴾َعاما . فهذه الّسم

"،السالم "
ا
 خمسين عاما

ّ
هي جزء من عمره قضاها بعد أن أرسله هللا تعالى لقومه  ألف سنة إال

 إلى أن حصل الطوفان، وليس تمام عمره.
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ه، أفال يستحقُّ تحقيق الوعد فإذ
ّ
ا كان نبيُّ هللا نوح تستوجب ظروفه أن يحيا هذا العمر كل

، وتحقيق العدالة على ألارض، وغلبة جند هللا، ورفعة دينه... كّل ذلك أال  إلالهّي بالنصر النهائّيم

ق هذا املشروع العظيم على يديه؟!  يستوجب املدَّ في عمر صاحب الزمان ليحّقم

 ر عليه السالم:الخض -ب

رين، وأنَّ عمره تطاول آلالف السنين، وفي رواية  من املعروف أنَّ الخضر عليه السالم من املعمَّ

عن إلامام علّي بن موس ى الرضا عليه السالم قال: "إنَّ الخضر عليه السالم شرب من ماء الحياة 

م 
ّ
ُيَسل

َ
ه ليأتينا ف ور، وإنَّ ى ينفخ في الصُّ ُيْسَمُع صوته وال ُيرى فهو حيٌّ ال يموت حتَّ

َ
ْم علّينا، ف

ه ليحضر املوسم ْم عليه، وإنَّ م
ّ
ه ليحضر حيث ما ذكر، فمن ذكره منكم فلُيَسل كّل  شخُصه، وإنَّ

ن على دعاء املؤمنين وسيؤنس هللا به وحشة  ّمم
َ
سنة، فيقض ي جميع املناسك ويقف بعرفة، فُيؤ

 .1قائمنا في غيبته ويصل به وحدته"

ات إلى وجود الارتباط الوثيق بين طول عمر الخضر عليه السالم وعمر إلامام املهدّيم وتشير الرواي

ه قال: 
ّ
د الصادق عليه السالم أن عجل هللا تعالى فرجه الشريف، فعن إلامام جعفر بن محمَّ

رها له، وال لكتا ة قدَّ ل عمره لنبوَّ ا العبد الصالح الخضر، فإنَّ هللا تبارك وتعالى ما طوَّ ب "وأمَّ

ينزله عليه، وال لشريعة ينسخ هها شريعة من كان قبله من ألانبياء، وال إلمامة يلزم عباده 

ر من  ا كان في سابق علمه أن يقّدم
َّ
الاقتداء هها، وال لطاعة يفرضها له، بلى، إّن هللا تبارك وتعالى مل

ر وعل ر في أّيام غيبته ما قدَّ ر من عمر الخضر وما قدَّ م ما يكون من إنكار عباده عمر القائم ما يقّدم

ة 
َّ
 لعل

ّ
ل عمر العبد الصالح من غير سبب يوجب ذلك إال بمقدار ذلك العمر في الطول، طوَّ

ة املعاندين  الاستدالل به على عمر القائم عجل هللا تعالى فرجه الشريف، وليقطع بذلك حجَّ

ة"  يكون للناس على هللا حجَّ
َّ

 .2لئال

 

 

 

                                                 
1

األصفهاني، محّمد تقي الموسوي، مكيال المكارم، تحقيق: السيد علي عاشور، بيروت، مؤسسة األعلمي،  
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 املفاهيم الرئيسة

إلامام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف يوم الجمعة منتصف شهر شعبان سنة ُولد  -1

 هـ( في مدينة سامّراء.211)

كان إلامام الحسن العسكرّي عليه السالم قد أوص ى إليه باإلمامة من بعده، فكان إمام ألاّمة  -2

دّي عجل هللا تعالى وسّيدها وهو صغير السّن لم يتعدَّ الخمس سنوات، وال يختلف إلامام امله

فرجه الشريف عن آبائه الطاهرين بكثرة العبادة والتقّرب هلل سبحانه وتعالى. وقد أثر عنه الكثير 

سبحان هللا عدد خلقه، سبحان هللا رضا من ألادعية املروية، وكان له تسبيح، وهو قوله: "

 .1ل ذلك"نفسه، سبحان هللا مداد كلماته، سبحان هللا زنة عرشه، والحمد هلل مث

 يكشف عن  -3
ً
إّن ظهور إلايمان بفكرة حتمية ظهور املنقذ العالمّي في الفكر إلانسانّي عموما

 وجود أسس متينة قوية تستند إليها تنطلق من الفطرة إلانسانية.

يعتبر إلايمان بحتمية ظهور املصلح الدينّي العالمّي وإقامة الدولة إلالهية العادلة في كّل  -4

 نقاط الاشتراك البارزة بين جميع ألاديان.ألارض من 

عقيدة إلامامية باإلمام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف: لقد تواترت ألاخبار والروايات  -1

ر باملهدّي،  م
ّ

الصادرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وألائّمة عليهم السالم التي تبش

 وينصر املستضعفين في العالم.وبظهوره في آخر الزمان لينشر العدل، 

كان لإلمام سفراء أربعة هم: السفير ألاّول: أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري ألاسدي.  -6

د بن عثمان بن سعيد العمرّي. السفير الثالث: أبو القاسم  السفير الثاني: أبو جعفر محمَّ

 د السمرّي.الحسين بن روح النوبختي. السفير الرابع: أبو الحسن علّي بن محمَّ 

متى تنتهي الغيبة: إن تحّقق تلك ألامور وحدها ال يكفي لكي يتحّقق ظهور املهدّي، بل هناك  -7

َرُج، من هذه ألامور: وجود ألانصار، 
َ
 ليتحّقق الف

ً
رها أيضا

ُّ
أسباب وشرائط أخرى ال بدَّ من توف

 عدم التوقيت.

َراَد مكن: يقول تعالى: طول عمر إلامام عجل هللا تعالى فرجه الشريف أمر م -8
َ
ا أ

َ
ْمُرُه ِإذ

َ
َما أ

َّ
﴿ِإن

 ،﴾
ُ
ون

ُ
َيك

َ
ْن ف

ُ
ُه ك

َ
وَل ل

ُ
 َيق

ْ
ن

َ
ا أ

ا
ْيئ

َ
الخضر  -نوح عليه السالم. ب -ويوجد نماذج من التاريخ: أ ش

 عليه السالم.

 

                                                 
1
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 إلامام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف وشبهه بالرسل

لثقفّي، قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن روى الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم ا

علي الباقر عليهما السالم وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمد صلى هللا عليه وآله 

: "يا محمد بن مسلم إّن في القائم من آل محمد صلى هللا عليه 
ً
وسلموعليهم، فقال لي مبتدئا

 من خمسٍة من الرسل: يونس بن مّتى،
ً
ويوسف بن يعقوب، وموس ى، وعيس ى،  وآله وسلم شبها

ومحّمد، صلوات هللا عليهم، فأّما شبهه من يونس بن مّتى: فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد 

 كبر السّن.

"وأّما شبهه من يوسف بن يعقوب عليهما السالم: فالغيبة من خاصته وعامته، واختفاؤه من 

قرب املسافة بينه وبين أبيه وأهله إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب عليهما السالم مع 

 وشيعته.

"وأّما شبهه من موس ى عليه السالم فدوام خوفه، وطول غيبته، وخفاء والدته، وتعب شيعته 

 من بعده مّما لقوا من ألاذى والهوان إلى أن أذن هللا عّز وجّل في ظهوره ونصره وأّيده على عدّوه.

ف من اختلف فيه، حّتى قالت طائفة منهم: ما ولد، "وأّما شبهه من عيس ى عليه السالم: فاختال 

 وقالت طائفة: مات، وقالت طائفة: قتل وصلب.

"وأّما شبهه من جّده املصطفى صلى هللا عليه وآله وسلم فخروجه بالسيف، وقتله أعداء هللا 

ه ينصر بالسيف والرعب،
ّ
 وأعداء رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم، والجبارين والطواغيت، وأن

 .1وأنه ال تردُّ له راية"

 

 

 

                                                 
1
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 عالمات الظهور ـ الرايات)ع( الدرس العشرون: إلامام املهدّي 

 أهداف الدرس

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
 على املتعل

 يتعّرف إلى الظروف العاّمة قبل الظهور. -1

 يتعّرف إلى أهّم عالمات الظهور. -2

 اليلها.يمّيز بين الرايات في عصر الغيبة ويفهم مد -3

 عالمات الظهور 

ه ليس هناك توقيت لظهور إلامام الحّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف، ولكن رغم  قلنا بأنَّ

 وحوادث 
ً
ذلك لم يترك أمر الظهور بدون أّيم إشارة إليه، فقد ذكر العديد من الروايات أمورا

لح علي
ُ
 على قرب زمن الظهور، وهو ما اصط

ً
را م

ّ
ه بعالمات الظهور. وهذه عديدة اعتبَرتها مؤش

دة ولها أقسامها املتفاوتة.  العالمات متعّدم

ذي ال يّتضح 
ّ
فبعض العالمات واضح في معناه واملقصود منه، وبعضها آلاخر أشبه بالرمز ال

معناه بشكل واضح ودقيق. ولعلَّ سبب إلاههام والترميز هو اختالف ألازمنة وصعوبة التعبير عن 

 ك الزمن، فُيستعاض عنها بالتشبيه والترميز.أمور غير موجودة في ذل

ذي يحصل فيه الظهور. ومن 
ّ
ة للزمن ال ث عن ألاجواء العامَّ وبعض عالمات الظهور، يتحدَّ

ما تكون على نحو التراكمات  ة ال تحدث بلحظة واحدة عادة وإنَّ الطبيعّي أنَّ ألاجواء العامَّ

، ويحتمل أْن الاجتماعّية، وبالتالي فإنَّ مثل هذه العالمات 
ً
 لزمن الظهور تماما

ً
ال يكون مالصقا

يتراخى الزمن حّتى يحصل الظهور بعدها. فيما هناك عالمات أخرى أشبه باألحداث والوقائع 

 
ً
تي تكون قبيل الظهور بفترات قليلة يعقبها الظهور مباشرة، وبالتالي فهي عالمات قريبة جدا

ّ
ال

 من زمن الظهور.

موا العالمات أ ة، ويمكن أْن ال وقد قسَّ ة الوقوع، وأخرى غير حتميَّ  إلى عالمات حتميَّ
ً
يضا

ف عليها الظهور بشكل أكيد.
ّ
 تتحّقق، وال يتوق

ه هناك سؤال ال بدَّ من طرحه، وهو: ما الفائدة من إلاخبار عن عالمات 
َّ
ل ذلك كل وقبل أن نفّصم

 الظهور؟
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 ملاذا عالمات الظهور؟

دة وكبيرة على مستوى حفظ املؤمنين في زمن الغيبة ومواجهة عالمات الظهور لها فوائد متعّدم 

تهم واستعدادهم عند الظهور، وعدم تراخي الهمم  تحّديات ذلك الزمان، وعلى مستوى جهوزيَّ

 ضعف العزيمة مع تطاول الزمن.و 

ا حفظ املؤمنين في مواجهة التحّديات، فمن جهتين:  أمَّ

لتحّديات والصعوبات، فعندما يكثر الفساد في املجتمع : بعث نور ألامل مع تراكم االجهة ألاولى

وتضيع الحقوق، ويبدأ إلانسان باإلحساس باإلحباط في مواجهة تلك التحّديات يالحظ عالمة أو 

ر أنَّ الفساد 
َّ
ة من عالمات الظهور، فتعود شعلة ألامل لتض يء روحه وقلبه من جديد، ويتذك عدَّ

 جولة، وستنته
ّ

ي هذه الجولة في يوم ما، وقد بدأت عالئم أزوف جولته والظلم ليس لهما إال

 تظهر من خالل عالمات الظهور.

ه مع قراءة عالمات الظهور، وكيف أنَّ زمن الظهور سيكون بعد وصول الظلم  الجهة الثانية: أنَّ

مة  ه بعد ذلك مهما رأى من ظلم وفساد لن يصاب باملفاجأة والصدَّ ة، فإنَّ والفساد إلى القمَّ

ة، وسينقلب وإلا  ع ذلك من خالل ما يذكر في وصف زمن الظهور وعالماته العامَّ
َّ
حباط، فهو يتوق

 إلاحباط من وجود الظلم إلى التفاؤل بقرب الظهور.

ة، فألنَّ املؤمن عندما يرى عالمة تشبه عالمات الظهور  ا تأثير العالمات على الجهوزيَّ وأمَّ

ة في مواجهة الفساد، سيستبشر بقرب الظهور، وبالتالي سيكون أك ة وفعاليَّ ة وجهوزيَّ ثر حيويَّ

 من جنود إلامام.
ً
ا  ليحصل على لياقة أن يكون جنديَّ

 ألاجواء العاّمة قبيل الظهور 

تي وصل إليها الانحطاط في 
ّ
هناك رواية عن أمير املؤمنين عليه السالم تختصر الدرجة ال

ات ذلك: إذا أمات الناس الصالة، "احفظ... فإنَّ عالماملجتمعات الفاسدة، حيث يقول: 

نيا  شا... وباعوا الدين بالدُّ وا الكذب وأكلوا الّرِبا، وأخذوا الرُّ
ُّ
وأضاعوا ألامانة، واستحل

 
ا
ُم ضعفا

ْ
وا بالدماء، وكان الِحل

ُّ
ف

َ
بعوا ألاهواء واستخ

َّ
واستعملوا السفهاء، وقطعوا ألارحام وات

، وكان ألامراء فجرة، والوزراء
ا
ّراء فسقة، وظهرت  والظلم فخرا

ُ
ظلمة والعرفاء خونة والق

عِلن الفجور وقول البهتان وإلاثم والطغيان.
ُ
ور واست  شهادات الزُّ
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ِمَن الخائن 
ُ
ق الكاذب واؤت ِقَي الفاجر مخافة شّرِه وُصّدِ

ُّ
... وكان زعيم القوم أرذلهم، وات

لها، و  ة أوَّ مَّ
ُ
ت الِقَيان واملعازف، ولعن آخر هذه ألا

َ
ِخذ

ُّ
ه وات ركبت ذوات الفروج السروج وتشبَّ

 .1النساء بالرجال والرجال بالنساء..."

 وقائع قبيل الظهور 

تي ستحصل قبيل الظهور مذكورة في الروايات، نذكر 
ّ
هناك العديد من العالمات وألاحداث ال

 بعضها مع تصنيفها إلى أقسام:

 أ. الحركات العسكرّية:

"فبينما هم كذلك، أي لى هللا عليه وآله وسلم: : وفي حديث الرسول صخروج السفيانّي  -1

أثناء الفتنة بين أهل املشرق واملغرب، يخرج عليهم السفيانّي من الوادي اليابس في فور ذلك 

ى ينزلوا بأرض بابل   إلى املشرق وآخر إلى املدينة حتَّ
ا
ى ينزل دمشق، فيبعث جيشين: جيشا حتَّ

ن أكثر من ثالثة آالف ويفضحون أكثر من مائة من املدينة امللعونة "يعني بغداد" فيقتلو 

اس ثمَّ ينحدرون إلى الكوفة"  .2امرأة ويقتلون بها ثالثمئة كبش من بني العبَّ

خروج الثالثة: السفيانّي والخراسانّي : قال صلى هللا عليه وآله وسلم: "خروج اليمانّي  -2

من راية أهدى من رايٍة اليمانّي  واليمانّي في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها

ه يدعو إلى الحّقِ 
َّ
"خروج السفيانّي واليمانّي والخراسانّي في سنة واحدة . وفي حديث عنه: 3"ألن

، فيكون البأس في كل 
ا
وفي شهر واحد وفي يوم واحد، ونظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا

ه يدعو إلى وجه، ويل ملن ناواهم، ليس في الرايات أهدى من راية اليم
َّ
انّي هي راية هدى ألن

م بيع السالح على كّلِ الناس"  .4صاحبكم، فإذا خرج اليمانّي حرَّ

تنزل الرايات إقبال الرايات السود من خراسان: عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: " -3

تي تخرج من خراسان إلى الكوفة، فإذا ظهر املهديُّ بعثت إليه بالبيعة"
ّ
 .1السود ال

"إذا سمعت الرايات السود مقبلة من خراسان فكنت في وعن أمير املؤمنين عليه السالم: 

قتل تحتها"
ُ
ى ت  .1صندوق مقفل عليك، فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق حتَّ

                                                 
1
 .183، ص 12العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج  
2
 .191م. ن، ص  
3
 .214م. ن، ص  
0
 .232م. ن، ص  
1
 .211م. ن، ص  
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دة:  ب. أحداث محدَّ

ة بين الركن واملقام: ورد عن إلامام الصادق عليه السالم : "وليس بين قيام قتل النفس الزكيَّ

 خمس عشرة ليلة"
ّ

ة إال د وبين قتل النفس الزكيَّ  .2قائم آل محمَّ

ة:  ج. كوارث وأحداث طبيعيَّ

قبل قيام القائم عجل هللا تعالى خسف بالبيداء: ورد عن إلامام الصادق عليه السالم: " -1

فرجه الشريف اليمانّي والسفيانّي واملنادي ينادي من السماء، وخسف البيداء وقتل النفس 

ة"الز   .3كيَّ

خسف باملشرق وخسف باملغرب: في الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  -2

"...يكون عند ذلك ثالثة خسوف، خسف باملشرق وخسف باملغرب وخسف بجزيرة 

 .4العرب"

مس من املغرب: عن إلامام الباقر عليه السالم...:  -3
ّ

مس من املغرب من طلوع الش
ّ

"وطلوع الش

 .1"املحتوم

 إعالن الظهور 

"ينادي مناٍد من السماء باسم القائم الصيحة في السماء: ورد عن إلامام الباقر عليه السالم: 

 قام 
ّ

 قعد وال قاعد إال
ّ

 استيقظ وال قائم إال
ّ

فيسمع من باملشرق ومن باملغرب ال يبقى راقد إال

 من ذلك الصوت، فرحم هللا من اعتبر بذلك الصوت ف
ا
 .1أجاب"على رجليه فزعا

 رايات قبل الظهور 

إنَّ النصر النهائيَّ والكامل سيتحّقق عند ظهور إلامام املهدّيم عجل هللا تعالى فرجه الشريف، 

بس فيه، وما دمنا نعلم أْن ال 
ُ
ده الروايات بشكل واضح ال ل م

ّ
ولن يتحّقق قبيل ذلك، وهذا ما تؤك

 قبل الظهور، فهل يمكن أن يكون 
ً
 وكامال

ً
ا  هناك رايات قبل الظهور؟ نصر نهائيَّ

                                                                                                                                              
1
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2
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3
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0
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1
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 ما املقصود من الرايات؟

ة أصحاب هذه  ر عن حضور وقوَّ عّبم
ُ
إنَّ الراية في هذا الزمن لها رمزها وحضورها املعنوّي، فهي ت

 الراية حيثما رفعت، وإسقاطها يعني سقوطهم وضعفهم هناك.

ها املعنوّيم كان له ا في ألازمنة السابقة فباإلضافة إلى ُبْعدم ا ُبْعد آخر، حيث كانت الراية تجمع أمَّ

لوا ويقوموا قيام رجٍل واحٍد في مواجهة ألاعداء، وسقوط الراية يعني ضياع  الناس حولها ليتكتَّ

ة، لذلك كان ُينتخب لحمل الراية أقوى  ته وزعزعة صفوفه، وبالتالي الهزيمة العمليَّ
ُّ
الجيش وتشت

يق النصر. من هنا نفهم كلمة رسول هللا صلى وأشجع وأمض ى الناس، والقادر على قيادتهم لتحق

ه هللا ورسوله هللا عليه وآله وسلم في خيبر:   يحبُّ هللا ورسوله ويحبُّ
ا
 رجال

ا
عطينَّ الراية غدا

ُ
"أل

اٍر"  غير فرَّ
ا
ارا  .1كرَّ

لهم تحت عنوانها للقيام بعمل  د رفع الراية يعني تجميع الناس ودعوتهم لاللتحاق هها، وتكتُّ فمجرَّ

 ير قد يستوجب بذل الدماء.كب

 الرايات قبل ظهور إلامام عجل هللا تعالى فرجه الشريف

 بظهور إلامام 
ّ

 أنَّ النصر النهائيَّ لن يكون إال
ً
نا ذكرنا سابقا هذا السؤال يطرح نفسه باعتبار أنَّ

 الحّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف، فهل يجب انتظار ظهوره لترتفع الرايات، أم يمكن ذلك

 في زمان غيبته؟

م قد يستوجب بذل الدماء، 
َّ
قلنا: إنَّ رفع الرايات يعني القيام بعمل جماعّي كبير وبشكل منظ

نة. وفي زمن الغيبة هناك الكثير من  وبالتالي فرفع الرايات هو وسيلة لتحقيق أهداف معيَّ

ة التي يجب تحقيقها، والكثير من التكاليف الواجبة التي ها  ألاهداف الضروريَّ
ّ
يجب التزامها، وكل

ٍل وتنظيٍم وبذٍل للدماء واملهج في سبيل ذلك. ومن تلك ألامور:  تحتاج لعمل جماعّيٍ وتكتُّ

 الدفاع عن بالد املسلمين ومصالحهم: -1

ة الفقهاء، والدفاع 
َّ
فاق كاف فإنَّ الجهاد والدفاع عن بالد املسلمين ودمائهم وأعراضهم واجب باتَّ

ت 
ُّ
والجلوس في البيت وترك ألاعداء يفعلون ما يحلو لهم من نهب وظلم لن يحصل بالتشت

ة وقدراتها  مَّ
ُ
مٍة، وتجميع طاقات ألا

َّ
ٍة ومنظ هاد، بل نحن نحتاج في الدفاع إلى مواجهٍة قويَّ واضطم

 على جميع املستويات، يقول تعالى: 
َ
ه

َّ
ِلُموا َوِإنَّ الل

ُ
ُهْم ظ نَّ

َ
 ِبأ

َ
ون

ُ
ل
َ
ات

َ
ِذيَن ُيق

َّ
 ِلل

َ
ِذن

ُ
ْصِرِهْم  ﴿أ

َ
ى ن

َ
َعل

ِديٌر﴾
َ
ق

َ
 .2ل
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 ألامر باملعروف والنهي عن املنكر: -2

ي عنها، يقول تعالى م
ّ
ة عظيمة ال يمكن تركها أو التخل  وهذه وظيفة إلهيَّ

ْ
ِرَجت

ْ
خ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ْيَر أ

َ
ْم خ

ُ
نت

ُ
: ﴿ك

 ِبال
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
ِر َوت

َ
نك

ُ ْ
 َعِن امل

َ
ْنَهْون

َ
ْعُروِف َوت

َ ْ
 ِبامل

َ
ُمُرون

ْ
أ
َ
اِس ت

َّ
ِه﴾ِللن

ّ
ة للنهي 1ل . وال تكفي املبادرات الفرديَّ

عن املنكر في هذا الزمن، بل ال يتحّقق النهيُّ عنه وإصالح املجتمع إال من خالل عمٍل جماعّيٍ 

ة  ة والعسكريَّ ة وإلاعالميَّ يواجه كلَّ تحدّيات أهل املنكر، على جميع املستويات الثقافيَّ

ة وغيرها... يقول تعالى ْعُروِف : ﴿وَ والاجتماعيَّ
َ ْ
 ِبامل

َ
ُمُرون

ْ
ْيِر َوَيأ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 ِإل

َ
 َيْدُعون

ٌ
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
نك ن ّمِ

ُ
ك

َ
ت
ْ
ل

 
َ
ِلُحون

ْ
ف
ُ ْ
ِئَك ُهُم امل

َ
ْول

ُ
ِر َوأ

َ
نك

ُ ْ
 َعِن امل

َ
 .2﴾َوَيْنَهْون

 تنفيذ ألاحكام إلالهية: -3

ى في القضاء وإقامة ال ة على جميع املستويات، حتَّ  تفصيليَّ
ً
ن أحكاما حدود إّن إلاسالم يتضمَّ

ة،  والعقوبات، وكذلك في الاقتصاد والبنوك وألاموال، باإلضافة إلى قوانين ألاحوال الشخصيَّ

فون 
َّ
نا مكل ها في زمن الغيبة؟! ال شكَّ أنَّ

ّ
عي جواز ترك إلاسالم وأحكامه كل فهل يمكن ألحد أن يدَّ

 بااللتزام ههذه ألاحكام، يقول تعالى
ً
م ِبَما أشرعا

ُ
ْم َيْحك

َّ
ِئَك ُهُم : ﴿َوَمن ل

َ
ْول

ُ
أ
َ
ُه ف

ّ
نَزَل الل

﴾
َ
ون

ُ
امِل

َّ
 .3الظ

 ال تلتحق بالرايات املشبوهة

رهم وتمنعهم من  م
ّ
ه املؤمنين وتحذ هناك روايات وردت عن أئّمة أهل البيت عليهم السالم تنّبم

ع الناس حولها. كالرواية عن إلامام الصادق عليه السالم:  فع ليتجمَّ
َ
الالتحاق برايات كانت ترت

ا اليوم إلى أّيِ ش يفالخ"
ّ
د صلى هللا عليه وآله  ارج من ء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمَّ

نا لسنا نرض ى به وهو يعصينا اليوم.."
َّ
  ،4وسلم؟ فنحن نشهدكم أن

ً
وهناك روايات أخرى أيضا

 ههذا املعنى.

ين الذين رفعوا شعار الثأر ألهل البيت من ين،  والسبب في هذه الروايات هو حركة العباسّيم ألاموّيم

عاءاتهم  ين غير صادقين في اّدم ههم إلى أن العباسّيم ر ببعض املؤمنين، فأراد إلامام أن ينّبم بشكل غرَّ

ين " هم إن وصلوا إلى الحكم فلن يكونوا أفضل من ألاموّيم نيا، وأنَّ هم يطلبون امللك والدُّ فنحن وأنَّ

نا لسنا نرض ى به وهو يعصينا اليوم"،
َّ
ا نشهدكم أن ر عن  وأمَّ إذا كانت الراية صحيحة وتعّبم
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ر إلامام الحّجة عن رضاه  شخص يرضاه إلامام فاملوضوع مختلف، كما في الولّيم الفقيه الذي عبَّ

ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا"،عن عمله وألزم املؤمنين بطاعته "  وأمَّ

 راية رفعها إلامام ا
ّ

لحّجة بنفسه بمقتض ى هذه الرواية، والوليُّ فراية الولّي الفقيه ليست إال

د لظهوره. ما يدعو لإلمام الحّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف ويمّهم  الفقيه ال يدعو لنفسه وإنَّ

 رايات حّق قبل الظهور 

ث عن رايات حّق وهدى ترفع قبل ظهور إلامام املهدّيم عجل  هناك الكثير من الروايات التي تتحدَّ

د لظهوره. كالرواية عن إلامام أبي جعفر الباقر عليه السالم: هللا تعالى فر  ها تمّهم جه الشريف، وأنَّ

مَّ يطلبونه فال يعطونه. فإذا رأوا 
ُ
ي بقوم قد خرجوا باملشرق يطلبون الحقَّ فال يعطونه، ث ِ

ّ
"كأن

ى يقوموا وال يدفعونها  ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فال يقبلونه حتَّ

 .1إال إلى صاحبكم، قتالهم شهداء"

ئون للمهدّيِ وعن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: " ِ
ّ
، أي 2"يخرج ناس من املشرق فيوط

دون لظهوره. وعن إلامام موس ى الكاظم عليه السالم قال: " رجل من أهل قم يدعو الناس يمّهم

ه
ُّ
، يجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحديد، ال تزل ون من إلى الحّقِ

ّ
م الّرِياح العواصف، وال يمل

قين
َّ
لون، والعاقبة للمت

َّ
 .3"الحرب، وال يجبنون، وعلى هللا يتوك

 الانتظار والعالقة باإلمام املهدي عجل هللا تعالى فرجه الشريف

ب
ُّ
غة بمعنى الترق

َّ
ة ينبعث منها التهّيؤ ملا تنتظره،، وهو 1، والتربُّص4الانتظار في الل  "حالة نفسانيَّ

ما كان الانتظار أشّد كان التهّيؤ آكد..."
َّ
 .1وضّده اليأس، فكل

 كيف يكون الانتظار؟

ى آلان   حتَّ
ً
ث عن فترة طويلة استمّرت قرونا نا نتحدَّ ا ألنَّ إنَّ معرفة كيفّية الانتظار أمر مهّم جدًّ

ت فيها أجيال وأجيال، ضمن ظروف مختلفة وفرص متفاوتة، وال يمكن ترك هذه ألا  جيال ومرَّ
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د، فما هو تكليف هذه ألاجيال في هذه الفترة؟ وكيف من املفترض أن  بال تكليف واضح ومحدَّ

 يكون انتظارها لظهور إلامام الحّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف ولتحّقق الفرج على يديه؟

 الانتظار السلبّي وإلايجابّي 

، ولتكليف املؤمنين في زمان هناك نهجان مختلفان ومتناقضان متصّوران لكيفّية الانتظار

 الغيبة الكبرى لإلمام الحّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف:

ة تذكر، الانتظار السلبيّ  -أ  بدون أّيم حراك أو فعاليَّ
ً
: واملقصود منه أن يبقى إلانسان جالسا

اد أمله وبدون أن يقوم بأّيم عمل تغييرّي، ويكتفي بمراقبة عالمات الظهور، وما تحّقق منها، ليزد

بقرب الظهور، كما لو استشعر تحّقق ش يء منها، وهذا يعني أنَّ الوظيفة ألاساسّية للمؤمنين في 

عصر الغيبة هي أن يعيشوا أمل ظهور إلامام عجل هللا تعالى فرجه الشريف بدون أن يسعوا 

 لتغيير الواقع الاجتماعّيم والسياس ّيم.

ى يتحّقق الانتظار إلايجابّي: واملقصود منه أن ال  -ب ، حتَّ
ً
 يقف إلانسان مكتوف اليدين ساكنا

ة امللقاة على عاتقه سواء كانت فردّية أم  ما يقوم بالواجبات الشرعيَّ الفرج بظهور إلامام، وإنَّ

ة، أو لها عالقة بالنظام والحكم.  اجتماعيَّ

؟
ا
هما هو الانتظار الصحيح واملطلوب شرعا  فأيُّ

 املنهج الصحيح في الانتظار

ة تقول: إنَّ املطلوب من عند م نا سنصل إلى نتيجة قطعيَّ راجعة الروايات الشريفة، ال شكَّ أنَّ

د السكون والجلوس في البيت، والتخاذل  ألاجيال في عصر الغيبة الكبرى ال يمكن أن يكون مجرَّ

ة، بل هناك العديد من ألادوار ألا  تي فيها مصلحة ألامَّ
ّ
ة املمكنة، وال ة عن الوظائف الشرعيَّ ساسيَّ

تي ال بدَّ من تنفيذها، يمكن أن نختصرها فيما يلي:
ّ
 ال

: طاعة هللا وتنفيذ ألاحكام الشرعّية
ا
 أّوال

قهم هللا لطاعته على عن إلامام الحّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف...: 
َّ
"ولو أنَّ أشياعنا وف

ر عنهم الُيمن بلقائ  اجتماع من
َّ
ا تأخ

َ
لت لهم السعادة القلوب في الوفاء بالعهد مل نا، ولتعجَّ

 .1بمشاهدتنا على حّقِ املعرفة وصدقها منهم بنا"...

حاد املؤمنين حول قضية إلامام املهدّيم هو سبب مباشر لتعجيل الظهور. وليس املطلوب  م
ّ
فات

حاد على املستوى  م
ّ
ما املطلوب الات حاد العقائدّي، ألنَّ ذلك حاصل منذ زمن بعيد، وإنَّ م

ّ
د الات مجرَّ
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ذي له رأس واحد يديره ا
ّ
هم كالجسد الواحد ال حاد، فهذا يعني أنَّ م

ّ
ث عن ات . وعندما نتحدَّ لعملّيم

رت عنه مكاتبته عجل هللا تعالى فرجه الشريف: " ذي عبَّ
ّ
ا الحوادث ويقوده، هذا الرأس ال وأمَّ

ة هللا تي عليكم وأنا حجَّ هم حجَّ  هو الوليُّ الفقيه.، و 1"الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنَّ

د عليه إلامام 
َّ
ويكون همُّ املؤمنين تطبيق أحكام هللا تعالى والتمّسك بطاعته، كما طلب وأك

قوا هللا جّل جالله، وظاهرونا على الحّجة عجل اله تعالى فرجه الشريف في ما ورد عنه: "
َّ
فات

مى عنها من أدرك أمله، عليكم، يهلك فيها من حمَّ أجله، ويح 3من فتنة قد أنافت 2انتياشكم

ُه  4ألزوف وهي أمارة
َّ
َواِهِهْم َوالل

ْ
ف

َ
ِه ِبأ

َّ
وَر الل

ُ
وا ن

ُ
ِفؤ

ْ
 ِلُيط

َ
حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونهينا، ﴿ُيِريُدون

﴾
َ
اِفُرون

َ
ك

ْ
ِرَه ال

َ
ْو ك

َ
وِرِه َول

ُ
 .1"5ُمِتمُّ ن

ة وتنظيمها بالشكل املطلوب مَّ
ُ
: توحيد ألا

ا
 ثانيا

ث بشكل واضح أنَّ حفيده املهدّي املنتظر عجل هللا تعالى فاإلمام الصادق عليه الس الم يتحدَّ

ة"فرجه   في أولي قوَّ
ّ

 .7الشريف "ما يخرج إال

ب... وهذا يفترض أنَّ  ة تأتي من خالل التجهيز والاستعداد والتدرُّ ة ماديَّ ة لها جانبان، قوَّ والقوَّ

ا في هذا الاتجاه قبيل ظهور إلامام  قويًّ
ً
كا ة في  هناك تحرُّ عجل هللا تعالى فرجه الشريف، وقوَّ

"إنَّ قلب رجل  القلب وإلارادة، وهذه تنتج من الثبات أمام الابتالءات، وهناك رواية تصفهم:

ى يرض ى 
ّ
ون سيوفهم حت

ُّ
وا بالجبال الحديد لتدكدكت، ال يكف منهم أشّد من زبر الحديد لو مرُّ

 .8"هللا عزَّ وجلَّ 

: التمهيد للظهور 
ا
 ثالثا

ث عن أشخاص ورايات تظهر قبيل ظهور إلامام عجل هللا هن اك العديد من الروايات التي تتحدَّ

تعالى فرجه الشريف وتقوم بتهيئة ألارض له والتمهيد لظهوره، كالرواية عن رسول هللا صلى هللا 

ئون للمهدّيِ"عليه وآله وسلم:  ِ
ّ
كون . بل إنَّ أمنية كّلم مؤمن أن ي9"يخرج ناس من املشرق فيوط

                                                 
1
 .104، ص 21الحّر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج  
2
 انتياشكم: انتشالكم. 
3
 أناف على الشيء: طال وارتفع عليه. 
0
 األزوف: االقتراب. 
1
 .9سورة الصف، اآلية  
1

الشيخ الطبرسي، الميرزا حسين النوري، خاتمة المستدرك، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت إلحياء التراث،  

 ، من رسالة للشيخ المفيد.221، ص 3، ج 1م، ط1891 - 1049بيروت، لبنان، 
1
 .323، ص 12العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج  

 
9

هـ، 1011مان بن إبراهيم، ينابيع المودة، تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني، دار األسوة، القندوزي، سلي

 . 111، ص 3، ج 1ط
8
 .201، ص 11العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج  
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في ركب جنود القائم عجل هللا تعالى فرجه الشريف عند ظهوره. وفي الرواية عن إلامام الباقر 

. واملخلصون يعملون على التمهيد 1"فيا طوبى ملن أدركه وكان من أنصارهعليه السالم: "

لظهوره، وتهيئة ألارض ومواءمة الظروف لتحقيق شرائط الظهور، وتحقيق اليوم املوعود، وفي 

د التقيُّ روا ه سئل إلامام محمَّ َي القائم؟ فقال:   ية أنَّ َم ُسّمم ه يقوم بعد موت عليه السالم: "لم
َّ
"ألن

َي املنتظر؟ فقال: ألنَّ له غيبة يكثر  ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته. فقيل له: َوِلَم ُسّمِ

 أّيامها، ويطول أمدها،

ب بها فينتظر خروجه املخلصون، وينكره املرتابون،  ِ
ّ
ويستهزىء بذكره الجاحدون، ويكذ

مون 
ّ
اتون، ويهلك فيها املستعجلون، وينجو فيها املسل

َّ
 .2"الوق

 آداب العالقة باإلمام املهدي عجل هللا تعالى فرجه الشريف

 معرفة إلامام املهدي عجل هللا تعالى فرجه الشريف: -أ

 .3""من مات وال يعرف إمامه مات ميتة جاهليةقال رسول هللا: 

 الثبات على الدين والوالية ألهل البيت عليهم السالم: -ب1

من أهّم تكاليفنا الشرعية في عصر الغيبة الثبات على موالاة أهل البيت عليهم السالم والثبات 

: "والذي بعثني بالحّق على العقيدة الصحيحة بإمامة ألائمة الاثني عشر، فعن رسول هللا قال

 القائم من
ّ
 ليغيبن

ا
ى يقول أكثر الناس ما هلل في آل  بشيرا

ّ
ي حت

ّ
ولدي بعهد معهود إليه من

محمد حاجة ويشّك آخرون في والدته، فمن أدرك زمانه فليتمّسك بدينه وال يجعل للشيطان 

تي ويخرجه من ديني"
ّ
كه فيزيله عن مل

ّ
 يشك

ا
 .4إليه سبيال

 ذكر فضائل الجّجة عجل هللا تعالى فرجه الشريف: -ت

ق الثبات على الوالية ذكر فضائل إلامام املهدي عجل هللا تعالى فرجه الشريف من جملة مصادي

ه قال
ّ
: "طوبى ملن أدرك قائم وإشاعتها بين الناس والبراءة من أعدائه. كما جاء عن رسول هللا أن

ى أولياءه ويعادي أعداءه، ذلك من رفقائي 
ّ
أهل بيتي وهو يأتّم به في غيبته قبل قيامه ويتول

 .5تي وأكرم أّمتي علّي يوم القيامة"وذوي مودّ 

                                                 
1
 .204ابن أبي زينب، النعماني، محمد بن إبراهيم، الغيبة، ص  
2
 .34، ص 11وار، ج العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األن 
3
 .21، ص 2، الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 134ابن أبي زينب، محمد بن إبراهيم، ص  
0

، العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 11، ص 1الشيخ الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين، ج  

 .14، ح 19، ص 11
1

، الشيخ الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين، وتمام النعمة، 211ص  الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة، 

 .291، ص 1ج 
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 بألقابه الشريفة: -ث
ّ
 مراعاة ألادب عند ذكره عليه السالم، بأن ال يذكره إال

كالحّجة والقائم، واملهدّي، وصاحب الزمان، وصاحب ألامر، وتكملة ذكره عليه السالم بقول: 

 ".القائمبه "عليه السالم، أو عجل هللا تعالى فرجه الشريف، والقيام عند ذكر لق

 الدعاء لإلمام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف والدعاء بتعجيل الفرج: -ح

"وأكثروا فقد ورد من الناحية املقّدسة على يد محّمد بن عثمان في آخر توقيعاته عليه السالم: 

 ذلك فرجكم
ّ
 .1"الدعاء بتعجيل الفرج، فإن

 إظهار محّبته عليه السالم: -خ

الناس، وإظهار الشوق إلى لقائه عليه السالم ورؤيته، والبكاء وإلابكاء والتباكي  وتحبيبه إلى

 والحزن على فراقه، والتصّدق عنه عليه السالم بقصد سالمته.

ذكر فيها فضائله عليه السالم ومناقبه: -د
ُ
 إقامة مجالس ت

 ونشرها. أو بذل املال في إقامتها، والحضور في هكذا مجالس، والسعي في ذكر فضائله

 إهداء ثواب ألاعمال العبادية املستحّبة له عليه السالم: -ذ

كالحّج والطواف عنه عليه السالم، والصوم والصالة، وزيارة مشاهد املعصومين عليهم السالم, 

 أو بذل املال لنائب ينوب عنه في أداء تلك ألاعمال.

 ر. تجديد البيعة لإلمام عجل هللا تعالى فرجه الشريف:

 في دعاء العهد:  جاء
ا
 ِمْن أيامي َعْهدا

ُ
ت

ْ
ُه في َصبيَحِة َيْومي هذا َوما ِعش

َ
جّدد ل

ُ
ي أ

ّ
ـُهمَّ إن

ّ
لل

َ
"ا

 
ا
قي، ال أحول َعْنها َوال أزول أبدا

ُ
ُه في ُعن

َ
 ل

ا
 َوَبْيَعة

ا
دا

ْ
 .2…"َوَعق

 الصالة على إلامام عجل هللا تعالى فرجه الشريف: -ز

ـُهمَّ بَ جاء في دعاء العهد: 
ّ
لل

َ
ْيِه "ا

َ
 هللِا َعل

ُ
وات

َ
قاِئَم بأمرك َصل

ْ
ْهِديَّ ال

َ ْ
هاِدَي امل

ْ
ا إلامام ال

َ
 َمْوالن

ْ
غ ِ

ّ
ل

ِمناِت في َمشاِرِق ألارض َوَمغاِرِبها َسْهِلها َوَجَبِلها 
ْ
ؤ

ُ ْ
 َوامل

َ
ِمنين

ْ
ؤ

ُ ْ
اِهريَن َعْن َجميِع امل

ّ
وَعلى آباِئِه الط

يَّ ِمَن 
َ
ي َوَعْن واِلد

ّ
ِلماِتِه، َوما أحصاه  َوَبّرِها َوَبْحِرها، َوَعن

َ
 َعْرِش هللِا َوِمداَد ك

َ
ة

َ
واِت ِزن

َ
ل الصَّ

ُمُه وأحاط ِبِه ِكتاُبُه..."
ْ
 .3ِعل

 

 

                                                 
1
، للشيخ الطوسي، محمد بن علي، الغيبة، ص 091الشيخ الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة، ص  

283. 
2
 .118السيد ابن طاووس، علي بن موسى، مصباح الزائر، ص  
3
 م.ن. 
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 املفاهيم الرئيسة

ة، وللعالمات فوائد  -1 ة الوقوع، وأخرى غير حتميَّ قسم العلماء العالمات إلى عالمات حتميَّ

دة على مستوى حفظ املؤمنين في زمن الغيبة ومواج هة تحّديات ذلك الزمان، وعلى متعّدم

تهم واستعدادهم عند الظهور.  مستوى جهوزيَّ

 وقائع قبيل الظهور  -2

 الحركات العسكرّية: خروج السفيانّي، خروج اليمانّي، الرايات السود. -أ

ة بين الركن واملقام. -ب دة: قتل النفس الزكيَّ  أحداث محدَّ

ة: خسف بالبيداء، خس -ج مس كوارث وأحداث طبيعيَّ
ّ

ف باملشرق وخسف باملغرب، طلوع الش

 من املغرب.

إعالن الظهور: يتم إعالن الظهور عبر ما يعرف بالصيحة في السماء التي يقوم هها جبرائيل  -3

 عليه السالم.

م قد يستوجب  -4
َّ
رايات قبل الظهور: رفع الرايات يعني القيام بعمل جماعّي كبير وبشكل منظ

ة التي يجب تحقيقها، وهي: بذل الدماء، وفي زمن الغ يبة هناك الكثير من ألاهداف الضروريَّ

 الدفاع عن بالد املسلمين ومصالحهم, ألامر باملعروف والنهي عن املنكر, تنفيذ ألاحكام إلالهية.

رهم وتمنعهم من  -1 م
ّ
ه املؤمنين وتحذ هناك روايات وردت عن أئّمة أهل البيت عليهم السالم تنّبم

 مع وجود  الالتحاق برايات
ً
ع الناس حولها وهي الرايات املشبوهة، خصوصا فع ليتجمَّ

َ
كانت ترت

رايات حّق قبل الظهور رايات حّق وهدى ترفع قبل ظهور إلامام املهدّيم عجل هللا تعالى فرجه 

د لظهوره. ها تمّهم  الشريف، وأنَّ

 نتظار إلايجابّي.الانتظار والعالقة باإلمام املهدي: وقسم إلى: الانتظار السلبّي، الا  -6

: توحيد  -7
ً
: طاعة هللا وتنفيذ ألاحكام الشرعّية. ثانيا

ً
املنهج الصحيح في الانتظار يعتمد على: أّوال

: التمهيد للظهور.
ً
ة وتنظيمها بالشكل املطلوب، ثالثا مَّ

ُ
 ألا

 آداب العالقة باإلمام املهدي عجل هللا تعالى فرجه الشريف: -8

 عجل هللا تعالى فرجه الشريف. معرفة إلامام املهدي -أ

 الثبات على الدين والوالية. -ب

 ذكر فضائل الحّجة. -ت

 مراعاة ألادب عند ذكره عجل هللا تعالى فرجه الشريف. -ث

 الدعاء لإلمام املهدّي عجل هللا تعالى فرجه الشريف. -ح
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 إظهار محّبته عجل هللا تعالى فرجه الشريف. -خ

ذكر فيها  -د
ُ
 فضائله عجل هللا تعالى فرجه الشريف. إقامة مجالس ت

 إهداء ثواب ألاعمال العبادية املستحّبة له عجل هللا تعالى فرجه الشريف. -ذ

 ر ـ تجديد البيعة لإلمام.

 الصالة على إلامام عجل هللا تعالى فرجه الشريف. -ز

 صفات ألانصار

د الصا -1 دق عليه السالم عن قول هللا إلايمان بالغيب: في الرواية سئل إلامام جعفر بن محمَّ

 : ﴾عزَّ وجلَّ
َ
ِقين

َّ
ُمت

ْ
ل ِ
ّ
ى ل  َرْيَب ِفيِه ُهدا

َ
اُب ال

َ
ِكت

ْ
ِلَك ال

َ
قون شيعة علّي عليه ، فقال: "1﴿الم* ذ

ّ
املت

 .2السالم والغيب فهو الجّجة )الغائب(..."

ئه، حزب هللا: في الرواية عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عندما سئل عن أوصيا -2

هم النبّي ألاكرم صلى هللا عليه وآله وسلم إلى أن قال: "ومن بعده )أي بعد الحسن  فعدَّ

د، يدعى باملهدّي والقائم والحّجة، فيغيب ثمَّ يخرج، فإذا خرج يمأل ألارض  العسكرّي( ابنه محمَّ

، طوبى للصابرين في غيبته، طوبى للمقيمين على م
ً
 وظلما

ً
 كما ملئت جورا

ً
 وعدال

ً
ته قسطا حبَّ

ا أولئك الذين وصفهم هللا في كتابه وقال:   َوِممَّ
َ
الة  الصَّ

َ
ْيِب َوُيِقيُمون

َ
غ

ْ
 ِبال

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ِذيَن ُيؤ

َّ
﴿ال

﴾
َ
ون

ُ
اُهْم ُينِفق

َ
ن
ْ
ق

َ
 َمْن َحادَّ ، وقال تعالى: ﴿3َرز

َ
ون ِخِر ُيَوادُّ

ْ
َيْوِم آلا

ْ
ِه َوال

َّ
 ِبالل

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ا ُيؤ ْوما

َ
ِجُد ق

َ
 ت

َ
ال

 
َ
 َوَرُسول

َ
ه

َّ
 4,1ُه...﴾الل

"أما أنَّ الصابر في غيبته الصبر على ألاذى: ففي الرواية عن إلامام الحسين عليه السالم:  -3

على ألاذى والتكذيب بمنزلة املجاهد بالسيف بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

 .1وسلم"

د الصادق -4  بالشهادة "يَ عليه السالم قال:   تمّني الشهادة: عن إلامام جعفر بن محمَّ
َ
ْدُعْون

 ُيقتلوا في سبيل هللا"
ْ
 أن

َ
ْون

َّ
 .7ويتمن

 

                                                 
1
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3
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 .103، ص 12العالمة المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج  
1
 .319الشيخ الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة، ص  
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