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مقدمة

حني تسري لي ً
ال يف طريق متشعب املسارات ،ميلء باحلفر والنتوءات،
فأنت بحاجة ماسة لالستضاءة بنور القمر ،من أجل أن حتدد مسار
طريقك ،وحتمي نفسك من الوقوع يف احلفر ،والتعثر بالعراقيل.
سحر القمر ،وروعة مجاله ،خاصة حني يكون
ولو جذب نظرك
ُ
وحدقت فيه سارح ًا بخيالك ،فإنك
بدر ًا ،فاجتهت نحوه ببرصك،
ّ
ستجد متعة نفسية كبرية ،لكن ذلك قد يشغلك عن النظر إىل الطريق،
فتهوي يف املنزلقات ،وتصطدم بالعراقيل ،وتتعرض للتيه والضياع.
كذلك هي سرية أهل البيت ،Bإهنا كالقمر الساطع املنري ،الذي
وعاطفيا
فكريا
نحتاج ضوءه إلنارة دروب احلياة ،لكن بعضنا قد ينشغل ًّ
ًّ
بجامل وروعة تلك السرية الطاهرة ،فيستغرق يف االنبهار واإلعجاب
وينشد إليهم بأحاسيسه ومشاعره ،لكنه يغفل
بشخصيات أئمة اهلدى،
ّ
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عن ترسم طريقهم يف احلياة ،ويفوته األخذ هبدهيم ملواجهة التحديات،
وجتاوز العقبات.

وال شك أن سرية أهل البيت بروعتها وصفائها فيها ما يغري
باالنبهار والعشق ،لكن ذلك ال يصح أن يكون عوض ًا وبد ً
ال عن
االهتداء واالقتداء ،بل جيب أن يكون العشق جلامهلم املقدس دافع ًا
لالقتباس من هدهيم ،واالستضاءة بنورهم.

ونجد فيام روي عن أهل البيت Bتأكيد ًا عىل أن العالقة هبم
جيب أن تتأسس عىل قاعدة االتباع هلم واالقتداء هبم ،ال جمرد االنشداد
العاطفي إليهم.
إن النظر إىل أهل البيت Bكلوحات فنية مجيلة معلقة عىل جدار
الزمن ،نتأمل روعتها وحسنها ،ونظهر اإلشادة واإلعجاب هبا ،أو
نقومها بأغىل األثامن ،دون
كقطع أثرية نادرة تعرض يف متاحف التاريخّ ،
أن يكون هلا انعكاس أو تأثري عىل مسار حياتنا ،إنام يعني ذلك التنكر
والتجاهل ألهم وظيفة ودور أراده ال ّله تعاىل هلذه العرتة الطاهرة ،وهو
دور اإلمامة واهلداية يف حياة البرش.

إن أهل البيت جديرون بكل مدح وإطراء ،وأهل لكل فضيلة
ومكرمة ،بل ما عسى أن يقال فيهم بعد ثناء ال ّله تعاىل عليهم يف كتابه
املجيد ،وعىل لسان نبيه الصادق األمني.A

يرس أهل البيت ،Bهو معرفة هنجهم واتباع هدهيم ،ال جمرد
إن ما ّ
االستغراق يف مدحهم وذكر فضائلهم.
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كام أن االنتصار لظالمة أهل البيت Bومعاناهتم من احلاسدين
وجر احلرسات،
هلم واجلائرين عليهم ،ال يكون بمجرد سكب العربات ّ
وإنام بالعمل عىل حتقيق أهدافهم العظيمة يف إعالء كلمة ال ّله تعاىل،
ونرش العدل ،وإقامة احلق.

فأهل البيت Bمل يكونوا ذوات تبحث عن مواقع ومناصب ،وال
مجاعة تتطلع ملصالح خاصة ،بل كانوا محلة رسالة عظيمة ،وأصحاب
قيم سامية ،كرسوا وجودهم وحياهتم من أجل خدمة الرسالة ونرش
القيم.

وقد تنوعت الظروف االجتامعية واألوضاع السياسية التي
عارصوها طيلة قرنني ونصف من الزمن ،مما فرض تنوع األدوار
واملواقف يف سريهتم ،مع وحدة االجتاه واهلدف.

إن املصلحة العامة للدين واألمة هي اهلدف األساس الثابت ألئمة
أهل البيت.B
أما منهجية العمل واملوقف فهي متحركة حسب مقتضيات الواقع
االجتامعي.
ذلك أن الثبات ضمن منهجية دور وموقف حمدد ،ال يستجيب
لتغريات الواقع ،أمر خمالف ملنطق العقل ،وسرية األنبياء ،Bكام يرض
ويفوت فرص خدمتها.
بالرسالةّ ،

من هنا كان تنوع املواقف واألدوار يف سرية أئمة أهل البيت،B
عىل الصعيد السيايس واالجتامعي .حيث نجد منهم من قام بأعباء
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احلكم ،ومن صالح متناز ً
ال عن احلكم ،ومن ثار يف وجه السلطة ،ومن
حتمل عناء
هادن ووادع السلطة ،ومن قبل منصب والية العهد ،ومن ّ
السجون واإلقامة اجلربية..

ونجد من تصدى للحركة العلمية ،ومن ركز عىل الرتبية اإليامنية
األخالقية ،ومن اهتم بحاجات الفقراء واملساكني ،بمعنى أن تكون
هذه الصفة أو تلك هي األبرز يف سريته وعهده.
لذا فإن علينا أن نقرأ سرية أهل البيت بموضوعية وشمول ،حتى
ال نقع يف أرس ُ
األحادية والفهم املبتور.

وإذا كان تنوع األدوار واملواقف يف سرية أهل البيت Bحقيقة
تارخيية ال جدال فيها ،فإن إسقاط هذا الدور أو ذاك املوقف عىل
واقع اجتامعي سيايس معارص ،يكون مورد ًا قاب ً
ال لالختالف وتفاوت
وجهات النظر ،من حيث تشخيص الواقع اخلارجي ،وحتديد املوقف
األصلح يف التعامل معه.
وحني خيتلف التشخيص للواقع ،فقد يرتتب عليه االختالف يف
املوقف املختار ،وبإمكان كل طرف أن جيد يف سرية أهل البيت ويف
جممل الرتاث الديني ،ما يستدل به عىل صحة موقفه ومرشوعيته،
لكنه ال يستطيع إدانة موقف الطرف اآلخر ،ما دام يتفق معه يف املبادئ
والقيم ،وخيتلف معه يف التشخيص والتقويم.
فاخلالف ليس عىل مرشوعية الثورة واملعارضة ،وال عىل مرشوعية
املصاحلة واملهادنة ،فكالمها له أصل يف الدين ،وممارسة يف سرية أهل
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البيت ،Bإنام اخلالف وتفاوت االجتهاد يف تشخيص وتقويم الواقع
اخلارجي ،واستلزامه هلذا املوقف أو ذاك.
وقد واجه أئمة أهل البيت Bأنفسهم بعض االعرتاضات عىل
مواقفهم السياسية من قبل معارصين هلم ،فكانوا جييبون املعرتضني،
بتبيني رأهيم يف تشخيص الواقع الذي اقتىض منهم ذلك املوقف.

كام أجاب اإلمام احلسن Eاملعرتضني عىل صلحه ملعاوية ،وأجاب
اإلمام احلسني Eالناصحني له بعدم اخلروج إىل العراق ومواجهة
احلكم األموي ،وأجاب اإلمام الصادق Eالداعني له لالنضامم إىل
حركة الثورات عىل السلطة.
ففي تلك اإلجابات مل يكن النقاش يف مبدأ اجلهاد ورفض الظلم،
وال يف رضورة مراعاة املصلحة العامة ،وإنام الكالم حول مقتضيات
الظرف والواقع.

وكمثال واضح ننقل ما رواه الكليني يف الكايف ج  5صفحة 19
عن عبدامللك بن عمر قال« :قلت أليب عبد ال ّله (جعفر الصادق):E
إن الزيدية يقولون :ليس بيننا وبني جعفر خالف إال أنه ال يرى اجلهاد.
فقال :Eأنا ال أراه؟ بىل وال ّله إين ألراه ولكن أكره أن أدع علمي إىل
جهلهم».
هكذا حيدد اإلمام Eأنه ال خيتلف معهم يف مبدأ اجلهاد ،لكنه يعلم
من مقتىض الواقع ما جيهلون.
وهذه الصفحات بني يدي القارئ الكريم حتوي كلامت كتبتها
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يف أوقات خمتلفة ،بمناسبات ذكريات أهل البيت ،Bوهي تتكامل
مع ما سبق يل كتابته ونرشه عن سريهتم املباركة ،حيث كان من أوائل
كتابايت ،كتاب (أئمة أهل البيت رسالة وجهاد) وكتاب (اإلمام احلسني
ومسؤولية الثورة) ،وكتاب (الثائر والسجن دراسة يف حياة اإلمام
موسى الكاظم ،)Eوكتيبات أخرى وفقني ال ّله تعاىل لطبعها ونرشها،
عن اإلمام عيل ،Eواإلمام احلسن ،Eواإلمام احلسني ،Eوالعقيلة
زينب ،Fواإلمام املهدي .P
ويف كل ما كتبت أحاول االستضاءة هبدي أهل البيت وسريهتم،
وأسعى ملقاربة الواقع االجتامعي الذي أحترك يف حميطه ،ضمن دائرة
االجتهاد يف فهم متغريات الواقع ،وتشخيص مقتضياته.

أسأل ال ّله تعاىل الثبات عىل حمبة رسول ال ّله Aوأهل بيته،B
وااللتزام هبدهيم ،واالستمرار يف خدمة هنجهم الرسايل العظيم ،حتى
أحرش مع زمرهتم يوم الدين.
رب العاملني.
واحلمدل ّله ّ

حسن بن موسى الصفار

 25جمادى اآلخرة 1430ﻫ
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من الطبيعي أن حيتل آل بيت رسول ال ّله Aمكانة مرموقة متميزة
يف نفوس أبناء األمة ،وأن هتفو هلم قلوب املسلمني وأفئدهتم ،حيث إن
هناك عوامل وأسباب ًا عديدة توجب ذلك وتفرضه ،ومن أبرزها ما ييل:
البعد االمتدادي

أهل البيت Bيشكلون االمتداد الطبيعي لرسول ال ّله ،Aفهم
أرسته وذريته ،ومن بدهييات العالقات املتداولة بني أبناء البرش ،أن
تنعكس مكانة اإلنسان ومعزته عند الناس ،عىل عائلته ونسله ،فإذا
أحب الناس إنسان ًا ،وانجذبوا نحوه ّ
وعظموه ،فإن ذلك يدفعهم إىل
َّ
حب وتقدير كل من يمت إليه بصلة أو قرابة ،إظهار ًا ملحبتهم ووفائهم
لذلك العزيز املحبوب.
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وهو أمر فطري وجداين أشار إليه رسول ال ّله ،Aفيام روته عنه
ابنته الزهراء Fيف خطبتها املشهورة أنه قال« :املرء حيفظ يف ولده»(((.

األحب واألغىل
وتأسيس ًا عىل هذه احلقيقة فإن رسول ال ّله Aهو
ّ
واألعز عىل قلب كل مسلم ينبض قلبه باإليامن ،وكأثر وانعكاس هلذا
احلب العظيم للرسول الكريم ،Aتفيض قلوب املسلمني باملحبة
واإلجالل ألهل بيته وعرتته.
روي عن ابن عباس Lقال :قال رسول ال ّله« :Aأحبوا ال ّله ملا
يغذوكم به من نعمه ،وأحبوين حلب ال ّله ،وأحبوا أهل بيتي حلبي» ،قال
احلاكم النيسابوري يف املستدرك عىل الصحيحني :هذا حديث صحيح
اإلسناد(((.

بل إن حمبة املسلمني لنبيهم Aتدفعهم لالهتامم بأي أثر من آثاره،
احلي ،واالمتداد الطبيعي لشخصه
فكيف بذريته وعرتته وهم األثر ّ
وشخصيته؟
بيومي مهران ،أستاذ تاريخ مرص والرشق
ينقل الدكتور حممد ّ
األدنى القديم يف جامعة اإلسكندرية بمرص ،وهو عامل باحث حمقق،
وعضو يف عدة هيئات وجلان علمية ،أعري إىل جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية بالرياض ،يف الفرتة  1973ـ 1977م ،ثم أعري إىل

((( محمد باقر المجلسي .بحار األنوار .ج ،39الطبعة الثالثة 1983م ( ،بيروت :دار إحياء
التراث العربي) ،ص.227
((( محمد بن عبدال ّله الحاكم النيسابوري .المستدرك على الصحيحين ،الطبعة األولى
1411ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،حديث .4716
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جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،يف الفرتة 1983ـ 1987م .ينقل هذا
الدكتور يف كتابه (اإلمامة وأهل البيت) القصة الطريفة التالية:

روى (ابن شهراشوب) يف مناقبه :أن اإلمام أبا حنيفة جاء ليسمع
من اإلمام جعفر الصادق ،فخرج إليه اإلمام جعفر يتوكأ عىل عصا،
فقال أبو حنيفة :يا ابن رسول ال ّله ،مل تبلغ من السن ما حتتاج معه إىل
العصا ،قال :هو كذلك ،ولكنها عصا رسول ال ّله ،Aأردت التربك
هبا.
فوثب أبو حنيفة وقالُ :أ ّقبلها يا ابن رسول ال ّله.

فحرس أبو عبد ال ّله جعفر الصادق عن ذراعيه ،وقال له :وال ّله لقد
وتقبل
تقبلهّ ،
علمت أن هذا برش رسول ال ّله ،وأن هذا من شعره ،فلم ال ّ
(((
العصا؟

وتتناقل أوساط األمة جي ً
ال بعد آخر أحاديث عديدة عن رسول
ال ّلهّ A
تذكر وتؤكد ما جيسده أهل البيت من امتداد لشخص رسول
ال ّله Aوشخصيته.

كقوله Aعن ابنته الزهراء Fفيام رواه البخاري« :فاطمة بضعة

مني فمن أغضبها أغضبني»((( ،جاء يف لسان العرب :أي إهنا جزء مني
بيومي مهران .اإلمامة وأهل البيت ج1995 ،1م( ،بيروت :دار النهضة العربية)،
((( محمد ّ
ص.25

((( محمد بن إسماعيل البخاري .صحيح البخاري ،باب مناقب فاطمة ( ،Fبيروت :دار
الكتب العلمية) ،حديث .3767
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كام أن القطعة من اللحم(((.

وكقوله Aلعيل Eفيام رواه البخاري« :أنت مني وأنا منك»(((.

ومثله ما رواه ابن حنبل عنه Aيف حق احلسني ،Eأنه Aقال:
«حسني مني وأنا من حسني ،أحب ال ّله من أحب حسين ًا»(((.

هذه األحاديث وكثري مثلها تشري إىل تلك العلقة والصلة الطبيعية
ألهل البيت Bبرسول الل ،Aالتي جتعلهم امتداد ًا له ،وعىل هذا
األساس كان املسلمون ينظرون إىل أهل البيت Bبمحبة خاصة،
وتقدير مميز .حتى روى البخاري عن اخلليفة األول أيب بكر يف اعتذاره
للسيدة فاطمة الزهراء حول أخذه فدك ًا ،وسخط فاطمة عىل ذلك
أنه قال« :والذي نفيس بيده ،لقرابة رسول هّ
أحب إ َّيل أن أصل من
الل ّ
قرابتي» (((.
النصوص الشرعية

جيد املسلم نفسه ملزم ًا باتباع النص الرشعي الوارد يف الكتاب
والسنة ،وأن يأخذ به ويطبقه ،امتثا ً
ال ألمر ال ّله تعاىل ،وتقرب ًا إليه ،وطلب ًا
لرضاه ،وأساس ًا فإن اإلسالم يعني التسليم ل ّله والعبودية له.
((( ابن منظور .لسان العرب ج1988 ،1م (بيروت :دار الجيل ودار لسان العرب)،
ص.222
((( صحيح البخاري .باب مناقب علي بن أبي طالب ،ص .466

((( أحمد بن حنبل .مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،الطبعة األولى 1998م( ،بيروت :عالم
الكتب) ،حديث .17704

((( صحيح البخاري .باب غزوة خيبر ،حديث .4241
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كام يعتقد املسلم بأن أي أمر ل ّله تعاىل إنام يستهدف مصلحة اإلنسان
يف دنياه وآخرته.
وحينام تتعدد النصوص الرشعية ،وتستفيض وتتواتر بكثافة حول
أمر من األمور ،فذلك يعني أمهية خاصة ،وعناية إهلية مؤكدة ،تدفع
جد واهتامم.
املسلم للحرص عليه ،وأخذه بكل ٍّ

من هذا املنطلق فإن ما ورد من نصوص رشعية كثرية صحيحة
ثابتة ،عن فضل أهل البيت ،ومكانتهم عند ال ّله ورسوله ،وحقوقهم
عىل األمة ،هو أرضية هذا الوالء العميق ألهل البيت عند املؤمنني،
وهو الذي أوجب انشداد األمة للعرتة النبوية ،وغمر قلوب املسلمني
بمحبتهم وعشقهم.

وصحيح أن هناك نصوص ًا رشعية قد وردت يف فضل الصحابة،
ويف اإلشادة بمكانة بعضهم ،وامتداح مواقفهم اجلهادية املرشقة،
إال أهنا بمجملها ال ترقى إىل درجة ومستوى ما ورد حول أهل
البيت ،Bال من ناحية الكم ،وال من حيث قوة السند ،وال عىل صعيد
املضمون والداللة.

جدا ،وقسم كبري منها اتفق املسلمون سنة
فهي نصوص كثرية العدد ًّ
وشيعة عىل قبوله وصحة سنده ،ويف تلك النصوص دالالت واضحة
متيز أهل البيت وأفضليتهم ،وعىل لزوم أتباعهم والتمسك هبم.
عىل ّ

وكمثال بارز نشري هنا إىل ما نقله احلاكم النيسابوري يف املستدرك
عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه قال :ما جاء ألحد من أصحاب رسول
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ال ّله Aمن الفضائل ما جاء لعيل بن أيب طالب.((( E

وقال إسامعيل القايض والنسائي وأبو عيل النيسابوري :مل يرد يف
حق أحد من الصحابة باألسانيد احلسان أكثر مما جاء يف عيل(((.
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال :ما نزل يف أحد من كتاب
ال ّله تعاىل ما نزل يف عيل(((.
من الذكر الحكيم

ويأيت يف طليعة النصوص الرشعية آيات من الذكر احلكيم ،اتفق
مجهور علامء املسلمني عىل نزوهلا يف أهل البيت.B
كآية املباهلة ،وهي قوله تعاىل{ :فَمن حاج َك ِف ِ
يه ِم ْن َب ْع ِد َما
َ ْ َ َّ
ِ
ِ
َج َاء َك ِم ْن ا ْل ِع ْل ِم َفقُ لْ َت َعا َل ْوا ن َْد ُع أبناءنَا َوأبناءكُ ْم َون َس َاءنَا َون َس َاءكُ ْم
ِ
ني} ((( .التي
َو َأ ْنفُ َس َنا َو َأ ْنفُ َس ُك ْم ُث َّم ن َْب َت ِهلْ َف َن ْج َعلْ َل ْع َن َة ال ّله َعلىَ ا ْل َكاذبِ َ
نزلت عند جميء وفد نصارى نجران ملناظرة النبي ،Aفأمره ال ّله
تعاىل أن يدعوهم إىل املباهلة إن مل يستجيبوا للحق ،وهكذا خرج
النبي Aملباهلتهم ومعه عيل وفاطمة واحلسنان فقط ،جتسيد ًا ملا ورد
يف اآلية الكريمة ،فـ{أبناءنَا} مها احلسنان ،و{نِ َس َاءنَا} هي فاطمة،
((( المستدرك على الصحيحين .من مناقب أمير المؤمنين علي ،حديث .4572

((( أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي .الصواعق المحرقة ،ج ،2الطبعة األولى 1997م،
(بيروت :مؤسسة الرسالة) ،ص.353

((( المصدر نفسه .ص.373

((( سورة آل عمران ،آية.61 :
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َ
و{أ ْنفُ َس َنا} هو عيل ،وذلك ما ذكره مجهور املفرسين ومؤرخو السرية
النبوية ،وأئمة احلديث ،جاء يف صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص:
ملا نزلت هذه اآليةَ { :فقُ لْ َت َعا َل ْوا ن َْد ُع أبناءنَا َوأبناءكُ ْم} ،دعا رسول ال ّله
عليا وفاطمة وحسن ًا وحسين ًا فقال« :ال ّلهم هؤالء أهيل»(((.
ًّ
وكآية التطهري ،وهي قوله تعاىل{ :إِ َّنماَ ُي ِر ُيد ال ّل ُه لِ ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ْم
ِ
ِ
ريا}(((.
س أهل ا ْل َب ْيت َو ُي َط ِّه َركُ ْم َت ْطه ً
الر ْج َ
ِّ
قال الشيخ ابن تيمية:

وقد روى اإلمام أمحد والرتمذي وغريمها عن أم سلمة :أن
هذه اآلية ملا نزلت أدار النبي Aكساءه عىل ع ٍّ
يل وفاطمة واحلسن
واحلسني Bفقال« :ال ّلهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس
ّ
تطهريا» وسنته تفرس كتاب ال ّله وتبينه،
وطهرهم
وتدل عليه ،وتعبرِّ
ً
عنه ،فلام قال« :Aهؤالء أهل بيتي» مع أن سياق القرآن يدل عىل أن
كن من أهل بيته ،كام ّ
دل
اخلطاب مع أزواجه ،علمنا أن أزواجه وإن ّ
عليه القرآن ،فهؤالء أحق بأن يكونوا أهل بيته ،ألن صلة النسب أقوى
من صلة الصهر… وملا بينّ سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس عن
تطهريا ،دعا النبي Aأقرب أهل بيته ،وأعظمهم
أهل بيته ،ويطهرهم
ً
اختصاص ًا به ،وهم :عيل ،وفاطمة ،Bوسيدي شباب أهل اجلنة،
مجع ال ّله هلم بني أن قىض هلم بالتطهري ،وبني أن قىض هلم بكامل دعاء
((( مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،الطبعة
األولى 1998م( ،الرياض :دار المغني) ،حديث .32

((( سورة األحزاب ،آية.33 :
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النبي ،Aفكان من ذلك ما دلنا عىل أن إذهاب الرجس عنهم وتطهريهم
نعمة من ال ّله ،ليسبغها عليهم ،ورمحة من ال ّله وفضل مل يبلغومها بمجرد
حوهلم وقوهتم»(((.
وكآية املودة ،وهي قوله تعاىل{ :قُلْ َ
ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ َّ
ال المْ َ َو َّد َة
فيِ ا ْلقُ ْر َبى}(((.

قال ابن حجر اهليتمي :أخرج أمحد والطرباين وابن أيب حاتم
واحلاكم عن ابن عباس  ،Nأن هذه اآلية ملا نزلت قالوا :يا رسول ال ّله
من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودهتم؟ قال« :Aعيل وفاطمة
وابنامها»(((.
من السنة النبوية

أما األحاديث النبوية الصادرة عن رسول ال ّله Aيف فضل أهل
البيت ،وحث األمة عىل االلتزام هبدهيم ،والتمسك بحبلهم ،فيكفي
ملعرفة حجمها ،ورصاحة مضامينها ،مراجعة أي مصدر حديثي من
واملحدثني كتب ًا
كتب السنة أو الشيعة ،بل لقد صنف بعض احلفّاظ
ّ
خاصة أفردوها ملا ورد يف أهل البيت عامة ،أو يف بعض أشخاصهم
بشكل خاص .كـ (ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى) لإلمام
((( تقي الدين أحمد ابن تيمية .حقوق آل البيت( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،تحقيق:
عبدالقادر عطا) ،ص 25ـ .27
((( سورة الشورى ،آية.23 :

((( الصواعق المحرقة .ج 2ص.487
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الطربي املكي  615ـ 694ﻫ ،و(تذكرة اخلواص) لسبط احلافظ ابن
اجلوزي احلنفي  581ـ 654ﻫ ،و(خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب) للحافظ النسائي  215ـ 303ﻫ ،وغريها من املصنفات.

ويف طليعة تلك األحاديث املتواترة ما روي عنه Aأنه قال« :مثل
(((
أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق»
أخرجه احلاكم يف املستدرك واهليثمي يف جممع الزوائد ،واحلافظ الطربي
يف ذخائر العقبى وغريهم.

وكذلك حديث الثقلني الذي ورد بطرق كثرية صحيحة ،منها
ما أخرجه مسلم يف صحيحه عن زيد بن أرقم Nقال :قام رسول
ال ّله Aيوم ًا فينا خطيب ًا ،بامء يدعى مخ ًا ،بني مكة واملدينة ،فحمد ال ّله
وأثنى عليه ،ووعظ وذكّ ر ،ثم قال« :أما بعد ،أال أهيا الناس! فإنام أنا برش
يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب ،وأنا تارك فيكم ثقلني :أوهلام كتاب
ال ّله ،فيه اهلدى والنور ،فخذوا بكتاب ال ّله ،واستمسكوا به» فحث عىل
كتاب ال ّله ورغب فيه .ثم قال« :وأهل بيتي ،أذكركم ال ّله يف أهل بيتي.
أذكركم ال ّله يف أهل بيتي .أذكركم ال ّله يف أهل بيتي»(((.
وأورده األلباين يف األحاديث الصحيحة حتت رقم 1767
بلفظ الرتمذي عن جابر بن عبدال ّله عنه Aأنه قال« :يا أهيا الناس!
إين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ،كتاب ال ّله ،وعرتيت

((( المستدرك على الصحيحين .حديث .3312

((( صحيح مسلم .كتاب فضائل الصحابة ،حديث .2408
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أهل بيتي»(((.

وقد أثبت األلباين صحة احلديث وذكر عدة شواهد له من أحاديث
أخرى صحيحة.
هذه األحاديث وأمثاهلا هي التي غرست يف القلوب حمبة أهل
وكرست يف مجهور املؤمنني مواالهتم ،ودفعتهم التباعهم.
البيتّ ،
التفوق العلمي

الكفاءة تفرض نفسها ،وتستقطب االحرتام واالهتامم ،وألن أهل
البيت Bكانوا يملكون كفاءة علمية فائقة ،فإن أعالم األمة كانوا
ينتهلون من علومهم ،واخللفاء كانوا يلجأون إليهم يف القضايا الصعبة،
ومجاهري األمة كانت ترى فيهم مرجعية علمية معتمدة.

يتحدث السيد أبو احلسن الندوي يف كتابه (املرتىض) عن رجوع
اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب لإلمام عيل بن أيب طالب يف املعضالت
واملشاكل ،فيقول« :وكان عيل لسيدنا عمر ناصح ًا أمين ًا ،وقاضي ًا يف
املعضالت حكي ًام ،يفض املشكالت ،ويزيح الشبهات ،حتى أثر عن
سيدنا عمر أنه قال :لوال عيل هللك عمر ،واشتهر يف التاريخ واألدب
وذهب مث ً
ال« :قضية وال أبا حسن هلا» وروي عن النبي Aأنه قال:
«أقضاهم عيل» وقد استخلفه عمر عند رحيله إىل القدس»(((.
((( محمد ناصر الدين األلباني .سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج .4الطبعة األولى 1983م،
(الكويت :الدار السلفية ،األردن :المكتبة اإلسالمية) ،ص.355

((( أبو الحسن الندوي .المرتضى ،الطبعة األولى 1989م( ،دمشق :دار القلم) ،ص.103
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وقد الحظ الدكتور ظافر القاسمي أستاذ العربية والعلوم
اإلسالمية يف اجلامعة اللبنانية ،والباحث املعروف ،عند بحثه ملوضوع
السلطة القضائية يف الرشيعة والتاريخ اإلسالمي ،املالحظة التالية« :أما
عيل بن أيب طالب فقد كان أقىض الصحابة ،والظاهر أنه كان ُيستشار،
وال يستشري .ومن يدري؟ فإن ورع اإلمام ربام دعاه ألن يسأل ،وأن
يستشري ،ولكن مل ترو لنا الكتب حادثة استشار فيها عيل أحد ًا من
الصحابة»(((.
والتفسري الصحيح هلذه املالحظة هو اكتفاء اإلمام عيل من الناحية
العلمية ،وتفوقه عىل معارصيه ،لذا مل يكن بحاجة للرجوع إىل أحد يف
أي مسألة أو مشكلة.

ويتحدث الشيخ حممد أبو زهرة عن علم اإلمام جعفر الصادق
فيقول« :ما أمجع علامء اإلسالم عىل اختالف طوائفهم يف أمر ،كام أمجعوا
عىل فضل اإلمام الصادق وعلمه ،فأئمة السنة الذين عارصوه تلقوا عنه
وأخذوا ،أخذ عنه مالك ،Nوأخذ عنه طبقة مالك ،كسفيان بن عيينة،
وسفيان الثوري ،وغريهم كثري ،وأخذ عنه أبو حنيفة مع تقارهبام يف
السن ،واعتربه أعلم أهل الناس ،ألنه أعلم الناس باختالف الناس،
وقد ت ّلقى عليه رواية احلديث طائفة كبرية من التابعني ،منهم حييى بن
سعيد األنصاري ،وأيوب السختياين ،وأبان بن تغلب ،وأبو عمرو بن
العالء ،وغريهم من أئمة التابعني يف الفقه واحلديث ،وذلك فوق الذين
((( ظافر القاسمي .نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي ج ،2الطبعة األولى 1978م،
(بيروت :دار النفائس) ،ص.329
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رووا عنه من تابعي التابعني ومن جاء بعدهم ،واألئمة املجتهدين الذين
أرشنا إىل بعضهم»(((.

وهكذا كان كل إمام من أئمة أهل البيت مرجعية علمية يف عرصه،
ال يوازيه أو يدانيه أحد من العلامء والفقهاء ،مما عزز مكانة أهل البيت
يف أوساط األمة ،وأحاطهم بأعىل درجات التقدير واالحرتام.

مكارم االخالق

جيسد
تعشق النفوس كل نزيه طاهر السلوك ،وحيب الناس من ِّ
مكارم األخالق يف شخصيته وحياته ،وحيرتمون من يعاملهم باالفضال
واإلحسان.
وقد رأى املعارصون ألهل البيت Bيف سريهتم كل مظاهر الكامل
والفضل ،من صفاء النفس ،ونقاء السلوك ،وحسن املعاملة ،والعطاء
الوافر للمحتاجني ،واالهتامم بمشاكل الفقراء والضعفاء والعفو عن
املسيئني .وهم بذلك يمثلون االمتداد واالستمرارية ألخالق جدهم
{وإِ َّن َك َل َعىل ُخ ُل ٍق
الرسول الكريم Aالذي وصفه ال ّله تعاىل بقولهَ :
َع ِظ ٍ
يم}.

المظلومية والمعاناة

ما وقع عىل أهل البيت من الظلم واألذى ،من قبل احلاسدين
هلم ،الذين كانوا خيشون عىل سلطتهم وعروش حكمهم ،من عظيم
((( محمد أبو زهرة .اإلمام الصادق( ،بيروت :دار الندوة الجديدة) ،ص.66
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شعبية أهل البيت ،وسعة نفوذهم ،وهيمنتهم عىل القلوب والنفوس،
لذلك وجهوا هلم سهام األذى ،وأصابوهم بمختلف ألوان االضطهاد،
وتكفي واقعة كربالء نموذج ًا ومظهر ًا ملظلومية أهل البيت ومعاناهتم.

هذه اآلالم واملآيس التي وقعت عىل أهل البيت Bأوجدت تعاطف ًا
كبري ًا يف نفوس أبناء األمة معهم؛ ألن من طبيعة البرش ،التعاطف مع
املظلومني.
وقد حتول هذا التعاطف إىل برامج مستمرة ،وشعائر دائمة يقيمها
أتباع أهل البيت يف كل مكان وزمان ،لتكريس الوالء واملحبة هلم،
ولتجديد قراءة سريهتم العطرة ،ومواقفهم املجيدة.

نسأل ال ّله تعاىل أن يثبتنا عىل الوالء لرسول ال ّله وألهل بيته األطهار
وأصحابه األخيار ،وأن جيعلنا من املقتدين هبدهيم ،وحيرشنا يف زمرهتم
يوم القيامة.

اإلمامة بني النص والشورى

يتفق املسلمون سنة وشيعة عىل اإليامن بال ّله تعاىل إهلا واحد ًا
ال رشيك له ،وعىل التسليم بنبوة النبي حممد ،Aوأنه خاتم األنبياء
واملرسلني ،واالعتقاد بالبعث واملعاد يوم القيامة ،ويؤمنون مجيع ًا بقرآن
واحد منزل من قبل ال ّله تعاىل ،هو هذا املصحف الكريم املتداول بني
املسلمني ،دون زيادة أو نقصان ،وأن القرآن والسنة مها مصدر الدين
والترشيع .كام يتجهون إىل قبلة واحدة يف أداء الصلوات اخلمس،
وحيجون إليها ،ويؤدون الزكاة ،ويصومون شهر رمضان ..فهم متفقون
يف أصول الدين وأركانه.
ونقطة االختالف الرئيسة ،بني الطائفتني املسلمتني السنة والشيعة،
تكمن يف موضوع اإلمامة واخلالفة ،حيث يرى أهل السنة أهنا أمر
مرتوك لألمة ،فهي ختتار اإلمام واخلليفة بالشورى واالنتخاب ،بينام
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يرى الشيعة ،أن اإلمامة تكون بالنص والتعيني من قبل الرسول.A
لماذا الحديث عن اإلمامة؟

أو ًال :احلديث عن اإلمامة ليس له تأثري عىل جمرى التاريخ ،وعىل ما
حصل وحتقق بالفعل يف حياة املسلمني ،فقد كان اخلليفة األول هو أبو
بكر بن أيب قحافة ،وبعده كان اخلليفة عمر بن اخلطاب ،وبعده اخلليفة
عثامن بن عفان ،وبعده اإلمام عيل بن أيب طالب ،وبعده ابنه احلسن،
لبضعة أشهر ،ثم توىل معاوية بن أيب سفيان ،وتوارث األمويون بعده
اخلالفة ،إىل أن زالت دولتهم ،وجاءت دولة بني العباس ،وهكذا
تسلسل احلكم يف التاريخ اإلسالمي كام هو معروف.

ثاني ًا :احلديث عن اإلمامة ال ينبغي أن يكون ضمن مسار إثارة
اخلالفات والضغائن ،وال أن يتم بطريقة متشنجة منفعلة ،تشغل
املسلمني عن قضايا واقعهم املعارص ،وهم أحوج ما يكونون إىل الوحدة
والوئام.
جدا أن يتعرف املسلمون إىل بعضهم بعض ًا،
ثالث ًا :من الرضوري ًّ
وأن تتضح وجهة نظر كل طرف لآلخر ،بشكل موضوعي هادئ،
ليس بقصد التبشري املذهبي ،وأن يقتنع السني بوجهة نظر الشيعي أو
العكس ،وإنام ألن املعرفة والوضوح ،توفر أجواء الفهم املتبادل ،وتقطع
الطريق عىل املغرضني ،الذين يشوهون صورة كل جهة أمام األخرى،
ليصطادوا يف املاء العكر.
إن الدول املتقدمة تعتمد اآلن منهج التعارف املوضوعي حتى
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للجامعات الوافدة عىل بلداهنا ،من أجل دجمهم يف املجتمع ،وصنع
أرضية لتقبلهم ومشاركتهم يف احلياة العامة ،وللوقوف أمام االجتاهات
العنرصية املتطرفة ضد اآلخرين.

وحدث أن خاضت احلكومة اإلرسائيلية الغاصبة معركة يف
الكنيست اإلرسائييل ،ألن وزير الرتبية والتعليم يريد إقرار بعض املناهج
تعرف
التي تتضمن نصوص ًا أدبية ألدباء فلسطينيني ،عىل أساس رضورة ّ
اإلرسائيليني إىل الفلسطينيني املجاورين هلم.
ِ
ين
وديننا اإلسالمي احلنيف يربينا عىل االستامع للرأي اآلخر{ :ا َّلذ َ
َي ْس َت ِم ُعونَ ا ْلق َْو َل ف ََي َّتبِ ُعونَ َأ ْح َس َن ُه﴾((( ويأمرنا أن نتأكد من معلوماتنا عن
نتثبت ونتبني { َف َت َب َّي ُنوا
اآلخرين ،فال نتهمهم بيشء عن جهل ،وقبل أن ّ
ِِ
ٍ
ني﴾(((.
َأ ْن ُت ِص ُيبوا َق ْو ًما بِ َج َها َلة َف ُت ْصبِ ُحوا َعلىَ َما ف ََع ْل ُت ْم نَادم َ

من هذا املنطلق نتحدث عن موضوع اإلمامة بني النص الذي يعتقد
الشيعة رضورته فيها ،والشورى التي يرى السنة حتقق اخلالفة هبا.

اإلمامة وشمولية اإلسالم

اإلسالم كنظام شامل جلميع أبعاد احلياة ،هل يمكن أن هيمل
موضوع القيادة واإلمامة يف األمة؟
بد أن يكون لإلسالم
إهنا املوضوع األكثر خطورة وحساسية ،فال ّ

((( سورة الزمر ،آية.18 :

((( سورة الحجرات ،آية.6 :
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فيه رأي ومنهج ،ونرى أن أي نظام اجتامعي يعطي األولوية لتحديد
قضية القيادة وتداول السلطة ،حتى عىل مستوى املؤسسة املحدودة ،أو
اجلمعية اخلريية ،فكيف يمكن إذ ًا أن هيمل اإلسالم موضوع اإلمامة؟
وال يبني رؤيته حوهلا؟ وال طريقة تداوهلا يف املجتمع اإلسالمي؟ عل ًام
التكون والنشأة ،عىل هدي اإلسالم.
بأن هذا املجتمع جديد
ّ

إن الفقهاء يف تناوهلم لصالة اجلامعة ،يتناولون موضوع اإلمامة
يف الصالة ،ويذكرون تعاليم اإلسالم يف حتديد األحق واألوىل بإمامة
اجلامعة ،طبق ًا ألحاديث مروية عن رسول ال ّله Aيف هذا املجال ،فهناك
من تصح إمامته ،وهناك األحق واألوىل ،وهناك من تكره إمامته ..ويف
الكتب الفقهية تفصيل هلذه املسألة واختالف بني املذاهب والفقهاء عىل
بعض تفاصيلها ،فإذا كانت اإلمامة يف صالة اجلامعة ،هلا نصيب من
الطرح والتحديد يف الرشيعة اإلسالمية ،فهل يمكن القول بتجاهل
قضية إمامة األمة وخالفة رسول ال ّلهA؟ وأن اإلسالم مل حيدد معاملها
وضوابطها؟
النبي Aومستقبل الدعوة

وفاة رسول ال ّله Aوارحتاله عن دار الدنيا ،مل يكن أمرا مفاجئ ًا
له ،فهو يعلم أن شأنه كبقية الناس﴿ ،إِ َّن َك َم ِّي ٌت َوإِنهَّ ُ ْم َم ِّي ُتونَ ﴾((( بل
كان يشري إىل قرب أجله يف الفرتة األخرية من حياته ،فهل كان ّ
يفكر يف
مستقبل الدعوة واألمة بعد وفاته؟

((( سورة الزمر ،آية.30:
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أم أنه مل يكن مبالي ًا وال مهت ًام بذلك؟ إن املوقف السلبي من مستقبل
الدعوة ،أمر مستبعد عن رسول ال ّله ،Aوهو احلريص عىل محاية الدين
ومصلحة األمة.

كام أن االطمئنان والثقة باملستقبل ،وأن ال خطر عىل الدين واألمة
من الفراغ القيادي ،الذي سيحدث بسبب وفاته ،Aهو اآلخر أمر
خمالف لطبيعة احلاالت البرشية ،وخاصة يف جمتمع جديد ،وحديث
عهد باإلسالم ،وقد حيتفظ بعض أبنائه بيشء من رواسب تارخيهم
املايض ،حيث االنتامءات القبلية ،واخلالفات والنزاعات املصلحية،
مع وجود أخطار خارجية حتيط باإلسالم ،وعنارص منافقة مندسة يف
املجتمع اإلسالمي.

وهناك شواهد كثرية تدل عىل أن النبي Aحتدث عن بعض الفتن
واملشاكل التي ستصيب أمته ،وحذر منها ،فهو إذ ًا مهتم بمستقبل
الدعوة ،وعارف باألخطار والتحديات التي تواجهها ،ويتوقع حصول
خمتلف االحتامالت واألحداث ،كيف ال ،وقد رصح القرآن الكريم فيام
نزل حول واقعة أحد ،وتداعيات النكسة التي أصابت املسلمني فيها،
وظهور إشاعة قتل رسول ال ّله ،Aبأن مجاعة قد اهتز موقفهم بسبب
ال َر ُس ٌ
﴿و َما محُ َ َّم ٌد إِ َّ
ول َق ْد َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ِل ِه
تلك اإلشاعة ،يقول تعاىلَ :
ات َأ ْو قُتِ َل ا ْن َق َل ْب ُت ْم َعلىَ َأ ْعقَابِ ُك ْم﴾(((.
الر ُس ُل َأفَإِ ْين َم َ
ُّ

وحرص الرسول عىل الدعوة ،واهتاممه بمستقبل األمة ،يستدعي

((( سورة آل عمران ،آية.144 :
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أن يعالج موضوع الفراغ القيادي الذي سيحدث بوفاته.
الشورى

هناك أحد احتاملني ملوضوع اإلمامة بعد رسول ال ّله ،Aاألول
منهام :أنه Aترك األمر ليكون شورى بني املسلمني ،فهناك جيل من
الصحابة تربى عىل يد الرسول ،Aوهنل من توجيهات الوحي ،وعىل
عاتقهم تقع مسؤولية اختيار اإلمام واخلليفة ،عىل أساس الشورى
واالنتخاب من قبلهم.
واالحتامل اآلخر هو أنه Aقد نص عىل شخص معني ليكون
اإلمام واخلليفة من بعده.

لكن املالحظ هنا :أن الشورى ،إذا كان معو ً
ال عليها كمنهج ونظام،
فهي بحاجة إىل طرح وتأكيد يف أوساط األمة ،وتبيني ملعاملها وضوابطها،
فمن هم أهل الشورى؟ كل املسلمني؟ أم أهل املدينة خاصة؟ أم أهل
احلل والعقد؟ ومن هم بالتحديد؟ وهل هي باإلمجاع أو األكثرية؟
كل ذلك ليس واضح ًا من خالل حديث الرسول Aأو سريته.

من ناحية أخرى :فإن الرسول Aمل هييئ أصحابه ،ومل يدرب
أمته عىل ممارسة الشورى يف هذه املسائل القيادية ،فهو حينام كان يغادر
املدينة كان يستخلف عبد ال ّله ابن أم مكتوم ،إلمامة الصالة وغريها
من الشؤون ،ومل يكن يرتك األمر للناس أن خيتاروا ألنفسهم إمام ًا
وأمري ًا ،وكذلك احلال حني يبعث رسية أو فرقة من اجليش ،يعينّ عليها
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األمري من قبله ،ويف بعض األحيان كام حصل يف غزوة مؤتة ،عينّ ثالثة
أمراء عىل التعاقب ،جعفر بن أيب طالب ،وزيد بن حارثة ،وعبد ال ّله
بن رواحة.

لكل ذلك مل تكن فكرة الشورى يف أمر اإلمامة واخلالفة راسخة
وال واضحة يف أذهان الصحابة ،ومن يقرأ املداوالت التي حدثت يف
سقيفة بني ساعدة ،قبيل بيعة اخلليفة األول أيب بكر ،وحسب الصورة
التي نقلها اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ،يتضح له أن آراء الصحابة
ومواقفهم آنذاك مل تنطلق من هذه الفكرة ،لذا كان الباب مفتوح ًا عىل
خمتلف االحتامالت ،وطبق ًا لقول اخلليفة عمر :إن بيعة أيب بكر كانت
فلتة إال أن ال ّله وقى رشها .فقد ورد يف صحيح البخاري ما نصه« :فال
رتن امروء أن يقول :إنام كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت ،أال وإهنا قد
يغ ّ
كانت كذلك ،ولكن ال ّله وقى رشها»(((.
وامتناع عيل بن أيب طالب ،وعدد من الصحابة معه ،عن قبول
نتائج ما حصل يف السقيفة ،إىل فرتة من الزمن ،ثم اعتامد اخلليفة أيب
بكر لطريقة االستخالف ،حيث عهد باخلالفة إىل عمر بن اخلطاب،
وتقنني اخلليفة عمر ملوضوع الشورى عند وفاته ،حيث اختار ستة من
الصحابة ،ليجتمعوا ويتداولوا الرأي ،وخيتاروا واحد ًا منهم خليفة عىل
األمة ،وإرصار مجاهري األمة بعد مقتل اخلليفة عثامن ،عىل عيل بن أيب
طالب لتويل اخلالفة ،وما آل إليه أمر اخلالفة فيام بعد ،حيث توارثها

((( صحيح البخاري .كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ،باب رجم الحبلى من الزنا إذا
أحصنت ،ج 4ص 288حديث .6830
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األمويون والعباسيون بالقوة والغلبة ،هذه الطرق املختلفة واملتعددة يف
معاجلة موضوع اإلمامة واخلالفة ،تدل عىل عدم وضوح معامل الشورى،
كمنهج معتمد من قبل الرسول Aأو يف ذهنية املسلمني.
النص والتعيين

لذلك يرى الشيعة أن اإلمامة تكون بالنص واالختيار من قبل
رسول ال ّله ،Aمنع ًا الحتامالت اخلالف والنزاع ،وألن اختيار ال ّله
ورسوله أصوب وأفضل ،ولورود نصوص ثبتت صحتها عند الشيعة
وغريهم ،يفهم منها الشيعة داللتها عىل التعيني والنص بإمامة عيل بن
أيب طالب.
ويأيت يف طليعة تلك النصوص :حديث غدير خم ،الذي روته
مصادر احلديث املوثوقة واملعتمدة عند السنة والشيعة ،بطرق كثرية
صحيحة.

ونذكر هنا ما أورده حول هذا احلديث املحدث السلفي املعارص
الشيخ حممد نارص الدين األلباين ،يف كتابه سلسلة األحاديث الصحيحة،
املجلد الرابع ،حديث رقم ( ،)1750حيث أثبت روايته عن عرشة من
الصحابة ،بثالثة وعرشين طريق ًا ،واستغرق تعداده لتلك الطرق أربع
عرشة صفحة ،من  330إىل .344
والصحابة العرشة الذين ذكر األلباين روايتهم حلديث الغدير هم:

زيد بن أرقم ،وله عنه طرق مخسة.
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سعد بن أيب وقاص ،وله عنه ثالثة طرق.
بريدة بن احلصيب ،وله عنه ثالثة طرق.

عيل بن أيب طالب ،وله عنه تسعة طرق.

أبو أيوب األنصاري ،وله عنه طريق واحد.

الرباء بن عازب ،وله عنه طريق واحد.

عبد ال ّله بن عباس ،وله عنه طريق واحد.

أنس بن مالك ،أبو سعيد اخلدري ،أبو هريرة ،له عنهم طريق
واحد.

ونص حديث الغدير بالطريق األول من حديث زيد بن أرقم كام
أورده األلباين« :عن أيب الطفيل عنه قال :ملا دفع النبي Aمن حجة
الوداع ،ونزل غدير (خم) ،أمر بدوحات فقممن ،ثم قال :كأين دعيت
فأجبت ،وإين تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر :كتاب ال ّله،
وعرتيت أهل بيتي ،فانظروا كيف ختلفوين فيهام ،فإهنام لن يتفرقا حتى يردا
ع َّ
يل احلوض ،ثم قال> :إن ال ّله موالي وأنا ويل كل مؤمن» .ثم أخذ بيد
عيل Nفقال« :من كنت مواله ،فهذا وليه ،ال ّلهم ِ
وال من وااله وعاد
من عاداه».
املحدث األلباين :وللحديث طرق أخرى كثرية ،مجع
ثم يضيف
ّ
طائفة كبرية منها اهليثمي يف (املجمع) ( 103/9ـ  )108وقد ذكرت
وخرجت ما تيرس يل منها ،مما يقطع الواقف عليها ،بعد حتقيق الكالم
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عىل أسانيدها بصحة احلديث يقين ًا ،وإال فهي كثرية جد ًا ،وقد استوعبها
ابن عقدة يف كتاب مفرد ،قال احلافظ بن حجر :منها صحاح ومنها
حسان(((.

ومن علامء أهل السنة الذين أوردوا احلديث وأثبتوه ودافعوا عن
صحته ،املحدث أمحد بن حجر اهليتمي املكي (تويف 974ﻫ) يف كتابه
(الصواعق املحرقة) ذكر« :قوله Aيوم غدير خم ـ موضع باجلحفة
ـ مرجعه من حجة الوداع ،بعد أن مجع الصحابة ،وكرر عليهم :ألست
أوىل بكم من أنفسكم؟ ثالث ًا ،وهم جييبون بالتصديق واالعرتاف ،ثم
رفع يد عيل ،وقال :من كنت مواله فعيل مواله ،ال ّلهم ِ
وال من وااله،
ِ
وأحب من أحبه ،وأبغض من أبغضه ،وانرص من
وعاد من عاداه،
ّ
نرصه ،واخذل من خذلهِ ،
وأدر احلق معه حيث دار» وأكد ابن حجر:
«أنه حديث صحيح ال مرية فيه ،وقد أخرجه مجاعة كالرتمذي والنسائي
وأمحد ،وطرقه كثرية جد ًا ،ومن ثم رواه ستة عرش صحابي ًا ،ويف رواية
ألمحد أنه سمعه من النبي Aثالثون صحابي ًا ،وشهدوا به لعيل ،ملّا نوزع
أيام خالفته ،كام مر وسيأيت ،وكثري من أسانيدها صحاح حسان ،وال
التفات ملن قدح يف صحته ،وال ملن ر ّده»(((.

وحديث الغدير هذا واحد من أحاديث كثرية ،يرى الشيعة أهنا تعني
النص عىل إمامة عيل بن أيب طالب ،وال مانع أن خيتلف معهم اآلخرون،
يف فهم هذه النصوص ودالالهتا ،لكن الفرصة جيب أن تتاح للجميع

((( سلسلة األحاديث الصحيحة .ج 4ص.343
((( الصواعق المحرقة .ص.40
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ملامرسة حق االجتهاد ،وإبداء الرأي والنظر ،عىل أساس من املوضوعية
واالحرتام املتبادل ،ومع حفظ أجواء األخوة والوحدة اإلسالمية.

أهل البيت Bوخيارات املواجهة

املدرسة الفكرية والفقهية ألهل البيت ،Bتشكل رؤية شاملة
لإلسالم ،وبرناجم ًا كام ً
ال لتطبيقه .وال َّ
شك أهنم كانوا مهتمني ببث
ونرش ما يعتقدون أنه الفهم الصحيح للدين ،وأن يأخذ طريقه للتنفيذ
والتجسيد يف حياة املسلمني.
ولوجود النص النبوي عىل مرجعيتهم ،كام يف حديث الثقلني،
وحديث سفينة نوح ،وحديث الغدير ،وأمثاهلا ،وباعتبارهم األكفأ
واألعرف برشيعة ال ّله تعاىل ،فإن أئمة أهل البيت Bيرون ألنفسهم
أحقية اإلمامة والقيادة لألمة.
لكن ذلك مل يدفع أي ًا منهم للرصاع واملغالبة عىل احلكم والسلطة،
وال للسعي من أجل الفرض واهليمنة عىل اجلمهور.
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اإلمام علي والخالفة

بعد وفاة رسول ال ّله ،Aومبايعة أيب بكر باخلالفة ،يف سقيفة بني
عليا للتصدي للخالفة ،كام ينقل
ساعدة ،كان هناك من يستحث اإلمام ًّ
ابن األثري يف تارخيه ..قال« :فقالت األنصار أو بعض األنصار :ال نبايع
إال علي ًا ..وقال الزبري :ال أغمد سيف ًا حتى يبايع عيل ..أقبل أبو سفيان
وهو يقول :إين ألرى عجاجة ال يطفئها إال دم ،ثم قال لعيل :ابسط يدك
ال ورج ً
أبايعك ،فوال ّله لئن شئت ألمألهنا عليه خي ً
ال ،فزجره عيل وقال:
وال ّله إنك ما أردت هبذا إال الفتنة ،وإنك وال ّله طاملا بغيت لإلسالم
رشًّ ا! ال حاجة لنا يف نصيحتك»((( ونحوه ورد يف تاريخ الطربي(((.
وينقل ابن قتيبة يف كتابه (اإلمامة والسياسة) أن العباس بن عبد
املطلب قال لعيل :ابسط يدك أبايعك ،فيقال :عم رسول ال ّله بايع ابن
عم رسول ال ّله ويبايعك أهل بيتك ،فإن هذا األمر إذا كان مل ُيقل((( .لكن
عليا رفض ذلك حفاظ ًا عىل وحدة األمة ،ومراعاة خلطورة الظروف.
ًّ

ومرة أخرى ،عرضت اخلالفة عىل اإلمام عيل ،Eبعد مقتل اخلليفة
الثاين عمر بن اخلطاب ،حيث كان واحد ًا من ستة عينهم اخلليفة عمر،
ليختاروا أحدهم خليفة للمسلمني ،فعرض عبد الرمحن بن عوف عىل

((( عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني .الكامل في التاريخ ،ج 1989 ،2م،
(بيروت :مؤسسة التاريخ العربي) ،ص  10ـ .11

((( محمد بن جرير الطبري .تاريخ الطبري ،ج  ،2الطبعة الخامسة 1409ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي) ،ص.449
((( عبد ال ّله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري .اإلمامة والسياسة ج ،1الطبعة األولى 1387ﻫ،
(القاهرة :مؤسسة الحلبي وشركاه ،تحقيق :طه محمد المزيني) ،ص.12
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اإلمام عيل Eبمحرض املسلمني يف املسجد قائ ً
ال :هل أنت مبايعي عىل
كتاب ال ّله وسنة نبيه Aوفعل أيب بكر وعمر؟ فقال اإلمام عيل  :ال ّلهم
ال ،ولكن عىل جهدي من ذلك وطاقتي(((.

فوت عىل نفسه اخلالفة واحلكم آنذاك ،برفضه االلتزام برشط
لقد َّ
ال يقتنع به ،ألنه مل يكن حريص ًا عىل السلطة بمقدار حرصه عىل مبادئه.
وقرأت مؤخر ًا تعليق ًا مجي ً
ال للدكتور إسامعيل الشطي((( عىل هذه
احلادثة التارخيية ،قال فيه:

«ولقد كان اجليل األول من املسلمني رضوان ال ّله عليهم ،يريد
أن جيعل من جتربته السياسية والتنظيمية يف إدارة الدولة ،جزء ًا من
الرشيعة ،لوال تصدي اإلمام عيل بن أيب طالب ـ كرم ال ّله وجهه ـ ملثل

هذه املحاولة ،وكلفه هذا التصدي التضحية بمنصب اخلالفة ،يف أول
عرض لتوليها ،عندما رفض االلتزام بتجربة الشيخني بعد كتاب ال ّله
يسع
وسنة نبيه ،إذ كان تقييمه هلذه التجربة ال يعدو كوهنا اجتهاد ًا برشي ًاُ ،
من بعدهم ،ويتسع آلفاق املستقبل ،وبتضحيته هذه أوقف اإلمام ـ كرم
ال ّله وجهه ـ زحف الثابت من الدين إىل حدود تلك املساحات»(((.
ويتحدث املؤرخون عن مت ّنع عيل وعزوفه عن اخلالفة بعد مقتل
اخلليفة عثامن ،لوال إحلاح اجلمهور عليه ،قال ابن كثري« :وقد امتنع عيل

((( أبو الفداء الحافظ ابن كثير .البداية والنهاية ،ج  ،7الطبعة األولى 2001م( ،بيروت :دار
الكتب العلمية) ،ص .142
((( شخصية إسالمية سياسية من الكويت.

((( إسماعيل الشطي .اإلسالم الذي نريد ،مقال في جريدة الشرق األوسط  7يونيو 1998م.
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وفر منهم إىل حائط
من إجابتهم إىل قبول اإلمارة ،حتى تكرر قوهلم لهَّ ،
بني عمرو بن مبدول ،وأغلق بابه ،فجاء الناس فطرقوا الباب ،ووجلوا
عليه ،وجاؤوا معهم بطلحة والزبري ،فقالوا له :إن هذا األمر ال يمكن
بقاؤه بال أمري ،ومل يزالوا به حتى أجاب»(((.

وحينام تصدى للخالفة ،واضطر ملواجهة فتن املناوئني يف حرب
اجلمل وصفني والنهروان ،حفاظ ًا عىل األمن واالستقرار ،ووحدة
األمة ،كانت تلك املواجهات مؤملة له ،وثقيلة عىل نفسه ،ولو ال كونه يف
موقع املسؤولية ،لكان أبعد عن تلك الرصاعات مع الطاحمني للمواقع
واملناصب ،التي ال حرص له عليها ،وال رغبة له فيها ،يقول« :Eأما
والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،لوال حضور احلارض ،وقيام احلجة
قاروا عىل كظة ظامل ،وال
بوجود النارص ،وما أخذ ال ّله عىل العلامء أال ُي ُّ
سغب مظلوم ،أللقيت حبلها عىل غارهبا ،ولسقيت آخرها بكأس أوهلا،
وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز»(((.

صلح اإلمام الحسن

ومثل موقف اإلمام عيل ،Eكانت مواقف األئمة اهلداة من بعده،
فقد جنح اإلمام احلسن Eللصلح مع معاوية ،رغم أنه كان اخلليفة
الرشعي الذي بايعه املسلمون بعد شهادة أبيه ،فكانت بيعته عامة
((( البداية والنهاية .ج 7ص.218

((( الشريف الرضي الموسوي .نهج البالغة ،خطبة  ،3الطبعة األولى 1967م( ،بيروت :دار
الكتاب اللبناني).
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شاملة جلميع مناطق العامل اإلسالمي ،عىل غرار بيعة أبيه ،حيث بايعه
مجيع أهل العراق وفارس واحلجازيون واليامنيون ،لكنه ملا رأى إرصار
معاوية عىل انتزاع السلطة ،واستعداده لعمل كل ما يوصله إىل ذلك،
ورأى أن املواجهة العسكرية تعني الدخول يف حرب أهلية طاحنة،
لن تكون مضمونة النتائج ،بسبب استخدام معاوية ملختلف أساليب
الرتهيب والرتغيب ،وافق عىل الصلح والتنازل عن السلطة.

أخرج احلاكم عن جبري بن ُنفري قال :قلت للحسن :إن الناس
يقولون :إنك تريد اخلالفة ،فقال :قد كان مجاجم العرب يف يدي،
حياربون من حاربت ،ويساملون من ساملت ،فرتكتها ابتغاء وجه ال ّله،
وحقن دماء أمة حممد.((( A
اإلمام الصادق وحركة العباسيين

بعد أن ساد التذمر يف أوساط األمة من حكم األمويني ،وحترك
العباسيون لالنقضاض عىل السلطة ،رافعني شعارات الدعوة ألهل
البيت ،واألخذ بثأرهم ،عرضوا عىل اإلمام جعفر الصادق Eاالنضامم
إىل حركتهم وثورهتم ،ليكون يف موقع الزعامة والقيادة ،فرفض دعوهتم.
فقد كتب إليه أبو مسلم اخلراساين ـ الذي كان يقود املواجهة العسكرية
مع األمويني ـ كتاب ًا جاء فيه« :إين أظهرت الكلمة ،ودعوت الناس عن
مواالة بني أمية ،إىل مواالة أهل البيت ،فإن رغبت فال مزيد عليك»،
((( جالل الدين عبد الرحمن السيوطي .تاريخ الخلفاء ،الطبعة الثانية 1994م( ،بيروت :دار
الجيل)،ص .227
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فأجابه اإلمام« :ما أنت من رجايل وال الزمان زماين»(((.

ومرة أخرى ،بعث إليه أبو سلمة اخلالل ،وهو أحد القادة يف
حركة العباسيني ،يدعوه ليكون يف صدارة احلركة وزعامتها ،فرد اإلمام
الصادق دعوته(((.
اإلمام الرضا والمشاركة في الحكم

تعزيز ًا لرشعية حكمه ،وتأكيد ًا لسلطته ،أراد اخلليفة املأمون العبايس
إدخال اإلمام الرضا Eوإرشاكه يف احلكم ،فاختاره ولي ًا للعهد ،لكن
اإلمام الرضا اعتذر عن القبول وامتنع ،لوال ضغط املأمون وإحلاحه،
فوافق اإلمام الرضا عىل املشاركة الرمزية االسمية ،دون أن يتحمل أي
مسؤولية تنفيذية عملية.

وتشري بعض املصادر التارخيية ،إىل أن املأمون عرض عىل اإلمام عيل
الرضا أن يتنازل له عن احلكم ،ويوليه اخلالفة ،لكن اإلمام الرضا رفض
هم أن
ذلك رفض ًا بات ًا .قال ابن كثري يف البداية والنهاية« :كان املأمون قد َّ
ينزل له عن اخلالفة فأبى عليه ذلك ،فجعله ويل العهد من بعده»(((.
موقف أهل البيت

إذا كان أئمة أهل البيت Eيرون يف أنفسهم األحقية واجلدارة
((( باقر شريف القرشي .عصر اإلمام الصادق ،الطبعة األولى 1413ﻫ( ،بيروت :دار
األضواء) ،ص.77
((( المصدر نفسه .ص.74

((( البداية والنهاية .ج 10ص.265
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لقيادة األمة ،فلامذا مل يقتنصوا الفرص لتويل السلطة؟ وملاذا اتسم
موقفهم بالرتفع والعزوف عن خوض غامر العمل السيايس؟
يمكننا أن نفهم موقف األئمة عىل ضوء احلقائق التالية:

إن املهمة األوىل واألساس ألئمة أهل البيت ،Eهي حفظ الرسالة،
وتبيني الرشيعة ،أما حتمل أعباء احلكم والسلطة فهي مهمة ثانية ثانوية،
قياس ًا للمهمة الرسالية األوىل .فإذا ما تعارضت املهمتان ،كام حصل
بسبب األطامع السياسية ،والرصاعات املصلحية ،فإن األولوية عندهم
للمهمة األوىل.

وقد كتب الشيخ حممد مهدي شمس الدين رمحه ال ّله ،حول هذا
املوضوع ،بحث ًا علمي ًا رائع ًا ،يف كتابه (نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم)
حتت عنوان (ماهية اإلمامة ومسؤولية اإلمام األوىل عند الشيعة)
تكون ماهية اإلمامة ،وأساس
وخالصة ما جاء فيه :إن املهمة التي ِّ
ترشيعها من ال ّله تعاىل يف املعتقد والترشيع اإلسالمي ،عند الشيعة
اإلمامية ،هي مهمة تتعلق باإلسالم نفسه ،عقيدة ورشيعة عىل مستوى
احلراسة ،والتبليغ ،والتفسري واحلفظ .وأما املهمة السياسية التنظيمية ـ
مهمة احلكم السيايس ـ فتقع يف الدرجة الثانية من مهامت اإلمام ،وال
تكون ماهية اإلمامة ،بل يمكن أن حتول أسباب قاهرة بني اإلمام وبني
ِّ
ممارستها ،دون أن تتأثر ماهية اإلمامة ،واملهمة األساس لإلمام ،وهي
كوهنا استمرار ًا للنبوة من دون الوحي.
وبتفحص الروايات والنصوص الواردة عن أهل البيت Bحول
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قضية اإلمامة ،نجد أهنا تركز عىل املهمة األوىل ،من حيث رضورهتا،
وحاجة الدين واألمة هلا ،وأهلية األئمة دون غريهم للتصدي هلا ،أما
البعد اآلخر املتصل بتصدي اإلمام للحكم والسلطة ،فلم َ
حيظ إال بعدد
قليل من الروايات والنصوص.
واستعرض الشيخ شمس الدين نصوص اإلمامة يف مصدرين
شيعيني أساسيني مها كتاب (الكايف) للشيخ الكليني (تويف 328ﻫ)،
وكتاب (علل الرشائع) للشيخ الصدوق (تويف381ﻫ) ،ليؤكد تركيزها
عىل اجلانب األول ،وكثرة وكثافة النصوص حوله .وبعضها ظاهر يف
أولويته(((.

الطريق الشرعي

وإذا كان احلكم والسلطة وظيفة من وظائف اإلمامة ،ووسيلة
لتمكينها من حتقيق أهدافها وتطلعاهتا الرسالية ،إال أن طريق الوصول
إىل احلكم ،وآلية استالم السلطة ،جيب أن يكون منسج ًام مع مفاهيم
اإلسالم وترشيعاته ،فليس احلكم مطلوب ًا بأي ثمن ،وبأي وسيلة ،ولو
كانت خمالفة لقيم اإلسالم وأحكامه.
لذلك رفض األئمة Bاألساليب امللتوية يف الرصاع السيايس
للوصول إىل احلكم ،ومل يرضوا ألنفسهم تس ّنم عرش السلطة عن طريق
الفرض والقوة ،وال عرب املؤامرات والدسائس ،بل التزموا منهجية
((( محمد مهدي شمس الدين .نظام الحكم واإلدارة في اإلسالم ،الطبعة الثانية 1991م،
(بيروت :المؤسسة الدولية) ،ص  325ـ .362
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الوضوح والنزاهة ،واحرتام إرادة األمة واختيارها ،وإن أدى ذلك
وفوت االمتيازات واملصالح .فاملبدئية
إىل فقدان املكاسب السياسيةّ ،
وسيلة وهدف..

وإىل هذه احلقيقة يشري اإلمام عيل Eبقوله« :وال ّله ما معاوية
بأدهى مني ،ولكنه يغدر ويفجر ،ولوال كراهية الغدر لكنت من أدهى
الناس»(((.

ويف مورد آخر يقول« :Eأتأمروين أن أطلب النرص باجلور فيمن
وليت عليه! وال ّله ال أطور به ما سمر سمري ،وما َّأم نجم يف السامء
نج ًام»(((.

ويبدو أن اختيار األمة ورضاها ،هو الطريق املرشوع الذي يقبله
اإلمام ،ملامرسة دور احلكم والقيادة ،وليس القوة أو التآمر أو الثورات
واالنقالبات ،يقول اإلمام عيل« :Eوقد كان رسول ال ّله Aعهد إ َّيل
عهد ًا فقال :يا ابن أيب طالب لك والء أمتي ،فإن و َّلوك يف عافية وأمجعوا
عليك بالرضا فقم بأمرهم ،وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه»(((.

وحدة األمة

ليس هناك يشء أخطر عىل وحدة األمة ،ومتاسك املجتمع ،من
((( نهج البالغة .خطبة .200

((( المصدر نفسه .خطبة .126

((( الشيخ حسين علي المنتظري .دراسات في والية الفقيه ج ،1الطبعة الثانية 1988م،
(بيروت :الدار اإلسالمية) ص.505
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الرصاعات السياسية ،التي بسببها تتحول األمة الواحدة إىل شيع
وأحزاب ،وتكون مدخ ً
ال للتمزق واالحرتاب األهيل ،حيث تراق
الدماء ،وتنتهك احلرمات ،وينعدم األمن واالستقرار.

ومع إيامن أئمة أهل البيت Bبحقهم يف القيادة واحلكم ،إال أهنم
تنازلوا عن األخذ بذلك احلق ،حني كان يستلزم احرتاب ًا داخلي ًا ،فقد
عصمهم ورعهم وحرصهم عىل وحدة األمة ،من خوض الرصاعات
السياسية ،والسعي للمغالبة عىل السلطة واحلكم.
ينقل ابن أيب احلديد يف رشحه لنهج البالغة خطبة لإلمام عيلE
يقول فيها« :فرأيت أن الصرب عىل ذلك أفضل من تفريق كلمة املسلمني،
وسفك دمائهم ،والناس حديثو عهد باإلسالم»(((.
نهضة اإلمام الحسين

كيف يمكن فهم هنضة اإلمام احلسني Eعىل ضوء ما سبق من
احلقائق؟ فاإلمام احلسني كسائر األئمة اهلداة ،حريص عىل وحدة
األمة ،ملتزم بالنهج الرشعي ،بعيد عن الدوافع الذاتية املصلحية،
يعطي أولوية للدور الرسايل يف تبليغ الرشيعة وحفظها ومحايتها .فلامذا
حصل يف عهده ما مل حيصل يف عهود بقية األئمة ،من صدام مع السلطة،
َّأدى إىل شهادته بتلك الصورة الفظيعة؟
إن من يدرس ذلك املقطع التارخيي ،ويتأمل ظروفه وأحداثه،

((( عبد الحميد بن أبي الحديد .شرح نهج البالغة ،ج1987 ،1م( ،بيروت :دار الجيل)،
ص.308
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يدرك أن الظرف احلسيني كان ظرف ًا استثنائي ًا ،للمالحظات التالية:

1 .1تويل يزيد بن معاوية للخالفة بتوريث من أبيه كان تدشين ًا
حلقبة جديدة ختالف ما ألفته األمة.

2 .2شخصية يزيد كانت جممع ًا للعديد من الصفات السيئة،
وكان جيهر بمخالفاته وانحرافاته ،وقد نقل املؤرخون ومنهم
الطربي :أن وفد ًا من أهل املدينة فيهم عبد ال ّله بن حنظلة
األنصاري ـ غسيل املالئكة ـ وعبد ال ّله بن أيب عمرو واملنذر
بن الزبري ،ورجا ً
ال كثري ًا من أرشاف أهل املدينة ،قدموا عىل
يزيد بن معاوية ،فأكرمهم وأحسن إليهم ،وأعظم جوائزهم،
ثم انرصفوا من عنده ،وقدموا املدينة عدا املنذر بن الزبري،
فأظهروا شتم يزيد وعتبة وقالوا :إنا قدمنا من عند رجل
ليس له دين ،يرشب اخلمر ،ويعزف بالطنابري ،ويرضب عنده
القيان ،ويلعب بالكالب ،ويسامر ا ُ
خل َّراب والفتيان(((.

3 .3وجود قاعدة عريضة من األمة طالبت اإلمام احلسنيE
بالتصدي لألمر ،وهم أهل الكوفة ،بعددهم الوفري ،وتارخيهم
القتايل ،فقد وصلته منهم آالف الرسائل ،والعديد من الوفود،
تستحثه للقدوم عليهم ،وقبول بيعتهم ،مما جعل احلسني
أمام مسؤولية رشعية ،ومل حيصل إلمام من األئمة مثل هذا
التجاوب اجلامهريي ،بعد أبيه عيل وأخيه احلسن ،واللذين
((( تاريخ الطبري .ج ،4ص.368
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بناء عىل طلب
استجابا بدورمها ،وتصديا لتحمل املسؤوليةً ،
الناس وقبوهلم .فكان ال مناص للحسني أن يستجيب ،وإال
فوت الفرصة ومل
فسيكون حماسب ًا أمام التاريخ واألمة ،كيف َّ
يتحمل املسؤولية؟

وعلمه بالنتائج ال يربر عدم العمل بظواهر األمور.

4 .4مع كل ذلك فقد سعى اإلمام احلسني لتاليف االصطدام مع
اجليش األموي ،وعرض عليهم يف أكثر من موقف أن يرتكوه
ينرصف إىل ثغر من الثغور ،أو يعود إىل املدينة ،لكنهم أرصوا
عليه أن يستسلم هلم ،ويبايع يزيد ذلي ًَ
ال ،فلام رفض ذلك شنوا
هجومهم عليه.

ففي أول خطاب له ،أمام أول فرقة قابلته من اجليش األموي،
بقيادة احلر بن يزيد الرياحي ،قال« :Eإين مل آتكم حتى أتتني كتبكم،
وقدمت هبا ع َّ
يل رسلكم ،أن أقدم علينا فإنه ليس لنا إمام ،ولعل ال ّله
أن جيمعنا بك عىل اهلدى ،فإن كنتم عىل ذلك فقد جئتكم ،وإن كنتم
(((
ملقدمي كارهني انرصفت عنكم إىل املكان الذي جئت منه إليكم»
ويف خطبته يوم العارش من املحرم قال هلم« :أهيا الناس :إذا كرهتموين
فدعوين أنرصف عنكم إىل مأمني من األرض»(((.
وتشري بعض املصادر التارخيية إىل أن حمادثات جرت بني اإلمام

((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام الحسين بن علي ،ج ،3الطبعة األولى 1993م( ،بيروت:
دار البالغة) ،ص.75
((( المصدر نفسه.ص.187
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احلسني ،Eوبني قائد اجليش األموي عمر بن سعد ،انتهت بالتوافق
عىل رجوع اإلمام احلسني Eإىل مكة أو املدينة أو بعض الثغور ،فكتب
ابن سعد إىل ابن زياد بذلك ،الذي كاد أن يوافق عىل األمر لوال إفساد
شمر بن ذي اجلوشن هلذه املهمة ،وتشجيعه ابن زياد عىل رفض هذه
الفكرة ،واإلرصار عىل القتال(((.
ثورات العلويين

أما ثورات العلويني فلم يتزعمها أحد من األئمة ،ويف بعض
األحيان كان األئمة ينصحون قادة تلك احلركات بالعدول عن موقفهم
الصدامي ،لكن الضغوط اهلائلة التي كانت تنهال عىل العلويني وأتباعهم
من قبل احلاكمني ،كانت تسبب االنفجار ،وتدفع إىل املواجهة.
وبدراسة متأنية لكل ثورة من تلك الثورات ،يتبني دور الظروف
اخلارجية يف انطالقها ،كام يتضح موقف احلذر واالبتعاد من قبل األئمة
عن مبارشة أي دور فيها ،أو إظهار أي تأييد هلا .بالطبع كان األئمة
يتفهمون مربرات تلك احلركات ،ويتأملون ملا ينال الثائرين من مآس
وفظائع ،ويثنون عىل املخلصني منهم.

معركة الوعي

وإذا مل يكن الصدام واملواجهة مع الواقع القائم هنج ًا لألئمة،B
فإن ذلك ال يعني ختليهم عن أي مسؤولية أو دور جتاه الواقع السيايس،
((( المصدر نفسه.ص .130 ،128
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فهم معنيون بتبيني مفاهيم اإلسالم وترشيعاته يف خمتلف ميادين احلياة،
والشأن السيايس له موقعيته وأمهيته الدينية والفعلية ،من هنا تصدى
األئمة لتوعية األمة بمسؤولياهتا عىل هذا الصعيد ،بالتأكيد عىل قيم
اإلسالم ومبادئه التي حتكم السلطة السياسية ،وبالتحذير من االستبداد
والظلم والتجاوز عىل حقوق الرعية ،وبتحميل مجهور األمة مسؤوليتهم
جتاه جمريات األمور ،وتوجيه الناس إىل القيادة الرشعية بمواصفاهتا
فرتبت عىل أيدهيم أجيال مؤمنة بحقهم وهنجهم،
ومقاييسها املطلوبةّ ،
وتكون تيار مجاهريي يف األمة متمسك بإمامتهم ومرجعيتهم ،أخذ يف
َّ
االتساع واالنتشار ،رغم الضغوط والعوائق .كام قدموا لألمة وللبرشية
مجعاء نموذج ًا مرشق ًا يف العمل السيايس امللتزم باملبادئ والقيم ،وحفظوا
رؤية اإلسالم ،ومعامل رشعته ،من تأثري واقع الرصاعات السياسية
املصلحية.

األئمة وحكومات عصورهم

كيف تعاطى أئمة أهل البيت Bمع حكومات عصورهم التي
عاشوا يف ظلها ما يقرب من مئتني ومخسني عام ًا؟
هل أعلنوا ضدها الكفاح املسلح؟

أم اعتزلوا الساحة وتركوا الشأن العام منشغلني بالعبادة والعلم؟

أم كان هلم مستوى من التعاطي والتعامل مع الواقع السيايس
القائم؟

األئمة يرون أن إمامة الدين وقيادة األمة منصب إهلي ،ال تكون إال
بالتأهيل والتعيني من قبل ال ّله تعاىل ،عرب رسوله املصطفى ،Aوأن ال ّله
تعاىل قد منحهم هذا املقام ،بعد أن اختصهم بمؤهالته ،وبالتايل فإن من
تسلموا مقاليد احلكم قد احتلوا مواقع األئمة ،التي جعلها ال ّله هلم.
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كام أن أولئك احلاكمني من أمويني وعباسيني ،مل يأتوا برضا األمة
واختيارها ،وإنام عن طريق القوة والغلبة ،وعرب التوارث العائيل للسلطة
واحلكم ،ومل يسريوا يف حكمهم وفق تعاليم الرشع ومناهج العدل.

لذلك من الطبيعي أن يكون موقف األئمة خمالف ًا لتلك احلكومات،
التي مارست عليهم خمتلف ضغوطاهتا لرفضهم السري يف ركاهبا.

لكن خمالفة األئمة حلكومات عصورهم ،مل تدفعهم لتبني منهج
العنف والكفاح املسلح ،كام هو رأي فرقة اخلوارج ،ورأي الزيدية،
لعدم صحة هذا املنهج وصالحيته يف نظر األئمة ،إال كحالة اضطرارية
يفرضها ظرف استثنائي.

كام مل خيتاروا ألنفسهم طريق العزلة واالنكفاء ،واإلعراض عن
قضايا األمة ،فسريهتم وتاريخ حياهتم ينبض باحلركة والنشاط يف خمتلف
املجاالت ،مما يعني حضورهم وتواجدهم يف ساحة األمة ،وذلك يقتيض
ـ بطبيعة احلال ـ مستوى من التعامل والتعاطي مع السلطات احلاكمة يف
عصورهم.
ضرورة التعاطي

مع خمالفة األئمة لسياسات تلك احلكومات ،وحتفظاهتم عىل
أشخاص احلاكمني ،إال أن التعاطي والتعامل مع الواقع القائم كان
مفروض ًا يف بعض األوقات ،حيث يضطر اإلمام إىل املجاراة واملداراة،
وكان رضوري ًا يف غالب األحيان ،وذلك حلامية الوجود االجتامعي
التابع ألهل البيت Bوحفظ مصاحله.
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فاألئمة وشيعتهم كوجود اجتامعي له رضوراته املعيشية ،ومصاحله
العملية ،التي تستلزم نوع ًا من العالقة واالرتباط مع السلطة ،لتوفري
تلك الرضورات ،ومحاية املصالح ،حيث متثل السلطة قوة مركزية
مهيمنة ،يصعب تسيري كثري من أمور الناس مع اعرتاضها.

وليس مطلوب ًا من شيعة أهل البيت أن يعيشوا الضيق والعرس
والتهميش ما وجدوا لدفع ذلك سبي ً
ال ،فمبادئ الرشيعة قائمة عىل
{ي ِر ُيد هّ ُ
الل بِ ُك ُم
أساس رفع احلرج والعرس عن املكلفني ،يقول تعاىلُ :
(((
{و َما َج َع َل َع َلي ُكم فيِ
ا ْل ُيسرْ َ َو َ
ال ُي ِر ُيد بِ ُك ُم ا ْل ُعسرْ َ }  .ويقول تعاىلَ :
ْ ْ
الد ِ
ين ِم ْن َح َر ٍج}(((.
ِّ

وما أحكام التقية التي تعني احلفاظ عىل النفس واملال والعرض،
ضمن تفاصيلها املذكورة يف الفقه إال شاهد عىل هذه احلقيقة.

من ناحية أخرى ،فإن األئمة هيمهم حفظ مصالح اإلسالم واألمة،
وإذا كان قد انتزع منهم حقهم يف القيادة والزعامة ،فإن ذلك ال يعني
عدم مباالهتم بقضايا املصلحة العامة للدين واملجتمع اإلسالمي.

لذلك كانوا ال يرتددون يف القيام بأي دور ،وإبداء أي رأي
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،وحفظ ما يمكن حفظه من مصالح املسلمني،
والرتباط الشؤون العامة بالسلطة ،فإن األئمة كانوا يتعاطون معها من
أجل تصحيح بعض السياسات ،وترشيد بعض املواقف ،وتقديم الرأي
((( سورة البقرة ،آية.185 :

((( سورة الحج ،آية.78 :
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الصائب ،وتبيني املفاهيم والترشيعات اإلسالمية.
بين الرسالية والعاطفة

ال ينطلق األئمة يف مواقفهم وعالقاهتم من موقع العاطفة
واالنفعال ،وليست هلم مصالح ذاتية يتمحورون حوهلا ،فأولويتهم
خدمة الرسالة ومصلحة األمة ،لذلك فهم ال يعبأون بام يقع عىل ذواهتم
من حيف وجتاوز ،وال جيعلون منه حاجز ًا يمنع تعاطيهم مع خدمة
املصالح العامة.

فإبعادهم عن موقع اخلالفة ،والعدوان عىل بعض حقوقهم
املعنوية واملادية ،مل يتحول إىل عقدة يف نفوسهم ،تدفعهم إىل املقاطعة
واالنسحاب ،أو جتعلهم يترصفون جتاه احلكام من وحي احلقد الشخيص
وحب االنتقام.

يقول اإلمام عيل Eعند بيعة اخلليفة عثامن« :لقد علمتم أين أحق
ِ
لمن ما سلمت أمور املسلمني ،ومل
الناس هبا من غريي ،ووال ّله ُألس َ
يكن فيها جور إال ع ّ
يل خاصة ،التامس ًا ألجر ذلك وفضله ،وزهد ًا فيام
تنافستموه من زخرفه وزبرجه»(((.

إن البعض يتصور ً
خطأ أن األئمة Bكانوا يعيشون نوع ًا من القهر
وبناء عىل هذا التصور يقاطعون
والغضب الشخيص جتاه احلاكمني،
ً
حتى أسامء هؤالء اخللفاء واحلاكمني ،بينام لو راجعنا سرية األئمةB

((( نهج البالغة ،خطبة .74
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يسمون أبناءهم بتلك األسامء.
لوجدنا أهنم ُّ

فاإلمام موسى بن جعفر الكاظم Eاملعارص للخليفة العبايس
هارون الرشيد ،الذي نال منه الكثري من الضيم واالضطهاد ،حتى
استشهد يف سجونه ،هذا اإلمام له ولد اسمه :هارون ،وولد آخر اسمه:
عبيد ال ّله ،كام أن إحدى بناته اسمها :عائشة(((.
ولإلمام حممد الباقر Eولد اسمه :عبيد ال ّله(((.

ومن أسامء أوالد اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين :Eعمر
وعبدالرمحن(((.

ويف أوالد اإلمام احلسن بن عيل Eمن اسمه :عمرو ،وعبدالرمحن،
وطلحة((( ،وأبو بكر(((.

سمى اإلمام عيل بن أيب طالب Eأحد أوالده باسم :عمر،
كام ّ
وسمى آخر :عثامن ،وله ولد كنيته :أبو بكر(((.
وكانت هناك صالت تداخل عائلية عرب املصاهرة بني ُأرسة أهل

((( الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان .اإلرشاد في معرفة حجج ال ّله على العباد،
ج ،2الطبعة الثانية 1414ﻫ( ،بيروت :دار المفيد ،تحقيق مؤسسة آل البيت Bلتحقيق
التراث) ،ص.244

((( المصدر نفسه .ص.176
((( المصدر نفسه .ص.155
((( المصدر نفسه .ص.20

((( أبو الفرج األصفهاني .مقاتل الطالبيين( ،بيروت :دار المعرفة ،شرح وتحقيق :السيد
أحمد صقر) ،ص.91
((( اإلرشاد في معرفة حجج ال ّله على العباد .ج 1ص.354
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البيت Bوبني عوائل بعض اخللفاء واحلاكمني ،فاإلمام عيل بن أيب
طالب Eتزوج أسامء بنت عميس التي كانت زوجة للخليفة األول أيب
بكر بعد وفاته عنها ،وقد تربى حممد بن أيب بكر يف أحضان اإلمام عيل.
كام أن اخلليفة الثاين عمر تزوج أم كلثوم بنت اإلمام عيل Eحسبام
ورد يف بعض املصادر الشيعية ،وأيده الرشيف املرتىض وعلامء آخرون،
بينام أنكر ثبوته الشيخ املفيد وآخرون(((.

وتزوج اإلمام احلسني ليىل بنت أيب مرة بن عروة بن مسعود الثقفي،
وهي سبط أليب سفيان بن حرب بن أمية ،وأمها ميمونة بنت أيب سفيان،
عليا األكرب ابن اإلمام احلسني ،Eخال أمه معاوية ،ويزيد
لذلك فإن ًّ
ابن خاهلا .وقد حاول عمر بن سعد االستفادة من صلة القرابة هذه يوم
عاشوراء ،فبعث رج ً
عليا األكرب ليقول له« :إن
ال من أصحابه ينادي ًّ
لك قرابة بأمري املؤمنني ـ يعني يزيد ًا ـ ونريد أن نرعى هذا الرحم ،فإن
شئت آمناك؟» فسخر منه عيل بن احلسني وصاح به « :لقرابة رسول ال ّله
أحق أن ترعى»(((.
وأم اإلمام جعفر الصادق هي أم فروة بنت القاسم بن حممد
بن أيب بكر حفيدة اخلليفة األول أيب بكر .وأمها أسامء بنت عبد
الرمحن بن أيب بكر ،لذلك ورد عن اإلمام جعفر قوله« :ولقد ولدين

((( محمد الريشهري .موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب ج ،1الطبعة األولى 1421ﻫ( ،قم:
دار الحديث) ،ص.127

((( حياة اإلمام الحسين بن علي .ج 3ص.244
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أبو بكر مرتني»(((.

كل هذه األمور تؤكد أن عالقة األئمة مع اخللفاء واحلاكمني يف
عصورهم كانت تتجاوز االنفعاالت الشخصية ،مع وضوح موقف
األئمة املبدئي من تلك احلكومات ،لكن أخالقهم السامية ،واهتاممهم
باملصلحة العامة ،هي التي توجه تعاطيهم وتعاملهم مع احلاكمني.
منحى التواصل

ملوقف األئمة املبدئي من تلك احلكومات فإهنم ال يقبلون أن
يكونوا جزء ًا منها ،وال أن يسبغوا عليها التأييد ،ومع تبيني موقفهم هذا
ألتباعهم ،إال أن التاريخ ينقل عنهم حاالت من التواصل واللقاءات
مع حكام زماهنم ،بعضها بإرادة أولئك احلاكمني ،والبعض اآلخر
بمبادرة من األئمة ،كام يظهر من سياق الروايات التارخيية ،وهتدف هذه
اللقاءات إىل ختفيف الضغوط عىل األئمة وشيعتهم ،وإىل تقديم التوجيه
والنصح للحاكمني ،وخدمة مصالح الرسالة.
ففي حياة اإلمام احلسن بن عيل Eيقول الشيخ القريش« :اتفق
مجهور املؤرخني أن اإلمام احلسن Eقد وفد عىل معاوية يف دمشق،
واختلفوا يف أن وفادته كانت مرة واحدة أو أكثر»(((.
ويف حياة اإلمام حممد الباقر Eيتحدث الشيخ القريش عن دعوة

((( علي بن عيسى األربلي .كشف الغمة ج( ،2بيروت :دار األضواء) ،ص.374

((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام الحسن بن علي ج ،2الطبعة الثالثة 1393ﻫ( ،قم :دار
الكتب العلمية) ،ص.303
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اخلليفة عمر بن عبدالعزيز لإلمام الباقر فيقول« :فاستجاب له اإلمام
وسافر إىل دمشق ،فاستقبله عمر استقبا ً
ال رائع ًا ،واحتفى به ،وجرت
بينهام أحاديث ،وبقى اإلمام أيام ًا يف ضيافته»(((.

وينقل املجليس يف البحار عن (قرب اإلسناد) كتاب ًا أرسله اإلمام
موسى الكاظم Eإىل اخليزران أم هارون الرشيد يعزهيا بوفاة ولدها
اخلليفة موسى اهلادي وهينيها بخالفة ولدها هارون(((.

كام أورد الصدوق يف عيون أخبار الرضا وصف ًا مفص ً
ال لزيارة قام
هبا اإلمام موسى الكاظم للخليفة هارون الرشيد ،عندما قدم إىل املدينة،
عند ذهابه للحج ،وكيف استقبله هارون وأج ّله وحادثه ،ثم تفقد أمور
وقدم له مبلغ ًا من املال(((.
عيالهّ ،

وال تكاد ختلو حياة إمام من مثل هذه املشاهد .وهي تعطي صورة
عن بعد من أبعاد تعاطي األئمة مع احلاكمني.

تقديم الرأي والنصيحة

من الطبيعي أن يواجه اخللفاء واحلكام وأن تواجه األمة ،مشاكل
وحتديات ،يف تسيري أمور الدولة اإلسالمية الناشئة ،واملجتمع اإلسالمي
اجلديد ،فهناك إشكاالت فكرية ،تنشأ من االحتكاك بثقافات األمم
((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام محمد الباقر ج ،2الطبعة األولى 1993م( ،بيروت :دار
البالغة) ،ص.51

((( بحار األنوار .ج 48ص.134

((( محمد بن علي بن بابويه القمي .عيون أخبار الرضا ج ،2الطبعة األولى 1984م( ،بيروت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.84
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األخرى ،وهناك مسائل مستجدة يف قضايا املجتمع واحلياة ،حتتاج إىل
استنباط رؤية اإلسالم وأحكامه فيها ،كام أن بناء أجهزة الدولة ،وحتديد
مواقف السلطة ،يف الشؤون املختلفة الداخلية واخلارجية ،تطرح
تساؤالت خطرية.

وأئمة أهل البيت Bبتميزهم العلمي ،وبصريهتم الثاقبة،
وإخالصهم للدين واألمة ،يمثلون اجلهة األقدر عىل مواجهة هذه
التحديات ،واإلجابة عىل اإلشكاالت.

وال بد أهنم يشعرون باملسؤولية جتاه الدين واألمة ،ويسعون
لسد الثغرات ،ومعاجلة املشاكل ،ما وجدوا لذلك سبي ً
ال،
جاهدين ّ
وإذا مل يكونوا يف موقع القيادة الفعلية ،فإهنم ال يبخلون بتقديم
رأهيم ومشورهتم للحاكمني ،من أجل إصالح املمكن ،ودعم الكيان
اإلسالمي ،يف مواجهة التحديات.

وتتحدث املصادر التارخيية عن مواقف عديدة أبدى فيها األئمة
آراءهم للخلفاء واحلاكمني ،بطلب منهم ،حيث يرجعون إىل األئمة
مستشريين مستفتني ،أو بمبادرة من األئمة حينام تقتيض املصلحة
العامة.
علي والخلفاء

حتت هذا العنوان ألف أحد علامء العراق املعارصين هو الشيخ
نجم الدين العسكري كتاب ًا قي ًام طبع سنة 1380ﻫ يف  324صفحة،
مجع فيه املواقف واملوارد التي بذل فيها اإلمام رأيه للخلفاء ،فيام كانوا
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يواجهونه من مشكالت وحتديات يف امليادين املختلفة ،معتمد ًا عىل
املصادر احلديثية والتارخيية من السنة والشيعة.

وقد أحىص عرشة من تلك املواقف يف عهد اخلليفة األول أيب بكر،
منها ما نقله عن تاريخ اليعقويب قال :وأراد أبو بكر أن يغزو الروم فشاور
مجاعة من أصحاب رسول ال ّله Aفقدموا وأخروا فاستشار عيل بن أيب
طالب فأشار أن يفعل وقال :إن فعلت ظفرت ،فقال أبو بكر :برشت
بخري .فقام أبو بكر يف الناس خطيب ًا وأمرهم أن يتجهزوا إىل الروم(((.

ومنها ما نقله عن كنز العامل أن خالد بن الوليد كتب إىل أيب بكر
الصديق أنه ُوجد رجل يف بعض ضواحي العرب ُينكح كام تنكح املرأة،
وأن أبا بكر مجع لذلك ناس ًا من أصحاب رسول ال ّله Aوكان فيهم عيل
بن أيب طالب ،أشدهم يومئذ قو ً
ال ،فقال :إن هذا ذنب مل تعمل به من
األمم إال أمة واحدة فصنع ال ّله هبا ما قد علمتم .أرى أن حترقوه بالنار.
فكتب إليه أبو بكر أن حيرق بالنار(((.

ومنها ما نقله عن الرياض النرضة بسنده عن ابن عمر أن اليهود
جاءوا إىل أيب بكر يسألونه عن يشء من صفات رسول ال ّله Aفأحاهلم
إىل عيل بن أيب طالب فأجاهبم.
أما عن عهد اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب فقد أثبت املؤلف إحدى

((( أحمد بن أبي يعقوب الكاتب بن واضح االخباري .تاريخ اليعقوبي ج1964 ،2م،
(النجف :المطبعة الحيدرية) ،ص.123

((( عالء الدين علي المتقي الهندي .كنز العمال ،الطبعة الخامسة 1405ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
الرسالة) ،حديث .13643

إضاءات من سيرة أهل البيتB

61

وتسعني قضية استشار اخلليفة فيها اإلمام علي ًا ،أو بادر اإلمام إىل طرح
رأيه حوهلا .وهي قضايا متنوعة يف جماالت السياسة واحلكم واالقتصاد
وجماالت الفكر والترشيع.

كاستشارة اخلليفة له يف الترصف فيام يفضل من بيت مال املسلمني،
ويف مقدار ما يأخذه اخلليفة له ولعياله ،ويف حكم بيع حيل الكعبة أو
حد الشارب للخمر.
تقسيمه ،ويف تعيني ِّ

وذكر شورى اإلمام عيل للخليفة عمر بأن يذهب بنفسه لفتح بيت
املقدس.

وكان لعيل رأي يف تقسيم سواد الكوفة أخذ به اخلليفة عمر.
وكذلك يف تعيني ابتداء التاريخ اهلجري حيث نقل عن كنز العامل من
تاريخ البخاري ومن مستدرك احلاكم وعن تاريخ اخللفاء للسيوطي:
أن أول من كتب التاريخ عمر لسنتني ونصف من خالفته بمشورة عيل
بن أيب طالب.
كام أشار عيلٌّ عىل اخلليفة عمر أن ال يذهب بنفسه ملحاربة الفرس
خالف ًا لرأي مجع من األصحاب ،فأخذ اخلليفة برأي عيل.

وقد نقلت خمتلف املصادر عن اخلليفة عمر قوله :لوال عيل هللك
عمر ،وقوله :ال أبقاين ال ّله ملعضلة ليس هلا أبو احلسن ،وقوله :قضية
وال أبو حسن هلا .وهي تكشف عن مدى الدعم واملساندة التي قدمها
اإلمام عيل للدولة اإلسالمية يف عهد اخلليفة عمر.
وعن عهد اخلليفة عثامن نقل املؤلف عرش قضايا ،راجع فيها اخلليفة
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الثالث اإلمام علي ًا .كام أن كتب التاريخ نقلت نصائح اإلمام للخليفة
ودفاعه عنه عند الفتنة التي حدثت يف عهده وأ ّدت إىل مقتله.

وحتى معاوية بن أيب سفيان ومع مترده عىل السلطة الرشعية لإلمام
عيل ،إال أن اإلمام مل يبخل عليه بالرأي ،وخصوص ًا يف اإلجابة عن
مسائل يف الترشيع ،ويف دفع إشكاالت غري املسلمني ،وأثبت املؤلف
سبعة مواقف يف هذا املجال.

وقد حصلت مثل هذه املواقف لسائر أئمة أهل البيت مع خلفاء
زماهنم ،نأمل أن يتصدى بعض املحققني جلمعها ،كام فعل الشيخ نجم
الدين العسكري بخصوص سرية اإلمام عيل ،لتبيني جهود األئمة
وسعيهم يف تسديد مواقف احلاكمني ،وخدمة مصلحة الدين واألمة.
رفد الدولة بالكوادر

كان األئمة يشجعون بعض تالمذهتم وأتباعهم من ذوي الكفاءة
واإلخالص ،أن يدخلوا يف أجهزة الدولة ،للدفاع عن مصالح اإلسالم،
وحقوق الناس ،وما ورد عنهم من النهي عن الدخول يف مؤسسات
احلكومات ،إنام خيص جماالت الظلم والعدوان ،وكذلك ذوي النفوس
الضعيفة الذين خيشى عليهم من الذوبان والتأثر باألجواء السلطوية.
لقد كان سلامن الفاريس والي ًا عىل املدائن من قبل اخلليفة عمر(((.

((( بحار األنوار .ج 22ص.374
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وكذلك كان عامر بن يارس أمري ًا عىل الكوفة من قبل اخلليفة عمر(((،
كام بعثه اخلليفة عثامن مفتش ًا إىل مرص للنظر يف أوضاع الوالة(((.

وموسى بن نصري القائد العسكري املحنك صاحب الفتوحات
العظيمة يف بالد املغرب ،حيث كان طارق بن زياد موىل له يعمل
حتت ْإمرته وتوجيهه ،هذا الرجل كان من خواص أتباع أهل
البيت ،Bوله موقعيته العسكرية الكبرية يف الدولة اإلسالمية أيام
سليامن بن عبد امللك(((.

وكان عبد ال ّله بن النجايش من أصحاب اإلمام جعفر الصادق
والي ًا عىل األهواز من قبل املنصور العبايس(((.

أما عيل بن يقطني فشأنه معروف ،حيث كان وزير ًا هلارون الرشيد،
وله مكانة كبرية عند اإلمام موسى الكاظم ،وقد رغب يف ترك منصبه
أرص عليه أن يبقى فيه ،وقال له« :ال تفعل فإن لنا بك أنس ًا،
لكن اإلمام َّ
وإلخوانك بك عز ًا ،وعسى ال ّله أن جيرب بك كسري ًا ،أو يكرس بك نائرة
املخالفني عن أوليائه» (((.
وكذلك داود بن زريب الذي قال عنه الشيخ املفيد :أنه من خاصة

((( تاريخ الطبري .ج 3ص.227

((( المصدر نفسه .ج3ص.379

((( اإلمامة والسياسة .ج ،2ص.75

((( آقا بزرك الطهراني.الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ،2الطبعة الثالثة 1403ﻫ( ،بيروت :دار
األضواء) ،ص.485
((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام موسى بن جعفر ج ،2الطبعة األولى 1993م( ،بيروت:
دار البالغة) ،ص.286

64

األئمةوحكوماتعصورهم

اإلمام الكاظم وثقاته ،ومن أهل الورع والعلم والفقه ،وتشري كتب
الرجال إىل أن له خاصية باخلليفة هارون الرشيد ،وأن اإلمام الكاظم
كان حريص ًا عىل بقاء هذه العالقة ومحايتها(((.

إىل أسامء أخرى عديدة من تالمذة األئمة وأصحاهبم يف خمتلف
العهود كانوا يتبؤون مواقع يف أجهزة السلطة واحلكم ،أو هلم عالقة
طيبة مع احلاكمني.
نحو دراسة موضوعية

غالب ًا ما تطرح سرية األئمة Bمن خالل نظرة أحادية ،تركز عىل
بعد وتغفل األبعاد األخرى املوازية ،فهناك من يتناول سريهتم من منظار
ثوري جهادي ،فيربز حياة األئمة وكأهنا احرتاف للمعارضة والرفض،
ال يوجد فيها أية مؤرشات للتعاطي مع الواقع القائم.
يصور حياة األئمة وكأهنا عامل من املآيس والظالمات
وهناك من ّ
واالضطهاد ،ال وجود فيه ألي إنجاز أو مشاركة إجيابية ،حيث تتلخص
حياة كل إمام يف معاناته واملصائب التي حلت به.
وقد يطرح البعض حياة األئمة يف املنحى العلمي والعبادي وكأهنم
ال شأن هلم يف السياسة والثورة ،وال اهتامم هلم بالقضايا العامة.
وقد يبالغ البعض يف التوجهات السلمية ألهل البيت ،Bوكأهنم
ضد املقاومة للظلم ،والثورة عىل الطغيان ،وأهنم مع اخلضوع لسلطات

((( اإلرشاد في معرفة حجج ال ّله على العباد ج ،2ص.248
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اجلور والقبول هبا.

إن هذه الطروحات ُ
األحادية النظرة ال تقدم صورة موضوعية
شاملة حلقيقة سرية األئمة ومواقفهم ،وقد تصبح كل واحدة من هذه
الطروحات مربر ًا لتوجه حا ّد ال يأخذ بعني االعتبار سائر اجلوانب
واألبعاد.

إن تسليط األضواء عىل العالقة والتعامل اإلجيايب الذي كان بني
األئمة وحكومات عصورهم ،ال يعني التجاهل ملوقف األئمة املبدئي
جتاه تلك احلكومات ،وال يعني التنكر للجوانب األخرى التي تتمثل
يف مواقف املخالفة واالعرتاض من قبل األئمة ،أو اإلساءة واالعتداء
الواقع عليهم من بعض أولئك احلاكمني.

لكن املقصود من بحث هذا املوضوع رسم اجلانب اآلخر من
ال أو متجاه ً
الصورة ،الذي قد يكون مهم ً
ال ،لتكون الصورة موضوعية
كاملة ،تستفيد منها األجيال املعارصة بام يساعد عىل تنمية الوعي،
وتطوير املامرسة السياسية االجتامعية.

إن تنوع مواقف أهل البيت من الواقع السيايس ،نابع من اختالف
الظروف واألوضاع ،فكل ظرف يقتيض موقف ًا يناسبه ،من أجل خدمة
املصلحة العامة للدين واألمة ،وليس انطالق ًا من املصالح الشخصية
أو الفئوية ،فهناك ثبات يف القيم ،ومرونة يف املامرسة السياسية ،يف إطار
خدمة القيم واملصالح العامة.

الكاظم خلق ومنهجية

يصادف اخلامس والعرشون من شهر رجب ذكرى شهادة اإلمام
موسى بن جعفر Eالتي كانت سنة 183ﻫ ،وهو يف اخلامسة واخلمسني
من عمره.
واإلمام موسى هو السابع من أئمة أهل البيت ،Bوقد ولد سنة
128ﻫ ،أواخر الدولة األموية ،التي اهنارت سنة132ﻫ عىل أيدي
العباسيني.
نشأ وتربى يف ظل أبيه اإلمام جعفر الصادق ،الذي أتاحت له
الظروف آنذاك القيام بحركة علمية كبرية ،مستثمر ًا ضعف الدولة
األموية اآلفلة ،والدولة العباسية الناشئة ،فاهتم برتبية الكفاءات
العلمية يف خمتلف التخصصات ،حتى بلغ عدد تالمذته والرواة عنه
أربعة آالف ،حسبام ذكر العديد من املؤرخني.

68

الكاظمخلقومنهجية

قال ابن حجر :نقل الناس عنه (اإلمام جعفر) من العلوم ما سارت
به الركبان ،وانترش صيته يف مجيع البلدان ،وروى عنه األئمة األكابر،
كيحيى بن سعيد ،وابن جريج ،والسفيانني ،وأيب حنيفة ،وشعبه،
وأيوب السختياين(((.

يف هذه األجواء العلمية عاش اإلمام موسى مع أبيه اإلمام جعفر
عرشين سنة ،حيث التحق اإلمام الصادق بالرفيق األعىل سنة 148ﻫ،
فآلت إليه زعامة البيت النبوي ،واإلمامة الدينية .وحتمل أعباءها ملدة
مخسة وثالثني عام ًا.

بالطبع مل تعد الظروف مهيأة ومناسبة كام كانت يف عهد أبيه اإلمام
جعفر ،بل واجهته املتاعب والضغوط من قبل احلكم العبايس ،الذي
توطدت أركانه ،إ ّ
ال أنه واصل القيام بمسؤولياته الدينية والعلمية
حد تسمح به الظروف ،وبلغ عدد من ذكره املؤرخون من
إىل أقىص ٍّ
تالمذته والراوين عنه  319شخص ًا ،أثبت أسامءهم وترمجاهتم الباحث
القريش يف كتابه عن اإلمام موسى بن جعفر.((( E
الكاظم

من الطبيعي أن يتصف اإلمام موسى بمختلف صفات الفضل
والكامل ،فهو من أهل بيت قد أذهب ال ّله عنهم الرجس وطهرهم
تطهري ًا ،وقد حتدث معارصوه ،ومن قرأ سريته من العلامء واملؤرخني،
((( الصواعق المحرقة .ج2ص.586

((( حياة اإلمام موسى بن جعفر .ج 2ص.374-225
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جتسده شخصيته من مثل عليا ،وقيم سامية ،حتى أصبحت بعض
عام ّ
مكارم أخالقه لقب ًا له ،وعل ًام عليه.

يقول ابن اجلوزي يف صفة الصفوة« :موسى بن جعفر ،Lكان
يدعى العبد الصالح ،وكان حلي ًام كري ًام ،إذا بلغه عن رجل أنه يؤذيه
بعث إليه بامل»(((.

ومن أشهر ألقابه التي يعرف هبا :الكاظم .قال ابن حجر اهليتمي:
«موسى الكاظم :وهو وارثه (اإلمام جعفر الصادق) عل ًام ومعرفة
وكام ً
ال وفض ً
ال ،سمي الكاظم لكثرة جتاوزه وحلمه ،وكان معروف ًا
عند أهل العراق بباب قضاء احلوائج عند ال ّله ،وكان أعبد أهل زمانه،
أعلمهم وأسخاهم»(((.
وقال ابن األثري« :إنه عرف هبذا اللقب لصربه ،ودماثة خلقه،
ومقابلته الرش باإلحسان»(((.

كظم الغيظ

مهمة حتدث عنها القرآن الكريم:
كظم الغيظ صفة أخالقية َّ
ِِ
ِ
ِ
ني َع ْن ال َّن ِ
ني}(((.
اس َوال ّل ُه يحُ ِ ُّب المْ ُ ْحسن َ
ني ا ْلغَ ْي َظ َوا ْل َعاف َ
{وا ْل َكاظ ِم َ
َ
((( عبدالوهاب األنصاري الشعراني .مختصر صفوة الصفوة 1967م (مكة :مطبعة النهضة
الحديثة) ،ص.178

((( الصواعق المحرقة .ج 2ص.590

((( حياة اإلمام موسى بن جعفر .ج 1ص.50

((( سورة آل عمران ،آية.134 :
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والكظم لغة مصدر قوهلم :كَ َظم ي ِ
كظ ُم تدل عىل معنى اإلمساك
َ َ
واجلمع لليشء ،ومن ذلك الكظم للغيظ الذي يعني :اجرتاع الغيظ
واإلمساك عن إبدائه ،وكأنه جيمعه الكاظم يف نفسه.
والغيظ لغة مصدر قوهلم :غَ َ
اظه َي ُ
غيظه .جاء يف لسان العرب:
ور ُته وأوله.
الغيظ :الغضب ،وقيل هو أشد منه ،وقيل :هو َس َ

أما اصطالح ًا فقال الطربي يف تفسريه :الكاظمني الغيظ :يعني
اجلارعني الغيظ عند امتالء نفوسهم منه .يقال :كظم فالن غيظه ،إذا
جترعه فحفظ نفسه أن تمُ يض ما هي قادرة عىل إمضائه ،باستمكاهنا ممن
غاظها ،وانتصارها ممن ظلمها.
فحينام يواجه اإلنسان إساءة تزعجه ،أو ترصف ًا يؤذيه أذى بالغ ًا
من جهة ما ،فينفعل نفسي ًا ،ويمتأل قلبه أمل ًا وغضب ًا ،لكنه يسيطر عىل
انفعاالته ،ويكتم مشاعره الثائرة ،فال يبدي وال يظهر أي ر ِّد فعل
انتقامي ،بل وال ينعكس غضبه حتى عىل قسامت وجهه ،أو ألفاظ
لسانه .هذا املستوى من اإلرادة والتحكم وضبط األعصاب ،يطلق عليه
كظم الغيظ.

وال يصل اإلنسان إىل هذه القمة األخالقية السامقة ،إال بدرجة
متقدمة من الوعي ،والنضج والتهذيب النفيس .حيث إن الطبيعة
األولية لإلنسان تستجيب للمثريات ،وتندفع لالنتقام ،وتقع حتت تأثري
الغضب واالنفعال.
لذلك استحق الكاظم لغيظه من ال ّله تعاىل الثواب العظيم والتقدير
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الكبري ،جاء يف احلديث عن ابن عمر عن رسول ال ّله Aأنه قال :من
رجاء يوم القيامة.
كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ،مأل ال ّله قلبه
ً

ويف حديث آخر عن ابن عمر أيض ًا عنه Aأنه قال( :ما من جرعة
أعظم أجر ًا عند ال ّله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه ال ّله)(((.

إن كظم الغيظ يدل عىل قوة اإلرادة ،وقدرة السيطرة عىل النفس،
وتلك أهم من قوة العضالت ،وهذا ما يؤكده احلديث الوارد عن أنس
قال :إن النبي Aمر بقوم يصطرعون ،فقال :ما هذا؟ قالوا :فالن ما
أشد منه؟
يصارع أحد ًا إال رصعه ،قال :Aأفال أدلكم عىل من هو ّ
رجل كلمه رجل فكظم غيظه ،فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان
صاحبه(((.

وكظم الغيظ ال يتحقق من قبل اإلنسان الضعيف أو اجلبان ،الذي
ال يمتلك قوة الر ّد ،وال شجاعة املواجهة ،وإنام يصدق من املقتدر
اجلريء ،الذي يقرر باختياره عدم االستجابة لالنفعال ،مع قدرته
عىل ذلك ،وهذا ما تشري إليه النصوص الواردة« :لو شاء أن يمضيه
أمضاه».
ويستفز
إن من ُي ُ
ساء إليه ،ويعتدي عىل يشء من حقوقه ،فينزعج ُ
ويغضب وهو يملك شجاعة املجاهبة ،لكنه يقرر جلم غضبه ،وكبح
مجاح غيظه ،هلدف أسمى ،ومصلحة أهم ،فهو الذي يتصف هبذه

((( مسند اإلمام أحمد بن حنبل .حديث .6116

((( أحمد بن علي بن حجر العسقالني .فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،الطبعة
األولى1418ﻫ( ،الرياض :مكتبة دار السالم) ،حديث .6116
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الصفة العظيمة :كظم الغيظ ،وهو املستحق لثواب ال ّله تعاىل وثنائه،
واجلدير بالتقدير واإلكبار.
الكاظم في أخالقه

لقد جسد اإلمام موسى بن جعفر هذا اخللق الرفيع يف سريته
وحياته ،حتى أصبح لقب ًا له مصاحب ًا السمه ،ويذكر املؤرخون العديد
من الشواهد واملواقف ،التي رضب اإلمام موسى بن جعفر فيها أروع
األمثلة والنامذج عىل كظم الغيظ ،يف تعامله الشخيص مع اآلخرين،
وكانت نتيجة ذلك التعامل يف الغالب التأثري يف أولئك املسيئني
وحتويلهم إىل حمبني.

جلده أمري
رووا أن شخص ًا كان ييسء لإلمام ،ويكيل السب والشتم ِّ
املؤمنني ،Eوحول اإلمام أنصار وأتباع متفانون يف الدفاع عنه ،فأرادوا
االنتقام من هذا الرجل بتصفيته واغتياله ،فنهاهم اإلمام عن ذلك،
وكان يتحمل اإلساءات املتكررة من ذلك الرجل ،وذات يوم سأل
اإلمام عن مكانه ،فقيل :إنه يزرع يف بعض نواحي املدينة ،فركب اإلمام
بغلته ،ومىض إليه ،فوجده يف مزرعته ،فأقبل نحوه ،فصاح الرجل :ال
تطأ زرعنا .وانتهى اإلمام إليه ،وجلس إىل جنبه ،وأخذ يالطفه ،وحيدثه
بأطيب احلديث ،ثم قال له بلطف ولني :كم غرمت يف زرعك هذا؟
قال الرجل :مئة دينار ،فسأله اإلمام :كم ترجو أن تصيب منه؟،
قال الرجل :أنا ال أعلم الغيب ،فقال اإلمام :إنام قلت لك :كم ترجو أن
جييئك منه؟ ،قال الرجل :أرجو أن جييئني منه مائتا دينار.
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فأعطاه اإلمام ثالثامئة دينار ،وقال :هذه لك وزرعك عىل حاله(((.

بعد هذه احلادثة تغيرّ موقف الرجل من اإلمام ،وأدرك أنه ال مربر
حلقده وسوء تعامله مع اإلمام ،فصار يبدي االحرتام والتقدير لإلمام
كلام التقاه.

يف أول اعتقال لإلمام من قبل اخلليفة هارون الرشيد سنة 179ﻫ
محل اإلمام من املدينة إىل البرصة ،وأودع يف السجن ،حتت إرشاف
يضيق
عيسى بن أيب جعفر ،الذي كان بحسب وظيفته ،وأوامر السلطةّ ،
عىل اإلمام يف سجنه ،لكن تعامل اإلمام معه بلطف وإحسان ،وما رآه
من سرية اإلمام ،وصدق أحاديثه وتوجيهاته ،وملدة سنة كاملة أوجدت
حتو ً
ال يف موقفه فأصبح يظهر لإلمام كل احرتام وتقدير ،وأخري ًا اعتذر
للخليفة هارون الرشيد عن تنفيذ مهمة اغتيال اإلمام أو االستمرار يف
سجنه ،وكتب الرسالة التالية« :يا أمري املؤمنني ،كتبت إ َّيل يف هذا الرجل،
وقد اختربته طول مقامه بمن حبسته معه عين ًا عليه ،فلم يكن منه سوء
قط ،ومل يذكر أمري املؤمنني إال بخري ،وال دعا قط عىل أمري املؤمنني ،وال
عىل أحد من الناس ،وال يدعو إال باملغفرة والرمحة له وجلميع املسلمني
مع مالزمته للصيام والصالة والعبادة ،فإن رأى أمري املؤمنني أن ِ
يعفيني
من أمره ،أو ينفذ من يتسلمه مني وإال رسحت سبيله ،فإين منه يف غاية
احلرج»(((.
((( حياة اإلمام موسى بن جعفر .ج 1ص.156
((( المصدر نفسه .ج 2ص.467
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وتكرر مثل هذا األمر حينام اعتقل اإلمام للمرة األخرية يف سجن
السندي بن شاهك يف بغداد ،الذي عانى اإلمام فيه الكثري من األذى
والتنكيل ،لكن ذلك مل ينعكس عىل تعامله مع املحرتفني إليذائه ،وكان
أحدهم يقال له بشار ،وهو موىل ملسؤول السجن السندي بن شاهك،
وكان بشار هذا من أشد الناس بغض ًا آلل أيب طالب ،وكان يبالغ يف
إيذاء اإلمام ،لكن اإلمام كان يتحمل إساءاته وتنكيله دون أن يقابله
تغريت شخصية
حتى بلفظة نابية ،أو نظرة قاسية ،وبعد فرتة من الزمن ّ
بشار ،وأصبح من املحبني واملوالني لإلمام(((.
هكذا كان اإلمام يكظم غيظه ،وينطوي عىل األمة ،يف تعامله مع
األشخاص املسيئني إليه.

الكاظم في منهجيته

يبدو يل أن السبب األهم إلطالق لقب الكاظم عىل اإلمام موسى
بن جعفر ،والتفسري األدق يكمن يف طبيعة املنهجية التي اتسمت هبا
سرية اإلمام ،وطريقة تعامله مع الظروف السياسية التي أحاطت به.

فقد حتمل أعباء اإلمامة خلط أهل البيت Bيف ظروف بالغة
احلساسية والصعوبة ،حيث تركزت السلطة يف أيدي العباسيني ،وكانوا
يف أوج قوهتم السياسية واالقتصادية ،حتى اشتهر عن هارون الرشيد
خماطبته للسحاب« :اذهبي إىل حيث شئت يأتيني خراجك» وأصبحت
عاصمتهم (بغداد) عروس الدنيا ،بثرواهتا وقصورها وحدائقها ،ونقل
((( المصدر نفسه .ص.487
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ابن خلدون يف مقدمته أن املحمول إىل بيت املال يف أيام الرشيد بلغ
 7500قنطار ًا يف كل سنة .لقد دانت هلم البالد ،وخضع هلم العباد.

من جانب آخر ،فإن العالقة بني احلكم العبايس والعلويني كانت
متوترة متشنجة؛ ألن العلويني كانوا رشكاء العباسيني يف الثورة عىل
احلكم األموي ،بل كانت الشعارات والدعوة باسمهم ،وكانوا هم
املرشحني الستالم احلكم ،بموجب مؤمتر (األبواء) الذي اجتمع فيه
زعامء هاشميون من علويني وعباسيني ،وتداولوا أمر الدعوة ،وإسقاط
احلكم األموي ،واتفقوا عىل مبايعة حممد بن عبد ال ّله بن احلسن،
وممن تقدم ملبايعته السفاح وأبو جعفر املنصور اللذان تو َّليا السلطة
فيام بعد ،وجتاوز العباسيون العلويني وجتاهلوهم وانفردوا باحلكم،
فأوجد ذلك غضب ًا وانزعاج ًا يف أوساط العلويني ،وأدرك العباسيون
ذلك ،فأصبحوا حذرين من العلويني ،يتوقعون منهم ر ّد فعل مناوئ،
ولتوقي أية مضاعفات حمتملة من قبل العلويني جتاه احلكم العبايس،
بدأ العباسيون محلة من الضغوط والتضييق عىل منافسيهم وأبناء عمهم
العلويني ،أعادت إىل الذاكرة العلوية مآيس احلكم األموي ،ويف بعض
األحيان كانت ضغوط العباسيني أشد وأقسى ،حتى قال الشاعر:
تال ّله ما فعلت أمية فيهم

معشار ما فعلت بنو العباس

تفجرت بعض الثورات من قبل
نتيجة هلذا الواقع وهلذه الضغوط
ّ
العلويني ،كثورة حممد بن عبد ال ّله بن احلسن ،وثورة أخيه إبراهيم ،يف
عهد املنصور ،وثورة فخ الشهرية بقيادة احلسني بن عيل بن احلسن ،يف
عهد موسى اهلادي.
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ورغم أن اإلمام موسى بن جعفر مل يشارك يف أي من ثورات
العلويني وانتفاضاهتم ،لكن السلطة العباسية كانت حذرة قلقة من
وجوده ،ملا يمثله من موقعية روحية دينية ،ليس عند العلويني فقط وإنام
يف أوساط مجاهري األمة بشكل عام.
خط أهل البيت :تقدم ونمو

بعدما عاشت األمة مظامل العهد األموي ،وتكشفت هلا نيات
احلكم العبايس ،وأهنم طالب سلطة ،وليسوا محلة رسالة ،اجتهت
األنظار أكثر إىل أئمة أهل البيت ،Bباعتبارهم األمل يف تصحيح واقع
األمة وإنقاذها .ونتيجة للنهضة الفكرية الثقافية الواسعة التي قادها
اإلمامان الباقر والصادق ،فرتة انشغال العباسيني باألمويني ،انترشت
املفاهيم واملعارف التي تتبناها مدرسة أهل البيت ،Bوالتي متثل مبادئ
اإلسالم احلقة ،ومناهجه األصيلة ،املنبثقة من الكتاب والسنة ،والنقية
من األهواء والتأثريات السياسية واملصلحية.
كام أن التميز الواضح يف شخصيات أئمة أهل البيت عل ًام وتقوى
وأخالق ًا ،جعل أفئدة الناس هتوي إليهم.

لكل هذه األسباب كان خط أهل البيت يف تقدم ونمو َّ
مطرد،
وخاصة يف عهد اإلمام موسى بن جعفر ،حتى وصل بعض املوالني
ألهل البيت إىل مناصب ومواقع حساسة يف جهاز الدولة ،نتيجة
لكفاءهتم املتميزة ،ولتشجيع اإلمام موسى هلم ،بأن يتحملوا ظروف
احلكم وأجواء احلاكمني ،من أجل أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه من املصالح
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العامة ،وأن يصححوا ما يمكن تصحيحه من القرارات واإلجراءات،
وأن يكونوا عون ًا للضعفاء واملؤمنني.

فمث ً
ال عيل بن يقطني أصبح وزير احلكم يف عهد املهدي ثم يف عهد
(ري)
هارون الرشيد ،وتشري بعض الروايات إىل أن الوايل عىل منطقة ّ
املهمة ،كان من أتباع أهل البيت.

ومن مظاهر تقدم خط أهل البيت يف تلك الفرتة ،املبالغ الطائلة
التي كانت تبعث لإلمام من خمتلف األمصار ،كزكاة ومخس ،يقول
قوامه أحد إ ّ
ال
يونس ابن عبد الرمحن :مات موسى بن جعفر وليس من ّ
وعنده املال الكثري ،وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته ،طمع ًا يف
األموال ،كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ،وعند عيل
بن أيب محزة ثالثون ألف دينار(((.
إن خط أهل البيت مل يعد مقترص ًا عىل احلجاز والعراق ،بل اتسعت
رقعته إىل إيران ومرص واملغرب وسائر البقاع.

يقول أحدهم حمرض ًا هارون الرشيد ضد اإلمام موسى :ما ظننت
أن يف األرض خليفتني حتى رأيت موسى بن جعفر يس ّلم عليه باخلالفة،
وأن األموال حتمل إليه من املرشق واملغرب(((.
اشتداد الضغوط على اإلمام

تعرض اإلمام موسى لضغوط كبرية قاسية أكثر من سائر أئمة أهل
ّ

((( بحار األنوار .ج  48ص.،252

((( حياة اإلمام موسى بن جعفر ج ،2ص.455
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البيت ،Bفقد اعتقل مخس مرات ،ملدد متفاوتة ،قد يصل جمموعها إىل
سبع سنوات ،ووضع حتت اإلقامة اجلربية يف بعض الفرتات.

وعانى يف بعض السجون تنكي ً
ال وأذى رهيب ًا يتمثل يف تقييده
بالقيود واألغالل الثقيلة من احلديد ،ويف جعله يف سجن مظلم ضيق،
وتسليط جالوزة حاقدين عليه.
كام كانت الرقابة شديدة عليه ترصد حركاته حينام يكون خارج
السجن ،إضافة إىل الضغط النفيس الكبري الذي يعانيه بسبب اضطهاد
العلويني من أرسته ومطاردهتم والبطش هبم من قبل السلطة.

كل هذه الضغوط كانت تدفع باجتاه أن يعلن اإلمام معارضته
للحكم العبايس ،وأن يتحرك ملواجهته ،دفاع ًا عن نفسه وحريته،
حد ملعاناة أرسته العلوية وأتباعه املوالني.
ولوضع ٍّ

ومل تكن تنقص اإلمام الشجاعة واجلرأة ،وما كان يشكو من قلة
األتباع ،لكنه كظم غيظه ،وقاوم الضغوط املتوجهة إليه ،من أجل ألاَّ
يعطي الفرصة للسلطة لتشن حرب إبادة ضد أتباع خط أهل البيت،
فتحد من نمو التشيع وتقدمه واتساع
وحتى ال تتأزم األمور أكثر
ّ
رقعته.

فاإلمام ليس طاحم ًا للسلطة ،وال طامع ًا يف احلكم ،إنه صاحب
رسالةّ ،
يفكر من خالل مصلحة الرسالة واألمة ،ويتجرع الغيظ،
وينطوي عىل األمل ،ويتحمل املعاناة ،لكنه ال يضحي باملصلحة العامة،
استجابة لالنفعال ،وطلب ًا لالنتقام.
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وهنا يتجىل كظم الغيظ كمنهجية عمل ،وكسياسة دعوة ،وكخطة
حترك ،وهبذه املنهجية ،بقي خط أهل البيت مدرسة أصيلة يف فهم
اإلسالم ،ورؤية حضارية يف حياة األمة ،يتحدى الضغوط ،ويتجاوز
ٍ
بغد مرشق لإلسالم والعامل.
العقبات ،ويبشرّ

اإلمام الرضا واستثمار االنفتاح

وليا للعهد سنة
مبايعة اإلمام عيل الرضا (148ﻫ203-ﻫ) ًّ
(201ﻫ) ،من قبل اخلليفة املأمون العبايس ،يعترب حدث ًا يتي ًام وفريد ًا من

نوعه ،يف تاريخ العالقة بني أئمة أهل البيت Eوالسلطات احلاكمة
يف عصورهم ،تلك العالقة التي كانت قائمة عىل اإلقصاء والتعتيم
والقمع ،من قبل احلكومات األموية والعباسية جتاه أهل البيت.B

فجأة تفتق ذهن عبد ال ّله املأمون بن هارون الرشيد (170ﻫ ـ 218ﻫ)
عن هذا القرار ،وقاده دهاؤه السيايس الختاذه وتنفيذه ،وكان املأمون
آنذاك مقي ًام يف (مرو) رشق خراسان (مرو اآلن جزء من تركامنستان)،
ألن أباه هارون الرشيد قد و ّ
اله أمر فارس ،وجعلها منطقة نفوذه
وامتيازه ،فبدأ مراسلة اإلمام الرضا Eيف املدينة ،يطلب منه الشخوص
إليه ،ومل يكن اإلمام راغب ًا يف مفارقة املدينة ،وال االقرتاب من املأمون،
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ثم بعث املأمون وفد ًا رسمي ًا لتنفيذ أمر انتقال اإلمام ،برئاسة رجاء بن
الضحاك ،وهو قرابة وزيري املأمون الفضل واحلسن ابني سهل ،كام
أيب
ّ
أنه من قادة جيش املأمون ،وكان والي ًا عىل خراسان مدة من الزمن ،فهو
شخصية سياسية عسكرية ،وتكليفه بتنفيذ هذه املهمة إشارة إىل عزم
املأمون واهتاممه بإنجاز ذلك وحتقيقه.

وغادر اإلمام الرضا Eاملدينة منتصف سنة 201ﻫ ،وبعد وصوله
إىل (مرو) عرض عليه املأمون أن يتنازل له عن اخلالفة واحلكم ،كام
تشري بعض الروايات ،لكن ذلك كان جمرد مقدمة ومتهيد للمطلب
وليا للعهد ،فاعتذر اإلمام الرضا عن
الرئيس ،وهو أن يقبل بتعيينه ًّ
ذلك ،واستمرت املحاوالت إلقناعه بالقبول ،ملدة شهرين أو أكثر(((،
من قبل املأمون شخصي ًا ،ومشاركة وزيريه الفضل واحلسن ابني سهل،
وملّا مل جتد حماوالت اإلقناع ،استخدموا مع اإلمام أسلوب التهديد
واإللزام.

يروي أبو الفرج األصفهاين (284ﻫ356-ﻫ) يف مقاتل الطالبيني:
أن املأمون بعث الفضل واحلسن ابني سهل إىل عيل بن موسى الرضا،
فعرضا ذلك عليه -والية العهد -فأبى ،فلم يزاال به وهو يأبى ذلك
ويمتنع منه ،إىل أن قال له أحدمها :إن فعلت وإال فعلنا بك وصنعنا،
وهتدده ،ثم قال له أحدمها :وال ّله أمرين ـ أي املأمون ـ برضب عنقك
إذا خالفت ما يريد .ثم دعا به املأمون فخاطبه يف ذلك فامتنع ،فقال له
((( السيد جعفر مرتضى .الحياة السياسية لإلمام الرضا1986 ،م( ،بيروت :دار األضواء)،
ص.280
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قو ً
إن عمر ـ بن اخلطاب ـ جعل الشورى
ال شبيه ًا بالتهديد ،ثم قال لهّ :
يف ستة أحدهم جدك ،وقال :من خالف فارضبوا عنقه ،وال بد من قبول
ذلك((( .فوجد اإلمام الرضا نفسه بني خيار االستجابة أو االصطدام
أن اخليار األول أفضل وأصلح ،فقبل والية العهد،
مع املأمون ،ورأى ّ
برشط أن ال يتحمل شيئ ًا من املسؤوليات التنفيذية والسياسية «أن ال
يويل أحد ًا ،وال يعزل أحد ًا ،وال ينقض رس ًام ،وال يغري شيئ ًا مما هو قائم،
ويكون يف األمر مشري ًا من بعيد»((( وبذلك أخىل نفسه من أي مسؤولية
جتاه نظام احلكم وسياساته وممارساته ،وموقعه شكيل ليس إ ّ
ال.

وليا للعهد بإجراءات
لقد أحاط املأمون تعيني اإلمام الرضا ًّ
بأن له غرض ًا يف استثامر هذا
وأجواء احتفائية وإعالمية كبرية ،مما يوحي ّ
القرار عىل الصعيد السيايس والشعبي .فعقد مهرجان ًا رسمي ًا وشعبي ًا
عام ًا ملبايعة الرضا ،يف اليوم الثاين أو اخلامس أو السابع (عىل اختالف
الروايات) من شهر رمضان سنة 201ﻫ .حرضه الوزراء وكبار رجال
وشجع
الدولة ،وقادة القوات املسلحة ،وأعيان العباسيني والعلويني،
ّ
الشعراء باجلوائز واملكافآت عىل التفاعل مع هذا احلدث باإلشادة به،
ومدح اإلمام الرضا ،وهبذه املناسبة أمر بإعطاء اجلنود رواتبهم سنة
ووجه
كاملة ،وأثبت اسم اإلمام الرضا يف الدراهم والدنانري املسكوكةّ ،
والته وعماّ له يف مجيع األقطار واألقاليم اإلسالمية ،بأخذ البيعة من مجيع
املواطنني بوالية العهد ،وبالدعاء لإلمام الرضا يف خطب اجلمعة.

((( مقاتل الطالبيين .ص.563

((( الحياة السياسية لإلمام الرضا .ص.347
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الدافع السياسي

ترى ما الذي دفع املأمون الختاذ هذا القرار الغريب اخلطري؟
وكيف انعطف بالعالقة مع أهل البيت من حال املناوئة واملواجهة ،التي
سار عليها أسالفه ،إىل هذا املنحى من إرشاكهم الظاهري يف احلكم،
واالعرتاف بمكانتهم وفضلهم عىل املستوى الرسمي والشعبي؟

يذهب قلة من الك ّتاب والباحثني إىل القول بإخالص املأمون
وانطالقه من دافع مبدئي ،فهو يكن الوالء الصادق ألهل البيت،
ويتشيع هلم ،ويتحدث عن بعض املواقف التي أوجبت اقتناعه بأئمة
أهل البيت ،كمشاهدته لتعامل أبيه هارون الرشيد مع اإلمام موسى
الكاظم ،Eالذي أثار تساؤل املأمون ،فأجابه أبوه هارون الرشيد
بتأكيد املكانة الرشعية ،واألولوية القيادية لألئمة ،وهناك مؤرشات
عديدة قد يستدل هبا عىل تشيعه ،كر ِّده فدك ًا للعلويني ،وإعالنه لتفضيل
اإلمام عيل بن أيب طالب وأحقيته باخلالفة يف جملس عقده يف قرصه،
للمناظرة مع أربعني عامل ًا ،من علامء احلديث والكالم يف بغداد ،انتخبهم
حيي بن أكثم ،فناقشهم املأمون بدقة علمية ،واستدالل قوي ،إلثبات
ذلك ،وأفحمهم .وكذلك قوله بخلق القرآن ،وجواز املتعة ،وما شابه
من القضايا التي يتبناها مذهب أهل البيت .ويف هذا السياق يأيت عرضه
اخلالفة ووالية العهد عىل اإلمام الرضا.

أو هو قد نذر ل ّله تعاىل إن انترص عىل أخيه األمني ليجعلن األمر يف
األصلح واألفضل ،وال ينطبق ذلك إال عىل اإلمام الرضا .وينقل عنه
قوله« :إين عاهدت ال ّله أن أخرجها إىل أفضل آل أيب طالب إن ظفرت
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باملخلوع ،وما أعلم أحد ًا أفضل من هذا الرجل»(((.

وممن يتبنى هذا الرأي صديقنا الدكتور السيد حممد عيل البار يف
رشحه وتقديمه لرسالة اإلمام الرضا يف الطب (الرسالة الذهبية) يقول:
فضل اإلمام عيل الرضا عىل بنيه وآل بيته أمجعني
«ول ّله در املأمون إذ ّ
أن املأمون بفعله هذا أثار
مبتغي ًا يف ذلك رضا ال ّله تعاىل… والواقع ّ
البيت العبايس ،وكادت اخلالفة خترج من يده عندما ولىّ بنو العباس
عمه إبراهيم بن املهدي اخلالفة ،وقد نقم عليه بنو العباس ذلك الفعل،
ونصحه وزيره احلسن بن سهل أ ّ
ال يقدم عىل هذا العمل ،الذي فيه
إغضاب البيت العبايس بأكمله ،مع أنصارهم وهم كثر .ولكن املأمون
آثر ال ّله والدار اآلخرة ،ونصح لألمة جهده فولىّ عيل الرضا العهد من
بعده ،بل أراد أن يتنازل له عن اخلالفة ولكن الرضا أبى ذلك.(((»..

لكن من يقرأ شخصية املأمون ،ويدرس مواقفه وممارساته
السياسية ،بدء ًا من حربه ألخيه األمني وقتله ،ثم صلب رأسه يف صحن
داره ،ليلعنه كل من يقبض عطاءه ،وبعد ذلك تطويف رأس األمني يف
دبر
أنحاء خراسان ،ومرور ًا بام فعله بوزيره الفضل بن سهل ،حيث ّ
الغتياله ،بعد أن استهلك دوره ،وكذلك تصفيته لقائد جيشه الكبري
(((
هرثمة بن أعني ،ومؤامراته للتخلص من طاهر بن احلسني وأبنائه..
((( مقاتل الطالبيين .ص.563

((( محمد علي البار .اإلمام علي الرضا ورسالته في الطب ،الطبعة الثالثة 1992م( ،بيروت:
دار المنهل) ،ص.77

((( البداية والنهاية .ج  10ص .276-257
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واألهم من كل ذلك ما تشري إليه الروايات التارخيية من أنه كان وراء
السم إليه ..هذه األمور جتعل احتامل املبدئية
قتل اإلمام الرضا بدس ّ
والصدق يف توليته العهد لإلمام الرضا ،بعيد ًا كل البعد .بل جيب
التفتيش عن الدافع السيايس ،والذي قد ال حيتاج الباحث يف إدراكه إىل
الكثري من الدراسة والتأمل.
اهتزاز حكم المأمون

وليا لعهده ،وولده
كان هارون الرشيد قد نصب ولده حممد األمني ًّ
وليا لعهد أخيه األمني ،ومع أن املأمون أكرب سن ًا ولو
عبد ال ّله املأمونًّ ،
بشهور ،وأقوى شخصية وفطنة ،لكنه ابن جارية أعجمية طباخة ،بينام
أم حممد األمني زبيدة حفيدة املنصور ،وصاحبة األمر والنهي والنفوذ
يف حكم هارون الرشيد ،وكان العباسيون يدعمون األمني ،وكذلك
الربامكة النافذون ،والوسط العريب بشكل عام ..كل ذلك شجع األمني
بعد أن توىل اخلالفة عىل خلع أخيه املأمون عن والية عهده ،وأخذ البيعة
لولده موسى ،وهو طفل صغري يف املهد ،مما أثار حفيظة املأمون ،فبادر
وجهز جيش ًا ملواجهة
خللع أخيه األمني ،وأعلن نفسه خليفة عىل األمةّ ،
جيش أخيه ،وحصلت املواجهة يف منطقة (الري) ،والتحم اجليشان يف
معركة رهيبة ،جرت فيها أهنار الدماء ،واهنزم جيش األمني ،وواصل
وبعث
جيش املأمون زحفه حتى حارص العاصمة بغداد ،وقُتل األمنيُ ،
برأسه إىل أخيه املأمون.

لقد انترص املأمون عىل أخيه ،لكنه مل يكسب تعاطف العباسيني
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والعرب ،وقد اختار العباسيون فيام بعد إبراهيم بن املهدي عم املأمون
ليبايعونه باخلالفة ،رغم أنه كان مغني ًا ليس له اهتامم سيايس.

من جانب آخر ،فإن ثورات العلويني املتالحقة ،يف بقاع خمتلفة،
فجر أبو الرسايا ثورته يف
كانت تربك احلكم ،وتزيد يف اهتزازه ،فقد ّ
الكوفة ،وخرج زيد النار بن موسى بن جعفر يف البرصة ،سمي بزيد
النار ألنه حرق دور العباسيني يف البرصة بالنار ،وثار حممد بن جعفر
يف مكة ،وقاد التمرد يف اليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر ،وأشعل
الثورة يف املدينة حممد بن سليامن بن داود بن احلسن ،وحترك يف واسط
جعفر بن حممد بن زيد ،واحلسني بن إبراهيم بن احلسن ،ويف املدائن
حممد بن إسامعيل بن حممد ..بل إنك قد ال جتد قطر ًا إال وفيه علوي
يم ّني نفسه ،أو يم ّنيه الناس بالثورة ضد العباسيني ،حسبام نص عليه
بعض املؤرخني(((.
هذا عدا عن ثورات غري العلويني ،وهي كثرية ،كثورة احلسن
اهلرش سنة 198ﻫ ،وتغلب حاتم بن هرثمة عىل أرمينية ،ونرص بن
شبث عىل كيسوم وسميساط وما جاورها ،وهناك حركات الزط،
وثورة بابك ،وثورة املرصيني بني القيسية املنارصة لألمني واليامنية
املنارصة للمأمون ..وغريها.
والية العهد لتعزيز الحكم

جتاه هذه التحديات الكبرية التي واجهها املأمون ،والتي جعلت
((( الحياة السياسية لإلمام الرضا .ص.184-183
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حكمه يف موقع الضعف واالهتزاز ،كان ال بد له من مبادرة ذكية
وحتول املوقف لصالح
شجاعة تغيرّ املعادلة ،وتقلبها رأس ًا عىل عقبّ ،
املأمون.
وكان املأمون مهيئ ًا الختاذ مبادرة هبذا احلجم ،ملا يتصف به من دهاء
وذكاء ومعرفة ،حتى قال بعضهم« :مل يكن يف بني العباس أعلم من
املأمون» ،وقال األستاذ حممد فريد وجدي« :مل يل اخلالفة بعد اخللفاء
الراشدين أكفأ منه»((( بل روي عن اإلمام عيل Eأنه قال ـ وهو يصف
خلفاء بني العباس ـ« :سابعهم أعلمهم»(((.

عليا الرضاE
فتفتق رأيه عن هذا القرار الذكي ،أن جيلب اإلمام ًّ
إىل جانبه ليعزز بشخصيته موقع احلكم والسلطة ،وذلك ملا لإلمام
الرضا من شخصية حمرتمة مقبولة يف أوساط األمة ،فهو ثامن أئمة أهل
البيت ،Bوتدين له القواعد الشيعية بالوالء والطاعة ،وكام قال عنه
املأمون نفسه« :هذا خري أهل األرض وأعلمهم وأعبدهم» ،وهو موضع
تقدير وثقة اجلميع ،وإنام أطلق عليه (الرضا) «ألنه ريض به املخالفون
حد تعبري ولده اإلمام
من أعدائه ،كام ريض به املوافقون من أوليائه» عىل ِّ
حممد اجلواد.((( E

((( محمد فريد وجدي .دائرة المعارف اإلسالمية ،ج 1الطبعة الثالثة 1971م( ،بيروت :دار
المعرفة) ،ص.620

((( الشيخ عباس القمي .سفينة البحار ،ج 2مادة غيب ،الطبعة األولى 1414ﻫ( ،قم :دار
األسوة) ص .332

((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام علي بن موسى الرضا ج ،1الطبعة األولى 1992م،
(بيروت :دار المرتضى) ،ص.23
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ويكفي للتدليل عىل هذه املكانة املرموقة ،واملوقعية املميزة ،التي
تبوأها اإلمام الرضا أن نذكر احلادثتني التاليتني:

ملّا كتب املأمون إىل عبد اجلبار بن سعد املساحقي عامله عىل املدينة،
أن اخطب الناس وادعهم إىل بيعة عيل بن موسى ،فقام خطيب ًا فقال:

«أهيا الناس هذا األمر الذي كنتم فيه ترغبون ،والعدل الذي كنتم
تنتظرون ،واخلري الذي كنتم ترجون ،هذا عيل بن موسى بن جعفر بن
حممد بن عيل ابن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،ستة آباء هم ما هم ،من
خري من يرشب صوب الغامم»(((.

وحسب كالم هذا الوايل فاإلمام الرضا عند احلجازيني هو العدل
املنتظر ،واخلري املرجو ،واألمر املرغوب.

واحلادثة الثانية تظهر مكانة اإلمام الرضا يف رشق البالد اإلسالمية،
وهي ما ذكره املؤرخون عن دخول الرضا إىل نيسابور ،يف طريقه إىل
(مرو) وننقل عنها ما أورده ابن حجر اهليتمي يف الصواعق املحرقة
وشق سوقها ،وعليه مظلة ال
قال( :وملا دخل نيسابور ،كام يف تارخيها،
ّ
يرى من ورائها ،تعرض له احلافظان أبو زرعة الرازي ،وحممد بن أسلم
الطويس ،ومعهام من طلبة العلم واحلديث ما ال حيىص ،فترضعا إليه أن
يرهيم وجهه ،ويروي هلم حديث ًا عن آبائه ،فاستوقف البغلة وأمر غلامنه
بكف املظلة ،وأقر عيون تلك اخلالئق برؤية طلعته املباركة ،فكانت
له ذؤابتان متدليتان عىل عاتقه ،والناس بني صارخ وباك ،ومتمرغ يف
((( ابن عبد ربه األندلسي .العقد الفريد ج( ،5بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص.359
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ٌ
ومقبل حلافر بغلته ،فصاحت العلامء :معارش الناس ،أنصتوا،
الرتاب،
فأنصتوا ،واستمىل منه احلافظان املذكوران ،فقال :حدثني أيب موسى
الكاظم ،عن أبيه جعفر الصادق ،عن أبيه حممد الباقر ،عن أبيه زين
العابدين ،عن أبيه احلسني ،عن أبيه عيل بن أيب طالب ،Lقال( :حدثني
حبيبي وقرة عيني رسول ال ّله Aقال« :حدثني جربيل ،قال :سمعت
رب العزة يقول :ال إله إ ّ
ال ال ّله حصني ،فمن قاهلا دخل حصني ،ومن
دخل حصني ِ
أمن من عذايب» .ثم أرخى السرت وسار ،ف َُع ّد أهل املحابر
والدوى الذين كانوا يكتبون ،فأنافوا عىل عرشين ألف ًا)(((.
ّ
توضح هاتان احلادثتان عظيم مكانة اإلمام الرضا يف نفوس أبناء
األمة ،من الغرب إىل الرشق ،ويف أوساط العرب والعجم ،وهذا ما دفع
املأمون إىل اإلرصار عليه ليقبل بالدخول معه يف احلكم ،كو ٍّيل للعهد،
حد للثورات العلوية،
لتعزيز سلطته ،وتثبيت رشعية حكمه ،ولوضع ٍّ
وكسب ثقة مجاهري األمة.

برنامج اإلمام الرضا

وأوضح دليل لدينا عىل عدم صدق نيات املأمون ،وأن له
استهدافات سياسية مصلحية ،هو مت ّنع اإلمام الرضا عن قبول عرضه
اخلالفة ووالية العهد ،ثم موافقته من باب االضطرار ،واشرتاطه ألاَّ
وحتينه الفرص
يتحمل أي مسؤولية ،أو يقوم بأي دور ضمن السلطةّ ،
للتعبري عن ضيقه وانزعاجه من الوضع الذي أصبح فيه .فقد أخرب أحد
((( الصواعق المحرقة .ج 2ص.594
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مواليه منذ الساعة األوىل ملبايعته بوالية العهد ،وهو يف مهرجان البيعة
واالحتفاء قال له« :ال تشغل قلبك بيشء مما ترى من هذا األمر ،وال
تستبرش فإنه ال يتم»((( .ويصف يارس اخلادم حال اإلمام يف تلك الفرتة
بقولـه :إِ َّنه مل يزل مغموم ًا مكروب ًا حتى قبض صلوات ال ّله عليه.
فلو كان اإلمام واثق ًا من نيات املأمون وتوجهاته ملا تعامل مع
املوضوع هبذه الطريقة.

لكن اإلمام ومع حتفظه عىل احلكم ،بداللة رفضه للمشاركة العملية
حد ممكن من فرصة االنفتاح السيايس،
فيه ،حاول االستفادة بأقىص ٍّ
من أجل خدمة أهدافه الرسالية العظيمة ،املتمثلة يف تبيني معامل الدين،
وجتلية مفاهيمه احلقة ،خاصة مع مالحظة األمور التالية:

1 .1التحديات الفكرية والثقافية :حيث شهد عرص اإلمام الرضا
 Eانفتاح ًا واسع ًا عىل الثقافات األجنبية ،وخاصة اليونانية،
فقد اهتم املأمون بجلب الكتب العلمية والفلسفية من اخلارج،
وكلف موظف ًا خاص ًا يف مكتبة بيت احلكمة ،وهي أضخم مكتبة
يف بغداد ،لالهتامم بالكتب األجنبية التي نقلت من (قربص)،
ومن خزائن كتب اليونان ،كام أنشأ ديوان ًا للرتمجة برئاسة حنني
بن إسحاق ،لتعريب الكتب األجنبية ..هذا االنفتاح الثقايف
ينبغي أن تواكبه هنضة فكرية ،ثقافية داخل األمة ،لالستفادة
من مكاسب وجتارب اآلخرين ،دون االنبهار هبا ،أو التأثر

((( حياة اإلمام علي بن موسى الرضا .ج 2ص.304
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باالنحرافات التي فيها.

سبب وجود بعض
2 .2احلصار القائم حول خط أهل البيت :الذي ّ
االنحرافات الفكرية داخل األوساط الشيعية ،من قبل الفئات
املغالية واملصلحية ،كالواقفة ،وكذلك فإن رشائح من األمة مل
يتح هلا االطالع عىل معامل خط أهل البيت الفكري والسيايس،
بل كانت ضحية اإلعالم املناوئ ،الذي كان يثري الشبهات
والتساؤالت واالفرتاءات حول مدرسة أهل البيت ،ومواقفهم
الفكرية والسياسية.
3 .3الرصاعات السياسية التي عاشتها األمة بني األمويني
والعباسيني ،ثم داخل احلكم العبايس ،كحرب األمني
واملأمون ،االضطرابات السياسية ،وفساد أجهزة احلكم ،كل
ذلك أوجد يف أوساط األمة ردات فعل ،وثغرات وإشكاالت،
انعكست عىل ثقة بعض الناس بدينهم ،وأضعفت التوجهات
املبدئية ،لصالح االهتاممات املادية واألنانية...

مما يعني حاجة األمة إىل زخم من التوجيه الديني ،وحركة يف كشف
حقائق اإلسالم ومفاهيمه الصحيحة ،بعيد ًا عن التحريف والتزييف.

وإذا كانت ظروف احلصار والقمع التي عاشها أكثر أئمة أهل
البيت ،Bجتعل فرصتهم يف هذا امليدان حمدودة ،مع أهنم كانوا يصارعون
تلك الظروف ،ويسعون لتبليغ رساالت ال ّله بكل وسيلة ممكنة ،فإن
الفضاء السيايس املفتوح نسبي ًا لإلمام الرضا ،Eأعطاه فرصة واسعة،
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وخاصة مع حماوالت املأمون للتظاهر باإلخالص لإلمام الرضا وأهل
البيت ،Bكام فسح ذلك املجال لكي تصل آراء أهل البيت وأفكارهم
للنخب والرشائح املتقدمة يف أجهزة احلكم ،وأجواء السلطة والقدرة.

وكأنموذج هلذا الدور الذي قام به اإلمام ،Eنشري إىل املناظرات
واحلوارات العلمية ،التي حصلت بينه وبني العديد من الزعامات
الدينية والعلمية ،تلك املناظرات التي انعقدت يف قرص املأمون العبايس
وبدعوة منه ،إِ ًّما للتظاهر بتأييد أهل البيت ،أو أم ً
ال منه يف إحراج اإلمام
الرضا ،بام يطرح عليه من مسائل عويصة ،وإِشكاالت حادة ،فقد أوعز
املأمون إىل والته يف أنحاء العامل اإلسالمي ،بإيفاد كبار العلامء املتمرسني
يف خمتلف ًأنواع العلوم إىل خراسان ،وطلب منهم أن يفتشوا عن أعقد
املسائل وأكثرها صعوبة وعمق ًا ،ليطرحوها عىل اإلمام الرضا،E
وكان اإلمام جييب عن تلك التساؤالت ويعالج تلك ِ
اإلشكاالت،
بصدر رحب ،وبيان واضح ،وحجة بالغة ،وقد مجع بعض تالمذة
اإلمام تلك املناظرات واحلوارات ،فزادت عىل عرشين ألف مسألة يف
ميادين العلم والفكر املختلفة ،ومن املؤسف أ ّننا ال نمتلك اآلن منها إال
جزء ًا يسري ًا ،وهو ذو فائدة وقيمة كبرية ،لكن جمموع تلك املناظرات
(مل نعثر عليها ،ولعلها من مجلة املخطوطات التي خرسها العامل العريب
واإلسالمي)(((.
ومن تلك املناظرات حوار اإلمام مع عمران الصابئ ،وكان زعيم
طائفة الصابئة ،ومن كبار فالسفة ذلك العرص ،وقد جرت املناظرة

((( المصدر نفسه .ج 1ص.13
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بحضور املأمون وكبار العلامء والقادة ،واستمرت ألكثر من جملس،
وأثبت الشيخ الصدوق يف كتابه (عيون أخبار الرضا) ًأغلب ما دار
فيها ..وكانت نتيجتها إِعالن عمران الصابئ إسالمه ،وانضاممه إىل
مدرسة أهل البيت ،Bحيث كثر تردده عىل اإلمام ،وانتهاله من نمري
علمه.
ومنها مناظرته لسليامن املروزي ،املعروف بتضلعه يف الفلسفة،
ومترسه يف البحوث الكالمية ،وكان يعد يف طليعة علامء خراسان،
ّ
واشتملت عىل حوار علمي عميق حول توحيد ال ّله تعاىل وتنزهيه،
وتبيني حقيقة صفاته وأسامئه.

ومناظرته مع أيب قرة الذي كان يثري الكثري من الشبه واإلشكاالت،
عىل العقائد واملفاهيم الدينية ..وكذلك مناظرته مع اجلاثليق رئيس
أساقفة النصارى ،ومع رأس اجلالوت كبري علامء اليهود ،واهلربذ األكرب
زعيم اهلنود ،وأتباع زرادشت ،ونسطاس الرومي الطبيب العامل ،ومع
عيل بن اجلهم حول عصمة األنبياء وغريهم.

لقد وفّرت جمالس املناظرات واحلوار لإلمام فرصة جيدة ،لتبيني
مفاهيم الدين ،وتوضيح معامل الرشيعة ،وكانت أصداؤها وآثارها
تنعكس عىل علامء األمة واجلامهري ،مزيد ًا من الثقة يف الدين ،واملعرفة
باحلقائق.
التف حولـه
إضافة إىل اجلهود التي بذهلا اإلمام يف تعليم وتربية من ّ
من التالمذة واملوالني ،وقد بلغ عدد الرواة عنه ،واملنتهلني من علومه
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ومعارفه ،حسب إحصاء أحد العلامء الباحثني إىل ثالثامئة وسبعة وستني
شخص ًا(((.
الدرس والعبرة

من هنا كان عهد اإلمام الرضا ،Eمن أثرى وأخصب العهود
التي استفادت فيها األمة من علوم أهل البيت ،Bفقد استثمر فرصة
االنفتاح السيايس يف تبليغ مبادئ الدين ،والدفاع عن مناهج الرسالة،
ويف رفع معنويات وثقة أبناء األمة يف دينهم ،وتوضيح ما التبس عليهم،
بسبب اجلهل أو التحريف الداخيل ،ولتحصينهم من تأثري الثقافات
واألفكار املخالفة لإلسالم.

وبذلك يبعث اإلمام الرضا رسالة إىل الفقهاء والعلامء ،يف كافة
أجيال األمة وعصورها ،بأن ال تستهوهيم املناصب واملواقع لذاهتا،
يسخروها إذا ما وصلوا إليها أو تورطوا هبا ،من أجل نرش
بل جيب أن
ّ
الدين ،وخدمة األمة.
فاألمة وخاصة يف هذا العرص ،تواجه حتديات حضارية خطرية ،عىل
املستوى الفكري واملعريف ،لتطور وسائل االتصال ،وتكنولوجيا انتقال
املعلومات وتداوهلا ،ولالنفتاح اإلعالمي اهلائل ،مع سيطرة اآلخرين
عىل مصادر ومنابع احلركة اإلعالمية واملعلوماتية عىل الصعيد العاملي،
مما يضاعف مسؤوليات الدعاة إىل ال ّله ،ويتطلب منهم أكرب جهد يف
العمل والنشاط واالنطالق ،دون االكتفاء بمواقع وحدود ضيقة.

((( المصدر نفسه .ج 2ص.180
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ما أحوج األمة اإلسالمية وهي تعيش معركة احلفاظ عىل هويتها،
وااللتزام بقيمها األخالقية ،إىل استذكار سري األئمة الطاهرين .Bألن
ذلك يؤكد يف نفوس أبناء األمة ثقتهم بدينهم ،ويصون هويتهم ،يف ظل
العوملة الثقافية التي تريد إلغاء هويات األمم ،وتذويب ثقافاهتا يف بوتقة
الثقافة الغربية املادية ،نحن يف أمس احلاجة إىل إبراز حياة القدوات
ينشد إليها أبناء هذا اجليل من األمة .وليس إحياء
والرموز املبدئية ،حتى ّ
ذكر أهل البيت Bإال تلبية هلذه احلاجة امللحة.
عطاء زاخر في عمر قصير

ولد اإلمام حممد اجلواد بن عيل الرضا سنة 195ﻫ وهو اإلمام
التاسع من أئمة أهل البيت االثني عرش .Bويكنى :أبا جعفر الثاين
متييز ًا له عن جده (أيب جعفر) اإلمام حممد الباقر .Eواستشهد سنة
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220ﻫ ،فهو أقرص األئمة عمر ًا ،إذ مل يتجاوز مخس ًا وعرشين سنة .وعىل
الرغم من أنه عاش فرتة قصرية إال أهنا كانت زاخرة بالعطاء والفضل.
وال يقاس قدر اإلنسان ،وال ُتعرف قيمته بسنه ،وال بمقدار عمره ،بل
بكفاءته وعطائه وإنجازاته ،يقول الشاعر:

هي احلياة انتقاالت مفاجئة
ال الطول مقياسها األسمى وال القرص
ختلد املرء وقفات وترفعه
إىل ذرى املجد ساعات هي العمر

واإلمام اجلواد Eبرغم قرص عمره ،يأيت يف طليعة العظامء ،الذين
خلدهم التاريخ بقيمهم ،وعطائهم للمجتمع اإلنساين.
إمامته

حتمل اإلمام أعباء اإلمامة ومسؤولياهتا منذ صغره ،بعد استشهاد
أبيه اإلمام عيل الرضا Eسنة 203ﻫ .حيث كان عمره  8سنوات،
وقد نص عليه أبوه اإلمام الرضا Eباإلمامة .وكام هو معتقد الشيعة
يف اإلمامة أهنا تكون بالنص والتعيني ،ينص اإلمام السابق عىل اإلمام
الذي يليه .وقد يكون أمر إمامة اجلواد Eيف هذا العمر مثري ًا للتساؤل،
إذ كيف يعقل أن يصبح غالم يف الثامنة من عمره إمام ًا ومرجع ًا لألمة
يف دينها ودنياها؟ وهناك اإلمام عيل اهلادي ،Eواإلمام حممد املهدي
املنتظر Pمن أئمة أهل البيت ،ممن حتملوا أعباء اإلمامة يف صغر سنهم،
فكيف يمكن هذا األمر؟
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ويرتفع هذا التساؤل يف معتقد الشيعة بمعرفة أن مؤهالت اإلمامة
ليست كسبية .وأن علم األئمة ثابت هلم بالوصاية واالستيداع واإلهلام
وشد الرحال إىل احللقات العلمية،
من ال ّله ،ال بكسب وتعلم من الناسِّ ،
وإذا كان ال ّله جل شأنه هو املعطي وامللهم بالطريقة الغيبية اإلعجازية،
فال جمال للشك والتساؤل .أما إذا كان السؤال حول انطباق هذا املفهوم
عىل اإلمام ،أي هل أن ال ّله عينه واختاره إمام ًا أم ال؟ فهذا بحث مستقل،
وللشيعة أدلتهم وبراهينهم عىل النص والتعيني كرشط لإلمامة ،وعىل
حتديد أشخاص األئمة ،عن طريق النقل الثابت لدهيم ،ومما يؤيد ذلك
الكفاءة الظاهرة للناس.

والقرآن الكريم حيدثنا عن النبي عيسى ،Eالذي أعطاه ال ّله النبوة
وهو رضيع يف املهد ،ويف عقيدة الشيعة أن اإلمامة امتداد للنبوة ،وهي
ال تكون إال بالتعيني من قبل ال ّله ،وليست شأن ًا يتحكم به البرش .حتى
تكون مؤهالهتا كسبية أو مأخوذة عن طريق التحصيل .وتبدو قصة
ار ْت إِ َل ْي ِه َقا ُلوا كَ ْي َ
ف
النبي عيسى Eجلية للجميع .يقول تعاىل{ :ف ََأ َش َ
ِ
ُن َك ِّل ُم َم ْن كَ انَ فيِ المْ َ ْه ِد َصبِ ًّياَ .ق َ
اب َو َج َع َلنِي
ال إِنيِّ َع ْب ُد ال ّله آ َتانيِ ا ْلك َت َ
نَبِ ًّيا}((( ،وهذا ما يؤمن به مجيع املسلمني .فقد عجب بنو إرسائيل
من أمر والدته وجميئه من غري أب ،وملا كانت والدته باإلعجاز ،فقد
ار ْت إِ َل ْي ِه} ألهنا
كان اجلواب عن سؤاهلم باإلعجاز أيض ًا{ ،ف ََأ َش َ
كانت صائمة عن الكالم بأمر ال ّله تعاىل{ :إِنيِّ ن ََذرت لِلر ِ
ان َص ْو ًما
ْ ُ َّ حمْ َ
((( سورة مريم ،اآليتان.30-29 :
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َف َلن ُأكَ ِّلم ا ْليوم إِ ِ
نس ًّيا}((( فازداد تعجبهم ،فكيف يكلمون طف ً
ال
َ ََْ
ْ
ِ
يمض عىل والدته إال أيام قليلة؟ وكيف يستفرسون منه
رضيع ًا مل
عن أمر والدته الغريبة؟ وإذا به يبادرهم باجلوابَ { :ق َ
ال إِنيِّ َع ْب ُد
ِ
اب َو َج َع َلنِي نَبِ ًّيا}((( ،وحيدثنا القرآن عن حييى بن
ال ّله آ َتانيِ ا ْلك َت َ
ِ
اب بِقُ َّو ٍة َوآ َت ْي َن ُاه الحْ ُ ْك َم
{يا يحَ ْ َيى ُخ ْذ ا ْلك َت َ
زكريا ،Eيقول تعاىلَ :
َصبِ ًّيا}((( ،والصبي يطلق عىل من هو دون البلوغ ،ونحن ال نشك يف
قدرة ال ّله وإرادته .وكذلك مل يكن علم النبي األعظم Aكسب ًا حتصيلي ًا
فقد كان أمي ًا ،ال يقرأ وال يكتب ،ومل يأخذ عل ًام من أحد قط .قال
{و َما كُ ْن َت َت ْت ُلو ِم ْن َقب ِل ِه ِم ْن ِك َت ٍ
ال تخَ ُ ُّط ُه بِ َي ِمينِ َك إِ ًذا َ
اب َو َ
اب
ال ْر َت َ
تعاىلَ :
ْ
ِ
ِ
(((
وحا ِم ْن َأ ْم ِرنَا َما
{وكَ َذل َك َأ ْو َح ْي َنا إِ َل ْي َك ُر ً
المْ ُ ْبط ُلونَ }  ،ويقول تعاىلَ :
ِ
ال ِ
اب َو َ
اإليماَ نُ }(((.
كُ ْن َت َت ْد ِري َما ا ْلك َت ُ
فإذ ًا ثبت أن اإلمامة تكون بالنص والتعيني ،وأن مؤهالهتا ليست
كسبية أو حتصيلية ،وإذا ثبت النص عىل اإلمام اجلواد ،Eوهذا ما
يعتقده الشيعة ،فليس هناك جمال للشك يف إمامته لكونه صغري السن.

التفوق العلمي

مل تصلنا من أخبار علوم اإلمام اجلواد إال شذرات قليلة ،أودعت
((( سورة مريم ،آية.26 :
((( سورة مريم ،آية.30 :
((( سورة مريم ،آية.12 :

((( سورة العنكبوت ،آية.48 :
((( سورة الشورى ،آية.52 :
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يف بعض كتب التاريخ ،ومر ّد ذلك هو االضطهاد الذي مارسه
العباسيون بحق أهل البيت ،والتنكيل هبم ،والتضييق عليهم ،وعىل
من يلوذ هبم .وقد أثار معارصوه من العلامء وحاشية السلطة شكوك ًا
يف أهليته ملنصب اإلمامة ،فكيف يدعي اإلمامة وهو ال يزال يف الثامنة
من العمر؟ وكيف يدعي بعض الناس ممن حولـه اإلمامة له ،ويف األمة
كثري من العلامء والقضاة وأعيان البالد؟ وهبذا أصبح عرضة للتحدي
والسؤال .وبالفعل فقد تعرض لالمتحان ،وزاد يف شدة األمر سخط
مراكز السلطة عىل أهل البيت ،Bألهنم ينافسوهنم عىل مقام القيادة.
ومل يكن بروز اجلواد Eمرضي ًا للعباسيني والقضاة امللتفني حوهلم.

ويذكر التاريخ أن العباسيني عقدوا جملس ًا بمحرض اخلليفة املأمون،
ٍ
يومئذ
المتحان معرفة اإلمام اجلواد وعلمه ،وجاؤوا بقايض القضاة
وهو (حييى بن أكثم) ،ليمتحنه بمسألة عويصة ،فطرح عليه السؤال
التايل :ما تقول يف حمرم قتل صيد ًا؟ فقال اإلمام« :Eقتله يف حل أو
حرم؟ عامل ًا كان املحرم أم جاه ً
ال؟ قتله عمد ًا أو خطأ؟ حر ًا كان املحرم
أم عبد ًا؟ صغري ًا كان أم كبري ًا؟ مبتدئ ًا بالقتل أم معيد ًا؟ من ذوات الطري
كان الصيد أم من غريها؟ من صغار الصيد كان أم من كباره؟ مرص ًا
عىل ما فعل أو نادم ًا؟ يف الليل كان قتله للصيد أم هنار ًا؟ حمرم ًا بالعمرة
إذ قتله أو باحلج؟».

فتحيرّ حييى بن أكثم ،وبان يف وجهه العجز واالنقطاع .ثم طلب
املأمون من اإلمام أن يذكر تفصيل اجلواب عىل التفريعات التي ذكرها
للمسألة ،فقال أبو جعفر« :Eنعم ،إن املحرم إذا قتل صيد ًا يف احلل
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وكان الصيد من ذوات الطري وكان من كبارها فعليه شاة ،فإن كان
أصابه يف احلرم فعليه اجلزاء مضاعف ًا ،وإذا قتل فرخ ًا يف احلل فعليه محل
قد فطم من اللبن ،وإذا قتله يف احلرم فعليه احلمل وقيمة الفرخ ،وإن
كان من الوحش وكان محار وحش فعليه بقرة ،وإن كان نعامة فعليه
بدنة ،وإن كان ظبي ًا فعليه شاة ،فإن قتل شيئ ًا من ذلك يف احلرم فعليه
اجلزاء مضاعف ًا هدي ًا بالغ الكعبة ،وإذا أصاب املحرم ما جيب عليه
اهلدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى ،وإن كان إحرامه للعمرة
نحره بمكة .وجزاء الصيد عىل العامل واجلاهل سواء ،ويف العمد له
املأثم ،وهو موضوع عنه يف اخلطأ ،والكفارة عىل احلر يف نفسه ،وعىل
السيد يف عبده ،والصغري ال كفارة عليه ،وهي عىل الكبري واجبة ،والنادم
يسقط بندمه عقاب اآلخرة ،واملرص جيب عليه العقاب يف اآلخرة» .

فقال له املأمون :أحسنت ـ أبا جعفر ـ أحسن ال ّله إليك ،فإن رأيت
أن تسأل حييى عن مسألة كام سألك.
فقال له أبو جعفر« :Eأخربين عن رجل نظر إىل امرأة يف أول
النهار فكان نظره إليها حرام ًا ،فلام ارتفع النهار حلت له ،فلام زالت
الشمس حرمت عليه ،فلام كان وقت العرص حلت له ،فلام غربت
الشمس حرمت عليه ،فلام دخل عليه وقت العشاء اآلخرة حلت له،
فلام كان انتصاف الليل حرمت عليه ،فلام طلع الفجر حلت له ،ما حال
هذه املرأة وبم حلت له وحرمت عليه؟» .
فقال له حيي بن أكثم :ال وال ّله ما أهتدي إىل جواب هذا السؤال،
وال أعرف الوجه فيه ،فإن رأيت أن تفيدناه.
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فقال أبو جعفر« :Eهذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي
يف أول النهار فكان نظره إليها حرام ًا عليه ،فلام ارتفع النهار ابتاعها من
موالها فحلت له ،فلام كان الظهر اعتقها فحرمت عليه ،فلام كان وقت
العرص تزوجها فحلت له ،فلام كان وقت املغرب ظاهر منها فحرمت
عليه ،فلام كان وقت العشاء اآلخرة كفّر عن الظهار فحلت له ،فلام كان
نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه ،فلام كان عند الفجر راجعها
املحدث ابن حجر اهليتمي املكي املتوىف سنة
فحلت له»((( وقد ذكر
ّ
 974هذه احلادثة يف كتابه (الصواعق املحرقة) ونقل بعض ما دار يف
ذلك املجلس(((.
وجاء يف بحار األنوار عن عيل بن إبراهيم عن أبيه قال :استأذن عىل
أيب جعفر قوم من أهل النواحي ،فأذن هلم ،فدخلوا فسألوه يف جملس
واحد عن ثالثني ألف مسألة ،فأجاب وله عرش سنني.
ويع ّلق الشيخ املجليس Dعىل هذه الرواية بقوله :إن الكالم
قد يكون حممو ً
ال عىل املبالغة يف كثرة األسئلة واألجوبة ،أو أن املراد
بوحدة املجلس الوحدة النوعية أو مكان واحد كمنى وإن كان يف أيام
متعددة(((.

هذه املواقف وأمثاهلا أثبتت جدارة اإلمام اجلواد وأهليته ملنصب
اإلمامة ،لذلك جتد عامل ًا فقيه ًا من أهل البيت ،هو عيل بن جعفر
((( اإلرشاد في معرفة حجج ال ّله على العباد ج ،2ص.285
((( الصواعق المحرقة .ص.204
((( بحار األنوار .ج 50ص.93
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الصادق ،عىل كرب سنه ،ومكانته العلمية ،وكونه عماًّ أليب اإلمام اجلواد،
لكنه خضوع ًا ملا يعرفه من أحقية اجلواد مع صغر سنه ،يعرتف له
باإلمامة والفضل ،ويبدي له االحرتام واخلضوع.

ورد عن حممد بن احلسن بن عامر قال :كنت عند عيل بن
جعفر بن حممد جالس ًا باملدينة إذ دخل عليه أبو جعفر حممد بن عيل
الرضا Eاملسجد ـ مسجد الرسول Aـ فوثب عيل بن جعفر بال حذاء
وال رداء ،فقبل يده وعظمه ،فقال له أبو جعفر :Eيا عم اجلس رمحك
ال ّله .فقال :يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم ،فلام رجع عيل بن جعفر
عم أبيه وأنت تفعل
إىل جملسه ،جعل أصحابه يوبخونه ،ويقولون :أنت ّ
به هذا الفعل؟ فقال :اسكتوا إذا كان ال ّله عز وجل ـ وقبض عىل حليته
ـ مل يؤهل هذه الشيبة وأهلّ هذا الفتى ووضعه حيث وضعه ،أنكر
فضله؟! نعوذ بال ّله مما تقولون(((.
كرمه وجوده

لقب اإلمام حممد بن عيل الرضا باجلواد ،جلوده وكرمه وكثرة عطائه،
واجلواد من اجلود ،وهو كثرة العطاء والكرم .قال بعض اللغويني :إن
اجلود هو كثرة العطاء من غري سؤال(((.
وقال الشاعر:
وما اجلود من يعطي إذا ما سألته

ولكن من يعطي بغري سؤال

((( محمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ج1405 ،1ﻫ( ،بيروت :دار األضواء) ،ص.322
((( أبو هالل العسكري .الفروق في اللغة1403 ،هـ (دار اآلفاق الجديدة) ،ص.167
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ومن شواهد جوده التي نقلها التاريخ:

•قال أمحد بن حديد خرجت مع مجاعة حجاج ًا ،فقطع علينا
الطريق ،فلام دخلت املدينة لقيت أبا جعفر يف بعض الطريق،
فأتيته إىل املنزل ،فأخربته بالذي أصابنا .فأمر يل بكسوة
وأعطاين دنانري ،وقال فرقها عىل أصحابك عىل قدر ما
ذهب .فقسمتها بينهم فإذا هي عىل قدر ما ذهب منهم ال
أقل وال أكثر(((.

•وعن عيل بن إبراهيم عن أبيه قال :كنت عند أيب جعفر الثاين
 Eإذ دخل إليه صالح بن حممد بن سلامن اهلمداين ،وكان
يتولىّ له- ،أي متولي ًا عىل بعض أمواله -فقال له :جعلت
فداك اجعلني من عرشة آالف درهم يف حلّ فإين أنفقتها،
فقال :Eأنت يف حل(((.

•ونقل الصفدي أنه كان Eيف كل سنة يوزع يف املدينة أكثر
من ألف ألف درهم((( .وكان يتفقد الفقراء واملحتاجني من
دون أن يسألوه ،ولذلك سمي باجلواد .ويروى عنه أنه قال:
«أهل املعروف إىل اصطناعه أحوج من أهل احلاجة إليه ألن
هلم أجره وفخره وذكره فمهام اصطنع الرجل من معروف
((( بحار األنوار .ج 50ص.44

((( المصدر نفسه .ص.105

((( صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي .الوافي بالوفيات ج1420 ،4ﻫ( ،بيروت :دار إحياء
التراث) ،ص.79
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فإنام يبتدئ فيه بنفسه»((( ،فاإلنسان أحوج إىل إعطاء الفقري
من أخذ الفقري منه .وهذه الرؤية قمة يف املبادئ والقيم .وقد
ال يدرك اإلنسان غري املتأمل حقيقة األجر وعظم شأنه يف
اآلخرة ،ألنه يعيش اللحظة احلارضة ويستغرق يف مطالب
الدنيا ،وقد عرب ال ّله عن ذلك فقال{ :يع َلمونَ َظ ِ
اه ًرا ِم ْن
َْ ُ
اآلخر ِة هم غَ ِ
اة الدنيا وهم عن ِ
ِ
اف ُلونَ }(((.
الحْ َ َي ُّ ْ َ َ ُ ْ َ ْ
َ ُ ْ
هدي وإرشاد

من أفضل ما نستفيده من االحتفاء بذكرى اإلمام اجلوادE
االقتباس من هديه وإرشاده ،فكلامته التوجيهية ،ونصائحه الرسالية،
متثل نور ًا ييضء لإلنسان طريق احلياة.
فمن توجيهاته الرائعة Eقوله:

« -1ال تكن ولي ًا ل ّله تعاىل يف العالنية وعدو ًا له يف الرس»(((.

إنه حتذير ملن يتظاهر أمام الناس بتقوى ال ّله ،والتزام أوامره ،لكنه
بعيد ًا عن أعني الناس يتجرأ عىل معايص ال ّله.
 -2قال« :Eمن عمل عىل غري علم كان ما يفسد أكثر مما
يصلح»(((.

((( بحار األنوار .ج 75ص.79

((( سورة الروم ،آية.7 :

((( بحار األنوار .ج 75ص.365

((( محمد بن الحسن الحر العاملي .وسائل الشيعة .ج 27حديث  ،33112الطبعة األولى
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وهو توجيه إىل املعرفة ،وتذكري بمحورية العلم يف حركة اإلنسان.

 -3قال« :Eمن أطاع هواه أعطى عدوه مناه»(((.

فالعدو الرئيس لإلنسان يف هذه احلياة هو الشيطان الرجيم ،الذي
ني}((( ،وإذا ما أطاع اإلنسان
يصفه ال ّله تعاىل بقوله{ :إِ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
شهواته ،فإنه حيقق هدف الشيطان ومناه جتاهه.
وحتى يف الرصاعات والعداوات التي حتصل بني أبناء البرش ،عىل
ترصف بوحي
اإلنسان أن يترصف جتاه أعدائه بتفكري وتع ّقل ،أما إذا ّ
من عاطفته وانفعاله ،فقد خيدم أهداف عدوه ،من حيث ال يريد.
 -4قال« :Eمن استفاد أخ ًا يف ال ّله فقد استفاد بيت ًا يف اجلنة»(((.

فال يشء أثمن من الصديق املبدئي ،الذي ترتبط به يف ظل القيم
الدينية ،إنه يساعدك عىل نيل رمحة ال ّله ورضوانه.

 -5قال« :Eثالث يبلغن العبد رضوان ال ّله تعاىل :كثرة االستغفار،
ولني اجلانب ،وكثرة الصدقة»(((.

إن كثرة االستغفار تعني مراجعة اإلنسان الدائمة ألخطائه وثغراته

1993م( ،بيروت :مؤسسة آل البيت Bإلحياء التراث) ،ص.25

((( علي النمازي الشاهرودي .مستدرك سفينة البحار .ج ،6الطبعة األولى 1419ﻫ( ،قم:
مؤسسة النشر اإلسالمي) ،ص.94

((( سورة البقرة ،آية.168 :

((( ميرزا حسين النوري الطبرسي .مستدرك الوسائل .ج ،8الطبعة الثالثة1991م( ،بيروت:
مؤسسة آل البيت Bإلحياء التراث ) ،ص.323
((( بحار األنوار .ج 75ص.81
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ونقاط ضعفه ،وعزمه عىل تداركها وتالفيها .أما لني اجلانب فيعني
حسن عالقته مع الناس ،والصدقة تعني االهتامم بمناطق الضعف يف
املجتمع ،والشعور باملسؤولية جتاه املحتاجني.
 -6قال« :Eما هدم الدين مثل البدع»(((.

فإضافة يشء إىل الدين ،ونسبة ما ليس منه إليه يعترب نسف ًا حلقيقة
الدين ،وهي كونه وحي ًا من قبل ال ّله تعاىل ،وليس من وضع البرش.
 -7قال« :Eعنوان صحيفة املؤمن حسن خلقه»(((.

فاملعتقدات والعبادات عىل أمهيتها ،إال أن ثمرهتا املطلوبة هي
األخالق الطيبة ،فإذا مل تتوفر يف شخصية اإلنسان ،فذلك يعني ضعف
العقيدة ،وسطحية العبادة.

 -8قال« :Eمن سالمة اإلنسان قلة حفظه لعيوب غريه ،وعنايته
بإصالح عيوب نفسه»(((.

هذا هو النهج السليم لإلنسان الواعي ،أن هيتم بمعاجلة نقاط
ضعفه ،وأن ال يتتبع عثرات اآلخرين.

((( مستدرك سفينة البحار .ج 6ص.576

((( أبو محمد الحسن بن علي الحراني .تحف العقول عن آل الرسول ،Aالطبعة الخامسة
1974م( ،بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) .ص.141

((( بحار األنوار .ج 75ص.81
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وجهها ألتباعه
جاء يف وصية لإلمام أيب حممد احلسن العسكريَّ E
وشيعته ،قال فيها« :أوصيكم بتقوى ال ّله والورع يف دينكم واالجتهاد
ل ّله وصدق احلديث وأداء األمانة إىل َم ِن ائتمنكم من َب ٍّر أو فاجر،
وطول السجود وحسن اجلوار ،فبهذا جاء حممد .Aص ُّلوا يف عشائرهم
واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأ ّدوا حقوقهم ،فإن الرجل منكم
وحسن خلقه مع الناس
إذا ورع يف دينه وصدق يف حديثه وأ ّدى األمانة َّ
فيرسين ذلك ،اتقوا ال ّله وكونوا زي ًنا وال تكونوا شي ًنا،
قيل :هذا شيعي ّ
جروا إلينا كل مو ّدة وادفعوا عنا كل قبيح»(((.
ُّ
اإلمام احلسن العسكري Eعاش كآبائه الطاهرين حياة صعبة
أشد من حياة آبائه وأجداده يف بعض
قاسية ،ولعلّ الصعوبة يف حياته ّ

((( تحف العقول عن آل الرسول ،Aص.362
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اجلوانب والظروف.

ومن ذلك قرص عمره الرشيف ،فوالدته Eكانت سنة 232ﻫ،
وشهادته سنة 260ﻫ ،مما يعني أن عمره Eكان 28سنة فقط ،فهوE
عمرا ،فقد استشهد اإلمام
ّ
وجده اإلمام اجلواد Eمن أقرص األئمة ً
اجلواد وعمره  25سنة ،وهذا مما يدعم القول بأن رحيلهام Cعن الدنيا
طبيعيا ،وإنام بعامل االغتيال والقضاء عىل حياهتام بالسم ،وإن
مل يكن
ًّ
خصوصا مع مالحظة الظروف واألجواء
كانت اآلجال بيده سبحانه،
ً
التي كان األئمة Bيعيشوهنا يف ظل السلطة املناوئة هلم.
وباإلضافة إىل قرص عمر اإلمام العسكري Eفإنه عاش حالة
احلصار طوال حياته ،وهذا أمر مل ِ
يعان منه آباؤه Bبمثل ما عاناه،
فبعض األئمة كانت تتاح هلم الفرصة بحيث ال يكون فيها حتت رقابة
السلطة ،كأن تكون حياته يف بدايتها بعيدة عن مركز السلطة ،فيكون
يف املدينة مث ً
ال واخلليفة يف بغداد أو دمشق ،لكن اإلمام العسكريE
املشددة من صغره.
عاش حالة احلصار والرقابة ّ

فحينام ُر ِّح َل مع أبيه اإلمام اهلادي Eبأمر املتوكّ ل العبايس من
املدينة إىل سامراء (سرُ َّ َمن رأى) كان عمره سنتني أو أربع سنوات
فقط ،وكانت املنطقة التي ُأسكنوا فيها منطقة اجليش واجلند ،ولذلك
وم ْن يقيم فيها يسمى (عسكري) نسبة إىل هذه
تسمى (عسكر)َ ،
كانت ّ
املنطقة ،ولذلك أطلق عىل اإلمام هذا اللقب.
سامراء مل يكن هناك مجهور األمة وال نخبتها العلمية من الذين
ويف
ّ
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قد خيتلط هبم اإلمام أو يلتفّون ويتعاطفون معه ،بل كانت عاصمة
الدولة آنذاك ،فكان ّ
سكاهنا احلاكم مع جنوده وحاشيته واملقربني إليه.
وشدد
وقد أبقى اخلليفة العبايس اإلمام اهلادي وابنه العسكري فيها ّ
عليهام الرقابة ،وبقي اإلمام العسكري فيها إىل أن استشهد.

نتصور صعوبة الظروف التي قاساها اإلمام،
لذلك يمكننا أن
ّ
مفروضا
لدرجة أن بعض الروايات التارخيية تنقل أن اإلمام Eكان
ً
مرتني يف األسبوع ليثبت تواجده
عليه أن حيرض إىل ديوان احلاكم ّ
وحضوره.

وهذا ك ّله يبينِّ أن فرصة لقاء اإلمام بالناس كانت ضعيفة،
والفرصة الوحيدة كانت حينام يكون اإلمام يف الطريق عندما
خيرج Eلبعض شؤونه أو إىل قرص اخلليفة ،وإال فإن الرت ّدد عىل اإلمام
وزيارته كانت حمفوفة باملخاطر.

العامة مل يكن آم ًنا ،وهذا ما نستشفّه
وحتى اللقاء به يف الطرقات
ّ
من رواية تنقل عنه Eأنه كتب إىل بعض شيعته يقول هلم« :أال ال
ُي َس ِّل َم َّن ع َّ
يل أحد ،وال يشري إ َّيل بيده ،وال يومئ ،فإنكم ال ُتؤم َنون
عىل أنفسكم»(((.
ِ
نيت
وورد عنه Eأنه قال« :ما ُمن َي ٌ
أحد من آبائي بمثل ما ُم ُ
به»(((.
((( بحار األنوار .ج 50ص  269حديث .34

((( السيد محمد كاظم القزويني .اإلمام الحسن العسكري Eمن المهد إلى اللحد ،الطبعة
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املشددة عىل اإلمام ما تركت الفرصة ألن تستفيد األمة
هذه الرقابة ّ
كثريا ،وبالرغم من ذلك ،نجد عد ًدا ال بأس به روى عن اإلمام،
منه ً
حيث ترجم السيد حممد كاظم القزويني يف كتابه (اإلمام احلسن
العسكري Eمن املهد إىل اللحد) ِلـ  242ممن استفادوا من علمه
ورووا عنه ،وهو عدد ال بأس به باملقارنة مع احلالة التي كان يعيشها
اإلمام.E

جدا ،فلذلك نجد أن أكثر
لكن ما وردنا عن حياته كان حمدو ًدا ًّ
شح املصادر،
من يكتبون عن سريته Eيشريون من البداية إىل ّ
يقول السيد حممد كاظم القزويني يف مقدمة كتابه (اإلمام احلسن
العسكري Eمن املهد إىل اللحد) « :ال أستطيع أن أعرف كيف ي ّتم
والسري،
تأليف هذا
الكتيب مع ق ّلة املواد التارخيية املوجودة يف الرتاجم ّ
ّ
ويف بطون التواريخ واألحاديث؟»(((.

ومن الغريب أن نجد يف املقابل من يضيف إىل حياته Eأشياء
وتثبت.
حتتاج إىل حتقيق ّ
وهذه مشكلة نواجهها مع معظم ِسيرَ األئمة.B
من ذلك أنك جتد معظم من كتب عنه Eيف كتب الروايات
يذكر هذه املكرمة والفضيلة ،التي لو تأمل فيها اإلنسان يشك يف
أساس صحتها ،حيث يذكرون أن املعتمد العبايس ،وهو الذي يروى
األولى 1992م( ،بيروت :دار الكتاب اإلسالمي) ،ص .297

((( المصدر نفسه.ص.6
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دس السم لإلمام العسكري ،Eوالذي قد عاش فرتة كثرت فيها
أنه ّ
الرصاعات السياسية بني العباسيني وبني األخ وأخيه أو األب وابنه من
سبب عدم استقرار احلكم ،بحيث ال
أجل احلصول عىل السلطة ،مما َّ
شهورا أو سنوات حمدودة .فقد نقل (أن املعتمد ترضع
يبقى اخلليفة إال
ً
إىل اإلمام العسكري Eوسأله أن يدعو له أن يبقى يف احلكم عرشين
سنة ،ألنه رأى من سبقه من أسالفه من احلكام العباسيني كيف كانت
أيام حكمهم قصرية ،وكيف خلعوا وقتلوا رشَّ قتله؟! فدعا له اإلمام
العسكري Eواستجاب ال ّله دعاء اإلمام)(((.
هذه الرواية تريد أن تربز أمرين ،مها:

األول :أن اإلمام مستجاب الدعاء من ال ّله تعاىل.
الثاين :أن اإلمام يحُ ْ ِسن حتى مع أعدائه ويدعو هلم.

املتصور أن يدعو
وما يدعو للتشكيك يف هذه الرواية أنه من غري
ّ
اإلمام Eلطاغية ظامل وغري رشعي ،ولو كانت استجابة اإلمام ودعاؤه
نابعا من قلبه وعن قصد وإرادة،
اضطرارا وتقية لن يكون دعاء اإلمام ً
ً
وبالتايل ال يستجيب ال ّله تعاىل دعوة ليست من القلب وغري مقصودة.
وتثبت.
وهلذا فإن هذه الرواية حتتاج إىل حت ّقق ّ

اإلمام يملك شخصية مؤثرة

كان اإلمام احلسن العسكري Eيملك شخصية مؤثرة ومهيمنة
((( اإلمام الحسن العسكري Eمن المهد إلى اللحد .ص .58
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عىل من يلتقي به ويتعامل معه ،ويف هذه النقطة تروى العديد من
السجانني ـ أو املوكلني به عندما يأمر
الروايات ،منها ما ينقل عن أن
ّ
سلوكيا ،وذلك كام ينقل أنه
اخلليفة بسجنه ـ كانوا يتأثرون به ويتغريون
ًّ
يف زمن املهتدي العبايس عندما جاء بعض العباسيني ملسؤول السجن
الذي وضع فيه اإلمام Eواسمه (صالح بن وصيف) وقالوا لهَ :ض ِّي ْق
توس ْع .فقال صالح :ما أصنع به ،قد وكَّ ْل ُت به رجلني رشَّ َم ْن
عليه وال ّ
قدرت عليه ،فقد صارا من العبادة والصالة والصيام إىل أمر عظيم .ثم
أمر بإحضار املوكَّ َلينْ فقال هلام :وحيكام ،ما شأنكام يف أمر هذا الرجل؟
فقاال له :ما نقول يف رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله ،ال يتك ّلم وال
يتشاغل بغري العبادة ،فإذا نظر إلينا أرعدت فرائصنا وداخلنا ما ال نملكه
العباسيون ذلك انرصفوا خائبني(((.
من أنفسنا فلام سمع
ّ

ويف حادثة أخرى تنقل كتب التاريخ أنه :حبس أبو حممد Eعند
ِ
(ع ِّ
حممد عليه وعليهم السالم
يل بن اوتامش) ـ وكان شديد العداوة آلل ّ
َ
وقيل له :افعل به وافعل .قال :فام أقام إال
غليظ ًا عىل آل أيب طالب ـ
خديه له ،وكان ال يرفع برصه إليه إجال ً
ال له وإعظام ًا،
يوم ًا حتى وضع َّ
وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصرية وأح ِّنهم قو ً
ال فيه(((.
قوة وهيمنة شخصية اإلمام عىل
هذه املواقف تكشف عن مدى ّ
قويا يف
قلوب الناس ،وهكذا ينبغي أن يكون سلوك اإلنسان املسلم ًّ

(((   أعالم الهداية ،اإلمام الحسن بن علي العسكري Eج ،13الطبعة األولى 2004م،
(بيروت :مؤسسة التاريخ العربي) ،ص .113
(((   اإلرشاد في معرفة حجج ال ّله على العباد .ج 2ص.330-329
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ومؤثرا وفاع ً
ال بسلوكه أكثر من كالمه ووعظه.
شخصيته
ً
وصايا اإلمام العسكريE

اإلمام العسكري Eهو اإلمام احلادي عرش من أئمة أهل
ممتدة
البيت ،Bووالد اإلمام املهدي Eالذي سيغيب عن شيعته مدة ّ
من الزمن ،ولذلك فام ورد يف الوصية التي افتتحنا هبا احلديث عبارة عن
منهج عام للشيعة يتعاملون َو ْفق َُه ويسريون عىل هديه يف عرص الغيبة.
ويمكننا أن نستخرج من هذه الوصية ثالثة حماور:

المحور األول :االلتزام بالمبادئ والقيم

قلبيا فقط ،وإنام هو انتامء قيمي سلوكي،
التشيع ليس
ً
انتامء ًّ
ّ
ملتزما
وبالتايل فإن َم ْن ينتمي إىل هذا اخلط والتيار جيب أن يكون
ً
احلب ألهل
بالقيم واملبادئ ،وال يكفي االنتامء العاطفي ،من إعالن
ّ
البيت Bواملواالة هلم ،فالكثري من الروايات والنصوص تؤكّ د أن هذا
املحبة والوالء القلبي واالنتامء
فمجرد
ال حيقق العنوان وال جيدي،
ّ
ّ
العاطفي ال جيدي ،وإنام جيب االلتزام بالقيم ،ولذلك فإن أول ما
يركّ ز عليه اإلمام يف هذه الوصية هو مسألة القيم والسلوك امللتزم،
يقول« :Eأوصيكم بتقوى ال ّله والورع يف دينكم واالجتهاد ل ّله وصدق
احلديث وأداء األمانة إىل َم ِن ائتمنكم».
المحور الثاني :االندماج في مجتمع األمة

السلطات العباسية واألموية ومجيع السلطات املعادية ألهل
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البيت Bحاولت أن حتارص أهل البيت Bوتبعدهم عن شيعتهم
عموما ،ح ّتى ال يتفاعلوا مع مجهور األمة ويؤثروا
وأتباعهم وعن الناس
ً
فيهم.

عاما لشيعته بأن ال ينعزلوا عن األمة،
يوجه اإلمام
ً
ولذلك ّ
خطابا ًّ
وعامة املسلمني ،فالبعض من الناس يرى يف
وأن يندجموا مع مجاهريها
ّ
االندماج والتداخل مع اآلخرين نوع ًا من الذوبان فيهم عىل حساب
املبادئ .ويف الواقع ،إن املؤمن احلقيقي الذي حيمل الوعي والبصرية ال
خيشى عليه من الذوبان والتأثّر ،بل هو يف موقع التأثري يف اآلخرين.
يوجهون شيعتهم إىل االندماج والتداخل مع الناس
ولذلك فاألئمة ِّ
يف جمتمعاهتم وأوطاهنم ،وأال يكونوا فئة معزولة حمارصة ،وأ َّ
ال يعيشوا
حالة االنطواء واالنكفاء عىل أنفسهم.

أي جمتمع ينعزل ويبتعد عن اجلمهور يسهل اتهّ امه بأي
أو ًال :ألن ّ
وتشوه سمعته ،بينام إذا اختلط مع الناس فإهنم يرونه ويتأكدون
هتمة،
َّ
من وضعه وال تنطيل عليهم تلك التهم والشبهات التي من املمكن أن
تلقى من هنا وهناك.

ضده ،وسيكون
ألي جمتمع خيلق أجواء معادية ّ
ثاني ًا :إن االنعزال ّ
عىل العكس من ذلك لو كان هناك اختالط وتداخل فإنه تنشأ حالة من
اجليدة بني اجلميع.
املو ّدة واأللفة والعالقة ّ
وثالثًا :إن االبتعاد عن الناس ال يوصل إليهم الفكرة بشكل جيد،
وتصبح أفكار ومعتقدات وآراء ذلك املجتمع املنعزل مشوشة وغري
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مفهومة لدى اآلخرين ،بينام لو كان هناك اندماج بني املجتمعات عىل
اختالفها ستكون أفكار كل جمتمع معروفة بشكل أوضح.

وخاصة يف هذا العرص الذي حدثت فيه
ولذلك نحن نؤكّ د ـ
ّ
تغريات جتعل اإلنسان أكثر ثقة بنفسه وأكثر أم ًنا واطمئنا ًنا عىل وضعه
ـ أمهية مسألة االندماج واالنفتاح ،وقد رأينا اآلثار الطيبة الكثرية،
فوجدنا كيف أن البعض من املؤمنني من أتباع أهل البيت Bحينام
اندجموا مع اآلخرين استطاعوا أن يعطوا صورة مرشقة عن مذهب أهل
انطباعا حس ًنا لدى اآلخرين ،وهذا األمر
البيت Bوأتباعه ،وأن يرتكوا
ً
يف مصلحة املجتمع املؤمن ويف مصلحة الرسالة التي نؤمن هبا.
وخاصة عىل املستوى الوطني ،وعىل
إن االندماج أمر مطلوب،
ّ
مستوى املؤسسات الوطنية والعالقات االجتامعية.

ولذلك فإن ما نراه من حالة سلبية عند بعض الطلبة من جمتمعنا
يتوجهون للدراسة يف اجلامعات ،فرتاهم يتك ّتلون وينطوون
حينام
َّ
عىل بعضهم ،بحيث ال تكاد جتد هلم عالقات مع اآلخرين من أبناء
املجتمعات األخرى إن هذه الظاهرة غري جيدة ،فنحن ال نخاف من
إبداء ما عندنا ح ّتى نبدو هبذه االنطوائية واالنعزال ،وخاصة مع هذه
نتعرف إىل اآلخرين ونرتك الفرصة
التطورات اإلجيابية ،بل نحاول أن ّ
ليتعرفوا إلينا.
لآلخرين ّ
وقد رأينا أن من فوائد انفتاح البعض عىل اآلخرين أن دعاهم ذلك
ّ
واالطالع حوله بشكل أفضل ،ألهنم
لتعرف مبدئهم ومذهبهم والقراءة
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حينام يلتقون اآلخرين فيسألوهنم عن عقائدهم وممارساهتم جيدون
حتدي اإلجابة عن هذه االستفسارات ،فيقرأون ويبحثون،
أنفسهم أمام ّ
وهذه ثمرة جيدة.

وهبذا ،فإن االنفتاح عىل اآلخر يكون من أسباب البصرية باملبدأ،
ووسيلة للتعريف هبذا املجتمع وإيصال هذه األفكار واآلراء لآلخر.

ومن اخلطأ الكبري أن يبقى شبابنا يف اجلامعات أو موظفونا يف
املناطق املختلفة منكفئني عىل أنفسهم.

حيث عىل مسألة االندماج والتداخل مع
واإلمام يف هذه الوصية ّ
اآلخرين ،يقول« : Eص ُّلوا يف عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا
مرضاهم وأ ّدوا حقوقهم ،إن الرجل منكم إذا ورع يف دينه وصدق يف
فيرسين
حديثه وأ ّدى األمانة َ
وح ُس َن خلقه مع الناس ،قيل هذا شيعي ّ
يعود أتباعه بااللتزام بالقيم
ذلك» ،وهذا معناه أن اإلمام يريد أن ّ
والسلوك الطيب بني الناس.

المحور الثالث :حسن السمعة

يشوه ويرسم صورة خاطئة
هناك عىل طول التاريخ من حياول أن ّ
عن أتباع أهل البيت ،Bألغراض سياسية ،أو جلهله هبم ،أو لقناعة
خاطئة ،وعلينا أن نعمل لتحسني الصورة ،وأن تكون صورة هذا
املجتمع حسنة أمام اآلخرين ،فهذه مسؤوليتنا.
يقول يف ذلك اإلمام العسكري« :Eاتقوا ال ّله ،وكونوا زي ًنا وال
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تكونوا شي ًنا»(((.

إن البعض يف جمتمعنا حينام يسمع حدي ًثا عن االهتامم بانطباع
اآلخرين جتاه املذهب واملجتمع ،يفهم ذلك فهماً خاط ًئا ويقول ـ إما عن
هيمنا ما يقوله ع َّنا اآلخرون .أو يستشهد باآلية
جهل أو محاقة ـ :وما ّ
ود َو َ
﴿و َلن َت ْر ىَض َع َ
ارى َح َّتى َت َّتبِ َع ِم َّل َت ُه ْم﴾(((،
نك ا ْل َي ُه ُ
القرآنيةَ :
ال ال َّن َص َ
وهذا خلط لألوراق ،فليس صحيح ًا أن نقول إن السمعة احلسنة لدى
حيسن سمعته،
اآلخرين ليست ّ
مهمة ،فاإلنسان املسلم كفرد ينبغي له أن ّ
واملجتمع املسلم كمجتمع ينبغي له ـ كذلك ـ أن يعطي الصورة املرشقة
عنه كمجتمع.

ود َو َ
﴿و َلن َت ْر ىَض َع َ
ارى
نك ا ْل َي ُه ُ
وبشأن اآلية الكريمةَ :
ال ال َّن َص َ
َح َّتى َت َّتبِ َع ِم َّل َت ُه ْم﴾ فإن معناها أن يلتزم كل إنسان بدينه ومبدئه وال
يكون هناك مداهنة ومداراة عىل حساب املبادئ والقيم .ومعناها أن
اليهود والنصارى لن يكفوا عن الضغوط عليكم حتى ترتاجعوا عن
دينكم.
وهذا املعنى ال إشكال أو اعرتاض عليه.

ولكن حينام ال ترتبط املسألة بأصول املبدأ واملذهب ،فتكون أمام
ٍ
ٍ
جائز أو فيه شبهة استحباب ،ويف مقابل القيام هبذا األمر نخرس
أمر
يرجح أهيام أوىل،
السمعة والنظرة الطيبة عند اآلخرين ،فعىل العاقل أن ّ
(((   تحف العقول عن آل الرسول Aص.362

((( سورة البقرة :اآلية 120
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والرتجيح يقتيض يف هذه احلالة احلفاظ عىل السمعة احلسنة.

فحينام يطلب من بعض متشد ِّدي املسلمني عدم القيام ببعض
انطباعا
األعامل حتى ال يكون انطباع املجتمعات الغربية وغري املسلمة
ً
ود َو َ
{و َلن َت ْر ىَض َع َ
ارى﴾،
نك ا ْل َي ُه ُ
سي ًئا جييبون باآلية الكريمةَ :
ال ال َّن َص َ
وهذا موقف خطأ وغري وا ٍع.

موجه ألتباع مذهب أهل البيت Bالذين من املفرتض
واألمر نفسه ّ
العام اإلسالمي
هيتموا بسمعتهم كمذهب وكمجتمع أمام الرأي ّ
هبم أن ّ
والعاملي.

مهتم بمصلحة هذا املذهب
إن َم ْن يبدي
ً
اهتامما هبذا األمر يعني أنه ّ
وهذا املجتمع ،وال يعني ذلك أنه نوع من التنازل أو اخلضوع ،وإنام
يعني احلرص عىل سمعة هذا املجتمع ،ولذلك نرى نصوص ًا كثرية عن
حتث عىل هذا اجلانب ،منها ما أوردناه من وصية اإلمام
أهل البيتّ B
العسكري يف قوله« : Eكونوا زي ًنا وال تكونوا شي ًنا».

حتدثوا الناس بام ال يعرفون»((( ،أي
ويف رواية أخرى عنهم« :Bال ّ
بام يستنكرونه منكم من أعامل وممارسات إذا مل تكن هذه املامرسات من
أصول املبدأ.
استجر مو ّدة الناس إىل نفسه
ورواية ثالثة تقول« :رحم ال ّله عبد ًا
ّ
وإلينا»(((.

((( بحار األنوار .ج 2ص 77حديث.61

((( بحار األنوار .ج 2ص 77حديث .62
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إن احلفاظ عىل السمعة وحتسني الصورة عند اآلخر هدف سا ٍم
ينبغي االهتامم به ،إذا مل يكن عىل حساب األسس واملبادئ ،ولكنه من
املمكن أن يكون عىل حساب بعض األعراف والتقاليد واألمور اجلائزة،
ألن هناك ما يكون أرجح وأفضل ،وهلذا نجد مثل هذه الروايات
والنصوص وردت عن أهل البيت.B
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2222جالل الدين عبد الرمحن السيوطي .تاريخ اخللفاء ،الطبعة
الثانية 1994م( ،بريوت :دار اجليل).
2323حسني عيل املنتظري .دراسات يف والية الفقيه ،الطبعة الثانية
1988م( ،بريوت :الدار اإلسالمية).

2424السيد جعفر مرتىض .احلياة السياسية لإلمام الرضا1986 ،م،
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(بريوت :دار األضواء).

2525السيد حممد كاظم القزويني .اإلمام احلسن العسكري Eمن
املهد إىل اللحد ،الطبعة األوىل 1992م( ،بريوت :دار الكتاب
اإلسالمي).
2626الرشيف الريض املوسوي .هنج البالغة ،الطبعة األوىل
1967م( ،بريوت :دار الكتاب اللبناين).
2727الشيخ املفيد .حممد بن حممد بن النعامن .اإلرشاد يف معرفة
حجج ال ّله عىل العباد ،الطبعة الثانية 1414ﻫ( ،بريوت :دار
املفيد ،حتقيق مؤسسة آل البيت Bلتحقيق الرتاث).

2828صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي .الوايف بالوفيات،
1420ﻫ( ،بريوت :دار إحياء الرتاث).
2929ظافر القاسمي .نظام احلكم يف الرشيعة والتاريخ اإلسالمي،
الطبعة األوىل 1978م ( ،بريوت :دار النفائس).

3030عباس القمي .سفينة البحار ،الطبعة األوىل 1414ﻫ( ،قم :دار
األسوة).
 3131عبد احلميد بن أيب احلديد .رشح هنج البالغة1987 ،م،
(بريوت :دار اجليل).

3232عبد ال ّله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري .اإلمامة والسياسة،
الطبعة األوىل 1387ﻫ( ،القاهرة :مؤسسة احللبي ورشكاه،
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حتقيق :طه حممد املزيني).

3333عبدالوهاب األنصاري الشعراين .خمترص صفوة الصفوة
1967م (مكة :مطبعة النهضة احلديثة).
3434عزالدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم الشيباين .الكامل يف
التاريخ1989 ،م( ،بريوت :مؤسسة التاريخ العريب).
 3535عالء الدين عيل املتقي اهلندي .كنز العامل ،الطبعة اخلامسة
1405ﻫ( ،بريوت :مؤسسة الرسالة).

 3636عيل النامزي الشاهرودي .مستدرك سفينة البحار ،الطبعة
األوىل 1419ﻫ( ،قم :مؤسسة النرش اإلسالمي).

3737عيل بن عيسى األربيل .كشف الغمة( ،بريوت :دار
األضواء).
3838حممد أبو زهرة .اإلمام الصادق( ،بريوت :دار الندوة
اجلديدة).

3939حممد الريشهري .موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب ،الطبعة
األوىل 1421ﻫ( ،قم :دار احلديث).
4040حممد باقر املجليس .بحار األنوار .الطبعة الثالثة 1983م،
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).

4141حممد بن إسامعيل البخاري .صحيح البخاري( ،بريوت :دار
الكتب العلمية).
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4242حممد بن احلسن احلر العاميل .وسائل الشيعة ،الطبعة األوىل
1993م( ،بريوت :مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث).

4343حممد بن جرير الطربي .تاريخ الطربي ،الطبعة اخلامسة
1409ﻫ( ،بريوت :مؤسسة األعلمي).
4444حممد بن عبد الوهاب .خمترص سرية الرسول( ،الرياض:
مؤسسة دار الكتاب السعودي).
4545حممد بن عبدال ّله احلاكم النيسابوري .املستدرك عىل الصحيحني،
الطبعة األوىل 1411ﻫ ( ،بريوت :دار الكتب العلمية).

4646حممد بن عيل بن بابويه القمي .عيون أخبار الرضا ،الطبعة
األوىل 1984م( ،بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات).
4747حممد بن يعقوب الكليني ،الكايف1405 ،ﻫ( ،بريوت :دار
األضواء).

بيومي مهران .اإلمامة وأهل البيت1995 ،م( ،بريوت:
4848حممد ّ
دار النهضة العربية).

4949حممد عيل البار .اإلمام عيل الرضا ورسالته يف الطب ،الطبعة
الثالثة 1992م( ،بريوت :دار املنهل).
5050حممد فريد وجدي .دائرة املعارف اإلسالمية ،الطبعة الثالثة
1971م( ،بريوت :دار املعرفة).

5151حممد مهدي شمس الدين .نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم،
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الطبعة الثانية 1991م( ،بريوت :املؤسسة الدولية).

5252حممد نارص الدين األلباين .سلسلة األحاديث الصحيحة،
الطبعة األوىل 1983م( ،الكويت :الدار السلفية ،األردن:
املكتبة اإلسالمية).

5353مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري .صحيح مسلم،
الطبعة األوىل 1998م( ،الرياض :دار املغني).

5454مريزا حسني النوري الطربيس .مستدرك الوسائل ،الطبعة الثالثة
1991م( ،بريوت :مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث).
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